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ه کدهد  ساسانی، گزارش می بنیانگذار سلسلهٔ  م،کبرآمدن اردشیر ی هٔ ( دربار ۲-۲٫۱هرودین )جلد ششم، 

گاه کرودان امپراتور ال فرمانروایان سوریه و میان پارس، پس از ه اردشیر، پادشاه کردند کساندر سوروس را آ
ه کرودان را به جنگ خواهد آورد. اردشیر  انی آرام نخواهد ماند و سوریه و میانکدست یافتن به شاهنشاهی اش

اریا ، کشورهای آن ناحیه شامل ایونی و که تمام کها میراث او هستند، اعالم کرد  باور داشت این سرزمین
رد، آغاز شده و با که پادشاهی ماد را پارسی کسی کین وروش نخستکه با کاند  میراث فرمانروایان پارسی بوده

ندر تصرف شد، پایان گرفته است. از این رو کاش به دست اس ه امپراتوریکداریوش، واپسین پادشاه پارسی 
اند دوباره به دست  تر داشته ه پیشکای را  ها پادشاهی داند برای پارسی ه شایسته میک کرد یماردشیر ادعا 

 4آورد.
ه ک (۴دهد )جلد هشتاد،  کند و گزارش می روزگار اردشیر، این نگرش را از سوی او تأیید می اسیوس همکدیو

اند ، باز پس خواهد  های روزگاران گذشته تا دریای یونان داشته ه روزی پارسیکبالید هر آنچه را  می» اردشیر
 «.انش به او رسیده استکاز نیاه کها میراث قانونی اوست  این سرزمین هٔ ه همک کرد یمگرفت و ادعا 

ه به گزارش آمیانوس مارسلینوس )جلد کای هم  آمرانه هٔ چنین ادعاهایی از سوی ساسانیان در نام
حتی »نستانتینیوس نوشته بود، بازتاب یافته است: ک(، شاپور دوم درباره پیشنهاد صلح به  ۶-5٫5هفدهم،

استریمون و مرزهای مقدونیه  هٔ ی نیاکان من تا رودخانه شاهنشاهکهای پیشینیان شما گواه این است  گزارش
 «.ها باشم امتداد داشته است. بنابراین بجاست که خواستار این سرزمین
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جهت گیری یونانی و بی تفاوتی نسبت به دین ملی و ادعاهای  کانیان بیشتر یکه اشکبدین ترتیب، در حالی 
امپراتوری پارسی و به  هٔ جنبش ملی برای برپایی دوبار کیساسانیان با آغاز  1،ملی از خود نشان داده بودند

اند بنابراین  ه هخامنشیان روزگاری از آن برخوردار بودند، آوازه یافتهکوهی کدست آوردن قدرت و ش
و  …وه باستانی پارس را بسیار واضح به خاطر داشتندکیاد ش»ه مردم پارس کند کتوانست بیان  راولینسون می

های بین تونس و صحرای هند و قفقاز و آبشارها فرمانروایی  روزی بر تمام سرزمین ها آنه کدانستند  می
 2«.اند داشته

روزگار فرمانروایی جهانی  هٔ ه یاد و خاطرکند ک م، تأیید میکاردشیر ی هٔ یوستین هم در گزارش خود دربار
ساسانیان و مورخان رومی را پذیرفته . دمورگان هم که ادعاهای 3بر جای مانده بود ها آنها در میان  پارسی

رد تا در همه جای ایران، کوشش کهایش  اردشیر در روند پیروزی»ه کند ک بود، بدون هرگونه تردیدی بیان می
انش را دوباره بر پا دارد. پادشاه جدید از تبار اردشیر دراز کند و دین نیاکاف های هخامنشی را پی بهترین سنت

 4«.تر از آن هخامنشیان بود ه پیشکهایی را داشت  بخش هٔ عای گرفتن همدست بود و از این رو اد
روشنی  هٔ ها را به برنام های تازه در هنر ساسانی، این ویژگی به تازگی گیرشمن در شرح شماری از ویژگی 

وروش، داریوش و دیگر شاهان کنسبت داده که بر اساس ادعاهای ساسانیان مبنی بر جانشینی راستین 
جانشینی »کند که  ام.جین گاجی این طرز فکر را با چنین بیانی جمع بندی می 5.شکل گرفته بود هخامنشی

خود را به هخامنشیان  6،غصب دورهٔ  کرد تا در ورای یکجدید تالش  هٔ قطعی شد و سلسل ]انیکاش[ سلسلهٔ 
 7«.پیوند دهد

ارا بر خاسته از که آشکند ک ( چنین دیدگاه مشابهی را بیان می۸۱۴)جلد اول، ص.  در حقیقت طبری 
پادشاهی را دوباره به دارندگانش  خواهد یمه کرد کگوید اردشیر اعالم  وی می 8،تبلیغات ساسانی است

انش و پیش از روزگار که در زمان نیاکپادشاه درآورد آنگونه  کفرمانروا و ی کبازگرداند و آن را به فرمانروایی ی
 9.الطوایفی نیز چنین بوده است کملو

                                                            
های مشابهی را از مومزن نقل  اف.دی.جی پاروک مشاهده کرد که گفته« های ساسانی سکه»توان در  . نمونه بارزی از چنین نظراتی را می1
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ه ساسانیان شناخت درستی از هخامنشیان داشته و از کپنداشت  توان یمبا خواندن گزارش هرودین و طبری  
گاه بوده ها آنتاریخ  ه ساسانیان به ویژه در زمان خسرو اول هیچ کند ک ه بیان میکاند. با این حال نولد آ

ندر که بنابر آن دارا نامی به دست اسکتنها سنتی را در دست داشتند  ها آناند.  اطالعی از هخامنشیان نداشته
 1.رده بودکشته شده بود و پیش از این دارا ،دارای دیگری نیز فرمانروایی کگجسته 

ه تاریخ هخامنشی در سنت کهخامنشیان را به یاد سپرده بودند باید انتظار داشت  هٔ اگر ساسانیان خاطر 
. با شد یموروش، به یاد آورده کم نام بنیانگذار شاهنشاهی هخامنشی،کو یا دست  ساسانی نمود یافته باشد

هنوز هم به چشم  -این وجود در سرزمین پارس شمار زیادی یادبودهای تاریخی برجسته وجود داشته 
 های تخت جمشید و یادبودهای اند. در این میان ویرانه بودهفرمانروایی هخامنشیان  یادآور هک -خورند می

ها و مادها در سنت تاریخی  ار هخامنشیکتوان نادیده انگاشت. برای توجیه نبود آش نقش رستم را نمی
ای الزم است. هیچ  به جمشید، رستم و سلمان و دیگران دالیل ویژه ها آنساسانی و نسبت دادن یادبودهای 

ه بعدها به کهای ساسانی  تشناخت درستی از شاهنشاهی پارسی در اسناد ساسانی بر جای مانده و یا در سن
 خورد. ، به چشم نمیاند شدهوسیله مورخان عرب وایرانی گزارش 

های پارسی دیده  هکبدیهی است که این فراموشی تاریخی ناگهانی نبوده است. برخی عناصر هخامنشی در س 
نخست این  هٔ ندر است. بر پشت مجموعکها پس از پیروزی اس ه گویای تداوم سنت هخامنشی سالکشود  می

ده نمایان است. کپادشاه ایستاده در پیش روی برج آتش هٔ رکگردد، پی پ.م برمی۱5۰به  ها آنه تاریخ کها  هکس
ه به بیان دیوید استروناخ کاهورا مزدا در حال پرواز است،  هٔ ده انگارکدر باالی سر پادشاه و برج آتش

ه تاریخ کها هم  هکدوم س هٔ این عناصر در مجموع 2«.دهد پیوستگی سنتی بین فرمانروا و خدایش را نشان می»
ها نه به یونانی  هکپشت این س یها نوشته 3.پیش از میالد است تداوم یافته است ۱۰۰تا حدود  ۱5۰از  ها آن
ه بر روی کنگره یا بام مسطح( کایی )با  دهکه به خط آرامی است. استروناخ بیشتر توجه را به برج آتشک
ند. همچنین ک جلب می 5،هخامنشی است هٔ وجود دارد و مایه گرفته از نمون 4فرتداراهای نخستین  هکس
 6.هخامنشی چون َبَگدات و اردشیر و دریو را در میان پادشاهان پارسی یافت یها نام توان یم

                                                            
1. Iranisches Nationalepos, 12; cf. Geschichte der Perser und Araber zur Zeit der Sasaniden, w. 30, n.1.  
2. JNES, 1966, p. 220. 
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  Frye, Heritage of Persia, p.282, ns.91,92برای عنوان جایگزین فرتراکا نک.  4.
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402. 
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 هٔ دوره به کرده کی، آن اندازه تداوم پیدا که این عناصر ،جز اندکی وجود ندارد کبا این حال هیچ شاهد و مدر 
ه که این عناصر در گذر زمان راه را برای سنتی باز کردند کرسد  س به نظر میکبر ع 1.ساسانیان راه یافته باشند

 توجه به تاریخ هخامنشی بود. ارا بیکآش
گرفتند نیز  های هخامنشیان را در بر می ها و داستان ه اسطورهکجنوبی و غربی ایران  یها داستانها و  اسطوره 

ه برای نمونه از داستان زایش و کاست  یونانی و رومی[ السیک]کاز یاد رفته بودند. تنها از طریق نویسندگان 
گاهی  کی هٔ یا داستان بر تخت نشینی داریوش با شیه 2وروشکپرورش   3.یابیم یماسب آ

 کهخامنشیان به دست ی یا ینیابیم، همچون پرورش  های شرقی و غربی می هایی بین داستان اگر ما شباهت 
بین  یهای رده و پرورش یافتن زال به دست سیمرغ و نیز شباهتکآن را گزارش  4ه الیانکگونه  عقاب آن

( بیش 7رده استکه نولدکه اشاره ک)آن گونه  ک، بدون شمینیب یمرا  6و داراب 5یخسروکوروش،کهای  داستان
 الگو است. کرار یکغربی باشد ،ت یها سنته نتیجه حفظ کاز آن 

وروش کرده است و همچنین نام کنام پادشاهان هخامنشی را تا اندازه ای درست یاد  8ه بیرونیکدرست است  
یانی به چشم کپادشاهی واپسین پادشاهان  دورهٔ از  9،و داریوش در گزارش شماری از مورخان اسالمی

توان در مخالفت با این  نسبت داده شده است. گذشته از این می ها آنو برخی از ماجراها در بابل به  خورد یم
 کرد. با وجود این، یکیانی اشاره کرد دو دارا در پایان تاریخ که هخامنشیان فراموش شده بودند به یادکادعا 

 نند.ک اعتبار بیتوانند به سادگی دیدگاه پیشین ما را  ه چنین پندارهایی نمیکتر نشان خواهد داد  پژوهش ژرف

                                                            
(. ای.دی.اچ بیوار اشاره کرده است که در ۲۲۶های فرتدارا باشند )همان،  ها ممکن است برگرفته از انگاره به پیشنهاد استروناخ چهارطاقی. 1

طراحی مضمون گاو با سر انسان بر روی مهرهای ساسانی "ممکن است هنرمند از دروازه خشایار در تخت جمشید الهام گرفته باشد 
(. مضمون حیوانات ترکیبی و ابوالهول و همچنین ۲۷. سلسله ساسانی، ص. ۲آسیای غربی در موزه بریتانیا. مهرهای ")کاتالوگ مهرهای 

: و و. ب. هنینگ، ۱۴مضمون قهرمانی در حال کشتن یا مبارزه با یک شیر )نک. سنگ نگارٔه اشکانی مرد و شیر در کال جنگال، ایران کوده، 
JRAS ۱۹5۳، اکتبر ،pl. 5 های اشکانی آشکار نیست. به طور کلی  ها با مضمون وران اسالمی نیز تداوم یافت، اگرچه شباهت آن( در د

 شمایل نگاری ساسانی رنگ و بوی دیگری دارد. 
  sq ۱۰۷. هرودوت، جلد اول، 2
 .NOELDEKE, Iran. Nation. 2. 4؛ 85. همان، جلد سوم، 3

4 .SPIEGEL, Eranische Altertumskunde II ,p. 262. 
 دهد.  ( داستان مشابهی برای "گیلگمش" پادشاه بابل گزارش می۲۱های حیوانات، جلد دوازده،  آلن )ویژگی

(، همچنین در شاهنامه، افراسیاب عالرغم اینکه احساس خطر کرد کودک را زنده نگه 214؛ ثعالیبی )ص. 501. طبری جلد اول، ص. 5
دهد. بنابر شاهنامه و طبق یک  یابد و یک بز به او شیر می پرورش می( اسکندر پنهانی 391داشت . در داراب نامه طرسوسی )جلد اول، ص. 

  دهد. به قریدون شیر میالگوی عمومی یک گاو 
به  354؛ شاهنامه، چاپ مسکو، جلد ششم، ص. 3. 382؛ ثعالیبی، صص. 90. 689. بر اساس این افسانه )طبری جلد اول، صص. 6

ه( های رودخانه کر نزدیک استخر یا رودخانه بلخ )و یا به فرات بنابر شاهنام بعد( همای که به پادشاهی چشم داشت کودک خود دارا را به آب
به بعد یافت  ۱۰شرح این داستان در داراب نامه طرسوسی جلد اول، صفحه  ینتر کند. کامل انداخت. یک آسیابان او را پیدا کرده و بزرگ می

 شود ) طرسوسی به جای آسیابان از گازر نام برده است(. می
7. Iran. Nation. 2. 4. 

 .۶ .۱5۴؛ قانون مسعودی، صص. ۱۱۱و ۸۹آثارالباقیه، صص.  .8
 .127، 11؛ مسعودی، مروج، 59؛ همزه، ص. 718، 691، 54. 649، 644. 216. طبری جلد اول، صص. 9
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ارا چنین بر که بیرونی به دست داده است، آشکل و دسته بندی فهرست نام پادشاهان هخامنشی کاز ش 
بابلی است. در آثارالباقیه  -ت یونانیسن که مایه گرفته از یکسنت ایرانی  که این فهرست نه از آن یکآید  می

« لدانیکشاهان »نام پادشاهان هخامنشی در دو فهرست جداگانه آمده است: فهرست نخست با عنوان 
م آغاز و کنصر ی (. فهرست نخست با نام بخت111)ص. « شاهان بزرگ»( و دیگری با عنوان 9-88)صص. 
روایان ایرانی چون داریوش مادی )داریوش المادای . این فهرست فرمانرسد یمندر به پایان کبا نام اس
)ارتهَشست(، داریوش دوم، اردشیر  )احشیرش(، اردشیر مبوجیه )قمبیسوس(، داریوش، خشایارککوروش، 

ما در بین مردم »ه کگوید  . بیرونی به صراحت میردیگ یمداریوش سوم را در بر  نروون)؟( وکدوم، ُاخوس، 
ننده، کندر بناکه با مرگ اسکم بود تا هنگامی که از بخت نصر یکبابل نیز تاریخی از پادشاهانشان را یافتیم 

یانی، آشوری، کای از نام پادشاهان  (. فهرست دوم مجموعه88به بطلمیوس انتقال یافت )ص.  ها آنتاریخ از 
 (.111رسد)ص. به پایان می« آخرین  شاهان ایرانی»با دارا قباد آغاز و  یکه با کبابلی و هخامنشی است 

از نام پادشاهان ایرانی را به دست  یتر قیدقتاب قانون فهرست نسبتًا متفاوت و کبا این وجود بیرونی در  
ه با نام کت الجبلیان( نام ده پادشاه ایرانی را کدهد. او زیر عنوان پادشاهان ایران پس از سقوط ماد )ممل می

(. درست پیش 6-155)صص. کند یم، فهرست ردیگ یمآغاز و با نام داریوش سوم پایان  2ورش(کوروش )ک
ه با نام کدهد  به دست می« بابلی و مادی»از این فهرست، فهرستی از نام دوازده پادشاه زیر عنوان شاهان 

بابلی -های یونانی سنت ردن خود بهکرسد. در این فهرست بیرونی با پایبند  به پایان می« داریوش مادی»
را در آثار الباقیه آورده بود، نادیده  ها آنه به سنت ایرانی تعلق دارند و نام کیانی را کشاهان پیشدادی و 

)اهل المغرب( « مردم غرب»ارا آن را به کتاب آورده و آشکه در این کگیرد. بیرونی در فهرست سومی  می
ی کوشش در یکو ناشیانه  زدیآم یم، نام پادشاهان آشوری، بابلی نو و هخامنشی را به هم دهد یمنسبت 

 (.11-110دانستن برخی از پادشاهان با شاهان شرق ایران دارد)صص. 
یومرث یا هوشنگ شروع شده و با دارا به کاند با  ردهکرا یاد  ها آنه مورخان اسالمی کشاهان ایرانی آنگونه  

شد  ه او نیز دارا و گاه دارای بزرگ نامیده میکست خورده بود، و پدرش کندر شکه از اسکدارا،  رسد. پایان می
ه کو اردشیر دراز دست سه تن از پادشاهان هخامنشی نادیده انگاشته شده در سنت ملی ایرانی هستند 

یانی که ریشه کرا به سنت ه اردشیر و دو داکتوان دریافت  اند. به سادگی می نام برده ها آنمورخان اسالمی از 
 اند.  در شرق ایران دارد، افزوده و پیوند داده شده

یانی با گشتاسب یا به احتمال زیاد با همای پایان یافته باشد. بهمن پدر که سنت کرسد  چنین به نظر می  
اماًل به کیانی کسازد و مانند دیگر شاهان  چهره گذرا را نمایان می کهای ی همای، جانشین گشتاسب، ویژگی

خواه پدرش ،اسفندیار، است و با رویدادهای شرق به ویژه دشمنی  ینکسو وی  کاو پرداخته نشده است. از ی
                                                            

( از 652دانند. طبری )ص.  ( دارا الماهی االول است که او را با داریوش یکی می111دهد، دیگری )ص. . بیرونی به دو صورت گزارش می1
یابد؛  یک شاه مادی و داریوش است( در سنت یهودی نیز تداوم می تصاویرای از  ارا آمیزهبرد. همین دارا ) که آشک داریوش المدهوی نام می

 نک. زیر. 
 .۲۱۶دیگر: مادی(، طبری، جلد اول،  . بسنجید با کورش الموادی )گونه2
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غرب ایران پیوستگی  یها تیفعالهای سام و گشتاسب ارتباط دارد و از سوی دیگر با رویدادها و  بین خاندان
طبری  1.های مورخان اسالمی آوازه یافته است نوشته دارد. او به موجب ساختن چند شهر در بابل و میسان در

ه وی کدهد  ( گزارش میکند یمهای غیر ایرانی را بیشتر از او نقل  ه طبری سنتکبه نقل از حشام بن محمد )
( از 687ست داد. همچنین طبری)جلد اول، ص. که در چند جنگ بزرگ یونان )روم( را شکپادشاهی بود 

هایی  ها و عهدنامه ه رسالهکو خردمندترین شاهان ایرانی بود  نیتر بزرگی از کبهمن یه کند ک دیگران نقل می
او را بهترین  در واقع  (15اند. گردیزی)ص.  های اردشیر ساسانی بوده ها و عهدنامه داشت که بهتر از رساله

در بابل و بازسازی خواند. برخی از مورخان اسالمی آزاد سازی یهودیان از اسارتشان  پادشاهان ایرانی می
یش یهودی را ک( بهمن حتی مدتی 29گزارش )یعقوبی ص  کاند. بنابر ی را به وی نسبت داده 2معبد اورشلیم

ها بهمن  ( برخی از یهودی28دهد)ص  ه حمزه گزارش میکه چرا آن گونه کتوان دریافت  نون میکپذیرفت. ا
 هٔ بر پای 3،ه نولدکه یادآور شدهکی دانستن بهمن با اردشیر دراز دست آن گونه کدانستند. ی ی میکوروش یکرا با 

ی انگاشتن، کردند. با این حال این یک ه از منابع یونانی استفاده میکسردرگمی نویسندگان سوری است 
 4.دهد های شرقی و غربی را در پوشش نام بهمن نشان می ای از سنت بیشترآمیزه

طبری )جلد اول،  هٔ دهد. بنابر گفت بهمن، نیز چنین سردرگمی و آشفتگی را بازتاب میپادشاهی همای دختر   
ها )روم( به جنگ پرداخت و اسیرهای بسیاری گرفت. وی به معمارهای رومی اسیر  ( وی بارها با یونانی690

. بنابر 5دارندبر پا « روم»وهمند بسیاری مانند بناهای کدستور داد تا در استخر برای وی بناهای یادمان ش
( همای پایتخت را از بلخ به تیسفون انتقال داد و پلی بر روی دجله ساخت و همدان 15گزارش گردیزی )ص

 ند. کرا پی اف
ند و مرد تهیدستی وی را پرورش که همای پسرش داراب را در آب رودخانه ای افکباید یادآور شد این افسانه  

دگرگونی بزرگ قدرت  کدوره یا ی کها ، پایان ی بیشتر با تغییر سلسلهه کاست  ییها داستان هٔ داد، از گون
 6.پیوستگی دارد

ای از  ارا پارهکیا دارای بزرگ، آش 1،م )یا داراب(کشویم. دارای ی های شناخته شده می چهره هٔ با داراها وارد حوز
( برخی اصالحات اداری وی را گزارش ۱۶دهد. گردیزی )ص. م را نشان میکپادشاهی داریوش ی یها جنبه

                                                            
 .54:؛ مجمل،ص. 173؛ ثعالیبی، ص. 26؛ دینوری، ص.28؛ همزه،ص. 7. 686. طبری جلد اول، صص. 1
(، این ماجرا را به ۱۲۷( و مسعودی )جلد دوم، ص. ۶5۲؛ با این وجود طبری )جلد اول، ص. ۳۰؛ مجمل، ص. ۷. ۲۶دینوری، صص. . 2

 ها دست نشانده یا فرماندار بهمن بوده است.  دهند که بر طبق بیشتر سنت کوروش نسبت می
3. Gesch. d. Pers, p. 3, n. 1. 

کند که فرامرز پسر رستم به هند  ( بهمن مدتی توسط لولو، رازدار کشمیری همسرش، برکنار شد. او سپس نقل می5۳بنابر مجمل )ص. . 4
شان با  دهد که واپسین کیانیان در مرزهای شرقی گریخت که آذر برزین پسر فرامرز از آنجا برای پدرش کمک آورد. این موضوع نشان می

 اند.  مشکل روبرو شده
های تخت جمشید است؛  داند که آشکار اشاره به ویرانه ها را با کاخ هزار ستون استخر یکی می . همزه )همان( این مجموعه ساختمان5

 .55مقایسه کنید با هزار ستون در مجمل، ص. 
د؛( عناصر مشابهی با افسانه ، به بع۱۹۲۳به بعد؛ شاهنامه، ویرایش بروخیم، ص.  ۶، ویرایش انکلساریا، ص. . افسانه ساسان )کارنامک6

 . ۲۱نوشت  دارا دارد. نیز نک. پی
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تاریخ ملی ایران  هٔ در چرخ یتر مهمم است. با وجود این وی نقش که یادآور اصالحات داریوش یکند ک می
ند اما به خاطر بوی بد دهانش او ک ندر بود. وی با دختر پادشاه روم ازدواج میکدارد: وی پدر دارای دوم و اس

آورد. بنابراین دارای اول اسکندر و خاندان  ندر را به دنیا میکدر روم او اس 2.گرداند بر می اش خانوادهرا به 
 3.نماید دهد و اسکندر را برادر ناتنی دارای دوم می شاهی ایران را به هم پیوند می

سنت  کسر چشمه گرفتند نه از ی 4ندرکسًا از داستان یونانی اسندر و دارا اساکاس هٔ های مشهور دربار داستان 
هایی مبهم از رویدادهای تاریخی برجسته دوران  ه خاطرهکایرانی راستین. بدون تردید این بدان معنا نیست 

شرقی نشده باشند،  یها حماسهردیم، وارد که پیش از این یاد کپادشاهی هخامنشی، از جمله رویدادهایی 
ه به پایان این سنت افزوده کهایی وام گرفته شده هستند  یانی چهرهکه دو دارا در سنت کدهد  ه نشان میکبل

 5.اند شده
ه از ساسانیان در دست داریم بر خالف انتظار، ساسان نه از پسران دارا، کهایی  ه در بیشتر تبارنامهکجالب آن 

ارنامه و شاهنامه آمده ساسان از که در کدیگری  هٔ رنامبنابر تبا 6.ه از نسل بهمن استکیانی،کآخرین پادشاه 
ای اصیل خدشه دار  . با وجود این اعتبار این تبارنامه به عنوان تبارنامه]دارای دارایان [ نسل آخرین دارا بود

وی دانسته شده  دختری هٔ ه نوکه در حقیقت اینگونه بود(ک)که در این تبارنامه اردشیر نه پسر بابکاست چرا 
 7.است

تبار ایشان به سیاوش  ها آنی از که در یکمتفاوت در دست داریم  هٔ م دو تبارنامکانیان نیز ما دست کاش هٔ دربار 
انیان بابل را گشوده بودند و که اشکدوم هنگامی پدید آمد  هٔ به گمان من تبارنام 8.رسد و در دیگری به دارا می

                                                                                                                                                          
 54. در منابع پارسی. عربی هر دو شکل برای دو دارا به کار رفته است. مقایسه کنید با یادداشت بهار درباره وقوع هر دو شکل، مجمل، ص. 1

 برد. ار می، برای داریوش سوم دو شکل دارا و داریوش را به ک۲۹. یعقوبی، ص.  ۹ پانوشت
های دیگری در  ، او را ناهید نامیده است. تفاوت387این دختر را هیالی خوانده است.؛ داراب نامه، ص.  697. طبری جلد اول، ص. 2

 . 399جزییات وجود دارد؛ مقایسه کنید با ثعالیبی، ص. 
الستینس دروغین، پدر اسکندر نکتانبوس، فرعون خلع شود. در ک ای است که به طور کلی در اسکندر نامه پارسی دیده می . این همان نسخه3

هایی از عربی که از سریانی  رسد به نسخه ، که به نظر می۳۱نویسنده مجمل، ص. (. 16. 13شده مصر است )ای. هزلتون هایت، صص. 
فسانه نبوده است. با این وجود های فارسی این ا کند که در دیگر نسخه ترجمه شده دسترسی داشته است کنجکاوانه همین نسخه را گزارش می

، ص. ۱۹۶۴کند. بسنجید با ایرج افشار)ویراست( اسکندرنامه، تهران،  معمول فارسی را گزارش میبه اختصار نسخه  55مجمل در صفحه 
۲۷. 

 . نولدکه، همان.4
5. Cf. MARY BOICE in Handbuch der Orientalistik; Iranistik II, p. 58. 

؛ مجمل، ۴۷۴؛ ثعالبی، ص. ۱۲۰؛ بیرونی، ص. ۸۱۳؛ طبری، ص. ۱5۱؛ مسعودی جلد دوم، ص. ۲۷دینوری، ص. ؛ ۴۲یعقوبی، ص. . 6
 .۹؛ طرسوسی، همان، ص. ۳۲ص. 

 خواند. . در این کتیبه اردشیر بابک را پدر خود می7
؛ نک. همزه، ۷۰۹، ۷۰۴لد اول، صص. (، به دارا )ج۷۰۸ها را به زرار بن اسفندیار )جلد اول، ص.  تبار آن. طبری بنابر گزارش دیگری 8

( یا به سیاوش )جلد ۷۰۹(، به پسر کی قباد)جلد اول، ص. 5۹، و مجمل، ص. ۴5۷؛ ثعالبی، ص. ۱۱۷. ۱۱5؛ بیرونی، صص. ۲۱ص. 
وان ( از دارای بزرگ یا کی آرش، پسر کی قباد، به عن۴5۷رساند؛ ثعالبی )ص.  ( می۱۳۶، مسعودی، ص. ۱۱۳؛ بیرونی، ص. ۷۱۰اول، ص. 

 برد. ها نام می احتمالی آن ای ین
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 هٔ نخست نشان دهند هٔ ه تبارنامکتوان پنداشت  پادشاهی هخامنشیان را داشتند و از سوی دیگر می هٔ ادعای گستر
 1.انیان حتی پیش از دست یافتن بر پادشاهی باشدکادعاهای اش

یانی راه یافتند، تاریخ و که به سنت کمبهم و آشفته،  ییها خاطرهبنابراین جدای از نام دو دارا و اردشیر و   
ل تاریخ رسمی ایران که سرانجام شکغرب و جنوب ایران تقریبًا همه در سنتی در آمیخته شد  یها داستان

ها، مسیحیان، یهودیان و  ای شامل بابلی ه فرمانروایی ساسانی گسترهکزرتشتی به خود گرفت. البته از هنگامی 
. در این گونه 2خورد یم ها نیز به چشم های زرتشتی دیگر سنت نار سنتکگرفت، در  ها را در بر می مانوی
ها  ای از مادها وجود داشت. این سنت ها شناختی گاه درست و یا گاه نادرست از هخامنشیان و تا اندازه سنت

گاهی برای مورخان و وقایع نگاران خستگی ناپذیر سده همچون سر چشمه های نخستین اسالمی به  های آ
گاهی طبری از  ار میکویژه طبری و بیرونی به  ه اورشلیم را کوروش به عنوان فرمانروای بابل کآمدند. آ

ه از منابع یهودی گرفته کنه از منابع ساسانی راستین  3،رده و فرزندان اسرائیل را به آن برگردانیدهکبازسازی 
س از ه اورشلیم را پکسی ک»ارتر است: ک( در این باره بسیار آش5۹شده است. حتی گزارش حمزه )ص.

ه او همان کها بر این باورند  وروش بود و یهودیکه به عبری نام او کرد پادشاهی بود کهفتاد سال بازسازی 
 «.بهمن پسر اسفندیار است

 هٔ موز(ه دانیال نامه کوروش و داریوش به خوبی به روزگاران اسالمی راه یافت، چنانک هٔ سنت یهودی دربار 
های حماسی  ه بخشکتاب دانیال ک( ، بازنویسی شعرگونه و نیمه تمثیلی و خیالی از ۴۷۴۳، یا  .Msبریتانیا

های اصلی دانیال نامه هستند و  وروش از جمله چهرهکبه آن افزوده شد، گواه آن است. داریوش مادی و 
 4.داردلی با سنت گزارش شده به دست مورخان اسالمی همخوانی کدر خطوط  ها آنهای  ردهکگزارش 

 هٔ ندر چهرک. اگر چه اسآید یمیانی، کپسین دیگری به تاریخ  هٔ ندر، افزودکدر سنت ایرانی پس از دو دارا ،اس 
. شده استقهرمان پرآوازه و پر شور را به خود گرفت با این وجود در متون روحانیت زرتشتی نفرین  کی

ه کنسبت به وی در داراب نامه، داستان مشهور طرسوسی  ها آنندر در نگرش کایرانیان با اس هٔ برخورد دو گان
هن تری است، به چشم کهای بسیار  داده هٔ اگر چه در حدود قرن دوازدهم نگاشته شده اما در واقع بر پای

ندر به هیچ وجه ک، اسبینیم یمه ما در گزارش فردوسی و نظامی کخورد. در این داستان بر خالف آنچه  می

                                                            
( آمده است که اشکانیان از نجیب 3. 42، به نقل از ج. راولینسون، همان، صص. 1. در گزارش آریان از بنیانگذاران سلسله اشکانی ) قطعه 1

ند. حتی اگر، آنگونه که استرابو )جلد بایست ادعای تبار داشتن از پادشاه یا قهرمانی باستانی کرده باش زادگان محلی بودند. و از این رو می
ها از سرزمین سکایی برخاسته باشند، دلیلی وجود نخواهد داشت که به  اند که بپذیریم، آن ( از ما خواسته۱، ۴۱( و یوستین )جلد  93یازدهم، 

 ادعای نجیب زاده بودنشان شک کنیم.
 .813وع شود به طبری جلد اول، ص. . برای تمایز روشن بین سنت تاریخی زرتشتی و یهودی. مسیحی رج2
 . 28. بسنجید با همزه، ص. 718، 2. 691. جلد اول، صص. 3
به پشتیبانی خدایی بلشزر را کشتند و داریوش . بنابر دانیال نامه، داریوش و کوروش با هم به بلشزر حمله کردند اما شکست خوردند. سپس 4

ها انتخاب کرد. داریوش در نبردی علیه مردم  را به عنوان یکی از چهار فرمانده ساتراپ بر تخت شاهی نشست. او به دانیال توجه داشت و او
ا از فرنگستان کشته شد، کوروش نبرد را ادامه داد و دشمن را شکست داد و به عنوان پادشاه جانشین داریوش شد. او بعدها دستور داد تا معبد ر

 ( آماده کرده است. ۱۹۶۸نوشته را به عنوان بخشی از رساله دکتری خود )دانشگاه کلمبیا، ای از این دست نو بسازند. دکتر آمنون نتصر نسخه
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ه بارها کخرد نمایانده شده  ست. وی بیشتر چون فرمانروایی سست، وابسته و بیشخصیت قهرمان نی کی
 1.اند وی برخاسته کمکاش به ویژه شاهدخت ایرانی، بوران دخت، به  حامیان ایرانی

به  ها آنوین کیانی افزوده شدند. تکندر به پایان سنت که چه هنگام دو دارا و اسکبه آسانی دریافت  توان ینم 
ه این روند به احتمال نه از روزگاز ساسانی کای گسترده رخ داده است. اگرچه تردیدی نیست  احتمال در دوره

انیان در که همانطور که پیش از این آمد تبار اشکانی آغاز شده بود. گواه این حقیقت آن است که از دوره اشک
تمایل چندانی  ه ساسانیانکرسد. از آن جایی  دارا میهای اسالمی بر جای مانده، به  ه در تاریخکهایی  تبارنامه

ساسانی برساخته شده باشند. همچنین از  هٔ ها در دور ه این تبارنامهکتوان گفت  انیان نداشتند نمیکبه اش
 هٔ ها در دور ه اینکتوان انتظار داشت  ندر و دارا یونانی هستند میکه منابع اصلی داستان اسکآنجایی 

 2.گری رواج یافته باشند یونانی
گاهی اند  نده و کو پرا کبنابراین اگر سنت راستین هخامنشی در سنت ساسانیان آمیخته شده و اگر ما آ

رد هرودین از کتوانیم یاد دیگرگونه شده از ایران هخامنشی را وام دار منابع غیر زرتشتی هستیم، چگونه می
نیم. آیا امکان کها کرده است، تفسیر  ادعای اردشیر در برابر رومی ای که به وروش و داریوش را در اشارهک

ان نیرومندی در فرزندانش به کداشته است که شناخت درست اردشیر از هخامنشیان و افتخار به چنین نیا
د. ای بر خود ببالن توانستند چون اردشیر به داشتن چنین پیشینه ه اینان نیز میککلی از میان رفته باشد؟ حال آن

گاهی کننده خواهد کالت گیج کچنین پنداری ما را گرفتار هزارتویی از مش رد. گذشته از این به گمان ما آ
ه بیشتر کرده، نه به نقل از اردشیر که هرودین آن را بازگو کان اردشیر آن گونه کفرمانروایان رومی نسبت به نیا

ه بپنداریم کمنابع یونانی بوده است. باورپذیرتر خواهد بود  هٔ ایران بر پای هٔ بر مبنای شناخت خود آنان از گذشت
خود، اردشیر، نام برده بود، اردشیر هم در  ای ینخود به امپراتور روم از  هٔ ه شاپور دوم در نامکبه همان گونه ای 

ش این وروکم با افزودن نام کرده بود، اما سفیران سوریه و میان رودان، دست کان خود یاد کاز نیا اش نامه
نخستین بار پادشاهی ماد را پارسی »ه کوروش پادشاهی کرد هرودین از کرد را گسترش داده بودند. یادکیاد

 توان آن را به ایرانیان ساسانی نسبت داد. ه به سختی میک، شناختی استگواه این پندار « ردک

                                                            
، آنگونه که در داراب نامه آمده بوراندخت( به خوبی نشان داده است که ۱۹۶۹دکتر ویلیام هانوی در رسالٔه دکتری خود )دانشگاه کلمبیا، . 1

ها در  ها و چشمه آناهیتا است. او به عنوان شخصیتی ستیزه جو و پیروز اغلب با رودخانه ها تجسم و بازنمایی الهه است، از بسیاری از جنبه
های او آنگونه که در داراب نامه گزارش شده است، شناخت بسیار بهتری از  ارتباط است و نام مادر او به طور گویایی آبان است. ماجراجویی

 دهد. گسترش مفهوم رایج آناهیتا به دست می
 V. NOELDEKE, Beitrage zurبایست در اواخر روزگار ساسانی به فارسی ترجمه شده باشد )  . اگرچه کالستینس دروغین می2

Geschichte de Alexanderromans,p. 17 sqهای فارسی را باید به گوسان در دوره پارتی نسبت  داستان های اسکندر به (، ورود داستان
 های ملی نک: ها و افسانه ها در انتقال داستان داد. برای نقش آن

 v.M.BOYCE, The Parthian Gosan and Iranian Minstrel Tradition, JRAS, 1957, ½. 
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رساندند و به طور یکسان مدعی بودند که  یانیان یا به دارا میکانیان و ساسانیان هر دو تبار خود را به کاش
ه به روزگار کانیان که اشکرود  هر چند گمان می 1.اند یانیان پسین یا پادشاهان هخامنشی بودهکوارث 

ن است این پندار رد شود: کتر از آنان داشتند. از دو جنبه مم ای روشن تر بودند، خاطره کهخامنشی نزدی
اند، بهتر حفظ شده  ه ساسانیان از آن جا برخاستهکپارس  خاستگاهشانهخامنشیان در  هٔ خاطر هکالف( این

انیان یونانی شده، پیوند بیشتری با گذشته که ملی گرایی ساسانیان نسبت به ملی گرایی اشکاست، ب( این
تردید قرار خواهد و  کتر درستی این دو گفته مورد ش ایران نشان داده است. با وجود این با بررسی دقیق

 گرفت.
ها در  هخامنشی هٔ توانیم به تداوم خاطر های پسین پارسی در دست داریم نمی هکه از سکی کبا شواهد اند 

ه کها برداشته شدند، حال آن هکاهورا مزدا و نمادهای ستایش آتش زود از این س هٔ رکپارس باور داشته باشیم. پی
شباهت »ق.م(  ۱۰۰تا  ۱5۰ها )در حدود  هکدوم این س هٔ مجموع. در دهد یمانی خود را نشان کاش کسب

اول پیش  هٔ نخست از سد هٔ ها )نیم هکسوم این س هٔ . در مجموع2«انی قابل مشاهده استکاش کتدریجی به سب
خود  الهک ]سوم هٔ ی از شاهان پارسی دورکی[داریوش …انی هنوز هم چشمگیرتر استکنفوذ اش»از میالد( 

بزرگ ناپدید شده و آتشدان پارتی  هٔ دکه آتشکهالل را بر سر دارد، در پشت س کشده به یانی آراسته کاش
ای چهارگوش به  ه به نوشتهکخورد، پیرامون س ه پادشاه در برابر آن به نیایش ایستاده به چشم میکی کوچک

ها گسترش سنتی  هکبر س 4رت و منوچهرکچون نرسه، یزد  ییها نامپیدایش  3.«پارتی آراسته شده است کسب
 دهد. های هخامنشی را نشان می متفاوت با سنت

تواند نشانگر  ه میک 5امات عیالمیکهای استح چون یمکشدا، نریشنکه و زاماشبه در لوحه ییها ناموجود 
با  ند،کممکن است این استدالل را سست  های ایرانی شرقی و اوستایی در جنوب ایران نیز باشد، رواج نام

هخامنشی مهم و  هٔ های تاریخی دور های فرمانروا و نام هایی در میان شاهزاده نبود چنین ناموجود این، 
 ارگران شرق ایران بوده باشند.کها از آن  ه این نامکن است کچشمگیر است. مم

                                                            
محلی )ملوک الطوایف( اشکانیان را به خاطر تبارشان از خاندان کند که شاهان  ( عنوان می۱۲۲. در حقیقت بیرونی )آثارالباقیه، ص. 1

 شمردند.  سلطنتی پادشاهان پارسی )مملکت الفرز( محترم می
2. G.F. HILL, op. cit. p. 402. 

ه در های وتفردات دوم ک ، وی بر این باور است که احتمااًل تصویر سکه۳۸۶؛ بسنجید با د.مورگان، همان، مجموعه ۴۰۳همان، ص. . 3
 زمان فرمانروایی او نفوذ پارتی زیاد شده بود، در حقیقت تصویر شاه شاهان پارتی است. 

 (.9. 347کند )همان مجموعه،  نمی یید. با این وجود دمورگان دو مورد اول را تأ157. گوتشمید، همان، ص. 4
5. E.Benveniste,Titres et noms propres en iranien ancien,pp.88,98.and 1.Greshewiteh,"Amber at 
persepolis"studia classica et orientalia Antonino pagliaro oblata,II,1969,p.245. 
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ی از کازدواج با خاندان بازرنگیان ،ی که با یکیانی شرقی از سوی ساسانیان کسر انجام پذیرش سنت  
ه لزومًا در پارس نسبت به ماد کدهد  خالف این پندار را نشان می محلی پارس، پیوند یافته بودند، های سلسله

 1.و پارت شناخت بیشتری از هخامنشیان وجود داشته است
 هٔ رکه حتی برخی از عناصر بسیار مشهور در هنر شاهی هخامنشی )برای نمونه پیکشویم  بار دیگر یاد آور می

ها در  های پس از هخامنشی ها( در دوره های حیوانی در سر ستون بال دار اهورا مزدا و استفاده از بن مایه
 هٔ ردند، در دورکه ساسانیان در زمان خود خراسان را پارسی کاند. گویا به همان روشی  پارس تداوم نیافته

ل تاریخ ملی را کجنوبی و غربی ش یها سنتیانی با نادیده انگاشتن کروند پارتی شدن، سنت  کانی با یکاش
 2.به خود گرفت

ه کساسانی را  3تبلیغات انی، شاید ما نباید چندانکملی گرایی ساسانیان در سنجش با هلنیسم اش هٔ ربارد
انی نباید مانع از ارج کانیان بوده است جدی بگیریم. سیمای یونانی فرمانروایی اشکهدفشان خوار داشتن اش

ه به خاطر کای برخاسته بودند  انیان از منطقهکانیان شود. اشکهای اش وششکنهادن به مقصود و جهت 
ه جنوب و غرب ایران بدون کدر حالی 4،اش در برابر ارتش مقدونی شناخته شده بود پایداری سرسختانه

ها ماندند. ایرانیان شرقی به  یککمابیش مطیع سلوی کسلو هٔ ایستادگی چندانی تسلیم فاتحان شدند و در دور
آن گونه  5.ش ماندندکندر ناآرام و سرکها پس از اس ها تا سال ها و آریان [، سغدیها یتخار] ها یاییباکترویژه 

باور ملی نبودند،  کاگر الهام گرفته از ی»های ایستادگی  ند این نمونهک ه گتشمید به درستی بیان میک
یش ک هٔ شرق ایران گهوار»ه کند ک وی همچنین اشاره می 6.«تا این اندازه خونین و سخت باشندتوانستند  نمی

ه دین کز باورهای زرتشتی بوده است. دشوار است بپنداریم کبعدی همواره مر یها دورهزرتشتی و در 
به نظر  7.«استتریا و سغد با آن روبرو شد، نداشته کندر در باکه اسکهیچ نقشی در پایداری ملی  زرتشتی[[
های نخستین  های محلی در شرق ایران در سده ه موجب پیداش سلسلهکه منبع نیرویی شبیه آن چه ک رسد یم

انیان در حدود هزار سال پیش را فراهم آورده باشد. شرایط فرهنگی و مذهبی کبرآمدن اش هٔ اسالمی شد، انگیز
ای روز افزون  ه به گونهکیانی در طول فرمانروایی آنان و اقدام به آغاز جنبشی کانیان، گسترش سنت کزادبوم اش

ه کرد، بسنده است تا ما را متقاعد سازد ک فرهنگ ملی ایران را در برابر نفوذ یونان پشتیبانی و تشویق می

                                                            
ها را سرکوب کرده بود یعنی جوزهر، فاسین،  اردشیر آن( 15. 814های فرمانروایان محلی پارس که بنابر طبری )جلد اول، صص.  . نام1

 شی ندارند به جز مورد آخر که در حقیقت ممکن است از سنت کیانی گذشته باشد.منوچهر و دارا هیچکدام معنای هخامن
 دهد. که نتیجه متفاوتی به دست می به بعد، 204، 189. بسنجید با ریچارد فرای، همان، صص. 2
 .۹۹، و بیرونی ص. ۱۰نوشت  نک. پی. 3

4. GUTCHMID, op. cit. pp. 5, 11, 12. 
( مؤید مشکل در کنترل این مناطق 5کرد )پلوتارک، جلد اول،  یساز شهرهایی که اسکندر در شرق ایران تأسها و تعداد زیادی  مستعمره. 5

شهر تنها در بلخ و  ۸برد که در شرق بنا شده بودند، و  تری که به اسکندر نسبت داده شده نام می شهر موثق ۴۰شهر از  ۲۶است. گوتشمید 
 (.5سغد بوده است )همان، ص. 

 .11. . همان، ص6
 همان.. 7
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با جانشینانشان تفاوت نبوده و در مقایسه  انیان لزومًا نسبت به مذهب ایرانی بیکبرخالف ادعاهای پیشین اش
هایشان از خط یونانی استفاده  هکانیان بر سکه اشکاند. این حقیقت  متری نداشتهکجهت گیری ایرانی 

ه استفاده از کگزیدند، بیش از آن اندازه  های یونانی را به عنوان الگوی خود بر می ردند و بسیاری از چهرهک می
ها به عنوان پشتیبانان فرهنگ ملی ایران  ها و سامانی یعرب از جایگاه صفار های یفهخلخط عربی و بیعت با 

 ند.ک مرنگ نمیکانیان کاش هٔ مارا دربار هٔ اهد، پندار پیش گفتک می
یالت زرتشتی با سلسله مراتب و شریعت کم تشکه با اردشیر یکتفاوت وجود دارد؛ در حالی کبا وجود این ی 

ه به کیالت سازمان یافته که نشان دهد تشکروشنی در دست نیست  کرد، مدرکگیری  لکروشن شروع به ش
انیان وجود داشته است. با کبوده، در زمان اش کهایش شری ریزی سیاست دولت پشتیبانی شده و در پی یلهٔ وس

های  انی تردید داشت. گزارشکمذهبی پادشاهان اش ]تعصب[ها و شور و شوق  آئین هٔ این وجود نباید دربار
( 5۷ه گوتشمید )همان، ص.ک( و آن گونه ۶، ۳۰( و پولینی ) تاریخ طبیعی، جلد۶-5، ۳، ۴۱جلدیوستین )

 دهد. ها را نشان می انیکافی دینداری اشکند، به اندازه ک نیز اشاره می
ه برای اولین بار دستور کانی بود کبالش پادشاه اش بر جای مانده، 1رت و دیگر جاهاکه در دینکبنا بر سنتی  

شاید در زمان این  .کردند یمه ساسانیان به ندرت آن را تشویق کسنتی  -گردآوری و تدوین متون اوستایی داد 
تری به خود  ملی و رسمی هٔ وچهر 2ردکیش زرتشتی پیدا کیانی پیوند تنگاتنگی با که سنت کم؟( بود کبالش)ی

های  هایی چون گودرز، گیو، میالد و بیژن در حقیقت شاهزاده ه چهرهکه همسخن باشیم کاگر با نولد 3.گرفت
 کما برای پیوند نزدی 4،یانی راه یافتهک هٔ انی به حماسکاش هٔ در دور ها آنهای  ه داستانکاشکانی هستند 

م برخی از آنان را بتوان کانیان یا دست ک. بنابراین اگر اشیما آوردهانیان با این سنت دلیل دیگری بدست کاش
ه در آن کو شرایطی را پدید آوردند  کردههای مقدس را حمایت  ه گردآوری نوشتهکزرتشتیانی راستین دانست 

انیان به همان کند، تفاوت ادعا شده بین ساسانیان و اشکای پیدا  حماسی توانست رواج گسترده -سنت دینی
 یابد. اهش میکاندازه 

م و به ویژه شاهپور اول از دید ما، متعصبین زرتشتی راستین یا بسیار کست اردشیر ین اکگذشته از این مم 
 5،اردشیر هٔ های مذهبی گواهی شد نند. با وجود سخت گیریکانی جلوه نکمتفاوت با برخی از پادشاهان اش

ار کای در دربار اردشیر نام نبرده است. این برای ان شاهپور، از هیچ مقام مذهبی بلند پایه هٔ عبک هٔ سنگ نوشت

                                                            
1. DKM 612, 3 sq. ; see ZAEHNER, ZURVAN, P. 8. 

ها  کنارگذاری تقریبًا کامل هخامنشیان از سنت زرتشتی اطالعاتی درباره مساله پیچیده مذهب خاندان سلطنتی هخامنشان و نگرش آن. 2
 دهد.  گری راست دینی تبدیل شد، به دست می نسبت به آنچه که بعدها به زرتشتی

( در ۳، ۴۱هایی است که یوستین )جلد غرور، جسارت، اشتیاق به مبارزه در خانه یا خارج از آن، و ارجح بودن کردار بر گفتار، ویژگی .3
تواند برای رشد و ایجاد حماسه قهرمانی و  ها نمی دهد، اما این ویژگی ها نسبت می ها دارد به آن توصیف ناخوشایندی که از شخصیت پارتی

تر از هخامنشیان  ها را ایرانی که پارتی Iran sous les Sassanides, pp. 16. 17 ,سن:  مناسب باشد. بسنجید با کریستن استقالل ملی
 داند. می

4. Iran. Nation. ,8. 
5. DKM 412, 12 sq. 
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اهداف سیاسی اردشیر نیست، اما برخالف  هٔ های سرسختان گیری پی هٔ ویژگی مذهبی و اصالح طلبان
ل(، من بر این )نه به زمان خسرو او 1تنسر به زمان اردشیر هٔ های جدید پرفسور بویس در نسبت دادن نام بحث
یابی به اقتدار چیزهای بیشتری به اردشیر نسبت داده شده  های بعد در تالش برای دست ه در دورهکباورم 

به مدارا یا حتی  توان یمم به آسانی کشاپور ی هٔ است، که ممکن است از لحاظ تاریخی قابل قبول نباشد. دربار
و تالش او برای افزودن دانش یونانی و هندی به  2اخ بیشاپورکوی با مانی، تزئینات غیر مذهبی  هٔ رفتار دلسوزان
 3.ردکاوستا اشاره 

یش زرتشتی کیالت کتعصب شدید او به نودینی و سازماندهی تش هٔ رتیر دربارکهای  با وجود این سنگ نوشته 
 گذارد. وی هیچ تردیدی بر جای نمی هٔ پیروزی تدریجی برنام هٔ و نیز دربار 4،براساس باورهای خودش

ه کانی کاش هٔ آشفتگی همگانی اوضاع و احوال سیاسی و اجتماعی روزهای پایانی دور هٔ ن است در نتیجکمم 
ها  در بین مغ ییها بدعت، اختالف نظر و 5این برهه از زمان بازتاب یافته بود هٔ های بدساخت هکبه خوبی در س

گوید چگونه  ه به ما میکرد کرتیر استنتاج کزرتشت و  هٔ عبک هٔ تیبکپدید آمده باشد. این موضوع را شاید بتوان از 
« تنبیه»و « سرزنش»رده و مردان بدعت آور و نا استوار را کپشتیبانی « شایسته را یها مغدین زرتشتی و »وی 

 (.۱۳)سطر  کرده است
 هٔ انی و نگرش مذهبی سخت گیرانکای بین تساهل نسبی اش رایش رسمی، تفاوت عمدهپیروزی نهایی این گ 

 آورد. ساسانی به وجود می
انیان و ساسانیان وجود نداشته باشد. اردشیر به که تفاوت چندانی بین اشک رسد یمها به نظر  در دیگر زمینه 

 یشها سکهست داد، که اردوان را شکانی را ادامه داد. وی پس از آن کهای اش های متعددی رفتار و سنت شیوه
مهرداد دوم گرفته  یها سکهلی آنچنان با دقت از کل کش»های مهرداد دوم زده شدند و  هکبا الگوگیری از س

های نخستین ساسانی نه تنها به  نوشته سنگ 6.«ن است گفته شود تصویر آن متعلق به وی استکه ممکشده 
. همان 7اند انی رواج داشتند، نوشته شدهکاش هٔ ه در دورکانی ویونانی که به خط اشکخط پارسی میانه 

ساسانی سر بر  هٔ انی از برترین جایگاه برخوردار بودند، بار دیگر در دورکاش هٔ ه در دورکهای بزرگی  خاندان
شبه دگرگون  کانی یک. حتی ساختار فئودالی اش8دربار ساسانی را به دست آوردند هٔ های بلند پای آوردند و مقام

                                                            
 به بعد. ۱۶نامه تنسر، ص.  .1

2. See GHIRSHMAN, op. cit., p. 139 sq.; VANDEN BERGH, L’archeologie de I’Iran ancient, p. 54. 
3. ZAEHNER, ibid. 

 به بعد. ۹کتیبه کعبه زرتشت، سطر . 4
5. See DE MORGAN, op. cit., pl. XXVI. 
6. JOHN ALLAIN in A Survey of Persian Art I, p. 816. 

 بود.با این وجود کرتیر کتیبه خود را تنها به پارسی میانه نوشت که آغازگر روندی برای آینده . 7
 به بعد. 28به بعد، نسخه پارسی میانه، سطر  33. شاپور، کتیبه کعبه زرتشت، نسخه پارتی، سطر 8
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ـ دگرگون شده  1به احتمال در دوران پادشاهی قباد و خسرو اول-ساسانی هٔ نشد و در اینکه اساسًا در پایان دور
سند ما برای تاریخ  ینتر مهمکه تا کنون  م،کزرتشت شاپور ی هٔ عبک هٔ باشد، تردید وجود دارد. در سنگ نوشت

ه پادشاهان باج گذار و اشرافیت ک سازد یمار کساسانی است، نام اعضای دربار اردشیر و شاپور آش هٔ اوایل دور
انی و کهایی بین نمودهای هنری اش به عالوه شباهت 2.نظام ساسانی بودند هٔ رکنیرومند نیز بخشی از پی

 3.ساسانی به خوبی تأیید شده است
ه بر خالف هخامنشیان خود را خدایی و از نژاد که حتی لقب پادشاهان ساسانی کرسد  یچنین به نظر م

ه تحت تأثیر کگردد  ه شاید این نیز خود به مفهومی باز میکگردد  انی بر میکخواندند، به سنت اش خدایان می
ها  در سنگ نوشتهه کان کهمچنین کیش نیا 4.وس و جانشینانش آن را گسترش داده بودندکندر بوده و سلوکاس

ان اشکانی باشد. ککیش نیا هٔ ساسانی بازتاب یافته است، گویی تداوم سنت شناخته شد هٔ های اوایل دور هکو س
ای  و ستایش خدایانشان احترام ویژه ها یدر خرافه پرست»انیان ک( اش3، 41به عالوه به گزارش یوستین)جلد

با پرستشگاه آناهیتا در استخر شباهت بیشتری بین جهت  کپیوند خاندان باب«. ها قائل بودند برای رودخانه
 5.دهد یمانیان را نشان کگیری مذهبی بین این خاندان و اش

جنگ )آتنا( در پاسارگاد در روزگار پادشاهی اردشیر  هٔ ( به پرستشگاه الهiii ۲-۳)اردشیر دوم،  کپلوتار هٔ اشار 
دیهیم گیری از دست خدا در نقش بر  هٔ ه صحنکدرست است  6.دهد تری می هنک هٔ دوم به این آیین پیشین

انی بر جای مانده ندارد، با این وجود کها منحصرًا ساسانی است و هیچ همانندی در یادبودهای اش جسته
شاید بتوان این را از سویی با اشتیاق نخستین شاهان ساسانی برای ادعای مشروعیت و از سویی دیگر با این 

شده باشد،  کانی به دست ساسانیان حسود ازبین رفته یا پاکگیری اش ای مشابه مراسم تاجه ه صحنهکان کام
تاج گیری از [دام تاج گیری خداییک انی هیچکاش هٔ ه در میان دوازده نقش برجستکاین حقیقت  7.ردکتوجیه 

شاهنشاه اشکانی  شاه محلی از دست که تقریبًا همه در پیوند با تاج گیری یکدهد بل را نشان نمی دست خدا[
نبود پیشنه  هٔ است، نه نشان دهند وشش ساسانی در دگرگون سازی تاریخک هٔ هستند، ظاهرًا بیشتر نشان دهند

 انی.کاش هٔ در دور ییها صحنهبرای چنین 

                                                            
کند که فرمانروایان محلی  هایی را ثبت می ( در فهرستی از نام شاهان و فرمانروایان، تعداد زیادی از لقب102. 100بیرونی )صص.  1

تمرکزگرایی ساسانیان گفته شده، تا حدی اغراق دهد که مطالبی که در مورد  ن موضوع نشان میشدند. ای ها خوانده می های پارسی به آن ایالت
 ها )مانند اسفهباد، شار، افشین و خوارزمشاه( به دوران اسالمی نیز راه یافته است. آمیز است. برخی از این لقب

2. Cf. CHRISTENSEN, Iran sous les Sassanides, pp. 94, 99 sq., and R. N. FRYE, op. cit., p. 210. 
 ,V. E. PORADAهای گویایی در صحنه شکار میترا در دورا هستند.  های شکار مشهور ساسانی دارای پیش نمونه برای نمونه صحنه. 3

op. cit., pp. 186, 188. 
4. I. BIKERMAN, Institutions des Seleucides, p. 236 sq. 

 ؛ نیز نک:۸۱۹. ۸۱۸بسنجید با طبری جلد اول، صص. . 5
Chamont,"Le culte d’Anahita a staxr et les premiers Sassanides "RHR, 1958,166 I8. 
6 .See NOELDEKE, Gesch. Der Pers., p. 4, n. 2. 

ها را به قتل  همه آن ، اردشیر در کشتار اشکانیان افراط ورزید و به وصیت جدش ساسان بزرگ،۸۲۳به گزارش طبری جلد اول، ص. . 7
 رساند. 
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ه که بر خالف آنچه کشویم  نیم، بیشتر متقاعد میکهر چه بیشتر شرایط به قدرت رسیدن ساسانیان را بررسی  
با تحوالت  ها، ها و جهت گیری خواهد باور داشته باشیم در مقایسه با تغییر شخصیت از ما می سنت ساسانی

اسیوس و هرودین کهای دیو  ه با وجود گفتهکشویم. این حقیقت  متری در اوضاع و شرایط مواجه میک
 1.کند را تأیید می رد، نیز دیدگاه فوقکها را به خودجلب ن سوم چندان توجه رومی هٔ تغییرسلسله در ایران  سد

تر  هخامنشی در هشت سده پیش هٔ از ترسیم شباهت بین تغییر قدرت از خاندان مادی به سلسل توان ینم 
مبوجیه در بستر ک( به نقل از ۶5های طعنه آمیز و خشن هرودوت)جلد سوم،  رد. با وجود گفتهکخودداری 
دوباره به قدرت دست یابند، در نقش  ها آنخواهد بود اگر  که چه اندازه وحشناکمادها و این هٔ مرگ دربار

ها  تری از جایگاه مادها را در دست داریم. این نقش برجسته های تخت جمشید تصویر واقعی برجسته
 دهند. ها را نشان می ها و پارسی اری و دوستی بین مادیکهم

امپراتوری را گسترش بیشتری بخشید، اردشیر هم وروش پادشاهی ماد را بر انداخت و که کای  به همان گونه 
انی آغاز شده بود کاش هٔ ه از دورکای  انی را به خاندان جدیدی انتقال داد و در نتیجه به توسعهکقدرت اش

ه با نیرویی تازه و شاید با احساس مأموریت پا به میدان نهاده بود کنیروی جدیدی بخشید. فرمانروای جدید 
 انی ممکن بود، پیش ببرد.کاش هٔ ه در دورکو بیشتر از آنچه  تر یعسربش ملی را ه اهداف جنکتوانست 

انیان را متهم کانیان را بخوریم. ساسانیان اشکه فریب تبلیغات ساسانی علیه اشکبا این حال اشتباه است  
ها و نادیده انگاری آرمان ملی  نشین کو تقسیم آن به شاه ]ایران[پارچگی شاهنشاهی ککرده و مسؤل نابودی ی

ه در پی دست یافتن به کانیان کمخالف و هماورد اش هٔ ارگیری چنین تبلیغاتی از سوی سلسلکاند. به  دانسته
ه ساسانیان پس از به دست کاست. همچنین طبیعی است  کاند، قابل در مشروعیت و حمایت ملی بوده

اجرا درآید  هٔ ه دگرگونی باید به صورت تدریجی به مرحلک اند فتنیادرگرفتن قدرت و عهده دار شدن مسئولیت 
ه در کرد، همانطور که هر حزب سیاسی کی دنبال کوچکو بسیاری از الگوهای تثبیت شده را باید با تغییرات 

 کند. ست داده چنین میکانتخابات همگانی رقیبش را ش کی
 .انیان بودند تا هخامنشیانکرسد که وارث اش میچنین به نظر  سانی بودند،کاگر ساسانیان وارثان  

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
1 .CHRISTENSEN, op. cit., p. 97. 


