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   ساسانیفرمانرواییفروپاشی  و نشیب
  

  خشایار رُخسانی: پیشگفتار
  

  :چکیده
اداره میشد، ) غیر متمرکز(ی اَکُیانی -تا زمانیکه شاهنشاهی ساسانی به شیوه

 confederacyاین شیوه از کشور داری، که خودش را در یک پیمانگان، 
نشاهی ساسانی  پارتی بازتاب داده بود، همانند سُتون مُهرگان شاه- ساسانی

) اقتصادی(کار میکرد، و سبب توانمندی رزمی، شکوفاهی فرهنگی و ترازداری 
ی خُسروپرویز در برچیدنِ - ولی کوشش های نسنجیده. کشور ایران شده بود

بود، سبب ) غیر متمرکز(یِ اَکُیانی - یِ کشور که به شیوه-ساختار اداره
درونی کشور و دامن زدن ناخُرسندی خانواده های بُزرگ پارتی، آشوب های 

به یک زنجیره ای از رویدادهای ناگواری شد که پیامد آنها ناتوانی ارتش 
ساسانی و شکست های پی در پی آن گشت، نخست در برابر ارتش بیزانس و 

) سبب(سپس در برابر سپاهیان عرب؛ و این واپسین شکست از عرب ها شَوَه 
 شوم آن شُد که تا به امروز بر اشغال ایران برای چهارده سده و پیامدهای

ی -سرنوشت مردم ایران سایه افکنده است و حکومت اشغالگر اسالمی، نمونه
 ساله، ایرانیان 1400برای پایان دان به این نکبتِ . آشکار این شکست است

ی تیره های ایرانی در قدرت از -هیچ چاره ای ندارند، بجز سهیم کردن همه
  .یِ تیره های ایرانی-، میان همهconfederacyگان، ی پیمان-راه برپایی دوباره
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  :سرآغاز
اهنشاهی سال های پایانی شرویدادهایِ که ) اهمیتی (وَهاکیی - همه با

  تاکنون ایران داشته اند، شوربختانه پیشینیِ-چهارده سده تاریخساسانی در 
ران  و این دوکرده انددر این زمینه پژوهش  ایرانی، بسیار اندک پژوهشگرانِ

 همانگونه که میدانیم .ستگرد و غبار تاریخ پنهان مانده اهمچنان در پشت 
 ولی با هدف دستیافتن بر تازی با بهانه کردن گُسترش دین اسالمعرب های 

ی این کشور و سروری بر - خاک زرخیز ایرانزمین و به بردگی بُردن مردم آزاده
. ن یورش آوردندی هفتم ترسایی به کشور ایرا-ی سده-آنها، در میانه

فرمانروایی نیرومند ساسانی در چندین جنگ از سپاهیان عرب شکست خورد 
که سرانجامِ این شکست ها فروپاشی شاهنشاهیِ ساسانی، ازهم پاشیده شدن 

شکوهمند ایرانی، واپسماندنِ ایران از کاروان شهریگری ) تمدن(شهریگری 
تا امروز هم ادامه دارد و و بدتر از همه اشغال کشور ایران بود که ) تمدن(

  .ی آشکار این شکست بدشگون است- حکومت اشغالگر اسالمی، نمونه
ه  شکست خوردکشوربُنپایه هایِ فن رزمĤوری این است که نُخستین یکی از 

شکست میپردازد، تا ) لت هایِع (یِ شَوَندهای-به جُستجو دربارهپس از جنگ، 
؛ اکنون ای آینده پیشگیری کُندبا یافتن آن ها از بازکرد شکست در جنگ ه

پُرسشی که باید ذهن هر ایرانی میهندوست را به خود سرگرم کُند این است 
 چهارده سده از شکست های تلخ ارتش ایران در آیا پس از سپری شدنِ: که

) دلیل(ما ایرانیان به فَرنودِ ...  نهاوند، جوال،)قادسیه(جنگ هایِ کادوسی 
 شوربختانه پاسُخ ؟رابر سپاهیان عرب پی بُرده ایمشکست ها در باین راستین 

 برای این کاستی آورد، بُریدن گرانی که میتوان) دلیل(منفی است؛ فرنود 
 با  آنهای کشورشان و بیگانه شدنِ-گذشتهفرهنگ و بخش بزرگی از ایرانیان با 

  دورانِ شاهنشاهی باستان و بویژه رویدادهایِ راستین در پایانِتاریخ ایرانِ
  .ساسانی میباشد

گوناگونی که از بُردباری این ) علت های(و از سویی دیگر به شَوَندهای 
پیشگفتار فراتر میرود، آنچه که ما تا به امروز به نام تاریخ ایران باستان 
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از گُزارش های ) مجموعه ای(میشناسیم، در هالت خوشباورانه گردایه ای 
دستِ کارگُزارانِ دربار خلیفه های نادُرست و پیشداوری هایی هَستند که یا ب

نگاشته شده اند و یا پژوهشگران باختر؛ و در آغاز اسالم و به سودِ آنها عرب 
دُشمنی کشورگُشایان عرب با ایرانیان و ) علت(روشن است که به شَوَندِ 

 باختر به بیزانس و رُم باستان، پژوهشگرانِ) معنوی(همدلی و گرایش مینویی 
بیتفاوتی ( آیین و فرهنگِ ایرانیان باستان و بی پروایی شان بیگانگی آنها با

به سرنوشت مردم ایران، نمیتوان از خاورشناسان نگارش رویدادها و ) شان
انجام این کار . تاریخ راستین ایران را در واپسین دوران ساسانی چشم داشت

ون ایرانیان میهندوست است که شوربختانه تا کن) ی-وظیفه(گران خویشکاری 
 خاورشناسان که ،از اینرو.  شده است فراوانیکاری کم  پژوهشی،در این میدانِ
در هنگام » را در دست داشته اندتاریخ ایران ریش و قیچی «تا به امروز 

) موضوع ها(نهاده ها ی - رویدادهای واپسین دوران ساسانی به همهنگارشِ
 گرفته تا »ن موبدان زرتشتی به مردم ایراستمگری« از - پرداخته اند

 یداد دربار ساسانیب« و »کشور) طبقاتی(ناخُرسندی مردم از ساختار پَشکانی «
شکست ) سبب(ی - که شَوَه،راستین آن) به علت( بجز به شَوَندِ - ،...»به مردم
، فرپاشی دودمان ساسانی و اسالم نیرومند ساسانی از دست سپاهیانِ ارتش

  .ه استشُداشغال ایران برای چهارده سده 
ی - خوشبختانه به تازگی یکی از گُذشتهنگاران ایرانی به نام بانو دکتر پروانه

در پی پژوهش هایِ ارزنده ای که ) موفق شده اند(پورشریعتی کامگار شده اند 
گردآوری » نشیب و فروپاشی فرمانروایی ساسانی«خود با نام ) کتاب(در نَسکِ 

 از سوی  شدهار انجام گرفته چنین ککرده اند، به راز این شکست پی ببرند؛
کاری ی گذشته در تاریخ و فرهنگ ایران -در پی چهارده سدهبانو پورشریعتی 

او ) کتاب( و ارزش کار او به اندازه ای است که هم اکنونِ نَسک .بیمانند است
بُنمایه و سرچشمه ای برای پژوهش های سپسین در دانشگاه های بُزرگ 

، دانش )روایت ها(از راه سنجش بازگفت ها  این پژوهش ها .جهان گشته است
، مُهر و موم شناسی، بررسی در رفتار و زندگی )سکه شناسی(دانگ شناسی 
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، و از راه بررسی prosopographyنامدارانِ تاریخ ایران، ) شخصی(ی -خودویژه
شاهنامه، خداینامه و داستان هایِ انبوهی که از دوران ساسانیان با بُنمایه های 

ی -بانو پروانه. گوناگون بجای مانده اند، انجام گرفته اند) ایمنبع ه(
، کریستنسنی دیگر پژوهشگران نامدار باختر همانند -پورشریعتی به واژگونه

Christensenی کُیانی - ی ساختار کشورداری ساسانیان به شیوه- ، که بر اداره
وانی ساسانی ساختار سیاسی و دی: پافشاری میکُنند، بر این باورند که) مرکزی(

 پارتی اداره میشده است و این -، ساسانیconfederacyی پیمانگان، - برپایه
ی کشورداری که در همگی دوران شاهنشاهی ساسانی پابرجا بوده - شیوه

 و سازه هایی ؛ شاهنشاهی ساسانی را میساخته استاست، سُتونِ مُهرگانِ
، دامن زده اند، confederacyکه به فروپاشی این پیمانگان، ) عامل هایی(

بُنیادینِ در ناتوان شُدن شاهنشاهی نیرومند ساسانی بوده اند ) علت(یِ -شَوَه
 و سرانجام، از ؛که در آن دوران برای سروری برجهان خیز برداشته بوده است

 پارتی سبب شکست های پی در پی -یمانگانِ ساسانیهم پاشیده شدن پ
برابر  ارتش بیزانس و سپس در نُخست در جنگ در برابر  گشت،کشور ایران

  . عرب های مسلمان
  

پارتی   هایِ واپسین پادشاه اشکانی، دودمان، پنجمبا آنکه با مرگ اردوان
، ولی خانواده های نیان بر کشور ایران چیره گشتندساسا و نداشکانی برافتاد
تی رزمین های پار؛ آنها در س سیاسی ایران رانده نشُدندز نماگاهِبُزرگ اشکانی ا

 در نگهداری از آیین و دین مهرپرستیو ، فرماندار ماندندخُراسان و آذربایجان 
 با این دودمان هایِ بُزرگ پارتی ؛که در این سرزمین ها چیره بود، کوشیدند

، confederacyخودشان در یک پیمانگان، فرمانداری ی -مُهر و موم ویژه
 و ی کشور سهم داشته اند-در ادارهدر سراسر دوران ساسانی  پارتی –ساسانی 

 ولی کوشش هایِ .را میساختندساسانی  شاهنشاهی  مُهرگانِتونِسُ
 دوران ساسانی برای برچیدن این پیمانگان، خسروپرویز در پایانِ

confederacy در خُراسان و ، به ناخُرسندی خانواده های بُزرگ پارتی



    ساسانیفرمانروایی نشيب و فروپاشی                          

7 

نسنجیده از سوی  )یاقدام ها (دامن زد؛ اینگونه فَرنامِش هایِآذربایجان 
خُسروپرویز آشوب هایی را در میان خانواده های پارتی بهمراه داشت که به 

 شکست ارتش  سرانجامناتوان شدن نیروی رزمی کشور و) سبب(ی -شَوَه
درواکُنش به فروپاشی پیمانگان، . ساسانی از ارتش بیزانس گشت

confederacyپُشتیبانی ی ازان های بُزرگ پارتدودم  بود کهپارتی–، ساسانی 
رد با  نب او را در و، خودداری کردنداز یزدگرد سوم واپسین پادشاه ساسانی

 ادعا( به دروغ عرب ها که میداویدند با باور تازیان عرب تنها گُذاشتند؛
 ایران برای دستیافتن به نیسنگ  خاکِگُذر از که تنها هدف آنها) میکردند

این خانواده های بُزرگ  ، است) رالنهرماو(بازرگانی فرارود ) منطقه های(های 
ی این - و برپایه).امضا کردند(با عرب های تازی آشتینامه دستنیدند پارتی 

زیر ) منطقه های(پیمانامه در برابر تازش عرب های تازی به نیسنگ های 
  .فرمان پارس ها هیچ واکُنشی نشان ندادند

باید از خودش بکند این  بُنیادینی که هم اکنون هر ایرانی میهندوست پُرسش
، نیرومندی شکوهمندششاهنشاهی ساسانی در سراسر تاریخ اگر : است که

 – را وام دار ساختار دیوانی) شاقتصادی (شرزمی و شکوه فرهنگی و ترازداری
، confederacy که در پیمانگان، بوده است) غیرمتمرکز(کُیانی  اَسیاسیِ
شکست رزمی ایران در  از سویی دیگر ، و پارتی بازتاب پیدا کرده بود- ساسانی

فروپاشی و شکست فرجامین ایران در برابر سپاهیان برابر بیزانس و در پی آن 
بدشگونِ آن در هیکل  وارناگ) تأثیرهای(هَنایش های  که تا به امروز عرب

، همه از ه استانداخت  سایهسرنوشت مردم ایرانبر  اسالمی  اشغالگرحکومتِ
 هَستندَ، چرا نباید پارتی- ساسانی این پیمانگانیده شُدنِپیامدهای از هم پاش

 و چهارده سده اشغال ایران،  تلخبرای پایان دادن به پیامدهای این شکستِ
  ؟برپا گردد دوباره ، میان تیره های ایرانیconfederacy، این پیمانگان
 غیر (اَکُیانیی ایران با یک ساختار سیاسی -ی اداره- اندیشهدیگر اینکه، 

 از ترس از  ایرانیان میهندوستنباید انگیزه ای برای نگرانیِ) متمرکز
ی شوروی -با فروپاشی روسیه، زیرا  شودجدایی خواهان) ی-فتنه(ویناستاری 
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که  دریای مازندران در پیرامونِروسیه ) جنوب(بسیاری از کشورهای نیمروز 
 گُلستان و ی پیمانامه هایِ- و برپایه از روس هاپی دو شکست قاجارهادر 
از ...  ازبکستان و تاجیکستاننچای از پیکر ایران جداشده بودند، همچونترکم
دلبستگی فراوانی ،  با مردم ایران)مشترک( برخورداری از فرهنگی انباز بهرِ

ولی شوربختانه از آنجا که در کشور . برای نزدیک شدن به ایران نشان دادند
یک حکومت اشغالگر و بُنیادگرای ایران بجای یک حکومت میهنی هم اکنون 
 بجای پیشوازی از این کشورها با دینی فرمانروایی میکند، حکومت اسالمی

 را با ترس از گُسترش بُنیادگرایی ی آنها-ارزش های فرهنگ ایرانی، همه
  .در کشورشان از ایران گُریزان ساختاسالمی 

ایران ) شعار(رَنگ با آمن بیگمان هَستم که با پُشتگرمی به این نمونه آوری 
ی تیره های -ی ایرانیان و دادن سهم در قدرت سیاسی به همه-برای همه

، )غیر متمرکز (اَکُیانیی ایران با یک ساختار -ایرانی  و رفتن به سوی اداره
 هیچ راهبندی نخواهد توانست از سرنگونی حکومت اشغالگر و انیرانی آخوندی

) جنوب(بازگشتِ کشورهای نیمروز و  یِ ایرانی-بدستِ تیره هایِ همبسته
ت اشغالگر  سرنگونی این حکوم ازپس. پیشگیری کُندروسیه به مام میهن 

 هوریهایِم همگی ج،و روی کار آمدن یک حکومت میهنی و آزادهانیرانی 
روسیه همانند ارمنستان و گُرجستان که در دوران ) جنوبی(نیمروزی 

 که ) افغانستان( خُراسان خاوری وساسانیان بخشی از خاک ایران بوده اند، 
از  ی میهنفروشو فتوای آیت اهللا های انگلستان - سال پیش با دسیسه159

به آغوش مام میهن ) معنوی(با پیوندی مینویی دوباره ایران جدا شد، 
 اندکی چوب پنبهو جدایی خواهان در این میان تنها بسان . بازخواهند گشت
 )اقیانوس(دریابار ) عظیمموج هایِ (م  آسیدر خیزآب هایِهای سرگردانِ 

پس از سرنگونی حکومت اسالمی میتوان با . فرهنگ ایرانی ناپدید خواهند شد
جمهوری ایران و همگی مرزها را میان » بازار مشترک اروپا«الگو گرفتن از 

 یروسیه گشود و این کشورها با همکاری های رو با رو) جنوبی( نیمروزی های
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خواهند توانست بُزرگترین و ) اقتصادی(رهنگی ترازداری  ف رزمی،)متقابل(
  .برپا سازندی فرهنگ  ایرانی - در سایهنیرومندترین بازار ترازداری جهانی را 

  ایدون باد
   دین بهی3749 مرداد، کیوان شید، 15شنبه، 

  
  

  یادآوری
  

برای بارگیری  را  ارزندهسکِ نسخه الکترونیکی این نِ یاداشت پیوندهمراه این
 برای پُشتیبانی و سپاسگزاری از لیو. در دسترس ایرانیان میهندوست میگذارم

پیشنهاد میکنم که به ایرانیان میهندوست پورشریعتی، پروانه کار ارزشمند بانو 
هم   به دیگراین نَسک را و خواندن نددگانه فراهم آورسک کاغذی آنرا جنَ

بانو پورشریعتی ) عظیم( آسیم با امید به اینکه این کار. ند پیشنهاد بدهمیهنان
  .الگویی برای پژوهشگران جوان ایران گردد تا راه او را دنبال کنند

  
  

 

http://www.4shared.com/get/lR-OKGHd/Decline_and_Fall_of_the_Sasani.html 
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  پروانه پورشریعتی: پیشگفتار
یکی از میدان ) ترسایی750–500 (یِ میانه - باستان، در آغاز سدهتاریخ ایران

باآنکه . های پژوهشی است، که در واپسین سال ها کمتر بررسی شده است
و سیاسی که ) اجتمایی(فرایندهای هَنجُمَنی ) مهم ترین(برخی از مِهَندترین 

) ی-منطقه (، آنرا نیسنگHodgsonِ، دوران پیش آمده اند و هادجُسن این در
) مستقیم( مینامد، راسته ]Nile to Oxus ،)ونجیح [( نیل به آمودریافرهنگیِ

 628–603( باستانی واپسین جنگِ. با تاریخ ایران بهم پیچیده شده اند
 330–1453(، Byzantinesکه میان دو فرمانروایی بُزرگ بیزانس، ) ترسایی
خاورمیانه روی داد، نزدیک در ) ترسایی 651–224(و ساسانیان ] 1 [)ترسایی

در این .  بُنیادین دگرگون سازدیِ- باستان را بگونهی جهانِ- بود که نقشه
  ساسانی در بازگرداندن مرزهایِدوران برای کمابیش دو دهه، شاهنشاهیِ

 پیش از زایش 330–559( هَخامنشیان شکوفاییِ) اوج(کشور به دوران اوگ 
  پیروز و کامگار ،Byzantines، در لشکرکشی هایش در برابر بیزانس) مسیح

، گواهی میدهد، هنگامیکه در سال Sebeosهمانگونه که گُزارش سبوس، . بود
، فرمانروای بیزانس ]2[ رسیدند ،Chalcedon، دون ایرانیان به شهر چالس615ِ

ود که آمادگیش را برای نزدیک ب) Heraclius) 610–641 هراکلیوس،
 622هنگامیکه در سال ]. 3[دستنشاندگی به شاهنشاهی ساسانی بیان دارد 

 به خودش را از مکه) مهاجرت (یک گروه دینی سیاسی و ناشناخته فَرَوایشِ
 سپسین از آن به نام که در دهه هایِ) مهاجرتی ( یک فَرَوایشی- مدینه آغازید،

 شاهنشاهی ساسانی - اسالم نام میبرندچرخشگاه تاریخ برای پیدایش دین 
  .برای چیرگی بر جهان خیز برداشته بود

 و برگ دیگری را  سرنوشت چرخ زد،)غیرمنتظره(نابیوسان یِ -بگونهبا اینهمه، 
گُزارش  سرنوشت در زیرا در پی آنچه که شگفت انگیز ترین بدبیاریِ. نشان داد

 ساسانیان در واپسین و ینِ فرجام میشود، پس از شکستِهایِ جنگی از آن یاد
 که خودش یک -) ترسایی628–621 ( با بیزانس جنگمِهَندترین سال هایِ

 یک جُنبش سیاسی هَنجُمنی - پُرسش بی اندازه شگفت انگیزی است
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کشورگُشایی عرب ها :  بود آغاز شُد باستان بی مانندکه در جهانِ) اجتمایی(
 به بیزانس 640 سال های هایِآسیبی که رویدادآن درهالیکه . در خاورمیانه

 برای هایِ آن، برآمد) نیستندقابل تشخیص( نیستند زده است، ویچارش پذیر
 ساسانی،  واپسین پادشاهِزیرا با مرگِ. ه استساسانیان بیشتر سهمگین بود

ایران ) اشغال(فروگیری ) تأثیر( هَنایش ، که زیرِ)651–632(یزدگرد سوم 
از ) مهمی(وایی ایرانیان بر بخش گرانی بدست عرب ها روی داد، فرمانر

  .خاورمیانه پس از گذشت بیش از هزار سال به پایان رسید
بلعیده ( سپاهیان عرب لُمبانده شُد دهان ساسانی سرنگون و در فرمانرواییِ

 برای 620چه رویدادی پیش آمده بود؟ چرا یک فرمانروایی که در سال ). شد
با ،  نیرومندو جنگ هایش را با بیزانسِ خیز برداشته بود، چیرگی بر جهان

 زیر یکسر شکست خورد که تا آن زمانمردُمی کامیبابی به پیش میبرُد، از 
کوششی برای ) کتاب(؟ این نَسک  شان میزیسته اند، از سپاهیان عربسروری

 ایران و ی بسیار مهم در تاریخِ- این دورهانداختن پرتویی بر تاریکی هایِ
چنین این نَسک میخواهد با رویکرد به پویایی درونی  هم است؛خاورمیانه

)internal dynamics (ِساسانیان، کامیبابی عرب ها را در فروگرفتن تاریخ 
 پیشین ساسانیان  ترسایی و همچنین شکستِ هفتمِیِ-ایران در آغاز سده

 internal( ما از پویایی درونی گمانِ. بدستِ بیزانس ها را روشن کُند

dynamics (ی یک ارزیابی تازه از - ساسانیان، به هر روی، دربرگیرندهاریخِت
 کنونی به دور یِ-این تاریخ است که از باورهایِ تاریخی و پذیرفته شده

ی - ، دربارهChristensen، کریستنسنمیباشد، زیرا این نوشته میخواهد دیدگاه 
 ساسانیان را به چالش بکشد، که میپنداشت شاهنشاهی روش کشورداریِ

اداره میشده است، دیدگاهی که هتا از سال ) مرکزی(ساسانی به روش کُیانی 
 L’Iran  « خود را با نام، نَسکChristensen، کریستنسنهنگامیکه ، 1930

sous les Sassanides « بیرون داد، اُلگویی برای نمونه برداری در میان
یر در این و فراگ) مهم(یک پُرسش بسیار گِران ]. 4[پژوهشگران شده است 

 جدا از هم و  پرداختن به کوشش هایِ که در دسترس است،)یکتاب (ینَسک



    ساسانیفرمانروایی نشيب و فروپاشی                          

12 

 فرمانروایی کُیانی ی کشور به روشِ-  برخی از بُزرگانِ ساسانی برای ادارهناکامِ
 شاهنشاهیشان را به روش دودمانی ،است، باآنکه پادشاهان ساسانی) مرکزی(
)dynastic system ( اَکُیانی و)اداره میکردند، که پیمانگانِ) غیر متمرکز ،

confederacy،  5 [ه استپارتی سُتونِ مُهرگان آنرا میساخت-ساسانی.[ 
نمایندگی میشود، برآمدی است از پژوهش ) کتاب(دیدگاهی که در این نَسک 

) منبع های(های بُنیادین؛ در این راستا هر ازگاهی انبوهی از بُنمایه های 
ه اند که با این بخش از تاریخ ایران پیوند داشته درونی و بیرونی بازنگری شد

 هایی یه، و تاریخ اسالم، بویژه بازگفتاز تاریخ ارمنستان، یونان، سور. اند
شده اند، بدینگونه بهره بُرده شده است که » فتوحات«ی - که در باره) روایاتی(

داینامه، آنها در کنار نوشتارها و تاریخ بدست آمده از دوران ساسانی، همانند خُ
از خُداینامه در نوشتارها و داستان ]. 6[گذاشته شده و باهم سنجیده شده اند 

های عربی و بویژه در شاهنامه کمک گرفته شده است؛ از دیگر بُنمایه هایی 
 نوشتارهای پارسی هَستند که ین نسک از آنها کمک گرفته شده است،که در ا

گاشته شده اند؛ گُزارش های بومی  باستان از تاریخ ایران ندر واپسین دورانِ
و بررسی )  شناسیسکه(دانگ شناسی ایران؛ و باالتر از همه از دانش 

سندها و پرونده هایِ برجای مانده از مُهر و موم ها و ) systematic(سامانمندِ 
  .واپسین دوران ساسانی

) بحث(که در دسترس است، خودش را با یک جُستار ) کتابی(ازاینرو، نَسکی 
میان آن نگرشی رو در رو کرده است که ساسانیان ) مهم(راگیر و بسیار مِهَند ف

 بیگانگان و همگی دُشمنانِ همزمانشان شناخته میشُدند، آن نگرشی از سویِ
و ) مرکزی(ی یک فرمانروایی کُیانی - که ساسانیان آرزو داشتند که از دریچه

 نیرومند سیاسیِ شوند، و آن نگرشی که دستگاه هایِبسیار سترگ دیده 
  سیاسی که براستی بیانگرِ آن سازماندهیِ- داشتنداز آنها  در درون )پارت ها(

 فرجامین همانگونه که خواهیم دید، برآیندِ.  خودشان از ساسانیان بوددرکِ
تاریخی که تاکنون از ساسانیان بدست داده ) تصوریر( که آن نِگارکِ این است

دامن میزند که بیانگر کاستی ) نتقادهاییا(شده است، به خُرده سنجی هایی 
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از ) کتاب(پایانی که در این نَسک ) تصوریر(آن فرتور .  درونی آنهاستهایِ
است که ) انکار ناپذیر(ساسانیان ساخته میشود، نگارکی روشن و اَرَندان ناپذیر 

هاییده شده است ) اطالعات(از داده ها ) مجموعه ای(از سوی گردایه ای 
 ساسانیان کمترین آسیب را که در پژوهش های تاریخیِ)  استتأیید شده(

دانگ شناسی نُخستین بُنمایه های تاریخی ساسانیان، : دیده اند، برای نمونه
 و پژوهش های انجام گرفته شده روی مُهر و موم ها، پروندها و )سکه شناسی(

دوران ی از گزیرا مُهر هایی که بتاز.  استسندهای بجای مانده از آن دوران
 پاسُخی به یکی از پُرسش هایِ ی،ی چشمگیر- ساسانی بازیافته شده اند، بگونه

اینکه در سراسر دوران فرمانروایی ساسانی ) یعنی(،  یانی نداین نَسک هُست
که پارس ها را ناگُزیر ] 7[یک دوگانگی میان پارس ها و پارت ها بوده است 

 که زیر چتر فرمانروایی آنها  پارتیمیکرده است تا با دودمان های نیرومندِ
باهم همزیستی ) confederation ( یا پیمانگانمیزیسته اند، در یک باهماد

ی هفتم نیز برخی از شاهزادگان پارتی و ساسانی به -هتا تا سده]. 8[کُنند 
  .شناسایی خود به نام یک پَهلَو و یا یک پارسیگ پافشاری میورزیدند

 یکی از پُرسش های گرانِ این پژوهش این همانگونه که هم اکنون بیان شد،
، پیمانگانباهماد یا است که ساسانیان شاهنشاهیشان را با ساختار 

confederation،  ی شاهنشاهی -ساختار اداره.  پارتی اداره میکردند-ساسانی
  گُسترده وی-یک شیوه) decentralized( کانون زُدایی یِ-ساسانی به شیوه

و اگر که بخواهیم از پژوهش سریل ]. 9[ بوده است )predominant(فراچیره 
 ناکام  جُدا از کوشش هایِ-، وام بگیریم]Cyril Toumanoff]10 ، تومانف

ی سوم و ششم برای برپایی یک فرمانروایی کُیانی -ساسانیان در سده
 ،Mihrans ،، میهرانKarins، دودمان های نیرومند پارتی کارین، )مرکزی(

، به کَرده Kanarangıyan، ، کانارانگیان]Surens ،]11اسپهبُدان، سورن، 
دوم ) Chapter(در فَرگَرد . ی کشور بودند-همکار ساسانیان در اداره) عمال(

ی شاهنشاهی ساسانی به -اداره) تصویر(، ما باید از نگارک )کتاب(این نَسک 
ر میان دیدگاهی که بتازگی داز دست بکشیم، ) مرکزی( کُیانی یِ- شیوه
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 نگاه یِ-  ساسانی را از دریچهدودمانِما  و شگران فراگیر شده است؛پژوه
 ،ما فراز و نشیب پیمانگانِ. دودمان های پارتی بازنگری خواهیم کرد

confederacy ،پارتی و تنش هایی را که در درونش بهمراه داشته –ساسانی 
 –نیساسا، confederacy به هرروی این پیمانگان ،. است، ردیابی خواهیم کرد

، confederacy،  فروریخت، آغاز فروپاشی این پیمانگانِپارتی سرانجام
ی گُزارش های جنگی در آن سال -ی آن زمانی بود که برپایه-در میانهدُرُست 

 بخت از ارتش ساسانی برگشت، و ساسانیان در ،ها، با شگفت انگیزی بیمانندی
د که ، شکستی را از دست بیزانس خوردن628–624  های میانسال

همانگونه که ما خواهیم دید، بیرون رفتن پارت ها از . سردرنیاوردنی است
پارتی در پایان پادشاهی خُسرو پرویز -ساسانی، confederacyپیمانگان، 

)591–628 ،Khusrow II Parvız (  تنها سبب از دست رفتن بیزانس نشد، که
 هراکلیوس، ی ساسانیان گردد، و-بیزانس میتوانست یک کشور دست نشانده

Heraclius میتوانست پسر او گردد »برادر خُسرو پرویز شود«، بجای  اینکه ،
 پارتی در سال های –ساسانی، confederacy ،فروپاشی پیمانگان ]. 12[

 تلخ و بی اندازه ان با بیزانس، به هر روی، برآیندیپایانی جنگ میان ساسانی
ت فرجامین ساسانیان بدست شکس: بُزرگتری برای تاریخ ایران باستان داشت

ی - ی سده-سپاهیان عرب و از بیخ و بُن کنده شُدن فرمانروایی آنها در میانه
  .هفتم

پارتی بود که در پی -ساسانی، confederacy این پیامدِ فروپاشی پیمانگان، 
، ترسایی 628برکنار کردن خسروپرویز از تخت پادشاهی و کُشتن او در سال 

ایِ بیمانندی را به جُنبش درآورد که در پایان به یک زنجیری از رویداده
شاهنشاهی ساسانی پس از چهار سده از آغاز فرمانروایی ) کامل(نابودی رسای 
  .فروگیری سرزمین های ساسانی بدست عرب ها: آنها فرجامید

  از راه یک بررسی سُخنِ— پژوهشی که دردسترس است مهمِدومین جُستارِ
به آنها رسیده ایم، ، »فتوحات) روایات( های ازگفتب«) انتقادیِ (یِ- سنجانه

 ی ساسانیان گذاشتیم-خداینامه هنگامیکه آنها را در کنار گذشتهنگاریِ
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 فروگیری عراق بدست عرب ها اینگونه که تاکنون پنداشته ، از اینرو—]13[
 ، پس از تاج گُذاری یزدگرد سوم 634 تا 632شده است در سال های  میان 

 632 تا 628 در یک بُرش زمانی میان بکلهخ نداده است، ر) 634–632(
یِ درگیری هایِ -فروگیری عراق، موشکافانه در هنگامه ].14[رویداده است 

آن دو گُروه درگیر آنچنان .  پارت ها و پارس ها روی دادنابودکُننده میانِ
او سرگرم نبرد و پُشتیبانی از نامزادشان برای گذاشتن دیهیم پادشاهی بر سر 

 همبسته در برابر پدافندیِ) ی-جبهه(بودند که ناتوان از برپایی یک چَکاد 
به هر روی، .  درهال پیشروی در خاک ایران بودند کهسپاهیان عرب گَشتند

عرب » باکامیابی«فروگیری فالت ایران که پیĤیند این درگیری بود، سرانجام 
تی کوستی خُراسان  پار انجام گرفت، برای اینکه دودمان های نیرومندِها
)quarter of the east (یا آذربایجاندروبادِگانو کوستی آ ) quarter of the 

north (بدینسانواپسین پادشاه ساسانی، یزدگرد سوم را تنها گُذاشتند، و  
 با سپاهیان عرب  بجایِ آن، دریغ کردند، و را از پادشاه ساسانیپُشتیبانیشان

 سودبر  هر دو سوی،ی این آشتینامه-ایهبر پ. ی آشتی بستند-پیماننامه
 پیمانامه میتوانستند چیرگیشان را روی سرزمین هایی که در ، در این)ذینفع(

  فروگرفته شدنِ،)chronology(بازنگریِ رویدادنگاری .  نگهدارند،دست داشتند
بسیار ) اهمیت(، از مِهَستی 632 تا 628بسیار زود عراق در یک دوره ای میان 

فروگرفته شدنِ ) chronology(رخوردار است، نه تنها برای گاهشماری بُزرگی ب
ی خلید ابن ولید در بیابان، بلکه همچنین برای - سوریه و راهپیمایی پُرآوازه
اگر، همانگونه که ما .  مهم در آغاز تاریخ اسالمانبوهی از دیگر رویدادهایِ

رُخ  632 تا 628 ، فروگیری عراق در سال های میان)ادعا میکُنیم(میداویم 
، ما )chronology(ی دیگر روش های گاهشماری - بر پایه داده باشد، پس

ز فروگیری عراق بهوشیم باید نقش و جایگاه محمد رسول اهللا را در آغاچگونه 
چنین پنداشته میشود که ) سنتی(ی ترادادی -؟ بگونه]15[) بفهمیم(

ه است، پس از جنگ  رویداد632فروگیری عراق پس از مرگ پیامبر در سال 
عرب که از اسالم برگشته ) قبیله های(های ابوبکر با دُوتاکمان هایِ 
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که بتازگی پیشنهاد شده است، ) طرحی(ی نموداری -اگر بر پایه]. 16[بودند
 میخواهد ]فروگیری عراق [، چگونه این رویداده استمحمد رسول اهللا زنده بود

؟ )متأثر کُند(هَناید تاریخ اسالم را بِما از آغاز ) سُنتی(برداشت های ترادادی 
 اسالم  در جایگاهِ خلیفه هایما از نقش ابوبکر و عمر) سُنتی( ترادادی دیدگاهِ

در این دوره از تاریخ اسالم چه میشود؟ اگر محمد زنده بوده است، پس 
عرب که از دین برگشته بودند ) قبیله های(داستان جنگ با آن دُوتاکمان های 

ی ما از فروگرفته شدن -بازسازی شده) chronology(گاهشماریِ  چه میشود؟
بُنیادینی بر درک ما از تاریخ آغاز ) تأثیر(هَنایش ) عمال(عراق میتواند به کَرده 

یک پاسخ ) انتقادی(ما به این پُرسش های سُخن سنجانه . اسالم داشته باشد
ی -  ما نهاده؛ هنگامیکه]17[و امکان پذیر خواهیم داد ) فرضی(اَنگاریک 

)thesis ( خودمان را فرانمودیم)آن ، روشن بود که پیامدِ)توضیح دادیم 
 مهم تاریخ آغاز اسالم خواهد بود،  یک سری از دوران هایِ بُنیادینِبازنگریِ

. ون از چهارچوب های این پژوهش استکه بیر) وظیفه ای(یک خویشکاری 
زش پایدار و همیشگی ی این گُزارش ها، یک ار-آنچیز که در میانِ همه

 پارتی - ، ساسانیconfederacyدرکِ سرشتِ پیمانگان، : میماند این است که
و گُشایشِ چیستانِ فرسایشِ آهسته و سپس فرویختن پایانیِ آن، ما را یاری 

 اسالمی را بهتر بهوشیم -و برخاستن حکومتِ عرب) طبیعت(میدهد تا نِهادَک 
نون گفته شُد برای نشان دادن هَنایش یِ چیزهایی که تا ک-همه). بفهمیم(
به تاریخ آغاز ) نظر(ما نگر ) ،thesisتز، (ی -نهادِه) اهمیت(و مِهَستی ) تأثیر(

کشورگُشایی عرب ها را در تاریخ ) تأثیر(چگونه ما باید هَنایش . اسالم بود
ایران در پیوند با اشغال شدنِ این کشور در سده های سپسین بررسی کُنیم؟ 

ان از اشغال ایران بدست عرب ها، برای زمان درازی به نام برخی کس
و ازاینرو گمان . در تاریخ ایران یاد کرده اند) watershed(چرخشگاه و پاگرد 

بُرده اند که تاریخِ ایرانِ پیش از اسالم میبایستی به تاریخ اسالمی آن ره 
یِ - از دورهراسانان، گیالن و اندکی تاریخ خُاز راه بررسیِ تاریخ تبرست. میبُرد

یِ فروگرفته شدن کشور ایران تا -پایانی ساسانیان و سپس با گُذر از دوره



    ساسانیفرمانروایی نشيب و فروپاشی                          

17 

ما . ی هشتم، ما نادُرُست بودنِ این دیدگاه را نشان خواهیم داد-ی سده-میانه
نشان خواهیم داد که اشغال ایران بدست عرب ها نباید به نام پُشت سرگذاشته 

. ی باستان نگریسته شود- در پایان دورهشدنِ همگی ساختار سیاسی ایران،
زیرا، درهالیکه پادشاهیِ دودمانِ ساسانی در پیِ جنگ های سخت با سپاهیان 

ی -عرب نابود گشت، چیرگیِ دودمان هایِ پارتی و نیرویِ آنها در گُستره
در اینجا . سرزمینشان در سراسر دوران بنی اُمیه دست نخورده برجای ماند

را در پژوهشِ تاریخِ ایران، دُنبال ) تحلیل مان( مان سپس ما روش واکاویِ
 که در این زمان جایگاه -یِ کانونِ رویدادها-خواهیم کرد، ولی نه از دریچه

این شیوه از بررسی تاریخ یک .  بلکه از پیرامونِ آن-خلیفه های اسالمی بود
: واهد بودپارت ها خ) میراث(گواهی برای نشاندادنِ پایداری و توانِ اَپَرماند 

یِ سوم در -همانگونه که پارت ها با آغازِ پیدایشِ فرمانرواییِ ساسانی در سده
یِ - یِ سده-ایران ناپدید نشدند، پس از اشغالِ ایران بدستِ عرب ها در میانه

تاریخ را فرونگذاشتند؛ سازمان سیاسی، ) ی-صحنه(هفتم نیز آنها نماگاهِ 
س از مرگِ دودمانِ ساسانی به زندگی فرهنگ و آیین آنها برای زمان درازی پ

که در دسترس شماست، ) thesis،تزی، (این نهاده ای . خود ادامه داد
یِ هدف هایِ سپاهیان عرب گره خورده است، -موشکافانه با داوری ما درباره

روندِ . آن هدف هایی که عرب ها با اشغال سرزمین های ایران دُنبال میکردند
] عرب) قبیله های(دُوتاکمان هایِ [کوچ ) حطر(داخِ کشورگُشایی عرب ها، هَن

جُنبش ) topography(، و بررسی گیتاشناسی )در ایران(و جایگُزینی آنها 
: هَستند) حقیقت مهم(همه نشانه های یک فرهود گران ] 18[عباسیان 

براندازیِ دودمان ساسانی هدفِ سپاهیان عرب نبود، بلکه تنها یک رویدادِ 
فروپاشی ) علت(بخودیِ آن بود، رویدادی که تنها به شَوَندِ شاخه ای و خود

زیرا نُخستین هدف از .  پارتی شتاب گرفت-، ساسانیconfederacyپیمانگانِ، 
تازیان عرب، اشغال و دستنشانده کردن ایران و سرزمین های آن نبود، بلکه 

انی در دورزدن آنجا برای دستیافتن به راهی بود که آنها را به کانون بازرگ
؛ با آگاهی از این هدف بود که خانواده هایِ ]19[میرساند) ماورالنهر(فرارود 
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. ی زندگیشان را با هدفِ سپاهیان عرب هماهنگ ساختند-بُزُرگ پارتی شیوه
پژوهشی، ما نگاه مان را به دورنمای مینویی ) کتاب(در بخش دوم این نَسکِ 

ا فراهم آوردن چکیده ای از ب. در دوران ساسانیان خواهیم افکند) معنوی(
ی گذشته در این پیوند انجام گرفته است، ما - پژوهش هایی که در دو دهه

: این کار پژوهشی را پیش خواهیم کشید) مهم(چهارمین پُرسش مِهَند 
نیز ) معنوی(ی جهانِ مینویی - پارتی، در پهنه-دوگانگی سیاسی ساسانی

ایسم و مهرپرستی در میان پارت ها بازتاب یافته بود؛ درجاییکه باور به میتر
یک باور دینی چیره بوده است، و جهان مینویی آنها ناهمسان با باورهای 
زرتشتی بوده است، گویا ساسانیان کوشش میکرده اند که باورهای دینی 

ولی گرانیگاه . زرتشتی را به مردمانی بپذیرانند که در سرزمینشان میزیسته اند
) سُنتی یشان(ها پیوسته در سرزمین ترادای یشان نیروی پارت ) مرکز ثقل(

 آنچه که - ]21[و مادها ] 20[سرزمین پارت ها ) یعنی(بوده است، به چم 
ساسانیان سپس ترکوستی خُراسان و کوستی آدروبادگان نامیدند، به چم 

یِ -  و این سرزمین ها پهنه-.خاور و اَپاختر) ی-منطقه(نیسنگ ) یعنی(
ما برای ) دلیل(ما امیدواریم که فرنود .  میترا بوده اندچیرگیِ فرهنگ و دین

و ) شمال شرقی(، اَپاخترخاوری )شمال(چیرگیِ فرهنگِ میترایی در اَپاختر 
که زیر چیرگی رزمی ساسانیان بوده است، ) شمال غربی(اَپاخترباختری 

پذیرفته شود، نه تنها برای روشن کردن گرایش دینی اشکانیان، بلکه همچنین 
ای بکارگیری این گمان در گفتمانِ میان ایرانشناسان و باستانشناسان بر

 یک گفتمانی که -فرهنگ میترایسم در رُم باستان) مبدأ(ی خاستگاه -درباره
پژوهشگران دوباره از سرگرفته ) محفل(در درازای سه دهه گذشته در آیشگاهِ 

  .شده است
ویژگی های )  و تحلیلتجزیه(در پایان، ما پژوهش خودمان را با واکاویِ 

ی ششم به پایان میبریم، و -جُنبش میتراییِ مهران بهرام چوبین در پایان سده
ی - پیوستگیِ انگیزه هایِ میترایی در جُنبش های به آفرید و سندباد در میانه

ما این است که بدور ) ادعای(برآیندِ داوش . ی هشتم را بررسی میکنیم-سده
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یِ جُستارهای -انه زنی ها پرده دری کُنیم که بازدهاز اینکه بخواهیم از این گم
هَستند، شورش هایی که در باال از آن یاد شُد، »  اسالمی–فرهنگِ ایرانی «

شگفت انگیزی میباشند که پیوستگی فرهنگ میترایی در ) دلیل(فرنود 
ی این پژوهش، ما رد این - در دُنباله. سرزمین های پارتی را نشان میدهند

پارتی را تا جُنبش مازیار در تبرستان و بابک خُرمدین در ) میراث(اَپَرماندِ 
) میراث(آذربایجان پی خواهیم گرفت، که پیوند این جُنبش ها را با آن اَپَرماند 

که شورش هایِ دوران ) احساس میکُنیم(فرهنگی نشان میدهد که ما میسُهیم 
 از اینکه ما ادامه پیش. خود داشته اند) تأثیر(عباسی را زیر سایه و هنایش 

گفته شود که ) موضوع(ی آن نهاده -بدهیم، نیاز هست که سُخنی درباره
  .ی روش شناسی نویسنده- ی این پژوهش بوده است، و همچنین شیوه-انگیزه
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  ی نگارش این نَسک-پرسش و انگیزه
 نام ی خودش را با- ، کار اُستادانهWalter Kaegi، والتر کگی، 1992در سال 

 Byzantium and the Early(» بیزانس و آغاز کشورگُشایی های اسالم«

Islamic Conquests (یِ بُنیادینی -در اینجا او به روشنی از انگیزه. را نگاشت
برای برخی از «او نوشت، . که در پسِ کار هُنریش بودند پَرده گُشایی کرد

 بی اهمیت) موضوع(هاده پژوهشگرانِ تاریخ اسالم، شاید بنگر بیاید که این ن
وجود ندارد که مُسلمانان، بیزانس را ) دلیلی(باشد، زیرا برای آنها هیچ فرنودی 

هیچ پژوهش تاریخیِ بَسنده و درخور از . شکست ندادند و جای آنرا نگرفتند
یِ بیزانس در دست نیست که به این گرفتاری ها بپردازد، بیگمان -دوره

از بُنمایه های عربی را دربرنمیگیرند که ) ستفادها(هیچکُدام از آنها کاربُرد 
) Fred M. Donner(دونر . ، فِرد، م1981در سال ]. 22[» برگردان نشده  اند

 The Early Islamic(» کشورگشایی های آغاز اسالم«) کتاب(نَسکِ 

Conquests ( را نوشت، یک کار هُنری که در روال نزدیک به یک سده کارهای
ال، نه تنها کوششی بود برای واکاویِ جُنبش کشورگُشایی پژوهشی بُلندبا

باالگرفتنِ کار محمد و ایدیولوژی « :که) ادعا میکرد(بلکه میداوید ...اسالمی،
اسالم سبب دگرگونی بُنیادینِ ساختار سیاسی و باورهای پایه ای همبودگاه 

خش ی ب-عرب با گُستردگی بُزرگی شُدند، بگونه ایکه آنها توانستند چهره
کارهای پژوهشی کگی و ]. 23[» زمین را واگردانند) ی-کُره(بُزرگی از پادَک 

ی -رشته) وضع(ی هَستند از نِهش - نشانه) Kaegi and Donner(دونر 
زیرا، دستکم در درازای نیمی از . پژوهش هایِ نزدیکترین دورانِ باستانشناسی

یِ ایران -ای میانهی گُذشته تاریخ واپسین دورانِ باستان و آغاز سده ه-سده
) پارامترهای(در یک مُرداب پژوهشی گرفتار شده اند، جاییکه پراسنجه های 

و عرب ها ) Byzantinists(میدان های پژوهشی آن، از سوی بیزانیسم ها 
درهالیکه انبوهی از پژوهشگرانِ ]. 24) [تعیین میشده اند(نمایانده میشدند 

 انگیز پیرامون سرشت و ماهیت فرهیخته برای روشن کردن آن پُرسش شگفت
 اسالمی و کامیابی سرگیجه آور آن کوشش میکنند، و -فرمانروایی عرب
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ی نشان -درهالیکه شماری از پژوهشگرانه فرزانه، کارهایِ خودشان را ویژه
 اگر که بخواهیم از بررسی های کُلی –دادن دورنمای تاریخ ساسانیان کرده اند 

چکس این نگرانی را ندارد که اشغال ایران  هی- و ساختگی چشم پوشی کُنیم
  .آنرا از دید ساسانیان ارزیابی کُند) تأثیر(بدست عرب ها را و هَنایش 

ی ساسانیان نگاشته شد برمیگردد به سال -بُزرگترین کار بُزرگی که درباره
  :]25 [نزن آنرا نگاشته است که کریستی1936

Christensen’s L’Iran sous les Sassanides  , published 1936 
  
-، آلمانی در سدهTheodore Nöldekeتئودور نولتکه،  سنگفرش کار  او را که

  :]26. [ی نونزدهم فراهم آورده بود
Theodore Nöldeke, Geschichte der Perser und Araber zur Zeit  

 der Sasaniden, which appeared in 1879  
  

د، نز زایش مسیح را دربر میگیری سوم تا ششم پس ا-این نوشتارها که سده
شکست  میگوید که پس از کریستنسن. بیشتر از خداینامه الهام گرفته اند

.  تازه ای در تاریخ ایران آغاز میشودسانیان دورانِفرمانروایی پارت ها بدست سا
 بر این باور است که باوجود برخی از لغزش ها، ، Christensen، کریستنسن

 سراسر دوران فرمانرواییشان یک ساختار کانونی ساسانیان توانستند در
کوشای حکومتی برپا سازند که در آن پادشاه باالترین جایگاهِ ) مرکزی(

استدالل ( چنین میاستواند ،Christensen، کریستنسن .فرمانروایی را داشت
 کژروی ها و لغزش های سهمگینی بر شاهنشاهی فشار میĤوردند «:که) میکند

مرکزیت، (یش پارت ها به خودساالری از ساختار کُیانگری که ریشه در گرا
centralism (  داشتند  و از سوی پَشک های)در ) اشرافی(نژاده ) طبقه های

ولی با وجود این لغزش ها و کژروی . فرمانروایی به آنها دامن زده میشده است
،  کریستنسنی چهارم تکرار میشدند، -ها که پیوسته در سراسر سده

Christensen،چیرگیشان را  که ساسانیان همیشه میتوانستند پافشاری میکند 
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که در ) centralismمرکزیت، (بر سراسر شاهنشاهی نگه دارند؛ یک کُیانگری 
  .]27[» آن پادشاه در کانون قدرت بوده است

 پادشاهی در وجود خسرو انوشیروان یکم تجلی این قدرتِ) اوج(نکته اوگ 
 در واکنش به جنبش مزدکیان و دیگر نژادگان ، کسیکه)579–531(یافت 

به کمک این کارهای . انجام داد) اصالحی(یک سری از کارهای بهینشگرانه 
بهینشگرانه خسرو انوشیروان یکم توانست درخشانترین دوران ساسانی را ره 

این پادشاه ) 271–241(و شاپور یکم ) 241–224(در دوران اردشیر یکم . بَرَد
ب های روامند شاهنشاهی ساسانی را دوباره بجای خود ها آن چهارچو

نیرومند که چیرگی بر اندوختگانش ) مرکزی(یک پادشاهی کُیانی : بازگرداند
) وضع(داشته است تا آنها را برای بازسازی و استوار کردن نهش )  منابع(

 و اگر زمان هم درخور باشد درونی شاهنشای بکاربگیرد، مرزها را نگه بدارد
 که در سده  های یبرای آن نیروهای. دت گُسترش مرزها را دُنبال کُنیاسس

پیشین خواهان گُریز از کانون شاهنشاهی پارس بودند و مهمتر از همه برای 
پارتی چه سرنوشتی پیش آمد؟ گویا، در فرایند کارهای ) اشراف(آن نژادگان 
طبقه ( نژاده  را به پَشکِاو این نژادگانِ ایرانیی خسرو یکم، -بهینشگرانه

ی -افزون بر آن، در سده.   اداری در کشور واگرداند ولی بدون قدرتِ)اشراف
 که هنوز روشن نیستند، دو جُنبش بُزرگ )دلیل هایی (ششم، به فرنوده هایی

در دوران ساسانیان ) مرکزی(به برپایی شاهنشاهی کُیانی ) اجتمایی(هَنجُمَنی 
 ،Vistahm، همو جنبش ویستَ) 591–590(د، جنبش بهرام چوبین نکمک کر

شگفت  انگیز اینکه، هر دوی این جنبش ها از سوی خانواده ). 600–595(
یان آمده ، پارتی ناگهانی-بی شک و بگونه. های پارتی سرچشمه میگرفتند

تا برای یک ه.  ساسانی را زیر پُرسش ببرند)قانونی(بودند تا پادشاهیِ داتمند 
میر و بهرام . اهی ساسانی دست انداخته بودند  هم روی پادشی کوتاهی-دوره

 ،ی ایران-  دیرینه دُشمنِچوبین خُسرو پرویز دوم را ناگُزیر کردند که به آغوشِ
هم بُنیان یک شاهنشاهی خودساالر را گذاشت  سپهبد ویستَ. پناه ببرد،بیزانس
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 سرزمین آن از خوزستان تا آذربایجان گُسترده بود که شورش های بیشتر که
  .ت ها را به دُنبال داشتپار

ساسانی در دوران ) قانونی(این  چنین شورش ها در برابر شاهنشاهی داتمند 
- گرایش به ادارهاینگونه گمان بُرده میشود که بیشتر اینکه، . آنها بی مانند بود

شاید در پی کارهای ) مرکزی(ی شاهنشاهی کُیانی -ی کشور به شیوه
 از سوی خسروی یکم ارانه ای بوده باشند کهو کامگ) اصالحگرانه(بهینشگرانه 

چه . انجام گرفتند که به نهادینه شدن این شیوه از کشورداری فرجامیده است
خانواده های پارتی را سُست ) اقتدار(پیش آمد؟ آیا خسرو یکم دستواری 

در و ساسانی را زیر پرسش بُردند، ) قانونی(نَکرد؟ چرا پارتیان پادشاهی داتمند 
 شکوه ساسانیان دست به کارهایی زدند که آسیب فراوانی را برای )جاو (اوگ

 به این پرسش ،Christensen، کریستنسن) کتاب(آنها به همراه داشت؟ نَسک 
سبب شکست واپسین ) علتی(رسد که چه شَوَندی و هتا نمیپُ. نمیپردازد

ن او س و کُشته شدناز بیزا) 628–591( خسرو پرویز ، ساسانیپادشاه نیرومندِ
به .  شد، کسیکه برای چیرگی بر جهان خیز برداشته بود628در سال 

  و فراز دورانِ، به رویدادهای پر نشیبChristensen، کریستنسنهمینگونه 
 برای او و دیگر پژوهشگرانِ.  موشکافانه نمیپردازد،ساسانی پس از این پیشامد

شاه ناتوان  پاد تا پادشاهی واپسین628دوران ساسانی، سال های میان 
 رویدادها به اندازه ای درهم و برهم هَستند ،)651–632(ساسانی یزدگرد سوم 

، نَسک با ارزش کرستنزن. که نمیشود آنها را بگونه سامانمند پژوهش کرد
Christensenپایان ردن یزدگرد سوم بر تخت پادشاهی با جلوس ک، از اینرو 

 دوران ساسانی و با وهشگرانِی او و دیگر پژ-میپذیرد، که با تکیه به گفته
. بسیار همزمان بوده است با آغاز کشورگُشایی عرب ها) احتمال(شایمندی 
، کریستنسن ساسانی که از سوی  دورانِ تاریخیِ بازنگریِ،بدینسان

Christensen، ،انجام گرفته است به یک پایان ناگهانی و گیج کُننده میرسد 
-  از هم فروپاشیده شگفت زده با خاندانِدرهالیکه دانشجویان دوران ساسانی را
 .یِ و درهال مرگ ساسانی تنها میگذارد
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 بکاربُرد تا به ،Christensen، کریستنسنیکی از نُخستین بُنمایه هایی که 
، یک تاریخ رسمی، امه بود کنونیش برسد، نَسک خُدای),thesisتز(ی -نهاده

ام نخستین گذشتهنگاری  که میتوان از آن به نگردآوری شده بدستِ ساسانیان
ی -نامه میتوان تاریخ ایران را از دوره؛ به کمک خدای]28 [ایرانیان نام بُرد

  افسانه ای کیومرث تا واپسین پادشاه ساسانی یزدگرد سوم، دُنبال کردپادشاهِ
درهنگامیکه ساسانیان تاریخ میهنی را گردآوری میکردند آنها دست به . ]29[

 که  بود گُزارش هاییین بیشتر زدند، و آن برچیدنِ»هُنرمندانه ای«یک کار 
 پیش از زایش مسیح تا 250 از سال(ی دُشمن پیشین آنها اشکانیان -درباره
 کردن دوران هدر تاریخ ایران آمده بوده است و نیم)  پس از آن224سال

 Das(داستان های میهنی ایران « در نسک ،Nöldeke، نولدکِ. فرمانروایی آنها

iranische Nationalepos( « فرنودآوری کرده است)استدالل کرده است( ،
 تاریخ اشکانیان، گُزارش های  ساسانیان برای زدودنِ با وجود کوششِ«:که

 نیرومند در برگ های تاریخ میهنی  خانواده های پارتیِیِ-جُداگانه درباره
اشکانیان در چ چیز از تاریخ ازاینرو، با آنکه کمابیش هی. ایرانیان نمایان میشود

پارتی توانستند در دوران یِ -نامه برجای نمانده است، چندین خانوادهخدای
در تاریخ میهنی ) قهرمانان( داستان هایشان را در بخش کهرمانان ساسانیان

ی - و دیگران بر ادامه،Nöldeke، درهالیکه نولدکِ. ]30[» ایران جای دهند
 ها در تاریخ ساسانیان پافشاری  پارتفرهنگی و سیاسیِ) میراث (اََپَرماندِ

ی - هتا میخواهند ادامه،Christensen، کریستنسنمیکُنند، و برخی همانند 
ی خانواده های پارتی را در درازای تاریخ ساسانیان برجسته -باشندگی جداگانه

 از تاریخ ،Christensen، کریستنسنکه ) paradigm(نشان دهند، آن نگاره ای 
با شکست «: ، این اندیشه را چیره نگه میدارد کهساسانیان بدست میدهد

 پس از زایش مسیح، ساسانیان یک 224اشکانیان و مرگ اردوان در سال 
) مرکزی( یک فرمانروایی کُیانی یِ- زه ای را در تاریخ ایران برپایهی تا-دوره

 یک دین رسمی را بر مردمی که در ،آغازیدند و به کمک دینکاران و موبدان
  ». پذیراندند،ا میزیستندسرزمین آنه
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 که ساسانیان میخواستند است) تصویری(ه، این همان نِگارکی ولی موشکافان
بایستیکه زیر هَنایش ) تصویر(این نگارک . با آن خودشان را نشان دهند

ی چهارم در -در سده] caesaropapism] (31(پاپ -الگوی سزار) تأثیر(
ی کشور با -ی اداره- گمان شیوهبی. شده باشد) طراحی(بیزانس هَنداختاری 

به نُخستین ) ارجاع دادن( نمیتواند با بازبُرد دادن ،)مرکزی(فرمانروایی کُیانی 
، زیرا آنها، که ازآن )ثابت شود(بُنمایه های تاریخ ساسانیان اُستوانیده شود 

ی سوم و ششم هَستند، بسیار ازهم گُسیخته میباشند که بتوانند به ما -سده
 از سرشت و راه و روش دیوانساالری آنها در سراسر )تصویری (یک فرتوری

  . تاریخشان بدست بدهند
که خداینامه از ساسانیان بدست میدهد، از سوی ) تصویری(با اینهمه فرتوری 

 و دیگر پژوهشگرانی که راه او را دُنبال کردند، ،Christensen، کریستنسن
 ساسانیان در راستایِ هایِآنها بگونه ای از کوشش . دنسنجیده پذیرفته شُ

گرفته بودند و چنان آن نگارکی ) تأثیر(برچیدنِ تاریخ اشکانیان، هنایش 
 نیکخواهی و پادشاهی کُیانی را که ساسانیان برای نشان دادنِ) تصویری(
پذیرفته بودند، ) طراحی کرده بودند(شان هنداختاری کرده بودند ) مرکزی(

نشان ) نتیجه گیری ها(ن بازیافت ها به آ) توجه ای(که هیچکس رویکردی 
پس، از چه . با برسی های خودش بدست آورده بود، Nöldeke، نداد که نولدکِ

زمانی و چگونه پارت ها کوشش های تاریخی خودشان را از سر گرفتند تا در 
تاریخ رسمی ساسانیان جاباز کُنند؟ بیگمان آدم باید چرخش دهان به دهان 

ای تاریخی پارت ها را بشمار آورد، همانگونه که ماری گُزارش ها و داستان ه
 در پژوهشی که روی پارت ها کرده است در نَسک ،Mary Boyce، بویس

با اینهمه این گفته ]. 32[روی آن پافشاری میکند ) Gosans(» گُزانس«
 تاریخی اشکانیان از زیرا اگر گُزارش هایِ. نمیتواند همه چیز را روشن کُند

د و اگر آن نی ساسانیان زُدوده شده باش- خداینامه) کتاب(سک نَ برگ هایِ
ی ساسانیان زندگی میکردند، زیر فشار -ی اشکانی که در سایه- چند خانواده

آنها میبودند، چگونه، همانگونه که ) مرکزی(سیاسی و فرمانروایی کُیانی 
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 گوناگون خانواده های پارتی بدینسان خواتیک خواهیم دید، داستان هایِ
با داستان های ) کال(و  سراسر ) systematically(، سامانمند )صمیمی(

 پادشاهان و شهبانوهای ساسانی که پشت سرهم آمدند و رفتند درهم پیچیده
؟ راستی این است که همینکه بخش تاریخی خُداینامه آغاز میشود، شده اند

هلو به  پَ،رتیچه از راه بازگویی تاریخ عرب ها و یا در شاهنامه، دودمان های پا
 برخی از شخصیت های  هتا. پادشاهان ساسانی نمایان میگردندهلویِپَ

یک . ی پارتی در تاریخ ساسانیان بسیار مُثبت شناسانده شده اند- برجسته
که در دسترس است، ازاینرو، این است که ) thesis(برآیند از این تزی 

ر بوده اند، آنها در نابود درهالیکه ساسانیان در پاک کردن تاریخ اشکانیان کامگا
ی -تاریخ بگونه) صفحه های( خانواده های پارتی از رُویه های کردن تاریخ

ساسانیان در این کوشش ناکام ماندند، برای اینکه پارتها . جدی کامیاب نشدند
خداینامه همکاری کردند، و آنها هم در ) مهم(در نگارش بخش های مِهَند 
از راه بررسی . ]33 [رداختند و هم پس از آندوران ساسانیان به اینکار پ

 نیازمند ، که کدام بررسیبسادگی روشن میشود) حقیقت(خداینامه این فرهود 
ی تاریخ ساسانیان و روش -ی بُنمایه-بیشتر درباره) اطالعات(داده های 

  .پژوهشی ماست
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  روش شناسیو) منبع ها(بُنمایه ها 
 گُزارش هایِ خُداینامه باور داشته  به میتواند آدمبرای بازسازی تاریخ ساسانیان

، برای نمونه، همانگونه که گُزارش های آن در گُذشتهنگاری کُهن عرب باشد
ی -ی ایران در پایان دوره- میانهد؛ در بُنمایه هایی که از سده هایِ آمده ان

، ، یونانگری آمده اند؛ در تاریخ ارمنستانی خلیفه -ساسانیان یا آغاز دوره
 که به گذشتهنگاری ساسانیان پرداخته اند؛ بررسی سکه ه ای سوریبُنمایه هایِ

گمان بُرده میشود . ها، مُهرها، سنگ نوشته ها، و دیگر فرآورده های فرهنگی
شُماره ما  که یِ آنچیزی باشد-، به واژگونه گُزارش هاریِذاروش ارزش گُکه 
 بُنمایه های دسته سوم، دسته به ترتیباین شُماره گُذاری . اری کرده ایمگُذ

و ) سکه شناسان(دانگ شناسان ]. 34 [دوم و دسته یکم نامگُذاری شُده اند
برای  گُذشتهنگاران را ، درازی برای زمانِ فرهنگیپژوهشگرانِ دست سازهایِ

 ، تاریخی سرزنش میکردند ماندگارهایِ به درهم برهم شانهایِپافشاری بر باور
 ی بیگانه و هم آنها که بومی بودند-خی با سرچشمههم آن ماندگارهای تاری

کُهن از تاریخ ساسانیان انجام ) منبع های(که با هزینه کردن بُنمایه هایِ 
 یه های تاریخی برای بازسازی گُذشتهنگاریبیهوده نبود که این بُنما .میگرفت

 ، و سنگ نبشته ها)سکه ها(مُهر و موم ها، دانگ ها . ساسانیان بازنگری شُدند
 و بی پرده تر از تر و گاهی بسیار بیشتر باور پذیر سُخن میگویند کوتاهروشن و

 هَستند که با )ییروایت ها (یی ها بجای مانده از بازگفتنوشتارهایِانبوهی از 
 دوباره ، دروغ های ایدیولوژیکیبه با پُشتگرمی ی بیگانه یا بومی،-سرچشمه

پخش و پراکُنش و از آسیب هایِ  شده اند،  هدفمند فراهمنویسی هایِ
 ازاینرو، این دانگ ها و مُهر و . در درازای سده ها در آسایش نمانده اند)انتشار(

 هَستند و میتوانند )مهم( بسیار گران  برای بازسازی تاریخ ساسانیانموم ها
باشند که ما از بُنمایه ) اطالعاتی(برای دُرُستی داده هایی ) معیار(یک زرسنج 

 از ی که در دسترس است،پژوهش.  برجای مانده وام میگیریم تاریخیِهایِ
 درمیانِ .ی فراوان بُرده است-کُهن و مُهر و موم ها بهره) سکه های(دانگ های 

م هایی جای از مُهر و مو) مجموعه ای(آنچه که در پیش گفته شُد، گردایه ای 
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 است تازگی آنها را نویابی کرده  ب،Rika Gyselen دارند که ریکا گلیزلن،
 داده نسبت( میشوند رانِ ساسانیان بربستهدوپایانِ و به ) کشف کرده است(

یِ - درباره فراوانیِ این مُهر و موم ها برای همیشه به بگومگوها).میشوند
اهی ساسانی در پی بَهینشگری د که شاهنشندُرُستی این دیدگاه پایان میده

یِ رزمی و دیوانی بخش شُده بوده - خُسروی یکم به چهار پاره) اصالحات (هایِ
ی همگی گُزارش هایی که تاکنون داده - این مُهر و موم ها برپایه.]35 [است

ی گُذشته از -ی سده-است که در نیمه) کشف ( نویابیشُده اند، بُزرگترین
 تاریخ ساسانیان بدست آمده اند؛ با بیان سته یکمِد) منبع های(بُنمایه های 

که برای این پژوهش دارند، ) اهمیتی(نگر به مِهَستی  این مُهر و موم ها ،روشن
شگفت انگیز اینکه، این مُهر و موم ها بویژه و با روشنی از . بیمانند میباشند

) قه هایمنط(نیسنگ های [ما در پیوند با جُدایی رایج ) نتیجه گیری(بازیافت 
پُشتیبانی در سراسر تاریخ ساسانیان میان پارس ها و پارت ها ] فرمانداری

 این کَتامی  دوگانگی)اهمیت(، زیرا آنها گواهی روشنی بر مِهَستی میکُنند
 پژوهش های ].36[ی ساسانیان هَستند -هی در پایان دورهشاهنشا) هویت(

 روشن کردن دورانِ سهم گرانی درنیز ) سکه شناسی(تازه در دانگ شناسی 
یِ مالیک و کُرتیس، و - بویژه، کارهای تازه.مهم و پایانی ساسانیان داشته اند

سکه (، در دانگ شناسی Malik and Curtis, and Tyler–Smith سمیت، - تایلر
، به دانش گاهشماری ما برای روشن کردن زمان پادشاهی پوراندُخت )شناسی

 .ه اندارتش ایران و سپاهیان عرب، افزودمیان ) قادیسه(و جَنگ مهم کادوسی 
تاریخی که ) روایت های ( هایِ این بازگفت روی تنها در چهارچوبِبه هر

 این پیشرفتِ) تأثیرهایِ(هَنایش هایِ  ردسترس ما هَستند، میتوانند همگید
  .نمایانده شوند  ساسانیتاریخیِ در دانگ شناسیِ) مهم(وین و مِهَند ن

  ساسانی دارای گُذشتهنگاریدسته یکمِ) منبع های(  بُنمایه هایگواینکه
یشتر ازآن آنها ب: روشن هَستند) محدودیت های( کاستی ها و کرانمندی هایِ

 میانِ خودشان ، و شکاف مُهمی از سده ها را دری سوم و ششم میباشند-سده
شاید این شکاف بیانگر روندی از تاریخ ساسانیان باشد که . برجای گُذاشته اند
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ایش ساسانیان را به سوی مهار کردن کشور از راه یک فرمانروایی کُیانی گر
خستو میشوند ) سکه شناسان( هتا دانگ شناسان .را نشان میدهد) مرکزی(
ی شفگت - که بُنمایه های دسته یکم تاریخ ساسانیان بگونه) اذعان میدارند(

ار پژوهشی  آغاز یک کاین کاستی ها ،انگیزی ازهم گُسسته هَستند و کمابیش
ها و دانگ ها   وانگهی، با آنکه مُهر و موم.]37 [با آنها را دُشوار میکُنند

مهم تاریخ ساسانیان را روشن میکُنند، ولی آنها همیشه ) ابعاد(سویگان های 
و مُهر و موم ها ) سکه ها(دانگ ها . نمیتوانند داستانی را برای ما بازگویند

فراهم را این تاریخ گُسسته یک پیرامونی  با بیان ساده، .داستانسرا نیستند
نقش ی -درباره) روایت ها(بازگفت ها ، نمیĤورد که بتوان در چهارچوب آن

 که تاریخ ساسانیان را را ارزشیابی کردساسانی  کسان مهم و همگی همبودگاهِ
 ازاینرو ما ناگُزیریم که به آن چیزهایی روی بیاوریم که .ساختندبا توانشان 

، آنها را بُنمایه های دسته دوم و دسته سوم مینامد، به Gignouxگیگنوکس، 
  . تاریخ ساسانیان بُنمایه های بومی و بیگانه برای بازسازیِ بهزبان دیگر،

 تا آنجا که امکان دارد، – ما کوشش خواهیم کرد) کتاب(در سراسر این نَسک 
و سراسر ، نیرومند )لمتقاب( وابستگی رو با رو - ولی گاهی هم موشکافانه

 سیاسی، دینی و فرهنگی میان ایرانیان و ،)اجتمایی( هَنجُمَنی یِ- گُسترده
فرمانروایی ) اهمیت( در اینجا، ما روی مِهَستی .ارمنیان را بهم بیامیزیم

آن را در دو ) میراث(ی پنجم و اَپَرماند -در ارمنستان در سده] 38[اشکانیان 
  پارتی-ی، ساسانconfederacyان، یِ پس از آن را، در پیوند با پیمانگ-سده

 برای این هدف، ما از تاریخ ارمنستان به فراوانی ].39[پافشاری خواهیم کرد 
 بخش تاریخ ارمنستان در این پژوهش سرشار است از ].40[بهره خواهیم بُرد 

خانواده های پارتی در تاریخ ) مهم(پافشاری روشن ما بر سهم کانونی و گرانِ 
   .ساسانیان

ی پنجم -  ارمنی در سده-یِ کلیسای ترسایی-ش تاریخ ارمنستان در سایهنگار
ارمنی، براستی، یکسره به زایش ) الفبای(یِ -پیدایش نویسه]. 41[آغاز گشت 

فراوان دین ترسایی  بسیار  گُستردگیِ. ارمنی گره خورده است-تاریخ ترسایی
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 بیزانس ها به  رو به افزونشِشِی ارمنستان که با کِ- شدهدر تاریخِ نوشته
 ،ارمنستان پیوند داشته است، سرانجام به این جهان بینی ره بُرد که در آن

نقش و گُستردگی ) systematically(ی سامانمند -گُذشتهنگاران ارمنی بگونه
تاریخ شاهنشاهی سیاسی و فرهنگی ایران در ارمنستان را کم ارزش بنمایانند 

) میراث( از آنجا که اَپَرماند دید، که خواهیم هبا اینهمه، همانگون. ]42[
-حافظه(ی -تازه و زنده در یاده) ی- خاطره(یک یادمانِ  فرمانروایی اشکانیان

- بگونه، تاریخ ساسانی پارتیِیِ-گُذشتهنگاران ارمنی بوده است، آن چهره) ی
 برجسته  ارمنی-تاریخ نگاری ترساییآغاز در ) systematically(ی سامانمند 

 فزون بر آن، بدون رویکرد ا. و روی آن پافشاری شده استنشان داده شده
، النگ، گارسُیان و  گُذشتهنگاران ارمنی به گرایش های ایدیولوژیکیِ)توجه(

کوشش میکُنند نشان دهند که هنوز ) Lang, Garsoian, and Russell(راسل 
ی ایرانی در تاریخ -هست که جریان های نهفته و گُسترده) امکان(این شایش 

 با چشمداشت به پژوهش هایِ دیگر، آدم ].43[ارمنستان را روشن ساخت 
که آن گُزارش هایی را که گُذشتهنگاران ترسایی ) ادعا کُند(هتا میتواند بداود 

 داده اند، پیرامون و سپهر دینیِ شاهنشاهی ساسانی  اَرَمنی در پیوند با -
 از دین  اَرمنی هایِی-تازه) میراث(اَپَرماند ) تأثیر(بیشتر زیر هَنایش 

ی شاهنشاهان - دینی و جداگانهبرگشته بوده باشد تا گرایش هایِ) زرتشتی(
ساسانی، و ازاینرو، آنها گُزارش هایی را که بیشتر به دین ترسایان گرایش 

  .ی ارمنستان کرده باشند-گُذشته) میراث(داشته اند جانشین اَپَرماند 
که تایخ ارمنستان ) تصویری( آن نگارکی دیدگاه دیگر میتواند اینگونه باشد که

ساسانیان رنگ آمیزی میکُند، شاید ) قلمروی(یِ -از دورنمایِ دینیِ گسترده
تنها یک نگارشی از گرایش دینی خانواده های پارتی ایرانی بوده باشد، که 

 در این پیوند، ما نه تنها بر مِهَندی .ی بسیار ژرفی در ارمنستان داشتند-ریشه
، confederacyفرمانروایی اشکانیان بر اَرمنستان و پیمانگان، ) اهمیت(

مچنین بر نشانه های روشن میترا  پارتی پافشاری میکُنیم، بلکه ه- ساسانی
، و گُستردگی آن در سرزمین های زیر فرمان ]44[ در اَرمَنستان پرستی
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زون بر  اف).تأکید میکُنیم(خانواده های پارتیِ َپهلَو در ایران نیز میاُستواریم 
 گُزینشی از دیگر بُنمایه هایِ اَنیرانی و یِ-تاریخ ارمنستان، بهره و استفاده

شُده است، بویژه بُنمایه های یونانی و سوریه ای که به تاریخ بُرده بیگانه 
  . واپسین دوران ساسانی وابسته بوده اند

ی - باره، و دیگر گُزارش ها در»فتوحات) روایت های(بازگفت های «خُداینامه، 
پژوهش هایِ ما در این ) مرکز ثقل(، گرانیگاهِ ]45[ایران ) ملی(تاریخ میهنی 

 که خُداینامه در شُده استمی برای زمان درازی پنداشته .هَستند) کتاب(نَسک 
 نهم و دهم نگاشته شُده بوده ی-که در سدهدرآمیخته باشد تاریخ کُهن عرب 

 و تاریخ اُلرسل ) 839-923 ( برخی از آنها، همانند تاریخ تبری .است
 ،Tha, alibı، یبی، طال]47) [997 تا 992میان (، تاریخ بیلمی ]46[الملوک

 Ghurar Akhbar Muluk،  قورار اخبار ملوک الفرس و سیرایم )962-  1038(

al-Furs wa Sıyarihim،] 48[ اخبار التیوال) 903 تا 894میان ( ، دیناوریس ،
Akhbar al-T. iwal،] 49[ ،نوشته شده در میان سال (ی ابن بلخی -فارسنامه

نوشته شده در آغاز (، و در پایان تاریخ یعقوبی ]50)[1116 تا 1105های 
درآمیخته ) systematically(، با خداینامه بگونه سامانمند ]51) [ی دهم-سده
مِهَندترین .  برای بازسازی تاریخ ساسانیان ما پیوسته به آنها روی آورده ایم.اند

  .]52[این تاریخ ها تاریخ تبری و طالیبی است ) مهمترین(
بُنمایه هایی که خُداینامه را دربردارند، به هر ) مهم ترین(درمیان مِهَندترین 

  - 1019 - 1025های  نگاشته شده میان سال (ی فردوسی -روی، شاهنامه
 است، یک کار هُنری چکامه سرایانهکه شاهنامه، ]. 53[جای دارد ) 940

 ابو منصور عبدالرزاق توسی و سفارشی یک گُزارش نوشتاری، - بر پایهخست نُ
 نگارش شُد و سپس تر فردوسی آنرا گردآوری و به زبان )962سالمرگ، (

ی ابومنصور، - نُخستین شاهنامهیکی از بُنمایه هایِ. ]54[.سروده سامان داد
نامه را به نام  درازی شاهپژوهشگران ایران برای زمانِ. خُداینامه بوده است

 فرهنگ ایران ستایش  پهلوانی و میهنیِیکی از بُزرگترین داستان هایِ
 به شاهنامه در جایگاه یک  درازی زمانیِیِ- آنها برای یک دورهو. میکردند
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ه تنها ایرانشناسان، بلکه ن. بُنمایه برای بازسازی تاریخ ایران نگاه نمیکردند
  نیزتاریخ ساسانیان راریخ یونان و رُم، در کنار تا که ن باستانشناسانیهمچنی

ی پهلوانی و افسانه - یک چکامه، به شاهنامه تنها در جایگاهِپژوهش میکُنند
): دلیل(فرنودِ  .ای مینگریستند، و بی ارزش برای بازسازی تاریخ ساسانیان

، بازگوییِ  شاهنامه سُروده های پهلوانی50000ِ کمابیش بیشتر از سه چهارم از
و اگر آدم . و افسانه ای تاریخ ایران هَستند) اُستوره ای( هایِ میتُختی گُزارش
 که این بخش از سُروده های شاهنامه از هیچ ارزش دانشگاهی و بپندارد

ی شاهنامه -همچنین از همهبخواهد ، شاید که آدم پژوهشی برخوردار نیستند
ارم از این  به هر روی، گمان بُرده میشود که یک چه].55[چشم پوشی کُند 

ین نَسک  اکنون ما با ا.، به بازگویی تاریخ ساسانیان میپردازد)کتاب(نَسک 
 Zeevشاهنامه چکار باید کُنیم؟ تا همین نزدیکی ها، هنگامیکه زیو روبین، 

Rubin تشت آب را با «، از این میدانِ پژوهشی خُرده گیری کرد، ایرانشناسان
چرا ایرانشناسان با او چنین برخورد و . »ی بینوا به بیرون ریختند-این بچه

کردند؟ برای اینکه پیرامونی را که شاهنامه میسازد یک پیرامون سَروادیک 
است، و گمان بُرده میشود که چنین کار هُنری از آزادی سَروادیک ) شاعرانه(
برای  [ بیشتری دارای آزادی،برخوردار است، و از اینرو چنین کاری) شاعرانه(

 ابن ،Ibn Farazdaq کار ابن فرزادَک،در سنجش با یم، وی، بگاست ]افسانه بافی
و ما ] 56[اسحاق، یا تبری، که در میان آنها تاریخ تبری خُداینامه را دربر دارد 

  .پیوسته از آن برای بازسازی تاریخ ساسانیان بهره میبریم
از آن ) systematically(ی سامانمند - این نَسکی که دردسترس هست، بگونه

و این . خش های تاریخ ساسانیان که در شاهنامه آمده است، بهره میبردب
  اینکه، بیشترنها یکی از بُنمایه ها نیست،نَسک نشان خواهد داد که شاهنامه ت

را در دسترس ما میگُذارد ) جزییاتی( ریزگانی مایه ای است کهشاهنامه تنها بُن
ه یکم تاریخ ساسانیان را رسیده از بُنمایه های دست) اطالعات(که داده های 

مُهر و ) مهم(، همانند گواهی ها و نشانه های مِهَند )تأیید میکُنند(هایند  می
 همانند تاریخ ارمنستانِه های دسته دوم تاریخ ساسانیان، ، یا بُنمایموم شناسی
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شاهنامه درکار پژوهش ما ].  Bishop Sebeos ،]57،  )اسقف سبو(بیشُپ سِبو 
است برای اینکه همانگونه که امیدساالر، خلقی مطلق، و اینگونه سودمند 

از آن بُنمایه هایی ، فردوستی براستی بدون چون و چرا یادآور شُده انددیگران 
 در پیوند با تاریخ میهنی ایران،  که برای گردآوردن کار هُنریشبهره بُرده است

  ].58[ند ه ابود) قابل اعتماد(باورپذیر و اَپَستامند 
 عرب سرزمین هایِ ایران بدستِ) اشغال(  فروگیریِبررسیِ  که ما درهالِاز آنجا

که از گذشتهنگاری » فتوحات«ی - در باره) روایت(ها هَستیم، بازگفت ها 
برای پژوهش های ما ) همم(بسیار مِهَند کُهن عرب ها سرچشمه گرفته است، 

ه است، بخش ، بیان داشتAlbrecht Nothهمانگونه که آبرت نوت، . خواهند بود
ی نُخستِ اسالم نگاشته -  چهار خلیفهیِ دورانِ-بُزرگی از تاریخ هایی که درباره

کشورگُشایی های عرب در بیرون از عربستان ) موضوع(ی -شُده اند، به نهاده
» بازگفت های فتوحات«به نام ) روایت ها(این بازگفت ها  ].59[نیز میپردازند

در پیوند با گُزارش » بازگفت های فتوحات« با وارسی .]60 [بایگانی شده اند
، در Nothنوت، ) ادعای( تاریخی خُداینامه، ما پی خواهیم بُرد که داوش هایِ

در گُذشتهنگاریِ باستانی عرب ها ) موضوع(این باره که ایران نُخستین نهاده 
 ما گواهی خواهیم داد که روش هایی را که .است، لغزش ناپذیر دُرُست است

خلیفه گری در سیاسی ، و ساختار »هجرت«ن برای شناساندن گُزارشگرا
نگارش هایِ تاریخی شان بکار بُرده اند، همانگونه که آنها در تاریخ تبری 

) chronology (نمایان شده اند، و آنها که از او پیروی کرده اند، به گاهشماریِ
 آغاز اسالم  ساسانیان و همچنین تاریخِ زیر فرمانِ سرزمین هایِ فروگیریِآغازِ

باورمند بودن و ارزش ) اهمیت( ما مِهَندی  به هر روی، در اینجا.آسیب زده اند
عُمر را برجسته خواهیم کرد، که تبری . نگُزارش سیف ب) عظیم(بسیار آسیم 

 ایران و فروگرفته  باگُزارش هایشان را در پیوندنخُستین و پس از او دیگران 
  ما نشان خواهیم داد که با کنار.ن گذاشتندشدن بسیار زود عراق بر آن بُنیا

بازگفت «گُزارش های خُداینامه با ) انتقادی (یِ-  سُخن سنجانههم گذاشتنِ
 ،confederacy،  روشن بر تاریکی هایِ پیمانگانینه تنها پرتوی» های فتوحات
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برای نشان دادن آن  انجام اینکار  پارتی خواهیم افکند، بلکه–ساسانی 
فروگیری : است) مهم(نیز مِهَند نوشت ساز در تاریخ ساسانیان  سریِ- هنگامه

این یکی از . سرزمین های ساسانی در عراق در آغاز کشورگُشایی عرب ها
 برای ارزیابیِ آن برآیندی که ما به آن رسیده نمونه هایِ بیشماری است که

  .ایم، به تاریخ اَرمَنستان روی میĤورد
گوناگونی با سرشت گُذشتهنگاریِ اسالم در ) یدلیل ها (از آنجا که فرنودهایِ

یک راه روشن برای « :، گفت کهPatricia croneپیوند هستند، پاتریسیا کرون، 
ی زندگی و رفتار کسان - ی شیوه- پژوهش درباره،پرداختن به تاریخ اسالم
، که این اندیشه او را به نوشتن )prosopography(ویژه در این تاریخ است 

 پیدایش و نهادینه شدن ساختار :ره بُرد» بردگان روی اسب ها «)کتاب(نَسک 
 یک سال پس از اینکه این گُفته ها چاپ کاغذی شُدند، .]61[سیاسی اسالم 

 The Early (»کشورگُشایی آغاز اسالم«) کتاب(در نَسک  ،Donnerدُنر، 

Islamic Conquests(سُخن پاتریسیا کرون  ،Patricia crone،و ،  را پی گرفت
 در تاریخ آغاز همانند او به گُذشتهنگاری از راه بررسی زندگیِ کسان مهم عرب

 ]62 [»هالل حاصلخیز« بویژه کسانیکه در فروگیری و اشغال ،اسالم پرداخت
ی آن، در برگردانِ نَسک - به واژگونه).شرکت کرده بوده اند(هُماسیده بوده اند 

نگام عراق در آغاز کشورگُشایی تبری که به فروگیریِ زود به) کتاب های(های 
عرب ها پرداخته اند، گمان بُرده میشود که شُمار بُزرگی از شخصیت هایِ مهم 

سیف بن عُمر نمایان میشوند، ) روایت های (ایرانی که در بازگفت هایِ
باشند ) سیف بن عُمر( او »درخشان«افسانه بافی های ) تولید(ی -فرآورده

ی سامانمند - عُمر با آسودگی و بگونهبنگر میĤید که سیف بن ].63[
)systematically ( نام ایرانیان و تبارشناسی)genealogies ( آنها را از خود در

شخصیت های افسانه ای که او برای ما  چنین گُزارشی ازیِ - بازده. آورده باشد
» ارواح« برجای گذاشته است این شده است که عرب ها به پیکار توده ای از 

و از آنجا که ارواح نمیتوانند کوشا در . ن های ایران رفته بودنددر سرزمی
، روشن نیست که عرب ها در جنگ )شرکت کُنند(ساختن تاریخ بهُماسند 
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این . هایشان برای فروگیری سرزمین های ساسانی با چه کسانی میجنگیده اند
 ا شخصیت ها میپردازد تی فراوان به پژوهش در زندگی-بگونه ،)کتاب(نَسک 

 به  ایران باستانتاریخِ در واپسین دورانِرا شخصیت های مهم ایرانی » ارواح«
 خواننده باید در کوششی که ما .زندگی بازگرداند، بویژه دودمان های پارتی

یِ بازسازیِ تاریخ انجام میدهیم، با ما بُردباری نشان - برای داستانسرایی برپایه
  .دهد

که ما با آنها کار میکنیم، به هر روی، ) منبع هایی(سرشتِ آن بُنمایه هایی 
در ) Prosopographical research(پژوهش از راه بررسی زندگی شخصیت ها 

 بویژه هنگامیکه ما درهال  را بُغرنج میکُنند، ایران باستانیِدوران پایانیِ تاریخِ
اگر از مورد های کم چشم . آن بخشِ وابسته به ایران هستیمپرداختن به 

 کمابیش از ،یم، ولی در نمونه هایِ مهم، بُنمایه هایِ دسته یکمپوشی کُن
 .کاربُرد کمتری در سنجش با بُنمایه هایِ نوشتاری بیگانه و بومی، برخوردارند

از کاستی های  آنها اشاره شد، به نوبه خود،این بُنمایه هایی نیز که در پایان به 
مان  داده های آیا ما به اینکه) توجه(خودشان برخوردارند؛ بدون رویکرد 

ی، یا عربی کُهن را از بُنمایه هایِ ارمنی، یونانی، سوریه ا) مان اطالعات(
هستند، یا » بازگفت های فتوحات«ی -گیرندهکه دربر، گردآوری کرده باشیم

خُداینامه، راستی این است که آنها پس از گُذار از میان سده ها و پس از از هتا 
رسیده اند ونی ها روی آنها بدستِ نویسندگانی  یک سری دگرگگرفتنانجام 

یِ سُخن -  بازده.نداشته اندرسیِ میانه هیچ آشنایی  پای نامگُذاریِ-که با شیوه
اینکه، در وابستگی به آن بُنمایه ای که ما از آن بهره میبریم، نام شخصیت 

 زبان های دیگر آنها به  برگردانِ ایرانی در هنگامِهایِ تاریخی و کلیدیِ
 -ی فردوسی- همانگونه که ما خواهیم دید، شاهنامهولی  .واگردانده میشوند

 نام ها را با نزدیکی به -)شاعرانه(جُدا از برخی از بُلند پروازهایِ سَروادیک 
) لقب ها(ی پاژنام ها - افزایش بی اندازه.ی پهلوی یشان بازمیگوید-سرچشمه

این جا و . دتر میکُند را بدر فرهنگ سیاسی و دیوانی ساسانیان این دُشواری
) لقب(آنجا پیش میĤید که در بُنمایه های یونانی و عربی، هر از گاهی پاژنام 
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او جابجا گرفته ) شخصی(ی - یک آدم مهم در تاریخ ساسانیان با نام خودویژه
پیچیده تر شود، در گُزارش های عربی ) موضع(برای اینکه این نهاده . میشود

 آنچه که در روشن شدن این . عربی شُده اند تاریخی،هم مُبیشتر نام آدم هایِ
 به نادُرُستی  نام های پارسی میانهدر آنجا که ،سردرگُمی به ما کُمک کُند

 که در بُنمایه های گوناگون با نام در شناسایی کسانیو سرهم بندی شده اند 
ر روی، به هبه ما یاری رساند،  گوناگون از آنها یاد میشود، یِها و پاژنام ها

اگر  .تاریخ ساسانیان خواهد بود) میراث(بسیار مهم برای تبارشناسی اَپَرماندِ 
ستان ری از هویت را در آغاز تاریخ عرب، نگهدا)قبیله ای(تاکمانی وآیین دُ
 باآنکه ما به خوبی از دغلکاری آنها در تبارشناسی - میکرد) تضمین (پایندان
پدرساالریِ ایران در پایان ) اجتمایی (یِ هَنجُمَن بدینسان نیز ساختارِ-آگاهیم
وابسته بودن به یک خانواده که از سویِ ) اهمیت ( باستان، و کرامندیِدورانِ

ز بود برای نگهداری ا) تضمینی(پایندانی   یکپدر با هم خویشاوند بوده اند،
تنها دل مشغولی تبارشناسانِ  تبارشناسی ].64[ نیاکان در تاریخ ساسانیان تبارِ
) سلسله مراتبی (یباال در همبودگاهِ پایورساالر) ی- طبقه( پَشک ب نبود؛عر

 از آنجا .ایران، بویژه دودمان های پارتی، نیز در این میدان چیره دست بودند
) کتاب(این نَسک  این خانواده ها میپردازد، به بررسی داستانِپژوهش  این

 پارت ها )اجتمایی ( رفتار و جایگاه هَنجُمنی درهمچنین یک پژوهش تاریخی
 در میان . دُودمان هایِ مهم پارتی در دورانِ ساسانیان است سرنوشتِو

و  نادُرُست بسیاری از شناسایی های که انجام میگیرد، بی شک برخی از آنها
 به هر روی، اینگونه ناهنجاری .هَستند) مُتناقض(برخی پَتیارَک و  هَم بَسان 

ی این نَسک آنرا - نخواهند زد که نویسنده بُزرگتر آسیبی  به آن نمودارها
  . پارتی–، ساسانی confederacyپیمانگان، و جودِ ، )یعنی(، یانی درنگر دارد

است که ) ادعایی( آن داوشی یِ-یک سُخنی که مانده و باید گفته شود، درباره
این نَسک نه تاریخ دیوانساالری ساسانیان . این نَسک از آن دوری میجوید

بسیار کم پژوهشی آنها که در این بخش ) اقتصادی(تاریخ ترازداری است، و نه 
تاریخ دیوانساالری (برای بررسی آنچه که پیشتر گفته شد . کاری شده است
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، ریکا Christensen، کریستنسناُلگوهایی که میمانند، کارهای ) ساسانیان
سانیان ، و انبوهی از کار پژوهشگران دیگر در تاریخ ساRika Gyselenگیزلن، 

یک زمین بی بار همانندِ شاهنشاهی ساسانی ) اقتصادی( تاریخ ترازداری .است
 ].65[و بیابان خُشک میماند، و بدبختانه، ما هم کُمکی به آن نخواهیم کرد 

 -  پارتی و آرایش سیاسی-، ساسانیconfederacyدرهالیکه پیمانگان، 
ر این نَسک پژوهش و دودمانی در دوران ساسانیان د) اجتمایی(هَنجُمَنی 
دیوانساالری که به کُمک ) mechanisms(کارهای وسازروشن کردنِ میشوند، 

، در بیرون از توانایی  پارتی پاگرفتند–، ساسانی confederacyآنها پیمانگان، 
 این نَسک همچنین یک پژوهش موشکافانه از .خواهند بود) کتاب(این نَسک 

 ما در پیوند با گُستردگی میترایسم بر  درهالیکه.زندگی دینی ساسانیان نیست
خودمان میمانیم، ) ادعای(ی ساسانی، روی داوش - در دوره هادینمداری پارت

 دینی برخی خانواده  گرایش هایِ در درونِ را مهمی هایِو امیدواریم که نگاه
این نَسک نه پژوهش در پرستش میترا است، و نه  ارتی بیاندازیم؛های پ

 میترایسم که در میان ی سرشتِ آیینِ-دادن موشکافانهکوششی برای نشان 
ا ی آنچه را که م- همه.خانواده هایِ گوناگون پارتی چیرگی داشته است

 که نشانه های مُهمی برای دوستاکی میخواهیم روشن کُنیم این است
خانواده و همچنین در میان پرستش میترا در خُراسان و آذربایجان ) محبوبیت(

 کهو این ؛یر فرمانروایی ساسانیان بوده اند که زد داشته استهای پارتی وجو
 ناهمگون است با آن جایگاه ،، از پرستش میتراPahlavپَهلَو، ) راویت(بازگفتِ 

و ). پارسیگ( مزدایی، بلکه همچنین در میان ساسانیان باورِ میترا، نه تنها در
ی - جداگانهنی  گرایش های دیباشد کههتا در اینجا شاید آدم ناگُزیر 
هشِ شگفت انگیز وبرای اینکه از برآیندِ پژ. پادشاهان ساسانی را نیز بشُمار آورد

، و همزمان از نشانه های تازه ای که روی سپهر دینی ساسانیان شُده است
، بهره ببریم، امید است که Pahlavپرستش میترا در میان خانواده های پَهلَو، 

 شدن خ دینی ایرانیان پس از فروگرفتهی تاری-که پژوهش های سپسین درباره
 گوناگونِ دینی )فضای(اِسپاش ، ]66[کشورشان بدست عرب های تازی 
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این پنداشتِ   یک زمانیما نیاز داریم]. 67[شاهنشاهی ساسانی را بِشُمار آورند 
 پایبندی کهو کناره هایی چیرگی دارد، ، که هنوز در گوشه گُنگ را رها سازیم
زرتشت و آیین  دین سختِخُشک و  به باورهای فرسختانهبی  چون و چرا و 

 سامانمندو با برنامه بود که راه ایرانیان را به سوی دین اسالم آسان ساخت که 
برابر شهوندان پدافند ) حقوق (یِاز هاگ هاو پایه گذاری شده بوده است 

برای ) systematic methodology( یک روش شناسی سامانمند .میکرده است
، و پژوهش هایِ ]68[یِ برگشتن ایرانیان از دینشان -هش دربارهپژو

در واپسین دوران تاریخ ) موضوع ها(ی انبوهی از دیگر نهاده ها -موشکافانه
 درهالیکه .و در دستور کار گذاشته شود) ابداع(ایران باستان، هنوز باید نوآوری 

اعتراف ( شویم جای مانده اند، ما باید خَستوکارها برای انجام شدن براین
، که ی این نَسک نیز با این دیدگاه همراه است- نویسنده، همانگونه که )کُنیم

 تاریخ باستان ایران در گامه های  پایانیِیِ دورانِ-پژوهش های ما درباره
با پیشکش کردن شُماری از دورنماهای . آغازین جای دارند) مرحله های(

ولی .  هایِ فراوانی دامن میزندگوناگون و ناهمگون، این پژوهش به درگیری
  خویِ یک شاگرد شورشی انجام میدهد که از خواندنِبا این پژوهش اینکار را 
زیرا . ک و سخت لذت میبرد خُش دینیِی یک باورِ-زندیکی و بیدینانه

پَروَرِش این شاگرد شورشی بوده است که راه را برای این کَند و ، سرانجام
این . که در دسترس است، سنگفرش کرده است) تجزیه و تحلیلی(کاوی ای 

  .ی خواندن این پژوهش نمایان خواهد شُد- در هنگامه)ادعا(داوش 
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  :یاداشت ها
  
  
]1[ There is no consensus among scholars as to when, precisely, 

one must date the end of the Roman and the beginning of the 
Byzantine empire. Dates varying from the early fourth to the early 

seventh century have been proposed.  
] 2[A district near present-day Istanbul (the former Byzantine 

capital, Constantinople), called Kadiköy, Chalcedon was an ancient 
maritime town in the Roman province of Bithynia.  

  نيسنگی در نزدیکی استانبول کنونی
  
] 3[Sebeos, The Armenian History Attributed to Sebeos, Liverpool 

University Press, 1999, translated with notes by Robert Thomson, 
Historical Commentary by James Howard–Johnston with assistance 
from Tim Greenwood (Sebeos 1999), part I, pp. 78–79 and part II, 

p. 212. Sebeos 1999, p. xxiv.  
  .تاریخ ارمنستان

  
  
] 4 [Christensen, Arthur, L’Iran sous les Sassanides, Copenhagen, 

1944 (Christensen 1944). See also 
page 7 and §2.1.1 below.  

  
]5[ Throughout this study, the term Parthian, referring to various 

powerful Parthian families, is used in contradistinction to the term 
Arsacid. As we shall see in greater detail in §1.1, the Arsacids 

were the particular dynastic branch of the Parthians who ruled Iran 
from about 250 BCE to about 226 CE. For a definition of 

dynasticism as used in this study, see §2.1.2.  
]6[ Shahbazi, Shapur, ‘On the Xwad¯ay-N¯amag’, Acta Iranica: 

Papers in Honor of Professor Ehsan 
Yarshater VXI, (1990), pp. 218–223 (Shahbazi 1990); see also 

page 171ff.  
]7[  The Middle Persian term for Parthian.  
]8[  For the geographical extent of these domains, see footnote 

145.  
]9[  Our conceptualization of any given system of government as a 

centralized or decentralized 
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polity, needless to say, ought not entail any value judgments as to 
the successful functioning of that 

polity.  
]10[  Toumanoff, C., Studies in Christian Caucasian History, 

Georgetown University Press, 1963 
(Toumanoff 1963); see §2.1.2 below.  

] 11 [While a detailed analysis of the S¯urens will not be 
undertaken in this study, they were in fact 

an integral part of this confederacy.  
]12[  Sebeos 1999, part II, p. 212.  
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