
 
 1398، بهار و تابستان 1،  شمارة 11پژوهشهاي علوم تاريخي، سال 

 

  دربارة و متناقض منابع عصر ساساني دوگانهه تحلیلي بر نگا

 و تواريخ اسالمي( روايات ملي)اشکانیان 
 *يآبادنجفشهناز حجتي 

 شناسي و تاريخ دانشگاه میبداستاديار گروه ايران

 (37تا  19)از ص 

 15/2/1398؛ تاریخ پذیرش مقاله: 21/8/1397اله: تاریخ دریافت مق
 پژوهشی-علمی

 

 چکیده

 هانامهخدایاصل  هرچند .قرون پایانی حکومت ساسانی هستند ینگارخیتارحاصل جریان  هانامهخدای

رویکرد خاص  نگاه و ةو تواریخ اسالمی دربردارند شاهنامهها چون ا منابع برگرفته از آنامّ ،اندرفتهانیازم

های ساسانی ین منابع برای دستیابی به متأخرترین گزارشّترمهمّ ،بنابراین ؛اسانیان به اشکانیان استس

که مطالب خود را از  استسوم تا پنجم هجری  ةهای مورخان اسالمی سدتاریخ اشکانیان، نوشته بارةدر

و  دوگانهمنابع، ساسانیان نگاه در این  اند.های تاریخی ساسانیان متأخر گرفتهها و دیگر نوشتهنامهخدای

شاهی، اشکانیان  یهاسنتسیاسی ایران باستان و  ةمطابق اندیش ،سویک؛ از به اشکانیان دارند متناقضی

داشتن مرکزیت ایران، علت دراختیار گیرند که بهمیایران قرار یااسطورهدر سلسله انساب شاهان 

 انهآنوع حکومت و نگرش دینی  ،دیگر یاز سو ؛ودندآورده بدستبهقدرت سیاسی را  تصاحبشایستگی 

 یهانشانهاین در حالی است که مطابق شواهد و . است قرارگرفتهنکوهش و مذمت منابع، مورد نیدر ا

 ةیبلندپا منصبانصاحب عنوانبهاشکانی  مهمّهای بسیار، در قرون پایانی حکومت ساسانی، خاندان

د. پژوهش حاضر در پی آن است که با گیرنمیقرار مهمّخدمات  منشأکشوری و لشکری حضور دارند و 

اشکانیان  را دربارةموجود، نگاه دوگانه و متناقض ساسانیان  یهاتیروا بهتحلیلی -رویکردی توصیفی

که جعل و تحریف وقایع تاریخ اشکانیان و خلق تضاد و تقابل شدید و  دهدیمنتایج نشان . کندتحلیل 

عصر ساسانی، معلول  ةنگارانهیت دو نظام حکومتی اشکانی و ساسانی در منابع تاریخمیان ما زیآماغراق

 ساسانیان در قرون پایانی حکومتشان است. ینگارخیتارجریان 
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 . مقدمه1

ومت در ایران شدند. امروزه محققان، حک سیتأسق.م موفق به 247خاندان اشکانی در 

، خاستگاه و دیگر وقایع و رویدادهای مربوط به این سلسله، اطالعات اندک و منشأ بارةدر

باستان با  این حکومت دیرپای در ایران دربارة پژوهش ،اساساینرب .مبهمی دارند

انیان( )اشک پارتیان، ة برخی از مورخان رومی. مطابق گفتمشکالت خاصی مواجه است

آید میها براین گزارش که ازطورآن ؛اندنها نیز از سکاها بودهآپرنی و  ةای از قبیلپاره

 Justinus, 1853: book)  رفتندمیشمارها قبایلی بودند که در زمره اتحادیة داهه بهپرنی

41-1  Strabo, 1961: 515;   ،برخی مورخان  ةطبق گفتو  (265: 1394و جعفری دهقی

که توانست پس از  رسدیمنسب اشک به سیاوش پسر کیکاووس  ،ی و روایات ملیاسالم

؛ آورددستفرمانروایی بر بخشی از ایران را به ،(سلوکیان)او اسکندر و حکومت جانشینان 

معلم خویش، ارسطو،  ةمنابع مذکور، اسکندر رومی مطابق با توصی ةطبق گفت ،البته

میانی  ةمنطق یبندمیتقس نیدر ا ؛به خاندانی سپرد د و هر قسمتی راکر ایران را تقسیم

توانستند برای  انهآخاندان اشک شد و  سهم مکانی، موقعیتی برتر داشت، ازلحاظکه 

 .(48-47: 1354 )نامة تنسر، این منطقه حکومت کنند چندین قرن بر

 اریخیکتاب ت گزارش، آخرین .است نماندهجایهب ساسانی ةدور از جامعی مکتوب تواریخ

و سرگذشت کیومرث  جهان آفرینش از آن موضوع که بوده نامهخدای عنوان با رسمی نسبتاً

 شاهنامة بایسنقری مقدمة متن براساس .است هگرفتمیدربر را (م628) سوم یزدگرد مرگ تا

 برای ،داشت عالقه گذشتگان اخبار که به گردآوری م(579-501) خسروانوشیروان (ق829):

. سپس در روزگار های گوناگون را فراهم آوردندسرزمین تواریخ تا داد رمانف بار نخستین

های که از بزرگان مدائن بود، گزارش« دانشور»، دهقانی اهل فضل به نام یزدگرد سوم

های تاریخی را از ده، نظم داد و روایتکروری آشاهی را گرد ةپراکندة موجود در گنجین

طنت خسرو پرویز با یاری موبدان و دانایان تکمیل ابتدای دولت کیومرث تا انتهای سل

ابتدا در روزگار خسروانوشیروان  نامهخدایاند که برخی محققان پذیرفته ،روهمین؛ ازدکر

برخی محققان بر این باورند که ا امّ، تدوین و پس از آن در زمان یزدگرد سوم تکمیل شد

بار تاریخ ملی در زمان او تحقق یافت  برای اولین ،ساسیت روزگار شاپور دومبه حهتوجّبا

اختالف در  .(515-514: 1394کوب،)زرین دکرو خسروی اول تدوین تاریخ ملی را تکمیل 

سبب شده است که برخی از پژوهشگران به وجود دو تحریر متفاوت از  نامهخدایروایات 

 دیگر و ریدربا مورخان و دبیران قلم به «شاهی هاینامهخدای» یکی شوند: قائل آن
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 های دست اولنامهکه خدایطوریهب؛ به قلم علمای زردشتی« های زردشتینامهخدای»

در  های دست دوم نمود بارزی از روایات دینی هستند.نامهنمودی از روایات ملی و خدای

را با عناوینی  هانامههای نخستین اسالمی، مورخان و نویسندگان مسلمان خدایسده

و با عنوان  و.. به عربی «تاریخ ملوک الفرس»یا و « سیر العجم»یا « وکر الملسی»چون 

 ،نمانده استجایبه ی عربیهاهترجم زاکدام هیچ .به فارسی نو ترجمه کردند« نامهشاه»

 استفاده هانامهخدای عربی ترجمة از ،اسالمی نخستین هایا برخی از مورخان سدهامّ

از  مأخوذ و ملهم ازآنجاکه مورخان، این تواریخ .(113-108: 1367 کوب،)زرین انددهکر

 بارةساسانی در هایگزارشبازسازی  برای، منابع اصلی استساسانی  هاینامهخدای

 ةشاهنامدر میان منابع مذکور،  .دآیمیشماربه آنساسانی و قبل از  ةدور تاریخ ایران
 بهاز اثر منثوری است که  برگرفته عمدتاًدارد. کتاب مذکور  ایویژهفردوسی جایگاه 

 تاریخی اطالعات که منثور اثر این است؛ شده تألیفعبدالرزاق طوسی  ابومنصور فرمان

 سرایش در فردوسی ةمورداستفاد گرفته، ساسانی ةدور به مربوط مکتوب منابع از را خود

 هعمد تاریخی هایگزارش در نایرا تاریخ ،اساساینبر است. قرارگرفته نیز شاهنامه

چون یعقوبی، ابن قتیبه، ابوحنیفه دینوری، طبری  ؛زیستندمیسوم  قرن در که یمورخان

چون مسعودی، حمزه اصفهانی، مقدسی، ابوریحان بیرونی  ؛و مورخان قرن چهارم هجری

مجمل لف گمنام ؤو م ؛ چون ثعالبی،گردیزیهجری و مورخان قرن پنجم فردوسی و
 برای ما منابع ،بنابراین ؛است یافته بازتاب قمری در قرن ششم هجری التواریخ و القصص

مورخان  هاینوشته، تاریخ اشکانیان بارةساسانی در هایگزارش متأخرترین به دستیابی

 دیگر و هانامهخدای از را خود مطالب که استهجری  سوم تا ششم ةاسالمی سد

 .اندگرفته متأخر ساسانیان تاریخی هاینوشته

ی مورخان اسالمی و برخی از منابع پهلوی به اطالعات هاارشگزخالل برخی از  در

 ازبرآوردی مثبت  هادادهقسمتی از این  ؛میخوریبرماشکانیان  دربارةمتناقضی  گاه

ا رویکرد غالب منابع اسالمی به خاندان مذکور، منفی و مغرضانه امّ ،خاندان مذکور دارند

ی هانامهخدای مؤلفانرویکرد منفی  ، منبعث ازبدون تردید این نوع رویکرد است که

که مطابق برخی شواهد  است یحالاین در  .ه اشکانیان استبساسانی  متأخرعصر 

ی اشراف یا ویسپوهران عصر ساسانی، هاخاندانتاریخی در برخی منابع، بسیاری از 

ی اشراف عصر اشکانیان بودند که در نظام سیاسی ساسانیان، در صدر هاخاندانهمان 

در نظام  مهمّ منصبانصاحب اینوجود  رغمبه .گرفتندیمصب کشوری و لشکری قرارمنا
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نکات مبهمی  ازجملهرویکردی منفی بدان خاندان،  نیچنی ریگشکلسیاسی ساسانی، 

اصلی این پژوهش پرسش از  ةمسئل است که پژوهش حاضر سعی در بازنمودن آن دارد.

می تی اشکانی در منابع ملی و تواریخ اسالچرایی و چگونگی نوع بازتاب خاندان حکوم

حضور  باوجود: شودیماصلی پژوهش حاضر، به این شکل ارائه  ةفرضی ،اساساین؛ براست

در  منفی صورتیبه غالباً اشکانیانفعال اشرافیت اشکانی در نظام سیاسی ساسانیان، 

ت سیاسی و تحوالمعلول  مسئله، این اندشده منعکسروایات ملی و تواریخ اسالمی 

خاص ساسانیان در قرون پایانی حکومتشان بوده که بر نوع بازتاب  یسینوخیتارجریان 

در این پژوهش  مورداستفادهمستقیم نهاده است. روش  ریتأثاشکانیان در منابع مذکور 

، مبتنی بر روش )چگونگی و چرایی( فی و تحلیلیتوصی یهاجنبه دربرداشتنبه هتوجّبا

 ی است.توصیفی و تحلیل
 

 عصر ساسانيچگونگي روايت تاريخ اشکانیان در منابع . 2

که در  شده نوشتهاشکانی  ةسلسل ةو مقاالت متعددی دربار هاکتاب ریاخ یهاسالدر 

هرچند محققان از  یهودی استناد شده است. رومی و به منابع ارمنی، هانوشتهغالب این 

 به، اندنبودهاخیر نیز غافل  ةدو سدیکی در شدهانجام یشناسباستان یهاکاوشنتایج 

منابع  ،ه محققان بوده استخصوص چیزی که کمتر در کانون توجّ نیدر ا رسدیمنظر

زمینه  نیدر اخی از جهت اطالعات تاری تواندیمملی ایرانیان است که  اتیو روااسالمی 

ملی روایات و مورخان اسالمی  یهانوشتهمطالعه و بررسی متون و  .باشد تحائز اهمیّ

غربی  کمبود منابع و بدون دسترسی به آثار رغمبه ،سوزیرا از یک ؛خالی از لطف نیست

 ،سوی دیگر از و ندکن روشن حدودیتا ناقص هرچند را اشکانی خاندان ماهیت انددهیکوش

حکومتشان را  متأخر نقرو در ساسانیان ینگارخیتار یهاانیجر سیاسی یهایریگجهت

 ت است. مطالعه و بررسی منابع مذکور بسیار حائز اهمیّ ،اساساینبر ؛دننمای نیز معرفی

 ةبه دور را که یساسان ریاردش اسکندر تازمانی میان  ةاشکانیان فاصل ،یطورکلبه

 بلعمی خیتار در ؛اندکردهپر  ،است بوده معروف «کذگ خودایی» یا« یفیالطواملوک»

هر  به بماندند، سال صد( )چهاران اندر جهان مک اسکندر آنوز پس » چنین آمده است:

و که اردشیر پاپکان برخاست  وقتآنخوانند تا  فیالطوارا ملوکایشان  ملکی و فهیطا

بسیاری از منابع  .(655 :1386 )بلعمی، «بیرون کرد فیالطواملوک از دستعجم  ملک

ثیر رویکرد و نگاه تأهای رسمی و درباری ساسانیان، تحتترجمة نوشته خاطربهاسالمی 

تاریخ  از تنهانه ساسانی یهانامهخدای در .بودند اشکانیان به متأخر ساسانیان منفی
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 ةتحریف آگاهانمورد هاآنبلکه بسیاری از واقعیات تاریخی  ،پوشی شدهاشکانیان چشم

این انکار و تحریف تاریخ اشکانیان  .است قرارگرفتهرسمی و درباری ساسانی  یهاانیجر

 یهاگزارشآمیز ه و از لحن استخفافشددشمنی ساسانیان با اشکانیان پدیدار  ةواسطبه

سرشت و ماهیت حکومت اشکانی  ةبرگرفته از محافل درباری و رسمی ساسانیان دربار

ای غالب در روایات ملی و هم در آثار ترجمه همآننمود  کهیطوربه ؛آشکار است

روایتی از طبری، ساسان نیای ساسانیان عهد  بنا بر .شودیممورخان اسالمی مشخص 

 کهیهنگام ،بنابراین ؛از اشکانیان کسی را زنده نگذارد ،کرده بود که چون به شاهی برسد

تصمیم گرفتند عهد و سوگند نیای  ،اردشیر و شاپور یکم به مقام شهریاری رسیدند

: 1362 طبری،) نندخاندان اشکانی عملی ک یسازکنشهیرخویش را مبنی بر براندازی و 

2/586-587). 
 ةمحافل درباری ساسانی، حکومت اشکانیان نتیجة تدبیر خائنان یهاگزارشمطابق 

ایران توصیف  حاکمیت برای ایفاجعه و وی وزیر و معلم ارسطو، توصیة به مقدونی اسکندر

رة اشکانیان مربوط به دو دربارةبا رویکردی منفی  هاگزارش گونهنیاتدوین  .شودمی

ایجاد  برایاست و آن کوششی بوده که وی  و پس از آنانوشیروان  ،شهریاری خسرو اول

و متمرکز و کامالً متفاوت و متمایز با نمونة اشکانی، از خود نشان  افتهیسازمان یحکومت

 تمرکز بوده استکه در این نوع حکومت تمامی مجاری قدرت در دست شاهنشاه م داده

در جریان  غالب مذهبی و سیاسی رویکرد به توانمی آنکه ضمن .(584: 1389 ،شاطراری)

 لیف روایاتأثیر احتمالی آن بر تدوین و تأو ت م(379-309)عصر شاپور دوم  نگاریتاریخ

ی منسوخ نگارکتیبه سنت تدریجبه یالدیم چهارم سدة اواخر از ،بود قائل ساسانی از پیش

پدید های دینی زرتشتی اهی و روایتثیر سنت شفأتنگاری جدیدی تحتتاریخشد و 

 روزگار ماد هخامنشی و)ریخ واقعی ایران پیش از ساسانی مردان زرتشتی که تادین مد.آ

 ،نددپسندینمینبود،  ایشان عالقةمورد دین تاریخ با تطبیققابل که جهت آن از را (اشکانیان

های یعنی دوره ،یتاریخ اوستای ،پذیرش شاپور دومة موردتوانستند به دنبال برنام

ثیر أت و تاهمیّ .و ملی ایران تثبیت کنندعنوان تاریخ رسمی پیشدادی و کیانی را به

 یبه قدر های سیاسی درجهت پیشبرد اهداف سیاسیو انتشار رساله تدوین تاریخ ملی

 ،و احیای هویت ایرانی گار شاپور دوم و نیاز به بازسازیبه حساسیت روزهتوجّاست که با

دورة تدوین تاریخ ملی ایران در زمان شاپور دوم آغاز شد و در ن انگاشت که توامی

در واقع در روزگار  .(515-514: 1394کوب، )زرین انوشیروان به مرحلة نهایی رسیدخسرو

شاپور دوم ساسانی تدوین تاریخ رسمی که بتواند رویدادهای سیاسی را به تاریخ دین 
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بخشیدن به حکومت ساسانی  و سازمان ای استحکامی برمهمّعامل  ،زردشتی اتصال دهد

از این  ؛رفتمیشماردینی زرتشتی در برابر امپراتوری بیزانس و گسترش مسیحیت به

و  هاو کتیبه های شاهیبایگانیجهت در نگارش تاریخ از منابع مکتوب رسمی مانند 

 .(110-109: 1367 کوب،زرین) عمد تغافل ورزیده شدبه سایر اسناد

 بارةو روایاتی با رویکردی نسبتاً مثبت در هاداستانانوشیروان ا قبل از خسروت

 هاگزارشاین نوع  .اشکانیان وجود داشته که در برخی آثار مورخان انعکاس یافته است

بایست برگرفته از روایات شفاهی دربارة اشکانیان بوده باشد که خنیاگران و عموماً می

دیگری ة . قرینانددادهمیساسانیان انتقال  ةره و به دوکردل مینق نهیسبهنهیسها، گوسان

که سرگیوس  نامهخدایای از این است که در خالصه ،کندکه این حدس را تقویت می

« نامة رسمی پیشینخدای»را  فراهم آورده بود و شهبازی آن )مترجم دربار ساسانی( ارمنی

این دودمان از  در آن شود، بلکهنیان دیده نمیتنها نگاه منفی به اشکانام نهاده است، نه

 .(580: 1376)شهبازی،  به نیکی یاد شده است
 

 . بازتاب حکومت اشکانیان در تواريخ اسالمي3

، اشکانیان را از نژاد التنبیه و االشرافو  الذهبمروجخویش،  فیتألمسعودی در دو 

حکومت  دان، ماسبدان و آذربایجان()دینور، نهاوند، همداند که بر منطقة جبال می کاووسیک

بر  آنها یبرتردالیل  ،بر مرکزیت ایران را وی نژاد اشکانیان و حاکمیت ایشان .کردندمی

فقط نام  ،کند که در کتب تاریخ و سرگذشتاشاره می اوداند. سایر ملوک طوایف می

ت و اهمیّ ةارا دربامّ ،اند و ملکشان منظم بوده استتی داشتهاشکانیان آمده که اهمیّ

دهد و در پایان گزارش خویش، به جریان انتظام حکومت اشکانیان، توضیح بیشتری نمی

 .(92-90 :1349) کندجعل و تحریف تاریخ اشکانیان توسط اردشیر بابکان اشاره می

نژاد  وی ؛کرده است اظهاراشکانیان  بارةدر ضیضدونق مطالبیحمزه اصفهانی 

پادشاهان ملوک طوایف را نود تن  ةشمار ،رساندرا کیانی میاشکانیان را به دارا بن دا

بزرگ  ،نشستیعنی مدائن می ،پادشاه عراق را که به تیسفون انهآ ةداند که هممی

چون شاپور بن اشک را  ،جنگاوری برخی از شاهان اشکانی همت او .داشتندمی

دارا بن دارا، عازم  شاهی که برای گرفتن انتقام خون جد خویش، ؛داندمی نیتحسقابل

و اسرا را غرق  کشد و بسیاری را اسیرمیان را میشود و بسیاری از روجنگ با رومیان می

در ادامه  اامّ ،گرداندبازمی ،ایران برده بود که اسکندر از را د و بسیاری از اموالکنمی

در تقابل  ا، دوران حکومت اشکانیان رهانامهخدایمنفی حاکم بر  یهاانیجرتأثیر تحت
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از ایرانیان  ...در سراسر روزگار اشکانیان: »سدینویم و دهدیمبا حکومت ساسانی قرار

نامی در میان نبود و کسی اندیشة دانش یا اندوختن حکمت را نداشت تا آنکه با ظهور 

کند دیگر اشاره می یدر گزارش و .(17: 1367)اصفهانی،  «اردشیر قدرت خود را بازیافتند

 .(40 :همان) است شده نوشته کتابحدود هفتاد جلد ، اشکانیانزگار که در رو

را بدون واسطه به  آنها اشکانیان، نژادبارة ی خویش درهاتیروااز  یکیدرطبری 

اشک پسر دارای بزرگ که » که کندوی روایت می ؛رسانده است بهمن( پسر)دارای بزرگ 

سواد تسلط یافت و از موصل تا ری  وی را کشت و بر ،که با آنطیوخوس نمود ینبرد در

سبب فیروزمندی،  به هم و داشت که شرف و نسب سبب به ،افتاد وی دست به اصفهان و

. (2/496: 1362) «الطوایف به تعظیم او پرداختند و برتری وی را شناختنددیگر ملوک

 کند: نقل میچنین اشکانیان،  بارةدرطبری در روایت دیگر 

 .پادشاهی کردند او از پس ،بود کرده تقسیم انشانیم را مملکت کندراس که الطوایفملوک»

مرگ اسکندر به  از پس سال وچهارپنجاه تا که سواد جزء به داشت پادشاهی ناحیه هر

الطوایف که از نسل شاهان بود، پادشاهی جبال و دست رومیان بود و یکی از ملوک

یافتند و پادشاهان آنجا و ماهات اصفهان داشت و پس از وی فرزندانش بر سواد تسلط 

 (.499 -498 :همان) «الطوایف یافتندو جبال و اصفهان شدند و ساالری دیگر ملوک

سواد از زیر  ةساختن منطقداشتن نژاد از شاهان و خارجطبری ، مطابق این روایت

و حاکمیت بر این منطقه و سایر مناطق مرکزی ایران را دلیل )سلوکیان( رومیان ة سلط

در روایتی دیگر، طبری نژاد اشکانیان را به کیقباد و یا  .داندیمرتری و قدرت اشکانیان ب

بین نود پادشاهی که بر سراسر عراق، شام و مصر  که کندرساند و اشاره میمی کاووسیک

 شمردندبزرگ می ،همگی پادشاهان مداین را که اشکانیان بودند ،کردندفرمانروایی می
 .(500-499 :همان)

ی هانیسرزمدر  را ایشان اسکندر که داندمی ملوکی را الطوایفملوک بیرونی ابوریحان

 فیالطواملوکدیگر  بودند، ملوک نیا از یکی نیز اشکانیان و بود داده حکومت خویش مفتوحة

ایرانی بودند ایشان را تعظیم و  ةفقط برای اینکه از خانواد، کردندایشان را اطاعت نمی

نیز نژاد و نسب را مبنای  اورساند. می کاووسیکدند. وی نژاد اشکانیان را به کرتکریم می

 ةشاهنامیی دیگر از کتاب خویش، اشکانیان را مطابق جا درو داند قدرت اشکانیان می
ابوریحان  .(159و  154 :1377) عبدالرزاق، از اوالد آرش دانسته است منصور بنمنثور ابی 

در تقابل با حکومت را  اشکانیانحکومت رخان اسالمی همچون دیگر موبیرونی نیز 
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ولی  ،پادشاهی و فرمانروایی در ساسانیان منتظم بود» :نویسدو می دهدیمساسانیان قرار

 .(172 همان:) «...در ایام اشکانیان مضطرب و مغشوش بود

 ...»: داندرا در این می فیالطواملوکت برتری اشکانیان بر سایر ابوعلی بلعمی عل

الطوایف ایشان را اکنون بغداد است تا ری ملوک ازآنجاکه ؛پادشاهی داشتند ةلیکن میان

اشکانی را  ةبلعمی، اشک، مؤسس سلسل .«اند...ملوک بزرگ خواندندی و ایشان اشکانیان

 شدن دارای اصغران و کشتهداند که در هنگام تهاجم اسکندر به ایرپسر دارای اکبر می

آنطیخس رومی به  که یزمان .بردمیسربه یر شهردسال بود و در به دست اسکندر، خر

الطوایف که حق نعمت یاری سایر ملوک اب و بود شده بزرگایران حمله کرد، این اشک 

. دهدیمکردند، آنطیخس رومی را شکست را بر خویشتن رعایت می )دارای اکبر(پدرش 

الطوایف او را ملوک» ؛کندآن خود میکشد و پادشاهی را از ری تا لب دجله از وی را می

 ...طاعت داشتند و متاع شدند و حق او شناختند که پسر دارا بود و ملک ]را[ سزاوار بود

[ بیرون نتوانست کرد و با ایشان مدارا همی فیالطواملوکملک از دست ایشان ]سایر 

بسنده کرد و  که ملک از دست رومی بیرون کرد از ری تا لب دجله بدان قدرآنکرد هم 

 نویسد: ثعالبی در مورد اشکانیان می .(656-655 :1386 ،)بلعمی «بیش طمع نکرد

بزرگ  را اشکانیان کردند،می پادشاهی ایران بر اسکندر از پس که پادشاهی هفتاد»

نهادند که در های خود برتری میداشتند و نام ایشان را بر نامشمردند و گرامی میمی

اند که اشکان گفته. .. ی داشتند .یبودند و بر مرکز مملکت حکمروا هیماگرانتبار شاهی 

کی آرش بن  اشکان بناند که وی از فرزندان از فرزندان دارای بزرگ بود و نیز گفته

 .(284 :1368) «...اندبوده باستان شاهان نژاد از آنان که نیست اختالفی درین ...بود کیقباد

کند که طی جنگی درفش کاویانی را یاد می ور پسر ارد اشکانی()احتماالً پاکوی از افقور 

ولی هدف افقور از جنگ با  ،دکناز آن پاسداری می یخوببهگیرد و از رومیان پس می

شمار زیادی از  هاجنگدر طی این است که توانسته  خواهی دارا دانستهرومیان را خون

حصارهای آنان را سیاری از شهرها و رومیان را بکشد و شماری را به اسارت بگیرد و ب

همان: ) به ایران بازگرداند ،ن برده بوداسکندر از علوم مختلف از ایرا آنچهویران سازد و هر

نژادی و حکمرانی اشکانیان بر مرکزیت مملکت را  ةضمن اینکه ثعالبی، مسئل .(286

صفاتی چون  شهریاران اشکانی را به ةداند، همعامل برتری آنان بر سایر ملوک می

د و عموماً آنان کنمتصف می یرتیسکیندادگری، عدالت، دلیری، شجاعت، جنگاوری و 

را در اقدامات عمرانی، پادشاهانی کوشا و ساعی  انهآ عالوه او. بهداندرا دادگر و دلیر می

 .(294 همان:) داندمی
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 ینیقزوو  (175 :1391)، منهاج السراج (18: 1347) یزیگرد مورخانی دیگر همچون،

در  .رسانندیمکیکاووس  سیاوش پسر را بهنسب آنان  (16: 1384بلخی )ابن و  (73: 1363)

د بن جرجین، کی بن ، بنای شمار زیادی از شهرها به شاهان اشکانی چون میالتاریخ قم

 .(585 :1389 ،شاطراری) است شده دادهبهرام بن جودرز و جرجین بن میالد نسبت میالد، 

 .اسکندر نداشتند جانشینان سلوکیان، حکومت بارةدر اطالعی چندان اسالمی مورخان

دانستند که به نیرنگ سیاسی اسکندر می ة، نتیجرمتمرکزیغاشکانیان را با حکومتی  انهآ

گرفت تا با ایجاد ین نوع حکومت را برای ایران درنظرتوصیة معلم و وزیر خویش ارسطو، ا

صورت نگیرد و گزندی از جانب  انهآت، اتحادی میان تفرقه و تشتت میان شاهان ایاال

اساس، مورخان اسالمی، اشکانیان را وارثان ؛ براینآنان به روم و متصرفات روم نرسد

 ؛بر ایران حکمرانی کردندسال(  266) میونپنداشتند که نزدیک به دو قرنمی اسکندر

؛ 341-1/340: 1383اثیر،)ابنداشتند نود شاه بر ایاالت مختلف ایران فرمانروایی  کهیطوربه

دربارة  .(1/194: 1382یعقوبی،و  65-64: 1366 ری،ابوحنیفه دینو؛ 1/95: 1376 مسکویه،ابن

مدت  کردنمسعودی کوتاهاست  دهفرمانروایی این سلسله هم تحریفاتی ش زمانمدت

خود  الشرافالتنبیه و اوی در  ؛دهدیمپادشاهی اشکانیان را به اردشیر بابکان نسبت 

یشاهنشاهمدت  و نام که اندبوده نیز پادشاهانی اشکانیان میان از» است: کرده ذکر چنین

 هاآنایرانیان و دیگر کتب سرگذشت ملوک یادی از  یهاکتابمعلوم نیست و در  شان

 .(90: 1349)« و آن عمل اردشیر بود ...نیست

ة واسطبه، فیالطواملوک نیا از یکی عنوانبهاشکانیان مطابق با منابع مذکور، ا امّ

داشتن نسب و نژاد شاهانه  خاطربهی بر مرکزیت قلمرو سیاسی ایران آن زمان و فرمانروای

آنان  جهیدرنت ؛رام خاصی برخوردار بودندالطوایف از اعتبار و احتدر بین سایر ملوک

شکانیان در ت مرکزیت قلمرو سیاسی ااهمیّ دند.و قدرت سیاسی در ایران شدارای تفوق 

 یا همچنین و باشد اوستا وندیداد با مطابق ایرانویج مرکزیت از نشانی تواندیم فوق، منابع

باشد که  )فریدون( پدرش قلمرو از ایرج میراث عنوانبه ،ایران سرزمین مرکزیت از برگرفته

ی شاید بتوان بین مرکزیت قلمرو اشکان .قسمت آن بود نیترمهمّبخش میانی آن و البته 

پادشاه بزرگ  ،فریدون ر ایران ارتباطی قائل شد.و مرکزیت ایرانویج و ایران در اساطی

 (ایرج) خویش ترکوچکخویش را به پسر  ةسلطیا بخش میانی قلمرو تحت رانیا کیانی،

مطابق با  .است قرارگرفتهث خونیر در کشوراین منطقه، سرزمینی آرمانی است که  .داد

 دهشدر میانه واقع  اتفاقاًنام یکی از کشورهای هفتگانه است که اساطیر ایران، خونیرث، 
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 دهیآفر در آنگونه نیکی ههم است که یو درخشانپرفروغ  یو کشورسرزمینی مقدس  و

 ،سازدیم را مقدسخصوصیاتی که خونیرث یکی از ایرانی  ریدر اساط. است شده

 خصوصیات قدسی آن است. نیرتمهمّاز  اتفاقاًکه است  جهان تیدر مرکز آن گرفتنقرار

مزدا اهوراکه  است آن ،منطقه این یقدس ةجنب نیترمهمّ ،ایرانویج مرکزیت ارج از گذشته

 شودیم ادی یایران یهانیسرزم فروغ عنوانبه آن از و است ایزدی ةفر دارای و دهیآفر را آن

آوردن دستز خواستار بهنی ابیو افراسحتی شاهان ستمکاری چون ضحاک  ،که همگان

 توانیم ،اساساین؛ بر(81: 1393 دینکرد چهارم،و  42-11/41کرده : 1356 ،پورداود) آن هستند

یکی از موارد  عنوانبه ،ان اشکانی بر مرکزیت قلمرو ایرانحکومت خاندکه د کراستنباط 

از تداوم  یانشانه تواندیمو  است شده مطرحارجحیت قدرت خاندان ارشک یا اشک 

 چنین روایاتی باشد. فیتألساسانی حین  ةستایی در جامعسنن او
 

چگونگي روايت تاريخ اشکانیان در روايات ملي. 4

شده در سدة پایانی عصر یرتحر یهانامهخدایمطابق با  ،تاریخ ملی ایران یا روایات ملی

 شود( آغاز میکیومرثپادشاه )از زمان نخستین یعنی ساسانی، از مراحل نخستین تاریخ،

پیشدادیان، کیانیان، اشکانیان و ساسانیان،  یابد.ساسانی ادامه می ةو تقریباً تا پایان دور

و ایران فرمانروایی  جهان برچهار دودمان شاهی بودند که در جریان این سیر تاریخی 

 ةدور .1 توان در سه بخش گنجاند:جریان تاریخ ملی را می ،از نگاهی دیگر .اندکرده

 یهاتیشخص ،( و بیشتراز کیومرث تا فریدونفرمانروایی داشتند ) برجهانپادشاهانی که 

شود و تا دوران پهلوانی که با قیام فریدون علیه ضحاک آغاز می .2؛ داشتندای اسطوره

مطابق روایات ملی، ) یرومدوران تاریخی که از اسکندر  .3 ؛ابدیکیانی ادامه می ةپایان دور

 .ردیگیبرمرا در ساسانیان دورة پایان تا اًتقریب و شودمی آغاز (انددهکرمی تلقی رومی را اسکندر

ا امّ ،اسکندر است ةحکومت اشکانیان نیز بخشی از دورة تاریخی مربوط به پس از دور

به و لحن روایات ملی  نگاه .انعکاس این دوره در روایات ملی بسیار آشفته و مبهم است

الطوایفی ملوکتنسر حکومت  ةمطابق نام است.اشکانیان بسیار منفی و تحقیرآمیز 

ارسطو به اسکندر  ؛اشکانیان، حاصل تدبیر ارسطو در مکاتبة وی با اسکندر بوده است

 کند:توصیه میچنین 

مملکت فارس را موزّع گردانی بر ابنای ملوک ایشان و به هر طرف که یکی را پدید  ...»

 ییفرمانفرماهمدیگر ترفّح، تفوّق و  )کس( را برارزانی داری و هیچ وتختتاجکنی 

و میان ایشان چندان  ...مستند به رأی خویش بنشیند ،مسند ملک بر کیندهی تا هر



 29/ 1398، بهار و تابستان 1،  شمارة 11پژوهشهاي علوم تاريخي، سال 

بر ملک و تفاخر و تکاثر بر  ،آید دیبادتقاطع و تدابیر و تغالب و تطاول و تقابل و تقاتل 

یاد  از گذشته ،که به انتقام نپردازند و از مشغولی به یکدیگر ...برحسبمال، تفاخر 

اسکندر  . ...ترا و بعد ترا امانی باشد ...،نتوانند کرد و اگر تو به دورتر اقصای عالم باشی

چون جواب را واقف شد، ایرانشهر را بر ابنای ملوک ایشان قسمت کرد و ملوک طوایف 

 .(48تا  47 :1354 نامه تنسر،) «نام نهادند

پس از مرگ اسکندر رومی، کشور »...  :تدر کارنامة اردشیر آمده اس بارهدر همین 

و یا در بندهشن  (175 :1369 ،اردشیر بابکان ة)کارنام «وچهل کدخدا بود...ایران را دویست

در همان هزاره ]چهارم[ در شاهی دارا دارایان اسکندر قیصر از روم » :اشاره شده است

مردان و پیدایان  شتافت به ایرانشهر آمد دارا شاه را بکشت همة دودة شاهان و مغ

مان پس در ه ؛ی بخش کرد...خدای –ایرانشهر را به نود کرده  ...ایرانشهر را نابود کرد

ی آمد آن کرده خدایان را کشت شاهی را آراست دین هزاره اردشیر بابکان به پیدای

و یا از زبان اردشیربابکان آمده  (140 :1385، )فرنبغ دادگی «...مزدیسنان را رواج بخشید

مان و ساختن همداستانیساختن کارمان و پراکندهکاری که اسکندر در تباه»ت: اس

سودمندتر بود از ریختن  برای آن چیزی که او آرزو داشت، ساختن کشورمان کرد،ویران

)عهد  ...« ما را برانگیخت ...، چون خداوند خواست کشورمان بار دیگر یگانه شود .خون ما

 .(69: 1348 اردشیر،

در قالب روایات، حکومت اشکانی مطابق تبلیغات منفی عصر ساسانی  رتیب،تبدین

مطابق  .است شده تلقی ایران حاکمیت برای ایفاجعه و رومی اسکندر ةخائنان تدبیر ةنتیج

که از آنان جز خرابی و اشکانیان، حکومت وحوش و شیاطینی بوده تنسر حکومت  ةنام

 :ه استدشویرانی چیزی عاید ایران ن

دین بی صورتیآدمارصد سال برآمده بود تا ]جهان پر بود از[ وحوش و شیاطین چه»

قومی بودند که جز خرابی و فساد جهان ازیشان  ؛...و ادب و فرهنگ و عقل و شرم

قومی پدید آمدن نه  ...شهرها بیابان شد و عمارات پست گشت ،چیزی ظاهر نشد

غم حسب و نسب و نه حرمت و  متجلّی به شرف هنر و عمل و نه ضیاع موروث و نه

شهنشاه ]اردشیر بابکان[ به عقل .  ...اندیشه خالی از هر پیشه ،فارغ از همه ،صنعت

اعاده فرمود و همه  باهم ،محض و فیض فضل ]دانایی[ این اعضا را که از هم شده بودند

 .(93و  58 :1354 تنسر، ةنام) «را به مقرّ و مفصل خویش برد...
 و در خ حکومت اشکانیان توسط ساسانیان از قرن ششم میالدیجعل و تحریف تاری

انجام  شد.در محافل درباری و رسمی ساسانیان آغاز  ،انوشیروان ،لزمان خسرو اوّ

قرن سوم میالدی توسط  ةاصالحات و ایجاد تغییرات اساسی در نظام حکومتی جامع
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به شرایط زمانه و هتوجّا، بدارنداذعان روایات ملی به آن  کهچنانآناردشیر بابکان، 

مطابق کتیبة کعبة زردشت شاپور یکم، هیچ صحبتی از کوشش  .پذیر نبودجامعه امکان

 بلکه درست در مقابل ،هبه امور سیاسی و نظامی نشد بخشیوی یا پدرش درجهت تمرکز

دورة اشکانی به جمع درباریان ساسانی پیوستند و القاب و بزرگ  یهاخانداناین قضیه، 

 ةسلسل مؤسساند. بیشترین تالش ششاهان محلی ایاالت حفظ  عنوانبه نهاآین عناو

جهت فتوحات نظامی، برقراری سلطه و حفظ نظم و در( اردشیر بابکان و شاپور یکم) ساسانی

امنیت جامعه بوده است. جعل و تحریف وقایع تاریخی اشکانیان و خلق تضاد و تقابل 

شود ، به زمانی مربوط میاشکانی و ساسانی کومتآمیز بین ماهیت دو حشدید و اغراق

 منظوربه خود تأثیر شرایط دشوار داخلی نیازمند به اثبات حقانیتکه ساسانیان تحت

اجتماعی -تحوالت سیاسیکسب مشروعیت برای حکومتشان بودند و این بدون تردید به 

هفتم میالدی خسرو دوم در قرن  خسرو انوشیروان در قرن ششم میالدی و ةدورایران 

برای  خسرو اول و خسرو دوم()خسروان ف اهداشود. این اقدام در راستای تحقق مربوط می

آن تمام  طبقبود که  یاافتهیسازمانایجاد یک حکومت، با ساختار قوی و متمرکز و 

را به شکل محسوسی قدرت و اختیارات اشراف  اختیار پادشاه بود وقدرت در  یهااهرم

خویش اعتبار بخشد، مطابق نامة  یهااستیسانوشیروان برای اینکه به  خسرو کاست.می

 و کندساسانی منسوب می ةمؤسس سلسل ،لخویش را به اردشیر اوّ یهااستیستنسر 

چهرة اشکانیان را در  و دهدیم پیوند اشکانیان به را آن مخالف یهااستیس و هاشیوه

ساسانی باید -آمیز اشکانیاین تقابل اغراق شاطربه نظر یار سازد.روایات ملی مخدوش می

شد فرمانروایی بسیار در زمان پادشاهی خسرو انوشیروان پدید آمده باشد که کوشش می

د. خسرو برای شوداشت، تثبیت ارس آن شاهنشاهی قدرتمند قرأیافته که در رسازمان

داد نسبت می سس سلسلهؤم ،آنها را به اردشیر ،های خود اعتبار بخشداینکه به سیاست

از  پس حتی شمرد،می اشکانیان به متعلق ،بود آن مخالف که را هاییشیوه و

عنوان اقدامی دفاعی در برابر به ،ها دربارة اشکانیانگونه داوریانوشیروان نیز اینخسرو

یارشاطر معتقد است  ،دکید شأت های مکررجوییاسی شایع و معارضههای سیمرجوهرج

احتمال  او ؛چهارم مرتبط است دضد هرمزشورش بهرام چوبین بر به ژهویبه این تقابل

کردن تصور حقانیت زنده باسردار شورشی عصر هرمزد چهارم،  ،دهد که بهرام چوبینمی

 اشکانیان بارةمنفی در دیدگاهاین  تقویت در ،و مشروعیت اشکانیان در ایام شورش خود

محققان برخی دیگر از . (379-378: 1394 ی،خطیب و 584 :1389 ،شاطراری) مؤثر بوده است
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یماشاره  آنها ؛ندکنیم مطرح شاطراری ةمشابه با فرضی یاهیفرض چون تورج دریایینیز 

که رویکرد منفی منابع عصر ساسانی به خاندان اشکانی بدون تردید به تحوالت  کنند

 ؛شودیمبوط قبل از به حکومت رسیدن خسروپرویز مر ةجادشدیا یهابحرانسیاسی یا 

سردار ) جانشینی هرمزد چهارم، بین بهرام چوبین سر ی قدرت که برادر دعو کهیطوربه

 و خسروپرویز (اشکانی عصر معروف یهاخاندان ازجمله و مهران خاندان به متعلق ،چهارم هرمزد معروف

بر  ،قدرتخسروپرویز بعد از رسیدن به  ،افتدیماتفاق  (پسر و جانشین قانونی هرمزد چهارم)

 جادیا ،بازنگری نیااز حاصل  ةنتیج ؛دکنتا در روند تاریخ ایرانشهر بازنگری  شودیمآن 

با برخی از  وی یهایریدرگپیامد  کامالًانحراف و جعل تاریخ بوده است که این موضوع 

آورده  به وجودرسیدن او حکومتدر بدو به هاآناشکانی بود و مشکالتی که  یهاخاندان

 .(Daryaee,2010: 241) بودند

 ةدر دور ؛ت استوجود نام بالش اشکانی در روایات دینی حائز اهمیّ ،از طرف دیگر

ساسانی روایات دینی دوشادوش روایات پهلوانی و ملی در حوزة روحانیت زرتشتی رونق 

تمایل  ةکنندمنعکسنهم میالدی، کتب پهلوی سدة سوم هجری/تفاسیر اوستا و  .داشت

در دینکرد چهارم از شاهانی که از دین مزدیسنا پشتیبانی  است.دینی ی هاشیگراو 

شدن از پراکنده پس که است اشکانی بالش شاهان، نیا از یکی ؛شودمی برده نام ،اندکرده

 صورتبهکتاب  نیاز اآنچه  دهدیماوستا و زند به دست اسکندر، برای اولین بار دستور 

نام بالش با این اقدام  ،بنابراین ؛ارد، گردآوری شودوجود د نهیسبهنهیسمکتوب و یا 

در زند  ؛(506: 1378 تفضلی، و 63: 1393دینکرد چهارم، ) شودثبت میدینی در روایات دینی 

ای که ]در درخت یک ریشه ...اورمزد گفت[ ای زردشت»] بهمن یسن آمده است:

آن  ،خه که دیدیآن هفت شا .آن گیاهی است که من اورمزد آفریدم ،خواب[ دیدی

]آنکه[ رویین، پادشاهی اردشیر، آراستار و ویراستار جهان  ...هفت زمان است که رسد

پادشاهی بالش اشکانی شاه است که جدا راهی را که بود  ،است و ... آنکه برنجین است

 .(4-3: 1370) «...از جهان ببرد

 

 ارتباط میان اشکانیان و کیانیان در روايات ملي . 4-1

در روایات ملی ارتباط و پیوستگی خاص و تنگاتنگی بین اشکانیان و  رسدیمرنظبه

اقدامات شماری از شاهان برخی از  ،طرفکیازد کر استنباط توانیم .کیانیان وجود دارد

بازتاب ذیل نام شاهان و قهرمانان کیانی ملی  ةپهلوانی حماس یهاداستاناشکانی در 

روایات  در .اندمنتسب یافته (هلوان کیانی)پ یان به آرشاشکان ،و از طرف دیگر یافته است
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و ریشه در  است کیانی ةترین ادبیات دورة پهلوانی و حماسی مربوط به دوربرجسته ،ملی

و  هایجنگاور، هایدالوردر ستایش عصر پارتی  ها و خنیاگراناشعاری دارد که گوسان

فرمانروایی و حکومت  ،بدون تردید د.خواندنمیپادشاهان و سرداران کیانی  یهایپهلوان

یکی از عواملی بوده  ،نزدیک به پنج قرن طیّاشکانی و تأثیر سیاسی و فرهنگی مالزم آن 

حکومت اشکانی  .ده استکرکه به پرورش و رونق تاریخ حماسی کیانی و رواج آن کمک 

با  جوی و سرشار از جنگ و پهلوانیادبیات حماسه صورتتاریخ حماسی شرق را به

صفات عالی موضوعاتی چون دفاع از سرزمین نیاکان، حفظ و نگهداشت مرزها همراه با 

د و شساسانیان منتقل  ةاین روایات حماسی به دور .بود دهانپروراخالقی در خود 

به کتابت  هانامهخدایحین تدوین  «کیانیان»بخشی از روایات ملی تحت عنوان  عنوانبه

 ،حتی شاید پیش از آن، پادشاهان پیشدادی و کیانی اوستا و در زمان اشکانیان رسید.

های بزرگ ایرانشهر خنیاگران هوادار خاندان ،رواینامبردار بودند و ازدر میان ایرانیان ن

توانستند نام سروران خود را به جای پادشاهان ساسانی نمی دورةدر  یادر زمان اشکانی 

پس شهرت و اعتبار و محبوبیت این  ؛نددهرتبة آنان قرارپیشدادی و کیانی یا هم

سبب شد تا در تحریرهای بعدی تاریخ ملی،  ،دینی تلحاظ مرجعیویژه بهبه ،پادشاهان

آفرینی های ایرانشهر در مقام پهلوانان و حاکمان زبردست این شاهان نقشافراد خاندان

اندان رستم در و خ )گرگان(در هیرکانیا  گودرز خواه دو خاندان. خنیاگران هواهکنند

در تدوین روایات ملی نقش اساسی  اشکانی و ساسانی() سیستان در دو دورة مختلف

 .(507: 1389 ،شاطرارو ی 396-394: 1394)خطیبی،  داشتند

ی ملی ایران که در هاداستاناند که برخی از پهلوانان مارکوارت و نلدکه ثابت کرده

حکومت اشکانیان  ةاند، افراد تاریخی دورذیل نام کیانیان در روایات ملی ظهور یافته

ی فراوانی که در سرگذشت کیخسرو هاشباهت .(90: 1336سن،  به نقل از کریستن) هستند

 ،میالد و فرهاد موجود در شاهنامه هایو زندگی اردوان دوم اشکانی وجود دارد و یا نام

نتیجة تحقیقات  و یا مطابق استهمان اسامی پادشاهان اشکانی، میتردات و فرهاد 

پیکرهای سنگی منقور در بیستون که در آنها گودرز پسر گیو  ،تاریخ پارت پژوهشگران

 .(386: 1394 خطیبی،) همان گودرز یکم است ،شناسانده شده است
 

 فردوسي ةچگونگي روايت اشکانیان در شاهنام .4-2

   شاهنامه برای سرایشسرای قرن چهارم هجری، دانیم که فردوسی، شاعر حماسهمی

تصویر اشکانیان در  .ده استکرها استفاده نامهخدایمستقیم از صورت مستقیم یا غیربه
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ابیات  کل هزاراز شصت ،اساسایناست؛ بر ها تصویری مخدوش و مجعول بودهنامهخدای

اختصاص  ،کردند حکومت سال پانصد حدود در که اشکانیان به بیت بیست تنها ،شاهنامه

فردوسی نسب و تبار  ،این. باوجودشده مغشوش و پراکنده استالعات ارائهاط یابد ومی

ای عصر منوچهر پیشدادی اشکانیان را در سه قسمت شاهنامه، به آرش، قهرمان اسطوره

 .(1491و  1076، 1064: 1386فردوسی، ) رساندمی

سس سلسلة ؤاشک، م منصور عبدالرزاق، ةشاهنام نیز مطابق با ابوریحان بیرونی

وجود نقش پایدار  .(281: 1377) است پسر دارا و او را از اوالد آرش دانسته اشکانی را

 ،حکومت اشکانی یّهای شاهنشاهان اشکانی در طدست در پشت سکهبهاشک کمان

 ،اشک ؛ یعنیباشد منطقی میان این دو شخصیت یی برای ایجاد ارتباطیلتواند دلمی

نام اشک و برگزیدن  ایران. ایقهرمان اسطورهاشکانی و آرش کمانگیر،  ةمؤسس سلسل

های دست در پشت سکهبهنام دودمانی این حکومت و تصویر اشک کمان عنوانبهاین نام 

توان گفت اشکانیان این انتساب نژادی این حکومت، دالیلی است که مطابق آن می

 ،گرفتنددرنظر تحکوم تأسیس زمان همان از آگاهانه ها،سکه گواهی به ،آرش به را خویش

سازی، تالش و مقاومت در باطن و مفهوم این انتساب و شبیه و ا این ظاهر قضیه استامّ

برای دفاع از مرزها در مقابل دشمنان متعدد و حفظ و نکوداشت مرزها در برابر 

این انتساب  است که اشکانیان از همان ابتدای تأسیس حکومتشانبوده مهاجمان بیگانه 

  .(Shahbazi, 1985: 2/525)اند هگرفتکارهب را

موضوع دیگری که در شاهنامه بدان پرداخته  ،عالوه بر موضوع نسب و تبار اشکانیان

آنچه  .های اشکانی در ساختار حکومت ساسانیان استحضور فعال خاندان ،شده است

ی های اشکانخاندان ،این نکته است که در قرون پایانی حکومت ساسانیان ،ت دارداهمیّ

مشروعیت ساسانیان را به چالش کشیدند و در پی احیای حکومت خویش برآمدند  و 

 ،در دفاتر شاهی ساسانیان شده باشدشاید همین موضوع باعث تحریف تاریخ اشکانیان 

رویی او با خسرو، و رویا هرمزد چهارم در زمان شورش بهرام چوبین، فرماندة سپاه ویژههب

خواهد که اگر نخست از سپهساالر شورشی خود می خسروپرویز ؛پسر هرمزد چهارم

 گوید: هرام چوبین به او میکند، ولی باو را سپهدار ایران می ،دست از مخالفت بردارد

به  ،پیچدگین بهرام بر خود میآکند. خسرو با اینکه از سخنان زهربر دارش می زودیبه

خود را الیق پادشاهی ایران ، و پدرش هرمزد اخاطر نیایش کسرهب دهد کهپاسخ میاو 

را در  دهای نظامی خویش و خاندان خولیاقت و شایستگیا بهرام چوبین امّ ،داندمی
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مقام سلطنت در ایران  ةکشاند و او را شایستمقابل ضعف و جبن خسرو به رخ او می

ن، وتخت را از اشکانیازور تاجناحق و بهکند که اردشیر بابکان بهاضافه می داند ونمی

ب کند که باگذشت پنج سده از غصا میهمچنین ادعکرد. ب صشاهان قانونی ایران غ

د و کنحکومت توسط ساسانیان، او بر سر آن است که برای خاندان اشکانی احقاق حق 

کند که تاریخ اش بازگرداند و خسرو را تهدید میحکومت را به صاحبان اصلی و قانونی

: 1386فردوسی،) نمایدمحو و نابود می ها(خودای نامگ) تیخاندان ساسان را از دفاتر سلطن

 :(405-404: 1394و خطیبی،  1490-1492
 

 بیازیـــم بدیـــن کــار ساسانیـان
 

 چــو آهخته شیـری که گردد ژیان 
 

 ز دفتـــر همـــه نامشان بستـــرم
 

 ســـر تخت ساسان بــه پی بسپرم 
 

 بزرگــی مـــر اشکانیان را سزاست
 

 اگــر بشنوی مـــرد داننـده راست 
 

 

انتساب  ،بنابراین ؛که آرش، شاه نبود دهدمیبه بهرام این نکته را تذکر  خسروپرویز

بهرام در پاسخ   .برای بهرام و خاندان او باشدی پذیرفتنی دستاویز تواندنمینژاد آرش  به

اسان را از اخالف و س ا خسرو،امّ ،کندمی، از ساسان و شبانی ساسان یاد خسروبه 

  .(1493: 1386)فردوسی، شمردمیدارای کیانی  هاینواده

، به هجوم شوداز طرف بهرام به چالش کشیده می ونسبشاصل وقتی خسروپرویز

ی به رهبری ماهیار به که مردمان ر دهدمیو ادامه  کندمیاسکندر رومی به ایران اشاره 

ترتیب، و بدین ستانندمیرا از دارا  وتختتاجو  دنکنمیو با رومیان همکاری  دارا خیانت

گزند به  همه آنخاندان اشکانیان را در سقوط حکومت دارای کیانی و رسیدن  نوعیبه

بعد از  ،نهایت. در(1493همان: ) داندمیایران در آن زمان، شریک جرم اسکندر و رومیان 

زمینه فراهم حکومت ساسانیان، ف او از عرصة پیروزی خسرو پرویز بر بهرام چوبین و حذ

 د.کنشود تا خسرو تاریخ اشکانیان را در دفاتر شاهی تحریف می

نظر های اشکانی در حکومت ساسانیان حضور و نقش خاندانبارة پورشریعتی در

حکومت ساسانیان به علت نقش  او بر این باور است که اساساً کند؛مطرح میدیگری را 

مانند های بزرگی خاندان .ساختاری غیرمتمرکز داشته استهای اشکانی، پررنگ خاندان

مراتب قدرت و در ساختار سیاسی پادشاهی ساسانی مهران، اسپاهبذ و کارن در سلسله

  حضور کارآمد داشتند و حتی در جریان اصالحات خسروانوشیروان، رؤسای این 

رویی اعراب با در زمان رویا .ها به سپاهبدی چهار بخش کشور گمارده شدندخاندان

های اشکانی طی مکاتباتی با اعراب، با آنها بر سر عبورشان از ساسانیان، یکی از خاندان
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کند. می مصالحه بازرگانی، هایراه به دستیابی و ماوراالنهر به رسیدن و ایران

(Pourshariati, 2008:109-115-116 & Gyselen, 2001:40-45)  ؛ (490: 1375سن، )کریستنو

نوان متحدان و یا همکاران عکانیان تا پایان کار ساسانیان بهاش ،مطابق این نظر ،اینبنابر

آید زدودن و مینظرؤثر داشتند و بهاداری ساسانیان در حکومت نقش و سهم م-سیاسی

کردن تاریخ و نام و نشان اشکانیان از دفاتر شاهی در بدو حکومت خسرپرویز یا حذف

 نباشد. پذیرفتنی
  

 هجینت. 5

به اشکانیان، حکومت اشکانی و ماهیت و سرشت آن نسبتدشمنی ساسانیان  خاطربه

های رسمی اواخر عصر ساسانی انعکاس کامالً واقعی در گزارش صورتکامل و به طوربه

 یهانامهخدایاز  برگرفته که ایرانی-اسالمی تواریخ داشت انتظار نباید ،بنابراین ؛است نیافته

، تصویری کامالً اندن دوره بودهزتاب برخی دیگر از منابع رسمی ایعصر ساسانی و با

نکاتی از خالل برخی  .دهنددستبهمنطبق بر واقعیت از حکومت و شاهنشاهان اشکانی 

آید که نشانگر نگاه میدستبهاشکانیان حکومت  بارةهای مورخان اسالمی درنوشته

دن اشکانیان کرمنتسب .اشکانیان استه و مبتنی بر تناقض ساسانیان به دودمان ندوگا

داشتن و دراختیار ایران مرکزی بخش بر آنها حاکمیت ،ایرانی( نسب داشتن) کیانی شاهان به

   مطابق با ) ین شهرهای ایران چون آذربایجان، همدان، اصفهان، جبال و غیرهّترمهمّ

ی و همت جنگاوری و توان رزمندگ ،(های اوستایی مرکزیت همواره با تقدس همراه بودسنت

ی و خواهعدالتبرابر دشمنان غربی و داشتن صفاتی چون دادگری و اشکانیان در  دلیری

از موارد مثبتی است که در منابع مذکور بدان اشاره شده  ،و شهرسازی اقدامات عمرانی

، تاریخ روایات ملی درا امّ ،انوشیروان استأثر از منابع قبل از خسرومت که غالباً است

 .بسیار منفی و تحقیرآمیز است ،هین دوره اب آنهابسیار آشفته و مبهم و رویکرد  کانیاناش

درباری ساسانیان زمان شاپور  ینگارخیتارمعلول جریان  تواندیماین رویکرد  یریگشکل

جعل و تحریف وقایع تاریخ  صورتبهدر قرون پایانی حکومتشان باشد که یا دوم 

میان ماهیت دو نظام حکومت متوالی  زیآماغراقابل شدید و اشکانیان و خلق تضاد و تق

و تحوالت و  هابحرانبرخی  جادیاز اناشی  ،در این منابع پدید آمد و البته این خود

   .نظام سیاسی حکومت ساسانی است در قرون پایانیِاصالحات اساسی 
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