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 سرآغاز

ترجمه فارسى كتاب ايران در زمان ساسانيان تأليف ايران شناس دانماركى كريستن سن، كه 
 بقلم دانشمند فقيد رشيد ياسمى انتشار يافت، از مدتى پيش ناياب شده بود و 1317بسال 

 دسترسى بدان دشوار مينمود.

از آنجا كه مؤلف، پس از انتشار چاپ اول ترجمه فارسى، كتاب خويش را با تجديد نظر 
 ميالدى تجديد چاپ كرده بود، الزم بود در چاپ دوم 1944كلى و اضافاتى چند در سال 

ترجمه فارسى نيز تغييرات و اصالحات مؤلف رعايت شود. اين بود كه چند تن از دوستان 



انجام اين خدمت را از نويسنده اين سطور خواستار شدند و اينك چاپ جديد ترجمه فارسى 
پس از مقابله با چاپ دوم نسخه اصلى بهمت كتابفروشى دنياى كتاب در دسترس عموم قرار 

 ميگيرد.

اما تغييرات و اضافات اين چاپ نسبت بچاپ اول، يكى مطالبى است، كه مترجم بمالحظاتى 
از ترجمه آن در آن زمان چشم پوشيده بود. از قبيل مطالبى در فصل مربوط بنهضت مزدكيه 

و غيره؛ ديگر مطالبى، كه مؤلف با توجه باكتشافات جديد مربوط بدوره ساسانى، مانند 
كتيبه هاى شاپور اول در كعبه زردشت و شهر شاپور، و نيز كتب جديدى، كه درباره تاريخ و 

تمدن ايران ساسانى انتشار يافته است، از نو برشته تحرير آورده و بچاپ دوم كتاب خود 
افزوده است؛ مثال عقايد و افكار دينى، كه با توجه بكتاب اديان ايران قديم نيبرگ دانشمند 

سوئدى در آن تغيير كلى صورت گرفته و نيز ضميمه اول و دوم كتاب، كه در طى آن 
تحقيقات بديع و دلكشى در باب دين و تشكيالت سياسى ايران عهد ساسانى بنظر ميرسد. 

كليه اين مطالب از روى چاپ دوم نسخه اصلى ترجمه و در محل مربوط بدان قرار داده شد. 
همچنين مترجم بداليلى، كه خود در مقدمه كتاب بذكر آن پرداخته است، در ترجمه 
حواشى قائل باختصار گرديده و حواشى را از پاى صفحات بآخر كتاب برده بود. اين 

حواشى بصورتى كه در اصل بود، ترجمه شد و دوباره در پاى صفحات قرار گرفت، تا 
استفاده از آن براى محققين آسانتر باشد. در چاپ پاره اى از اعالم و اسماء شايسته آن بود، 
كه حروف معرب بكار رود، ولى اين كار متأسفانه از لحاظ فنى چندان آسان نبود. ناگزير 

 بچاپ اين قبيل اعالم و اسامى بحروف التين مبادرت شد.

اميد است اين كتاب، بصورتى كه اكنون از نظر خوانندگان ميگذرد، جوانان وطن ما را 
 سودمند افتد.

در اينجا از يادآورى اين نكته ناگزير است، كه افتخار انجام اين خدمت بتاريخ ايران براى 
هميشه از آن رشيد ياسمى است و نويسنده اين سطور جز تكميل خدمت آن شادروان 

منظورى و بغير از عنايت دوستان مشوقى نداشت و وظيفه خود ميداند در اين مقام از دوستان 



خود بخصوص آقايان حسين ضرابى، محمد جواد مشكور، محمد دبير سياقى و ابراهيم 
 رمضانى تشكر نمايد.

 1332تهران- اسفند ماه 

 منوچهر امير مكرى 
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 مقدمه مترجم 

 از مختصات قرن اخير توجه ايرانيان بتاريخ پرافتخار ادوار باستان است.

اين توجه، تاريخ قديم را زندگى تازه بخشيد و حقايق آن از پرده حدس و قياس و حجاب 
شك و گمان بيرون آمد و جامه يقين درپوشيد. پيش از اين هر روايتى كه از شكوه و 

بزرگى ايران باستان ميرفت، از بس با وضع ويرانى كشور منافات داشت. در رديف افسانه 
شمرده مى شد. كسى باور نمى كرد كه در روزگار قديم ميهن ما وحدتى و مركزيتى داشته و 

از وجود سپاهى سلحشور و نيرومند و مردانى مجرب و دانشمند برخوردار بوده بسركوبى 
گردنكشان داخلى و قهر دشمنان خارجى نايل آمده باشد. زيرا كه هيچ چيز از ايران حاضر 

مصدق عظمت ايران ماضى نبود. اما پيشرفت هائى كه در قرن اخير بتدريج حاصل شد كشور 
را از هر حيث بجائى رسانيد كه قصه داريوش و حكايت انوشروان را ديگر كسى منكر نتواند 

شد بار ديگر ثابت شد كه اين آب و خاك مردزاى و هنرنماى است و هرچه از شوكت 
پيشينه نوشته اند، همه صحيح و مطابق با واقع است. چون بيگانگى و جدائى از ميان ايران نو و 

ايران و ايران كهن برخاست، در حقيقت تاريخ قديم سالنامه جديد شد و هر كسى در اين 
زمان چهره خود را در آن آئينه كهن شناخت و خويشتن را با نياكان سرافراز پيوسته يافت. 

پس مورخان دانا بنگارش تاريخ پرداختند و هر كس از جانبى در روشن كردن روايات 
 متقدم و آشكار نمودن فضايل قوم ايرانى رنجها برد.
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مرحوم حسن پيرنيا (مشير الدوله) سالهاى اخير عمر را صرف نگارش تاريخ مفصل ايران 
كرد و از قديمترين ادوار تا پايان عهد اشكانيان سرگذشت اين كشور را مطابق روايات 

مورخان شرق و غرب و آثار مكتشفه باز نمود، لكن روزگار مجال نداد تا جلد چهارم تاريخ 
خويش را كه مخصوص عهد ساسانيان بود بنگارش آورد و دوره قبل از اسالم را تمام كند. 

 .»1 «پس چنان شد كه طالبان تاريخ روزگار پرافتخار ساسانى محروم ماندند

نويسنده اين سطور كه سالى چند است بتدريس تاريخ در دانشكده ادبيات اشتغال دارد، 
نقص كار دانشجويان را بسبب اين فقدان در نظر داشته پيوسته مترصد بود كه بقدر مايه قليل 

خود در تدارك اين نقيصه بكوشد ولى جريان كارها و درسها و فراهم نبودن وسايل 
ضرورى او را از انجام اين خدمت باز ميداشت. تا اينكه سال گذشته كتاب تاريخ ايران در 

 »1 «زمان ساسانيان بقلم استاد جليل و ايران شناس نبيل پرفسور آرتور كريستن سن دانماركى 
استاد علم لغت ايرانى در دانشگاه كپنهاك از طبع خارج شد. نظر به آگاهى كاملى كه از 

تبحر آن استاد دقيق داشتم و در سفرهائى كه بايران آمده بودند و نعمت صحبت ايشان دست 
ميداد مكرر از اين كتاب سخن رفته بود، ميدانستم كه قريب سى سال در تأليف آن رنج 
برده اند و تقريبا همه منابع قديم و جديد را از يونانى و رومى و سريانى و ارمنى و عربى 

خاصه كتابهائى كه در دو قرن اخير بخامه خاورشناسان و محققان آثار باستان نگارش رفته، 
 و ديدم الحق داد تحقيق و »2 «از نظر انتقاد گذرانيده اند. پس نسخه اى از آن را بدست آوردم 

تتبع را داده اند. و جامع تر از اين كتابى در تاريخ ساسانى نوشته نشده است خاصه آنكه مؤلف 
كيفيت مدنى آن زمان را مورد بحث قرار داده و گرد روايات و سرگذشتها كه در كتب 

ديگر مبسوطا قيد شده نگشته است چنانكه از تاريخ پادشاهان و چگونگى ايام سلطنت آنان 
جز آن مقدار كه توالى روزگار و انتظام زمان را ضرورى است يا يكى از شئون تمدن را 

روشن مى كند، چيزى نياورده است. همه مباحث آن متوجه دين و فرهنگ و علم و هنر و 
 مقامات 



______________________________ 
 توسط دكتر محمد جواد مشكور تكميل و 1365)- تاريخ ساسانيان كه بعدا در سال 1(

  Arl .Christonsonبنگارش درآمد توسط دنياى كتاب چاپ و منتشر شده است 

  كپنهاك صورت گرفته است.1936)- اين ترجمه از روى چاپ اول است كه در 2(

 12ايران در زمان ساسانيان، ص: 

اجتماعى و مراتب دربارى و مانند اينهاست. هنوز از خواندن اين كتاب نپرداخته بودم كه 
داعيه اى در باطن من پديد آمد و ترجمه آن وجهه همت قرار گرفت بسى دريغ آمد كه با 
وجود چنين خرمن مهيائى بخوشه چينى جديدى دست برده شود و چون در نظر ظاهربينان 

ترجمان دون مصنفى است، از قبول عنوان مترجم دامن همت باال گرفته آيد زيرا كه در 
چشم حقيقت شناسان دو نكته مسلم است يكى آنكه ترجمه صحيح و مطابق، به از تأليف 

مزور و منافق. ديگر آنكه بيشتر مصنفات زمان ما ترجمه هائى است در لباس تأليف و 
 اقتباسهائى است با هزارگونه تحريف.

پس سود فرزندان كشور و معرفى زحمات مؤلف دانشور را بر خرسندى دواعى نفسانى 
 ترجيح نهادم و بترجمه دست گشادم كه دشوار آسان نماى و زحمت طاقت فرساى است.

اگرچه كارهاى استاد كريستن سن هر يك درى شاهوار و اثرى شاهكار است ولى اين 
كتاب واسطة العقد سلسله تأليفات اوست و ميتوان سبك آنرا سهل و ممتنع شمرد زيرا كه با 

وجود غور و فرورفتن در اسناد قديم و آثار گوناگون كه الزمه اين قبيل تحقيقات اساسى 
است، مؤلف محترم اندكى از حدود فصاحت و بالغت و ايجاز دقت خارج نشده است در 

موارد بسيار محض اختصار روايات معروف را كه در دسترس هر كسى هست كنار گذاشته 
 بذكر نكاتى كه تازگى دارد پرداخته است.



از تازگيهاى اين كتاب آن است كه مؤلف اعالم و اصطالحات قديم را عموما بشكلى آورده 
است كه در كتب اوستائى و پهلوى ديده يا قواعد زبانهاى كهن چنان حكم ميكرده است. 

مانند وهرام (بهرام). وزرگ مهر (بزرگ مهر). اوهرمزد (هرمزد- اهورامزدا). ميثرا (مهر). 
كواذ (قباد). ابهرويز (پرويز). زاماسب (جاماسب). ويستهم (بسطام). ويندوى (بندوى). 

 خوداى نامگ (خداى نامه).

اسفندياذ (اسفنديار). ديبهر (دبير). آميدا (آمد- ديار بكر). آبهان (آبان) دوذگ (دوده). 
گنزواذ آورذ (گنج بادآورد). رام اوزوذ يزدگرد (رام افزود يزدگرد) و امثال آن. در ظاهر، 

اين كار مؤلف بتفنن يا علم فروشى شباهت دارد اما در حقيقت حاكى از اهتمام او در ضبط 
كلمات قديم است و از اين لحاظ هم كتاب او قيمتى خاص دارد. چون نگارنده امانت و 

زنهاردارى را از شرايط فن ترجمه ميداند انحراف از طريق مؤلف را جايز نشمرد و آن 
 كلمات را چنانكه بود بفارسى 

 13ايران در زمان ساسانيان، ص: 

نقل كرد. و در موارد مبهم صورت جديد آنها را در ميان دو كمان قرار داد و گاهى بهمان 
 صورت مانوس اكتفا نمود.

خاورشناسان براى كلمات شرقى رسم الخط هاى گوناگون پيش گرفته اند تا بوسيله حروف 
التين همه اصوات و حركات الفاظ شرقى را بنمايانند، اگرچه با وجود كنگره هائى كه 

تشكيل داده و بحث هائى كه كرده اند، هنوز موافقت نام در باب بعض حروف حاصل نشده 
است، ولى عموما بوسيله تركيب حروف يا افزودن عالئم در زير و روى حروف التين افاده 

 بجاى (ذ) چنانكه در ديباچه مؤلف dh بجاى (خ) وKhمقصود كرده اند. اما تركيب مثل 
مذكور است. اما عالئم اضافى را از قبيل نهادن خطوط كوچك افقى يا آكسان هاى مايل يا 
نقطه در باال و زير حروف براى نشاندادن مذ در الف يا اشباع و معروف و مجهول در واو و 

 براى الف ممدود. ما نيز در اين ترجمه هر جا كه نگارش a براى ياء وe براى واو وoياء مثل:



كلمات بحروف التين الزم آمد تأسى بمؤلف كرديم با اين تفاوت كه چون در چاپخانه 
 .»1 «خطوط افقى براى باالى حروف موجود نبود يا آكسان گذاشتيم يا نقطه قرار داديم 

مؤلف بجاى بعض حروف اوستائى از حروف يونانى استفاده كرده بود مثل براى (غ يا گ) 
و براى (ذ) و براى (ب) و براى (خ) ما نيز آن حروف را عينا بكار برديم همچنين گاهى در 

  نموده بودند و نيز چنان كرديم.e معكوس eكلمات اوستائى كسره را بصورت 

در نقل بعض اسماء خارجى بحروف فارسى ندرتا اختالفاتى واقع شده است مثال اندوسيت و 
 و هپتاليان و »5 « و شائدر و شيدر»4 « و اشتاين و اشتين »3 « و نولدكه و نلدكه »2 «هندوسيت 

 و نظاير آن كسى كه بفهرست اعالم مراجعه »7 « و آگاسياس و اگاثياس »6 «هفتاليان (هياطله)
 مينمايد بايد اختالف نظاير اين كلمات را در نظر بگيرد.

______________________________ 
)- خوانندگانى كه با خط آلمانى آشنا هستند بايد متوجه باشند كه در اينجا دو نقطه روى 1(

حرف حكايت از مد و اشباع مى كند ولى در خط آلمانى غالبا داللت بر كوتاهى حركات 
 دارد.

)2-(Indo -Scythe  

)3-(Noeldeke  

)4-(Stein  

)5-(H .Schaeder  

)6-(Hephtaliles  

)7-(Aghathias  



 14ايران در زمان ساسانيان، ص: 

پس از شروع بترجمه از مؤلف محترم تقاضا شد كه اگر نظر جديدى دارند و اصالحى را 
الزم ميدانند مرقوم فرمايند اتفاقا جواب ايشان وقتى رسيد كه چاپ متن قريب باتمام بود پس 

 آن مطالب را در ضمن يادداشتهاى الحاقى قرار داديم.

 Nauكتاب اصل دو ضميمه داشت نخستين راجع بزمان كتابت اوستا بود مؤلف قول آبه ناو
را كه مدعى است اوستا بعد از ساسانيان بنگارش درآمده، رد كرده بود ولى در نامه خود 

تقاضا نموده كه اين چند صفحه بكلى از ترجمه برداشته شود زيرا كه آقاى نيبرگ آن مسئله 
را از لحاظ ديگر مورد بحث قرار داده و مبحث قدرى پيچيده تر شده محتاج بمطالعه بيشترى 

 است ما نيز آن ضميمه را حذف كرديم.

در اثناى ترجمه هر قدر از لغات جديد فرهنگستان انتشار مى پذيرفت بجاى الفاظ سابق بكار 
برده شده مثل سازمان بجاى تشكيالت و بازرسى بجاى تفتيش. بايد خواننده محترم اين نكته 

را در نظر داشته اصطالح قديم را از جديد بازشناسد مثال شهرداران عهد ساسانى را با 
شهرداران جديد بمعنى رؤساى بلديه و استان قديم را با استان جديد و دبيران آن زمان را با 

 دبيران بمعنى معلمان مدارس متوسطه و امثال آن اشتباه نفرمايد.

در حقيقت مؤلف دانشمند چيزى از اصول مسائل تاريخى عهد ساسانى فرونگذاشته و در 
فروع هم هرچه ترك يا اختيار كرده است بنابر حكمتى بوده و بر سليقه او نميتوان ايرادى 
گرفت با وجود ايجازى كه رعايت نموده است اگر كسى بخواهد بتمام مسائل تاريخى و 
روايات متضاد عهد ساسانى پى ببرد براى او كافى است كه بيادداشتهاى آخر اين كتاب 
رجوع نموده و از منابع مختلفه شرقى و غربى قديم و جديد در باب هر مطلبى استحضار 

 بيابد.

مؤلف نظر بهمين ايجازى كه در نظر داشته مسلما بعض روايت را عمدا حذف يا مختصر 
كرده است و نبايد آن ترك و تلخيص را بر نقص تتبع او حمل كرد پس ما جايز ندانستيم 



كه چيزى بعنوان ملحقات بر اين نسخه عالوه كنيم جز در بعض موارد كه تحت عنوان چند 
 توضيح در ترجمه مطالبى بر سبيل ايضاح آورده ايم تا ترجمه بهتر فهميده شود.

مؤلف محترم يادداشتهاى گرانبهائى در ذيل اكثر صفحات قيد كرده بوده كه براى فضال و 
 متخصصان تاريخ سود بسيار داشت لكن عامه خوانندگان و دانشجويان 

 15ايران در زمان ساسانيان، ص: 

فايده از آن نميبردند از طرفى حذف آنها شايسته نبود و از طرف ديگر گنجاندن در پاى 
صفحات موجب مالل خوانندگان عادى ميشد پس ما طريقى پيش گرفتيم كه جامع هر دو 

نظر باشد يعنى يادداشتها را با مختصر جرح و تعديلى بمقتضاى احوال خوانندگان ايرانى در 
آخر كتاب قرار داديم. باين ترتيب اشخاصى كه قصدشان مطالعه تاريخ است از كثرت 

يادداشتهاى پاى صفحه ملول نميشوند و فضالئى كه مرادشان تحقيق است در آخر كتاب 
مطالب مفيده را خواهند يافت. نوع ديگر از يادداشتهاى كتاب ارجاع بكتب و مجالت 
اروپائى بود كه اكثر آنها اصال در ايران وجود ندارد و در اروپا هم كمياب است پس 

خواننده اين كتاب سودى از آنها نمى توانست ببرد در اين خصوص ما نام كتب و مؤلفان 
معروف را ذكر كرديم ولى از تكرار شماره صفحات و بندها و فقره هاى آن كتب خوددارى 
نموديم زيرا كه اگر كسى واقعا بقدرى متتبع باشد كه آن اسناد كمياب را بدست بياورد و در 

آنها غور و برسى كند البته مستقيما باصل اين كتاب هم ميتواند دست بيابد و در آنجا 
صفحات و فقرات هر يك از مأخذها را دقيقا پيدا كند. اما براى عموم خوانندگان عادى ذكر 

اعداد صفحه و بند و فقره ضرورت ندارد پس در عين اينكه متأسف هستيم كه برخالف 
سليقه خود در يادداشتهاى مؤلف مختصر جرح و تعديل قائل شده ايم، مسروريم كه از اين 

راه براى خوانندگان كار را آسان كرده ايم و يقين است كه مؤلف محترم و دانايان بصير 
 ديگر اين روش معتدل و مناسب با احوال را خواهند پسنديد.



چون بعضى از كتب مكرر نام برده شده است مثل تاريخ طبرى و غرر اخبار ملوك الفرس 
ثعالبى و كتاب التاج جاحظ و مروج الذهب و التنبيه و االشراف مسعودى و مؤلفات نولدكه 

و هرتسفلد و زاره آلمانى، ما ناچار شديم كه محض اختصار در يادداشت هاى آخر كتاب 
رمزى براى نام هر يك قرار دهيم و براى اينكه عنوان كتب مستشرقين در زبان اصلى قيد 

شده باشد عين فهرست اختصارات و عالئم مؤلف را نقل نموديم كه جوينده از اشتباه بركنار 
 باشد.

در اين كتاب اصطالحات باستانى بسيار است محض نمونه بعضى از آنها را در آخر كتاب 
بترتيب تهجى و با اشاره بصفحات نگاشتيم ولى در متن خيلى پيش از آن ميتوان يافت كه 

 براى طالبان مصطلحات قديم سودمند افتد.

 با اهتمامى كه در طبع اين كتاب از طرف مصحح و كاركنان چاپخانه مرعى 

 16ايران در زمان ساسانيان، ص: 

شد اغالطى پيش آمد كه در غلطنامه قيد شده است اميد است خواننده گرامى بپاداش رنجى 
كه در ترجمه و طبع اين تاريخ برده است، ساعتى صرف تصحيح كتاب كرده پس از آن 

بمطالعه بپردازد فهرست اعالم نيز با وجود دقتى كه بعمل آمده است البته خالى از نقص 
نتواند بود چشم پوشى از اين نقص ها براى كسى كه با چاپ كتب سر و كار دارد دشوار 

 نيست.

وظيفه خود ميدانم كه از مساعدتهاى اولياء وزارت معارف سپاسگذارى كنم زيرا كه اين 
ترجمه در وزارت جناب آقاى على اصغر حكمت بوجود آمد و اينك در زمان جناب آقاى 

 اسمعيل مرآت كفيل محترم وزارت معارف صورت اتمام مى پذيرد.



همچنين از همراهى دوستان فاضل خود آقايان يعقوب انوار شيرازى و محسن جهانسوز و ابو 
الفتح انتظامى و خطيبى نورى متشكرم كه در مراحل مختلف ترجمه و طبع از بذل لطف 

 دريغ نكرده اند.

فاضل محترم آقاى سلطانعلى سلطانى نماينده بهبهان در مجلس شوراى ملى پس از طبع، 
اوراق اين كتاب را مطالعه كرده نكاتى سودمند يادآور شده اند با تشكر از اهتمام محققانه 

 ايشان، بعضى از آنها در قسمت (چند توضيح در ترجمه) درج گرديد.

توجهى كه دوست ارجمند ما آقاى محمود سپاسى مدير چاپخانه رنگين و آقايان ايزدى و 
پروانه و ساير كارداران اين بنگاه آراسته در خوبى و حسن جريان طبع مبذول داشته اند 

 شايسته سپاس مخصوص است.

 1317تهران مهر ماه 

 مرحوم رشيد ياسمى 

 17ايران در زمان ساسانيان، ص: 

 ديباچه مؤلف چاپ اول 

 قريب سى سال از زمان نشر كتاب من بنام «شاهنشاهى ساسانيان» ميگذرد.

در اين مدت بسى مواد تازه بدست آمده است، كه نه تنها براى تحقيق و تتبع بيشتر در 
مباحث خاص تاريخ تمدن ساسانى، كه موضوع آن كتاب بود، يعنى وضع مردم و دولت و 

دربار ساسانى مفيد است، بلكه در مباحث ديگر نيز از قبيل صنعت و ديانت آن عصر مطالب 
گرانبهائى بدست ميدهد. باين دليل مصمم شدم بجاى چاپ مجدد آن كتاب، كه ناچار 

ميبايستى تجديد نظر كلى در آن صورت ميگرفت، بمطالعه تاريخ تمدن ساسانى از جميع 
جهات بپردازم و آنرا تا حدى كه ممكن است موافق ترتيب ادوار تاريخى بيان نمايم. اين 



طرح عاقبت بنگارش تاريخ عمومى ايران ساسانى منجر شد، كه در آن تاريخ سياسى آن 
عهد بمنزله ى چهارچوبى است، كه درون آن زندگى مادى و معنوى- اوضاع و شرايط 

 اجتماعى افكار دينى و آراء فلسفى- وضع صنايع و غيره به معرض نمايش درآمده است.

كيفيت سازمان ادارى شاهنشاهى بالطبع ضمن شرح تأسيس اين سلسله بيان گرديد و شرح 
تحوالتى، كه در اين قسمت در طول عهد ساسانى رخ داده، بترتيب در مكان تاريخى خود 

قرار گرفت، از طرف ديگر براى اينكه كتاب خود را زنده تر و روشن تر كنم، اطالعات و 
مطالب مربوط بهريك از مباحث تمدنى و اجتماعى را در فصلى آورده ام، كه براى تفسير و 

 توضيح وقايع سياسى با اوضاع عمومى موضوع 

 18ايران در زمان ساسانيان، ص: 

آن فصل مفيد باشد. باين ترتيب وصف تشكيالت نظامى دوره اول عهد ساسانى در فصل 
پنجم قبل از بيان جنگ هاى ايران و روم صورت گرفته است و اطالعات مربوط به محاكم و 
حقوق جنائى در فصل ششم به هنگام شرح آزار عيسويان و تعقيب آنان. تحقيقاتى راجع به 

مسائل خانواده و مالكيت آغاز فصل هفتم را تشكيل ميدهد، كه موضوع عمده اش «فتنه 
كمونيستى مزدك» است. وصف مختصرى از پايتخت ايران را در آن عهد در فصل هشتم، 
كه مخصوص شاهنشاهى خسرو اول است، قرار داده ام، چه در زمان سلطنت اين شاهنشاه، 

كه بانى انطاكيه جديد در جنب تيسفون و سلوكيه بود، پايتخت ايران به بسط و عظمت نهائى 
خود رسيد. در همين فصل اطالعاتى راجع به تشريفات دربار ذكر كرده ايم، زيرا بيشتر آنچه 

كه مورخان ايرانى و عرب درباره اين موضوع آورده اند، مربوط به دوره اخير عهد ساسانى 
است، كه با جلوس خسرو اول پس از فرونشاندن نهضت مزدك آغاز ميشود. اما هرچه 

درباره شكوه و جالل دربار بوده، در فصلى آمده است، كه مخصوص خسرو دوم معروف به 
پرويز است، زيرا هيچيك از شهرياران ساسانى طرايف و ظرائف و جمال و جالل دربارى را 

 بپايه اين پادشاه نرسانيده اند.



نسبت به سياست خارجى ايران راه اختصار را پيموده ام و شرح حوادث جنگى را بكمترين 
مقدار ضرورى تقليل داده ام. اما اگر قصه جنگ شاپور دوم را با روميان از اين قاعده مستثنى 

 روايت بى نظير مردى را »1 «ساخته ام، از آن سبب است، كه ما در آثار اميانوس مارسلينوس 
در دست داريم، كه خود شاهد عينى وقايع بوده و با استادى و مهارت، شاه بزرگ و 

لشگرهاى او و صحنه هاى پر جنب وجوش آن جنگها را از نو در برابر ديدگان ما زنده و 
 مجسم ميكند.

در مطاوى اين كتاب خوانندگان گاهى قطعاتى از كتاب قديم من موسوم به «شاهنشاهى 
ساسانيان» مى يابند، كه يا عينا نقل گشته و يا در هنگام ضرورت مطالبى به آن افزوده شده و 

 لغزشهاى آن اصالح گرديده است. در مواردى، كه تغيير بزرگى 

______________________________ 
)1-(Ammianus Marcelinus  
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در عقايد تاريخى من رخ داده است، در متن يا حواشى تصريح كرده ام. در اينجا بخصوص 
به تغييرى كه در عقايد من در باب مناسبات بين مرزبانان و پاذگسپانان و اسپاهبندان پس از 

 رخ داده و درباره آن در ضميمه دوم كتاب بحث خواهد شد، »1 «انتشار مقاله آقاى «اشتاين»
متوجه ميكنم. اما بايد اعتراف كنم كه اين مسائل هنوز بدرجه وضوحى، كه بايد، نرسيده 

است. شرحى، كه راجع به تاريخ سلطنت كواذ اول و مزدكيان نوشته ام نگارش مجدد قسمت 
دوم رساله ايست در اين باب كه بنام «سلطنت كواذ اول و كمونيسم مزدكى» جداگانه انتشار 

 داده ام. بسى نكات از بخش نخستين آن رساله بر آن افزوده ام.

در اينجا بايد بگويم، كه نسخه خطى اين كتاب سه سال پيش آماده طبع بود ولى انتشار آن 
بعللى، كه مربوط به من نبود، بتأخير افتاد. در خالل اين احوال ناگزير شدم چندين بار در 

فصل چهارم، كه راجع بمانويه است، دست ببرم، زيرا كه چندين كتاب معتبر در اين 



خصوص در اين مدت انتشار يافته است و از اين گذشته متون مانوى، كه اخيرا بزبان قبطى 
بدست آمده و هنوز جز قسمتى از آن در دسترس عامه قرار نگرفته است، ما را نويد، ميدهد، 

 كه در آينده اطالعات وسيعترى از اين جنبش دينى حاصل كنيم.

براى اينكه اين كتاب زياد منفور نظر آن دسته از مورخانى كه مستشرق نيستند نباشد، از 
 bh احتراز جسته و براى اداى اصوات حروف مركب از قبيل »2 «استعمال الفباى «صوتى»

,dh ,gh ,th ,kh ,zh ,sh ,dj ,tch را، كه مانوس تر است، به كار برده ام. در اين كتاب 
حروف صوتى فقط در چند كلمه و نام اوستائى پيش ميآيد و من در اين مورد از شيوه 

كتابت ديرين اهل فن تبعيت كرده ام. امالء كلمات و نامهاى پهلوى را بحروف التين كمى 
ساده تر كرده ام و تا جائيكه ميسر بود، تلفظ مرسوم در اواخر عهد ساسانيان را مأخذ قرار 
داده ام. اما در خصوص نام پهلوى خداى بزرگ زردشتيان، من آنرا برسم اكثر مورخان 

  نوشته ام، كه »3 «اوهرمزد

______________________________ 
)1-(E .Stein  

)2-(Phonetiqua  

)3-(hrmazd  
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 بوده و بهمين شكل هم »1 «نيم عالمانه و نيم عاميانه است و گويا تلفظ عاميانه ى آن هرمزد
براى اسامى اشخاص بكار رفته است. از آنجا كه اصوات (فونتيك) زبانهاى ايرانى وسطى در 

دوره چهار صد ساله سلطنت ساسانيان تغييرات و تحوالت بسيارى يافته است، البته نقل آنها 
 بخط التين از خطا و خلل الاقل ظاهرى محفوظ نتواند بود.



در نقل اسامى فارسى و عربى از خط عربى به خط التين حروف نقطه دار بكار برده ام، ولى 
 خواننده ميتواند آنها را بدون رعايت عالمت هاى مذكور بخواند.

 نامهاى جغرافيايى معروف را بهمان صورت معمول فرانسوى آنها آورده ام.

در مورد نقل مطالبى از مصنفان شرقى، هرگاه ترجمه خوبى از آنها به زبان فرانسه موجود 
بود، من تابع آن ترجمه شده ام، مگر در مواردى، كه براى بعض عبارات ترجمه صحيح ترى 

 گاهى قائل به تغيير »2 «را الزم شمرده ام. در نقل بعض مطالب از نامه تنسر ترجمه دارمستتر
شده ام و اين در نتيجه مقابله كتاب دارمستتر با متن چاپ جديدى است، كه «مينوى» انتشار 

 داده است.

در باب آثار صنعتى از ذكر همه منابعى، كه ميتوان بآنها رجوع كرد، خوددارى كرده ام. در 
 كه محتوى »4 « بنام «صنايع ايران قديم»»3 «كتاب ارزان قيمت و خوش قطع آقاى زاره 

تصاوير زيبائى از مهمترين آثار صنعتى ايران باستان است، كليه اطالعات الزم را ميتوان 
 يافت.

 كه در مطالعه بعض متون عربى مساعدتهاى گرانبهايى به من كرده »5 «از آقاى ژى استروپ 
 وين و كتابدار »6 «است، تشكر ميكنم و نيز از آكينيان نمازگزار دير آباء مكى تاريست 

كتابخانه مكى تاريستها ممنون هستم، كه يادداشت هايى در باب كتب و مورخان ارمنى برايم 
 فرستاده اند.

 همچنين از آقاى «ف. زاره» سپاسگزارم، كه اجازه نقل بعضى از تصاوير

______________________________ 
)1-(Hormizd  

)2-(Darmesteter  



)3-(Fr .Sarre  

)4-(Die Kunst ges alteu Perslten  

)5-(f .OstIup  

)6-(Mechitarist  
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 كتاب خود را لطف كرده اند.

، كه از تأسيسات دولتى دانمارك است، بايد »1 «در خاتمه از اوقاف «راسك- اورستد»
 اظهار امتنان نمايم، كه با مساعدت مالى خود، طبع اين كتاب را تسهيل كرده است.

 آرتور كريستنسن 

______________________________ 
)1-(Rask -Orsted  
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 ديباچه چاپ دوم 

چون چاپ اول كتاب «ايران در زمان ساسانيان» چند سال است ناياب شده، چاپ دوم آنرا 
 بصورتى، كه اكنون از نظر خوانندگان ميگذرد، آماده كردم.

در اين چاپ جديد كشفيات تازه مربوط بعهد ساسانى، كه مهمترين آنها عبارت است از 
كتيبه كعبه زردشت و خرابه هاى شهر شاپور و كتيبه شاپور اول در آنجا، و نيز كتبى، كه از 

 تاكنون در باب مباحث مختلف تمدن ساسانى انتشار يافته، مورد توجه قرار گرفته 1936سال 
 است.



 در »1 «همچنين از انتقاداتى، كه بر كتاب من نوشته شد، بخصوص مقاالت آقايان بيلى 
 در «مجله انجمن همايونى آسيائى» سال »2 ««نشريه مدرسه زبانهاى شرقى» و مينورسكى 

، كه هنگام قرائت 1940» سال »4 « «موزئون 53 در جلد »3 « و اشتاين 105- 8، صفحات 1939
  بدست من رسيد، استفاده شايان بردم.1943نمونه هاى مطبعه در دسامبر 

 در باب »5 «اندكى پس از انتشار چاپ اول «ايران در زمان ساسانيان»، كتاب آقاى نيبرگ 
اديان ايران قديم بزبان سوئدى انتشار يافت و كمى بعد ترجمه آلمانى آن نيز توسط آقاى 

  در دسترس عموم قرار گرفت. اين كتاب، هرچند»6 «شدر

______________________________ 
)1-(Baily  

)2-(Minorski  

)3-(E .Stein  

)4-(Museon  

)5-(Nyberg  

)6-(H .H .Schaeder  
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كه درباره بعضى نكات آن گفتگو و بحث بسيار شده، حاوى نظريات تازه و بديعى است و 
 طرق جديدى براى تحقيق و تتبع در اديان ايران قديم ميگشايد.

من با توجه به عقايد آقاى «نيبرگ» در نظر اجمالى خود در باب پايه هاى دين زردشتى، كه 
 بخش سوم مقدمه كتاب را تشكيل ميدهد، دست برده و آنرا اصالح كرده ام.



 يادداشتها و مطالبى، كه بر چاپ اول اضافه شده، در فصل هاى مربوط بخود قرار گرفته است.

 بدينسان كتاب من اكنون با تغييراتى چند و اضافاتى بسيار دوباره انتشار مييابد.

، كه با مساعدت مالى خود اين »1 «در خاتمه تشكرات قلبى خود را به اوقاف كارلسبرك 
 چاپ جديد را ميسر ساخت، تقديم ميدارم.

 آرتور كريستنسن 

______________________________ 
)1-(Carlsberg  
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 فهرست اختصارات 

بطور كلى رجوع شود به بخش دوم از مقدمه كتاب حاضر، كه مشتمل بر ذكر منابع عمده 
 است. راجع بمنابع مربوط بكيش مانى فصل چهارم كتاب را ببينيد.

اكينيان- نرسس اكينيان، اليزئوس و تاريخ او موسوم به جنگ ارمنستان (بزبان ارمنى و ترجمه 
  ج.2خالصه آن به آلمانى)، 

P. Nerses Akinian, Elisaus Vardapet und seineCeschic- Hte des 
armenischen Krieges, I- II, Wien 1932- 36. 

  ج.4آسمانى- آسمانى، كتابخانه شرقى كلمنتين واتيكان 

Assemani, Bibliotheca Orientalis Clementino- Vaticana, 1- 4, 
Rome 1719- 1728. 

 .1- 3آثار- آثار ايران، نشريه ساليانه اداره باستان شناسى ايران، ج 



Athare- Iran, I- III, Paris 1936- 38. 

 اردمان، آتشكده- اردمان، آتشكده ايرانى.

K. L. Erdmann, Das iranische Feuerheiligtum, Leipzig 1941. 

 آتشكده، ر ك اردمان.

 .1909اينوسترانتزف- مطالعات ساسانى، بزبان روسى، سن پترسبورگ 

Inostrantzev, Etudes sassanides. 
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، گزارش آكادمى 4- 1بارتلمه، حقوق ساسانى- بارتولمه، در باب حقوق ساسانى، دفتر 
 هيدلبرك.

Bartholomae, Zum sassanidischen Recht, I- V, Sitzung sberichte 
der Heidelberger Akademie, 1918, 1923, 1923. 

بارتلمه، دادستان- بارتولمه، گفتار در باب يك كتاب حقوقى زمان، ساسانيان، گزارش 
 آكادمى هيدلبرك.

Bartholomae, Uber ein sassanidisches Recht, sbuch, Sitzunds- 
berichte der Heidelbeger Akademie, 1910. 

 بارتلمه، زن- بارتلمه، زن در حقوق ساسانى.

Bartholomae, Die Frau im sassanidischen Recht, Heidelb erg. 1924 

 بارتلمه، فرهنگ- بارتولمه، فرهنگ ايران باستان.



Bartholomdae. Altiranisches Worterbuch, Strassb. 1904. 

 بولتن پاريس- بولتن انجمن زبانشناسى پاريس.

Bulletin de la Societe de Linaguistique de Paris. 

 بولتن شرقى- بولتن مدرسه مطالعات شرقى.

Bulletin of theSchool of Orienal Studies. 

  ج، چاپ لندن.2بيل- بيل، منابع بودائى در باب جهان مغرب، 

S. Beal, Budhist Records of the Western world, I- II. Lornon 
1906. 

 پايكولى، ر ك هرتسفلد.

  De bello Persicoپروكوپ- پروكوپيوس، جنگ ايران.

 پوپ، ر ك تاريخ صنايع.

 تاج، ر ك جاحظ.

 تاريخ باستان، ر ك هرتسفلد.
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 تاريخ صنايع- نظرى به صنايع ايران، ناشر آرتور پوپ.

A Survey of Persian Art. ed. by Arthur Upham Pope, I- II. 
London, New- York, 1938- 39. 



تاودايا، سورسخون- تاواديا، سورسخون، نطق سر سفره بزبان فارسى ميانه مجلد انستيتوى 
 .1935 دسامبر 29شرقى كاما، 

J. c. Tavadia. Sur Sakhvan, a Dinner Speech in Midlle Persian, J. 
Cama or. INST. 29. Dec. 1935. 

 تنبيه، ر ك مسعودى.

 ثعالبى- ثعالبى، غرر اخبار ملوك الفرس، با ترجمه فرانسه آن از زوتن برك.

Histoire des rois des perses Par Al- Thaalibl, publ. et trad. par H. 
Zotenberg. Paris 1900. 

 .1914جاحظ، تاج- جاحظ، كتاب التاج، چاپ قاهره 

 جغرافيون- مجموعه جغرافيون عرب، چاپ دخويه.

Bibliotheca Geographorum, ed de Goeje. 

 جنك ايران، ر ك پروكوپيوس.

 :24 و 22- 21دارمستتر، زند اوستا- زند اوستا، سالنامه موزه كيمه 

Darmesteter Le Zend Avesta, Annales du Musee Guimet, t, 21, 22, 
et 24. 

 دروازه، ر ك هرتسفلد.

 ديوالفوا- ديوالفوا، صنايع ايران باستان.

Dieulafoy, L art antique de la Perse, Paris, 1884. 



 رتشتين- رتشتين، سلسله لحميان حيره.

G. Rothstein, Die Dynastie der Lahmiden in al- Hira Berlin 1899. 

 رساالت آكادمى پروس- رساالت آكادمى علوم پروس.
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Abhandlungen der Prusischen Akademie der Wissensc haften. 

 رساالت شرقى- رساالت در باب معرفت مشرق زمين.

Abhaudlungen fur Kunde des Morgcnlandes. 

 رستووتزف- رستووتزف، شهرهاى كاروانى، ترجمه انگليسى بقلم تالبت ريس.

M, Rostovtzeff, Caravan Cities (transl. by D. and T. Talbot Rice. 
Oxford 1932. 

 زاره، صنايع- زاره، صنايع ايران قديم.

Fr. Sarre, Dia Kunst des alten Persien, Berlin 1910 

 زاره- هرتسفلد، نقوش برجسته- زاره- هرتسفلد، حجاريها و نقوش برجسته ايران.

Fr. Sarre und E. Hertzfeld, Iranische Felsenrliefs. Berlin 1910. 

 .2زاره- هرتسفلد، سفر- زاره- هرتسفلد، سفر باستان شناسى در نواحى دجله و فرات، ج 



Fr. Sarre und E. Hertzfeld, Arhaologischi Meise Euph ratund 
Tigrisgebiet, II, BERLIN 1920. 

 زند اوستا، ر ك دارمستتر.

 سورسخون، ر ك تاواديا.

 شهر شاپور- كتيبه شاپور اول در شهر شاپور.

 ).2) و (1فالندن (وكست)- فالندن وكست، مسافرت بايران، تصاوير ج (

E. Flandin et P. cost, Voyage en Perse, Planches I- II. Paris 1846. 

 فقه اللغه- اساس فقه اللغه ايرانى؛ ناشر گيگرو كوهن.
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Grundriss der Iranischen philologie, herausgegeben Von W. 
Geiger und E, Kuhn, Strassb. 1895- 1901. 

 .1718- 72، ليپزيك 2 و 1فهرست- كتاب الفهرست، چاپ فلوگل، ج 

 .1طبرى- تاريخ طبرى، چاپ دخويه، 

 طبرى- نلدكه- نلدكه، تاريخ ايرانيان و تازيان در زمان ساسانيان بروايت تاريخ طبرى.

Th. Noldeke (Geschichte der Perser und Araber zur Zeit der 
Sassaniden. Aus dem arabischen Chronik des Tabari, Leyden 1879. 



- 1895- 96كارنامگ- كارنامه ارتخشير پاپكان، چاپ داراب دستور پشوتن سنجانا، بمبئى 
 كارنامه ارتخشير پاپكان ترجمه نلدكه.

Geschichte des Artachshlri Papakan, ubersetzt von Th. Ooidecke, 
Beitrage zur kunde der indogermanischen Spra- chen. IV. 

 كعبه زردشت- كتيبه شاپور اول بر ديوار كعبه زردشت نقش رستم.

 كريستنسن، ابرسام- كريستنسن، ابرسام و تنسر.

Christensen. Abarsam et Tansar, Acta Orientalia'X, P. 43. sqq. 

 بوذرجمهر- داستان بوذرجمهر حكيم.

La legende du sage Buzurjmihr, ibid. Vli, P. 81 sqq. 

 » «يادداشت- تتبعات راجع به قديمترين دوران كيش زردشتى 

Quelques noticet snr lcs plus anciennes periodes du 

«zoroastrisme ,ibid .P .81 sqq.  

 «تتبعات زردشتى- تتبعات راجع به دين زردشتى در ايران قديم.

Etudes sur le zoroastrisme de la Perse antique, Det 

« 

Kongelige Danske Videnskabernes Selskabs historisk- filolo- 
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giske Meddelelser, XV, 2) 1928.)  

 «دمونولوژى- درباره دمونولوژى ايرانى.

Essai sur la demonologie iranienne. D, Vid. Selsk. hist 

«fil .Medd .XXVII ,I.  

 «شاهان- افعال و اقوال شاهان در روايات ايران قديم.

Les Gestes des rois dans Ies traditions de I Iran ant- 

« 

ique. Universite de Paris, Conferences Ratanbai Katrak, Paris 1936. 

 «شاهنشاهى- شاهنشاهى ساسانيان.

Empire des Sassanides, Det Kongelige Dnske Viden- 

« 
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 مقدمه 

 بخش اول شمه اى از تمدن ايران قبل از ظهور ساسانيان 

 - تشكيالت اجتماعى و سياسى دولت اشكانى 1

از زمان بسيار قديم ايرانيان جامعه ى دودمانى تشكيل داده بودند، كه از حيث تقسيمات 
)- طايفه »2 « مان)- ده (ويس »1 «ارضى مبتنى بر چهار قسمت بود، از اينقرار: خانه (نمان 

 ). قوم ايرانى خود را»4 «- زند)- كشور (دهيو»3 «(زنتو

______________________________ 
)1-(Nmana  

)2-(Vis  

)3-(Zantu  

)4-(Dahku -در كاناها اين چهار واحد را چنين نوشته اند: دمانDemana -ويس -vis  -
، سه كنفرانس در باب گاثاهاى  A .Meillet)ميه- dahyu- دهيو- Skoithraشويثر-

چنين ذكر شده  E .Bevenist)، و اعضاى آنها طبق بنونيست 32، ص 1925اوستا. پاريس 
، (دهيو-) زيرا اين دو دسته  airyaman.-، ائيرى من  vreyena-. ورزنا Xvaetuخوئيتو

اسامى ظاهرا مربوط بيك سنخ تقسيمات ارضى و اجتماعى بوده است. (بنونيست طبقات 
  و ما بعد).124، ص 1922اجتماعى بنابر روايت اوستايى، مجله آسيائى 
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آريا ميناميد و اصطالح نژادى و جغرافيائى ايران (با ياء مجهول)، ايران كنونى مشتق از آن 
 است.

در ايران غربى اساس و قاعده دودمانى جامعه تا حدى در زير قشرى كه از تمدن بابلى اخذ و 
اقتباس شده بود، پنهان بود. شاهنشاهى هخامنشيان دنباله سلطنت هاى آشور و بابل و عيالم 

بشمار ميرفت. روش دستگاه سياسى اين سلسله همان بود، كه پادشاهان بابل و ماد داشتند و 
بعد در نتيجه كاردانى و كفايت و تدبير سياسى كوروش و داريوش بكمال رسيد. اما 

تشكيالت دودمانى معذلك از ميان نرفته و در سرزمين مادها و نيز در پارس باقى بود. آثارى 
از آن در كتيبه مزار داريوش در نقش رستم پيداست، كه در آن داريوش خود را از حيث 
نسب پسر ويشتاسب و از لحاظ دودمانى هخامنشى و از جهة طايفه پارسى و از حيث ملت 

 .»1 «آريايى مينامد

 ايران هخامنشى هفت دودمان ممتاز داشت، كه يكى از آنها نژاد سلطنتى بود.

هرودت بخطا رفته است، كه امتيازات اين دودمانها را اجر شركت آنها در قتل گئومات 
 ، ميداند.»2 «(بردياى دروغى)

عالوه بر اين حلقه از بزرگان نسبى در شاهنشاهى هخامنشى يك سلسله از گماردگان 
(گمارده- گماشته يعنى مقطع و تيولدار) نيز وجود داشتند. مثال در آسياى صغير خاندانهاى 
كهنى از امر تحت رياست و فرمان شاهنشاه سلطنت ميكردند، ولى «شهربانان» در كار آنها 

نظارت مؤثرى داشتند. از اين گذشته شهنشاه گاهى گماردگان جديدى ايجاد ميكرد و 
بعضى از امالك خويش را بصورت موروثى با امتيازاتى بتملك آنان ميداد. قدرت 

دودمانهاى بزرگ در اين عهد ديگر منحصرا بدهكده هاى كوچكى (ويس)، در پارس كه از 
 آن برخاسته بودند،



______________________________ 
به سيزدهمين كنگره مستشرقين داده  F .C .Andreas)- ر ك: گزارشى كه اندراس 1(

 .96است، ص 

)2-(Pseudo -Smerdes  
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نيز مربوط بود. كسانى هم، كه بدودمانهاى بزرگ منسوب نبودند، از پارسى و مادى و حتى 
يونانيان تبعيد شده از وطن، ممكن بود در اثر عطاى شاهنشاه صاحب اراضى و عنوان 

«امارت» شوند. روابط اين تيولداران با شهربانان براى ما چندان واضح نيست. همينقدر معلوم 
است، كه كمابيش امتيازاتى داشته اند و ظاهرا گاهى از حق مصونيت بهره مند بوده اند، 

 »1 «چنانكه ميتوانسته اند ماليات رعاياى خويش را پس از وصول بخود اختصاص دهند.

اين بود منشاء ملوك الطوايف در ايران، اما اين ترتيب هنوز در زمان هخامنشيان بسط و 
توسعه چندانى نيافته بود. اسكندر و سلوكيها، كه وراث سياست هخامنشى بشمار ميايند. 

 تغييرى در اصول و اساس تشكيالت داريوش بزرگ ندادند.

وقتى هم كه اشكانيان بيارى و معاضدت بزرگانى، كه مانند خود آنها از قوم ايرانى شمالى 
 بودند، با سربازگيرى و لشكركشى نخست بر واليت پارت چيره شده و پس از آن به »2 «داه 

تسخير سراسر ايران پرداختند و دولت ايرانى جديدى تشكيل دادند، باز اصول و سنن سياسى 
عهد هخامنشى را حفظ كردند و شيوه هخامنشيان در مملكت دارى متروك نشد. اما با وجود 
اين دولت «پارت» داراى صفت خاصى است. بوسيله اشكانيان قدرت سلطنت از مغرب ايران 

بشمال اين كشور انتقال يافت و مردم آنجا صفات ايرانى را پاكتر نگاهداشته بودند. بنابراين 
دولت اشكانى، با وجود رنگ يونانى كه داشت، از حيث ايرانيت پاكتر از دولت هخامنشى 

 بود.



 واقع در واليت پارت بود، تا »3 «قريب دو قرن پايتخت شاهان اشكانى شهر صد دروازه 
 اينكه تحوالت تاريخى آنان را مجبور كرد، كه پايتخت خود را به تيسفون در كنار

______________________________ 
، 3ج  Ed .Meyer ,Geschichte des Altertums)- ر ك مير، تاريخ عهد قديم 1(

  و كريستنسن، ايرانيان (مجموعه علم باستان شناسى)61- 62ص 

 

Alth. Chrtstenp, Die Iranier) Handbuch der Altertumswiss- 
enschaft, III, I, 3)  

)2-(Daha  

)3-(Heatompylos  
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دجله انتقال دهند. با تسلط ايرانيان شمالى بر سراسر كشور تشكيالت دودمانى قديم هم جانى 
تازه گرفت. «تصور تسلسل دودمانى جامعه» تا قرون متمادى در جامعه زردشتى، حتى پس از 

انقراض ساسانيان حفظ شد در كتب پهلوى مكرر ذكر «فرماندهان» چهارگانه رفته است از 
اينقرار: رئيس خانه- رئيس ده- رئيس طايفه- رئيس كشور. در قطعاتى از متون مانوى، كه 

در تورفان بدست آمده است، همين طبقه بندى كهن ديده ميشود با اين تفاوت، كه در متون 
 اما در حقيقت مدتى بود، كه از چهار »1 «مزبور آنرا درباره موجودات ملكوتى بكار برده اند

فرماندهى سابق الذكر دو فرماندهى اعلى و اخير از ميان رفته و دولت جانشين آنها شده بود 
و وظايف رئيس طايفه و رئيس كشور را انجام ميداد. از زمان بسيار قديم، رئيس طايفه و 
رئيس كشور بعنوان اجزاء الزم دستگاه تشكيالت دودمانى وجود داشتند، ولى وظيفه و 

اختيارات آنها، درست معلوم نبود و دستخوش تغييرات ميشد. بهرحال اين دو رئيس در برابر 



قدرت محلى، كه در دست رؤساى دوره ها متمركز بود، مقام قابل اعتنائى نداشتند مگر بطور 
استثناء در تشكيل مملكت مقام رئيس كشور را شاهنشاه خود بعهده گرفته، چنانكه سالطين 

 يعنى «شاه ممالك» »2 «هخامنشى خود را در كتيبه هاى خويش خشايشى ى دهيو نام 
خوانده اند و شهربانان كه نماينده شاهنشاه بودند، جانشين رؤساى طايفه شدند. اين ترتيب 

عينا در زمان اشكانيان هم باقى ماند، زيرا كه تشكيالت هخامنشيان در اين قسمت چنان 
استوار بود، كه انقالبات روزگار نتوانست در اركان آن رخنه اى پديد آورد. اما دو رتبه 
سفالى دستگاه تشكيالت دودمانى، كه محكمتر از دو رتبه اعلى بودند، يعنى خانواده و 
رئيس آن (مانبذ) و دودمان و رئيس آن (ويس بذ). برجاى خود باقى ماندند اشكانيان و 

رجالى كه از آغاز كار با آنها يار شدند و بعد هم چشم و چراغ دولت پارت بشمار آمدند 
  Hcatompylos)-1عينا مانند داريوش و (

______________________________ 
  M 374.M.472)- قطعات 1(

)2-(Khshayathia dahyunam  
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يارانش همه از رؤساى دوده هاى بزرگ بودند. دوره تكرار ميكنيم كه رؤساى دوده ها طبقه 
اعالى جامعه اشرافى را تشكيل ميدادند، كه اقتدارش مبتنى بر تملك اراضى موروثه بود. 
بنابراين مقدمات، همينكه دولت پارت بوجود آمد، اساس ملوك الطوايفى بر اين اساس 

 بسط و توسعه كامل يافت.

. از »1 «عده خاندانهاى بزرگى، كه در دوره اشكانيان مقام اول را داشتند، ظاهرا هفت بود
ميان آنها دو خاندان بعد از دودمان شاهى صاحب قدرت محسوب شدند: يكى خاندان 

. شغل موروث سورنها تاجگذارى سالطين بود. اين عدد »3 « و ديگر خانواده قارن »2 «سورن 
 هفت گويا يادگارى از سنن عهد هخامنشى است.



در اين طبقه، يعنى نزد ويس بذان، مركز ثقل دولت قرار داشت، كه گماردگان (تيولداران) 
بزرگ و معتبر شاهنشاه بشمار ميآمدند و اتباع خود را براى جنگ با دشمنان شاه و گاهى نيز 

براى درافتادن با خود او مسلح ميساختند. مثال سورن ده هزار سوار، كه «همه از بندگان او 
. از اين مطلب چنين برميآيد، كه در آنوقت كشاورزانى، كه »4 «بودند، بجنگ كراسوس برد»

موظف بخدمت جنگى بودند، در تحت تسلط صاحبان مقتدر تيول و اقطاعات بنوعى بندگى 
دچار بودند. اما در اين طبقه بزرگان و طبقه كشاورزان يك صنف ديگر از اصيلزادگان و 

  موجود بود،»5 «اساوره 

______________________________ 
)، ارشك را 222، ص  Dindorf)چاپ ديندورف  Eunapius)- بنابر روايت اوناپيوس 1(

 هفت مرد بتخت نشاندند.

)2-(Suren  

)3-(Karin  سورنى كه كراسوس را مغلوب كرد، معروف است. تاسى توس در وقايع سال
، مقايسه 42، بند 6 ميالدى يكى ديگر از رجال را بهمين نام اسم ميبرد (سالنامه ها، كتاب 32

 ميالدى 50 و بعد). شخصى بنام قارن در سال 70، ص 4شود با هرتسفلد گزارش باستان، ج 
، بند 12در جنگهاى گودرز و مهرداد وارد بوده و اهميت داشته است. (تاسى توس، كتاب 

  و بعد).64، ص 6؛ هرتسفلد، گزارش باستان، ج 12

 .2، بند 41 و نيز مقايسه شود با يوستى نوس، كتاب 21)- پلوتارخس، كتاب كراسوس، بند 4(

)- پارتها لشگرى قريب پانزده هزار. نفر بمقاتله انتوان بردن، كه چهارصد تن از آنها 5(
 ).2، بند 41مردمان آزاد بودند يوستى نوس، كتاب 
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كه آنها را اعيان درجه دوم بايد خواند. اين اعيان مقدارى زمين مالك بودند و ظاهرا مقصود 
از مانبذان همين طبقه متوسط بوده است. شباهتى، كه ميان اين اوضاع و ترتيب ملوك 

الطوايفى اروپا در قرون وسطى ديده ميشود، غالبا مورخان را متعجب كرده است. چه در 
جامعه ملوك الطوايف ايران و چه در اروپا اين نكته مسلم است، كه رابطه تيولداران بزرگ 

با رعاياى خود خيلى محكمتر از رابطه اى بوده است، كه شاهنشاه، كه اعظم تيولداران بود، با 
تيولداران بزرگ داشته است. در اين عهد مقام مركز سلطنت كامال تابع طرز ملوك- 

الطوايفى نبود و حق انحصارى خاندان اشكانى محسوب ميشد، با اين قيد كه لزوما سلطنت از 
پدر به پسر نميرسيد. پس از مرگ پادشاه بزرگان جانشين او را بدلخواه خود معين ميكردند، 
و اگر اختالفى ميافتاد، شمشير در ميانه حكم ميشد. هر طايفه يكى از شاهزادگان اشكانى را 

 اختيار كرده، براى رسانيدن او بمقام شاهنشاهى مجاهده مينمود.

 درست معلوم نيست، كه حكام اياالت چه ارتباطى با تيول و اقطاعات داشته اند.

احتمال ميتوان داد، كه تيولداران بزرگ غالبا بحكومت آن اياالتى منصوب ميشده اند كه 
. در هر حال حكومت هاى واليات به افراد شش »1 «خود در آنجا داراى آب و خاك بوده اند

خاندان ممتاز و دودمان سلطنتى اختصاص داشته است. براى سنجش اين حكام عهد اشكانى 
با شهربانان دوره هخامنشى گوئيم، كه قلمرو حكام اشكانى خيلى كمتر از ساتراپى هاى 

 هخامنشى بوده، ولى قدرت و استقالل حكام نسبت به شهربانان 

______________________________ 
)- شايد اين تصادف و اتفاق صرف نبود، كه ايالت پارت (يعنى سرزمينى، كه منطبق با 1(

حوزه شهربان نشين هخامنشى بهمين نام است)، كه نخستين مركز اقتدار سلسله اشكانى بشمار 
ميآمد، در آنزمان بيش از ساير قطعات ايران پاره پاره شده بود. بنابر قول ايزيدور خارا كسى 
اين ساتراپى به شش بخش تقسيم شده و شش حكومت داشت. يكى از آنها هيركانى بود، 

كه ظاهرا تيول موروث خاندان گيو بشمار ميآمد، كه يكى از فرزندان يا نوادگانش بنام 



گودرز بسلطنت رسيد. اين گيو ظاهرا منسوب بيكى از بيوتات درجه اول مملكت بود. ر ك 
 .58، ص 4هرتسفلد، گزارش باستان، ج 
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بيشتر بوده است. چنين بنظر ميرسد، كه نه تنها والتى، كه از تخمه شاهى انتخاب ميشدند، 
عنوان شاه داشتند- چنانكه هميشه در ايران مرسوم بود- بلكه هر يك از اياالت هيجده گانه 

 پس عجب نيست، كه مورخان عرب دوره بين »1 «اشكانى را يك «پادشاهى» ميخواندند.
اسكندر و ساسانيان را عهد «ملوك الطوايف» خوانده اند و اين كلمه ترجمه از لغت «كذگ 

  پهلوى است، كه بمعنى صاحب خانه يا والى مى آمده است.»2 «خوذاى»

قدرت سياسى تيولداران بزرگ در شوراى اشرافى تجلى ميكرد، كه حدودى باختيارات 
 و ما ميدانيم، »3 «شاهنشاه ميگذاشت. يوستى نوس اين مجلس شوراى را «سنا» خوانده است 

 بنابراين حكومت و »4 «كه سرداران و حكام از ميان اعضاء اين مجالس انتخاب ميشده اند
سردارى شغل موروث نبوده است. اعضاء سنا خود را خويشاوندان شاهنشاه ميخوانده اند و 

همه از خاندان سلطنت يا از افراد شش دودمان ممتاز ديگر بوده اند، زيرا كه در ميان سرداران 
 نام داشته اند و نيز معلوم است، كه اين دو خانواده خود را از »5 «پارتى بسيارى سورن و قارن 

حيث نسب همدوش دودمان سلطنتى مى شمرده اند. همچنين قراينى در دست است، كه 
انجمن ديگرى هم بر پاى بوده و آن را مجمع «دانايان و مغان» ميتوان ناميد. سالطين اشكانى 
رأى آنان را در امور محل اعتناء قرار ميداده اند و ظاهرا در حوادث مهمه بوسيله فتواى دينى 

 مداخالتى 

______________________________ 
 ).26، فصل 6)كتاب  Naturalis Historiac)- پلينيوس تاريخ طبيعى 1(

) و كارنامگ ديده ميشود؛ ر 214)- اين اصطالح در بندهش ايرانى (چاپ انكلساريا ص 2(
 ك كتاب بارتلمه راجع به لهجه هاى ايرانى متوسط-



 (Zur Kunde der mittel iranischen Mundrten)  

 ،35، ص 3ج 

 .1، فقره 4؛ بند 42)- كتاب 3(

 ،2، فقره 2، بند 41؛ يوستى نوس. كتاب 9، فصل 11)- استرابو، كتاب 4(

 .9، فصل 11)- استرابو، كتاب 5(
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. لكن چنين مينمايد، كه نفوذ اين انجمن چندان قوتى نداشته و هرگز شنيده »1 «مينموده اند
نشده است، كه مجمع «دانايان و مغان» در سرنوشت سلطنت اشكانى تأثيرى كرده باشند. 

قدرت آن فقط مشورتى بوده است برخالف «مجلس سنا» كه در كشور قوه حقيقى محسوب 
 ميشده است.

عده قليلى از اشراف درجه اول، كه عضو مجلس سنا بودند، حق اشتغال همه مقامات مهمه 
 مثل مشاغل دربارى و ساير كارهاى عمومى را بخود اختصاص داده بودند.

از اين جا معلوم ميشود، كه نجبا و ملوك الطوايف در عين حال حائز مقامات دربارى و 
قضائى نيز بوده اند. اطالعات قليلى، كه راجع به تأسيسات و تشكيالت دولت پارت از منابع 

يونانى و رومى بدست ميآيد، با مطالبى، كه مورخان ارمنى راجع به تشكيالت مملكت خود 
 بعد از ميالد تحت تسلط شاخه اى از 66نقل كرده اند، تكميل ميشود. چون ارمنستان از سنه 

شجره سالطين اشكانى قرار گرفت، از اينرو تشكيالت حكومت پارت در آن استقرار يافت. 
 موسى خورنى اين تغييرات را، كه بفرمان اولين پادشاه اشكانى ارمنستان موسوم به ولرشك 

  رخ داده، به طريق جالب توجهى نقل كرده است.»2«



اين پادشاه نخست بترتيب و تنظيم دودمان سلطنتى پرداخت. رئيس خانواده باگراتونى، كه 
 مورخين او را از نژاد يهود دانسته اند، رسما برياست دودمان نصب 

______________________________ 
 )- استرابو گويد: انتخاب شاهنشاه هميشه در اين دو انجمن صورت ميگرفت.1(

بعقيده من مفهوم آن اينست، كه اول «شوراى خويشاوندان» ( «سنا») پادشاه را معين ميكرده و 
 بعد اين انتخاب در انجمن دانايان و مغان تأييد ميگرديده است.

است با پساوند «ا ك». در  Volagaseصورت ارمنى والگاز Valarshak)- ولرشك 2(
واقع مؤسس سلسله اشكانى ارمنستان تيريدات برادر والگاز اول شاهنشاه پارت بوده است. 

 ميالدى نرون امپراطور روم رسما بپادشاهى ارمنستان شناخت (نگاه 66تيريدات را در سال 
). تاريخ موسى خورنى بوسيله 649، ص 49كنيد: ماركوارت، مجله انجمن شرقى آلمان، ج 

، ص 2النگلوا بزبان فرانسه ترجمه و در مجموعه مورخان ارمنستان طبع و نشر شده است (ج 
  ببعد).82
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 و فرماندهى سواره نظام يافت و اين دو مقام در خانواده »1 «شد و حق نهادن تاج بر سر پادشاه 
او موروثى شد. و نيز از حقوق او اين بود، كه ميتوانست ديهيمى با سه رشته مرواريد بدون 

 طال و جواهر ديگر در موقع ورود بدربار يا اطاق شاهى بر سر گذارد.

ولرشك رئيس طايفه ممتاز ديگرى را عهده دار نصب جواهرات سلطنتى بر لباس پادشاه قرار 
داد. طايفه ممتاز ديگرى هم بود، كه مستحفظين خاصه پادشاه، از آن اختيار ميشدند. ساير 

مقامات از قبيل ميرشكارى پادشاه و مباشرت انبار گندم و رياست تشريفات و امانت خلوت 
و رياست ساقيان و اداره امور قربانى و شغل بازدارى و نگاهبانى اقامتگاه تابستانى و 

نگهداشتن رايت و علم در پيشاپيش پادشاه در روز جنك، بافراد خانواده هاى ديگر تفويض 



شد. چنين پيداست، كه همه اين طوايف و خانواده ها، در آنموقع از دودمان هاى درجه اول 
نبوده اند و ولرشك آنها را باين مقامات رسانيد. زيرا كه موسى صريحا گويد، كه رئيس 

 رسيد و متصدى حفظ اقامتگاه تابستانى «مانند »2 «ساقيان پادشاه بدرجه حكمرانى نخرر
 اعضاء خانواده سلطنتى» شرف يافت.

ولرشك پس از آنكه دربار خويش را باين ترتيب منظم كرد، حكومتها و اقطاعات وسيع 
ببزرگان دولت عطا نمود. موسى و ديگر مورخان ارمنى در استعمال كلمات «امارت» (اقطاع) 

و «حكومت» (ايالت) دچار اشتباه بزرگ شده و يكى را بجاى ديگرى بكار برده اند. موسى 
 (رئيس تشريفات و رئيس »4 « (مباشر انبار گندم) و ابل »3 «مثال ميگويد ولرشك به گبل 

 خلوت) قرائى بخشيد، كه بنام آن موسوم گرديده است 

______________________________ 
 )- اين امتياز در ايران اشكانى مختص خاندان سورن بوده است.1(

شكل ارمنى يك عنوان ايرانى است، كه ما در ايران ساسانى آنرا  Nakharar)- نخرر2(
، آنرا 3، بند 14باز مى يابيم. (آميانوس مارسلينوس، كتاب  Nakhvadharبصورت نخوذار

 نوشته و بغلط اسم خاص پنداشته است). Nohodaresنهودارس 

ميباشد (بلهجه شمال  Nakhvaraghعنوان ديگرى كه از همين ريشه است نخوارگ 
)در لهجه جنوب غربى)  Nakhveraghو نخويرگ  Nakhverغربى)، كه بصورت نخوير

 .6- 7، ص 9نيز آمده است. ر ك بنونيست در مجله مطالعات ارمنى، ج 

)3-(Gabal  

)4-(Adel  
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 همين است. شكى نيست، كه در اينجا كلمه »1 «و بعد گويد حكومت گبلئان و ابلئان 
 بجاى «امارت» (اقطاع) بكار رفته است. موسى در ضمن شمردن »2 ««حكومت» (فخروتيون 

، كه ولرشك ببزرگان ارمنى تفويض كرد، گويد، كه »3 ««امارت» و «اقطاعاتى» (نهيتزتيون)
. »4 «خاندان گوچر والى (بديشخ) شمال شدند، ولى اين «ايالت» را «اقطاع» (نهپتوتيون) مينامد

بارى نمونه اين اشتباه و اختالط مورخان بسيار است و به هيچ طريق نميتوان آنرا توجيه كرد، 
مگر آنكه فرض كنيم كه بعضى از حكومتهاى ارمنستان موروثى بوده و رفته رفته بصورت 

. ظاهرا بديشخ »5 ««امارت» درآمده است و از اين حيث ارمنستان از ايران پيش تر افتاده است 
عنوان چهار مرزبانى بوده، كه واليات چهارگانه سرحدى را، كه در چهار جهت كشور واقع 

. معموال هر كس باين مقام ميرسيد، اقطاعات بزرگ در آن »6 «بوده، حراست ميكرده اند
ناحيه باو عطا ميشد. بنابر نوشته هاى موسى، مقام بديشخ بزرگ قسمت جنوب غربى ارمنستان 

  داده شد و اين شخص عالوه بر مقام مزبور مالك »8 « از خانواده سنصر»7 «به شرشن 

______________________________ 
 .83، ص 2)- النگلوا، ج 1(

)2-(nahhararut'iun  

)3-(nahapetut'iun  

 و نخرر حاكى از دو منصب مختلف است. Nahapet نهپت 84)- ايضا، ص 4(

 .7ر ك بنونيست، ص 

) در ارمنستان 1932)چهار كنفرانس راجع بارمنستان، پاريس  Macler)- بعقيده ماكلر5(
وضع ملوك الطوايف در واقع وجود نداشت و در آنجا آيين تيولدارى مرسوم نبود. آنچه كه 
بعقيده او در تاريخ ارمنستان واقعيت دارد، خاندانهاى بزرگ و رؤساى اعظم طوايف است و 

 كار عمده پادشاهان ارمنى هم ايجاد توافق و راه آمدن با اينان بوده است.



  و بعد.165)- در باب بديشخ هاى ارمنستان ر ك ماركوارت، ايرانشهر، ص 6(

 بعقيده ماركوارت ايجاد بديشخ هاى چهارگانه از كارهاى تيگران بزرگ است.

)7-(Sharashan  

)8-(Sanasar  
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  شد.»3 « و سرتاسر كوئله سيرى »2 « و مضافات آن و كوهستان توروس »1 «شهرستان ارزن 

 ديده ميشود، چنين استنباط »4 «از اينكه در تاريخ ساسانيان كلمه بديشخ بصورت بذخش 
مينمائيم كه منشاء اين عنوان ايران بوده و ارمنستان آنرا از تشكيالت اشكانى اقتباس كرده 

 .»5 «است. بعالوه در ايران تقسيم واليات سرحدى بچهار مرزبانى بوده است 

كارهاى ديگر هم راجع بامور دربار و دولت به ولرشك نسبت ميدهند. وى قشون را بچندين 
طبقه تقسيم كرد و ساعات بار و تشكيل شوراها و مواقع تفريح را در دربار معين كرد. دو 

خبرگزار نصب كرد، يكى مأموريت داشت، كه شاه را كتبا از كارهاى نيكى، كه بايد انجام 
دهد، آگاه سازد و ديگرى يادآورى كند، كه كشيدن انتقام را بخاطر داشته باشد و نيز 

شخص نخستين موظف بود، كه مواظبت كند مبادا پادشاه در حال غضب فرمانى خارج از 
. »6 «عدالت صادر نمايد و در هر وقت بايستى شاه را بعدالت و نوع دوستى راهبرى كند

ولرشك قضاتى در شهرها و دهات برگماشت و «شهرنشينان را فرمان داد تا رتبه اى فوق رتبه 
روستائيان بگيرند و روستائيان را امر كرد، حرمت شهرنشينان را نگاهدارند و اينان را فرمود، 

. بارى تمام اين تأسيسات و مقررات ارمنستان بدون »7 «كه بروستائيان كبر و غرور نفروشند»
 شبهه تقليد از ايران بوده است.

  طريقه اى را كه ارشك (اواسط قرن چهارم ميالدى)، پس از دوره »8 «فوستوس 



______________________________ 
)1-(Arzn  

)2-(Taurus  

)3-(Cole -syrie  

)4-(bidhakhsh  

 ).155- 156)- كتيبه پايكولى (هرتسفلد، پايكولى، ص 5(

 )- ر ك فصل دوم اين ترجمه.6(

) كه گويد، بخسرو اول 232، ص 1900)- ر ك نهاية االرب (برون، مجله پادشاهى، 7(
 فرمود وزراء خود را، كه اگر حكمى برخالف انصاف صادر كنم، دخالت كنيد و نگذاريد.

 .236، ص 1)- النگلوا، ج 8(

 46ايران در زمان ساسانيان، ص: 

پرآشوب سابق، براى تجديد تشكيالت سلطنتى اختيار كرد، شرح ميدهد و گويد، كه اين 
 »1 «پادشاه براى واليات سرحدى فرمانى تعيين كرد و رياست عاليه امور را بخانواده گنونى 

(همان خانواده اى كه در عهد ولرشك بدرجه حكومت رسيده و سمت ساقيگرى پادشاه را 
 سپرد. »2 «يافته بود) واگذاشت و اداره امور لشگر را با همه متعلقاتش بخانواده مميكن 

«اعضاء اين دو خانواده و ساير طبقات اشراف مادون آنها، كه عنوان حكومت يافته بودند، 
حق داشتند در حضور پادشاه بر مسند جلوس كنند و عالئم افتخارى بر سر بنهند. بطريق اولى 
رؤساء خاندانهاى بزرگ، كه عنوان حكمرانى داشتند، ميتوانستند بقصر شاهى داخل گشته و 

 در هنگام صرف طعام در ميان مهمانان بر (نهصد) مسند بنشينند».



 معلوم ميشود، كه مناصب و مشاغل »3 «حال اگر اين اطالعات و نظاير آن را درست بسنجيم 
 باندازه مالكيت ارضى پيوستگى تام بخاندانها نداشته است.

پادشاهان قوى االراده ميتوانسته اند از راه تصرف در مناصب و مشاغل بر نجبا و اعيان مملكت 
تسلط پيدا كنند. از طرف ديگر مى بينيم، كه گاهى بعضى اعيان در موقع جان دادن همه 

حقوق خود را، از طرف رئيس خود، بفرزند محول كرده، او را وارث شغل خود قرار 
. بسا اتفاق ميافتاد، كه امرا و حكام ياغى ميشدند، ولى اگر از خانواده سلطنتى »4 «ميداده اند

. هر وقت »5 «نبودند، با وجود كمال استقاللى كه ميافتند، نميتوانستند عنوان پادشاهى بگيرند
 كه پادشاه قدرت داشت، خانواده نجبائى را، كه 

______________________________ 
)1-(Cnuni  

)2-(Mamikon  

)- از جمله فهرست هايى، از ازمنه بعدى، درباره ترتيب مسندها بر خوان پادشاه، كه در 3(
، 26- 27، ص 2) و در سند مسكو (ايضا ج 25، ص 2«شرح زندگى نرسى پاك» (النگلوا، ج 

 حاشيه) آمده است.

 ).305، ص 1)- مانويل سردار كل (فوستوس بيزانسى، النگلوا، ج 4(

كه از اشكانيان بود، نام شاهى بخود نهاد، ولى بديشخ اعظم  Sanatruk)- سنتروك 5(
كه مانند او علم طغيان برافراشته بود، چون از دودمان شاهى نبود،  Bakurموسوم به بكور

 ).135، ص 2نتوانست باو تأسى كند (موسى خورنى، النگلو، ج 

 47ايران در زمان ساسانيان، ص: 



 »2 « قتل عام ميكرد و امالك و اقطاعات آنان را خالصه سلطنتى مينمود.»1 «خطرناك ميديد
در ميان نجبا و امرا هم غالبا نزاع واقع ميشد. گاهى رئيس خواجه سرايان دربار بقدرى اقتدار 

 »3 «مى يافت كه نسبت بخانواده شهربانان نيز تعدى و تجاوز مينمود.

 عبارتى است، كه اين احوال را روشن ميكند و وضع بزرگان »4 «در كتاب فوستوس بيزانسى 
را، كه بيك اعتبار مأمور دولت و بيك اعتبار امير مستقل واليات بوده اند، ذكر مى نمايد. و 

نيز از اين كتاب استنباط مى شود، كه اساس لشگرى قدرت آنان متكى باصول ملوك 
 با »5 «الطوايفى جامعه بوده است. خسرو دوم پادشاه ارمنستان در اواسط قرن چهارم ميالدى 

ايرانيان پنجه درافكند و چون ميترسيد، كه در اثناء جنگ از طرف اعيان مملكت، مثل زمان 
سابق خيانتى صورت بگيرد، چنين فرمان داد: «بعد از اين همه اعيان و حكام و صاحبان 

واليات، كه از هزار تا ده هزار تن سپاهى دارند، بايد شخصا در موكب پادشاه حاضر باشند و 
هيچيك از آنان حق ندارند در ميان لشگر شاهى اقامت گزينند». باين تدبير خسرو تمام 

رؤساى دودمانهاى باستانى را مجبور نمود، كه لشگريان خود را وارد سپاه سلطنتى كنند. 
خسرو رياست كل اين سپاه را بدو تن از سرداران، كه محل اعتماد او بودند، سپرد. قصد 

خسرو اين بود، كه ريشه ملوك الطوايفى را از ارمنستان بركند. ولى اين تدبير بى نتيجه ماند و 
 نام داشت »6 «بجائى نرسيد. در زمان حيات او يكى از دو سردار طرف اعتمادش، كه واچه 

 »7 «همه حكام و افواج محلى آنها را گرد آورده، بجنگ ايرانيان برد،

 اكنون اگر عطف نظر بجانب تشكيالت دولت پارت در ايران بكنيم، مى بينيم 

______________________________ 
 .148، ص 2)- موسى، النگلوا، ج 1(

 .217، ص 1)- فوستوس بيزانسى، النگلوا، ج 2(

 .250: ص 1)- ايضا، ج 3(



 .217، ص 1)- النگلوا، ج 4(

 )- پيش از تجديد سازمان مملكت توسط ارشك.5(

)6-(Vatch  

 .220، ص 1)- النگلوا، ج 7(

 48ايران در زمان ساسانيان، ص: 

آنچه مورخان يونان و روم قديم در آن باب مى نويسند، بى شباهت بتشكيالت دولت اشكانى 
ارمنستان نيست. از مختصات آن تضادى است، كه در ميان قدرت شاهنشاه با قدرت نجباى 

ملوك الطوايف، كه در عين حال از عمال دولت هم بشمار ميآمدند، موجود بود. نمونه 
كامل امراء دولت اشكانى «سورن» است، كه خصم كراسوس رومى بود و پلوتارخس در 

حق او چنين مينويسد: «سورن در ثروت و بزرگى و افتخار بعد از شاهنشاه شخص اول ايران 
بود. از حيث فضيلت و لياقت سرآمد پارتيان بشمار ميآمد. از لحاظ بلندى باال و حسن اندام 
مانند نداشت. هنگام لشگر- كشى هزار شتر بار و بنه او را ميبرد و دويست ارابه مخصوص 

حمل همسران و همخوابگان او بود. هزار سوار زره پوش و عده بيشترى سرباز سبك اسلحه 
در ركاب او ميرفت. زيرا او رويهم ده هزار سوار داشت، كه قسمتى از گماردگان و قسمتى 

از بندگان او بودند.» در روز نبرد خود را مى آراست و زينت ميكرد و در پيشاپيش سپاه خود 
قرار ميگرفت. «دليرى او بحدى مشهور بود، كه با وجاهت زنانه او نميساخت، زيرا كه سورن 

بنابر رسم مادها روى خود را غازه مى بست و آرايش ميكرد و گيسوان خود را بدو قسمت 
مينمود، اما ساير پارت ها گيسوان را برسم سك ها بلند و ژوليده ميگذاشتند تا هيبتى 

 سورن حرم خود را همراه ميبرد و در عين جنگ شبها را بعيش »1 «وحشتناك داشته باشند!»
 و نوش و شرابخوارى و استماع موسيقى 



______________________________ 
. مقصود پلوتارخس از «ساير پارتيان» انبوه لشگر 24 و 21)- پلوتارخس، كراسوس، بند 1(

 سورن است، زيرا كه ظرافت هاى مادى بيشك در طبقه اشراف رواج داشته است.

در نقوش سكه ها پادشاهان پارت از مهرداد اول ببعد با ريش و موى مجعد ديده ميشوند 
 ) چنين گويد:2، بند 41يوستى نوس در جايى كه سخن از پارتهاست (كتاب 

Vestis olim suimoris Posteaquam accessere opes, ut Medis perluc- 
ida et fluida. 

 53، 29؛ 26، فصل 11؛ كتاب 50، فصل 10راجع بزندگى پارتها ميتوان از پلى نيوس (كتاب 
) 3، بند 41) و يوستى نوس (كتاب 22؛ 3، فصل 14 و كتاب 17؛ 3، فصل 12و كتاب 

 اطالعات سودمندى بدست آورد.

 49ايران در زمان ساسانيان، ص: 

 »1 «و آواز و تفريح مى گذرانيد.

عاقبت شاه از قدرت سورن برشك آمد و با وجود قدرتى، كه داشت، بر او غلبه كرد، زيرا 
كه شاه با هر يك از بزرگان، كه درميافتاد- هرگاه بزرگان متحد نبودند بر وى چيره ميشد. 

 اما اگر بزرگان يار ميگشتند، غالبا او را خلع و ديگرى را نصب مينمودند.

سلطنت اشكانيان، اگرچه هرگز بقدرت و ثبات سلطنت هخامنشى نرسيد، ولى صورتا 
حكومت آنان استبدادى بود. اختيارات شاهنشاه محدود بقانونى نبود و اگر بخت و اتفاق با او 
يار ميشد و موانع را از ميان بر ميداشت، با كمال استبداد و خودسرى فرمانروايى ميكرد. ترس 
شاهنشاه مخصوصا از افراد خانواده خود بود، زيرا كه ايرانيان با احترام جبلى و تقريبا مذهبى 
سلطنت را حق خاندان شاهنشاهى ميدانستند و بنابراين بزرگان جرأت نداشتند، قبل از يافتن 

يك مدعى سلطنت از تخمه اشكانى، علم مخالفت با شاه را برافرازند. بهمين جهت سالطين 



اشكانى بيرحمانه افراد خاندان خود را ميكشتند. اما اين تدبير غالبا مفيد نمى افتاد، زيرا كه 
مردم ناراضى عاقبت كسى را، كه از قتل عام جان بسالمت برده بود، مى يافتند و او را در 

 كشيدن انتقام مدد ميكردند.

. از جمله امتيازات شخص سلطان اين بود، كه »2 «معموال كسى بشاهنشاه دسترسى نداشت 
  بلند بر سر ميگذاشت و بر تختى زرين ميخفت. ارتبان سوم پادشاه »3 «ديهيمى 

______________________________ 
 .32)- پلوتارخس، كراسوس، بند 1(

 ).2، بند 2)- تاسى توس (آنال 2(

 

Prompti aditus, obiva comitas, ignotac Partis virtues. 

) ديده 27، بند 1عبارتى كه چندان قابل اعتماد نيست، نزد فالويوس فيلوستراتوس (كتاب 
ميشود: بهر خارجى كه وارد يكى از بالد ميشد، مجسمه زرين پادشاه را ميدادند و او را 

 مكلف بپرستش آن مينمودند. در اينجا مراد شهر بابل است.

)- آرايش موى سر هخامنشيان نيز چنين بوده است. در واقع رسمى مهم پادشاه پارت 3(
بجاى تاج ديهيمى كنگره دار هخامنشى، ديهيمى مرواريد نشان بر سر ميگذاشت و آنرا 

 ) «ديهيم مضاعف» ناميده است.2، بند 6)كتاب  Herodienهرديان 

 50ايران در زمان ساسانيان، ص: 

اشكانى، محض تجليل يكى از شاهان اقطاعى موسوم به ايزات اديابنى، بطور استثناء اين 
 115امتياز را باو عطا فرمود. در قصر سلطنتى تيسفون تختى از زر موجود بود، كه در سال 

ميالدى بدست تراژان قيصر روم افتاد. پادشاهان اشكانى، مانند هخامنشيان محل هايى بنام 



. »1 ««فردوس» تعيين كرده بودند، كه در آن شير و خرس و پلنگ براى شكار نگاه ميداشتند
در نتيجه اهميتى، كه در دربارهاى شرقى بحرم داده ميشد، غالبا خواجه سرايان در امور كشور 

. وقتى كه شاهنشاه سفر ميكرد، جماعتى كثير از نيزه داران نگاهبان »2 «نفوذى معتنابه داشتند
. بتقليد هخامنشيان، سالطين اشكانى هم مقرر كرده بودند، كه هر كس بحضور »3 «او بودند

. خزانه خاص شاهنشاه با خزاين كشور »4 «شاهنشاه شرفياب ميشود، بايد هدايائى بگذارند
يكى بود. در خزانه پادشاه خراج كشورها جمع ميشد و ثروتى هنگفت در اين گنج ها گرد 

 .»5 «ميآمد

 - اقوام شمال و شرق 2

كوچ نشينهائى، كه اسكندر كبير و جانشينانش در شرق ايران تأسيس كرده بودند، تا قرنهاى 
متمادى در اين نواحى دوردست پناهگاه تمدن يونانى محسوب ميشد. از اواسط قرن سوم 

 سلطنتى مستقل تشكيل داد، كه شامل بلخ و سغد و مرو بود. در »6 «قبل از ميالد ديود وتوس 
 كه تاج و تخت را غصب »8 « پسر اوتيدموس »7 «نيمه اول قرن دوم پيش از ميالد دمتريوس 

كرده بود، بتسخير پنجاب لشگر برد و در هندوستان و افغانستان حكومت راند، ولى بلخ و 
 »9 «ممالك مجاور آن بدست مردى اقراطيدس 

______________________________ 
 .38، بند 1)- فالويوس فيلوستراتوس، كتاب 1(

 .31، بند 4)- نگاه كنيد مثال تاسى توس، سالنامه ها 2(

 .33، بند 1)- فالويوس فيلوستراتوس، كتاب 3(

 .17، گفتار  Seoecn و سنكا28، بند 1)- ايضا، كتاب 4(

 .39، بند 1)- فالويوس فيلوستراتوس، كتاب 5(



)6-(Diodotos  

)7-(Demetros  

)8-(Eutydemos  

)9-(Eucratides  

 51ايران در زمان ساسانيان، ص: 

نام افتاد. اين دو پادشاه بمنازعه برخاستند و هر يك در ايجاد كوچ نشينهاى جديد يونانى 
سعى بليغ نمودند، ولى معذلك در اينوقت تمدن هاى بومى از نو شروع به پيشرفت ميكند و 
اثرات آن در اين دوره محسوس است. مثال سكه هاى يونانى و بلخى، كه دمتريوس ضرب 

كرده، در يك جانب داراى خطوط هندى موسوم بالفباى آريانى است، كه از آرامى گرفته 
شده است و اقراطيدس مسكوكى رواج داد، كه واحد آن يك واحد شرق ايران است. در 
اين هنگام دولتهاى كوچك يونانى در دره كابل و پيشاور و غيره تأسيس يافته بود. اندكى 

بعد دولتهاى دره كابل و هندوستان مجتمع شده، دولتى بزرگ تشكيل دادند و در اواخر قرن 
 خوانند، بر »2 « مشهور، كه هنديان او را ميليندا»1 «دوم و اوايل قرن اول قبل از ميالد مناندر

آن سلطنت ميكرد اين شهريار چون در هندوستان بتسخير ممالكى چند كامياب شد، دين 
 بودا گرفت و در ميان پيروان آن آيين شهرتى عظيم يافت.

 در نتيجه »3 «در اين زمان مهاجرت هاى بزرگ اقوام آسياى مركزى شروع شده بود
تاخت وتاز قبايل هون، كه از اقوام ترك بودند و خونشان با خون مغولى و چينى آميخته بود، 
در واليت كانسوى چين در نيمه اول قرن دوم قبل از ميالد ابتدا اقوامى، كه باصطالح چينيان 

 نام دارند، بجنبش درآمدند، بعد ساير طوايف هم شروع بحركت »5 « و وسون »4 «يوه چى 
كردند. پس از چند سال گروهى عظيم از قوم يوه چى كه «يوه چى كبير» نام دارند، در نواحى 

جيحون ساكن شدند و ما در اين هنگام به نام نژادى تخار يا توغر در اين ناحيه برخورد 



ميكنيم. نكته مشكوك اين است كه آيا يوه چى و تخار قوم واحد بوده اند، يا يوه چيان پس از 
تسلط بر طايفه تخار بنام آنان خوانده شده اند، يا يوه چى لقب طبقه سلطنتى تخارها بوده 

 است. قسمتى از اين 

______________________________ 
)1-(Menandre  

)2-(Milinda  

  و ما بعد.13، ص 4)- ر ك تحقيقات جديد هرتسفلد، گزارش باستان، ج 3(

)4-(Yuetchi  

)5-(Wusun  

 52ايران در زمان ساسانيان، ص: 

 قبايل سكها »2 « ميناميد.»1 « ( تكلم مى كرد، خود را ارسى Aقوم، كه به زبان تخارى (لهجه 
پس از آنكه از دره فرغانه اخراج و طرد شدند، باياالت باختر و رخج (يا باصطالح مورخان 

) هجوم آوردند. زرنگ از آن پس سكستان ناميده شد و سيستان كنونى »3 «چينى كيپين 
قسمتى از آنست. سك ها يا هندوسكاييان در آنجا سلطنتى تأسيس كردند و از زمان 

 »4 « قبل از ميالد) خراج گزار دولت اشكانى شدند. موئس 123- 88شاهنشاهى مهرداد دوم (
 تسلط »5 «نام پادشاه اين طايفه، كه در قرن اول قبل از ميالد حكومت ميكرد، و پسرش ازس 

 خود را بر ناحيه پنجاب بسط دادند.

 در طى قرن اول قبل از ميالد يك شعبه از اشكانيان جانشين سلسله سك هاى سكستان شدند
، كه از حدود سال بيستم ميالدى ببعد سلطنت يافت، از »8 « يا گوندفر»7 « و گوندفارس »6«

پادشاهان مقتدر اين سلسله بود و ظاهرا شانه از زير بار اطاعت اشكانيان خالى كرد. سكه هاى 



بنام اين شهريار در سيستان و هرات و قندهار حتى در پنجاب پيدا شده است. بنابر كتاب 
اعمال سن توماس، گويا اين مبلغ مسيحى در عهد سلطنت گوندفارس بهندوستان سفر كرده 

 است.

 با وجود آشوبى، كه بعلت مهاجمات اقوام پديد آمد، ممالك شرقى ايران 

______________________________ 
)1-(Arsi  

 و نيز مقايسه شود با 2، يادداشت 88، ص Morgnland  ،28)- شدر در مشرق زمين 2(
در مجله شرقى  G .Haloun و ما بعد و همچنين هارلون 883، ص 8بيلى، بولتن شرقى، 

 545arsi -U -sun، ص 9 و بعد و نيز متينگ در بولتن شرقى، 244، ص 1937آلمان، 
,Wusun ) 563، ص.( 

)3-(Kipin  

)4-(Maues  

)5-(Azs  

 و 70، ص 4)- طبق قول هرتسفلد سلسله پارتى از دوره سورن بود، گزارش باستان، ج 6(
 بعد.

)7-(Gundophares  

)8-(Gundotarr  
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و نواحى مجاور آن آبادى و عمران فوق العاده داشت. جنگجويان چادرنشين، وقتى كه باين 
 ناحيه ميآمدند، در زندگى سكنه آن تغيير بسيارى وارد نميگرديد.

حكومت محل بدست عده قليلى از رؤساى طوايف بيگانه ميافتاد، اما تمدن بومى در آن عده 
نفوذ ميكرد. بهمين جهت آثار تمدن يونانى در طى قرون متمادى با آثار تمدن ايرانى و 

هندى مخلوط و آميخته ماند و اقوام آرام اين سرزمين در تحت تسلط حكومتهاى پى درپى 
خارجى بتجارت خود مشغول بودند و از اين راه سود بسيار بردند. كم اتفاق ميافتاد، كه 

روابط تجارى قطع شود. امپراطوران چين، بجهت تسهيل تجارت با ممالك غربى آسيا، غالبا 
 هيئت هائى از نمايندگان رسمى بممالك آسياى مركزى ميفرستادند.

 را مى بينيم، كه نويسندگان چينى آنرا »1 «در خوارزم از قرن دوم قبل از ميالد اقوام آئورس 
 نوشته اند. در طى قرن بعد اقوام آئورس بحركت درآمده، رو بجانب غرب »2 «ين تسى 

نهادند، يعنى همان راهى را پيش گرفتند، كه سابقا سك ها و سرمت ها گرفته بودند. بعد از 
 خواندند و اين كلمه »3 «نيمه اول سده نخستين پيش از ميالد نام آئورس محو شد و آنان االن 

همان لفظ آريا مى باشد. كه در لهجه شمال ايران باين صورت درآمده است. بعد از آنكه 
قبايل وحشى باروپا هجوم بردند، قسمتى از طايفه االن بسمت غرب مهاجرت كرد و از آن 

قسمت، كه در جنوب روسيه باقى ماند، جز قوم اوست، كه امروز در قفقاز ساكن است، اثر 
 ديگرى نمانده است.

كمى بعد از وفات گوند فارس، قندهار و پنجاب بدست يك سلسله از طايفه يوه چى افتاد، 
 كه آنها را از نژاد سك ها نيز ميدانند و معروف به كوشانيان هستند.

 جانشين او تمام قلمرو يوه چيان »5 « و ويمه كادفيزس »4 «پادشاهان كوشان كوجوله كادفيزس 
 و تخاريان را با قسمت اعظم مستملكات سك ها بتصرف خويش درآوردند.

______________________________ 
)1-(Aorse  



)2-(Yen -tsai  

)3-(Alan )Alain ) 

)4-(Kudiula -Kadtises  

)5-(Vima -Kadtises  
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 نام، كه در »1 « ميالدى اين كشور بپادشاهى تعلق گرفت كانيسكا125عاقبت بعد از سال 
ادبيات بودايى شهرتى بكمال دارد و از مبلغين بزرگ و معتقدين مؤمن ديانت بودا بشمار 

 .»2 «است 

______________________________ 
)1-(Kaniska  

 )- براى اطالع بيشتر منابع ذيل را ببينيد:2(

 فون گوتشميد، تاريخ ايران و همسايگانش 

A, von Gutschmid, Gesch, Irans u, seiner Nachbarlander Tabingen 
1888 

 فون سالت، جانشينان اسكندر بزرگ در باختر و هند

Von Salles, Die Nachtolger Alexanders des, Grossen in Baktrien 
und Indien, Berlin 1879 

 پرسى گاردنر، سكه هاى سالطين يونانى و سكايى در باختر و هند



percy Gardner, Tho Coins of the Greek and Scythic Kings of 
Bactra and India in the British Museum, London, 1885 

 وارويك روث، فهرست مسكوكات پارت 

 

Warwick wroth, Cat. ofthe Coins of Parthia, London 1903. 

 دروئن، سكه هاى كوشانيان كبير

Droin, Monnaies des Grands Kouchans Rev. numism. 1896 

 هيرت، چين و مشرق رومى 

 

F. Hirth, China and the Roman Orient, Leipzig, Munchen, 1885. 

 هر آنكه، مطالبى از منابع چينى براى شناختن اقوام ترك و سكهاى آسياى مركزى 

 

Franke, Beitrage auz chineschen Quellenzur Kenntnis der 
Turkvolker und Sky then Zentral asiens,) Abh, pr. Akad. l 1904)  

 هرمان، راههاى قديم ابريشم بين چين و شام 

A. Hermann, Die altern Seidenstrassen zwischen China u. Syrien, 
Berlin 1910. 

 1راپ سون، تاريخ هندوستان معروف به كمبريج، ج 



 

E. I. Rapson, The Camdridge. History of India, Gambr. 1922. 
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 »1 «- عقايد و افكار دينى 2

دين قديم آرياها بر پرستش قواى طبيعت و عناصر و اجرام سماوى استوار بود. معذالك از 
زمان بسيار قديم خدايان عمده طبيعت داراى خصوصيات اخالقى و اجتماعى ميشوند. چنين 

 بنظر ميرسد، كه قبل از جدا شدن دو تيره هندى و ايرانى 

______________________________ 
 استن كونو، مطالعه راجع بهند و سكايى ها (گزارش اكادمى پروس)

Sten konow' Indoskythische Beitrage) Sitz. pr. AK. 1916, p. 787. 
(F. W. K. Muller, Toxri und Kuisan. Sitz. pr. Ak. 

 استن كونو و وان ويك: عهد كتيبه هاى «خارستى»  .p .566' 1918مولر، تخارى و كوشان 
 هندوستان 

Sten Konow, and W. E. van Wijk, The Eras of the Indian Khaosthi 
Inscriptions) AO, III, p. 52 sqq) . 

 استن كونو، يادداشتهاى راجع به تاريخ «هندوسكايى»

Sten Konow, Notes on Indo- Scythian Chronlogy.) Journal of 
Indian History, XII, nn. I)  



تاريخ پادشاهان كوشان، كه خيلى اسباب بحث و جدال شده است، ظاهرا بعد از تحقيق 
علماى ذيل در كليات روشن و ثابت گرديده است. استن كونو- وان ويك- هرتسفلد، 

، تخاريان و  P .Pelliot وپ. پليو1- 116، ص 1932، برلن 4گزارش باستان، ج 
  و بعد.23، ص 1934مجله آسيائى،  Tokharien et Koutcheenكوشانيان 

)- جديدترين تأليف درباره عقايد و افكار دينى ايرانيان قديم كتاب نيبرگ است موسوم 1(
به «اديان ايران قديم»، كه در اين بخش اغلب بآن استناد شده است. اصل اين كتاب بزبان 

 Nybergسوئدى است و شدر خاورشناس نامى آلمان آنرا بزبان آلمانى ترجمه كرده است 
,Die Religionen des alten.  براى اطالع بيشتر درباره عقايد دينى ايرانيان قديم به 

 منابع ذيل مراجعه شود:

 

H. Lommel, Die Religion Zarathustras, Tubingen 1930 

 لومل، دين زردتشت 

  B .Geiger .Die Amesha Spentas ,Sitzungsberichteگيلر، امشاسپندان 
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 »1 «از يكديگر، تفاوتى ميان دو دسته از خدايان عمده آنها بوده است. يكدسته را ديوها
ميخواندند و در رأس آن خداى جنگجويى بنام ايندرا قرار داشت و دسته ديگر را اسوراها 

 بود اكثر دانشمندان برآنند كه »3 « و ميتر»2 «(بايرانى: اهور) ميگفته اند و سردسته آنها ورون 
مزداه ايرانيان كه بمعنى «دانا» و بزرگترين اهور ميباشد، همان ورون قديم است، كه نام 

اصليش در نزد اقوام ايرانى فراموش شده است. از لحظه ورود ايرانيان بعرصه تاريخ ما به دو 
شكل مختلف از مذهب ابتدائى آنها برخورد ميكنيم. يكدسته بر پرستش ميتر (در متون 



ايرانى: ميثر) مشغولند، كه در اين هنگام در رأس ديوها قرار دارد و دسته ديگر، كه خداى 
 بزرگ آنها مزدا مى باشد.

______________________________ 
.6191 eimedakA reneiW red 

 ميه، سه سخنرانى راجع به گاثاى اوستا

 

Ameillet Trnis Conferences sur les Gasha de I'Avesta, Paris 1925. 

 در باب يشنا رجوع كنيد به ترجمه لومل.

 

Die Yashts des Avesta ubersetzt und eingeleitet von H. Lemmel. 

در اين باب دو مقاله بقلم «هرتل» يكى در «منابع و تحقيقات هندى و ايرانى» و ديگرى جزو 
«رساالت آكادمى ساكس»، شايان دقت است. در آنجا نويسنده كليه عقايد و نظريات خود 

را درباره «نيايش آتش»، كه در جمالت و عبارات مذهبى زردشتى يافته، بايشتها تطبيق 
 ميكند:

 

J. Hertel Indo- Iranischo Quellen uud Forschuugen, Heft 7 und 
Abhandlungen der sacksischen Akademie Bd. XLI. NoVI 

 بنونيست ورنو، ورتر و ورثرغن.

 



E. Benveniste et L. Renou, Vrtra et Vrthragna, Paris 1934. 

 بير كه الند، زردشت پيغمبر ايران.

 

H. Birrkeland, Zaratstra, Irans profet, Oslo 1943. 

)1-(daiva  

)2-(Vsaruna  

)3-(Mira  
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 (مهر) در نيايش او و خدايانى، كه در گرد اويند، يشت ها را مسرايند و »1 «پرستندگان ميثر
اين همان سرودهايى است، كه نمونه هايى چند از آن كه، با اصول دين زردشتى تطبيق شده، 

در قسمت موسوم به «جديد» اوستا تا امروز براى ما محفوظ مانده است. از جمله اين دسته 
 (سروش بمعناى اطاعت) است. »3 « (يعنى راستى) و ديگرى سروش »2 «خدايان يكى رشنو

اين نامها همچون غالب اسامى خدايان اوستايى مانند «مجردات مجسم» بنظر مى آيد. با دعاى 
 اين خدايان در حقيقت نماينده و مظهر هيئت هاى اجتماعيه مى باشند. بگمان او »4 «نيبرگ 

) و سروش خداى امت ديندار و آماده دفاع مهرپرست »5 «رشنو خداى «آزمايش دينى» (ور
 االهه بارورى و زناشوئى، بمؤمنين بركت در ازدواج و هر گونه سعادت ارزانى »6 «بود. اشى 
 ميداشت.

  (بهرام) خداى حمله و پيروزى- خداى جنگ و خورنه »7 «ديگر از زمره خدايان ورثرغن 
 يافرى، كه جالل و اقبال شاهان بحق از اوست، مى باشد و بسى خدايان كوچك ديگر »8«

 (هوم سرمست »9 «پرستندگان مهر، هنگام قربانى جانوران براى خدايان، خود را با هوم 



 نزد »10 «مى كردند و آن مشروبى بود، كه از فشرده گياهى بهمين نام (هوم نزد ايرانيان سم 
هنديان) بدست مى آمد. هوم بعنوان خدايى، كه مؤمنين را در جذبه مذهبى گرد هم 

 مى آورد، پرستش مى شد.

  (اردويسور بانو ناهيد)،»12 « مى خواهد اردرى سورا اناهيتا»11 «اما اينكه نيبرگ 

______________________________ 
 .3)- نيبرگ، دين، فصل 1(

)2-(Rashnu  

)3-(Sraosha  

 .4 و ما بعد و بخصوص فصل 65)- دين، ص 4(

)5-(Ordalie  

)6-(Ashi  

)7-(Verethraghna  

)8-(Xvarenah  

)9-(haoma  

)10-(soma  

  و ما بعد.260)- دين، ص 11(

)12-(Aredvlsura Anahita  
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االهه آب ها و حاصلخيزى را خداى بزرگ فرقه مذهبى ديگرى بداند و آنرا با رود سيحون 
 تطبيق كند، بنظر من محل ترديد و تأمل است.

چنين بنظر ميرسد، كه پرستش مزداه نيز مانند پرستش مهر در سراسر زمين محل سكونت 
 (زردشت) پيغمبر نيز از ميان اين دسته در نقطه اى از ايران »1 «ايرانيان مرسوم بود. زرثوشتر

شرقى ظهور كرد. زمان او بهرحال مقدم بر دوران هخامنشى است. زردشت با گاثاهاى خود، 
كه نوعى موعظات نبوى بشعر است، آيين پرستش مزدا را اصالح و آنرا بر پايه محكمى 
استوار كرد، كه امروز بنام شريعت زردشتى معروف است. اين پيغمبر در گاثاها بصورت 

مردى توانا و پارسا تجلى ميكند، كه در آرزوى درك حقيقت و مبارزه در راه آنست. وى 
براهنمايى آنچه، كه در عالم جذبه و مكاشفه و تفكر دريافت، بشدت با پرستش ديوها 

مخالفت آغاز كرد، كه در طى مراسمى پر از شور و مستى با نوشيدن هوم صورت 
مى گرفت. ديو از اين پس اصطالحى است، كه براى پروردگاران «امت غير مزداهى» 

(ديويستان) بكار مى رود. زردشت در برابر اين گروه ديوان خداى بزرگ: مزداه يا مزداه 
اهور يا اهور مزداه را قرار داد، كه در نزد او خداى عشيره با ملت خاصى نبود، بلكه 

آفريدگار نوع بشر بشمار ميرفت. وى ديوها را خدايان دروغى و بدكارى مى داند، كه دشمن 
اهور مزداه هستند و تضاد و دشمنى اين دو دسته نزد او انديشه جنگ و پيكار دو «گوهر» يا 

 دو «خرد» ى را، كه از آغاز آفرينش جهان وجود داشته اند، پديد آورد.

  يعنى گوهر يا خرد توانا، كه نوعى تجلى ذات مزداه »2 «اين دو گوهر يكى سپنت مينيو

______________________________ 
)1-(Zarathushtra  

)2-(Spenta Mainyu  

 و ما بعد) لفظ «سپنت» را با 276، ص 1936- بيلى در يك تتبع بسيار مستندى (بولتن شرقى 
جمله «داراى قدرت مافوق الطبيعه» معنى ميكند در باب «مينيو» راست است كه ترجمه آن 



 كامال رضايت بخش نيست، اما اين كلمه را نميتوان با يك كلمه etpritبلفظ فرانسه «
 I'a pensee en actionمترادف در السنه جديد تعريف كرد. «مينيو» شايد چيزى شبيه «

 .120 و 102باشد. ر ك، تيبرگ، دين، ص 
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 »2 «، يا چنانكه در قسمتهاى جديد اوستا ذكر شده، ائرمينيو»1 «مى باشد، و ديگرى اك مينيو
 يعنى گوهر يا خرد بدكردار است.

در بين ممتازترين ياوران مزداه به شش ايزد برخورد ميكنيم، كه بعد از زردشت بدانها نام 
  (امشاسپندان، «جاويدان توانا») نهاده اند، و آنها از اينقرارند: وهومنه »3 «مشترك امش سپنت ها

 ( «تسلط»)، »7 « «نظم نيكو» يا «حقيقت»)، خشتر»6 « (رت »5 « (بهمن، «انديشه نيك»)، اش »4«
  (خرداد، «كمال» يا «صحت»)، و امرتات »9 « (تقريبا: «پاكى روح»)، هوروتات »8 «آرميتى 

 (امرداد، «بيمرگى»). در رأس اين شش «امشاسپند» بايد سپنت مينيو را قرار داد و بدين »10«
ترتيب عده امشاسپندان هفت است. در گاثاها هنوز اين شش يا هفت امشاسپند دسته 

بخصوصى نيستند و همچنين در آنجا دو ايزد سروش و اشى را باز مى يابيم كه، سابقا در گرد 
 مهر بودند.

در گاثاها هنوز تا اندازه اى روابطى بين ايزدان و قواى طبيعت و عناصر ديده مى شود، مثال 
آرميتى االهه زمين است. نيبرگ، با اذعان به جنبه طبيعى اين ايزدان، نامهاى ظاهرا مجرد 

اينان را در گاثاها و همچنين اسامى پروردگاران ميثرايى از قبيل سروش و رشنو و غيره را 
، ولى »11 «نشانه و مبين اعمال و تكاليف مادى و طبيعى بعض فرق دينى و اجتماعى مى داند

در موقعى كه سخن در تصريح و بيان اين تكاليف است، بيانات وى گاهى بسيار درهم و 
 آشفته ميشود.

وى منكر است، كه پيروان گاثاها، در زمان زردشت، صالحيت تفكر در معنويات را داشته 
 باشند و بدينسان نيبرگ در اينمورد داراى عقيده ايست كامال عكس 



______________________________ 
)1-(Aka Mainyu  

)2-(Aera Mainyu  

)3-(Amesha Spenta  

)4-(Vohu Manah  

)5-(Asha  

)6-(Rta  

)7-(Xshathra  

)8-(Asmaiti  

)9-(Haurvatat  

)10-(Ameretat  

 .87)- دين، ص 11(
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، كه دين زردشت را يك رشته انديشه هاى فلسفى ميداند. بيشك در نظريه »1 «عقيده لومل 
 تا اندازه اى حقيقت نهفته است. زردشت فيلسوف نبود، بل عارفى بود از يك »2 «نيبرگ 

امت و جامعه مزداه پرست و تابع سنن و آيين زندگى آنها، كه در عالم سير و تفكر رابطه 
عميقى بين سرنوشت و تقدير بشرى و اراده خدايى مشاهده ميكرد و مناظر و جنبه هاى 
مختلف آن، كه تشريح و تفسيرش امروز براى ما دشوارست، بصورت سخنان روحانى 



پرشور و جذبه اى در انديشه او نقش مى بست و بر زبان او جارى مى شد، ولى بايد هميشه در 
نظر داشت، كه ايرانيان زمان زردشت مردم بدوى و بى تمدنى نبودند، بلكه بالعكس پس از 

ورود باين آب و خاك وارث تمدن كهنى شدند، كه اكتشافات آثار پيش از تاريخ اين چند 
ساله گواه آنست و من گمان ميكنم، كه سخنان معنوى و روحانى نزد ايرانيان آنزمان با 

 وسعت اجتماعى خود داراى ارزش اخالقى و معنوى و فردى بوده است.

در حقيقت تصوير ايزدان در گاثاها طرحى كلى و اجمالى بيش نيست، ولى براى ايرانيان آن 
زمان اين صور اينقدر، كه امروز بيرنگ و مبهم بنظر ميرسند، نبوده اند. از افسانه ها و 

داستانهاى كهنى، كه باين تصاوير جان مى بخشد، امروزه جزو وصف رنجها و شكوه روان 
)، كه يك افسانه قديمى ايرانى است، كه در قالب زردشتى 29گاو نر (گوشورون- دريسنا 

 ريخته شده، چيزى باقى نمانده است.

 (دين) يك اصطالح مذهبى بسيار مهم و اساسى است و بگمان من نيبرگ معماى »3 «دئنا
  دئنا نخست بمعناى »4 «اين كلمه ظاهرا مبهم و متناقض را حل كرده است 

______________________________ 
 )- لومل، دين زردشت مطابق اوستا:1(

 

Die Reiigion Zarathustras nach dem Avesta dargestellt,- Tubingen 
1930. 

  و ما بعد.114)- دين، ص 2(

)3-(daena.  

  و پس از آن.114)- دين، ص 4(
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روان مجذوب مؤمن ميباشد، سپس جمع روانهاى مجذوب را گويند، يعنى جمعيتى كه 
داراى يك آيين نيايش مشترك است، يا بعبارت ديگر امت زردشتى، و منشاء مفهوم كلى 

 كلمه دين در متون ايرانى وسطى نيز از همين جاست.

در گاثاها جهان نيك و جهان بد در برابر هم قرار دارند و همچنانكه هر چه از جهان نيك 
 مشخص و متمايز ميشود، عالم شر نيز با »1 «است در مفهوم كلى اش و با صفت اشون 

اصطالح مؤنث دروج (دروغ) بيان ميشود، كه معناى آن «ويران كردن نظم نيك با حيله و 
تزوير و نادرستى» ميباشد. دروغ گاهى بصورت عفريته اى تجسم مى يابد و صفت آن 

 (خشم) فعالترين آنهاست، ولى اين ديو، كه »3 « ميباشد. از جمله قواى شرائشم »2 «درغونت 
مردمان و جانوران را آزرده و ميكشد، در گاثاها مانند قسمت جديد اوستا دشمن بخصوص 

سروش نيست. معذلك حالت موازات قاطع و دقيق بين دو عالم خير و شر، كه از مشخصات 
متون اوستاى جديد است، در كاثاها نيز اندك اندك ظاهر ميشود. مثال چنانكه دروج در 

برابراش قرار دارد. اك منه (آك منش، انديشه بد) مقابل و هومنه قرار گرفته است و اك مينيو 
يا ائرمينيه (خرد شرير، اهريمن) دشمن سپنت مينيو (خرد توانا) ميباشد. در اثر كوشش اين دو 

 گوهر يا دو خرد اصلى، كه برادران توأمند، مخاصمه و رقابت در جهان آغاز شده است.

دين زردشت يكتاپرستى ناقص است: در اين دين ايزدان بسيار وجود دارند ولى ميتوان 
گفت، كه همه آنها تجليات ذات مزداه و در عين حال مجريان اراده اويند، كه يگانه 

«خواست خدايى» است. ثنويت و دوگانگى اين دين يك امر ظاهرى بيش نيست، چه نبرد 
بين دو گوهر نيك و بد (دو اصل جهانى) به پيروزى گوهر نيك پايان خواهد يافت. در اين 

نبرد عظيم انسان نيز تكليفى خاص دارد، زيرا كه با ايمان پاك و كوشش در راه پيشرفت 
 حقايق مذهبى و اخالق و باالخره سعى در خدمت بقواى 



______________________________ 
)1-(ashavan  

)2-(dreghvant  

)3-(Aeshma  
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زندگى و غلبه بقواى مرگ، يعنى ترقى دادن تمدن مخصوصا زراعت، بشر خود را در 
رديف ياوران «خرد نيك» قرار ميدهد. در سه اصل «انديشه نيك»، «گفتار نيك»، «كردار 

نيك» بيشك در اصل تكاليف دينى منظور نظر بوده است ولى در هر حال اين سه اصل 
محتوى جرنومه هاى يك «ايده» اخالقى است، كه بعدها بتدريج تكامل يافت. جزاى نيكان 
بهشت و تندرستى و بيمرگى و ساكن شدن در مقام مينوگان است، و كيفر بدكاران عذاب 

طوالنى در مقام دروغان گذشته از بازخواستى كه بالفاصله پس از مرگ از فرد خواهد شد، 
در گاثاها اشارتى مى بينيم بيك بازخواست و داورى عام و نهائى بوسيله «روان و آتش»، 

يعنى روان مزداه و آزمون آتش (آزمون فلز گداخته)، در روزشمار، وقتيكه آخرين نبرد بين 
 لشگرهاى دو گوهر نيك و بد با پيروزى مزداه پايان پذيرد.

بين اوستاى معروف به «قديم»، كه گاثاها هسته و مغز آنرا تشكيل مى دهد و «اوستاى جديد» 
چه از لحاظ افكار دينى و چه از لحاظ مقام خدايان و ايزدان فرق بارزى موجود است، چون 

پس از زردشت روحانيون نتوانسته اند خدايان و ايزدانى را، كه مقبول عامه مردم بودند، بكلى 
از ميان ببرند، ناچار اين ايزدان را در رديف ايزدان مخصوص گاثاها قرار داده اند. يشتهاى 

 (تشتر كه »1 «قديم، كه در ستايش ايزدانى چون ميثر و اردوى سورا اناهيتا و ستاره تشترى 
 »3 « يكى مى دانند) ورثرغن (بهرام) و خورنه (فر، خره) و فروشى ها»2 «آنرا با شعراى يمانى 

(فروهرها، فرشته هاى حافظ مؤمنين) و غيره با افكار و عقايد زردشتى تطبيق شد و عالوه بر 
 آن يشت هاى جديدى طبق آيين زردشت سرودند.



اين عمل هنگامى صورت گرفت، كه كيش زردشت هنوز محدود بنواحى شرقى ايران بود. 
بعدها اين جنبش دينى سرزمين ماد را فراگرفت و طبقه روحانيون آنجا يعنى «مغان» عاملين 

 غيور و سرسخت و متعصب اين كيش شدند. تاريخ 

______________________________ 
)1-(Tishtrya  

)2-(Sirius  

)3-(Fravashi  
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زردشتى شدن سرزمين ماد بدرستى معلوم نيست، همينقدر مى دانيم كه در زمان داريوش و 
خشايارشا قوم ماد زردشتى بود، در حاليكه پارس ها از يكنوع مزداه پرستى غير زردشتى 

 از اين پس سرزمين ماد مركز دين زردشت بشمار آمد و اين دين در »1 «پيروى مى كردند.
تحوالت بعدى خود تحت تأثير افكار طبقه مغان ماد قرار گرفت و در نتيجه طراوت و 

تازگى خود را از دست داد و در قالب اصول فقهى خشك و خسته كننده اى درآمد. 
دستورهاى دينى دقيق براى تنظيم جزئيات زندگى مؤمنين وضع شد و اينان ناگزير مى بايستى 

 نام گرفتند، »2 «خود را از شر حمالت عده كثيرى شياطين و عفاريت گوناگون، كه ديو
حفظ كنند. بداستان رستاخيز و روزشمار تفاصيل و شاخ و برگ زيادى افزودند، كه طبق 

آنها از نطفه مخفى زردشت تا سه هزار سال در هر هزاره يك منجى ظهور خواهد كرد و با 
 يا منجى اصلى و اخص است، »4 « كه «سوشيانت»»3 «ظهور آخرين منجى يعنى استوت ارت 

اين دنيا پايان مى پذيرد. در آن هنگام پس از نبرد بين دو جهان نيك و بد و آزمون فلز 
  (تبديل صورت) برقرار مى شود.»5 «گداخته سعادت ابدى و تغييرناپذير فرشو كرتى 

  يعنى «قانون ضد ديوان») در چنين »6 «كتاب موسوم به ونديداد (وى ديودات 



______________________________ 
)- ر ك به تحقيقات جديدى كه من در رساله جديد االنتشار خود مرسوم به «فصل اول 1(

 ونديداد و تاريخ نخستين تيره هاى ايرانى»

 

Le premier chapitre du Vendidad et I'histoire primitive des tributs 
iraniennes- (.D. Vid. Slesk. hist- fil. Medd, XXIX. 4) . 

بيان كرده ام. بعقيده «نيبرگ» نوعى از اين امتزاج و اختالط حتى در يكى از آخرين مراحل 
 موعظات زردشت نيز ديده ميشود.

 و ما بعد. درباره «منها» ر ك بنونيست. 28 و ما بعد، دمونولوژى، ص 336)- دين، ص 2(
نشريه انجمن تتبعات ايرانى،  Les Mages dans I'Ancien Iranمغها در ايران قديم.

1938. 

)3-(Astvat -ereta  

)4-(Saoshyant  

)5-(frashokereti  

)6-(Vidaeva -data  
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محيطى نوشته شده است. اين كتاب بزبان اوستايى است، كه هرچند زبان مادها نبود، ولى در 
آنجا هم همچنان براى تأليفات دينى بكار ميرفت. ونديداد مجموعه ايست از قواعد و 

دستورات دينى مخصوصا راجع بانواع ناپاكيها و گناهان و وسايل و طرق تطهير و توبه و 
استغفار. در اين كتاب از انواع تعدى بموجودات اهورايى (انسان و سك و بيدستر) و طريقه 



رفتار با اجساد مردگان و غيره سخن ميرود. طبق اين كتاب مردگان را بايد در دخمه نهاد و 
، چه تدفين يا سوزاندن اجساد باعث آاليش عناصر ميشود و »1 «طعمه پرندگان ساخت 

باينجهت حرام است. و نيز مس مردگان و زنان حايضه باعث ناپاكى و نجاست است. از 
كتاب ونديداد اسامى عده كثيرى از ديوها (ديوان) و دروج ها ( «دروغان» كه مؤنث 

 (پريان- جادوان مؤنث) بدست مى آيد، كه در زمره سپاه خرد »2 «مى باشد) و «پيرى كاها»
 »3 «شريراند.

چنين بنظر ميرسد، كه در كيش زردشتى شايع در ايران غربى، از اواخر عهد هخامنشى اين 
عقيده رواج كلى يافته بود، كه اهورمزداه (اورمزد) و ائرمينيو (اهرمن) دو برادر همزاد و 

  يكى از»5 «) هستند.»4 «فرزندان زمان بيكرانه (زروان 

______________________________ 
 و بعد) صريحا ميگويد، كه بدخمه نهادن مردگان از 23)- آگائياس (كتاب دوم، بند 1(

عادات ايرانيان عهد ساسانى بود. هيون تسبيانك زوار بودايى چينى فقط اجماال تذكر ميدهد، 
). اينوسترانتزف 278، ص 2كه ايرانيان غالبا اجساد مردگان خود را رها ميكرده اند (بيل، 

رساله اى در باب رفتار ايرانيان قديم با مردگان خود بروسى نوشته است و ترجمه انگليسى آن 
، ص 3در «مجله انستيتوى شرقى جى كاما» منتشر شده. (شماره  Bogdanovتوسط بوگدانو

28 -1.( 

)2-(Pairika  

  ببعد.25)- دمونولوژى، ص 3(

)4-(Zurvan  

 )- ر ك فصل سوم.5(
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  آسياى صغير»1 «فرق مزديسنى، كه نجوم كلدانى در آن نفوذ كلى كرده و نزد مجوس هاى 
  تكامل يافته بود، منشاء آيين «مهرپرستى» است، كه در امپراطورى رم توسعه بسيار يافت »2«
 . در اين آيين مهر را خداى آفتاب ميدانستند.»3«

مهرپرستان و همچنين ساير فرقى، كه در اصول ديانت زردشت تغيير كلى داده و بدعت هايى 
نهاده بودند، عقايد و افكار زروانيه را قبول داشتند. بعضى از اين فرقه ها اهرمن پرست بودند 

 يعنى بعبادت ائرمينيو ميپرداختند.

ايزدانى، كه بر روى سكه هاى هندوسكايى ديده ميشوند، معرف نوعى ديگر از آيين مزداهى 
است، كه تحت نفوذ عقايد و شرايع هندى، در ايران شرقى بوجود آمده بود و بعدها تحت 

 »4 «الشعاع عقايد بودايى گرديد.

______________________________ 
)1-(Maguseen  

 و ما 29، ص 1931)- كومون، آخر الزمان بنابر قول مجوسان غربى، مجله تاريخ اديان، 2(
 بعد.

 

F, Cumont, La fin du monde selon les msges eccidentaux. 

 )- كومون، «متون و ابنيه منقش راجع باسراردين ميترا»-3(

 

Textes ot Monuments figures nelatifs aux Mysteres de Mithra 

 Les Mystere و نيز از همين مؤلف، «اسرار ميترا»1896- 99، چاپ بروكسل 2 و 1. ج 
de Mithra  1913چاپ سوم، بروكسل. 



 )- اشتاين، ايزدان زردشتى در روى مسكوكات هندوسكايى (مجمه عه آثار بابل و شرق)4(

 

A. Stein, Zeroastrian Deities on Indo- Scythian coins' Baby lonian 
and Oriental Record, I, London 1886- 87 

  .Notes on Indo -scythian coin -Iegendtوست، مطالعه در باب نقوش 
، كريستنسن، مطالعات 1888، چاپ لندن 2مسكوكات هندوسكايى در همان مجموعه، ج 

  و ما بعد.36زردشتى، ص 

 66ايران در زمان ساسانيان، ص: 

در ايران غربى و بطور كلى در سراسر آسياى قدامى، افكار و تمدن يونانى موجب مزج 
مذاهب مختلفه شد. در خرابه هاى يك معبد زردشتى واقع در نزديكى شهر پارسه، كه كمى 
بعد از ويران شدن اين شهر بدست اسكندر بنا شده، كتيبه هايى بزبان يونانى يافته اند، كه در 

  و آتنه »3 « و آپولون »2 « و ميثر و اناهيتا بنامهاى يونانى زويس ماگيستس »1 «آن اهورمزداه 
 خدايان بابلى و يونانى را با خدايان ايرانى تطبيق كرده اند، مثال »5 « ذكر شده اند»4«

 يكى دانسته اند، انتيوخوس »8 « اناهيتا را با ايشتر»7 « و ميثر را باشمش »6 «اهورمزداه را با بعل 
 قبال از ميالد) مجسمه هاى بسيارى از «زويس- 34 تا 69 پادشاه كماژن (از »9 «اول 

 (ارماسدس- اهورمزداه، اورمزد) و «آپولون- ميتراس (مهر)- هليوس- »10 «ارماسدس»
 و ايزدى كه آنرا »12 « و «آرتاگنس (ورث غن- بهرام)- هراكلس- آرس»»11 «هرمس»

«وطن من كماژن بسيار حاصلخيز» مينامد، برپا ساخت و مراسمى دائمى براى عبادت اين 
خدايان يونانى و ايرانى مقرر فرمود. پادشاهان اشكانى لقب «قيل هلن» (دوست يونانى) 

 ولى اين يونانى مآبى »13 «اختيار كردند و خود را پيرو آداب و فرهنگ يونان نشان ميدادند.
 آنها بسيار سطحى بود و اكثر سالطين اين سلسله ظاهرا، در زير پرده نازكى از



______________________________ 
)1-(Ahura Mazdah  

)2-(Zeus magiststos  

)3-(Apollon  

)4-(Athene  

 .44)- هرتسفلد، تاريخ باستان، ص 5(

)6-(Bel  

)7-(Shamash  

)8-(Ishtar  

)9-(Antiochos  

)10-(Zeus -Oromasdes  

)11-(Apollon -Mithras -Helios -Hermos  

)12-(Artagenes -Heracles -Ares  

 ، مالحظاتى در باب دين پارتيان  Unvala)- اونواال13(

Observations on the Reltgion of ohe Prthians 

 .1925، چاپ بمبئى 
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افكار خارجى، بديانت زردشتى اعتقاد داشته اند. بنابر يك سنت پارسى جمع آورى و نگارش 
كتب مقدس زردشتى يكبار بفرمان يكى از پادشاهان اشكانى موسوم به والگاز، كه معلوم 

 ميالدى) 191 تا 148 ميالدى) يا والگاز سوم (از 79/ 80 تا 51/ 52نيست والگاز اول (از 
 بوده، انجام گرفت.

*** از زمانيكه بخت النصر يهود را باسارت برد، اين طايفه در بابل و بين النهرين زياد شده، 
رشته هاى مختلف تجارت و فالحت و صناعت را در دست گرفتند. در زمان اشكانيان يهود 

 (سلوكيه). »2 « و ماهوزه »1 «بسيار بودند خاصه در نهردا (شمال بابل) و در سوراوپوم باديثا
 در پارس و ماد هم جماعتى از يهود اقامت داشتند.

 (رأس- الجالوت) »3 «اين جماعت از قرون نخستين ميالد در تحت رياست رش گالوتا
صاحب تشكيالتى شده بودند و شاهنشاه آنان را در زمره ملل متنوعه شناخته و تا حدى 

استقالل بخشيده بود. رش گالوتا ماليات را جمع و قضات را عزل و نصب و ساير امور را 
اداره ميكرد و قانون موسى و احاديث و اخبار يهود را تعليم و ترويج مى نمود. مدرسه مشهور 

 (علماء »4 ««سورا» در آغاز قرن سوم ميالدى تأسيس يافت و از آن تاريخ طايفه امورائيم 
يهود) بمطالعه و شرح علوم پرداخته اخبار و تعاليم مختلفه را، كه امروز بنام تلمود معروف 

 »5 «است فراهم آوردند.

 *** راجع بزمانى، كه دين نصارا وارد كشور پارت شده، اطالعات ما بسيار

______________________________ 
)1-(pumbaditha  

)2-(Mahoze  

)3-(Reshgaluta  

)4-(Amoraim  



 و 300، ص 3، ج 4، چاپ  Geschichte der Juden، تاريخ يهود Gratz)- گرتس 5(
، جغرافياى تلمود- Neubauer ببعد. نوى بوئر329 و ما بعد و ص 251، ص 4ما بعد، ج 

raphie du Talmoud ,Lageog  356- 360 و 436ص. 

  و ما بعد.7البور، مسيحيت در شاهنشاهى ايران، ص 
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. در قرن اول ميالدى دين مسيح در سوريه و آسياى صغير منتشر شده بود. در »1 «قليل است 
 مسكن »2 « بعد از ميالد جماعاتى از مسيحيان در شرق دجله يعنى ناحيه اربل 100حدود سال 

 داشتند، ولى از انتشار اين شريعت در نواحى مشرق اطالعات صحيحى در دست نداريم.

بنابر روايات مسيحيان «توماس مقدس» در كشور پارت بدعوت پرداخت و مطابق مندرجات 
كتاب مجعول «اعمال توماس»، توماس تا سرزمين هندوستان هم پيش رفته است ولى اين 

 كتاب را نميتوان از اسناد معتبر تاريخى شناخت.

بعد از اربل شهر كركوك، كه آنرا «كرخاى بيت سلوخ» مى خوانده اند، ظاهرا مركز و ملجاء 
عيسويان در شرق بوده است. در نامه شهداء عيسوى ايران مسطور است كه: «از زمان سلطنت 

 سال كرخامكانى مقدس بود و هيچ 90بالش تا سال بيستم پادشاهى شاپور بن اردشير يعنى 
 بتخت 241. چون شاپور اول ساسانى پسر اردشير در سنه »3 «گياه ناپاكى در آن نمى رست»

نشسته، بنابراين مقصود از بالش كس ديگرى غير از والگاز سوم اشكانى نيست، كه از سال 
 ميالدى سلطنت كرده است. در هرحال عيسويان در عهد سالطين اشكانى هيچ 191 تا 148

مداخله در امور سياسى نداشته اند. در قرون بعد نامه جعل كردند موسوم به «مكتب آباء 
مغربى» و تاريخ آنرا آغاز قرن دوم ميالدى قرار داده اند. بنابراين سند جاثليق شهر سلوكيه 

خودمختارى مطلق داشته و ميتوانسته بمراسم مذهبى و تقديس بطركى خود نايل شود، بدون 
اينكه مجبور باشد بشهر انطاكيه برود. ولى حقيقت امر اين است، كه مقام كاتوليكوس 

 (جاثليق) در عهد اشكانيان وجود نداشته است.



______________________________ 
رساله  Die Chronik Arbela، تاريخ اربل  Sachau. زاخو9- 17)- البور، ص 1(

 Aneient Historyتاريخ قديم كمبريج  F .C .Btrkitt. بوركيت 1915آكادمى پروس 
The Cambridge  و ما بعد.422، ص 12، ج  

  و ما بعد.12)- زاخو، كتاب سابق الذكر. ص 2(

 .45- 46)- هوفمان، ص 3(
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*** اختالط اقوام و نژادهاى آسياى قدامى، زمينه مساعدى براى امتزاج تمدن ها و 
ديانت هاى مختلف آماده مى كرده، چنانكه ديديم فلسفه يونان با شرايع مشرقى آميخته شده 

 از زمانهاى قديم عقايد ايرانى و سامى در نواحى آراميان بين »1 «و نتايج گوناگون داد.
النهرين مخلوط گرديده بود. عنصر جديدى، كه در اين داخل شد، عبادات اسرارآميز مردم 
آسياى صغير بود. افكار فلسفى يونان و نظريات كيمياگران و افسونگران نيز در اين معجون 
وارد گرديد. معنويات و عوامل طبيعى، كه معبود اقوام مزيور بود، با اسامى يونانى خوانده 

شد. اساطير يونانى و بابلى و ايرانى بهم درآميخت و اشخاص افسانه هاى شرقى در لباس 
خدايان يونانى پنهان گشت. اعتقاد بدو عالم جدا از يكديگر، يكى عالم نيكى و ديگر بدى يا 

عالم نور و ظلمت و اعتقاد ببهشت و دوزخ و يوم الحساب و تجديد جهان و اعتقاد بارتباط 
تام و پيوند عام ما بين افراد انسان و قواى ملكوتى، همه اين معتقدات كه مخصوص دين 
مزداهى ايران بود، داخل افكار دينى آسياى قدامى شد. اين نكات را از مراسم مرموزى 

كشف مى كنيم، كه مريدان مطلع انجام مى داده و مدعى بوده اند كه بنابر راهنمائى، كه من 
جانب اللّه شده و سر آن در كتب مرموزه نگاشته شده، انسان مى تواند با عبادات مخصوص و 

 ضبط اسرار معين بمعبود خويش تقرب جويد.



مندرجات اين كتب، كه جز دانايان شريعت كسى برموز آن آگاهى نداشت، مخلوطى بود از 
 . كتبى مجعول بنام »2 «افكار مصرى و ايرانى و كلدانى و يهودى 

______________________________ 
 )- ر ك گرسماق، تغييرات اديان شرقى در اثر افكار يونانى.1(

 

H. Gressmann, Die Umwandelung der orientalschen Religionen 
unter dem Eintluss hellenischen Geistes, Sortrageder Bibli othek 
Warburg, 1926. 

  ج 2)- ر ك بيده و كومون، مغهاى يونانى شده، 2(

l. Bidez et F. Cumont, Les mages hellenisees I- II, Paris 1935 
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 و در بعضى نقاط، كه «دين زردشت» آميخته بساير »1 ««زردشت مجوس» رواج داده شد
عقايد شده بود، زردشت را بصفت «منجى نوع بشر» مى خواندند. مذاهب باطنى اين دوره 

محدود بحدود محلى يا ملى معينى نبودند و ادعا مى كرد كه دين اصلى بشر نزد آنهاست و 
 »2 «ساير شرايع عامه بطور ناقص بعضى از آن حقايق را در بر دارند.

 بال شك قبل از »4 « در كشور روم توسعه يافت »3 «در قرن دوم ميالدى مذهب گنوستيكى 
اين تاريخ هم افكار گنوستيكى وجود داشته است، زيرا كه در ميان يهودان اسكندريه هم 
اين افكار رايج بوده است، اما مبداء اين مسلك در ظلمات ايام مختفى است. از قرن دوم 



ببعد «گنوستيك ها» براى تأييد اقوال خويش به كتب مقدس عيسوى استناد مى جستند. 
 »7 « و مسلك مرقيون »6 « و مسلك واالنتن »5 «مسلك بازيليد

______________________________ 
 P .Alfaric ,Les و ما بعد.205، ص 2)- ر ك آلفاريك، خطوط مانويان، ج 1(

ecritures manicheennes,  ببعد.85، ص 1 و نيز كتاب بيده و كومون، ج  

 .15)- ريتزن اشتاين، اديان مرموز يونانى، چاپ دوم، ص 2(

)3-(Gnosticisme  

 )- فريد لندر، مذهب گنوستيكى يهود قبل از مسيح 4(

Friedlawer oer volchristliche jadische Gnostlcismas Gottingen 1898 
Reitzenstein, Die hellenitischen Mysterienreligio nen. 

 بوسه، مسائل عمده مذهب گنوستيكى،

 

W. Bousset, Hauptprobleme der Cnosis, Wottingen 1907 

 شولتس، استاد گنوستيكى.

 

W- Schultz, Dokumente der Gnosis, Wien 1915. 

 لگه، پيشروان و رقباى عيسويت 



F- Legge, Forerunners and Rivales of Cnristianity, Cambridge 
1915. 

)5-(Besilide  

)6-(Valentin  

)7-(Marcion  
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 آورده اند، نمونه از فرق گوناگون »3 « و الكزائيت ها»2 « و ناسن ها»1 «و تصوفى، كه اوفيت ها
، ولى معذلك با »4 «گنوستيكى مى باشد، كه در رسوم مذهبى و عقايد با هم اختالف دارند

 وجود اين اختالفات يك جريان فكرى مشتركى در كليه آنها مستتر است.

 نخست بايد «ثنويت» را مورد بحث قرار داد. ولى فرق است ميان ثنويت 

______________________________ 
)1-(Ophite  

)2-(Naassene  

)3-(Elchesaite  

 در روز، ظهور عيسويت از آيين گنوستيكى 

 

A, Drews, Die Enstehung des Christentums aus dem Gnostizismus, 
Jena 1924. 



 فون  .H .Leisegang ,Die Gnosis ,Leipzig 1924ليزه گانگ، مذهب گنوستيكى.
  و بعد111وزن دنك، انسان اول و روح بنابر عقيده ايرانيان، ص 

 

O. G. von Wesendonk, Jrmensch und Seele in der iranischen- 
Uber lieferung, Hannover 1924. 

 1925E .de Faye ,Gnostiquesدوفاى، گنوستيكها و مذهبشان، چاپ دوم، پاريس 
.etgnosticisme. «مقاله شدر در مجله موسوم به «زمان باستان Die Antike  ص 4، ج ،

265 -226. 

 راجع بمذهب مرقيون. Harnackهمچنين ر ك بمطالعات هارناك 

)- در باب «ابن ديصان»، كه در مشرق زمين داراى شهرت خاصى است ر ك به منابع 4(
 ذيل:

 Actaدر Bardesanes undمقاالت فون وزن دنك تحت عنوان «ابن ديصان و مانى»
Orientalia Mani  و ما بعد336، ص 10، ج  

 مقاله شدر تحت عنوان ابن ديصان الرهايى در روايات كليساى يونانى و سريانى 

Bardesanes von Edessa in der Ueberlieferung der griechischen und 
der syrischen Kirche. 

  و بعد.21، ص 1932 سال  .Zeitschr .f .Kirchengeschدر مجله تاريخ كليسا
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مزدائى و دوپرستى گنوستيك ها: بنابر اعتقاد مزديسنان هر يك از دو عالم مذكور دفعة هم 
معنوى است و هم مادى. ولى گنوستيس ها بالعكس عالم روح را عين عالم نور و جهان ماده 

را عين جهان ظلمت مى دانسته اند. نتيجه اين قسم اعتقاد نسبت بعالم اين شد، كه بدبينى باصل 
 خلقت رواج گرفت و پيروان اين فكر بزهد و ترك مايل شدند.

بنابر قول اين طايفه، خدا در ماوراء عالم محسوس و حتى در آنسوى جهان معقول است. او 
پدرى است كه از نام و نشان و گمان برتر است و فكر بشرى را بدامن كبرياى او دسترس 

 يا كه از ذات اين خداى اصلى صادر ميشود، بوجود »1 «نيست. جهان بواسطه اشراقات دائمى 
مى آيد و مراتب اين تجليات نزولى است، يعنى هر يك از اشراقات نسبت بماقبل خود اخص 
است تا منتهى گردد بعالم مادى، كه آخرين اشراق و ناپاك ترين تجليات است. ولى در اين 

جهان مادى شوقى هست، كه او را بمبداء الهى بازپس ميكشاند. ماده يعنى عالم جسمانى 
 منزلگاه شر است.

اما يك بارقه الهى، كه در طبيعت انسان وديعه است، راه نجات را باو نشان ميدهد و او را در 
حركت صعودى، كه از ميان افالك ميكند، دستگيرى نموده، بعالم نور مى رساند. اين بود 
اساس اعتقاد گنوستيك هاى متأخر راجع بنظام جهان «انسان» يا «انسان نخست» را وجودى 

. بعضى از »2 «نيم خدا ميدانستند و ظاهرا اين مفهوم را از اساطير ايرانى گرفته بودند
گنوستيك ها انسان نخست را آدم دانسته اند و بعضى او را مسيح ازلى گفته اند و طايفه اى بر 

آن بودند كه حقيقت انسان نخست در آدم حلول كرده و پس از آن بصورت مسيح ظاهر 
شده است. اوست نخستين مولود خداى بزرگ، كه در ماده نزول كرده و جان جهان 

محسوب است. او را نيم خدا و عقل و كلمه هم مى گفتند. با ايجاد اين انسان قوس نزول در 
 ماده شروع شده 

______________________________ 
)1-(eon  



 )- در باب گيومرد، نخستين انسان، ر ك فصل سوم اين كتاب.2(
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و بوسيله او نزاع و كوشش براى نجات صورت مى گيرد. اما نجات ميسر نيست مگر با عنايت 
 الهى.

از اين جاست كه در همه كتب گنوستيك ظهور يكنفر رهاننده وعده داده شده است. و 
همين اعتقاد بود كه گنوستيك ها را پيرو دين مسيح كرد، زيرا كه منجى موعود را عيسى 

 مسيح دانسته اند.

 بعضى از فرق گنوستيك برآنند، كه عيسى خالص كننده صوفيا از قيد ماده است.

مقصود از صوفيا عقل آسمانى است، كه در ماده افتاده است. فرقه واالنتينى معتقد بودند كه 
 و صوفيا ازدواج و عروسى واقع شده است و بياد اين »1 «ميان خداى منجى موسوم به سوتر

واقعه جشن مذهبى، كه عبارت از عيد حجله عروسان بود، مى گرفتند. اساطير و قصصى، كه 
راجع بتكوين جهان ساخته شده، همه براى تعبير و تأويل مراسم عبادتى بوده است. اجراء 
كنندگان اين مراسم در طى انجام وظايف خود جدال عظيمى را، كه همه آفرينش براى 

نجات خود در پيش دارند، برأى العين مشاهده ميكرده اند، كه چگونه بوسيله معرفت رهايى 
 ميسر تواند شد و زنجيرهاى ماده تواند گسيخت.

عرفان علم حقيقى است نه علم فكرى، دانشى است، كه از راه قلب و بطريق كشف و شهود 
تحصيل ميشود و طريق آن توجه بباطن و مشاهده امور معنوى با چشم دل است، كه انسان را 

 صاحب معرفت عالى ميكند و در نشاة جديدى متولد ميسازد.

 دانش حقيقى است، كه بسبب حق بودنش انسان را نجات »2 «بنابر قول شدر معرفت 
 مى بخشد.



اكثر گنوستيك ها، كه از طريقه آنها كم و بيش آگاهى داريم، از مردم واليات شرقى 
 ممالك روم بوده اند. يكى از فرقه هاى گنوستيك بين النهرين و بابل 

______________________________ 
)1-(Soter  

)2-(gnosis  صورت نخستين و تركيب بعدى سيستم مانوىUrform und  ص
121،Fortbildung des manischaischen Systems.  
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 است و ديگر فرقه كه در كتب عرب آنها را مغتسله ناميده اند و يكى از »1 «فرقه ماندائى 
. عرب همه فرقه هاى گنوستيك مشرق را كه »2 «مآخذ كيش مانوى محسوب است 

 .»4 « هم رواجى داشته است، بنام حنيف يا صائبون خوانده است »3 «افكارشان در زمان اسالم 

 *** در دوره تسلط يونانيان ديانت بودايى در واليات شرق ايران نفوذ يافت.

  قبل از ميالد دين بودايى 260، كه در حدود سال »5 «پادشاه هند موسوم به آسوكا

______________________________ 
 .1889، ليپزيگ  Die mahaische Religion، مذهب ماندائى  W .Brandt)- براند1(

،  Mandaeiske Studier، مطالعه در باب ماندائيان (بزبان دانماركى) S .A .Palisپاليس 
 .1926؛ ترجمه انگليسى اين كتاب كپنهاك 1919كپنهاك 

 Urchristentum und Man daismus، عيسويت و كيش ماندائى  Petersonپترسون 
 مجله تحقيق راجع باناجيل 

Zeitschrift f. d. neutestamenliche Wissenschaft 



  ببعد.55، ص 1928، 27ج 

و ريتزن اشتاين  Lidzbrskiو ليدسبارسكى  Pognonچند متن ماندايى را براندو پونيون 
 مورد تحقيق قرار داده و منتشر كرده اند ر ك به كتاب پاليس موسوم به 

Essay on Mandrean Bibliography 1560- 1930 

 .1933لندن و كپنهاك 

 و ما بعد و 133؛ مقايسه شود با فلوگل، مانى، ص 34)- الفهرست، چاپ فلوگل، ص 2(
 .69شدر، صورت اصلى الخ، ص 

 )- تصوف. ر ك شدر، تعاليم اسالمى راجع بانسان كامل 3(

Die islamische Lehre vom vollkommenen Menschen. 

  و ما بعد.192)، ص 1925 (79، مجله شرقى آلمان، ج 

در يك مجلد مطالعات شرقى كه  The Sabians، صائبه  A .Pedersen)- پدرسن 4(
  و ما بعد.383، ص 1922تقديم پروفسور برون شده است، كمبريج 

)5-(Asoka  
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گرفته بود، دعاتى بايالت گنداره (دره كابل) و باختر گسيل داشت. پادشاهى موسوم به 
)، سكه هائى 165 تا 180 در ايالت رخج و زرنگ سلطنت داشته (حدود سال »1 «اگاتكل 

ضرب كرد، كه بر آن نقش بودايى ديده ميشود. در اواسط قرن دوم قبل از ميالد اختالف 
عقيده بوداييان شمال و بوداييان جنوب موجب تفرقه و ضعف آنان گرديد. بوداييان جنوب، 

 (كشتى كوچك) گويند، بيشتر باحكام و سنت بودا عمل ميكردند، »2 «كه خود را هين يان 



 (كشتى بزرگ) مينامند، از ساير اديان هندى »3 «ولى بوداييان شمال، كه خود را مهايان 
اقتباساتى كردند و عقايد عاميانه را استقبال نمودند. شريعت بودا بصورت مهايان وارد 

ممالك مركزى آسيا شد. سلطانى كانيسكانام انجمنى از دانايان گرد آورد و اصول مذهب 
مهايان را تثبيت نمود و قوانين آن را مورد تجديد نظر قرار داده، بزبان سانسكريت تحرير 

 كرد.

 (بهارها) يعنى صومعه هاى »4 «بوداييان در قرون نخستين ميالدى در واليت گنداره و يهارها
بسيار ساختند امروز در ويرانه هاى آن معابد نقوش برجسته اى بسبك آميخته يونانى و هندى 

، بودايان آينده و غير ذلك، »5 «يافته اند، كه صحنه هايى از وقايع حيات بودا و صور بوديستو
. ظاهرا قديمترين نقاشى »6 «را مجسم مى كند. صنعت گنداره در قرن چهارم باوج ترقى رسيد

بودايى، كه بسبك آميخته يونانى و هندى ساخته شده و در كاوشهاى تركستان چين اخيرا 
 بدست آمده، متعلق بقرن 

______________________________ 
)1-(Agathocle  

)2-(Hinayana  

)3-(Mahayana  

)4-(Vihara  

)5-(Bodhisattva  

 )- اين كلمه همانست كه در فارسى بوذاسف شده است (مترجم).5(

 .1905- 1918، پاريس 2 و 1)- فوشه. صنعت يونانى و بودايى در گنداره، ج 6(

 



A, Foucher, L'art greco- boucdhique du Canara 
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 .»1 «سوم باشد

در «باميان» مغرب كابل مجسمه هاى عظيمى از بودا هست، كه در كوه كنده اند. در 
طاقچه هائى كه مقر اين پيكرهاست، تصاويرى ديده مى شود، كه سبك آنها با نقوش 

مكشوفه در آسياى مركزى شباهت دارد و از جهاتى هم شبيه نقوش كتيبه هاى ساسانى عهد 
 .»2 «شاپور اول است 

از سفرنامه هيون تسيانگ معلوم مى شود، كه تا قرن هفتم ميالدى صومعه هاى بودايى در ايران 
وجود داشته است و نيز بنابر روايت او از اتباع ساير ديانات هندى هم جماعاتى مقيم اياالت 

 .»3 «شرقى ايران بوده اند

 - زبانهاى عامه و زبانهاى ادبى 4

آگاهى ما از زبانهاى اشكانى و ساسانى، كه آنها را اصطالحا «لغت متوسط ايران» مى گويند، 
  سال اخير در تركستان چين 25در نتيجه اكتشافاتى، كه در 

______________________________ 
لندن  Ssnd -buried Ruins of Khotan,)- اشتاين، ويرانه هاى زير ريگ ختن 1(

؛ ايضا، 1907 ج، اكسفورد Ancient Khotan  ،2؛ ايضا همين مؤلف، ختن قديم 1903
 .1912، لندن  Ruins of Desrt Cathayويرانه هاى دشت ختاى 

 1912گرون و دل، آثار عتيق بودايى در تركستان چين، برلن 



A. Grunwedel, Altbudhistis che Kultstatten in Chinesisch- 
Turkistan. 

  .1913A .von Le Goq ,Chotschoفون لوكوك، خوچو، برلن 

 .1928)- الف وى گدار وهاكن، آثار عتيقه بوداييان در باميان، پاريس- بروكسل 2(

 

A. etY. Godard et Hackin, Les antiquites boudhiquues de- 

  -Bamiyan .Nouvelles recherches archeologiquesكاوشهاى جديد-
 .1933تأليف هاكن بهمكارى ژى- كارل، پاريس  a Bamiyanباستان شناسى در باميان 

 هاكن، كارهاى هيئت باستان شناسى فرانسوى در افغانستان 

L, oeuvre de Ia Delegation archeologique francaise en Afghanistan) 
1922- 32)  

 1933، توكيو 1، ج 

 .278، ص 2)- ببل، ج 3(
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صورت گرفته، بى اندازه وسيع شده است. چندين هيئت علمى، كه بآن صفحات رفته اند، 
آثار بسيارى اعم از دينى و غيردينى بدست آورده اند، كه بلغات مختلفه نگارش يافته اند و تا 
زمان كشف آنها دانشمندان را از بسيارى از آن لغات آگاهى ناقصى بود و نسبت ببعضى هم 

 »1 «بكلى بى اطالع بودند.



قطعاتى، كه اين هيئت ها كشف كرده اند، جزء آثار ادبى بوداييان و مانويان و مسيحيان و 
بلغت سانسكريت و چينى تبتى و اويغورى و پهلوى سكايى و تخارى نوشته شده است و هر 
يك را متخصصين مورد دقت و تحقيق قرار داده اند، ولى هنوز اكثر آن چاپ و منتشر نشده 

 است.

قبل از كشفيات تركستان چين، از زبانهاى متوسط ايران فقط دو زبان معلوم بود، يكى پهلوى 
ساسانى، كه در جنوب غربى ايران (پارس) متداول و زبان رسمى ساسانيان بشمار ميرفته 

است: ديگر زبانى، كه در بعضى كتيبه هاى پادشاهان اول ساسانى در كنار خطوط پهلوى 
 مى ناميدند، كه »2 «سابق الذكر منقور است و در آغاز دانشمندان آنرا لغت كلدانى پهلوى 

 اين لغت اخير را پهلوى اشكانى، كه زبان رسمى دربار »3 «چندان اسم مناسبى نبود. آندرآس 
 پارت بوده، تشخيص داد. اين هر دو

______________________________ 
 )- هيئت هاى ذيل در تركستان چين بكاوشهاى باستان شناسى پرداخته اند.1(

 1906- 1908 و 1900- 1901از انگلستان: برياست «اشتاين» در سالهاى 

، تحت نظر «رفون 1902- 1903در  Huthاز آلمان: برياست «گرون ودل» و «هوت»
، بسرپرستى 1905- 1906، تحت نظر «گرون ودل» و «فون لوكوك» در 1904لوكوك» در 

 .Barsus 4191 -3191«فون لوكوك» و «بارتوس»

 .1906- 1909در سالهاى  pelliotاز فرانسه: تحت نظر «پليو»

بود  d'Oldenburgاز روسيه: چندين هيئت علمى، كه دوتاى آن برياست «دلدنبورگ»
 ).1915(آخرين آنها در سنه 

  ببعد هم هيئت هاى متعددى از ژاپن در آنجا كار كردند.1910از ژاپون: از سال 



)2-(Chaldaeo -Pehlevi  

)3-(Andreas  
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زبان را با خطى كه مشتق از الفباى آرامى است مى نوشته اند با قدرى تفاوت در اشكال 
حروف. آثار دينى زردشتيان عهد ساسانى را بلغت پهلوى ساسانى مى نوشته اند، لكن آنچه 

امروز باقى است، استنساخى است، كه بعد از انقراض ساسانيان كرده اند و غلط و اشتباه بسيار 
در آن راه دارد. بسيارى از حروف الفباى پهلوى را باقسام چند مى توان خواند. از اين جهت 
در قرائت آثار قديم خوانندگان دچار خطا و ترديد شده اند. بعالوه خيلى از كلمات حتى از 

 آرامى مى نوشته اند، يعنى بجاى بعضى »1 «معانى معمول و متداول را با ايده او گرام هاى 
كلمات در كتابت لغات آرامى مى نشاندند، ولى در خواندن فارسى آنرا بزبان ميرانده اند. فقط 

 بدنبال بعضى از ايده او گرامها بخصوص در افعال مزيد مؤخر ايرانى اضافه ميكردند.

در تركستان چين ناحيه تورفان قطعات بسيار از آثار دينى مانويان بدست آمد، كه بخط 
، بدون ايده او گرام و هزوارش، نوشته شده و همه كلمات »2 «سريانى موسوم به «استرانژلو»

آن بصورت ايرانى خالص است. آندرآس فورا متوجه شد، كه هر دو زبان پهلوى سابق 
 كه اول كسى است، كه ايرانى بودن اين متون را »3 «الذكر در اين قطعات هست. امانه مولر

، كه تلخيصات مولر را »5 «، و نه زالمان »4 «ثابت نمود و نخستين تلخيص آنها را منتشر كرد
، دو زبان سابق الذكر را »6 «مجددا بخط عبرى طبع نموده و فهرست لغاتى بر آن افزوده 

 درست تشخيص نداده اند. اختالف اصلى 

______________________________ 
)1-(Ideogrammes  

)2-(Estranghelo  



)3-(F .W .K .Muller  

، رساالت 2 و ج 1904. گزارش آكادمى پروس، 1)- بقاياى اوراق خطى تورفان، ج 4(
. دو صفحه از يك كتاب سرود مانوى (مهرنامگ)، رساالت آكادمى 1904آكادمى پروس، 

 .1913پروس، 

)5-(C .Salemann  

 و نيز كتاب ديگر همين 1908. رساالت آكادمى سن پترزبورگ، 1)- تتبعات مانوى، ج 6(
 .1907- 1913ايضا سن پترزبورگ  .( Manichaica I .V)مؤلف موسوم به «مانيكائيكا»
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 آنرا با شرح و تفصيل بيشترى »2 « معلوم كرده و بعد تدسكو»1 «اين دو زبان پهلوى آندرآس 
تأييد نموده است. زبان اشكانيان متعلق به لغت ايران مركزى است، كه فعال لهجه هاى اياالت 
ساحل بحر خزر و سمنانى و لحن هاى نواحى كاشان و اصفهان و لهجه گورانى و غيره از آن 

 حكايت ميكند.

اين دو زبان را، كه معموال بنام لهجه شمالى يا شمال غربى و لهجه جنوب غربى مى خوانند، 
امروز كامال مورد دقت قرار داده و از رموز صرف و نحوى و صوتى آنها آگاهى حاصل 

كرده اند. اين اطالع دقيق دانشمندان را موفق كرده است، كه مقدار تأثير زبان اشكانى را در 
پهلوى ساسانى معلوم كنند و معلوم است، كه تأثير زبان نشانه نفوذ تمدن اشكانى در تمدن 

ساسانى است. لغات بسيار، كه مربوط بمفاهيم دينى و سياسى و اجتماعى است يا اسم اسلحه 
و وسايل ارتباط و اصطالحات پزشكى و عبارات عادى حتى بعضى افعال متداول، كه در 

. »3 «زبان ساسانيان و فارسى كنونى هم رواج دارد، صورت اشكانى خود را حفظ كرده اند
بسى از مستثنياتى كه در فونتيك فارسى هست و خالف قاعده شمرده ميشود، نتيجه نفوذ 



كلمات لهجه شمالى در لغت زبان جنوب غربى است، كه بعد از طلوع ساسانيان زبان رسمى 
 .»4 «كشور گرديد

______________________________ 
 و ما بعد. XIV، مقدمه ص 1)- در كتاب مان: تحقيقات كردى و فارسى، بخش 1(

)2-(P .Tedesco .لهجه شناسى متون ايرانى غربى تورفان 

 

Dialectologie der Westiranischen Turfantexte. 

، 4)- لنتس عناصر زبان شمال ايران در كالم فردوسى، مجله هندشناسى و ايران شناسى، ج 3(
  و بعد251ص 

W. Lentz, Die nordiranischen Elemente in der neupersischen 
Literatursprache bei Firdosi. 

) «لهجه شمالى» متون تورفان، همان 358، ص Gnomon.  9)- بعقيده شدر (گنومون 4(
 زبان متداول مانويان خراسانى ميباشد (ناحيه شمال شرقى شاهنشاهى ساسانى).

مانويان پس از قتل پيشواى خود بخراسان پناهنده شدند تا از آزار و تعقيب در امان باشند و 
 در اين ناحيه زبان اشكانى بيش از نواحى غربى دوام يافته است.
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مردم اياالت شرق بزبانهاى ايرانى ديگر تكلم ميكرده اند. در رديف قطعات مانوى مذكور، 
كه بدو زبان پهلوى نوشته شده، در تورفان قطعاتى بدست آوردند، كه آندرآس آنرا لغت 

سغدى تشخيص داد. وقتى، كه قسمتهايى از عهد جديد (انجيل) بزبان سغدى كشف گرديد، 
مطالعه و فهم قطعات مذكور آسان تر شد. بعد از چندى متن هاى بودايى بدست آمد، كه 



بلغت سغدى قديم نوشته شده بود و علماء دريافتند، كه زبان سغديان داراى چقدر اهميت 
بوده است. فعال در ناحيه «يقنوب» پامير لهجه اى متداول است، كه از بقاياى سغدى قديم 

 در آغاز تاريخ مسيحى «زبان سغدى در طول خطى متداول »1 «بشمار ميآيد. بنابر قول گوتيو
بود، كه از ديوار چين تا سمرقند و تا مغرب امتداد داشت». زبان سغدى در مدت چند قرن 

در آسياى مركزى لغت بين المللى بشمار ميرفت و بتوسط اين زبان بود كه كتب مانوى و 
 »2 «بودايى حتى در قبايل ترك هم نفوذ پيدا كرد.

عالوه بر اين ها در حفارى تركستان چين متونى از بوداييان بدست آمد، كه بدو لغت، كه تا 
آنروز از وجود آن اطالع نداشتند، نوشته شده بود. امروز آن دو لغت را سكايى و تخارى 

 مى نامند.

______________________________ 
)1-(Gauthiot  

 )- در باب زبان و ادبيات سغدى بمنابع ذيل مراجعه كنيد:2(

، ص 2، ج  Handschriften -Resteبقاياى آثار خطى  F .W .K .Mullerمولر،
 Soghdische (مشتمل بر قطعاتى از متون مانوى): از همين مؤلف، متون سغدى 96- 103

Texte  (قطعاتى از انجيل)1913. رساالت آكادمى پروس 1ج  

 Une version sogh du، يك ترجمه سغدى از وسنترياتك- R .Gauthiotگوتيو
Vessantara Jataka  ؛ از همين مؤلف، سوتراى انكل لونگ 1912مجله آسيايىLe 

Sutra du religieux Ongles -longs  ؛ ايضا از 17، يادداشتهاى زبان- شناسى، ج
 Essai de Grammaireهمين مؤلف، تحقيق در باب صرف و نحو سغدى 

soghdienne  1929، تأليف بنونيست 2، ج 1914- 23، پاريس 1ج-. 
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  زبان قوم هندوسكايى و از شعب زبانهاى شرق ايران است، كه امروز»1 «سكايى 

______________________________ 
 Le Sutra des Gauses et Desگوتيو- پليو- بنونيست، سوتراى علل و معلوالت 

Effets  ،2 1920- 28 ج، پاريس. 

 و در بولتن آكادمى 24، ج  Zapiskiدر زابيسكى  F .Resenbergيادداشتهاى روزنبرگ 
 .1931 و 1920 و 1918علوم شوروى 

 بقاياى آثار خطى سغدى در موزه بريتانيا H .Reicheltريشلت 

Die sogdischen Handschriftenres te des Brit. Museums 

 1928- 31، هيدلبرگ 2 و 1ج 

 ، در باب قسمت سغدى كئيبه سه زبانى كارابال گاسون  O .Hansenهانسن 

Zur soghdischen Inschrift auf dem dreisprachigen Denkmal- 

  ,von Karabalgasun.1930مجله انجمن فنالندى واوگرى، 

ضمن گزارش آكادمى  Lentz، كه بعد از فوت مولر توسط لنتس 2مولر، متون سغدى، ج 
 ، منتشر شده است.1934پروس، در سال 

  و ما بعد.94، ص 1925، مجله هند و ايران،  Tedescoتدسكو

 )- راجع بزبان و ادبيات سكايى منابع ذيل را ببينيد:1(

 Zur nordarischen und، لغت و ادبيات آريايى شمالى  Leumannلويمان 
Literatur Sqrache  ؛ ادبيات بودائى بزبان 1912، نشريه انجمن علمى اشتراسبورگ

 آريايى شمالى و ترجمه آلمانى 



 ,Nordarisch und Deutsch Buddhistische Literatur 

 ؛ تعاليم منظومه بودايى بزبان آريايى شمالى (سكايى)1920، رساالت شرقى، 

Lehrgedicht des Buddhismus Das nordarische) sakische)  

 .1- 2: جزوه 20، رساالت شرقى، ج 

  و ما بعد.20، ص Indogermantsches Jahrbuch  ،1913ريشلت، سالنامه هندوژرمنى 

 - Fragments of aاستن كونو، قطعاتى از يك كتاب بودايى بزبان آريايى قديم 
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لغت افغانى (پشتو) و چند لهجه پاميرى مثل ساريكولى شوغنى و واخى و غيره از آن 
  و همچنين بنابر تأييد ميه »2 « و زيگلينك »1 «جمله اند اما لغت تخارى بنابر رأى مولروزيگ 

 از جمله زبانهاى هند و اروپايى است، اما آريايى نيست. از عجايب اين است، كه تخارى »3«
 جزء دسته اى از زبانهاى هند و اروپايى است، كه آنها را طبقه 

______________________________ 
egaugnaL nayrA tneicnA eht ni krow tsihdduB 

در كتاب  Khotanese Manuscripts؛ آثار خطى ختنى 1914، يادداشتهاى بنگاله، 
 Remains of Buddhist Literatureموسوم به  R .Hoernleمورنلى 

Manuscripts  ؛ مطالعات هند و سكايى 1916، اكسفورد 1جIndoskytische 
Bditrage ،گزارش آكادمى پروس ،Saka Version of the  ؛ مطالعات 1929، اسلو

  و ما بعد؛ ترجمه سكايى بدر كل پيكاسوترا787، ص 1916، اسلو  Saka Studiesسكايى 

Bhadrakalpikasut ra Tha Late Prof. Lenmann's Edition 



 ، مجله نروژى علم لغت-

 ؛ يك متن جديد سكايى چاپ مرحوم پرفسور لويمان 1932

of a Naw Saka Text Norshe Tidsshrift for Sprogvidenskab 

؛ دوازده ورق از يك نسخه خطى سوورن بها سوترا بزبان 1938، 11 و ج 1934، 7، ج 
 سكايى ختن 

Zwolf Blatter einer Handschrift des Suvarnabhasutra in Khotan- 
Sakisch 

 Ein neuer Saka -Dialekt؛ يك لهجه جديد سكايى 1935، گزارش آكادمى پروس، 
 A ,Medical Text in؛ يك متن طبى بزبان ختنى 1935، گزارش آكادمى پروس، 

Khotanese  4 (از انتشارات آكادمى علوم نروژ، شماره 1941، اسلو.( 

 .1919لودرس، موراهاى سكايى، گزارش آكادمى پروس 

  و ما بعد.94، ص 1925تدسكو، مجله هند و ايران، 

. مقصود از زبان «آريايى 9 و 7، بولتن شرقى، ج 1- 3، ج  Hvatanicaبيلى، آثار ختنى 
 همان زبان سكايى ميباشد. Khotaneseو «ختنى» nordarischشمالى»

)1-(Sieg  

)2-(gnilgeiS  

)3-(Meillet  
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 »3 « است.»2 « ميخوانند و نزديك بزبان ايتالى و كلتى »1 «كنتوم 

از ميان لغات سامى از قديم االيام زبان آرامى در سرتاسر آسياى قدامى رواج عام يافت، كه 
در ديوان شاهنشاهان هخامنشى متداول بود و چون خط ميخى، جز براى نگارش كتيبه ها، در 
تحريرات ديگر بسهولت بكار نميرفت، هخامنشيان خط آرامى را گرفتند و حتى اسنادى را، 
كه بلغت فارسى است، با آن خط نوشتند. منشاء خط پهلوى و اين رسم، كه الفاظ آرامى را 

 »4 «نوشته و معنى فارسى آنرا بر زبان ميرانده اند، از اين جا برخاسته است.

______________________________ 
)1-(kentum  

)2-(Italo -celtique  

 )- در باب زبان و ادبيات تخارى بكتب و رساالت ذيل مراجعه كنيد.3(

 .1907: گزارش آكادمى پروس،  Tokharischمولر؛ زبان تخارى 

 .1908، زبان تخارى، ايضا گزارش آكادمى پروس  Sieglingو زيگلينگ، Siegزيك 

  و ما بعد.12، ص 1913، سالنامه هندوژرمنى  Le Thokharienميه، زبان تخارى 

، مجموعه آثار  Kuchean Fragments، قطعات كوشانى  Sylvain Leviسيلون لوى 
  و بعد.357خطى هورنلى، ص 

 .1920، برلن  Tokharche Sprachresteزيك و زيگلينگ، بقاياى زبان تخارى 

 des dialectes، طبقه بندى لهجه هاى هند و اروپائى  Holger Pedersenهولگر پدرسن 
Indo -europeens Le groupement  تخارى از 1926، گزارش آكادمى دانمارك :

 نظر مقايسه زبانهاى هند و اروپايى 



der indo- europaischen Sprachvergleichu ng Tocharisch Vom 
Gesichtspunkt 

 .1941، گزارش آكادمى دانمارك 

، آثار Halle  ،1930، هاله 1، ج  Iranische Beitrage)- شدر، مطالعات ايرانى 4(
 جمعيت علماى كونيگسبرگ-

Konigsberger Gelehrten Gesell schaft Schriften der 

 .1934، رم  L'aramaico antico، آرامى قديم  Messina؛ مسينا5، سال ششم، دفتر 
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در عهد ساسانيان زبان ادبى مسيحيانى، كه از نژاد سامى بودند و در كشور ايران مسكن 
 داشتند، سريانى بود كه، منشاء آن شهر ادسا (الرها) است.

مهاجرين يونانى كه بفرمان اسكندر و جانشينانش در ممالك ايران اقامت گزيدند، تا مدتى 
مديد حافظ لغت يونانى محسوب ميشدند. پادشاهان اشكانى نسبت بزبان و ادبيات يونانى 
تعلق خاطرى نشان ميدادند، كه مقدارى از آن عمدى و ظاهرى و براى رعايت «مد» بود. 
لقب فيل هلن (يونان دوست)، كه ميتريدات اول (مهرداد) اختيار كرد، همه اخالفش آنرا 

بكار بردند و بعالوه صفات يونانى ديگر نيز در مسكوكات خود ذكر ميكردند مانند 
«انرگيتس» (نيكوكار) و «ديخايوس» (عادل). طرز مسكوكات اشكانى در دوره اول 

سلطنتشان بكلى يونانى بود. ارد اول بعد از آنكه بر كراسوس غالب شد، فرمان داد تا با 
كشيدس اثر اوريپيد را بزبان يونانى نمايش دهند. چند كتيبه از شاهان اشكانى، كه بزبان 

يونانى نوشته شده، هنوز باقى است. رفته رفته يونان مآبى ترك شد. مخصوصا بعد از قرن اول 
ميالدى، كه گوئى عهد تجديد حيات تمدن ايران است، اسلوب سكه ها از شيوه يونانى 

 خارج و خط پهلوى در رديف يونانى، كه روز بروز غلطتر و بدتر ميشد، نوشته شد.



با وجود اين استعمال زبان يونانى در بعضى قسمت هاى كشور ايران باقى ماند و نخستين 
شاهنشاهان سلسله ساسانى در رديف دو نوع زبان پهلوى مذكور، تا مدتى در بعضى 

 كتيبه هاى خود، زبان و خط يونانى را بكار مى برده اند.
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 بخش دوم منابع تاريخ سياسى و مدنى عهد ساسانيان 

 - مآخذ ايرانى معاصر ساسانيان. ادبيات پهلوى 1

نخست بايد دانست كه مقدارى كتيبه موجود است، كه بعضى از آنها را كامال نمى توان 
خواند و بطور دقت نمى توان بر اجزاء آن ها اطالع حاصل كرد. مفصلترين كتيبه هاى عهد 

ساسانى يكى نقوش پايكولى واقع در كردستان شمال قصر شيرين و ديگرى كتيبه ايست، كه 
 در نقش رستم بر ديوار شرقى بناى مشهور به «كعبه زردشت» منقور است.

كتيبه اول را، كه بدو زبان رسمى آن عهد يعنى پهلوى اشكانى و پهلوى ساسانى نوشته شده، 
در روى هر چهار ضلع يك برج مربعى رسم كرده اند. پيكر برجسته نرسى پادشاه ساسانى در 

هر چهار طرف برج مرتسم بوده، اما برج خراب شده و جز قاعده آن برجاى نيست. بيشتر 
سنگهايى، كه داراى خطوط بوده، از بين رفته و باقيمانده آنها در اراضى اطراف پراكنده 

 بوسيله توماس در مجله 1868گشته است. ترجمه بسيار ناقص از بعضى قطعات اين كتيبه در 
انجمن پادشاهى آسيايى انتشار يافت و مأخذ آن رونويسى بود، كه سابقا راولنسن نموده بود. 

 بديدار آن 1911بعد از آنكه آندراس توجه فضال را بكتيبه پايكولى جلب كرد، هرتسفلد در 
 مجددا بآن نواحى مسافرت كرد و عكس ها و قالب گيرى هايى از قطعات 1913شتافت و در 

  مقدمه شرحى 1914موجوده سنگ برداشت. در 
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 صورت اصلى 1924از مندرجات اين كتيبه را در يادداشتهاى آكادمى برلن منتشر كرد و در 
 و ترجمه انگليسى و »1 «نقوش پايكولى را با كتيبه هاى ديگر در دو مجلد بزرگ طبع نمود

شرح و توضيح كاملى با فهرستى جامع از لغات مندرجه بر آن افزود. جلد دوم اين كتاب 
مخصوص عكسهاى احجار مذكور است. مؤلف كوشيده است، كه در اجزاء پراكنده اين 

كتيبه نظمى قرار بدهد و باين ترتيب حتى االمكان صورت اصلى آنرا تجديد كند اين كتاب 
حاوى اطالعات بسيار سودمند است و انتشار اين كتيبه با وجود شكستگى و پراكندگى 

 موجب افزايش اطالع ما نسبت بدو زبان پهلوى سابق الذكر شده است.

 توسط هيئت علمى 1936كتيبه «كعبه زردشت»، كه بزبان پهلوى ساسانى است، در سال 
 در مجله »3 « و توسط اشپرلينك »2 «انستيتوى شرقى شيگاگو به سرپرستى اريش شميدت 

  منتشر شده است.1937 بسال »4 «امريكائى زبان و ادبيات سامى 

تصويرى از آن نيز در طى مقاله ديگرى از همين نويسنده در مجله انجمن شرقى آلمان، ج 
 و بعد، ديده ميشود. اشپرلينگ اين كتيبه را از نرسه دانسته است، ولى من 256، ص 91

) 1938بداليلى، كه در گزارش تقديمى خود به بيستمين كنگره مستشرقين (منعقده در سال 
بروكسل ذكر كرده ام، معتقد بودم، كه بانى اين كتيبه شاپور اول است اين گزارش قرار بود 

بصورت مقاله اى در يادگارنامه ويليمس جكسون در بمبئى طبع شود، ولى متأسفانه انتشار اين 
 با 823- 849، ص 9 در بولتن شرقى، ج »5 «كتاب بتعويق افتاد. بعد از آن آقاى هنينگ 

داليل قطعى همين مطلب را ثابت كرد در اين كتيبه پس از ذكر عده اى از شهرهاى سوريه، 
 جنگهاى شاپور اول با روم 

______________________________ 
 و همچنين ر 1924)- پايكولى، شرح بنا و كتيبه اوايل تاريخ شاهنشاهى ساسانيان، برلن 1(

  و ما بعد.568، ص  Iك صنايع ايران بوب،

)2-(Erich F .Schmidt  



)3-(Sperling  

)4-( 

American Journal of Semitic Languages and Literature 

)5-(W .B .Henning  
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و اسارت و الريانوس قيصر روم بيان شده است. اين قسمت متأسفانه از گذشت زمان آسيب 
فراوان ديده، ولى آقاى هنينگ آنرا با كمال دقت مورد مطالعه قرار داده است. در آخر 

كتيبه كه بهتر محفوظ مانده و هنينگ بنقل بخشى از آن در مقاله فوق الذكر پرداخته است، 
شاپور اول بذكر آتشگاههايى، كه براى خود و اعضاى خاندان سلطنت و عده اى از بزرگان 

 دولت تأسيس كرده، مى پردازد.

 صورت كتيبه هاى ساسانى 

كتيبه اردشير اول در نقش رستم، كه بسه زبان نوشته شده است (پهلوى ساسانى و پهلوى 
اشكانى و يونانى) و حكايت ميكند كه دو تصوير نقش برجسته يكى پادشاه اردشير و ديگر 

  و ما بعد.84، ص 1خداوند اوهرمزد است. هرتسفلد، پايكولى، ج 

 عكس اين نقش پايين تر در فصل اول بيايد.

كتيبه شاپور اول در نقش رجب، كه بسه زبان مذكور نوشته شده است و نشان ميدهد، كه 
 209، تصوير 2، ج 86، ص 1نقش متعلق بشاپور پسر اردشير است. هرتسفلد، پايكولى، ج 

 عكس آن در فصل چهارم بيآيد.



كتيبه شاپور اول در حاجى آباد، كه بدو زبان پهلوى ساسانى و پهلوى اشكانى نوشته شده و 
 »1 «حكايت تير انداختن پادشاه است. متن اين كتيبه در آخر كتاب بندهش چاپ وسترگارد

 87- 89 ص 1انتشار يافته، همچنين عين كتيبه و آخرين ترجمه آن در كتاب پايكولى، ج 
 مسطور است.

كتيبه بناى شاپور اول در شهر شاپور بدو زبان پهلوى اشكانى و پهلوى ساسانى ر ك 
 و همچنين مقاله اوالف 123- 129، دوره دهم، ص »3 «، مجله صنايع آسيايى »2 «گيرشمن 

  و بعد.441، ص 1938، 92 در مجله انجمن شرقى آلمان، دوره »4 «هانزن 

 كتيبه پهلوى ساسانى از شاپور اول در «كعبه زردشت» نقش رستم، براى 

______________________________ 
)1-(Westergaard  

)2-(Ghirshman  

)3-(Revue des arts asiatiques  

)4-(Olaf Hansen  
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توضيح بيشتر رجوع شود به مقاله اشپرلينگ در مجله امريكايى زبان و ادبيات سامى، دوره 
، و نيز مقاله ديگر همين نويسنده در مجله انجمن شرقى آلمان، 126- 144، ص 2، شماره 53

 .823- 849، ص 9 و مقاله هنينگ در بولتن شرقى، دوره 625- 582، ص 91دوره 

كتيبه پهلوى ساسانى از موبذ كرتير هرمزد در نقش رجب. صاحب كتيبه شرحى از پارسايى 
خود و خدماتى، كه بكشور ايران در عهد شاپور اول و هرمزد اول و هرام اول و هرام دوم 

 .89- 92، ص 1نموده، بيان كرده است. هرتسفلد، پايكولى، ج 



كتيبه ديگر از همين شخص در باالى نقش برجسته شاپور اول در نقش رستم كنده شده، 
، مقايسه شود با تاريخ 92- 93ولى خيلى ضايع گرديده است. هرتسفلد، پايكولى، ص 

 .100- 101باستان، ص 

كتيبه نرسى در پايكولى، كه بدو زبان پهلوى نوشته شده و شرح جنك اين پادشاه با وهرام 
 سوم است و تفصيل اطاعت بزرگان را نسبت بشاهنشاه بيان ميكند.

 .94- 119، ص 1هرتسفلد، پايكولى ج 

كتيبه پهلوى ساسانى، كه در روى نقش وهرام اول در شاپور فارس كنده شده و حاكى از 
 (مقايسه 120، ص 1اسامى و القاب شاه نرسى و پدر و جد اوست. هرتسفلد، پايكولى، ج 

  همانجا). صورت نقش مزبور در فصل پنجم چاپ شده است.173شود با ص 

كتيبه پهلوى ساسانى شاپور سوم، كه در سمت چپ كتيبه فوق واقع شده و حاوى نام و 
 صورت نقش در 122، ص 1القاب شاپور سوم و پدر و جد اوست. هرتسفلد، پايكولى، ج 

 فصل پنجم بيايد.

كتيبه پهلوى ساسانى تخت جمشيد، كه در سال دوم سلطنت شاپور دوم نقش شده است 
 .121، ص 1هرتسفلد، پايكولى، ج 

 كتيبه ديگر، كه بخط پهلوى ساسانى در تخت جمشيد است، بامر دو تن از
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 .122، ص 1بزرگان كشور بنام شاپور دوم ساخته شده است. هرتسفلد، پايكولى، ج 

كتيبه هاى متعدد كوچكى، كه در دربند بفرمان امراء آنجا ساخته شده و تاريخ آنها قرون 
 (بزبان 1929اخير عهد ساسانيان است. نيبرگ، سالنامه انجمن علمى آذربايجان، بادكوبه 

 روسى).



كتيبه هايى، كه در كنيسه جهودان شهر دورا نقش شده است. براى اطالع بيشتر رجوع كتيبه 
به پاليارو، كتيبه هاى پهلوى كنيسه دورا (كاوشهاى دورا، مرحله ششم، نشريات دانشگاه بيل 

1936.( 

A. Pagliaro, The Pehlevi Dipinti in the Dura Synagogae) 
Excavation at Dura Europos, 6 th Season, Yale Uiniversity- Press 

1936.)  

*** پاپيروس هاى پهلوى: پاپيروس هاى پهلوى در مجموعه پاپيروس موزه هاى دولتى برلن، 
 ).1937ناشر اوالف هانزن (از نشريات آكادمى پروس 

Papyri Die mittelpersischen PaPyrider PaPyrussammlung des 
Staatlichen Museen zn Berlin, herausg. von Olaf Hansen. 

خطوط مهرهاى ساسانى اسامى و القاب عده كثيرى را نشان ميدهد و مشتمل بر عبارات 
 »1 «مختصر و بى تغيير است.

*** سكه هاى پهلوى ساسانى براى تاريخ اين عهد بسيار مهم است. از آنجا كه سالطين 
 ساسانى هر يك تاج مخصوصى داشته اند، ميتوانيم از روى اين سكه ها در

______________________________ 
 Sigelsteine و ما بعد؛ مهرهاى ساسانى 660، ص 44)- هرن در مجله شرقى آلمان، ج 1(

Sassanidische  ناشر هرن و اشتاين درف ،Steindorf  هرتسفلد، پايكولى، 1891، برلن .
 .255- 56، ص 4، ص ج 784- 815، ص 1 و بعد. تاريخ صنايع، ج 84ص 
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 حجاريهايى، كه داراى خط نيستند، پادشاهان را بشناسيم.



ظاهرا مسكوكات عهد ساسانى دو قسم بوده است، يكى طال و ديگرى نقره، ولى ميان قيمت 
طال و نقره نسبت ثابتى موجود نبوده است. مسكوكات طال (دينار) بندرت بدست مى افتد. 

پادشاهان نخستين اين سلسله گويا سكه طالئى داشته اند، كه از حيث وزن، با سكه 
 نام داشته، مساوى بوده است. بعالوه فعال پولهاى »1 «امپراطوران روم در آن عصر، كه اورى 

طالئى از آن عهد در دست است، كه از حيث بزرگى با هم اختالف دارند. درهم نقره را 
هميشه تقريبا بيك وزن ضرب ميكرده اند و آن وزن هم مأخوذ از درهم هاى فنيقى است، كه 

 3/ 94 و 3/ 65آخرين پادشاهان اشكانى بتقليد آن سكه زده اند سنگينى اين درهمها بين 
 فرانك طال بوده است. اين دراهم 0/ 79گرام است. بطور كلى قيمت درهم ساسانى معادل 

برخالف درهم هاى اشكانى پهن و نازك است. ستير (ستاتر) ارزش چهار درهم داشته است. 
 (معادل نيم درهم) و »2 «سكه هاى كوچك نقره هم ضرب ميكرده اند از اينقرار: ديوبول 

 اوبول يا دانگ (معادل يك ششم درهم) و «هميوبول» (معادل يك دوازدهم درهم).

مقدارى سكه مخلوط مس و قلع و سرب از عهد اردشير اول و شاپور دوم باقى است. انواع 
سكه هاى مس، كه قيمت مختلف داشته و گويا اساس آنها مأخذ نقره بوده، در دست است. 

كوچكترين پولى، كه اسم آن بما رسيده، پشيز است. امراء و فرمانفرمايان شرق، ملقب به 
كوشان شاه، سكه هائى بتقليد مسكوكات شاهنشاهى ضرب كرده و صورت و نام و لقب 

 خود را بر آن نگاشته اند.

در يك طرف درهم هاى ساسانى تمثال شاهنشاه و در طرف ديگر نقش آتشدان ديده ميشود. 
بخط پهلوى نام و لقب شاهنشاه را در يك طرف نگاشته اند و غالبا در طرف ديگر هم باز 
اسم شاهنشاه تكرار ميشود. گذشته ازين هر سكه داراى عالمت و نشانى خاص است، كه 

 گاهى از حروف و گاهى از نقوش تركيب گرديده 

______________________________ 
)1-(Aurrei  



)2-(diobole  
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 »1 «است، گاهى هم سال سلطنت پادشاه را در آن قيد كرده اند.

*** منابع دين رسمى كشور ساسانى كتب مقدسه بوده است بزبان اوستايى، كه مجموع آنرا 
اوستاى ساسانى گويند و بيست و يك نسك بوده است. ديگر زند، كه ترجمه متون اوستايى 

. اوستاى كنونى قسمت كوچكى از اوستاى »2 «است با تفسير و شرح بزبان پهلوى ساسانى 
  نسك اوستا خالصه در21. اما از »3 «عهد ساسانى است 

______________________________ 
 )- كتب جديد راجع بمسكوكات ساسانى بقرار ذيل است:1(

 1924D .I .paruch ,Sasanian Coinsفردنجى، مسكوكات ساسانى، بمبئى 
.Furdoniee  ،ص 1928و اسمر، مسكوكات ساسانى در موزه ارميتاژ، مجله مسكوكات ،

  ببعد.249

 

R. Vasmer, Sassanian goins in the Ermitage, Numismatic- 
Chronicle, 1928. 

بزبان روسى در كارهاى دانشكده شرقى دانشگاه آسياى  Nundzettelمقاله و وندتستل 
 ،1927مركزى تاشكند، 

)يادداشت هاى  Kushano -Sasanian Coinsهرتسفلد، مسكوكات كوشان و ساسانى 
، سال 38، شماره  Mem .of the Archeol .Survey of Indiaباستان شناسى هند

  ببعد.35). مقايسه شود پايكولى، ص 1930



 IV و816- 830، ص  lدر تاريخ صنايع ايران پوپ، C .Treverو ترور I .Allanجى، الن 
 .251- 254، ص 

، چاپ  The Fashang i pahlavikراجع باصطالحات پهلوى ر ك فرهنگ پهلوى 
 .30. فصل 1912، هايدلبرگ  Junkerيونگر

 ).14- 16، ص 1930شايست نى شايست (چاپ تاوااديا، هامبورك 

 و 37 ببعد و كريستنسن كيانيان، ص 76)- در باب زند، ر ك شدر: مطالعات ايرانى، ص 2(
 ما بعد.

 )- ر ك فصل سوم كتاب حاضر.3(
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جلد هشتم و نهم دينكرد، كه كتابى است بزبان پهلوى، محفوظ است و از روى آن خالصه 
مطالب بسيار مهم براى تاريخ تمدن ساسانيان بدست مى آيد. در اين كتاب مكرر از دينكرد 

. در اين جا اسامى چند تن از مفسرين و شارحينى را، كه در كتاب »1 «سخن خواهيم راند
 زند و ساير كتب دينى نام برده اند، يادداشت ميكنيم:

، »6 «، روشن »5 «، سوشيانس »4 «، گوگشنسپ، كى آذر بوزيذ»3 «، ماه گشنسپ »2 «ابرگ 
، آزادمرد. ظاهرا اكثر اين »9 «، فرخ، افروغ »8 « ميذوگماه »7 «آذر هرمزد، آذرفر نبع نرسه 

 مفسرين در اواخر عهد ساسانيان ميزيسته اند.

تقريبا همه كتب زردشتى، كه دينى محض است و بزبان پهلوى باقى مانده است، در قرون 
بعد از انقراض ساسانيان تأليف و تصنيف يافته است. مخصوصا در قرن نهم ميالدى (سوم 
هجرى) علماء دين زردشتى فعاليت فوق العاده در تحرير كتب بخرج داده اند. داذستان ى 
مينوگ خرذ كه آنرا ميتوان «تعاليم عقل آسمانى» يا «روح العقل» ترجمه كرد، گويا زمان 



تأليفش در اواخر عهد ساسانيان بوده است، ولى صورت فعلى آن متعلق بدوره بعد از اين 
  اما كتاب ارداى ويراز»10 «سلسله است 

______________________________ 
)- آنچه از كتاب هشتم و نهم دينكرد آورده ايم، نقل از ترجمه انگليسى وست است، مگر 1(

در مواردى، كه اين ترجمه را ناقص دانسته ايم. در اين موارد به متن پهلوى چاپ سجانا 
  را تشكيل ميدهند.15- 19استناد كرده ايم. در اين چاپ كتاب هشتم و نهم دينكرد مجلدات 

)2-(Abharagh  

)3-(Mahgushnasp  

)4-(Kay -Adhur -bozedh  

)5-(Soshyans  

)6-(Roshn  

)7-(Adhur -Farnbagh -Nerseh  

)8-(Modhoghmah  

)9-(Afrogh  

 )- «اندرآس» متن پهلوى آنرا بصورت فاكسيميله منتشر كرده است:10(

 

Mainyo- i- Khrad. Kiel. 1882. 



متون اوستايى و پهلوى كتابخانه دانشگاه  The Book of theو بعد در جلد پنجم مجموعه 
 كپنهاك-

Bibliothecae Universitatis Ha fniensis Codicet Avestici et Pahlavici 

  بطبع رسيده است.1935در سال 

 در بمبئى هم چندين بار بچاپ رسيده و وست آنرا به انگليسى ترجمه كرده است.
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، آنچه مسلم است، مضمون و مطلبش از دوره ساسانيان است. بعضى »1 «(ارداى ويرازنامگ)
از تأليفاتى، كه از روى مندرجات اوستاى ساسانى و زند گرفته شده است، براى تاريخ تمدن 

، كه سابقا ذكر شد. ديگر »2 «ساسانى اهميت فوق العاده دارد. مهمترين آنها دينكرد است 
بندهشن، كه خالصه قسمتى است از اوستاى ساسانى و زند، كه مربوط بتكوين جهان و 

 .»3 «قصص و اساطير و طبيعيات و غيره است 

______________________________ 
)- لفظ «ويراز» را سابقا «ويراف» ميخواندند. هوشنگ وهوگ، ارداويراف نامه: لندن و 1(

- Hoshang Haug ,The Bcck of Arda (متن و ترجمه انگليسى).1872بمبئى 
Virat «؛ ترجمه فرانسه از «بارتلمىBarthelmy  1887، پاريس. 

 

Arta Viraf- Namak ou Livre d. Arda Viraf. 

دو نسخه قديم از متن «ارداى ويرازنامگ» در كتابخانه دانشگاه كپنهاك موجود است، كه 
 مجموعه متون اوستايى و پهلوى اين كتابخانه در سال هاى 2 و 1چاپ عكسى آن در جلد 

  منتشر گرديده است.1931- 32



 (متن و ترجمه انگليسى)، 1874- 1928، بمبئى 1- 19)- دينكرد، طبع پشوتن سنجانا، ج 2(
 K 43 (متن تنها)؛ چاپ عكسى چند قطعه از نسخه «1911، بمبئى 2 و 1ايضا طبع مادان، ج 

  مجموعه متون اوستائى و پهلوى كتابخانه دانگاه كپنهاك انتشار يافته است.6 و 5در جلد 

)- از «بندهش» دو نگارش موجود است، كه بر حسب مكان استنساخ آنها، يكى را 3(
«بندهشن هندى» و ديگرى را «بندهشن ايرانى خوانند. نسخه هندى، كه ملخص است، بوسيله 

 pehlvicus در كپنهاك منتشر شده است 1851وسترگارد با چاپ عكسى در سال 
Bundesh .,liber  در اين اواخر نيز در جلد اول مجموعه متون اوستايى و پهلوى ،

 در شهر ليپزيگ با ترجمه آلمانى توسط 1868كپنهاك نشر شده است. همچنين در سال 
يوستى منتشر گرديد. وست نيز آنرا به انگليسى ترجمه و در مجموعه متون پهلوى خود جاى 

 چاپ عكس كرده 1908داده است؛ اما «بندهشن ايرانى» را انكلساريا در بمبئى در سال 
است. مؤلف اصلى بندهشن از كتب عربى التقاطاتى نموده است، ر ك كريستنسن، كيانيان، 

  و ما بعد.44ص 
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اوستا و زند منابع حقوقى عهد ساسانيان بود. قسمتى از يك كتاب حقوقى عهد، كه 
ماذيگان ى هزار داذستان (گزارش هزار فتواى قضايى) نام دارد، موجود است. اين نسخه 

 ورق است و امروز در «كتابخانه 75منحصر بفرد، كه مؤلفش فرخ مرد نامى است، مشتمل بر 
 »3 « طبع »2 « ورق آنرا با يك مقدمه مودى 55 است. »1 «مانكچى ليمجى هوشنگ هاتريا»

 1913 ورق ديگر را نيز انكلساريا بصورت چاپ، عكسى (فاكسيميله) در سال 20كرده و 
منتشر كرده است. بارتلمه و پاليارو قطعاتى از اين كتاب را، كه بسبب فقدان مواد الزمه و 

طبيعت مطالب بسيار مشكل است، بآلمانى و ايتاليائى ترجمه و با اصل آن و توضيحات 
. در اين ماديگان اسامى چند تن از قضات دوره »4 «زبان شناسى و قضايى چاپ كرده اند

 ساسانى با نظر قضايى و فتواى هر يك قيد شده است از اينقرار:



، پسانويه ى برزآذرفرنبغان، ويه پناه، كه »5 «وهرام، داذفرخ، سياوش، پسانويه ى آزاذمردان 
 »9 « دبير، واى ياوار»8 «، خوذاى بود»7 « بود»6 «شاغل مقام عالى مگوگان اندرزبذ

______________________________ 
)1-(Manockli Limli Hoshang Hataria Library  

)2-(Modi  

 .1901)- «ماذيگان ى هزار داذستان»، چاپ عكسى، بمبئى 3(

)- بارتلمه، دادستان؛ حقوق ساسانى؛ زن (ر ك فهرست اختصارات) همچنين ر ك به 4(
كتاب حاضر فصل ششم و هفتم و مقاالت پاليارو در باب همين موضوع در مجله مطالعات 

 شرقى رم 

A. Pagliaro. Lanticresi nel diritto sasanidico, Riv. d. studi Orientali, 
XV. P. 275 sqq 

 .1937، چاپ متن كامل دادستان و ترجمه انگليسى آن توسط بلسارا، بمبئى 

 

S, J, Bulsara. The Laws of the Ancient Persians. 

)5-(Pueanveh Azadkmsrdaan  

)6-(Maghughan andarzbsdh  

 )- «مغان اندرزبذ»، ر ك به فصل دوم كتاب حاضر.7(

)8-(Khvadhaybh  



)9-(VAyayavar  
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 ، ژاماسپ ماهان داد. و غيره.»2 «، ويه هرمزد»1 «راذهرمز، وهرام شاذ، يوان يم 

 گويا اسم كتابى قضايى بوده، كه يك مرتبه در اين تأليف ذكر آن رفته است. »3 «دستوران 
يك مجموعه قضايى از عهد ساسانيان، كه در آغاز بزبان پهلوى بوده و اكثر منابع با ماديگان 

 هزاردادستان يكى است، فعال بزبان سريانى موجود است.

اين نسخه در قرن هشتم ميالدى بوسيله رئيس نصاراى ايران عيشوبخت تأليف يا ترجمه شده 
است. اما مترجم عيسوى مزبور قواعد حقوقى ايران را تغيير داده است، تا با اوضاع و احوال 

 .»4 «همكيشان او مناسب تر باشد

در قرن اخير سلطنت ساسانيان، مقدار زيادى كتب اخالقى نظرى و عملى بنام اندرز و 
پندنامگ نوشته شده، كه قواعد اخالقى و كلمات حكيمانه را ببزرگان تاريخى را افسانه اى 

سابق نسبت داده اند. از اين نوع كتب رساله هايى فعال باقى است كه تأليف آن بعد از انقراض 
ساسانيان بوده، مثال اندرز اوشنردانا، كه از اشخاص افسانه قديم است، و اندرز خسرو كواذان 
(خسرو پسر قباد) و اندر آذربذ مهرسپندان، كه بزرگ موبدان عصر شاپور دوم بوده است، و 

پندنامه زردشت پسر آذربذ اندرزى نيز از وزرگمهر (بزرجمهر) باقى است. وزرگمهر بنا 
بروايت نويسندگان ايران و عرب وزير داناى خسرو اول بوده و قصه هايى، كه باين شخص 

 نوشته شده، در قرون وسطى »5 «افسانه اى نسبت داده اند و گويا بتقليد افسانه باستانى احيقر
 اسالمى محل توجه عام بوده است. باحتمال قوى اين شخص مشهور

______________________________ 
)1-(Yuvanyim  

)2-(Veh Hormizd  



)3-(Dssivaran  

)- اين كتاب را زاخو با ترجمه آلمانى آن بطبع رسانده است. زاخو، كتب حقوقى 4(
، با بارتلمه، زن در حقوق ساسانى، 1914، برلن 3، ج  Syrische Rechtsbucherسريانى 

 .5ص 

)5-(Ahiqar  
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 ، همان برزويه طبيب است »1 «و مرموز، كه نام او را ملحق بقصه ورود شطرنج بايران كرده اند
، كه در فصل هشتم از او سخن خواهيم راند. ظاهرا اندرز وزرگمهر در قرن نهم ميالدى »2«

(دوم هجرى) تأليف شده است، ولى نصايحى كه از زبان بزرجمهر نقل كرده، قسمتى مأخوذ 
 سانسكريت ترجمه نموده، »3 «از مقدمه كليله و دمنه است، كه برزويه آنرا از كتاب پنچاتنتره 

 .»4 «و قسمتى اقتباس از اندرزهاى قديمتر است 

شرح هاى دلپسند از خوشگذرانى و تفريح طبقات عاليه عهد ساسانيان در رساله پهلوى 
. در اين »5 «موسوم به خسروى كواذان و ريذگى (خسرو پسر قباد و يك غالم) ديده ميشود

 باب رجوع نماييد بفصل نهم اين كتاب.

قصه هاى تاريخى مختصر را در آن عهد خيلى مى پسنديده اند. متن بعضى از اين رمان ها، كه 
از تاريخ ساسانيان حكايت مى كند و در آخرين قرن سلطنت اين دودمان تأليف يافته، موجود 

 است، ولى نگارش آن از قرون بعد از انقراض ساسانى 

______________________________ 
)- ماذيگان چترنگ، پايين را به بينيد. اين حكايت را فردوسى و ثعالبى و ديگران نيز 1(

 آورده اند.



  و ما بعد.81، ص 8)- كريستنسن، بزرگمهر، ج 2(

)3-(Pancatautra  

) بطبع رسانده 1913؛ بمبئى 2)- متن پهلوى اندرزها را جاماسپ اسانا (متون پهلوى، ج 4(
است؛ پندنامك ى و زرگمهر، اندرزى آذربذ مهرسپندان و اندرزى خسروى كواذان را 

) طبع كرده است، پندنامگ ى زردشت را 1885پشوتن سنجانا در گنج شايگان (بمبئى 
). اندرز اوشنردانا 1906، سال 20منتشر كرده است (مجله شرقى وين، ج  Freimanفريمان 

 چاپ كرد. در باب ارتباط متون سنجانا با متن- هاى چاپ 1930رادبهر در بمبئى بسال 
،  Acta Orie ntaliaجاماسپ اسانا ر ك فريمان مجله شرقى وين، مدخل و كريستنسن،

 .3، يادداشت 81، ص 8ج 

 .1921)- متن پهلوى شاه خسرو وريدك وى، ترجمه و طبع اونواال، پاريس 5(
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 .»1 «است، مانند كارنامگ ى اردشيرى پاپكان و ماذيگان ى چترنگ (قصه بازى شطرنج)

 .»2 «شرح هاى مختصرى راجع به بناى شهرهاى ايران در كتاب شهرستانهاى ايرانشهر هست 

 در خصوص ادبيات مانويان رجوع شود بفصل چهارم اين كتاب.

 - روايات ساسانى كه در ادبيات عرب و ايران باقى است 2

. »3 «چنانكه در زمان هخامنشيان مرسوم بود، دربار ساسانيان نيز سالنامه هاى رسمى داشت 
تصور ميرود كه مؤلف يا مؤلفان خوذاى نامگ از مندرجات اين سالنامه ها استفاده كرده اند. 

. نلد »4 «خوذاى نامگ در آخر عهد ساسانيان و شايد در زمان يزدگرد سوم تدوين شده است 
 ، كه اين تاريخ پهلوى مأخذ»5 «كه ثابت كرده است 



______________________________ 
)- كارنامگ چندين بار در بمبئى بطبع رسيده است. ترجمه آلمانى آنرا نلد كه در 1(

 مطالعات در باب السنه هندوژرمنى 

Beitrage zur Kunde der Indogerman ischen Sprachen 

، جاى داده است. ماذيگان چترنگ در متون پهلوى جاماسپ اسانا چاپ شده است و 4ج 
همين متن با ترجمه انگليسى آن در گنج شايگان پشوتن سنجانا مندرج است. مقايسه شود با 

 .2كريستنسن، شاهان، فصل 

 )- ماركوارت، فهرست كرسيهاى اياالت ايرانشهر2(

A Catalogue of the pro vincial Capitals of Eranshahr. 

مقايسه شود با تاواديا در مجله ادبيات ( Anal ectaor entalia .3).1931، چاپ مسينا، رم 
  و ما بعد.883، ص Orientaische Litera turzeitung 6291شرقى 

 .18، بند 3؛ تئوفيالكتوس، كتاب 27- 30، بند 4 و كتاب 27، بند 2)- اگائياش، كتاب 3(

)- مطالب آينده را با اضافات و تغييراتى چند از كتاب خود موسوم به سلطنت كواذ اول 4(
 نقل كرده ام.

  و ما بعد.141، ص  IIو ما بعد، و فقه اللغه، XIV)- نلدكه طبرى، مدخل، ص 5(
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عمده تواريخ عربى و فارسى است، كه از سرگذشت ايران قبل از اسالم سخن ميرانند. عنوان 
اين كتاب را، كه پهلوى است، بعربى سير ملوك العجم يا سير الملوك نوشته اند و در فارسى 

آن را به شاهنامه ترجمه كرده اند. از جمله ترجمه هاى عربى كتاب خوذاى نامگ يكى آن 
است كه ابن المقفع نموده است. ابن المقفع از ايرانيان زردشتى است كه بدين اسالم درآمد 



 ميالدى بدرود زندگى گفت، از جمله نويسندگان بسيار فعال و متبحر 760و در حدود سال 
است، كتب ديگر هم از زبان پهلوى بعربى نقل كرده است. متأسفانه هم اصل خوداى نامگ 
پهلوى هم ترجمه ابن المقفع از دست رفته. همچنين ترجمه ها و اقتباسهاى ديگر، كه بوسيله 

نويسندگان بعد از ابن المقفع از اين كتاب شده است و حمزه اصفهانى بوجود آنها اشاره 
  ميالدى تأليف شده است).961ميكند، بكلى مفقود االثر است (كتاب حمزه در سال 

باعتقاد نلدكه سير الملوك ابن المقفع نخستين ترجمه مستقيم خوذاى نامگ بوده و باقى 
مترجمينى، كه حمزه ذكر ميكند، از او اخذ مطلب كرده اند و مأخذ روايت فردوسى در 

شاهنامه، كه حكايت پادشاهان و پهلوانان باستانى است، ترجمه ديگرى است، كه مستقال 
بزبان فارسى بوده و ارتباطى با كتاب ابن المقفع نداشته است. اما بعد از آنكه دانشمند روسى 

بارون روزن اين مطلب را مجددا در رساله روسى خود موسوم به ترجمه هاى عربى خوذاى 
) مورد بحث قرار داد، نظر نلدكه محل ترديد قرار گرفت. تحقيقات دقيقه 1895نامگ (

روزن را مى توان بطريق ذيل خالصه كرد: منابعى كه حمزه اصفهانى و ساير مورخان عرب 
در رديف كتاب ابن المقفع قلمداد كرده اند، اگرچه محتمال همه آنها بعد از ابن المقفع نوشته 

 شده است، اما الزم نيست كه عموما و قطعا مندرجات خود را از كتاب او گرفته باشند.

فقط بعضى از مؤلفان مذكور تا اندازه از ترجمه او استفاده كرده اند. در ميان منابع مزبور 
كتبى هم وجود داشته، كه مستقيما از اصل پهلوى نقل شده باشد. و با اينكه آوازه ابن المقفع 

 رفته رفته نام ساير مترجمان را تحت الشعاع قرار داده است، هيچ 
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دليلى نداريم، كه در زمان حمزه اصفهانى ترجمه او را بر ساير كتب مزبور ترجيح داده 
باشند. منابعى كه حمزه اصفهانى در دست داشته، بنابر تشخيص خود او بسه نوع منقسم تواند 

- مترجمان يعنى ابن المقفع و محمد بن الجهم البرمكى و زاذويه بن شاهويه 1شد: 
االصفهانى، كه متن خوذاى نامگ را تا اندازه از روى صحت نقل كرده بودند، ولى در 



- مترجمانى، كه 2ترجمه آنها حذف و اختصار و اجراى سليقه شخصى راه داشته است. 
مؤلف و خوشه چين بوده اند، مانند محمد بن مطيار االصفهانى و هشام بن قاسم االصفهانى 

وقايع تاريخى و افسانه اى را از كتب ديگر پهلوى نيز اقتباس و در كتابهاى خود وارد 
- مصنفان مانند موسى بن عيسى الكسروى و بهرام بن مردانشاه موبد ترجمه هاى 3نموده اند. 

مختلف خوذاى نامگ را با يكديگر مقايسه و بعضى نكات را از ساير كتب گرفته و 
قصه هايى نيز براى توفيق دادن منابع و رفع تضاد مآخذ خود اختراع كرده اند و مقصود آنها از 

اين تدابير آن بوده، كه حتى االمكان صورت اصلى متن قديم را بانتظام آورند و خوب 
ميتوان حدس زد كه نتيجه آن چيست. بنابر قول حمزه يكى از اين مصنفان، كه موبد بهرام 

 نسخه عربى خوذاى نامگ را محل آزمايش قرار داده است و ديگرى 20نام داشته، بيش از 
، كه روزن نمونه چند از انتقادات عجيب تاريخى او ذكر كرده، بعد از »1 «بنام الكسروى 

تفحص بسيار حتى دو متن را از ترجمه هاى خوذاى نامگ موافق و مطابق با يكديگر نيافته 
 . بيرونى و بلعمى و ديگر مورخان نام چند تن ديگر از مترجمان »2 «است 

______________________________ 
) 14، ترجمه ص 21، ص  Gottwald)- بنابر عبارتى كه در تاريخ حمزه (طبع گوتوالد1(

هست، الكسروى دو نسخه از سير الملوك در دست داشته است، يكى بزرگ و يكى 
 كوچك، كه از لحاظ كرونولوژى با هم تفاوت داشته اند.

)- در باب خوذاى نامگ مقايسه شود با مقدمه محمد نظام الدين بر جوامع الحكايات 2(
  و بعد همچنين گابريلى در باب ابن المقفع 85، سلسله اوقاف گيپ)، ص 1949عوفى (لندن 

F. Gabrieli' L, opera di Idn al- Muqaffa, Rivista degli Studi 
Orientali, XII) 1932)  

  و ما بعد.208ص 
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 و مؤلفان سلف را، كه در ترجمه و اقتباس از خوذاى نامگ رنج برده اند، ذكر ميكنند.

از جمله انتقادات روزن بحثى است، كه در باب مقدمه نسبة جديد شاهنامه فردوسى كرده 
است. معروف است كه مأخذ عمده فردوسى در نظم شاهنامه ترجمه منثور خوذاى نامگ 

 پهلوى بوده و اين ترجمه ارتباطى با نسخ عربى سير الملوك نداشته است.

اين نظر را فضال از مطالعه مقدمه شاهنامه مزبور يافته اند. روزن با قيد احتياط چنين گويد، كه 
مآخذ عمده شاهنامه فردوسى كتابى فارسى است مأخوذ از همان منابع عربى، كه ساير 

 مورخانى، كه فعال آثارشان در دست است، آن منابع را بكار برده اند.

چنانكه نلدكه در شروحى، كه بر ترجمه تاريخ طبرى قسمت ساسانيان نوشته، مكرر اثبات 
كرده است، در كتاب خوذاى نامگ بيشتر قضاوتهايى، كه نسبت بخصال و اعمال پادشاهان 

 ساسانى شده، بنابر سليقه و ميل طبقه عاليه نجبا و روحانيون زردشتى است.

متأسفانه مورخان عرب و ايرانى، كه كتابشان در دست ماست، جز در بعضى موارد مآخذ 
مستقيم خود را ذكر نمى كنند، ازين جهت ما نمى توانيم بگوييم كتاب هر يك از آنها مأخوذ 

 از كدام ترجمه يا تأليف قديم است.

تصور ميرود پس از مرگ يزدگرد سوم، علماء زردشتى ملحقاتى، كه حاكى از وقايع ايام 
 اخير سلسله ساسانيان است، بر اصل خوذاى نامگ پهلوى افزوده اند.

در هر حال خوذاى نامگ اصلى تا مرگ خسرو پرويز بيشتر نيامده، ولى آثار مورخان عرب 
و ايرانى مشتمل بر روايات ايرانى است، كه از مرگ خسرو پرويز تا انجام كار يزدگرد را 

حكايت مى كند، با اين تفاوت، كه در روايات اخير اختالف قول بسيار است و همين تباين 
 روايت حاكى از آن است، كه منبع واحدى نداشته اند.

 حال بوصف كتاب پهلوى ديگر بپردازيم، كه آن نيز مشتمل بر تاريخ 
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 نام داشت. »1 «ساسانيان بوده و بقلم ابن المقفع ترجمه شده است. اين كتاب آيين نامگ 
 »2 «مسعودى گويد:

«اين كتاب مركب از چند هزار صفحه بود و نسخه كامل آن جز در نزد موبدان و ساير 
اشخاص صاحب قدرت بدست نمى آمد». آيين نامگ خصوصيات تشكيالت دولت و جامعه 

ايران را قبل از عهد ساسانيان و در عصر شاهنشاهى اين سلسله در بر داشته و قواعد فن 
 جهاندارى را ذكر ميكرده است.

 مكرر ذكر »4 « آمده و همچنين در عيون االخبار ابن قتيبه »3 «نام اين كتاب در تاريخ ثعالبى 
  و جوامع الحكايات عوفى »5 «شده است. آثار مندرجات آن را در نامه تنسرو كتاب حمزه 

 يافته اند. آيين نامگ يا آيين نامگ ها (بنابر تعدد آن) اطالعاتى راجع بورزش هاى »6«
 پسنديده مثل تيراندازى و گوى بازى و شرح چگونگى تطير و تفأل،

______________________________ 
، ر ك  adhsenagn، تلفظ قديمى تر آذوينگ  ayanagh)- مقايسه كنيد با آييگ 1(

، آندراس وبار، بقاياى يك 4، ص 2، ج  Hilfsbuch des pehleviنيبرگ، رساله پهلوى 
 ترجمه پهلوى 

 ,Bruchstucke einer Pehlevi Uebersetzung der Psalmen Andreas- 
Barr 

 .117، ص 1933، گزارش آكادمى پروس، 

 .149؛ ترجمه كارادوو، ص 104 ص 8)- التنبيه، جغرافيون، ج 2(

 .14)- چاپ زتنبرگ، ص 3(



 167، 164)، ص 7 (ضميمه 1918، بمبئى 1)- نريمان، نفوذ ايرانيان در ادبيات اسالمى، ج 4(

Iranian Influences on Meslem Literature Narimau 

  و بعد (رساله راجع بجنگ).41؛ اينوسترانتزف، مطالعات ساسانى، ص 

 .46؛ هرتسفلد، پايكولى، ص 1، يادداشت 47)- ماركوارت، ايرانشهر، ص 5(

  و بعد.55)- ديباچه محمد نظام الدين بر جوامع الحكايات عوفى، ص 6(
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 »1 «كه از مالحظه پرش مرغان استنباط ميشود و امثال آن، در بر داشته است.

گاهنامگ يا فهرست رجال ساسانى، كه در آن نام و منصب همه بزرگان ايرانى بترتيب 
، جزوه اى از آيين نامگ بشمار ميآمده است. ظاهرا »2 «مقامى، كه داشته اند، ثبت بوده 

 در باب طبقات و »5 « و جاحظ در كتاب التاج »4 « و مسعودى »3 «مطالبى، كه يعقوبى 
 درجات دربار ساسانى نقل كرده اند، مأخوذ از هناهنگ هاى قديم است.

يكى از مهمترين اسنادى، كه راجع بتشكيالت عهد ساسانى در دست ما مانده است «نامه 
تنسر بپادشاه طبرستان» است. تنسر شخصى تاريخى بوده. اوست كه آيين زردشتى را در 

 »7 «. متن اين نامه را نخست دارمستتر در مجله آسيايى »6 «زمان اردشير اول تجديد كرد
 و ما بعد) طبع كرد و 502 و ما بعد با ترجمه در صفحه 200، جلد اول، صفحه 1894(سال 

 تجديد چاپ نموده. دارمستتر دو 1933اخيرا هم آقاى مجتبى مينوى آن را در طهران بسال 
 نسخه از نامه تنسر را در دست داشته، ولى 

______________________________ 
)- روزن، اطالعات گوناگون راجع بآسيا مستخرجه از مجله آكادمى امپراطورى علوم 1(

 .755- 777. ص 13سن پطرسبورغ، ج 



Melanges asiatiques tires de I'Acad. Imp. des Sciences de St, 
Petersbourg. V. Rosen, du Bull. 

؛ ترجمه انگليسى در كتاب 12، اينوسترانتزف، مطالعات ساسانى، ص 315الفهرست، ص 
، 13، مجله مطالعات شرقى ايتاليا، ج  Gabrieli؛ گابريلى 29نريمان، نفوذ ايرانيان الخ، ص 

  و ما بعد.213ص 

 .149؛ ترجمه كارادوو، ص 104)- مسعودى، التنبيه، ص 2(

 .202، ص 1، ج  Houtsma)- چاپ هوتسما3(

  و بعد.147؛ ترجمه كارادوو، ص 103، التنبيه، ص 153، ص 2)- مروج، 4(

 و بعد. راجع باين كتاب جاحظ ر ك بمقاله گابريلى در مجله 22)- چاپ قاهره، ص 5(
  و بعد.292، ص 11مطالعات شرقى ايتاليا، ج 

 )- ر ك پايين تر، فصل سوم.6(

)7-(J .Darmesteter . 
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نسخه مينوى از آنها پنجاه سال قديمتر و در بعضى موارد كاملتر بوده است. اين نامه، كه در 
تاريخ طبرستان ابن اسفنديار مندرج است، ترجمه فارسى است از نسخه عربى، كه ابن المقفع 

 از اصل پهلوى ترجمه كرده بود و اكنون هم اصل و هم ترجمه عربى مفقود االثر است.

 نقل »2 « و قطعه ديگر را بيرونى »1 «يكى از قطعات نسخه عربى ابن المقفع را مسعودى 
 نيز پاره از اين نامه منقول است، كه بمنزله ذيل مندرجات »3 «كرده اند و در كتاب فارسنامه 

تاريخ ابن اسفنديار بشمار ميآيد. نامه تنسر حاوى مطالب تاريخى و سياسى و اخالقى است و 



بصورت مكاتبه، كه ما بين هيربد بزرگ تنسر و پادشاه طبرستان شده است، هم آن پادشاه را، 
كه در اطاعت نمودن از اردشير مردد و از اوضاع سلطنت جديد بى اطالع بوده، باطاعت 

خوانده و هم مردم زمان را در مباحث مذكور تعليم داده است. در واقع از جنس اندرزهايى 
است، كه در عهد خسروان مى نگاشته اند و تاريخ نگارش اين نامه هم زمان خسرو اول است 

 نه عصر اردشير بابكان.

در نامه تنسر آمده است، كه اردشير مجازات از دين برگشتگان را تخفيف داد. «چه در 
روزگار پيشين هر كه از دين برگشتى حاال عاجال قتل و سياست فرمودندى شهنشاه فرمود، 

كه چنين كس را بحبس بازدارند و علما بمدت يكسال بهر وقت او را خوانند و نصيحت 
كنند و ادله و براهين بر او عرض دارند و شبهه را زايل كنند، اگر بتوبه و انابت و استغفار 

بازآيد، خالص دهند و اگر اصرار و استكبار او را بر استدبار دارد بعد از آن قتل فرمايند». اما 
در حقيقت سختگيريهايى، كه نسبت بمرتدان مرسوم شد، ممكن نيست قبل از آنكه اردشير 
دين زردشتى را آيين رسمى دولتى كرد، معمول بوده باشد. بالعكس تخفيف هايى كه ذكر 

ميكند، مربوط بزمان هاى بعد بوده، كه انصاف و انسانيت جلوه بيشترى يافته و براى آنكه اين 
 تغيير نظر ديانتى را بنيان متينى بدهند،

______________________________ 
 .142؛ ترجمه كارادوو، ص 97)- التنبيه، ص 1(

 .109؛ ترجمه از هم او، ص 53)- كتاب الهند، چاپ زاخو، ص 2(

 .50- 55، ص 10: ج  AD)- كريستنسن، ابرسام وتنسو،3(
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آنرا منتسب باردشير مؤسس سلسله ساسانى ميكرده اند، و همين نكته در باب تخفيف 
مجازات هاى مربوط بگناهانى، كه نسبت بشاه (دولت) و نسبت بمردمان ديگر مرتكب 



شده اند و در نامه تنسر درج است، صدق مى كند. از ميان پادشاهان اين سلسله نسبة خسرو 
اول در باب وسعت مشرب و مسامحه در عقايد دينى و رعايت انصاف و حقوق انسانيت 

 شهرتى بسزا دارد.

حال نكته ديگر را، كه مسئله جانشينى پادشاه است، محل دقت قرار دهيم، كه در نسخه دار 
  و ما بعد) مندرج است.543 و 533 و ما بعد و 228 و 227مستتر (صفحه 

بنابر مندرجات اين نامه اردشير در اختيار جانشين خود ميلى نداشت، زيرا كه ميترسيد قصد 
هالك او كند، از اين سبب انتخاب جانشين را به ترتيب ذيل قرار داد: پادشاه در نامه هاى سر 
بمهر جز اندرزها و پندهايى بموبد بزرگ و فرمانده كل لشكر و دبير بزرگ چيزى ننوشت و 

مقرر كرد، كه پس از مرگ او اشخاص مذكور جانشين وى را از ميان شاهزادگان خاندان 
شاهى اختيار كنند. اگر ميان اين بزرگان اختالفى واقع شود راى مؤبد بزرگ قاطع خواهد 

بود: «اما اردشير اين معنى سنت نكرد كه بعد او كسى را وليعهد نكنند و ختم نفرمود اال 
آنست كه آگاهى داد از آنكه چنين بايد» و گفت: «تواند بود كه روزگارى آيد متفاوت رأى 
ما و صالح روى ديگر دارد». ترديدى، كه ما در اين روايت داريم، مبتنى بر چند اصل است، 

يكى آنكه وضع چنين قاعده بهيچوجه شايسته يك پادشاه سياسى صاحب تدبيرى چون 
اردشير نيست، ديگر آنكه بنابر قول طبرى، كه تابع اسناد رسمى عهد ساسانيان است، اردشير 

و شاپور اول و شاپور دوم جانشينان خود را شخصا معين كرده اند. اما در زمانى، كه فاصله 
عهد اردشير دوم و كواذ اول است، غالبا انتخاب پادشاه با بزرگان بوده است. بنابراين ترتيبى 

 كه تنسر ذكر كرده، در اين دوره متداول بوده است.

بعالوه اين نكته كه تنسر گويد اردشير فرمود قانون من قطعى نيست ديگران مى توانند 
بمقتضاى احوال آن را تبديل كنند، حكايت مى كند كه نامه تنسر در زمانى نوشته شده، كه 

 آن قاعده اگرچه منسوخ بوده، ولى ياد آن در اذهان ثباتى داشته 
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است. پس نامه تنسر متعلق بعهدى است كه پادشاهان مجددا اختيار تعيين جانشين خود را در 
زمان حيات بدست آورده اند، يعنى دوره كه فاصله سلطنت كواذ اول و هرمزد چهارم بوده 

 است.

) باردشير نسبت داده 9، چاپ مينوى، ص 513 و ص 210در نامه تنسر (چاپ دارمستتر، ص 
شده، كه گويد: «هيچ آفريده را (غير از شاهان زيردست)، كه نه از اهل بيت ما باشد، شاه 

نمى بايد خواند، جز آن جماعت كه اصحاب ثغورند: آالن و ناحيت مغرب و خوارزم و 
كابل». مقصود از «صاحب ثغور آالن» بى شبهه يكى از چهار مرزبانى است، كه خسرو اول 

نصب كرد و او را اين امتياز داد، كه بر سرير زرين نشيند و مقام او بطور استثناء باوالدش نيز 
 انتقال مى يافت.

اين مرزبانان را پادشاهان صاحب تخت (ملوك السرير) نيز مى گفته اند (مأخوذ از نهاية 
 ).226، صفحه 1900االرب در مجله انجمن همايونى آسيايى، سال 

و نيز از مطالب جغرافيائى، كه در نامه تنسر آمده است، مى توان تاريخ نگارش آنرا بهتر تعيين 
كرد. مثال نام بردن از تركان و تعداد نقاط سرحدى «جوى بلخ تا آخر بالد آذربايگان و 

ارمنيه فارس و فرات و خاك عرب تا عمان و مكران و از آنجا تا كابل و تخارستان». از اين 
رو نامه تنسر بعد از فتوحات انوشيروان در نواحى شرق و قلع و قمع هپتاليان و پيش از تسخير 

 .»1 « ميالدى 570 و 557يمن برشته تحرير آمده است، يعنى بين سنوات 

ماركوارت از راه هاى ديگر بهمين نتيجه، كه ما رسيده ايم، رسيده است و او گويد، كه نامه 
 .»2 «تنسر رساله جعلى است، كه در زمان خسرو اول نگاشته اند

 از فروض ماركوارت اين است، كه در نامه مزبور حاكم كرمان را بجاى آنكه 

______________________________ 
) كه خسرو اول «مخصوصا شرح اعمال اردشير اول را مطالعه 606)- ثعالبى گويد (ص 1(



، تلدكه، 898ميكرد و آن را سرمشق اعمال خود قرار ميداد». همين مطلب را در طبرى (ص 
 ) مى بينيم.88) و فارسنامه ابن البلخى (ص 165ص 

 .1، يادداشت 48)- ايرانشهر، ص 2(
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مطابق تواريخ موجوده و لخش بنويسد، قابوس نوشته است و اين همان كاوس (كيوس) 
 برادر خسرو اول است، كه بجاى پادشاه كرمان، كه در عهد اردشير بوده، مذكور شده است.

»1« 

 عباراتى از كتاب موسوم به پيشينگان نامگ (كتاب »2 «در سياست نامه نظام الملك 
 پيشينگان) نقل شده است.

گذشته از اين كتابى بنام تاج نامگ داشته اند، حاوى صورت نطقها و دستورها و فرمانهاى 
سالطين و نظاير آن فعال دشوار است، كه بگوييم در اين مجموعه چند سند تاريخى مندرج 

 مذكور و نقلهايى از آن در عيون »3 «بوده است. نام كتاب تاج نامگ در فهرست ابن النديم 
االخبار ابن قتيبه مسطور است. بعضى از اين عبارات منسوب بپادشاهى است، كه نام ايشان 

ذكر نشده، و بعضى استخراج از اندرز خسرو پرويز است، كه گويند خطاب بفرزندان و 
دبيران و گنجوران و حاجبان خويش كرده است. ذكرى كه طبرى از نامه هاى سالطين 

ميكند (مثل نامه شاپور سوم بحكام اياالت و نامه بهرام چهار به سران سپاه و نامه خسرو اول 
 بپاذگوسپان آذربايجان)، ظاهرا مأخوذ از تاج نامگ است.

چنين پيداست، كه كتابهاى خاصى هم بنام تاج نامگ موجود بوده است، زيرا كه در 
) اسم يك تاج نامه مذكور شده، كه حاوى شرح اقوال و افعال 28، سطر 118الفهرست (ص 

انوشيروان (خسرو اول) بوده و ابن المقفع آنرا ترجمه كرده است. يكى گابريلى بر آن است، 
 .»4 «كه تاج نامگ منحصر بفرد بوده و عبارت اقوال و افعال انوشيروان الحاقى است 



______________________________ 
. راجع به نامه تنسر ر ك گابريلى، مجله مطالعات شرقيه. ج 2، و يادداشت 30)- ايضا ص 1(

 .83- 90 ببعد و كريستنسن، شاهان، ص 217، ص 13

 .12؛ ترجمه، ص 19)- سياست نامه، چاپ شفر، متن، ص 2(

 .11، سطر 305)- چاپ فلوگل، ص 3(

  و بعد.215، ص 13)- گابريلى، مجله مطالعات شرقيه، ج 4(
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 در استخر پيش يكى از بزرگان فارس «كتاب ديگر »1 « ميالدى، مسعودى 915/ 16در سال 
ديده است حاوى اغلب علوم ايرانيان با شرح تواريخ و ابنيه و مدت سلطنت پادشاهان» و 

 بعالوه تصوير شاهنشاهان ساسانى را نيز دربر داشته است.

«رسم چنان بود كه در روز وفات هر شهريارى تصوير او را ميكشيدند- چه پير چه جوان- و 
جامه رسمى و تاج و هيئت محاسن و نشانه هاى چهره او را در آن نقش نشان ميدادند». آنگاه 
تصوير را در گنج شاهى مى سپردند «تا سيماى پادشاه مرده از خاطر آيندگان نرود». اگر شاه 
در لباس جنگى مصور ميشد، او را ايستاده مى كشيدند. و اگر در حال رسيدگى بامور كشور 

كشيده مى شد، وى را نشسته نقش ميكردند. در اين نقوش پادشاه را در ميان بزرگان و 
 زيردستان درگاه چنان مى كشيدند، كه وقايع مهمه ايام دولت او از آن مستفاد مى گشت.

هم مسعودى گويد، كه اين كتاب را از روى نسخه نقل كرده اند، كه در گنج پادشاهان ايران 
  بعد از ميالد) بدست آمد.781 (113در نيمه ماه جمادى الثانيه 

اين كتاب را بامر هشام بن عبد الملك بن مروان از پهلوى بعربى ترجمه كرده بودند و نقوش 
آنرا با الوانى محير العقول (كه امروز بدست نمى آيد) مانند محلول طال و نقره و مس مذاب 
رنگ آميزى نموده بودند و هم او گويد «از بس اوراق اين كتاب زيبا بود، و در ساختن آن 



دقت كرده بودند، كه من درست ندانستم از كاغذ بود يا از پوست». ظاهرا حمزه اصفهانى در 
شرحى، كه از سيما و صورت هر يك از سالطين ساسانى داده است، استنادش باين كتاب 

بوده است. البته تصويرهايى، كه از پادشاهان بدست آمده، همه اصيل و موافق طبيعت نبوده 
، زيرا كه على الظاهر اين رسم، يعنى كشيدن صورت سالطين در روز وفات، در »2 «است 

اثناء دوره ساسانيان متداول شده است و براى تكميل دوره تصاوير ناچار صورت پادشاهان 
 سلف را از روى خيال و حدس و قياس ساخته و بنقوش موجود افزوده اند. پس 

______________________________ 
  و بعد.150؛ ترجمه كارادوو، ص 106، ص 8)- التنبيه، جغرافيون، ج 1(

 .103، ص 9)- مقايسه كنيد هرتسفلد، گزارش باستان، ج 2(

 108ايران در زمان ساسانيان، ص: 

اگر نسبت بصورت پادشاهان نخستين ساسانى مشكوك باشيم، دليلى در دست نيست، كه 
شرحى را، كه از هيئت و سيماى سالطين اخير آن سلسله نگاشته اند، قبول نكنيم. لباس و 
سالح و هيئت افراد اين پادشاهان بقدرى مطابق با حجارى ها و ظروف نقره عهد ساسانى 
 است كه نميتوان گفت نقوش مذكور را بعد از انقراض ساسانيان جعل و اختراع كرده اند.

 »3 « و بعدها شدر»2 « اين كتاب همان تاج نامه بوده است و اينوسترانتزف »1 «بعقيد گوتشميد
نيز اين عقيده را، كه بسيار محتمل بنظر ميرسد، پذيرفته اند. سخنانى، كه روايات عربى و 

فارسى هنگام بر تخت نشستن به شاهان ساسانى نسبت داده اند، بعقيده اينوسترانتزف مآخوذ 
 از اين كتاب است.

 كه در ناحيه شاپور نقش پادشاهان و بزرگان فارس و موبدان و ساير »4 «استخرى گويد
مردان را بر كوه ها رسم كرده اند و نيز گويد كه تصوير اين اشخاص و شرح اعمال و تاريخ 



دولت آنان را در كتابهائى درج كرده و بنگاهبانانى سپرده بودند، كه در قلعه شيز ناحيه 
  اين گفته را نيز با تاج نامه مربوط ميداند.»5 «ارجان مقام داشتند. اينوسترانتزف 

نام عده كثيرى از كتب پهلوى، كه بعربى ترجمه شده است، در الفهرست ديده ميشود 
. نام برخى ازين كتب در تواريخ ديگر هم 315- 16 و صفحات 305مخصوصا صفحه 

  و بعضى »6 «مذكور است. بعضى از آنها جزء سلسله اندرزهاست 

______________________________ 
  و بعد.150 و بعد و ص 45، ص 3، ج  Kleine Schriften)- رساالت مختصر1(

. و نيز اضافات نريمان را به ببنيد، 67- 72؛ نريمان، ص 27- 31)- مطالعات ساسانى، ص 2(
 .167، 165، 164ص 

 ج  .d .preuss .Kunstsammlungen .lahrb)- سالنامه مجموعه هاى هنرى پروس،3(
  و بعد.231، ص 1936، سال 57

 .150، ص 1)- جغرافيون، ج 4(

)5-(Inostrantzev  

 )- شرح اندرزها را در چند صفحه قبل به بينيد.6(
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قصه تاريخى محسوب ميشود. ولى چون از اكثر آنها جز نامى باقى نيست، بتحقيق نمى توان 
 گفت هر كتابى از كدام قسم بوده است.

از جمله افسانه هاى عامه پهلوى، كه مشتمل بر موضوعاتى از تاريخ عهد ساسانيان بوده و 
  هم داشته است، يكى مزدك نامگ است و ديگر وهرام چوبين نامگ.»1 «ترجمه عربى 



مزدك نامگ قصه اى است راجع بمزدك معروف، كه در زمان كواذ اول قيام كرد. ابن 
/ 10 و 118/ 27المقفع آنرا بعربى ترجمه كرد و الحقى شاعر آنرا بنظم آورد (الفهرست 

)، در نهاية هم مذكور است (برون، ص 41). حمزه نيز اسمى ازين كتاب مى برد. (ص 163
). براى اينكه بهمه مندرجات، اين افسانه واقف شويم بايد عباراتى را، كه در سياست نامه 216

 منقول است، مخلوط كنيم. ثعالبى و فردوسى و »3 « و در يك روايت پارسى »2 «نظام الملك 
 در مطالبى، كه ذكر كرده اند، باين »4 «بيرونى و صاحب فارسنامه و مؤلف مجمل التواريخ 

 كتاب نظر داشته اند.

وهرام چوبين نامگ سرگذشت سردار معروف است، كه جبلة بن سالم آنرا بعربى ترجمه 
). كليات اين قصه را مى توان از روايات مورخان عرب و فردوسى 105/ 10كرد (الفهرست 

 »5 «بدست آورد.

______________________________ 
)- ر ك رساله اين جانب در باب داستان هاى تاريخى ايرانيان قديم بزبان دانماركى از 1(

 )1935نشريات دانشگاه كپنهاك (

Heitedingtning og Fortaellingstitt era turhos Iranerne i Oldtiden, 

 ؛ همچنين شاهان، فصل دوم و سوم.

  ترجمه آن.44 چاپ شفر و فصل 45)- فصل 2(

 .214- 230، ص 2)- داراب هرمزيار، روايات، ج 3(

 ببعد و دو 44 و بعد؛ كريستنسن، سلطنت كواذ، ص 455)- ر ك: نلدكه، طبرى، ص 4(
  و ما بعد.321روايت از داستان مزدك در يادنامه مودى، ص 

  و ما بعد، كريستنسن، رمان بهرام چوبين 474)- نلدكه، طبرى، ص 5(



Romanen om Bahram Tschobin, Studier fra Sprog og 
Oldtidsforskning. no. 75. 
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منابع عمده تاريخ ساسانيان، كه از كتب موجوده مورخان عربى و ايرانى بدست مى آيد، از 
اينقرار است: قديمترين و مهمترين تأليفات عبارتند از: تاريخ يعقوبى (نصف اخير قرن نهم 

؛ در كتاب عيون االخبار ابن قتيبه هم »2 «)889 و تاريخ ابن قتيبه (متوفى بسال »1 «ميالدى)
. ديگر كتاب اخبار الطوال دينورى »3 «مطالب مهم راجع بتاريخ عهد ساسانيان مسطور است 

  ديگر تاريخ اوتيكيوس »5 «)923، ديگر تاريخ طبرى (متوفى بسال »4 «)895(متوفى بسال 
، ديگر مروج الذهب »7 «)940 (سعيد بن بطريق پيشواى مسيحيان اسكندريه متوفى بسال »6«

 ديگر تاريخ »9 « و كتاب التنبيه و االشراف همين مؤلف »8 «)956مسعودى (متوفى در حدود 
 كه »11 «، ديگر تاريخ فارسى بلعمى »10 « تأليف شده است 961حمزه اصفهانى، كه در سال 

  از طبرى نقل شده است ديگر963در 

______________________________ 
 .1883)- تاريخ يعقوبى، چاپ هوتسما، 1(

 .1850، گوتينگن  Wustenfeld)- ابن قتيبه، چاپ ووستنفلد2(

- 4؛ چاپ قاهره، ج 1900- 1908، برلن 1- 4، ج  Brockelmann)- چاپ بروكلمان 3(
1 ،30 -1925. 

 و ديباچه و اختالف نسخ و فهرست اين كتاب از 1888)- چاپ گيركاس، ليدن 4(
 .1912، ليدن  Kratchkovskyكراچكووسكى 



، ترجمه آلمانى توسط نلدكه موسوم به «تاريخ ايرانيان و 2، ج 1)- چاپ دخويه، سرى 5(
 .1879تازيان الخ»، چاپ ليپزيگ 

)6-(Eutychius  

. (با ترجمه آن بزبان التين)؛ چاپ 1658- 59، 2 و 1، ج  Pocoche)- چاپ پوكوك 7(
 .1906- 1909جديد توسط شيخو، بيروت 

 ).1914 (چاپ دوم، پاريس 2)- چاپ و ترجمه باربيه دومينارد؛ مخصوصا ر ك به ج 8(

 .1896، ترجمه فرانسه از كارادوو، پاريس 1894، ليدن 8)- چاپ دخويه، جغرافيون، ج 9(

 (با ترجمه 1844- 48، سن پطرسبورغ و ليپزيگ 2 و 1، ج  Gottwald)- چاپ گوتوالد10(
 بزبان التين).

 2. مخصوصا رك به ج  H .Zotenberg)- متن بطبع نرسيده، ترجمه زتنبرگ 11(
 ).1869(پاريس 
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 و ديگر شاهنامه »1 « تأليف گرديده است 966تاريخ مطهر بن طاهر المقديسى كه در 
). مندرجات اين حماسه ملى ايران براى فهم چگونگى 1020 (متوفى در حدود »2 «فردوسى 

تمدن ساسانيان بسيار مفيد و مهم است، حتى قسمت هايى از شاهنامه، كه حاكى از ادوار 
افسانه اى مقدم بر زردشت است، انعكاسى از اوضاع عهد ساسانيان محسوب ميشود، زيرا كه 

 مآخذ اصلى فردوسى در نظم شاهنامه متعلق بآن عهد است.

 ديگر نهاية االرب فى اخبار- الفرس »3 «)1038ديگر غرر اخبار الملوك ثعالبى (متوفى بسال 
و العرب، كه كتابى عربى و مؤلف آن مجهول و ظاهرا در نيمه نخستين قرن يازدهم ميالدى 

. ديگر فارس نامه فارسى كه در اوايل قرن دوازدهم بقلم مؤلفى كه او را »4 «تدوين شده است 



. ديگر مجمل التواريخ و القصص كه كتاب »5 «ابن البلخى ميخوانند نگاشته شده است 
  ميالدى تأليف گرديده است 1126فارسى ديگرى است و مؤلفش گمنام است و در سال 

. مطالبى، كه راجع بتاريخ ساسانيان در كتاب پهلوى موسوم به بندهشن مى بينيم، مستخرج »6«
 .»7 «از ترجمه ها و تبديالتى است كه عرب ها از از متن خوذاى نامگ كرده اند

 كتب ابن مسكويه و ابن االثير و مورخان جديدتر مثل ابو الفدا و حمد اللّه 

______________________________ 
 .1903، پاريس 3. مخصوصا ج  Cl .Hurat)- چاپ و ترجمه كلمان هوار1(

. ترجمه (كه جداگانه بطبع 1866- 78، پاريس 7 تا 5)- چاپ مهل با ترجمه فرانسه، ج 2(
. ترجمه انگليسى توسط ا. 9 تا 7، ج 1314. چاپ تهران 1877- 87، پاريس 7 تا 5رسيده)، ج 

 .1912- 1925، لندن 9 تا 6جى. وارنر و اى وارنر، ج 

 .1900)- چاپ و ترجمه زتنبرگ، پاريس 3(

 و ما 195، ص 1900)- تلخيص و انتخاب برون در مجله انجمن همايونى آسيايى، سال 4(
 ).53 تا 51، ص 1899بعد (مقايسه شود با همين مجله، سال 

 ).1 (سلسله اوقاف كيب، دوره جديد 1921)- چاپ لسترانج و نيكلسون، لندن 5(

، و سرى چهارم، ج 14، 13، 2، 11)- ترجمه و چاپ مهل در مجله آسيايى، سرى سوم، ج 6(
1. 

  ببعد.61 و 51 تا 49)- ر ك كريستنسن، كيانيان، ص 7(
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مستوفى قزوينى (تاريخ گزيده) و مير خواند و غيره از حيث اهميت بپايه كتب سابق- الذكر 
نمى رسند، زيرا كه در خصوص تاريخ ساسانيان چندان چيزى، كه اضافه بر كتب اقدمين 

 باشد، دربر ندارند.

در باب ارتباط منابع عمده عربى و فارسى با يكديگر ما خوانندگان را ارجاع مى كنيم بمقدمه 
كتاب «تاريخ ايرانيان و تازيان» تأليف نلدكه، كه بواسطه يادداشتها و توضيحات زيادى كه 

 بر چاپى، كه »1 «دارد، واجد اهميت خاصى است. همچنين رجوع شود بديباچه كه زتنبرگ 
از كتاب ثعالبى كرده، نوشته است نيز مراجعه شود بتحقيقاتى، كه من در كتاب خود موسوم 

 نموده ام، و مقاالتى، كه در باب بوزرجمهر حكيم و ابرسام و »2 «به «كواذ اول و مزدك»
 و »4 « ( اوتى كيوس XXI نوشته ام. بنابر رأى نلدكه (كتاب سابق الذكر، مقدمه، ص »3 «تنسر

. »5 «ابن قتيبه در تواريخ خود از ترجمه ابن المقفع از خوذاى نامگ پيروى و اقتباس كرده اند
طبرى جداگانه مطالبى را، كه در اين خصوص يافته است، بدون ذكر مأخذ نقل نموده و 

نكاتى به تناسب مقام در باب تاريخ دولت عربى حيره در آن داخل كرده است. بلعمى، پس 
از مزج كردن مطالب طبرى نكته چند، كه از مآخذ ديگر گرفته، در آن وارد نموده است. 
فارس نامه نيز، كه بطور كلى تابع روايات طبرى است، نكاتى كه از جاى ديگر اخذ كرده، 

افزوده است. كتاب حمزه، كه خالصه بيش نيست، حاوى مطالب بسيارى است، كه از 
 ترجمه ها و تحريف هاى عربى خوذاى نامگ اتخاذ كرده است.

مجمل التواريخ مبتنى بر تأليفات حمزه اصفهانى است و عالوه بر كتاب مختصرى، كه از 
 حمزه در دست است، صاحب مجمل ساير مؤلفات آن مورخ را، كه فعال

______________________________ 
)1-(Zotenberg  

 )- گزارش آكادمى دانمارك.2(

)3-(Acta Orientalia  10 و 8، ج. 



)4-(Eutychius  

  و ما بعد.209، ص 13)- مقايسه شود با گابريلى، مجله مطالعات شرقيه، ج 5(
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اثرى از آن باقى نيست، در پيش نظر داشته است. دينورى از راه نسخه مستقلى از خوذاى 
نامگ استفاده كرده است و مندرجات نهاية االرب همان است، كه دينورى آورده با قدرى 

تفصيل، و از اين دو حال خارج نيست، يا صاحب نهايه منبع اصلى خود را كتاب دينورى 
قرار داده بوده است، يا كتاب او و كتاب دينورى هر دو مأخوذ از منبع مشتركى بوده اند. 
روايات ديگرى، كه باز از خوذاى نامگ گرفته شده، در كتابهاى يعقوبى و مسعودى و 

كتاب مختصر مطهر و فردوسى و ثعالبى ديده ميشود. سرچشمه اطالعات فردوسى و ثعالبى 
يكى بوده است. در اكثر رواياتى، كه مؤلفان مذكور از خوذاى نامگ نقل كرده اند، مطالبى 
از ساير مآخذ پهلوى مثل آيين نامگ و گاهنامگ و تاجنامگ و اندرزها و رمان هاى عاميانه 

 گرفته و داخل نموده اند.

سرچشمه مشتركى كه فردوسى و ثعالبى از آن بهره مند شده اند، خود حاوى اقتباساتى از 
اندرزها و رمانهاى عاميانه ساسانيان بوده است و فردوسى مخصوصا از اين دو سرچشمه اخير 

 استفاده بسيار كرده است.

اطالعات بسيار مهم، كه مأخوذ از روايات مختلف عهد ساسانيان است، بحد وفور در كتب 
، كه »1 « ميالدى) آمده است، مخصوصا در كتاب التاج 869منسوب به جاحظ (متوفى در 

 ترديد كرده است و بنظر ما اين ترديد صحيح نيست. در هر »2 «انتساب آن را بجاحظ رشر
 حال كتاب التاج ناقل روايات صحيحه قديم است.

  است، كه محققا انتسابش بجاحظ»3 «تأليف ديگر بنام كتاب المحاسن و المساوى 



______________________________ 
؛ مقايسه شود با گابريلى در مجله مطالعات 1914)- چاپ قاهره (توسط احمد زكى پاشا) 1(

  و ما بعد.292)، ص 1928 (رم 11مترقيه، دوره 

)2-(Rescher  و ما بعد.263، ص 1931ترجمه هايى از آثار جاحظ، چاپ اشتوتگارت  

 

Excerpte und Uebersetzungen aen Sehriften des Gahiz. 

 -1، ترجمه آلمانى رشر، ج 1898، ليدن  VAn Vloten)- چاپ فان فلوتن 3(
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 و آثار الباقيه »1 « تأليف شده)976مخدوش است مفاتيح العلوم خوارزمى (كه در حدود 
، »3 « تأليف شده 1092- 93 و سياستنامه نظام الملك، كه در »2 «)1048بيرونى (متوفى بسال 

 همچنين حاوى روايات عديده از عهد ساسانيان هستند.

در سلسله كتبى، كه موسوم به ادب است و ظاهرا بتقليد اندرزهاى ساسانى رواج گرفته 
است، مى توان نكات و حكايات بسيار يافت و گرد آورد. از جمله اين نوع كتب عالوه بر 
كتاب المحاسن سابق الذكر، يكى كتاب االذكياء (عربى) ابن- الجوزى است (متوفى در 

 و 1210، ديگر مرزباننامه (فارسى) سعد الدين وراوينى است، كه در فاصله سال »4 «)1200
. در كتب جغرافيون عرب هم نكات پراكنده بسيار است، مثل »5 «، تدوين يافته است 1225

كتب ابن خرداذبه (قرن نهم) و ابن الفقيه- الهمدانى (متوفى در آغاز قرن دهم) و استخرى و 
. همچنين ميتوان بعضى وقايع محلى »7 «)1229 و ياقوت (متوفى در »6 «ابن حوقل (قرن دهم)

 را از كتاب تاريخ 

______________________________ 
). مقايسه شود با كتاب بيهقى بهمين اسم (نيمه 1922 (اشتوتگارت 2) و ج 1926(اسالمبول 



(، فهرست ازرشر Gtessen 2091)گيسن  Schwallyاول قرن دهم)، چاپ شوالى 
 ).1923(اشتوتگارت 

. اونواال، ترجمه منتخبى از مفاتيح العلوم الخوارزمى، مجله 1895)- چاپ فان فلوتن، ليدن 1(
 .1928كاما 

 .1879، ترجمه آن بزبان انگليسى از همين شخص، لندن 1878)- چاپ زاخو، ليپزيگ 2(

 ) و ترجمه فرانسه آن توسط همين شخص.1892)- چاپ شفر (پاريس 3(

 .1925، گاالته  Rescher)- ترجمه رشر4(

 ).8 (سلسله انتشارات اوقاف گيب 1909)- چاپ قزوينى، ليدن 5(

 .2 و 1 و 5 و 6)- جغرافيون، چاپ دخويه، ج 6(

؛ ترجمه مختصر فرانسه توسط باربيه دومينار 1866، ليپزيگ 1- 6)- چاپ وستفلد، ج 7(
 .1861(فرهنگ جغرافيايى)، پاريس 
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 و تاريخ مازندران سيد ظهير الدين »1 «)1216طبرستان ابن اسفنديار (تأليف شده در 
 اقتباس نمود. در خصوص فرقه هاى مذهبى عهد »2 «)1476المرعشى (تأليف شده در حدود 

، كه از »3 «)1153ساسانيان، سرچشمه مهم كتاب ملل و نحل شهرستانى است (متوفى در 
آيين زردشتى و مانوى و مزدكى سخن ميراند. همچنين نكات مختصرى راجع به فرقه هاى 

، »4 « تحرير شده است 1092دينى آن عهد از بيان االديان ابو المعالى، كه فارسى است و در 
ميتوان بدست آورد. نكته چند در باب دين ايرانيان باستان در كتاب فارسى موسوم به تبصرة 
العوام هست، كه در نصف اول قرن سيزدهم ميالدى نوشته شده و منتسب به سيد مرتضى بن 

داعى حسنى رازى است. در خصوص حمله عرب بكشور ايران منبع درجه اولى در دست 



. نصف اول اين كتاب، كه بقلم »5 «)892داريم موسوم به فتوح البلدان بالدزى (متوفى در 
 بآلمانى ترجمه شده است، مشتمل بر نكاتى است، كه بمناسباتى راجع بحوادث »6 «رشر

 تاريخى ايران از قرن پنجم تا قرن هفتم ميالدى ذكر نموده است.

 - منابع يونانى و التينى 2

  ميالدى) در تاريخ روم خود، كه تا235 (متوفى در حدود »7 «ديون كاسيوس 

______________________________ 
 ).2 (سلسله اوقاف كيپ 1905)- ترجمه مختصر آن بانگليسى توسط برون، ليدن 1(

 .1850، سن پطرسبورغ  B .Dorn)- تاريخ طبرستان ظهير الدين مرعشى، چاپ درن 2(

. ترجمه آلمانى 1923، تجديد چاپ در 1846، لندن 1، ج  Cureton)- چاپ كودتن 3(
 .1850، هاله 1، ج  Haarbruckerهاربروكر

  و ما بعد) منتخبات متون فارسى شفر بچاپ رسيده است.132)- در جلد اول (ص 4(

بايتاليائى ترجمه كرده است. كريستنسن تمام كتاب را  I .pizziفصل دوم آنرا پيزى 
بدانماركى ترجمه نموده. ترجمه كامل ايتاليايى توسط گابريلى. ر ك انتقادات كريستنسن 

  و ما بعد.205، ص 1911در «جهان مشرق»، 

 .1866)- چاپ دخويه. ليدن 5(

 .1923، و بخش دوم، اشتوتگارت 1917)- بخش اول، ليپزيگ 6(

)7-(Dion Cussius  
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  ميرسد، شرحى از تشكيل دولت ساسانى نوشته است.229سال 



كيفيت تغيير سلسله سلطنتى ايران و حوادث متعلقه بآن به تفصيل در تاريخ روم تأليف 
  ميالدى) مسطور است.240 (متوفى در »1 «هردويانوس 

 اما راجع بدوره اول عهد ساسانيان اطالعاتى از قسمت هاى موجوده تاريخ دكزى پوس آتنى 
، كه در »3 « (نيمه دوم قرن سوم ميالدى) و در تاريخ قيصران روم تأليف تربليوس پوليو»2«

، كه معاصر مورخ سابق »5 « ميزيسته، ديده ميشود. الكتانتيوس فيرميانوس »4 «عهد ديوكلسين 
الذكر بود و بدين نصارا درآمد، تاريخى مبالغه آميز راجع بخشونتهاى شاپور اول نسبت 

بوالريانوس امپراطور روم، كه بدست ايرانيان اسير شد، نگاشته است. اشاراتى بتاريخ عهد 
 بعد از ميالد 300 در حدود »7 «، كه فالويوس و پيس كوس »6 «ساسانيان در تاريخ اورليوس 

) و 340 (متوفى در »8 «آنرا تأليف كرده است. و همچنين مطالبى در تاريخ اوسبيوس قيصرى 
 نوشته است و در 395، كه متمم تاريخ روحانيون اوسبيوس را تا سنه »9 «در كتاب روفينوس 

 ختم 360 (قرن چهارم ميالدى). كه بسال »10 «تاريخ قيصران تصنيف اورليوس ويكتور
)، كه شرح 415 حكيم افالطونى جديد (متوفى در حدود »11 «ميشود، و در كتاب اوناپيوس 

  ميالدى است، بطور پراكنده ديده مى شود.404 تا 270وقايع سالهاى 

 تمام اين مؤلفين از تاريخ ايران آنچه را، كه راجع بروابط ايران و روم بوده، ضبط كرده اند.

 براى تفصيل جنگهاى شاپور با روميان منبع عمده تاريخ آميانوس 

______________________________ 
)1-(Herodianus  

)2-(Dexippos  

)3-(Trebellius Pollio  

)4-(Diocletien  



)5-(Lactantius Firmianus  

)6-(Aurelius  

)7-(Flavius Vopiscus  

)8-(Eusebius  

)9-(Rufiinus  

)10-(Aurelius Victor  

)11-(Euuapius  
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 باقى مانده، مشتمل بر ذكر وقايع 21 تا 14مارسلينوس است، كه از مجلدات آن فقط از جلد 
 شخصا حاضر 363 است. چون آميانوس در لشگركشى هاى روم بآسيا در 378 و 353سالهاى 

بوده تفصيل اين مجادالت را نگاشته و اطالعات بسيار مهمى در خصوص ايران و ايرانيان بر 
  ميالدى حاضر بوده، اوتروپيوس 363آن افزوده است. مورخ رومى ديگر كه در لشگركشى 

 »2 « مؤلف تاريخ ملخص روم است. مواعظ و مراسالت نويسنده مشرك به ليبانيوس »1«
 و 420 (متوفى در فاصله »3 « و تاريخ كشيش موسوم به سوپليسيوس سوروس 393متوفى در 

 ) همچنين در باب روابط روم و ايران حاوى مطالب مفيده هستند.425

) عبارت جالب 428 (متوفى در »4 «يكى از علماء دينى مسيحيان بنام تئودور موپسوستى 
توجهى راجع بآيين زروان پرستى زردشتيان ذكر ميكند و فوتيوس خالصه آن عبارت را نقل 

 ميالدى فوت 460 بوده و در حدود سنه »7 «، كه اسقف كورس »6 «. تئودوره »5 «كرده است 
شده و در مجادالت و مباحثات دينى نصف اول قرن پنجم فعاليتى نشان داده، تاريخ 

 را به رشته تحرير درآورده است. در اينجا مناسب است، كه نام 429- 324روحانيون سالهاى 



يك سلسله كتب يونانى، كه موضوع آنها تاريخ روحانيون و حاوى مطالبى راجع بمجادالت 
مذهبى فرقه هاى نصاراى شرق و مشتمل بر تاريخ جنگهاى سياسى و دينى دو كشور بزرگ 

) و 440 (متوفى در »8 «ايران و روم است، ذكر شود. مثال كتاب سقراط اسكوالستكوس 
  ميالدى 600، كه پس از »10 « (نيمه اول قرن پنجم) و كتاب اواگريوس »9 «كتاب سوزومن 

______________________________ 
)1-(Eutropios  

)2-(Libaniur  

)3-(Supliciut Severus  

)4-(Iheodore de Mopsueueste  

 )- پايين تر فصل سوم را به بينيد.5(

)6-(Theodoret  

)7-(Kyros  

)8-(Sokratds Scholastikos  

)9-(Sozomene  

)10-(Euagrios  

 118ايران در زمان ساسانيان، ص: 

 موسوم به رد كفار (قرن پنجم)، كه بعنوان دفاع و تبليغ »1 «وفات يافته و تاريخ اوروسيوس 
)، كه 410 است و تاريخ قيصران روم (تا سال 417نوشته شده و حاوى تاريخ عالم تا سنه 



 مشرك نوشته است (در اواخر قرن چهارم). بعضى اطالعات هم در باب »2 «زوسيموس 
  (قرن پنجم) بدست توان آورد.»3 «تاريخ پيروز ساسانى از كتاب پريسكوس 

، كه در لشگركشى هاى بليساريوس همراه او بوده و يكى از »4 «پروكوپيوس قيصرى 
نويسندگان درجه اول بشمار است، كتابى كه راجع بجنگ با ايرانيان نوشته، مخصوصا از 

منابع عمده تاريخ ايران در زمان شاهنشاهى كواذ اول و خسرو اول است و نكات مهم راجع 
 باوضاع داخلى و تشكيالت دولتى ايران دربر دارد.

، كه از جانب دربار بيزانس بحضور خسرو اول بسفارت سياسى »5 «پطرس پاطريسيوس 
 گرديد، يك سفرنامه تاريخى نوشته است (گزارش 562فرستاده شد و عامل مصالحه 

 ، كه قطعاتى از آن باقى مانده است.»6 «سفارتها-

) دنباله تاريخ پروكوپيوس را گرفته است. 582 (متوفى بسال »7 «آگاثياس اسكوالستيكوس 
تاريخ حيات يوستى نيانوس، كه او نوشته، براى تبيين احوال ايران اهميت خاص دارد، زيرا 

كه از جمله منابع مختلفى، كه داشته، بقول خودش مجموعه سالنامه هاى رسمى مخازن دولتى 
تيسفون بوده است. در آن زمان مترجمى بوده سرجيوس نام، كه خسرو اول او را 

 دانشمندترين مترجمان دو كشور ميدانسته است.

اين سرجيوس بنا بخواهش آگاثياس از نگاهبانان مخازن سلطنتى خواسته است، كه 
سالنامه هاى رسمى را باو نشان بدهند. پس از تحصيل اجازه، نام شاهنشاهان ايران و مدت 

 سلطنت و كارهاى مهم آنان را يادداشت نموده، بزبان يونانى ترجمه و بآگاثياس 

______________________________ 
)1-(drosius  

)2-(Zosimos  

)3-(Priskos  



)4-(Prokopios  

)5-(Petrus Patricius  

)6-(de Iegat -ionibus  

)7-(Agathias Schblastikos  
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تقديم كرده است. عالوه بر اين ها آگاثياس در يادداشتهاى خود، كه راجع بتاريخ ساسانيان 
نوشته، از منابع ديگر نيز استفاده نموده است. مثال شرحى كه راجع به نسب اردشير و 

 سرگذشت ايام جوانى او نگاشته، تحقيقا از روايات عامه مأخوذ است.

شروحى كه در باب دين زردشتى تحرير كرده، خالى از اشتباه نيست، ولى مشتمل بر نكات 
) حاوى اطالعات مفيدى در 578 (متوفى در حدود »1 «معتبر و سودمند است. تاريخ ماالالس 

 خصوص فرقه مزدكى است.

 (نيمه دوم قرن ششم) ذكر كرده است. »2 « را مناندرس پروتكتور582 تا 558تاريخ سنوات 
 (قرن هفتم) در دست داريم، »3 « تاريخى از تئوفيالكتوس سيموكاتا602 تا 582براى سنوات 

 كه در باب تشكيالت ايران مشتمل بر مطالب مهمه است.

) تأليف كرده، مأخوذ از 810 (بعد از »4 «تاريخ ايام سلطنت سالطين ساسانى، كه سونكلوس 
 »6 «. براى زمان خسرو دوم و جانشينان او در تاريخ تئوفانس »5 «يادداشتهاى آگاثياس است 

 (قرن نهم) ميخوانند، »7 «) و در كتابى كه آنرا كرونيكون پاسكاله 817(متوفى در حدود 
نكات مهمه مندرج است. مطالبى در باب عهد ساسانيان مى توان از كتب نويسندگان متأخر 

 بطريق قسطنطنيه 815 تا 806، كه در سالهاى »8 «بيزانسى بدست آورد مثل كتاب نيكفروس 
 ).1118 (متوفى بعد از »10 « (قرن يازدهم) و زوناراس »9 «بوده، و كتاب هاى كدرنوس 



  از نويسندگان يونانى و رومى عصر ساسانيان »12 « وث. كلمن »11 «ويليمس جكسن 

______________________________ 
)1-(Malalas  

)2-(Menandros Protector  

)3-(Theophilactus Simokatta  

)4-(Synkellos  

 .400)- ر ك به نلدكه طبرى، ص 5(

)6-(Theophanes  

)7-(Chronicon Paschale  

)8-(Nikphorose  

)9-(Kedrenos  

)10-(Zonaras  

 The prophet of Ancient Iran Zororster,)- زردشت پيغمبر ايران قديم.11(
  و بعد.-242، ص 1919چاپ جديد، نيويورك 

  و ما بعد.69)- تاريخ ديانت ايران، ص 12(

 

Fontes historiae Religionis Persicae, Bonnae, 1920. 
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 آنها را نقل »1 «مطالبى در خصوص ديانت ايرانيان استخراج كرده اند و شرود فوكس 
 بانگليسى نموده است.

 - منابع ارمنى 4

تاريخ ارمنستان در عهد ساسانيان كامال با تاريخ شاهنشاهى ايران پيوسته است. از اين جهت 
در تواريخ مورخان ارمنى آن عصر نه تنها مطالب بسيار مهم راجع بسرگذشت سالطين ايران 
بدست ميآيد، بلكه كيفيت ارتباط ايران و ارمنستان از آنها مستفاد ميگردد. همچنين نكات و 
تفاصيل بيشمار در خصوص تشكيالت كشورى و دينى و تمدنى ايران عهد ساسانيان در آن 

 »2 «كتب مندرج است.

  راجع بتاريخ تيريدات پادشاه »3 «كتابى منسوب به آگاثانجلوس 

______________________________ 
)1-(Sherwoo dFox  

، 14- مطالب موجود در ادبيات يونانى و التينى راجع بزردشت و دين او، مجله كاما، شماره 
  و بعد.81ص 

 

Passages in Creek and Litnrature relating. to Zoroaster and 
Zoroastrisme. 

 راجع بمنابع يونانى و التينى در باب كيش مانى فصل چهارم را به بينيد.



)- پاتكانيان، تاريخ ساسانيان بنابر اطالعات مورخان ارمنى (بزبان روسى)؛ ترجمه فرانسه 2(
 ).1866 (مستخرج از مجله آسيائى 1866، پاريس  E .Prud'hommeآن بقلم پرودم 

 

Patkanian, Essai d, une histotre de Ia dynastie des Satsanides d a 
Pres les renseignements fournis par let historiens armeniens. 

 مهمترين آثار مورخان ارمنى را مكى تاريست ها چاپ و منتشر كرده اند.

)3 -(Agathangelos  
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 ملقب بروشنى بخش و الهام كننده در دست است. »1 «ارمنستان و دعوت هاى سن گرگوار
ازين كتاب يك نسخه بزبان يونانى و يك نسخه بزبان ارمنى موجود است و مشتمل بر چند 

 آنها را بهم 456بخش است، كه در آغاز هر يك قسمتى مستقل، بوده، ولى بعد از سال 
. قصه ها و روايتهاى افسانه آميز در باب ظهور و مسيحيت در ارمنستان و نكاتى »2 «پيوسته اند

. يك كتاب »3 «چند در خصوص دوره اول سلطنت ساسانيان در اين كتاب مندرج است 
 است، در اين باب »4 «كهن ديگر، كه مؤلفش نامعلوم و عنوانش سرگذشت نرسس پاك 

 »6 «، كه تأليف زنوب »5 «قابل مراجعه است. تاريخ واليتى از ارمنستان موسوم به تارون 
 سابق الذكر حكايت مى كند. اما صحت و »7 «اسقف سريانى است، از زمان سن گرگوار

  نوشته است.»8 «اعتبار آن مشكوك است. دنباله آن را يوحناى ميمكونى 

 ، كه در نيمه اول قرن پنجم »9 «تاريخ ارمنستان تأليف فوستوس بيزانسى 

______________________________ 
)1-(Saint -Gregoire  



 و بعد. كتاب 394، ص 4ج  KIeine Schriften)- ر ك كوتشميد،2(
 Sو كانايانس  G .Ter -Mkrtitschianارمنى را ترمكرتيچيان  Agathanseاگاثانك 

.Kanayeauc  1909با انتقادات علمى بچاپ رسانيده اند (تفليس.( 

) متن يونانى آنرا چاپ كرده و متن 1887)گوتينگن  P .de Lagarde)- دوالگارد3(
 نشر يافته و ترجمه فرانسوى آن در مجموعه مورخان ارمنى 1862ارمنى آن در ونيز بسال 

 .20، ص 1ج  Analecta Bollandianaالنگلوا بچاپ رسيده است. مقايسه شود با پيترس،

)4-(Sain Nerscs  و 21، ص 2، ترجمه فرانسه در مجموعه النگلوا، ج 1853چاپ ونيز 
 بعد.

)5-(Taraun  

)6-(Zenob  

  و ما بعد.337، ص 1، ترجمه فرانسه مجموعه النگلوا، ج 1832)- چاپ ونيز 7(

  ببعد.361، ص 2، ترجمه فرانسه النگلوا، ج 1832)- چاپ ونيز 8(

)9-(Faustus  
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، از لحاظ تاريخ ايران در »1 « دربر دارد385 را تا 320تأليف شده و تقريبا احوال سالهاى 
 قرن چهارم ميالدى كتاب نسبة معتبرى است.

 كتاب خود را، كه موسوم به «رد بر فرقه ها» 448 و 445 در ما بين سنوات »2 «از نيك كولب 
 .»3 «است، تأليف كرده و مشتمل بر مطالبى راجع بآراء زردشتيان آن عصر است 



. مشتمل بر وقايع سالهاى »5 « نوشته شده 504، كه در سال »4 «تاريخ ارمنستان الزارفارپى 
. بعكس »6 « ميباشد. الزار مورخى عاليمقام است، كه رعايت بيطرفى را نيز نموده 485 تا 388

) تأليف اليزه وارداپت، كه 439- 451كتاب «تاريخ وردن و جنگ ارمنيان» (وقايع سالهاى 
 ، چندان قابل »7 «ظاهرا در نيمه اول قرن هفتم ميزيسته 

______________________________ 
 (چاپ پاتكانيان؛ ترجمه فرانسه، 1883، و سن پطربورغ 1889 و 1832)- چاپ ونيز 1(

 Des Faustus، تحت عنوان  M .Lauer به بعد. ترجمه آلمانى لوئر202، ص 1النگلوا، ج 
von Byzanz Geschichte Armeniens  ؛ مقايسه شود با پيترس، 1879؛ كلى

  ببعد.16)، ص 1931 (17تلخيص بولتن ادبى آكادمى پادشاهى بلژيك، سرى پنجم، ج 

)2-(Eznik de Kolb  

)؛ ترجمه فرانسه توسط لووايان 1826 (تجديد طبع چاپ 1914)- چاپ ونيز 3(
) و تلخيص آن در مجموعه النگلوا، ج 1853)پاريس  Laillant de FIorivalدوفلوريوال 

 Eznikتحت عنوان. J .M .Schmid و بعد. ترجمه آلمانى توسط شميد375، ص 2
widerdie Sekten  مقايسه كنيد با كتاب ماريه 1900، وين .L .Maries  درباره ازنيك

 .1924، پاريس  Le De Deo d'Eznik de Kolbكلبى 

)4-(Lazar de Pharp  

 .374، ص 1)- اكينيان، ج 5(

 (بتصحيح و تحشيه ترمكرتيچيان و مالخاسيان)؛ 1904، چاپ تفليس 1873)- چاپ ونيز 6(
  و بعد.259- ص 3النگلوا، ج 

 .372)- اكينيان، ص 7(
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 .»1 «اعتنا نيست و از روى كمال تعصب نوشته شده 

 باختصار وقايع ايران را از زمان پيروز »2 «تاريخ لشكركشى هاى هرقل بايران تأليف سبئوس 
 سال اخير عهد ساسانيان و آغاز تسلط عرب مفصلتر 50 ذكر كرده و راجع به 559تا سال 

 .»3 «نوشته است 

 تأليفى است، كه ظاهرا در قرن نهم ميالدى »4 «تاريخ ارمنستان منسوب به موسى خورنى 
. از ملحقات تاريخ موسى »5 «شده، و از دوره ساسانيان مطالب سودمند و مفصل در بر دارد

شرحى اجمالى است در باب ممالك قلمرو ساسانيان، كه حائز اهميت فوق العاده است. 
آخرين چاپ اين مبحث جغرافيايى موسى خورنى همان است، كه ماركوارت با ترجمه 

 منتشر كرده »6 «آلمانى همراه تأليف خود موسوم به «ايرانشهر بنابر روايت موسى خورنى»
است. شرح و تفسير و انتقادات بسيار مفصل و بحث هاى تاريخى و تپوگرافى، كه نويسنده 

آلمانى مذكور باين كتاب افزوده است، آنرا براى مطالعه كنندگان تاريخ دوره ساسانى 
 مخزنى ضرورى 

______________________________ 
، النگلوا، Miehael P'orthugal  ،1903؛ چاپ ميكائل پرتركال 1859)- چاپ ونيز، 1(

  و بعد.37 و بعد، اكينيان، ص 177، ص 2ج 

)2-(Sebeos  

 .1904پاريس  F .Macler؛ ترجمه ماكلر1879)- چاپ پاتكانيان، سن پطرسبورغ 3(

)4-(Moses Xorenaci  



 Sو هاراطونيان  M .Abeliau، چاپ انتقادى توسط ابليان 1865)- چاپ ونيز 5(
.Haruthiunian  و ما بعد. راجع بمسئله زمان حيات موسى 53، ص 2تفليس؛ النگلوا، ج 

، ص 2ج  Untersuchungen von Iranدروغى ر ك ماركوارت تحقيقات ايرانى 
؛ و اكينيان در مجله شرق شناسى 10- 77، ص 1930، سال  Caucasica، و كوكازيكا235

؛ مجله 122، ص Armenica  ،1926، ارمنيكا Mlaker و بعد. مالكر204، ص 1930وين، 
 .267- 68، ص 1935شرقى وين، 

)6-( 

Dranschahr nach Geographie des Ps. Moses Xorenai 
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 و مرجعى الزم ساخته است.

از تواريخى كه براى سرگذشت عهد ساسانيان در درجه دوم اهميت است، بايد كتاب هجوم 
 قرن هشتم) را نام برد. همچنين تواريخ متأخر از او مثل »2 « (گوند»1 «عرب تأليف لووند

 و تاريخ آلبان ها تصنيف موسى »4 « (قرن دهم)»3 «تاريخ ارمنستان طوماس آرتسرونى 
 (قرن يازدهم) و ترجمه ارمنى »6 « (قرن دهم) و تاريخ ارمنستان آسوليك »5 «كاالنك واسى 

  (قرن دوازدهم) و امثال آن.»7 «تاريخ ميشل سريانى 

  در كتاب خود مندرجات همه اين كتب را مورد استفاده قرار داده است.»8 «پاتكانيان 

 - منابع سريانى 5



كتبى كه مسيحيان بزبان سريانى نوشته اند، از مآخذ مهمه تاريخ دولت ساسانى بشمار است. 
نخست بايد از چند تاريخ نام برد، كه ال اقل چهار عدد آنها را معاصرين ساسانيان نوشته اند، 

 از اينقرار:

 ميالدى تأليف شده و 507 كتابى است، كه در حدود سال »9 «تاريخ استى ليتس دروغى 
  است، و بخطا آنرا باستيليتس نسبت 506 تا 494حاكى از وقايع 

______________________________ 
)1-(Levond  

)2-(Ghevond  

)3-(Thomas Artsruni  

 )- ترجمه در مجموعه مورخان ارمنى بروسه 4(

Brosset, Collection d'his toriens armeniens 

 .1874سن پطرسبورغ 

)5-(KaIankvaci  

)6-(Aaolik  

)7-(Michel le Syrien  

)8-(patkanian  

)9-(Pseudo -Ssylites  متن تاريخ يوشع استى ليتس با ترجمه آن توسط رايتW .Wr 
!pht  1882، كمبريجThe Chronicle of Joshus she Stylise  مقايسه شود با

  و ما بعد.5، ص 1كريستنسن، كواذ بخش 
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. اين كتاب يكى از منابع عمده تاريخ نيمه اول عهد سلطنت كواذ اول است و در »1 «داده اند
 فصول مقدماتى آن خالصه زمان مقدم بر قباد را، يعنى از جلوس پيروز ببعد، ذكر ميكند.

 قبل از 132 بتأليف آمده، شامل وقايع زمانى است كه از 540تاريخ ادسا، كه قدرى بعد از 
. از جمله منابع اين كتاب يك تاريخى از ايران »2 « بعد از مسيح را فرا ميگيرد540ميالد تا 

 بوده، كه فعال موجود نيست.

تاريخ اربل، كه از نيمه قرن ششم است، تاريخ مسيحيت اين ايالت را از قرن دوم تا حدود 
 اعتبار اين كتاب خيلى مشكوك »3 « ميالدى روايت مى كند. بنابر رأى پول پيترس 550سال 

است، ولى بعقيده مسينا اين نظر فقط درباره قسمت آخر كتاب صحيح است، كه موضوع آن 
 .»4 «ذكر آزار مسيحيان توسط شاپور دوم و وقايع بعد از آن است 

______________________________ 
 و Suppl .de Porient chretien 7981در L'Abbe Nau)- ر ك به مقاله آبه نو1(

، چاپ دوم، ص  Littelatuie sylisqueموسوم به ادبيات سريانى  Duvalكتاب دوال 
188. 

)- هالير، تحقيقات در باب تاريخ الرها، متن سريانى و ترجمه آن بآلمانى در مجموعه 2(
 )1892 (ليپزيگ 1، بخش 9«متون و تحقيقات» كبهارد و هارناك، ج 

L. Hallier, Untersuchungen uber die Ederrenische Chronik mit 
dem syrischen Text und einer Uebersetzung, Texte und Unt 

ersuchungen- von Gebhardt und Harnack. 

؛ ترجمه التينى آن در مجموعه كتب مقدس  Guidi؛ چاپ جديد اين كتاب توسط گيدى 
 مسيحى مشرق 



Corpus scriptorum christianorum oriensalium, Script. Syr. ser. III, 
t. IV, Par s l 

)3-(P .Paul Peeters  

 ، ص-1، ج  Sources Syriaques؛ منابع سريانى  Mingana)- مينگانا4(
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 نوشته شده است و از روى 670 قدرى بعد از سال »1 «تاريخ اجمالى موسوم به بى نام گويدى 
 واقع 590منبع معتبرى، كه داشته حوادث تاريخ ايران را بعد از مرك هرمزد چهارم، كه در 

شد، شرح داده و سوانح بعد از آن سال را، كه خود بچشم ديده تا بعد از انقراض دولت 
 ساسانى برشته تحرير كشيده است.

 ميالدى نوشته شده، در مقدمه خود جدولى دارد، 1008تاريخ الياس نصيبينى، كه در سال 
. »2 «كه شامل سنوات عهد پادشاهان ساسانى نيز هست. اين كتاب را المى طبع كرده است 

 »5 « چاپ گرديده است.»4 « و شابوت »3 «نسخه سريانى آن با ترجمه التينى باهتمام بروكس 

______________________________ 
IX -IIV 

، رساالت آكادمى پروس،  Die Chronik von Arbel؛ زاخو، تاريخ اربل 1- 159و 
 ، هارناك، ماموريت و انتشار مسيحيت 6، شماره 1915

A. Harnack, Die Mission und Ausbereitung des Christentums. 

شهيد  P .Peetert و بعد؛ پيترس 683)، ص 1924 (ليپزيگ 2چاپ چهارم، ج 
، ص 43ج  Bollandiana در- AnaIecta Le Passionaire d'Adia beneاديابن 

 ).1937 و بعد. (رم 233، ص 6، ج  Orientalia و ما بعد، مسينا در302 و 263



)1-(P .Anonyme de Guidi  اين تاريخ را كيدى در مجموعه هشتمين انجمن بين
) چاپ كرده است و نلدكه آنرا با ترجمه و تفسير و 1889المللى مستشرقين در استكهلم (

)، 1893انتقادات در گزارشهاى آكادمى امپراطورى اطريش وين، قسمت تاريخ و فقه اللغه (
، انتشار داده است، چاپ جديد در مجموعه كتب مقدس، مسيحيان مشرق، متون 128ج 

 .4 جلد 3سريانى، سرى 

 .1883بروكسل  Elie de Nistbe et sa ehronologie)- الياس نصيبينى و تاريخ او2(

)3-(Brooks  

)4-(Chabot  

 جلد (مجموعه كتب مقدس مسيحيان مشرق، متون 2)- تاريخ الياس مطران نصيبين، 5(
 )7 و 8، ج 3سريانى، سرى 

Eliae Metropolitae Nisbeni Opus chro nologicum 

 

 127ايران در زمان ساسانيان، ص: 

 .»1 «) است 1199- 1166ديگر از تواريخ مهمه كتاب ميشل سريانى بطريق انطاكيه (

 فوت شده، صاحب دو تاريخ 1286 (ابو الفرج)، كه در سال »2 «گريگوربورس بارهبراوس 
 كتاب ميشل- سريانى يكى از منابع »4 « ديگر تاريخ روحانيت »3 «است. يكى تاريخ سوريه 

 نسخه جديدى است از »6 « تاريخ عربى يا رهبراوس »5 «بسيار معتبر او محسوب ميشود.
 تاريخ سوريه سابق الذكر.

 براى تاريخ نصرانيت در ايران عهد ساسانى بايد رجوع بكتب ذيل نمود:



، از »8 « نوشته شده است 840، كتاب حكام تأليف طوماس مرگائى، كه در »7 «فتاوى انجمنها
روابط فرقه نستورى با پادشاهان ايران بحث ميكند و تاريخ عهد هرقل و خسرو دوم را شرح 

 »9 «ميدهد. ديگر ترجمه احوال بطريق هاى نستورى ماربهاى اول 

______________________________ 
 .1899- 1910 جلد، پاريس J .B .Chabot  ،4)- ناشر و مترجم فرانسه شابو1(

)2-(Grigorus Barhebraeus  

)3-(Chronicon Syriacum  

)4-(Chronicon ecclesiasticum  

)، تاريخ روحانى را 1890)- تاريخ سوريه را بجان انتشار داده است (پاريس 5(
 منتشر 1872- 67 جلد در لوون (بلژيك) در سالهاى 3در  Lamyوالى  Abbeloosابلوس 

 كرده اند.

 P، چاپ سالهانى  Histoire abregee des dynasties)- ملخص تاريخ سلسله ها6(
.Salhani  1890، بيروت. 

 .1856)- الگارد، آثار فقهى سريانيان، وين 7(

p. de Lagarde, Reliquiae Juris ecclestici syriace. 

، متن سريانى و ترجمه انگليسى واليس  The Book of Governors)- كتاب حكام 8(
 .1893 جلد، لندن 2بوج در 

)9-(Marabha  

 128ايران در زمان ساسانيان، ص: 



 »4 « و شرح زندگى ربن هرمزد.»3 « و يهبالهاى ثالث »2 « و دنحا»1 «و سبريشوع 

 نه تنها براى دانستن آزار و تعقيب عيسويان ايران، بلكه براى »5 «كتب اعمال شهداى ايران 
 تمدن ساسانيان بطور كلى از منابع بسيار معتبر محسوب ميشوند.

از جمله كتب دينى سريانيان، كه وضع عيسويان ايران را در عهد ساسانى روشن مى كند، بايد 
، كه ترجمه و اقتباس مجموعه قوانين ساسانيان است »7 « را نام برد»6 «رساله تبيينيه افراآت 

 بزبان سريانى (رجوع شود بصفحه اين كتاب).

 همچنين چند كتاب رد و اثبات و جدال قلمى از اين زمان باقى است، كه ما را

______________________________ 
)1-(Sadricho  

)2-(Denha  

)3-(YahbalahaIII  بجانBddjan  تاريخ مربيلهه و سه بطريق ديگر و غيره ، 

Histoire de Mar Yabalaha et trois autres patriaaches etc 

 .1895پاريس 

 )- تاريخ ربن هرمزد ايرانى 4(

The History of Rabban Hormizd the Persian 

 (كتب سامى 2 و 1، ج  Wallis Budge، متن سريانى و ترجمه انگليسى واليس بوج 
 . Luzac's Semitic Series)،9- 11لوزاك، ج 



، رم 1، چاپ آسمانى، ج  Acta Sanctorum Martyrum)- اعمال شهداى مقدس 5(
، 4 و 2ج  Acta Martyrum et Sanctorum؛ بجان، اعمال شهيدان و مقدسان 1748

 .1880. هوفمان، اعمال شهداى ايران، ليپزيگ 1894 و 1891پاريس 

، منتخبى از اعمال شهداى ايران  O .Braunاين كتاب داراى ضمايم بسيار مفيد است. برون 
 Analecta Bollandianaدر Paul Peeters. نيز مقايسه شود با پول پيترس 1915مونيخ 

 .5- 21، ص 49 و جلد 261- 304، ص 43، ج 

)6-(Afraat  

 (پاريس 1، ج  Patrologia syriacaدر مجموعه سريانى  Parisot)- چاپ پاريسو7(
 Texie und در «متون و تحقيقات» Bert)؛ ترجمه آلمانى از برت 1894

Uhtersuchungen - گبهاردتGebhardt  و هارناكHarnak  1888، ليپزيگ 3، ج. 

 129ايران در زمان ساسانيان، ص: 

از افكار و عقايد دينى آن عهد در ايران و آسياى غربى واقف ميكند از قبيل: محاربه قلمى 
، كه مسلما از عصر ساسانى است، و جلد يازدهم »1 «آذر هرمزد و اناهيذ با موبذان موبذ

 تأليف شده، آراء گنوستيك ها 800، كه ظاهرا در حدود سال »2 «شروح تئور دورباركوناى 
 .»3 «را باختصار و عقايد زردشتيان و مانويان را بتفصيل ميكند

تفاصيل ديگرى راجع بمانويه در ترجمه سريانى يكصد و بيست و سومين رساله تبيينيه سور 
، سور است، كه »5 « بدست توان آورد. مؤلف اين كتاب، كه اصل آن از بين رفته »4 «انطاكى 

  بطريق انطاكيه بوده است.518 تا 512از 

 - منابع چينى 6



در سفرنامه يكى از زوار بودايى چين موسوم به هيوئن تسيانگ (هوان تسانگ)، كه در سنه 
 مسافرت نموده، يادداشت كوتاهى راجع بايران آن زمان مسطور است. ولى بايد 630- 629

دانست، كه سياح مزبور شخصا ايران را نديده و فقط مسموعات خود را درباره اين كشور و 
 ساكنين آن يادداشت 

______________________________ 
 )- نلدكه، مناقشات سريانيان عليه دين ايران 1(

Syrische Polemik gegen die Persische Religion 

  و بعد.35، ص  Festgruss an R .v .Rothدر جشن نامه رت 

)2-(Theodore bar Konai  

 105- 232)، ص 1898)- پونيون، كتيبه هاى ماندائى جامهاى خوابير (پاريس 3(

H. Pognon, Inscriptions mandaites des Coupes de Khouabir 

 Recderches sur le manicheisme؛ كومون، تحقيقات در باب مذهب مانوى 
 .170- 215، ص 1932؛ بنونيست، جهان شرق، 1- 80، ص 1908بروكسل 

)4-(Severe  

 .83- 172)- كومون، تحقيقات مانوى، ص 5(

 130ايران در زمان ساسانيان، ص: 

 .»1 «كرده است 

 و ما بعد) 400نلدكه در ملحقاط كتاب خود موسوم به «تاريخ ايرانيان و تازيان (صفحه 
جدول آغاز و انجام سلطنت پادشاهان ساسانى را بر طبق مآخذ شرقى و غربى و مسكوكات 



قديم ترتيب داده و پس از آن شجره نسب ساسانيان را افزوده است و هرتسفلد بعد از وقوف 
  بعضى از قسمت هاى آنرا اصالح كرده است.»2 «بر مندرجات كتيبه پايكولى 

______________________________ 
 مقايسه شود با شدر، ايرانيكا (رساالت انجمن علمى 277- 269)- بيل، ص 1(

 .54ص  Abh .d .Ges .d .wiss .zu Gottingen( Iranicaگوتينگن)،

 

phil. hist. Kass, 1934.)  

 . راجع به تقويم دوره ساسانى پايين تر فصل سوم را به بينيد.51)- هرتسفلد، پايكولى، ص 2(

 131ايران در زمان ساسانيان، ص: 

 فصل اول تأسيس سلسله ساسانى 

پارس در زمان سلوكيان و اشكانيان- بازرنگيان و خانواده ساسان- شورش پابگ و پسرانش- 
فتوحات اردشير و انقراض سلسله اشكانى- كتيبه تاجگذارى اردشير- شهر استخر- قصر و 
 آتشكده فيروزآباد- دولت حيره و دولت غسانيان- شخصيت اردشير- اردشير در افسانه ها

»1«. 

از تاريخ ايالت پارس در زمان سلوكيان و اشكانيان اطالع بسيار كمى در دست است. 
 ، نام چند تن از پادشاهان را معرفى ميكند.»2 «سكه هايى، كه در پارس كشف شده 

______________________________ 
 12، ج  The Cambridge Ancient Histery)- در تاريخ قديم معروف به كمبريج 1(

 من بطور اجمال شرحى در باب تمدن ايران در قرون اول عهد ساسانى بيان كرده ام.



، مجله  Mordtmann و ما بعد؛ مردتمان 430، ص 21)- لوى، مجله شرقى آلمان، ج 2(
 و ما 40، ص 7 و ما بعد، ج 152، ص 4، ج  Zeitschrift fur Numismatikسكه شناسى 

، ص  Il و ما بعد: يوستى در فقه اللغه،157بعد؛ گوتشميد، تاريخ ايران و همسايگانش، ص 
، مطالعه در باب مسكوكات پارس،  Alltte de la Fuye و ما بعد؛ آلوت دوالفوى 486

  و ما بعد؛ مورگان، گزارش اجالسات آكادمى-577، ص 1906مجله آسيايى، 

 132ايران در زمان ساسانيان، ص: 

ولى نمى توان توالى سلطنت آنان را بطور تحقيق معين نمود. بعضى از اين سالطين همنام 
- داريوش) و »3 «، داريو»2 «- ارتاگزرسس »1 «پادشاهان هخامنشى بوده اند (مثل ارتخشتر

 كه مقتبس »4 «بعضى از آنان نام خود را از افسانه هاى باستانى اقتباس كرده اند (مثل منوچيتر
  پادشاه داستانى مذكور در يكى از يشت هاى اوستاست).»5 «از منوش چيتر

اسامى و تصاويرى بر اين سكه ها نقش شده از بقاى آداب و رسوم باستانى در ايالت پارس 
 كه مهد سلطنت هخامنشيان بشمار است، حكايت مى نمايد.

در عهد پادشاهى سلوكى ها (قرن سوم ق. م.) در ايالت پارس چهار شهريار حكمرانى 
 اينان دسته اول از شاهان پارس »7 « يعنى والى ميخوانده اند.»6 «مى كرده اند، كه آنانرا فرترك 

هستند. سكه هايى كه از اين واليان بجاى مانده در يكطرف صورت صاحب سكه را با عبارتى 
بخط آرامى نشان ميدهد و در جانب ديگر آن تمثال پادشاه ديده مى شود، كه بر تختى نشسته 

 و به پرچمى مى نگرد. اين پرچم شبيه رايتى 

______________________________ 
 G و ما بعد؛134، ص Academie des Inscr ,et Belles -Lettres  ،1920موسوم به 
.F .Hill ،فهرست مسكوكات يونانى در عربستان و عراق و ايران ، 

 -of Arabia Mesopotamia and Persia Cat. of Greek Coins 



  و ما بعد.68؛ هرتسفلد، پايكولى، ص 1922، لندن 

)1-(Artakhshatr  

)2-(Artaxerxe  

)3-(Daryav  

)4-(Manutchitr  

)5-(Manushtchithra  

)6-(frataraka  

 Epigraphik Ephermis)- آندرآس اين كلمه را چنين خوانده است (فرتركا)، ر ك 7(
fur Semitische  ؛ 159؛ ميه بنونيست، صرف و نحو فرس قديم، ص 213، ص 4، ج

 ، نامهاى كارداران ايرانى طبق كتيبه هاى ميخى  W .Eilersايلرس 

 -in der Keilschriftliche n Ueberlieferung Iranische Beamtnnamen 

) 306تيبرگ (دين، ص  fratadara هرتسفلد اين كلمه را فرت دار119، ص 1، ج 
 خوانده است. fratadaraفرت دار

 133ايران در زمان ساسانيان، ص: 

 در بعضى سكه ها »1 «است، كه در موزائيك معروف «جنگ اسكندر و دارا» ترسيم كرده اند.
پادشاه در برابر آتشگاه يا معبدى ايستاده و همان پرچم در نزديك او ديده ميشود. در سكه 

 تصوير اورهرمزد بابل گشاده در روى آتشدان رسم شده است. يكى از »2 «وات فرذات اول 
 باشد، كه مقدونيان ساخلوى »4 « نام داشته است، كه گويا همان ابرزس »3 «اين واليان وهوبرز

 دسته دوم از شهرياران پارس، كه در قرن دوم ق. »5 «پارس را قتل عام كرد (قرن سوم ق. م.)



م. حكمرانى كرده اند و مانند سالطين سلسله هاى بعد لقب شاهى داشته اند، همچنين 
سكه هايى بيادگار گذاشته اند در مسكوكات اين سالطين، كه دو نفر بوده اند، نقش معبد و 
پرچم سابق الذكر ترسيم شده است با اين اختالف، كه در باالى پرچم تصوير مرغى (كه 

گويا عقاب است) ديده ميشود، اما دسته سوم شاهان پارس، كه سه نفر بوده اند و در قرن اول 
 ق. م.

سلطنت ميرانده اند، همچنين سكه هايى دارند، كه تصوير شاه را در حال عبادت در برابر 
 (بين قرن اول ق. م. و آغاز »6 «آتشدانى نشان ميدهند. سكه هاى دسته چهارم شاهان پارس 

قرن سوم بعد از ميالد) نيز اغلب شاه را در حالتى نشان ميدهند، كه دست راست را دراز 
 كرده و در مقابلش هاللى و ستاره ترسيم شده است.

*** شورش و اختاللى، كه در آغاز قرن سوم ميالدى در ايالت پارس حكمفرما بود، 
 . ظاهرا هر شهرى، كه »7 «انحطاط قدرت اشكانيان را در آن عهد آشكار ميسازد

______________________________ 
 )- راجع به درفش كاويان، پائين تر فصل دهم را به بينيد.1(

)2-(Vatfradhat  

)3-(Vahuburz  

)4-(Oborzos  

 .69؛ هرتسفلد، پايكولى، ص 28)- گوتشميد، تاريخ ايران الخ، ص 5(

)- مردم پارس از خود پادشاهانى داشتند. اما اين شاهان داراى قدرتى نبودند، زيرا تابع 6(
 ).240، فقره 3 و فصل 3، فقره 3، فصل 15شاهان پارت بودند (استرابو، كتاب 



 ميالدى والگاز چهارم شورش بسيار خطرناكى را در فارس 196)- تقريبا در حدود سال 7(
فرونشاند. ر ك بآن قسمت از تاريخ ديانتى آديابن، كه ماركوارت در كتاب خود بنام 

 ، ترجمه كرده است.92- 93فهرست مراكز اياالت ايرانشهر (چاپ مسينا)، ص 

 134ايران در زمان ساسانيان، ص: 

تا اندازه قابل اعتناء بوده، پادشاه كوچكى داشته است. مهمترين اين امارات كوچك شهر 
 استخر بود، كه پايتخت پادشاهان باستانى پارس محسوب ميگرديد.

 اين شخص گويا از »1 «در اين تاريخ شهر استخر بدست گوچيهر از سلسله بازرنگيان افتاد.
. »2 «سالله همان گوچيهر باشد، كه در قرن اول ميالدى برادر خود ارتخشتر نام را بقتل آورد

همچنين در گوپانان (ناحيه دارابگرد) و در كونوس (؟) و لوروير (؟) سلسله ها كوچكى از 
، »3 «شاهان محلى وجود داشتند. قرائت صحيح اين اسامى جغرافيايى كه طبرى نقل كرده 

ميسر نشد ولى از عبارات طبرى معلوم ميشود، كه اين نامها را از منابع صحيحه نقل كرده 
 است.

ساسان كه مردى از دودمان نجبا بود، با زنى از خانواده بازرنگى، كه نامش ظاهرا دينگ بود، 
. ساسان در معبد آناهيذ (آناهيتا) در شهر استخر سمت رياست داشت. پس از »4 «وصلت كرد

او پسرش پابگ جانشين شد و روابط خود را با بازرنگى ها مغتنم شمرده، يكى از پسران خود 
 رسانيد. »6 « بمقام عالى نظامى ارگبذ»5 «را كه اردشير (ارتخشتر) نام داشت، در دارا بگرد

 ميالدى اردشير چند تن از ملوك پارس را مغلوب و هالك كرد و 212تقريبا بعد از سال 
مقام آنان را صاحب شد. مقارن اين احوال پابگ بر گوچيهر شاه، كه خويشاوند او بود، 

 بود، بتصرف آورد و گوچيهر را »7 «شوريد و مكان گوچيهر را، كه معروف به كاخ سفيد
 كشته، خود بر اريكه 



______________________________ 
را عنوان امراى پارس  Vazrang) كلمه وازرنگ 105- 6)- ويكاندر (مردان، ص 1(

 مى داند.

 . Gaocithra)- ر ك يوستى، نام نامه، كلمه گئوچيثر2(

 .6؛ نلدكه، ص 815)- چاپ دخويه، ص 3(

 )- كتيبه كعبه زردشت.4(

)- كارنامه در نسب اردشير با خداى نامه و كتيبه هاى اردشير و شاپور اختالف دارد 5(
 (مقايسه شود با آگاتياس).

)6-(Argabadh  

 )- شهر نسا در شمال شيراز.7(
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 سلطنت نشست.

البته اردشير مايل بود، كه پادشاه سرتاسر ايالت پارس شود، ولى پابگ از قصد پسر جاه طلب 
خود هراسان شده، نامه بحضور شاهنشاه اردوان (اردوان پنجم) طلبيد، كه تاج گوچيهر را 

 بسر فرزند ارشد خويش شاپور گذارد.

 شاهنشاه در پاسخ نوشت، كه او پابگ و پسرش اردشير را ياغى ميشناسد.

پابگ اندكى بعد از اين واقعه بدرود حيات گفت و شاپور بجاى او نشست. ميان او و 
برادرش اردشير نزاع درگرفت. اتفاقا شاپور بطور ناگهانى وفات يافت و سبب را چنين 

نوشته اند، كه هنگام حمله بدارابگرد، شاپور در خانه ويرانه فرود آمد غفلة سنگى از سقف 



جدا شد و او را از پاى درآورد. برادران ديگر تخت و تاج را باردشير تقديم كردند و 
 اردشير چندى بعد براى جلوگيرى از خيانت و »1 « ميالدى شاه شد.208بدينسان او در سال 

طغيان برادران فرمان داد، كه همه آنان را بقتل آوردند. اردشير بعد از آنكه طغيان دارابگرد 
را فرو نشاند، باستحكام مبانى قدرت خويش پرداخت و ايالت كرمان، كه در جوار كشور او 

 را اسير كرد. سواحل خليج فارس جزو قلمرو »2 «بود، مسخر و پادشاه آنجا موسوم به ولخش 
آن شهريار جهانگشا گرديد. گويند در اين ناحيه سلطانى بوده، كه مردم او را چون خدايى 

مى پرستيده اند.، و وى بدست اردشير از پاى درآمد. اردشير بعد از بسط قدرت خود در تمام 
 آن بشمار ميآيد، فرمان داد تا در گور (فيروزآباد »3 «پارس و كرمان، كه دنباله جغرافيائى 

كنونى) قصرى و آتشكده اى برآوردند و يكى از فرزندان خود را، كه هم اردشير نام داشت، 
 والى كرمان كرد.

 عاقبت ميان اردشير و شاهنشاه اشكانى جنگ درگرفت. اردوان پادشاه اهواز

______________________________ 
)- اين تاريخ در كتيبه شهر شاپور ذكر شده است. ر ك مالحظات كريستنسن در مقاله 1(

 مقايسه كنيد بالوى، 127- 128، ص 3، شماره 10گيرشمن، مجله صنايع آسيايى، ج 
 .49، ص 1941اورينتاليا 

)2-(Valakhsh  

)3-(Hiuterland  
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 (خوزستان) را فرمان داد، كه بجنگ اردشير شتافته، او را مغلوال بتيسفون فرستد.

اردشير مهلت نداد. بعد از آنكه شاذ شاهپور شهريار اصفهان را مغلوب و هالك كرد، رو به 
جانب اهواز نهاد و شهريار آنجا را كامال مغلوب و كشور او را بقلمرو خود ملحق نموذ. 



 را، كه در مصب شط دجله و ساحل خليج فارس بود، »1 «آنگاه واليت كوچك ميشان 
بتصرف آورد. اين واليت در دست اعرابى بود، كه از عمان آمده بودند و پيشرو طوايف 

عربى محسوب ميشوند، كه درست در آغاز سلطنت ساسانيان ناحيه حيره را در مغرب فرات 
فروگرفتند. آخر االمر نبرد بزرگى ميان اردشير و شاهنشاه اشكانى، كه خود فرماندهى لشگر 

، واقع شد. بنابر »2 «را داشت، در جلگه هورمزدقان، كه تعيين موقع جغرافيايى آن ميسر نيست 
روايات عهد ساسانيان اردوان بدست اردشير كشته شد و اردشير سر خصم را لگدكوب كرد. 

 اين كار وحشيانه 

 الف ب 

 - سكه هاى اردشير اول، الف- بسبك اشكانى، ب- بسبك جديد.1شكل 

 (موزه ملى كپنهاك)

______________________________ 
)1-(Mesene  

 ميالدى رسما آغاز تاريخ دوره ساسانى است. ر ك لوى، اورينتاليا، 224 ر 5)- سال 2(
 و ما بعد) در تعيين 267 ص Acta Orientalia ،18 و ما بعد. تقى زاده (45، ص 1941

 تاريخ سالطين اول سلسله ساسانى بطور كلى با علماى ديگر كمى اختالف دارد.
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گويا حقيقت نداشته باشد و منشاء آن ظاهرا نقوش برجسته نقش رستم است (كه بعد خواهد 
 رخ داد. اردشير فاتحانه وارد تيسفون شد 224 آوريل 28آمد). پس از اين نبرد، كه در روز 

 .»1 «و ايالت بابل را باطاعت خود آورده، جانشين اشكانيان گرديد

  ميالدى تاجگذارى و عنوان شاه شاهان ايران را اختيار كرد.226وى رسما در سال 



 يا برادرزاده فرخان پسر »3 « يا دختر عموى اردوان »2 «بنابر روايات موجوده اردشير دختر
اردوان را بنكاح خويش درآورد. آنچه مورخان عرب و ايرانى در باب اين ازدواج نقل 

كرده اند، شبيه افسانه است، معذلك هرتسفلد معتقد است، كه اين مزاوجت حقيقت واقع 
شده است، زيرا كه اردشير ميخواست بوسيله وصلت با خانواده اشكانى، اساس دولت خود 

. اما من بدو دليل نسبت بصحت اين روايت ظنين هستم. يكى اختالف »4 «را استوار كند
آرايى، كه درجه قرابت زوجه اردشير نسبت به اردوان هست، ديگر آنكه مقصود مورخان 

عرب و ايران از ذكر اين ازدواج، اثبات اين نكته است، كه چون مادر شاهپور پسر اردشير از 
سلسله سابق بوده، پس شاهپور حقا جانشين اشكانيان بشمار مى رود. اما در واقع قبل از آنكه 

اردشير بتخت نشيند، شاهپور بحد بلوغ رسيده بود و اين مطلب از يكى از روايات نخستين 
، 819طبرى مستفاد مى شود، كه گويد شاپور در «نبرد هرمزدقان» شركت جست (طبرى، ص 

). سلسله اين روايت ظاهرا بكتاب خوذاى نامگ ميرسد، در صورتيكه روايت 14نلدكه، ص 
 عروسى اردشير با يكى از بانوان اشكانى و تولد شاهپور از او،

______________________________ 
 .163 تا 159 و بعد؛ گوتشميد، تاريخ ايران، ص 1 و ما بعد، نلدكه، ص 813)- طبرى، ص 1(

 .59؛ فارس نامه، ص 26، نلدكه، ص 823)- طبرى. ص 2(

 .218)- نهايه، بردين، ص 3(

 .40)- پايكولى، ص 4(
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 .»2 «، ماخوذ از يكى از افسانه هاى عاميانه است »1 «كه در ضمن نوشته هاى طبرى ديده ميشود

 را مدتى محاصره كرد و نتيجه »3 «در سالهاى بعد پس از آنكه اردشير شهر مستحكم هتره 
حاصل نشد، بتسخير كشور ماد و شهر همدان پرداخت و بآذربايجان و ارمنستان حمله برد و 



اگر چه در آغاز موفق بفتح نشد، ولى گويا بعد اين دو كشور را بتصرف آورده است. 
ممالك سكستان و ابرشهر (خراسان فعلى) و مرو و خوارزم و بلخ را متصرف شد و باين 

 ترتيب قدرت خود را بر نواحى شرق بسط داد.

، پادشاه كوشان، كه دره »4 «بموجب روايت طبرى، كه هرتسفلد صحت آنرا تصديق مى كند
كابل و پنجاب را در دست داشت. و پادشاهان طوران و مكوران (ناحيه فعلى قزدار در 

جنوب كويته و مكران واقع در سواحل خليج عمان و اقيانوس هند) سفرايى بحضور اردشير 
فرستادند و او را بشاهنشاهى شناختند. سلطنت او در آن تاريخ شامل ايران فعلى و افغانستان و 
بلوچستان و صحراى مرو و خيوه بود حد شمالى بشط جيحون ميرسيد و حد غربى بآخر بابل 
و عراق. شاهزادگان خانواده سلطنتى، كه پى درپى حكومت خراسان يافتند، لقب كوشان شاه 

 .»5 « ميالدى بشهر «دورا» حمله برد328گرفتند. اردشير در سال 

 ميالدى تاج شاهنشاهى ايران را بسر گذاشت ولى 226گفتيم كه اردشير رسما در سال 
 درست نمى دانيم اين تشريفات در كجا انجام يافته است.

______________________________ 
 .44- 45، ص 10، ج  AO)- ر ك 1(

)- بعقيده هرتسفلد، اينكه در كارنامه آمده است. كه اردشير در درگاه اردوان تربيت 2(
يافت. خالى از حقيقت تاريخى نيست و باعتقاد او در اينموقع اردشير جوان دختر اردوان را 

گرفت و پس از قليل مدتى شاپور از اين وصلت بوجود آمد. اما نص كارنامگ و ساير اسناد 
 داللت بر اين دارد، كه ازدواج اردشير بعد از قتل اردوان صورت گرفته است.

)3-(Hatra  

 .204- 5 و بعذ، و نيز ص 36)- پايكولى، ص 4(

 .116)، ص 1932)- رستووتزف، شهرهاى كاروانى (اكسفورد 5(
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 احتمال مى رود، كه مؤسس سلسله ساسانيان اين تاجگذارى را در »1 «بر طبق عقيده زاره 
مسقط الرأس خود پارس انجام داده باشد، يعنى يا در معبد اناهيتا (ناهيد) واقع در شهر 

استخر، كه روزگارى جد او ساسان موبد بزرگ آن بود و در همانجا چهارصد سال بعد از 
 اردشير، زيرا كه اردشير، آخرين شاهنشاه ساسانى نيز تاج بر سر نهاد.

و يا در تنگه نقش رجب نزديك استخر، زيرا كه اردشير و شاپور در اين نقطه نقش جلوس 
 خود را در سنگ حجارى كرده اند.

مجلس «گمان اورمزد اردشير را بشاهنشاهى» در دو محل ديده ميشود يكى در نقش رجب و 
ديگر در نقش رستم كنار دخمه هاى سالطين هخامنشى. بنابر احتمال زاره كتيبه نقش رجب 

زمانا مقدم بر نقش رستم است. مجلس نقش رجب درست حفظ نشده و بسى از جزئيات آن 
در اثر فساد و تجزيه سنگ محو گرديده و درست شناخته نمى شود. اورمزد (اهورمزداه) 

حلقه سلطنتى را در دست راست گرفته و عصاى پادشاهى را با دست چپ، و هر دو عالمت 
 شاهى را بشاهنشاه عطا ميكند.

شاه آن حلقه را با دست راست گرفته و دست چپ را برافراشته، انگشت سبابه را بنشانه 
احترام و اطاعت بطرف جلو دراز كرده است. خدا تاج زرين كنگره دار بر سر دارد و شاه در 

اين مجلس برجسته بهمان وضعى، كه در سكه هاى اوائل سلطنت دارد ديده ميشود. ريشى 
دراز و مربع شكل و گيسوانى كوتاه دارد. خدا و شاه و ساير اشخاص آن نقش پياده اند. زاره 

 در فاصله خدا و شاه صورت دو طفل را تشخيص داده است.

يكى از خواجه سرايان مگس پرانى در باالى سر شاه نگاهداشته و خود در پشت سر ايستاده 
است. يكى از اعيان كه ريش دارد دست راست خود را بعالمت احترام چنانكه ذكر كرديم، 

بلند كرده است. در پشت سر اورهرمزد دو تصوير هست كه گويا تصوير بانوان است. اين 



بانوان در كنار و در زير قبه اى شبيه بچتر قرار دارند و پشت باورمزد كرده اند. بعقيده زاره اين 
 دو بانو از خاندان سلطنتى هستند

______________________________ 
 .98)- زاره- هرتسفلد، نقوش برجسته، ص 1(
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  مراسم احترام را نسبت بشاه بجا مى آورند.»1 «و جداگانه در قصر سلطنتى يا در آتشكده 

 - نقش رستم: اورهرمزد مقام شاهنشاهى را باردشير عطا ميكند.2شكل 

 (ديوالفوا صنعت باستانى ايران)

) در اين 2مجلس برجسته نقش رستم خيلى بهتر از نقش رجب محفوظ مانده است (شكل 
نقش اورهرمزد و شاه سوار اسب هستند. جثه اسبان به نسبت سواران كوچكتر از حد طبيعى 
است. هر يك از اسبان دستى را بلند كرده و به پيش قدم برميدارد. اورهرمزد در اين جا هم 

مثل نقش رجب عصاى پادشاهى را بدست چپ گرفته و حلقه سلطنتى را كه مزين بنوارهاى 
چين دار است، با دست راست بجانب شاه دراز ميكند. شاه حلقه را با دست راست گرفته و با 
دست چپ مراسم احترام را بترتيبى، كه ذكر شد، بجا ميآورد. كاله اردشير مدور است و در 
 آن گردن پوشى است بشكل گويى، كه پارچه نازكى آن را پوشيده است. اين زينت عجيب 

______________________________ 
 .17، تصوير  V؛ ديوالفوا،12 و بعد و تصوير 94)- زاره- هرتسفلد، نقوش برجسته، ص 1(

 141ايران در زمان ساسانيان، ص: 

 فقط در بعضى مسكوكات اوايل »1 «در نقش ها و سكه هاى ساسانى مكرر ديده شده است.
سلطنت اردشير اين عالمت نيست و در آنجا شاهنشاه را با افسر بلند اشكانيان رسم كرده اند. 



گيسوان بلند و منظم اردشير حلقه وار بر دوش او ريخته است، انتهاى ريش اردشير باريك 
شده در حلقه فرورفته است و قسمتى از ريش از زير آن حلقه نمايان است. پادشاه گردن بند 

مرواريدى آويخته و لباده آستين دارى پوشيده كه ببدنش چسبيده است. نوارهاى پهن 
 چين خورده بكاله او اتصال دارد و دنباله نوارها به پشت سر او افتاده است.

اورهرمزد تاجى كنگره دار بر سر نهاده است و گيسوان مجعدش از باالى سر و ميان تاج 
پيداست. حلقه هاى گيسو و ريش دراز و مربع او هيئتى بسيار عتيق دارد، لكن از حيث لباس 

چندان با شاه متفاوت نيست. او نيز نوارهاى چين خورده دارد، كه از تاجش آويخته است. 
زين و برگ اسبان يكسان است. فقط لوحى، كه در قسمت مقدم زين شاه نهاده اند، منقش 

بسر شيران برجسته است. اما زين اسب اورمزد داراى نقش گل است. در ميان پاهاى اين 
اسبان گوى سبكى بشكل گالبى- نمايان است، كه آنرا به وسيله زنجيرى از پهلوى اسب 

آويخته اند و اين گوى در اكثر نقوش برجسته ساسانى در كنار زين اسبان نقش شده است. 
در پشت سر شاه خواجه سرايى ايستاده، كه كالهى نمدى با عالمت مخصوص بر سر دارد و 
مگس پرانى را برافراشته است. مردى كه كاله خودى بر سر دارد، زير پاى اسب شاه بر زمين 
افتاده و احتمال ميرود كه تصوير اردوان باشد، كه ظاهرا عريان است. موى سر و ريشش از 

 هم گسسته و سر مارى چند از ميان گيسوانش آشكار است.

 اين تصوير گويا اهريمن يا يكى ديگر از ارواح خبيثه را نشان ميدهد، كه 

______________________________ 
)- اين گوى در حقيقت يك نوع آرايش گيسوان (يا كاله گيس) است، كه از باالى 1(

ناميده است و آن اغلب از پارچه ابريشمى،  Korymbosديهيم بيرون آمده و هرتسفلد آنرا
 و 104، ص 9كه مرواريد يا جواهرنشان است، پوشيده شده. (هرتسفلد، گزارش باستان، ج 

 بعد.
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اورهرمزد او را پامال سم ستور كرده است. خطوطى بزبان يونانى و پهلوى ساسانى بر اسب 
 شاه نقر شده است، كه گويد. اين سوار پرستنده مزدا اردشير الهى شاهنشاه 

  قصر فيروزآباد3شكل 

 (ديوالفوا، صنعت باستانى ايران)

ايران و از نژاد ايزدان پسر پابگ شاه است و كتيبه ديگر بهمان زبانها خدا را، كه اوهرمزد 
  نوشته است).»1 «است، معرفى مى كند (قسمت يونانى او را ازئوس 

______________________________ 
؛ 5 و بعد و تصوير 67؛ زاره- هرتسفلد، نقوش برجسته، ص 14، تصوير  V)- ديوالفوا،1(

كتيبه ها را هرتسفلد در كتاب پايكولى نقل كرده است. نقش  IV 154 Aتاريخ صنايع پوپ.
برجسته اى، كه در كوه نزديك سلماس آذربايجان ديده ميشود، بعقيده اغلب محققين مربوط 

بعصر اردشير است. در آنجا دو نفر سوار مشاهده ميشود، كه هر دو لباس شاهان ساسانى 
پوشيده اند، نوارهاى لباسشان آويخته و كوى منسوج از باالى سرشان نمايان است و دست بر 

شمشير دارند. سوار دست چپ داراى ريش است و ظاهرا از سوار دست راست، كه مو 
 ندارد، پيرتر است. در جلوى هر يك از سواران يكنفر پياده ديده-
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اولين پادشاهان سلسله ساسانى را عالقه طبيعى نسبت بواليت پارس مسقط الرأس خود بود و 
از اين جهت نقوش خود را در صخره هاى حوالى استخر كنده اند. اما عالوه بر مسئله حب 

وطن اين انتخاب سبب ديگر هم داشت و آن تذكر عهد پر افتخار دولت هخامنشى بود، كه 
 استخر شهرى مستحكم و داراى »1 «قبور شهريارانش در صخره نقش رستم قرار دارد.

حصارهاى متين بود و چون وارث شهر قديم پارسه محسوب ميشد، كه ويرانه آن حكايت از 
مجد و عظمت گذشته ميكرد، آن جا را ساسانيان كرسى مقدس و محترم دودمان خود 



. ظاهرا مؤسس سلسله ساسانى گاهى در شهر گور (فيروزآباد كنونى) كه »2 «ساختند
 جنوبى تر از استخر واقع 

______________________________ 
گمان مى كند، كه آثار محو  Lehmann -Hauptميشود، كه متوجه اوست. لهمان هريت 

شده يك كتيبه پهلوى را در روى جامه يكى از آن دو پياده تشخيص داده است. بعقيده 
زاره، كه لهمان هويت بعقل آن پرداخته است، كتيبه محتمل است مربوط باردشير اول و 
پسرش شاپور باشد. كه مورد ستايش ارمنيان شده اند. ر ك جكسون، ايران در گذشته و 

 و بعد: لهمان هويت، ارمنستان در گذشته و 80، ص  Persia Past and presentحال 
؛ هرتسفلد، پايكولى، 535 و ما بعد و 316، ص 1، ج  Armenien einst und Jetztحال 
 .31ص 

)- از اينكه در روايات و حماسه ملى مطالب بسيار كمى راجع بزمان هخامنشى باقيمانده، 1(
معلوم ميشود، كه جزئيات تاريخى آن دوره حتى در آغاز عهد ساسانى هم فراموش بوده 

  و ما بعد.146است. ر ك كريستنسن، كيانيان، ص 

 Iranim، ايران در قرون وسطى  P .Schwarz)- راجع باستخر ر ك شوارتز2(
Mittalter  و بعد. بموجب كتاب پهلوى شهرستانهاى 13، ص 1896، ليپزگ 1، ج 

 ايرانشهر اين شهر را يكى از پادشاهان اشكانى موسوم باردوان بنا كرده است.

مصنفان ايرانى و عرب بناى آنرا بشاهان مختلف تاريخ داستانى نسبت ميدهند. ر ك 
  و ما بعد.91ماركوارت، فهرست كرسيهاى اياالت ايرانشهر، ص 
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 (فراردشير) »1 «و داراى باغها و گلستان هاى بسيار بود، مقام ميكرد و آنجا را اردشير خوره 
 ناميد.



در روزگار جوانى قصرى در اين مكان ساخته بود، كه آثار ويرانه آن هنوز پديدار است 
) تاالر ورود و تاالرهاى چنين را بوسيله طاق چرخى پوشيده بودند، ديوارهاى 3(شكل 

 .»2 «خارج پنجره نداشت، اما داراى ستونهاى برجسته و طاق نما بود

 در آن شهر اردشير آتشكده بنا كرد، كه آثارش هنوز نمايان است.

*** پنج قرن و نيم پس از سقوط دولت هخامنشى، پارسيان همه اقوام ايرانى را مجددا در 
تحت قدرت خويش آورده، شاهنشاهى جديدى در شرق تأسيس كردند، كه با امپراطورى 

روم پهلو ميزد. تمدن ساسانى اگرچه دنباله تمدن اشكانى بود، ولى مجدد و مكمل آن 
محسوب ميشد. بقاى رسوم عهد اشكانى از آثارى نمايان است، كه در لغت دوره ساسانى 
باقى گذاشته است، زيرا كه لهجه ايالت پارس، يعنى ايرانى جنوب غربى، كه زبان رسمى 

دولت شاهنشاهى جديد گرديد و مقام زبان ايرانى شمال غرب را، كه در دربار اشكانى 
متداول بود، احراز كرد، مقدار كثيرى از لغات و اصطالحات مختلفه از سلف خود عاريه 

. بعالوه پادشاهان ساسانى در قرن سوم ميالدى هنوز در كتيبه هاى خود زبان پهلوى »3 «نمود
 اشكانى را با زبان پهلوى ساسانى توأما بكار ميبردند.

______________________________ 
)1-(Ardasher -Hhvarreh  

 و بعد، و مجله شرقى 128)- هرتسفلد در كتاب زاره- هرتسفلد، نقوش برجسته، ص 2(
  و بعد.46؛ اردمان، آتشكده، ص 146- 47، ص  IV؛ صنايع پوپ،254، ص 1926آلمان 

 و بعد) بغلط كاخ فيروزآباد را مربوط بدوره 4، ص 4ديوالفوا (صنايع ايران قديم، ج 
 هخامنشى ميداند.

 .63)- ر ك باالتر، ص 3(
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 اما ايالت پارس و پايتخت آن استخر شايستگى اقامت شاهنشاه را نداشت.

در اثر حوادث تاريخى بين النهرين مركز شاهنشاهى مشرق شده بود. سلوكيه و تيسفون 
وارث نقش سياسى بابل عتيق شدند، چنانكه در زمان اسالم اين ميراث ببغداد انتقال يافت. اما 

دولت بزرگ مغربى يعنى روم تقريبا در پشت دروازه هاى پايتخت ايران بود. شهر تيسفون 
خارج از متن حقيقى كشور ايران و واقع در اراضى آراميان بود و نواحى عرب نشين از پشت 
ديوارهاى شهر «وه اردشير» شروع ميشد (وه اردشير با سلوكيه جديد شهرى بود، كه اردشير 

 بدست آويديوس كاسيوس سردار رومى ويران شد، بنا 165بجاى سلوكيه عتيق، كه در سنه 
 كيلومترى 50نهاد). در ماوراء فرات در محلى، كه اين شط بجانب دجله متمايل شده بفاصله 

آن ميرسد، امارتى عربى در اين زمان تشكيل شد بنام حيره، كه تابع دولت شاهنشاهى ايران 
بود و حصارى محسوب ميشد، كه ايران را از تاخت و تاز بدويان چادرنشين محفوظ 

. در شمال بادية الشام دولتى عربى ديگرى بنام غسانيان وجود داشت، كه »1 «ميداشت 
 .»2 «خراجگزار و متحد روميان بود

*** منابعى كه در دست داريم، بما اجازه نميدهد، كه كامال در شخصيت اردشير تعمق 
 كنيم مورخان مشرق زمين در توصيف اخالق و صفات شخصى مهارتى ندارند.

تعريفى كه ميكند نوعى و صنفى است. چند تن از سالطينى كه محبوب مورخان ساسانى 
بوده اند و نويسندگان عرب و ايران اطالعات خود را از كتب آن مورخان اخذ كرده اند، در 

 نظر ما پادشاهانى پرهيزكار و نيرومند و قوى االراده جلوه ميكنند،

______________________________ 
 ،1899)- رتشتين، سلسله لحميان در الحيره، برلن 1(

 

G. Rotstein. Die Dynastie der Lahmiden in al- Hira 



  1927G .Olinder ,Tke Kings of Kindaاليندر، سالطين كنده، لوند 

 .1887)- نلدكه، غسانيان، رساالت آكادمى علوم برلن 2(

 

Die Ghassanischen Fursten aus dem Haure Gafna's. 
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كه هم خويش را صرف توسعه و ترقى مادى و معنوى كشور شاهنشاهى كرده و نصايح و 
اندرزهاى بسيار بيادگار گذاشته اند. اردشير نيز در زمره اين سالطين محبوب است، نصايح و 

. بعالوه اعمال شاهنشاه گواه لياقت نظامى و قدرت »1 «حكم فراوان از او نقل كرده اند
نفسانى و تدبير سياسى اوست و نيز از كارهاى او پى ميبريم، كه زندگى اشخاص در نظر او 

قدرت نداشته است. در ظرف چند سال با دستى محكم اجزاء پراكنده كشور اشكانى را 
شيرازه بست و آن مملكت متشتت را بواحدى مستحكم مبدل ساخت و حتى بعضى از 

نواحى شرق را هم، كه از اشكانيان فرمان نميبردند، باطاعت آورد و چنان تشكيالتى در 
سياست و ديانت آماده كرد، كه بيش از چهارصد سال دوام يافت. مورخان مشرق هر وقت 

بخواهند در توصيف و تمجيد پادشاهى داد سخن بدهند، بناى بالد و حفر ترعه ها و ساير 
اعمال عام المنفعه را باو منتسب ميكنند. در مورد اردشير چه از كتب مورخان مزبور و چه از 

نام شهرهايى، كه با كلمه اردشير تركيب گرديده، معلوم ميشود، كه اين شاهنشاه در اين باب 
نيز فعاليت و اهتمام بسيار بخرج ميداده است. از جمله شهر سلوكيه، كه اردشير آنرا مجددا بنا 
نهاده، وه اردشير خواند و اردشيرخوره و ريواردشير و رام اردشير، كه هر سه در پارس بودند، 

 (كرخاى ميشان) كه بنام استرآباذ اردشير »2 «از بناهاى اوست. ديگر شهر باستانى مسن 



مجددا آبادى يافت. ديگر شهر وهشت آباذ اردشير، كه در آغاز اسالم بنام بصره آبادى از 
 .»3 «سرگرفت و غيره 

بمرور زمان سرگذشت اين شهريار صورت افسانه بخود گرفته است. در افسانه كوچكى، كه 
 معروف و شرح اعمال و افعال اردشير در آن مندرج »4 «بنام كارنامگ ى اردشيرى پابكان 

 است، مطالبى ديده ميشود، كه متعلق بحكايت كوروش كبير

______________________________ 
 )- كريستنسن، شاهان، فصل سوم.1(

)2-(Mesene  

 .31، ص 14 و بعد؛ شدر و حسن البصرى، اسالم، ج 19، نلدكه، ص 820)- طبرى، 3(

 .77)- ر ك باالتر، ص 4(
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. حتى كشتن اردشير اژدها را مقتبس از قصه مردوك خداى ملى بابليان قديم است. »1 «است 
مردوك بادى وحشتناك برانگيخت تا در دهان عفريت عظيم موسوم به تيامت فرورفت و 

آن دشمن خدايان را از پا درآورد. اردشير در كشتن اژدهاى هفتان بخت فلز گداخته در كام 
 آن ريخت، تا بحالتى فجيع هالك شد.

______________________________ 
  و بعد.586، ص 34)- گوتشميد، مجله شرقى آلمان، ج 1(
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 فصل دوم تشكيالت دولت شاهنشاهى 



صفات مختصه دولت ساسانى- طبقات سياسى و اجتماعى ملت- تشكيالت ادارى مركزى- 
 صدر اعظم- ديانت- ماليه- صناعت و تجارت و شوارع- سپاه- وزراء و غيره- اداره اياالت.

مورخان روم كامال اهميت تغييرى را، كه در نتيجه تأسيس سلسله جديد در ايران رخ داد، 
درك نكرده اند. ديون و هروديانس فيروزى اردشير را بر اردوان بطريق اختصار نقل 

كرده اند. روميان مالحظه نمودند، كه دولت جديد از دولت سابق مقتدرتر و در نتيجه براى 
سرحدات شرقى روم خطرناك تر است، اما نميدانستند، كه اين دولت با دولت سابق تفاوت 
اساسى پيدا كرده است. در واقع دولت ساسانى آخرين مرحله يك سلسله تحوالت طوالنى 

بود، كه در زمان اشكانيان در زير قشرى از تمدن يونانى سير كرده و باين پايه رسيده بود. 
عناصر تمدن يونان قسمتى از تشكيالت ايرانى طرد شد و قسمتى مجذوب شد و يا تغيير 

شكل داد. و هنگامى كه اردشير زمام حكومت را بدست گرفت، كشور ايران براى نخستين 
بار صورت وجدانى ملى يافت و بيش از پيش آثار مختصه اين صورت در اجزاء حيات 

 اجتماعى 
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 و معنوى ملت ظاهر شد.

بنابراين، تغيير سلسله سالطين فقط يك حادثه سياسى نبود، بلكه نشانه پيدايش روح جديدى 
در شاهنشاهى ايران بشمار آمد. دو چيز موجب امتياز دولت ساسانى از دولت متقدم است: 

يكى تمركز قوا و استوار، ديگر ايجاد دين رسمى. اگر عمل نخستين را بازگشت به سنتهاى 
زمان داريوش كبير بشماريم، عمل دوم را حقا بايد از مبتكرات ساسانيان بدانيم. اما اين ابتكار 
هم نتيجه تكامل كند سيرى بود، كه در اين وقت پابدايره تحقق نهاد، چنانكه سيزده قرن بعد 

 تشكيل مذهب رسمى تشيع نيز بهمين نحو نتيجه تحوالت بسيار بود.



 در مدت چهار قرن، كه دولت اردشير دوام يافت، شرايط زندگانى عمومى و ادارى كشور
 دستخوش تغييرات مختلف شد، اما در كليات و اصول همان بناى ادارى و اجتماعى، كه »1«

 مؤسس سلسله پى افكند پا بكمال رسانيد، تا پايان عهد ساسانيان بر يك حال باقى ماند.

)، »2 «در اوستاى جديد جامعه ايرانى را بسه طبقه تقسيم كرده اند، يكى روحانيون (آثرون 
 ).»4 «)، ديگر كشاورزان (واستريو فشوينت »3 «ذيگر جنگيان (رث ايشتر

، 19اين طبقه بندى از تقسيمات اجتماعى بسيار قديم است. فقط يك عبارت در اوستا (يسناى 
 ) است.»5 «) موجود است، كه از طبقه رابعى نام مى برد و آن طبقه صنعتگران (هويتى 17فقره 

چون نوبت ساسانيان رسيد، تشكيالت جديد در جامعه پيدا شد، كه آن نيز مبتنى بر چهار 
 طبقه بود. تفاوت اين شد، كه طبقه سوم را دبيران قرار دادند و

______________________________ 
 )- ما اين تغييرات را بترتيب بمناسبت آن با حوادث تاريخى ذكر خواهيم نمود.1(

)2-(athravan  

)3-(rathaeshtar  

)4-(vastryo fshuyant  مقايسه شود با مقاله بنونيست موسوم به طبقات اجتماعى در
  و بعد.117، ص 1932روايات اوستايى، مجله آسيايى 

)5-(Huiti  
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كشاورزان و صنعتگران را در رتبه چهارم گذاشتند. بنابراين چون طبقه بندى اجتماعى را باين 
 - روحانيان (آسروان 1نحو با اوضاع سياسى زمان تطبيق كردند، طبقات اربعه ذيل پيدا شد: 



- توده ملت 4)، »3 «- مستخدمين ادارات (دبيران 3)، »2 «- جنگيان (ارتيشتاران 2)، »1«
 ).»5 «) و صنعتگران و شهريان يا هتخشان »4 «(روستاييان يا و استريوشان 

______________________________ 
)1-(asravan  

)2-(artorhtaran  

)3-(dibheran  

)4-(vastryoskan  

)5-(hutukkskan  12، مينوى، ص 517- 18 و 214ر ك نامه تنسر، دارمستتر، ص .
دارمستتر گويد: شايد محسوب داشتن دبيران بعنوان طبقه سوم ناشى از اشتباه مترجمان ايرانى 

و عرب بوده است، ولى اين عقيده صحيح نيست، زيرا كه وجود طبقه مخصوص دبيران در 
)، 14، ص 1، مينو 520 و 215عبارت ديگر همين نامه تنسر تأييد شده است (دارمستتر، ص 

كه گويد: «و هر يك از سران اعضاء اربعه را فرمود، كه اگر در يكى از ابناء مهنه اثر رشد و 
خير يابند و مامون باشد بر دين يا صاحب بطش و قوت و شجاعت يا با فضل و حفظ و فطنت 

و شايستگى بر ما عرض دارند تا حكم آن فرماييم»، صفت حفظ و فطنت خاص دبيران بوده 
است. اين نكته كامال موافق است با عملى، كه قبل از كواذ اول و خسرو اول مجرى بوده 
است، يعنى سه شخص در انتخاب پادشاه صاحب اختيار بوده اند موبد. بزرگ و سپهبد و 

 و 239رئيس دبيران و اين سه تن رؤساى سه طبقه نخستين بوده اند، (نامه تنسر، دارمستتر، ص 
) فهرستى از مامورين 103 و ما بعد). در كتاب مسعودى (التنبيه، ص 38بعد، مينوى، ص 

عاليمقام دولت مذكور است و در آن پس از نام وزركمهر مذار يا وزير اعظم صاحبان 
- سپاهبذ (رئيس سپاه و طبقه 2- موبذ (رئيس روحانيان)، 1منصب ذيل شمرده ميشوند: 

- هتخشبذ (رئيس صنعتگران و پيشه وران)، كه 4- دبيربذ (رئيس دبيران)، 3جنگيان)، 
واستريوش بذ (رئيس كشاورزان) نيز ناميده ميشده و اين كامال مندرجات نامه تنسر را تاييد 



) اردشير اول ملت را بچهار طبقه تقسيم 25ميكند. بنابر كتاب التاج جاحظ (چاپ قاهره، ص 
- روحانيان و مستحفظين آتشكده ها (هيربذان)، 2- سوارانى كه از نژاد شاهى بودند، 1فرمود: 

 - كشاورزان و پيشه وران.4- پزشكان و دبيران و اخترماران، 3
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هر يك از اين طبقات بچند دسته تقسيم ميشد. طبقه روحانيان مشتمل بوده است بر: قضات 
)، و علماء دينى (پست ترين و متعددترين مرتبه اين علماء صنف مغان بوده، پس »1 «(داذور

از مغان موبذان و هيربذان و ساير اصناف روحانى، كه هر يك شغلى و وظيفه خاصى 
داشتند)، ديگر از شعب طبقه روحانى دستوران و معلمان بوده اند و اين صنف اخير را مغان 

اندرزبذ ميگفته اند. اما طبقه جنگيان مشتمل بر دو صف سوار و پياده بوده است، كه وظايف 
مختلف داشتند. اصنافى، كه در طبقه مستخدمين ادارات تشخيص داده شده، از اين قرار 

است: منشيان، نويسندگان احكام محاكم و نويسندگان اجازه نامه و قراردادها و مورخان و 
پزشكان و منجمان نيز جزء اين طبقه بشمار بوده اند. طبقه توده هم مركب از اصناف و شعبى 

 بود مثل تجار و فالحان و سوداگران و ساير پيشه وران.

هر يك از اين طبقات رئيسى داشت، رئيس روحانيان موبذان موبذ، رئيس جنگيان ايران 
، رئيس »4 « (يا باصطالح ديگر دبيران- مهشت »3 «، رئيس دبيران، ايران دبيربذ»2 «سپاه بذ

طبقه چهارم را و استريوشان ساالر (يا باصطالح ديگر و استريوش بذ يا هتخشبذ) ميگفتند. هر 
رئيس يكنفر بازرس در تحت در اختيار داشت، كه مأمور سرشمارى طبقه بود. بازرس ديگر 

 رسيدگى كند و نيز يكنفر آموزگار »5 «موظف بود، كه بدرآمد هر فردى از افراد طبقه 
(اندرزبذ) در اختيار او بود «تا هر كس را از اوان كودكى علمى يا پيشه بياموزد و او را 

 .»6 «بتحصيل معاش قادر كند»

در ازمنه نخستين عهد ساسانيان، يك تقسيم اجتماعى ديگر وجود داشته، كه بى شبهه از 
 بقاياى عهد اشكانيان بوده است. نام اين طبقات را در كتيبه حاجى آباد،



______________________________ 
)1-(dadhvar  

)2-(Eran -spahdabh  

)3-(Eran -dibherbadh  

)4-(dibheran -mahisht  

 )- نامه تنسر، همانجا.1(

 )- در چاپ مينوى لفظ «دغل» بجاى «دخل» آمده است.5(

 .15، و مينوى، ص 522 و 217- 18)- نامه تنسر، دارمستتر، ص 6(

 152ايران در زمان ساسانيان، ص: 

كه بدو زبان نوشته شده، مى بينيم. شاپور در آن سنگ نبشته كيفيت تيراندازى خود را با 
حضور شهرداران (امراء دولت) و اسپوهران (مقصود رؤساء يا بطور كلى افراد خاندانهاى 

  شرح ميدهد.»1 «بزرگ) و وزرگان (بزرگان) و آزاذان 

______________________________ 
است و در اواخر عهد ساسانيان  Shatrdaran)- شهرداران (امالء تاريخى آن شترداران 1(

از تركيبات پهلوى اشكانى ميباشد.  vaspuhranشايد تلفظ آن شهرياران بوده) و واسپوهران 
است، تحريفى است (بيلى، بولتن  bar -baitaو اسپوهر، كه ايده او گرام آرامى آن بربيتا

 ) از لفظ ويس پوهر بمعنى «پسر طايفه».75، ص 1933شرقى، 

 و ما بعد. در زمان 31ص  visbadhو «ويس بذ» vispatiمقايسه شود با لفظ «ويس پتى»
هخامنشى هم لفظ فوق ديده ميشود (پاپيروسهاى آرامى الفانتين). در زبان ارمنى هم كلمه 
ويس پوهر هست و هم كلمه واسپوهر و هردو در آن لغت دخيل هستند و اين در صورتى 



ارمنى واقعا ويس پوهر ايرانى باشد. اما كلمه واسپوهر در تركيب  sepuhاست، كه لفظ سپوه 
، كه نام يكى از اياالت است، ديده ميشود (نلدكه، طبرى،  Varpurakanكلمه وسپوركان 

؛ مقايسه شود با هرتسفلد، پايكولى، 9- 10، ص 9؛ بنونيست مجله تتبعات ارمنى، ج 501ص 
). از اين گذشته درباره دو لفظ ويسپوهر و «واسپوهر» بحث 300 و 225، 165لغت نامه شماره 

 و بعد و بخصوص 18، ص 7بسيار كرده اند، در اين باب ر ك هرتسفلد، گزارش باستان، ج 
 Ein parthischer Titel imمقاله شدر (تحت عنوان «يك لقب پرتوى در زبان سغدى»

Soghdischen «در مجموعه «مطالعات هندى و ايرانى تقديم بسر جورج كريرسون 

Iraniau and Indian Sfudies presented to Sir George Grierson 

  و بعد.737، ص 1936، 2- 3، ص 8در بولتن شرقى، ج 

آقاى شدر در اين مقاله ثابت ميكنند، كه هر دو كلمه كه پهلوى اشكانى ميباشند، در تمام 
دوره اشكانى و ساسانى وجود داشته اند و مراد از كلمه وبس پوهر ( «پسر طايفه») پسر 

)رئيس طايفه) نبوده است، بلكه اين لفظ داراى  visbadhيا ويس بذ vispatiويس پتى 
ارزش اجتماعى بيشترى شده بود و شاهزادگان خانواده شاهى را بدان ميناميدند. اما لفظ و 

اسپوهر در مورد اعضاى طبقه نژادگان و نجباى درجه اول بكار ميرفت. معذلك در متن 
 ) بى شك لفظ پس ى و-1935، 29پهلوى سورسخون (ترجمه ناواديا، مجله شرقى 
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در اين صورت فقط طبقات ممتاز ذكر شده است و نميتوان از روى يقين معلوم كرد، كه چه 
 نسبتى بين اين صورت و طبقه بندى اجتماعى سابق الذكر بوده است.

آنچه مسلم است ترتيب مذكور هميشه ثابت نمى مانده است. خالصه بايد گفت ترتيب 
 مقامات و طبقات امرى بسيار پيچيده و تاريك است.



تخالف و تعارض ظاهرى، كه در تقسيمات اجتماعى و سياسى ملت ديده ميشود، نسبت 
مستقيم دارد با ميراثى، كه از اشكانيان بساسانيان رسيده و آن ميراث عبارت بود از تزاحم دو 
مسلك مخصوص، يكى ملوك الطوايفى و ديگر حكومت مطلقه ديوانى. اگر كسى بخواهد 

 حقيقت تحوالت اجتماعى و سياسى ايران را از

______________________________ 
اسپوهر همچنانكه ناواديا دريافته است، بمعناى «وليعهد» بكار رفته است. تغييريكه آقاى شدر 

در اين مورد پيشنهاد كرده است، اينستكه واسپوهر در اينجا لقب نيست؛ ستايش و توصيف 
شاهنشاه است، كه در عبارت  der hocacliche Sohnاست و مراد از آن «فرزند واالگهر»

ما قبل ازو نام برده اند. اما اين تعبير اين سئوال را بال جواب ميگذارد، كه چرا بر «وليعهد» 
( نام نهاده اند نه پس ى  der hohadliche Sohnپس ى واسپوهر (فرزند واالكهر

 ؟ dsr prinzliche Sohn)ويس پوهر» (شهزاده پسر.

بهر حال لفظ «ويس پوهر» بشكل ايرانى خود، يعنى بى آنكه در پس ايده او گرام آرامى نهفته 
باشد، فقط در متون مانوى تورفان ديده ميشود. آقاى شدر بر آنست، كه اين كلمه را در زبان 

بازيافته است، ولى هنينگ (رساالت  VisPusسغدى با تغيير مختصرى بصورت ويس پوس 
) بر اين دعا خرده گرفته است. از طرف 73، كتاب دعاى مانوى، ص 1937آكادمى پروس، 

ديگر بايد دانست، كه متون مانوى لغات و اصطالحات را بصورت مصطلح در آغاز دوره 
ساسانى نشان ميدهند و در آنزمان فرقى، كه اشكانيان بين دو لفظ ويس پوهر و واس پوهر 
ميگذاشتند، هنوز از ياد نرفته بود، ولى ظاهرا ما مثالى از موارد استعمال لفظ ويسپوهر در 

 ادبيات پهلوى اواخر دوره ساسانى در دست نداريم.

باين جهت من گمان ميكنم، كه قبل از پايان اين دوره لفظ ويسپوهر فراموش شده و 
 اصطالح واسپوهر جاى آنرا گرفته بود.
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عهد اردشير تا زمان كسرايان دريابد، بايد تزاحم اين دو جزء را در نظر بگيرد، از طرفى 
 اسلوب ملوك الطوايف و از جانبى حكومت مطلقه ديوانى.

 شهرداران 

در دولت ساسانى افراد طبقه اول را بلقب شاهى ميخواندند و از اين جهت پادشاهان را 
شاهنشاه ميگفتند. اين طبقه مركب بود از امراى تيولدارى، كه در اكناف كشور فرمانروايى 

ميكردند، ديگر شاهان كوچكى، كه خود را به پناه شاهنشاه ايران كشيده بودند و شاهنشاه در 
عوض شاهى را در دودمان آنها موروثى كرده بود، مشروط بر آنكه پيوسته سپاه خود را در 
اختيار سرور و مخدوم خود بگذارند و گويا از جمله شرايط، دادن خراج هم بوده است. در 
نامه تنسر اين عبارت از قول اردشير نقل شده است: «هر كه باطاعت پيش ما آيد تا بر جاده 

 از اين شاهان »2 «. امراء عرب حيره نيز»1 «مطاوعت مستقيم باشد نام شاهى از او نيفكنيم:»
  و البانيان »3 «بوده اند. آميانوس در ضمن تعداد ملتزمين ركاب شاهپور دوم از شاهان خيونيان 

 (؟) مطيع شاهپور بود، كه »6 «. در بين النهرين پادشاهى پولر نام »5 « نام برده است »4«
. كلمه ساتراپ، كه در كتيبه پايكولى ديده ميشود، ظاهرا »7 «فرزندانش نام ايرانى داشتند

 اشاره به 

______________________________ 
 .9، مينرى، ص 513 و 210)- دارمستتر، ص 1(

)- بحرين از زمان شاهپور دوم جزو ايران بود و ملوك حيره يكنفر امير عرب از جانب 2(
خود در آنجا مى گماشته اند. ال اقل در قرون اخير عهد ساسانى يكى از عمال عاليمقام ايران 

  و بعد).131ناظر اين امير بوده است (رتشتين، ص 

)3-(Chionites  

)4-(Albans  



 .22، فقره 6، بند 18)- كتاب 5(

)6-(Oular  

 .10)- هوفمان، ص 7(
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  (بدشخ)»3 «. مرزبانان ارمنستان و گرجستان ابتدا لقب بيذخش »2 « سكهاست »1 «كسترپ 
 ميالدى ارمنستان يكى از اياالت 430 كما فى السابق نگاهداشتند، ولى در سنه »5 « را»4«

 دولت شاهنشاهى ايران شد و حكومت آنرا بيكنفر مرزبان محول كردند.

ساسانيان تقسيمات سابق كشور را، بچهار قسمت مطابق جهات اربعه، بحال خود باقى 
گذاشتند. بهر حال از آغاز قرن پنجم مى بينيم، كه فرمانفرمايان اين اياالت را مرزبان 

مى گفته اند. اين چهار مرزبان در مرتبه قرين خانواده هاى سلطنتى مذكور بودند و مثل آنان 
 .»6 «لقب و عنوان شاهى داشتند

حكامى، كه از خانواده ساسانى بودند، همين امتيازات را داشتند. از قديم االيام عادت بر اين 
جارى بود، كه پسران پادشاه بحكومت نصب ميشده اند، على الخصوص شاهزادگانى، كه 
احتمال ميرفت روزى بر اريكه سلطنت نشينند، مجبور بودند با قبول فرمانفرمايى اياالت، 
خود را براى حرفه پادشاهى مهيا و آماده كنند. دو برادر شاپور اول، اردشير و فيروزنام، 

 بترتيب بحكومت كرمان و كوشان گماشته شدند، شخص اخير لقب «پادشاه بزرگ كوشان»
. داشت در ميان شاهنشاهان ساسانى شاهپور اول و هرمزد اول و وهرام اول و وهرام دوم »7«

 پيش از جلوس حكومت 

______________________________ 
)1-(Ksatrapa  



 .706)- هرتسفلد، پايكولى، لغت نامه، شماره 2(

)3-(bidhakhsh  

)4-(bdeashkh  

 را به بينيد و نيز مقايسه شود با اشكال مختلف كلمه پادشاه در زبانهاى 35- 37)- باالتر ص 5(
 .781 و 214گرجى و يونانى و سريانى (آندرآس). هرتسفلد، پايكولى، لغت نامه شماره 

 )- راجع بمرزبانان ر ك به فصل اداره اياالت ايران.6(

. در يكى از قطعات مانويه 811، ر ك هرتسفلد، پايكولى، لغت شماره  Peroz)- پيروز7(
 .( M .47)نام برادر سوم شاپور مهرشاه، كه پادشاه ميشان بوده، ذكر شده است 
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. هرمزد اول (هرمزد اردشير) نيز حكومت ارمنستان »1 «خراسان و پادشاهى كوشان داشتند
داشت (شاه بزرگ ارمنيان). بهرام اول با لقب (گيالنشاه) بر گيالن حكومت ميكرد. از پسران 

شاپور اول نرسه (شاه آتى) حكمران سيستان (سكانشاه) و شاپور حاكم ميشان (ميشان شاه) 
 و »3 « و همچنين وهرام سوم حاكم سيستان (سكانشاه) بود و اردشير دوم والى اديابن »2 «بود

وهرام چهارم فرمانفرماى كرمان بود و لقب كرمانشاه داشت، هرمزد سوم نيز حاكم سيستان 
 .»4 «شد و عنوان سكانشاه يافت 

بزرگان وقتيكه خواستند. وهرام پنجم را از حق پادشاهى محروم كنند، اين بهانه را پيش 
. اما سياست »5 «كشيدند، كه چون هنوز فرمانفرمايى ايالتى نيافته است، لياقت او معلوم نيست 

، »6 «شاهنشاه اقتضا نميكرد، كه مقامات عاليه فوق را بطور موروث باين شاهزادگان واگذارد
زيرا كه شاهنشاه ميخواست، كه هر طور منافع مملكت اقتضا كند، آن فرمانفرمايان را تغيير و 



تبديل بدهد. براى اين شاهزادگان و مرزبانان عنوان شاهى لقبى بيش نبود و تنها اين فايده را 
 داشت، كه آنها را در صف نخستين طبقات عاليه اجتماع قرار ميداد.

______________________________ 
) و سكه هاى كوشانى و ساسانى در «دفاتر 48، 47، 45، 41)- هرتسفلد، پايكولى (ص 1(

 .38شماره  Mamoirs of the Archeolog .Survey of Indiaباستان شناسى هند»

  و بعد.846، ص 9 ر ك، هنينگ در بولتن شرقى، ج 22- 23)- كعبه زردشت، سطر 2(

)3-(Adiabeae  

) عناوين ديگرى را كه با كلمه شاه تركيب 632)- هرتسفلد در لغات پايكولى (شماره 4(
مى ناميدند؛ مثال در كتيبه كعبه زردشت  banbishnشده، ذكر نموده است. زن شاه را بانبشن 

 ) ملكه اى بنام ميشان بانبشن ذكر شده است.29(سطر 

 .91، نلدكه، ص 858)- طبرى، ص 5(

 .10، مينوى، ص 513 و 210)- نامه تنسر، دارمستتر، ص 6(
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شاهزادگان مكلف بودند: كه «جمله بدرگاه بنوبت مالزم باشند» و تكاليف خود را بجا 
، اما نبايستى در آنجا شغل معينى داشته باشند، زيرا كه بنابر مندرجات نامه تنسر »1 «آورند

«اگر مرتبه جويى كنند بمنازعات و جدال و قيل وقال افتند حشمت ايشان بشود و بچشم ها 
 حقير گردند.»

 واسپوهران 

ساسانيان اصول ملوك الطوايفى را از اشكانيان ميراث يافتند. بهمين جهت در شاهنشاهى 
جديدى، كه اردشير تأسيس كرد، در مرتبه دوم از حيث درجات و مراتب، طبقه مقتدر 



. از اين »2 «رؤساى طوايف را باز مى يابيم و در رأس آنان هفت دودمان ممتاز قرار دارند
 هفت دودمان، ال اقل سه خانواده در عهد اشكانيان حائز اين مقام عالى و ممتاز شده اند:

، يعنى »6 «، كه همه از نژاد اشكانيان بودند و لقب پهلو»5 « و اسپاهبذ»4 « سورن »3 «كارن 
«پارت» داشتند. انتساب سلسله اشكانى را عالمت امتياز ميدانستند و از اين رو بود، كه از ميان 

 ساير دودمانهاى ممتاز عهد ساسانيان بعضى اهتمام داشتند، كه 

______________________________ 
. بايد بخاطر داشت، كه شهرداران 10، مينوى، ص 513 و 210)- نامه تنسر، دارمستتر، ص 1(

 در موقع تشريفات رسمى تيراندازى شاپور اول حضور داشته اند.

. اعضاء اين هفت خاندان ممتاز ايران حق داشتند تاج 437)- نگاه كنيد نلدكه، طبرى، ص 2(
بر سر نهند و از حيث نسب همرتبه شاهان بودند؛ فقط تاج آنان از تاج شاهنشاهان ساسانى 

 ).448، ص 3كوچكتر بود (بلعمى، زتنبرگ، ج 

)3-(Karin  اكنون مى دانيم، كه صورت صحيح اين نامKarin  كعبه زردشت، سطر) است
 .232، ص 9، مقايسه شود با بيلى، بولتن شرقى، ج  Karen)، نه كارين 30 و 28

)4-(Suren  

)5-(Aspahbadh  

)6-(Pshlav  
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 .»2 « (اسفنديار) و مهران »1 «خود را بتخمه اشكانى منسوب كنند، مثل دودمان هاى اسپندياذ

______________________________ 
)1-(SPandiyadh  



شاه پارتيان، كه همان فرهاد چهارم است  Arshavir)- بنابروايت موسى خورنى ارشوير2(
)نام  Koshm، كارن، و سورن، و دخترى بنام كشم  Ardashesسه پسر داشت: اردشس 

است، كه باينصورت درآمده،  Komishاخير، بنابر عقيده ماركوارت، همان ايالت كومش 
). پسر ارشد جانشين پدر شد (بنابراين همان 639، ص 49نگاه كنيد مجله شرقى آلمان، ج 

فرهاد پنجم است)، دو پسر ديگر سر سلسله دودمانهايى شدند، كه بدين نامها معروفند: دختر 
ارشوير «سردار كل ايرانيان» را بشوهرى اختيار كرد و اعقاب اين زن و شوهر اسپهپت 

قديم است،  spadhaqatiنام گرفتند. اسپهپت همان اسپاذبتى  Aspahapet Pahlavپهلو
( ميشود. همين كلمه را در زبان  espabbadh)تلفظ اسپاهبذ spabbadkكه بپهلوى سپاهبذ

بعاريت گرفته اند. اين كلمه نامى بوده كه سردار لشگر را  sparapetارمنى بصورت سپرپت 
نزد  asparapetبدان ميخواندند، و در قرن پنجم هم با يك همزه اضافى بصورت اسپرپت 

 الزارفرپى و غيره ديده ميشود (آندرآس).

، نزد فوتيوس بصورت:  Aspebedesاسپهپت نزد پروكوپيوس بصورت اسپبدس 
آورده  Aspethiosديده ميشود و تئوفانس آنرا بشكل اسپتيوس  Aspenedesاسپندس 

 است.

اسم ميبرد، كه  Aspabedes) از شخصى بنام اسپبدس 5، فقره 3، بند 4تئوفيالكتوس (كتاب 
، 273خويشاوند خسرو دوم و پدر وندوى و وستهم بود؛ همچنين مقايسه شود با نلدكه، ص 

. اين است آنچه كه نزد مورخان بوزنطى ديده ميشود. از اين گذشته فقط نزديك 1يادداشت 
 Asqebethosباين كلمه بصورت اسپيتوس  Kyrillنويسنده مذهبى موسوم به كوريل 

برخورد ميكنيم. كلمه اسپبر سريانى محققا در اثر اشتباه كاتبان باينصورت درآمده و در اصل 
باشد. اسپبر جز در داستان  Aspahbadhبوده است، كه همان اسپاهبذ Aspabadاسپبد

يوليانوس، كه توسط هوفمان انتشار يافته است، در جاى ديگرى ديده نشد. (آندرآس). 
طبرى اسپاهبذ را در زمزمه هفت دودمان ممتاز ميشمارد (نگاه كنيد به تصحيحى، كه 



). بايد دانست كه اين 635، ص 49ماركوارت از متن كرده است، مجله شرقى آلمان، ج 
 روايت موسى خورنى تاريخى نيست: ميدانيم، كه سورن-
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 .»1 «خاندان ساسانى نخستين دودمان از دودمانهاى هفتگانه محسوب ميشد

 پنج دودمان ممتاز ديگر را نام چنين بوده است.

 »3 «، اسپاهبذ پهلو، اسپندياذ، مهران و دودمان هفتمين گويا زيك »2 «كارن پهلو، سورن پهلو
 )، كارن در حوالى 437. بنابر روايت طبرى (نلدكه، ص »4 «بوده است 

______________________________ 
دشمن كراسوس بود و لشكركشى كراسوس بايران در زمان سلطنت پدر و سلف فرهاد 

چهارم صورت گرفت. ولى بهر حال ثابت شده است، كه اين سه خاندان مدتها قبل از ظهور 
ساسانيان از تيولداران و امراى بزرگ بوده اند. انتساب خانواده اسپندباذ باشكانيان محققا 

بعدها جعل شده است، يعنى اوقاتيكه تاريخ حقيقى اشكانيان از خاطره ها محو شده بود؛ در 
؛ نلدكه، 868- 69سلسله نسب يكى از افراد اين خاندان (مهر نرسه، نگاه كنيد طبرى، ص 

) بنام دارا (داريوش سوم) و پسرش كى اشك برميخوريم (يعنى ارشك، كه عنوان 109ص 
ياكى را بدان افزوده اند) و سپس چند نام ديگر ديده ميشود،  Kaviپادشاهان باستانى كوى 

تحريفى است از  Sisanabruhكه تعلق بخاندان اشكانى نداشته اند (كلمه سى سنبروه 
بوده، باينصورت  Sispadhو بمشابهت كلمه ما قبل آن، كه سيس بذ Sanatrukسنتروك 

- 28، نلدكه، ص 877- 78درآمده بعالوه شجره نسب سوخراى قارنى، كه در طبرى، ص 
هست، همچنين عاليمى دارد، كه ميتوان گفت در ازمنه بعد تنظيم يافته است و بالنسبه جديد 

است و باين قياس ميتوانيم بگوييم، كه انتساب خاندان مهران نيز باشكانيان مجعول است. 
بدون شك قول ماركوارت صحيح است، كه گويد، كه منشاء ميالذ، پهلوان داستانى، بيكى 
از شاهزادگان يا شاهان اشكانى، كه مهرداد نام داشته اند، ميرسد، اما از اين نكته نبايد چنين 



نتيجه گرفت، كه انتساب خانواده مهران بگرگين پسر ميالذ داللت بر تعلق آن خانواده بيكى 
 از مهردادهاى تاريخى دارد.

)- شاهزاده پيروز، برادر شاپور اول، اواسپوهرى ساسانگان ميخوانده اند، ر ك هرتسفلد، 1(
 .49 و 45پايكولى، ص 

)- در كتاب فوستوس بيزانسى به دوسورن برميخوريم، كه پارسيگ لقب داشته اند و ظاهرا 2(
 متعلق بشعبه صغراى سورن پهلو بوده اند.

)3-(Zik  

 يكى از مقامات بسيار عالى ايرانيان بوده است  Zihh)- بنابروايت مناندرس، زيح 4(
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نهاوند (در سرزمين ماد)، سورن در سيستان، اسپندياذ در اطراف رى، و اسپاهبذ در دهستان 
 از تخمه كارن و مسقط »1 «گرگان اقامت داشته اند. از طرف ديگر ميدانيم، كه سوخر

، نلدكه، ص 877 و 873الرأسش بلوك اردشير خورده واقع در پارس بوده است (طبرى، ص 
)؛ نيز ميدانيم، كه روى نزديك رى و ديهى نزديك نيشابور بنام سورن موسوم 136 و 210

 واقع در »2 «بوده است؛ و هم ميدانيم، كه مهر نرسه، از خاندان اسپندباذ اهل قريه آبروان 
 را »4 « محال اردشير خوره واقع در پارس بوده است، و اين قريه و قريه ژيره »3 «دشت بارين 

، نلدكه، ص 870در بلوك مجاور، يعنى ناحيه شاپور، از اجدادش ارث برد (طبرى، ص 
) و پيران 270، نلدكه، ص 992). از اعضاء خانواده مهران، وهرام چوبين (طبرى، ص 111

) از مردم رى بوده اند، ولى رودخانه مهران در ايالت 87گشنسپ گريگوريوس (هوفمان، ص 
 پارس نيز منسوب 

______________________________ 
) اما بايد دانست، كه 374، ص 1، ج  .Corp .script .Byz(مجموعه مورخان بيزانسى 



معموال مورخان بيزانسى نام خانوادگى ايرانيان را با القاب و عناوين آنان اشتباه مى- كرده اند 
ميخواند و پروكوپيوس چنين پنداشته است، كه مهران  Arkheمثال زسيموس سورن راز

رسيد. هوبشمان  Mirranesمقامى يا لقبى است و گويد كه پيروز سردار سپاه بمقام ميرانس 
نزد فوستوس بيزانس، و  Zik) گويد كه لفظ زيك 41، ص 1(دستور ارمنى ج 

نزد آگاتانجلوس را اين دو مولف نام خانوادگى پنداشته اند و لقب مخصوص  Zekasزكس 
نزد  Karinasو كارنس  Zekasزيك مورد بحث را اضافه كرده اند. زيك و كارن (زكس 

و  Cylacesآگاتانجلوس) دو تن از سرداران بزرگ شاپور دوم بوده اند، و غير از كوالسس 
هستند، كه آميانوس ذكر كرده است (نگاه كنيد ماركوارت  Artabanesارتابانس 

 و بعد. براى شناختن افراد معلوم خاندان زيك نام نامه يوستى را 213، ص 55فيلولوكوس، ج 
 .57، ص 4به بينيد و نيز مقايسه شود با گزارش باستان ج 

)1-(Sokhral  

)2-(abruvan  

)3-(Dasht -f -Baren  

)4 -(Gireh  
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. از همه اين مطالب چنين نتيجه ميگيريم، كه »1 «)140باين دودمان است (نلدكه، طبرى ص 
امالك و اسپوهران در سراسر كشور ايران پراكنده بوده، مخصوصا در ماد و پارت، كه مهد 
دولت اشكانى محسوب ميشود، و در ايالت پارس، كه منشاء دودمان ساسانى است. امالك 

خاندانهاى مزبور، در اين اياالت نزديك بهم قرار داشت و تشكيل اقطاعات وسيعه و تيوالت 
يك كاسه در آنجا ممكن نبود. ظاهرا همين نكته يكى از علل عمده اى بوده است، كه 

بتدريج تيولداران بزرگ را در طى دوره ساسانى مجبور كرد، تا در زمره نجبا و اشراف 



دربارى درآمدند و تا حدى وضع ملوك الطوايف را از دست دادند. اما تا زمانى كه جامعه 
قديم باقى بود، و اسپوهران عالقه و انتساب باستانى خود را باديه (ويس) نگاهداشتند: مثال هر 

 وقت مورخان از منشاء يكى از واسپوهران نام برده اند، غالبا اسم قريه اى را ذكر كرده اند.

ظاهرا نجباى درجه اول ملوك الطوايف منحصر بهفت دودمان سابق الذكر نبوده اند. 
  نام، از»3 « اسم سردارى را ذكر كرده است دماوند»2 «فوستوس بيزانسى 

______________________________ 
)- راجع باعضاء خاندان كارن و سورن و مهران، ر ك يادداشت هاى نلدكه، طبرى ص 1(

، راجع بسورن ر ك هرتسفلد؛ پايكولى، لغت نامه، شماره 139- 40 و 438- 39، 127- 28
 Suren، سورن  Karen، يوستى اين اسامى را تكميل كرده است (نام نامه كلمات كارن.715

، و  Spadapati(. راجع به اسپاهبذ ر ك يوستى، كلمه اسپادينى  Mithrana، ميثران 
. راجع باسپندياذ (كه در فارسى جديد بغلط اسفنديار 727هرتسفلد، پايكولى، لغات، شماره 

، 49 بعالوه مقايسه شود با ماركوارت مجله شرقى آلمان، 439خوانده اند) ر ك نلدكه، ص 
 و ما بعد، 64؛ ص 4، و هرتسفلد، گزارش باستان، ج 71 و ما بعد، و ايرانشهر: ص 633ص 

هرمزدان، سردار معروف يزدگرد سوم، بيكى از هفت خاندان تعلق داشت، ولى نميدانم كه 
بكدام، مادرش از مردم خوزستان بوده و فرمانروايى اين ايالت، كه مشتمل بر هفتاد شهر بود، 

  و ما بعد).447، بلعمى، زتنبرگ، ص 2543 و 2538در خاندان او موروثى بود (طبرى، ص 

 .262، ص 1)- النگلوا؛ ج 2(

)3-(Dmavund  
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. بسيارى از نامهاى خانوادگى، كه معتنى به «آن» ميشود، ظاهرا نام »1 «خانواده كاوسگان 
خانواده هاى صاحب اقطاع يا شعب آنها است، ولى من حيث المجموع آن قسمتى از 



مملكت، كه بعنوان تيول و اقطاعات در دست نجباى درجه اول بود، نسبت به آنچه كه 
 مستقيما تابع دولت بود و بوسيله حكام شاهى اداره ميشد، وسعت چندانى نداشت.

ما اطالعات صحيحى در باب امتيازات صاحبان تيول و اقطاعات نداريم، مثال نميدانيم آيا 
حكام شاهى نسبت باقطاعاتى، كه در قلمرو آنها واقع ميشده، اختياراتى داشته اند يا نه، و نيز 

نميدانيم، كه مصونيت كلى يا جزئى شامل اقطاعات ميشده است يا نه. قدر متقن آنكه 
رعاياى اين امالك ماليات خود را بصاحب اقطاع يا بدولت يا بهر دو ميداده اند و در تحت 

 فرماندهى صاحب اقطاع مجبور بانجام خدمات نظامى بوده اند.

در عهد ساسانيان، مجددا بآن عادت باستانى برميخوريم، كه بعضى مشاغل و مناصب ارثا 
) اين مناصب 8، بند 3برؤساى هفت دودمان نخستين ميرسيده است. تئوفيالكتوس (كتاب 

 نام دارد، داراى امتياز شاهى و »2 «موروثى را چنين شرح ميدهد: «خانواده اى كه ارتبيدس 
عهده دار نهادن تاج بر سر شاهنشاه است؛ خانواده ديگر هست، كه نظارت امور لشگرى را 

متكفل است؛ و خانواده ديگر مسئول كارهاى كشورى است؛ خانواده اى هست، كه كار او 
حكميت در حق اشخاصى است، كه بر سر چيزى با هم نزاع ميكنند؛ خانواده پنجم فرمانده 

سوار نظام؛ و خانواده ششم مأمور وصول ماليات رعيت و حفظ خزانه سلطنت است؛ و 
 خانواده هفتم مواظب اسلحه و مهمات لشگر است.

  باشد.»6 « يا هرگبذ»5 «، كه همان ارگبذ»4 « تحريفى است از ارگبيدس »3 «ارتبيدس 

______________________________ 
)1-(Kausaghn  

)2-(Artabides  

)3-(Artabides  

)4-(Argabides  



)5-(Argabadh  

)6-(Hargobadh  
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 و بعد عنوان يك »1 «ارگبذ يا هرگبذ در اصل معنى فرمانده يك قلعه مستحكم را داشته 
منصب لشگرى بسيار مهمى شده است. اردشير بابكان داراى اين عنوان بود و چون بپادشاهى 

رسيد، لقب ارگبذ مخصوص خانواده سلطنتى گرديد و عالى ترين منصب لشگرى بشمار 
 .»2 «رفت 

اما از شش منصب ديگرى، كه تئوفيالكتوس نام برده است، سه منصب كشورى و سه 
 »3 «لشگرى است؛ مناصب لشگرى عبارتند از رياست امور لشگرى 

______________________________ 
. 416؛ هرتسفلد، پايكولى، لغت نامه، شماره 3 و 1، يادداشت 5)- نلدكه، طبرى، ص 1(

حدس يوستى را مبنى بر اينكه عنوان فوق از كلمه ارك مشتق شده، بارتلمه پذيرفته است 
 (در باب معرفت زبانهاى ايرانى ميانه 

 -mtteliranischen Mundarten Zur Kenntnis der 

 )، ولى هرتسفلد آنرا مورد ترديد قرار داده است.16، ص 1ج 

، تصحيح 27؛ نلدكه، ص 823)- ابرسام در زمان اردشير اول ارگبذ بود (طبرى، ص 2(
، ص 10، ج  Ao و كريستنسن در416ماركوارت، ر ك هرتسفلد، پايكولى، لغت نامه شماره 

 ).97 و بعد). مهر شاهپور در عهد يزدگرد اول داراى همين عنوان بوده است (البور، ص 43

)- «ناظر امور لشگرى ايران» همان ايران سپاهبذ بوده- در كتاب «شاهنشاهى ساسانيان ص 3(
 نيز اين شخص را با ايران سپاهبذ يكى دانسته ام ولى معذلك بعيد بنظر ميرسد، كه رياست 27



كل قواى جنگى ايران يا وزارت جنگ بطور ارثى باشخاص تعلق يافته باشد. ميتوان چنين 
حدس زد كه در اينجا مقصود يك مقام نظامى محدودترى است مثال مقام 

: كاتارگس، كه آنرا معادل 6)پروكوپيوس كتاب اول، بند  Kanarangكنارنگ 
ضبط  qanaraqبيزانسى دانسته است. ميشل سريانى آنرا كنترل  Strathegosاستراتگوس 

 بروايت پروكوپ اين مقام در بعضى خانواده ها موروثى 158، ص 2كرده. ترجمه شاپور، ج 
بوده است. كنارنگ عنوان مخصوص مرزبان ابرشهر (كه كرسى آن نيشابور بود) بوده است، 

؛ 74- 75كه پيوسته در معرض هجوم قبايل وحشى قرار داشته (ماركوارت، ايرانشهر ص 
). در عهد يزدگرد سوم و هجوم تازيان مرزبان 110، ص 2هرتسفلد، گزارش باستان، ج 

 و بالدزى، چاپ دخويه، ص 643طوس را كنارنگ ميخواندند (ثعالبى، چاپ زتنبرگ، ص 
، كه در آنجا اين كلمه غلط چاپ شده). صاحبان فرهنگ فارسى جديد 7، سطر 405

 كنارنگ را بمعنى حاكم واليت نوشته اند.
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 و اين منصب »3 «)»2 « و مديريت مخازن و انبارها (ايران انبارگبذ»1 «و سردارى سوار نظام 
اخير همان است، كه تئوفيالكتوس آنرا مخصوص خاندان هفتم قلمداد كرد. اما مناصب 
كشورى نيز از اينقرارند: رئيس امور كشور، كه معلوم نيست چه مقامى بوده است. ديگر 
 »4 «قاضى كه حكميت نيز مى كرده است. سوم رئيس وصول ماليات و بازرس خزائن سلطنتى 

 بايد دانست، كه مطالب تئوفيالكتوس مربوط به آخرين 

______________________________ 
، صاحب اين شغل را اسپبذ نوشته ام، مسلم 27)- اينكه در «شاهنشاهى ساسانيان»، ص 1(

 نيست. بيشتر احتمال دارد، كه عنوانى شبيه به اسپوابذ يا اسواربذ باشد.

)2-(Eran -ambaraghbadadh  

 .66؛ هرتسفلد، پايكولى، لغات، شماره 444)- ر ك نلدكه، طبرى، ص 3(



)- گمان ندارم كه شغل اخير همان «مدير كل خراج» (واستريوشان ساالر) باشد. طبرى 4(
) در مورد مشاغل بزرگى كه مهر نرسى وزير بسه فرزند خود داد در حق 110(نلدكه، ص 

ماه گشنسپ فرزند دوم او گويد: در تمام مدت سلطنت وهرام پنجم صاحب شغل 
واستريوشان ساالرى بود. اگر اين شغل ارثى ميبود، الزم ميآيد كه ماه گشنسب مذكور فرزند 
ارشد باشد. البته ميتوان چنين پنداشت، كه طبرى اشتباهى كرده است. (در جاى ديگر طبرى، 

، اسامى فرزندان مذكور را بترتيب ديگر ذكر كرده و ماه گشنسپ آخر آنان 112نلدكه، ص 
 است).

اما اگر بگوئيم، كه ماه گشنسپ در حقيقت ارشد اوالد بوده و ارثا بمقام واستريوشان ساالرى 
رسيده است، الزم ميآيد، كه مهر نرسه و پدرش ورازگ نيز قبال همين مقام را داشته باشند، 

) اسم شخصى موسوم به گشنسپ آذار را ذكر كرده، 57لكن دينورى (چاپ گيركاس، ص 
 كه او را وزير بزرگ خراج» ناميده است و معنى آن بيشك واستريوشان ساالر است.

چون گشنسپ آذار طبق دينورى بعد از وفات يزدگرد اول يعنى زمان مهرنرسى اين شغل را 
داشته، پس مهرنرسى داراى آن مقام نبوده است. حال اگر فرضا قول دينورى را بكلى ترك 

كنيم، اشكال باقيست، زيرا كه در اينصورت ماه گشنسپ در زمان حيات پدر خود صاحب 
مقام موروث خانوادگى گرديده است و مسلما چنين فرضى خالى از صحت است. شايد 

 بتوانيم بگوييم كه مقصود شغل ديگريست، كه آنرا واسپوهرگان آماركار يعنى-
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دوره سلطنت ساسانى است. تشخيص اينكه هر يك از مناصب مذكور متعلق بكدام خانواده 
بوده، امرى دشوار است. ميدانيم كه منصب ارگبذ بخاندان ساسانى تعلق داشته است و چون 

اسامى سورن و مهران غالبا در ميان سرداران لشكر ايران ديده مى شود، شايد بتوان گفت، كه 
دو منصب لشگرى ديگر تعلق باين دو دودمان داشته است، ولى براى اثبات اين احتمال 



محتاج بداليل روشن تر هستيم. در باب تعلق مناصب كشورى بخانواده ها هيچ اطالعى در 
 دست نداريم.

اگر درست مالحظه كنيم، با اينكه مناصب و مشاغل ارثى مقامات بسيار مهمى بشمار 
 مى آمده اند، لكن آنها را نبايد باالترين و مهمترين مقامات موجود دانست.

زيرا كه هرگز نميتوان گفت، كه مقامات عاليه دولت از قبيل صدارت عظمى و فرماندهى 
تمام افواج شاهنشاهى و نظاير آن موروث بوده و شاهنشاه در انتخاب اين عمال و مستشاران 

مهم اختيارى نداشته و براى عزل يكى از صاحبان مناصب مذكور راهى جز او و گماشتن 
پسر ارشد بجاى پدر نداشته است. چنين ترتيبى هرگز با طرز حكومت مطلقه ساسانيان سازش 

. در دولت »1 «پيدا نميكرده است و در اندك مدتى دولت را بانقراض ميكشانده است 
 ساسانى مناصب موروثى مقامات 

______________________________ 
«مستوفى خراج ايالت واسپوهرگان» ميخوانده اند. در منابع ارمنى ذكرى از اين عامل عاليمقام 

رفته و در بعضى موارد گفته اند، كه خراج اصفهان در خانه اين شخص جمع ميشده است 
). هرتسفلد چنين مدعى است، كه واسپوهر 178، ص 1(هوبشمان، دستور زبان ارمنى، ج 

بمعناى اخص عنوان «وليعهد» است و اصفهان را معموال به وليعهد مى سپردند و واسپوهرگان 
  و بعد).18، ص 7را نام رسمى اين ايالت ميداند. گزارش باستان، ج 

 )- در امارت عربى حيره مقام وزير (ردف) در خانواده يربوع موروث بوده است.1(

 و اين مقام بپاداش صرف نظر كردن اين خانواده از سلطنت حيره بآنان تعلق گرفته است.

 و نيز 240، ص 13در مجله شرقى آلمان، دوره  Enger(بنابر روايت جوهرى، ر ك انگر
) اين ترتيب اسلوب ادارى ايرانيان است، كه بحد افراط رسيده است 133 و 112رتشتين ص 



و جز در كشور كوچكى مثل حيره كه در تحت نظارت و حمايت دولتى عظيم واقع بود، 
 اجراى آن ممكن نميشده است.
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 .»1 «افتخارى بشمار ميآمده، كه عالمت امتياز و تشخيص هفت خانواده اول بوده است 

اين خانواده ها اگر قدرتى داشته اند منوط بچند چيز بوده، يكى عايداتى كه از اقطاعات خود 
حاصل ميكرده اند؛ ديگر عالقه مستحكم ملوك الطوايفى بود، كه در ميان رؤساى اين 

دودمان ها و رعاياى اقطاعات از قديم االيام وجود داشت (اين قسمت مخصوصا درباره دوره 
مقدم بر كواذ و خسرو اول بيشتر صدق ميكند). ديگر از اسباب اقتدار آنها سهولت شرفيابى 

بحضور شاهنشاه بود و اين تقرب كه داشتند، آنانرا بيشتر مهياى وصول بمقامات دولتى 
 ميكرد.

مدتها بعد از سقوط ساسانيان و انقراض جامعه باستانى واسپوهران در ايالت پارس باقى 
ماندند. ابن حوقل در قرن دهم ميالدى چنين مينويسد: «در پارس در ميان مردمان رسم و 

عادتى نيكو جارى است و آن احترام اعضاء خانواده هاى كهن (اهل البيوتات- واسپوهران) 
 است. در اين واليت دودمانهاى ممتاز را مى ستايند.

بعضى از اين دودمان ها از قديم االيام تا اين زمان رياست ديوانها را دارند. (مقصود شعب 
 . مسعودى نيز از اهل البيوتات پارس نام مى برد.»2 «ادارات است)

______________________________ 
)- ممكن است رسمى را، كه پادشاهان هخامنشى داشته اند، در عهد ساسانيان هم باقى 1(

بوده باشد، اين رسم كه شاهنشاه مرجعا از خانواده سلطنتى يا شش دودمان ممتاز ديگر زن 
اختيار ميكرده است. مادر خسرو دوم از خاندان اسپاهبذ و خواهر وستهم و وندوى بود 

) اما در هر حال اين قاعده استثنا داشته است. يزدگرد اول دختر رأس 273(نلدكه، ص 



الجالوت جهودان را گرفت. خسرو اول دختر خاقان ترك و خسرو دوم شاهزاده خانم رومى 
را بحباله نكاح درآورد. از طرف ديگر شاهزاده خانمهاى ساسانى بافراد شش دودمان ديگر 

ميتوانستند شوهر كنند. دليل آن اسم يكى از خواهرهاى خسرو دوم است، كه او را مهران 
). يوحناى مميكونى نام سردارى را ذكر كرده 140ميگفته اند (نلدكه، ص 

نام و برادرش سورن، كه هر دو خالوى خسرو دوم بوده اند (النگلوا، ج  Vakhtangوختنگ 
 ).373 و بعد 370، ص 1

  و ما بعد.207، ص 2)- جفرافيون عرب، ج 2(
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 وزرگان 

در تاريخ ساسانى، كه در كتاب طبرى قسمتى از آن براى ما مانده، در هر صفحه بنام 
«بزرگان و نژادگان» مصادف مى شويم. هر وقت كه شاهنشاهى بتخت مينشست، بزرگان و 

نجبا براى عرض تهنيت و استماع نطقى، كه پادشاهان على الرسم در آغاز سلطنت خود ايراد 
مى كردند، جمع مى شدند. همين «بزرگان» بودند، كه اردشير دوم را خلع و شاپور سوم را 

. بعضى از همين «بزرگان و نجبا» مصمم شدند، كه اعقاب يزدگرد اول را »1 «مقتول كردند
 و در مذاكراتى كه راجع بپادشاه جديد با منذر امير عرب »2 «از سلطنت محروم گردانند

. در طبرى گاهى بجاى «بزرگان و »3 «بعمل آمد، همين «بزرگان و نجبا» دخيل بودند
 نژادگان» كلمات «العظما و االشراف» كه به معنى بزرگان و رجال ممتاز است، آمده است 

. اصطالحات عربى اهل البيوتات (نژادگان) العظماء (بزرگان)، و االشراف (رجال ممتاز) »4«
. گاهى فقط نام «بزرگان» »5 «ترجمه ادبى كلمات پهلوى واسپوهران و آزاذان وزرگان است 

 .»6 «مذكور شده است 

 از آن جا كه بزرگان در عهد ساسانيان داراى اعتبار و اهميت بوده اند و نامشان در



______________________________ 
 .71 و 70، نلدكه، ص 846)- طبرى، ص 1(

 .91، نلدكه، ص 858)- طبرى، ص 2(

  و غيره.94، 93، 92 و بعد، نلدكه، ص 850)- ايضا ص 3(

 .133، 113، 50- نلدكه ص 883، 871، 835)- طبرى، ص 4(

. راجع به اهل البيوتات مقايسه شود با تركيب بربيتا- 1، يادداشت 71)- نلدكه طبرى، ص 5(
، كه ايده او گرام واسپوهران است. از جمله تركيبات مشابه نزد طبرى  bar -baita -nن 

 ).282، نلدكه، ص 996يكى عنوان الوجوه و العظما ميباشد (ص 

 .386، 361، 69، 48، نلدكه ص 1061، 1045، 846، 834)- طبرى، ص 6(
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رديف نژادگان تيولدار آمده است، شكى نميماند، كه مقصود از بزرگان، صاحبمنصبان 
بزرگ دولت و عاليترين نمايندگان ادارات بوده است. بنابراين عنوان «وزرگان» شامل وزراء 

 .»1 «و رؤساى ادارات نيز ميشده است 

 آزاذان 

هنوز وسعت و درجه شمول اين عنوان كامال معلوم نشده است. احتمال ميرود، كه «آزاذان» 
در اصل نامى بوده باشد، كه فاتحان آريايى در مقابل بوميان مغلوب اختيار كرده بوده اند. 

مسلما نژادها تا درجه اى مخلوط شده اند و در اثر اين اختالط نژادى عده اى از خانواده هاى 
آريايى آزاد به طبقه روستايان مملوك و عبيد يا شهريان كم اهميت تنزل يافته اند. اسباب و 
علل ديگر مثل جنگ و استقراض و تقسيم اراضى و نظاير آن باين تحول و تنزل مدد داده 

است. از خانواده هاى آريايى كه نسبتا خالص مانده اند، بعضى جزء طبقه «واسپوهران» 



شده اند، كه جماعتى قليل ولى مقتدر بوده اند و گروهى جزء طبقات نجباى درجه دوم، كه 
عده آنها در زمان ساسانيان معتنى به است، قرار گرفته اند. اين طبقه در سراسر كشور منتشر 

 بوده و مستخدمين زيردست اياالت و واليات از ميان اين طبقه اختيار ميشده اند.

 ظاهرا همين طايفه نام «آزاذان» را براى خود حفظ كرده بودند.

 گويا «اسواران» را كه گل سرسبد لشگر ساسانيان بشمارند، بايد از اين طبقه دانست. يعقوبى 
 گويد افسران لشگر را »3 « بمناسبت ذكر درجات عهد يزدگرد اول (اوايل قرن پنجم)»2«

اسواران ميخوانده اند. احتمال ميرود كه اغلب اسواران در زمان صلح در امالك خود زيسته و 
 مشغول زراعت و اداره امور رعاياى خويش بوده اند.

______________________________ 
 )- ر ك به پايين تر قسمت تشكيالت مركزى.1(

 .202، ص 1)- چاپ هوتسما، ج 2(

 )- ر ك فصل چهارم و ضميمه دوم كتاب.3(
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قوم ايرانى، كه از قديم ترين ايام بصفات فروسيت و ذوق سوارى معروف بوده است البته 
طبقه اسواران را بعد از نجباء درجه اول، كه عده قليلى بوده اند، بر ساير طبقات مقدم ميدانسته 

 است و چنانكه بعدا خواهيم ديد عنوان اسواران رفته رفته حائز اعتبار اجتماعى مهمى گرديد
»1«.» 2« 

 و »3 «از طرف ديگر طبقات نجباى درجه دوم، كه آنان را كذگ خوذايان (كدخدايان)
 ميگفته اند، اقتدارشان منوط باين بود، كه اداره »5 « (دهقانان- رؤساى قريه)»4 «ديهكانان 

امور محلى ارثا بآنها ميرسيده است. دهقانان بمنزله چرخهاى ضرورى دولت بوده اند. اگر چه 
هنگام حوادث عظيم تاريخى تظاهرى نميكرده اند، لكن از جهت اينكه بنيان استوار كشور و 



تاروپود دولت محسوب ميشده اند، آنان را بايد داراى اهميت فوق العاده دانست. دهقانان پنج 
. بنابر تعريفى كه در مجمل »6 «صنف بوده اند، كه بجامعه هاى مختلف متمايز ميشده اند

، اما غالبا اراضى »7 «التواريخ مى بينيم، دهقان «رئيس و مالك اراضى و قرى» بوده است 
 مزروعى 

______________________________ 
 )- فصل هشتم.1(

 و نيز مقايسه شود با كتاب بارتلمه در 567- 570)- ر ك هرتسفلد، پايكولى، لغات شماره 2(
 و بعد. اين كلمه كه نام طبقه اجتماعى و سياسى است، 34، ص 3باب زبانهاى ايرانى ميانه، ج 

 كتاب 31با اصطالح عقيق مان بذ، كه در كتب مذهبى ذكر شده، يكى است (ر ك به ص 
 را 33حاضر و در باب كذگ خوذاى، كه عنوان شاهزادگان عصر اشكانى بوده باالتر ص 

 به بينيد).

)3-(Kadhagh -Khvadhayan  

)4-(dehkanan  

در اواخر عهد ساسانى كليت يافته و تا  dehkan)- چنين بنظر ميآيد، كه لفظ «ديهكان»5(
برادر هوشنگ شاه  Veghardازمنه اسالمى مصطلح بوده است. طبقه ديهكانان را به ويگرد

داستانى نسبت داده اند (كريستنسن، نخستين انسان و نخستين پادشاه در تاريخ داستانى ايرانيان 
 ).159، 155، 153، 151، 150، 144، ص 1ج 

 .241، ص 2)- مسعودى، مروج، ج 6(

 .7، مقدمه، ص 1)- ر ك مهل ترجمه شاهنامه، ج 7(
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كه ارثا بدهقانان ميرسيد، چندان وسعتى نداشت، چنانكه از اين لحاظ در اكثر نقاط شخص 
دهقان با ساير آحاد رعيت يكسان بود و دهقان كشاورز درجه اول در ديه خود محسوب 

. پس دهقان در مقابل زارعين داراى آن موقع و مقامى، كه نجباى مالك »1 «ميگرديد
داشته اند، نبوده است. از لحاظ ديگر ميتوان دهقانان را نماينده دولت در ميان رعيت خالصه 
گفت، وظيفه عمده او در اين صورت وصول ماليات بوده است. نظر باطالعات محلى، كه 

دهقانان از اوضاع زمين و نفوذ رعايا داشتند، دولت ايران موفق ميشد، كه با وجود لم يزرع 
بودن اغلب نقاط كشور، مصارف فوق العاده جنگها و هزينه گزاف دولتى را تحمل نمايد و 

از عهده برآيد. پس از فتح عرب نيز با وجود خشونتى، كه فاتحين در اخذ ماليات بخرج 
ميدادند، مادام كه با دهقانان متحد نشدند، نتوانستند عايدات خود را بميزانى برسانند كه 

 »2 «شاهنشاهان ساسانى رسانده بودند.

 تشكيالت مركزى وزير اعظم 

 رئيس تشكيالت مركزى وزير بزرگ بود، كه در آغاز هزاربذ لقب داشت.

 (بيونانى: خيليارخوس، كه در ابتداء رئيس فوج هزار نفرى »3 «در عهد هخامنشيان هزارپتى 
 مستحفظ بود) بمقام نخستين شخص كشور رسيد و پادشاه بدست او

______________________________ 
 .440)- نلدكه، طبرى، ص 1(

 )- فان فلوتن، گزارش آكادمى پادشاهى علوم.2(

VIoten, Verhand. d. konikI AKad van Westehschapenvan 

  و بعد.13، ص 1892، امستردام 

)3-(Hazarapati  
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. اين نام در زمان سلطنت اشكانيان باقى ماند و بعهد »1 «امور مملكت را تمشيت ميداد
 خوانده اند و در نامه، كه به »2 «ساسانيان رسيد. ارامنه وزير اعظم ايران را هزرپت درن اريتس 

 و »3 «مهرنرسه صدر اعظم يزدگرد دوم نوشته اند، او را «هزارپت ايران و انيران» گفته اند
 »4 «همين وزير وقتى، كه بارمنيان نامه نوشته بود، خود را «وزرگ فرمذار

______________________________ 
)1-( 

Chiliarchus qui secundum gradum imperi tenebat 

 Hephaistionفصل سوم). در زمان اسكندر، هفس تيون  Conon: كنون  Nepos(نپوس 
در زمان نيابت  AntiPatreاين عنوان را داشت. آنتى باتر perdiccas، و بعد پرديكاس 

را بمقام خيليارخوس رسانيد.  assandreكاساندر pblysperchonسلطنت پليس پرخون 
) در پادشاهان ايران خيليارخوس حائز رتبه اول بوده 48، بند 18بنابر روايت ديودور (كتاب 

  و بعد.227، ص 55است (ر ك ماركوارت، مينوبوگوس، ج 

- cyklopadiepaulyدر دائرة المعارف «پولى ويسووا»- Chiliarchosو كلمه 
Wissowa Realen  ،عنوان هزاربذ در كتيبه پايكولى نيز ديده ميشود (هرتسفلد .)
) و نيز مقايسه شود با «سورسخون» چاپ تاواديا در مجله كاما، 382پايكولى، لغات، شماره 

 .78- 88 و 67، ص 29

)2-(Ariats Hazarapet dran  

 )- به مشابهت عنوان شاهنشاه: «شاهنشاه ايران و انيران».3(

)- صورت صحيح اين كلمه ظاهرا طبق كتيبه كعبه زردشت و كتيبه فيروزآباد (كه ذكر 4(
 . Framharاست نه فرماذار Framadherآن پائين تر بيايد) فرمذار



معذلك در متن سورسخون فرماذار نوشته شده. بارمنى ورزگ فرمذار را ورزگ هرم [آن ] 
). معنى 182- 83خوانده اند (هوبشمان، دستور ارمنى، ص  hrama [na] tar Vzurgتر-

 ).535اين كلمه «فرماندار بزرگ» است (ر ك، هرتسفلد، پايكولى، لغات شماره 

كلمه فرمذار اگر تنها ذكر شود بمعنى فرمانده و ناظر ميآيد و در اصطالح روحانيان زردشتى 
بيكى از مقامات بزرگ اطالق ميشده، ولى مراد از آن معلوم نيست. (وست، متون پهلوى، ج 

 ).286 و 152، ص 2 و ج 145، ص 1
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) استنباط 111 معرفى كرده بود. از مندرجات تاريخ طبرى (نلدكه، ص »1 «ايران و انيران»
ميشود، كه اين كلمه عنوان رسمى وزير بزرگ بوده و عباراتى از يعقوبى و مسعودى نيز 

ديده شده، حاكى از اينكه وزير بزرگ را تا پايان عهد ساسانيان وزرگ فرمذار ميخوانده اند. 
  بود، كه بمعنى مستشار دربار است.»2 «عنوان ديگر وزير در اندرزبذ

 و نام خسرو »3 «از جمله كسانى كه باين مقام شامخ رسيده اند، نام ابرسام در زمان اردشير اول 
 و نام مهرنرسه ملقب به هزاربندگ در دوره يزدگرد اول »4 «يزدگرد در عهد يزدگرد اول 

  بر ما معلوم است.»6 « و نام سورن پهلو در عهد بهرام پنجم »5 «وهرام پنجم 

 اطالعات قليلى راجع بصالحيت و اقتدار وزرگ فرمذار در دست است.

حاجت بگفتن نيست، كه وظيفه او اداره كردن كشور در تحت نظارت پادشاه بود، ولى اكثر 
نيز امور را بنابر راى خود انجام ميداده است و از اين گذشته هنگاميكه پادشاه در سفر يا در 

 جنگ بود، وزير اعظم نايب السلطنه هم محسوب ميشده 

______________________________ 
 .192 و 190، ص 2)- اليزه، النگلوا، ج 1(



 در 100)- ر ك به ضميمه دوم و نيز مقايسه شود با هرتسفلد، پايكولى، لغات، شماره 2(
 اندرزبذ- اندرزبذ تيسفون.

  و بعد.43، ص 10، ج  AO، كريستنسن 9، نلدكه، ص 816)- طبرى، ص 3(

ابرسام در عين حال ارگبذ نيز بوده است، بنابراين بخانواده ساسانيان تعلق داشته. آقاى 
 با كمال لطف رونوشت كتيبه اى را، كه در 1940 ژويه 3گيرشمن ضمن نامه خود بتاريخ 

فيروزآباد يافته اند و از ابرسام ورزگ فرمذار است، براى من فرستاده اند. موضوع كتيبه 
 ساختمان پلى است.

 .97)- البور، ص 4(

  ببعد.108 ببعد و 75 و بعد، نلدكه، ص 868 و 849)- طبرى، ص 5(

 .270، ص 2)- الزار فارپى، النگلوا، ج 6(
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. مذاكرات سياسى تكليف او بود، حتى ميتوانست عند اللزوم فرماندهى هم داشته »1 «است 
. خالصه كالم آنكه چون مشاور خاص شاهنشاه بود، همه شئون كشور را در دست »2 «باشد

. قاعده بهترين وزرگ فرمذاز بايستى شخص »3 «داشت و در هر باب ميتوانست مداخله كند
 و جامع خصال »4 «باشد داراى خرد كامل و رفتار بى نقص، كه در هر باب سرآمد اقران 

 باشد، تا چون »5 «حميده و صاحب احتياط و تدبير وافر و داراى عقل نظرى و عملى كافى 
 سر و كارش با پادشاهى عياش و نكوهيده خصال افتد، بتواند وى را براه راست هدايت كند

»6«. 

عالوه بر آنچه ذكر شد، منصب وزارت اعظم، كه خلفا برقرار كردند و در ميان همه دول 
، از »7 «اسالمى متداول گرديد، تقليد مستقيم از منصب وزرگ فرمذار ساسانيان بوده است 



اين سبب تحقيقاتى، كه دانشمندان عرب در اصول سياست كرده اند و آنچه در باب مقام و 
منصب وزير بزرگ اسالمى گفته اند، عموما در حق وزرگ فرمذار عهد ساسانى معتبر و 

 صحيح است.

ماوردى گويد: وزير اعظم از حيث قدرت با شخص خليفه برابر بود و براى اينكه اطاعت 
 خود را نسبت بخليفه ظاهر كند از اقدامات خود او را مستحضر و آگاه ميكرد.

خليفه هم بسهم خود همه كارهاى وزير خود را بازرسى مى نمود و اقتدار وزير اعظم فقط از 
سه جهت محدود بود. نخست آنكه: وزير اعظم حق تعيين جانشين خود را نداشت. دوم 

 اينكه: نمى توانست باستصواب مردمان از كار كناره كند، زيرا كه عزل 

______________________________ 
 .206 و بعد، نلدكه، ص 866)- طبرى، ص 1(

 .108 و نلدكه، ص 868)- طبرى، 2(

 )- در طول قرن ششم از قدرت ورزگ فرمذار كاسته شده، ر ك ضميمه دوم.3(

 .76. نلدكه، ص 849)- طبرى، ص 4(

  و بعد.81، ص 8، ج  AO)- نمونه آن بزرگمهر ميباشد. ر ك كريستنسن،5(

 .76، نلدكه، ص 849)- طبرى، ص 6(

 .240، ص 13)- انگر در مجله شرقى آلمان، ج 7(
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و نصب او با سلطان بود و ربطى بمردم نداشت. سوم آنكه، بدون اجازه مخصوص پادشاه 
. از »1 «نمى توانست كسى را، كه پادشاه بامرى گماشته، عزل و بجاى او كسى را نصب نمايد



اين سه نكته، نكته دوم مسلما متعلق بعهد خلفا است، زيرا كه اصول خالفت مبتنى بر 
حكومت عامه و دموكراسى بوده است. پس روابط خلفا با وزير اعظم عينا همان ارتباط 

شاهنشاه ساسانى با وزرگ فرمذار است، مگر در خصوص نكته دوم، كه مورد ندارد، 
چنانكه مذكور شد. در كتاب عربى موسوم به «دستور الوزراء» چنين نوشته شده است: 

«پادشاهان ايران بيش از هر سلطانى وزراء خويش را محترم ميشمردند و ميگفتند وزير مرتب 
كننده امور ما وزيور ملك ما و زبان ماست. وزير سالحى است كه حاضر و آماده داريم تا 

 .»2 «خصم ما را در ممالك بعيده هالك كند»

 دين 

مغان در اصل قبيله از قوم ماد بودند، كه مقام روحانيت منحصرا بآنان تعلق داشته است. آنگاه 
كه شريعت زردشت بر نواحى غرب و جنوب ايران يعنى ماد و پارس مستولى شد، مغان 

پيشوايان ديانت جديد شدند. در كتاب اوستا نام طبقه روحانى را بهمان عنوان قديمى، كه 
 مى بينيم، اما در عهد اشكانيان و ساسانيان معموال اين طايفه را مغان »3 «داشته اند، يعنى آثرون 

مى خوانده اند. در اين زمان هم افراد اين طايفه خود را از يك ريشه ميدانستند و مردم هم به 
ايشان چون طبقه خاصى نگريسته و از يك قبيله ميشناختند، كه تكليفشان عبادت خدايان و 

 »4 «اجراى اعمال دينى بود»

______________________________ 
 .242، ص 13)- انگر، مجله شرقى آلمان ج 1(

 .140)- ايضا 2(

)3-(athravan  

 6، بند 23 و ما بعد. آميانوس مارسلينوس، كتاب 279)- ر ك كريستنسن، ايرانيان ص 4(
 .34فقره 
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در زمان ساسانيان روحانيان و نجباى ملوك الطوايف قرين و همدوش يكديگر بودند. و 
معموال در ادوار ضعف و انحطاط دولت براى مخالفت با پادشاه همدست ميشدند ولى جز 
در اين ادوار، اين دو طايفه از هم جدا مانده، هر يك از طريقى سير تكاملى خود را ادامه 

ميداد. آنچه اطالع دارم اينست كه از دودمان نجباى بزرگ ساسانى هيچ فردى بمقام موبذان 
. هميشه روساى روحانيون، از ميان طبقه مغان انتخاب ميشده اند و اين »1 «موبذ نرسيده است 

 و باستناد تاريخ افسانه آميزى، كه داشتند، »2 «طبقه هم بمرور زمان خيلى زيادتر شده بود
براى خود شجره نسب پر افتخارى ترتيب ميدادند، كه از حيث قدمت و شرافت با خاندانهاى 

 »3 «بزرگ پهلو ميزد. ساسانيان نسب خود را بسالطين هخامنشى و كوى وشتاسپ 
(كى گشتاسب)، كه حامى زردشت بود، ميرساندند و اغلب دودمانهاى بزرگ هم بواسطه 

اشكانيان نسب خود را بوشتاسپ مى پيوستند. اما موبدان مدعى بودند، كه نسب آنان 
 »5 « (منوچهر) از سلسله پادشاهان افسانه اى پرذات »4 «بشاهنشاه داستانى ايران منوش چيثر

 .»6 «(پيشداديان) ميرسد، كه خيلى مقدم بر عهد وشتاسپ بوده است 

هيئت روحانيون با دخالتى، كه در امور عرفى ميكردند، آن امور را جنبه مقدس ورنگ 
 ديانتى مى بخشيدند. اين طايفه در كليه مواردى، كه در زندگانى افراد پيش مى آمد

______________________________ 
پسر مهرنرسه (از خاندان سپندياذ) بمقام  Zurvan dadh)- مذكور است، كه زروان داذ1(

 «هيربذان هيربذ» رسيد.

 )- نظير سلسله بزرگ سادات نزد شيعيان.2(

)3-(Kavi Vishtaspa  

)4-(Manush -tchithra  



)5-(paradhata  

 بندهشن ايرانى (چاپ انكلساريا). بنابر شجرة النسبى، 237 ترجمه وست، ص 33)- فصل 6(
) خاندان كارن نيز همين 127- 28، نلدكه، ص 877- 78كه در طبرى مذكور است (ص 

 منوچهر را نياى بزرگ خود ميشمرد.
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حق مداخله داشتند و ميتوان گفت، كه هر فردى من المهد الى اللحد در تحت نظارت و 
 سرپرستى روحانيون بود. «عموم مردمان مغان را مقدس شمرده احترام ميكردند.

امور عامه خلق بر طبق نصايح و موافق پيش بينى مغان ترتيب و تمشيت ميگرفت و مخصوصا 
در دعاوى اشخاص دقت ميكردند و با نهايت مواظبت جريان وقايع را مد نظر گرفته، فتوى 
ميدادند و ظاهرا هيچ چيزى را مردمان درست و قانونى نميدانستند، مگر آنكه بتصديق مغى 

 »1 «رسيده باشد»

اسباب قدرت روحانيون فقط اين نبود، كه از جانب دولت حق قضاوت داشتند و ثبت 
والدت و عروسى و تطهير و قربانى و غيره با آن بود، بلكه علت عمده اقتدار آنان داشتن 

امالك و ضياع و عقار و ثروت هنگفت بود، كه از راه جرائم دينى و عشريه و صدقات عايد 
آنان ميشد. در عمل اين طايفه استقالل تام داشتند و ميتوان گفت كه دولتى در دولت تشكيل 

داده بودند. حتى در زمان شاپور دوم كشور ماد و خصوصا ايالت آتروپاتن (آذربايجان) را 
كشور مغان ميشمردند. در آن نواحى امالك حاصل خيز و ييالقات و ابنيه عالى داشتند، كه 

. »3 « و مغان بنابر قواعد و رسوم خاص خود ميزيستند»2 «ديوار و حصارى حافظ آن نبود
 رؤساى بزرگ اين طايفه بيشك داراى امالك بسيار بوده اند.



روحانيون زردشتى سلسله مراتبى داشتند، كه بسيار منظم بود، اما اطالع مفصلى از آن نداريم. 
 نوشته اند) طبقه بزرگ روحانيون فرودست را »5 « يا مگوگان »4 «مغان (كه آن را مگوان 

 تشكيل ميداده اند. ظاهرا رئيس معابد بزرگ را

______________________________ 
 .26)- آگاثياس كتاب دوم، بند 1(

 )- حافظ بزرگان دين مقام معنوى و روحانى آنان بود.2(

 .35، فقره 6، بند 23)- آميانوس، كتاب 3(

)4-(maguan  

)5-(magugan  
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. از اين طبقه »3 « نوشته اند)»2 «) يا مگومگوان »1 «بلقب مغان مغ ميخوانده اند (و مگوان مگو
. سرزمين ايران از حيث دين بمناطق مختلف »5 « بود»4 «باالتر طبقه موبذان «مگوپت ها»

 تقسيم ميشد. هر ناحيه را موبدى بود.

چندين سنگ قيمتى بدست آمده است، كه صورت و نام موبدان بر آن ها منقوش است، از 
 (موبد اردشيرخوره)، »7 « (موبد خسرو شاذ هرمزد)، ديگر ويذشاهپور»6 «جمله يكى پابگ 

 .»8 «ديگر فرخ شاهپور (موبد ايران خوره شاهپور)، ديگر بافرگ (موبدميشان)

رئيس همه موبدان، كه منزلت پاپ زردشتيان داشت، و بذان موبذ بود. اولين دفعه كه ما نام 
 چنين صاحب مقامى را مى شنويم، آنجايى است، كه اردشير شخصى را، كه ظاهرا ماهداذ

 نام داشته، بمقام موبذان موبذى نصب كرده است. شايد اين مقام پيش از اردشير هم بوده »9«



است، لكن اهميت آن از وقتى باال گرفت، كه دين مزديسنى در كشور ايران صورت رسمى 
 يافت.

 پس از اين شخص نام چند تن از موبذان موبذهاى بزرگ را در دست داريم،

______________________________ 
)1-(maguan  

)2-(mnguan  

و كواذ، كه اولى مغان مغ آتش آذرگشنسپ بود (راجع  Bafarragh)- مهرهاى «بافرگ»3(
 .82به آتش فصل سوم را به بينيد)، هرتسفلد، پايكولى، ص 

)4-(magupat  

خوانده اند.  Magus)- مورخان يونانى و رومى، مغان و موبدان را يكسان «ماگوس»5(
بعكس نزد مورخان ايرانى و عرب كلمه موبذ را مسامحه در مورد كليه مقامات ديانتى 

 روحانيون پارسى استعمال كرده اند.

)6-(pabhagh  

)7-(Vedh -Shahpuhr  

 .79- 81)- هرتسفلد، پايكولى، ص 8(

- 50، ص 10، ج  AO(؛ ر ك كريستنسن، Pahr' (بهر9، نلدكه، ص 816)- طبرى، ص 9(
49. 
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يكى بهگ و ديگر جانشين او آذربذى مهرسپندان، كه در عهد شاپور دوم ميزيسته است. بعد 
 و مهر شاهپور، كه در عهد وهرام پنجم بوده، و ديگر »1 «از او مهروراز و مهراگاويذ

 .»2 «آزاذشاذ، كه در زمان خسرو اول اين مقام را داشته است 

رياست عاليه همه امور روحانى با موبذان موبذ بود، كه در جميع مسائل نظرى دين و اصول و 
 فروع عملى آن فتوى ميداد و سياست روحانى را در دست داشت.

بى شبهه موبذان موبذ حق عزل و نصب مأمورين روحانى را دارا بوده، ولى بنابر ظواهر امور 
شخص او را پادشاه باين مقام نصب ميكرده است. از اختيارات او يكى آن است، كه اگر در 

بعضى نواحى نسبت بدين رسمى كشور نغمه مخالفتى برميخاست و بنا برسم زمان محكمه 
خاصى براى تحقيق و تفتيش امر داير ميشد، شخص او نيز در آن محاكمه دخالت تام 

، راى موبذان موبذ را »4 «. شاه در جميع مواردى، كه با مذهب تماس داشت »3 «مى يافت 
ميخواست. اين شخص، از آنجا كه هادى معنوى و مشاور روحانى سلطان بود، در تمام شئون 

 .»5 «كشور نفوذ فوق- العاده داشت 

 تشريفات مذهبى، كه مستلزم اطالع و تجربه مخصوص بود، در معابد بوسيله 

______________________________ 
 .236، چاپ انكلساريا، ص 33)- بندهشن، وست، فصل 1(

 .213)- برون، منتخب اعمال شهداى ايران، ص 2(

 )- ر ك فصل ششم.3(

 .250، نلدكه، ص 965)- مثال ر ك طبرى، ص 4(

)- راجع بمقام وست موبدان بطور كلى رجوع شود به شاهنامه فردوسى. مقايسه شود. با 5(
، كه طبق آن موبذان موبذ وصيت نامه شاه متوفى را باز نموده، در مقابل 227 و 240نهايه، ص 

پسر و جانشين او ميخواند. راجع بمقامى كه موبذان موبذ در موقع انتخاب پادشاه در بعضى از 



ادوار داشته ر ك فصل ششم. موبذان موبذ اعتراف شنو پادشاه محسوب ميشود، طبرى، ص 
 .97، نلدكه، ص 762
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 خوانده شده است »1 «هيربذان اجراء مى شد. هيربذ همان است، كه در اوستا ائيشرپيتى 
 معنى لفظ هيربذ را «خادم آتش» گفته است. طبرى حكايت ميكند، كه خسرو »2 «خوارزمى 

دوم آتشكده هايى بنا كرد و دوازده هزار هيربذ براى «زمزمه» ادعيه و سرودن اغانى در آن 
. شرافت مقام هيربذان را همين بس، كه هنگام تسلط عرب بر ايالت »3 «آتشكده ها برگماشت 

پارس، در قرن هفتم، يكنفر هيربذ در آن جا فرمانفرما بود و رياست مذهبى را نيز در عهده 
 .»4 «داشت 

در بعضى ادوار عهد ساسانى رئيس كل هيربذان، هيربذان، بعد از موبذ بزرگ، در رتبه اول 
. يكى از هيربذان معروف تنسر است، كه در تأسيس و تشكيل دين »5 «قرار داشته است 

. ديگر زروان داذ پسر مهرنرسه است، كه »6 «رسمى زردشتى با اردشير بابكان همدست بود
 .»7 ««پدر او را نامزد امور مذهبى و قضايى كرده بود»

ازين عبارت طبرى استنباط ميشود، كه انجام بعضى امور قضايى هم از وظايف هيربذان بوده 
 ، كه هيربذان بسمت قاضى فتاوى صادر ميكرده اند.»8 «است. مسعودى صراحة گويد

______________________________ 
)1-(aethrapaiti  

 .13 و 4، ص 1928؛ اونواال، مجله كاما 116)- مفاتيح العلوم، چاپ فان فلوتن، ص 2(

 . محققا در اين عدد اغراق گويى شده.353، نلدكه، ص 1041- 42)- طبرى، ص 3(



) كلمه هيربذ را «حافظ آتش» معنى مى كند. در نهاية 202، ص 1يعقوبى (چاپ هوتسما، ج 
) آمده است، كه هيربذان ميربذ بشاه اطالع داد، كه آتش مقدس خاموش شد 228(ص 

 (پايين تر را به بينيد).

 )- در فصل سوم، جزئيات راجع بآتشكده و عبادت ذكر شده است.4(

 )- نگاه كنيد بضميمه دوم.5(

 .578 و 569، ترجمه، ص 456 و 450، ص 9)- دينكرد، چاپ پشوتن سنجانا، ج 6(

  و نيز مقايسه شود با فصل سوم كتاب حاضر.45- 47، ص 10، ج  AOكريستنسن،

 .110، نلدكه، ص 869)- طبرى، ص 7(

 .156، ص 2)- مروج، ج 8(

 180ايران در زمان ساسانيان، ص: 

ديگر از مأمورين عالى رتبت روحانى، كه نميتوانيم حدود وظايف آنان را تعيين كنيم، 
 است، كه ظاهرا متخصص در مسائل مذهبى و »3 «. ديگر دستور»2 « (استاد عمل)»1 «وردبذ

مباحث معقول و مشاوره قضايى بوده است، كه مسائل معضل و مشكوك را باو رجوع 
 .»4 «ميكرده اند

 مغان اندرزبذ (مگوگان اندرزبذ) «آموزگار مغان» يكى از عناوين موبذان موبذ بوده است 
»5«. 

 روحانيون در روابط خود با جامعه وظايف متعدد و مختلف داشته اند از قبيل:

اجراء احكام طهارت و اصغاء اعترافات گناهكاران و عفو و بخشايش آنان و تعيين ميزان 
كفارات و جرائم و انجام دادن تشريفات عادى هنگام والدت و بستن كستيگ (كمربند 



 و اعياد مذهبى. اگر در نظر بگيريم، كه ديانت زردشتى »6 «مقدس) و عروسى و تشييع جنازه 
در كوچكترين حوادث و وقايع دخالت داشته و هر فردى در مدت شبانه روز بر اثر اندكى 

غفلت دستخوش گناه و گرفتار پليدى و نجاست مى شده است، آنوقت آشكار ميگردد، كه 
 روحانيون طبقه بيكارى نبوده اند و

______________________________ 
)1-(Vardabadh  

. در كعبه زردشت نيز نام يك وردبذ 10، ص 9)- بنونيست، مجله مطالعات ارمنى، ج 2(
 مذكور است.

)3-(Dastvar  

)- اردشير اول براى تدوين اوستا تمام دستورات و موبدان مملكت را جمع نمود. گاهى 4(
 كلمه دستور بطور اعم براى تمام افراد روحانيون زردشتى بكار رفته است.

 و نيز نگاه كنيد به اليزه، هوبشمان، دستور 66، ص 28)- «سورسخون»، تاواديا، مجله كاما، 5(
. ويه پناه، مگوگان اندرزبذ ر ك مقدمه، 50- 51 و هوفمان، ص 99، ص 1زبان ارمنى، ج 

. مقام مس ى مغان، كه در هنگام حمله عرب در دماوند بوده و هم چنان تا يكقرن و 75ص 
نيم بعد از هجرت باقى ماند، مقاميست كه در اواخر عهد ساسانيان وضع شده است 

 ).128(ماركوارت، ايرانشهر، ص 

  كتاب حاضر.52)- راجع بنهادن اموات در دخمه هارك به ص 6(
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هر يك ازين طبقه كه ارثا ثروتى نداشت، بسهولت ميتوانست از راه مشاغل مختلفه خود 
 »1 «توانگر شود.



روزى چهار بار بايستى آفتاب را ستايش و ماه و آب را نيايش نمود. هنگام خواب و 
برخاستن و شستشو و بستن كمربند و خوردن غذا و قضاى حاجت و زدن عطسه و چيدن 

ناخن و گيسو و افروختن چراغ و امثال آن بايستى هر كسى دعايى مخصوص تالوت كند. 
آتش اجاق هرگز نبايستى خاموش شود و نور آفتاب نبايستى بر آتش بتابد و آب با آتش 

نبايستى مالقات نمايد و ظروف فلزى نبايستى زنگ بزند، زيرا كه فلزات مقدس بودند. 
اشخاصى كه بجسد ميت و بدن زن حايض يا زنى كه تازه وضع حمل كرده مخصوصا اگر 

طفل مرده از او بوجود آمده باشد- دست ميزدند، بايستى در حق آنها تشريفاتى اجراء كنند، 
 كه بسى خستگى آور و پرزحمت بود.

، كه از اولياء دين زردشتى است، هنگام مشاهده جهنم در- ميان معذبين، »2 «ارداى ويراز
مثل قاتل و لواط و كافر و جانى، افرادى را هم ديد، كه بسبب استحمام در آب گرم و 

آلودن آتش و آب باشياء پليد و سخن گفتن در حين تناول طعام و گريستن بر اموات و راه 
 رفتن بدون كفش، در رديف ساير گناهكاران، معذب بودند.

در باب مقامات روحانيون تفصيلى در كتاب هيربدستان (قانون نامه روحانيون) و كتاب 
نيرنگستان (رساله عملى در باب اجراء مراسم دينى) مذكور است. اين دو كتاب دو قسمت از 

 هوسپارم نسك است، كه از فصول گمشده اوستاى ساسانى 

______________________________ 
 .44، فقره 20)- دينكرد، كتاب هشتم، فصل 1(

)2-(Arday Viraz  
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. از جمله چيزهايى، كه در هيربذستان شرح داده اند، وظايف آن روحانى است، »1 «ميباشد
كه براى اجراء تكاليف دينى بدهات و قصبات اعزام ميشود و بيان كارهايى است، كه آن 



روحانى در مدت غيبت خود براى تأمين كشت و زرع خويش بايد بكند و همچنين ترتيب 
استخدام زنى يا كودكى است، كه معاونت در اجراء مراسم دينى نمايد. در قسمت ديگر از 

  (رئيس مراسم آتشكده)»2 «هوسپارم نسك مسئله مزدى، كه بايد براى تعليم يك نفر زئوتر
  داد، بحث شده است.»4 « و ساير اعمال روحانى »3«

 .»5 «زارعين هر دهى مكلف بوده اند، كه لوازم روحانى مأمور آنجا را تهيه و آماده كنند

روحانيون نه فقط مأمور اجراء تشريفات مذهبى بودند، بلكه هدايت معنوى قوم و تهذيب 
نفوس نيز بعهده آنان بود. تعليمات بطور كلى اعم از ابتدائى يا عالى بدست روحانيون اداره 
ميشد، زيرا كه فقط اين طايفه همه رشته هاى علوم زمان را در دست داشتند. عالوه بر كتب 

مقدسه و تفاسير آن، ظاهرا كتب بسيار در الهيات و قضائيات منتشر بوده است. اليزه نام يكنفر 
، كه بسبب احاطه بر علوم معقول بلقب افتخارى »6 «موبد «رئيس مغان» را ذكر كرده است 

 همگ دين (يعنى «كسى كه 

______________________________ 
 آورده شده و يك قسمتى از آندو هنوز 28، فصل 8)- خالصه آن در دينكرد، كتاب 1(

؛ ترجمه 1894موجود است. نيرنگستان، چاپ عكسى داراب دستور فلوتن سنجانا، بمبئى 
. 1915، بمبئى  Aerpastan and Nirangastanانگليسى بلسارا. ائيرپستستان و نيرنگستان 

). ليپزيگ 2)تحقيقات ايرانى، ج  Anatol Waagنيرنگستان بتصحيح و تحشيه آناتول واك 
1941. 

)2-(Zaotar  

 )- براى آگاهى از جزئيات راجع بعبادت پايين تر فصل سوم را به بينيد.3(

 .20، فقره 31، فصل 8)- دينكرد. كتاب 4(



. بنابر مندرجات ورشتمان 16، فقره 41، فصل 9)- دينكرد، كتاب 5(
 ، كه كتاب ديگريست از اوستاى ساسانى. Varrhtmansaraskسرنسك 

 .230، ص 2)- النگلوا، ج 6(
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تمام احكام دين را ميداند») ملقب شده بود. موبد مذكور پنج قانون نامه ذيل را، كه حاوى 
 »4 « و پهلويگ »3 « يزپيت »2 « و»1 «كليه آئين مغان است، خوانده بود از اينقرار: انپرتك اش 

( « [قانون نامه ] پهلوى») و پارسيگ دين ( «دين پارسى») و عالوه بر اينها رسوم (مخصوص) 
 موبذان را هم ميدانست.

 در فصل ششم اين كتاب از مشاغل قضايى روحانيون بحث خواهيم كرد.

 ماليه 

. لفظ »5 «شخصى، كه او را واستريوشان ساالر ميخواندند «رئيس ماليات ارضى» بود
واستريوشان ساالر يا واستريوش بذ بمعنى رئيس فالحان است. ماليات ارضى بيشتر تحميل 

فالحان ميشد، و چون ميزان خراج را از روى حاصلخيزى زمين و خوبى و بدى محصول هر 
بلوكى تشخيص ميدادند، مسلما واستريوشان ساالر مأمور بوده است، كه در باب محصول و 

زمين و آبيارى و ساير امور فالحتى مراقبت كند. ظاهرا واستريوشان ساالر رياست اداره ماليه 
را داشته است و تصور ميرود، كه عالوه بر خراج امالك، وصول باج شخصى هم بعهده او 
بوده، زيرا كه لقب هتخشبذ ( «رئيس صنعتگران») يعنى رئيس همه مردمانى، كه كار دستى 

 انجام 

______________________________ 
)1-(Anpartk'ash  



مخفى است  ambard -kesh)- در زير اينصورت ارمنى ظاهرا كلمه پهلوى امبرد كيش 2(
 كه معنى آن تقريبا «مجموعه كامل عقايد ديانتى» است.

)3-(Bozpayit  

بمعنى اعتراف گناهان. اعتراف گناهان، كه در عهد ساسانيان  bazpatit)- پهلوى بزپتت 4(
معمول شد، بدعتى بود، كه ظاهرا بتقليد اديان خارجى (عيسوى؟، مأنوى؟) شيوع يافت، در 

  و ما بعد.437در يادگارنامه مودى، ص  R .Pettzzoniاين باب ر ك پتازونى 

. مقايسه شود با هرتسفلد، پايكولى، لغت نامه، شماره 110، نلدكه، ص 869)- طبرى، ص 5(
274. 
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ميدهند، مثل غالمان و دهقانان و تاجران و غيره، نيز داشته است. بارى شخص واستريوشان 
 ساالر هم وزير ماليه و هم وزير فالحت و صناعت و تجارت بوده است.

از رجالى، كه بمقام واستريوشان ساالر رسيده اند، يكى قبل از جلوس وهرام پنجم بوده 
، ديگر يزدين، كه نصرانى »2 «، ديگر ماه گشنسپ پسر مهرنرسه »1 «موسوم به گشنسپ آذار

 .»3 «بوده و در عهد خسرو دوم ميزيسته است 

از جمله مأمورين عالى رتبه ماليه آماركاران مختلف، يعنى مأمورين وصول و رؤساى 
محاسبات را بايد ذكر كرد شخصى كه داراى مقام ايران آماكار بوده، طى دوره معينى از اين 

، اما وظايف او را در برابر واستريوشان »4 «عهد قائم مقام و نايب وزرگ فرمذار ميشده است 
ساالر درست نميدانيم چه بوده است. يكى ديگر از عمال بزرگ ماليه در آماكار (رئيس 

. ديگر واسپوهرگان آماكار (مأمور وصول »5 «محاسبات دربار يا اقامتگاه شاهنشاهى) است 
 (كه امالء تاريخى آن، شترپو »7 «، ديگر شهريو آماكار»6 «عايدات ايالت واسپوهرگان)



، كه ظاهرا يكنفر مأمور »8 «آماكار است يعنى رئيس محاسبات شهربان- ساتراپ- والى)
 ايالتى بوده است.

 .»9 «ديگر آذرباذگان آماركار (مأمور وصول در ايالت آذربايجان)

______________________________ 
 .57)- دينورى، ص 1(

 .110، نلدكه، ص 869)- طبرى، ص 2(

 .383، نلدكه، ص 1060)- طبرى، ص 3(

 )- ر ك اواخر ضميمه دوم اين كتاب.4(

 .80- 81)- هرتسفلد، پايكولى، ص 5(

  را به بيند.7، يادداشت 128)- تاالتر ص 6(

)7-(shahrpav amarkar  

 .438)- پايكولى، لغت شماره 8(

 .34 تا 26و نيبرگ در مجله انجمن علمى آذربايجان، ص  pachomov)- پاخوموف 9(
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 داشته است. بعقيده آقاى هرتسفلد نگهبان »1 «خزانه دار سلطنتى گويا لقب گنجور
  بوده است.»2 «مسكوكات داراى لقب گهبذ

. باج شخصى بدين طريق وصول »3 «مهمترين درآمد دولتى خراج ارضى و باج شخصى بود
ميشد، كه مبلغ وصولى را دفعة در اول سال تعيين ميكردند و مأمورين اين مبلغ را ببهترين 



اسلوب، كه ممكن بود، در ميان موديان توزيع مينمودند. توزيع خراج ارضى در ميان رعايا 
باين ترتيب بود، كه پس از تقويم محصول هر بلوكى، به نسبت حاصلخيزى زمين از يك 

 ،»4 «ششم الى يك سوم حاصل را دولت ميگرفت 

معذلك مأمورين وصول در هنگام توزيع خراج و وصول آن اجحافات بسيار ميكردند و 
چون مطابق اين روش سال بسال درآمد دولت تغيير ميپذيرفت، ممكن نبود پيشاپيش وضع 

ماليه را معلوم و مصارف را تخمين نمود. عالوه بر اين بازرسى آن هم اشكال فراوان داشت و 
اكثر نتيجه اين ميشد، كه چون جنگى فرا ميرسيد، پول در خزانه نبود، آنوقت وضع 

خراجهاى فوق العاده ضرور ميشد و اين قبيل خراجهاى فوق العاده تقريبا بطريق انحصار بر 
 اياالت ثروتمند غربى، خاصه ايالت بابل، تحميل ميگرديد.

______________________________ 
. بزبان پارسى 126، ص 1، هوبشمان، صرف و نحو ارمنى، ج 33)- كعبه زردشت، سطر 1(

 .123، ص  Iميخواندند ر ك به ايلرس، نامهاى كارداران، ganzabaraباستان آنرا گنزبر

 .247)- پايكولى؛ لغت نامه؛ شماره 2(

بوده (كلمه عربى خراج از آنجا آمده).  Kharagh)- لغت پهلوى ماليات ارضى خراگ 3(
ظاهرا اين كلمه در زمان هخامنشيان از زبان آرامى گرفته شده. ر ك كنيد به مقاله هنينگ 

 .291- 93، ص 1935؛ رم Orientalia Arabisch harag  ،4تحت عنوان: «خراج عربى 

) از يكعشر تا نصت محصول، دورى يا نزديكى بشهر را هم 72)- يا طبق دينورى (ص 4(
 بحساب ميآوردند.
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در كتب اشارات بسيار هست، كه پادشاهان هنگام جلوس، رعايا را از بقاياى مالياتى دوره 
سلف خود معاف ميكردند و اين خراج بخشى براى شاه جديد وسيله جلب قلوب عامه بود. 



وهرام پنجم چون بر تخت نشست فرمان داد، كه از مالياتهاى معوقه، كه ميزان آن بهفتاد 
مليون درهم بالغ ميشد، صرف نظر كنند و ماليات ارضى سال جلوس او را هم يك ثلث 

. فيروز در ايام قحط و غال ملت را عموما از اداى خراج ارضى و باج »1 «تخفيف دهند
 .»2 «شخصى و مالياتهاى مخصوص خيريه و بيگار و ساير تحميالت و عوارض معاف كرد

عالوه بر ماليات رسم بود، كه هدايايى هم بنام آيين ميگرفتند. از اين جمله است، تحفه هايى، 
 تصور مى كنم در اقالم عايدات دولت قلمى، »3 «كه در عيد نوروز و مهرگان جبرا اخذ ميشد

كه مخصوص درآمد امالك خالصه سلطنتى و حقوق خاصه شاهى بوده، از همه بيشتر 
 در ايالت »4 «اهميت داشته است. يكى از جمله حقوق شاهى معادن طالى فارانژيون 

. غنايم جنگى نيز از جمله عوايد غير منظم بود. خسرو دوم در »6 « بوده است »5 «پرس ارمنى 
ضمن تفاخرى، كه بمناسبت غنايم جنگ كرده، گويد، زر و سيم و همه قسم گوهر و مفرغ 
و پوالد و ابريشم و اطلس و پارچه هاى زربفت و چارپا و سالح و زن و كودك و مرد اسير» 

 .»7 «بدست آمد

______________________________ 
 .105، نلدكه، ص 866)- طبرى، ص 1(

 .122، نلدكه، ص 874)- طبرى، ص 2(

)- ر ك فان فلوتن، تحقيق در باب تسلط عرب (گزارش آكادمى پادشاهى علوم هند، 3(
. رسم هدايا و پيشكش تا زمانهاى اخير هم متداول بوده، ر ك 9) ص 1892آمستردام 

 Staates Dieتشكيالت دولت ايران. J .Greehfieldگرزن، ايران و گريفيلد.
Vcrfassung des persischen  راجع بجشن هاى نوروز و 346. ص 1904، برلن .

 مهرگان ر ك فصل سوم كتاب حاضر.

)4-(pharangion  



)5-(pesasmeine  

 .15)- پروكوپيوس، جنگ ايران، كتاب اول، بند 6(

 )- ر ك فصل نهم.7(
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، چنين استنباط مى شود، 561از شرايط صلح خسرو اول و يوستى نيانوس قيصر روم، در سال 
كه در آن وقت عوارض گمركى نيز معمول بوده است، ماده سوم عهدنامه مزبور چنين مقرر 

مى داشت، كه تجار ايرانى و رومى، همچنانكه از اعصار قديم تا آن تاريخ بسوداگرى 
مشغول بوده اند، از آن پس هم مى توانند بتجارت هر قسم متاع بپردازند. اما كاالى آنان بايد 

از دوائر معمولى گمرك بگذرد. در ماده چهارم آن عهدنامه مقرر شد، كه نمايندگان و 
رسوالن رسمى هر يك از متعاهدين در سرزمين طرف ديگر حق استفاده از اسبان چاپار 

دارند و مى توانند بالمانع و بى پرداخت عوارض گمرك تمام اجناسى را، كه همراه دارند 
 .»1 «وارد خاك ديگرى بنمايند

مصارف دولت بيشتر عبارت بود از هزينه جنگ و مخارج دربار و حقوق مستخدمين و ساير 
مصارفى، كه براى گردانيدن چرخ دولت و انجام امور عام المنفعه و آبادانى كشور و بنا و 

تعميرات و ترعه و غيره ضرورت پيدا مى كرد، اما در خصوص امور عام المنفعه غالبا (و شايد 
هم هميشه) ماليات هاى فوق العاده نيز از مردم ايالتى، كه آن امور بنفع آنان تمام مى شد، 
ميگرفتند. دولت عالوه بر بخشيدن ماليات، گاهى هم مستقيما وجه نقد ميان فقرا تقسيم 

 چنين عطايى كرده اند. وهرام پنجم زر و سيم بسيار »2 «مى كرد، مثال وهرام پنجم و پيروز
بخشيد و عطاياى او نه فقط به بينوايان رسيد، بلكه نجبا و اشراف نيز معادل بيست مليون 

درهم دريافت كرده اند وجه امور خيريه، كه از خزانه پرداخته ميشد، ظاهرا بسيار نبوده است: 
پادشاهان ايران عادت داشته اند، كه تا مى توانند، گنج خود را از زر و سيم و اشياء گرانبها 

 توانگر سازند.



______________________________ 
. مقايسه شود با 149در يادگارنامه مودى، ص  Louis H .Gray)- ر ك لوى گرى 1(

 .102 تا 99 شمسى، ص 1307استقالل گمركى ايران تأليف رضا صفى نيا، تهران 

 .110 و 105، نلدكه، ص 873 و 866)- طبرى، ص 2(
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بنابر روايت مؤلفان ارمنى، در موقع جلوس پادشاه، همه مسكوكات خزانه را گداخته و 
باتمثال شاه نو ضرب مى كردند. اسنادى نيز كه در گنج ها ضبط بود، پس از تغييرات 

 .»1 «ضرورى، كه در آن بعمل مى آمد، بنام شاهنشاه جديد رونويس ميشد

 صناعت و تجارت و شوارع 

هيوئن تسيانگ سياح مشهور چينى، كه در آغاز قرن هفتم ميالدى اوضاع ممالك مغرب 
 آسيا را شرح داده است، محصوالت صنعتى ايران را بطور خالصه چنين بيان مى كند.

«محصوالت عمده اين كشور طال و نقره و مس و بلور كوهى و مرواريد نادر الوجود و مواد 
گرانبهاى ديگر است. صنعتگران اين ملك پارچه هاى ابريشمى و پشمى و قالى و چيزهاى 

 ، مسلما صنعت پارچه بافى يكى از صنايع مهمه ايران بوده است.»2 «ديگر مى بافند»

براى وارد كردن ساير رشته هاى صنعتى در كشور و براى كشت و زرع در صحارى لم يزرع، 
از قديم االيام عادت بر اين جارى بود، كه اسيران جنگ را بچند گروه تقسيم كرده در 
قسمت هاى مختلف كشور ساكن مى نمودند، بدين طريق داريوش اول بسيارى از مردم 

 و ارد اسيران رومى را در حوالى مرو جاى گزين ساخت »3 «ارترى را بخوزستان كوچانيد
شاهپور اول نيز اسراى رومى را در گنديشاپور سكونت داد و در آنجا از مهارت روميان در 

 كار مهندسى استفاده كرده و بند معروف 



______________________________ 
 .113، ص 1، شماره 1866)- پاتكانيان، مجله آسيائى، 1(

 .278، ص 2)- بيل، اسناد بودايى راجع بعالم غربى، ج 2(

 .24 و فالويوس فيلوستراتوس، كتاب اول، بند 119)- ر ك هرودت، كتاب ششم، بند 3(
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 دستگير كرده بود، بين »2 «. شاپور دوم اسيرانى را كه در شهر امد»1 ««قيصر» را برآورد
شوش و شوشتر و ساير بالد اهواز جاى داد و اين مردم انواع جديد ابريشم باقى را در آنجا 

. بيشتر اوقات اين قبيل اماكن، كه بوسيله اسرا آباد ميشد، بزودى راه خرابى »3 «رواج دادند
 .»4 «ميسپرد، ولى گاهى هم دوام و ثبات مى يافت 

تجارت خشكى در طرق و شوارع كاروان رو قديم صورت ميگرفت. شاهزاده بزرگ از 
تيسفون در كنار دجله، كه پايتخت بود، شروع ميشد و از حلوان و كنگاور بهمدان ميرسيد. 
در همدان شوارع مختلف منشعب مى شد، يكى بسمت جنوب از خوزستان و فارس گذشته 

بخليج مى پيوست ديگرى برى مى رفت و از آنجا راههايى از كوههاى گيالن و البرز گذشته 
ببحر خزر منتهى مى شد، يا از راه خراسان و دره كابل بهندوستان اتصال مى يافت. راهى هم 

 از تركستان و حوضه تاريم بچين مى پيوست.

از لحاظ ارتباط با دولت روم شهر نصيبين مركز مهمى بشمار مى رفت. از جمله شرايط 
 به نرسه پيشنهاد كرد، يكى اين بود كه شهر نصيبين »5 « ديوكلسين 298صلحى، كه در سال 

بايد، (تنها) نقطه ارتباط دولتين باشد، لكن نرسه اين ماده را نپذيرفت. در زمان آمين مارسلن 
 واقع در نزديكى ساحل شرقى فرات »6 «همه ساله در اوائل سپتامبر بازار بزرگى در شهر بتنه 

 بموجب 410 در آنجا فراهم مى آمد. در سال »7 «مفتوح ميشد، كه متاع چين و كاالى هند
 »8 «فرمان قيصران روم هونوريوس 



______________________________ 
 .2، يادداشت 33)- نلدكه، طبرى، ص 1(

)2-(Amida  

 .186، ص 2)- مسعودى، مروج، ج 3(

، 3، ج  Altertunskunde Eranischeمعرفت دوره باستانى ايران  Spiegel)- اشپيگل 4(
 .660ص 

)5-(Diocletieh  

)6-(Batne  

 .3، فقره 3، بند 16)- آميانوس مارسلينوس، كتاب 7(

)8-(Honorrius  
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نئودوزيوس صغير بالدى، كه مبادله تجارتى با ايران در آنجا جايز بود، چنين معين شد: در 
، در »1 «ناحيه شرق در جانب دجله شهر نصيبين، در غرب در سمت فرات شهر كالى نيك 

 دو شهر نصيبين و سنجار، پس از آنكه خالى »3 «.»2 «شمال ناحيه ارمنستان شهر ارتكزاتا
 .»4 « بروميان واگذار گرديد363السكنه شد، بموجب صلحنامه 

 تجارت دريايى تا اندازه اى حائز اهميت بود، اردشير اول پس از آن كه بر مسن و خاراسن 
 »6 « دست يافت، در عمران بنادر قديم و ايجاد بندرگاه هاى جديد سعى جميل كرد. رينو»5«

گويد: «ايرانيان و اعرابى، كه دولت از روى تدبير در ميان ايرانيان جاى ميداد، رفته رفته 
نيروى دريايى معتنابهى تشكيل دادند. با كشتى هاى رومى و حبشى بود، لكن بعد صاحب 



اختيار آن درياها شدند و نفوذيكه ايرانيان در دريا حاصل كردند، يكى از عللى بود، كه 
 523. در سال »7 «قدرت و شهرت روم را در درياهاى شرق متزلزل و بكلى خاموش كرد»

پادشاه حبشه، براى اينكه با ساكنان حجاز جنگ كند، هفتصد كشتى سبك راه انداخت و 
ششصد سفينه ايرانى و رومى را به يارى خود حركت داد. محصوالت هند و جزيره 

 .»8 «سرانديب را كشتى هاى حبشه براى روميان ميآوردند

______________________________ 
)1-(Callinique  

)2-(Artaxata  

 267، ص 5863)- رينو، روابط سياسى و تجارتى امپراطورى روم با آسياى شرقى، پاريس 3(
 و ما بعد.

 ,Relations poliliques et comnerciales de Tenpire Reinaud romain 
avec LAsie orientale. 

 .11، فقره 7، بند 25)- آمين مارسلن، كتاب 4(

)5-(Kharacene  

)6-(Reinand  

 همين كتاب. راجع بامارات مسن، خاراسن ر 292، نيز مقايسه شود با ص 241)- رينو، ص 7(
 ك رساالت انستيتوى فرانسه،

Inscript. et Bellres- Lettres XXIVb Acad. des 

  و ما بعد.11، ص 14 و بعد؛ همچنين شدر و حسن البصرى، اسالم، 155، ص 



  و بعد.269)- رينو، روابط سياسى او تجارى و غيره، ص 8(
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، اما چون ايرانيان »1 «مهمترين كااليى، كه بصورت ترانزيت از ايران ميگذشت، ابريشم بود
مقدار بسيارى از ابريشم؟؟؟ را كه وارد ميكردند، بخود تخصيص ميدادند، قادر بودند كه 

محصوالت خويش را بهر قيمتى بخواهند بممالك مغرب زمين بفروشند. از قرن ششم ببعد 
اهالى بيزانس بغرس درخت توت و تربيت كرم ابريشم موفق شدند و تا اندازه اى از وارد 

 كردن ابريشم خارجى بى نياز گرديدند.

تركان بتحريك اتباع سعدى خود كوشش ها كردند، تا از خسرو اول اجازه عبور دادن 
 .»2 «ابريشم خود را از خاك ايران حاصل كنند، اما نتيجه نبخشيد

از چيزهايى كه چين از ايران مى خريد، يكى وسمه معروف ايرانى بود، كه قيمت گزاف 
. »3 «ميدادند و ملكه چين هر سال مقدارى براى مصرف شخصى خود ابتياع مى نمود

. احجار قيمتى طبيعى و مصنوعى شام و مرجان و »4 «قالى هاى بابلى نيز طالب بسيار داشت 
مرواريد بحر احمر و منسوجات شام و مصر و مواد مخدره آسياى قدامى از جانب ايران 

 .»5 «بچين فرستاده ميشد

اما راجع بتشكيالت چاپارخانه (پست)، خلفا آنرا بصورتى از ايران تقليد كردند، كه چندان با 
تشكيالت عهد هخامنشى، كه در كتب مورخان يونانى ضبط است، تفاوتى نداشت، پس 

 يقين مى توان نمود، كه در عهد ساسانيان هم بطور كلى همين تشكيالت وجود داشته است.

 اداره چاپار مختص كارهاى دولت بود و با مردم سر و كارى نداشت و فايده 

______________________________ 
 .1، يادداشت 277، ص  II)- مقايسه شود با يوستى، فقه اللغه،1(



؛ شدر، ايرانيكا (رساالت انجمن علمى كونينكن 122)- هرتسفلد، دروازه آسيا، ص 2(
  و بعد.41)، ص 1934

  و بعد.235، ص  Chiresische Studien، مطالعات چينى، Hirtl)- هيرت،3(

 .253)- هيرت، چين و روم شرقى، ص 4(

 .234- 279)- ايضا، ص 5(
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 آن اساسا اين بود، كه ميان مركز و واليات ارتباط سريع و منظمى برقرار كند.

اداره چاپار اشياء و اشخاص و مراسالت را از شاهراه هاى معمور و مهيا حركت ميداد، و 
. »1 «بهمين جهت در منازل بين راه به نسبت اهميت آنها عده اى مالزم و اسب نگاه ميداشت 
گويا در آن زمان قاصد سوار و شاطر پياده وجود داشته است. چنين معلوم ميشود، كه 

شاطرها مخصوص واليات ايرانى نشين بوده اند، چون فاصله منازل در اين واليات خيلى كمتر 
از فاصله منازل در سوريه و نواحى عرب نشين بوده است و چاپارى نواحى اخير را غالبا بعهده 

 .»2 «قاصد شتر سوار واگذار مى كرده اند

 ) ديده ميشود.34عنوان «وازابد» (بازاربد- رئيس بازار) در كتيبه كعبه زردشت (سطر 

______________________________ 
 )اسبى) كه متعلق به چاپار سواره پادشاهى بوده»، - Baghdespanigh)- بغدپسپانيگ 1(

  و يادداشت ناشر.99كتاب خسرو و غالمش، چاپ اونواال، بند 

 Kulturgesch .d .Orients'195- 96، ص 1)- كرمر. تاريخ تمدن شرق، ج 2(
.Krem er  نميتوان بطور تحقيق معين كرد، كه آيا مديران پست مانند زمان خلفا مكلف

بوده اند، در امور واليات مراقبت نموده، بدربار گزارش بدهند يا خير. مراقبتى نظير اين، كه 



تا اندازه مخفى بوده، در بعضى ادوار از وظايف رؤساى محاكم صلح محسوب ميشده است، 
 ولى بعيد نيست، كه بصورتهاى ديگر هم مراقبت هاى سرى در امور معمول بوده باشد.

ايران از زمانهاى بسيار قديم دايره جاسوسى بسيار منظمى داشته است. بنابر برنامه تنسر 
بزرگان در عهد خسرو اول سنگينى بار مراقبت هاى خفبه را احساس ميكردند. عين عبارت 

چنين است: «اما ديگرى كه نبشتى شهنشاه منهيان و جواسيس برگماشت بر اهل ممالك مردم 
جمله از اين هراسانند و متحير شدند، از اين معنى اهل برائت و سالمت را هيچ خوف نيست، 

كه عيون منهى پادشاه را تا مصلح و مطيع و تقى و رامين و عالم و دين و زاهد در دنيا نبود، 
نشايد گماشت، تا آنچه عرض دارد از تثبيت و يقين باشد». از اين عبارت معلوم ميشود كه 
دولت خواسته است تأسيس اين دايره را بنحو خوبى جلوه دهد. اما اصطالح عيون پادشاه 
بمعنى چشمهاى پادشاه، كه بر اين جاسوسان اطالق مى شده، خيلى قديم است و در زمان 

 ).532 و 226هخامنشيان هم معمول بوده است. (نامه تنسر، دارمستتر، ص 
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 سپاه 

 تا زمان خسرو اول سپاه ايران در زير فرماندهى يكنفر سردار بزرگ موسوم به ايران سپاهبذ
. اين سردار اختياراتش بمراتب بيشتر از يك نفر ژنرال فعلى بود. وى در عين حال »2 « بود»1«

 وزير جنگ و فرمانده كل نيرو محسوب مى شد و در عقد صلح اختيار وافى داشت.

از اينكه سردار مذكور عضو دايره كوچك مشاوران شاهنشاه بود، چنين برمى آيد، كه 
تشكيالت و اداره كل سپاه كشور را در عهده داشته و بعنوان وزير جنگ كارهاى ادارات 
جنگى را تمشيت مى داده است. معذلك بايد بخاطر داشت، كه اختيارات وزرگ فرمذار 

محدود نبود و همواره ميتوانست در كارهاى لشگرى دخالت كند و شخص شاهنشاه نيز در 
امور وزارت جنگ، كه از ادارات مهم دولت بوده، غالبا مداخله مستقيم ميكرده است. اغلب 

سالطين ساسانى عالقه شديد بجنگ داشته و در اعمال نظامى شركت مى جسته اند، از اين 



جهت ميتوان فرض كرد، كه ايران سپاهبذ در زمان پادشاهانى، كه خود طبع سلحشورى 
 داشته اند، چندان قدرت و استقاللى دارا نبوده است.

اما در خصوص سرداران دوره اول عهد ساسانى، نمى توان گفت كدام يك مقام ايران 
سپاهبذ داشته اند. در كتب مى بينم، كه گاهى فرماندهان بعض نواحى ايران را هم سپاهبذ 

 . و ظاهرا شاهنشاه كنار نگان و مرزبانان و غيره را»3 «مى گفته اند

______________________________ 
)1-(Eran -Spahbadh  

 موجود است، نلدكه، مقاالت بتسن 7، فقره 10)- تمام اين عنوان در كارنامگ، بخش 2(
 .61، ص 4برگر، 

)- در بعضى كتب «تاريخى چندين بار صحبت از سپاهبذ سواد (بين النهرين) بميان 3(
)، و شاهپوهر، پسر وهرام، در 57مى آيد. وستهم پس از مرگ يزدگرد اول (دينورى، ص 

 ) داراى اين مقام بوده اند. نگاه كنيد به ضميمه دوم.226زمان گواذ اول (نهاية، ص 
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هم براى لشگركشى معين مى كرده است. مورخان بيزانسى و ارمنى و سريانى و غيره بندرت 
اطالعات روشنى در باب القاب سرداران ايران بما ميدهند. گاهى بعضى از اعمال دولت، كه 

شغل آنها كمتر با نظام مناسبت داشته، بسردارى لشگر نصب مى شده اند، مثال از جمله 
سرداران ايرانى، كه فوستوس بيزانسى در تاريخچه جنگهاى شاپور دوم با ارمنستان شمرده 

  نام دبيران دبير و رئيس تشريفات دربار و مباشر كل ارزاق هم مذكور است.»1 «است 

در كتب مؤلفان بيزانسى مخصوصا امثله متعدد مى توان يافت، حاكى از اينكه بعضى سرداران 
(سپاهبذها يا ايران سپاهبذها) از جانب شاهنشاه مأمور مذاكره در عقد صلح ميشده اند. 

 و سياوش ارتيشتاران »3» «2 «چنانكه سورن مأمور مقاوله با يوستى نيانوس قيصر روم شد



  بجانب سرحد رهسپار شده اند، كه داخل مذاكره آشتى شوند»5 «. و سپاهبذ ماه بوذ»4 «ساالر
، كه مهارت و زبردستى او در نصيحت و مشورت و امور جنگى مورد »7 « مهرروس »6«

، از جانب ايران نزد قيصر يوستى نيانوس گسيل شد. بنابر تاريخ »8 «تصديق آگاثياس است 
 سپاهبذ بيشتر جنبه سياسى داشته و اعمال جنگى را مرزبانان اجراء »9 «منسوب به استى ليتس 

. از امتيازات سپاهبذان اين بود، كه هنگام دخول ايشان بخيمه گاه شيپور زده »10 «ميكرده اند
 .»11 «مى شد

______________________________ 
  و بعد.258، ص 1)- النگلوا، ج 1(

 .4، فقره 7، بند 25)- آمين مارسلن، كتاب 2(

 )- پايين تر را به بينيد.3(

 .11)- پروكوپيوس، جنگ ايران، كتاب اول، بند 4(

)5-(Mahbodh  

)6-(Mermeroes  

 .2 ر 22)- 7(

  و غيره.74)- ترجمه ريت، ص 8(

)- راجع به تغييراتى؛ كه بدست خسرو اول در تشكيالت مملكتى انجام گرفت و منجر به 9(
 منسوخ كردن مقام ايران سپاهبذ و تعيين چهار سپاهبذ شد، به فصل هشتم رجوع كنيد.

 .112، ص  I،1866)- پاتكانيان، مجله آسيايى 10(

 .111، نلدكه، ص 869)- طبرى، ص 11(



 195ايران در زمان ساسانيان، ص: 

) نام يكتن از ارتيشتاران ساالرها (يعنى فرمانده جنگجويان) ذكر 13/ 3در كتاب كارنامگ (
شده است. اين لقب را در قرن پنجم ميالدى يكى از پسران مهرنرسه موسوم به كاردار داشته 

 و بعد در زمان كواذ اول سياوش باين مقام رسيده است. طبرى گويد: ارتيشتاران »1 «است 
ساالر «باالتر از سپاهبذ و تقريبا هم رتبه ارگبذ بوده است». از زمان كواذ اول ببعد اين لقب 
در منابع تاريخى ما ديده نميشود و از قراين چنين برميآيد، كه ارتيشتاران ساالر لقب ديگر 
ايران سپاهيذ بوده و خسرو اول جانشين كواذ آن منصب و مقام را منسوخ فرمود. هر چند 

پروكوپيوس گويد، كه سياوش اولين و آخرين شخصى بود، كه لقب ارتيشتاران ساالر يافت 
و كواذ بعد از قتل آن شخص عاليمقام عنوان و مقام او را هم لغو و نسخ كرد، اما بگفته او 

درين باب اعتمادى نتوان داشت، زيرا كه قسمت نخستين اين خبر يعنى اوليت سياوش درين 
مرتبه صحيح نيست، چه پسر مهرنرسه قبل از سياوش حائز اين مقام شده بود، بنابراين قسمت 

 دوم هم قابل اعتماد نتواند بود.

 ميگفته اند. قسمت هايى از پياده نظام »2 «رئيس مستحفظين سلطنتى را پشتيگ بان ساالر
(پايگان) بفرماندهى رئيس خود (پايگان ساالر) در تحت اختيار حكام اياالت بوده و كار 

 و نيز براى محافظت دهات در بعضى از »3 «امنيه و ميرغضب (دژخيم) و غيره را ميكرده اند
 مأموريت مى يافته اند. در پايتخت »4 «نواحى كشور يكدسته تيرانداز برياست يكنفر تيربذ

. آموزگار »5 «سربازان افواج مستحفظ غالبا بسمت دژخيم مجرمين را سياست ميكرده اند
 اسواران (مؤدب اساوره)، كه از مأمورين عالى رتبه بود، بايستى 

______________________________ 
 .111، نلدكه، ص 869)- طبرى، ص 1(

 .61- 62، ص  IV؛ نلدكه، مقامات بتسن برگر،7، فقره 10)- كارنامگ، بخش 2(

 .448)- نلدكه، طبرى، ص 3(



 .61)- هوفمان، ص 4(

. در اوايل دوره عباسيان رئيس قراوالن خليفه سمت 356، نلدكه، ص 1043)- طبرى، ص 5(
 )190، ص 1دژخيم را نيز داشته است. (كرمر، تاريخ تمدن شرق، ج 
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بشهرها و دهات برود، تا مردم جنگجو را به تكاليف جنگى و نظامات مختلفه لشگرى آگاه 
 .»1 «كند

 در فصل پنجم و هشتم اين كتاب تفصيل بيشترى راجع بوضع نظام مذكور است.

 دبيران و ساير عمال اداره مركزى 

  در كشور ايران داشته اند، بسيار جالب توجه است:»2 «نفوذى كه دبيران 

ايرانيان هميشه آراستگى صورت ظاهر امور را مهم ميشمرده اند. اسناد رسمى و نامه هاى 
 خصوصى هميشه مى بايست بصورت مصنوع و سبك مقرر تحرير گردد.

در اين نامه ها نقل قول بزرگان و نصايح اخالقى و پندهاى دينى و اشعار و معميات لطيفه و 
امثال آن وارد ميشد و مجموعه بسيار ظريفى تشكيل ميداد، مقام و رتبه مخاطب و نويسنده را 

در طرز استعمال كلمات كامال رعايت مينمودند. همان عبارت پردازى و تصنعات ادبى، كه 
، در مكاتباتى، »3 «در اغلب كتب پهلوى و در اكثر بيانات پادشاهان هنگام جلوس مى بينيم 

كه زمامداران بزرگ دولت ساسانى فيما بين خودشان يا با دول خارجه ميكرده اند، آشكار 
 است.

، «پيش از اين در ميان ملوك عصر و جبابره روزگار »4 «نظامى عروضى در چهار مقاله گويد
 پيش چون پيشداديان و كيان و اكاسره و خلفا رسمى بوده است 



______________________________ 
 .16 و 15، مينوى، ص 522 و 218)- نامه تنسر، دارمستتر، ص 1(

 ؛ مقايسه شود با كتاب شدر موسوم به 264)- هرتسفلد، پايكولى، لغت نامه، شماره 2(

Esra der Schreiber) Beitrage zur historischen Theologie, 5, 
Tubingen 1930)  

 .47- 48 و بعد، بخصوص ص 39؛ ص 

 )- طبرى و فردوسى و ثعالبى.3(

  و بعد.25، ترجمه همين شخص، ص 24)- چاپ برون، ص 4(
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كه مفاخرت و مبارزات بعدل و فضل كردندى و هر رسولى، كه فرستادندى از حكم و رموز 
و لغز مسائل با او همراه كردندى و درين حالت پادشاه محتاج شدى بارباب عقل و و تميز و 
اصحاب راى و تدبير و چند مجلس در آن نشستندى و برخاستندى، تا آنگاه كه آن جوابها 
بر يك وجه قرار گرفتى و آن لغز و رموز ظاهر و هويدا شدى ... پس از اين مقدمات نتيجه 
آن همى آيد، كه دبير عاقل و فاضل مهين جمالى است از تجمل پادشاه و بهين رفعتى است 

 .»1 «از ترفع پادشاهى»

دبيرخانه دول اسالمى نيز مانند صدارت عظمى تقليد كاملى از ساسانيان است و وضعى كه، 
نظامى عروضى در قرن دوازدهم ميالدى از دبيرخانه عهد خود ميكند، بطور كلى با تكليف و 

 وظايف دبيران زمان ساسانيان تطبيق تواند شد. نظامى عروضى گويد:

«دبيرى صناعتى است مشتمل بر قياسات خطابى و بالغى منتفع در مخاطباتى كه در ميان 
است بر سبيل محاورت و مشاورت و مساصمت در مدح و ذم و حيله و استعساف و اغراء و 



بزرگ گردانيدن اعمال و خرد گردانيدن اعمال و ساختن وجوه عذر و عتاب و احكام و ثائق 
و اذكار سوابق و ظاهر گردانيدن ترتيب و نظام سخن در هر واقعه تا بروجه اولى و اخرى ادا 
كرده آيد پس دبير بايد كه كريم االصل شريف العرض دقيق النظر عميق الفكر ثاقب الراى 
باشد و از ادب و ثمرات آن قسم اكبر و حظ وافر نصيب او رسيده باشد و از قياسات منطقى 

بعيد و بيگانه نباشد و مراتب ابناء زمانه شناسد و مقادير اهل روزگار داند و بحطام دنيوى و 
 .»2 «مزخرفات آن مشغول نباشد»

زبردست ترين منشيان و بهترين خطاطان در دربار استخدام ميشدند و سايرين را بحكام 
 .»3 «واليات ميسپردند

______________________________ 
 ص 1 و نيز ر ك ابن قتيبه، عيون االخبار، چاپ قاهره، ج 27، ترجمه، ص 25)- ايضا ص 1(

  و بعد.42

  و بعد.12، ترجمه، 12)- ايضا، ص 2(

  و بعد.324، بيت 358، ص 5)- فردوسى، چاپ مهل، ج 3(
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پس دبيران سياستمداران حقيقى بشمار ميرفتند، همه قسم اسناد را ترتيب ميدادند و مكاتبات 
دولت را در دست ميگرفتند. فرمان هاى سلطنتى را انشاء و ثبت ميكردند و جزء جمع هزينه ها 

. در مكاتبه با دشمنان و معارضان »1 «را مرتب مى نمودند و محاسبات دولت را اداره ميكردند
پادشاه بايستى بمقتضاى مقام گاهى عادالنه و مسالمت آميز چيز بنويسند و زمانى بتهديد و 

تخويف بپردازند. اما اگر در مصافى خصم برترى مى يافت، حيات دبيران بر باد ميرفت، 
 منشى آخرين پادشاه اشكانى را بدست خود »2 «چنانكه شاهپور پسر اردشير اول داذبنداذ

 .»3 «هالك كرد، زيرا كه از جانب پادشاه خود نامه اهانت آميز باردشير نوشته بود



رئيس طبقه دبيران ايران دبيربذ يا دبيران مهشت ناميده ميشد، كه گاهى نام او در زمره مقربان 
 .»5 « و پادشاه احيانا مأموريت هاى سياسى هم باو محول ميكرده است »4 «پادشاه ذكر شده 

 - داذدبير (دبير عدليه)،1: »6 «خوارزمى دبيران دولتى را چنين ميشمارد

______________________________ 
؛ خسرو اول يكنفر دبير را كه «صاحب نسب و 242، نلدكه، ص 1060)- طبرى، ص 1(

 لياقت و قابليت» بوده است، مأمور نگاهدارى فهرست سپاهيان و مأمور عرض سپاه كرده بود.

)2-(Dadhbundadh  

 .14، نلدكه، ص 819)- طبرى، ص 3(

؛ مقايسه شود با 62، ص  IV؛ نلدكه، مقاالت بتسن برگر،7، فقره 10)- كارنامگ، بخش 4(
 .444نلدكه، طبرى، ص 

) صحبت 341: يزدگرد، رئيس دبيران. در نهايه (ص 232)- كارنامگ همانجا، نهايه، ص 5(
از شخصى مى شود، كه مقام دبيربذ و فرماندارى پايتخت را تواما داشته است. نمى شود 

رئيس ديوان رسايل» يزدگرد اول (طبرى، ص - Yuvanoeتشخيص داد، كه آيا يوانويه 
) مقام ايران دبيربذ داشته است، يا فقط رئيس يكى از شعب دبيرخانه بوده 92، نلدكه ص 859

 است.

 و اونوال، ترجمه عباراتى از مفاتيح 429)- هرتسفلد، پايكولى، فهرست لغات، شماره 6(
 .16- 17 و 5، ص 1928العلوم الخوارزمى، مجله كاما 
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- كذگ آماردبير (دبير عايدات دربار 3، »1 «- شهر آماردبير (دبير عوايد دولت شاهنشاهى)2
- آتش 6- آخور آماردبير (دبير اصطبل شاهى)، 5- گنج آماردبير (دبير خزانه)، 4سلطنتى)، 

 .»2 «- روانگان دبير (دبير امور خيريه)7آماردبير (دبير عايدات آتشكده ها)، 

يكنفر دبير امور عرب نيز در دربار شاهنشاه ايران بود، كه سمت مترجمى هم داشت و مزد و 
 »3 «حقوق او را اعراب حيره بجنس مى پرداختند.

در كارنامگ در رديف ملتزمان ركاب شاهنشاه در موقع شكار، مثل موبذان موبد و ايران 
سپاهبذ و دبيران مهشت و پشتيگ بان ساالر، نام اندرزبذ و اسپوهرگان (معلم واسپوهران) هم 

. عالوه بر دراندرزبذ (رئيس تشكيالت دربار)، كه گويا يكى از القاب »4 «ذكر شده است 
 ، مغان اندرزبذ (معلم »5 «وزرگ فرمذار بوده است 

______________________________ 
  و بعد.47، ص  Esra der Scdretber)- مقايسه شود با شدر،1(

)- يعنى دبير امورى كه مربوط بروان است. طبق وقفنامه ها و غيره كارهاى خيريه را براى 2(
 انجام ميدادند. padd ruvan)روح (پذروان 

 و مقايسه شود با بنونيست، 57در باب مدير يا دبير امور خيريه نگاه كنيد دينورى، ص 
، كه از طرف موزه گيمه بياد ريموند  Etudes d'orientalismesمطالعات شرق شناسى 

. آندرآس- هنينگ، 158، ص  Vچاپ و منتشر شده، Raymonde Linossierلينوسيه 
، (گزارش 2، ج  Mitteliranische Manichaicaادبيات مانوى بزبانهاى ايرانى مياته 

 .2، يادداشت 317)، ص 1933آكادمى پروس، 

؛ هنينگ، بولتن 19 و 8)، ص 1934 (رساالت انجمن علمى گوتينگن 1شدر، ايرانيكا، ج 
 .847، ص 9شرقى، دوره 

 .130)- رتشتين، ص 3(



 بطريق ذيل ميخواند: 61- 62، ص  IV؛ نلدكه، مقاالت بتسن برگر،7، فقره 10)- بخش 4(
اندرزبذى اسپوارگان، اما واسپوهرگان بنظر مرجح ميآيد، مقايسه شود با لغات پايكولى، 

 .109شماره 

 )- ر ك ضميمه دوم.5(
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 را نيز مى شناسيم. دو مأمور بزرگ ديگر »1 «مغ ها) و سگستان اندرزبذ (معلم مامور سيستان)
. «نگاهبانان سالنامه هاى »3 « و ديگر رئيس اداره اطالعات »2 «نيز بود، يكى مهردار سلطنتى 

 .»4 «سلطنتى» هم گويا مقامى بلند داشته اند

غالبا طبرى كلمات «وزيران و دبيران» را چنان بكار ميبرد، كه گويى دو دسته از وزرگان 
(بزرگان) هستند، كه قايم مقام يكديگر مى شده اند. براى مثال اين عبارت طبرى را ذكر 

مى كنيم، كه گويد گاهى همه وزيران و دبيران هنگام جلوس شاهنشاه جديد تغير و تبديل 
 ).53، نلدكه، ص 836مى يافته اند (طبرى، ص 

 هيئت وزراء و عمال درجه اول دولت دستخوش تغير و تحول ميشده اند.

كاهى در تعداد وزراء و در مشاغل آنان تبديلى حاصل مى گشته است. كلمه پهلوى، كه 
، ولى اشخاصى كه، همواره جزء اين طبقه »5 «حاكى از اين طبقه باشد بر ما مجهول است 

بحساب ميآمده اند از اينقرارند: وزرگ فرمذار، موبذان موبذ، ايران سپاهبذ، ايران دبيربذ، 
واسترايوش بذ. در بعضى ادوار هيربذان هيربذ (رئيس كل آتشكده ها) نيز عضو هيئت وزراء 

 بوده و ممكن است در

______________________________ 
 .723 و 194 و 101)- هرتسفلد، پايكولى، لغت نامه، شماره 1(



 )- مقايسه شود با مقدمه ابن خلدون.2(

prolegomenesd'lo n Khaldun, Not et Extr. XVII, P. 53, XX, p. 91. 
Les 

 .235)- نهايه، ص 3(

)- در باب عمال عاليمقام دربار شاهنشاهى و درباريان بطور كلى ر ك فصل هشتم كتاب 4(
 حاضر.

)، كه وزرا عموما لقب 3، يادداشت 444)- نلدكه نخست تصور كرده بود (طبرى، ص 5(
وزيربذ دانسته اند، دانشمند مرحوم در نامه اى، كه باينجانب نوشته گويد از اين عقيده عدول 

، كه در تلمود آمده، عنوان يكى از صاحب- منصبان  gezirpatكرده ام. كلمه گزيرپت 
 پليس بوده.
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  هم در زمره آنان بشمار آمده باشد»2 « (رئيس تشريفات)»1 «قرون آخر دوره ساسانى استبذ
»3«. 

 تشكيالت اياالت 

. »4 «حكام اياالت، ساتراپها يا مرزبانان، نيز از مستخدمين عاليمقام دولت محسوب ميشده اند
 در رديف مرزبان- شهرداران، كه لقب شاه داشته اند، مرزبانان فروتر

______________________________ 
)1-(astabadh  

 ذكر شده است (كتاب منسوب به استيليتس، ريت) 503 و 502)- نام يكنفر استبذ در سال 2(
 .4، يادداشت 128مقايسه شود با ماركوارت، ايرانشهر، ص 



 )- ر ك ضميمه دوم.3(

(، كه در يكى از عبارات آسيب  Shatrapan)شترپان  Shahrabnan)- كلمه شهربان 4(
، چاپ هرتسفلد، مقايسه شود با فهرست لغات، 30ديده كتيبه پايكولى ديده ميشود، (بند 

) ظاهرا نام قديم مرزبانان بوده. مقايسه شود با لقب سابق الذكر شهريو آماركار 978شماره 
 (شهرپو راشترپو مينوشتند و در زبان پهلوى اشكانى خشترپو.

 

Khshatrpav 

 bidhakhshآمده). قطعا در دوره اول ساسانيان حكام اياالت را شهربان يا بذخش 
) گفته اند، لفظ مرزبان بعدها متداول 214هرتسفلد پايكولى، لغت شماره  bitakhsh)بتختش 

شده، چه اين لفظ در كتيبه هاى آغاز دوره ساسانيان ديده نمى شود، حتى در كتيبه كعبه 
زردشت هم كه در آن نام و عنوان بسيارى از حكام دولت ذكر شده است، از اين عنوان 
اثرى نيست. و نيز در قطعات باقيمانده كتيبه پايكولى برخالف انتظار بنظر نرسيده است. 

) بنظر ميرسد در آن 420- 438گمان مى كنم براى اولين بار اين عنوان در زمان بهرام پنجم (
عهد بود كه يكنفر مرزبان بحكومت ارمنستان گماشته شد و نرسه برادر شاه عنوان و مقام 

مرزبان كوشان گرفت، يعنى حكمران واليات سرحدى كوشان (ماركوارت. ايرانشهر، ص 
). در كتيبه كعبه زردشت عناوين و القاب ديگرى، كه با شاه تركيب شده، ديده مى شود 52

 كتاب حاضر). 122(ارمنان شاه، مروشاه، كرمان شاه، سكان شاه و غيره و نيز ر ك به ص 
همچنين عناوين ديگرى كه به خوذاى ختم ميشود مذكور است. عنوان بعضى از شهربانان 

يا اصفهان (گذى  Gadh) و گذ22منجمله شهربان همدان (اهمذان شهرب، سطر 
) آمده 34) و حكمران نيربز (نگريچ شهرب، سطر 32، سطر  Gadhe -shahrabhشهرب 

 است. همچنين عنوان بذخش نيز در آن كتيبه مذكور است.
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 .»2» «1 «نيز بوده اند، كه بر واليات داخلى فرمانروايى ميكرده اند

آميانوس اغلب والياتى را، كه در زمان او تحت حكمرانى بذخش ها و پادشاهان جزء و 
 (بذخش عالوه بر حكومت، رياست اسواران واليتى را »3 «ساتراپها اداره ميشد، نام برده است 

هم عهده دار بوده است). اسامى اياالت ايران بنابر روايت او از اين قرار بوده است: آشور، 
خوزستان، ماد، پارس، پارت، كرمان بزرگ، هيركانى (گرگان)، مرو، بلخ، سغد، سكستان، 

واليت سك هاى ماوراء آمودون، سريكا، هرات، واليت پاروپانيزادها، زرنگ، رخج، 
گدروزى. عالوه بر اين اياالت بزرگ، واليات كوچكترى هم بوده، كه ذكر نام آنها را 

بيحاصل دانسته است. اين قلمدادى كه آميانوس كرده است، جز در مورد سريكا، كه گويا 
مبالغه آميز است، درست بنظر ميآيد دولت شاهنشاهى ساسانيان در قرون سوم و چهارم از 

، پس از »3 «سمت شمال و مشرق توسعه بسيار داشته و برطبق تفحصات آقاى هرتسفلد
 ميالدى واقع شد، كشور ساسانيان در مشرق ايران كنونى 284فتوحات وهرام دوم، كه در 

، كه در آن زمان بسى وسيع تر »4 «شامل ممالك ذيل بود: گرگان (هيركانى) و تمام خراسان 
 از

______________________________ 
 .122)- ر ك باالتر ص 1(

 .14، فقره 6، بند 23)- كتاب 2(

 .43)- پايكولى، ص 3(

) از 37)- هرتسفلد حدود خراسان را در عهد ساسانيان معلوم كرده است (پايكولى، ص 4(
اين قرار: دروازه هاى كاسپين نزديك رى، كوههاى البرز، گوشه جنوب شرقى بحر خزر، 

دره اترك، خطى مطابق راه آهن ماوراء خزر تا لطف آباد، خطى كه از صحراى تجند و مرو 
گذشته و در زير كركى بجيحون ميرسد. موافق مسكوكات سكايى- ساسانى، كه بدست 

آمده، اين خط سرحدى از قلل سلسله جبال حصار گذشته به پامير ميرسيده و از آنجا بسمت 



جنوب مايل گشته و بامتداد قطعه از جيحون، كه بدخشان را در ميان گرفته، سير كرده بقله 
هندوكش ميرسيده است. از آن نقطه خط سرحدى بسمت مغرب برگشته و در امتداد سلسله 

هندوكش و ملحقات آن بجنوب هرات رسيده و در ناحيه جنوب ترشيز و خاف قهستان 
 (كوهستان) را قطع كرده، باز بدروازه هاى كاسپين مى پيوسته است.
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امروز بود، جزء ايران محسوب مى شد و گويا خوارزم و سغد و سكستان، كه حدود آن 
خيلى وسعت داشت با ايالت مكوران و توران نيز ضميمه آن بوده است. از طرفى هم ممالك 

 و اياالت »3 « و مالوا»2 « و كاثياوار»1 «ناحيه وسطاى رود سند و مصب هاى آن شط كچه 
ماوراء اين ممالك جزء قلمرو ساسانى بشمار بوده است، مگر دره كابل و پنجاب، كه 

 .»4 «بكوشانيان تعلق داشته است 

 باستناد بعض منابع عربى گويد، كه اياالت ذيل هر يك تحت فرمانروايى يكنفر »5 «نلدكه 
)، بيت آرامائى، پارس، كرمان، سپاهان، آذربايجان، 430مرزبان بوده است: ارمنستان (بعد از 

طبرستان، زرنگ، بحرين، هرات، مرو، سرخس، نيشابور (نيوشاهپور- ابرشهر)، طوس. بعضى 
از اين واليات وسعت زيادى نداشته و رويهمرفته گويا ساتراپ نشين هاى عهد ساسانى هم 
مانند زمان هخامنشيان داراى حدود ثابتى نبوده است. شاهنشاه بر حسب اقتضا مرزبانان را 

باياالت و واليات ميفرستاده و بنابر مصالح وقت حدود حكمرانى آنان را بزرگ و كوچك 
ميكرده است. ظاهرا در اغلب موارد جنبه لشگرى مرزبانان بر جنبه كشورى آنان رجحان 

داشته است، زيرا نظر بتمركز شديدى، كه دولت ساسانى دارا بود، كارهاى كشورى را 
 اداره ميكرده اند. در زمان جنگ مرزبانان، غالبا »7 « و ديهيك »6 «مأمورين جزء (شهريك 

 .»8 «مانند سرداران ديگر در زير فرمان سپاهبذان بوده اند

در اوايل قرن پنجم ميالدى يكنفر پاذكوسپان تحت فرماندهى سپاهبذ قرار داشت. در زمان 
 .»9 «بهرام پنجم يزدگشنسپ پاذگوسپانى داشت 



______________________________ 
)1-(Katchh  

)2-(Kathiavar  

)3-(Malva  

 .47)- هرتسفلد؛ پايكولى، ص 4(

 .446)- طبرى، ص 5(

)6-(shahrigh  

)7-(dehigh  

 .61)- استيليتس دروغى، ريت، ص 8(

 )- ر ك ضميمه دوم.9(
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. گاهى در كتب ذكر شده است، كه »1 «مرزبانان از ميان نجبا درجه اول انتخاب ميشده اند
. از عالئم مخصوصه افتخارات مرزبان يكى آن »2 «فالن مرزبان قصرى در پايتخت داشت 

 باو عطا شده باشد، و مرزبان- شهردار فرمانفرماى ايالت االن و خزر »3 «بود كه تختى سيمين 
 .»5 «. مرزبان ابرشهر ملقب به كنارنگ بوده است »4 «حق داشت، كه بر تختى زرين بنشيند

  مى گفته اند.»6 «اياالت را باجزائى چند تقسيم كرده، هر يك را يك استان 

حاكم يك استان را استاندار ميخوانده اند. نام استاندار كشكر و استاندار ميشان در كتب 
 نام، كه از دودمان سلطنتى بود، «افتخارا براى »8 «. در نصيبين مردى باباى »7 «مذكور است 



 سمت استاندارى يافت. ظاهرا استانداران، كه مثل مرزبانان قوه نظامى هم »9 «امنيت سرحد»
 ، در اصل مباشر امالك سلطنتى »10 «در اختيار خود داشته اند

______________________________ 
)- يك نفر سورن نام در زمان خسرو اول مرزبان ارمنستان شد (پاتكانيان، مجله آسيايى 1(

). شاهپور وراز، كه در عهد نرسه مرزبان آذربايجان بود، يكى از اشراف 183، ص 1866
 ).229، ص 1درجه اول محسوب ميشده (فوستوس بيزانسى، النگلوا، ج 

 ).69بود (هوفمان، ص  Cosseensشهرين از دوده مهران مرزبان بيت درائى و ناحيه 

پيران گشنسپ، از همين دودمان، مرزبان گرزان و اران و فرمانده چندين هزار سوار بود 
- 24). وهريز؛ كه ظاهرا از خاندان ساسانى بوده (نلدكه، طبرى، ص 87- 79(ايضا ص 

 )، پس از آنكه يمن بتصرف خسرو اول نوشيروان درآمد، مرزبان آنجا شد.223

 .252)- نهايه، ص 2(

 .102، نلدكه، ص 864)- طبرى، ص 3(

 .227)- نهايه، ص 4(

  را به بينيد.2، يادداشت 128)- باالتر، ص 5(

)6-(Istan  

  و بعد.224، ص 1933)- مقايسه شود با هنينگ، مجله هند و ايران، 7(

)8-(Babhai  

 .93)- هوفمان، ص 9(

 .448)- نلدكه، طبرى، ص 10(
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 و احتمال ميرود، كه اين سمت را همواره دارا بوده باشند، حتى وقتى هم كه »1 «بوده اند
حكومت نظامى ايالتى از اياالت بآنان رجوع مى شد، اگر در آن محل از امالك سلطنتى 

 .»2 «چيزى بود، مباشرت و اداره آن را هم بعهده داشتند

تقسيم اياالت به بخش ها فقط از جهت مقتضيات ادارى بوده است. نلدكه گويد كه هر يك 
. در تحت »3 «از بخشهاى كوچك (كه آن را شهر و كرسى آن را شهرستان مى گفته اند

. در رأس »4 «حكومت يكنفر شهريگ بود و اين شهريگ را از ميان دهقانان اختيار مينمودند
 .»5 «ديه و مزارع تابع آن (روستاگ- رستاق) يكنفر ديهيگ قرار داشت 

______________________________ 
در آغاز اطالق ميشده است. بر واليت يا شهرى، كه  Ostan)- در زبان ارمنى كلمه استان 1(

) و افواج ساخلوى استان 215، ص 1تعلق بپادشاه داشت (هوبشمان، صرف و نحو ارمنى، ج 
 را استانيك مى گفتند.

) عنوان 2، يادداشت 59، ص  l)- بعقيده اشتاين (سالنامه هاى بيزانسى و يونانى جديد2(
بوده است و نيز بعقيده او عامل غير مذهبى، كه داراى عنوان  darحكمران استانهاى مهم دار

 ) هرگز وجود نداشته.447- 48رذ باشد (نلدكه، طبرى: ص 

. بايد در نظر داشت، كه در متون پهلوى 239، هوفمان، ص 446)- نلدكه، طبرى، ص 3(
كلمه شهر ظاهرا هميشه بمعنى «مملكت شاهنشاهى» بود و القابيكه جزء نخستين آن كلمه 

شهر است، همواره حاكى از عمال بلند مقامى بوده، كه بر همه كشور حكم آنان نفاذ داشته 
 است.

 ص 1)- شهريگ را به عربى رئيس الكوره ترجمه كرده اند (يعقوبى، چاپ هوتسما ج 4(
). در عراق شهريگ ها يكى از طبقات آزاذان بوده اند، كه فوق ديهكانان محسوب 203



). بنابر روايت 446 مقايسه شود با نلدكه، طبرى، ص 240، ص 2مى گشته اند (مروج، ج 
 واحد ادارى تقسيم نمود 35نهايه، خسرو دوم تقسيمات جديدى معمول داشت و كشور را به 

 ).223(برون، ص 

. ظاهرا ديهيگ- ديه ساالر است (بالدزى، ر ك نلدكه، طبرى، ص 239)- هوفمان، ص 5(
441.( 
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 فصل سوم آيين زردشتى دين رسمى كشور

تأسيس شريعت رسمى- نگارش اوستا در زمان ساسانيان- تفاوت دين زردشتى عهد ساسانى 
با دين زردشتى بعد از ساسانيان- عقايد زروانيه- آتشكده ها- تقويم- اعياد و جشنها- نجوم 

 عاميانه.

ساسانيان از ابتداء با روحانيون زردشتى متحد شدند و اين رابطه محبت در ميان دين و دولت 
 تا آخر عهد آنان استحكام داشت.

، اردشير اول پس از جلوس هيربدان هيربد تنسر را فرمان داد، كه »1 «بنا بروايت پارسيان 
متون پراكنده اوستاى عهد اشكانى را جمع و تأليف كند، تا آنرا كتاب رسمى و قانونى قرار 

 . شاهپور اول پسر اردشير چون بشاهى نشست،»2 «دهند

______________________________ 
)- دو روايتى، كه در كتاب سوم و چهارم دينكرد مسطور است، اهميت خاصى دارد. اما 1(

نكات راجع باوستاى هخامنشى محققا مجعول است. باقى مطالب اين دو روايت ظاهرا تا 
 حدى آميخته با افسانه است. مقايسه شود با ضميمه اول اين كتاب.

 .569، ترجمه 450، متن ص 9)- دينكرد، كتاب سوم، چاپ پشوتن سنجانا، ج 2(



، متن 9؛ ايضا كتاب چهارم، پشوتن سنجبانا، ج  XXXI مقدمه ص 4وست، متون پهلوى، ج 
 .1- 17، فقره 1؛ ارداى وپر از نامگ بخش 414، ص 4، وست، ج 578، ترجمه ص 456ص 
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كتب علمى راجع بطب و نجوم و حكمت را از هندى و يونانى و ساير السنه گرفته، به كتاب 
دينى الحاق نمود. اما بالشك اين روايت بدين صورت صحيح نيست و بعقل درست تر 

مى آيد، كه بگوييم كتبى، كه الحاق كردند، نتيجه قرايح دانشمندان ايرانى بوده، كه در تحت 
تأثير نفوذ يونانى نگاشته بودند، اما نفوذ هند در آن آثار ظاهرا در ازمنه متأخر رسوخ كرده 

 است.

 نهادند، اما »1 «بفرمان شاهپور رونوشتى از اوستاى تنسر در معبد آذرگشنسپ در شيز
مجادالت و اختالفات مذهبى بپايان نرسيد و شاهپور دوم براى ختم اين گفتگوها مجمعى 

برياست اذربذى مهرسپندان، كه موبد بزرگ بود، تشكيل داد. اين انجمن متن صحيح و 
قطعى اوستا را تصويب كرد و آن را به بيست و يك نسك يا كتاب تقسيم نمود، كه معادل 

  باشد.»2 «عدد كلمات دعاى مقدس يثااهوويريو

بنابر سنت، آذربذ براى اثبات اينكه اوستاى مذكور باين صورت نص صحيح است، خود را 
 ) آتش درآورده رخصت داد، تا فلز گداخته بر سينه او ريزند.»3 «بمعرض امتحان (ور-

بنابرين اوستاى ساسانى، كه قسمت كوچكى از آن فعال باقى است و خالصه قسمت هاى 
مفقود آنرا در كتاب هشتم و نهم دينكرد، كه در قرن نهم ميالدى بزبان پهلوى نوشته شده، 

، نه تنها مشتمل بر احكام دينى بوده، بلكه حكم دايره- المعارف بزرگى داشته، »4 «مى بينيم 
كه در آن علوم مختلف مندرج بوده است. علم مبداء و معاد و اساطير االولين و نجوم و علم 

 نسك 21تكوين و امور عامه و طبيعيه و فقهيه و حكمت عمليه عهد ساسانى همه بر اساس 
 اوستا استوار بوده است. بسيارى از متون، كه 



______________________________ 
)- گنج ى شيزگان يا گنج ى شيزيگان يعنى گنزك در ناحيه شيز آذربايجان، ر ك 1(

 و بعد. راجع بمعبد آذرگشنسپ در گنزك پايين تر را 108ماركوارت- مسينا، فهرست، ص 
 به بينيد.

)2-(yatha ahu vairyo  

)3-(ordalie  

 .74- 75)- ر ك باالتر ص 4(
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بزبان اوستايى نوشته شده، ظاهرا اثر قلم اشخاصى است، كه در تدوين اوستاى ساسانى دست 
داشته اند و نيز احتمال ميتوان داد، كه قبل از تدوين اوستاى ساسانى، بعضى از كتب مزبور 

بزبان پهلوى موجود بوده و در آن تاريخ بزبان اوستايى نقل و در كتاب مقدس درج گرديده 
 .»1 «باشد

خالصه نسك هاى اوستا، كه در دينكرد ديده ميشود، از حيث تفصيل بسيار مختلف است. 
دينكرد اطالعات مبسوطى راجع بنسك هاى حقوقى بدست ميدهد، ولى نسك هايى را كه 

 مربوط بعلم مبداء و معاد و تكوين است، در چند كلمه خالصه مى كند.

گاهى شخص بفكر مى افتد، كه چرا قسمت بيشتر اوستاى ساسانى، در ازمنه اسالمى نابود 
شده است. ميدانم، كه مسلمانان زردشتيان را اهل كتاب ميشمرده اند، بنابراين نابود شدن 

كتب مقدس آن طايفه را نميتوان بتعصب اسالميان منسوب كرد و چنانكه ديديم بيشتر 
قسمت هاى اوستاى ساسانى در قرن نهم ميالدى هنوز موجود بوده، يا ال اقل ترجمه پهلوى 

 آنها بانضمام تفسير معروف بزند را در دست داشته اند.



مسلما صعوبت زندگانى مادى، كه در آن تاريخ گريبان گير زردشتيان شده بود، مجال نميداد 
كه نسال بعد نسل اين مجموعه بزرگ مقدس را رونويس كنند و از اينجا پى ميبريم، كه چرا 

نسك هاى حقوقى و نظاير آن در طاق نسيان مانده است، زيرا كه در آن زمان دولت زردشتى 
وجود نداشت و نسك هاى حقوقى بيفايده و خالى از اهميت و اعتبار مى نمود. اما چرا 

نسك هايى را، كه شامل علم مبداء و معاد و تكوين و ساير علوم اساسى بود، حفظ نكردند؟ 
قراينى در دست داريم، كه از روى آن ميتوان گفت شريعت زردشتى در قرن نخستين تسلط 
عرب تا حدى اصالح شده و تغيير پيدا كرده است و زردشتيان خود مايل بوده اند، كه بعضى 
 از افسانه ها و اساطير عامى و بعضى از اعتقاداتى را كه، در فصول اوستا ثبت شده بود، حذف 

______________________________ 
 .46 و 26، ص 1931)- ر ك نيبرگ، مجله آسيايى، 1(
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 .»1 «كنند. راجع باين مطلب در آخر فصل هشتم اين كتاب تفصيلى خواهيم آورد

در هر حال اگر قواعد مذهبى اوستاى كنونى و كتب الهيات پهلوى را، كه فعال در دست 
است، با قطعات پراكنده و اشارات مختصرى، كه راجع بدين ايرانيان عهد ساسانى در آثار 

مؤلفان خارجى (از بيزانسى و سريانى و ارمنى) موجود است، مقايسه و مطابقه كنيم، 
 اختالفات عجيبى مى بينيم و اين اختالفات بيشتر مربوط بقصص و اساطير و علم تكوين است.

در مطالعه رواياتى كه از منابع نصرانى در دست است، بيش از هر چيز يك نكته جلب توجه 
ميكند و آن مقام فائقى است، كه خورشيد در آيين مزديسنى ساسانيان دارا بوده است. 

 يزدگرد دوم باين عبارت سوگند ياد ميكند:

«قسم بآفتاب. خداى بزرگ، كه از پرتو خويش جهان را منور و از حرارت خود جميع 
. و اين پادشاه سه چهار بار سوگند آفتاب را تكرار كرده »2 «كائنات را گرم كرده است»



 وقتى كه روحانيون عيسوى را بترك آيين خود واداشتند، شرط كردند كه بجاى »3 «است 
معبود سابق خود خورشيد را بپرستند و اين نكته در رسائل شهداى سريانى بكرات تصريح 

 قول داد، كه بر جان او ببخشايد، بشرط آنكه »4 «شده است. شاهپور دوم به سيمون برصبعى 
 . در زمانيكه بامر يزدگرد»5 «آفتاب را ستايش كند

______________________________ 
) اوستا در مدارس دينى هميشه سينه به سينه 426- 29 و 8- 14)- بعقيده نيبرگ (دين، ص 1(

حفظ ميشده و تدوين قوانين اوستايى در اثر رقابت اديان خارجى (دين يهود، مسيحى، 
بخصوص مانوى) صورت گرفته است، كه داراى كتب مقدس بوده اند، ولى اين اوستاى 

مدون عمال هرگز اهميتى نداشته است و بهمين علت هم بعدها بعضى نسكهاى ساسانى 
 فراموش شده.

 .197، ص 2)- اليزه؛ النگلوا، ج 2(

 .198)- ايضا، ص 3(

)4-(Barsabbae  

، كه شرور 5، فقره 9، بند 2، كتاب  Sozomene؛ مقايسه شود با سزومن 65)- البور، ص 5(
  بنقل آن پرداخته است.102، ص 14فوكس در مجله كاما، شماره 
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 كشيش عيسوى به تن شاهپور رئيس محكمه »1 «دوم عيسويان ارمنى تعقيب ميشدند، لئونس 
مذهبى چنين گفت: «در ابتداء تو ستايش خورشيد را بما تحميل كردى و حال مدعى هستى، 

كه اين تحميل بنابر فرمان شاهنشاه بوده است و تو ببانگ بلند خورشيد را خواندى و او را 
. در موقع ديگر «خورشيد را باين ترتيب ستايش كردند، كه »2 «باين طريق ستايش كردى»



 بنابر روايت پروكوپيوس (جنگ »3 «چند قربانى با اجراى مراسم مجوسى تقديم نمودند»
 ) از احكام مغان اين بود، كه شمس طالع را بايد ستايش كرد.3ايران، كتاب اول، بند 

 (هور، »4 «حاال به بينيم اين خداى خورشيد كيست؟ در كتابهاى اوستايى يكى از ايزدان هور
 (خورشيد، كه بمعنى خور قادر و قاهر است) نام دارد، اما گويا »5 «خور)، يا هورخشيت 

هيچوقت مقام چندان مهمى نداشته است. پس در حقيقت مغان عهد ساسانى، اگر آفتاب را 
مى پرستيدند، مرادشان هور نبوده، بلكه مهر را ستايش ميكرده اند و اين مهر همان ميثر است، 
كه در يشت هاى عتيق ذكر شده است و همان است، كه بابليان آنرا با شمس، خداى آفتاب 

 .»7 « ساخته بودند»6 «خودشان، يكى دانسته اند و مهرپرستان مغرب از آن 

اليزه عبارت ذيل را از زبان رئيس خلوت پادشاه ايران نقل ميكند: «شما نميتوانيد از پرستش 
خورشيد امتناع بورزيد، زيرا كه خورشيد از پرتو خود عالم را روشن ميكند و با گرمى 

خويش غذاى انسان و حيوان را ميرساند و بسبب خوان نعمت بيدريغى، كه گسترده و سخاى 
 شاملى كه دارد، او را خداى مهر نام داده اند.

______________________________ 
)1-(Leonce  

 .237، ص 2)- اليزه: النگلوا، ج 2(

 .991)- ايضا ص 3(

)4-(Hvar  

)5-(Hvare -Khshaeta  

)6-(Sol invictus  

 .86 و 11)- كومون، اسرار ميترا، چاپ سوم، ص 7(
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. مهر خدايى قادر است و پسر »1 «زيرا كه در ذات او نه مكر و تزوير است و نه جهل و غفلت 
 ».»2 «خدا و ياور دلير خدايان هفتگانه است 

، اورهرمزد حلقه سلطنت بپادشاه عطا ميكند. در »3 «در نقش اردشير دوم، كه در اطاق بستان 
پشت سر شاه مهر ايستاده است و از انوار اشعه، كه بر گرد سرش هاله بسته، شناخته ميشود. 

، كه روى آن اسم صاحب مهر بخط »4 «يك مهر ساسانى هم در موزه برلن محفوظ است 
پهلوى نقر شده است. نام اوهومهر (نوشته شده: هوميتر) است و بمناسبت اين نام هيكل نيم 

تنه مهر را با هاله نورانى در گرد سر نقش كرده و اراده آفتاب را، كه دو اسب بالدار 
ميكشند، طرح ريخته است. در نقوش قديم يونانى اراده آفتاب را، كه دو اسب بالدار 

، لكن »5 «ميكشند. طرح ريخته است. در نقوش قديم يونانى اراده آفتاب را، چهار اسب ميبرد
 بروكسل »6 «در نقشى، كه بر مهر مزبور هست و همچنين در پارچه، كه در موزه سنكان تنر

ديده مى شود، آن اراده را فقط دو اسب ميكشد. چون اين پارچه از روى نمونه عهد ساسانى 
يافته شده، معلوم ميشود، كه در آن زمان بجاى چهار اسب نقش دو اسب را متداول كرده 

 .»7 «بودند)

نصوص متعدده اوستا ثابت ميكند، كه پرستش عناصر طبيعى از اصول ديانت زردشتى بوده، 
چنانكه ميدانيم زردشتيان كمال مواظبت را مرعى ميداشته اند، كه آب و آتش و خاك را 

 آلوده نكنند. مؤلفان خارجى هم اين مطلب را تأييد كرده اند.

______________________________ 
 .227، ص 2)- النگلوا، ج 1(

. در باب نسبت 196، ص 2)- يعنى امش سپنت ها (پهلوى امهرسپندان). اليزه، النكلوا، ج 2(
  و بعد.385مهر با آفتاب ر ك نيبرگ، دين، ص 



 )- ر ك پايين تر، اواخر فصل پنجم.3(

 .108، ص 2، جزوه 41)- هرتسفلد، سالنامه مجموعه هاى آثار هنرى پروس، ج 4(

  و ما بعد.91، ص 1931)- مقايسه شود با نيبرگ، مجله آسيايى 5(

)6-(Cinquantenaire  

 .106)- هرتسفلد، همانجا، ص 7(
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): «ايرانيان احترام آب را بيش از هر چيز واجب ميشمردند، چنانكه 2/ 24آگاثياس گويد (
حتى صورت خود را در آب نمى شستند و جز براى آشاميدن آب دادن به نباتات باين عنصر 

مقدس دست نميزدند». در كتاب ونديداد شرح مبسوطى راجع به آب و تأثير آن در تطهير 
 مندرج است. فقط چيزى، كه در تطهير مؤثرتر از آب محسوب مى شد، بول گاو بود.

. اوستا آتش را پنج نوع »1 «اما آتش در اين آيين خيلى مهمتر از ساير عناصر بوده است 
 مذكور و در تفسير پهلوى آن يسنا مندرج است و در 17 و 11مى شمارد و نام آنها در يسناى 

كتاب بندهشن نيز اسامى اين آتش ها با مختصر اشتباهى نقل شده است. آن آتشها از 
 ، كه آتش معابد (كه آنرا آتش وهرام »2 «اينقرارند: برزسوه 

______________________________ 
)- هرتل در يك سلسله مقاالتى، كه تحت عنوان «منابع و تحقيقات هند و ايرانى» نوشته 1(

است بخصوص در جزوه ششم آن موسوم به «تعاليم آتش نزد آريايى ها» آتش پرستى هنديان 
و ايرانيان قديم را خواسته است اثبات كند. كوشش او بر اينست، كه ثابت كند، كه تقريبا 
همه اصطالحات ديانتى زردشتيان و حتى اصطالحات حكمت عملى معموله آنان، كه در 
زبان فرس قديم هست، درست فهميده نشده و در واقع همه آنها مربوط به پرستش آتش 



است و ايرانيان عنصر آتش را در عالم صغير و كبير نافذ ميدانستند. بعقيده ما آنچه هرتل 
گويد، خالى از حقيقتى نيست، اما تاويلى كه ايشان از متون اوستايى كرده اند، بنظر ما خيلى 
محدود مى آيد و قسمتى از آن بى مطالعه است. اگر چه تاواديا در تأييد قول هرتل داليل و 
حجتهايى از كتب پهلوى استخراج كرده و در اثبات آن كوشيده است. تحول در عقايد و 
افكار دينى ايرانيان، كه قبل از زردشت شروع شده و بعد در اثر اصالحات اين پيشوا قوت 
جديدى گرفت، بعد از او هم ادامه داشته است و در اثر تماس با اعتقادات مردم غير ايرانى 

 آسيايى قدامى تدريجا مفاهيم جديدى باصطالحات دينى عتيق افزوده شد.

در باب عقايد تاواديا در تأييد گفته هاى هرتل ر ك بمطالعات هند و ايرانى تقديم به ويلهم 
 گيگر

Studia Indo- Iranica, Ehrengabe fur Wilhelm Geiger 

  و بعد.237، ص 1931، 

)2-(Berezisavad  

 213ايران در زمان ساسانيان، ص: 

 يعنى آتشى، »1 «ميگفته اند) و آتشى است كه در استعماالت عادى بكار ميرود، و هوفريان 
  آتشى كه در نباتات پنهان است، وازشت »2 «كه در جسم مردم و جانوران است، اوروازشت 

 آتشى كه در بهشت در »4 « آتشى، كه در ابر است، در ابر است، يعنى صاعقه، سپنشت »3«
حضور اهورمزدا ميسوزد. ظاهرا شكوه و اقبالى، كه پيوسته همراه شاهنشاهان حقيقى آريايى 

 و در فارسى فر شده است، مظهر ناسوتى »6 «، كه در زبان پهلوى خور»5 «بوده، يعنى خورنه 
 .»7 «اين نوع پنجم از آتش بوده است 

 ميباشد، »9 « و در زبان فارسى متوسط آذر»8 «آتش مشخص و مجسم را، كه در اوستا آتر
اكثر پسر اهورمزدا خوانده شده. عيسويان گاهى آتش مقدس زردشتيان را دختر اهورمزدا 



ناميده اند، چنانكه هشو نام كشيش عيسوى كه از روى خشم آتش يكى از آتشكده ها را 
خاموش كرد، گفته است: «نه آن خانه خانه خدا، نه آن آتش دختر خدا بود، بلكه دخترى 

 اما احتمال ميرود، كه اعتقاد باينكه آتش دختر »10 «بود دستخوش هوس شاهان و گدايان!»
اهورامزد است، از جمله تغييراتى باشد، كه نزد ارمنيان زردشتى صورت گرفته است، زيرا كه 

 در آثار عاميانه ارامنه،

______________________________ 
)1-(Vohufryana  

)2-(Urvazishta  

)3-(Vazishta  

)4-(Spenishta  

)5-(Xvarenah  

)6-(Khvarr  

 و 16، ص  l و بعد. هرتل، آتش پرستى آريائيها،151، ص 1)- دارمستر، زد- اوستا، ج 7(
 آتش شاهى و آتش پيروزى در اوستا

 

Die awestischen Herrschafts- und Siegesfeuer 

 ).1931(رساالت آكادمى ساكس، 

)8-(atar  

)9-(Adhur  



 .35)- هوفمان، ص 10(
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) از مقدس بودن 2/ 25. آگاثياس (»1 «هنوز هم آتش مجسم را موجودى مؤنث مى شمارند
آتش در نزد ايرانيان سخن ها رانده است. در آن قسمت از اوستاى ساسانى، كه فعال مفقود 

االثر است، مطالب بسيار راجع بآتش الهى و نعماى حاصله از آن و تكاليف انسان نسبت 
 .»2 «بآتش مندرج بوده است 

در علم مبداء و معاد و علم تكوين، كه اجزاء مهمه آن در يشت هاى عتيق موجود است، 
دانشمندان متأخر بسطى داده و اصول آنرا چنان كليت بخشيده اند، كه شامل عمر جهان 

 .»3 «ميشود

 سال است، در سه هزار سال نخستين عالم 12000بنابر اصول مزبور، عمر دنيا بالغ بر 
اورهرمزد (يا عالم روشنى) و اهريمن (يا عالم تاريكى) در جوار يكديگر آرام ميزيسته اند. 
اين دو عالم از سه جانب نامتناهى بوده، فقط از جانب چهارم بيكديگر محدود ميشده اند. 

دنياى روشن در باال و عالم ظلمانى در زير قرار داشته و هوا فاصله آنها بوده است. مخلوقات 
 بودند. سپس اهريمن نور را »4 «اوهرمزد در اين سه هزار سال در حال امكانى (مينوگيها)

 ديده در صدد نابود كردنش برآمد.

 سال با وى طرح افكند اهريمن، 9000اوهرمزد، كه از آينده آگاهى داشت مصافى بمدت 
كه فقط از ماضى آگاه، رضا داد. آنگاه اوهرمزد باو پيشگويى كرد، كه اين جدال با شكست 

 عالم ظلمت خاتمه خواهد يافت. از استماع اين خبر

______________________________ 
  ,Der armenische Volksglaube Abeghian)- ابگيان، اعتقادات عاميانه ارمنيان 1(

 .67، ص 1899ليپزيگ، 



، 58، فصل 12- 15، فقره 57، فصل 11، فقره 35)- مثال رك به دينكرد، كتاب نهم، فصل 2(
 .21فقره 

)- وست روايات بندهشن و زندى و همن يشت (زند بهمن يشت) و قسمت هايى از زاد 3(
، 75، ترجمه كرده است. راجع به بندهشن ر ك به ص 1سپرم را در متون پهلوى خود، ج 

  و ما بعد).44 كتاب حاضر و نيز كريستنسن، كيانيان، ص 1يادداشت 

)4-(Menoghoha  
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اهريمن سخت متوحش شد و مجددا بعالم تاريكى درافتاد و سه هزار سال در آنجا بيحركت 
بماند. اوهرمزد در اين فرصت دست بآفرينش جهان زد و چون كار خلقت بپايان رسيد، 
گاوى را بيافريد، كه موسوم بگاو نخستين است. پس آنگاه انسانى بزرگ خلق كرد بنام 

 معنى حيات مائت- كيومرث) كه نمونه نوع بشر »2 « (بزبان اوستايى گى مرتن »1 «گيومرد
 بود.

آنگاه اهريمن بآفريدگان اوهرمزد حمله برد و عناصر را بيالود و حشرات و هوام ضاره را 
بيافريد، اوهرمزد در پيش آسمان خندقى كند. اهريمن مكرر حمله كرد و عاقبت گاو و 

گيومرد را بكشت، اما از تخمه گيومرد كه در دل خاك نهفته بود، چهل سال بعد گياهى 
 از آن بيرون آمد. دوره آميزش »4 « و مشيانگ »3 «رست، كه اولين زوج آدمى باسم مشيگ 

نور و ظلمت، كه آنرا گميزشن گويند، شروع شد. انسان در اين جنگ خير و شر، به نسبت 
اعمال نيك يابد خود، از باران نور يا از اعوان ظلمت شمرده ميشود. آنكه در راه راست قدم 

 عبور كرده وارد بهشت ميشود و اين »5 «برداشته باشد، پس از مرگ بآسانى از پل چينوت 
پل براى بدكاران بنازكى دم شمشير ميرسد، بقسمى، كه گناهكار بجهنم ميافتد و عذابى 

 شايستى گناه خود مى بيند.



 خواهند »7 « يا برزخ »6 «كسانى كه اعمال نيك و بدشان مساوى است، در عالم هميستگان 
ماند، كه نه كيفرى در آنجا هست نه پاداشى. سه هزار سال پس از ظهور انسان، زردشت 

 براى تعليم خاليق و هدايت آنان بدين بهى ظهور كرد. در موقع ظهور او بيش از

______________________________ 
)1-(Gayomard  

)2-(Gaya maretan  

)3-(Mashpagh  

)4-(Mashyanagh  

)5-(Tchinvat  

)6-(Hamnstaghan  

)- براى اشتقاق اين لغت ر ك به مقاله نيبرگ در مطالعات شرقى، كه بافتخار دستور جى 7(
 .346 در اكسفورد بچاپ رسيده است. ص 1934صاحب الخ در سال 
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 سه هزار سال از عمر دنيا باقى نمانده بود.



در آخر هر هزار سال از ذريه زردشت كه در درياچه اى پنهان است، يكنفر منجى يا 
  (در اوستا: سوشيانت) بطور خارق العاده قدم بعالم هستى مينهد.»1 «سوميانس 

در وقت تولد آخرين منجى كه سوشيانس خاص باشد. جنگ قطعى بين خير و شر 
درميگيرد. دليران و ديوان داستانى مجددا براى نبرد بدنيا ميآيند و عاقبت همه مردگان 

 بر زمين افتد و زمين مشتعل گردد، بقسمى »2 «برخيزند و ستاره دنباله دار موسوم به گوچهر
 كه همه معادن و فلزات گداخته شوند و چون سيل سوزان جارى گردند.

جمله آدميان از زندگان و مردگانى، كه زنده شده اند، بايد از اين سيل بگذرند و آن سيل 
براى نيكان چون شير گرم و ماليم خواهد شد. مردمان پس از اين امتحان ظاهر شده ببهشت 

درآيند. بعد از آخرين مبارزه كه خدايان با ديوان كنند، جنود اهريمن شكسته شود و اهريمن 
الى االبد در ظلمات فرو رود، زمين صاف و مسطح گردد و جهان پاكيزه و مطهر شده، 

 گويند، كه بمعنى تصفيه و »4 « فرشكرد»3 «بى شايبه كدورتى ابد االباد بماند. اين حالت را
 ).»5 «تجديد است (در اوستايى فرشوكرتى 

 و ما بعد و 193، ص 1929نيبرگ در چند مقاله مندرج در مجله آسيايى (شماره اول سنه 
 و ما بعد) با دقت نظر فوق العاده مطالب و 193 و ما بعد و 1، صفحه 1931شماره دوم، 

اشارات پراكنده اى، كه در فصل نخستين كتاب بندهشن راجع بتكوين عالم هست بيرون 
 . از جمله ثابت ميكند، كه در فصل اول »6 «كشيده و تنظيم كرده است 

______________________________ 
)1-(Soshyans  

)2-(Gotchihr  

است (شدر، صورت  Transfiguration)- معنى اين اصطالح دينى تبديل صورت 3(
 و بعد؛ 29، ص 1). مقايسه شود با لومل، مجله ايران و هند، ج 114اصلى الخ، ص 



، ص 1931 و ما بعد: نيبرگ، مجله آسيايى 132، ص Worter und gachen  ،12يونكر
  و ما بعد.86

)4-(Frashkard  

)5-(Frashekereti  

 )- در قسمت اول اين سلسله مقاالت مؤلف فصل اول و سوم بندهشن و چند قسمت-6(
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، عبارات مفصلى داخل شده است، كه متعلق »1 «كتاب بوندهشن معروف به «بندهشن ايرانى»
بعقايد زروانيه است. ولى در بعضى قسمت هاى آن تصرفاتى بقلم يكنفر غير زروانى بعمل 
آمده است. عبارتى كه در اين فصل گنجانيده اند، گويا در متن اصلى بندهشن، كه هر دو 

نسخه فعلى بندهشن از آن گرفته شده، موجود بوده است، زيرا كه در نسخه «بوندهشن 
 .»2 «هندى» هم آثارى از آن ديده ميشود

 اين كتاب نگاشته ايم؛ اكنون مفصلتر از آن »3 «اما راجع بآيين زروانيان مختصرى در مقدمه 
 سخن ميرانيم.

) گوهر نيكى و گوهر بدى را باين عبارت نام 30 ر 3در يكى از عبارات گاثاها (يسناى 
برده اند: «دو گوهر قديم همزاد، كه توأمان اعظم نام دارند». بنابراين عبارت ظاهر چنين است 

. برطبق روايتى »4 «كه زردشت باصلى اقدم، كه پدر اين دو گوهر بوده، عقيده داشته است 
 در دست است، معلوم »6 « موسوم به اودموس روديوس »5 «كه از يكى از شاگردان ارسطو

 ميشود، كه در زمان هخامنشيان راجع باين خداى 



______________________________ 
از مينوگى خرذ و قطعه از يك متن سريانى را (كه ظاهرا متعلق بعهد ساسانيان است) بخط 

 ).85، ص 2التين عينا نقل كرده و ترجمه آنرا نيز آورده است. (نگاه كنيد نيبرگ، ج 

 ، يادداشت را ببينيد.75)- دو باب دو نگارش بندهشن باالتر ص 1(

)- در متن نيبرگ عباراتى هست، كه من بطرز ديگر تعبير ميكنم. ولى اين اختالف مربوط 2(
 بكليات مطالب او نيست.

 و مجله 4، فصل  The I ersian Religion. نگاه كنيد بنونيست، دين ايرانى 52)- ص 3(
 و بعد، تحقيقات نيبرگ، كه ذكر آن گذشت، و مقاله اى از شدر در 287، ص 1929آسيايى، 

  و ما بعد.2113، ص Deutsche Litesaturzeitung  ،1932مجله ادبيات آلمانى 

  و ما بعد.102)- نيبرگ تعبير ديگرى كرده است (دين، ص 4(

 .322، ص 1، ج  de primis principiis)- داماسيوس،5(

)6-(Eudemos Rhodlos  
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نخستين، اختالف عقيده بسيار بوده است و موجب مباحثات و مناقشات بسيار در الهيات و 
 نجوم ميشده است، زيرا كه جماعتى آن خداى واحد قديم را مكان (بزبان اوستايى ثوش)

 و »4 « ميدانسته اند. عقيده دسته اخير پيش برده »3 « به پهلوى)»2 « و جماعتى زمان (زرون »1«
آيين زروان پرستى را پيروان ميترا قبول كردند در كتيبه آنتيوخوس اول پادشاه كماژن، كه 

 ( »5 «در مقدمه اين كتاب ذكرى از آن بميان آمد و بعدا نيز خواهد آمد، نام زرون اكرن 
  نوشته اند.»6 ««زمان بيكران و نامتناهى») را بلفظ يونانى خرونوش آپيروس 



مانى كه در زمان نخستين پادشاهان ساسانى بدعوت برخاست، چون ميخواست گفتار خود را 
 با اعتقاد زردشتيان زمان خويش موافق كند، خداى اعلى را زروان ناميد.

دليل اينكه آيين مزديسنى در زمان ساسانيان بصورت زروان پرستى بوده، اين است، كه نه 
، بلكه يك دسته از »7 «تنها كلمه زروان در آن عهد با نام اشخاص بسيار تركيب شده است 

  مؤيد اين مدعاست،»8 «عبارات مورخان يونانى و ارمنى و سريانى 

______________________________ 
)1-(Thvasha  

)2-(Zrya  

)3-(Zurvan ياZervan  

)، مغان ماد قبل از گرويدن بدين زردشت 388)- بنابر عقيده نيبرگ (دين، ص 4(
 زروان پرست بوده اند.

)5-(Zrvan akarana  

)6-(Khsonos Apeirns  

 )- وزن دنك، چگونگى تعاليم زردشت 7(

 

Zarathustros Wesendonh, Das Wesen der Lehre 

 .19، ص 1927ليپزيگ 

 و بعد نيبرگ، 47)- كريستنسن، تحقيقات درباره مذهب زردشت در ايران قديم، ص 8(
 و ما بعد. درباره متون ايرانى 587، ص 7 و بعد. دومناس، بولتن شرقى، ج 380دين، ص 



، 9، بولتن شرقى، ج Zurvanika  ،3 -1، زروانيكا Zaehnerراجع به زروان ر ك تسنر
  و بعد.871 و بعد و 573 و بعد و 303ص 
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 ميالدى) است. كتاب تئودور 360- 428كه قديمترين آنان تئودور موپسوستى (حدود 
 و در »2 « مقدار قليلى از آن استخراج نموده »1 «مذكور از ميان رفته است، لكن فوتيوس 

دست است. فوتيوس چنين گويد: «تئودور در كتاب خود عقيده ناپسند ايرانيان را كه 
 (زروان) »4 « (زردشت) آورده است، شرح ميدهد. مقصود اعتقاد به زاروام »3 «زارادس 

 يكى دانسته است. »5 «است، كه زردشت او را خداى همه جهان شناخته و او را با قضا و قدر
 (اورمزد) از او بوجود بيايد و هورميسداس بوجود »6 «زاروام قربانى كرد، تا هورميسداس 

 آمد، ولى شيطان هم مقارن آن حال از او تولد يافت ...»

  و ماربهاى بطريق »9 « و اليزه »8 « (قرن پنجم)»7 «مؤلفان ارمنى عيسوى مذهب به از نيك 
 (قرن ششم) و دو نفر نويسنده سريانى موسوم به آذرهرمزد و اناهيذ، كه با موبد بزرگ »10«

 مباحثه و مجادله قلمى داشته اند، و تئودور »11 «زردشتى (در قرن پنجم يا بعد از آن)
 »14 « و مؤلف گمنامى، كه كتاب او را نيبرگ »13 « سريانى »12 «باركنائى 

______________________________ 
)1-(Photios  

 .81)- كتاب 2(

)3-(Zarades  

)4-(Zarouam  

)5-(Tykhel  



)6-(Hormisdas  

)7-(Eznik  

 .375، ص 2)- النگلوا، ج 8(

)9-(Elisee  در باب «فرمان مهرنرسه» مطالبى در كتاب اليزه هست، 190، ص 2النگلوا، ج .
 كه شرح آن پايين تر در فصل ششم بيايد.

)10-(Marabha  ،265، ص 3زاخو، كتب حقوقى سريانى. 

  و بعد.34)- نلدكه، مجادالت قلمى سريانيان بر عليه مذهب ايرانيان، ص 11(

 و ما بعد. بنونيست، جهان شرقى 105)- پونيون، كتيبه هاى ماندائى جامهاى خوابير، ص 12(
  و بعد.170، ص 1934

)13-(Theodore bar Konar  

)14-(I  و بعد.238، ص  
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 (قرن هفتم) كه توسط »1 «از سريانى ترجمه و طبع كرده است، و كتاب يوحنان برپنكايى 
، همه راجع بقصه زروان اشاراتى دارند كه در اين جا خالصه »3 « كشف شده است »2 «مناس 

 ميشود:

 زروان خداى اصيل قديم، قربانى ها كرد شايد فرزندى بيابد و او را اوهرمزد بنامد.

بعد از هزار سال قربانى دادن، از مؤثر بودن قربانى هاى خود بشك افتاد، عاقبت دو پسر در 
، يكى اوهرمزد، كه قربانى ها بنام او كرده بود، ديگر اهريمن، كه زاده »4 «بطن او موجود شد



شك و ترديد او بود. زروان پادشاهى عالم را بكسى وعده داد، كه اول بحضور او بيايد. پس 
 را بشكافت و در مقابل او ظاهر شد. زروان پرسيد: «كيستى؟». »5 «اهريمن پيكر پدر خويش 

 اهريمن در پاسخ گفت: «منم پسر تو». زروان گفت:

«پسر من معطر و نورانى است و تو متعفن و ظلمانى هستى». در اين اثنا اوهرمزد با پيكرى 
معطر و نورانى پديدار شد. زروان او را بفرزندى شناخت و باو گفت: «تا امروز من از براى 

تو قربانى ها كرده ام، ازين پس تو بايد براى من قربانى كنى». اهريمن پدر را بوعده، كه داده 
بود، متذكر كرد، كه پادشاهى عالم را بكسى ميدهد، كه اول حاضر شود. زروان گفت نه 

، اما پس از انقضاى اين مدت، اوهرمزد بايد تنها پادشاهى »6 «هزار سال ترا حق سلطنت دادم 
 كند.

 و 9000و اما راجع بعمر آفرينش، اختالفاتى در منابع ما موجود است. گاهى طول آن را 
 12000 سال عقيده زروانيان و 9000، كه »7 « سال گفته اند، بنونيست گويد12000گاهى 

 سال اعتقاد مزديسنان غير زروانى است. نيبرگ برخالف عقيده 

______________________________ 
)1-(Yohannan bar penkaye  

)2-(Menasce  

  و بعد.587، ص 9)- بولتن شرقى، ج 3(

 )- يا در بطن زنش خوشيزگ (بنابر عقيده اناهيذ).4(

 )- يا بطن مادرش را بنابر عقيده اناهيذ.5(

 ).73، ص 2)- بنابر تعبير نيبرگ اورمزد هميشه سرور اهريمن بوده است (6(

 )- دين ايران بنابر كتب معتبر يونانى، فصل چهارم.7(
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 9000 و بنابر اعتقاد مزديسنان غير زروانى 12000، كه عمر جهان بنابر رأى زروانيان »1 «دارد
 سال، حتى در قسمت هاى غير زروانى آن 12000است، اگر چه در كتاب بندهشن تصريح به 

ديده ميشود. بنظر من اختالف در عدد سنوات حاكى از اختالفات اين دو فرقه نيست، سبب 
اين تفاوت آن است، كه چه زروانيان و چه مزديسنان گاهى سه هزار سال آغاز جهان را، كه 
كائنات در حال امكانى و جنينى بوده، بحساب ميآورند و گاهى نمى آورند. در تمام روايات 

 سال گفته اند و در اين اختالفى نيست. اما 9000اعم از زروانى و غير زروانى مدت جنگ را 
اينكه در تواريخ از نيك و اليزه آمده است، كه زروان قبل از تولد اهريمن و اوهرمزد هزار 

 سال باز بيك مدتى از عمر جهان قائل 9000سال قربانى داد، دليل اينست كه زروانيان قبل از 
 بوده اند.

پس معلوم ميشود، كه مزديسنان عهد ساسانى در خصوص آفرينش بيشتر تابع عقايد زروانيه 
بوده اند. در افسانه اى كه مؤلفين مسيحى آورده اند، تفصيل اين اعتقاد را مى بينيم ولى شكل 
عاميانه و درشت آن را نقل كرده اند. اما از آنچه متعلق بالهيات زروانيه است، اگر بخواهيم 

اطالع وافى بيابيم بايد باقتفاى نيبرگ، بكتب پهلوى خاصه كتاب بندهشن مراجعه كنيم. در 
 هم متعلق »2 «نسخه ايرانى اين كتاب مطالبى از زروانيه مذكور است. كتاب مينوگى خرذ

. چنانكه گفتيم در آغاز »3 «بفرقه زروانيه است، اما در باب تكوين عالم چندان بحثى نميكند
كار جهان بحالت مينوگيها يعنى امكانى بود. در اين دوره فقط زروان يا زمان يا قضا وجود 

 بالفعل داشت. بموجب 

______________________________ 
  و ما بعد.232، ص 2)- 1(

)2-(Menoghe Khardh  



)- عقايد زروانيه راجع بآفرينش در كتاب ديگرى، كه در اصل بزبان پهلوى بوده و امروز 3(
ترجمه فارسى آن در دست است، نيز بيان شده، اين همان كتابست، كه آنرا علماى اسالم 

در مجله تاريخ اديان، ج  Blochet؛ چاپ بلوشه 123ميگويند، ر ك وست، فقه اللغه، ص 
 Z endhandschriften و ما بعد و نيز مقايسه شود با كتاب متون خطى زند40، ص 37

  و بعد.152تأليف بارتلمه، ص 

 222ايران در زمان ساسانيان، ص: 

، زروانيه ادعا مى كنند، كه نور اصلى، اشخاصى نورانى و ربانى ابداع »1 «روايت شهرستانى 
كرد و بزرگترين آنها زروان نام داشت. شرحى را كه در بعض روايات سريانى مثل اقوال 

 سابق الذكر مى بينيم، مى- توان با اين قول »2 «تئودور بار كنائى و آذرهرمزد و مؤلف گمنام 
شهرستانى تطبيق كرد از اينقرار، كه زردشتيان در ازاء چهار عنصر، باصول اربعه ذيل معتقد 

. آخرين اين چهار اصل پدر »7 «، زروان »6 «، زروكار»5 «، فرشوكار»4 «. اشوكار»3 «بوده اند
اورمزد (و اهرمن) بوده است. مورخ گمنام مذكور گويد آنكه اورمزد را بوجود آورذ، 

 ثابت مى كند، كه زروان را خداى چهار »8 «فرشوكار بود. نيبرگ باتكاء تحقيقات مهمه شدر
صورت ميدانسته اند. بيان مطلب آن است، كه پيروان اين آيين اعتقاد داشته اند، كه زروان در 
سه مظهر از اسم و صفت خود تجلى ميكند و ذات او نيز رابع آن سه مظهر ميشود، پس يك 

. »9 «ذات در چهار صورت متجلى است و اين تجلى چهارگانه هم متعدد و مكرر است 
زروان در اين تربيعات بدو اعتبار متجلى است: گاهى از حيث ارتباط با فلك و گاهى از 

جهت ارتباط با قضا و قدر در بعضى روايات اين دو اعتبار را با هم تركيب كرده اند. بعقيده 
نيبرگ يك شكل ديگر هم هست، كه مؤلفين سريانى سابق الذكر نقل كرده اند و بايد بر اين 
تربيعات افزود و آن شكل را بايد تربيع ارضى زروانيه نام نهاد يا تربيع درجات حياط گفت از 

 اينقرار:

______________________________ 
 .277، ص 1، ترجمه هاى بروشر، ج 183)- چاپ كورتن، ص 1(



- 41، ص 1؛ نيبرگ، ج 35- 36؛ نلدكه، جدال قلمى سريانيان، ص 162)- پونيون، ص 2(
240. 

 .85، ص 2)- تئودر بركونائى، نگاه كنيد نيبرگ، ج 3(

)4-(Ashoqar  

)5-(Frashoqar  

)6-(Zaroqar  

)7-(Zurvan  

  و ما بعد.135)- صورت اصلى الخ، ص 8(

 .108، ص 2)- ج 9(

 223ايران در زمان ساسانيان، ص: 

 - اشوكار (در عوض ارشوكار) كه «بمعنى بخشنده قوت رجوليت» است.1

 - زروكار يعنى «كسى كه پير ميگرداند».3- فرشوكار به معنى «درخشان كننده». 2

مقصود از تجلى زروان باين سه صورت آن است، كه ذات زروان جامع حاالت سه گانه 
 .»1 «صباوت و كهولت و شيخوخت است 

باعتبار ديگر هم زروان بدو صورت تجلى ميكند، گاهى او را زروان اكنارگ گويند يعنى 
زمان سرمدى و نامتناهى و بى كناره و گاهى زروان ديرنگ خوذاى خوانند يعنى زمان طويل 

 .»2 «التسلط، كه حاكم بر دوره دوازده هزار ساله عمر آفرينش است 



در افسانه هاى عاميانه عهد باستان، زروان را موجودى «نر ماده» تصور ميكرده اند ولى در 
 نام، كه نيبرگ آن را »3 «روايت تازه ترى آمده است، كه زروان زنى داشت خوشيزگ 

. از »4 «مصغر كلمه «خوش» ميداند بمعنى زيبا يا خوب، و بى شك در اين رأى مصاب است 
 زروان (يا از ازدواج او با خوشيزگ) دو فرزند توام بوجود آمد، كه 

______________________________ 
 و ما بعد. مقايسه شود با بنونيست در بنونيست ورنو، ورثرغن 107 و 86، ص 2)- نيبرگ، 1(

  و ما بعد.176، ص 1933 و ما بعد، و مجله جهان شرق، 64)، ص 1934(پاريس 

) كه القاب 383در اين مطالب نيبرگ بعدها تغييراتى داده و مدعى است (دين، ص 
)اين لقب آخرى  marshokara، و مرشوكر farshokara، فرشوكر arshokaraارشوكر

 در مورد ورثرغن 28، فقره 14در تثليت زروانيه است) در پشت  zarokaraهمان زروكر
بكار رفته و در اصل از آن او بوده است و بعدها مغان ماد آنها را در مورد زروان بكار 

 برده اند، كه بعقيده نيبرگ ببعضى جهات معادل مادى ورنرغن در ايران شرقى است.

 .110، ص 2)- ايضا، ج 2(

)3-(Khvashizagh  

 -101، ص 2)- در يكى از قطعات مانوى بزبان سغدى (مؤلر، بقاياى آثار خطى، 4(

 224ايران در زمان ساسانيان، ص: 

اهريمن و اوهرمزد، يا خرد و پليد و خرد مقدس، يا ظلمت و نور، باشد. اهريمن، كه پيش از 
برادر بدنيا آمد، حكمران جهان شد، و اوهرمزد براى تحصيل سلطنت مجبور شد با او از در 

. اين نكته قابل مالحظه است، كه اعتقاد زروانيه راجع بتقدم و اوليت »1 «نزاع به ميان آيد
اهريمن با اصل بدى و شر، بر اوهرمزد، ناشى از بدبينى است، كه نظير عقيده 

. و با اصل آيين زردشتى، كه در گاثاها آشكار است، تباين دارد. قدما »2 «گنوستيك هاست 



سعى كرده اند، كه بطرق مختلف و تعبيرات گوناگون از تباين و اختالف اين دو عقيده 
 و گاهى »3 «بكاهند، مثال گاهى اهرمن را در دوره تسلط خود تابع اوهرمزد شمرده 

فرمانروايى اهرمن را بسه هزار سال نخستين دوره جنگ محدود كرده اند. بنابر اعتقاد عامه ى 
زروانيه، اهريمن سه هزار سال فرمانروايى كرد و در سه هزار سال بعد، قدرت او مساوى 

قدرت اوهرمزد بود و عاقبت اوهرمزد بر اهريمن تفوق يافت و اين عهدى است، كه از ظهور 
زردشت شروع و بآخرين نبرد قطعى، كه اهرمن الى االبد مغلوب ميگردد، خاتمه مى يابد: در 
اين وقت است كه «تبديل» شروع ميشود. در فصل اول بندهشن، عقيده مزديسنان غير زروانى 

 در باب اين مطلب اساسى بطريق ذيل ذكر شده است: «اوهرمزد بعلم ازلى ميدانست،

______________________________ 
) «مادر زندگان» ه زن پادشاه روشنايى (زروان) و مادر انسان نخستين (اوهرمزد) بنام 104و 

شادى بخش» ذكر شده است. نگاه كنيد، بنونيست، جهان شرق - Ramratnkhرام راتوخ 
  و مابعد.183، ص 1932

 و مابعد؛ مقايسه شود با كريستنسن مقاله 111، ص 2)- پيكار دو برادر همزاد، نيبرگ، 1(
 برادر، كه در مورد اصل و منشاء ملل و طوايف 3 برادر و 2بزبان دانماركى درباره داستانهاى 

  و ما بعد.69، ص Danske Studier  ،1916آمده است، در مطالعات دانماركى 

  و ما بعد.79، ص 2)- نيبرگ، 2(

)- در هر حال تعبيريكه نيبرگ از متن از نيك در اينمورد كرده است، بنظر من صائب 3(
 نميآيد.

 225ايران در زمان ساسانيان، ص: 

كه از اين نه هزار سال «سه هزار سال را تنها و بى مدعى سلطنت خواهد كرد و در سه هزار 
سال بعد، كه دوره آميزش است، مشيت او مشيت اهريمن متفقا جريان خواهد يافت و عاقبت 



 (جلد اول كتاب نيبرگ، »1 «در جنگ اجير، قدرت خرد خبيث را بكلى سلب خواهد نمود»
 ).232 و جلد دوم، ص 210ص 

چنانكه ديديم از زمان هخامنشيان در باب مبداء اصلى آفرينش دو عقيده مختلف وجود 
 داشته است، بعضى اين مبداء را زمان (زروان) ميدانسته اند و جماعتى اين مبداء را مكان نوش 

 »3 « ميگفته اند. نيبرگ با داليل استوار، اين مطلب را ثابت ميكند، كه ثوش مرادف ويو»2«
 گويند بمعنى هوا (جو) و گويد در اوستاى كنونى آثارى از »4 «است، كه در پهلوى واى 

 .»5 «اعتقاد طرفداران «واى»، كه رقباى زروانيان محسوب ميشده اند، باقى مانده است 

______________________________ 
)- در باب اين مطلب بحث بسيار كرده اند، كه رواياتى، كه مورخين در باب دين ايرانيان 1(

قديم نقل كرده اند، مثال روايت نئوپمپوس، كه پلوتارخس بنقل آن پرداخته است (ر ك 
، 2 و ما بعد، نيبرگ 287، ص 1929 و ما بعد، و مجله آسيائى، 69بنونيست، دين ايرانى، ص 

 و ما بعد) مربوط بمزداپرستى است يا عقايد زروانيه. بعقيده من مزداپرستى دو دين 223ص 
متمايز از هم نيستند. عقايد زروانيه عبارتست از نظر خاصى درباره آفرينش، كه نتيجه بينش 

مخصوصى درباره زندگى ميباشد و اين نظر در مزداپرستى و مهرپرستى و عقايد مانويه 
ميتواند وجود داشته باشد. در هر حال يك مزداپرستى زروانى و يك مزداپرستى غير زروانى 

 و ما بعد و نيز مالحظات 32، ص 1931وجود داشته است (ر ك بمقاله من در جهان مشرق 
  و ما بعد).206، ص 1932بنونيست درباره اين موضوع در همان نشريه 

)2-(Thvasha  

)3-(vayu  

)4-(vay  



 و ما بعد. در باب خداى واى در داستانهاى زردشتى 199، 103- 4، ص 2)- نيبرگ. 5(
در  Wikander: در اين اواخر ويكاندر91- 92مقايسه شود با كريستنسن، كيانيان، ص 

، اوپربساال، 1اين خدا را مورد بحث قرار داده است، ج  Vayuكتاب خود موسوم به «ويو»
1941. 

 226ايران در زمان ساسانيان، ص: 

، پس از انقراض ساسانيان، متروك گشت و »1 «آيين زروانى، كه بعدا ذكر خواهد شد
مؤلفين كتب پهلوى، كه در زمان اسالم بنقل روايات دينى پرداخته اند، در محو كردن آثار 

 زروانيه سعى بليغ نموده اند، ولى بكلى آنرا از ميان نبرده اند.

مؤلفين عيسوى اشاره باساطير ديگر كرده اند، كه در عهد ساسانى متداول بوده است. مثال 
 تولد اجرام سماوى را منسوب به ازدواج اوهرمزد با مادر يا خواهران يا دخترانش دانسته اند

 .»3 «. ظاهرا ميترا از ازدواج اوهرمزد با مادر خودش تولد يافت، كه زوجه زروان باشد»2«

تئودور باركونائسى پس از ذكر افسانه زروانيه راجع بوالدت اوهرمزد و اهريمن و ساير 
 «وقتى كه اوهرمزد به نيكان »4 «مخلوقاتى، كه از آن دو بترتيب وجود يافته اند، چنين گويد:

 زن داد، زنان گريختند و نزد شيطان (اهريمن) شدند.

چون اوهرمزد نيكان را آرامش و سعادت بخشيد، شيطان نيز زنان را سعادتمند گردانيد. 
شيطان بزنان اجازه داد، كه هرچه خواهند از او بطلبند، اوهرمزد ترسيد، كه مبادا زنان طلب 

آميزش با نيكان كنند و از اين امر نيكان را گزندى برسد و بعقوبتى گرفتار آيند: پس تدبيرى 
 »6 « نام را بيافريد، كه جوانى پانزده ساله شد»5 «انديشيد و خدايى نرسا

______________________________ 
 )- ر ك اواخر فصل هشتم.1(



. جزئيات ذكر نشده. راجع بمقدس بودن 265، ص 3)- ماربها، زاخو، قوانين سريانى، 2(
 ازدواج بين اقوام نزديك پائين تر فصل هفتم را به بينيد.

) مهر «از مادرى در ميان 194. بنابر عبارت ديگر (ص 193، ص 2)- اليزه، النگلوا، 3(
 مردمان» تولد يافته است.

 .185 ص 1932 و ما بعد. بنونيست، جهان شرقى 163)- پونيون، كتيبه ها ماندائى الخ، ص 4(

)5-(Narsa  

ميخوانند.  Nairyosaeha، كه در اوستا آن را Neryosang)- راجع است به نيريوسنگ 6(
وى رسول خدايان بوده است. كسى است كه جهان را به پيش ميراند. از ايزدانيست كه قبول 

، 58عامه داشته و در كتب پهلوى نام او بسيار ذكر شده است. ر ك كريستنسن كيانيان، ص 
  و بعد.61؛ كومون، تحقيقات درباره مانويت، ص 102 و 98
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و او را برهنه بدنبال شيطان گماشت، تا زنان او را به بينند و فريفته شوند و وصل او را از 
شيطان بخواهند. زنان دستها بسوى شيطان دراز كردند و گفتند، شيطان، اى پدر ما، خداى 

. در اين افسانه مطلبى، كه بزنان نسبت داده اند، چيزى است، كه در »1 «نرسا را بما عطا كن»
آيين زردشتى خيلى غريب و شگفت انگيز است، ولى از جهت اصل بدبينى، كه در آن 

 .»2 «است، بنابر رأى نيبرگ، كامال موافق آراء زروانيه است 

سپس تئودور افسانه هاى ايرانى ديگر ميآورد، كه عباراتش بسيار مبهم است از اين قبيل: زمين 
 نام آتش صاحب عقل بود و با شخصى »3 «دوشيزه جوانى بود، كه نامزدى داشت پريسگ 

 نام بمعنى «رطوبت جنگلها» پريسگ گاهى بصورت كبوتر و »4 «مصاحبت داشت گونرپ 
 و زمانى »6 « گاهى خوك دريائى »5 «زمانى مورچه و وقتى سك پير تجلى ميكرد. كوم 

 قوچ كوهستانى بود و با شاخ »8 « كيكوآاوز»7 «خروس بود و از پريسگ پذيرائى ميكرد



 نام آسمان را تهديد كردند، كه او را خواهند »9 «بآسمان ضربت ميزد. زمين شخصى گوگى 
 .»10 «بلعيد

______________________________ 
 )- همين موضوع در داستان آفرينش مانويان ديده ميشود. فصل چهارم را به بينيد.1(

)- در مقاله بنونيست تحت عنوان «روايت تئودور باركوتائى راجع بدين زردشت» (جهان 2(
 ) راجع به طبيعت شيطانى زن باعتقاد زروانيه بحثى عميق شده است.1932شرقى 

)3-(parisag  

)4-(Gounrap  

)5-(Koum  

)6-(dauphin  

 )- نزد بنونيست چنين است. پونيون آنرا «مى بلعد» ترجمه كرده است.7(

)8-(Kikoaouz  

)9-(Gougi  

)- بنونيست در مقاله سابق الذكر اين متن مشكل را چنين تفسير كرده است: ظاهرا 10(
مطالبى كه تئودور روايت كرده، مربوط به چهر داذنسك است و اشاره مى كند بقصص و 

رواياتى، كه در منابع تاريخ داستانى ايرانيان وجود دارد. پريسگ همان 
، نزد فردوسى افراسياب) است. كوم خداى  Fraerasyan)در اوستا Erasiyaghفراسياگ 

 هوم (در پهلوى و فارسى هوم) مى باشد و كيكوا اوز همان كيكاوس است. گونرپ صورت-
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 آمده است، كه يكى از موبدان خدايان »1 «در يكى از اعمال شهداى سريانى (تاريخ سابها)
 و خدايان ديگر». پيداست »2 «خود را چنين شماره ميكرد: «زئوس، كرونوس، آپولون، بدوخ 

كه اين هم از تربيعات زروانيان است. زئوس و كرونوس و آپولون همان اوهرمزد و زروان و 
ميثرا هستند، ولى بايد ديد، كه مقصود از بدوخ كيست. صورت پهلوى اين كلمه ظاهرا 

 در پارسى »4 « معادل بغ »3 «بيدخت است به معنى «دختر خدا» يا «دختر خدايان»، زيرا كه بى 
قديم است. در عبارت ديگر از كتاب اعمال شهيدان نام اين االهه بلفظى سريانى ذكر شده، 

- 34. در كتيبه سابق الذكر آنتيوخوس اول پادشاه كماژن (»5 «كه بمعنى «ملكه آسمان» است 
  ق. م)، كه در نمرود داغ است، نام چهار خدا ذكر شده است:69

. 4. ورترغن- هراكلس- آرس، 3. آپولون- ميثرا- هليوس- هرمس- 2. زئوس- اوهرمزد، 1
، كه مقصود از خدايان »6 ««ميهن من كماژن بسيار حاصلخيز». شدر ثابت كرده است 

چهارگانه فوق زروان است، كه در همان كتيبه نام او را بخط يونانى كرونوس آپيروس 
نوشته اند و اين تربيع معادل تربيع ديگرى است، كه زروانيان ايران داشته اند، كه جزو اخير آن 

دين مزديسن است. بنابراين مقدمه، اگر اين تربيع را با تربيعى، كه در تاريخ سابها مذكور 
بود، مقايسه كنيم و فرض نماييم، كه در آنجا زروان جانشين ورترغن شده باشد، درين 

 صورت، بيدخت 

______________________________ 
غلطى است از گرشاسب (در اوستا كرساسپ) اما گوگى بعقيده بنونيست، ديويست كه 

مانويان آنرا كونى (اوستايى: كوندى) ميخواندند. راجع بتفصيل اين مطلب ر ك به بيانات 
 مؤلف مذكور، كه ظاهرا كليد رمز را يافته است.

 .72)- هوفمان ص 1(

)2-(Bedokh  

)3-(be  



)4-(baga  

 .130)- هوفمان، ص 5(

 و ما بعد، مقايسه شود با نيبرگ، 138)- صورت اصلى و تركيب بعدى سيستم مانوى، ص 6(
 .126 و 49، ص 2
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 «دختر خدا» مطابق با دين مزديسن خواهد بود.

، كه »2 « يا ننائى »1 «در همان نامه اعمال شهيدان، نام االهه ديگرى برده شده موسوم به ننا
. در سكه هاى هندوسكايى هم، »3 «ايرانى االصل نيست و ظاهرا او را با اناهيتا يكى دانسته اند

. يكى از عبارات اين نامه شهيدان حاكى است، كه شاهپور »4 «نقش اين االهه ديده ميشود
، كه او را مظنون بمسيحيت ميدانست و واقعا هم مسيحى »5 «دوم بسردار خود موسوم به معين 

 را »7 « و نبهو»6 «شده بود، فرمان داد، كه خورشيد (مهر) و ماه و آتش و خداى مقتدر بل 
. اين دو خداى كه ذكر كرديم، از خدايان معروف بابل هستند و چنين گمان »8 «ستايش كند

ميرود، كه نويسنده نامه اعمال شهيدان آنان را اشتباها جزو خدايان ايران شمرده است. اتفاقا 
تئوفيالكتوس هم مهر و بل را دو تن از خدايان پارس ميشمارد. در اين خصوص ميتوان به 

كتيبه آرامى عربسون، كه در كاپادوكيه كشف شده و ظاهرا از قرن دوم قبل از ميالد است، 
 رجوع كرد.

 در ضمن وصف كتيبه آنتيوخوس اول پادشاه كماژن ما را باين كتيبه متوجه كرده »9 «شدر
است و گويد: اين كتيبه حاكى از ورود ديانت ايران بواليت كاپادوكيه است و اين امر را 

بدين طريق نمايانده اند، كه خداى محلى بل دين مزديسن را، كه دخترى بود، بعقد خود 
 درآورد. ما نميدانيم، كه تا چه حدى فرقه زروانيه زردشتى 



______________________________ 
)1-(Nana  

)2-(Nanai  

 Das و بعد؛ وزن دنك، تصور جهانى ايرانيان 130، مقايسه شود با ص 49)- هوفمان، ص 3(
Weltbild der Iranier  710 و يادداشت 145- 146، ص 1933، مونيخ. 

 .53)- ر ك باالتر ص 4(

)5-(Muain  

)6-(Bel  

)7-(Nabho  

 .29)- هوفمان ص 8(

، ص 2، مقايسه شود با نيبرگ؛ 137)- صورت اصلى و تركيب بعدى سيستم مانوى؛ ص 9(
49. 
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تحت تأثير مذاهب مختلفه آرامى واقع شده است؛ قدر متقن آنكه، پارسيان، بعد از انقراض 
 ساسانيان، نه از بيدخت خبرى دارند؛ نه از خدايان ديگر مثل ننائى و بل و نبهو نامى برده اند.

در خاتمه اين شرح مختصرى، كه از ديانت رسمى ساسانيان نگاشتيم، الزم است، كه رأى 
 ذكر كنيم. ماه زردشتيان سى روز داشته و هر روزى بنام خدايى »1 «صائب و مهم نيبرگ را

بوده است. در آخر فصل اول كتاب بندهشن نام اين سى روز درج شده در فصل سوم همان 
 كتاب قاعده هست، كه بموجب آن سى روز ماه را بايد بچهار دسته تقسيم كرد از اينقرار:



 - دين 4- مهر/ 3- آذر/ 2- اوهرمز/ 1

 وهمن/ آبان/ سروش/ ارد

 اردوهشت/ خور/ رشن/ اشتاذ

 شهريور/ ماه/ فروردين/ اسمان 

 سپندارمذ/ تير/ ورهران/ زامداذ

 خورداد/ گوش/ رام/ مهرسپند

 امرداذ/ دذو/ واذ/ انگران 

 دذو// دذو/

، كه در آخر سه ستون اول ديده ميشود، اورمزد است (در اوستايى »2 «مقصود از كلمه دذو
) »5 « (امش شپنت »4 « بمعناى خالق است). در ستون اول، اوهرمزد و شش امهرسپند»3 «دذوه 

 ، كه اوهرمزد هم در اول و هم در آخر آن ستون (بصورت »6 «آمده است 

______________________________ 
)1-(II  و ما بعد.128، ص  

)2-(Dadhv  

)3-(dadhvah  

)4-(Amahrspand  

)5-(Amesha Spe nta  



بهترين راستى»)، -)  Asha Vahishfa، اش وهشت  VohuManah)- وهومن 6(
،  Armaiti Spentaتسلط خواستنى»)، سپنت ارميتى -)  Khshathra Vairyaخشئرويرى 

 ).48)ر ك باالتر ص  Ameretatو امرتات  Haurvatatهوروتات 
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 اين است كه «باقى ستونها هم بايد بهمين نهج منظم »1 «دذو) قرار گرفته است. رأى نيبرگ 
شده باشد، كه در آغاز ستون نام خداى خالق و در دنبال و قواى خالقه او ذكر شود و در 

آخر همه نام دذو بيايد، كه خالصه همه اسماء و صفات است. من معتقدم، كه در ستون دوم 
هم دذو خالصه فعاليت آذر است و در ستون سوم هم خالصه فعاليت مهر است و همچنين 

در ستون چهارم، خالصه فعاليت دين بيان ميشود. فرقى كه دارد اين است، كه ستون چهارم 
منتهى به دذو نميشود، زيرا كه در آخر آن نام انگران (انوار نامتناهى) آمده است، كه آفريده 
و مخلوق نيستند.» پس بعقيده نيبرگ، اوهرمزد و سه دذو، عبارتند از: اوهرمزد، آذر (آتش)، 
مهر (ميثر)، دين (دين مزديسن)، «لكن احتمال قوى ميرود، كه مقصود انگران همان زروان- 

 را نشان »3 «، پس ماه زردشتيان آيون »2 «اكرن باشد، كه مزديسنان باينصورت آورده اند
ميدهد، كه در چهار خدا تجلى نموده است: اوهرمزد، آذر، مهر، دين و قواى خالقه هر يك 

. و نيز نيبرگ گويد: «اين جدول درست قرينه اسامى خدايانى است كه در »4 «از آن خدايان»
كتيبه آنتيوخوس آمده است، يعنى اوهرمزد و مهر و وهران و خداى ديگر، كه ما آنرا با دين 

مزديسن يكى پنداشته ايم. فقط يكى از اين اسامى با نامهاى تقويمى اختالف دارد و آن 
ورهران است، كه در تقويم بجاى آن آذر را قيد كرده اند. اين اختالف نيز ظاهرى است و 
در نفس االمر تبانى بين آنها نيست، چه ورهران رابطه بسيار خاصى با آتش دارد»، اين بود 
رأى نيبرگ بداليلى كه درين باب آورده، ميتوان اين دليل را هم افزود، كه آتش معابد را 

 .»5 «آتش وهران (يا وهرام بزبان پهلوى متأخر) ميگفته اند

______________________________ 
)1-(ll  129- 130، ص. 



 )- يعنى غير زروانى.2(

)3-(Aion  

)4-(II  130، ص. 

 .72)- ر ك پائين تر. مقايسه شود با بنونيست، ورتر و ورترغن، ص 5(
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استقراء نيبرگ در تقويم زردشتيان، مؤيد گفتار نويسندگان سريانى و ارمنى است، كه گويند 
خدايان اعظم عهد ساسانى عبارتند از: زروان و اوهرمزد و خورشيد (مهر يا ميثرا) و آتش 

(آذر) و بيدخت يا (دين مزديسن) و اين خداى اخير تشخيص و تعيين ديانت زردشت 
 محسوب ميشود.

*** چنانكه ديديم، جد اردشير اول رياست معبد اناهيتاى استخر را دارا بود و دودمان 
ساسانيان همواره عالقه خاصى باين معبد داشته اند. پس معلوم ميشود، آتشكده هايى بوده، كه 

هر يك بخدايى معين اختصاص داشته است. اما بايد دانست، كه بطور كلى همه خدايان را 
در همه آتشكده ها ستايش مى كرده اند. شكل بناى آتشكده ها در هر جا يكسان بوده: آتشدان 

در وسط معبد قرار داشته و پيوسته آذر مقدس در آن ميسوخته است. معموال هر آتشكده 
هشت درگاه و چند اطاق هشت گوشه داشته است. نمونه از اين بنا هم اكنون در شهر يزد 
پديدار است، كه از آتشكده هاى باستانى بود و در زمان فتح اسالميان بمسجد تبديل يافته 

 .»1 «است 

مسعودى وصف خرابه آتشكده قديم استخر را، كه در زمان او معروف بمسجد سليمان بوده، 
: «من اين مسجد را ديده ام، تقريبا در يك فرسنگى شهر استخر واقع »2 «چنين بيان ميكند

است، بنايى زيبا و معبدى با شكوه است. در آنجا ستونهايى از سنگ يك پارچه با قطر و 
ارتفاع حيرت بخش ديدم، كه بر فراز آن اشكال عجيب از اسب و ساير حيوانات غريبه نصب 



بود، كه هم از حيث شكل و هم از لحاظ عظمت، شخص را بحيرت مى افكند. در گرد 
بناخندقى وسيع و حصارى از سنگ هاى عظيم كشيده بودند، مستور از نقوش برجسته بسيار 

 ماهرانه. اهالى آن ناحيه اين صور را از پيمبران سلف مى پندارند.»

 در نقوش برجسته قبور سلطنتى هخامنشيان در نقش رستم آتشدان هايى ديده 

______________________________ 
 .87، ص 1928، پاريس 25)- ر ك او نواال در مجله آسورشناسى، ج 1(

 .76- 77، ص 4)- مروج، 2(

 233ايران در زمان ساسانيان، ص: 

ميشود، كه بر فراز آن آتش مقدس در اشتعال است. شكل آنها ظاهرا تقليدى از معابد ساير 
 اقوام آسياى غربى است. در اصل ميزى بوده، كه قربانى را روى آن مى نهاده اند.

در آتشدان عظيم، كه بر يك سكوى صيقلى قرار دارد، در صخره هاى نقش رستم از سنك 
يك پارچه تراشيده شده است؛ قسمت فوقانى آن، كه دندانه دار است، ظاهرا متكى بچهار 

ستون ميباشد، كه بطور برجسته در سنگ نقر كرده اند. اما براى نگاهدارى آتش ازلى 
 ضرورت داشت، كه بنايى بسازند، كه آنرا از عوامل طبيعى حفظ كند.

كم كم در شريعت زردشت اين قاعده مقرر شد، كه آفتاب بر آتش نتابد و بنابر اين سبك 
جديدى در ساختمان آتشكده معمول شد: اطاقى مطلقا تاريك در وسط بنا ميساختند، كه 
آتشدان در آن قرار داشت. بعضى بر آنند، كه ساختمان سنگى، كه در برابر قبور سالطين 

هخامنشى در نقش رستم ديده ميشود، نمونه ايست از اين آتشكده ها و فعال آن بنا را ايرانيان 
) كه خراجگزار سلوكيها 4. در پشت سكه امراى پارس (ش »1 ««كعبه زردشت» ميخوانند

- كعبه زردشت كه روى سكه شاهان 4بودند، صورت اين آتشكده ديده ميشود. در شكل 



پارس نقش شده است (از عهد سلوكيان) (هيل، فهرست مسكوكات يونانى در عربستان و 
 عراق و ايران)

______________________________ 
)، ديگران آنرا مقبره ميدانند. بعقيده 15)- زاره بر اين عقيده است (صنايع ايران قديم، ص 1(

)، كعبه زردشت، كه در 140، ص 1937اسپرلينگ (مجله آمريكائى زبان و ادبيات سامى 
 ميالدى كتيبه پهلوى شاپور اول را در آنجا كشف كرده اند، همان معبد ناهيد 1936سال 

مشهور استخر است، ولى خود كتيبه اين نظر را تأييد نميكند. اين بنا در پشت بعضى 
. ر ك اردمان، 4سكه هاى فرترك هاى قبل از دوره ساسانى ديده ميشود. (شكل 

 ).32 و 20آتشكده هاى ايران، ص 
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سكه مزبور سه عدد آتشدان، كه معموال در ميان آتشكده جاى دارد، در باالى آتشكده نقش 
كرده اند. در سمت چپ شخصى در حال عبادت و در جانب راست پرچمى ديده ميشود. 

جزئيات آتشدان در سكه هاى اردشير اول بهتر نمايان است. آتشدان را طورى قرار داده اند، 
كه يك سه پايه فلزى در روى آن واقع شده و آتش مقدس در حال اشتعال در باالى سه پايه 

 ).5نمودار است (ش 

 - آتشدان زردشتى در پشت يكى از سكه هاى اردشير اول 5شكل 

 (موزه ملى كپنهاگ)

اما در سكه هاى شاهپور اول آن سه پايه از بين رفته و آتشدان بصورت ستونى بزرگ و چهار 
. در دو طرف آتشدان دو تن با عصا يا نيزه بلند ايستاده اند و اين »1 «ضلعى ساخته شده است 

نوع آتشدان در سكه هاى شاهان ساسانى بعد از شاپور بدون تغيير ديده ميشود. گاهى شكل 
)، غالبا در 6 (ش »2 «سرى، كه گويا از آذر (خداى آتش) باشد از ميان شعله ها نمايان است 



حاشيه سكه هاى پادشاهان نخستين ساسانى تا يزدگرد دوم كلمه «آتش ...» ديده مى شود، كه 
 اسم پادشاه صاحب سكه در دنباله كلمه آتش بجاى مضاف اليه ضرب شده است.

 از كتيبه شهر شاپور، كه در آن ذكر وقايع سلطنت اردشير اول و شاپور اول 

______________________________ 
  چاپ شده است.77)- مقايسه شود با مهرى، كه تصوير آن در كتاب پايكولى، ص 1(

 .89- 91)- مقايسه كنيد با زاره- هرتسفلد، نقوش برجسته، ص 2(
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 كعبه زردشت 
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 الف 

 ب 

 ج 

 - انواع آتشدانهايى كه در پشت سكه شاپور اول (الف)6شكل 

 و وهرام پنجم (ب و ج) منقوش است 

 (مجموعه مؤلف)

 از مبداء «آتش» اين دو پادشاه بحساب آمده است، شرح اينمطلب براى ما روشن ميشود.

هر پادشاه ساسانى در طى مراسم تاجگذارى خود آتشى وقف ميكرد، كه نشان و «سمبل» 
 .»1 «سلطنت او محسوب ميشد



عالوه بر آتش شاهى آتشهاى مختلف ديگرى هم وجود داشت: از جمله آتش خانه و 
 آتشهاى معابد محلى، كه آتش آذران و آتش ورهران (وهرام- بهرام) ناميده 

______________________________ 
 .127، ص 10)- كريستنسن در مقاله گيرشمن، مجله صنايع آسيائى، 1(
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ميشد. چنين بنظر ميرسد، كه در اواخر عهد ساسانى آتش آذران آتش دهكده هاى كوچك 
. تفصيلى در باب مراسم «نيايش آتش» مخلوط »1 «و آتش وهرام از آن نقاط بزرگتر بود

. آتشكده »2 «بچند قصه در سوذگر، كه يكى از نسكهاى اوستاى ساسانى است، مسطور است 
پر از بوى كندر و ساير مواد معطره بود. يكنفر روحانى براى اينكه از نفس خود آتش را 

 (پنام) گويند بسته و آتش را با قطعات »3 «نيااليد، دهان بندى، كه بزبان اوستايى بى تى دان 
چوبى، كه با مراسم مذهبى تطهير شده بود، مشتعل نگاهميداشت اين چوب غالبا از نباتى 

 »5 « بود. بارى آن روحانى دم بدم بوسيله دسته چوبى، كه برسم »4 «موسوم به هذاى اى پتا
(برسم) ميخواندند و مطابق آداب خاص بريده و تهيه ميشد، آتش را بهم ميزد و مشتعل 

 ميكرد و ادعيه معينى را زمزمه ميكرد.

 نثار ميكردند؛ در اثناى تالوت ادعيه مقدسه يا سرودن قسمتهاى »6 «سپس روحانيون هوم 
 اوستا، روحانيون شاخه نبات هوم را پس از تطهير در هاون ميكوبيدند.

اجراى اين امر مستلزم تشريفاتى طوالنى و پيچيده بود، كه بايستى دقيقا مطابق دستور العمل 
 بعضى از متون اوستا را با تشريفات »7 «انجام شود؛ بعد از تهيه هوم، آنرا نثار ميكردند. زلوتر

، كه معاونين او »8 «گوناگون و با استعمال برسم تالوت مى نمود. هر يك از هفت نفر رتو
  هوم »9 «بودند، وظيفه خاصى داشتند، يكى از آنها موسوم به هاونان 

______________________________ 
)- راجع باين آتشها و عاداتى كه طبق آنها آتش خانه به آتش آذران و آتش آذران به 1(



 Relig ionswissenschaftآتش بهرام برده ميشد ر ك تاواديا در آرشيو علم اديان 
Archiv fur 63 و بعد و نيز مقايسه شود با بنونيست؛ ورتر و ورثرغن (پاريس 265، ص 

 .72 و 39)، ص 1934

 12، فصل. 9)- دينكرد كتاب 2(

)3-(paitidana  

)4-(Hadhanaepata  

)5-(Baresma  

)6-(Haoma  

)7-(Zaotar  

)8-(Ratu  

)9-(Havanen  
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 مواظب آتش بود و با زئوتر در خواندن دعا »1 «را ميفشرد؛ ديگرى موسوم به آتروخش 
  هيزم ميآورد و بر آتش مينهاد؛ ديگرى ملقب ابرت »2 «همراهى ميكرد؛ ديگرى بنام فربرتر

 »5 « هوم را صاف ميكرد، ديگرى باسم رئيث وشكر»4 « آب ميآورد. ديگرى بنام آس نتر»3«
 (سروشاورز) نام داشت. »7 «؛ شخص هفتم، كه سروش اورز»6 «هوم را با شير ميآميخت 

مراقبت اعمال سايرين بود و بعالوه تكاليفى هم در خارج معبد داشت، زيرا كه بايستى 
 مواظب انتظامات روحانى باشد.



در آتشكده ها روحانيون ادعيه مقرر پنج گانه روز و تمام اعمال مذهبى را بجا ميآوردند، 
خصوصا هنگام اعياد ششگانه سال، كه گاهان بار (گاهنبار، گهنبار) ناميده ميشد و در فصول 

 معين انجام ميگرديد، جشن جنبه باشكوهى ميگرفت.

اشخاصى، كه در زمره روحانيون نبودند، همچنين در آتشكده ها را داشتند و مكلف بودند 
. مردم معتقد بودند، كه هر »8 «بآن مقام رفته دعاى آتش نيايشن «نيايش آتش» را بخوانند

كس در روز سه بار بآتشكده برود و دعاى آتش نيايش را بخواند، صاحب ثروت و فضيلت 
. منظره اطاقهاى تاريك، كه آتش در آتشدان افروخته بود و آالت فلزى در »9 «ميشود

پهلوى آتش ميدرخشيد و ظرفها و هاونها و انبرها و برسمدان (آلتى بشكل هالل ماهرو، براى 
 نگاهدارى برسم) در آنجا قرار داشت و آواز

______________________________ 
)1-(atravakhsh  

)2-(Fraberetar  

)3-(aberet  

)4-(asnatar  

)5-(raethwishkara  

و براى  hadhanaepata)- هوم مخلوطى است از شير و عصاره گياه موسوم به هذانئى پتا6(
مى ناميدند و ظاهرا  myazdaنوشيدن به موجودات الهى نثار ميشده است. قربانى را ميزد

 عبارت بود از گوشت و چربى يا كره.

)7-(Sraoshavarez  

 )- نيايش پنجم از اوستاى كنونى.8(



 .36)، بند 20)- پند نامگ ى زردشت (مجله شرقى وين 9(
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طوالنى روحانيون، كه گاهى بصداى بلند و لحن دلكش با آهنگ پست زمزمه ميكردند و 
صورت ادعيه را باندازه دفعاتى كه براى هر وقت مقرر بود، تالوت مينمودند، حضار و 

 مؤمنان را مبهوت ميكرد و بحال جذبه مى افكند.

از آتشكده هاى كشور، سه آتشكده محل ستايش مخصوص بود، كه در آنها سه آتش 
، ديگر آذرگشنسپ، و ديگر آذربرزين مهر. بموجب »1 «بزرگ قرار داشت: يكى آذرفرنبغ 

 »3 « مذكور است، در زمان پادشاه داستانى تخمورب »2 «داستان كهنى، كه در كتاب بندهشن 
  شده، از كشور خونيرس »4 «(طهمورث) نام، جماعتى سوار گاو داستانى موسوم به سرسئوغ 

 بشش كشور ديگر سفر كردند و از نوع بشر جز باين وسيله كسى نميتوانست بآن شش »5«
اقليم برود. يعنى در ميان اقيانوس چنين اتفاقى افتاد، كه باد سه آتشى را، كه بر پشت گاو 

روشن بود به آب افكند، اما «آتش ها مانند سه موجود زنده در مكان سابق خود بر پشت گاو 
 (جم)، كه جانشين تخمورب شد، بر فراز »6 «[مجددا] روييدند و هوا را روشن كردند». يم 

  در»7 «كوه خورومند

______________________________ 
باشد. شكل  Farrugnbagh)- فرنبغ شايد امالء تاريخى يا نگارش تحريف شده فروغ بغ 1(

) ظاهرا ماخوذ از آذر 283)هوفمان ص  Adhurfarrwaسريانى اين كلمه يعنى آذرفروا
 فرنبغ است.

) باقى ماندن- رن- را در كلمه فرنبغ با كلمه فارسى 232بيلى (بولتن شرقى، دوره نهم، ص 
 بوده است. aprnayuمقايسه ميكند، كه در فارسى باستان اپرنايو burnaبرنا



 ببعد از چاپ 5، سطر 124 و بعد؛ ص 62، ص 1)- فصل هفدهم، وست، متون پهلوى، 2(
 انكلساريا.

)3-(Takhmorubh  

)4-(Sarsaogh .صورت اصلى اين نام مشكوك است 

)5-(Koshvar Khvaniras  بنابر افسانه آفرينش، جهان نه هفت كشور تقسيم ميشود و
 فقط در كشور مركزى، كه موسوم به خونيرس مى باشد، بشر سكنى دارد.

)6-(yim  

)7-(Khvarromand  
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خوارزم آتشكده بنا كرد و آتش فرنبغ را در آن جاى داد. ما بطور محقق نميدانيم، كه اين 
 حدس زده است، كه آتش جاودانى شهر »1 «سه آتش از چه زمانى معروف شده اند. هوفمان 

، كه ارشك مؤسس سلسله اشكانى در حضور آن بتخت »3 « در ايالت استائوئن »2 «آساك 
، نسبتى با آتش آذر برزين مهر دارد، زيرا مكان اين آتش در عهد »4 «شاهنشاهى نشست 

ساسانيان نزديك شهر آساك بوده است. بنابر روايت روحانيون زردشتى، اين سه آتش بسه 
طبقه از طبقات اجتماعى ايران متعلق بوده و موافق قصص داستانى سه فرزند زردشت هر يك 

 مؤسس يكى از طبقات مذكور بوده اند.

آذرفرنبغ آتش طبقه روحانى؛ آذرگشنسپ آتش طبقه جنگيان يا آتش پادشاه و آذربرزين 
مهر آتش طبقه كشاورزان. در عهد ساسانيان مكان اين سه آتش معلوم است و بنابر روايات 
متداوله، شهرياران داستانى قبل از عهد هخامنشى اين سه آتش را در آن مكان ها قرار داده 

 بودند.



 در كابلستان (ايالت »5 «آذرفرنبغ يا آتش روحانيان، مطابق بندهشن هندى، در كوه رشن 
كابل) بوده است، اما احتمال ميرود، كه اين اشتباه از جانب نساج واقع شده باشد بندهشن 

 »7 « جكسن »6 «ايرانى عبارتى ديگر دارد كه متأسفانه قرائت آن بسيار مشكوك است. ويليمز
آنرا چنين خوانده است: «كوه درخشان كواروند در بلوك كار». كواروند را بمعنى بخارآلود 
گرفته است و ميخواهد ثابت كند، كه مقصود شهركاريان ايالت فارس است، كه در نيمه راه 

 بين بندر سيراف و دارابجرد بوده است و در آنجا امروز هم آثار ويرانه معبد قديمى پديدار

______________________________ 
 .291)- هوفمان، ص 1(

)2-(AsaaK  

)3-(Astaouone  

 )- ايزيدور خاراكسى.4(

)5-(Roshn  

، مجله شرقى امريكا  The Location of Farnb .gh Fire)- تعيين محل آذرفرنبغ 6(
  و بعد.81، ص 1921

)7 -(Williams Jakson  
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 افروخته نگاه ميداشته اند بموجب »1 «است. ظاهرا آتش مقدس را بوسيله يك منبع نفتى 
، اين معبد را آذرجوى ميخوانده اند بمعنى، نهر آتش و مسلما اين همان »2 «روايت مسعودى 

  مذكور است.»3 «آتشكده است كه در تاريخ بيرونى بنام آذرخورا



، از عبارت سابق الذكر بندهشن ايرانى، چنين استنباط كرده »4 «از طرف ديگر هرتسفلد
است، كه آتش فرنبغ در ناحيه كنارنگان واقع بوده است و ناحيه كنارنگان را جلگه نيشابور 

. بعقيده من، با مالحظه عباراتى، كه جكسن از نويسندگان عرب در تأييد راى »5 «ميداند
خود ذكر كرده، بسيار معقول است، كه مكان آذرفرنبغ را كاريان بدانيم. هنوز تا قرن دهم 

، زيرا از عهد باستان عادت »6 «ميالدى آتش ساير آتشكده ها را. از آتشكده كاريان ميبرده اند
بر اين جارى بود، كه آتش معابد كم اهميت را بوسيله آتش سه آتشكده بزرگ تجديد 

 .»7 «ميكردند

______________________________ 
 in Persia Six ماه در ايران 6موسوم به  Stach)- مقايسه شود با كتاب ستاك 1(

Months  و بعد.118، ص 1882نيويورك  

  و ما بعد.75، ص 4)- مروج، 2(

)3-(Adhur -Khvarrn  و بعد، 215، ترجمه همين شخص ص 288چاپ زاخو ص 
استعمال شده  Adhur Khvarwaشايد بجاى آذرخوروا Adhur Khvarraآذرخو را

 khvarenahخور و فر (فرن) در صورت از يك كلمه هستند، يعنى كلمه اوستايى خورنه 
 .167مقايسه شود با ص 

  و بعد.182، ص 1؛ گزارش باستان، ج 201)- يادنامه مودى، ص 4(

  را.160 را به بينيد و نيز ص 2، يادداشت 128)- باالتر ص 5(

 .427، 3)- مقديسى، چاپ دخويه، ج 6(

)- بنابر يك روايت داستانى (بندهشن) گشتاسب شاه داستانى حامى زردشت آتش فرنبغ 7(
را از خوارزم بمكانى، كه در موقع تأليف آن كتاب اين آتش در آنجا بود، برده است. در 

منابع عربى درباره نقل آتش كاريان دو روايت مختلف ديده ميشود. عده اى اين عمل را به 



گشتاسب و عده ديگر به خسرو اول نسبت ميدهند. بهرحال چنين گمان ميرود كه آتش 
 فرنبغ از اوايل عصر ساسانى در آخرين محل خود قرار داشته است.
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 آذرگشنسپ يا آتش سلطنتى، در گنجك (شيز) واقع در آذربايجان بود.

جكسن گويد اين آتشكده در جايى برپا بود، كه اكنون خرابه هاى تخت سليمان معروف 
. پادشاهان ساسانى در ايام »1 «هست و فاصله آن از اروميه (رضائيه) و همدان يكى است 

سختى بزيارت اين معبد ميشتافتند و زر و مال و ملك و غالم در آنجا نذر ميكردند. وهرام 
، باين آتشكده فرستاد. »2 «پنجم سنگهاى قيمتى تاجى را، كه از خاقان و زنش گرفته بود

خسرو اول نيز نظير اين را عطا نمود. خسرو دوم نذر كرد، كه اگر موفق بمغلوب نمودن 
وهرام چوبين بشود، زينت هاى زر و هديه هاى سيم بآتشكده آذرگشنسپ بفرستد و بوعده 

 بعبارت ذيل ويرانه هاى آن معبد را »3 «خويش وفا كرد. در قرن دهم ميالدى، مسعودى 
وصف ميكند: «امروز در آن شهر (شيز) آثار عجيبى از ابنيه و نقوش گوناگون هست، كه 
كرات سماوى و ماه و ستارگان و عوالم بر و بحر و اراضى مسكون و نباتات و حيوانات و 

ساير عجايب را نشان ميدهد. شاهنشاهان آتشكده در اين شهر داشتند، كه در عهد همه 
 سلسله هاى ايران مقدس و محترم بود.

 ميگفتند. آذر بزبان عجم «آتش» و خوش «نيكو» است. »4 «اين آتشكده را آذرخوش 
شاهنشاهان ايران هنگام رسيدن بپادشاهى با كمال احترام پياده بزيارت اين معبد ميرفتند و 

 . خالصه،»5 «نذرها ميكردند و هديه و خواسته بسيار بآنجا ميبردند)

______________________________ 
؛ مقايسه 82، ص 1921 مجله شرقى امريكا، 124- 143)- ايران در گذشته و حال، ص 1(

 .49شود با اردمان، آتشكده، ص 



. اردشير اول سر دشمنانى را كه در جنگ 104، 102، نلدكه، ص 866 و 865)- طبرى، 2(
 هم سر عيسويان را، كه محكوم 340كشته بود، بمعبد اناهيتا واقع در استخر فرستاد، در سال 

 باعدام شده بودند، در همين محل آويختند.

 .137، ترجمه كارادوو، ص 95)- التنبيه، ص 3(

 )- نام ديگر آذرگشنسپ.4(

)- ابن خرداذ به نيز اين مطلب را، كه پادشاهان ساسانى پس از بتخت نشستن پياده از 5(
، ترجمه، 120، ص 6تيسفون بزيارت آذرگشنسپ ميرفتند، ذكر كرده است (جغرافيون، ج 

 ).91ص 

 243ايران در زمان ساسانيان، ص: 

اين آتشكده عالمت اتحاد و يگانگى دين و دولت بود و نمونه (سمبل) دولت ساسانيان 
بشمار ميرفت، كه بواسطه اتحاد با ديانت قوت گرفت. برخالف اشكانيان كه هر يك از 

ملوك الطوايف و شهربانان معبدى مخصوص خويش داشت. در اين باب عبارتى در نامه 
 ، كه باحتمال قريب بيقين مأخوذ از حقايق تاريخى است:»1 «تنسر هست 

ملوك طوايف هر يك براى خويش آتشگاه ساخته و آنهمه بدعت بود كه بى فرمان شاهان 
قديم نهادند شهنشاه باطل گردانيد و با مواضع اول نقل فرمود»، ولى اين ادعا كه ايجاد آتش 

شاهى واحد توسط ساسانيان برقرارى مجدد اوضاع زمان دار (داريوش) بود، ساختگى است و 
 .»2 «پايه تاريخى ندارد

آذر برزين مهر يا آتشكده كشاورزان، در مشرق مملكت، در كوههاى ريوند شمال غربى 
. باعتقاد جكسن، مكان اين »3 «نيشابور، واقع بود. الزارفارپى قريه ريوند را قريه مغان مى نامد

آتشكده در قريه مهر بوده است، كه در سر راه خراسان بيك فاصله از مياندشت و سبزوار 
 .»4 «قرار دارد



اين سه آتشكده عظيم محل ستايش مخصوص بود و بيش از ساير زيارتگاهها زينت و ثروت 
داشت؛ لكن بسيارى از معابد درجه دوم هم طرف احترام بوده است، خاصه آنها، كه بيكى از 

دليران داستانى يا خود زردشت، نسبت داشت: مانند معبد طوس و معبد نيشابور و معابد 
 .»6 « بين فارس و اصفهان »5 «ارجان فارس و كركوى سيستان و كويسه 

______________________________ 
 .22 و ما بعد؛ مينوى، ص 530 و 225)- دارمستتر، ص 1(

)- در كتابخانه ملى پاريس مهرى هست، كه صورت و نام شخصى موسوم به بافرگ را، 2(
 ).82كه مغان مغ آذرگشنسپ بوده است، بر آن حك كرده اند (پايكولى، ص 

 .290؛ هوفمان، ص 315، ص 2)- النگلوا، ج 3(

 )- از قسطنطنيه تا زادگاه عمر خيام 4(

From Gonstantinopel to the Home of, Omar Khayyam 

 .82، ص 1921؛ مجله شرقى امريكا، 211- 17ص 

)5-(Kuvisa  

 .298، ص 1؛ ترجمه هاربروشر، ج 197)- شهرستانى، چاپ كورتن، ص 6(

 244ايران در زمان ساسانيان، ص: 

در تواريخ بسى از آتشكده هاى جبال را، كه سرزمين ماد قديم باشد، نام برده اند، از آنجمله 
 آتشكده قزوين؛ و شيروان، نزديك رى، و كومش است (كه شايد همان شهر صد دروازه 

 .)»2 « اشكانيان باشد»1«



 در شهر شاپور انجام داد، منتهى بكشف 1935كاوشهاى علمى، كه گيرشمن از سال 
 .»3 «آتشكده اى شد، كه ظاهرا از زمان شاپور اول است 

در سالهاى اخير در بسيارى از ويرانه هاى آتشكده هاى ايران تحقيقات علمى صورت گرفته 
است، از آنجمله در معبد اردشير اول در فيروزآباد- ديگر آتشكده هايى كه در قصر شيرين 
(سه راه خانقين- كرمانشاه) وجود داشته و آتشگاه جيره در ناحيه شاپور و آتشكده نزديك 

 - آتشگاه اصفهان 7قم (قلعه دختر) و غيره. معموال عمارت آتشكده عبارت از بناى شكل 

______________________________ 
)1-(Hecatompylos  

. ذكر آتشهاى 837)- فهرست كامل در كتاب شوارتز، ايران در قرون وسطى، ص 2(
. در بندهشن ايرانى 29 و 8، فقره 4بهرامى، كه اردشير تأسيس كرد در كارنامگ، بخش 

) از آتش كومش سخن رفته است؛ نگاه كنيد ماركوارت 7- 11، سطر 128(انكلساريا، ص 
 .56مسينا، فهرست، ص 

 ، و ما بعد.12، ص 12، و ما بعد و ج 117، ص 10)- مجله صنايع آسيايى، ج 3(

 245ايران در زمان ساسانيان، ص: 

گنبددارى (چهارطاق) بوده، كه ابنيه اضافى ديگر در گرد آن وجود داشت و غالبا داراى 
 .»1 «باغى نيز بوده است 

در باالى تپه نزديك اصفهان نيز، ويرانه آتشگاهى ديده ميشود، كه بسيار معروف است (ش 
7(» 2«. 

 آتشكده شهر شاپور

 )40، تصوير 10(سال وگيرشمن، مجله صنايع آسيايى، 



______________________________ 
)- معبدى، كه در كوه خواجه سيستان يافته اند، از عهد اشكانيان است. ر ك هرتسفلد 1(

  و ما بعد.35 و ما بعد؛ اردمان، آتشكده، ص 76تاريخ باستان، ص 

 و ما بعد. 252)- شرح وضع فعلى ويرانه ها در كتاب جكسن، ايران در گذشته و حال، ص 2(
- 5، ص 2بقاياى آتشكده در زير خرابه هايى از آثار اسالمى پنهان است. ر ك آثار ايران، ج 

. جلد سوم آثار ايران مختص آتشكده هاى ايران است. در صنايع 60- 61، ص 3، ج 164
 شرح سودمندى راجع بمعابد آورده است. Reuther و ما بعد رويتر550، ص  lپوپ،

 246ايران در زمان ساسانيان، ص: 

 عموما داراى صورت دهقانى و روستايى بوده و در اصل »1 «جشن هاى ساليانه عهد ساسانيان 
با امور كشاورزى بستگى داشته است. چون دين رسمى ساسانيان اين اعياد را پذيرفته بود، 

هنگام اجراى جشن از يك طرف مراسم مذهبى صورت ميگرفت و از طرف ديگر تشريفات 
و اعمال خاصى انجام مى شد. مبداء اين اعمال اخير، اعتقاد بسحر و جادو بوده، اما رفته رفته 

مبدل بمراسم عادى گشته، تفريحات عاميانه نيز از هر قبيل در آن وارد شده بود. چنانكه رسم 
عوام الناس است و محققان رسوم عاميانه ملل بخوبى از آن اطالع دارند، اكثر اين جشن هاى 

ساليانه را مردمان با يكى از حوادث تاريخ داستانى مربوط ميكرده اند. مثال فالن عيد را 
 يادگار فالن واقعه ميدانستند، كه در عهد جمشيد يا فريدون يا پهلوانى داستانى رخ داده بود.

سال زردشتيان دوازده ماه دارد، كه هر يك را نام يكى از ايزدان بزرگ نهاده اند و ترتيب 
 آنها از اين قرار است:

  (Eravashi )فروشى هاFravardin- فروردين 1

  (Asha Vahishta )اش وهشت Urdvahiht- اردوهشت 2

  (Haurvtat )هوروتات Khvaradh- خورداذ3



  (Tishtrya )تشترى Tir- تير4

  (Ameretat )امرتات Amurdadh- امرداد5

  (Khshathra Vairya )خشثرويرى Shahrevar- شهريور6

  (Kithra )ميثرMihr- مهر7

  (Anahitaآبها»، اناهيتا- ) Abhan- آبان 8

  (Atar )آتر، آتش Adhur- آذر9

  (Ohrmazd )خالق، اوهرمزدDadhv- دذو10

  (Vohu Manah )وهومنه Vahman- وهمن 11

  (Speuta armati )اسپنت ارميتى Spandarmadh- اسپندارمذ12

______________________________ 
 )- نيبرگ، متون راجع به تقويم مزديسنى 1(

H. S, Nykbeg, Texte um mazdyasnischen Kalender, Upsala 
Univesitets Arsskrift 1934 

 

 247ايران در زمان ساسانيان، ص: 

 هر ماه را سى روز است، كه نام آنها نيز مأخوذ از اسامى ايزدان است.



. بعد از ماه آخر »1 «هفت روز اول ماه بترتيب بنام اوهرمزد و شش امهوسپندان ناميده مى شود
 روز سال اضافه ميكردند و هر يك از اين پنج روز 360پنج روز اندرگاه، خمسه مسترقه، بر 

 را بنام يكى از گاثاهاى پنجگانه ميخواندند.

اعياد فصول سال را گاهانبار ميگفته اند، كه عده آنها شش بوده و هر يك پنج روز امتداد 
 را اجراء و گوسفند قربانى »2 «داشته است. در اين ايام بر طبق احكام مقرره بعضى مراسم 

 .»3 «ميكرده اند. اسامى اوستايى گاهانبارها از اين قرار است 

 - ميذيوى زرمى 1

Maidhyoi- zaremaya 

 (در ماه ارديبهشت)

  )در ماه تير)Maidhyoi -sham- ميذيوى شم 2

  )در ماه شهريور)Paitish -hahya- پيتش ههى 3

  )در ماه مهر)Ayathrima- اياثرم 4

  )در ماه دى)Maidhyairya- ميذيايرى 5

  Hamaspathmaedaya- همسپت مئيدى 6

گاهانبار ششم يا همسپت مئيدى، كه در پنج روز اندرگاه (خمسه مسترقه) واقع ميشد، در 
آغاز عيد اموات بوده و ده شبانه روز امتداد داشت، در يشت سيزدهم اوستا (فروردين يشت، 

) مذكور است، كه در موقع همسپت مئيدى، فروشى ها يا ارواح مؤمنين در مدت 49- 52بند 
ده شب بمسكن مردم نزديك مى شوند و تقاضاى صدقه و قربانى دارند، بهمين سبب است، 

 كه اين «روز اموات» را فرورديگان 



______________________________ 
 را به بينيد. عقيده دانشمندان بر آنست، كه تقسيم ماه بهفته در ايران 181)- باالتر ص 1(

 Kultur im-باستان معمول نبود (رك گيگر، تمدن ايران شرقى در عهد باستان 
Altertum Ostiranische  اما ما، چنانكه شرح آن بيايد، بقراينى برميخوريم، 316؛ ص .(

 مبنى بر اينكه در گاه شمارى عهد ساسانى هفته وجود داشته است.

 .1- 3، فقره 7، فصل 8)- دينكرد، كتاب 2(

، 237- 38)- بيرونى نام گاهانبارها را بلهجه خوارزمى آورده است (آثار الباقيه، ص 3(
 )، اما ترتيب آن با ترتيب اوستايى فرق دارد.225ترجمه زاخو ص 

 248ايران در زمان ساسانيان، ص: 

 گفته شده »2 « يا فرورديگ »1 «يا عيد فروشى ها (فروشى در زبان فارسى متوسط فروهر
 است) مى ناميدند.

 غذا مى نهادند و بر بام منازل »4 «: در آن ايام، ورودى برج اموات (دخمه)»3 «بيرونى گويد
مشروباتى ميگذاشتند تا فروشى مردگان، كه در اين موقع بطور نامرئى در ميان اعضاء 

خانواده خود حضور مى يافتند، از آن تناول كنند و نيز مقدارى را سن دود ميكردند، زيرا كه 
 بزعم آنان بوى آن مطبوع مردگان است.

براى تطبيق سال دينى با سال نجومى، هر دو بيست سال، يكماه در سال ميافزودند و در چنين 
 سالى پنج روز اندرگاه را در آخر ماه اضافى قرار ميدادند.

 سال دو ماه اضافى الحاق 240اما بقول بيرونى، بعلل مختلفه، كه رخ ميداد، گاهى بعد از طى 
 ميالدى) بعد از ماه آبان دو ماه زايد 399- 520ميكردند. چنانكه در زمان سلطنت يزدگرد (

را داخل كردند و از آنزمان هر ساله پنج روز اضافى را بين ماه آبان و ماه آذر ميگذاشتند، اما 
 .»5 «در دوره، بعد كه بايستى مجددا يكماه بر سال بيفزايند، غفلت كردند و سال ناقص ماند



ظاهرا در عهد قديم پيش از ساسانيان، سال از مهر ماه شروع مى شده و عيد مهرگان كه جشن 
، اما از عالئمى كه در تقويم »6 «پاييزى است، در آن اوقات اول سال بشمار ميرفته است 

هست، ميتوان حدس زد، كه در روزگار بعد، وقتى كه آغاز سال را در ابتداى فصل بهار قرار 
  شروع شده است.»7 «دادند، يكسال با ماه دذو (ماه اوهرمزد)

______________________________ 
)1-(Fravahr  

)2-(Fravardigh  

 .410، ترجمه، ص 222)- آثار الباقيه، ص 3(

 .52)- در باب دخمه ها ر ك باالتر ص 4(

 .55- 56 و 38، ترجمه، ص 45 و 33)- بيرونى، آثار الباقيه، ص 5(

)- مقايسه شود با آندراس- هنينگ «متون مانوى بزبان هاى ايرانى ميانه» (گزارش آكادمى 6(
 .1، يادداشت 189)، ص 1932پروس 

  و ما بعد.175)- كريستنسن، نخستين انسان و نخستين شاه در تاريخ داستانى ايرانيان، ص 7(

 249ايران در زمان ساسانيان، ص: 

  در زمان ساسانيان سه نوع تقويم وجود داشت از اينقرار:»1 «بعقيده نيبرگ 

 روز داشت و هر ماه مركب از شش 353 يا 355- تقويم قمرى، كه در آن هر سال قمرى 1
 هفته پنج روزه بود. اين يك نوع تقويم روستايى و معمول مانويان غير ايرانى بود.



 ماه سى 12 ميخواندند و داراى »2 «- تقويم كشورى و رسمى شمسى، كه روژوهيژگيه 2
روزه باضافه پنج روز خمسه مسترقه (پنجه دزديده) بود. در اين تقويم ربع روز (شش ساعت) 

  روز را رعايت نميكردند، بقسمى كه سال در هر چهار سال يكروز عقب ميافتاد.365عالوه بر 

 مى ناميدند. اين تقويم هم بر اساس سال شمسى بود »3 «- تقويم دينى، كه آنرا وهيژگيه 3
  سال).120 ماه و پنجه دزديده و يك ماه اضافى در هر 12(داراى 

) پس از ماه آخر سال قرار ميگرفت، در تقويم 3) و (2خمسه مسترقه، كه در تقاويم (
 كشورى در تمام ماههاى سال ميگشت، زيرا سال كشورى كوتاه تر از سال نجومى بود.

تاريخ بعضى اعياد، كه بيرونى شرح داده است، با حوادث طبيعى فصول مربوطه متضاد است 
و از اينجا معلوم ميشود چند قسم سال شمارى متداول بوده و در حساب افزايش ايام زائده 

بى نظمى واقع ميشده است. بيرونى ترتيب ايام اضافى تقويم روحانى را بيان ميكند، ولى در 
 . مثال»4 «عمل فقط به سال كشورى آشناست 

______________________________ 
 و بعد، مقايسه شود با هيگنس 83)- نيبرگ، متون راجع به تقويم مزديسنى، ص 1(

 لشكركشى قيصر موريكيوس بايران 

persian War of the Em peror maurice Higgins, The 

 Hildegarde، فصل اول در تاريخ مختصر تقويم ايرانى عهد ساسانيان؛ هيلدكارد لوى 
Lewy  1941 (1- 2، جزوه 10، تقويم ايرانى، اورينتاليا، دووه.( 

، ص 9. و بولتن شرقى، دوره 583- 79، ص 1937حسن تقى زاده، مجله انجمن شرقى آلمان 
 .1317 و گاه شمارى در ايران قديم تهران 258- 311، ص 28دوره  AO و بعد و125

)2-(roz -vihezaghih  



)3-(Vihozaghih  

 .86)- نيبرگ، ص 4(

 250ايران در زمان ساسانيان، ص: 

دو عيد موسوم بآذرجشن را بيرونى از اعياد زمستانى شمرده است، ولى موافق تقويم دينى، 
 ماه اوت (تابستان) 21كه اول فروردين ماه را مطابق اعتدال ربيعى قرار داده، آذرجشن اول با 

 .»1 « نوامبر مصادف ميشود24و آذرجشن دوم، با 

در ميان اعياد، آنكه بيشتر قبول عام داشت، چنانكه امروز نيز دارد، نوروز بود، كه آنرا 
 ميگفتند. اين جشن را در آغاز سال بود و در سال دينى بالفاصله بعد از عيد »2 «نوگ روز

، هر پادشاهى در اين روز فرخنده رعيت »4 «. بموجب روايت دينكرد»3 «فرورديگان مى آمد
ممالك خويش را قرين شادى و خرمى ميكرد و در اين عيد كسانى كه كار ميكرده اند، 

 نسبة »5 «دست از كار كشيده باستراحت و شادمانى مى پرداخته اند. يكى از كتب پهلوى 
جديد، همه حوادث گذشته و آينده را، كه در نوروز واقع شده و خواهد شد، شرح ميدهد. 
يعنى از روزى كه اوهرمزد جهان را بيافريد و ايام فرخنده اى كه در تاريخ داستانى مذكور 

 است، تا پايان عمر عالم در آن آمده است.

 كرده اند و »7 « چندين از مورخان عرب و ايرانى عيد نوروز را توصيف »6 «غير از بيرونى 
 شعرايى مانند فردوسى و منوچهرى در اشعار خود آنرا ستوده اند. نوروز عيد

______________________________ 
 و بعد و نيز ماركوارت در يادنامه مودى، ص 179)- كريستنسن، نخستين انسان الخ، ص 1(

  و بعد.711

)2-(Noghroz  



)- در دوره اسالمى نوروز را در آغاز بهار پيوسته جشن ميگرفتند، ولى اين روز در تقويم 3(
قمرى عربى متغير بود. در عصر حاضر سال شمسى رسما دوباره برقرار گرديد و نامهاى 

 باستانى ماهها دوباره رواج گرفت.

 .563، ترجمه، ص 447، ص 9)- كتاب سوم، چاپ پشوتن سنجانا، ج 4(

 و بعد. تجديد چاپ و ترجمه توسط 102، ص 2)- متون پهلوى جاماسپ اسانا، ج 5(
  و بعد.742ماركوارت، يادنامه مودى، ص 

  و بعد.199 و بعد، ترجمه، ص 215)- آثار الباقيه، ص 6(

 -95در يادنامه مودى، ص  Ehrlich)- دو قسمت از كتاب المحاسن را اهرليش 7(
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، كه جشن بابليان بود، در آن باقى است. در اين روز »1 «بهارى است و آثارى از گموك 
ماليات هاى وصول شده را بحضور شاه عرضه مى داشتند و شاه بعزل و نصب حكام 

مى پرداخت. و نيز در نوروز سكه نو ميزدند و آتشكده ها را پاك و طاهر ميكردند و امثال اين 
 روز سالطين ساسانى بارعام 6. عيد نوروز شش روز متوالى دوام داشت و در اين »2 «...

ميدادند و نجباى بزرگ و اعضاء خاندان خود را بترتيب منظم مى پذيرفتند و بحضار عيدى 
ميدادند روز ششم عيد را سالطين براى خود و محرمان درگاه جشن ميگرفتند. فى الواقع در 

. در روز اول مردم »3 «روز اول و روز ششم نوروز، همه قسم مراسم متداوله ملى اجراء ميشد
صبح بسيار زود برخاسته، بكنار نهرها و قناتها رفته شستشو ميكردند و بيكديگر آب 

مى پاشيدند و شيرينى تعارف ميكردند. صبح پيش از آنكه كالمى ادا كنند، شكر ميخوردند 
يا سه مرتبه عسل مى ليسيدند و براى حفظ بدن از ناخوشيها و بدبختى ها روغن بتن مى ماليدند 

 و خود را با سه قطعه موم دود ميدادند.

 : در هر ماه روزى كه »4 «اما ساير اعياد، ما بذكر مهمترين آنها اكتفا مى كنيم 



______________________________ 
ببعد آورده است. قسمت اول را اينوسترانتزاف بروسى ترجمه كرده و در تحقيقات خود 

 و بعد) و همان را مازندى بفارسى 82راجع بنوروز وارد نموده است (مطالعات ساسانى، ص 
ترجمه كرده و ترجمه انگليسى و تاريخچه عيد نوروز را نيز بقلم نريمان بآن منضم ساخته و 
در رساله ارمغان نوروز (ضميمه مجله ايران ليگ بمبئى) بطبع رسانده است. يكى از ضمائم 

 و ما بعد) مختص نوروز 138جلد دوم كتاب اينجانب موسوم به نخستين انسان الخ (ص 
 است.

)1-(Zagmuk  

 .146)- جاحظ، تاج، ص 2(

)- امروز مخصوصا روز اول و سيزدهم فروردين را جشن ميگيرند و روز اخير پايان عيد 3(
 نوروز است.

  و بعد.48)- مقايسه شود با نيبرگ، متون راجع به تقويم مزديسنى، ص 4(
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 تير ماه بود، جشن تيرگان 13اسمش با نام ماه مطابق ميشد، عيد ميگرفتند. مثال روز تير، كه 
 .»1 «گرفته ميشد. در آن روز آب تنى ميكردند و گندم و ميوه مى پختند

 عيد آذرجشن اول، در هفتم شهريور (شهريور روز از شهريور ماه) بود.

آذرجشن، عيد آتش خانه محسوب ميشد. در داخل خانه ها، آتش هاى بزرگ ميافروختند و 
در ستايش خدا و شكر نعم او سعى بليغ ميكردند. مردمان گرد هم فراهم آمده با هم غذا 
 .»2 «مى پختند و تفريح ميكردند. ظاهرا اين عيد فقط در بعض نواحى ايران معمول بوده است 



 مهرماه (روز مهر از ماه مهر) واقع ميشد، عيدى بسيار بزرگ 16مهرگان يا عيد مهر، كه در 
بشمار ميرفت. چنانكه گفتيم در قديم االيام اين عيد روز اول سال بوده و آثار مبداء سال 

 بودن، در مراسم اين جشن هنوز باقى مانده است.

عيد مهرگان هم مثل عيد نوروز، بيادگار حوادثى، كه در آغاز آفرينش جهان رخ داده و بياد 
وقايعى كه در تاريخ داستانى مذكور است، وضع شده بود. در اين روز پادشاهان ايران تاجى 
بر سر مى نهادند، كه صورت آفتاب، در ميان چرخى گردان، بر آن منقوش بود. هنگام طلوع 

 بعالم »3 «آفتاب، يكى از سپاهيان، در حياط قصر سلطنتى ايستاده فرياد ميزد: «اى فرشتگان 
فرود آييد و شياطين و بدكاران را بزنيد و از دنيا برانيد!». در روز مهرگان، خوردن انار و 

 .»4 «استشمام گالب را اسباب صيانت از بدبختى ميدانستند

در اول ماه آذر، عيد «وهار جشن» يعنى «عيد بهار» بود، زيرا كه در عهد خسروان، (يعنى در 
زمانى كه تقويم ها مختل شده بود) اول آذر ماه با آغاز فصل بهار مصادف ميشد در ازمنه 

 اسالمى اين عيد را «خروج الكوسج» ميگفتند. مردى 

______________________________ 
 .205- 6، ترجمه 220)- آثار الباقيه ص 1(

 .207، ترجمه، ص 221- 222)- ايضا ص 2(

 )- اصطالح پهلوى آن يزدان (يزت) و يا شايد امهرسپندان (امش سپنت) بوده.3(

 .207- 8، ترجمه 222- 23)- آثار الباقيه، ص 4(
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را بر قاطرى نشانده بگردش ميبردند، آن مرد خود را با بادزنى باد ميزد، تا شادمانى خود را از 
 .»1 «خاتمه يافتن فصل شتا و نزديك شدن گرما بدان وسيله آشكار كند



 (و يصيح بالفارسيه گرما، گرما) (مروج الذهب).

چند روز بعد از وهار جشن، در آذرروز، از آذرماه (كه روز نهم بود) آذرجشن دوم پيش 
ميآمد. در آنوقت خود را با آتش گرم ميكردند «زيرا كه آذر ماه آخرين ماه زمستان است و 

 .»2 «در اواخر اين فصل سرما سخت تر و شديدتر از همه اوقات سال است»

 عيد بوده، «خرم روز» »3 «روز اول ماه دذو (دى) را، كه در حساب سال شمارى عتيق 
ميگفته اند، در خرم روز شاهنشاه از تخت بزير ميآمد، لباس سفيد مى پوشيد و در چمنى بر 

فرش هاى سفيد مى نشست و بارعام ميداد. هر كسى ميتوانست بحضور او درآيد. آنگاه 
شاهنشاه با عموم كشاورزان، خصوصا دهقانان، سخن ميگفت و با آنان ميخورد و ميآشاميد. 

شاه در آن روز چنين ميگفت: من امروز چون يكى از شما هستم و با شما برادرم، زيرا كه 
قوام جهان بآبادى است، كه در دست شماست و قوام آبادى بپادشاه است، هيچيك از اين 

 دو از ديگرى بى نياز نتواند بود».

 ديماه بود، مردمان بخوردن سير و آشاميدن شراب 14در جشن سيرسور، كه روز 
مى پرداختند و سبزى را با گوشت ميپختند، تا دفع آفات شيطانى كند و امراض حاصله از 

 .»4 «نفوذ ديوان را برطرف نمايد

______________________________ 
 413، ص 3. مقايسه شود با مسعودى، مروج، ج 211، ترجمه ص 225)- بيرونى، ص 1(

ببعد، كه در آن مصنف جشن را توصيف و تفريحات عامه را، آن طورى، كه در زمان 
 خودش مرسوم بوده، شرح داده است.

 .211، ص 225)- بيرونى، ص ترجمه 2(

  و بعد كتاب حاضر.195)- ر ك ص 3(

 .12- 211، ترجمه، ص 225)- آثار الباقيه، ص 4(
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 دذو، معمول بود، كه صورت انسانى را از خمير يا گل سرخ ميساختند و برفراز 15روز 
 درگاه مى نهادند.

روز شانزدهم دذو، عيدى ميگرفتند، كه دو نام داشت و فعال تلفظ آنها درست معلوم نيست، 
يكى از اين دو اسم گويا نامى مركب است، كه جزء نخستين آن لفظ گاو است. اصل اين 

  (فريدون) پادشاه داستانى »1 «جشن منسوب بافسانه فريذون 

 - جام كليمو8شكل 

 )41(هرتسفلد، سالنامه مجموعه هاى آثار هنرى پروس، جلد 

 دذو، فريدون بر گاوى سوار شد. و اين شبى است، كه گاوى كه كشنده 16است. در روز 
 اراده ماه است، ظهور نمود و «اين گاوى است نورانى، كه شاخهايش از

______________________________ 
)1-(Frodhon  

 .212، ترجمه، ص 226)- ايضا ص 2(
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زر و قوائمش از سيم است، ساعتى آشكار مى شود و ناپديد مى گردد. هر كس در ساعت 
ظهور در او نظر كند، دعايش مستجاب خواهد بود و گويند در اين شب بر كوه بزرگ 

 صورت گاوى سفيد پديدار شود و اگر محصول آن سال خوب باشد:

. در اين عبارت قصه اراده »1 «دو بار نعره برآورد و (اگر خشكسال باشد) يكبار فرياد كند
 لنين گراد، جام نقره از »2 «ماه، كه يك گاو آنرا مى كشد جالب توجه است، در موزه هرميتاژ



 نامند. در اين جام نقش خداى ماد ديده »3 «عهد ساسانيان باقى است، كه آنرا جام كليموا
 مى شود، كه بر تختى نشسته و اطراف او را هاللى احاطه كرده است.

 .»4 «)8در زير آن اراده است، كه چهار گاو آنرا مى كشد (ش 

روز دهم بهمن، عيد مشهور سذگ (سده) بوده، كه جشن خاص آتش است و غالبا در كتب 
. اين عيد را گاهى بهوشنگ اولين پادشاه »5 «مورخان ايران و عرب، ذكر آن آمده است 

سلسله داستانى پيشدادى، و گاهى به بيوراسپ ظالم يا دهاگ (كه فردوسى او را ضحاك 
 مى نامد) نسبت داده اند، كه انسانى اژدهافش بود و بدست فريدون اسير شد.

 ايرانيان «در شب سذگ دود برمى انگيزند، تا دفع مضرات كند. »6 «بنابر روايت بيرونى 
افروختن و شعله ور گردانيدن آتش در اين شب و راندن حيوانات وحشى و پرانيدن مرغان 

 در ميان شعله و نوشيدن شراب و تفريح نمودن در گرد

______________________________ 
). در 212- 13، ترجمه، ص 226)- در اينجا در متن آثار الباقيه نقصى هست (بيرونى، ص 1(

اين عبارت، كه ذكر شد، راجع برسم گاه شمارى قديم، كه ماه دذو را اول سال حساب 
 ).10ميكردند ديده ميشود (ر ك باالتر ص، 

)2-(Hermitage  

)3-(Klimowa  

، سالنامه مجموعه هاى آثار هنرى  Der Thron des Khosro)- هرتسفلد وست خسرو4(
؛ 124 و 4، ص 41، ج  Jahrbuch der preussischen Kunazammlungenپروس 

 .B ,IV 702تاريخ صنايع پوپ،

 .213- 14، ص 1)- كريستنسن، انسان نخستين الخ، 5(



 .213- 14؛ ترجمه ص 226- 27)- ص 6(
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 آتش، جزء رسوم پادشاهان شده است».

 وهمن ماه، كه جشن آبريزگان (آب ريزان) بود، مردم آب پاشى ميكردند و بوسيله 30روز 
 اين عمل، كه منشاء آن ساحرى بود، ميخواستند باران بيايد.

بيرونى مبداء اين جشن را بتاريخ داستانى قبل از هخامنشيان مربوط نمى كند، بلكه بيكى از 
حوادث عهد ساسانيان مربوط مى نمايد، از اينقرار، كه ميگفتند در زمان پيروز مدتى مديد 

خشكسالى پيش آمد. شاه بزيارت آذرخوره (آذرفرنبغ) رفت و دعا كرد، تا آن آفت را 
 .»1 «خداى تعالى دور گرداند

روز اسپندارمذ (پنجمين روز از ماه اسپندارمذ) را عيد زنان ميخواندند و آنرا مزدگيران 
ميگفتند. در اين روز مردان تحفه ها بزنان عطا ميكردند. در آن روز كشمكش و گرد ناردان 

 خشگ ميخوردند و بآن وسيله نيش عقرب را دفع ميگردند.

براى مصون ماندن از اين خزندگان، در فاصله طلوع فجر و برآمدن آفتاب دعايى را بر سه 
رقعه نوشته از سه ديوار خانه ميآويختند و يك ديوار را آزاد ميگذاشتند، كه عقرب از آنجا 

 .»2 «بگريزد و بدر رود

روز نوزدهم اسپندارمذ را «عيد آبها و نهرهاى جارى» ميخواندند و گالب و عطر در نهر 
 .»3 «مى ريختند

) گويد: در ايران عيدى است بنام جشن «هالكت موجودات ضاره». در اين 2 ر 24آگاثياس (
 روز، كه بقول او بزرگترين اعياد ايرانيان است، مردمان خزندگان 



______________________________ 
 Mehren. بنابر روايت دمشقى (ترجمه مهرن 215- 16، ترجمه ص 228- 29)- بيرونى، 1(

) در عهد پيروز در نوروز پس از خشكسال بارندگى شد. اما بايد دانست، كه در اين 405ص 
عبارت پيروز را بجاى يم (جم)، كه از سالطين افسانه قديم است، گذاشته اند (روايت قديمتر 

 در كتاب بيرونى مسطور است).

 .216، ترجمه ص 229)- بيرونى، ص 2(

 .217، ترجمه ص 230)- ايضا ص 3(
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و حشرات موذيه را مى كشتند و كشته آنها را براى اثبات ثوابكارى خود بموبدان نشان 
ميدادند. ما در منابع ديگر از اين جشن اثرى نيافته ايم، اما معلوم است، كه هالك كردن 

حيوانات موذيه، كه از مخلوقات اهريمنند، در دين مزديسنى ثوابى عظيم بوده است و در 
 .»1 «بعضى موارد يكنفر توبه كار بايستى عده معينى از اين جانوران موذى را بقتل رساند

 و بوسيله »2 «از هنرهاى مغان تفأل بود، چون بآتش مقدس مينگريستند، از آينده خبر ميدادند
حسابهاى نجومى زايجه طالع ميگرفتند. در كارنامگ، اردشير و اردوان پيوسته بهنگام سختى 

 .»3 «با دانايان و معبران و ستاره شماران مشورت ميكنند

 فهرستى از ايام سعد و نحس »4 «از اين گذشته يك نجوم عاميانه نيز وجود داشت. بيرونى 
سال تنظيم كرده است بنام جدول االختيارات و در آن احكام ديدن مار را نيز بنام (روية 

الحييه) معين نموده است. معتقد بوده اند، كه ديدن مار در هر روزى از ايام ماه تاثيرى 
مى بخشد مثل ناخوشى و مرگ يا مفارقت يكى از اهل خانه يا وصول منفعتى از طرف اهل 

شهر يا تحصيل نام و شهرتى يا پيش آمدن سفر پر- سودى يا تهمت و تنبيه و سياستى و مانند 
 . روزهاى تقارن و تفأل سيارگان مخصوصا از ايام منحوسه بشمار ميرفت.»5 «اينها



______________________________ 
 .5- 6، فقره 14)- نگاه كنيد به ونديداد، فركرد 1(

 .25)- آگاثياس، كتاب دوم، 2(

)- فالنامه هاى بسيارى در شهر دو را يافته اند. ر ك رستووتزف، شهرهاى كاروانى، ص 3(
 .60- 61، ص  Dura Europos and its Art و نيز دور او صنايع آن 207

 .218، ترجمه ص 231- 32)- ص 4(

، 49، ص 1909)- مقايسه شود با كتاب رزنبرگ در باب ادبيات پارسى، سن پطرسبورغ 5(
 ، مارنامه (بشعر).-18شماره 

Fr. Rosenberg, Notices de litterat ure parsie 
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 نام يك كتابى برده مشتمل بر تفأل هايى، كه ايرانيان در جنگها ميزده اند و عبارتى »1 «بلعمى 
 .»2 «چند از آن نقل كرده است 

______________________________ 
 .322، ص 2)- ترجمه زتنبرگ، ج 1(

)- در كتابى، كه اينوسترانتزف بزبان روسى نوشته است، از روى منابع عربى راجع به تفال 2(
 و خرافات دوره ساسانى بحث كرده است.
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 فصل چهارم مانى و كيش او



جلوس شاپور اول- كتيبه تاجگذارى- مانى و آيين او- جامعه مانويان و تشكيالت آنان- 
 انتشار عقايد مانى پس از مرگ او- صنايع مانويه.

، بدرود زندگى گفت. حجارى نقش رجب، كه حاكى 241مؤسس سلسله ساسانى در سال 
از جلوس پسر او شاهپور اول است، پادشاه را در حالى نشان ميدهد، كه حلقه سلطنتى را از 

دست خداى بزرگ اوهرمزد ميگيرد. اين تصوير بتقليد مجلس جلوس اردشير در نقش رستم 
ساخته شده است. در اينجا هم پادشاه و خدا سوار اسب هستند و لباس آنان در هر دو جا 

يكسان است، فقط اختالف در اين است، كه در كتيبه شاپور خدا در سمت چپ و پادشاه در 
جانب راست واقع شده و شخصى كه در كتيبه اردشير بر زمين افتاده است، در نقش شاهپور 

 موجود نيست.

صورت پادشاه خيلى ضايع شده و جزئيات آن تشخيص داده نميشود. اوهرمزد تاج كنگره دار 
بر سر دارد، كه از باالى آن گيسوان مجعدش نمايان است. نوارهاى پهنى، كه بتاج بسته 

است، از جانب پشت سر آويخته. جبه او بوسيله شمسه، كه در پيش سينه است، بسته شده و 
اين تكمه در زير گردن بند مرواريدى قرار دارد. شلوار در باالى ران داراى چين هاى ظريفى 

 است. گردن و سينه اسب را با الواح مدور، كه 

 260ايران در زمان ساسانيان، ص: 

بصورت زنجيرى است، زينت داده اند و گوى مستطيل سابق الذكر، در برابر پاهاى اسب 
. نقش برجسته ديگرى در نقش رجب شاهپور را بر اسب نشان ميدهد، كه »1 «نمايان است 

 .»2 «بزرگان دولت شاهنشاهى بدنبال اويند

. بنابروايت ابن النديم نخستين »3 « صورت گرفت 242تاجگذارى رسمى شاهپور در سال 
  در روز جلوس شاهپور، يعنى يكشنبه اول نيسان، كه آفتاب »4 «خطبه مانى 



______________________________ 
  و تصوير.97)- زاره- هرتسفلد، نقوش برجسته، ص 1(

 .B ,IV 451؛ تاريخ صنايع پوپ،11 و تصوير 92)- نقوش برجسته، ص 2(

. بنابر يك سنت باستانى تاجگذارى در 127، ص 10)- شهر شاپور، مجله آسيايى، دوره 3(
 ).350نخستين نوروز پس از جلوس شاه انجام مى يافت. (نگاه كنيد: شدر، گنومون نهم، ص 

)- براى تحقيق بيشتر درباره مانى و كيش او ميتوان بمنابع ذيل رجوع كرد: از جمله منابع 4(
قديمه راجع بمانويه مهمترين همه رساله هاى جدلى است، كه مؤلفان عيسوى نوشته اند، 

 Saintو سنت- اگوستين  Titus de Bostraمخصوصا رساالت تيتوس بسترايى 
Augustin  و رساله موسوم بهActa Archelai  و دعاهاى استغار، كه بزبانهاى يونانى و

التينى نوشته شده و مانويانى را كه از دين خود برميگشتند، مجبور بتالوت و تكرار آنها 
ميكردند، رساله در فلسفه افالطونى جديد تأليف اسكندرلو- كوپوليسى، ديگر صدوسى 
سومين رساله تبينيه سريانيان تأليف سورانطاكى و كتاب كشيش سريانى موسوم به تئودر 

بركونائى. مطالب اين كتاب و شرح مبسوطى كه در فهرست ابن النديم مندرج است، 
فهرستها منبع عمده تحقيقات راجع بعقايد مانويه در خصوص مبدأ آفرينش بوده است، كتب 

عربى ديگر هم مخصوصا آثار الباقيه بيرونى حاوى مطالب مهمه است- در قرون جديد 
عقايد مانويه را نخست علمايى مورد تحقيق قرار دادند، كه موضوع بحث آنها تاريخ ديانت 

 مسيح بود از اينقرار:

 بوسوبر، تاريخ انتقادى مانى و مانويت 

 

I. de Beausobre, Hirtoire critique de Manichee et du 
Manicheisme.) Amst. 1734- 39)  



 ؛ بور، ديانت مانوى-

 ,Das manichaeische Relionssystem) 1831, Neudruck Got. tingen 
1928 (C. Baur 

فلوگل خالصه الفهرست را با شرح مبسوط و ترجمه آلمانى آن در رساله موسوم به «مانى و 
 تعليمات و آثارش» منتشر كرد.

 

 .G. Flugel, Mani, Seine Lehre und seine Schrifsen, 1862. 

 كسلر-
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 در برج حمل قرار داشت، ايراد شد. اگر بتوان اين روايت را قبول كرد، تاريخ هر

______________________________ 
. رساله جديدى تحت عنوان «مانى و تحقيقات درباره ديانت او» نوشت ولى ناتمام 1889در 

 ماند.

 

K. Kessler, Mani, Forshungber die manichaeische Religion l. 

 كومن تحقيقى در باب مبدأ آفرينش جهان باعتقاد مانويه نگاشت و آنرا 1908بعد در 
 نام نهاد، مبناى تحقيق Recherches sur le manicheisme«تحقيق در باب مانويت» «

او خالصه كتاب تئودر بركونائى بود، كه ده سال قبل از آن توسط پونيون بچاپ رسيده بود 
(ضميمه كتاب «كتيبه هاى ماندائى جامهاى خوابير»)- در قرن بيستم هيئتهاى بزرگ علمى 



آلمانى و فرانسوى و انگليسى و غيره در تركستان چين عده زيادى از قطعات مانوى را 
بزبانهاى پهلوى (لهجه شمالى و جنوب غربى) و سغدى و ايقورى و چينى بدست آوردند، 

كه قسمت بزرگى از آنها طبع و نشر شده است. مهمترين انتشارات جديد عبارتست از: مولر، 
، گزارش و رساله آكادمى 2 و 1بقاياى آثار خطى بخط استرانجلو مكشوفه در تورفان، ج 

 1904پروس 

 -Schriftaus Turfan F. W. K. Muller Handschriften- Reste in 
Estranghelo 

 ؛ ورقى از يك كتاب سرود مانوى، گزارش آكادمى پروس 

Ein Dopelblatt auseinem manichalschcna Hymnenbuch 

از رساالت آكادمى سن پطرسبورغ  Manichaeische Studien؛ زالمان، مطالعات مانويه 
)، 1907- 13 جزوه (بولتن آكادمى سن پطرسبورغ 5در  Mauichaica. و مانيكائيكا1908

ديگر رساالتى از آندراس تحت عنوان آثار مانوى بلغت ايرانى متوسط، كه توسط هنينگ 
، 1933، 1932 قسمت انتشار يافته است (گزارش آكادمى پروس 3پس از مرگ آندراس در 

1934( 

l- III, aus dem, herausgegeben von W. Henning Mitteliranische 
Manichaica, Nachlass von F. C Andreas 

 هنينگ، يك سرود مانوى درباره آفرينش 

 (Gott. Nachr. 1934 (. Ein manichaischer Kosmogonischer 
Hymnus 

 ؛ از همين مؤلف، تولد و پيدايش انسان نخستين مانوى 



 (ibid. 1933 (Geburt und Entstehung des manichaischen 
Urmenschen 

 Ein manichaisches Henochbuchايضا همين مؤلف، يك كتاب هنوخ مانوى 
 und)؛ ديگر، يك كتاب دعا و اعتراف مانوى-1934)گزارش آكادمى پروس 

Beichtbuch Ein mamichaisches Bet-  1936 از رساالت آكادمى پروس .
 فون لوكوك آثار مانوى تركى خوچو در سه جزوه (رساالت آكادمى پروس-
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______________________________ 
1911 ،1919 ،1922( 

Manichaica aus Chotscho. A. von Le Coq, Turkische 

 Huang Dr)-1911؛ اشتاين، خوستونفت تركى مكتشفه در تون هوانگ (مجله پادشاهى 
.Stein ,Turkish Khuassuanif from Tun  ؛ شاوان ونليون، يك رساله مانوى

 )1911مكتشفه در چين (مجله آسيايى 

en Chine Chvannes et pelliot, Un traite manicheen retrovve 

و پليو منتشر شده  W .Bangقطعات كوچكتر از آثار مانوى توسط مولر ولوكوك و بانگ 
 است.

يك تومار  Lentzولنتس  Waldschmidt والدشميدت 1926در رساالت آكادمى پروس 
چينى را، كه مشتمل بر سرودهاى مانوى و قطعات پهلوى و سغدى بود، با تفسيراتى راجع 

 Manichaismus( )Die Stellung Jesuبمقام عيسى در دين مانوى منتشر ساخته اند
im  رساله بعنوان عقايد مانوى در متون چينى و ايرانى-1933و نيز همين دونفر در سال  



und iranischen Texten () Manis chaische Dogmatik aus chinesichen 

در چند كتاب خود مسائل مانويه را مورد  R .Reitzensteinانتشار داده اند. ريتزن اشتاين 
 بحث قرار داده است 

 (Das mandaische Herrn der Grosse, 1918: Das iranijche 
Erlosungsmysteri um, 1921) . 

 و چند قطعه از آثار مانوى را، كه بزبان پهلوى شمالى است و تا آنوقت طبع نشده است.

 و آندراس ترجمه كرده، بطبع رسانيده است.

 از جمله تحقيقات سالهاى اخير كتب ذيل را بايد نام برد.

- 19 جلد 2در  Les ecritures manicheennesخطوط مانويه  P .Alfaricالفاريك 
؛ ديگر مقاالت متعدد ويليمز جكسن در مجله پادشاهى و مجله شرقى امريكا در باب 1918

 Researches inنكات تاريك عقايد مانويه و «تحقيقات در باب مانويت»
Manichaeism  كه در آن متون مهمه مورد تحقيق و 1932از همين مولف (نيويورك .(

تشريح قرار گرفته است ريتزن اشتاين و شدر، مطالعات در باب مزج و اختالط عقايد در 
مطالعات كتابخانه واربورگ ( Studien zum antiken Synkretimus)عهد قديم 

1926. 

 و بعد). 114، ص AO ) ،7وزن دنك، استعمال بعض اسامى ايزدان ايرانى در ديانت مانوى 
در سالهاى اخير مقدار زيادى پاپيروس در مصر بدست آمد حاوى قطعاتى از آثار مانويه 
بزبان قبطى، مخصوصا قسمت اعظم ترجمه كتاب موسوم به «كفاليه» و نمونه هايى از اين 

 و- Karl Schmidtقطعات بزبان آلمانى توسط كارل شميدت 
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 گويد در عهد سلطنت »1 « ميشود. اما مانى در كتاب كفاليه 242دو واقعه مطابق بيستم مارس 
 اردشير اول سفرى بهند كرده و مردم را بدين خويش خوانده است و چون 

______________________________ 
 Einدر كتابى تحت عنوان «كشف آثار مانوى در مصر « H .I .Polotskyپولوتسكى 

Mani -Fund in Egypten منتشر شد و 1932 ترجمه و جزو رساالت آكادمى پروس 
نكات مجهولى را درباره زندگى و شريعت مانى روشن نمود. قسمتى از اين قطعات، كه 

كارل شميدت در قاهره كشف كرد، فعال در برلن است، قسمت ديگر كه 
در فيوم خريدارى كرد، در لندن مى باشد مقايسه شود با شدر  Ckester Beatlyچستربيتى 

 gelehrt Anz .Gott.در G .v .Selle و ما بعد و فون سله 377) ص 1933 (9در كنومون 
با مهارت  Hugo lbseher و بعد. هوگو ايبشر182، ص 1935)نامه دانشوران گوتينگن) 

فوق العاده موفق شده است، كه از ميان قطعات آثار مانويه بزبان قبطى مجموعه چستربيتى، 
 صفحه را استخراج كند. اين صفحات، كه تا اندازه ضايع شده 96كه بسيار آشفته بود، 

مشتمل بر يك سلسله خطب و مواعظ است، كه شاگردان مانى نگاشته اند و بيشتر آنها از قرن 
 Manichaischeسوم ميالدى است. اين متون با ترجمه آلمانى آن تحت عنوان 

Homilien  در اشتوتكارت چاپ و منتشر شده است 1934توسط پولوتسكى وايبشر در 
(آثار خطى مانوى مجموعه چستربيتى جلد اول). اين قطعات واجد اهميت تاريخى فوق 

العاده است و از جمله تفصيل گرانبهايى در باب محكوميت و اعدام مانى دربر دارد (از اينجا 
معلوم ميشود، كه مانى در تمام عهد سلطنت شاپور اول در تحت حمايت اين شاهنشاه بوده و 

جانشين اوهرمزد اول هم از مانى حمايت ميكرده است) و ديگر از مطالب مهمه آن تعقيب 
مانويان است در عهد وهرام دوم و سياست و اعدام سى سينيوس (سيس) جانشين مانى و 

 خليفه شدن اينايوس.

 ديگر از انتشارات جديد در باب مانويه كتب ذيل ميباشد.



، 1- 4آثار خطى مانوى موزه هاى دولتى برلن، ناشر كارل شميدت، جلد اول كفاليه جزوه 
 .1935اشتوتكارت 

 241- 272، ص  Pauly Wissowa ,Supple .6پولوتسكى در پولى ويسووا
 ).1935(اشتوتكارت 

 شدر، مانويت طبق اكتشافات و تحقيقات جديد

Der Manichaismus nach neuen Funden und Forschungen, 
Morgenland, Heft 28. 

  و بعد.47)- شميدت- پولوتسكى، كشف آثار مانوى، ص 1(
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خبر مرگ اردشير و جلوس شاهپور را شنيده، بايران باز گشته، در خوزستان بحضور شاهپور 
 .»1 «بار يافته است 

مانى از نجباى ايران بوده، بنابر روايات موجوده، مادرش از خاندان شاهان اشكانى بود، كه 
هنگام تولد مانى سلطنت ايران داشتند و ممكن است فاتك پدر مانى نيز از همين دودمان 

. اين فاتك از مردم همدان بود، ببابل مهاجرت كرد، در قريه اى در مركز واليت »2 «باشد
 مسكن گزيد و با طايفه مغتسله، كه يكى از فرق گنوستيك است و در آن تاريخ »3 «ميشان 

 216 يا 215. در اينجا مانى در سال »4 «در نواحى بين فرات و دجله ساكن بود، آميزش نمود
متولد شد. در طفوليت به آيين مغتسله تربيت يافت، اما بعد چون از اديان زمان خود مانند 

 و مرقيون »6 « و مذاهب گنوستيك ها خصوصا مسلك ابن ديصان »5 «دين زردشتى و عيسوى 
آگاه شد، كيش مغتسله را انكار كرد. مانى چند بار مكاشفاتى يافت و ملكى بنام صاحب و 
قرين اسرار عالم و حقايق الهى را باو عرضه كرد، پس آنگاه سفرى بهند كرد و در طى آن 



بدعوت پرداخت و پس از مراجعت بايران، در اينجا نيز بدعوت خويش ادامه داد. و خود را 
 . مانى گويد «در هر زمانى »7 «فارقليط، كه مسيح ظهور او را خبر داده بود، معرفى كرد

______________________________ 
 و بعقيده شدر مقصود از هندوستان اراضى سند 349، ص 9)- مقايسه شود با شدر، گنومن 1(

 و قندهار است، كه بشاهنشاهى ساسانيان تعلق داشته.

 .4، يادداشت 68- 69)- ر ك: شدر، صورت اصلى الخ، ص 2(

 .23، ص 14)- شدر- حسن البصرى، اسالم 3(

 .60)- ر ك باالتر ص 4(

ر  Rahlfs ميالدى موجود بود. (قول رالفس 200)- ترجمه سريانى انجيل در حدود سال 5(
 ).34ك بكتاب والدشميدت- لنتس، ص 

، ص 10، ج AO)- راجع بنفوذ ابن ديصان در عقيده مانى ر ك بتفحصات وزن دنك (6(
  بعد).21، ص 1931 و ما بعد) و شدر (مجله تاريخ كليسا 337

. در كفاليه (شميدت- پولوتسكى، كشف آثار 85 و 51)- فهرست: فلوكل، مانى، ص 7(
، ص 9) اين فرشته را «فارقليط زنده» ناميده اند، مقايسه شود با شدر، گنومون 53مانوى، ص 

352 -351. 
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انبياء؛ حكمت و حقيقت را از جانب خدا بمردم عرضه كرده اند، گاهى در هندوستان بوسيله 
پيغمبرى بودا نام و گاهى در ايران بواسطه زردشت و زمانى در مغرب زمين بوسيله عيسى، 

. و »1 «عاقبت منكه مانى پيغمبر خداى حق هستم، مأمور نشر حقايق در سرزمين بابل گشتم»
 نيز در سرودى، كه بزبان پهلوى اشكانى سروده، گويد:



. مانند بهاء در »2 ««من از بابل زمين آمده ام تا نداى دعوت را در همه جهان پراكنده كنم»
قرن نوزدهم ميالدى، مانى هم مدعى بود، كه براى اصالح و تكميل اديان قبلى آمده و خاتم 

 پيغمبران است.

 در آغاز دو اصل وجود داشته يكى نيك و ديگرى »3 «مانى در باب مبداء آفرينش ميگفت 
 بود، كه غالبا »5 « يا روشنائى و تاريكى. نخستين پدر عظمت يا سروشاو»4 «بد، خدا و هيوال

. او در ارض نور قرار دارد، كه اثير نور بر آن محيط است و »6 «بنام زروان خوانده شده است 
 و در عين »7 «روح اعظم در آن نافذ و پنج مقام اين خداى نخستين يا بعبارت ديگر پنج ائون 

  عبارتند از: ادراك،»8 «حال پنج تجلى پدر

______________________________ 
) از مقدمه كتاب 190، ترجمه، ص 207)- عبارتى است، كه بيرونى در آثار الباقيه (ص 1(

 و 41مانى موسوم به شاهپورگان نقل كرده است. مقايسه شود با شميدت- پولوتسكى، ص 
، ص 9، ص 9 و ما بعد؛ شدر، گنومون 27 و ما بعد؛ هنينگ، كتاب هنوخ، ص 54بعد و ص 

  و ما بعد.354

  M 4 a)- قطعه 2(

)- مخصوصا به منابع ذيل ر ك: كومون، تحقيقات و غيره؛ فلوگل، مانى؛ آندرآس- 3(
 و ما 88؛ شدر، صورت الخ، ص 3) و ج T III  ،260 (متون قطعه 1هنينگ، مانيكائيكا، ج 

بعد؛ جكسن، تحقيقات درباره مانويت؛ هنينگ، يك سرود مانوى در باب آفرينش؛ 
 و ما بعد؛ پولوتسكى در پولى 62شميدت- پولوتسكى كشف آثار مانوى در مصر، ص 

 وى سووا.

)4-(Byle  

)5-(Sroshav  



  و ما بعد را نگاه كنيد.171)- باالتر ص 6(

)7-(eon  

 .42؛ والدشميدت- لنتس، مقام عيسى، ص 10)- كومون، ص 8(
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عقل، فكر، تأمل، اراده. خداى ظلمت هم پنج عنصر ظلمانى دارد، كه بنابر يكى از عقايد 
، بر روى يكديگر قرار داشته اند و پنج عالم سلطان ظلمات »1 «باستانى رايجه در بين النهرين 

را تشكيل ميداده اند از اينقرار: دخان يا مه، آتش مخرب، باد مهلك، آب گل آلود، ظلمات 
مانى به تبعيت زردشتيان گويد، قلمرو اين دو خالق از يك جانب بهم پيوسته و از سه طرف 

 ديگر بيكرانه است.

 پادشاه ظلمات چون نور را مشاهده كرد، با همه قواى خود بر آن حمله برد.

پدر عظمت براى دفاع از كشور خود نخستين مخلوق را بيافريد: «ما در حيات» يا «مادر 
 و او انسان نخستين را، كه »3 « مينامند، پديد آورد»2 «زندگان» را، كه گاهى رام راتوخ 

، از خود ساطع كرد. پدر عظمت و مادر »6 « نيز ميخوانند»5 « (اوهرمزد)»4 «گاهى اوهرمزد
. پس انسان نخستين پنج فرزند »7 «زندگان و انسان نخستين تثليث اولند (پدر، مادر، فرزند)

بيافريد، كه پنج عنصر نورانى در مقابل پنج عنصر ظلمانى هستند، از اينقرار: اثير صافى و 
 موسوم »8 «نسيم و روشنائى و آب و آتش تطهيركننده، كه آنان را بنام پنج مهرسپند

كرده اند. آنگاه انسان نخستين آن پنج عنصر را چون زره بر تن راست كرد و به نبرد پادشاه 
 ظلمات، كه او نيز خود را با پنج 

______________________________ 
 .12)- كومون، ص 1(



)2-(Ramratukh  

 .1 اين ترجمه يادداشت 176)- مقايسه شود با ص 3(

)4-(Ohrmazd  

)5-(Ohrmizd  

 را ببينيد. از اينكه پدر 58)- راجع بانسان نخستين در مذهب گنوستيك ها باالتر ص 6(
عظمت زروان نام داشته و انسان نخستين اورمزد معلوم ميشود، كه مانى با آن جنبه از شريعت 

زردشتى آشنايى داشته، كه آلوده باعتقادات زروانيه بوده است. ر ك شدر صورت اصلى 
 .315 و همچنين هنينگ تولد، ص 144الخ، ص 

 .7، يادداشت 324، ص 2)- آندرآس- هنينگ، 7(

)8-(Mahrspand  اين ترجمه و نيز 2، يادداشت، 166 و 47امهرسپندان ر ك ص 
 .568، والدشميدت- لنتس، عقايد مانويه، ص 322، ص 2آندرآس- هنينگ 
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عنصر تاريك مسلح كرده بود، فرود آمد. چون انسان نخستين دشمن را زورمند ديد، عناصر 
نورانى خويش را باو واگذاشت تا ببلعد. «همچنان انسانيكه دشمنى دارد و زهر قاتل در نان 

. پنج عنصر نورانى با پنج عنصر ظلمانى آميخته و اين عناصر »1 «شيرينى آميخته باو ميدهد»
پنجگانه فعلى را، كه صفات خير و شر در آنها آميخته است، بوجود آوردند. پس از آن 
انسان نخستين، كه خسته و رنجور بود، هفت بار پدر را بيارى خويش بخواند. پدر براى 

 ظاهر شد و او بان اعظم »2 «نجات او بآفرينش ديگر پرداخت: دوست روشنايى يا نريسف 
(معمار با سازنده بزرگ) را پديد آورد و وى نيز بنوبت خود روح زنده يا روح الحياة را از 



 گويند و با عقل يكى دانند و »3 «خود متجلى ساخت (اين روح زنده را مانويان مغرب زمين 
 .»4 «بلغت جنوب غربى آن را مهريزد «ايزدميثر» مى خواندند) و اين تثليث دوم است 

روح زنده پنج فرزند بياورد از اينقرار: زينت شكوه، پادشاه شرافت، آدم نورانى، پادشاه 
 پس باتفاق پنج فرزند خود بطبقات ظلمات فرورفت و فريادى چون »5 «افتخار، حامل 

 . بعد روح زنده،»6 «شمشير برنده بركشيد و انسان نخستين را نجات داد

______________________________ 
. اين اعتقاد يادگاريست از داستان مردوك و تيامت؛ 18)- تئودر بركونائى، كومون، ص 1(

 .307؛ هنينگ، تولد الخ، ص 116مقايسه شود با باالتر ص 

)2-(Narisaf  در لهجه شمال، سغديان او را نريشنخNarishankh .گويند 

 اين ترجمه 178مذكور در اوستا است. مقايسه شود با ص  Nairyosachaاين همان 
 .2يادداشت 

)3-(Spiritus Vivens  

 )- ر ك برساله جكسن در باب داستان آفرينش نزد مانويان تحت عنوان:4(

 

The Second Evocation- in the Manichaean System of COsmogoy. 

 و ما بعد. همچنين تحقيقات در باب مانويت از 137، ص 1924در ضميمه مجله پادشاهى 
  و بعد.271همين مؤلف، ص 

)5-(Omophoros  



)- «فرياد» روح زنده و «جواب» نخستين انسان را تشخيص داده و دو تن از ايزدان 6(
 - Synkrشمرده اند: يكى بنام خروشتگ ديگر بذواختگ ر ك شدر.
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فرزندان خود را فرمان داد، كه اركان دولت ظلمات را بكشند و پوست بركنند و و مادر 
حيات از پوست آنان آسمانها را بساخت و جسد آنان را بر زمين تاريكى در ارض ظلمت 
افكند و از گوشت آنها خاك را بيافريد و كوهها از استخوان آنها ساخته شد. اين روايت 

. عالم، كه »1 «مأخوذ از يك افسانه قديم است، كه در روايات زرتشتى نيز آثارش پيداست 
از اجساد پليد ديوان ساخته شده، مشتمل بر ده فلك و هشت زمين است و هر فلك را 

. زينت شكوه. افالك را افراشته نگاه ميدارد و حامل زمين را بر »2 «دوازده دروازه است 
دوش خويش برداشته است (و اين شبيه است به اطلس در اساطير يونان). پادشاه شرافت در 

 وسط نشسته و خدايان محافظ را فرمان ميدهد.

بعد روح زنده هيئآت فريبنده خود را بفرزندان ظلمات نشان داده، در آنها هوس هاى شهوانى 
. باين تدبير قسمتى از نورى را كه بلعيده اند، رها ميكنند. از اين ذرات نور »3 «برميانگيزد

آفتاب و ماه ستارگان را ميآفريند. پس آنگاه وى از هوا و آب و آتش سه كره (چرخ) 
ميسازد و پادشاه افتخار آنها بر فراز زمين واميدارد تا نگذارند زهر اركان ظلمت بر مساكن 

 موجودات الهى فروريزد.

 نيز گويند، »4 «پدر براى اينكه كامال وسايل محافظت فراهم آيد، پيامبر را كه سومين رسول 
بيافريد اين پيامبر را بالقاب مختلف ميخوانند، گاهى خداى عالم نور (رشن شهر يزد) و 

  و گاهى بلهجه شمالى و به زبان سغدى ايزد ميثر»5 «گاهى نريسه 

______________________________ 
nekitna .z neidutS 



 و بعد، والدشميدت- لنتس 76 و بعد؛ شميدت- پولوتسكى، كشف آثار مانوى، ص 263ص 
 .606 و 575عقايد مانويه، ص 

  و بعد.34، ص 1)- كريستنسن، انسان نخستين، ج 1(

، 1)- در عبارتى از قطعه بلهجه جنوب غربى چهار زمين آمده است. آندرآس- هنينگ، 2(
 .177ص 

  اين كتاب.178)- مقايسه شود با داستان مزداهى در ص 3(

)4-(Legatus Tertiut  

)5-(Nariseh  نريسه در لهجه جنوب غربى همانNairyosaeha  اوستايى است ر ك ص
  كتاب حاضر.2، يادداشت 178
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 گفته اند. با خلق شدن اين پيامبر، سلسله خدايان هفتگانه تكميل »1 «(مهريزد، مشى بغى 
گرديد. اين هفت ايزد را با هفت امشاسپندان مزديسنى مى توان مطابق دانست، بعالوه عقيده 

بخدايان هفتگانه، كه مركب از دو تثليث و يك خداى واحد باشد، در نزد كلدانيان عهد 
 از اينقرار: سلطنت، »3 «. از پيامبر دوازده دختر نورانى متولد شد»2 «مانى رواج داشته است 

حكمت، نصرت، اعتقاد، طهارت، حقيقت، ايمان، صبر، صدق، احسان، عدل، و نور. پيامبر 
 و »5 «. پيامبر در آفتاب منزل كرده »4 «خود نيز در واقع بمنزله «بتول نورانى اخص» است 

«سفاين» نور را، كه نيرين باشند، بحركت ميآورد. ذرات نور، كه از اختالط با ماده رهايى 
مى يابد، بوسيله ستون شكوه بسفاين نقل ميشوند. اختران و خورشيد و ماه و بروج دستگاهى 

هستند، كه عمل آنها بيرون آوردن ذرات نور از ميان ظلمات و نقل آنها بفلك روشنايى 
 است.



بفرمان پيامبر «سه چرخ» به حركت مى آيد. بان اعظم زمينى جديد و زندانى براى ديوان 
ميسازد. باينطريق حركات منظم جهان شروع ميگردد. پس پيامبر تجربه اى را، كه سابقا روح 

زنده كرده بود، تكرار ميكند، يعنى هيئآت زيباى خود را باركان ظلمات، كه در باالى 
 آسمان بسته زنجير هستند، آشكار ميكند. باين ترتيب، كه 

______________________________ 
)1-(Mishebhaghe  چنانكه پيش ديده ايم در لهجه جنوب غربى ايزدمهر- روح زنده

 ميباشد.

 .34)- كومون، ص 2(

 .36)- مقايسه شود با بروج دوازده گانه؛ كومون، ص 3(

)- در بعضى از قطعات، كه بلهجه شمالى و سغدى است، مى بينيم، كه در زمانهاى بعد 4(
دوره سوم آفرينش مانند دو دوره مقدم بر آن انبساط يافته و موجد تثليثى شده است از 

 و ما بعد؛ 243اينقرار: عيسى، بتول نورانى و منوهميذبزرگ (شدر، مطالعات الخ، ص 
ميباشد). در لهجه جنوب غربى سومين شخص از اين  noys -Manuhmedhمنوهميذ

، ص 2تثليث وهمن نام دارد و اين همان وهومنه گاثاهاى اوستا است. (آندرآس هنينگ، 
 ).1، يادداشت 328

  و بعد.539)- ايزدمهر، خداى آفتاب؛ ر ك والدشميدت- لنتس، عقايد مانوى الخ، ص 5(
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باركان نر، خود را بصورت زنى زيبا نشان ميدهد و باركان ماده خود را بهيئت جوانى ظريف 
. اركان در عين جوشش شهوانى ذرات نوريرا، كه بلعيده اند، بزير انداخته »1 «جلوه گر ميسازد

و در همان حال «گناه» نيز از آنها ترشح كرده بزمين ميريزد. يك نيمه از اين ماده ظلمانى در 
مكان مرطوب (دريا) افتاده و از آن عفريتى پيدا ميشود، كه آدم نورانى آنرا مغلوب و منهزم 



ميكند، نيمه ديگر از آن مواد ظلمانى، كه در خشكى افتاده، پنج درخت بوجود ميآورد، كه 
 مبداء همه رستنيهاى عالم است.

اركان ماده، كه طبيعة آبستن بودند، چون جمال پيامبر را ميبيند، سقط جنين ميكنند و 
 بزمين افتاده و از آنها جانوران خاكى و »3 « و آسريشتار»2 «جنينهاى آنها موسوم به مزن 

. »4 «دريايى و هوايى پيدا ميشود. از اينقرار حيوانات و نباتات از ديوان پليد بوجود آمده اند
 بنابر روايت سريانيان، »7 « و نمرئيل »6 « موسوم به اشقلون »5 «پس از آن دو عفريت نر و ماده 

 »8 «اوالد ديوان ديگر را مى بلعند، تا ذرات نور آنها را بدست آورند و سپس پسرى گيهمرد
 نام ميزايند. اين پسر و دختر، كه اصال از نژاد عفريت هستند، آدم »9 «نام و دخترى مرديانگ 

و حوا نام مييابند و پدر و مادر نوع انسان محسوبند. مخصوصا در گهمرد (آدم) آخرين 
 ذرات نور كه ديوان نگاهداشته 

______________________________ 
  و ما بعد.54)- ر ك كومون: ص 1(

)2-(Mazan  مقايسه شود با ديوهاى مازنى در اوستا و ديوان مازندران در افسانه هاى تازه تر
 (فردوسى و ديگران).

  و ما بعد.182 ص 1)- مزن و آسريشتار، ر ك آندرآس- هنينگ، 3(

، كه بوسيله آندرآس- هنينگ چاپ شده، آمده است،  T III 260)- طبق روايت قطعه 4(
كه پيدايش نباتات و حيوانات قبل از خلقت عالم جديد بوده است. مقايسه شود با هنينگ، 

  و بعد.217يك سرود مانوى، ص 

 .195، ص 1)- آندرآس- هنينگ، 5(

)6-(Ashahaqlon  



)7-(Namrael  

)8-(Gehmurd  اين كتاب.169گيرمرد قصه تكوين مزدايى، ر ك ص  

)9-(Murdiyanagh  169شكل ديگر نام ميشانگ زردشتيان، ر ك باالتر ص. 

 271ايران در زمان ساسانيان، ص: 

 .»1 «بودند، جمع ميگردد به عبارت آخرى روح الهى در پيكرى پليد محبوس ميماند

آنگاه عيسى نورانى، «عالم عقل» (خرذيشهر) مأمور مى شود، كه گهمرد (آدم) را از خواب 
 برانگيخته و او را از احوال جهان و سرشت مخصوص خود و سرنوشتى كه دارد، آگاه كند

 اين عيسى نورانى را «پدر» خلق نكرده است، بلكه خدايان درجه دوم او را آفريده اند (از »2«
 قبيل پيامبر، مادر حيات، انسان نخستين، روح زنده).

،: «مانويان را در اين باب تمثيلى عجيب است، چه گويند: شهادت مسيح »3 «بنابر قول كومون 
نمونه ايست از رنج جوهر الهى، كه در مواد عالم منتشر است و «هر روز متولد شده، رنج 

) و اين جوهر الهى در شاخه هاى درآمده، 34، »5 «، دوفيد»4 «ميكشد و ميميرد» (اوديوس 
 و در ميوه و سبزيها حلول كند. بر سر »6 «معلق ميگردد و شبيه آن وجود مطلوب است 

 و در اجزاء غذاها بكار رود و در اين صورت او را مانويان «عيسى »7 «سفره ها آيد (ايضا)
بردبار» ميخوانند. آدم در هنگام بينوايى فرياد برآورد: «نفرين بر خالق بدن من، كه جانم را 

. عاقبت آدم »8 «زندانى كرده است و نفرين بر طاغيانى، كه مرا بغالمى انداخته اند»
 .»9 «نجات يافته وارد بهشت ميگردد

اين شرحيكه ما از عقايد مانويه در باب تكوين جهان ذكر نموديم، مأخوذ از منابع سريانى و 
عرب است، كه از روى مندرجات قطعات پهلوى تورفان آنرا تكميل نموده ايم. در كتاب 

  فهرست كامل خدايان مسطور است و مشتمل بر»10 «كفاليه 



______________________________ 
 .46)- كومون، ص 1(

اوهرمزد، كه انسان اول است، بجاى عيسى داراى اين سمت است ( S 9))- در يك قطعه 2(
 ).222(ر ك هنينگ، يك سرود مانوى، ص 

 .48)- ص 3(

)4-(Evodius.  

)5-(De fide.  

)6-(August .contr .Faust XX .2  

)7-(XX 13  

 .49)- تئودور، كومون، ص 8(

 .225 و 224)- هنينگ، همان كتاب، ص 9(

  و ما بعد.62)- شميدت- پولوتسكى، ص 10(
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 پنج پدر است، كه هر يك در طبقه قرار دارند و هر طبقه مركب از سه شخص است.

 در دايرة المعارف پولى »1 «شدر با توجه بآخرين تحقيقات علما (مخصوصا پولوتسكى 
 :»3 « فهرست ذيل را از ايزدان روشنايى ترتيب داده است »2 «وى سوا)

 كشور روشنائى:

 پدر عظمت 



 »4 «اثير نور و پنج تجلى پدر عظمت (پنج ائون)

 ارض نور و پنج عنصر نورانى (روان زنده)

 نخستين دوره آفرينش:

 مادر زندگان (تبديل روح اعظم)

 انسان نخستين (با پنج عنصر نورانى، كه چون پسران يا جامه هاى اويند)

 دومين دوره آفرينش:

 دوست انوار

 بان اعظم يا سازنده بزرگ 

 روح الحيات با پنج ايزدان ياورش 

 انديشه زندگى (كه از «فرياد» روح الحياة و «پاسخ» انسان نخستين پديد آمده)

 سومين دوره آفرينش:

 الف- ياوران آفتاب 

 رسول (سوم)

  بتول نورانى 12

 ستون شكوه 

______________________________ 
)1-(Polotsky  



)2-(Pauly -Wissowa  

 .109. ص 28)- مشرق زمين، 3(

)4-(eon  
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 ب- ياوران ماه 

 »1 «عيسى نورانى و (عيسى كودك)

 دوشيزه روشنايى (بتول نورانى اخص)

 »2 «نفس نورانى 

. پس از روزشمار، كه »3 «اين دستگاه آفرينش با پرده اى از معاد و آخر الزمان تكميل ميشود
عيسى چون داورى عادل ظهور ميكند (اقتباس از سنت مسيحى)، دو ملكى، كه حامل و 

نگهدارنده زمين و آسمانند، بار خود را ميافكنند. هر چيز خراب ميشود و از اين تشويش 
عمومى عناصر و مواد شعله هايى برآمده سراسر عالم را ميسوزاند. در اين عذاب عام، كه 

، تمام ذرات نور، كه استخراج آن از ماده ممكن باشد، بيرون »4 « سال دوام مى يابد1468
كشيده ميشوند. قسمت كوچكى از نور الى االبد در ماده اسير مى ماند، اما اين حال موجب 

كدورت خدايان نخواهد شد، زيرا كه طبيعت آنان با غم سازش ندارد و جز بهجت و سرور 
 .»5 «چيزى ادراك نمى كنند

______________________________ 
)- عيسى كودك جانشين عيسى نورانى بود و بوسيله او پديد آمده بود (ر ك مشرق زمين 1(

 ).107، ص 38

  و بعد.356، ص 9)-- منوهميذ، شدر، گنومون 2(



)- پس از مرگ «برگزيدگان» داخل بهشت ميشوند، اما مؤمنين پست تر از آنها كه هنوز از 3(
عالئق مادى منزه نشده اند، بار ديگر بر حسب اختالف احوالى كه دارند، تحت شرايط 

 مختلفى باين عالم باز مى گردند. گناهكاران بجهنم ميروند.

)- راجع به تعداد اين سالها سعى كرده اند، كه از راههاى مختلف وجه حلى براى آن 4(
 J .Ogdenبيابند. اين عدد بى شك نتيجه حسابهاى نجومى و اخترشمارى است. ر ك اگدن 

  و بعد.102در يادنامه مودى، ص 

موسوم به:  Reitzenstein)- قطعه لهجه شمالى، ترجمه آندرآس در كتاب ريتزن اشتاين 5(
، ص  madaische Buck des Herrn der Grosse Dasكتاب ماندائى پدر عظمت 

27. 
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 سدى محكم ميان دو عالم كشيده مى شود و عالم نور ابد االباد در آرامش و صلح مى ماند
»1«. 

نميتوان انكار كرد، كه عقايد مانى در باب آفرينش و سرانجام جهان داراى اصل و منشا 
 گنوستيكى است.

 سنن و روايات عيسوى را پذيرفته و بر شدت »2 «مانى از راه مسلك گنوستيكى ابن ديصان 
 ثنويت آن بسى افزوده است.

در عين حال وى از نفوذ مرقيون و گنوستيكهاى ديگر بر كنار نمانده است و نيز «در عقايد و 
افكارش آثارى از فلسفه يونانى عاميانه آن زمان ديده ميشود، ولى اين آراء و افكار هم 

توسط عيسويان گنوستيك باو رسيده است. مانى در حقيقت «آخرين نماينده يونانيت بابلى 
 .»3 «است، كه در اصول با تمدن يونانى سوريه و مصر همزمان خود فرقى نداشت 



اشكالى كه در توجيه اين منابع مختلف راجع بمذهب مانى داريم، اينست كه منابع مزبور، هر 
يك مراحل مختلفى از تحول و تكامل عقايد مانى را در نواحى مختلف نشان ميدهد و از اين 

گذشته مانويه در ميان اهل هر دينى رنگ خاصى باقوال خود ميداده اند. مانى ميخواست 
دينى جهانگير و عام تشريع كند و از اين جهت متعمدا آراء خود را با عقايد ملل متنوع وفق 

. مى توان گفت سريانى زبان مادرى مانى »4 «داده و اصطالحات آنان را بكار برده است 
 است، اما بزبان ايرانى هم رساالتى نگاشته است.

______________________________ 
، ص  Cureton؛ شهرستانى، چاپ كورتن 101 و 71)- الفهرست، فلوگل، مانى، ص 1(

، بنابر مطالب كتاب 290 و 289، ص  Haarbrucher، ترجمه ها ربروشر192 و 191
  و بعد).19، ص 2شاهپوهرگان، كه قطعاتى از آن كشف شده. (مولر، آثار خطى، ج 

 : Zeitschr .fur K irchengeschichte)- ر ك شدر در «مجله تاريخ كليسا»2(

 .74 تا 21)، ص 1932 (سال 51ج 

 .92- 100، ص 28، ج  Morgenland)- مقاله شدر در مشرق زمين 3(

  و ما بعد.59)- شميدت- پولوتسكى، ص 4(
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كتاب «شاهپوهرگان» (شاپورگان) كه از اين پس مورد سخن قرارش خواهيم داد و ديگر 
 كتب او، بلغت جنوب غربى ايران، يعنى پهلوى ساسانى؟ نگاشته شده.

سرودهايى از مانى در دست است بزبان شمال، يعنى پهلوى اشكانى. مانى و پيروانش براى 
آن كه مستمعين ايرانى بهتر بمطالب آنها پى ببرند، چنانكه گفتيم نام بعضى ايزدان مزديسنى 

 و در سلسله اساطير خويش سرگذشت پهلوانان داستانى ايران را »1 «را عاريت كرده بودند



» 2 «مثل فريدون و غيره وارد كرده اند. مانويه بسى از آراء خود را بزردشت نسبت داده اند
 و غيره را »4 «. بهمچنين اسم مالئكه را چون گبريل، رفائيل، ميكائيل. سرائيل، برسيموس »3«

از لغت سريانى اقتباس كرده اند. مقصود از يعقوب، كه در بعضى آثار مانويه در رديف 
 و او را با نريمان (در لغت »5 «مالئكه فوق ذكر شده، ظاهرا همان يعقوب تورات است 

. »8 « پهلوان داستانى ايران است، يكى دانسته اند»7 «، كه لقب گرشاسب »6 «اوستايى نيرمنه)
در رساالتى كه مانويه بزبان هاى جنوب غربى و شمالى و لغت سغدى نوشته اند، اسامى 

 اساطيرى مختلف بكار برده اند.

 عقايد نصارا همچنين تأثيرى عميق در آيين مانى كرده است، مثال پدر عظمت 

______________________________ 
)- چنين پيدا است، كه مانى خود نيز در عقايدى كه نسبت بدين زردشتى اظهار كرده، 1(

، هنينگ، كتاب هنوخ، ص 354، ص 9تابع روايات غربى بوده است. ر ك شدر، گنومون 
  و ما بعد.27

 )- «سرود زردشت» بلهجه شمالى، ترجمه آندرآس. اين سرود در كتاب.2(

 ريتزن اشتاين موسوم به مذاهب مرموز يونانى 

 -ischen Mysterienreligio nen Die hellenist 

 .872، ص 3 و بعد بطبع رسيده است؛ آندرآس- هنينگ 126، ص 

 Theologische Literaturدر مجله علوم دينيه- peterson)- ر ك پترسن 3(
zeitung  ،26 242، ص 1928 ماه مه. 

)4-(Bar Simus  

  و ما بعد.129 ببعد و ص 99)- مقايسه شود با كريستنسن، كيانيان، ص 5(



)6-(Nairemanah  

)7-(Keresaspa  

  و ما بعد.5، ص OLZ 4391)- ر ك هنينگ،8(
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و انسان اول و مادر زندگانى را، كه نخستين تثليث مانويه هستند، در ازاء اب و ابن و روح 
. عباراتى از اناجيل عيسويان در قطعات كتب مانى ديده مى شود. »1 «القدس قرار داده اند

عيسى در آيين مانى مقامى عالى دارد، اما چون اطالعات ما كامل نيست، نميتوانيم بتحقيق 
آن مقام را معين كنيم. آنچه معلوم است عيسى مانويان، آن عيسى نيست كه يهود بدار 

آويختند. مانى شهادت مسيح را ظاهرى ميداند و بعنوان نشانه اسارت روح نورانى در عالم 
 تلقى ميكند. باعتقاد مانى عيسى حقيقى موجودى است الهى، كه از عالم نور براى »2 «اسفل 

تعليم آدم و هدايت او بصراط مستقيم فرستاده شد. عيسى راهنماى ارواح است بجانب جهان 
 در خصوص ساير گنوستيكها گفته است، مانى افكار قدما را، كه »4 «. چنانكه بوسه »3 «نور

راجع بنجات داشته اند، بعيسى نسبت داده است، ولى اين انتساب سطحى و مصنوعى نيست، 
بلكه مانى اصل نجات را، كه در مذهب عيسوى آمده است، تعبير نموده و با آيين خود وفق 

 .»5 «داده است 

  را از هنديان خاصه بوداييان گرفته است. اما»6 «ظاهرا مانى عقيده تناسخ 

______________________________ 
)- راجع بمبحث ارتباطى كه بين تثليث عيسويان با عقايد مانى درباره خدايان سه گانه كه 1(

واقع شده، در  Ditlef Zilsdnاب و ام و ابن هستند، وجود دارد و مورد بحث ديتلف نيلسن 
 .1992اينجا چيزى اظهار نميدارم. ديتلف نلسن، تثليث از نظر تاريخ اديان كپنهاك 

 



Der dseieinige Noss in'religion shistoritcher Beleuchtung. 

  و ما بعد.24)- والدشميدت- لنتس، مقام عيسى، ص 2(

  و بعد.61)- ايضا ص 3(

)4-(Bousset  

 در باب مقام عيسى در دين مانى مقايسه شود 77)- والدشميت- لنتس، مقام عيسى، ص 5(
  و ما بعد.312، ص 2 و ما بعد، آندرآس- هنينگ، 150با شدر، صورت اصلى الخ، ص 

، يادداشت 95، ص 28)- در باب اطالعات مانى از دين بودايى ر ك شدر، مشرق زمين 6(
1. 
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، در باب محل اين عقيده در مجموع آراء مانى، اختالف دارند. جكسن، كه در »1 «محققين 
اين مسئله بتفصيل بحث كرده است، چنين گويد: ما حق داريم معتقد باشيم، كه مانى شخصا 
اعتقاد بتناسخ را يكى از اركان تعليمات دينى خويش قرار داده و ميگفته است، كه مستمعين 

سست اعتقاد و ساير گناهكاران بكيفر اعمال خود خواهند رسيد و آن كيفر عبارت از يك 
 »2 «قسم بازگشت باين عالم است، ولى خواص قوم از آن معاف هستند. اما بعقيده وزن دنك 

اين بازگشت بعالم مربوط بافراد سماعون نيست، بلكه نورى، كه در آنها مختفى است، بايد 
آنقدر به اين جهان بازگردد، كه عاقبت در عالم نور فانى شود. بارى كيش مانى بعد از او در 

آسياى مركزى، كه قبال دين بودايى در آن استقرار يافته بود، انتشار يافت و با اين محيط 
جديد هم سازش گرفت. رساله چينى كه از مانويان باقى است، انشايى دارد، كه بكلى بسبك 

 .»3 «بودايى است 

 جامعه مانوى مركب از پنج طبقه بود، معادل پنج تجلى پدر عظمت، از اينقرار:



  تن اسقف (بپهلوى اسپسگان)72، طبقه دوم »4 « نفر رسول (بپهلوى فريستگان)12طبقه اول 
، طبقه چهارم برگزيدگان (بپهلوى »6 « تن شيوخ (بپهلوى مهشتگان)360، طبقه سوم »5«

. عده افراد ايندو دسته اخير »8 « و طبقه پنجم سماعون (بپهلوى نيوشگان)»7 «وزيدگان)
  و اين دو طبقه بيشتر از سايرين در كتب مانويه نام برده »9 «حدى نداشت 

______________________________ 
، و بعد؛ 246، ص 45)- والدشميدت- لنتس، مقام عيسى؛ جكسن مجله شرقى امريكا ج 1(

 .310، ص 2؛ آندرآس- هنينگ 178، ص 8، ج  AOوزن دنك،

)2-(Wesendonk  

 .499- 617، ص 1911)- شاوان و پليو، مجله آسيايى، 3(

)4-(frestaghan  

)5-(ispasaghan  

)6-(mahishtaghan  

)7-(vizidhaghan  

)8-(niyoshaghan  

 )- اين طبقه بندى پنجگانه مانويان مصنوعى است. در باب شرح طبقه بندى جامعه-9(
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شده اند. نيوشگان عبارت از توده مؤمنان بودند، يعنى آنانكه طاقت تعاليم دشوار طبقه 
 برگزيدگان را نداشتند.



حكمت عملى مانويه مبتنى بر قواعدى چند بود، مخصوصا قاعده «هفت مهر»، چهار مهر 
مربوط بامور معنوى و اعتقادى و سه مهر متعلق بعمل و كره دار اشخاص بود. سه مهر اخير از 

اين قرار است: مهردهان (احتراز از اداى سخنان كفرآميز و ناپاك)، مهردست (اجتناب از 
 عمل يا پيشه اى كه براى انوار زيان آور است) و مهردل (پرهيز از شهوات و آرزوهاى پليد)

. اين مهرهاى عملى نسبت بطبقه برگزيدگان و طبقه سماعون، حكم مختلف داشت. »1«
برگزيدگان نبايستى پيشه اى اختيار كنند، كه موجب زيان عناصر شود يا در پى امورى 

برآيند، كه اسباب ثروت و آسايش مادى گردد. خوردن گوشت حيوانات و آزار رسانيدن 
 بذرات نور، كه در نباتات پنهان است، بوسيله چيدن گياهها ممنوع بود.

شراب را نيز حرام ميپنداشتند. بيش از غذاى يكروز و لباس يكسال از مال دنيا نبايستى داشته 
  و براى نشر پاكى و طرز معاش بى آاليش،»2 «باشند. بايستى بى زن زندگانى نمايند

______________________________ 
دينى مانى اختالفاتى موجود است؛ ر ك شدر، ايرانيكا (رساالت انجمن علوم گونيتگن 

 و ما بعد و 519 و بعد، مقايسه شود با والدشميدت- لنتس، عقايد مانوى ص 12)، ص 1934
 و بعد؛ در باب بعضى از القاب بزرگان شريعت 323، ص 2 و بعد، آندرآس- هنينگ، 592

 و ما بعد و بنونيست، مطالعات 59 ص 2، 1911مانوى ر ك مقاله گوتيو در مجله آسيايى 
 5شرق شناسى، كه بوسيله موزه گيمه بيادكار ريموندلينسيه بطبع رسيده است، قسمت 

 .24 و ما بعد، هنينگ، كتاب دعا و اعتراف، ص 155)، ص 1932(

 و 68 مجله شرقى امريكا، ص 41)- راجع بمهرهاى هفتگانه ر ك مقاله جكسن در ج 1(
تحقيقات مانويه همين مؤلف. در باب فضيلتهاى پنجگانه مانويه ر ك والدشميدت- لنتس، 

  و بعد.88 و 579 قانون اخالقى مانويه در همان كتاب، ص 5. شرح 574عقايد، ص 

 .24، 14هنينگ، كتاب دعا و اعتراف، ص 



) كه ظاهرا بقلم سيسينيوس خليفه مانى 357، ص 3)- در يك نامه (آندراس- هنينگ؛ 2(
نوشته شده (بنابر عقيده هنينگ) در باب دو فرزند مانى سخن رفته است، يكى را فرزند را 

حج مينامد و ديگرى را فرزند مقصود ميخواند، كه گويا مراد از فرزند اخير يكى از 
 برگزيدگان باشد. نميدانيم كلمه فرزند در اين عبارت مجازا استعمال شده است يا نه.
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در اقطار جهان سفر كنند. نيوشگان از اين قواعد سخت معاف بودند، ميتوانستند بمشاغل و 
پيشه هاى عادى خود بپردازند و گوشت نيز بخورند، بشرط آنكه به دست خويش حيوانرا 

 بيجان نكرده باشند. زن گرفتن نيز براى آنها مباح بود.

 بايستى بطريق اخالقى زندگانى كرده، بكوشند، كه بدنيا دلبستگى زياد پيدا نكنند.

از واجبات طبقه نيوشگان آن بود، كه نذر كنند غذاى گزيدگانرا فراهم آورند و گياهى را، 
كه گزيدگان غذاى خود ميساختند و از چيدن ممنوع بودند، بچينند و در حضور آنها زانو 

زده تقديم كنند. در عوض گزيدگان دعا ميكردند، كه خداوند گناهى را، كه از چيدن گياه 
. پرداخت زكوة و گرفتن روزه و گزاردن نماز تكليف »1 «بر نيوشگان وارد شده، ببخشايد

 عمومى بود و همه طبقات را شامل ميشد.

هر ماه هفت روز روزه ميگرفتند و در بيست و چهار ساعت چهار دفعه نماز ميخواندند. پيش 
از شروع نماز با آب وضو مى گرفتند. در صورت فقدان آب با خاك و چيزهاى ديگر تيمم 

 مرتبه بسجده ميافتادند. نيوشگان يكشنبه را و برگزيدگان دوشنبه را 12ميكردند و در نماز 
. صدقه دادن واجب بود، ولى مانويه »2 «مقدس ميشمردند، چه مانويان هفته را پذيرفته بودند

از دادن آب و نان بكفار خوددارى ميكردند، زيرا كه اينعمل را موجب پليد شدن ذرات نور، 
كه مستور در آب و نان است مى دانستند، اما از دادن لباس و پول و چيز ديگر، كه از ذرات 

 نور خالى است، مضايقه نمى كردند.



دعوت مانى از آغاز پيشرفتى عظيم داشت. در بابل و در نزد ايرانيان مقبول افتاد. بنابر 
، گويا مانى در زمان اردشير بابكان مورد توجه »3 «مندرجات كفاليه كه در فوق ذكر شد

 پسرش شاهپور بوده است. بنابروايات ديگر نخست دو تن از

______________________________ 
  و بعد.296، ص 2)- مقايسه شود آندرآس- هنينگ، 1(

 و 32ص  Henochbuch)- اطالعاتى درباره تقويم مانوى در كتاب هنينگ موسوم به 2(
ما بعد ذكر شده است. اسامى روزهاى هفته بزبان سغدى در كتاب ديگر همين مولف موسوم 

  مذكور است.85بكتاب دعا و اعتراف، ص 

  و بعد.47؛ شميدت- پولوتسكى، كشف آثار مانوى، ص 206)- ص 3(
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برادران شاهپور، يعنى مهرشاه حاكم واليت ميشان و پيروز باو گرويده بودند، در يكى از 
  حكايت مالقات مهرشاه را با مانى چنين مينويسد:»1 «روايات مانويه 

«مهرشاه دشمن رسول خدا بود؛ باغى بسيار با شكوه و پهناور داشت، كه بى نظير بود؛ مانى 
بحضور مهرشاه رفت كه در باغ ضيافتى شگرف آماده كرده، در نهايت شادمانى بود. 

شاهزاده به پيغمبر گفت: «آيا در بهشتى كه تو بدان ميخوانى، باغى چون باغ من هست؟» 
آنگاه مانى از بى اعتقادى شاهزاده آگاه شد و بقدرت خويش، بهشت نور را با همه ايزدان و 

موجودات ربانى و همه سعادت و بهجت جنانى بوى نمود. در اينمدت شاهزاده بيهوش بود و 
 اين حال سه ساعت دوام يافت.

پس مانى دست بر سر او نهاد تا بهوش آمد. آنچه ديده بود بخاطر داشت. چون برخاست 
 .»2 «بپاى او افتاد و دست راست او را در دست گرفت 



بنابروايت الفهرست فيروز بود، كه مانى را بحضور شاه داللت كرد. ظاهرا مانى از علم طب با 
خبر بوده: گويند شاهپور عالج فرزند مريض خود را از او درخواست كرد، ولى طفل در 

 .»3 «آغوش او جان داد

 »5 « مسطور است و مورد ترديد كسلر»4 «ظاهرا عبارتى، كه در رساله آكتا آركالئى 

______________________________ 
)1-(M 47  ،و ما بعد. اين قطعه بلهجه شمالى است.82، ص 2، مولر، بقاياى آثار خطى  

 )- بقيه اقتاده است.2(

)- در منابع مذهب مانى و ضد مذهب مانى گاهى صحبت از مهارت مانى در علم طب 3(
 و بعد). علم طب نزد پيروان مانى نبايستى فرقى با 43، ص  Iبميان ميآيد (ر ك الفاريك،

 معلومات طبى زردشتيان آنعصر داشته باشد و اينها سه راه براى معالجه داشتند:

معالجه با كارد، معالجه با گياههاى طبى و معالجه با كالم مقدس (ر ك فصل هشتم اين 
 كتاب).

در نظر مانى مانند زردشتيان كالم يعنى دعاها و اوراد مذهبى مؤثرترين وسيله دفع ديوانى 
 بوده است، كه سبب بيمارى ميشده اند.

)4-(Acta arckelai  

)5 -(Kessler  
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 هم اشاره بدان »3 « از رساالت مانويه »2 «، مربوط باين واقعه است و در قطعه »1 «واقع شده 
رفته است. بنابروايتى، كه مؤلف الفهرست آورده، روزيكه مانى نخستين بار بحضور شاهپور 

 رسيد، بر هر دوش او چيزى مثل مشعل روشن بود.

شاه ميخواست او را دستگير و هالك كند، ولى چون چشمش باو افتاد، در دل خود احترامى 
عميق احساس كرد. سبب آمدنش را پرسيد و وعده داد، كه آيين او را بپذيرد. آنگاه مانى از 

شاه طلب مساعدت كرد، از جمله آنكه پيروانش در پايتخت و ساير قسمتهاى كشور، مورد 
 احترام عمومى باشند و آزادانه بهر جا بروند، شاه درخواست او را پذيرفت.

شاهپور نسبت به مانويان اظهار مساعدت و خيرخواهى كرده است و بهمين مناسبت مانى 
يكى از كتب عمده خود را بنام او كرده و شاهپورگان خوانده است. در كتاب كفاليه، كه 

مانى شرح حال خود را نوشته، اطالعات گرانبهايى راجع بروابط مانى و شاهنشاه شاهپور 
مذكور است. مانى پس از ذكر مسافرت خود بهند و مراجعت بايران چنين گويد: «بحضور 

شاهپور شاه رفتم و او با احترام بسيار مرا پذيرفت و اجازه مسافرت (در كشور خود؟) 
مرحمت كرد، تا كلمه حيات را تبليغ كنم. من چندين سال صرف كردم ... و در مركب او 

ساليان دراز در ايران و در كشور پارت تا آديب (آديابن) و ممالكى، كه با دولت روم مجاور 
 .»4 «است مسافرت نمودم»

 شاهزاده پيروز، بعد از جلوس شاهپور، بفرمانفرمايى شمال شرقى (ابرشهر،

______________________________ 
  و بعد.158)- مانى، ص 1(

)2-(M 3  

  و بعد (لهجه جنوب غربى).80، ص 2)- مولر، آثار خطى، 3(



 و ما بعد. آندرآس و هنينگ در باب مبلغينى، كه مانى 47)- شميدت- پولوتسكى، ص 4(
و اردوان مطالبى  Amu، امو Adda، ادا Pategkميفرستاد، مخصوصا بدعاة ذيل: پتيگ 

  و بعد.69 و ما بعد)؛ شدر، ايرانيكا، ص 301، ص 2ذكر نموده اند (
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 شد. سكه هايى از او باقى است به اين عبارت: «پرستنده مزدا، پيروز الهى، »1 «خراسان) نصب 
شاهنشاه كوشان». صورت خداييكه، در روى سكه هاى پيروز ديده ميشود، اين عبارت را در 

. چون اين شاهزاده پيرو مانى بوده، ميتوانسته است دفعتا هم پرستنده »2 «بردارد «بودا خدا»
 مزداه باشد هم بودا.

يكى ديگر از پيروان بزرگ مانى، كه از مبلغين معتبر اين آيين جديد بود، اردوان نام داشت، 
 .»3 «كه اسم اشكانى بوده است 

بنابروايات مانويه، كه مأخوذ از تواريخ عربى است، در آخر شاهپور با مانى بخصومت 
پرداخت. بنابر قول يعقوبى، اين پادشاه فقط ده سال كيش مانى داشت، پس از آن مانى از 

كشور ايران اخراج و قريب ده سال در ممالك آسياى مركزى سرگردان بود. و يا تا هند و 
چين نيز رفته و همه جا دين جديد را تبليغ كرده و كتابها و نامه هايى بمشايخ خود، كه در 
بابل و ايران و ساير ممالك شرقى اقامت داشته اند، مينوشته است. عاقبت شاهپور در سال 

 جهان را بدرود گفت و مانى توانست 273 وفات يافت، پسر و جانشين هرمزد اول نيز در 272
 نسبت بجزئيات »4 «در مقابل خصومت موبدان مقاومت ورزيده، بايران باز گردد. شميدت 

اين روايت ابراز شك كرده و بر آنست كه هرگز مانى با شاهپور معارضه اى نداشته است و 
چنين گويد «در هر حال فرار و نفى مانى بهند افسانه بيش نيست، زيرا اين سفر قبل از جلوس 

شاهپور بايد واقع شده باشد». نه تنها شاهپور بلكه هرمزد اول هم مانى را بچشم احترام 
 مينگريسته اند.



قدر متقن اينست، كه وهرام اول برادر هرمزد اول، كه پادشاهى عشرت طلب و سست عنصر 
 »5 «بود، مانى را بدست روحانيون زردشتى واگذاشت. يعقوبى گويد

______________________________ 
  اين كتاب.158)- ر ك ص 1(

 .49- 50 و 45)- هرتسفلد، پايكولى، ص 2(

 .72؛ شدر، ايرانيكا، ص 303، ص 2)- آندرآس- هنينگ، 3(

 .51)- شميدت- پولوتسكى، ص 4(

 .64؛ مقايسه شود با فارسنامه ابن بلخى، ص 181)- چاپ هوتسما، ص 5(
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مجلس مباحثه عمومى تشكيل شد و مانى با موبدان موبد، كه هم خصم بود هم قاضى، 
 و محكوم گرديد و او را بعنوان خروج از »1 «بگفتگو پرداخت. شكى نيست، كه مانى مجاب 

 .»2 «دين بزندان افكندند و چندان عذاب دادند تا بدرود حيات گفت 

. بنابر يك روايت شرقى، »3 « در اواخر سلطنت وهرام اول اتفاق افتاد276اين واقعه در سال 
مانى مصلوب شد يا زنده زنده پوست او را كندند، بعد سرش را بريدند و پوست او را پر از 

كاه كرده، بيكى از دروازه هاى شهر گنديشاهپور خوزستان بياويختند و از آن پس آن دروازه 
 به «باب مانى» موسوم گشت.

مانويان بيادگار روز شهادت نبى خود، روزى را معين كردند موسوم به «عيد بما». در اين 
 جشن منبرى ميگذاشتند، كه حاكى از حضور استاد غايب باشد. چون در يونانى منبر را بما

 در دست »5 « گويند، اين روز چنين خوانده شده است. در قطعه هايى، كه بزبان شمالى »4«
است، چنين مينويسد: «بياييد اينجا ... (؟) در اين روز بما تا از بسى سمساره ها نجات يابيد». 



 را، كه بمعنى تناسخ ميباشد، از زبان سانسكريت »6 «معلوم ميشود مانويان اصطالح سمساره 
گرفته بودند. از مانى عده بسيارى كتب و رساالت، كه مشتمل بر اصول و فروع آيين او 

 است، بيادگار مانده است.

 »7 «منابع غربى و شرقى نام و عنوان و موضوع اغلب اين كتب را ذكر كرده اند

______________________________ 
 )- صحت اين مطلب مورد ترديد است.1(

  و بعد، آندرآس.42)- مقايسه شود با پولوتسكى، خطب و مواعظ مانويه، ص 2(

. قطعات نثر و سرودهاى راجع به مرگ مانى نزد آندرآس- 3، يادداشت 862، ص 3هنينگ، 
 .891 و ما بعد و 860، ص 3هنينگ، 

 .4، يادداشت 79- 80؛ ايرانيكا ص، 351، ص 9)- شدر، گنومون 3(

)4-(Bema  

؛ مقايسه شود با پولوتسكى، خطب و مواعظ، 10)- والدشميدت- لنتس، مقام عيسى، ص 5(
  و بعد.71 و بعد و 32ص 

)6-(Samsara  

  و بعد.31، ص 2)- ر ك آلفاريك، نوشته هاى مانويان، 7(
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و اكثر آنها بزبان سريانى بوده است. مانى در كتاب االسرار، در ضمن ساير مباحث بآراء ابن 
 نظير رساله كوان مشهور است، كه »1 «ديصان نيز پرداخته است، رسالة االثنين ظاهرا

مخصوص شرح قيام عفريتان و ديوان حمله بآسمان و بسى افسانه هاى پهلوانى ديگر بوده 



 يا رسالة االصل را ميتوان متمم كتاب رسالة االثنين شمرد. »3 «. كتاب پراگماتايا»2 «است 
 فصل داشته است، «الهام نامه 22انجيل زنده يا فقط انجيل، كه بر حسب عدد حروف سريانى 

. متمم اين انجيل كتابى بود در فلسفه گنوستيك، موسوم به كنز »4 «خداى منجى است»
الحيات. مانى در كتاب احكام و قواعد، احكام و قواعد و تكاليف اخالقى و حكمت عملى 

 طايفه برگزيدگان و نيوشگان را معين كرده است.

همه آثار سريانى مانى بزبان پهلوى ترجمه شده بود. يكى از كتب مانى بزبان پهلوى جنوب 
 غربى شاهپورگان نام داشت، كه مكرر در اين تأليف مذكور شده است.

اين كتاب بنام شاهپور اول، و حاكى از مطالب متعلقه بمبدأ و معاد بود. بعضى قسمتهاى 
شاهپورگان و ترجمه پهلوى انجيل، در ضمن قطعات مكشوفه تورفان بدست آمده است. 

كتاب كفاليه، كه قسمت اعظم آن امروز بزبان قبطى در دست است، كه آنهم گويا ترجمه 
از يونانى باشد، حاوى تعليمات مانى است، كه پس از مرگش جمع آورى كرده اند. گذشته 

از اين كتب، عده بسيارى نامه و دستور العمل هاى كتبى و رساله هاى مختلف بقلم مانى رواج 
 داشته است. اين نامه ها خطاب بشاگردان 

______________________________ 
  و بعد.31، ص 2)- آلفاريك، ج 1(

، ص 1932 و بعد، بنونيست (جهان مشرق، 160، ص 2؛ ج 30- 4، ص 1)- كومون، ج 2(
) هر يك از جانب خود و بدون آگهى از يكديگر چنين 30) و هنينگ (هنوخ، ص 214

)بزبان اوستايى  Kavحدس زده اند، كه كلمه ايرانى كه «غول» ترجمه شده است، اصال كو
كوى و در كتب پهلوى و زردشتى كى، لقب سالطين داستانى) بوده است. اخيرا در يكى از 

متون مانويه لفظ كوان (بمعنى «غوالن») پيدا شده است، كه عنوان يك كتابيست، 
 ).858، ص 3(آندرآس- هنينگ، 

)3-(Pragmataia  



 .34، ص 2)- آلفاريك، 4(
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معتبر يا جماعت مانويه اى بوده است، كه در ممالك مختلف مانند تيسفون و بابل و ميشان و 
الرها و خوزستان و ارمنستان و هند و غيره ساكن بوده اند. از اين رو معلوم ميشود، كه در 

زمان خود مانى هم آيين او چه توسعه و انبساطى داشته است. در ميان پاپيروس هايى، كه در 
 .»1 «مصر كشف شده، ترجمه قبطى بسيارى از اين نامه ها بدست آمده است 

مانى از لحاظ ادبى در زبان ايران اصالح مهمى كرده است. بجاى خط پهلوى، كه شباهت 
حروف آن موجب خبط و اشتباه در قرائت ميشد، خط سريانى را معمول كرد و با يك طرز 

بسيار ماهرانه توانست، الفباى سريانى را با زبان ايرانى (لهجه جنوب غربى و شمالى) وفق 
دهد و حتى المقدور اعراب كلمات و اصوات حروف پهلوى را بوسيله حروف مصوته 

سريانى، قيد و ثبت كند. در اين خط جديد نه فقط كلمات هزوارش معموله در زبان پهلوى 
را متروك داشت، بلكه بجاى امالء نيمه تاريخى؛ كه بعلت محافظه كارى زردشتيان، خط 
پهلوى هرگز از آن رهايى نيافته، مانى رسم الخطى بكار برد، كه كامال متناسب با تلفظ و 
معادل اصوات و حركات بود. اين الفباى مانوى را پيروان او، كه سغدى زبان بودند؛ قبول 

 نمودند و رفته رفته از آن خطوطى پديد آمد، كه اقوام آسياى مركزى آنرا بكار ميبردند.

، كه از شاگردان مانى بود، بعد از وفات مؤسس آيين بنابر »2 «سيس يا سيسين (سيسينيوس)
. مقامش در بابل بود، كه از آن پس مركز »3 «وصيت و تعيين او خليفه كل مانويان گرديد

 قوه روحانى مانويان گرديد. بعد از آنكه سيس را مصلوب 

______________________________ 
 و بعد. نام چند تن از نويسندگان ايرانى سرودهاى مانوى 23)- شميدت- پولوتسكى، ص 1(

و توضيحاتى چند در باب آهنگ هاى اين سرودها، در كتاب هنينگ موسوم به «كتاب دعا و 
  آمده است.32 تا 30اعتراف»، ص 



)2-(Sisinnios  

 و بعد. والدشميدت- لنتس، عقايد مانويه، ص 24)- ر ك شميدت- پولوتسكى، ص 3(
 .69 و ايرانيكا، ص 343، ص 9؛ شدر، گنومون 606
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 و اين آيين جديد در مغرب زمين، يعنى كشور »2 « نامى رياست يافت »1 «كردند؛ اينايوس 
 سال 9، كه از آباء معروف عيسوى است، مدت »4 «. اگوستى نوس »3 «روم، نفوذ پيدا كرد

اين آيين داشت، آنگاه بازگشته و آن را مورد حمله هاى بسيار شديد تعصب آميز قرار داد. 
عيسويان از دين مانى بسيار وحشت و نفرت داشتند، زيرا كه بزعم آنان اصل و اساس ايمان 

عيسوى را متزلزل و فاسد ميكند، پس هر كس تا ميتوانست، تيرهاى تهمت بجانب اين كيش 
: «در زمان شاهپور، »5 «مى انداخت. مثال اين عبارت، كه مؤلف اعمال شهداى كرخا مينويسد

مانى، كه مخزن شيطنت و شرارت بود؛ انجيل شيطانى خود را قى ميكرد» و تئودور بر 
كونائى عقيده خود را راجع به پيروان مانى «كافر» چنين بيان مى كند: «هر كس پيرو آيين او 

 باشد، شقى است.

پيروان او خاليق را در نهانخانه هاى شيطانى سر مى برند؛ بدون هيچ شرمى تن بفحشاء و منكر 
 .»6 «مى دهند؛ رحم ندارند و از اميد بى بهره اند.»

اما اگر بخواهيم بحقيقت ايمان و اخالق پاك و لطيف مانويان پى ببريم؛ بايد كتاب 
 يا اعتراف نامه سماعون را بخوانيم، كه ترجمه آن بزبان تركى قديم »7 «خوستووانيفت 

 كشف شده »8 «(اويغورى) تا امروز باقيمانده و در ضمن نسخ خطى تورفان و توئن هوانگ 
 . اعتراف نامه ديگرى، كه خاص برگزيدگان »9 «است 

______________________________ 
)1-(Innajos  



 .28)- شميدت- پولوتسكى، ص 2(

 و بعد؛ مانى يكى از شاگردان خود را موسوم به پاپوس 11)- شميدت- پولوتسكى، ص 3(
 ).14- 15براى اشاعه مذهب بمصر فرستاده بود (همانجا ص 

)4-(Augustjnus  

 .46)- هوفمان، ص 5(

 .184)- پونيون، آثار كتيبه هاى ماندائى، ص 6(

)7-(Khvastuvaneft  

)8-(Tuenhuang  

- 6، ص 28 و بعد؛ شدر، مشرق زمين 287، ص 1911)- فون لوكوك؛ مجله پادشاهى، 9(
104. 
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 .»1 «است و بزبان سغدى بدست آمده، توسط هنينگ انتشار يافته است 

با وجود فشار و سختگيرى، كه در كشور ايران از جانب روحانيون زردشتى نسبت بفرقه 
مانوى بعمل ميآمد، اين آيين جديد در سرزمين ايران باقى ماند، ولى كمابيش پنهانى و سرى 

بود. رواياتى راجع به تعقيب و آزار مانويه ايران در عهد نرسى و هرمزد دوم در متن هاى 
 . عمرو بن عدى پادشاه عرب حيره اين فرقه را حمايت مى كرد»2 «قبطى مانويه مسطور است 

. در ايالت بابل، كه منشاء اين اعتقاد بود، و در پايتخت شاهنشاهى تيسفون بسى از مانويه »3«
مى زيستند، اما بسبب فشار و تعدى اهل زمان، گروهى بسمت شرق و شمال، كه مسكن 

طوايف ايرانى نژاد بود، هجرت كردند. در سغد جماعتى عظيم از مانويه ساكن شدند. اين 



مانويان شرقى رفته رفته ارتباط خود را با هم كيشان غربى از دست دادند و از شناختن احكام 
 مركز ديانت خود، يعنى خليفه بابل سرپيچى نموده، فرقه مستقلى تشكيل دادند.

چون در نواحى شرق كسى زبان سريانى نميدانست، مانويان بجاى كتب اصل خود، كه بزبان 
سريانى بود، ترجمه آنها را، كه بلغت پهلوى جنوب غربى در دست داشتند، بكار ميبردند، 

ولى زبان پهلوى شمالى را نيز كماكان ميآموختند، زيرا كه بسى متون دينى آنان، خاصه 
 سرودها و اشعار مذهبى، باين لسان تدوين شده بود.

 با يك قطعه از فهرست، كه بترتيب حروف »4 «در حفريات تورفان نمونه هايى از اين اشعار
 ، بدست آمده.»5 «تهجى تنظيم شده و مطلع هر قصيده را ذكر كرده است 

آنگاه مانويان شرق بنقل متون مذهبى خود بزبان سغدى پرداختند، پس از چندى آن نسخ 
 سغدى را هم بزبان تركى قديم ترجمه كردند و اين مقارن قرن هشتم ميالدى 

______________________________ 
  و بعد.22)- كتاب دعا و اعتراف، ص 1(

 .42- 85)- پولوتسكى، خطب و مواعظ مانوى، ص 2(

  و بعد.344، ص 9)- ر ك شدر، گنومون 3(

  (سرودها بهر دو لهجه).3 و 2)- ر ك آندرآس- هنينگ، 4(

 )- مولر، ورقى از يك كتاب سرود مانوى (مهرنامگ).5(
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بود، كه اقوام اويغور ترك نژاد، در آسياى مركزى سلطنتى بزرگ تشكيل دادند و يكى از 
خوانين اويغورى، كه در نيمه اخير اين قرن فرمانروايى مى نمود، بكيش مانى گرويد و لقب 

. قطعاتى كه در تورفان كشف شده و نمونه از همه السنه سابق الذكر »1 ««مظهر مانى» گرفت 



مثل پهلوى جنوب غربى و پهلوى شمالى و زبان سغدى و تركى دربردارد، متعلق 
بدوره ايست، كه با حكومت اين خان اويغورى آغاز مى شود. چنانكه پيش از اين گفته ايم، 
فرقه مانويه آسياى مركزى، با محيط بودايى آنجا سازش گرفت؛ دعاة مانوى اصطالحات 

دين بودا را بكار بردند و از افسانه هاى بودايى استفاده نمودند، چنانكه مانويان مغرب زمين از 
 .»2 «حكم و قصص اناجيل مسيحيان اقتباس مى نمودند

در روايات نويسندگان اسالمى، كه آميخته بافسانه است، صفات فوق العاده از مانى ذكر شده 
است؛ از آنجمله چابكى و مهارت او در خط و نقاشى است، منجمله ابو المعالى نويسنده 

 ميالدى تأليف شده، حكايت مى كند، كه مانى «بر 1092ايرانى در «بيان االديان»، كه در سال 
پاره از حرير سپيد خطى فروكشيد، چنانكه آن يك تار حرير بيرون كشيدند و آن خط 

ناپديد گشت» و كتابى كرد بانواع تصاوير كه آنرا ارژنگ مانى خواندند» و در خزائن غزنين 
 هست.

 بنابر اشعار فردوسى مانى از چين آمده و در نقاشى بى نظير بوده است:

 بيامد يكى مرد گويا ز چين 
 

 كه چون او مصور نبيند زمين 

   
  (ارتنگ، ارژنگ)»3 «قصه ها و افسانه هاى گوناگون در باب اردنگ مانى 

______________________________ 
 .5 و ورقى الخ، ص 95، ص Uigurlca  ،2)- مولر، اويگوريكا1(

)- راجع بتجزيه، كه در اواخر قرن ششم در مذهب مانى رخ داد و مانويان مشرق خود را 2(
دين آوران نام نهاده و از مانويان مغرب، كه خود را دين داران ميگفتند، جدا شدند ر ك 

 و بعد. در باب متونى، كه براى تعليمات مذهبى و اخالقى دين آوران 78شدر، ايرانيكا، ص 
  و بعد.854، ص 3ترتيب داده شده ر ك آندرآس- هنينگ 



 و بعد. لفظ اردنگ همراه با لفظ كوان نامه، كه بلهجه شمال نوشته 41، ص 2)- آلفاريك، 3(
  ضبط است، ديده ميشود،858، ص 3شده و در كتاب آندرآس- هنينگ، 
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روايت كرده اند و يكى از مصطلحات رايجه شعرى ايران شده است. بنابر افسانه، كه ميرخوند 
آورده و منشاء آن معلوم نيست، مانى غارى را در ممالك مشرق به صورتهاى گوناگون 

 آراسته بود.

 نمونه از صنايع مانويان بدست آمده است. در خوچو غارى »1 «در حفارى تورفان و خوچو
يافته اند منقش بنقوش بسيار، كه دقايق نقاشى از آنها هنوز نمايان است. يكى از اين 

صورت ها مرد بزرگى را نشان ميدهد (كه گويا خودمانى است)، كه بهيئت مغولى است با 
سبلت آويخته و ريش دو شاخ؛ در پشت سر او بشكل هاله قرص خورشيد رسم شده است، 

 كه متن آن سرخ و حاشيه آن سفيد است و

 - نمونه نقاشى مانويان در خوچو9شكل 

 (لوكوك، خوچو)

قسمت زيرين آن قرص در ميان هاللى قرار گرفته. آنشخص كالهى تاج مانند، كه گويا از 
 پارچه زربفت باشد، بر سر دارد، كه قسمت زيرين آن چنان تنگ است، كه 

______________________________ 
 a، يادداشت 18؛ پولوتسكى، خطب و مواعظ مانوى، ص 347، ص 9مقايسه شود با گنومون 

. 

)1-(Chotscho  
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فقط باالى سر را پوشيده است و بوسيله نوارى زير چانه آنرا بسته اند؛ قسمت باالى تاج پهن 
است. آثار زردوزى هنوز در حاشيه قباى او پيداست. در سمت راست آن پيشوا، چند 

 صورت كوچكتر كشيده شده كه از طبقه گزيدگان هستند و ظاهرا

 - مينياتور مانوى (لوكوك، خوچو)10شكل 

اغلب آنها از مردم مغرب ميباشند، جامه سفيد پوشيده اند؛ كاله آنها كه بشكل تاج 
پيشواست، از پارچه سفيد ساخته شده، دنبال نوار زير چانه، كه در اصل سرخ رنگ بوده، 

 نمايان است. همه اين اشخاص دست بسينه ايستاده اند؛ بنحوى كه دست 
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راست آنها در آستين چپ و دست چپ در آستين راست نهفته است. اين وضعى است كه 
مردم شرق در حال خشوع و احترام ميگيرند. نام اين اشخاص، كه بخط اويغورى در روى 

تصاوير رسم شده، تا اندازه خوانده مى شود؛ در پشت سر زنانى بنظر مى آيند، كه هم از طبقه 
گزيدگان هستند، لباس آنها با مردان يكى است، مگر كاله، كه ظاهرا استوانه شكل است. در 

پشت سر زنان، نيوشگان را ميتوان بزحمت تشخيص داد، كه هم زن و هم مرد لباسهاى 
 ).9 (ش »1 «رنگارنگ و كفش سياه پوشيده اند، اما اين قسمت بكلى ضايع شده است 

ديگر از چيزهاييكه يافته اند، دو علم معبد است، كه تصاويرى بر آن نقش شده، يكى صورت 
بانويى از طبقه گزيدگان، كه پيش روى او زنى ديگر با جامه سرخ زانو زده و قدش كوتاه تر 

از بانوى نخستين است. در يك كتيبه نوشته است كه تصوير اول شاهزاده خانمى است بنام 
. بر علم ديگرى دو تن از نيوشگان، يكى زن و يكى مرد نقش شده، كه در »2 «بسوسك 

حضور يكى از گزيدگان بزانو درآمده اند. قسمت سفلى تصوير مرد محو شده است. عمامه 
او خيلى شبيه اهالى امروزى آن ناحيه است. زن در حال عبادت است. آنشخص گزيده ظاهرا 

مشغول عفو گناهان دو تن نيوشگان است و اين نكته معلوم است، كه بخشايش مذكور از 
 .»3 «جمله امتيازات مردان گزيده بوده است 



همچنين در اين حفريات نمونه هايى از صنعت نقاشى مينياتور مانويان بدست آمده است، 
ورقه اى كه بخط تركى نوشته شده، در هر دو جانب داراى تصاوير است: از قبيل شكل 

روحانيون مانوى، كه لباس سفيد در بر و كاله بلند استوانه شكل بر سر، در جلو ميزهايى، كه 
بجامه هاى رنگارنگ آراسته شده، در دو صف ايستاده اند. هر يك قلمى در دست و ورقه 

 كاغذى در پيش رو دارند. حاشيه اين 

______________________________ 
 .1)- لوكوك، خوچو، تصوير 1(

)2-(Bosusk.  

 .3)- ايضا، تصوير 3(
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صفحه را با نقوش اشجار ميوه دار و خوشه هاى انگور مزين ساخته اند. جانب ديگر ورقه 
مشتمل بر دو ستون مكتوب است، يكى با مركب سياه، ديگر سرخ، كه اطراف آنرا حاشيه از 

 نقوش گل و بوته دار انداخته اند در حاشيه تصويرى است، كه سه 

  (مكرر) مينياتور مانوى (لوكوك، خوچو)5شكل 

 شخص را نشان ميدهد، كه بر روى قالى نشسته اند و جامه هاى الوان دربردارند.

معتبرترين اين اشخاص، كه قسمت اسفل تصوير او فقط باقيست، در جانب چپ نشسته و دو 
 تن ديگر، كه كاله نوكدار بر سر دارند، رو بجانب او كرده اند. يكى از
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اين دو تن آسوده نشسته و دستها را با كمال احترام در آستين نهفته است، ولى ديگرى عود 
  مكرر)10. (ش »1 «مينوازد



اين تصاوير، كه در آنها دقت و لطافت فوق العاده بكار رفته، شخص را بياد صنعت مينياتور 
سازى ايران در زمان اسالم مياندازد و شهادت ميدهد، كه اين صنعت در ايران بسيار قديم 

 ظاهرا اين صنعت را مانويان از كشور ساسانى بتركستان »2 «بوده، زيرا كه بنابر قول كومون 
نقل كرده اند و در آنجا توسعه يافته شاهكارهاى صنعتى توليد كرده است و نيز اين تصاوير 

صنايع يونانى بين النهرين را بخاطر مى آورد، كه نمونه هايى از آن در نقوش ديوارى شهر 
 ادسى، كه »5 « عبارتى از خطابه سريانى افرم »4 «. و نيز كومون »3 «دورا هنوز باقى مانده است 

قدرى كمتر از صد سال بعد از مانى ميزيسته، نقل ميكند، كه گويد: مانى صورت دهشتناك 
فرزندان ظلمت را در طومارى كشيده و ملوان ساخته بود، تا نفرت بينندگانرا برانگيزد و در 

ازاء آن، تماثيل زيبا و فريبنده از فرزندان نور رسم كرده بود، تا حسن صورت آن جالب 
بينندگان شود. اين صور فرشته آسا و آن نقوش عفريت مانند براى تعليم مردمان بيسواد بكار 

مى رفت. بنابراين قول، از عهد خودمانى عادت منقش كردن كتب نزد پيروان او متداول شده 
 »6 «است و گويا افسانه، كه مانى را نقاش بزرگى معرفى ميكند، حقيقت دارد. آلفاريك 

، كه اردنگ معروف مانى نسخه از «انجيل» اوست، كه مصور بتصاوير »7 «حدس زده است 
 بوده است.

______________________________ 
 .5)- لوكوك، خوچو، تصوير 1(

 .85، ص Reuue archeologique  ،1913 ،2)- مجله باستانشناسى 2(

 .90، ص 28)- شدر، مشرق زمين 3(

  همان مجله.86)- ايضا ص 4(

)5-(Ephrem  

)6-(Alfaric  



 .42، ص 2)- 7(
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 فصل پنجم دولت شاهنشاهى شرق و دولت امپراطورى غرب 

تأسيسات لشگرى دولت ساسانى- جنگهاى اردشير اول شاهپور اول با روم- غلبه شاهپور بر 
قيصر والريانوس- نقوش نصرت شاهپور اول- پالمور- سلطنت هرمزد اول و وهرام اول و 

وهرام دوم- نقوش آنها- سلطنت وهرام سوم و نرسه- نقش نرسه- غلبه جنگ مجدد با 
روميان- سلطنت هرمز دوم- شاهپور دوم و جنگ بزرگ- منتخبى از روايت آميانوس- 

شخصيت شاهپور دوم- سلطنت اردشير دوم و شاهپور سوم و وهرام چهارم- نقوش اردشير 
 دوم و شاهپور دوم و سوم.

دولت شاهنشاهى اردشير اول، در پناه لشگرى آراسته و نيرومند وسعت گرفت. همچنانكه 
پيشتر گفتيم، بدون شك خاطرات مبهمى، كه از دوران عظمت شاهنشاهى هخامنشى هنوز 

 در اذهان باقى بود، در سياست اين شاهنشاه بى تأثير نماند.

وى خود را وارث آخرين داريوش هخامنشى و مجدد و مكمل سيأست اشكانيان مى شمرد 
 اين سياست عبارت بود از تجديد دولت شاهنشاهى شرق، كه بدست اسكندر منهدم شده بود

. چنانكه مى دانيم اشكانيان هم براى تجديد عظمت و قدرت هخامنشيان كوششها كردند، »1«
 ولى كامال موفق نشدند. پس موافق اين نظر در سياست 

______________________________ 
 .2، بند 6)- هرديانوس، كه 1(
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اردشير و جانشينان نخستين او، اراده جهانگيرى و طرح دولت شاهنشاهى، مستور است. نظر 
ديگر اين بود، كه سرحدات شمال و شرق و غرب را از تطاول دشمنان نگاهدارند و چون 



اين سرحدات پيوسته در معرض حمله و تهديد همسايگان قرار داشت، پس ناگزير ساسانيان 
 براى تأمين اين مقصود بلشگرى نيرومند احتياج داشتند.

در تشكيالت لشگرى عهد ساسانيان، مقتضيات ملوك الطوايفى سابق با احتياجات سياست 
 جديد وفق داده شد. قشون چريكى ملوك الطوايف را داخل صفوف سپاه منظم گرديد.

چنانكه ديديم عاليترين لقب لشگرى يعنى لقب ارگبذ، در خانواده سلطنتى موروث بود و دو 
منصب لشگرى ديگر يكى «رياست امور سپاه» و ديگرى «منصب فرماندهى سوار نظام» نيز، 

. انتصاب سپاهبذان براى نواحى معين، شايد »1 «بدو خاندان از خاندانهاى بزرگ تعلق داشت 
پيش از زمان خسرو اول، امرى فوق العاده استثنايى بوده است. حكام واليات سرحدى 

همواره قواى مزدور در اختيار خود داشتند. قالع مستحكم سرحدى هم داراى ساخلوى 
 .»2 «دائمى بوده است 

نخبه سپاه عهد ساسانى مانند، دوره اشكانيان، عبارت بود از سواره نظام زره پوش و سنگين 
اسلحه، كه از سواران نژاده تشكيل مى يافت. سواره نظام (اسواران) در صف جنگ مقام اول 

. ايرانيان افواج منظم سواره نظام »3 «را حايز و فتح و ظفر منوط بقوت و شجاعت آنها بود
  را با صفوفى چنان انبوه »4 «زره پوش 

______________________________ 
 را به بينيد. در باب تشكيالت ادارى لشگر و قواى نظامى ر ك ص 127)- باالتر صفحه 1(

  اين كتاب.151

 .1، يادداشت 479)- نلدكه، طبرى، ص 2(

)- ايرانيان بسواره نظام بيش از ساير قسمت ها اعتماد داشتند، زيرا «در آن صنف همه نجبا 3(
و اشراف خدمات بسيار دشوار انجام ميدادند»؛ وجه امتياز آن از ساير صفوف سپاه در نظم و 

 ).83، فقره 6، بند 23انضباط و تمرينات دائم و اسلحه مكمل آنها بود (آميانوس، كتاب 



)4-(Clibanari  نلدكه، ص) صورت-5، يادداشت 164، بزبان پهلوى تنوريگ ( 
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 افواج »1 «بمقابله روميان ميفرستادند، كه از برق زره و سالح آنان چشم دشمنان خيره مى شد
سوار گويى يك پارچه آهن بود. تن افراد بكلى از صفحات آهن پوشيده شده بود و چنان 
اين آهن بر بدن مى چسبيد، كه مفاصل خشك زره، بسهولت از حركات اعضاء بدن تبعيت 

مى كرد. براى محافظت چهره نقابى بر رخ مى افكندند و بدين جهت هيچ تيرى ممكن نبود بر 
بدن كارگر شود، مگر در سوراخ هاى كوچكى، كه در مقابل چشم و شكافهاى باريكى، كه 

زير منخرين تعبيه كرده بودند و از آنجا با كمال صعوبت نفس مى كشيدند. بعضى از آنها نيزه 
در دست گرفته، در يك جا بيحركت مى ايستادند، چنانكه گفتى بوسيله زنجير آهن بهم 

متصل شده اند. در جوار آنان تيراندازان دست ها را دراز كرده كمان خود را بزه مى كردند، 
بقسمى كه زه بجانب راست سينه تماس مى يافت و پيكان تير بدست چپ مى پيوست. در اثر 

فشار ماهرانه انگشت تير مى جست و خروشى از آن برميخاست و جراحتى هولناك وارد 
 گويد ايرانيان در جنگ مغلوبه طاقت نمى آوردند، زيرا »3 «، معذلك آميانوس »2 «ميكرد

فقط عادت داشتند، كه شجاعانه از دور بجنگند و اگر ميفهميدند، كه قواى آنها عقب نشينى 
آغاز كرده است، مانند ابر طوفانى پس ميكشيدند و چون از عقب تيراندازى مى كردند، 

 دشمن نميتوانست آنان را تعاقب كند.

همچنانكه در عهد هخامنشى معمول بود، در دوره ساسانيان نيز هيئتى از اسواران برگزيده 
  ناميده ميشد، كه ظاهرا»4 «تشكيل داده بودند، كه «هيئت جاودان»

______________________________ 
يك چنين سوار زره پوشى، كه سوار بر اسبى بر گستوان دار ميباشد، بر روى يك گرافيتو، كه 

 .195در دورا يافته اند، منقوش است. ر ك رستوتزف، شهرهاى كاروانى، ص 

 .8، فقره 6، بند 24)- آميانوس، كتاب 1(



 .12- 13، فقره 1، بند 25)- ايضا كتاب 2(

 ، فقره.1، بند 25)- ايضا 3(

، مقايسه شود با 14، بند 1؛ پروكوپيوس، جنگ ايران، كتاب 221، ص 2)- اليزه، النگلوا، 4(
 .192، ص 1هوبسمان، صرف و نحو ارمنى، 
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مانند نمونه هخامنشى خود مركب از ده هزار نفر بود و رئيسى داشت ملقب به ورثرگ نيگان 
. شايد هيئت ديگرى غير از جاودانان بوده است، كه بواسطه شجاعت و بى باكى »1 «خوذاى 

  خوانده ميشده است.»3 « (جان سپار)»2 «از مرگ بنام جان اوسپار

چند عالمت در روى كالههاى بلند بعضى از افراد، كه در حجارى ها شاه را احاطه نموده اند، 
 ديده ميشود:

ممكن است عالئم مزبور نشانه تعلق هر يك از افسران واحدهاى مختلف سپاه بصنوف 
 .»4 «طبقات مختلف خود باشد

در پشت سر سوار نظام فيلها قرار ميگرفتند. نعره و بوى و منظره وحشت آور آنها اسب هاى 
دشمن را مى ترسانيد. پيلبانان بر پشت آنها نشسته، هر يك كاردهاى دسته بلند بدست راست 
ميگرفتند، تا اگر گاهى فيلى در اثر حمله دشمن ترسيده و در صفوف لشگر افتد و سربازان 

را بزمين افكند و پايمال كند، پيلبان كارد را در فقرات پشت گردن حيوان فرو برده و از 
 .»5 «پايش درآورد

______________________________ 
)1-(Varthraghnighan Khvadhay  ؛ مقايسه 315هرتسفلد، پايكولى، لغت شماره

 .2، يادداشت 38)، ص 1934شود با بنونيست ورنو: ورتر و ورترغن (پاريس 



)2-(gyanavspar  

. نام اين هيئت به پهلوى اشكانى 197- 199، ص 27)- ر ك گيگر، مجله شرقى وين، ج 3(
 .197- 98، ص 1936بود ر ك بنونيست، مجله آسيائى  hamhirz( hamharz)هم هرز

 و 107، ص 10)- در باب معنى بعضى از اين عالمات ر ك هرتسفلد، گزارش باستان، ج 4(
 بعد.

 .14- 15، فقره 1، بند 26)- آميانوس، كتاب 5(
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مؤخرة الجيش را پياده نظام (پايگان) تشكيل ميداد، كه فرمانده آنان را پايگان ساالر 
 مسلح به سپر و نيزه و خود بودند و در بنه »1 «مى گفتند. افراد پياده مانند ميرميلوهاى رومى 

خدمت ميكردند. اين پيادگان از روستاييان عادى بودند: كه خدمت نظام از وظايف آنان 
. بعضى از اين گروه، سپرهاى »2 «محسوب ميشد و بدون اميد اجرت و پاداش بجنگ ميرفتند

. بطور عموم بايد »3 «بلند و خميده داشتند، كه از نى ساخته شده و پوستى بر آن كشيده بود
گفت، كه ايندسته سربازان خوبى نبوده اند بوليانوس قيصر روم وقتى عده اى از اسراى ايرانى 
را بسپاهيان خود نشانداده و براى تهييج آنان چنين گفت «اينان بزهاى نفرت انگيزى هستند، 

كه از فرط چركى تغيير شكل داده اند» و «پيش از آنكه دشمن به آنها نزديك شود، سالح را 
 !»4 «ميريزند و پشت ميدهند

افواجى، كه از طرف اقوام جنگجوى اطراف كشور بيارى لشگر شاهنشاه ميآمد، خيلى از 
روستاييان سابق الذكر سودمندتر بودند. اين اقوام اگر چه جزء كشور بودند، ولى چون امراء 

 محلى مستقل داشتند، نسبة صاحب امتيازى بودند.

از اين نوع افواج سابقا در لشگر هخامنشيان هم وجود داشت. در لشگركشى هاى داريوش و 
خشايارشا، سكاها از بهترين افواج بشمار مى آمدند. ساسانيان نيز در ميان افواج كومك بيش 



 اطمينان داشتند، يعنى سكاهايى كه در اياالت زرنگ مسكن گرفته »5 «از همه بسكستانيان 
بودند. ديگر از افواجى كه غالبا بميدان فرستاده ميشدند؛ اقوام كوهستانى قفقاز و جنوب بحر 

  و»6 «خزر از جمله گيلها و كادوسى ها

______________________________ 
)1-((Mirmillo -Mirmillon ) 

 .83، فقره 6، بند 23)- آميانوس، كتاب 2(

 .8: فقره 6، بند 24)- ايضا، كتاب 3(

 .1، فقره 8، بند 24)- ايضا، كتاب 4(

 .3، فقره 2، بند 19)- ايضا، كتاب 5(

)6-(Cadousiens  ،10، فقره 5، بند 17؛ آميانوس، كتاب 221، ص 2اليزه، النگلوا. 
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  اغلب در جنگها شركت داشتند. همچنين كوشانيان »2 « و آلبانيها و ديلميان »1 «ورت ها

 - نقش برجسته عهد ساسانى، در نقش، رستم 11شكل 

 (زاره، صنايع ايران قديم)

 و خيونى ها از افواج معاون لشگر ساسانى بودند و اين طايفه اخير ظاهرا در نيمه اول »3 «باختر
 . گويا بعضى »4 «قرن چهارم ميالدى، سرزمين كوشان را تسخير كرده بود

______________________________ 
)1-(Vertes  



 .1، يادداشت 478 و غيره، ر ك نلدكه، طبرى، ص 17 ر 3)- آگاتياس 2(

آگاتياس چنين گويد: ديلمان در جنگ مغلوبه بهتر مهارت بخرج ميدادند، زيرا كه كار با 
شمشير و نيزه و خنجر بود نه تيراندازى و كمان كشى. بنابر عبارتى از تاريخ اربل، كه 

) گيالن و ديلمان و كرگانيان را 52ماركوارت نقل ميكند، (فهرست الخ، چاپ مسينا، ص 
 شاپور اول مطيع خود كرد.

 چنين خوانده شده است: Eusenos) بجاى 36)- ماركوارت (ايرانشهر، ص 3(

 

Cusenos 

 .4، فقره 9، بند 18آميانوس، كتاب 

 .50)- ماركوارت، ايرانشهر، ص 4(
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از اين اقوام استقالل كامل داشته و در ازاء اجرت، افواج مزدور خود را باردوگاه بزرگ 
ميفرستاده اند. از جمله اين اقوام مستقل، هونها را بايد شمرد، كه گاهى در ميان لشگر ايران 

. سواره »2 «. اين افواج ياور، مانند اسواران ايرانى، سواره جنك ميكردند»1 «ديده شده اند
نظام ارمنى، كه در تحت پرچم ايران بجنگ مى رفتند، مورد توجه مخصوصى بودند، وقتى 

وارد تيسفون ميشدند، شاهنشاهان ايران يكى از اعيان مشهور را بنزد آنان ميفرستاد تا از 
احوال ارمنستان جويا شود. اين امر سه بار تكرار ميشد و آنگاه فرداى آنروز، شاه شخصا 

 .»3 «افواج مزبور را سان مى ديد

واحدهاى بزرگ سپاه را گند مى گفتند و فرماندهى آنها با گند ساالران بود. تقسيمات 
 ميناميدند. هر درفش پرچمى »4 «كوچكتر از آنرا درفش و از آن كوچكتر را وشت 



. نقوش ساسانى نمونه چند از پرچمها و عالئم لشگرى نشان ميدهد. »5 «مخصوص داشت 
، كه تا اندازه اى شبيه نوارى است، كه بر سر نيزه ها بسته »6 «پرچم دراز و كم عرضى مى بينم 

، كه »7 «) سوارى از ساسانيان ديده مى شود11باشند. در يكى از تصاوير نقش رستم (شكل 
نيزه در دست دارد و چهار نعل بجانب دشمن مى تازد، نيزه دشمن در اثر ضربت خورد شده 

است. در آن نقش علمدارى پيداست، كه چوب پرچمى در دست گرفته است و در باالى 
آن قطعه چوبى افقى نصب شده است و سه كوى بر فراز آن ديده مى شود، يكى در وسط و 

دو گوى ديگر در دو سر چوب قرار دارد و دو قطعه پارچه پشمى يا چيز ديگر از دو سر 
 چوب 

______________________________ 
 .221، ص 2)- اليزه، النگلوا، 1(

 .2- 3، فقره 2، بند 19)- آميانوس، كتاب 2(

 .112، ص 1، 1866)- پاتكانيان، مجله آسيايى 3(

 .146 و 130، ص 1)- هوبسمان، صرف و نحو ارمنى، ج 4(

 )- كلمه درفش بمعنى «بيرق» و «لوا» است.5(

 .50)- فالندن و كست، مسافرت در ايران، تصوير 6(

، ص 9)- اين نقش برجسته بعقيده هرتسفلد از قرن سوم ميالدى است (گزارش باستان، 7(
135.( 
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 بچنگ آورده »3 « پس از غلبه بر زنوبى »2 «. در جزء غنائمى، كه اورلين »1 «آويخته است 
. وقتى مى خواستند بحمله شروع كنند، »5 « نام برده شده است »4 «بود، از چند پرچم ايرانى 



، در قسمت هايى از شاهنامه، كه مربوط بازمنه داستانى »6 «پرچمى به رنگ آتش ميافراشتند
كيان است، فردوسى غالبا پرچمهاى پهلوانان باستانى را وصف ميكند و چون اين اوصاف از 

منابع عهد ساسانى اخذ شده، بال شك پرچمهاى ساسانيان را نمونه گرفته اند. در شاهنامه از 
پرچم بنقش سلطنتى نام برده شده، كه صورت خورشيد بر آن منقوش است و شكل ماهى 

 و نيز از درفشى ذكر بميان آمده مزين بصورت شيرى، كه در چنگال »7 «زرين در باالى آن 
. پرچم ديگرى سياه رنگ بوده و نقش گرگ داشته و يكى »8 «خود گرزى و شمشيرى دارد

ديگر صورت ببر و همچنين بيرقهايى با تصوير غزال يا گراز يا شاهين يا اژدهاى هفت سر 
. سپس از پرچمى با صورت خورشيد و از پرچم ديگرى با نقش گورخر و از »9 «داشته اند

يك رايت حاشيه دار، كه متن آن ارغوانى و نقش ماه در آن رسم شده و پرچم ديگرى مزين 
  و غيره نامبرده شده است.»10 «بشكل گاوميش 

 پرچم ملى عهد ساسانى درفش كاويان بود، كه بموجب روايت از پيش دامن 

______________________________ 
 و بعد؛ زاره، صنايع ايران قديم، 74 و ص 6)- زاره- هرتسفلد، نقوش برجسته، تصوير 1(

، كه 3، جزوه  Klio؛ مقايسه شود با زاره در كليوIV ،A 951، تاريخ صنايع پوپ،83تصوير 
 در آن شكل پرچم نقش و شرحى راجع به آن داده شده.

)2-(Aurelien  

)3-(Zenobie  

)4-(Pertici dracones  

 .28)- شرح زندگانى اورليان از فالويوس و پيسكوس، فصل 5(

 .3، فقره 6، بند 20)- آميانوس، كتاب 6(



 .734، بيت 478، ص 1)- چاپ وولرس، ج 7(

)- مقايسه شود با شكل شير (شمشير بدست) و خورشيد در نشانها و عالئم رسمى ايران 8(
 جديد.

  و بعد.527، بيت 785، ص 2)- چاپ وولرس، ج 9(

  و بعد.527، بيت 801، ص 2)- ايضا، ج 10(
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كاوگ (كاوه) آهنگر ساخته شده بود. كاوگ در ازمنه داستانى قديم مردمانرا بر دهاگ 
(ضحاك) ظالم شورانيد، اما توصيفاتى، كه در باب اين پرچم بزرگ سلطنتى شده، فقط 

 .»1 «مربوط بدوره آخر سلطنت ساسانيان است 

 در جنگهاى بزرگى، كه پادشاه شخصا فرماندهى داشت، در وسط لشگر

 - قلعه محصور كه در روى يك جام نقره نقش شده است 12شكل 

 (زاره، صنايع ايران قديم)

تختى بسيار بزرگ براى او نصب ميكردند خدمتگذاران و ملتزمين ركاب و يك فوج سرباز، 
 كه موظف بودند تا دم مرگ از شاه دفاع كنند، در گرد اين تخت 

______________________________ 
 .10)- ر ك پائين تر فصل 1(
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ميايستادند. در گوشه هاى تخت پرچمهايى كوبيده بودند و پشت اين پرچمها حصارى از 
تيراندازان و سربازان پياه كشيده ميشد. اگر شاه حضور نداشت و سردار كل كشور امور 



جنگى را اداره ميكرد، او نيز بر تخت مينشست. از فراز يكى از اين كرسيها بود، كه رستم 
. آتشدانهاى متحركى در يك جا در نصب »1 «تحوالت جنگ قادسيه را مينگريست 

 ميكردند، زيرا شاه هيچوقت بدون مصاحبت مغان و حضور آتش، اقدام بجنگ نمينمودند
»2«. 

اشكانيان در محاصره مهارتى نداشتند، ولى ايرانيان عهد ساسانى فنون قلعه ستانى را از 
روميان فرا گرفتند و از قوچ و منجنيق و برج متحرك و ساير آالتى، كه در قديم االيام در 

محاصره بكار ميرفت. استفاده مينمودند و وقتى خود آنها محصور ميشدند، طريقه دفاع از آن 
آالت دشمن را ميدانستند و آالت جنگى خصم را از كار ميانداختند و قوچهاى آنانرا در 

 كمند مى گرفتند و سرب گداخته يا مواد قابل اشتعال ديگر بر روى ادوات دشمن ميريختند
. در موزه لنينگراد جام نقره محفوظ است، كه منسوب بقرون نخستين عهد ساسانى است »3«

و قلعه را نشان ميدهد، كه دشمن آنرا در ميان گرفته است. ديوار كنگره دار اين قلعه متكى بر 
ستونهاى بزرگ است و دروازه مسدود قلعه در وسط ستونها نمايان است. در باالى قلعه 

برجى بنا شده، كه سه سرباز مسلح بر فراز آن مشغول ديده بانى هستند، پرچمى بلند و باريك 
بر نيزه، كه در سمت چپ برج نصب شده، در اهتزاز است. در باالى ديوار مقدم برج، 

شيپورزنان، كه بر گرد آتشدان يا بناى ديگرى فراهم آمده اند، بوسيله بوق و شيپور 
 محصورين را از حمله دشمن آگاه ميكنند. از دو جانب مهاجمين 

______________________________ 
)- مقدمه ابن خلدون. آميانوس مينويسد: تا آنوقت شنيده نشده بود شاهنشاهى (مانند 1(

 شاهپور دوم) خود را در بحبوحه جنگ بياندازد.

 .113، ص 1، 1866)- سبئوس، ر ك پاتكانيان، مجله آسيايى 2(

 6- 7، بند 20 و بعد و نيز كتاب 5، بند 19)- براى شرح اين قضايا ر ك آميانوس، كتاب 3(
 .11و بند 
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سوار، كه با شمشير و نيزه و سپرهاى مدور مسلحند، در رسيده اند، يكى از اسواران پرچمى 
 ).12. (شكل »1 «بدست گرفته، كه چهار گوشه آويخته دارد

وقتى دشمن در جلگه پيش ميآمد، ايرانيان مزارع گندم را ميسوزانيدند، تا آذوقه بدست 
، يا بندهاى آب مزارعى را، كه بحفر ترعه آباد شده بود، باز مى كردند، تا »2 «خصم نيفتد

 .»3 «طغيان آب در جلگه مانع پيشرفت دشمن بشود

، يا »4 «معموال دست اسيران جنگى را بر پشت بسته و آنها را به عنوان غالمى مى فروختند
 .»5 «بنواحى كم جمعيت كشور براى آبادانى و كشت و زرع ميفرستادند

، »6 «در يك نقش برجسته عهد ساسانى شهر شاپور، كه فالندن صورت آنرا برداشته است 
 ديده ميشود، كه سرهاى بريده اسراء يا ياغيان را بحضور پادشاه ميآورند.

ايرانيان، براى اينكه شماره تلفات را بدانند، طريقه بديعى بكار ميبردند. قبل از جنگ در 
حضور شاه، كه بر تختى نشسته بود، و سردارى، كه امور جنگ باو محول بود، سانى ترتيب 
ميدادند. سربازان يك يك پيش ميرفتند و هر كدام تيرى در سبد ميافكندند. سپس سبدها را 

با مهر سلطنتى ممهور مينمودند. چون جنگ بپايان ميرسيد، آنها را باز ميكردند و پس از 
آنكه هر سربازى يك تير برميداشت، از شماره تيرهاى باقى مانده تعداد كشتگان و اسيران 
معلوم ميشد. بدين ترتيب پادشاه ميتوانست قضاوت كند، كه سردارش جنگ را بچه قيمتى 

 .»7 «بنفع او تمام كرده است 

 اين موضوع يقينا از عادات بسيار قديم اقوام ايرانى بوده است، زيرا حكايت ديگ 

______________________________ 
 .IV ،B 332، تاريخ صنايع پوپ،105)- زاره، صنايع ايران قديم، تصوير 1(



 .7، فقره 7، بند 24)- آميانوس، كتاب 2(

 .10، فقره 3، بند 24)- ايضا، كتاب 3(

 .2، فقره 6، بند 19)- ايضا، كتاب 4(

 و همچنين ر ك البور، ص 7، فقره 6، بند 20؛ آميانوس، كتاب 147)- ر ك باالتر، ص 5(
 .3، يادداشت 122

 .50، تصوير 1)- فالندون و كست، ج 6(

 .52- 53، فقره 18، بند 1)- پروكوپيوس، كتاب 7(
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) هر 81، بند 4، كه هرودوت نقل كرده است، (كتاب »1 «جسم و مقدس كشور اگزامپايوس 
 ساكن ممالك مجاور »2 «چند افسانه است، ولى نشان مى دهد، كه در زمان او سكوت هاى 
 درياى سياه نظير اين طريقه را براى شماره سكنه بكار ميبرده اند.

 در قسمت هاى گمشده اوستاى ساسانى و در تفاسير پهلوى آنها، كه همچنين مفقود است 
، اشارات بسيار بامور لشگرى موجود بوده است. در قسمت هاى مذكور راجع بجنگ »3«

 و گرفتن سيورسات از طرف جنگيان در حال »4 «دفاعى از سرحدات و راندن اقوام بيگانه 
 و غيره مطالبى مندرج بوده است. در نسكى كه موسوم به دزد سر نزد بوده، يك »5 «حركت 

 وجود داشته، كه از جنگ و سپاه بحث مى كرده است ايرانيان »6 «فصل تمام بنام ارتشتارستان 
باين دو مسئله اهميت ميدادند، زيرا مى گفتند «اضمحالل گرگهاى دو پا مقدم بر معدوم 

 كردن گرگهاى چهارپا است».

اين باب شامل تفصيالتى بوده است راجع بقواى زره دار و بى زره و مقام رؤساى لشگر و 
ساير افسران و عده افواجى، كه بنسبت درجه افسران در تحت فرماندهى آنان قرار داشتند و 



جيره افسران و ساز و برگ سربازان و آذوقه آنها و عليق اسبان و نظائر آن. در زمان صلح 
اسلحه و ادوات جنگى را در مخازن (انبارگ) و در قورخانه (گنج) انبار مى كردند و ايران 

 موظف بود، كه در تنظيم اسلحه تحويلى چنان مراقبت كند، كه هنگام لزوم در »7 «انبارگبذ
 اندك زمانى تسليم سرباز شود.

 اسبان لشگر را مواظبت و تيمار »8 «سربازان پس از ختم جنگ اشياء را پس ميدادند.
 مخصوصى مى كردند. ستور پزشك (بيطار) از اشخاص مهم بشمار مى رفت و بوسيله 

______________________________ 
)1-(Exampaios  

)2-(Scythes  

 .163 و 73)- ر ك باالتر ص 3(

 .50، فقره 37)- دينكرد، كتاب هشتم، فصل 4(

 .6، فقره 22)- ايضا كتاب هشتم، فصل 5(

 .26)- ايضا كتاب هشتم، فصل 6(

 .127)- ر ك باالتر ص 7(

 .47، فقره 26)- دينكرد، كتاب هشتم، فصل 8(
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. گرفتن اسب اشخاص غير جنگى مجاز نبود، مگر در »1 «گياه هايى اسبان را عالج مى كرد
. براى معاش لشگر هر روز »2 «صورتى كه جنگ فورى پيش ميآمد و اسب بموقع نمى رسيد



. ظاهرا »3 «گوشت و شير و نان را وزن كرده بقطعات مساوى بين جنگيان توزيع مى نمودند
 .»4 «در ايام مصاف مردان و اسبان را بيش از جيره عادى غذا ميداده اند

ارتشتارستان نكاتى نيز در باب شيوه كارزار و مواردى، كه دادن مصاف يا احتراز آن 
ضرورت داشته، حاوى بوده است. از يكنفر سردار متوقع بودند، كه فنون الزم از براى اداره 

لشگر را بداند و در شيوه جنگى مهارت داشته و صاحب نظر صائب و تدبير و احتياط باشد و 
قسمتهاى لشگر خود را مخصوصا بشناسد و اندازه قوت و استعداد هر يك را در دست 

داشته باشد. در روز جنگ بايست بزودى از جا نرود و الفاظى، كه لشگريان را بترساند. بر 
زبان نراند. در روز جنگ ميبايستى سربازان را بقبول مرگ تشجيع كند و آنان را بخاطر 

آورد، كه جنگ با كفار تكليف دينى است، اگر زنده بمانند بتحصيل اجر و پاداش موفق 
. سربازان »5 «خواهند شد و اگر كشته شوند در آن دنيا بمقامات اخروى نائل خواهند گرديد

مى بايست نسبت بيكديگر برشته هاى محبت پيوسته باشند و كوركورانه بسردار خود اطاعت 
 لشگريان بجنگ مى شتافتند، نخست مقدارى آب مقدس در »6 «كنند. بصداى شيپور

نزديكترين نهر يا رودخانه مى ريختند و يك شاخه مقدسى را بصورت تير بجانب خصم 
 ، پس از آن جنگ درميگرفت. عادت بر اين جارى بود، كه »7 «مى انداختند

______________________________ 
 .11، فقره 26)- ايضا، كتاب هشتم، فصل 1(

 .18، فقره 26)- ايضا، كتاب هشتم، فصل 2(

 .10، فقره 26)- ايضا، كتاب هشتم، فصل 3(

 .12، فقره 26)- ايضا، كتاب هشتم، فصل 4(

 .22- 23 و 14- 16، فقره 26)- دينكرد، كتاب هشتم، فصل 5(

 .221، ص 2؛ اليزه، النگلوا، ج 5، فقره 2، بند 19)- آميانوس، كتاب 6(



 .24، فقره 26، فصل 8)- دينكرد، كتاب 7(
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 ميخواند يا بفرياد »1 «سردار پيش از مصاف دشمن را باطاعت شاهنشاه و ديانت زردشت 
. آخرين »2 ««مرد و مرد!» هر كس را، كه دم از دليرى ميزد، بجنگ تن بتن طلب مى كرد

بحث كتاب ارتشتارستان راجع باين بود، كه چه پاداشى پس از فتح بلشگريان بايستى داده 
شود و بچه نحو با دشمن مغلوب و اسيران و گروگان رفتار بايد نمود و در چه مورد قوم 

 مجبور بايد كرد. احتمال ميرود، كه مقصود »3 «مغلوب بيگانه را بقبول مرگ يا تابعيت ايران 
 از تابعيت قبول خدمت تحت السالحى و سربازى در سپاه ايران باشد.

 از «لشگر با بيم و بى بيم» سخن رانده شده و مفسر »4 «در عبارتى از نسك موسوم به سكاذوم 
آن نسك، با كمال سادگى غرور ملى خود را ظاهر ساخته و نوشته است، كه در مقابل لشگر 

 بيگانگان بى باكى صفت ممتاز سپاه ايران است.

  از كتابى بنام آيين نامگ »5 «نمونه جالب توجهى از قواعد لشگرى ساسانيان، كه ابن فتيبه 
  توضيح و تشريح شده است.»7 « اخذ كرده، بوسيله اينوسترانتزف »6«

 همچنانكه اين دانشمند روسى ثابت نموده، اين رساله بدو بخش تقسيم مى شد:

 يكى مربوط بنبرد صحرايى بوده و ديگرى بشيوه قلعه گيرى اختصاص داشته.

 در بخش نخستين از صف بندى لشگر گفتگو مى شد: مركز لشگر بايد در مكانى 

______________________________ 
 .21، فقره 26، فصل 8)- ايضا، كتاب 1(



؛ بلعمى، 13، بند 1، پروكوپيوس جنگ ايران، كتاب 250)- نهايه چاپ برون، ص 2(
، يادداشت 74، مقايسه شود با زاره- هرتسفلد، نقوش برجسته، ص 389- 90، ص 3زتنبرگ، 

  و ما بعد.135، ص 1931 و بنونيست در مجله آسيايى 1

 .22، فقره 26، فصل 8)- دينكرد، كتاب 3(

 .30، فقره 38، فصل 8)- ايضا، كتاب 4(

  و ما بعد.112، ص 1)- عيون االخبار چاپ قاهره، ج 5(

  را ببينيد.81 و 80)- باالتر ص 6(

)7-(Inostrantzev  و ما بعد؛ ترجمه انگليسى بقلم بوگلدانو در 46مطالعات ساسانى، ص 
 .7- 52)، ص 1926 (بمبئى 7مجله كاما، شماره 
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بلند قرار گيرد و سوار نظام قسمت مقدم را تشكيل دهد و تيراندازانى، كه بدست چپ نيز 
ميتوانند تيراندازى كنند، در جناح چپ مقام گزينند. تفصيالتى نيز در باب اعمال جنگى داده 
شده بود. رئيس لشگر بايد در وضع سپاه طورى دقت كند، كه آفتاب و باد در پشت سر آنان 
باشد. اگر هر دو لشگر در نزديكى رودخانه باشند و بخواهند رودخانه از خصم بگيرند، بايد 

سواران و چارپايان دشمن را بگذارند رفع عطش كنند، زيرا مردان پس از رفع تشنگى آسانتر 
مغلوب ميشوند. سپس قواعدى مسطور بود راجع بگستردن دام و انتخاب مردان و اسبان اليق 
براى كمين نهادن و بهترين طريق شبيخون، بقسمى كه دشمن را بانواع بانگ و فرياد و غيره 

 بوحشت بيندازند.



بخش دوم راجع بخدعه هايى است، كه براى گشودن قالع بايد بكار برد و طريقه اطالع يافتن 
از وضع محصورشدگان بوسيله جاسوسان و متوحش نمودن آنان با نشر اخبار مدهش بوسيله 

 مذاكرات ماهرانه و افكندن نامه هاى وحشت بخش بوسيله تير در ميان قلعه و نظاير آن.

اينوسترانتزف گويد: اختالفاتى، كه در ابتداء بين فنون نظامى ايرانيان و فنون نظامى روميان 
بيزانسى موجود بود، كم كم از ميان رفت، بقسمى كه قواعد نظامى اين دو ملت تقريبا يكى 
شد. بنابراين براى آگاهى يافتن از بخش سابق الذكر آيين نامگ ميتوان از قواعد نظامى و 

وصف نبردهاى قواى بيزانس استفاده كرد. مؤلف در تعبيرات مشروحى، كه ضميمه ترجمه 
خود نموده، اين طريقه را بكار بسته است. فى الواقع مؤلف مزبور بين قواعد نظامى اين دو 

ملت روابطى تشخيص ميدهد، كه ميتوان تصور كرد، ملتين مذكور بيكديگر تعلق ادبى 
 داشته اند.

شايد بتوان حدسيات اينوسترانتزف را براى توضيح مطالب ارتشتارستان، كه مفسرين عهد 
 ساسانى راجع بآن قلمفرسايى كرده اند، بكار برد و معتبر دانست.

 *** نواحى كوهستانى، كه از يكطرف بگوشه شرقى درياى سياه و از جانب 
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ديگر بوسط دجله ميرسد، در ميان دو كشور بزرگ ايران و روم سرحد طبيعى استوارى 
 محسوب نمى شد و اين وضع جغرافيايى توليد جنگ دائمى مى كرد.

اگر ارمنستان به اندازه قوى بود، كه در مقابل اين دو دولت معظم بحفظ استقالل خود نائل 
 پيدا كند، اما خيلى ضعيف بود و اين كار »1 «ميشد، ممكن بود بين آنها حكم دولت پوشالى 

از او برنمى آمد. سلسله اى از خاندان اشكانى در ارمنستان سلطنت ميكرد، لكن وضع آنجا 
ثباتى نداشت. ملوك الطوايف ارمنستان پيوسته آماده طغيان بودند و نفوذ روم با نفوذ ايران 
همواره در مجادله بود. اردشير اول از جنگ با روميان فايده بسيارى نبرد و امارت كوچك 



اعراب حيره واقع در بيابان جنوب نينواى قديم بسختى مقاومت مى كرد. ظاهرا اين امارت 
 .»2 «فقط در اثر حمالت شاهپور اول از پاى درآمد

______________________________ 
)1-(Etat tampon  

)- سقوط حيره بنابر افسانه بسبب خيانت بوده است: گويد دختر پادشاه حيره عاشق شاه 2(
ايران گرديد و دروازه شهر را بروى شاهپور باز نمود. شاه هم در ازاى اين كار راضى شد، 

كه با او ازدواج نمايد. شب عروس ميناليد و بخواب نمى رفت. صبح روز بعد در زير بالش ها 
برگ موردى يافتند. معلوم شد همين سبب رنج و درد او بود. شاه از اين احساس لطيف 

 متعجب شده پرسيد «پدرت بتو چه غذايى ميداد». دختر جواب داد:

«مغز و زرده تخم مرغ و سرشير و عسل و بهترين شراب». شاهپور گفت: «نسبت بكسى كه در 
تربيت تو اينقدر رنج برده و ترا با اين ناز و نعمت پرورش داده و رهين محبت خويش ساخته 

عجب پاداشى دادى. از آن ميترسم كه از تو بمن همان رسد كه باو رسيد»، لذا امر كرد 
گيسوان دختر را بدم اسب سركشى ببندند و اسب را در صحرايى پر از خار بدوانند تا هالك 

). ساير مصنفان ايرانى 84، ص 4؛ مسعودى، مروج، ج 492شود (ثعالبى، چاپ زتنبرگ، ص 
و عرب بجاى شاهپور اول قهرمان حكايت را اردشير اول يا شاهپور دوم دانسته اند. ر ك 

در قصه شيرينى كه بنام  Andrsen. آندرآس 209، ص 13گابريلى؛ مطالعات شرقى، 
«شاهزاده خانم روى نخود» نگاشته، واقعه آخر قصه فوق را ذكر كرده ولى مجازات 

وحشتناك آخر آنرا نياورده است. كريستنسن، شاهزاده خانم روى برگ مورد و شاهزاده 
 .241- 57، ص 14، ج  AOخانم روى نخود؛

 310ايران در زمان ساسانيان، ص: 

 بين شاهپور و فيليپ قيصر روم امضاء و 244جنگ ايران و روم بوسيله صلحنامه، كه بسال 
بپايان رسيد. بموجب اين معاهده قيصر روم ارمنستان را بايرانيان واگذار كرد. شاهپور در 



ابتداء مجبور شده بود، كه با ساكنين واليات ساحل بحر خزر و اقوام آشوب طلب داخل 
 «شاهپور »1 «كشور و ممالك مجاور شمال و مشرق جنگ كند. بنابر مندرجات تاريخ اربل 

 جنگيد و »2 «در نخستين سال سلطنت خود با خوارزميان و (سپس) با ماديهاى كوهستانى 
آنها را در جنگ شديدى مغلوب ساخت. از آنجا بقصد سركوبى گيلها و ديلمى ها و اهالى 

 گرگان، كه در

 - سكه شاهپور اول (مجموعه مؤلف)13شكل 

كوهستان دور دست ساحل بحر خزر مسكن داشتند، تاخت». بموجب مندرجات كتاب 
) شاهپور در خراسان يك پادشاه «تورانى» 15پهلوى موسوم به شهرستانهاى ايرانشهر (بخش 

  و در محلى كه جنگ رخ »3 «پهليزگ نام را مغلوب و مقتول كرد

______________________________ 
)، ر ك ماركوارت، فهرست الخ. 1908، ليپزيگ 1)- چاپ مينگانا (منابع سريانى، ج 1(

 .52چاپ مسينا، ص 

 )- در آذربايجان (ماركوارت).2(

 )- ماركوارت- مسينا، فهرست.3(

 311ايران در زمان ساسانيان، ص: 

 را تأسيس كرد كه »1 «داده بود، شهر مستحكم نيوشاهپور (شاپور خوب، نيشابور فعلى)
 .»2 «كرسى واليت ابرشهر يعنى ناحيه اپرنها شد

اردشير بلقب شاهنشاه ايران قناعت كرده بود، ولى شاپور پس از اين فتوحات در كتيبه ها 
. چند سال بعد جنگ جديدى بين »3 «لقب مجللتر «شاهنشاه ايران و انيران» (انيران- غير ايران 

 والريانوس امپراطور روم، كه شخصا عهده دار جنگ 260ايران و روم درگرفت. در سال 
 .»4 «بود، هزيمت يافت و بدست ايرانيان گرفتار شد



شاهنشاه خود را در آن موقع سلطان مشرق و مغرب مى ديد. لقب امپراطور روم را بيكى از 
 داد. اما او با وجود اين نتوانست نامى از خود در »5 «پناهندگان رومى موسوم به كوريادس 

. سرنوشت والريانوس معلوم نيست. قدر متقن اينست كه در اسارت »6 «تاريخ باقى بگذارد
 جان داد و گويا وفات او در شهر گندى شاهپور واقع شد.

 و سايرين در باب بدرفتارى پادشاه ايران با »7 «روايات مورخين رومى از قبيل الكتان سيوس 
امپراطور قابل ترديد است. بموجب روايات شرقى شاهپور او را مجبور كرد، كه در ساختمان 

 قدم طول داشت و هنوز هم براى برگرداندن آب 1500سد نزديك شوشتر كار كند. اين سد 
 كارون بمزارع بكار ميرود و به بند قيصر معروف 

______________________________ 
 ).35، ترجمه، ص 48)- حمزه نيز بناى نيشابور را بشاپور نسبت داده است (ص 1(

 ) نيشابور را شاپور دوم بنا كرده است.529) و ثعالبى (ص، 59، نلدكه ص 840بگفته طبرى (

بودند. موسس سلسله اشكانى در آغاز ( Dahae))- اپرنها تيره از قوم ايرانى چادرنشين داه 2(
 رئيس اين تيره بود.

 .41)- مقايسه شود با هرتسفلد، پايكولى، س 3(

 5)- قسمت اول كتيبه كعبه زردشت، كه متأسفانه آسيب فراوان ديده، در بيان جنگها 4(
 ذكر كرده 13- 14شاپور با روميان است. پيروزى شاپور بر والريانوس بطور اختصار در سطر 

شده است. اين عبارت ثابت ميكند، كه نبردى، كه به شكست والريانوس منجر شد، در الرها 
 و ما بعد. جنگ الرها را 823، ص 90اتفاق افتاده است. ر ك هنينگ در بولتن شرقى، دوره 

، كه در دورا كشف شده، نمايش داده اند. رستووتزف شهرهاى كاروانى، ص 1در تصوير 
12 -120. 

)5-(Cyriades  



 .79)- زاره- هرتسفلد، نقوش برجسته، ص 6(

)7-(Lactantius  

 312ايران در زمان ساسانيان، ص: 

 احتمال قوى ميرود، كه شاهنشاه ايران اسيران رومى را در ناحيه »1 «است. بهرحال 
گندى شاهپور و شوشتر مستقر كرده باشد. ايرانيان مهارت روميان را در فنون بسيار اهميت 

 .»2 «ميدادند و بال شك هم سد و هم جسر بزرگ شوشتر عمل مهندسين رومى است 

 شاهپور، تفصيل غلبه خود را بر والريانوس در چند جا حجارى كرده است.

تصوير عظيمى در نقش رستم از شاهپور ديده ميشود، كه با اشاره شاهانه، امپراطور مغلوب را 
امان مى دهد. تفصيل آن تصوير از اينقرار است: شاهنشاه همواره فرا مى رسد. اسبش دست را 

برداشته است. بر فراز تاج كنگره دار شاه گوى منسوج سابق الذكر بقدرى باال رفته، كه 
مجبور شده اند در حاشيه سنگ براى جاى آن نيمدايره بتراشند. انتهاى ريش انبوه مجعد او 

در حلقه فشرده شده است. گيسوى مجعد شاه در پشت سر نمايان است؛ بر پشت او 
نوارهائى، كه جزء لباس سلطنتى است، با چين هاى متوازى نمودار است؛ شاه نيم تنه تنگى 

پوشيده و شلوار او بروى ساق چين خورده است. شاه گردن بند و گوشوارى دارد و راست بر 
زين مرصع نشسته با دست چپ قبضه شمشير را گرفته و دست را بعالمت بخشايش بجانب 

والريانوس، كه در مقابل وى زانو زده، دراز كرده است. امپراطور هنوز تاج برگ غار بر سر 
دارد، عباى رومى بر پشت او در اهتراز است و معلوم مى شود، كه با كمال عجله شتافته است، 

تا خود را بپاى شاهنشاه بيفكند. در كمال خشوع زانوى راست را خم كرده و زانوى چپ را 
بر زمين تكيه داده و هر دو دست را بسوى شاه دراز كرده و امان مى خواهد. در كنار او 

 شخصى ايستاده، كه او نيز لباس 



______________________________ 
 .2، يادداشت 33)- نلدكه، طبرى، ص 1(

. در باب روايات عاميانه مربوط 13 و 12، تصوير 5)- ديوالفوا، صنايع قديم ايران، ج 2(
ببناى بند شوشتر ر ك كلمان هوارد در انتشارات سيزدهمين كنگره مستشرقين (هامبورگ 

  و بعد،115) ص 1902

 313ايران در زمان ساسانيان، ص: 

رومى پوشيده است. بنابر حدس زاره اين شخص كوردياس دشمن قيصر است. اين نقش از 
بهترين نقوشى است، كه از صنعت ساسانيان باقى مانده است؛ اشخاص اين تصوير از فرط 
زيبائى و جاذبيت گويى زنده هستند. صورت يكنفر ايرانى، كه سر و دست خود را برسم 

احترام بلند نگاه داشته، در پشت اسب پادشاه نمايان است. در زير او كتيبه بزبان پهلوى ديده 
 مى شود؛ كه بمرور زمان ضايع شده است.

. نظير اين تصوير را با مختصر تغييرى »1 «و گويا اين صورت را بعد در روى سنك كنده اند
 .»2 «در نزديكى شهرى، كه شاهپور اول بنام شاپور در مغرب استخر بنا نهاد، مى بينيم 

اين غلبه پادشاه ايران در دو نقش بزرگ در كوه شاپور هم حجارى شده است. در وسط 
يكى از نقوش شاهپور سوار و كوريادس پياده ديده مى شود. در زير اسب شاه مردى افتاده و 

 االهه پيروزى در هوا پرواز ميكند »3 «در مقابل او امپراطور روم زانو بر زمين زده است؛ نيكه 
و بساكى با نوارهاى مواج بشاهنشاه فاتح مى دهد؛ در چپ و راست دو رديف سواره و پياده 

 .»4 «ايرانى رسم شده، كه نمونه قواى جنكى اقوام مختلف و اسلحه گوناگون آنهاست 

نقش ديگر خيلى بزرگ است و صور بسيار دارد، كه در چهار صف مدرجا قرار گرفته اند. 
متاسفانه اين نقش فعال بحال اسف انگيزى افتاده است. در وسط صف شاهنشاه ايران و 

 امپراطور روم، چنانكه در نقوش قبل ذكر شد، ترسيم شده اند.



 شاه بر اسب سوار است و مردى را پايمال مى كند؛ كوردياس در كنار او ايستاده،

______________________________ 
؛ 77- 80 و ص 7؛ زاره هرتسفلد، نقوش برجسته، تصوير 15، تصوير 5)- ديوالفوا، ج 1(

 .IV ،A 001؛ تاريخ صنايع پوپ،74زاره، صنايع ايران قديم، تصوير 

 .IV ،B 001؛ تاريخ صنايع پوپ 222 و ص 44؛ زاره- هرتسفلد، 18)- ديوالفوا، تصوير 2(

)3-(Nice  

؛ زاره- 143، پرسپوليس، تصوير  Stoltze؛ آندرآس و اشتولتسه 20)- ديوالفوا، تصوير 4(
 .223 و ص 45هرتسفلد، تصوير 

 314ايران در زمان ساسانيان، ص: 

و امپراتور زانو بزمين زده دستها را بسوى شاه دراز كرده است. در كنار امپراتور دو نفر 
ايستاده اند. يكى از آنها كاله بلند ايرانى بر سر دارد و ديگرى حلقه يا تاجى بشاه تقديم 

ميكند. صورت نيكه االهه پيروزى بر فراز آن در حال پرواز ديده ميشود، در پشت سر اين 
 عده چند تن از روميان ملبس به قباى رومى و چند

 - مجلس پيروزى شاپور اول بر والريانوس در نقش رستم 14شكل 

 (زاره، صنايع ايران قديم)

نفر ديگر ديده مى شوند، كه فيلى و اسبى همراه ميآورند، مردى ديگر طشتى بر سر گرفته 
است. اين تصاوير در سمت راست صف سوم قرار دارد. در دو صف باالى همان از جلوى، 

مردمانى ديده ميشوند، كه پيراهن آنها تا زانو و شلوارشان تا مچ پا رسيده است. اين اشخاص 
چند طشت و چند تاج و يك كيسه كه ظاهرا پر از پول است و دو شير در زنجير ميآورند. در 

 صف پايين اشياء ديگرى، كه غنيمت بوده،



 315ايران در زمان ساسانيان، ص: 

 - مجلس پيروزى شاهپور اول، در شاپور فارس از روى نقاشى فالندن و كست.15شكل 

 316ايران در زمان ساسانيان، ص: 

منجمله يك پرچم رومى پيش ميبرند. اراده جنگى امپراتور روم، كه بدو بسته شده در آخر 
همه ديده مى شود. در سمت چپ نقش چهار صف از اسواران ايرانى ترسيم گشته است. 

اغلب مردان كاله بلند استوانه شكل بر سر دارند، كه باالى آن مدور است. پنج نفر سوارى، 
كه در صف سوم بالفاصله پشت سر شاه قرار دارند، گيسوانشان مانند گيسوان شاه مجعد 

است. احتمال مى رود، كه اينان شاهزادگان بالفصل باشند. تمام اسواران دو صف باال بحال 
 )15. (ش »1 «احترام قرار گرفته اند، يعنى سبابه دست راست را بسمت پيش دراز كرده اند

در طى كاوشهاى علمى شهر شاپور، ويرانه هاى كاخى از شاهپور اول در جنب آتشكده و 
 بناى ديگرى از اين پادشاه (كه كتيبه شهر شاپور در آنجاست) كشف 

 - سكه بهرام اول 16شكل 

 (موزه ملى كپنهاك)

شده است. سبك معمارى و تزئينات اين بنا كامال يونانى است و خود مايه بسى شگفتى 
است، كه چنين بنايى در قلب سرزمين پارس، يعنى مهد سلسله ساسانى قرار دارد. بنابر 

عقيده، كه تاكنون رواج داشت، پارس از اياالتى بود، كه كمتر تحت نفوذ مغرب زمين قرار 
 گرفته و سنتهاى ملى در ديانت و صنعت در آنجا پاكتر

______________________________ 
 و ما بعد نيمه 220 و ص 43؛ زاره- هرتسفلد، تصوير 53، تصوير 1)- فالندن و كست، ج 1(



)؛ تاريخ صنايع 19، تصوير 5 را ديوالفوا در كتاب خود نقل كرده است (ج 1راست حجار 
 .IV ،B ،A 851پوپ،

 317ايران در زمان ساسانيان، ص: 

 )،12- 18، صفحه 12و بهتر محفوظ مانده بود». (گيرشمن، مجله صنايع آسيايى، دوره 

شاهپور پس از تاخت و تاز در سوريه و كاپادوكى قصد بازگشت بايران نمود و در حين 
 امير عرب، كه حكمرانى شهر پالمور واقع در صحراى شام را »1 «مراجعت مورد حمله اذينه 

داشت، قرار گرفت. اين شهر مركز تجارت شرق و غرب بود درباره موفقيتهاى اذينه در 
. اما وى بهرحال چندين سال بر »2 «اينموقع بيشك تاريخ نويسان گزافه گويى بسيار كرده اند

سوريه و قسمت عمده اياالت رومى آسياى قدامى تسلط داشت و گرچه بظاهر دست نشانده 
 روم بود، ولى در حقيقت 

 - اورمزد مقام شاهى را بوهرام اول عطا ميكند17شكل 

 (زاره، صنايع ايران قديم)

 قيصر روم بلقب امپراتورى نائل شد. »3 «كم و بيش استقالل داشت و از طرف گالينوس 
  جنگ خود را با پالمور ادامه دادند.165ايرانيان بدون هيچ فائده تا سال 

______________________________ 
)1-(Odheinat  

 .843، ص 9)- هنينگ، بولتن شرقى، دوره 2(

)3-(Galienus  

 318ايران در زمان ساسانيان، ص: 



 يا زينب، كه مؤلفين رومى نام او را زنوبى »1 «وقتى اذينه بقتل رسيد زن او موسوم به بث زبينه 
 آورده اند، باتفاق پسرش وهب الالت، زمان حكومت را بدست گرفت.

 خود را اگوستوس 271وهب الالت چون ميخواست در مقابل روم مستقل شود، در سال 
 قيصر روم لشگر نيرومندى به پالمور كشيد و پس از مقاومت دليرانه، »2 «خواند آنگاه اورلين 

 زنوبى سعى كرد بايرانيان پناه 272كه زنوبى نمود، آن شهر را گرفت و ويران كرد و در سال 
 ببرد، ولى موفق نشد. او را گرفته بروم بردند.

 اكنون خرابه هاى عظيمى باقى است، كه از جالل و شكوه اين دولت ناپايدار حكايت ميكند
»3«. 

 وفات يافت. سنگ قيمتى بسيار زيبايى با اسلوب يونانى و رومى هست. 272شاهپور در سال 
كه بزبان پهلوى نام شاهپور اول بر آن نقر شده، لكن آن تصوير از آثار يونانى قبل از شاهپور 

 .»4 «ميباشد و اين پادشاه نام خود را بر آن حك كرده است 

در كتيبه كعبه زردشت زنى بنام آذراناهيد و عنوان بانبشنان بانبشن (ملكه ملكه ها) ذكر شده، 
. نام اين ملكه بستگى نزديك و تعلق خاندان ساسانى را به »5 «كه ظاهرا همسر شاهپور است 

 معبد اناهيذ استخر بخاطر ميآورد.

) كه هر دو پسر 273- 76) و وهرام اول (272- 73ما از وقايع سياسى سلطنت هرمزد اول (
شاهپور اول بوده اند، تقريبا هيچ اطالعى نداريم. هرمزد كه پيش از سلطنت هرمزد اردشير نام 

)، بانى شهر هرمزد اردشير در خوزستان است، كه بعدها 22داشت (كعبه زردشت، سطر 
 .»6 «تازيان آنرا سوق االهواز ناميدند

______________________________ 
)1-(Bath -Zebina  

)2-(Aurdlin  



؛ اينگهولت، مطالعات درباره 91- 119)- رستووتزف، شهرهاى كاروانى، ص 3(
چاپ  H .Ingholt ,Studidr over Palmyrensk Skulpturحجارى هاى پالمور

 .1928كپنهاگ 

 .74؛ هرتسفلد، پايكولى، س 54)- زاره، صنايع ايران قديم، ص 4(

 .846- 48، س 9)- هنينگ، بولتن شرقى، دوره 5(

 .846- 48)- هنينگ، ايضا، ص 6(
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نقش برجسته در سنگ شاهپور هست، كه وهرام اول را در حاليكه اوهرمزد (خدا) مقام 
 .»1 «شاهى باو عطا ميكند، نشان مى دهد

شاه تاجى مضرس بر سر نهاده و گوى منسوج را بر آن قرار داده است. خدا تاجى كنگره دار 
بر سر نهاده است. خدا و شاه بر اسب سوارند و شاه حلقه اى را، كه اوهرمزد بجانب او دراز 

كرده، ميخواهد بگيرد از لحاظ صنعت اين نقش از همه نقوش سلف برتر است. زاره گويد: 
عدم تناسب راكب و مركوب، كه در نقش هاى سابق بوده، در اينجا از بين رفته است: 

«حركات و سكنات اسبان و اشكال مختلف پى و عضله آنها را مخصوصا نشان داده اند و 
نازك كارى دقيقى بكار برده اند، كه در نقوش سابق بنظر نمى رسد». سازنده اين تصوير در 

نمايش صورت پادشاه مجبور به تبعيت از سبك قدما بوده ولى توانسته است در اندام و چهره 
پادشاه نشانه زندگى قرار دهد، مثال: «اشتياقى كه پادشاه بگرفتن عالمت سلطنت از دست 

 .»2 «)17خداوند دارد، كامال از اين تصوير نمايان است» (شكل 

) پسر وهرام اول، مجددا جنگ ايران و روم 276- 293در زمان سلطنت وهرام دوم (
درگرفت. كاروس قيصر روم تا تيسفون پيش آمد؛ اما در اثر مرگ ناگهانى او روميان عقب 

 معاهده منعقد شد، كه بموجب آن ارمنستان و بين النهرين بتصرف 283نشستند و در سال 



روميان درآمد. واگذارى اين دو ايالت از طرف شاهنشاه در وقتى كه دشمن ضعيف شده 
بود، بى علت نبود، زيرا كه در اين وقت خبر طغيان خطرناكى را در مشرق كشور شنيد و 

 مجبور بمصالحه با روميان گرديد.

______________________________ 
)- در روى حجارى كتيبه از نرسى است. زاره هم بدوا اين نقش را بهمين شاه نسبت داده 1(

 و بعد)، ولى در كتاب جديد خود موسوم بصنايع ايران قديم 215است (نقوش برجسته، ص 
) از روى سبك بنا و القاب 173) آنرا از بهرام اول ميداند. هرتسفلد (پايكولى، ص 40(ص 

پادشاه، ثابت كرده است، كه نرسى اسم خود را در روى نقشى؛ كه متعلق ببرادر ارشدش 
بوده است، كنده است. در اين امر شك و شبهه نيست، زيرا تاج پادشاه مانند تاجيست، كه 

 در روى سكه هاى بهرام اول ديده ميشود و با تاج نرسى اختالف دارد.

 و ما بعد، زاره، صنايع ايران 215 و ص 41)- زاره- هرتسفلد، نقوش برجسته، تصوير 2(
 .IV ،A 651؛ تاريخ صنايع پوپ 78قديم، تصوير 
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، كه از طرف نواب سلطنت قسمت »1 «سكه هاى معروف بسكه هاى «سكايى و ساسانى»
 ضرب شده، حاكى از اينست كه تا زمان وهرام دوم اين »3» «2 «شرقى دولت ايران (خراسان)

ايالت بزرگ در زير فرمان يكى از شاهزادگان خانواده سلطنتى ملقب به كوشانشاه بوده 
است. پيروز برادر شاهپور اول، پسرش هرمزد را، (كه ضرب كرده، خود را «كوشانشاه 

 شاهپور اول پسرش هرمزد را، (كه بعدا هرمزد اول 252بزرگ» خوانده است. بعد از سال 
خوانده شد) بحكومت خراسان گماشت. و «شاهنشاه بزرگ كوشان» كه از القاب سابقين 

عظيمتر بود، باو تفويض كرد. وهرام اول و وهرام دوم قبل از اينكه بتخت ايران جلوس كنند، 
همان منصب عالى را داشتند. در زمان سلطنت وهرام دوم برادرش هرمزد فرمانفرماى 

خراسان بود. در هنگام جنگ ايران و روم اين هرمزد علم طغيان برافراشت و بكمك و 



معاضدت سك ها و كوشانيها و گيلها سعى كرد در مشرق مملكت دولت مستقلى تأسيس 
 نمايد.

 - سكه بهرام دوم 18شكل 

 (موزه ملى كپنهاگ)

بهمين جهت است، كه وهرام دوم با كمال عجله بجنگ روم خاتمه داد، تا تمام قواى خود را 
 بمقابله برادر ياغى برد. شورش خاموش شد و سگستان مسخر گرديد و

______________________________ 
)1-(Scytho -Sassanlde  

  اين كتاب.158)- ر ك ص 2(

 .220- 21)- مقايسه شود با ص 3(
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شاهزاده، كه موسوم به وهرام بود (و بعدا وهرام سوم شد)، در اين وقت لقب سگانشاه 
«پادشاه سك ها» يافت، زيرا چنانكه هرتسفلد مى گويد: عادت وليعهد ايرانرا به حكومت 

 .»1 «مهمترين ايالت يا ايالتى، كه بعد از سايرين تسخير شده بود، نصب مينمودند

نقوشى از وهرام دوم باقى است، كه از لحاظ باستانشناسى جالب توجه است. در نقش رستم 
در جوار صورت تاجگذارى اردشير اول كتيبه است كوچكتر از آن، كه بامر وهرام حجارى 

شده و شاه را پياده در وسط خانواده اش نشان ميدهد، زيرا اين پادشاه همواره مايل بود، كه 
 در كتيبه بصورت پدر خانواده نمايش يابد.

بر سكه هاى او شاه و ملكه بطور نيمرخ منقوش شده و در مقابل آنها صورت شاهزاده 
كوچكى ديده ميشود، كه رو بطرف آنها كرده است. پادشاه تاجى بر سر دارد، كه گوى 



، ولى كاله ملكه و شاهزاده بشكل سر حيوانات »2 «سابق الذكر و دو بال بر آن ترسيم شده 
 پادشاه در وسط قرار گرفته و گيسوان و ريش او »3 «». در كتيبه نقش رستم 18است (ش 

برسم معمول سالطين ساسانى آراسته شده، تاج بالدار بر سر دارد و دو دست را بر قبضه 
شمشير بلند و مستقيم خود تكيه داده است. در برابر او در سمت چپ سه نفر، كه خطوط 

صورتشان درست تميز داده نميشود، بطرف او روى آورده اند. زاره حدس ميزند، كه شخص 
اول شاهزاده وهرام سگانشاه و آندو نفر ديگر، كه كالهى بشكل سر حيوان بسر دارند، همان 

ملكه و شاهزاده كوچكى هستند، كه در سكه ها معموال رسم ميكرده اند. در عقب اين سه 
 شكل، شخص جوان 

______________________________ 
 و ما بعد، روشنايى جديد در تاريخ ايران از كتيبه هاى 42)- هرتسفلد، پايكولى، ص 1(

) و سكه هاى كوشانى و ساسانى (رساالت 110- 111، ص 7پهلوى، (مجله كاما، شماره 
 ).38، شماره  Momoir of the Archeolog .Survey of Indiaباستان شناسى هند

، مظهر خداى پيروزى  Vareghna)- بعقيده هرتسفلد، بالهاى پرنده موسوم به وارغن 2(
)؛ اين مرغ بعقيده بنونيست باز 3، يادداشت 101، ص 9ورثرغن، ميباشد. (گزارش باستان، ج 

 ).34يا شاهين است. (ورثرغن، ص 

  اين كتاب، سمت راست.2)- ر ك شكل 3(
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بى مويى ديده ميشود، كه كاله بلند نجباى بزرگ بر سر دارد و دست را بعالمت احترام بلند 
كرده است. شخص آخر مردى است، كه از گيسو و طرز ايستادن او، چون دست را بلند 

نكرده، معلوم ميشود از دودمان سلطنتى است زاره تصور مى كند كه آنكه كاله بلند دارد، 
موبد موبدان و آن ديگرى شاهزاده نرسى عموى پادشاه است. در عقب سر شاه در سمت 



راست نقش سه تن از نجبا، كه كاله بلند بر سر نهاده اند، ديده ميشود، كه دست راست را 
 .»1 «برافراشته و ايستاده اند

 - مجلس پيروزى وهرام دوم در شاپور فارس 19شكل 

 (زاره، صنايع ايران قديم)

 و »2 «وهرام دوم در كوه شاپور نقشى دارد، كه حاكى از غلبه او بر خصم است رولينسون 
ديوالفوا تصور كرده اند، كه موضوع نقش غلبه بر سك ها است. زاره از طرف ديگر گمان 

 دارد، كه مردان بلند قبايى، كه بحضور شاه ميآورند و ظاهرا هر يك 

______________________________ 
 و ما 71 و ص 5؛ زاره- هرتسفلد، نقوش برجسته، تصوير 14، تصوير 5)- ديوالفوا، ج 1(

، 7، سرى پنجم، ج  Numismatic Chroncle، نامه سكه شناسى  Vasmdrبعد؛ واسمر
 .286- 288ص 

)2-(Rawlinson  
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قطعه پارچه را با ريسمان بر سر بسته اند، نمايندگان عشاير عرب هستند، كه باطاعت 
 درآمده اند. وهرام كه از كاله بالدارش شناخته ميشود، سوار اسب است.

ريش و گيسويش بهمان شكل معمول سالطين قديم است. نوارهاى چين دارى، كه بكالهش 
 بسته، در اثر وزش باد در اهتراز است تركش بلندى از

 - مبارزه دو سوار20شكل 

 (زاره، صنايع ايران قديم)



كمربند او آويخته است. گوى مستطيل حسب المعمول در جلو پاهاى اسب ديده مى شود. در 
برابر شاه سردارى ايرانى دستها را بشمشير تكيه داده است. از طرز گيسوانش معلوم ميشود، 
كه از خانواده سلطنتى است، در پشت سر او رؤساى دشمنان مغلوب حضور دارند. در اين 

 ).19 (ش »1 «جمع تصوير يك اسب و سر دو شتر نمايان است 

______________________________ 
 و ما 217 و ص 42؛ زاره- هرتسفلد، نقوش برجسته، تصوير 21، تصوير 5)- ديوالفوا، ج 1(

. در برم دلك در IV ،B 651؛ تاريخ صنايع پوپ،79بعد؛ زاره، صنايع ايران قديم. تصوير 
نزديكى پازارگاد قديم در روى سنگى دو حجارى ديده ميشود، كه بمرور زمان آسيب 

 و بعد) گمان ميكند، كه 187 و ص 32فراوان ديده است. زاره (نقوش برجسته، تصوير 
 مجلس فوق شاه شدن وهرام اول و يا وهرام دوم و ملكه را نشان ميدهد.
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)، كه در نقش رستم موجود است و 11 (ش »2 « كتيبه سابق الذكر»1 «بنابر نظر هرتسفلد
جنگ دو نفر سوار را نشان ميدهد، متعلق بوهرام دوم است. دو كتيبه ديگر، كه همچنين در 
نقش رستم است و بسيار ضايع شده، نظير همين مجلس را نشان ميدهد و گويا مربوط بهمان 

. همچنين در روى قطعه عقيقى، كه در كتابخانه ملى پاريس موجود است، نبرد »3 «عهد است 
 )20. (ش »4 «يكى از اسواران ايرانى را با يكى از روميان نقش كرده اند

 - سكه نرسى 21شكل 

 (موزه ملى كپنهاك)

 پسرش وهرام سوم به تخت نشست، اما سلطنتش بيش 293پس از وفات وهرام دوم در سنه 
)، 21از چهار ماه دوام نيافت. نرسه پسر شاهپور اول، كه عم پدر اين پادشاه جوان بود (ش 

 طغيان كرد و غالب شد. موضوع كتيبه بزرگ نرسه در



______________________________ 
 .43- 44)- دروازه آسيا، ص 1(

 .236)- ص 2(

، مقايسه شود با زاره، صنايع ايران قديم، 51 و 8)- زاره- هرتسفلد، نقوش برجسته، تصوير 3(
 .41ص 

. زاره، صنايع ايران 360فهرست نگينهاى كتابخانه ملى پاريس، شماره  Babelan)- بابلون 4(
 .137، ص 9؛ هرتسفلد، گزارش باستان، ج 145قديم، تصوير 
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 در بعضى از 293. ممكن است وهرام سوم پس از سال »1 «پايكولى ذكر اين قضيه است 
 .»2 «قسمت هاى شرقى ايران بشاهى باقيمانده باشد

 - تاجگذارى نرسى در نقش رستم 22شكل 

 (زاره. صنايع ايران قديم)

نرسى كيفيت تاجگذارى و سلطنت خداداد خود را بر تخته سنگ نقش رستم حجارى كرده 
 است و اين همان طرز معروف قديم است، يعنى پادشاه حلقه نواردار

______________________________ 
) با مطالعه اسامى 1، يادداشت 344، ص 9 را ببينيد. شدر (گنومون 70 و 68)- باالتر ص 1(

شاهان اوايل دوره ساسانى قرائن و اماراتى يافته است، كه لحن كتيبه پايكولى نيز آنرا تأييد 
 ميكند، بر اينكه بيدارى ملى ايرانيان عهد ساسانى در زمان نرسى بمرحله تكامل رسيده است.

 .416)- نلدكه، طبرى، ص 2(
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را، كه عالمت سلطنت است، از دست خداوند ميگيرد. خدا را اينجا زنى است و زاره تصور 
مى كند اناهيتا باشد. پادشاه نيم تنه تنگ معمولى را پوشيده است، تاجى كه در بعضى 

سكه هاى نرسى ديده ميشود، شكل كاله كوتاهى با خطوط عمودى دارد، كه گوى بزرگ 
منسوج بر روى آن قرار گرفته است. گيسوان مجعد، كه بمقدار زياد بر شانه هايش افتاده، و 

ريش نوك دار، كه انتهاى آن در يك حلقه قرار گرفته، و نوارهايى، كه در پشت سر او موج 
ميزند، و گردن بند مرواريدى، كه انداخته، تمام اينها را بهمان اسلوب معمول باستانى نقش 
كرده اند. االهه تاج كنگره دار سرگشاده را بر سر گذاشته، كه حلقه هاى مجعد موى از فراز 
آن پديدار است و اين تاج مخصوص خدايانى است، كه در نقوش ساسانيان ديده مى شود، 

گيسوان بافته او بر گردن و شانه اش فروريخته است، قباى او بوسيله تكمه هاى شمسه دارى در 
زير گردن بند مرواريد بر روى سينه اتصال يافته و كمربندى بر آن بسته شده است. بين شاه و 
االهه صورت طفلى ديده مى شود، كه بسيار ضايع شده و شايد صورت پسر نرسى باشد، كه 
بعد بنام هرمزد دوم بسلطنت رسيد. در پشت شاه يكى از نجباى بزرگ ايستاده، كه كالهى 

 »1 «بلند بشكل سر اسب بر سر دارد و بحالت احترام معمول دست را بلند نگاه داشته است 
 ).22(ش 

 .»2 «در جنگى، كه بين نرسى و روميان اتفاق افتاد، نرسى را بخت يارى نكرد

 پادشاه ارمنستان، كه سلطنت خود را مديون حمايت قيصر روم بود، خلع شد، لكن »3 «تردت 
 فرماندهى لشگر روم را بعهده گرفت و نرسى را مغلوب كرد و در آن جنگ »4 «گالريوس 

  نام داشت، بدست روميان گرفتار شد. نرسى »5 «زن نرسى، كه ارسان 

______________________________ 
 و بعد؛ 84 و ص 9؛ زاره- هرتسفلد، نقوش برجسته، تصوير 16، تصوير 5)- ديوالفوا، ج 1(

 .IV ،B 851؛ تاريخ پوپ،81زاره، صنايع ايران قديم، تصوير 



 .532)- مقايسه شود با هرتسفلد، پايكولى، لغت 2(

)3-(Terdat  

)4-(Galeriut  

)5-(Arsane  
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مجبور شد پنج واليت از ارمنستان صغير را بروم واگذار كند. تردت مجددا بر ارمنستان 
 .»1 «تسلط يافت و واليت ايبرى (گرجستان) تابع قيصر شد

 - سكه هرمزد دوم 23شكل 

 (موزه ملى كپنهاك)

 بين ايران و روم واقع شد، قريب چهل سال دوام يافت. پس از 298صلحى، كه در سال 
)، كه بعدالت و نيكويى مشهور مانده 310 الى 309 يا 302سلطنت هرمزد دوم پسر نرسى (

)، شورش و جنگ داخلى درگرفت. آذرنرسه، كه يكى از پسران هرمزد دوم از 23است (ش 
زن اول او بود بسلطنت رسيد، ولى چون اعيان و نجباى مملكت را ناراضى نمود، پس از چند 

ماه از سلطنت خلع شد. يكى از برادرانش را كور كردند، برادر ديگرش را، كه هرمزد نام 
داشت، بزندان افكندند، اما بعد فرار كرد و بروميان پناه برد. مقارن اين احوال بزرگان طفلى 

خردسال موسوم بشاهزاده شاهپور را، كه پسر هرمزد دوم از زن ديگر او بود، بپادشاهى 
 .»2 «برگزيدند

) سلطنت كرد. در زمان صغر او مادرش 379 تا 310 يا 309شاهپور دوم مدت هفتاد سال (از 
 بهمراهى بزرگان دولت سلطنت مى كرد. در منابع شرقى 



______________________________ 
 .520، ص 2)- ر ك يوستى، فقه اللغه، 1(

: هرتسفلد از روى كتيبه در تخت جمشيد، كه خواندن آن 3، شماره 51)- نلدكه، طبرى، 2(
خالى از اشكال نيست، چنين فرض كرده است، كه شاپور ديگرى برادر بزرگ شاپور دوم 

، 4 و گزارش باستان، ج 50 و 121معروف به سگانشاه وجود داشته (هرتسفلد، پايكولى، ص 
 ).2ص 
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حكاياتى راجع به شاهپور آمده است، كه چگونه هوش و تدبير و اصالح طلبى از خود ظاهر 
مى كرد و با كمى سن كارهاى بزرگ انجام ميداد. وقتى در قصر تيسفون خوابيده بود، از 

مقابل قصر همهمه برخاست بيدار شد. سبب پرسيد، گفتند: علت اين آشوب فشار جمعيت 
 است، كه از دو طرف از روى پل دجله ميخواهند بگذرند.

پادشاه جوان در زمان امرداد، كه در كنار اين پل جسرى ديگر بر پا كنند، تا آيندگان از 
 .»1 «ديگرى بگذرند

 در باب وقايع سى سال اول سلطنت شاهپور دوم اطالع دقيقى در دست 

 - سكه شاپور دوم 24شكل 

 (موزه ملى كپنهاك)

نداريم اما از اينكه سى سال انتقام از روميان را بتأخير انداخت، ميتوان حدس زد، كه در 
داخله مملكت دچار صعوبت و اشكال بوده است و شايد كوششهاى اول او مصروف اين 

بوده است، كه پر و بال شهرداران و واسپوهرانى را، كه در زمان نيابت سلطنت قوت گرفته 
بودند، بشكند. رسوم و سنن عهد اشكانى هنوز در دماغ بزرگان باقى بود و هر وقت پادشاهى 

ضعيف النفس، عنان جاه طلبى آنان را رها مى كرد، بيدرنگ خطر تسلط اشراف و هرج و 



) ظاهرا مشغول دفاع سرحدات 24مرج ملوك الطوايفى پيش مى آمد. اين پادشاه جوان (ش 
عرب هم بوده است. طبرى و بعضى ديگر مؤلفين شرقى بذكر فتوحات او در قبائل عرب 

 پرداخته اند. تصرف بحرين 

______________________________ 
 .54، نلدكه؛ ص 837)- طبرى، ص 1(
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. شاهپور شاهنشاهى »1 «واقع در ساحل خليج فارس در زمان شاهپور دوم اتفاق افتاده است 
بزرگ و سزاوار جانشينى اردشير اول و شاهپور اول و وهرام دوم بود. ايرانيان او را «ذو 

االكتاف» لقب داده اند، زيرا كه بنابروايات، در جنگهاى سختى، كه با عرب ميكرد، شانه هاى 
 .»2 «اسيران بدوى را سوراخ مى كرد

عاقبت شاپور پس از آنكه بنيان قدرت خود را مستحكم ساخت، در صدد جنگ با روم 
برآمد. در آن مملكت وقايع مهمى رخ داده بود. فسطنطين كبير بدين عيسى درآمده بود. 
دخول ديانت عيسى در ارمنستان، كه مقارن آن احوال بدست تردت و جانشينان او انجام 

گرفت، موجب شد، كه بين روم و ارمنستان ارتباط محكمترى ايجاد گردد. اگرچه يوليانوس 
 لقب داده اند، ولى كار او »3 «قيصر روم بمخالفت دين عيسى برخاست و از اين رو او را مرتد

 موقت بود و در اوضاع تغييرى نداد.

در ميان اعيان و بزرگان ارمنستان گروهى موجود بود، كه براى تحصيل مقامات بكمك 
 ايرانيان چشم داشتند. ارمنستان همواره دستخوش نزاع اين بزرگان بود.

______________________________ 
  و بعد.131)- رتشتين، ملوك لحمى، ص 1(



)- مصنفين عرب، كه نوشته هاى آنها از منابع ساسانى اخذ شده بطور كلى لقب شاهپور را 2(
بلفظ عربى ذو االكتاف (صاحب شانه ها) ترجمه كرده اند. نلدكه بر اين عقيده است، كه اصل 

اين لفظ يك لقبى است بمعنى چهارشانه، يعنى «كسيكه بارهاى فوق العاده دولت را 
ميكشد». معذلك حمزه اصفهانى و مصنفين ديگر كه پيرو او هستند، لفظ فارسى اين لغت را 

نوشته اند، كه بمعنى «سوراخ كننده شانه ها» است. نلدكه گمان  hobah -sumbaهوبه سنبا
)، كه اين لفظ مجعول است و از روى كلمه عربى ذو 1، يادداشت 52ميكند (طبرى، ص 

االكتاف ساخته شده است، اما اينكه بجاى كلمه كتف لفظ عتيق فارسى يعنى هوبه را، كه 
بمعنى شانه بود، آورده اند، بنظر من قول حمزه صحيح است و هوبه عينا نقل از كلمه پهلوى 

شده و معنايى هم، كه از آن كرده اند، مطابق روايات قديمه است، وانگهى در تاريخ 
ساسانيان اين تنها نوبتى نيست، كه صحبت از اين مجازات شده باشد. خسرو دوم، كه نسبت 

بمنجمان خشمگين گرديد، آنها را تهديد نمود، كه استخوان شانه آنها را بيرون خواهد 
 ).307، نلدكه، ص 1012كشيد. (طبرى ص 

)3-(Apostata  
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 پى درپى شاهزادگان را ميكشتند و توطئه ها مى كردند و خيانتها مرتكب ميشدند.

و در نتيجه ايران و روم در امور داخلى آنها متناوبا مداخله مى كردند. پس ارمنستان كما فى 
 السابق كانون جنگهاى ايران و روم بود.

اين دفعه نيز منازعات داخلى ارمنستان، بهانه بدست شاهپور داد تا جنگ را تجديد كند، باين 
 اميد كه شايد آنچه نرسى از دست داده مجددا بكف آورد.

شاهپور بآسانى ارمنستان را گرفت و پس از آن در بين النهرين با روميان مصادف شد. 
 شخصا سپهساالرى لشگر روم را »1 «قسطنطين تازه مرده بود و جانشين او كنستانس دوم 



. قلعه نصيبين در مقابل حمالت مكرر ايرانيان ايستادگى كرد و روميان در »2 «بعهده داشت 
سنجار فاتح شدند، اما پس از آن پى درپى شكست خوردند. آنگاه اعمال جنگى در سرحد 

روم چند سالى متوقف ماند و شاهپور از اين وقفه استفاده نموده خيونى ها و اقوام وحشى 
ديگر را، كه از جانب شمال شرقى بكشور حمله ميبردند، دفع كرد. عاقبت با خيونيان و 

 .»3 «سكاهاى سكستان قرارداد اتحادى منعقد ساخت 

 سردار رومى تهم شاهپور مرزبان ايران را در حضور شاه واسطه »4 « موسونيانوس 356در سنه 
صلح قرار داد. شاهپور، كه از تسكين سرحد شرقى فراغت يافته بود، سفيرى با هداياى بسيار 

  بجانب كنستانس »5 «و نامه پيچيده در پارچه سفيد

______________________________ 
)1-(Constance  

؛ خالصه 338)- ر ك، پيترس، مداخله سياسى كنستانس دوم در ارمنستان بزرگ در سال 2(
 ).1931 (17، ج 5بولتن قسمت ادبى آكادمى پادشاهى بلژيك، سرى 

، 17. اينكه در عبارت مذكور از آميانوس (كتاب 50 و 36)- ماركوارت، ايرانشهر، ص 3(
نقل شده مصرفى  Se( gestanis)سكستانى  Gelans) بجاى لفظ گيالنى 10، فقره 5بند 

است، كه ماركوارت كرده است. چنين بنظر ميرسيد كه در موقع خردسالى شاپور سكستان 
 استقالل يافته بود.

)4-(Musoniaus  

 . Valesius، ر ك آثار آميانوس مارسلينوس، چاپ والريوس  Themistias)- نيستياس 5(

 331ايران در زمان ساسانيان، ص: 



قيصر روم فرستاد و آن نامه بدين مضمون بود، كه شاهپور شاه شاهان قرين ستارگان و برادر 
مهر و ماه برادر خود قيصر كنستانس را سالم ميرساند و خوشوقت است از اينكه امپراطور در 

 و »1 «اثر تجربه براه راست بازگشته است. اجداد او (شاهپور) تسلط خود را تا رود استريمون 
حدود مقدونيه بسط داده بودند و خود او، كه (بدون قصد خودستايى) از حيث جالل و 

كثرت فضائل بر تمام اجدادش برترى دارد، موظف است، كه ارمنستان و بين النهرين را، كه 
بحيله و تزوير از كف جدا و بدر كرده اند، باز ستاند. «ما هرگز اين عقيده شما را قبول 

نخواهيم نمود، كه گستاخانه گفته ايد، هر پيشرفتى در جنگ اعم از آنكه نتيجه شجاعت و 
دالورى يا معلول حيله و تزوير باشد، شايسته مدح و تحسين است». همچنانكه پزشكان گاهى 

از اعضاء بدن را ميسوزانند و قطع ميكنند تا استفاده از ساير اعضاء ممكن شود، بهمان طريق 
نيز امپراطور بايد اراضى كوچكى را، كه فقط موجب نفاق و خونريزى است، تسليم نمايد تا 

بر بقيه قلمرو خويش سلطنت كند. اگر سفراى ايران بدون اخذ نتيجه مراجعت كنند، شاهنشاه 
 پس از موسم استراحت زمستان با تمام نيروى لشگرى خود بامپراطور خواهد تاخت.

در جوابيكه «كنستانس فاتح بر و بحر و صاحب فر و شكوه جاودانى» به «برادرش شاهپور» 
نوشت، از قبول تقاضاى او صريحا امتناع كرد و پادشاه را از حرص و طمع روزافزونش 
مالمتها نمود. مضمون نامه از اينقرار بود، كه اگر روميان گاهى دفاع را بر حمله ترجيح 

ميدهند، از ترس و كم دلى نيست، بلكه از راه مدارا است و اگرچه روميان گاهى در جنگ 
پيروز نشده اند، لكن نتيجه قطعى از جنگ هركز بضرر آنان خاتمه نيافته است. آميانوس 

)، ولى سبك 3- 14، فقره 5، بند 17مضمون اين دو نامه را در كتاب خود آورده (كتاب 
انشاء مؤلف در آن نامه دخالت دارد و بنابر عادت نويسندگان قديم آن نامه ها بطور آزاد نقل 
كرده است. اما دليل اينكه آميانوس اصل نامه ها را ديده بود، اينست كه القاب شاهپور را عينا 

 نقل 

______________________________ 
)1-(Strymon  
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كرده است: «شاهپور، شاهان شاه، قرين ستارگان، برادر مهر و ماه». اگرچه شايد تمام القاب 
را با دقت و صحت نام نياورده باشد، ولى عبارت مذكور با القاب رسمى شاهپور اول، كه در 

 كتيبه حاجى آباد ديده ميشود، شباهت دارد. از اين قرار:

«مزديسن، بغ شاهپور، شاهان شاه ايران و انيران، از نژاد ايزدان». و نيز مطابق است با القابيكه 
شاهنشاه در نامه هاى رسمى خود بامراى ارمنستان قيد كرده، از اين قرار «با افتخارترين (يا 

شجاعترين) مزيسنان، شاهنشاهان آفتاب مرتبت» يا اين عبارت: «با افتخارترين دليران؛ شاهان 
 .»1 «شاه ايران و انيران»

شاهپور در آغاز جنگ بر قلعه اميدا (آمد)، كه ديار بكر فعلى باشد، حمله برد و آنرا پس از 
 اتفاق افتاد. دو سال بعد پس 359مقاومت دليرانه حصاريان، مسخر كرد و اين واقعه در سنه 

از مرگ كنستانس، يوليانوس امپراطور تمام روميان شد و لشگرهاى روم را بجنگ ايران برد. 
يكى از سرداران اوهرمزد شاهزاده ايرانى و برادر پادشاه بود، كه بروم گريخته بود و حال 

اميد داشت، كه بيارى روميان بتخت ايران جلوس كند. بعالوه قيصر روم متحد ديگرى 
 خويشاوند خود را بقتل »2 «داشت و آن ارشك سوم پادشاه ارمنستان بود. اين ارشك گنيل 

 زن او را، كه از بانوان بسيار دسيسه كار بود، بعقد خويش درآورد. قواى »3 «رسانيده فرندزم 
روميان و متحدين آنان بجانب تيسفون پيش رفتند، لكن راه پيشرفت آنها را يك لشگر 
نيرومند ايرانى بفرماندهى سردارى از دودمان مهران فروبست و در خالل جنگهايى، كه 

 كشته شد. جانشين او يويانوس لشگر روم را از سرحد 363وقوع يافت، يوليانوس در سنه 
بازگرداند و بزودى صلحى بمدت سى سال بين طرفين منعقد گشت. بموجب اين معاهده 

ايرانيان نصيبين و سنجار و واليات ارمنستان صغير را، كه متنازع فيه بود، پس گرفتند. بعالوه 
امپراطور روم متعهد شد، كه از ارشك حمايت نكند و او در نتيجه راى شوراى امراء 

 ارمنستان معزول و به ايران 



______________________________ 
 .116، ص 1، شماره 1866)- پاتكانيان، مجله آسيايى 1(

)2-(Gnel  

)3-(Pharandzem  
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گسيل شد و در اين كشور خود را كشت. فرندزم، زوجه او را نيز، پس از اينكه مدت زيادى 
 مقاومت كرد، بايران بردند و كشتند. ممالك قفقاز مثل ايبرى »1 «در قلعه ارتگرس 

(گرجستان) و آلبانى، بموجب شرائط صلح از تصرف روم خارج شد و بقيمومت ايران قرار 
گرفت. اما روميان تا اندازه رسما تقبل كرده بودند، كه در مرمت «دروازه هاى خزر» در تنگه 

داريال، كه ممالك جنوبى قفقاز را از هجوم اقوام وحشى محافظت مى كرد، با ايرانيان 
 .»2 «شركت جويند

 شاهزاده ارمنى پسر ارشك را »4 « امپراطور روم دو دفعه سعى كرد، كه پپ »3 «والنس 
بشاهى برساند و او را تحت حمايت روم قرار دهد. در دفعه اول شاهپور، كه در عين حال با 

 ، پپ را از ارمنستان بيرون كرد.»5 «كوشانيان مشغول جنگ بود

در دفعه دوم موشل سردار ارمنى ايرانيان را مغلوب نمود. اين سردار پس از آنكه واليت 
، باطاعت آورد، با قواى روم همدست »7 « و ساير والياتى را، كه شوريده بودند»6 «ارزنان 

 شده و با نرسه (نرسى) جاثليق ارمنى عقد اتحاد بست.

______________________________ 
)1-(Artagers  



. داريال صورت كوتاه شده دراالن «دروازه 103 و 95)- ماركوارت، ايرانشهر، ص 2(
)، 1934 (52، ج  Analecta Bollandianaاالنبان» است. مقايسه شود با مقاله پيترس در

 .35ص 

)3-(Valens  

)4-(Pap  

)- احتمال داده ميشود مراد فوستوس بيزانسى از كوشان در اينجا خيونيهاى باختر باشد 5(
 ).50(ماركوارت، ايرانشهر، ص 

)6-(Arzanene  

)- در ديوار شهر فركين (ميافريقين، مارتيروپليس، اسم جديدتر آن تيگرانو 7(
) 13، فصل 1كرسى ارزنان، ر ك لهمان هوپت، ارمنستان، ج  Tigrlanokertaگرتا

قطعات سنگ مربع شكل يافت ميشود، كه بر روى آن كتيبه يونانى حك كرده اند. اين قطعه 
سنگها را تغيير مكان داده اند و فعال بعضى از آنها مفقود شده است لهمان هوپت (كتاب سابق 

  و بعد) سعى كرده است كتيبه را، كه بفرمان يكى از پادشاهان ارمنى-410الذكر، ص 
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بموجب روايت فوستوس بيزانسى، اسراى ايرانى را پوست ميكند و بكاه انباشته نزد پپ 
ميفرستاد پپ عاقبت اين نرسه را، كه مصلحت گزار فضولى بود، زهر چشانيد و خود او نيز 
بسعى دسيسه كاران ارمنى، در نظر والنس مظنون واقع شد و عاقبت بتحريك امپراطور بقتل 

 رسيد. بعد مذاكراتى بين ايران و روم واقع شد.

نماينده ايران يكى از نجباى دودمان سورن بود. والنس مجددا حق مداخله در امر تاج و 
 نامى از شاهزادگان »1 «تخت ارمنستان را بشاه ايران واگذار كرد. معذلك روميها ورزدت 



ارمنستان را بپادشاهى منصوب نمودند، اما بين او و روم هم اختالف درگرفت و خلع شد. 
 سپس دو شاهزاده صغير كه پسر پپ بودند بپادشاهى رسيدند.

و چون نايب السلطنه مانول ماميكونى دوست ايرانيان و برادر موشل (كه بدست ورزدت بقتل 
رسيده بود) از شاهنشاه ايران يارى طلبيد، تا از مداخله روم جلوگيرى كند: شاهپور فرصت را 

غنيمت شمرد و لشگرى بفرماندهى سورن بارمنستان فرستاد و اين سردار را بمرزبانى 
 . شاهپور پس از اين »2 «ارمنستان منصوب نمود

______________________________ 
نوشته شده: اصالح و تكميل كند و گويد اين كتيبه حاكى از تسخير مجدد تيگرانوگرتا پس 

از شورشى در آنجاست و ثابت ميكند، كه در پس موضوع آن همين واقعه ما نهفته است و 
بانى اين كتيبه بشات ميباشد. در فاصله دو ساعت و نيم راه از فرقين لهمان هوپت در روى 
تخته سنگى، كه قلعه بشات كردها روى آن بنا شده، نقشى يافته است، كه يكى از شاهان 

ساسانى را سوار بر اسب نشان ميدهد و صورت او متوجه راست است و مردى پياده در دنبال 
است او بر پاى است، بنابر فرض مصنف مذكور، كه يكى از روايات محلى نيز آنرا تأييد 

مينمايد، اين سوار شاپور دوم است و آن نقش از غلبه شاپور بر ارشك پدر پپ مذكور 
 ).419- 20حكايت ميكند، كه چند سال پيش از آن واقع شده است. (همان كتاب، ص 

)1-(Varazdat  

)- در ذكر خالف از تاريخ آشفته و تاريك روابط ارمنستان با ايران و روم از حيث 2(
 و بعد)، كه از كليه منابع 524، ص 2كلمات تابع روايت يوستى هستيم (يوستى، فقه اللغه، 

ارمنى و رومى و بيزانسى استفاده كرده است. مقايسه شود با ماركوارت، تحقيقات در باب 
  و ما بعد.44، ص؛ 1، ج  Untersuchungen 3 Geschichte Iransتاريخ ايران 
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 واقعه بالفاصله فوت كرد.

*** اين بود بطور اجمال وقايع مهمه جنگ چهل ساله شاهپور و روم. دست هيچ صنعتگرى 
بر صخره هاى ايران منظره از اين كشمكش دو دولت عظيم الشأن دنياى قديم حجارى نكرده 

، اما در كتب روميان روايتى زنده و رنگين بقلم شخصى، كه در اين جنگ شركت »1 «است 
 كرده و خود ناظر بعضى از وقايع مهمه آن بوده، ديده ميشود.

مقصود آميانوس مارسلينوس افسر رومى يونانى االصل است، كه سربازى متهور و تربيت 
يافته بود و با وجود انشاء مصنوعى كه دارد، از روايت درجه اول بشمار ميرود. اين نويسنده 

 شد، شرحى مينويسد، كه از حيث 359از جنگهاى ايران، كه منجر بفتح قلعه آميدا در سال 
 دقت نظر هيچ روايتى بپاى آن نتواند رسيد.

، كه از واليات ارمنستان است، يكنفر ايرانى حكومت داشت، كه بنام رومى »2 «در كردوئن 
 موسوم بود. اين شخص چون در ايام جوانى در سوريه بعنوان گروگان زيسته »3 «ژوينين 

بود، نسبت بتمدن رومى عالقه پيدا كرده و بال شك بهمين جهت اسم رومى اختيار نموده 
 بود. بهرحال در نهان نسبت بروميان محبت داشت.

آميانوس بايكتن از يوزباشيان معتمد برسالت نزد ژوينين مذكور فرستاده شد، تا از حركات 
لشگر ايران اطالع حاصل كند. ژوينين يكنفر بلد باختيار او گذاشت و چون در روز سوم 
بباالى كوه رسيدند، مقارن طلوع آفتاب، همه كوه و هامون را پر از لشگر ديدند، پادشاه 

 پادشاه جديد »4 «ايران ملبس بجامه هاى درخشان پيشاپيش آنها اسب ميراند و گرومبانس 
 خيونى ها، كه مردى كامل و ضعيف البنيه لكن تيز

______________________________ 
)- نقش برجسته بشات، كه ذكر آن باالتر در يكى از يادداشتها گذشت، در قلمرو 1(

 ارمنستان قديم واقعست.



)2-(Corduene  

)3-(Jovinion  

)4-(Grumbates  
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هوش بود و در سلسله اعمال خود چندين فتح و فيروزى ثبت داشت، در سمت چپ او 
ميراند. در طرف راست شاهپور پادشاه آلبانى ها روان بود، كه هم از حيث درجه و هم از 

جهت شهرت، پاى كمى از گرومبانس نداشت. در عقب آنها چندين سردار معتبر مى آمدند. 
 آنگاه نوبت بجميع لشگر ميرسيد، كه از بهترين سپاهيان ملل مجاور تشكيل يافته بود.

پس از اينكه لشگر ايران از رودزاب بوسيله يك جسرقايقى عبور كرد، آميانوس بسوى 
ژوينين بازگشت و پس از كمى استراحت از همان راه كوهستانى، كه آمده بود، بسپاه روم 

ملحق شد. آنگاه روميان خود را براى جنگ آماده كردند، و مزارع گندم را طعمه آتش 
ساختند. ايرانيان بسرعت از جلوى نصيبين عبور كرده، از ميان دره هاى خرم و حاصلخيز 

گذشته، از نقاطى كه طعمه حريق شده بود، كناره گرفتند. قواى روم نيز بعجله بجانب 
 پايتخت كماژن روان شدند، تا در آنجا از شط عبور كنند. در اثر كم دلى و »1 «ساموزات 

 »2 «بى مباالتى دو فوج رومى، دو تن از سرداران ايرانى موسوم به تهم شاهپور و نخوذار
توانسته بودند با هزار نفر سرباز بآميدا نزديك شده در پشت مرتفعات حوالى آن شهر كمين 

 كنند. در اين مكان مصافى روى داد، كه آميانوس با عبارات ذيل بشرح آن پرداخته است:

«چون بمدد روشنايى خفيف سپيده دم بطرف ساموزات ميرفتيم، چنانكه گفتم از فراز يك تپه 
برق سالح لشگريان را از دور ديديم. در حال فريادها برخاست، كه دشمن اينجاست و 

عالمت مخصوصى، كه براى حاضر شدن جنگ است، آشكار گرديد، ما توقف كرديم و 
صف كشيديم، لكن درين موقع هم فرار را صالح نميدانستيم، زيرا دشمنان كه بتعقيب ما 



مى پرداختند، ما را مى ديدند. و قبول مصاف را نيز از حزم و احتياط دور ميديديم، چه يقينا 
در جنگ با دشمن، كه هم از جهت پياده بر ما تفوق داشت، همگى كشته ميشديم. عاقبت 

 چون تكليف خود را نميدانستيم 

______________________________ 
)1-(Samosate  

)2-(Nakhvadhar  3 اين كتاب، يادداشت 35ر ك ص. 
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و ديديم ناگزير بايد بجنگ پرداخت، بعضى از همراهان ما از روى بى احتياطى چندان پيش 
 رفتند، كه كشته شدند، سپس دو لشگر بهم نزديك شدند.»

«... در اين گيرودار نيم ساعت گذشت. آنگاه مؤخرة الجيش، كه بر فراز تپه قرار داشت، 
خبر داد كه قواى جديدى از سواران زره پوش از عقب سر ما نمايانند و بسرعت نزديك 

مى شوند. چون هميشه در چنين مواقع خطرناك كسى نميداند از كدام طرف بايد برود، تمام 
جمعيت ازدحام كردند. بدين جهت متفرق شديم و هر كس براهى رفت، كه تصور ميكرد از 

آن راه آسانتر مى تواند از خطر برهد. اما در حالى كه هر كدام سعى ميكرديم از خطر فورى 
نجات يابيم، نمى توانستيم از زد و خورد با پيش قراوالن دشمن احتراز بجوييم. در اين موقع 
چون ديگر كسى اميد نجات نداشت، با تمام قوا بمدافعه پرداختيم. ما را تا پرتگاههاى كنار 

دجله عقب راندند. در آنجا چند نفر برودخانه افتادند و اسلحه شان بدست و پاى آنها پيچيد، 
در جاهاى كم عمق رودخانه ماندند. بعضى ديگر در گردابهاى عميق آب فرو رفتند و غرق 

شدند. برخى با دشمن بجنگ پرداختند و هر كس بطريقى در صدد دفاع برآمد و دسته از 
ديدن جماعت انبوه لشگريان خصم متوحش شده، سعى كردند به نزديكترين معابر كوه 

  برسند.»»1 «توروس 



 «... من از رفقاى خويش جدا مانده، فكر مى كردم كه چه تصميمى بگيرم.

  رئيس مستحفظين پيشم آمد، در حاليكه تيرى بران او رفته بود.»2 «از قضا ورنين 

من بر حسب اصرار ورنين سعى كردم او را با خود ببرم، لكن ايرانيان مرا از همه جهت احاطه 
كرده بودند. پس خواستم با كمال عجله بسوى شهر (يعنى آميدا) فرار كنم. اين شهر در 

بلندى واقع بود، يعنى آن سمتى كه بما حمله كرده بودند و فقط راه بسيار باريكى داشت. 
اتفاقا در وسط اين راه باريك و در كمر كوه آسيايى ساخته بودند، كه راه فرعى را مسدود 

 كرده و بيشتر موجب تنگى جاده شده بود.

______________________________ 
)1-(Taurus  

)2-(Vesennien  
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در اين موقع ايرانيان و ما با هم بدان بلندى رسيديم و مى بايست تا طلوع آفتاب در آنجا 
بيحركت بمانيم. بقدرى زياد بود، كه حتى اجساد مردگان از ازدحام خاليق بر پا مانده مجال 

بزمين افتادن نداشتند. چنانكه درست در مقابل من يكنفر سرباز، كه سرش در اثر ضربت 
شمشيرى بزرگ بدو نيم شده بود، بواسطه فشار زياد كه طرف بر او وارد مى آمد، مانند 
ستونى بيحركت بر پاى بود. از منجنيقهايى كه در باالى ديوار قرار داده بودند، باران تير 

مى باريد، لكن ما بقدرى نزديك ديوار رسيده بوديم، كه بما گزندى نمى رسيد. عاقبت از 
يك در نهفته فرار كرده و جماعت زيادى از مرد و زن ديدم، كه از نواحى مجاور بآنجا 

ريخته بودند، زيرا اتفاقا بازار مكاره، كه معموال هر سال افتتاح مى شد، با آن ايام مصادف 
شده بود و جماعتى كثير از روستاييان ببازار آمده بودند. همه در فرياد و ضجه بر يكديگر 

سبقت مى گرفتند. بعضى بر مردگان خود مى گريستند و برخى ديگر مجروح و مشرف بموت 



بودند و گروهى دوستان گمشده خود را مى طلبيدند، ولى در ميان آن هرج و مرج كسى پيدا 
 ».»1 «نمى شد

مقارن اين اوقات شاهپور خود با قسمت اعظم سپاه بظاهر آميدا رسيد. آميانوس گويد: 
«همينكه نخستين پرده خورشيد تابيدن گرفت، تا آنجا كه نظر بست داشت، از لشگر سياه 

مى نمود. جالء و تاللؤ سواره نظام زره پوش، كوه و هامون را را پوشيده بود، چشمان را خيره 
مى كرد. شاهنشاه از سايرين قدى رساتر داشت و سواره پيشاپيش تمام لشگر مى آمد و بجاى 

تاج كالهى زرين، كه بشكل كله قوچى بود، و مكلل بجواهر گرانبها بود، بر سر داشت. 
حشمت موكب او از عده زيادى نجبايى، كه همراهش بودند و اقوام مختلفه، كه در ركابش 
مى آمدند، آشكار بود، تصور مى رفت، كه مى خواست مدافعين شهر را وادار كند، تا بميل و 

  بايستى با عجله »2 «رضاى خويش از در تسليم بميان آيند، زيرا كه بنابر نصيحت آنتونيوس 

______________________________ 
 .8، بند 18)- كتاب 1(

 )- اين شخص از پناهندگان رومى در دربار ايران بوده است.2(
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بسمت ديگر حمله برد. اما خداى آسمان تمام عذاب هاى دولت امپراطورى را بر يك مكان 
تنگ نازل كرده بود، زيرا كه شاه را بخود مطمئن ساخته و بگمان او چنين آورده بود، كه 

همينكه خود را نشان دهد، محصورين از ترس و بيم تسليم شده بخشايش خواهند خواست. 
پس در حالى كه مستحفظين سلطنتى همراه او بودند، سواره بطرف دروازه هاى قلعه رفت، 

ولى چون با كمال اطمينان بقدرى نزديك شده بود، كه خطوط چهره او را هم تميز 
مى دادند، تمام تيرها و زوبين هاى قلعه بجانب او متوجه شد و اگر ابرى از گرد و غبار او را از 

نظر تيراندازان مستور نداشته بود، هر آينه از پاى درمى آمد. بدينطريق جانى بسالمت برد. 
فقط جامه او از پيكان تير پاره شده بود. شاه بسالمت جست تا بعد موجب هالك هزاران نفر 



شود. پس چنانكه گويى گناهى عظيم مرتكب شده ايم، با خشم غضب مى گفت، كه ما چون 
نسبت باو اهانت كرده ايم، فى الواقع بفرمانفرماى بسيارى از پادشاهان و اقوام توهين 

آورده ايم و با جديت بسيار بتهيه وسايل تخريب شهر پرداخت. لكن سرداران بزرگ 
سوگندش دادند، كه دست از اقدام پرافتخار خود برندارد و و ساير نجبا با اظهارات دوستانه 

خود او را آرام نمودند. پس تصميم گرفت، كه فرداى آنروز بمدافعين شهر امر دهد كه 
 تسليم شوند.»

«بدين جهت، سپيده دم گرومبانس، پادشاه خيونى ها، كه با كمال اطمينان مأموريت ابالغ امر 
را بعهده گرفته بود، با گروهى از اسواران زورمند بديوارهاى قلعه نزديك شد، ليكن يكنفر 

تيرانداز ماهر، همينكه دانست، بمسافت تيررس رسيده است، منجنيق را بكار انداخت و تيرى 
پرتاب كرد، كه از ميدان زره و سينه پسر گرومبانس، كه در كنار پدر سوار اسب بود، گذر 

كرد. او جوانى بود، كه از حيث باال و زيبايى اندام بر همه همساالنش تفوق داشت. بمرگ او 
جمله هموطنانش متفرق شدند، لكن چون حس كردند، كه نبايد جسد او بدست دشمن افتد، 

 اندكى بعد مراجعت نمودند و با فريادهاى بلند جماعتى را ببرداشتن اسلحه تحريك كردند.

 بواسطه كمك آنان نبرد سختى درگرفت و تيرها از همه جانب چون تگرگ فرو
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باريد. عاقبت پس از جنگى خونين، كه تا پايان روز دوام يافت، چون شب فرار- رسيد، 
دشمنان با زحمت بسيار با مساعدت تاريكى جسد را از ميان پشته هاى اجساد مقتولين و سيل 

 خون بيرون كشيدند ...»

«از فوت اين جوان شاهنشاهى سوگوار شد و همه اعيان با پدر از اين فقدان ناگهانى همدرد 
گشتند، تمام اعمال جنگى را موقوف ساختند و برسم ملت جوان مقتول مراسم عزادارى او 

را برپا كردند، زيرا كه هم از حيث نژاد و نسب محترم بود و هم شخصا محبوبيت عام داشت. 
جسد او را با سالح معموليش بلند كردند و بر يك چهار پايه مرتفعى قرار دادند و در اطراف 



او ده تخت گذاشته و در هر يك جسدى مصنوعى نهادند و اين اجساد چنان خوب ساخته 
شده بود، كه گويى مردگان حقيقى اند. مردان هفت روز بعزادارى مشغول بودند و دسته دسته 

گروه گروه با حركات مخصوص و نوحه سوزناك در سوگوارى شاهزاده جوان شركت 
كردند و زنان بطريق ترحم انگيزى، بر سينه خود زدند و با ناله هايى، كه در چنين موقع 

 معمول است، بر مرگ آن ناكام، كه اميد كشورى بود، نوحه آغاز كردند.»

«همينكه بدن مرده را سوزاندند و استخوانها را در ظرفى سيمين نهادند، تا بر حسب ميل پدر 
، شوراى بزرگ جنگ منعقد شد و در آن جلسه توافق نظر »1 «در خاك وطن دفن شود

حاصل كردند، كه براى راحت روح آن جوان قربانى بدهند، يعنى شهر را بتل خاكستر مبدل 
نمايند، زيرا گرومبانس نميخواست، مادام كه انتقام پسر يگانه خود را نكشيده است، از آنجا 

حركت كند. بسربازان رخصت دادند، كه دو روز به استراحت بگذرانند و فقط افواجى براى 
تخريب مزارع خرم و كشتزارها، كه مانند ايام صلح بى مدافع مانده بود، گسيل داشتند. پس 
 از آنگاه دايره سپرداران شهر را احاطه كرده، كه مركب از پنج صف متعاقب بود. صبح روز

______________________________ 
)- از اينجا پيداست كه قوم خيونى ها زردشتى نبوده اند، زيرا كه سوزاندن و دفن كردن 1(

 مردگان در اين آيين ممنوع بوده است.
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سوم اسواران با اسلحه درخشان، تا آنجا كه چشم كار ميكرد، دشت را فرو گرفتند و صفوف 
 آهسته آهسته بطرف مكانى، كه بحكم قرعه تعيين شده بود، پيش رفتند.

ايرانيان همه حصار را احاطه كردند. جانب مشرق قلعه يعنى همانجا، كه از بدبختى ما آن 
 مأمور سمت جنوب شدند. آلبانيها »1 «جوان كشته شده بود، به خيونى ها سپرده شد. ورت ها

، در برابر »2 «طرف شمال را گرفتند و سگستانيان كه در غيرت و حميت جنگى مانند ندارند
دروازه غربى استقرار يافتند. با اين طايفه قطارى از پيالن زشت منظر با پوستهاى پرچين و 



شكن كه مردمان مسلح بر آن نشسته بودند، آهسته پيش مى آمدند، چنانكه غالبا گفته ام منظره 
 وحشتناك تر از اين نمى توان تصور كرد ...»

پس از اينكه صف بپايان رسيد، لشگريان تا عصر بيحركت ماندند. سپس بهمان ترتيب، كه 
آمده بودند، عقب نشستند. فرداى آنروز كمى قبل از سپيده صبح ببانگ شيپور شهر را 

 مجددا احاطه و شروع بجنگ كردند، اما مدافعين شهر به سختى مقاومت مى نمودند.

«سنگهاى عظيمى، كه بوسيله آالت جنگى خود پرتاب مى كرديم، سرگروهى از خصم را 
خرد كرد، بعضى ديگر در اثر تير از پاى درآمدند و جماعتى با زوبين هالك شدند، 

بقسميكه دشمنان از كثرت اجساديكه زمين را پوشيده بود، بدشوارى مى آمدند، بعضى 
مجروح شدند و مى كوشيدند، كه برفقاى خود برسند بدبختى و كشتار داخل شهر كمتر از 

بيرون نبود. ابرى از تير آسمان را تيره كرده بود و ادواتى كه ايرانيان در ضمن غارت سنجار 
بچنگ آورده و در اينجا بكار بسته بودند، بسيارى را مجروح مى كرد. هر دفعه كه جنگ 

قطع مى شد، محصورين تمام قواى خود را جمع مى كردند و مجددا بمبارزه ميپرداختند، اما 
 اگر در حرارتى كه براى دفاع بروز مى دادند، جراحتى بآنها ميرسيد، سقوطشان براى ما مضر

______________________________ 
)1-(Vertes  

 )- سگها، مردم سگستان (سگزيان).2(
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واقع ميشد، زيرا در حينى كه ميان خون خود مى غلطيدند، كسانى را كه در اطراف آنها 
بودند، بزمين ميانداختند. اگر با وجود تير خوردن هنوز در قيد حيات مى بودند، مردمان ماهر 
را بكمك مى طلبيدند تا تير را بيرون آورند. بدين ترتيب مادام كه روز بود اين وقايع خونين 

تكرار مى يافت و لجاجت طرفين باندازه بود كه ظلمت شب هم هيجان محاربين را فرو 



نمى نشاند. شب هنگام فرياد مستحفظين مسلح طرفين در تپه ها مى پيچيد طرفداران ما بشرح 
لياقت امپراطور كنستانس مالك الرقاب عالميان ميپرداختند و ايرانيان از شاهپور، كه او را 

  يعنى غالب در نبردها، مى ناميدند، تمجيد مى كردند.»2 « و پيروز»1 «شاهنشاه (ساآنسان)

مجددا فرداى آنروز جنگ درگرفت و كثرت تلفات طرفين را مجبور كرد، كه اعمال خود 
را چندى موقوف نمايند. اما در داخل شهر كه بيش از اندازه گنجايش خود سكنه داشت 
(زيرا عالوه بر بيست هزار نفر سكنه آن هفت لژيون رومى نيز در آن بود)، دفن كشتگان 

ديگر امكان نداشت و از بدبختى طاعون نيز شيوع يافت مقارن اين احوال ايرانيان براى 
محافظت سربازان خود، گرداگرد شهر سنگر بسيار از سبدهاى پر خاك برمى افراشتند و 

صفه هايى براى حمله بپا مى كردند و برجهاى بلندى بنا مينمودند، كه سمت جلو آن از آهن 
پوشيده بود و بر هر يك منجنيقى قرار ميدادند تا مدافعين حصار را دفع كنند. محصورين 
متهورانه چندين بار از شهر بيرون آمدند. هفتاد نفر تيرانداز ايرانى از مستحفظين سلطنتى 

براهنمايى يكنفر از فراريان رومى، برجى از سمت جنوبى حصار را فرو گرفتند و صبح از آن 
مكان عبايى ارغوانى حركت داده، بايرانيان اشاره كردند، كه شروع بحمله نمايند. سربازان 

ايرانى از پلكان باال رفتند، در اين اثنا روميان منجنيقهاى خود را بسمت آن برج راست كرده 
و تيرهاى بزرگى از چوب افكندند، كه گاهى دو دشمن را بهم ميدوخت و پس از اينكه برج 

بدين ترتيب از وجود دشمن تصفيه شد، مدافعين قواى خود را بر روى ديوارها جمع كردند 
 و چنان پيشرفتى حاصل نمودند، كه 

______________________________ 
)1-(Saansan  

)2-(Pirosen  
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طايفه ورتها را از سمت جنوب قلعه پراكنده كردند. در اين بين چند قلعه مستحكم از آن 
حوالى بدست دشمن افتاد و طعمه غارت و حريق شد. از آنجا هزاران نفر بيرون آوردند، از 

جمله پيرمردان و زنانى، كه چون تاب راه رفتن نداشتند، ماهيچه و استخوان پاى آنها را بريده 
و در راه ميگذاشتند و ميرفتند. از مشاهده صفوف اسيران، سربازان گلوا خشمگين شدند و با 
نهايت نااميدى از قلعه بيرون تاختند و سيل مرگ و دهشت در صفوف لشگر ايران انداختند. 
عاقبت ايرانيان پس از تكميل وسائل محاصره در نهايت سختى بشهر حمله بردند. روز اول از 

جنگ نتيجه اى گرفته نشد. روز بعد ايرانيان مجددا با پيلهاى خود پيش آمدند. روميان 
برجهاى محاصره را ويران نمودند و با افكندن سنگ از عقربهاى جنگى خود منجنيقهاى 

دشمن را خراب مى كردند و بوسيله مشعل پيلها را مى گريزاندند. در اينجا باز عين عبارات 
آميانوس را نقل مى كنيم: «عاقبت ادوات محاصره را آتش زدند، لكن وقفه اى در مبارزه 

حاصل نشد، زيرا پادشاه ايرانيان، كه عادتا مجبور نيست در جنگ شركت جويد، بقدرى از 
اين همه حوادث متغير شده بود، كه كارى بى سابقه انجام داد، يعنى خود را مانند يكنفر 

سرباز ساده در مغلوبه جنگ انداخت، اما چون جمعيت كثيرى همه جا او را براى محافظت 
احاطه مى كردند، بآسانى از دور شناخته ميشد. بارانى از تير و زوبين متوجه او گشت. بسيارى 

از سربازان وى از پا درآمدند. اما او خود از آن جا بيرون تاخته، از صفى بصف ديگر 
مى شتافت و اين امر تا غروب آن روز دوام داشت، بدون اينكه شاه را از منظره دهشتناك 

كشتگان و مجروحان وحشتى دست دهد. آنگاه فقط بلشگر اجازه داد، كه كمى استراحت 
 كند.»

«بارى شب جريان جنگ را قطع كرد، اما هنوز آفتاب باال نيامده بود، كه شاهنشاه از شدت 
خشم چشم از رحم و شفقت پوشيده، مجددا لشگر را بجنگ تحريص كرد، تا مگر بمقصود 

و آرزوى خود نايل آيد. همچنانكه گفتيم ادوات محاصره را با آتش تباه كرده بودند و چون 
 از فراز صفه هاى حمله، كه نزديكترين 
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نقطه بحصار بود، بر ما هجوم ميكردند، ياران ما نيز در داخل شهر، تا آنجا كه امكان داشت، 
بامهاى حمله بسيار خوب و دقيقى بنا نمودند و از آن موقع سخت چنان مقاومت و ايستادگى 

 كردند، كه قوت آنان با نيروى دشمن كامال برابرى كرد.»

«اين جنگ خونين مدتى بى نتيجه ماند و هيچكس نمى گذاشت كه ترس مرگ در شوق او 
براى دفاع تزلزلى راه دهد. جنگ بمنتهاى شدت بود، كه حادثه اى احتراز ناپذير سرنوشت 
طرفين را معين كرد، يعنى بام ما كه آنقدر از براى ساختن آن جد و جهد كرده بوديم، مثل 

اينكه زلزله واقع شده باشد، خراب گرديد و بدينطريق فاصله كه بين حصار و صفه حمله 
دشمنان در خارج بود پر شد، چنانكه گويى جاده اى ساخته يا پلى بر آن استوار كرده اند. 

دشمنان معبرى يافتند، كه هيچ مانعى در مقابل آن نبود. غالب سربازان خرد شده يا بقدرى 
در اثر خرابى بام كوفته و خسته گشته بودند، كه قدرت عمل از آنان سلب شده بود، معذلك 

از همه طرف براى مقابله با اين خطر ناگهانى شتافتند، همين عجله مانع كار شد و هر كس 
ديگرى را از پيشرفت باز ميداشت. بالعكس بسبب اين پيش آمد بر تهور دشمن افزوده شد. 

بفرمان شاه تمام قواى لشگرى پيش رفتند. كار بجنگ با شمشير رسيد و در اين كشتار عظيم 
خون از طرفين جارى شد و خندقها از كثرت اجساد انباشته گشت. راهى پهن تر در مقابل 

قواى دشمن باز شد و خصم تمام شهر را فروگرفت و بدين طريق هر نوع اميد دفاع يا فرار از 
ما سلب گرديد. مردمان مسلح و كسانيكه اسلحه نداشتند، بدون امتياز زن و مرد مثل 

 چارپايان قتل عام شدند.»

مؤلف در پايان اين حكايات بنقل تفصيالت فرار خود مى پردازد، كه بهمراهى دو تن از 
هموطنانش در تاريكى شب صورت گرفت. پس از اينكه از ايرانيانى، كه بتعقيب يك عده 

 »1 «از سواره نظام رومى پرداخته بودند، دور شدند، از كوهها عبور كرده، عاقبت بشهر مليتن 
 در ارمنستان صغير رسيدند و از آنجا با يك افسر رومى 

______________________________ 
)1-(Melitene  
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 .»1 «براه افتاده به انطاكيه مراجعت كردند

*** از ميان پادشاهان ساسانى عهد اول؛ شاهپور دوم تنها كسى است، كه منابع موجوده 
اجازه تحقيق در خصائص شخصى او ميدهد. آميانوس با اينكه طبيعتا از اين دشمن خطرناك 
دولت روم متنفر بوده، در روايت خود نتوانسته است از ذكر جالل و شكوه و دليرى شخص 
شاهپور خوددارى كند. شاهنشاه قدى رسا داشته و از ملتزمين خود يك سر و گردن بلندتر 

 هم در محاصره اميدا با كمال دليرى »3 « (بيت زبدى)»2 «بوده است. هم در محاصره بزبده 
بخندق نزديك شد و بدون اينكه از گلوله منجنيق و از باران تير حذر كند، حوالى قلعه را 

 .»4 «بدقت مالحظه كرد

آنچه شاهپور را وادار به تعقيب و آزار عيسويان ايران نمود مالحظات سياسى بود نه تعصب 
دينى. كتاب سريانى، كه مخصوص شرح حال سنت اوژن است، حكايت ميكند، كه شاهپور 

ميل بديدن اين عابد مسيحى كرد و باو احترام گذارد و اوژن يكى از دو پسر شاه را كه 
مصروع بود عالج كرد. هر چند كتاب شرح حال اوژن چندان معتبر نيست، اما كتب ترجمه 

، كه ظاهرا بعضى از روايات باستانى »5 «حال قديسين سريانى شامل نكات ديگرى هم هست 
را نقل كرده و نشان ميدهند، كه شاهپور احساسات خصومت آميزى نسبت بعيسويان نداشته 

 است.

معذلك عداوت نهانى كه عيسويان ايران نسبت باين كشور داشتند، خطرى دائمى محسوب 
ميشد، خاصه پس از آنكه قيصران روم صليب برداشته و آنرا عالمت خود ساختند. پس 

آنگاه شاهپور بر ضد دشمن خانگى بدون هيچ اغماض اقدام كرد و زجر عيسويان تا آخر 
 .»6 «سلطنت طوالنى او دوام يافت 

______________________________ 
 .1- 8، بند 19)- كتاب 1(



)2-(Bezabde  

)3-(Beth Zabde  

 .2، فقره 7، بند 22)- كتاب 4(

 .1، يادداشت 305)- البور، ص 5(

 )- فصل ششم را به بينيد.6(
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شاهپور به اعلى درجه بر قدرت و عظمت خويش مى نازيد. بسيار غضبناك و درشتخو بود و 
اگر بحضرت او بى احترامى مى شد يا از اجزاء نقشه هاى او جلوگيرى مى كردند، خشم او را 

 عيسوى را بحضور شاه كشيدند، اظهار »3 « يا پوسيگ »2 «. وقتى پوسگ »1 «حد و پايانى نبود
داشت كه بر شهادت هم كيشان خود غبطه ميخورد و بعظمت شاه وقعى نميگذارد، شاهپور را 

 غضب درگرفت و فرياد برآورد:

«اين مرد را بمرگ ديگر مردمان مكشيد، چون جاللت شاهانه مرا تحقير كرد و با من چون 
همسرى سخن راند زبان او را از پشت سر برآوريد تا سايرين، كه هنوز در قيد حياتند، بدان 

 .»4 «سبب از خشم من بترسند»

معذلك از روايات آميانوس برمى آيد، كه شاهپور داراى صفات جوانمردانه و مروت و 
انصاف نيز بوده است. در موقع فتح دو شهر مستحكم رومى، عده اى از زنان را اسير كرده 

 »5 «بحضور شاهپور آوردند. در ميان آنها زنى بسيار زيبا ديده شد، كه زوجه كروگاسيوس 
مستشار رومى بود و از ترس اينكه مبادا فاتحين باو دست درازى كنند بر خود ميلرزيد. شاه او 

را بحضور طلبيد و وعده داد، كه بزودى بديدار شوهر خود نائل خواهد شد و هيچكس 
بشرافت او لطمه اى وارد نخواهد ساخت. آميانوس گويد اين رفتار بدان مناسبت بود، كه شاه 



شنيده بود كروگاسيوس زوجه خود را بسيار دوست ميدارد و اميد داشت، كه اين مرد را 
وادار بتسليم شهر نصيبين كند. مؤلف ضمنا اشاره ميكند، كه پادشاه دختران جوان عيسوى 

را، كه حيات خود را وقف خدمت كليسا كرده بودند تحت حمايت خويش قرار ميداد و امر 
مينمود، كه آنها را در اداى وظايف دينى خودمختار گذارند و احدى متعرض آنها نشود. 

 آميانوس اين رحم و انصاف را بمكر و حيله پادشاه نسبت ميدهد، ولى 

______________________________ 
 .18 و 11، فقره 12، بند 21 و كتاب 6، فقره 1، بند 19)- آميانوس، كتاب 1(

)2-(Pusagh  

)3-(Pusigh  

 .68)- البور، ص 4(

)5-(Craugasius  
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ظاهرا چنين نيست. وقتى بعدها كروگاسيوس مورد سوءظن روميان قرار گرفت و از ترس 
اينكه او را بخيانت متهم سازند، فرار اختيار كرد و به جاذبه عشق زن خود بايرانيان متوسل 

 شد، شاهپور زوجه و تمام خويشاوندان او را مسترد داشت 

 - شاهپور دوم در شكار شير، جام نقره 25شكل 

 (موزه ارميتاژ لنينگراد)

 .»1 «و ثروت او را كه توقيف كرده بود، پس داد و او را منصبى بلند بخشيد



جنگهاى طوالنى، كه با روم بميان آمد، بشاهپور فرصت داد تا لياقت خود را در فرماندهى 
نيز ابراز نمايد. در لشگر او انتظام كامل حكمفرما بود. معموال در موقع فتح شهرهاى دشمن 

  قلعه سنجار360بيهوده قتل عام نمى كرد. چون در سال 

______________________________ 
 .9: بند 19، كتاب 10، بند 18)- آميانوس، كتاب 1(
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بدست ايرانيان افتاد، در موقع ورود لشگريان ايرانى معدودى كشته شدند. تمام سكنه و 
بازماندگان ساخلو رومى آنجا بامر شاهپور اسير گشته بنواحى دور دست مملكت فرستاده 

. چنانكه ديديم اين روش معمول پادشاهان ساسانى بود، كه ميخواستند از مهارت »1 «شدند
 روميان در فنون و صنايع استفاده كنند.

 و باقتضاى مقام گاهى با تواضع و زمانى با غرور »2 «شاهپور فوق العاده هوشيار و دقيق بود
رفتار ميكرد، چنانكه با حيله و دلجويى ارشك پادشاه ارمنستان را بضيافتى دعوت كرد و او 

 و »3 «را گرفته بحبس انداخت. بعد وقتى كه دو تن از پناهندگان رومى موسوم به كوالسس 
ارتبان، كه شاهپور حكومت ارمنستان را بآنها واگذار كرده بود، بروميان گرويدند و بيارى 

 پسر ارشك تاج ارمنستان را صاحب شد، »4 «آنان طورى اسباب فراهم كردند، كه پپ 
شاهپور كه در آنموقع اعمال زور را صالح نميدانست پپ را باميد ميثاق مودت مغرور كرد و 

با لحنى دوستانه او را مالمت نمود، كه عظمت مقام خود را در نظر نگرفته، خود را غالم 
كوالسس و ارتبان نموده است، بقسميكه از پادشاهى چيزى جز ظاهر براى او باقى نمانده 

 .»5 «است و بدين طريق آن پادشاه بى اراده را وادار بقتل دو مشاور خود نمود

 شاهپور در زمره بانيان بزرگ شهرها اسمى از خود بيادگار گذاشته است.



، مجددا »6 «پس از آنكه شهربانى شوش را خراب كرد و بعلت طغيان مردم آنرا بقتل رسانيد
آنرا باسم ايران خوره شاهپور بنا نمود. اين شهر را غالبا با شهر ديگرى در همان ناحيه موسوم 

به ايران آسان كرد كواذ، كه سريانيان آنرا «كرخاى ليدانى» مى خوانده اند، اشتباه كرده اند. 
 امروز در آنجا خرابه قصرى موسوم به ايوان كرخ 

______________________________ 
 .7، فقره 6، بند 20)- ايضا كتاب 1(

 .14، فقره 12، بند 27)- ايضا كتاب 2(

)3-(Gylaces  

 است. papaنوشته، ولى صحيح آن  Para)- آميانوس 4(

 .12، فقره 12، بند 27)- آميانوس، كتاب 5(

 .70)- البور، ص 6(
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برپاست. در اين بنا بجاى طاق ضربى بزرگ چندين طاق كه در فواصل آنها گنبدهاى 
كوچكى تعبيه شده بود، ساختند. اين سبك ساختمان سرمشق معماران عراق شد. بانى اين 

 .»1 «شهر كواذ اول است 

) و دو پسرش شاهپور 389- 83*** جانشينان شاهپور دوم يعنى برادرش (؟) اردشير دوم (
 شاهزادگان ضعيف النفس بودند و در زمان »2 «)388- 99) و وهرام چهارم (383- 88سوم (

سلطنت آنها، اعيان دولت بآسانى اقتدارى را، كه در عهد شاهپور از دست داده بودند، 
بچنگ آوردند. پادشاه نخستين را اعيان خلع كردند و آن دو نفر ديگر بمرگى ناگهانى وفات 



) ايران و روم ارمنستان را بين خود 26يافتند. در سنوات اول سلطنت وهرام چهارم (ش 
 بنحوى تقسيم كردند، كه قسمت شرقى 

 - سكه بهرام چهارم 26شكل 

 (موزه ملى كپنهاك)

آن، كه خيلى از ناحيه ديگرش وسيعتر بود، تحت حمايت ايران و بخش غربيش تحت تسلط 
 روميان قرار گرفت. در قسمت شرقى خسرو پسر ورزدت بپادشاهى 

______________________________ 
 67 و بعد و پايكولى لغت شماره 130)- هرتسفلد، در زاره- هرتسفلد، نقوش برجسته، ص 1(

 .96- 97ماركوارت- مسينا، فهرست، ص 

)- ملقب به كرمانشاه زيرا كه در زمان پدر حكومت كرمان داشت. بنابر فرض نلدكه 2(
 ) شهر كرمانشاه در ايران غربى لقب اين شاه را بياد ميآورد.3، يادداشت 71(طبرى ص، 
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  خسرو بدست بهرام چهارم خلع و برادرش ورام شاپوه 392منصوب شد. چندى بعد در سنه 
 سلطنت كرد. 416 تا 414 جانشين او گرديد. بعد خسرو مجددا پادشاه شد و از سنه »1«

پادشاهان نخستين ساسانى تا نرسى، نقوش خود را در صخره هاى حوالى تخت جمشيد كنده 
بودند. اردشير دوم و جانشينان او محلى را واقع در در كشور ماد قديم، كه باقامتگاه آنها 

 نزديكتر بود، اختيار كردند و آن مكان امروز

 - طاق بستان 27شكل 

 (هرتسفلد، دروازه آسيا)



معروف به طاق بستان است و در يكفرسنگى سمت شمال شرقى كرمانشاه و در كنار جاده 
 بزرگ بغداد بهمدان، كه شاهراه كاروانى قديمى است، واقع گرديده است.

 ، از قديمترين ايام تاريخى »2 «در كنار اين جاده، كه هرتسفلد آنرا «دروازه آسيا» مينامد

______________________________ 
 )- شكل ارمنى نام پارسى وهرام شاهپور.1(

 و بعد 302 ص 4 و بعد؛ مرگان، مأموريت علمى در ايران، ج 95، ص 5)- ديوالفوا، ج 2(
  و بعد.57هرتسفلد، دروازه، ص 
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 پادشاهان بناهاى يادبودى از خود باقى گذارده اند.

در طاق بستان، كه از شكاف كوه آن چشمه هاى بزرگ ميجوشد، بدون شك يك زيارتگاه 
 »1 «قديمى وجود داشته، كه در ازمنه مزداپرستى گويا مخصوص ستايش آناهيتا بوده است 
). 27اين كوهى است بى دامنه، كه مشرف بر استخرى و عمارت ييالقى جديدى است (ش 

 در نزديكى اين بنا در سمت چپ نقشى از تاجگذارى 

 - كتيبه تاجگذارى اردشير دوم در طاق بستان 28شكل 

 (هرتسفلد، دروازه آسيا)

اردشير دوم در سنگ كنده شده است. در سمت راست آن پادشاه اوهرمزد قرار گرفته، كه 
تاج كنگره دار بر سر دارد و روى را بطرف شاه گردانيده، حلقه سلطنتى نواردار را باو اعطا 
مى كند. پادشاه و خدا ملبس بقباهايى هستند، كه تا زانو رسيده است. دامن قباى شاه مدور 
است. هر دو شلوارى بپا دارند، كه از جانب داخل پا چين خورده و بوسيله بندى بكعب پا 

 چسبيده و هر يك كمربند و گردن بند و



______________________________ 
 .58)- هرتسفلد، دروازه، ص 1(
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و دستبندهايى دارند. در پشت سر شاه نيز وجودى الهى ايستاده، كه لباسش تقريبا نظير لباس 
اوهرمزد است، اما انوارى از سر او ساطع است و دسته اى از شاخه هاى نبات مخصوص اعمال 

 مذهبى، كه برسم خوانند، در دست گرفته است. پارسيان 

 - شاهپور دوم و شاهپور سوم 29شكل 

 (هرتسفلد، دروازه آسيا)

ازمنه جديد تصور ميكنند، كه اين شكل هاله دار نقش «صحيح» زردشت است اما در حقيقت 
صورت مهر مى باشد و اين صورت را ما در دو جاى ديگر مى بينيم، كه بوسيله كتيبه اى 

صريحا معرفى شده است. نخست در مقبره انتيوخوس گماژنى؛ ديگر در سكه هاى زردشتى 
. يكنفر دشمن در زير پاى شاه و اوهرمزد بزمين افتاده است و مهر بر »1 «پادشاهان تروسكا

 ).28 (ش »2 «روى گل سدر ايستاده است 

______________________________ 
)1-(Turshka  

 IV 19 OA و ما بعد؛ تاريخ صنايع پوپ،59 و ص 29)- هرتسفلد، دروازه آسيا، تصوير 2(
. 
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 در سمت چپ اين نقش دو غار هست نخستين كوچكتر و دوم بزرگتر.



غار اول ظاهرا در زمان شاهپور سوم كنده شده، زيرا شامل نقش برجسته اين پادشاه و پدرش 
شاهپور دوم است. شهرت اين دو پادشاه، كه در جدار عقب بالفاصله در زير طاق نقر شده و 
شامل كتيبه هايى بزبان پهلوى است، كه هنوز خوانده ميشود. و مسلما هر دو با هم، يعنى زمان 

. لكن چهره آنها »1 «شاهپور سوم ساخته شده است. پيكر اين دو پادشاه از روبرو ديده ميشود
 بطور نيمرخ كشيده شده و يكديگر را نگاه مى كنند.

شاهپور دوم در سمت راست و شاهپور سوم در طرف چپ قرار دارند. لباسشان بطرز جامه 
قدما است. يعنى شلوار چين دار و گردن بند و نوار و گيسوى مجعد و ريش نوك باريك 

دارند، كه انتهاى آن در حلقه اى فرورفته است. هر دو تن دستها را بر شمشير دراز و مستقيم 
خويش نهاده اند بدين ترتيب، كه دست راستشان بر قبضه شمشير و دست چپ بر قسمت 

فوقانى غالف واقع است. شاهپور دوم تاج كنگره دارى بر سر نهاده، كه گوى منسوج بر فراز 
آنست و نوارهاى مواج بآن متصل ميباشد. اين تاج از تاج شاهپور اول تقليد شده، تفاوتى كه 

 با آن دارد از حيث قوسهاى متصله كوچكى است، كه بر فراز لبه تحتانى تاج ديده ميشود.

جزئيات تاج شاهپور سوم در اثر فساد سنگ بزحمت تميز داده ميشود. هيئت اين دو شخص 
نظير شكل «شمشيرداران» و اشكال ديگرى است، كه در غارهاى تركستان چين ديده ميشود 

 »2 «و در عين حال بسيار شبيه تصوير صليبيون و شواليه ها و اساقفه اروپاى قرون وسطى است 
 ).29(ش 

______________________________ 
  و ما بعد.66 و ص 12 و 31)- ايضا، تصوير 1(

 .68)- هرتسفلد، دروازه آسيا، ص 2(
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 فصل ششم عيسويان ايران 



قدرت روزافزون روحانيون و اشراف درجه اول- اوج تعالى ديانت زردشتى- وضع يهود و 
نصارى در دولت شاهنشاهى ايران- تعقيب و آزار عيسويان در زمان شاهپور دوم-، سلطنت 
يزدگرد اول و وهرام پنجم- ورزگ فرمذار مهر نرسى و خانواده او تعقيب مجدد عيسويان- 

يزدگرد دوم- امور ارمنستان- شهداى عيسوى سريانى و ايرانى منازعه يعقوبيان با نسطوريان- 
پيروز و والش- هجوم هفتاليان- غلبه مذهب نسطورى- تشكيالت قضايى دولت شاهنشاهى 

 ايران- نظرى بكتاب اعمال شهداى ايران.

دستگاه عظيم ادارى دولت ساسانيان جديد التأسيس نبود. بطور كلى صورت تشكيالت و 
عناوين و القاب عمال دولت يادگار عهد اشكانيان محسوب ميشد از زمان اشكانيان نجباى 

ملوك الطوايف جزو نجباى دربارى بشمار مى رفتند ليكن پادشاهان اول ساسانى تشكيالت 
ادارى مملكت را داراى قوام و ثباتى كردند، كه تا آن زمان واجد نبود و رشته محكمى بين 
حكومتهاى واليتى و دولت مركزى ايجاد نمودند. در زمان اشكانيان اختالل تشكيالت در 

مملكت بحدى رسيده بود، كه دولت حكم مجموعه اى از امارات كوچك خراجگزار و نيم 
 مستقل داشت، كه 
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بر گرد مركزى جمع آمده باشند، ولى آن مركز هم دستخوش تجاوز و تطاول خاندانهاى 
بزرگ پارت بود، كه در ربودن قدرت از دست شاهنشاه با يكديگر همچشمى مى كردند. 

اردشير اول تمركز استوارى در تشكيالت كشور داد و موجب عظمت دولت ساسانيان 
گرديد. حكام واليات از آن ببعد كامال تحت اوامر شاهنشاه قرار گرفتند و براى اينكه حكام، 

كه كال جنبه نظامى داشتند، بنابر عادت و سنن ملوك الطوايفى، قلمرو حكومتى خود را 
اقطاع و تيول موروثى محسوب ندارند، اردشير مقرر كرد، كه تقسيمات ادارى كشور از 

حيث واليت و بلوك (شهرستان و دهستان) هيچ رابطه ارگانى با قلمرو حكام نداشته باشد. 
پس اداره امور كشورى را در واليات بدست نجباى درجه دوم يعنى دهقانان سپرد، كه 
پيوسته نسبت بشاهنشاه و دولت وفادار بودند. و تأسيسات جاسوسى قديم را استوارتر و 



مؤثرتر نموده و در نتيجه اين تشكيالت باعث نيرومندى دولت شد و عالمت اين نيرومندى 
آن است، كه پادشاهان اول و دوم سلسله ساسانى توانسته اند، جانشين خود را شخصا انتخاب 

 .»1 «نمايند

معذلك تشكيالت ملوك الطوايفى همچنان موجود بود. و اسپوران بزرگ «حشرى» از 
رعاياى خود گرد آورده، بجنگ مى بردند، ليكن اين لشگرهاى روستايى كه از سربازان 

ناآزموده مركب مى شد، تشكيالت منظمى نداشت. از اينرو افواج مزدور را بهتر ميشمردند. 
نخبه لشگر ايران سواران زره پوشى بود، كه از نجبا تشكيل ميشد و ظاهرا غالب اين اسواران 

تابع واسپوران محسوب نميشدند، بلكه نجباى كوچك واليتى و صاحبان قالع و دهاتى 
 بودند، كه مستقيما تحت اختيار

______________________________ 
. بنابر روايت طبرى اردشير اول و شاپور 42 و 30، نلدكه، ص 831 و 825)- طبرى، ص 1(

اول و شاپور دوم و كواذ و خسرو اول جانشين خود را شخصا تعيين كرده اند و بسيار دشوار 
 است، كه گمان كنيم، كه انحصار تعيين جانشين به اين پادشاهان بر حسب اتفاق بوده است.
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شاهنشاه قرار داشتند. اقطاعات هر يك از واسپوران ايرانى نيز بر خالف عهد اشكانيان همه 
در يك جا جمع نبود، بلكه در تمام اكناف مملكت پراكنده شده بود. و از همه اين امور 

 نتيجه چنين شد، كه نجبا نميتوانستند، بتسلطى كه سابقا داشتند، نائل شوند.

اما مانند زمان اشكانيان نجباى ملوك الطوايف در عين حال نجباى دربارى هم بشمار 
مى رفتند. بعضى از مناصب مهمه در هفت دودمان نخستين موروث بود و چون كم كم 

تشكيالت ادارى بر اصول ملوك الطوايفى غلبه يافت، نجباى مالك عادت برين جارى 
 كردند، كه مناصب عاليه غير موروثه دولتى را بخود تخصيص دهند.



بدينطريق قدرت خود را محفوظ داشتند و اال در نتيجه سير تكاملى دولت بكلى قدرت از 
 آنها سلب ميشد.

جانشينان شاهپور دوم غالبا اشخاص كم لياقتى بودند و بدين مناسبت پس از مرگ اين 
 ساله اى پيش آمد، كه شاه و بزرگان مملكت بر سر حكمرانى با هم در 125شاهنشاه، دوره 

كشمكش بودند اشراف درجه اول، دست بدست روحانيان داده، مجددا براى قدرت سلطنتى 
 خطرى ايجاد كرده بودند.

از منابع موجوده تاريخى تفصيل منازعات شديديرا، كه طبقه مغان با پادشاهان وقت بمنظور 
حفظ اقتدار خويش ميكردند، نمى توان بدست آورد. فقط با رواياتى، كه از كتب مختلف 
التقاط نموده ايم، مى توانيم تا اندازه بجريان و تحولى پى ببريم كه روحانيان را به پشتيبانى 
تشكيالت ديوانى ملوك الطوايفى باوج قدرت رسانيده بود. ازين منابع بطور مبهم آشكار 
است، كه بين دو طرز فكر متفاوت راجع بروابط بين مقام سلطنت و رياست عاليه روحانى 

جدالى وجود داشته است، يعنى طرفداران هر يك از اين دو فكر رابطه بين پادشاه و رئيس 
روحانيان را طورى تشخيص مى دادند. سالطين ساسانى خود را در كتيبه ها هميشه پرستندگان 

 مزداه 
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(مزديسن) خوانده اند، اما در عين حال خود را شخص ربانى (بغ) و از نژاد خدايان (يزدان) 
 .»1 «ناميده اند

، كه بامپراطور كنستانس نوشته است، خود را بالقاب »2 «شاهپور دوم در نامه سابق الذكر
مجلل «شاه شاهان، قرين ستارگان، برادر مهر و ماه» ملقب نموده است خسرو اول باين 

اوصاف و القاب مباهات مى جويد و خود را «وجودى الهى، نيكوكار گسترنده صلح و سلم 
در كشور، واجب االحترام، خسرو، شاه شاهان، نيكبخت، پرهيزكار، محسن، كسى كه ايزدان 

او را سعادتمند و صاحب قدرت كرده اند، قهرمان قهرمانان، ساخته شده بصورت يزدان» 



 و خسرو دوم حتى خود را چنين خوانده است: «آدمى فناناپذير از ميان خدايان »3 «مى خواند
خدايى بسيار جليل در ميان مردمان و صاحب شهرت بسيار و كسى كه در طلوع با آفتاب 

 .»4 «قرين است و چشمان شب عطا كرده اوست»

و چون شايسته اين القاب مجلل آن بود، كه پادشاه از حيث بدن نقصى نداشته باشد، بدين 
جهت پادشاه گاهى افراد خانواده خود را، كه از رقابت آنها مى ترسيدند، كور يا ناقص 

مى نمودند، تا نتوانند بر تخت سلطنت بنشينند. همچنين شايسته مقام سلطنت نبود، كه شاهنشاه 
از راه فالحت يا تجارت بكسب مال بپردازد. وى بايد از آغاز سلطنت با عدل و داد حكومت 

 و غالمان بخدمت نگمارد، چه »5 «كند و امالك زراعتى بتملك نگيرد و بتجارت نپردازد
 اينان هرگز نصايح نيك و سودمند ندهند و

______________________________ 
(، اما  baga)- بغ ناميست، كه در فارسى باستان بموجودات ربانى اطالق ميشده است (بغ 1(

يزدان اصطالح مخصوص زردشتيان است. در القاب شاهنشاه اين دو اصطالح را متمايز ذكر 
 كرده اند و اين نكته قابل توجه است.

 .262- 263)- ر ك ص 2(

 ).353)- نامه خسرو به يوستى نيانوس بنقل مناندرس (تاريخ بيزانس، قسمت اول، ص 3(

 .8، بند 4)- تئوفيالكتوس، كتاب 4(

)- ابن خلدون، كه اين قسمت نقل از كتاب اوست، چنين گويد، كه اشتغال شاه بزراعت 5(
 به منابع همسايگان زيان تواند رساند و هرگاه پادشاه بتجارت پردازد، قيمت كاال را باال برد.
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 .»1 «فزونى مال و جاه شاهنشاه و وسعت دستگاه او فقط به عايدات دولت بستگى دارد



پادشاه چون زاده خدايان آسمانى بشمار ميرفت، سعى مينمود، كه رياست عاليه جامعه 
مذهبى را نيز داشته باشد. در افسانه اردشير بابكان مذكور است، كه پاپگ در خواب ديد، 

، در خانه »2 «كه سه آتش مقدس، يعنى آتش جنگيان و آتش روحانيان و آتش كشاورزان 
ساسان جمع آمدند. بر طبق اين افسانه ساسان داماد بابك و پدر اردشير است. در شاهنامه 

فردوسى كسانى كه بشاهنشاه خطابى ميكنند غالبا او را «موبد» ميخوانند و اين نكته را 
فردوسى ظاهرا از يك منبع پهلوى اخذ كرده است. اين عنوان حاكى است، كه از عهد 

 خسرو اول ببعد ساسانيان همان نظر مؤسس سلسله را، كه مقارنه دين و ملك باشد، گرفته اند.

از طرف ديگر كتاب پهلوى دينكرد، كه بعد از ساسانيان تأليف شده است، حقوق و تكاليف 
سلطنت را شرح ميدهد و ميتوان گفت، كه اين مطالب خالصه اعتقاد روحانيان عهد ساسانى 

راجع بقدرت سلطنت است. اين اعتقاد هر چند در اثر تحول سياسى عهد خسروان اندكى 
تغيير يافته، لكن خاصيت خود را از اين حيث كه عقيده روحانيان است، تغيير نداده است. 

  صفات و تكاليف پادشاه از اينقرار است:»3 «بموجب كتاب دينكرد

- اخالق 3- عقل سليم، 2- رعايت آنچه مربوط بتكليف پادشاهان نسبت بدين بهى است، 1
- 7- قوه تهيه آسايش براى رعايا، 6- محبت نسبت برعايا، 5- قوه عفو و اغماض، 4نيكو، 

- تنبيه 10- تشويق مستعدان و كاردانان، 9- تذكر دائم باينكه جهان گذران است، 8شادى، 
- ابقاء رسم 13- اصدار اوامر عادالنه، 12- حسن سلوك با رؤساى كشور، 11نااليقان، 

- تشويق نيكان و اعطاء 17- بى بيم كردن مردمان، 16- دفع آز، 15- سخا، 14بارعام، 
 مقامات دربارى و مناصب دولتى 

______________________________ 
 .98 ص 20 و 86، ص 17)- ابن خلدون 1(

 .187)- ر ك باالتر ص 2(

  و ما بعد.180 و ما بعد، ترجمه ص 154، متن، ص 133، 3)- چاپ پشوتن سنجانا، ج 3(
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 - اطاعت تام بخداوند.19- مواظبت در نصب كارگزاران مملكت، 18بآنان، 

از خالل اين مجموعه تكاليف و مقررات، كه مانند ساير بيانات اخالقى علماء دينى پارسى 
فاقد اسلوب منظم است، بخوبى معلوم ميشود، كه در آن عهد از لحاظ دينى مقام سلطنت را 

چگونه تشخيص ميداده اند و نيز واضح ميشود، كه تا چه حد مى خواسته اند، سلطنت را با 
 ديانت بياميزند. اين خاصيت ديانتى در همه جاى كتاب دينكرد ديده ميشود مثل اين عبارت 

: «بهترين پادشاه اين دنيا كسى است، كه به دستورات دين بهى، كه جامع خرد اوهرمزد »1«
 هستند، معتقد باشد».

فرايزدى شاهان بدكردار را رها مى كند و چون آرزوها و اميال ناپسند و بى لياقتى چنين شاهى 
عيان گردد، ديگر حق سلطنت ندارد. «هرگاه تنگدستى و مذلت در همه جا پديدار شود و او 

را (يعنى پادشاه را) شايستگى آن نباشد كه با نيروى خويش بدان پايان بخشد و يا اينكه در 
غم خلق نباشد و يا [راه يافتن درمان درد را] نداند، چنين [شاهى ]، كه توانايى چيره شدن 

بدرد را ندارد و درمان آنرا نداند، بيقين هرگز بعدل و داد سلطنت نتواند كرد، پس [بر 
. در واقع نيز دولت ساسانى حكومت »2 «ديگران است كه ] به خاطر عدالت با او درآويزند»

استبدادى معتدلى بود و بوسيله عصيانها و خلع شاهان نااليق از سلطنت تعديل مى يافت. پس 
مى بينيم، كه قدرت سلطنت در دوره ساسانى محدود بحدودى بود، اما اين حدود در مورد 

يك قانون اساسى كتبى تدوين نشده، بلكه مبتنى بر اصول و سنن دينى و اخالقى و اعتقاداتى 
بود، كه درباره مقام سلطنت رواج داشت. بارى پادشاه ممكن بود ببهانه هاى مختلف متهم 

بعدم لياقت شود، از آنجمله هرگاه پادشاهى مطابق تعاليم روحانى اعظم رفتار نميكرد نااليق 
 بشمار ميرفت. اصل قابل عزل بودن شاه اسلحه خطرناكى بود در دست موبدان.

 اگر چند مدعى براى سلطنت پيدا ميشد و هر يك از آنها متكى بر يك فرقه از نجباى 



______________________________ 
 .422- 23، ترجمه ص 319، متن، ص 273، 6)- چاپ پشوتن سنجانا، ج 1(

. من در اينجا بنقل ترجمه پشوتن 115، ترجمه، ص 101 متن، ص 92، 2)- ايضا، ج 2(
 سنجانا پرداخته ام، ولى اعتراف ميكنم كه بعضى جزئيات متن بنظر من درست روشن نيست.
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عاليمرتبت بودند، راى روحانى اعظم قاطع مى گرديد، چه او نماينده قدرت دينى و مظهر 
 ايمان و اعتقاد مذهبى ملت محسوب مى شد.

چنانكه گفتيم پادشاهان اوايل سلسله ساسانى، جانشين خود را شخصا تعيين مى كردند، 
جانشينى مقام سلطنت قواى معينى نداشت، عموما پادشاهان يكى از پسران خود را بوليعهدى 

 اختيار مى كردند، ولى جايز بود ديگرى از افراد خانواده خود را هم تعيين نمايند.

در آن عهد كه قدرت سلطنت ضعيف شده بود، پادشاهانى مثل وهرام پنجم و يزدگرد دوم، 
كه استقامت خود را در دين بهمه طريقى باثبات ميرسانيدند و امور مملكت را ببزرگان 

واگذار مى كردند، بهتر كار خود را پيش مى بردند. وهرام پنجم پادشاهى بود موافق سليقه 
اعيان، زيرا كه وقت خود را بسوارى و عياشى و تفريح و تفرج صرف مى كرد. پيروز را با 
وجود پيمان شكنى او نسبت بپادشاه هياطله، بعلت تقدس و تدينش جامعه روحانيان مدح و 

تمجيد كرده اند. اين پادشاه هم شجاع و جنگجو بود، لكن جنگهايش موجب بدبختى كشور 
مى شد. در اين دوره پادشاه ديگر جانشين خود را نصب نمى نمود و سلطنت انتخابى بود با 

 اين قيد، كه پادشاه را از ميان دودمان ساسانى انتخاب مى كردند.

انتخاب پادشاه مخصوص عاليترين نمايندگان طبقات روحانى و جنگيان و دبيران و در 
 انتخاب بطريق »1 «صورت وجود اختالف ميان آنان، منحصر بمؤبدان بود. بر طبق نامه تنسر

ذيل معمول مى شد: پادشاه بدست خود سه نامه مى نوشت و هر كدام را بمردى امين و مطمئن 



مى سپرد، يكى براى موبد، ديگرى براى دبيران مهشت و ديگرى براى ايران سپاهبد. 
 اين نامه ها گويا فقط مشتمل بوده است بر »2 «همچنانكه دارمستتر خاطر نشان كرده است 

«مالحظاتى كلى راجع باخالق و استعداد نامزدهاى مقام سلطنت و توضيحاتى در باب 
 احتياجات كشور، نه سفارشى صريح،

______________________________ 
 .38- 40، مينوى، ص 544- 45 و 239- 41)- دارمستتر، ص 1(

 )- توضيح دارمستتر در ذيل عبارت فوق از نامه تنسر.2(
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زيرا در اين صورت ديگر مشورت و انتخاب از طرف اين سه نفر عاليمقام مورد نداشت.» 
نامه تنسر مطلب را بدين طريق بيان ميكند: «چون جهان از شهنشاه بماند موبدان موبد را 

حاضر كنند و اين دو كس ديگر جمع شوند و راى زنند و مهر نبشته ها برگيرند تا اين سه 
كس را بكدام فرزند راى قرار گيرد. اگر راى موبدان موبد موافق راى سه گانه باشد، خاليق 

را خبر دهند، و اگر موبد مخالفت كند، هيچ آشكارا نكنند نه از نبشته ها و نه از راى و قول 
موبد بشنود تا موبد تنها با هرابده و دينداران و زهاد خلوت سازد و بطاعت و زمزم نشيند و از 

پس ايشان اهل صالح و عفت بآمين و تضرع و خضوع و ابتهال دست بردارند، چون نماز 
شام از اين فارغ شوند آنچه خداى تعالى ملكه در دل موبد افكند، بر آن اعتماد كنند و در 
آن شب ببارگاه تاج و سرير فرونهند و اصناف و اصحاب مراتب بمقام خويش فروايستد، 

موبد با هرابده و اكابر و اركان و اجله دولت بمجلس پادشاهزادگان شود و جمله صف زنند 
پيش، و گويند: «مشورت خويش پيش خداى بزرگ برداشتيم، ما را رشاد الهام فرمود و بر 

 بملكى فالن راضى »1 «خير مطلع گردانيد» موبد بانگ بلند بردارد و بگويد كه: «مالئكه 
شدند شما خاليق نيز اقرار دهيد و بشارت باد شما را»، آن پادشاهزاده را بردارند و بر تخت 

نشانند و تاج بر سر او نهند و دست او گيرند و گويند: «قبول كردى از خداى بزرگ عزاسمه 



بر دين زردشت كه شهنشاه گشتاسب بن لهراسب تقويت كرد و اردشير بن بابك احياء 
فرمود»، پادشاه قبول كند برين عهد و گويد «انشا اله بر صالح رعيت موفق باشم». خدم و 

 حرس با او بمانند و ديگر انبوه و گروه با سركار و معيشت خود شوند».

پس انتخاب پادشاه در وهله آخر منوط براى موبدان موبد بود، كه ضمنا وظيفه پر افتخار 
 را نيز داشت. و اين مطلب باندازه كفايت موقع روحانيان زردشتى و رئيس »2 «تاجگذارى 

 آنان را در آن عهد واضح ميكند.

______________________________ 
 )- اصل پهلوى يزدان يا امهرسپندان بوده است.1(

 .96، نلدكه، ص 861)- طبرى، ص 2(
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از فهرستى، كه يعقوبى و مسعودى در كتاب التنبيه از صاحبان مناصب بدست مى دهند، 
ميتوان بر تغييراتيكه در نيمه اول قرن پنجم واقع شده، اطالع حاصل نمود. صورتى كه 

يعقوبى نقل كرده، ظاهرا مربوط باوايل آن قرن و تقريبا مقارن زمان سلطنت يزدگرد اول 
 اسم وزرگ فرمذار را مى برد و سپس موبدان موبد و »2 «. بالفاصله بعد از شاهنشاه »1 «است 

 در »3 «بعد از هيربذ [ان هيربذ] و آنگاه از دبيربذ و پس از آن سپاهبذ كه يكنفر پاذگوسپان 
تحت فرماندهى خود داشته است، سخن مى راند. مؤلف اضافه مى كند، كه فرمانده واليت را 

 و قضاة صلح را شاهريشت »4 «مرزبان و حاكم بخش را شهريگ و افسران سپاه را اساوره 
  ميخوانده اند.»5 «(؟) و رئيس شوراى ادارى ايران آماركار

 و تقريبا حاكى از »6 «بموجب مندرجات كتاب التنبيه مسعودى، كه نقل از گاهنامگ است 
، وضع مراتب در اواسط قرن پنجم از اينقرار بوده 1اوضاع ايران در عهد يزدگرد ثانى است 

- 3 وزرگ فرمذار، 2:- موبدان موبد (كه معاون او هيربذ [ان هيربذ] بوده)، 1 »7 «است 



- هتخشبذ كه واستريوش [بذ] نيز ميخوانده اند (يعنى محافظ و 5- دبيربذ، 4، »8 «سپاهبذ
رئيس همه كسانيكه كار دستى مى كنند از قبيل صنعتگران و كشاورزان و تجار غيره.) اين 

پنج نفر «رئيسان و هاديان دولت و واسطه بين شاه و رعيت بودند»، كه ما هيأت وزراء كشور 
 مى ناميم. اينان نمايندگان طبقات چهارگانه 

______________________________ 
 )- ر ك ضميمه دوم.1(

 .202، ص 1)- چاپ هوتسما، ج 2(

 )- ر ك فصل دوم، قسمت تشكيالت ادارى.3(

 )- پهلوى اساوره اسواران يا اسوارگان ميباشد.4(

 )- ر ك اواخر ضميمه دوم.5(

 .81)- ر ك باالتر ص 6(

  و بعد.147؛ كارادو و (التنبيه)، ص 104، ص 8)- جغرافيون، ج 7(

 )- يعنى ايوان سپاهبذ.8(
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بودند باضافه وزير اعظم (وزرگ فرمذار) كه نماينده شاه بود. مسعودى از ميان ساير صاحبان 
مناصب مرزبانان را ذكر كرده، كه فرماندهان واليات سرحدى بودند شماره آنان بنسبت 

. در اين فهرست، كه مسعودى نقل نموده موبدان موبد قبل از »1 «جهات اربعه چهار بود
وزرگ فرمذار ذكر شده است. بنابراين موبدان موبد در ميان رؤسا كشور حائز مقام نخستين 

 بوده است.



*** روحانيان زردشتى بسيار متعصب بودند و هيچ ديانتى را در داخل كشور تجويز 
نميكردند. ليكن اين تعصب بيشتر مبتنى بر علل سياسى بود، دين زردشت ديانت تبليغى نبود 

و رؤساى آن داعيه نجات و رستگارى كليه ابناء بشر را نداشتند اما در داخل كشور مدعى 
تسلط تام و مطلق بودند. پيروان ساير ديانات را، كه رعيت ايران بشمار مى آمدند، محل 

اطمينان قرار نميدادند، خاصه اگر همكيشان آنها در يكى از ممالك خارجه داراى عظمتى 
بودند. اين طبقه روحانى خطر وجود مانويان را در داخل دولت شاهنشاهى دفع كردند. فرق 

يهودى بابل براى آيين زردشت و دولت ايران موجب خطرى محسوب نميشدند هرچند 
اردشير اول چندان روى خوشى به يهود نشان نداد و يهوديان بياد آزادى، كه در زمان 

اشكانيان داشتند، حسرت ميخوردند و در دوره اول عهد ساسانى گاهگاه تحت فشار واقع 
مى شدند. خاصه وقتيكه مى خواستند از زير بار ماليات شانه خالى كنند رويهم رفته اين طايفه 

، اما وضع عيسويان با »2 «بطور كلى تحت حمايت شاهنشاه ايران بصلح و آرامش ميزيستند
 آنان بسيار اختالف داشت.

 در موقعى كه سلسله ساسانى جانشين اشكانيان شد، عيسويان مركز تبليغى 

______________________________ 
 .2 و ما بعد و ضميمه 157 و 212)- مقايسه شود با باالتر ص 1(

. در باب ويرانه هاى يك كنيسه 7- 9؛ البور، ص 1، يادداشت 68)- نلدكه، طبرى، ص 2(
 و ما بعد؛ پاليارو، كتيبه هاى 100يهودى در دورارك رستووتزف، دورا اوروپوس، ص 

 .1936پهلوى كنيسه جهودان دورا: 
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مهمى در شهر الرها داشتند. چنانكه ديديم دولت ايران در جنگهاى بزرگى، كه با روم كرد، 
اسيران را در نواحى دوردست كشور ايران مسكن داد. پادشاهان ايران در لشگركشيهاى خود 

به سوريه گاهى تمام سكنه يك شهر يا يك ناحيه را كوچ داده، در يكى از نقاط داخلى 



كشور مقيم ميكردند. چون قسمت اعظم اين مهاجرين عيسوى مذهب بودند، ديانت مسيح 
 .»1 «در هر گوشه اى از ايران اندكى رواج گرفت 

 اسقف مسيحى سلوكيه- تيسفون سعى نمود تمام فرق »2 «در آغاز قرن چهارم پاپابرعگائى 
مسيحى ايرانرا تحت رياست مركز روحانى تيسفون گرد آورد و اين موجب مجادالتى شد، 

كه بضعف عيسويان منتهى گرديد. عاقبت باينجا رسيد، كه انجمنى از عيسويان پاپا را خلع 
كرد، ولى نزاع بپايان نيامد. بسيارى از شهرهاى نواحى ارمنستان و كردستان در مشرق دجله 

تا كركوك و در حلوان و گنديشاهپور و شوش و هرمزد اردشير واقع در خوزستان 
اسقف نشين بودند. افرعت، كه يكى از اشخاص مبرز عيسوى سريانى در اين زمان بوده، در 

موعظه چهاردهم خود تيرگى احوال عيسويان ايران را در قرن چهارم شرح داده است و 
گويد رؤساى دين عيسوى در آن اوقات كمتر بمنافع جامعه و اوامر الهى اهميت مى دادند تا 

بجاه طلبى هاى شخصى خود غرور و حسد و خست و بيع و شراء اشياء مقدس در آن زمان 
ميان رؤساى عيسوى مشرق زمين رواجى كامل داشت و حتى در عين فشار و تعقيب هم 

 و اين احوال بهيچوجه از تعصب و خشونت آنها نسبت به »3 «دست از اين كار برنمى داشتند
  و مرقونيان و ديصائيان و ساير فرق گنوستيكى نميكاست.»4 «مانويان و واالنتينيان 

______________________________ 
. در باب بقاياى يك كليساى مسيحى در دورا كه داراى نقوش 18- 19)- البور، ص 1(

 و 189ديوارى از ربع دوم قرن سوم ميالدى است، ر ك رستووتزف، شهرهاى كاروانى، ص 
  و ما بعد.130بعد و دورا اوروپوس ص 

)2-(Papa bar Aggai  

  و بعد.24)- البور، ص 3(

)4-(Valentiniens  
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تا زمانى كه دولت امپراطورى روم ديانت رسمى نداشت، عيسويان ايرانى در آرامش 
ميزيستند، اما چون قسطنطنين امپراطور روم بعيسويت گرويد، وضع تغيير كرد. عيسويان 

ايران، كه خصوصا در نواحى مجاور سرحد روم بسيار بودند، مجذوب و فريفته دولت 
مقتدرى شدند، كه همكيش آنان بود. افرعت فتح و ظفر نهائى «قوم خدا» يعنى روميها را 

پيش گويى كرده و گفته است، كه اگر ايرانيان فاتح شوند دليل بر غضب خداوند و تنبيهى از 
 »1 «جانب او خواهد بود، اما بموقع خود حيوان آپوكاليپس (حيوان عجيب آخر الزمان)

. بموجب نامه اعمال شهيدان شاهپور دوم بشاهزادگان كشور آرامى نامه »2 «كشته خواهد شد
بدين عبارت نوشته است «بمجرد وصول اين فرمان كه از جانب خداوندى ما صادر شده، 

 دستگير كنيد و تا زمانيكه اين نوشته را امضاء نكند و ماليات »3 «سيمون رئيس نصارى را
سرشمارى و خراج قوم نصارى را، كه در كشور ما خداوند زندگانى ميكند، بالمضاعف 
وصول ننموده و بخزانه ما نپردازد، او را رها مكنيد. زيرا «ما خدايان» بامور جنگ اشتغال 

داريم و آنها در ناز و نعمت بسر ميبرند. آنها در مملكت ساكن اند و دوستدار دشمن ما قيصر 
. سيمون بزندان شد و از امتثال امر شاه امتناع كرد و چون اين خبر بشاهپور رسيد، »4 «هستند»

از روى خشم فرياد برآورد و گفت: سيمون مى خواهد پيروان خود را بشورش برانگيزد و 
مملكت را بهم كيش خود قيصر بسپارد. البور، كه تاريخ شهداى عيسوى ايرانرا نوشته و خود 
كاتوليك بوده است، اعتراف كرده، كه اين سوءظن بى اساس نبوده است. اما سيمون در طى 

 .»5 «استنطاق خود تهمت خيانت را رد كرد و عاقبت بقتل رسيد

______________________________ 
)1-(Apocalypse  

 .48- 49)- ايضا ص 2(

 جانشين پاپا. Barsabbae)- سيمون برصباعى 3(



 .45- 46)- البور، ص 4(

  و بعد.45)- البور، ص 5(
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 تا هنگام فوت شاهپور دوم 339اين وقايع ابتداى تعقيب عيسويان ايران است، كه از سال 
دوام داشت. مخصوصا در واليات شمال غربى و در نواحى مجاور روم زجر و آزار عيسويان 

 »1 « ميالدى هليودور362بشدت جارى بود، كشتارها رخ داد و جماعتى تبعيد شدند در سال 
 پس از شورشى »3 « واقع در بزبده »2 « عيسوى ساكن شهر مستحكم فنك 9000اسقف را با 

/ 000 مقتولين عيسوى عهد شاهپور را به »5 « سوزومن »4 «كه كردند، به خوزستان تبعيد نمود
  نفر بالغ دانسته است 12

و اين جماعتى است، كه نام آنان معروف بوده است. بعقيده البور اين رقم تا اندازه مقرون 
 بمبالغه است.

در كتب سريانى اعمال شهداء آزار و تعقيب عيسويان، كه مدت دويست سال با فواصل چند 
 بطول انجاميد، مسطور است. اين كتب با اينكه از روى تعصب 

 - سكه يزدگرد اول 30شكل 

 (مجموعه مؤلف)

شديد نگاشته شده و بافسانه هاى بسيار زينت يافته است، از آنجا كه متكى باسناد و روايات 
، براى كيفيت تمدن ايران در »6 «معتبر است (خاصه قسمتى كه مربوط بادوار قديم تر است)

 آن زمان از منابع بسيار خوب بشمار ميآيد.

______________________________ 
)1-(Heliodore  



)2-(Phenek  

)3-(Bezabde  

  و بعد.78)- البور، ص 4(

)5-(SOZOMENE  

  و ما بعد.53)- ايضا، ص 6(
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اردشير دوم هم، كه پس از شاهپور بسلطنت رسيد، نسبت بعيسويان محبتى نداشت ولى 
شاهپور سوم و وهرام چهارم، كه بعد از او پادشاهى يافتند، سياست مودت آميزى با امپراطور 

 در روابط بين عيسويان و 2) 399- 421پيش كشيدند. در زمان سلطنت يزدگرد اول (
 زردشتيان باب جديدى باز شد.

در نوشته هاى مورخان عيسوى و مؤلفان ايرانى اختالف بسيار راجع باحوال يزدگرد اول (ش 
) مشهود است. يكى از منابع سريانى، كه در عصر يزدگرد برشته تحرير آمده، او را «شاه 30

يزدگرد نيكوكار و عيسوى رحيم و مقدس ترين پادشاهان» خوانده گويد: «همه روز نسبت 
 و پروكوپيوس مورخ بيزانسى از سخا و بزرگ منشى اين »1 «بفقرا و بينوايان احسان ميكرد»

 پادشاه تمجيد ميكند.

مورخان عرب و ايرانى، كه نوشته هايشان مبتنى بر تواريخ عهد ساسانى است و مأخوذ از 
عقايد روحانيون زردشتى و اعيان و نجبا ميباشد، او را بصفاتى از قبيل «گناهكار» (بزره گر) و 

 خوانده اند. بقول آنها اين شهريار مردى حق ناشناس و بدگمان بود و اگر »2 ««فريبنده» (دبهر)
در حضور او از كسى بخوبى سخن ميراندند، در حال مى پرسيد: «اين كسى كه از او دفاع 
ميكنى، بتو چه خواهد داد و چه مبلغ تاكنون گرفته اى؟» غضبناك و بدخواه بود و در پى 



فرصت ميگشت تا مجازاتهاى شديد مجرى دارد. طبرى با كمال سادگى مينويسد، كه رعيت 
براى حفظ خويش از ظلم او چاره نداشتند، جز اينكه بقوانين نيكو و قواعد عاقالنه پادشاهان 

 عبارت »4 « دسته بندى و شورش كردند»3 «قديم توسل جويند. از بيم سختگيرى هاى او رعايا
ديگرى كه در طبرى ديده ميشود، تا اندازه اى ممكن است اين وصف غرض آميز را تعديل 

 كند وهرام پنجم، كه پسر و جانشين يزدگرد بود، در خطابه كه روز بارعام ادا ميكرد.

______________________________ 
 ، يادداشت.75، ر ك نلدكه، طبرى، ص 8، 1)- لند، قصص سريانى 1(

)2-(Dabhr  67ماركوارت- مسينا، فهرست، ص. 

 )- يعنى اشراف بزرگ.3(

 .74، نلدكه، ص 848)- طبرى، ص 4(
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چنين گفت كه پدر او سلطنت خود را با ماليمت و مالطفت آغاز كرد، اما چون همه رعايا 
 يا بعضى از آنها قدر او را ندانستند و فرمان نبردند، سختى پيش گرفت و خون بسيار بريخت 

. اين مطالب كمابيش مجعول بنظر ميآيد، ولى از مجموع آنها ميتوان استنباط كرد، كه »1«
يزدگرد شهريارى با اراده بوده و بالطبع ميل بنيكوكارى داشته، لكن چون براى حفظ تاج و 
 تخت از تجاوزات طبقه ممتاز وارد كشمكش گرديد، مجبور بارتكاب ظلم و جور بسيار شد

»2«. 

 ميان دو دولت بزرگ صلح واقع شد و كار بدانجا كشيد، كه حتى يزدگرد تئودوسيوس دوم 
، در تحت حمايت خويش گرفت. البته اين عمل ادب صرف »4 « را كه طفلى صغير بود»3«

بود و هيچ اهميت واقعى نداشت. شاهنشاه بعهده شناخت، كه بين دولت و اتباع عيسوى او 
 »5 «طريقه و روشى معين برقرار باشد. پس از طرف دولت روم شرقى هيئتى برياست ماروثا



اسقف مايفرقط (ميافرقين) بدربار يزدگرد فرستاده شد. ماروثا بسبب سيماى موقر و هيئت 
مجللى كه داشت، در نظر شاهنشاه مطبوع افتاد، چنانكه فرمان داد كليساهائى را كه خراب 
كرده بودند، مجددا بنا كنند، و رعايايى را، كه بجرم عيسويت بزندان افتاده بودند، آزادى 

دهند. بروحانيون عيسوى نيز اجازه داده شد، كه بهمه جاى مملكت سفر كنند. عالوه بر آن 
ماروثا بپادشاه قبوالنيد، كه يك مجمع دينى در سلوكيه تشكيل دهد، تا امور عيسويان را حل 

 و عقد نمايند و توحيد فرق عيسوى در ايران نيز تأمين گردد. اين مجمع كه 

______________________________ 
 .104، نلدكه، ص 865)- طبرى، ص 1(

 )- راجع باصالح تقويم در زمان يزدگرد اول، كه بيرونى بدان اشاره كرده:2(

. تقويم در اثر عدم رعايت روزهاى اضافى مغشوش شده بود 41- 44ر ك نيبرگ، دين، ص 
 ؟).401و يزدگرد با افزودن دو ماه بيك سال آنرا منظم كرد. (سال 

)3-(Theodosius  

 .1، بند 2)- پروكوپيوس كتاب 4(

)5-(Marutha  
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 تحت رياست اسحق اسقف سلوكيه و تيسفون و ماروثا منعقد شد و بدعاى 410در سال 
سالمت پادشاه ايران افتتاح يافت، نتيجه اش تصويب آيين و نظاماتى بود، كه فرقه عيسوى 

شرق و عقايد مخصوصه آنرا با قواعدى، كه نزد عيسويان مغرب زمين محترم بود، توفيق 
، رسما پذيرفته شد و مراتب روحانيون از نو مقرر گرديد. اسقف »1 «بخشيد. آيين نيسه 



سلوكيه- تيسفون، كه خليفه اعظم يا جاثليق كل عيسويان ايران بشمار ميرفت، اسقف كشكر 
 را پيشكار مذهبى خود خواند و پنج مطران در بالد ذيل نصب كرد از اينقرار:

  (گندى شاهپور) واقع در خوزستان.»2 «- در بيث الپط1

 - در نصيبين.2

 - پرات ميشان واقع در مسن.3

 - اربل.4

- كرخاى بيث سلوخ (كركوك). قريب سى اسقف مطيع و اوامر مطرانها بودند. چند فرقه 5
كه بواسطه دورى مكان از مركز جدا مانده بود، داخل اين تشكيالت محسوب نميشدند. 

بارى چهار نفر رئيس كليسا در خوزستان برياست فرقه هاى خود باقى ماندند، اما چنين مقرر 
شد، كه بعد از مرگ آنها جانشينان بايد از طرف جاثليق انتخاب شوند. يزدگرد مقررات اين 

مجمع را تصويب كرد. بامر او دو تن از بزرگترين صاحبان مراتب يعنى خسرو يزدگرد 
وزرگ فرمذار و مهر شاهپور، كه ملقب به ارگبذ بود و بمناسبت همين لقب او را بايد از 

 دانست، اساقفه را بدربار سلطنتى خواندند و از جانب پادشاه با آنان سخن »3 «خاندان سلطنتى 
راندند و مجددا بعيسويان اطمينان دادند و اظهار داشتند، كه هر كس از اوامر جاثليق اسحق و 

 .»4 «ماروثا سرپيچى كند، شديدا مجازات خواهد شد

______________________________ 
)1-(Nicee  

)2-(Beth Lapat  

 .127)- ر ك باالتر ص 3(

 .78- 99)- البور، ص 4(
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 جانشين دوم اسحق به قسطنطنيه فرستاده شد، تا روابط بين دولتين را »1 «چند سال بعد يهبالها
استوارتر كند. وى با هداياى زياد از اين سفر بازگشت و آن هدايا را در مرمت كليساى 

سلوكيه تيسفون و بناى كليساى جديدى در همان شهر صرف نمود. با وجود نتايج بزرگى، 
كه در ظل حمايت يزدگرد بدست آمد، منازعاتى كه در ميان فرقه هاى عيسوى ايران موجود 

 .»2 « منعقد شد، اين اختالف بشدت بروز نمود420بود، خاتمه نيافت و دو مجمعى كه بسال 

مسالمتى، كه يزدگرد اول در روابط خود با عيسويان اظهار ميكرد، بالشك معلول جهات 
سياسى بود، زيرا كه با استوار كردن بنيان صلح ايران و روم ميتوانست مساعى جميله در 

تحكيم اقتدار سلطنت خويش بكار برد، ولى عالوه بر اين ضرورت سياسى ميتوان گفت، كه 
 طبعا يزدگرد مايل بمسامحه در امور ديانتى بوده است.

 .»3 «نسبت بقوم يهود هم، كه اهميت سياسى نداشت، خوش رفتارى مى كرد

 .»5 « (؟) دختر ريش گالوتارا بزنى گرفت »4 «اين شهريار شوشيندخت 

اگر يزدگرد در اواخر سلطنتش رفتار خود را نسبت بعيسويان تغييرى داد، گناه از اينان بود. 
عيسويان از فرط جسارت و وقاحت چندان ايرانيان را رنجيده خاطر كردند كه پادشاه چاره 
جز سختگيرى و تنبيه نديد. مثال در شهر هرمزد ارد- شير واقع در خوزستان يكنفر روحانى 

  نام جرأت كرد، كه با رضايت »6 «عيسوى حشو

______________________________ 
)1-(Yahbalaha  

 .100- 103)- البور، ص 2(

 ، يادداشت.75)- نلدكه، طبرى، ص 3(



)4-(Shoshendukht  

؛ لوئى گرى، جهودان 1، يادداشت 53؛ ماركوارت، ايرانشهر، ص 54)- ر ك باالتر ص 5(
) 1906 (پاريس 1در ادبيات پهلوى، از انتشارات چهاردهمين كنگره بين المللى مستشرقين، 

  و بعد.190ص 

)6-(Louis H ,Grey ,The lews in pahlavi Literature.  
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رسمى يا ضمنى اسقف موسوم به عبدا آتشكده را، كه در نزديكى كليساى عيسويان بود، 
ويران كند. آن روحانى و آن اسقف و بسيارى از اشخاص ديگر، كه در قضيه دخالت 

داشتند، دستگير و به تيسفون فرستاده شدند. شاه شخصا آنها را استنطاق كرد و عبدا شركت 
خود را در آن قضيه انكار نمود، اما حشو معترف شد، كه خود او آتشكده را خراب نموده 

است و در ضمن اين اعتراف الفاظى ركيك نسبت به ديانت زردشتى بر زبان راند. پس شاه 
بعبدا فرمان داد، كه آتشكده را مجددا بنا كند و چون او مصرا امتناع كرد، محكوم و اعدام 

 مورخ روحانى هر چند تخريب آتشكده را عملى دور از احتياط شمرده، »1 «شد. تئودوره 
 .»2 «ولى رفتار متهورانه اين اسقف را تمجيد كرده است 

واقعه ديگرى نظير اين اتفاق افتاد و از اينجهت، كه كليه عيسويان در اين قضيه نامهاى ايرانى 
 »3 «دارند، شايان توجه است. كشيشى شاهپور نام يكى از نجبا را، كه موسوم به آذرفرنبغ 

 بود، بدين عيسوى آورد، تا از مرضى كه داشت شفا يابد.

 آذرفرنبغ آن كشيش را دعوت كرد، كه بقريه او آمده، كليسايى در آنجا بنا كند.

 شاهپور قبال قباله مالكيت محل مزبور را گرفت و كليسا را بنا نهاد. آنگاه موبدى آذربوزى 
 نام قضيه را، كه نمونه ارتداد يكى از نژادگان بود، بعرض شاه رسانيد و يزدگرد بموبد »4«

مزبور اجازه داد، كه براى اعاده آن شخص به ديانت زردشتى، هر تدبيرى كه مى تواند بكار 



برد، فقط احتياط كند، كه او را بهالكت نرساند، بارى آذرفرنبغ بديانت سابق خود بازگشت 
، كه يكى از روحانيان »5 «و رد ملك خود را خواستار شد، لكن شاهپور بتحريك نرسى 

 عيسوى بود، از دادن آن امتناع ورزيد و

______________________________ 
)1-(Theodoret  

  و بعد.105 و بعد؛ البور، ص 34)- هوفمان، ص 2(

  Adhur farrwa)- به سريانى آدرفروا3(

 )- شايد موبدان موبد باشد. در صفحات بعد اعمال شهدا او را رئيس مغان خوانده اند.4(

 )- بسريانى نرسائى.5(

 372ايران در زمان ساسانيان، ص: 

قباله را برداشته بگريخت سپس آن كليسا به آتشكده تبديل يافت، ليكن نرسى آتش را 
خاموش كرد و مراسم دعا و عبادت بآيين نصارى در آن آتشكده برپا كرد. موبد محلى، 

چون اين گناه عظيم را مالحظه كرد، اهل قريه را خبر داد، تا نرسى را سخت مضروب 
كردند و مغلوال بتيسفون فرستادند. آذربوزى باو اطمينان داد، كه اگر آتشكده را مرمت كند، 
از مجازات او صرف نظر خواهد كرد نرسى امتناع نمود و بزندان افتاد و پس از امتناع مجدد 

 .»1 «محكوم باعدام شد

اين نوع خشونت ها، كه عيسويان مى كردند، طبعا بضرر آنان تمام مى شد و شايد انتصاب مهر 
نرسى دشمن بزرگ عيسويان را بمقام وزرگ فرمذار بتوان دليل تغيير رفتار شاه نسبت 

 .»2 «بعيسويان دانست 



 اتفاق افتاد نامعلوم است. بموجب روايات ايرانيان، 421چگونگى فوت يزدگرد، كه در سال 
هنگام اقامت او در گرگان يا طوس اسبى، كه در وجاهت بينظير بود كسى آنرا نميشناخت، 

لگدى بقلب شاه نواخت و شاه در حال جانداد، سپس آن اسب از انظار مردمان غايب شد، يا 
بر حسب روايت ديگر بسرعت تمام فرار كرد. نلدكه ظاهرا در اين حدس خود محق است، 

كه گويد اين افسانه را از آنجهت اختراع كرده اند، كه كسى اطالع حاصل نكند، كه بزرگان 
اقامت يزدگرد را در محلى دوردست مغتنم شمرده و خود را از او، كه موافق طبعشان نبود، 

 .»3 «رهايى بخشيده اند

يزدگرد سه پسر بجا گذاشت، شاهپور و وهرام و نرسى. شاهپور را پدر بپادشاهى قسمتى از 
 ارمنستان، كه بايران تعلق يافته بود، نصب كرد وهرام پيش 

______________________________ 
 .107- 108؛ البور، ص 36- 38)- هوفمان، ص 1(

) با داليل تاريخى عدم صحت قول طبرى را، كه 1، يادداشت 76)- نلدكه (طبرى، ص 2(
ميگويد يزدگرد بالفاصله پس از جلوس بتخت مهرنرسه را وزير خود نمود، آشكار كرده 

 است.

 .1، يادداشت 77)- نلدكه، طبرى، ص 3(
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پادشاه عرب حيره، كه خراجگزار شاهنشاه بود، اقامت گزيد. بموجب روايت طبرى او را از 
 و وهرام از حيث »1 «خردى بآنجا فرستاده بودند، تا در هواى خوش حيره نشو و نما كند

 پيدا كرده بود، ليكن اقامت ممتد اين شاهزاده در »2 «حركات و سكنات شباهت تام بعرب 
كشور مجاور گويا تبعيد بوده است، كه در نتيجه اختالف نظر بين يزدگرد و آن فرزند پيش 

. قدر متقن اين است، كه وهرام در مملكت حيره در قصر خورنق، كه بناى آن »3 «آمده بود



، ميزيسته و »4 «را به نعمان لخمى نسبت داده اند و بالشك مربوط بعهدى قديمتر از آن بوده 
در تحت سرپرستى منذر پسر و جانشين نعمان تربيت مى يافته. اين منذر از جانب يزدگرد 

مفتخر بلقب رام اوزوذ يزدگرد (رام افزود يزدگرد- كسى كه شادى يزدگرد را افزون كند) و 
 او بود، »6 « شده بود. اما نرسى پسر سوم يزدگرد، كه از زوجه يهودى »5 «مهشت (اعظم)

احتمال مى رود، كه در زمان فوت پدر صغير بود، زيرا وهرام هم در آن تاريخ بيش از بيست 
 .»7 «سال نداشته است 

بارى اعيان و روحانيون، چون از وجود اين سلطان ناموافق خالص شدند، خواستند از فرصت 
استفاده كنند و قدرت خويش را استوار نمايند. پس بعضى از صاحبان مراتب بيكديگر دست 
اتحاد دادند، تا همه پسران يزدگرد را از پادشاهى محروم كنند. دينورى از ميان آنها اشخاص 

 : و سهم، سپاهبذ بابل »8 «ذيل را نام ميبرد

______________________________ 
  و بعد:86، نلدكه، ص 855)- طبرى، ص 1(

 .91، نلدكه، ص 858)- طبرى، ص 2(

 .2، يادداشت 90)- ر ك نلدكه، طبرى، ص 3(

 .144 و ص 16)- رتشتين، ص 4(

  و بعد.67 و بعد. مقايسه شود با رتشتين، ص 86، نلدكه، ص 855)- طبرى، ص 5(

  را به بينيد.296)- باالتر ص 6(

 .98، نلدكه، ص 863)- طبرى؛ ص 7(

 ، ر ك ضميمه دوم اين كتاب.57)- چاپ گيركاس، ص 8(
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 »1 «(سواد)، كه لقب هزار رفت داشت، يزدگشنسب پاذگوسپان، پيراگ از تخمه مهران؟
 گودرز، دفتردار سپاه، گشنسب آذرويش، ناظر خراج ارضى، پناه خسرو، مدير امور خيريه 

. نكته قابل توجه اينست كه در اين صورت نامى از مهر نرسى وزير مقتدر يزدگرد اول و »2«
وهرام پنجم برده نشده است. شاهپور پادشاه ارمنستان براى گرفتن تخت و تاج به تيسفون 

 او را كشتند و بجاى او شاهزاده خسرو را، كه منسوب بشعبه از »3 «شتافت، ليكن بزرگان 
 دودمان ساسانى بود، بر تخت نشاندند.

اما شاهزاده وهرام نميخواست، كه بدون جنگ جان از كفش بيرون كنند و امير حيره، كه 
سرپرست او محسوب بود، كمك مؤثرى باو كرد. مؤلفين عرب گفته اند، كه اين امير دو 

 تشكيل »5 « از اعراب تنوخ ساكن نواحى حيره »4 «فوج سوار داشت، يكى موسوم به دو سر
. »6 «يافته بود، ديگرى كه دسته سفيد رخشان ناميده ميشد، مركب از افراد ايرانى بود

بهرصورت منذر قوايى مجهز در اختيار داشت و فرماندهى آنرا بپسر خود نعمان واگذار كرد. 
نعمان بطرف تيسفون راند و بزرگان ايران متوحش شده، با منذر و وهرام شروع بمذاكره 

كردند. عاقبت خسرو خلع شد و وهرام بتخت نشست. روايات ايرانى اين واقعه را با افسانه 
آميخته اند و و گويند: وهرام نخست وعده داد، كه بديهاى پدر را جبران كند و يكسال 

بعنوان آزمايش سلطنت نمايد، بعد انتخاب پادشاه را بمشيت الهى واگذارند، يعنى تاج و 
 جامه سلطنتى را در ميان دو شير گرسنه قرار دهند. هر يك از دو تن مدعيان سلطنت،

______________________________ 
 )- در نظر دينورى «مهران» عنوان مقامى بوده است، نگاه كنيد بضميمه دوم.1(

  را به بينيد.155- 156)- روانگان دبير، باالتر ص 2(

 .4، يادداشت 91؛ طبرى، ص 56 ر 1)- موسى خورنى، 3(

 )- شايد معنى آن «داراى دو رئيس» است (؟).4(



  و بعد.18)- رتشتين، ص 5(

) بر اينست، 136)- مصنفين عرب هر دو دسته را با هم ذكر مى كنند و فرض رتشتين (ص 6(
 كه در ابتداى كار هر دو نام بر يك سپاه اطالق ميشده.
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كه آنرا بتواند ربود، شايسته پادشاهى گردد. خسرو امتناع كرد از اينكه وارد آن ميدان شود. 
وهرام پيش رفت و شيران را بكشت و عالئم سلطنتى را برگرفت و آنگاه خسرو و باقى 

حضار بر او آفرين خواندند و تهنيت گفتند. اين افسانه را بالشك از آنجهت اختراع 
كرده اند، تا اين قضيه شرم آور را بپوشانند، كه سپاهى حقير از عرب توانسته است، تصميم 

 بزرگان كشور را بهم زده و پادشاهى را، كه مردود بزرگان بوده، بتخت نشاند.

هيچيك از پادشاهان ساسانى باستثناى اردشير اول و خسرو و انوشيروان و خسرو پرويز؛ مانند 
 ). نسبت به 31وهرام پنجم محبوب عام نبوده است (شكل 

 - سكه وهرام پنجم 31شكل 

 (مجموعه مؤلف)

 همه خاليق خيرخواهى ميكرد و قسمتى از خراج ارضى را بمؤديان بخشيد.

داستانهاى بسيارى در باب چابكى و چاالكى او در جنگ اقوام شمالى و دولت بيزانس و 
عشق بازيها و شكارهاى او نقل كرده اند. اين حوادث اخير، كه غالبا به سبك داستانهاى 

 است، نه فقط در ادبيات بلكه در نقاشى ايران هم رواج و شهرت گرفته »1 «مونس هوزن 
است و قرنهاى متمادى زيور پرده هاى نقاشى و قاليها و انواع منسوجات گرديده است. هنوز 

جامهاى نقره از عهد ساسانيان موجود است، كه نقوش شكارگاه اين پادشاه را بر آن 
 كنده اند. جامى كه متعلق بموزه ارميتاژ لنينگراد



______________________________ 
)1-(Munchausen  
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است، وهرام پنجم را كه از شكل تاجش شناخته مى شود، نشان مى دهد، كه بر شترى سوار 
است و محبوبه جوانى را در پشت خود گرفته است تفاوت مقام اجتماعى بين شاه و آن زن 

را بوسيله اختالف قد آنان معلوم كرده اند. محبوبه از روى ناز و عشوه از شاه تقاضا كرده 
است، كه با تير غزال نرى را به ماده و غزال ماده را بنر تبديل كند. آنگاه پادشاه دو تير بر سر 
غزال ماده زده و پيكانها را در سر حيوان فرو برده است، بقسميكه شبيه دو شاخ شده و بيك 

 دو شاخه، شاخ هاى غزال نر را برداشته است. سازنده جام آن تير را بشكل خاصى »1 «تير
 .»2 «كشيده و پيكان آنرا مانند هاللى رسم كرده است 

وهرام پادشاهى نيرومند و كامران بود و همه كس را باستفاده لذات زندگانى تشويق مى كرد 
 موسيقى را بسيار دوست »3 «و اشعارى بلسان عرب ميسرود و بچندين زبان سخن ميگفت.

داشت و بنوازندگان و خوانندگان دربار حتى مقلدين مقامى عطا فرمود كه روزبار، در 
 يا فروتر از آنها قرار ميگرفتند و بموجب يكى از »4 «رديف عمال عالى رتبه دولت 

افسانه هاى مشهور، اين پادشاه بود، كه قوم لوريان را، كه اجداد فيوج فعلى هستند، از هند 
. طبع سركش و بى آرام او باعث »5 «بايران خواند تا عوام از لذتهاى موسيقى بى بهره نمانند

 شد كه او را ملقب به «گور»

______________________________ 
، 5، چاپ قاهره): فردوسى چاپ مهل، ج 178، ص 1)- ر ك عيون االخبار ابن قتيبه (ج 1(

 .506- 8ص 

)- در باب بقعه غزال (كه حكايت ديگرى راجع بشكار است) و نيز راجع بقصر بهرام گور 2(
در نزديكى همدان، كه ابن قتيبه آنرا توصيف كرده است. ر ك شوارتز، ايران در قرون 



 براى اطالع از مهارت بهرام در تيراندازى ر ك حكايتى، كه جاحظ در 547، ص  Vوسطى،
  و بعد.177كتاب التاج آورده است، ص 

 .555، ثعالبى، ص 191، ص 2)- مسعودى، مروج، ج 3(

 .157، ص 2؛ مسعودى، مروج، ج 28)- جاحظ، كتاب التاج، ص 4(

  و بعد.566؛ ثعالبى، ص 76- 78، ص 6)- فردوسى، چاپ مهل، ج 5(
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كردند. بعد اين تسميه را مربوط به واقعه دانستند، كه در شكار اتفاق افتاد از اينقرار كه 
 روزى بيك تير گورخرى و شيريرا، كه بر پشت او جسته بود، بهم دوخت.

مورخان عهد ساسانى وهرام گور را از مالمت و نكته گيرى معاف نداشته اند؛ مثال بر او خرده 
گرفته اند، كه بيش از اندازه شهوت رانى كرده و در خرج اسراف روا داشته و بامور مملكت 

. لكن در اين شكى نيست، كه چون زمام امور را ببزرگان »1 «توجه چندانى نكرده است 
دولت واگذار كرد، مطبوع و محبوب نجبا و روحانيون شد و قسمتى از شهرت عظيم او را 

 مربوط بهمين محبوبيت نزد بزرگان بايد دانست.

در ميان صاحبان مراتب آن زمان، كسى كه از حيث قدرت و اقتدار رتبه اول را داشت، 
، كه لقب و عنوان هزار بندگ ( «صاحب هزار »2 «وزرگ فرمذار مهرنرسه پسر وزرگ بوده 

غالم») داشت. نسب او بخانواده سپندياذ ميرسيد، كه يكى از هفت خاندان ممتاز بود. 
مورخان عرب و ايرانى، كه ظاهرا اطالعاتشان در اين باب مأخوذ از تاريخ بزرگ ساسانى 

است، او را مردى هوشمند و دانا و صاحب تدبير شمرده اند. عجب نيست، كه مؤلفين 
عيسوى، بجهت توجهى كه اين وزير بديانت زردشتى داشته، نسبت باو كينه ورزيده و 
الزارفرپى او را خائن و دورو و بى رحم خوانده باشد. تعصب و غيرت او نسبت بدين 

زردشتى نه فقط در مورد خصومت با ساير اديان ظاهر مى شد، بلكه در مورد زراعت و 



آبادى، كه موضوع احكام زردشتى است، جدى بليغ مبذول مى داشت. در امالك وسيعى، 
كه در نواحى اردشير خوره و شاپور فارس داشت، قصور متعدد بنا كرد و آتشگاهى ساخت، 

 كه بنام مهرنارسيان موسوم شد و در نزديكى مولد خود آبروان در ناحيه 

______________________________ 
، مسعودى، مروج، 98، نلدكه، ص 863؛ طبرى؛ ص 159 و 30)- جاحظ كتاب التاج، ص 1(

 .557 و بعد؛ ثعالبى، ص 168، ص 2ج 

 .116، نلدكه، ص 872)- طبرى، ص 2(
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 . يكى براى خود و سه ديگر را براى »1 «اردشير خوره چهار قريه با آتشگاه بنا نمود

 - قصر سروستان 32شكل 

 (ديوالفوا، صنعت باستانى ايران)

هر يك از سه پسرش زروانداذ و ماه گشنسب و كاردار تخصيص داد. نخستين را «فراز مرا 
 و آن سه قريه ديگر را هر كدام بنام »2 «آورا خوذايا» (؟) (خدايا نزد من آى) نام داد

صاحبش ناميد از اينقرار: زروان داذان و ماه گشنسپان و كارداران و بعالوه بموجب روايت 
طبرى، سه باغ يكى از نخل و ديگرى از زيتون و ديگرى از سرو نشانيد و از هر نوع، دوازده 

 هزار درخت كاشت. ضمنا طبرى گويد، كه همه اين قريه ها

______________________________ 
 109، نلد كه، ص 869)- اطالعات راجع بمهرنرسه و پسرانش را طبرى آورده است (ص 1(

 و بعد).



)- طبرى در ترجمه عربى جمله فارسى فوق ضمير مؤنث بكار برده است، بنابر قول نلدكه 2(
) سببش اينست، كه لفظ نار در عربى مؤنث است. معذلك 7، يادداشت 111(طبرى، ص 

  اين كتاب، اما راجع بفعل امر آور ر ك به نيبرگ موسوم به 168مقايسه كنيد با ص 

Danielsson octogenario dicatis) Upsal. 1932 (Symbolis Philotogicis 
O. A 

  و بعد.237ص 
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و باغها و آتشگاهها «امروز نيز در دست جانشينان او است و از قراريكه گويند در اين ايام 
خرم و آبادان است»، ولى ما نميدانيم، كه آيا مقصود عصر خود طبرى است يا زمان حيات 

 آن مؤلف مجهولى، كه كتابش مأخذ روايت طبرى بوده است.

در كنار راه كاروانى، كه شيراز را بدار ابجرد و بندر عباس متصل مى كند، ويرانه قصرى 
 اين قصر در زمان سلطنت وهرام پنجم »1 «پيداست، كه سروستان نام دارد. باعتقاد هرتسفلد

بنا شده و ممكن است يكى از ابنيه مهرنرسى باشد. كلمه سروستان هم شايد دليلى بر صحت 
) بناى گنبددارى است، كه بعقيده هرتسفلد نظر بكوچكى 32اين ادعا باشد. اين قصر (ش 

شايستگى اقامتگاه شاهنشاه را نداشته، خاصه كه تاالر بارگاه آن بسيار حقير است. در ديوارها 
در بسيار تعبيه شده و بناى سقف ها نشان ميدهد، كه در آن زمان فن معمارى ساسانى بپايه 

 .»2 «نسبة بلندى رسيده بوده است 

 سه پسر مهرنرسى در زمان حيات پدر خويش بمشاغل عاليه رسيدند.

زروانداذهيربذ شد، كه بعد از مقام موبذان موبذ عاليترين منصب روحانى است. ماه گشنسپ 
رياست امور مالى را دارا بود و لقب واستريوشانساالر يافت و كاردار ارتشتارانساالر يا 

 سپهساالر بزرگ كشور گرديد.



وهرام پنجم نخست با اقوام وحشى شمالى، كه مورخان عرب و ايرانى بدون امتياز همه را بنام 
 بوده باشند. نام »3 «ترك خوانده اند، بجنگ درآمد. محتمل است، كه اقوام مزبور خيونيان 

اين اقوام را، كه از نژاد هون و ساكن دشتهاى شمال مرو بوده اند، در جزء افواجى كه بيارى 
شاهپور دوم آمده بودند، ديده ايم. اين طايفه در دوستى ايران وفادار نماندند. بعد از مرگ 

 شاهپور مكرر بخراسان هجوم 

______________________________ 
؛ زاره- هرتسفلد، سفر باستان شناسى در حوزه 131)- زاره- هرتسفلد، نقوش برجسته، ص 1(

  و بعد.332، ص 2دجله و فرات، ج 

 و بعد) قصر 30، ص 4. ديوالفوا (IV  ،148)- نقوش برجسته، همانجا؛ تاريخ صنايع پوپ 2(
 سروستان را جزو ابنيه هخامنشى محسوب داشته است.

 .52)- چنين است ماركوارت، ايرانشهر، ص 3(
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آوردند و در اين سرحدات دشمن عمده ايرانيان بشمار رفتند. وهرام شخصا بمقابله اين اقوام 
وحشى لشگر كشيد و ظفر يافت. برادرش نرسى در غياب او نيابت سلطنت را بر عهده 

داشت. پس از آنكه در صفحات مشرق آرامش حكمفرما گرديد، نرسى بحكومت خراسان 
 . در اين اثنا دوباره ميان ايرانيان و بيزانس ابواب خصومت مفتوح گرديد.»1 «منصوب شد

عيسويان ايران چون بواسطه وقاحت خود حسن ظن يزدگرد را مبدل ببدبينى كرده بودند، آن 
پادشاه قبل از وفاتش فرمان زجر و تنبيه آنانرا صادر كرد و مجرى فرمان را مهر شاهپور 
موبذان موبذ قرار داد. پس از جلوس وهرام پنجم قتل و زجر شروع شد. سكنه عيسوى 

ممالك مجاور سرحدات غربى دسته دسته بسرزمين بيزانس فرار كردند. مهرشاهپور قبايل 
عرب را بر ضد آنها تحريك كرد و جماعت بسيارى را از عيسويان بقتل رسانيد. اسپهبذ از 



، كه اجراى سياست مسيحيان باو محول بود، از مأموريت خود متنفر »2 «عمال عاليمقام ايرانى 
شده، از امتثال اوامر دولت امتناع ورزيد و عيسويان را در فرار يارى داد و چون خود او ناچار 

 سردار رومى پناه برد، آن سردار فرماندهى قبايل عرب را، »3 «فرار اختيار نمود، به آناتول 
كه تحت تسلط دولت بيزانس بودند، باو واگذاشت. پادشاه ايران از دولت بيزانس تقاضاى 

 استرداد پناهندگان را نمود، لكن اجابت نيافت.

 منجر بجنگ جديدى بين حكومت بيزانس و دولت ايران 421اين بود وقايعى كه در سال 
 شد، اما چندان طولى نكشيد. فرماندهى سپاه ايران با مهرنرسى بود.

______________________________ 
 .43؛ مقايسه شود با ماركوارت- مسينا، فهرست، ص 103، نلدكه، ص 865)- طبرى، ص 1(

)2-(Analecta graeca  البور، ص) اما از روى اسم 117ويرا يك شاهزاده عرب ميداند ،(
اين شخص حدس زده ميشود، كه يا يكى از ايرانيان خاندان اسپاهبذ بود، يا فقط منصب 

 سپاهبذى داشته و در اينصورت اخير هم چنين منصبى را بيكنفر عرب نميداده اند.

)3 -(Anatole  
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) 422روميان رويهمرفته در اين جنگ، تفوق داشتند. بموجب صلحنامه اى كه سال بعد (
امضاء شد، ايرانيان در كشور خود بعيسويان آزادى مذهبى دادند و نظير همين آزادى را 

روميان در حق زردشتيان مقيم بيزانس قائل شدند و اين مطلب بر ابهت ايرانيان افزود، لكن 
عمال چندان اهميت نداشت، قرارداد راجع باداى مبلغى، كه دولت بيزانس براى حفظ معابر 

 قفقاز در مقابل هونها قبول كرده بود، تجديد شد.

 يا 471، كه در »1 «مقارن اين احوال عيسويان ايران بشدت با هم نزاع مى كردند، داديشوع 
آغاز سال بعد بمنصب جاثليقى انتخاب شد، در دفاع خراسان بر ضد اقوام وحشى شمالى 



خدمات ذيقيمتى بشاهنشاه كرده بود، يك فرقه از معاندان كه رئيس آنها «بطاى» نام اسقف 
شهر «هرمزد اردشير» بود، داديشوع را متهم كردند كه اشياء مقدسه را فروخته و مرتكب 

رباخوارى شده و مغان را بزجر و قتل نصارا تحريك كرده است. اين حمله خائنانه با مهارت 
خاصى صورت گرفت و عاقبت داديشوع بامر وهرام بزندان افتاد، و چون بعدا در نتيجه 

اقدامات تئودوسيوس دوم قيصر روم داديشوع آزاد شد، بقدرى از مقام خود تنفر حاصل 
كرده بود، كه ميل استعفاء داشت، لكن پيروان او واسطه شدند و مجمعى كه از سى اسقف 

تشكيل يافته بود، باو مساعدت كرد و تقاضا نمود استعفاى خود را مسترد دارد. اين مجمع كه 
در شهرى از واليات عرب نشين تشكيل شد، از اين حيث مهم بود، كه استقالل فرقه عيسوى 
ايران را در مقابل كليساى بيزانس اعالم مينمود، يقينا مقصود داديشوع از وادار كردن مجمع 
به اظهار اين مطلب آن بود، كه وضع عيسويان مقيم ايران را ثابت تر نمايد. چه بدين ترتيب 

 .»2 «آنها را ديگر متهم بهمدستى با بيزانس نميكردند

پس از مرگ شاهپور برادر وهرام پنجم، كه پادشاه ارمنستان و مطيع دولت ايران بود، 
  (اردشير) اشكانى پسر ورام شاپوه مدت ده سال بر تخت »3 «ارتشس 

______________________________ 
)1-(Dadicho  

 .119- 125)- البور، ص 2(

)3-(Artashes  
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ارمنستان نشست، سپس بدست وهرام خلع شد و از آن ببعد كشور ارمنستان يكى از اياالت 
ايران بشمار آمد و يكى از نجباى بزرگ ايران موسوم به ويه مهر شاهپور بمرزبانى آنجا 

 .»1 «منصوب گرديد



  بعقيده فردوسى بمرگ طبيعى وفات يافت.439 يا 438وهرام پنجم در 

با وجود اين اغلب تواريخ عرب وفات او را در نتيجه عشق بشكار دانسته اند. گويند روزى 
سواره بدنبال گورى اسب مى تاخت، ناگاه در گودال يا چاهى عميق فرورفت و با تمام 

. ممكن است وفات پيروز، كه در »2 «كوششهايى كه كردند، بيافتن جسد او موفق نشدند
 گودالى اتفاق افتاد، موجب تشكيل اين افسانه باشد و همچنين شباهت 

 - سكه يزدگرد دوم 33شكل 

 (موزه ملى كپنهاك)

دو كلمه گور بمعنى قبر و گور بمعنى حيوان وحشى، كه لقب وهرام بود، در ظهور اين 
دخالت داشته باشد. عمر خيام اين جناس را در يكى از رباعيات خود بكار برده است آنجا 

 كه گويد:

 آن قصر كه بهرام در او جام گرفت 
 

 آهو بچه كرد و روبه آرام گرفت 

   
 

______________________________ 
 .81- 806، اكينيان، ص 428- 572)- خالصه تاريخ سياسى ارمنستان در سال هاى 1(

 ) ذكر مى كند.568؛ همين مطلب را ثعالبى (ص 3. يادداشت 103)- نلدكه. طبرى، ص 2(
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 بهرام كه گور مى گرفتى همه عمر
 

 ديدى كه چگونه گور بهرام گرفت 
«1» 

   



 »2 «يزدگرد دوم پسر و جانشين وهرام صفات حسنه پدر را دارا نبود. بموجب روايت طبرى 
در نطق آغاز سلطنت خود چنين فرمود، كه مثل پدر بارعام طوالنى نخواهد داد، بلكه مايل 

است بگوشه رفته و در خير و صالح مملكت بينديشد و در يكى از منابع سريانى نيز اين تغيير 
رسم ذكر شده است، مى نويسد از زمان قديم معمول بود كه هر يك از عمال دولت حق 

داشت در نخستين هفته ماه شخصا بحضور شاه رفته و راجع به بيعدالتى يا اسرافى، كه واقع 
 .»3 «شده، مطالبى بعرض رساند. يزدگرد دوم اين رسم باستانى را برانداخت 

) واقع شد بدون حادثه 422جنگ كوتاهى كه با دولت بيزانس در آغاز سلطنت يزدگرد (
 .»4 «مهمى بپايان رسيد و معاهده صلح در اساس اوضاع سابق تغييرى پديد نياورد

اگر بمندرجات اعمال شهدا بتوان اعتماد كرد، يزدگرد در آغاز نسبت به عيسويان مهربان 
بود، لكن در سال هشتم سلطنت پس از آنكه دختر خود را، كه به زنى گرفته بود، كشت و 

، در رفتار او نسبت بعيسويان تغييرى حاصل شد. در اعمال »5 «چند تن از نجبا را بقتل رسانيد
شهدا اسامى اين اشخاص ذكر نشده، لكن ميتوان حدس زد، كه مقصود كسانى بوده اند، كه 

 عيسويت اختيار كرده يا ميخواسته اند اختيار كنند.

 نميتوان تصور كرد، كه از طرف شاه نسبت بقدرت بزرگان عموما مخالفتى بعمل آمده 

______________________________ 
 )- ر ك آرتور كريستنسن، تحقيقات انتقادى راجع برباعيات عمر خيام 1(

in the Rubaiyat of Umar- i- Khayysm Critical Studies 

تلفظ فارسى جديد است،  gur وهرام در فارسى جديد بهرام شده است.44، شماره 75ص 
 بوده است. gorكه در پهلوى 

 .113، نلدكه، ص 871)- ص 2(

 .50)- هوفمان، ص 3(



 .2، يادداشت 116)- نلدكه، طبرى، ص 4(

 .126. البور، ص 50)- هوفمان ص 5(
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باشد، زيرا كه مورخان عرب و ايرانى كه مندرجات كتبشان، آيينه عقايد روحانيون عهد 
 معرفى مى كنند. نسبت بيهود هم سختگيرى »1 «ساسانى است، او را پادشاهى رحيم و مهربان 

  را عيد نگيرند.»2 « فرمان داد، كه روز سبت 454- 455كرد و در سال 

  نسبت بعيسويان ارمنستان سختى بسيار كرد.»3 «اين شهريار از سال دوم سلطنت خود

 آورده، كه يزدگرد تمام اديان كشور خود را مطالعه »4 «اليزه در اين باب نكته جالب توجهى 
كرد و آنها را با ديانت زردشتى سنجيد و آيين عيسويان را نيز فراگرفت از كلمات اوست كه 

فرمود: «بپرسيد، دقت كنيد به بينيد، هر كدام بهتر بود ما آنرا اختيار مى كنيم». بعقيده اين 
نويسنده متعصب ارمنى، پادشاه اين سخن را بقصد فريب و بنابر دورويى مى گفت، ولى 

بعقيده ما، اگر اين روايت صحيح باشد، كار اين شهريار اقدامى بسيار مستحسن براى كشف 
 حقيقت اديان آن عصر بوده است.

اين قبيل كارها در تاريخ پادشاهان ساسانى سابقه دارد. چنانكه ديديم شاهپور اول و هرمزد 
اول بكيش مانى عالقه پيدا كردند و بعدا خواهيم ديد، كه آيين مزدك تا چه اندازه در كواذ 

اول تأثير كرد. بهرحال يزدگرد دوم پس از مقايسه اديان مختلفه بديانت زردشت باقيماند و 
مهر نرسى، كه دشمن صعب عيسويان بود، زمام امور كشور را در دست نگاه داشت. ولى 

صحت روايت اليزئوس مورد ترديد است. بعقيده آكينيان كتاب اليزئوس، بصورتى، كه 
امروز در دست ما است، تحريفى است از نسخه اصلى، كه موضوعش شرح جنگ ارمنستان 

 بوده است و آنچه در نسخه كنونى به يزدگرد دوم منصوب است، مربوط به 551در سال 
 خسرو اول انوشيروان ميباشد.



______________________________ 
 .113، نلدكه، ص 871)- طبرى، ص 1(

 .1، يادداشت 114)- نلدكه، طبرى، ص 2(

 .184، ص 2)- النگلوا، ج 3(

  و بعد.187)- ايضا، ص 4(
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پيشرفت آيين عيسى در ارمنستان از مدتى پيش باعث اضطراب دولت ايران شده بود و 
زمامداران ايران دريافته بودند، كه تا اختالفات مذهبى در بين است، تصاحب ارمنستان امرى 

ناپايدار و بى ثبات خواهد بود و مهرنرسى شخصا طرفدار اجراى فشار و تضييق بود. نتيجه 
مشاوراتى، كه بين شاهنشاه و مهرنرسى و صاحبان مراتب عاليه و رؤساى ديانت زردشتى 

، كه »1 «واقع شد، فرمانى بود، كه مهرنرسى بنام شاه به نجباى ارمنستان ابالغ كرد. الزار فرپى 
ظاهرا نيم قرن پس از وقايع مذكور ميزيسته، آن اعالميه را بشرح ذيل نقل كرده است: «... ما 
[اصول ] ديانت خود را، كه متكى بر حقيقت و مبتنى بر اساس و قواعد محكم است، نوشته و 
براى شما فرستاديم. ميل داريم شما، كه وجودتان براى كشور تا اين اندازه مفيد و براى ما تا 

اين حد عزيز است، كيش مقدس و حقيقى ما را بپذيريد و ديگر در آن ديانت، كه همه 
مى دانيم باطل و بى فايده است، باقى نمانيد. بنابراين پس از استحضار از اين فرمان بدون اينكه 
خياالت ديگرى در خاطر خطور دهيد، بايد اصول ديانت ما را بطيب خاطر بپذيريد. ما در راه 

موافقت تا آنجا پيش آمديم، كه بشما اجازه داديم، كه ديانت موهوم خود را، كه تا امروز 
موجب خرابى كار شما شده است، براى ما بنويسيد. اگر شما با ما هم اعتقاد شويد، گرجيان 

 .»2 «و آلبانى ها ياراى آن نخواهند داشت، كه از فرمان ما سرپيچى كنند»



مى توان حدس زد كه منضم باين فرمان ورقه بوده است حاكى از اصول مهمه ديانت 
مزداپرستى. بارى اساقفه عيسوى و معاريف روحانيان ارمنى مجتمع شدند تا در اين باب راى 
بزنند. الزار نام حضار اين مجلس را ذكر كرده و معلوم ميشود مأخذ معتبرى در دست داشته 

است. جوابى كه از روى كمال وقاحت و جسارت باين نامه داده اند، در كتاب الزار درج 
 : (ما هنگامى »3 «شده و بعض مطالب آنرا ذيال ميآوريم 

______________________________ 
 .275- 76، ص 1)- آكينيان، 1(

 .281، ص 2)- النگلوا، ج 2(

)- راجع باشاعه مذهب مسيح در بين مردم قفقاز ر ك پيترس، مبادى عبادى عيسويت در 3(
 .5- 58، ص 60جلد  Analectsa Bollandianaگرجستان طبق روايت دينى، در
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كه در حضور شاهنشاه بوديم، مغان را، كه مقنن شما بشمارند، مورد استهزاء قرار مى داديم: 
حال نيز اگر ما را مجبور كنيد، كه نوشته هاى آنان را بخوانيم و گفتارى را بشنويم، كه ابدا 

قابل توجه و شايسته تفكر ما نتواند بود [همچنان باستهزاء مغان مى پردازيم ]. از اين رو محض 
حفظ احترام شما آن نامه را [كه موجب استهزا مى شد] باز نكرديم و دستخط شما را 

نخوانديم. زيرا دينى كه مى دانيم تحقيقا باطل است و [نتيجه ] اوهام مشتى مجانين و ابلهان 
بيش نيست و تفصيل موهومات آنرا علماى مزور شما شرح داده اند، هرگز قابل پيروى 
نشناخته و اصول آنرا شايسته استماع و قرائت نميدانيم. در هر حال خواندن شرايع شما 

 موجب خنده ما ميشود.

هم قانون، هم قانونگزار، هم پيروان قانون در نظر ما شايسته استهزاء هستند. از اينجاست، كه 
ما برخالف امرى كه كرده ايد، اصول ديانت خود را ننوشته و نزد شما نفرستاديم. ما شريعت 



ناپاك شما را اليق خواندن و انديشيدن ندانسته ايم و به حكم عقل كاملى، كه شما داريد، 
حق اين بود، كه قبال اين نكته را در نظر گرفته و تير استهزاء ما را بجانب خود سر نميداديد 
ما چطور مى توانيم دين حق و شريعت الهى خود را در برابر جهل شما عرضه كنيم و آن را 
هدف استهزا و دشنام شما قرار دهيم. اما راجع باصل دين خود اجماال گوييم، كه مانند شما 
عناصر و خورشيد و ماه و باد و آتش را نمى پرستيم و اين همه خدايانى كه شما در زمين و 

آسمان داريد، ستايش نمى كنيم، بلكه يكتا خدايى را عبادت مى نماييم. كه آسمان و زمين و 
 »»1 «هر چه در آنهاست، آفريده اوست ...

______________________________ 
)- ديگرى از مورخان ارمنى موسوم به اليزئوس بتفصيل فرمان مهرنرسه را نقل كرده، كه با 1(

صورت مذكور مباينت دارد. در اين فرمان شمه از اصول زردشتى و انتقاداتى درباره عقايد 
مسيحى مسطور است و در پايان آن چنين حكم شده است، كه يا از عقايد مذكور تبرى 

جويند يا خود را بمحكمه عالى تسليم نمايند. همچنين مورخ صورت تبرى نامه مفصلى را، 
در يك مقاله مختصر و بسيار  Meilletكه كشيشان ارمنى نگاشته اند، نقل نموده است. ميه 

  و ما بعد) خواسته-548، ص 1909روشنى (مجله آسيايى، سال 
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يزدگرد پس از وصول جواب اساقفه، رؤساى خاندان هاى بزرگ ارمنى را طلب كرده همه را 
 بزندان فرستاد. اينان در عين حال كه باطنا با خداى خود

______________________________ 
است ثابت كند، كه مندرجات كتاب اليزه و همچنين كتاب از نيك، كه او نيز اصول عقايد 

مغان را تقريبا با همان عبارات اليزه بيان كرده، هر دو يك شرح قديمى است، كه در باب 
آيين مزديسنى وجود داشته (بنابر مذهب زروانيه) و مطالب اين منبع قديم در ترجمه حال 

شهداى سريانى و در عبارت مشهورى از تئودر موپوستى. بنقل فوتيوس، ديده ميشود و اين 
نظر ميه را در  Maries را ببينيد). ماريس 172از منبع بسيار معتبرى نقل شده است (باالتر ص 



پاريس)، تأييد كرده است - Le Deo d'Eznki de Kelb كتابيكه راجع بازنيك نوشته (
) هم 797، ص 2و موضوع را از ريشه مورد تحقيق قرار داده است و بعدها آكينيان (ص 

بهمان كار پرداخته است من با تصديق قول دو دانشمند مذكور تصور ميكنم روايتيكه الزار 
فرپى آورده است، در كليات صحيح است و روحانيون عيسوى ارمنستان آن نامه را كه 

حاوى شرح عقايد زردشتيان بوده، نديده انگاشته و حتى باز هم نكرده اند. اگر اينطور باشد، 
بايد گفت چون در زمان اليزه متن فرمان مهرنرسه موجود نبود، مورخ مذكور براى رفع 

نقيصه پيش خود هم شرح اصول عقايد زردشتى و هم رد آنرا سراپا ساخته است و اين دو 
ظاهرا هرگز وجود خارجى نداشته است و براى ساختن شرح عقايد زردشتيان از يك رساله 

 يك رساله عيسوى)، كه مأخذ يادداشتهاى 280، ص 95(بعقيده شدر، مجله شرقى آلمان، 
تئودور موپوستى و ازنيك و ديگران نيز بوده است، اقتباساتى كرده است. با وجود اينها نامه 

مجهول مهرنرسى، كه اليزه نقل كرده است، داراى اهميت است، نه تنها از جهت اطالعاتيكه 
مربوط بدين زردشت در عهد ساسانيان ميدهد، بلكه چون نشان مى دهد، كه در نظر 

زردشتيان كداميك از عقايد نصارى بيشتر منفور بوده است، اين موارد اختالف همانست، كه 
در مجاهدات قلمى و مناظرات بين زردشتيان و نصارى در اعمال شهداى ايران، كه بزبان 

 سريانى است، ذكر شده است.

مثال مطالب ذيل: اين عقيده نصارى خطا است كه گويند خيرات و شرور عالم از يك فاعل 
است و خدا غيور و حسود است و براى يكدانه انجير، كه از درختى كنده شد، مرگ را 
 آفريد و نوع بشر را گرفتار آن نمود. «اين قسم حسد حتى در ميان بشر هم وجود ندارد،-
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عهد كرده بودند، كه دين خويش را نگاهدارند، چنين وانمود كردند، كه «مصمم به قبول 
عقايد كفرآميز يزدگرد هستند». يزدگرد كه در آن زمان بجنگ كوشانيان، يعنى اقوام 

وحشى كه مالك سرزمين كوشان بودند، سرگرم بود «حيله ارامنه را درنيافت». مناصب و 
امالك بزرگان ارمنستان را واگذار كرد، لكن چند تن از شاهزادگان را بعنوان گروگان 



نگاهداشت و بيش از هفتصد تن از مغان را برياست «رئيس مغان» براى دعوت ارامنه بدانجا 
 گسيل فرمود.

مقارن اين احوال يزدگرد پادشاه قبايل هون موسوم به چول را، كه در شمال گرگان سكنى 
  از او نام برده شده است، شكست داد.»1 «داشت و در اعمال شهدا

______________________________ 
تا چه رسد بروابط خدا و خلق. يكى ديگر از خطاهاى عيسويان اينستكه گويند كه خدا يعنى 

خالق آسمان و زمين باين عالم آمده و از دوشيزه مريم نام، كه شوهرش يوسف بود، متولد 
 Pantheros)پانتروس  Panthourشده، در صورتيكه عيسى مسيح در حقيقت پسر فانتور

) بوده است و 2، يادداشت a 191، ص 2طبق يك روايت قديمى يهود، نگاه كنيد النگلوا، 
بنابراين از طريق نامشروع بوجود آمده است. از جمله تناقض گويى عيسويان اينكه رؤساى 

روحانى آنان گويند، خوردن گوشت گناه نيست، ولى خودشان از خوردن آن امتناع ميكنند، 
و گويند زن گرفتن مباح است. اما خود از نظر كردن بنسوان احتراز ميكنند؛ گويند 

 جمع آورنده مال گناهكار است و در مدح فقر راه مبالغه ميپمايند.

مصائب روزگار را دوست دارند و از رفاه و نعمت گريزانند؛ از توانگرى متنفرند و نام افتخار 
را هيچ و ناچيز ميدانند، جامه فقرا مى پوشند و اشياء عادى را بيش از اشياء گرانبها محل توجه 

قرار ميدهند؛ مرگ را مى ستايند و حيات را تحقير مينمايند. پيدا شدن اطفال را عيب 
 ).191، ص 2مى شمارند و عقيم بودن را موجب تأسف مى دانند و غيره (النگلوا، ج 

. از نيمه دوم قرن پنجم 56 و بعد؛ ماركوارت، ايرانشهر، ص 277 و ص 50)- هوفمان، ص 1(
خاقان چول در بلخان واقع در مشرق خليج كرسنودسك اقامت داشته است (ماركوارت- 

 ).43 و بعد و ص 38مسينا، فهرست، ص 
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در اين كشور كه تسخير كرد، شهرى بنام شهرستان يزدگرد تأسيس نمود و سالى چند در 
 ، نزديك تر»1 «آنجا اقامت گزيد تا بسرحدات، كه دستخوش غارت وحشيان بود

 - ايران امبارگبذوه دين شاهپور34شكل 

 (زاره، صنايع ايران قديم)

 »2 «باشد. سپس هجوم قبايل هون يا خيون موسوم به كيداريان به ناحيه طالقان واقع در مشرق 
 او را مجددا مجبور بجنگ نمود.

در اين اثناء بزرگان ارمنى شورش كردند و روحانيون عيسوى جهاد را اعالن نمودند، ولى 
 »3 «مانند هميشه رقابت خاندانهاى بزرگ ارمنستان مانع اين اقدام مشترك شد. وزگ 

سيونيكى، كه يكى از معروفترين شاهزادگان ارمنى و مرزبان ارمنستان بود، نسبت بايرانيان 
وفادار ماند و بديانت زردشت گرويد سالها جنگ داخلى اوضاع ارمنستان را پريشان داشت. 

 شورشيان از امپراتور روم يارى جستند،

______________________________ 
 .50)- هوفمان، ص 1(

چنين نام يافته اند. مقايسه شود با مارتين،  Kidasa)- بمناسبت نام پادشاهان كيدار2(
 of Kidara and the Little Kushans Coinsسكه هاى كيدار و كوشانيان صغير

 . Stpple ent for 1937 -38 Numismaticدر

)3-(Vasag  
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 ولى نتيجه نداد، زيرا دولت بيزانس مشغول دفاع سرحدات خود و دفع هونها بود.



اين اقدام ارامنه ابواب صلح را با دولت ايران مسدود كرد. افواج ايرانى شكست يافتند و 
وزگ اسير شد و جبرا بديانت عيسى بازگشت. آنگاه يزدگرد، كه در لشگركشى خود 

 شورشيان را در 415بنواحى كيداريان چندان نصرتى نيافته بود، سپاه بارمنستان كشيد و بسال 
جنگ سختى مغلوب كرد و رؤساى آنها را با روحانيون بزرگ بايران آورد و وزگ كه هم 
در نظر ايرانيان و هم در نظر ارمنيان خيانتكار محسوب مى شد، زيرا كه مرتكب قتل و نهب 

بسيار شده بود، از مرزبانى خلع گرديد. دست او را از تمام امالكش كوتاه كردند. پادشاه به 
) امرداد تا روحانيون عيسوى را، كه محبوس بودند، 34ويه دين شاهپور ايران انبارگذ (ش 

 هالك كنند.

معذلك مرزبانان ايرانى، كه بحكومت ارمنستان منصوب مى گرديدند؛ سعى وافر در بهبودى 
اوضاع آن كشور مبذول ميداشتند. پس از مرگ يزدگرد آزادى مذهب مجدد در آنجا 

 برقرار شد.

عيسويان سريانى هم از اختالفات مذهبى رنج بسيار ديدند. رويهم رفته زجر و آزار عيسويان 
باندازه عهد شاهپور عموم و شمول نيافت. يزدگرد در زمان جنگ با پادشاه چول، ظاهرا 

نسبت بسربازان عيسوى نظر خوشى پيدا نكرده بود، آنان را از لشگر براند و پس از بازگشت 
از تيسفون به بعضى از بزرگان فرمان داد، كه معروفترين عيسويان واليات مغرب را بزندان 

، »1 «افكنند، تا انكار دين خود كنند. اين بزرگان عبارت بودند از تهم يزدگرد مغان اندرزبذ
. داشت، و سورن، كه در »2 «آذرافروزگرد، كه در واليت ارزنان منصب سروشورزداريگ 

، داراى مقام دستور همداذ بود. اكثر محبوسين از »4 « زاب صفير»3 «اسقف نشين بيث گرمانى 
 انكار

______________________________ 
  كتاب حاضر.141)- ر ك ص 1(

)2-(Sroshavarzdarigh .از كارداران عاليمقام قضايى 



)3-(Beth Garmai  

  و بعد.253)- هوفمان، ص 4(
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 بقتل رسيدند. يوحنان مطران 446مذهب خود ابا كردند و پس از شكنجه هاى سخت در سال 
، كه يكى از مهمترين شهداى عيسوى است و »1 «نيز در زمره آنان كشته شد. سال بعد پثيون 

در نواحى كوهستانى ماد و ناحيه دجله دعوت او پيشرفت بسيارى حاصل كرده بود، شكنجه 
شد و بقتل رسيد و سر او را بر سخره اى گذاشتند واقع در قرب شاهراهى كه تيسفون را 

 .»2 «بنواحى شرقى كشور متصل مى نمود

 بمرگ 447يزدگرد در سنوات آخر سلطنتش بسختى گرفتار جنگ كيداريان بود و در سال 
طبيعى فوت شد. پسر ارشدش هرمزد سوم، كه با لقب شاهنشاهى در سگستان حكومت 

داشت، بتخت نشست، لكن برادر كوچك او پيروز ادعاى سلطنت داشت و با سپاهى، كه از 
 نواحى شرقى آورده بود، به هرمزد، كه در رى 

 - سكه پيروز35شكل 

 (موزه ملى كپنهاك)

، حمله برد. در مدت جنگ اين دو شاهزاده، مادرشان، كه دينگ نام »3 «اقامت داشت 
 داشت، در تيسفون سلطنت مى كرد. اكنون مهرى موجود است، كه صورت 

______________________________ 
)1-(Peshion  

  و بعد.126؛ البور، ص 43- 68)- هوفمان، ص 2(



، 117 و ص 115، نلدكه، ص 872)- اينكه در بعضى از روايات عربى (ر ك طبرى، ص 3(
) آمده است، كه پيروز از پادشاه هفتاليان سپاهى بيارى خود گرفت، افسانه است 3يادداشت 

و منشاء آن ظاهرا تقليد از سرگذشت كواذ پسر فيروزبذ، كه با پادشاه هفتاليان عقد مودت 
بست و شرح آن پايين تر بيايد، هنگام مرگ يزدگرد دوم هنوز هفتاليان بمرزهاى ايران 

 ).57نرسيده بودند (ماركوارت. ايرانشهر، ص 
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 بحروف پهلوى در آن كنده »2 « (ملكه ملكه ها)»1 «اين ملكه با اسم و لقبش بانبشنان بانبش 
شده است. اين بانو تاجى بر سر دارد، كه برفراز آن گيسوانش بشكل گويى با نوار كوچكى 

بسته شده است، گوشواره، كه داراى سه مرواريد است، در گوش و گلوبند مرواريدى در 
 .»3 «گردنش ديده مى شود و گيسوان مجعدش بچندين رشته بافته و فروهشته است 

در روايات ايرانى از احساسات مذهبى و معلومات پيروز راجع بديانت مزداپرستى بتفصيل 
سخن رفته است، پس ميتوان حدس زد، كه روحانيون زردشتى او را بسيار محترم 

، بعالوه رهام نامى از دودمان مهران، كه سرپرست او بود و يكى از »4 «مى شمرده اند
مقتدرترين صاحبان مناصب بشمار ميرفت، او را يارى ميداد. رهام بجنگ هرمزد شتافت و او 
 را شكست داد. هرمزد اسير شد. بنابر روايت اليزئوس رهام او را كشته، پيروز را بتخت نشانيد

»5«. 

 نگذشت. دفاع از سرحدات شمال و مشرق »2 «) چندان بآسايش 459- 84سلطنت پيروز (
، كه در اثر خشكسال پديد آمد، بر مصائب »6 «مستلزم اعمال نظامى بود و قحطى مطلولى 

جنگ افزود. اقداماتى، كه پيروز براى جلوگيرى از قحط نموده، در روايات مذكور است. 
 گويند از قسمتى از خراج چشم پوشيد و براى 

______________________________ 
)1-(Banbishnan Banbishn  



)- چنانكه هرتسفلد گويد اين عنوان ملكه مى رساند، كه در اين فاصله دينگ زمامدار 2(
 قدرت سلطنتى بوده است.

)3-(Mordtmann  ،582، ص 31 و بعد و 201، ص 28مردتمان، مجله شرقى آلمان ،
 .636 و 262 و لغت شماره 75هرتسفلد پايكولى، ص 

 .4، يادداشت 118، نلدكه، ص 872)- طبرى، ص 4(

 .248، ص 2)- اليزه، النگلوا، 5(

  سال طول كشيد.7)- بروايت مورخان عرب 6(
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  اسقف عيسوى به آكاس »2 «. در نامه اى كه برصوما»1 «توزيع ذخائر گندم قرارى گذاشت 
، اشاره مى كند، كه مدت دو سال است، »4 « نوشته است 485 جاثليق در حدود سال »3«

 .»5 «واليات شمالى دچار قحطى سخت است 

در زمان سلطنت پيروز يهوديان گرفتار قتل و آزار شدند و سبب آن انتشار اين خبر بود، كه 
يهود دو تن از موبدان زردشتى را زنده پوست كنده اند. اين كشتار ظاهرا در شهر اصفهان، 

، شدت فوق العاده »6 «كه آنوقت هم مثل امروز مسكن جماعت كثيرى از بنى اسرائيل بود
 يافت.

عالم مسيحيت در آن موقع راجع بيكى از مسائل اصولى خود در مجادله شديد افتاده بود. 
نسطوريان معتقد بودند، كه مسيح دو طبيعت مجزا از يكديگر داشته، يكى انسانى ديگر 

ربانى، و حال آنكه (يعقوبيان) قائل بودند، كه اين دو طبيعت در ذات مسيح وحدت يافته 
 است.



نسطوريان و يعقوبيان اگرچه بر ضد آريائى ها، كه مورد تنفر هر دو آنها بودند، متحد شده 
 بودند، لكن در عين حال كينه شديدى نسبت بيكديگر داشتند.

اين مشاجره در مكتب الرها، كه عيسويان ايران در آنجا علم الهى مى خواندند، شدت فوق 
 استاد مشهور اين مكتب، كه از نسطوريان غيور بود، در سال »7 «العاده داشت و چون ايبس 

 وفات يافت، فرقه مخالف غلبه كرد و علماى نسطورى از آن شهر اخراج شدند. در ميان 457
ايشان چند نفر طلبه جوان بود، كه مخالفين آنها را القاب توهين آميز داده بودند، از قبيل 

 «خفه كننده پشيز» يعنى مفتخور و «نوشنده 

______________________________ 
 .201، نلدكه، ص و بعد. مقايسه شود با باالتر ص 873)- طبرى، ص 1(

)2-(Barsauma  

)3-(Acace  

 )- پايين تر را ببينيد.4(

  و بعد.144)- البور، ص 5(

 .41، ترجمه ص 56؛ حمزه چاپ گوتوالد، ص 4، يادداشت 118)- نلدكه، طبرى، ص 6(

)7-(Ibas  
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چركاب» و «خنزير كوچك» و غيره، يكى از آنها لقبى داشت، كه نوشتن آن شرم آور 
است». غيورتر از همه برصوما بود، كه او را «شناور بين آشيانه ها» ناميده بودند و در مجمع 

) با چنان حرارتى از اصول نسطورى دفاع كرد، كه اساقفه 499 (»1 «موسوم به «راهزنى افز»
اخراج او را خواستار شدند. بسيارى از اين طالب در ايران بمنصب اسقفى رسيدند. 



معاندينشان آنها را متهم بفسق و فجور و همه نوع خيانت كردند. برصوما، كه ظاهرا آدمى 
جاه طلب بوده و در هر حال شخصيتى مبرز داشته، تا اندازه اى مساعدت پيروز را جلب كرد، 
و جدى تمام هم بديانت مسيح هم بشاهنشاه خدمتها كرد. پيروز بالشك نه روحانيون لجوج 

و سوداوى عيسوى را دوست ميداشت، نه ديانت آنها را محترم ميشمرد، لكن ميديد كه از 
اصول نسطورى استفاده سياسى بسيار مى توان برد، زيرا عيسويان ايرانى را از هم كيشان آنها 

 سياستى پيش »2 «كه در آنسوى سرحد غربى ايران بودند، دور ميكرد. وقتى امپراطور زنون 
گرفت، كه مذهب يعقوبى را در زير پرده بى طرفى پنهان مينمود، يعنى وانمود كرد، كه از دو 

مذهب فوق هيچيك را تقويت نخواهد كرد، برصوما كه در اين وقت مطران نصيبين و 
مفتش افواج سرحدى شده بود، باتفاق چند نفر از مطرانهاى ديگر انجمنى در نصيبين تشكيل 

 را خلع كنند، »3 «دادند. در اين انجمن چنين تصميم گرفته شد، كه جاثليق موسوم به بابوائى 
چه عدم كفايت او مشهور خاص و عام بود. بابوائى در عوض برصوما و پيروان او را تكفير 

كرد. مجادله شدت يافت و عاقبت بابوائى محبوس شد و او را بانگشت بنصر آويزان كردند 
و آنقدر تازيانه زدند تا مرد. بين برصوما و رفيق او آكاس ( «خفه كننده پشيز») هم، كه پس از 

بابوائى بمقام جاثليق رسيد. توافق كاملى وجود نداشت. برصوما به بهانه هاى گوناگون از 
 .»4 «حضور در مجمعى، كه آكاس ميخواست در سلوكيه منعقد كند، عذر آورد

______________________________ 
)1-(Ie brigandage d .Ephese  

)2-(Zenon  

)3-(Babowai  

 .131- 144)- البور، ص 4(
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*** دولت بيزانس در قرن پنجم گرفتار اغتشاشاتى بود، كه در اثر هجوم اقوام وحشى پيش 
مى آمد و چندان از براى ايران خطر نداشت و چنانكه ديديم ساسانيان نيز با هجوم وحشيان 

  و فارغ نبودند.»1 «سر و كار داشتند

پيروز در آغاز سلطنت خواست كيداريان را بتأديه خراج مجبور كند كيداره پادشاه اين قوم 
امتناع ورزيد و مجددا جنگ درگرفت. در تواريخ مذكور است، كه پادشاه ايران با 

 پسر و جانشين كيداره از طريق صلح پيش آمد و پيشنهاد كرد، كه خواهر »2 «كونگخاس 
 . بهرحال جنگ مداومت يافت.»3 «خود را بزنى باو بدهد

پيروز قيصر روم را دعوت كرد، كه باو مبلغى كمك كند، شايد بر كيداريان غالب آيد و 
 و اقوام وحشى ديگر را، كه از معابر قفقاز داخل گرجستان و »4 «تهاجمات قوم ساراگور

ارمنستان شده بودند، دفع نمايد، اما ظاهرا اين تقاضاى متوالى اجابت نيافت. با وجود اين 
پيروز بطور قطعى كيداريان را مغلوب كرد و آنان بهدايت كونگخاس هجرت كردند و در 

، كه از ايالت كانسوى چين آمده »5 «قندهار ساكن شدند. اما قوم ديگرى موسوم به هفتاليان 
 بودند، به نواحى تخارستان، كه تازه 

______________________________ 
)- راجع بروابط ايران با اقوام شرقى در زمان سلطنت پيروز ر ك تفحصات ماركوارت، 1(

  و بعد.55ايرانشهر، ص 

)2-(Kungkhas  

)- احتمال ميتوان داد، كه اين مطلب افسانه باشد. پيروز بجاى خواهرش زن ديگرى را 3(
براى كيداره فرستاد و باين ترتيب او را گول زد. اين يكى از قصص رايجه در ايران است 

(مثال مقايسه شود. با حيله، كه آمازيس فرعون مصر در حق كمبوجيه بكار برد، هرودوت، 
). همين حكايت راجع بخسرو اول در روابطش با خاقان ترك نقل شده است. 1، بند 3كتاب 

 .4، يادداشت 57ر ك ماركوارت، ايرانشهر، ص 



)4-(Saragure  

) 9 و 7، سطر 215در بندهشن ايرانى (انكلساريا، ص  Heftsalan)- هفتاالن 5(
 ، مقايسه شود با بيلى،- Haital، عربى هيطل  Hetal، فارسى هيتل  Hep't'alبارمنى 
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كيداريان از آنجا رفته بودند، هجوم آوردند. هفتاليان را، كه «هونهاى سفيد» نيز ناميده اند، 
. به روايت پروكوپيوس اين طايفه از حيث سفيدى »1 «نميتوان تحقيقا از اقوام هون شمرد

پوست و زندگى مدنى با اقوام هون اختالف داشته اند. پيروز با اين دشمن جديد شروع 
بجنگ كرد و مغلوب و اسير شد. ناچار شهر طالقان را، كه قبل از غلبه او بر كيداريان شهر 
سرحدى مستحكمى بود، تسليم كرد و متعهد شد كه از آنجا تجاوز نكند و هم مجبور شد 

 بوعده پرداخت غرامت جنگ، آزادى خود را بخرد.

 پسرش كواذ دو سال بعنوان گروگان در دربار پادشاه هفتاليان ماند، تا تمام مبلغ پرداخته شد
 . اين »3 «. بعد پيروز با وجود ممانعت سپاهبذ وهرام مجددا با هفتاليان وارد جنگ شد»2«

______________________________ 
 و بعد چند سكه از هفتاليان را مى شناسيم، كه روى آن 946)، ص 1932 (4، 6بولتن شرقى، 

خطوطى با حروف كوشانى، كه از الفباى يونانى مشتق شده، منقوش است. چند سكه هم 
، خطوط  H .F .I .Junkerاست. ر ك يونكر Brahmiبخط هندى معروف به براهمى 

)گزارش اكادمى  Die heph talilitisehen Munzinschriftenمسكوكات هفتالى-
  و بعد).641، ص 1930پروس، 

) خيونيان ابتدا باسم «هون سفيد» 8، يادداشت 55)- بنابر قول ماركوارت (ايرانشهر، ص 1(
 خوانده ميشدند و اين عنوان به بعد هفتاليان اطالق شده است.



)- بنابر استيليتس دروغى، پيروز دو بار پس از شكست در جنگ اسير هفتاليان شده است 2(
 اما ظاهرا اين مطلب غلط است.

)- در منابع عربى و فارسى، كه به خوذاى نامگ منتهى ميگردند، اسم اين پادشاه 3(
، آمده  Khushunvaz، يا خشنواز Akhshuvan، اخشوان  Akhshunyarاخشنوار

است، و نام اصلى او در خط عربى تحريف گرديده است. در بندهش ايرانى (انكاريا، ص 
است، اما چون  Khshunvaz) اين اسم بخط پهلوى ديده ميشود و ظاهرا شبيه خشنواز215

آن عبارت در فصلى از بندهش واقع شده، كه اكثر مطالب آن مأخوذ از نگارش هاى مختلف 
) بنابراين كلمه 61- 65فارسى و عربى خوذاى نامگ است، (كريستنسن، كيانيان، ص 

مذكور را هم نميتوان معتبر شناخت. چنين بنظر مى آيد، كه در زير همه اين تحريفات، كلمه 
، كه در سغدى بمعنى «شاه» است، پنهان باشد. اين حدس از مولر  Khshevanرا خشيون 

، يادداشتها) مقايسه شود با هنينگ، كتاب دعا و اعتراف 108، ص 1است (متون سغدى، ج 
 .95ص 
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. سپاه ايران، كه در بيابانى پيش »1 « عاقبتى بسيار وخيم يافت 484لشگركشى در سال 
مى رفت، كامال مغلوب دشمن، بلكه معدوم شد. پيروز بقتل رسيد و جسد او هرگز بدست 

نيامد. بموجب روايات مورخين عرب و ايران اين شاهنشاه با بسيارى از سربازانش در 
حفره هايى افتادند، كه پادشاه هفتاليان كنده بود. راست يا دروغ اين روايت بسيار قديم است، 

. يكى از دختران »2 «زيرا الزارفرپى، كه از مؤلفين معاصر او بوده، بآن قصه اشاره كرده است 
پيروز بدست پادشاه هفتاليان افتاد، كه او را به حرم خود فرستاد. هفتاليان داخل مملكت ايران 

شدند و چندين ايالت را با شهرهاى مرو الرود و هرات تصرف كردند و خراجى ساليانه بر 
 ،»3 «ايرانيان تحميل نمودند



، كه »4 «مقتدرترين نجباى ايران دو تن بودند، يكى زرمهر يا سوخرا از خانواده بزرگ قارن 
 اصال شيرازى و حكمران ايالت سگستان بود و لقب هزارفت 

______________________________ 
)- در باب جنگ پيروز با هفتاليان افسانه عاميانه چندى مذكور است. مثال گويند پيروز 1(

سوگند خورده بود از سرحد دولتين نگذرد و براى اينكه قسم خود را نشكند، سنگى را كه 
عالمت مرز بود پيشاپيش لشگر بحركت آورد. (يا بروايت ديگر بوسيله پنجاه فيل و سيصد 

مرد جنگى برجى را كه بهرام پنجم براى نشانه سرحد ساخته بود، در جلو سپاه بحركت 
نيز  ZoPyrosدرآورد.) در روايات ايرانى جنگ پيروز با هفتاليان حكايت قديمى زوپورس 

 و ما بعد. (بنابر 117، ص 1داخل شده است ر ك ابن قتيبه، عيون االخبار، چاپ قاهره، ج 
؛ مقايسه 1 و يادداشت 124 و بعد و 128، نلدكه 875 و 878روايت سير العجم) و طبرى، ص 

  و ما بعد.209، ص 13شود با گابريلى، مجله ايتاليائى مطالعات شرقى، 

 .351، ص 2)- النگلوا، ج 2(

 .60- 63)- ر ك ماركوارت، ايرانشهر، ص 3(

)- چنين بنظر مى آيد، كه سوخرا نام خانوادگى شاخه اى از دوده كارن بود، كه زرمهر نيز 4(
 .2، يادداشت 140 و ص 3، يادداشت 120بدان منصوب بود؛ ر ك نلدكه، طبرى، ص 
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. الزار فرپى حكايت »1 «داشت، ديگر شاهپور، كه از مردم رى و خاندان مشهور مهران بود
مى كند، كه اين دو سردار با لشگر بسيار در ايبرى و ارمنستان بجنك مشغول بودند و همينكه 

خبر مرگ پيروز بآنها رسيد، معجال به تيسفون شتافتند، تا نفوذ خود را در انتخاب پادشاه 
جديد بكار ببرند. والش برادر پيروز انتخاب شد و در زمان سلطنت اين پادشاه فرمانرواى 

 رئيس ياغيان ارمنى صلح كرد. ارمنيان »2 «حقيقى ايران زرمهر بود. او با وهن مميكونى 



مى توانستند از موقع استفاده كنند و شرائط صلحى، كه وهن تحصيل كرد، نشان مى دهد، كه 
عيسويان متعصب تر از زردشتيان بوده اند، زيرا نه فقط وهن آزادى كامل ديانت مسيح را 

طلب كرد، بلكه درخواست نمود كه ديانت زردشت در ارمنستان ملغى شود و آتشكده هاى 
. پس از تحصيل مطالب فوق، وهن با زرمهر مساعدت كرد تا زرير »3 «آنجا را خراب كنند

(بزبان ارمنى زاره) برادر پيروز و والش را، كه مدعى سلطنت بود، مغلوب و بكوهستان 
  و وهن مرزبان ارمنستان گرديد.»5» «4 «متوارى نمودند و در آنجا زرير دستگير و مقتول شد

______________________________ 
اين نام را مورخان عرب و ايرانى بطور مختلف ذكر كرده اند. (سوخرا، سوخران، سوخر 

 Sokhraeيا Sokhralيا شايد Sokhraghسوفراى و غيره) شكل پهلوى آن سوخرگ 
، گزارش شعبه ادبى آكادمى امپراطورى علوم  Iمى باشد. (ر ك نلدكه، مطالعات ايرانى،

  و ما بعد.)413، ص 1888وين، 

 .326، ص 2 و بعد. الزار، النگلوا، ج 127، نلدكه، ص 878)- طبرى، ص 1(

 .139، نلدكه ص 885؛ طبرى، ص 352 ص 2)- الزار، النگلوا، ج 2(

)3-(Vahan  

 .360، ص 2)- الزار. النگلوا، ج 4(

 و بعد. پروكوپيوس والش و جاماسب، پسر پيروز را با 443، ص 2)- الزار، النگلوا، ج 5(
هم اشتباه نموده و كواذ را جانشين بالفصل پيروز دانسته است در باب وقايع ارمنستان در 

  و شخصيت وهن ر ك پيترس سوسنيك مقدس 484- 85سالهاى 
Sousanik -درAnalecta Bollandiana (5391 ج )و بعد.278، ص 3  

 399ايران در زمان ساسانيان، ص: 



موقع خيلى سخت بود. ايران بواسطه تسلط پادشاه هفتاليان دچار خوارى و خفت شده بود. 
 كه زرمهر او را »1 «بهمين مناسبت سردار ايرانى موسوم به گشنسپداذ ملقب به نخوارگ 

مأمور مذاكره با ارمنيان نموده بود، در ضمن صحبت با وهن چنين گفت: «او (يعنى پيروز) 
كشورى چندان بزرگ و آبادان و مستقل را تسليم هفتاليان كرد و تا تسلط اين طايفه باقى 

». بهترين »2 «است، كشور ايران از قيد عبوديت و زنجير هولناك اسارت نجات نخواهد يافت 
افراد سپاه هالك شده بودند و دولت در خزانه خود پولى، كه حقوق سپاهيان را كافى باشد، 

مورخان ايران براى حفظ آبروى قوم خود قصه اى ساخته اند، كه زرمهر از پادشاه هفتاليان 
انتقام كشيد و عاقبت با آن طايفه صلحى شرافتمندانه كرد، زيرا پادشاه هفتاليان مجبور شد، 
كه تمام غنائمى را كه در جنگ اخير از پيروز گرفته بود، پس بدهد و دختر او را نيز مسترد 
دارد، اما در حقيقت اين دختر مسترد نشد و پادشاه هفتاليان از او دخترى پيدا كرد، كه بعد 

 .»3 «زوجه كواذ اول پادشاه ساسانى گرديد

والش ظاهرا مردى نيك نهاد و خوش نيت بود، كه قصد داشت ملت را خوشبخت كند. 
حكايت كنند كه چون از ويرانى مزرعه آگاه مى شد، دهقان را مجازات مى نمود، زيرا 

مى گفت او با روستاييان چندان همراهى نكرده است، تا بعلت فقدان وسائل معاش ناچار 
 نيز از نيات حسنه و سالمت نفس والش تمجيد »5 «. مؤلفين عيسوى »4 «ترك اوطان گفته اند

كرده اند. با وجود اين والش مردى نبود، كه كشور ايران در آن وقت بوجود او احتياج وافر 
 داشت. ناخرسندى بزرگان 

______________________________ 
 .35- 36)- ر ك ص 1(

 .57، ص 2)- الزار، النكلوا، ج 2(

. منابع آن عصر از اين جنگ و انتقام هيچ ذكرى 3، يادداشت 130)- نلدكه، طبرى، ص 3(
 نكرده اند.



 .134، نلدكه، ص 883)- طبرى، ص 4(

 .151، ص 2)- ر ك مثال ميشل سريانى ترجمه شابو، ج 5(

 400ايران در زمان ساسانيان، ص: 

 و پس از چهار سال سلطنت والش را خلع و كور كردند و كواذ پسر پيروز »1 «تعميم يافت 
 »2 «).488را بر تخت سلطنت نشانيدند (

، كه ظاهرا مصالح سياسى در نظر »3 «بال شك محرك اصلى اين انقالب زرمهر بوده است 
داشته زيرا كواذ چندين سال پس از شكست پيروز نزد پادشاه هفتاليان بعنوان گروگان بسر 

برده بود و روابط نيكويى با آن طايفه داشت. ايرانيان اميد داشتند، كه انتخاب او از فشار 
هفتاليان بكاهد. ظاهرا پس از نصب كواذ با وجود اينكه كما فى السابق هفتاليان از ايران 

 ، در روابط آنها سهولتى ايجاد شد.»4 «خراج مى گرفتند

______________________________ 
)- در كتاب منسوب به استيليتس آمده است، كه والش پول براى پرداختن بلشگر نداشت 1(

و روحانيون زردشتى را نسبت بخود خشمگين كرده بود، «چون در نقض قوانين زردشتى 
، 53مى كوشيد، و مى خواست در شهرها گرمابه بسازد». در كتاب «سلطنت كواذ اول» (ص 

) نسبت بصحت اين روايت، در آن قسمت كه مربوط به ساختن حمامهاست، 2يادداشت 
اظهار ترديد كرده ايم، معذالك بايد گفت، كه اين مسئله در آن عصر شهرت داشته است. در 

كتاب منسوب به استيليتس آمده است، كه كواذ اول پس از فتح آميدا، چون در آن شهر 
گرمابه هاى يونانى را ديد، فرمود در همه شهرهاى ايران هم نظير آنرا بسازند. در نظر 

زردشتيان استحمام در آب گرم گناه محسوب ميشد (ارداى و يرازنامگ)، معذلك چنين 
پيدا است، كه اوستاى ساسانى استحمام آب گرم را مجاز كرده باشد، بشرط آنكه در حفظ 

 بنابر 1، فقره 27پاكى آتش احتياطات مخصوصى مرعى شود (دينكرد، كتاب هشتم، فصل 
 دزدسر نزد نسك).



)- بنابر بعضى از منابع مأخوذ از روايت خوذاى نامگ كواذ در موقع جلوس طفل بوده 2(
و فردوسى كواذ در  Malalaاست، ولى اين مطلب خالى از صحت است؛ بنابر روايت ماالال

  سال سلطنت درگذشت.40 يا 43 سالگى پس از 80 سالگى يا 82سن 

 ).1، يادداشت 143(نلدكه، طبرى؛ ص 

 )- دينورى (و نهايه)؛ فردوسى.3(

 )- پروكوپيوس مدت تسلط هفتاليان را بر ايران دو سال ميداند و بعقيده او كواذ-4(

 401ايران در زمان ساسانيان، ص: 

در زمان سلطنت والش، برصوما در دربار تقرب داشت و سفرى بقسطنطنيه كرد تا جلوس 
والش را رسما اعالم كند و هنگام مراجعت مأموريتى از طرف پادشاه باو محول و ناچار 

چندى براى تصفيه امور سرحد در نصيبين ماند و اين مأموريت را بهانه جديدى قرار داد، 
براى اينكه در انجمنيكه آكاس دعوت كرده بود، حاضر نشود. معذلك مجمع مزبور در 

سلوكيه منعقد شد، اما فقط دوازده اسقف در آن شركت كردند. بعضى از آنها مانند گابريل 
اسقف هرات از راه بسيار دور آمده بودند. سه قانون مهم در آنجا بتصويب رسيد و اصول 

مذهب نسطورى مذهب قطعى و منحصر عيسويان ايران شد. رهبانان را در اجراء مراسم دينى 
از رقابت با كشيشان منع كردند و بروحانيون قدغن نمودند، كه نذر تجرد نكنند، زيرا كه 

احتراز از زن فقط براى صومعه نشينان مجاز بود. اين تصميم اخير نيز قدمى در راه موافقت با 
 مزداپرستان بود، كه بسيار از عزوبت و تجرد متنفر بودند.

برصوما بر حسب ميل پيروز «مثل همه ايرانيان» زن اختيار كرد. براى اين ماده سوم از 
تصميمات انجمن سلوكيه، موجبات اختالفى نيز ذكر كردند و اهميت اين ماده سوم را كه 
تحريم تجرد باشد، با داليل بسيار بيان نمودند و گفتند: رسم قديم كه اجتناب از مزاوجت 



بود، «باعث رواج فحشاء و منكر شده، تير استهزاء بيگانگان را بجانب نصارى جلب 
 مى نمود». مقصود از بيگانه ايرانيان است.

______________________________ 
آنقدر توانايى يافت، كه توانست از اداى خراج امتناع ورزد. چنانكه ديديم پروكوپيوس از 
چهار سال سلطنت بالش ذكرى نكرده است. در واقع چنين بنظر مى رسد، كه ايران تا زمان 

خسرو اول خراجگزار هفتاليان بود. زيرا سكه هاى نقره از بالش و كواذ و خسرو اول يافته اند، 
كه روى آنها بخط كوشانى و هفتالى نوشته شده است و بنابر راى ماركوارت (ايرانشهر، ص 

 ) اين سكه ها براى تأديه خراج هفتاليان ضرب مى شده است.62- 63

 ص 1930مقايسه شود با كتاب يونكر راجع بمسكوكات هفتاليان، گزارش آكادمى پروس، 
  و ما بعد.656
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و چيز ديگر، كه عيسويت مشرق را از عيسويت غرب جدا ميكرد، تأسيس مكتب روحانيان 
در نصيبين بود. پس از آنكه مكتب الرها كامال دستخوش عقايد نسطورى شد و بامر زنون 

 مشهور به »1 «امپراطور منحل گرديد، برصوما اين مدرسه را تأسيس كرد. عالمه نرسس 
«مبروس» برياست مكتب نصيبين انتخاب شد و اين مكتب از آن ببعد مركز اصول نسطورى 

 اتفاق افتاد، 495محسوب گرديد. مرگ برصوما و فوت خليفه جاثليق آكاس، كه در حدود 
 .»2 «نشانه ختم يكى از مهمترين ادوار عيسويت ايران است 

براى توضيح روابط بين عيسويت و ديانت رسمى ايران در قرون چهارم و پنجم بذكر 
. عيسويت در عهد ساسانى هميشه، حتى در »3 «عباراتى چند از زاخو مبادرت مى ورزيم 

سخت ترين دوره هاى زجر و تعدى، مجاز بوده است، اگرچه گاهى بعضى از جوامع عيسوى 
 در شهرها و دهات دستخوش آزار عمال ايرانى ميشده اند.



 در پايتخت كشور ايران 420 و 410عيسويان اصول دينى خود را در انجمنهاييكه در سنوات 
تشكيل يافت، با حضور دو نفر نماينده دولت امپراطورى بيزانس برقرار نمودند، كه يكى 

 »6 « افرعت »5 « بود و ديگرى آكاس اسقف آميدا»4 «ماروثا اسقف ميافارقين (ميفرقط)
خطب و مواعظ خود را در سخت ترين ايام جور و تعدى، كه نسبت بعيسويان در زمان 

 شاهپور دوم جارى بوده، نوشته است و معذلك اثرى 

______________________________ 
)1-(Narses  

 .143- 152)- البور، ص 2(

)- راجع بوضع حقوقى عيسويان در دولت ساسانى، گزارش هاى سمينار السنه شرقيه، ج 3(
  و ما بعد.72، ص 2، جزوه 10

 

Von den reehtlichen Verhaltnisssen der Christen im 
Sassaanidenreich. Mttteilungen des Seminars fur. Orientalische 
Sprachen. 

)4-(Maipherqat  

  و بعد.101، 93، 89)- در باب آكاس ر ك البور، ص 5(

)6-(Aphraat  

 403ايران در زمان ساسانيان، ص: 

در اين رساالت ديده نمى شود، حاكى از اينكه اجراء مراسم ديانت عيسوى در آن عهد بطور 
عادى و بدون مانع جريان نداشته باشد. فشار هميشه متوجه علماى دين مسيح بوده، اما هيچ 



گفته نشده است، كه عامه عيسويان را زجر يا مجبور بارتداد نموده باشند. ظاهرا عيسويان چه 
در كشور ايران چه دولت امپراطورى روم، در روابط حقوقى بين خود، تابع قانون سريانى و 

. كشتارهاى بزرگ »2 « بوده اند، كه ظاهرا آنرا با عرف محل وفق ميدادند»1 «رومى موسوم به 
ندرتا اتفاق مى افتاد غالبا عيسويان ميتوانستند بآرامى در تحت هدايت معنوى جاثليقان و 

 اسقفان خود زيست كنند.

*** كتب اعمال شهدا از اين حيث، كه حاوى مطالبى راجع بحقوق جزائى و بطور كلى 
تشكيالت عدليه آن زمان مى باشد، مخصوصا جالب توجه است. پس از آنكه باستعانت 

تأليف عالمانه دكتر البور مجادالت بزرگ مذهبى قرون چهارم و پنجم را اختصارا ذكر 
كرديم، بسيار طبيعى است، كه در اينجا مواردى را، كه در دسترس هست، براى توضيح اين 

 مطلب جمع كرده بنگاريم.

عموما عدالت در ايران باستان مقام بسيار جليلى داشته و از زمان هخامنشيان قرائن كافى در 
دست هست، كه پادشاهان جدا مراقب حسن جريان قوه قضايى و درستكارى قضات بوده اند. 

در زمان ساسانيان هم نام قاضى احترامى بسزا داشته و مردمانى مجرب و عادل را بر مسند 
قضا مى نشاندند، كه احتياج بمشورت نداشته باشند و طريقه روميانرا استهزا مى كردند، كه در 
پشت سر قضات جاهل. اشخاص فصيح و دانشمند قرار ميدادند، كه در مواضيع حقوقى فتوا 

 .»3 «دهند

______________________________ 
)1-(Ieges Constantlni Theodosii Leonis  

  و ما بعد:80)- زاخو، ص 2(

 و ما بعد دينكرد (كتاب هشتم، فصل 70، فقره 6، بند 23)- آميانوس مارسلينوس، كتاب 3(
 بروايت از نكاذم نسك) نيز گويد كه شايسته منصب قضا كسى است، كه از 74بيستم، فقره 



قانون آگاه باشد. در هوسپارم نسك شرح مفصل ترى از وظيفه عدالت قاضى و واجبات دينى 
 اين منصب مسطور بوده است.
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چنانكه ديديم وظيفه ميانجى و حكم- شايد منحصرا در اموريكه مربوط به نژادگان باشد- 
، اما از آنجا كه »1 «يكى از هفت منصب موروث دودمانهاى ممتاز بشمار مى رفته است 

طبيعت دين پارسى مقرر است، كه دين و اخالق با حقوق بمعنى قضائى، متحد است، قوه 
داورى بمعنى اخص بايستى متعلق بروحانيان باشد، بعالوه روحانيان همه علوم را بخود 

تخصيص و انحصار داده بودند. قضات- داذوران را در رديف دستوران و موبدان و هيربدان 
 مى گفتند. »2 «نام برده اند. رئيس كل داذوران را «قاضى دولت» يا شهرداذور يا داذورداذوران 

يكنفر ملقب به آيين بذ (كه رئيس محافظين عادات رسوم بشمار مى رفت) ظاهرا كارهاى 
. محاكم هر ناحيه را يكنفر قاضى روحانى اداره ميكرد و بطور »3 «قضايى انجام ميداده است 

 كلى مراقب بود، كه احكام و اعمال رؤساى غير روحانى ناحيه نيز كامال موافق عدالت باشد.

 يا مستمع »4 «از مأمورين عاليرتبه نواحى، كه اختيار قضايى داشتند، يكى سروشورزداريگ 
. هر قريه يك مرجع قانونى فروترى داشته، كه »5 «روحانى و ديگر دستور همداذ بوده است 

رياست آن با دهقان يا قاضى مخصوصى بوده، كه بآن قريه ميفرستاده اند. گاهى از حكام 
، ليكن راجع بعمل و حدود اختيارات اين »7 « نام برده شده است »6 «صلح شاهريشت 

 مامورين 

______________________________ 
  را نگاه كنيد.128)- باالتر ص 1(

 و ما بعد) ظاهرا از 85 و ما بعد، 65، 44)- واديا، «سورسخون». شهر داذورى داذوران (ص 2(
 تركيب دو اصطالح شهر داذور و داذورى داذوران اشتباها بوجود آمده است.



 .213)- برون، منتخب اعمال شهداى ايران، ص 3(

)4-(Sroshavarzdarigh  

- هوفمان اصطالح دستور همداذ را چنين معنى كرده است: «كسيكه 51)- هوفمان، ص 5(
قدرت قضايى او مانند دستور است». اگر اين قول هوفمان را بپذيريم، بايد گفت، كه دستور 

) اين لفظ را دست بر هم 438كارهاى قضايى را عهده دار بوده است. نلدكه (طبرى، ص 
يعنى «كسيكه دستها را متصل ميكرده است» خوانده است. بعقيده من قول هوفمان را بايد 

 ترجيح داد.

)6-(Shahrisht  

 )- يعقوبى، ر ك باالتر اوايل فصل ششم.7(

 405ايران در زمان ساسانيان، ص: 

 بين قضاتى، كه ده، يازده، »1 «اطالعى نداريم. بموجب كتاب اوستايى سنكاذوم نسك 
دوازده، سيزده، چهارده، پانزده سال علم فقه تحصيل كرده باشند: امتيازى قائل شده اند، 

ظاهرا تصميمات و احكام حقوقى هر يك از آنان بر حسب درجه اعتبار مختلفى داشته است. 
 محول بود. از آن گذشته »2 «قوه قضايى لشگرى بيك قاضى مخصوص ملقب به سپاه داذور

ميتوان حدس زد، كه بسيارى از مأمورين قضايى، كه مناصب مخصوصى داشتند، موبد يا 
 .»3 «هيربذ بوده اند، چنانكه ميدانيم هيربذان گاهى به عنوان قضاوت فتوايى ميداده اند

قوه عاليه قضايى بشاهنشاه اختصاص داشت و اين فقط امر فرضى و نظرى نبود، چه روايات 
متعدد موجود است، كه بر عدالت خواهى پادشاهان ساسانى گواهى ميدهد. گفتار پادشاهى 

قابل نقض نبود، بنشانه اين نقض ناپذيرى، چون پادشاه با كسى پيمان مى بست، كيسه اى پر 
. اگر كسى در مراجع عدليه محلى »4 «نمك مى كردند و شاه مهر نگين خود را بر آن مى نهاد

بحق خود نمى رسيد، همواره ميتوانست بشاه رجوع كند و بمقصود خود برسد. لكن شاه دور 



بود و بسختى بحضور او نائل مى شد، معذلك چنين ذكر كرده اند، كه اكثر پادشاهان ايران 
در بعضى مواقع مخصوص سوار اسب شده، بر بااليى مى ايستادند و از آنجا همه جماعتى را، 
كه در صحرا گرد آمده بودند، مى نگريستند و به دعاوى رسيدگى ميكردند و سبب اين بود 

كه: «چون پادشاه جايى بنشيند و آنجا با دهليز و در بند و پرده دار بود، صاحب غرضان و 
 .»5 «ستمكاران مظلومان را باز دارند و پيش پادشاه نگذارند

______________________________ 
 .9، فقره 43)- دينكرد. كتاب هشتم، فصل 1(

 .136، ص 1)- هوبشمان، صرف و نحو ارمنى، ج 2(

 .156، ص 2)- مسعودى، مروج. ج 3(

؛ پروكوپيوس؛ جنگ ايران، كتاب اول، 268- 69، ص 1)- فوستوس بيزانس، النگلوا، ج 4(
 .113، ص 1866، ر ك پاتكانيان؛ مجله آسيايى 4بند 

 (مقايسه شود با برون، 12، ترجمه ص 10)- نظام الملك، سياست نامه، چاپ شفر، ص 5(
 ).220، ص 1900مجله پادشاهى، 

 406ايران در زمان ساسانيان، ص: 

عالوه بر اين چنين معلوم است، كه پادشاهان نخستين ساسانى سالى دو بار در اعياد نوروز و 
 و ورود همه كس را از خرد و كالن آزاد ميفرمودند. چند روز »1 «مهرگان بارعام ميدادند

قبل از طرف شاه اعالم ميشد، كه بارعام خواهد داد، تا شاكى و متشكى عنه خود را براى 
جواب دادن آماده كنند. پس آنگاه پادشاه بموبد [ان موبد] امر ميداد، كه مردمانى امين و 

مطمئن در مدخل قصر قرار دهد، تا كسى از دخول متظلمان ممانعت نكند و اعالم مى نمود، 
كه هر كسى در اين موقع مانع شود، از اينكه مظلومى شكايت خود را عرض كند، نسبت 

بخدا و پادشاه مرتكب گناهى عظيم شده و از امان قانون محروم خواهد بود. پس آنگاه 



مردان را داخل مى كردند؛ نخست بشكاياتى، كه طرف آن شخص پادشاه بود، رسيدگى 
 مى نمودند.

شاه موبذان موبذ و [ايران ] دبيربذ و نگاهبان كل آتشكده ها (هيربذان هيربذ) را احضار 
ميفرمود و سپس برميخاست و از تخت فرود ميامد و پيش موبذان موبذ بداورى بدو زانو 

مى نشست و ميگفت «هيچ گناهى نيست نزد خدايتعالى بزرگتر از گناه پادشاهان و حق 
گذاردن پادشاهان نعمت ايزد تعالى نگه داشتن رعيت است و داد ايشان دادن و دست 

ستمكاران از ايشان كوتاه كردن»، پس چون پادشاهى راه بيداد سپارد، زيردستان او خود را 
 مجاز خواهند دانست و اين عبارت را بر »2 «در خراب كردن آتشكده ها و شكافتن دخمه ها

زبان جارى مى كرد: «من كه بنده ناچيزى بيش نيستم در برابر تو قرار گرفته ام چنانكه تو فردا 
 در برابر خدا قرار خواهى گرفت:

اگر تو جانب خدا نگاهدارى، خدا نيز جانب تو نگاهدارد، اما اگر جانب دارى از شاه كنى 
خدا ترا كيفر دهد». موبذان موبذ در پاسخ مى گفت: «اگر خدا سعادت بندگان خود را 

بخواهد، بهترين مرد مملكت را براى آنها انتخاب ميكند و اگر مشيت او تعلق گرفته باشد، 
كه منزلت پادشاه را بنماياند، كلماتى بر زبان او جارى ميكند شبيه آنچه تو آالن بر زبان 

 راندى». سپس بدعوى رسيدگى مى كردند، اگر

______________________________ 
  اين ترجمه.196- 200)- ر ك ص 1(

 )- عبارت «دزديدن كفن مردگان از تابوتها» متعلق به عقايد اسالميست.2(

 407ايران در زمان ساسانيان، ص: 

حكم بقصور پادشاه صادر ميشد، بايستى جبران و تدارك كند و گرنه شاكى را حبس 
ميكردند و او را مجازاتى عبرت انگيز نموده اعالم ميكردند، كه «اينست سزاى كسى كه 



خواسته است بشاه نسبت ظلم بدهد و بكشور زيان رساند». پس از ختم اين عمل قضايى 
پادشاه برميخاست و بتفصيل خدا را شكر و ثنا ميگفت. آنگاه مجددا تاج بر سر مى نهاد و بر 

 .»1 «تخت مى نشست و از شاكيان ديگر دعوت مى نمود، كه شكايات خود را عرض كنند

اين روايت مسلما تا حدى متكى باسناد تاريخى است، زيرا كه ادعاى روحانيون زردشتى را 
مى رساند، كه خود را در همه محاكم مى خواسته اند قاضى و حكم جلوه دهند، حتى در 

دعوايى كه طرف مقتدرترين شخص مملكت باشد. منابع تاريخى ما ضمنا خاطر نشان 
مى كنند، كه رسم مزبور را يزدگرد اول لغو كرد و او در نظر روحانيان زردشتى منفورترين 

، كه در ابتدا رسم ساسانيان اين بود، »2 «پادشاه ساسانى است. در اعمال شهدا مذكور است 
كه هفته اول هر ماه همه كس حق داشت نزد مأمورين دولت رفته، از ظلمى كه درباره او 

شده شكايت كند و دعاوى خود را، كه رسيدگى نشده باشد، بشاه عرض نمايد. اين رسم را 
يزدگرد دوم (نه يزدگرد اول) نسخ كرد و در تاريخ طبرى نيز روايتى هست، كه اين نكته را 

 .»3 «تأييد مى كند

 و اجتماع «نيكان» يعنى مجموعه »4 «مبانى حقوقى عهد ساسانى كتاب اوستا و تفاسير آن 
، »6 «. ظاهرا مجموعه قانونى بمعنى اخص وجود نداشته »5 «فتاوى علماى روحانى بوده است 

 لكن از خالصه نسكهاى اوستاى ساسانى، كه در كتاب 

______________________________ 
؛ شرح مختصرتر در سياست نامه نظام الملك، چاپ شفر: 157- 163)- جاحظ، تاج، ص 1(

  و ما بعد.56، ترجمه ص 38- 39ص 

 .50)- هوفمان، ص 2(

  اين ترجمه.306- 307)- ر ك ص 3(

 .73- 74)- زند، ر ك باالتر ص 4(



 .69، فقره 20)- دينكرد، كتاب هشتم، فصل 5(

 .6)- بارتلمه، زن در حقوق ساسانى، ص 6(

 408ايران در زمان ساسانيان، ص: 

دينكرد موجود است، چنين استنباط مى شود، كه چندين نسك شامل مسائل حقوقى بوده 
است. خالصه كه در دينكرد است، از روى اوستاى ساسانى و تفاسير آن تشخيص شده و 

تاريخ آن ظاهرا عهد خسروان است. اين تفسير مشتمل بر تفاسير قديمتر بوده، كه توضيحات 
جديدى بر آن افزوده اند. بنابراين مطالبى، كه راجع باصولى قضائى در دينكرد آمده، غالبا 

 مأخوذ از آراء مفسرين قديم است و طرز عمل قضائى زمان ساسانيان را معلوم ميدارد.

 در دست است و بارتلمه بخشى از »1 «قطعاتى كه از كتاب فقهى ماذيگان ى هزار داذستان 
آن را ترجمه و شرح كرده است، در امور تملك و ازدواج و حقوق خانوادگى بطور كلى 

بحث ميكند، كه ما آنها را بفصل بعد ارجاع ميكنيم. مؤلف آن كتاب گفته است كه در 
دعاوى حقوقى رأى موبذان موبذ بر ديگران تفوق داشته و از اين عبارت استنباط ميشود، كه 

، فايق بوده و در اين مورد »2 «رأى او در حقوق جنائى نيز، كه در اينجا مورد بحث ماست 
 هم فتواى موبذان موبذ بيش از سوگند تأثير داشته و غير قابل نقض بوده است.

 ذكرى از محاكم مختلطى شده، كه مركب از »4 « و دزدسر نزد»3 «در نسكهاى نكاذوم 
قضات مختلف الدرجه بوده است. قانون براى احضار شهود مهلتى معين ميكرده و مدت 

. مقرراتى نيز براى جلوگيرى از مردمان »5 «دعوى بوسيله نظامنامه ثابتى محدود بوده است 
 دغل و ستيزه كار، كه دعاوى را بدرازا ميكشانيدند و كارها را آشفته ميكردند، وضع شده بود

  و نيز ممكن بود، كه شخص از قضاتى، كه محض اجراء غرضى امور»6«

______________________________ 
 .75)- ر ك باالتر ص 1(



  و بعد.29، ص 4)- بارتلمه، حقوق ساسانى، ج 2(

 .16- 20)- دينكرد، كتاب هشتم، فصل 3(

 .21- 27)- ايضا كتاب هشتم، فصل 4(

 .12- 15، فقره 22)- ايضا، كتاب هشتم، فصل 5(

 .27، فقره 20)- ايضا كتاب هشتم، فصل 6(

 409ايران در زمان ساسانيان، ص: 

 .»1 «مشكوك را يقينى و امور يقينى را مشكوك جلوه داده باشد، شكايت كند

 »2 «در صورتيكه نسبت بتقصير يا بى تقصيرى متهم شكى واقع مى شد، كار را بامتحان (ور)
. اين امتحان از حيث شدت داراى »3 «محول مى كردند و اين رسم بسيار اهميت داشت 

. مثال »5 « و آن را عادتا بر دو نوع ميدانستند «امتحان سرد» و «امتحان گرم»»4 «درجات بود
امتحان گرم (ور گرم يا گرموگ وريه) عبارت بود از عبور از ميان آتش، كه در داستان 

 وصف آن بطور شاعرانه آمده است. »7 « و داستان «ويس و رامين»»6 «سياوش پسر كيكاوس 
نوع هيزمى، كه در اين امتحانها بكار مى رفت، مطابق قواعد خاصى معين مى شد و در ضمن 

. در زمان شاهپور دوم آذربد پسر »8 «اجراى امتحان تشريفات مذهبى نيز بعمل ميآمد
مهرسپند براى اثبات حقانيت گفتار خود، بنابر روايات موجوده، خود را مورد نوع ديگر 

. امتحان سرد (ورسرد) ممكن »9 ««ورگرم» قرار داد، يعنى فلز گداخته بر سينه خود ريخت 
 »10 «بود بوسيله شاخه هاى چوب مقدس بعمل آيد. در اين صورت آن را بر سموگ وريه 

 . يك نوع »11 «مى ناميدند

______________________________ 
 .10، فقره 22)- ايضا كتاب هشتم، فصل 1(



)2-(Ordatlie  

 ، و ما بعد (به نقل از سكاذم نسك).3، فقره 42)- ايضا، كتاب هشتم، فصل 3(

 .65، فقره 38)- سكاذم نسك، دينكرد، كتاب هشتم، فصل 4(

 .6، فقره 42)- ايضا، كتاب هشتم، فصل 5(

  و بعد).502 و بعد (بيت 550)- فردوسى، شاهنامه، چاپ وولرس؛ ص 6(

  و ما بعد.136، ص  W .N .Lees)- ويس و رامين چاپ ليس 7(

 .41، فقره 20)- دينكرد، كتاب هشتم، فصل 8(

) 16 ر 15 شايست نى شايست (15)- قطعات پهلوى، كه وست بچاپ رسانيده مثال فصل 9(
، ص 3 (وست متون پهلوى، ج 70 ر 10؛ شكندگمانيك ويزار، 376، ص 1متون پهلوى، ج 

) مقايسه شود با 74، ص 5 (وست، متون پهلوى، ج 50، فقره 5، فصل 7)؛ دينكرد كتاب 171
 .163باالتر ص 

)10-(Baresmoghvarih  

 .12، فقره 20 و فصل 38، فقره 19)- دينكرد، كتاب هشتم، فصل 11(

 410ايران در زمان ساسانيان، ص: 

ديگر از امتحان بسيار قديم، كه در ضمن ايراد قسم اجراء مى شد، نوشيدن آب گوگردآلود 
 و ما بعد) ذكر شده و اصطالح سوگند 54 ر 4بوده اين رسم حتى در كتاب ونديداد هم (

خوردن، كه امروز در زبان كنونى ايران بمعنى قسم ياد كردن، استعمال ميشود و معنى تحت 
اللفظ آن «نوشيدن آن گوگردآلود» است، يادگارى از آن عادت قديم مى باشد. ظاهر چنين 
است، كه در زمان ساسانيان استعمال آب گوگردآلود هنگام اجراى قسم فقط صورت ظاهر 



. يك مأمور مخصوص از عدليه ملقب به ورسردار در حسن جريان «امتحان» »1 «بوده است 
 .»2 «نظارت مى كرده است 

 از نامه تنسر اطالعاتى چند راجع باصول مجازات تحصيل مى توان كرد.

عقوبات بر سه گونه جرم مترتب بود: يكى ميان خداى عزاسمه و بنده كه «از دين برگردد و 
بدعتى احداث كند در شريعت»، و يكى ميان برادران دنيا «كه (يكى) بر ديگرى ظلم كند». 

در قرون نخستين عهد ساسانى، كيفر جرم هاى نخستين و دومين يعنى كفر و عصيان و خيانت 
و فرار، اعدام عاجل بود و مجازات جرائم نسبت به «برادران دنيا» از قبيل دزدى و راهزنى و 

. بنابر گفته هاى آمين »3 «هتك ناموس و جور و غيره، جزاى بدنى سخت يا اعدام بود
. وى گويد: «ايرانيان از قانون »4 «مارسلن مجازاتهاى تأديبى آنوقت خيلى سخت بوده است 

هراس بسيار در دل دارند، قوانينى كه مخصوصا براى كيفر خيانت پيشگان و فراريان جنگ 
وضع شده، بسيار سخت است. از جمله قوانين بسيار ناهنجارى جارى است مثال جنايت يك 

 فرد مستلزم 

______________________________ 
  و ما بعد.7. ص 2)- بارتلمه، حقوق ساسانى: ج 1(

)- در خصوص احترام قول و پيمان بدون خوردن سوگند و راجع بمجازات پيمان شكنان ر 2(
 .14- 15، ص 2ك بارتلمه. علم لهجه هاى ايرانى متوسط، ج 

 .16- 17 و بعد؛ مينوى، ص 523 و بعد و 219، ص 1894)- دارمستتر، مجله آسيايى، 3(

 .81، قطعه 6، بند 23)- كتاب 4(

 411ايران در زمان ساسانيان، ص: 

 مقرراتى هست راجع باشخاصى كه »1 «هالك همه خويشانش مى شود». در نكاذوم نسك 
متهم ببعضى گناهان شده اند و طرز تعقيب آنان را ذكر كرده است مثل سرقت و راهزنى و 



خسارات مختلف و قتل و زنا و تهديد بزنا و توقيف غير قانونى و محروم نمودن از خوراك 
و كاستن مزد كارگران بر خالف قانون و خساراتيكه بر شخص از جادوگران و غيره برسد. 
مسائل حقوقى ديگرى از قبيل حدود مسئوليت طفل و تحريك، بقتل اجنبى و غيره در اين 
نسك مورد بحث قرار گرفته است، لكن در خالصه دينكرد فقط اشارات مختصرى ديده 

 ميشود و غالبا بتفصيل نپرداخته اند.

از اين خالصه معلوم ميشود، كه چون سارقى را در حين ارتكاب جرم دستگير مى كردند، او 
 و او را بزنجير مى بستند »2 «را بمحكمه مى كشيدند و شيئى دزديده را بگردن او مى آويختند

و بزندان مى افكندند. عده زنجير بر حسب شدت جرم تغيير مى نمود و اعضايى از بدن را، كه 
. تحقيقا اين زنجيرها فقط براى جلوگيرى »3 «مرتكب آن جرم شده بود، بيشتر مقيد ميكردند

از محبوسين نبوده، بلكه نشانه اجراى عدالت محسوب مى شده است. به موجب خالصه 
نكاذوم نسك مرسوم نبوده، كه بعلت ارتكاب جرائم دينى، بدست مجرمين خارجى يعنى 

 و احتمال ميرود، كه اين فتواى شخصى بعضى از مفسرين »4 «غير زردشتى دست بند بندند
باشد نه قانون عام. بهرحال در اعمال شهداى عيسوى غالبا مذكور است، كه دست بند و 

. قاضى تحقيق هنگام استنطاق »5 «زنجير و كند بر دست و پاى محبوسين عيسوى مى نهاده اند
 . اگر»6 «محبتى مجعول و گفتارى فريبنده بكار مى برد، تا مجرم را باعتراف وادار كند

______________________________ 
  و ما بعد.16، فصل 8)- دينكرد، كتاب 1(

 .123، فقره 20، فصل 8)- دينكرد، كتاب 2(

 .1- 5، فقره 21، فصل 8)- ايضا، كتاب 3(

 .56، فقره 19، فصل 8)- ايضا، كتاب 4(

 .61)- مثال هوفمان، ص 5(



 .10، فقره 21، فصل 8)- دينكرد، كتاب 6(
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، لكن كسى كه شيئى مسروق »1 «كسى نام شركاء جرم خود را افشاء ميكرد پاداش مى يافت 
. با سارقين بومى و بيگانگان چه از حيث »2 «را پنهان مى كرد، كيفر او معادل كيفر سارق بود

. در نكاذوم »3 «لباس در موقع سرما و چه از حيث دوا در موقع مرض بيك نهج رفتار نمى شد
  از تعقيب قضايى و «امتحان» و اعدام جادوگران بحث شده است.»4 «نسك 

معلوم نيست كه در حقوق ايران حبسهاى با موعد معين وجود داشته است يا خير. اما توقيف 
 مقصرين را در »5 «مقدماتى ممكن بود تا مدت غير محدودى دوام پيدا كند. بموجب نكاذوم 

مكانى غير مطبوع حبس مى نمودند و بر حسب مورد عده اى از جانوران موذى در آن مكان 
 اسقف صور، در تأييد اين مطلب روايت مى كند، كه عيسويان را »6 «رها مى كردند: تئودوره 

گاهى در سياه چال مى انداختند و عده اى موش با آنها همراه مى كردند و دست و پاى 
محبوسين را مى بستند، بقسمى كه اين جانوران حريص را نتوانند دفع كنند و آن جانوران 

. بعالوه حبس وسيله از ميان »7 «گرسنه محكومين را پس از آزار و رنج متمادى پاره ميكردند
بردن بى سر و صداى اشخاص بلند مرتبت بوده، كه وجودشان براى كشور و شاه خطر 

 نام داشت، يك نوع »8 «داشت. قلعه مستحكمى واقع در خوزستان، كه گيل گرد يا اندمشن 
 قلعه 

______________________________ 
 .11، فقره 21، فصل 8)- ايضا، كتاب 1(

 .8، فقره 21، فصل 8)- ايضا، كتاب 2(

 .55، فقره 19، فصل 8)- ايضا، كتاب 3(

 .1- 2، فقره 42، فصل 8)- ايضا، كتاب 4(



 .44، فقره 19، فصل 8)- ايضا، كتاب 5(

)6-(Theodoret  

 .110)- البور. ص 7(

)- هوبشمان شباهت اين نام را، كه بوسيله متون ارمنى بما رسيده است، با اندمشك نام 8(
 ).19، ص 1باستانى شهر دزفول خاطر نشان كرده است (صرف و نحو ارمنى، ج 
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باستيل محسوب ميشد و آنرا انوشبرد يا «قلعه فراموشى» نيز ميخواندند، زيرا كه نام زندانيان و 
 فاجعه فوت »2 «. فوستوس بيزانسى »1 «حتى نام آن مكان را كسى نبايستى بر زبان براند

 پادشاه ارمنستان را حكايت كرده است كه در «قلعه فراموشى» جان داد. »3 «ارشك (سوم)
 يكى از واليات ارمنستان شد، در »6 «، كه امير (اشكن)»5 « نام »4 «خواجه سرايى در ستمت 

يكى از جنگهاى با كوشانيان شاهپور دوم را از خطر مرگ نجات داد. شاهپور بپاس خدمت 
او فرمود: هر چه از من خواهى بخواه و وعده داد، كه مطلوب او هر چه باشد، اجابت خواهد 

شد. آنگاه در ستمت اجازه خواست، يك روز فقط بقلعه فراموشى بديدن ارشك برود، تا 
لوازم احترام نسبت باو بجاى آورد و بوسيله موسيقى او را شاد گرداند. شاهپور باو جواب 
داد، كه اجابت اين مسئول بسيار دشوار است و تو خود چون نام انوشبرد را بر زبان رانده، 

جان خود را بخطر انداخته اى، لكن با وجود اين، شاهپور بپاس خدمات بزرگ او اين تقاضا 
را اجابت كرد. پس يكى از مستحفظين خود را همراه او فرستاد و باو نامه اى داد ممهور 

 بنقش نگين سلطنتى تا بتواند داخل قلعه شود. بدينطريق در ستمت بهمراهى 

______________________________ 
. چندين نفر از خاندان سلطنتى 1، يادداشت 144)- هوبشمان، همانجا؛ نلدكه، طبرى، ص 1(

 در اين زندان افتاده بودند، كه از آنجمله ارشك سوم پادشاه ارمنستان مى باشد.



بگفته پروكوپيوس كواذ پس از محروميت از تاج و تخت در آنجا زندانى بود و از همانجا 
فرار اختيار نمود. بعدها شيرويه عده اى از زندانيان آنجا را آزاد كرد و ايشان باو كمك 

نمودند تا توانست پدر خويش خسرو دوم را از تخت پايين آورد (پاتكانيان، مجله آسيايى، 
 ).208- 9، ص 1، 1866

  و ما بعد.286، ص 1)- النگلوا، ج 2(

 )- ر ك باترص.3(

)4-(Drastamat  

 .38؛ ص 1)- درباره اين اسم نگاه كنيد هوبشمان، صرف و نحو ارمنى، ج 5(

)6-(Ishkan  
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آن شخص وارد آن جايگاه شد و زنجير از دست و پا و گردن ارشك برداشت و سر و تن او 
را شسته جامه مجلل بر او راست كرد و او را بر كرسى نشاند و بر طبق تشريفات معمول 

 دربار ارمنستان براى او غذا آورد و پيش او شراب نهاد.

بدين ترتيب در ستمت ارشك را از بهت و رخوت حبس بيرون كشيد و با موسيقى نوازان 
وسائل تفريح او را فراهم آورد. فوستوس گويد: در آخر غذا ميوه و سيب و خيار و اطعمه 
لذيذ در برابر ارشك نهادند و در همان وقت كاردى پيش او گذاشتند، تا بتواند ميوه ها را 

بخورد. درستمت آنچه در قوه داشت براى تفريح ارشك بكار مى برد و در مقابل او بر پاى 
ايستاده دائما او را تسلى ميداد. ارشك كه سرمست شده بود، دنيا در نظرش سياه مينمود. 

گذشته خود را بخاطر آورد و گفت، بدبخت ارشك! كار جهان چنين است! اينك منم كه 
بدينجا و بدين پايه افتاده ام! اين بگفت و كارديرا، كه براى ميوه بريدن در دست داشت، 



بقلب خود فروبرد و در حال جان بداد. درستمت چون اين بديد، خود را بروى او افكنده 
 كارد را از سينه او بركشيد و به پهلوى خود فروبرده در جاى سرد شد.

يكى از مجازاتهاى بسيار معمول آن زمان، كه خصوصا درباره شاهزادگان عاصى مجرى 
ميشد، كورى بود؛ باين ترتيب كه ميل سرخ در چشم محكوم فروميبردند يا روغن گداخته 

 .»1 «در ديده او ميريختند

حكم اعدام را معموال بوسيله شمشير اجراء ميكردند. مرتكبين بعضى از جرائم را از قبيل 
، كه «از عادات ايرانيان »2 «خيانت بدين و دولت مصلوب ميكردند. آميانوس حكايت ميكند

 روايت »3 «اين بود، كه تمام يا قسمتى از پوست بدن مجرمين را مى كندند و پروكوپيوس 
مى كند، كه پوست يك سردار ارمنى را كنده، از كاه انباشتند و بر درختى بسيار بلند 

 آويختند. در زمان تعقيب عيسويان گاهى 

______________________________ 
 .231، ص 1؛ فوستوس بيزانسى، النگلوا، ج 6/ 1)- پروكوپيوس، 1(

 .80، فقره 6، بند 23)- كتاب 2(

 .5/ 1)- جنگ ايران، 3(
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. در زمان يزدگرد دوم دو راهبه مسيحى را مصلوب »1 «بزرگان مسيحى را رجم ميكردند
 .»3 «. چند نفر از عيسويان را زنده در ديوار نهادند»2 «كرده، همچنان بر دار سنگسار كردند

مجازات باستانى مبنى بر ساييدن تن مجرمين در زير پاى پيل، كه نمونه هايى از آن در ازمنه 
. بموجب نكاذوم نسك اشخاصى »4 «اسالمى نيز ديده شده، در عهد ساسانيان رواج داشت 

 .»5 «را، كه مستحق اعدام بودند، ممكن بود، براى مقاصد طبى زنده نگاهدارند



در اعمال شهداى عيسوى انواع و اقسام زجرها و شكنجه هاى دهشتناكى، كه محاكم 
مى توانستند، از آن استفاده كنند، مذكور است. براى ترسانيدن متهمين آالت و ادوات 

. زندانيان را گاهى با انگشت بنصر »6 «مختلف شكنجه را در برابر چشم آنها مى گستردند
مى آويختند. و گاهى واژگون و گاهى با يك پا سرنگون بر دار مى كردند و با تازيانه هايى 

. اندام آن »8 « ميزدند. در زخمها سركه و نمك و انقوزه ميريختند»7 «بافته از پى گاو
بى نوايان را يك يك قطع مى كردند و پوست سرشان را مى كندند. گاهى پوست چهره را از 

 و سرب »9 «پيشانى تا چانه برمى داشتند و گاهى پوست دست و پشت آنها را مى بريدند
گداخته در گوش و چشم ميريختند و زبان را مى كندند. گردن يكى از شهداى عيسوى را 

  جوال دوز در چشم و در»10 «سوراخ كردند و زبان او را از آن سوراخ بيرون كشيدند

______________________________ 
 .61)- البور، ص 1(

 .127)- ايضا، ص 2(

 .112)- ايضا، ص 3(

 .307، نلدكه، ص 1012؛ طبرى، ص 53)- هوفمان، ص 4(

 .4، فقره 20، فصل 8)- دينكرد، كتاب 5(

 .53)- هوفمان، ص 6(

 .25)- ايضا، ص 7(

 .29)- ايضا، ص 8(

 .110)- البور، ص 9(

 .61)- البور، ص 10(
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 و دائم سركه و خردل در دهان و چشم و منخرين آنها ميريختند »1 «تمام بدن فرومى كردند
. يكى از ادوات كثير االستعمال شانه آهنين بود، كه گوشت تن محكوم »2 «تا مرگ فرارسد

را با آن مى كندند. براى افزايش درد و شكنجه بر استخوانهايى، كه نمايان شده بود، نفت 
مى ريختند و آتش مى زدند. شكنجه چرخ و اعدام بر روى خرمن هيزم كه بر آن نفت ريخته 

و مهياى آتش گرفتن بود، در رديف شكنجه هاى ايران مذكور است و از آن گذشته اكثر 
 .»3 «اين شكنجه ها را در حقوق جزاى هند باستانى مى توان ديد

دهشتناك ترين شكنجه ها شكنجه معروف به «نه مرگ» بود، كه تفصيل آن از اينقرار است: 
جالد به ترتيب انگشتان دست و انگشتان پا و بعد دست را تا مچ و پا را تا كعب و سپس 

. اجساد »4 «دست را تا آرنج و پا را تا زانو و آنگاه گوش و بينى و عاقبت سر را قطع ميكرد
 .»5 «اعدام شدگان را نزد حيوانات وحشى ميافكندند

گاهى محبوسين عيسوى را بوعده آزادى يا استرداد اموال مضبوطه وادار باعدام هم كيشان 
 . مجازاتهاى ديگرى نيز وجود داشت از قبيل توقيف اموال شخصى مقصر»6 «خود مى كردند

 و اعمال شاقه، كه عبارت بود از راهسازى و سنگ شكنى و درخت برى و قطع چوب »7«
 .»8 «براى آتش مقدس و غيره 

______________________________ 
 .55)- هوفمان، ص 1(

 .56)- هوفمان، ص 2(

 و ما 36ترجمه مير، ليپزيگ، ص  Dand Ins Dac ,Akum Racaritam)- ر ك 3(
 بعد.

 .61)- هوفمان، همانجا؛ البور، ص 4(



 .62)- البور، ص 5(

  و بعد.61)- ايضا ص 6(

، مقصر، كه از اشراف بوده محكوم شد كه از پست ترين غالمان خود 111)- البور، ص 7(
 اطاعت كند و بعالوه زن خود را هم باو واگذار نمايد.

 .130 و 114)- البور، ص 8(
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بالشك اگر تصور كنيم، كه آنچه در باب مجازاتهاى سخت دولت ساسانى در اعمال 
شهداى عيسوى مذكور است، از مجازاتهاى يوميه عدالتخانه ايران بوده نسبت بايرانيان ظلم 
روا داشته ايم. صرف نظر از مبالغه گوييهايى، كه مى توان در اينگونه روايات حدس زد، بايد 

دانست، كه اين مجازاتها مخصوص سياستهاى مذهبى بوده و بنابراين آن بيرحميها نتيجه 
اختالط تعصب و غيرت دينى با مفاسد شهوانى است، كه در اعمال محاكم مذهبى اروپا نيز 

 در چند قرن پيش مكرر مشاهده شده است.

از اين گذشته، مجازاتها همه را بسختى اجراء نميكردند. اينك چند روايت از سياستى را، كه 
 در زمان وهرام پنجم نسبت بعيسويان بعمل آمد، ذيال نقل ميكنيم.

مهر شاهپور رئيس مغان «دشمن بزرگ عيسويان» بود، شانزده نفر عيسوى را، كه از انكار 
ديانت خود امتناع كرده بودند، برهنه كرد و امر داد، كه هر شب آنها را بكوهستان ببرند و 

دست و پا بسته در آنجا بگذارند و نان و آب بمقدار قوت اليموت بآنها بدهند. پس از اينكه 
اين شكنجه يك هفته بعمل آمد، مهرشاهپور از مستحفظ احوال آنان را پرسيد. جواب داد 

 كه بمرگ نزديكند. مهرشاهپور گفت.



برو بآنها بگو: پادشاه ميفرمايد، كه فرمان مرا گردن نهيد و خورشيد را ستايش نماييد و گرنه 
بپاى شما طناب مى بندم و شما را در تمام كوهستان مى كشانم تا گوشت تن از استخوان جدا 

شود و بدنتان در ميان سنگها بيفتد و جز رگ و پى چيزى بر طناب نماند». نگاهبان امر را 
ابالغ كرد. بسيارى از محبوسين چون از هوش رفته بودند، بانگ او را نشنيدند. ديگران از 
شدت درد قبول كردند. آنگاه مهر شاهپور بدون اينكه بستايش آفتاب يا آتش مجبورشان 

كند، آنها را به سلوكيه گسيل نمود و در آنجا عيسويان همينكه جراحاتشان التيام يافت، روزه 
گرفتند و استغفار كردند و از ضعف نفسى، كه در كار ديانت ظاهر كرده بودند، نادم شدند 

بعد مهرنرسى پانزده تن از آنها را، با اينكه نخواستند در ارتداد و انكار دين مسيح باقى باشند، 
 آزاد نمود و بمساكن خود فرستاد. تنها ژاك ملقب بشهيد بفرمان شاه 
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بمجازات «نه مرگ» محكوم شد، زيرا در مقابل محكمه شاهى جسورانه تذكر داده بود، كه 
يزدگرد اول نيز چون از رفتار نيك خود نسبت بعيسويان دست كشيد، در حالى مرد كه همه 

. هنگامى كه »1 «از او كنار گرفته بودند و بعد از مرگ نيز جسد او را در دخمه قرار ندادند
فرمان تعقيب اهل ساير ديانات صادر مى شد، محاكم عادى وارد رسيدگى نمى شدند و 

تحقيقات مقدماتى و استنطاقات و صدور احكام يا با مرزبانان و ساير صاحبان مناصب ايالتى 
بود، يا اين كار را بانجمنى دولتى مخصوص اين كار محول مى نمودند، كه موبدان از اعضاء 

. گاهى موبدان موبد شخصا عيسويان را استنطاق »2 «مسلط و نافذ القول آن بشمار مى آمدند
 گويد: «پادشاه و سرداران و موبدان بدين طريق »3 «مى كرد و حكم صادر مينمود. البور

هميشه جماعتى اسير در دنبال خود مى كشانيدند و هر وقت ميخواستند آنها را استنطاق 
 نام اسقف، برادرزاده »4 «مى كردند» در زمان شاهپور دوم چنين اتفاق افتاد، كه عبديشوع 

داشت زناكار و در صدد منع او از ارتكاب گناه برآمد. آن زانى عبديشوع را متهم كرد، كه 
با قيصر روم رابطه دارد و اسرار شاه را بدو فاش كرده است. نخست شاهزاده اردشير، كه بعد 
اردشير دوم شد، و در واليات آديابن عنوان شاهى داشت، به اين قضيه رسيدگى نمود. پس 



موبدان موبد باتفاق دو تن از موبدان وارد تحقيق شد و عاقبت قضيه در مقابل رئيس 
، طرح شد. يك هيئت بازرسى »5 «خواجه سرايان، كه «صاحب تمام پيلهاى كشور بود»

 تشكيل شد و هيئت ديگرى »6 «مركب از مغان اندرز بذو سروشورزداريگ و دستور همداذ
 نيز مركب از ناظر مخازن سلطنتى و موبدان موبد

______________________________ 
 .114- 116)- البور، ص 1(

  و ما بعد.61 و 38)- مثال هوفمان، ص 2(

 .59)- ص 3(

)4-(Abdisho  

 .60)- ايضا، ص 5(

 .50- 51)- هوفمان، 6(
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 مشاور آن بودند. گويند يكى از »1 «تشكيل گرديد، كه رئيس خواجه سرايان و رئيس خلوت 
رذان يعنى شخصى روحانى، كه بقضيه پثيون عيسوى رسيدگى مى كرد، از آن سفاكيها 

منزجر و خسته شد و بر آن شد كه از اجراء مجازات «نه مرگ» درباره آن شهيد كناره گيرى 
كند. موبدان موبد آگاه شد و خاتم افتخار را از او گرفت و او را معزول نمود و بجاى او 

قاضى بزرگ كشور (شهر داذور)، كه جديدا انتخاب شده بود، از دربار فرستاده شد، تا با 
. معموال وقتى كسى مى خواست اقدامات شديدى بر ضد »2 «موبد بزرگ همراهى كند

 .»3 «پيروان ساير مذاهب بعمل آورد، محتاج باجازه مخصوص شاه بود



بنابراين در مواردى، كه پاى تعصبات دينى در ميان مى آمد، اجراى احكام مقيد بقوانين 
عادى نبود و اكثرا بطور فوق العاده صورت مى گرفت، زيرا كه در اين موقع اشخاصى، كه 

برسيدگى قضايا مأمور مى شدند، غالبا عمال دولت بودند، كه بالطبع اطالع وافى و تبحر 
كافى در مسائل فقهى و حقوقى نداشتند. مالك عمل آنها فرامين دولتى بود كه بنحو فوق 

. در اين موقع بهيچكس ابقاء نميكردند، خواه سريانى خواه ايرانى »4 «العاده صادر مى شد
خواه اوساط الناس و خواه بزرگان و اشراف محكوم بشكنجه و اعدام مى شدند. اگر مجرم از 

ايرانيانى بود، كه پشت به دين آباء و اجداد خود كرده بود، كار سخت تر ميشد. ما در ميان 
شهداى عيسوى به بسيارى برمى خوريم، كه نام هاى ايرانى داشته اند. بعضى از اشراف درجه 

 اول حتى از افراد خاندان سلطنتى هم بمجازات ميرسيدند. مثال پيرگنشسب برادرزاده 

______________________________ 
  و ما بعد.230 مقايسه شود با اليزئوس همانجا، ص 307، ص 2)- الزار فرپى النگلوا، ج 1(

 Gott درباره تصحيح شهر دبير به شهر دادور ر ك نلدكه در مجله 65)- هوفمان، ص 2(
,gel .Anz  878، ص 1880سال. 

 .114)- البور. ص 3(

 .57)- مقايسه شود با البور، ص 4(
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 گرفته بود، شكنجه »2 «، كه چون قبول دين عيسوى كرده نام سريانى ماسابها»1 «شاپور دوم 
و هالك شد. اليزئوس قصه يكى از رؤساى مجوس را ذكر كرده است، كه چون از دين 

خود برگشته بود، راه هالكت سپرد. آن قصه چنين است: كه در زمان يزدگرد دوم موبدى 
. اين مرد »3 «بسيار دانا بود، كه از فرط تبحر در امور فقهى او را همگ دين لقب داده بودند

مكرر نصاراى ارمنستان را بعقوبت و فشار مبتال كرد و عاقبت چنان از استوارى و ثبات 



عيسويان متأثر شد، كه كيش نصارى گرفت. بنابر روايت اليزئوس، ناظر ارزاق، كه رياست 
انجمن تحقيق و تفتيش دينى را داشت، چون از اين واقعه آگاه شد، ترسيد كه بمسئوليت 

خود خون يكى از روحانيان بزرگ را بريزد، قصه را بشاهنشاه عرض كرد. شاه فرمود 
تدبيرى كن تا مردم آن ناحيه موبد را متهم بخيانت نسبت بسلطنت نمايند وى چنين كرد و 
آن موبد گرفتار و محكوم به مرگ بوسيله گرسنگى شده، در بيابانى دور و بى آب و علف 

 .»4 «جان سپرد

*** مضمون كتب اعمال شهيدان سريانى مثل ساير كتبى است، كه در خصوص شهداى 
عيسوى نوشته اند در هر زمان و هر زمان و مكانى روح ديانتى يكسان است در كتب قديمه 

 اعمال شهيدان طريق اختصار پيموده شده، ولى در نامه هاى اخير

______________________________ 
)- پيرگشنسب پسر ژاماسب بود. اين ژاماسب با آذر افروزگرد دو برادر اصلى شاپور 1(

بودند و حكومت بعضى از نواحى اروستان (بيت عربايه) ميكردند، كه در ميان نصيبين و 
 .163؛ مقايسه شود با ماركوارت، ايرانشهر ص 24دجله واقع است. هوفمان، ص 

)2-(Mar Sabha  

  را ببينيد.124)- باالتر ص 3(

  و ما بعد.230، ص 2)- النگلوا، ج 4(
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آنان رجزخوانى و خودستايى و حمله بخصم بحدى است، كه خواننده نميتواند تحمل كند. 
لكن اگر كسى بخواهد روابط حقيقى نصارا را با دين رسمى ايران از اين كتب استنباط كند، 

بايد مطالبى را كه مربوط به تعصب نصارا است، از نظر دور ندارد و غافل از عصبيت 
نويسندگان نباشد. بعالوه عيسويان نه فقط از زردشتيان، كه علما آنها را جادوگر مى خوانند، 



تنفر داشتند، بلكه از ساير كفار و بى دينان نيز گريزان و متنفر بودند. نسبت به دشمنان خود از 
اقسام تهمت كوتاهى نداشتند، مخصوصا قوانين زناشويى خصم را به بدترين وجهى وانمود 

 مى كردند.

از طايفه گنوستيك هراسان و متنفر بودند. درباره يكى از فرقه هاى گنوستپك موسوم به 
  گفته اند كه «مردمانى شرير مثل مردم سدم هستند و سر خوك را مى پرستند»»1 «صدوقيان 

 كه افكار آنها شباهت تامى بصدوقيان داشته، گفته اند: »3 « و در باب طايفه بوربورى »2«
 و ويه »5 «. سابها»4 ««بسيار زشت است، كه شريعت ناپاك اين طايفه را بسمع پاكان برسانيم»

، كه دو تن از مقدسين مسيحى بودند، براى خراب كردن معابد غير عيسوى و »6 «شهريگ 
 اسقف الرها را »8 «. ربوال»7 «تبديل آنها بصوامع نصرانى، در همه جا گردش مى كردند

ستوده اند، زيرا كه اتباع ابن ديصان و يهود و آريان و اتباع مرقيون و مانى و بوربوريان و 
صدوقيان بى دين را از اسقف نشينى خويش رانده است، چه اين طوايف چنان به افسانه ها و 

موهومات خويش على العميا اعتقاد داشتند، كه گويى در برابر حقايق واقعند». درباره اسقف 
 مزبور نوشته اند، كه «جمعيت آن فرقه ها را

______________________________ 
)1-(Sadguceens  

 .76)- هوفمان، ص 2(

)3-(Borboriens  

 .125)- ايضا، ص 4(

)5-(Sabha  

)6-(Vehshahrigh  



 .76)- ايضا، ص 7(

)8-(Rabbula  
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را بهم ميزد و از معابديكه در نهايت زيبايى ساخته بودند، بيرون مى افكند و بجاى آنها 
برادران دينى ما را مى نشاند و از آن طوايف هر كس ايمان مى آورد، او را داخل گله پيروان 

 .»1 «خويش ميكرد»

محتاج ذكر نيست، كه عيسويان مكاشفات بزرگان و كرامات اولياء خود را افسانه نمى دانند. 
جديدترين كتب اعمال شهدا مشحون بذكر معجزات و كرامات است. از جمله نوشته اند، كه 

سابها ملقب به «هادى كفار» با دست بجانب سنگى اشارت كرد و گفت: «از جاى خود 
. ديگر از »2 «برخيز!». در حال بانگ رعد عظيمى بگوش رسيد و سنگ از جا فروغلطيد

 را ميخواستند دستگير كنند، زنجيرها از هم گسست. آنگاه او »3 «معجزات اينكه چون پثيون 
را با طنابهايى، كه از پى خوك درست شده بود، محكم بستند، لكن طناب در اثر صاعقه 

پاره شد. يكى از رذان كه مأمور دستگيرى پثيون بود، خواهش كرد، كه تسليم شود تا مغلوال 
او را بحضور موبد بزرگ ببرد، پثيون قبول نمود و تن باسارت داد، اما در حضور موبد 

بزرك جوابهاى استوار داد، بحدى كه موبد خشمناك شده، زنجير او را بسختى فروكشيد 
زنجير از هم گسيخت و سر آن كه در دست موبد بود، چون مشعلى بسوختن درآمد پثيون را 

بزندان افكندند، لكن نيمه شب با ساير محبوسان از جا برخاست. زنجيرها خود بخود 
فروريختند و درهاى محبس باز شدند. بعد او را بنهرى افكندند، لكن آب چون ديوار از دو 

 »4 «طرف برخاست و او را تر نكرد، پس مغ بزرگ او را در آتشى افكند، كه بر آتشگاهى 
افروخته بود، اما آتش برخاست و در باالى سر او يك نوع قبه تشكيل داد و چهار ساعت 

 تمام بآن حالت باقى ماند و عاقبت 



______________________________ 
 .122)- ايضا، ص 1(

 .76)- هوفمان، ص 2(

)3-(pethion  

)- پليد كردن عنصر آتش در شريعت مزديسنان گناه عظيم است و اين روايت باور كردنى 4(
 نيست.
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پس از آنكه چند نفر از كفار حاضر را بسوزانيد، از انظار ناپديد شد. پثيونرا در حاليكه مانند 
سگى بسته بودند؛ بمحبس باز آوردند و امر دادند، كه باو آب و نان ندهند و پس از دو ماه 

. عاقبت او »2 « شده بود»1 «او را زنده و با طراوت ديدند، كه در زيبايى شبيه خداوند ترسائى 
بمجازات «نه مرگ» محكوم كردند و اين سياست شش روز طول كشيد و در اين مدت دائما 

 .»3 «دعا مى كرد و حضار آمين ميگفتند

______________________________ 
)1-(tarsai  

  كتاب حاضر.178)- ر ك ص 2(

  و بعد.61)- هوفمان، ص 3(
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 فصل هفتم نهضت مزدكيه 



احوال اجتماعى ايرانيان در دوره ساسانى- طبقات جامعه- خانواده- حقوق مدنى- دوره اول 
پادشاهى كواذ اول- افكار انقالبى مزدكيان- اتحاد كواذ با مزدكيان- خلع و فرار كواذ- 

پادشاهى ژاماسب- بازگشت كواذ- دوره دوم پادشاهى او- مسئله جانشينى پادشاه- قتل عام 
 مزدكيان- مرگ كواذ.

. بنابر نامه تنسر حدودى بسيار محكم »1 «جامعه ايرانى بر دو ركن قائم بود: مالكيت و خون 
نجبا و اشراف را از عوام الناس جدا ميكرد. امتياز آنان «بلباس و مركب و سراى و بستان و 

: «اشراف را بلباس و مراكب و آالت »3 « و در جاى ديگر گويد»2 «زن و خدمتكار بود»
تجمل از محترفه و مهنه ممتاز كردند. و زنان ايشان همچنين بجامه هاى ابريشمين و قصرهاى 

 و آنچه آئين اشراف است و مردمان لشگرى بآسايش و »4 «منيف و رانين و كاله و صيد
 رفاهيت آمن و مطمئن بخانها بمعاش 

______________________________ 
  همين كتاب.118 و 29)- در باب طبقات جامعه ر ك به ص 1(

 .19، مينوى: ص 527 و 222)- نامه تنسر دارمستتر ص 2(

 .23، مينوى، ص 531 و 226)- ايضا، دارمستتر، ص 3(

)- اينكه بانوان نيز در نخجير شركت ميكردند، از شواهد بسيارى منجمله داستانهاى بهرام 4(
 گور استنباط ميشود.
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بر سر زن و فرزند فارغ نشسته». در شاهنامه فردوسى از خسروانى كاله و زرينه كفش بسيار 
 سخن رفته است، كه مايه امتياز اشراف بزرگ بوده است.

بعالوه طبقات از حيث مراتب اجتماعى درجاتى داشتند. هر كس را در جامعه درجه و مقامى 
ثابت بود و از قواعد محكم سياست ساسانيان يكى اين را بايد شمرد، كه هيچكس نبايد 



خواهان درجه باشد فوق آنچه بمقتضاى نسب باو تعلق ميگيرد. سعد الدين و راوينى در 
 حكايتى نقل ميكند، كه هر چند در صورت فعلى افسانه آميز است، لكن در »1 «مرزبان نامه 

 اين باب خالى از فايده نيست:

«صاحب اقبالى بود از خسروان پارس. يكروز بفرمود تا جشنى بساختند و اصناف خلق را از 
اوساط و اطراف مملكت، شهرى و لشگرى، خواص و عوام، عالم و جاهل، جمله را در 

صحرايى بيك مجمع جمع آوردند و هر يك را مقامى معلوم و رتبتى مقدور كردند و همه 
را على اختالف الطبقات، صف در صف بنشاندند، و هر چه مشتهاى طبع و منتهاى آرزو بود، 

از الوان اباها بساختند و از اهل ايوان طايفه گماشتگان ملك و دولت، از بهر عرض مظالم 
خلق زير خوان بنشستند، تا جزاى عمل هر يك، بر اندازه رسوم و حدود شرع ميدادند. 
خسرو در صدر مسند شاهى بنشست و مقال داد تا منادى بجمع برآمد، كه اى حاضران 

حضرت، جمله ديده بصيرت بگشاييد و هر يك از اهل خان و حاضران ديوان، در مرتبه 
فرودست خويش نگريد و درجه ادنى به بيند، و نظر بر اعلى منهيد، تا هر كه ديگرى را دون 

مرتبه خويش بيند، بر آنچه دارد خرسندى نمايد و شكر ايزدى بر مقام خويش بگذارد. جمله 
خاليق در حال يكديگر نگاه كردند و بچشم اعتبار علو درجه خويش و نزول منزلت ديگران 

مطالعه كردند، تا بآخرين صف، كه موضع اهل ظالمات بود، از آن طوايف نيز هر كه در 
معرض عتابى و مجرد خطايى بود، در آنكس كه بمثله و امثال آن نكال و عقوبت گرفتار 
بود، و آنكه بچنين عقوبتى گرفتار شد، حال كسانى ميديد اعوذ باللّه، كه ايشان را صلب 

 ميكردند و گردن ميزدند و انواع 

______________________________ 
  و ما بعد.277)- مرزبان نامه. چاپ قزوينى، ص 1(
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 سياستها بر ايشان ميراندند و اين عادت از آن عهد ملوك پارس را معهود شده است».



قوانين مملكت حافظ پاكى خون خاندانها و حفظ اموال غير منقول آنان بود. راجع بخاندان 
 عبارتى است، كه ظاهرا مأخوذ از آيين نامگ عهد ساسانيان است: »1 «سلطنتى در فارسنامه 

«عادت ملوك فرس و اكاسره آن بودى كى از همه ملوك اطراف چون صين و روم و ترك 
و هند دختران ستدندى و پيوند ساختندى و هرگز هيچ دختر را بديشان نداندى دختران را 

 .»2 «جز با كسانى كه از اهل بيت ايشان بودند مواصلت نكردندى»

. دولت حفظ آنرا عهده دار »3 «نام خانواده هاى بزرگ را در دفاتر و دواوين ثبت ميكردند
بود و عامه را از خريدن اموال اشراف منع ميكرد. با وجود اين قهرا بعضى خانواده هاى نجيب 

 آمده است، كه: «فساد بيوتات و درجات دو »4 «بمرور زمان منقرض مى شدند. در نامه تنسر
نوع است، يكى آنكه خانه را هدم كنند و درجه بغير وضع روا دارند، يا آنكه روزگار خود 
بى سعى ديگرى عزوبها و جاللت قدر ايشان بازگيرد و اعقاب ناخلف در ميان افتند اخالق 

اجالف را شعار خود سازند و شيوه تكرم فروگذارند و وقار ايشان پيش عامه برود چون مهنه 
بكسب و مال مشغول شوند و از ادخار فضل باز ايستند و مصاهره با فرومايه و نه كفو خويش 

 كنند از آن توالد و تناسل فرومايگان پديد آيند، كه بتهجين مراتب ادا كنند».

 در نامه اعمال شهيدان اشارات متفرقى راجع باحوال نجبا مذكور است:

 بعد از مرگ شهرين، كه از دودمان مهران بود، برادرش كس فرستاد و پسر شهرين 

______________________________ 
 .97- 98)- ص 1(
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 نامه تنسر پس از فتنه مزدك و اغتشاشات اجتماع آندوره تأليف شده است.



 در اين باب در همين فصل سخن خواهيم راند.
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گشن يزداذ (قديس مهابها) را طلب كرد، تا مراسم قربانى و غذاى مقدس را، كه حسب 
المعمول بايستى رئيس خانواده در ملك خانواده انجام دهد، بجاى آورد، اگرچه آن رئيس 

صغير و نابالغ باشد، چنانكه در اين مورد بود. اما اين گشن يزداذ دين عيسى گرفته بود، چون 
عمش كه قيم او بود، از اين نكته استحضار يافت، خود را قانونا مالك اموال خانواده 

شناخت. بنابراين ميتوان قياس كرد، كه در بعضى از ادوار عهد ساسانى برگشتن از دين 
رسمى مملكت، موجب حرمان از ارث ميشده و مرتد از حق مالكيت بى نصيب و امالك او 

بنزديكترين خويشاوندانش ميرسيده است. در مورد فوق چنين اتفاق افتاد، كه عم گشن 
يزداذ پس از چند روز وفات يافت و گشن يزداذ اموال خويش را متصرف شده در ميان فقرا 

 .»1 «تقسيم نمود

 معلوم نيست، كه نسبت بصحت اين عمل اعتراضى شده باشد.

همچنين در ميان طبقات عامه تفاوت هاى بارزى بود. هر يك از افراد مقامى ثابت داشت و 
 .»2 «كسى نميتوانست بحرفه مشغول شود، مگر آنچه از جانب خدا براى آن آفريده شده بود

، كه مؤلفش معلوم نيست، آمده است، كه پيشه وران بايد «در »3 «در كتاب مينوگ ى خرذ
كارهايى كه نميدانند وارد نشوند. آنچه مربوط به پيشه آنها است، بخوبى انجام دهند و مزد 
آنرا بنرخ عادله بگيرند، چه هر كس بكارى مشغول شود، كه از آن آگاه نيست، آن كار را 

 ضايع و بى فايده كرده است.»

 پادشاهان ايران هيچ كارى را از كارهاى ديوانى بمردم پست نژاد »4 «ابو الفداء گويد
نمى سپردند. فردوسى حكايتى نقل كرده است، كه حاكى از همين ممنوعيت عوام الناس 

 است، در زمانى كه انوشيروان لشگر بروم ميكشيد.



______________________________ 
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 از اندازه لشكر شهريار

 
 كم آمد ز دينار سيصد هزار

 بيامد بر شاه موبد چو گرد
 

 بگنج آنچه بود از درم ياد كرد

 بدو گفت از يدر دو اسبه برو
 

 گزين كن يكى نام بردار تو

 ز بازارگانان و دهقان شهر
 

 كسى را كجا بايد از نام بهر

 ز بهر سپاه اين درم وام خواه 
 

 به زودى بفرمايد از گنج شاه 

 بيامد فرستاده خوش سخن 
 

 كه نو بد بسال و به دانش كهن 

 درم خواست وام از پى شهريار
 

 برو انجمن شد بسى مايه دار

 يكى كفشگر بود موزه فروش 
 

 بگفتار او پهن بگشاد گوش 

 درم چند بايد بدو گفت مرد
 

 دالور شمار درم ياد كرد

 چنين گفت كاى پرخرد مايه دار
 

 چهل مر درم هرمرى صد هزار



 بياورد كپان و سنگ و درم 
 

 نبد هيچ دفتر بكار و قلم 

 بدو كفشگر گفت كاين من دهم 
 

 سپاسى ز گنجور بر سر نهم 

 چو بازارگان را درم سخته شد
 

 فرستاده از كار پر دخته شد

 بدو كفشگر گفت كاى خوب چهر
 

 نرنجى به گويى به بوذر جمهر

 كه اندر زمانه مرا كودكيست 
 

 كه بازار او بر لم خوار نيست 

 بگويى مگر شهريار جهان 
 

 مرا شاد كرداند اندر نهان 

 كه او را سپارم بفرهنگيان 
 

 كه دارد سرمايه و هنك آن 

 فرستاده گفت اين ندارم برنج 
 

 كه كوتاه كردى مرا راه گنج 

 بيامد بر شاه بوذر جمهر
 

 بر آن خواسته شاد بگشاد چهر

 بشاه جهان گفت بوذر جمهر
 

 كه ايشاه نيك اختر خوب چهر

 يكى آرزو كرد موزه فروش 
 

 اگر شاه دارد به گفتار گوش 

 فرستاده گفتا كه اينمرد گفت 
 

 كه شاه جهان با خرد باد جفت 

 يكى پور دارم رسيده بجاى 
 

 بفرهنگ جويد همى رهنماى 

 اگر شاه باشد بدين دستگير
 

 كه اين پاك فرزند گردد دبير
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 بيزدان بخواهم همى جان شاه 

 
 كه جاويد باد اين سزاوار گاه 

 بدو گفت شاه اى خردمند مرد
 

 چرا ديو چشم ترا خيره كرد

 برو همچنان باز گردان شتر
 

 مبادا كزو سيم خواهيم و در

 چو بازارگان بچه گردد دبير
 

 هنرمند و با دانش و يادگير

 چو فرزند ما برنشيند بتخت 
 

 دبيرى ببايدش پيروزبخت 



 هنر يابد از مرد موزه فروش 
 

 سپارد بدو چشم بينا و گوش 

 بدست خردمند مرد نژاد
 

 نماند جز از حسرت و سرد باد

 بما بر پس مرگ نفرين بود
 

 چه آيين اين روزگار اين بود

 نخواهيم روزى بدان گنج داد
 

 درم زو مخواه و مكن رنج ياد

 هم اكنون شتر بازگردان ز راه 
 

 درم خواه و از موزه دوزان مخواه 

 فرستاده برگشت و شد با درم 
 

 دل كفشگرزان درم پر ز غم 

اين حكايت اهتمام پادشاه را در حفظ حدود طبقات نشان ميدهد و كفشگر در اغلب روايات    
 عهد ساسانى نمونه طبقه دانيه است، كه هر جا مثالى آورده اند، از كفشگر سخن رانده اند.

بطور كلى باال رفتن از طبقه بطبقه ديگر مجاز نبود، ولى گناهى استثناء واقع ميشد و آن وقتى 
بود، كه يكى از آحاد رعيت اهليت و هنر خاصى نشان ميداد. در اين صورت بنابر نامه تنسر 

«آنرا بر شهنشاه عرض كنند بعد تجربت موبدان و هرابذه و طول مشاهدات تا اگر مستحق 
 .»1 «دانند بغير طايفه الحاق فرمايند»

اگر آنشخص در پارسايى آزموده بود، او را وارد طبقه روحانيان ميكردند و اگر قوت و 
شجاعت داشت، او را در طبقه جنگيان داخل مى نمودند و اگر در عقل و قوه حافظه ممتاز 

بود، در طبقه دبيران، در هر صورت قبل از رفتن بطبقه اعلى بايستى تعليمات كافى و 
 . بنابراين رفتن يكى از عامه به طبقه اشراف بكلى »2 «استوارى بيابد

______________________________ 
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ممتنع نبود. شاه اين اختيار را داشت و باين وسيله خونى جديد در عروق نجبا وارد ميكرد، اما 
 بسيار نادر اتفاق مى افتاد.

در هر حال مردمان شهرى نسبتا وضع خوبى داشتند. آنان هم مانند روستاييان ماليات 
، ولى گويا از خدمات نظامى معاف بودند و بوسيله صناعت و »1 «سرشمارى مى پرداختند

تجارت صاحب مال و جاه مى شدند. اما احوال رعايا بمراتب از آنان بدتر بود، مادام العمر 
 انجام دهند و در پياده نظام خدمت »2 «مجبور بودند در همان قريه ساكن باشند و بيگارى 

كنند. بقول آميانوس مارسلينوس «گروه گروه از اين روستاييان پياده از پى سپاه ميرفتند، 
 گويى ابد الدهر محكوم بعبوديت هستند.

. بطور كلى قوانين مملكت براى حمايت »3 «بهيچوجه مزدى و پاداشى بآنان نميدادند»
روستاييان مقررات بسيارى نداشت و اگر هم پادشاهى رعيت نواز مثل هرمزد چهارم لشكريان 
خود را از اذيت رساندن بروستاييان بى آزار منع ميكرد، شايد بيشتر مقصود او دهگانان بود تا 

. در باب احوال رعايايى، كه در زير اطاعت اشراف مالك بوده اند، اطالع »4 «افراد رعيت 
بيشترى نداريم. آميانوس گويد «اشراف مزبور خود را صاحب اختيار جان غالمان و رعايا 

. وضع رعايا در برابر اشراف مالك بهيچوجه با احوال غالمان تفاوتى »5 «مى دانستند»
نداشت. نميدانيم كه حكام پادشاه نسبت باقطاعاتى، كه در قلمرو آنها بوده، قدرتى داشته اند 

 يا نه و آيا اين اقطاعات داراى مصونيت 

______________________________ 
)- فقط نجبا و بزرگان و سربازان و روحانيون و دبيران و ساير اشخاصى كه در خدمت شاه 1(

) اين مطلب 226، نلدكه 962بودند، از پرداخت ماليات سرشمارى معاف بودند. (طبرى، ص 
راجع باحكام خسرو اول در باب وضع ماليات است و ليكن گمان ميرود. كه در اين 

 خصوص قبل از اصالحات خسرو نيز تقريبا حال بر اين منوال بوده باشد.
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تام يا نسبى بوده است يا خير، قدر متقن اينست، كه رعايا گاه بدولت و گاه به اشراف مالك 
 و گاه بهر دو ماليات ميداده اند و مجبور بوده اند، در ظل رايت ارباب خود بجنگ بروند.

با وجود اين نظر باهميت فوق العاده، كه زراعت در شريعت زردشتى داشته، چنانكه 
كتاب هاى مقدس در ستايش اين كار مبالغه كرده اند، مسلم است كه حقوق قانونى زارعين 
از روى كمال دقت معين بوده است. چند نسك از نسكهاى اوستا خاصه هوسپارم و نكاذم 

. مسئله آبيارى، كه مبناى زراعت »1 «محتوى قواعد و احكامى در اين خصوص بوده اند
مملكت در سابق بود و امروز نيز هست، بتفصيل معين شده بود. راجع باقسام مختلف قنوات 
و جداول آب و اسلوب سدبندى و بازرسى قنوات و نگاهدارى و شرايط استفاده از آنها و 

 .»2 «امثال آن، احكامى موجود بود

نسبت بشماره گوسفندان و احوال شبانان و لزوم نگاهدارى سگان گله نيز قواعد ثابتى وضع 
كرده بودند. چنانكه معلوم است زردشتيان سگ را بسيار محترم مى شمردند و قسمتى از 

 .»3 «نسك «دزد سر نزد» راجع بمحافظت قانونى سگان گله بوده است 

آنچه مذكور شد راجع بامتياز افراد از حيث اختالف طبقه اجتماعى آنان بود، اما بين ايرانيان 
و بيگانگان هم موجبات امتيازى بود، كه آثار آن در خالصه نسكهاى مفقوده موجود است. 
اگر مثال ايرانيان با كفار در سر يك سفره مى نشستند، بايستى قوانين شرعى خاصى را مرعى 

. مزدى كه بمالزمان غير ايرانى مى دادند، با موارد و شرايط معين، غير از مزدى بود »4 «دارند
 كه بيكنفر متدين بدين مزدايى 
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. وصلت با بيگانگان مجاز بوده است، اما در اين باب »2 «. در بعضى موارد»1 «ميدادند
 تفصيلى در دست نداريم.

اوضاع اجتماع عهد ساسانيان بر طبق قانون مدنى مفصلى اداره ميشد، كه مبتنى بر احكام زند 
و اوستا بود. در خالصه، كه كتاب دينكرد در بردارد، بسى از احكام قانون مدنى ديده 

مى شود، ولى در اكثر موارد قائل بتفصيل نشده اند اطالعات مبسوطترى، كه غالبا فتاوى 
مختلفه قضاوت و فقها نيز با آن همراه است، در قطعات كتاب ماديگان هزار داذستان ديده 

مى شود. اين كتاب از مجموعه هاى حقوقى عهد ساسانى است و بارتلمه بعضى قسمتهاى آنرا 
. اين كتاب نظير مجموعه قوانين ساسانى بزبان سريانى است، »3 «محل مطالعه قرار داده است 

 .»4 «كه بقلم عيشوبخت تحرير يافته است 

اصل تعدد زوجات اساس تشكيل خانواده بشمار مى رفت. در عمل، عده زنانى كه مرد 
ميتوانست داشته باشد، بنسبت استطاعت او بود. ظاهرا مردمان كم بضاعت بطور كلى بيش از 
يك زن نداشتند. رئيس خانه (گذگ خوذاى- كدخدا) از حق رياست دودمان (سرادريه ى 

. يكى از زنان سوگلى و صاحب حقوق كامله »5» «4 «دوذگ- سردارى دوده) بهره مند بود
محسوب شده و او را زن پادشاييها (پادشاه زن) يا «زن ممتاز» ميخواندند. از او پست تر زنى 



. »6 «بود، كه عنوان خدمتكارى داشت و او را «زن خدمتكار» (زن ى چگاريها) مى گفتند
  ظاهرا كنيزان زر خريد و زنان اسير جزء»7 «حقوق قانونى اين دو نوع زوجه مختلف بود
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طبقه چاكر زن بوده اند. معلوم نيست، كه عده زنان ممتاز يك مرد محدود بوده است يا خير، 
اما در بسى از مباحث حقوقى از مردى، كه دو زن ممتاز دارد سخن بميان آمده است. هر 

 گويا هر »2 « و»1 «زنى از اين طبقه عنوان «بانوى خانه» (گذگ بانوگ- كدبانو) داشته است 
 .»3 «يك از آنها داراى خانه جداگانه بوده اند

 شوهر مكلف بود، كه مادام العمر زن ممتاز خود را نان دهد و نگاهدارى نمايد.

 هر پسرى تا سن بلوغ و هر دخترى تا زمان ازدواج داراى همين حقوق بوده اند.

اما زوجه هايى كه عنوان چاكر زن داشته اند، فقط اوالد ذكور آنان در خانواده پدرى پذيرفته 
، ولى ظاهرا »5 «. در كتب پارسى متأخر پنج نوع ازدواج شمرده شده است »4 «مى شده است 



. نصارى بر »6 «در قوانين ساسانى جز دو قسمى، كه ذكر شد، قسم ديگرى نبوده است 
زردشتيان خرده مى گرفتند، كه بآسانى مزاوجت مى كنند و بآسانى طالق ميدهند، ولى اين 

 ايراد مبناى صحيحى ندارد.

اهتمام در پاكى نسب و خون خانواده يكى از صفات بارزه جامعه ايرانى بشمار مى رفت، تا 
 بحدى كه ازدواج با محارم را جايز مى شمردند و چنين وصلتى 

______________________________ 
 .76، فقره 6، بند 23)- آميانوس، كتاب 1(

 ، ميباشد. materfamilias)- مقايسه شود با لفظ كدبانو در فارسى كنونى، كه همان 2(

 .36، ص 1)- حقوق ساسانى، ج 3(

 .7)- دادستان، ص 4(

. بنابر روايات، نگاه كنيد؛ «شاهنشاهى 142- 143، ص 1)- وست، متون پهلوى، ج 5(
  و بند.49ساسانيان»، ص 

  و بعد.31، ص 1)- حقوق ساسانى، ج 6(

. در اين مورد امر كامال خارق العاده بنظر ميرسيد: مهران گشنسب مذهب 98هوفمان، ص 
 عيسى را پذيرفت و اين او را مجبور كرد از زنش، كه خواهر خودش بود، جدا شود.
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  مى خواندند.»2 « (در اوستا خوايت ودث)»1 «را خويذوگدس 

، اگرچه معنى لفظ خوايت ودث »3 «اين رسم از قديم معمول بود، حتى در عهد هخامنشيان 
در اوستاى موجود مصرح نيست، ولى در نسكهاى مفقود مراد از آن بى شبهه مزاوجت با 



. اشاره باجر اين عمل رفته، مثال اينكه »5 « و ورشتمان سرنك »4 «محارم بوده. در بغ نسك 
مزاوجت بين برادر و خواهر بوسيله فره ايزدى روشن ميشود و ديوان را بدور ميراند. نرسى 

. در زمان »6 «برزمهر مفسر ادعا كرده، كه خويذوگدس معاصى كبيره را محو مى كند
 ذكر »8» «7 «ساسانيان نه تنها در كتب معاصران مثل آگاثياس و كتاب منسوب بابن ديصان 

 اين عمل رفته، بلكه در وقايع آندوره هم شواهدى چند مى بينيم.

، ممكن »9 «يكى از اولياء آن عهد ارداى ويراز، كه هفت خواهر خود را بزنى گرفته بود
است وجود خارجى نداشته باشد، اما وهرام چوبين خواهر خود گرديگ (گرديه) را گرفت 

و مهران گشنسپ نيز پيش از گرويدن بكيش نصارى «بنابر عادت ناشايست و ناپاكى، كه اين 
 گمراهان آنرا قانونى و بحق مى پندارند»

______________________________ 
)1-(Khvedhvaghdas  

)2-(Khvaetyadatha  

نام  Atossa)- كمبوجيه دو خواهر خود را دو عقد ازدواج داشت، كه يكى از آنها آتسا3(
را بزنى گرفت و اردشير دوم با دو دختر  Parysatisداشت. داريوش خواهر خود پريساتيس 

ازدواج  Stateiraو داريوش سوم با دختر خود استاتثرا Amestrisخود آتسا و آمستريس 
 كرد.

 .2- 3، فقره 60)- دينكرد، كتاب نهم، فصل 4(

 .47، فقره 41)- ايضا كتاب نهم، فصل 5(

 .18/ 8)- شايست نى شايست، 6(

)7 -(2 /24. 



 ؛ مقايسه شود با يادداشتهاى مترجم فرانسوى آن كتاب.83، ص 1)- النگلوا، ج 8(

 .1/ 4)- ارداى ويراز نامگ، 9(
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. بطريق ماربها همعصر انوشيروان در كتاب حقوق سريانى. كه »1 «خواهرش را عقد كرده بود
: «عدالت خاصه پرستندگان اوهرمزد بنحوى جارى ميشود، »2 «راجع بازدواج است، گويد

كه مرد مجاز است با مادر و دختر و خواهر خود مزاوجت كند»؛ و مثالهايى آورده است، كه 
 .»3 «زردشتيان براى تأييد و تقديس اين امر روايت مى كرده اند

با وجود اسناد معتبرى، كه در منابع زردشتى و كتب بيگانگان معاصر عهد ساسانى ديده 
ميشود، كوششى كه بعضى از پارسيان جديد براى انكار اين عمل، يعنى وصلت با اقارب 

 از كلمه خويذوگدس كرده و »4 «ميكنند، بى اساس و سبكسرانه است. مثال تاويلى، كه بلسارا
گفته است معنى آن «حصول رابطه است بين خدا و بنده بوسيله زهد و پرهيزكارى»، و نيز او 
گويد در زمان تحرير كتب پهلوى معنى ازدواج نامشروع باين كلمه تعلق گرفته است، ظاهرا 

«مراد اعمالى بوده، كه منحصرا بحكماء مزدكى مذهب نسبت ميداده اند نه زردشتيان»، ولى 
بايد دانست، كه ازدواج با اقارب بهيچوجه زنا محسوب نميشده، بلكه عمل ثوابى بوده، كه از 

لحاظ دينى اجرى عظيم داشته است. محتمل است، كه قول هيون تسيانگ چينى در اوايل 
، كه گويد ازدواج ايرانيان عصر او بسيار آشفته است، ناظر بهمين رسم »5 «قرن هفتم ميالدى 

 »6 «باشد

______________________________ 
 .95)- هوفمان، ص 1(

 .265، ص 3)- زاخو، كتب حقوقى سريانى، ج 2(



 و ما بعد؛ 389، ص 2)- راجع بموضوع خويذووگدس ر ك وست، متون پهلوى، ج 3(
، ص 7اينوسترانتزف، مطالعات ساسانى، ترجمه انگليسى بتوسط بوگدانو، مجله كاما، شماره 

  و ما بعد.593، ص 9 و ما بعد. دومناس، بولتن شرقى، دوره 60

)4-(Bulsara  آئيرپتستانAerpatastan  5. يادداشت 10و نيرنگستان، ص. 

 .278، ص 2)- بيل، آثار بودايى عالم غربى، ج 5(

 ) مترجم. گويد هر چند اين قسمت در خور حذف بود، ولى چون حتى المقدور-6(
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 هنگام تولد طفل پدر بايد شكر خداى را با انجام مراسم دينى خاص و دادن 

______________________________ 
مايل بافكندن هيچ مطلبى از اصل بيستم و توضيحاتى هم ضرورت داشت، آنرا باقى 

 گذاشتيم.

اين مسئله از چهار وجه خارج نيست يا اصال در شريعت زردشتى چنين رسمى نبوده يا بوده 
و اختصاص بفرقه معين داشته است، يا اگر در اصل شريعت وجودش را ثابت بدانيم، نظرى 
بوده و از فروع مباحث فقهاء بشمار ميآمده است و اگر هم بعمل آمده باشد آنرا نادر الوقوع 

 بايد محسوب داشت و ما راجع باين چهار وجه جدا جدا سخن ميرانيم.

وجه اول- سند مؤلف اشارات نسكهاى مفقود است از روى خالصه دينكرد و دينكرد دو 
قرن بعد از اسالم نوشته شده است. بعالوه معنى خويت و دثه اوستايى واضح نيست و مؤلف 

در وجود ارداى ويراز شك دارد، گذشته از اينها عقال هم شمول و عموم چنين رسمى محال 
 مى نمايد، زيرا كه اساس خانواده و جامعه بر آن قرار نتواند گرفت.



وجه دوم- قول مورخان عيسوى آن عصر ممكن است ناظر بيكى از فرقه ها باشد نه همه 
زردشتيان و عيسويان از روى تعصب آنرا بهمه ايرانيان نسبت داده باشند، چنانكه در كتب 

فقهى اسالم نام مجوس ذكر شده كه يكى از طوايف است. در شرح لمعه و رياض باب 
ميراث مجوس آمده است، كه حضرت على (ع) كان يورث المجوس اذا تروج بامه و ابنته و 
اخته من جهه آنها امه و آنها زوجته» و شيخ مفيد و شيخ طوسى روايت كرده اند كه شخصى 

نزد حضرت صادق (ع) زبان بدشنام مجوسى برگشود راجع بنكاح محارم، حضرت فرمودند: 
«اما علمت ان ذلك عندهم هو النكاح ... و كل قوم يعرفون النكاح عن السفاح فنكاحهم 
جايز و ان كل قوم دانوا بشئى يلزمهم حكمه». اگرچه مسلمانان همه زردشتيان را باعتبار 

تسميه كل باسم جزئش مجوس ميخوانده اند ولى ممكن است اينجا اشاره برسم همان طايفه 
 خاصى باشد، كه در قديم مجوس ميگفته اند.

 وجه سوم- عادة هر جا نهى صريحى نباشد، فقها بتجزيه و تشقيق مى پردازند.

يكى از آنها هم اين شق بوده كه، هر چند عملى نمى شد، ولى نظرا در عهد ساسانى از مسائل 
 فقهى بشمار مى آمده (مثل مناكحة الجن).

وجه چهارم- بر فرض عملى شدن چنان نادر بوده، كه جز مثالى چند مشكوك نيافته، ترغيبى 
 هم اگر باين كار ميشده، دليل نفرت مردم و عدم رواج آن است. عمل 
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. بعد از آن مراسم نامگذارى كودك »1 «صدقات بجاى آورد، صدقه پسر بيش از دختر بود
. تقريبا همه اسم هايى كه در »2 «فرامى رسيد. در نامگذارى اختيار اسم كفار را گناه ميدانستند

 نقوش و مهرها مى بينيم.

از طبقه ممتازه است و اكثرا صورت دينى دارند. مثال بعضى از آنها اسامى موجودات الهى 
است مانند هرمزد (اوهرمزد. اهورمزداه): و وهرام (ورثرغن) و نرسه (نيريوسئهه). يا تركيبى 



است از اسم دوايزد، مثل مهرنرسه (مهر+ نرسى)، يا تركيبى از دو جزء، كه يكى از آنها نام 
ايزدى است، مانند مهروراز (مهر+ گراز) و مهر بوزيد (مهر نجات ميدهد) و زروان داد ( 

«آفريده زروان») و يزدبخت ( «خدا نجات داده») و آناهيذپناه ( «كسى كه در پناه 
آناهيتاست») و غيره. اسامى مركب از كلمه آذر بسيار معمول بوده، مثل آذربوزى ( «نجات 

 بوسيله آتش») و تركيب از اسامى آتشكده هاى بزرگ مانند آذرگشنسپ: مهران 

______________________________ 
بهرام چوبين و مهران گشنسپ معتبر نيست، زيرا كه شخص نخستين مردى خودخواه و 

خودسر بوده معامله او نسبت بمقام مقدس سلطنت نشان ميدهد كه پابند اصول محترمه نبوده 
است و شخص دوم مردى سست اعتقاد بوده كه از دين خود بكيش نصارى رفته است، اما 
هخامنشيان هم معلوم نيست، كه همه رفتار خود را تابع احكام زردشت كرده باشند بعضى 

 پرستش اناهيتا و دفن اموات را در مقابر نمونه مخالفت آنان با شريعت دانسته اند.

مؤلف گويد بعضى از فضالى زردشتى عصر ما كوششها مى كنند، كه اين رسم را انكار كنند 
يا بمزدكيان نسبت دهند، اين كوشش بى فايده و مطلب مسلم است. مترجم گويد بر فرض 
مسلم بودن ازدواج با محارم در عهد قديم شرمى دامنگير زردشتيان امروز نتواند شد، زيرا 

كه حسن و قبح امور ذاتى نيست اعتبارى است، مثل ذبح حيوان كه جماعتى را مقبول و 
جماعتى را مكروه ميآيد اين امر زنا شمرده نميشده است چنانكه پيشوايان مقدس مذهب 

 شيعه كه ذكر شد آن را تثبيت و تقرير كرده اند و عمل مجوس را جايز شمرده اند.

 رشيد ياسمى 

  (هوسپارم نسك).13- 14، فقره 31. فصل 8)- دينكرد، كتاب 1(

  (هوسپارم).15، فقره 31، فصل 8)- ايضا، كتاب 2(
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، گشنسپ فرن « (دارنده فرگشنسپ)»، آذرفرنبغ فرنبغ، برزين، پناه برزين ( »1 «گشنسپ 
«كسى كه در پناه برزين است»)، اسامى مركب از سه جزء نيز ديده مى شود مثل آذر 

خورشيد آذر. اسم گاهى مبين شرافت نسب طفل بود مانند: شاهپور (شاهپور)، يا حاكى از 
فال نيك ميشده مانند: پيروز «فاتح» و نام ويه ( «نام به»). نامهاى مصغر را با اشكال مختلفه 

تركيب ميكردند، غالبا جزء آخر اسم را قطع كرده و بجاى آن ويه ميگذاشتند مانند: ماهويه 
(كه از ماه و يك جزء مجهولى تركيب يافته)، جوانويه (جوان بضم اول، كه بمعنى جوان و 
دلير است). اسامى زنان غالبا بكلمه دخت ( «دختر») ختم ميشده است مانند: هرمزد دخت و 
يزدان دخت (كه اگر هرمزد يا يزدان نام پدر صاحب اسم نبود، معنى «دختر خدا» يا «دختر 

ايزدان» را داشت) و آزرميدخت ( «دختر عفيف»). بعض اسامى به گ ختم ميشده مانند: 
دينگ (از دين) و وردگ (از ورد به معنى «گل سرخ»). صفات نسبى را هم بجاى اسم زنان 

 بكار ميبرده اند مانند شيرين.

از اواسط قرن پنجم اسامى دالوران تاريخ داستانى قديم استعمال عام پيدا كرد. كواذ ساسانى 
  پادشاه داستانى را گرفت، كه در يشتهاى اوستا از او ذكرى شده است.»2 «اسم كوات 

در قرن پنجم و ششم و هفتم ميالدى اشخاصى معروفند، كه نام قدما را مثل سياوش و خسرو 
و رستهم (رستم) گرفته اند، اين اتخاذ دليل است بر عالقه جديدى، كه مردم دوره ساسانى 

نسبت بداستانهاى پرافتخار قديم حاصل كرده بودند. در همين سه قرن اخير داستانهاى قديم 
 .»3 «بصورت قطعى، چنانكه در خوذاى نامگ ضبط شده، درآمده است 

 بايستى طفل خردسال را از آسيب چشم بد محفوظ بدارند و مواظبت كنند،

______________________________ 
 )- تلفظ عاميانه آن مهرام گشنسپ است (اعمال شهدا).1(

)2-(kavata  



 و ما بعد؛ ويكاندر، 40 مقايسه شود با كريستن سن كيانيان، ص 78)- ر ك باالتر ص 3(
 .97- 98مردان، ص 
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تا زن حائض نزديك او نشود، زيرا كه پليدى شيطانى آن زن را موجب بدبختى طفل 
. شيطان را بوسيله آتش و روشنايى دور ميكردند خصوصا در سه شب اول »1 «مى پنداشتند

 .»2 «تولد طفل و عصاره نبات هوم بطفل ميدادند و روغن بهارى باو مى چسبانيدند

 پرستارى از طفل و شير دادن و در قنداق پيچيدنش ميبايستى مطابق آداب مذهبى بعمل آيد
 .»4 «؛ قواعدى نيز براى نخستين سرتراشى طفل مقرر بوده »3«

تربيت طفل بعهده مادر بود و در صورت احتياج، پدر خواهر يا دختر بزرگ خود را به 
. اگر پسرى پدر را چنانكه سزاوار شأن اوست حرمت »5 «تربيت كودك ميگماشت 

نميگذاشت، قسمتى از ارث پدرى او تعلق بمادر ميگرفت، مشروط بر اينكه مادر بيش از 
. تعليم مذهبى دختر را مادر بعهده ميگرفت، لكن حق »6 «فرزند شايستگى و اهليت ميداشت 

 اگر پدر در قيد حيات نبود، شخص ديگرى اجازه »7 «شوهر دادن او بپدر اختصاص داشت 
. اين حق نخست بمادر تعلق ميگرفت و اگر مادر مرده بود، »8 «شوهر دادن دختر را داشت 

. از »9 «متوجه يكى از اعمام يا اخوال دختر ميشد. دختر خود مستقال حق اختيار شوى نداشت 
طرف ديگر پدر يا شخص ديگر، كه ولى دختر بشمار ميرفت، مكلف بود، بمجرد رسيدن 

 .»10 «بسن بلوغ او را بشوهر دهد، زيرا كه منع دختر از توالد گناه عظيمى بشمار ميآمد

______________________________ 
  (هوسپارم نسك).21- 22، فقره 31، فصل 8)- دينكرد، كتاب 1(

  (سكاذم).6- 7، فقره 38، فصل 8)- ايضا، كتاب 2(

  (هوسپارم).9، فقره 35، فصل 8)- دينكرد كتاب 3(



  (سكاذم).19، فقره 38، فصل 8)- ايضا، كتاب 4(

  (هوسپارم).9- 10، فقره 31، فصل 8)- ايضا، كتاب 5(

  (سكاذم).13، فقره 43، فصل 8)- ايضا، كتاب 6(

  (سكاذم).10، فقره 43، فصل 8)- ايضا، كتاب 7(

  (نكاذم).89، فقره 20، فصل 8)- ايضا، كتاب 8(

  (سكاذم).11؛ فقره 43، فصل 8)- ايضا، كتاب 9(

  (سكاذم).20، فقره 43، فصل 8)- ايضا، كتاب 10(
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مراسم نامزدى غالبا در سن طفوليت بعمل ميآمد و ازدواج در جوانى صورت ميگرفت. در 
. معموال وصلت بوسيله يكنفر واسطه بعمل »1 «پانزده سالگى دختر بايد شوهردار ميشد

. مهر را معين ميكردند، پس آنگاه شوهر مبلغى بپدر آن دختر مى پرداخت، لكن »2 «مى آمد
ميتوانست آن پول را در بعضى موارد مجددا مطالبه كند، مثال «اگر بعد از عروسى معلوم 

. ظاهرا مقصود از اين عبارت آن است، كه زن »3 «ميشد، كه زن ارزش آن مبلغ را ندارد»
عقيم باشد. بعالوه پدر نبايستى دختر را مجبور باختيار شوهرى، كه خود تعيين كرده بنمايد و 

. پس از عقد »4 «اگر دختر ابا ميكرد، پدر حق نداشت او را بدين سبب از ارث محروم كند
 .»5 «ازدواج اجر اعمال خير زن متوجه شوهرش ميشد

اگر دختر جوانى، كه در موقع مناسب او را بشوهر نداده بودند، ارتباط غير مشروع پيدا 
ميكرد، حق نفقه از طرف پدر داشت و از بردن ارث محروم نمى شد، بشرط اينكه آن ارتباط 
را قطع كند و حتى اطفالى، كه از اين پيوند غير مشروع بدنيا ميآمدند، نفقه شان بعهده پدر آن 

 .»6 «دختر بود



 شوهر مى توانست بوسيله يك سند قانونى زن را شريك خويش سازد.

. »7 «در اين صورت زن شريك المال ميشد و ميتوانست مثل شوى خود در آن تصرف كند
فقط بدين طريق زوجه ميتوانست معامله صحيحى با شخص ثالث بعمل آورد، زيرا در اين 
قبيل امور و در عواقب قانونى آن زن را شخص مستقل ميدانستند، نه عضو يك خانواده (و 

 اال بموجب قانون زناشويى فقط شوهر شخصيت حقوقى 

______________________________ 
  (نكاذم).95، فقره 20، فصل 8)- دينكرد، كتاب 1(

 .6، ص 2)- بارتلمه، لهجه هاى ايرانى متوسط؛ ج 2(

  (نكاذم).94، فقره 20، فصل 8)- دينكرد، كتاب 3(

 .10- 11؛ زن، ص 38 و ما بعد و ص 72 و ما بعد، ص 10، ص 5)- حقوق ساسانى، جزء 4(

 .11؛ زن، ص 7، ص 5، يادداشت؛ حقوق ساسانى، ج 15)- دادستان. ص 5(

 .27، ص 1)- حقوق ساسانى، ج 6(

  و ما بعد.25)- ايضا، ص 7(
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داشت). در اين مورد مدعى زوجه ميتوانست، بدون اينكه احتياجى برضايت شوهر باشد، بر 
ضد زن اقامه دعوى نمايد. دائن در آن صورت مى توانست حقوق خود را خواه از زن مطالبه 

كند و خواه از شوهر. شوهر ميتوانست با دو زوجه ممتاز خويش «اشتراك منفعتى» (هم 
 برقرار كند، درين صورت نفع هر يك از آن دو زوجه با شوهر مشترك بود، »1 «وندشنيه)

اما فيما بين خودشان، هر يك از زنان جداگانه مالك نفع خود بودند، مرد ميتوانست در هر 
موقع اين شركت را بهم زند، ولى زنان از اين حق محروم بودند، اما در شركتى، كه ميان دو 



. »2 «مرد براى منفعتى ميشد، هر يك از آنها ميتوانست بميل خود قرارداد را لغو نمايد
احكامى موجود بود، كه حقوق زن ممتاز را راجع بتصرف در اموال شوهريكه مجنون شده 

 »3 «باشد، معين مينمود

معموال پدر خانواده، كه صاحب اختيار همه خانواده بود، از عوايد اموال خاص زوجه و 
غالمان خود تصرف ميكرد، با اين تفاوت كه اگر مرد زن را طالق ميداد، مكلف بود عوائد 

خاص زن را باو بدهد، لكن اگر بنده زر خريدى را آزاد ميكرد، آن بنده حق مطالبه چيزى از 
. در مورد طالقى كه بارضاى زوجه واقع ميشد، زن حق نداشت، »4 «آقاى خود نداشت 

. مفهوم مخالف اين حكم »5 «اموالى را كه شوهر در موقع عروسى باو داده بود، نگاهدارد
آنست، كه زن ميتوانسته است، در موقع طالقى كه بى رضايت او واقع باشد، همه مال يا 

 قسمتى از آن را نگاه دارد.

هرگاه شوهرى بزن خود ميگفت: «ازين لحظه تو آزاد و صاحب اختيار خود هستى»، زن 
 بدينوسيله از نزد شوهر خود طرد نميشد، ولى اجازت مى يافت بعنوان «زن 

______________________________ 
)1-(ham -vindishneh  

  و بعد.49، ص 1)- حقوق ساسانى، ج 2(

  (هوسپارم).5، فقره 31، فصل 8)- دينكرد، كتاب 3(

  و بعد.46، ص 1)- حقوق ساسانى، ج 4(

 .13)- دادستان، ص 5(
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 باين رسم اشاره شده »2 «. ظاهرا در نكاذم نسك »1 «خدمتكار» شوهر ديگرى اختيار كند
است، كه باعث دغلبازيهاى بسيار شده بود. در صورتيكه شوهرى زن خود را طرد ميكرد، 

بى آنكه صريحا اختيار او را بخود او بسپارد و زن شوى ديگرى اختيار ميكرد، فرزندانى، كه 
در ازدواج جديد در حيات شوهر اولش ميزاييد، از آن شوهر اولش بود، يعنى زن تحت 

 .»3 «تبعيت شوهر اول باقى ميماند

شوهر حق داشت يگانه زن خود را با يكى از زنانش را (حتى زن ممتاز خود را) بمرد 
ديگرى، كه بى آنكه خود قصورى كرده باشد، محتاج شده بود، بسپارد، تا اين مرد از 

خدمات آن زن استفاده كند. رضايت زن شرط نبود. در اينصورت شوهر دوم حق دخل و 
تصرف در اموال زن را نداشت و فرزندانى، كه در اين ازدواج متولد مى شدند، متعلق به 

. اين قرار، كه شاهد »4 «خانواده شوهر اول بودند و مانند فرزندان او محسوب مى شدند
ديگرى از مشابهت قضايى وضعيت زوجه و كنيز است، با انعقاد پيمان رسمى صورت 

مى گرفت، كه در طى آن شوهر جديد همه گونه مواظبت و نگاهدارى زن را در مدت اين 
 ازدواج تعهد ميكرد.

اين عمل را از اعمال خير مى دانستند و كمك بيك همدين تنگدست مى شمردند. زوج را 
بپهلوى شوذ (شوى) و زوجه را زن ميخواندند، ولى بقول بارتلمه شوهر و زنى را كه بدينسان 

. ولى ويكاندر بر اين »5 «باجيرى مى گرفتند، در اصطالح قضايى ميرگ و زيانگ ميگفتند
 عقيده است، كه اينها اصطالحات ثابت 

______________________________ 
 .5)- ايضا، ص 1(
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 .8- 9)- دادستان، ص 3(
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 443ايران در زمان ساسانيان، ص: 

 .»1 «و معينى نيستند و ميرك و زيانگ مترادف شوذ (يا مرد) و زن ميباشند

توصيفى، كه ما در نتيجه تحقيقات بارتلمه از احوال حقوقى زنان در عهد ساسانيان نموديم، 
تضاد بسيار نشان ميدهد. سبب اين تضاد آنست كه احوال قانونى زن در طول عهد ساسانيان 

 از لحاظ علمى و نظرى زن در اين عهد حقوقش »2 «تحوالتى يافته است. بنابر قول بارتلمه 
بتبع غيره بود و يا بعبارت ديگر شخصيت حقوقى نداشت، اما در، حقيقت زن در اين زمان 

داراى حقوق مسلمه اى بوده است. در زمان ساسانيان احكام عتيق در جنب قوانين جديد باقى 
بود و اين تضاد ظاهرى از آنجاست پيش از اينكه اعراب مسلمان ايران را فتح كنند، محققا 

 .»3 «زنان ايران در شرف تحصيل حقوق و استقالل خود بوده اند

يكى از مقررات خاصه فقه ساسانى «ازدواج ابدال» است، كه نويسنده نامه تنسر بشرح آن 
 و »4 «پرداخته است. در ترجمه فارسى اين نامه ذكر اين قسم مزاوجت باختصار مى بينم 

تفصيل آن در كتاب الهند بيرونى است، كه مستقيما از ترجمه مفقوده ابن المقفع گرفته است 
: «اذا مات الرجل و لم يخلف ولدان ينظروا فان كانت له امرأة زوجوها من »5 «و آن اين است 

اقرب عصبته باسمه. و ان لم تكن له امرأة فابنة المتوفى او ذات قرابته فان لم توجد خطبوا 
على العصبية من مال المتوفى فما كان من ولد فهو له و من اغفل ذلك و لم يفعل فقد قتل 

ماال يحصى من االنفس النه قطع نسل المتوفى و ذكره الى اخر الدهر.» يعنى اگر مردى بميرد 
و پسرى نداشته باشد، بايد ديد اگر زنى دارد، او را بنزديكترين خويشاوندان متوفى بايد 

 بدهند، و اگر زن ندارد، دختر يا نزديكترين بستگان او را با اقرب خويشان بايد نكاح ببندند،



______________________________ 
 .9- 21)- مردان، ص 1(

 .7)- زن، ص 2(

 .18)- ايضا، ص 3(

 .21- 22 چاپ دارمستتر، مينوى، ص 529 و 244)- ص 4(

 .109- 10، ص 1. ترجمه توسط همين شخص، 53)- چاپ زاخو. ص 5(
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ولى اگر هيچ زنى از بستگان او موجود نباشد، از مال شخصى متوفى بايد زنى را جهيزيه 
داده، بيكى از مردان خويشاوند ميت بدهند پسرى كه از اين ازدواج حاصل شود، فرزند آن 

مرد ميت محسوب ميشود. كسى كه از اداى اين تكليف غفلت ورزد، سبب قتل نفوس 
 بيشمار شده است، زيرا كه نسل ميت را قطع و نام او را تا آخر دنيا خاموش نموده است».

 نيز يكى از رسومى است، كه در جامعه زردشتيان فوق العاده »1 «قاعده «قبول» (سدريه)
متداول بوده است. چون مردى ميمرد و فرزندى بالغ نميگذاشت، كه جانشين او شود و 

رياست خانواده را بعهده گيرد، صغار ميت را بقيم ميسپردند و اگر ميت توانگر بود، بايستى 
 قائم مقام او شده، تركه او را اداره كند. و اگر آن مرد «زنى »2 «شخصى بعنوان «پسرخوانده»

، ولى زوجه كه »3 «ممتاز» داشت، آن زن را بعنوان «پسرخوانده» مدير ما ترك او ميشد
«چاكر زن» بود، نميتوانست باين سمت نصب شود و بايستى او را مثل صغار ديگر بقيم 

بسپارند. در اين صورت پدر آن «چاكر زن» قيم محسوب ميگرديد و اگر قيم وفات مييافت، 
برادر «چاكر زن» يا برادرى، كه در ميان چند فرزند مقام ارشديت داشت، يا يكى از 

. اگر در خانه مرد ميت زنى «ممتاز» يا دخترى يگانه »4 «خويشاوندان نزديكش قيم او ميشد



نبود، سمت فرزند خواندگى ببرادر و پس از او بخواهر و سپس بدختر برادر و بعد بپسر برادر 
 .»6 « و پس از اين طبقات بساير خويشاوندان نزديك ميرسيد»5 «تعلق ميگرفت 

 شرايط قانونى «پسرخواندگى» اين بود، كه كبير باشد و از زردشتيان باشد

______________________________ 
)1-(Sadharih  

 .2 ر 59 و 2 ر 56)- ر ك داذستان ى دينينگ 2(

 .8 ر 56)- ايضا، 3(

 .8 ر 56)- ايضا، 4(

 )- در متن چنين است، ولى قاعدة بايد پسر برادر مقدم بر دختر برادر باشد.5(
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و عاقل باشد و خود نيز داراى عائله كثير باشد و صاحب فرزندان باشد، يا اميد و امكان فرزند 
 يافتن داشته باشد و مرتكب هيچ يك از معاصى كبيره نشده باشد.

شرايط زنى كه عنوان سترى مى يافت قانونا چنين مقرر بود، كه شوهر نداشته باشد و در طلب 
آن هم نباشد و كنيز كسى نباشد و از فاحشگى امرار معاش نكند و در خانواده ديگر سمت 
فرزند خواندگى نداشته باشد. زيرا كه زنان جز در يك جا نبايستى «ستر» بشوند، ولى مرد 

. ستر فرزند بمجرد انتصاب »1 «ميتوانست دفعتا در چند خانواده سمت «فرزند خوانده» بگيرد
باين سمت واجد حق واليت تامه و اختيار مطلق نميشد، نشانه اين عنوان اخير مراقبت در 

 .»2 «روشن نگاهداشتن آتش مقدس خانه بود



سترى بر سه نوع است: «ستر فرزند موجود» عنوان زن ممتاز يا دختر يگانه و بى شوهر است. 
نصب چنين زنى يا دخترى بمقام سترى طبيعى است و لزوم قهرى دارد و محتاج قانون خاص 
نيست. «ستر فرزند مخصوص» كسى را گويند، كه از جانب متوفى قبال باين سمت معين شده 

باشد و اين اصطالح در مقابل كسى است، كه بعد از فوت آن شخص از طرف اقربا نصب 
 گويند. «زن ممتاز» چون بيوه شد، بايد مراقب »3 «شود. چنين كسى را ستر فرزند مجعول»

امور خانواده باشد و مراسم دينى و امور خيريه را، كه بر هر خانواده واجب است انجام دهد. 
بايد دختران شوى خود را شوهر دهد و خواهران شوى را، اگر تحت قيمومتش باشند، 
پرستارى كند و مانند اينها. مشار اليها حق دارد، كه قسمت بزرگى از دارايى متوفى را 

بمصارف شخصى خود برساند. اما بمحض اينكه دخترى اختيار كرد، قدرت مادر تقسيم 
 ميشود و يك بهر بداماد تعلق ميگيرد و اين اختيار داماد وقتى افزوده 

______________________________ 
 .2- 4، فقره 57)- دادستان ى دينينگ، بخش 1(

، فرهنگ ى پهلويك (هديد ر  H .Junker)- ملخص ماديگان ى هزار داذستان، يونكر2(
 .90)، ص 1912ك 

 .68)- داذستان ى دينينگ، بخش 3(
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 .»1 «مى شود، كه پسرى بيابد، كه روزى امكان داشته باشد، برياست خانواده برسد

نوع ديگر هم از فرزند خواندگى متداول بود و آن همين است، كه ما معموال آنرا «تبنى» 
ميگوييم. در اين صورت پدر و مادر، كه طفلى را بفرزندى مى پذيرفتند، حق ارث بردن از او 

نداشتند: اگر اين قسم فرزند خوانده، كه مادرش زنى ممتاز (پادشاه زن) بوده، قبل از سن 
 .»2 «بلوغ ميمرد، دارايى او بناپدرى او مى رسيد



در باب ارث مقرر بود، كه زن ممتاز و پسرانش يكسان ارث ببرند، اما دختران شوهر نكرده 
را نصف سهم ميدادند. چاكر زن و فرزندان او حق ارث نداشتند، ولى پدر ميتوانست، قبال 

 .»3 «چيزى از دارايى خود را بآنان ببخشد يا وصيت كند، كه پس از مرگ بآنان بدهند

براى مراقبت در اجراى قوانين نظارى معين ميكردند. چون كسى بدرود حيات ميگفت، 
بايستى موبدان مطابق مقررات وصيتنامه، بتقسيم اموال او بپردازند و اگر ميت چيز نداشت، 
مصارف تجهيز جنازه و نگاهداشت فرزندان او را هم موبدان كفايت ميكردند. چنين مقرر 
 بود، كه «ابدال ابناء ملوك همه ابنا ملوك باشند و ابدال خداوند درجات هم ابناء درجات»

»4«. 

اگر كسى در وقت مردن قسمتى از اموال خود را باشخاص بيگانه مى داد و وارث قانونى 
خويش را محروم ميكرد، اين عمل او صورت قانونى نداشت، مگر براى تأديه دينى يا نفقه 

  يا پرستارى اوالد و پدر يا پيرمردى، كه در ظل »5 «زنى 

______________________________ 
. قواعد مربوط بقبول فرزند در نسكهاى هوسپارم و 10- 12، فقره 54)- ايضا، بخش 1(

 .14، فقره 43 و فصل 13، فقره 36سكاذم وجود داشته است. دينكرد، كتاب هشتم، فصل 

 .7، ص 3)- حقوق ساسانى، ج 2(

 .13- 14؛ زن، ص 3، يادداشت 35 و ص 4، يادداشت 14، ص 5)- حقوق ساسانى، ج 3(

 .21؛ مينوى، ص 528 و ص 224)- نامه تنسر، دارمستتر، ص 4(

)- در اينجا مقصود زن غير ممتاز است، زيرا زن ممتاز از جمله اقرباى نزديك محسوب 5(
 ميشده است.
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حراست او بوده، داده شده باشد. اگر كسى در زمان ابتالء بمرضى، كه چندان خطرى 
نداشته، وصايايى ميكرد، چون شفا مييافت، صورت قانونى داشت، بشرط آنكه وصيت در 
حال شعور كرده و نقصى در قواى او نبوده باشد. چون كسى وصيت مى كرد، مكلف بود، 

 .»1 «كه سهمى بهر يك از دختران بى شوهر و دو سهم بزن ممتاز خود بدهد

از ماديگان هزار دادستان ميتوان مسائل بسيارى را راجع بحقوق مالكيت استخراج كرد. در 
 و بخشيدن زمين با حق »3 « و اقسام قراردادهاى مربوط بهبه »2 «اين كتاب رجع بعقود شفاهى 

 و هبه هاى موقت در رهن امالك و وقف امالك بشرط آنكه »5» «4 «استفاده از قنوات 
متصدى وقف دعاهايى براى راحت روح واقف بخواند (عنوان اين مبحث چنين بود «پ 

، قاعده قرضى »7 «)، مبحث قسم خوردن براى قطع دعواى ملكى »6 «روان يزشن راى داشتن»
 »10 « و كفالت »9 «، و تدابيرى كه در مورد ضمان »8 «كه بچند نفر باالشتراك داده شده باشد

بايد گرفت و امثال اينها مطالبى هست. اگر قيم پسر صغيرى قسمتى از دارايى خانواده را 
 بمصرف پرداخت دينى مى رسانيد،

______________________________ 
 .1- 9، فقره 54)- داذستان ى دينينگ، بخش 1(

  و ما بعد.7، ص 1)- حقوق ساسانى، ج 2(

  و ما بعد.5، ص 3)- ايضا، ج 3(

  و ما بعد.29، 3)- ايضا، ج 4(

  و ما بعد.50: ص 3)- ايضا، ج 5(

 .19، ص 3)- ايضا، ج 6(

 .5، ص 2)- ايضا، ج 7(



 ، يادداشت.54، ص 3 و بعد، ج 39، ص 1)- ايضا، ج 8(

  و ما بعد.5، ص 4)- ايضا، ج 9(

 )- پاليارو10(

Pagliaro L, anticresi nel diretto Sasanidico) Rivistadegli studi 
orietali, XY, p. 275- 315)  
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. وقتى مردى يكى از كنيزان »1 «چون پسر بحد رشد بالغ مى شد، مى توانست اعتراض كند
زرخريد خود را بمقدار يك عشر آزاد ميكرد، فرزندى، كه از آن كنيز تولد مى يافت، 

همچنين بمقدار يك عشر آزاد مى بود. اين قانون عجيب عينا در كتاب فقه سريانى تأليف 
 .»2 «عيشوبخت هم مسطور است 

 و توقيف چارپايان و »3 «بعالوه سنكاذم نسك قواعد مبسوطى راجع بمالكيت و دين و ربح 
حيوانات اهلى، مثل اسب و غيره و مسئوليتى كه براى توقيف كننده پيش مى آيد، در 

برداشت. همچنين از توقيف مديونين و ضبط لباس و نظاير آن سخن ميراند، مسائلى هم در 
 .»4 «خصوص يافتن گنج و غيره حاوى بود

اطالعاتى كه راجع بجامعه ايرانى ميتوانيم، از منابع قديمه استخراج كنيم، هر چند ناقص و 
پراكنده است، ولى ما را با يك جامعه آشنا مى كند، كه نيروى ذاتى و استحكام باطنى آن 
مبتنى بر عالقه عميق و عتيقى بود، كه راجع به پيوند خلل ناپذير دودمانى داشت. قوانين را 

براى پاسبانى خانواده و دارايى وضع كرده بودند و باين وسيله مى خواستند، امتياز طبقات را 
با دقت هر چه تمامتر حفظ كنند و هر فردى را در درجات اجتماعى بمقامى معلوم تخصيص 



دهند. از قضا در اواخر قرن پنجم ميالدى اساس و بنيان اين نظام اجتماعى بواسطه فتنه 
مزدك در معرض تهديد قرار گرفت. موقعيت و وضع سياسى زمان نيز سبب شد، كه اين 

جريان انقالبى مشئوم در كشور ايران پيشرفت كند و اين كشور را در هنگام پيش آمدهاى، 
 ناگوارى كه نتيجه 

______________________________ 
  و ما بعد.23، ص 2)- حقوق ساسانى، ج 1(

 .47، ص 3)- ايضا، ج 2(

 .41)- دينكرد، كتاب هشتم، فصل 3(

 و ما بعد 347، ص 27. بارتلمه در مجله شرقى وين، 39)- ايضا كتاب هشتم، فصل 4(
تفصيالتى راجع برفتار با بردگان وضع فروش برده به اشخاص خارج از مذهب و مقررات 
مربوط به برده (مسيحى) فرارى، كه دين زردشتى پذيرد و غيره، از كتاب ماذيگان ى هزار 

 داذستان استخراج كرده و منتشر ساخته است.

 449ايران در زمان ساسانيان، ص: 

 .»1 «مغلوبيت پيروز بود، دچار ويرانى نمايد

______________________________ 
)- تاريخ كواذ و فرقه مزدكيه، كه در اينجا آورده ايم، اصوال مبتنى بر مطالب صفحات 1(

 رساله ايست، كه مستقال بنام «سلطنت كواذ اول و كمونيسم مزدكى» تأليف 97- 127
كرده ايم. راجع بتفصيل منابع مذكور خوانندگان را ارجاع مى كنيم بقسمت نخستين آن 

كتاب، كه همه مأخذ ما در آن جمع است؛ نسبت منابع با يكديگر و اعتبار تاريخى هر يك 
 از اسناد در آنجا مورد بحث قرار گرفته است. منابع اصلى از اينقرار است:



اوال- يوشع استيليتس دروغى، كه از مؤلفان، سريانى آن عصر بوده، و در باب وقايع سالهاى 
  بحث ميكند.494- 506

- 30/ 4 آگاثياس بيزانسى (30- 21ثانيا- پروكوپيوس بيزانسى، جنگ ايران، كتاب اول، بند 
27.( 

ثالثا- مطالب متفرقه در ادبيات دينى پهلوى (تفسير ونديداد، و همين يشت، دينكرد، در 
، عبارتى است، كه در كتاب سابق الذكر من 215بندهشن بزرگ، چاپ انكلساريا، ص 

ذكرى از آن نرفته است، و ظاهرا مأخذ آن يكى از ترجمه هاى عربى خوذاى نامگ بوده 
 است.

رابعا- روايات عربى و فارسى، كه منبع اصلى آنها خوذاى نامك مى باشد و از ميان آنها 
 885؛ طبرى، ص 185، ص 1اينجانب چهار رشته روايت تشخيص ميدهم. يك- يعقوبى، ج 

) 1 (سطر 139 نلدكه، ص 1893- 94، و ص 888) تا ص 20 (سطر 886)، و ص 7- 18(سطر 
). دوم- 153- 155، و ص 147) الى ص 2 (سطر 144) و ص 2 (سطر 141الى ص 

، ص 2، چاپ شيخو، ج 174- 181 و 126- 133ص  Pococheاوتوكيوس، چاپ يوكوش 
 الى 883، طبرى ص 328 و ما بعد.؛ اين تنبيه، چاپ و وستغلد، ص 206 و ما بعد، و ص 191
 ص 135 (نلدكه 896- 898)، و ص 18 (سطر 886) الى ص 19 (سطر 885)، و 5 (سطر 885
)؛ مظهر بن الطاهر المقديسى، 162- 164، و ص 142) تا ص 5 (سطر 141) تا و 1 (سطر 148

، ص 2 و ما بعد؛ مسعودى، مروج ج 170 و ما بعد، ترجمه ص 167، ص 2چاپ هوارت، ج 
 و 62، سوم- دينورى، ص 83، ترجمه ص 206- 107 و ما بعد، حمزه اصفهانى، ص 195

؛ 63- 64، ص 8 و ما بعد.- چهارم- كتاب االغانى، چاپ بوالق، ج 226؛ نهايه، ص 66- 69
 و ما 103، ص 6؛ فردوسى؛ چاپ مهل. ج 583؛ ثعالبى، ص 41، ترجمه، ص 56حمزه، ص 

؛ مجمل التواريخ، مهل، مجله آسيايى؛ 192، ترجمه، ص 20 تا 9بعد؛ بيرونى، آثار الباقيه، ص 
 - Tornberg؛ ابن االثير، تورنبرگ 136 و ما بعد و 116 ص 14سرى سوم، ج 
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در سالهاى نخستين سلطنت كواذ، زرمهر (سوخرا) كماكان مرتبت خود را حفظ كرد و حائز 
، اما كواذ پيوسته در دل داشت كه خود را از تسلط و »1 «مقام نخستين در ميان اشراف بود

استيالى اين مرد جاه طلب و خطرناك نجات دهد. پس رقابتى را، كه در ميان زرمهر و 
شاهپور مهران افتاده بود، مغتنم شمرد، شاهپور را، كه در اين وقت منصب ايران سپاهبذ 

، در نهان با خود يار »2 «داشت (طبرى) و در عين حال سپاهبذ ناحيه سواد نيز بود (نهايه)
 . اين »3 «كرد، و زرمهر را بهالكت رسانيد

______________________________ 
. مؤلفان رشته چهارم از افسانه مزدك 88 و بعد؛ ابو الفدا چاپ فليشر، ص 269، ص 1ج 

(مزدك نامگ) استفاده كرده اند. مندرجات اين افسانه را ميتوانيم از روى منقوالت سياست 
 و ما بعد) و يك روايت 245 و ما بعد، ترجمه ص 166نامه نظام الملك (چاپ شفر، ص 

؛ مقايسه شود با مقاله من تحت عنوان 214- 230 ص 2فارسى (داراب هرمزديار، روايات، ج 
در  Versionsaf the History of Mazddk Two«دو روايت از تاريخ مزدك»

  و بعد). از نو بسازيم.322يادگارنامه مودى، ص 

 و بعد) و فارسنامه ابن بلخى (چاپ لسترانج و 142، ص 2بلعمى (ترجمه زتنبرگ، ج 
 و بعد از روايات 327، ر گ مقاله من در يادگارنامه مودى، ص 84- 91نيكلسون ص 

مختلفى، كه مآخذ آن از خوذاى نامگ بوده، استفاده كرده اند. قصه ها و روايات محلى 
 و بعد) و ظهر الدين المرعشى 92طبرستان راجع بمزدك در ابن اسفنديار (ترجمه برون، ص 

 و ما بعد) مسطور است. تفصيل راجع بشريعت مزدك: 201، ص  Dorn(چاپ دورن 
 و ما بعد؛ الفهرست، 291 و ما بعد ترجمه ها بروكر، ص 192شهرستانى، چاپ كورتون، ص 

 .342ص 

  را به بينيد.317)- باالتر ص 1(



 )- ر ك ضميمه دوم.2(

)- در منابع عربى و فارسى، كه اصل آنها از خوذاى نامگ است، قتل زرمهر و اعدام يكى 3(
ديگر از بزرگان موسوم به سياوش، كه سى سال بعد از آن اتفاق افتاد، با هم مشتبه شده 

 .1، يادداشت 54است. ر ك «سلطنت كواذ اول»، ص 
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واقعه در سرتاسر كشور شهرت عظيم يافت و مبدأ ضرب المثلى شد باين عبارت «باد سوخرا 
. يا بنا به روايت نهايه: «آتش »1 «از وزيدن فروماند و بادى از جانب مهران وزيدن گرفت»

. با وجود اين در تاريخ ذكرى از اين شاهپور مهران »2 «سوخرافرومرد و باد شاهپور وزيد»
 .»3 «نيست؛ گويا پس از رقيب خود ديرى نزيسته است 

 - شكل كواذ اول 36شكل 

 (موزه ملى كپنهاگ)

قتل زرمهر دشمنان خطرناك براى كواذ تهيه كرد، ولى آنچه اسباب اشتعال غضب بزرگان 
شد، روابطى بود، كه كواذ با فرقه ضاله مزدكيه داشت و اسباب بدعتهاى انقالبى گرديد. 

 پروكوپيوس گويد كواذ در پادشاهى راه خشونت سپرد و

______________________________ 
 .140، نلدكه ص 885)- طبرى، ص 1(

 .226)- نهايه، ص 2(

) اين سپاهبذ 6، يادداشت 637، ص 49)- بنابر قول ماركوارت (مجله شرقى آلمان، 3(
رومى، عهدنامه متاركه جنك را در سال  Celerشاهپور، همان اسپيدس ميباشد، كه باسلر

 منعقد ساخت و بنابر قول پروكوپيوس پدرزن كواذ بود. اما بنابه روايت كتاب 506 يا 505



منسوب به استيليتس اين سپاهبذ بويه نام داشته است. بدون شك اين همان بويه ايستكه ملقب 
) و بنابر قول 78 و 59، ص 1به وهريز بوده (ر ك، هوبشمان، صرف و نحو ارمنى، ج 

 پروكوپيوس سپاه ايران را بر ضد گرگين پادشاه گرجستان رهبرى نمود.

پس بايد چنين فرض كرد، كه بويه جانشين يا يكى از جانشينان شاهپور در مقام ايران سپاهبذ 
 يا اسپهبذ سواد بوده است.
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در كشور بدعتها آورد. آگاثياس گويد اين شهريار مى خواست تأسيسات اجتماعى را 
واژگون كند و در معاش مردمان انقالبى پديد آورد و رسوم و آداب باستانى را بر هم زند. 
اما اين دو مورخ بيزانسى و همچنين استيليتس دروغى، كه در اين باب چيز نوشته اند، فقط 

يكى از بدعتهاى كواذ را ذكر نموده اند، و آن راجع باشتراك زنان است و در اين خصوص 
هم ساكت هستند، كه آيا اين امر جزء احكام دين جديدى است يا نه. از ميان اين سه كتاب، 

كه ذكر شد فقط در تأليفى، كه منسوب باستيليتس است، نام فرقه ضاله زردشتگان آمده 
است. درباره اين فرقه و اصول عقايد آنان بايد از كتب عرب و ايران مطالبى بدست آورد. 

در اين جا نكته، كه بدوا بايد در نظر گرفت، نام آن فرقه است، كه در كتاب منسوب به 
استيليتس ذكر شده است. در آثار مؤلفان عرب و ايرانى جز اسم مزدكيان مذكور نيست و 
مسلما در خوذاى نامگ هم آن فرقه را باين عنوان نام برده اند. معذلك در بسيارى از منابع 

ايرانى و عرب (طبرى و يعقوبى و نهايه) ذكرى از زردشت نامى رفته است، كه پسر خورگان 
 و از مردم پسا (فساى فارس) بوده و او را مؤسس فرقه شناخته اند.

 صاحب نهايه زردشت را يكى از نجباى پارسى ميشمارد، كه حامى مزدك بوده است.

از اين گذشته اكثر منابع عرب و ايرانى، اگرچه نام از زردشت نبرده اند، ولى شهر پسا را، كه 
. پس مى توان گفت كه نام اين زردشت »1 «زاد و بوم او بوده، محل تولد مزدك شمرده اند

 روايت مى كند، كه در عهد »2 «حتى در خوذاى نامگ هم مسطور بوده است. بارى مالالس 



 نام، كه عقايد جديد داشت و »3 «ديوكلسين شخصى از مانويه در روم ظهور كرد، بوندس 
با كيش رسمى مانوى، راه خالف ميسپرد. از گفتار اوست كه گويد: خداى خير با خداى شر 

 نبرد كرد و او را مغلوب نمود، اينجاست 

______________________________ 
 .1، يادداشت 41)- نزددپنورى؛ استخر ر ك «سلطنت كواذ اول»، ص 1(

)2-(Mtgne ,Patrologia ,Series Graeca Malalas  465، ص 97، ج. 

)3-(Bundos  
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 كه پرستش غالب واجب است. اين بوندس بايران سفر كرد و بدعوت پرداخت.

 (تون داريس ثنون)، يعنى دين خداى خير گفته اند، كه در زبان »1 «ايرانيان كيش او را
 كواذ را در جاى ديگر بيونانى چنين »4 « و مالالس »3 « ميشود»2 «پهلوى آيين دريست دينان 

: (كواذس هودراس ثنوس) صورت صحيح آن: (هودريس ثنوس) ميشود. »5 «خوانده است 
اين لقب، كه حاكى از پيروى كواذ از مذهب مزدكى است، در كتب عرب و ايرانى، كه 

 مأخذ آنها خوذاى نامگ بوده، باشكال مغلوط ضبط شده است.

______________________________ 
)1-(ton Daristhenon  

)2-(deristdenan  

) آمده است، كه مزدك زنديق اباحت پديد آورد و آنرا 81)- در فارسنامه ابن بلخى (ص 3(
 مذهب عمل نام نهاد.

 .633)- مينوى، همان كتاب، ص 4(



 M( در قطعات تورفان ديده ميشود) dosust))بجاى درست  derist)- شكل دريست 5(
). 209، ص 15، مقايسه شود با ندسكو در «جهان شرق»، 8، بيت  M 74 و8بيت  475,

) در انتخاب بين دو شكل 1، يادداشت 457نلدكه در يك مالحظه سطحى (طبرى، ص 
ترديد دارد، اما شكل اخير را  darazd -denو درزد دين  derust -denدرست دين 

ترجيح داده است، ولى بايد دانست كه نقطه درزد، كه در زبان پهلوى و فارسى لفظ اوستايى 
بايد گذارده شده باشد در هيچيك از متون پهلوى بنظر نرسيده است. بعكس  zarazdaزرردا

- deriistحدس ما را راجع به صحت كلمه دريست دين  deristكشف شدن كلمه دريست 
den  ،بيشتر تقويت ميكند. صورت اين دو كلمه در تواريخ عربى و فارسى نيز حاكى است

، يعنى  derist -denبوده است. لفظ دريست دين ( I)كه اين لفظ در واقع داراى كسره 
دين بهى» است، كه زردشتيان دين خود را بدان - den Veh-«دين حقيقى» معادل ويه دين 

 1 يادداشت 45مى ناميده اند. بنابر عقيده تاواديا، كه راى هرتل را پذيرفته است (ر ك ص 
كتاب حاضر)، معناى حقيقى ويه دين در اصل «دين روشنايى» بوده است. (مطالعات هندى و 

). بهر صورت 50 و ما بعد، و «سورسخون»، ص 245ايرانى، تقديم به ويلهلم گيگر، ص 
 معناى ويه دين در عصر ساسانى «دين خوب» بوده است.
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 بنابراين دين مزدك همان آيين درست دين است، كه بوندس انتشار داد.

اگر اين شخص مانوى، يعنى بوندس، پس از شروع بدعوت جديد در روم، بايران رهسپار 
شد، تا عقايد خود را تبليغ كند، ميتوان حدسى قريب بيقين زد، كه اصل او ايرانى بوده است. 

. نه »1 «كلمه بوندس شباهتى باعالم ايرانى ندارد، ولى ميتوان آن را لقب اين شخص دانست 
تنها كتب اسالمى، كه مأخوذ از خوذاى نامگ هستند، بلكه الفهرست هم كه منبع ديگر 

داشته، مؤسس فرقه مزدكيه را شخصى دانسته اند مقدم بر مزدك، و در خوذاى نامگ اسم او 
را زردشت قيد كرده اند و از اين جا نام فرقه زردشتگان پيدا شده است كه در كتاب منسوب 
باستيليتس معاصر مزدك، نيز همين اسم براى فرقه مزبور ذكر گرديده است. بنابراين بطور 



. و زردشت نام »2 «تحقيق ميتوان گفت، كه «بوندس» و زردشت اسم يك شخص بوده است 
اصلى آورنده اين دين است و اين شخص با پيامبر مزديسنان همنام بوده است. پس نتيجه اين 
ميشود كه فرقه مورد بحث ما يكى از شعب مانويه بوده، كه قرب دو قرن قبل از مزدك، در 

كشور روم، تأسيس يافته و مؤسس آن يكنفر ايرانى زردشت نام پسر خورگان از مردم پسا 
 »3 «بوده است. بنابراين مؤلفان بيزانسى و سريانى، كه در شرح كفر و زندقه عهد كواذ

 قلمفرسايى كرده اند، كامال حق دارند، كه اتباع مزدك را

______________________________ 
 hovaadnk)در ارمنى بوندگ) bavndagh)- مقايسه شود با لفظ پهلوى بوندگ 1(

)؛ نيبرگ، رساله 4، فقره 40 (بند 280؛ ص 1بمعنى «كامل»، ر ك زالمان. فقه اللغه، ج 
 .33، ص 2پهلوى، 

ذكر شده است و  Cyrene)- ظاهرا اين همان زردشتى است، كه در يك كتيبه يونانى در2(
و فيثاغورث  Zaradesدر آن سخن از اشتراك در مال و زن رفته است. بنابر توصيه زودس 

(ر ك شروودفوكس، مطالب ادبيات يونانى و التين مربوط بزردشت و كيش زردشتى، مجله 
 ).118، ص 14كاما شماره 

ميثل سريانى،  Zonarasو زناراس  Cedrrene)- مالالس و نئوفانس و تبعيت از آنها3(
 .190، ص 2ترجمه شابو، ج 
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 .»1 «مانوى خوانده اند

از اشارات مندرجه در كتب عربى چنين مستفاد ميشود، كه زردشت پيشوايى بوده، كه 
دعوات او فقط جنبه نظرى داشته است، اما مزدك، كه مرد عمل بوده بقول طبرى «در نزد 
طبقه عامه خليفه زردشت بشمار ميآمده است»، رفته رفته نام مؤسس اصلى را تحت الشعاع 



قرار داد و در همان عهد خود فرقه را باسم مزدكيه مشهور نمود، از اين رو در ادوار بعد 
مردمان پنداشته اند، كه بانى حقيقى فرقه نيز مزدك نام داشته و از اين جا گمان كرده اند، كه 

مزدك دو تن بوده، يكى مزدك قديم، ديگر جديد (الفهرست). پس روايت طبرى و 
 يعقوبى و صاحب نهايه، كه گويند زردشت همعصر مزدك بوده، صحيح نيست.

اما راجع بشخص مزدك، اطالعات ما بسيار قليل است. چنانكه ديديم قول بعضى از 
مورخان، كه مولد او را پسا دانسته اند، مقرون بصحت نيست، پسا مولد زردشت بوده است، نه 

  (؟) تولد يافته است.»2 «مزدك. بنابر قول طبرى مزدك در مدريا

 باشد، كه در ساحل شرقى دجله (مكان فعلى كوت العماره) »3 «شايد مقصود شهر مادرايا
واقع بوده است. حتى در قرن نهم ميالدى هم اشراف و نجباى ايرانى در اين شهر مسكن 

. اسم مزدك و اسم پدرش بامداد هر دو ايرانى است. بنابر روايت دينورى »4 «داشته اند
، »5 «مزدك از مردم استخر بوده و مؤلف تبصرة العوام مسقط الرأس او را تبريز دانسته است 

ولى ميتوان گفت، كه مورخان بجاى شهر تولدگاه مزدك، كه نام مجهول و نامأنوسى داشته، 
 استخر يا تبريز را حدسا نوشته اند و اين كار نظاير دارد.

______________________________ 
)- بنابر گفته طبرى و ابو الفدا خسرو اول بسيارى از پيروان مزدك و چند تن از پيروان 1(

 مانى را كشت. در حقيقت ظاهرا مقصود آنها از پيروان مانى مزدكيان بوده است.

)2-(Madariya  

)3-(Madaraya  

 .38)- لسترانج، قلمرو خالفت شرقى، ص 4(

 

Le Strange, the Lands of the Eastern Caliphate 



 .158، ص 1)- شفر، متون فارسى، ج 5(
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مطابق اين مقدمات، درست دين، كه شريعت بوندس- زردشت و مزدك باشد، در واقع 
 و مثل كيش مانى، اين آيين هم آغاز كالم »1 «اصالحى در كيش مانى محسوب ميشده است 

را بحث در باب روابط اصلين قديمين، يعنى نور و ظلمت، قرار ميداد. تفاوت آن با عقايد 
مانى در اين بود كه ميگفت، حركات ظلمت ارادى و از روى علم قبلى نبوده، بلكه على 

العميا و بر حسب صدفه و اتفاق جنبشى داشته است بر خالف اصل نور، كه حركاتش ارادى 
است. بنابراين اختالط و آميزش تيرگى و روشنائى، كه عالم محسوس مادى از آن پيدا شده، 
برخالف تعاليم مانى، نتيجه نقشه و طرح مقدمى نبوده و بر حسب تصادف وجود يافته است. 

پس در آيين مزدك برترى نور خيلى بيش از كيش مانى مؤكد بوده و اين موافق روايت 
مالالس است، كه گويد اعتقاد بوندس بر اين بود، كه خداى خير (نور) بر خداى شر 

(ظلمت) چيره شده و از اين رو بايد غالب را ستود. اما اين استيال تام نيست، چه عالم مادى، 
كه مخلوطى از دو اصل قديم است، باقى است و مقصد نهائى تكامل اين عالم، نجات ذرات 

نور است. كه در ذرات ظلمت آميخته است. اين قسمت از عقايد مزدكيان تابع قول مانى 
است. مانى ميگفت نور را پنج عنصر است: اثير- نسيم- روشنايى آب- آتش، اما مزدك 
فقط سه عنصر را تصديق داشت: آب و آتش و خاك. اگر چه شهرستانى در اين قسمت 

ساكت است، ولى ميتوان بقرينه گفت، چنانكه در عقايد مانى ظلمت هم پنج عنصر داشته، 
مزدكيان نيز بسه عنصر ظلمانى معتقد بوده اند، كه مدبر شر از آن سه عنصر بيرون آمده است، 
چنانكه مدبر خير از عناصر نورانى خارج شده بود. مراد از مدبر خير خداى نور است، كه در 
اصطالح كيش مانى او را پادشاه نور ميخوانده اند مزدك خداى خود را چنين تصور ميكرد، 

 كه بر تختى در عالم باال نشسته است، چنانكه خسرو در اين مى نشيند و در حضورش 



______________________________ 
 و 192)- منبع اصلى در باب عقيده مزدك كتاب شهرستانى است. (چاپ كورتون، ص 1(

  و ما بعد).291، ص 1بعد، ترجمه هاربروكر، 
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 تميز و فهم و حفظ و سرور هستند چنانكه در نزد خسرو چهار شخص، يعنى »1 «چهار «قوه»
 حضور دارند. اين چهار قوه، امور عالم »2 «موبدان موبد و هيربذان هيربذ و سپاهبذ و رامشگر

را بواسطه هفت وزير خويش ميگردانند، كه عبارتند از ساالر و پيشكار و بارور؟ و پروان و 
كاردان دستور و كوذگ (غالم و خادم) و از اين هفت تن در [دايره ] دوازده تن روحانى 

 از اينقرار: خواننده- دهنده- ستاننده- برنده- خورنده- دونده- خيزنده- »3 «دور ميزنند
- آينده- شونده- پاينده در هر انسانى اين چهار قوه مجتمع است و »4 «كشنده- زننده- كننده 

آن هفت و دوازده در عالم سفلى مسلط هستند. شهرستانى بيانات خود را در باب مبداء 
 آفرينش بشرحى در خصوص خواص اسم اعظم و حروف آن اسم بپايان ميرساند.

اما در باب علم معاد و احوال قيامت در نظر مزدكيان، شهرستانى تفصيلى قائل نشده است. 
مثال گويد بنابر رأى مزدكيه خالص نور از ظلمت بر حسب اتفاق و بدون قصد و اختيار 

صورت خواهد گرفت، چنانكه امتزاج آنها نخست بر حسب اتفاق و بدون اختيار، واقع شده 
 است و اين بسيار موجز و مختصر است. در هر

______________________________ 
است، كه در متون مانوى آمده است. مقايسه كنيد با  Zoran)- مراد از اين «قوا» زوران 1(

 .62، ص 2چهار قوه خداى نور، مولر، آثار خطى، ج 

)- مقايسه كنيد با فهرست عمال عاليمقام و رجال ايران، كه يعقوبى و مسعودى در كتب 2(
خود ذكر نموده اند. مزدك براى مقايسه طبقات موجودات آسمانى با طبقات دربار ايران، 



چهار تن از بلندمرتبه ترين عمال را اختيار كرده است، ولى جاى شگفت است كه در رديف 
 اين بزرگان رامشگر نيز ذكر شده است (در اين باب بفصل بعد مراجعه شود).

مانويان اين  eone)سلطنت) يا ائون  shahrdareft)- مقايسه شود با دوازده شهرداريفت 3(
هفت تن در ميان دوازده تن مذكور دور ميزنند، چنانكه هفت سياره در دايره بروح 

 دوازده گانه در حركتند. در متن شهرستانى سيزده نام ذكر شده است.

)- بجاى كنندگ (كردن)، كئندگ (كندن) هم ميتوان خواند. ر ك «سلطنت كواذ اول»، 4(
 .2، يادداشت 81ص 
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حال راه نجات اين است، كه انسان طريق زهد و ترك بپويد. در منابع موجوده بيشتر مطالب 
راجع بهمين جنبه زهد و ترك مزدكيه است. نزد اين طايفه چنانكه نزد مانويه، اصل آنست، 

كه انسان عالقه خود را از ماديات كم كند و از آنچه اين عالقه را مستحكم تر ميسازد 
 و درباره غذا، »1 «اجتناب ورزد، از اين رو خوردن گوشت حيوانات نزد مزدكيه ممنوع بود

. منع خوردن گوشت حيوانى »2 «همواره تابع قواعد معينى بودند و رياضتهايى مى كشيدند
سبب ديگر هم داشت، براى خوردن حيوان، كشتن حيوان الزم بود و ريختن خون نتيجه اش 

. شهرستانى روايت ميكند كه مزدك «امر بقتل نفوس »3 «منع ارواح از حصول نجات ميشد
ميداد تا آنان را از اختالط با ظلمت نجات ببخشد». ممكن است مراد از اين قتل، كشتن 

خواهش ها و شهوت ها باشد، كه سه راه نجاتند. مزدك مردمان را از مخالفت و كين و قتال 
 بازميداشت.

بعقيده او چون علت اصلى كينه و ناسازگارى، نابرابرى مردمان است، پس بايد ناچار عدم 
مساوات را از ميان برداشت، تا كينه و نفاق نيز از جهان رخت بربندد. در جامعه مانوى 

«برگزيدگان» بايستى در تجرد بمانند و بيش از غذاى يكروز و جامه يكسال چيزى نداشته 



باشند. از آنجا كه نزد مزدكيه نيز همين ميل بزهد و ترك موجود بوده، ميتوان حدس زد، 
 كه طبقه عاليه مزدكيان هم قواعدى 

______________________________ 
)- بيرونى، ابن االثير. در شريعت مانى خوردن گوشت براى «برگزيدگان» ممنوع بود. 1(

  را به بينيد.218باالتر ص 

)- در عبارتى از متن اوستايى ونديداد صحبت از كسانى است، كه با 2(
( نبرد ميكنند، كه عفريت  Astvidhat)به پهلوى استوذات  Astovidhotuاستووذوتو

مرگ باشد، از جمله اين اشخاص و كسى است كه با كفار ناپاكى جنگ ميكند، كه قهرا 
مردمان را از خوردن بازميدارند، مانند مزدك بامدادان كه مردم را تسليم گرسنگى و مرگ 
ميكرد، چنين كسى با استوذات نبرد ميكند»، بنابروايت ابن االثير خوردن تخم مرغ و شير و 

 كره و پنير براى مزدكيان مباح بوده است.

 .79)- روايت عربى نزد طبرى، ر ك «سلطنت كواذ»، ص 3(
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شبيه برگزيدگان مانوى داشته اند، ولى پيشوايان مزدكيه دريافتند، كه مردمان عادى 
نمى توانند از ميل و رغبت به لذات و تمتعات مادى از قبيل داشتن ثروت و تملك زنان و يا 
دست يافتن بزن مخصوص، كه مورد عالقه است، رهايى يابند، مگر اينكه بتوانند اين اميال 
خود را بآزادى و بالمانع اقناع كنند. پس اين قبيل افكار را مبناى عقايد و نظريات اجتماعى 

خود قرار دادند و گفتند كه: خداوند كليه وسايل معيشت را در روى زمين در دسترس 
مردمان قرار داده است، تا افراد بشر آنرا بتساوى بين خود قسمت كنند، بقسمى كه كسى 

 بيش از ديگر همنوعان خود چيزى نداشته باشد.



نابرابرى و عدم مساوات در دنيا بجبر و قهر از آن بوجود آمده است، كه هر كس ميخواسته، 
تمايالت و رغبتهاى خود را از كيسه برادر خود اقناع كند، اما در حقيقت هيچكس حق 

داشتن خواسته و مال و زن بيش از ساير همنوعان خود ندارد. پس بايد از توانگران گرفت و 
. زن و خواسته »1 «به تهى دستان داد، تا بدين وسيله مساوات دوباره در اين جهان برقرار شود
 اين عمل خيرى »2 «بايد مانند آب و آتش و مراتع در دسترس همگان باالشتراك قرار گيرد

است، كه خداوند فرموده و نزد او اجر و پاداش عظيم دارد و گذشته از تمام اينها، دستگيرى 
 .»3 «مردمان از يكديگر عملى است قابل توصيه و باعث خشنودى خداوند

پس بآسانى ميتوان فهميد، كه چرا دشمنان اين فرقه كمونيستهاى مزدكى را عموما متهم 
باباحه و ترويج فحشا و منكر كردند، در صورتيكه اين كارها خالف اصل زهد و ترك 

است، كه پايه و اساس عقايد مزدكيان را تشكيل مى داد. خالصه در اثر افكار و انديشه هاى 
اخالقى و نوعدوستى زردشت و مزدك باين نتيجه رسيدند، كه بتبليغ يك انقالب اجتماعى 
بپردازند. زردشت و مزدك هر دو تأكيد ميكرده اند، كه انسان مكلف بعمل خير است و در 

 اصل شريعت آنان نه تنها قتل بلكه اضرار بغير هم ممنوع بود.

______________________________ 
 )- اوتيكيوس؛ طبرى، ثعالبى، فردوسى و غيره.1(

 )- شهرستانى.2(

 )- طبرى.3(
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در مهمان نوازى ميگفتند، كه هيچ چيز را نبايد از مهمان دريغ داشت، از هر طايفه و هر ملتى 
 .»2 «. حتى نسبت بدشمنان هم بايستى بمهربانى و عطوفت رفتار كرد»1 «مى خواهد باشد



در باب رابطه يافتن مزدك با كواذ سند موثقى در دست نداريم. بنابروايت فردوسى و ثعالبى 
در قحط سالى مزدك نزد كواذ رفت و با سخنان مكرآميز و فريبنده قباد را بر آن داشت، كه 

اعالم كند، كه هر كه نان از مردم گرسنه بدارد، سزايش مرگ باشد و سپس مردم بينوا و 
تهى دست را بغارت انبارها تحريك كرد و موجب تجرى خاليق شد اين روايت بيشك در 

 »3 «جزئيات افسانه است، ولى بعيد نيست، كه در آن حقيقتى تاريخى نهفته باشد. اوتوكيوس 
 .»4 «هم قضيه قحط سال را نقل كرده است 

فقر و بيچارگى، كه در اثر اين بليه بوجود آمد، تقسيم غير عادالنه ثروت را در جامعه ايرانى، 
كه در آن كليه مقامات مؤثر و مقتدر در دست طبقه ممتازه بود، آشكار كرد و ممكن است 

اين وضع به مردم ستم كشيده جرأت بيشترى داده و در عين حال شاه را باصالحات جسورانه 
برانگيخته باشد. بهرحال كواذ پيرو طريقه مزدك شد و طبق آن عمل كرد. بغير از استيليتس 

كاذب، كليه مؤلفين هم عصر كواذ و نيز منابع بعدى در اين نكته هم داستانند، كه وى قوانينى 
در باب اشتراك زنان وضع كرد. اما استيليتس كاذب گويد، كه او فرقه زردشتگان را دوباره 

برقرار كرد و اين فرقه هواخواه آن بود، كه كليه زنان بايد در دسترس همگان باالشتراك 
قرار گيرند، و اين قول با اقوال ديگران كمى فرق دارد. اما معلوم نيست قوانين جديد كواذ 

 راجع بنكاح چگونه بوده است. هيچيك از منابع مدعى نيستند، كه كواذ ازدواج 

______________________________ 
 )- الفهرست.1(

 )- طبرى، روايت عربى.2(

)3-(Eutychius  

)- طبق گفته اوتوكيوس قحطى در دهمين سال سلطنت كواذ قحطى بروز كرد، اما موقعى 4(
 كه كواذ را از سلطنت خلع كردند بيش از هشت سال شاهى نكرده بود.
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 را منسوخ كرده باشد و از اين گذشته چنين تصميمى در عمل غير قابل اجرا ميباشد.

شايد او با وضع قوانين جديد يك نوع ازدواج آزادترى برقرار كرده باشد. چنين عملى كامال 
ساده و عبارت از توسعه و تأويل بعضى فصول فقه ساسانى در باب مناكحات و رفع بعض 
قيودات آن ميباشد و چنانكه ديديم طبق مقررات آن عصر مرد مى توانست زن يا يكى از 
زنان و حتى زن ممتاز خود را بمرد ديگرى، كه بدون تقصير محتاج شده باشد، بسپارد تا 

 اينمرد از خدمات زن استفاده ببرد.

از طرف ديگر اين نكته بسيار شايان توجه است، كه در هيچ يك از منابع عصر كواذ ذكرى 
از قوانين او در باب اشتراك اموال بميان نيامده است. فقط در خوذاى نامگ از چنين 

اقداماتى سخن رفته است و ممكن است تا اندازه اى حقيقت داشته باشد، ولى اين بدعتها 
اينقدر مهم نبوده، كه نظر ناظرين بيزانسى و سريانى را جلب كند شايد هم اين اقدامات 

عبارت بوده است از وضع مالياتهاى فوق العاده بر اغنيا و توانگران براى بهبود وضع فقرا و 
 تهى دستان و يا اعمالى نظير اين.

شخص از خود مى پرسد، كه چگونه پادشاه ايران پيرو اين فرقه اباحى (كمونيست) شده 
است؟ بعضى گفته اند، كه كواذ از روى اعتقاد تام پيروى مزدك را اختيار كرد و برخى 
گفته اند، كه گرويدن كواذ باين آيين از راه ترس بوده و از روى تزوير اين كيش گرفته 

 است.

 مخصوصا توجه را باين نكته جلب كرده است، كه كواذ پادشاهى نيرومند و با »1 «نلدكه 
اراده بوده و دوبار در مشگلترين احوال تاج و تخت از دست رفته خود را دوباره بدست 

آورده است و سلطنت را نگاهداشته و بارها كشور روم را از ضرب شمشير خود بلرزه افكنده 
است و نلدكه از اين مقدمه چنين نتيجه ميگيرد، كه گرويدن او بمذهب مزدكيان فقط براى 

 درهم شكستن قدرت اشراف بوده است.



با وجود اين از روى هيچيك از منابع هم عصر يا تقريبا هم عصر كواذ نمى توان استنباط 
 كرد، كه اين پادشاه مردى مزور و دورو و داراى خصلت ماكياولى بوده 

______________________________ 
 .461 و ص 3، يادداشت 142- 143)- طبرى ص 1(
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باشد، نه پروكوپيوس، كه ستايشگر كواذ است، نه آگاثياس، كه او را دوست ندارد، و نه 
 استيليتس كاذب، كه دشمن اوست، هيچيك اشاره بتزوير و غدارى او نكرده اند.

از اين گذشته در منابع موجوده بسى نكات هست، كه حاكى از ايمان راسخ و خلوص اعتقاد 
كواذ بمزدكيه است. حمزه اصفهانى گويد «چون كواذ متوجه حيات عقبى بود، دولتش 

ويران شد». بنابر گفته طبرى كواذ پيش از آنكه فريفته مزدك شود، يكى از بهترين 
شهرياران بود. از روى روايتى، كه فردوسى و ثعالبى راجع بمذاكره كواذ و مزدك نقل 

كرده اند، با اينكه افسانه آميز است، معلوم مى شود اصالحاتى، كه اين پادشاه باشاره مزدك 
براى رفع قحط و غال كرد، همه براى صالح رعيت و از روى محبت و غمخوارى نسبت 
برعاياى ناتوان بوده است و نيز اصالحى كه كواذ راجع بخراج در نظر گرفت و عاقبت 
جانشين او موفق باجراى آن شد، همچنين مبتنى بر عدل و احسان و رحم و شفقت بوده 

است. در اخبار عرب قديم، كه البته از مخالفين كواذ است، آمده است، كه اين پادشاه چون 
، همواره اظهار ماليمت ميكرد و از ريختن خون بيم داشت و از اين رو »1 «از زنديقان بود

نسبت بدشمنان خود رأفت بسيار بخرج ميداد». معذلك نبايد اين اجتناب از خونريزى را 
امرى قطعى و دائمى دانست. پادشاهى كه قسمت بيشتر ايام سلطنت خود را در جنگ 

گذرانيده و براى درهم شكستن كبر و غرور و نافرمانى طبقه اشراف، كوششها نموده، مسلما 
چندان در اين نكته حساس نبوده است. كواذ در در جنگهايى، كه با روم كرد، تابع اين 

نصيحت مجرب بود، كه گفته اند حمله بهترين دفاع است (تو پيروزى ارپيشدستى كنى). اما 



نبايد حق را كتمان كرد، كه در ميان حوادث صعب آن دوره و شدت عمل غير قابل اجتناب 
مرسوم آن ايام، كواذ آثار نيكويى از انسانيت و عدل خويش بيادگار گذاشته است. در كتاب 

منسوب باستيليتس شرح دهشتناكى از قتل مردم شهر آميدا، كه بدست كواذ مفتوح گرديد، 
 نوشته شده 

______________________________ 
، نوشته هاى مجمع علماى 1، ج  Iranische Beitrage)- راجع بكلمه زنديق ر ك شدر1(

  و ما بعد.274، ص 1930گونبگسبرگ 
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است. اما در موقع خواندن اين كتاب بايد دو چيز را در نظر گرفت، يكى مقتضيات ايام 
جنگ، ديگر تعصب نويسندگان مسيحى، كه پيوسته ميخواسته اند، بهر بهانه، دشمنان خويش 

را مورد تهمت قرار دهند. بنابر روايت پروكوپيوس، ايرانيان چون وارد شهر آميدا شدند، 
كشتارى بزرگ كردند كشيشى سالخورد پيش كواذ آمده گفت، شايسته شاهنشاهى بزرگ 

نيست، كه اسيران را بدست هالك سپارد. كواذ هنوز خشمناك بود، پاسخ داد «چرا خيره 
سرى را بجايى رسانيديد، كه با من نبرد آزموديد؟». آن پير گفت: «خداوند چنان خواست 

كه آميدا بدست تو افتد و اين فتح نتيجه تدبير ما نبود، بلكه آنرا نتيجه دليرى تو بايد شمرد». 
پس شاه فرمان داد تا از كشتار دست بدارند. اما همه اموال را برگيرند و اهالى را باسارت 

 بياورند، تا از ميان آنان هر كس نجيب تر و اصيل تر است، او را بغالمى خويش برگزيند.

چون كواذ با سپاه و اسيران جنگ بايران بازگشت «جوانمردى و رأفتى كه شايسته شاهان 
. »1 «است» ابراز كرد و ديرى نگذشت، كه همه اسراء را اجازت فرمود، تا باوطان بازگردند

 را با فوجى در آميدا گذاشت، نه اين سردار نه خود شاهنشاه، در »2 «كواذ سردار خود گلون 
 هم جايى را ويران نكردند. »3 «آن شهر بتخريب خانه اى فرمان ندادند. و حتى در خارج شهر

ظاهرا چنين است كه كواذ نسبت به برادر مخلوع خود ژاماسپ هم با نهايت رأفت رفتار 



. روى همرفته ميتوان گفت، كه »4 «كرده است و اين روش او كامال خالف اسالف اوست 
البته اين پادشاه كامال پيرو حكمت عملى مزدكيان نبوده است، چنانكه قسطنطين بزرگ هم 
كامال تابع اخالقيات دين مسيح نشد، لكن از رفتار كواذ نمايان است، كه تا حدى اخالق و 

 انسان دوستى مزدكيه در او مؤثر گرديده است.

______________________________ 
 .30- 34 ر 7 ر 1)- پروكوپيوس، 1(

)2-(Glones  

 8- 15 ر 13 ر 2 نمونه ديگرى از جوانمردى كواذ، همانجا 19 ر 9 ر 1)- جنگ ايران، 3(

 )- پايين تر را به بينيد.4(
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از اين گذشته مى توانيم حدس بزنيم، كه فرمان هاى اجتماعى كواذ، كه در نخستين دوره 
پادشاهى خود صادر كرد، در اوضاع خاندان هاى نجبا چندان تأثير محسوسى نداشته است، 

چه اگر در نتيجه اين فرمان ها در امور اجتماعى آن دوره اختاللى حاصل شده بود، چون 
ژاماسپ بعد از خلع كواذ بتخت نشست، از آنجا كه پادشاهى ماليم و ضعيف بود، البته دچار 
مشكالتى ميشد. و آثار آن مشكالت در منابع تاريخى ما بنظر ميرسيد. اما نه مؤلفان آن عصر، 

نه مورخان عرب و ايرانى، كلمه اى راجع باغتشاش و آشوب هاى اجتماعى آن دوره 
ننوشته اند و هيچ اثرى معلوم نيست، كه دولت براى دفع شورشى و خاموش كردن آتش 

 انقالبى محتاج باقدامى شده باشد.

هرج و مرجى، كه از زمان شكست فاحش پيروز و دوره سلطنت والش، كه پادشاهى 
 ضعيف بود، شروع شد، در سالهاى نخستين عهد كواذ هم دوام داشت.



اينكه در كتاب منسوب باستيليتس آمده است، كه كواذ (زنديق) ارامنه را مورد تضييق و 
 فشار بسيار قرار داد، تا مجبور بستايش آتش شوند، بنظر صحيح نمى آيد.

لكن چون صلحى، كه گشنسپ داذ با ارمنيان كرد، براى خاموش كردن منازعات دينى و 
، مجددا جنگ درگرفت و سپاه كواذ بدست ارامنه مغلوب گرديد. »1 «سياسى كافى نبود

 كه از عشاير كوهستانى ايران بودند، شورش كردند و قبايل »3 « و تموريان »2 «كاديشيان 
عرب در خاك ايران تركتاز نمودند؛ مقصود از اين اعراب قبايلى است، كه امير حيره، كه 

اتباع وفادار شاهنشاه بود، نتوانست دفع كند. كواذ از امپراطور روم آناستاسيوس حقوق خود 
 را مطالبه كرد، مبنى بر اينكه دولت روم بايد قسمتى از

______________________________ 
  را به بينيد.318)- باالتر ص 1(

)2-(Kadisheens  كادشKadish  در منطقه سنجار و نصيبين، ظاهرا يك طايفه از هفتاليان
 و ما بعد، ماركوارت، 157، ص 33بوده است (نگاه كنيد نلدكه، مجله شرقى آلمان، 

  و ما بعد).77ايرانشهر، ص 

)3-(Tamureen  
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مخارج دفاع معابر كوههاى قفقاز را در مقابل وحشيان بدولت ايران بپردازد و اين مسئله از 
قديم يكى از موارد اختالف دو دولت ايران و روم بود. و امپراطور هم شرط قبول اين تقاضا 

را تسليم شهر مستحكم نصيبين بدولت روم قرار داد، ولى اين شرط را كواذ نميتوانست 
 .»1 «بپذيرد

گفتگوى دولتين در اين مرحله بود، كه كواذ بعلت شورش مردم پايتخت از سلطنت خلع 
گرديد. اين شورش را روحانيان كينه ور كردند، زيرا كه با هر چيزى، كه بوى عقايد مانويه 



ميداد، مخالف بودند. جماعتى از اشراف هواخواه زرمهر، با آنان يارى كردند. دشمن 
 و سابقا در »3 « و منصب كنارنگ داشت »2 «هولناك كواذ، گشنسپ داذ بود، كه لقب نخوير

  مشاور و معتمد زرمهر بود.»4 «موقع گفتگو با ارامنه 

روايت كتاب منتسب باستيليتس، كه گويد كواذ از توطئه بزرگان آگاهى داشت و بخاك 
 هونها (يعنى هفتاليان) گريخت، صحيح نيست. باقى منابع متفقند، كه كواذ خلع و حبس شد

. نويسندگان رومى در اين باب گفته اند، كه گرفتارى كواذ نتيجه ناخشنودى عموم ملت »5«
بود، كه از بدعت هاى او به تنگ آمده بودند (پروكوپيوس) و عاقبت «همه قيام كردند» 

(آگاثياس): ولى اين شورش ملى را بايد موافق اقتضاى كشور ايران تعبير كرد: يعنى چنانكه 
رسم آن زمان بود، نخست اشراف و روحانيان آتش را برافروختند و توده ملت چندان 

دخالتى در آن نكردند، مگر باين اندازه، كه هر كس رعيت بزرگى يا موبدى بود، بفرمان 
 خداوندگار خود قيام كرد، زيرا

______________________________ 
 )- استيليتس دروغى.1(

)2-(Nakhver  3، يادداشت 35ر ك ص. 

 ، يادداشت.128)- ر ك ص 3(

 .318)- ص 4(

)- اين واقعه را آگاثياس در سال يازدهم سلطنت كواذ ذكر كرده، ولى صحيح نيست. اين 5(
 رخ داده است اتفاقى كه در سال يازدهم كواذ واقع شده، جلوس مجدد اين 496حادثه در 

  و ما بعد.427پادشاه است. ر ك نلدكه، طبرى، ص 
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كه رعايا، از لحاظ مادى محتاج امرا و مالكين و از حيث ديانت تابع و مطيع موبدان محسوب 
 ميشدند. از اين گذشته توطئه خلع كواذ، شامل همه بزرگان نبود.

كواذ الاقل در ميان اعيان هواخواهى باوفا و نيرومند مثل سياوش داشت، كه در آن تاريخ 
 و »1 «ظاهرا در عنفوان شباب بوده است. شورشيان ژاماسپ برادر كواذ را بر تخت نشاندند

اعيانى، كه عضو شوراى پادشاهى بودند، در تحت رياست پادشاه جديد مجتمع شده، راجع 
بسرنوشت كواذ رأى زدند. نخوير گشنسپ داذ كنارنگ، كه حكمران نظامى مرز هفتاليان 
بود، چنين رأى داد، كه كار عاقالنه اين است، كه شاه مخلوع را بهالكت رسانيم. اما اكثر 

 و بحبس كواذ متفق »2 «حضار اين پيشنهاد را رد كرده، طرز ماليم ترى را راجح شمردند
 (دژ فراموشى) نهادند و هيچ دليلى »3 «شدند. پروكوپيوس گويد كواذ را در زندان انوشبرد

براى رد اين روايت نداريم، زيرا كه ميدانيم اين قلعه محبس دولتى بود، كه متهمين سياسى 
 .»4 «را، كه از حيث نژاد و مقام خطرناك شمرده ميشدند، در آن نگاه ميداشتند

كواذ دير زمانى در زندان نماند. سياوش او را بنحوى از انحاء نجات داد و با او در فرار 
 »6 «. گريختن كواذ بزودى موضوع افسانه ها و قصه ها شد»5 «همراهى كرد

______________________________ 
)والش) ناميده است، و بنابراين با سلف كواذ اشتباه  Blases)- پروكوپيوس ويرابالسس 1(

كرده است. شايد شباهتى، كه از حيث اخالق و سرنوشت بين ايندو بوده، موجب اين اشتباه 
 شده است.

 )- پروكوپيوس.2(

)3-(Anushbard  

 .330)- ر ك ص 4(

 )- پروكوپيوس، خوذاى نامگ.5(



)- پروكوپيوس خالصى پادشاه را در نتيجه كوشش دوست وفادارش (سياوش) ميداند. 6(
اكثر مورخان ايران و عرب، كه مأخذ آنها خوذاى نامگ است، نيز اين روايت را نقل 

كرده اند، ولى بجاى سياوش زرمهر نوشته اند. نيز روايت شده است، كه كواذ بحيله زنى، كه 
 زيبايى او كوتوال قلعه را فريب داد، خالصى يافت. پروكوپيوس در كتاب-
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بارى كواذ نجات يافت و خود را بدربار خاقان هفتاليان رساند، كه او را چون دوستى قديم 
پذيرفت و دخترى را، كه از صبيه فيروز ساسانى داشت و خواهرزاده كواذ بود، بعقد او 

 ، و لشكرى باو داد و پيمان گرفت، كه اگر صاحب تاج و تخت »1 «درآورد

______________________________ 
خود اين زن را زوجه كواذ ميداند و طريقه رهايى را بوسيله تبديل لباس چنين شرح داده 

است، كه كواذ لباس زن خود را پوشيده، از زندان بيرون ميرود. اما در روايتى كه طبرى و 
صاحب فارسنامه آورده اند، آن زن خواهر كواذ معرفى شده است، كه برادر را در فرشى 

پيچيده. از قلعه بيرون برده است، ببهانه اينكه آن فرش هنگام حيض او نجس شده و محتاج 
تطهير است. ميتوان حدس زد، كه در اصل داستان اين زن هم عيال و هم خواهر كواذ بوده 

است. دينورى و صاحب نهايه مانند پروكوپيوس اين دو روايت را هم با هم آميخته اند و باين 
طرز كه پس از رهايى كواذ به دست آنزن، دوست كواذ را داخل حكايت كرده اند. 

آگاثياس فقط گويد، كه كواذ از زندان فرار كرد ولى مثل پروكوپيوس تصريح ندارد، كه 
بوسيله زنى رهايى يافته است يا بطريق ديگر. از اينجا ميتوانيم استنباط بكنيم، كه قصه حيله 

 زن در سالنامه هاى ايرانى، كه مورد استفاده آگاثياس بوده، وجود نداشته است.

)- استيليتس دروغى؛ پروكوپيوس؛ آگاثياس. اين داستانيست، كه در كتبى كه مأخذشان 1(
خوذاى نامگ بوده، مذكور است. آورده اند كه كواذ هنگام فرار ناشناخت بروستايى رسيد، 



موقع جغرافيايى اين قريه در اسناد مذكور بطور مختلف ذكر شده است. در آنجا دخترى را 
 بزنى گرفت و او را در همان قريه گذاشته راه خود را پيش گرفت.

كواذ چون بايران بازگشت، آن زن را ديد، كه پسرى از او متولد شده بود و آن پسر خسرو 
انوشيروان است. چون كواذ آگاه گرديد، كه زنش از يكى از خاندانهاى سلطنتى قديم است، 

او را با طفلش نزد خود برد، بعضى از مورخان عرب و ايرانى، كه جزء سلسله دوم و چهارم 
مأخذهاى خوذاى نامگ ذكر كردم، گريختن كواذ را بكشور هفتاليان (يا تركان) در زمان 

سلطنت والش ذكر كرده اند. چنانكه ديديم، شباهت سلطنت والش و ژاماسپ، موجب خبط 
و ابهام روايات پروكوپيوس نيز شده است و همين مشابهت نيز در روايات شرقى موجب 

 شده است، كه در اين مورد نيز حقيقت تاريخى را دگرگون-
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 .»1 « كواذ تقريبا بى جنگ دوباره بسلطنت رسيد499 يا 498شود، خراجى بدهد. در 

در هيچيك از منابع ما ذكرى از اوضاع زمان ژاماسپ نيست. شورش ارامنه و طغيانهاى 
ديگر، كه قبل از ژاماسپ شروع شد، در عهد او دوام داشت و سركوبى شورشيان پس از 
خلع ژاماسپ واقع گرديد. ژاماسپ، كه بعدل و رأفت مشهور است، نمايشى از فعاليت و 

نيروى خويش نداد و چون حاميان غيور براى خود نديد، بهتر دانست، كه استعفا دهد و تاج 
 و تخت را ببرادر واگذارد.

 مندرجات تواريخ راجع بسرانجام ژاماسپ فوق العاده متفاوت و مختلف است.

 گويد، كه كواذ ژاماسپ را هالك كرد. پروكوپيوس مدعى است، »2 «فقط يكى از مورخان 
كه او را كور كرده اند و نام او را والش مينويسد؛ در اين جا ژاماسپ را با والش، كه قبل از 

كواذ صاحب تاج و تخت بود و او را نابينا كردند، اشتباه نموده است. بنابر روايت اوتوكيوس 



و طبرى ژاماسپ نفى بلد شد. دينورى، ثعالبى و فردوسى گويند، كه كواذ ژاماسپ را 
 بخشيده، از كيفر دادن او صرفنظر كرد. آگاثياس هم، كه از

______________________________ 
سازند. بارى نويسندگانى كه جزء سلسله دوم روايات قرار داديم، داستان عشقبازى كواذ را 
در زمان والش قرار داده اند، اما مؤلفانيكه جزو سلسله چهارم شمرديم، چون دو نوبت فرار 

براى كواذ قائل شده اند (يكى فرار بخاك تركان در عهد والش، ديگر گريختن بكشور 
هفتاليان در زمان ژاماسپ)، قصه معاشقه را در مكان اصلى خود آورده اند، راجع بموضوع 

 اين داستان ر ك به:

 

H. v. Mzik, Das Motivenschema vom in der Fremde geborenen 

 Sohn LX.,... ويزگول  Mitteil .d ,anthropol ,Gesellsch .in Wienو
  و ما بعد، و از همين مؤلف:199ص ( 1930(

 

Sagenmotive in historischen Berich ten fur die- Abstammungvon 
Heiden und Herrschern, Mitteil. d-. 

 ( anshropol .Gesellsch .in Wien LXIV )1934 و ما بعد.199ص 

)- استيليتس دروغى؛ پروكوپيوس؛ آگاثياس؛ خوذاى نامگ، راجع بزمان واقعه، طبرى، 1(
 .428ص 

 .5، يادداشت 145- 146)- الياس نصيبينى، ر ك نلدكه، طبرى، ص 2(
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منابع درجه اول اين عهد محسوب است، همين روايت را دارد. بعقيده من از همين اختالف 
اقوال مورخان اين نكته استنباط ميشود، كه كواذ، على رغم طريقه عادى دربار ساسانى، كه 

مدعيان سلطنت را ميكشتند يا كور ميكردند، رفتار نموده و از گناه برادر درگذشته است. 
بنابراين، روايت آگاثياس را بايد يك حقيقت تاريخى شمرد و كواذ در مقابل برادر مغلوب 
خود نمايشى از رأفت و انسانيت داده، كه چندان عادى نبوده است. اما اينكه بعضى مورخان 

، بهيچ وجه قابل »1 «عرب گفته اند، كه كواذ رسما عهد كرد، كه مزدكيان را حمايت نكند
قبول نيست، ولى احتمال ميرود، كه با خود مقرر داشته باشد، كه در آينده در كار مزدكيان 

 شرايط احتياط را مرعى دارد.

اما بزرگانى، كه در خلع كواذ همدست شده بودند، بنابر روايت منسوب باستيليتس، كه 
مبالغه آميز است، بفرمان كواذ همگى عرضه هالك شدند. ولى مسلم است، كه اين پادشاه 

هرگز نميتوانسته است، باين سهولت و اختصار يك طبقه نيرومندى چون اشراف ايران را از 
ميان بردارد. روايت دينورى و ثعالبى و فردوسى، كه گويند، كواذ گناه آنان را بچشم 

اغماض نگريسته، از سر خطاى آنان درگذشت، محققا اقرب بصحت است. البته اين پادشاه 
جز رجالى را كه خصومت آنها مظنه ى خطرى بوده، بسياست نرسانده است، كنارنگ 

گشنسپ داذ كه در انجمن مشورت رأى بقتل كواذ داده بود، بكيفر رسيد و كشته شد و مقام 
 و سياوش بپاداش خدماتى، كه »2 «كنارنگى او به آذرگنداذ، كه از خاندان او بود، داده شد

 كرده بود، بمقام نظامى «ارتيشتاران ساالر» يعنى 

______________________________ 
 )- دينورى، نهايه.1(

 )- براى جزئياتيكه پروكوپيوس نقل كرده است، نبايد صحت تاريخى قائل شد.2(

مثال اينكه گويد: كواذ اعالم نمود، كه نخستين شخصى را، كه پس از عبور از سرحد ايران، 
 احترامات الزمه را نسبت باو بجاى بياورد، بمرتبه كنارنگ خواهد رسانيد.



كواذ فراموش كرده بود (!)، كه هر يك از مقامات كشورى متعلق بيكى از خاندانهاى قديم 
بوده و امكان نداشته است آنرا بشخصى واگذارند، كه از آن دودمانها نباشد؛ اما از حسن 

اتفاق آذرگنداذ، كه از خانواده قديم گشنسپ داذ بود، اول كسى بود كه احترامات را بجاى 
آورد. در واقع مقام كنارنگ ظاهرا يكى از مراتب عاليه هفتگانه بوده است، كه باعضاء و 

). بعدها خسرو اول. 2، يادداشت 128هفت خانواده ممتاز اختصاص داشته است. (ر ك ص 
پس از كشتن آذرگنداذ، مقام كنارنگ را به پسر او وهرام داد (پروكوپيوس، كتاب اول، بند 

 ).22، فقره 23
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 .»1 «فرمانده كل نيرو و وزير جنگ نايل آمد

آنگاه كواذ باستوار كردن قدرت شاهنشاهى پرداخت. كاديشيان و تموريان را منقاد كرد و 
 در جنگى، »2 «قبايل عرب را از تاخت و تاز بازداشت و عرب حيره بفرماندهى نعمان ثانى 

 كه با بيزانس شروع شد، مساعدتهاى مؤثر بسپاه ايران كردند.

ارمنيان سر باطاعت فرود آوردند و كواذ آنان را آزادى دينى عطا فرمود، بشرط آنكه در 
. چنين »3 «جلوگيرى روميان با سپاه ايران يار باشند و اين شرط را با كمال اكراه پذيرفتند

پيداست، كه كواذ اقداماتى براى ضعيف نمودن قدرت اشراف بزرگ كرده است. بنابر قول 
 قرار داد، كه رئيس »5 « كواذ در رديف بزرگ فرمذار شخصى را بعنوان استبذ»4 «اشتاين 

  در كشور معين كرد،»6 «تشريفات بود و نيز اين پادشاه بود، كه چهار پاذگوسپان 

كواذ براى اينكه خراج موعود را بخاقان هفتاليان بپردازد، از قيصر روم مبلغى وام خواست و 
قيصر باميد اينكه عدم پرداخت خراج موجب سردى محبت خاقان هفتاليان و شاهنشاه ايران 

 لشكر بروم كشيد و برخالف 502خواهد شد، خواهش كواذ را رد كرد. پس كواذ در سال 
 انتظار سياسيون بيزانس در ميان سپاه ايران 



______________________________ 
)- روايت پروكوپيوس كه سياوش اولين و آخرين كسى بود، كه اين مقام را داشت، 1(

  را ببينيد.152صحت ندارد، باالتر ص 

 ،74)- رتشتين، ص 2(

 .24)- استيليتس دروغى، فصل 3(

)4-(Stein .ر ك ضميمه دوم 

)5-(Astabadh  را به بينيد.157ص  

)اين شكل در قطعات تورفان وجود  Payghosيا پايگوس  Paahgos)- چهار پاذگوس 6(
)خراسان  Khyarasah)شمال)، خراسان  Abhakhtarدارد) عبارت بوده اند از: اباختر

)خاوران- مغرب). ر ك  Khvarvasau)جنوب)، خوروران  Nemrozمشرق)، نيمروز
 .2، يادداشت 155 و 151- 52، نلدكه، ص 892- 93طبرى، ص 
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افواجى از هفتاليان نيز ديده شدند. واقعه مهم اين لشكركشى فتح آمد بود، كه بدست كواذ 
افتاد. اما هجوم قبايل هون، كه از دروازه هاى خزر (معبر داريال) پيش آمدند. شاهنشاه را 

 ميالدى). آنگاه 506 يا 505مصمم كرد، كه صلحى بمدت هفت سال با قيصر منعقد كند (
بدفع مهاجمين پرداخت و آنان را مغلوب كرده باز پس راند، ولى ده سال بعد قوم ديگر از 

. كواذ شهرى از قفقاز را كه »2 « بارمنستان و آسياى صغير تاختند»1 «هون موسوم به سابير
 نام داشت، مبدل بحصنى حصين كرده، پيروز كواذ نام داد و باين وسيله در برابر »3 «پرتو

. اين دوره از سلطنت كواذ قرين آرامش و »4 «مهاجمين وحشى دژ سرحدى محكمى برآورد
صفا بود و البته در اين زمان شاهنشاه ايران بآبادى و عمران كشور، چنانكه در خوذاى نامگ 

مسطور شده، دست زده است، قناتها و جداولها و پلها ساخت و شهرها پى افكند از قبيل 



 و »6 « و رام كواذ در سرحد فارس و خوزستان »5 «ايران آسان كرد كواذ در خوزستان 
 .»7 «كواذخوره در ايالت پارس 

 سخن جانشينى پادشاه بميان آمد. از آنجا كه كواذ بنيان سلطنت و شالوده 519در حدود 
دولت خود را محكم كرده بود، مانعى نديد كه طرز قديم ساسانيان را احياء كند، يعنى 

  و در اين كار كامياب شد.»8 «شخصا جانشين خود را برگزيند

______________________________ 
)1-(Sabire  

 .107 و 63- 64)- ماركوارت، ايرانشهر، ص 2(

)3-(Parsav  

. در جنگ دوم كواذ با روم شرقى جزو لشگر ايران 118)- ماركوارت، ايرانشهر، ص 4(
 ).1 ر 15 ر 1سابيرها نيز بوده اند. (پروكوپيوس، 

 .146، نلدكه، ص 887- 88)- طبرى ص 5(

 .278)- باالتر، ص 6(

 .84؛ فارسنامه، ص 594)- ثعالبى، ص 7(

 .287- 88)- باالتر، ص 8(
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. بعد از اضمحالل خاندان »1 «كواذ سه پسر داشت كه قابل پادشاهى بودند. كاوس ارشد بود
گشنسپ داذ، كه از آخر عهد اشكانيان بر واليت پذشخوارگر «ناحيه كوهستانى پذشخوار» 

، كواذ حكمرانى اين واليت را بكاوس داد. و بطوريكه »2 «(طبرستان) تسلط داشتند



ماركوارت گفته است، آن شخصى، كه تئوفانس ذكر كرده و او را پسر كواذ موسوم به 
. بنابر قول تئوفانس اين كاوس پسر كواذ از »4 « ميداند، همين كاوس است »3 «پذشخوارشاه 

 بوجود آمده بود، و ماركوارت »5 «مزاوجت اين پادشاه با دختر خود موسوم به سامبيكه 
ضعف اين روايت را ثابت كرده، چنين گويد: چون خسرو سومين فرزند كواذ، بنابر روايت 

مورخان ايرانى و عرب، در زمانى بوجود آمد، كه كواذ در حال فرار بود و هنوز بدرگاه 
، كاوس ممكن نيست، از بطن خواهرزاده كواذ، دختر خاقان »6 «خاقان هفتاليان نرسيده بود

باشد. پس بايد تولد كاوس را قبل از فرار كواذ دانست و ظاهرا از بطن زنى بوده، كه در 
. حجت ديگر »7 «گريزاندن كواذ از زندان بذل جهد نمود و هم خواهر و هم عيال كواذ بود

هم در تأييد قول ماركوارت ميتوان اقامه كرد. بنابروايت تئوفانس، كاوس بمذهب مانويه 
(يعنى مزدكيه) گرويده و با آن اعتقاد پرورش يافته بود، پس نميتوان احتمال داد، كه كواذ 

 بعد از تجديد سلطنت برخالف انتظار طبقه قاهره روحانيون، تربيت فرزند

______________________________ 
؛ ابن اسفنديار، ظهير الدين، ر ك «سلطنت كواذ 3 ر 11 ر 1)- پروكوپيوس، جنگ ايران، 1(

  و ما بعد،75اول»، ص 

 .130، و ماركوارت، ايرانشهر، ص 2، يادداشت 47)- نلدكه، كارنامگ، ص 2(

)3-(Phthasuarsan  

 )- تئوفانس او را بغلط فرزند سوم كواذ ميداند.4(

)5-(Sambike  

 )- اين روايات داستانى را نبايد زياد مورد قبول قرار داد.6(

. هر چند داستان مكر اين زن تاريخى 6، يادداشت 130- 131)- ماركوارت، ايرانشهر، ص 7(
 نيست، ولى دليلى نداريم، كه راجع بوجود اين خواهر و زوجه كواذ ترديد نماييم.
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ارشد خود را باين فرقه سازان محول داشته باشد. بنابراين بايد گفت، كه تربيت كاوس در نزد 
 مزدكيان پيش از خلع پدرش واقع گرديده است.

 از يك چشم نابينا بود و اين نقص جسمانى معموال موجب حرمان از »1 «فرزند دوم كواذ، ژم 
سلطنت ميشد. ولى اين رسم حتمى االجراء نبود و امكان داشت، كه گاهى چنين اشخاص 

هم بپادشاهى برسند؛ پس كواذ چون ميخواست خسرو را جانشين خود كند، بيمناك شد، كه 
مبادا پس از مرگ اوژم بدعوى سلطنت برخيزد؛ زيرا گروهى عظيم بسبب مردانگى ژم 

. »2 «هواخواه او بشمار ميآمدند. از اين جهت كواذ چاره كار را قبل از وفات پيش بينى كرد
در اينجا بايد گفت، كه يكى از داليل انسانيت و رأفت جبلى اين شاهنشاه آن است، كه براى 

 دفع شر اين مدعى احتمالى سلطنت، بوسايل معموله يعنى اعدام و افناء دست نزد.

پسر سوم او خسرو نام داشت و پدر خصالى، كه شايسته پادشاهان است، در او جمع ميديد، 
. مسلما حكايت خوذاى نامگ، كه گويد مادر »3 «جز بدگمانى، كه نقص او محسوب ميشد

خسرو دختر دهقانى از دودمانهاى قديم بود، كه كواذ در ايام فرار بعقد خود درآورد، افسانه 
 يعنى سپاهبذ يا ايران »4 «بيش نيست. بنابر قول پروكوپيوس مادر خسرو، دختر اسپيدس بويه 

 قرارداد متاركه »5 « با نماينده روم موسوم به سلر506 يا 505سپاهبذ بويه بود، كه در سال 
 .»6 «جنگ را منعقد كرد

اينكه كواذ فرزند كوچك خود خسرو را بر پسر ارشد يعنى كاوس پذشخوار گرشاه، كه 
 علنا پيرو كيش مزدك بود، ترجيح داد، تبديل و تغيير عقيده شاهنشاه را

______________________________ 
)1-(Zham  

 )- پروكوپيوس.2(



 )- دينورى، نهايه.3(

)4-(Aspebedes Boe  

 .1، يادداشت 361)- نگاه كنيد به ص 5(

)6-(Celer  
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 نسبت باين فرقه، كه در آغاز بآن گرويده بود، بطور وضوح آشكار ميكند.

 »1 «كواذ براى استوار كردن بنيان پادشاهى خسرو، پيشنهاد صلح قطعى بامپراطور روم ژوستن 
كرد و خواهش نمود، كه خسرو را بفرزندى بپذيرد. اين رسم اخالقا امپراطور را مجبور 

ميكرد، كه هنگام لزوم فرزند خوانده خويش را، يارى دهد و او را در مقابل مدعيان سلطنت 
مدد كند. اين پيشنهاد امروز بنظر ما عجيب ميآيد، ولى چنانچه ميدانيم در اواخر قرن چهارم 

امپراطور روم آركاديوس براى اينكه از سلطنت جانشين خود تئودوسيوس، كه خردسال بود، 
ايمن شود، يزدگرد اول پادشاه ايران را حامى او قرار داد. تفاوت در اين است، كه در مورد 

 .»2 «خسرو سخن از پسر خواندگى بميان آمد

 وزير مشاور خويش، اين پيشنهاد را پذيرفت، بشرط »3 «ژوستن بنابر مشورت پروكلوس 
آنكه رسم تبنى (فرزندخوانى) بموجب سند كتبى انجام نگيرد، بلكه بوسيله سالح عمل شود، 

چنانكه در طوايف وحشى معمول است. ظاهرا مراد در اين جا طرز فرزندخوانى قبايل ژرمن 
ساكن اروپاست، كه گويا چندان الزام و اجبارى در برنداشته و تكليفى وارد نمى آورده 

است. از آنجا كه كواذ نميتوانست، اين شرط را بپذيرد، گفتگوى صلح بجايى نرسيد، زيرا 
 بايران متعلق شود. پس »5 « (يا كلخيز)»4 «كه از جمله شرايط اين بود، كه واليت الزيكه 

 .»6 «مذاكرات بين دولتين معوق ماند



ارتشتاران ساالر سياوش، كه بزرگترين مرد سياسى ايران بشمار مى آمد، باتفاق يكى ديگر از 
 رجال بزرگ ماهبوذ نام از دودمان سورن، مأمور ختم گفتگوى 

______________________________ 
)1-(justin  

  را ببينيد.294)- باالتر، ص 2(

)3-(Proclos  

)4-(Lazike  

)5-(Kolchis  

 )- پروكوپيوس.6(
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صلح با روم بودند. در اين وقت كه جواب بمراد كواذ نيامد، سياوش از نظر افتاد و مغضوب 
 شد.

سبب اين بود، كه شريك او ماهبوذ از تكبر فوق العاده او رنجيده و بر تسلط و اقتدارش 
حسد برده، در حضور شاهنشاه چنين وانمود، كه سياوش موجب بهم خوردن قرارداد آشتى 

شده است. پروكوپيوس درستكارى و مردانگى سياوش را ستوده است. بارى قضيه را بانجمن 
بزرگ، يعنى مجمعى، كه مركب از اشراف بود و ظاهرا موبدان موبد در آن رياست داشت، 

رجوع كردند. چنين استنباط ميشود، كه اين محكمه مخصوص رسيدگى بجنايات عظيمه 
بوده است. اعضاء اين محكمه، كه همه از رقباى سياوش بودند، تصميم باضمحالل او گرفتند 

و گناهان ديگر هم متوجه او ساختند، مثال گفتند: سياوش نميخواسته است موافق عادات 
جاريه زندگى كند و تأسيسات ايرانى را محفوظ نگاهدارد؛ خدايان جديد مى پرستيده و زن 



خود را، كه تازه بدرود حيات گفته، دفن كرده است، برخالف آيين زردشتى، كه مقرر 
ميدارد اموات را در دخمه بگذارند، تا مرغان شكارى آنها را بخورند. پس سياوش محكوم 
باعدام شد و كواذ اگرچه متأسف بود، براى اينكه قانون را نشكند، حكم محكمه را امضاء 

كرد. اين روايت پروكوپيوس خيلى جالب توجه است، چه استنباط مى شود، كه قضيه 
سياوش ضربتى بود، كه در آن زمان بمزدكيه وارد آوردند و اين طايفه در اين تاريخ فوق 
العاده قوت گرفته بودند. پروكوپيوس تنها مورخى است، كه راجع بسقوط بسياوش قائل 

بتفصيل شده است، ولى نميگويد كه اين امير بزرگ دين «مانوى» داشته است: زيرا كه 
پروكوپيوس بهيچوجه عالقه بفرقه هاى دينى ايران نداشته است. بر ما مجهول است، كه آيا 

. همين قدر ميدانيم، كه سياوش »1 «در شريعت مزدك دفن اموات مجاز بوده است يا نه 
 كواذ را، كه 

______________________________ 
)- چنين بنظر ميآيد، كه نهادن اجساد مردگان در دخمه ها نزد مانويان چند ناحيه يا در بين 1(

بعضى فرق مانوى مرسوم بوده، اما در كتاب االصلين چنين حكم شده است، كه اجساد را 
 ،338، ص 1، 1913برهنه بخاك سپارند. ر ك شاوان وبليو. مجله آسيايى، 
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بجهت پيروى مزدك خلع و حبس شده بود از زندان بخشيد و در دين قائل به بدعتهايى 
 شده، اعتقاداتى مخالف شرع مزديسنى پيدا كرده، خدايان جديد ميپرستيد.

بنابراين طبيعى است، كه ما خود سياوش را هم از مزدكيان بشماريم و اگر اين حدس صحيح 
باشد، رفتارى كه كواذ كرد، با وجود منافاتى كه با جوانمردى و فتوت او دارد، تا اندازه اى 
سببش روشن مى گردد: چه معلوم مى شود، كه عواقب مشئوم تبليغات مزدكيان شاهنشاه را 
براى ملك خود دچار بيم و هراس كرده بود. و بعد از آنكه سالها همكيشان سابق خود را 

بنظر اغماض نگريسته، نسبت بكارهاى مزدكيه چندان تعرضى نميكرد، در اين تاريخ مصمم 



شده است، كه روحانيان زردشتى را تقويت نمايد، زيرا دسايس مزدكيان هر روز او را از اين 
 فرقه منزجرتر ميكرد.

 .»1 «ماهبوذ از محارم و مشاورين مخصوص پادشاه شد و لقب سرنخويرگان يافت 

چنين پيداست، كه كواذ اين فرصت را مغتنم شمرده، تعصب و جانبدارى خود را نسبت 
بدين رسمى كشور آشكار ساخته است. پس ايبريان (گرجيان) را، كه عيسوى بودند، مجبور 
بقبول دين و آيين زردشتى كرد. مخصوصا آنان را از دفن اموات خود ممنوع داشت و فرمان 
داد، كه اجساد را بنابر رسم ايرانى در دخمه ها جاى بدهند. اهميتى كه باين حكم اخير، يعنى 

دفن اموات داده اند و در محاكمه سياوش آنرا يكى از گناهان بزرگ شمرده اند، ظاهرا اتفاقى 
و خالى از منظور نبوده است. گرگين پادشاه گرجستان، كه تابع شاهنشاه بود، امپراطور روم 

را بيارى طلب كرد و او هم اجابت نمود. در اين وقت مجادله ايران و روم تجديد يافت و 
 .»2 « پيش آمد، جنگ علنى درگرفت 527چون سال 

چون منابع موجوده تاريخى را بدقت مطالعه كنيم و كيفيت دعوت مزدكيه را تحقيق نماييم، 
تقريبا آگاه مى شويم، كه دامنه اين دعوت در طول مدت سلطنت كواذ تا چه اندازه وسعت 
پيدا كرده است. شريعت مزدكى بالشك در آغاز جنبه دينى داشته و بانى آن شخصى بوده 

 عاشق اصالحات نظرى (ايده اليست) و طالب 

______________________________ 
 )- يعنى «رئيس نخويران»،1(

 )- پروكوپيوس.2(
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 بهبود احوال زندگانى مردم و بهيچوجه افكار او مشوب بغرضى نبوده است.



جنبه اجتماعى اين دعوت از حيث اهميت در درجه دوم بوده و فرمانهايى، كه كواذ در دوره 
اول پادشاهى خود براى اجراى مرام دنيوى مزدكيان صادر كرده، هر چند انقالبى محسوب 

مى شده، ولى آنقدرها، كه مورخان خارجى مبالغه كرده اند، تازگى نداشته است. در زمان 
خلع كواذ و عهد سلطنت ژاماسپ، مزدكيه ظاهرا چندان پيشرفتى نداشته اند و محدود 

بوده اند. معذالك افكار كمونيستى اين فرقه در عامه رفته رفته رسوخى پيدا كرد و در آغاز 
بآهستگى و پس از چندى بسرعت انتشار گرفت. پس مبلغين و سردسته هايى قيام كردند، كه 

نه ايمان و خداترسى داشتند، نه مثل مزدك بيغرض و اصالح طلب محسوب ميشدند. چون 
توده را از انبوه جماعت خود تهور زيادت گشت، باعمال زور و تعدى دست زد. و اگر 

بگوييم، كه عبارت ذيل در نامه تنسر اشاره باين اوضاع است، چندان از طريق صواب دور 
نرفته ايم: «حجاب حفاظ و ادب مرتفع شد، قومى پديد آمدند، نه متحلى بشرف هنر و عمل، 

و نه ضياع موروث، و نه غم حسب و نسب، و نه حرفت و صنعت، فارغ از همه انديشه، خالى 
از هر پيشه، مستعد براى غمازى و شريرى، و انهاء اكاذيب و افتراء، و از آن تعيش ساخته، و 

 .»1 «بجمال حال رسيده، و مال يافته»

پس در هر سو دست تطاول دراز شد؛ شورشيان داخل خانه نجبا و بزرگان ميشدند و دست 
بغارت اموال و تصرف زنان ميزدند، در گوشه و كنار امالك و اراضى را بتملك گرفته 

 ويران كردند، زيرا كه اين نودولتان از كار فالحت وقوفى نداشتند.

ميتوان حدس زد، كه هرج ومرج بكجا رسيده است، و همچنين از رواياتى، كه مورخان عرب 
راجع باصالحات خسرو اول و ترميم خرابى ها ذكر كرده اند، پيداست كه ويرانى كشور بچه 

 ميزان بوده است. در فصل آينده بذكر آن اصالحات خواهيم پرداخت.

 اگرچه كيش مزدك پس از ورود بطبقات سافله اجتماع تدريجا صورت يك مسلك 

______________________________ 
 .13؛ مينوى، ص 519 و 215)- دارمستتر، ص 1(
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سياسى انقالبى گرفت، ولى اساس ديانتى آن باقى بود و پيروان اين آيين در ميان طبقات 
. عاقبت مزدكيان خود را باندازه قادر يافتند، كه شروع بترتيب »1 «عاليه هم وجود داشته اند

 مراتب روحانى خود نموده، يكنفر رئيس روحانى انتخاب كردند.

 و نلدكه اين لفظ را اندرزگر دانسته، كه در زبان »3 « بوده »2 «بنابروايت مالالس نام او اندرزر
. اين كلمه عنوان بوده است، نه نام عادى و ظاهرا رئيس كل »4 «بمعنى مشاور و معلم است 

. بارى مالالس و تئوفانس روايت كرده اند، كه اين »5 «فرقه مزدكى را اندرزگر ميخوانده اند
اندرزگر در قتل عام مزدكيان بهالكت رسيد و از طرف ديگر در همه منابع تاريخى ايرانى و 

عرب، كه مأخذشان خوذاى نامگ بوده، منظور است، كه مزدك با گروهى از اصحابش در 
روز قتل عام هالك شدند. پس خيلى محتمل است اندرزگرى، كه مزدكيان برياست كل 

 برگزيدند، همان مزدك باشد.

ناتوانى و ضعفى، كه بسبب فتنه كمونيستى مزدكيان در ايران پيش آمده بود، اگرچه كواذ را 
مانع نشد، كه مردانه با روميان نبرد كند، ولى نظر بهمين ضعف داخلى ايران حارث بن عمرو 

 .»6 «از قبيله كنده توانست، كه منذر ثالث پادشاه حيره را منهزم كند و بپادشاهى حيره بنشيند

 .»7 « رخ داد529 يا اوايل سال 528واقعه قلع و قمع مزدكيان در آخر سال 

علت آن نقشه بود، كه مزدكيان راجع بوليعهدى كاوسرپذشخوارگر شاه پسر كواذ كشيده 
 بودند و ميخواستند على رغم تصميم شاهنشاه، بوسيله توطئه و تحريك، اين 

______________________________ 
 )- «مشاوران ايرانى، كه تابع عقيده آنان بودند» (تئوفانس).1(

)2-(Andarazar  



 نوشته و البته صحيح نيست. Indazaros)- تئوفانس اندرس 3(

 .3، يادداشت 462)- نلدكه، طبرى، 4(

  را به بينيد.217)- راجع بعنوان «اسقف» در كيش مانى، باالتر ص 5(

  و ما بعد مقايسه شود با اليندر87)- رتشتين، ص 6(

 

Olinder 

 .1927لوند  The Kings of Kinda، ملوك كنده 

 .465)- نلدكه، طبرى، ص 7(
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اين شاهزاده مزدكى را بر تخت ايران جاى داده، خسرو را از سلطنت محروم كنند. اين 
آخرين قطره بود، كه جام صبر را لبريز كرد. اگرچه همه اقوال تئوفانس را، كه در اين باب 

مى بينيم، نبايد صحيح بشماريم، ولى روايتى كه مالالس و تئوفانس ذكر كرده اند، مشتمل بر 
، كه »2 « ايرانى گرفته اند»1 «حقيقت تاريخى هست. اين دو مورخ مطالب خود را از بستگر

  گرفته است.»3 «بعد از اين حوادث بدين نصارا گرويده و تعميد يافته و نام تيموته 

 دولتيان طريقه را، كه بارها تجربه شده بود، پيش گرفتند. انجمنى از روحانيان دعوت كردند
  و اندرزگر مزدكيان را با ساير رؤساء فرقه بآنجا خواندند و گروهى »4«

______________________________ 
)1-(Bastagar  

 )- جز در اينمورد از مقام بستگر اطالعى نداريم.2(



)3-(Timothe  

)- بنابر قول تئوفانس كواذ انجمن علمى تشكيل داد و چنين وانمود كرد، كه ميخواهد بر 4(
وفق ميل مزدكيان كاوس پذشخوار شاه را وليعهد نمايد. اين روايت قابل قبول نيست، زيرا 

مستلزم آنست. كه در اين تاريخ نيز كواذ تمايلى بمزدكيان داشته باشد. بنابر منابعى، كه اصل 
آنها از خوذاى نامگ است و منابعى، كه مأخوذ از افسانه مزدك ميباشد، در آن مجمع 

، وست، 6- 8 ر 1مباحثات مذهبى بسيار شده، و مؤيد اين مطلب وهمن يشت پهلوى است (
 و بعد؛ متن پهلوى اين عبارت در يادداشتى از كتاب دينكرد 193، ص 1متون پهلوى ج 

 مذكور است.

)، كه مطالب آن در اين باره، ظاهرا نقل از يكى از 1، يادداشت 24، ص 2چاپ پشوتن. ج 
تفاسير اوستا است، كه در زمان ساسانيان نگاشته اند. اين قسمت مباحثات و مناظرات ظاهرا 

 در هر موقع، كه قلع فساد يكى از فرق ضاله الزم ميشده، متداول ميگرديده است.

بديهى است نتيجه قبال معلوم بوده است. درست است؛ كه شرح مجادله علنى بين مانى و 
) مورد ترديد است، اما در اعمال شهداى سريانى بسيارى از 421موبدان موبد (باالتر، ص 

مجادالت و مناظرات بين عيسويان و زردشتيان مسطور است. بعدها در دوره اسالمى اين 
عادت قديمى ايرانيان، دوباره از طرف مأموران خليفه معمول گرديد. (ر ك، ابو المعالى، 

 ص 1926 و ما بعد، ترجمه هانرى ماسه، مجله تاريخ اديان 145، ص 2شفر، متون فارسى، ج 
 (. Barthelemy و رساله پهلوى گجستگ ابالش چاپ بارتلمى 21
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 عظيم از آن طايفه را دعوت و جلب كردند، تا در مجلس مباحثه رسمى حاضر باشند.

، اما خسرو كه بواليت عهد معين شده بود و »2» «1 «كواذ شخصا مجلس را اداره ميكرد
حقوق خود را دستخوش توطئه و دسته بندى مزدكيان و كاوس ميديد، تمام همت و همگى 



جهد خود را مصروف داشت، تا كار طورى بپايان رسد، كه ضربتى هولناك و قطعى بفرقه 
مزدكى وارد آيد. پس چند تن از مجادلين و مباحثين كار افتاده و آزموده را از ميان موبدان 

پيش آورد. نام آنان از اينقرار است: پسر ماهداذ، ويه شاهپور، داذهرمزد، آذرفروغ بغ، آذربذ، 
 اسقف مسيحيان ايران، »5 « و بازانس »4 «. موبدان موبد، گلونازس »3 «آذرمهر، بخت آفريد

كه در اين پيش آمد با زردشتيان همداستان شده بودند، در انجمن حضور داشتند. بازانس 
مورد توجه خاص كواذ بود، زيرا كه از طبابت سررشته داشت. طبعا مدافعين كيش مزدكى 

مجاب و مغلوب شدند و در اين اثنا افواج مسلحى، كه پاسبان ميدان مخصوص مزدكيان 
بودند، تيغ در كف بر سر آن طايفه ريختند. اندرزگر (كه ظاهرا خود مزدك بود) بهالكت 

 . عده حقيقى مزدكيان، كه در اين دام مقتول شدند، معلوم نيست. اعدادى »6 «رسيد

______________________________ 
)- مالالس و تئوفانس؛ در اينجا شهادت تيموته ايرانى قاطع است و معلوم ميشود، كه 1(

خوذاى نامگ بغلط تاريخ قتل عام مزدكيان را در زمان خسرو اول ميداند. افسانه مزدك در 
 واقع در اينمورد بحقيقت نزديكتر است، تا مندرجات تاريخ نيمه رسمى آن زمان.

)- ماالالس و تئوفانس از فعاليت خسرو ذكرى نكرده اند، ولى در وهمن يشت اين مطلب 2(
 ).6- 8 ر 1هست (

 .52)- وهمن يشت، مقايسه شود با شاهنامه فردوسى، ر ك «سلطنت كواذ اول»، ص 3(

 .232، ص 9و به شاهپور هرنه نيو شاهپوهر، بيلى، بولتن شرقى، ج 

)4-(Glonazes  

)5-(Bazanes .شكل ايرانى اسامى گلونازس و بازانس را نميتوان بتحقيق معلوم كرد 

)- ماالالس، تئوفانس؛ خداى نامه و مزدك نامه، كه نظام الملك در سياستنامه نقل كرده 6(
  ترجمه).45، چاپ شفر، فصل 44است. (فصل 
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كه مورخان ايران و عرب آورده اند، مبناى صحيح ندارد، ولى ظاهرا همه رؤساء در اين 
مكان عرضه هالك شدند. چنانكه بعد از اين واقعه، كه حكم كشتار عموم مزدكيان صادر 

، افراد اين فرقه چون رئيس مطاع نداشتند، پراكنده گشتند و در مقابل دشمنان خود »1 «شد
 طاقت ايستادگى نيافتند. همه مضمحل شدند. دارايى آنها ضبط و كتب دينى آنها سوخته شد

. چنين استنباط ميشود، كه ميان قتل عام و افناى مزدكيان با تجديد سلطنت منذر در حيره »2«
 منذر 529رابطه و تالزمى موجود بوده است، كه ما نميتوانيم به تحقيق آنرا بيابيم. در سال 

لخمى موفق شد، كه حارث كندى غاصب امارت خود را مغلوب كند و كشور خويش را 
. اين امير دلير، كه در فنون جنگ مهارتى بكمال داشت، در جنگ ايران و »3 «بدست آورد

روم خدمات گرانبها به ايرانيان كرد. اين كسى است كه پروكوپيوس او را بزبان يونانيان 
 .»5 « يعنى المنذر بن الشقيقه »4 «چنين ناميده است «المندرس هوسكيس»

حدس ميتوان زد، كه بعد از قتل عام مزدكيان كواذ دست باصالح و عمران كشور زده است. 
اين كارى بود، كه جانشين او خسرو اول بحسن ختام رسانيد و نيز در دنباله اين آبادى و 
عمران بوده، كه كواذ در صدد اصالح امر خراج برآمد و ميوه افتخار اين كار هم نصيب 

 .»6 «جانشين او گرديد

______________________________ 
 )- مالالس؛ تئوفانس، ابو الفدا.1(

)- مالالس؛ تئوفانس، شهادت تيموته ايرانى مسيحى مذكور در كتب مالالس و تئوفانس 2(
از اينقرار كه شاه معابد مزدكيان را بعيسويان تفويض كرد، تا كليسا بسازند، بايد با قيد 

 احتياط قبول شود.

 .89)- رتشتين، ص 3(



)4-(AlamoYndaros o Sakkikes  

 .76)- رتشتين، ص 5(

 )- ر ك: يعقوبى، طبرى؛ مسطورى، دينورى، نهايه، ثعالبى، فردوسى، بلعمى.6(
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 كواذ رنجور شد و بنابر رأى ماهبوذ آخرين وصاياى خود را راجع بوليعهدى 351در سال 
خسرو اول بنگارش درآورد ماهبوذ وصيتنامه را ترتيب داد و كواذ آنرا مهر كرده، و به او 

. كمى بعد از اين كار كواذ، كه تحقيقا يكى از بزرگترين شاهنشاهان ساسانى است، »1 «سپرد
بدرود حيات گفت، كاوس، شاهزاده مزدكى، كه در جبال پذشخوارگر مقامى منيع و 
مستحكم داشت، بدعوى سلطنت پرداخت، ولى ماهبوذ وصيتنامه كواذ را، در انجمن 

بزرگان، كه على الرسم بايستى نسبت بجانشينى پادشاه راى بدهند، بيرون آورده، دعاوى 
 كاوس را باطل كرد.

 همه حضار با ماهبوذ در اين نكته هم راى شدند، كه اراده پادشاه متوفى حكم قانون دارد
، زيرا كه همه مى دانستند، خسرو در مقابل شورشيان و هرج و مرج خواهان سياستى »2«

استوار پيش خواهد گرفت. در اين مورد كار موبدان موبد منحصر به اين شد، كه وصيتنامه 
. چنين پيداست، كه كاوس بر »3 «پادشاه متوفى را گشوده، در حضور خسرو قرائت كند

برادر شوريده و متوسل به تيغ و تير شده، ولى توفيق نيافته است. در هر حال اندكى بعد از 
 جلوس خسرو كاوس 

______________________________ 
 )- پروكوپ، طبرى.1(

 )- پروكوپ، نهايه.2(



. و نيز ر ك به قسمتى از تجارب االمم ابن مسكويه، كه مينوى در 227)- نهايه، ص 3(
مقدمه نامه تنسر نقل كرده است و ظاهرا مربوط بدوره ايست، كه با سلطنت قباد اول شروع 

ميشود، هر چند در آنجا به اردشير اول نسبت داده شده و عبارت عهد اردشير، كه در تجارب 
االمم منقول است، اين بوده، كه پادشاه «كسى را بواليت عهد پس از خود بگزيند و نام او را 
در چهار صحيفه بنگارد و بسته مهر كند و پيش چهار تن از برگزيدگان اهل مملكت گذارد 

... و چون شاه درگذرد آن نامه ها كه نزد آن چهار نفر است با نبشته اى كه نزد خود شاه 
است، گرد آورند و مهر همه را بشكنند و نام كسى كه در همه آنها نوشته شده است، آشكار 

. فرق بين اين رسم و آنچه كه در نامه تنسر بيان شده و 1كنند مينوى، ص پنج، يادداشت 
  كتاب حاضر.287- 288معمول دوره قبل از قباد بوده است، قابل تأمل است. ر ك به ص 
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، به اين ترتيب آخرين خطرى، كه از جانب مزدكيان ممكن بود كشور را »1 «بهالكت رسيد
تهديد كند، برطرف شد. از اين وقت ببعد مزدكيه حكم فرقه سرى پيدا كرد و به اين صورت 

 حيات خود را دوام داد و بعد از ساسانيان هم در عهد اسالم بارها خودنمايى كرد.

______________________________ 
)- طبق ابن اسفنديار و ظهير الدين حكومت را پس از مرك كاوس به يكى از پسران 1(

«زرمهر سوخرا» سپردند و ظاهرا اين افسانه اى بيش نيست، كه براى تجليل خاندان «كارن» 
 .134اختراع كرده اند. ر ك ماركوارت، ايرانشهر، ص 
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 فصل هشتم خسرو انوشروان 

تحكيم سلطنت- تجديد درجات اجتماعى- اصالحات نظامى- جنگ با دولت بيزانس- 
هفتاليان و تركان- تسخير يمن- شخصيت كسرى- شورش انوشك زاذ- توصيف پايتخت و 



قصور سلطنتى- تأسيسات كشورى- مراسم با شاهنشاه- تشريفات دربار- امتيازات- القاب- 
سياست- دوره بزرگ تمدن ادبى و فلسفى- تعليم و تربيت- علوم- طب- برزويه طبيب و 

اديب- ديانت و فلسفه- نفوذ ادبى- هند- «كليگ و دمنگ»- ادبيات اخالقى- انحطاط 
 ديانت زردشتى- اوضاع مادى و معنوى ايران در عهد كسرى.

ظهور خسرو اول، كه در تاريخ بلقب انوشروان (انوشگ روان، يعنى «جاويدان روان») 
 ، مطلع درخشان ترين دوره عهد ساسانى است.»1 «معروف است 

فرقه خطرناك مزدكى مغلوب و سركوبى شده بود. در داخله صلح و سلم حكمفرما بود، 
لكن اين صلح و آرامش حزن آور ملتى بود، كه در اثر اغتشاشات طوالنى، كه در همه 

 طبقات جامعه تأثير داشت، فقير و خسته و ناتوان شده بود.

______________________________ 
 )- فردوسى در شاهنامه نوشيروان آورده است.1(
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  مقدمه نامه اى را كه پادشاه جديد به نخويرگ زاذويه، پاذگوسپان قسمت شمال »1 «طبرى 
 نوشته، نقل كرده است: «سالم بر تو باد، بدانكه هيچ چيز چندان مايه بيم نتواند بود، كه از »2«

دست رفتن شخصى، كه فقدانش موجب زوال نعمت ها و وقوع فتنه ها تواند شد، شخصى كه 
از نبودن او مردمان نيكوكار و افاضل عهد بانواع ناكامى و بدبختى دچار خواهند شد و 

شخص آنها و حشم و مال و عيال آنها دستخوش مكاره روزگار خواهد گشت و ما هيچ 
وحشت و بيمى و هيچ فقدانى را براى عامه خلق ناگوارتر از فقدان پادشاهى صالح و شايسته 

نميدانيم». بالشك در زير پرده اين الفاظ كسرى عمدا از سياست كواذ انتقاد كرده است. 
بايد دانست، كه هر چند سياست كواذ اقتدار سلطنت را از قيد اشراف آزاد كرد، لكن اين 

آزادى را بقيمت خرابى كشور بدست آورد. در عين حال از لحن اين قطعه مراسله و وجهه 
اطمينانى. كه از آن نمايان است. معلوم مى شود كسرى مصمم بوده است، وضعى را كه سلف 



او ايجاد كرده بود، مغتنم شمارد و اساس سلطنت را تقويت كند و تمام قواى مادى و معنوى 
خود را در تدارك و جبران مصائب كشور بكار برد، و از دشمنى و عداوت هيچكس باك 

 نداشته باشد.

در اينوقت مجددا پادشاه مركز كل اقتدارات شد و بر وضيع و شريف فرمانفرمايى يافت و 
حتى بر روحانيون هم مسلط شد. در نامه منتسب به تنسر، كه اوضاع سياسى زمان كسرى اول 
را نشان ميدهد، چنين مسطور است، كه پادشاه «نظام است ميان رعيت و سپاهى و زينت است 

. كسرى مصمم بود، كه بر »3 «روز جشن و تفريح و ملجاء و پناه است روز ترس از دشمن»
 طبق اراده خود حكومت كند و مداخله اعيان را در كار حكومت بهيچوجه جايز نشمارد.

 كسرى اصالحات را شروع كرد و نخست بعالج اوضاع مختلى كوشيد، كه 

______________________________ 
 .152- 53، نلدكه، ص 892- 93)- ص 1(

 .2، يادداشت 153)- اين قطعه ظاهرا معتبر است. ر ك نلدكه، طبرى، ص 2(

  چاپ مينوى.20 چاپ دارمستتر، ص 528 و 223- 24)- ص 3(
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. فرمان داد، كه اموال منقول مالكينى را، كه مزدكيان گرفته بودند، »1 «نتيجه فتنه مزدكى بود
بآنان مسترد داشتند و اموال بى صاحب را براى اصالح خرابى ها تخصيص دادند. و اما در باب 

زنانى، كه مزدكيان ربوده بودند، مقرر فرمود، اگر آن زن قبل از آن واقعه شوهر نداشته يا 
شويش در اين ميان فوت شده است، در صورتيكه مرد رباينده از حيث طبقه اجتماعى با آن 

زن مساوى باشد، بايستى او را شرعا بعقد خود درآورد. و گرنه بايست از آن زن كناره گيرد. 
 زن مختار بود، كه او را بشوهرى خود اختيار بكند. بهرحال رباينده 4 بموجب روايت ديگر 3

 بخانواده زن بپردازد. اگر شوهر قانونى زن در قيد حيات 3 يا مهر مضاعفى 4مكلف بود مهر 



بود، زوجه باو برمى گشت و غاصب مى بايست معادل مهرى را، كه شوهر قانونى داده بود، 
. هر طفلى كه نسبش مشكوك بود، بايست متعلق بخانواده اى باشد، كه در »2 «بزن بپردازد

. هر كسى خسارتى بر ديگرى »3 «آن زندگانى ميكرد و در آن خانواده حق وراثت داشت 
وارد آورده يا مال يا چيز ديگر او را غصب كرده بود، مجبور باداء غرامت مى شد و 

بمجازاتى متناسب به جرم خود مى رسيد. خانواده هاى اعيان و اشراف را، كه بواسطه كشته 
شدن سر دودمان خود به تنگدستى افتاده بودند، شماره نمودند و بدقت عده يتيمان و زنان 

بى شوهر آن خانواده ها را حساب كردند و بهر كدام آنها قوت اليموتى دادند. پادشاه يتيمان 
 اين طبقات را «اطفال خود» شمرد.

دختران را بمردانيكه هم طبقه آنان بودند، بزنى داد و جهيز آنها را از خزانه دولتى تهيه كرد و 
پسران را از دختران دودمانهاى نجيب زن داد و مهر آنها را خود بعهده گرفت و آنان را 
توانگر كرد و فرمان داد، كه در درگاه بمانند، پس آنها را تعليم دادند و براى اداره امور 

مهمه مملكت حاضر و آماده نمودند، بدين طريق كسرى طبقه جديدى نجباى دربارى پديد 
 آورد، كه مطيع و فدايى او بودند، گذشته از

______________________________ 
 .36- 47 و 32- 33)- اوتوكيوس و طبرى. ر ك «سلطنت كواذ اول»، ص 1(

 )- اوتوكيوس.2(

 )- طبرى.3(
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اين فرمان داد تا ابنيه و امالكى، كه بواسطه كوتاه شدن دست صاحبان آنها و انهدام جداول 
و قنوات ويران شده بودند، آباد نمايند. مالكين را كمك كردند و بآنها چارپايان جديد دادند 



تا بكار خود مجددا مشغول شوند. دهات خراب را از نو بنا كردند، پلهاى چوبى و سنگى را، 
 كه ويران شده بود، مرمت نمودند و در محلهايى كه مورد خطر بود، استحكاماتى ساختند.

روشى كه در آن زمان در اخذ خراج ارضى و ماليات شخصى بكار رفته بود، نه فقط سلطنت 
را فايده نمى بخشيد، بلكه زحمات و خساراتى براى مؤديان ماليات فراهم مينمود. چنانكه نقل 

، جرأت نميكردند، »1 «كرده اند، كه كشاورزان قبل از تعيين ميزان ماليات توسط مأمورين 
بميوه هاى رسيده دست بزنند و خصوصا كواذ چون بر اين امر آگاهى يافت، گويا تصميم 

گرفت، كه بطور كلى اين روش اخذ خراج را تغيير دهد و عاقبت اين اصالح بدست 
انوشروان انجام يافت. تمام اراضى مزروعه را بدقت اندازه گرفته مميزى كردند و توزيع 

ماليات ارضى جديد بر آن اساس قرار گرفت و آن مميزى بدست «مردمانى منصف و 
خيرخواه» بعمل آمد، كه شاه بدان منظور انتخاب كرده بود. نرخهاى ثابتى، كه مطابق اصول 

 گندم يا جو سالى يك درهم. هر گريب مو »2 «جديد معين شد، از اينقرار بود. هر گريب 
 درهم و ساليانه از هر 6/ 5 هفت درهم. هر گريب برنج »3 «هشت درهم. هر گريب ينجه 

چهار درخت خرماى پارسى، يا شش نخل آرامى، يا شش درخت زيتون يك درهم 
مى گرفتند. ساير محصوالت ديگر از اداى ماليات معاف بود و نخلهاى پراكنده نيز، كه جزء 

. ظاهرا اين نرخها سنگين »4 «نخلستان مستقلى بشمار نمى آمد، از اداى ماليات معاف گشت 
 نبوده است. منتهى ما درست نميدانيم، كه بموجب قوانين مالياتى 

______________________________ 
 .2، يادداشت 241)- نلدكه، طبرى، ص 1(

  متر مربع.2400)- معادل با 2(

 )- براى علوفه اسبان شايسته بوده است (ر ك نلدكه همانجا).3(

 .441- 45، نلدكه، ص 960- 62)- طبرى، ص 4(
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مذكور، صدى چند از كل ماليات وصول شد و اين وصول با اجراى اعمال فوق العاده 
صورت گرفت يا بتدريج و باقتضاى جريان ادارى. لكن بطور كلى روش جديد بال شك 

باعث آسودگى رعايا شده و در عين حال درآمد خزانه را ثابت تر و چندين برابر كرده است 
 و بدين مناسبت در دوره خالفت اسالمى نيز بناى اخذ خراج بر همين شالوده قرار گرفت.

جزيه سرها (ماليات سرانه) را نيز خسرو اول برطبق طرح محاسبين سابق الذكر اصالح كرد. 
اين جزيه بر تمام اشخاص بيست ساله الى پنجاه ساله تعلق ميگرفت «باستثناء بزرگان و نجبا و 
سربازان و روحانيان و دبيران و ساير خدمتگزاران دولت». جزيه گذاران را بر حسب ثروتشان 

بچندين طبقه تقسيم كردند. توانگران دوازده درهم و ميانه تر هشت و كمتر شش و ساير 
 رعايا هر تن چهار درهم ميپرداخت.

 .»1 «مالياتها را باقساط سه ماهه ميگرفت 

كسرى صورت نرخهاى جديد را در گنج سلطنتى نهاد و رونوشتهاى ديگرى بهمه مأمورين 
اداره ماليات و همه قضات بلوك فرستاد و قضات مزبور را مأمور كرد، كه مواظبت كنند، 
تا مالياتها عادالنه اخذ شود و اگر خساراتى متناسب با ماليات بر گندم و باغ اشخاص وارد 

آيد، آنها را از اداى ماليات معاف كنند. قضات بلوك صررت معافيها را بحكومت مركزى 
ميرساندند و حكومت نيز اوامر مناسبى به تحصيلداران صادر ميكرد. منظور خسرو از اين 
 بازرسى اين بود، كه از اسرافاتى، كه تا آنزمان در اخذ ماليات معمول بود جلوگيرى كند

»2«. 

علت اصلى اين اصالح مالياتى را كسرى چنين بيان مى كند: بايست پول در خزائن سلطنتى 
جمع كنند، تا در هنگام جنگ همه وسائل مهيا باشد و احتياج بتحميل مالياتهاى فوق العاده 

 . دفع دشمنان خارجى و داخلى كشور بنظر كسرى »3 «نيفتد



______________________________ 
 )- ظاهرا خراج ارضى و جزيه سر.1(

 .246- 47، نلدكه، ص 992- 63)- طبرى، ص 2(

 .242، نلدكه، ص 960- 61)- طبرى، 3(
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از اهم امور بود، بهمين جهت پس از اصالح ماليات در نظامات لشگرى نيز تغييراتى پديد 
آورد تا آن زمان نجباى فرودست، كه بمنزله هسته و مغز سپاه ايران بودند، بايستى بدون 

جيره خدمت كنند و ساز و برگ جنگ را بخرج خويش فراهم نمايند، لكن كسرى 
«اسواران را عرض كرد و هر كدام را، كه ثروتى نداشتند، يارى داد و اسب و اسلحه بخشيد 

. پياده نظام، كه از روستاييان و كشاورزان تشكيل يافته بود، »1 «و جيره اى ثابت مقرر فرمود»
 سرداران »3 « و هرموگنس »2 «همه وقت در جنگ آلت ضعيفى بشمار ميرفت بليزاريو

 بيزانس پياده نظام مزبور را چنين توصيف كرده اند.

«جماعتى دهقانى فقيرند، كه بدنبال سپاه نمى آيند، مگر براى اينكه ديوارها را خراب و 
اجساد كشتگان را برهنه كنند و سربازان را خدمت نمايند» (مقصود از سربازان اينجا اسواران 

 .»4 «است 

در زمان خسروان، سالح كامل اسواران مركب بود از يك برگستوان اسب و جوشن بلندى، 
و زره سينه پوشى، و ران بندى، و شمشيرى، نيزه، و سپرى مدور، و گرزى كه بكمربند بسته 

ميشد، و تبرزينى، و تركشى، كه حاوى دو كمان با چند زه و سى تير بود، دو كمند بافته را از 
. سالح عمده در جنگ نيزه و كمان، يعنى همان »5 «پشت سر بكاله خود متصل مى كردند

 اسلحه باستانى بود، كه ايرانيان از قديمترين ازمنه با نهايت استادى بكار ميبردند پروكوپيوس 
 شهادت داده است، كه تقريبا همه ايرانيان تيراندازان اليقند و در اين فن از جميع مردمان »6«



ماهرتر و زبردست تر ميباشند، لكن ميگويد تير آنها قوتى ندارد، زيرا كه زه كمانشان باندازه 
 كافى كشيده نيست.

 از آن گذشته از عهد خسرو اول كلمه «اسواران» معنى جديدى يافته است 

______________________________ 
 .164، نلدكه، ص 897- 98)- طبرى، ص 1(

)2-(Belisaire  

)3-(Hermogene  

 .14/ 1)- پروكوپيوس، 4(

 .248- 49، نلدكه، ص 964)- طبرى، ص 5(

 .18/ 1)- پروكوپيوس، جنگ ايران، 6(
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، كه از مآخذ ساسانى استخراج شده، ميرساند، كه در دربار »1 «روايتى از جاحظ و مسعودى 
 طبقه اول را تشكيل مى داده اند. بموجب عبارت ديگر از »2 «خسرو اسواران و پسران پادشاه 

كتاب التاج جاحظ، شاهنشاه مالزمان ركاب خود را از ميان اسواران و اشراف بزرگ 
 حاكى از اينكه يك عده از اسواران مأمور »3 «برميگزيد. بعالوه منابعى در دست است 

محافظت پسران خسرو دوم شدند. كلمه «اسواران سردار» در كتاب ماذيگان ى چترنگ 
). و 1، سطر 117، ص 1(چترنگ- شطرنج) مذكور است (جاماسپ اسانا، متون پهلوى، ج 

هريز، كه پس از تسخير يمن از طرف كسراى اول بحكومت آنجا منصوب شد، يكى از 
 .»4 «اسواران بود. جانشين او موسوم به زين همين عنوان را داشت 



اما نكته ديگرى هم از اصالحات لشگرى خسرو اول هست، كه قبل از هر كس اشتاين آنرا 
. پس از آنكه كسرى قوم كوهستانى موسوم به بارز را، كه »5 «دريافته و واضح كرده است 

ساكن كرمان بودند، باطاعات درآورد. بازماندگان آنها را بقسمت هاى مختلف كشور انتقال 
داد و بآنها مساكن عطا كرد و مجبور بخدمت سربازى نمود. از يك قوم ديگر موسوم به 

، كه ظاهرا عصيان كرده بودند، كسرى فقط هشتاد نفر باقى گذاشت، كه از بهترين »6 «چول 
مردان جنگى آن قوم بودند و آنها را بشهر شاه رام پيروز انتقال داد. آنها نيز مكلف بخدمت 

 نظام شدند. سپس 

______________________________ 
 )- كمى پايين تر همين فصل را ببينيد.1(

)- از اين عبارت نه تنها شاهزادگان خانواده ساسانى مفهوم ميشود، بلكه شهردارانى نيز، 2(
 كه داراى عنوان شاهى بودند.

 .357، نلدكه، ص 1043)- طبرى، ص 3(

، ص 55. ماركوارت (فيلولوگوس، ج 264 و 230، نلدكه، ص 988 و 948)- طبرى، ص 4(
خوانده است. (تبديل حرف واو و زاء در خط عربى  zinبجاى زين  vin) وين 5، شماره 215

 بسيار اتفاق ميافتد).

 .68- 69، ص 1920)- سالنامه هاى بيزانسى و يونانى جديد، 5(

 .310)- ر ك باالتر ص 6(
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پادشاه اقوام ابخاز و خزر و االن را، كه بر ايران هجوم كرده و در ارمنستان پيشرفته بودند، 
مغلوب نمود و ده هزار نفر آنانرا اسير كرد و آنها را در آذربايجان و نواحى مجاور آنجا 



. در اين باب چند روايت ديگر از بالذرى موجود است، كه اطالعات فوق »1 «مستقر گردانيد
 را، كه مأخوذ از طبرى است، تكميل مى كند.

در بالد الشابران و مسقط، كه بامر كسرى بنا شد، و در قلعه مهم سرحدى در بيد (الباب و 
االبواب)، كه استحكامات آن تقويت يافت، سربازانى شجاع جاى گزين كردند. اين سربازان 

 خوانده اند. كسرى ساخلوى بالد ارمنستان را، كه از روم گرفته »2 «را بعربى السياسجين (؟)
 در گرجستان بنا نهاد و »3 «بود، نيز باين قوم واگذاشت، و شهرى مستحكم بنام سغدبيل 

 كسرى چندين »5 «. بموجب روايت همان مؤلف »4 «سغديان و ايرانيان را در آنجا مسكن داد
پادشاه كوچك در قفقاز نصب نمود. كوچاندن و انتقال دادن طوايف مغلوب، از عادات 
 »6 «قديمه محسوب ميشود. پادشاهان آشور گاهى هخامنشيان نيز باين كار مبادرت ميكردند

و چنانكه ديديم بعضى از پادشاهان ساسانى مانند شاهپور اول و شاهپور دوم اسراى جنگى را 
 در نواحى مختلف ايران مستقر ميكردند.

______________________________ 
  و بعد.157، نلدكه، ص 195)- طبرى، ص 1(

 J .H .Kramers)- همين مطلب نزد ديگر مصنفان عرب نيز ديده ميشود. كراموس 2(
 و 613، ص 1936مطالعات هندى و ايرانى تقديم به سرجرج گريرسرن»، بولتن شرقى. -) 

بعد) با مقابله اشكال مختلف اين كلمه، براى تصحيح آن چنين گويد: السياسجين غلط و 
النشاسنجين يا النشاستكين صحيح است؛ و اصل پهلوى آن نشاستگان است، كه بمعنى ساخلو 

 يا باصطالح امروز پادگان مى باشد.

 .57، ص 1930)- مينورسكى، مجله آسيايى، 3(

)، ص 1923، اشتونگارت، 2، ترجمه رشر (ج 194- 95)- بالذرى، چاپ دخويه، ص 4(
  و ما بعد.216



؛ مقايسه شود با ماركوارت، ايرانشهر، ص 218- 19، ترجمه رشر، ص 196)- ايضا، ص 5(
119. 

 .20/ 5 و 204 ر 4)- هرودت، 6(
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اما طرز كوچ دادن خسرو اول با شيوه اسالف مختلف بود و بنابر تحقيق اشتاين تفاوت عمده 
در اين بود، كه خسرو آنها را مرتبا در مقاصد نظامى بكار ميبرد: اقوام وحشى را، كه بنيه 

طبيعيشان بر قوت بدنى كشاورزان ضعيف ايرانى برترى داشت، در نواحى سرحدى استقرار 
ميداد، تا حمالت دشمنان خارجى را دفع كنند و كمكهاى نظامى بدولت بنمايند. بدينطريق 

سپاه دائمى، كه خسرو اول ايجاد كرده بود، مركب از سواران ايرانى و كوچ نشينان غريب 
بود و اين گروه اخير بزودى با اوضاع مساكن جديد خود انس گرفتند و خواص سلحشورى، 

كه در فطرت داشتند، ابراز كردند. كسرى افواج ديلم و ممالك مجاور آنجا را به يمن 
 فرستاد، تا بوميان يمن را در مقابل حبشيان يارى دهند.

 تشكيالت جديد سپاه موجب تغييرى در طرز فرماندهى كل شد. كسرى منصب ايران »1«
سپاهبذ را ملغى كرد و چهار سپاهبذ را برياست دائمى سپاه، هر كدام در يك ربع كشور، 

منصوب نمود. سپاهبذ شرق افواج خراسان و سگستان و كرمان را بفرمان خود داشت و 
سپاهبذ شمال افواج پارس و خوزستان را و سپاهبذ مغرب افواج عراق را تا سرحد دولت 

 بيزانس و سپاهبذ شمال افواج ممالك ماد بزرگ و آذربايجان را در زير حكم خويش داشت 
»2«. 

اما راجع بمقاميكه سپاهبذان در ضمن صاحبان مراتب داشته اند، مسعودى روايت بسيار جالب 
 . گويد اردشير اول (كه تمام جزئيات تشكيالت »3 «توجهى دارد



______________________________ 
. راجع بديلميان، مقايسه شود با رساله مينورسكى 167، نلدكه، ص 899)- طبرى، ص 1(

)نشريه انجمن مطالعات  La domination des Dailamitesموسوم به «تسلط ديلميان»
 و ما بعد، ترجمه 115؛ اينوسترانتزف، مطالعات ساسانى، ص 1932)، پاريس 3ايرانى، شماره 

  و ما بعد.58، ص 7بوگدانو، مجله كاما، شماره 

، مقايسه شود با 69، دينورى، ص 2 و يادداشت 155، نلدكه، ص 894)- طبرى، ص 2(
 . ر ك ضميمه دوم.64- 65. تاواديا، «سورسخون»، ص 609ثعالبى، ص 

، ر 68- 70، مقايسه شود با اشتاين در سالنامه سابق الذكر، ص 156، ص 2)- مروج، ج 3(
 ك ضميمه دوم.
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. در چهار »1 «ادارى را باو نسبت مى دادند) رجال دولت را بر هفت دسته تقسيم كرده بود
صف اول، اولياى دولت و همه اشخاصى را قرار داد، كه در ايجاد و اجراء قوانين دست 

 داشتند:

- چهار سپاهبذ كه مأمورين مهم 3- موبذ [بزرگ ] قاضى كل و رئيس هيربذان، 2- وزراء 1
دولت بشمار ميرفتند و هر كدام در قلمرو خود صاحب اختيار بودند و بر يك ربع مملكت 

) مرزبان. سپس خوانندگان و 4حكومت مى كردند و معاونى در اختيار داشتند موسوم به (
، در يك طبقه مخصوص جا داد. »2 «نوازندگان و تمام كسانيرا، كه شغلشان موسيقى بود

صورتيكه از مسعودى نقل شده، حاوى نكات مفيدى نيز هست. پديد آمدن خوانندگان و 
نوازندگان در رديف عاليترين مأمورين دولت، روايتى است، كه مؤيد آن فهرست 

موجودات آسمانى است، كه مزدك به پيروان خود نشان داده و مأخوذ از ترتيب درجات 
 .»3 «دربار آن عصر ايران بوده است 



چهار مرزبان عمده بنابر اين صورت تحت فرمان سپاهبذان قرار گرفتند، ولى معذالك داراى 
 را كه نه از اهل بيت »4 «مرتبتى بسيار عالى بودند. در نامه تنسر آمده است كه «هيچ آفريده 

 ما باشد، شاه نمى بايد خواند جز آن طايفه كه اصحاب ثغورنداالن و ناحيت مغرب و كابل»
»5«. 

______________________________ 
)- سپس مسعودى گويد بهرام پنجم تغييراتى در طبقه رامشگران داد، و خسرو اول 1(

تشكيالت اردشير را تجديد نمود. بنابراين تشكيالتى را، كه مسعودى ذكر ميكند؛ همانست، 
 كه در زمان خسرو اول داير بوده است.

 )- راجع بدو طبقه اخير مسعودى ذكرى نميكند.2(

 . پائين تر هم درباره مقام رامشگران در دربار سخن خواهيم راند.365)- باالتر ص 3(

 )- باستثناى شاهان دست نشانده.4(

  مولف گويد:9؛ مينوى، ص 513 و 210)- دارمستتر، ص 5(

)، كه در اين عبارت مقصود چهار سپاهبذ است 367من ابتدا گمان ميكردم (چاپ اول، ص 
) تسليم شدم، كه اصحاب تغور را 130، ص 1940ولى بعد بعقيده آقاى اشتاين (موزئون، 

مرزبانان يكى ميدانست، و اين مرزبانان هر چند تحت فرمان سپاهبذان قرار گرفتند، ولى 
) هنگام سخن از فرمانده مرزايمان و 277عنوان شاهى را حفظ كردند صاحب نهايه (ص 

 خزر را ذكر كرده است. بارى در اين عبارت نامه تنسر اشتباهى رخ داده-
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 حكايت عجيبى نقل كرده اند، از اينقرار، كه پابگ منشى پادشاه، كه از »1 «طبرى و فردوسى 
طرف او مأمور بازرسى حقوق سپاه بود، همه سپاهيان را بسان ديد و چون نوبت بنام پادشاه 

رسيد، او را نيز بخواند و از ساز و برگ او نكته ها گرفت و عاقبت مزدى از براى او مقرر 



كرد، كه فقط يك درهم بيش از حداكثر مزد ساير سربازان بود. از اين حكايت استنباط 
مى شود، كه اصالحات لشكرى خسرو چه تأثيرى در اذهان نموده و چگونه مقررات سخت 
 و تبعيض ناپذير اين شاهنشاه، لشكر ايران را محل ترس عموم و حافظ نظم كشور كرده بود.

فى الواقع اگرچه خطرى كه مزدكيان در داخل كشور متوجه دولت نموده بودند، مرتفع شد، 
لكن اوضاع خارجى كامال كوشش كسرى را در امور لشكرى ايجاب مينمود، هر چند بين 

 يعنى دومين سال سلطنت كسرى صلحى منعقد شد، لكن همواره 634ايران و بيزانس در سال 
انتظار تجديد جنگ داشتند. از طرف ديگر در مقابل هفتاليان ايران هنوز احساس 

. »2 «سرافكندگى مى كرد، چه مجبور بود، ساليانه خراجى به پادشاه آن قوم بپردازد
مشاجره اى كه بين دولت غسانيان خراجگزار روم و پادشاه حيره مطيع شاهنشاه ايران واقع 

 كسرى 540. در سال »3 «گرديد، موجب اشتعال نايره جنگ بين دو كشور ايران و روم شد
انطاكيه را گرفت و ويران كرد و پس از جنگهاى متعدد، كه گاهى غلبه با ايرانيان و زمانى با 

 قرار متاركه جنگ بامضاى طرفين رسيد. بعدا در قفقاز جنگ 555روميان بود، در سال 
، كه قومى عيسوى بودند، در نتيجه تحريكات »4 «كردند و سعى كسرى در تسخير لزها

، هر يك »5 « بمدت پنجاه سال بامضاء رسيد561روميان عقيم ماند. صلح قطعى كه در سال 
 از دو

______________________________ 
است. در متن دارمستتر فقط از چهار ناحيه مرزبان نشين، سه ناحيه ذكر گرديده است و ناحيه 
جنوب در آنجا نيست. در متن مينوى است، كه كابل ناحيه چهارم ذكر كرده اند، ولى واضح 

 است، كه كابل ناحيه مرزبان نشين جنوب نيست و در اينجا اشتباهى رخ داده است.

، ص 6 و ما بعد و يادداشتها؛ فردوسى، چاپ مهل، ج 247، نلدكه، ص 963)- طبرى، ص 1(
  و ما بعد.174

 .320)- مقايسه شود تا باالتر ص 2(



 .81- 82 و ما بعد، رتشتين، ص 238 و ما بعد، نلدكه، ص 958)- طبرى، ص 3(

)4-(Lazes  

 .6، يادداشت 126، ص 1640)- اشتاين، موزئون، 5(
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طرف را مالك اراضى سابق خود شناخت. آزادى تجارت بين ايران و بيزانس تأمين يافت. 
عيسويان در كيش خود آزادى يافتند، لكن مقرر گرديد، كه پيروان هر دو ديانت كسى را 

 بدين خويش دعوت نكنند.

، كسرى دولت هفتاليان را، كه در »1 «)558- 561پس از ختم جنگ روم، (در بين سالهاى 
 متزلزل شده بود، برانداخت. »3 « (سيلزيبول)»2 «اثر حمله يك قبيله ترك بسردارى سين جيبو

رود جيحون سرحد بين ايران و سرزمين خاقان ترك شناخته شد. اين خاقان بزودى براى 
ايران دشمنى خطرناك تر از پادشاه هفتاليان گرديد. بعضى از قبايل ترك حتى در قفقاز 

نمودار شدند و كسرى براى اينكه از حمالت آنان جلوگيرى كند، بر استحكامات قلعه دربند 
 افزود.

در قسمت جنوب، كسرى قدرت خود را بر يمن بسط داد. اين مملكت در آن زمان در 
دست حبشيان بود. و هريز، كه يكى از سرداران كسرى بود، با اعراب همدست شد و در 

  حبشى ها را خارج كرد و از جانب شاهنشاه بحكومت آن كشور منصوب گرديد570سال 
»4» «5«. 

______________________________ 
 )- بنابر تحقيقات اشتاين (در همانجا).1(

)2-(Sindjibu  



)3-(Silzibul  رساالت انجمن علوم 216 و 64ماركوارت، ايرانشهر، ص) ؛ شدر، ايرانيكا
  و ما بعد.38)، ص 1934گوتينگن 

)- بعضى مصنفان شرقى نوشته اند، كه خسرو اول بجنگ «پادشاه هند» لشگر كشيد و آن 4(
پادشاه از در اطاعت درآمد و «نواحى مجاور عمان (!) را كه در زمان بهرام گور بايران داده 

)، طبق مسعودى (مروج، 221، ص 2شده بود»، بدون جنگ، دوباره مسترد داشت. (بلعمى، 
) «سالطين هند و سند و تمام ممالك شمالى و جنوبى با پادشاه ايران عقد 200، ص 2ج 

 صلح نمودند.»

)- پس از مرگ وهريز، خسرو حكومت يمن را بيكى از اسواران موسوم به زين يا وين 5(
). هرمزد چهارم او را معزول كرد و بجايش مزوران نامى را تعيين 3، يادداشت 329داد (ص 

نمود. پسر مروزان خوره خسرو با اجازه خسرو دوم جانشين پدر شد، و سلسله حكمرانان 
 ).349- 51 و 264، نلدكه، ص 1039- 40 و 987ايرانى يمن باو ختم شد. (طبرى، ص 
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در حدود همان ايام سين جيبو بتحريك دولت روم بايران تاخت. قالع استوارى كه كسرى بنا 
كرد، موقتا باين حمالت خاتمه داد، لكن اين واقعه موجب تيرگى روابط ايران و بيزانس 

 واقع 577گرديد. اغتشاشاتى كه در ارمنستان رخ داد، موجب جنگ تازه اى شد، كه در سال 
 واقع 577گرديد. اغتشاشاتى كه در ارمنستان رخ داد، موجب جنگ تازه اى شد، كه در سال 

 »1 «گرديد. بين النهرين مجددا غارت و خراب گشت يوستى نيانوس، پس از آنكه در مليتن 
فتحى عظيم كرد، از خسرو شكست يافت. موريكيوس بجاى او فرمانده سپاه بيزانس شد و 

تاخت و تازى چند در خاك ايران كرد و شهر سنجار را فتح نمود. آنگاه مذاكراتى بين 
 وفات يافت و نتيجه صلح را 579طرفين بمنظور عقد صلح شروع شد، لكن كسرى در سال 

 نديد.



*** در روايات شرقى خسرو اول نمونه دادگسترى است و مؤلفين عرب و ايرانى حكايات 
 در اين »2 «بسيار در وصف جد و جهد او براى حفظ عدالت نقل كرده اند. نظام الملك 

خصوص حكايتى دارد، كه ظاهرا از مأخذ صحيح نقل كرده و نمونه آن نوع حكايات 
محسوب تواند شد. خسرو هنگام جلوس ببزرگان سپرده بود، كه با مردمان بدرستى و عدالت 
رفتار كنند، لكن رجال و مأمورين عاليمقام مرتكب اعمال ناشايست مى شدند. كسرى پس از 
سه يا چهار سال آنها را گرد آورد و سخنان بسيار فرمود، منجمله چنين گفت: «بدانيد كه مرا 

اين پادشاهى خداى عز و جل داد و من بشما ارزانى داشتم و هر كس را واليت دادم و هر 
كس را در اين دولت حقى بر من بود، بى نصيب نگذاشتم و بزرگانى كه بزرگى و واليت از 

پدرم بيافته اند، ايشان را هم بدان محل و مرتبت بداشته ام و منزلت و نان پاره ايشان كم 
 نكرده ام». پس بار ديگر آنان را فرمود، كه دست از آزار رعيت باز دارند. چون روزى چند

______________________________ 
)1-(Melitene  

  و ما بعد.41 و ما بعد، ترجمه، ص 29)- سياست نامه، چاپ شفر، ص 2(
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برآمد، همه بر سر كار شدند و درازدستى پيش گرفتند و نوشروان را بچشم كودكى نگاه 
مى كردند. «هر كس پنداشت انوشروان را بر تخت نشانده است، اگر خواهد او را پادشاه 

 دارد و اگر نخواهد ندارد.»

 بود، كه كس از او «توانگرتر و با نعمت تر »1 «يكى از ستمكاره ترين بزرگان سپاه ساالرى 
نبود و نوشروان او را والى آذربايجان كرده بود و در همه مملكت هيچ امير از او بزرگتر و 

 با عدالت تر و خيل و تجمل نبود».



وى را آرزو چنان افتاد، كه مر خويشتن را باغى و نشستنگاهى سازد. كلبه و زمين پيرزنى 
مانع كار او بود و چون پيرزن راضى بفروش نشد، سپاه ساالر آن كلبه و زمين بظلم ازو 
بگرفت. پيرزن درماند، خود را پيش او افكند، كه يا بها بده يا عوض، در او ننگريست. 

هرگاه، كه اين سپهساالر برنشستى و بتماشا و شكار شدى، پيرزن بر سر راه او بانگ برداشتى 
و بهاى زمين طلبيدى جوابش ندادى و اگر با خاصگيانش گفتى، گفتندى بگوييم و 

نگفتندى. تا دو سال برآمد، پيرزن عاجز شد و طمع از انصاف وى ببريد. پس برخاست و 
برنج و دشوارى از آذربايجان بمداين شد، چون درگاه نوشيروان بديد، گفت مرا نگذارند، 

 كه در اين سراشوم.

تدبير من آنست، كه در صحرايى او را ببينم و قصد خود بر وى عرض كنم- پيرزن خبر 
يافت كه نوشيروان بفالن شكارگاه ميرود. بدان شكارگاه شد و آن شب آنجا بخفت. روز 

ديگر نوشيروان دررسيد. بزرگان بپراكندند و بشكار مشغول شدند و نوشيروان با سالح دارى 
بماند. پيرزن چون ملك را تنها بديد، گفت اى ملك داد اين ضعيفه بده. نوشيروان سوى او 

 راند و قصه او بستد و بخواند.

گفت دل مشغول مدار كه مراد تو حاصل كنم. آنگاه فرمان داد تا آن پيرزن را بمهر ده 
سپارند. چون نوشيروان از شكار بازگشت پيرزن را در خانه فراشى جاى داد و در انديشه بود، 

كه چه چاره كند، تا حقيقت اين حال معلوم شود، چنانكه بزرگان ندانند. پس ملك غالمى 
 بآذربايجان فرستاد تا بظاهر وضع شهر و حال غله ها و ميوه هاى ايشان را ببيند

______________________________ 
 )- بدون شك سپاه ساالر و سپاهبذ ميباشد (معنى هر دو كلمه يكيست).1(
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 و جايى آفت آسمانى رسيده است يا نه و همچنين احوال مراعى و »1 «چگونه است 
شكارگاهها بپرسد، اما در نهان غالم را گفت در آذربايجان حال آن پيرزن پرسد و او را خبر 

 دهد.

غالم حالها را معلوم كرد و بدرگاه نوشيروان آمد و احوال باز گفت. نوشيروان را تحقيق شد، 
كه پيرزن راست گفته است. روز ديگر بارداد و چون بزرگان حاضر شدند، روى بدان 

بزرگان كرد و گفت والى آذربايجان را چه مقدار دستگاه باشد؟ گفتند دو بار هزار هزار 
دينار، كه او را بدان حاجت نيست. گفت از متاع و تجمل؟ گفتند سيصد هزار دينار، زرينه و 

؟ »2 «سيمينه. گفت از جواهر؟ گفتند پانصد هزار هزار دينار گفت ملك و مستقل و ضياع 
بگفتند در خراسان و عراق و آذربايجان در هيچ ناحيت و شهرى نيست كه او را آنجا ده پاره 

و هفت پاره ملك و ده و آسياب و كاروانسرا و گرمابه و مستقل نيست. گفت چهارپاى؟ 
گفتند سى هزار گفت بنده درم خريده؟ گفتند هزار و و هفتصد غالم رومى و حبشى درم 

. گفت اكنون كسى كه چندين نعمت دارد و هر »3 «خريده دارد و چهارصد كنيزك دارد
روز از بيست گونه طعام و بره و حلوا و قليه چرب و شيرين خورد و ضعيفى ديگر كه از 

پرستنده خداى تعالى بوده باشد، و در همه عالم دو نان داشته باشد، اين كس بناحق دو نان 
خشك از او بستاند و او را محروم گرداند بر او چه واجب آيد؟ همه گفتند اين كس 

مستوجب همه عقوبت بود و هر بدى كه با او كنند سزاوار است. نوشيروان گفت پس اكنون 
بخواهم كه پوست او را بكنند و گوشت او را بسگان دهند و پوست را پر كاه كنند و بر در 
سرا بياويزند و هفت روز منادى كنند كه هر كه بعد از اين ستم كند با او همان كنند، كه با 

 اين كردند.

 ، كه با داستان »4 «مسعودى حكايت ديگرى از انوشيروان ذكر كرده است 

______________________________ 
 )- بدون تعيين خراج.1(



 )- يكى از شواهدى، كه امالك بزرگان در سرتاسر مملكت پراكنده بود.2(

)- الزم بتذكر نيست كه اين اعداد ارزش تاريخى دقيق ندارند. ولى تا اندازه اى ما را 3(
 بوضع و قدرت مادى بزرگان ايران آشنا ميسازد.

 .1، يادداشت 251 و ما بعد. نلدكه، طبرى، ص 197، ص 2)- مروج: ج 4(

 499ايران در زمان ساسانيان، ص: 

فريدريش دوم پادشاه پروس و آسيابان شباهت تمام دارد و غالب مؤلفان متأخر شرقى بنقل 
. مسعودى گويد: خسرو پس از مراجعت بعراق سفر او فرستادگان »1 «آن پرداخته اند

پادشاهان مختلف را بحضور پذيرفت، يكى از اين سفرا فرستاده قيصر روم بود كه بتماشاى 
ايران كسرى پرداخت و از جالل و شكوه آن ستايشها كرد. فقط در ميدان جلو ايران نقصى 
مشاهده كرد و بهمراهان بازگفت. ويرا چنين پاسخ دادند: «در آن مكان خانه از آن پيرزنى 

بود كه حاضر بفروش نشد و چون شاه نخواست بآن پيرزن ستم روا دارد، آن خانه را بهمان 
 حال بگذاشتند و اين نقص از آنست».

 فرستاده گفت «بخدا كه اين نقص بهتر از هر كمال است ...»

روايات ديگرى در دست داريم، كه هر چند افسانه آميز است، لكن از اين حيث، كه 
انعكاسى از روايات قديمه، راجع بعدالت خسرو انوشيروان بشمار ميرود، كاشف از حقيقتى 

 مسطور است، كه كسرى زنجير جرسى را بقصر »3 «. در سياستنامه نظام الملك »2 «تواند بود
خود متصل نمود تا هر كسى كه بر او ظلمى وارد آمده باشد، زنجير را بكشد و توجه شاه را 

معطوف خود كند. هفت سال و نيم گذشت و كسى بزنجير دست نزد و چون پس از اين 
مدت جرس بصدا درآمد، خرى ناتوان و گر، ديدند، كه خود را بزنجير ميماليد. آنگاه 

كسرى در پى صاحب آن خر فرستاد و به او امر داد، كه از آن حيوان مواظبت كند. اين نكته 
 نيست، كه نصب جرس را به هرمزد چهارم نسبت ميدهد. لكن »4 «اخير در تاريخ ابو الفدا



اين افسانه داستان سيارى است و ظاهرا منشاء آن رسمى است، كه در هندوستان و چين 
 .»4 «حقيقتا معمول بوده است 

______________________________ 
)- همين موضوع در داستان عربى ابن عبد السالم الهاشمى و پيرزن ديده ميشود، كتاب 1(

 .335، ص 1925، گاالته  O .Reschesاالذكياء ابن الجوزى ترجمه آلمانى از رشر

 .232، و نهايه، ص 538، ص  de Schwally)- ر ك مثال به بيهقى، چاپ دوشوالى 2(

  و ما بعد.52 و ما بعد، ترجمه ص 36)- چاپ شفر، ص 3(

  و ما بعد.90)- تاريخ قبل از اسالم، چاپ فليشر؛ ص 4(

 500ايران در زمان ساسانيان، ص: 

 اگرچه در زمان انوشيروان قوانين را دقيق و عادالنه اجرا مى كردند، ولى تا حدى »4«- 
 مبنى بر اينكه سابقا اشخاص »2 «مجازاتها را تعديل نمودند. سابقا عبارتى از تنسر نقل كرديم 

مرتد و طاغى و خائن و فرارى از جنگ را بالفاصله محكوم باعدام ميكردند و مرتكبين 
جرائم نسبت بهمنوع را، از قبيل سرقت و راه زنى و زنا و ظلم و غيره، به جزاهاى بدنى سخت 

 »3 «يا اعدام محكوم مينمودند. نويسنده نامه مذكور ضمنا مى گويد كه «درين هر سه شهنشاه 
سنتى پديد فرمود بسيار بهتر از آن پيشينگان، چه در روزگار پيشين هر كه از دين برگشتى، 
حاال عاجال قتل و سياست فرمودندى»، لكن در عهد نگارش نامه «شهنشاه فرمود، كه چنين 

كس را بحبس باز دارند و علما مدت يكسال بهر وقت او را خوانند و نصيحت كنند و ادله و 
براهين برو عرض دارند، و شبه را زايل گردانند، اگر بتوبه و انابت و استغفار باز آيد، خالص 
دهند و اگر اصرار و استكبار او را بر استدبار دارد، بعد از آن قتل فرمايند». در واقع اين قانون 

 در حق پيروان ديانت مسيحى و يهودى اجراء نمى شد، لكن بر ساير كفار تعلق مى گرفت 
. و اما كسى كه جرائم سياسى مرتكب مى شدند، ميل شورش يا ترك صفوف جنگ، »4«



جماعتى از آنان را هالك ميكردند، تا سايرين عبرت گيرند، و مجرمين عادى را بجزاء 
نقدى و قطع عضوى از بدن محكوم مينمودند و از قطاع الطريق چهار برابر سارق غرامت 

 ميستاندند. بر خالف 

______________________________ 
 Revue des traditionsدر مجله روايات عاميانه  R .Basset)- با سه 4(- 

populaires  و بعد.192، ص 24، ج  

 .328)- ص 2(

)- اين شاهنشاه در نامه تنسر اردشير اول است، اما ديديم، كه نامه تنسر را در زمان خسرو 3(
 اول ساخته اند و وضع آن زمان را بيان ميكند.

) نامه تنسر در اينجا خالصه فرمان 171، ص 45)- بعقيده آيه نو (مجله تاريخ اديان، ج 4(
  صادر شده و در اعمال شهدا مذكور است، نقل كرده است.340شاپور دوم را، كه در سال 

 501ايران در زمان ساسانيان، ص: 

معمول ازمنه سابقه، عضو مجرم را بطورى قطع مى كردند، كه او را از كار باز ندارد. مثال 
زانى را بينى مى بريدند. اگر مجرم محكوم بجزاى نقدى، پس از پرداخت جريمه مجددا 

مرتكب جرم سابق مى شد، بينى و گوشهايش را مى بريدند، «بدون اينكه مجرم مجددا حق 
 .»1 «تقاضاى عفو داشته باشد»

اما حاجت بتذكار نيست، كه اين تعديل نسبى در قانون جزاء مانع آن نبود، كه پادشاه در 
 مذكور است، كه در چندين »2 «اجراء عدالت خشونت بسيار بكار برد. در آثار پروكوپيوس 

مورد بامر خسرو بعضى از مجرمين را پوست كندند و بكاه انباشتند. بموجب روايت 
 بفرمان خسرو نخويزگى را، كه در كشور لزها مغلوب شد و شكست او باعث »3 «آگاثياس 

 تباهى كار ايرانيان گرديده بود، زنده پوست كندند.



مورخان شرقى نه فقط خسرو را يكى از عادلترين پادشاهان دانسته اند، بلكه او را نمونه 
 بخسرو خبر دادند، كه يكى از وكيالن او »4 «جوانمردى و رحمت شمرده اند. ثعالبى گويد

 بيش از آنچه مقرر است، در تجمل و تعيش صرف مى كند.

خسرو در جواب توقيع فرمود: «شما چه وقت شطى را ديده ايد، كه بيش از آنكه آب 
برگيرد، زمين را آبيارى كند». راجع بجود و سخاى خسرو در شعبه از ادبيات اسالمى، كه 

 .»5 «معروف به «ادب» است، حكايات بسيار ديده ميشود

توصيفى، كه پروكوپيوس از خسرو كرده، با آنچه در روايات شرقى هست، چندان مطابقه 
 ندارد، لكن او مورخ بيطرفى نبوده و از هر صفحه تاريخش آثار

______________________________ 
 .17- 18؛ مينوى، ص 523- 26 و 219- 21)- نامه تنسر، دارمستتر، ص 1(

 در چاپ اخير آخرين جمله چنين خوانده ميشود: و ديگر عضو را تعرض نرسانند.

 .11- 12/ 17/ 2 و 38/ 11/ 2)- جنگ ايران 2(

)3 -(4 /23. 

 .608)- ص 4(

؛ شروانى، ترجمه رشر (اشتوتگارت 494 و 553)- ر ك مثال بيهقى چاپ شوالى، ص 5(
  و ما بعد.207)، ص 1920

 502ايران در زمان ساسانيان، ص: 

كينه و خصومت نسبت باين دشمن خطير دولت بيزانس ديده مى شود. پروكوپيوس خسرو را 
پادشاهى بى آرام و فتنه انگيز معرفى كرده است، كه عاشق ابتكار و بدعت بود و همواره در 

، اين »1 «پيرامون خويش توليد هيجان مى كرد و بزرگان مملكت را جان بلب مى آورد



عبارات، كه از قلم آن مورخ بدخواه صادر شده، حاكى از اصالح طلبى خسرو است و بعالوه 
پروكوپيوس او را حيله گر و مزور شمرده، گويد: خسرو از ميان مردم در اين صنعت سرآمد 

بود، زيرا كه آنچه وجود نداشت، ميگفت و آنچه وجود داشت، كتمان ميكرد و مسئوليت 
ظلمهاى خود را بعهده مظلومان ميگذاشت. هميشه مهياى نقض سوگند و پليد كردن روح 

خويش با ارتكاب اعمال زشت حرص آميز بود. اظهار زهد و تقدس مى كرد و زشتى اعمال 
. پروكوپيوس براى اينكه نمونه اى از اين پستى »2 «خود را بقوه زبان آورى از ميان مى برد

 بدست »3 «اخالق كسرى بدست داده باشد، حادثه اى ذكر مى كند، كه در فتح شهر سوره 
ايرانيان، اتفاق افتاد. و اگر مورخ بيطرف بود، اين حادثه را بطريقى ديگر تعبير مى كرد و آن 
از اينقرار است، كه هنگام گشودن اين شهر خسرو مردى ديد، كه زنى زيبا را بر روى خاك 

مى كشيد، در حالى كه طفل او بزمين افتاده بود. شاه ناله از دل برآورد، كه بعقيده مورخ 
مزبور از روى صدق و صفا نبود، آنگاه صورت اشك آلود خود را بعموم و منجمله 

آناستاسيوس سفير روم نشان داد و از خدا خواست، كه مسبب تمام اين فجايع را كيفر دهد. 
و مورخ گويد كه خسرو در كمال خوبى ميدانست، كه نفرين متوجه خود او است نه 

 امپراطور يوستى نيانوس، زيرا كه گناه خسرو از قيصر عظيم تر بود.

از آن گذشته در روايات مورخين شرقى نيز ببعضى نكات مزورانه (ماكياوليست) 
  خسرو»4 «برميخوريم، كه بانوشروان نسبت داده اند. بالذرى گويد

______________________________ 
 .23/ 1)- جنگ ايران، 1(

 .8/ 9/ 2)- پروكوپيوس، 2(

)3-(Sura  

  و بعد.216 و بعد، ترجمه رشر، ص 195)- چاپ دخويه، ص 4(



 503ايران در زمان ساسانيان، ص: 

خواهان دوستى خاقان ترك (سينجيبو) بود و قرار برين شد، كه خسرو دختر او را بزنى 
، اما خسرو يكى از كنيزان را بجاى دختر خويش از براى »1 «بگيرد و خاقان دختر خسرو را

. دو پادشاه مالقات كردند و بمناسبت دوستى خود ضيافتى بر پا نمودند، اما »2 «خاقان فرستاد
خسرو بعضى از مردان خود را دستور داد، كه شب هنگام به خيمه هاى تركان آتش درافكنند 

و چون خاقان شكايت كرد، خسرو اظهار بى اطالعى نمود. اين كار را شب ديگر تكرار 
كردند و نتيجه همان شد. در شب سوم خسرو بخيمه خود آتش درافكند و بخاقان شكايت 
برد، چنانكه گويى او را مسبب اين ميدانست و چون خاقان قسم ياد كرد، كه از اين واقعه 

باخبر نيست، خسرو طريقى باو پيشنهاد نمود، تا از اين گونه حوادث جلوگيرى شود، از 
اينقرار كه خاقان بخسرو اجازه دهد تا ديوارى بين اين دو مملكت برآورد. خاقان رضا داد و 

بكشور خود بازگشت، پس بامر خسرو ديوارى بسيار استوار بنا كردند. چون خاقان ترك 
دريافت، كه خسرو او را فريب داده و زوجه اش كنيزى بيش نيست، ديگر قادر بكشيدن 

 .»3 «انتقام نبود

 »5 « و كتاب المحاسن و المناوى منسوب بجاحظ»4 «حكايت ديگرى در كتاب التاج جاحظ
نقل شده است از اينقرار: خسرو ظن برد، كه يكنفر از نديمان او با يكى از اهل حرمش رابطه 

 غير مشروع دارد، لكن دالئلى براى اثبات آن نداشت.

______________________________ 
)- اينكه خسرو دختر يكى از شاهزادگان ترك را بزنى اختيار كرده باشد، مطابق تاريخ 1(

برادر كوچك سنجبو ميباشد و او  Istami Khaganاست. اين زن دختر ايستمى خاگان 
 ).41مادر هرمزد چهارم است (ر ك شدر، ايرانيكا، ص 

 را به بينيد، در 1، يادداشت 316)- اين از قصص سيار است و نظاير بسيار دارد، باالتر ص 2(
 تاريخ پيروز.



 و بعد، 259، ص 6)- همين روايت نزد اين خرداذ به نيز ديده ميشود (جغرافيون، ج 3(
  و بعد)؛ ولى در آنجا شاه خرزان جاى خاقان ترك را گرفته است.200ترجمه، ص 

  و ما بعد.62)- ص 4(

  و ما بعد.88، ص 2 و بعد، ترجمه رشر، ج 277)- چاپ فان فلوتن؛ ص 5(

 504ايران در زمان ساسانيان، ص: 

پس آن مرد را بجاسوسى بدربار امپراطور يونان فرستاد و طورى مقدمات را فراهم نمود، كه 
امپراطور جاسوس را شناخت و او را بقتل آورد. مأخذ اين دو حكايت ظاهرا خوذاى نامگ 
نبوده است و مسلما جزئيات آنها افسانه است، اما شايد حاكى از بعضى صفات خسرو باشد، 
كه بر معاصران او معلوم بوده، ولى مورخان در شروح ستايش آميزى، كه راجع باين پادشاه 

 نوشته اند، اين اخالق او را نادر اظهار كرده اند.

آراء مردمان مطلع و اشخاص كاردان در نظر خسرو چندان ارزشى نداشت و حكايتى كه 
طبرى راجع بدفاتر مالياتى جديد خسرو نقل كرده است، كه اصالح خراج مبتنى بر آن بود، 

اين مطلب را ميرساند. خسرو شورايى منعقد كرد، كه هر گاه كسى ايرادى دارد، اظهار كند. 
همه ساكت ماندند، چون پادشاه در دفعه سوم سئوال خود را تكرار نمود، مردى از جاى 

برخاست و با كمال احترام پرسيد، كه پادشاه خراج دائمى بر اشياء ناپايدار تحميل فرموده و 
اين بمرور زمان در اخذ خراج موجب ظلم خواهد شد. آنگاه پادشاه فرياد برآورد: «اى مرد 

 ملعون و جسور! تو از چه طبقه مردمانى؟». آن مرد در جواب گفت: «از طبقه دبيرانم».

پادشاه فرمود «او را با قلمدان آنقدر بزنيد تا بميرد!». پس همه دبيران از جاى برخاسته، آنقدر 
او را با قلمدان زدند تا هالك شد. آنگاه همه حضار گفتند: «خسرو خراجى هايى كه مقرر 

. كاوس، كه يكى از برادران خسرو بود و هواى تاج و »1 «فرمودى همه موافق عدالت است»
 بقتل رسيد. برادر ديگرش ژم در ميان بزرگان ايران، كه از »2 «تخت داشت، چنانكه ديديم 



سلطنت خسرو ناراضى بودند، هواخواه داشت، لكن خسرو پيشدستى كرد و ژم را بقتل 
رسانيد و براى اينكه از اين گونه توطئه ها آسوده باشد، در عين حال همه برادران ديگرش را 

 با پسرانشان و پدربزرگ 

______________________________ 
 .242- 43؛ نلدكه، ص 961)- طبرى، ص 1(

  كتاب حاضر.386)- ص 2(

 505ايران در زمان ساسانيان، ص: 

 را هالك كرد. فقط كواذ پسر ژم، كه كنارنگ آذرگنداذ او را پنهان »1 «خود اسپبدس 
 ، از اين قتل عام نجات يافت. اين راز آشكار نشد، مگر چند سال بعد.»2 «كرده بود

آنگاه بامر خسرو آذرگنداذ را، كه پيرى سالخورده بود، بقتل آوردند و مقام كنارنگى را به 
، در اين مورد نيز »3 «پسرش وهرام دادند. پروكوپيوس، كه جزئيات اين وقايع را شرح داده 

مثل ساير موارد مقصودش نمايش حيله و تزوير خسرو است. يكى ديگر از صاحبان مراتب، 
كه بامر پدر خسرو داراى مقام شده بود، يعنى سرنخوارگان ماهبوذ، بهمان نحو بقتل رسيد. 
اين شخص، كه سابقا دسايسى بكار برده و ارتشتاران ساالر سياوش را از كار انداخته بود، 

 از كار افتاد، پروكوپيوس گويد »4 «خود نيز بسبب دسيسه يكى از بزرگان موسوم به زبرگان 
شاهنشاه به زبرگان امر داده بود، از پى ماهبوذ برود و او را بحضور بياورد. ماهبوذ بكار 
افواجى كه در تحت فرماندهى داشت، سرگرم بود، جواب داد، كه پس از انجام كار 

بيدرنگ بحضور خواهد شتافت. زبرگان اين جواب را بشاه آورده، عرض كرد، كه ماهبوذ 
ببهانه اينكه كار دارد، از آمدن امتناع مى كند. خسرو سخت در غضب شد و به ماهبوذ امر 

. بيچاره چندين روز در آنجا ماند و عاقبت بحكم »5 «داد، كه برود بر روى سه پايه بنشيند
. اين حكايت را ثعالبى و فردوسى نيز »6 «شاه اعدام شد. اين حكم شهرت فوق العاده يافت 

 نقل كرده اند، لكن بصورتى، كه بيشتر افسانه آميز است،



______________________________ 
)1-(Aspedes  

 .375)- باالتر، ص 2(

 .23، بند 1)- پروكوپيوس، كتاب 3(

)4-(Zabargan  

)- سه پايه كه در جلو قصر قرار داشت و مقصر روى آن نشسته، انتظار فرمان شاهى را 5(
 درباره خويش مى كشيد.

 .23، بند 1)- پروكوپيوس كتاب 6(

 506ايران در زمان ساسانيان، ص: 

 رئيس خلوت، كه دشمن جان ماهبوذ بود، بر او تهمتى بست و يكنفر »1 «از اينقرار: زروان 
يهودى را با دادن پول راضى كرد، تا بپادشاه وانمايد، كه ماهبوذ خواسته است، او را زهر 

بدهد. خسرو، پس از كشتن خدمتكار با وفاى خود، تصادفا آن حيله را كشف كرد. و 
. در »2 «مسببين را كيفر داد و از اينكه در كشتن ماهبوذ شتاب روا داشته است، پشيمان شد

 طغيان كرد و اين مصادف با وقتى بود، كه خسرو بسختى »3 «زمان خسرو پسرش انوشگزاذ
مريض شده بود. خسرو شورش را فرونشاند، اما انوشگزاذ را هالك نكرد و بكور نمودن او 

قناعت كرد، يا چنانكه پروكوپيوس حكايت نموده است، پلك چشم او را با آهن سرخ 
سوزانيد و اين باعث شد، كه انوشگزاذ از جانشينى محروم گردد، يا بعبارت ديگر رسيدن 

 .»4 «بسلطنت بر او دشوار شود

*** تيسفون پايتخت دولت شاهنشاهى و مقر شاهنشاه در عهد خسرو اول بمنتهاى وسعت 
 . تيسفون نام بزرگترين شهر از چند آبادى بود، كه مجموع »5 «خود رسيد



______________________________ 
)1-(Zarvan  زروان يا زروانZavran  نزد فردوسى (- زبرگان)؛ روايت ثعالبى، دو تن از

بزرگان عهد خسرو را با يكديگر اشتباه كرده، و دشمن ماهبوذ را آزر 
 شكل ديگر آذرگنداذ. Azurvinadhمى نامد (بخوان: آذرونداذ، Azarvindadhونداذ

  و بعد.294، ص 6 و ما بعد؛ فردوسى، چاپ مهل، ج 625)- ثعالبى، ص 2(

)3-(Anoshaghzadh  

  و ما بعد.467)- ر ك نلدكه، طبرى، ص 4(

)- ويرانه هاى پايتخت را هرتسفلد در كتاب زاره- هرتسفلد، سفر باستان شناسى در نواحى 5(
  و ما بعد وصف كرده است.46)، ص 1920 (برلن 2دجله و فرات، ج 

 Ktesiphon، سلوكيه و تيسفون  Streckراجع بتاريخ تيسفون و سلوكيه ر ك اشترك 
Seleucia und  مشرق قديم(Der alte Orient  ،16 ،4 -3 مقايسه شود با .(

 . كاوشهاى آلمانى ها از-4، تيسفون، پولى و يسووا، متمم  Honigmannهونيگمان 

 507ايران در زمان ساسانيان، ص: 

 و گاهى ماحوزه ملكا »2 « مى خواندند»1 «آنها را معموال «شهرها» يا بزبان سريانى ماحوزه 
 ميگفتند و »5 « (شهرها)»4 « يا مدينه »3 «(يعنى شهرهاى پادشاه) مى ناميدند، و گاهى مديتاثا

همين لفظ است، كه عرب آنرا بصورت المدائن پذيرفته است. چنين حدس ميتوان زد، كه 
اين نامهاى سامى ترجمه يك نام پهلوى (ظاهرا شهرستانان) بوده است، كه در منابع ما 

 تعيين شده است. در »6 «محفوظ نمانده است. در سكه هاى ساسانيان مقر پادشاه بلفظ «در»
قرن آخر دولت ساسانيان مداين مشتمل بر هفت شهر بود. مورخان عرب و ايرانى، كه كتب 

 خود را در زمان ويرانى يا زوال مداين 



______________________________ 
 Ed تحت رياست رويتر شروع شد؛ در اين باب ر ك به گزارش ادوارد مير1928سال 

.Meyer .در گزارشهاى انجمن شرقى آلمان 

Mitteilungen der Deutschen Orient- Gesellschaft 

 و بعد. و 434)، ص 1929 دسامبر (Antiquity - Lhe  .،3)؛ رويتر در1929 (67، شماره 
- 1928Die Deutsche Ktesiphon/ 29«هيئت علمى آلمانى اعزامى به تيسفون 

Expedition 1928 /29  ؛ و اختسموت در تحقيقات و 1930، برلن
. اين كاوشها را آلمانى ها با 1930 ژون Forschungen u .Fortschritte 01.پيشرفت ها

در  JM .Uptonهمكارى موزه صنايع متروپليتن نيويورك تعقيب كرده اند؛ ر ك اپتون 
 و بعد؛ گونل و واختسموت، هيئت اعزامى به تيسفون 188، ص 1932بولتن موزه متروپلين، 

32 -1931. 

 

 -u. O. Wachtsmuth, Die Ktesiphon Expedition 1931/ 32 E. K 2 
hnel 

، 15، مجله سوريا، 1931- 32، هيتريش شميدت، اكسپديسيون تيسفون، در سال 1933، برلن 
 ، آثار سفالين پارتها در سلوكيه، مطالعات دانشگاه ميشيگان- Debevoise- دبواز1934

Michigan Studies, 32) 1934 (Parthian Pottery from Seleucia on the 
Tigris, Uniy. of 

)1-(Mahoze  

شهر»، «شهر بزرگ») -)  Mahoza)- اين لفظ جمع است، راجع بمفرد آن ماحوزا2(
 پايين تر را ببينيد.



)3-(Medhinatha  

)4-(Mcdhine  

 .2، يادداشت 38، ص 2)- ر ك زاره- هرتسفلد، سفر باستان شناسى، ج 5(

 .38؛ اشترك، ص  baba)- ايده او گرام آن بابا6(

 508ايران در زمان ساسانيان، ص: 

نوشته اند، تعداد آنها را باختالف ذكر كرده اند، بهرحال تيسفون و شهرويه اردشير كه همان 
 ).37سلوكيه قديم است، مهمترين شهرهاى مداين بشمار ميرفته اند (ش 

 - نقشه شهر سلوكيه و تيسفون و حوالى آن.37شكل 

 ).1974، سوريا، 1931- 32 ، حفارى تيسفون در Schmidt(شميدت 

 گويد پايتخت ايران وضعى داشت، كه در موقع جنگ غلبه بر آن ممكن نبود؛ »1 «آميانوس 
 در اين »2 «حصارهاى منيع بر دور مجموعه شهرهاى آن كشيده شده و درهاى مستحكمى 

حصارها تعبيه نموده بودند. احتمال ميرود، كه بنسبت افزايش عده شهرهايى، كه ماحوزه را 
تشكيل ميداد، استحكامات را چندين دفعه تجديد كرده باشند. تيسفون در جانب شرقى دجله 

 و ويه اردشير در سمت غربى آنواقع بود. ارتباط ايندو شهر در آغاز

______________________________ 
 .1، فقره 7، بند 24)- كتاب 1(

 .387، نلدكه، ص 1062)- طبرى، 2(

 509ايران در زمان ساسانيان، ص: 



فقط بوسيله يك جسر ميسر بود، اما چون اياب و ذهاب را كفايت نميكرد، شاهپور دوم در 
 عنفوان شباب جسر ديگرى بر دجله بست، تا آيندگان از پلى و روندگان از پل ديگر بگذرند

»1«. 

، در مشرق دجله واقع بود، حصارى »3 « ميگفتند»2 «تيسفون، كه آن را بزبان پهلوى تيسپون 
بشكل نيم دايره با برجهاى بسيار داشت. وسعت زمينى، كه بين شط و اين حصار افتاده بود، 

 هكتار ميرسيد و اين همان است، كه آنرا 58بطوريكه آثار آن هنوز ديده ميشود، تقريبا به 
 ميگويند. حفاريهايى، كه از طرف هيئت آلمانى در سنوات »4 «مدينة العتيقه يا «شهر قديم»

 بعمل آمده، موجب كشف خرابه يك كليساى عهد ساسانى گرديده است. در 1928- 29
آن خرابه ها تنه مجسمه يكنفر از مقدسين عيسوى پيدا شد، كه با صاروج ملون ساخته شده 

 واقع بود و اين محلى است، كه امروز بقعه سلمان »5 «بود، در مشرق تيسفون محله اسپانبر
پاك، كه از آثار اسالمى است، در آن ديده ميشود، و هم در آنجا آثار خرابه هاى بسيار 

موجود است، كه طاق كسرى را احاطه كرده اند. اين اراضى ظاهرا باغ و بستان شاهى بوده 
 است.

 زاويه ديوارى، كه امروز «بستان كسرى» ميخوانند، در حقيقت بقيه ديوارى است،

______________________________ 
  را به بينيد.260)- باالتر ص 1(

)2-(Tespon  

نوشته اند (هيرت، چين و مشرق، رومى،  Ssu -qin)- مصنفان چينى تيسفون را سوپين 3(
)، كه، احتمال 198بود (ايضا، ص  Su -ti). نام ديگر پايتخت ساسانيان بچينى سولى 224ص 

ميرود از لغت پهلوى سوريگ ( «سريانى») گرفته شده باشد. هيون تسيانك آنرا 
 .277، ص 2سوالساتانگ نا (سوريستان، «سوريه»؟) مينامد، بيل ج 



. شميدت در نقشه خود 58، ص 2)- در عربى مدينه العتيقه. زاره هرتسفلد، سفر باستان، 4(
 ) مجموعه شهرهاى تيسفون و سلوكيه را تيسفون و مدينه العتيقه نام ميبرد.37(شكل 

، اين نام را مورخان عرب بشكلهاى مختلف نوشته اند 37 و 58)- سفر باستان شناسى، ص 5(
 (. 37Asfanabr(در نقشه شكل 

 510ايران در زمان ساسانيان، ص: 

كه باغ گوزنان خسرو را احاطه ميكرده است. اراضى محله اسپانبر از سمت جنوب محدود 
به بستر عتيق دجله ميشده است. در اين محل تلى هست، كه آنرا خزانه كسرى مينامند و 

 .»1 «ظاهرا بنيان بناى عظيمى در زير آن پنهان است 

 بستان كسرى گويا يكى از شهرهاى مداين بوده، كه »3 « همكار رويتر»2 «بنا بعقيده باخمان 
 بود، ولى معموال آن »4 «انطاكيه جديد نام داشته است. نام رسمى اين شهر ويه انتيوخ خسرو

 اين شهر از تأسيسات خسرو اول است. پس از »5 «را رومگان «شهر روميان» ميخوانده اند
تسخير انطاكيه اين پادشاه سكنه آنرا بشهر جديدى كوچ داد، كه براى آنها در نزديكى 

تيسفون بنا كرده بود و باين منظور از بالد سوريه و رودس رخام و ستونهاى مرمر و موزائيك 
، كه خسرو »7 « به ايران آورد. مسعودى حكايت ميكند»6 «زجاجى و سنگهاى تراش عظيم 

پس از عقد صلح با امپراطور روم از سوريه مرمر و سنگهاى رنگين شده و چندين قسم 
فسيفسه با خود آورد. فسيفسه تركيبى است از شيشه و سنگ درخشان و رنگارنگ، كه 

بشكل مكعب براى تزيين كف اطاقها و عمارت بكار ميبرند. بعض آنها از حيث منظر شبيه 
 جام بلور است.

خسرو پس از اينكه با اين غنيمت گرانبها بعراق بازگشت، در نزديكى مدائن شهرى بنا نمود، 
كه آنرا روميه نام نهاد. عمارت و اندرون حصار را مطابق آنچه در انطاكيه و ساير بالد سوريه 

ديده بود، با موزائيك زينت داد. ديوارهاى روميه، كه از گل بنا شده، امروز هر چند تا نيمه 
 خراب گرديده، ولى هنوز استوار است و گواه صحت توصيف ما است».



______________________________ 
  و بعد.59)- زاره- هرتسفلد، همان كتاب، ص 1(

)2-(Bachmann  

)3-(Reuther  

)4-(Antiokheya Khosrooy Veh -Antiokh -Khusro  ،نزد پرو- كوپيوس
 .14 ر 2جنگ ايران، 

 )- الروميه اعراب.5(

 .48، ص 2)- تئوفيالكتوس، بارهبرئوس؛ ر ك زاره- هرتسفلد، سفر، 6(

 .199- 200، ص 2)- مروج 7(

 511ايران در زمان ساسانيان، ص: 

در افسانه ها آمده است، كه اين شهر را طابق النعل بالنعل مطابق نقشه انطاكيه بنا كرده بودند، 
. كسرى در آنجا چندين حمام و »1 «بطوريكه هر يك از مهاجرين منزل خود را بآسانى يافت 

يك ميدان اسب دوانى بنا نمود و بسكنه آن امتيازات و عنايات مخصوص مبذول داشت، از 
 جمله مسيحيان را آزادى مذهبى عطا نمود.

اهالى اين شهر مستقيما تحت نظر شاه قرار گرفتند و هرگاه مجرمى بدانجا پناهنده ميشد، 
 .»2 «كسى حق نداشت معترض او بشود

در مغرب دجله آثار حصارى ديده ميشود، كه قسمت اعظم آنرا با آجر بابل ساخته اند و 
 هكتار را احاطه نموده است. اين شهر سلوكيه است، كه قديميترين 286مساحتى قريب 

قسمتهاى پايتخت بشمار ميرود و اردشير اول بخشى از آنرا مجددا بنا كرد و آنرا ويه اردشير 



 »5 «. شهر ماحوزا»4 «. حصار آن همان ديوار شهر سلوكيه عهد سلوكيان است »3 «نام نهاد
 مجاور سلوكيه بود. از آن گذشته مؤلفين يهود و سريانى كلمه 

______________________________ 
 .165، نلدكه، ص 898)- طبرى، ص 1(

 .1- 4 ر 14 ر 2)- پروكوپيوس، جنگ ايران 2(

پهلوى «به اردشير» است. عقيده نلدكه (مجله شرقى  Veh -Ardasher)- ويه اردشير3(
)، مبنى بر اينكه معنى حقيقى ويه اردشير «خانه اردشير» است، 7)، ص 1902 (16وين، دوره 

آرمى است، كه بمعناى خانه است، ظاهرا خطاست، ر ك بيلى، بولتن  beويه همان بى 
 .232، ص 9شرقى، 

  و بعد.50)- زاره- هرتسفلد، سفر باستان شناسى، ص 4(

، بند 25 بنابر كتاب آميانوس (كتاب 406)- ماحوزا مفرد است؛ مقايسه شود با باالتر، ص 5(
 نام ديگر سلوكيه بود. Kokheيا بسريانى كوخى  Coche) كوش 3، پاره 5

 Mitt .d .Deutschen Orientاما ادوارد مير ميگويد (گزارشهاى انجمن شرقى آلمان-
Gcs  كه كلمه كش بغلط در متن مغشوش آميانوس راه يافته است.18، ص 67شماره ،( 

 و بعد) عبارتى دارد، كه تقريبا عين مطالب آميانوس 23)كتاب سوم،  zosimosزسيموس 
 را به صورتى آورده. كه فساد در آن راه يافته است. Zokhaseاست، در آنجا نيز كلمه 

) ميآورد كوش قدرى دورتر از 2، پاره 6، بند 26مطابق عبارت ديگرى كه آميانوس (كتاب 
 سلوكيه در مصب نهر ملكا، كه بدجله ميريزد، واقع بود.

 512ايران در زمان ساسانيان، ص: 



ماحوزا را بمعنى تمام ناحيه سلوكيه استعمال كرده اند. ويه اردشير شهر بزرگى، بود كه 
كوچه هاى سنگفرش داشت. در كنار خانه هاى آن محوطه اى براى چارپايان موجود بود، 
زيرا اهالى ثروتمند آن شهر، گله هايى داشتند، كه روزها بدره مطولى در نزديكى ماحوزا 

بچرا ميفرستادند، و آن دره را «عقبه ماحوزا» نام داده بودند. بازار اين شهر خيلى بزرگ بود، 
و تجار يهودى شرابفروش و همه نوع سوداگران دستفروش در آن شهر اقامت داشتند و 
بسيار فعال بودند. تجارت رونق بسيار گرفت و اين شهر ثروتمند شد، چنانكه زنجيرها و 
بازوبندهاى زرين در آنجا چندان ارزشى نداشت. زنان مقدار كثيرى از آنرا تبرعا بفقرا 

مى دادند، و صدقه گيران آنها را بجاى پول نقد قبول ميكردند، لكن اهالى اين شهر بامور 
معنوى چندان عالقه نداشتند و و بهمين مناسبت بجهت افراط در شراب خوارى و عدم 
عفافشان مورد طعن و مالمت ميشدند؛ «زنان آنجا تن پرور بودند و كار نميكردند». از 

خصوصيات شهر (سلوكيه- ماحوزا) ساختن كيسه و يك قسم حصيرى بود، كه بر روى آن 
 .»1 «خرما خشك ميكردند

شهر ويه اردشير مركز عيسويان ايران و مقر جاثليق محسوب ميشد. كليساى بزرگ سلوكيه 
در آنجا بود. هنگام تعقيب نصارى در زمان شاپور دوم اين كليسا ويران شد، و پس از مرگ 
اين پادشاه آنرا از نو ساختند، و پس از آن چند بار با كمك مالى دربار قسطنطنيه تعمير شد. 

 نرسيس و مكتب روحانيان، كه در قرن ششم »2 «ابنيه متبركه ديگرى مثل كليساى سن نركس 
 تأسيس شده بود، در اين شهر ديده ميشد.

صومعه پثيون در تيسفون خاص واقع بود. در ازمنه بعد دو كليسا يكى بنام مريم مقدس و 
 .»4 « بفرمان خسرو دوم بنا كردند»3 «ديگرى باسم سن سرژ

______________________________ 
 ؛ مقاالت راجع بجغرافيا و نژادشناسى بابل  A .Berliner)- برلينر1(

Beitrage raphie und EthnograPhie Babyloniens zur Geog 



 ، و ما بعد.40ص 

)2-(Saint Narkcs  

)3-(Saint -Serge  

 Christian؛ كليساهاى عهد ساسانى-45- 46)- اشتراك، سلوكيه و تيسفون، ص 4(
Churches Sasanian  تاريخ صنايع پوپ ،I  و ما بعد (رويتر).660، ص  

 513ايران در زمان ساسانيان، ص: 

دوره اردشير و تيسفون هم يهود بسيار بودند. يك مدرسه عالى يهود از قرن سوم در اين شهر 
 (رأس الجالوت)، رئيس جامعه كليميان بابل، در شهر »1 «وجود داشت، و «رش گالوتا»

 .»2 «ماحوزا اقامت مى گزيد

 واقع بود شهر ديگرى »3 «در حدود پنج كيلومترى شمال ويه اردشير شهر كوچك درزنيذان 
موسوم به والش آباذ (سابات)، كه از تأسيسات شاه والش بشمار ميآمد، در ساحل راست 

 .»4 «ظاهرا در مغرب ويه اردشير واقع بود

خالصه ما از مجموعه شهرهايى، كه پايتخت ايران را تشكيل ميداد، پنج شهر را ميشناسيم، از 
اينقرار: در ساحل شرقى دجله شهر قديمى تيسفون و شهر رومگان، و در جانب غربى شط 

شهرويه اردشير (سلوكيه)، و درزنيذان، و والش آباذ اگر محله اسپانبر واقع در ساحل چپ، و 
محله ماحوزا واقع در ساحل راست را دو شهر مستقل به حساب بياوريم، عده هفت شهر 

 پايتخت كامل ميشود.

 درام السعاتير و المعاريذ (دو تپه در شرق و شمال طاق 1931- 32حفارانى كه در سالهاى 
 موفق »5 «كسرى) كاوش كرده اند، بنيان چند كوشك ساسانى يافته اند، كه واختسموت 

بكشيدن نقشه آن ها شده است. مقدار زيادى از بقاياى گچ بريهايى، كه زينت عمارات بوده، 



بدست آمده است، از قبيل نقوش برگ خرمايى. و افريزهايى كه داراى نقوش غنچه و گل و 
 است. اين ارابسك ها پيشرو ارابسك هاى صنايع اسالمى است، و افريزهايى با »6 «ارابسك 

 اشكال حيوانات، و صفحات مستطيل با تصوير خرس و گراز

______________________________ 
)1-(Resh galuta  

 و ص 27، اشترك، ص 61- 62، 39- 43، 43- 24، 19)- برلينر، مقاالت فوق الذكر، ص 2(
 . a 84، ر ك همچنين «دايره المعارف اسالم»، كلمه مداين، ص 63

)3-(Darzanidhan  36اشترك، ص. 

 .34؛ لسترانج، قلمرو خالفت شرق، ص 134، نلدكه، ص 883)- طبرى، ص 4(

)5-(wachtsmuth  

)6-(Arabesque  
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و صور درخت زندگانى، كه طاوسان بر آن نشسته اند، و آجرهايى، كه تصوير پدران و 
دختران شاهزادگان بر آنها مرتسم است، پيدا شده و در ميان اين قطعات شكسته مجسمه هاى 

كوچكى نيز بدست آمده است از زنان رقاص، و نوازندگان عود، و مستانى كه بر بستر 
 ).38 (ش »1 «خفته اند، و امثال آن 

 - قطعات نقوش تيسفون 38شكل 

 )1934، سوريا، 1931- 2(شميدت، حفريات تيسفون در 



______________________________ 
 177 و 171- 74؛  IV؛ تصاوير آنها را در تاريخ صنايع پوپ 1934)- شميدت، «سوريا» 1(

 601- 45، ص  Iچاپ كرده اند و نيز مقايسه شود با همان كتاب،
 و پوپ). Baltiusaitis(بالتروشائيتس 

 515ايران در زمان ساسانيان، ص: 

در دو طرف دجله كاخ هاى سلطنتى بر پا بود. در زمان شاهپور دوم كاخ كوچك زيبايى در 
خارج سلوكيه ساختند مشرف بر دشتى، كه از اشجار كوچك و تاك و سرپوشيده بود؛ 

ديوار اطاقهايش چنان كه رسم ايرانيان است مزين بنقوشى بود كه پادشاه را در شكار 
 حيوانات وحشى نشان ميداد. آميانوس مارسلينوس گويد:

. بارى »1 ««نقاشى ها و حجاريهاى اين قوم چيزى غير از انواع جنگ و كشتار نشان نميدهد»
پادشاه معموال در كاخ سلطنتى تيسفون خاص، اقامت داشت و قصر او نزديك شط واقع بود، 

بنحويكه آمدوشد مردمى، كه از جسر عبور مى كردند، گاهى مانع خواب پادشاه ميشد، و 
بهمين جهت بود، كه شاهپور دوم امر داد جسر ديگرى بر دجله قرار دهند. محتمل است، كه 
اين همان (كاخ سفيد) باشد، كه دو قرن و نيم بعد از انقراض دولت ساسانى خلفاى اسالمى 
 المعتضد و المكتفى خراب كردند، تا مصالح آنرا براى ساختمان قصرى در بغداد بكار برند

»2«. 

مشهورترين بنايى، كه پادشاهان ساسانى ساخته اند، قصرى است، كه ايرانيان طاق كسرى يا 
. (ش »3 «ايوان كسرى مينامند، و هنوز ويرانه آن در محله اسپانبر موجب حيرت سياحان است 

 ). ساختمان اين بنا را در داستانها بخسرو اول نسبت داده اند.39

  روايات »4 «بعقيده هرتسفلد طاق كسرى از بناهاى عهد شاهپور اول است، اما رويتر

______________________________ 
 .3، پاره 6، بند 24)- آميانوس، كتاب 1(



 .76، ص 2)- زاره- هرتسفلد، سفر باستان شناسى، 2(

)- قسمتى از خرابى بنا مربوط بيكى از خلفاء نخستين عباسى ميباشد. اغلب مصنفين عرب 3(
) نسبت ميدهند. چون هزينه خراب كردن بيش از استفاده 754- 75اين عمل را بمنصور (

بود، كه انتظار داشتند، لذا اين كار را ادامه ندادند. در يكى از روايات پارسى (روايات 
 و بعد) افسانه راجع باين امر ذكر شده است. ر 240، ص 1922، بمبئى 2داراب هرمزيار، ج 

)؛ ترجمه انگليسى 1912؛ رزنبرگ، رساله بزبان روسى (سن پترسبورغ، 61ك اشترك، ص 
  و بعد.29، ص 3توسط بوگدانو در مجله كاما، شماره 

 .447، ص 1929، دسامبر 3، ج  The Antiquity)- مجله آثار قديم 4(
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متداوله را تأييد كرده است، و گويد طاق كسرى بارگاهى است، كه خسرو اول بنا نهاد. 
 متر را پوشانيده 300* 400مجموع خرابه هاى اين كاخ و متعلقات آن مساحتى بعرض و طول 

است؛ در اين مساحت آثار چند بنا ديده ميشود. عالوه بر طاق كسرى، عمارتى است در 
 متر در مشرق طاق، و تلى كه معروف به حريم كسرى است در سمت جنوب 100فاصله 

 طاق، و در جانب شمال ويرانه هايى است، كه 

  ميالدى 1888 طاق كسرى در سال 39شكل 

 (ديوالفوا، صنعت باستانى ايران)

در زير قبرستان جديد پنهان شده طاق كسرى تنها قسمتى است از كل عمارت، كه اثر قابل 
 متر ارتفاع دارد، 28 ر 29توجهى از آن باقى است. نماى اين بنا، كه متوجه بشرق است و 

ديوارى بوده است بى پنجره، لكن طاقنماهاى بسيار و ستونهاى برجسته و طاق كوچك مرتب 
بچهار طبقه و ديوارى «دهليزى» داشته است، و نظير آنرا بايد در بالد شرقى، كه نفوذ يونانى 

 در آن راه يافته، خاصه در پالمور جستجو
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كرد. نماى عمارت شايد از صاروج منقش يا سنگهاى مرمر، يا چنانكه بعضى از نويسندگان 
جديد ادعا كرده اند، از صفحات مسين زراندود و سيم اندود پوشيده بوده است. اما هرتسفلد 

راجع باين قسمت اخير، كه اينجانب در كتاب خود موسوم به «شاهنشاهى ساسانيان»، ص 
 اشارتى بآن نموده ام، روايتى در هيچيك از مأخذهاى قديمه پيدا نكرده است. تا سال 102

 نما و تاالر بزرگ مركزى بر پا بود، اما در آن سال جناح شمالى خراب شد، و اكنون 1888
جناح جنوبى نيز در شرف انهدام است. در وسط اين جلو خان، دهانه طاق بزرگ بيضى 

 پهنا و 25/ 63شكلى نمايان است، كه عمق آن تا آخر بنا پيش ميرفته است. اين تاالر كه 
 متر درازا دارد، بارگاه شاهنشاه بوده است. در پشت هر يك از جناحين نماى 43/ 72قريب 

عمارت، پنج تاالر كوتاه تر، كه طاقنماهايى در باالى آن ديده مى شود، موجود بوده و از 
بيرون بوسيله ديوار بلندى بسته مى شده است. در عقب ديوارى، كه حد غربى عمارت است، 
ظاهرا تاالر مربعى در وسط بوده، كه دنباله تاالر بار شمرده مى شده، و دو اطاق كوچكتر در 

طرفين آن وجود داشته است. تمام ديوارها و سقفها از آجر بوده و ضخامتى فوق العاده 
. در حفاريهاى جديدى، كه آلمانيها كرده اند، چند قطعه تزئينات گچ برى »2» «1 «داشته است 

 و غيره از عهد ساسانى بدست آمده است.

طاق كسرى، كه مقر عادى شاهنشاه بود، بنايى بود از لحاظ ساختمان تا حدى ساده، لكن 
حيرت و اعجاب نظارگان در برابر اين بنا بيشتر بعلت عظمت و شكوه و ضخامت اضالع آن 

بود تا زيبايى كليات و جزئيات آن ابن خرداذبه گويد «كاخ كسرى در مدائن از همه 
بناهايى، كه با گچ و آجر ساخته شده، بهتر و زيباتر است» و بيتى چند از قصيده بخترى را، 
كه در وصف اين ايوان سروده، نقل مى كند: «ايوان از شگفتى بنا پندارى شكافى است در 

 پهلوى كوهى بلند. كوهى 



______________________________ 
؛ 6بخش  IV، مقايسه شود با ديوالفوا،60- 76)- زاره هرتسفلد، سفر باستان شناسى، ص 1(

 .IV  ،51 -149تاريخ صنايع،

 .124، ترجمه، ص 162، ص 6)- جغرافيون، ج 2(
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رفيع است، كه كنگره هايش بر قلل رضوى و قدس مشرف است. كسى نداند، كه آدمى آنرا 
 »1 «براى آرامگاه جنيان ساخته است، يا جن براى آدمى كرده است؟»

بارگاه باشكوه شاهنشاه در اين قصر بود و از اينجا امور كشور را تمشيت ميداد. بعضى از 
مطالبى، كه مورخان عرب در خصوص آيين جهاندارى ذكر كرده اند، مربوط به تشكيالت 

، كه »2 «عهد خسرو اول و جانشينان او است. دو اثر مركزى عبارت بودند از چند ديوان 
كلمه پهلوى است، بمعنى اداره. در اين ادارات نظم و ترتيبى كامل حكمفرما بود. اطالع 
مستقيمى راجع بتعداد ديوان ها و حدود صالحيت هر يك از آنها در دست نداريم. همين 

قدر ميدانيم، كه پادشاه چند مهر مختلف داشت، يكى براى دفترخانه سرى، ديگر براى 
دبيرخانه، ديگر براى محكمه جنائى، ديگر مخصوص توزيع نشان و اعطاى منصب، و ديگر 

، و از اينرو مى توانيم حدس بزنيم، كه بهمين اندازه هم ديوان وجود »3 «متعلق بامور ماليه 
داشته است. معذلك اينصورت كامل نيست و عقل حكم مى كند، كه براى امور ذيل هم 

 ديوانهايى داشته اند: از قبيل امور نظام، و پست، و ضرابخانه، و اوزان، و شايد

______________________________ 
 )- اين قصيده بخترى در شرح عظمت ايوان كسرى و ستايش ايرانيان بى نظير است.1(

 عبارات فوق ترجمه سه شعر ذيل است.

 و كان الوان من عجب الصنعة
 

 جوب فى جنب ارعن جلس 



 مشمخر تعلوله شرفات 
 

 رفعت فى رؤس رضوى و قدس 

 ليس يدرى اصنع انس لجن 
 

 سكنوه ام صنع جن النس 

   
 (مترجم)

. اين كلمه را بعدها براى تشكيالت 143، ص 1)- هوبشمان، صرف و نحو ارمنى، ج 2(
اسالمى هم بكار بردند، بنابراين ابن خلدون كلمه «ديوان» در اصل بر دفاتر درآمد و هزينه 

اطالق ميشده و بعدها معنى آن توسعه يافته و اطالق شده است بر محل كار عمل ماليه و 
 مأمورين وصول ماليات و باالخره بتمام ادارات ديگر شمول يافته است.

 .2، يادداشت 354)- بالذرى بنابر قول ابن مقفع، ر ك نلدكه، ص 3(

 519ايران در زمان ساسانيان، ص: 

خالصجات سلطنتى، و غيره و مشكل بنظر مى رسد، كه مهمترين شعب تشكيالت كشورى، 
يعنى ماليه داراى چندين ديوان متمايز نبوده باشد، چنانكه بعد در عهد خلفاى اموى و عباسى 

 .»1 «دارا شد

 نكاتى راجع بطرز كار در ديوانها خاصه در شعب مالى مسطور است، »2 «در كتاب بالذرى 
مثال مبلغ پول وصول شده را بصداى بلند در حضور شاه ميخواندند، و استريوشان ساالر همه 

ساله صورتى از عايدات ماليات هاى مختلف و وضع خزانه بحضور شاه عرض مى نمود، و 
پادشاه آن را مهر ميفرمود. خسرو دوم، كه بوى اوراق پوستى را دوست نداشت، امر داد تا 

صورتحساب را روى كاغذى، كه بزعفران و گالب آغشته باشد، بنويسند. وقتى پادشاه 
فرمانى صادر مى نمود، دبير سلطنتى امر مزبور را در حضورش انشاء مى كرد، و بعد براى 

بازرسى مستخدم ديگرى آن را در دفتر روزانه خود ثبت مى نمود. اين دفتر روزانه را هر ماه 
 مرتب مى كردند، و پس از اين مدت آن را بمهرشاه ممهور كرده، بگنجور مى سپردند.



اصل فرمان را بمهردار شاه ميدادند، و او آنرا مهر كرده، نزد كسى ميفرستاد، كه مأمور اجراء 
آن بود. اين شخص فرمان را بطرز مطلوب و معمول منشيان ايران درمى آورد، و اصل آن را 

نزد دبير مى فرستاد، و دبير آن را بشاه تقديم مى كرد و سپس با دفتر روزانه خود مطابقه 
مى نمود، آنگاه اگر مضمون هر دو يكى بود، آن را در حضور شاه يا محرم ترين نديمان شاه 

 مهر مى كرد و براى اجراء ميفرستاد.

 فرمان هاى سلطنتى و معاهدات و ساير اسناد دولتى را با مهرى، كه عبارت 

______________________________ 
 اين كتاب. بنى اميه دفترى براى خراج و دفترى 155 و ص 143)- مقايسه شود با ص 1(

براى نگاهدارى حساب اجاره اراضى بيت المال داشتند. در زمان متوكل خليفه عباسى 
ديوانى براى خراج و ديوان ديگرى براى ثبت هزينه موجود بوده است. (كرمر، تاريخ تمدن 

 ).199 و 174، ص 1، ج  ichte des Orints Kremer Kulturgeschشرق؛

 .3، يادداشت 354)- بنقل از ابن مقفع، ر ك نلدكه طبرى، ص 2(
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از حلقه منقش بصورت گراز (وراز) بود، مهر مى كردند. اگر مربوط بتعهداتى بدولت ديگر 
بود- اعم از مستقل يا غير مستقل-، كيسه كوچكى پر از نمك بآن سند مى بستند و بنگين 

. در »1 «سلطنتى مهر مى كردند، و اين عالمت غير قابل نقض بودن پيمان محسوب ميشد
  يا رئيس دربار»2 «اطراف شاه درباريانى بودند داراى القاب و مناصب عاليه از قبيل: دربذ

، شخص ديگرى از انديمان كاران سردار »6 « دربار بود»5 «، كه منصب او شبيه »4 «، تگربذ»3«
، و پرده دار را خرم باش »7 «يا (ساالر) يعنى حاجب بزرگ و رئيس تشريفات لقب داشت 

، و »8 «ميگفتند. بعد نوبت مى رسيد به ناظران قصر سلطنتى، و پيشخدمتان، و ساقيان (مى بذ؟)
 ، و عمله خلوت (سنكاپان »10 «، و رئيس كل مطبخ (خوانساالر)»9 ««چشندگان» (پذشخور؟

  اشكال »12 « و سنكپت »11«



______________________________ 
. 113، ص 1، 1866؛ پاتكانيان، مجله آسيايى 269، ص 1)- فوستوس بيزانسى، النگلوا، ج 1(

) راجع بمهرهاى چهارگانه خسرو اول و مهرهاى 228 و 204، ص 2مسعودى (مروج، ج 
 نه گانه خسرو دوم تفصيلى ذكر ميكند.

)2-(Derbadh  

 .33)- كعبه زردشت، سطر 3(

)4-(Ttagharbadh  

)5-(grand -maitre  

 .999)- هرتسفلد، پايكولى، لغت شماره 6(

، و 149، ص  Znm altiran .Worterbuch)- بارتلمه، در باب فرهنگ ايران باستان 7(
 .100؛ هرتسفلد، پايكولى، لغت شماره 16، ص 4حقوق ساسانى، ج 

)8-(maybadh  ص 1اين عنوان مشكوك است، ر ك هوبشمان، صرف و نحو ارمنى، ج ،
 .2، و يادداشت 69

)9-(padhishkhvar  95هوفمان، ص. 

)10-(Khvansalar  اردشير سوم را، كه در هفت سالگى بتخت نشست، ماه آذرگشنسپ
 .386، نلدكه، ص 1061خوانساالر تربيت كرد، طبرى، ص 

)11-(senekapan  

)12 -(Isenekapet  
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، و »3 «، ميرشكار (نخجيربذ)»2 «، و بازداران (شاهبان؟)»1 «ارمنى اين عنوان ايرانى است)
 ، و رئيس دربابان (دربان سردار)»5 « يا اخوساالر يا ستوربان)»4 «رئيس كل اصطبل (اخوربذ

، و امثال آن. بطوريكه ظاهرا در بندهشن ايرانى ديده ميشود، مقامى نيز وجود داشته بنام »6«
. جماعتى از »7 «كستيگبان سردار، كه وظايف و حدود اختيارات آن درست معلوم نيست 

، تحت رياست پشتيگبان ساالر بودند، كه در »8 «نگاهبانان پادشاه، كه پشتيگبان نام داشتند
 .»9 «دربار صاحب مقام و اعتبار تام بود

اين مستحفظين پادشاه را حراست ميكردند و جزء جالل موكب او محسوب ميشدند. در 
  و اين عنوان مثل »10 «زمان خسروان هم عنوان هزاربذ موجود بوده است 

______________________________ 
 .115)- پاتكانيان، مجله آسيايى همانجا، ص 1(

 )- ايضا.2(

 .29)- كعبه زردشت، سطر 3(

)4-(akhvarbadh  

)5-(storban  2، پاره 3؛ كارنامگ، بخش 93هوبشمان، دستور زبان ارمنى، ص. 

. متن كارنامگ كه نوشيروان چاپ 189)- اونواال، شاه خسرو و غالمش، لغت نامه، شماره 6(
، رئيس جميع  dran -darbadh) از يك دران دربذ174، پاره 31، ص 1896كرده (بمبئى 

 درها، نام برده است. در متن پشوتن سنجانا از اين عنوان فقط دو حرف اول ضبط شده است.

 .232، ص 9)- بيلى، بولتن شرقى، 7(

 .255)- هوبشمان، ص 8(



)، پشتيگبان ساالر از جمله نزديكان و خواص شاه 7، پاره 10)- در كارنامگ (بخش 9(
 است، و همراه با موبدان، ايران سپاهبذ، دبيران مهشت و اندرزبذ اسواران ذكر شده است.

، راجع به 67، ص  b 14 اين كتاب. تاواديا، «سورسخون»، پاره 133)- ر ك ص 10(
  را به بينيد.234جانسپاران باالتر ص 

 522ايران در زمان ساسانيان، ص: 

سابق از القاب وزير بزرگ بشمار نمى آمده، بلكه آنرا بهمان معنى اصلى خود بكار 
مى برده اند، كه رياست هزار نفر و رياست مستحفظين سلطنتى باشد. يكى از رجال عاليمقام 

 .»2 « (دارنده تيغ آخته) بوده است »1 «عهد شاپور اول داراى لقب شپشيرآز

. چون پادشاه بر اسب »3 «در ازمنه اخير عهد ساسانى دسته قراوالن از نجبا تشكيل مى شد
مى نشست، مستحفظين در دو صف قرار مى گرفتند، هر فردى زرهى و خودى و سپرى و 
شمشيرى داشت و نيزه بدست گرفته بود، چون شاه از مقابل او ميگذشت، سپر خويش را 

پيش ميبرد و بجانب حاشيه زين شهريار دراز ميكرد و سر را چندان فرومى آورد، كه پيشانى 
 .»4 «او بسپر مى رسيد

چند طبقه ديگر بودند، كه بسبب نفوذى، كه در مزاج شاه داشتند، در دربار كسب اهميت 
كرده بودند. از آن جمله ستاره شماران (اخترماران) را بايد شمرد، كه رئيس آنان اخترماران 

 و غيب گويان قرار مى گرفت. اين چند طبقه را »5 «سردار لقب داشت و در رديف دبيران 
 ساسانيان بتقليد اشكانيان پرورش ميدادند و با آنان مشورت مى نمودند.

مورخان رومى گويند: «شاهپور دوم بوسيله غيب گويان با همه ارواح خبيثه و قواى جهنمى 
 .»6 «سروكار داشت و راجع بآتيه از آنها سئواالتى مى كرد»

______________________________ 
)1-(shapsheraz  



 .32)- كعبه زردشت، سطر 2(

، 391)- حتى سربازان ساره گارد شاهنشاهى هم از نجبا بودند (ر ك نلدكه، طبرى، ص 3(
 ).8يادداشت 

 .389، نلدكه، ص 1063)- طبرى، ص 4(

 .12 چاپ دارمستتر؛ مينوى، ص 518 و 214)- نامه تنسر، ص 5(

؛ مقايسه شود با فوستوس بيزانسى، 1، پاره 4، بند 18)- آميانوس مارسلينوس، كتاب 6(
 .270، ص 1النگلوا، ج 

 523ايران در زمان ساسانيان، ص: 

. »1 «يزدگرد اول همه اخترشناسان دربار را مأمور يافتن طالع فرزند جديد الوالده خود كرد
خسرو دوم براى ساختن سدى بر شط دجله همه غيبگويان و جادوگران و ستاره شناسان را، 

 تن بودند گرد آورد و با آنان مشورت كرد، كه چه ساعتى را معين مى كنند، و چون 360كه 
. ما طبعا ميخواهيم، »2 «عاقبت كار او بنتيجه مطلوب نرسيد، بسيارى از آنان را هالك كرد

كه از روابط اخترشناسان و جادوگران با طبقه روحانيون اطالعاتى بدست بياوريم. چنانكه 
، بال شبهه خود روحانيون هم وارد فن پيشگوئى بوده »3 «آگاثياس هم اين نكته را تأييد كرده 

و جانشين كهنه بابل شده بودند. ديگر از طبقات متنفذ، پزشگان دربارى را بايد شمرد، كه 
. شعراى »6 «. در زمان خسروان اين طايفه اكثر از مسيحيان بودند»5 « مى گفتند»4 «درستبذ

دربارى را نيز از طبقات ممتازه بايد بحساب آورد. اما خواجگان، كه داراى نفوذ هم بوده اند، 
 .»7 «گويا هيچوقت جزء طبقات نجبا بشمار نمى آمدند. رئيس آنها را ظاهرا مردبذ مى گفته اند

 »8 «محل بارعام تاالرهاى طاق كسرى بود. در روز معين جماعت كثيرى بدر بارگاه (اپدان)
رو مى نهادند و در اندك مدتى تاالر بزرگ پر مى شد. اين جا را با قالى فرش مى كردند و 

 ديوارها را با قالى مى پوشاندند، و هر جا كه قالى بر ديوار نبود به 



______________________________ 
 .86، نلدكه، ص 854)- طبرى، ص 1(

  و ما بعد.304، نلدكه، ص 1009)- طبرى، ص 2(

)3 -(2 /26. 

)4-(drusbadh  

باشد: نيبرگ، رساله پهلوى، لغت  drudhistbadh)- شكل اصلى كلمه شايد درذستبذ5(
 . drudhistدرذدست 

 . درباره طب پايين تر در همين فصل شرحى بيايد.219 و 190)- البور، ص 6(

 .2، يادداشت 69، ص 1)- هوبشمان، صرف و نحو ارمنى، ج 7(

)8-(APadana  

 524ايران در زمان ساسانيان، ص: 

تصاوير معرق (موزائيك)، كه بامر خسرو اول ساخته شده بود آراسته. ظاهرا اين صورتها را 
صنعتگران و استادان يونانى، كه يوستى نيانوس قيصر روم بدرگاه خسرو فرستاده بود، 

. از جمله اين نقش ها تصاويرى بود، كه محاصره انطاكيه و محارباتى را، كه »1 «مى ساختند
در حوالى اين شهر واقع شده بود، نشان ميداد. تصوير خسرو را نيز، در حالى كه از برابر سپاه 

 ايران و بيزانس ميگذشت، سوار بر اسب زرد رنگ، و ملبس بجامه سبز، رسم كرده بودند
. تخت سلطنتى را در آخر تاالر مى نهادند و در پشت پرده آنرا پنهان ميكردند. صاحبان »2«

. بى شبهه حاجبى در »3 «درجات عاليه و اعيان و بزرگان بفاصله هاى مقرر از پرده مى ايستادند
آنجا نصب كرده بودند، كه مقام بزرگان را از قرارگاه جماعت جدا كند. ناگاه پرده بكنار 

مى رفت و شاهنشاه بر روى تخت ظاهر مى شد، كه بر بالشى زربفت تكيه داده و جامه زرتار 



پوشيده بود. تاج كه مرصع بزر و سيم و مرواريد و ياقوت و زمرد بود، بوسيله زنجيرى از طال 
بسقف آويخته بود. اين زنجير چنان نازك بود، كه از دور ديده نمى شد. چون از مسافتى 

شخص نگاه مى كرد، مى پنداشت كه واقعا تاج بر سر شاه قرار دارد، در صورتى كه اين كاله 
 كيلو 91/ 5چنان سنگين بود، كه هيچ سرى تاب نگاه داشتن آن را نداشت؛ وزن آن را 

 روزنه بقطر دوازده تا پانزده سانتى متر تعبيه كرده بودند، 150تخمين زده اند. در سقف تاالر 
كه نورى لطيف از آنها بدرون مى تافت و در اين روشنايى اسرارآميز منظره آن همه شكوه و 
جالل و تجمل، اشخاصى را، كه براى دفعه اول باينجا قدم نهاده بودند، چنان مبهوت ميكرد، 

 كه 

______________________________ 
 .10، فقره 6. بند 5)- نئوفيالكتوس، كتاب 1(

 .70، ص 2)- زاره- هرتسفلد، سفر باستان شناسى، ج 2(

 )- ر ك ببعد.3(

 525ايران در زمان ساسانيان، ص: 

بى اختيار بزانو درميآمدند. چون پادشاه پس از بار از تخت برميخاست ميرفت، تاج همچنان 
آويخته مى ماند و آنرا با جامه زربفت مستور ميكردند، كه از غبار محفوظ بماند. بلعمى 

. حلقه »1 «گويد، كه اين رسم را خسرو اول معمول كرد، و در زمان او و اخالفش برقرار ماند
 ، و در آنوقت آنرا برداشتند.»2 « برجاى بود1812كه زنجير تاج را بسقف مى بست، تا سال 

 در وصف يكى از »3 «جمال و جالل شاهنشاه شكوه و عظمتى عالى داشت. ژان كريز وستوم 
 پادشاهان ايران در قرن چهارم ميالدى از روى بى احترامى گويد:

. تئوفيالكتوس وصف »4 ««ريشى زرنگار دارد و خود را شبيه موجودى عجيب ساخته است»
هرمزد چهارم جانشين انوشيروان را، كه با جامه هاى گرانبها بر تخت نشست، چنين آورده 



است: تاج زرين مرصع بجواهر بر سر داشت، پرتو زبرجدهاى آن، كه از مرواريد غلطان 
محصور بود، چشم را خيره ميكرد، و گوهرهايى، كه بر موى او قرار داشت، نور مواج خود 

را با شعاع حيرت بخش زمردها چنان آميخته بود، كه چشم بيننده از فرط حيرت و شگفتى 
 تقريبا از ديدار عاجز ميماند.

شاهنشاه شلوارى زربفت پوشيده بود، كه آنرا با دست گالبتون دوزى كرده بودند و بهايى 
گزاف داشت، بطور كلى جامه او، تا حدى كه شكوه سلطنت و ميل خونمايى اقتضا مى كرد، 

. اين وصفى، كه از جلوس هرمزد كرده اند، ممكن است بزمان »5 «داراى بهاء و جالل بود»
خسرو اول نيز راجع شود. حمزه از روى كتابى كه مشتمل بر تصاوير شاهنشاهان ساسانى 

: «قبائى سفيد زربفت (يا منقوش) بالوان »7 «، انوشيروان را چنين وصف كرده است »6 «بوده 
 گوناگون در بر، و شلوارى آسمانى رنگ در

______________________________ 
؛ بلعمى ترجمه زنتبرگ، ج 700؛ ثعالبى، ص 221- 222، نلدكه، ص 946)- طبرى، ص 1(
 .205- 6، ص 2

 .210)- يوستى، تاريخ ايران قديم، ص 2(

)3-(Jean .Chrysostome  

 .453)- ر ك نلدكه، طبرى، ص 4(

 .3، بند 4)- تئوفيالكوس كتاب 5(

 .85- 86)- ر ك باالتر، ص 6(

 .42، ترجمه، ص 57)- گوتوالد، ص 7(

 526ايران در زمان ساسانيان، ص: 



 پاى دارد؛ و بر تخت نشسته، بشمشير خويش تكيه داده است».

تصوير انوشيروان بهمين وضع در ميان ظرفى بسيار زيبا، كه بكتابخانه ملى پاريس تعلق دارد، 
نقر شده است. اين نقش در ميان دائره از قطعات بلور طبيعى قرار دارد. پيرامون آن دايره را 

سه رديف گلهاى ميناكارى يكى سرخ و يكى سفيد فروگرفته و همه را بر طال نصب 
). پادشاه از روبرو نمايان است، كه دو دست را بر روى شمشير نهاده و بر 40نموده اند (شكل 

 تختى نشسته است، كه اسبان بالدار حامل 

 - تصوير خسرو در جام 40شكل 

 (زاره، صنايع ايران قديم).

 كنده شده، محتمال از خسرو اول »3 «. نقش ديگرى، كه در كوه شاپور فارس »2 «آن هستند
 است. اين نقش، كه بطرز نسبتا خشنى حجارى شده، مشتمل بر اشكالى است،

______________________________ 
، زاره، 379، بابلون؛ فهرست مهرهاى كتابخانه ملى، شماره 22: تصوير 6)- ديوالفوا، ج 2(

 .IV  ،203صنايع ايران قديم، تصوير؛ تاريخ صنايع پوپ،

 .138؛ آندرآس و اشتولتسه، تخت جمشيد؛ تصوير 50)- فالندن و كست و تصوير 3(

 527ايران در زمان ساسانيان، ص: 

كه بر دو صف قرار داده اند. در صف باال پادشاه در ميان نشسته و وضع او شبيه بوضعى 
است، كه در ظرف سابق الذكر گفتيم، با اين تفاوت، كه فقط دست چپ او بر خنجرى قرار 

 دارد، و دست راست او بر عصايا نيزه واقع شده است.

در سمت چپ (بيننده) بزرگان مملكت بوضع معمول قديم ايستاده اند، يعنى دست راست را 
تا برابر رخسار افراشته اند. در جانب راست اسرا را بحضور شاه مى آورند، و در رديف فرو 



دين سمت چپ، سلحشوران ايرانى ديده مى شوند، كه اسبى را از ميدان جنگ پيش 
آورده اند، و در جانب راست مردى پيداست، كه سر بريده در دست دارد. نزديك شخصى، 

كه بر پيل سوار است، چند تن اسير ديده مى شود، اشخاصى هم ظروف و غنايم ديگرى را 
 .»1 «پيش مى برند

 خسرو بطوريكه از سكه هايش پيداست، بنابر رسم زمان داراى سبلت 

 - سكه خسرو اول 41شكل 

 (موزه ملى كپنهاك)

و ريش نوك دارى است، و گردن بندى از مرواريد بسته است. بر فراز تاج بالدار او گويى 
 ).41است، كه در هاللى قرار دارد (شكل 

 كسى كه بحضور شاهنشاه ميرسيد، بايستى مطابق رسم قديم نماز ببرد. طبرى 

______________________________ 
)- رازه، شباهت تصوير پادشاه را در نقش برجسته با صورت شاه در جام دليل اين ميداند، 1(

 و بعد) و 213كه در هر دو مورد تصوير يك شخص را كشيده اند (نقوش برجسته، ص 
خواسته است ثابت كند، كه هر دو تصوير از آن خسرو دوم است؛ هرتسفلد (تخت خسرو، 

) جام را از خسرو اول ميداند. تاجيكه در 14 ص 41سالنامه مجموعه هاى هنرى پروس؛ ج 
آن تصوير شاه بر سر دارد، بى شك از آن خسرو اول است. در نقش برجسته شكل تاج 

 خوب تشخيص داده نميشود.

 528ايران در زمان ساسانيان، ص: 

، كه يكى از اشراف بزرگ بود، روزى نامه بحضور »1 «حكايت ميكند، كه چگونه يوانويه 
وهرام پنجم برد، و چنان از شكوه و جالل او خيره شد، كه سجده كردن را فراموش نمود، 

. قاعدتا پشتيگبان ساالر يا يكى ديگر از »2 «لكن شاه علت حيرت او را دريافته، چشم پوشيد



افسران ارشد، كه نگاهبان درگاه بودند، بشاه خبر ميدادند، كه فالن تقاضاى شرفيابى دارد. 
بعد از رخصت، آن مرد وارد ميشد و دستار سفيد و پاكى از آستين بيرون كشيده پيش دهان 

) ميگفتند و در مقابل اشياء و »3 «ميگرفت. اين دستمال را پذام (بلغت اوستايى پى تى دان 
عناصر مقدسه و غيره بدهان ميگرفتند، تا نفس موجب پليدى آن شيئى يا عنصر (در اينمورد 

فرشاهى) نشود. بارى پس از اين اقدام، آن شخص نزديك مى شد، و در برابر شاه بخاك 
مى افتاد و در آن حالت مى ماند، تا شاه او را اجازه برخاستن دهد، پس «با كمال احترام با 

. چون شاه اجازه سخن گفتن عطا مى كرد، آن شخص يك جمله »4 «دست سالم مى داد»
 معمولى ادا مينمود، كه دعاى سعادت پادشاه بود و معهودترين اين كالمها «انوشگ بويذ»

 .»6 « بود يعنى «جاويدان باشيد» يا «اوكامك رسى» «بكام برسى »5«

______________________________ 
)1-(Yuvanoe  

 .92- 93، نلدكه، ص 859)- طبرى، ص 2(

)3-(paitidana  

)- ظاهر، همانطور كه ما در نقوش برجسته ساسانى ميبينيم، در حاليكه انگشت سبابه دست 4(
راست را بجلو دراز ميكرد. اين تشريفات نزد طبرى در يك مورد بخصوص ذكر شده است 

 و ما بعد)، و آن هنگاميست، كه فرستاده شيروى نزد خسرو 366، نلدكه، ص 1048(ص 
پرويز مخلوع ميرود، تا باو پيامى از شاهنشاه جديد برساند. چون خسرو دوم دربند شد. يكى 
از رؤساى گارد سمت خرم باش را بعهده گرفت. بنابراين با خسرو در زندان رفتارى شايسته 

 .3شاهان كرده اند. نلدكه، همانجا، يادداشت 

)5-(Anoshagh bavedh  

 .7، پاره 10 و بخش 12، پاره 9)- كارنامگ، بخش 6(



 529ايران در زمان ساسانيان، ص: 

 »2 « (شما وجود الهى) يا (مقام الوهيت شما)»1 «پادشاهان ساسانى را بلقب شماخ بغان 
. در موقع خطاب نام او را »4 « (يعنى اولين انسان) بود»3 «خطاب ميكردند. پادشاه مردان پهلم 

 آمده است، كه هرگز رعايا نام و لقب شاه را »5 «بزبان نميآوردند. در كتاب التاج جاحظ
نبايستى بزبان بياورند. نه در اشعار، و نه مذاكرات رسمى، و نه هنگام ستايش. همچنين ممنوع 
بود، كه چون شاه عطسه ميكرد، كسى دعاى عافيت بخواند، يا چون شاه دعايى بخواند كسى 

«آمين» بگويد: «پادشاه پرهيزكار از جمله مختصات و وظائفش اين بود، كه براى رعاياى 
. بعالوه امتياز پادشاه »6 «متقى خود دعا كند، زيرا كه دعاى پادشاه مستجاب ترين دعاها است 

از آحاد رعيت بطرق ديگر هم معين گشته بود، روزى، كه پادشاه حجامت يا قصد فصد 
ميكرد يا دوايى ميخورد، منادى اين خبر را بعامه ميرسانيد. در اين روز درباريان و سكنه 

پايتخت از اقدام بنظاير آن عمل ممنوع بودند، زيرا كه بزعم آنان در اين صورت تأثير آن 
 .»7 «دوا در مزاج شاه كاسته ميشد

راجع بمراسم سخت و آداب دقيقى، كه در دربار حكمفرما بود، اطالعات جامعى از كتاب 
 التاج جاحظ بدست توان آورد. ظاهرا مؤلف آنها را از گاهنامگ 

______________________________ 
)1-(shmakh baghan  

 .88)- مقايسه شود با هرتسفلد، پايكولى، لغت شماره 2(

)3-(mardanpahldm  

 .63)- تاواديا، «سورسخون»، بخش ص 4(

 .83)- چاپ قاهره ص 5(



 .90)- ايضا ص 6(

. بعد مصنف گويد، كه خسرو اول، معموال، روزهاى شنبه 79- 90)- چاپ قاهره، ص 7(
حجامت ميكرده و صبح شنبه منادى رعايا را خبر ميكرده است، كه در آنروز حجامت نكنند. 
اين شرح عجيب بنظر ميرسد و مستلزم آنست، كه در زمان ساسانيان حساب هفته شمارى نيز 

  اين كتاب).1، يادداشت 193متداول بوده باشد (مقايسه شود با ص 
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 جاحظ نخست بذكر طبقات سه گانه درباريان »1 «يا آيين نامگ اخذ و اقتباس نموده است.
 و شاهزادگان »2 «ميپردازد، كه گويند از تأسيسات اردشير اول است، طبقه اول اسواران 

بودند، كه بفاصله ده ذراع از پرده اى قرار ميگرفتند، كه حد فاصل ميان شاه و حاضران بود، 
در فاصله ده ذراع از آن طبقه ندماء و محارم پادشاه و استادان موسيقى و اغانى ميايستادند، 

طبقه سوم، كه اصحاب طرب و مقلدان و بازيگران بودند، در فاصله دوم قرار ميگرفتند. حتى 
در اين طبقه هم اشخاص پست نژاد راه نميدادند، اگرچه اوالد بافندگان ماهر و جراحان 

. »3 «زبردست باشد، و مردمان ناقص الخلقه و مريض را هم در زمره حاضران نمى پذيرفتند
 اردشير استادان موسيقى و اغانى را در برابر طبقه اول، كه اساوره (اسواران) »4 «جاحظ گويد

و شاهزادگان هستند، قرار ميداد و موسيقى نوازان ديگر را در رديف دسته دوم از نديمان 
دربارى جاى ميفرمود و در قبال طبقه سوم نوازندگان ناى و سنج و ساير آالت (ذات االوتار) 

را قرار ميداد. موسيقى نوازان هر درجه اى با خوانندگان هم درجه خود مينواختند، و اگر 
 گاهى شاه در حالت مستى بيكى از ناى زنان فرمان ميداد، كه با خواننده 

______________________________ 
 چاپ قاهره ذكر شده، بعقيده من غلط است و 13، سطر 22)- «كتاب االغانى»، كه در ص 1(

 صحيح آن «كتاب االبين- آيين نامگ» ميباشد.



) صحبت از «اساوره كه از تخمه شاهى بودند» ميكند؛ مقايسه شود 25)- مصنف (ص 2(
 .392باالتر ص 

) همين روايت را آورده، با اين اختالف، كه محارم را 153، ص 2)- مسعودى (مروج، ج 3(
در طبقه اول قرار داده و مرزبانان و شاهان خراجگذار را، كه در دربار شاهنشاهى بودند، و 

 اسپاهبذان را جزء طبقه دوم دانسته است، و البته اين صحيح نيست.

ثعالبى حكايت ميكند، كه شاه والش جمعى از مسخرگان را بخدمت خود آورده بود، تا 
بوسيله مزاح آنان كارها را پيش ببرد و آنان پادشاه را بوسيله شوخى هاى خود خرم و شاد 
نمايند. ولى آنان را منع فرمود كه در سه محل باو نزديك نشوند، پرستش گاه، و بارعام و 

 ميدان جنگ.

 .25- 28)- ص 4(
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پست تر از خود هم آهنگى كند- و اين بندرت اتفاق ميافتاد- آن ناى زن از امتثال امر پادشاه 
سرپيچى ميكرد، و علت امتناع خود را اظهار ميداشت. در اين موقع اتفاق مى افتاد، كه 

پيشخدمتان آن ناى زن را با بادبزن و مگس پرانها مى زدند، ولى او بخود تسلى ميداد كه، «اگر 
اين ضربات را بموجب اراده پادشاه متحمل ميشوم، چون از قيد مستى رهايى يابد، از اينكه 
حقوق رتبه خود را حفظ كرده ام، خوشوقت و شاد خواهد شد». بارى دو غالم هوشيار، كه 

در مجلس پادشاه حضور داشتند، موظف بودند، كه تمام آنچه پادشاه در هنگام مستى 
ميفرمود، عينا يادداشت كنند، بدين طريق كه يكى ميگفت و ديگرى حرف بحرف مينوشت. 

پس آنگاه بامدادان اين شخص در مقابل پادشاه فرامينى را، كه در حال مستى صادر كرده 
بود، ميخواند، و آنوقت شاه ناى زن مذكور را احضار ميفرمود و او را خلعت ميبخشيد و بر او 

آفرين ميخواند، چه از اطاعت يك امر غير منصفانه امتناع كرده بود، و پادشاه از براى خود 
مجازاتى تعيين ميكرد، كه آن روز را جز نان جو و پنير چيزى نخورد. جاحظ ضمنا گويد، 



كه وهرام گور تغييراتى در تشكيالت اردشير پديد آورد، كه چندان حسن تأثير نكرد. اين 
پادشاه اگر مقام اشراف و شاهزادگان و هيربذان را كماكان ثابت نمود، «ليكن دو طبقه ندماء 

و خوانندگان را مساوى كرد و بازيگران را، اگرچه طبقه ادنى بودند، بطبقه اولى ارتقاء 
بخشيد، و كسانى را كه بر خالف اراده او رفتار كرده بودند، تنزل داد، و بدينطريق سيرت 

. »1 «اردشير را فاسد كرد، خاصه در آنچه راجع است بمغنيان و بازيگران و اصحاب طرب»
 اين وضع جديد تا زمان خسرو اول دوام يافت، و اين پادشاه ترتيب طبقات را بآنچه قبل از

______________________________ 
)، كه در اينجا 135، ص 2)- بيانات جاحظ خوب روشن نيست. بنابر مسعودى (مروج، ج 1(

نيز تابع همان منبع كتاب جاحظ است، وهرام در طبقه بندى رامشگران تغييراتى داد؛ آنان را 
كه در طبقه متوسط بودند بطبقه اول برد و آنانرا كه در طبقه پسين جاى داشتند، داخل طبقه 

) و سه طبقه درباريان دو دسته 394متوسط كرد. هفت درجه «رجال دولت» (باالتر، ص 
 مختلف ميباشد. مسعودى آنها جدا ذكر ميكند.
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 وهرام پنجم بود، بازگردانيد.

چنانكه در باال ذكر شد. در مجالسى، كه در كاخ سلطنتى تشكيل مى يافت، پرده اى پادشاه را 
از حضار جدا ميكرد. بين مسند شاهى و پرده مذكور ده ذراع بود و بين پرده و مقام اعضاء 

طبقه اول نيز ده ذراع فاصله بود، بطوريكه پادشاه از رديف اول حاضران بيست ذراع دور 
 بود.

 در باب توصيف اين مجالس و حتى گاهى عباراتشان هم يكى »2 « و مسعودى »1 «جاحظ
 بود، كه بلقب خرم باش ناميده »3 «است: محافظت پرده همواره بعهده پسر يكى از اسواران 

مى شد. وقتى كه پادشاه نديمان و درباريان را بحضور مى پذيرفت، خرم باش شخصى را 
فرمان ميداد، كه بر باالى كاخ رود و بصداى بلند بطوريكه جميع حضار بشنوند، بانگ زند 



«اى زبان مواظب سر خود باش، زيرا امروز در حضور شاهنشاه قرار گرفته اى!. آنگاه هيچ 
كس جرأت نمى كرد، كه سكوت را در هم شكند. يا كوچكترين حركتى بكند، تا پرده 

بكنار مى رفت و خرم باش بيكى فرمان ميداد، كه فالن سرود را بخواند و بديگرى، كه بفالن 
 .»4 «آهنگ موسيقى را بنوازد

 »6 « رسم ديگرى را، كه در روز بار معمول بود، بپادشاهى موسوم به اردوان احمر»5 «جاحظ
نسبت ميدهد. اگر كسى از حضار استدعايى از شخص پادشاه داشت، بايد آنرا بر رقعه 

  بشاه تقديم مينمود، تا شاه پيش از اينكه »7 «مينوشت و قبل از نقل 

______________________________ 
 .28- 29)- ص 1(

  و بعد.158، ص 2)- مروج، ج 2(

 .417 و 392)- مقايسه شود با باالتر، ص 3(

 )- در فصل بعد درباره موسيقى سخن خواهيم راند.4(

 .29- 30)- ص 5(

 )- يكى از پادشاهان اشكانى بنام اردوان (؟)6(

 )- قرائت تنقل بر شغل ترجيح دارد.7(
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مست شود آن را بخواند و بفهمد؛ و قدغن شده بود، كه هر كس جز در اين موقع حاجتى 
بخواهد، او را گردن بزنند. وهرام گور اين ترتيب را نيز تغيير داد، و فرمود، كه مستدعيان در 

موقع مستى شاه عرايض خود را تسليم خرم باش كنند. آنوقت خرم باش آنها را بحضور شاه 
ميبرد، و شاه بدون اينكه نگاهى كند، همه را دسته دسته پرتاب مى كرد، و امر ميداد كه تمام 



تقاضاها را اجابت كند. لكن اين سخاى بى اندازه پس از سلطنت وهرام متروك شد، و از آن 
 ببعد تقاضاهايى را، كه بسيار از حد اعتدال بيرون بود، نمى پذيرفتند.

چون پادشاه عزم سفر داشت اسواران و بزرگان، كه معموال ملتزم ركاب بودند، مركب خود 
را براى معاينه نزد متخصصين دواب سلطنتى ميبردند، زيرا اسب كسى، كه افتخار مالزمت 

شاه را داشت، بايستى خوب باشد، نه تنبل باشد، نه تند، نه سر سم بزند، نه سركشى كند، و نه 
 مايل باشد بمركب شاه نزديك شود.

و نيز نمى بايست در راه سركين بريزد و ادرار كند، و باين جهت مقرر بود، كه اسب را شب 
. بنابراين مالزمت پادشاه در سفر امرى شاق و افتخارى دشوار بود، »1 «قبل خوراك ندهند

كه چندان مطبوع طبع بزرگان واقع نمى شد. بهمين مناسبت پادشاهان ايران ملتزمين ركاب 
 .»2 «خود را زود تغيير مى دادند

وقتى كه شاه از مجلس غايب بود، جاسوسان مخصوصى مراقب كالم و رفتار و سكنات و 
آداب حاضران، حتى مواظب نفس كشيدن آنها، بودند. پس هر كس اين احوال او در غياب 

شاه غير از حضور او مى بود، وى را «مرد دورو» مى گفتند، و چنين كسى را شاه شخصى 
 .»3 «ظاهرساز و مزور ميشناخت 

 اقدامات مخصوصى براى حفظ شاه از سوء قصد بعمل مى آمد. هيچكس 

______________________________ 
 و بعد؛ حكايت موبديكه اسبش در حضور شاه كواذ اول سركين 77)- جاحظ، ص 1(

 انداخت.

 .80)- ايضا، ص 2(

 .70)- ايضا، ص 3(
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محل خواب شاه را نميدانست. حكايت كنند كه براى اردشير اول و خسرو اول و خسرو دوم 
و بسيارى از پادشاهان ساسانى چهل بستر در نقاط مختلف تهيه ميكردند، و گاهى پادشاه در 

هيچكدام آنها نمى خوابيد، بلكه شب را در اطاقى محقر بسر ميبرد، و بجاى ناز بالش سر را بر 
 .»1 «بازوى خود قرار ميداد

هيچكس حق نداشت داخل اطاق مخصوص شاه شود. حتى پسرش نيز بدون اجازه حق 
. روزى يزدگرد اول »2 «ورود نداشت. جاحظ در اين خصوص حكايت عجيبى نقل مى كند

، در محلى ديد، كه حق رفتن نداشت. از »4 « را، كه آنوقت سيزده ساله بود»3 «پسرش وهرام 
او پرسيد، كه آيا حاجب او را در حين ورود باين محل ديده است يا نه؟ وهرام گفت بلى. 

پس شاه باو گفت: «بروسى تازيانه باو بزن و او را بيرون كن و آزاد مرد را مأمور حفظ 
 پرده نما». بهرام چنين كرد.

كمى بعد مراجعت نمود و خواست داخل شود، اما آزادمرد مشتى محكم بسينه او نواخت و 
گفت: «اگر دفعه ديگر تو را در اين محل به بينم، ترا شصت تازيانه خواهم زد. سى ضربه 
ديگر، براى اينكه نخواهى همان ظلم را نسبت بمن مرتكب شوى». چون شاه از اين كالم 

 آزادمرد آگاه شد، او را خلعت و انعام داد.

شاه بايستى خود را نسبت برعيت سخى و گشاده دست جلوه ميداد، خصوصا نسبت بكسانى 
كه باو نزديك بودند. سخاوت پادشاه بر جلوه سلطنت مى افزود و نام او را در تاريخ بلند 

مى كرد. نظام الملك حكايت كند، كه عادت بر اين جارى بود، كه هر وقت پادشاه از 
 كالمى يا عملى شاد مى شد، و با گفتن لفظ زه اظهار رضايت 

______________________________ 
 .124)- ايضا، ص 1(

 .125)- ص 2(



 )- كه بعد شاه بهرام پنجم شد.3(

)، وهرام در كودكى نزد منذر پرورش يافت، بعد 90، نلدكه، ص 858)- بنابر طبرى (ص 4(
 بدربار پدرش آمد و در آنجا چندى بماند.
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 مذكور است، »2 « درهم بآن شخص بدهد. در كارنامگ 1000، خزانه دار بايستى »1 «مى كرد
كه موبد بزرگ مژده بشاه آورد، و شاه در پاداش دهان او را پر از ياقوت سرخ و مرواريد 
شاهوار و گوهر نمود، و اين طريقه عجيب معموال پاداش خدماتى بود، كه بشاه ميشد، و 

 .»3 «نظاير آن در عهد اسالمى نيز ديده شده است 

 شاه بدرباريان و ندماء خود بر حسب مخارج هر يك وظيفه عطا ميفرمود.

اگر يكى از درباريان مالك زمينى بود، عايدات اين زمين را جزء وظيفه او حساب 
مى كردند، لكن عالوه بر آن بر حسب تخمين شاه ده هزار درهم مثال ماهيانه باو ميدادند، تا 

بمصرف لوازم مقام و منصب خود برساند، و درمانده نشود، و محتاج باستدعاى وجهى از 
 .»4 «خزانه پادشاه نگردد

 »6 « بخانه يكى از وزراء خود يا يكى از اشراف بزرگ بديدن ميرفت، ايرانيان »5 «چون شاه 
 تاريخ نامه خود را از آن روز مينوشتند. ملك آن كسى كه شاه بخانه او

______________________________ 
 .173- 74، ترجمه ص 118)- سياست نامه، چاپ شفر، ص 1(

چون حكاياتى كه براى توصيف اين رسم ذكر شده، منحصرا از تاريخ ساسانيان نقل گرديده 
 متن فارسى غلط است، و 13است، بنابراين واضح است، كه «تخمه ساسانيان» در سطر 

( يعنى  ziv، زيو zi )ظاهرا- ز !zihبايستى آنرا «تخمه ساسانيان» خواند. راجع بكلمه زه»



، سطر. كلمه زه در 192«زنده بمان» بتلفظ سرير) مقايسه شود با يعقوبى چ هوتسما، ص 
 فارسى جديد هم هست.

 .14، پاره 10)- كارنامگ، بخش 2(

، ترجمه برون 35)- ر ك بحكايتى كه نظامى عروضى در چهار مقاله (چاپ قزوينى، ص 3(
) آورده است. مضمون آن حكايت اينست، كه سلطان محمود، فرمود سه مرتبه دهان 38

 عنصرى را از جواهر پر كند.

 .145)- جاحظ، تاج، ص 4(

  و ما بعد: اردشير اول و خسرو انوشيروان.158)- جاحظ، تاج، ص 5(

 )- مراد كسانى است، كه باين افتخار نائل ميشدند.6(

 536ايران در زمان ساسانيان، ص: 

نزول اجالل ميفرمود، تا زمان معينى از اداء ماليات معاف مى شد، و بر اسبها و ساير مراكب او 
داغ امتيازى مى زدند. يك كارمند عالى مقام پليس هر روز با سيصد سوار و سيصد پياده جلو 
در خانه او تا غروب آفتاب مى ماند، وقتى كه صاحبخانه سوار ميشد، افراد پياده در پيشاپيش 

و سواران در دنبال او روان ميشدند. در موقع نزول اجالل پادشاه، صاحبخانه هدايايى باو 
تقديم مينمود، و شاه هنگام بازگشت اسبى راهوار با زين زرنگار، كه آن ميزبان تقديم نموده 

بود، با خود مى برد. نزول موكب شاهى موجب امتياز دائم صاحبخانه مى شد: هيچ يك از 
اقوام نزديك او را باتهام جرم نمى توانستند حبس كنند، و بندگانش را بى رضاى او 

نمى توانستند محكوم نمايند. هدايايى كه در اعياد نوروز و مهرگان تقديم مينمود، پيش از 
هديه ديگران بحضور شاه ميرسيد. در ايام بار و تشريف حضور نخست او وارد ميشد و در 

طرف راست شاه قرار ميگرفت و در موقعى كه سواره همراه شاه بود در جانب راست او 
 ميراند.



، بزرگان هدايايى تقديم شاه مى كردند. هر »1 «در دو عيد بزرگ سال، نوروز و مهرگان 
كس آن چيزى را، كه خودش بيشتر دوست ميداشت، هديه ميكرد، از قبيل عنبر، و مشك، و 

جامه، و غيره. جنگيان، و سواران معموال اسبى، يا شمشيرى، يا نيزه تقديم مى كردند. اغنيا 
طال و نقره پيشكش مى بردند، و حكام (عالوه بر خراجهاى وصول شده) يك قسمت از 

 اضافه عايدات واليات خود را تقديم مينمودند.

شعراء و خطباء اشعار و خطبه هاى خود را بمناسبت موقع عرضه ميكردند، و نديمان نخستين 
گياه هاى سال را تقديم مينمودند. اگر يكى از زنان شاه كنيزى زيبا با زينت و زيور پيشكش 

مى نمود، ميتوانست بر ساير زنان حرم مباهات كند. از طرف ديگر پادشاه در عوض 
پيشكشهاى نوروز و مهرگان هداياى ذيقيمتى عطا ميفرمود. هر هديه اى كه تقديم پادشاه 

ميكردند. با اسم اهداءكننده در دفتر محاسبات دربار قيد ميشد، و اگر اهداءكننده، در موقعى 
 كه مخارج فوق العاده اى در پيش داشت، بكمك 

______________________________ 
  اين كتاب.195- 200)- ر ك س 1(

 537ايران در زمان ساسانيان، ص: 

نقدى محتاج ميشد، بموجب دفتر محاسبات، ارزش هداياى او را برآورد ميكردند و دو برابر 
آنرا باو ميدادند. لكن اگر هديه صورى و بدون ارزش مادى تقديم كرده بود، بطرز ديگر 
رفتار ميكردند: مثال اگر كسى ترنجى هديه آورده بود، در عوض پوست ترنجى را پر از 
مسكوك طال باو ميدادند. بهرحال هديه كننده نه فقط حق داشت، بلكه موظف بود، در 

 صورت احتياج از دربار كمك بطلبد.

خوددارى از تقاضاى مساعدت بمنزله اظهار عدم اعتماد بشاه محسوب مى شد، و ممكن بود 
شش ماه وظيفه او را قطع كنند، و بيكى از دشمنانش بدهند. چند نفر از پادشاهان، مانند 

اردشير اول، و بهرام پنجم، و خسرو اول، در عيد نوروز و مهرگان خزائن خود را بين رعايا، 



بر حسب درجات آنها، تقسيم كردند. در نوروز، كه عيد بهارى بود، شاه جامه هاى زمستانى 
خود را بدرباريان ميبخشيد، و در عيد مهرگان، چون زمستان نزديك بود، البسه تابستانيش را 

 .»1 «تقسيم مينمود

رسم بخشيدن خلعت يكى از رسوم افتخارآور قديم است. خلفاء اسالمى آن رسم را گرفتند، 
و از عادات ملوك زمان شد ابن خلدون گويد در خلعتهاى شاهانه عادتا تمثال همايونى را 
 نقش ميكردند، يا تصاويرى ميبافتند، كه عالئم سلطنتى را در برداشت. شاهپور دوم مانوئل 

. سردار ارمنى را بجامه شاهانه، و خلعتى از خز و سنجاب مفتخر فرموده، و ويرا زيورى از »2«
طال و نقره داد، كه بر كاله خود نصب كند، و دستارى كه بر پيشانى به بندد، و زيورهاى 

سينه پوش شبيه آنچه پادشاهان مى بندند، و خيمه ارغوانى با يك علم، قاليهاى بزرگ آسمانى 
رنگ باو بخشيد، كه بر مدخل خيمه خود بياويزد و ظروف زرين، كه بر خوان خوبش 

 .»3 «بگذارد

  پس از»4 «دستار (يعنى ديهيم) زربافت و مزين بمرواريد بنابر روايت پروكوپيوس 

______________________________ 
 و ما بعد را نگاه 324. راجع ببارعام در نوروز و مهرگان باالتر س 146- 50)- جاحظ، ص 1(

 كنيد.

)2-(Manuel  

 .301، ص 1)- فوستوس بيزانسى؛ النگلوا، ج 3(

 .17/ 1)- جنگ ايران، 4(

 538ايران در زمان ساسانيان، ص: 



مقام سلطنت بزرگترين نشانه افتخار بود. و نيز گويد هيچكس حق نداشت انگشترى طال، و 
كمربند، و حلقه، و غيره بر خويش نصب كند، مگر اينكه از شاه آنها را گرفته باشد. اگر 
مردى نسبت بدولت يا پادشاه خدمتى كرده بود، كه استحقاق تذكار داشت، نام او را در 

 .»1 «كتيبه هاى ابنيه سلطنتى ذكر مى كردند

ديگر از عالئم امتياز لقب يا نام افتخارى بود. از زمان هخامنشيان مرسوم بود، كه خدمات 
، اشخاصى كه خدمتگزاريشان »2 «شايان را با اعطاى لقب پاداش ميدادند: هرودوت گويد

 ميدادند. در »3 «قابل توجه ملك و پادشاه بود، عالوه بر اراضى وسيع بآنها لقب «نيكوكار»
 ( «بزرگترين» يعنى »4 «عهد ساسانيان القاب بسيار گوناگون متداول بود. مثل مهشت 

، «صاحب هزار »8 « (هزاربد»7 «، و هزارفت »6 «، وهريز»5 «بزرگترين خدمتگزار دولت)
 . مهرنرسى لقب هزاربندگ »9 «شگفتى؟»)

______________________________ 
 .6/ 4)- پروكوپيوس، جنگ گتها، 1(

 .85)- كتاب هشتم، 2(

)3-(Orosagges  بمعنى اصل پارسى اين كلمه را هورزگhuvarzaka  دانسته اند. شدر
 ) يك اتيمولوژى ذكر مى كند:3، يادداشت 347، ص 9(گنومون 

 

varu- thanha 

 .( - Weitgepriesen) بمعنى «بسيار ستوده»

)4-(Mahisht  



 86، نلدكه، ص 855)- اين عنوانيست، كه يزدگرد بمنذر از ملوك عرب داد (طبرى، ص 4(
) مسترامستران [مسترى 222). نهايه (ص 645، مقايسه با هرتسفلد، پايكولى، لغت شماره 87و 

 مستران ] نام مى برد، كه بمعنى «اعظم عظما» است.

 (مهتر مهتران).

 تا 223، نلدكه، ص 948)- عنوان سرداريكه يمن را بنام خسرو اول فتح كرد (طبرى، ص 5(
 ).126. مقايسه شود با ماركوارت، ايرانشهر، ص 224

)6-(Vahriz  

)7-(Hgzaraft  

)8-(Hazarabhd  

)9-(Atsarefthes  بزبان ارمنى هزروخت ،Hazarawukht  است، لقب زرمهر و سپاهبذ
، 1، يادداشت؛ هوبشمان، صرف و نحو ارمنى، ج 76وستهم چنين بود (نلدكه، طبرى، ص 

 ).174ص 
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 مفتخر »2 « داشت. بعضى سرداران را گاهى بلقب هزار مرد»1 «( «صاحب هزار بنده»)
مى ساختند. از جمله القاب مخصوص كلماتى بود، كه با نام شاه تركيب يافته باشد، و اين 

 »3 «لقب را باشخاصى ميدادند، كه نسبت بشاه فداكارى كرده بودند. القابى، كه با كلمه تهم 
(يعنى قوى) تركيب يافته بود، رواج بسيار داشت از قبيل: تهم يزدگرد، تهم شاهپور تهم 

 ( »6 «. القاب مشابه ديگر نيز بسيار است، از قبيل: خسروشنوم »5 «، تهم هرمزد»4 «خسرو
، فن »10 «، گمندشاهپور»9 « ( «جاويدان خسرو»)»8 «، ژاييذان خسرو»7 ««شادى خسرو»)

  ( «افزون كننده »12 «، رام اوزوذ يزدگرد»11 «شاهپور



______________________________ 
 .76، نلدكه، ص 849)- طبرى، ص 1(

)- «هزار مرد» يعنى «داراى نيروى هزار مرد»، وهريز، فاتح يمن، باين نام ملقب بود؛ همين 2(
عنوان را خسرو دوم بيك سردار رومى، كه موريكيوس قيصر روم بكمك او فرستاد، اعطا 

 ).2، يادداشت 284نمود (نلدكه، طبرى، ص 

)3-(tahm  

 .443)- ر ك نلدكه، طبرى، ص 4(

 )- مرزبانى از كنزك در آذربايجان.5(

)6-(Khusro -Shnum  

، 1، 1866پاتكانيان، مجله آسيايى،  Smbat Bagraturni)- نام افتخار سمپات باگراتونى 7(
). در جنگ قادسيه صاحبمنصبى 114، ص 1؛ هوبشمان صرف و نحو ارمنى، ج 195ص 

 )؛2346ايرانى ملقب به خسروشنوم بوده است (طبرى، ص 

)8-(Zhayedhan -Khusro  

؛ 196، ص 1، 1866ارمنى (پاتكانيان، مجله آسيايى،  varaztirots)- لقب ورزترتس 9(
 ).68، ص 1هوبشمان، صرف و نحو ارمنى، ج 

)10-(Guunand -Shahpuhr  ؛ 263، ص 1فوستوس بيزانسى، النگلوا، ج
 ، «سرحد». gumand، گمند vimandومند

. الزار فرپى همين لقب را به شكل ويه تن شاهپوهر 190، ص 2)- اليزئوس، النگلوا، ج 11(
 (به تن شاپور. تن خوب شاپور) ذكر كرده است.



)12-(Ram -avzudh -Yazdgard  

 540ايران در زمان ساسانيان، ص: 

، هرمزدوراز، و راز پيروز، شاهپور و رازيا، و راز »2 «، نخو هرمزد»1 «شادى يزدگرد»)
، كه قرائت صحيح و معناى آن هنوز معلوم »4 «، و غيره: اما راجع بكلمه كرتير»3 «شاهپور

 عقيده دارد، لقبى محسوب ميشده، يا »5 «نيست، نمى توانم قطع كنم، كه آيا چنانكه هرتسفلد
نام صاحبمنصب عاليرتبه اى بوده است. يكى از القاب روحانيون همگدين ( «داننده همه 

 بر آنست، كه لقب دراندرزبذ (بمعنى «مشاور» يا «مدير »7 « بود. اشتاين »6 «احكام دين»)
دربار») در عهد يزدگرد دوم عنوان وزرگ فرمذار بوده است. در اين صورت مى توان 

گفت، كه كلمه دراندرزبذ لقبى بوده، بسيار شبيه «مشاور الدوله» يا «نظام الدوله» در قرن 
 .»8 «جديد

القاب و عطاياى افتخارى و مناصب دربارى يا دولتى، رائج ترين وسيله پاداش لياقت بود، و 
 گاهى نيز براى تطميع بكار ميرفت، مثال اگر ميخواستند

______________________________ 
) بجاى 222)- لقبى است، كه بمنذر از ملوك عرب داده شده بود. در كتاب نهايه (ص 1(

آورده است، كه ظاهرا تحريف اوزوذخرهى  Avzudh -khurraheآن لفظ اوزوذخرجى 
 [يزدگرد] مى باشد، كه مترادف رام اوزوذ يزدگرد است.

)2-(Nokhv -Hormizd نخو ،Nokhv  كه صورت تفصيلى آن نخوست ،nokhvist 
، 35و غيره. (ص  nakhver، نخوير Nokhver)نخست) است، مقايسه شود با نخوير

 .668). ر ك هرتسفلد، پايكولى، لغت شماره 3يادداشت 



گراز»؛ هرتسفلد، پايكولى، لغت شماره. شاهپوهروراز در زمان نرسه - varaz)- وراز3(
) و ظاهرا اين لقب را در 229، ص 1مرزبان آذربايجان بود (فوستوس بيزانسى. النگلوا، ج 

 جوانى خود در عهد شاهپور اول گرفته بود.

)4-(Karter )يا(Kartir  

 . در كعبه زردشت نام كرتيرى ذكر شده است.558)- پايكولى، لغت شماره 5(

 .142)- باالتر ص 6(

 )- ر ك ضميمه دوم.7(

 )- در زمان رضا شاه القاب منسوخ شد.8(

 541ايران در زمان ساسانيان، ص: 

، بدين زردشتى بازگردانند، بدان وسائل دست »1 «ايرانيانى را، كه بديانت عيسى گرويده اند
ميزدند. اگر شاه بكسى تاجى عطا ميفرمود، دارنده آن عطيه حق داشت بر سر خوان شاه مقام 

. كواذ اول تاجى از زر مرواريد نشان، كه »2 «گيرد و در مجلس مشاوره او حضور پيدا كند
  بمهران عطا كرده بود، از او پس گرفت.»3 «بنشانه افتخار

. »4 « درهم ارزش داشت 60/ 000هرمزد چهارم به نعمان پادشاه عرب ديهيمى بخشيد، كه 
، اين بخشش از عطاياى معمولى باالتر بود، و ظاهرا چيزى مثل نشانهاى »5 «رتشتين گويد

 عهد ما بوده است.

، كه مأخذ آن محتمال آيين نامگ بوده است، »6 «مؤلف فارسنامه خبر ذيل را نقل كرده 
گويد: «در جمله آيين بارگاه انوشروان آن بود كى از دست راست تخت او كرسى زر نهاده 

بود و از دست چپ و پس همچنين كرسى هاى زر نهاده بود و از اين سه كرسى يكى جاى 
ملك چين بودى و ديگرى جاى ملك روم بودى و سه ديگرى جاى ملك خزر بودى كى 



چون ببارگاه او آمدندى برين كرسى ها نشستندى و همه ساله اين سه كرسى نهاده بودى 
برنداشتندى و جز اين سه كس ديگر بران نيارستى نشستن و در پيش تخت كرسى زر بودى 

  بر آن »7 «كى بزرجمهر

______________________________ 
 .54)- هوفمان، ص 1(

. در اين مورد سخن از يكى از روميان 6، پاره 5، بند 18)- اميانوس مارسلينوس، كتاب 2(
است، كه بپاداش خدمتى كه به ايران و خيانتى كه به روم كرد، پادشاه به او تاج افتخار عطا 

 كرد. پس خارجى ها ميتوانستند در زمان شاهپور دوم در طبقات عاليه وارد شوند.

 .26- 28/ 17/ 1)- پروكوپيوس، جنگ ايران، 3(

 .316، نلدكه، ص 1018)- طبرى، ص 4(

 .128)- ص 5(

 .97)- ص 6(

 )- بعقيده من بوذرجمهر غلط است و بجاى آن بايد وزرگهرفر مذار باشد كه ضميمه دوم.7(
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نشستى و فروتر از آن كرسى موبد موبدان بودى وزيرتر از آن چند كرسى از بهر مرزبانان و 
بزرگان و جاى هر يك بترتيب معين بودى كى هيچكس منازعت ديگرى نتوانستى كرد و 

 چون كسرى بر يكى خشم گرفتى كرسى او از آن ايوان برداشتندى».

وقتى كه نائره جنگ اشتعال ميگرفت، مهمانيهاى بزرگ سلطنتى متروك ميشد، و پادشاه غير 
از موبدان موبد، و ايران دبيربد، و رئيس اسواران كسى را بر خوان خود نمى پذيرفت. آنگاه 
بر سر سفره چيزى جز نان، و نمك، و سركه و سبزى نمى نهادند. پس غذايى بنام بزم آورد 



، بعد از آنكه شاه قدرى از آن مى خورد، سفره را برميچيدند، و شاه مجددا »1 «مى آوردند
بكار مى پرداخت. اما وقتى كه جنگ بخوشى خاتمه مى يافت، رسم ضيافتها مجددا برقرار 

ميگرديد، درباريان دوباره جمع ميشدند. موبد بزرگ نطقى ايراد ميكرد، و وزراء پس از او 
هر يك سخنى ميگفتند، سپس افسران عاليرتبه در قسمت علياى تاالر در حضور شاه غذا 

صرف ميكردند، و در قسمت سفلى تاالر، عوام خوراك ميخوردند، و مراقبت آنها با 
. بر خوان زمزمه ميكردند. در آن اثناء كسى حق سخن گفتن نداشت، و »2 «رئيس پليس بود

. در پايان غذا، خوانندگان و بازيگران »3 «اگر كسى چيزى ميخواست، باشاره طلب ميكرد
 .»2 «احضار ميشدند

اگر كسى خبر مى يافت، كه شاه بر او خشم گرفته است، نه حق فرار داشت، نه بست نشستن 
، بلكه بايستى بر سه پايه آهنينى، كه در مقابل قصر بود، بنشيند، تا شاه »4 «در مكانهاى مقدس 

 در حق او حكمى صادر كند، در ظرف اين مدت كسى 

______________________________ 
 )- گوشت پخته و تره و خاگينه كه در نان تنك پيچند و مالندنواله سازند (برهان قاطع).1(

  و ما بعد.173)- جاحظ، تاج، ص 2(

 .18)- ايضا، ص 3(

)- در دوره اسالمى اگر شخصى از طرف دولت تعقيب ميشد، در صورتى كه در مسجدى 4(
بست مى نشست، در امان مى بود؛ بنظر ميرسد، كه در ازمنه قديم آتشكده ها هم پناهگاه 

 محسوب ميشده است.
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. حكم اعدام را در ميدان وسيعى در وسط قصر اجراء »1 «جرأت نداشت او را حمايت كند
ميكردند. در آنجا سر و دست و پاى مقصرين، يا كسانى كه مستوجب غضب شاه بودند، 

 .»2 «مى بريدند

 در اين باب دو نمونه بدست »3 «شأن پادشاه نبود، كه بخطاى بى اهميت توجه كند. جاحظ
ميدهد، كه يا دروغ، جالب توجه است. روزى وهرام گور در شكارگاه بقضاء حاجتى از 

اسب بزير آمد، و لگام اسب را بدست چوپانى داد. چوپان چون قطعات طالى عنان اسب را 
ديد، در وقتى كه شاه را غافل مى پنداشت، كارد برآورد و بعضى از آن را بريد، شاه ميديد، 

ولى محض اينكه چوپان شرمگين نشود، مجددا سر بزير افكند، چون دريافت، كه چوپان 
بقدر حاجت برگرفته است، پيش آمد، و چنانكه گويى گرد و غبار بچشمانش رفته و چيزى 
نمى بيند، چشمان خود واماليدن گرفت، و بر اسب نشست، و چوپان را بدرود گفت. و نيز از 
اغماض انوشروان حكايت كند، كه روزى در جشن نوروز يا مهرگان، خوانى عظيم گسترده 

بود، يكى از ميهمانان جامى زرين برداشت، خسرو ديد، ولى روى برگردانيد. شرابدار، 
متوجه فقدان جام شده، فرياد برداشت كه كسى از تاالر بيرون نشود، تا همه را جستجو كنيم، 
اما خسرو فرمود مانع مشويد: «آنكس كه جام برده باز نخواهد داد، و آنكس كه ديده است، 

 باز نخواهد گفت.»

در اعمال شهداء عبارتى هست، كه ما را از طرز ورود نجيب زادگان بخدمات دربارى مطلع 
ميكند: مهران گشنسپ يكى از نجباى جوان بود، كه در ادبيات ايران و اصول نظرى و عملى 

دين زردشت دست داشت، و بهمين سبب مورد توجه هرمزد چهارم واقع شد. شاه فرمود تا 
بعضى متون كتب مقدسه را از بر بخواند، و چون مهارت او را در اين باب مشاهده كرد، او 

 را مبلغى درهم داد، و فرمود روزى 

______________________________ 
 .28/ 23/ 1)- پروكوپيوس. جنگ ايران، 1(



 .380، نلدكه، ص 1059)- طبرى، ص 2(

  و ما بعد.100)- تاج، ص 3(
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، و خود او نيز قدى »1 «توانگر خواهى شد. خانواده آن جوان از اعيان و نجباى بزرگ بودند
رسا و هوشى سرشار داشت. او را پيشخدمت سفره شاه كردند، و بمرتبت موسوم به فرخشاد 

 .»2 «(؟) يا پذشخور (بمعنى «پيش خور») رسيد

. نسبت بسفراى مزبور »3 «در دربار شاه همواره سفراى اقوام بيگانه و دور دست مقيم بودند
نهايت احترام مرعى ميشد. وقتى سفيرى ميرسيد، فورا سرحددار شاه را مطلع ميكرد، و حكام 

والياتى، كه در مسير او بودند، مواظبت ميكردند، كه مكانى مناسب مقام براى پذيرايى او 
، مطلب را »4 «آماده باشد. وقتى كه حاكم از مقصود مسافرت سفير اطالع حاصل مى كرد

بعرض شاه ميرسانيد، و شاه هيئتى باستقبال او مى فرستاد، كه بقصر سلطنتى هدايتش كنند. 
آنگاه پادشاه او را ببارگاه و مجلس رسمى مى پذيرفت، و در حالى كه بر تخت جلوس كرده 

و صاحبان مناصب مملكت در اطراف او ايستاده بودند، از نام و حوادث مسافرت و پيغام و 
وضع كشور و لشكر و احوال سلطان او سؤاالتى مى نمود. سپس شاه با جالل و شكوهى، كه 

 اليق 

______________________________ 
 )- پدرش استاندار نصيبين بود.1(

 .94- 95)- هوفمان، ص 2(

 .167، نلدكه، ص 899)- طبرى، ص 3(

)- سفير بايستى علت مأموريت خود را قبل از رسيدن بحضور شاه بگويد، تا بتوانند جواب 4(
تهيه كنند قراوالن خاصه (گارد احترام)، كه همراه او مينمودند، بايستى مواظب باشند، كه 



راجع باوضاع مملكت موفق بجاسوسى نشود؛ سفرايى كه از جانب دولت ايران بدربارهاى 
خارجه فرستاده ميشدند، بايستى سعى نمايند حتى االمكان راجع بوضع راهها و تنگه ها و 

معابر آگاه شوند و بفهمند در كجا رودخانه و چاه آب يافت ميشود. كجا ممكنست علوفه 
تهيه كرد و امور آن كشور را كى اداره ميكند سپس راجع باخالق پادشاه آن كشور و 
اطرافيانش و قواى نظامى و غيره اطالع حاصل نمايند. اين بود شرحى، كه نظام الملك 

) مى نويسد، كه مسلما از رسوم قديمه 129، ترجمه ص 87- 88(سياست نامه، چاپ شفر، ص 
ايرانست و موافقست با آنچه كه فردوسى در اين باب گويد و ما سابقا خالصه آن را ذكر 

 كرده ايم.
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مقام آن سفير بود، او را به كاخ سلطنتى ميبرد، و بر خوان خود مى نشاند، و او را باز 
 .»1 «ميفرستاد، و خلعتى از خاصه خويش ميداد

بايد دانست، كه ورود بدربار براى بيگانگان مجاز نبود. حتى نمى توانستند مستقيما از 
آسانترين راه بجانب پايتخت رهسپار شوند، بلكه بايستى در يكى از پنج شهر ذيل توقف 

 مى ماند، اشخاصى كه از حجاز مى آمدند در »2 «كنند: كسانيكه از سوريه مى آمدند در هيت 
، مردمى كه از پارس مى آمدند در صريفين، مسافرينى كه از كشور تركان »3 «العديب 

ميرسيدند در حلوان، و كسانيكه از كشور خزران واالنيان وارد مى شدند، در باب و االبواب 
(دربند) از هر كدام از اين شهرها گزارشى راجع بآن واردين بحضور شاه فرستاده مى شد، و 
فقط وقتى مسافرين ميتوانستند سفر خود را ادامه دهند، كه شاه درباره آنان تصميمى گرفته 

 .»4 «باشد

و اما راجع به سياست و ديپلماسى ايران، پادشاه در انتخاب سفراء خود احتياطهاى 
مخصوصى مرعى ميداشت. فقط وقتى كسى از درباريان را مأموريت سياسى ميدادند، كه 

چند بار از امتحان نيكو بيرون آمده باشد. نخست شاه او را مأمور مينمود، كه مراسالتى بيك 



نفر از اهالى پايتخت برساند و در عين حال يكنفر جاسوس را مأمور ميكرد، كه مذاكرات 
 آنموقع را بشنود، و براى او نقل كند.

گزارش آن سياستمدار آينده را با گزارش آن جاسوس مطابقه ميكردند. پادشاه پس از اينكه 
بدين طريق از درستكارى و ذكاوت مأمور خود اطمينان مى يافت، بوسيله او نامه بيكى از 

دشمنان كشور ميفرستاد، و اين بار هم جاسوسى همراه مى كرد، و از رفتار سفير خود آگاهى 
 .»5 «مى يافت. اگر اين امتحان دوم نيز بنفع سفير ختم ميشد، شاه بوى اعتماد مى كرد

______________________________ 
  و ما بعد.388، بيت 364، ص 5)- فردوسى، چاپ مهل، ج 1(

)2-(Hit  

)3-(el -Udaid  

 .134- 35، ترجمه 173، ص 6)- اين خرداذبه، جغرافيون، ج 4(

 .122)- جاحظ، تاج، ص 5(
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*** عهد بزرگ تمدن ادبى و فلسفى ايران با سلطنت خسرو اول آغاز مى شود پيش از آنكه 
بتوصيف اين مرحله از تمدن بپردازيم، مالحظاتى چند راجع بتعليمات بطور كلى خواهيم 

نوشت. متأسفانه در اين باب اطالعات ما بسيار قليل است. مطلقا از تعليمات ابتدايى آنزمان 
آگاهى نداريم. بالشك قسمت اعظم كشاورزان بى سواد بوده اند. ديهكانان گويا عموما 

مختصر سوادى داشته اند: قرنها پس از انقراض دولت شاهنشاهى ساسانى اين طايفه روايات و 
 افسانه ها و تاريخ ملى را نگاهداشته بودند.



جماعت بسيارى از تجار شهرها الاقل قرائت و كتابت و حساب ميدانسته اند، و چون از اين 
 بگذريم عامه مردم از حيث ادب و سواد بضاعتى نداشته اند.

 گويد ايرانيان بفكر دانش نيستند، و فقط بپيشه خويش اشتغال ميورزند. »1 «هيون تسيانگ 
وانگهى بالشك تعليمات ابتدايى و الاقل قسمتى از تعليمات عاليه در دست روحانيون بوده، 

 .»2 «و كامال جنبه دينى داشته است 

اما راجع بتعليم كودكان و جوانان طبقات عاليه اطالعات دقيق ترى در دست داريم. عده اى 
از نجيب زادگان، مانند عهد هخامنشى، در دربار با جوانان خاندان سلطنت بقسمى از تعاليم 

 .»3 «نايل ميشدند و در تحت رياست «آموزگار اسواران» تعليم مى يافتند

 ، و سوارى و»5 «، و شطرنج »4 «خواندن، و نوشتن، و حساب، و چوگان بازى 

______________________________ 
 .278، ص 2)- بيل، آثار بودايى، ج 1(

 .17، فقره 50)- مقايسه شود با بغ نسك، دينكرد، كتاب نهم، فصل 2(

 .443)- نلدكه، طبرى، ص 3(

 ما بعد، (ترجمه 72)- راجع بچوگان بازى ر ك به اينوسترانتزف، مطالعات ساسانى، ص 4(
 و ما بعد)، بنابر عيون االخبار، كه از آيين نامگ 41، ص 7بوگدانو، مجله كاما، شماره 

 اقتباس كرده است.

 )- راجع ببازى شطرنج پايين تر را ببينيد.5(
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 را در آنجا فراميگرفتند. حاجت بذكر نيست، كه قبل از همه چيز، نجيب زادگان »1 «شكار
برداشتن و بكار بردن سالح مى آموختند. بنابر روايت طبرى، شاهزاده وهرام، كه بعد بنام 



 تعليم مى يافت، روزى بمربى خود »2 «وهرام پنجم بتخت نشست، در تحت هدايت منذر
گفت «مرا استادان از خداوندان دانش و فرهنگ بيآور تا مرا دانش و فرهنگ و تيرانداختن و 

سوارى كردن و (سخن فقه) بيآموزند». منذر گفت «تو هنوز كودكى و اينها را ندانى و تو 
كار كودكان كن تا بزرگ شوى آنگاه بياورم كسانى را كه ترا اينها بيآموزند». بهرام گفت 
«آرى من بزاد خردم خرد بزرگان است». پس منذر استادان و دانايان و تيراندازان جلد و هر 

. پانزده سالگى سن ختم »3 «گونه دانشمندان و فرزانگان روم و پارس گرد كرده بفرستاد»
 »4 «تربيت بدنى و اخالقى بود. چنانكه از كتاب پهلوى موسوم به «پند نامگ ى زردشت»

برميآيد، هر جوانى بايستى در اين سن اصول ديانت را از روى اوستا و زند بداند، و سرنوشت 
 و تكاليف آدمى را بشناسد. جوان در بيست سالگى مورد امتحان دانشمندان 

______________________________ 
 و ما بعد. دور از مركز شهر ميدان هاى اسب دوانى يافت 22، پاره 1)- كارنامگ، بخش 1(

مى شد، كه در آن رائض ها اسبها را تمرين ميدادند و اسب دوانى و مشق تيراندازى ميكردند، 
)، بنابر 23، فقره 37 (پشوتن، كتاب هشتم، فصل 23، فقره 38دينكرد كتاب هشتم، فصل 

سكاذم نسك. راجع بتربيت اسب و حيوانات ديگر و پرورش پرندگان براى شكار كتبى 
، 12؛ مقايسه شود با اينوسترانتزف، مطالعات ساسانى، ص 315موجود بود (فهرست، ص 

). ياداشت هاى راجع بتيراندازى، كه در عيون االخبار از روى 28نريمان، نفوذ ايران الخ، ص 
آيين نامگ آورده شده، توسط اينوسترانتزاف تفسير و چاپ شده است. ر ك مطالعات 

  و بعد.35، ص 7 و بعد، ترجمه بوگدانو، مجله كاما، شماره 66ساسانى، ص 

 .298)- باالتر، ص 2(

  و بعد.87 و بعد، نلدكه، ص 855)- طبرى، ص 3(

 و مجله 1906، پند نامگ ى زردشت، پايان نامه علمى، وين  A .Freiman)- فريمان،4(
 .20شرقى وين، دوره 
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. غالمى از خدمتگزاران دربار خسرو اول تفصيل »1 «و هيربذان و دستوران قرار مى گرفت 
: در سن مقرر او را بمدرسه »2 «تعليماتى را، كه آموخته بوده است بدين طريق شرح ميدهد

گذاشته اند و قسمت هاى مهم اوستا و زند را «مانند يك هيربذ» در آنجا از بر كرده، سپس در 
تعليمات متوسطه ادبيات، و تاريخ، و فن بيان و هنر اسب سوارى، و تيراندازى، و نيزه بازى، و 
بكار بردن تبرزين را آموخته، موسيقى و سرود و ستاره شناسى را فراگرفته، در شطرنج و ساير 

بازيها بحد كمال رسيده است. آنگاه غالم معلومات ديگرى را، كه در طباخى، لباس پوشى، 
 و غيره داشته، بپادشاه عرضه ميكند.

 چنين »3 «منابع تاريخى كه داريم، اطالعى در باب تعاليم دختران بدست نميدهد، بارتلمه 
 حدس ميزند، كه تعليم دختران بيشتر مربوط به اصول خانه دارى بوده است. بعالوه بغ نسك 

  صريحا از تعليمات زن در فن خانه دارى بحث ميكند.»4«

______________________________ 
 Ei nmiuelpersisches)- يك گفتگوى دبستانى بزبان پارسى ميانه،1(

Schulgesprach ناشرH .F .J .J unker .(گزارش آكادمى هيدلبرگ( 

 .41. 43بخش 

). آن ريدك خويشتن را 1921)- متن پهلوى «خسرو و غالمش» چاپ اونواال، (پاريس 2(
) ثعالبى در شرحى كه از سلطنت 1، يادداشت 120واسپور مينامد (مقايسه شود با باالتر، ص 

 و بعد) عباراتى از كلمه اين پادشاه با غالم خود خوش 705خسرو دوم نوشته (ص 
نقل نموده است. اين عبارات كه با نسخه چاپ اونواال  Khvash -Arzughآرزوگ 

اختالف دارد، از همان نسخه اصلى، كه منبع رساله اونواال نيز بوده است، اقتباس شده. در اين 
دو نسخه چنانكه مشهود است. نخستين اختالف راجع بپادشاه است، كه يكى خسرو اول و 

ديگرى خسرو دوم ذكر نموده است. همچنين راجع بنام غالم. در باب نام خوش آرزوگ ر 



. بعالوه هر يك از دو نسخه حاوى عباراتيست، كه در 232، ص 9گ بيلى، بولتن شرقى، 
 نسخه ديگر حذف كرده اند. مثال تفصيل راجع بتعليم و تربيت نزد ثعالبى ديده نميشود.

 .8)- زن در حقوق ساسانى، ص 3(

 .9، فقره 67)- دينكرد، كتاب نهم، فصل 4(
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معذالك زنان خانواده هاى ممتاز گاهى تعليمات بسيار عميق در علوم تحصيل ميكرده اند، و 
. بدست ميآيد و آن اينست: »1 «اين مطلب از يك عبارت كتاب «ماذيگان ى هزار داذستان»

يكى از قضات در موقعى كه بمحكمه ميرفت، پنج زن او را احاطه كردند، و يكى از آنها 
سؤاالتى از او نمود راجع ببعضى از موارد مخصوصه از باب گرو و ضمانت. همينكه بآخرين 

سؤال رسيد، قاضى جوابى نداشت. آنگاه يكى از زنان گفت: «اى استاد، مغزت را از اين 
 بابت خسته مكن، و بى تعارف بگو: نميدانم.

 بعالوه ما خود جواب آن را در شرحى، كه مگوگان اندرزبذ نوشته است، خواهيم يافت».

. در آن زمان اشخاصى بوده اند، »2 «ايرانيان همواره از دانش يونان و روم استفاده ميكرده اند
كه كمابيش اوقات خود را منحصرا صرف مطالعات علمى مينموده اند. چون اوستاى ساسانى 

منبع اصلى تمام علوم محسوب ميشد، ترديدى نمى توان داشت، كه اين علما همه از طبقه 
روحانيون بوده اند، در كتاب «بندهشن» خالصه فهرست مانندى از علوم طبيعى و نجوم بدان 

طريق، كه از اوستاى ساسانى و تفاسير آن بدست مى آمده ثبت شده است. از روايات 
 ضبط شده، چنين برميآيد، كه در زمان ساسانيان در »3 «عجيبى، كه در معجم البلدان ياقوت 

ريشهر (ريواردشير)، كه ناحيه كوچكى از واليات ارجان بوده، جماعتى از نويسندگان جاى 
 علم طب، و نجوم، و »3 «داشته اند، كه باستعانت خطى (مرموز؟) موسوم به گشتگ (؟)



فلسفه را ثبت ميكرده اند و آن طايفه را گشتگ؟ دفتران ميخوانده اند (يعنى «كسانى كه 
 مطالب را بخط گشتگ ثبت مى كنند.»؟).

 متن و تفسير كتاب اوستايى موسوم به هوسپارم نسك شامل تفاصيلى راجع بطب 

______________________________ 
 .9 و ما بعد؛ زن، ص 35، ص 4)- بارتلمه، حقوق ساسانى، ج 1(

 Der Orient und das griechische Erbe)- ر ك شدر، مشرق و ميراث يونان 2(
 .254ص 

 .271، ترجمه باربيه دومينار، ص 887، ص 2)- چاپ وستنفلد، ج 3(
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و اطباء بوده است. ميگفتند اوهرمزد براى «خواباندن» هر مرض الاقل يك نبات خلق كرده 
است. براى مزد پزشكان قواعدى مقرر بود. غالت نيكو و جامه زيبا و اسب تندرو به طبيب 

مى دادند، و همچنين قواعدى وجود داشت براى تأديه وجه نقد از قبيل مبلغى، كه رئيس 
خانه، يا رئيس قريه، يا رئيس واليت، يا رئيس كشور بايد بپردازد، و آن چه طبيب حق 
داشت از مردمان فقير مطالبه كند. اگر طبيب همه بدن يا فقط عضوى از اعضاء بدن را 

معالجه مى كرد، در ميزان مزد او تغييرى حاصل مى شد. طبيب بايستى مريض را به پاكى و 
احتياط و تدبير معالجه كند، و و اگر طالب استراحت بود، يا در ديدن رنجوران تعللى روا 

مى داشت، او را جنايتكار مى شمردند. تفصيل ديگرى در نسك مزبور راجع ببالى عام (يعنى 
امراض مسريه عمومى) و ناخوشى هاى مختصر موجود است. يك نوع شهادت نامه و 

اجازه اى به اطباء مى دادند، لكن ممكن نبود كسى هميشه بيك طبيب مجاز و صاحب 
شهادت نامه دسترس پيدا كند. اگر كسى بجستجوى پزشك ايرانى مى رفت و او را 

نمى يافت، در بعض موارد مجاز بود، كه بيك طبيب خارجى رجوع كند، اما اگر كسى با 



اينكه بطبيب ايرانى دسترس داشت، بيك نفر طبيب بيگانه رجوع كند، گناهى مرتكب شده 
، معذلك پادشاهان ساسانى غالبا اطباى عيسوى يونانى يا سريانى را بر اطباء محلى »1 «بود

 ترجيح ميداده اند.

 و در همين نسك از »2 «در نسك مذكور، از ميان اطباء متخصص، نام كحال برده شده است 
 و غيره سخن به ميان آمده است. در نكاذوم »4 « و سگ هار»3 «طرز معالجه حيوانات اهلى 

  بحثى شده است،»5 «نسك نيز راجع به طب و بيمارى 

______________________________ 
  و بعد.14، فقره 37، فصل 8)- دينكرد، كتاب 1(

)2 ««««-(38 «.12. 

 .29.» 37)- ايضا»»» 3(

)4 ««««-(33 «.1. 

)5 ««««-(19 «.39. 

 551ايران در زمان ساسانيان، ص: 

مخصوصا از طريقه اى كه در ايران معمول بوده، از اينقرار كه مجرمين و جانيان مستحق 
، براى استفاده طبى، زنده نگاه مى داشتند. اين عمل زنده نگاه داشتن اشخاص »1 «اعدام را

 واجب القتل براى تجربه طبى در مصر در عهد بطالسه نيز معمول بوده است.

در سومين كتاب دينكرد شرح مختصرى راجع به طب آمده است، كه بال شك محتويات 
 جمع شده است. مؤلف دينكرد سالمت را دو قسم دانسته: »2 «آن از منابع عهد ساسانى 

سالمت تن، و سالمت جان: و طبيب را دو نوع شمرده روحانى و جسمانى، لكن ظن قوى 
ميرود، كه در طبابت جسمانى هم فصلى راجع بتداوى روحى وجود داشته است. اصول طب 



ايران كامال زردشتى و مبتنى بر روايات اوستايى بوده، لكن نفوذ طبابت يونانى از همه جاى 
آن ظاهر است. بموجب طب بقراطى عالج از سه طريق ميسر تواند شد: آنچه بوسيله دوا 
عالج نمى پذيرد، بايد بوسيله آهن (يعنى كارد) عالج كرد، و آنچه بوسيله آهن معالجه 
نشود، بايد با آتش شفا بخشيد، و مرضى كه از آتش برطرف نشود، شفاناپذير است. در 

 نيز سه قسم عالج تشخيص داده شده است: كارد، و نباتات، و كالم »3 «كتاب ونديداد
مقدس، و اين وسيله آخر مؤثرتر از سايرين بشمار مى رفته است. عالج بوسيله آتش در 

. در اين كتاب پنج وسيله معالجه مذكور است از »4 «كتاب دينكرد هم ذكر شده است 
 - «داغ».5- كارد، 4- نباتات، 3- آتش، 2- كالم مقدس، 1اينقرار: 

مقصود از داغ گويا دود دادن عضو مريض با بعضى گياههاى معطر بوده است، اما معالجه 
بوسيله كالم را، يعنى اوراد و ادعيه، كه از كتب مقدس استخراج كرده بودند، مؤثرترين 

 طريقه ميدانستند.

______________________________ 
 .4، فقره 20، فصل 8)- ايضا، كتاب 1(

 و ما 220 ببعد و ترجمه انگليسى آن در ص 181 چاپ پشوتن از ص 4)- اين متن در ج 2(
تهيه و در  Casarteliبعد بطبع رسيده است. ترجمه از آن با حواشى توسط كاسارتلى 

  و ما بعد چاپ شده است.351 و 296، ص 5«موزئون»، ج 

 .36- 44، فقره 7)- ونديداد، فركرد 3(

 .7)- دينكرد همانجا، 4(

 552ايران در زمان ساسانيان، ص: 

. »1 «طبيب دانا كسى بود، كه بتواند بدقت امراض را معاينه كند و كتاب بسيار خوانده باشد
بايستى اعضاء بدن و مفاصل را بشناسد و اطالعاتى نيز راجع به ادويه داشته باشد، محبوب و 



. در اين كتاب »2 «شيرين سخن باشد، و با رنجوران از روى شكيبايى و مهربانى رفتار كند
صفات و خصال اطباى روح و اطباى جسم به تفصيل آمده است و از فرط اطناب مطلب 
تاريك و مبهم شده است. هر دو طبيب يعنى هم طبيب روح، كه متعلق بفرقه روحانيان 

است، و هم پزشك بدن، بايستى امتحانات الزم از مهارت و زبردستى خود داده باشند، اما 
طبيب بدن بايستى قبال در معالجه يكنفر از كافران كامياب شده باشد، تا بتواند بمعالجه يك 

نفر مؤمن بپردازد. اگر با وجود اين سه نفر را عمل ميكرد و هر سه ميمردند، مادام العمر 
. طبيب مجبور بود كه در موقع لزوم هر روز بعيادت مريض »3 «اجازه طبابت باو نميدادند

خود برود. در عوض بايستى باو غذاى خوب ميدادند، و اسبى تندرو مى بخشيدند، و منزلى 
. اما طبيب نبايستى پول را بسيار »4 «عالى در قسمت مركزى شهر براى او تهيه ميكردند

دوست بدارد. از لحاظ اخالق و ديانت، چندين نوع طبيب تشخيص داده ميشد: بهترين 
پزشك آنست، كه اين شغل را محضا للّه و براى ثواب پيش گرفته باشد؛ پس از او طبيبى 
بود كه هم بمال تعلق خاطر داشت هم بثواب، مشروط بر اينكه دلبستگى او بپول كمتر از 

 .»5 «تعلق او بمثوبات باشد، فروتر از او طبيبى بود كه جز بمال دنيا بچيزى دلبستگى نداشت 

______________________________ 
)- ميتوان اين گونه هم ترجمه كرد. بتواند بسيار بخواند (مراد از خواندن دعا است براى 1(

 شفاى مريض).

 .16- 19)- ايضا 2(

) امتحان وقتى كامل 39- 40، فقره 7 بنا بدستور ونديداد (فركرد 31)- ايضا. همانجا فقره 3(
 خواهد بود، كه سه تن از كفار را مورد عمل قرار داده باشند.

 .32- 33)- ايضا، فقره 4(

 .34)- ايضا، 5(
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 ظاهرا رئيس كل پزشكان (جسمانى) كشور بوده است. لكن »1 «درست بذ يا ايران درست بذ
 ميخوانده اند، و اين »2 «رئيس همه اطباء را اعم از پزشكان بدن و پزشكان روح زرثشتروتوم 

 .»3 «لقب بال شك عنوان موبدان موبد بوده است 

در اين كتاب نكاتى، كه راجع بانواع رنجورى ها ذكر شده، حاوى اطالعات عميقى نيست. 
ميان مرض جسمانى و اخالق ذميمه عالقه و پيوندى قائل شده اند، مثال جهل، مكر، خشم، 

غرور، كبر، و شهوت رانى، و غيره را از علل رنجورى شمرده اند، همچنانكه علل جسمانى را 
مثل سردى، و خشكى، و تعفن، و فساد، و جوع، و عطش، و پيرى، و رنج را نيز از اسباب 

 گفته و براى مثال اسم چند 4333. مؤلف آن نسخه عده امراض انسان را »4 «مرض دانسته اند
مرض را، كه در اوستا مذكور شده، بقلم آورده است، ولى گويا براى او هم حقيقت اين 

 ناخوشيها همانقدر مبهم و مجهول بوده، كه امروز براى ما هست.

فهم قسمت اخير اين كتاب، يعنى باب تداوى، بسيار دشوار است. در اينجا نيز فكر تاريك و 
انشاء ناروان مؤلف موجب ابهام مطلب شده است، بعالوه فهميدن بسيارى از اصطالحات فنى 

آن نيز امروزه براى ما كم و بيش دشوار است. بر طبق اصول طب يونانى، استعداد هر بدن 
بنسبت درجات طبايع چهارگانه برودت، حرارت، رطوبت، يبوست مختلف ميگردد. اما 

ايرانيان اين قاعده يونانى را باقسام گوناگون تحريف كرده اند، تا با اصول ديانت زردشتى، 
كه علت همه امراض و معايب را تأثير ارواح خبيثه ميداند، مطابق آيد. سردى و خنكى، كه 

از اين علت پديد ميآيد، بزعم آنان دو مرض بود، كه بايستى بدن را از آن نگاهدارند. 
كيفيت احوال خون را مربوط بقوه حياتى آن ميدانستند، اگر خون واجد نيروى حياتى بود، 

 طبيب حاذق ميتوانست دواهاى مفيد بدهد و مريض را بهبودى بخشد. تركيب 

______________________________ 
  را ببينيد.49، باالتر ص 38، 16، 6)- فقره 1(



)2-(Zarathushtrotum  

 .41- 42)- ايضا، 3(

 .31، ص 1، مقايسه شود با دارمستتر، زند اوستا، ج 15)- ايضا، فقره 4(

 554ايران در زمان ساسانيان، ص: 

اغذيه را نيز شايان توجه تام ميدانستند. خوراك بايستى بقدر كافى رطوبت (يعنى عنصر 
آب) داشته باشد، تا آثار مضره خشكى را برطرف كند، و بحد كافى حرارت (عنصر آتش) 

داشته باشد، تا برودت را دفع نمايد؛ بزعم آنان هوايى كه در خوراك است، در هواى 
خالصى، كه در تركيب مزاج هست، جذب ميگردد، و ماده خاكى غذا با عنصر خاك، كه 

در تركيب مزاج هست، آميخته ميشود. صحت بدن بسته بخوردن غذايى است، كه خوب 
 .»1 «تركيب شده باشد، بشرط آنكه اعتدال نگاهدارند

 شباهت بعضى از نكات مندرجه در آن كتاب را با طب هندى دريافته و واضح »2 «كازارتلى 
 كرده است.

چون در قرن پنجم نسطوريان از كشور روم طرد شدند و به بين النهرين و ايران پناه آوردند، 
مدارس مخصوص عيسويان تشكيل گرديد، كه تدريس طب در آنها رواج داشت. 

مشهورترين مدرسه طب مدرسه گندى شاهپور است، كه پس از انقراض ساسانيان نيز باقى 
 ماند، و در قرون نخستين اسالمى مركز مهم علم طب بشمار ميرفت.

از ميان مردمان ممتاز عهد خسرو اول، يك نفر بنظر ما در اين مورد قابل ذكر ميآيد و او 
رئيس اطباء شاهى برزويه معروف است. از آثار او ترجمه هايى موجود است، كه خودش 

نوشته، و ابن المقفع آن را در مقدمه نسخه عربى كليله و دمنه، كه شاهكار برزويه است، قرار 
داده و ما از اين پس در باب كليلگ و دمنگ سخن خواهيم راند. ترجمه احوال اين طبيب 

 :»3 «بزرگ چنين شروع ميشود



______________________________ 
 .49- 52)- ايضا فقره 1(

)2-(Casartelli  و ما بعد.314ص  

) عبارتى آورده 159، ص 1. ترجمه، ج 78)- بيرونى در كتاب الهند (چاپ زاخو، ص 3(
 al -Muqaffa( L .Opera-است كه عباس اقبال در رساله ابن المقفع خويش و گابريلى 

d .lbn  مجله مطالعات شرقىRiv .degli Studi Orientali - 
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 بود، و مادر از خاندان علماء دين زردشت. و اول نعمتى كه »1 ««پدر من از لشگريان 
 بر من تازه گردانيد دوستى پدر و مادر بود، و شفقت ايشان بر حال من؛ »2 «خدايتعالى 

چنانكه از فرزندان ديگر مستثنى بودم و بمزيت تربيت و ترشح مخصوص شدم و چون سال 
عمر بهفت رسيد، مرا بر خواندن علم طب تحريص نمودند، و چندانكه اندك مايه وقوف 

افتاد و فضيلت آنرا بشناختم، برغبتى صادق و حرصى غالب در تعلم آن مى كوشيدم، تا بدان 
صنعت شهرتى تمام يافتم و در معالجه بيماران متهدى شدم. آنگاه نفس خويش را ميان چهار 

كار، كه تكاپوى اهل دنيا از آن نتواند گذشت. مخير گردانيدم؛ وفور مال و لذات حال و 
 ذكر ساير و ثواب باقى. و پوشيده 

______________________________ 
) توجه ما را بآن جلب كرده اند. بيرونى گويد ابن المقفع در ترجمه «كليله و 203، ص 13ج 

دمنه» فصل برزويه را افزوده است، تا در اذهان اشخاصى، كه ايمان آنها ضعيف است، توليد 
شك كند، پس آنگاه آنان را بمذهب مانى دعوت نمايد. در مقدمه سخنى از مذهب مانى در 

ميان نيست. اما از طرف ديگر همچنانكه بعد خواهيم ديد، دور از تمايل بآن مذهب نيست. 
چيزيكه حائز اهميت است، اينستكه بيرونى ميگويد، ابن المقفع مقدمه را افزوده و بعبارت 

ديگر ميخواهد بگويد مقدمه در اصل پهلوى موجود نبوده است. ولى بيرونى نمى گويد، كه 



مقدمه را ابن المقفع جعل كرده است. در واقع آثار عهد خسرو بطورى در اين قسمت ديده 
ميشود و بقدرى اشارات راجع بآن؟؟؟ دربر دارد، كه يكنفر مصنف قرن هشتم ممكن نيست 
آنرا ساخته باشد. و در نظر من صحت آن قابل ترديد نيست. ابن المقفع شرح حال برزويه را 
بقلم خود او، كه بعنوان كتاب مستقلى وجود داشت، ترجمه كرده و در ترجمه كليله و دمنه 

خود داخل نموده است. ممكن است، همانطور، كه نلدكه (مترجم «مقدمه برزويه» از روى 
متن ابن المقفع بزبان آلمانى) و گابريلى فرض كرده اند، ابن المقفع آزادانه در شرح برزويه 
تصرفاتى كرده باشد، اما مفاد فصلى كه ابن المقفع در ابتداى كليله و دمنه قرار داده، حتما 

 بقلم برزويه نوشته شده است.

 )- يعنى اساوره، اسواران.1(

 )- اوهرمزد يا يزدان.2(
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نماند كه علم طب بنزديك همه خردمندان و در همه دنيا ستوده است و در كتب طب 
آورده اند: كه فاضل ترين اطبا آنست، كه بر عالج از جهت ثواب آخرت مواظب نمايد، كه 
بمالزمت آن سيرت نصيب دنيا هر چه كاملتر بيابد و رستگارى عقبى مدخر گردد، چنانكه 
غرض كشاورز در پراكندن تخم دانه باشد، كه قوت اوست، اما كاه كه علف ستور است، 

خود بتبع حاصل آيد. در جمله بر اين كار اقبال تمام كردم و هر كجا بيمارى نشان يافتم، كه 
در وى اميد صحت بود، معالجه او بر وجه حسبت كردم و چون يك چندى بگذشت و 

طايفه از امثال خرد را در مال و جاه بر خويشتن سابق ديدم، نفس بدان مايل گشت و تمنى 
مراتب اين جهانى بر خاطر گذشتن گرفت و نزديك آمد، كه پاى از جاى برود. با خود 
گفتم اى نفس ميان منافع و مضار خويش فرق نميتوانى كردن و خردمند چگونه آرزوى 

چيزى كند، كه رنج و تعب آن بسيار باشد و انتفاع و استمتاع از آن اندك. و اگر در عاقبت 
كارها و هجرت سوى گور فكرتى شافى واجب دارى حرص و شره اين عالم فانى بر تو 



بسرآيد و قوى تر سببى در كارهاى دنيا مشاركت مشتى دون عاجز است، كه بدان مغرور 
گشته اند. از اين ناصواب درگذر و همت بر اكتساب ثواب آخرت مقصود گردان، كه راه 

مخوفست و رفيقان ناموافق و رحلت نزديك و هنگام حركت نامعلوم، زينهار در ساختن 
توشه آخرت تأخير جائز نشمرى، كه بنيت آدمى چون آوندى ضعيف است ... چون بر اين 

سياقت در مخاصمت نفس مبالغت نمودم براه راست بازآمد و برغبتى صادق و حسبتى بى ريا 
 .»1 «رو بعالج بيماران آوردم ...»

 بر من »2 ««... تا بميامن آن درهاى روزى بر من گشاد. گشت و صالت و مواهب پادشاهان 
متواتر شد و پيش از سفر هندوستان و پس از آن انواع دوستكامى و نعمت ديدم و بجاه و مال 

 .»3 «از امثال و اقران بگذشتم ...»

______________________________ 
)- نلدكه؛ ترجمه و تفسير مقدمه برزويه كتاب كليله و دمنه (نوشته هاى انجمن علمى 1(

  و ما بعد.11)، ص 1912اشتراسبورگ 

 )- يعنى شاهنشاه و شاهزادگانى، كه با عنوان شاهى حكومت ميكردند.2(

 .14)- نلدكه، مقدمه برزويه، ص 3(
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 از اين باب شامل نمونه مختصرى از معلومات طبى عهد ساسانى است از »1 «عبارت ديگرى 
اينقرار: «در كتب طب چنين مى شود، كه آبى كه اصل آفرينش فرزند آدم است، چون برحم 

 و آنرا در حركت آرد، تا »2 «پيوند دو بآب زن بياميزد و تيره و غليظ شود، يادى پيدا آيد
همچون آب پنير گردد، پس مانند ماست شود آنگاه اعضاء قسمت پذيرد و روى پسر سوى 

پشت مادر باشد و روى دختر سوى شكم مادر و دستها بر پيشانى و زنخ بر زانو و اطراف 
چنان فراهم و منقبض، كه گويى در صره بسستى و نفس بحيلت ميزند. زير آن گرمى و 



گرانى شكم مادر و زير او انواع تاريكى و تنگى، چنانكه بشرح آن حاجت نباشد و چون 
مدت درنگ او سپرى شود و هنگام وضع حمل و تولد فرزند باشد، بادى بر رحم مسلط شود 
و فوت حركت در فرزند پيدا آيد، تا سر سوى مخرج گرداند و از تنگى مخرج آن رنج بيند، 

كه در هيچ شكنجه آن صورت نتوان كرد و چون بزمين آمد، اگر دستى نرم بر وى نهند يا 
 اين »4 «نسيمى خنك بر وى وزد، درد آن با پوست باز كردن برابر باشد در حق بزرگان».

 .»3 «عبارت مخصوصا جالب توجه است، زيرا آثارى از طب هندى در آن ديده مى شود

خسرو با روحانيان زردشتى متحد شد تا مزدكيان را چاره كند، لكن نه طبقه روحانيان، و نه 
 طبقه اشراف، در عهد او بقدرت سابق خود دست نمى يافتند.

خسرو اول بال شك زردشتى بوده، و از ساير پادشاهان ساسانى اين امتياز را دارد، كه در 
مسائل مذهبى جمود و تعصب نداشته و نسبت بعقايد مختلفه دينى و مذاهب فلسفى وسعت 

مشربى نشان ميداده است. عيسويان را در مؤسسات عام المنفعه استخدام مى كرد و در اين 
 كار ترديدى بخويش راه نميداد پس از تأسيس شهر

______________________________ 
  و ما بعد.22)- ايضا ص 1(

 )- ايرانيان از كلمه «باد» عنصر هوا را نيز اراده ميكردند.2(

 )- اطالع هرقل به نلدكه.3(

 )- از ترجمه كليله بهمرامشاهى گرفته شد. (مترجم)4(
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رومگان، فرقه يعقوبى را اجازه داد، كه انجمنى تشكيل دهند و جاثليقى انتخاب كنند. 
. وانگهى عيسويان ايران »1 «عيسويان ايرانى مدتهاى مديد اين محبت خسرو را بخاطر داشتند

در آن موقع دچار بحران سختى شده بودند. آنها نيز بتقليد زردشتيان، برخالف قوانين مذهبى 



 جاثليق عيسويان شده 540خود، بمزاوجت با اقارب عادت كرده بودند. ماربها، كه در سال 
، بر ضد اين امر، كه خالف شرع نصارى بود، كوششى فوق العاده كرد. در آغاز »2 «بود

جنگ ايران و روم موبدان موبذ داذ هرمزد بآزار عيسويان پرداخت: مخصوصا بعضى از 
اشراف را، كه بديانت عيسى گرويده بودند، مورد تعقيب قرار داد. شدت جنگ ايران و روم 
هم بر آتش تعصبات دينى دامن مى زد و شاه، گرچه اين آزارها را قبول نداشت، لكن محض 

 اغماض و تحمل مى نمود. ماربها بحبس افتاد و نزديك بود اعدام »4» «3 «رعايت سياست 
 شود.

چندى بعد، چون عيسويان پاى از دائره احتياط بيرون تر كشيدند، مغان سعى نمودند، كه كار 
ماربها را يكسره كنند. موقع اين شخص بسيار خطرناك شده بود، و شركت عيسويان در 

شورش انوشگزاد، بر وخامت حال او افزود. لكن خسرو «ماربها» را آزاد كرد و مأمور نمود، 
كه همكيشان خود را از يارى انوشگزاد منصرف گرداند، و او در اين مأموريت، بيش از 

 آنچه انتظار ميرفت، توفيق حاصل نمود

  بامضاء رسيد، عيسويان آزادى مذهبى يافتند562چنانكه ديديم در معاهده صلحى، كه بسال 
. ظاهرا ترجمه قسمتهاى از عهد عتيق بزبان پهلوى، كه قطعاتى از آن در تركستان چين »5«

  در برلن محفوظ»6 «بدست آمده، و اكنون در موزه ولكركونده 

______________________________ 
 ، يادداشت.162)- نلد، طبرى، ص 1(

. چند سال قبل از آن ماربها از قسطنطنيه 348؛ مقايسه شود با باالتر، ص 175)- البور، ص 2(
فرار كرده بود. از ترس اينكه مبادا كشته شود. زيرا كه از افكار عقايد نسطوريه خوددارى 

 ).167كرده بود، (البور، ص 

  و بعد.176)- البور، ص 3(



  و بعد.187)- البور، ص 4(

  را ببينيد.396)- باالتر، ص 5(

)6-(Volkerkunde  
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است، متعلق بعهد خسرو اول است. قطعات مزبور، كه از روى متن سريانى ترجمه شده، براى 
 .»1 «مطالعه زبان و خط پهلوى اهميت بسيار دارد

، كه ظاهرا همان شخصى است، كه در زمان »2 «يك نفر عيسوى موسوم به پولوس پرسا
، مطران نصيبين بود، مختصرى از منطق ارسطو را براى »3 «جاثليقى يوسف جانشين ماربها

شاه بزبان سريانى ترجمه كرده و عقايد مختلفى را، كه راجع بخدا و عالم هست، بطريق ذيل 
؛ «بعضى بيك خدا قائلند، و برخى بخدايان بسيار عقيده دارند. جماعتى »4 «بيان نموده است 

گويند خدا صفات متضاد دارد، و برخى منكر آن صفات در خدا هستند. جمعى معتقدند كه، 
خدا بر همه چيز قادر است، و گروهى انكار مى كنند، كه بر همه چيز باشد. جماعتى گويند 

دنيا و ما فيها را او آفريده، و بعضى انكار ميكنند، كه او خالق تمام چيزها باشد. برخى معتقد 
 بحدوث؟ و گروهى معتقد بقدم عالمند ...»

بعقيده كازارتلى نويسنده شرح فوق عقايد جاريه ايرانيان عهد خود را ذكر كرده است. على 
اى حال، همينقدر، كه در كتابى كه مخصوص مطالعه خسرو بود، پولوس اين قبيل مسائل را 

 آورده، و مطالب ديگر راجع بآراء فالسفه بر آن 

______________________________ 
 و بعد پس از 869، ص 1910)- ر ك آندرآس، گزارش اجالسات آكادمى علوم پروس، 1(

 ) بچاپ 1933)گزارش آكادمى پروس،  K .Barrمرگ آندرآس قطعات مزامپررا بار



)2-(Paulus Persa  

)3-( 

Mercati, Per la vita e gli scristi di Paolo il persiano, Rome; 1899 

 .166ر ك البور، ص 

 از ترجمه 2- 3، ص 4، ج  Land ,Anecdote Syriaca)- الندر، روايات سريانى 4(
 التين؛ كازارتلى، فلسفه دينى مزديسنان در زمان ساسانيان-

 

La philosophie religieuse du mazdeisme, sousles Sassanides. 

 و بعد ميتوان تصور 17)، ص 1933 (14، مجله مطالعات شرقى، ج  P'Kraus. كروس 1ص 
 كرد، كه خسرو اول بزبان سريانى آشنا بوده باشد.
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افزوده، و تا حدى مدعى تفوق فلسفه بر دين شده، ميتوانيم چنين نتيجه بگيريم، كه انوشروان 
ببعضى از افكار فالسفه، كه چندان بمذاق موبدان خوش نمى آمده، توجه داشته است. 

آگاثياس صريحا اين مطلب را تصديق كرده، ولى چنانكه شيوه يونانيانى است، كه نسبت 
بپادشاهان خارجى سخن ميرانند اين مسئله را با تحقير غرورآميزى بيان نموده است: اين 

مورخ در انوشروان غير از صفات جنگجويى و لشكرآرايى چيزى را نمى پسنديده، و بر آن 
است كه چنين پادشاهى، كه همه اوقات را صرف مسائل سياسى و نظامى مى كرده، هرگز 

نميتوانسته است در ظرايف ادبى و معانى رقيقه يونان و روم خوض و استفاده كند، خاصه كه 
وسيله استفاده او ترجمه كتب يونانى بوده بزبانى، كه بعقيده او «فوق العاده فقير و خشك» 

 طبيب و حكيم سريانى معلم فلسفه انوشروان بوده، و آگاثياس »2 «. اورانيوس »1 «بوده است 



 اين مرد را جاهلى سترك و شيادى بزرگ ناميده، او را در وقاحت و سخافت شبيه نرسيتس 
، كه در ايلياس هميروس مذكور است، ميداند و گويد انوشيروان موبدان را جمع »3«

مى كرد، تا در تكوين جهان و نظاير آن معنى بحث كنند، مثال: آيا عالم نامتناهى و ابدى 
 .»4 «است، آيا جهان را علتى يگانه است و مانند اينها

از قيودى، كه براى ساير مذاهب غير نصارى در كشور روم قائل شده بودند، ميتوان قياس 
كرد، كه دربار ايران نسبت بآزادى مذاهب داراى چه عقيده و مقام عالى بوده است. در نتيجه 

 افتاد، و تعدياتى كه بحكما كردند، هفت تن از 529تعطيل مدرسه فلسفه آتن، كه در 
فيلسوفان يونان به تيسفون پناه آوردند، و مورد عنايت تام و پذيرايى خاص شاهنشاه شدند. 

  سوريابى، سنيلبقيوس »5 «نام آنان از اينقرار است: دمسقيوس 

______________________________ 
. اين مورخ گويد: جمعى مدعى هستند، كه خسرو 28)- آگاثياس، كتاب دوم، بند 1(

 تصنيفات ارسطو و افالطون را بسيار دوست ميداشته.

)2-(Uranios  

)3-(Thersites  

 .29، بند 2)- ايضا، كتاب 4(

)5-(Damascrns  
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، هرمياس فنيقى، ديوجانوس »3 «، پريسكيانوس لودى »2 « يوالميوس فروگى »1 «كيليكيايى 
 فنيقى، ايسيدوروس غزى. اين دانشمندان پس از چندى از كار خود پشيمان شدند.



عادات ايرانيان بنظر آنان درشت و ناماليم آمد، و از خشونتهايى كه ديدند آزرده شدند، و از 
تعدى اشراف بزيردستان دلتنگ گشتند، و ناخشنود از ايران رخت بربستند. با وجود اين، 

خسرو نسبت باين حكما كمال عالقه نشان داد و بحمايت آنان برخاست، و در عهدنامه، كه 
 .»4 «با قيصر روم بست، شرط كرد، كه اين فضال را از بازگشت باوطان خويش منع نكنند

اگر در زمان انوشروان فرهنگ يونانى در ايران حياتى جديد يافت، از طرف ديگر فرهنگ 
هندى نيز در ميان ايرانيان رواج گرفت، و در نفوس مؤثر شد. بنابر روايتى كه در كتاب 

پهلوى ماذيگان ى چترنگ (رساله شطرنج)، كه از عهد ساسانيان مانده، مندرج است، در 
زمان پادشاهى خسرو اول بازى شطرنج از هند بايران رسيد. از جمله كتب هندى، كه بزبان 

پهلوى ترجمه شده، داستانى است بودايى، كه امروز در دست نيست، ولى مفاد آن از پهلوى 
بعربى نقل شده و فعال موسوم به بلوهروبوذاسف است. مانده، مندرج است، در زمان 

  بازى شطرنج از هند بايران رسيد.»5 «پادشاهى خسرو اول 

از اين كتاب نسخه بزبان سريانى درآمد و چون بيونان رسيد، قصه از آن اقتباس كردند، كه 
» است، و چند قصه از قصص قرون وسطى نيز مأخوذ از »7 « و يواسف »6 «موسوم به «بريام 
 . از آن مشهورتر كتاب كليلگ و دمنگ »8 «اين كتاب است 

______________________________ 
)1-(Simplicios  

)2-(Eulamios  

)3-(Periscianos  

 .30- 31، بند 2)- ايضا، كتاب 4(

) بر اين عقيده است، كه اين 28، ص 3، هرتسفلد (گزارش باستان، ج 77)- باالتر، ص 5(
 بازى قبل از خسرو اول هم در ايران معمول بوده است.



)6-(Bariam  

)7-(Yoasaph  

 .57؛ رزنبرگ، يادداشتهاى ادبيات پارسى (زردشتى) ص 5)- نلدكه، مقدمه برزويه، ص 8(
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 است. برزويه سابق الذكر اصل اين »1 «است، كه مأخوذ از اصل سانسكريت بنام پنكاتنترا
. قصه ها و افسانه هايى، كه در »2 «نسخه را از سفر هند با خود آورده، به پهلوى ترجمه نمود

، گواهى ميدهد، كه چقدر مردم »3 «ميان ايرانيان راجع بطريق كشف اين نسخه رايج شد
اينكشور كتاب مزبور را اهميت ميداده اند. تقريبا در همان ايام بزبان سريانى نيز نقل شد و 

چندى بعد ابن المقفع آنرا بزبان عربى آورد (و ترجمه حال برزويه را بقلم خود او بصورت 
ديباچه بر آن افزود)، سپس رودكى آنرا بفارسى نظم كرد و ساير شعراى ايران نيز آنرا با 

 مختصر تحريفاتى بشعر در آوردند يا مأخذ حكايات خود قرار دادند.

حال كه مختصرى از جريان امور دينى و فلسفى عهد خسرو اول را بنگارش آورديم، الزم 
است بتحقيق بشرح حال برزويه طبيب بازگرديم. در اين شرح مطالبى راجع به حيات بشرى 

و امور اجتماعى و اخالق حميده مندرج است، كه حكايت از تشويق و اشتياق يك روح 
 حقيقت جويى ميكند، كه هر سو در پى مقصود خويش ميرود و نمييابد.

در اين مشروحه عباراتى است راجع به اختالف مذاهب و نلدكه بر آن كه اينعبارترا ابن 
المقفع افزوده است، زيرا كه تناسب آن با احوال عهد ابن المقفع بيش از زمان برزويه است. 
ولى اگر توجهى بآراء گوناگون عهد انوشيروان بكنيم، و توجه اين شهريار را بعقايد فلسفى 

 ذكر نموديم، بخاطر »4 «زمان در نظر آوريم، و مخصوصا عباراتى را، كه از پولوس پرسا
 .»5 «داشته باشيم، بهيچوجه بعيد نمى بينيم، كه مطالب مذكور از قلم برزويه جارى شده باشد



______________________________ 
)1-(Pancatantra  

 )- اواخر مقدمه برزويه.2(

  و بعد.629 و ما بعد؛ ثعالبى، ص 444، ص 6)- فردوسى، چاپ مهل ج 3(

)4-(PaulusPersa  

)- در باب صحت، انتساب اين قسمت از مقدمه به برزويه من عقايد خود را در خطابه، كه 5(
  ايراد نمودم. اظهار داشته ام پول كروس (مجله 1932در پاريس در سال 

 563ايران در زمان ساسانيان، ص: 

«خالف ميان اصحاب ملتها هر چه ظاهرتر بعضى بطريق ارث دست در شاخى ضعيف زده 
طائفه از جهت متابعت پادشاهان و بيم جان پاى بر ركنى لرزان نهاده و جماعتى از بهر حطام 
دنيا و رفعت منزلت ميان مردمان دل در پشتوان پوسيده بسته و تكيه بر استخوان توده كرده و 
اختالف ميان ايشان در معرفت خالق و ابتداء خلق و انتهاء كار بينهايت هر چه ظاهرتر بود و 
رأى هر يك بر اين مقرر، كه من محقم و خصم من مبطل و مخطى با اين فكرت در بيابان 

تردد و حيرت يك چندى بگشتم و در فراز و نشيب آن لختى پوييدم البته نه راه سوى مقصد 
بيرون توانستم بر دونه بر سمت راه حق دليلى نشان يافتم. بضرورت عزيمت مصمم گشتم، بر 
آنكه علماء هر صنف را به بينم و از اصول و فروع معتقد ايشان استشكافى كنم و بكوشم تا به 

يقينى صادق دلپذير بدست آيد. اين اجتهاد بجاى آوردم و شرايط بحث اندر آن برعايت 
رسانيدم و هر طايفه كه ديدم در ترجيح دين و تفصيل مذهب خويش سخنى ميگفتند و گرد 

تقبيح ملت و نفى حجت مخالفان ميگشتند. بهيچ تأويل بر پى ايشان نتوانستم رفتن و درد 
خويش را درمان نيافتم و روشن شد كه بناى سخن ايشان بر هوى بود و هيچ چيز نگشاد كه 

ضمير اهل خرد آن را قبول كردى». برزويه پس از اينگونه تفكرات گويد رأى من بر عبادت 



قرار گرفت، لكن «با خود گفتم اگر بر دين اسالف بى ايقان و تيقن ثبات كنم، همچون آن 
جادو باشم، كه بر آن نابكارى مواظبت مينمايد و بتبع سلف رستگارى طمع ميدارد و اگر 
ديگر بار در طلب ايستم عمر وفا نميكند، كه اجل نزديك است و اگر در حيرت روزگار 

گزارم فرصت فائت گردد و ناساخته رحلت بايد كرد، صواب آنست، كه بر مواظبت و 
 مالزمت 

______________________________ 
 و بعد) همين مالحظات را نموده است و مانند 14، ص 1933، 14ايتاليايى مطالعات شرقى، 

من شباهتهاييكه بين تفكرات برزويه و پولوس پرسا موجود بوده، ذكر كرده است. مقايسه 
 در «جشن نامه فريدريش گيزه  G .Kingeشود با كلينگه 

 

Festschrift Friedrich Giese 

 .140- 51، ص 1941، مجلد مخصوص  Die Welt des Islamsجهان اسالم 

 564ايران در زمان ساسانيان، ص: 

 .»1 «اعمال خير، كه زبده همه اديان است اقتصار نمايم»

اين نتيجه كه برزويه از بحث خود حاصل كرده، بسيار پرمعنى است، زيرا از اين جهان 
مخالف اصول اساسى ديانت زردشتى است، لكن عيسويان و گنوستيكها و مانويان و 

مزدكيان بقدرى در باب زهد و ترك دنيا بحث كرده بودند، كه رفته رفته اذهان زردشتيان 
. نفوذ فكر هندى، كه بزرگترين و عاليترين نماينده آن برزويه است، »2 «هم انس گرفته بود

 نيز بر آن عوامل افزوده شد.

استقبال پرشورى، كه از نتيجه ممتاز فكر هندى، يعنى كتاب كليلگ بعمل آمد، بآن سبب 
بود، كه در عرضه كردن مطالب اخالقى شبيه آن نوع از ادبيات بود، كه ايرانيان عهد خسرو 



. اين كتب عاميانه اهميت »4» «3 «بسيار دوست داشتند، يعنى اندرزها يا كتب پند و نصيحت 
مخصوصى دارد از اين لحاظ كه بوسيله آن ميتوانيم سير تكامل حكمت زردشتيان را در 

 «آخر قرن» تمدن ساسانى دريابيم.

براى تكميل آنها ميتوان از رساله دادستان مينوگ ذى خرد، و ارداى ويراز نامه و كتب 
 مذهبى ديگر، كه اصل آنها مربوط بزمان خسروان است، مطالبى اخذ كرد.

 . فضيلت در معرفت »5 «اينك ذيال عبارتى چند از كتب مذكور نقل ميكنيم 

______________________________ 
 .3، مقايسه شود با ص 15)- نلدكه؛ مقدمه برزويه، ص 1(

 .174)- مقايسه شود با باالتر، ص 2(

 .76)- باالتر ص 3(

 .74)- باالتر ص 4(

 )- در موقع استناد به پندنامه ها و اندرزها اختصارات ذيل را بكار خواهيم برد:5(

آذربد اندرزى آذربد (چاپ پشوتن سنجانا، گنج شايگان و غيره)، خسرو- اندرزى خسرو 
(، بزرگمهر- پندنامك  Dhabhar(ايضا)، اوشتر اندرزى اوشترى داناگ (چاپ دبهر

وزرگمهر (پشوتن چاپ پشوتن سنجانا، گنج شايگان؛ جاماسپ- متون پهلوى چاپ 
 و بعد)؛ زردشت پندنامك ى زردشت (چاپ فريمان)، مينوخرد- 75جاماسپ اسانا، ص 

 مينوگ ى خرد، ارداى ويراز- ارداى ويراز نامگ.
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 در ميان فضايل احسان حائز »1 «است زيرا كه: خرد و دانش منشاء صفات حسنه بشرند
. محسن عادل است و ميداند كه اجراى تنبيه و سياست جايز نيست »2 «نخستين مرتبه است 



، و ميداند كه حتى با دشمنانى، كه با ما در »3 «مگر آنگاه كه حقيقتا جرم ثابت شده باشد
. بايد مالى را كه از راه نيكو و كار شريف »4 «حال مبارزه هستند، بايد بعدالت رفتار كرد

بچنگ آمده است، بمستحقان انفاق كرد. حياتى، كه با اين اعمال نيكو زينت يافته باشد، با 
. نيكى بحيوانات سودمند يكى از اصول باستانى »5 «بهجت و آسايش بفرجام خواهد رسيد

. ارداى ويراز در سفرى كه بجهنم كرد، مردى ديد، كه همه تن دچار »6 «مزديسنان است 
شكنجه است مگر پاى راست. پرسيد، گفتند اين مرد در مدت عمر هيچ كار نيكى نكرد، 

 .»7 «مگر روزى، كه با اين پاى راست، دسته گياه بنزد گاو وزرا افكند

 فعاليت و مراقبت دو فضيلت است، كه مخصوصا مورد سفارش قرار ميداده اند.

. هر روز بامداد بسيار »8 «مردى، كه در كارها كوشا و دقيق است، غريق افتخارات ميشود
. چابكى و هوشيارى وسيله توانگرى است و »9 «زود بايد برخاست و بكار روزانه پرداخت 

 بايد مالى را كه از اين طريق بدست ميآيد، براى سود ابناى نوع بكار برد،

______________________________ 
 .57- 68 جاماسپ، 22)- بزرگمهر، پشوتن، 1(

 .223. 24، جاماسپ 115، بزرگمهر، پشوتن 4 ر 37)- مينوخرد، 2(

 .69)- آذربذ، 3(

 .52 ر 2)- مينوخرد، 4(

 .213- 14 و 71- 72، جاماسپ 100 و 29)- بزرگمهر، پشوتن، 5(

 .9)- زردشت، 6(

، نگارش ديگر در سپندنسك بوده است، ر ك وست، متون پهلوى، 32)- اراداى ويراز، 7(
 .350، ص 1ج 



 .79- 80، جاماسپ، 33)- بزرگمهر، پشوتن، 8(

 .98)- آذربذ، 9(

 566ايران در زمان ساسانيان، ص: 

. اما هر چند توانگرى مطلوب است، فقر »1 «خانه ها، و تنورها، و كاروانسراها، ساخت 
. آنكس، كه بدبختى ها و رنجهايى كه »2 «شرافتمندانه بر ثروتمندى غير عادالنه ترجيح دارد

از جانب اهريمن و ساير موجودات شرير بر او وارد مى شود، با شكيبايى و بردبارى تحمل 
، مخصوصا كسى كه آرزوهاى نفس را بقوه عزت »3 «ميكند، شايسته ثنا و ستايش است 

نفس مى كشد، و خشم را با صبر و حسد را با بيم، و زشت نامى و شهوت را با خرسندى و 
 .»4 «خوى ستيزه جويى را با انصاف و عدالت فرومينشاند، سزاوار تمجيد است 

كف نفس تنها وسيله است، كه شخص را بكسب فضايلى ميرساند، كه زيور حيات بشرى 
 محسوب مى شود. بايد پيوسته بمهربانى سخن گفت و در برابر مخاطب چهره را دژم نكرد

. »7 «. تهمت بدتر از جادوگرى است »6 «، زيرا كه ادب و ماليمت عنوان خلق نيكو است »5«
. هر كه دامى مى نهد، نخست خود در »8 «هرگز نبايد بفكر انتقام بود و بكسى بدى روا داشت 

 .»9 «آن افتد

 ، و از گفتار در حين »10 «بايد در غذا حد اعتدال را نگاهداشت، تا تن سالمت ماند

______________________________ 
 .5 ر 93)- مقايسه شود با اراداى ويراز 1(

 .4 ر 15)- مينوخرد 2(

 .31 ر 39)- مينوخرد 3(

 .139- 40. جاماسپ 72)- بزرگمهر، پشوتن 4(



 .85)- آذربذ، 5(

 .63- 64، جاماسپ، 25)- بزرگمهر، پشوتن، 6(

 .11 ر 2)- مينوخرد 7(

 .45)- آذربذ 8(

 .108)- آذربذ، 9(

 .82 ر 2)- مينوخرد، 10(
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. شراب اگر باندازه خورند، تن را بسى سود دهد زيرا »1 «خوردن و آشاميدن خوددارى كرد
كه حرارت تن را بيفزايد و گوارش را آسان كند، فكر و حافظه را تيز و حواس و زبان را 

. آنكس، كه بدخصلت است، چون شراب نوشد، »2 «روان، و زندگانى را مطبوع نمايد
. »3 «تندخو و شرير و ستيزه كار شود، و بآزار زن و فرزندان و غالمان و مالزمان برخيزد

 .»4 «افراط در شراب موجب سستى تن و جان است 

اندرز آذربذ حاوى نصايح عملى است مثل: هرگز نبايد راز خود را بزبان گفت و با احمقان 
بحث كرد، و نبايد چيزهاى شنيده را چنان بازگوييم، كه پندارى ديده ايم. و در موقع 

نامناسب نبايد خنديد. خواسته خويش را در برابر مردمان حسود نبايد عرض كرد پيش از 
گفتار بايد انديشيد زيرا كه سخن نينديشيده گفتن، چون آتش است، كه ويران كند. نبايد 

دشمن را چون دوست جديد پنداشت، زيرا كه دشمن مار است، اگر صد سال بگذرد 
دشمنى از ياد نبرد، ولى بايد دوست قديم را دوست جديد نمود چه دوست كهن چون 

 شراب است، هر قدر سال بر او بگذرد، لطيف تر و گواراتر گردد.



غم و شادى جهان شايسته اعتنا نيست. جهان را چون كاروانسرايى بايد دانست، كه مردمانرا 
 . اينها عباراتى است، كه رباعيات عمر خيام »5 «بدان راه گذر افتد

______________________________ 
 2، فقره 9، فصل 9 (سكاذم نسك)، و كتاب 37، فقره 43)- دينكرد، كتاب هشتم، فصل 1(

 .435(سوذگرنسك). مقايسه شود با باالتر ص 

 .36- 38 ر 16)- مينوخرد، 2(

 .30- 35 ر 16)- مينوخرد، 3(

، دينكرد، كتاب نهم، 33، اوشنر 111. مقايسه شود با آذربذ، 49- 63 ر 16)- مينوخرد، 4(
  (سوذگرنسك).7- 11فصل هفتم. فقره 

 چاپ پشوتن سنجانا، متعلق بپندنامه بزرگمهر 160- 169. فقره 169)- بزرگمهر، پشوتن 5(
نيست ولى در حقيقت يكى از هفت اندرزيست، كه وست ذكر كرده است ر ك وست، فقه 

 .6اللغه؛ همچنين ر ك فريمان، پندنامه زردشت، ص 
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 را بياد ميآورد.

خطابه هايى، كه پادشاهان ساسانى در روز جلوس ايراد ميكردند، از حيث بيان شبيه اندرزهاى 
سابق الذكر است، و در تواريخ رسمى زمان متن اين خطابه ها را با مختصر تغييرى ثبت 

مينمودند. همچنين نامه منسوب به تنسر هم، كه از آثار عهد انوشيروان است، بسبك اندرزها 
 شباهت دارد.

فلسفه رايحه اندرزها مبتنى بر اساس ديانتى است. معذالك شيوع اين رساالت بمنزله آغاز 
آزادى افكار است و چندان براى روحانيان قشرى مفيد واقع نشده است. روحانيان زردشتى 



هر روز قدمى واپس مى رفتند و ديگر قدرت سابق را نداشتند كه بتوانند در برابر جريانهاى 
جديد سدى بكشند. تعديات ديانتى تا حدى تخفيف يافت. در محافل دانشمندان حكمت 

عملى بر احكام دينى پيش گرفت. با توسعه افق و انبساط افكار جديد، رفته رفته دامنه شك 
وسعت يافت. سادگى افسانه هاى باستانى، كه در اجزاء كيش مزديسنى وارد بوده، تدريجا 

حتى علماء دين را هم ناراحت و مشوش نمود. ناچار تاويالت استداللى براى حكايات مزبور 
پيش آوردند و از راههاى عقلى در اثبات آنها كوشيدند. در مباحثه، كه يكى از مغان با 

 عيسوى كرده، چنين گفته است: «ما بهيچ وجه آتش را خدا نمى دانيم، بلكه »1 «گيورگيس 
بوسيله آن خدا را مى ستاييم، چنانكه شما بوسيله خاج او را عبادت مى كنيد». گيورگيس، كه 

، در پاسخ چند عبارت از اوستا برخواند، كه در آن ها آتش را »2 «خود از مرتدان ايرانى بود
چون خدايى نيايش كرده اند. آن مغ پريشان شد و براى اينكه مغلوب بشمار نيايد گفت: «ما 
آتش را مى پرستيم از اين رو، كه با اوهرمزد از يك طبيعت است». گيورگيس پرسيد: «آيا 

هر چه در اوهرمزد هست در آتش هم موجود است؟» مغ جواب داد: «بلى.»: گيورگيس 
گفت: آتش نجاسات و مدفوع اسب و هرچه را بيابد ميسوزاند، پس اوهرمزد هم، كه از 

 همان طبيعت است، اين چيزها را

______________________________ 
)1-(Giwargis  

  را ببينيد.436)- نام ايرانى او مهران گشنسب بود؛ باالتر ص 2(
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 .»1 «ميسوزاند؟». چون سخن بدينجا رسيد، مغ بيچاره از جواب عاجز ماند

در تحت تأثير افكار جديد، آن خوش بينى نخستين، كه بنيان دين زردشتى و محرك مردمان 
بكار و كوشش بود، پژمرده و گسيخته شد. ميل بزهد و ترك، كه در فرقه هاى ايرانى 

مخالف آيين زردشت رواجى بسزا داشت، رفته رفته وارد آيين زردشتيان نيز شد و بنيان اين 



) عبارت ذيل، كه بكلى منافى با اصول ديانت 46ديانت را برانداخت. در اندرز اوشنر (اندرز 
زردشتى است، ديده ميشود و ظاهرا مأخوذ از عقايد مانويه است: «جان موجود است، ولى 

 اين تنست كه فريب ميدهد».

در اين وقت عقيده زروانيان، كه در عهد ساسانى شيوعى يافته بود، موجب شد، كه مردمان 
اعتقاد بجبر پيدا كردند، و اين بمنزله زهرى جانگزاى بود، كه روح مزديسنى قديم را از پاى 

. زروان خداى قديم، پدر اوهرمزد و اهريمن بود، و او را نه فقط زمان نامتناهى »2 «درآورد
مى دانستند، بلكه اسم ديگرش «قضا» بود. در رساله كه مكرر از آن نام برده ايم، و لحن 

 «خرد آسمانى يا روح »3 «زروانى دارد، يعنى داذستان ى مينوگ ى خرذ آمده است، كه:
حكمت چنين فرمايد: مرد هر چند صاحب عقلى قوى و دانشى نيرومند باشد با قضا، برنتواند 

آمد، زيرا كه چون قضاى محتوم مردى را سعيد يا شقى كرد، دانا از كار فروماند، و نادان 
بدانديشه در كار چست و چاالك گردد، كم دالن دلير، و دليران كم دل شوند، مردم كوشا 
كاهلى گيرند و كاهالن بكوشش درآيند.» اما در اين رساله بكلى منكر تأثير كوشش انسان 

 اين رساله، كوشش و عمل هم در مقابل قضا وزنى دارد، و اين 22نشده اند، زيرا بنابر فصل 
 . باين ترتيب عقيده جبرى رواج گرفت »4 «وزن در آخرت در كفه ميزان نهاده خواهد شد

______________________________ 
 .109)- هوفمان، ص 1(

)- عقيده اختيار در دين زردشتى را ويليمز جكسن در رساله خود موسوم به «تتبعات 2(
 و ما بعد) مورد بحث قرار 219. ص 1928)نيويورك  Zoroastrian Studiesزردشتى»

 داده است.

 .4- 7 ر 23)- 3(

 .130- 131، ص 1931)- ر ك تاواديا، مجله هند و ايران، 4(



 570ايران در زمان ساسانيان، ص: 

و جبر موجب سستى اعتقاد شد و اين نكته را در رساله موسوم به شكند گمانيك ويژار 
، بطريق ذيل بيان »1 «(توضيحى كه شك و گمان را براندازد)، كه بعد از ساسانيان نوشته شده 

 كه منكر وجود خداى تعالى هستند، برآنند، كه هيچ »2 «كرده اند: «طايفه موسوم به دهرى 
تكليف دينى بر آنان وارد نيست و مكلف بعمل خير نيستند. اما راجع بسخنان بى اساسى، كه 

 ميگويند، اين يكى را براى نمونه درين جا مى آوريم.

گويند اين عالم با حوادث گوناگونى، كه در آن رخ ميدهد، و تركيب اجسام، و ترتيب 
اعمال، و تضاد اشياء، و اختالط عناصر با يكديگر، همه ناشى از تحوالت زمان نامتناهى 
است، و مدعيند، كه نه براى عمل نيك پاداشى هست، و نه براى گناه كيفرى نه بهشتى 

هست، نه دوزخى، نه چيزى كه انسان را بعمل نيك يا كار زشت بكشاند، و نيز گويند، كه 
 .»3 «جز ماديات چيزى در عالم نيست، و روح وجود ندارد»

در خاتمه گوييم: اسباب پيشرفت اسالم در ايران متعدد است؛ از آن ميان سببى نفسانى است، 
كه فى الجمله در كتب اخالقى عهد انوشروان آثار آن پديدار، و بهتر از همه از خالل افكار 

 برزويه طبيب آشكار است، و برزويه يكى از فاضلترين 

______________________________ 
 .1- 8 ر 6)- 1(

 )- يعنى پيروان عقيده قدم زمان.2(

)- در اين عبارت كلمه دهرى را بر مردمان آزاد فكر اطالق كرده اند و آقاى تاواديا (مجله 3(
) از روى همين جمله معتقد شده است، كه مراد يكى از 132، ص 1931هند و ايران، 

فرقه هاى عهد ساسانى نيست، زيرا كه لفظ دهرى مشتق از كلمه دهر دهر عربى است، بمعنى 
 زمان و مال و بخت و مصنفين اسالم هم يكى از فرقه ها را بنام دهريه خوانده اند.



مسلما نكته، كه آقاى تاواديا ذكر كرده. صحيح است، اما باعتقاد من لفظ دهر در عبارت 
بوده، كه در اصل وجود داشته است، و مصنف  Zurvanighمذكور ترجمه كلمه زروانيگ 

كتاب مذكور مقصودش رد يكى از فرقه هاى عصر خود بوده، كه در جنبه مادى عقايد 
زروانيه افراط روا ميداشته اند. اما ما حقيقة نميدانيم آيا زروانيه در عهد ساسانيان نيز افكار 

 مادى را تا باين پايه رسانده بودند يا نه.

 571ايران در زمان ساسانيان، ص: 

مردمان و يكى از بزرگترين متفكران آن قرنى است، كه پس از آن دولت ساسانى منهدم و 
 منقرض گرديد.

ما دين زردشتى را از دو طريق مختلف ميشناسيم، يكى از راه اوستاى فعلى و كتب دينى 
پهلوى، كه بعد از ساسانيان برشته تحرير آمده است، ديگر از راه كتب اجانب، كه راجع باين 

شريعت در زمان ساسانيان مطالبى نوشته اند. اين دو طريق با هم تفاوت هايى دارند، ولى از 
 .»1 «مطالب مذكور سبب اختالف آنان را درمييابيم 

شريعت زردشتى، كه در زمان ساسانيان دين رسمى كشور محسوب ميشد، مبتنى بر اصولى 
بود، كه در پايان اين عهد بكلى ميان تهى و بى مغز شده بود. انحطاط قطعى و ناگزير بود. 

هنگامى كه غلبه اسالم دولت ساسانى را، كه پشتيبان روحانيان بود، واژگون كرد، روحانيون 
دريافتند، كه بايد كوشش فوق العاده براى حفظ شريعت خود از انحالل تام بنمايند. اين 

كوشش صورت گرفت. عقيده بزروان و اساطير كودكانه را، كه بآن تعلق داشت، دور 
انداختند و آيين مزديسنى را، بدون شايبه زروان پرستى، مجدا سنت قرار دادند. در نتيجه 

قصصى كه راجع بتكوين جهان در ميان بود، تبديل يافت. پرستش خورشيد را ملغى كردند، 
تا توحيد شريعت اوهرمزدى بهتر نمايان باشد، مقام ميثر (مهر) را طورى قرار دادند، كه 

موافق با مهريشت عتيق باشد. بسى از روايات دينى را يا بكلى حذف كردند يا تغيير دادند و 
بخش هايى از اوستاى ساسانى و تفاسير آن را، كه آلوده بافكار زروانيه شده بود، در طاق 



نيسان نهادند، يا از ميان بردند. اين نكته قابل توجه است كه يشت هاى مربوط بتكوين كه 
خالصه آن ها در دينكرد باقى مانده، بقدرى تحليل رفته است، كه چند سطرى بيش نيست، و 

از آن هم چيزى مفهوم نميشود. همه اين تغييرات در قرون تاريك بعد از انقراض ساسانيان 
واقع شده است. در هيچيك از كتب پارسى اشاره بدين اصالحات نرفته است. اين شريعت 

اصالح شده زردشتى را چنان وانمود كرده اند، كه همان شريعتى است، كه در همه ازمنه سابق 
 برقرار بوده است.

______________________________ 
  و ما بعد.163)- ر ك باالتر ص 1(

 572ايران در زمان ساسانيان، ص: 

باين ترتيب روحانيان زردشتى با اسلحه استدالل توانستند با اهل ساير ديانات، حتى با 
مسلمانان، مجادله كنند. و در آغاز بهيچوجه مغلوب نشوند. اين روحانيان در رساله دفاعيه، 
كه نام برديم، يعنى در كتاب شكند گمانيك ويژار، با كمال مهارت قدم بميدان مباحثه و 
مجادله نهادند. از اين تاريخ زروانيه يكى از فرق دينى زردشتى محسوب شد و شهرستانى 
هم، كه در قرن دوازدهم ميالدى عقايد ملل و نحل عالم را ذكر نموده، آن طايفه را باين 

 عنوان شناخته است.

*** سلطنت خسرو اول يكى از درخشنده ترين دوره هاى عهد ساسانى. ايران چنان عظمتى 
يافت، كه حتى از عهد شاهپوران بزرگ نيز درگذشت، و توسعه دامنه ادبيات و تربيت 

معنوى اين عهد را كيفيت مخصوص بخشيد. اما بايد ديد اوضاع مادى و احوال اجتماعى و 
معنوى قوم ايرانى در آن زمان بر چه منوال بوده است. از يك طرف رواياتى در دست است 

از مورخان بيزانسى آنعصر، كه كم وبيش از روى عداوت نوشته اند، و از طرف ديگر 
توصيفاتى مبالغه آميز در منابع عرب و ايرانى ديده ميشود، كه خسرو انوشروان را نمونه 

عدالت جلوه ميدهند. با مطابقه اين منابع، و در نظر گرفتن تمايالت راويان آنها و قصص 



مختلفه كه نقل ميكنند، و با همراه كردن جزئياتيكه از طريق غير مستقيم ميتوان بدست آورد، 
ممكن است صورتى از ايران عهد انوشيروان ترتيب دهيم. اين صورت اگر چه ضعيف و 

مشوش است، لكن كشور ايران، كه پس از فتنه مزدكيان در حال نقاهت بوده، و در زير سايه 
 انوشروان بتقويت بنيه خويش مى پرداخت، تا حدى نشان ميدهد.

اصالحات خسرو در امور ماليه بى شبهه بيشتر بنفع خزانه دولت بوده تا بنفع رعيت. طبقه عامه 
مثل قرون گذشته با نادانى و تحمل مصائب ميزيست. فيلسوفان رومى، كه بايران پناه آوردند، 
بزودى آزرده شدند. مقام اين اشخاص در حكمت به پايه نبود، كه بتوانند بيطرفانه بعادات و 

رسوم يك قوم بيگانه نظر كنند، انتظار داشتند، كه در كشور پادشاهى فيلسوف چون 
 انوشروان چيزهاى ديگر به بينند. مسلما

 573ايران در زمان ساسانيان، ص: 

چون اين اشخاص از حقايق علم نژادشناسى و روان شناسى نژادى آگاه نبوده اند، طبعا از 
بعض رسوم ايرانيان، مثل قواعد ازدواج و معامله با اموات رنجيده خاطر شده اند. اما تنها اين 
علت نبود، كه زندگى در ايران را براى آنان ناگوار كرد، بلكه بيشتر از اصول طبقاتى ايران، 

و فاصله كه ميان طبقات موجود بود، و تنگدستى عامه منزجر شدند. «صاحبان قدرت 
 .»1 «بزيردستان ستم ميكردند و اعمال دور از انصاف و انسانيت مرتكب ميشدند»

نجبا و اشراف، كه از بحرانى سخت بيرون آمده، و گروهى از آنان عرضه هالك شده 
بودند، در پرتو حمايت شاهنشاه جانى تازه گرفته، مطيع و آرام گشتند، فقط تا حدى از فكر 

تند و خوى تجددپرور خسرو نگرانى داشتند. نجباى درجه دوم در امالك خود روزگار 
مى گذراندند و تمشيت امور ادارى محلى را بعهده داشتند، و ظاهرا آسوده و متنعم تر از 

 ديگران بودند.

ميتوانيم بگوييم، كه مصائب عمومى و بدبختى هاى اجتماعى در عهد انوشروان كمتر از ادوار 
سلف بوده، ولى مردم بيشتر آنرا حس ميكرده اند، زيرا كه بيشتر فكر مى نموده اند. اينك 



قسمتى از شرحى را، كه برزويه در مقدمه كليله و دمنه راجع بترجمه احوال خود نگاشته، در 
اين جا مياوريم. اين حكيم در پايان تأمل و تفكر در سرنوشت بشر و تكليف او در اين عالم 

باين جا رسيده است، كه بهترين راه ها زهد و ترك دنيا است. گفتار برزويه بهترين آيينه 
 .»2 «افكار زمان او بشمار ميرود

«... در اين روزگار تيره، كه خيرات بر اطالق روى بتراجع نهاده است و همت مردمان از 
تقديم حسنات قاصر گشته، با آنچه ملك عادل انوشيروان كسرى بن قباد را ثبات رأى و علو 

 همت و كمال مقدرت و صدق لهجت و شمول عدل و

______________________________ 
 .30 ر 2)- آگاثياس، 1(

 و ما بعد. احتمال قوى ميرود، كه ابن مقفع در نقل شكايتهاى 24)- نلدكه، برزويه، ص 2(
برزويه پزشك مخصوص خسرو اول، قدرى جنبه بدبينى آنرا مؤكد ساخته باشد و از مصائب 
زمان خود چيزى بر قول برزويه افزوده باشد، ولى هيچ دليلى در دست نداريم بر اينكه اساس 

 اين شكايات نوميدانه از قلم برزويه تراوش نكرده باشد.

 574ايران در زمان ساسانيان، ص: 

رأفت و افاضت جود و سخاوت و اختيار حكمت و اصطناع حكما و ماليدن جباران و تربيت 
خدمتكاران و قمع ظالمان و تقويت مظلومان حاصل است، مى بينيم كه كارهاى زمانه ميل 

بادبار دارد و چنانستى كه خيرات مردمان را وداع كردستى و و افعال ستوده و اقوال پسنديده 
مدروس گشته و عدل ناپيدا و جور ظاهر و لوم و دنائت مستولى و كرم و مروت متوارى و 

دوستيها ضعيف و عداوتها قوى و نيكمردان رنجور و مستذل و شريران فارغ و محترم و مكر 
و خديعت بيدار و وفا و حريت در خواب و دروغ مؤثر و مثمر و راستى مهجور و مردود و 

حق منهزم و و باطل مظفر و مظلوم محق، ذليل و ظالم مبطل، عزيز و حرص غالب و قناعت 



مغلوب و عالم غدار و زاهد مكار، بدين معانى شادمان و بحصول اين ابواب، تازه روى و 
 خندان».

 575ايران در زمان ساسانيان، ص: 

 فصل نهم آخرين سلطنت بزرگ 

هرمزد چهارم- خصال او- ادامه جنگ با روم شرقى- شورش وهرام چوبين- خلع هرمزد و 
قتل او- بر تخت نشستن خسرو دوم- شاهى وهرام چوبين- جنگ داخلى- استمداد خسرو از 
قيصر- شكست و فرار و قتل وهرام چوبين- شورش و عصيان و ستهم- سلطنت خسرو دوم- 
جنگ ديگر با روم- اخالق خسرو دوم- كاخ هاى سلطنتى (دستگرد، «قصر شيرين»)- نقوش 

طاق بستان- عجايب دستگاه خسرو- زنان او- تجمالت و ظرايف دربارى- عطرها و 
خوراكها- جامهاى مزين- موسيقى- احوال مسيحيان- خلع و قتل خسرو و جلوس كواذ دوم 

 شيرويه.

 جانشين خسرو اول شد، از بعضى جهات خلف الصدق پدر 579هرمزد چهارم، كه در سال 
خويش بشمار ميرفت. اگر درست مالحظه شود، او بيش از انوشيروان مستحق لقب «عادل» 

. همه تواريخ شرقى آن عهد »1 «بود. بلعمى صراحة گويد: «در عدالت از انوشيروان برتر بود»
در اين معنى متفقند، كه هرمزد نسبت بضعفا و مظلومين خيرخواه و نسبت ببزرگان سخت گير 
بود؛ لكن در همه اين منابع، بغض و محبت، دوستى و دشمنى بصورت عجيبى درهم آميخته 

 است.

______________________________ 
 .246، ص 2)- ترجمه زتنبرگ، ج 1(

 576ايران در زمان ساسانيان، ص: 



از اينجا ثابت ميشود، كه چون در آغاز دولت عرب خواسته اند خوذاى نامگ را صورت 
جديدى بدهند، اخبار را از منابع مختلف گرفته اند، كه بعضى حاكى از احساسات عامه رعايا 
و برخى متمايل باشراف و روحانيان بوده است. مثال طبرى نخست روايت هشام بن محمد را 

: هرمز بن كسرى هذا كثير- االدب ذانية االحسان الى الضعفا و »1 «نقل ميكند، كه گويد
المساكين و الحمل على االشراف فعادوه و ابغضوه و كان فى نفسه عليهم مثل ذلك ... و كان 

متحربا للسيرة فى رعيته بالعدل»، يعنى «هرمزد پسر خسرو پادشاهى با ادب و احسان و 
دوستدار ضعيفان و فقيران بود و بر اشراف سخت ميگرفت، پس در كين او ثابت شدند و او 

نيز كين آنان در دل گرفت ... حس دادگرى او در حق رعيت فوق العاده بود». پس طبرى 
دو حكايت نقل مى كند راجع بعدالت سخت و تزلزل ناپذير هرمزد، كه بيشتر مورخان عرب 

و ايران آن را در كتب خود آورده اند. آنگاه از روى مأخذ ديگرى طبرى هرمزد را چنين 
. «و قيل ان هرمز كان مظفرا منصورا ال يمديده اال شى اال ناله و كان مع »2 «وصف ميكند

 و كان مقصيا االشراف و انه قتل »3 «ذلك اديبا اريبا واهيا ردى النية قد نزعه اخواله االتراك 
من العلماء و اهل البيوتات و الشرف ثالثه عشر الف رجل و ستائه رجل و انه لم يكن له راى 

. بلعمى در ترجمه اين عبارت گويد: «اما عيب او آن »4 «اال فى تالف السفله و استصالحهم»
بود، كه مردمان بزرگ را خرد داشتى و حق ايشان نشناختى و درويشان و حقيران را 

برگزيدى و هر كس كه بر ضعيفى ستمى كردى او را بكشتى تا بشمار آمدى سيزده هزار 
كس از بزرگان و مهتران بدين سبب كشته بود و بدين سبب درويشان او را زشت داشتندى و 

 مهتران او را دشمن.»

______________________________ 
 .264، نلدكه، ص 988)- ص 1(

 .267، نلدكه، ص 990)- ص 2(

، 403)- مادر هرمزد دختر خاقان تركان بود، كه خسرو بزنى گرفته بود، ر ك ص 3(
 .2يادداشت 



 ) عين عبارات عربى از طبرى (چاپ مصر) گرفته شد. مترجم 4(

 577ايران در زمان ساسانيان، ص: 

اصل اين دو روايت يكى است، اما بيان آنها متفاوت است، در روايت اخير ذكرى از عدالت 
 او نشده است.

، كه جز جنبه خصومت نسبت بقيصر، چيزى در هرمزد نميديده اند، او »1 «نويسندگان رومى 
را بچشم بدبينى نگريسته و پادشاهى ظالم و خودخواه و بدسگال و بيرحم نسبت به رعايا 

قلمداد كرده اند. بالعكس، عيسويان ايران نام اين پادشاه را بنيكى ياد نموده اند، زيرا كه در 
قبال سختگيرى هيربذان نسبت بنصارى، هرمزد چنين فرموده است: «همچنانكه تخت ما 

نميتواند فقط بر دو پايه پيشين بايستد و از دو پايه پسين بى نياز باشد، دولت ما نيز با رنجش و 
انزجار رعاياى عيسوى و ساير ملل متنوعه كشور برپاى نتواند ماند. پس بايد كه از آزار 

عيسويان دست بداريد، و در كارهاى نيكو كوشا باشيد، تا نصارى و پيروان ساير اديان اعمال 
 . يشوع يبه »2 «نيك شما را ببينند، و بستايش شما همزبان شوند، و بدين شما روى آورند»

، كه باجازه پادشاه حائز مقام جاثليقى شد، بسيار مورد توجه شاهانه بود بوسيله دادن اخبار »3«
 .»4 «راجع بحركات لشكر روم خدمات شايان بدولت ايران مينمود

 هرمزد در سياست تأسى بپدر ميكرد، ولى اعتدال و احتياط پدر را نداشت.

وسعت مشربى، كه در امر دين اظهار ميكرد، كينه و عداوت روحانيان زردشتى را باو متوجه 
ميساخت؛ با وجود اين معلوم نيست، كه طبقه روحانى در انقالبى، كه هرمزد را از تخت و 

زندگى محروم كرد، بطور مؤثرى شركت جسته باشند. موبدان نتوانستند در اين انقالب 
بقدرت سابق خود نائل آيند. اما طبقه نجبا را بايد محرك اصلى اين شورش دانست. 

انوشروان اين طبقه را در قيد اطاعت بسته بود و تا حدى هم حس غرور و كبر اشراف را 
 راضى نگاه ميداشت، ولى هرمزد از اين تدبير



______________________________ 
 )- مناندرس و تئوفيالكتوس.1(

 .268، نلدكه، ص 991)- طبرى، ص 2(

)3-(Isho yabh  

 .201)- البور، ص 4(

 578ايران در زمان ساسانيان، ص: 

غفلت كرد و عداوت آن طايفه موجب بدبختى او شد. در منابع شرقى نام چند تن از وزراء و 
اعيان مذكور است، كه بفرمان هرمزد شربت هالك نوشيده اند؛ از جمله موبدان موبد 

زردشت بود. مردمان چنين پنداشته اند، و تئوفيالكتوس نيز شنيده است، كه علت عداوت 
هرمزد نسبت باشراف اين بود، كه پيشگويان او را از وقوع شورشى خبر داده بودند، كه او را 
از تاج و از زندگى بى بهره خواهد ساخت؛ اين حكايت را مورخان شرق با آب و تاب بسيار 

روايت نموده اند. هرمزد فاقد عظمت و تسلط انوشروانى بود، و آن شخصيت فائقى، كه در 
هر موقع احترام و اطاعت پادشاه را در دلها جاى ميدهد، نداشت. بارى شورشهايى، كه 

موجب بر باد رفتن تاج و تخت هرمزد شد، نتيجه تأسيسات نظامى انوشروان بود. اين 
تأسيسات تأثيرى وخيم كرد و فتنه هائى چند برانگيخت، كه شورش عهد هرمزد مقدمه آنها 

 محسوب است.

 هنگام جلوس هرمزد گفتگوى مصالحه بين ايران و روم جريان داشت.

 مذاكرات شروع شد، لكن نتيجه حاصل نگرديد. 581هرمزد آن را برهم زد. ديگر بار در 
پس جنگ دوام يافت، اما سرداران ايران بفتحى شايان نايل نيامدند، كارآمدترين سرداران 

، از مردم رى، پسر وهرام گشنسب، از دودمان بزرگ »1 «ايران وهرام، كه ملقب به چوبين 
مهران بود، فرماندهى قادر، و محبوب سربازان خويش، و پر از كبر و ادعا بود، و از اين 



حيث شبيه بزرگان عهد ملوك الطوايفى قديم محسوب مى شد، پس از آنكه بر طوايف 
 فايق آمد و تركان را منهزم كرد، بفرماندهى كل نيروى »2 «مهاجم سرحدات شمال و مشرق 

ايران در برابر روميان نصب شد، لكن مغلوب گرديد. هرمزد با طرزى موهن او را از 
 فرماندهى خلع كرد. چون وهرام از لشگريان خود اطمينان داشت، رايت خالف 

______________________________ 
-  zopin) آنرا با لفظ ديلمى ژوپين 108، ص 1939)- مينورسكى (مجله پادشاهى، 1(

 بمعناى زوبين مقايسه ميكند. zopen'زپين 

 .83 و 65)- ر ك ماركوارت، ايرانشهر، ص 2(

 579ايران در زمان ساسانيان، ص: 

 كه از دودمان »1 «برافراشت. اين واقعه آتش فتنه را از هر سوى كشور مشتعل كرد. وستهم 
بزرگ اسپاهبذان بود و خويشاوند خانواده سلطنتى بشمار ميرفت (زيرا كه خال خسرو دوم 

 (بندوى) را از زندان پادشاه بيرون كشد. دو برادر »2 «بود)، موفق شد، كه برادر خود وندوى 
بكاخ سلطنتى درآمدند و هرمزد را خلع كرده بزندان افكندند، و كور كردند، و پسرش 

، بسلطنت برداشتند، خسرو در »4 « (يعنى مظفر) شد»3 «خسرو دوم را، كه بعد ملقب به ابرويز
 تاج بر سر نهاد. چندى 590اين وقت در آذربايجان بود، شتابان به تيسفون رفت و در سال 

بعد هرمزد را هالك كردند، بنابر رأى تئوفيالكتوس اين كار بامر خسرو واقع شد، و بعضى 
 .»5 «گويند خسرو رضايت ضمنى در قتل او داده بود

اما وهرام چوبين حاضر نبود، كه بفرمان پادشاه جديد درآيد؛ زيرا كه خود سوداى پادشاهى 
داشت. دودمان مهران مدعى بودند كه از نسل ملوك اشكانيند، و وهرام تكيه باين ادعا 

كرده، در دعوى خود ابرام نمود. در تاريخ ساسانيان چنين ادعايى تازگى داشت. از آنجا كه 
سپاه وهرام نيرومند بود، خسرو رو بهزيمت نهاد. وهرام فاتحانه بپايتخت درآمد، و على رغم 



جماعتى از بزرگان، بدست خود تاج بر سر گذاشت، و بنام خود سكه زد. در اين اثنا خسرو 
  درآمد.»6 «از سرحد روم گذشته، به پناه امپراطور موريكيوس 

دولت مستعجل بهرام چوبين (وهرام ششم) عبارت از يك سلسله شورش و فتنه بود. طبقه 
 روحانى و قسمتى از اشراف با او مخالفت داشتند، و تحمل 

______________________________ 
)1-(Visthm  

)2-(Vindoe  

)3-(Abharyez  

 )- بفارسى پرويز گويند.4(

، جنگهاى قيصر موريكيوس  Higgins، ر ك ميگنيس 588- 590)- راجع بوقايع سالهاى 5(
 .2. فصل  The persian War the Empernor Mauriceبا ايرانيان 

)6-(Maurikios  

 580ايران در زمان ساسانيان، ص: 

پادشاهى او را، كه از ميان خودشان برخاسته بود، نمى كردند. ولى از عقيده توده ايرانيان، 
يعنى طبقات عامه، اطالعى نداريم. يهود وهرام را حامى و نگاهبان خود شمرده، او را بمال 

مدد ميدادند. وندوى، كه دستگير و زندانى شده بود، بيارى چند تن از بزرگان رهايى يافت، 
و پيشرو مخالفان وهرام شد. اين توطئه بجايى نرسيد، رؤساى شورشيان را هالك كردند. 

وندوى بآذربايجان گريخت، و نزد برادر خود وستهم شد، كه بيارى خسروپرويز علم 
 برداشته بود.



قيصر موريكيوس خسرو را با سپاهى مدد كرد، بشرط آنكه شهرهاى دارا و مايفرقط 
 را، كه از روميان در جنگ گرفته بودند، بروم واگذارد. اين پيش آمد به »1 «(ميافارقين)

نتيجه مطلوب منتهى شد. بسى از بزرگان، كه هواخواه وهرام محسوب مى شدند، او را ترك 
كردند. پس از جنگهاى خونين، سپاه روم، و ارامنه اتباع موشل، و ايرانيانى، كه بخسرو 

پيوسته بودند، وهرام را در حوالى گنزك آذربايجان منهزم كردند. وهرام بتركان پناه برد، و 
. سرگذشت »2 «در بلخ بياسود، و در آن شهر چندى بعد ظاهرا بتحريك خسرو بقتل رسيد

پرحادثه وهرام چوبين در اذهان ايرانيان تأثيرى قوى كرده است، و موجد افسانه شيرينى 
، در »3 «بزبان پهلوى شده است، كه مطالب آن را مورخان عرب و ايران، خاصه فردوسى 

كتب خويش آورده اند. مؤلف گمنام اين روايت توانسته است، كه سرگذشت آن سردار 
بزرگ ناكام را با بيانى كافى مجسم و محسوس كند. بنابر قول او وهرام نه تنها در 

 لشكرستانى از قهرمانان 

______________________________ 
)1-(Martyropolis  

 )- منبع عمده راجع باين حوادث تاريخى است، كه تئوفيالكتوس نوشته است.2(

) بسيار مختصر 100 و 95روايت تاريخ سريانى موسوم به گمنام گويدى (ر ك باالتر ص 
 است.

)- نلدكه اول كسى است، كه توجه را نسبت باين افسانه جلب كرده است. (نلدكه، طبرى، 3(
 Studier fra Sprog -og و ما بعد در رساله كه بدانماركى نوشته ام (474ص 

Oldtidsforskning نكات عمده اين افسانه 75 )مطالعات در زبان و تاريخ قديم، شماره (
 را مجددا تنظيم كرده ام.

 581ايران در زمان ساسانيان، ص: 



 مشهور بشمار ميآمده، بلكه در خصال مردانه و اطوار شايسته داراى مقامى عالى بوده است 
»1«. 

، شادمان نشدند، زيرا كه »2 « اتفاق افتاد581موبدان چندان از بازگشت خسرو، كه در سال 
اين پادشاه از روم اين ارمغان را همراه داشت، كه نسبت باوهام و خرافات نصارى ميلى 

حاصل كرده بود، و مويد او در اين عقايد زنى عيسوى شيرين نام بود، كه سوگلى حرم او 
گرديد. با وجود اين كاميابى، خطرى، كه از جانب بزرگان خسرو را تهديد ميكرد، هنوز 
مرتفع نشده بود. شاه آن دو شخص را، كه در استرداد تاج و تخت بيش از همه باو يارى 
كرده بودند، يعنى وندوى و وستهم را، مورد خشم خويش قرار داد. در آغاز بپاداش اين 

ياورى درجات عاليه بآنان وعده داده بود. بنابر قول مورخان شرق خسرو وستهم را 
 بفرمانفرمايى 

 - سكه خسرو دوم 42شكل 

 (مجموعه مؤلف)

خراسان و بالد مجاور آن نصب كرد، ولى از خاطر نميبرد، كه وستهم و برادرش بر پدرش 
هرمزد شوريده اند، و بيم داشت كه عمل آنان در آتيه سرمشق ديگران شود. پس ببهانه 

وندوى را هالك كرد، لكن وستهم، كه از سرنوشت برادر عبرت گرفته بود، سر بطغيان 
برافراشت، و به وهرام چوبين تأسى كرده، تاج بر سر نهاد، و بيارى افواج ديلمى و 

جنگجويانى، كه در سپاه وهرام چوبين خدمت كرده بودند، مدت ده سال پايدارى كرد، و 
 در سلطنت خراسان باقى ماند. چنانكه از سكه هاى 

______________________________ 
 )- مقايسه شود با خاتمه اين كتاب.1(

 .3)- هينگينس، جنگ قيصر موريكيوس با ايرانيان، فصل 2(
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 نام »2 « و پريوگ »1 «او آشكار است، وى دو تن از پادشاهان كوشانى را، كه شاوگ 
داشتند، بفرمان خويش آورد. خسرو چون خبر طغيان وستهم را شنيد، هراسان و بيمناك شد، 

 نام او را تسلى داد و تشجيع كرد. عاقبت »3 «ولى يكى از اسقفهاى عيسوى سبهريشوع 
، مغلوب شد. »4 «وستهم پس از جنگها و دسيسه هايى، كه ما از جزئيات آن اطالعى نداريم 

خسرو اين سبهريشوع را بجاى يشوع يبه، كه بدرود جهان گفته بود، بمقام جاثليقى نصب 
 .»5 «كرد

 - سكه وستهم 43شكل 

 (مجموعه مؤلف)

 اتفاق افتاد، »6 «چند سال پس از اين واقعه قتل موريكيوس امپراطور روم، كه بدست فوكاس 
بهانه بدست خسرو داد، تا جنگى جديد با روم شروع كند. فوكاس بدست هرقل 

 خلع شد، ولى جنگ بپايان نرسيد. سرداران ايران در آسياى صغير فتوحاتى »7 «(هراكليوس)
 كرده، الرها، و انطاكيه، و دمشق را تسخير نمودند.

______________________________ 
)1-(Shavagh  

)2-(paryogh  83- 84 و 65ماركوارت، ايرانشهر، ص. 

)3-(Sabhrisho  

خواهر بهرام  Gurdiyagh)- طبق افسانه بهرام چوبين، وستهم بدست زنش گرديگ 4(
چوبين كشته شد. اين زن بعدها زن خسرو دوم شد. راجع بتاريخ عصيان وستهم ر ك نلدكه، 

  و بعد.478طبرى، ص 



  و بعد.209 و ما بعد؛ البور، ص 478)- نلدكه، طبرى، ص 5(

)6-(phocas  

)7-(Heraclius  

 583ايران در زمان ساسانيان، ص: 

. عاقبت اسكندريه و »1 «سپس اورشليم را گرفته، دار مقدس را از آنجا به تيسفون فرستادند
بعض نواحى مصر را فروگرفتند. اين قسمتها از عهد هخامنشيان ببعد از تصرف ايران خارج 

 ميالدى، قدرت و شوكت خسرو باوج تعالى رسيد. در 615. در اين تاريخ، يعنى »2 «شده بود
سرحدات شرقى مهاجمات پادشاهى، كه نسبش بهفتاليان مى پيوست، و تابع خاقان ترك بود، 

 ارمنى دفع شد و اين »3 «بپايمردى يكى از سرداران خسرو موسوم به سمبات باگراتونى 
. قسمتى از شمال غربى هندوستان طوق اطاعت شاهنشاه ايران »4 «پادشاه بخاك هالك افتاد

 .»5 «را بگردن نهاد، و وجود سكه هاى خسرو در اين نواحى شاهد اين مدعاست 

بزرگترين سرداران لشكر ايران دو تن بودند، يكى شاهين وهمن زاذگان، كه سمت 
 ،»7 « هم ميگفتند»6 «پادگوسپانى غرب داشت، ديگر فرخان، كه او را روميزان 

______________________________ 
) متن 1923 (بيروت 1، جزوه 9)- پل پيترس در انتشارات دانشگاه سن ژزف بيروت، ج 1(

 منتشر كرده 614عربى روايت عيسوى را راجع بتسخير بيت المقدس بدست ايرانيان در سال 
 است.

)- پاپيروسهاى پهلوى، كه در مصر يافته اند و اكنون در كتابخانه برلن، و وين، و مسكو، و 2(
اشتراسبورك گوتينگن، و اكسفورد از آنها نگاهدارى ميشود، مربوط بهمين زمان تسلط 

 طول كشيد. ر ك هانسن، پاپيروسهاى پارسى ميانه 629 تا 619ايرانيان بر مصر است، كه از 
 ).1938 (برلن 1937موزه هاى برلن، رساله آكادمى پروس 



)3-(Somdat Bagratuni  

  و بعد.66)- ماركوارت، ايرانشهر، ص 4(

 .33)- ماركوارت، ايرانشهر، ص 5(

)6-(Romezan  

 .4، يادداشت 24)- گمنام گويدى، ترجمه نلدكه، ص 7(

 584ايران در زمان ساسانيان، ص: 

. شاهين در آسياى صغير فتوحات بسيار كرد، »1 «و او داراى لقب شهروراز (گراز كشور) بود
و شهر كالسدون را در برابر قسطنطنيه بتصرف آورد؛ و پس از آن درگذشت؛ شايد هم 

. اما شهروراز: كه بالد عظيمه شامات و بيت »2 «بفرمان خسرو او را بهالكت رسانده اند
المقدس را گرفته بود، بمحاصره قسطنطنيه همت گماشت، ولى وسيله عبور از بسفور ورود 

 بساحل اروپايى را نداشت.

عاقبت، هراكليوس موفق شد، كه از پيشرفت سپاه فاتح ايران جلوگيرى كند. افواج شاهنشاه 
 شهر 623را بازپس راند. آسياى صغير و ارمنستان را فتح كرد و بآذربايجان درآمد، و در 

كنزك را تسخير، و آتشكده بزرگ آذرگشنسپ را ويران كرد. خسرو در موقع فرار از اين 
 شهر آتش مقدس را بهمراه برده بود.

در سالهاى بعد قوم خزر از نژاد ترك، كه در ظرف نيمه اخير قرن ششم در قفقاز مسكن 
 قيصر در اين وقت »3 «گزيده بودند، در بند را بچنگ آورده. با قيصر روم عقد مودت بستند

 كاخ سلطنتى را در دستگرد بتصرف آورد، 628لشكر ببين النهرين (ناحيه دجله) كشيد، و در 
و مهياى محاصره تيسفون شد. خسرو پايتخت را ترك كرده، خود را بمأمنى كشيد، و چيزى 



نگذشت، كه در اثناى شورشى، بدرود حيات گفت. تفصيل اين واقعه را بعد ذكر خواهيم 
 كرد.

اين است بطور خالصه كيفيت حوادثى، كه در عهد خسرو دوم اتفاق افتاد، يعنى شهريارى، 
كه خود را چنين ميخواند: «انسانى جاويدان در ميان خدايان و خدايى بسيار توانا در ميان 

 آدميان، صاحب شهرت، شهريارى كه با خورشيد طالع ميشود، و ديدگان شب عطا

______________________________ 
)- ظاهرا افسانه عربى عمر النعمان و پسرانش، كه در الف ليله مندرج است، مبتنى بر 1(

قصصى است، كه در باب فتوحات اين سرداران در افواه متداول بوده است، ر ك گرگوار، 
 ، سالنامه انستيتوى لغت و تاريخ شرق  Heros epiques meonnusپهلوانان گمنام 

 -et d'Histoire Orientales Annuaire de I'lnstitut de philologie 

 .1934)، بروكسل 1933- 34 (2، ج 

 .543، ص  II)- يوستى، فقه اللغه،2(

 .107)- ماركوارت، ايرانشهر، ص 3(

 585ايران در زمان ساسانيان، ص: 

. اين شاهنشاه دولت ايران را چند سالى بشوكت و جاللى رسانيد، كه تا آن »1 «كرده اوست»
وقت در دوره ساسانى بخود نديده بود. عبارتى كه طبرى در ستايش خسرو آورده، ناظر 

: «از همه پادشاهان در دليرى، و نفاذراى و فرط احتياط بيش بود. بنابر »2 «بهمين مطلب است 
آنچه از وى روايت كرده اند، در نيرو، و شهامت، و كاميابى، و جهانگشايى، و گرد آوردن 

خواسته و گنج و يارى بخت، و مساعدت روزگار كار او بجايى رسيد، كه هيچ پادشاهى 
 نرسيده بود، از اين رو او را پرويز خوانند، كه در عربى بمعنى «مظفر» است.



با وجود اين، جاى ترديد است، كه آيا خسرو دوم از حيث شجاعت شايسته چنين ستايشى 
بوده است يا نه. خسرو در مصافهايى، كه با وهرام چوبين داد، اين هنر خود را نتوانست 

باثبات برساند، و چون بر مركب سلطنت سوار شد، در جنگهاى گوناگون كشور وجود خود 
را هيچگاه بخطر نيفكند، و قدم در ميدان ننهاد. اما در باب احتياط او هم بايد گفت، كه بيشتر 
بصورت تدابير مزورانه بروز كرده است، كه منجر بقتل بزرگانى ميشد، كه وجودشان را مظنه 

 خطرى ميشمرد.

چه بخوبى ميدانست، كه هرچند وسعت قدرت او وابسته بتأسيسات لشكرى است، كه 
انوشروان داير نموده، ولى در همين تأسيسات خطراتى نهفته است، كه شاهنشاهى را تهديد 

ميكند. در سالف زمان امراء ملوك الطوايفى بعضى از سالطين ساسانى را عزل كرده، بجاى 
آنان شاهزادگان ساسانى مساعد با خود را بر سر سلطنت نشانده بودند؛ اما از عهد هرمزد ببعد 

سردارانى، كه افواج دائمى و قابل اعتماد در اختيار خود داشتند، دم از پادشاهى زدند، 
 نخست وهرام چوبين در اين ميدان پاى نهاد، پس آنگاه نوبت بوستهم رسيد.

بارى در تاريخ طبرى چند روايت مختلف ايرانى مى بينيم، كه از روى كمال دقت ضبط 
 شده، و بعضى از صفات خسروپرويز را ذكر ميكند، كه براى تكميل 

______________________________ 
 .8، بند 4)- تئوفيالكتوس، كتاب 1(

 .275، نلدكه، ص 995)- طبرى، ص 2(

 586ايران در زمان ساسانيان، ص: 

اطالع ما راجع بشخص اين پادشاه بسيار سودمند است. گويد: بخت و اقبال او را متكبر و 
مغرور كرد، خودخواهى و استبداد و آزمندى او بنهايت رسيد، و چشم طمع بمال و ثروت 

مردم دوخت. يكى از مردان بيگانه را، كه پسر سمى؟ بود، و نام ايرانى گرفته، فرخزاد يا 



فرخان زاد خوانده ميشد، بگر آوردن خراج پس افتاده برگماشت، و او ظلم بى پايان مى كرد، 
و اموال رعيت را مى گرفت. اين قبيل كارهاى خسرو، كه موجب صعوبت زندگى مردم شد، 

. و نيز طبرى گويد: «خسرو مردمان را حقير ميشمرد، و چيزهايى »1 «خلق را بر او بددل كرد
را خوار ميداشت، كه هيچ شهريار عاقلى خوار نميدارد. در جرم و عصيان ببارى تعالى بجايى 
رسيد، كه برئيس نگاهبانان خاصه خود زاذان فرخ فرمان داد، تا همه زندانيان را، كه عددشان 

، هالك كند. زاذان فرخ در اجراى امر تعلل كرد، و امرار وقت »2 « تن مى رسيد36000به 
نمود، و در حضور خسرو عذرها آورد). از اين گذشته، خسرو مى خواست افواجى را، كه از 

 .»3 «هرقل شكست يافته بود، بقتل آورد

اگر هرمزد چهارم ببزرگان سختگيرى ميكرد، و رعيت را مينواخت، خسرو پرويز بالعكس، 
براى آكندن گنج، هم رعايا و پيشه وران را ميآزرد، هم بزرگان را رنجيده خاطر ميكرد. از 

فرط بدگمانى و كينه ورى، اين شهريار همواره مترصد فرصت بود، تا خدمتگزاران مظنون و 
خطير را از دم تيغ بگذراند. نخست چنان كه گفتيم از وندوى و وستهم بدگمان شد، و 

شخص اخير زحمت بسيار براى او فراهم كرد. پس نوبت به مردان شاه، پاذگوسپان نيمروز 
 رسيد، كه از خدام باوفاى 

______________________________ 
 .352، نلدكه، ص 1041)- طبرى، ص 1(

)- حاجت بذكر نيست، كه اين عدد نيز مانند عده بزرگانى، كه بدست هرمزد چهارم 2(
كشته شده اند (ر ك ص اين كتاب)، مبالغه آميز است. زاذان فرخ را ميتوان احتمال داد، كه 

 همان فرخ زاد باشد.

 .356، نلدكه، ص 1043)- طبرى، ص 3(

 587ايران در زمان ساسانيان، ص: 



او بود. بنابر قصه، كه در كتب آمده، منجمان خسرو را گفته بودند، كه مرگ او از جانب 
نيمروز است، و اين نكته خسرو را نسبت بمردانشاه، كه فرمانروايى مقتدر بود، بدگمان كرد. 

پس بر آن شد، كه او را بهالكت رساند، ولى چون خدماتش را بخاطر آورد، مصمم شد، كه 
فقط به بريدن دست راست او اكتفا كند، تا در نتيجه اين سياست از اشتغال بخدمات عاليه 
كشورى بازماند. چون سياست اجرا شد، خسرو خواست با دادن مال بسيار او را راضى و 

خوشدل كند، ولى مردانشاه گفت بجاى مال خواهشى دارم، و آن اين است، كه سرم را از 
تن جدا كنيد، زيرا كه در چنين وضع شرم آورى زندگى بر من حرام است. بارى بر- فرض، 
كه تفصيل اين قصه صحيح نباشد، قدر متقن اين است، كه پرويز مردانشاه را بهالكت رساند 

 .»1 «و فرزند او مهرهرمزد يا نيوهرمزد را در دشمنى خويش ثابت قدم كرد

پس آنگاه نوبت بديگرى از بزرگان رسيد، يزدين نام، كه دين نصارى داشت. تاريخچه اين 
 مرد شرح مفيدى از احوال اجتماعى آن عهد بشمار است.

خانواده او، كه اصال سريانى بود، در كرخاى بيث سلوخ (كركوك فعلى) امالك پهناور 
 داشت. اين يزدين ظاهرا در ديوان خراج داراى مقامى عالى بوده است.

او را مقام واستريوشان ساالر دادند، و وصول عشريه را باو محول كردند. هنگام لشكركشى 
همراه سپاه ميرفت، تا از غنيمت جنگ و خراج رعيت پيوسته خزانه را سرشار بدارد. گويند 

. يزدين نظير اين جهدى را، كه در انباشتن »2 «هر بامداد هزار سكه زر بخزانه مى فرستاد
. از اين »3 «خزاين پادشاه بكار مى بست، در حمايت همكيشان خود نيز مبذول مى داشت 

 جهت مورخان عيسوى از او جانبدارى كرده،

______________________________ 
 .29 و بعد؛ بى نام گويدى، نلد كه، ص 379 و بعد، نلدكه، ص 1058)- طبرى، ص 1(

 ، يادداشت.384)- نلدكه، طبرى، ص 2(



 .29)- تاريخ بى نام گويدى، نلدكه، طبرى، ص 3(

 588ايران در زمان ساسانيان، ص: 

از استفاده ها و حيف و ميلهايى، كه براى پر كردن كيسه خويش ميكرد، چشم پوشيده در 
ستايش احسان و قوت ايمان او داد سخن داده اند. يزدين صومعه را، كه شيرين محبوبه خسرو 

، و «در همه جهان كليساها و ديرها »1 «بنا نهاده بود، از خواسته و اثاثه گرانبها بى نياز كرد
ساخت مانند بيت المقدس آسمانى، كه چنانكه يوسف در چشم فرعون عزيز بود، يزدين نيز 

. در آنوقت، كه ايرانيان به »2 «در نظر خسرو عزت داشت، بلكه بيش از يوسف محبوب بود»
بيت المقدس دست يافتند، يزدين غنيمتى گزاف به تيسفون فرستاد، منجمله از چيزهائيكه در 
انظار عيسويان بسيار عزت داشت، قطعه از دار عيسى بود، كه خسرو آنرا با تشريفات عظيمه 

در گنج تازه، كه در پايتخت ساخته بود، قرار داد. يهود بيت المقدس، كه موقع را براى 
كشيدن انتقام از عيسويان مغتنم شمرده، و كليسياها را آتش زده بودند، بنابر پيشنهاد يزدين و 
فرمان پادشاه بدار آويخته شدند، و اموال آنان ضبط شد. پس يزدين بعضى از كليسياها را از 

. منزلت اين واستريوشان ساالر دوامى نيافت. علت سقوط او معلوم نيست، »4» «3 «نو بنا نهاد
اما هنگاميكه سپاه هرقل بنواحى مغرب ايران روى نهاد، خسرو فرمان داد، تا يزدين را كشتند 
و زنش را در شكنجه نهادند، شايد بگويد، كه شويش گنجهاى گردآورده را در كجا نهفته 

 است.

نعمان سوم پادشاه اعراب حيره، كه بدين عيسوى گرويده بود، همچنين فداى كينه جويى 
خسرو شد. گويند هنگاميكه خسرو از پيش وهرام چوبين گريزان بود، نعمان را نزد خود 

 و 595خواند، و او فرمان نبرد، و از دادن دختر خود بخسرو امتناع ورزيد. در فاصله سنوات 
، خسرو نعمان را بزندان انداخت، و امارت از دودمان لخمى گرفته، به اياس طائى داد، و 604

 يكنفر بازرس ايرانى بر او گماشت،



______________________________ 
  حاشيه.358؛ نلدكه، طبرى، ص 471، ص 1، 3)- آسمانى، 1(

 .22)- تاريخ بى نام گويدى، ص 2(

  و بعد،24)- ايضا تاريخ بى نام گويدى، ص 3(

 .30)- ايضا، ص 4(

 589ايران در زمان ساسانيان، ص: 

 .»1 «كه در تاريخ او را نخويرگان مى نويسند

  گويد:»2 «قساوت قلب خسرو گاهى چاشنى مزاح دهشتناكى هم داشت. ثعالبى 

خسرو را گفتند، كه فالن حكمران را بدرگاه خوانديم و تعلل ورزيد. پادشاه توقيع فرمود 
كه: «اگر براى او دشوار است، كه بتمام بدن نزد ما آيد، ما بجزئى از تن او اكتفا مى كنيم، تا 

 كار سفر بر او آسانتر شود، بگوييد سر او را بدرگاه ما بفرستند».

در كتب عربى روايات مختلفى در باب محرميت شهروراز سردار لشگر در حضور خسرو 
 گويد، كه شهروراز فرمانده كل سپاه ايران در مقابل لشگر روم »3 «نقل شده است. جاحظ

بود، و خسرو باو نامه ها مى نوشت با اوامر متضاد، اين سردار چون از كيد خسرو انديشناك 
شد، بقيصر پيوست و راه را براى او باز كرد، كه تا نهروان پيش آمد. پس پرويز يكى از 

 از قتل نجات بخشيده بود، »4 «نصارى را بخواند، كه انوشيروان جد او را در روز قتل مزدك 
 و او را نسبت بخود صديق ميدانست.

پس او را نامه داد، كه در عصايى نهفته بودند و گفت نزد شهروراز بر. در اين نامه شهروراز 
 را فرمان داده بود، كه قصر قيصر را بسوزد و لشگريان او را هالك كند.



، و از كرده پشيمان شد، كه چرا »6 « بنهروان رسيد، بانگ ناقوسها شنيد»5 «چون نصرانى 
 بقيصر نصرانى خيانت كرده است. پس مستقيما بدرگاه امپراطور رفت، و راز

______________________________ 
 و 1015؛ طبرى، ص 10 ص 2 و يادداشت 13- 15)- تاريخ بى نام گويدى، نلدكه ص 1(

  و بعد.107 و بعد؛ رتشتين، ص 311بعد، نلدكه، ص 

 .689)- ص 2(

  بهمين داستان اشاره كرده است.227، ص 2؛ مسعودى در مروج، ج 180)- تاج. ص 3(

 )- در متن جاحظ بغلط بجاى مزدك، مانى ذكر شده است.4(

 )- بنابر قول مسعودى اسقفى، كه از خراجگزاران ايران بوده است.5(

چوبى بكار  Crecelle)- عيسويان مشرق زمين بجاى ناقوس براى دعوت بنماز و دعا6(
 مى بردند.

 590ايران در زمان ساسانيان، ص: 

را فاش كرده، عصا را باو داد. قيصر هراسان و بدگمان شد و پنداشت، كه شهروراز او را 
فريفته است. پس لشكر را بازپس برد، و خسرو، كه اين واقعه را پيش بينى كرده بود، باين 

 .»1 «ترتيب از دشمنى صعب رهايى يافت 

برجسته ترين صفات خسرو ميل بخواسته و تجمل بود. در سى و هشت سال ايام سلطنت خود 
) مالى، كه 607- 8گنجها آكند و تجمالت فراهم آورد. در سال هيجدهم سلطنت (سنه 

. كه اگر »2 « ميليون مثقال زر بود468خسرو بگنج جديد، خود در تيسفون نقل كرد، قريب 
 ميليون فرانك طال مى شود. از اين 375هر درهم. ساسانى را يك مثقال بگيريم، تقريبا معادل 

. »3 «گذشته مقدار كثيرى جواهر و جامه هاى گرانبها داشت، كه بيشتر از عجايب روزگار بود



بنابر تخمينى، كه خسرو بعد از سقوطش از مال و گنج خود كرده است و تفصيل آن بعدا 
خواهد آمد، دارايى او خيلى بيش از ميزانى بود، كه فوقا مذكور افتاد بعد از سيزده سال 

 سلطنت، در

______________________________ 
- 3، نلدكه، ص 1008- 9)- افسانه هاى ديگرى راجع بخسرو و شهروراز در طبرى، ص 1(

 و بعد مذكور است. بين پادشاه و سردار بزرگش اختالفاتى موجود 136؛ بيهقى، ص 301
بود، كه جزئيات آن بر ما مجهول است، و منتهى بعصيان شهروراز شد، كه شرح آن پايين تر 

بيايد. خسرو بوسيله جاسوسان، يكى از روحانيان را، كه در پايتخت مردم را بر دولت ساسانى 
ميشوراند، شناخت و او را نزد حاكم شهر ديگرى فرستاد، تا پس از تسكين شورش پايتخت 

). در كتب عربى، كه نوع آنرا «ادب» 98او را بهالكت رساند (جاحظ، كتاب التاج، ص 
ميخوانند. قصصى راجع بخسرو دوم ديده مى شود، كه صحت آن مشكوك است. مثال در 

 .21، و محاسن منسوب بجاحظ، چاپ فان فلوتن، ص 490 و ص 155بيهقى، ص 

  مثقالى) آن از سكه هاى عهد پيروز و كواذ بود.4000 كيسه 12000 مليون (در 48)- كه 2(

 .354- 56، نلدكه، ص 1042)- طبرى، ص 3(

 طبرى گويد اين خزانه جديد را بهار حفرد خسرو ميخوانده اند (مترجم)

 591ايران در زمان ساسانيان، ص: 

 ميليون مثقال نقود جمع شده بود. و چون پادشاهى او بسى سال رسيد، با وجود 800گنج او 
 ميليون مثقال بالغ گرديد، كه 150جنگهاى طوالنى و پرخرجى كه كرد، ميزان نقود او به 

 ميليون فرانك طال است، و اين عالوه بر غنايم جنگ بود. افزايش ثروت 1300تقريبا معادل 
او در سالهاى اخير بسبب وصول بقاياى مالياتى بود، كه بدون اندك ترحم و رعايتى از مردم 



مى گرفتند. از اين گذشته مبالغى كثير بعنوان غرامت اموالى، كه از خزانه او سرقت شده يا 
 .»1 «بطرق مختلفه تلف گشته بود، از مردمان گرفت 

بالجمله، رواياتى، كه در منابع مختلفه راجع باحوال و اطوار خسرو پرويز نقل شده، هيچيك 
محرك محبت خواننده نسبت باو نيست. در خصال اين پادشاه كينه توز و درون پوش، و 

عارى از دليرى و شهامت، چيزى نميتوان يافت، كه كامال شخص را باو عالقمند كند. اما 
اگرچه آزمند بود، امساك نداشت، در مواقع لزوم براى ابراز شوكت سلطنت و اظهار بزرگى 

شخصى خود، از بس تجمل فراهم مى كرد و عجايب و غرايب نشان ميداد، كه ديده 
بينندگان خيره مى شد. اگر بخواهيم بدرستى سنگينى بار رعيت را بدانيم، كافى نيست، كه 

خرمن هاى زر و سيم و جواهر را در گنجهاى خسرو بنگريم، بلكه بايد مبالغ هنگفتى را، كه 
در راه عيش و عشرت خود و درباريانش بمصرف ميرسانيد، در نظر بگيريم. تنها چيزى، كه 

عصر خسرو پرويز را ممتاز كرده است، همين شكوه و جالل دربار است، كه در نفوس 
معاصران او تأثيرى عجيب نموده است. هرچه مورخان ايران و عرب راجع بعظمت و جلوه 
دربار پادشاهان ساسانى از منابع قبل از اسالم نقل كرده اند، اكثر مربوط بدربار خسرو پرويز 

است. با مطالعه اين روايات و مالحظه نقوشى، كه خسرو در كوه طاق بستان كنده است، 
 ميتوانيم تا اندازه باحوال اين دوره، كه آخرين عصر با عظمت تمدن ساسانى است، پى ببريم.

 چون غيبگويان بخسرو گفته بودند، كه اقامت تيسفون بر او نامبارك خواهد

______________________________ 
 .377، نلدكه، ص 1057)- طبرى، ص 1(

 592ايران در زمان ساسانيان، ص: 

)، تيسفون نرفت. اقامتگاه 627- 628 تا زمانى، كه هراكليوس بر او تاخت (604بود، از سال 
 يا دستگرد خسرو بود، كه نويسندگان عرب او را الدسكره يا »1 «مطبوع او قلعه دستگرت 

دسكرة الملك ميخوانده اند. اين محل در كنار شاهراه نظامى بود، كه از بغداد بهمدان 



 كيلومتر تقريبا از پايتخت بطرف شمال شرقى نزديك شهر قديم 107ميرفت، و در مسافت 
  قرار داشت.»2 «ارتميته 

، كه بناى اين شهر را بهرمزد اول نسبت »3 «هرتسفلد عقيده بعضى از مورخان عرب را
داده اند، رد كرده است. بسيار ممكن است، كه شهر و كاخ دستگرد قبل از خسرو پرويز هم 

وجود داشته، ولى مسلما از زمان انوشيروان ببعد پادشاهان ساسانى توقف در عراق را بر ساير 
. هرتسفلد »4 «نقاط ترجيح داده، و مخصوصا در ناحيه بين تيسفون و حلوان مقام كرده اند

. در زمان »5 «شرحى در وصف ويرانه دستگرد، كه امروز موسوم به «زندان» است، مينويسد
 ميالدى) حصار آجرى دستگرد 903جغرافى نگار عرب موسوم به اين رسته (حدود سال 

 متر تقريبا از اين ديوار برجاى نيست، 500سالم بوده است، ولى امروز جز يك قطعه بطول 
دوازده برج سالم و چهار برج خراب در آنجا ديده مى شود. بنابر رأى هرتسفلد، حصار 

دستگرد محكم ترين حصار آجرى است، كه از عهود قديمه در آسياى غربى باقى مانده 
  است. حتى در زمان »6 «است، باستثناى ديوارى، كه بانى آن نبوكدونصر

______________________________ 
زمين ملك زراعتى» معادل -)  dastgard، دستگرد dastkart)- راجع بمعنى دستگرت 1(

 و 123، ص 42( ر ك گيگر، مجله شرقى وين، ج  Landgutو آلمانى  terreكلمه فرانسه 
 بعد.

)2-(Artamita  و ما بعد.76، ص 2زاره- هرتسفلد، سفر باستان شناسى، ج  

 )- حمزه و ابن قتيبه.3(

 .93، ص 2)- سفر باستان شناسى، 4(

  و بعد.89؛ سفر باستان شناسى، ص 237)- نقوش برجسته، ص 5(

)6-(Nabuchodonosar  



 593ايران در زمان ساسانيان، ص: 

اين رسته هم در داخل اين حصار آثار ويرانه ديده نميشده است و سبب آن، خرابى همه ابنيه 
آنجا بدست هراكليوس بوده است، كه ميخواست از اين راه انتقام بالدى را بكشد، كه 

 لشگريان ايران در ممالك روم ويران كرده بود.

قدرى باالتر در طريق نظامى بين خانقين و حلوان، خرابه قصر ديگرى نمايان است، كه در 
تاريخ خسرو پرويز ظاهرا داراى تأثيرى بوده است. آنجا را قصر شيرين ميگويند، و بنابر 
قصص رايجه، كه ممكن است صحيح باشد، شيرين محبوبه پرويز در آنجا اقامت داشته 

است. در آنجا قلعه مربعى است موسوم بقلعه خسروى، كه چند برج دارد، و خندقى آنرا 
احاطه كرده است، و پلى طاق دار بر آن خندق زده اند. در زمين مسطحى، كه قلعه خسروى 

بر آن مشرف است، باغ وسيعى، كه ديوارهايش در عين حال شترگلو محسوب ميشده، با 
كاخ مجللى كه امروز حاجى قلعه سى ميخوانند، و عمارتى عظيم كه چوارقاپو ( «چهار 

 .»1 «دروازه») مينامند و ظاهرا آتشگاه بوده وجود داشته است 

كاوشهاى علمى، كه در سالهاى اخير در قلمرو شاهنشاهان ساسانى صورت گرفته، منتهى 
بكشف بناهاى متعددى از آن دوره گرديده است. در دامغان هيئت اعزامى مشترك موزه 

. در ناحيه بابل »4 « يك كاخ ساسانى را كشف كرده اند»3 « و موزه پنسيلوانيا»2 «يونيورسيتى 
 در نتيجه كاوشهاى علمى بسيار مهم باين نتيجه رسيده است، »5 «هيئت علمى اكسفورد فيلد

 كه سرزمين واقع بين دجله و فرات در دوره ساسانى،

______________________________ 
 و بعد؛ هرتسفلد، در كتاب زاره- 341، 4)- ر ك دمرگان، مأموريت علمى در ايران، ج 1(

؛ 88؛ هرتسفلد، تاريخ باستان، ص 49 و بعد و تصوير 237هرتسفلد، نقوش برجسته، ص 
  و بعد. (رويتر).552، ص 1؛ تاريخ صنايع پوپ، 50اردمان، آتشكده ص 

)2-(University Museum  



)3-(Pensylvania  

 B 671D،4(؛  F .Kimbal) و بعد (كيمبال 579 (رويتر)، 538، ص 1)- صنايع پوپ 4(
771. 

)5-(Oxford -Field Expedition  

 594ايران در زمان ساسانيان، ص: 

بوسيله نهرها و ترعه هاى مرتب، كامال آبيارى ميشد و حاصلخيز و آبادان بود، و در سراسر 
اين ناحيه شهرهاى بسيارى وجود داشت. اين كاوش كنندگان در محل شهر قديم كيش 

موفق بكشف چندين كاخ و كوشك ساسانى گرديدند. منجمله كاخ بزرگى در بيابان 
 .»1 « ميل انگليسى تا كيش فاصله دارد20اطراف اين شهر پيدا كردند، كه 

، شماره 15، ج »3 « در مجله هنرى »2 «مقاله كه آرثرپوپ تحت عنوان: يك كوشك ساسانى 
، توجه را به تصوير بسيار ديدنى يك كاخ تابستانى، كه بر يك »4 « نوشته است 1933، سال 1

سينى برنزى ساخته اند، جلب ميكند. اين سينى متعلق است به قرن ششم تا اوايل قرن هفتم 
ميالدى و اكنون در موزه برلين از آن نگهدارى ميشود. تصوير اين سينى كاخ تابستانى 

كوچكيست، كه داراى ساختمانى سبك، ولى بسيار شكيل است، و پنج گنبد دارد (كه سه 
تاى آن در نقش نمايان است)، و داراى ستونهاى كشيده و رعناييست، كه ستونهاى ابنيه 

صفوى را در اصفهان بخاطر ميآورد. قسمت پايين نماى كاخ باشكال گلدان و درختان 
خرماى متقارن، كه پهلوى هم در يك رديف در طاقنماهاى برجسته شبيه طاق كسرى قرار 
گرفته اند، زينت يافته و در وسط، يك محراب قبل از اسالم ديده ميشود و در آن آتشدانى 

 بشكل ستون قرار داده اند، كه نظيرش بر سكه هاى ساسانى منقوش است.



از اين گذشته، در سرتاسر قلمرو ساسانى، خاصه در عراق بناهاى سلطنتى و كوشك هاى 
سبكترى هم بوده، كه سقف آنها بر ستونهاى چوبين قرار داشته است، تقريبا مثل كاخ چهل 

 ستون صفويه در اصفهان اما چون مصالح اين قسم ابنيه بيدوام 

______________________________ 
  (پوپ).601- 45(؛  Watelin و ما بعد (واتلين 584 (رويتر)، 538، ص 1)- صنايع پوپ 1(

)2-(A Sassanian Garden Palace  

)3-(The Art Aulletin  

 .237، 4 (رويتر)؛ 555، ص 1)- صنايع پوپ 4(

 595ايران در زمان ساسانيان، ص: 

. با وجود اين اگر بخواهيم از سبك ساختمان آنها »1 «بوده، فعال چيزى از آنها برجاى نيست 
. در كنار غارى، كه »2 «آگاه شويم، بايد بدقت در جزئيات معمارى طاق بستان بنگريم 

شاهپور سوم در كوه معروف طاق بستان كنده بود، غار ديگرى است خيلى بزرگتر، كه 
. طاقى كه بشكل نيم دايره در مدخل اين غار »3 «)44بفرمان خسرو پرويز ساخته اند (شكل 

زده اند، بسبك درگاه قصور سلطنتى است. پايه هاى طاق بر دو ستون قرار دارد، كه نقوش 
بسيار ظريفى بر آن ها رسم كرده اند. اين نقش درختى است، كه شاخسار منظم و مرتب آن 

بر ستون پيچيده است، و برگ آن مثل برگ كنگر (شوك اليهود) است و در باال به گل 
شگفت انگيزى ختم ميشود، بگمان هرتسفلد، شايد اين درخت نمونه از درخت زندگانى 

است، كه در افسانه هاى عتيق ايران مذكور شده، و در روايات و اساطير مزديسنى بصورتهاى 
 و درخت »4 «گوناگون درآمده، و نامهاى مختلف گرفته است، از قبيل درخت گوكرن 

 »5 «ون ى يوذبيش 



______________________________ 
 .108)- هرتسفلد، دروازه، ص 1(

  و ما بعد.279)- باالتر ص 2(

 و ما بعد 520، ص 1؛ صنايع پوپ 33- 40 و ما بعد و تصوير 91)- هرتسفلد، دروازه، ص 3(
 . بنابر روايات ايرانى، كه مورخان قديم عرب نقل كرده اند.153- 68 ر 4(رويتر)، 

بناى غار بزرگ طاق بستان متعلق بدوره سلطنت خسرو پرويز است. آقاى اردمان اين مطلب 
را مورد انتقاد قرار داده و با مقايسه تاجى، كه شاه در نقوش برجسته غار بزرگ بر سر دارد، 
با سكه هاى خسرو دوم و پيروز كوشيده است ثابت كند، كه اين غار و نقوش برجسته آن از 

پيروز است، و از اين مسئله مطالب بسيار مهم و وسيعى راجع به تاريخ صنايع ساسانى استنتاج 
)، و با ذكر 91- 158، ص 9كند. هرتسفلد دعوى اردمان را نپذيرفته است (گزارش باستان 

شواهد باستانشناسى فراوان، صحت روايت قديمى را مبنى بر اينكه اين غار توسط خسرو دوم 
 ساخته شده، تأييد كرده است.

 Das Datum Kakiراجع بتحقيقات اردمان ر ك بمقاله او تحت عنوان «تاريخ طاق بستان»
Bustan des  در نشريه ،Ars Islamica  ،4) ،1937 79- 97)، ص. 

)4-(Gokarn  

)5-(vani Yudh -besh  

 596ايران در زمان ساسانيان، ص: 

كه شفابخش هر مرض بشمار ميرفته است، بر فراز ستون، آنجايى كه پايه طاق شروع شده، 
از دو طرف سر نوار چين دارى ديده مى شود، كه جزء لباس رسمى پادشاهان ساسانى است. 



در باال، يعنى دو زاويه، كه در كنار نيم دايره طاق واقع شده، تصوير دو الهه پيروزى (نيكه) 
 ديده ميشود، كه بسبك يونانى خالص حجارى شده، و هر

 - غار خسرو دوم در طاق بستان 44شكل 

 (هرتسفلد، دروازه آسيا)

يك از طرفى تاج افتخارى با نوارهاى مواج بجانب ديگرى دراز كرده اند. درست در وسط 
طاق شكل هاللى ساخته اند، كه شاخ هاى آن بجانب باال است، اين هالل هم با نوارهاى 

 .»1 «شاهانه زينت يافته است 

______________________________ 
 .C ،A 861، و167 و B 951،4، تاريخ صنايع 108)- هرتسفلد، دروازه آسيا، ص 1(

 597ايران در زمان ساسانيان، ص: 

 جدار عقب غار مربع و داراى دو نقش برجسته است، كه در دو طبقه قرار داده اند.

در دو جانب نقش زيرين دو ستون از سنگ بيرون آورده اند، كه گويى طبقه دوم كتيبه بر 
 آنها قرار دارد. در اين دو ستون جدولهاى مقعرى رسم كرده اند.

 - دو تصوير خسرو پرويز در طاق بستان 45شكل 

 (هرتسفلد، دروازه آسيا)

سر ستونها، كه بوسيله رشته از برگ تاك بيكديگر متصل شده اند، داراى همان نقشى هستند، 
 . تحقيقات عالمانه هرتسفلد»1 «كه در درختهاى مدخل غار تعبيه شده است 



______________________________ 
 333 ص 4؛ مقايسه شود با دمرگان، ج 45 و تصوير 42)- هرتسفلد، دروازه آسيا، تصوير 1(

 و بعد.

 598ايران در زمان ساسانيان، ص: 

رابطه تاريخى اين ستونها را، كه نمونه منحصر ستون سازى عهد ساسانى محسوب ميشوند، با 
ستونهاى چوبين امروزى نواحى كردستان، كه حافظ رسم معمارى روستايى قديم هستند، 

 .»1 «واضح و روشن كرده است 

نقش باال مجلس تاجگذارى را نشان ميدهد. پادشاه در وسط ايستاده، و با دست راست تاجى 
را ميگيرد، كه اوهرمزد، كه در طرف چپ او (طرف راست بيننده) ايستاده، باو عطا ميكند. از 

 طرف ديگر الهه آناهيذ (آناهيتا) هم افسرى باو ميدهد.

اين سه صورت از روبرو ديده ميشوند. پادشاه همان تاجى را بر سر دارد، كه در سكه هاى 
خسرو پرويز معموال رسم ميكرده اند، يعنى تاجى بزرگ، كه دو رشته مرواريد در زير و 

هاللى در پيش دارد؛ شاخه كه بر فراز تاج نهاده اند، در ميان دو بال عقاب واقع شده، و بر 
روى آن هاللى است، كه قرص خورشيد را در آن رسم كرده اند. جامه پادشاه، كه بطرز 

معمول داراى نوارهاى مواج است، عبارت است از قبايى آستين دار، كه از زانو ميگذرد، و 
شلوارى گشاد و چين خورده. قبا و شلوار غرق جواهر است، حاشيه قبا، و غالف و كمر 

شمشير، حتى شلوار او مزين برشته هاى مرواريد است. عالوه بر اينها، چند رشته مرواريد 
غلطان از گردن پادشاه آويخته است، و نقوش لباس نيز همه شبيه مرواريد ساخته شده، يعنى 

بصورت قطره هاى نازكى، كه هر يك بحلقه آويخته است. خداوند اوهرمزد نيز جامه بلند در 
بر دارد، ولى عبايى بدوش افكنده، كه حاشيه آن مرواريدنشان است. ساق موزه هايى كه در 
پاى دارد، در زير شلوار پنهان است؛ ريش بلند نوك دار، و تاج نواربسته او نظير نقوش ازمنه 

عتيقه است. زنى، كه در جانب راست خسرو ايستاده، بنابر عقيده هرتسفلد از روى سبوى 



دسته دارى، كه در دست گرفته، شناخته ميشود، كه كيست. از عهد باستان نقش سبو را 
نماينده آبهاى آسمانى، كه منبع فيوض نازله بر زمين و باروركننده خاك است، قرار داده اند. 

بنابراين آن زن آناهيذ است، كه الهه آب محسوب ميشده است. قباى او به سبك يونانى 
 است و در روى آن 

______________________________ 
  و بعد.104)- دروازه، ص 1(

 599ايران در زمان ساسانيان، ص: 

باالپوشى ستاره نشان پوشيده است. تاجش شبيه تاج اوهرمزد است، و از زير آن چهار رشته 
 گيسو بر دوش و سينه اش افتاده است، و اين بنابر شيوه عادى زنان ايرانى عهد ساسانى است 

»1«. 

در همه اين تصاوير آثار خشكى و فقدان حيات آشكار است، «گويى شخص در برابر 
 تصوير مجسمه هايى ايستاده» يا نقوشى را مينگرد، كه از روى پرده نقاشى حجارى كرده اند

، خالصه توصيفى كه هرتسفلد از صنعت حجارى غار خسرو دوم در طاق بستان كرده، »2«
 .»3 «اين است، كه اين نقوش گويى از روى پرده قلمى در سنگ حجارى شده است 

متأسفانه از نقاشى ساسانيان آثار بسيار قليلى مانده است. در محلى موسوم به دختر نوشيروان، 
در حوالى خلم، واقع در مشرق بلخ، در طاقچه، كه در كوه كنده شده، بقاياى تصويرى ديده 

ميشود، كه ضايع و محو شده است. اين صورت يكى از شاهزادگان ساسانى است، كه 
فرمانرواى اياالت شرقى بوده، تختى را كه بر آن نشسته، در ميان ستونهايى قرار داده اند. اين 
نقاشى شبيه بتصاوير برجسته پادشاهان ساسانى است، ولى از جزئيات آن نقاشى در عين حال 

. بارى، در ضمن آخرين حفرياتى، كه »4 «شيوه تصاوير بودايى آسياى مركزى نمايان است 
 دوره ساسانى بدست آمده، كه »5 «در تيسفون صورت گرفته، آثارى از نقوش ديوارى 



مشتمل بر تصاوير مردان بود، و فقط پاره هاى سر انسانى در آن ها محفوظ مانده است شميت 
 گويد: «الوانى، كه بكار مى برده اند، زرد، و سرخ، و خرمايى بوده است،

______________________________ 
 .B 061، ص 1؛ تاريخ صنايع 44 و 42 و تصوير 92)- دروازه، ص 1(

 .93)- دروازه، ص 2(

 .154)، ص 11)- مقايسه شود با هرتسفلد، خراسان (اسالم، ج 3(

 و 42 و بعد، و تصاوير 65)- گدار و خانمش وهاكن، آثار باستانى بودايى در باميان، ص 4(
43. 

)5-(Fresque  

 600ايران در زمان ساسانيان، ص: 

كه گاهى سرخى روناس تندى هم بآنها مى افزوده اند، آبى آسمانى، و سياه، را نيز با كمال 
 .»1 «مهارت براى تزيين حواشى بكار مى بسته اند»

طبقه زيرين كتيبه جدار عقب غار مذكور خسروپرويز را مسلح و سوار بر اسب نشان ميدهد. 
اين مجسمه، كه از سنگ بيرون آورده اند، متأسفانه در اثر تعصب مهاجمين عرب شكسته 
است. پادشاه كاله خودى بر سر نهاده، كه تاج بالدار با هالل و قرص، خورشيد بر آن قرار 

دارد (بال هاى تاج را شكسته اند و فعال پيدا نيست). جوشنى با حلقه هاى آهنين پوشيده، كه تا 
كاله خود ميرسد، و چهره پادشاه را مى پوشاند، و تن را تاران فروميگيرد. از زير اين جوشن 
جامه پادشاه نمايان شده است، كه داراى تصاويرى است شبيه ماهيانى كه، اصطالحا آنها را 

اسب آبى خوانند. شاه نيزه در دست راست گرفته، و آن را بر دوش تكيه داده است، ولى 
مسلمانان بت شكن آن دست را چنان قلم كرده اند، كه اثرى از آن پديدار نيست. در دست 



چپ آن سوار سپرى مدور ديده مى شود. كمربندى مزين، و تركشى پرتير، سالح اين سوار 
را كامل كرده است. در كمال آرامى بر روى قوائم درشت خود ايستاده، سر و سينه اش را بر 

گستوانى منگوله دار پوشيده است. دو طرف كفل اسب داراى عالمتى است، گويا حلقه 
. از دو جانب »2 «باشد، كه نوارى بشكل كراوات از آن گذرانده اند و از عالئم سلطنتى است 

 كفل دو گوى بزرگ، كه 

______________________________ 
 Laure) و بعد1396، ص 2. تاريخ صنايع، 18- 19، ص 1934)- شميدت، «سوريا»، 1(

Morgenstern ) در شهر دورا تعدادى از نقوش، كه با دست بر ابنيه كشيده اند .
، 2، كشف كرده اند. (ر ك: كومون، حفاريهاى دورا اوروبوس، ج  Grafitto)(بالتين 

 ؛ رستووتزف و ليتل، خانا مزين به نقوش ديوارى.99 و 98، لوحه 1926اطلس، پاريس 

Rostovtzeff et A. Little, La maison drs fresques, Mem de L'Acad. 
des Inscript. XLIII, P. 167 sqq. 

) در تخت جمشيد نيز از اين 35 و تصوير 211، 194- 5رستووتزف، شهرهاى كاروانى، ص 
 ).80نقوش يافته اند. (هرتسفلد، تاريخ باستان، ص 

 .107، ص 9)- مقايسه شود با هرتسفلد، گزارش باستان، ج 2(

 601ايران در زمان ساسانيان، ص: 

گويا از پشم است، در حرير پيچيده بشكل گالبى آويخته است، و اين قسم گوى در اكثر 
 زين و برگ هاى سالطين ساسانى بنظر ميرسد.

 خسرو پرويز و اسب او شبديز (يعنى شب رنگ) »1 «اين مجسمه سوار، كه بنابروايت اسالمى 
را نشان ميدهد، از حيث ظرافت و سالمت اندام و تناسب و حسن تركيب شاهكار حجارى 

محسوب ميشود. موافق روايت ابن الفقيه الهمدانى، اين پيكر را استادى بنام قطوس پسر 



 وجودش در تاريخ ثابت »3 « ساخته است. البته سنمار معمار قصر خورنق حيره »2 «سنمار
نيست، و انتساب اين حجار بآن معمار هم از حيث زمان تناسبى ندارد، ولى ظن قوى ميرود، 

كه در زير اين كلمه معرب (يعنى قطوس) اسمى از اسامى بيزانسى نهفته باشد. چنانكه 
هرتسفلد گفته است، احتمال دارد. كه تعلق حجار مربوط باين شاهكار صنعتى تاريخى داشته 

 .»4 «باشد

، اسب معروف خسرو پرويز را، اكثر مورخان و شاعران ايران و عرب ذكر »5 «نام شبديز
كرده اند. گويند خسرو پرويز چنان اين اسب را دوست داشت، كه سوگند ياد كرده بود، هر 

كس خبر هالكتش را بياورد، او را بقتل خواهد رسانيد روزى كه شبديز مرد، ميرآخور 
 هراسان شد و به باربذ رامشگر پادشاه پناه برد.

باربذ در ضمن آوازى واقعه اسب را با ابهام و تلويح گوشزد خسرو كرد شاه فرياد برآورد 
 كه: «اى بدبخت مگر شبديز مرده است!» خواننده در پاسخ گفت؛ «شاه 

______________________________ 
)- ابن حوقل (قرن دهم ميالدى) از روى كتاب عمرو بن البحر الجاحظ، ر ك هرتسفلد، 1(

 .82دروازه، ص 

)2-(Sjnimmar  

 ، مقايسه شود با باالتر.97 و بعد، نلدكه، ص 850)- طبرى، ص 3(

، مقايسه شود با زاره در كتاب زاره، هرتسفلد، 43 و 42 و بعد، تصوير 82)- دروازه، ص 4(
 .A 161،4 و بعد؛ تاريخ صنايع، 199نقوش برجسته ص 

 )- معنى اين نام «رنگ شب» است.5(

 602ايران در زمان ساسانيان، ص: 



خود چنين فرمايد». خسرو گفت: «بسيار خوب هم خود را نجات دادى هم ديگرى را.» اين 
 شاعر »3 « روايت كرده اند، پيش از آنها خالد الفياض »2 « و ثعالبى »1 «قصه را، كه الهمدانى 

 ميالدى) آنرا بنظم آورده است، و در اروپاى شمالى هم باشكال 718عرب (متوفى در حدود 
 است، كه بهمين طريق »4 «مختلف روايت شده است؛ مشهورترين آنها قصه ملكه تيردانبود

  مستحضر ميكند.»6 « پادشاه دانمارك را از مرگ فرزندش كنود دانيت »5 «شوهر خود گرم 

 در برابر غار نزديك چشمه بزرگ، مجسمه از خسروپرويز قرار داشته است.

. بعد آن مجسمه در »7 «در قرن دهم ميالدى مسعر بن المهلهل آنرا در همان مكان ديده است 
درياچه، كه نزديك كوه است، افتاده، و در قرن نوزدهم تنه آنرا بدون پا از آب بيرون 

كشيده، در باالى سد نصب كرده اند. اگرچه اين پيكر را آب ضايع كرده و وحشيگرى 
روستاييان آسيب بسيار بآن وارد آورده، ولى هنوز هيئت شاهنشاه را نشان ميدهد، كه ايستاده 

. در كنار اين پيكر يك جفت سر ستون ديده ميشود، »8 «و دستها بر قبضه شمشير نهاده است 
كه در يك سمت آنها تصوير خسرو دوم را بواسطه شكل تاجش ميتوان تشخيص داد، و در 
سمت ديگر تصوير االهه نقر شده. كه در دست راست حلقه يا تاج گلى گرفته و در دست 

چپ شاخه سدرى. يك جفت سر ستون ديگر، كه به همين قسم حجارى شده، در قريه 
 بيستون در پاى سنگ نبشته داريوش موجود است، و يك جفت ديگر سابقا در

______________________________ 
 .83)- هرتسفلد، دروازه، ص 1(

 .703- 4)- ص 2(

 .58، ص 1899 ميالدى؛ ر ك برون، مجله پادشاهى، 718)- متوفى در حدود سال 3(

)4-(Danebod  

)5-(Gorm  



)6-(Knud Daneast  

  دروازه آسيا نقل كرده است.82)- عبارت ياقوت، كه هرتسفلد در ص 7(

  و ما بعد.100، و ص 52)- دروازه، تصوير 8(

 603ايران در زمان ساسانيان، ص: 

. اشكال االهه ها از حيث جزئيات »2 « نقش او را برداشته است »1 «اصفهان بوده، و فالندن 
نقاشى و عالئم خدايى با هم اختالف دارند، اما تصوير پادشاه در همه آن سرستونها يكى 

است و خسروپرويز را نشان ميدهد. بعقيده هرتسفلد، اين سه جفت سرستون متعلق بجلوخان 
عمارتى بوده، كه سه اطاق داشته است، و اين سرستونها را بقسمى قرار داده بودند، كه 

تصوير پادشاه در سمت چپ و نقش االهه در جانب راست واقع مى شده. باين ترتيب از 
 .»3 «جفت شدن تصاوير دو بدو، سه مجلس كامل تشكيل مى يافته است 

در نقش قسمت فوقانى ديوار عقب غار بزرگ طاق بستان، خسرو پرويز را با لباس روز بار 
مى بينيم، يعنى همان جامه، كه در مواقع مهمه مى پوشيده، و سراپا غرق جواهر الوان بوده 

است. اگر رنگ البسه و جواهرات را در سنگ معين كرده بودند، تصوير كامل شاهنشاه را 
در دست داشتيم. حمزه بنابر مجموعه تصاوير شاهان ساسانى، كه ديده است، الوان 

 :»4 «مخصوصه خسرو را چنين ذكر ميكند

«خسرو ابرويز پسر هرمزد جامه اش گلنام و شلوارش آسمانى و تاجش سرخ بود و نيزه در 
 .»5 «دست داشت»

امراء بزرگ و سفراى دول خارجه در قصر دستگرد، كه معرض شكوه و جالل سلطنتى 
بوده، شاهنشاه را در همين لباس ميديده اند. موافق روايت بى پيرايه طبرى خسرو در حرم 

خويش سه هزار زن داشته است، غير از دخترانى، كه خدمتكار يا مغنى و مطرب او بوده اند. 
  قاطر براى 12000 فيل و 760 مركب و 8500سه هزار خادم مرد و 



______________________________ 
)1-(Flandin  

 .bis 72 و271)- فالندون كست. تصوير 2(

 تاريخ 305، ص 4، مقايسه شود با دمرگان، 55- 59 و بعد تصاوير 110)- دروازه، ص 3(
 . Bو A 4،153صنايع، 

 .79- 81)- باالتر، ص 4(

 .45، ترجمه، ص 60)- چاپ گوتوالد، ص 5(

 604ايران در زمان ساسانيان، ص: 

. طبرى گويد، اين پادشاه، بيش از هر كس، بجواهرات و ظروف و »1 «حمل بنه داشته است 
 اوانى گرانبها، و امثال آن مايل بود.

 بارى عجائب بارگاه خسرو پرويز ورد زبان مورخان ايرانى و عرب است.

 و ثعالبى. دوازده چيز شگفت از خسرو حكايت كرده اند. من جمله: قصر تيسفون، »2 «بلعمى 
، »5 «، زن او شيرين، رامشگران و مغنيان دربار: سركش و باربذ يا پهلبد»4» «3 «درفش كاويان 

 .»7 «. اسب شبديز- فيل سفيد. هرتسفلد گويد»6 «ريدك خوش آرزوگ 

اين طرز شماره تقليدى است از هنديان، چنانكه قصد «هفت گوهر» بوداييان شباهت تام 
بنفايس دوازده گانه خسروپرويز دارد، فردوسى جداگانه با توصيفات شاعرانه از اين نفايس 

 بتفصيل ميشمارد، كه در آن ضمن فقط نام دو »8 «سخن ميراند، و هفت «گنج» خسرو را
شگفتى از شگفتيهاى ثعالبى مندرج است. مسلما اين شرح را از خوذاى نامگ نقل نكرده اند 

زيرا كه فقط در شاهنامه فردوسى و كتاب ثعالبى ديده ميشود، و بلعمى هم از آن استفاده 
 كرده است. مأخذ اين روايت تحقيقا آن قسمت 



______________________________ 
) تقريبا همين اعداد ذكر 250. در نهايه (برون، ص 353، نلدكه، ص 9041)- طبرى، ص 1(

 شده است و چنين بنظر ميرسد، كه هر دو از يك منبع اين مطلب را گرفته اند.

 .305، ص 2مقايسه شود با بلعمى، چاپ زتنبرگ، ج 

 .304- 5)- زتنبرگ، ص 2(

  و بعد.698)- ص 3(

 )- ر ك فصل دهم.4(

)5-(Pahladadh  

 .6، يادداشت 439)- پايين تر از اين اشخاص صحبت خواهد شد. مقايسه شود با ص 6(

 )- تخت خسرو، سالنامه مجموعه هاى آثار هنرى پروس 7(

Der Thron, des, Khosro Jahrbuch der preussischen 
Kunstsammlungen 

 .7 يادداشت 2- 3، ص 41، ج 

 .328، ص 8)- چاپ مهل، ج 8(

 605ايران در زمان ساسانيان، ص: 

 از منابع عهد ساسانى است، كه تأثير ادبيات هند در آن آشكار است،

 .»1 «و نفوذ ادبيات هند در قرن اخير سلطنت ساسانيان پيدا شده است 



در اين روايت نام چند گنج را ذكر كرده اند از قبيل «گنج بادآورد» و «گنج گاو» گويند 
هنگاميكه ايرانيان اسكندريه را در حصار گرفتند، روميان در صدد نجات دادن ثروت شهر 

برآمدند و آن را در چند كشتى نهادند، اما باد مخالف وزيد و سفاين را به جانب ايرانيان 
. ثعالبى قصه »2 «راند. اين مال كثير را بتيسفون فرستادند، و بنام «گنج بادآورد» موسوم شد

: «كشاورزى مزرعه خود را بوسيله دو گاو شيار ميكرد، »3 ««گنج گاو» را چنين روايت ميكند
 خوانند، در ظرفى پر از مسكوك زر »4 «ناگاه خيش گاوآهن، كه آن را بفارسى غباز

فروشد. كشاورز ببارگاه پادشاه رفت، و واقعه را عرض كرد. شاه فرمان داد، تا آن كشت زار 
را كندند و ماليكه در آن نهفته بود، بيرون كشيدند، صد كوزه پرسيم و زر و گوهر بدرآمد، 

كه مهر اسكندر داشت، و جزء گنجهاى او بود. چون خسرو آن مال بديد، خداى تعالى را 
سپاس گزارده، يكى از كوزه ها را بكشاورز داد، و باقى را در محلى نهاد، كه بگنج گاو 

 موسوم شد. فردوسى گنجهاى خسرو را چنين ميشمارد:

 نخستين كه بنهاد گنج عروس 
 

 چين و زبرطاس و از هند و روس 

 دگر گنج بادآورش خواندند
 

 شمارش بكردند و درماندند

 دگر آنكه نامش همى بشنوى 
 

 تو خوانى ورا ديبه خسروى 

   
 

______________________________ 
، در رساله «روز خرداد ماه فروردين» (يعنى ششمين روز از جشن 451)- ر ك باالتر ص 1(

نوروز، كه از رساالت پهلوى است، به هيجده چيز عجيب، كه در مدت هيجده سال سلطنت، 
 Asiatic، نامه هاى آسيايى  Modiبدست خسرو دوم افتاد اشاره شده است ر ك مودى 

Papers  و بعد.19، ص 4ج  

 نلدكه، 1057 و بعد؛ مقايسه شود با طبرى، ص 25)- تاريخ بى نام گويدى، نلدكه، ص 2(
 .703 ثعالبى، ص 278ص 



 .702)- ص 3(

)4-(Gubaz  
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 دگر نامور گنج افراسياب 

 
 كه كس را نبود آن بخشكى و آب 

 دگر گنج كش خواندى سوخته 
 

 كز آن گنج بد كشور افروخته 

 دگر گنج كز در خوشاب بود
 

 كه باالش يك تير پرتاب بود

 كه خضرا نهادند نامش ردان 
 

 همان نامور كاردان بخردان 

 دگر آنكه بد شادورد بزرگ 
 

 كه گويند رامشگران سترگ 

از عجايب و نفايس دستگاه پرويز يكى شطرنجى بود، كه مهره هايش را از ياقوت و زمرد    
 مثقال (مشت افشار)، 200ساخته بودند؛ ديگر نردى از بسد و فيروزه؛ ديگر قطعه زرى بوزن 

، ديگر دستارى، كه شاه »1 «كه چون مو نرم بود، و ميتوانستند آنرا باشكال مختلف درآورند
دست را با آن پاك ميكرد، «چون چركين ميشد آن را در آتش مى افكندند، آتش چرك را 

. ظاهرا اين دستار از پنبه كوهى بوده است. خسرو »2 «پاك ميكرد، ولى آنرا نميسوخت»
 من زر خالص در آن بكار برده بودند و مرواريدهاى آن تاج هر يك 60تاجى داشت، كه 

مقدار بيضه گنجشك بود، و ياقوتهاى رمانى آن «در شب چون چراغ روشنايى ميداد و آنرا 
در شبان تا بجاى چراغ بكار ميبردند، زمردهايش «ديده افعى را كور ميكرد». زنجيرى از 

 ذراع، از سقف تا ايوان آويخته، و تاج را بقسمى بآن بسته بودند، كه بر سر 70طال، بطول 
. بشبهه اين همان تاجى است، »3 «پادشاه قرار- ميگرفت، و از وزن خود آسيبى باو نميرسانيد

 .»4 «كه در بارگاه تيسفون ميآويختند و طبرى نيز از آن نام برده است 

اما بزرگترين نفايس خسروپرويز تخت طاقديس بود، يعنى «تختى كه بشكل طاق است» و 
 : «اين سريرى بود از عاج و ساج »5 «ثعالبى آنرا چنين وصف كرده است 



______________________________ 
 .700)- ثعالبى، ص 1(

 .305، ص 2)- بلعمى، زتنبرگ، ج 2(

  و ما بعد.699)- ثعالبى، ص 3(

  و بعد.419)- باالتر، ص 4(

  و ما بعد. نام بعد. نام تخت را بخط عربى طاقديس نوشته اند.688)- ص 5(
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 ذراع عرض داشت. روى 150 ذراع طول و 180كه صفائح و نرده هاى آن از سيم و زر بود. 
پله هاى آنرا با چوب سياه و آبنوس زركوب فرش كرده بودند. آستانه اين تخت از زر و 

الجورد بود، و صور فلكى، و كواكب و بروج سماوى، و هفت اقليم، و صور پادشاهان، و 
هيئتهاى آنان را، در مجالس بزم و ايام رزم و هنگام شكار، بر آن نقش كرده بودند. در آن 
آلتى بود براى تعيين ساعات روز چهار قالى از ديباى زربافته مرصع بمرواريد و ياقوت، در 

آن تخت گسترده بودند، كه هر يك تناسب با يكى از فصول سال داشت». اما فردوسى 
 و گويد اين سريرى كهن بود، كه در »1 «وصف مشروح ترى از طاقديس به نظم آورده است 

عهد خسرو پرويز آن را از نو ساختند، و شرحى هم از كيفيات نجومى اين تخت بيان كرده 
 است:

 شمار ستاره ده و دو هفت »
 

 همان ماه تابان ز برخى كه رفت 

 چه زو ايستاده چه مانده بپاى 
 

 بديدى بچشم سر اختر گراى 

 ز شب نيز ديدى كه چندى گذشت 
 

 «... سپهر از بر خاك بر چند گشت

   
، كه رساله بديعى در باب تخت طاقديس نگاشته، اشاره بقول يكى از مورخان »2 «هرتسفلد

 نام كرده، كه او هم روايت از يكى از كتب تئوفانس (نيمه دوم قرن »3 «رومى كدرنوس 



، 624هشتم ميالدى) نموده است. كدرنوس گويد: قيصر هرقل پس از انهزام پرويز، در سال 
وارد كاخ گنزك شد «بت خسرو را ديد، كه هيئتى هولناك داشت، و تصوير پرويز را نيز 

مشاهده كرد، كه در باالى كاخ بر تخت قرار گرفته بود. اين تخت بكره بزرگى شباهت 
داشت، مانند آسمان، و در پيرامون آن خورشيد، و ماه، و ستارگان بودند، كه كفار آنها را 

 مى پرستند: و تصوير رسوالن پادشاه نيز

______________________________ 
  و ما بعد.306، ص 7)- چاپ مهل، ج 1(

. متمم اين مطالب در گزارش باستان، ج 41)- رساله تخت خسرو، سالنامه فوق الذكر، ج 2(
  و ما بعد.128، ص 2

)3-(Kedrenos  
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در اطراف آن بود، كه هر يك عصايى در دست داشتند. در اين گنبد، بفرمان دشمن خدا 
(يعنى خسرو) آالتى تعبيه كرده بودند، كه قطراتى چون باران فروميريخت و آوايى رعدآسا 
بگوش ميرسانيد». عجب اين است، كه قصه تخت طاقديس در كتابى بدست آمده است، كه 

 و راى هرتسفلد اين »1 «هيچ كس باور نمى كرد در آن باشد، يعنى تاريخ عمومى ساكسون 
است، كه طاقديس تختى مثل ساير تختها نبوده، بلكه ساعتى بزرگ بوده است، شبيه ساعت 

 آن را مورد تحقيق قرار داده است، و ميان طاقديس و ساعت غزه، از »3 «، كه ديلس »2 «غزه 
حيث زمان و مكان چندان فاصله نبوده است. بارى طاقديس، مثل تختهاى سالطين مشرق، 

عبارت بوده است از سكويى در زير و سقفى شبيه تخت بر فراز آن، و در اين سقف تصوير 
پادشاه، و خورشيد، و ماه منقوش بوده است. هرتسفلد نمونه اين قسمت از تخت طاقديس را 

در يكى از مصنوعات آن عهد يافته است، و آن جام نقره كليموا محفوظ در موزه ارميتاژلنين 
. حجاران گنداره و نقاشان غارهاى تركستان چين كامال با سرمشق اراده ماه و »4 «گراد است 



خورشيد آشنا بوده اند. هم چنين در يكى از مهرهاى عهد ساسانى و بعضى قطعات منسوجه، 
كه تقليد پارچه هاى ساسانى است، نظاير اين صورتها ديده مى شود. بارى صورت طاقديس 
در جام مذكور نقش شده است، با اين تفاوت كه سكو و تخت را شبيه ارابه ساخته اند، كه 

 چهار گاو آنرا

______________________________ 
)1-(Sachsische Weltchranik  

)2-(Caza  

)3-(H .Diels  تحت عنوان «تحقيق در باب ساعت غزه. كه پروكوپيوس آنرا وصف كرده
 است»

Ueber- dievon Prokop besehrikbene Kunstuhrvon, Gaza 

مورد  Kampersو كامپرس  Saxl. فرض هرتسفلد را ساكسل 1917گزارش آكادمى پروس 
 ترديد قرار داده اند. (ر ك.

Kampers, Vom Werdegang der a bendland Kaisermystik 

 ).1، يادداشت 40، ص 1924ليپزيگ و برلن 

 .199 ص 8)- نگاه كنيد شكل 4(
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مى كشد. بطورى كه در صور نجومى معمول است، ماه را در حال هالل نشان داده اند، در زير 
تخت كماندارى ايستاده، كه بى شبهه هيكلى مصنوع بوده، و در زدن زنگ ساعت دخالتى 

 كارش اين بوده، كه در سرقت »1 «داشته است، همانطور كه در ساعت غزه هيكل هركولس 
ناقوس بنوازد. اما در جام سابق الذكر (كليمو) همه اجزاء ساعت ديده نمى شود. از روايات 



مورخان شرق و غرب، كه اسنادى مستقل از يكديگر محسوب ميشوند، ميتوان استنباط كرد، 
كه در آنجا صحنه اى از مجلس تاجگذارى شاهنشاه هم تعبيه كرده بودند، و در پيرامون آن 

نقش بزرگان اشراف كشور در حال سالم ديده مى شده است، و نيز سايبان گنبد مانند 
متحركى داشته، كه بر آن سيارات هفتگانه و دوازده برج، و اشكال مختلفه قمر را نقش 

كرده، و آلتى تعبيه نموده بودند، كه در اوقات معين باران مى باريده، و بانگ رعد مى كرده 
 است.

اين ساعت عجيب در قصر شاهى گنزك، نزديك آتشكده شاهنشاهى آذرگشنسب، واقع 
 .»2 «بود. هرقل آن كاخ و ساعت و آتشكده را ويران كرد

 هنگام غارت دستگرد نصيب هرقل شد. بنابر روايت تئوفانس 628غنيمتى هنگفت در سال 
قيصر در آن جا سيصد لواى رومى، كه در جنگها بدست ايرانيان افتاده بود، با مقدارى كثير 

، و فرش هاى »3 «سيم غير مسكوك و خوانچه هايى، كه براى جشنهاى دينى بكار ميرفته 
زربفت و پارچه هاى ابريشمى، و جامه هاى حرير، و پيراهن سفيد بشمار، و شكر، و زنجبيل، و 

فلفل، و غيره بدست آورد، و مقدار بسيار عود و مواد معطر ديگر يافت. در باغ بزرگى كه 
 جزء قصر خسرو بود،

______________________________ 
)1-(Hercules  

)- راجع به اشياء قيمتى، كه بگنجهاى خسرو دوم تعلق داشته، توصيفات ديگرى، كه كم 2(
، 369- 71و بيش صحيح است، در دست. ر ك مثال كتاب المحاسن منسوب بجاحظ، ص 

 و بعد؛ 75چاپ فان فلوتن و نيز مقايسه شود با اينوسترانتزوف مطالعات ساسانى، ص 
  و بعد.45، ص 7بوگدانو، مجله كاما، شماره 

)3-((Iectisternium ) 
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 مى گفتند، شترمرغ، و غزال، و گورخر، و طاوس، و تذرو، و شير، و »1 «و آنرا «فردوس»
 .»2 «پلنگ بسيار ديدند

اين محوطه ظاهرا شكارگاه خسرو بود، كه آنرا در جدار جنبين طاق بزرگ طاق بستان 
مى بينيم. بنابر مقياس آقاى هرتسفلد، اين دو تصوير، كه مختصر برآمدگى دارند، ارتفاعشان 
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 - شكار گوزن خسرو دوم در طاق بستان (زاره، صنايع ايران قديم)46شكل 

) قسمت ميانى اين نقش را در 46در ديوار راست طاق شكار گوزن را نشان داده اند (شكل 
 خطوطى محصور كرده اند، كه شبيه حصارى شده است. صيادان 

______________________________ 
)1-((paradis ) 

 .89، ص 2)- زاره- هرتسفلد، سفر باستان شناسى، 2(
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گوزنان را تعاقب كرده اند، و آن جانوران هراسان، و گريزان، از دريچه، كه در جانب راست 
حصار تعبيه شده، بدرون حصار مى جهند. پادشاه كه سوار بر اسب است، در سه جاى اين 

حصار ترسيم شده است. در سمت باال، پادشاه سواره ايستاده، و اسبش مهياى جهيدن است، 
زنى در باالى سر او چترى را افراشته است، كه عالمت قديمى شوكت سلطنتى است. در 

پشت سر او صفى از زنان هستند، بعضى در حال احترام ايستاده، و برخى مشغول رامشگرى 
هستند. دو تن از آنان شيپور در دست دارند، و يكى طنبور مى نوازد. بروى چوب بستى، كه 

نردبانى بر آن قرار داده اند، زنانى نشسته اند، كه بعضى چنگ مى نوازند، و برخى كف ميزنند. 



در زير آن تصاوير، صورت پادشاه ديده مى شود، كه كمان را بزه كرده و در پى جانوران 
گريزنده اسب مى تازد. در قسمت زيرين آن نقش، تصوير ديگرى از پادشاه هست، كه اسب 

 را بحالت يورتمه ميراند، و تركش در دست، از شكار بازميآيد.

 در سمت چپ حصار مذكور، اشتران ديده مى شوند، كه گوزنان كشته را ميبرند.

). 47نقش ديوار چپ، كه با دقت فوق العاده ساخته شده، شكار گراز را نشان ميدهد (شكل 
در اينجا تقريبا همه نقش را در خطوطى بشكل قاب محصور كرده اند، و فقط حاشيه باريكى 

در سمت راست قرار داده اند، كه جماعتى كثير از مردمان و جانوران در آنجا ازدحام 
كرده اند. شكارگاه مكانى است نيزار و باتالقى، كه ماهى و مرغابى در آن بسيار است. در 

جانب راست، پنج صف فيل ديده مى شود، كه بر هر يك دو فيلبان، يكى پيش و يكى پس، 
نشسته، بصيد گراز مشغولند، و گرازان شتابان خود را بميان نيزارها مى كشند. در قسمت باال 

قايقى مى بينيم، كه بانوان بسيار در آن نشسته بخواندن و كف زدن مشغولند در مقدم و مؤخر 
قايقها، زنان پارو ميزنند. در وسط نقش، يك جفت كرجى را، كه پاروزن آنها هم از 

نسوانند، ديده مى شود، و اين يك جفت كرجى را دو بار نشان داده اند، كه حكايت از دو 
موقع شكار بكنند. درست در وسط تصوير، پادشاه، با قدى فوق اندازه طبيعى حجارى شده، 

 كه در قايق نخستين ايستاده، و كمان را بزه كرده است؛ زنى، در يسار
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او ايستاده، تيرى باو تقديم مى كند؛ زنى ديگر، در يمين او، بنواختن چنگ مشغول است. 
 قايق ديگر كه در پشت واقع شده، پر از نوازندگان چنگ است.

شاه دو گراز بزرگ را با تير از پاى درآورده است. باز همان دو قايق در سمت راست تصوير 
 ديده ميشود. در اين جا پادشاه، كه هاله بر گرد سر دارد، در دست 

 - شكار گراز از خسرو دوم در طاق بستان 47شكل 



 (زاره، صنايع ايران قديم)

 خود كمانى سست شده نگهداشته است. معلوم مى شود، كه شكار بپايان آمده است.

در قسمت زيرين اين نقش، فيالن مشغول جمع آورى شكار هستند، و اجساد جانوران را با 
 خرطوم گرفته بر پشت خود مى نهند.

اين دو تصوير، خاصه نقش دوم، بقدرى پركار است، كه تقريبا هيچ جاى بى نقشى در آنها 
 ديده نمى شود. نقوش پارچه لباسها را با دقتى فوق العاده رسم 
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كرده اند. صورت جانوران مخصوصا فيالن را، چنان با ظرافت و دقت كشيده اند، كه شخص 
بحيرت ميافتد و آنها را از حيث حركات و نمايش حيات از جمله شكارهاى حجارى 

مى شمارد، در واقع طرح اين منظره بديع و مبتكر است؛ در اينجا هم بايد گفت، كه استاد بر 
روى سنگ تابلوى نقاشى حجارى كرده است. بنابر عقيده هرتسفلد اين حجاريها ما را از 

 طرز نقاشى و پرده سازى عهد ساسانى مطلع ميكند.

اين تصاوير سنگى را در آنزمان رنگارنگ مى ساخته اند، و ياقوت گويد، كه آثار اين 
رنگ ها را در طاق بستان ديده است. ممكن است بيننده اين الوان خود ياقوت نباشد، و نقل 

قول از حمد بن الفقيه كرده باشد، كه روايتش از مأخذهاى كتاب ياقوت است. هرتسفلد 
ميگويد، اينكه در نقوش طاق بستان چندجا پادشاه را در حال شكار نشان داده اند، ولى فقط 

در يكى از تصاوير بر گرد سر او هاله ديده مى شود، سببش آن است كه در ساير تصاوير هاله 
 .»2» «1 «دور سر پادشاه را با الوان نشان داده بودند، و آن رنگها از ميان رفته است 

مواظبتى، كه حجاران طاق بستان در نشاندادن بافت پارچه البسه بكار برده اند، براى ما، كه 
طالب شناختن اقسام منسوجات قرن اخير ساسانيان هستيم، بسيار گرانبها است. زاره و 

 هرتسفلد اول شخصى هستند، كه اين شعبه از صنايع ساسانى را توضيح و تشريح كرده اند.



تنوع بسيارى در پارچه لباس شاهان و لباس خدايان و جامه فيلبانان، كه در حجارى هاى 
مختلف هستند، بنظر ميرسد. گاهى زينت جامه ها عبارت است، از لكه هاى ابر، كه اصطالحا 
آنرا «ابر نيكبختى» گويند، و مأخوذ از آثار چينى است، و گاهى گل هاى چهارپر، كه باقسام 
مختلف آنها را ترتيب داده اند، در يكجا بصورت صفحه شطرنج و در جايى بشكل جواهر و 

 لولوء، گاهى هم شايد در روى پارچه 

______________________________ 
 .481)- مقايسه شود با ص 1(

 و مخصوصا هرتسفلد، دروازه، ص 206- 12)- ر ك زاره- هرتسفلد، نقوش برجسته، ص 2(
 . A، وB 361،4؛ تاريخ صنايع، 45- 51 ببعد و تصاوير 94
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مرواريد حقيقى دوخته اند. بعضى از جامه ها را با تصوير حيوانات نقش بسته اند، مثل ميش 
كوهى، و خرس، و مرغابى، و حواصل، و اين جانوران را معموال بطرزى ساخته اند، كه گاه 

رو بجانب يمين و گاه بسمت يسار قرار گرفته اند. همچنين بعضى از نقوش مركبه هم 
مى بينيم، مثال مرغابى هايى كه رشته هاى برگ بشكل لوزى آنها را احاطه نموده اند، و در 
فاصله آنها جابجا ستاره، يا گل، يا تاج مرواريددوزى ساخته اند، كه محيط بر هالل هايى 

هستند و در فواصل آن شاخه سدر و مرغان بسيار ديده ميشود، گاهى هم صفحات مدورى 
رسم كرده اند، كه شاخه سدر يا صورت پرندگان در آنها قرار دارد. زنانى، كه در شكار 

گراز طاق بستان پاروزن قايق ها هستند، جامه دربردارند منقش بدوايرى كه سر گراز در آنها 
 ترسيم شده است؛ يك قطعه از منسوج عهد ساسانى با همين نقش در موزه حرفه هاى هنرى 

 برلن محفوظ است؛ اين پارچه را در يكى از كليساهاى آلمانى براى بستن يكى از اشياء »1«
مقدسه آن كليسا بكار مى برده اند. بارى در حجارى مزبور پادشاه، كه در قايق ايستاده، 

لباسش داراى نقش اژدهاست، كه آن را هيپوكامپ ميخوانند. اين حيوانى خيالى است، كه 



، همين نقش در جامه خسرو پرويز، كه سوار بر اسب »2 «مأخوذ از اژدهاى صنايع چينى است 
 »3 «است، ديده ميشود، و نيز در قطعه از منسوجات ساسانى، كه در موزه سوث كن سينگتون 

 مضبوط است، بنظر ميرسد.

چند قطعه پارچه ديگر، كه از دوره ساسانى باقى مانده، صورت پادشاهى را در شكارگاه 
نشان ميدهند، كه سوار بر اسبى بال دار با مركب عجيبى است، و در پيرامونش صورت 

 . از نقوش منسوجات »4 «جانوران گوناگون منظما رسم گرديده است 

______________________________ 
)1-(Kunstgewerbe Museum  

ناميده اند، كه پرنده ايست در  senmurv)- در «تاريخ صنايع» اين حيوان را سين مرو2(
 داستانهاى حماسى ايران و بفارسى امروز آنرا سيمرغ خوانند.

)3-(South Kensington  

؛ زاره، 61- 65 و بعد، تصاوير 121 و بعد؛ هرتسفلد، دروازه، ص 323، ص 4)- دمرگان، 4(
 .166، 4؛ تاريخ صنايع، 99 و 98صنايع ايران قديم، تصوير 
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ساسانى، بعضى را در تصاوير غارهاى تركستان چين بعينه ترسيم نموده اند. طرح اين نقشهاى 
منسوجات ابريشمى نخست از جانب شرق آمد تا بغرب رسيد و صنعتگران بيزانسى بتقليد آن 

 پرداخته، در صنعت نساجى قرون وسطى در اروپا تأثيرى فوق العاده كردند.

 توانگران و مردمان صاحب مقام براى هر فصلى جامه از پارچه خاصى داشتند. ثعالبى گويد
 ، بهترين جامه كدام است.»2 «، خسرو از ريدك داناى خود پرسيد»1«



 و شطوى، و در پائيز منير »3 «غالم گفت «اما در بهار شاهجانى و دبيقى؛ و در تابستان توزى 
رازى و ملحم مرزوى؛ و در زمستان خز و حواصل؟ و در سرماى سخت خز آستردار، كه 

 ميان آنرا از قز انباشته باشند».

 گويد: جامه ايرانيان از پوست، يا پشم، يا نمد، يا ابريشم منقش ساخته »4 «هيونگ تسيانك 
شده است. موى سر را منظم مى كنند، و سربرهنه راه ميروند. اگر بتوانيم اين قول اخير را 

 .»5 «بپذيريم، بايد بگوييم كه رسم روستاييان چنين بوده است 

صحنه حجارى «شكار گراز» نمونه هم از سبك قالى ساسانيان ميدهد. آقاى هرتسفلد گوشه 
يك قالى را، كه از قايق زنان چنگ زن آويخته، محل دقت قرار داده است. در ميان دو رشته 

مرواريد، كه گاه گاه قطع شده، و اشكال مستطيلى در آن جاى گرفته است، شاخه لبالبى 
ديده مى شود، كه پس از پيچ و خم بسيار منتهى بغنچه شده است، مبداء اين طرح در نقوش 

 يونانيان باخترى بنظر ميرسد. بنابر رأى آقاى 

______________________________ 
 .710)- ص 1(

. اين قسمت از سخنان ريدك در متن پهلوى موجود 6، يادداشت 439)- ر ك باالتر ص 2(
 نيست.

)3-((Tauwaz ) 

 .278، ص 2)- بيل، استاد بودايى راجع بعالم عربى، ج 4(

 691- 715، ص 1)- راجع به اقسام پارچه و هنرهاى مربوط بآن ر ك تاريخ صنايع، 5(
 .197- 202، 4(؛  phyllis Ackermann(فيليس اكرمان 
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هرتسفلد طرح و صنعتى، كه در اين گوشه قالى بكار رفته، نشان ميدهد، كه اصل آن قالى 
. اين قسم قالى بافى را در ادوار اسالمى ايران دنبال كرده، به نتايج »1 «گره دارى بوده است 

 حيرت بخش و نمونه هاى بسيار زيبا رسيده اند.

معروفترين قالى هاى عهد خسرو پرويز، كه در كتب قديمه شرقى شرح آن مذكور است، از 
: طاقديس (سابق الذكر) از چهار قالى »2 «جنس ابريشم زربفت بوده است. ثعالبى گويد

زربفت مرواريددوز و ياقوت نشان پوشيده بود، و هر يك از اين فرش ها فصلى از سال را 
نشان ميداد». قالى بزرگى، كه در تاالر باريكى از قصور سلطنتى تيسفون بوده، و وهارى 

خسرو ( «بهار كسرى») نام داشته، يا بقول بلعمى آنرا ( «فرش زمستانى») ميگفته اند، از همان 
جنس زربفت بوده است اين فرش، كه شصت ارش درازا و شصت ارش پهنا داشته، در فصل 

زمستان منظره بهارى را در برابر شاهنشاه ميگسترده است. در متن آن خيابانها و جدولهاى 
آب ساخته بودند و نهرها از ميان باغى خرم ميگذشت، كه كشت زارها و باغچه هاى پرميوه و 
 سبزى آنرا فروگرفته بودند. شاخ و برگ اين اشجار از زر و سيم و گوهرهاى رنگارنگ بود

»3«. 

در نقش شكار طاق بستان فقط چند تن از سه هزار زنى، كه خسرو در حرم داشت، مى بينيم. 
اين شهريار هيچگاه از اين ميل سير نمى شد. دوشيزگان و بيوگان و زنان صاحب اوالد را، در 
هرجا نشانى مى دادند، بحرم خود مى آورد. هر زمان، كه ميل تجديد حرم مى كرد، نامه چند 

بفرمانروايان اطراف مى فرستاد، و در آن وصف زن كامل عيار را درج مى كرد. پس عمال او 
 هرجا زنى را با وصف نامه 

______________________________ 
  و بعد.137)- دروازه، ص 1(

 .699)- ص 2(



. مقايسه شود با بلوشه، يادداشت 417، ص 3؛ بلعمى، زتنبرگ، ج 2452)- طبرى، ص 3(
؛ تاريخ 613- 17، ص 1932راجع بيك قالى عرب متعلق به قرن هشتم، مجله پادشاهى، 

  و بعد (پوپ).2272، ص 3صنايع، 
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. گويا وصفى، كه از زن تمام عيار در نامه هاى عجيب »1 «مناسب ميديدند، بخدمت ميبردند
خسرو پرويز درج بوده، شباهتى با بيانات ريدك دارد، آن غالمى، كه گفتگوى او را با 

پادشاه در يك رساله پهلوى درج كرده اند، و امروز در دست است، و سابقا عبارتى چند از 
آن نقل كرده ايم وى گويد: «بهترين زن آن است، كه پيوسته در انديشه عشق و محبت مرد 

باشد، اما از حيث اندام و هيئت، نيكوترين زنان كسى است، كه بااليى ميانه، و سينه فراخ، و 
سر و سرين و گردنى خوش ساخت و پاهايى خرد، و كمرى باريك و كف پايى مقعر، و 
انگشتانى كشيده و تنى نرم و استوار دارد. بايد كه سينه اش چون به و ناخنش چون برف 

سفيد، و رنگش سرخ چون انار، و چشمش بادامى، و نرم مانند كرك بره (؟)، و ابروانش 
، و گيسوانش دراز و سياه »2 «چون كمان، و مرواريدهايش (يعنى دندانهايش) سفيد و ظريف 

 »4» «3 «مايل بسرخى باشد، و هرگز سخن نراند ... (؟)»

. »5 «محبوبه خسرو شيرين نام داشت، كه بقول ثعالبى: «بوستان حسن و رشك ماه تمام بود»
 چون شيرين عيسوى بود، بعضى از مورخان غربى و

______________________________ 
؛ مقايسه شود با چهارمين گناهى، كه بخسرو دوم 325، نلدكه، ص 1025)- طبرى، ص 1(

 .364، نلدكه ص 1047نسبت داده اند، طبرى ص 

 .233، ص 9)- بيلى، بولتن شرقى، 2(



؛ مقايسه شود با روايت ثعالبى ص 96)- شاه خسرو و ريدك وى، چاپ اونواال، بخش 3(
  و بعد.710

) عبارت ثعالبى چنين است: قال فاخبرنى عن احسن النساء و اشهاهن قال من يقبلها القلب و 4(
يجها و تشتهيها النفس و خيرهن من كانت بين الصغر و الكبر و الطول و القصر و الهزل و 

المسن ملحية القد جميلة الوجه حلوة الجملة مستوية الجبهة مقوسة الحاجبين ملوزة العينين 
معتدلة االنف دقيقة الشفتين و عقيقتهما ضيقة الفم لؤلؤية الشعر حسنه الضحك مدورة الذفن 

ابريقية العلق رمانية اللون حريرية البشرة حالكة الشعر تفاحيه الندبين زنبورية الخصر لطيفة 
البطن مدهنية السرة ضخمة المجيز صغيرة افقدم طيبة الرائحة رخميه الصواب قليله الكالم 

 كثيرة الحياء فضحك الملك و قال زهازه. (مترجم).

 .702)- ثعالبى، ص 5(
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 شيرين از »2 « او را از يونانيان دانسته اند، اما اسم او ايرانى است، بنابر قول سبئوس »1 «شرقى 
مردم خوزستان بود. در اوايل سلطنت خسرو بعقد او درآمد، و با اينكه منزلتى فروتر از مريم 

، از حيث منزلت در وجود »3 «دختر قيصر داشت، كه پادشاه او را بعلل سياسى گرفته بود
خسرو نفوذى تمام داشت. مطابق افسانه وهرام چوبين، خسرو پرويز خواهر بهرام را كه، 

 نام داشت، و زنى مردانه بود، بعقد خود درآورد، و اين پس از آن بود، كه »4 «گرديگ 
. اگر تفصيل اين قصه را نتوانيم باور كنيم، ظاهرا »5 «گرديگ وستهم را هالك كرد

مزاوجت خسرو و گرديك را بايد مبتنى بر حقايق تاريخى بدانيم. شيرين خسرو را خبر داد، 
 .»6 «كه از كيد اين زن ديوسار بر حذر باشد

از زمان بسيار قديم افسانه هايى در باب معاشقه خسرو با شيرين نوشته اند، و ظاهرا قبل از 
سقوط دولت ساسانى هم، يك يا چند رومان عاميانه راجع باين مطلب وجود داشته است، و 



 پاره هاى آن رمان را در بعضى از متون عربى و فارسى خوذاى نامگ وارد كرده اند. ثعالبى 
  شرح تدابير شيرين را، كه در جلب »8 « و فردوسى »7«

______________________________ 
 .304، ص 2؛ بلعمى، ج 13/ 5)- تئوفيالكتوس، 1(

. بعضى 28، ص 1904)- تاريخ هرقل (هراكليوس) تاليف سبئوس، ترجمه ماكلر، پاريس 2(
 ).222بر اين عقيده اند كه در ميشان بدنيا آمده. (البور، ص 

)- بنابر قول طبرى، مريم دختر قيصر موريكيوس بود. در منابع بيزانسى از اين عروسى 3(
 .2، يادداشت 283ذكرى نيست. ر ك نلدكه، طبرى، ص 

)4-(Gurdiyagh  

 و 63، ص 2، ترجمه رشر، 252؛ محاسن منسوب بجاحظ، ص 482)- نلدكه، طبرى، ص 5(
 بعد.

 .243)- نهايه، برون، ص 6(

  ببعد.691)- ص 7(

  و بعد.294، ص 7)- چاپ مهل، ج 8(
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عاشق بيوفاى خود بكار ميبرده، و تفصيل عروسى او را با خسرو نقل كرده اند، و تدبير ماهرانه 
پادشاه را كه در اسكات بزرگان بخرج داد، تا توانست دخترى از طبقه فروتر را بعقد خود 

 (فرهاد) و شيرين را آورده است، و »2 « قصه معاشقه فرهاد»1 «درآورد، ذكر نموده اند. بلعمى 
چنين گويد: «فرهاد فريفته اين زن شد، و خسرو او را بكندن كوه بيستون گماشت. فرهاد در 
آن كوه ببريدن سنگ مشغول شد، و هر پاره، كه از كوه مى بريد، چنان عظيم بود، كه امروز 



صد مرد آنرا نتواند برداشت». قصه فرهاد و شيرين و خسرو و شيرين موضوع بسى از 
. فردوسى قصه كشته شدن ماريا (مريم) را »3 «منظومات عشقى و حماسى ايرانيان شده است 

 .»4 «بدست شيرين چنين بنظم آورده است 
 ز مريم همى بود شيرين بدرد

 
 هميشه ز رشكش دو رخساره زرد

 بفرجام شيرين ورا زهر داد
 

 شد آن دختر خوب قيصرنژاد

 از انكار آگه نبود هيچكس 
 

 كه او داشت آن راز تنها و بس 

 چو سالى برآمد كه مريم بمرد
 

 شبستان زرين بشيرين سپرد

   
پرويز همه اقسام لذايذ را استقبال ميكرد. ذوق او را نسبت بعطريات در روايت بالذرى 

دريافتيم، كه چون بوى پوست هاى تحرير را دوست نداشت، مقرر فرمود، كه نامه ها را بر 
كاغذى، كه بگالب و زعفران آغشته باشد، بنويسند، مسلما در قصور و كاخهاى خسرو بوى 

عود و عنبر اشهب، و مشك، و كافور، و صندل پيوسته هوا را معطر ميداشته است، چنانكه در 
 »5 «عهد خلفا چنين بود. بنابر روايت ثعالبى 

______________________________ 
  و بعد.403، ص 2)- زتنبرگ، 1(

)2-(Frahadh  

 1933، پراگ  FerhadundSchisin، فرهاد و شيرين  Herb .W .Duda)- دودا3(
 (بزبان آلمانى).

  و بعد.304، ص 7)- مهل، ج 4(

  و ما بعد.708)- ص 5(

 620ايران در زمان ساسانيان، ص: 



خوش آرزو ريدك (غالم) خسرو، كه از لطايف مشمومات وقوفى كامل داشت، در جواب 
، كه بر آن گالب پاشيده باشند، »1 «خسرو گفت: «بهترين عطرها شاهسپرم آميخته بانداست 

ديگر بنفشه با بخور عنبر اشهب، و نيلوفر با بخور مشك، و باقالى معطر با بخور كافور. بوى 
نرگس چون رائحه جوانى است، و بوى گل سرخ چون رائحه باران است، عطر شاهسپرم 

چون نكهت اوالد است، و بوى خيرى چون رائحه دوستان صديق است». خسرو باز پرسيد 
كه بوى بهشت چگونه است. ريدك جواب داد. «اگر بوى شراب خسروانى، و گل فارسى، 
و شاهسپرم سمرقندى، و ترنج طبرى، و نرگس مسكى، و بنفشه اصفهانى، و زعفران قمى و 
بونى [بوانى ] و نيلوفر سيراوانى، و [ند]، كه مخلوطى از سه چيز معطر است، (عود هندى، و 

 .»2» «1 «مشك تبتى، و عنبر شحرى) را فراهم آورى، از بوى بهشت بويى توانى برد»

در قصر شاهنشاه غذاهاى مطبوع و گوارا بسيار مورد توجه بود. از جمله طعام هايى كه براى 
پادشاه والش مهيا ميكردند، يكى «خورش شاهى» نام داشت، كه مركب بود از گوشت گرم 

و گوشت سرد، و برنج فسرده، برگ معطر، و مرغان مسمن، و خبيص، و طبرزد؛ ديگر از 
طعام ها «خورش خراسانى» بود، كه از گوشت كباب شده بسيخ، و گوشت پخته در ديگ، و 

كره و عصارات، تركيب مى يافت؛ ديگر «خورش رومى» كه گاه با شير و شكر، و گاه با 
تخم مرغ و عسل، و گاه برنج با كره و شكر و شير ساخته ميشد؛ ديگر «خورش دهقانى» كه 

 عبارت بود از گوشت گوسفند نمكسود، و نارسود (گوشتى كه در رب انار بخوابانند)، و

______________________________ 
 )- مخلوطى از مشك و عود و عنبر اشهب.1(

)- در متن پهلوى ياسمن بيش از همه مشمومات آمده و آنرا عطر پادشاهى شمرده اند پس 2(
از آن عطر گل سرخ و نرگس و كافور و زنبق و بنفشه و شاهسپرم و مورد و نيلوفر و 

مرزنگوش و غيره را ذكر كرده اند؛ و همراه هر يك وصفى شاعرانه آورده اند. (شاه خسرو و 
 ).68- 94غالمش، چاپ اونواال، 



 621ايران در زمان ساسانيان، ص: 

 .»1 «تخم مرغ پخته 

ريدك خوش آرزو در پاسخ خسرو بهترين طعام ها را چنين ميشمارد: از جمله گوشت بزغاله 
دو ماهه، كه شير مادر و شير ماده گاوى خورده باشد، مخصوصا اگر با عصاره زيتون بپزند؛ 

 پخته باشد (سپيدپاك آشى است، كه با اسفناج، »2 «ديگر سينه گاو فربهى، كه در سپيدپاك 
)، و بعد آنرا با شكر مصفى و طبرزد تناول كنند. از ميان انواع »3 «و آرد، و سركه ميساخته اند

طيور، خوش آرزو مخصوصا ماكيانى را نام ميبرد، كه خوراكش شاهدانه، و روغن زيتون 
باشد، اين مرغ پيش از كشتن بايد ناشتا باشد؛ بعد از كشتن بايد آنرا پر كنند و يكروز بپا، و 

 بپزند؛ پشت آن مرغ، مخصوصا آن »4 «يكروز به گردن بياويزند، و سپس در شورابگ 
قسمت كه نزديكتر بدم است، لذيذترين قسمتهاى آنست، لذيذترين غذاهاى سرد آنهايى 

هستند، كه از گوشت گورخر، و شتر يكساله، و گاوميش، و خوك ساخته باشند. از جمله 
غذاهاى سرد بسيار مطبوع و لذيذ، خورشى است، كه از گوشت گورخر اهلى، كه ينجه و 
جو خورده باشد، ساخته ميشود؛ اين گوشت را در ماست مى خوابانند و انواع ادويه بر آن 

مى پاشند. از غذاهاى مطبوع قيمه هاى مختلف است، كه با گوشت خرگوش و سينه اسب، و 
سمور، و سرتذرو ميسازند و بهترين نوع آن را از گوشت آهوى ماده سترون پيه دار، كه 

منجمد شده باشد، ميسازند. در تابستان، لوزينه، كه با بادام، و گردو غيره تهيه كنند و انواع 
نان شيرينى بسيار مطلوب است، خاصه آنها، كه با پيه غزال ماده آماده و در روغن گردو 

پخته شود. اما در زمستان بايد نانهايى، كه بادام و هلو دارد، تناول كرد. نيكوترين مربا مرباى 
 ليموى خاردار

______________________________ 
 .585)- ثعالبى، ص 1(

)2-(Spedh -pak  



 .283، ص 18، مجله شرقى وين، ج  Stackelberg)- مقايسه شود با اشتاگلبرگ 3(

 )- بفارسى شورابى يعنى آب نمك.4(

 622ايران در زمان ساسانيان، ص: 

(خارواترنگ) و به، و هليله، و گردو، و زنجبيل چينى است، و بهترين ميوه ها نارگيل است، 
 كه با قند خورند، و پسته گرگانى، كه در شورابگ بو داده باشند، و عدسى 

 - خسرو دوم در شكار (جام نقره (زاره، صنايع ايران قديم)48شكل 

 ، كه با گردو انباشته نمايند، و هلوى »2 « آميزند، و خرماى هيرت »1 «كه با آب كامگ 

______________________________ 
)، خورشى است در اصفهان، 64، ص 1937)- بفارسى آب كامه (كيگر، مجله شرقى وين 1(

 كه از ماست و شير تازه و اسپذ و شير خشك و سركه مى سازند.

 .67پهلوى حيره ميباشد، ماركوارت- مسينا، فهرست، ص  Hert)- هيرت 2(

 623ايران در زمان ساسانيان، ص: 

ارمنى، و بلوط و شاه بلوط، كه شكرآلود كنند. شاهدانه ... (؟)، كه در پيه بز كوهى سرخ 
شده باشد، براى هضم سودمندترين غذاست. بهترين شراب، مى كنگ، و مى هرات، و مى 

 ،»1 «والرود، و شراب بست، و شراب سيب حلوان، مخصوصا شراب آسورى است 

پرواضح است، كه ظروف و اوانى هم كامال شايسته غذاهاى لذيذ بوده است، كه بر خوان 
 شاهنشاه مينهادند.

در روسيه مقدار كثيرى از ظروف نقره ساسانى بدست آورده اند، ولى در ايران چيز قابلى 
كشف نشده است. ظاهرا علتش آنست، كه اين كشور چندبار پايمال چپاول و غارت قبايل 



 اين قبيل جام هاى منقوش را در كارخانه پادشاهى ساخته »2 «حريص شده است. باعتقاد زاره 
و بخاطر آن شكار، يا ميهمانى شاهنشاه، يا امراء و سالطين بيگانه هديه ميداده اند. بشهادت 

، معاصر قيصر ديو كلسيان، در قرن چهارم ميالدى نيز از اين قسم »3 «فالويوس و پيس كوس 
هدايا از جانب ساسانيان به امپراطور روم فرستاده شده است. در قرون نخستين اسالمى سبك 

 .»4 «جامهاى نقره ساسانى را تقليد كرده اند

 نمونه بسيار زيبايى از ظروف عهد خسرو پرويز، جام نقره است، كه در

______________________________ 
. بعضى از جزئيات چاپ اول از روى مقاله بيلى، بولتن 19- 59)- شاه خسرو، اونواال، فقره 1(

)، 705- 8 در اينجا تصحيح شده است. مقايسه شود با روايت ثعالبى (ص 232، ص 9شرقى 
 كه كمى با متن پهلوى اختالف دارد.

 .49)- زاره صنايع ايران قديم، ص 2(

)3-(Flavius Vopiscus  

 193، ص 57)- راجع به جامها، ر ك اردمان، سالنامه مجموعه هاى آثار هنرى پروس، ج 4(
و بعد فهرست جامهاى ساسانى، كه امروز موجود است، در كتاب هرتسفلد، گزارش باستان، 

، اشياء برنزى، ص 716- 63، 1، نقره سازى ساسانى بطور كلى، تاريخ صنايع، 125- 26 ص 9
  و بعد.215، 4(؛  J .O rbeli (اربلى 763- 70

 624ايران در زمان ساسانيان، ص: 

)، خسرو را هنگام شكار، تقريبا چنانكه در 48كتابخانه ملى پاريس مضبوط است (شكل 
طاق بستان ديديم، نشان ميدهد. خسرو ديهيم بالدار بر سر، و جامه بسيار گرانبها در بر و 

رشته هاى مرواريد بگردن دارد، كمان بزه كرده، چهارنعل از پى جانوران گريزان ميتازد، و 



نوارهاى سلطنتى او از اثر باد در اهتراز است. چند گراز و گوزن و يك گاو وحشى بتير او از 
 .»1 «پاى درآمده است 

). در اين طرف صورت 49جام نقره بسيار عجيب ديگر هم در كتابخانه پاريس است (شكل 
دو هالل با تصوير چند تن ديده ميشود، كه هر يك چيزى از قبيل: مرغى، و جامى، و بخور 

سوزى (؟)، و امثال آن در دست دارند، در وسط زنى برهنه مى بينم، كه گويا حيوانى 
اساطيرى را، كه شبيه ببر هندى است، نوازش ميكند. تا حال كسى نتوانسته است سر اين 

 .»2 «اشكال را، كه البته جنبه ديانتى دارد كشف كند

از نقوش معمول ظروف ساسانى تركيباتى است، كه از اشكال جانوران و نباتات ميكرده اند: 
مثل دو دسته گل، كه هر يك در سمت درختى واقع شده باشد يا شيرى در كنار درختى و 
امثال اين ها. غالبا در اطراف نقوش، گل برگ و لبالب پيچان رسم مى كرده اند. جامى باقى 

. تنگها و صراحيهاى سيمين »4» «3 «است، كه شكل ماهى و خرچنگ بر آن نقر نموده اند
 كشف شده است، كه نقوش بسيار دارند، از

______________________________ 
شكل  Guide au Cabinet des mesmedailles)- بابلون، راهنماى كابينه مدالها1(

، 4؛ تاريخ صنايع، ج 207؛ زاره صنايع ايران قديم، تصوير 53، هرتسفلد، دروازه، تصوير 123
 Die. برخالف اردمان (جامهاى ساسانى كه داراى مجالس شكار هستند214

sassanidischen jag dschalen  ص 57، سالنامه مجموعه هاى آثار هنرى پروس، ج ،
 و بعد)، كه اين جام را مانند نقوش طاق بستان از پيروز ميداند. هرتسفلد مجددا تأييد 212

 كرده است، كه اين جام خسرو پرويز را در شكارگاه نشان ميدهد.

؛ زاره صنايع ايران قديم، ص 11، شكل 2881)- بابلون، راهنماى كابينه مدالها، شماره 2(
 .A 332،9، تاريخ صنايع 117

 .122 و 121)- زاره، صنايع الخ، تصوير 3(



 .125)- زاره، صنايع الخ، تصوير 4(

 625ايران در زمان ساسانيان، ص: 

 .»1 «)، يا صورت زنى كه زنبيلى پر ميوه پيش آورده است 50قبيل شكل شيرى (شكل 

تنگهاى مفرغ دسته دار هم هست؛ كه شكل انسان، و پرندگان، يا شاخه هاى بهم پيچيده، بر 
 .»2 «آنها رسم كرده اند

 - جام نقره 49شكل 

 (زاره، صنايع ايران)

 در اين عهد، همچنانكه ذائقه را با خوراكهاى لذيذ و شرابهاى گوارا و شامه را

______________________________ 
 .129 و 128)- زاره، صنايع ايران قديم، تصوير 1(

 .135 و 133 و 132)- ايضا، تصوير 2(

 626ايران در زمان ساسانيان، ص: 

با بوهاى خوش مى پرورده اند، سامعه را نيز با الحان دلكش موسيقى، كه با مهارت و استادى 
 . مكرر اشاره بمقام عالى رامشگران »1 «تركيب يافته بود، پرورش ميدادند

 - تنگ نقره 50شكل 

 (زاره، صنايع ايران قديم)

______________________________ 
 )- كريستنسن، موسيقى در تمدن ساسانى، بولتن انجمن فرانسوى دوستداران شرق 1(



La Vie Musicale dans la civilisation des Sassanjdes, Bull, de I 
Association francaise des Amis L'Orient, nos, 20, 21, 1936. 

  (فارمر).2786- 89، ص 3تاريخ صنايع، 

 627ايران در زمان ساسانيان، ص: 

خنياگران در بارگاه شاهان ساسانى كرده ايم. در بزم هاى خاص رئيس تشريفات، خرم باش، 
 .»1 «باستادان موسيقى دستور ميداد، كه فالن لحن و فالن مقام را بنوازد

: عود، و ناى، و طنبور، و مزمار، »2 «مسعودى نام آالت موسيقى ايرانيان را چنين آورده است 
 و چنگ و گويد مردم خراسان بيشتر آلتى را در موسيقى بكار

 - ناى زن (جام نقره)51شكل 

 (زاره، صنايع ايران قديم)

ميبردند، كه هفت تار داشت، و آنرا زنگ (رنج) ميخواندند. اما مردم رى و طبرستان و ديلم 
 طنبور را دوست تر داشتند، و اين آلت نزد همه فرس مقدم بر ساير آالت 

______________________________ 
  اين كتاب.446)- ر ك ص 1(

 .90- 91، ص 8)- مروج، 2(

 628ايران در زمان ساسانيان، ص: 

بوده است. شكارگاه خسرو در طاق بستان ظاهرا حاكى از اين است، كه عصر چنگ آلت 
درجه اول موسيقى ساسانى بوده است. اما آالت ديگر، كه مطابق آثار آن عصر مسلما در 



عهد پرويز وجود داشته، عبارتند از: شيپور و طنبور (رجوع شود بشكارگاه گوزنان 
 ).51. (شكل »1 «طاق بستان) و ناى؛ روى بعضى از ظروف نقره تصوير ناى زنانى بنظر ميرسد

 مسطور است، از »2 «نام عده كثيرى از آالت موسيقى در رساله پهلوى خسرو و غالمش 
 و چنگ و »4 « و عود متداول موسوم به دار، و بربط (بربوذ»3 «جمله عود هندى موسوم به ون 

، و طبل كوچكى به »6 « و ناى، و قره نى موسوم به مار»5 «تمبور، و سنطور موسوم به كناره 
  بوده است.»7 «دمبلگ 

. آنچه »8 «معروفترين رامشگران و ترانه سازان در دربار خسرو پرويز سركش و باربذ بوده اند
از احوال اين دو استاد بما رسيده، مأخوذ از خوذاى نامگ نيست، بلكه از بعضى كتب عاميانه 

 آمده، تا »10 « و ثعالبى »9 «اواخر عهد ساسانى نقل شده است. تفصيلى كه در كتاب فردوسى 
 اندازه افسانه آميز است. گويند، سركش در آغاز حائز

______________________________ 
 .A 522،4؛ تاريخ، 133 و 116)- زاره، صنايع ايران قديم، تصاوير 1(

 . 62SS- 63و  13S)- شاه خسرو و ريدك وى، اونواال، 2(

)3-(Vin  

)4-(Bardudh  

)5-(Kannar  

)6-(Mar  

)7-(Dumbalagh  



)- اين اسم را مورخان ايرانى و عرب باربديا فهلبد نوشته اند و فهلبد معرب پهلبد فارسى 8(
خواند و چون در نسخ خطى  Bahl )a( badhاست. باربذ را در خط پهلوى ميتوان بهل بذ

فارسى غالبا بين ب و پ امتيازى نميگذارند، اين كلمه پهلبذ نيز خوانده شده است و بغلط 
آنرا از ريشه پهلو ( «پارت»، «پهلوان») شمرده اند. از طرف ديگر، اگر در اصل پهلبد ميبود، 

هرگز آنرا باربذ نميتوانستند بخوانند. پس بدون شك صحيح ترين صورت اين اسم باربذ 
 است.

  و بعد.314، ص 8)- چاپ مهل، 9(

 .694)- ص 10(

 629ايران در زمان ساسانيان، ص: 

مقام اول بود و براى حفظ پايگاه خود، پيوسته باربذ را، كه رامشگرى جوان و بنابر قول 
ثعالبى از مردم مرو بود، از حضور شاهنشاه دور ميداشت. اما باربذ حيله كرد و آواز خويش 

 را بگوش خسرو رسانيد و از آن پس مقرب شد.

 .»1 «روايات موجوده اختراع دستگاههاى موسيقى ايران را بباربذ نسبت ميدهند

در واقع، اين مقامات پيش از باربذ هم وجود داشته، ولى محل ترديد نيست، كه اين آهنگ 
ساز بزرگ تأثير بسزايى در موسيقى ساسانى كرده است، و اين موسيقى را هم منبع عمده 

موسيقى عرب و ايران بعد از اسالم بايد شمرد و ميتوان گفت، كه در ممالك اسالمى مشرق 
هنوز آثارى از الحان باربذ باقى است، زيرا كه شرقيان در اين رشته از صنعت بسيار 

 محافظه كار هستند.

ثعالبى گويد، باربذ در مالقات اول دستان يزدان آفريذ را براى خسرو خواند، بعد دستان پرتو 
، كه همان شادمانى را ميبخشيد، كه توانگرى از پس درويشى »2 «فرخار را بسمع او رسانيد

ميبخشد، پس از آن دستان سبز اندر سبز را خواند و نواخت، چنانكه شنوندگان از آهنگ زار 



زار ابريشم رود و از زير و بم سرود او مجذوب و مبهوت شدند. بگفته فردوسى سه دستانى، 
 كه باربذ در اين محل خواند و نواخت، داذآفريد، و پيكارگرد و سبز در سبز بود.

 سرودى بآواز خوش بركشيد
 

 «3» كه اكنون تو خوانيش داذآفريد

 زننده دگرگون بيار است رود
 

 برآورد ناگاه ديگر سرود

 كه پيكار گردش همى خواندند
 

 همى نام از آواز او راندند

   
 

______________________________ 
 و 61، ص 3)- رضازاده شفق مقاله در خصوص باربذ در مجله ايرانشهر، طبع برلن، سال، 1(

 بعد، نوشته است،

)- فرخار شهرى است افسانه، كه از جهت حسن صورت سكنه و وجود معبد بت پرستان 2(
 در قصص و افسانه ها شهرت دارد.

)- نام واقعى آن بايد داذار آفريذ بوده باشد و اين همانست، كه ثعالبى آنرا يزدان آفريذ 3(
 نوشته است.

 630ايران در زمان ساسانيان، ص: 

 
 برآمد دگرباره آواز رود

 
 دگرگونه تر ساخت بانگ سرود

 همان سبز در سبز خوانى كنون 
 

 برين گونه سازند مكر و فسون 

در برهان قاطع نام سى لحن، كه باربذ براى بزم خسرو پرويز ساخته، مسطور است، و با    
مختصر اختالفى نام آنها در خسرو و شيرين نظامى نيز ضبط است. ثعالبى اختراع خسروانيات 
را بباربذ نسبت داده، و گويد: در اين زمان هم مطربان در بزم ملوك و ساير مردمان مينوازند. 

 از نواى خسروانى نام »1 «در واقع كلمه خسروانى بر يك دستان اطالق نمى شده است. عوفى 



برده است و ظاهرا مرادش همان هفت «دستگاه شاهانه» است، كه مسعودى آنرا «الطرق 
 .»2 «الملوكيه» ناميده است 

 دستان ساخته بود، چنانكه هر روز دستانى نو 360مطابق روايتى، ديگر، باربذ براى بزم خسرو 
مينواخت، و قول او «براى استادان فن قانون مطابق بشمار ميرفت و ديگران همه خوشه چين 

 خرمن ذوق او بودند».

، سى »3 «بنابر آنچه گذشت، دستگاه هاى موسيقى منسوب بباربذ مركب از هفت خسروانى 
، و سى روز ماه، و سيصد و شصت روز سال »5 « دستان بوده، كه با ايام هفته 360، و »4 «لحن 

ساسانيان، تناسب داشته است؛ خمسه مسترقه را بشمار نياورده اند. در ديوان منوچهرى و بسى 
از نويسندگان ايران اسامى بسيار از آوازهاى موسيقى ميبينيم، ولى از هيچيك آنها معلوم 

 نميتوانيم كرد، كه آيا مقصود

______________________________ 
  و بعد.54، ص 1899)- برون، مجله پادشاهى، 1(

 .90، ص 8)- مروج؛ 2(

، كه يكى ديگر از رامشگران عهد خسرو پرويز  Nighisa)- اختراع خسروانى را به نگيسا3(
است، و نظامى گنجوى و خواجه سلمان و بعضى نويسندگان ديگرى ذكرى از او كرده اند، 

 نسبت داده اند؛ ر ك برهان قاطع.

 )- كلمه لحن عربى است و اصل پهلوى آنرا متأسفانه نميدانيم.4(

)- اين نيز دليل است، بر اينكه در تقويم زردشتيان عهد ساسانى هفته مجهول نبوده است. 5(
 .6، يادداشت 424 و ص 2، يادداشت 193مقايسه شود با ص 

 631ايران در زمان ساسانيان، ص: 



 دستان. يزدان آفريذ ظاهرا سرود دينى بوده است. 360يكى از سى لحن است، يا يكى از 
بعضى از دستان ها حوادث تاريخ قديم ايران را بيان مى كرده، كه از قرن پنجم ميالدى ببعد، 
ساسانيان عالقه بسيار بذكر و يادآورى آنها نشان ميداده اند؛ يكى از اين سرودهاى حماسى 

، و امثال آن. دستانهاى ديگر در وصف »2 «، ديگرى كين سياوش »1 «كين ايرج نام داشته 
 »3 «قدرت و ثروت خسرو پرويز بوده است، مثل باغ شيرين، و باغ شهريار، و اورنگيگ 

 و گنج ى واذآورد ( »5 «، و هفت گنج »4 «(اورنگى، يعنى سرود تخت)، و تخت طاقديس 
. دستان هاى ديگر در وصف جشن هاى »6 « و شبديز»7 «، و گنج گاو،»7 ««گنج بادآور»)

فصول مختلف، خاصه در تهنيت مقدم بهار، و مناظر طبيعت، و مسرات حيات بوده است، از 
 ( «آرايش »7 «قبيل: نوروزى وزرگ ( «نوروز بزرگ»)، و سروستان، و آرايشن ى خورشيد

  ( «نوش لبان»):»9 « (ماه باالى كوهسار)، و نوش لبينان »8 «خورشيد»)، و ماه ابركوهان 

 و غيره. در اصطالح موسيقى آن زمان «راست» نام يكى از آوازها بوده، و امروز

______________________________ 
)- ايرج، پسر فريدون را دو برادرش كشتند و يكى از اعقاب او منوچهر انتقام خون او را 1(

 كشيد.

)افراسياب)  Frasiyabh)كى كاوس) بفرمان افراسياب  Kay Us)- سياوش پسركى اوس 2(
 پادشاه توران كشته شد و انتقام او را پس از جنگ هاى طوالنى پسرش كيخسرو كشيد.

)3-(Avrangigh  

  و ما بعد.488)- باالتر ص 4(

 .487)- باالتر ص 5(

 .483)- باالتر ص 6(



)7-(Arayishn i khvarshedh  

)8-(Mah abhar kohan  

)9-(Nosh -labhennan  

 632ايران در زمان ساسانيان، ص: 

 .»1 « دستگاه موسيقى ايران و عرب بهمين اسم موسوم است 12هم يكى از 

 در سال هاى اخير دانشمندان موفق شده اند، كه آثار منظومى در ادبيات موجوده پهلوى بيابند
. از اين نمونه ها بنظر من جز قطعه ذيل هيچيك تغزل خالص نيست. اين نشيب در ميان »2«

 بطبع آن همت »3 «متن هاى مانوى بوده، كه نخست مولر آن را طبع كرد، و بعد زالمان 
گماشت، ولى هيچ عالمتى مشهود نيست، كه آن را بتوانيم بمانويه نسبت بدهيم، زيرا كه 

 :»4 «نشانه دينى ندارد. آن ابيات دلكش بترجمه بنونيست چنين است 

 خورشيد روشن و ماه فروزان 
 

ميدرخشند و نور مى افشانند از تنه اين 
 درخت 

پرندگان تابناك بشادمانى بر آن چتر 
  مى زنند

چتر مى زنند كبوتران و طاوسان 
 «5» رنگارنگ 

   
 

______________________________ 
 )- ر ك برساله من تحت عنوان «چند يادداشت راجع بنام لحنهاى ايرانى در عهد ساسانيان 1(

SomeNotes on Persian Melody- names of the Sassanian Period. 



) مندرج است. آقاى فارمر همين مطلب را، 1909كه در يادگارنامه دستور هوشنگ (بمبئى 
 و بعد، با تفصيل بيشترى مورد بحث قرار داده است و از 93، ص 1926در مجله پادشاهى، 

رساله اينجانب بى اطالع بوده است. مقايسه شود با مقاالت من در مجله كاوه (سال دوم، دوره 
 .46- 47 ببعد) و شاهان، ص 61) و ايرانشهر (سال سوم. ص 5جديد، شماره 

 و 245، ص 1932 و ما بعد. و 193، ص 1930)- ر ك مخصوصا بنونيست، مجله آسيايى، 2(
 و ما بعد. مقايسه شود با مقاالت من در مجله 337، ص 1932ما بعد و مجله تاريخ اديان: 

 ،46- 56 و شاهان ص 483، ص 1934)، در بولتن شرقى، 24- 26، ص 4- 6كاوه (شماره 

 . .M .554 V)- قطعه 3(

 .222، ص 1930)- مجله آسيايى، 4(

 ) ترجمه اين مضمون نضما چنين ميشود:-5(

 633ايران در زمان ساسانيان، ص: 

حدس ميتوان زد، كه امثال اين شعر مضمون آوازهاى آرايشن ى خورشيد و ماه بر كوهان 
 بوده است.

در پايان اين نظر اجمالى، كه راجع بعشرت طبقه عاليه عهد ساسانى ذكر كرديم، الزم است، 
 نام »1 «كه چند كلمه اى در باب بازيهاى آن زمان هم بگوييم: گذشته از شطرنج (چترنگ)

 چند بازى مجلسى ديگر نيز ذكر شده است مثل:

 مهره 15 (هشت پا)، نيو اردشير يا نرد، كه نوعى از تخته نرد فعلى بوده، و آنرا با »2 «اشتپذ
 ، كه بدو قسم مختلف بازى ميشده است »3 « مهره سياه بازى ميكرده اند، ديگر زمب 15سفيد 

»4«. 



. »5 «*** محققا قول اوتيكوس، كه گويد خسرو پرويز آيين نصارى گرفت، اصلى ندارد
 ولى روابط اين پادشاه با قيصر موريكيوس، كه او را در گرفتن تاج و تخت 

______________________________ 
 

 فروزنده ماه و درخشنده مهر
 

 ز روشن درختى نمودند چشم 

 بيك شاخ طاوس گسترده پر
 

 درخشان كبوتر بشاخ دگر

   
 (مترجم)

)1-(tchatrang  

)2-(Ashtaqadh  

)3-(Zamb  

؛ بارتلمه، تحقيقات هند و 15- 16؛ اوالنوال، خسرو و غالمش 9)- ماديگان ى چترنگ، 4(
. اختراع نيو اردشير 28، ص 3 و ما بعد؛ هرتسفلد، گزارش، باستان ج 40، ص 38ژرمنى، ج 

را در افسانه ها به بزرگمهر نسبت ميدهند، كه وزير داستانى خسرو اول است، ولى همانطور 
كه هرتسفلد اظهار نظر كرده است، نام اين بازى ميرساند، كه در زمان خسرو اول اختراع 

نشده، بلكه در زمان پادشاهى بنام اردشير، كه احتمال ميتوان داد اردشير اول بوده باشد، 
بمعنى «داراى هشت  astapadaبزبان سانسكريت  Ashtapadhساخته شده است، اشتپذ

 .233، ص 9 ميباشد، بيلى بولتن شرقى،  hcving eight squcresخانه 

 .2، يادداشت 287)- نلدكه، طبرى، ص 5(

 634ايران در زمان ساسانيان، ص: 



يارى كرد، و مزاوجت او با شاهزاده خانم رومى موسوم به ماريا، و نفوذ محبوبه او شيرين، 
كه كيش عيسوى داشت، او را وادار ميكرد كه الاقل ظاهرا نسبت برعاياى عيسوى خود نظر 

مرحمتى داشته باشد. اما شخص خسرو هم ممكن است، بعضى از خرافات عيسويان را بر 
موهومات سابقه خود افزوده باشد؛ زيرا كه بنابر روايت موجوده، مبناى ايمان او بر خرافات 

بوده است، و مؤيد اين قول وجود جماعت كثيرى غيبگو و جادوگر و منجم است، كه 
 .»1 «پيوسته در پيرامون او جاى داشته اند

پس عيسويان جلوس خسرو پرويز بآزادى دينى نايل شدند، ولى حق نداشتند كه زردشتيان 
را بكيش خود دعوت كنند، زيرا كه هر كس از زردشتيان دين رسمى ملى خود را ترك 

. »3 «، اگرچه در عمل غالبا اغماض مى كردند»2 «ميگفت، على االصول مستحق قتل ميشد
 بنام سن سرجيوس، كه او را در »4 «خسرو به كليسا بخشش بسيار مى كرد، چندين عبادتگاه 

 در سوريه »5 «ايام جنگ يارى كرده بود ساخت، و خاجى از زر بكليساى سرجيو پوليس 
 .»6 «عطا كرد

، سبريشوع را، كه اصال چوپان بود، و در 596اسقفهاى نصارى، بنابر ميل شاهنشاه در سال 
 زجر كردن كفار تعصبى فوق العاده داشت، بمقام جاثليقى برگزيدند.

، كه روحانيان جهانگرد در يوزه گر بودند، »7 «فرقه هاى قابل تعقيب بسيار بودند. مثال مطاليان 
 و نوعى درويش عيسوى شمرده ميشدند، و «در زير پرده زهد ظاهرى اخالقى 

______________________________ 
، 10 بوده است. (طبرى ص 360)- بموجب روايت موجوده شماره آنان بعدد ايام سال 1(

 ).304، نلدكه، ص 1009

  (بغ نسك).4، فقره 56)- دينكرد، كتاب نهم، فصل 2(



، موضوع و رشتمان سرنسك يا تفسير آن در 21- 23، فقره 31)- ايضا، كتاب نهم، فصل 3(
 روابط مؤمنين با مرتدان بوده است.

)4-(Martyria  

)5-(Sergiopolis  

 .209)- البور، ص 6(

)7-(Mesalliens  

 635ايران در زمان ساسانيان، ص: 

بسيار فاسد مستور كرده، بحكم سمت و شغلى كه داشتند، داخل خانه عيسويان شده مرتكب 
، كه آنرا قايل بوحدت وجود »2 «. ديگر فرقه حنانيان »1 «همه قسم فحشاء و منكر ميگشتند «

 هم كه در اين عهد نيرومند شده بود، بشدت هرچه »3 «و جبر مى دانستند. طايفه يعقوبى 
تمامتر طايفه نسطورى را متهم مى كرد. نزاع يعقوبى و نسطورى شعله ور شد، و يعقوبيان 

برترى يافتند. هواخواه و پشتيبان غيور اين فرقه گابريل رئيس پزشكان (دوستبذ) خسرو بود، 
 كه از كيش نسطورى بعقيده يعقوبى منتقل شد.

ميان گابريل سبريشوع شكرآبى رخداد، زيرا كه سبريشوع او را بسبب طرز زندگى 
خصوصى كه داشت، تكفير كرده بود. خسرو گابريل را بسيار گرامى داشت، خاصه پس از 
آنكه شيرين طالب فرزند بود، و معالجات اين پزشك و دعاهاى سن سرجيوس موجب شد، 

 كه فرزندى يافت، و او را مردانشاه نام نهاد، مرتبه گابريل باالتر رفت.

وقتى كه شيرين تابع عقيده يعقوبيه شد اين فرقه كامال تسلط يافت. بعد از فوت سبريشوع 
 معلم مدرسه سلوكيه را مقام جاثليقى »4 «شيرين از پادشاه درخواست كرد، كه گرگوار

بدهد. انجمنى، كه على الرسم دعوت شد، با نهايت اطاعت امر شاه را شنيده گرگوار را 



انتخاب كردند. اين مردى فقيه و دانا ولى حريص و پرخور بود. پس از چهار سال رياست، 
، وفات يافت و مالى بسيار بجا گذاشت، كه خسرو آن را بنفع خزانه ضبط 609 يا 608در سنه 

كرد. بعد از او مقام رياست كل نصارى سالى چند بى شاغل ماند، زيرا كه خسرو بنابر نفوذ 
گابريل و شيرين اجازه نميداد، كه از نسطوريان كسى بمقام جاثليقى انتخاب شود. اين دو 

طايفه چندى بمنازعه پرداختند؛ نزاع سابق، راجع باينكه آيا در عيسى يك طبيعت است يا دو 
طبيعت، مجددا بر روى كار آمد، و محل بحث قرار گرفت. نسطوريان مهران گنشسب را، 

  تعميد داده »5 «كه از دودمانى بسيار عالى بود، طرفدار خود كرده و او را بنام گيورگيس 

______________________________ 
 .214)- ايضا، ص 1(

)2-(Henanlens  

)3-(Monophysistes  

)4-(Gregoire  

)5-(Giwargis  

 636ايران در زمان ساسانيان، ص: 

 .»1 «بودند، و او حتى المقدور در حمايت آنان مى كوشيد

تاريخ زندگانى اين شخص، بنحوى كه در اعمال شهداى نصرانى مسطور است، ما را از طرز 
 زندگى طبقه عاليه ايرانيان در عهد خسرو پرويز آگاه ميكند.

مى نويسد: مهران گشنسپ نسب بپادشاهان ميرسانيد. پدرش استاندار نصيبين و جدش حاكم 
. در بلوك »2 «انطاكيه جديد بود، كه انوشروان بنا نهاد. ملك خانوادگى او قريه پاقوريا

 در واليت بابل بود، و بنابر رسم امراء و اشراف بزرگ قصرى زيبا در پايتخت »3 «ننيشتار



داشت. در عنفوان شباب، اين جوان اصيل زاده را، كه داراى صفات حميده بود، بدربار 
فرستادند، تا چندى پيشخدمتى كند و پس از آن بمقامات دربارى يا مراتب عاليه كشورى 
نايل آيد. هنگامى كه طاعون در ماحوزه افتاد، مهران گشنسپ هم فرار كرد، چه با وجود 
شكى كه داشت، هنوز از دين نياكان خود دست نكشيده بود (مؤلف عيسوى در اينجا از 

روى طنز گويد كفار در اين قبيل مواقع فرار مى كنند). بارى مهران گشنسپ بيكى از امالك 
. چون »4 «خود رفت، و يكى از عيسويان را سرپرست امالك و بندگان خويش قرار داد

بدين مسيح گرويد، خود را به بيابان كشيد، تا در آنجا حقايق دين جديد را از رهبانان تعليم 
بگيرد. روزى از خواهر خود پرسيد- كه بعد از انتقال من بكيش نصارى در دربار چه 

مى گفتند: خواهرش جواب داد «بيا، براى تو هيچ خطرى نيست؛ شاه، وقتى، كه خبر فرار ترا 
شنيد، فقط فرمود: «مهران گشنسپ بدوزخ شتافت!». حال راه خود را پيش گير، ممكن است 
پادشاه حتى مقرر فرمايد، كه امالكت را نيز پس بدهند». چندى بعد مهران گشنسپ خواهر 

خود را مالقات كرد، در وقتى كه بعقد يكى از اشراف درآمده بود. پس چند قدمى پيش 
رفته، با كمال احترام باو نماز برد و تعظيم كرد. خواهر از مسند خود برخاسته با كمال 

 مهربانى دست را

______________________________ 
 .208- 25)- البور، ص 1(

)2-(paqoria  

)3-(Naneshtar  

 .125، ص 42)- نسخه بدل: «ساير امالك خود»، ر ك گيلگر، مجله شرقى وين، 4(

 637ايران در زمان ساسانيان، ص: 



را به جانب او دراز كرد و «اين طرزى است كه مشركين هنگام پذيرايى و احترام معمول 
. از روى اين روايت »1 «ميدارند». آنگاه خندان باو گفت: «شاد باش من نيز عيسوى هستم ...»

معلوم ميشود، كه در ميان اشراف «ظرافت و نزاكتى» شبيه رسوم قرن هيجدهم اروپا متداول 
 بوده است.

اما در ستبذ گابريل، كه يعقوبى مذهب بود، براى پامال كردن اين نسطورى متعصب تدبيرى 
نمود، و او را متهم بانكار دين زردشتى كرد، و چندان كوشيد، كه شاه او را محكوم و 

 مصلوب فرمود.

، كه از روحانيون »2 «نسطوريان هم در ميان خود اختالف نظر بسيار داشتند. با بهائى كبير
 در شمال نصيبين بود و در مذهب نسطورى قدمى راسخ و تعصبى »3 «بزرگى جبل ايزال

سرشار داشت، با بهائى صغير را تكفير كرد. اين با بهائى نيز از كشيشان محترم عيسوى بشمار 
 اين عبارت در حق آنان آمده است: «ما سخن كوتاه »4 «مى رفت. در كتاب گمنام گويدى 

مى كنيم، زيرا كه اعمال آنان درخشان تر از خورشيد بود، و بسى از مؤلفات آنان گواهى 
 مى دهد، كه داراى ايمان پاك بوده اند.»

پس از وفات گابريل، يزدين، واستريوشان ساالر؛ كه چند بار نام او را برده ايم، از عيسويانى 
بود، كه بعد از شيرين، در حضور پادشاه مقرب تر از همه محسوب مى شد. وى مذهب 

نسطورى داشت، و سعى بليغ ميكرد، كه فرقه خود را يارى كند و اجازه بگيرد، كه 
نسطوريان جاثليقى انتخاب نمايند، اما كوشش او در حضور پادشاه بجايى نرسيد و ظاهرا 

 علت آن مخالفت محبوبه 

______________________________ 
 .94- 100)- هوفمان، ص 1(

)2-(Lzla  



)3-(Babhai  

)4-(Guidi  

 638ايران در زمان ساسانيان، ص: 

 .»1 «شاه يعنى شيرين بوده است 

روحانيان زردشتى چندان قدرت نداشتند، كه از مخالفت اين دو فرقه عيسوى با يكديگر 
فايده ببرند. درست است، كه اين طبقه نماينده ديانت رسمى ايران محسوب مى شدند، و در 
تعصب شديد خود باقى بودند، ولى چنان ضعفى در قدرت آنان راه يافته بود، كه در پيش 

چشم آنها خانواده يزدين نصرانى به بلندترين مقامات عاليه رسيدند. در سابق هم عيسويان را 
وارد كارهاى ديوانى كرده بودند، ولى مشاغل آنها چندان اهميتى نداشت مثل منصب 

. همچنين اقدام خسرو پرويز در تعيين »3 « يعنى رئيس كارگران سلطنتى و غيره »2 «گروگ بذ
يكنفر بيگانه موسوم به فرخ زاد براى وصول خراج، چندان موافقتى با سنت باستانى نداشت. 

انحطاط طبقه روحانى حتى در اخالق و ايمان و عبادات مغان و موبدان هم سرايت كرده 
 «مينوگ ى خرذ» راجع بعيوب روحانيان ديده ميشود، خيلى 59بود. عبارتى، كه در فصل 

 جالب توجه است.

آن عيوب از اين قرار است: ارتداد، حرص، غفلت، مشاغل تجارتى، اهميت بسيار براى 
 ، و سستى ايمان در مسائل دينى.»4 «مسائل جزئى و بيهوده قائل شدن 

 در اين عهد علماء دين زردشت سعى جميل كردند، تا مجددا اصول ايمانى را

______________________________ 
 .228- 35)- البور، ص 1(

)2-(Karrogbadh  



. راجع به كلمه 67؛ البور، ص 502 و 240، نلدكه، ص 960)- طبرى، ص 3(
  و ما بعد.512، 1934ر ك بيلى، بولتن شرقى،  karroghbadhگروگ بذ

)- اين نكته شايان توجه است، كه وسواس و قيد بسيار برسوم و تشريفات حتى براى 4(
 فقهاى پارسى هم تحمل ناپذير گشته بود.

 639ايران در زمان ساسانيان، ص: 

 اشارت رفته است، كه خسرو پرويز هوشيارترين موبدان را »1 «نيرويى ببخشند. در دينكرد
 در تفسير فصل اول ونديداد، »2 «فرمود، تا تفسيرى نو بر كتاب اوستا بنگارند. ماركوارت 

 يافته است، يعنى پس از آنكه حدود 591اشاراتى راجع باحوال سياسى ايران بعد از سال 
 ايران و روم را خسرو و قيصر معين و ثابت كردند.

ابدا نمى توان گفت، كه خسرو پرويز شخصا عالقه تامى راجع بمباحث الهى و مسائل دينى 
داشته است، ولى ممكن است براى مقاصد سياسى الزم ديده باشد، كه اهتمامى در باب دين 

زردشتى نشان بدهد، و بدگمانى روحانيان را نسبت به اعتقادات خود برطرف كند. طبرى 
 تن هيربذ براى تالوت ادعيه جاى داد، 12000 خسرو آتشكده ها ساخت و در آنها »3 «گويد

 ولى اين قبيل اعداد كامل، كه مورخان آورده اند، مبناى تاريخى ندارد.

هجوم روميان در زمان هرقل بخاك ايران در احوال عيسويان اثر بخشيد. موافق روايت كتاب 
، خسرو سوگند خورد، كه اگر در اين جنگ پيروز شود، در سرتاسر »4 «گمنام گويدى 

 كشور كليسايى يا «ناقوس كليسايى» را بر پاى نخواهد گذاشت.

در هرحال، هم نسطوريان و هم يعقوبيان، دچار تعقيب و فشار شدند. در اينوقت بود، كه 
بفرمان خسرو يزدين را بدار آويختند، و زنش را شكنجه كردند، و اموالش را بتصرف 

 در شورشى، كه منتهى بخلع و قتل پرويز شد، »5 «آوردند. يكى از فرزندان يزدين، شمطا نام،
 از پيشقدمان بود.



______________________________ 
، كه در 147، ص  Haug ,Essay on Pahlavi)- هوك، تحقيقات در زبان پهلوى،1(

  نيز نقل شده است.34، ص 2فقه اللغه، 

 .163)- ايرانشهر، ص 2(

 .353، نلدكه، ص 1041- 42)- ص 3(

 .28)- ترجمه نلدكه، ص 4(

 81) ص 1893)- مقايسه شود با توماس مرگايى، كتاب حكام، ترجمه واليس بوج (لندن 5(
 و بعد.

 640ايران در زمان ساسانيان، ص: 

حوادث طبيعى، كه در اين ايام رخ داد، بر مصائب جنگ افزود. سابقا در زمان كواذ اول، در 
سد دجله، كه در كسكر سفلى، نزديك ناحيه مسن بود. شكافى عظيم افتاد، و آب شط بسى 

از مزارع را فروگرفت. چند سال بعد بفرمان انوشروان اين سد را مرمت كردند، ولى در 
)، و چندين 627- 628اواخر عهد خسرو پرويز در فرات و دجله طغيانى عظيم رخ داد (سال 

سد را در هم شكست. گويند خسرو پرويز خرمنى از زر و سيم بر روى فرشى نهاد و 
كارگران را تشويق كرد تا يك روزه چهل سد ساختند. اما اين كوشش بيفايده بود و دنباله 

 خسارات قطع نميشد.

چندى بعد هجوم اعراب كار مرمت سدها را معطل گذاشت، و مزارع پهناور مبدل به مرداب 
. شكستن سد بزرگ دجلة العوراء، يعنى شعبه از شط، كه از مكان فعلى شهر »1 «و نيزار شد

بصره مى گذشت، و كوشش هاى بيفايده و مخارج هنگفت خسرو براى اصالح سدها در 
 اذهان خاليق تأثيرى عميق كرد مقارن اين احوال قسمتى از ايوان كسرى ويران شد.



 .»2 «بعدها مورخان اين حوادث را عالئم سقوط سلسله ساسانى و پيروزى اسالم شمرده اند

بعد از سى و هفت سال پادشاهى، خسرو پرويز همان عاقبتى را يافت، كه براى پدر خود 
فراهم كرده بود. چون از دستگرد بيرون رفت، و پيشنهاد صلح هرقل را رد نمود، بقصر 

تيسفون درآمد، و بيدرنگ از آنجا خارج شده از شط دجله گذشت، و با شيرين در ويه 
اردشير (سلوكيه) مقام گزيد. سرداران ايرانى، كه از لجاج خسرو در ادامه جنگ بجان آمده 

 بودند، سركشى آغاز نهادند. شهرور از

______________________________ 
 .181، ترجمه ص 240، ص 6)- ابن خردادبه، جغرافيون، 1(

 و ما بعد، مقايسه شود با افسانه ديگرى 304 و ما بعد؛ نلدكه، ص 1009)- طبرى، ص 2(
راجع بعالئمى، كه در شب تولد حضرت رسول ص در عهد خسروان ظاهر شد، طبرى، ص 

 .253، نلدكه ص 981

 641ايران در زمان ساسانيان، ص: 

شنيد، كه خسرو از او بدگمان شده، و يكى از افسران زيردست او را وادار به كشتنش كرده 
. خسرو در اين »1 «است؛ پس شرايط احتياط را بجا آورد و گردن از زير پيمان خسرو كشيد

وقت مبتالى اسهال شد، و امر داد كه او را به تيسفون بازگردانند، تا ترتيبى براى جانشينى 
خود بدهد. شيرين و دو فرزندش مردانشاه و شهريار هم با او بودند و خسرو قصد داشت 

مردانشاه را جانشين خود گرداند چون كواذ ملقب به شيرويه، كه پسر خسرو از مريم دختر 
قيصر بود و ظاهرا مقام ارشديت داشت، از واقعه استحضار يافت، مصمم شد، كه از حق خود 

، كه بنابر روايت تئوفانس برادر »2 «دفاع كند. فرمانده كل نيروى كشور گشنسب اسپاذ
رضاعى او بود، به يارى او كمر به ميان بست و با هرقل وارد گفتگو شد و او نيز حاضر 

گرديد، كه با ايرانيان مصالحه نمايد. بعضى ديگر از بزرگان نيز به شيرويه پيوستند، از جمله 
  فرزند پاذگوسپان مردانشاه كه خسرو او را بقتل آورده بود»3 «شمطا پسر يزدين و نيوهرمزد



. پس به فرمان شيرويه «قلعه فراموشى» را گشودند. جماعتى بسيار از زندانيان سياسى »4«
 نجات يافته، از هواخواهان شيرويه شدند.

پس شيرويه خود را پادشاه خواند. همان شب نگاهبان سلطنتى از قصرى كه خسرو با شيرين 
در آنجا خفته بودند، بيرون رفتند و پراكنده شدند، و سپيده- دم از هر سو اين بانگ 

برخاست: «كواذ شاهنشاه!». خسرو، هراسان و بيمناك، پاى بگريز نهاد و خود را در باغ قصر 
پنهان كرد، ولى او را يافته دستگير كردند و در خانه، كه موسوم به كذگ ى هندوگ «خانه 
 هندو» بود، و انبار گنج محسوب مى شد، جاى دادند. ساكن اين خانه مردى مهرسپند نام بود.

______________________________ 
. و ما بعد و 299 و ما بعد، نلدكه، ص 1006؛ طبرى، ص 5، يادداشت 468)- ر ك ص 1(

 .4، يادداشت 301ص 

 نوشته است. Aspadh -Gushnasp)- طبرى اسپاذگشنسب 2(

 )- تاريخ بى نام گويدى؛ طبق طبرى نام او مهرهرمزد بود.3(

 .471)- باالتر ص 4(

 642ايران در زمان ساسانيان، ص: 

گويند يكى از پيشه وران (كفشگرى) در راه با آن جماعت، كه خسرو را مى بردند، مصادف 
شد و شاه را در زير روپوشى، كه بر او افكنده بودند، شناخت و با قالب كفشى، كه در دست 
داشت، ضربتى بر او نواخت؛ اما سربازى، كه همراه شاه مخلوع بود، از اين كار بخشم آمد و 

شمشير كشيده، سر از تن كفشگر برداشت چنانكه سابقا گفته ايم، در روايات ساسانى كفشگر 
 .»1 «نمونه پست ترين افراد طبقات عامه محسوب ميشده است 



 خسرو در بامداد همين روز كشته شد. شيروى فرمود، كه دست »2 «بنابر قول سبئوس ارمنى 
و پاى برادرانش را ببرند و ميخواست به همين اكتفا كرده آنان را زنده بگذارد، ولى پس از 

اندك زمانى مجبور شد، آنان را هالك كند. تئوفانس گويد شيرويه نخست مردانشاه را 
كشت، بعد به ساير برادران پرداخت، و خسرو را در انبار گنج خانه نگاه داشت، كه از 

گرسنگى بميرد، ولى چون ديدند، بعد از پنج روز هنوز زنده است، او را بضرب تير از پاى 
 شمطا و نيوهرمزد با اجازه شيرويه خسرو را كشتند »3 «در آوردند، بنابر كتاب گمنام گويدى 

و برادران شيرويه بدست گروهى از بزرگان، كه برياست شمطا طغيان كرده بودند، بهالكت 
 رسيدند.

در كتب ايرانى و عرب تفصيل بيشتر است. گويند شيرويه در قتل پدر ترديد داشت، ولى 
بزرگان او را در اين دو كار مخير كردند، كه يا پدر را بكشد يا از تاج و تخت بگذرد. 

: علت قتل هرمزد »4 «شيرويه درصدد دفع الوقت برآمد و پرسشنامه ترتيب داد مطالب ذيل 
 شاه؛ سختگيرى خسرو نسبت بفرزندانش؛ بد

______________________________ 
  و ما بعد.361، نلدكه، ص 1046)- طبرى، ص 1(

 .85، ص  Mavler)- سبئوس، تاريخ هراكليوس، ترجمه ماكلر2(

 .29)- ترجمه نلدكه، ص 3(

  و ما بعد. فردوسى،-363 و ما بعد، نلدكه، ص 1046)- طبرى، ص 4(

 643ايران در زمان ساسانيان، ص: 

رفتارى با زندانيان سياسى، رفتار مستبدانه خسرو نسبت بزنانى، كه آنها را جبرا از محل خود 
آورده، در حرمخانه نگاه مى داشت، ظلم و تعدى برعايا؛ وضع خراجهاى گزاف؛ جمع 
خزاين از مال رعيت؛ جنگهاى بى پايان؛ و بيوفايى نسبت بقيصر روم. صورت استظاق را 



گشنسب اسپاذ بخسرو داد و پاسخ مفصلى از جانب او به شيرويه آورد. اين جواب شاه 
مخلوع، اگرچه غرورآميز بود، ولى با مهارت از خود دفاع كرده، پسر را مورد مالمت قرار 

، »1 «داده بود، كه خيانت كرده و از معنى سؤالهاى خود نيز آگاه نيست. به اعتقاد نلدكه 
تفصيل اين استنطاق (اگر بتوان آن را به اين نام خواند)، به نحوى كه مورخان شرقى 

آورده اند، چندان قابل قبول نيست، بلكه مى توان گفت، كه اين گفتگو را چندى بعد از قتل 
خسرو و شيرويه يكى از رجالى نوشته است، كه كامال در قضايا وارد بوده، و ميخواسته است 
از خسرو دفاع كند. ولى باعتقاد من اين روايت كامال صحيح است و نمى توان باور نمود، كه 

در چنين موضوع بى سابقه، يعنى استنطاق پادشاه مخلوع، يكى از نويسندگان بصرف خيال 
 قلمفرسايى كرده باشد.

بارى بنابر تواريخ عربى، خسرو با رخصت شيرويه بدست مهرهرمزد مقتول (و اين همان 
است كه در كتاب گمنام گويدى بنام نيوهرمزد موسوم است) و شيرويه برادران خود را، كه 

 تن بودند، بتحريك شمطا و ساير بزرگان هالك كرد. اما با وجود اين مؤلفان شرقى، كه 17
 مأخذشان كتب پهلوى بود، با كتاب 

______________________________ 
ثعالبى، دينورى، صاحب نهايه و غيره هم با هم اختالفاتى اين مطلب را آورده اند. مطلب 

مذكور باغلب احتماالت از كتاب تاج نامگ گرفته شده، كه تفاصيل بسيارى راجع به مدت 
حبس خسرو پرويز و روابطى، كه با شيرويه پسرش داشته، حاوى بوده است. ر ك گابريلى، 

 ص 1 و يادداشت 215- 16 و 212) ص 13رساله ابن المقفع (مجله ايتاليائى مطالعات شرقى، 
216. 

 .1، يادداشت 363)- طبرى، ص 1(

 644ايران در زمان ساسانيان، ص: 



گمنام گويدى در اين خصوص موافقت دارند، كه شيرويه از كشتن پدر پشيمان شد و اظهار 
  اتفاق افتاد.628ندامت كرد. اين حوادث در سال 

 و »1 «روايتى جالب توجه در دو منبع مستقل از يكديگر مى بينيم، يكى در تاريخ طبرى 
، از اين قرار كه: شيرويه جسد پدر را به مقبره سلطنتى »2 «ديگرى در كتاب گمنام گويدى 

فرستاد (در كتاب اخير آمده، كه خسرو را در آنجا دفن كردند). بنابراين يا بايد گفت، كه 
جسد خسرو را بنابر رسم زردشتيان در دخمه مخصوص خانواده سلطنتى نهادند، يا بايد 

 .»3 «گفت، كه او را در مقبره خاصى قرار دادند

شمطاى جاه طلب چندى بعد از اين واقعه متهم بدعوى سلطنت شد، و به فرمان شيرويه دست 
 .»4 «راستش را بريده بزندانش افكندند

______________________________ 
 .382، نلدكه، ص 106)- ص. 1(

 .30)- ترجمه نلدكه، ص 2(

، ص 2)- مقايسه شود با متن پهلوى اندرزى خسرو كواذان، جاماسب اسانا، متون پهلوى 3(
، كه گويد خسرو اول در بستر مرگ چنين گفت: «چون روح من از قالب جدا 3- 5 سطر 55

 شد، اين بستر را برداريد و مرا باصفهان ببريد، و مرا در اصفهان بنهيد».

فعل پهلوى و فارسى نهادن كه فردوسى هم آن را در هنگام شرح انجام مراسم پس از مرگ 
پهلوانان بكار برده است، هم «قرار دادن» و هم «دفن كردن» معنى ميدهد؛ مقايسه شود با 

، و اينوسترانتزف ترجمه 38- 39، ص 3، بوگدانو، مجله كاما، شماره 9روزتنبرگ، ص 
) آمده است، كه 540، ص 4 در شاهنامه فردوسى (چاپ مهل، 11- 15بوگدانو، ايضا، ص 

خسرو اول هنگام نزع روان فرمان داد تا مقبره اى براى او ترتيب دهند. در باب طرز معامله و 



رفتار با اجساد در عهد ساسانيان هنوز مجهوالت بسيار است، كه شايد روزى كشف شده و 
 موجب حيرت گردد.

 .30)- تاريخ بى نام گويدى، نلدكه، ص 4(

 645ايران در زمان ساسانيان، ص: 

 فصل دهم انقراض دولت ساسانى 

سلطنت كواذ دوم شيرويه- پادشاهى اردشير سوم- شهروراز- خسرو سوم- پوران- 
آذرميدخت- هرمزد پنجم- خسرو چهارم- پيروز دوم- فرخ زاذ خسرو- يزدگرد سوم، كه 

آخرين شهريار ساسانى است- انحالل دولت- شاهان خرد- سپاهبذ وستهم- هجوم اعراب- 
جنگ قادسيه- درفش كاوگ- تسخير تيسفون- فتوحات ديگر عرب- فرار يزدگرد سوم و 

 وفات او در مرو- اعقاب او- ايران در عهد حكمرانى عرب.

خسرو پرويز، با وجود معايب و اشتباهاتش، شاهنشاهى با اراده و نيرومند بود، و در مدت 
سلطنت دراز خود توانست، از حرص و جاه طلبى بزرگان جلوگيرى كند. اما تعديات و 

جنگهاى او كشور را فقير كرد و شكست هاى سنوات اخير جنگ ايران و روم ضربتى 
هولناك بر اين كشور وارد آورد. مرگ خسرو موجب غليان هوى و هوس و طغيان حرص و 
آز شد، و قدرت دودمان پادشاهى، بعلت سلطنت بى دوام و مستعجل جانشينان خسرو ضعيف 

 و بيمايه گشت.

كواذ دوم شيرويه- پس از شش ماه پادشاهى وفات يافت، بعضى گويند او را زهر دادند، و 
 بعضى مرگ او را بطاعونى نسبت ميدهند، كه بايران سرايت 

 646ايران در زمان ساسانيان، ص: 

 .»1 «كرد و گروهى عظيم از مردمان را بهالكت رسانيد



آنگاه پسر شيرويه را، كه طفلى خردسال بود، بنام اردشير سوم بر تخت نشاندند و خوانساالر 
يا رئيس كل آبدارخانه ماه آذرگشنسب بقيمومت او برقرار شد، و در واقع مقام نيابت 

سلطنت يافت. فرخان شهروراز، سردار معروف خسرو پرويز، نميخواست كه زيربار اطاعت 
يكى از همگنان خود برود، با قيصر هرقل يار شد و سپاه خود را بجانب تيسفون راند. در اين 

شهر دو تن از بزرگان، يكى نيوخسرو، رئيس نگاهبانان سلطنتى، ديگر نامدار گشنسپ، 
سپاهبذ نيمروز، با او يار شدند. پس شهروراز سپاه خود را وارد تيسفون كرد، پادشاه خردسال 

را، كه بيش از يكسال و نيم سلطنت نرانده بود، هالك كرد، و هرچند از تخمه شاهى نبود، 
بتقليد وهرام چوبين و وستهم، بپادشاهى نشست. چون شمطاى عيسوى در سابق بيكى از 

، در اين وقت، كه شهروراز بسلطنت رسيد، فرمان داد، »2 «دختران شهروراز اهانت كرده بود
تا شمطا را از زندان برآورده، در برابر كليسايى، كه مجاور امالك خانواده او بود، مصلوب 
كردند. اما مخالفان شهروراز برياست ماهيار، اندرز بداسواران، و زاذان فرخ، كه ديگرى از 

بزرگان بود، و پوس فرخ، كه از نجباى جوان استخرى بود، و دو برادر پوس فرخ، كه با او در 
، و اين سه برادر »3 «دسته نگاهبانان پادشاهى (گارد سلطنتى) خدمت مى كردند، قيام نمودند

 شهروراز غاصب را بقتل رساندند.

 خسرو سوم، كه پسر كواذ، برادرزاده خسرو پرويز، بود، در قسمت شرقى 

______________________________ 
)- بنوشته تئوفانس، شيروى را شيرين مسموم ساخت؛ بگفته اوتيكيوس و ابن قتيبه وى از 1(

طاعون مرد. فردوسى ثعالبى راجع بخودكشى شيرين و مسموم كردن شيروى روايتى 
 افسانه آميز نقل كرده اند.

 .31)- گمنام گويدى، نلدكه، ص 2(

) روايت او بنظر صحيح ترين روايات 389، نلدكه، ص 1063)- چنين است طبرى (ص 3(
 مى آيد. نام قاتل شهروراز در منابع موجود باختالف قيد شده است.



 647ايران در زمان ساسانيان، ص: 

 او را بقتل آورد. در تيسفون »1 «كشور او را بسلطنت سالم دادند، ولى فرمانفرماى خراسان 
ديهيم شاهى را بر سر پوران، دختر خسرو پرويز، نهادند، و او در مقابل خدمت شايانى كه 

پوس فرخ بخانواده سلطنتى كرده بود، مقام وزارت را باو سپرد، و پس از عقد مصالحه قطعى 
. »2 «با دولت روم جهان را وداع گفت. مدت پادشاهى او تقريبا يكسال و چهار ماه بود

ايرانيان، پيش از آنكه گفتگوى مصالحه اخير با دولت روم بجايى برسد، خاج مقدسى را، كه 
، مسترد كردند. جشن بزرگى، كه باين »3 «در عهد خسرو پرويز از بيت المقدس آورده بودند

  است.629، تاريخش سال »4 «مناسبت در بيت المقدس گرفته شد

گويا در اين جاست، كه بايد عهد سلطنت كوتاه شخصى را ذكر كنيم، كه بنام پيروز (دوم) 
بشاهى نصب شد. بعد از او آذرميدخت، خواهر پوران، در تيسفون تاج بر سر نهاد و چند 

 »6 «، يكى از سپهبدان، موسوم به فرخ هرمزد»5 «ماهى بيش سلطنت نراند. بنابر قول طبرى 
مدعى سلطنت شد و ملكه را بزنى خواست. چون آزرميدخت نميتوانست علنا مخالفت كند، 

 در نهان وسايل قتل او را فراهم آورد.

  نام داشت، با سپاه خود پيش راند و پايتخت »7 «آنگاه پسر فرخ هرمزد، كه رستهم 

______________________________ 
 .1، يادداشت 390)- ر ك نلدكه، طبرى، ص 1(

 ) گويد، كه او را خفه كردند.33)- گمنام گويدى (ترجمه نلدكه، ص 2(

 .468)- ر ك باالتر ص 3(

 .1، يادداشت 392)- نلدكه، طبرى، ص 4(

 .394، نلدكه، ص 1065)- ص 5(



)، اما طبرى 112)- بنابر قول سبئوس اوسپاهبد آذربايجان بود (ماركوارت، ايرانشهر، ص 6(
 او را سپاهبد خراسان دانسته است.

)- هم نام پهلوان داستانى سيستان. در منابع سريانى هم مانند روايات فارسى و عربى اين نام 7(
 ).4، يادداشت 33بصورت رستم ضبط شده است (گمنام گويدى، ترجمه نلدكه، ص 

 648ايران در زمان ساسانيان، ص: 

 را گرفته، آزرميدخت را خلع و كور كرد. كسى از كيفيت وفات او آگاه نيست.

، دو تن سلطنت كرده اند، هرمزد پنجم، و خسرو 632 و 630مقارن اين احوال، در حدود سال 
چهارم، كه جز نامى از آنها معروف نيست. ظاهرا اين دو تن فقط در بعضى قسمت هاى 

، كه از اعقاب خسرو پرويز بود، بر »1 «كشور بپادشاهى پذيرفته شده اند. فرخ زاد خسرو
 پايتخت ايران تيسفون دست يافت.

در فاصله چهار سال، تقريبا كشور ايران ده شاهنشاه ديد. عاقبت يكى از اخالف خسرو 
 پرويز، كه پسر شاهزاده شهريار بود و يزدگرد نام داشت، يافتند.

يزدگرد در استخر فارس متوارى ميزيست. بزرگان استخر او را پادشاه خواندند و در آتشكده 
 .»2 «آنجا، كه معروف به آتشكده اردشير بود، تاج بر سرش نهادند

هواخواهانش جانب تيسفون روى آوردند، و بيارى وستهم، سپاهبذ سابق الذكر، آن شهر را 
گرفتند و فرخ زاد خسرو را هالك كردند. باين ترتيب همه كشور ايران، براى آخرين بار، در 

 زير فرمان يزدگرد سوم درآمد، و صورت واحد گرفت.

، كه منصب »4 « و برادرش فرخ زاد»3 «در اين زمان رجال مقتدر عبارت بودند از وستهم 
 رئيس خدمه؛ همين شخص بود، »7 « و زاذويه »6 « (رياست امور دربار داشت)»5 «دريگ بذ

 .»8 «كه سابقا فرخ زاد خسرو را بتخت نشانيد



______________________________ 
است، كه خود  farrصفت فر farrukhيا فرخ  farrnkhv)- با خوره زاذ خسرو؛ فرخو1(

 بمعنى «عظمت و شوكت». Khvarrصورتى است از خور

 .110، مقايسه شود با باالتر، ص 397، نلدكه، ص 1607)- طبرى، ص 2(

)3-(Rustahm  

 . Khvarrehzadh)- يا خوره زاد4(

)5-(darighbadh  

 .112)- ماركوارت، ايرانشهر، ص 6(

)7-(Zadhoe  

  و ما بعد.396 و ما بعد، نلدكه، ص 1066)- طبرى، ص 8(

 649ايران در زمان ساسانيان، ص: 

اوضاع دولت ساسانى بر اين منوال بود. كه از بيابان عربستان، لشكرها از عرب باديه نشينى 
وحشى و بى تمدن، كه تعصب مذهبى و روح غارتگرى محرك آنان بود، بفرمان عمر بن 

الخطاب، كه از رجال سياسى درجه اول بشمار است، بايران روى نهادند. علت اينكه قومى 
 وحشى، چوى عرب بيابانى، را از ميان بردارد،

 - سكه يزدگرد سوم 52شكل 

 (موزه ملى كپنهاك)

اغتشاش و فسادى بود، كه بعد از خسرو پرويز در همه امور ايران رخ داد. اين احوال نتيجه 
 سياست نظامى جديدى بود، كه از زمان انوشيروان در پيش گرفتند.



تحوالتى، كه در طى اين مدت رخ داد، كشور را بطرف تسلط سرداران لشكر سوق ميداد. 
هر سپاهبذ يا والى ايالت خود را مانند روزگار قديم، بمنزله قطاع و تيول موروثى تصور 

مى كرد و خود را از ملوك الطوايف قديم مى شمرد، مخصوصا پس از آنكه خاندان سلطنتى 
بانحطاط كامل افتاد، اين تصور قوت گرفت. بسى از سرداران، كه از دودمان شاهى نبودند، 

درصدد گرفتن تاج و تخت برآمدند. سپاهبذ فرخ هرمزد ميخواست با عقد كردن ملكه 
آزرميدخت بپادشاهى نايل آيد، اگرچه اين آرزو زندگانى او را بر باد داد، ولى پسرش 

  آذربايجان خوانده اند»1 «رستهم انتقام او را كشيد. مورخان ارمنى اين پدر و پسر را ايشخان 
 ، كه در زبان ارمنى بمعنى «پرنس» است.»2«

______________________________ 
)1-(Ishkhan  

 .8، ص 9)- راجع به اين عنوان نگاه كنيد بنونيست، مجله مطالعات ارمنى، ج 2(

 650ايران در زمان ساسانيان، ص: 

تسلط سرداران و والت آخرين دوره تحوالت سياسى عهد ساسانيان است، اما اين ملوك 
الطوايفى جديد وقت پيدا نكرد، كه كامال ريشه فروبرد و ثابت شود؛ حمله عرب اساس آنرا 

برانداخت. با وجود اين مرزبانان مرو، و مرو الرود، و سرخس، و كهستان، در اين موقع 
 .»1 «تقريبا مستقل بودند

حتى از زمان فيروز (اول) هم، ممالكى، كه در مشرق مرو الرود واقع است، از تسلط دولت 
ايران خارج بود. هرات هم ديگر جزء قلمرو ساسانى محسوب نمى شد. مقارن حمله عرب، 

واليات ساحلى بحر خزر در تصرف يكى از سرداران ديلمى بود، كه او را موتا يا مورتا 
. سالطين ممالكى، كه مجاور سرحدات شرقى و شمالى ايران بودند، اغلب »2 «ميخوانند

: »3 «بالقاب مخصوصه معروفند. در اين جا نام چند واليت را با لقب امراء آنها ذكر مى كنيم 
نسا (وراز)- ابيورد (وهمنه)- خوارزم (خسرو خوارزم) بخارا (بخارخوذاو)- وردانه 



(وردانشاه)- سمرقند (طرخان)- اسروشنه (افشين)- سغد (اخشيذ)- فرغانه (اخشيذ)- ختل 
(خطالن شاه يا شير خطالن) ترمذ (ترمذشاه)- جوزجان (گوزگان خوذاى)- روب (روب 

 »4 «خان)- طالقان (شهرك)- هرات (ورازان)- غرچستان (وراز بندگ)- سيستان (زنبيل)
 كابل (كاولشاه).

______________________________ 
 Rechnrcher sur la domina tion)- فان فلوتن، تحقيق در باب سلطه عرب-1(

arabe  19، ص. 

 .4)، ص 3)- مينورسكى، تسلط ديلمان (نشريه انجمن مطالعات ايرانى، شمار 2(

 .29، ترجمه، ص 39- 40، ص 6)- منبع اصلى: ابن خردادبه، جغرافيون، 3(

)4-(Zunbil .بسيارى از اين عنوانها با كلمه پهلوى شاه تركيب يافته است 

 khshaetaشكل سغدى كلمه ايرانيست، كه در اوستا بصورت خش ايت  Ikhshedhاخشيذ
ديده مى شود و آنرا معموال بمعناى نورانى ميدانند چنين بنظر ميرسد، كه آندرآس ريشه اين 

دانسته و آنرا به «مسلط» و «فرمانروا» ترجمه كرده است  khshayكلمه را خشاى 
)khvarkhshedh -Sonneherr-آندرآس- هنينگ، متون ، 

 651ايران در زمان ساسانيان، ص: 

  سلطنت مى كرد، و اميرى بنام شاذ تابع او محسوب ميشد»1 «در طخارستاى، مشرق بلخ. يبغو
 .»4 «، كه در باد غيس بود، مطيع اين شاذ بشمار ميآمد»3 «. نيزك طرخان »2«

رستهم، كه در اين وقت نايب السلطنه حقيقى ايران محسوب مى گشت، مردى صاحب 
نيروى فوق العاده و مديرى با تدبير و سردارى دلير بود. او كامال از خطر عظيمى، كه در 
نتيجه حمله عرب بكشور ايران روى آورده بود، اطالع داشت؛ پس فرماندهى كل نيروى 



لشكرى را بعهده گرفت و در دفع دشمن جديد كوششى دليرانه كرد. سپاهى بزرگ در 
 سپاه ايران، در 636پيرامون پايتخت حاضر شد. اما خليفه عمر دست پيش انداخت. در سال 

قادسيه، نزديك حيره، با سعد بن وقاص سردار عرب روبرو شد. جنگ سه روز طول كشيد و 
بشكست ايرانيان خاتمه يافت. رستهم، كه شخصا حركات افواج ايران را اداره ميكرد، و در 

زير خيمه نشسته و درفش كاويان را در برابر خود نصب نموده بود، كشته شد، و درفش 
 كاويان، كه نمودار شوكت و قدرت ايران بود، بدست عرب افتاد.

______________________________ 
). بعضى از عناوين ديگر با كلمه پهلوى 6، يادداشت 15مانوى بزبان پارسى ميانه، ص 

بمعنى «خواجه و بزرگ» تركيب  khvadhavيا كلمه سغدى خوذاو khvadhayخوذاى 
آمده است (مقايسه شود با  kshayاز ريشه خشاى  Sherو شير Skahraghشده اند. شهرگ 

سلطان؛ امير»)، - Khshathryaپادشاهى» و خشترى - khshathraكلمات اوستايى خشتر
از آن آمده) بمعنى  Varaz -bandaghو ورازبندگ  Varzrn)كه ورازان  Vayazوراز

گراز است، مقايسه شود با لقب شهروراز- بعضى از عناوين اصلشان تركى است مثال آنها كه 
 با لقب خان تركيب شده اند.

)1-(Yabghn .لقب باستانى امراى كوشانى 

صورت  shadh، «شاه»، شايد بتوان گفت، كه شاذ khshayathiyn)- مشتق از خشاى تى 2(
 است. Ikhshedhديگرى از كلمه اخشيذ

)3-(Nezak -Tarkhan  

 .69)- ماركوارت، ايرانشهر، ص 4(

 652ايران در زمان ساسانيان، ص: 

 ايرانيان اين درفش را متعلق بادوار باستانى تاريخ خويش ميدانستند.



 »1 «چون هزار سال از دوره ظلم دهاگ (ضحاك) غاصب سپرى شد، آهنگرى كاوگ نام 
پيشدامن چرمين خود را بر نيزه كرد و قدم در ميدان شورش نهاد. شورشيان دهاگ را از 
تخت بزير آوردند و فريدون را، كه شاهزاده جوان از نسل پادشاهان سلف بود، بر سرير 

پادشاهى نشاندند. از آن زمان پيشدامن كاوگ آهنگر درفش سالطين ايران شد و آنرا بنام 
. چند تن از مورخان ايران و عرب اين درفش را، »2 «كاوگ درفش كاويان ناميدند

، اين »3 «بصورتى، كه در جنگ قادسيه بچنگ عرب افتاد، وصف كرده اند. بنابر قول طبرى 
 درفش، كه از پوست پلنگ بود، هشت ارش عرض و دوازده ارش طول داشت. بلعمى گويد

  ايرانيان در جنگ، كه اين درفش »4«

______________________________ 
 )- بفارسى جديد: كاوه.1(

 )- در رساله اى بزبان دانماركى تحت عنوان:2(

 

Smedan Kevah og det gamle persiske rigsbanner, D. Vld. Selsh, 
hist, fil. Medd, II, 4 

اين داستان را بتفصيل مورد بحث قرار داده ام و سعى كرده ام ثابت كنم، كه اين داستان، كه 
در اوستا و ساير كتب دينى زردشتى موجود نيست، در زمان ساسانيان با اقتباساتى از ساير 

داستانهاى كهن براى تعبير نام درفش كاويان ساخته شده است. معنى حقيقى درفش كاويان 
آمده است، كه بمعنى «پرنس و  Kavi«درفش شاهى» است (كاويان از كلمه اوستايى كوى 

و يوستى و اخيرا  Levy). من با رأى لوى 5، يادداشت 222شاه» است (مقايسه شود با ص 
، كه پرچم داريوش سوم در موزائيك معروف «جنگ ( Klio ,JII ,p ,348 sqq)زاره 

اسكندر» و درفش منقوش بر سكه هاى قديم پارس را درفش كاويان پنداشته اند، موافق 



 و ما بعد (فيليس 2768، ص 3نيستم. راجع بعلم هاى عهد ساسانى ر ك صنايع پوپ، 
 آكرمان).

 .2175)- ص 3(

 .395، ص 3)- زتنبرگ، 4(

 653ايران در زمان ساسانيان، ص: 

را در پيش روى داشتند، مظفر مى شدند و پس از هر فتح گوهرى چند بر جواهر آن درفش 
. توصيف »1 «ميافزودند، چندانكه اين درفش غرق زر و سيم و گوهر و مرواريد شده بود

، اين علم پوشيده از »3 « از اين درفش شبيه طبرى است، جز اينكه گويد»2 «مسعودى نيز
، اين درفش از پوست »4 «ياقوت و مرواريد و گوهرهاى گوناگون بود. بنابر قول خوارزمى 

خرس يا بقولى از پوست شير ساخته شده بود، و پادشاهان در جنگها بآن تيمن و تبرك 
 نيز حكايت مى كند، »5 «مى جستند، و آنرا از زر و گوهرهاى گرانبها پوشيده بودند. ثعالبى 

كه پادشاهان درفش كاويان را موجب كاميابى خويش مى شمردند و در تزيين آن بجواهر 
قيمتى با يكديگر همچشمى مى كردند و كمال جهد را در زيور بستن آن مى نمودند، چنانكه 
پس از مدتى در يكتاى جهان و شاهكار قرون و اعجب عجايب روزگار شد. اين درفش را 

 پيشاپيش سپاه مى بردند و جز فرمانده كل سپاه كسى را شايسته نگهدارى آن نميدانستند.

پس از آنكه جنگ به پيروزى خاتمه مى گرفت، پادشاه درفش را بگنجورى، كه مأمور 
، اين درفش در آغاز از »6 «نگاهدارى آن بود، مى سپرد. بنابر روايت مطهر بن طاهر المقدسى 

پوست بزغاله يا از چرم شير بود، بعد ايرانيان آن را از زر و پارچه زربفت ساختند. فردوسى 
 در جلد اول شاهنامه داستان ضحاك چنين گويد:

 از آن چرم كاهنگران پشت پاى 
 

 بپوشند هنگام زخم دراى 

 همان كاوه آن بر سر نيزه كرد
 

 همانگه ببازار برخاست گرد

   



 

______________________________ 
 .119، ص 1)- ايضا، 1(

 .200، ص 4)- مروج، 2(

 ،224)- ايضا، ص 3(

 .115)- مفاتيح العلوم، چاپ فان فلوتن، ص 4(

  و ما بعد.38)- ص 5(

 .148، ترجمه، ص 132)- چاپ هوار، ص 6(

 654ايران در زمان ساسانيان، ص: 

 
 چو آن پوست بر نيزه بر ديدكى 

 
 بنيكى يكى اختر افكند پى 

 بياراست آنرا بديباى روم 
 

 ز گوهر برو پيكر وزش بوم 

 بزد بر سر خويش چون گرد ماه 
 

 يكى فال فرخ پى افكند شاه 

 فروهشت زو سرخ و زرد و بنفش 
 

 همى خواندش كاويانى درفش 

 از آن پس هر آنكس كه بگرفت گاه 
 

 بشاهى بسر برنهادى كاله 

 بر آن بى بها چرم آهنگران 
 

 برآويختى نو بنو گوهران 

 ز ديباى پرمايه و گوهران 
 

 بدانگونه گشت اختر كاويان 

 كه اندر شب تيره خورشيد بود
 

 «1» جهان را ازو دل پراميد بود

 ديگر از مطالب شاهنامه چنين برميآيد، كه درفش كاويان و تاج از جمله عالمات شاهى بود   
 .»3 «. در زمان جنگ اختر كاويان را پيش تخت شاه مى زدند»2«



، و در ميدان جنگ بزيبنده ترين پهلوانان »4 «بفرمان شاه پنج موبد آنرا پيشاپيش سپاه مى بردند
 .»5 «مى سپردند

، كه صورت طلسمى با اعداد و عالئم نجومى بر درفش كاويان دوخته »6 «ابن خلدون گويد
 شده بود.

 ، اين درفش گرانبها بدست عربى »7 «در جنگ قادسيه، بنابر قول مسعودى 

______________________________ 
  ببعد.263، بيت 48، ص 1)- چاپ وولرس، ج 1(

  ببعد.395، بيت 388، ص 7 و چاپ مهل، 1415، بيت 762، ص 2)- ايضا، ج 2(

 .750، بيت 479، ص 1)- وولرس، ج 3(

 .655، بيت 558، ص 2)- ايضا، ج 4(

  و ما بعد.1424، بيت 853، ص 2 و ما بعد. و ج 1415، بيت 762، ص 2)- ايضا، ج 5(

 .158، ص 21در همان جا، ج  de Slane؛ ترجمه دوسالن.135، ص 18)- چاپ كاترمر، 6(

 .224، ص 4)- مروج، 7(

 655ايران در زمان ساسانيان، ص: 

موسوم به ضرار بن الخطاب افتاد، كه آنرا بسى هزار دينار فروخت، ولى قيمت واقعى آن 
 دينار 2/ 000/ 000، دينار بود، (در التنبيه، همين مؤلف گويد، بهاى آن درفش 1/ 200/ 000
، كه سعد بن ابى وقاص، سردار عرب «اين درفش »2 «). از طرف ديگر، ثعالبى گويد»1 «بود

را بساير خزائن و جواهر يزدگرد، كه خداوند نصيب مسلمانان كرده بود، افزود و آنرا با 



تاج ها، و كمرها، و طرق هاى گوهرنشان، و چيزهاى ديگر برداشته، بخدمت امير المؤمنين 
 عمر بن الخطاب برد. عمر گفت آنرا گشوده پاره پاره نمايند، و ميان مسلمانان قسمت كنند.»

پس از اين فتح بزرگ، مسلمانان حيره را گرفتند. بعد بجانب تيسفون روى نهادند. در سال 
 ويه اردشير بعد از دو ماه محاصره مسخر شد. ساكنين آن، كه از گرسنگى جز رمقى 647

نداشتند، خود را به تيسفون انداختند، كه در جانب يسار دجله بود. يزدگرد با دربار و 
حرمسراى خود از پايتخت گريخت، در حالى كه «هزار نفر طباخ، و هزار تن رامشگر، و هزار 

تن يوزبان، و هزار تن بازبان، جماعتى كثير از ساير خدمه همراه او بودند؛ و شاهنشاه اين 
 .»3 «گروه را هنوز كم ميدانست»

نخست يزدگرد بحلوان رفت، و در آنجا هم چون از حمله فارغ نبود، بداخل كشور ماد 
شتافت. جماعتى بسيار از ساكنان تيسفون همه دارايى را رها كردند تا شايد جان بسالمت 

 ببرند.

بهار بود، و دجله طغيانى داشت. ايرانيان جسرها را بريده و قايقها را از ساحل غربى شط دور 
كرده بودند. اما لشكر عرب گدارى يافت، و بدون آسيبى خود را بساحل شرقى رساند. 

افواج نگهبان ايرانى عرصه تيغ شدند و باقى سپاهيان شاهنشاهى رو بهزيمت نهادند، و سعد 
بن ابى وقاص با فتح و فيروزى وارد پايتخت خالى شد، در برابر ايوان كسرى اردو زد، و 

 خود داخل كاخ ها شد. در آنجا همه 

______________________________ 
 .125، ترجمه كارادوو، ص 86، ص 8)- جغرافيون، 1(

 .39)- ص 2(

 .47، ترجمه ص 36؛ مقايسه شود با حمزه، ص 742)- ثعالبى، ص 3(

 656ايران در زمان ساسانيان، ص: 



خزاينى را، كه شاهنشاه نتوانسته بود ببرد، مثل سبدهاى مهر شده پر از اشياء زرينه و سيمينه، 
جامه ها، گوهرها، اسلحه، ادويه و عطريات لطيف. فوجى از عرب در دنبال هزيمتيان تا پل 
نهروان پيش رفت، و چند رأس دواب غنيمت گرفت، كه گنج ها و عالئم بسيار گرانبهاى 

سلطنتى را مى بردند. در صندوقى، كه بر شترى بسته بود، چيزهاى بسيار نفيس ديدند، منجمله 
تاج خسرو پرويز، و قباى او، كه از پارچه زربفت مرصع بجواهر و مزين بمرواريد بود. 
جامه هاى زربفت ديگر نيز در آن صندوق يافتند. در صندوقهاى ديگر زره، و خود، و 

ران بند، و بازوبند، و شمشير خسرو پرويز، كه همه از طال بود، بدست آمد؛ پس آنگاه زره، و 
، و »2 « پادشاه هند»1 «جوشن، و شمشيرهايى، كه از هرقل قيصر روم، و خاقان ترك، و داهر

وهرام چوبين غنيمت گرفته بودند، با اسلحه پيروز، و كواذ اول، و هرمزد چهارم، و سياوش، 
و نعمان، بدست عرب افتاد. شمشيرهاى خسرو و نعمان را با تاج خسرو نزد خليفه، عمر، 

، هم در جزو »4 «. قالى معروف «بهار كسرى»»3 «فرستادند. عمر تاج را در كعبه آويخت 
غنائمى بود، كه نزد عمر فرستادند. عمر گفت تا آنرا قطعه قطعه كرده ميان اصحاب رسول 
اللّه. ص تقسيم نمودند. على (عليه السالم) سهم خود را به بيست هزار درهم فروخت. پس 

خمس غنايم را، كه بخليفه تعلق داشت، جدا كرده، باقى را در بين شصت هزار تن سپاهيان 
 .»5 « درهم رسيد12000سعد قسمت نمودند. گويند بهر تن 

______________________________ 
)1-(Dahir  

)- اين غنيمت جنگى را ظاهرا خسرو پرويز در يكى از فتوحات خود در هند بدست 2(
)، ولى ماركوارت در باب صحت اسم داهر 33آورده است (ر ك ماركوارت، ايرانشهر، ص 

 ترديد اظهار كرده است.

)- راجع بتاج خسرو در مكه صاحب نهايه گويد امروز هم در همانجاست (برون، ص 3(
 .89)؛ راجع بتاريخ كتاب ر ك باالتر ص 457



 .496)- ر ك باالتر، ص 4(

 و ما بعد؛ مقايسه شود با اشتراك، 414، ص 3؛ بلعمى، 2426- 2452)- طبرى، ص 5(
 .38- 41سلوكيه و تيسفون، ص 

 657ايران در زمان ساسانيان، ص: 

شاهنشاه آخرين كوشش خود را كرد، و از همه اقطار كشور لشكر خواست سردارى 
 با عرب در نهاوند مقابل 642سالخورده بنام پيروزان را فرماندهى كل سپاه داد كه در سال 

شد. جنگى سخت رخ داد، ولى شكست بايرانيان افتاد. پيروزان بدست خصم اسير و مقتول 
شد. آنگاه كشور ماد در برابر حمله مسلمانان بيمانع گشت، و اثرى از لشكر شاهنشاهى نماند. 

دفاع اياالت ايران بعهده مرزبانان و ساير امراء محلى قرار گرفت و بعضى از اين سرداران 
، در خوزستان مقاومتى سخت، ولى بيفايده نشان دادند. همدان و رى مسخر »1 «مثل هرمزدان 

لشكر عرب شد، بعد نوبت به آذربايجان و ارمنستان رسيد. يزدگرد خود را باصفهان كشيده 
بود و در آنجا با گروهى كثير از واسپوهران مى زيست. چنين پيداست، كه اين شهر در پايان 

دوره ساسانى مركز واسپوهران ايران محسوب مى شده است، و واسپوهران آمار كار يا 
 نفر آنها 70«مستوفى خراج واسپوران» در اصفهان مقام داشته است، يزدگرد سيصد تن، كه 

از اشراف بزرگ و واسپوهران بودند، باستخر فرستاد، و بعد از آنكه اصفهان بدست عرب 
افتاد، خود نيز باستخر پناه برد. آنگاه واسپوهران را بشوش فرستادند. در اينشهر واسپوهران به 

. استخر هم مسخر شد، و همه ايالت »2 «موسى سردار عرب تسليم شده، اسالم اختيار كردند
 فارس، كه گاهواره خاندان ساسانى بود، بدست مسلمانان افتاد.

يزدگرد، كه جز عنوان شاهنشاهى نداشت، باز هم رو بهمزيمت نهاد. سپاهبذ طبرستان او را 
به پناه خود خواند، و اگر اين دعوت را مى پذيرفت، شايد مى توانست در پناه جبال عظيمه 
طبرستان قدرت خود را نگاه دارد، چنانكه سپاهبذان بيش از يك قرن استقالل خود را در 

 برابر حمالت مسلمانان حفظ كردند. ولى 



______________________________ 
)- نويسندگان ايرانى و عرب او را هرمزان نوشته اند؛ در كتاب گمنام گويدى 1(

 ) او را «شاه اهواز» ميخواند.447 ص 3آمده است. بلعمى (زتنبرگ،  Hormizdanهرمزدان 

 .29، ر ك ماركوارت، ايرانشهر، ص 2561؛ طبرى، ص 373)- بالذرى، ص 2(

 658ايران در زمان ساسانيان، ص: 

يزدگرد سيستان و خراسان را ترجيح داد، و سعى بيفايده كرد، شايد امراء محلى را، كه در 
اين وقت كامال مستقل بودند، ببرداشتن سالح و مقابله خصم بكشاند، اما ميسر نشد. يزدگرد 

 از خاقان چين استمداد كرده بود. پس از نيشابور بطوس رفت، ولى 638پيش از اين در سال 
كنارنگ آنجا، كه مايل نبود او را پناه بدهد، هديه هاى گرانبها پيش برد و گفت قلعه طوس 

 . پس ناچار يزدگرد بمرو رو نهاد. بنابر روايت بلعمى »1 «گنجايش موكب شاهى را ندارد
، «چون بمرو آمد با او چهار هزار سوار بود، چنانكه حرب را نشايست، همه دبيران، و »2«

طباخان، [و بانوان حرم و ديگر زنان، و پيرمردان، و كودكان خاندان شاهى ]. با او خواسته 
 نبود، و از جايى چيزى براى او اندر نميآمد».

آنگاه ماهوى مرزبان مرو، كه مى خواست از اين ميهمان ناخوانده خالص شود، با نيزك 
. نيزك »3 «طرخان متحد شد. وى از اتباع (يا فرمانبر يكى از اتباع) يبغوى طخارستان بود

فوجى را بگرفتن يزدگرد فرستاد. پادشاه برگشته بخت شتابان رو بفرار نهاده، و تنها در 
 تاريكى شب با جامه زربفت و زيور شاهوار گريزان شد.

چون زمانى سرگردان و حيران بهر سوى رفت، خسته و درمانده شده بآسيابى در آمده، از 
آسيابان درخواست، كه مكانى براى گذراندن شب باو بدهد. آسيابان او را نميشناخت، اما از 

 ،»4 «ديدن جامه هاى زيبا و گرانبهاى آنمرد غريب بطمع افتاد

______________________________ 
 .743)- ثعالبى، ص 1(



 .504، ص 3)- ر ك بلعمى، 2(

 .525)- ر ك باالتر ص 3(

)- در كتابى كه مشتمل بر تصاوير رنگين پادشاهان ساسانى بوده (بقول صاحب مجمل 4(
التواريخ كتاب صور) يزدگرد سوم را چنين نقش كرده بودند: «رنگ مخصوص او انواع 

 مختلف رنگ سبز بود. شلوارش آبى آسمانى باقسام مختلف و تاجش سرخ بود.

 8بدستى نيزه اى گرفته و بدستى بر شمشيرى تكيه كرده بود» (مسعودى، تنبيه، جغرافيون، ص 
 )،46، ترجمه، ص 62. مقايسه شود با حمزه، ص 151 و بعد كارادوو، ص 106ص 

 659ايران در زمان ساسانيان، ص: 

و چون شاه بخواب رفت، او را بقتل رسانيد. يا بنابروايت ديگر سواران ماهوى، كه در 
  ثعالبى گويد»1 «جستجوى يزدگرد بودند، او را خفته در آسياب يافتند، و هالكش كردند

، جسد اين شهريار وارونه بخت را در رود مرو انداختند. آب او را همى برد، تا بجدولى »2«
كه رزيك نام دارد، آنجا بشاخه درختى پيچيد، و اسقف نصارى جسد شاه را شناخت، او را 

  اتفاق افتاد.661در طيلسانى مشك آلود بسته دفن كرد. اين در سال 

: »3 «از سرگذشت خاندان يزدگرد اطالع قليلى داريم. مسعودى فرزندان او را چنين ميشمارد
، و مردآوند پيروز بچين رفت و »5 « و شهربانو»4 «دو پسر وهرام و پيروز و سه دختر ادرگ 

كوشش كرد، كه بيارى لشگر چين تاج و تخت نياكان را بدست آورد و شاهنشاهى خاقان را 
. اما »6 « بدرود حيات گفت 672بر خود پذيرفت. ولى كارى از پيش او نرفت و در سال 

شهربانو، بنابر روايت شيعيان كه گويا قطعى نيست بعقد امام حسين (عليه السالم) درآمد. 
شيعيان به اين ترتيب اوالد حسين (ع) را وارث خورنه يا فره ايزدى شاهنشاهان ايران باستان 

محسوب داشتند و كريم الطرفين شناختند مسعودى گويد: «اگر اعقاب يزدگرد در مرو 
 ايرانيان هنوز در »7 «ساكن شدند، ولى بيشتر اخالف سالطين و اعقاب مجهول چهارگانه 



سواد (عراق) منزل دارند و نسب و حسب خود را نوشته حفظ ميكنند تا همان اهتمامى كه 
، خسرو نامى 728- 729. در سال »8 «عرب قحطانى و نزارى در صيانت نسب خويش دارند»

 از اخالف يزدگرد

______________________________ 
  و بعد اين مطلب را بچند قسم آورده اند.2879 و بعد و طبرى، ص 315)- بالذرى ص 1(

 .747- 48)- ص 2(

 .241، ص 2)- مروج، 3(

)4-(Adragh  

 )- در نسخه خطى اين اسم فاسد شده است.5(

 )- در نسخه خطى اين اسم فاسد شده است.6(

 )- چهار طبقه بزرگ جامعه ايرانى.7(

 .241، ص 2)- مروج، 8(

 660ايران در زمان ساسانيان، ص: 

 سوم با تركان همدست شد تا سلطنت را بدست آورد ولى بمقصود نرسيد.

ايرانيان را عادت اين بود كه تاريخ را از سال جلوس در پادشاهى بحساب ميآوردند چون بعد 
از يزدگرد ايران پادشاهى نيافت زردشتيان همان سال جلوس يزدگرد سوم را مبدأ تاريخ 

 خود قرار داده و تا اين زمان دنبال كرده اند و آن را تاريخ يزدگردى ميخوانند.

»1« 



______________________________ 
؛ مقايسه شود با شاوان. اسناد راجع بتوكيوهاى (ترك) 69)- ماركوارت، ايرانشهر، ص 1(

 غربى.

E. Chavannes, Documents sur les Tou- Kiue) Turcs (occidentdux( 
1953(  

  و ما بعد.258، ص 

 661ايران در زمان ساسانيان، ص: 

 خاتمه 

جهان ايرانى، بصورتى كه مورخان غرب مثل آميانوس مارسلينوس و پروكوپيوس آنرا 
شناخته، و با جنبه هاى نيك و بدش وصف كرده اند، بنظر ما جامعه اشرافى محض ميآيد. فقط 
طبقات عاليه معرف اين جامعه محسوب مى شده اند و بملت ايران جلوه و جهد خاص خود را 

 بخشيده اند.

توصيفى، كه آميانوس مارسلينوس از ايرانيان كرده، ما در اين كتاب بمناسباتى قسمتهايى از 
آنرا نقل كرده ايم، بسيار زنده و جاندار است، و صرفنظر از چند اشتباه كوچك قابل قبول و 

 .»1 «باوركردنى است 

اين مطالب فى الحقيقه مبين احوال طبقه اعلى است و گويد: همه ايرانيان تقريبا قامتى رسا و 
رشيد، و رنگى گندم گون يا سبزه روشن، و نگاهى تند مانند نگاه بز، و ابروانى مقوس و 

بهم پيوسته، و ريشى زيبا، و مويى بلند و ژوليده دارند. بى اندازه بدگمان و محتاطند، چنانكه 
در مملكت دشمن، از باغها و تاكستانها مى گذرند، و از بيم زهر يا جادو، بهيچ ميوه دست 

نمى زنند. اهتمام دارند، كه برخالف ادب كارى نكنند؛ خيلى كم ايرانيان را ميتوان ديد، كه 
 ايستاده ادرار كنند، يا براى قضاى حاجت بجانبى بروند، و اگرچه قباى زيرين آنها را



______________________________ 
 .75- 74، فقره 6، بند 23)- كتاب 1(

 662ايران در زمان ساسانيان، ص: 

از جنبين و پيش رو چاك دارد، بقسمى كه از وزش باد باهتراز مى آيد، ذره از بدن آنان را 
برهنه نمى توان ديد. بازوبند و طوق زرين مرصع بمرواريد و جواهر مى بندند، و پيوسته 
شمشيرى حمايل دارند، حتى برخوان و در مجالس بزم نيز اين سالح را دور نمى كنند. 

كلمات بيهوده بى معنى بسيار دارند و چون بيخردان سخن مى گويند؟ خودستاى و خشن و 
هول انگيزند، چه در نيكبختى و چه در شوربختى بيم خود را در دل خصم جاى ميدهند، 

 حيله گر و مغرور و كم رحمند.

رفتارى آزاد دارند، با ناز قدم برميدارند و ميخرامند، چنانكه شخص از ظاهر حكم مى كند، 
كه اين قوم چون زنان سست و ضعيفند، در صورتيكه حقا دليرترين اقوام روى زمينند؛ 

اگرچه خدعه آنان بر تهور و شجاعتشان مى چربد، در روز جنگ، خاصه در مصافهاى با 
 فاصله، بسيار هولناك هستند. با وجود اين، رويهمرفته:

مردمى شجاع و چاالكند و همه سختى هاى روز جنگ را تحمل مى كنند. خود را صاحب 
اختيار جان غالمان و رعاياى زيردست خويش ميدانند، و هيچيك از مالزمانى، كه بخدمت 

مشغولند يا در كنار ميز غذا ايستاده اند، جرأت لب گشودن ندارند، نه براى اداى سخن، نه 
براى انداختن آب دهان. آميانوس شرحى از ميل ايرانيان بمعاشقه زنان ذكر كرده، و گويد، 

كه اغلب آنان بزوجات و سراياى حرم خود اكتفا نمى كنند. در جاى ديگر گويد، ايرانيان از 
، قناعت و صبر آنان در مقابل لذات طعام قابل ستايش است. جز پادشاه، »1 «لواط بى اطالعند

هيچيك از ايرانيان وقت معينى براى صرف غذا ندارند، هروقت، گرسنه شوند بر خوان 
مى نشينند، و هرچه قابل خوردن باشد ميخورند، هرگز معده را انباشته نمى كنند، و بسير شدن 

خرسندند. اگرچه بنظر اغراق ميآيد، ولى نسبت بشكم خوارگى روميان عهد قيصران، مردم 



ايران را ميتوان قانع و مرتاض شمرد. اما اين قسمت از قول آميانوس مارسلينوس را نبايد عينا 
 پذيرفت، كه گويد؛ ايرانيان از بزم هاى 

______________________________ 
 غلط است و بايد اصالح 8- 9 كتاب «شاهنشاهى ساسانيان»، سطر 108)- مطالب ص 1(

 شود.

 663ايران در زمان ساسانيان، ص: 

با شكوه و افراط در شراب چنان گريزانند، كه گويى از طاعون مى گريزند. محققا تا حدى 
 اين مورخ فريفته گفتار ايرانيانى شده، كه قولشان مأخذ روايت اوست.

دليل ما اقوال مورخان شرقى و غربى است، كه در اين كتاب مكرر آورده ايم، و در اينجا هم 
قصه ذيل را، كه برحسب اتفاق اختيار شده، ميآوريم: يكى از مرزبانان ميخواست عيسويان را 

بترك دين وادارد و آنان را بعيش و عشرت بفريبد، «پس بر زينت بزم هاى هر روزه خود 
افزود و مدت عيش را طويل كرد و شبهاى دراز را با سرودهاى مستانه و رقص هاى فسق آميز 

 .»1 «بسر آورد و كوشيد، كه موسيقى كفار را در گوش عيسويان مطبوع قرار دهد»

سياح بودايى هيون تسيانك رسوم ايران را موافق ذوق خويش نيافته و گفته است: بالطبع 
 .»2 «تندخو و پرخشمند و در رفتار خود رعايت ادب و انصاف نميكنند»

رويهمرفته بزرگان ايران زندگى پرمشغله و پرهيجانى داشته اند. وقت خود را ميان تمرينات 
جنگى و بكار بردن سالح و شكار و عيش و عشرت لطيف تقسيم كرده بودند. دين 

زردشتى، كه با زهد و ترك مخالف است، هيچ مانعى در برابر آنان قرار نميداد، ولى 
زندگانى پرمشغله، كه ايرانيان در هواى آزاد داشتند، تا اندازه اثرات ضعيف كننده عيش و 

تنعم را برطرف مى كرد. البته اين قوم از عيب منزه نبودند، اما خصلتى بسيار شريف داشتند، 
كه ساير ملل قديمه جهان كمتر بآن متصف بوده اند، و آن مهربانى و ادب و بزرگ منشى و 



آزادگى است. آثار اين صفت را از آغاز ادوار تاريخى ايران مى بينيم. كوروش سرمشق 
جوانمردى و بزرگ منشى بلندهمتى است، و چه بسيار از يونانيان مطرود و امراء مغلوب 

خارجى از مهربانى و ادب و حسن پذيرايى ايرانيان استفاده كرده اند! در تاريخ ساسانيان هم، 
نمونه هاى بسيار از اين خصلت ديده مى شود. روزى وهرام پنجم در خاك روم يكى از 

 صاحبمنصبان رومى را ديد، كه براى مذاكرات صلح پياده 

______________________________ 
 .203، ص 2)- اليزئوس، النگلوا، ج 1(

 .287، ص 2)- بيل، استاد بودايى، 2(

 664ايران در زمان ساسانيان، ص: 

و خاضعانه بسوى او ميآيد، و چون دانست، كه وى آناتوليوس سردار سپاه خصم است، عنان 
برتافت و با همراهان شتابان بخاك خود بازگشت و در آنجا از اسب بزير آمد، و پياده 

. خسرو اول با »1 «آناتوليوس را پذيرا شد، و همه شرايط روميان را براى عقد صلح قبول كرد
محبت فوق العاده حكماء روم را پذيرفت، و با اينكه رنجيده از درگاه او رفته بودند، در 

حفظ حقوق آنان پافشارى كرد، يكى از شرايط صلح با دولت بيزانس را اين قرار داد، كه 
. »2 «مزاحم حكماء مذكور نشوند، و رخصت دهند، كه آزادانه بواليت خود بازگردند

، بنابر توصيف پروكوپيوس، نمونه نجباى ايران است، اگرچه متكبر، و مغرور، و »3 «سياوش 
 جبار، و كامكار بود، ولى انصاف و عفاف و عدالتى بكمال داشت. در افسانه وهرام چوبين 

 نكته ذيل مندرج است، كه خصال اين مرد فوق العاده را بنحوى، كه در اذهان »4«
هموطنانش مرتسم بوده، روشن ميكند. وهرام، پس از آنكه دولت مستعجلش بسرآمد و رو 

 بگريز نهاد، در راه به دهى دور دست وارد شد و با همراهان بخانه پيرزنى فقير درآمد.

عجوز در غربالى كهنه نان كشكين پيش او نهاد و چون جام نداشت، شراب را در پوست 
كدويى ريخت. پيرزن مهمانان را نمى شناخت، ولى شنيده بود، كه وهرام منهزم شده است. 



چون وهرام از او پرسيد، كه آيا بنظر تو وهرام در رفتار خود محق بوده است يا نه، پيرزن 
جواب داد «بخدا كه بهرام خطا كرد، چه او روى از فرمان خداوندگار و خداوندگارزاده 

 خود برتافت و بروى آنان شمشير كشيد».

وهرام گفت «پس جزاى او اين است، كه در غربال چوبين نان كشكين بخورد و در كدويى 
شكسته دردى بياشامد». پيرزن دريافت، كه مهمان او وهرام است، هراسان و لرزان شد، ولى 

 آن سردار او را دلدارى داد و گفت: مترس آنچه گفتى 

______________________________ 
 .2/ 1)- پروكوپيوس، 1(

 .45)- باالتر، ص 2(

 .371- 372)- باالتر ص 3(

  و بعد.172، ص 8 ما بعد؛ مقايسه شود با فردوسى، چاپ مهل، 672)- ثعالبى، ص 4(

 665ايران در زمان ساسانيان، ص: 

 حق است، پس چند دينار از كمر بركشيد و باو داده، راه خود پيش گرفت.

دولت ساسانى با وجود معايب و نواقصى كه داشت، بنايى عظيم كاخى باشكوه بود. انهدام 
آن نشانه ختم دوره قديم و شروع قرون وسطاى تاريخ ايران و آسياى غربى است. 

نويسندگان عرب دولت ساسانى را، كه سرمشق سياست دول مشرقى بوده، با تمجيد و 
 تحسين ميستايند، و ملت ايران را ببزرگى نام ميبرند.

: «همه اقوام متفقند، كه پادشاهان ايران بزرگترين سالطين جهان بودند، »1 «ابو الفدا گويد
عقل و فكر و تدبيرى بكمال داشتند، و از حيث جهاندارى هيچيك از شاهان جهان را با آنان 

 اين عبارت ستايش آميز مندرج است: «همه »2 «برابر نتوان كرد». و در خالصة العجايب (؟)



اقوام جهان برترى ايرانيان را اذعان داشتند، خاصه در كمال دولت، و تدابير عاليه جنگى، و 
هنر رنگ آميزى، و تهيه طعام، و تركيب دوا، و طرز پوشيدن جامه، و تأسيسات اياالت، و 
مراقبت در نهادن هر چيز بمكان خود، و شعر، و ترسل، و نطق، و خطابه، و قوت عقل، و 

كمال پاكيزگى، و درستكارى، و ستايشى كه از پادشاهان خود مى كردند. در همه اين مسائل 
برترى ايرانيان بر اقوام جهان مسلم بود. تاريخ اين قوم سرمشق كسانى است، كه پس از آنان 

 بنظم ممالك ميپردازند».

ايرانيان، در طى قرون متمادى، مقام پيشوايى معنوى خود را در ميان ملل اسالمى 
نگاهداشتند، اما نيروى خلقى و سياسى آنان بعد از سقوط دولت ساسانى خيلى ضعيف شد. 

سبب اين ضعف، چنانكه بعضى پنداشته اند، اين نيست، كه اسالم از حيث استوارى مبانى 
اخالقى كمتر از دين پارسى بوده است، بلكه يكى از علل انحطاط ملت ايران وضع حكومت 

 عامه است، كه با اسالم برقرار

______________________________ 
 .150، چاپ فليشر، ص  Hist .anteislam)- تاريخ قبل از اسالم.1(

 .128- 29، ص  Carra de Vaux)- ترجمه كارادوو2(

 666ايران در زمان ساسانيان، ص: 

. طبقات نجبا رفته رفته در ساير طبقات توده فرورفته، محو گرديدند، و صفاتى، كه »1 «شد
موجب امتياز آنان بود، ضعيف شد تسلط ايرانيان بر آسياى غربى مبنى بر سابقه سياسى بود، 

كه قرون هاى متمادى طبقه اشراف و روحانيان زردشتى داشتند، و همين سابقه سياسى و روح 
بزرگ منشى ايرانيان قديم بود، كه بنيان دولت بنى عباس شد. پاكترين نمونه اين اوصاف در 

دودمان برامكه جلوه كرد. دولتهاى نخستينى، كه پس از ضعف عباسيان در كشور ايران 
برپاى خاستند، همه بناى قدرت خويش را بر پاره هاى سوابق قديم نهادند، و دوره درخشان 

سامانيان، كه نخستين جلوه روح ايرانى بعد از اسالم بشمار است، در واقع انعكاسى از عظمت 



ساسانى است در اين وقت، اگرچه قسمت اعظم طبقه عاليه نجباى ايران از ميان رفته بود، 
دهقانان، كه بمنزله تنه درخت اجتماعى محسوب ميشدند، هنوز برجاى بودند. اين صنف از 

مردم ايران يادگارهاى باستان و سابقه هاى پرافتخار قديم را، در قلوب خود مشتعل و تازه 
 نگاه ميداشتند.

______________________________ 
شناسى ج  Zeitschritt Fur Assyriologie)- البته، بطورى كه بارتولد (مجله آشور1(

 و ما بعد) گويد اهميت تدريجى شهرهاى بزرگ حتى در عهد ساسانيان هم 252، ص 26
موجب انحطاط طبقه نجبا شده بود. متأسفانه اطالعات ما راجع بحوادث و تغييرات اقتصادى 
و اجتماعى در قرون اخير دولت ساسانى بسيار قليل است. از اين رو كوششى، كه براى بنيان 

كيفيت سقوط ناگهانى آن دولت كرده ايم، بسيار ناقص است. يقين داريم، كه بعضى اسباب 
 مهمه و عناصر عمده اين تحوالت از چشم ما نهان مانده است.
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 ضميمه اول نگارش اوستا

) 149- 199، ص 1927، 95 (ج »2 « در مقاله اى كه در «مجله تاريخ اديان»»1 «آبه فرانسوانو
منتشر كرده، كوشيده است باستناد نوشته هايى، كه درباره مشاجرات و مناظرات دينى بين 

عيسويان و زردشتيان، از مسيحيان سريانى باقى مانده است، اين موضوع را باثبات برساند، كه 
متون مقدس مزديسنان تا اواسط قرن هفتم ميالدى سينه به سينه حفظ مى شده، و زردشتيان تا 

سالهاى آخر سلطنت ساسانيان كتب مذهبى مدون نداشته اند. آنگاه در اواخر دوره ساسانى 
چون موبدان زردشتى بيم آنرا داشته اند، كه روايات و سنن كهن مذهبى آنان در معرض 

تباهى و فراموشى قرار گيرد، و نيز خواسته اند پيروان خود را از مزايايى، كه اسالم براى «اهل 
كتاب» قائل بود، برخوردار كنند، به تدوين اوستاى ساسانى پرداخته اند. سپس او فرضيه خود 

را چنين ادامه ميدهد: راست است، كه لفظ «اوستا» در قرن ششم و شايد در قرن هفتم 



ميالدى معمول و متداول بوده است، ولى معناى اين كلمه در آن زمان بطور ساده عبارت 
 بوده از قانونى، كه بصورت روايات شفاهى، سينه بسينه حفظ

______________________________ 
)1-(L'abb Francois Nau  

)2-(Revue de L'histoire des Religions  
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شود. و بعدها در قرن هشتم ميالدى، الفباى اوستايى را اختراع و متونى را، كه در حدود سال 
  ميالدى جمع آورى و بخط پهلوى نوشته بودند، باين الفباى جديد نقل كرده اند.634

دعوى آبه نو در اساس مبتنى بر آنست، كه در كتب سريانى، كه اطالعاتى راجع بروابط و 
مناسبات زردشتيان و مسيحيان در عهد ساسانى بدست ميدهند، (حتى در رواياتى، كه 

موضوع آن مناظرات و مشاجرات بين پيروان اين دو دين است، و در طى آنها مسيحيان 
بكرات بكتب مقدس خويش استناد مى كنند) هرگز اشاره اى بكتب يا نوشته هاى مذهبى 

زردشتيان نشده، و فقط سخن از «تالوت و زمزمه» ادعيه و «احكام دينى» در ميانست، و نيز 
 بكرات عادت مزديسنان را به از بر كردن روايات مذهبى خود ذكر كرده اند.

معذلك از آنچه گذشت، بهيچوجه نميتوان نتايجى چنين كلى و وسيع گرفت. بى شبهه اين 
مطلب صحيح است، كه مغان آن قسمتهايى از اوستا را، كه در عبادات و مراسم مذهبى بكار 

مى بردند، از برمى كردند، ولى علت آن اين بود، كه تأثير اعمال و مراسم مذهبى با رعايت 
كمال صحت و دقت در تالوت بستگى تام داشت. از اين گذشته متون اوستايى با كتب 

مقدس مسيحيان تفاوت كلى و اساسى دارد، و از قراين ميتوان حدس زد، كه مؤلفان 
مسيحى، كه در مناظرات و مشاجرات خود تعصب بى اندازه نشان داده اند، عمدا از اشاره به 



كتب مقدس مزديسنان اجتناب ورزديده اند، تا خوانندگان مسيحى متوجه اين نكته نشوند، 
 كه دشمنان مذهبى آنها نيز داراى كتب دينى مدون بوده اند.

بنابراين، نظريه آبه نو فاقد اساس و مبناى صحيح و قبول آن غير ممكن است. اگر متون كتبى 
زردشتى قبل از سلطنت يزدگرد سوم، آخرين شاهنشاه ساسانى، وجود نداشت، و مقصود 
فقط اين بود، كه با شتابزدگى كتاب مقدسى فراهم كنند، تا اعراب مزديسنان را در زمره 

«اهل كتاب» بشمار آورند، موبدان به تدوين ادعيه و اوراد مراسم مذهبى و عبادات قناعت 
 ورزيده و رنج نگارش 
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مباحث مفصلى مشتمل بر علوم طبيعى و جغرافيا و امور حقوقى و فقهى و غيره را، كه 
موجب تفصيل اوستاى ساسانيست، بخود هموار نمى كردند. از اين گذشته چگونه ميتوان 
باور كرد، كه در طى چند سالى كه ايران براى حيات و ممات خود با تازيان مى جنگيد، 

 نسك اوستا تدوين آن بالفباى پهلوى شده باشند، يعنى 21موبدان موفق به گرد آوردن 
 كلمه بوده است، و سپس، در طى قرنى. كه 345/ 700كتابى كه طبق حساب وست داراى 

دچار تضييقات مادى و معنوى اعراب فاتح بودند، و هر روز بگوشه اى رانده مى شدند، و از 
نفوذ و قدرت آنان كاسته ميشد، و پيروان آنها دين كهن خود را رها مى كردند، فرصت 

اختراع الفباى جديدى را، كه امروز بالفباى اوستايى مشهور است، و نتيجه مطالعه دقيق و 
 نسك اوستا را باين الفباى 21عالمانه فونتيك و اصوات زبان مقدس مى باشد، يافته، و آنگاه 

جديد نقل كرده باشند!؟ و نيز با اين اوضاع و احوال، چگونه ممكن بود بتوانند در قرن بعد 
بترجمه و تفسير كلمه نسك ها بزبان پهلوى بپردازند، كه بحساب وست بيش از دو مليون 

كلمه داشته است، و آنوقت از اين ترجمه در قرن نهم ميالدى، هنگامى كه مؤلفان دينكرد 
 خالصه اوستاى ساسانى را در كتاب خود مى آوردند، قسمت هايى مفقود شده بود!



در بين مطالبى، كه آبه نو از متون سريانى نقل كرده است، فقط در يك عبارت، آنهم طبق 
، صريحا گفته شده است، كه اوراد و ادعيه زردشتيان بخط ثبت »2» «1 «ترجمه خود او

 است، كه در حدود »3 «نگرديده است. اين عبارت مأخوذ از تاريخ شهادت يشوع سبران 
 نوشته است، و در آن چنين گويد، كه يكنفر زردشتى، كه از »4 « ميالدى، يشوع يبه 630سال 

دين خود برگشته بود و از خاندان موبدان بود، «عادت داشت ادعيه و اوراد مجوسى را از 
 دهان بياموزد، زيرا سخنان و تعاليم 

______________________________ 
  از مقاله فوق الذكر.2، يادداشت 193- 194)- ص 1(

)2 -(180. 

)3-(Isho sabhran  

)4-(Isho'yabh  
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  با حروف (يا عالمات) نوشته نشده است».»1 «مضر زردشت (به سريانى زردشت)

ولى از طرف ديگر اين عبارت را ميتوان بخوبى چنين ترجمه كرد: «زيرا كه تعليمات 
خطرناك زردشت با عالمات قابل فهم نوشته نشده است»، و از آن چنين استنباط كرد، كه 

. بنابراين كليه »2 «اوراد و ادعيه را بخطى، كه عامه مردم بتوانند بخوانند، ننوشته بودند
 داليلى، كه آبه نو براى نظريه خود آورده است، فاقد ارزش مى باشد.

 در اين ادعاى خود كه گويد، اوستاى مدون در حيات »3 «از طرف ديگر، شايد نيبرگ 
جامعه و عامه مردم عمال تأثير عمده نداشته است و فقط دو يا سه نسخه از آن موجود بود، 

 كه در مراكز عمده دينى و سياسى كشور نهاده بودند، چندان بخطا نرفته باشد.



*** در حين مالحظه نمونه هاى مطبعه، با كتاب جديد بيلى موسوم به «مسائل زردشتى در 
كتب قرن نهم ميالدى» آشنا شدم. مؤلف در اين كتاب از مسئله نگارش اوستا نيز سخن 
ميراند، و معتقد است، كه اوستا را در اواسط قرن ششم ميالدى تدوين كرده اند، و ايجاد 

 .»4 «الفباى اوستايى نيز در همان زمان صورت گرفته است 

______________________________ 
)1-(Zaradost  

 .2، يادداشت 587، ص 9، بولتن شرقى، ( p .de Menasce))- دومناس 2(

 .1، يادداشت 174؛ مقايسه شود با باالتر ص 13- 14)- دين، ص 3(

)4-( 

H. W. Bailey: Zoroastrian problems in the Ninth Cenrury Books( 
Oxforb 3491.(  
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 ضميمه دوم فهرست صاحبان مناصب عالى كشور

 و 50، صفحه 1920، سال »1 «آقاى ارنست اشتاين در «سالنامه هاى بيزانسى و يونانى جديد»
ما بعد، مقاله تحت عنوان «فصلى از احوال دولت ايران و دولت بيزانس» منتشر كرده و در 
طى آن مناسبات بين تجديد سازمان شاهنشاهى ساسانيان در قرن ششم و تشكيالت جديد 

امپراطورى بيزانس را در قرن هفتم ميالدى مورد مطالعه قرار داده است. در آن قسمت، كه 
مربوط بايران است، نويسنده سه فهرست، صاحبان القاب و مناصب عاليه دولت ساسانى، 

 1907 كتاب مرا، كه تحت عنوان «شاهنشاهى ساسانيان» در سال 30- 31مندرج در صفحات 



ميالدى انتشار يافته، مأخذ قرار داده و ثابت كرده است، كه اين سه فهرست متعلق به سه 
دوره مختلف ميباشد. ما در اثر تحقيقات ايشان ميتوانيم مراحل مختلف اصالحات ادارى را، 

 كه در طى قرن ششم ميالدى در ايران انجام يافته است، از يكديگر تميز دهيم.

 موضوع ضميمه دوم چاپ اول كتاب حاضر بحث در نتايج حاصله از تحقيقات 

______________________________ 
)1-( 

Byzantinisch- neugrieche fahrbucher Ein kapitel vom persi schen 
nnd vom byzantinischen Staate- 
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اشتاين بود، كه من آنرا در اصول صحيح يافتم، ولى پذيرش عقايد او در باب وضع مرزبانان 
و سپاهبذان و پاذگوسپانان نسبت بيكديگر براى من دشوار بود و بدينجهت كوشيدم تا مگر 

 راه حل ديگرى براى اين مسئله دشوار بيابم.

 »1 «خالصه مطلب آنكه، آقاى اشتاين در نقدى، كه بر چاپ اول «ايران در زمان ساسانيان»
نگاشته اند، و بعلت اوضاع و احوال كنونى، كمى قبل از شروع چاپ دوم بدست ميرسيد، 

موضوع را دوباره از سرگرفته و ببحث و تحقيق دقيقترى در اطراف مسائل مختلف آن 
 پرداخته اند. پس از توجه بداليل جديد آقاى اشتاين، من نيز با ايشان هم رأى شدم.

 فهرست مورد بحث از اينقرار است:



- يعقوبى بوزرگ فرمذار (وزير اعظم)- موبدان موبد (روحانى اعظم)- هيربذان هيربذ 1
(حافظ آتشكده)- دبيربذ (رئيس دبيران)- سپاهبذ (فرمانده لشگر)، كه در زير حكم خود 

 يكنفر پاذگوسپان داشت- فرمانفرماى ايالت را مرزبان مى گفته اند.

- مسعودى، التنبيه: موبدان موبد (هيربذ در زير فرمان موبد بوده است)- وزرگ فرمذار- 2
 سپاهبذ- دبيربذ- هتخش بذ، كه او را واستريوش [بذ] هم ميگفته اند.

(اين شخص رئيس همه مردمانى بوده، كه اعمال يدى ميكنند چون غالمان و كشاورزان و 
سوداگران و غيره). از جمله صاحبان مناصب عاليه مرزبانان بوده اند، كه فرمانده سرحدات 

 .»2 «محسوب مى شده اند و عده آنان چهار بوده است برحسب جهات اصليه 

- مسعودى، مروج الذهب: وزرا- [موبذان ] موبذ (كه قاضى اعظم و رئيس شريعت و مافوق 3
هيربذان بوده است)- چهار سپاهبذ (كه عمال درجه اول دولت بوده، و هر يك بر ربعى از 

 .»3 «مملكت فرمانروايى ميكرده اند، و هر يك از نايبى بوده است بنام مرزبان)

______________________________ 
 .123- 133)، ص 1940 (53)- موزئون، ج 1(

 )- مقصود «مرزبان- شهردار» است.2(

)- تفصيلى، كه پس از اين آمده است (راجع به مقام رامشگران و غيره)، براى تحقيق در 3(
 موضوع مورد بحث بى فايده است.
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 فهرست يعقوبى از همه قديمى تر است، زيرا كه اوال ترتيب »1 «بنابر عقيده آقاى اشتاين 
درجات و مقامات آن شبيه بترتيب درجات بزرگانى است، كه به گفته نامه منسوب به تنسر 

مأمور انتخاب پادشاه بوده اند، و اين مربوط بدوره مقدم بر اصالحات دولت در زمان سلطنت 
كواذ اول مى باشد. ثانيا- در ميان سه فهرست فقط فهرست يعقوبى هيربذان هيربذ را از جمله 



صاحبان مناصب عالى مى شمارد، كه بعدها مقام و شغل او ضميمه مقامات موبدان موبد شده 
است. سپس اشتاين به اين نكته اشاره مى كند، كه فقط در فهرست يعقوبى از پاذگوسپان، كه 

زيردست سپاهبذ بوده، سخن رفته است، و چنين نتيجه مى گيرد، كه در دوره مربوط به اين 
فهرست فقط يك نفر پاذگوسپان در كشور بوده، كه نايب سپاهبذ محسوب مى شده است، و 

سپاهبذ هم تا زمان خسرو اول فقط يك تن بوده، و انوشيروان چهار تن را رتبه سپاهبذ داد. 
. در اين عبارت اسامى »2 «آقاى اشتاين براى تأييد اين نكته عبارتى از دينورى نقل مى كند

مشاهير اشراف ذكر شده است، كه بعد از وفات يزدگرد اول، براى محروم كردن اخالف او 
از سلطنت، با هم اتفاق كردند از اين قرار: وستهم سپاهبذ سواد (عراق و بابل)، كه لقبش 

 ...؛ ديگر پيرگ، كه مقامش همان مقام »3 «هزارفت بود؛ ديگر يزدگشنسپ، پاذگوسپان 
 مهران 

______________________________ 
  و ما بعد.54)- مقاله سالنامه فوق الذكر، ص 1(

 و نيز ر ك به باالتر 3، يادداشت 96، نلدكه طبرى ص 57، ص  Guirgass)- گيرگاس 2(
 .298ص 

)- كلمه اى، كه در متن پس از پاذگوسپان آمده، ظاهرا تحريف شده و درست خوانده 3(
نميشود. گيرگاس بحدس آنرا «پاذگوسپان الزوايى» خوانده است، ولى معلوم نيست درست 

، 2، يادداشت 57، ص 4باشد. (الزوايى استانيست در مغرب). هرتسفلد در گزارش باستان، ج 
يعنى آذربايجان را پيشنهاد  el -adharpayiيا االدرپايى  el -adharpatiقرائت االذرپتى 

)، ولى بنظر من 128- 29ميكند. اشتاين تصحيح هرتسفلد را درست نمى پسندد (موزئون ص 
 بيش از تصحيح گيرگاس قابل قبول است.
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؛ ديگر گودرز ناظر سپاه ديگر گشنسپ آذرويش، دبير خراج؛ ديگر پناه خسرو مدير »1 «بود
 در رديف موبدان موبد ذكر شده است »2 «صدقات كشور. «سپاهبذ وستهم» در روايت طبرى 

و او را بلقب هزارفت خوانده اند، كه بعدها مرد بسيار مقتدرى چون زرمهر سوخرابدان 
خوانده ميشده است. آقاى اشتاين از اين مطلب چنين نتيجه ميگيرد، كه فقط وستهم مذكور 

«سپاهبذ» بوده و در اين عنوان شريكى نداشته، يعنى ايران سپاهبذ بوده است. اما از اينكه 
دينورى او را «سپاهبذ سواد» ميخواند، نبايد حكم بتعدد سپاهبذان كرد، بلكه اين مضاف اليه 

، كه پيش از هر سمتى حكمرانى بر سواد را داشته »3 «حاكى از «صالحيت اقرب» او بوده 
 .»4 «است 

______________________________ 
)- اشتباه است، مهران نام خانوادگى است. از آنجا كه پيرك تنها شخصى است، از 1(

صاحبان مناصب عاليه مذكور، كه عنوانش در اينجا ذكر نشده، ميتوان حدس زد، كه ظاهرا 
 نام خانوادگى بسيار معروف مهران جانشين عناوين غير مفهوم او در اين روايت شده است.

 .69، نلدكه، ص 861)- طبرى، ص 2(

 )- عين عبارت اشتاين چنين است:3(

 

Eine engere Immediatkompeten z- 

)، در آغاز سلطنت قباد اول 139)- شاهپور پسر وهرام، كه بنابر روايت طبرى (نلدكه، ص 4(
ايران سپاهبذ بود، مانند وستهم در بعضى منابع سپاهبذ سواد ناميده شده (نهايه، برون، ص 

) صاحبان عنوان «ايران سپاهبذ» يعنى در عين حال 128). به عقيده اشتاين (موزئون، ص 226
فرمانده لشگر و وزير جنگ، وظايف درجه دومى را كه در سراسر كشور به حكمرانان 

نظامى خود محول مى كردند، در سواد خود بعهده داشتند. اين امر نظاير بسيار دارد ولى ما 
)ايالت  Pavennaراونا exarkhosفقط بذكر يك مثال مبادرت ميورزيم، اگسار خوس 



بيزانس، كه شامل تمام ايتاليا بود) فرمانده كليه لشگرهاى اكسارمات (قلمرو حكمرانى 
 Pimusexercitusاگسارخوش) خود بود، ولى صالحيت اقرب او فرمانفرمايى ايتاليا

Italiae .بوده است 
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آقاى اشتاين فهرست كتاب التنبيه مسعودى را از حيث قدمت تاريخى در درجه دوم 
، و عبارتى از «اليزئوس» نقل مى كند، كه در آن موبدان موبد و در اندرزبذ و »1 «مى شمارد

ايران سپاهبذ بعنوان بزرگترين صاحب منصبان در زمان يزدگرد به شمار آمده اند. به عقيده او 
در اندرزبذ؛ كه معناى تحت اللفظ آن معلم يا مستشار دربار است، عنوان ديگر وزرگ 

فرمذار بوده است. بنابراين تحقيق صورتى، كه اليزئوس نقل كرده، با فهرست التنبيه كامال 
يكى مى شود و در نتيجه بايد فهرست التنبيه را متعلق به عهد يزدگرد دوم دانست. پس چهار 

تن مرزبانى، كه (غير موروث) لقب شاهى داشته اند، در عهد يزدگرد دوم كامال برقرار 
بوده اند. مرزبانان ديگر هم بوده اند، كه حكمران نظامى محسوب ميشده اند و قلمرو هر يك 

 از آنها يكى از والياتى بوده، كه قسمتهاى چهارگانه كشور از آنها تركيب مى يافته است.

باعتقاد آقاى اشتاين فهرست سوم، كه در مروج الذهب مسعودى است، از از همه تازه تر 
است، زيرا كه فقط در اين فهرست از چهار سپاهبذ نام برده شده است، و مى دانيم كه نصب 

. در اين فهرست موبدان موبد را بعد از همه وزرا اسم »2 «چهار سپاهبذ كار انوشروان است 
برده اند و اين حاكى از احوال طبقه روحانى است، كه كواذ اول و خسرو اول قدرت آنان را 

 در هم شكستند.

 در اين فهرست وزرا بطور دسته جمعى ذكر شده اند، و آقاى اشتاين بر- آنست، كه استبذ
 را هم بايد در زمره آنان بشمار آورد. در منابع بيزانسى عنوان استبذ ذكر شده است: يكى »3«

. ديگر فرخان، كه در »4 «در مورد ماهبوذ، كه از صاحب منصبان دربار كواذ اول بوده است 
 عهد هرمزد چهارم بوده 



______________________________ 
 .53)- مقاله سالنامه، ص 1(

  اين ترجمه.394)- ر ك به ص 2(

 .157)- ايضا ص 3(

، ص 4؛ مناندرس، قطعاتى از مورخان يونان 25 ر 11 ر 1)- پروكوپيوس، جنگ ايران، 4(
257. 
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. مقام استبذ در زمانى، كه دو فهرست سابق الذكر حاكى از آنند، وجود نداشته »1 «است 
 است.

 كواذ اول و خسرو اول، براى اين كه از قدرت وزرگ فرمذار »2 «بنابر حدس آقاى اشتاين 
به كاهند، مشاغل و عناوين جديدى وضع كرده اند، و مقدارى از صالحيت او را بصاحبان 

 را ايجاد كرد، و »3 «مشاغل جديد واگذاشته اند. نخست كواذ شغل استبذ يا رئيس تشريفات 
تصدى امور اياالت را از وزرگ فرمذار سلب نمود و كشور را بدست چهار تن پاذگوسپان 

سپرد، كه تحت اختيار ايران سپاهبذ بوده اند. خسرو اول بجاى آنان چهار تن سپاهبذ در چهار 
 ربع كشور بفرمانروايى برگزيد.

نكته مهم و اصلى در تحقيقات اشتاين اثبات وجود يك حالت موازات و تشابهى بين 
تشكيالت دولت ايران و سازمانهاى امپراطورى بيزانس است، بدين معنى كه ابتكارات و 

تأسيسات جديد ادارى هر يك از دو كشور در ديگرى آشكار ميشده و تأثير ميكرده. 
اصالحات ادارى امپراتورى بيزانس، در قرن هفتم ميالدى تقليديست از تغييراتى كه در قرن 

ششم در تشكيالت شاهنشاهى ايران صورت گرفت (هرچند كه در بيزانس اين اصالحات 
عميق تر و اساسى تر بود). اساس و قواعد اقتصادى و اجتماعى، كه «خسرو اول» براى سپاه 



ايران ايجاد كرد، سرمشق آن اساسى است كه هراكليوس (هرقل) سازمان جديد لشگرى 
بيزانس را بر آن قرار داد. باين طريق بين قواى نظامى دو دولت ايران و بيزانس شباهت 

عجيبى مشاهده مى شود. چهار سپاهبذ تشكيالت انوشروان نظير چهار استراتگوس در چهار 
  بزرگ اصلى بيزانس هستند، و مرزبانان اعظم يعنى نايبان سپاهبذان در ايران به »4 «تم 

______________________________ 
 .2 ر 2 ر 3)- تئوفيالكتوس، 1(

  و ما بعد.65)- سالنامه فوق الذكر، ص 2(

)3-(Magistes officiorum  

)4-(Theme  
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 صورت نايبان استراتگوس ها در تشكيالت هرقل در بيزانس مشاهده مى شوند.

از اين گذشته طبق مالحظات مؤلف، اين شباهت عجيب در مورد پاذگوسپانان نيز صادق 
 است و چهار پاذگوسپان تشكيالت ايران قرينه پروكونسولهاى تمهاى دولت بيزانس ميباشند

»1«. 

*** هرچند مالحظه اين نكته شايان توجه است، كه مزدك در موقع تشبيه قواى اربعه 
 به چهار شخص عالى مرتبه كشور نام وزرگ فرمذار را ذكر نكرده است، ولى »2 «ملكوتى 

نبايد براى اين موضوع اهميت زياد قائل شد، زيرا كه مزدك اشخاصى را اختيار كرده است، 
 كه وجه شبه و نسبت بين آنها با قواى معنوى سابق الذكر بيشتر بوده است.

عالوه بر مطالبى، كه از يعقوبى و مسعودى نقل شده، دو كتاب ديگر يكى بزبان پهلوى و 
ديگرى بفارسى هست، كه از آنها اطالعاتى راجع بترتيب مقامات و مناصب عاليه شاهنشاهى 



ساسانى بدست ميآيد. كتاب پهلوى موسوم است به «سورسخون» و كتاب فارسى «فارسنامه» 
 ابن بلخى است.

( فهرستى بدست ميآيد، كه با شخص شاهنشاه آغاز b 41- 9 (»3 «از «سورسخون» ساسانى 
 ميشود و آن چنين است:

شاهان شاه- پس ى واسپوهر (وليعهد)- وزرگ فرمذار چهار سپاهبذ (سپاهبذ شمال ظاهرا 
بعلت غفلت كاتب ساقط شده)- داذورى داذوران (داور داوران- قاضى اعظم)- مغان 

  چنين آمده است،11اندرزبذ (- موبذان موبذ)، در بند 

______________________________ 
 .130- 131، ص 1940)- موزئون، 1(

  را به بينيد.365)- باالتر ص 2(

 .29)- سورسخون ترجمه و چاپ تاواديا در مجله انستيتوى شرقى كاما، 3(
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كه ورزگ فرمذار «بزرگ» است در بزرگى، تواناست در توانايى، و نيز بزرگ است و نيك 
 براى مردمان».

حال ببينيم اين فهرست، كه در آن «بزرگ فرمذار» در مقام اول پس از خاندان شاهى و 
موبدان موبد در آخر صاحب مناصب ذكر شده است، متعلق به چه زمانى است؟ ذكر چهار 

سپاهبذ دليل آن است، كه اين فهرست از زمان خسرو اول قديمى تر نيست، بعقيده اشتاين اين 
فهرست از فهرست مذكور در مروج الذهب نيز جديدتر است. در ابتدا من مى خواستم تاريخ 
اين فهرست را در آن دوره از سلطنت انوشيروان قرار دهم، كه فاصله بين دو اقدام اصالحى 

اوست، يعنى فاصله بين زمان ايجاد چهار سپاهبذ و موقعى، كه خسرو اول انوشيروان، براى 



كاستن اختيارات «بزرگ فرمذار»، اقدامات مذكور در فارسنامه ابن بلخى را بعمل آورده 
است (عين عبارت فارسنامه پايين تر بيايد)، ولى آقاى اشتاين معتقد است، كه بزرگ فرمذار 

مقام رياست وزرا را حفظ كرده است، و چنين بنظر مى رسد، كه تنزل فاحش مقام موبدان 
موبد در فهرست مورد بحث حاكى از آن باشد، كه اين متن متعلق به دوره آخر عهد ساسانى 

است، كه تشكيالت دولت رو بزوال مى رفت، و ضعف طبقه روحانى بمنتهى درجه رسيده 
 است.

 لحن عمومى «سورسخون» نيز مخالف اين تصور نيست.

اما راجع به فارسنامه ابن بلخى گوييم، كه متأسفانه عبارت مأخوذ از آن، كه اكنون موضوع 
بحث ماست، بسيار مبهم و تاريك است. اين عبارت فارسنامه منتهى بيك منبع پهلوى 

 ميشود، و من عين آنرا با توضيحات خود از چاپ اول كتاب حاضر نقل ميكنم:

«و با همه بزرگى و حكمت بوذرجمهر كى وزير او بود انوشروان ترتيب وزارت او چنان 
كرد كى دبير بوذرجمهر و نايب نزديك كسرى آمد شد توانستى كرد و ما اين نايب را 

وكيل درخوانيم و بپهلوى ايرانمازغر گفتندى و نيابت وزير دارد، و هر سه گماشته كسرى 
 انوشيروان بودندى در خدمت وزير او بوذرجمهر و
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وزير بذات خود از اين سه كس هيچ يكى را نتوانستى گماشت، و غرض انوشروان آن بود تا 
دبير هر نامى كى بجوانب بزرگ و اطراف نبشتى و خواندندى نكت آن در سر معلوم 

انوشروان مى كرد و وكيل در از آنچ رفتى از نيك و بد به رستى مشافهه مى گفتى و راه 
وجود مصالح باز مى نمودى و نايب مال و معامالت نگاه داشتى و اين هر سه مردمان اصيل 

 عاقل فاضل زبان دان سديد بودندى».



در باب اين عبارت فارسنامه نخست گوييم، كه لفظ «وكيل در» تصحيحى است، كه 
طبع كنندگان كتاب حدسا بعمل آورده اند. در نسخه هاى خطى در مورد اول «و كليدر» و 

«كليد» نوشته شده است، و در مورد ثانى «و كليدار و و «كليدار» آمده است، و بر سياق كالم 
 عبارت از دو عنوان مختلف بوده اند.

اما در باب لفظ «ايرانمازغر» هم گوييم، كه قابل بحث و ترديد است، در نسخه هاى خطى 
 فارسنامه «ايرانمازغر» نوشته شده است.

بديهى است، كه ميان آغاز و انجام اين عبارت فارسنامه تناقضى است. در اول سخن از 
«دبير»، و نايب، و «بوذرجمهر» است، در آخر سخن از سه تن گماشته انوشروان مى راند، و 

صالحيت هر يك را بنابر اصالحات انوشروان بيان مى كند؛ آن سه رتبه عالى منصب «دبير» و 
  و «نايب» بوده است.»1 ««... ذار» ( «كليدار» يا «و كليدار»)

 بعقيده ما اغتشاش و فساد اين عبارت از اين راه پيدا شده، كه در موقع ذكر

______________________________ 
دانسته است.  nighiridhar)- آقاى تاواديا، در نامه كه به من نوشته، اين لفظ را نگيريذار1(

به نظر من حدس ايشان كامال قابل قبول است. آقاى تاواريا گويد: در ازاء حرف يا، كه در 
اصل آمده، در پازند عالمت كسره مى نويسند، چنانكه در فارسى هم چنين است. هر كسى از 

اشكال الفباى پهلوى آگاه باشد، مى داند كه بر فرض، كه در اين خط حرف يا را در كلمه 
 مذكور ننوشته باشند، ساده ممكن بوده است آنرا وكليدار بخوانند.
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عنوان سه تن مزبور، يعنى «دبير» و «وزرگ مهر» و «نايب» نويسنده كتاب لفظ «ورزگمهر» را، 
كه در فارسى كنونى «برزجمهر» نويسند، يكبار ديگر داخل اين جمله، بغلط جايگزين لفظ 

ديگرى، كرده است. ما گمان مى كنيم، كه بجاى «دبير برزجمهر» بايد «دبير بزرگ» گذاشت 



و اين «دبير بزرگ» همان است، كه او را «دبيران مهشت» و «ايران دبيربذ» هم ميگفته اند. 
بنابراين جمله مذكور پس از اصالح چنين ميشود: دبير بزرگ [انگيريذار] ... و نايب. اما 

راجع بنايب، كه جانشين وزير بوده، در عبارت فارسنامه گويد ما اين نايب را وكيل در (؟) 
خوانيم و پهلوى ايرانمازغر، ايرانمازغر گفتند، مقصود از «ما» معاصران مؤلف فارسنامه، يا 

معاصران مؤلف كتاب قديمى ترى است، كه مؤلف فارسنامه اين عبارت را از آنجا نقل كرده 
است. در كتاب يعقوبى لفظى است باين صورت «المردمارعد» و در تجارب االمم ابن 

 «نايب بزرگ فرمذار» ايرانمازغر نوشته شده است. بنابر شرح وظايف »2» «1 «مسكويه 
«نايب»، كه در عبارت «فارسنامه» ذكر شده (نايب مال و معامالت نگاه داشتى) حدس ميزنيم، 
كه در پس كليه اين اشكال غلط كلمه ايران آماكار يعنى «رئيس محاسبات شاهنشاهى «پنهان 

 .»3 «باشد

بارى بعد از اصالحاتى، كه بتفصيل ذكر كرديم، ميتوانيم عبارت سابق الذكر فارسنامه را 
 بصورت ذيل بنگاريم:

«و با همه بزرگى [معنوى ] و حكمت برزجمهركى وزير او بود انوشروان ترتيب وزارت او 
چنان كرد كى دبير بزرگ و [نگيريذار] و نايب نزديك كسرى آمد شد توانستى كرد و ما 

 اين نايب را [در اين زمان ] وكيل در (؟) خوانيم و به 

______________________________ 
 .203، ص 1)- چاپ هوتسما، ج 1(

 .53، ص 1)، ج 7)- تجارب االمم، چاپ لسترانج و غيره (نشريات گيب، سرى 2(

 آقاى مجتبى مينوى مرا باين مطلب راهنمايى كرده است.

 )- آقاى مجتبى مينوى هم مستقال اين عنوان را چنين خوانده اند (اطالع كتبى ايشان).3(

 681ايران در زمان ساسانيان، ص: 



پهلوى ايران آماركار گفتندى و نيابت وزير دارد و هر سه گماشته كسرى انوشروان بودندى 
در خدمت وزير او برزجمهر. و وزير بذات خود از اين سه كس هيچ يكى را نتوانستى 

گماشت و غرض انوشروان آن بود تا دبير (بزرگ) هر نامه كى به جوانب بزرگ و اطراف 
 و نگيريذار از آنچ رفتى از »1 «نبشتى و خواندندى نكت آن در سر معلوم انوشروان ميكرد

نيك و بد براستى مشافهه مى گفتى و راه وجوه مصالح باز مى نمودى و نايب (يعنى ايران 
آماكار) مال و معامالت نگاه داشتى و اين هر سه مردمان اصيل عاقل فاضل زبان دان سديد 

 بودندى».

با وجود كوششى، كه در اصالح اين عبارت فارسنامه كرديم، نمى توانيم بگوييم، كه كامال 
عين اصل پهلوى، يعنى كتابى، كه مأخذ فارسنامه بوده، بدست آمده است. من ترديد ندارم، 

، و در واقع »2 «كه در اصل پهلوى بجاى وزرگ مهر، وزرگ فرمذار نوشته بوده است 
 انوشروان اختيارات وزرگ فرمذار را تخفيف 

______________________________ 
  و بعد اين ترجمه.153)- ر ك ص 1(

)- در فارسنامه دو عبارت ديگر هست، كه اين فرض را تأييد ميكند؛ نخست آن كه در 2(
، چاپ تهران دنياى كتاب، در ضمن شرح مراتب بزرگان در حضور پادشاه 16، سطر 79ص 

(كه گويا قبل از اصالح مذكور بوده؟) گويد؛ در جمله آيين بارگاه انوشيروان آن بود كى 
... در پيش تخت كرسى زر بودى كى بزرجمهر بر آن نشستى و فروتر از آن كرسى موبد 
موبدان بودى و زيرتر از آن چند كرسى از بهر مرزبان و بزرگان، چون در اينجا سخن از 
كرسيهاى صاحبان عناوين و مقامات درجه اول است، ذكر نام شخصى آنها مهم نبوده و 

موردى نداشته، و بهمين دليل هم ذكر نشده است. پس در مورد نام بزرجمهر هم، كه داراى 
شخصيتى تاريخى نميباشد، بايد گفت، كه بغلط جاى بزرجفرمادار يا بزرگفرماى (وزرگ 

، چاپ تهران صحيح تر 21، سطر 39فرمذار) را گرفته است. اما عبارت دوم فارسنامه ص 
است. در ضمن شرح سلطنت و يشتاسب شاه، حامى زردشت، اصل و مبدأ تقسيمات 



اجتماعى آخر عهد ساسانيان را باين دوره پرافتخار قديم نسبت داده و گويد. وزير را 
بزرگفرماى خواندندى و وزير را نايبى معتمد بودى كسى به هر سخنى و مهمى او را نزديك 

 ملك فرستادى و اين نايب را ايرانمازغر (نسخه بدل، ايرانمازغر) خواندندى».

 682ايران در زمان ساسانيان، ص: 

داده و سه تن از عمال بزرگ دولت شخصا معين كرده كه در كارهاى وزرگ فرمذار سهيم 
 باشند.

)، در توضيح اين عبارت 131- 132، ص 1940آقاى اشتاين در مقاله اخير خود (موزئون، 
فارسنامه، بحق چنين گويد: كه اين عبارت فارسنامه بهيچوجه مبين آن نيست، كه خسرو 

 ديگر كاسته باشد، بلكه از عبارت »1 «انوشروان از اختيارات وزرگ فرمذار به نفع سه وزير
فوق چنين مستفاد مى شود، كه او حق انتصاب اين صاحبان منصب را، كه تحت نظر وزرگ 

فرمذار بودند، به خود اختصاص داده بود، و اين وزيران اختيار داشتند، گزارش كارهاى 
خود را مستقيما بعرض شاهنشاه برسانند، ولى در مشاغلى، كه آنان به عهده داشتند، تغييرى 

 رخ نداده بود.

، و نيز او »2 «به عالوه به عقيده اشتاين، «نايب» داراى سمتى بوده است، نظير معاون وزير
، كاخ مقدس و »3 ««دبير بزرگ» را با ايران دبيربذ (كه شغل و اختيارات او ظاهرا نظير مباشر

، امپراتورى سفلى بوده است) يكى نمى داند بلكه دبير بزرگ را داراى »4 «در عين حال 
 مى داند و اضافه مى كند، كه در ايران اين امور در اختيار استبذ، »5 «وظايف و اختياراتى شبيه 

 يعنى رئيس تشريفات، نبوده است، بلكه وزرگ فرمذار بر آن نظارت داشته است.

بهرحال آقاى اشتاين هم اصل مطلب را تأييد ميكنند، كه از عبارت فارسنامه چنين برميآيد، 
كه سياست تضعيف مقام ورزگ فرمذار، «پس از محدود شدن اختيارات او در عهد كواذ 

 اول، در زمان پسرش خسرو انوشيروان 



______________________________ 
 )- بگمان من وزرايى، كه در فهرست مسعودى ذكر شده، همين سه تن هستند.1(

)2-(Sous -Secretaire d ,Etat  

)3-(questevr  

)4-(Primicerius notariorum  

)5-(Epistolarum Magister memoriae  

 683ايران در زمان ساسانيان، ص: 

 نيز تعقيب شده است و اين بار اختيارات او را در داخل ادارات تابعه او محدود كرده اند».

، هرگز از ميان نرفت »1 «با اينهمه بايد دانست، كه مقام ورزگ فرمذار، بعكس تصور بارتلد
 و تا آخر دوره ساسانى باقى بود.

______________________________ 
  و بعد.259، ص 26، ج  Zeitschrift fur Assyriologie)- مجله آسورشناسى 1(

 686ايران در زمان ساسانيان، ص: 

 فهرست اعالم فهرست اعالم 

 آ

 214آبگيان 

 667آبه، فرانسوانوا مورخ 

 311آپرنها (نام قوم) 



 434آت 

 176آتروپاتن (آذربايجان) 

 377آتشگاه مهر فارسيان 

 560آتن 

 255- 260- 265- 445 247- 248- 250- 252آثار الباقيه- 

- 672 204- 207- 242- 492- 498- 529- 89- 105- 128- 142- 176آذربايجان- 
657 -649 -647 -584 

 645- 647- 648- 649آذرميدخت 

 53- 82آريايى 

 124آرتسرونى (توماس) (مولف) 

 474آركاديوس (امپراطور) 

 240آساك (شهر باستانى) 

 74آسوكا (شاه) 

 124آسوليك 

 36آشور 

 170آكادمى پادشاهى علوم 

 101آكادمى پروس 



 72- 83- 112آكادمى دانمارك 

 261آكادمى سن پطرزبورغ 

 76- 82- 215آكسفورد 

 20آكينيان (اسم) 

 121آگاتانگ 

 75آگاتگل (نام شاه) 

 120آگاشانجلوس (مورخ) 

- 649- 501- 212- 214- 256- 257- 399- 452- 5- 118- 119- 176- 194آگاثياس- 
468 -467 -465 -462 573 -560 -523 

 318آگوستوس 

 273آگوت (مورخ) 

 299- 336- 341آلبانيها 

 70- 262آلفاريك (نام مولف) 

 687ايران در زمان ساسانيان، ص: 

 67آمورائيم (نام طائفه) 

 189- 190آمين مارسلن 



- 303- 304- 175- 176- 189- 202- 295- 296- 18- 43- 114- 154- 160آميانوس- 
301 -300 -298 -297 -338 -336 -335 -331 -330 -306 -433 -430 -414 -366 -
345 -343 -661 -552 -549 -515 -511 -508 662 

 182آناتول واك 

 380- 664آناتوليوس (نام سردار) 

 464- 502آناستاسيوس 

 134- 139آناهيتا 

 219آناهيد (مورخ) 

 229- 352 66- 218- 228آنتيوخوس (نام شاه)- 

- 282- 199- 248- 265- 266- 268- 269- 78- 79- 80- 92- 132- 155آندرآس- 
278 -277 -275 -273 -270 -313 -309 -288 -287 -284 -283 650 -559 -526 -
320 

 117آواگريوس (كتاب) 

 449آوگاثياس بيزانسى 

 145آويديوس كاسيوس 

 53آئورس 

 530- 541- 546 100- 101- 102- 113آئين نامگ- 

 123آبليان (مولف) 



 الف 

 103- 115- 483ابن اسفنديار 

 111- 445- 458ابن االثير 

 678 111- 282- 450- 453- 677ابن البلخى- 

 114- 499ابن الجوزى 

 114ابن الفقيه الهمدانى 

 562- 643 109- 443- 518- 519- 554- 555- 98- 99- 101- 103- 106ابن المقفع- 

 106ابن النديم 

 114- 166- 601ابن حوقل 

 114ابن خرداذبه 

 654 200- 303- 357- 358- 537ابن خلدون- 

 499ابن عبد السالم الهاشمى 

 397- 592- 666 106- 112- 197- 307- 376ابن قتيبه- 

 111- 680ابن مسكويه 

 112ابرسام 

 111- 427- 455- 481- 499ابو الفدا- 



 115- 288- 479ابو المعالى 

 110اخبار الطوال دينورى 

 84ادسا (نام شهر) 

- 386- 194- 205- 209- 210- 213- 214- 143- 171- 186- 188ارامنه و ارمنى- 
334 -300 -232 -219 -218 -520 -518 -565 -464 -412 -398 -642 -623 -583 -
539 -538 -521 670 -649 

 369- 680اربل 

 188ارترى 

 190ارتكزاتا (نام شهر) 

 688ايران در زمان ساسانيان، ص: 

 333ارتگرس 

 84- 188ارد اول 

 181ارداى و پراز (نام موبد زردشتى) 

- 141- 142- 128- 129- 131- 134- 135- 136- 68- 87- 103- 104- 119اردشير:- 
140 -139 -138 -137 -155 -154 -149 -148 -147 -146 -257 -244 -179 -177 -
163 -157 -358 -318 -311 -279 -264 -259 513 -493 -482 -381 -361 

- 355- 172- 190- 198- 206- 232- 234- 87- 90- 102- 105- 163اردشير اول- 
329 -321 -309 -294 -242 -534 -530 -511 -492 -375 -363 537 -535 



 350- 351- 418- 434 167- 194- 211- 349اردشير دوم- 

 144اردشير خوره 

 520- 645- 646اردشير سوم 

 240- 595اردمان (مورخ) 

 57- 136- 532اردوان 

 45ارزن (شهر) 

 288- 293ارژنگ 

 217ارسطو 

 52ارسى (نام قوم) 

 348- 413- 414 39- 47- 240- 263- 332- 334ارشك- 

 158ارشوير (نام شاه) 

 49ارقبان سوم (شاه) 

- 285- 300- 120- 121- 128- 155- 156- 165- 24- 42- 44- 45- 47- 48ارمنستان- 
204 -203 -194 -190 -330 -329 -327 -326 -310 -309 -349 -348 -344 -335 -
333 -332 -382 -381 -374 -372 -364 -354 -390 -389 -388 -387 -385 -384 -
471 -420 -414 -413 -398 -395 657 -584 -496 -491 

 242اروميه 



 52ازس (نام شاه) 

 39اساوره 

 240استائوئن (نام محل) 

 86- 88- 233اشپرلينگ 

 648- 657 232- 223- 242- 313- 318- 452- 114- 131- 134- 136- 143استخر- 

 108استخرى 

 146استرآباد اردشير (نام شهر) 

 41- 42استرابو 

 20استروپ، ژى (اسم) 

 55استن كو 

- 469- 470 451- 452- 454- 460- 462- 464- 124- 194- 400استى لبش (مورخ)- 
468 -467 

 133- 171- 652 37- 41- 50- 54- 66- 84اسكندر- 

 70- 110- 605اسكندريه 

 117اسقف كورس 

 65- 96- 97- 98اسالم 

 56اسورا (نام بت) 



 262- 470- 492- 493- 494- 495- 19- 22- 70- 76- 77- 205اشتاين- 

 689ايران در زمان ساسانيان، ص: 

 -676 -675 -674 -673 -672 -671 682 -678 

 507- 512- 515اشترك 

 313اشتولتسه (نام مورخ) 

- 90- 45- 46- 48- 49- 50- 52- 66- 67 35- 37- 38- 39- 40- 41- 42اشكانيان- 
87 -85 -84 -78 -76 -68 -146 -141 -137 -136 -131 -122 -159 -158 -157 -

153 -151 -148 -244 -243 -240 -174 -171 -161 -309 -303 -275 -265 -264 -
245 -472 -363 -356 -354 -328 -311 522 

 594- 603- 622- 644- 657 79- 201- 243- 245- 393اصفهان- 

 364افرعت (نام) 

 50- 76- 138افغانستان 

 554اقبال، عباس 

 51اقراطيوس 

 114االذكيا 

 15- 110االشراف 

 189البرز 



 190- 264البصرى، حسن 

 102- 113التاج ناقل (كتاب) 

 655- 675 15- 102- 103- 107- 110التنبيه- 

 460 74- 108- 280- 454- 455الفهرست- 

 99الكسروى 

 109الالحقى (شاعر) 

 113- 114المحاسن و المساوى 

 602الهمدانى 

- 419- 211- 219- 226- 296- 298- 300- 23- 82- 180- 181- 209- 210النيره- 
392 -387 -386 -384 -306 663 -615 -539 -420 

 189احد (شهر) 

 55- 58امشاسپند 

 9امير مكرى (منوچهر) 

 16انتظامى (ابو الفتح) 

 78- 507انجمن شرقى آلمان 

 191انجمن علمى گوتينگن 

 105انجمن همايونى آسيائى 



 80- 284- 293انجيل 

 86انستيتوى شرقى شيكاگو 

 190انستيتوى فرانسه 

 18- 27- 480- 510- 511انطاكيه 

 16انوار شيرازى، يعقوب 

- 649- 525- 526- 561- 572- 573- 575- 10- 375- 435- 487- 500انوشيروان- 
604 -599 -589 -578 -577 683 -681 -679 -678 -676 

 56ايندرا (نام بت) 

 117اوتروپيوس 

 486- 623- 646 459- 460- 468اوتوكيوس (مورخ)- 

 50اوتيدموس 

 217اودموس روديوس 

 560اورانيوس 

 116اورليوس، ويكتور (مورخ) 

 583اورشليم 

 301- 318اورلين (نام سردار) 

 690ايران در زمان ساسانيان، ص: 



 118اوروسيوس (نويسنده) 

 163 19- 133- 140- 141- 142اورهرمزد- 

 345اوژن 

- 208- 209- 61- 62- 64- 91- 93- 94- 132- 12- 14- 26- 27- 56- 57- 59اوستا- 
207 -206 -174 -149 -237 -228 -227 -218 -214 -213 -305 -270 -269 -268 -
267 -240 -438 -434 -432 -431 -407 -405 -639 -551 -549 -548 -458 -453 
670 -669 -668 -667 -652 

 89اوالف هاترن (نام ناشر) 

 116اوناپيوس (نام كتاب) 

 288اويغور (نام قوم) 

 136- 189- 318اهواز 

 393ايبس 

 263ايبشر، هوگو 

 94ايتاليائى 

 123- 379ايرانشهر 

 631ايرج 

 16ايزدى 



 263اينايوس 

 609- 644 307- 308- 435- 492- 546- 547- 24- 64- 108- 251- 258اينوسرانتزف- 

 ب 

- 511- 145- 147- 185- 191- 210- 251- 36- 49- 66- 67- 69- 73- 137بابل- 
363 -287 -285 -279 -264 593 -513 

 324بابلون 

 89بادكوبه 

 145بادية الشام 

 628- 629باربد (موسيقى دان) 

- 666- 683 408- 410- 432- 440- 443- 448- 25- 41- 94- 95- 221- 407بارتلمه- 
633 -549 -520 

 77بارتوس (مورخ) 

 127بارهبراوس، گريگوريوس (مولف) 

 134بازرنگيان 

 227- 260- 261- 267- 286 219- 222- 226باركفائى (تئودور)- 

 413باستيل (زندان) 

 76باميان (شهر) 



 189بننه (شهر) 

 191بحر احمر 

 189- 298- 650بحر خزر 

 154- 203بحرين 

 67بخت النصر 

 74براند (مورخ) 

 561- 562- 570- 573 96- 484- 554- 555- 556برزويه- 

 190برسن (نام محل) 

 209برصيعى، سيمون 

 65- 86- 211بروكسل 

 76- 86برلن 

 222بروشر، هام (مولف) 

 74- 602بروف، ادوارد 

 63- 542برهان قاطع 

 146بصره 

 691ايران در زمان ساسانيان، ص: 



 35- 515- 592بغداد 

 46بكور (اسم) 

 491- 518- 519- 657- 659بالذرى 

 68- 401بالش (نام شاه) 

 138بلخ 

 138بلوچستان 

 481- 524- 525- 575- 576 99- 112- 258- 307- 450بلعمى- 

 489بليزاريو (نام سردار) 

 91بمبئى 

 379بندرعباس 

 240بندر سيراف 

- 632- 469 228- 231- 237- 278- 284- 297- 220- 223- 224- 225- 227بنونيست- 
307 

 116بوالريانوس (نام شاه) 

 86بوب (نام مورخ) 

 604- 615- 663 75- 76- 77- 80- 276- 288بودا- 

 566- 567- 633- 678- 680- 681 95- 96- 112- 266- 565بوذرجمهر- 



 626بولتن انجمن فرانسوى دوستداران شرق 

 25بولتن پاريس 

- 623- 311- 317- 318- 396- 435- 480- 22- 27- 152- 156- 199بولتن شرقى- 
617 -548 -521 -511 -491 670 -638 -632 

 298- 329- 332- 362بوليانوس 

 456 452- 453- 454بوندس (رهبر مذهبى)- 

 40بونكرا 

 156- 316بهرام اول 

 201- 203- 397- 493- 537بهرام پنجم 

 106- 350بهرام چهارم 

 437- 575بهرام چوبين 

 376- 383- 424بهرام گور 

 609- 644 64- 492- 515- 546- 547بوگدانو- 

 332- 362 194- 298- 329بوليانوس (پادشاه)- 

 115- 288بيان االديان 

 583- 584- 588- 467بيت المقدس 

 263بيتى، چستر 



 56بيركه الند 

- 484- 489- 367- 380- 381- 383- 390- 395- 191- 194- 209- 308- 324بيزانس- 
461 -454 -452 -402 -524 -502 -496 -494 -492 -490 -675 -1674 -67 -664 -
618 -572 677 -676 

 333- 334بيزانسى فوستوس (مورخ) 

 99- 103- 114- 253- 255بيرونى- 

 -554 -458 -449 -260 -257 -256 555 

 22بينى 

 330 67- 69- 73- 144- 154بين النهرين- 

 126بى نام گويدى 

 499- 501بيهقى 

 255بيوراسپ ظالم (نام پادشاه) 

 692ايران در زمان ساسانيان، ص: 

 پ 

 131پابگ 

 120- 124- 188پاتكانيان 

 161- 281- 355 54- 66- 68- 77- 133- 157- 37- 39- 40- 41- 42- 49- 52پارت- 



- 229- 316 144- 146- 160- 161- 166- 174- 121- 132- 134- 139- 143پارس 
203 -179 

 135پاريس 

 317- 318- 516پالمور 

 94- 447پاليادو 

 82پامير 

 45پايكولى (كتيبه) 

 333- 334- 348پپ (شاهزاده) 

 74- 275پترسون (مورخ) 

 471پرتو (شهر) 

 66- 186پرس (ايالت) 

 312پرسپوليس 

 26- 78- 499پروس 

 54پرسى گاردنر 

 120پرودم (مورخ) 

- 451- 462- 304- 367- 368- 396- 398- 400- 25- 118- 194- 195پروكوپيوس- 
449 -414 -413 -401 -469 -468 -467 -466 -465 -463 -475 -474 -473 -472 -



471 -470 -510 -505 -502 -501 -489 -476 -661 -608 -543 -541 -538 -511 
675 -664 

 18- 606پرويز (شاه) 

 118پرسيكوس 

 582پريوگ 

 82پشتو 

 565- 566- 567پشوتن 

 118پطرس يا طربسيوس 

 39- 48- 49- 225پلوتارخس 

 287- 289 272- 274- 279- 283- 285- 286- 263- 264- 265- 268- 171پلوتسكى- 

 118پلياريوس 

 77پليو (مورخ) 

 48پلى نيوس 

 50- 52- 138- 203پنجاب 

 238- 564پندنامك (زرتشت) 

 25- 26پوپ (آرتور) 

 645- 647پوران (شاه) 



 281پولوتسكى 

 458- 479- 583 432- 442- 449- 453- 454پهلوى- 

 125- 330- 333پتيرس، پل (مورخ) 

 116- 301- 623پيس كوس (مورخ) 

 51پيشاور 

 11پيرنيا، حسن (مشير الدوله) 

 159- 281- 354- 392پيروز (شاه) 

 465- 467پيروز دوم 

 155- 177پيشداديان 

 ت 

 106تاج نامگ 

 121تاروف 

 110تاريخ ابن قتيبه 

 693ايران در زمان ساسانيان، ص: 

 125تاريخ ادسا (كتاب) 

 125تاريخ اربل (كتاب) 



 122- 123- 124تاريخ ارمنستان 

 124تاريخ استى ليتس 

 126تاريخ الياس نصيبينى 

 110تاريخ اونيكوس 

 112- 120تاريخ ايرانيان و تازيان آفتاب 

 241تاريخ بيرونى 

 605تاريخ بى نام گويدى 

 101تاريخ ثعالبى 

 127تاريخ روحانيت 

 127تاريخ سوريه 

 449تاريخ كواذ 

 103- 115تاريخ طبرستان 

 14- 110تاريخ طبرى 

 123تاريخ لشگركشى هاى هرقل 

 122تاريخ وردن و جنگ ارمنيان 

 115تاريخ مازندران 



 110تاريخ يعقوبى 

 553- 569- 570- 677- 679تاواريا 

 435تاويلى (مورخ) 

 128تبينيه افراآت (كتاب) 

 129تبينيه سور انطاكى 

 115- 455تبصرة العلوم 

 980تجارب االمم 

 202تجند 

 51- 52تخار (نژاد) 

 105- 395تخارستان 

 35- 88- 327- 526تخت جمشيد 

 79تدسكو (مورخ) 

 116تربليوس، بوليو 

 226- 227- 329تروت (شاه) 

 202ترشيز 

 484تركان 



 261- 558- 605- 608 75- 76- 77- 78- 80- 189تركستان- 

 352تروسكا (نام سلسله) 

 121- 122ترمكرتيحيان (مولف) 

 188- 615- 663تسانگ (هيوئن) 

 249تقى زاده (حسن) 

 97تلمود 

 464تموريان 

 112- 150- 179- 207- 208- 500 20- 102- 103- 104- 105- 106تنسر 

 203توران (محل) 

 38- 288- 289تورفان (محل) 

 45توروس (نام كوه) 

 76توكيو 

 85توماس (مورخ) 

 120تيريدات (شاه) 

 334تيگرانوگرتا 

- 370- 145- 189- 242- 285- 287- 300- 18- 37- 50- 118- 136- 137تيسفون- 
369 -364 -332 -328 -319 -506 -398 -391 -390 -374 -372 -513 -512 -510 -



509 -508 -507 -584 -583 -579 -560 -515 -514 -604 -599 -592 -591 -590 -
588 -645 -641 -640 -616 -606 -605 656 -655 -648 -647 -646 

 368تيودوسيوس دوم 

 117- 371تئودور 

 694ايران در زمان ساسانيان، ص: 

 481- 607- 609- 641- 642- 646 119- 472- 478- 479- 480تئوفانس- 

- 618- 676 229- 357- 510- 524- 525- 577- 118- 162- 163- 164تئوفيالكتوس- 
585 -580 -579 -578 

 ث 

- 481- 309- 376- 377- 382- 449- 459- 26- 31- 105- 109- 112- 196ثعالبى- 
471 -469 -468 -462 -460 -548 -530 -524 -506 -501 -492 -615 -606 -605 -
604 -602 -589 -628 -621 -619 -618 -617 -616 -655 -652 -646 -643 -630 -
629 664 -659 -658 

 ح 

 190حبشى 

 190حجاز 

 16حكمت (على اصغر) 

 189- 364- 593حلوان 



 112حمد اللّه مستوفى قزوينى 

 613حمد بن الفقيه 

 112- 449- 462 97- 98- 99- 107- 110حمزه اصفهانى- 

 165حيره (شهر) 

 ج 

- 543- 377- 407- 502- 520- 529- 531- 26- 49- 102- 113- 251- 376جاخط- 
542 -537 -535 -533 -532 816 -609 -590 -589 -545 

 109جبله معالم 

 278- 569 243- 245- 262- 265- 267- 277- 86- 119- 240- 241جكسن (مورخ)- 

 101جوامع الحكايات 

 165جوهرى (مورخ) 

 16جهانسوز (محسن) 

 51- 128- 202جيحون 

 244جيره 

 498جيشى 

 چ 

 110چاچ گيركاس 



- 608- 613- 80- 188- 189- 191- 261- 277- 51- 53- 54- 75- 76- 77- 78چين- 
558 -509 -395 -288 659 -615 -614 

 خ 

 190خاراسن (محل) 

 40خاراكسى، ايزيدور 

 602خاله الفياض (شاعر) 

 344- 593خانقين 

- 647- 658 243- 282- 320- 379- 380- 470- 31- 79- 138- 156- 189خراسان- 
492 

 79- 310خزر 

- 204- 242- 105- 106- 118- 150- 166- 187- 18- 45- 95- 103- 104خسرو اول- 
198 -193 -192 -191 

 695ايران در زمان ساسانيان، ص: 

 -358 -357 -355 -350 -349 -295 -473 -457 -455 -428 -384 -375 -484 -482 -
481 -480 -479 -474 -496 -494 -493 -492 -490 -489 -515 -506 -505 -504 -
502 -501 -527 -525 -524 -520 -518 -516 -546 -543 -537 -534 -531 -529 -
561 -560 -559 -557 -555 -554 -582 -581 -576 -573 -572 -562 -589 -588 -
587 -586 -585 -583 -621 -620 -619 -618 -610 -590 -643 -642 -641 -635 -
632 -624 678 -676 -673 -664 -644 



 467- 535خسرو انوشيروان 

- 601- 602- 580- 585- 586- 590- 592- 593- 100- 106- 375- 528خسرو پرويز:- 
600 -598 -597 -595 -616 -614 -608 -607 -604 -603 -633 -630 -628 -623 -
618 -617 -645 -640 -639 -638 -636 -634 656 -649 -648 -647 -646 

 645- 648خسرو چهارم 

- 575- 179- 205- 329- 490- 512- 520- 18- 47- 119- 127- 166خسرو دوم- 
548 -539 -534 -527 -523 -599 -596 -595 -590 -548 -579 622 -612 -609 -
605 -602 

 665- 646خسرو سوم 

 63- 298خشايار شاه 

 16خطيبى نورى 

 135- 136- 189خليج فارس 

 388خليج كرسنودسك 

 203خوارزم 

 114- 179- 198- 653خوارزمى 

 310خوارزميان 

- 452- 453- 100- 111- 112- 113- 137- 396- 95- 96- 97- 98- 99خوذاى نامگ- 
450 -449 -438 -400 -478 -473 -468 -467 -466 -454 480 -479 



 123- 158 42- 43- 44- 46- 47خورنى، موسى- 

 57خورنه 

- 657 285- 318- 364- 366- 369- 412- 136- 161- 188- 189- 264خوزستان- 
618 -492 -471 

 383خيام 

 د

 133دارا 

 240- 279دارابجرد (شهر) 

- 427- 429- 151- 154- 156- 192- 196- 213- 20- 26- 102- 143- 150دارمستتر- 
424 -411 -410 -493 -485 -446 -443 -432 -431 553 -522 -501 

 188داريوش اول 

 159- 434- 652داريوش سوم 

 149- 298- 424 10- 36- 37- 38- 63داريوش كبير- 

 115داعى حسنى رازى (سيد مرتضى) 

 21دانمارك 

 696ايران در زمان ساسانيان، ص: 

 593دامغان 



 272دائرة المعارف بولى وى سوا 

 9دبير سياقى 

- 593- 364- 379- 391- 420- 455- 506- 68- 145- 189- 190- 264- 328دجله- 
584 -523 -513 -509 -508 655 -640 

 133- 604درفش كاويان 

 54دروسن 

 202دره اترك 

 412دزفول 

 116دكزى پوسن آتنى (كتاب) 

 77دلدنبورگ 

 50- 51دمتريوس 

 593- 597- 603- 616دمرگان (مورخ) 

 29دمونولوژى (كتاب) 

 128دوخا 

 89- 138دورا 

 122دوقلوريوال، لروايات (مؤلف) 

 121دوالگارد 



 670دومناس 

 171ديودور 

 264ديصان 

 292- 299- 310- 627ديلميان 

- 405- 407- 208- 214- 237- 247- 305- 306- 93- 181- 182- 206- 207دينكرد- 
403 -400 -360 -307 -437 -634 -434 -415 -409 -408 -448 -446 -442 -441 -
440 -439 -551 -550 -548 -547 -546 -449 666 -639 -638 -571 -567 

- 492- 643 400- 449- 452- 455- 647- 648- 113- 184- 193- 199- 374دينورى- 
480 -472 -469 

 116- 189- 452ديوكلسين 

 115ديون كاسيوس 

 50ديودوتوس (شاه) 

 516- 517 316- 322- 323- 326- 350- 387- 26- 142- 144- 312- 313ديوالفوا- 

 ر

 54راپسون 

 21راسك، ارستد 

 126راالمى (مولف) 



 264رالنس 

 85راولنسن (مورخ) 

 373- 374- 470- 478- 589 26- 145- 165- 199- 329رتشيتين- 

 190رينو (مورخ) 

 118رد كفار (كتاب) 

 262- 263رساالت آكادمى پروس 

 213رساالت آكادمى ساكس 

 495رساالت انجمن علوم گوتينگن 

 321رساالت باستان شناسى هند 

 280رساالت مانويه 

 280رساله آكتا آركالئى 

 284رساله االثنين 

 438رستم 

 363- 364- 600 27- 257- 296- 311- 318رستووتزف- 

 651رستهم 

 697ايران در زمان ساسانيان، ص: 



 502- 503- 618 113- 115- 491- 499- 501رشر- 

 67رش گالوتا 

 57رشنو (نام بت) 

 629رضازاده شفق 

 540رضا شاه پهلوى 

 77رفون لوكوك 

 9رمضانى، ابراهيم 

 981روزن بادون (مورخ) 

 81- 257روزنبرگ 

 53- 77- 251- 258- 623روسيه 

 116روفينوس (كتاب) 

 322رولينسون (مورخ) 

- 194- 281- 116- 117- 118- 119- 144- 148- 18- 50- 65- 70- 73- 87- 90روم- 
190 -189 -188 -187 -309 -308 -303 -298 -294 -286 -317 -316 -313 -312 -
311 -310 -332 -329 -327 -326 -319 -318 -348 -344 -336 -335 -334 -333 -
381 -368 -366 -365 -364 -349 -472 -470 -465 -464 -451 -426 -465 -464 -
451 -426 -481 -474 -494 -491 -481 -474 -472 -470 -523 -509 -499 -498 -



496 -495 -558 -554 -549 -547 -541 -524 -580 -579 -578 -577 -575 -560 -
634 -609 -593 -589 -584 -582 664 -647 -643 -639 

 335رومى ژونيين (نام حاكم) 

 262رتيزن اشتاين 

 80ريشلت 

 ز

 241- 403- 435- 443 95- 114- 126- 219- 226زاخو- 

- 317- 318- 260- 299- 301- 302- 304- 307- 14- 15- 20- 26- 72- 139زاره- 
316 -314 -313 -311 -325 -324 -323 -322 -321 -319 389 -379 -326 

 99زاذويه بن شاحويه االصفهانى 

 78- 454- 632زالمان (مورخ) 

 258- 307زتنبرگ 

- 87- 57- 58- 59- 60- 61- 62- 63- 64- 9- 19- 22- 23- 38- 55- 56زردشت- 
86 -85 -78 -70 -67 -66 -65 -115 -102 -100 -98 -96 -92 -156 -129 -122 -

120 -119 -117 -180 -179 -177 -176 -175 -171 -212 -211 -208 -206 -201 -
185 -222 -219 -218 -217 -216 -213 -232 -231 -230 -229 -227 -224 -268 -
265 -264 -246 -234 -233 -318 -291 -285 -284 -280 -270 -363 -361 -357 -
354 -352 -340 -387 -385 -384 -381 -371 -367 -411 -407 -400 -393 -392 -



389 -448 -444 -436 -435 -433 -431 -459 -456 -455 -454 -453 -452 -520 -
484 -480 -476 -475 -460 -547 -543 -541 -540 -523 -521 

 698ايران در زمان ساسانيان، ص: 

 -561 -558 -557 -555 -553 -551 -571 -569 -568 -567 -565 -564 -638 -630 -
624 -588 -577 -572 -666 -663 -660 -652 -644 -639 670 -669 -668 -668 -
668 

 52- 203زرنگ (ممل) 

- 387- 569- 222- 223- 224- 225- 226- 228- 206- 217- 218- 220- 221زروانيه- 
266 -265 -231 -229 572 -571 

 52- 203زرنگ 

 450- 495زرمهر 

- 387- 569- 222- 223- 224- 225- 226- 228- 206- 217- 218- 220- 221زروانيه- 
266 -265 -231 -229 572 -571 

 113زكى پاشا (احمد) 

 432- 553زند اوستا 

 121زنوپ (مورخ) 

 301زنوبى (سردار) 

 452زودس (مورخ) 



 118زوسيموس (اسم) 

 ژ

 77ژاپن 

 467- 468- 477 420- 424- 463- 464- 466ژاماسب- 

 473ژم (شاه) 

 474ژوستن 

 336ژوبين 

 س 

 471سابير 

 395ساراگور (قوم) 

 ساسانى در اغلب صفحات 

 666ساسانيان 

 213ساكس 

 255 254سالنامه مجموعه هاى آمار پرورش- 

 336ساموزات (محل) 

 75- 77- 592سانسكريت 



 128سبرى شوع (كتاب) 

 242سبزوار 

 647 123- 303- 618- 642سبئوس (مولف)- 

 16سپاسى، محمود 

 203سپاهان 

 190سرانديب (جزيره) 

 118سرجيوس 

 53سرمت 

 203سرخس 

 50سرو (شهر) 

 379سروستان 

 57- 59- 61سروش (بت) 

- 367- 371- 218- 220- 232- 271- 293- 345- 78- 128- 155- 194- 209سريانى- 
366 -364 -354 -348 -479 -461 -454 -449 -435 -420 -580 -561 -560 -559 -
511 -507 669 -667 -647 -587 

 50سغود 

 114سعد الدين وراوينى 



 699ايران در زمان ساسانيان، ص: 

 110سعيد بن بطرق 

 117سقراط اسكوالستكوس (كتاب) 

 51- 53سك (قوم) 

 52- 138- 395- 397- 492سكستان 

 535سلطان محمود 

 16سلطانى، سلطانعلى 

 142سلماس 

- 508- 145- 146- 233- 364- 368- 369- 18- 37- 67- 68- 131- 132سلوكيه- 
507 -506 -417 -401 -370 -640 -635 -515 -513 -512 -511 656 

 79سمنان 

 24- 78سن پطرزبورك 

 46سنتروك 

 52سن توماس 

 203- 246سند (رود) 

 64سنصر (ايل) 

 121سن گرگوار 



 117سوپليسيوس، سوروس (كشيش) 

 67سورا (مدرسه) 

 260سور انطاكى 

 678سورسخون 

 334 39- 48- 49- 52- 194- 204سورن- 

 202سوره (شعر) 

 364- 734 68- 192- 274- 285- 317سوريه- 

 117سوزمن (كتاب) 

 119سونكلوس (مولف) 

 106- 114- 296- 533- 544سياست نامه 

 656 438- 466- 469- 470- 475سياوش- 

 100سير الملوك 

 647- 658 52- 156- 160- 243- 245سيستان- 

 285سيسين 

 263سى سى نيوس 

 83سيلون، لوى 



 494- 496- 502سينجيبو 

 ش 

 454شابو 

 126شابوت (مولف) 

 68شاپور ابن اردشير 

 54- 191- 317شام 

- 198- 104- 116- 135- 137- 139- 152- 9- 22- 76- 86- 87- 88شاهپور اول- 
188 -163 -159 -156 -155 -244 -236 -234 -233 -207 -206 -281 -280 -264 -
263 -260 -259 -311 -310 -309 -294 -286 -282 -317 -316 -315 -314 -313 -
312 -329 -328 -327 -324 -320 -318 -346 -336 -335 -332 -331 -330 -384 -
374 -372 -355 -353 -348 -522 -491 -451 -450 -398 -387 674 -540 

- 303- 329- 104- 125- 154- 160- 176- 178- 18- 88- 89- 90- 95شاهپور دوم- 
229 -209 -194 -189 -355 -353 -352 -349 -345 -334 

 700ايران در زمان ساسانيان، ص: 

 -402 -379 -366 -365 -357 -356 -512 -509 -500 -491 -420 -413 541 -537 -
522 

 352- 353- 367- 595 88- 106- 167- 294- 349شاهپور سوم- 

 284شاهپورگان 



 425- 480- 484- 604- 653- 654 98- 100- 111- 301- 409شاهنامه- 

- 217- 81- 82- 83- 91- 108- 146- 152- 22- 55- 61- 71- 73- 74- 79شدر- 
216 -199 -191 -190 -153 -265 -264 -263 -262 -260 -229 -276 -274 -273 -
272 -269 -266 -287 -286 -285 -283 -281 -278 549 -503 -495 -462 -325 -
293 

 44شرشن (نام) 

 128شرح زندگى ابن هرمزد 

 96- 97شطرنج 

 455- 496شفر 

- 514- 600 268- 271- 274- 279- 281- 282- 86- 122- 262- 263- 265شميدت- 
508 -507 -286 -285 

 376شوارتز (مورخ) 

 189- 348- 364- 657شوش 

 189- 312شوشتر 

 659شهربانو 

 315- 316- 322 22- 27- 224- 245- 304شهر شاپور- 

 134- 297- 379شيراز 

 244شيروان 



 645 413- 641- 642- 643- 644شيرويه- 

 ص 

 187صفى نيا، رضا 

 393- 394- 402صوماد (اسقف) 

 512صومعه پثيون 

 ض 

 303- 652ضحاك 

 9ضرابى (حسين) 

 ط

- 628 595- 596- 597- 599- 610- 612- 211- 350- 351- 575- 591طاق بستان- 
624 -616 -614 -613 

 594طاق كسرى 

 389- 396طالقان 

 115- 203- 472- 627- 657طبرستان 

- 163- 164- 134- 137- 138- 146- 156- 157- 28- 104- 105- 109- 112طبرى- 
161 -160 -159 -158 -179 -178 -177 -173 -170 -167 -195 -189 -187 -186 -
184 -183 -242 -205 -204 -200 -198 -196 -327 -325 -312 -310 -299 -295 -
367 -363 -361 -355 -349 -328 -378 -377 -374 -372 -370 -368 -391 -384 -



383 -382 -380 -379 -404 -400 -399 -397 -393 -392 -450 -449 -430 -415 -
613 -407 -459 -458 -455 -453 -452 -451 

 701ايران در زمان ساسانيان، ص: 

 -470 -468 -467 -462 -461 -460 -486 -485 -482 -481 -478 -471 -492 -491 -
490 -489 -488 -487 -508 -506 -504 -498 -495 -494 -523 -522 -520 -519 -
513 -511 -538 -534 -528 -527 -525 -524 -547 -546 -544 -543 -541 -539 -
585 -582 -580 -577 -576 -558 -591 -590 -589 -588 -587 -586 -617 -616 -
606 -604 -603 -601 -641 -640 -638 -634 -633 -618 -648 -647 -646 -644 -
643 -642 674 -659 -657 -656 -652 

 55طخارى 

 658طخارستان 

 138طوران 

 203- 372طوس 

 ظ

 115- 450- 483ظهير الدين مرعشى 

 ع 

 666عباسيان 

 107عبد الملك بن مروان (هشام) 



 78عبرى 

 287عدى، عمرو بن (شاه) 

 492- 498- 499- 592- 594- 659 132- 138- 205- 233- 345عراق- 

 132- 233عربستان 

 105- 138عمان 

 649- 651- 656عمر بن الخطاب 

- 377- 380- 276- 294- 354- 362- 364- 365- 18- 68- 128- 245- 274عيسويان- 
372 -371 -368 -366 -394 -393 -390 -384 -383 -381 -416 -415 -412 -411 -
403 -401 -476 -436 -420 -419 -418 -479 -512 -509 -495 -494 -481 -479 -
589 -587 -583 -582 -558 -554 667 -663 -636 -634 -617 

 541 265- 269- 271- 273- 329عيسى- 

 99عيسى الكسروى (موسى) 

 432عيشوبخت (مولف) 

 36عيالم 

 547 101- 110- 376- 546عيون االخبار- 

 غ 

 15- 43- 111غرر اخبار الملوك فرس 



 131- 145غسانيان 

 ف 

 264فاتك (پدرمانى) 

- 679- 680 471- 497- 541- 545- 562- 580- 103- 105- 436- 450- 453فارسنامه- 
678 -677 

 264فارقليط 

 632فارمز 

 114فان فلوتن 

 127فتاوى انجمن ها (كتاب) 

 115فتوح البلدان بالذرى 

 702ايران در زمان ساسانيان، ص: 

 344 116- 188- 301فالويوس، فيلوستراتوس- 

 379- 506- 593- 640 105- 136- 189- 190- 264فرات- 

 399- 419 385- 387- 397- 398فرپى، الزار- 

 465فرخزاد، خسرو 



- 427- 449- 196- 197- 250- 288- 301- 376- 79- 100- 109- 111- 113فردوسى- 
425 -409 -400 -382 -480 -469 -468 -462 -460 -459 -606 -605 -506 -494 -
484 -481 -644 -642 -629 -628 -618 -607 665 -653 -646 

 52فرغانه 

 333فركين (شهر) 

 27- 567- 584- 639فقه اللغه 

 158فرهاد چهارم 

 499فريدريش دوم (شاه پروس) 

 275- 631فريدون (پهلوان) 

 134- 452فسا (شهر) 

 604 27- 304- 315- 316- 526فالندن- 

 74- 260- 264- 274فلوگل 

 366فنك (شهر) 

 90فنيقى 

 760فون لوكوك 

 71فون وزن دنگ (مورخ) 

 219فوتيوس (مورخ) 



- 413- 414 161- 194- 209- 520- 522- 537- 41- 45- 131- 159فوستوس بيزانسى- 
405 -540 -539 

 75فوشه (مورخ) 

 582فوكاس (سردار) 

 120فوكس، شرور (مورخ) 

 454فيثاغورث 

 116فيرميانوس 

 155- 280فيروز 

 172- 244 131- 142- 143- 144- 171فيروزآباد- 

 210فيليپ 

 ق 

 539- 645- 652- 654قادسيه 

 39- 41قارن 

 99قاسم االصفهانى، هشام 

 202قاف قهستان 

 125- 482- 674قباد 

 244قزوين 



 463- 554- 558 119- 243- 365- 370- 401قسطنطنيه- 

 373قصر خورنق 

 378قصر سروستان 

 244- 593قصر شيرين 

 494- 495- 586 53- 268- 395- 465- 471- 491قفقاز- 

 246قم 

 52- 264- 395قندهار 

 ك 

 240- 493 51- 76- 105- 138- 189- 203كابل- 

 703ايران در زمان ساسانيان، ص: 

 317كاپادوكى 

 229كاپادوكيه (محل) 

 466كاديشيان 

 202كاسپين 

 102- 242كارادور (مترجم) 

 249كاردلوى، هيلد 



 23كارلبرگ (موسسه) 

 472- 521- 528- 535- 547 193- 195- 198- 199- 257كارنامگ- 

 315كاروس (قيصر) 

 240كاريان 

 551- 554- 559كاسارتلى (مورخ) 

 79كاشان 

 124كاالنك واسى (مولف) 

 584كالسدون (شهر) 

 190كالى نيك (شهر) 

 121كانايانس (مورخ) 

 395كانسو (ايالت چين) 

 44كانيسكا (شاه) 

 480- 482- 483- 504 106- 472- 473- 478- 479كاووس- 

 302كاوه آهنگر 

 307كتاب آئين نامگ 

 128كتاب اعمال شهداى ايران 



 499كتاب االزكيا 

 284كتاب االسرار 

 475كتاب االصلين 

 449- 530كتاب االغانى 

 503- 529- 590 150- 376- 377- 490كتاب التاج- 

 362كتاب التنبيه 

 503- 609كتاب المحاسن 

 103- 44- 554كتاب الهند 

 240- 241- 244- 549 217- 221- 230- 239كتاب بندهشن- 

 284كتاب پراگماتايا 

 644- 646- 647- 657كتاب تاج نامك 

 كتاب جنگ ايران 

 89كتاب جهودان 

 127- 639كتاب حكام 

 243- 324- 624كتابخانه ملى پاريس 

 101كتاب حمزه 



 286كتاب خوستووانيفت 

 174كتاب دستور الوزراء 

 591كتاب رساله شطرنج 

 473كتاب ريتزن اشتاين 

 432كتاب ساويگان 

 677كتاب سرورسخون 

 275كتاب شاپورگان 

 281- 263- 264- 271كتاب كفاليه 

 643 635- 641- 642كتاب گمنام گويدى- 

 150كتاب مسعودى 

 427كتاب مينوگ مى خرذ 

 181كتاب نيرنگستان 

 261كتاب هنوخ 

 300- 669كتاب شيوع 

 220كتاب يوحنان برنيكائو 

 11- 74- 92- 93- 109كپنهاك (دانشگاه) 



 119كدرنوس (كتاب) 

 39- 48- 84- 159كراسوس 

 85- 264كردستان 

 704ايران در زمان ساسانيان، ص: 

 335كردوئن (محل) 

 364- 639- 587كركوك 

 105- 135- 203- 492كرمان 

 244- 349- 350كرمانشاه 

 491- 519- 192كرو 

 346- 347كروگاسيوس (سردار) 

 119كرونيكون باسكاله (كتاب) 

- 146- 93- 96- 97- 103- 106- 109- 9- 11- 12- 21- 23- 37- 65كريستنسن- 
143 -125 -124 -115 -111 -218 -214 -179 -177 -173 -172 -250 -248 -236 -
226 -225 -224 -396 -383 -309 -275 -268 -255 626 -438 

 154كسرايان 

- 542- 573 496- 499- 502- 510- 511- 515- 484- 485- 491- 492- 495كسرى- 
517 -516 



 369كشكر (اسقف) 

 69كلدائى 

 312كلمان 

 119كلمن، وث (مورخ) 

 554- 555- 572كليله و دمنه 

 336- 352 66- 218- 225- 228كماژن (محل)- 

 68- 74كمبريج 

 434كمبوجيه 

 241كنارنگان 

 481كندى، چارت 

 284كنز الحيات 

 584كنزك (شهر) 

 357 330- 331- 332- 342كنستانس دوم- 

 189كنگاور 

 89كينه جهودان 



- 464- 413- 438- 450- 452- 453- 454- 29- 166- 195- 355- 391- 400كواذ- 
463 -462 -461 -460 -458 -470 -469 -468 -467 -466 -465 -476 -475 -474 -
473 -472 -471 -485 -482 -481 -480 -479 -477 646 -590 -505 

- 540- 125- 193- 195- 349- 386- 399- 19- 104- 105- 109- 118كواذ اول- 
533 -486 -457 -450 -400 682 -676 -673 -656 -640 

 575- 645كواذ دوم 

 121- 131كوتشميد 

 413- 582 52- 55- 156- 203- 282كوشان- 

 53كوجوله كادفيزس 

 36- 663كوروش (پادشاه) 

 607كورنوس (مورخ) 

 311- 313كوريادس 

 122كوالب، ازنيك (مولف) 

 266- 269- 270- 271- 284- 293 65- 69- 210- 265كومون (مورخ)- 

 45كوئله سيرى 

 214كيانيان 

 396 388- 389- 390- 391- 395كيداريان- 



 631كيخسرو 

 705ايران در زمان ساسانيان، ص: 

 گ 

 309- 554- 555گابريلى 

 58- 61- 62گاثاها 

 326گالريوس 

 113- 362گاهنامگ 

 42گراتونى 

 9گرتس 

 451- 476- 491 155- 327- 333- 385- 388گرجستان- 

 160- 310- 372- 388گرگان 

 476گرگين (شاه) 

 335- 336- 339گرومبانس 

 77گرون ودل 

 131- 187- 370- 652گرى، لوى 

 396- 401 199- 248- 261گزارش آكادمى پروس- 



 361گشتاسب 

 463گلون (سردار) 

 364- 369- 554 188- 273- 311- 312گنبد شاپور- 

 75گنداره (محل) 

 70- 71- 72- 73- 74- 564گنوستيك 

 287- 289- 325 264- 265- 273- 283- 285گنومون- 

 46گنونى (نام خاندان) 

 134گوپانان 

 54- 108- 133- 147گوتشميد 

 80- 81گوتيو 

 525گوتوالد (مورخ) 

 29- 40گودرز (شاه) 

 143گور (نام شهر) 

 79گوران 

 36گومات 

 52- 53گوند فارس 



 317 87- 172- 236- 244- 245گيرشمن- 

 672گيرگاس 

 212- 247- 297گيگر، ويلهلم 

 185گيالن 

 55گيلر 

 413گيل گرد (قلعه) 

 310گيلها 

 40گيو (خاندان) 

 ل 

- 394- 364- 365- 366- 369- 370- 371- 30- 68- 345- 346- 348- 362البور- 
393 -391 -383 -381 -380 -418 -416 -415 -412 -403 -402 -618 -582 -577 -
559 -558 -419 638 -636 -634 

 377الزار، فرپى (مورخ) 

 399- 405- 413- 414- 419- 420 30- 42- 46- 388- 397- 398النگلوا- 

 481لحمى فندر 

 76لندن 

 277- 278- 383- 285 79- 268- 269- 276لتش (مورخ)- 



 70لنوز (نام مورخ) 

 255لنينگراد 

 291- 292- 293 261- 286- 289- 290لوكوك، فون- 

 706ايران در زمان ساسانيان، ص: 

 55- 56- 60- 216لومل 

 82لوورس 

 124لووند 

 82لويمان 

 361لهراسب 

 117ليبانيوس 

 608ليپزيك 

 210لئونس (كشيش) 

 م 

 511- 512- 513ماحوزا (شهر) 

 657 161- 174- 176- 219- 244- 255- 36- 48- 63- 67- 138- 160ماد- 

 447- 448ماديگان 



 194- 410مارسلن، آمين 

 117- 335مارسلينوس 

- 207- 240- 105- 123- 133- 158- 159- 160- 30- 45- 97- 101- 102ماركوارت- 
201 -171 -163 -161 -334 -333 -330 -310 -299 -250 -388 -380 -379 -370 -
367 -349 -420 -397 -396 -395 -391 -388 -483 -472 -471 -468 -464 -451 -
584 -583 -582 -578 -538 -490 -657 -656 -651 -647 -639 -622 660 

 368- 369ماروثا (اسقف) 

 251مازندى 

 479ماسه، هانرى 

 44- 611- 642ماكلر 

 456- 477- 479- 480- 482 119- 452- 453- 454ماالالس (كتاب)- 

 122مالخاسيان (مولف) 

 334ماميكونى، مانول 

 74ماندائى (نام فرقه) 

 46مانويل (سردار) 

- 228- 229- 80- 97- 115- 120- 129- 153- 19- 38- 70- 73- 74- 77- 79مانى- 
227 -218 -209 -155 -263 -262 -261 -260 -259 -248 -270 -269 -267 -266 -
265 -264 277 -276 -275 -274 -271 



 173ماوردى 

 515مجله آثار قديم 

 683مجله آسورشناسى 

- 686- 405- 217- 225- 260- 277- 278- 297- 188- 208- 211- 216مجله آسيائى- 
332 -307 -303 -300 -521 -520 -491 -475 -449 -413 633 -539 

 666مجله آشور 

 233مجله آمريكائى زبان و ادبيات شاهى 

 217مجله ادبيات آلمانى 

 184مجله انجمن علمى آذربايجان 

 22مجله انجمن همايونى آسيائى 

 251مجله ايران ليگ بمبئى 

 293مجله باستان شناسى 

 632 267- 286- 602- 630مجله پادشاهى- 

 667مجله تاريخ اديان 

 264- 272مجله تاريخ كليسا 

 707ايران در زمان ساسانيان، ص: 

 223مجله جهان شرف 



 500مجله روايات عاميانه 

 249- 387- 392- 451- 464 161- 165- 173- 174مجله شرقى آلمان- 

 277- 278 240- 242- 243مجله شرقى آمريكا- 

 636 448- 511- 547- 592- 621- 622- 96- 238- 297مجله شرقى وين- 

 245- 317 87- 236- 244مجله صنايع آسيائى- 

 275مجله علوم دينيه 

 546- 547- 609- 664- 677 209- 307- 454- 492- 515مجله كاما- 

 632مجله كاو 

 180- 649مجله مطالعات ارمنى 

 94- 95مجله مطالعات رم شرقى 

 554- 559مجله مطالعات شرقى 

 643 101- 563مجله مطالعات شرقى ايتاليا- 

 204- 216- 569مجله هنر و ايران 

 109- 111- 112- 449مجمل التواريخ 

 517مدائن 

 16مرآت، اسمعيل 



 147مردوك 

 114- 425مرزبان نامه 

 346مرقونيان 

 137- 639مرگائى، توماس (مولف) 

 138- 188مرو 

 397مرو الرود (نام شهر) 

 15- 110- 675- 678مروج الذهب 

 351 56- 58- 59- 60- 63- 69- 142مزدا- 

 109مزدك نامگ 

- 457- 459- 435- 437- 448- 449- 450- 452- 18- 19- 115- 424- 426مزدكى- 
456 -455 -454 -453 -473 -472 -469 -462 -461 -460 -480 -479 -478 -477 -
476 -475 -557 -494 -493 -489 -482 -481 589 -572 -564 

 424مستتر 

 232مسجد سليمان 

 481مسطورى 

 602مسطورى المهلهل 



- 376- 166- 169- 172- 179- 189- 240- 101- 102- 103- 107- 113مسعودى- 
363 -362 -309 -253 -242 -492 -490 -457 -449 -405 -377 -530 -520 -510 -
498 -495 -493 -654 -653 -630 -589 -532 -531 -682 -677 -675 -672 -659 -
658 

 146مسن (شهر) 

 500- 575- 667- 668 73- 77- 84- 345- 394- 415مسيحيان- 

 38- 125مسينا (مولف) 

 9- 11مشكور (محمد جواد) 

 69- 191- 274- 285- 286مصر 

 111- 653مطهر بن طاهر المقديسى 

 99مطيار اصفهانى، محمد بن 

 232معبد آناهيتا 

 549معجم البلدان 

 708ايران در زمان ساسانيان، ص: 

 243مغان 

 264مغتله (ايل) 

 114- 653مفاتيح العلوم 



 133مقدونيان 

 105- 203مكران 

 20مكى تاريستها 

 344مليتن 

 51- 119- 159- 577- 675مناندرس 

 383- 374- 547منذر (سردار) 

 515منصور 

 9منظورى 

 250- 630- 631منوچهرى 

 117موپسوستى، تئودور (نويسنده) 

 387موپوستى، تئودور 

 350مورگان 

 82مورنلى 

 579- 580- 581- 582- 618- 633 249- 496- 539موريكيوس (شاه)- 

 608 251- 303- 347- 375موزه آرميتاژ- 

 81موزه بريتانيا 



 593موزه پنسيلوانيا 

 594- 614موزه حرفه هاى هنرى برلن 

 89- 267- 583موزه هاى دولتى برلن 

 211موزه سنكان تنر 

 614موزه سوت كن سنگتن 

 199موزه گيمه بيادريموند لينوسيه 

 507موزه متروپوليتن 

- 527- 649 320- 324- 327- 328- 349- 383- 136- 234- 316موزه ملى كپنهاگ- 
451 -391 

 593موزه يونيورسيتى 

 22- 677موزئون 

 330موسونيانوس (نام قيصر) 

 333- 334موشل (سردار) 

 632 55- 78- 80- 81- 288مولر، امانه- 

 52موئس (شاه) 

 49- 52مهرداد دوم 

 280مهرشاه 



 380- 417مهرشاهپور 

- 437 219- 377- 378- 379- 380- 384- 163- 164- 171- 184- 195مهرنرسى- 
417 -386 -385 

 287مهرنامگ 

 243مياندشت 

 56ميتر (سردار) 

 56- 57ميثر 

 507مير، ادوارد 

 112ميرخوند 

 155ميشان 

 127- 163ميشل سريانى 

 51ميليندا 

 46ميمكن (خاندان) 

- 485- 493- 501- 522- 20- 103- 150- 156- 491- 492- 578- 650مينورسكى 
482 -243 680 

 ن 

 157- 196- 243- 361- 410- 420- 102- 151- 154- 156نامه تنسر- 



 709ايران در زمان ساسانيان، ص: 

 -447 -446 -429 -427 -426 -424 -522 -501 -500 -493 -485 -482 673 

 465- 466نخوير گشنسپ راو كنارنگ 

 402نرسس (رهبر مذهبى) 

- 372- 380 325- 326- 327- 330- 333- 334- 189- 204- 287- 294- 324نرسه- 
371 -354 -350 

 101- 251نريمان 

 402 354- 393- 394- 401نسطوريان- 

 492- 650نشريه انجمن مطالعات ايرانى 

 470- 588- 656نعمان 

 190نصيبين 

 468نصيبينى، الياس 

 480- 496- 534- 544 106- 109- 405- 407- 450نظام الملك- 

 198- 535نظامى عروضى 

- 300- 85- 87- 137- 139- 140 نقش رستم- 85- 87- 137- 139- 260نقش رجب 
299 -259 -233 -232 -143 325 -321 -312 



- 160- 110- 119- 129- 130- 137- 145- 15- 97- 98- 100- 105- 109نلدكه- 
159 -158 -157 -154 -146 -170 -167 -166 -164 -163 -161 -184 -183 -179 -
178 -177 -172 -195 -193 -192 -189 -187 -186 -205 -204 -203 -200 -199 -
198 -312 -299 -295 -222 -221 -219 -355 -349 -329 -328 -327 -325 -372 -
370 -368 -367 -363 -361 -383 -382 -380 -378 -377 -373 -398 -397 -393 -
392 -391 -384 -419 -415 -413 -404 -400 -399 -465 -464 -461 -453 -451 -
449 -487 -485 -478 -472 -471 -470 -494 -492 -491 -490 -489 -488 -511 -
508 -506 -504 -498 -495 -523 -522 -520 -519 -518 -513 -539 -538 -534 -
528 -525 -524 -555 -547 -546 -544 -543 -541 -564 -562 -561 -558 -557 -
556 -583 -582 -580 -577 -576 -573 -590 -589 -588 -587 -586 -585 -634 -
633 -618 -617 -601 -591 -644 -643 -642 -640 -639 -638 673 -648 -647 -
646 

 276نلسن، ديتلف 

 204- 427- 497- 498نوشيروان 

 160نهاوند 

 481- 482- 499نهايه 

 111نهاية االدب فى اخبار الفرس و العرب 

- 218- 220- 63- 89- 101- 184- 208- 209- 14- 22- 23- 55- 57- 58- 59نيبرگ- 
217 -216 -215 -211 -227 -225 -224 -223 -222 -221 -249 -246 -231 -230 -
229 -228 -670 -454 -378 -368 -251 

 330نيستياس 



 203- 241- 243- 310نيشابور 

 710ايران در زمان ساسانيان، ص: 

 و

 47واچه (سردار) 

 285 268- 269- 276- 277- 278- 283- 262- 264- 265- 266والدشميت- 

 314 67- 294- 311- 312واله يانوس (شاه)- 

 54وارويك روث 

 262- 333- 334والنس 

 227وپليو، شاوان (مورخ) 

 55وان ويك 

 299ورت ها 

 57ورثرغن (خدا) 

 249ورزدت 

 337ورنين 

 56ورون (نام سردار) 

 390 389وزگ سيونيكى (نام شاهزاده ارمنى)- 



 262- 277وزن دنگ (مورخ) 

 93وسترگارد (مورخ) 

 582وستهم (نام سردار) 

 51وسون (نام قوم) 

 513- 530 354- 464- 466- 467- 468والش- 

 67والگاز اول (شاه) 

 42- 43- 44- 45- 46ولرشك 

 551- 552- 639 63- 64- 257- 449- 458ونديداد- 

 318وهب الالت (شاه) 

 321- 372- 373- 375- 376- 382- 155- 317- 318- 320وهرام اول- 

- 236- 242- 354- 374- 156- 164- 172- 178 وهرام پنجم- 383- 489- 531- 674
187 -184 -528 -417 -382 -381 -380 -379 547 -534 

 321- 322- 324- 329 155- 263- 319- 320وهرام دوم- 

- 663- 664 580- 581- 585- 588- 618- 646- 160- 242- 578- 579وهرام چوبين- 
656 

 87- 156- 294- 324- 325وهرام سوم- 

 409ويس و رامين 



 442ويكاندر 

 53ويمه كاذفيزس 

 128ويهبالهاى ثالث 

 382ويه مهرشاهپور (نام والى) 

 ى 

 9- 16- 437ياسمى، رشيد 

- 371- 372- 171- 172- 193- 354- 362- 366- 163- 164- 166- 167يزدگرد اول- 
370 -369 -368 -367 673 -523 -474 -418 -407 -374 

- 540- 675 362- 382- 383- 384- 387- 388- 209- 234- 248- 354يزدگرد دوم- 
420 -415 -390 -389 

- 660- 668 645- 648- 649- 655- 657- 658- 100- 161- 391- 538يزدگرد سوم- 
659 

 62يشت 

 102- 113- 168- 172- 179يعقوبى- 

 711ايران در زمان ساسانيان، ص: 

 -457 -455 -449 -404 -282 -205 680 -677 -673 -672 -535 -481 

 105- 484- 492يمن 



 166يوحناى مميكونى 

- 652 194- 327- 334- 357- 496- 502- 39- 41- 48- 118- 163يوستى نيانوس- 
584 -524 

- 220- 84- 119- 120- 121- 132- 142- 50- 51- 54- 66- 69- 74- 75يونانى- 
218 -207 -191 -155 -148 -370 -316 -274 -268 -260 -223 -516 -504 -490 -
457 -452 -400 -561 -560 -553 -551 -549 -524 -675 -671 -663 -618 -597 -
596 

 216- 396- 445يونكر 

 51- 53يوه چيان 

 500- 506- 511- 513- 580 42- 61- 69- 216- 354- 363يهودى- 

 53ين تسى 

 370يهبالها (اسقف) 

 


