
 

  
  

  
  

  
  

  ايران باستانة هاي ايراني در دور هاي کهن در فراز و فرود سلسله نقش خاندان
  

   ∗∗الدین گیالنی  نجم∗پور  ایمان  محمدتقیدکتر 
  

  چکیده
 و سایر اقوام محلی سـاکن در منطقـه          ییای از قبایل و طوایف آریا       که از اتحادیه   بودپادشاهی ماد اولین حکومت آریایی      

یان  و ساسـان   ان، اشـکانی  ان زمان هخامنشی  و به تدریج در    ماد اقتدارشان آغاز     ز دورۀ  ا  و اقوام محلی    قبایل  این .دشتشکیل  
ایـن  . این تحوالت سرانجام به ایجاد نظام خاندانی در ایران باستان انجامید. افزوده شد  آنها نفوذ و قدرتۀ حوزبر تعداد، 
 لیاقت و شـجاعت در   و به علت داشتن امالک و رعایای فراوان      ی و نیز   به دلیل جایگاه معنوی و خاستگاه قبایل       ها خاندان

 جایگاه ممتازی در ساختار سیاسی، نظـامی، اقتـصادی و   ها فن جنگاوری و سوارکاری توانستند در طول تمام این سلسله       
 بـا توجـه بـه       .نقشی مهم بازی کننـد    های ایران باستان     سلسلهاجتماعی کشور به دست آورند و در تحوالت مهم سیاسی           

 ه به دنبـال پاسـخگویی بـه ایـن پرسـش     ها در تحوالت گوناگون این دوره از تاریخ ایران، این مقال         نقش مهم این خاندان   
ای به عهده داشتند؟ برای پاسخگویی به ایـن          های ایرانی نیز نقش عمده     و فرود سلسله   ها در فراز   است که آیا این خاندان    

 های ایرانی پیش از اسـالم و        مروری بر آغاز و فرجام سلسله        و استناد به منابع موجود   شده است با   مقاله تالش    پرسش در 
در فـراز و فـرود   ها    این خاندان   مؤثر های تاریخی به تحلیل و بررسی نقش        با استفاده از پژوهش    با نقل شواهد تاریخی و    

   .های ایرانی این دوره پرداخته شود سلسله
  

  های کلیدی واژه
  .های حکومتگر، قبایل آریایی یان، اشکانیان، ساسانیان، خاندانمادها، هخامنش

                                                 
 .ستادیار تاریخ دانشگاه فردوسی مشهدا ∗

  . ارشد تاریخ ایران باستان، دانشگاه فردوسی مشهدکارشناس ∗∗
  

 22/10/89 :تاریخ پذیرش                                      4/3/89 :تاریخ وصول

  ) پژوهشي-علمي( تاريخيهاي  پژوهش
   دانشگاه اصفهان-دانشكده ادبيات و علوم انساني 

  ۴۱-۵۶ص ص، ۱۳۸۹پاييز ،)۷پياپي ( شمارة سوم ،سال دومدورة جديد، 
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  ۱۳۸۹ پاييز، )۷پياپي  (سومهاي تاريخي، دورة جديد، سال دوم، شمارة  پژوهش/۴۲ 
 

 مقدمه

های چهارم و سـوم پـیش از          در هزاره  ها احتماالً  ییآریا
 حـد فاصـل رود      ،های اسـتپی روسـیه      سرزمین میالد در 

ائیرانه « در وندیداد از آن به نام         که ،رالآ ۀولگا تا دریاچ  
 عنـوان   بـه آن  از   امـروزه    نام برده شده اسـت و     » وئیچه
 شـبانی   راه از   شـود،  یـاد مـی    »آنـدرانو « فرهنـگ    گسترۀ

ــ روزگــار مــی ــداد، ،1370دوســتخواه،  (دگذراندن  وندی
 ,Dandamaev and Lukonin ؛3و2، بنـد  1فرگـرد  

1989: 1-6; Imanpour, 1998: 92.(  ۀاز هـزار  آنهـا 
سوم پیش از میالد تحت رهبری سران قبایل و طوایـف           

وارزم و سـغد در آسـیای       بـه نـواحی خـ      نخـست    خود
ـ پـیش از مـیالد       دوم   ۀدر طول هزار   مرکزی و سپس   ه ب

های شرقی زاگـرس     و در دامنه   ایران شدند  تدریج وارد 
  اســـــتقرار یافتنـــــدو شـــــرق دریـــــای خـــــزر 

Imanpour, 1998: 130)( . ایـن اقـوام  نظام اجتماعی 
رهبران قبایل جایگـاه ممتـاز    ی بر نظام قبایلی بود و     نمبت

در میـان مـردم     را   اجتمـاعی     و  سیاسـی  رهبری معنوی، 
 همچنین این قبایـل در درون خـود دارای        . داشتندخود  

 داشـت  اوستایی ۀریش  بودند که  اجتماعی یسلسله مراتب 
گرفـت و بـا      و از سازمان جماعت بدوی سرچشمه مـی       

و دهیـو   ) طایفـه (، زنتـو    )ده(، ویس   )خانه( نمانا   عنوان
 بند  ، مهریشت ،1370دوستخواه،  (شد    نامیده می  )کشور(

  ).29: 1367،کریستن سن: مقایسه کنید با. 357، ص 18
پس از استقرار آریاها در جانب شـرقی زاگـرس در ایـران و              

درپـی آشـوریان بـه شـمال          های پی   تحت فشار و لشکرکشی   
زاگرس، نخستین حکومت ایرانی به رهبری دیااکو و مشتکل         

نطقه شـکل   ای از طوایف مادی و قبایل ساکن در م          از اتحادیه 
 ؛96-106، کتـــاب اول، بنـــد 1366هـــرودوت، . (گرفـــت

;Sancisi - Weerdenburg, 1988: 210-211) 
(Imanpour, 1998: 192; Helm, 1981: 85 

کتـاب  : 1336هـرودوت،   (منابع آشوری برخالف هرودوت     
 ؛انـد  نکرده نام این قبایل مادی را ذکر     ) 95-100اول، بند   

 گروهـی در    هنـد کـ   ا نمـوده  اما به دو گروه از آنها اشاره      
 نفوذ آشوریان  ۀدر حوز  بخش میانی و شمالی زاگرس و     

کـه مادهـای دوردسـت خوانـده         دیگربودند و گروهی    
 بیرون از دایـرۀ نفـوذ آنهـا و ظـاهراً در منطقـۀ               اند شده

ــی  ــدگی مـــ ــران زنـــ ــدان و تهـــ ــد همـــ    کردنـــ
) Imanpour,1998: 192; Helm, 1981: 88 .(  بـه

درپی آشوریان بـود     رهای پی  فشا ها و  دنبال همین حمله  
که قبایل گوناگون مادی و احتماالً اقـوام محلـی دیگـر            

دند و  برای دفاع از خود و به رهبری دیـااکو متحـد شـ            
، کـه رهبـران قبایـل در آن         های حکومتی فدراتیو را    پایه

ای داشتند، پی ریختند؛ بدین گونه به تدریج         نقش عمده 
 هـــای قـــدرت خانـــدانی شـــکل گرفـــت     پایـــه

(Imanpour,2002-2003: 63; Imanpour, 
های آشـوری از عـدۀ    هبه عالوه، در کتیب. )192 :1998

ــسیار ــسپتی«ی ب ــس (» وی ــد و صــاحب وی ــ) خداون ا ی
رسد کسانی   یاد شده است که به نظر می      » خداوندان ده «

بودند که صاحب مقام و جانشین سـرخاندان در دوران          
رفتـه  زمانی کـه جامعـۀ طبقـاتی        . جماعت بدوی شدند  

یافت این اشخاص صاحب مقام و امـالک         رفته قوام می  
فراوان و به تدریج به طبقۀ اشراف و حکـومتگر تبـدیل            

این امتیازات و جایگـاه     ). 175: 1377دیاکونف،  ( شدند
سیاسی و معنـوی آنهـا، کـه ریـشه در فرهنـگ قبـایلی               

هـای   نقـش  داشت، به آنها فرصـت داد کـه بـه تـدریج           
اگون سیاسی، نظامی، اقتصادی    ای در تحوالت گون    عمده

هـای   سلـسله  و اجتماعی، به خصوص در فراز و فـرود        
  .ایرانی در دورۀ باستان داشته باشند

تکیه بر منـابع موجـود       این مقاله تالش شده است با      در
هـای   اسـتفاده از پـژوهش    اعم از داخلی و خارجی وبـا        

هـای کهـن در فـراز و          به بررسی نقش خانـدان     تاریخی
های ایرانی در دورۀ ایران باسـتان پرداختـه          فرود سلسله 

بدین منظور در این مقاله سعی شده است نخست         . شود
مروری شود بر تحوالت سیاسی هر دوره کـه بـه روی            
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  43 /  ایران باستانۀدر دورهای ایرانی های کهن در فراز و فرود سلسله ش خانداننق
  

هـای ایرانـی در      یک از سلسله   کار آمدن یا فروپاشی هر    
 این ها در   نقش این خاندان   دورۀ باستان انجامید و سپس    

  .تحلیل و بررسی گرددتحوالت 
  

  های کهن در دورۀ مادها نقش خاندان
 هـشتم   سدۀالنهرین متعلق به     های بین  نام مادها در گزارش   

هـای    در گـزارش  نیـز  از مـیالد و      پیش هفتم   سدۀتا اوایل   
ــوری ــا آش ــواره ه ــد   هم ــا صــفت نیرومن ــتب ــده اس    آم

)(Imanpour, 2002-2003: 61 .های مادها  در عنوان
ز امتیاز سیاسی یا قومی     های آشوری هیچ نشانی ا     در کتیبه 

 یکــی از وجــود نــدارد و از دیــااکو نیــز تنهــا بــه عنــوان
بنـابر  . (Helm, 1981: 88) شـده اسـت   یادفرماندهان 

 بنـدی   میالد تقسیم  پیش از  هفتم   سدۀ در   ،ادعای هرودوت 
: 1336،هـرودوت (ای بـود      از روی بستگی قبیله    بین مادها 

 تشکیل با وجود ، آن سدهتا پایان. )96-106کتاب اول، بند
 رهبـری   به ا و شماری از قبایل محلی     از ماده هایی   دیهاتحا
نیروی نظامی مستقلی تـشکیل نـشده بـود و           کو، هنوز ادیا

هـا بـود کـه در        ای از قبایل و خاندان     سپاه مادی مجموعه  
شـاه را در   ،   رهبـری سـران قبایـل خـود        بهصورت نیاز و    

. )212و182: 1377دیـاکونوف،   ( دادنـد  ها یاری می   جنگ
 و  داشـت ادامـه   ) هوخشتره( از کیاکسار    پیشاین روند تا    

هایی   سران قبایل و خاندان     به قدرت پادشاه همچنان متکی   
 ؛شـد   نفوذ آنها افزوده میۀروز بر دامنه  که روز ب  بودمادی  

نخـستین  ) هوخـشتره ( کیاکـسار  ،دوتواما به ادعـای هـر    
در یک قشون آسـیایی     را  کسی بود که تقسیمات لشکری      

انـضباطی نظـامی     آن که پیش از     ،اساس نهاد و سربازان را    
دار، کماندار و سواره نظام تقسیم  های نیزه  به دستهنداشتند،

 از  کوشـید و  ) 102کتاب اول، بنـد     :1336 هرودوت،(کرد  
 کـشوری    نفوذ سران قبایل در امور نظامی و احتمـاالً         ۀدامن

هرچند بـا توجـه بـه وضـعیت سیاسـی منطقـه و              . بکاهد
و  در پشت مرزهای سـرزمین مـاد       ور قدرتمند آشور  حض

 بـا   رویـارویی ضرورت حمایت سران قبایل مـادی بـرای         
در ،  توان بـه اصـل خبـر اعتمـاد کـرد            آشوریان نمی  حملۀ

توان نقش سران این قبایـل   صورت صحت آن باز هم نمی    
سـرانجام   وها را در جنـگ مادهـا علیـه آشـور             و خاندان 

 کـه   پیش از مـیالد،    612 سال    آشوریان در  برپیروزی آنها   
ــد    ــام شـ ــل انجـ ــاری بابـ ــا همکـ ــرد ، بـ ــار کـ   .انکـ

);Kuhrt, 2007: 30-32,39-44  ،1388فـــرای: 
که به عقیدۀ هلن سانسیسی ویردنبرگ، با  به ویژه ). 126

توجه به عدم کشف و شناسایی آثار باستانی مربوط بـه           
حکومت مادها از جمله شناسایی پایتخت آنها در همدان آن     

رسـد کـه     دوت توصـیف کـرد، بـه نظـر مـی          و که هر  گونه
همچنـان متکـی بـه      تا پایان فرمانروایی آنها     حکومت مادها   

بـر   آنهـا  های بزرگ باقی ماند و سران همین قبایل و خاندان  
 یـک   تـشکیل  موفق بهشد، خالف آنچه که پیشتر تصور می   

ــز  ــت متمرکـ ــشدن حکومـ ــزرگ نـ ــوری بـ ــا امپراتـ   دیـ
. (Sansisi – Weerdenburg, 1998:212)  

بـه  رسد در شکست دولـت آشـور         نظر می ه   ب ،به هر حال  
های بزرگ مادی نقش     خاندان  مادها، سران قبایل و    وسیلۀ

 این پیروزی ، آنها به دنبال   ر نتیجه دو    کردند بازیاصلی را   
آنـان  ای کـه ثـروت        به گونه  به دست آوردند؛  غنایم بسیار   

بیـانی،  ( دشـ المثل   بعدها در میان اقوام عهد باستان ضرب      
 هـای   از زمـین   ای گـسترده مالکیت بر بخـش     ). 65: 1384

ـ      کشاورزی و کسب این ثروت     روز بـر   ه  های انبـوه روز ب
در دورۀ . افــزود  نفــوذ و قــدرت سیاســی آنهــا مــیۀدامنــ

 او جایگاه سیاسی سبببه  و )هوخشتره(کیاکسارحاکمیت 
 بـه  امـا ؛ نوعی توازن قوا و تعامل در دولت ماد حاکم بـود     

فـردی  کـه    ، آسـتیاگ  ،که رفتار جانـشین وی    رسد   میظر  ن
بـه   اعتنا بود،  ها و قبایل بی    و نسبت به سران خاندان    مستبد  

 و  نجابـت هـا، کـه آن زمـان در          ناخشنودی ایـن خانـدان    
اشرافیت کمتر از شاه نبودند، و سردی روابط شاه بـا آنهـا             

انتخـاب سـپیتامه    ). 234-235: 1387اکونوف،ید(انجامید  
بـه وسـیلۀ آسـتیاگ، کـه مـورد پـسند ایـن              ی  به ولیعهـد  
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  ۱۳۸۹ پاييز، )۷پياپي  (سومهاي تاريخي، دورة جديد، سال دوم، شمارة  پژوهش/۴۴ 
 

ها نبود، نیز بر شدت اختالفات افـزود و آن را بـه              خاندان
  این .)386 -388: 1377دیاکونوف،   (باالترین حد رسانید  

در رویـارویی بـا قـدرت       سـتیاگ   آنـاتوانی    و هـا  سیاست
های بزرگ سبب ایجاد اختالف و شـکاف بیـشتر            خاندان

 ؛)150: 1388فـرای،  ( ها شـد  نبین شاه و سران این خاندا 
 یکی از   ،به طوری که این اختالفات به جدا شدن هارپاگ        

ها که در دربار جایگاه ممتازی داشت، و         سران این خاندان  
ـاز جلگـۀ     پیوستن وی به کورش کبیـر در جنـگ سرنوشـت           س
ــرودوت، (پاســارگاد بــین آســتیاگ و کــورش منجــر شــد   ه

  ؛103: 1378بریــــان،  ؛127و 107کتــــاب اول، بنــــد :1336
(Kuhrt, 2007: 56-58; Imanpour, 1998: 205. 

آستیاگ و پیوسـتن     از سپاه    گهرچند روایت جدایی هارپا   
 شـده اسـت و آن را انتقـام     همـراه  او به کورش با افـسانه     

انـد   هارپاگ از آستیاگ به خاطر قتل فرزندش ذکـر کـرده          
بیـانگر  توانـد    می،  )127 و 107، کتاب اول، بند     دوتوهر(

 آشـکار شـدن قـدرت     آنمـل برانگیـز باشـد و     أ ت یتواقعی
های بزرگ و نقش آنها در تحوالت سیاسی و فراز           خاندان

  .های سلطنتی در ایران باستان است و فرود خاندان
دانیم هارپاگ نام خاندان بزرگی بـود کـه بـه         ه می چنانک

نام سردودمان خود معروف شـده و مرکـز قلمـرو آنهـا             
 کـه خـود در      ،ارپـاگ نیـز   نیاکـان ه  . همدان بوده اسـت   

 ، مادهــا، آســتیاگمــاجرای ســرنگونی آخــرین پادشــاه
ت در تـاریخ    وشهرت یافت و از طریق گـزارش هـرود        

 مهم در تاریخ کهـن ایـران   یهای ماندگار شد، بارها نقش   
 هارپـاگ در نبـرد بـا        فردی به نـام    چنانکه   ؛ کردند بازی

ســپاهیان ســارگن دوم آشــوری کــشته شــد و هارپــاگ 
-680( ین خانـدان در روزگـار اسـارحدون       دیگری از ا  

 بخشی از قبایل ماد را برضـد آشـور متحـد            ) پ م  669
ت نیز پس از برافتادن     ودوهارپاگ مورد نظر هر   . ساخت

پادشاهی ماد، آسیای صغیر را برای کورش فـتح کـرد و            
جـا مانـدگار شـد و زیـر فرمـان هخامنـشیان              در همان 

کـوب،   نزریـ (کیـه تـشکیل داد      لیک ای محلی در   سلسله
1387 :108(.  

  
  های کهن در دورۀ هخامنشیان نقش خاندان

 549( کورش کبیـر   به دست پس از سقوط پادشاهی ماد      
های بزرگ   رسد رویگردانی خاندان    که به نظر می    ،)پ م 

در ای   از جمله خاندان هارپاگ از آستیاگ نقـش عمـده         
 هـای پارسـی و     با تکیـه بـر خانـدان        کورش ،داشتآن  

 پادشاهی  ، به او پیوستند   که ی ماد های شماری از خاندان  
. (Kuhrt, 2007: 55-59) پارســی را تــشکیل داد

 و  ای داشتند  جایگاه برجسته مادها در دوران هخامنشیان     
مـادی  ۀ  هـا دسـتور داد جبـ        به پـارس    کبیر حتی کورش 

 خارجیـان   دیـد  امپراتوری هخامنشیان از  اصوالً   .بپوشند
  س شـناخته شـد     به عنوان امپراتـوری مـاد و پـار         بیشتر

(Frye,1962: 85; Imanpour , 1998: 200 ).   
 نـام   پارسـی باسـتان در دورۀ هخامنـشیان       های   در کتیبه 

 نیـز    و آمـده ها   پارسبا نام    موارد همراه    بیشترمادها در   
 در تخـت    در کنار هر کدام از نخبگان یا اشراف پارسی        

ــشید ــکجم ــت    ی ــده اس ــصویر ش ــادی ت ــخص م  ش
)Imanpour, 2002-2003: 76( .ــان ــن زم ، در ای

های مادی خود قبایل پارسی نیـز، کـه          افزون بر خاندان  
شش قبیلۀ شهرنشین و    (تعداد آنها دست کم به ده قبیله        

 :1336هـرودوت،  (دیرسـ  مـی ) چهار قبیلـۀ چادرنـشین    
یـک بـه      هـر  ،)5: 1383 ایمانپور، ؛ 125کتاب اول، بند    

ایفـا  کبیـر    ش که در روی کار آمدن کـور       یفراخور نقش 
 ،هـا  و ماسـپی   هـا   پاسـارگادیان، مـارفی    همچون ،ردندک

ــن دوره    ــازی در ای ــاه ممت ــد جایگ ــع  یافتن ــه جم و ب
  .های حکومتگر پیوستند خاندان
 در  هـا  هـا اعـم از مادهـا و پـارس           این خاندان  ۀمجموع
 ایـران    سیاسی، نظـامی، اقتـصادی و اجتمـاعی        تحوالت

 ،عدر واق . برعهده داشتند  هخامنشی نقش مهمی را      دورۀ
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سـران   ، هخامنـشیان  وریتسترش و تثبیت امپرا   گپس از   
 و   آن شـدند   گاه سیاسی و اجتمـاعی     ها تکیه  این خاندان 

های عالی دیوانی و     دستگاهو  ارتش   در شورای سلطنتی،  
 -51: 1357ی،  پورداسـ (یافتنـد     دائمـی  حکومتی حضور 

و به دلیل شخصیت     کبیردر زمان پادشاهی کورش     ). 50
و او   ی اتحاد و پیوستگی حاکم بـود       او نوع  تیککاریزما

هـا بـا      در جنـگ علیـه ماسـاژت       همچوندر موارد مهم    
کــرد   مــیمــشورتهــا  اشــراف و ســران ایــن خانــدان

ــرودوت،( ــد  :1336 ه ــاب اول، بن ــ). 104کت دیگــر ه ب
های حکومتگر اعم از      امتیازات بزرگان و خاندان    ،سخن

ـ        بیشتر   که ،ماد و پارس   ن عنـوا ه  به طور سـنتی از آنهـا ب
: 1388فرای،  (شود نام برده می   ایران ۀهای هفتگان  خاندان

   .کبیر شدت بیشتری یافت، از زمان کورش )167
 کمبوجیه برای تحکیم مبانی قدرت خود علیه امتیازات         

بـه  حکـومتگر اقـداماتی انجـام داد و          ای و  اشراف قبیله 
 نیروی اساسی کشور     که ،تری از اجتماع   گستردهطبقات  

خشنودی و  نا این امر به     .کرد توجه   ،دادند را تشکیل می  
 چراکـه   ها و پادشاه انجامیـد؛     اختالف بین سران خاندان   

و خواستند که در اقدامات خود نامحدود باشـند          می آنها
ــند    ــته باش ــان در دســت داش ــه را همچن مناصــب عالی

 حتــی بــه ادعــای   .)225 -226: 1373دانــدامایف، (
ه نفـر از اعیـان و       کمبوجیـه فرمـان داد دوازد      ،هرودوت

هـرودوت،  (بزرگان ایرانی را در زیر زمین مدفون کنند          
هرچند به دلیل قداست خـاک نـزد         ).،کتاب سوم 1336

فراوان وجود  دوت تردید وایرانیان، در درستی ادعای هر    
بین وجود اختالف بارۀ  دررسد ادعای او     دارد، به نظر می   

ـ   هـای بـزرگ      کمبوجیه و سران خاندان     از  دوره  نبایـد ب
و  مبارزات کمبوجیه. )242: 1378بریان، (حقیقت باشد 

 بردیا، علیـه اشـراف حکـومتگر شـرایط      ،برادر او سپس  
بسیار سـنگین و دشـواری را بـرای آنهـا و امپراتـوری              

لشکرکشی کمبوجیه به مـصر و      . آوردپدید  هخامنشیان  

ای بـه     کـه توطئـه    شـد دوری از مرکز امپراتوری باعث      
 علیـه وی ترتیـب داده شـود         اشـراف حکـومتگر    ۀوسیل

های  بردیا تالش کرد خانواده    ).228: 1373داندامایف،  (
 آنـان بـه اقـدامات       ای را که کمبوجیه علیه     بزرگ پارسی 

 ؛ امـا  آمیز دست زده بود با خـود همـراه سـازد           خشونت
ــشد ظــاهراً ــان، ( موفــق ن ســرانجام و ) 253: 1378بری

بـسیار  ای   بـه گونـه    ،همزمان یا پیش از مرگ کمبوجیـه      
 اشراف پارسی به رهبری داریـوش       .درگذشت معماآمیز

به دیگر سـخن،    . کردند و او را کشتند    علیه بردیا توطئه    
ومتگر در ایـن    مبارزۀ قدرت بین پادشاه و اشـراف حکـ        

 -239: 1373دانـدامایف،   (رسـید   زمان به مرحلۀ سختی   
هـا و    به دلیل خودسـری   ) ات مغ گئوم( زیرا بردیا    ؛)228

ــانبرد ــدان اریعــدم فرم ــن خان ــا امــالک و ســران ای  ه
 مـشروط بـه آنهـا داده        ۀ را که به عنوان هدیـ      یهای زمین

 همچنـین ). 257: 1378بریان،  (شده بود بازپس گرفت     
 کوشید عامۀ مردم را در       مالیات  سه سال   با بخشیدن  وی

 های بیرون از محدودۀ پارس با خود همراه کند         سرزمین
یم دشـمنی سـران      تـصم   این ؛ اما )132: 1385هینتس،  (

ها مانند مادهـا را      ها پارسی و شاید دیگر خاندان      خاندان
که نگران از دست دادن منافع خـود حتـی بـه صـورت              

  ).258 -259: 1378بریان،  (موقت بودند در پی داشت
نیرومنــد و ۀ بــرای طبقــ، ایــن شــرایططبیعــیبــه طــور 

باشـد  پـذیر     تحمـل  توانست نمی حکومتگر در این دوره   
ــم( ــه؛ )44: 1357ی، قاس ــه  ،در نتیج ــت ب ــن سیاس   ای

 پارسی به رهبـری داریـوش       ۀران هفت قبیل  س رویارویی
منـابع  . )1کتیبـه بیـستون، سـتون       ( انجامیـد   علیه بردیا   
هـای   را بـه روش    ) مـغ  گئومـات ( قتـل بردیـا      گوناگون

کنند؛ ولی همۀ آنهـا معتقدنـد        مختلف بیان و توجیه می    
  بودنـد  ای ن اشـراف قبیلـه    که کلیۀ قاتالن بردیا نمایندگا    

 داشتند؛ جایگاه ممتازی در دربار     و) 264: 1378بریان،  (
) 67-79کتاب سوم، بند     ،1336(دوت  وزیرا چنانکه هر  
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  ۱۳۸۹ پاييز، )۷پياپي  (سومهاي تاريخي، دورة جديد، سال دوم، شمارة  پژوهش/۴۶ 
 

گران هنگـامی   در یکی از جلسات توطئه نقل کرده است  
و معتقد  کرد  که اتانس برای ورود به کاخ اظهار نگرانی         

، ب بیندازنـد عقـ  و کـار را بـه     کننـد مـل   أکه بایـد ت   بود  
کمتـرین مـشکلی بـرای     :او گفـت داریوش در پاسخ به     

هـیچ کـس     ؛ چراکـه   وجود ندارد  نگهبانانعبور از محل    
 مقـام مـا   ردیف و    مردانی در    نیست که از سر احترام به     

به دنبال آن، هر هفت تـن نظـر         . درهای کاخ را نگشاید   
 حرکـت   تأمل به سـوی کـاخ      داریوش را پذیرفتند و بی    

 کاخ رسیدند، نگهبانان، کـه      نۀی که به آستا   هنگام. کردند
های واالمقام احترامی فراوان قائل بودنـد و          برای پارسی 

ای در سـر      کردند که آنها چنـین نقـشه        هرگز تصور نمی  
هیچ کس حتی   . داشته باشند، راه را برای آنان باز کردند       

تنهـا وقتـی کـه بـه داخـل          . یک سؤال هم از آنها نکـرد      
دکی از خواجگان و چند تـن از      صحن رسیدند، شمار ان   

نگهبانــان دروازه مقاومــت کردنــد کــه کــشته شــدند و 
را نیـز   ) گئومات مغ (که بردیا   سرانجام آنها موفق شدند     

  ). جاهمان(ل برسانند تقبه 
پس از آن، امتیازات شماری از اشراف و بزرگان که بـه            

مختل شده بود به ) گئومات مغ(وسیلۀ کمبوجیه و بردیا   
رسد  به نظر می). 164: 1388فرای، (ردانده شد  آنها بازگ 

 -این امتیازات بنا به سفارش داریوش در کتیبۀ بیـستون         
که از شاهان بعدی خواست که تبـار آنهـا پـاس داشـته              

 تـا آخـرین     -)19، بنـد    4کتیبـه بیـستون، سـتون        (شود
لحظــات ســلطه و حکومــت هخامنــشیان بــرای آنهــا و 

دانـدامایف،  (شـد   فرزندانشان محفوظ ماند و مراعـات       
ــازات    ). 298: 1373 ــان از امتی ــن زم ــل، در ای در مقاب

های کهن که پس از کودتای داریوش         بسیاری از خاندان  
به مخالفت با او برخاستند کاسته شد و حتی نـه تـن از              

هـا اعـم از پارسـی، مـادی،           سران برخی از این خانـدان     
. به وسیلۀ داریـوش اسـیر و کـشته شـدند          ... عیالمی و   

در هر حـال، بـه      ). به بیستون، ستون چهارم، بند دو     کتی(

رسد که جایگاه این اشراف پارسی، که بعدها به           نظر می 
های هفتگانه شـهرت یافتنـد، نـه تنهـا در زمـان               خاندان

داریوش حفظ شد، بلکه فرزندان آنها پـس از داریـوش           
نیز از وفادارترین افراد به حکومت بودند و تسلط خود           

ور در بـاالترین مقامـات لـشکری و         را بر کشور با حض    
ــین  ــت زم ــشوری، مالکی ــت   ک ــسترده و انباش ــای گ ه

تنها یـک بـار موقعیـت       . های فراوان حفظ کردند     ثروت
آنها به خطر افتاد و آن هم زمانی بود که کورش صـغیر             
بـا همکــاری مــزدوران یونـانی علیــه اردشــیر دوم، کــه   
 پشتیبانی اشراف پارسی را به همراه داشت، شورش کرد        

پس از آن نیز قدرت اشـراف  ). 324: 1381داندامایف،  (
پارسی تا آخرین لحظۀ حکومت هخامنـشیان همچنـان         

 داریـوش    در هنگام تاجگـذاری    ؛ چنانکه آنها  بودپابرجا  
های وی بـا اسـکندر از جملـه جنـگ             سوم و در جنگ   

نـس، فرمانـدۀ     ، در کنار او بودند و حتی ارخـی        گوگمل
کـرد کـه از       فتخـار مـی    ا ،لشکر پارس در نبرد گوگمـل     

-1620: 1378بریـان،   (بازماندگان هفت تن پارسی بود      
رسـد کـه بـه دنبـال          در هر حال، بـه نظـر مـی        ). 1619

درپی داریوش سوم از اسکندر مقـدونی      های پی   شکست
ــم دو   ــرر او دســت ک ــای مک ــران و فراره ــن از رهب ت

 یعنی، بـسوس، والـی بـاختر، و         های حکومتگر؛   خاندان
 برابـر فـت برافراشـتند و سـرانجام در         نبرزن علـم مخال   

، به  9-11، بند   5کنت کورث، کتاب    (داریوش ایستادند   
و وی را دستگیر    ) 1433-1444 /2،  1316: نقل از پیرنیا  

ــشتند ــد و ک ــه  . کردن ــکندر ب ــه اس ــیش از آنک عمــالً پ
هـای    امپراتوری پارسیان پایان دهد، این سـران خانـدان        

یگـر سـخن ایـن      به د . حکومتگر بودند که چنین کردند    
هـای کهـن را در    رویداد بار دیگـر نقـش مهـم خانـدان      

  . دهد تحوالت ایران باستان به خوبی نشان می
ــشیان   ــقوط هخامنـ ــس از سـ ــدرت )  پ م323(پـ قـ

اســکندر و .  ادامــه یافــتهــای بــزرگ ایرانــی خانــدان
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وکیان ناچـار شـدند بـرای دوام        جانشینانش؛ یعنی، سـل   
 پارسـی را در     هـای   حاکمیت خود بـسیاری از سـاتراپ      

ــد   ــاقی بگذارنـ ــشان بـ ــشمید، (مقامـ ؛ 32: 2536گوتـ
و تقسیمات پیشین را حفـظ کننـد        ) 6: 1351دیاکونف،  

بــا وجــود بــه عبــارت دیگــر، ). 101: 1384شــیپمان، (
رسـد نـه تنهـا از      به نظر مـی حاکمیت سلوکیان بر ایران   

ها کاسته نشد، بلکه زمینۀ نفوذ بیشتر         قدرت این خاندان  
اهم گردید؛ زیرا بـا روی کـار آمـدن سلـسلۀ            آنها نیز فر  

هــا و طوایــف پــارتی،  یــابی خانــدان اشــکانی و قــدرت
تشکیل حکومتی متمرکـز غیـرممکن گردیـد و شـاهان           
اشکانی ناچار شدند بـه نظـام حکـومتی کـرده خـدایی             

تن دهند که این نشانگر قدرت فراوان       ) الطوایفی ملوک(
  . های کهن در این دوره است خاندان

  
  های کهن در دورۀ اشکانیان خانداننقش 

زندگی پارتیان همچون دیگر اقوام هند و ایرانی پیش از          
 در  ورود به ایران و در دورۀ حضور در سـرزمین پرثـوه           

  مبتنـی  و نظام قبایلی   شرق دریای خزر بر زندگی شبانی     
ــار     ــل روزگ ــران قبای ــری س ــردم تحــت رهب ــود و م ب

درآمیختگــی ورود پارتیــان بــه ایــران و . گذراندنــد مــی
های کهن و نو در میان آنان سبب پدیداری طبقـۀ             پدیده

شـمار  . های حکومتگر در ایران شـد       جدیدی از خاندان  
  طبق سنت همیشگی در    های بزرگ در این دوره      خاندان
و حتـی در    ) 80: 1377بهـار،   ( هفت خاندان ذکر     ایران،

منابع مربوط به دورۀ اشکانی همچون آریان اشاره شـده          
در (شک و تیرداد به کمک پنج همدست خود         است که ا  

 را  ،آندوراگوراس، سـاتراپ سـلوکی    ) مجموع هفت تن  
بـه  ) گئومـات مـغ   (کشتند که یادآور داستان قتل بردیـا        

ویـسهوفر،  (همدسـت اوسـت     دست داریوش و شـش      
اردشـیر   کارنامـۀ  با توجه بـه اشـارۀ        ؛ اما )170: 1377
آپینوس  کدخدایی، ملوک الطوایف و    260، که از    بابکان

، )3: 1354وشـی،     فـره (نـام بـرده اسـت         شهر بی  72از  
هـای حکـومتگر در       توان گمان برد که شمار خاندان       می

  .  تعداد بود ایناین دوره بیش از
های بزرگی مانند سـورن       ها خاندان   چند طبق گزارش  هر

و کارن همچنان جایگاه بسیار واال و استواری داشتند و          
تـاج بـر سـر شـاه را         حتی خاندان سورن حق گذاشتن      

  و)104: 1383؛ ولـسکی،    176: 1377ویسهوفر،  (یافت  
از جایگاه ممتازتری در کشور برخـوردار بـود، شـواهد           

 هـم در    ی دیگر ها  دهد که حدود اقتدار خاندان      نشان می 
آنها عضو سنا یـا شـورای بزرگـان و    . این دوره کم نبود 

نی  اشـکا   بودند که شاه را از میان خانـدان        کاهنان پارتی 
لحاظ نظامی سواره نظـام قدرتمنـدی        گزیدند و از    برمی
: 1388فـرای،    (ها بسیار مـؤثر بـود       تند که در جنگ   داش

 آنها امالک وسیعی داشتند که در اقتصاد         همچنین ).355
هـای اداری و      کشور تأثیرگـذار بـود؛ حتـی تمـام مقـام          

از ). 34: 1367کریستن سـن،    (قضایی به عهدۀ آنها بود      
هـای     بیـشتر در بخـش      کـه  ها،  رج در کتیبه  های مند   لقب

توان تـا     مرزی مانند دورااوروپوس و الحضر هستند، می      
» خداونـد «حدود زیادی پایگاه بزرگان را که بـا عنـوان           

  ).356: 1388فرای، (اند درک کرد  خطاب شده
ای از این قبایـل       خاندان اشک نخست با یاری مجموعه     

ل مـدت   و طوایف قدرت را به دست گرفـت و در طـو           
سلطنت، به ویژه در هنگام تهاجم خارجی مانند جنـگ          

 امـا ایـن   ؛بـرد  حران، از همکاری و یاری آنها بهـره مـی    
دیدنـد،    ها هنگامی که منافع خود را در خطر می          خاندان

ـ     شکالت فراوانی را برای خانـدان     م ه وجـود    سـلطنتی ب
 سقوط این سلسله را فراهم      آوردند و سرانجام زمینۀ     می

های بزرگ در     دانیم اقتدار این خاندان     انکه می چن. کردند
 اختالف بین شاه و سران این        بارها باعث  دورۀ اشکانیان 

). 2685: 1316پیرنیا،( شد های داخلی   و جنگ  ها  خاندان
شد یـا     هنگامی که منافع آنها به وسیلۀ شاهان تأمین نمی        
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  ۱۳۸۹ پاييز، )۷پياپي  (سومهاي تاريخي، دورة جديد، سال دوم، شمارة  پژوهش/۴۸ 
 

کردند و فـرد      ای عزل می     به بهانه   او را  گشت  محدود می 
هـای ایـشان را بهتـر بـرآورده            کـه خواسـته    ،دیگری را 

-314: 1364گیرشمن، (گماردند  کرد، به جای او می  می
 پ م تیـرداد     31 یـا    32به عنوان مثـال، در سـال        ). 313

نامی با حمایت محافل اشرافی علیه فرهاد چهـارم قیـام           
شهریار پارت تنهـا بـا کمـک سـکاها موفـق شـد              . کرد

انجام بـا گروگـان     رقیبش را بیـرون رانـد و تیـرداد سـر          
به دنبال این   . گرفتن پسر کهتر فرهاد به روم پناهنده شد       

رویداد، شاهنشاه پارت تالش کرد کـه امپراتـور روم را           
تشویق به تحویل دادن تیـرداد و فرسـتادن پـسرش بـه             

 فرسـتادن پـسرش      کند؛ ولی رومیان تنها با بازپس      ایران
ردنـد  موافقت نمودند و تیرداد را تـسلیم شـاه ایـران نک           

درآمـد   هـا پـیش     این رقابـت  ). 53-54: 1383شیپمان،  (
ای طوالنی از ستیزهای خانگی در میـان پادشـاهان       دوره

 م اشـراف و     4اشکانی شد؛ بـدین معنـی کـه در سـال            
زادگان ایرانی فرهادک، پادشاه جدید پارت، را به          نجیب

توجهی  سبب واگذاری ارمنستان به روم، پدرکشی و بی        
او بـه   . اشـتند د از سـریر شـاهی بر      هـای بـومی     به سنت 

ــدکی بعــد در آنجــا درگذشــت  ســوریه گریخــت و  ان
ـ     بزرگان شـاهزاده   پس از آن،  ). 57:همان( ه نـام ارد    ای ب

و را نیز به بهانۀ تندخویی       اما ا  سوم را به تخت نشاندند؛    
 پـس از وی،   . گیری، در یک مهمانی فروگرفتنـد     و سخت 

 حکـومتگر هـای    زادگان و سران خانـدان     اشراف، نجیب 
هی برگزیدند؛  ونن را، که در روم گروگان بود، به پادشا        

 شـت  اینکه شاهزاده تربیـت رومـی دا  ۀاما باز هم به بهان 
سر به شورش برداشتند و اردوان نـامی را در برابـر وی             

یـا  . سرانجام ونن شکست خورد و گریخت     . علم کردند 
برعکس، هنگامی که شاه از نفوذ و محبوبیـت یکـی از             

کوشید آن شخص  شد، می ها نگران می  ین خاندان سران ا 
 چنانکـه پـس از جنـگ حـران، کـه بـه              را حذف کنـد؛   

پیروزی سورن انجامید و سـبب شـهرت وی در کـشور     
  ).104: 1383ولسکی، (شد، شاه به قتل او داد 

 . پادشاهی پارت همچنان ادامـه داشـت       این روند تا آخر   
مـر درون  ها و اختالفات یـک ا   هرچند ظاهراً این رقابت   

تـوان آنهـا را     می نوادگی بین شاهزادگان اشکانی بود،    خا
هـای حکـومتگر      به طور مشخص رقابت میـان خانـدان       

های همسو با منافع خود       برای به تخت نشاندن شاهزاده    
  ). 168: 1368یارشاطر، (دانست 
ام سلطنت به بهای تلفات مقهای میان اشراف و   درگیری
ــرای کــشور  و زیــان ایــن . تمــام شــدهــای ســنگینی ب
های حکومت را سست و حوزۀ اقتـدار           پایه ها کشمکش

پادشاه ایران را برای وظـایف مهـم محـدود کـرد و بـه               
: 1383ولـسکی،   (اشـکانی افـزود     نابسامانی در دولـت     

 حتی کـار را بـدان جـا کـشاند کـه رومیـان بـه                 ؛)183
ــانج ــرییمی ــن درگی ــدند   گیری در ای ــده ش ــا فراخوان ه

این عوامل سبب شد هنگامی کـه       ). 53: 1383شیپمان،  (
هـای بـزرگ در       اردشیر بابکان یکی از رهبـران خانـدان       

فارس علیه حاکمیت خاندان اشکانی قیام کرد، بـسیاری         
های کهن با او همـراه شـوند و           از این بزرگان و خاندان    

. در خدمت او قرار گیرنـد و از اردوان روی برگرداننـد           
داخلـی و   هـای     در هر حال، سـرانجام همـین درگیـری        

 رۀ دو هـای بـزرگ     هـا و قبیلـه      اختالفات میـان خانـدان    

 و نبود حکومتی متمرکز مقتـدر کـه بتوانـد در            اشکانیان
های آنها ایستادگی کند، به تدریج سـبب          برابر خودسری 

سقوط این سلسله و ظهور سلسلۀ جدیدی از پارسـیان          
گیرشـمن،  (به نـام ساسـانیان در سـرزمین پـارس شـد             

1364 :313.(  
  

  های کهن در دورۀ ساسانیان  خانداننقش
بدزاده ، که خود از طبقۀ روحانیون و یک مؤ        اردشیر بابکان 

، کوشـید بـرای ایجـاد تمرکـز در          )7: تـا   دینوری، بی (بود  
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الطـوایفی و حاکمیـت     بخشی به نظام ملـوک      کشور و پایان  
 دیــن اســتفاده کنــد قــدرتســران قبایــل حکــومتگر از 

ــان( ــور،  ایم  ).Kreyenbroek، 2008: 7؛ 211 :1369پ
 از ایــن سیاســت توانــست نظــر هرچنــد وی بــا اســتفاده

 که ادعا شـده اسـت   -ن زرتشتی از جمله تنسر را    روحانیو
 به خود جلـب و از       -وحانیون بلندمرتبۀ این دوره بود    از ر 

حمایت آنها در تحکیم مبـانی خانـدان ساسـانی اسـتفاده            
ــرده،  ــدایی«کـ ــرار کنـــد ر» یـــک خـ ا در کـــشور برقـ

زنــدش، ، پــس از مــرگ وی و فر)211: 1369پور،ایمــان(
 با همکاری و پیوند  ها توانستند شاهپور اول، سران خاندان

ن زرتشتی نیروی خود را بازیابند و به مقابله بـا           ا روحانیو ب
قدرت پادشـاهان ساسـانی برخیزنـد و مقـام سـلطنت را             

  ).281: 1371ایمانپور، (بازیچۀ خود کنند 
هایی دربارۀ بهرام گور، از هفت کـس از           طبری در داستان  

کند که همواره همـراه و        ها یاد می    بزرگان و سران خاندان   
کند بهرام گور زمـانی کـه         وی نقل می  . پشتیبان وی بودند  

های ارومیـه رفـت، هفـت         به قصد شکار به سوی جنگل     
ها را با سیصد تن از یاران         کس از بزرگان و سران خاندان     

همچنین او در بازگشت از پیکـار       .  خویش همراه برد   دلیر
 ای که به دست آورده بـود         پیروزی با ترکان به سپاسداری   

ها و مردم واالنژاد داد، سپس        بیست هزار درهم به خاندان    
هـا و سیـصد سـوار از نخبـۀ      با هفت کس از اهل خاندان 

یاران خـویش از راه آذربایجـان و کـوه قبـق بـه سـمت                
ذکـر مکـرر عـدد      ). 621: 1362ری،  طبـ (خوارزم رفـت    

ای به سنت ایرانی است کـه بیـشتر از         هفت احتماالً اشاره  
هفت خاندان حکومتگر در طول تاریخ ایران باسـتان نـام           

 حــضور برنــد؛ در حــالی کــه بــا توجــه بــه ادامــه و مــی
ها و بعـد       یعنی، مادها، پارس   های پیشین در ایران؛     خاندان
یاسی در کشور به حیات      که با وجود تحوالت س     -پارتیان

 دورۀ  رسـد کـه در       به نظـر مـی     -دامه دادند سیاسی خود ا  
 ساسانی تعداد آنها بیش از ایـن هفـت خانـدان معـروف            

برای آگاهی از تعداد این بزرگان و درباریـان         (د  بوده باش 
؛ اکبـرزاده،   234-235: 1384زاده،   مقایسه کنید با نـصراله    

ر عـــالوه بـــ بـــه خـــصوص کـــه 27-30 و 40: 1385
های بزرگ   های پارسی و مادی بسیاری از خاندان       خاندان

های سورن، کارن و مهران نیز در این         پارتی مانند خانواده  
ای از  در واقــع، آنهــا اتحادیــه  . دوره حــضور داشــتند 

 هنگامی  .ادندد  های ساسانی و پارتی را تشکیل می        خاندان
که در دورۀ هرمزد چهارم، این اتحادیه با شـورش بهـرام            

، زمینــۀ شــدبین علیــه حاکمیـت ساســانیان گسـسته   چـو 
ــراهم     ــز ف ــانیان نی ــوری ساس ــی امپرات ــدفروپاش   گردی

)2009: 3 , Pourshariati.(  
ساسانیان نخست کوشیدند با ایجاد یک دینی در کـشور     

های بزرگ بکاهنـد     تا حدودی از نفوذ و قدرت خاندان      
یان بـرای کـاهش      سپس، ساسان  .)632: 1354راوندی،  (

هـای تحـت      بـزرگ در سـرزمین     هـای  ن خاندان نفوذ ای 
های مفـصل    سلطه تالش کردند سران آنها را در دستگاه       

اداری مملکت به مقامات عالی برگزینند تا ضمن از بین          
بردن دامنۀ نفوذ آنان در مناطق خود، کـه دارای امـالک            
فراوانی در آنجا بودند، آنها را در مرکز حکـومتی مهـار            

 همچنـین   . باشـند   نظارت داشته  د و بر تحرکات آنها    کنن
ــیدند   ــانیان کوش ــۀ ساس ــه  فئودالیت ــکانی را ب دوران اش

ها ناچار   فئودالیتۀ دولتی تغییر دهند تا سران این خاندان       
شوند به دلیل وابـستگی بیـشتر بـه حکومـت همچنـان             

هـای   برخی از ایـن خانـدان     . نسبت به آنها وفادار باشند    
اشتند، عبارت   د ان امالک فراو  بزرگ، که نفوذ و اقتدار و     

ن در نهاونـد، خانـدان سـورن در         خانـدان قـار    بودند از 
سیستان، خاندان اسپهبدان در گرگان و خانـدان مهـران          

ظـاهراً  امـا   ). 23 -5: 1377مظـاهری،   (در ری و پارس     
قدرت و نفوذ آنها بکاهد و      دامنۀ  نتوانست از    این تدابیر 

ت بـا   آنها را وادارد به طور کامل در همـسویی و موافقـ           
. های شاهان ساسانی گام بردارنـد      ها و خواست   سیاست
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ها به دربار و مرکز      به دیگر سخن، با این سیاست رقابت      
پـر  ساسانی   ۀدورحاکمیت ساسانی کشیده شد و تاریخ       

هــای اشــراف و  هــا و رقابــت هــای دسیــسه از داســتان
ــدان ــد     خان ــشاهان ش ــد شاهن ــومتگر برض ــای حک ه

ر وقتی شدت یافـت کـه       این ام ). 80: 1357ورداسپی،  (
زادگان با روحانیون همگام     ها و نجیب   سران این خاندان  

هـای سیاسـی بـه همکـاری         شدند و با آنهـا در رقابـت       
 پادشـاهان، مقـام      ضـعف   به تدریج در هنگام    .پرداختند

مـرگ  چنانکـه از    . ای در دست آنان شد     سلطنت بازیچه 
را موافـق   شاهپور دوم تا سلطنت یزدگرد اول، هر کـس        

نشاندند یـا بـالعکس از       ه تخت می  یافتند ب  ل خود می  می
: 1371پـور،    ایمان(گرفتند و می کشتند      فرو می لطنت  س

ها بود کـه آنهـا پـس از          در راستای همین رقابت   ). 281
پادشاهی هرمزد دوم پسرش، آذر نرسـی، را بـر تخـت            
نــشاندند؛ امــا وقتــی کــه او را موافــق نیافتنــد از میــان  

دانستند،    را، که شایستۀ سلطنت نمی     برداشتند و برادر او   
 و برای   به زندان افکندند  کور کردند و برادر دیگرش را       

سلطۀ بیشتر خود بر کشور، فرزند آذرنرسـی را، کـه در            
، شـــاه خواندنـــد )شـــاهپور دوم(رحـــم مـــادر بـــود 

هـا در     سـران ایـن خانـدان     ). 443: 1368کـوب،     زرین(
م را بـرای    هنگام پادشاهی شـاهپور دوم، کـه اقتـدار الز         
مظـاهری،  (مهار آنهـا داشـت، سـکوت اختیـار کردنـد            

شاهپور دوم و تا زمان یزدگرد      ؛ ولی با مرگ     )23: 1377
یافتنـد بـر      ، آنها هر کس را که موافق میل خود مـی          اول

کردنــد و  نــشاندند یــا بــرعکس برکنــار مــی تخــت مــی
کشتند؛ چنانکه در این فاصـله اردشـیر دوم را خلـع              می

و ) 235: 1365؛ مسعودی،   199: 1366 یعقوبی،(کردند  
یا ) 78: 1366دینوری، (شاهپور سوم را به قتل رساندند 

هـای ایـن      خواهی  هنگامی که یزدگرد اول در برابر زیاده      
ها و روحانیان در برخـورد بـا عیـسویان تـسلیم              خاندان

 واندند و سرانجام به طرز مرموزی     نشد، او را بزهکار خ    

ــه ــرون از پای در نقط ــشتند  ای بی ــت ک ــی، (تخ فردوس
ــوری، 1361،4/1821 ــیپمان، 93: 1366؛ دین : 1383؛ ش

پس از قتل یزدگرد حتـی تـصمیم گرفتنـد دیگـر            ). 48
 ننشانند؛ از این رو، نخست       بر تخت  کسی را از نسل او    

از به تخت نشستن ولیعهد قانونی یزدگرد، بهـرام گـور،          
جلوگیری کردند؛ ولی هنگامی که او را موافـق یافتنـد،           

ای ساختند و     ر تاریخ رسمی خود از او قهرمانی افسانه       د
ــد   ــتایش او پرداختن ــه س ــری، (ب ؛ 617-618: 1362طب

: 1371؛ ایمانپور،   121: 1339؛ پژدو،   26: 1357هدایت،  
ها بـرای کـسب قـدرت         ها و درگیری    این رقابت ). 281

بیشتر همچنان ادامه یافت؛ چنانکه بالش را، که نخست         
نــد، ســرنگون و کــور کردنــد بــه ســلطنت نــشانده بود

و قباد را، کـه همـراه       ) 412-436: 1367پیگولوسکایا،  (
  .نیافتند، دستگیر و زندانی نمودند

قباد، که به دنبال حـذف بـالش از قـدرت بـه سـلطنت        
رسیده بـود، ظـاهراً تـالش کـرد کـه سـوخرا از سـران                

 را از سر راه    های حکومتگر   د یکی از این خاندان    قدرتمن
 زیـرا در ایـن زمـان ادارۀ         ؛)55: 1383ان،  شـیپم (بردارد  

کشور بیشتر در دست سوخرا بود و حدود نیم قرن بود           
که خاندان کارن و در رأس آنهـا سـوخرا، کـم و بـیش               

بـه عبـارت    . فرمانروایی کشور را در چنگ خود داشتند      
 این خاندان از اواخر پادشاهی پیروز تا بخـشی از       ،دیگر

: 76( مـسلط بودنـد      پادشاهی قباد همچنـان بـر اوضـاع       
2009،Pourshariati(.   ــر را ــن ام ــاد ای ــابراین، قب  بن

ان نتوانست تحمل کند و به شاپور رازی از خاندان مهـر          
طبری از این رویـداد بـا       . دستور داد تا سوخرا را بکشد     

کنـد    یاد می » باد سوخرا کم شد، باد مهران وزید      «عنوان  
ه بـود   عالوه بر این، او دید    ). 632-639: 1362طبری،  (

هـای پرنفـوذ      هاست بـا ایـن خانـدان        که نیاکانش مدت  
او . جنگند؛ ولی از کاهش دامنۀ آنهـا نـاتوان هـستند            می

ــدها و     ــاهان، ولیعه ــا از پادش ــد ت ــه چن ــود ک ــده ب دی
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. شاهزادگان به دست همین سران حکومتگر کشته شدند       
پس او برای رویارویی با آنها و کاهش دامنۀ نفوذ ایشان           

ودی رو به افزون مردم به دنبال قحطی         ناخشن  از کوشید
طــوالنی مــدت و شکــست ایــران از هفتالیــان در دورۀ 
پیروز استفاده کند و این بـار بـر قـدرت مـردم، کـه در                

گفتـه  . شکل نهضت مزدک رخ نموده بـود، تکیـه کنـد          
شود گرویدن قباد به مزدک، که شعارهایش در مقابله          می

االً بـرای درهـم     ها بود، احتمـ     با سلطۀ مطلق این خاندان    
هــای بــزرگ بــود  شکــستن قــدرت اشــراف و خانــدان

ایـــن سیاســـت نخـــست ). 86-87: 1357قاســـمی، (
هایی برای او به همراه داشت و توانـست بـرای     موفقیت

مدتی اشراف را دچار سراسیمگی کند و از دامنـۀ نفـوذ            
؛ ولـی در    )412-436: 1367پیگولوسـکایا،   (آنها بکاهد   

این اشراف ناراضی با همکـاری       م بازماندگان    496سال  
روحانیان، قباد را دستگیر و در زندان فراموشی محبوس         

. ش، جاماسب، را بـه پادشـاهی برداشـتند   رد و براد نکرد
هر چند قباد با همکاری خواهرش از زندان گریخـت و           
به نزد هیاطله رفت و با همکاری آنها دوباره بـر تخـت             

ف و ســلطنت نشــست و بــرای مــدتی بــر اتحــاد اشــرا
، سرانجام برای   )43: 1383دریایی،  (روحانیان غلبه کرد    

ــه     ــان را ب ــار مزدکی ــت خونب ــا، سرنوش ــشنودی آنه خ
انوشیروان نیز پس از قلع و      . فرزندش، انوشیروان، سپرد  

ترین پادشاهان ساسـانی شـد و         قمع مزدکیان از محبوب   
  ).271: 1379ایمانپور، (عنوان عادل یافت 

ا حدودی حس غرور و کبر      خسرو انوشیروان توانست ت   
اشراف را راضی کند و این طبقه را تحت کنتـرل خـود             

هـای    را بـه منـصب    ها    وی اعضای این خاندان   . نگهدارد
کـه  که سه نفر از هشت اسـپهبدی را         عالی گمارد؛ چنان  

ولیت برعهـده  در طول و پس از حکومت خـسرو مـسؤ     
ها از جمله خاندان مهـران        داشتند از میان همین خاندان    

بـدین  ). Pourshariati، 2009: 102-101(گزید،  بر

گونه خسرو انوشـیروان بـا توانـایی سیاسـی و درایـت             
فکری کوشید تعادلی ظریـف بـین قـدرت حکومـت و            

در ). 426: 1380رجبی،  (ها برقرار کند      نفوذ این خاندان  
هــر حــال، هرچنــد انوشــیروان توانــست در دوران     

با خـود همـراه     ها را     فرمانروایی خود سران این خاندان    
سازد و از دامنۀ دخالت و نفـوذ آنهـا بکاهـد، سیاسـت              

خواست بـه     ناسنجیدۀ فرزند وی، هرمزد چهارم، که می      
خواهی آنهـا برخیـزد، بـه         طور مستقیم به مقابله با زیاده     

ایستادگی مستقیم آنها در برابر کیان سـلطنت ساسـانیان          
انجامید؛ چنانکـه دیـری نپاییـد کـه اختالفـات فزونـی             

رفت و بهرام چوبین از خانـدان مهـران خـود ادعـای             گ
در رویدادهای پس از مرگ خسرو پرویـز        . سلطنت کرد 
 یعنـی،   های حکومتگر؛   از سران همین خاندان   نیز دو تن    

وستهم از دودمان بزرگ اسـپاهبذان و شـهربراز، کـه از            
تخمۀ شاهی نبودند، به بهرام چوبین تأسی کرده، تاج بر          

: 1367 سن،  کریستن(هی نشستند سر نهاده، به تخت شا    
521 .(  

ای سنگین بود     درایتی هرمزد ضربه    رسد که بی    به نظر می  
ها، که براساس دولت ساسانی وارد آمد؛ زیرا این خاندآن        

هایی همچون بزرگان، نجبـا، اشـراف    که در تاریخ به نام 
هـای    های کهن از آنها یاد شده اسـت، از پایـه            و خاندان 

های اجتماعی ایران و   کانون سنت اصلی دولت ساسانی،    
مایۀ آن چیزی بودند کـه نظـام شاهنـشاهی ایـران             درون

بـه دیگـر سـخن، شاهنـشاهی ساسـانی      . شد  خوانده می 
 را ها بـود کـه کـشور    ای از مجموعۀ این خاندان     اتحادیه

ها با  عدم همکاری یا مخالفت مستقیم آن     . کردند  اداره می 
ینـۀ افـول و     توانـست زم    هر یک از شاهان ساسانی مـی      

سقوط ساسانیان را فراهم کند؛ چنانکه در زمان هرمـزد          
چهارم و با شورش بهرام چوبین زمینۀ افـول و سـقوط            

). Pourshariati , 2009: 6-1(ساسانیان فراهم شـد     
البته یادآور شویم که این واژه در دورۀ ساسانی نه چون           
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محتوا، بلکـه بـرای بیـان        عناوین و القاب تشریفاتی و بی     
ظام خاصی از حکومت به کـار رفتـه کـه ویـژۀ دولـت               ن

اردشیر بابکان، بنیانگذار ایـن دولـت،    . ساسانی بوده است  
برای اینکه فرمانروایی را که در دورۀ اشکانیان بر بخـشی           

راندنـد و بیـشتر خـود را شـاه         از این سرزمین فرمان مـی     
 به زیر یک فرمان درآورد و وحـدت ملـی و            ندخواند  می

را تأمین کند، تالش کرد ضمن جذب آنهـا         سیاسی ایران   
در حکومت مرکـزی، جایگـاه آنهـا را نیـز حفـظ نمایـد               

یا براساس ادعای   ). 238-242: 1379محمدی مالیری،   (
اردشیر برای ترفیع و تشریف مراتب ایشان فرمود        «تنسر،  

که میان اهل درجات و عامه تفاوتی باید باشد به مرکـب            
 بعـد از آن،  .و خـدمتکار س و سرای و بـستان و زن     و لبا 

میان ارباب درجات هم تفاوت نهاد به مـدخل و مـشرب           
و مجلس و موقف و جامعه به اندازۀ درجۀ هر یـک، تـا              

اردشـیر  ). 65: 1354مینـوی،   (»جایگاه خویش نگه دارند   
با این کار خردمندانه توانـست بـسیاری از رهبـران ایـن             

ن ایـن   های کهن ایرانی را کـه در منـاطق گونـاگو            خاندان
  بـه  حترامی داشتند، با خود همراه سازد،     سرزمین شأن و ا   

ی آن نظام شریک بدانند؛     ای که آنها خود را در برپای        گونه
ولی سیاست هرمزد چهارم دشمنی آنها و هـواداران آنهـا           

دولـت  بـه   ای بـزرگ      را در پی داشت و ایـن امـر لطمـه          
هـا    ؛ زیرا به سـبب قـدرتی کـه ایـن خانـدان             بود ساسانی

گونه که پشتیبانی آنها سبب اقتـدار و تـداوم            ند همان داشت
توانست بسیار    شد، دشمنی آنها نیز می      دولت ساسانیان می  

محمـدی مالیـری،    (برای دولت ساسانی خطرناک باشـد       
1379 :242-238.(  

 زاییـدۀ   شورش بهرام چوبین از خاندان مهراندر هر حال،  
 نزمـا بحرانی بود که پس از مرگ خسرو انوشیروان و در           

رجبی، (سلطنت پسرش، هرمزد، در دولت ایران روی داد         
هـا بـا      بهرام چوبین، که در جنـگ بـا تـرک         ). 426،  1380

ها و عقل و تدبیر و قدرت ذاتـی خـود توانـست               دالوری

خاقان ترک را از پای درآورد، لشکر آنها را شکست دهـد            
ـ    کشور را از خطر آنـان آسـوده سـازد،         و   اداش و  انتظـار پ

ــشویق از  ــت؛ ت ــزد داش ــب هرم ــس  جان ــر عک ــی ب  ول
های بهرام حسادت هرمزد چهـارم را برانگیخـت،           موفقیت

ــر بهــــرچراکــــه او درصــــد ــدد تحقیــ   ام بــــر آمــ
)2009:127 , Pourshariati .(   این رفتار خودخواهانۀ

هرمزد نسبت به بهرام، که عالوه بر بحث حسادت ریـشه           
: 1388فـرای،   (ها و اختالفات خاندانی داشـت         در رقابت 

، سبب شد بهـرام و سـپاهیانش بهانـۀ الزم را            )533-434
 هرمزد به دست آورند و علیه او برآشوبند و           با برای مقابله 

-246: 1379محمـدی مالیـری،     (سر از فرمانش برتابنـد      
هـا و اختالفـات       پادشاهان ساسانی با وجود رقابت    ). 245

ها مشروعیت خـود را در        توانسته بودند در طول این سال     
های پارتی حفظ کنند؛ ولی شورش بهـرام در           ندانبرابر خا 

تاریخ ساسانی نقطۀ عطفی شد که در آن برای نخستین بار           
  دار گردیـــد اســـانی خدشـــهمـــشروعیت حکومـــت س

)123:, 2009 Pourshariati .( به دیگر سخن، شورش
یی خاندان دولت ساسانی را های فرمانروا بهرام چوبین پایه  

دار شـدن مقـام      خدشـه لرزاند؛ زیرا ایـن شـورش باعـث         
هـای دیگـر ماننـد      سلطنت شد و سرداران و سران خاندان      

 بندوی، از دودمان بزرگ اسـپاهبذان و        وستهم و برادرش،  
شهربراز، که از تخمۀ شاهی نبودند، به بهرام چوبین تأسی          

کریـستن  (کرده، تاج بر سر نهاده، به تخت شاهی نشستند          
اســـانیان، در پایـــان فرمـــانروایی س). 521: 1367ســـن، 

پادشاهان بازیچۀ دست اسپهبدان و بزرگان شـدند و آنـان           
رجبـی،  (نـشاندند     شاهی را پس از شاه دیگر بر تخت می        

؛ چنانکه در فاصلۀ چهار سال، تقریباً ده نفـر          )426: 1380
بـه دنبـال ایـن تحـوالت و         . به تخـت سـلطنت نشـستند      
ــدان ــدان  رویگردانــی ســران خان هــای حکــومتگر از خان

 به ایران   دد که اعراب تازه مسلمان فرصت یافتن      ساسانی بو 
ا حمله کنند و در مدت نسبتاً کوتاهی دولـت ساسـانیان ر           
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  کـه تـا کمـی پـیش از آن در برابـر             شکست دهند؛ دولتی  
 یعنـی، اقـوام بـدوی       های بس نیرومندتر از اعراب؛      قدرت

ها، هیاطله و ترکـان در شـرق و دولـت             زرد همچون هون  
هـای   ادگی کرده، حتی تـا دروازه روم شرقی در غرب ایست   

  .قسطنطنیه، پایتخت آن دولت، نیز پیش رفته بودند
  

  نتیجه
 اقـوام    های کهـن ایرانـی، کـه در پـی مهـاجرت             خاندان

آریایی به ایران شکل گرفتنـد، در منـاطق تحـت نفـوذ              
خود عالوه بر اعتبار معنوی، قدرت اقتصادی و نظـامی          

هـا     کـه حکومـت    با همراهی آنهـا بـود     . فراوانی داشتند 
گراییدنـد؛    د یـا بـرعکس بـه افـول مـی          گرفتنـ   شکل می 

ــی؛  ــانروایی ایران ــین فرم ــا چنانکــه اول ــی، مادهــا ب  یعن
ها و اقـوام بـومی شـکل          ای از سران این خاندان      اتحادیه

اگ، آخـرین   یسـت رفت و پس از عدم همراهی آنها با آ        گ
ایـن  .  فروپاشـید دشاه ماد، در جنگ علیه کورش کبیـر   پا

 ایـران   هـای پادشـاهی در طـول تـاریخ          سلسلهروند در   
  چنانکــه کــورش کبیــرباســتان همچنــان ادامــه یافــت؛

های خاندانی     با تکیه بر همین قدرت     امپراتوری پارسیان 
نهاد و هنگامی   بنیان  اعم از اقوام محلی، مادی و پارسی        

جیه و بردیا، تالش کردند از نفوذ و        وکه فرزندانش، کمب  
 کودتای شماری از ایـن       با هند،ها بکا   قدرت این خاندان  

ها به رهبری داریوش روبرو گردیدند و در عمل           خاندان
اختالفات خاندانی  . قدرت از خانوادۀ کورش ستاده شد     

در اواخر شاهنشاهی هخامنشی و رویگردانی شماری از        
ها سبب سلطۀ اسکندر مقدونی و جانـشینان          این خاندان 

 هوشـمندانه   اسـکندر و جانـشینان او     . ان شـد  روی بر ای  
هـا در     تالش کردند با باقی گذاردن سران ایـن خانـدان         

ود همراه کننـد    های تحت نفوذشان آنها را با خ        سرزمین
شدند؛ اما با ظهور و ورود شماری       که تا حدودی موفق     

هـای     و پیوسـتن خانـدان     ،دیگر از قبایل آریایی، پارتیان    

. یافـت یان در ایران پایان     دیگر ایرانی به آنها سلطۀ یونان     
 اشکانی، کـه بـا حمایـت طـوایفی از پارتیـان و             خاندان

ــدان هــای کهــن ایرانــی، مادهــا و  همراهــی دیگــر خان
ها، توانستند قدرت را به دست گیرنـد، بـه دلیـل              پارس

ــدان  ــستند  نفــوذ گــستردۀ ایــن خان هــا در کــشور نتوان
آنـان ناچـار    .  و قدرتمند تشکیل دهند    حکومتی متمرکز 

هـای ایرانـی بـه همراهـی و           هشدند بیش از دیگر سلسل    
یـف بـزرگ متکـی باشـند و بـه           طواو  ها    کمک خاندان 

و ایـن اختیـارات     . ری دهنـد  تشسران آنهـا اسـتقالل بیـ      
ای بود که بعـدها شـیوۀ حکومتـداری           استقالل به اندازه  

. الطـوایفی شـهرت یافـت      آنان در تاریخ ایران به ملـوک      
ـ          یش البته این شیوۀ حکومتداری سبب شد تا اشکانیان ب

هـای پادشـاهی در ایـران همراهـی ایـن             از سایر سلسله  
های بزرگ را با خود داشته باشـند و در نتیجـه،             خاندان

های ایرانـی     دوران فرمانروایی آنها بیش از دیگر سلسله      
تنها پس از بروز اختالفات     . در این دوره به درازا بکشد     

های بزرگ بـه اردشـیر     و پیوستن شماری از این خاندان     
 بود که به فرمانروایی پانصد سالۀ اشکانیان پایـان          بابکان

 ساسـانی،   ردشیر بابکان، بنیانگـذار پادشـاهی     ا. داده شد 
ی تعـداد زیـادی از       که قـدرت را از طریـق همراهـ         ،نیز

 به دست گرفـت، کوشـید بـسیاری از          های کهن   خاندان
ــدان ــی را   خان ــای بزرگ ــه ه ــر  ک ــکانیان ب در دورۀ اش

راندنـد و     اور فرمـان مـی    هایی از آن سرزمین پهنـ       بخش
خواندند بـه زیـر یـک فرمـان در            اغلب خود را شاه می    

وی . ران را تـأمین کنـد     آورد و وحدت ملی و سیاسی ای      
مت مرکزی، تـالش کـرد کـه    ها در حکوضمن جذب آن  

هرچند که به دلیل ماهیـت      . ها را نیز حفظ کند    جایگاه آن 
دینی حکومت ساسـانیان کـه سـبب ورود یـک گـروه              

ــد س ــشتی در   قدرتمن ــان زرت ــد از روحانی ــی جدی یاس
د اختالفـات بیـشتر در میـان        حکومت و در نتیجه، ایجا    

ان از جملـــه خانـــدان ساســـان و دیگـــر حکـــومتگر
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  ۱۳۸۹ پاييز، )۷پياپي  (سومهاي تاريخي، دورة جديد، سال دوم، شمارة  پژوهش/۵۴ 
 

 شد  های بزرگ گردید، در طول این مدت تالش         خاندان
تنهـا  . هـا حفـظ شـود       این اتحاد با وجود فراز و نـشیب       

م بـود کـه ایـن اتحـاد را از هـ           درایتی هرمزد چهارم      بی
با شورش بهرام چوبینه و زیـر سـؤال رفـتن           گسست و   

مشروعیت خانـدان ساسـانی زمینـۀ فروپاشـی سلـسلۀ           
در پی این بحـران مـشروعیت و        . ساسانی را فراهم کرد   
های کهن با دولت ساسانی بود که         عدم همراهی خاندان  

آنهـا  ب مسلمان به ایران، کشور تحت    با لشکرکشی اعرا  
  .  درآمدسلطۀ

گاهی به رویـدادها و تحـوالت یـاد شـده     در هر حال، ن  
ای و خانـدانی در ایـران         دهد که ساختار قبیلـه      نشان می 
ها در میان قوم خود اعتبـار    که سران این خاندان  ،باستان

و احترام معنـوی و سیاسـی زایدالوصـفی داشـتند و در             
های اقتصادی و     ها توانسته بودند از توانمندی      طول سال 

شوند، سبب شد کـه در کنـار        نظامی بسیاری برخوردار    
هـا از   ون دیگر، همراهی یـا رویگردانـی آن       عوامل گوناگ 
ــه   حکومــت هــا نقــش مهمــی در تحــوالت سیاســی، ب

 داشـته   ،های پادشـاهی    خصوص در فراز و فرود سلسله     
  . باشد

  
  منابع

ــه). 1385. ( اکبــرزاده، داریــوش.1 هــای پهلــوی  کتیب
: تهران ،)سکه، مهر، اثر مهر، ظرف نبشته      نگاره، سنگ(

  .پازینه
یی مـانی بـا     رورویا« .)1370 (.پور، محمدتقی  ایمان. 2

 ادبیـات   ، مجله دانشکده  »زرتشتیگری در دوره ساسانی   
سـال بیـست و      فردوسی مشهد، دانشگاه  و علوم انسانی    

  .397 -494  صص.چهارم، شماره دوم
تـــاریخ امپراتـــوری  .) 1378 (.یـــر بریـــان، پـــی .3

، ترجمـه مهـدی سمـسار،        جلد اول و دوم    هخامنشیان،
  . زریاب:تهران

نقش روحانیان زرتشتی در    «.  )1369( . --------.4
فصلنامه  ،»ویت حکومت ساسانی و دیانت زرتشتی     تق

 -231 . شـماره دوم   ،صـص مطالعات تاریخی، سال دوم   
211.  

ــام  «  .)1371( . --------.5 ــوذ و مقـ ــانی نفـ مبـ
ده مجله دانـشک  ،  »در دوره ساسانی   روحانیون زرتشتی 

 فردوسـی مـشهد، سـال        دانشگاه ادبیات و علوم انسانی   
ــستان،   بیــست و پــنجم، شــماره اول و دوم، بهــار و تاب

  . 273 -288 صص
مکــان جغرافیــایی پارســه « .)1383( . -------- .6

مجلـه دانـشکده     تـاریخی، ضـمیمه   نامه  فصل ،»داریوش
 مشهد، شـماره     دانشگاه فردوسی  ادبیات و علوم انسانی   

  . 5 -14 صص،یز و زمستانئ، پاپنجم و ششم
ــرداد. 7 ــار، مه ــاریخ  .)1377(. به ــا ت ــطوره ت ، از اس

  .چشمه:تهران
از ) 2(تاریخ ایران باسـتان      .)1384(. بیانی، شیرین . 8

: تهـران  ،ورود آریاییها به ایران تا پایـان هخامنـشیان        
  .سمت

کوشش محمد  ه   ب نامه، زرتشت. )1339(. پژدو، بهرام  .9
  .طهوری :تهران:دبیرسیاقی

 جلـد سـوم،     حیات مردان نامی،   .)1369(.پلوتارک .10
  . خوارزمی:ترجمه رضا مشایخی، تهران

 جلـد   تاریخ ایران باسـتان،   . )1316 (.پیرنیا، حـسن  .11
  . شرکت مطبوعات:هرانت ،دوم
 شهرهای ایران در روزگـار     .)1367(. پیگولوسکایا .12

  .علمی و فرهنگی :، تهرانپارتیان و ساسانیان
ــد .13 ــدامایف، محم ــرا .)1373. ( آ.دان  در دوران نای

، ترجمـه روحـی اربـاب،       نخستین پادشاهان هخامنشی  
   . علمی و فرهنگی:تهران
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، تاریخ سیاسی هخامنـشیان   . )1381(. --------.14
  . کارنگ:ایار بهاری، تهرانشترجمه خ

ــایی، تــورج .15 ــشاهی ساســانی .)1383 (.دری ، شاهن
  . ققنوس:هرانفر، ت ترجمه مرتضی ثاقب

 .)1370(.)گـزارش و پـژوهش    ( دوستخواه، جلیـل   .16
  .مروارید : تهران،ترین سرودهای ایرانیان کهن: اوستا

، ترجمه  اشکانیان.)1351(. ایلیا گرشویچ  دیاکونف، .17
  . پیام:کریم کشاورز، تهران

ــاد  .)1387( . -------- .18 ــران دوره م ــاریخ ای ت
  . دیبا:تهران ترجمه بهرام شالگونی، کمبریج،

 ترجمـه کـریم     تاریخ مـاد،   .)1377(. --------. 19
  . علمی و فرهنگی:تهرانکشاورز، 

، ترجمه  الطوال اخبار .)1366( . دینوری، ابوحنیفه  .20
  .نی: محمود دامغانی، تهران

. )تـا  بـی (. محمد عبداهللا ابن مسلم قتیبه     یدینوری، اب  .21
  .ب العربیدارالکتا: جلد اول، بیروت، عیون االخبار

ایران و شرق باستان در      .)1384(. دیودور سیسیلی  .22
، کتـاب هفـدهم، ترجمـه و حواشـی          تاریخی کتابخانه

: اسـماعیل سـنگاری، تهـران      و   حمید بـیکس شـرکایی    
  . جامی

،  تاریخ اجتماعی ایران   .)1354(. راوندی، مرتـضی   .23
  .امیرکبیر: جلد اول، تهران

، جلـد   های گم شده   هزاره). 1383( . رجبی، پرویـز   .24
  .طوس: پنجم، تهران

گـذاری اتحـاد     بنیان« ).1387. (کوب، روزبه   زرین .25
، مجله دانشکده ادبیات و     »شناسی آن  ماد و اهمیت منبع   

  .99-112صص بهار، علوم انسانی دانشگاه تهران، 
تــاریخ مــردم ). 1368.(کــوب، عبدالحــسین  زریــن.26

  .امیرکبیر: ، جلد اول، تهرانایران

ــشاهی ). 1383( . شــیپمان، کــالوس.27 ــاریخ شاهن ت
پژوهشگاه :  تهران سمیعی، ، ترجمه فرامرز نجد   ساسانی
  .گویش زبان و

، ترجمه  مبانی تاریخ پارتیان  ). 1384. (-------- .28
  . مجموعه مطالعات ایران باستان: هوشنگ صادقی، تهران

، تـاریخ طبـری   .)1362 (.طبری، محمد ابن جریـر     .29
   .اساطیر: تهرانسم پاینده، ترجمه ابوالقا

تـاریخ باسـتانی     .)1388 (.فرای، ریچـارد نلـسون    . 30
  .علمی و فرهنگی: نیا، تهران ، ترجمه مسعود رجبایران

ــاهنامه.)1361( .فردوســی، حکــیم ابوالقاســم. 31 ،  ش
  . علمی و فرهنگی:تهران تصحیح محمد دبیرسیاقی،

) 1354(. )ترجمــه و تــصحیح( .وشــی، بهــرام فــره. 32
  .، تهرانکارنامه اردشیر بابکان.

 سیر الیگارشی در ایران .)1357(.قاسمی، ابوالفضل. 33
  . ققنوس: ، تهران)از گوماتا تا کودتا(

ایــران در زمــان  .)1367 (.ســن، آرتــور کریــستن. 34
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