
 
 
 

 
 جانوسپار در شاهنامه
 دكتر احمدعلي فرزين

 هنرهاي  دانشكدة معماري پرديساستاديار
 زيباي دانشگاه تهران

 )112 تا 97از ص (
 

 :چكيده
ها بسيار  زرگ، فردوسي توسي، از نام كسان در داستاندر شاهنامة فرزانه ب
هايي از مردمان و  ها گاه اشاره به سرزميني و گاهي، تيره ياد شده است، اين نام
هاي ديگر  هايي از تاريخ ايران و جهان باستان و يا جنبه زماني اشاره به دوره

داستان جنگ است كه در » جانوشيار«يا » جانوسپار«ها  يكي از اين نام. دارد
اسكندر به نام كشندة دارا از آن ياد شده است كه در اين جستار به آن 

 .پردازيم مي
 

 . شاهنامة فردوسي، جانوسپار، دارا، جاندار:هاي كليدي واژه
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 :مقدمه
پادشاهي « آنجا كه از  در شاهنامه، سرودة خداوند سخن، حكيم فردوسي توسي،

و » ماهيار«چون پراكندگي در سپاه دارا افتاد : يمخوان سخن گفته شده، مي» داراي داراب
را از پاي درآورند تا سكندر » دارا«پس از رايزني با يكديگر، بر آن شدند كه » جانوسپار«

راندند، او را به  از اين رو هنگامي كه در دو سوي دارا اسپ مي. به آنها پادشاهي دهد
 .زخم دشنه كشتند

دو دستور بودش گرامي دو مرد
 موبدي نام او ماهياريكي

سود گشت چو ديدند كان كار بي
يكي با دگر گفت كين شور بخت

يي بر برش ببايد زدن دشنه
سكندر سپارد بما كشوري
همي رفت با او دو دستور اوي

هيارش براستمهين بر چپ و ما
اريشيكي دشنه بگرفت جانو

نگون شد سرِنامبردار شاه
 

كه با او بدندي به دشت نبرد 
ر مرد را نام جانوشياردگ

بلند اختر و نام دارا گذشت
از او دور شد افسر و تاج و تخت
وگر تيغ هندي يكي بر سرش
بدين پادشاهي شويم افسري
كه دستور بودند و گنجور اوي
چو شب تيره شد از هوا باد خاست
بزد بر برو سينة شهريار
ازو باز گشتند يكسر سپاه

 

 )311ـ320، بيت 401، ص8و، ج چاپ مسك،شاهنامه فردوسي(
ماهيار و جانوشيار پس از اين جنايت خائنانه، نزد سكندر رفته و آنچه را كه بر سر 

نگام جان  هدارا به. شتابد سكندر بيدرنگ نزد دارا مي. كنند دارا آورده بودند، بازگو مي
ر فرمان سپارد؛ پس از بدخمه نهادن دارا، سكند دادن، سكندر را اندرز داده و جان مي

 :دهد تا دو دار بر افرازند مي
ارييكي دار بر نام جانو ش

دو بدخواه را زنده بردار كرد
 

دگر همچنان از در ماهيار 
سر شاه كُش را نگونسار كرد

 

 )402همان، ص(
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هاي گوناگون شاهنامة فردوسي، نام يكي از اين دو تن كه  ها و چاپ در دستنويس
. ق . هـ733شاهنامه، دستنويس موزة پترزبورگ، (» جانوسيار«يي چون ها كشندة دارا بودند به گونه

هاي  دستنويس شاهنامه(» جابوسيار «)387، ص1بنداري، ج(» جانوشيار «)ق. هـ 796 ،دستنويس دوم قاهره
خاورشناسي علوم  انستيتو هاي شاهنامه، دستويس(» جانورسپار« و )ق. هـ 841و  ق.هـ 675موزة بريتانيا، 

باشد كه  گونة درست اين نام مي» جانوسپار«.  آمده است)ق. هـ 850ق و .هـ 849روسيه، 
 .چگونگي آن در اين گفتار روشن خواهد شد

جريرطبري بدون نام بردن از دو كشندة دارا، آنان را از مردم همدان و نگهبانان او 
ه بلعمي نيز در ترجمة تاريخ طبري منسوب ب. )492، ص2طبري، ج(دانسته كه دارا را كشتند 

دانشمند . )696ـ697، صص2بلعمي، ج(دارا ياد شده است » انبحاج« به عنوان  از اين دو تن،
بنوجنبس «بزرگ ايراني ابوريحان بيروني نام فرمانده نگهبانان دارا را كه كشندة او بود 

دينوري نيز گويد كه از مردم همدان و از . )60بيروني، ص(نوشته است » ابن آذربخت
 همچنين گرديزي )35دينوري، ص.(دارا بودند) خاصة حرسه(ن دربار و نگهبانان ويژة بزرگا

 نويسندة ).57گرديزي، ص(دانسته است» امير حرس«يكي از او دو تن را وزير و ديگري را 
سيار و ماهيار وي را به شب اندر چندي جانو: التواريخ و القصص گويد ملناشناختة مج

بودند و بهري گويند دستوران » جاندار خاص«ان شمشير زدند و بيفتاد و ايش
 ).56التواريخ و القصص، ص مجمل(بودند

 :قاآني شيرازي نيز از اين دو تن نام برده و گويد
ناجوانمردي است چو جانوسيار و ماهيار

 

يار دارا بودن و دل با سكندر داشتن 
 

و » ماهيار«ه است كه در داراب نامة طرسوسي نيز از اين دو كشندة دارا نام برده شد
 ).461، ص1طرسوسي، ج(اند خوانده شده» جانوسيار«

از آن ميان، سروري در . ها نيز از جانوسپار نام برده شده است در برخي از واژه نامه
و ) 351، ص1كاشاني، ج(.ناميده است» مانوسار«و » جانوسار«فرهنگ خود، دو كشندة دارا را 

 .)374االسالم، ص داعي(آمده است» جانوسپار «مخفّف» جانوسار«در فرهنگ نظام، 
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كه در هنگام دستگيري » نَبر زن«هاي  هاي يوناني از چهارتن با نام بر پاية نوشته
باكتريا (كه شهرب باختر ) Bessus (»هبِسوس«بود، ) هزاپت(داريوش فرماندة هزار سوار

كه شهرب ) Barazeant(» تبرازِان«كه شهرب هرات بود و » ساتي برزن «،بود ) ـ بلخ
 . بود، ياد شده است)رخّج(آرا خوسيا 

به هر . خورد در اين رويداد نام نَبرزن و بِسوس بيش از دو نام ديگر به چشم مي
روي اين دو با يكديگر پيمان بستند كه داريوش را دستگير كنند و اگر اسكندر در پي 

 گيرند و اگر به آنان نرسيد، خود، اورنگ آنان آمد، داريوش را به او داده و پاداش بزرگ
ي انجام پذيرفت و هنگامي ينچ زمينه. شاهنشاهي را به دست آورده و به جنگ پردازند

كه داريوش از همراهي كردن با آنان خودداري ورزيد، آنان خشمگين شده و چند تير به 
ا نتواند به راه خود زنند ت هاي زياد به اسپان ارابه مي اندازند و همچنين زخم سوي او مي
 .شوند افزون بر اين دو تن از همراهان داريوش نيز در اين ميان كشته مي. ادامه دهد

. شتابند پس از اين جنايت، بِسوس به سوي باختر و نبرزن به سوي گرگان مي
اي به  هاي كشنده بود، ياد شده كه زخم» برازِانت«كه همراه » ساتي برزن«هميدون از 
 .داريوش زد

هاي  شود و نَبززن پس از چندي با هديه سرانجام بِسوس به دست اسكندر كشته مي
 اَمردي بود بنام باگواس  در ميان همراهان نَبرزن،. رود بسيار به نزد اسكندر مي

)Bagoas (ن را بخشيد يكه محبوب اسكندر شد و با پافشاررَزباگواس، اسكندر نَب 
 .)1647  و1431ـ1442، صص 2پيرنيا، ج(

هاي گوناگون به كار رفته  هايي كه دربارة كشندگان يا كشندة دارا در نوشته اصطالح
 .باشد كه از آن ياد كرديم مي» خاصة حرسه«و » امير حرس«، »حاجبان«، »جاندار خاص«

رفت،  اي كه از براي نگهبان و محافظ و سالحدار به كار مي در زبان فارسي به واژه
جاندار به ). دار + حسال= جان (باشد  دار مي  كه به معناي سالحگفتند، مي» جاندار«

 .)245رامپوري، ص(معناي دوست و مدد نيز به كار رفته است
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همچنين جاندار همان امير حرس است كه فرماندة نگهبانان شاهي و مسئول حفظ 
 انوري،(شود جان شاه بود و حارس، جمع حرس به پاسبانان درگاه شاهي گفته مي

 بيهقي،( و والي حرس نيز همان مفهوم فرماندة پاسبانان شاهي را داشت)220ـ221ص
بينيم كه در زمان سامانيان به فرماندة جانداران، امير  در ترجمة تاريخ يميني مي. )204ص

 .)132 و 100فادقاني، صص(گفتند كه فرماندة نگهبانان شاهي بود حاجب بزرگ مي
گيوحاجب بزرگ و بيژن : نويسد مي  القصصالتّواريخ و نويسندة ناشناس مجمل

همين نويسنده در . )91التواريخ، ص مجمل(جاندار و اميرآخور خسرو و بهرام اميرمجلس بود 
بود و فريبرز ] انوش[» نوش«حاجب او ... اندر عهد خسرو پرويز: جاي ديگر آورده

 .)96همان، ص(جاندار بودش
 از نثر و نظم، بسيار به كار رفته كه هاي گوناگون فارسي اصطالح جاندار در نوشته

 .شود در اينجا به چند نمونه از آن اشاره مي
غالمي كه او را قماش گفتي و شمشيردار بود، و در ايوان او را جاندار «

راوندي، (»زنگي جاندار، دست بقبضة تيغ برد او را نيز گرفتند«. )134بيهقي، ص(»گفتندي
ا بهينه فرستاد بشحنگي و فرمود كه اهل اين و حالي جانداري خاص خويش ر «)260ص

بقعه را بشارت ده كه ما اين انديشه كه داشتيم بدل كرديم و كس را با شما بيك نام 
طمع نيست و فرمود آن جاندار را كه بايد كه اين ديد نگاه داري كه يك برگ كاه كسي 

چاالك، = شهيم[شهيم به غايت ) ملك نصيرالدين(او «. )314منور، ص ابن(»را زيان نشود
و كاردان بود و دلير و شجاع و ضابط و عادل و عاق؛ اول كه بخدمت سلطان ] جلد

 منهاج(» الدين ايبك، اول او سرجاندار شد يا سيف... مخصوص شد، سرجاندار گشت
ملك امير حاجب را چون سلطان بخريد، مدتي خدمت درگاه  «)8 و 7، صص2سراج، ج

پس از مدتي در .(د سلطنت سلطان رضيه نايب سرجاندار شدكرد تا در عه خاص مي
 و 446صص  همان،(»پس در عهد سلطان عالالدين اميرآخُر شد) عهد معزي سرجاندار شد

حسين  «).73اصفهاني، ص(»الب ارسالن از پاية جانداري به ماية جهانداري پيوست«.)443
يگر ملحد كارد كشيده در ميان شير زيل نام نوبتي اصفهبد خشتي بر ملحد زد، آن يكي د
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يكي برادر «. )98، ص2ابن اسفنديار، ج(» .جانداران اصفهبد افتاد و چند كارد بزد تا بكشتند
در شبي سه چهار جاندار به فرمان  «)70همان، ص(»اسفوزنِ ديلم بود كه جاندار سلطان بود

ت سلطان آنجا رفتند و وزير را به قتل آورده و سرش از جثه جدا كرده به خدم
و دو غالم خاص جاندار كه پيوسته از پيش وي «. )99منشي كرماني، ص(»الدين بردند جالل

 ).95، ص3االرجاني، ج(»خالي نبودندي
چون روز روشن شد آن هر دو غالمان طاش و يكتاش كه جاندار مرزبانشاه بودند «

 .)100همان، ص(»به خدمت آمدند
 ياد شده كه به معناي سالحدار و دوست و نيز» دار جانه«ي  از جاندار به گونه

 ).561، ص2؛ تبريزي، ج245رامپوري، ص(مددكار آمده است
هاي يوناني، نبرزن به هنگام دستگيري داريوش سوم هخامنشي،  بر پاية نوشته

 ).1431، ص2پيرنيا، ج(فرماندة هزار سوار بود
. گفتند مي» هزارپت«گفتني است كه در دورة ساساني به فرماندة نگهبانان شاهنشاه 

آيد كه اين عنوان از دوران پيش از ساساني، يعني دورة اشكانيان و  اينگونه برمي
دانيم اين اصطالح از دو بهر ساخته شده  همانگونه كه مي. هخامنشي برگرفته شده بود

و بهر دوم، ) 1000(=به همان معني شناخته شده خود) Hazar(است؛ نخست، هزار
ن مد م ( )pati(و پئيثي و پتي ) ن مدرم ر) (paiti( اوستا به گونة پئيتي كه در) pat(پت
شده و به معناي » بذ«يا » بد«شده است و در فارسي ) ن م() (آمده كه در پهلوي پت ) ر

 ).244ـ245پورداود، ص(باشد مهتر و بزرگتر و سرور و خداوند، يا صاحب و رئيس مي
باشد كه به بزرگ يا مهتر و يا  تر يا سرور هزار تن ميبه معناي مه» هزارپت«بنابراين 

 .شده است فرماندة نگهبانان شاهي گفته مي
يا هزار پئي ) Hazar pati()133كريستن سن، ص(در زمان هخامنشيان هزارپتي 

) xiliarxos(شد و يونانيان آن را خيليار خوش  گفته مي) hazara - paitis(تيش
فرماندة نگهبانان يا هزار پتي يكي از نيرومندترين پايوران . )76احتشام، ص(.ناميدند مي

 ).293اومستد، ص(دربار بود
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اي كه در تخت جمشيد بوده و امروز در موزه ايران باستان از  با بررسي سنگ نگاره
افزون . هايي به دست آورد توان دربارة هزارپتي و جاندار آگاهي شود مي آن نگهداري مي

 نيز در تخت جمشيد وجود دارند كه يهاي ديگر گ نگارهبر اين سنگ نگاره، سن
 .توان از آنها هم بهره برد مي

شود، داريوش  ايران باستان از آن نگهداري مي» ةاي كه امروز در موز در سنگ نگاره
در سوي راست او خشايارشا كه در آن . بينيم كه بر روي تخت نشسته است بزرگ را مي

در پشت داريوش و . زيده شده بود ايستاده استهنگام به جانشيني داريوش برگ
تر، مردي ايستاده كه دست چپش را روي مچ دست راست   پائين خشايارشا در سطحي

اين مرد، كاله باشليك بر سر دارد . اي در دست راست خود گرفته است انداخته و حوله
ژوهندگان برخي از پ«.  تو پوشانيده استهاي س و مو و سر و صورت خود را در پارچه

شاهنشاهي  از جمله اومستد، در تاريخ(. باشد بر اين گمانند كه اين مردِ بدون ريش، خواجه مي
دهد، به  اردشير را نشان مي» بار«كه در سنگ نگارة ديگري كه  در حالي. )294هخامنشي، ص

باشد  دار مي اش همانند مرد حوله جاي مرد حوله به دست، مردي بادزن ايستاده كه جامه
. )177ـ178 خالقي مطلق، صص: بيشتر بنگريد به براي شرح(» ه در واقع خدمتكار ويژة شاه استك

اي در گوش دارد، در جامة  دار جاندار يا سالحدار، پادشاه كه گوشواره در كنار مرد حوله
باشد، كمان و  ابراز جنگي كه همراه وي مي. مادي و شلوار و كفش سه بند ايستاده است

 پشت سرجاندار دو سرباز جاويدان با ).294ـ295اومستد، صص : نك( است نيزه و شمشير
 .اند اي زرين قرار دارد، ايستاده هايي كه ته آن، گلوه نيزه

روبروي داريوش، مردي با جامة مادي و گوشواره در حالي كه در دست چپ 
ه و بلند دارد و دست راستش را جلوي دهانش گرفته به حالت خميد) عصا(اي  وارهتدس

تر از تخت شاهي ايستاده است و ميان او و پادشاه دو اسپنددان نسبتاً  ينئدر سطحي پا
اي كه در دست دارد بار خواه نيست بلكه  اين مرد به دليل دستواره. بزرگ قرار دارند

كه فرماندة به اين مرد، . )178خالقي مطلق، ص(خود رئيس بار و تشريفات دربار است
هزارپتي به امور دربار نيز . )293اومستد، ص(شود هزارپتي گفته مي،نگهبانان شاهانه بود
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زيرا . رفت پرداخت و يكي از نزديكان شاه و شخص دوم شاهنشاهي به شمار مي مي
تجهيزات نگاهبانان شاهي، افزون بر . بايستي همراه شاه باشد هميشه در بزم و رزم مي

اي زرين گذاشته   كه بر ته آن گلولهاي بلند بود هاي معمولي، نيزه ) سالح(زين ابزار 
 .گذاشت بودند و سرباز آن را بر روي پاي خود مي

نگهبانان شاهي از ديگر سربازان، دليرتر و رشيدتر بودند و حتّي نگهبانان ساده نيز از 
 ).418كريستن سن، ص(شدند ميان بزرگان و نجبا برگزيده مي

نيان، آنگونه كه در خور آن باشد، از جزئيات تاريخ پنج سد سالة فرمانروائي اشكا
توان دريافت كه اشكانيان  هاي بر جاي ماندة آن دوران مي ولي از نشانه. آگاهي نداريم

. اند هاي آنان نيز دانسته خود را نه تنها وارث كشور هخامنشيان بلكه وارث آيين
ري هاي دربا توانستند با فرهنگ و آيين ساسانيان هم بدون واسطة اشكانيان نمي

 ).185ـ187خالقي مطلق، صص (هخامنشي آشنا شوند
رفت،  در دورة فرمانروايي ساسانيان نامي كه براي فرماندة نگهبانان شاهي به كار مي

هاي دورة ساساني به چشم   نبشته اين نام در بسياري از سنگ. بود» هزارپت«
هاي   از پاينام هزارپت غير از معناي اصلي خود، يكي).108 و 66لوكونين، صص(خورد مي

رفت چنانكه به مهرنرسي وزير يزدگرد يكم هزارپت ايران و  برجسته نيز به شمار مي
اما در دورة خسرو انوشيروان و سپس خسروپرويز تنها به معناي . گفتند انيران مي

 اصطالح ).143، ص سنكريستن(رفت فرماندة نگهبانان شاهي يا فرمانده هزارتن، به كار مي
يا » پشتيبان«رفت،   به كار ميان زمان ساسانيان براي نگهبانان يا محافظديگري كه در

شد؛ از اين اصطالح  گفته مي» پشتيكبان سردار«بود و به فرمانده و مهتر آنان » پشتيكبان«
 .هاي پهلوي، سخن به ميان آمده است در برخي نوشته

هاي  ك مهره، آنجا كه به شرح يك ي10در گزارش شترنگ نهادن نيواردشير، بند
 Pilopustepan(» پيل همانند پشتيبان سردار«:خوانيم شترنگ پرداخته شده است، مي

sardar homanak()116جاماسپ آسانا، ص(. 
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در كارنامة اردشير بابكان نيز اين اصطالح به كار رفته است، با اين تفاوت كه به 
ه است و آمد) Pustepan sardar(»پشتيپان سردار« ، Puste Pan sardarجاي

پشت اسپان «اند، آن را  هانددركه اين متن را از زبان پهلوي به فارسي دري برگ كساني
 و نيز مشكور، 5، در يازدهم، بند200هدايت، ص(اند به معناي فرماندة سوار نظام آورده» سردار

 ).38، ص4، سطر40ص
: ه استنيبرگ نيز دربارة اين دو اصطالح پس از ذكر چند نمونه چنين نتيجه گرفت

يك اشتباه قديمي است كه احتماالً به دليل شباهت ) Pust - aspan(پست اسپان
به وجود آمده است و به ) ev(spبا ) yp)euحروف در خط پهلوي، حروف متّصل 

ايران در زمان :  و نيز نكNyberg P.163(جاي پشت اسبان بايد پشت اسپان خوانده شود 
 ).418 و 153ساسانيان، كريستن سن، صص 

» هم هرز«شد،  نام ديگري كه براي جاندار و يا نگهبان شاهي به كار برده مي
)hamharz ( هم هرزان«و جمع آن «)hamharzan (اين نام در ارمني عاريتي . بود

شد كه به معناي  گفته مي) hmhyrz (»هم هيرز«نيز هم هرز و در مانوي اشكاني 
 و 38 و نيز مشكور، صص 5، در يازدهم، بند200دايت، صه(دار بود دار و نگهبان نيزه پاسدار، نيزه

40.( 
باشد، يكي در متن پهلوي يادگار  اصطالح هم هرزان تا جايي كه نگارنده آگاه مي

 . به كار رفته استاستزريران و ديگري در يك متن مانوي كه به زبان پهلوي اشكاني 
 .در متن يادگار زريران اين نام دو بار به كار رفته است

به آنگاه نوشته شد كه ويشتاسپ شاه با پسران و . ـ اين را يادگار زرايران خوانند1
و هم هرزان خويش اين دين ويژه مزديسنان، از ) شاهزادگان(برادران و اسپوهران 

 .اورمزد پذيرفت
ـ و پس ارجاسپ خيونان خداي را آگهي رسيد كه ويشتاسپ شاه با پسران، 2

مزديسنان، از اورمزد ) اويژك(رزانِ خويش اين دين پاك برادران و واسپوهران و هم ه
 ).2 و 1، بند1جاماسپ آسانا، ص(»پذيرفت
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) تورفان( كه از تركستان چين M42هاي مانوي به نشانه همچنين در يكي از نوشته
در پايان . شود دار ديده مي بدست آمده واژة هم هرزان به معناي پاسدار و نگهبان نيزه

 :باشد آمده و پسربچه مي) Jesus(گونه ميان سِوس كه گفتگويي شعراين نوشتة مانوي 
 .كنند هر سه بغان از اين كودك نگهباني مي] پسربچه[«

 .بخش را فرستادند زمان براي من مارماني رهايي
كردم،  از ترس به دشمنان خدمت مي] و[كسي كه مرا از بندگي، كه برخالف اراده 

 .بيرون كشيد
 دممن به تو دا] سِوس[

 هم هرز خود را، 
 )F.C.Andreas – W.Henning. Berlin s36, 55(» ...آزادي را از

به معناي جانباز، جان » جان سپار«نام ديگري كه با اين جستار پيوند نزديك دارد، 
 فداكار، جان بر كف، جنگجويي كه از مرگ هراس نداشته باشد و دست از جان  دهنده،

 .باشد شسته، مي
» جانواَپسپار«توان آن را  شد كه مي نوشته مي ان پهلوي اين نام در زب

)Janoapaspar ( سپاريا جان اَپ)Janapaspar ( خواند؛ اين نام در نامة پهلوي
، 64، بند1در مينوخرد، بخش . آمده است» كارنامك اردشير بابكان«و » مينوخرد«

و عبادت و دعا و در سپاسگزاري نسبت به ايزدان و پرستش و نيايش :... خوانيم مي
 Nyberg و نيز9لي، صتفض(»كردن، كوشا و جانسپار باش) تربيت(=گ نتعليم و فره

PartII, P.106 (ها و  سواران اردشير، كوشش... «: و در كارنامة اردشير بابكان نيز آمده
اردشير، كس فرستاد و سپاه، چهار سد مرد ... «و يا » ...كارزار جانسپارانه سخت كرد و

... «و يا » ...آن جاي به كوه] پيرامون، دور، اطراف[=و جان سپار به پرگوار هنرمند 
كارگزاران (را بهر و پاداش بزرگ به آيين جان سپاران، كرداران » برزآتور«و » برزك«

 ).87، ص19، بند9 و بخش 81، ص7، بند8 و بخش 61، ص16، بند 6وشي، بخش  فره(» ...داد و) دولتي
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» جانوسپار«ياد شده، با نام » شيون باربد بر خسرو«آنجا كه از  فردوسي، ةدر شاهنام
باربد هنگام برشمردن و يادكردن از بزرگي دستگاه خسروپرويز و . شويم روبرو مي

چيزهايي كه نماد شكوه و بزرگيِ دربار ساساني به ويژه دربار خسرو پرويز بود 
 :گويد مي

كجا آن سرافراز جانوسپار
 

و با گوشواركه با تخت زر بود  
 

 )391، بيت 279، ص9شاهنامه، چ مسكو، ج(
شود، مانند همه  اشاره به نام كسي كه با آن نام خوانده مي» جانوسپار«در اين بيت 

... بيژن، رستم، اسفنديار، فرامرز، هرمزد و: كساني كه نامي از براي خود دارند چون
دار كاري به  سانيان كسي عهدهباشد، بلكه اشاره به عنواني است كه در روزگار سا نمي
بوده كه همان نگهبان ويژه از براي پاسداري جان شاه بوده است و در » جانوسپار«نام 

توان دريافت كه  بارگاه شاهي، داراي تخت زرين بوده كه با نگرش به اين سخن مي
باشد كه هميشه و در همه جا  جانوسپار در اينجا اشاره به فرماندة نگهبان شاهي مي

 .توانسته است بر روي تخت بنشيند مراه شاه بود و در پيشگاه شاهنشاه ساساني ميه
هاي بارگاه انوشيروان آن بود كه در  بلخي در فارسنامه آورده كه يكي از آئين ابن

سوي راست و چپ تخت او سه كرسي زر نهاده بودند؛ يكي از آن پادشاه چين بود و 
جاي شاه خزر و كسي جز اين سه شاه نيارست ديگر، جاي امپراطور روم و سه ديگر، 

نشست و فروتر از آن  سي زرين ديگري هم بود كه بزرگمهر بر آن ميرك. بر آن نشيند
سي موبدان موبد و زيرتر از آن چند كرسي از بهر مرزبانان و بزرگان كه جاي هر رك

 ).97بلخي، ص ابن(يك به ترتيب معين بود
ها زنداني   خسرو پرويز، وي را در يكي از كاخبه گفته دينوري، پس از دستگيري

 ).107دينوري، ص(رئيس المستَميته را به نگاهباني او گماشتند» حيلُوس«كردند و 
 نيز به معناي جان بر كف و جنگجويي كه از مرگ نترسد، و دست از »اَلمستَميته«واژة 

 . است» جانواپسيار«يا » جان اپسپار«يا » جانوسپار«جان شُسته و جانباز، يعني همان 
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نويسد، هنگامي كه خسرو پرويز را به زندان  دينوري در دنبال گزارشش مي
اخبارالطوال : نك همچنين وهمان(به نگاهباني او گذاشتند» الجند المستَميته«بردند، پنج سد  مي

مة صادق نشاط، ش و اخبارالطوال، ترج.  هـ 1364، نشر ني، 137دينوري، ترجمة محمد مهدوي دامغاني، ص
ها در زمان ساسانيان، نولدكه، ترجمه عباس  ش و نيز تاريخ ايرانيان و عرب.هـ 1364، بنياد فرهنگ ايران، 116ص

 ).ش.هـ 1358، انتشارات انجمن آثار ملي، 104، يادداشت 574زرياب، ص
در بيت ياد شده به معناي فرمانده نگهبانان خسرو پرويز » جانوسپار«بنابراين 

 .باشد» جانوسپار«شد نه كسي كه نامش با مي
 

 :نتيجه
مفهومي جز » جانوسپار«بنابر آنچه كه در پيش آمد، در داستان كشته شدن دارا نيز 

 :ندارد، چنانكه در بيت» فرمانده نگهبانان«
دو دستور بودش گرامي دو مرد

..... 
همي رفت بر او دو دستور اوي
مهين بر چپ و ماهيارش براست

 

 بدندي به دشت نبردكه با او 
....... 

كه دستور بودند و گنجور اوي
چو شب تيره شد از هوا باد خواست

 

ـ آنكه در انجام 3ـ وزير 2ـ صاحب دست و مسند 1دستور به معاني گوناگون است 
 بنابراين جانورسپار كسي بود كه دارا )1534، ص2معين، ج(...امور به او اعتماد كنند و غيره

مهين برچپ و «داشت كه او را فرمانده نگهبانان خود كرده بود و از مصرع به او اعتماد 
 در سوي اتر از ماهيار بود زير آيد كه جانوسپار،گرامي اينگونه بر مي» ماهيارش براست

تر  معتمدتر و گراميكه دانيم كه بزرگان و شاهان، كسي را  چپ دارا قرار داشت و مي
هاي بسيار از رويداد  ا چون پس از گذشت سدهام. نشاندند بود در سوي چپ خود مي

دانستند كه دو تن در  نام واقعي كشندگان از يادها رفته بود و تنها مي كشته شدن دارا،
اند كه يكي از آنها فرمانده نگهبانان دارا بوده، از اين رو او را به  كشتن دارا دست داشته

شد،   و فرماندن آنان داده ميهمان اصطالحي كه در دورة ساسانيان به اين نگهبانان
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توان بر اين گمان بود كه وي نيز نام واقعي كشندة ديگر  اما دربارة ماهيار مي. ناميدند
زيرا چنانكه در پيش آمد . بوده است» ماد«نبوده بلكه اشاره به كسي بوده كه از مردمان 

، 1960ري، القاهر الدينو(.به گفتة دينوري جريزطبري كشندگان دارا از مردم همدان بودند
در درازناي » ماد«دانيم نام  زيرا مي. گيرد نيرو مي» ماهيار«اين گمان از بررسي نام . )35ص

در آمده است، » ماه«و » ماي«هاي  هاي گوناگون زبان ايراني به گونه زمان و در گويش
گرديده و نمونة  مي» ي«تبديل به » د«چنانكه در گويش همدان و آذربايگان گاهي 

 .شده است» آذربايجان«و » آذربايگان«است كه تبديل به » آتورپادگان«شن آن نام رو
ديده » دشت مايان«يا » دشت ماهان«شده كه در نام » هـ«تبديل به » ي«همچنين 

از سوي . ماد، ماه و ماي شده است  از اين رو،. است» دشت مادان«شود كه همان  مي
كسروي، صص (گويند مي» رما«را  » ماد«شده و » ر«تبديل به » د«ديگر در زبان ارمني نيز 

 .)373 و 356، 310، 294
 

 :منابع
منور، محمد، اسرارالتّوحيد في مقامات الشّيخ ابي سعيد، تصحيح احمد بهمنيار،  ـ ابن1

 .ش. هـ 1357طهوري، 
 .تا ـ ابن اسفنديار، تاريخ طبرستان، تصحيح عباس اقبال، كالله خاور، بي2
فارسنامه، به كوشش گاي ليترانج و رينولد آلن نيكلسون چاپ دوم، دنياي ـ ابن بلخي، 3

 .ش. هـ 1363كتاب، 
ـ االرجاني، فرامرز بن خداداد بن عبداهللا الكاتب، سمك عيار، تصحيح پرويز خانلري، 4

 .ش. هـ 1363چاپ دوم، انتشارات آگاه، 
 .ش. هـ 1355 هاي جيبي، ـ احتشام، مرتضي، ايران در زمان هخامنشي، كتاب5
نژاد، اميركبير،  ـ اصفهاني، محمودبن محمد بن الحسين، دستورالوزراء، تصحيح رضا انزابي6
 .ش. هـ 1364
 .ش. هـ 1355ـ انوري، حسن، اصطالحات ديواني دورة غزنوي و سلجوقي، طهوري، 7
 .ش . هـ1340، تاريخ شاهنشاهي هخامنشي، ترجمة محمد مقدم، ابن سينا، .ت.ـ اومستد، ا8
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اكبر فياض، به  ـ بيهقي، خواجه ابوالفضل محمد بن حسين، تاريخ بيهقي، تصحيح علي9
 .ش. هـ 1350كوشش عبدالحسين احسائي، كتابفروشي ايرانمهر، 

بن علي، الشاهنامه، به كوش عبدالوهاب غرام، چاپ افست، اسدي،  ـ بنداري، ابوالفتح10
 .م1970

 1353به كوشش محمد پروين گنابادي،  الشّعرا بهار، ـ بلعمي، تاريخ بلعمي، تصحيح ملك11
 .ش.هـ 

ت، ابن سينا، شرسـ بيروني، ابوريحان، آثار الباقيه عن القرون الخاليه، ترجمة اكبر دانا12
 .ش. هـ 1352

ر طبري، ترجمة صادق ـ تاريخ الرّسل و الملوك، بخش ايران، ابوجعفر محمدبن جري13
 .ش. هـ 1351 ، بنگاه ترجمه و نشر كتاب،نشاط

 .ـ تبريزي، محمد حسين بن خلف، برهان قاطع، به اهتمام دكتر محمد معين14
 .ش. هـ 1354نامة مينو خرد، بنياد فرهنگ ايران،  ـ تفضلي، احمد، واژه15
 .ش. هـ 1336هاي گاثاها، انتشارات انجمن ايرانشناسي،  ـ پورداود، ابراهيم، يادداشت16
 .ش. هـ 1362ـ پيرنيا، حسن، مشيرالدوله، ايران باستان، دنياي كتاب، 17
از روي چاپ (هاي پهلوي  دستور جاماسپ جي منوچهر جي، متن(ـ جاماسب آسانا، 18
 .ش. هـ 1350ايران،  ، بنياد فرهنگ1897بمبئي 
ه كوشش  ب» آن در ايران بار و آيين«هاي كهن، در گفتار  مطلق، جالل، گل رنج ـ خالقي19

 .ش. هـ 1372علي دهباشي، نشر مركز، 
 السرور، در تاريخ آل سلجوق، به حمدبن سليمان، راحه الصدور و آيهـ راوندي، م20

 .ش. هـ 1364كوشش محمد اقبال، چاپ دوم اميركبير، 
 هـ 1242اللغات،  الدين بن شرف الدين، غياث الدين محمد بن جالل ـ رامپوري، غياث21

 .ش. هـ 1363وشش منصور ثروت، اميركبير، ق، به ك.
 .ش. هـ 1364االسالم، سيدمحمدعلي، فرهنگ نظام، چاپ دوم، دانش،  ـ داعي22
 .ش. هـ 1346ـ دينوري، اخبار الطوال، ترجمه صادق نشاط، بنياد فرهنگ، 23
 .ش. هـ 1364ـ دينوري، اخبارالطوال، ترجمه محمد مهدوي دامغاني، نشر ني، 24
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حنيفه احمد بن داود، االخبار الطوال، تحقيق عبدالمنعم عامر، مراجعه  ي، ابيـ دينور25
 .م1960الدين اشيال، الطبعه االولي، داراحياء الكتب العربيه، القاهره،  الدكتور جمال

الفرس، به  ـ سرودي، محمدقاسم ابن جامي محمد كاشاني سرودي، فرهنگ مجمع26
 .ش. هـ 1328بر علمي، اك كوشش محمد دبير سياقي، ناشر علي

 .ش. هـ 1373 ـ شاهنامه فردوسي، چاپ مسكو، به كوشش دكتر سعيد حميديان،27
 796ق و دستويس دوم قاهره، . هـ 733ـ شاهنامه فردوسي، دستنويس موزه پترزبورگ، 28

، محمدعلي فروغي؛ شاهنامه به خط نيز شاهنامه چاپ بروخيم، كالله خاور اميركبيرق و .هـ 
 .لياي شيرازي و شاهنامه به خط عمادالكتاب معروف به امير بهادريسميع او
 .ق. هـ 841ق و . هـ 675هاي موزة بريتانيا،  نويس ـ شاهنامة فردوسي، دست29
 849هاي انستيتو خاورشناسي فرهنگستان علوم روسيه،  ـ شاهنامة فردوسي، دستنويس30

 .ق. هـ 850ق و .هـ 
 محمد، متخلّص به سروري، مجمع الفرس، به كوشش ـ كاشاني، محمدقاسم بن حاجي31

 .ش. هـ 1338اكبر علمي،  محمد دبيرساقي، كتابفروشي علي
 رساله و گفتار، به كوشش يحيي ذكاء، 78ـ كسروي، احمد، كاروند كسروي، مجموعة 32

 ).ش. هـ 1356(شاهنشاهي2536هاي جيبي،  چاپ دوم كتاب
 .تا يان، چاپ ابن سينا، بيـ كريستن سن، ايران در زمان ساسان33
) تاريخ گرديزي(ـ گرديزي، ابوسعيد عبدالحي بن ضحاك ابن محمود، زين االخبار 34

 .ش. هـ 1363دالحي حبيبي، دنياي كتاب، بتصحيح ع
بن ظفرجي، ترجمة تاريخ يميني، به اهتمام جعفر شعار، بنگاه   فادقاني، ابوالشرف ناصحـ 35

 .ش. هـ 1375ترجمه و نشر كتاب، 
 .ش. هـ 1354وشي، ترجمة بهرام، كارنامة اردشير بابكان، چاپ دانشگاه تهران،  ـ فره36
ـ لوكونين، والديمير گريگورويچ، تمدن ايران ساساني، ترجمه عنايت اله رضا، چاپ 37
 .ش. هـ 1365دوم، 

ـ طبري، ابوجعفرمحمدبن جرير، تاريخ طبري، ترجمة ابوالقاسم پاينده، انتشارات 38
 .ش. هـ 1362طير، اسا
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نامه طرسوسي، روايت ابوطاهر محمد بن علي بن موسي الطرسوس  ـ طرسوسي، داراب39
 .ش. هـ 1356اهللا صفا، چاپ دوم، ترجمه و نشر كتاب،  به كوشش ذبيح) سده ششم هجري(

 .تا الشعرا بهار، بي ، تصحيح ملك)اي ناشناخته از نويسنده(التواريخ و القصص،  ـ مجمل40
 .تا ، بي7كور، محمدجواد، ترجمة كارنامة اردشير بابكان، ترجمة بندـ مش41
 .ش. هـ 1363ـ منهاج سراج، طبقات ناصري، تصحيح عبدالحي حبيبي، دنياي كتاب، 42
كرماني، ناصرالدين، نسائم االسمار من لطائم االخبار در تاريخ وزرا، تصحيح  ـ منشي43

 .ش. هـ 1364وم، اطالعات، چاپ د) محدث(الدين حسيني ارموي  ميرجالل
 .ش. هـ 1342ـ هدايت، صادق، كارنامة اردشير بابكان، چاپ سوم، اميركبير، 44

45- Nyberg. Henrik Samvel. A manul of pahlavi part II: Glossary  
wiesbad. 1974. 

46- Mitteliranische manichaica aus chinesidch. Turkestan II F.C 
Andreas. W. Henning. Berlin 1933. S 36.55. 
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