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اشکانیان (روايات ملي و تواريخ اسالمي)
شهناز حجتي نجفآبادي
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استاديار گروه ايرانشناسي و تاريخ دانشگاه میبد
(از ص  19تا )37
تاریخ دریافت مقاله1397/8/21 :؛ تاریخ پذیرش مقاله1398/2/15 :
علمی-پژوهشی

چکیده
خداینامهها حاصل جریان تاریخنگاری قرون پایانی حکومت ساسانی هستند .هرچند اصل خداینامهها
ازمیانرفتهاند ،امّا منابع برگرفته از آنها چون شاهنامه و تواریخ اسالمی دربردارندة نگاه و رویکرد خاص
ساسانیان به اشکانیان است؛ بنابراین ،مهمّّترین منابع برای دستیابی به متأخرترین گزارشهای ساسانی
دربارة تاریخ اشکانیان ،نوشتههای مورخان اسالمی سدة سوم تا پنجم هجری است که مطالب خود را از
خداینامهها و دیگر نوشتههای تاریخی ساسانیان متأخر گرفتهاند .در این منابع ،ساسانیان نگاه دوگانه و
متناقضی به اشکانیان دارند؛ از یکسو ،مطابق اندیشة سیاسی ایران باستان و سنتهای شاهی ،اشکانیان
در سلسله انساب شاهان اسطورهای ایران قرارمیگیرند که به علت دراختیارداشتن مرکزیت ایران،
شایستگی تصاحب قدرت سیاسی را بهدستآورده بودند؛ از سوی دیگر ،نوع حکومت و نگرش دینی آنها
در این منابع ،موردنکوهش و مذمت قرارگرفته است .این در حالی است که مطابق شواهد و نشانههای
بسیار ،در قرون پایانی حکومت ساسانی ،خاندانهای مهمّ اشکانی بهعنوان صاحبمنصبان بلندپایة
کشوری و لشکری حضور دارند و منشأ خدمات مهمّ قرارمیگیرند .پژوهش حاضر در پی آن است که با
رویکردی توصیفی-تحلیلی به روایتهای موجود ،نگاه دوگانه و متناقض ساسانیان را دربارة اشکانیان
تحلیل کند .نتایج نشان میدهد که جعل و تحریف وقایع تاریخ اشکانیان و خلق تضاد و تقابل شدید و
اغراقآمیز میان ماهیت دو نظام حکومتی اشکانی و ساسانی در منابع تاریخنگارانة عصر ساسانی ،معلول
جریان تاریخنگاری ساسانیان در قرون پایانی حکومتشان است.
واژههاي کلیدي :ساسانیان ،تواریخ اسالمی ،خداینامه ،روایات ملی ،اشکانیان.
* .رایانامة نویسنده:

hojati@meybod.ac.ir
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 .1مقدمه
خاندان اشکانی در 247ق.م موفق به تأسیس حکومت در ایران شدند .امروزه محققان،
دربارة منشأ  ،خاستگاه و دیگر وقایع و رویدادهای مربوط به این سلسله ،اطالعات اندک و
مبهمی دارند .برایناساس ،پژوهش دربارة این حکومت دیرپای در ایران باستان با
مشکالت خاصی مواجه است .مطابق گفتة برخی از مورخان رومی ،پارتیان (اشکانیان)
پارهای از قبیلة پرنی و آنها نیز از سکاها بودهاند؛ آنطورکه از این گزارشها برمیآید
پرنی ها قبایلی بودند که در زمره اتحادیة داهه بهشمارمیرفتند (Justinus, 1853: book
 Strabo, 1961: 515; 41-1و جعفری دهقی )265 :1394 ،و طبق گفتة برخی مورخان
اسالمی و روایات ملی ،نسب اشک به سیاوش پسر کیکاووس میرسد که توانست پس از
اسکندر و حکومت جانشینان او (سلوکیان) ،فرمانروایی بر بخشی از ایران را بهدستآورد؛
البته ،طبق گفتة منابع مذکور ،اسکندر رومی مطابق با توصیة معلم خویش ،ارسطو،
ایران را تقسیم کرد و هر قسمتی را به خاندانی سپرد؛ در این تقسیمبندی منطقة میانی
که ازلحاظ مکانی ،موقعیتی برتر داشت ،سهم خاندان اشک شد و آنها توانستند برای
چندین قرن بر این منطقه حکومت کنند (نامة تنسر.)48-47 :1354 ،
تواریخ مکتوب جامعی از دورة ساسانی بهجاینمانده است .آخرین گزارش ،کتاب تاریخی
نسبتاً رسمی با عنوان خداینامه بوده که موضوع آن از آفرینش جهان و سرگذشت کیومرث
تا مرگ یزدگرد سوم (628م) را دربرمیگرفته است .براساس متن مقدمة شاهنامة بایسنقری
(829:ق) خسروانوشیروان (579-501م) که به گردآوری اخبار گذشتگان عالقه داشت ،برای
نخستین بار فرمان داد تا تواریخ سرزمینهای گوناگون را فراهم آوردند .سپس در روزگار
یزدگرد سوم ،دهقانی اهل فضل به نام «دانشور» که از بزرگان مدائن بود ،گزارشهای
پراکندة موجود در گنجینة شاهی را گردآوری کرده ،نظم داد و روایتهای تاریخی را از
ابتدای دولت کیومرث تا انتهای سلطنت خسرو پرویز با یاری موبدان و دانایان تکمیل
کرد؛ ازهمینرو ،برخی محققان پذیرفتهاند که خداینامه ابتدا در روزگار خسروانوشیروان
تدوین و پس از آن در زمان یزدگرد سوم تکمیل شد ،امّا برخی محققان بر این باورند که
باتوجّهبه حساسیت روزگار شاپور دوم ،برای اولین بار تاریخ ملی در زمان او تحقق یافت
و خسروی اول تدوین تاریخ ملی را تکمیل کرد (زرینکوب .)515-514 :1394،اختالف در
روایات خداینامه سبب شده است که برخی از پژوهشگران به وجود دو تحریر متفاوت از
آن قائل شوند :یکی «خداینامههای شاهی» به قلم دبیران و مورخان درباری و دیگر
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«خداینامههای زردشتی» به قلم علمای زردشتی؛ بهطوریکه خداینامههای دست اول
نمودی از روایات ملی و خداینامههای دست دوم نمود بارزی از روایات دینی هستند .در
سدههای نخستین اسالمی ،مورخان و نویسندگان مسلمان خداینامهها را با عناوینی
چون «سیر الملوک» یا «سیر العجم» و یا «تاریخ ملوک الفرس» و ..به عربی و با عنوان
«شاهنامه» به فارسی نو ترجمه کردند .هیچکدام از ترجمههای عربی بهجاینمانده است،
امّا برخی از مورخان سدههای نخستین اسالمی ،از ترجمة عربی خداینامهها استفاده
کردهاند (زرینکوب .)113-108 :1367 ،تواریخ این مورخان ،ازآنجاکه ملهم و مأخوذ از
خداینامههای ساسانی است ،منابع اصلی برای بازسازی گزارشهای ساسانی دربارة
تاریخ ایران دورة ساسانی و قبل از آن بهشمارمیآید .در میان منابع مذکور ،شاهنامة
فردوسی جایگاه ویژهای دارد .کتاب مذکور عمدتاً برگرفته از اثر منثوری است که به
فرمان ابومنصور عبدالرزاق طوسی تألیف شده است؛ این اثر منثور که اطالعات تاریخی
خود را از منابع مکتوب مربوط به دورة ساسانی گرفته ،مورداستفادة فردوسی در سرایش
شاهنامه نیز قرارگرفته است .برایناساس ،تاریخ ایران در گزارشهای تاریخی عمده
مورخانی که در قرن سوم میزیستند؛ چون یعقوبی ،ابن قتیبه ،ابوحنیفه دینوری ،طبری
و مورخان قرن چهارم هجری؛ چون مسعودی ،حمزه اصفهانی ،مقدسی ،ابوریحان بیرونی
و فردوسی و مورخان قرن پنجم هجری؛ چون ثعالبی،گردیزی و مؤلف گمنام مجمل
التواریخ و القصص در قرن ششم هجری قمری بازتاب یافته است؛ بنابراین ،منابع ما برای
دستیابی به متأخرترین گزارشهای ساسانی دربارة تاریخ اشکانیان ،نوشتههای مورخان
اسالمی سدة سوم تا ششم هجری است که مطالب خود را از خداینامهها و دیگر
نوشتههای تاریخی ساسانیان متأخر گرفتهاند.
در خالل برخی از گزارشهای مورخان اسالمی و برخی از منابع پهلوی به اطالعات
گاه متناقضی دربارة اشکانیان برمیخوریم؛ قسمتی از این دادهها برآوردی مثبت از
خاندان مذکور دارند ،امّا رویکرد غالب منابع اسالمی به خاندان مذکور ،منفی و مغرضانه
است که بدون تردید این نوع رویکرد ،منبعث از رویکرد منفی مؤلفان خداینامههای
عصر متأخر ساسانی به اشکانیان است .این در حالی است که مطابق برخی شواهد
تاریخی در برخی منابع ،بسیاری از خاندانهای اشراف یا ویسپوهران عصر ساسانی،
همان خاندانها ی اشراف عصر اشکانیان بودند که در نظام سیاسی ساسانیان ،در صدر
مناصب کشوری و لشکری قرارمیگرفتند .بهرغم وجود این صاحبمنصبان مهمّ در نظام
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سیاسی ساسانی ،شکلگیری چنین رویکردی منفی بدان خاندان ،ازجمله نکات مبهمی
است که پژوهش حاضر سعی در بازنمودن آن دارد .مسئلة اصلی این پژوهش پرسش از
چرایی و چگونگی نوع بازتاب خاندان حکومتی اشکانی در منابع ملی و تواریخ اسالمی
است؛ برایناساس ،فرضیة اصلی پژوهش حاضر ،به این شکل ارائه میشود :باوجود حضور
فعال اشرافیت اشکانی در نظام سیاسی ساسانیان ،اشکانیان غالباً بهصورتی منفی در
روایات ملی و تواریخ اسالمی منعکس شدهاند ،این مسئله معلول تحوالت سیاسی و
جریان تاریخنویسی خاص ساسانیان در قرون پایانی حکومتشان بوده که بر نوع بازتاب
اشکانیان در منابع مذکور تأثیر مستقیم نهاده است .روش مورداستفاده در این پژوهش
باتوجّهبه دربرداشتن جنبههای توصیفی و تحلیلی (چگونگی و چرایی) ،مبتنی بر روش
توصیفی و تحلیلی است.
 .2چگونگي روايت تاريخ اشکانیان در منابع عصر ساساني
در سالهای اخیر کتابها و مقاالت متعددی دربارة سلسلة اشکانی نوشته شده که در
غالب این نوشتهها به منابع ارمنی ،رومی و یهودی استناد شده است .هرچند محققان از
نتایج کاوشهای باستانشناسی انجامشده در یکیدو سدة اخیر نیز غافل نبودهاند ،به
نظرمیرسد در این خصوص چیزی که کمتر در کانون توجّه محققان بوده است ،منابع
اسالمی و روایات ملی ایرانیان است که میتواند از جهت اطالعات تاریخی در این زمینه
حائز اهمیّت باشد .مطالعه و بررسی متون و نوشتههای مورخان اسالمی و روایات ملی
خالی از لطف نیست؛ زیرا از یکسو ،بهرغم کمبود منابع و بدون دسترسی به آثار غربی
کوشیدهاند ماهیت خاندان اشکانی را هرچند ناقص تاحدودی روشن کنند و از سوی دیگر،
جهتگیریهای سیاسی جریانهای تاریخنگاری ساسانیان در قرون متأخر حکومتشان را
نیز معرفی نمایند؛ برایناساس ،مطالعه و بررسی منابع مذکور بسیار حائز اهمیّت است.
بهطورکلی ،اشکانیان فاصلة زمانی میان اسکندر تا اردشیر ساسانی را که به دورة
«ملوکالطوایفی» یا «کذگ خودایی» معروف بوده است ،پر کردهاند؛ در تاریخ بلعمی
چنین آمده است« :وز پس اسکندر آن مکان اندر جهان (چهار) صد سال بماندند ،به هر
طایفه ملکی و ایشان را ملوکالطوایف خوانند تا آنوقت که اردشیر پاپکان برخاست و
ملک عجم از دست ملوکالطوایف بیرون کرد» (بلعمی .)655 :1386 ،بسیاری از منابع
اسالمی بهخاطر ترجمة نوشتههای رسمی و درباری ساسانیان ،تحتتأثیر رویکرد و نگاه
منفی ساسانیان متأخر به اشکانیان بودند .در خداینامههای ساسانی نهتنها از تاریخ
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اشکانیان چشمپوشی شده ،بلکه بسیاری از واقعیات تاریخی آنها موردتحریف آگاهانة
جریانهای رسمی و درباری ساسانی قرارگرفته است .این انکار و تحریف تاریخ اشکانیان
بهواسطة دشمنی ساسانیان با اشکانیان پدیدار شده و از لحن استخفافآمیز گزارشهای
برگرفته از محافل درباری و رسمی ساسانیان دربارة سرشت و ماهیت حکومت اشکانی
آشکار است؛ بهطوریکه نمود آنهم در روایات ملی و هم در آثار ترجمهای غالب
مورخان اسالمی مشخص میشود .بنا بر روایتی از طبری ،ساسان نیای ساسانیان عهد
کرده بود که چون به شاهی برسد ،از اشکانیان کسی را زنده نگذارد؛ بنابراین ،هنگامیکه
اردشیر و شاپور یکم به مقام شهریاری رسیدند ،تصمیم گرفتند عهد و سوگند نیای
خویش را مبنی بر براندازی و ریشهکنسازی خاندان اشکانی عملی کنند (طبری:1362 ،
.)587-586/2

مطابق گزارشهای محافل درباری ساسانی ،حکومت اشکانیان نتیجة تدبیر خائنانة
اسکندر مقدونی به توصیة ارسطو ،معلم و وزیر وی و فاجعهای برای حاکمیت ایران توصیف
میشود .تدوین اینگونه گزارشها با رویکردی منفی دربارة اشکانیان مربوط به دورة
شهریاری خسرو اول ،انوشیروان و پس از آن است و آن کوششی بوده که وی برای ایجاد
حکومتی سازمانیافته و متمرکز و کامالً متفاوت و متمایز با نمونة اشکانی ،از خود نشان
داده که در این نوع حکومت تمامی مجاری قدرت در دست شاهنشاه متمرکز بوده است
(یارشاطر .)584 :1389 ،ضمن آنکه میتوان به رویکرد سیاسی و مذهبی غالب در جریان
تاریخنگاری عصر شاپور دوم (379-309م) و تأثیر احتمالی آن بر تدوین و تألیف روایات
پیش از ساسانی قائل بود ،از اواخر سدة چهارم میالدی بهتدریج سنت کتیبهنگاری منسوخ
شد و تاریخنگاری جدیدی تحتتأثیر سنت شفاهی و روایتهای دینی زرتشتی پدید
آمد .دینمردان زرتشتی که تاریخ واقعی ایران پیش از ساسانی (روزگار ماد هخامنشی و
اشکانیان) را از آن جهت که قابلتطبیق با تاریخ دین موردعالقة ایشان نبود ،نمیپسندیدند،
توانستند به دنبال برنامة موردپذیرش شاپور دوم ،تاریخ اوستایی ،یعنی دورههای
پیشدادی و کیانی را بهعنوان تاریخ رسمی و ملی ایران تثبیت کنند .اهمیّت و تأثیر
تدوین تاریخ ملی و انتشار رسالههای سیاسی درجهت پیشبرد اهداف سیاسی به قدری
است که باتوجّهبه حساسیت روزگار شاپور دوم و نیاز به بازسازی و احیای هویت ایرانی،
میتوان انگاشت که تدوین تاریخ ملی ایران در زمان شاپور دوم آغاز شد و در دورة
خسروانوشیروان به مرحلة نهایی رسید (زرینکوب .)515-514 :1394 ،در واقع در روزگار
شاپور دوم ساسانی تدوین تاریخ رسمی که بتواند رویدادهای سیاسی را به تاریخ دین
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زردشتی اتصال دهد ،عامل مهمّی برای استحکامبخشیدن به حکومت ساسانی و سازمان
دینی زرتشتی در برابر امپراتوری بیزانس و گسترش مسیحیت بهشمارمیرفت؛ از این
جهت در نگارش تاریخ از منابع مکتوب رسمی مانند بایگانیهای شاهی و کتیبهها و
سایر اسناد بهعمد تغافل ورزیده شد (زرینکوب.)110-109 :1367 ،
تا قبل از خسروانوشیروان داستانها و روایاتی با رویکردی نسبتاً مثبت دربارة
اشکانیان وجود داشته که در برخی آثار مورخان انعکاس یافته است .این نوع گزارشها
عموماً می بایست برگرفته از روایات شفاهی دربارة اشکانیان بوده باشد که خنیاگران و
گوسانها ،سینهبهسینه نقل میکرده و به دورة ساسانیان انتقال میدادهاند .قرینة دیگری
که این حدس را تقویت میکند ،این است که در خالصهای از خداینامه که سرگیوس
ارمنی (مترجم دربار ساسانی) فراهم آورده بود و شهبازی آن را «خداینامة رسمی پیشین»
نام نهاده است ،نهتنها نگاه منفی به اشکانیان دیده نمیشود ،بلکه در آن از این دودمان
به نیکی یاد شده است (شهبازی.)580 :1376 ،
 .3بازتاب حکومت اشکانیان در تواريخ اسالمي
مسعودی در دو تألیف خویش ،مروجالذهب و التنبیه و االشراف ،اشکانیان را از نژاد
کیکاووس میداند که بر منطقة جبال (دینور ،نهاوند ،همدان ،ماسبدان و آذربایجان) حکومت
میکردند .وی نژاد اشکانیان و حاکمیت ایشان را بر مرکزیت ایران ،دالیل برتری آنها بر
سایر ملوک طوایف میداند .او اشاره میکند که در کتب تاریخ و سرگذشت ،فقط نام
اشکانیان آمده که اهمیّتی داشتهاند و ملکشان منظم بوده است ،امّا دربارة اهمیّت و
انتظام حکومت اشکانیان ،توضیح بیشتری نمیدهد و در پایان گزارش خویش ،به جریان
جعل و تحریف تاریخ اشکانیان توسط اردشیر بابکان اشاره میکند (.)92-90 :1349
حمزه اصفهانی مطالبی ضدونقیض دربارة اشکانیان اظهار کرده است؛ وی نژاد
اشکانیان را به دارا بن دارا کیانی میرساند ،شمارة پادشاهان ملوک طوایف را نود تن
میداند که همة آنها پادشاه عراق را که به تیسفون ،یعنی مدائن مینشست ،بزرگ
میداشتند .او همت جنگاوری برخی از شاهان اشکانی ،چون شاپور بن اشک را
قابلتحسین میداند؛ شاهی که برای گرفتن انتقام خون جد خویش ،دارا بن دارا ،عازم
جنگ با رومیان میشود و بسیاری از رومیان را میکشد و بسیاری را اسیر و اسرا را غرق
میکند و بسیاری از اموال را که اسکندر از ایران برده بود ،بازمیگرداند ،امّا در ادامه
تحتتأثیر جریانهای منفی حاکم بر خداینامهها ،دوران حکومت اشکانیان را در تقابل
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با حکومت ساسانی قرارمیدهد و مینویسد« :در سراسر روزگار اشکانیان ...از ایرانیان
نامی در میان نبود و کسی اندیشة دانش یا اندوختن حکمت را نداشت تا آنکه با ظهور
اردشیر قدرت خود را بازیافتند» (اصفهانی .)17 :1367 ،و در گزارشی دیگر اشاره میکند
که در روزگار اشکانیان ،حدود هفتاد جلد کتاب نوشته شده است (همان.)40 :
طبری دریکی از روایتهای خویش دربارة اشکانیان ،نژاد آنها را بدون واسطه به
دارای بزرگ (پسر بهمن) رسانده است؛ وی روایت میکند که «اشک پسر دارای بزرگ که
در نبردی که با آنطیوخوس نمود ،وی را کشت و بر سواد تسلط یافت و از موصل تا ری
و اصفهان به دست وی افتاد ،به سبب نسب و شرف که داشت و هم به سبب فیروزمندی،
دیگر ملوک الطوایف به تعظیم او پرداختند و برتری وی را شناختند» (.)496/2 :1362
طبری در روایت دیگر دربارة اشکانیان ،چنین نقل میکند:
«ملوکالطوایف که اسکندر مملکت را میانشان تقسیم کرده بود ،پس از او پادشاهی کردند.
هر ناحیه پادشاهی داشت به جزء سواد که تا پنجاهوچهار سال پس از مرگ اسکندر به
دست رومیان بود و یکی از ملوکالطوایف که از نسل شاهان بود ،پادشاهی جبال و
اصفهان داشت و پس از وی فرزندانش بر سواد تسلط یافتند و پادشاهان آنجا و ماهات
و جبال و اصفهان شدند و ساالری دیگر ملوکالطوایف یافتند» (همان.)499 -498 :

مطابق این روایت ،طبری داشتن نژاد از شاهان و خارجساختن منطقة سواد از زیر
سلطة رومیان (سلوکیان) و حاکمیت بر این منطقه و سایر مناطق مرکزی ایران را دلیل
برتری و قدرت اشکانیان میداند .در روایتی دیگر ،طبری نژاد اشکانیان را به کیقباد و یا
کیکاووس میرساند و اشاره میکند که بین نود پادشاهی که بر سراسر عراق ،شام و مصر
فرمانروایی میکردند ،همگی پادشاهان مداین را که اشکانیان بودند ،بزرگ میشمردند
(همان.)500-499 :

ابوریحان بیرونی ملوکالطوایف را ملوکی میداند که اسکندر ایشان را در سرزمینهای
مفتوحة خویش حکومت داده بود و اشکانیان نیز یکی از این ملوک بودند ،دیگر ملوکالطوایف
ایشان را اطاعت نمیکردند ،فقط برای اینکه از خانوادة ایرانی بودند ایشان را تعظیم و
تکریم میکردند .وی نژاد اشکانیان را به کیکاووس میرساند .او نیز نژاد و نسب را مبنای
قدرت اشکانیان میداند و در جایی دیگر از کتاب خویش ،اشکانیان را مطابق شاهنامة
منثور ابی منصور بن عبدالرزاق ،از اوالد آرش دانسته است ( 154 :1377و  .)159ابوریحان
بیرونی نیز همچون دیگر مورخان اسالمی حکومت اشکانیان را در تقابل با حکومت
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ساسانیان قرارمیدهد و مینویسد« :پادشاهی و فرمانروایی در ساسانیان منتظم بود ،ولی
در ایام اشکانیان مضطرب و مغشوش بود( »...همان.)172 :
ابوعلی بلعمی علت برتری اشکانیان بر سایر ملوکالطوایف را در این میداند...« :
لیکن میانة پادشاهی داشتند؛ ازآنجاکه اکنون بغداد است تا ری ملوکالطوایف ایشان را
ملوک بزرگ خواندندی و ایشان اشکانیاناند .»...بلعمی ،اشک ،مؤسس سلسلة اشکانی را
پسر دارای اکبر میداند که در هنگام تهاجم اسکندر به ایران و کشتهشدن دارای اصغر
به دست اسکندر ،خردسال بود و در شهر ری بهسرمیبرد .زمانی که آنطیخس رومی به
ایران حمله کرد ،این اشک بزرگ شده بود و با یاری سایر ملوکالطوایف که حق نعمت
پدرش (دارای اکبر) را بر خویشتن رعایت میکردند ،آنطیخس رومی را شکست میدهد.
وی را می کشد و پادشاهی را از ری تا لب دجله از آن خود میکند؛ «ملوکالطوایف او را
طاعت داشتند و متاع شدند و حق او شناختند که پسر دارا بود و ملک [را] سزاوار بود...
ملک از دست ایشان [سایر ملوکالطوایف] بیرون نتوانست کرد و با ایشان مدارا همی
کرد هم آنقدر که ملک از دست رومی بیرون کرد از ری تا لب دجله بدان بسنده کرد و
بیش طمع نکرد» (بلعمی .)656-655 :1386 ،ثعالبی در مورد اشکانیان مینویسد:
«هفتاد پادشاهی که پس از اسکندر بر ایران پادشاهی میکردند ،اشکانیان را بزرگ
میشمردند و گرامی میداشتند و نام ایشان را بر نامهای خود برتری مینهادند که در
تبار شاهی گرانمایه بودند و بر مرکز مملکت حکمروایی داشتند  . ...گفتهاند که اشکان
از فرزندان دارای بزرگ بود و نیز گفتهاند که وی از فرزندان اشکان بن کی آرش بن
کیقباد بود ...درین اختالفی نیست که آنان از نژاد شاهان باستان بودهاند.)284 :1368( »...

وی از افقور (احتماالً پاکور پسر ارد اشکانی) یاد میکند که طی جنگی درفش کاویانی را
از رومیان پس میگیرد و بهخوبی از آن پاسداری میکند ،ولی هدف افقور از جنگ با
رومیان را خونخواهی دارا دانسته که توانسته است در طی این جنگها شمار زیادی از
رومیان را بکشد و شماری را به اسارت بگیرد و بسیاری از شهرها و حصارهای آنان را
ویران سازد و هرآنچه اسکندر از علوم مختلف از ایران برده بود ،به ایران بازگرداند (همان:
 .)286ضمن اینکه ثعالبی ،مسئلة نژادی و حکمرانی اشکانیان بر مرکزیت مملکت را
عامل برتری آنان بر سایر ملوک میداند ،همة شهریاران اشکانی را به صفاتی چون
دادگری ،عدالت ،دلیری ،شجاعت ،جنگاوری و نیکسیرتی متصف میکند و عموماً آنان
را دادگر و دلیر میداند .بهعالوه او آنها را در اقدامات عمرانی ،پادشاهانی کوشا و ساعی
میداند (همان.)294 :
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مورخانی دیگر همچون ،گردیزی ( ،)18 :1347منهاج السراج ( )175 :1391و قزوینی
( )73 :1363و ابنبلخی ( )16 :1384نسب آنان را به سیاوش پسر کیکاووس میرسانند .در
تاریخ قم ،بنای شمار زیادی از شهرها به شاهان اشکانی چون میالد بن جرجین ،کی بن
میالد ،بهرام بن جودرز و جرجین بن میالد نسبت داده شده است (یارشاطر.)585 :1389 ،
مورخان اسالمی چندان اطالعی دربارة حکومت سلوکیان ،جانشینان اسکندر نداشتند.
آنها اشکانیان را با حکومتی غیرمتمرکز ،نتیجة نیرنگ سیاسی اسکندر میدانستند که به
توصیة معلم و وزیر خویش ارسطو ،این نوع حکومت را برای ایران درنظرگرفت تا با ایجاد
تفرقه و تشتت میان شاهان ایاالت ،اتحادی میان آنها صورت نگیرد و گزندی از جانب
آنان به روم و متصرفات روم نرسد؛ برایناساس ،مورخان اسالمی ،اشکانیان را وارثان
اسکندر میپنداشتند که نزدیک به دو قرنونیم ( 266سال) بر ایران حکمرانی کردند؛
بهطوریکه نود شاه بر ایاالت مختلف ایران فرمانروایی داشتند (ابناثیر341-340/1: 1383،؛
ابنمسکویه95/1 :1376 ،؛ ابوحنیفه دینوری 65-64 :1366 ،و یعقوبی .)194/1 :1382،دربارة
مدتزمان فرمانروایی این سلسله هم تحریفاتی شده است مسعودی کوتاهکردن مدت
پادشاهی اشکانیان را به اردشیر بابکان نسبت میدهد؛ وی در التنبیه و االشراف خود
چنین ذکر کرده است« :از میان اشکانیان پادشاهانی نیز بودهاند که نام و مدت شاهنشاهی
شان معلوم نیست و در کتابهای ایرانیان و دیگر کتب سرگذشت ملوک یادی از آنها
نیست ...و آن عمل اردشیر بود» (.)90 :1349
امّا مطابق با منابع مذکور ،اشکانیان بهعنوان یکی از این ملوکالطوایف ،بهواسطة
فرمانروایی بر مرکزیت قلمرو سیاسی ایران آن زمان و بهخاطر داشتن نسب و نژاد شاهانه
در بین سایر ملوکالطوایف از اعتبار و احترام خاصی برخوردار بودند؛ درنتیجه آنان
دارای تفوق و قدرت سیاسی در ایران شدند .اهمیّت مرکزیت قلمرو سیاسی اشکانیان در
منابع فوق ،میتواند نشانی از مرکزیت ایرانویج مطابق با وندیداد اوستا باشد و یا همچنین
برگرفته از مرکزیت سرزمین ایران ،بهعنوان میراث ایرج از قلمرو پدرش (فریدون) باشد که
بخش میانی آن و البته مهمّترین قسمت آن بود .شاید بتوان بین مرکزیت قلمرو اشکانی
و مرکزیت ایرانویج و ایران در اساطیر ایران ارتباطی قائل شد .فریدون ،پادشاه بزرگ
کیانی ،ایران یا بخش میانی قلمرو تحتسلطة خویش را به پسر کوچکتر خویش (ایرج)
داد .این منطقه ،سرزمینی آرمانی است که در کشور خونیرث قرارگرفته است .مطابق با
اساطیر ایران ،خونیرث ،نام یکی از کشورهای هفتگانه است که اتفاقاً در میانه واقع شده
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و سرزمینی مقدس و کشوری پرفروغ و درخشانی است که همهگونه نیکی در آن آفریده
شده است .در اساطیر ایرانی یکی از خصوصیاتی که خونیرث را مقدس میسازد،
قرارگرفتن آن در مرکزیت جهان است که اتفاقاً از مهمّترین خصوصیات قدسی آن است.
گذشته از ارج مرکزیت ایرانویج ،مهمّترین جنبة قدسی این منطقه ،آن است که اهورامزدا
آن را آفریده و دارای فرة ایزدی است و از آن بهعنوان فروغ سرزمینهای ایرانی یاد میشود
که همگان ،حتی شاهان ستمکاری چون ضحاک و افراسیاب نیز خواستار بهدستآوردن
آن هستند (پورداود :1356 ،کرده  42-41/11و دینکرد چهارم)81 :1393 ،؛ برایناساس ،میتوان
استنباط کرد که حکومت خاندان اشکانی بر مرکزیت قلمرو ایران ،بهعنوان یکی از موارد
ارجحیت قدرت خاندان ارشک یا اشک مطرح شده است و میتواند نشانهای از تداوم
سنن اوستایی در جامعة ساسانی حین تألیف چنین روایاتی باشد.
 .4چگونگي روايت تاريخ اشکانیان در روايات ملي

تاریخ ملی ایران یا روایات ملی ،مطابق با خداینامههای تحریرشده در سدة پایانی عصر
ساسانی ،از مراحل نخستین تاریخ ،یعنی از زمان نخستینپادشاه (کیومرث) آغاز میشود
و تقریباً تا پایان دورة ساسانی ادامه مییابد .پیشدادیان ،کیانیان ،اشکانیان و ساسانیان،
چهار دودمان شاهی بودند که در جریان این سیر تاریخی بر جهان و ایران فرمانروایی
کردهاند .از نگاهی دیگر ،جریان تاریخ ملی را میتوان در سه بخش گنجاند .1 :دورة
پادشاهانی که برجهان فرمانروایی داشتند (از کیومرث تا فریدون) و بیشتر ،شخصیتهای
اسطورهای داشتند؛  .2دوران پهلوانی که با قیام فریدون علیه ضحاک آغاز میشود و تا
پایان دورة کیانی ادامه مییابد؛  .3دوران تاریخی که از اسکندر رومی (مطابق روایات ملی،
اسکندر را رومی تلقی میکردهاند) آغاز میشود و تقریباً تا پایان دورة ساسانیان را دربرمیگیرد.
حکومت اشکانیان نیز بخشی از دورة تاریخی مربوط به پس از دورة اسکندر است ،امّا
انعکاس این دوره در روایات ملی بسیار آشفته و مبهم است .نگاه و لحن روایات ملی به
اشکانیان بسیار منفی و تحقیرآمیز است .مطابق نامة تنسر حکومت ملوکالطوایفی
اشکانیان ،حاصل تدبیر ارسطو در مکاتبة وی با اسکندر بوده است؛ ارسطو به اسکندر
چنین توصیه میکند:
« ...مملکت فارس را موزّع گردانی بر ابنای ملوک ایشان و به هر طرف که یکی را پدید
کنی تاجوتخت ارزانی داری و هیچ(کس) را بر همدیگر ترفّح ،تفوّق و فرمانفرمایی
ندهی تا هریک بر مسند ملک ،مستند به رأی خویش بنشیند ...و میان ایشان چندان
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تقاطع و تدابیر و تغالب و تطاول و تقابل و تقاتل بادید آید ،بر ملک و تفاخر و تکاثر بر
مال ،تفاخر برحسب ...که به انتقام نپردازند و از مشغولی به یکدیگر ،از گذشته یاد
نتوانند کرد و اگر تو به دورتر اقصای عالم باشی ...،ترا و بعد ترا امانی باشد . ...اسکندر
چون جواب را واقف شد ،ایرانشهر را بر ابنای ملوک ایشان قسمت کرد و ملوک طوایف

نام نهادند» (نامه تنسر 47 :1354 ،تا .)48
در همین باره در کارنامة اردشیر آمده است ...« :پس از مرگ اسکندر رومی ،کشور
ایران را دویستوچهل کدخدا بود( »...کارنامة اردشیر بابکان )175 :1369 ،و یا در بندهشن
اشاره شده است « :در همان هزاره [چهارم] در شاهی دارا دارایان اسکندر قیصر از روم
شتافت به ایرانشهر آمد دارا شاه را بکشت همة دودة شاهان و مغ مردان و پیدایان
ایرانشهر را نابود کرد ...ایرانشهر را به نود کرده – خدایی بخش کرد...؛ پس در همان
هزاره اردشیر بابکان به پیدای ی آمد آن کرده خدایان را کشت شاهی را آراست دین
مزدیسنان را رواج بخشید( »...فرنبغ دادگی )140 :1385 ،و یا از زبان اردشیربابکان آمده
است« :کاری که اسکندر در تباهساختن کارمان و پراکندهساختن همداستانیمان و
ویرانساختن کشورمان کرد ،برای آن چیزی که او آرزو داشت ،سودمندتر بود از ریختن
خون ما .چون خداوند خواست کشورمان بار دیگر یگانه شود ... ،ما را برانگیخت ( »...عهد
اردشیر.)69 :1348 ،
بدینترتیب ،مطابق تبلیغات منفی عصر ساسانی در قالب روایات ،حکومت اشکانی
نتیجة تدبیر خائنانة اسکندر رومی و فاجعهای برای حاکمیت ایران تلقی شده است .مطابق
نامة تنسر حکومت اشکانیان ،حکومت وحوش و شیاطینی بوده که از آنان جز خرابی و
ویرانی چیزی عاید ایران نشده است:
«چه ارصد سال برآمده بود تا [جهان پر بود از] وحوش و شیاطین آدمیصورت بیدین
و ادب و فرهنگ و عقل و شرم...؛ قومی بودند که جز خرابی و فساد جهان ازیشان
چیزی ظاهر نشد ،شهرها بیابان شد و عمارات پست گشت ...قومی پدید آمدن نه
متجلّی به شرف هنر و عمل و نه ضیاع موروث و نه غم حسب و نسب و نه حرمت و
صنعت ،فارغ از همه ،اندیشه خالی از هر پیشه . ...شهنشاه [اردشیر بابکان] به عقل
محض و فیض فضل [دانایی] این اعضا را که از هم شده بودند ،باهم اعاده فرمود و همه
را به مقرّ و مفصل خویش برد( »...نامة تنسر 58 :1354 ،و .)93

جعل و تحریف تاریخ حکومت اشکانیان توسط ساسانیان از قرن ششم میالدی و در
زمان خسرو اوّل ،انوشیروان ،در محافل درباری و رسمی ساسانیان آغاز شد .انجام
اصالحات و ایجاد تغییرات اساسی در نظام حکومتی جامعة قرن سوم میالدی توسط
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اردشیر بابکان ،آنچنانکه روایات ملی به آن اذعان دارند ،باتوجّهبه شرایط زمانه و
جامعه امکانپذیر نبود .مطابق کتیبة کعبة زردشت شاپور یکم ،هیچ صحبتی از کوشش
وی یا پدرش درجهت تمرکزبخشی به امور سیاسی و نظامی نشده ،بلکه درست در مقابل
این قضیه ،خاندانهای بزرگ دورة اشکانی به جمع درباریان ساسانی پیوستند و القاب و
عناوین آنها بهعنوان شاهان محلی ایاالت حفظ شد .بیشترین تالش مؤسسان سلسلة
ساسانی (اردشیر بابکان و شاپور یکم) درجهت فتوحات نظامی ،برقراری سلطه و حفظ نظم و
امنیت جامعه بوده است .جعل و تحریف وقایع تاریخی اشکانیان و خلق تضاد و تقابل
شدید و اغراقآمیز بین ماهیت دو حکومت اشکانی و ساسانی ،به زمانی مربوط میشود
که ساسانیان تحتتأثیر شرایط دشوار داخلی نیازمند به اثبات حقانیت خود بهمنظور
کسب مشروعیت برای حکومتشان بودند و این بدون تردید به تحوالت سیاسی-اجتماعی
ایران دورة خسرو انوشیروان در قرن ششم میالدی و خسرو دوم در قرن هفتم میالدی
مربوط میشود .این اقدام در راستای تحقق اهداف خسروان (خسرو اول و خسرو دوم) برای
ایجاد یک حکومت ،با ساختار قوی و متمرکز و سازمانیافتهای بود که طبق آن تمام
اهرمهای قدرت در اختیار پادشاه بود و قدرت و اختیارات اشراف را به شکل محسوسی
میکاست .خسرو انوشیروان برای اینکه به سیاستهای خویش اعتبار بخشد ،مطابق نامة
تنسر سیاستهای خویش را به اردشیر اوّل ،مؤسس سلسلة ساسانی منسوب میکند و
شیوهها و سیاستهای مخالف آن را به اشکانیان پیوند میدهد و چهرة اشکانیان را در
روایات ملی مخدوش میسازد .به نظر یارشاطر این تقابل اغراقآمیز اشکانی-ساسانی باید
در زمان پادشاهی خسرو انوشیروان پدید آمده باشد که کوشش میشد فرمانروایی بسیار
سازمانیافته که در رأس آن شاهنشاهی قدرتمند قرارداشت ،تثبیت شود .خسرو برای
اینکه به سیاستهای خود اعتبار بخشد ،آنها را به اردشیر ،مؤسس سلسله نسبت میداد
و شیوههایی را که مخالف آن بود ،متعلق به اشکانیان میشمرد ،حتی پس از
خسروانوشیروان نیز اینگونه داوریها دربارة اشکانیان ،بهعنوان اقدامی دفاعی در برابر
هرجومرجهای سیاسی شایع و معارضهجوییهای مکرر تأکید شد ،یارشاطر معتقد است
این تقابل بهویژه به شورش بهرام چوبین برضد هرمزد چهارم مرتبط است؛ او احتمال
میدهد که بهرام چوبین ،سردار شورشی عصر هرمزد چهارم ،با زندهکردن تصور حقانیت
و مشروعیت اشکانیان در ایام شورش خود ،در تقویت این دیدگاه منفی دربارة اشکانیان
مؤثر بوده است (یارشاطر 584 :1389 ،و خطیبی .)379-378 :1394 ،برخی دیگر از محققان
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نیز چون تورج دریایی فرضیهای مشابه با فرضیة یارشاطر مطرح میکنند؛ آنها اشاره می
کنند که رویکرد منفی منابع عصر ساسانی به خاندان اشکانی بدون تردید به تحوالت
سیاسی یا بحرانهای ایجادشدة قبل از به حکومت رسیدن خسروپرویز مربوط میشود؛
بهطوریکه در دعوای قدرت که بر سر جانشینی هرمزد چهارم ،بین بهرام چوبین (سردار
معروف هرمزد چهارم ،متعلق به خاندان مهران و ازجمله خاندانهای معروف عصر اشکانی) و خسروپرویز
(پسر و جانشین قانونی هرمزد چهارم) اتفاق میافتد ،خسروپرویز بعد از رسیدن به قدرت ،بر
آن میشود تا در روند تاریخ ایرانشهر بازنگری کند؛ نتیجة حاصل از این بازنگری ،ایجاد
انحراف و جعل تاریخ بوده است که این موضوع کامالً پیامد درگیریهای وی با برخی از
خاندانهای اشکانی بود و مشکالتی که آنها در بدو بهحکومترسیدن او به وجود آورده
بودند (.)Daryaee,2010: 241
از طرف دیگر ،وجود نام بالش اشکانی در روایات دینی حائز اهمیّت است؛ در دورة
ساسانی روایات دینی دوشادوش روایات پهلوانی و ملی در حوزة روحانیت زرتشتی رونق
داشت .تفاسیر اوستا و کتب پهلوی سدة سوم هجری/نهم میالدی ،منعکسکنندة تمایل
و گرایشهای دینی است .در دینکرد چهارم از شاهانی که از دین مزدیسنا پشتیبانی
کردهاند ،نام برده میشود؛ یکی از این شاهان ،بالش اشکانی است که پس از پراکندهشدن
اوستا و زند به دست اسکندر ،برای اولین بار دستور میدهد آنچه از این کتاب بهصورت
مکتوب و یا سینهبهسینه وجود دارد ،گردآوری شود؛ بنابراین ،نام بالش با این اقدام
دینی در روایات دینی ثبت میشود (دینکرد چهارم 63 :1393 ،و تفضلی)506 :1378 ،؛ در زند
بهمن یسن آمده است[« :اورمزد گفت] ای زردشت ...درخت یک ریشهای که [در
خواب] دیدی ،آن گیاهی است که من اورمزد آفریدم .آن هفت شاخه که دیدی ،آن
هفت زمان است که رسد[ ...آنکه] رویین ،پادشاهی اردشیر ،آراستار و ویراستار جهان
است و  ...آنکه برنجین است ،پادشاهی بالش اشکانی شاه است که جدا راهی را که بود
از جهان ببرد.)4-3 :1370( »...
 .1-4ارتباط میان اشکانیان و کیانیان در روايات ملي

بهنظرمیرسد در روایات ملی ارتباط و پیوستگی خاص و تنگاتنگی بین اشکانیان و
کیانیان وجود دارد .میتوان استنباط کرد ازیکطرف ،برخی از اقدامات شماری از شاهان
اشکانی در داستانهای پهلوانی حماسة ملی ذیل نام شاهان و قهرمانان کیانی بازتاب
یافته است و از طرف دیگر ،اشکانیان به آرش (پهلوان کیانی) منتسب یافتهاند .در روایات
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ملی ،برجستهترین ادبیات دورة پهلوانی و حماسی مربوط به دورة کیانی است و ریشه در
اشعاری دارد که گوسانها و خنیاگران عصر پارتی در ستایش دالوریها ،جنگاوریها و
پهلوانیهای پادشاهان و سرداران کیانی میخواندند .بدون تردید ،فرمانروایی و حکومت
اشکانی و تأثیر سیاسی و فرهنگی مالزم آن طیّ نزدیک به پنج قرن ،یکی از عواملی بوده
که به پرورش و رونق تاریخ حماسی کیانی و رواج آن کمک کرده است .حکومت اشکانی
تاریخ حماسی شرق را بهصورت ادبیات حماسهجوی و سرشار از جنگ و پهلوانی با
موضوعاتی چون دفاع از سرزمین نیاکان ،حفظ و نگهداشت مرزها همراه با صفات عالی
اخالقی در خود پرورانده بود .این روایات حماسی به دورة ساسانیان منتقل شد و
بهعنوان بخشی از روایات ملی تحت عنوان «کیانیان» حین تدوین خداینامهها به کتابت
رسید .در زمان اشکانیان و حتی شاید پیش از آن ،پادشاهان پیشدادی و کیانی اوستا،
در میان ایرانیان نامبردار بودند و ازاینرو ،خنیاگران هوادار خاندانهای بزرگ ایرانشهر
در زمان اشکانی یا در دورة ساسانی نمیتوانستند نام سروران خود را به جای پادشاهان
پیشدادی و کیانی یا همرتبة آنان قراردهند؛ پس شهرت و اعتبار و محبوبیت این
پادشاهان ،بهویژه بهلحاظ مرجعیت دینی ،سبب شد تا در تحریرهای بعدی تاریخ ملی،
افراد خاندان های ایرانشهر در مقام پهلوانان و حاکمان زبردست این شاهان نقشآفرینی
کنند .خنیاگران هواهخواه دو خاندان گودرز در هیرکانیا (گرگان) و خاندان رستم در
سیستان در دو دورة مختلف (اشکانی و ساسانی) در تدوین روایات ملی نقش اساسی
داشتند (خطیبی 396-394 :1394 ،و یارشاطر.)507 :1389 ،
مارکوارت و نلدکه ثابت کردهاند که برخی از پهلوانان داستانهای ملی ایران که در
ذیل نام کیانیان در روایات ملی ظهور یافتهاند ،افراد تاریخی دورة حکومت اشکانیان
هستند (به نقل از کریستن سن .)90 :1336 ،شباهتهای فراوانی که در سرگذشت کیخسرو
و زندگی اردوان دوم اشکانی وجود دارد و یا نامهای میالد و فرهاد موجود در شاهنامه،
همان اسامی پادشاهان اشکانی ،میتردات و فرهاد است و یا مطابق نتیجة تحقیقات
پژوهشگران تاریخ پارت ،پیکرهای سنگی منقور در بیستون که در آنها گودرز پسر گیو
شناسانده شده است ،همان گودرز یکم است (خطیبی.)386 :1394 ،
 .2-4چگونگي روايت اشکانیان در شاهنامة فردوسي

میدانیم که فردوسی ،شاعر حماسهسرای قرن چهارم هجری ،برای سرایش شاهنامه
بهصورت مستقیم یا غیرمستقیم از خداینامهها استفاده کرده است .تصویر اشکانیان در
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خداینامهها تصویری مخدوش و مجعول بوده است؛ برایناساس ،از شصتهزار کل ابیات
شاهنامه ،تنها بیست بیت به اشکانیان که در حدود پانصد سال حکومت کردند ،اختصاص
مییابد و اطالعات ارائهشده مغشوش و پراکنده است .باوجوداین ،فردوسی نسب و تبار
اشکانیان را در سه قسمت شاهنامه ،به آرش ،قهرمان اسطورهای عصر منوچهر پیشدادی
میرساند (فردوسی 1076 ،1064 :1386 ،و .)1491
ابوریحان بیرونی نیز مطابق با شاهنامة منصور عبدالرزاق ،اشک ،مؤسس سلسلة
اشکانی را پسر دارا و او را از اوالد آرش دانسته است ( .)281 :1377وجود نقش پایدار
اشک کمانبهدست در پشت سکههای شاهنشاهان اشکانی در طیّ حکومت اشکانی،
میتواند دلیلی برای ایجاد ارتباطی منطقی میان این دو شخصیت باشد؛ یعنی اشک،
مؤسس سلسلة اشکانی و آرش کمانگیر ،قهرمان اسطورهای ایران .نام اشک و برگزیدن
این نام بهعنوان نام دودمانی این حکومت و تصویر اشک کمانبهدست در پشت سکههای
این حکومت ،دالیلی است که مطابق آن میتوان گفت اشکانیان این انتساب نژادی
خویش را به آرش ،به گواهی سکهها ،آگاهانه از همان زمان تأسیس حکومت درنظرگرفتند،
امّا این ظاهر قضیه است و در باطن و مفهوم این انتساب و شبیهسازی ،تالش و مقاومت
برای دفاع از مرزها در مقابل دشمنان متعدد و حفظ و نکوداشت مرزها در برابر
مهاجمان بیگانه بوده است که اشکانیان از همان ابتدای تأسیس حکومتشان این انتساب
را بهکارگرفتهاند (.)Shahbazi, 1985: 2/525
عالوه بر موضوع نسب و تبار اشکانیان ،موضوع دیگری که در شاهنامه بدان پرداخته
شده است ،حضور فعال خاندانهای اشکانی در ساختار حکومت ساسانیان است .آنچه
اهمیّت دارد ،این نکته است که در قرون پایانی حکومت ساسانیان ،خاندانهای اشکانی
مشروعیت ساسانیان را به چالش کشیدند و در پی احیای حکومت خویش برآمدند و
شاید همین موضوع باعث تحریف تاریخ اشکانیان در دفاتر شاهی ساسانیان شده باشد،
بهویژه در زمان شورش بهرام چوبین ،فرماندة سپاه هرمزد چهارم و رویارویی او با خسرو،
پسر هرمزد چهارم؛ خسروپرویز نخست از سپهساالر شورشی خود میخواهد که اگر
دست از مخالفت بردارد ،او را سپهدار ایران میکند ،ولی بهرام چوبین به او میگوید:
بهزودی بر دارش میکند .خسرو با اینکه از سخنان زهرآگین بهرام بر خود میپیچد ،به
او پاسخ میدهد که بهخاطر نیایش کسرا و پدرش هرمزد ،خود را الیق پادشاهی ایران
میداند ،امّا بهرام چوبین لیاقت و شایستگیهای نظامی خویش و خاندان خود را در
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مقابل ضعف و جبن خسرو به رخ او میکشاند و او را شایستة مقام سلطنت در ایران
نمیداند و اضافه میکند که اردشیر بابکان بهناحق و بهزور تاجوتخت را از اشکانیان،
شاهان قانونی ایران غصب کرد .همچنین ادعا میکند که باگذشت پنج سده از غصب
حکومت توسط ساسانیان ،او بر سر آن است که برای خاندان اشکانی احقاق حق کند و
حکومت را به صاحبان اصلی و قانونیاش بازگرداند و خسرو را تهدید میکند که تاریخ
خاندان ساسان را از دفاتر سلطنتی (خودای نامگها) محو و نابود مینماید (فردوسی:1386،
 1492-1490و خطیبی:)405-404 :1394 ،
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

خسروپرویز به بهرام این نکته را تذکر میدهد که آرش ،شاه نبود؛ بنابراین ،انتساب
به نژاد آرش نمیتواند دستاویزی پذیرفتنی برای بهرام و خاندان او باشد .بهرام در پاسخ
به خسرو ،از ساسان و شبانی ساسان یاد میکند ،امّا خسرو ،ساسان را از اخالف و
نوادههای دارای کیانی میشمرد (فردوسی.)1493 :1386،
خسروپرویز وقتی اصلونسبش از طرف بهرام به چالش کشیده میشود ،به هجوم
اسکندر رومی به ایران اشاره میکند و ادامه میدهد که مردمان ری به رهبری ماهیار به
دارا خیانت و با رومیان همکاری میکنند و تاجوتخت را از دارا میستانند و بدینترتیب،
بهنوعی خاندان اشکانیان را در سقوط حکومت دارای کیانی و رسیدن آن همه گزند به
ایران در آن زمان ،شریک جرم اسکندر و رومیان میداند (همان .)1493 :درنهایت ،بعد از
پیروزی خسرو پرویز بر بهرام چوبین و حذف او از عرصة حکومت ساسانیان ،زمینه فراهم
میشود تا خسرو تاریخ اشکانیان را در دفاتر شاهی تحریف کند.
پورشریعتی دربارة حضور و نقش خاندانهای اشکانی در حکومت ساسانیان نظر
دیگری را مطرح میکند؛ او بر این باور است که اساساً حکومت ساسانیان به علت نقش
پررنگ خاندانهای اشکانی ،ساختاری غیرمتمرکز داشته است .خاندانهای بزرگی مانند
مهران ،اسپاهبذ و کارن در سلسلهمراتب قدرت و در ساختار سیاسی پادشاهی ساسانی
حضور کارآمد داشتند و حتی در جریان اصالحات خسروانوشیروان ،رؤسای این
خاندانها به سپاهبدی چهار بخش کشور گمارده شدند .در زمان رویارویی اعراب با
ساسانیان ،یکی از خاندان های اشکانی طی مکاتباتی با اعراب ،با آنها بر سر عبورشان از
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ایران و رسیدن به ماوراالنهر و دستیابی به راههای بازرگانی ،مصالحه میکند.
) (Pourshariati, 2008:109-115-116 & Gyselen, 2001:40-45و (کریستن سن)490 :1375،؛
بنابراین ،مطابق این نظر ،اشکانیان تا پایان کار ساسانیان بهعنوان متحدان و یا همکاران
سیاسی-اداری ساسانیان در حکومت نقش و سهم مؤثر داشتند و بهنظرمیآید زدودن و
یا حذف کردن تاریخ و نام و نشان اشکانیان از دفاتر شاهی در بدو حکومت خسرپرویز
پذیرفتنی نباشد.
 .5نتیجه

بهخاطر دشمنی ساسانیان نسبتبه اشکانیان ،حکومت اشکانی و ماهیت و سرشت آن
بهطور کامل و بهصورت کامالً واقعی در گزارشهای رسمی اواخر عصر ساسانی انعکاس
نیافته است؛ بنابراین ،نباید انتظار داشت تواریخ اسالمی-ایرانی که برگرفته از خداینامههای
عصر ساسانی و بازتاب برخی دیگر از منابع رسمی این دوره بودهاند ،تصویری کامالً
منطبق بر واقعیت از حکومت و شاهنشاهان اشکانی بهدستدهند .نکاتی از خالل برخی
نوشتههای مورخان اسالمی دربارة حکومت اشکانیان بهدستمیآید که نشانگر نگاه
دوگانه و مبتنی بر تناقض ساسانیان به دودمان اشکانیان است .منتسبکردن اشکانیان
به شاهان کیانی (داشتن نسب ایرانی) ،حاکمیت آنها بر بخش مرکزی ایران و دراختیارداشتن
مهمّّتر ین شهرهای ایران چون آذربایجان ،همدان ،اصفهان ،جبال و غیره (مطابق با
سنتهای اوستایی مرکزیت همواره با تقدس همراه بود) ،توان رزمندگی و همت جنگاوری و
دلیری اشکانیان در برابر دشمنان غربی و داشتن صفاتی چون دادگری و عدالتخواهی و
اقدامات عمرانی و شهرسازی ،از موارد مثبتی است که در منابع مذکور بدان اشاره شده
است که غالباً متأثر از منابع قبل از خسروانوشیروان است ،امّا در روایات ملی ،تاریخ
اشکانیان بسیار آشفته و مبهم و رویکرد آنها به این دوره ،بسیار منفی و تحقیرآمیز است.
شکلگیری این رویکرد میتواند معلول جریان تاریخنگاری درباری ساسانیان زمان شاپور
دوم یا در قرون پایانی حکومتشان باشد که بهصورت جعل و تحریف وقایع تاریخ
اشکانیان و خلق تضاد و تقابل شدید و اغراقآمیز میان ماهیت دو نظام حکومت متوالی
در این منابع پدید آمد و البته این خود ،ناشی از ایجاد برخی بحرانها و تحوالت و
اصالحات اساسی در قرون پایانیِ نظام سیاسی حکومت ساسانی است.
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