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  گفتار نخست

  ساساني شاهنشاهي وتشکيل اردشيربابکان

ساز بود، زيرا امکـان تـسلط آسـيا بـر اروپـا را                ي اروپا سرنوشت  ظهور اسکندر مقدوني برا   

را و خاورميانـه  هخامنـشي را برانـداخت، ثروتهـاي ايـران      براي هميشه از ميان برد، شاهنـشاهي  

وجود آورده باعث شکوفايي      مانندي را به   اروپا تحول اقتصادي بي      به آنها با انتقال    ه کرد تاراج

يـک سـده و نـيم جـدال فکـري يونانيـان         اين رخداد همچنين به .گير اقتصادي در اروپا شد      چشم

ئـي کـه ديگـر نـه         گونـه   براي يافتن راهي در جهت تشکيل يک هويت ممتاز غربـي پايـان داد، بـه               

وجــود آمــد کــه در تــالش جلــوگيري از پيــدايش    مکــاتبي چــون مکتــب سوفــسطايي در يونــان بــه  

 ندي چـون سـقراط کـه بـا مجـادالتش در           گيـر در يونـان بودنـد، و نـه انديـشم              مـسلط و همـه     قدرت

 کـه در   و نـه چـون افالطـون و ارسـطو       ،صدد از ميـان بـردن امتيـازات اقليـت مـسلط در يونـان بـود                

پس از اسکندر آنچـه بـراي   .  نظامي طبقاتي بودندبرمبنايآرزوي پيدايش دموکراسي اشرافي    

هنگــام از آن  ه تــا آن کــتفکــر دينــي منــسجم بــودنــوعي از  بــهمتفکــران يونــاني مطــرح بــود رســيدن 

  اسـکندريه و   يوناني نزد علماي   آموختگانِ  شماري از دانش  راه را     تالش در اين  . بهره بودند   بي

 فعاالنه در مراکز علمـي      و ،عمل آوردند    به افکار ديني ايرانيان   أثيرپذيري از حران و نَصيبين با ت    

افتـۀ دينـي انديـشمندان ايـن      ي   و در اثر نزديک شـدن تفکـرات تحـول          ،يي سهيم شدند    خاورميانه

 و ايرانــي بــا تفکــرات انديــشمندان جــستجوگر يونــاني، ســرانجام بــا تلفيــق يــافتن اشــراق  مراکــز

نوبۀ  عرصۀ وجود نهاد که به پا بهو ماندايي عرفان غنوصي  تفکر يوناني مکتبهاي نوافالطوني و

  .نمود ترين نقش را در پرداختن فکر ديني بخش غربي خاورميانه ايفا خود مهم

 پـس از او اثـري کـه در ايـران داشـت آن بـود کـه        سلطنت هلنياما ظهور اسکندر و تشکيل    

تمـدن جهـاني    از حرکت باز داشته بـه عقـب پرتـاب کـرد و بزرگتـرين لطمـه را بـه       تمدن ايراني را    

اش سراسر خاورميانه بود بقايـاي آثـار تمـدن            سالۀ سرداران مقدوني که عرصه    ۲۲جنگهاي  . زد

 خانـدانهاي   ، تا توانستند، شخصيتهاي    جانشينان اسکندر . نابودي داد   يراني را به  شکوهمند ا 

، مـانع   نـد  کرد منهـدم ، مراکز فرهنگـي ايـران را        ندرهبران ديني ايران را از ميان برد       حکومتگر و 

عناصر مادي تمـدن    ۀ پاکسازي ايران از     ند، و برنام   شد شان  فرهنگيايرانيان در برگزاري مراسم     

. عقب برگردانده شـد   تمدن خاورميانه با آمدن اسکندر چندصدسال به      .نبال کردند ايراني را د  

رياضــيات، (هــاي علمــي   چنــان پيــشرفتي در زمينــه  بابــل کــه در زيــر چتــر حمايــت هخامنــشي بــه   
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کنـد، پـس از    رسيده بود که امروز نيز چشم دانـشمندان جهـان را خيـره مـي      ) شناسي، طب   کيهان

تاريخ پيوست، و آنچـه دانـشمندان بـزرگ بـابلي نوشـته بودنـد بـه                  حملۀ اسکندر براي هميشه به    

هـاي ناقـصي از آنهـا انجـام      يونـان فرسـتاده شـد تـا ترجمـه      همراه شماري از دانشمندان بـابلي بـه       

اسـکندر تـصميم گرفتـه بـود کـه هـيچ نـامي از هـيچ         . ثبـت برسـد   نام يونانيان در تاريخ به     شود و به  

ــدمرکــز تمــدني جــز نــام يونــان در جهــا   او مهلــت نــداد کــه   گرچــه اجــلِ زودرس بــه . ن برجــا نمانَ

هـاي او را جانـشينانش    يافتـه ببينـد ولـي برنامـه        گونه که ميـل دلـش بـود تحقـق           آن  رؤياهايش را به  

  . دنبال کردند

خــاک وقتــي ســلوکوس ســلطنتِ خــودش را تــشکيل داد    چنانکــه در بخــش ســوم ديــديم،  

 نـار پادگانهـاي يونـاني کـه تعدادشـان در کـشور از      چندده پاره تقـسيم شـد و ۔درک    اصلي ايران به  

در دسـت يـک سـلطنت کوچـک از بازمانـدگان بزرگـانِ محلـي                پاره از کـشور       بيشتر بود۔ هر   ۷۰

زودي  ، و بـه ه بـاجگزار بـود    رسميت شناخت    که سلطۀ سياسي پادگانهاي سلوکي را به       قرار گرفت 

ــه از نــوعي اســتقالل درونــي بر     نــسلهاي دوم و ســوم  . خــوردار شــد تــوان ايرانــي خــود را بازيافت

ــانِ ــران  ســاکن دريوناني ــد و     اي ــق و خــوي ايرانــي گرفتن در جماعــات ايرانــي حــل   فرهنــگ و خُل

 اسـتقالل و  ،عنـوان مرکـز مـسلط سياسـي در کـشور      سرانجام دولت پارت تشکيل شد و به . شدند

ســکندر ولــي يــورش ا . تماميــت ارضــي ايــران را در برابــر ســلوکيها و ســپس روميهــا حفــظ کــرد    

ســاز  ايــران چنــان ضــربتي بــر پيکــر تمــدن ايرانــي وارد آورد کــه تــا قرنهــا يــک شخــصيت تمــدن بــه

ازسـر گيـرد و شـکوه    همانند کوروش و داريوش يافت نشد کـه بتوانـد سـير رشـد تمـدن ايرانـي را         

  .ايران برگردانَد گذشته را به

تند، ولـي معلـوم     دانـس   شاهنشاهان پارتي خودشـان را از سـاللۀ شاهنـشاهان هخامنـشي مـي             

نيـست کــه هــيچ تــأليف تــاريخي بــراي زنــده نگــه داشــتن خــاطرۀ شــکوه دوران هخامنــشي انجــام  

پـيش از آنهـا در دوران سـلوکيها         . مـا نرسـيده اسـت       ئـي در ايـن زمينـه بـه          داده باشند، زيرا نوشـته    

 گزارشـهاي . هـاي هخامنـشيان از اذهـان ايرانيـان زدوده گـردد             کوشش شده بود که کليـۀ خـاطره       

نحو بـسيار     دهد در دوران هخامنشي رخدادهاي تاريخي به        بسياري دردست هست که نشان مي     

دادنــد ثبــت و  صــورت کتــاب بــر صــفحاتِ پوســتي و چرمــي انجــام مــي دقيقــي در تأليفــاتي کــه بــه

ئـي از   هـاي فـشرده   هـاي داريـوش و شـاهان پـس از او خالصـه             نوشـته   سـنگ . شده اسـت    ضبط مي 

ئـي نزديـک      شـيوه   نويـسي در زمـان هخامنـشي بـه          دهد که تـاريخ     ان مي چنين تأليفاتي است، و نش    

طومـار بحـر الميـت    . گرفتـه اسـت   نويسيِ مستند۔ انجام مـي    شيوۀ علمِي کنوني ۔يعني گزارش      به

در تورات نيز . نوسي در ايران هخامنشي است جاي خويش گواه بر اين شيوۀ تاريخ نيز در جاي  
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سـخن رفتـه کـه ايرانيـان در آرشـيو بـزرگ             ) فصل رخـدادها  يعني گزارشهاي م  (» تواريخ ايام «از  

انـد، و بـه يـک آرشـيو تـواريخ ايـام در کـاخ سـلطنتي همـدان اشـاره شـده                 کرده  سلطنتي حفظ مي  

ولي اسکندر و جانشينانش کليـۀ تأليفـات دوران هخامنـشي را سـوزانده نـابود کردنـد تـا                    . است

يـا  (کلـي نـابود شـد         بـزرگ هخامنـشي بـه     قبيلـۀ   . ايرانيها شکوه گذشـتۀ خـويش را فرامـوش کننـد          

هـا   ناميـدن بچـه  ). جاهاي دور ازد سترس همچون بلوچستان و کرمـان گريختنـد       کشته شدند يا به   

بــا نامهــائي کــه يــادآور دوران هخامنــشي باشــد را يونانيهــاي مــسلط بــراي ايرانيهــا ممنــوع کــرده 

توسط يونانيها منهـدم يـا بـه        هر بنائي که يادآور دوران شکوه شاهنشاهي هخامنشي بود          . بودند

 هـدف يونانيهـا آن بـود کـه ايرانيهـا کليـتِ              ١.اسکندر يا يکي از سـرداران مقـدوني منـسوب شـد           

دور از انظـار   امـا داسـتانهاي تـاريخي اوسـتا همچنـان بـه           . هـاي خـويش را فرامـوش کننـد          گذشته

 بود که آنچه از اين. شد يونانيهاي مسلط توسط مغان در هر فرصتي براي مردم کشور تکرار مي

شکوه ايران هخامنشي در دوران پارتيان در ذهن ايرانيان مانده بـود يادهـاي مبهمـي بـود کـه از              

دانستند همانها بود  هاي خويش مي   آنچه مردم کشور از گذشته    . حقيقتِ تاريخي فاصله داشت   

ــه        ــه پــيش از مادهــا و ب ــا ب ــود و عموم ــق داشــت   کــه در اوســتا آمــده ب ــا . دوران اســاطيري تعل اينه

شـده در   داستانهائي بود کـه ۔چنانکـه در سـخن از هوخـشتره گفتـيم۔ بخـشي از اوسـتاي تـدوين                

سينه محفـوظ     مغان و هيربدان بخشهائي از اين متون را سينه به         . دوران مادها را تشکيل مي داد     

  .شد هاي مردم ماندگار مي گفتند و در سينه داشته بودند، و در هر فرصتي براي مردم بازمي

  ظهور اردشير بابکان در پارس. ۱

 تمدن هخامنشي بود و سپس زادگـاه شاهنـشاهي ساسـاني شـد،           گهوارۀسرزمين پارس که    

تقــسيم  محلــي  خانــدانين هخامنــشي در ميــان حکــومتگران چنــد  شاهنــشاهيپــس از برافتــادن  

کان  در ميان اين شـاه .زدند گرديد که هرکدام براي خود استقاللي داشتند و بنام خود سکه مي      

او پس از درگذشـت اسـکندر توانـست کـه     . از همه مهمتر باشد) اندام يعني نيک(شايد وهوبرز  

کليۀ سپاهيان يوناني و مقدونيِ پادگان استخر را کـشتار کنـد و بخـش اعظـم پـارس را از سـيطرۀ                 

چـون  نامهـاي ديگـري هم    . انـد   نام وهـوبرز را در منـابع يونـاني اُبـرزوس نوشـته            . يونانيها برهاند 

                                                 
منـسوب کـردن   . شده اسـت    نحوي تکرار مي    ره به  اين رسمي بوده که بارها توسط حکومتگران هر دو         -1

شخـصيتهاي کنـوني يـا شخـصيتهاي       شـده توسـط بزرگـان گذشـته بـه           بناهاي فرهنگي و تمـدنيِ سـاخته      

فراموشـي بـرود و همـۀ     خاص مذهبي در زمان ما نيز انجام گرفته است تا ياد و خاطرۀ بزرگان پيشين به               

 . خاص مذهبي منسوب گرددهاي تمدني به حاکميتِ کنوني يا شخصيتهاي ساخته
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»ارتَە«و  » داراو  ولي زمـان و  . شده قابل خواندن است هاي يافت  نيز بر سکه  » منوچتر«و  » خشتر

مکان سلطنت اين شاهکان را بايد کاوشهاي باستانشناسي تعيين کند؛ کاوشـهائي کـه تـا کنـون               

مش انجـا  نگر وجود نداشـته باشـد اميـدي بـه        که يک دولت ايران     انجام نشده و فعالً نيز تا زماني      

بايــست درفــش  همــۀ شــاهکانِ پارســي درفــش مــشابهي بــر فــراز سرشــان دارنــد، کــه مــي   .نيــست

شـود آتـشکده اسـت     نمادِ ديگري بر سکۀ اين شاهکان ديـده مـي  . يِي کاويان بوده باشد    اسطوره

 نـشان   انـدکي کـه از زيـر خـاک بيـرون آمـده             شـواهد تـاريخيِ   . که رمز رهبِر دينـي بودنـشان اسـت        

 پارتيـان، بعد تا واپـسين روزگـار عهـد      از آن دوره به    ، سياسي اين خاندانها   دهد که حاکميت    مي

 شهريارانالقابي که هرکدام از اين      . هاي عهد کهن داشت     تشکيالت سياسي کاوے    شباهت به 

 در منطقــه و شــهري کــه بــود خــود را شــاه  هرکــدامدهــد کــه  بــراي خــود برگزيــده بودنــد نــشان مــي 

  .دستگاه نسبتًا مستقلي برخوردار بود و اردانست و در قلمرو خويش از د مي

هــيچ  نوشــته هــرودوت  تنهــا بخــش از شاهنــشاهي بــود کــه بنــا بــهيپــارس در زمــان هخامنــش

 و طبـق قـوانيني کـه کـوروش بـزرگ وضـع کـرده بـود و تـا آخـر                  ١پرداخـت،   دولـت نمـي     مالياتي بـه  

وقتـي  . نـد ف بوددوران هخامنشي سـريان داشـت مـردم پـارس از پـرداختن هرگونـه ماليـاتي معـا             

گاه سلطۀ سلوکيها را تحمـل نکـرد،          دولت سلوکي در ايران تشکيل شد اين بخش از ايران هيچ          

آيــد، از اوائــل عهــد ســلوکي در پــارس   هــاي برجــا مانــده از ايــن دوران برمــي  ســکه چنانکــه از و

همـين شـاهان کوچـک      . منـوال حاکميـت کاويـان عهـد کهـن تـشکيل شـد              حکومتهاي محلي بـر   

  .  ايراني را در پارس حفظ کردند و آئينآداب و سنن و دينبودند که 

دولــت   اســتقالل داخلــي خــود را حفــظ کــرد و وابــستگيش بــه    نيــزپــارس در عهــد پارتيــان 

  شـاه در پـارس مـشروعيت خـويش را از           البته براي ارتش ملي بود، ولي       سپاهمرکزي درحد تهيۀ    

نويسد شاهان پارس اسمـشان شـاه         ابو مي ؛ و چنانکه استر   آورد  دست مي    به پارتيتأييد شاهنشاه   

 در اواخـر دوران پارتيـان کـه کـشور           .بود ولي شاه حقيقي نبودند و زيـر فرمـان شـاه پـارت بودنـد               

خواهان محلي نزاع قدرت درافتاد، و پارس  وارد آشفتگي سياسي شد در پارس نيز ميان قدرت

نيـاي  (ساسـان  زمـان   در ايـن . اقتـدار تقـسيم شـد    چندين پاره و ميان چند شاهکِ کوچک و بـي        به

يا  (خير  شهر حاکميت که فقيهي بلندپايه و متولي آتشکدۀ ناهيد در استخر بود         ) اردشير بابکان 

  نام شاه پارس در ايـن .  بود شاه پارس خاندانِ  داماد  ساسان  . را نيز داشت   از توابع استخر  ) خَپر

انــد؛ زيــرا   ن احتمــاال فــسايي بــوده  پازرنگيــا. انــد از قبيلــۀ پازرنگيــان نوشــته    وگــوزِهرزمــان را 

بهـشت بـود و       زنِ پـازرنگيِ ساسـان نـامش رام       . دهـد   گزارشها خبـر از حـضور گـوزهر در فـسا مـي            
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» پــدر عزيــزم«معنــاي  بابــک بــه. دنيــا آورد او بــراي ساســان بابــک را بــه . زد بــود زيبــائيش زبــان

. نام پدر گـوزهر بـوده اسـت    او داده بوده و شايد نام اصليش هم شايد اين نام را گوزهر به     . است

ســال تولــد او مــشخص  . دنيــا آمــد بــه) يــا خپــر(رود از توابــع خيــر  بابــک در روســتائي بــه نــام تــي 

 حاکميـت  بابک بعدها توسط گـوزهر بـه    .هاي سدۀ دوم مسيحي بوده است       نيست، ولي در نيمه   

)  پادگـــانِفرمانـــدِه( بـــِد ارگاردشـــير نـــشانده شـــد، و پـــسرش ) منطقـــۀ فـــسا و داراب(دارابگـــرد 

سلطنت  و در فسا به شوريده او را از ميان برداشتبابک پس از چندي بر گوزهر .  شددارابگرد

 بـه  و تاج گوزهر را پسِر او شاهپور را شاه پارس بشناسد  از اردوان پنجم تقاضا کرد که        ، و نشست

 ؛شـي خوانـد  را شورو پـسرش   او نوشـته او دشـنام   خشم شـد و بـه     اردوان از کار بابک به    . بدهد او

داخـل و دفـاع     دربالش پنجمدرگير جنگ با (خارجي  اما چون خودش گرفتار مسائل داخلي و      

ايــن   و بـه بـود نتوانــست بـراي کنـارزدن وي کــاري انجـام دهــد،    ) رودان در برابـر روميـان در ميــان  

پارس لشکر بکشد و بابک و        شاه خوزستان ۔نامش نيروفر۔ دستور نوشت که به         اکتفا کرد که به   

علــت  تيــسپون بيــاورد؛ فرمــاني کــه ۔بــه  پــسرانش را گرفتــه بنــد برگــردن و دســت و پــا انــدازد و بــه  

موقــع  خواهــانِ پــارتي۔ بــه رودان و در مقابلــه بــا شورشــهاي قــدرت گرفتاريهــاي اردوان در ميــان

 از توابــع گوپانــانميــان شــاه   در ايــن. بابــک موضــع خــويش را اســتحکام بخــشيد  اجــرا نــشد؛ و

تـصميم گرفـت کـه    ) دانـيم  انـد و مـا شـکل درسـتش را نمـي      مش را فاسين ذکـر کـرده   نا( دارابگرد

 شـاه  اردشـير پـسر بابـک     . شـايد او نيـز از اردوان پـنجم دسـتور داشـت            . بابک را از ميـان بـردارد      

جنـــگ او  کـــونس بـــهمنطقـــۀ ســـپش منـــوچهر شـــاه . کـــشتشکـــست داده   در جنـــگگوپانـــان را

 جنـگ بعـدي اردشـير بـا شـاه         . يافتـه کـشته گرديـد     اين نيـز بـر دسـتِ اردشـير شکـست            . برخاست

 محـل  .در اينجا نيز اردشـير پيـروز شـده شـاه لرويـر را کـشت         .  بود که دارا نام داشت     لروير منطقۀ

ر پوه شـا  بـزرگش در ايـن ميـان بابـک درگذشـت و پـسر      .توان تعيين کـرد  دقيق اين جايها را نمي   

اسـتخر لـشکر      ودش بگيـرد، و بـه     اردشـير درصـدد شـد کـه سـلطنت را بـراي خـ              . يش نشـست  جا به

فـسا    گويا شاهپور با وساطت برادرانش تـاج و تخـت را بـه اردشـير واگـذار کـرد و خـود بـه                       . کشيد

  ١.ه کشته شدزير آوار رفت بهرفت، و گويا در فسا 

 را يکــي پــس از  دســت کــردن ســلطنت در پــارس، شــاهکان محلــي    صــدد يــک  بــه اردشــير

کــه نــامش را فردوســي کجــاران    (انــۀ دريــاي پــارس در شــهري برکر .ديگــري از ميــان برداشــت 

 ، و  داشـت  انـد سـلطنت     نوشـته ) تـن بـوت    هفـت  (»بـود  نپـتَ اَ« کـه نـامش را     شـاهکي  )نوشته اسـت  

کـرد و    مـي شـاهي  زني  ديگر از سواحل جنوبي کشوررا از ميان برداشت؛ و در جائي      اردشير وي 
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که نامش مهـرک بـود نامـه        ) رستاناکنون ال (شاه ايراهستان      او به  .کشتن رفت   دست اردشير به    به

ايراهــستان لــشکر کــشيده  شــاه ايراهــستان نپــذيرفت، و اردشــير بــه . اطاعــت درآيــد نوشــت کــه بــه

 راکــه شــهريار بــالش لــشکر کــشيدهکرمــان   بــهاو ســپس .مِهــرک را کــشت و ايراهــستان را گرفــت 

ير و همنـامِ  کشت، و پسر خودش کـه نـامش اردشـ     دستگير کرد و   کرمان و شرق بود شکست داده     

 همان بالش پـنجم اسـت   بالشدانيم که آيا اين       ما نمي  ١.سلطنت کرمان نشاند    خودش بود را به   

 بـود،  سـتيز  در يابي بر اورنگ و تاج و تخت شاهنـشاهي  دستکه با برادرش اردوان پنجم بر سر       

  . ديگري استبالشيا 

  تشکيل شاهنشاهي ساساني. ۲

يـديم کـه از اوايـل ســدۀ سـوم مـسيحي شاهنــشاهي      در پايـان سـخن از شاهنـشاهي پارتيــان د   

پارت وارد دوران اضمحالل نهاييِ خود شده بود، و امپراتور روم اميد داشت که بـا اسـتفاده از             

ئـي کـه جانـشينان اســکندر نتوانـسته بودنـد در ايــران       ايـن فرصـت بـر ايــران دسـت يابـد، و برنامــه     

رودان   ن پـنجم در مقابلـه بـا روميـان در ميـان            ناکاميهاي اردوا . سرانجام برساند   عملي کنند را به   

پــارتي سراســر کــشور را در  ادامــۀ جنگهــاي داخلــي ســلطنتخواهان .را نيــز در جــاي خــود ديــديم

هـا بـه مرزهـاي        تجـاوزات مکـرر رومـي      در مقابله بـا      اردوان پنجم ناتواني  آشوب فروبرده بود، و     

  . هدفهايش گذاشت دن بهاختيار اردشير براي رسي  بهترين فرصت را درزمين، ايران

شــدۀ احيــاي احکــامِ ديــن و بازگردانــدنِ  هــدف اعــالن و بــهکــه اردشــير بــا نــام خــدا  آنجــا از

داشـت،    سـتم را ابـراز مـي    و مفاسـد اجتمـاعي       برطـرف کـردن    قيام کرده بود و داعيۀ    شکوه ايران   

ان برخـي  ، حتي از ميزودي کارش باال گرفت و هواداران نيرومندي در نواحي مختلف کشور     به

  . دست آورد  بهسران قبايل پارتي

رفـت  ) اکنـون فيروزآبـاد فـارس   (شـهر گَـور    بـه  گرفت را   و کرمان  اردشير پس از آنکه پارس    

را  زمان يک روستاي خوش آب و هوا بود، کاخ و آذرگاه خويش را آنجـا بنـا کـرد و آن               که در آن  

 يـک   دربـارۀ شـي کـه مـسعودي       بنـابر گزار  . گـذاري کـرد     پايتخت خـويش قـرار داده در آنجـا تـاج          

، آغـاز سـلطنت اردشـير بابکـان سـال           متـنش را ديـده بـوده      کتاب تاريخي عهد ساساني داده کـه        

  .دخواهم آور را متِن نوشتۀ مسعودي ،روان دادگر  در سخن از اَنَوشَە٢.بوده استمسيحي  ۲۲۰

ئـي    او نامـه    هزمـان در تيـسپون بـود۔ بـ          گذاري کرد اردوان پنجم ۔که در آن        چون اردشير تاج  
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نوشت که طبري متنش را آورده و يادآور شده که اردشير بزرگان را گـرد آورد و نامـه را برايـشان                      

او  خوانــد و دربــارۀ تــصميم بــه مقابلــه بــا اردوان از آنهــا نظرخــواهي کــرد؛ و پاســخ در خــور را بــه 

  :اردشير بخشي از متن نامۀ اردوان به. فرستاد

تـو اجـازه داده کـه     چـه کـسي بـه   ! اي ردان پـرورش يافتـه   کُرد که در کپرهاي کُـ کاي مرد 

اي و    اي را برسـر نهـي؟ تـو پايـت را از گلـيم خـويش درازتـر کـرده                     تاجي که برسـر نهـاده     

تو اجازه داده که اين سرزمينها را تـصرف   چه کسي به. اي  سوي مرگ خويش شتافته     به

ودت بکــشاني؟ چــه اطاعــت خــ کنــي و شاهانــشان را از ميــان بــرداري و مردمــشان را بــه  

مگــر مــا . اي را بــسازي تــو اجــازه داده کــه شــهري کــه در آن دشــت بنيــاد نهــاده  کــسي بــه

طـول و عـرض       تو اجازه دهيم کـه شـهري بـه          گذاريم که بناي آن شهر را تمام کني؟ به          مي

  !!اردشير بگذاري ِ ده فرسنگ در آن دشت بسازي و نامش را رام

پـارس بيايـد    ه بود که شاه خوزستان دستور دارد که بـه         تشر زد  اردشير  اش به   اردوان در نامه  

  :و اردشير به اردوان چنين پاسخ نوشت. بفرستدحضور او  و اردشير را در زنجير کرده به

ام را خــدا  مـن عطـا کــرده، و سـرزمينهائي کـه گرفتـه      ام را خـدا بـه   تـاجي کـه بـر سـر نهــاده    

و امــا . ر را از ميــان بــردارممــن يــاوري کــرده کــه شــاهان ســتمگ تــصرف مــن داده، و بــه بــه

و . اردشــير خــواهم نهــاد  را خــواهم ســاخت و نــامش را رامِ ام آن شــهري کــه بنيــاد نهــاده 

ئـي بفرسـتم کـه در         آتشکده  اميدم آن است که بر تو دست يابم و سرت و گنجهايت را به             

  ١.ام اردشيرخُوره ساخته

 خـويش را سـاخت يـک    يجائي کـه اردشـير پايتخـت خـويش کـرد و کـاخ و آذرگـاه سـلطنت            

براي اين روستا هـيچ     . نام و نشان ولي بسيار خوش آب و هوا در پارس بود             روستاي کوچکِ بي  

از نظر استراتژيکي نيز داراي چنـدان مـوقعيتي نبـوده           . سابقۀ تاريخي در جائي ذکر نشده است      

ي مـذهبي  دهد که يک روستا   نشان مي ) زرتشتي= گَور(نامش  . که بتواند جاي استخر را بگيرد     

اند و اردشير خواسـته کـه سـرزمين           آيا عشيرۀ کهنِ اردشير بابکان از اين روستا بوده        . بوده است 

ولـي گزارشـها    . دانـيم   بـاره مـا چيـزي نمـي         نياکانش را پايتخِت شاهنشاهي خويش کند؟ در ايـن        

. هـاي انبـوهي متحمـل شـد         گويند که اردشير براي تبديل کردن اين روستا به يک شهر هزينه             مي

  :نويسد نامه چنين مي مؤلف فارس

 اسـکندر  پس چـون  . داشتمي عظي بزرگ بود و حصار  ي شهر ني ا ان،يانيبه روزگار ک  

 اسـت آنجـا رود بـرازه    ي و رود  .را نتوانـست سـتدن       آن ديبه پارس آمـد چنـدان کـه کوشـ         
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 و در ديـ  اسـکندر آن رود را بگردان      .ديـ آ ي کوه مـ   که از سرِ     است، چنان  ي بر بلند  ند،يگو

  اَِخــرهانيــ در مشــهرحکــم آنکــه   و بــه.داشــتند يمــهر افکنــد و لــشکر بنــشاند تــا نگــاه  شــ

ــي نهــاده اســت کــه پ  )دار شــيب شــکافهاي(  گــرد درآمــده اســت   گردبري آن کــوهنورام

 آب، آن   ني از ا  ۔دني بر دي ببا يئ  وهي کر که به هر راه که در آنجا روند به ضرورتْ           چنان۔

ــاَِخــرهشــهر غــرق شــد و آن  و . منفــذ نبــودچي و آب را هــ؛يئايــ همچــون درستادايــرآب  پ 

 و جهــان امــدي ابــن بابــک بري تــا اردشــ،افــزود ي همچنــان مــ آب و آنگذشــت گارهــاروز

 و . گـشادن آن آب کننـد  ِريبگرفت و آنجا آمد و مهندسان و حکمـا را جمـع آورد تـا تـدب            

دام جانـب   آن آب بـه کـ  ِبي کـرد کـه نـش      ري سخت استاد بـود نـام او بـرازه، تقـد           يمهندس

 چنــد يکــي هــر ني آهنــيهــا خي ســخت بــساخت و مــي قــويرهــاي پــس زنج.توانــد بــودن

 هم او و هم کارکنان، تا چنـان        کردند، ي در آن کوه سخت کرد و کوه را سوالخ م          يستون

 بـرازه او را     مي آنجـا حاضـر شـد و حکـ         ري مانـد تـا سـوالخ شـود، پـس اردشـ            يئ  شد که پاره  

 ».در ببـ  کننـد  يد و مرا و آنان را که با من کار م          زور آور اگر تمام سوالخ کنم آب      « :گفت

 چند در آنجـا نشـست و        ين مهندس با کارکُ   ۀ و براز  ؛ از چرم فرمود کردن    مي عظ يليو زنب 

 کـرد تـا چـون سـوالخ شـود آن            بيـ  را ترت  يقـ ي و خال  ؛ ببـست  مي محکـم عظـ    رهايآن زنج   به

پاره که مانده بـود سـوالخ شـد و     تا آن ندها کار نشست  شکنشاني ا. را زود برکشند  ليزنب

 و چنـدان کـه از بـاال مـردم قـوت        ،ديکـش  و آن جماعـت در     مي با حک  لي کرد و زنب   رويآب ن 

 آن ي و بـــاق. بگســـسترهـــاي و آب چنـــان زور آورد کـــه آن زنج، نداشـــتدهيـــکردنـــد فا

   . بر آن کوه هنوز مانده استرهايزنج

  و شـکل آن مـدور      . بنـا کـرد    هـست  کـه اکنـون      روزآبادي شهر ف  فتاد،ي از آنجا ب    آب و چون 

 ۔ پرگــار باشــدۀآنجــا کــه مــثال نقطــ ۔ شــهرانيــم و در . پرگــار باشــدۀريــکــه دا ســت چنــانا

 و بـر  .ديـ گو» طربـال «را  وعرب آن. » گردهرانيا« انباشته برآورده است، نام آن يئ  دکه

 رمـان يد کرا گنبـ   بـرآورده و آن مي عظـ ي آن گنبدگاهِ اني و در م؛ ساختهها هي آن دکه سا  سِر

 وارهـا ي دنيـ  و ا. گز اسـت ج آن هفتاد و پن  ۀ قب ري گنبد تا ز   ني ا واري و طول چهار د    .نديگو

 کيــ و آب از . از آجــر بــر ســر آن نهــادهمي عظــيئــ  و قبــه؛از ســنگ خــارا بــرآورده اســت

        اسـت  )گيـر   آب( ري و دو غـد    . سـرباال آورده   نيـ اره بـر ا   فرسنگ از سر کوه رانده و به فـو :

 و . کـرده اسـت    يگـاه    آتـش  يري و بر هر غـد     ؛»بوم جوان  «گري و د  ندي گو »ريبوم پ  «يکي

 آن معتدل است ي و هوا.اري بسري و نخچتماشاگاه  داراي و؛خوش  است سختيشهر

 فــراوان و ي و آبهــا؛ از همــه نــوعاري بــسزهي پــاکيهــا وهيــو م. يخوشــ ِتيــغا و درســت بــه

  ١. روان گوارايرودها
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ــه    ســاردشــير پــس از آن دســتيارش اَبر   ــور گذاشــت و خــود ب . اســتخر رفــت  ام را در شــهر گَ

گَـــور حملـــه کـــرده ولـــي بـــا شکـــست  او خبـــر فرســـتاد کـــه شـــاه خوزســـتان بـــه زودي ابرســـام بـــه بـــه

ئـي جـز اجـراي فرمـان اردوان           شود که شاه خوزسـتان چـاره        معلوم مي . خوزستان برگشته است    به

ان برگشته و احتماالً گزارش شکـست  خوزست  پنجم نداشته ولي تا نزديکيهاي شهر گَور رفته و به         

اردشـير کـه تـا کنـون سـپاه بـسيار فـراهم آورده              . خويش از اردشير را براي اردوان فرستاده اسـت        

 شادشــاپور پادشــاه اســپهان را از ميــان برداشــت و نــواحي مرکــزي  لــشکر کــشيد،اســپهان  بــهبــود 

پيـروزي او بـر    ود کـه بـه  خوزسـتان بـ   بـه  او بعـدي   لشکرکـشِي .  کـرد  ضميمۀ قلمـرو خـويش    ايران را   

 آنجـــا شـــاهگرفـــت و نيـــز  را در غـــرب خوزســـتاناو ميـــشان . انجاميـــد خوزســـتان شـــاه »نيروفـــر«

»پــيش  جنــوب عــراقِ کنــوني در»کــسکر« او در ايــن پيروزيهــا تــا . را از ميــان برداشــت»ەبنــدوي 

وبي ؛ و پـس از دسـتيابي بـر بخـش جنـ     پـاکور را کـشت    کـسکر موسـوم بـه   فرمانـدار پـارتي   رفـت و  

آخــرين حــد شــمال عربــستان در همــسايگي  (جنــوب فــرات  قبايــل عــرب را کــه در ناحيــۀ عــراق،

  ١.اطاعت درآورد و اسکان آنها در منطقه را تنفيذ کرد  بودند بهجاگير شده) عراق

شـورش او   هـراس افتـاد و بـراي پايـان دادن بـه          اردوان پنجم از پيشرفتهاي سريع اردشير بـه       

هاي ناشي از جنگهاي  سرآمده بود و ناامني  بهپارتيان سلطنتدوران سپاهي آراست؛ اما ديگر 

ئـي کـه شـهرياران     گونـه  داخلي چندسـال اخيـر مـشروعيت آنهـا در کـشور را از بـين بـرده بـود، بـه                     

ــه       اردوانمحلــي از اطاعــت   ــۀ خــويش ب ــود کــه در ناحي ــه بودنــد و هرکــدام درصــدد ب ــرون رفت   بي

ديگـر آن هيبتـي کـه       . شاه برتري برگردن نداشته باشـد     استقالل سلطنت کند و قيد اطاعات هيچ        

آنهــا را مجبــور ســازد ســرباز در اختيــار ارتــش شاهنــشاهي بگذارنــد بــراي پادشــاه پــارت بــاقي      

 بــسياري از يهــاي دلکــش اردشــير کــه يــک قــدرت نوخاســته بــود توانــست بــا وعــده . نمانــده بــود

سه نبـرد از اردشـير شکـست يافـت و     اردوان در . سوي خود بکشاند وفاداران سابق اردوان را به   

احتمـاالً همـان دشـتي      (دشـت هرمزگـان          در محلي موسوم بـه     ۲۲۴ مهرماه سال     اوائل سرانجام در 

دنبـال آن اردشـير تيـسپون را     ، و بـه کشته شـد ) در جنوب تيسپون که بعدها عربها نهروان ناميدند 

  ٢.ند را شاهنشاه ايران خواخودگرفت و دولت پارتيان را برانداخت و 

 را درسرداشـــت و داســـتانهاي تـــاريخي ايـــران داعيـــۀ جانـــشيني شاهنـــشاهان اردشـــير کـــه

کار تسخير سراسر      دست به  ، را احيا کند   کشور و ملت  رفتۀ   دست  از شکوهِاميدوار بود که روزي     

ناپــذير بــا فتوحــات پيــاپي   ســال جنگهــاي مــداوم و خــستگي چندپــس درطــي   از آن و،ايــران شــد
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. اطاعـت کـشاند      نقاط مختلف کشور را يا از ميان برداشـت يـا بـه             شاهکان مواجه گرديد، و همۀ   

و  حــران ، بـه بيـرون کــشيد رودان را ازدسـت روميــان   پـس از آنکـه بخــشهاي اشـغالي شــمال ميـان    

لشکر کشيد، ) اکنون ديار بکر، در جنوب درياچۀ وان( و آميدا )اکنون در شرق سوريه(نَصيبين  

اشــغال  بــهرفــت و اخيــرا  شــمار مــي زمينهــاي داخلــي ايــران بــه ســنتي از نظــر و ايــن نــواحي را کــه 

دنبــال اينهــا قبايــل عــرب بيابانهــاي غربــي و جنــوبي   بــه.تــصرف درآورد  بــود بــهروميــان درآمــده

ناميدنــد و در منــابع عربــي اســالمي بــا نامهــاي   فــرات در ســرزمينهائي کــه پارتيهــا سورســتان مــي 

ــاد شــده     ــا ي ــار از آنه ــره و انب ــون(حي ــستان    اکن ــوب عــراق و شــمال عرب را )  در شــرق ســوريه و جن

شــاه  .نــشين بــود زمــان ايرانــي جزيــرۀ بحــرين لــشکر کــشيد کــه در آن ســپس بــه. اطاعــت کــشاند بــه

پــس از آن متوجــه شــرق شــد و سيــستان و مکــران      . بحــرين را کــشت و بحــرين را متــصرف شــد    

اکنـــون نيمـــۀ (غد و ســـ) انشـــرق افغانـــستان و تاجيکـــست ( و بـــاختريەتخارســـتان ، و)بلوچـــستان(

  و کوچـان نزد شاهان کابلستان و تـوران  را تسخير کرد و با ارسال هيأتهائي به  ) جنوبي ازبکستان 

. اطاعــت آنهــا را جلــب نمــود )نــشيِن کويتــه و خــضدار در پاکــستانِ کنــوني  ســرزمينهاي ايرانــي(

ــستان کــه در دســت پادشــاهي     ــانتــسخير ارمن ــيک   از پارتي ــود مــدتي وقــت گرفــت ل ن ســرانجام  ب

معـروف  (نقل از نوشتۀ روزبِه پور دادويە پارسـي     ابن اسفنديار به  . اطاعت او درآمد    ارمنستان به 

نويسد که اردشير پور بابک نود شاه کوچک را در مناطق مختلف يا بکشت يا                 مي) مقَفَّعابن    به

  ١.دستگير و زنداني کرد

ورزيــد تپورســتان  ر خــودداري مــياردشــي تنهــا نقطــه از فــالت ايــران کــه از تــسليم شــدن بــه   

بود که پادشاهش ادعاي جانشيني شاهنـشاهان پـارتي را داشـت و خـودش            ) گيالن و مازندران  (

ايــن نيــز ســرانجام بــا وســاطتِ اســتوارانۀ يــک مؤبــد بلندپايــۀ      . پنداشــت را برتــر از اردشــير مــي 

ابـن  . اهنـشاهي کـرد  سر که مشاور اردشير بـود سـرزمين خـويش را ضـميمۀ ش          نام تَن   تپورستاني به 

تـر از   زمـان پادشـاهي بلندپايـه    نويسد که گذشته از اردوان در آن      مي مقَفَّعاسفنديار از نوشتۀ ابن     

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

کردنــد اردشــير   مــيســلطۀ جانــشينان اســکندر در آورده بودنــد و همــواره بــه شــاهان پــارس اقتــدا 

ــه   ــا او مــدارا مــي     درصــدد لشکرکــشي ب ــود، بلکــه ب ــه   طبرســتان نب ــا او را ب اطاعــت خــويش   کــرد ت

او پاسخ  سر به سر که هيربِد هيربدان اردشير بود، و تن   تن  ئي نوشت به    شاه نامه   گشنسپ. بکشاند

 ٢.رآيداطاعت اردشير د    خاطر حفظ وحدت ملي و تقويت دولت نوپاي ساساني به           بهنوشت که   
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بـا انـدک تـصرفي در عبارتهـاي پيچيـده و امـروزي              (شـاه     سـر بـه گشنـسپ       گزيدۀ ترجمۀ پاسخ تـن    

  :)کردِن آنها

اونـد  مد ديلمـان و رويـان و      يالن و  و گـ    طبرستان و پدشخوارگر   ۀشاه و شاهزاد   از گشنسپ 

ن  ئي پـيشِ    نامه د و سـرتعظيم فـرود      فرسـت   مـي درود   و   خوانـد . هيربـد رسـيد    هيربـدان سـر      تـَ

 کــه درنامــه بــود مطالعــه رفــت و شــادمان شــد؛ اگرچــه   نادرســت  ودرســت  هــر.آورد مــي

 اسـت   درسـت اميـد اسـت کـه آنچـه         . درست و برخي ديگر قابل انتقاد بود       کامالً   برخي

 اي،   درنبـشته فرمـوده    ….صـحت نزديـک شـود        است بـه   نادرست گردد و آنچه     نرهنمو

 مــن پيــروي از نظــرر مــصالح امــور  داشــتم و او دارجِ بــسيارتــو  ســرم پــيش پــدر مــن کــه تــن

  . کرد مي

 کـــس هـــيچفرزنـــدان او  و و بـــها  بـــهتـــر نزديـــک و از مـــن رخـــت بربـــست ايـــن جهـــاناو از 

  . اويادِ باد او و باقي روانجاويدان باد . نگذاشت

 و  اي،  ام ابراز داشته    بيش از آنچه شايسته   احترام و اجالل واکرام درحق من        از تعظيم و  

 .يا ناصحان امـين برکـف گرفتـه    ديگر شورت من و و م أي از ر  وي خويش را بر پير    جان

 اي  نمـوده  تعلل   آنه تو بر  چنآ  و در ميان اين امور زنده بود، به        اين روزگار     در اگر پدر تو  

اي اقـدام     آن خـودداري ورزيـده      از اقدام بـه    تو   آنچه  به يافت، و   درميتدبير و پيشي      او به 

بــا مــشورتخواهي مــرا  و خواســته رأي  از مــنهينجــا رســيد کــا بــهکــار ون چــامــا  .کــرد مــي

  وهمــۀ بخــردان مــن معلــوم اســت و بــدان کــه خاليــق را حــالِاي،  خــويش مفتخــر ســاخته

 خويش را   ۀ که پنجاه سال است تا نفس اَمار       خبر دارند  پايگان  دون و   عوام و   خردان  کم

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

انجـام اينهـا    ام و نـه خواهـان آنکـه هرگـز اراده بـه      اينهـا کـرده   ، و نـه در دل ميـل بـه      هنمود

ــا مــي   چــون محبوســي و  نمــايم؛ و ــق   مــسجوني در دني ــا خالي ــد و   عــدلِباشــم ت  مــن بدانن

 ايـشان را هـدايت   و طلبنـد   از مـن  معاد و پرهيز ازفساد معاش و فالِحنچه براي صالِح آ به

 تَـوهم افتـد کـه     و ،کنم  ي و عدالت مي   دار  دين م و تظاهر به   ا  دنياطلبد که   کنم گمان نبرن  

چندين مـدت کـه از متـاع دنيـا عزلـت گـرفتم و بـا مکـروه                   . ار من است   در ک  ريبيفمکر و   

 شــومخوشــبختي رهنمــون  ســوي نيکــي و  بــه بــراي آن بــود کــه اگــر کــسي را  مآرام داشــت

نودسال عمـر و     پس از     تو سعادتمندپدر  همچنانکه  .  رد نکند  نصايحم را اجابت کند و    

کـرد کـه سـخن        فکـر نمـي    گـاه   هـيچ  شـنيد و   مـي سمع قبـول       به م را پادشاهي طبرستان سخن  

  .او گفته باشم باطلي به

.  من نيستۀرأي و ساخت طريقت و سيرت خويش، به نمودم از تو را  غرض من از اينکه   

 لهــو  را از زن و شــراب وچيــزي حــالل در ديــن  آن باشــد کــه دليــري کــنم و ۀمــرا چــه زهــر

 که حرام را حـالل داشـته        استنان  چ که هرکه حالل را حرام دارد هم       ! حرام کنم  برخود
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 ديــن بودنــد و  پيــشوايانِ کــه ام  يافتــهمردانــي   از راولــيکن ايــن ســنت و ســيرت   . باشــد

پيـشينه و    و حکمـاي     آموختگـانِ مکتبهـاي فرزانگـان      کهشف و يقين،     و ک  اصحاب رأي 

 و خـردان  بي ۀارهاي نابخردان و ک  آنان فسادها  . داراي بزرگ بودند   ورانِدماندگان  زبا

 التفـاتيِ  بـي  مبـاالتي و  بـي  روگردانـي و  و گـوشْ شـنيده،   چـشم ديـده و بـه        را به  فرومايگان

  حقيقـت  زيـ تميدر ميانِ عوام     متوجه بودند که    مشاهده کرده و   فرزانگان درحق   جاهالن

 لـذا . غالب گرديده است   و طبيعت حيواني     ا گشته ره برخاسته و سيرت انساني      از ميان 

 شکــستند و از  در ســنگفرهنــگ شــوند دل  واز مــردم بــي آ از ننــگ آنکــه همــراز و هــم   

 بدفرجام شهوتهاي خودداري از  آرام يافته و ترک دنيا و        در انزوا روباهبازي گريخته و    

فته و هالک ناکامي پيش گرو قبول تلخيهاي  بردباري نفس و صبر و ۀمجاهد او کرده و

  .نمودندنفس را براي سالمت روح اختيار 

بـراي   خوانند کـه     دار  جهان آن پادشاهي را      جهان باشد که حکما    ۀمعلومِ شاه و شاهزاد   

 ….آخرت شود   دنيا و  ، تا نيکنامِ  کوشد زمان خويش    امور از   پيش آينده   صالح روزگارِ 

 را فروگـذارد و گويـد       يدار  جهـان   خـويش قـانونِ     امـروزِ  آمـِد  هر پادشـاه کـه بـراي خـوش        

 کـه  کـامِ خـويش بـرآورم   اثر فساد اين کار صدسال ديگر ظاهر خواهـد شـد و مـن امـروز              «

اگـر همـه   حتـي  ۔  آن عهـد  هرآينـه ببايـد دانـست کـه زبـان خاليـقِ      ،»رسـم نمن بدان عهد    

  و طـول مـدت ذکـر   ،روزگـار او  درازتـر از آن باشـد کـه بـه    انتقـاد از او    بـر    ۔ او باشـند   ۀنبير

  . باشدتر باقيو پس از ا

اين معني براي آن نبشتم از کار خويش، تا بداني که هرکه با من مشورت کند همچنان                 

د مـن از آن   اثـر پديـد آر     در او     مـن  چـون نـصيحتِ    ؛ و  باشـد  است که با من نيکويي کـرده      

اهـل   شاهان روي زمـين و      از کس  هيچ و. ست ا  شادي همين  در دنيا شادمان شوم که مرا     

  . توانند افزود بر اين  ديگرا من نه احسان توانند کرد و نه شاديِتمکين ب قدرت و

. صالح دنيـا بـراي اسـتقامت قواعـد احکـام ديـن       و عجب مدار از حرص و رغبت من به  

 و ؛ هرگـز از يکـديگر جـدا نـشوند    ؛يک شکم زادنـد دوسـيده    هردو به سلطنتچه دين و    

ــصــالح و فــساد و صــحت   عقــل و رأي و فکــرت    بــهو مــرا.  هــردو يــک مــزاج دارد قمِو س

 لـذت مـن از     و. فرزنـدان   پـدر را بـه     مـال و     بيش از آن است که متمـول را بـه          لذتْ خويشْ

چـه  . لذت شراب و غنـا و لهـو و لعـب اسـت             دايت مردم بيش از    در ه  نتايج رأي خويش  

 و پـس از  دهـد  ميبينم اقدامات من در اين دنيا ثمر        آنکه مي  اول: رور است  س مرا انواعِ 

دوم آنکــه ارواح . باطلهــا حــق ظــاهر گرديــده اســت پــس از  صــالح پديــد آمــده وفــسادها

م که آوازهـاي  ا  همچنان؛شوند گذشتگان نيکوکار از رأي و علم و عمل من شادمان مي      

 دانـم  ميسوم آنکه . بينم  مي را روي ايشانگشادگِيم و شادي و شنو ميرا   ايشان   آفرينِ

 از همـديگر رسـيم    چون بهمالقات خواهد کرد؛ با ارواح ايشان  من روح    بس نزديک  که
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  .  حکايتها کنيم و شاديها يابيمايم آنچه کرده

 ويـژه  بـه .  نيـست احتـرام  نيکـي و  خاليـق جـز   ۀ عامـ ۀدربـار  که رأي من بداندآن شاهزاده   

درگاه شهنشاه آئي و      رأي من براي تو آن است که بر اسبي نشيني و تاج و سر برگرفته به               

تــو ســپارد، کــه   شناســي کــه او بــه را   آنســلطنتْکــه او برســر تــو نهــد، و   دانــي را   آنتــاج

شاه بـود   و يکي از آنها کاووس.  از او گرفت چه کردسلطنتي او با هرکه تاج و    ا شنيده

 و  شدبوسي نائل    شرِف پاي  خدمت او رسيد و به       به اطاعت درآمده  ازدِر   کهشاه کرمان،   

 در سـرزميِن     کـه  نظـر مـا آن نيـست      «: را گفـت   مؤبـدان    شاهنـشاه . تاج و تخت تسليم کرد    

 أيـي رمـا کـرد    که کـاووس پنـاه بـه   ؛ ولي چون نام شاهي برهيچ آفريده نهيمپدرانِ خويش 

 او  در سـلطنت  چيزي  خواهيم هيچ      مي او داريم  که به سبب توجهي     به.  پديد آمد  درما نو

 پـيش مـا   اعـتْ اط نيـز هرکـه بـه    .  کنـيم  ملحـق  او    بـا تـاج و تخـتِ       اقبال و بخـتْ   . کم نگردد 

 و هـيچ آفريـده را کـه    . باشد نام شاهي از او نيفکنـيم  استقامت اطاعت و  ۀآيد، تا برجاد  

شــهريارانِ ســرزمينهاي  عــده را کــه   بايــد خوانــد جــز آن  باشــد شــاه نمــي نخانــدانِ مــا  از 

ميــراث نــدهيم  و پادشــاهي بــه.  مغــرب و خــوارزم و کابــلۀاالن و ناحيــانــد، يعنــي  مــرزي

د و  ن مـالزم باشـ    نوبـتْ   درگـاه بـه      جملـه بـه    و پادشـاهزادگان  . تـب داديـم   چنانکه ديگر مرا  

 و جــدال و قيــل و قــال افتنــد و   بــه درگيــري  جوينــد مقــام کــه اگــر  ، نــسزدمقــامايــشان را 

؟ اگـر ايـن رأي      گوئيـد   ميشما در اين چه     . چشمها حقير گردند     و به  برودشمتِ ايشان   ِح

  .» بازنماييدح استگرنه آنچه صالپسنديده است تنفيذ فرماييد و

 صـــالح و نجـــاح مقـــرون بـــود، نفـــاذ يافـــت و کـــاووس را چـــون افتتـــاح و اختتـــام ايـــن بـــه

فرمـوده اسـت کـه آنچـه        آن شـاهزاده    زيـرا   قـدر بـدان نمـودم         ايـن  . بازگردانيـد  سلطنت  به

  خـدمت    زودي بـه    و بـه  در تـصميمت شـتاب کنـي        بايد کـه تـو      . ا بيان کنم  صالح است فور

 تـو ذليـل     دنبالگـانِ  يابنـد و     سرشکـسته طلـب کننـد و       تـو را      کـه  نرسـد  آنجـا   بـه کار  رسي تا   

 متــو اميــد دارم فــردا نتــوان   و آنچــه امــروز بــه ، گردنــددچــار شاهنــشاه غــضبِ شــوند و بــه

اکــراه و  بــه تــو را جــاي آنکــه محترمانــه از در اطاعــت درآمــده باشــي آنگــاه بــه و ،داشــت

  .اطاعت آورند اجبار به

و برخـي    نيـست    ناپـسند فتي بعـضي     و گ   کردي شاهنشاهحکام   که از ا   هائي  پرسشديگر  

 شاهنـشاه آنچـه نبـشتي کـه       . گوئيم جواب   ي،ا طور غيرمستقيم ناپسند دانسته     به ديگر را 

ديــن  دنيــا راســت باشــد بــه   و اگــر بــه١،نشايد گفــتنــت  تــرک ســنّو ،پيــشينيان طلبــد حــِقّ

  اولــينســنِت. رين آخــ اولــين و ســنِت اســت، ســنِتتــا دو بــدان کــه ســنتْباشــد؛ندرســت 

                                                 
دانـد؛   داند و سلطنت اشـکها را نامـشروع مـي     يعني اردشير بابکان خود را وارث تاج و تخت دارا مي  -1

ولي اين روا نيست زيرا اکنون سنت بر آن است کـه سـلطنت ازآنِ اشـکها باشـد؛ و شـرعا جـايز نيـست                        

  .که کسي برخالف اين سنت عمل کند
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اند که اگر در اين عهد يکي را   گردانيدهمخدوش عدل را چنان طريِقولي . عدل است

مـردم  .  جور اسـت    آخرين و سنِت . خودشيفته گردد و برمردم سخت گيرد      خواني   عادل

 و فـضيلتِ آن   مزاياي عدل    و به  ،ستم را نشناسند   زيانِ که   اند  خو گرفته  ستمئي با     گونه  به

کننـد    مـي برقـرار  عـدلي   اگـر آخرينـان  ئي کـه   گونه  نبرند؛ به  راه عدلْ   از ظلم به   بازگشتو  

 اگـر  و. ه اسـت   ذکـر وآثـار عـدل نمانـد        سبب  اين به. » اين روزگار نيست   اليق« گويند  مي

کند که صالح اين عهـد و زمـان نيـست             ناقص مي   پيشينگان  ستمهاي  چيزي از  شاهنشاه

  . » استشينهپي ۀقاعد  قديم واين رسمِ« گويند مي

، چه ظلمِ اولين باشد و چه ظلـمِ       ايد کوشيد ب   مي  که بر تبديل آثار ظلم     بايد اذعان داشت  

 اگـر  ، اسـت ناشايـست اعتبار بر اين است که ظلم در عهـدي کـه کردنـد و کننـد                 . آخرين

ديـن بـا او     مـسلط اسـت، و   انجـام ايـن امـور       بر شاهنشاهو اين   .  و اگر آخرين   باشداولين  

 برتـر  پـسنديده  اوصـافِ   يير و سرکوب اسباب جور توانا است، که ما او را بـه            تغ يار، و بر  

 ديـن اسـت     نظر برکارِ  تو را    و اگر . ها است   شيوه او بهترين    ۀشيوبينيم، و     مي پيشينياناز  

دانـي    مـي  تا براساس آن عمـل کننـد؛  يابند وجهي نمي در دين    از آنکه  داري   و استنکار 

سکي از چند نَ. استخر بسوخت به ۔ هزار پوست گاودوازده۔ که اسکندر کتاب دين ما

؛ و شرايع و احکام ندانـستند، تـا    اسطوره و   داستانآن در دلها مانده بود و آن نيز جمله          

 بسياري ، و حرِصسلطنت ازبين رفتِنفساد مردم روزگار و   نيز ازاساطير داستانها وآن 

، از ياد خاليق چنان شد      آوازه والش نام    و ت  توجيه کارهاي ناروا  بدعت و     بر از مردمان 

 بــر شايــسته و درســتپــس چــاره نيــست کــه رأي . نمانــدچيــزي بــاقي  آن حقيقــتِ از کــه

 را کـه بـراي   شاهنـشاه و هيچ پادشاه را وصف نـشنيدي و نديـدي جـز         . احياي دين باشد  

 نيـز ضـايع   هـا  سـيره  علـم انـساب و اخبـار و     ، ديـن   رفـتنِ   از ميـان    و با  .پا خاست  کار به  اين

عهـد     بـه   و آنچـه   هـاي شـاهان     سـيره ارهـاي عامـه و      از ک  و؛  اذهـان مـردم برفـت     ديد و از    گر

ــه  شــما انپــدر  بعــضي بــر دفترهــا   اکنــون ولــي؛نمانــده اســت  هــيچ برخــاطر  انجــام گرفت

 خاصــه ديــن کــه تــا . تــا بــراي آينــدگان بمانــدند و بعــضي برســنگها و ديوارهــا،نويــس مــي

و ديـن را تـا   ؟  داشـت تـوان   نگـاه گونـه   چـه  نگردد اگر نوشتهپايان نيسترا     آن  دنيا پايانِ

 انسان  با کمال معرفِت نيزنيست که در روزگار اولشکي و . رأي بيان نکند قوام نباشد

پادشـاهي    واقع شد به  شان   در ميان  حوادثي که  سبب   يقين، مردم را به    علم دين و ثباتِ     به

   … … ….رأي نياز بود صاحب

سـر بخوانـد    شاه نبشتۀ تـن  ام که چون گشنسپ کتابها خواندهافزايد که در      اسفنديار مي   ابن

را مورد احترام شايسته قرار داد، و با  اردشير وي. خدمت اردشير شد و تخت و تاج تسليم کرد به

پادشاهيِ طبرستان تا زمـان  . او سپرد عزت به طبرستان برگرداند، و طبرستان و پدشخوارگر را به   

روان به پادشاهي رسيد پسر خـويش کـاووس    و چون خسرو اَنَوشَە  شاهقباد در خاندان او بماند؛      
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  ١.آن ديار فرستاد پادشاهي به را به

  شخصيت اردشير بابکان. ۳

  را بـه شنـسب ئي براي خـودش ترتيـب داد کـه     نامه بابکان وقتي شاهنشاه شد شجره  اردشير

در زمـان ساسـاني دنبالـۀ       در پرداختِ نوينِ تـاريخِ داسـتاني        . رساند  مييِي اوستا     اسطوره شاهان

لهراسپ و گشتاسپ و اسفنديار و بهمن  داستان همان داستانهاي اساطيري را گرفتند، و در پِي 

نحو مبهمي  به شده در دوران ساساني که در اوستاي کهن شاهان بلخ بودند، داستانهاي تأليف  

ــا گــذارد، و بــه  نــوردد، چنــدين ســده را پــشت ســر مــي    زمــان و مکــان را درمــي  وارد دوران ره يکب

» مــانيخَ«نــام  شــود، و بــا درآميخــتن زمانهــا و مکانهــا و اخــتالط نامهــا، از زنــي بــه   مــيتــاريخي

دنبـال خمـاني سـخن از پـسرش            بـه  .بـود  بهمنِ اسـفنديار  گويد که جانشين       سخن مي  دختر بهمن 

سند، ر  سلطنت مي   آيد و پس از او اردشير درازدست و داراي دوم به            ميان مي   به» داراي بزرگ «

ــي    ــته مـ ــان برداشـ ــکندر از ميـ ــط اسـ ــود و داراي دوم توسـ ــکوهمند    . شـ ــه دوران شـ ــود کـ ــين بـ چنـ

هخامنشي با تاريخ داستاني در هم آميخته شد، بهمن بنيانگذار اين شاهنـشاهي شـد، دختـرش                 

خماني و نوادگانش داراي بزرگ و اردشـير و داراي دوم نيـز جانـشينانش بودنـد، و ايـن دوران       

پايـان   بـه ) گفتنـد  مـي » اسکندر رومـي  «که در زمان ساساني     (ايران     اسکندر به  شکوهمند با حملۀ  

شاهنــشاهان نيــز از خانــداني بودنــد کــه ســلطنت را در بلــخ آغــاز کــرده و پــارس و سراســر  . رســيد

کــاخ بــزرگ شاهنــشاهان هخامنــشي در اســتخر نيــز در ايــن داســتان از        . ايــران را گرفتــه بودنــد  

با اسـتفاده از خـاطرۀ مبهمـي کـه از         . ناميدند  ا تختگاِه جمشيد مي   ر  هاي جمشيد بود و آن      ساخته

ئـي يافـت،    کوروش و داريوش در اذهان جمعي ايراينان مانده بود داستان جمشيد پر و بال تـازه  

نـام خمـاني در    شاهنـشاه شـدنِ يـک زن بـه      . و جمشيد تبديل به بنيانگـذار شاهنـشاهي ايـران شـد           

ــانگر آن    شــده در زمــان اردشــير   اســت کــه در نظريــۀ سياســي تــدوين  ايــن داســتانهاي تــاريخي بي

ئي معادل مـرد شـناخته شـده اسـت، و بـراي تأييـد        بابکان زن نيز براي کسب سلطنت داراي پايه    

 کـه   اجتماعي ايرانيان بـود     اين يک تحول بزرگ در بينش سياسي      . اند  آن شاهد تاريخي ساخته   

   ٢.در زمان اردشير بابکان رخ داد

                                                 
 .۴۱ -۱۵:  تاريخ طبرستان-1

اريخ ساساني شاه شدند، يکي نايـبِ سـلطنت پـسرش کـه کـودک بـود، و دوتـا شـاه                       بعدها سه زن در ت     -2

اين درحالي است که در هيچ جـاي ديگـرِ خاورميانـه در دوران سـلوکي و بطلمـي و رومـي تـا                  . حقيقي

پيش از آن نيز يونانيها براي زن حيثيتـي جـز          . پايان دوران ساساني زن حق کسب مقام سياسي نيافت        
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 را در اوايل دوران ساساني وارد اوستا کردنـد تـا نـسب اردشـير بابکـان را                   داستانِ يادشده 

را از کجـا آوردنـد؟ در جوامـع ايـرانِ باسـتانيِ ماقبـل               » خمـاني «و امـا    . به شاهان اوستا برسـانند    

باک تنها حـامي و نگهبـانِ جوامـعِ روسـتايي      پادشاهي و دورانِ حماسي که زورِ مرداِن دلير و بي     

. توانسته داراي چنان منزلتي باشد که کاوے شود مسايگان بوده است زن نمي دربرابر اطماع ه  

دنبــال يــک مــرِد تــاريخي  کــه گفتــه شــده دختــر بهمــن بــوده بايــد بــه » خمــاني«مــا بــراي شــناختنِ 

 تواند شکل ديگري از هخـامنش   نام خماني مي.بگرديم که نياي شاهنشاهان بعدي بوده است     

ي يافتـه       ايرانيان مانده بـوده سـپس بـه   جمعِيي شکلي مبهم در يادها  که به باشد   شـکل زنـي تَجلـّ

نامهــا را بــا  ايرانيــان باســتانآنــست کــه در زبــان  يــک زن شــده   اينکــه او تبــديل بــه علــت .اســت

 بلـوچي  هنـوز هـم ايـن قاعـده در زبـان        . انـد   کـرده   مؤنـث مـي    شـان آخر   را بـه   »ينـ « يا   »ي« افزودنِ

ۀ واژ. گويند مي) »نوکر« مؤنثِ (»ينوکران« را »کلفَت«  وجود دارد و مثالً)بلوچهاي پاکستان(

اســت هنــوز هــم در زبــان ) »متکبــر« معنــاي بــه» نــازان «مؤنــثِ(» نــازاني «تحريــِفکــه » نــازنين«

 در دوم هجـري سـدۀ  تـا  ) زنِ حـاکم / حـاکمِ مؤنـث  ( »خـدائين «صـفتِ   . شـود   پارسي استعمال مي  

 حــاکم زنِ را بــه ويايرانيهــا  ناســيم کــهش يــک شخــصيت امــوي را مــيخراســان رواج داشــته، و مــا 

نـام سـعيد بـوده، و وقتـي وارد      او يکـي از واليـانِ امـوي بـه    . انـد  ناميدهخدائين   تشبيه کرده    محلي

خراسان شده رختي مثـل رخـت زنـان حاکمـانِ محلـي خراسـان پوشـيده بـوده و يکـي از بزرگـان                          

او در . ي هميــشه بــر او مانــدايــن لقــب بــرا. خراســان بــه ديگــران گفتــه کــه او مثــل خــدائين اســت 

  .معروف است» سعيد خدائينَه«تاريخ با نامِ 

هرحال، روايت ساساني نياي بـزرگ اردشـير بابکـان را ساسـان پـسر بهمـنِ اسـفنديار و                      به

گونـه    ايـن  .اسـت خَمانيِ در اين داستان همان هخـامنِش تـاريخي          . کند  برادر خماني معرفي مي   

و شاهان ديرينه به اردشير بابکـان       ) يعني هخامنش (ن و خماني    بود که تخت و تاج ايران از بهم       

 بهمـن پـور اسـپنديار پـور         پـور  )داريـوش بـزرگ   (اول   »داراي« که   شد   گفته مي  .رسيد  ارث مي   به

. ارث برده بود مادرش خماني دختر بهمن بود که سلطنت را از پدرش بهمن به گشتاسپ بود و

هنگـام    داراي اول رسيد کـه بـه       پسرش  بهراث بهمن   عنوان مي    و به  خمانيسپس همين سلطنت از     

بــرادر نيــاي بــزرگ اردشــير بابکــان   گفتــه شــد کــه ساســان. بهمــن در شــکم مــادر بــوددرگذشــتِ

 و در آنجـا شـيوۀ زاهـدان    هپارس رفتـ     به بلخ که در اواخر حيات پدرش از        ه بود ي اول  دارا بزرگ

                                                                                                                             
تـر    پايـه   وقتي هم که امپراتوري روم دين مسيحيت گرفت زن موجـودي دون           . نبودندابزار شهوت قائل    

البتــه مــريم مــادر عيــسا حــسابش جــدا بــود، زيــرا او در نظريــۀ دينــي مــسيحيان زِن  . از انــسان تلقــي شــد

 .معمولي نبود بلکه يک موجود آسماني بود که صورت زن گرفته بود تا پسر خدا را بزايد
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 گوسـفند   چنـدتا وسيلۀ پرورش      را به   و خوراکش  هعبادت پرداخت    و در کوهي مستقر شده به      هگرفت

  بـزرگ   از نوادگـان ساسـان     ، برطبق اين داستان،   اردشير بابکان . ه است کرد   تأمين مي  هکه داشت 

ارث بــرده بــود و وارث قــانوني تــاج و تخــت ايــران  بــود کــه ســلطنت را از راه ساســان از بهمــن بــه

  ١. از بلخ بوده استشد که اصل و ريشۀ اردشير بابکان نيز گفته مي. رفت شمار مي به

کنــد کــه پــدر  نوبــۀ خــود۔ ايــن حقيقــت را افــشاء مــي بــازخواني داســتانِ ساســانِ بــزرگ ۔بــه

از يـک  ) مقام مهمِ حکـومتي رسـيد   يعني ساسان پدرِ بابک که در زمان گوزهر به(بزرِگ اردشير   

خانــدان هيربــدانِ روســتايي در جــائي از پــارس بــوده، و شــايد پــدرش رئــيس يــک روســتا بــوده      

ــ. اســت ــ زاده و پــرورش رداردوان پــنجم کــه اردشــير را کُ همــين  ردان ناميــد نيــز بــهيافتــۀ کپرهــاي کُ

خانــدانهاي بزرگــان حکــومتگرِ ســنتي  موضــوع اشــاره دارد کــه تبــار روســتاييِ اردشــير بابکــان بــه

  .رسد نمي

خوانيم که ساسان پـدر بابـک و نيـاي اردشـير يـک مـرد روسـتايي                    در شاهنامۀ فردوسي مي   

جايگـاه بلنـد    افکنـد و بـه  ) شـايد پـدر همـان گـوزهر    (» بابـک «دربـار   و او را دسـت روزگـار بـه   بود  

زمــان مردمــي  آمدنــد ولــي در آن افزايــد کــه پــدرانِ ساســان گرچــه از تبــار کيــان برمــي و مــي. رســيد

  :کش بودند و معموال پيشۀ شباني داشتند دست و رنج تهي

 ســــــــــاربان  و گــــــــــريدنــــــــــد بشــــــــــبانان

ــ ک بابـــــيهتـــــر پـــــسر ســـــوک چـــــو  ديرســـ

 ارکــــــ هد بــــــيــــــ گفــــــت مــــــزدورت آبــــــدو

ــذرفت ــبان  بــــــــــــدبخت رابپــــــــــ  سرشــــــــــ

 پــــــسند ارگر مــــــرد و آمــــــدکــــــ شــــــد چــــــو

ــاردر ــودي همــــــــي آن روزگــــــ ــرد  بــــــ  مــــــ

 ابيـــــــ رود ک خفتـــــــه بـــــــد بابـــــــيشـــــــب

 برنشـــــست انيـــــل ژيـــــ ساســـــان بـــــه پهکـــــ

ــر ــ آن هــــ ــِر او کــــــس کــــ ــد بــــ ــراز ه آمــــ  فــــ

ــ ــه خــــــــــوبنيزمــــــــ ــتيب ي را بــــــــ  ياراســــــــ

 بخفــت  کگــر شــب انــدر چــو بابــ    ي دبــه

ــان ــ دچنــ ــواب ديــ ــ در خــ  پرســــت تشآکــ

ــو ــر چـــ ــو خـــ ــر  واد آذرگشـــــسپ و چـــ  مهـــ

ــه ــج و  همــــ ــا رنــــ ــاله بــــ ــ  ســــ ــرانارِکــــ   گــــ

ــه ــبان را  بــ ــدرون سرشــ ــت انــ ــبد  دشــ  ديــ

ــ ــ اهکــــ ــه بــــــ يــــ ــذارد بــــ ــار ددر گــــ  روزگــــ

 شـــــبان  داشـــــت بـــــا رنـــــج روز و  يهمـــــ

ــر ــر دگــــ ــبان گــــــشت بــــ ــپند  سرشــــ  گوســــ

  دردو  از غــــم دل و تــــن پــــر از رنــــج   پــــر

ــان ــ دچنـ ــه يـ ــن روانـــش بـ ــواب د روشـ  خـ

  دســـــتبـــــه  گرفتـــــهيغ هنـــــديـــــ تيکـــــي

 نمــــــاز رد و بــــــردشکــــــن ي آفــــــرو ابــــــر

ــ تدل  يراســـــــــــــــتيبپ ره از غـــــــــــــــميـــــــــــــ

ــ ــا مغــــزش اند يهمــ ــ بــــود بــ  جفــــت شهيــ

ــه ــرد ســ ــه ي آتــــش ببــ ــروزان بــ  دســــت  فــ

 ســــــپهر ردار گــــــردانکــــــ بــــــه فــــــروزان
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۶۷۹  شاهنشاهي ساساني                                                                                                                                            اردشير بابکان 

ــه  يبــــــد ش ساســــــان فــــــروزان ي پــــــهمــــ

  شـــــــدداريـــــــب  از خـــــــوابک بابـــــــســـــــِر

 بدنـــد ه در خـــواب دانـــا کـــس کـــ آن هـــر

ــه ــ ابـــــ ــيـــــ ــدندکوان بابـــــ  انجمـــــــن  شـــــ

 نهفــــت  ســــخن برگــــشاد از ک بابــــچــــو

ــپراند ــا  شــــــد ز آن ســــــخنشهيــــ  يرهنمــــ

ــرانجام ــرافرازي گفـــــــت اســـــ ــاه  ســـــ  شـــــ

 خـــواب ان بـــهســـ نيـــننـــد زيه بکـــ را يسکـــ

ــ اور ــدون يــ ــه اکــ ــواب زيــ ــذرد ون خــ  بگــ

 شــاد ن ســخن گــشت يــد اي شــنک بابــچــو

ــا  بـــــــــه   از رمـــــــــهساســـــــــان فرســـــــــتاد تـــــــ

ــديب ــ امــــــ ــبان پــــــ ــا ش اوي شــــــ ــبــــــ  مي گلــــــ

ــتابپرد ــخـــــ ــهيب  زک بابـــــ ــاگانـــــ  ي جـــــ

 بنــــــــــــواختش د وي ساســــــــــــان بپرســــــــــــز

 نـــــــــــــژاد  از گـــــــــــــوهر و ازدشيبپرســـــــــــــ

 اريشـــــهر ياکـــــ آن پـــــس بـــــدو گفـــــت از

 هــــــست  ز گــــــوهر همــــــه هرچــــــهديــــــبگو

ــ ــساز  هکـــ ــا مـــــن نـــ ــديبـــ ــان  دري بـــ  جهـــ

 برگـــــــشاد  زبـــــــانکبـــــــد باي بـــــــشنچـــــــو

ــ ــه چ  هکـــ ــسازم بـــ ــو نـــ ــر تـــ ــ بـــ ــد يزيـــ  گزنـــ

 جــوان ن گفــت ز آن پــس ي چنــک بابــبــه

ــ   جهانــــــــــدار شــــــــــاه ۀريــــــــــنب  رياردشــــــــ

ــرافراز ــور ســـــــــ ــ پـــــــــ ــفند ليـــــــــ  ارياســـــــــ

ــو ــي بـــــشنچـــ   آبخـــــتير  فـــــروکد بابـــ

 ي پهلــــــــــــوۀ پــــــــــــس جامــــــــــــاورديــــــــــــب

  شــــــوگرمابــــــه  بــــــهک گفــــــت بابــــــبــــــدو

ــ يکــــــــي ــ پرمااخِکــــــ  تبــــــــساخ ه او رايــــــ

ــ او را بـــــر آن چـــــو ــ ياخ بـــــر جـــــاکـــ  ردکـــ

 يبــــــد  عــــــود ســــــوزاني هــــــر آتــــــشبـــــه 

  شــــــــــدمــــــــــاريت  و دلــــــــــش پــــــــــر زروان

ــا  بـــــــري هـــــــر دانـــــــشبـــــــه   بدنـــــــدتوانـــــ

 زن  و رايفرزانـــــــــــــــــــــــه بزرگـــــــــــــــــــــــان

ــهه ــواب مــ ــي خــ ــسر بدکــ  بگفــــت شانيــ

ــاده ــرنهــــ ــوشْ ا بــــ ــخو گــــ ــرا  پاســــ  يســــ

ــه ــ تاوبــــ ــ اِليــــ ــن يــــ ــبا ردکــــ   نگــــــاهديــــ

ــه ــاهبـــــ ــر از ي شـــــ ــرآرد ســـــ ــاب  بـــــ  آفتـــــ

 برخــــــورد ز جهــــــانکــــــ باشــــــدش پــــــسر

ــ شــان زه انــدابــر ــ بــه کي   دادهيــهد کي

ــِر ــ آک بابـــــــــبـــــــ   دمـــــــــهروز د بـــــــــهيـــــــ

 مي نــــــدو نه دل بــــــهي پــــــشم از بــــــرفپــــــر

 يرهنمـــــــــا  در شــــــــد پرســــــــتنده و  بــــــــه 

ــِر  بنــــــــشاختش کيــــــــش نزدي خــــــــوبــــــ

  نــــــــدادپاســــــــخ د وي بترســــــــو زاشــــــــبان

 نهـــــاريز ي را بـــــه جـــــان گـــــر دهـــــشـــــبان

 دســـت مـــان بـــهي بـــه پيريـــ دســـتم بگچـــو

ــ  نــــــه   نهــــــان  ار و نــــــه انــــــدر  ک بــــــر آشــــ

 اديـــــــ ردکـــــــ ش دهـــــــيکـــــــيزدانِ نيـــــــ ز

ــدارمت ــادان دل وبــــــــ ــد  شــــــــ  ارجمنــــــــ

ــ ــان  هکـــ ــور ساســـ ــن پـــ ــوان يم اا  مـــ  پهلـــ

ــ ــد هکــ ــنش خوانــ ــي بهمــ ــ ي همــ  ريادگيــ

ــشتاسپ ز ــ گــــ ــانيــــ ــارادي ل در جهــــ  گــــ

ــشِماز ــن  آن چـ ــ روشـ ــه او دکـ ــواب ديـ  خـ

ــي ــت  يکــــــ ــا آلــــــ ــاره بــــــ ــسرو  بــــــ  يخــــــ

ــ ــا خلعــــــت يهمــــ ــوآرنــــــد  بــــــاش تــــ   نــــ

 برفراخـــــــت  آن سرشـــــــبانان ســـــــرش از

 ردکــــــــــ يبرپــــــــــا  و پرســــــــــتندهغــــــــــالم



۶۸۰  شاهنشاهي ساساني                                                                                                                                            اردشير بابکان 

  ش دادي ســــــــــرفراز ي آلتــــــــــهــــــــــر  بــــــــــه

 
ــم ــتهـــــ ــه از خواســـــ ــن ي بـــــ    دادشيازيـــــ

 
 هرچنـد نـوادۀ يـک     ۔هرچه باشد۔ هدفش آن بود کـه نـشان دهـد کـه اردشـير            داستانهااين  

 اشرافيت اصالت داراي ه است ولي حقيقت آن است که ريشۀ خاندانيشپاي مرد روستاييِ دون

 »کيـان «وقت    که در آن   (گشتۀ هخامنشي  شده و فراموش    خاندان منقرض  ريشه در ، و   استسنتي  

 ولـي اينکـه نياکـانِ روستانـشين و شـبانکارۀ اردشـير بابکـان آيـا واقعـا از            .دارنـد  )شـد    مـي  ناميده

اند يا اينکه اصالً از       پارس آمده بوده    علتي به   ند که روزگاري به   ا  يک خاندان مهاجرِ بلخي بوده    

   .اند شايد هم حقيقتًا آنها از بلخ آمده بوده. توان نظري داد اند، نمي بوميانِ پارس بوده

: متون پهلوي دسترسي داشته، سلسه نسب اردشير را چنين برشمرده است        مسعودي که به  

رمس پـور ساسـان پـور بهمـن پـور       هـ  ک پـور ساسـان پـور مـه        اردشير پور بابک پور ساسان پـور بابـ        

در اينکـه اردشـير از تبـار منـوچهر        «شود کـه       يادآور مي  وي. اسپنديار پور گشتاسپ پور لهراسب    

 منـوچهر در اسـاطير ايرانـي از تبـار ايـرج پـور فريـدون بـود کـه           ١.»است همگان اتفاق نظر دارنـد     

عالوه بر اين، بنابر روايتي کـه       . اند  اهان ايران بوده  گفتند فرزندانش زادبرزاد پادش     ايرانيان مي 

 پــس اردشــير بابکــان .، زرتــشت از خانــدان منــوچهر بــود رواج داده بودنــددر آذربايجــانمغــان 

  . رفت شمار مي بنابر اين سلسله نسب از عموزادگان زرتشت نيز به

باشـد، ولـي بـا    تواند درست  توضيح نيست که اين سلسله نسب از نظر تاريخي نمي           الزم به 

ئـي    شـجره تـرين  اصـيل تـرين و      اين سلسله نسب که اردشير براي خودش ساخته بود، وي از پـاک            

برآمده بود که در جهان وجود داشت، و هيچ کس در دنيا نبود که از نظر حـسب و نـسب بتوانـد       

 سلـسله  در ايـن  .با او برابري کند و در حقانيت او براي تصاحب تخت و تاج ايـران شـک نمايـد               

خـورد و از سـوي    سو با شاهنشاهان بزرگ اساطير اوستا گره مـي     که او ساخته بود، تبار او از يک       

 ايــن برطبــق .هــم گــره خــورده بــود ديگــر بــا خانــدانِ زرتــشت؛ يعنــي ديــن و ســلطنت در تبــار او بــه

 دوران دور تاريخ و از دوران کيان، زادبـرزاد   بود که درفش کاويان را از   خانداني از   اوروايت،  

 درفـش چرمينـي کـه    .دست او رسيده بود دست گرفته از آن پاسداري نموده بودند تا به        دست به 

   .گفتند که همان درفش کهنِ کاويان است او در جنگهايش با خود داشت را مي

ــا روي کارآمــدن اردشــير    ــسانهبابکــان ب ــاره   اف ــسياري در ب ــاد   هــاي ب ــا افت . اش برســر زبانه

او خبـر داد کـه     در خـوابش بـر او ظـاهر شـد و بـه     وشـي   فـره ني شـبي    روزگار نوجـوا    ازجمله آنکه به  
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 شايد  اين رؤيا١.زودي تاج و تخت ايران را تصاحب خواهد کرد و شاهنشاه ايران خواهد شد به

ــاده بــوده، زيــرا او از همــان روزگــار جــوانيش آرزوي شــاه شــدن را در        ــا بــراي او اتفــاق افت واقع

. کـرده اسـت     ديـده و بـازگويي مـي        وهـايش را در رؤياهـايش مـي       پرورده، و طبيعتًـا آرز      ذهنش مي 

 چنـين القـا   اين رؤيا که پس از نشـستن او بـر تخـت شاهنـشاهي تحقـق يافتـه بـود، از سـوي ديگـر                 

هاي داريـوش      اين ادعاي او يادآور نوشته     .است يک مقدر آسماني بوده       او کرد که سلطنت    مي

اهـورمزدا سـلطنت را   (» َء فَرابـر  ورمزدا خـشتر مـن  اَئـ «بزرگ است که در آنها تأکيد کرده بـود کـه     

 ظاهر شد و نگين اووشي شاهنشاهان در رؤيا بر   فرهداستان ديگر، بنابر ).به من عطا کرده است

اين افسانه را اردشـير در آغـاز شاهنـشاهيش در دل کـوه بـر چهـرۀ صـخره             . او سپرد   خسروي را به  

کـه سـوار بـر اسـب و تـاج        اسـاطير در حـالي  خـسرِو  کـے ي وشـ  در تصوير نقش رستم، فـره     . نقش زد 

کيــاني برســر و رخــت شــاهي دربــر و صــولجان شــاهي در دســت دارد و الشــۀ اژدهــاک اســاطير بــا  

اردشـير    را بـه  ) نگـين خـسروي   (نماد سلطنت   مارهاي روي دوشش زير پاي اسبش افتاده است،         

  .سپارد مي

 راهِ بازشناسي تمدن و فرهنـگ کهـن       که عمري را در    بزرگاني چون هرتسفلد و کريستنسن    

 سپردن نگـين خـسروي       که در حال   ي انسان  سنگي  نقِش  که اند   گمان کرده  ايراني صرف کردند،  

 ايـن   کـه شـده ناشي اين گمان غلط از آنجا .  تصوير اهورمزدا است  نقش سنگي اردشير است     به

انـد کـه    يـاد نداشـته   ، و بـه انـد   ايرانـي انـدکي غفلـت ورزيـده         و اسـاطير   باورها    به نسبت   بزرگواران

اند، و ايـن لفـظ شـکل     ارث برده بوده  باستان بهخسرو کےشاهنشاهان ساساني تاج و نگين را از       

داد  اين يک بيان نمادين بود که خبر از وراثت سلطنت مـي          . ديگري از لفظ کاوے خشَتر است     

گونــه  د کــه چــهانــ  ايــن بزرگــواران حتــي يــک لحظــه از خودشــان نپرســيده .نــه يــک عقيــدۀ دينــي 

ۀ و همــ (انــد صــورت و شــمايل نبــوده  قائــل بــهاهــورمزدا  بــرايگــاه شــود کــه ايرانيــاني کــه هــيچ مــي

؛ و متـون دينـي ايـران در         اند  اين عقيده اشاره کرده    تا سدۀ نخست مسيحي به    نويسندگان يوناني   

رسـنگ کنـده     را ب  او در اينجاهـا تـصوير       ،)چـون بـودن خـدا تأکيـد دارنـد           زمان ساساني نيز بر بي    

 ايـن نقـش   دنبـال يـافتن صـاحب اصـلي           کردند، حتمـا بـه      اگر چنين پرسشي را از خود مي      . باشند

وشـي    جـز فـره   کـه گرفتنـد  نمـي آن نقـشي  جـاي صـاحب اصـلي        چون را به    خداي بي  آمدند و   برمي

  . اساطير ايراني نيستۀخشتر

، و مثـال مجـرد آن   رفتـه  شـمار مـي   سلطنت در عقيدۀ ديني ايران باستان برتـرين فـضيلت بـه     

در بخـش نخـست در      . شـده اسـت     خشترۀ آسماني بوده که يکي از صفات پروردگار شـمرده مـي           
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سخن از زرتشت ديديم که خشَتر يکي از فضايل ملکـوتي و يکـي از صـفات اهـورمزدا اسـت، و            

تعبيـري کـه ايرانيهـا پـس از مـسلمان شدنـشان رواج دادنـد         ، يـا بـه  معنايش سلطنت نيک و عادل 

بينـيم   جمـشيد و جاهـاي ديگـر مـي         دار را در تخت     پيکرۀ انسان بال  .  است »اليتِ عدل و قسط   و«

  براسـاس گزارشـهاي بازمانـده از مورخـان يونـاني     را نيز اين. که از دوران هخامنشي برجا است     

چون و  اند و او را بي ساخته دانيم که در زمان هخامنشي براي اهورمزدا تصوير و شمايل نمي         مي

شاهنــشاهان ســر  بــر فــراز اش  تــصوير ســنگيداري کــه پــس انــسان بــال. انــد دانــسته اننــد مــيم بــي

هـم خـشترۀ   کـه  ( اسـت  »خـشَتر «  کيـست؟ جـواب آنـست کـه ايـن تـصويرِ      شود  هخامنشي ديده مي  

نگـين  «خسرو تبديل شـده و وارد اسـاطير گـشته و        که بعدها به  ) آسماني است و هم خشترۀ زميني     

در نقـشي کـه اردشـير از    .  از آن بيرون آمده است    »تخت خسروي «و   »تاج خسروي « و   »خسروي

وشي نيـاي بـزرگ     نمادين نشان داده شده که او سلطنت را از فره صورتِ يادگار نهاده به    خود به 

ۀ  اينکه در نظري.باشد) کاوے خشَتر( اساطير اوستا خسرو  کےدارد که همان      خويش دريافت مي  

ارث بــرده  دشــير بابکـان ســلطنت را زادبــرزاد از نياکـانش بــه  أکيــد شـده کــه ار سياسـي ساســاني ت 

  . بوده ناظر برهمين موضوع است

 او  اسـت کـه اهـورمزدا بـه        ئـي   عطيـه سـلطنتش   کـه   آنچه مسلم است آنکه اردشير معتقد بـود         

  اسـت  بـراي فـراهم آوردن وسـايل خوشـبختي مـردم کـشور            خـدا   ارادۀ   مجـري تفويض کـرده و او      

انــسان . )خوانــديم هــايش آورده بــود و نبــشته وش بــزرگ نيــز در ســنگهمــان ســخناني کــه داريــ(

 روي زمـين بپنـدارد،   فرد ترين شايستهئي برسد که اَوالً خودش را  چنين عقيده تواند به  زماني مي 

 اردشـير هـردوي ايـن مـوارد بـراي           . قائـل باشـد    بـشريت   مأموريت خدمت بـه   و ثانيا براي خودش     

 از يــک خــانوادۀ دينــي بــود و يکــي از  اواز آنجــا کــه . فــشرد يبــود و بــرآن پــام خــودش قائــل مــي

رهبـريش   کردند و به رفت، مردم ايران واليتش را قبول مي شمار مي ترين فقهاي زمان به     بلندپايه

  .پذيرفتند  و اوامر و نواهي او را با جان و دل مينهادند گردن مي

تي شــبيه وضــعيت زمــان اردشــير بابکــان ۔درســت۔ در زمــاني ظهــور کــرد کــه ايــران وضــعي  

دســت  کــرد افتــادن ايــران بــه زمــان ظهــور نمــي داريــوش ســوم هخامنــشي داشــت؛ و اگــر او در ايــن

مفهــوم  لــذا ظهــور اردشــير بابکــان بــه . روميــان و تکــرار فجــايع لشکرکــشي اســکندر حتمــي بــود  

  .نجات تمدن و فرهنگ ايراني و دوام موجوديت ايران بر صحنۀ تاريخ و جغرافيا است

ارآمدن اردشير بابکان نه يک رخداد سادۀ سياسي و تغييرخاندان حکومتگر بلکه      روي ک 

داريـوش  کـوروش و    جهـات بـسياري شخـصيتي مـشابه          کـه از   او. يک تحول بزرگ تاريخي بود    

 را دوبـاره تحـت يـک نظـام متمرکـز و حکومـت               رودان  اضـافه ميـان      بـه  داشت سراسر فالت ايران   
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 سـيِر   بعد در حالت جمود و قهقرا بود بـه  ه از حملۀ اسکندر بهمقتدر درآورد، و تمدن ايراني را ک  

ــا مــي .  نــويني انــداختشــِدر دانــست چــه  او سياســتمداري باتــدبير و ســرداري دليــر بــود کــه دقيقً

 قيـام خـويش را      را برخـود نهـاده بـود      ) سلطان عادل (» خشَتر  اَرتَە«حق لقبِ     او که به  . خواهد  مي

کــه درپــي ) داريــوش ســوم(اش داراي دوم  دولــت عمــوزاده بــراي بازيــابي تــالشتحــت عنــوان 

 در زيــر درفــش کاويــان، کــه معتقــد بــود از      او ١.يــورش اســکندر گجــسته کــشته شــد آغــاز کــرد      

برکت آن همه      جنگيد و به   کوچک و بزرِگ ايران    رسيده است، با شاهان      او اش دارا به    عموزاده

 را زيــرِ ســلطۀ  رودان  و ميــانســر ايــران  و سرااطاعــت کــشاند؛   يــا بــه را شکــست داده از ميــان بــرد 

ريـزي کـرد کـه چارصـد         روال شاهنـشاهي کـوروش پايـه        خويش درآورده شاهنشاهي متمرکزي بـه     

  .اوج شکوه رساند سال با قدرت و شوکت تمام استمرار يافت و ايران و تمدن ايراني را به

ان کنوني در    آخرين حدود تاجيکست   در شرق از  مسيحي   ۲۳۰اواخر دهۀ   مرزهاي ايران در    

ــتَن آغــاز مــي  شــد، بلــخ، و کابــل و پــشاور و بلوچــستانِ پاکــستانِ امــروزي را شــامل     همــسايگي خُ

گرفـت، و در غـرب    خـوارزم را تـا کنـارۀ شـرقي دريـاي خـزر دربـر مـي           سـغد و    ، خراسـان و     شـد   مي

ز رسـيد و از آنجـا ا        قفقـاز مـي     گذشـته بـه   ) آذربايجـان کنـوني   کـشور    (االنسـرزمين    درياي خزر از  

 در شـرق    درياچـۀ وان  و جنـوبي    سـرزمينهاي ناحيـۀ غربـي         گذشـت و بـه      گرجستان و ارمنـستان مـي     

طـرف جنـوب پـيش     شد، سپس از فرات شمالي در کرانـۀ غربـي فـرات بـه     منتهي مي ترکيه کنوي   

نجـف و  جـائي کـه اکنـون     شد و به فرات ميانه سرزمينهاي غربي فرات را شامل مي  رفت و در    مي

و ( در جائي که اکنون کويت است ساحل شمالي درياي پارس د و از آنجا بهرسي کربال است مي 

منطقـۀ   يافـت تـا بـه       شـد و ايـن خـط ادامـه مـي             وصـل مـي    )در منابع عربي کاظمه ناميده شده است      

  و در همـين خـط بـه        ،رسـيد    مـي  ۔اردشـير نامگـذاري شـد      که در آن هنگام فنيـاد     ۔احساي کنوني   

بـه  از آنجا در طول خط ساحلي جنوب دريـاي پـارس            وست و پي قطر و جزيرۀ بحرين امروزي مي     

اين مرزها بـراي مـدت چهارصـد سـال ديگـر تـا واپـسين دم                 . شد   منتهي مي  سواحلِ شرقي عمان  

کـه  ي نحـو  اگر بخواهيم ايـن سـرزمينها را بـه   . نخورده باقي ماند روزگار ساساني کمابيش دست  

 تاجيکـستان و  بلوچـستان پاکـستان امـروزي و        امروز هستند نام ببريم، ايران ساسـاني در شـرق از            

ــستانافغانـــستان و  ــاز مـــيازبکـ ــانِ   آغـ ــران، آذربايجـ ــد، ترکمـــستان، ايـ ، ارمنـــستان،  مـــستقلشـ

، نيمــۀ شــرقي ســوريه ديــاربکر، عــراق،  و) ارزروم(گرجــستان، ناحيــۀ شــرقي ترکيــه تــا ارزنجــان   

   .گرفت ر ميبر را د و عمان درياي پارسحاشيۀ منطقۀ شرقي عربستان و اماراتِ

در شرق و شـمالِ ازبکـستانِ   ) اکنون آرال(سراسر فالت ايران از سيردريا و درياي خوارزم    
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؛ و از شرق تاجيکـستان تـا   )اکنون کشور ترکمنستان(کنوني و بيابانهاي شرقي درياي مازندران      

ز زمـان هنـو     کوههاي قفقـاز و ارمنـستان و درياچـۀ وان و مـاوراي غربـي کوههـاي زاگـروس تـا آن                     

رودان و خوزسـتان جماعـات ايرانـي درکنـار بوميـانِ آرامـي و        نـشين بـود؛ در ميـان        خالصًا ايراني 

هـاي دريـاي    زيـستند؛ بيابانهـاي غربـي و جنـوب فـرات و سـرزمينهاي کرانـه        سـامي و خـوزي مـي   

ايـن  . زيـستند   عنـوان حکـومتگر در ميانـشان مـيِ          نشين بود که جماعات ايراني به       پارس نيز عرب  

مــاوراي .  تــا پــيش از اردشــير بابکــان در درون قلمــرو شاهنــشاهي پــارتي قــرار داشــتند ســرزمينها

مرزهاي شرقي و شمالي کـشور در بيـرون از ترکمـستان و ازبکـستان کنـوني سـرزمينهاي بيابـانيِ                     

ــز در    . شــد قبايــل پراکنــدۀ تــرک بــود و ترکــستان ناميــده مــي     مــاوراي شــمالي کوههــاي قفقــاز ني

شـامل کابـل و     ۔در سـرزمين کابلـستان      . زيـستند   نـام خـزر مـي       و قـومي بـه    نـشين بـود       زمان تـرک    آن

» تـوراني «زمـان    و در آنزيستند که نياکان پختونهاي کنوني بودنـد    نيز قومي آريايي مي    ۔پشاور

تر از اينها در منطقۀ کويته تا خضدار در پاکـستان کنـوني ايرانيـانِ قبايـل       پائين. شدند  ناميده مي 

ايـن سـرزمين تـا چنـد سـده پــس از      (شـد   ند و سرزمينـشان تـوران ناميـده مـي    زيـست  کهـنِ تـوران مـي   

  ).برافتادن شاهنشاهي ساساني نام توران را حفظ کرد

  اقدامات عمرانِي اردشير بابکان. ۴

 کــردن، يــک پادگــاني تــاراجماننــد اســکندر مقــدوني نبــود کــه فــتح کنــد و پــس از  اردشــير 

خيــال خــودش بعــدها درســر  ارتگر رهــا کنــد تــا بــهدســت ســپاهيان غــ بــسازد و مــردم مغلــوب را بــه

گرفـت يـک پادگـاني دائـر      اسکندر در هرسرزميني کـه مـي   . امر انسجام دولت بپردازد     فرصت به 

گذاشـت و منطقـه را    کـرد و نـام خـودش را بـر روي آن مـي      کرد و سپاهياني را در آن مستقر مي  مي

داد، بــدون اينکــه   ش ادامــه مــي راهــ کــرد و بــراي جهانگــشايي بــه   دســت آن پادگــان رهــا مــي   بــه

نويـسند کـه    اينکـه مورخـان غربـي مـي      . بـار آورده بـود      درصدد بازسـازي خرابيهـائي باشـد کـه بـه          

اســکندر شــهرهاي زيــادي در شــرق بنــا کــرد، همــين پادگانهــا بودنــد کــه نــام اســکندر را برخــود   

ودنـد، و تخريبهـا   گيـري مقـدونيها ب   اين پادگانها نه شهر بلکـه مراکـز تـاراجگري و بـاج        . داشتند

منطقــۀ زيــر ســلطۀ خودشــان انجــام  آوردنــد ولــي هــيچ خــدمتي بــه بــار مــي کردنــد و ويرانيهــا بــه مــي

شــد، نــام آن پادگانهــا را نيــز   چونکــه ايــن پادگانهــا در کنــار شــهرهاي مهــم بنــا مــي  . دادنــد نمــي

ادگانهـا را   شـد کـه شـهرها نـام پ          کردند، و طـوري مـي       آن شهرها اطالق مي     مقدونيها و يونانيها به   

پس از اسکندر نيز سلوکيها چنين کردند و نـام خودشـان را بـر پادگانهـا                 . گرفتند  خودشان مي   به

بــر آن کردنــد نــام ســلوکوس   دائــرشــده  ويــراننهادنــد، چنانکــه مــثالً پادگــاني کــه در شــرق بابــلِ 
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هر صـورت يـک شـ    هيوناني اطراف اين پادگان زيـاد شـد بـ   مهاجرانِ  و بعدها که جمعيت     نهادند

  . درآمد و نامش سلوکيه شد

ــير گرچـــه  ــيم  کشورگـــشايي جنـــگ و درگيـــراردشـ  بـــود، اقـــدامات الزم را در جهـــت تحکـ

ي کـه گـشوده اسـت    ئـ  ناحيـه شـد کـه    آورد، و تا مطمئن نمي عمل مي هاي دولت خويش نيز به      پايه

يـار بـود و     بخـت نيـز بـا او        . جنـگ ديگـري بـرود        بـه  تـا کـرد     را رها نمـي     او وفادار است آن     کامالً به 

وجـود آورده      بـه  اوضـاع   بـه  داخلي و ناامنيهاي سالهاي اخير در کشور نسبت          هاينفرتي که جنگ  

ويـژه کـه هـوادارانش      بـه ؛عنوان يک نجاتبخش بنگرند   او به  شد که مردم کشور در      بود سبب مي  

او . سـاختند   مـي آميـز      مـشروعيتي تقـدس    شپراکندند و بـراي     اش مي    درباره ها  اسطوره  و ها  افسانه

شد که  کار سبب مي  و اين،کرد را صادر مي درنگ دستور نوسازي آن گشود بي   که مي  يهر شهر 

او بـا   . وي يـاري کننـد      بـرد اهـدافش بـه      او اميدوار و وفادار بماننـد و در پـيش           مردم بيش از حد به    

پـا   بـه خـواه اسـت و      کردنـد او پـدري نيـک        کرد کـه همگـان احـساس مـي          ئي رفتار مي    گونه  مردم به 

سـخن  . ميـان مـردم برگردانـد        است تا کشور را از ناامني برهاند و عدالت و سعادت را بـه              استهخ

 خــاطر برقــراري کــرد کــه او فقــط بــه جــا از خــدا و ديــن خــدايي بــود و چنــان وانمــود مــي او در همــه

قـدرت    سـلطه و   خواهـان  و   پـا خاسـته اسـت       بـه   و برقراري عدل و آوردن آرامـش        دين خدا  احکام

ــا تعلــق خــاطري بــه  هــاي او نيــز نــشان مــي  گذشــته. مــادي نيــست زنــدگي شخــصي  داد کــه او واقع

سـر کـه بـاالتر     در نامـۀ تـن  . کنـد بـراي سـعادت ايـران و ايرانيـان اسـت            خويش ندارد، و هرچه مي    

گفـت   نويـسد کـه اردشـير بابکـان مـي      مـي  مسعودي . خوانديم نيز اين موضوع بازتاب يافته است     

ــرا نخــستين عامــل فروپاشــي هــر      پادشــاه بايــد هــدف اول و آخــر   ش برقــراري عــدالت باشــد، زي

گفت که بدترين آفت کشورداري آن است که پادشاه  و مي. سلطنتي از ميان رفتِن عدالت است    

  ١.فضيلت و تدبير برگزيند مشاورانش را از ميان فرومايگانِ بي

 از نوابغ بـود ز  بود، در کشورداري ني روزگارعالوه برآنکه در کشورگيري از نوابغ    اردشير

 متون پهلوي دسترسي داشته است که به مسعودي .کوروش و داريوش داشت و شباهت بسيار به

  : چنين گفتش ضمن سخنرانيي کردگذار تاجچون نويسد که اردشير  مي

مــا اختــصاص داد، و مــا را  ســپاس و ســتايش بــاد خــدائي را کــه نعمتهــاي خــويش را بــه  

اطاعـت مـا      ر را رام مـا سـاخت، و بنـدگان را بـه            شو و کـ   مشمول عنايات خويش گرداند،   

مـا ارزانـي داشـته         و از نعمتهـائي کـه بـه        سـتائيم   مـي او را چنانکه شايـسته اسـت        . درآورد

 تالشمان را در راه برقراري عدالت ۀاي مردم بدانيد که ما هم. کنيم است قدرداني مي

                                                 
 .۱۱۱: نيز بنگريد کتاب التاج جاحظ. ۳۶۸ -۳۶۷/ ۱:  مروج الذهب-1
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نــدگان و حفـــظ  ب  بـــراي رعيــت و آبادســازي و رونـــق کــشور، و نيکــي بـــه    ايجــاد رفــاه  و 

. کار خواهيم بـرد  بار آمده است به يگانگي ملي و بازسازي خرابيهائي که در گذشته به       

داد رفتـار   عـدل و    دهم که بـا قـوي و ضـعيف و وضـيع و شـريف بـه                  شما اطمينان مي    من به 

نيکي  چنان به  کار خويش قرار خواهيم داد، وۀخواهيم کرد، و اجراي قانون را سرلوح

 پروردگــار يکتــا ۀاراد  کــه ســتايش شــما را برخــواهيم انگيخــت؛ و بــهعمــل خــواهيم کــرد

  ١.بودکارهائي که انجام خواهيم داد گواه صدق گفتارمان خواهد 

 نــشان  انجــام داد کوتــاه کــشورداريش    در مــدت  ي کــه اردشــير  اقــدامات عمرانــي بــسيار   

 عمــران و هبــه، داشــت مــيهــايش صــداقت داشــته، ايــران و ايرانــي را دوســت  گفتــه  کــه دردهــد مــي

 و  ،آباداني کشور عالقۀ وافر داشته و هدفش از تشکيل سلطنت ايجاد يک کـشور آبـاد و مقتـدر                  

ــراهم ــردم کــشور آوردن وســائل آســايش و آرامــش و ســعادت     ف ــوده اســت م  در بــسياري از او.  ب

از . اقدامات مهم عمراني زد و شهرهاي متعددي را بازسازي يـا بنـا کـرد                نواحي کشور دست به   

اندازۀ ايران داخلي براي اردشير اهميت داشـت،         بهپارۀ تن ايران بود و       نيز   رودان  ميانکه  آنجا  

 کـه بازمانـدۀ دوران    تيـسپون  کهـنِ  دجله در کنار شـهر   برکرانۀپس از تشکيل شاهنشاهي خويش      

بعـدها ۔در زمـان      ايـن شـهر    ٢.اردشير نـام گرفـت       بناي شهري نوين را نهاد که ويه       هخامنشي بود 

او در مناطق مختلـف کـشور چنـدين شـهر ديگـر         . پايتخت شاهنشاهي ساساني شد   ۔  روان  اَنَوشَە

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

مرکــز  نــشين در يــک روســتاي خــوزي . ناميــداردشــير  آبــاد  وِهــشتهارونــدرود را بازســازي کــرد 

در جـائي کـه      ).اکنـون اهـواز   (ناميـد   اردشـير   د  هرمـز  شـهر مهـم کـرده        يـک   را تبـديل بـه    خوزستان  

شـکل    نـامي کـه تـا امـروز بـه          (اردشير را بنا کـرد      بهمن اکنون آبادان و خرمشهر است شهر بندري      

نيز روستاي مرکـزي قبايـل عبـدالقيس    ۀ بخش شرقي عربستان  براي ادار .)بهمنشير مانده است  

او پـيش از اينهـا   ). اکنـون شـهر احـساء   (بـرآن نهـاد     اردشـير    فنيـاد يک شهر کرده نـام         تبديل به  را

                                                 
  .۲۶۷ -۲۶۶/ ۱ :مروج الذهب -١

ســلوکوس در نزديــک بابــل و بــر    . ود بنــا شــده بــ   برکرانــۀ ديگــِر دجلــه   در کنــار تيــسپون اردشــير  ويــه-2

دســت نيروهــاي اســکندر تخريــب شــده بــود، شــهر ســلوکيه را بنــا کــرد  هــاي شــهر مــاخوزه کــه بــه ويرانــه

در عهد اشکان، تيـسپون  ). کلي ويران کردند   به ۱۶۵ سال   لشکرکشيسلوکيه را نيز بعدها روميان در       (

را  ر ايــن شــهر را گــسترش داد و نــام آن اردشــي. در کنــار شــهر ســلوکيه بنــا گرديــد و پايتخــت ايــران شــد   

اردشير را که در دوران ساساني گسترش بسيار زيـادي پيـداکرد و مرکـز سـلطنت و           ويه. اردشير کرد   ويه

شـهرهاي   (»مـدائن کـسري   « گفتنـد، و     »بهرسـير «ادارات دولت ساساني بود، بعدها اعراب مـسلمان         

  .نام دادند) خسرو
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برآنهـا نهـاده   اردشير و اردشـيرخوره    رام کرده نامهاي بازسازي فسا و گَور در پارس را        شهرهاي

 بـود جملـه    کرمـان از آن اردشـير   ويـه کـه  نيز بنا يا بازسازي کـرد        اردشير چندين شهر ديگر را   . بود

 از ديگــر اقــدامات او نوســازي .) مانــده اســتبهرســير/ هرشــيرشــکل ب ايــن نــام نيــز تــا کنــون بــه (

هاي کهن شاهنشاهي در زمان اردشير نوسـازي          جاده. شهرهاي بلخ و مرو و هرات و زرنگ بود        

هـا زده شـد تـا رفـت و آمـد کاروانهـاي             هـاي سـِر گـذر جـاده         شد، پلهاي بسياري بر روي رودخانه     

  . بازرگاني آسان گردد

سـازي ملـت درسـر داشـت در           براي آبادسازي کـشور و خوشـبخت      شور و شوقي که اردشير      

  . حدي بود که توصيفش ممکن نيست

  اصالحات ديني اردشير بابکان. ۵

عنـوان يـک رهبـر دينـي درصـدد برآمـد کـه بـا          العاده کاردان بـود، بـه    فوقمرديکه  اردشير  

هم آميـزد و ديـن واحـد          هد و ب   مذاهب ايراني را در يک بوته گرد آور          رسمي کردن دين مزدايسنَە   

او دســتگاه دينــي ايــران را ســازماندهي کــرده تحــت نظــارت    . کنــد ايــران برقــرار و فراگيــر را در

واسـطۀ دسـتگاه دينـي بـر همـۀ شـئون کـشور مـسلط نمـود و                 همستقيم دولت درآورد، و دولـت را بـ        

فرزنـد   رابطـۀ   شـباهت بـه    ميان آحاد رعيت بـا دولـت چنـان رابطـۀ مـستحکمي ايجـاد کـرد کـه بـي                    

او کـه  .  سياستش را برمبناي عقائد ديني بنا کرد و دين را اسـاس دولـت قـرار داد                  او .پدر نبود   به

دار بــود عقيـده داشــت کــه هـدف از رفتــار انـساني در ايــن دنيـا بايــد رســيدن      فقيهـي ســخت ديـن  

 گـردد؛ و   و اين امر فقط از راه اجراي احکام شرعي ميسر مـي          ،اخروي باشد  سعادت دنيوي و    به

خداپرســـتي و  د کـــه همـــۀ مـــردم بـــههـــائي را در کـــشور پديـــد آور وظيفـــۀ دولـــت آنـــست کـــه زمينـــه

خوشـبختي   به پيروي کنند تا  اخالق نيک برآمده از تعاليم زرتشتآور شوند و از    داري روي   دين

  .  برسندهمگاني

ــستين         ــه در نخـ ــان، چنانکـ ــير بابکـ ــي اردشـ ــۀ سياسـ ــت در نظريـ ــشکيل حکومـ ــدف از تـ هـ

 گفته بود، برقراري نظم و امنيت در جامعه، مبـارزه بـا مفاسـد و کجيهـا و نـشر                     ش خوي سخنراني

، دانـست  مـي  نيازمند قدرت فائقه  راو چون مبارزه با کجي و نشر راستي . بودفضايل و راستيها    

حاکميت سياسي دانست که  او مي اما  . کرد  ميضرورت پيدا   نظر او    تشکيل حاکميت سياسي به   

ادر نخواهــد بــود کــه عــدالت و اصــول اخالقــي را در جامعــه برقــرار کنــد؛  بــدون پــشتوانۀ دينــي قــ

پــشتوانۀ يــک قــدرت فائقــه در جامعــه برقــرار    همچنانکــه تعــاليم دينــي و اصــول اخالقــي نيــز بــي  

 اســت و در راه بــرآوردن اميــال نفــساني خــويش جــو نخواهــد شــد؛ زيــرا بــشر ذاتًــا آزمنــد و برتــري
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 دارد و هـا بـازمي   چيـزي کـه بـشر را از ارتکـاب ناشايـسته     ر او نظ به. زند هر ناشايستي مي    دست به 

آورد تعــاليم   و آزمنــدي انــسان را تحــت کنتــرل درمــي يخــواه خــصايص افــزون اميــال نفــساني و

آن بـا مفاسـد    ديني است که بايد همچـون مهـاري در دسـت قـدرت فائقـه باشـد، و بـا تمـسک بـه                  

وري بــه نقــل از متــون   و ابــن قتيبــه ديــناســاس نظريــۀ سياســي اردشــير را مــسعودي . مبــارزه کنــد

  :اند پهلوي چنين آورده

 ۀشــالودديــن . نيــاز نتوانــد شــد  از ديگــري بــيکــدام هــيچديــن و دولــت دو همزادنــد کــه  

 نداشــته باشــد فــرو خواهــد  شــالودهايــن يــک اگــر  . دولــت اســت و دولــت نگهبــان ديــن 

  ١. خواهد رفت از ميانيک اگر نگاهبان نداشته باشد و آن ريخت،

از حمايـت همگـاني و    توانـد     ق از ايـن نظريـه آنـست کـه فقـط حکـومتي مـي               مفهوم يک شـِ   

تعـاليم ديـن و مجـري احکـام شـرع باشـد؛ و شـق                   کـه متکـي بـه      ثبات و استحکام برخـوردار گـردد      

زير چتـر يـک حاکميـت مقتـدر در جامعـه          اين مفهوم است که اجراي احکام شرع در         ديگرش به 

 برافتـادن شاهنـشاهي   بـۀ آشـفتگي عقيـدتي و تعـدد مـذهبي پـس از               رجت. پذير خواهد بود    امکان

آمدن اردشير بابکان سبب شده بود که اردشير اين نظريه را اتخـاذ کنـد و    هخامنشي تا روي کار 

 و دولــت بخــش  همگــانيِ وحــدتدر راه پيــاده کــردن آن کمــر همــت بربنــدد و بــا تکيــه بــرآن ديــن

  . را در کشور برقرار سازدمقتدر

ايجـاد ديـن   کـرد،   طلـب روم تهديـد مـي     توسعهامپراتوري ايران را  کهوم مسيحي   در سدۀ س  

توانـست    تنهـا چيـزي کـه مـي       . بـراي ايـران يـک ضـرورت تـاريخي بـود           بخش    همگاني و وحدت  

ــر و       عــصبيت و دوام وحــدت ملــي و  ــدئولوژي فراگي ــد اتخــاذ اي ــستگي قــومي را تــضمين کن همب

 اوريۀ اردشـير بابکـان حـدود يـک سـده پـس از               اهميت نظ .  در کشور بود   دينيبرقراري وحدت   

 ديـن مـسيح را در سراسـر امپراتـوري رسـميت      بيزانـت آشکار گرديد؛ و آن زمـاني بـود کـه دولـت       

 روم ايــن اه دولتــيگدســتجانبــۀ  مايــت همــه از ح مــسيحيجهــادگرانشــدن   برخــوردار، وبخــشيد

ير بـود کـه وحـدت دينـي         اگرنه سياست حکيمانۀ اردشـ     يک دين سياسي تبديل کرد؛ و       دين را به  

چــه بــسا شــد کــه  ئــي مواجــه مــي ، ايــران در ســدۀ چهــارم بــا فاجعــهه بــودرا در کــشور برقــرار ســاخت

  .خطرش کمتر از فاجعۀ اسکندر نبود

سـاز بـود    همان انـدازه بـراي ايـران سرنوشـت     ظهور اردشير بابکان در سدۀ سوم مسيحي به  

ديـن    برسـر کـار آمـد و       بابکـان که اردشـير     زماني. م  داريوش در سدۀ ششم پ     که ظهور کوروش و   

يــک ســده تــا رســميت يــافتن ديــن   را رســميت بخــشيد، هنــوز مــدت زمــاني نزديــک بــه  مزدايــسنَە

                                                 
  .۶۷/ ۱: بارعيون االخ. ۲۷۲/ ۱ :مروج الذهب -١
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زمان نيز دين مسيح بدون سرپرستي روميـان در   مسيح در امپراتوري روم باقي بود؛ ولي در همين        

 و اگر نه تالش اردشـير بـراي   ؛ خاورميانه در حال گسترش بود     خورده در    جماعاتِ سرکوب  ميان

ر خوزســتان و زودي د توانــست بــه بــود، ديــن پرکــشش مــسيحيت مــي   مــي  احيــاي ديــن مزدايــسنَە

کـه در    گسترش يابد وآنگاه در آينده وقتي      رودان در ميان جماعات سامي و آرامي و خوزي          ميان

د کـه مـشروعيتش      را هوادار يک دولت بيگانه ساز      هشد هاي مسيحي   يافت توده   روم رسميت مي  

توان حدس زد که چـه برسـر    در چنين وضعيتي مي.  ناشي شده بودجديد و پرکشش دين    يک از

  و  رومـي بـر روي ايـران گـشوده بـود           کشورگـشايانِ ويژه که از ديربـاز چـشم طمـع            آمد، به   ايران مي 

  .ايران بازنايستادند گاه از تالش براي دستيابي به چنانکه ديديم هيچ

بـيش از    و در خـالل      ،رعين اينکه نگهبان پرقدرتي براي هستي ايـران بـود         دولت پارتيان د  

مــرز و بــوم مــا را يکــي پــس از   همــۀ تالشــهاي روميــان نيرومنــد بــراي دســت انــدازي بــه  ســال۱۵۰ْ

ديگري با شکست مواجه ساخت، داراي يک نظام سياسي منسجم و متمرکز نبود و تـوان آن را        

ــران را تق    ــه  ويــت نداشــت کــه هويــت فرهنگــي اي ــد   و تمــدن ايرانــي را ب . شــکوه گذشــته برگردانَ

 از بسياري جهات آنچنان آزادمـنش بودنـد کـه حتـي در برابـر زبـان و عـادات يونانيـان             ها  اشک

دانـستند و     دادند، و از اين هـم فراتـر زبـان يونـاني مـي               گونه حساسيتي نشان نمي     مقيم ايران هيچ  

دادنـد، و حتـي گويـا         در دامن خـويش پـرورش مـي       يونانياني که تحصيلکرده يا هنرمند بودند را        

براي شاهنشاهان يک کشوري چـون ايـران بـا آن           . کردند   يوناني را مطالعه مي     داستانهاي متون

هـاي فرهنگـي خـويش        هاي فرهنگي ژرف و با آن پيـشينۀ تـاريخي باشـکوه، تکيـه بـر ريـشه                   ريشه

که فرهنگ و تمدن شان نبود يا در توانيک ضرورت حتمي بود؛ ولي اشکها درصدد آن نبودند 

ئي بودند و جز اين   همۀ اشکان درآخرين تحليل سربازان شايسته     . ايراني را رشد و توسعه دهند     

دانست که يک قوم زماني شايستۀ سروري  ولي اردشير بابکان مي. هيچ مزيت ديگري نداشتند 

وســيله  آن و بــهشـود کــه ارزشــهاي فرهنگـي و هويــت تـاريخيش را تبليــغ و تقويــت کنـد      کـردن مــي 

ترين عاملي که يک ملت  دانست که مهم اردشير مي. پيوندهاي يگانگي ملي را مستحکم سازد

همـين خـاطر هـم بيـشترين همـت       دهد وحدت ديني است، و به   پيوند مي  هم طرزي استوار به    را به 

  .گرفت و موفق هم شد کار خويش را در راه ايجاد وحدت ديني کشور به

نيــز مثــل همــۀ عناصــر فرهنــگ ايــران ديــن ايرانــي نــشاهي هخامنــشي پــس از برافتــادن شاه

 .انسجام و يکپارچگي خـود را از دسـت داد  شد و ها    هِلِني ه توسط شد  ريزي  شامل تصفيۀ برنامه  

در هر ناحيه از ايران مذهبي شکل مرور زمان   به،غياب يک دستگاه ديني متشکل دردرنتيجه، 

 آداب و رسـومي متـداول شـد کـه           بـود، و در هرمـذهب     گرفت که با مذهب نواحي ديگر متفاوت        
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. پنداشـتند   وجدان جمعي خويش حفظ کرده بودنـد و تعـاليم زرتـشت مـي              اقوام کهن ايراني در   

چونکـه بنـابر    . زرتـشت بـود     تنها وجه مشترک مذاهب ايراني در اين دوران انتساب همۀ آنها به           

هاي اوستا را از ميان برده  دوني نسخهروايات سنتي ايران که مايه در حقيقت دارد، اسکندر مق

بـود، و رهبـران ديـن ايرانـي در هرناحيـه      مانده  تعاليم اصلي زرتشت در ميان مردم   اندکي از  بود

بـا توجــه  . دادنــد برداشـتهاي مــذهبي خودشـان را تحــت نـام تعــاليم زرتـشت در جامعــه رواج مـي     

 ايران داشتند، در هرناحيـه يکـي       تأثيري که هرکدام از ايزدان کهن ايراني در نواحي مختلف           به

مهر در مرحلـۀ نخـست       ايزد سيستاناز اين ايزدان از تقدس برتر برخوردار شد؛ چنانکه مثالً در            

مقام خداي  به زُروان پتوکَە ايزد  در کَت . دين مسلط مردم شد    ميتراييآئين  تقدس قرار گرفت و     

ــه    تــرين روزگارهــا   کــه از قــديم  در آذربايجــان.برتــر دســت يافــت   ــر داشــتند و ب  آئــين پرســتش آتَ

 ايـن   داشـتند، » آذرپائيگـان «يـا   » آتَرپاتيکـان «سبب هـم بخـشي از قبايـل ايـن منطقـه لقـب                 همين

داد و مورد پرسـتش قـرار         بود که هستۀ اصلي دين را تشکيل مي       ) آتَر(آذر   برتري مخصوص ايزد  

دسـت   مقـام اول پرسـتش را بـه     اَنـاهيتَە  تـر بـود ايـزد    آب  در بيـشتر منـاطق ايـران کـه کـم      .گرفت  مي

ئــي  گونــه پرســتي بــه  آذرپرســتي، ميتراپرســتي و اَنــاهيتَە  .  انتــشار يافــت مــذهب ناهيــدي آورد و 

خـداي برتـر و آفريـدگار و پروردگـار يکتـا       آئـين     شدند و اهـورمزدا در هرسـه        مزداپرستي تلقي مي  

 .شـدند   تقدس داشـتند و سـتوده مـي         و  و آذر تَجلّيات ذات پروردگار بودند       بود، و ميتر و اَناهيتَە    

  .دور بودند ولي همۀ اينها از تعاليم اصلي زرتشت به

ترين افـراد طبقـۀ رهبـران دينـي سـنتي         پايه   عهد پارتيان نوادگان دون    رهبران ديني ايرانيانِ  

مراکز   رهيده بودند و با اطالعات اندکي که درهِلِنيتيغ  اهميت بودنشان از کم بودند که در اثر  

ــهينــي دوران هخامنــشي  د ــه فراگرفت ــه   و ســينه ب ــاره     ســينه ب فرزندانــشان منتقــل کــرده بودنــد، دوب

 ولــي چــون بــا زبــان گــاتَە و اوســتا آشــنا  ؛دســتگاه دينــي هرناحيــه از کــشور را ســر و ســامان دادنــد 

هرحيـث از   شـان را اسـاس قـرار دهنـد و بـه      خودهـاي  آن نداشـتند کـه دانـسته    ئـي جـز    نبودند چاره 

 هم مثل ديگر گروههاي بشري داخـل فـالت ايـران          شاهان پارتي .  پاسداري کنند    يسنَەدين مزدا 

يـک    رسـميت بخـشيدن بـه       کردنـد و در بـه       يـي پيـروي مـي     اويژه از مـذهب ميتر      از مذاهب محلي به   

  .دادند ئي نشان نمي  چندان عالقه و تشکيل دين فراگيِر ايراني  مذهب خاص مزدايسنَە

تعبيــري يــک نهــضت سراســري بــراي  وســط اردشــير بابکــان، بــهتــشکيل دولــت ساســاني ت

اردشير بابکان تقويـت ديـن      . تمدني کهن ايراني بود    هاي فرهنگي   ريشه  خويش و به    بازگشت به 

 زرتشتي را با هر مـذهبي کـه         فقيهاناين منظور     او به .  را اساس برنامۀ خويش قرار داد        مزدايسنَە

ي را تحـت نظـم و ضـابطۀ محکمـي درآورد، و بـراي               داشتند تحت حمايت گرفت، دسـتگاه دينـ       
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کـشور   تـاريخِ    بـار در    او بـراي نخـستين    . ئـي ابـداع کـرد       يافتـه   دستگاه ديني سلسله مراتب سـازمان     

 سر هيربد تَنزمان   ترين فقيه کشور را که در آن        وجود آورد و بلندپايه     مقام رياست عاليۀ دين را به     

ن   . معاونـت او گماشـت       را به  رسامهيربد اَب بود در رأس آن قرارداد و        ر اهـل تپورسـتان        هيربـد تـَ سـ

ربد ، و هي)آيد اش برمي چنانکه از نامه (و ظاهرا از خاندان سلطنتي آن سرزمين بود) مازندران(

نويـسد کـه    مـسعودي مـي  .  بـود اَبرسام اهل پارس و شايد از وابـستگان خانـداني اردشـير بابکـان       

 او ؛زيـست  س از خانـدان حکـومتگر پـارتي بـود کـه در پـارس مـي          شـنا  سـر مـردي پارسـا و ديـن          تَن

گران را در سراسر ايران پراکند  تبليغ دربارۀ روي کارآمدن اردشير بابکان پيشگوييهائي کرد، و

کـرد؛ و جـزوات بـسياري دربـارۀ سياسـت و کـشورداري و مـسائل دينـي                     و براي اردشير تبليغ مـي     

  ١.رشتۀ تحرير درآورده بود به

کــه خــود اردشــير زنــده بــود، گرچــه يکــي از مؤبــدان در منــصب رياســت دســتگاه   يتــا زمــان

مثابۀ پـدر     تعبيري به    رياست دستگاه ديني در دست شخص اردشير بود که به          ديني بود، درعملْ  

ــاهتي تحــت تنظــيم و    . شــد مرجــع احکــام شــرعي تلقــي مــي     ديــن و ــسله مراتــب فق ــده سل  در آين

ــده ــد  قاعـ ــدي درآورده شـ ــه  ؛بنـ ــان کـ ــان« فقيهـ ــي »مگوگـ ــده مـ ــه   ناميـ ــدند بـ ــايز   شـ دو طيـــف متمـ

اول و دومــي  اولــي فقهـاي طـراز  . بنـدي شـدند کــه اولـي مؤبـدان بودنــد و دومـي هيربـدان       تقـسيم 

مقـــامي کـــه در رأس دســـتگاه دينـــي قـــرار داشـــت    بودنـــد، و  فقهـــاي طـــراز دوم ديـــن مزدايـــسنَە 

شـمار     بـه  شـرع و مرجـع اعـالي      کـه اردشـير زنـده بـود شـخص ا            تـا وقتـي   . مؤبد لقـب يافـت     مؤبدان

در هرکدام از مراکز استانها يک مؤبد . مجري ارادۀ او بود  مشاور او و و مؤبدان مؤبد،رفت مي

 اردشــير در جامعــه بــود و بــر دســتگاه دينــي و قــضايي  دينــيانتــصابي وجــود داشــت کــه نماينــدۀ  

  . استان بودحکم امام جمعه و قاضي القضات کرد و بزبان امروزي در استان نظارت مي

را   مراکز استانها آذرگاههاي جديدي بنا شد که توليت آن         پايتخت و  به فرمان اردشير، در   

. کردنـد   هيربد در هرکدام از آنها خدمت مـي        ئي  دستهمؤبدان مؤبد هر استان برعهده داشت؛ و        

و  اســتان بــود و توســط مؤبــدان دينــيمثابــۀ حــوزۀ  در کنــار هــر آذرگــاه يــک مدرســه بنــا شــد کــه بــه

 دادورزکردنـد در آينـده هيربـد و           که در ايـن مـدارس تحـصيل مـي            کساني .شد  هيربدان اداره مي  

پردرآمــدي کــه هــاي  فرمــان اردشــير موقوفــه بــه. شــدند ، و در مراحــل بــاالتري مؤبــد مــي )قاضــي(

هاي ادارۀ  کنندۀ هزينه  تأمينتا نهاده شد    آذرگاهها در اختيار    عبارت از زمينهاي کشاورزي بود    

ــاآذرگ ــدگي      اههــ ــۀ زنــ ــأمين هزينــ ــدارس و تــ ــدان و ادارۀ مــ ــدان و هيربــ ــدگي مؤبــ ــذران زنــ  و گــ

  .باشدآموزان کشور  دانش

                                                 
  .۱۰۳ :التنبيه واالشراف -١
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هـاي   چونکه متن مورد اتفاقي از اوسـتا در دسـت محافـل دينـي کـشور نبـود، وجـود نـسخه                

 بــراي از ميــان بــردن  ؛انجاميــد مــي و درنتيجــه اخــتالف مــذهبي  مــذهبهاتعــدد  متعــدد اوســتا بــه 

هــاي  ســر بــرآن شــد کــه نــسخه   مــذهبي و برقــرار کــردن يــک وحــدت دينــي، مؤبــد تَــن اختالفهــاي

 تدوين کند و در اختيار مؤبـدان و مـدارس           شکل کتاب واحدي     به آوري و   پراکندۀ اوستا را جمع   

 در کتـابي از   بار در زمـان داريـوش بـزرگ           بنابر روايتهاي سنتي، اوستا نخستين    . ديني قرار دهد  

در اينکه متن   . وديعه نهاده شد    ۀ استخر به  خان   و در گنج   ط زر تحرير شد   خ  پوست گاو به  برگهاي  

هــاي برخــي   اوســتا در زمــان هخامنــشيان کتــاب بــسيار بزرگــي بــوده اســت روايتهــائي از نوشــته     

نـام هِرميـپ کـه اهـل ازميـر بـوده و در سـدۀ                 مثال يکي از آنهـا بـه      . مورخان يوناني در دست است    

هـايش نوشـته کـه زرتـشت تعـاليم آئـين خـويش را در دو ميليـون                     هزيسته، بنابر شـنيد     م مي   سوم پ 

هـزار  ١٢گويـد اوسـتا بـر         ايـن روايـت بـا روايـت ايرانـي کـه مـي              ١.نظـم درآورده اسـت      بيت شعر به  

  .برگ از پوست گاو تحرير شده بوده همخواني دارد

ر گرچه براي تأييد روايت تدوين اوسـتا در عهـد داريـوش بـزرگ امـروزه اسـناد تـاريخي د                    

توانـد     مـي   شفاهي که سينه بـه سـينه نـزد ايرانيـان مانـده بـوده اسـت                 دست نيست، اما اين روايتِ    

درســت باشــد؛ زيــرا بخــش قابــل تــوجهي از مجموعــۀ قــوانين مــدون ايــران در عهــد هخامنــشي     

ديگر مـذاهب   را مغان براساس تعاليم زرتشت و) قوانين جزايي و مدني    احکام فقهي متعلق به   (

شود   که اکنون ونديداد ناميده مي    ) قانون بزرگ ( کتاب گُوندداتَە    .اند  کرده بوده ايراني تدوين   

يادگــاري از آن دوران اســت کــه در زمــان پارتيــان و ساســانيان همــراه بــا دســتکاريهاي بــسياري     

شـده در زمـان داريـوش را درآن     بازتدوين شد؛ ولي هنوز اندکي از بخـش اصـلي قـوانين تـدوين       

در  اوسـتا     نـسخۀ اصـلي    وديعـه نهـاده شـدن        بـه  .)آن اشـاره کـرديم      ي خود به  و درجا  (توان ديد   مي

تواند درست باشد؛ زيرا بنـائي کـه اکنـون کعبـۀ               استخر نيز مي   ۀخان  گنجدر  زمان داريوش بزرگ    

 واقع شده   در برابر آرامگاههاي شاهنشاهان هخامنشي در نقش رستم       شود و     زرتشت ناميده مي  

ئي برخوردار بوده، و در عهـد ساسـاني نيـز يـک نـسخه از                  ويژهاست، در تاريخ پارس از تقدس       

نيــز در کنــار مجموعــۀ کــاخ  پاســارگاد در . وديعــه نهــاده شــده بــوده اســت  اوســتا در ايــن محــل بــه 

 بــر روي برخــي از .کــورش بــزرگ چنــين بنــائي وجــود داشــته کــه هنــوز بقايــاي آن پابرجــا اســت  

. شود  تصوير اين بنا ديده مي اهنشاهي پارت دوران ش  شهرياران پارسي جامانده از     هاي به   سکه

 پـذيرفت تـوان     مـي . انـد   آن واقـف بـوده       نه آذرگاه بلکه مکان مقدسي بوده که پارسيان به         اين بنا 

  داريـوش بـزرگ   کـوروش بـزرگ و  دسـتور  بـه  اساسـا  دو بناي مشابه در پاسارگاد و اسـتخر که اين  

                                                 
 .۵۹:  تاريخ ماد-1
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 سـاخته شـده بـوده و        ر ورقهاي پوسـتي   شده ب   ي نوشته  نسخۀ اوستا   صندِق حاويِ  براي نگهداري 

  .شده است تقدس آن از همينجا ناشي مي

آوري   و بعدها در عهـد شـاپور دوم جمـع    بابکانچندين بخش از اوستا که در عهد اردشير     

 و گـشت   هخامنـشي بـازمي   مـاد و     روزگـار   به  تأليف آنها  متوني بود که  محفوظات مؤبدان از    شد،  

هـاي    ي از سروده  بخششناسان؛    اتفاق زرتشت  بنابر   »گاتَە« .وددر زمان پارتيان بازتدوين شده ب     

دوران دور تـاريخ      هـا بـه       يـسنَە . بازماندۀ عهد شخص زرتشت اسـت     رو    شخص زرتشت، و از اين    

ــنونديــداد و يــشتهاتعلــق داشــت، و  در زمــان داريــوش و خــشيارشا  احتمــال بــسيار بــهدِِهــشن   و ب 

چنانکه در جـاي خـود گفتـيم۔        -اوستا شامل يشتها    بخش اساطيري   . ه است تدوين شده بود  باز

بينــي  دِِهــشن جهــان بــن. يقــين در زمــان هوخــشتره تــدوين شــده بــوده اســت   احتمــال قريــب بــه  بــه

ديدگاه دين   را از ) معاد(، و فرجام بشر     )مبدا(انسان   بود مسائل خلقت جهان و    باستان  ايرانيان  

هــاي تــاريخي اقــوام ايرانــي را بــازگويي   ؛ يــشتها اســاطير دينــي بــود کــه خــاطره  کــرد بررســي مــي

 ونديــداداعمــال عبــادي در مراســم دينــي بــود؛ و  هــا مجموعــۀ دعاهــا و نيايــشها و  کــرد؛ يــسنَە مــي

 مجموعــۀ قــوانين مــدني و کــه در زمــان ساســاني بــا اضــافات نــويني بازتــدوين شــد    ) گُونــدداتَە(

  ١.است  مبتني بر احکام شرعيجزايي

قانوني در زمان داريـوش و خـشيارشا در مجلـدات            ون ديني و  در اينکه بخشهاي اصلي مت    

داريـوش بـزرگ   . توانـد ترديـد کنـد    گر تاريخ نمي  شده باشد، مطالعه يا بازتدوين  منظمي تدوين 

 بـر   »آريـايي «زبـان     دسـتور او بـه      سـند بغـستان بـه       از هـائي   نـسخه در کتيبۀ بغستان تصريح کرده کـه        

ته شـده اسـت؛ و ايـن تـصريح چنـان اسـت کـه زبـان          نوشـ )چـرم گـاو و پوسـت آهـو    (چرم و پوسـت     

توان احتمال داد که  مي. آن نگاشته شده است    بغستان به  سنگنبشۀ که   بوده زبانيآريايي غير از    

 شده بـوده و در زمـان        نوشتهبا آن   در زمان هوخشتر     اوستاي بوده که     کهن زبان آريايي همان زبان   

آن زبان هم نوشته شده بـوده تـا        سند بغستان به   ازهائي    نسخهداريوش داراي تقدس بوده، و لذا       

هــم اينکــه داريــوش بــزرگ سنگنبــشتۀ خــويش را      . حفــظ گــردد ) اوســتا(در کنــار متــون دينــي   

تحريـر کـرده بـوده،    بر چـرم و پوسـت    آريايي زبانِ به را اش نسخه  يک پارسي نگاشته و   گويشِ  به

بـرد، در عهـد     نـام مـي  »زبـان آريـايي  «عنـوان   خود نشانگر اين حقيقت است که آنچه او از آن به 

                                                 
رسد که ونديداد اثر بـسياري بـر          نظر مي   هاي دوم و سوم هجري که فقه اسالمي تدوين شد، به             در سده  -1

کــه » توضــيح المــسائل«در کتابهــاي موســوم بــه  . مؤلفــان فقــه در نحــوۀ تــدوين احکــام فقهــي داشــت  

چــشم  نويــسند نيــز يادگــار بــارزِ ايــن اثــر بــه   روي دســت يکــديگر مــيهــا اســت کــه از فقهــاي شــيعه ســده

  .خورد مي
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  داراي کـه   ولـي حتمـا کـساني     .  فالت ايـران ناشـناخته بـوده اسـت         غربهخامنشي براي ايرانيان    

 که زبان متـون کهـن ايرانـي    پذيرفتتوان  اند، و مي  از آن اطالع داشتهاند  بودهتحصيالت ديني   

ر حملـۀ اسـکندر نيـز دور از    حديث سوزانده شدن ايـن متـون د  .  بوده است»زبان آريايي «همان  

د تـا چيـزي از      آتـش کـشيده شـ       فرمان او کتابهاي ايران به       شکي نيست که به    . نيست خرد پذيرش

خـودش را خـدا کنـد و مـورد پرسـتش قـرار         کـه   خواسـت     زيـرا او مـي    . فرهنگ ايراني برجا نمانَـد    

پـس الزم بـود کـه    . در ايـران خـدا شـود   کـه   توانست    ماند او نمي    اگر دين ايراني پابرجا مي    . دهد

نامه آمـده   راج  اردوينخسِتدر بخش  . همۀ عناصر دين ايراني از مادي و معنوي را از بين ببرد           

ريـزي و تخريـب        ايران گذاشت و کشتار و خون      بهخويي پا    که اسکندر با دنيائي توحش و درنده      

 را کـــه در  کـــرد، اوســـتاکـــشتارسراســـري را بـــا خـــود آورد، شـــهرهاي ايـــران را ويـــران و مـــردم را 

شد سوزاند، داوران و هيربدان و مؤبدان و رهبران ديني و خردمندان  خانۀ استخر حفظ مي  گنج

  .عام کرد و کينه و نفرت پراکند وران را قتل و انديشه

 انـد،   تأييد کرده   معاصِر او  نويسندگان يوناني را  اين گذشته چونکه شهرسوزي اسکندر       از

آتـش کـشيده شـده لـذا      وسـيلۀ اسـکندر بـه    شده که به    ي مي چنين متوني چون در جاهائي نگهدار     

. سـوزي او از ميـان رفتـه اسـت           آتـش  آن دسترسي نداشته تا تَعمـدا از بـين ببـرد نيـز در               هرچه او به  

کنـد؛   فرمان اسکندر را يک دليل ديگري نيز تأييد مـي  حديث سوزانده شدن کتابهاي ايراني به     

پژوهــان يونــاني پــس از اســکندر  دســت دانــش زمــان بــه ي آنکــدام از متــون ايرانــ و آن اينکــه هــيچ

کـه مـا    در حـالي  . ميـان آورنـد     نيفتاد تا دربـارۀ آنهـا در آينـده چيـزي بنويـسند و سـخني از آنهـا بـه                    

هـــاي کـــساني چـــون اســـخيليوس و  زمـــان کتابهـــا و نوشـــته ترديــد نـــداريم کـــه يونانيـــان کـــه در آن 

 خوانده بودند، عالقه داشتند تا دربارۀ اين کشور  را و ديگرانهيرودوت و افالطون و گزينوفون  

ــه بــوده تحقيــق کننــد     يــي کــه آن  افــسانه ــد قــدما را برانگيخت اگــر اســکندر چيــزي از   . همــه تمجي

مــا   توســط يونانيــان بعــدي بــههــا از آنهــائي ترجمــهکتابهــاي ايرانيــان را بــاقي گذاشــته بــود حتمــا 

  .رسيد مي

ــن  ــر و دســتي پــس از آنکــه اوســتا را تَ کردنــد،فرمــان اردشــير بابکــان بازتــدوين  بــهارانش س  

کننـد تـا کـل مـتن اوسـتا در       اردشير مقرر کرد کـه هـر دسـته از مؤبـدان بخـشهائي از اوسـتا را ازبـر               

زمـان در اثـر تحـولي کـه درطـي قـرون متمـادي در              چونکـه در آن   . هاي مغـان محفـوظ بمانـد        سينه

کـردن   زبان رايج مردم ايران نبود، و ازبر ) ييريازبان آ (زبان ايراني پديد آمده بود، زبان اوستا        

حــسِب موضــوع۔  ۔بــهرا  منظــور حفــظ کــردن همــۀ اوســتا آن آن نيــز بــراي مؤبــدان دشــوار بــود، بــه

سک  تقـسيم کردنـد و حفـظ    ) نسخه(نَسک چندين   به تـا   ئـي از مؤبـدان سـپردند،    دسـته   را بـه هـر نـَ
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 مـسعودي دربـارۀ     ١. از مؤبـدان محفـوظ بمانـد       ئـي   هاي مجموعـه    ترتيب همۀ اوستا در سينه      اين  به

  : چنين نوشته استي تدوين شده در عهد ساسانياوستا

الفبــاي ايــن کتــاب شــصت حــرف اســت، و در هــيچ زبــاني ايــن تعــداد از حــروف الفبــا    

 و نتوانـد آورد را   آنزباني آورد کـه کـسي شـبيه        زرتشت اين کتاب را به     ….وجود ندارد 

دوازده هــزار صــفحه  ايــن کتــاب را در  او…. کــردنتوانــددرک را   آن مــرادژرفــاي کـسي 

شــرائع و  وعيــد و امــر و نهــي و موضــوعات ديگــر از  خــط زر نوشــت، و شــامل وعــد و  بــه

 بـر  )داريـوش سـوم  (شته شـدن دارا پـور دارا    و کـ   شـاهان تـا زمـان اسـکندر       . عبادات بـود  

سپرده آتش   اين کتاب را بهنسکهاي اسکندر   سپس. کردند  اساس اين کتاب عمل مي    

  ٢.سوزاند

 آنهـا پديـد آورد کـه زبـان           در ميـان   دشوارفهم بودن زبان اوستا براي مؤبدان اين عقيـده را         

بـر  .  اسـت  بـوده فـرود آمـده  زرتـشت  دلِ  بر غيب از  است کهياوستا نه زبان مردم دنيا بلکه کالم      

ب و محرمــات و گناهــان محــسۀهمــه کــس در زمــر  آمــوزش زبــان اوســتا بــه ،اســاس همــين عقيــده

انتشار اين عقيده در ميان عـوام سـبب شـد کـه            . کردند  ميمغان و پاکان تدريس       شد و فقط به     مي

 و ديـن  و حافظـان علـوم      زرتـشت باور آنها عالمان حقيقي کـالم         عوام براي حافظان اوستا، که به     

  .هاي آنها را حکم خدا تلقي کنند  خاصي قائل شوند و گفتهاحترامرفتند،  شمار مي پاکان به

کـرد و جـرائم و جنايـات     جزايي را تعاليم ديني معـين مـي     ز آنجا که اساس قوانين مدني و      ا

 در عين حال دستگاه قضايي نيـز        ؤبدانمشد، دستگاه     احکام شرعي تلقي مي    مثابۀ تخطي از   هب

قـضاوت در   . بـود  مؤبـدان مؤبـد      رياست دسـتگاه دينـي و دسـتگاه قـضايي کـشور در دسـت              . بود

حسب مراتبشان در مقامهاي مختلف قـضايي انجـام           اختيار فقها بود که به    شهرها و روستاها در     

را احکـام     رفتنـد، کـه اسـاس آن        شـمار مـي      مراجـع فتواهـاي قـضايي بـه        مؤبدان. کردند  وظيفه مي 

  .داد تشکيل مي)  کتابنَصّ: يعني(فقهي مندرج در اوستا 

بــاالترين مقــام   :بــودئــي کــه اردشــير تــشکيل داد داراي مراتبــي    گونــه دســتگاه فقــاهتي بــه 

؛ پـس از او مؤبـدان   شـد   کـه نماينـدۀ شاهنـشاه شـمرده مـي      مؤبدان مؤبد بـود  فقاهتي در هر استان   

اينهـا عـالوه بـر    . احکـام شـرعي آشـنا بودنـد      که تحصيالت عاليۀ ديني داشتند و به  فقهائييعني  

ايي را نيز تدريس متون ديني در مدارس و توليت امور ديني در جامعه رياست دستگاههاي قض

وظيفـۀ  . مرتبـۀ مؤبـدي نرسـيده بودنـد     هنـوز بـه  کـه   پـس از آن هيربـدان بودنـد         .در اختيار داشـتند   

                                                 
  .۲۵۳/ ۱ :مروج الذهب -١

  .۲۵۳-۲۵۲: همان -٢
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 و نيـز    ،قربانيها هيربدان ادارۀ آذرگاه، پيشنمازي و رهبري مؤمنان در مراسم عبادي و نيايشها و            

  . داوري در مرافعات مدني و جزايي بود قضاوت و

ماننـد را تـشکيل داد کـه خـود       ک حوزۀ منسجم فقـاهتي هـرم       اردشير بابکان ي   ترتيب  اين به

ايـن هـرم   .  مؤبـدان مؤبـد در رأس ايـن هـرم قـرار داشـت      اوپس از . گرفت او در نوک آن قرار مي     

نخـست مؤبـدان مؤبـد    : ايـن شـکل بـود    پس از اردشير ۔و تا واپسين روزگار دولـت ساسـاني۔ بـه         

عنوان علماي دين و مفتيان بـزرگ کـشور در    عنوان مرجع فتاوي در رأس هرم؛ دوم مؤبدان به         به

عناصـر ايـن دسـتگاه دينـي        . تر در قاعدۀ هـرم      پايه   دون فقهايعنوان    کمر هرم؛ و سوم هيربدان به     

 هيربـد و يـک آذرگـاهِ        شـماري در هر روستا يـک مؤبـد محلـي و           .  بودند پراکندهدر سراسر کشور    

 در  و تقسيم ميراث طالق  امر نکاح و   قضاوت و  امامت و  دين و  روستايي وجود داشت و کار نشرِ     

چنان بود که همۀ زواياي زندگي روزمرۀ مـردم          اين دستگاهِ ديني     .دست مؤبدان و هيربدان بود    

را در شهر و روستا زير نظر داشت و بـا احکـام فقهـي خـويش رفتـار روزمـرۀ مـردم را تحـت يـک                        

 احکــامِ.  آنهــا ســاختاطاعــت از آداب شــرعي درآورد و همگــان را موظــف بــه  سلــسله قواعــد و

 تـرين زوايـاي زنـدگي فـردي نيـز نفـوذ        ي چنان بود که حتي در نهاناخالقيِ برآمده از تعاليم دين

بـستر   هـم کـرد کـه مـرد نبايـد بـا همـسري کـه در حـال حـيض اسـت                     چنانکه مـثالً مقـرر مـي       ؛داشت

ــه   ؛ وشــود حــسب احکــام شــرعي معــصيت داشــت مــرد و زن در خوابگاههــاي      چــون ايــن کــار ب

  .دانستند را جائز نمي دادند و تخطي از آن آن پابندي نشان مي نسبت بهنيز شان  خصوصي

نمازهـاي يوميـه در پـنج    : قاعـده درآورده شـد   فرمـان اردشـير تحـت نظـم و         مراسم عبادي به  

گرديد و ضوابطي براي تشويق مـردم   نوبت ۔بامداد، پيشين، پسين، شامگاه، و شبانگاه۔ مقرر    

جملــه  محرمــات شــرعي وضــع شــد کــه از آن  احتــراز از اي واداشــتن مــردم بــه نمازگــذاري و بــر بــه

ايــن . منظــور توبــه و تطهيرآنهــا از خطــا و گنــاه بــود    بــهخطاکــارافــراد ) ۀکفــار (کيفرهــاي مــاديِ

حکــم شــرع  هشــد بــ کــه مرتکــب گنــاهي مــي  کــسي. احکــام نيــز در کتــاب ونديــداد تــدوين گرديــد 

د و توبـه کنـد و بـراي بخـشوده شـدن گناهـانش کفـاره                 موظف بود که در پيشگاه مؤبد حضور ياب       

گـاه مرتکـب هـيچ گنـاهي نـشود و همـواره        پس هـيچ   بدهد، و با خداي خويش عهد کند که از آن         

، بــراي آنکــه اثــر روانــي توبــه و خــودداري از معــصيت  در چنــين مــوردي. نيکوکــاري پيــشه کنــد

. متناسـب بـا گنـاهش تقـديم دارد    ئـي   کـرد کـه ايـن گناهکـار کفـاره       مؤبد مقرر ميشديدتر باشد، 

نيرنـگ در   .شـد    ناميـده مـي    »نيرنـگ «داد کـه      گناهکـار يـک هديـۀ رمـزي مـي           پس از آن مؤبد بـه     

بايست اين گل را براي تطهير شـدن   گناهکار مي شاش گاو بود و  بيشتر موارد گل رس آميخته به     

گـشت،   ر دور تاريخ برميزمانهاي بسيا شايد رسم نيرنگ به. شيوۀ خاصي بر تن بمالد از گناه به  
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سبب خاصيت ضدعفوني کردنش بود که نـسبت زيـادي از           نيرنگ به  شاش گاو در   استفاده از  و

آمونيــاک را درخــود دارد و احتمــاالً در ضــد عفــوني کــردن خراشــهاي پوســتي و جراحتهــا در         

آداب  شـکل يکـي از      سـبب همـين خاصـيت شفابخـشي بعـدها بـه             زماني مرسـوم شـده بـوده، و بـه         

خـود گرفتـه      و بتدريج شکل بخشي از مراسـم دينـي بـه          گرفته     درآمده مورد استفاده قرار مي     ديني

  ١.بوده است

منظور پرورش دبيران  کودکان و نوجوانانِ خاندانهاي حکومتگر کشور به براي آموزش به

زبـان تـدريس در   . و کارمنـدان دسـتگاه بوروکراسـي نيـز مدارسـي در سراسـر کـشور تأسـيس شـد         

تحريــر گرفتــه شــده بــود  آرامــي ي کــه از نويــسۀالخطــ  زبــان پهلــوي بــود و بــا رســم  کــشورمــدارس

تــا آخــرين روزگــار دولــت ساســاني، زبــان پهلــوي زبــان رســمي دســتگاه دولتــي و دينــي   .شــد مــي

/ نويـسه (دبيـره  نويـسد کـه ايرانيـان هفـت گونـه       نقـل از ابـن مقَفَّـع مـي        النـديم بـه     ابـن  .کشور مانـد  

، دبيــره ديــن) ۱: قــرار زيــر اســت النــديم ذکــر کــرده بــه  کــه ابــنهــائي دبيــره انــواع. داشــتند) الفبــاء

 حرف داشته و صـداها و اشـارات را حتـي صـداي       ۳۶۵ که   دبيره  ويس) ۲ ؛مخصوص متون ديني  

ات شــهرياران تبــ کــه مکاهدبيــر شــاه) ۳ ؛انــد نگاشــته جريــان آب و اشــارات پلــک چــشم بــا آن مــي

 عادي تأليف کتابهاي حرف داشته و مخصوص ۳۳ که هدبير امهن) ۴ ؛شده وسيلۀ آن انجام مي به

ــ )۵؛ بـــوده  جــــات و  ل قبالـــه يــــ حـــرف داشــــته و مخـــصوص اســــناد رســـمي از قب   ۲۸شتگ کــــه  کِـ

متون طبي و فلسفي را بـا آن          حرف داشته و   ۲۸شتگ که   ِک   نيم )۶ ؛قراردادهاي مدني بوده است   

 حـرف  ۲۴حرمانـۀ رسـمي بـوده و        هـاي م    رازشـهري کـه مخـصوص نوشـتن نامـه         ) ۷ ؛انـد   نوشته  مي

 بــا آن نگاشــته  را اوســتائــي بــود کــه نويــسه »هديــن دبيــر«نويــسد کــه  مــسعودي مــي ٢.داشــته اســت

  ٣.بودند

دهـد کـه در دوران شاهنـشاهي پـارتي            نوبۀ خود۔ نـشان مـي       ها ۔به   همين متعدد بودن دبيره   

ه انـد؛ در زمـان ساسـاني        ئـي ابـداع کـرده بـود         مردِم هر منطقه از کشور براي خودشان نويسۀ ويژه        

. رفته است کار مي ها رواج داشته، ولي هرکدام از آنها براي منظور خاصي به نيز همۀ اين نويسه

                                                 
متوليــان ت و پيــران طريقــ.  هنــوز هــم در بــسياري از منــاطق ايــران بــا همــين نــام وجــود دارد  »نيرنــگ «-1

ايـن گـل را   . دهنـد  ان نيرنـگ مـي   مراجعـه کنندگانـش     گنبدها هميشه مقداري گل رس آماده دارنـد و بـه          

از ايـن  . سـايند تـا آنهـا را متبـرک کننـد      مادربزرگها برگردن، مچ دست و پا، و بـر پيـشاني کودکـان مـي        

  .شود گل در مواردي براي شفاي معجزه آساي بيماري استفاده مي

  .۲۵ -۲۳/ ۱:  الفهرست-٢
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ها بوده تا اوايل خالفت عباسي وجود داشته، و مورد استفادۀ  اين نويسه برخي از تأليفاتي که به

زبــان عربــي ترجمــه شــده    آنهــا بــههــا قــرار گرفتــه و بــسياري از  مؤلفــانِ دوزبانــۀ ايرانــي در ترجمــه 

وري و مـسعودي و   وري و ابوحنيفه دين  و جاحظ و ابن قتيبه دين  مقَفَّعهاي ابن     در نوشته . است

براي بازنويسي متنهـاي  . ها تا امروز براي ما مانده است  ئي از اين ترجمه     هاي گزيده   طبري پاره 

هاي دوم و سوم هجـري نيـز از           در سده ) سيزبان پهلويِ دوران عبا   (زبان نوترِ ايراني      اوستايي به 

ــه       ــه از آنهــا ۔ب ــدين نمون ويــژه نيمــي از کتــاب بــزرگ    همــين متــون اســتفاده شــده اســت، کــه چن

يکي از علتهاي اينکـه بخـش بزرگـي از تأليفـات زمـان ساسـاني                . کرد۔ تا امروز برجا است      دين

هائي نگارش  نويسه ز آنها بهما نرسيده نيز همين بوده که بخشي ا که در حملۀ عرب نابود نشد به

لـذا  . کلي متروک مانده بوده و براي ايرانيها ناآشنا بوده اسـت  يافته بوده که تا دوران عباسي به 

  .نويسۀ رسمِي پهلوي بوده است بيشترينۀ آنچه در دوران عباسي ترجمه شده همانها بوده که به

ە بـود و بـزم شـادي و سـاز و     هـاي اساسـي ديـن مزدايـسنَ     از آنجا که شادزيستي يکـي از پايـه   

شــد کــه باعــث خــشنودي خــدا اســت، اردشــير  آواز و رقــص از جملــۀ کارهــاي نيکــي شــمرده مــي

روزِ هفتـه بـراي کـشورداري و کـار و فعاليـت               بابکان در ترتيباتي که وضع کرد مقرر نمود که پـنج          

ايـــن معلـــوم نيـــست کـــه  . گـــذراني گـــساري و خـــوش و دو روزش بـــراي بـــزِم شـــادي و مـــي  باشـــد 

بندي از روزهاي هفته از زمان هخامنشيان و پارتيان بازمانده بوده يا اردشـير ابـداع کـرده       تقسيم

  .است

  اصالحات سياسي اجتماعي اردشير بابکان. ۵

شکل ديگري بود از همان نظامي      اجتماعي که اردشير بابکان تشکيل داد         نظامي سياسي 

عنــوان رئــيس دولــت در رأس هــرم  ي بــهشاهنــشاه ساســان. کــه در زمــان هخامنــشي ســريان داشــت

مثابۀ سـتون   هفت خاندان بزرگ کشور به. گرفت، و مقام او موروثي بود قدرت سياسي قرار مي   

رفتنــد و ســپهداران و افــسران عاليرتبــه و وزرا و فرمانــداران کــشور از  شــمار مــي فقــرات دولــت بــه

در زمـان داريـوش بـزرگ    . ه بـود ميراث رسيد  اين نظام از دوران هخامنشي به     . ميان اينها بودند  

نــام ســران شــش خانــدان را داريــوش بــزرگ در  . حاکميــت کــشور در دســت هفــت خانــدان بــود 

طبري نام برخي از . سنگنبشتۀ بغستان ذکر کرده، و خاندان هفتم خاندان هخامنشي بوده است

 و ، ســورن، مهــران، کــارنخانــدانهاي ١.خانــدانهاي بــزرگ عهــد ساســاني را ذکــر کــرده اســت 

، ســورن در )غــرب ايــران(کــارن در مــاه نهاونــد . نــدا  قابــل شناســاييمتــون امــروزياســپنديار در 
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خانـدان سـوخرا نيـز در عهـد ساسـاني از            . و اسپنديار در ري اسکان داشـت      ) سيستان(سجستان  

در مازنــدران کــه از  خانــدان ســپهبد  . خانــدانهاي متنفــذ بــود و خــود از کــارن متفــرع شــده بــود    

ايــن شــش  . اســت نامــدار عهــد ساســاني  هاي خانــدانشــده بــود نيــز يکــي از  اســپنديار منــشعب  

عالوه خاندان ساساني که در مجموعـشان هفـت خانـدان بودنـد، کـشور را در دوران                    خاندان به 

اينهــا در . کردنــد و در حکــم پــدران ملــت بــزرگ ايــران بودنــد    شايــستگي اداره مــي ساســاني بــه

آنـان وابـسته    کـه در مجموعـشان همـۀ ملـت بـه     هفـت تيـرۀ بـزرگ ملـت بودنـد      از حقيقت خـويش   

شود منظور آن نيست که اينها هرکدامشان چنـد            در اينجا وقتي از خاندانها سخن گفته مي        .بود

ــه     خــانواد ــازاتش را ب ــد بودنــد کــه قــدرت را قبــضه کــرده امتي خودشــان اختــصاص داده   ۀ زورمن

ۀ بخــش ز ايــران و نماينــدبلکــه هرکــدام از اينهــا خانــدان حکــومتگرِ کهــنِ يــک بخــش ا بودنــد؛ 

 را اداره  اسکان داشتند و آن بخش مشخصي از کشوربخشعظيمي از ملت ايران بودند که در     

ايجـاد   ،سازي  ، پل سازي  چون ايجاد قنوات، جاده   المنفعه    کردند، و کارها و خدمتهاي عام       مي

مــدارس و هــاي آبيــاري، ســاختن  ، حفــظ و تعميــر شــبکهرو هــاي کــاروان ســرا برســر جــاده کــاروان

  .دادند انجام ميدر منطقۀ خودشان بيمارستانها و درمانگاهها و اموري از اين قبيل 

ترين وزير در دولت ساساني همان لقبي داشت که از دوران هخامنـشي برجـا مانـده             بزرگ

. ناميدنـد  مـي  »هزاربنـدگ «عهد ساساني  ، و در»هزارپت« را در عهد هخامنشي  اين وزير . بود

رسـد کـه      نظـر مـي      به ١.دوم بود و هزاربنده لقب داشت      که مهرنرسي وزير شاپور   نويسد    طبري مي 

. بـود فرمانـدار    وزير در زمان ساساني بـزرگ اين منصب رسمي .خاندان سلطنتي بودند وزرا از 

مـا   اطالع مبسوطي در دسـت نيـست، ولـي     در دوران ساساني فرماندار  گرچه از اختيارات بزرگ   

فرمانـدار را بـا بـازخواني تـشکيالت دولـت عباسـي کـه         توانيم اطالعاتي از اختيارات بـزرگ       مي

» وزيــر«فرمانــدار در دولــتِ عباســي   بــزرگ. نــسخۀ دوم شاهنــشاهي ساســاني بــود حاصــل کنــيم  

او داده بــود توســط او انجــام  شــد، همــۀ امــور کــشور براســاس تفويــضي کــه خليفــه بــه   يــده مــينام

گرفــت، عــزل و نــصب فرمانــداران سراســر خــاک پهنــاور خالفــت عباســي، و عــزل و نــصب      مــي

در دوران نخـستين  . داد فرماندهان ارتش درا ختيـار او بـود کـه البتـه بـا اطـالع خليفـه انجـام مـي                  

 دوران برمکيــان۔ رئــيس کــل امــور دربــار نيــز همــين وزيــر بــود، و         خالفــت عباســي ۔تــا پايــان   

اختيارش چندان گسترده بود که مهـر خالفـت نيـز در دسـت او قـرار داشـت، و مجـاز بـود کـه هـر                      

ايرانيـان  «: نويـسد   مـسعودي مـي   . نام خليفه صادر کرده مهر خليفـه را برپـاي آن بزنـد              امري را به  

بخـشد، امـور    کشد، امور دولـت را اسـتحکام مـي    ردوش ميگفتند که وزير بارهاي دولت را ب      مي
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رسـاند؛ نظـام امـر کـشور و جمـال سـلطنت و                سـرانجام مـي     وسـيلۀ تـدبير و کـاردانيش بـه          مهم را به  

  ١.»ابهت پادشاه از او است؛ زبان گوياي پادشاه و حافظ خزائن سلطنتي است

دام از ايـن طبقـات داراي       کـرد کـه هرکـ      مقـرر   طبقه تقسيم نمود و    چهار  بهجامعه را   اردشير  

ناپــذيرترين طبقــۀ اجتمــاعي کــه در عهــد    نفــوذ. باشــدبــوده وضــعيت اجتمــاعي خــاص خــودش  

ئـي ابـداع      حکـم نفـوذ کالمـشان بـراي خودشـان نظريـه            همغان ب . اردشير پديد آمد طبقۀ مغان بود     

 ،رسـاندند  زرتـشت مـي     شان از يک تبار ويژه بودند و نسبشان را به           کرده بودند که برطبق آن همه     

از . نـد ا  دارند و مفسران احکـام شـرع        رزاد دريافت مي   را زادب  دينکردند که علم      و چنين القا مي   

سـقوط دولـت هخامنـشي از     تنهـا نقطـه از ايـران بـود کـه پـس از       و تپورسـتان    آنجا که آذربايجـان     

ــان در       ــائي از مغـ ــود، بقايـ ــده بـ ــکندري رهيـ ــستماتيک اسـ ــب سيـ ــتان تخريـ ــان و طبرسـ  آذربايجـ

کـل   با روي کارآمدن اردشير بابکان اين مغان متوليان ديـن رسـمي کـشور شـدند، و                    .زيستند مي

 تعبيـر امـروزي سـاداتِ       ند، و از ايـن لحـاظ بـه        سـاخت   مـي منوچهر و زرتشت منتسب        را به  شان  قبيله

مغان تا يکـي دو سـده پـس از اسـالم نيـز در جاهـائي از        ۀ   بقاياي قبيل  .شدند   شمرده مي  اهِل بيت 

ــ  ــمال ايـ ــب        شـ ــه لقـ ــود کـ ــاهي بـ ــت پادشـ ــت در دسـ ــد حاکميـ ــه در دماونـ ــود؛ چنانکـ ــاقي بـ ران بـ

  .  داشت و عربها او را مصمغان گفتند»مغان مهِست«

لفــظ ارتـــشتاران  . نــد  طبقــۀ ديگــر بود  ان بــا سلــسله مراتبــش   )نيروهــاي مــسلح  (تاران ارتــش 

فرمانده کـل   . شد  ظ مي تلف» اِشتر  رتَە«بازمانده از دوران هخامنشي بود؛ و در دوران هخامنشي          

 .گفتنـد  سـپاهبد نيـز مـي    او ايـران  شد، و به  ناميده مي ساالر   ارتشتارانارتشتاران در زمان ساساني     

. کـرد  در هر منطقه و استان نيز يک سـپاهبد وجـود داشـت کـه بـر سـپاهيان محلـي فرمانـدهي مـي           

. در زيـر فرمـان شاهنـشاه بـود    سـپاهبد   سپاهبد بودند، و ايران  سپاهبدان کشور در زير فرمان ايران     

سـاالر   ارتـشتان   شاهنشاه بود کـه ايـن وظيفـه را بـه      نظر، فرماندِه حقيقي کل نيروهاي مسلح       از اين 

ــر دفــاع و جنــگ   بــه( ــوان وزي مراتــب طبقــاتِ   ارتــشتاران ازنظــر سلــسله . تفــويض کــرده بــود ) عن

  .گرفتند چهارگانۀ ايران در مرتبۀ نخست و پيش از مغان قرار مي

ماليـاتي    اداري و   ديـواني و    کارمنـدان  کردگان و دانـشمندان و       تحصيل  يعني ، دبيران طبقۀ

پزشکان، مهندسان، منشيان، حـسابداران، مـأموران       . دادند   سومين طبقه را تشکيل مي     ،دولت

تنظيم اين طبقه نيز چنان بود که وظائفشان نسبتًا موروثي .  از اين طبقه بودند و آموزگارانآمار،

در . ايـن مـشاغل دسـت يابـد         تـر بـه     پايـه    طبقـات دون   کـسي از ميـان    افتـاد کـه       اتفاق مي  بود و کمتر  

  .داشتدبيربد قرار  رأس اين طبقه يک وزير با منصب ايران
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  :شدند دادند که خود به چند قشر تقسيم مي هاي ملت را طبقۀ چهارم تشکيل مي بقيۀ اليه

» هـويتي « که بودندهاي دستي    رفه صاحبان ح   صنعتگران و  وران و   پيشه افزارمندان و يکي  

ــده مــي »هوتُخــشان«و ــدانِ روســتايي، و هــويتي ۔شــايد۔     . شــد  نامي هوتُخــشان ۔شــايد۔ افزارمن

يـک وزيـر بـا منـصِب        . بـاره در کتابهـا توضـيحي وجـود نـدارد            در ايـن  . صنعتگران بـزرگ بودنـد    

بزارهـاي الزم بـراي      فـراهم آوردن وسـايل و ا       .کـرد   امـور ايـن طبقـه را تنظـيم مـي          سـاالر    هوتخشان

وران قـراردادن آنهـا برعهـدۀ ايـن      ها و در اختيار افزارمنـدان و پيـشه     رشد و توسعۀ صنايع و حرفه     

. ئي از کارمندانش بر امور اين طبقه درسراسر کـشور نظـارت داشـت         وسيلۀ شبکه   وزير بود که به   

  . گرفتند بازرگانان نيز در درون اين طبقه قرار مي

يعنـي  (  نام داشـت   »وستْر۔اُوشانت «که کشاورزان روستايي بودند  ه  دومين بخِش اين طبق   

 . بــود»وستْر۔اُوشــانت ســاالر «  وزيــري بــا منــصب   در دســت نظــارت بــر امــورش  و) بذرافــشان

هـاي آبيـاري و تـشويق کـشاورزي و            بندها و کانالهاي آبيـاري و ايجـاد شـبکه           نظارت بر امور آب   

ــن     ــاير و امــوري از اي ــود  ق اصــالح زمينهــاي ب ــا او ب ــل ب ــه   . بي ــز ب ــر ني ــن وزي وســيلۀ شــبکۀ گــسترۀ    اي

اين بخش که عموم ملت بودنـد از        . کارمندانش بر امور کشاورزيِ سراسر کشور نظارت داشت       

حـساب   جـا شـوند يـک طبقـه بـه        توانستند در درون خودشـان جابـه        هايش مي   رو که عناصر اليه     آن

  .آورده شده بودند

 طبقـۀ   اردشـير بابکـان ابـداع کـرد بـاالترين مرتبـه ازآنِ      نويسد که در ترتيباتي که جاحظ مي 

گرفتند؛ دبيران و کارمندان و  ارتشتاران بود؛ مغان و هيربدان در مرتبۀ بعد از ارتشتاران قرار مي

وران و  شناســـان در طبقـــۀ ســـوم بودنـــد؛ و چهـــارمين طبقـــه کـــشاورزان و پيـــشه پزشـــکان و کيهـــان

ــد    ــا بودن ــال آنه ــور کــشور و ملــت        ر مــياردشــي. صــنعتگران و امث ــراي ام گفــت کــه هــيچ امــري ب

هــم بخــورد و بلنــدپايگان بــه مرتبــۀ   بــارتر از آن نيــست کــه وضــع ايــن طبقــات چهارگانــه بــه    زيــان

  ١.مرتبۀ بلندپايگان انتقال يابند پايگاه به پايگان، و دون دون

ويت و  منظور آنکه در ترتيبات اجتماعي که اردشير بابکان تشکيل داد، هرطبقه داراي ه            

ــود و يــک وزارتخانــ     ــژهۀ وظــايف خــاص ب ــراي وي ــود تأســيس هرکــدام ب  اگــر بخــواهيم  . شــده ب

: شـود  زبان امروزي بيـان کنـيم چنـين مـي     شده توسط اردشير بابکان را به     هاي تشکيل   وزارتخانه

وزارتِ آمـــوزش و علـــوم، وزارتِ جنـــگ و دفـــاع و امـــور خارجـــه، وزارتِ  ، امـــور دينـــيوزارت

  .  وزارت کشاورزيها، صنايع و حرفه

هاي    آن بود که اليه    بندي کارآمد از اقشار جامعه      از ايجاد اين تقسيم    اردشيربابکانهدف  

                                                 
 .۱۱۲ -۱۱۱:  کتاب التاج جاحظ-1
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 کــارآزموده شــوند و بهتــر  مــشاغل مختلــف  هــاي تخصــصي در  مثابــۀ اليــه  مختلــف اجتمــاعي بــه 

براي و تشکيل وزارتخانۀ ويژه  بندي   يعني منظور وي از اين طبقه     . کشور خدمت کنند    بتوانند به 

ــه  آن بــود کــه هــر طبقــه   ــرين وجهــي بــراي خــدمت بــه همــۀ اقــشار کــشور        هــم دولــت بتوانــد ب بهت

 تخصــصها در خانــدانها مــوروثي گــردد و پــسر از پــدر و بــرادر از بــرادر، ريــزي کنــد، و هــم برنامــه

نيکـي بيـاموزد و هـرکس در کـارش از خبـره و مهـارت کـافي برخـوردار                      مشاغل خانوادگي را بـه    

طبقـات   شناسي سخن گفـتن از     اگر امروز در جامعه   . بخش باشد   ي کارش رضايت  گردد و بازده  

کند، در جامعۀ عهـد ساسـاني طبقـاتي بـودن      کشي را تداعي مي    اجتماعي نوعي استثمار و بهره    

آنهـا کـه متوليـان امـور       . کـشور ضـرورت داشـت      جامعه يک امر الزم و مفيد بود کـه بـراي توسـعۀ            

آموختنـــد و خبـــره   مـــيشان بودنـــدپـــدران و بزرگانـــلمـــاني کـــه معدينـــي بودنـــد علـــوم ديـــن را از 

گرفتنـد؛     را از اسـتادان و پـدران و بـرادران يـاد مـي              هـا   پيـشه  بودنـد    پيـشه شدند؛ آنهـا کـه اهـل          مي

 شان بودند پدران و بزرگان معلماني کهسان بودند کارمندان اداري که فنون اداري را از    همين  به

 مشخـصي ۀ   صـنعتگران نيـز دريـک طبقـ        .ن بـازدهي را داشـتند     گرفتند و در کارهايشان بهتـري       مي

 کـشاورزان نيـز بـر    .دادنـد  نسلهاي پس از خـود انتقـال مـي    هايشان را به  صورت موروثي تجربه    به

کردنــد و همـواره در ايــن مــشاغل در    يـا زمينهــاي دهگانـان کــشت و زرع مـي    خــودروي زمينهـاي 

 در حقيقــتش نــه يــک نظــام طبقــاتي ناپــسند و  ايــن نظــام. دادنــد کــار و توليــد ادامــه مــي ثبــات بــه

ظالمانه بلکه نظـامي بـود کـه بـراي کـشور سـودمند بـود؛ زيـرا بـا بـاال بـردن تخصـصها مـاهرترين                          

توســعۀ اقتــصادي کــشور   توانــست در کــرد و مــي هــا فــراهم مــي  نيــروي کــاري را بــراي همــۀ زمينــه 

ــرين ســوددهي را داشــته باشــد   ن الــصفا در ســدۀ چهــارم   نويــسندگان ايرانــيِ رســائل اخــوا  .بهت

نويسند که منظور اردشير بابکان که مقـرر کـرده بـود علـوم و                 اين موضوع مي     در اشاره به   ١هجري

اعــضاي هــر طبقــه علــوم و صــنايع پدرانــشان را   آن بــود کــههــا مــوروثي شــود  صــنايع در خــانواده

 پـدران و نياکـان    امر آن بود که وقتي يـک صـنعتي را فرزنـدان از              و علت اين  . درستي بياموزند   به

بياموزند مهارتشان در آن صنعت بسيار بيش از مهارت در صنعتي خواهد بـود کـه از بيگانگـان     

حدي بود که ايرانيان پنداشتند که حکم خدايي اسـت و زرتـشت در        رواج اين رسم به   . بياموزند

                                                 
آموختگـاِن    تـن از از دانـش       عقيـدتي بـود کـه توسـط هفـت            اخوان الصَّفاء يک جريان زيرزمينيِ فکري      -1

هــدِف اينهــا . ايرانــيِ دوزبانــۀ بــصره در اوائــلِ ســدۀ چهــارم هجــري در همــان بــصره بنيــاد نهــاده شــد    

تمــدن  منظــور بــاالبردن معــارف بــشري و رشــد دادن بــه ديــن عقلــي بــهبرانــدازي اســالم و تــشکيل يــک 

 رسـاله بـا   ۵۱تأليف بـزرگ اينهـا در   . بود» باطنيان«اينها دادند  نامي که در سدۀ پنجم به. انساني بود 

 .نام رسائل اخوان الصفاء براي ما بازمانده است
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  ١.کتابش مقرر داشته است

ئـي    ي نيز برانگيخـت، کـه نمونـه       البته ترتيبات ابداعيِ اردشير در کشور مخالفتهاي بسيار       

  :شاهِ طبرستان ديد سر به گشنسپ توان در پاسخِ هيربد تن از آن را مي

تــو از عقوبتهــاي شاهنــشاه و اســرافي کــه در کــشتن     نمايــد در نظــرِ  امــا آنچــه بــزرگ مــي  

رو  سـازند، بدانـد کـه پيـشينيان از آن     خالف رأي و امر او کاري مـي     کند که به    کساني مي 

طاعتي و ترک ادب منسوب نبودند، و  بي خاليق به  شيوه کوتاه داشتند کهدست از اين

هــرکس بــه کــار و شــغل خــويش مــشغول بــود، و بــا عصيانــشان شــاه را وادار بــه کيفرهــا     

چون فساد بسيار شد و مردم از طاعت دين و سلطان بيرون شدند و حساب        . کردند  نمي

آنچـه  … . ي سـخت پديـد نيايـد      کيفرهـا   از ميان برخاست آبـروي اينچنـين ملـک جـز بـه            

 از  آنهــا کارهــاي خــويش و بازداشــتنِ   شاهنــشاه فرمــود از مــشغول گردانيــدن مــردم بــه     

 منزلۀ باران اسـت کـه زمـين     م عالَم و نظام کار جهانيان است، و به   اقو،  کارهاي ديگران

اگــر او کيفرهــاي شــديد  . را زنــده کنــد و آفتــاب کــه يــاري دهــد، و بــاد کــه روح افزايــد     

ــ مــي دانــيم و صــالح؛ کــه در روزگــار آينــده ســتونهاي ديــن و      را زنــدگاني مــي  د مــا آنکن

  . تر خواهد شد سلطنت مستحکم

ئــي رئيــسي منــصوب کــرد و در کنــار    و شاهنــشاه درکنــار ايــن اقــدامات، برســِر هــر طبقــه  

رئيس يک ناظري تعيين نمود تا آمار دقيق ايشان را داشته باشـد، و در کنـار نـاظر يـک              

ين نمود تا در امور ايشان کند و کاو کند، و معلمـي گمـارد تـا کودکـان را از                     بازرسي تعي 

ــا حرفــه   ــيم داده ب ــشه  کــودکي تعل ــه معيــشت خــود       هــا و پي ــا در بزرگــي ب هــا آشــنا ســازد ت

اند، و مربيانِ سپاه  فروآرامند، و مربيان و قاضيان را گماشت تا به تذکير و تعليم مشغول     

گونه ترتيب داد تـا   ئي سربازان را آموزش دهند؛ و اينرا گماشت تا در هر شهر و روستا     

  . کار خود شروع کنند و کسي دست به بزه و بزهکاري نياويزد جمله اهل ممالک به

هم آورد و هرکدام را در جايگاه خـويش       شاهنشاه اين اعضاء را که از هم پاشيده بود به         

 جهانيـان بگـشوده اسـت       صنعتي که خداي تعـالي بـراي        قرار داد، تا هرکسي از مردم به      

او تقـدير خـداي تعـالي دري را بـراي جهانيـان بگـشود کـه در          مشغول شود، و بـر دسـتِ   

  . روزگار گذشته به فکر کسي خطور نکرده بود

هرکدام از سران طبقات چهارگانه دستور داد که چنانچه در يکي از اعضاي طبقـه                 و به 

قــۀ ديگــر باشــد امــر او را بــر شاهنــشاه طب اثــر پيــشرفت و خيــر بيابــد کــه شايــستۀ انتقــال بــه 

  …. را صادر کند عرضه بدارد تا شاهنشاه حکم آن

شاهنـشاه بـدعتهاي   «ديگر از ترتيب مراتـب خانـدانهاي بـزرگ يـاد کـردي و گفتـي کـه          

                                                 
  .۲۸۱/ ۱:  رسائل اخوان الصفا-1
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ــالوده   ــتون و شـ ــدانهاي بـــزرگ سـ ــناخت آورده، و خانـ ــازه و ناشـ ــرآن    تـ ــه بـ ــه خانـ ــد کـ انـ

شاهنـشاه بـراي   … ؛ بدانـد کـه   »نـه فروريـزد  استواراست، و چنانچه بنيـاد زايـل شـود خا        

 کـه تـا پـيش از ايـن سـابقه نداشـته              هباال بـردن مراتـب ايـشان چنـان اقـداماتي انجـام داد             

؛ و آن اينکه ميان درجات عموم مردم کشور ازنظر سواري و رخـت و سـرا و بـاغ و                     است

يجـاد کـرد    هاي هر طبقه نيز تفاوت ا       زن و خدمتکار تمايزي پديد آورد؛ سپس ميان اليه        

در مقام و منزلت و ظواهر لبـاس و وسـائل زنـدگي، تـا هرکـدام جايگـاه خـويش را نگـاه            

دارد و مرتبۀ خويش را بـشناسد، چنانکـه عـوام بـا بزرگـان در وسـايل زيـستي مـشارکت                      

نکننــــد، و بــــراي هــــر دو طــــرف ازدواج از يکــــديگر ممنــــوع باشــــد، و فــــروش امــــالک 

و … . ا مراتـب شـرف در خانـدانها برجـا بمانـد      عمـوم را ممنـوع کـرد تـ          زادگان بـه    بزرگ

طبق فرمود که چون کسي از جهان برود و مال و ملک بگذارد مؤبدان را خبر کنند تا بر                

و حکـم    … . کنند بر بازماندگانِ او    بخشآن مال و ملک را        حسب وصيِت او   سنت و بر  

اهان هــم کــرد کــه فرزندخوانــدگانِ بزرگزادگــان بزرگــزاده باشــند و فرزندخوانــدگان شــ  

  .توان ايراد گرفت و در اين امر، ازنظرِ شرع و عقل نمي. شاهزاده

هـا برگرفـت و بکـشت و نيـست            شاهنشاه آتشها را از آتـشکده     «ديگر آنکه ياد کردي که      

اين سختي  ؛ بداند که اين حال به»کرد، و چنين دليري هرگز کسي در دين نکرده است

بلکه چنان است که پـس از دارا  . ف استخال  نيست، و آنچه تو را معلوم شده است به        

ملـــوک طوايـــف هريـــک بـــراي خـــويش آتـــشکده ســـاخت، و آن همـــه بـــدعت بـــود کـــه   

شاهنـــشاه اينهـــا را باطـــل گردانيـــد، و آتـــشها را بـــه . فرمـــاِن شـــاهان ديرينـــه نهادنـــد بـــي

  .جايگاههاي ديرينه برگرداند

 کــردِن بــسيار منــع شاهنــشاه مــردم را از فراخــي معيــشت و خــرج«ديگــر آنکــه نبــشتي کــه 

؛ اين سنت را وضع کرده زيرا قصدش آن است که مردم در خورد و نوش و »کرده است

ــه باشــند، و ســپاهيان و جنگنــدگان را در خــورد و نــوش و رخــت بــر        رخــت در حــِد ميان

ديگران امتيـاز داد زيـرا اينهـا بـه جـان و مـال و وابـستگان خـويش بـا دشـمنان کـشور در                           

سـازند، و اينهـا    وران و افزارمنـدان فـدا مـي    در راه آسايش پيـشه اند و خويشتن را    جنگ

همـين سـبب    بـه . انـد  ها و مشاغل خويش و با زن و فرزندان خـويش آرام نشـسته           در خانه 

درجـات و مراتـب سـپاهيان احتـرام بگذارنـد و              وران و افزارمندان بايد بـه       است که پيشه  

ســپاهيان نيــز بايــد کــه در .  بدارنــددر پيــشگاه ايــشان ســالم کننــد و مرتبــۀ ايــشان را پــاس

مراتب خـويش مراعـات حـال آنهـا را داشـته باشـند، و چنـان نـشود کـه مـردم درويـش و                    

حاجتمنــد شــوند؛ زيــرا رعيــت اگــر درويــش شــود خزانــۀ پادشــاه خــالي شــود و ســپاهيان   

  . نفقه مانند و کشور از دست برود بي

. وران و افزارمندان نشوند  به پيشهو بزرگزادگان را از ريخت و پاش منع کرد تا نيازمند     
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و طــرز زنــدگي ايــشان را چنــان تنظــيم کــرد کــه اگــر يکــي هــزار گــنج دارد و يکــي انــدکي 

  ١.دارد زندگاني بر سنت کنند و همسان باشند

بندي تخصصها در علوم و هنرهـا    را با تقسيمبابکانتوانيم نظام طبقاتي اردشير    امروز مي 

شناسانۀ نوين بر اين نظام  ولي عيبي که بنابر معيارهاي جامعه. ميهاي مختلف مقايسه کن و پيشه

طبقۀ ديگر  ئي به جايي از طبقه ندهائي که برسر راه افراد براي جابه و بشود آنکه با قيد گرفته مي

 پيوسـتن بـه   توانـستند بـا       شـد کـه مـي       گذاشته بود، مـانع از بـروز خالقيتهـاي عناصـر مـستعدي مـي              

تـوان قابـل    ايـن امـر را نيـز بـراي دوران ساسـاني مـي             . شان را نـشان دهنـد      استعدادهاي طبقۀ ديگر 

يافـت و در آن   قبول دانست، زيرا اسـتعدادها و خالقيتهـا در درون هرکـدام از طبقـات نـضج مـي              

شـد،   راه عايـد عمـوم کـشور مـي     ؛ و سـودي کـه از ايـن   داد طبقه بهترين بازدهي را براي کشور مي    

  .طبقۀ ديگر مسدود بود رسيد که راه ورودشان به تعدادهائي مياس بيشتر از زياني بود که به

را ) کارمنـدان اداري  (نويسند که اردشير بابکان دبيـران         وري مي   مسعودي و ابن قتيبه دين    

کنندگان کـشور، فقيهـان را سـتونهاي ديـن، سـپاهيان را نگهبانـان کـشور، و کـشاورزان را                       اداره

کرد  نويسد که اردشير بابکان تعليم و تعلّم را تشويق مي         ه مي  ابن قتيب  ٢.ناميد  آبادگران کشور مي  

  ٣».عقل را بايد با آموختن تقويت کرد«: گفت و مي

پايـه از ارتـشتاران و دبيـران و           نويسد که اردشير بابکان چنان بـر کارمنـدان بلنـد            جاحظ مي 

جلـس او   کردنـد وقتـي در م       هـاي خودشـان مـي       ديگران نظارت داشت کـه هـر کـاري کـه در خانـه             

ــه  حــضور مــي  ــد او ب ــر مــي   يافتن ــردم مــي . داد آنهــا خب ــه     م ــي ب او خبــر  پنداشــتند کــه نيروهــاي غيب

اش بر رفتار و کردار آنها نظـارت   رو بود که توسط عوامل ويژه   دهند، ولي اطالعات او از آن       مي

کـه  همـين سـبب بـود         افزايـد کـه بـه       و مـي  . کرد تا بر همۀ امور رعيت آگاهي دقيق داشـته باشـد             مي

  ٤.خشم آورد را به همگان از اردشير در بيم بودند که مبادا کرداري از آنها سر بزند که وي

دولتِ برآمده از نظامات و ترتيباتي که اردشير بابکان تـشکيل داد مثـل دوران هخامنـشي             

دولــت اردشــير بابکــان مثــل  . و پــارتي دولــتِ ســکوالر و الئيــک نبــود بلکــه ديــن رســمي داشــت  

ـــسن   دولـــت همامنـــشيزدايــِر م مشخـــصًا در ( بـــراي گـــسترش مراکـــز فرهنگـــي و دينـــِي اقـــوامِ غيـ

ــان ــۀ مــالي نمــي  ) رودان و خوزســتان مي ــه   هزين ــد ب آنهــا کمــکِ مــالي    پرداخــت و در ســاختن معاب

                                                 
 .۲۷ -۱۹:  تاريخ طبرستان-1

  .۶۰/ ۱: عيون االخبار. ۲۷۲/ ۱: روج الذهب م-2

  .۲۰۸/ ۳:  عيون االخيار-3

 .۲۳۷:  کتاب التاج-4
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و مــداراي بازمانــده از روزگــاران  گونــه کــه ســنت فرهنگــِي تــسامح حــال، همــان بــا ايــن. داد نمــي

يهوديان (کرد، آزادي ديني براي همۀ پيروان اديان غيِر مزدايسن  ديرينه در قوم ايراني مقرر مي

پيـروان  . شـد  مراعـات مـي  ) رودان و خوزستان، و بودائيان کابلستان و مسيحيان و ماندائيان ميان  

اديان غير مزدايسن از حقوق مساوي با مزدايسنان برخوردار بودند و در همۀ امور کشور شرکت 

پيـروان اديـان غيـر    . کـرد  هاي دولت کمک مـي      نوبۀ خود به استحکام پايه      بهفعال داشتند؛ و اين     

ديــن مــسيح در زمــان  . گونــه آزادي برخــوردار بودنــد  رودان از همــه ايرانــي در خوزســتان و ميــان 

رودان و  تشکيل شاهنشاهي ساساني از نظـر شـکل و محتـوا چنـدان تفـاوتي بـا اديـان کهـن ميـان                    

يافـت شـکل    تجلـي مـي  » مـريم -مـسيح -ايـل «گانـۀ    که در سه  خداي اين دين    . خوزستان نداشت 

آسـمانيِ مـسيح   -سـلطنت زمينـي  . رودان بـود  ديگري از همـان خـدايان کهـن اديـان ديرينـۀ ميـان        

نظارتِ ابدي مسيح بر امور پيـروانش       . شکل ديگري از همان سلطنتهاي کهنِ اين سرزمين بود        

تبليغـاتي کـه کشيـشان    . رودان بـود  ميـان  مـردم   در اين دنيا شکل ديگري از همان باورهـاي کهـنِ      

کردنـد، ادعـاي آنهـا برآنکـه هرکـه بـا              رودان مـي    دربارۀ معجزات و کرامات در ميـان عـوام ميـان          

صــدق دل و نيــِت پــاک مــسيحي شــود هــر حــاجتي کــه داشــته باشــد درجــا توســط مــسيح و مــريم       

ها و   يا بهبود يافتن پيسه درحال مرگبرآورده خواهد شد، داستانهائي که از شفا يافتنِ بيمارانِ    

و حاملــه شــدنِ پيــرزن نــازاي زبــان آمــدنِ گنــگ مــادرزاد  هــا و بينــا شــدن کــورِ مــادرزاد و بــه افلــيج

حاضـر شـدن مـريم يـا      شـد،     برکـت مـريم حاملـه مـي         نياورده کـه در لحظـۀ ورود بـه مـسيحت بـه              بچه

د در ميان زمين و آسمان ان هاي خاصي در برابر مردمي که تازه ايمان آورده بوده   مسيح در لحظه  

 بـه صـورت   ۔که تا امروز در کتابها مانده است   ۔هاي مشابه اينها      آنها؛ و افسانه    و برکت دادن به   

ســوي  يافــت و آنهــا را بــه  تبــار انتــشار مــي  تبــار و خــوزي ئــي در ميــان عــوامِ آرامــي  بــسيار گــسترده

 همزمـانِ    ن يـک پيـامبر ديگـرِ      کـه پيـروا   ) صـابئين (گرانِ دينِ مانـدايي       تبيليغ. کشاند  مسيحيت مي 

کردنـد و بخـشي از    هـا بـراي ديـن خودشـان تبليـغ مـي        همـين شـيوه     نام يحيـا بودنـد نيـز بـه          مسيح به 

درنتيجــه مــردم ايــن دو نقطــه از . کردنــد خودشــان جلــب مــي رودان و خوزســتان را بــه مــردم ميــان

سوي   فرونهاده به اندک اديان کهن خويش را        سرزمينهاي زيرِ سلطۀ شاهنشاهي ساساني اندک     

ــان   . شــدند آور مــي مــسيحيت روي گونــه  رودان و خوزســتان از همــه  فعاليتهــاي همــۀ اينهــا در مي

آزادي برخوردار بود، و دولت ايران در برابر مسيحي شدن و ماندايي شدنِ مردم واکنشي نشان 

اد وحـدتِ   خـاطر ايجـ     داد؛ زيرا در نظامي که اردشير بابکان تشکيل داده بود هرچند کـه بـه                نمي

شد ولي آزادي انتخاب ديـن و مـذهب        کامل در ميان ايرانيان بر تقويت دين مزدايسن تأکيد مي         

هـا    مانـدايي . گرديـد   طـور کامـل مراعـات مـي         و انجام مراسم ديني براي اقـوام غيـر ايرانـي نيـز بـه              
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ا شــان در دو شــهر نَــصيبين و حــران بــود کــه آخــرين شــهرهاي بــزرگ مــرزي ايــران بــ  تمرکــز عمــده

يونانيها پس از اسکندر اين دو شهر را براي خودشان گرفته و . شدند امپراتوري روم شمرده مي

در زمان تشکيل شاهنشاهي ساساني عمدۀ جمعيت ايـن دو          . مردمشان را تارانده يا کشته بودند     

 زمان ماندايي شـده و بـراي خودشـان    اينها عموما تا اين. دادند تبارها تشکيل مي شهر را يوناني 

پرسـتِي    داراي تشکيالت و مدارسي بودند که نوعي ديـن مانـدايي برآمـده از ديـن کهـنِ اختـران                   

  . کرد هاي ژرفي از عرفانِ اشراقيِ ايراني را ارائه مي بابلي با مايه

راه   امـر اردشـير بابکـان بـه         نهضت بازتأليف و تـأليف متـون دينـي و تـاريخي و ادبـي کـه بـه                  

 اکنـون «: گويـد  برسـتان مـورد اشـاره قـرار گرفتـه اسـت آنجـا کـه مـي         شـاه ط  سـر بـه   افتاد در نامۀ تـن    

 خاصـه ديـن     . تا بـراي آينـدگان بمانـد       نويسند و بعضي برسنگها و ديوارها،       بعضي بر دفترها مي   

همـين نامـه کـه    » ؟ داشـت تـوان   نگاهگونه  چه اگر نوشته نگردد را پايان نيست     دنيا آن  پايانِکه تا   

بـوده کـه در زمـان       » نامـه   خـداي «نـام      يک کتاب تاريخي به    ئي از چند صفحۀ     بخش مختصرشده 

عربي ترجمه    به) معروف به ابن مقَفَّع   (اردشير بابکان تأليف شده بوده و بعدها روزبه پور دادبه           

شــيوۀ زمــان  دهــد کــه نهــضت تــأليف تــاريخ ايــران در زمــان اردشــير بابکــان بــه    کــرده، نــشان مــي 

ايـن شـيوۀ   . آغـاز گرديـده اسـت   ) نـاميم   مـي علمي تـاريخ  ئي که ما اکنون تأليف        شيوه(هخامنشي  

هــائي کــه پــس از اردشــير   نامــه خــداي. تــأليف عمــدتًا بــر گــزارش رخــدادها تأکيــد داشــته اســت   

هائي از آنها را مؤلفان مسلمان از قبيل جاحظ و يعقوبي و ابن قتيبه و              بابکان تأليف شد، و پاره    

اصفهاني و بيروني و ابن نديم و ديگران براي ما وري و طبري و مسعودي و حمزه        ابوحنيفه دين 

مجموعۀ دستورالعملهاي کتبي اردشير . اند، همين شيوۀ نگارش را ادامه دادند      محفوظ داشته 

در زمان ديگـر شـاهان ساسـاني    . شد ناميده مي» نامه تاج«بابکان نيز در کتابي گردآوري شد که    

در تأليفـات تـاريخي و      . نامـه افـزوده گرديـد       تاجاز همين شيوه پيروي شد؛ و در هر زماني بر متن            

تـأليف جـاحظ، و     » در کتـاب تـاج    «ويـژه     ادبي ايرانيان دوزبانۀ دوران اوليۀ خالفـت عباسـي، بـه          

در . نامــه بــراي مــا مانــده اســت هــائي از تــاج هــاي پــاره ابــن قتيبــه ترجمــه» عيــون االخبــار«کتــاب 

رهنمودهـاي قـانوني کـه اردشـير        . اب را ديـد   هـائي از ايـن کتـ        توان پـاره    شاهنامه فردوسي نيز مي   

ــه        ــابي ب ــز در کت ــام  بابکــان بــراي کــشورداري و امــور جنــگ و صــلح وضــع کــرد ني » نامــه آئــين«ن

کتـاب بزرگـي تبـديل      نامـه نيـز در دوران بعـدي بـر متـنش افـزوده شـده بـه                   آئـين . گردآوري گرديد 

 و مـورد اسـتفادۀ مؤلفـان        شد، سپس در اوائـل خالفـت عباسـي توسـط ابـن مقَفَّـع ترجمـه گرديـد                  

شدۀ اين کتاب نيـز توسـط جـاحظ و ابـن قتيبـه و          هائي از متن ترجمه     پاره. نگار قرار گرفت    عربي

کـدام از ايـن    هـاي عربـِي هـيچ    نـه مـتن پهلـوي و نـه ترجمـه     . ديگران براي ما محفوظ مانده اسـت      
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خي و ادبِي دوران خالفـتِ  کتابها براي ما نمانده است، و اطالعمان از آنها از راه تأليفاتِ تاري     

بــراي آنکــه دربــار و شاهنــشاه از اوضــاع سراســر کــشور خبــر داشــته باشــد کتــاب      .عباســي اســت

هـا و کاورانـسراها و پلهـا و جمعيـت            تأليف شد کـه وضـعيت راههـا و جـاده          » شهرهاي ايرانشهر «

 شهرها و حتي وضع آب و هوا و محصوالت کشاورزي و صـنعتي منـاطق مختلـف کـشور را شـرح                 

تکرار تأليف مشابه اين در دوران ساساني ادامه يافت، سپس در دوران عباسـي همـين                . داد  مي

دارنـد از زمـان برمکيـان    » مـسالِک و ممالـک  «شيوه مورد پيروي قرار گرفت و کتابهـائي کـه نـام      

  .تا امروز براي ما مانده است تأليف شد که  توسط ايرانيان نومسلمانِ دوزبانهبعد به
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