
  گفتار نهم

  دادگر روان خسروانوشە

شاپور  زمان شهریار خراسان و در نیو خسرو که تا آن و ، درگذشت۵۳۰در سال قباد شاه

سلطنت  به) برزین رام(مؤبد  و مؤبدان) ماهبود(سپهبد  ارادۀ ایران پایتخت آمده به بود شتابان به

او داده   را خانوادۀ مادرش به نام خسرو یک نام پارتی است نه پارسی؛ و این نام.نشانده شد

خراسان در نیوشاپور متولد شد، و قباد  پیش از این دیدیم که خسرو در فرار قباد به. بوده است

پس خسرو اگر در . پایتخت آورد  سلطنت برگشت خسرو را از خراسان به  که به۴۹۹در سال 

   .اشته است سال د۳۳سلطنت رسید   متولد شده باشد، زمانی که به۴۹۷حوالی سال 

مؤبد و   مؤبدانولی مخالفت برخاستند،  خسرو با شاه شدن او به هردو برادرِ بزرگترِ

در را آنها سپرده بود  ئی که قباد به  از وصیتنامهفرماندار سه نسخۀ مشابه و بزرگ سپاهبد ایران

 هموصیتنا بهاعضای شورا   گشوده قرائت کردند، و)شورای خبرگان سلطنت( کالنترانشورای 

. خط سپهبد ماهبود نوشته شده و قباد امضاء کرده بود  گویا متن وصیتنامه به.گردن نهادند

بهدینان نیز هنوز نیرومند . برادران خسرو که بزرگتر از او بودند به وصیتنامه گردن ننهادند

نوبۀ خود خواهان   زام نیز به.تصرف کند را تخت و تاجبودند، و کاووس درصدد شد که 

سلطنت متوسل به زور  دو برای دستیابی به  معلوم نیست که این.رای خویشتن بودسلطنت ب

پایتخت آورده شده  یله بهح ولی شاید به. شده باشند، زیرا گزارش هیچ جنگی داده نشده است

شورای أی رو ٰى اتهام مخالفت با وصیتنامۀ قانونی شاهنشاهِ متوفّی  بههردو . شدندبازداشت

نیرومندان جریان بهدینی  و برای آنکه ه و محکوم به مرگ شده اعدام گشتند؛محاکم کالنترانْ

.  برداشته شدند از میان خسرو همۀ برادرزادگانبتراشند برای خسرو ی دیگررقیبنتوانند که 

از   ربوده مخفی کرد، وآذرگندادنام  را یک پارسی به نام قباد  زام به کودِک خردساِلتنها یک 

  . د این قباد نوادۀ این آذرگنداد بوده است شای.کشتن رهاند

 خسرو گرفته شد که  فرمانی از آثار عقائد مزدک پاکسازی شود کلیّۀبرای آنکه کشور از

پس کسی از   از آنبا چنین دستوری ١.»خدا ممنوع استدین امر هرگونه بحث و جدل در «

سخن گفتن در حمایت . سخن بگوید در جامعه عقاید مزدکدربارۀ که  اجازه نداشت یانمزدک

 درنتیجه میدان برای .از تعالیِم مزدک و نهضتش نافرمانی از شاهنشاه و کیفرش مرگ بود

                                                 
  .۲۹۰/ ۱: مروج الذهب ١
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 و بهدینانخسرو در سرکوب با نام خاطر اقداماتی که  به. ماند خالی فقیهانفعالیت تبلیغی 

خسرو  به) ودانهدارندۀ روِح جا(» آوشە روان اَن « لقبفقیهان انجام شدحمایت از دین فقاهتی 

  .گرفت  این نخستین بار در تاریخ ایران بود که شاه لقب دینی می.دادند

 و برای آنکه نسبت ؛راه انداختند داری برضد آئین مزدک به  تبلیغات دامنهفقیهان

لجن کشاندند، و در   در عوام نفرت ایجاد کنند آئین او را با انواع برچسپهای ناروا بهمزدک به

موفقیتهای قابل ئی که در سراسر کشور داشتند  ستفاده از منبرهای تبلیغاتی گستردهاراه با  این

کار  ئی که درنسل آینده عبارت زندیگ که برای مزدکیان به گونه ، بهدست آوردند بهتوجهی 

 فاسد و شورشی تلقی گردید، و مسلک و  اباحیدین و گمراه و ضدبشر و شد، معادل بی برده می

 تلقینهای  کهشدندئی مواجه  عوام فریبخوردهبسیاری از جا با نفرت  در همهبقایای مزدکیان 

را برضد  شد آنان گوششان خوانده می روزی متولیان دستگاه دینی که از فراز منبرها به شبانه

 زرتشت همپایۀ مزدک را دیروز تا بسیاری از همان مردم عوام که. انگیخت مزدکیان برمی

ساسانی دربارۀ اقدامات نقل از منابع  طبری به. فرستادند فرین میاو ن شمردند امروز به می

  :نویسد چنین می خسرو برای نابود کردن آئین مزدک و استحکام بخشیدن به دین فقیهان

اهالی فسا بنام زرتشت   آئین مرد منافقی ازاستوار شد  برایش سلطنت چونخسرو

آورده بود و مردم از بدعتش  ١ مجوساین مرد بدعتی در دین. خورگان را ابطال نمود

این بدعت فراخواند  که مردم را به کارش باال گرفت؛ و ازجمله کسانی متابعت کردند و

 که این مرد برای مردم موضوعی. نام مزدک پور بامداد بود مردی از اهالی مدریه به

                                                 
 مگوس نامیدند، و می» مگوس«یونانیها دین ایرانی را دین . است» مگوس« مجوس تلفظ عربی -1

را از رومیها  رومیها این لفظ را از یونانیها گرفته بودند، سریانیها آن. بود) مغ(» مگَە«تلفظ یونانی 
دیدیم که سریانیهای مسیحی با دین و نژاد . گرفتند، و عربهای حجاز از سریانیهای مسیحی گرفتند

همین ضدیت با . شد رده میآریایی شدیداً کینه داشتند؛ لذا مگوس نزد آنها از عبارتهای پلید شم
چونکه در الفبای عربی . عربهای حجاز نیز سرایت کرد گران سریانی به توسط تبلیغ دین ایرانی به

عربی  پس دین مجوس به. نوشتند» مجوس«نهاده » گ«جای  را به» ج«وجود نداشت » گ«لفظ 
جوس چنان با باور عرب ضدیت عرب با لفظ م. شود دین مزدایَسنە یعنی دین مغان، که ایرانیش می

دانیم در جنگ عراق و  آمیخته شد که تا امروز به حال کهِن خویش باقی مانده است، و چنانکه می
بیشترین حساسیت به این . کاربرد بسیاری در تحریکات ضدایرانی داشت» مجوس«ایران واژۀ 

اصریها و عموم ویژه بعثیهای حاکم در سوریه و عراق و ن عبارت را ناسیونالیستهای عرب به
های سوریه و حزب اهللا لبنان و حماس  گراهای عرب ازجمله سلفی فلسطینیها و همچنین دین

دهند، و مجوس در زبان فرهنگی آنها یک واژۀ منحوس و پلید و ضدبشری شمرده  فلسطین نشان می
  .کند را برایشان تداعی می» ایرانینژاد «شود و البته  می
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. شان اهالی و اموال سوی آن تشویق کرد عبارت بود از اشتراک در آراست و آنها را به

این ازجمله کارهای نیکی است که باعث خشنودی خدا است و «گفت که  او می

 در دین اوکه بود  می اگر نه آن بدعتها و. »سازد بهترین ثوابها را نصیب انسان می

پایه را برضد   او مردم دون.رفت شمار می  نیکو و پسندیده بهیوارد کرد اینها امور

ان را همپایۀ بلندپایگان قرار داد، برای زورگیران پایگ بلندپایگان برانگیخت، و دون

پیشگان امکان داد که ستم کنند، و برای بزهکاران  ستم راه زورگیری را هموار کرد، به

زنهای پاکدامنی که امیِد  اندازی بر زنهای مردم گشود چنانکه به راه را برای چنگ

دردِسرهای بزرگی شدند لذا مردم دچار . آنها نداشتند چنگ انداختند یابی به دست

پس از آن خسرو جلو رسوم ناروائی که زرتشت خورگان . که پیش از آن سابقه نداشت

و مزدک بامداد آورده بودند گرفت و بدعتهایشان را از میان برداشت و مردم بسیاری 

که بر ماندن بر این رسوم و بدعتها استواری نشان دادند را کشت؛ و گروهی از مانویها 

  ١.کشت، و دین مجوس را که مجوسان برآن بودند برایشان استحکام بخشیدرا نیز 

وتِیَە و   و اَرخکران مک(در شرق کشور . سرکوب بهدینان بدون پاسخ مردم کشور نبود

داری برپا شد؛ و خسرو این شورشها را با زور و تدبیر  شورشهای دامنه) سیستان و زابلستان

ین سرزمینها که از اطاعت بیرون شده بودند را به اطاعت به بیانِ طبری، همۀ ا. فرونشاند

 این ٢.را کشتار کرده بقایایشان را به جاهای دوردست تبعید کرد» پازر«کشاند؛ و قومی به نام 

اند؛ زیرا فردوسی نیز از کشتار بلوچانی که ناامنی ایجاد  پازران شاید از قوم بلوچ بوده

  ٣.روان از بلوچها کشتار بزرگی کرد ه انوشەکردند سخنی آورده و یادآور شده ک می

گشت مورد  کرد و به دین برمی  شده که هرکه از مزدکیان توبه میگفتهدر گزارشها 

فقیهان تا چه اندازه کارآمد بوده و چه » سازیِ تواب«اینکه دستگاِه . گرفت بخشودگی قرار می

دانیم، جز آنکه هزاران تن  ی نمیبرده ما چیز کار می دادِن بهدینان به هائی برای توبه شیوه

  .برای مدتهای مدیدی در زندانها ماندگار شدند و توبه نکردند و بسیاری در زندانها مردند

                                                 
  .۴۲۲/ ۱: طبری ١
  .۴۲۲: همان 2
 شاید آنهائی که خسرو کوچ داد نیز همان بلوچانی باشند که تا دورانِ فتوحات عربی در خوزستان -3

از آنها یاد شده ) زط و سیابجه: عربی به(زیستند، و در منابع عربی با ناِم جتها و سیاهپاچگان  می
 هجری ۷۰ۀ است، و آنها را در کتاب سوم ضمن سخن از نهضت ضدعربی غرب خوزستان در ده

 .در تاریخ اسالم از آن سخن رفته است» قیامِ شیرِ زنجی«خواهیم شناخت، نهضتی که با نام 
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بینیم که کشتِی سلطنت خسرِو اول بر موج خون نهاده شد، موجی که  ترتیب، می این به

ارگرایان و فقیهان کشور اقتد. هردو برادِر خسرو و همۀ برادرزادگان او را نیز در خود غرق کرد

خسرو و حامیش . اثر کنند راهی جز این نداشتند کلی منزوی و بی برای آنکه بهدینان را به

ولی رخدادهای . دیدند ماهبود نیز بقای قدرتشان را در نابودسازی همۀ مخالفان خودشان می

اند،  ارانش بودههمه خشونتها نه خسرو بلکه ماهبود و دستی بعدی نشان داد که عامل اصلی این

و آنچه همۀ اینها را باعث شده هراسهائی بوده که این افسر اقتدارطلب دردل خسروِ جوان 

دوستی دستِ کمی از پدرش قباد  زودی نشان داد که در انسان خسرو به. افکنده بوده است

هائی که شاید از پیش در سر  او همینکه قدرت خویش را مستحکم دید برنامه. نداشته است

از این نظر، شاید میان خسرو . اشت را برای آبادسازی کشور و خشنود کردن ملت آغاز کردد

یاد داریم که داریوش بزرگ نیز تخت  به. اول و داریوش بزرگ شباهتهای بسیاری بتوان دید

ی مغ نامیده  که گاؤماتە سلطنت خویش را پس از وقتی استوار ساخت که سلطنت را از کسی

 رقیِب سرسخت با هزاران تن از هوادارانِ ۹ِگ بزرگ با رقیبانش کرد و  جن۱۹بود گرفت و 

فریب و  شان را در گزارش مفصلش مردم دیار عدم فرستاد؛ رقیبانی که دیدیم همه آنها را به

و روان در سلطنت درازمدتش برای ایران و ایرانی آورد  شکوهی که انوشە. بند نامید دروغ

  . دهد او شباهتهای بسیاری با داریوش بزرگ می نیز به تر خواهیم دید را پائین این

زودی درصدد برآمد که خود را از ماهبود اقتدرگرا که منبع فتنه بود خالص  انوشەروان به

حضور  روان او را به  سان از افسران ارتش بود انوشە روز که ماهبود مشغول دیدِن گویا یک. کند

تواند که سان را  نست که ماهبود در این ساعت نمیدا این یک بهانه بود، زیرا می. طلبید

ادبی   تأخیر او بی.نزد شاه تأخیر کرد ماهبود در آمدن به. نزد شاه برود تمام رها کرده به نیمه

فرمان شاه  توجهیِ افسران به کیفر بی. گردیدفرمان شاه تلقی  توجهی به مقام شاه و بی نسبت به

بررسی موضوع نافرمانی ماهبود در شورای عالی دربار جلسۀ . در قانون ساسانی اعدام بود

مؤبد  ریاست مؤبدان روز ادامه داشت؛ ماهبود بازداشت شد؛ محاکمه به تشکیل شد که گویا سه

ترین دشمن بهدینان  دشمنتشکیل شد؛ رأی دادگاه مبنی بر اعدام او صادر گردید، و ماهبود 

   . آویخته شددار  به -مزدکی

  یروان ەانوش اصالحات. ۱

را خود ) ساالر ارتشتاران(سپاهبد  روان پس از نابود کردن سپهبد ماهبود مقام ایران انوشە

او از یاوری وزیر فرزانۀ بسیار . شخصاً برعهده گرفت تا ارتش مستقیماً زیِر نظر خودش باشد
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و مقیم بزرگمهر از روستای بختگان در پارس . نام بزرگمهر بختگان برخوردار بود باتدبیری به

رسد که او پس از  نظر می به. مرو بوده، و در تاریخ ایران از فرزانگان بزرگ شمرده شده است

و هم ) دراَندرزبد(هم مشار اول دربار  مثل مهرنرسِی دوران بهرام گور نابودشدنِ ماهبود 

ر بوده ؛ زیرا از نیرو و نفوذ بسیار زیادی در کشور برخوردابوده) وزیرِ اول(فرماندار  بزرگ

سیاسی در دوران نخسِت  کمتر کتاِب ادبی. او از فرزانگان بزرگ کشور نیز بوده است. است

تمجید نشده » بزرجمهرِ حکیم«خالفت عباسی توسط ایرانیان دوزبانه تألیف شده که در آن از 

ده شیوۀ کشوردارِی پسندیدۀ او اشاره نشده و مثالهائی از رهنمودهای سیاسِی او آورده نش و به

دهیم را باید از اقدامات  روان نسبت می انوشە اصالحاتی که در پائین بهبسیاری از لذا . باشد

 سلطۀ معنوی این های یکی از نشانه. نام شاهنشاه ثبت شده است انسانی بزرگمهر بدانیم که به

 معتبرترین کتابش )خ۲۴۸متوفی (جاحظ آنکه  دوران اولیۀ اسالمیبزرگمرد تاریخ ایران در 

جای   در جای١.ئی از بزرگمهر بختگان آغاز کرده است  را با کالم حکیمانه»البیان والتبیین«

عنوان  به» بزرجمهر«وری نیز جمله یا جمالتی از حکمتِ  کتاب عیون االخبار ابن قتیبه دین

داری آورده شده است؛ و این یکی از کتابهائی است که ایرانیان  سرمشق کشورداری و مردم

  ٢.آنها بیاموزند نوشتند تا راه و رسم کشورداری را به های عباسی می برای خلیفهدوزبانه 

مزدک و رهبران بهدین مزدکی نابود شده بودند، هزاران تن از فعالین نهضت را نیز در 

زندانها چپانده بودند، بردن نام مزدک ممنوع شده بود، پیروی از بهدینِ مزدکی کیفر مرگ 

مزدک در . های مزدک در میان مردم زنده بود امه داشت و برنامهداشت، ولی راه مزدک اد

گیر و مداوم، مردم طبقات فرودست کشور را با حقوق اساسی  سال فعالیت پی خالل چهل

مردم یاد داده بود که اگر بخواهند از حقوق خودشان دفاع کنند  به. خودشان آشنا کرده بود

نهای او توان رویارویی با همۀ ملت را نخواهند حاکمیت و دستگاههای پلیسی و قضایی و زندا

فقیهان کشور اکنون با مردمی طرف بودند که نسبت به حقوق خودشان آشنا شده . داشت

دادند تا مردم را به دورۀ سابق  روزی آنها و بیمی که از آتش دوزخ می تلقینهای شبانه. بودند

د منفور کردن مزدک و بهدین مزدکی دا ئی که می برگردانند اثر اندکی داشت؛ و تنها نتیجه

. شان سکوت کنند مردم یاد بدهد که دربرابر سلب حقوق اساسی توانست به بود، ولی نمی

طبیعت انسان . زندگی و خوشی مردم وابسته بود حسابش از حساب دین جدا بود آنچه به

فراموشی  بهکه وقتی پای آزادی و شادی خودش درمیان باشد احکام دین را است ئی  گونه به

                                                 
  .۴/ ۱: نالبیان والتبیی ١
 .تفصیل خواهیم خواند  این موضوع را در کتاب چهارم به-2
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خاطر حفظ امتیازهای خودشان و حامیان  سپارد؛ زیرا معموالً احکام دینی که فقیهان به می

کنند با طبیعت بشر سازگار نیست و فقط  اند و می  عنوان حکم خدا وضع کرده حکومتگرشان با

زده از دستگاههای سرکوب حکومتی  در زمانهائی قابلیت اجرایی دارد که مردمِ هراس

  و ممتلکات اعادۀ زمینهاتالش برای. پذیری داشته باشند پذیری و ستم ی اجحافآمادگ

در ) ممتلکاتِ فقیهان(شدۀ آذرگاهها  ۀ اربابان، ازجمله اعادۀ موقوفاتِ تقسیمشد مصادره

دست آورده   بهزمین سو این بهچهل سال پیش  سیاز که   ؛ اما کسانیآغاز شد روان زمان انوشە

هائی   قباله. نبودشدنیئی تثبیت شده بود که مصادرۀ زمینهایشان  گونه بهبودند، مالکیتشان 

شد باطل  امضای نمایندگان شاهنشاه یا خودِ شاهنشاه رسیده بود را نمی که در دوران مزدک به

اهمیت بسیاری در ) »داد«به (قانون  کرد؛ زیرا در نظام ساسانی، همچون دوران هخامنشی به

برای فقیهان امکان نداشت که اسناد قانونی را با وضع احکام نوینِ دادند؛ و  حِد تقدس می

های  داد؛ زیرا تجربه آنها نمی روان نیز اجازۀ چنین کاری به خسرو انوشە. شرعی باطل کنند

گیری برای امور کشور در دوران هرمز و دوران پیش از شاپور  تلخِ دخالت فقیهان در تصمیم

گیری در امور کشور  دار تصمیم خواست که فقیهان میدان نمیدوم در پیِش رویش بود، و دلش 

 نهضت مزدک نقل و انتقال نسبةً وسیع در امالک اقتصادِی اجتماعییکی از نتایج لذا  .باشند

وجود   متوسط را در ایران بهداران زمین طبقۀ نوینی از و این امر بود، مالکان و ثروتهای بزرگ

 .وضع سابق برگردانند دیگر امکان نداشت که اینها را بهروان  در زمان انوشە. ه بودآورد

ها بودند، اکنون یک الیۀ وسیع از دهیگان تشکیل شده  جای دهیگانِ سابق که حاکمان کوره به

زمینی شده بود که  برکت نهضت مزدک دارای پاره اکنون هرکه به. بود که روستانشینان بودند

. ) دارای حقوق کامل شهروندیروستاییِ(شد  مینامیده » دِهیگ«کرد  رویش کار میخودش 

وضع این  به صالحش نبود که توانست یا به نمیروان  ساز ایران در زمان انوشە دستگاه سیاست

 بودند تحت تعقیب قرار بهدین ماندهکه  شخصیتهائیالبته آن گروه  .طبقۀ نوظهور دست بزند

راههای   بهشان عقیدهواگذار گردید و نزدیکانشان   گرفتند و امالکشان نیز مصادره شده به

 ،فقه سنتیاحکام طبق .  تا دین سنتی با همۀ ارزشهایش پابرجا بماندشدگوناگون سرکوب 

 و داراییها و شد میاش محروم   از میراث خانوادهرفت بیرون می   هرکس از دین مزدایَسنە

شدۀ  کاِت مصادرهجایی ممتل  درنتیجۀ جابه.رسید وارثانش می امالکش در حیاتش به

 نزدیکانشان نومالکانی پدید آمدند که  توبه نبودند و واگذاریِ آنها به بهدینانی که حاضر به

آنچه را ما با نام طبقۀ . زمینهائی بیش از آنچه در زمان قباد و مزدک داشتند را مالک شدند

چهارگانه مجزا ئی که از طبقات سنتِی  شناسیم همین طبقۀ نوظهور بود؛ طبقه می» دهقانان«
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  . بود

روان توسط دستگاه فقاهتی و  با وجود آزارهای بسیاری که در آغاز سلطنت انوشە

زودی تصمیم گرفت  به چنانکه دیدیمروان  اقتدارگرایان بر آزاداندیشان کشور رفت، انوشە

گیر کشور باشد و دست  نشدنی، خودش تصمیم که، با از میان برداشتن اقتدارگرایانِ اصالح

انقالبی که . های گذشته را جبران کند روی سلسله اقداماتی اصالحی و عمرانی بزند و زیاده به

پذیر نبود؛ دربار ایران فقط  نهضت مزدک در نظام اجتماعی ایران ایجاد کرده بود برگشت

تری آنها را به نفع طبقات حکومتگر تعدیل کند؛ یعنی  توانست که با اصالحاِت معتدل می

پیش ببرد، و این  واقعیِت موجود اصالحات خویش را به بور بود که با توجه بهشاهنشاه مج

  .نفع طبقۀ نوظهور دهقانان انجام داد روان به کاری بود که خسرو انوشە

او کشور پهناور . روان دربارۀ تقسیمات کشوری بود  اصالحی انوشە اقدامنخستین

هرکدام از این شهریاریها یک شهریارِ ساسانی را به چهار شهریاری بزرگ تقسیم کرد و بر 

هرکدام از این شهریاریهای چهارگانه به چند . گذاشت» مرزبان«منصوب شاهنشاه با منصِب 

  .قرار داشت» پادگوسپان«بخش تقسیم شد که برسِر هر بخشی افسری با منصب 

 اضافه عراق کنونی به(رودان   و شامل میان١بود،» روز نیم«نخستین شهریاری نامش 

بخشی از شرق سوریه و جنوب شرِق ترکیۀ کنونی، خوزستان، همدان تا اسپهان، آذربایجان و 

خودمختار حیره که امتدادش شامل منطقۀ شرقی در   امیرنشیِن نیمه٢.ارمنستان و کردستان بود

آذربایجان و ارمنستان که فرماندارش منصب . شد نیز تابع شهریاری نیمروز بود عربستان می

بوده، زیرا طبری متن ) روز یعنی تابع نیم(داشت نیز مستقیماً زیِر نظر تیسپون » انپادگوسپ«

  .را آورده است» پادگوسپان آذربایجان و ارمنستان«روان به  رهنمودنامۀ انوشە

بود، با مرکزیت ری؛ و شامل هیرکانیە تا حدود ) یعنی شمال(» اَپاختر«دومین شهریاری 

پادگوسبان . ن و ری نیز فرماندار داشت با منصب پادگوسبانهرکدام از اسپها. اسپهان بود

مرکز هیرکانیە که نامش شهرستان بود نیز پادگوسپان داشت با . دارِ کنونی است  استان معادلِ

                                                 
 عربی است خاور در زبان ایرانی معادل جنوبِ. گوئیم» خاورِ میانه«مان  روز را در زبان کنونی  نیم-1

اَپاختر در زبان ایرانی معادل شمال عربی است و . شود غلط معادل شرق دانسته می ولی اکنون به
معادل صحیحِ شرق و غرب و شمال جنوب در زبان . شود غلط معادل غرب دانسته می اکنون به

 . است»  و باختر و خاورخورروان و خورآیان«ایرانی 
 اینها سرزمینهائی است که . سوریه است عراق و ترکیه و بخشی در درکردستاناکنون بخش اعظم  2

 . قزلباشان صفوی به اشغال ترکان عثمانی درآمد، و تا امروز از ایران جدا مانده استزمان در
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  ). فرمانده پادگانِ مرزی(منصب کنارنگ 

های دوسوی دریای پارس  کران و کلیۀ کرانه بود که شامل کرمان و مک» پارس«سومین 

  .شد، و مرکزش شهر استخر بود له عمان و امارات و قطر و بحریِن کنونی میازجم

بود با مرکزیت نیوشاپور، شامل هرات و مرو و تخارستان » خراسان«چهارمین شهریاری 

شود،  این شهریاری، عالوه بر آنچه اکنون خراسان نامیده می). سمرقند و بخارا(و بلخ و سغد 

 همۀ تاجیکستان و نوار غربی و جنوبِی قرغیزستان و جنوب شامل نیمۀ شمالی افغانستان و

بیابانهای قبایل ترک همسایه بود  منطقۀ مرو که از شمال با . شرق ترکمنستاِن کنونی بود

سیستان نیز تابع خراسان . گفتند او مرزبان نیز می داشت، و به» کنارنگ«فرماندار با منصب 

 که منصوب شاهنشاه بود در رأس آن قرار داشت، و »مرزبان«بود، ولی یک فرماندار با منصب 

بخشی از خراسان . بود که اکنون در غرب افغانستان است) درنگیانە(مرکزش شهر زرنگ 

 و از قلمرو شاهنشاهی آل نوازِ هپت دست خشئیدر شامل تخارستان در وسط افغانستانِ کنونی 

دامن  صت این سرزمینها را نیز بهروان درنظر داشت که در نخستین فر  بود، ولی انوشەبیرون

این در حالی بود که ایران هنوز بدهکاری . کشور برگرداند و شکوه شاهنشاهی را اعاده کند

نواز نپرداخته بود؛ و از همان آغاز کار معلوم شد که  اقساِط غرامت جنگیِ سابق را به خشئی

بندی  تقسیم. را دنبال کند که آنهای بلندپروازانه در سر دارد و مصمم است  روان برنامه انوشە

اند شاهقباد این برنامه را شروع  روان چنان زود انجام داد که مورخان نوشته کشوری را انوشە

  . را دنبال کرد درنگ آن روان بی کرده بود ولی فرصت نیافت که دنبال کند و انوشە

 و بخش گوئیم روان انجام داد آنچه را ما اکنون استان در تقسیمات کشوری که انوشە

در رأس هر . هر شهریاری به چندین پادگوس و کوره تقسیم شد. گفتند پادگوس و کَوره می

پارس به پنج کوره . قرار داشت که غیرِمستقم منصوب شاهنشاه بود» دار استان«کوره یک 

استخر مهمترین کورۀ پارس بود که شهر سلطنتی استخر در مرکِز آن واقع . تقسیم شده بود

از دیگر شهرهای آن شیراز . دومین شهرِ مهمِ آن بود) فیروزآباِد کنونی(د و شهرهای گَور ش می

در جنوب کورۀ استخر کورۀ دارابگرد قرار داشت که شهرهای فسا و داراب و جهرم و . بود

کورۀ اردشیر خوره در جنوِب دارابگرد بود و تا دریای پارس . استهبان ازجملۀ آن بودند

کورۀ شاپور خوره شامل . بود) اکنون الرستان و هرمزگان(شامل ایراهستان رسید، و  می

و کورۀ قباد خوره . شاپور و کازرون و نوبندگان و شهری که بعدها عربها جره نامیدند بود بی

شهر و گناوه و تمبگ و جز آنها بود، و تا دریای پارس  شامل شهرهای سیراف و اَرگان و رای

نشین جنوب دریای پارس تابع اردشیرخوره و قباد خوره  سرزمینهای عرب. تامتداد داش
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دارانش مستقیما توسط دربار  گفتند، زیرا استان های خوزستان را استان می کوره. بودند

و هرمز اردشیر ) شرق اروندرود(اردشیر  خوزستان شامل استانهای بهمن. شدند منصوب می

بود، و هرکدام از این استانها یک استاندار )  در شرق دجلهواقع(قباد  و رست) اهوازِ بعدی(

جائی که اکنون بصره است نیز یک شهر بندی کوچک قرار . داشت که منصوب شاهنشاه بود

اردشیر بود، زیرا هرچند که این منطقه را اروندرود از خوزستان جدا کرده  داشت و تابع بهمن

) عراق(رودان  را از میان ای باتالقی وسیعی آنبود ولی دنبالۀ طبیعی خوزستان بود و زمینه

قباد و  ارتباط این شهر با درون خوزستان از راه پل عظیم واقع در میان رست. کرد جدا می

  . بود بر روی دجلهبهقباد

استان ابرقباد در غرب : تقسیم شده بود» استان«پائین به پنج  عراقِ کنونی از موصل به

ر شرق فرات جنوبی، استان بابل در غرب تیسپون در شرق و دجلۀ جنوبی، استان بهقباد د

غرب تیسپون، استان شادشاپور در شمال تیسپون شامل  غرب فرات، استان شادفیروز در شمال

که بعدها عربهای مسلمانْ جزیره (منطقۀ حران و نصیبین تا فرات میانه . تکریت و موصل

سایگی با مرز شرقِی امپراتوری روم داشت خاطر هم سبب اهمیت استراتژیک که به به) نامیدند

این منطقه اکنون در . شد توسط یک سپهبد منصوب شاهنشاه با منصب پادگوسپان اداره می

نشینِ  امیرنشیِن حیره شامل سرزمینهای عرب. شرق سوریه و جنوب ترکیه تقسیم شده است

 و دمامِ کنونی نیز خبرقطیف و واقع در جنوب فرات و منطقۀ شرقی عربستان شامل احساء و 

 .مرکز استان بهقباد در جائی قرار داشت که اکنون شهر فَلّوجه است. تابع استان بهقباد بود

جنوب حجاز امتداد و ) با مرکزیت ریاضِ کنونی(درون نجد قلمرو امارت حیره ازنظر اسمی تا 

 آشکاری سلطۀیچ داشت و طائف و مکه و مدینه و خیبر نیز اسماً جزو حیره بودند ولی حیره ه

حیره   بازرگانی بهکه با کاروانهای این سرزمینهاحجاز نداشت جز آنکه بازرگانان نجد و در 

 برای گاه به گاهورانشان   و سخناز حقوق شهروندان ایرانی برخوردار بودند، و سرانرفتند  می

، و در رسیدند حضور او می عنوان مهمان به برخورداری از بخششهای مالی امیر حیره به

  .باره در کتاب دوم سخنی خواهیم داشت این

: سه پادشاهیِ نیمه خودمختار نیز در اطراف شمالی و شرقی فالت ایران تشکیل شدند

شد؛ دیگر  شاه نامیده می یکی سرزمینهای شمالی رود ارس تا کوههای قفقاز که شاهش االن

ختون نشین که قرار بود از شد؛ دیگر سرزمینهای پ خوارزم که شاهش خوارزمشاه نامیده می

روان ایجاد کرد پادشاهی  نواز بیرون کشیده شود و در تقسیمات نوینی که انوشە دست خشئی

. شد داد که شامل کابل و قندهار و پشاور و غزنی می خودمختار کابلستان را تشکیل می نیمه
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دشاهی کابلستان زودی برچیده شد و پا آلیان به تر خواهیم دید استقالل هپت چنانکه پائین

نشیِن توران شامل کویته و  سرزمینهای آریایی. احیاء گردید که شاهش منصوب شاهنشاه بود

خضدارِ کنونی که اکنون در شمال بلوچستان پاکستان قرار دارد نیز یک امیرنشین خودمختار و 

در شد و در شرق با هند و  نامیده می» شاه توران«پادشاهش منصوب شاهنشاه بود و شاهش 

  .جنوِب شرق با سِند همسایه بود

کرد که در قوانین کشور  تحولی که نهضت مزدک در کشور ایجاد کرده بود ایجاب می

روان این کار  خسرو انوشە. بازنگری شود و قوانین نوینی متناسب با اوضاع جدید وضع گردد

ای إعمال و اجرای ئی از قوانین ابداعی وضع کرد، و دستگاههائی بر او مجموعه. را انجام داد

ۀ چونکه قوانین او منافع طبق. کردند وجود آورد که زیر نظر شخص خودش عمل می آنها به

ئی  های بسیار گسترده مزایایش شامل حال الیه را در مد نظر داشت، )دهقانان(دهیگان نوپدید 

الحات دنبال آورد، تا جائی که مردم کشورمان اص از مردم کشور شد و خشنودی همگان را به

همین سبب  روان را سردادند؛ و به فراموشی سپردند و نوای ستایش از خسرو انوشە مزدک را به

روان   اگر مغان به او صفت انوشە١.گرفت» دادگر«او در زمان خودش توسط مردم کشور صفت 

 .او صفت دادگر دادند که دنیایی بود داده بودند که یک صفت دینی بود، مردم کشور نیز به

داد، و از آنجا که  نجا که درآمدهای مالیاتی اساس درآمد خزانۀ دربار را تشکیل میاز آ

روان با صدور   بود، انوشەداران بزرگ زمینتر از وصول آن از   آساندهیگانوصول مالیات از 

 نمود حمایت دهیگانمنافع   عدالت بود، ازتعمیمِ به شاهانه بیانگر تمایلدستورالعملهائی که 

این امر برای دربار ایران از دوجهت سودمند بود؛ از سوئی . آنها کمک کردگیری تقدر  و به

 بر درآمدهای مالیاتی دیگرسوآورد، و از  دنبال می  بهشاهنشاهحمایت گستردۀ مردمی را برای 

آمارگیری  پیمایش و فرمان او زمینهای مزروعی و باغستانهای کشور ازنو  به.افزود  میدولت

هائی  سراسر کشور عدالتخانه نهای دادگستری و مالیاتی نوسازی شد، درشد، سازمادقیق 

بایست گزارش کارشان را برای   که میبرای بررسی تظلمات حکومتگران محلی دائر گردید

، از میزان مالیاتها کاسته شد، و برخی اقدامات مهم و ثمربخش مثل توسعۀ شاهنشاه بفرستند

                                                 
. است» قانون«در زبان ایرانی یک معنا بیشتر ندارد و آن ) است» داتە«که تلفظ کهنش (داد  1

» دادورز«به مسئول نظارت بر اجرای قوانین نیز . ار و سازندۀ قانون استمعنای قانونگذ به» دادگر«
کند، و حتی وقتی پای منافع  درستی اعمال و اجرا می شود؛ و او کسی است که قانون را به گفته می

و  شود  تلفظ می»داور«این واژه اکنون . کند شخصی خودش نیز در میان باشد از قانون تخطی نمی
 .است آن  و إعماِل اجرامستوله بر اجرای قرارداد و توافقنامۀ قانونی نظارت دارد یا کسی است کاو 
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 و ترویج هاسدبندها و پلها و  آبنای و ب) قَنوات(ها  هنرمیم کَ ت ایجاد وتأسیسات آبیاری و

او ادارات مالیه را ازنو تنظیم کرد و افراد مورد اعتماد برسر این ادارات . عمل آمد کشاورزی به

 مقرر ، مالیاتی طبق قانون جدیِد تعدیل شد؛ نفع طبقات پائین  قانون مالیاتی به.ه شدندگماشت

 کشاورزی مثل گندم و جو و انگور و برنج و خرما و زیتون شد که هرکدام از محصوالت

: عربی به(گِرِیپ زمین مالیاتهای ساالنۀ ثابتی که بین هشت درهم تا یک ششم درهم برای هر 

درآمد از مالیات  کممینهای کوچک و ز و باغهای مزارع.  شودگرفتهدر نوسان بود ) جریب

را آفت بزند صاحب زمین از پرداخت  مقرر شد چنانچه محصول کشاورزی .معاف شدند

 برای .مالیات معاف باشد، و خسارِت ناشی از آفت را دولت برای صاحِب زمین جبران کند

  مقرر)جِزیَه: عربی به(» گگِزیَ «وران و بازرگانان و افزارمندان مالیات سرانۀ موسوم به پیشه

  و و کودکان؛شد اله گرفته میکار در سنین بیست تا پنجاهس گردید که فقط از مردان قادر به

عمل  های اجتماعی به  دقیقی از این الیهآمارگیری.  بودندٰى از آن مستثنیازکارافتادگانزنان و 

این . گرفت گیری وضع شد که جلو هرگونه اجحاف را می ، و ترتیبات منظمی برای مالیاتآمد

 درهم در سال ۴ تا ۱۲ از نوران و افزارمندا پیشهحرفه و درآمدهای تخصص و نسبت  مالیات به

 درهم معادل قیمت ۱۲(حدی بود که پرداختنش برای همگان سبک بود  ، و بهنوسان بود در

 بر مردم در سه مالیاتهاخاطر کاستن اثرات  به .)تا گوسفند بود و مبلغ نسبةً ناچیزی بود شش

این . شد یشد، و از مردان بین بیست سال و پنجاهسال اخذ م فصل چهارماهه پرداخت می

 ١.نوشته است» خودیاری«، که طبری معنایش را  نام داد»یار ابراس«روان  مالیاتها را انوشە

سراسر کشور فرستاده شد، و شاهنشاه دستور داد که متن آن  های کامل قانون مالیاتی به نسخه

و در سراسر کشور برای عموم مردم خوانده شود تا مردم با تکالیف و حقوقشان آشنا شوند 

روان، قضات و  فرمان انوشە  به.امکان اجحاف مالیاتی توسط حکومتگران محلی از بین برود

مأمور نظارت بر اخذ مالیات   بودندمؤبدان و هیربدانکه عموماً رؤسای دادگاههای محلی 

. کنند جلوگیری گیریشدند و این قضات وظیفه داشتند که از هرگونه اجحاف در مالیات

 نشاهکردار و مورد اعتماد شاه  درستشخصیتهای متشکل از »شاهنشاهیسازمان بازرسی «

 برای آنکه اجرای قانون ٢.کرد  نظر شاه عمل میزیربرای نظارت برکار اینها تشکیل شد که 

ئی صادر کرد و  نامه بهترین نحو ممکن انجام گیرد فرمان برای اصالح زمینهای کشاورزی به

                                                 
بوده باشد، )  یاری- برادر-به= یاری-بِراس-ِا(» یاری اِبِراس«بایست   شکل درستِ این واژه می-1

 .»همیاریِ برادرانه«شود  که معنای دقیقش می
  .۷۲ -۷۱: اخبار الطوال. ۴۵۱/ ۱: طبری ٢
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 که در آن مقرر کرده بود که هیچ زمینی که پیشترها زیر سراسر کشور فرستاد اش را به نسخه

توجهی حاکمان  کشت بوده نباید ناکِشته بماند؛ و اگر شاهنشاه اطالع یابد که زمینی در اثر بی

نیز . صاحِب زمین معطل مانده است کیفر حاکِم محلی مرگ خواهد بود یا کمک نکردن به

 ورزی یا تخم و بذر ندارند باید شهریاریهای که گاوِ) کشتکارانی(مقرر کرد که کدیورانی 

های دولتی در اختیارشان بگذارند، تا هر صاحب زمینی بتواند در فصل  محلی از محل هزینه

از آنجا که . نامه را فردوسی در شاهنامه آورده است متن فرمان. زنی زمینش را کِشت کند شخم

و تعالیم دین بود که در اوستا بر آن کشاورزان برای کاشتن و بارور کردن زمین جز کمک به

رو گردید، و  تأکید رفته بود این بخش از دستور شاهنشاه با حمایت گستردۀ مغان نیز روبه

  . نتیجۀ آن عاید عموم مردم طبقات پائین شد

یک طبقۀ مرفه  دست آورد و به  بهبسیاری امتیازات  از این اصالحاتدهیگانطبقۀ نوپای 

 با قیدوبندهای یل شد که در آیندۀ سیاسی کشور سهم مهمی را ایفا کرد، وو نسبةً پرنفوذ تبد

 بگیر دولت شدند، روان ابداع کرد، ازجمله آنکه سپهداران و ارتشیان حقوق قانونی که انوشە

 فروپاشی نهایی   و فئودالیسم کهن در آستانۀگیری کاسته شد تا حد چشماز نفوذ مالکان سنتی 

آمد، زیرا از امتیازات طبقات سنتی   میشمار به عدالت ،نوبۀ خود  به،همین امر. قرار گرفت

   .شد ئی داشت، کاسته می طبقات سنتی دامنۀ گسترده  که نسبت بهدهقاناننفع  به

پیش  رغم خواست مخالفان اصالحاتش به روان درنظر داشت که اصالحاتش را به انوشە

 از جانب نیرومندان بروز کند را لذا تصمیم جدی داشت که هرگونه مخالفتی که. ببرد

 بیانگر خفه کردن صدای اند آوردهیک داستان که طبری و فردوسی . رحمانه ازمیان بردارد بی

دربار  بهگوید که بزرگان و سرانِ کشور  این داستان می. اصالحات استضد اقتدارگرایانِ 

 ئی که در باال دیدیم گونه به دربارۀ اصالح قانون مالیاتها شاهنشاه شده بودند و دعوت

چنان مالیات  که جاوید زیاد-شاهنشاه «: یکی در میان آنها برخاسته گفت. نظرخواهی کرد

مانده و تاکستانِ مرده و کِشت خرم و زمینِ  استفاده سانی مقرر کرده که شامل زمیِن بی یک

سخن این مرد از . »دشو آب ماندنِ رودخانه یا منهدم شدن کَهن نیز می مانده در اثر کم آب کم

پریشان  خواستند همان وضعیت نیمه داد که حکومتگران می سو نشان از آن می یک

گیری سابق ادامه داشته باشد تا آنها دستشان مثل سابق باز باشد، و از طرف دیگر  مالیات

ز کرده بیش ا داد که این مرد متوجه نبوده که شاهنشاه وقتی این برنامه را تدوین می نشان می

این مرد از رؤسای دستگاه . اجرای عدالت در گرفتن مالیاتها نظر داشته است هر چیزی به

: گفت» ای؟ تو از کدام طبقات! خرِد شوم ای مرد بی«: شاهنشاه از او پرسید. مالیاتگیری بود
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سران حاضر  .شاهنشاه دستور داد تا دبیران با دوات بر سرش کوبند تا بمیرد. »ام از دبیران«

لسه که متوجه خشم شاهنشاه شدند از نظر نادرست این مرد ابراز انزجار نمودند و گفتند در ج

   ١.آنچه شاهنشاه ترتیب داده است درست و مورد رضایت ما است

اند،  رأی او دانسته روان را نشانۀ استبداد به شناسان غربی این تصرف انوشە گرچه ایران

روان بر مخالفان   بوده نشانۀ سختگیری خسرو انوشەنامه ترجمه شده ولی این گزارش که از تاج

اصالحات خویش بوده، و با این شیوه بوده که توانسته عدالتی را در کشور برقرار کند که مورد 

روان را  از این نظر، سلطنت خسرو انوشە. های مردم قرار گرفت خشنودی عموم اقشار و الیه

نامید؛ استبدادی که هدفش برقراری » لحاستبداِد صا«باید همچون سلطنت داریوش بزرگ 

  .منظور رشد و شکوفاییِ کشور و رفاه ملت بوده است حداکثر نظم و امنیت و گسترش عدالت به

ئی  خانواده تغییرات و اصالحات عمده ویژه قوانین مربوط به در قوانین مدنی نیز، به

وابسته جوانان  دسته از که آنازجمله مقرر شد . داده شد که در تنظیم خانواده بسیار مؤثر بود

هزینۀ دولت ازدواج   نیستند به با دختران اشرافازدواج قادر بهعللی  بههای اشراف که  خانواده

طبق فرمان خسرو خاندانهای بزرگ و همپایۀ این . خدمت گمارده شوند کنند و در ارتش به

جوانان « این ٢.نها درآورندازدواج ای  را بهنشانشدند که دخترا مکَلّفجوانان نسبةً اشرافی 

 از ازدواج کسانی  بودند که در زمان مزدک بهزنانی فرزندان »یدرآمد خاندانهای اشراف کم

 زیرا رفتند شمار می  اینها از نظر قانون مدنی ساسانی اشراف به. درآمده بودندطبقات پائین

 از  کهتوانستند  نمیند اشراف نبوداز طبقۀشان پدران؛ ولی چونکه مادرانشان از اشراف بودند

مناصب دبیری و  همچون تحصیل در مدارس عالی و رسیدن به امتیازات مستقیم اشرافی

زمرۀ اشراف قرار گرفتند و از   قانونی شاهنشاه درفرمان با اینها. مند شوند  بهرهوری اسپ

یک الیۀ پیدایش   روان به این جنبه از اصالحات انوشە. شدندحمایت مالی دربار برخوردار 

، شاهخاطر برخورداری از مزایای ناشی از اصالحات اجتماعی  نوین اشرافی انجامید که به

روان وارد   بسیاری از این جوانان را انوشە.ئی شدند برای دربار ایران وفاداران بسیار شایسته

تشیان همین ار. پیوستند) اساوِره: عربی به(» وران اسپ«فرمان او به  ارتش کرد؛ و اینها به

  .کردند ایفاء شاهنشاهیئی در ارتش  بودند که از این پس نقش عمده

 و سپهداران سنتی بود، برای زورمندانروان درصدد کاستن از نفوذ  چونکه خسرو انوشە

 ریاست شخص زیرئی  آنکه بهانه برای سرکوب و تضعیف آنها داشته باشد عدالتخانۀ ویژه

                                                 
 .همین گونه آورده است فردوسی نیز همین داستان را به. ۴۵۱ -۴۵۰/ ۱: ری طب-1
  .۴۲۳: همان ٢
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الم کرد که هرکه از دست حکومتگران و بزرگان سراسر کشور اع خودش تأسیس کرد، و به

در همۀ  افراد عادی کهو چون. گوش شاه برساند تواند شکایت خویش را به ستمی ببیند می

جز در مراسم روزهای مهرگان و نوروز که در  به (شاه را نداشتند قدرت دستیابی بهروزهای سال 

 سقِف ایوان به درازی که یک سر آن زنجیر فلزی، شاه دستور داد )جای خود ازآن سخن گفتیم

که تظلمی  رسید نصب کردند، و کسی شد و سر دیگرش تا دوردستهای کاخ می منتهی می

جنبش درآمدن و نواخته شدن  جنباند و با به را می رساند و آن  میزنجیراین  داشت خودش را به

داد او  شد و به ی آویزان بود، شاه متوجه حضور یک دادخواه مزنجیراین  زنگهائی که به

بعدها توسط ایرانیانِ روانی برجا مانده و   که دربارۀ عدل انوشەبسیاریداستانهای . رسید می

در اثر  افتدارگرایان است که کیفرهائی شده است حکایات تألیفات عربیوارد دوزبانه 

فرمان  را بهدرنتیجه بسیاری از امالک و اموالشان  با آن مواجه شدند و افراد رعیت  بهاجحاف

ی شماراین روایتهای تاریخی از اعدامهای . از دست دادند نفع طبقۀ نوظهور دهقانان بهشاه 

  . آن گرفتار آمدند  بهشان زورگوییگناه  اند که به از شخصیتهای کشور سخن گفته

یک شاهنشاه  روان را به  با گذشت سالها انوشەبخش، اصالحاِت رضایتاین مجموعۀ 

  .شایستۀ این القاب هم بود حق به؛ و البته او پرور مبدل ساخت و رعیت سترعدالتگدادگر و 

بسیار روان از او یک شخصیت  اقدامات اصالحگرانه و پیروزیهای مداوم خسروانوشە

مراتب بیش از شاهنشاهان بزرگ تاریخ گذشتۀ   در نظر ایرانیان ساخت که تقدسی بهشایسته

روان دهها افسانه برسر زبانها افتاد که   انوشەگستری  عدالتدادگری ودربارۀ . او داد ایران به

 گسترش بازرگانی .اوج شکوه رسید  بهاودر زمان ایران . بیشتر آنها مایه در حقیقت داشت

 دهیگانامر  ها، توجه به تظلمات توده  رشد صنعت، توسعۀ کشاورزی، رسیدگی بهالمللی، بین

همۀ … و عادالنه بودن مالیاتهای ارضی و سرانه،) ی روستایمالکانِطبقۀ نوظهور دهقانان؛ (

صورت کشوری درآورد که مردمش از وضع موجود رضایت خاطر داشتند، و  هاینها ایران را ب

رفاه و  در شخوشبختیهای خدادادی برخوردار است و مردم همۀ رسید که ایران از نظر می به

   .کنند  زندگی میآسایش

سپاهبد را خسرو میان  منصب ایران. ینی انجام گرفتدر نظام ارتش نیز اصالحات نو

چهار سپهبد بلندپایه تقسیم کرد که در چهار شهریاری مستقر بودند؛ و خودش شخصاً فرمانده 

دهد که خسرو نیز  اند نشان می داستانی که طبری و فردوسی آورده. عالی ارتشتاران شد

کرد تا حقوق مقررشده را  ورها شرکت میدر مان) ارتشتاران(نظام  همچون دیگر افسرانِ سواره

گوید که افسری  این داستان می. داد تمرین نظامی پابندی نشان می دریافت بدارد؛ و سخت به
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بار از ارتشتاران سان  بابک هر چهار ماه یک. نام بابک پیروان رئیس دیوان ارتشتاران شد به

رین تیراندازی و سواری و جز آن در کرد، و تم ابزارهای ارتشتاران را بررسی می دید، جنگ می

و او مهارتها را مورد بررسی قرار ) شد مانور نظامی برگزار می(دادند  حضور او انجام می

 ارتشیان تا از ارتشتاران سان ببیند؛ و چون ایستادبینی  بار او بر سکوی ویژۀ سان یک. داد می

روز دوم . روز دیگر افکند را بهصف شدند بابک متوجه شد که خسرو حضور ندارد؛ لذا سان  به

بامداد روز سوم فرمود تا بانگ بزنند که همه . روز سوم افکند نیز خسرو حضور نداشت و به

خسرو تا بانگ را شنید سالح رزم پوشید و . باید حاضر باشند حتی کسی که تاج و تخت دارد

افزار  جنگ. ستادکاله شاهی برسر نهاد و اسبش را سوار شد و رفت و در جایگاه خویش ای

ها  پوش فلزی که صفحۀ مقَعری بود که دوسوی گونه جفت گونه نظام عبارت بود از یک سواره

بافتۀ چندمیلیمیتری بود که زیر لباس و روی  پوشاند، زره  که توریِ فلزی با تارهای درهم را می

خودِ فلزی، پوشاند، کاله کردند و سینه و شکم و کمر را می زیرپوِش مخصوصی بر تن می

بندِ محافظ ساق پاها، شمشیر، نیزه، سپر، گرِز آهنین همراه با کمربند ویژه، تبرزین که  ساق

شکلِ بزرگِ آویخته  مرغی چوبدستیِ دارای سِر فلزی بود، گاؤسنگ که یک گلولۀ فلزی تخِم

زه  انِ بهآویختند و برای کوبیدِن اسپ دشمن بود، دوتا کم ترک زین اسب می  و به بودبه زنجیر

آویختند، کمند که بر حلقۀ زین اسب آویزان  تا تیر که بر دوش می کرده و جعبۀ تیردان با سی

گیسو  جفت شبه کمند افکندن فراری بود، و یک زیر کشیدن سوار از اسب یا به شد و برای به می

روی  د و بهش بافته ساخته شده بود و بر حلقۀ پشِت کالهخود آویزان می که از تارهای زِه درهم

 خسرو با سالح کامل از برابر بابک رژه رفت ولی آن ).این آخری نشان ویژه بود(افتاد  کمر می

. جای کالهخود کاله شاهی بر سر داشت گیسو بر پشِت خویش نیاویخته بود، زیرا به جفِت شبه

او  ه به نامش را اعالن نکرد بلک بابکاو وقتی مثل دیگر افسران، سوار بر اسبش جوالن داد،

کند که من در این   حکم میقانونتو در جایگاهی قرار داری که ! شاهنشاها«بانگ زد که 

درنگ  خسرو متوجه موضوع شد و بی» .ندهمئی نشان  کاری پوشی و مالحظه جایگاه هیچ چشم

گیسو را از پشتش آویخت و باِر دیگر در میدان جوالن  جفت شبهکالهخودش را بر سر نهاد و 

برای ساالر «: بانگ بلند گفت اه بود که بابک نام خسرو را اعالن کرد و منادی او بهآنگ. داد

حسِب  مستمری افسران به. خسرو اجازه داد که برود و به. »ارتشتاران چهار هزار و یک درهم

گرفتند، و  رتبه چهار هزار درهم می مراتب از هزار تا چهار هزار درهم بود، فرماندهان عالی

 چون .ئی رمزی بود گرفت که البته اضافه ترین فرماندهان می هم بیش از بلندپایهدر خسرو یک

و بابک برای تقدیم گزارش کار در کاخ شاهنشاهی سان و رژه و نمایش سالح و قدرت تمام شد 
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گیری که امروز با تو کردم برای آن  آن سخت! شاهنشاها«: گفتخسرو  حضور خسرو رسید به به

کاری انجام داده  بهترین نحو ممکن و بدون مالحظه ای را به من سپرده  بهبود که مسئولیتی که

خاطر  کاری که به«: خسرو گفت. »گونه که ارادۀ شاهنشاه است به نظم امور بپردازم باشم، و آن

ئی را در  گونه سختگیری پندارم؛ بلکه این صالح کشور و نظم امر رعیت است من ناروا نمی

  : این گزارش را از شاهنامه نیز بخوانیم١.»دهد بیمار می که پزشک بهدانم  حکم دوای تلخ می

ــ ز شــــاهان کــــه بــــا تخــــت و افــــسر    نــــد دبــ

ــ ــ نـــــــــو تـــــــــر ز د دادگـــــــــرنبـــــــ   روان یشـــــــ

ــر   ــر هنــــ ــه زو پــــ ــه  نــــ ــر بــــ ــر تــــ ــی فــــ   زانگــــ

ــؤورا  ــدی مــــــ   بنــــــــام  بــــــــود بابــــــــک بــــــ

ــ     ســــــــــپاه رضِبــــــــــدو داد دیــــــــــوان عــــــــ

  بلنــــــــد راســــــــت جــــــــائی فــــــــراخ و بیــــــــا

  را و  ه شــــــــا و اشــــــــی بــــــــر بگــــــــسترد فــــــــر

ــر  ــوان بابـــــــک بـــــ ــد ز دیـــــ ــروش آمـــــ   خـــــ

ــا   آزمـــــــای مـــــــداران جنـــــــگ کـــــــه ای نـــــ

  درگــــاه شــــاه  امیــــد یــــک یــــک بــــه    خــــر

  زره دار بـــــــــــــــــا گـــــــــــــــــرزۀ گاوســـــــــــــــــار

ــا ــوان   بیـــــ ــه ایـــــ ــد بـــــ ــپاه  مـــــ   بابـــــــک ســـــ

ــا ــه  چـــــو بـــ ــپه را همـــ ــر بـــــک ســـ   یـــــد بنگـــ

ــه اســــــپ  ز ــوان بــــ ــدر ایــــ ــای انــــ   آورد پــــ

ــ یــــن نیــــز بگــــذ  ابــــر ـ   ســــپهر ردانشــــت گـَ

  شـــــــاه آمـــــــد ز درگـــــــاه وشـــــــی بـــــــر خـــــــر

  کمنــــــــد کمــــــــان وهمــــــــه بــــــــا ســــــــلیح و 

ــر ــود و   بـــــ ــزه و خـــــ ــا نیـــــ ــد بـــــ ــر فتنـــــ   گبـــــ

  ســـــــپاه ردنگـــــــه کـــــــرد بابـــــــک بـــــــه گِـــــــ

ــا مــــرا«چنــــین گفــــت ک   مهــــر و داد وز بــ

نـــــد دتـــــوانگر بـــــ لـــــشگره بـــــه گـــــنج و بـــــ

ــشه   ــادا همیـــــ ــه بـــــ ــوان  کـــــ روانـــــــش جـــــ

ــه   ــه داد و بـــ ــه تخـــــت و بـــ ــر بـــ دانگـــــی مـــ

شـــــــــــــادکام هـــــــــــــشیوار و دانـــــــــــــادل و 

ــر ــیش   بفـــــ ــا پـــــ ــود تـــــ ــاه  مـــــ ــاه شـــــ درگـــــ

ــر ــوه  ســــــرش بــــ ــغ کــــ ــر از تیــــ ــر تــــ ــد پــــ نــــ

کــــار نشــــستند هــــر کــــس کــــه بــــود او بــــه 

ــا ــد یــــــک  نهــــ ــر  دنــــ ــر بــــ آواز گــــــوش ســــ

پـــــای سراســـــر بـــــه اســـــپ انـــــدر آریـــــد    

کـــــــاله نهـــــــاده ز آهـــــــن  بـــــــه ســـــــر بـــــــر  

شــــــهریار اهــــــد از کــــــسی کــــــو درم خــــــو 

ــواران   ــرد ســــــ ــد ز گــــــ ــوا شــــــ ــیاه هــــــ ســــــ

ــ   ــر تــــ ــسرواج درفــــــش و ســــ ــد خــــ ــد نــــ یــــ

ــر ــو بفـــــ ــشتن  مـــــ ــان بازگـــــ ــای دشـــــ ز جـــــ

ــو  ــو خــ ــا  چــ ــید تــ ــود  رشــ ــده بنمــ ــر بنــ چهــ

ســـــــــپاه  کـــــــــه ای گـــــــــرزداران ایـــــــــران   

ارجمنــــــد بــــــه دیــــــوان بابــــــک شــــــوید   

ــ   ــ بـــــه ابـــــر   آمـــــد   لـــــشگر بـــــر  رِدهمـــــی گـَ

اورنـــــــد شـــــــاه  ود فـــــــرچـــــــو پیـــــــدا نبـــــــ

ــر   ــاز گــــ ــه بــــ ــروز  همــــ ــد پیــــ ــاد دیــــ »و شــــ

                                                 
آنها  ابزارهائی که به و برای توضیح دربارۀ جنگ. ۷۳ -۷۲: اخبار الطوال. ۴۵۲ -۴۵۱/ ۱: طبری 1

هائی از کتاب آئین در آموزش  جلد اول عیون االخبار رجوع کنید که ترجمۀ گزیده اشاره شد، به
  .گونگی استفاده از آنها و کاربردِ آنها را آورده است استفاده از این ابزارها و چه
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ــ    خــــــروش آمــــــد روز ســــــه دیگــــــر بـــــر ه بـــ

  یـــــــک ســـــــوار مبـــــــادا کـــــــه از لـــــــشگری

  بارگـــــــه بگـــــــذرد  یـــــــن ایـــــــد بـــــــر  بیـــــــا

  ارجمنـــد هـــر آن کـــس کـــه باشـــد بـــه تـــاج 

ــرض آزرم   ــر عــــ ــه بــــ ــد کــــ ــست بدانــــ   نیــــ

  شگـــــو  چـــــو بگـــــشاد خـــــسروشهنـــــشاه 

  بخواســــــت  و مغفــــــرلختــــــییــــــد  بخنــــــد

  امیــــــد شــــــاه خــــــر بــــــک بــــــه دیــــــوان بــــــا

  رومـــــــــی زره وهـــــــــشت از تـــــــــرگ  فـــــــــر

ــاو    چنــــــگ پیکــــــر بــــــه یکــــــی گــــــرزۀ گــــ

  کمنـــــد بـــــه بـــــازو کمـــــان و بـــــه زیـــــن بـــــر

  د رانبیفــــــشار انگیخــــــت اســــــپ و  بــــــر

  سودبــــ عنــــان را چــــپ و راســــت لختــــی   

ــا   ــرد بــــ ــه کــــ ــدش  بــــــک نگــــ ــسند آمــــ   پــــ

ــا« :بـــــدو گفـــــت ــا شـــ ــو هـــ ــ انـــ ــه بـــ   دیشـــ

ــ   ویراســـــــــتی ر  بیـــــــــا   داده کـــــــــشور بـــــــ

ــ    و گـــوی د از بنـــده ایـــن گفـــت  دلیـــری بـ

ــی   ــاز پیچــ ــی بــ ــان را یکــ ــت  عنــ ــه راســ   بــ

ــاره   ــر بــ ــسرودگــ ــرخــ   اســــپ انگیخــــت  بــ

ــرد بابـــــک از  ــه کـــ ــره انگـــ ــا و خیـــ   نـــــد مـــ

ــ   ــــــ ــزار و گـَ ــواری هـــــــ ــزار وی دوســـــــ   هـــــــ

ــ ــرد روزیِ درمــــــــ ــزون کــــــــ ــاه ی فــــــــ   شــــــــ

ــه  ــِر «کــ ــو اســــپ ســ ــان  جنــــگ جــ ــار یــ   بیــ

ــر  ــو بــ ــوان   چــ ــت بابــــک ز دیــ ــاه خاســ   شــ

ــدو گفـــــت ک  ــه«بـــ ــار رای شـــ ــزرگ یـــ   بـــ

ــم راســـــــــتی  ــه در دلـــــــ ــود و داد همـــــــ   بـــــــ

ــو   ــایم چـــ ــتی نمـــ ــا درشـــ ــت  بـــ ــم درســـ   شـــ

ــاه   ــدو گفـــــت شـــ ــ ای«: بـــ ــردهـــ   شیوار مـــ

  ــر ــا فـــــ ــداران بـــــ ــه ای نامـــــ ــوش کـــــ و هـــــ

ــو    ــا جـــ ــرگ و بـــ ــا تـــ ــه بـــ ــن نـــ ــارزار شـــ کـــ

بنگــــــــــرد گــــــــــاه و دیــــــــــوان او عــــــــــرض

ــر ــه فـــــ ــزبـــــ بلنـــــــد رگـــــــی و تخـــــــت  و بـــــ

نیـــــست بـــــا و بـــــا شـــــرم ســـــخن بـــــا محـــــا

ــر  ــوان بابـــــــک بـــــ ــد ز دیـــــ ــروش آمـــــ خـــــ

ــز  ــت  درفـــــش بـــ ــی برافراشـــ ــت رگـــ راســـ

ــر    ــر بـــــ ــه ســـــ ــن بـــــ ــاده ز آهـــــ ــاله نهـــــ کـــــ

گــــــــــــره زده بــــــــــــر زره بــــــــــــر فــــــــــــراوان

خــــــــدنگ  تیــــــــِرگــــــــاه زده بــــــــر کمــــــــر 

بنــــــد میــــــان را بــــــه زریــــــن کمــــــر کــــــرده

ــــــــبـــــــــه گـــــــــردن بـــــــــرآو گـــــــــران رزِرد گـُ

ــ ــا  لیِحســــ ــه بــــ ــواری بــــ ــود بــــــک  ســــ نمــــ

ــر شهنـــــــــــشاه را منـــــــــــد آمـــــــــــدش ه فـــــــــ

دیشــــــه بــــــ تــــــو هنــــــگ را بــــــه فــــــر روان

ــو  ااز ــو  یـــــن گـــ ــه داد از تـــ ــاد  نـــ ــم یـــ داریـــ

ــو از    ــی تــــــ ــر نپیچــــــ ــزد گــــــ داد روی ســــــ

»سزاســـــت منـــــدی تـــــو چنـــــان کـــــز هنـــــر

ــان   ــر ســـ آذرگشـــــسب چـــــپ و راســـــت بـــ

ــراوان  ــرین را فــــ ــان آفــــ ــو جهــــ ــد بخــــ انــــ

ــر   ــذر بـــــ ــسی را گـــــ ــودی کـــــ ــار نبـــــ چهـــــ

ــد از    ــروش آمـــ ــوان خـــ ــه دیـــ ــا بـــ ــاه بـــ رگـــ

ــا  ــان نــــــ ــوار جهــــــ ــور ســــــ ــهریار مــــــ »شــــــ

پیـــــــــــشگاه ور مـــــــــــد بـــــــــــر نـــــــــــام بیـــــــــــا

ــده گـــــشتم   ــروز مـــــن بنـــ ــر امـــ ــترگ گـــ ســـ

شــــــــاه یــــــــاد درشــــــــتی نگیــــــــرد ز مــــــــن

ــتی   ــو درشـــ ــسی کـــ ــه کـــ ــست انوشـــ »نجـــ

مگــــــــرد گــــــــز ز راه درســــــــتی تــــــــو هــــــــر
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  کنـــــی بـــــا تـــــن خـــــویش را چـــــون محـــــا   

  گـــــشت  تـــــو نـــــزد مـــــن بـــــیش بـــــدین ارزِ

ــارِ   ــا در صـــــف کـــ ــه مـــ ــرد  ننـــــگ وکـــ   نبـــ

  

ــتی را همـــــــــــــی  بـــــــــــــشکنی دل راســـــــــــ

گـــــشت یـــــشۀ خـــــویش دلـــــم ســـــوی انـــــد

ــ ــو هچـــــ ــرآریم   گـــــ ــه بـــــ ــرد دز آورانـــــ »گـــــ

  

 گرفته شده است )کتاب قانون ارتش ساسانی(نامه  آئین  متناین داستانِ حقیقی که از

دهد و بیانگر انضباط شدیدی است که بر  طور عام می خبر از اطاعت شاهنشاه از قانون به

دیده که وقتی در  ارتش شاهنشاهی حکمفرما بوده تا جائی که شاهنشاه خود را مجبور می

هی است خود را از هر حیث یک سپاهی مثل همۀ سپاهیان بداند، و مثل هر موضع یک سپا

پیش از این، دربارۀ اطاعت شاهنشاه از . ئی نظم سختگیرانۀ ارتش را مراعات کند سپاهی

قانون، شاهد بودیم که شاهقباد حکم اعدام بهترین دوستش سیاوش را که دادگاه عالی کشور 

یاوش تقاضای خودش اجازه نداد که از دادگاه برای س بهصادر کرده بود تنفیذ کرد، و حتی 

  . تخفیف مجازات نماید

روان نه تنها آزادی دینی در سراسر کشور حکمفرما شد بلکه تغییر دین  در دوران انوشە

تباِر مسیحی داشت که در گوندشاپور برایش کاخی   یک زنِ خوزیخسروخودِ . نیز آزاد گردید

سن نوجوانی رسید  چون این پسر به. »زاد اَنوش«نام   پسری شد بهاین زن دارای. ساخته بود

 گرچه دلش خسرو.  را رسماً مسیحی کرداوکلیسا برده غسل تعمید داد و  مادرش او را به

بر دین غیر ایرانی باشد، ولی قانون آزادی اختیاِر دین که ایران خواست که پسر شاهنشاه  نمی

این .  جلوگیری کندخودششدن پسر  شد که از مسیحی خودش وضع کرده بود مانع از آن می

قانون ایران برای روزگار خودش بسیار مترقی بود؛ و این در حالی بود که در قانون کشور روم 

کردند؛ و حتی مسیحیانی که  اعدام می» ارتداد«گشت او را به جرم  هرکس از مسیحیت برمی

رهبران یعقوبیها و ار بودند و بسیاری از سختی زیِر فش مذهبی جز مذهب رسمی داشتند نیز به

شدند تا دست از مذهب خودشان کشیده مذهب رسمی دربار  نسطوریها زندانی و شکنجه می

  . شدند ایران پناهنده می را بگیرند، و بسیاری نیز از کشور روم گریخته به

ز قوانین مربوط به عوارض و مالیاتهای گمرکات نیز تعدیل شد، از کاالهائی که ا

شد بین پنج تا ده در  کشورهای دوست و همسایه مثل هند و چین  از راه زمین یا دریا آورده می

شد، و از کاالهائی که بازرگانان کشورهای غیر دوست همچون ترکستان  صد مالیات گرفته می

اما در درون کشور . شد کردند بیست درصد مالیات گرفته می و امپراتوری روم وارد کشور می

همین قانون را بعدها خلیفه عمر . طور کلی آزاد و بدون هرگونه مالیات بود  انتقال کاال بهنقل و
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  . اش سخن خواهیم داشت ابن خطاب وارد فقه اسالمی کرد و در کتاب سوم درباره

از او یک شاهنشاه   استروان برجا مانده انوشەخسرو مجموعۀ روایتهائی که دربارۀ 

خواه و باتدبیر و شجاع  گرا و مردم پرور و هنردوست و عدالت نشآزاداندیش و دا سیرت و نیک

حقیقت نزدیک  اند کامالً به او نسبت داده بسیاری از خصوصیاتی که به. تصویر کشیده است به

او جنایت درحقِ  دربارۀتنها نقطۀ منفی  .بوده و او همانی بوده که در روایتها آمده است

 پژوهشگراننزد  بود که اقدامات انسانی او را وان مزدکپیر سختگیری با مزدک و یارانش، و

پردۀ   را در سلوک اولیۀ او بهجنایت ضدِبشری و نوعی ه تحت الشعاع قرار دادتاریخ ایران

 برای تاریخ ایران رفت بهدینان مزدکیبا در زمان او  آنچه توسط او و. ه استترسیم کشید

یک وحدت ملی درازمدت را در که توانست   میآوردآئینی که مزدک  .گران تمام شد بسیار

مقام سلطنت  وجود آورد، موضع شاه را تقویت کند، اطاعت آحاد ملت را نسبت به کشور به

جمودی که دست و گریبانش بود   رکود و فرسودگی وتأمین سازد، دین ایرانی را از آن حالت

آن ببخشد که بتواند  ئی به جاذبه  وکندمردمی در جهان مطرح  صورتی دنیاپسند و هبرهاند و ب

یک دین  سوی خود جذب کرده به جماعات انسانی خاورمیانه و اطراف مرزهای ایران را به

از آنجائی که پیروان . ؛ و همچنین ایران را از خطرات آینده مصون نگاه داردکندجهانی مبدل 

دادند، سرکوب  ی تشکیل ممزدایَسنبین  طراز اول مزدک را روشنفکران و فقیهان آگاه و روشن

هواداران . بهای گرانی برای کشور تمام شد  بهبهدیننهضت مزدک و نابودسازی روشنفکران 

حقائق  دانستند و نسبت به  بودند که درد جامعه را میشناسانی  و زماننهضت مزدک آگاهان

 همان خواست از جامداندیش می گرا و  سنتی و واپسفقاهتِلیکن . جهان اطالع وافی داشتند

وسیله امتیازات  آن ارزشهای دیرینه که بازماندۀ دوران زندگی سیاسی کهن بود دفاع کند و به

بهترین وآگاهترین و  را از تعقیب وآزار هواداران مزدک، کشور. محفوظ بداردخودش را 

  . فداکارترین فرزندانش محروم ساختترین و  اندیش روشن

 و با مجموعه قوانین نوینی که وضع کرد روان با اصالحات عظیمی که انجام داد انوشە

نحو معتدلی  های مزدک را به اثر کرد ولی برنامه کلی بی نشان داد که هرچند مزدکیان را به

مجموعۀ قوانیِن او قوانین عرفی بود و راهش از راه اوستای رسمی که مغان تألیف . دنبال نمود

ن را از دخالت مستقیم در امور کشور کرده بودند جدا بود؛ و این قوانین بود که دست فقیها

روان مردی  هرچند که انوشە. عرصۀ خصوصی برگرداند کوتاه کرد و دین را از عرصۀ عمومی به

احکام اخالقِی دین مزدایَسنە بود، ولی نظام شاهنشاهی ایران در زمان او  دار و پابند به دین

 تا حدی شبیه نظام سیکیوالرِ دوران بود، و) سیکیوالر: تعبیر امروزی به(یک نظام نسبةً عرفی 
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  .روان در کشورداری شباهتهائی به داریوش بزرگ داشت از این نظر نیز انوشە. هخامنشی بود

  روان روابط ایران با ترکستان و امپراتوری روم در عهد انوشە. ۲

وارد مذاکره برای انعقاد صلح وران  در دومین سال سلطنت انوشەدربارهای ایران و روم 

یکدیگر برگردانند و  درپی آن دوطرف توافق کردند که زمینهای اشغالی را به ائمی شدند ود

دولت در آینده در نزدیک مرزهای  کدام از دو حالت سابق درآورند، هیچ مرزهای دوکشور را به

  . سر ببرند آمیز به یکدیگر تأسیسات نظامی ایجاد نکنند، و برای همیشه در همزیستی مسالمت

دوران خصومتهای دیرینه خاتمه داده یک  توانست به ئی که می چنین عهدنامه با وجود

حکم   بهرومیان، نفع مردم هردو کشور باشد صلح درازمدت را میان دو دولت برقرار کند که به

شد خودداری  ایران می ئی امورکه مربوط به پاره  از مداخله درشان خصیصۀ تجاوزطلبی ذاتی

دولت روم از این . در گرجستان برسر تعیین شاه ناآرامیهائی بروز کرد ۵۳۹ در سال .ندنورزید

 از یکی از مدعیان  از مسیحیان وبهانۀ حمایت پیشامد بهره گرفته در گرجستان دخالت کرده به

امیر عرب دمشق و شمال عربستان را تشویق   درضمن و، فرستادکشورآن   سپاه بهسلطنت

جنگهای . نشین بود یِن حیره کرد که یک سرزمین مسیحیاندازی به مرزهای امیرنش دست به

روان  خسرو انوشە. غسانیهای دمشق و لخمیهای حیره خسارات بزرگی بر حیره وارد ساخت

هیأتی را به انتاکیە فرستاده از قیصر خواست که از دخالت در امور ایران خودداری ورزد؛ ولی 

نشین ایران را  ودند که سرزمینهای مسیحیرومیان مثل همیشه امیدوار ب. پاسخ درستی نشنید

گرجستان فرستاد و بندر  جای پاسخ دوستانه سپاه به قیصر روم به .ضمیمۀ قلمرو خودشان کنند

 تجاوز رومیان در پاسخ به روان خسرو انوشە. التکیە برکرانۀ شرقی دریای سیاه را اشغال کرد

یگر را گشود و انتاکیە را که پایتخت چند شهر د  و حلب وشهرهای افامیه لشکر کشید، شام به

لشکر  اناتولی بهدر ادامۀ فتوحاتش او . کرد گرفته پادگانش را ویران بودشرقی دولت بیزانت 

آزاد  را التکیە و  را از گرجستان بیرون کرد،سپاهیان رومی ،روانۀ گرجستان شدکشید و از آنجا 

  . )م۵۴۰سال  (ساخت

ایران برگردد، و زمانی که در شهر حمص  لشکرکشی بهروان از این  پیش از آنکه انوشە

روان که مادرش  زاد پسر انوشە و انوششورش برداشتند،  شام بود مسیحیان خوزستان سر به

یاری مسیحیان  تبار و مسیحی بود و خودش نیز دین مادرش را گرفته مسیحی شده بود به خوزی

یرون کرد، در ایران شایعه افکند که تشکیل سلطنت داده کارگزاران پدرش را از خوزستان ب

روان  انوشە. رودان رفته تیسپون را بگیرد روان درگذشته است، و لشکر آراست تا به میان انوشە
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که در این زمان در شهر حمص شام مشغول مذاکره با امپراتور روم برای تحمیل غرامت جنگی 

وسیلۀ نایِب  لت روم بازپس بدهد، بهدو رومیان بود تا سرزمینهائی که اشغال کرده بود را به به

درنگ برای  سلطنتش در تیسپون از این شورش آگاه شد، و به نایب سلطنت نوشت که بی

تمام رها کرده   را نیمه با دولت روم؛ و خودش مذاکراتکار شود سرکوب شورش دست به

نامه   از تاجنگار و هم فردوسی روان را هم مورخان عربی متن نامۀ انوشە. تیسپون برگشت به

  :کنم وری ترجمه می اند، و من در اینجا از اخبار الطواِل دین آورده

سپاه بر سرش گسیل کن، برای جنگیدن با او دودلی به خودت راه مده، بکوش که او 

ارزش و جانش   کنی، و اگر هم مقدرش کشته شدن بود خونش بیتسلیم وادار بهرا 

ند که دلخوشی در این دنیا بردوام نیست و خردمند آن است که بدا. مقدار است بی

بارانی که زمین مرده را زنده . حال بر یک منوال باشد تواند که در همه انسان نمی

سازد هم همیشه بر یک منوال نیست،  کند و روشنایِی روز که خفتگان را بیدار می می

کند، و چه بسیار  میروبد و ساختمانها را ویران  ها را می بلکه باران هم چه بسا که کِشته

ئی که برپا  فتنه. آورد سیلها که نابودکننده است و چه بسیار روزها که زیان و فساد می

دلت راه مده که آنها  شده است را با تدبیر و نیرو فرونشان؛ از کثرت دشمنان هراس به

اگر «: گوید اند که دینشان می پشتوانۀ محکمی ندارند؛ زیرا حامیاِن او مسیحیانی

زاد   چنانچه انوش. »ی بر گونۀ راستت تپانچه زد گونۀ چپت را هم برایش پیش دارکس

آنها  و حامیانش تسلیم شدند، هرکه از آنها در زندان بوده را به زندان برگردان ولی به

کدامشان را مورد آزار و اذیت قرار مده، و از نظر خورد و  فشاری وارد میاور و هیچ

اما هرکه از ارتشتاران با او همراه شده است گردنش را . نوش و پوش در مضیقه مگذار

اند را آزاد  اما مردم معمولی که با او همراه شده. کدامشان رحم مکن هیچ بزن و به

  . شان برگردند، و متعرض کسی از آنها مشو زندگی عادی بگذار که به

، بدان که دهند زاد و مادرش دشنام می ای که کسانی آشکارا به انوش اینکه نوشته

زاد  مانده در دل دارند و دشنام انوش های خفته و دشمنی نهان اند که کینه اینها کسانی

زاد زبانشان را بر ما  انوش اند و با دشنام به ما قرار داده را بهانه برای دشنام دادن به

  ١.جلو زبان اینها را بگیر و ادبشان کن. اند گشوده

ه دستور داده که نباید به مسیحیانِ شورشی تعرض بینیم، خسرو در این نام چنانکه می

عالوه مردم عادی  به. اند باید کشته گردند زاد همراه شده بشود، ولی افسران ایرانی که با انوش
                                                 

 ۷۱ ۶۹:  اخبار الطوال-1
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وجه نباید مورد تعرض واقع شوند، زیرا فریِب رهبرانشان  هیچ اند به که در شورش شرکت کرده

مردم عادی، حتی اگر با شورش همراهی  عدم تعرض به. اند این راه کشانیده شده  و به را خورده

هم زده باشند یک قانون کلی در شاهنشاهی ساسانی بوده که از دوران   و نظم عمومی را به کرده

یاد داریم  از شورش کوروش کهتر در زمان هخامنشی به. کوروش و داریوش مانده بوده است

مراهی کرده بودند را مورد بخشایش قرار داده که شاهنشاه همۀ یونانیانی که با کوروش کهتر ه

روان تأکید کرده  انوشە. خدمت ارتش درآورد  به یونان بازفرستاد و باز هم آنها را بهعزتبا 

جرم شرکت در شورش مورد آزار و  کِس دیگر نباید به جز افسران بلندپایۀ ایرانی هیچ که به

شدند که سوگند وفاداری به  ت اعدام میبایس این دلیل می افسران نیز به. اذیت واقع شود

  . شده بودند» )ٰىعظمی(خیانِت بزرگ «شاهنشاه را نقض کرده و مرتکب 

شکست . زاد تسلیم نشد و دلیرانه در کنار بسیاری از یارانش در جنگ کشته گردید انوش

ا را مثابۀ شکست سیاستِ قیصر روم نیز بود که شاید رهبرانِ اینه شورش مسیحیان خوزستان به

ولی برای مسیحیان ایران هیچ مشکلی . شورش کرده بوده است توسط جاسوسانش تحریک به

پارین  سرپرستی یک سپهبد پارسی اهل دشت سپس هیأت صلح ایرانی به. دنبال نیاورد به

ساله  یک متارکۀ پنج دولت به  مذاکرات صلح دو.نام شروین مأمور مذاکره با دولت روم شد به

دولت   را بهشام دربق آن ایران زمینهای اشغالی واقع در پشت مرزهای ایران ، و برطانجامید

خاک  سبب تجاوز به دولت روم که بهحالت سابق درآمد، و  روم بازداد، مرزهای دوکشور به

   .پرداخت غرامت جنگی شد مجبور به شد گرجستان آغازگر جنگ شناخته می

  رومیان در گرجستان نقض و جنگ دو نیز چهارسال بعد درپی تحریکاتپیماناما این 

حالت صلح تشکیل را  ش ایاماین وضع جنگ و متارکۀ متوالی که بیشتِر. دولت ازسر گرفته شد

که رومیان بر همان عادات تجاوزگری .  تکرار شدبار  چندینروان داد تا آخر عمر انوشە می

، و هربار ایران پیروزمند اندازی کنند قلمرو ایران دست کوشیدند به فرصتی می  در هرداشتند

روم گرفت و تعهدات دربار روم در پرداختن دولت ئی از  آمد و غرامتهای قابل مالحظه میدر

 که نتیجۀ این جنگها. ایران برسر جای خودش ماند  قفقاز بهدربنِدسهم هزینۀ نگهداری 

دست  ا یکنشین ر بایست جهان مسیحی کردند می مسبب اصلی آنها رومیان بودند که فکر می

، برای هر کنند و حاکمیت خدایشان را در سراسر خاورمیانه گسترش دهند تا مسیح ظهور کند

 از .شدند  و شرق اناتولی متضرر میشاممیان آبادیهای   بود و در این»هیچ«دوطرف درحد 

ران مرزهای ای یاد داریم که رومیان همواره به روان به دوران پارتیان و ساسانیان تا زمان انوشە

این . شدند پرداخت غرامت می خوردند و مجبور به کردند و همواره نیز شکست می تعرض می
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تعرض و شکست و پرداخت غرامت نیز آخرین مورد نبود و باز هم در آینده خواهیم دید که به 

اکنون . توانستند که خوی تجاوزگری را از دست بنهند آنها نمی. دهند این تعرضها ادامه می

  . شان آمده بود یاری ای حمایت از مسیحیان و گسترش دین نیز بهبهانه بر

در این زمان، سرزمینهای وسیعی از شمال چین در گذر از بیابانهای دوسوی دریای 

تا بیابانها شرقی و شمالی دریای مازندران و تا شمال قفقاز جایگاه ) دریاچۀ آرال(خوارزم 

دو شاه بزرگ بر این جماعات پراکنده . شد ه میقبایل بسیار بزرگ ترک بود و ترکستان نامید

» خاقان«هردو نیز لقبِ . کردند، یکی در کاشغر بود و دیگری در شمال قفقاز حکومت می

نوبۀ خود شکل  بود، که این نیز به» خواگان«سغدیِ  خاقان تلفظ ترکِی واژۀ ایرانی. داشتند

» حاکم«معنای  هرسه به. واج داشتبود که در درون فالت ایران ر» خدایگان«دیگری از واژۀ 

.  معادل حاکم در زبان عربی است-چنانکه پیش از این گفتیمبود؛ زیرا خدا در زبان ایرانی 

این واژه در سغد و خوارزم . گفتند می» خدائین«پیش از این گفتیم که خدای مؤنث را ایرانیها 

لذا . گفتند» خاتون«رزمیان گرفته ترکان این واژه را از سغدیها و خوا. شد تلفظ می» خواتین«

هم خاقان و هم خاتون دو تلفظ از دو واژۀ ایرانی بود که ترکان از سغدیها و خوارزمیها گرفته 

دانیم که  اند، ولی ما نمی خاقان نوشته نام خاقان در این زمان را سنجبو خاقان و قاقم. بودند

  . ا گزارشها دربارۀ آنها آشفته استکدامشان خاقان مشرق و کدامشان خاقان مغرب بوده، زیر

روان در آغاز سلطنتش با هردو خاقان پیمان صلح و دوستی منعقد کرده و  خسرو انوشە

زنی گرفته بود، و دختر خاقان کاشغر برایش پسری  عنوان نشانۀ دوستی به دختران آنها را به

سوی قفقاز بود   از آندربندهای قفقاز که راهبند خزش ترکان. آورده بود که نامش هرمز بود

نیز نوسازی کرده استحکام بخشیده بود و بر استحکامات نظامی پادگانهای کنار هردو دربند 

گذشت دیواری  نیز در گذرگاهی که از کنار خزر می) گرگان(در شمال هیرکانیە . افزوده بود

درون سرزمین  کشیده بود که تا درون دریا ادامه داشت تا از خزش ترکان بیابانهای شمالی به

مرز ایران و کاشغر نیز در فرغانه . جلوگیری کند) غرب ترکمنستان اکنون جنوب(هیرکانیە 

در مرز دیگرِ شرقی ایران نیز سیردریا در شرق سغد و . مشخص شده بود) اکنون در قرغیزستان(

   .)اکنون شرق ازبکستان (نزدیکی سمرکند بودو ) بعدها اُترار(کنار چاچ 

سو سیردریا  بسیار سریع، از یک ترک در یک خزش جماعات م موجی از۵۶۰در در دهۀ 

درون سغد سرازیر شدند و تا جنوب سغد رسیدند، و از سوی دیگر در غرب  را درنوردیده به

درون  اندازی ترکان شرقی به  دست.ندروانه شددر جهت سرزمینهای مرو و هیرکانِیَە  خوارزم

انداخت، لذا  آلها رابه خطر می خارستان سرزمینهای هپتت فالت ایران و نزدیک شدنشان به
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دربار ایران هنوز از زیر بارِ اقساط غرامت . کار شدند به آلها برای مقابله با ترکان دست هپت

نواز بدهکار بود بیرون نیامده بود؛ لذا گرچه خزش ترکان در  جنگیِ زمان فیروز که به خشئی

روان در ابتدا اقدامی برای  خطر بیندازد انوشە ی را بهشرق ممکن بود که مرزهای کشور ساسان

آلها شکست یابند و تضعیف شوند، تا او  ممانعت از آنها انجام نداد؛ و امیدوار بود که هپت

   :نویسد نامه می مؤلف پارس. بتواند تخارستان را به دامن ایران برگرداند

آغاز   گفتندے؛ و میان ایشان بهخاقان  در عهد او خاقانی بود سخت مستولی، او را قاقم

روان صالح در آن دید که با او صلح  خالف و خصومت سخت روی نمود، پس انوشە

روان را باشد  کرد و دخترِ او را بخواست، و قرار دادند که ماوراء النهر با فرغانه انوشە

ن و چون ای. سببِ پیوندی؛ و ازجانب فرغانه هرچه ترکستان است خاقان را باشد به

 نهادند و ایشان را سرکوب )آلیان هپت(اتفاق روی به هیاطله  اتفاق کرده بودند به

  ١.کردند و کینۀ فیروز از ایشان بتوختند

بینی دربار  نامه هم دقیق نباشد، رخدادها در تخارستان طبق پیش اگر نوشتۀ مؤلف پارس

ضاع تخارستان آشفته نواز از ترکان شکست یافته کشته گردید و او ایران پیش رفت، خشئی

زمان حاکم خراسان و  پسرش هرمز که در آن آمده به روان با استفاده از فرصت پیش انوشە. شد

آلها برچیده شد و  سلطنت هپت. آلها بگیرد تخارستان را از هپت در نیوشاپور بود فرمان داد که 

 و کابلشاه که از نشین امارت کابلستان با مرکزیت کابل احیاء گردید در سرزمینهای پختون

قرارداد صلح . روان منصوب شد خاندان پختونهای حکومتگر محلی بود توسط خسرو انوشە

مورد احترام قرار دهند  را  شد و دوطرف تعهد کردند که مرزهای یکدیگرتجدید ایران و کاشغر

  ).م۵۶۷حوالی سال ( جلوگیری کند مرزهای ایران جماعات ترک به از تجاوز  خاقان کاشغرو

دو سال بعد قیصر روم ارتباطاتی با خاقان کاشغر برقرار کرده با او وارد پیمان دوستی 

طور همزمان مورد تعرض قرار  شد، و محرمانه با هم قرار گذاشتند که ایران را از دو سو و به

 تعرضطور همزمان مورد  غرب به  وشمال از ۵۷۰ در سال ایران محرمانه، توافقاین طبق . دهند

تا سوی جنوب پیش رفته  بهاز بیابانهای غرب خوارزم  ترکان.  قرار گرفتو رومیانترکان 

. محاصره درآورد  نصیبین را بهرا گرفت و حران از فرات گذشتهقیصر   ورسیدند؛حوالی مرو 

فرماندهی هرمز گسیل  این سپاه که به.  گسیل کردسپاه بزرگی برای عقب راندن ترکانخسرو 

با  خسرو در همین زمان خودِ. درون بیابانها براند که جماعات ترک را به توانست شده بود

 را بازپس گرفت وبیرون آورد و حران ه او نصیبین را از محاصر. مقابلۀ قیصر شتافت بهخشم 
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 پس از از فرات گذشته، آنگاه درون شام فراری داد  به او راه وارد ساختقیصر شکست سختی به

دست  -پایتخت شرقی امپراتوریانتاکیە   بر در شام و دارا و حلبافامیهتصرف شهرهای 

  . )م۵۷۳سال (  بخش اعظم سوریه را متصرف شددنبالِ آن  بهیافت و

 اسارت گرفته با را بهرومی  و صنعتگران و هنرمندان خسرو پس از گرفتن انتاکیە سپاهیان

 اسکان داد که برای آنها در یادیشهر نوبنایران برد و در   بههمراه خودش هایشان به خانواده

نامید، و ) بهتر از انتاکیە(» از انتوخیه  به« او این شهر را .ساخت تیسپون همسایگِی جنوبِی

  .  و بومیان عراقی رومیه نامیدندگفتند» رومیگان«را  ایرانیان آن

  ایراندولتمجدداً دولت روم با . جنون مبتال شد و خلع گردید قیصر از این شکستها به

خسارت که تقبل کرد بود دولت روم آغازگر جنگ قیصر وارد مذاکره برای صلح شد و چون 

  . دولت روم بازپس بدهد  و ایران سرزمینهای اشغالی را بهایران بپردازد جنگی به

داری در قانون و نظام شاهنشاهی وجود نداشت لذا اسیران  پیش از این گفتیم که برده

کردند و کلیۀ حقوق شهروندی را  شهروندان ایران می برده بلکه تبدیل به جنگی را نه تبدیل به

این رسمی بود که از زمان ماد و هخامنشی برای ایرانیان مانده بود، و پیش . دادند آنان می به

 ی و جماعاتنوساز گزارشی دربارۀ این شهر .هایش را دیدیم از این در موارد گوناگونی نمونه

را ناچار  د که حقیقةً مانکن ئی روایت می گونه بهنگاران  تاریخ را  شدندکه در آن اسکان داده

  :عبارت طبری چنین است. روان را بستائیم سازد که بشردوستی و بزرگواری انوشە می

ها و خیابانهایش و  همان شکلی که بود با خانه  فرمان داد که شهر انتاکیە را بهشاه

همان شکل در کنار مدائن بنا کرد  د، و شهری بههرچه در آن بود را برایش ترسیم کردن

و اهل انتاکیە را حرکت داده در آن شهر اسکان .  رومیه باشدکه همان شهر معروفِ

ئی که شبیه خانۀ خودش در انتاکیە  خانه و چون وارد شهر شدند اهل هرخانه به. داد

  ١. از انتاکیە خارج نشده بودند انگارو چنان بود که. بود وارد گردید

شهروندان  دهد که اسیران رومی به ، ولی خبر از آن میاستآمیز   مبالغهگرچه این گزارش

 برای  با هزینۀ دولت ایرانآنها آنها داده شد و گونه آزادی به ایرانی تبدیل شدند و همه

تبار  احتماال یک سریانی(، و یک کشیش خوزستانی  کردندبرپاخودشان کلیسا و مراکز دینی 

توسط خسرو به سرپرستی کلیسای آنها منصوب ) ایران پناهنده شده بوده ز این بهکه پیش ا

 مسیحیان سریانی پیرو تواند آن باشد که بخشی از یک معنای دیگر این گزارش میالبته، . شد

اطاعت   ناراضی از سیاستهای رومیان، همراه با فتوحات شاهنشاه در شام بهمذهب یعقوبی و
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در شهر ایران کوچ داده شده   مورد نوازش شاهنشاه قرار گرفته بهدولت ایران درآمدند و

   .نوسازی در کنار تیسپون اسکان داده شدند

  روان روابط ایران با چین و هند در عهد انوشە. ۳

ایران در شرق تاجیکستان کنونی با چین، و در شرق بلوچستان پاکستان کنونی با هند و 

 از بهرام گور گفتیم مرز جنوبی ایران با سند در کنار سند همسایه بود، و چنانکه ضمن سخن

مرز . شود رود بود که اکنون رود سند نامیده می مرز شرقی با سند نیز مهران. کراچی کنونی بود

گاه با چین و هند  ایران ساسانی هیچ. ایران با هند نیز در غرب پنجابِ پاکستانِ کنونی بود

با این دو کشور در زمان ساسانی بسیار حسنه بوده و مشکل مرزی نداشته لذا روابط ایران 

ایرانیان . بوده استو پرسود بازرگانی و داد و ستد ایرانیان با این دوکشور همیشه بردوام 

. اند ایران نداشته اند، و چین و هند نیز چشم طمع به شان تجاوزطلب نبوده  دیرینه حکم سنِت به

روان، مسعودی در گزارش مختصری که  ر زمان انوشەدربارۀ روابط ایران با این دو کشور د

روان بوده باشد چنین   پادشاهی انوشەاوائل گرفته بوده و احتماال در ارتباط با نامه تاجشاید از 

   :نوشته است

از فغفور شاهِ چین، دارندۀ کاخ مروارید و گوهر، «: انوشروان نوشت پادشاه چنین به

کنند که  یان است و عود و کافور را سیراب میکه در کاخش دو جوی آب در جر کسی

که دختران هزار پادشاه در خدمِت اویند،  رسد، کسی مشام می بویشان تا دو فرسنگ به

و اسبی جواهرنشان …» برادرش خسرو انوشروان که هزار پیل در استبل دارد، به کسی

 سوار از زمردِ چشمان اسپ و سوار از یاقوت سرخ و دستۀ شمشیِر. برایش هدیه فرستاد

ئی از دیبای چینی که تصویر شاهنشاه که با تارهای زر بر  و پارچه. گوهر بود آمیخته به

دیبای الجوردی بافته بودند در حال نشسته در ایوانش برآن نقش شده بود و شاهنشاه 

. دست درکنارش ایستاده بودند در رخت و تاج شاهنشاهی بود و خدمتکاراِن بادزن به

ئی بود که موهای سرش سراسر تنش را  دست دوشیزه ه در یک جعبۀ زرین بهاین پارچ

  .درخشید پوشاند و از زیبائی می می

زمین و دارندۀ  های مشرق از پادشاه هند و کالنترِ استوانه«: و پادشاه هند به او نوشت

های یاقوت و گوهر، به برادرش شاه ایران، دارندۀ تاج و درفش،  کاخِ زرین و دروازه

و هزار من عود هندی برایش هدیه فرستاد که مثل موم در آتش » …خسرو انوشروان

زدند و نوشته در آن هویدا  زنند بر آن مهر می گونه که بر موم مهر می شد و آن ذوب می
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وجب و پر از گوهر، و ده من کافور شبیه  و جامی از یاقوت سرخ به قطر یک. شد می

هایش  وجب بود و مژه  ئی که اندامش هفت هپسته و بزرگتر از آن، و دوشیز

رسید و درخشش سفیدۀ چشمش چنان بود که انگار پرتو از میان  هایش می گونه به

نیز تخته . رسید زد، و گیسوانی داشت که به پشت پاهایش می پلکانش بیرون می

اش را بر روی کاغذی از شیرۀ  نامه. فرشهائی از پوست نهنگ که نرمتر از دیبا بود

  . نام کادی با آب زر نوشته بود رختی بهد

روان در سپاه و در آستانۀ یکی از لشکرکشیهایش بود نامۀ پادشاه تبت  و وقتی انوشە

از خاقان، پادشاه تبت و سرزمینهای مشرق در «: را دریافت کرد که نوشته بود

 نامِ شکوهمندش پادشاه کشور میانۀ اقالیِم همسایگی چین و هند، به برادر خوش

 را برایش هدیه فرستاد خیزد برمیو هدایای شگفتی که از زمین تبت …» هفتگانه

 فلزی و صد سپِر زراندود تبتی و چهار پوشِ گونه جفت و صدازجمله صد جوشن تبتی

  ١.هزار من مشک که در نافۀ آهوان بود

  روان فرمانِ انوشە تصرف کشور یمن به. ۳

گران  ر اوائل سدۀ ششم مسیحی تبلیغدر کشور یمن در آخرین حد جنوب عربستان د

 این سده بخشهائی ۀ نخسِتسریانی که از شام وارد یمن شده بودند فعالیت داشتند و در دوده

زمان مسکن  بخشهای مرکزی و شمالی آن کشور در آن. دین مسیح درآوردند از قبایل یمن را به

ودند، یا چنانکه در روایتهای دانیم آیا یهودانِ مهاجر ب قبایل یهودی حِمیر بود که ما نمی

عرب آمده است در آن اواخر یهود شده بودند، و یا از بومیانی بودند که داستانشان در تورات 

یی بوده  دانیم که دین یهود یک دین خالصاً قبیله را می ولی این). داستان ملکۀ سبا(آمده است 

در . توانسته آن دین را داشته باشد  نبوده نمیکه هرکه از قبایل عبری و از تبار اسحاق و یعقوب

آبهای دریای سرخ  ۀ ورودی بهالمندب که درواز ۀ بابهمسایگی جنوبی یمن و فراسوی تنگ

بود کشور حبشه قرار داشت که در اواخر سدۀ پنجم آئین مسیح را رسمیت بخشیده بود و با 

خطر  ِت قبایل حِمیَر را بهاز آنجا که گسترش آئین مسیح در یمن موقعی. پیمان بود دولت روم هم

داستان کشتار . افکنده بود، پادشاه حِمیر کوشید که از گسترِش این آئین جلوگیری کند

مورد اشاره قرار گرفته و به ) سورۀ بروج(شدگانِ شمال یمن توسط حِمیَریها در قرآن  مسیحی

. سوزاندند آتش مینفرین شده که مؤمنین را در »  اُخدود مرگ بر اصحاِب«حمیریها با عبارت 
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دخالت در امور یمن زد و  عنوان سرپرسِت دیِن مسیح دست به درنتیجه دولِت مسیحی حبشه به

زمان جنگهای  از آن. نیروهای حبشی در اواخر ربع اول سدۀ ششم آن کشور را اشغال کردند

ها این جنگ. شدۀ زیِر حمایت حبشیان و قبایل حِمیَر درگرفت درازمدتی بین قبایل مسیحی

اشغال سراسر یمن توسط حبشیها و برافتادنِ سلطنت  سرانجام تا نیمۀ دوم سدۀ ششم مسیحی به

کمک نیروها و کشتیهائی که  گوید که نجاشیِ حبشه به روایتهای عربی می. حِمیریها انجامید

  ١.یمن گسیل کرده یمن را گرفته بود امپراتور روم در اختیارش گذاشته بود سپاه به

در  که از برابر حبشیها گریخته بود یزن ذینام سیف   بهدان سلطنتی حِمیَرمردی از خان

 تقاضای دربار ایران از  توسط امیر حیرهایران پناهنده شد و حیره رفته به بهم ۵۷۰اواخر سال 

روان با   انوشەخسرو .پیمان رومیان کرد کشورش از اشغال مسیحیانِ هم آزادسازِیکمک برای 

پیمان دولت روم بیرون  رصت تصمیم گرفت که یمن را از دست حبشیاِن هماستفاده از این ف

شرق  المندب تنها راه دسترسی رومیان از راه دریا به بابۀ تنگ.  ایران درآوردۀبکشد و زیر ادار

المندب  شد که یمن را بگیرد ایران بر باب اگر ایران موفق می. شرق آسیا بود آفریقا و هند و 

توانست  کرد و می کت ناوگان بازرگانی رومیان در دریای سرخ را فلج میشد و حر مسلط می

حضور  یَزن را در تیسپون به او سیف ذی. اقتصاد روم بزند سنگینی بهۀ وسیله ضرب این به

تقاضای او جلسۀ مشورتی تشکیل داد، و بزرگان با پیشنهاد او برای  پذیرفت و برای پاسخ به

او گفت که تو شماری  یکی از بزرگان به اند که نوشته. دندیمن موافقت کر گسیل لشکر به

یاری این مرد بفرستی،  خواهی اعدام کنی، صالح آن است که آنها را به زندانی داری که می

اگر یمن را گرفتند سرزمینی بر قلمرو کشور افزوده شده است، و اگر کشته شدند هم همان است 

دستور داد که از زندانیان آمارگیری کنند، و معلوم شد پس . ای شان تصمیم گرفته که تو درباره

نام خورزاد   یکی از عموزادگانِ خودش بهفرماندهی به اینها را او. تن در زندانهایند ۸۰۰ که

  ٢.در هشت کشتی با ساز و برگ کامل گسیل کرد وِهرز پسِر نرسی پسر جاماسپ و ملقب به

یاد داریم که قباد سلطنت را  را از زمان قباد به بادپدربزرِگ این خورزاد و برادرِ قجاماسپ 

روان بود، ولی  این خورزاد وِهرز از بهدینان مزدکی بود و اکنون در زندان انوشە. از او گرفت

که سرباز  نیز  رازاد  پسرش انوشاو. زندان افتاده بوده است معلوم نیست که در چه زمانی به

   .زاد نیز مثل پدرش در زندان بوده است شاید انوش. دلیری بود با خود برد

نیرومندِ  مزاحماِناو هم از شر این :  با یک تیر دو نشانه زداقدامشروان با این  انوشە
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یزن پیش از آنکه ایرانیان در کرانۀ   فرستادگان سیف ذی.خالص شد و هم بر یمن دست یافت

داستان مقابلۀ حبشیان با . ندعدن فرود آمده باشند سران یمن را آماده برای شورش کرده بود

نویسد که وقتی ایرانیان از کشتیها پیاده شدند وهرز  طبری می. اند اختصار آورده ایرانیان را به

سپاهیان گفت که آنچه از رخت و اسباب با خودشان  دستور داد کشتیها را آتش زدند، و به

پادشاه حبشی . ایم  کشته شدن آمدهدریا بریزند؛ و گفت که ما برای پیروز شدن یا اند را به آورده

 ولی  زاد پسر وهرز در جنگ کشته شد؛ مقابلۀ آنها شتافت؛ انوش یمن نیز سپاهش را برداشته به

. گان تیرباران کردند   ایرانیان آنها را با پنجە«پیروزی ایرانیان انجامید؛ زیرا  فرجام جنگ به

حال؛ شاه حبشی یمن کشته شد، حبشیان هر  به١.»گان ندیده بودند  وقت پنجە یمنیها تا آن

عنوان  این ایرانیان نیز یمن را به. یزد سپرده شد سیف ذی کشتار و متواری شدند، و یمن به

زودی یک سپاه  بهشاهنشاه . تبعیدگاه اختیاری خویش برگزیده در یمن ماندگار شدند

سرایندگان . یرد تا حکومتی که تشکیل شده بود استحکام بگکردیمن گسیل  چهارهزاری به

خاطر آزادسازی یمن اشعاری سرودند که برخی از آنها بعدها وارد  عرب در ستایش ایرانیان به

 در ستایش ٢ازجمله، ابوالصلت ثقفی.  استبرای ماکتابهای تاریخ و ادبیات عرب شد و 

یمنیان را از و » اند سپیدرویانی که مرزبانان«و ) فرزندانِ آزادگان(»  االَحرار بنی«ایرانیاِن 

وهرز و «و » مانند است خسرو شاهنشاه که بی«ستمهای سیاهان حبشی رهاندند، و در ستایش 

خاطر شیواییش اغلب اهل تاریخ نقل  ئی سرود که به قصیده» سپاهیانش که مثیل ندارند

ِر گویند، نه چندتا پیالۀ شیِر شت افتخار به این می«: گوید او در آخر این قصیده می. اند کرده

   ٣.»شود  میپیشابکه خورده شد تبدیل به  آب که همین آمیخته به

،  سال دوام یافت۶۰ برای مدتو ۶۳۲ تا سال حکومتی که ایرانیان در یمن تشکیل دادند 

خواهی  تا آنکه یک مدعِی نبوت از خاندان کاهنان سنتی در یمن ظهور کرد و نهضت استقالل

   ٤.داردتانی راه افکند و داس و گسترش دین نوین به

حجاز  یمن و آزادسازی یمن مصادف بود با لشکرکشی حبشیان به  لشکرکشی ایرانیان به

                                                 
 .۴۴۸ /۱: طبری 1
اند، ولی امیه در آن زمان بچۀ کمسالی  الصلت نسبت داده یره این سروده را به امیه پسر ابواهل س 2

 .بوده، لذا درست آن است که این را پدرش در وصف سیف ذی یزن گفته تا از او انعام دریافت کند
 .۴۴۹/ ۱: طبری: برای این قصیده بنگر 3
 اکرم توسط ایرانیان اکرم بود، و چندماهی پس از درگذشت پیامبرمدعی نبوِت یمنی معاصر پیامبر  4

 .ام طلبانۀ ضدایرانیش داستانی دارد که من در کتاب دوم آورده یمن کشته شد و نهضت استقالل



۹۷۴  روان دادگر اَنوشە                                                                                                 شاهنشاهی ساسانی                                       

سال پادشاه حبشی  در این. های عرب حجاز و برچیدن بتخانهبرای تحمیل دین مسیح بر مردم 

اطاعت کشاند، مردم طائف که شهر بزرگ جنوب حجاز بود نیز  یمن قبایل جنوب حجاز را به

 قرار ایرانۀ نیروهای زمان بود که یمن مورد حمل میندر ه. دند، و او تا کنار مکه رفتتسلیم ش

مناسبت آنکه شاه حبشی   به وشد، شماری سال ی برای آغازحجاز این حادثه در تاریخ .گرفت

 در ١. نام گرفت)حجاز لشکر کشید سوار به سالی که پیل/ سال فیل(» عام الفیل« سوار پیل بود

 ۀ اهللا بودقصد انهدام کعبه که خان شد که وقتی حبشیانِ کافر به مردم مکه گفته میروایتهای 

ها  کنار مکه رسیدند، اهللا سپاهیانی از پرنده را از راه دریا برسرشان فرستاد و پرنده به

الصلت ثقفی که   ابیپسر اُمیّه ٢.هائی را برسر حبشیان افکنده آنها را تارومار کردند سنگریزه

  ئی ضمن یادآوری قدرِت  در سروده،ئل سدۀ هفتم مسیحی مدعِی نبوت در طائف بوددر اوا

.  از پرندگان ابابیل سخن گفت که سنگریزه برسر حبشیان افکندند و آنها را نابود کردند،اهللا

دستِ جبریل برای پیامبِر اکرم فرستاد  نیز در آغاز بعثِت رسولُ اهللا توسط وحی که بهٰى اهللا تعالی

  :تصریح کردچنین 

گمراهی نکشاند؟  داران چه کرد؟ آیا نیرنگشان را به آیا ندیدی که پروردگارت با پیل

] که[افکندند  آنها سنگهائی می به. بر سرشان فرستاد] بودند[ابابیل ] که[پرندگانی 

  ٣.ئی کرد شد و آنان را همانند کاهِ جویده. )سنگ یعنی کلوخ] (بود[از سِجیل 

  روان انی در زمان انوشەشکوه تمدن ایر. ۴

روان در سراسر کشور انجام گرفت ایران را تبدیل  فرمان انوشە مجموعه اصالحاتی که به

ترین کشور کل جهاِن روزگار کرد؛ و اصالحاتش چنان  ترین و پیشرفته به شکوهمندترین و مرفه

نوشیروان را باعث خشنودی ملت شد که تا امروز مردم روستاهای دورافتاده داستانهای عدل ا

روان داشت و عدالتی  شکوهی که ایران در دوران انوشە. کنند برای کودکانشان بازگویی می

روان برای مردم کشور آورد از ایران کشوری ساخت که از هر نظر شباهت به  که قوانین انوشە

  . دوران داریوش بزرگ داشت هرچند که در مقیاس کوچکتر از کشور داریوش بزرگ

روان بیانگر آن است که او نه تنها دارای تحصیالت عالیه بوده  اعی انوشەرفتار اجتم

گر  ومترقی  فکر و اصالح  او روشن. نسبی داشته استعلوم زمانه آشناییِ بلکه دربارۀ هرکدام از

                                                 
  .پیامبری رسید بعد بهسال  ۴۰سال محمد ابن عبداهللا ابن عبدالمطلب در مکه متولد شد، و  در این 1
 .۴۴۲ ۴۴۱/ ۱: طبری 2
 . قرآن است سورۀ فیل که اکنون در آخِر 3
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 ورانِ بزرگ ایرانی و دانشوسیلۀ  که به  گُوندشاپوردانشگاه شهر .معنای امروزین بوده است به

. گونه حمایت و کمک دربار برخوردار بود همه شد از انی و هندی اداره میسریانی و یون

  از بیزانت و یونان و مصر و سوریهحکمای سریانی و یونانی که از فشارهای متعصبان مسیحی

وسیلۀ شخص خسرو مورد نوازش واقع  شدند و به گریختند در ایران با آغوش باز پذیرفته می می

گشت و هرگاه و بیگاه برای  فرمان شاه فراهم می  شایستۀ آنها بهشدند، و امکانات زیست می

    .بیاموزدشدند تا شاه از اطالعات علمی آنها  شرکت در مجالس علمی خسرو فراخوانده می

کتابهای بسیاری در زمان . روان دوران نهضت بزرگ علمی و فرهنگی بود دوران انوشە

ها تألیف   و سیاست و کشورداری و دیگر زمینهشناسی او در طب و ریاضیات و تاریخ و کیهان

شد که بسیاری از آنها تا چندین سده پس از فتوحات اسالمی وجود داشتند؛ چنانکه مثالً در 

قرأت في «های سوم و چهارم هجری عبارتهائی همچون  تألیفات ایرانیان دوزبانه در سده

و » جاء فی خداینامه«و » للفُرسقرأت فی کتاب «و » قرأت فی کتاب التاج«، و »کتاب اآلیین

شماری از کتابهای . ئی از مطالب این کتابها بسیار آمده است امثال آنها همراه با ترجمۀ پاره

شاپور و دیگر مراکز علمی کشور   عرب توسط ایرانیان از دانشگاه جندی علمی که در حملۀ

بانه ترجمه شد، که گزارش گریزانده شده بود نیز در اوائل خالفت عباسی توسط ایرانیان دوز

وری  ابن قتیبه دین. ام آنها برای ما مانده است و من برخی از آنها را در کتاب چهارم آورده

» عیون االخبار«نامه را در   و خداینامه  و آئیننامه های بسیاری از کتابهای تاج ترجمۀ پاره

  :نویسد عنوان یک نمونه دربارۀ آئین دادرسی، می به. آورده است

قاضی باید قضاوت حق و عادالنه را بشناسد، قضاوت «: در کتاب آئین چنین خواندم

عادالنۀ غیر حق را بشناسد، قضاوت حق غیر عادالنه را بشناسد، با دقت و تدبیر به 

  ١.»سنجش بپردازد، از شبهه بپرهیزد

رانیان پیش از این گفتیم که شیوۀ ای. در تاریخ شاهنشاهان بود) کتاب شاهان(نامه  خدای

نمونۀ . کردند نگاری بود، و رخدادها را با وسواس بسیار ثبت می نگاری شیوۀ وقایع در تاریخ

نگاری را در نگارش داریوش بزرگ دیدیم که با چه دقتی با ذکر روز و ماه آورده  این وقایع

عدها این سنت را ب. نگاری مستنِد ایرانی از همان زمان برجا مانده بوده است سنت تاریخ. بود

توان در تألیفات  شیوه را می نمونۀ بارز این. ایرانیان دوزبانه در خالفت عباسی دنبال کردند

  . ایرانیانی همچون بالذری و طبری و ابوریحان بیرونی دید

در تألیفات تاریخی و سیاسی ایرانیاِن دو زبانۀ اواخر خالفت اموی و دو سدۀ نخستِ 
                                                 

 .۱۲۹ ۱۲۸/ ۱: عیون االخبار 1
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نامه و  نامه و خدای تاج: لیف عمدۀ زمان ساسانی استفاده شده استخالفت عباسی از سه تأ

نامه وجود داشته که یکی در سیاست و کشورداری  چند آئین). نامه یعنی کتاب(نامه  آئین

بوده، دیگری در باب جشنها و بزمها بوده، دیگری قانون مدنی بوده، دیگری در فنون 

هائی که  نشانی اینها را در گزیده. بط خارجی بودهداری و نبرد بوده، دیگری دربارۀ روا سالح

آورده است » عیون االَخبار«در کتاب ) اهل یکی از روستاهای همدان(وری  ابن قتیبه دین

» اخبارالطوال«جاحظ و » کتاب التاج«نگارها ازجمله در  در تألیفات عربی. توان دید می

ابوریحان بیرونی » آثار الباقیه«نی و وری و تاریخ طبری و تألیف حمزه اصفها ابوحنیفه دین

وری ترجمۀ دقیق  فقط ابن قتیبه دین. توان یافت نامه را می نامه و آئین هائی از متن تاج پاره

در . نوشته است» قرأت فی کتاب التاج«و » قرأت في اآلیین«متنها را آورده و در آغاز هر متنی 

  . فراوانی آمده است  نامه به ینهای آئ بخش تاریخ ساسانیِ شاهنامه فردوسی گزیده

 این را نیز یک تألیف سیاسِی خویشو جاحظ  (است» کتاب التاج«عربیش  که نامه تاج

های  های دربارهای ساسانی و عهدنامه ها و بخشنامه نامه ها و فرمان  حاوی نامه)نام داده است

 رسمی دولت ایران در  مجموعۀ اسنادنامه تاجیعنی . دولت ایران با کشورهای دیگر بوده است

ترجمۀ . شده است دوران ساسانی بوده و تا پایان دوران ساسانی بر مجلداتش افزوده می

توان  جاحظ می» کتاب التاج«ابن قتیبه و » عیون االخبار«نامه را در  ئی از تاج های گزیده پاره

  . اند استفاده کرده نامه تاجطبری و مسعودی و بیرونی و فردوسی نیز در موارد بسیاری از . دید

 ابن مقَفّع معروف به تور دادویَەنامه را روزبه  نامه و آئین نامه و خدای هائی از تاج پاره

عربها  در اواخر خالفت اموی و آغاز خالفت عباسی ترجمه کرد تا راه و رسم کشورداری را به

 با ١»االَدب الصغیر«و » االَدب الکبیر«نامهای  کتاب به عالوه، خودش نیز دو به. بیاموزد

   ٢.تألیف کرد تا راهنمای حکومتگران برای کشور داری باشدها  نامه از آئیناستفاده 

 عرب فراری داده و  آنچه از کتابهای بازمانده از دوران ساسانی که ایرانیان در حملۀ

 و مأمون برای شان در زمان هارون همت برمکیان و ایرانیانِ پرورده مخفی داشته بودند بعدها به

در اخترشناسی » زیج شهریار« ازجملۀ اینها ٣.عربی ترجمه شد  بهآکادمی علوم و فنون بغداد

                                                 
مثالً، . ما برگرداندند واژۀ ایرانی است که عربها با همان تلفظ و معنا گرفتند و سپس به» ادب «-1

گفتند، و اکنون در  می» ادبستان«ایرانیان به مرکز آموزش اخالقی و دینی و تعلیم قرائت و کتابت 
 . نای جدیدش دبستان گوئیممع

 .ئی از این دو کتاب در دست است و هنوز هم مرجع برای آموزش ادبیات عرب است  اکنون خالصه-2
و   تأسیس کرده بودند، ابتدا نامش دار الحکمه بود الرشید برمکیان در دوران هارون   که  این آکادمی    3
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سهل بود که علی ابن زیاد برای بیت الحکمه ترجمه کرد؛ کتابی دیگر در اخترشناسی که ابو

 و رستم«که اسحاق پسر یزید ترجمه کرد، کتاب » ختیارنامهب«پسر نوبخت ترجمه کرد، کتاب 

کارنامۀ «و » کارنامۀ اردشیر بابکان«که جبله ابن سالم ترجمه کرد، کتابهای » اسفندیار

حکمت «، کتاب »بهرام گور و مهرنرسی«که ابان الحقی ترجمه کرد، کتاب » روان انوشە

هائی از  درباب تربیت فرزندان، گزیده» فرخ کتاب زادان«در اخالق و سیاست، » مؤبدان مؤبد

های اردشیر  یکی از اینها بخشنامه: رکدام همچون یک کتاب جداگانه ترجمه شدنامه که ه تاج

ترجمه کرد، دیگر دستورالعملهای اردشیر » عهد اردشیر«بابکان بود که بالذری با عنوان 

 گزیده شده بود و در دو کتاب برای نامه تاجروان بود که از  بابکان و دستورالعملهای انوشە

که ظاهراً توسط مزدکیان دربارۀ » نامه مزدک«کتابی نیز با عنوان . بیت الحکمه ترجمه شد

زندگی و شخصیت مزدک نوشته شده بوده در زمان هارون و برمکیان توسط ابان الحقی 

جز نامش هیچ اثری از آن  اما این کتاب بسیار مهم چنان مهجور ماند که به. عربی ترجمه شد به

  .در تألیفات عربی برای ما نمانده است

 تألیف کرده بوده که متن آن برای ما نمانده و  در سیاسِت کشورداریبزرگمهر نیز کتابی

نگار  آمیزش را ایرانیاِن دوزبانۀ عربی هائی از سخنان حکمت ترجمه نیز نشده است ولی گزیده

در تألیفاتشان ) بزرگمهر چنین گفت(» قال بزرجمهر«با عبارت  وری ازجمله ابن قتیبه دین

روان گفت که  انوشە  به روزی در مجلسضمن یادآوریِ اینکه بزرگمهر فردوسی. اند آورده

 را بزرگمهر سخنان آموزندۀئی از   پارهام تا راهنمای اکنون و آیندگان باشد، کتابی تألیف کرده

  :است  آوردهچنینروان  پرسشهای انوشە در پاسخ به

 روز بنشـــــــست شـــــــادکیـــــــدار  ن جهـــــــا

 چهـــــر گفـــــت خنـــــدان و بگـــــشادســـــخن

ــ بپـــــــر از کهتـــــــران« کـــــــه خـــــــسرو دیســـــ

سـت  ا تـر  ن کس که دانا   آ« گفت ک  نیچن

ــدام« ــت اکــ ــدو ســ ــا بــ ــت » دانــ ــاه گفــ  شــ

ویــ مــان د  ن کــو بــه فــر   آ« گفــت ک نیچنــ 

ــه ن ده ــم بـــ ــرمن هـــ ــ انـــــد اهـــ ری شـــــیرویـــ

ــ چویــــده د« کــــه خــــسرو ســــید بپــــر ستیــ

رگــــــــــــان داننــــــــــــده را بــــــــــــار داد  بــــــــــــز

 بــــــــــوزرجمهر ه تخــــــــــت بنشــــــــــستبــــــــــِر

ــ ــارا  هکــــ ــ شــــــد انــــــد  بــــ  »؟ مهتــــــرانۀشیــــ

 »ســــــت اتــــــر انــــــا  هــــــر آرزو بــــــر تــــــوبــــــه

ــوکـــــه«  »د مـــــرد را در نهفـــــت دانـــــش بـــ

ــ  خــــــــــدهــــــــــانی از راه گنپــــــــــردازد  ویــــــــ

 »ریــــــ آرنــــــد جــــــان و خــــــرد را بــــــه زکــــــه

ــز ــکـ ــا شان ایـ ــرد را ببـ ــ  خـ ــردیـ ــ  گـ  »؟ستیـ

                                                                                                                               
 ) خانـۀ دانـش   (»کـده  دانـش « ایرانـیِ   ردو ترجمـۀ عبـارتِ    در زمان مأمون نامش بیت الحکمـه شـد، و هـ           

 . سخن خواهیم داشتو خدمات بزرگ تمدنیِ آن بیت الحکمهدر کتاب چهارم دربارۀ . بود
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ازیــــــــآز و ن« داد پاســــــــخ کــــــــه  نیچنــــــــ
نیسـت و کـ    ا  ست و ننـگ   ا   خشم و رشگ   دگر

 نــــــدارد ســــــپاس آنــــــک از کــــــسدهــــــم

ــدو ــت بـ ــ« گفـ ــز  ناز ایـ ــا گـ ــوم ده بـ ــد  شـ نـ

ــ ــه  نیچنـــ ــخ بـــ ــسرو داد پاســـ ــه خـــ آز« کـــ

ــه ــدی او را نبکــــــــ ــشنود اننــــــــ ــ خــــــــ چیــــــــ

 او را ز انــــــــــــدوه و درده آنکــــــــــــازیــــــــــــن

 رشـگ  ویـ  د خـسروا  ی بگـذر  نچو زای 

ــر ــ ننــــــگ ددگــــ ــویویــــ ــت  بــــ ــا ســــ زید بــــ

 پـــر خـــشم و جـــوشســـت انی کـــویـــ ددگـــر

ــر  ا آرد بـــــرشی بخـــــشانـــــه ــه مهـــ و بـــــر نـــ

 جـــــز دروغین کـــــه اوچـــــ آن ســـــخن دگـــــر

ــا ــ  ســــــخننــــــد بمــــ ــ دی و دو رونیچــــ ویــــ

ــانیــــــــم  و جنــــــــگ آوردنی دو تــــــــن کــــــ

ــ ددگــــــر ســــــپاس  دانــــــش و نــــــای بــــــویــــ

ــزبــه ــ  و شــرم انــد ی او راکیــد  ن ســت یک

اری پــــــــس شــــــــهر دیســــــــ  دانــــــــا بپــــــــر ز

ــه ــه داد بـ ــده چـ ــانیســـت گه ا بنـ ــدهـ وی خـ

ــ ــ  نیچنــــ ــه دســــــت خِــــ ــخ کــــ رد داد پاســــ

ــرد ــان تــــــــ خــــــ ــاد جــــــ ــونو  بــــــ را رهنمــــــ

ســــت اشــــن جــــو خــــرد وانیــــ دری شمــــشز

ــذ ــته گــــــ ــ ســــــــخن شــــــ ــردادیــــــ  دارد خــــــ

ــ خـــــود بـــــووگـــــر می خـــــمی خـــــوانهد آنکـــ

ــان ــو جهـ ــر دل ن خـــوش بـ ــد بـ ــوکیـ ی خـ

 کنــــــــونمی گــــــــونــــــــدهی  بــــــــایهاســــــــخن

دواریـــــــــــدمنـــــــــــد و ام  خـــــــــــرشهیـــــــــــهم

ــندین ــد  شدیـــــ ــار بـــــ ــ از کـــــ ــانکیـــــ  زمـــــ

ــر ــنج    دگــ ــه گــ ــد بــ ــشنود باشــ ــه خــ ــر کــ  هــ

 بـــــــا زور و گـــــــردن فـــــــراز   نـــــــد ویـــــــ ددو

ــخن ــین ســـ ــاک دی و دو روچـــ ــ و ناپـــ  نیـــ

 » شــناسزدانیــ ستیــ و هــم نی،کــینه بــ

ــدام ــریمِن ســــــــت اکــــــ ــداهــــــ  »؟ زورمنــــــ

ــ دســــــــتمگاره  ســــــــاز ریــــــــد د بــــــــویویــــــ

 چیشــــــــد بــــــــس  بــــــــاشی در فــــــــزونهمــــــــه

ــ ــور بیهمــــــ ــدی کــــــ ــساره زرد ننــــــ  و رخــــــ

ــی ــدیکـــ ــوی دردمنـــ ــ بـــ ــزید بـــ شـــــگ   پـــ

 زیــــــ ت بــــــه بــــــد کــــــرده چنگــــــالْشهیــــــهم

 هـــــــوش  خـــــــشمبـــــــد گـــــــِه  مـــــــردم بتـــــــاز

 پـــــــر آژنـــــــگ چهـــــــر   یویـــــــ ددژآگـــــــاه

ــر،انــــــد نــــــد ــا فــــــروغ    نــــ انــــــد ســــــخن بــــ

ــر ــ بـــــ ــدهیـــــ ــانی گمی دل از بـــــ ــدهـــــ  وی خـــــ

ــو ــد بکـــــ ــه پشـــــ ــتگی کـــــ ــشکیوســـــ رد  بـــــ

 شــــــناس یکــــــی خردمنــــــد و نشــــــد نبــــــا

 »سـت  یکـ ی هـر دو     کیـ  چشمش بد و ن    به

ــه ــون د« کـــ ــچـــ ــارزار  ویـــ ــا دل کنـــــد کـــ  بـــ

ــوکــــه ــار کــ ــتــــه کنــــد دســــت د   از کــ  »؟ویــ

ــردار ز ــر کـــــــــ ــان اهـــــــــ ــذرد یمنـــــــــ  بگـــــــــ

 انـــــدرون شیســـــت پـــــ ا درازی راهـــــکـــــه

ــن  دل ــده زو روشــــ ــان داننــــ ــت  ا و جــــ ســــ

 پـــــــــرورد ی دانـــــــــش روان را همـــــــــبـــــــــه

 می بــــــــویــــــــ بــــــــا او نــــــــدارد دل از دکــــــــه

 ی آرزورد درِ بــــــــــــــــه گِــــــــــــــــنگــــــــــــــــردد

ــه ــاد کــــ ــه شــــ ــون  ی دل را بــــ ــود رهنمــــ  بــــ

 روزگـــــــــــار ِی جـــــــــــز از شـــــــــــادنـــــــــــدینب

 کمــــــــــان ردیــــــــــ نگردیــــــــــ راســــــــــت گرِه

 تــــــــنش را بــــــــه رنــــــــج اردیــــــــ ن،دآز هنــــــــ
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ــرد یکـــــــس ــه گـــــــنج و درم ننگـــــ ــو بـــــ  کـــــ

ــ مـــــــان    فـــــــر ز  نگـــــــردد ســــــــرش زدانیـــــ

ــر ــبـــ ــشن ایـــ ــســـــت پره اان همنـــ ــ نزیـــ زیـــ

ســـت شـــاه  ا ده کـــدامنیـــز« گفـــت بـــدو

راه خـــــــــرد« داد پاســـــــــخ کـــــــــه نیچنـــــــــ

ــان ــوی نی خــــوهمــ ــ  کــ ــردم بِــ یدو کــــه مــ

ــوز ــون ایــــ ــر  گــــ ــو هــــ ــِر ان گــــ ــتوارهــــ  اســــ

ــ امشان ایـــــــوز  آهـــــــسته تـــــــرســـــــت ادیـــــ

ــوز ــوهران آز دن ایــــ ــ گــــ ــه رنــــــج دمیــــ  بــــ

ههـــــا چـــــه بِـــــ از هنـــــر« گفـــــت شـــــاه بـــــدو

و ز راهک اهـــــر« داد پاســـــخ کـــــه نیچنـــــ

 همـــــــه کـــــــام و نـــــــامیتـــــــیگ ز بـــــــد ایـــــــب

ــ ــامدیبپرســـــــــ ــردار   ازو نـــــــــ ــو«بـــــــــ گـــــــــ

 داد پاســــــــــخ بــــــــــه آواز نــــــــــرمنیچنــــــــــ

ــز« ــ فــ ــویونــ ــ  نجــ ــردیــ ــ بــ ــرد ن ایــ ــر خــ  بــ

ــر وز ــا بپــــــ ــ  آن پــــــــس ز دانــــــ  مــــــــهدیســــــ

ــ ســـت ادانـــش بـــه« داد پاســـخ کـــه نیچنـ

 بــــــه گــــــنج آزد نــــــه ی دانــــــا بلنــــــد کــــــه

ــ نز ــصمش بپــــــر یرویــــ ــ  خــــ  شــــــاهدیســــ

کــــــردار بــــــد « داد پاســــــخ کــــــه  نیچنــــــ

ــر ز ــا بپـــــــ ــ  دانـــــــ ــر پـــــــــس دادیســـــــ دگـــــــ

 داد پاســـــــــخ بـــــــــدو رهنمـــــــــوننیچنـــــــــ

ســت و ســست   هنــر زار و خــوار ی بــگهــر

ستیـــجـــان را زدودن بـــه چ« گفـــت بـــدو

ســـر بـــه ســـر  « او گفـــت » کنـــونمیبگـــو«

ــرد ــت ا خــــ ــرد را خلعــــ ــ مــــ ــت یزدیــــ   ســــ

  

ــه ــ روزِهمـــــــ ــر خوشـــــــ  بگـــــــــذرد ی او بـــــــ

 هـــــم گـــــوهرش  ستیـــــ نی بـــــدسرشـــــت

 »زیــــ بــــه چزدانیــــوشــــد او راه   نفــــرکــــه

 » راهنـــــــدهی هـــــــا نمـــــــا ییکـــــــوی نیســـــــو

 » گمــــــان بگــــــذرد ی بــــــی هــــــر دانــــــش ز

 ی رولـــــــه بـــــــا آبِ  همـــــــه ســـــــانـــــــد بمـــــــا

ــ  دخـــــــــشندی  تـــــــــِن   از روزگـــــــــار  دمیـــــــ

ــر ــوده بــــ ــا آســــ ــ  از رنــــــج و شــــ  تــــــر ستهیــــ

ــه ــ کـــ ــواره ســـ ــ نیری همـــ ــد ایـــ ــنجبـــ  » ز گـــ

ــه ــو  کـــ ــرد جـــ ــدو مـــ ــردد بـــ ــدهی  گـــ ــنـــ  »ه مِـــ

 گنـــــــاه ی بـــــــید بـــــــا تنـــــــ بـــــــو،نگـــــــردد

 »جـــــــــام و آرام و کـــــــــام  انجـــــــــام فـــــــــراز

 »؟شرویــــــپد  بــــــونی ده کــــــدامن ایــــــکــــــز

 دانـــــــش بـــــــه گفتـــــــار گـــــــرم  یهاســـــــخن

 » گمــــــان بــــــر هنــــــر بگــــــذردی بــــــخــــــرد

ــه ــِگ« کـ ــدام فرهنـ ــردم کـ ــه  ا مـ  »؟ســـت بـ

ــر ــه  دمنـــد خـ ــر مـ ــان بـ ــر جهـ ــود بـ ســـت  ا خـ

ــن ــوتــــــــ  » را دور دارد ز رنــــــــــجشی خــــــــ

 » دســتگاهی همــیست خــواه چــون جــکــه

ــو  » خــــــــصم روشــــــــن روان و خــــــــرد دبــــــ

 »؟ گهـــــریـــــاد فرهنـــــگ بهتـــــر بـــــو« کـــــه

ــه ــر« کــ ــد   فــ ــوهنــــگ باشــ ــزون   ز گــ ــر فــ هــ

ــا  فــــربــــه درســــت  شــــد روان تــــن هنــــگ بــ

ــر ــا هنـ ــه چ  یهـ ــتودن بـ ــن را سـ ــ تـ  »؟ستیـ

ــر ــ اگــــــ ــ گادیــــــ ــه در  یریــــــ ــه در بــــــ  همــــــ

  »ســت ی دورســت و دور از بــد شهیــ  انــدز

  

 بعض «هائی آورده است، و از آنها فقط با نام  از برخی کتابهای دیگر نیز ابن قتیبه پاره
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  .ارجاعِ او به این کتابها نیز بسیار است. کند یاد می) انیانیکی از کتابهای ایر(» کُتب العجم

روان تألیف شده بوده  در زمینۀ دستور زبان و بالغت نیز کتابهای متعددی در زمان انوشە

یاد کرده که خودش در اوائِل سدۀ سوم هجری دیده، و » کاروند«جاحظ از کتاب . است

  : نویسد او می. رفته است  میشمار مهمترین مرجع زبان و ادبیات ایرانی به

هرکس عالقه دارد که در فنون بالغت کسب مهارت کند و واژگان غریب بیاموزد و در 

  1.زبانْ تبحر یابد کتاب کاروند را مطالعه کند

ویژه  بهبود که در اوائل خالفت عباسی سرمشق ایرانیان دوزبانه » کاروند«همین کتاب 

صرف (برای تألیف دستور زبان عربی  و خلیل فراهیدی) سیبویه: عربی به(بویە پارسی  سیب

  . شد) و نحو و عِلم اللغه

در ادبیات داستانی نیز چندین کتاب تألیف شده بوده که شماری از آنها را ایرانیان 

 و» گشنسب مهرآزاد«مثالً کتابهای داستانِی . دوزبانه در زمان هارون و مأمون ترجمه کردند

هزار «کتاب . عربی برگرداند علی ابن عبید ریحانی به را» ایی دلروشن« و» لهراسپ کی«

شب درآمد نیز از یادگارهای دوران  صورت کتاِب هزار و یک که با دستکاریهائی به» داستان

عربی  نیز ازجمله کتابهای داستانی بود که به» دارا و بت زرین«کتاب . ساسانی بوده است

های سدۀ پنجم هجری با متن   دوران ساسانی که تا نیمه یکی از کتابهای داستانی٢.ترجمه شد

توسط » ویس و رامین«پهلوی در دست بوده کتابی است که در زمان سلجوقیان با عنوان 

نظم کشانده شد، و سرمشقی برای سرودن  پارسی رایج زمان به فخرالدین اسعد گرگانی به

یرین را نیز نظامی ادعا کرده کتاب خسرو و ش. کتاب خسرو و شیرین توسط نظامی گنجوی شد

که در «(که از متن کتابی استفاده کرده که نزد کسی در شهر بردع محفوظ مانده بوده است 

شود که در پایان  ، و معلوم می)»مرا این گنجنامه گشت معلوم« و »بردع سوادش بود موقوف

   .دوران ساسانی تألیف شده بوده است

                                                 
   .۵ / ۳: البیان والتبیین 1
های سوم و  سدهمن در کتاب چهارم، ضمن سخن از نهضت فرهنگی و علمیِ ایرانیانِ دوزبانه در  2

 توسط ایرانیان به زبان عربی ترجمه شد سخن خواهم داشت و با م هجری، دربارۀ کتابهائی کهچهار
همانجا خواهیم دید که میراث . شماری از این کتابها و مترجمان پرکارشان آشنا خواهیم شد

فرهنگی ایرانیان که در حملۀ عرب ویران شده بود را ایرانیانِ دوزبانه در اواخر دوران اموی و دو 
ده کردند؛ و در کتاب پنجم خواهیم دید که نابودکنندگان میراث سدۀ نخستینِ خالفت عباسی زن

فرهنگی ایرانیان نه عربها بلکه ترکان بودند، و آنچه از این میراث از دستبرد ترکان مغول رهیده 
 .فتوای فقهای بزرگواِر آمده از لبنان و عراق نابود کرده شد بود در زمان ترکان قزلباش صفوی و به
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خنیاگری میان  شرفت بسیار زیادی کرد و در اینروان هنرها پی زمان خسرو انوشە در

 شادزیستی بخشی از تعالیم دین ایرانی بود، و مزدک .شد از مقام خاصی برخوردار )موسیقی(

این امر  روان نیز به انوشە. ها و تعالیمش بیش از پیش بر این امر تأکید کرده بود در نوشته

از لوازم اساسیِ ) موزیک و آواز و رقص(ی بزم باده و خنیاگر .نهاد اهمیت بسیار زیادی می

فردوسی در شاهنامه در دهها مناسبت ضمن یادآوریِ بزم شاهنشاهان و . شادزیستی است

مثال ضمن سخن از . آرائی کرده است گساری و بزم بزرگانِ ایران تشویق به شادزیستی و می

یشه کن و بکوش که خدا را کند که راستی پ خوانندۀ شاهنامه توصیه می روان به بزمهای انوشە

  :از خویشتن خشنود سازی، و شادزیستی و باده و خنیاگری را گناه مپندار و از آن دوری مکن

  راســــــــتی ز امگــــــــردان ســــــــر از دیــــــــن و

ــی زرد خــــــواه     ــام مــــ ــست جــــ ــرت هــــ   گــــ

ــن     ــستی مکــ ــوی و ســ ــرب جــ ــشاط و طــ   نــ

  

 ــدای آور ــشم خـــــــ ــه خـــــــ ــتی دکـــــــ   کاســـــــ

ــر  ــه دل خـــــ ــدان از  بـــــ   گنـــــــاه مـــــــی را مـــــ

ــز ــز  گــــــــ ــرداز مغــــــــ ــه مپــــــــ ــخنافــــــــ    ســــــــ

  

 مردم شادیکشور آورد تا وسائل   را از هندوستان بهلولیانها،  اگر بهرام گور، بنابر افسانه

روان هنرمندان و موسیقیدانان  ، خسرو انوشە و باعث گسترش هنر مردمی شوندرا فراهم آورند

وجود  زمان سابقه نداشت در کشور به را در کنف حمایت گرفت و یک هنر اشرافی که تا آن

 تذهیب و هنرهای نقاشی و. مانند رسید شکوه بی به در دربار خسرو پرویز بعد از اوکه ورد آ

نضج بیشتر  اوج رسید سپس در زمان خسرو پرویز به روان به انوشەخسرو سازی در زمان  پیکره

  در جهانها آثار شکوهمندی در ایران آفریده شد که در نوع خود دست یافت، و در این زمینه

یک آرشیو بزرگ سلطنتی در ) نزدیکی کازرون( شاپور  که درنویسد میاستخری .  بودهمتا بی

شاهنشاهان ساسانی با شرح کاملی از  های گوناگون هریک از کوهستان دائر بوده که پیکره

دانیم که این غار در زمان  ما نمی. شده است کارنامۀ هرکدام از آنها در آن نگهداری می

ایران و  توانیم چنین تصور کنیم که پس از حملۀ عربها به ه، ولی میساسانیان چه وضعی داشت

آرشیو سلطنتی استخر را  بخشی از دست آنها، ایرانیان تخریب عناصر مادی تمدن ایرانی به

ی آنچه استخر. دور بماند اند تا از دستبرد عربها به این مکان منتقل کرده نهان داشته بوده به

ودیعه   هنری بوده که در آن غار بههای ساختهمجموعۀ عظیمی از ثار بقایای آچشم خود دیده  به

 تنها قطعۀ بازمانده از این آثار برای ما که از دستبرد ترکان در زمان .نهاده شده بوده است

  .شکسته از شاپور دوم است یک مجسمۀ نیم دور مانده است بعد به سلجوقی به

تیسپون در زمان . شه به تیسپون منتقل شدروان برای همی پایتخت ایران در زمان انوشە
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اش سخن  تر درباره ترین شهر جهان بود، و پائین زیباترین و شکوهمندترین و مرفه روان  انوشە

روان در مراسم باِر عام در ایوانِ کاخ بر تخت  نویسد که انوشە طبری می. خواهیم داشت

آن را نداشت که بر روی سرش چونکه سنگین بود و سرش تحملِ نشست، تاجِ شاهنشاهی  می

نشست چنان  با زنجیری از سقف ایوان آویخته بود، و او وقتی در زیر تاج می گذاشته شود

میان تخت سلطنت و جایگاه بزرگانی که برای باریابی . بود که تاج بر سرش گذاشته است

کنار زده  نشست پرده به آمده بودند پرده کشیده بود، و پس از آنکه شاهنشاه بر تخت می

آنها   چنان بود که همینکه چشم حاضران بهشاهنشاهیشد، و شکوه تخت و تاج و رخت  می

نامه دربارۀ ترتیبات بارگاه   مؤلف پارس١.نهادند افتاد از هیبتش سر فرد آورده بر زمین می می

  :روان چنین نوشته است خسرو انوشە

ست راسِت تخِت او کرسِی زر نهاده و درجملۀ آئیِن بارگاهِ اَنوشروان آن بود که از د

کرسی یکی  و از این سه. های زر نهاده بود بود؛ و از دست چپ و پس همچنین کرسی

دیگر جای ملِک خزر  جای ملِِک چین بودے و دیگر جای ملِِک روم بودے و سه

و همه ساله این سه . ها نشستندے بودے، که چون به بارگاه او آمدندے بر این کرسی

و . نهاده بودے بر نداشتندے، و جز این سه کس دیگری برآن نیارستے نشستنکرسی 

و فروتر از آن کرسِی مؤبدِ . در پیِش تخت کرسِی زر بودے که بزرگمهر برآن نشستے

و جای هریک . و زیرتر از آن چند کرسی ازبهرِ مرزبانان و بزرگان. مؤبدان بودے

و چون خسرو بر . یگری نتوانستے کردکس منازعِت د ترتیب معین بودے که هیچ به

  ٢.یکی خشم گرفتے کرسِی او از آن ایوان برداشتندے

آمده نامه مربوط به آدابِ بزم  در آئیندربارۀ بزمهای شاهنشاه نیز گزارشهای بسیاری 

جاحظ در گزارشی که به . بوده که بعدها توسط ایرانیاِن دوزبانه وارد تألیفات عربی شده است

روان بوده،  دوران انوشە دهد ولی معلوم است که مربوط به بابکان نسبت میزمان اردشیر 

دورتر از )  متر۵(نویسد که سپهبدان و شاهزادگانْ جایگاهشان در مجلس شاهنشاه ده ذرع  می

مرتبۀ دوم در نشست ازآنِ اشراف و اهل دانش و صنعتگران و بازرگانان بود که در . پرده بود

اینها کسانی بودند که شاهنشاه از آنها دربارۀ مسائل . نشستند ۀ اول میفاصلۀ ده ذرع از طبق

آفرینان و  پس از اینها در فاصلۀ ده ذرعِی اینها دستۀ شادی. کرد گوناگون نظرخواهی می

نوازندگان و خوانندگان و خنیاگران نیز جایگاهشان . نشستند گویان و خندانندگان می لطیفه

                                                 
 .۴۴۵/ ۱: طبری 1
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هنگام خنیاگری، نوازنده  به. شد نامیده می» باش خرم«بزم سرپرست . در همین طبقه بود

تا وقتی که . نواخت خواند نوازنده می آهنگی که خواننده می کرد و به خواننده را همراهی می

شاهنشاه در بزم حضور داشت جز ماهرترین نوازندگان و ماهرترین خوانندگان اجازۀ نواختن و 

 که شاهنشاه چندان بنوشد که سرخوشی در او هویدا خواندن نداشتند، ولی گاه ممکن بود

نوازندگان طبقۀ دوم یا سوم دستور بدهد که با خوانندگان ممتاز و برجسته همراهی  گردد، و به

دانستند که این فرمان را شاهنشاه در مستی صادر  کردند، زیرا می کنند؛ ولی آنها خودداری می

خود آید از آنها ابراز خشنودی خواهد  نند وقتی بهکرده است، و اگر آنها دستورش را اجرا نک

 دو نوجوان در مجلس بزم حضور داشتند که کلیۀ سخنان شاهنشاه با ندیمان در حال .کرد

ها برای شاهشاه خوانده  بامداد روز دیگر نوشته. کردند مستی و سرخوشی را یادداشت می

کیفر «: گفت و سر زده بوده میشد که خطائی لفظی از ا چنانچه شاهنشاه متوجه می. شد می

  ١.»خطایم آن است که امروز غذایم نان جوین و پنیر باشد

گفتیم که او مقرر کرده بود که دو روز در  ضمن سخن از اردشیر بابکانپیش از این 

رسد که این رسم تا پایان دوران ساسانی ادامه داشته  نظر می به. هفته روزهای بزمِ شادی باشد

بزم باده  روز به روزی یک نویسد که رسم شاهان ایران چنان بود که هر سه جاحظ می. است

 پس آن دو روزی که گفتیم اردشیر بابکان برای شادی مقرر کرده بوده یکی وسط ٢.نشستند می

دربار شاهنشاه نداشته بلکه رسمی  این رسم اختصاص به. هفته و یکی آخر هفته بوده است

اند؛ زیرا شادزیستی نیز در  کرده ب توان و امکاناتشان اجرا میحس بوده که همۀ مردم یران به

شده؛ لذا برگزاری بزم شادی جزو عباداِت خداپسند بوده و  دین ایرانی عبادت شمرده می

  .اند کرده مردم کشور این رسم را مراعات می

جاحظ دربارۀ رسم تبادل هدایا در جشنهای نوروز و مهرگان گزارش نسبةً مفصلی آورده 

  :نویسد جا می او در یک. است

روز در نوروز برای بار عام  روز در مهرگان و یک رسم پادشاه چنان بود که یک

مردم از بزرگ و کوچک و اشراف و عوام اجازه داشتند  در این دو روز کلیۀ. نشست می

داد که بانگ  شاه چندروز پیش از این روز دستور می. که در بار عام شرکت کنند

کرد، دیگری  یکی شکایتش را آماده می. روز آماده شوند مردم برای ایندردهند تا 

کرد که شکایت  نوشت، دیگری که با یکی اختالفی داشت اگر فکر می دادخواهی می

                                                 
 .۱۱۴ ۱۱۰: کتاب التاج 1
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داد  شاه به مؤبد دستور می. رسید به عرض شاه خواهد رسید با شاکیش به مصالحه می

کس مانع ورود کسی  م بگمارد تا هیچکه افراد مورد اعتماد را بر در ورودی محل بار عا

دستور شاه بانگ  و به. به محل نشود، و همه بتوانند که عرایضان را به شاه برسانند

هرکه مانع دادخواهی کسی شود از خدا نافرمانی کرده و دستور «شد که  درداده می

و شاه خدا  و هرکه از خدا نافرمانی کند مثل آن است که به. شاه را نادیده گرفته است

    ١.»اعالن جنگ داده باشد

فراخور حال خودش  نویسد که رسم بود که در جشنهای نوروز و مهرگان هرکس به و می

گرفتند، نوع هدیه و نام و نشان  ئی هدایا را تحویل می مأموران ویژه. ئی برای شاه بفرستد هدیه

رکدام از هدایا، چه پربها داد که در مقابل ه کردند، سپس شاه دستور می برنده را ثبت می هدیه

ممکن بود . فرستنده فرستاده شود بها، هدیۀ متقابل برای هدیه و ارجمند بود و چه اندک و کم

که یکی که تنگدست بود فقط یک ترنجی برای شاه بفرستد؛ و برای این نیز هدیۀ درخورِ 

لباس در همچین رسم شاه و حاکمان محلی آن بود که هرچه . شد هدیۀ خودش فرستاده می

کردند، و هرچه لباس در تابستان  زمستان پوشیده بودند در نوروز در میان مردم تقسیم می

  ٢.کردند پوشیده بودند در مهرگان در میان مردم تقسیم می

آمد، چنانکه مثالً مرزهای  نویسد که در مواردی که مشکلی برای کشور پیش می نیز می

عادت شاهان ایران چنان بود که به هنگام ناهار و کشور مورد تعرض دشمن قرار گرفته باشد، 

نهادند، و شاهنشاه  کشیدند و نان و نمک و سرکه و سبزی بر سفر می های ساده می شام سفره

خوردند، سپس  کرد؛ شاه و اینها اندکی می مؤبد و سپهبِد سپهبدان را دعوت می مؤبدان

) رغ و شکر در روغن سرخ کرده شده بودنوعی شیرینی ساده که با خمیر و زردۀ تخم م(آورد  بزم

 با مشکل هخوردند، و پس از آن دربارۀ راههای مقابل آوردند، و هرکدام یک لقمه از آن می می

کلی برطرف نشده بود حال شاه و بزرگان کشور  تا وقتی که مشکل به. نشستند بحث می کشور به

شد، و کلیۀ بزرگان کشور   داده میشد بار عام پس از آنکه مشکل برطرف می. بر این منوال بود

شد که  رعایا نیز اجازه داده می روز به در این. گفتند او تبریک می رسیدند و به حضور شاه می به

برای بزرگان . درگاه خدا در مراسم بار عام حاضر شوند برای عرض تبریک و شکرگزاری به

نشست،  خود شاه با بزرگان می. دش های ویژه کشیده می های ویژه و برای رعایا نیز سفره سفره

افروزان و خنیاگران  شد بزم چون غذا خورده می. شد فرماندار در جمع رعایا حاضر می و بزرگ
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جشن  آفریدند، و همۀ حاضران به کردند و شادی می افروزی می و هنرپیشگان با هنرهایشان بزم

عمت آن است که اثرش در شکر ن«: گفتند کردند، و می پرداختند و شکرگزاری می و شادی می

   ١.»انسان هویدا باشد

مفهوم این گزارش آن است که چنین جشنی در سراسر کشور توسط شهریاران و حاکمان 

شکرانۀ آنکه خطر از سر کشور مرتفع شده است جشن همگانی برپا  شد و به محلی برگزار می

جمعی  افشانی دسته اصوالً عبادت ایرانیان جز جشِن شادی و پایکوبی و دست. گردید می

ئی در کنار آذرگاه وجود داشته  ئی، از شهر و روستا، مکان ویژه در کنار هر آبادی. نبوده است

 و مردم آبادی در روزهای خاصی زن و مرد و بزرگ و ٢بوده؛» چە میلَە«که ظاهراً نامش 

اند  نواخته  ساز میوعنوان مراسم عمدۀ عبادی جشن برپا داشته  اند و به رفته آنجا می کوچک به

شاید آن گزارشهای  .اند کرده کوبی می افشانی و پای و دستاند  خوانده و غزل و سرود می

نوشند که مسِت مست  گوید ایرانیان فقط در روز خاصی چندان باده می یونانیان باستان که می

که در شوند مربوط به چنین جشنهائی و همچنین جشنهای نوروز و مهرگان و سده باشد  می

مردۀ بازمانده  جان و نیم  آخرین نمونۀ بی.شده است فضای باز و دور از شهر و روستا برگزار می

  . شود نامیده می» در به سیزده«از این جشنها همان است که اکنون 

 ی اشرافیبازیها  به عالوه بر ورزشهای رزمی که خاص همۀ بزرگان کشور بودروان انوشە

 . استبازی بوده ترین بازیهای او شطرنج و نرد و چوگان پسندیده و ،هنیز عالقۀ بسیاری داشت

ایران آورده شد اساسی ندارد، زیرا در  روان به گوید شطرنج در زمان انوشە داستانی که می

میان آمده، و در  بازی در دربار ایران سخن به گزارشهای یونانیان زمان هخامنشی نیز از شطرنج

نام شطرنج نیز واژۀ خالصاً ایرانی است و . کرد ه شطرنج بازی میسخن از شاپور نیز دیدیم ک

 دربارۀ بازیهای اشرافی ایرانیان در شاهنامۀ فردوسی نیز ٣.است» رنگ شت«شکل درستش 

  .گزارشهائی آمده است

روان که با شرکت دانشمندان، پزشکان، فیلسوفان،  دربارۀ مجالس علمی خسرو انوشە

                                                 
 .۲۴۲ ۲۴۱: کتاب التاج 1
است، و هنوز در زبان هندی به همین » جمعی جشنِ شادیِ دسته«معنای  در زبان آریایی به» میلَە «-2

تا امروز نام خویش را ) زادگاهِ نگارنده(چە در غرب شهر خنج  میلَە. ده استتلفظ و معنا مان
اش بر دامنۀ کوه و  صورت مهلَچه حفظ کرده است، و جایش در کنار آذرگاهِ خنج است که خرابه به

 .بر فراز دشت برپا ایستاده است و داستانها از شادیهای روزگار ساسانی در دل خویش دارد
اکنون به حصیری که . عربی حصیر است های مردم پارس مانده است به  امروز در لهجهکه تا» شت «3

 .گویند» شتک«های کوچک دارد  حصیری که چارخانه و به» شت«های بزرگ دارد  چارخانه
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شده گزارشهای بسیاری در تألیفات عربی ایرانیاِن دوزبانه آمده  ر میمؤبدان، و ادیبان برگزا

فردوسی با استفاده از متوِن پهلوی، داستانهای نسبةً مفصلی از مجالس علمی خسرو . است

شده، و بزرگانی از اهل هر فنی  برگزار می) روز ئی یک هفته(وار  روان را آورده که هفته انوشە

جاحظ و مسعودی گزارشهای مختصری از . اند کرده حث و مناظره می و ب یافته در آن حضور می

اند که بیانگر جاهِ بلند و محترمانۀ دانشمندان و هنرمندان نزد  روان آورده مجالس خسرو انوشە

مسعودی .  استو فنونفراگیری از متخصصانِ علوم  روان به روان و همچنین عالقۀ انوشە انوشە

  :نویسد اندۀ دوران ساسانی را در کتابهایش آورده است میهائی از متون بازم که گزیده

من بیاموزید  حکمتی به«: حکیمان و فرزانگان گفت روان  روزی در مجلسش به  انوشە

هرکدام از . »که هم برای خودِ من دارای فوایدی باشد و هم برای عموم رعایایم

روان سرش را  رسید سخنانی گفت، و انوشە خاطرش می موجب آنچه به حاضران به

چون نوبت به بزرگمهر بختگان . داد آنها گوش می دقت به زیر افکنده بود و به به

من همۀ اینها را در دوازده کلمه برایت بیان ! شاهنشاها«: رسید، بزرگمهر گفت

سرآغاز همۀ اینها آن است «: بزرگمهر گفت. »بیان کن«: روان گفت انوشە. »کنم می

خشنودی خدا را درنظر داشته ٰى  بیم و هراس و خشم و هویکه در خواهشهای نفسانی و

در هرکدام از این امور که برایت پیش آید خدا را در نظر داشته باش و همان . باشی

دوم، راستی در گفتار و کردار، و وفا به پیمانها و . کن که خشنودی خدا در آن است

 رأی در هر امری که پیش سوم، مشورت با دانشمندان و اهل. ها قراردادها و عهدنامه

چهارم، ارجمند داشتن دانشمندان و بزرگان و مرزبانان و سپهداران و دبیران و . آید

پنجم، بازرسی مداوم امور دستگاه قضایی، و . حسب مقام و منزلتشان گماشتگان به

جویی از آنها در مسئولیتهایشان، و پاداش دادن به هرکه  نظارت بر کارمندان و پاسخ

انگاری  درستی انجام داده و کیفر دادن به هرکه در انجام وظیفه سهل اش را به وظیفه

ششم، بازرسِی ادواریِ زندانها و نظارت بر وضع زندانیان، تا هرکه . کرده است

هفتم، . شایستۀ آزادی است آزاد شود و هرکه درخور ماندن در زندان است بماند

هشتم، .  و امور بازرگانینرخ کاالهاارها و ها و باز نظارت دقیق بر اوضاع راهها و جاده

نهم، بذل توجه . منظور برقراری امنیت و آرامش در کشور اجرای دقیق قوانین به

دهم، ارجمند داشتن اوالد و نزدیکان و افراد خانواده، . افزار امر تهیۀ سالح و جنگ به

مرزی و یازدهم، گماشتن خبرگیراِن آگاه در نقاط . و برطرف کردن مشکالتشان

خاطر آمادگی برای مقابله با هرگونه خطری که  نظارت بر تحرکات پشت مرزها به



۹۸۷  روان دادگر اَنوشە                                                                                                 شاهنشاهی ساسانی                                       

دوازدهم، نظارت بر کارکردهای وزیران و گماشتگان، و . آمدنش برود احتمال پیش

  .»جا کردن افرادی که شایستگی انجام وظیفه در مقامشان را ندارند جابه

اینها سخنانی : آب زر بنویسند؛ و گفت روان دستور داد تا این سخنان را به انوشە

  ١.سیاست کشورداری در آنها بیان شده است است که کلیۀ امور مربوط به

ــ در بــــــــود نیچنــــــــ  رواننیگــــــــاه نوشــــــ

ــ همــــــو بــــــد همــــــو  ؤ و مــــــی بــــــود جنگــــ

ــه ــابــــ ــر جــــ ــت  کــــــای هــــ ــان داشــــ یرآگهــــ

ــسز ــان اری بـــــــ ــار جهـــــــ  و انـــــــــدک ز کـــــــ

ــارز ــ  کـــــ ــان مـــــ ــواهی نیبـــــــد ؤآگهـــــ کخـــــ

ــ ی گنــــــه بگــــــذران یگــــــاه« کــــــه ی همــــ

ــم ــاره آو نیــــ اهــ ســــت اش زیــــ را دگــــر بــ

ــه ــخ چنـــــ بـــ ــو نی پاســـ ــود تـــ ــق  بـــ ــاهعیـــ  شـــ

ــز   ا زارمــارِی بچــو ــا چــون پ شــگ ســت و م

ــ  بــــــه  دارو ار او نگــــــردد درســــــت  کیــــ

ــ  انــــو« گفــــت یبــــد ؤ مــــدگــــر یدشــــه بــ

ــپهدار ــرســـ ــر   گـــ ــان بـــ فـــــت از نهفـــــت  گـــ

هنــــــــه  و او بــــــــرلیــــــــ گاز او بــــــــرد ەنبــــــــ

ــ   پـــــاعیـــــق  تـــــوبـــــه  داد بـــــازنیســـــخ چنـــ

اه کنـــــــد بـــــــر ســـــــپ  یســـــــپان  پـــــــاکجـــــــا

ــ انـــــو« گفـــــت دگـــــر  جـــــاودانیدشـــــه بـــ

ــی ــامیکـــ ــاو  نـــ ــ ر مـــ ــ دار اهیـــ ــت ادریـــ ســـ

اســــتا  روی،آر« داد پاســــخ کــــه نیچنــــ

ــ  ز مــــــــاا« کبگفتنـــــــد   داران شــــــــهرهیـــــ

ــی ــ را نیکــ ــ ایــ ــواب  دیــ ــه خــ ــدر بــ ــر انــ  ســ

 رنــجستیــ نن ایــزا« داد پاســخ کنیچنــ

نــــــدی هـــــم چنـــــان شـــــاد و خـــــرم ز    همـــــه 

یدشـــــــه بـــــــ نـــــــو ا« کی خطـــــــنبـــــــشتند

ــوان     ــو پهلــــــ ــاه و همــــــ ــود شــــــ ــو بــــــ همــــــ

ســـــــپهبد همـــــــو بـــــــود و بخـــــــرد همـــــــو     

ــذ   ــتور نگـــــ ــه دســـــ ــان را بـــــ ــت جهـــــ  یاشـــــ

ــد ــ و نبـــ ــرد کیـــ  نهـــــان ی زو کـــــس نکـــ

 گـــاه شیســـت بـــر پـــ خـــا د کـــه بـــر بـــچنـــان

ــبـــــه ــام د بـــ ــونـــ  ی همـــــیان آن کـــــس نخـــ

ــار ــا پــــوزش گنهگــ ــر چنــــد بــ  »ســــت ا اگــ

ــه ــاه    « کـ ــر گنـ ــود بـ ــستو شـ ــه خـ آن کـــس کـ

ــ  دارو گــــــرز ــ و رزانیــــ شــــــگ   ســــــرزانیــــ

 » شـــــستمی نخـــــواهیشـــــگ  از پـــــزانبـــــز

ــه ــ داد و دهــــــش نبــــ ــوزیــــ ــه بــــــد  تــــ  یشــــ

ــه ــ ببـــــ ــان شهیـــــ ــد زمـــــ ــت ی درآمـــــ  بخفـــــ

ــ ــنە بـــــــــاز گـــــــــردد ز بهـــــــــر  یهمـــــــ  »بـــــــ

ــ نی بـــــی از آن لـــــشکرمیهـــــست« کـــــه  ازیـــ

 » نـــــــدارد نگـــــــاهنکـــــــه خـــــــود را ز دزدا

ــا مــــ نشــــست ــواب بــ ــور و خــ ــدان  ؤ و خــ بــ

 »ســت  اتــر   گــنجش ز گــنج تــو افــزون   کــه

ــه ــرکــــ ــاۀ از فــــ ــاه  پــــ ــاِیدشــــ  »ســــــت ا  مــــ

ــاندو ــر  ا  بازارگــــ ــز شــــــب دو بهــــ نــــــد کــــ

 » آواز مـــــــــستان و چنـــــــــگ و ربـــــــــاب از

 هـــر آن کـــس کـــه دارنـــد گـــنج شانیـــ اجـــز

 »نـــــــدی غـــــــم زی آزاد باشـــــــند و بـــــــکـــــــه

  بــــــــــدی ز تــــــــــو دور دســــــــــتِشهیــــــــــهم
                                                 

 .۱۸۰ -۱۷۹/ ۱:  مروج الذهب-1
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مــــــنیه  گفــــــت شــــــانی چنــــــوانیــــــ ابــــــه

ــه ــرهمــــ ــد بــــــ   مــــ ــان را کنــــ ــ شیدگــــ ادیــــ

ادیـــــاز مـــــرده « داد پاســـــخ کـــــه  نیچنـــــ

ستدگـــان دل بشـــ  آن کـــس کـــه از مـــرهـــر

  

ــه ــو کــ ــ نــ ــون گــــشانیشــ  دهــــن دی روان چــ

 » شـــــاد از غـــــم شـــــود زنـــــده را جـــــانِپـــــر

ــد ــکنــــــ ــژاد  ه هرکــــــ ــا نــــــ ــرد بــــــ  دارد خــــــ

ــا ــد نبـــــ ــوی ورا نشـــــ ــا درســـــــت یی کـــــ  »هـــــ

  

آمیز در تألیفات ایرانیان دوزبانۀ دوران خالفت عباسی  دهها مثَِل حکمتروان  انوشەاز 

اند ترجمه  نوشته» سیرة انوشروان«عربی  که نامش را به» روان کارنامۀ انوشە«آمده که از کتاب 

. وری در عیون االَخبار آورده است شمار بسیاری از این مثلها را ابن قتیبه دین. اند کرده بوده

گفت که در شهری که یکی از این پنج چیز داشته باشد سکونت  روان می انوشە: نویسد مثال می

 بنابر همین ١.ک ماهر، آبِ جاریحاکم مقتدر، قاضی دادگر، بازار پررونق، پزش: مگیرید

جریان افکندنِ آب  برای به) قنوات(ها  ایجاد کهن دیدگاه بوده که شاهان و شهریاران ایران به

داده و این کار را از دستورات دین  هم برای آشامیدن و هم برای کِشت و زرع اهمیت بسیار می

آبهای روان را (ری مورد ستایش است بینیم که آبِ جا میدر دعاها و نمازها نیز . اند هشمرد می

  ).…ستائیم که می

کرد دستور  مسئولیتی منصوب می روان وقتی کسی را به نویسد که انوشە ابن قتیبه می

شد چهار سطر را خالی بگذارند تا شاه امضاء  نامۀ شاه که برایش نوشته می داد که زیر فرمان می

ان محبت کن، با رعیت چنان رفتار کن که نیک به«: نوشت آنگاه در باالی امضایش می. کند

  ٢.»رفتاران را در بیم نگاه دار هم از تو بشکوهند و هم تو را دوست بدارند، و کج

ایران . روان شکوهمندترین دوران ایراِن ساسانی است دوران سلطنت درازمدت انوشە

که مثالش در هیچ چنان رفاهی رسیدند  چنان شکوهی رسید و ایرانیا به روان به در زمان انوشە

بسیاری از گزارشهای که دربارۀ شکوه ایران ساسانی برای ما . شد جای دیگر جهان دیده نمی

گزارشهای بسیاری دربارۀ علوم . روان باشد تواند که مربوط به دوران انوشە بازمانده است می

مثال ابن .  ده است دو زبانه آم  ایرانیان در زمان ساسانی در تألیفات ایرانیاِن و فنون پیشرفتۀ

حساب : گفتند دبیران باید بر این دانشها مسلط باشند نویسد که ایرانیان می وری می قتیبه دین

) کثیر االَضالع(گیری مساحت زمین و مساحت مربع و مثلث و چندضلعی  و هندسه و علِم اندازه

همچنین دانش الزم گونگی جریان روز و شب و چرایِی تغییر فصول و آمد و شِد ماهها، و  و چه

                                                 
  .۵۹/ ۱: عیون االخبار 1
 .۶۱/ ۱: عیون االخبار 2
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بند در زمینهای کشاورزی، و شناختن  ها و ایجاد سد و آب برای ایجاد پل بر روی رودخانه

برای بیرون کشیدن این آبها و راههای کاوش زمین برای یافتن آبهای زیرزمینی و دانش الزم 

ندان و  شناخت ابزارهای الزم برای صنعتگران و افزارموجریان افکندنش بر روی زمین،   به

   ١.وران پیشه

شناسی در ایراِن دوران  در میاِن علوم، پزشکی و ریاضیات و مهندسی و معماری و کیهان

کرد دربارۀ پزشکی گزارش نسبتةً مفصلی آمده   در دین.روان پیشرفت بسیار زیادی کرد ەانوش

گیاهی، و یکی با داروهای : کردند دو شیوه معالجه می پزشکان ایرانی بیماریها را به. است

های روانشناسانه و تلقین؛ که اولی برای بیماریهای جسمی و دومی برای  دیگر با شیوه

 دربارۀ عمل جراحی نیز پیش از این در جای خود دیدیم که در ٢.بیماریهای روحی بوده است

کرد به پزشکان جراح و ابزار جراحی اشاره  ایران سابقۀ بسیار درازی داشته، و در اوستا و دین

گاه از دعا و تعویذ و  اما در ایران هیچ. آن نیز بیان شده است فته و احکام قانونی مربوط بهر

ئی نزد  شده، و چنین شیوه های وهمی برای معالجۀ بیماریها استفاده نمی و شیوه» توسل«

کرد حکم شرعی آمده  کلی ممنوع بوده؛ تا جائی که در اوستا و دین و به» جادوگری«ایرانیان 

در گفتار زرتشت . ممنوعیت جادوگری از دستورهای زرتشت بوده. دوگر باید کشته شودکه جا

در ایرانِ . بانگ بلند از جادوگران تبرا جوید از متن گاتا خواندیم که یک مزدایَسن باید به

ساسانی بیمارستانهای متعددی، هم برای مداوای انسانها و هم برای مداوای دامها، در 

 پزشک نیز تلفظش ٣.بوده است» بیمارستان« دایر بوده و نامش نیز مناطق مختلف کشور

گرد را نیز   پزشکان دوره٤.اند گفته می» ستور پجِشک«پزشک را نیز  بوده، و دام» پجِشک«

که اکنون در عربی هست از همین واژۀ » طبیب«دانیم که واژۀ  اند؛ و می گفته می» بین تب«

پزشکان نیز سخن رفته که متخصصان بیماریهای چشم   چشمکرد از در دین. ایرانی آمده است

                                                 
 .۱۰۴/ ۱: عیون االخبار 1
شاید داستان کنیزک و زرگر سمرقندی در کتاب مثنوی بازسازیِ یک داستان بازمانده از دوران  -2

 .کرده است درمانی را بیان می ساسانی بوده باشد که یکی از فنون روان
این مؤسسه بعدها در اوائلِ خالفت عباسی با همین نام و همان تشکیالت توسط ایرانیانِ گردانندۀ  3

در کتاب چهارم دربارۀ این موضوع، و دربارۀ . ویژه برمکیان، احیاء شد هدستگاه خالفت، ب
گونگی  بندی پزشکان به متخصص و عمومی در بیمارستان ری در سدۀ سوم هجری، و چه طبقه

 .مداوای بیماران سخن خواهیم داشت
 که تلفظ بسیاری ویژه در بلوچستانِ پاکستان و مناطق دورافتادۀ بلوچستان ایران در زبان بلوچی، به 4

 .نخورده مانده است هنوز هم پجشک گویند از واژگان کهِن ایرانی دست
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  . اند و کارشان سوای کار پزشکان دیگر بوده است بوده

مزد پزشکان پیش از این درجای خود از متن کتاب وندیداد خواندیم، که  دربارۀ دست

تا یک شونده از یک اسپ   اجتماعِی معالجه حسِب توانِ مالی و وضعیتِ معموالً داوطلبانه و به

) رئیس بهداشت ایران(» بد ایران درست«یک وزیر با منصب . وعده غذا در نوسان بوده است

نظر  به. کرده است در رأس مؤسسات بهزیستی کشور قرار داشت که زیر نظر شاهنشاه عمل می

. بد بوده است درست رسد که تأسیس مراکز بهزیستی و تأمین هزینۀ آنها زیر نظر ایران  می

اند گزارشی در دست  سای دستگاههای بهزیستی در استانهای کشور چه نام داشتهاینکه رؤ

اش منسوب بوده باشد؛ مثال  بایست که منصبش به استان محل وظیفه نداریم، ولی او می

روان  انوشەبد در زمان  ایران درست. و امثال آنها» بد آذرپادگان درست«و » بد پارس درست«

او . شناسد می» برزویە حکیم«ارسی بود که او را تاریخ با نام یک پزشک و فیلسوف فرزانۀ پ

در  ابن مقفع  معروف بهروزبِه پور دادویَە ئی از خودش برجا نهاده بوده که  نامه زندگی

» کلیله و دمنه« ترجمۀ کتاب معروف  اواخر دوران اموی ترجمۀ مختصری از آن را در مقدمۀ

رزویە حکیم از یک کتاب هندی ترجمه کرده بوده، و کلیله و دمنه را همین ب. آورده است

کتابی است که در قالب داستانهای دلکشی دربارۀ انواع جانوران نوشته شده و هدفش تعلیم 

دانیم که خودِ برزویە تا چه اندازه در پرداختنِ  ما نمی. سیاست و کشورداری بوده است

اب اصلی هندیان گرفته بوده است، اش از کت داستانهای این کتاب دست داشته و چه اندازه

ها و شگردهای بسیاری در  توان نکته ولی داستانها چنان آموزنده است که حتی امروز می

ی زرتشت با  همان چیزی که در گاتە(های ادارۀ جامعه و کشوردارِی حکیمانه  سیاست و شیوه

ئی از  مچنین بر مجموعهکتاب کلیله و دمنه ه. از آن آموخت) صفِت خشتر از آن یاد شده است

اصول اخالقی بسیار واال بنا شده که با تعالیم زرتشت و مزدک همخوانی دارد، و بازنمای 

  . روان است اصول واالی اخالقی اشرافیت حکومتگرِ ایرانی در دوران انوشە

خوانیم که پدرش ارتشی و پدرِ مادرش فقیه بوده،  در ترجمۀ ابن مقفع از زبان برزویە می

تحصیل علم پزشکی یافته، و پدر و مادرش نیز او را به  سالگی عالقه به خودش از هفتولی 

و . اند زیرا آموختن این علم در احکام دینی تشویق شده است آموختن این علم تشویق کرده

 ضمن تحصیل .یکی از بهترین پزشکان کشور باشدسن نوجوانی رسیده برآن شده که  چون به

خاطر مال یا نام یا جاه بلکه   آموخته که پزشک باید نه به ایرانیانیعلم پزشکی از کتابها

مداوای مردم بپردازد، و بداند که اگر هدفش رضای خدا باشد  خاطر خشنودی خدا به به

شود که از وقتی که پزشک شده  و یادآور می. زندگیش هم طبقِ آرزویش تأمین خواهد شد
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ن پرداخته و از مداوای هیچ بیماری، در هر وضعی مداوای بیمارا صرفاً برای خشنودی خدا به

داشت هیچ مزد و پاداشی جز  که بوده، خودداری نکرده، و در قبال مداوای بیماران چشم

سپس . اما در میان آشنایان و بزرگان کشور بلندآوازه شده است. خشنودی خدا نداشته است

ی دست یافته که هرگز انتظارش را د بلنچنان جایگاه ایران برگشته به هند رفته و وقتی به به

های او و همچنین  برنامه منظورش از این جایگاِه بلند همانا عنایت شاهنشاه به(. نداشته است

هائی که برای  او سپرده تا برنامه  است که شاهنشاه به-بد درست ایران-مقام وزارت  دستیابی به

  .)مورد اجرا بگذارد هدلخواه خویش ب کشور و مردم داشته را به خدمتگزاری به

برزویە همچنین ضمن سخن دربارۀ سرگشتگی خودش برسر اینکه آیا باید به تعالیم دین 

دهد که همۀ دینهای موجود در جهاِن ما  طور تلویحی آموزش می موروثی پابند ماند یا نماند، به

 است، و فرزندانشان میراث رسیده اند و دین از پدران به ساختۀ دست انسانهای روزگاران

توانند  کدام نمی اندیشد که میراث او بهترین است، اما هیچ میراث برده می هرکه هر دینی به

او . اند بینان پیروِ این دینهای موروثی سرگردان مانده که با یکدیگر کنار بیایند؛ لذا روشن

ا او رسیده ر میراث به تصمیم گرفته که دینی که بهگوید که  میسپس ضمن سخن از خودش 

برای خودش نگاه دارد ولی دین اخالقیِ خاص خودش را نیز داشته باشد که از دین موروثی 

طور غیر مستقیم حالت روشنفکران ایرانِی برآمده از نهضت  برزویە در اینجا به. جدا است

اندیِش رها از قید و بندهای  کند؛ و از خودش یک شخصیت روشن مزدک را برای ما بیان می

هند شاید فرار  اندازد که سفِر او به این گمان می گذارد؛ و ما را به نمایش می  بهدین میراثی را

ورِ مزدکی از خطِر بازداشت و اعدام بوده، سپس وقتی با دستِ پر از علم و  حکمت  یک دانش

  . به کشور برگشته مورد توجه دربار ایران و شاهنشاه قرار گرفته است

تۀ برزویە در شخصیتِ او یک حکیم برجستۀ زمان را ما با بازخوانی شرِح حالِ خودنوش

 روشنفکران روان انوشەدهیم که بپنداریم در ایراِن روزگار   خودمان حق می بینیم؛ و به می

اند؛ و در میان آنها برزویە  اند که ثمرۀ نهضت مزدک بوده بسیاری شبیه برزویە وجود داشته

  .ئی دست یافته است برجستگِی ویژه ه بهخاطر وضعِ خاِص اشرافیتِ خاندانی که داشت به

روان و   ایران و هم برای خواندنِ انوشە وراِن نامه را هم برای خواندنِ دانش او این زندگی

روان و  توانیم به طرز فکر انوشە لذا از درونِ آن می. هم وزیران و درباریان نوشته بوده است

همین طرز فکر بوده . نیز پی ببریماند  چین شده بوده اعضای دولتش که توسط خودش دست

روان جلسات بحث هفتگی در کاخ دائر کند و از عموم بزرگان اندیشه  که سبب شده انوشە

شناسان تا فیلسوفان یونانی و  دانان و کیهان  و پزشکان و ریاضیهمۀ دینهاشامل فقیهان 
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ایران دعوت کند  هشده ب سریانِی گریخته از فشارهای دستگاههای دینی دولت روم و پناهنده

روان  انوشە. تا برای مناظره بر سر موضوعات گوناگون در جلسات هفتگِی دربار شرکت کنند

دهد که  نیز برآمده از دوران نهضت مزدک بوده، و رفتارهای و کردارهای سیاسیش نشان می

  .استشدۀ دین موروثی رسیده بوده  همچون برزویە به آزاداندیشی و رهایی از احکاِم فرسوده

های بیمارستانها در ایران، از دوران برمکیان در اوائل  گونگی تأمین هزینه دربارۀ چه

برمکیان در ایران و عراق چندین بیمارستان دائر . خالفت عباسی گزارشهائی دردست داریم

هزینۀ بیمارستانها . آب و هوا تأسیس شده بودند  بیمارستانها معموالً در مناطق خوش.کردند

اموالی که . کردند أمین میر خلیفه، وزیران، بزرگانِ دولت، و ثروتمندان خیراندیش ترا دربا

پرداختند معموالً سهمی از سودهای بازرگانی، کمکهای   خزانۀ بیمارستانها می مردم به

 خود بیمارستان نیز دارای .داوطلبانۀ گوناگون، و نیز خیراتِ محصوالت کشاورزی بود

تانهائی بود که مردمِ خیراندیش وقف کرده بودند و داوطلبانی زمینهای کشاورزی و باغس

هر بیمارستان یک رئیس داشت که از میان . اند کرده خاطر خشنودی خدا اینها را کشت می به

دربارۀ محمد زکریا رازی و (گرفت  شد و حقوقی گزاف می بهترین پزشکان زمان تعیین می

این رئیس در استخدام پزشکان و ). ت هستریاستش بر بیمارستان ری گزارش مفصل در دس

گزارشهائی از بیمارستانهای سیار در زمان برمکیان سخن . پرستاران آزادی عمل کامل داشت

طور ادواری برای سرکشی و بررسی وضع سالمت مردم به  گویند که با تجهیزات کامل به می

در زمان لشکرکشیها همراه از پزشکان و داروسازانِ ارتش که . اند شده روستاها فرستاده می

 برای این ترتیبات از ایران ساسانیهمۀ  ١.اند نیز گزارشهائی در دست است سپاهیان بوده

  .ارث رسیده بوده است خالفت عباسی به

هدف بازدهیِ  آباد کردن زمین به جای این کتاب دیدیم، ایرانیان به چنانکه در جای

دادند، زیرا این جزو تعالیم اساسِی دینشان  میهرچه بیشتِر محصوالت کشاورزی اهمیت بسیار 

گفتند دبیران باید بر این دانشها مسلط  نویسد که ایرانیان می وری می ابن قتیبه دین. بود

گیری مساحت زمین و مساحت مربع و مثلث و چندضلعی  حساب و هندسه و علِم اندازه: باشند

ِی تغییر فصول و آمد و شِد ماهها، و گونگی جریان روز و شب و چرای و چه) کثیر االَضالع(

بند در زمینهای  ها و ایجاد سد و آب همچنین دانش الزم برای ایجاد پل بر روی رودخانه

کشاورزی، و شناختن راههای کاوش زمین برای یافتن آبهای زیرزمینی و دانش الزم برای 

شنایی با ابزارهای الزم عالوه آ جریان افکندنش بر روی زمین، به بیرون کشیدن این آبها و به
                                                 

 .باره در کتاب چهارم سخن خواهیم داشت  در این-1
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  ١.وران برای صتعتگران و پیشه

توسعۀ بسیار برای همیشه به تیسپون انتقال یافت  روان انوشە در زمان  کهپایتخت ایران

 در جهان .ترین شهر خاورمیانه تبدیل شد ترین، آبادترین و شکوهمند بزرگ  و بهگرفتزیادی 

 .انی و شکوه و وسعتِ پایتخت ایران نبودآباد چین، هیچ شهر دیگری به روز، خارج از آن

 در دوکرانۀ شرق و پیوسته هم ِک بهئی بود از هفت شهر زمان مجموعه پایتخت ایران در آن

. اردشیر در مرکز آنها قرار داشت  تیسپون و ویه)قلود :ترکی به(دو شهرِ جروۀ غربی دجله، که 

بوده و در هر شهری یک جامعۀ خاصی علت تقسیم جمعیتی  ظاهراً تقسیم هفتگانۀ پایتخت به

اردشیر  در تیسپون و ویه و اشرافیتِ ایرانیها و کاخهای سلطنتی  خانواده. زیسته است می

 در )شود نامیده می» ایوان مدائن«هایش  همان که اکنون خرابه(ی کاخ شاهنشاه بودند، و

ظامی، دینی، صنعتی، ترتیب، ن های دیگر بهکشهر. اردشیر قرار داشت ور ویه  اَسپانمحلۀ

های کنامهای شهر. خودش بود هرکدام دارای اقشار اجتماعی مخصوص به تجارتی بود و

ه بود، که در ز، یکی رومیگان و دیگری ماخوروان  در اواخر دوران انوشەپایتخت متصل به

های ظریفی از قبیل زرگری؛ و این دومی از  اولی صنایع پیشرفته رواج داشت و در دومی حرفه

کارهای زرگری و   جماعات یهودی بود و بیشتر یهودان این شهر بهنشیمنگاهدوران هخامنشی 

 در این شهر )رئیس جماعت(گالوتا   رأس رئیس طوائف یهود ایران . صرافی اشتغال داشتند

پایتخت بودند، که هردو از  های متصل بهکآباد از دیگر شهر نیدان و بالشدرز. اقامت داشت

ساکنان . دادند  بودند و بخش اعظم ساکنانشان را آرامیهای بومی تشکیل میشهرهای قدیمی

. رفتند شمار می  بهجهانعموم شهرهای هفتگانه ثروتمند بودند، و ثروتمندترین مردم 

 های هر شهر را خیابانهای وسیِع محله. مانند بود  مجلل و کاخعموماشهرها این های  خانه

های سفیدرنگ و   زیبا که خانه)بولواردهای(ها و گلگشتهای باغ کرد و  ازهم جدا میسنگفرش

  .واری بخشیده بود هرکدام از این شهرها زیبایی افسانه کرد، به تمیز و نو را احاطه می

عالوه بر پایتخت، چندین شهر آباد و پرجمعیت دیگر در نواحی مختلف ایران وجود 

 بلخ در باختریَە، سمرکند در زدند؛ ی مینوبۀ خود با پایتخت دم از برابر داشت که هرکدام به

 ری در در خراسان،  نیوشاپور هرات و مرو وسغد، هزاراسپ در خوارزم، زرنگ در سیستان،

علت آنکه در مسیر جادۀ تجارت بین المللی  در غرب بهو نصیبین  نهاوند و همدان شمال،

که پایتخت سنتی و مقدس استخر . قرار گرفته بودند، رونق بسیار زیادی داشتندشرق و غرب 

ترین خاندانهای ایرانی   و فقیهان و اقامتگاه بزرگاشرافرفت مرکز تجمع  شمار می ایران به
                                                 

 .۱۰۴/ ۱: عیون االخبار 1
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اسپهان .  بودوش ، و شهری عروسزیادی داشت و بسیار آباد بود و از این نظر شکوه بسیار

دو شهِر جروه  اسپهان از . بزرگ صنعتی و از شهرهای پررونق و پرجمعیت و ثروتمند بودمرکز

نشین بود و یهودیه نام داشت، و دیگری  در دوسوی زندرود تشکیل شده بود که یکی یهودی

 بر  زرنگ سیستان).این دومی را عربها بعدها جی نامیدند(نشین بود و گَی نام داشت  ایرانی

 بود از مراکز  که بر مسیر جادۀ بازرگانی ایران و هند قرار گرفته)هنتومنتِ اوستا(رودِ هیرمند 

نصیبین که در تقاطع .  و از این نظر بسیار پررونق بودآمد حساب می مبادلۀ کاالهای دوکشور به

ترین  بود، مهممرکز وصل ایران و امپراتوری روم های زمینی و دریایی ایران قرار گرفته  جاده

رین شهرهای علمی و ت  و گُوندشاپور از مهم١شد؛ مرکز مبادلۀ کاالهای بین المللی محسوب می

های علمی و  مجتمعمؤسسات و رفت و اهمیتش از این لحاظ بود که  شمار می صنعتی کشور به

روان ساخته  دستور انوشە شهر که به ؛ و دانشگاه آندر آن قرار گرفته بود) مدِرن(فرهنگی نوین 

برای تدریس شده بود شهرت جهانی داشت و دانشمندان و استادان هندی و یونانی و سریانی 

  .دعوت شده بودند تا علوم جهانی در ایران گسترش یابد

مرو و بلخ و کرد، از راه  امپراتوری روم وصل می جادۀ بازرگانی زمینی که چین را به

و حران و شد و از آنجا از راه نصیبین  تیسپون منتهی می ری و همدان بههیرکانِیَە و نیوشاپور و 

آذربایجان و از آنجا از   شاخۀ دیگری از ری به.گشت شام وصل می و  اناتولیمیش به  کَرخە

درون  سوی درون اناتولی کشیده شده بود و از سوی دیگر به درون ارمنستان و به سو به یک

مرکز المللی دیگری از سمرکند  جادۀ بین. رفت ماورای قفقاز می گرجستان و از آنجا به

. درون کاشغر و ترکستان و چین کشیده شده بود ر بهبلخ و از سوی دیگ سو به از یک سغد

رسید و از راه ری   گرگان می شاخۀ دیگری از جادۀ شرقی از خوارزم به نیوشاپور و شهرستان

ئی که از پارس و کرمان به زرنگ و کابلستان  جاده. شد درون ایران و جهان غرب وصل می به

بندرگاه  ئی از جادۀ غربی از همدان به شاخه. کرد رفت هند را به درون ایران وصل می می

دریای  رسید و غرب ایران و آذربایجان و ارمنستان را به ایرانی واقع بر دهانۀ اروندرود می

تیسپون و از آنجا  از همین بندرگاه جادۀ دیگری از درون عراق کنونی به. کرد پارس وصل می

 ایران تنها راه ارتباطی .شد ل مینصیبین و سنگارا و دارا سپس درون شام و اناتولی وص به

برداری  توانست بهترین بهره  صلح می در شرایط و،زمینی شرق و غرب جهان متمدن بود

                                                 
 سرزمینهای بهشد از نصیبین   وارد میعراقدرون  بهواقع بر دهانۀ اروندرود کاالهائی که از بندر  1

، و نیز بخشهائی از کاالهائی شد میوم و نیز آذربایجان و گرجستان و ارمنستان ارسال امپراتوری ر
  .شد هند و حبشه و زنجبار فرستاده می  بهگاهربندشد، از همین  که از این سرزمینها وارد نصیبین می
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تاز  کهی از زمان شاپور اولدرعین حال، ایران . اقتصادی را از این موقعیت جغرافیایی ببرد

های شرق آفریقا را  و بندرگاهآبهای دریای پارس و دریای هند بوددر میدان تجارت دریایی 

زنگبار بندر مهم بازرگانی (توسط مرکز مهم بازرگانیش در زنگبار در اختیار داشت  نیز به

 نیز حیطۀ فعالیت دریایی )بعدها خلیج العرب (روان دریای سرخ  از زمان انوشە).ایران بود

دریای  ان که درناوگان بازرگانی ایر. کل منقطع گردید  و نفوذ رومیان در این دریا بهایران شد

کل تجارت دریایی خاورمیانه تسلط داشتند و تجارت  مستقر بودند برمتعدد پارس در بنادر 

دهانۀ دریای پارس در   بندر هرموز بر.خود اختصاص داده بودند دریایی دریای سرخ را نیز به

 .ودالمللی و یک شهر چندملیتی بسیار ثروتمند ب ترین بندر بازرگانی بین زمان بزرگ آن

از  کردند و ایران حمل می آفریقای شرقی به کشتیها کاالهای بازرگانی را از بندرگاههای هند و

همچنین کاالهای ایرانی و کاالهائی که از . شد شام و روم منتقل می درون ایران یا به آنجا به

. افتی شرق افریقا و بنادر هند انتقال می وسیلۀ این کشتیها به شد به کشور روم آورده می

 بود که دروازۀ بندرگاه واقع بر دهانۀ اروندرود در زمان ساسانی جنوب عراقترین بندرگاه  مهم

 در. رفت و نقطۀ ارتباطی آبی پایتخت با دنیای خارج بود شمار می دریای پارس به تیسپون بر

 همه تر از ساخت که مهم جنوب پارس نیز بنادر مهمی کشور را با بنادر شرق آسیا متصل می

ها سراسر کشور را از شرق و غرب و شمال  شبکۀ وسیعی از جاده. های سیراف و هرموز بودبندر

المللی و ترانزیت کاال از ایران به  داد و امر داد و ستد و بازرگانی بین هم پیوند می و جنوب به

برای تسهیل بازرگانی . کرد کشورهای روم و هند و چین و شمال آفریقا را تسهیل می

در غرب کشور . مراکز بزرگ بازرگانی تبدیل شد مللی، چندین شهر در اطراف کشور بهال بین

در شرق، شهر سمرکند . شهر نصیبین مرکز مبادلۀ کاالهای بازرگانی میان ایران و غرب بود

شهر زرنگ . مرکز مبادلۀ کاالهای بازرگانی میان ایران و چین و ترکستان بود مرکز سغد

شهر ارتخشاتە در ارمنستان یک . مبادلۀ کاالهای بازرگانی با هند بودمرکز  مرکز سیستان

مرکز مهم بازرگانی بود که حلقۀ وصل ارتباطات بازرگانی با ترکان ماورای قفقاز و همچنین 

مرکز مهم ) غرِب ازبکستان اکنون در شمال(شهر هزاراَسپ در خوارزم . بازرگانان اناتولی بود

ترکان گوسفند و پشم و مو و شتر و اسپ به . ابانهای اطراف خوارزم بودمبادلۀ کاال با ترکان بی

های  آالت و شمشیر و خنجر و دیگر ساخته آالت و آهن آوردند و با پارچه و ظروف هزاراسپ می

گونه در سمرکند  همین ترکان کاشغر و نواحی شرقی سیردریا نیز به. کردند ایران مبادله می 

آوردند و در سمرکند  آالت چینی، کاغذ، ابریشم خام می ز چین ظروفا. کردند مبادلۀ کاال می

بعد تنها انحصارکنندۀ تجارت  ایران از زمان شاپور اول به. شد با کاالهای ایرانی مبادله می
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طور انحصاری تعیین  ها را ایران به های ابریشمین بود، و بهای جهانی این ساخته ساخته

سوسنگرد در خوزستان، و نیوشاپور در خراسان مهمترین شهرهای شوش و شوشتر و . کرد می

های نفیس ابریشمین برای لباس اشرافی و  پارچه. مراکز تولید کاالهای ابریشمین بودند

ترین نوع  گران. های دیگری از ابریشم مصرف نظامی داشت ساخته. رفت کار می سلطنتی به

شد و راز و رمزش نیز در اختیار و  د میزرهِ ابریشمین که نوعی جاکت ضخیم بود در ایران تولی

این جاکت که جای جاکت ضدگلولۀ کنونی را گرفته بود با انعطاف . انحصار ایرانیان بود

توانست که  شدیدی که داشت دربرابر نیش شمشیر و نیزه و خنجر مقاوم بود و نیش اینها نمی

گرانبها و کمیاب بود که جز این ساخته چنان . درون گوشتِ بدن فرورود را پاره کرده به آن

اکنون (عالوه بر خالین . را تهیه کنند توانستند که آن شاهان و حاکمانِ بسیار ثروتمند نمی

) پوش و پاالن اسپ زیرپایی و پشتی و مبل(هایش  صنایع فرِش پشمین و موئین و وابسته) قالی

یران در اسپهان و ری و شوش و بافی ا مراکز مهم فرش. تر بود نیز در ایران از کل جهان پیشرفته

قالیهای . فرش سوسنگرد شهرت جهانی داشت. همدان دایر بودشیراز و سوسنگرد و جهرم و 

بخش کاخهای سلطنتی و دربارهای کشورهای شرق و غرِب جهان بود و  ساخت ایران زینت

ر داشت؛ صنعت کاغذسازی نیز در ایران رونق بسیا. شد ترین بها در جهان فروخته می گران به

و کارگاههای بزرگ کاغذسازی در ری دایر شد که از چوب جنگهای مازندران استفاده 

همتا بود و راز و رمز  شد که در جهان بی نوعی کاغذ بسیار نفیس نیز از دیبا ساخته می. کرد می

کردند در  بهائی که خودِ ایرانیان تعیین می ساختش در انحصار چینیان و ایرانیان بود و به

ترین کتابهای دربارهای سلطنتی بر روی این کاغذها نگاشته  نفیس. رسید ان به فروش میجه

زعفران ایران نیز شهرت جهانی . گردید بها تزیین می شد و با آب زر و رنگهای گران می

ایران تنها کشور تولیدکنندۀ زعفران . داشت و خریدارانش دربارهای کشورهای جهان بودند

برای آنکه راز و رمز ابریشم و . ن بهایش نیز در انحصار خودش بوددر جهان بود و تعیی

پراکندند و   در جهان میرا بازرگانهای بسیاری  زعفران از مردم جهان پنهان بماند افسانه

داشتند و آن را نوعی  انگیز پوشانده می ئی از داستانهای شگفت دو صنعت را با هاله این

 زمان زرتشت از آسمان آمده و انحصاراً در اختیار مغان کردند که در گری وانمود می معجزه

رومیان چهار سده توسط جاسوسانشان تالش بسیار کردند تا توانستند . قرار داده شده است

راز  و آنگاه بود که به. شود ئی ساخته می درک کنند که صنایع ابریشمین ایران از چه ماده

که در سرزمینهایشان توت بکارند؛ و آن در درخت توت و کرم ابریشم پی بردند و کوشیدند 

مادۀ خام دیگری که انحصارش و . بود) اوایل سدۀ نخست هجری(اوایل سدۀ هفتم مسیحی 
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اکنون (راز و رمزش در اختیار ایران بود سنگ گرانبهای الجورد بود که کانهایش در باختریە 

از هزارۀ دوم پیش از (ز این سنگ از دیربا. قرار داشت) در تاجیکستان و شرق افغانستان

بهای بسیار  شد و به کار گرفته می عنوان طلسم در دربارهای جهان به در جهان به) مسیح

  های ابریشمین و صنایع وابسته به سنگ الجورد در کنار ساخته. رفت سنگینی به فروش می

روان   انوشەدر زمان. المللی بود بافی از مهمترین منابع درآمد ایران در بازرگانی بین فرش

سرمۀ . کانهای عقیق یمن که خریداران بسیار در جهان داشت نیز در انحصار ایران قرار گرفت

بیشترین خریداران . همتا بود و راز و رمزش در انحصار ایرانیان بود ایران نیز در جهان بی

بود که یکی دیگر از کاالهان انحصاری ایران توتیا . سرمۀ ایران دربارهای هند و چین بودند

توتیا چندان . اش برسِر زبانها بود رفت و داستانها درباره شمار می نوعی داروی جادویی به

 توتیا که  یابِ سپاه ویژه برای نگهبانی از کانهای کم گرانبها و بااهمیت بود که دربار ایران یک

دیک شود مبادا آنها نز در ژرفای غارها بود گماشته بود تا حتی کسی از ایرانیان نیز نتواند به

های  پیرامون توتیا نیز افسانه. جاسوسان چین و روم برسد که راز و رمزش افشا گردد و به

نرخ  را به شد تا همچنان در راز و رمز بماند و دولت ایران بتواند آن بسیاری پراکنده می

شم زمان تنها داروی جلوگیری از کوری چ توتیا در آن. فروش برساند دلخواهش در جهان به

مروارید دریای . بود؛ و خریدارانش دربارهای سلطنتی و ثروتمندترین مردم جهان بودند

شد که خریدارانش  پارس نیز شهرت جهانی داشت و از گرانبهاترین کاالها شمرده می

عالوه، مرجان نیز که از دریای پارس و دریای  به .اختصاصاً دربارهای کشورهای بزرگ بودند

سکنۀ جده  بندرگاِه بی. شد خریداران بسیار در جهان داشت استخراج میسرخ توسط ایرانیان 

تا پایان دوران ساسانی در اختیار ) در نزدیکِی غرِب مکه(در غرب حجاز و شرق دریای سرخ 

. بردند کشورهای دیگر می بازرگانان ایرانی بود که مرجان را از دریای سرخ استخراج کرده به

نظر  به. شد ولی عربها در آن اسکان نداشتند  عربستان واقع میاین بندرگاه هرچند که در

یعنی مرکز کوچکِ (بوده باشد » گُندگ«رسد که نام جده نیز ایرانی و تلفظ عربِی  می

  .این بندرگاه تا زمان گسترش اسالم در عربستان در دست ایرانیان بود). نظامی

 کشوردارِی پسندیدۀ او و خشنودی روان و شیوۀ فردوسی دربارۀ دوران شاهنشاهی انوشە

  :ملت از او چنین گوید

ــان ــشت جهــــ ــون بهــــ ــته ی چــــ ــد آراســــ  شــــ

خـــــــــــــــتنی شـــــــــــــــاهان ز آونشـــــــــــــــستند

یزدیـــــــــ اۀ پـــــــــر شـــــــــد از فـــــــــرجهـــــــــان

اســــــــته    پــــــــر از خــــــــو  ی داد و ز خــــــــوب ز

ــه ــا بــ ــر جــ ــون ری بــــی هــ ــتنی داد و خــ  خــ

 ی دو دســـــــت از بـــــــد ی گفتـــــــببـــــــستند
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ــست ــاختن  ندانــــــ ــارت و تــــــ  کــــــــس غــــــ

نــــــد مــــــان شــــــاه آمــــــد  بــــــه فــــــریجهــــــان

ــس ــر درم ر  یکـــــ ــه ره بـــــ ــو بـــــ ــی کـــــ یختـــــ

ــای دز ــاری و دبــــــ ــر خــــــــشگ و آب نــــــ  بــــــ

ی نامـــــــه بـــــــه هـــــــر کـــــــشورســـــــت ویـــــــبپ

ــان تــــــــــرک و ز چــــــــــ   بــــــــــاز نیزارگانــــــــ

ــ   بــــس نــــا ز ــ ی مــــشگ و چ ۀفــ نــــد   پــــر ینــ

ــد ــ اشـــ ــرم بهـــــشت  رانیـــ ــردار خـــ ــه کـــ  بـــ

ــان ــه ایجهـــــ ــ بـــــ ــارانیـــــ ــد رو  نهـــــ یدنـــــ

 هــــوا را سرشــــگ ی گــــوئســــت اگــــالب

ــ ر ببــــــا  بــــــر گــــــل بــــــه هنگــــــام نــــــم    دیــــ

ــان ــا  جهـــ ــبزه و چـــ ــر ســـ ــا  گـــــشت پـــ یرپـــ

ــو درهمــــــــه ــا همچــــــ ــ رودهــــــ  شــــــــدهایــــــ

موختنـــــــد ایـــــــ زبـــــــان هـــــــا برانیـــــــ ابـــــــه

 بـــــــــومزارگانـــــــــان هـــــــــر مـــــــــرز و   بـــــــــاز

ــتا ــرشیســــــ ــا    گــــــ ــر رهنمــــــ ــد بــــــ یفتنــــــ

ــر ــاه بــــود    هــ ــه از دانــــش آگــ  آن کــــس کــ

بـــــــــد و بخـــــــــردان ارجمنـــــــــد  ؤ و مـــــــــرد

ــو ــوچــــ ــ  خــــ ــی گدیرشــــ ــ بیتــــ ــت ایــــ یراســــ

ــ زی اکــــــــه  شــــــــاه جهــــــــاندســــــــتان ریــــــ

 ســـت رنـــجدهیــ  آن کـــس کــه از کـــار د هــر 

ــو ــدی بگـــــ ــسری نـــــ ــاالرِ کـــــ ــه ســـــ ــار بـــــ  بـــــ

 ز راهدیــــــــ ایــــــــ بیخــــــــواه  فــــــــاموگــــــــر

 رنـــــجدســـــت ی تهـــــبـــــد ایـــــ کـــــه دیـــــ نبـــــا

کنــــــد در زن کــــــس نگــــــاه   کــــــو یکــــــس

ــدینب ــاه و دارِ نـــــــــ ــر چـــــــــ ــد مگـــــــــ  بلنـــــــــ

لــــــــهی ی جــــــــائبنــــــــد ایــــــــ اســــــــپ وگــــــــر

ــ بــــــر  خــــــونش بــــــر آن کــــــشتمندنــــــد زیــــ

 آخــــــــتن ی بــــــــدی دســــــــت ســــــــودگــــــــر

ــژز ــاری کــــــ ــد ی و تــــــ ــه راه آمــــــ ــد   بــــــ نــــــ

 یختـــــــــی اســـــــــته دزد بگـــــــــر  آن خـــــــــواز

ــه ــواب    بــ ــام خــ ــه هنگــ ــشنده روز و بــ  رخــ

 ی و هـــــــر مهتـــــــریمـــــــدار  هـــــــر نـــــــابـــــــه

ــشور ز ــر کـــ ــم چنـــــ ی ســـــقالب و هـــ  نی هـــ

 هنــــــــــــد ی روم و از بــــــــــــوشیــــــــــــ آرااز

 خــــــاک عنبــــــر شــــــد و زر خــــــشت  همــــــه

 یز گفـــــت و گـــــو ا از رنـــــج وهآســـــود بـــــر

 مـــــــرد و پزشـــــــگ  از رنـــــــجآســـــــوده بـــــــر

 ز بــــــــــــاران دژم یرز کــــــــــــشت ونبــــــــــــد

ــرا   در ــام و ســـ ــود و بـــ ــل بـــ  ی و دشـــــت گـــ

ــه ــالبـــــ ــلزی پـــــ ــر   گـــــ ــن ثـــــ ــ بـــــ ــده ایـــــ  شـــــ

وختنــــــد  افــــــر  هــــــا بــــــه دانــــــش بــــــرروان

ــ ز ــرک و ز چـــــ ــقالب و روم نی تـــــ  و ز ســـــ

ــزا ــ گرفـــــــت از گشیفـــــ ــاایـــــ ــا  چـــــ  یرپـــــ

 شـــــــــاه بـــــــــود  بـــــــــر درِنـــــــــدگانی  گـــــــــوز

ــد ــد بــــ ــرشیانــــ ــ   تــــ ــان ز بــــ ــد میســــ  گزنــــ

ــ خـــــــر ــاه بـــــــریوشـــــ ــا  ز درگـــــ ــت خـــــ  یســـــ

ــد ــار مـــ ــ دیـــ ــان   کیـــ ــدر نهـــ ــد انـــ  تـــــن بـــ

ــن ــد ایــــــ ــداز بــــــ ــه انــــــ ــنج  ۀ بــــــ  رنــــــــج گــــــ

اســـــتار   آن کـــــس کنـــــد مـــــزد او خـــــوکـــــز

ــودرم ــرِد   خــــ ــد از مــــ ــاهــــ ــتگاه ی بــــ  دســــ

 گنجـــــــور فـــــــامش بتـــــــوزد ز گـــــــنج کـــــــه

ــو ــ خــــصمش بچــ ــ ایــ ــاه  دیــ ــاه شــ ــه درگــ  بــ

ــ  بــــا دار ت کــــه   و بــــا چــــاه بنـــــد   ســــت  اریــ

ــ  دهقـــــان بـــــه در بـــــر کنـــــد ز آن گلـــــه  هکـــ

ــرد ــوبـ ــت  گـ ــه  شـ ــ آن کـــس کـ ــد ایـ ــد بـ  گزنـ
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نــــــــد ســــــــوارش ز اســــــــپ  بمــــــــاادهیــــــــپ

ــرض ــام د عـــــــ ــسترد نـــــــ ــ بـــــــ ی اووانیـــــــ

ــاه ــایگنـــ ــم و بـــــ   نبـــ ــد کـــ ــ از اشیشـــ نیـــ

  اســـــــتان  بـــــــر آن شـــــــاه همـــــــدشـــــــد نبـــــــا

  

 رود نـــــــــــــزد آذرگشـــــــــــــسپ بپـــــــــــــوزش

 ی اووانیــــــــ انــــــــدر آرنــــــــد ای پــــــــابــــــــه

ــسز ــ      پـ ــد پـ ــه بـ ــود آن کـ ــر بـ ــ ازشیتـ  ن ایـ

ــه ــو بـــ ــر نخـــ ــتان    در بـــ ــز از راســـ ــد جـــ   اهـــ

  

 بود، و ی در جهت استحکام روابط خانوادگی احکامیاحکام خانواده در قانون ساسان

 اوستا مقرر کرده بود که بر پدر و مادر واجب قانون .داد ی معادل حقوق مرد میزن حقوقبه 

 گناه است که دختر بالغ را از رای او را به شوهر بدهند، زدی دختر به سن بلوغ رسوقتیاست که 

 دی سکادم نسک آمده که دختر بادر.  سال تعیین شده بود۱۵سن بلوغ نیز  .مادر شدن بازدارند

 به شوهر ناتو ی ساله را نم۱۵ از تر نی پائ دخترگر،یعبارت د به.  ازدواج کندی سالگ۱۵ در سن

وجود  ی در اوائل خالفت عباسی اشرافی که از ازدواج دختران خاندانهایگزارشهائ. داد

. کردند ازدواج نمی ی سالگ۱۸ از شیپ خاندانهای اشرافی  که دخترانِدهد یخبر از آن مدارد 

که برادرش فضل سرخسی ی حسن سرخسیک زرتشتی نومسلمان به نام دختر  »پوران«مثال 

 مأمون مجبور شد که چندسال صبر کند تا پوران ی مأمون شد، ولفهی نامزد خلمربِی مأمون بود

 و ازدواج برپا شد که ی و آنگاه جشن باشکوه عروسد،ی رسی سالگ۱۸ پدر و مادرش به ۀدر خان

تواند بازمانده از قانون  ی رسم منیا.  در کتابها آمده استیخی مهم تاری رخدادهاۀدر جمل

 سال مقرر ۱۸ تا ۱۵ منظور آنکه قانون ساسانی سن ازدواج برای دختر را بین . باشدیساسان

دختر گرچه تابع ارادۀ پدر و مادر بود ولی در انتخاب شوهر برای خودش آزادی . کرده بود

  .توان دید  میرا در داستانهای شاهنامه داشت؛ و این

 چنانچهآمده بود، » گوند دات«طبق قانونی که در زمان داریوش بزرگ وضع شده و در 

 مرد ای آن پسر  آن بود که زنِفرشی کشد، ی آبستن می مردای با پسر ی در اثر ارتباط نهانیدختر

 تا یواج ازدنیننگ چن. ردی بگی آن بود که آن دختر را به زنزی مرد نای آن پسر فریبشود، و ک

 کمتر اتفاق ی خطائنی که چنشد ی و سبب مگرفت یآخر عمر دامن آن جفت خطاکار را م

، ولی چنانچه در شد ی شمرده می رابطه متولد شده بود فرزند قانوننی که از ایفرزند. فتدیب

  .شد دنیا آمده بود فرزنِد پدر و مادر دختر شمرده می خانوادۀ دختر به

انی برای مردان تجویز کرده بود، ولی زن حق نداشت که رسم چندزنی را قانون ساس

های اشرافی ممکن بود که دو تا چهار زن و در  مردان خانواده. بیش از یک شوهر داشته باشد

اعضای طبقات مختلف اجتماعی معموالً زن را از میان طبقۀ . مواردی هم بیشتر داشته باشند
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داد و اختالط  تحکام طبقات اهمیت بسیار میگرفتند؛ زیرا قانون ساسانی به اس خودشان می

راه ازدواج مردان طبقات عامه با دختران اشراف بسته بود، ولی . کرد طبقات را تجویز نمی

  .زنی بگیرند را به) رعایا(تر  مردان خاندانهای اشرافی مجاز بودند که دختران طبقات پائین

  نخستین مقاربت جنسی با زن استنام دارد و مزِد )هیمهر(صداق  ی در قانون اسالمآنچه

 مال بود که ی و آن مبلغگرفت، ی را مهی مهری جا»ربهایش «ی وجود نداشت، ولرانیدر قانون ا

  پس از خواستگاری و پیش از عروسی دامادۀ خانوادعنوان حق الزحمۀ پرورش دختر توسط به

  . ز با داماد بود پرداخت هزینۀ کامل عروسی دختر نی.شد پرداخت می عروس خانوادۀبه 

زن . بود) پایۀ مرد زنِ هم(» همسر«گرفتند یک یا دوتا از زنانشان  مردانی که چند زن می

کدبانو شریِک کلیۀ . نامیدند می) شاهزن(» زن پادشاهی«و ) کدبانو(» بانوگ کدک«پایه را  هم

تصرف شد و حق داشت که مثل شوهر در آنها دخل و  دارائیها و ممتلکات شوهر شمرده می

 نی معموالً در چنیول.  کند)هبه ( بخششای حق داشت که بدون اذن شوهر داد و ستد او. کند

 داده کدبانو که به ی حقوقنی چنۀجیدرنت. شد یتوافق مبا او  و ی شوهر نظرخواهاز یموارد

 اگر شوهر  متقابل داشتند، مثالًتی مسئولگریکدیشده بود، زن و شوهر در قبال تصرفات 

 ای که با زن یقراردادهائ.  بکندی بدهکارۀ طلبکار حق داشت که از زنش مطالبشد یبدهکار م

  . داشتتی در قبال آن مسئولزی نیگری هرکدام که منعقد کرده بود دز،ی نشد یشوهر بسته م

، در ه بود شکل نگرفتیدار  نظام بردهگاه چی هرانیاجوامع درون فالت  که در ازآنجا

. کرد های ایرانیان زندگی نمی  و موجودی به نام کنیز در خانهشت وجود ندایزداری کنرانیا

 عنوان زن دوم یا سوم چنانچه مردی از یک خانوادۀ اشرافی دختری از یک خانوادۀ رعیت به

تلفظ  (نامیدند می »ارو زنِ چگ «او را شد و زنی معموالً کَدبانو نمی نیچن گرفت ی میزن به

 معموالً از کدبانو وار بود، و بر عهدۀ چِگ خانه یکارهام انجا .)خوار شود ِچنگ کنونیش می

وار ممکن بود  نشست ولی چِگ کدبانو با شوهر بر سر سفره می.  خانه معاف بودیانجام کارها

فرزندان . که این حق را نداشته باشد مگر آنکه شوهر اراده کند که حقوق کدبانو به او بدهد

قاً مساوی با فرزندان کدبانو بودند، مثل فرزندان وار دارای حقوق و امتیازاتی دقی چِگ

شدند و آموزش  نشستند و مثل فرزندان کدبانو تربیت می کدبانو با پدرشان بر سفره می

  .دیدند می

 تی به روز تولد فرزندانشان اهمانیرانی بازمانده بود ای که از زمان هخامنشی رسمطبق

 دادند یمفصل به قدر توان م) سفرۀ خیریۀ( ۀمیول آمد میای به دنی فرزندیوقت. دادند ی ماریبس

 لذا دادند؛ ی ممهیسپس هر ساله در روز تولد فرزند ول.  بوددگاری به درگاه آفریکه شکرگزار
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.  رواج داشتیرانی طبقات مختلف جوامِع ا عموِمانی بود که در میلجشن تولد از رسوم معمو

 برخوردار ی خاصتی سر نوزاد از اهمی موِنی چنیچنانکه در سکادم نسک آمده است، نخست

  .شد ی بود برگزار م)سفرۀ خیراتی (مهی که همراه با ولی مراسمیبود و ط

 که به زن داده شده بود طالق ی با حقوقی شده بود، ولرفتهی پذی در قانون ساسانطالق

 ۀنوب که به)  از دارایی مشترکی بخشۀحق زن در مطالب( گزاف بود یها نهیدادن زن مستلزم هز

 درخواست طالق ی حقنی از چنیپوش  که با چشمتوانست یاما زن م. شد یخود مانع از طالق م

گونه که در سکادم نسک  آن.  تا شوهرگشت ی به خواست زن برمشتری نظر، طالق بنیاز ا. کند

 یک و همچون شد، ی کرده نمرونی زن از خانه بداد ی زنش را طالق ممردی یآمده، وقت

منظور  رسد که این رسم به نظر می  به.ردی بگیگری تا آنگاه که شوهر دماند یخانه موار در  چِگ

یافتنش در  جلوگیری از برده شدنِ بخشی از دارائیهای شوهر توسط مطلقه که تا پیش از طالق

ازدوج  تر نی پائۀ از طبقی با مردممکن بود که زن مطلقه .آن شریک بوده وضع شده بوده است

 از  احسانی نوعچنین ازدواجی. عضویت خانوادۀ شوهر قبلی درآید دید بهکند و شوهر ج

 که از ازدواج یفرزندان. شد ی شمرده مشوهر جدیدنسبت به از طبقۀ اشراف  جانب شوهر قبلی

 و در حکم فرزنداِن او بودند آمدند یشمار م  شوهر اول بهخانوادۀ عضو شدند یدوم متولد م

رفت  بار به خانۀ شوهر می این رسم چنان بود که زنی که نخستین .)دخترخوانده و پسرخوانده(

  .رفت شد و تا پایان عمرش از آن خانه بیرون نمی به عضو کامل حقوق آن خانه تبدیل می

حدی شدید بود که حتی کسانی از رعایا که در خانۀ ارباب نوکری  استحکام خانواده به

یاد داشته  های این رسم را شاید کسانی به بالهدن. شدند کردند نیز عضو خانواده شمرده می می

زن و . های اشرافیِ روستاهای پارس وجود داشت باشند که تا چند دهه پیش در برخی از خانه

شدند؛ و طبیعی بود که  شوهری که در خانۀ ارباب ازدواج کرده بودند عضو خانواده شمرده می

به احتمال بسیار زیاد، .  شمرده شوندفرزندانشان نیز پسرخواندگان و دخترخواندگان ارباب

دهد، به چنین  گزارشهائی که خبر از ازدواج اشراف و شاهان با خواهر یا دختر خودشان می

زاده نیز در  زاده و عمه زاده و خاله البته عموزاده و دایی. خواهران و دخترانی اشاره داشته باشد

ویژه بلوچهای پاکستان که  بلوچها بهحکم فرزند و خواهر و برادر بودند، و هنوز در میان 

اند به اینها خواهر و  اصالت بیشتری نسبت به مردم درون ایران از دوران دیرینه حفظ کرده

و » خویش دست«، دو اصطالح )برادر و خواهر(» بِرات و گُهار«برادر گویند؛ و عالوه بر 

پسر یا دختر یکی از سران نیز ممکن بود که شاه . شود کار برده می بسیار به» گُهار دست«

درحقیقت، گروگان (عنوان پسرخوانده یا دخترخوانده  نیرومند قبایل اطراف کشور را به
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در کاخ خویش نگاه دارد، و ممکن بود که با چنین دختری ) منظور استحکام وابستگی به

پژوهشگران غربی که با سنتها و . ازدواج کند یا پسِر او با چنین دختری ازدواج کند

خواهد که اتهامات دروغینی که کشیشیان  اند یا دلشان می شده آشنا نبوده اصطالحاتِ گفته

اند که  اند را درست بپندارند، پنداشته ایرانیان بسته گِر مسیحی در زمان ساسانی به تبلیغ

  .دختر و خواهر در ایران مرسوم بوده استمادر و ازدواج با 

 وران، شهیکشاورزوان، پ( طبقات عامه یها خانواده و طالق در ی که چندزنرسد ینظر م به

 نشده ی همگانرانی که آموزش و پرورش در اشی تا چند دهه پرایمرسوم نبوده؛ ز) بازرگانان

 آشنا نشده بودند طالق ی احکام اسالمو با رسوم ی جمعیها بود و مردم روستاها توسط رسانه

 ی که مردافتاد یندرت اتفاق م  و بهشد، ی شمرده می ننگ بزرگیی روستایها وادهدر خان

مردِ «اصالح .  ناشناخته بودیطور کل  از روستاها طالق بهی در برخیحت. زنش را طالق بدهد

 تیبود که حکاو حتی شبِه دشنام  زیآم  ننگیاصالحدر برخی از روستاهای پارس  زی ن»یدوزن

  . بوده باشدساسانی ن بازمانده از دوراتواند ی سنت منیا. کرد ی مرد میاز هوسباز

 زن؛ با راثی بود منی و همچنشد، ی ممی تقسی زن و فرزندان به تساوانی مرد در مراثیم

 که با حضور ستیبا ی مراثی ممیتقس. برد ی مراثی که دختر شوهرکرده نصف پسر مزی تمانیا

 طبق  چنانچهرای زگرفت؛ ی انجام می بود طبق قانون شرعربدی هکی او که ۀندی نماایمؤبد 

 گناهش بر مؤبد بود که دید ی اجحاف مبرها راثی از میکی و شد ی نممی تقسیقانون شرع

  . نکرده بودقینظارت دق

 چنانچه ی را داشتند، ولشانیهای حق هرگونه تصرف در دارائاتشانی و مرد در زمان حزن

 را به یزی کند و مثال چتی وصشیهای دارائۀ حق نداشت که دربارافتاد ی بر بستر مرگ میکس

 تی وصنی و اگر او پس از ادانست ی نافذ مری را قانون غیتی وصنیچن.  ببخشدی کسانایکس 

  .دیگرد ی ممی طبق قانون تقسراثشی بلکه مشد ی اجرا نمتشی وصمرد ی مو افتی یبهبود نم

 مومتیقگونه که کدبانو در جمیع حقوق و امتیازات در خانه با شوهر شریک بود  همان

در  . مثل شوهر بودزی زن نمومتی و شوهر اشتراک داشت، و حق قزن انیدر مز نی فرزندان

 پسِر بالغ چنانچه برود ای شوهر از دنیآمده که وقت) ی شرعنیمجموعه قوان (گینیدادستان د

 شوهر مسئولیِت ،گیرد می تعلق کدبانو فرزندان به مومتی خانواده و قی سرپرسته باشدنداشت

 و ،گیرد می شوهرش به او تعلق ۀه دختران خودش و چه خواهران باکردادن دختران خانواده چ

 که پسرش ی شوهرفی وظایۀ نظر، کلنیاز ا. است او ۀ برعهدزی نی آذرگاه خانوادگۀادار

 ازدواج با با یچنانچه مرد. شد می محول کدبانو پسر نداشت پس از وفاتش به ایکودک بود 



۱۰۰۳  روان دادگر اَنوشە                                                                                                 شاهنشاهی ساسانی                                       

 و کدبانو انی در ممومتی قفی حقوق و وظاشد، یخانه م متوفا داماد سِر نی ا  خواهِرایدختر 

   . بودشی حقوق خاص خوی دارازی بود نزن این مرد شده که ی و دخترشد، ی ممیداماد تقس

 مستقل تی به زن داده بود، و زن شخصیاری حقوق بسی ساسانخانواده در نظام نیقوان

رده بود چنان عادالنه بود که در  زن مقرر کی برای که قانون ساسانیاحکام . مرد داشتیهمتا

 ی از جهان، حتیگری دی جاچیدر ه.  بوددهی استقالل رسۀ زن به آستانیاواخر دوران ساسان

 حقوق زن در . نبودزن ایرانیمعادل  و استقاللی  حقوقی روم، زن دارای امپراتورتختیدر پا

   .روستاهای ایرانی بیش از حقوق زن در پایتخت امپراتوری روم بود

بازی  جنس اند که ایرانیان هم همۀ نویسندگان رومی و یونانی دوران ساسانی تأکید کرده

  افسریتبار دربار امپراتور روم که اَمیَنوس مارسلینوس، مورخ یونانی. شناسند را نمی) لواط(

از دشمنان سرسخت ایرانیان بوده ولی ایران را از نزدیک دیده بوده است ضمن برشمردن 

دانیم،  چنانکه می. شناسند ژگیهای ایرانیان تأکید کرده که ایرانیها لواط را نمیشماری از وی

در زمان مارسلینوس نیز نزد آنها معمول بوده . لواط از رسوم دیرینۀ یونانیها و رومیها بوده

اند نزد مارسلینوس یکی از وجود تمایز ایرانیها با  شناخته اینکه ایرانیها لواط را نمی. است

اند، دارای موهای بلند و ابروان  اندام ایرانیها بلندقد و خوش: نویسد  او می.بوده استغربیها 

کار، و  اندازه شکاک و احتیاط کشیده و قوسی، دارای ریشهای آراسته و زیبا، تیزبین، بی

شاشند، در حضور دیگران آب  پرهیزنده از معایب و زشتکاری هستند، در حال ایستاده نمی

پوشاند، قبای بلندِ گشاد و جلوباز برتن  ند، لباسشان سراسر بدنشان را میانداز دهان نمی

زند، دستبند و  کنار می روند دوطرف بال قبایشان را باد به ئی که وقتی راه می گونه کنند به می

آورند،  گوئی هر سخنی را بر زبان می گو هستند و در بذله پوشند، بسیار بذله گردنبند طال می

خواهند که زمین را با گامهایشان  روند انگار می گر و مکار و متکبرند، وقتی راه می بسیار حیله

شان نه از  اند ولی مهارت جنگی روند، ماهرترین جنگندگان جهان بشکافند و با تکبر راه می

گذارند و از  نیروی بازو بلکه از آشنایی با فنون جنگی است، در جنگها از جانشان مایه می

زنند،  کنند، برسر سفره حرف نمی هراسند، در خورد و نوش اسراف نمی هیچ خطری نمی

نزد آنها معمول نیست و لواط و … گیرند،  اند و چندین زن می مسلک عاشقزیباپرست و 

   ١.شناسند نمی
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