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آيا ساسانیان روحانيتبار بودند؟
پدرام جم

*

استاديار گروه تاريخ دانشگاه فردوسي مشهد
(از ص  43تا )62
تاریخ دریافت مقاله1397/6/14 :؛ تاریخ پذیرش مقاله1398/10/1 :
علمی-پژوهشی

چکیده
رابطة دین و دولت ،موضوعی مهم در تحقیقات مربوط به سازوکار شاهنشاهی ساسانی است و رویکرد
ساسانیان به دین زرتشتی و ارتباط آنها با روحانیان این دین ،اهمیت بسزایی در پژوهشهای تاریخ
ساسانی دارد .در  150سال اخیر ،شماری از محققان با استناد به گزارشی از طبری دربارة ساسان و
فعالیت او در آتشکدة اناهید اصطخر ،او را صاحبِ منصبی دینی چون موبد ،هیربد یا نگاهبان آتشکده
تصور کرده و ساسانیان را از تباری روحانی دانستهاند .برخی محققان از این هم فراتر رفته و کامیابی
ساسانیان در غلبه بر اشکانیان را نتیجة رویکرد دینی جدید اردشیر بابکان ،مؤسس سلسلة ساسانی ،و
توجه و گرویدن هواداران پرشور و متعصب زرتشتی به او پنداشتهاند .گزارش آگاثیاس دربارة اردشیر
بابکان هم دستاویز دیگری برای شماری از پژوهشگران در روحانیدانستن او بوده است .این تحقیق با
بررسی دوبارة گزارش طبری و سنجش آن با مدارک حقوقی زرتشتیِ دورة ساسانی ،نشان میدهد که
منصب ساسان در آتشکدة اناهید منصبی دینی نبوده است .همچنین این تحقیق گزارش آگاثیاس دربارة
اردشیر را با شواهد دیگر میسنجد و نشان میدهد که این گزارش هم مطلبی دربارة روحانیبودن او
ندارد .مقایسة این گزارشها و شواهد و روایتهای دیگر ،خاستگاه روحانی ساسانیان را نفی میکند و بر
پیوند آنها با اشراف محلی فارس صحه میگذارد.
واژههاي کلیدي :ساسانیان ،تبار ساسانیان ،ساسان ،آتشکدة اناهید ،طبری ،آگاثیاس.
* .رایانامة نویسنده:
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 .1مقدمه
ارتباط دین و دولت و سیاست دینی ساسانیان ،همواره از موضوعهای کلیدی تحقیقات
تاریخی مرتبط با ساسانیان بوده است .پیشتر اغلب پژوهشگران ساسانیان را پیروان یک
سیاست دینی فعال میدانستند و بر این باور بودند که آنان به دین زرتشتی رسمیت
داده و نهاد دین و دولت را همچون دو ستون نظام حکومت برپا داشتهاند .در دهههای
اخیر بر دیوار ستبر این باور چیره ،رخنه افتاده و دیدگاههای گونهگون ،محققان را در
طیفهای نظری متفاوت نشانده است .در تحقیقات گذشته ،طرفداران رویکرد دینی
جدّی شاهان ساسانی ،انواع زیادی از منابع و مدارک را برای نشاندادن رویکردهای
دینی آنان بهخدمتگرفتهاند؛ ازجمله مواردی همچون القاب شاهان ساسانی در کتیبهها
و سکهها ،نشان آتشدان بر سکهها (ن.ک ،)Nöldeke, 1887: 88 .نقوش برجستة سنگی و
نیز متون تاریخی و متون دینی فارسی میانه که مؤسس سلسله را در کسوت احیاگر
دین زرتشت معرفی میکنند و بر دلبستگیهای دینی او صحه میگذارند .دراینمیان،
پیوند احتمالی خاندان ساسانی با روحانیان زرتشتی و حتی روحانیتباربودن ساسانیان
عاملی تعیینکننده در ارزیابی رویکردهای دینی این سلسله بوده است.
از حدود ربع آخر سدة نوزدهم میالدی شماری از محققان با استناد به گزارشی از
طبری ،ساسان و حتی اخالف او را صاحبِ منصبی دینی همچون مغ ،موبد یا هیربد
(یوستی ،هوار ،پیرنیا ،ویکاندر ،دیاکونوف ،لوکونین ،ویدنگرن ،شومون ،دوشنگیمن ،سامی ،شیپمان،
مشکور ،بهار ،عبدالحسین و روزبه زرینکوب ،ایمانپور ،ذاکری ،دریایی ،نصراهللزاده ،جلیلیان،

مزداپور)1،

بروسیوس)2،

روحانی
نگاهبان (نیبرگ ،تقیزاده ،بویس ،عبدالحسین زرینکوب ،روزبه زرینکوب،
کلیددار (خدادادیان) 3یا پریستار (!) 4آتشکدة اناهید در اصطخر تصور کردهاند .دیگرانی
هم ساسان را صاحب مناصبی همچون متولی و پیشکار (پورداود) 5،متصدی (کریستنسن،
فرای ،یارشاطر) 6،رئیس/سرپرست (اشپیگل ،نولدکه ،نفیسی ،رجبی) 7درنظرگرفته و اغلب برای
او مسئولیتی دینی متصور شدهاند .بعضی پژوهشگران از این هم فراتر رفته و بیشتر بر
پایة گزارشی از آگاثیاس (درگذشته در حدود 580م) اردشیر بابکان را نیز روحانی (مغ ،موبد)
دانستهاند (راولینسون ،گوتشمید ،دارمستتر ،دهاال ،شومون ،شاپور شهبازی) 8.برخی نیز سیر
شکلگیری شاهنشاهی ساسانیان را با شکلگیری سلطنت صفوی مقایسه کردهاند؛
رهبران دینی و هواداران پرشوری که پایههای قدرتی دنیوی را بنا میکنند (محیط
طباطبائی ،دریایی)9.
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بهرغم آنکه دیگر منابع دربارة پیشینة روحانی ساسانیان خاموشاند یا آشکارا آن را
نفی میکنند و حتی بر خاستگاه اشرافی ساسانیان داللت دارند ،بیشتر محققان در
درستی این مفروض تردیدی به خود راه ندادهاند .این پژوهش ،ابتدا گزارش طبری را
دربارة ساسان و سپس گزارش آگاثیاس را دربارة اردشیر بررسی میکند و درنهایت،
یکی ،دو مورد مجزا را که در ایجاد تصور روحانیبودن ساسانیان سهمی داشتهاند ،مورد
بازبینی قرار میدهد.
 .2گزارش طبري دربارة نیاي ساسانیان
گزارش طبری دربارة ساسان ،مقدمهای برای معرفی اردشیر بابکان ،پایهگذار شاهنشاهی
ساسانی است .نظر به اهمیت این گزارش ،بهطور کامل در اینجا نقل میشود:
«و کان جدّه ساسان شجاعا شدید البطش و انه بلغ من شجاعته و شدّه بطشه انه
حارب وحده ثمانین رجال من اهل اصطخر ذوی بأس و نجده فهزمهم[ ]1و کانت امرأته
من نسل قوم من الملوک کانوا بفارس یعرفون بالبازرنجین یقال لها رامبهشت ذات
جمال و کمال و کان ساسان قیّما علی بیت النار اصطخر یقال له بیت النار أناهیذ[ ]2و
کان مغرما بصید و الفروسیّه[( »]3طبری814 :1882-1881 ،؛ مقایسه کنید با ابن اثیر،
.)273/1 :1876-1851
گزارش طبری سه اطالع مهم دربارة ساسان (در نقل قول باال ،با اعداد باالی سطر داخل بند

مشخص شدهاند) در اختیار میگذارد که برای گشودن معمای ساسان اهمیت اساسی دارند:
نخست اینکه ساسان دلیر و بیباک بوده و بهتنهایی با هشتاد مرد جنگاور و دلیرِ اهل
اصطخر جنگیده و آنها را شکست داده است .روحانیان زرتشتی سپاه ایران را در
لشگرکشیها همراهی میکردند ،اما در رزم بههیچروی شرکت نمیجستند .در متون
فارسی میانة زرتشتی ممنوعیت جنگیدن روحانیان زرتشتی تصریح شده است؛ برای
نمونه ،امید اشوهشتان در پاسخ به این پرسش (پرسش  )10که آیا مرد هیربد باید به
کارزارِ دزدان و دشمنان برود یا نه ،و اگر گرفتار شود و او را داغ و درفش کنند ،حکمش
چیست و آیا رفتن او مسئوالنه باشد یا نه و آیا بعد از آن ،کار هیربدی و تقدیس میتواند
بکند یا نه ،پاسخ میدهد که مردی که پیشهاش آسرونی و خصوصاً هیربدی و پاکسازی
( )yōjdahrgarīhاست ،اگر به میل خود ( )xwēškāmagīhāبه کارزار دشمنان برود ،رفتار
غیرمسئوالنه ( )a-xwēškārīhāانجام داده است و هر گزند و آسیب و بدی که از دشمنان به
او رسد ،گناه گرانی بر ذمة اوست و اگر به میل خود و غیرمسئوالنه برود و گرفتار شود و
او را داغ و درفش کنند ،حکم او بسیار بد است؛ چراکه گناهش گران همچون گناه
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مرگارزان است و مرد به این صورت به کار هیربدی و تقدیس نشاید و یزشی که کند به
دیویزشی نزدیک باشد ( .)Anklesaria, 1962: 33–36این توصیف طبری نشان میدهد که
ساسان روحانی نبوده ،بلکه به گروه جنگاوران که در ایران کهن خاستگاه اشرافی
داشتند ،تعلق داشته و گویا دلیری او در زمانة خود و بعدها زبانزد بوده است.
دومین اطالع مهم گزارش طبری دربارة ارتباط ساسان با آتشکدة اناهید در اصطخر
است .این بخش از گزارش طبری پایة استدالل کسانی واقع شده است که ساسان را
صاحبِ منصبی روحانی میدانند :ساسان قیّمِ آتشکدة اصطخر که به آن آتشکدة اناهید
گفته میشود ،بود .موضوعی که تاکنون از دید محققان پنهان مانده ،این است که «قیّم
بیت النار» برابر دقیقی برای اصطالح فارسی میانة ( sālār ī ātaxšساالرِ آتش) است10.
برابربودن قیّم بیت النار و ساالر آتش را معادلهایی که فرهنگهای کهن عربی -فارسی
برای واژة «قیم» ذکر کردهاند ،تأیید میکنند .تکملة األصناف (سدة ششم هجری) معادل
فارسی قیم را «کدخدای» (پهلوی )kadag-xwadāy :ذکر میکند که این دومی خود در
حقوق زرتشتی دورة ساسانی برابر با « »kadag-sālārو « »dūdag-sālārبه معنای رئیس
خانواده بود (ن.ک :کرمینی.)542 :1385 ،
دربارة ساالر آتش ،رسالة پهلویِ مادیان هزار دادستان (ازاینپس :مادیان) آگاهیهای
مهمی در اختیار میگذارد 11.براساس این رساله ،ساالر آتش کسی بود که خود مبادرت
به نشاندن آتش مقدس ( )ātaxš nišāstanمیکرد .ساالر آتش مسئولیت ادارة آتش را
برعهدهداشت .پس از مرگ او ،ادارة آتش به ارث ( )pad paywandبه سزاوارترین فرزندان
( )ēk ī sazāgtarکه اغلب پسر ارشد ( )pus ī mehاو بود ،میرسید (مادیان13-12 :24 ،؛ :26
 17-14و  .)9-6 :29ممکن بود ساالریِ آتش ( )sālārīh ī ātaxšبه اشتراک ()pad āgenēn
باشد .بنیانگذار آتش مقدس میتوانست کس دیگری را به ساالریِ آتش برگزیند و در
این صورت ،ساالریِ آتش پس از مرگِ ساالرِ تعیینشده ،به ارث به سزاوارترین پسر او
( )ēk ī sazāgtarمیرسید (همان 16-13 :24 ،و  .)16-15 :25در شرایط معمول سزاوارترین
پسر ،پسر ارشد ( )pus ī mehبود و اگر ارشد پسران ،دو پسر همسن بودند ،آن که به
دین عملکنندهتر و نیکتر ( )pad dēn kardārtar ud wehبود ،انتخاب میشد .اگر هم
هردو به یک اندازه دیندار و نیک بودند ،ساالری آتش مشترکاً به آن دو میرسید (همان،
 .)17-14 :26ممکن بود مردی زن خود را به ساالری آتش برگزیند و در این صورت زن
مجاز به رد فرمان شوی نبود (همان .)14-12 :27 ،زنان خود میتوانستند آتش مقدس
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بنشانند .اگر زنی که شوی و فرزند داشت ،آتشی مینشاند و بدون وصیت ()an-andarz

ازدنیامیرفت ،ساالری آتش به فرزند نه ،بلکه به شوی او میرسید (همان .)16-15 :ممکن
بود کسی ساالری آتش را به دختر خویش بدهد و در آن صورت با شوهرکردن دختر،
ساالری آتش به شوی او میرفت (مادیان .)11-8 :25 ،شرایط مالی که برای روان ( ruwān
 )rāyوقف میشد نیز از همان قوانین آتش مقدس پیروی میکرد (همان12.)13-12 :24 ،
نشاندن آتش مقدس منحصر و مختص به گروهِ اجتماعی خاصی نبود و هر زرتشتیِ
توانا به تأمین هزینههای نشاندن آتش و مخارج بعدی آن ،میتوانست آتش مقدس
بنشاند .براساس شواهد همعصر ساسانیان؛ شاهان ،فرمانروایان محلی ،بزرگان و
توانمندان ،بنیانگذاران آتشهای مقدس بودند 13.شواهد تاریخی ،موروثیبودن ساالری
بر آتشهای مقدس را نیز تأیید میکنند؛ نمونهای شناختهشده ،آتشهایی است که
مهرنرسه ،بزرگفرمدار سدة پنجم میالدی بنیان نهاد .مهرنرسه بناهای بلندمرتبهای در
ابروان ساخت و در آنها آتشگاههایی نشاند (و اتّخذ فیها بیت النار) که تا روزگار طبری یا
زمان منبعی که طبری از آن نقل میکند ،برجا و آتش آنها روشن بود .بنا به تاریخ
طبری ،مهرنرسه در نزدیکی موطن خود ،ابروان نیز چهار دیه برای خود و سه تن از
پسرانش ساخت و در آنها هم آتشهایی نشاند .این دیهها و باغها و آتشکدهها تا روزگار
طبری در دست جماعتی از فرزندان معروف او بود (فی ید قوم من ولده معروفین الی الیوم)
(طبری.)871-870 :1882-1881 ،
سومین اطالع مهم دربارة ساسان که از گزارش طبری حاصل میشود ،تصریح او به
عالقهمندی و شیفتگی ساسان به شکار و سواری است .شکار از سرگرمیهای شاهان و
اشراف ایرانی بود .شکار ،همراه با سواری ،در شمار آموزشهای شاهزادگان ایرانی بود.
شکارکردن را آمادگی برای جنگ میدانستند و فرزندان اشراف ایرانی فنون شکار را در
دوران آموزش خود میآموختند .شکار به همراه بزم و رزم از اشتغاالت نجبای ایرانی بود.
این اطالع طبری دربارة عالقة ساسان به شکار و سواری ،همانقدر که پیوند ساسان به
گروه اشراف را تأیید و تقویت میکند ،احتمال تعلق او به طبقة روحانیان زرتشتی را
منتفی میسازد .روحانی زرتشتی به شکارکردن مجاز نبود .شایست ناشایست بهصراحت
در این باره میگوید« :روحانیان را به دلیل فرهنگ ،نخجیرنکردن ضرور [است]»14
(شایست ناشایست.)3 :8 ،
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برگردان فارسی بلعمی از تاریخ طبری نشان میدهد که دانشوران ایرانی در سدة
چهارم هجری مضمون گزارش طبری را به نیکی درمییافتهاند و برداشت ایشان از
گزارش او ،ریاست ساسان بر آتشکدة اناهید بوده است ،بیآنکه برای او سمت روحانی در
نظر داشته باشند « :و ساسان جد اردشیر مردی بود مبارز .با هفتاد هشتاد سوار برآمدی،
و مَلِک نبود ولیکن آن همه دهها و روستاها را مهتر وی بود ،و آتشخانة اصطخر به دست
وی اندر بود  ،و مردی سوار بود و جلد [و به صید مولع] ،و او را زنی بود مستهب نام ،از
نسل این بازرنجیان که ملوک پارس بودند» (بلعمی .)600-599/1 :1380 ،مفهوم جملة «به
دست وی اندر بود» در این نقلقول ،از ترجمه و توضیحی که بلعمی کمی پیشتر برای
«کان ملک اصطخر یومئذ رجل من بازرنجین» آورده است ،آشکار میشود« :و ملک
اصطخر مردی بود پارسی ،نام او طروره  ...از ملوک طوایف .از نسل بازرنجیان بود؛ و این
بازرنجیان گروهی بودند از ملوک طوایف که ملک پارس اندر دست ایشان بود» (همان:
 .)981/2برگردان بلعمی نشان میدهد آتشکدة اصطخر در اختیار ساسان بوده و مترجم
به این معنا آگاهی داشته است .کوتاه سخن اینکه گزارش طبری نهتنها مطلبی دربارة
روحانیبودن ساسان ندارد ،بلکه تعلق او به اشراف محلی فارس را تأیید میکند.
روایت نهایة األرب نیز مؤید مضمون گزارش طبری و ترجمة فارسی بلعمی است.
«بابک پسر اردشیر (کذا!) یکی از ملوک الطوایف بود و شهر اصطخر و پیرامون آن را از
نیای خود هرمس به ارث داشت و اهرمس (کذا!) یکی از کسانی بود که اسکندر آنان را به
پادشاهی نصب کرد؛ چراکه او پسر ساسان پسر بهمن بود و پادشاهی اصطخر پس از او
به اعقابش ماند» (نهایة األرب 15.)177 :1375 ،روایت متن مجهولالمؤلف دستنویس اشپرنگر
 30هم که اردشیر را از تبار شاهان کهن معرفی میکند ،با این مضمون موافقت دارد16.
هیچیک از متون تاریخی جدیدتر که به گزارش طبری متکیاند ،ساسان را روحانی
مستخدم آتشکده نشناختهاند .در روایت میرخواند اردوان اشکانی تعهد آتشخانهها را به
پدر اردشیر بابک بازگذاشت ( )733 :1338و در گزارش شبانکارهای ساسان مردی دلیر
مردانه بود و خدمت ملک فارس میکرد و ملک فارس این ساسان را نیکو میداشت و
نگهبانی آتشخانهها به وی داده بود (.)231/1 :1381-1376
سوای گزارش طبری ،روایت دیگری دربارة اردشیر بابکان و تبار او در کارنامة اردشیر
بابکان (ازاینپس :کارنامه) آمده است که شاهنامه ،غرر اخبار ثعالبی و مجمل التواریخ17
هم با اختالف جزئی نقل کردهاند .بنا به این روایت ،ساسان ،پدر اردشیر ،از تبار دارای

پژوهشهاي علوم تاريخي ،سال  ،11شمارة  ،2پايیز و زمستان 49/ 1398

دارایان و شبانِ بابک بود و بابک ،نیای مادری او ،مرزبان و شهریار پارس و گماردة
اردوان در اصطخر بود (کارنامه 18.)6-3 :1 ،بابک در آغاز به تبارِ شاهیِ ساسان آگاه نبود،
اما پس از آنکه به آن آگاهی یافت و خوابگزاران از بخت بلند فرزندان ساسان خبر
دادند ،دختر خود را به وی داد و از این پیوند ،اردشیر زاده شد (همان.)20-8 :
واضح است که نه روایت کارنامه و نه صورتهای دیگر و اغلب جدیدتر این روایت که
بنا بر آنها ،ساسان از اخالف ساسان نامی پسر بهمن ،شاه کیانی است که به اختیار خود
از پادشاهی کنارهگیری میکند و طریق زهد میسپرد و به کوه میرود (ابن بلخی) یا پس
از انتخاب همای از سوی بهمن ،از رشک به عبادت مشغول میشود (مستوفی قزوینی)19،
مطلبی دربارة روحانیبودن نیاکان ساسانیان ندارند.
اگر بتوان برای روایات منابع بعدی دربارة گفتوگوها و ستیزههای زبانی چهرههای
تاریخی اعتباری قائل بود ،باید گفت که حتی معارضان ساسانیان هنگامی که زبان به
دشنام آنان میگشودند ،البد با اشاره به همان افسانة کارنامه ،تبار شبانی آنها را
دستمایة خوارشماری ایشان قرار میدادند .اردوان اشکانی اردشیر بابکان را کُرد پروردة
چادر کُردان (ایّها الکُردیّ المربَّی فی خیام االکراد) 20و بهرام چوبین خسرو پرویز را از تبارِ
ساسانِ شبان (بدو گفت بهرام کز راه داد  /تو از تخم ساسانی ای بدنژاد!  //که ساسان شبان و
شبانزاده بود  /نه بابک شبانی بدو داده بود؟!) خطاب کرد؛ 21اما هرگز سخنی از منشأ فرضی
روحانی آنها ،نه از جانب خود ساسانیان و نه از سوی دشمنانشان به میان نیامده است.
عناوین ساسان و اخالف او در مدارکِ همزمان یا نزدیک به زمان آنها نیز سمت
روحانی آنها را رد و اقتدار دنیوی آنها را تأیید میکند .ساسان در کتیبة شاهپور در کعبة
زرتشت ( xwadāyتحریر فارسی میانه ،سطر MROHY :25؛ مقایسه کنید با تحریر پارتی ،سطر :20
 xwadāwو تحریر یونانی ،سطر  ،κυριου :46ن.ک )Back, 1978: 338 :خوانده شده است 22و
بابک در همان کتیبه (همانجا) و در سکههای پسرانش عنوان «شاه» ( )MLKAدارد .این
القاب مطلقاً با سمتهای روحانی ارتباطی ندارند.
 .3گزارش آگاثیاس دربارة اردشیر بابکان
بنا به گزارش آگاثیاس ( ،)26 .2اردشیر «مردی پارسی ،در ابتدا گمنام و ناشناس»
( ،)Πέρσης ἀ νή ρ, ἄ δοξος μὲ ν τὰ πρῶτα καὶ ἀ φανέστατοςاما توانا و فعال و
ماهر در بهراهانداختن آشوب ،گروهی از دسیسه چینان را گرد آورد و حمله کرد و شاه
اردوان را کشت .او بر سر خود تاج نهاد و با پایاندادن به فرمانروایی پارتیان ،فرمانروایی
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پارسیان را به ایشان بازگرداند« .او هواخواه آیین مغان/جادوی و مجری رموز»

( ἦ ν δέ γε

 )οὗ τος τῇ μαγικῇ κάτοχος ἱ ερουργίᾳ καὶ αὐ τουργὸ ς τῶν ἀ πορρήτωνبود.
آگاثیاس مدعی است که مغان پس از اردشیر بابکان به مقام باالیی دست یافتند که
پیش از آن هرگز نداشتند .او سپس به معرفی پیشینة خانوادگی اردشیر میپردازد (.2
 .)27در روایت او ،مادر اردشیر زن بابک است و بابک ،کامالً بینام و نشان ،به کفشگری
( )σκυτοτόμῳاشتغال دارد؛ اما به حرکت ستارگان کامالً آشناست و بهآسانی میتواند
آینده را پیشبینی کند .ساسان سربازی ( )στρατιώτηνاست که در خانة بابک در
سرزمین کادوسیان میهمان میشود .بابک ،شاید بهواسطة قوة پیشبینیاش ،درمییابد
که فرزند میهمانش بخت بلندی خواهد داشت و به بزرگی خواهد رسید .ازآنجاکه بابک،
دختر ،خواهر یا خویشاوند زنی نداشت که به او بدهد ،زن خود را به بستر میهمانش
فرستاد و شناعت آن عمل را تاب آورد و نیکاقبالی آینده را تالفی حقارت و بیآبرویی
آن دم دید .از آن همبستری اردشیر زاده شد23.
گزارش آگاثیاس که سونکلوس ( )677/1و زوناراس ( )15 .12هم آن را تکرار کردهاند،
همان روایت افسانهای کارنامة اردشیر بابکان است که با سوءنیت در آن دخل و تصرف
شده است؛ چنانکه آشکار است گزارش آگاثیاس تنها پرداخت هجوگونهای از همان
روایت کارنامه است .در این گزارش همة عناصر اصلی افسانة اصلی به قرینههای مضحک
خود تبدیل شدهاند .بابک نه مرزبان و شهریار ،بلکه کفشگری گمنام و بینشان است و
ساسان نه شبانی از تبار دارای دارایان ،که سربازی سرگردان است .پیوند ازدواج میان
ساسان و دختر بابک (کارنامه )20 .1 ،به واگذاری بیشرمانة زن بابک به ساسان تبدیل
شده است .آگاثیاس از تأثیر خیالپردازیهای معمول نویسندگان کالسیک دربارة
سرزمین کادوسیان هم برکنار نمانده و محل اقامت بابک را از اصطخر به سرزمین
کادوسیان جابهجا کرده است .باید توجه کرد که آگاثیاس با معرفی اردشیر در مقام
مجری آیینهای رمزی و جادوی ( )μαγικήبیش از آنکه به پیشة حقیقی اردشیر یا
وابستگی او به گروه مغان (روحانیان زرتشتی) نظر داشته باشد ،از نگرش نادرست مسیحیان
همعصر خود در یکساندانستن راه و رسم زرتشتیان با جادو و آیینهای پنهان پیروی
میکند .تفسیر گزارش آگاثیاس در بافت کیشها و آیینهای رمزی همچون آیین
میتراس ،یا قراردادن آن در متن آیینی مستقل و متفاوت از دیانت زرتشتی هم کوششی
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بیثمر است .کوتاه سخن آنکه گزارش آگاثیاس مطلب مستقل و معتبری دربارة اردشیر،
پیشه و تبار او ندارد24.
باید یادآور شد که ادعای مغبودن اردشیر بابکان را هیچیک از شواهد همروزگار او
تأیید نمیکنند .عناوین اردشیر در کتیبهها و سکهها ( )šāhān-šāh, mazdēsnنافی چنین
ادعایی است .دیو کاسیوس و هرودیان ،دو مورخ همروزگار اردشیر ،نیز هیچیک مطلبی
دربارة روحانیبودن اردشیر یا تبار او نمیگویند .دیو کاسیوس به «پارسی» ()Πέρσης
خواندن اردشیر بابکان اکتفا میکند و ( )3 .80هرودیان او را «اردشیر ،شاه پارسیان»
( )Ἀ ρταξέρξησ, ὁ Πέρσῶν βασιλεὺ ςمیخواند ( .)1 .2 .6گزارش آگاثانگلوس (سدة پنجم
میالدی) که از کهنترین شواهد وجود روایت افسانهای کارنامه است ،اردشیر را پسر
ساسان و از «بزرگان» ( )naxararاستانِ اصطخر معرفی میکند ( Agathangelos, 1976:
 )34–35که با برخی گزارشهای جدیدتر همچون گزارش نهایة األرب مطابقت دارد.
مآخذ جدیدتر (دینکرد ،نامة تنسر ،بیرونی ،گردیزی) اردشیر بابکان را احیاگر پادشاهی و مجدّد
دین معرفی میکنند 25.در این روایتها ،اردشیر خود مستقیماً عهدهدار احیای دین
نیست ،بلکه هیربدی تنسر نام (توسر) آن را برعهدهدارد 26.حتی روایاتی که اردشیر بابکان
را در پایان فرمانروایی از شاهی کنارهگرفته توصیف کردهاند و به حالت زهد در آتشکده
به خلوت نشاندهاند (ن.ک :مسعودی ،)160/2 :1877-1861 ،مدعی روحانیبودن او نشدهاند.
« .4اردشیر الموبذ» يا «اردشیر المؤيد»؟
دالیل عمده برای روحانیتباردانستن ساسانیان به گزارشهای طبری و آگاثیاس
بازمیگردد که پیش از این بررسی شد .باوجوداین ،مورد جداگانة دیگری چند دانشور
ایرانی چون امام شوشتری ،مجتبائی و ایمانپور را بر آن داشته است که اردشیر بابکان را
موبد بینگارند 27.دستاویز این مدعا ،چاپ مغلوط و غیرانتقادیِ دارالکتب المصریة قاهره
از عیون األخبار (1343ق1925/م )7/1 :ابن قتیبه (م276 :ق) است که اندرزی منسوب به
اردشیر بابکان را نقل میکند .در این چاپ ،اردشیر بابکان خود را در آغاز اندرز چنین
معرفی میکند« :من اردشیر الموبد ذی البهآء ملک الملوک و وارث العظمآء» .ناشر که
ظاهراً از روی چاپ قدیم بروکلمان این کتاب را تهیه کرده است ،ضبط نسخة بدل (نسخة
کوپرولو594 ،ق؟) چاپِ بروکلمان را که در حاشیه ذکر شده بود ،یعنی «الموبذ» را به جای
«المؤید» به متن برده است .در چاپ انتقادی بروکلمان از عیون األخبار مطابق نسخة
موزة آسیایی سنت پترزبورگ ،اردشیر بابکان خود را چنین معرفی میکند« :من اردشیر
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المؤید ذی البهآء ملک الملوک و وارث العظمآء» (ابن قتیبه )24/1 :1900 ،و ضبط صحیح
هم همان است .همان اندرز با همان ضبط ناصحیح در برخی چاپهای عقد الفرید هم
دیده میشود و به نقل از آن ،در لغتنامة دهخدا ذیل سرواژة «اردشیر بابکان» مشاهده
میشود؛ اما ضبط صحیح در چاپهای بهتر عقد الفرید و نیز در صبح األعشی (قلقشندی،
 )236/1 :1922و حتی در اثر نسبتاً متأخری چون ریاض الفردوس خانی (حسینی منشی،
 )97-96 :1385آمده است 28.درحالیکه «ملک الملوک» برگردانِ « »šāhān-šāhاست و
«ذی البهاء» هم احتماالً معادلی برای « »xwarrahōmandفارسی میانه باشد« ،المؤید»
بیشتر یادآور القاب رایج در سدههای اسالمی است و کاربرد آن نزد فرمانروایان مسلمان
(مثالً نوح بن نصر سامانی343-331 ،ق) سابقه دارد 29.این را هم باید افزود که همین اندرز با
اندکی تفاوت در مروج الذهب به اردشیر بهمن منسوب است و اردشیر بهمن هم در آنجا
تنها لقب «ملک الملوک» دارد (مسعودی.)163-162/2 :1877-1861 ،
 .5اشراف ،بنیادهاي ديني و روحانیان زرتشتي
بخش زیادی از معضل مطالعة رابطة دین و دولت در دورة ساسانی ،به شناخت ناکافی از
نحوة تأسیس و ادارة بنیادهای دینی و قوانین مرتبط با آنها و نیز رابطة مؤسسان آنها و
روحانیان زرتشتی با این بنیادها بازمیگردد .تأسیس آتشهای مقدس و دیگر بنیادهای
دینی ،سابقهای بس کهنتر از زمان ساسانیان داشت .این بنیادهای دینی عمدتاً
تشکیالت خانوادگی بودند .بنیانگذاران آتشهای مقدس و ورّاث آنها این بنیادها را در
اختیار داشتند و امور اساسی آنها همچون هزینهها و درآمدها را اداره میکردند ،از منافع
آن بهرهمند میشدند و در قبال دیون احتمالی آن مسئول بودند .تأسیس و ادارة
آتشهای مقدس ربط الزامآوری با طبقة روحانیان نداشت .روحانیان وظایف آیینی (و در
دورة ساسانی بعضی مشاغل اداری) را برعهدهداشتند و در مناسبتهای آیینی طبقات
گوناگون مردم شرکت میجستند .روحانیان تقدیس آتشهای مقدس را انجام میدادند و
در آتشهای مهمتر همچون آتشهای بهرام ،توسط ساالر/ساالرهای آتش به خدمت
گرفته میشدند30.
آتشکدة اناهید اصطخر ،چنانکه نولدکه بهدرستی متذکر شده ،آتشکدة خاندان
سلطنتی ساسانی بود ( .)Nöldeke, 1887: 90کردیر در دورة بهرام دوم و از سوی او به
سمتِ « »ēwēnbedو « »pādixšāyآتش اناهید رسید و این شاهد دیگری برای نوع رابطة
روحانیان زرتشتی با ساالران آتشهاست 31.یزدگرد سوم ،آخرین شاه ساسانی ،در
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آتشکدة اردشیر (بیت نار اردشیر) در اصطخر تاج بر سر گذاشت؛ این آتشکده ،یکی از
همان آتشکدههای موروثی خانوادگی بود (ن.ک :طبری.)1067 :1882-1881 ،
 .6آتشکدة اناهید؛ سنت زندة فرمانروايي مشروع؟
بنا به گزارش پلوتارخ ،اردشیر دوم هخامنشی مراسم تاجگذاری خود را در معبد الههای
جنگجو شبیه به آتنا در پاسارگارد انجام داد (زندگی اردشیر .)3 ،ازآنجاکه به اناهید آتشکدة
اصطخر نیز خصلتهای جنگجویانه نسبت دادهاند ،در تحقیقات معاصر ،آن الهة
جنگجوی هخامنشی را با اناهید یکی دانستهاند .اگر تأسیس و ادارة بنیادهای دینی
پارسیان و قوانین مرتبط با آن در دورة هخامنشیان همانند دورة ساسانیان بوده باشد،
آنگاه باید نتیجه گرفت که خاندان هخامنشی نیز بر آن معبد الهة جنگجو (اناهید) سمت
«ساالری» داشته است .این وجه مشترک میان خاندان هخامنشی و خاندان ساسانی
موضع مهمی را بهمیانمیآورد؛ بدین معنی که احتماالً بنا بر سنتی زنده ،حکمرانی فرمانروایان
پارسی با ساالری معبد اناهید مالزمه داشته است .ساسانیان را باید وارث سنت زندهای
بهشمارآورد که ساالری آتشکدة اناهید را از لوازم ضروری حکمرانی مشروع میدانست.
 .7نتیجه
اسناد و گزارشهای تاریخی و نیمهتاریخی همگی بر این نظر اتفاق دارند که دستکم
بعضی از نیاکان بالفصل اردشیر بابکان از اشراف محلی فارس بودهاند .این منابع به
شیوههای متفاوت درنهایت تبار ساسانیان را به کیانیان میرسانند .ارتباط این خانواده با
آتشکدة اناهید در اصطخر ،احتماالً بر زندهبودن سنتهای بومی مرتبط با حاکمیت صحه
میگذارد و ساسانیان را جانشینان قانونی کیانیان معرفی میکند.
تصور نادرست روحانیتباربودن شاهان ساسانی بر مطالعات مرتبط با تعامل دین و
دولت ساسانی در  150سال اخیر سایه افکنده است .این تصور که ریشه در تفسیر
نادرست گزارشهای طبری و آگاثیاس دارد و تاحدی تصور نادرست شاه ـ روحانیبودن
فرمانروایان محلی پارس (همزمان با سلوکیان و اشکانیان) هم آن را تقویت میکند ،اکنون
باید یکسره کنار گذاشته شود .مطالعات آینده ،رویکردهای دینی شاهان ساسانی را
بازنگری خواهد کرد و ارزیابی منصفانهتری از نقش روحانیان زرتشتی در سیاست و
اجتماع ایران دورة ساسانی صورت خواهد داد.
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پينوشت
 .1نولدکه و به پیروی از او باسورث ،معتقد است که روایت طبری سعی دارد خاندان ساسانی را همزمان
واجد صفات پهلوانی ،شاهی و روحانی معرفی کند ( Nöldeke, 1879: 4, no. 2; Bosworth, 1999:
 .)4, no. 11به نظر یوستی ،ساسان باید واجد «مقامی روحانی» ( )priesterliche Würdeدر معبد
اناهید بوده باشد ( .)Justi, 1896–1904: 515هوار ساسان را کاهن ( )prêtreو ویکاندر او را هیربد
دانسته است ( .)Huart, 1925: 147; Wikander, 1946: 52–53پیرنیا فرمانروایان محلی پارس را در
دورة سلوکیان و اشکانیان ،به پیروی از تحقیقات قدیمتر «پادشاهان روحانی» و بابک را یکی از ایشان
میداند ( .)2531-2529/3 :1370دیاکونوف ساسان را کاهن ( )zhretsو بابک را کاهن اعظم
( )verkhovnym zhretsomمعبد اناهید معرفی میکند ( .)Dyakonov, 1961: 257–258لوکونین
هم ساسان و بابک را کاهنان ( )zhretsamiمعبد اناهید میداند ( .)Lukonin, 1969: 30ویدنگرن
نهتنها خاستگاه سلسلة ساسانی را از میان روحانیان آتشکدة ایالت فارس میداند ( Widengren, 1961:
 ،)126بلکه شاهان ساسانی را نیز همزمان روحانی آتشکده میپندارد و پیرو این تصور که شاهان محلی
پارس (همزمان با سلوکیان) روحانی آتشکده بوده اند ،ساسانیان را از این لحاظ جانشینان آنها میداند
( .)Widengren, 1965: 315–316شومون ساسان را ارباب فئودالِ تابع شاه پارس که نگاهبانی
آتشکدة اناهیتا را در اسطخر برعهدهداشته ،معرفی میکند .به نظر او ،خاستگاه روحانی ساسانیان در گذر
زمان ناپدید شده و از سوی بسیاری از مورخان نادیده گرفته شده است (–Chaumont, 1958: 155
 .)157شومون محتمل میداند که بابک حتی پس از آنکه شاه شد ،همچنان روحانی عالیرتبه ( high
 )priestمانده باشد و اردشیر هم ممکن است سمت کاهن عالیمقام اناهیتا را به ارث برده باشد ( idem,
 .)1989: 1006–1009دوشنگیمن ساسان را سرپرست ( )curateurمعبد اناهید (Duchesne-
 )Guillemin, 1962: 278و بابک را کاهن اعظم آن معبد میداند ( .)idem, 1983: 874سامی،
ساسان و بابک را «موبد و روحانی بزرگ و سرپرست» معبد اناهیتا و صاحب برترین مقام روحانی و در
جای دیگر ،نیاکان اردشیر را «موبدان موبد و متولی پرستشگاه آناهیتا» معرفی میکند (-223/1 :1388
 .)253/2 ،319 ،224شیپمان ،ساسان را عضوی از خاندانهای اشراف و روحانی اعظم معبد اناهیتا
میداند ( .)Schippmann, 1990: 11–13مشکور ساسان را هیربد و بابک را جانشین او در این سمت
میشمارد ( .)70-69 :1388بهار به پیروی از کارنامه ،اما با تصرف در آن ،پدربزرگ مادری (!) اردشیر
بابکان را «موبد بزرگ معبد آناهیتا» و حاکم اصطخر ذکر میکند و ساسان را چوپانی از تبار دارای
دارایان و اردشیر را «وارث موبدی ،خون پادشاهان هخامنشی ،چوپانی و زراعت» و جامع همة قوای
اجتماع و معبد اناهیتا را هم متعلق به شاخة زروانیها میداند ( .)138 ،118 :1388عبدالحسین و روزبه
زرینکوب ساسان را «هیربد آتشکدة آناهیتا» ،اما منسوب به نجبای محلی پارس معرفی میکنند
( .)6 :1379ایمانپور ساسانیان را وابسته به معبد اناهیتا ،ساسان را روحانی و سرپرست آتشکدة اناهیتا و
اردشیر را موبدزاده ،روحانی و دارای عنوان «الموبد» معرفی میکند ( 279 :1371و .)211 :1369
ذاکری ساسان را مغ میداند ( .)118 :1379دریایی بابک را روحانی ( )priestآتشکدة اناهید میشمارد
( .)Daryaee, 2009: 3نصراهللزاده بابک را همچون ساسان ،صاحب مقام روحانی (متولی و پریستار

پژوهشهاي علوم تاريخي ،سال  ،11شمارة  ،2پايیز و زمستان 55/ 1398

معبد اناهید در استخر) و باز همچون ساسان جنگاور و رزمآور میداند ( .)185 :1383جلیلیان ساسان
را موبد و واجد دو چهرة «جنگاوری/شکار/سوارکاری و پریستاری آتشکده» دانسته است (35 :1388؛
 .)22 ،15 :1395مزداپور و همکاران بابک را موبد بزرگ آتشکدة آناهیتا میدانند (.)289 :1394
2. Taqizadeh, 1943: 36–37: “[Sāsān] the head guardian;” Boyce, 1979: 101:
“[Sasanian] family were hereditary guardians of a great temple to Anahid;” Brosius,
”2006: 139: “Sasan, the guardian of the Anahita sanctuary at Istakhr.
تقیزاده بهدرستی منشأ اشرافی خانوادة ساسان را متذکر شده است ( .)1943: 36–37نیبرگ ساسان را

نگهبان پرستشکدة استخر میداند ( .)407-406 :1359بنا به نظر او ،ساسانیان از میان فرمانروایان
قدیمتر پارس ،ازجمله گروهی که آنها را « »frātadāraمیخواند و هیربد میپندارد ،برخاستهاند .عبدالحسین
زرینکوب ساسان را نگهبان معبد اناهیتا و منسوب به نجبای محلی فارس میداند و بابک را به علت
عنوان روحانی ازجملة بغان (خداوندگاران) پارس محسوب میکند ( 415-414/1 :1382و نیز ن.ک:
زرینکوب ،روزبه.)488 :1393 ،
 .3خدادادیان ساسان را دارندة آتشکدة استخر و بابک را پس از ساسان روحانی کلیددار و مسئول ادارة
امور معبد اناهیتا دانسته است ( 1398 :1383و .)1431-1428
 .4عجیبترین اینها ،شناسایی ساسان با همین عنوان «پریستار» است! واژة «پریستار» را از فارسی میانه
( )paristārبه عاریت گرفتهاند؛ اما بدون مالحظة قواعدِ آوایی زبانهای ایرانی (کوتاهبودن مصوت هجای
دوم ( )iدر فارسی میانه که به کسرة فارسی تحول مییابد) و بدون درنظرگرفتن معنای اصلی آن؛ و
ظاهراً آن را به معنای روحانیِ زرتشتی مراقب آتش بهکاربردهاند (برای نمونه ن.ک :ترجمة عنایتاهلل رضا
بر لوکونین 44 :1350 ،که پریستار را به جای  zhretsamiقرار داده است) .در فارسی میانه پریستار
( )paristārبه معنای خدمتکار زن و کنیز ،در برابر «( »bandagخدمتکار مرد ،غالم) بهکاررفته است.
صورت فارسی همین واژه ،یعنی «پرستار» ،همان معنا را دارد؛ اما برای خدمتکار مرد هم استفاده شده
است .جلیلیان ساسان و بابک را «پریستار آتشکدة آناهیتا» نامیده و احتمال داده است که اردشیر بابکان
هم چنین بوده باشد (.)12 :1395
 .5پورداود.67 :1326 ،
6. Christensen, 1944: 86: “Sāsān, homme issu d’une famille noble … était préposé
au temple de d’Anāhīdh à Stakhr;” Frye, 1962: 206: “A certain Sasan was in charge
of the temple of Anahita at Istakhr;” Yarshater, 1983: 378: “Sasan … was in charge
”of a fire temple in Stakhr.
”;7. Spiegel, 1871–1878: Bd. 3/236: “[Sâsân] wurde Vorstand eines Anahitatempels
”;Nöldeke, 1879: 4: “Vorsteher eines Feuertempels in Istachr

زریاب خویی در ترجمة خود از برگردان آلمانی نولدکه ظاهراً به ترجمة فارسی بلعمی نظر داشته است:
«آتشکدة استخر ،به نام اَناهید ،در دست ساسان بود» (نولدکه .)35 :1378 ،نفیسی ساسان را سرپرست
آتشکدة اناهیتا معرفی میکند؛ بهزعم او ساسانیان از این طریق و به نیروی مذهبی بر سر کار آمدند
( .)125 :1384رجبی آورده« :ساسان با دختری به نام رامبهشت از خانوادهای شاهی ازدواج کرد و
ریاست معبد آناهیتا را بهعهدهگرفت» ( .)34/5 :1387از فحوای کالم او چنین برمیآید که گویا پیشتر
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معبد آناهید در اختیار خانوادة ساسانی نبوده و پس از ازدواج با عضوی از خانوادهای شاهی به او سپرده
شده است.
;8. Rawlinson, 1876: vol. 1/54; Gutschmid, 1880: 734; Darmesteter, 1885, 28–29
Dhalla, 1914: 191–192; Chaumont, 1958: 167–168. Cf. Spiegel, 1871-1878: Bd.
3/606; Wilhelm, 1886: 109.

و شاپور شهبازی ،235 :1389 ،یادداشت .35
 .9محیط طباطبائی547-545 :1345 ،؛  .Daryaee, 2009: 69مقایسه شود با روزبه زرینکوب که
غلبة بابک بر بازرنگیان را با کمک «فرقة نیایشگران آناهید» دانسته است (.)465 :1393
 .10نولدکه در ترجمة آلمانی بخش ساسانیان تاریخ طبری قیّم را «( »Vorsteherسرپرست) ( Nöldeke,
 ،)1879: 4ابوالقاسم پاینده در ترجمة فارسی تاریخ طبری ( ،)580/2 :1362قیم را «سرپرست آتشکده»
و باسورث «( »custodianمتولی/نگهبان) ترجمه کرده است (.)Bosworth, 1999: 4
 .11ارجاعات به مادیان همگی به چاپ عکسی بخش نخست آن در  Modi, 1901است .در این
ارجاعها ،رقم نخست پس از مادیان ،به شمارة صفحه و رقم/رقمهای بعدی به شمارة سطر/سطرها اشاره
دارد.
 .12برای بندهای مورد اشاره در مادیان همچنین ن.ک:
Macuch, 1993: 192–196, 198, 199–203, 205; Perikhanian, 1997: 74–83, 86–87; de
Menasce, 1964: 7–13.

برای ساالری آتش همچنین ن.ک:
de Menasce, 1964: 54–56; Perikhanian, 1983: 662ff.; Jany, 2004: 275ff.

 .13برای آتشهای بهرام که شاهپور در زمان حیات خود نشاند ،ن.ک :کتیبة شاهپور در کعبة زرتشت،
تحریر پارتی ،سطر 17؛ ن.ک .Back, 1978: 330 :همچنین ن.ک :کارنامه7 .6 :؛ 9 ،7؛ 18 ،13؛ ،15
 21که در زمینهای افسانهای به ذکر آتشهایی میپردازد که اردشیر بابکان نشاند.
”14. “dēnwarān, frahang rāy, nē naxčīr kardan xwēškārīh.

 .15مقایسه کنید با ترجمة قدیم آن در تجارب األمم فی اخبار ملوک العرب و العجم:176 :1373 ،
«فافک یکی از ملوک طوایف بود که اسکندر او را نصب کرد به مملکت فارس».
 .16ادعای ویکاندر به اینکه متن مجهولالمؤلف دستنویس اشپرنگر  30هیربدبودن ساسان را تأیید
میکند ،بیاساس است ( .)Wikander, 1946: 52متن اصلی چاپنشده باقی مانده است .ترجمة التینی
رتشتاین که ویکاندر از آن نقل میکند چنین است:
“Eorum primus Ardashîr ibn Bâbek oriundus e gente regum antiquissima, a patre, qui
)pariter atque avus templo ignis in Iṣ ṭ akhr praefuisse fertur” (Rothstein, 1877: 23

«نخستین آنها ،اردشیر بابکان ،از خاندان شاهان بسیار کهن برخاسته است .گفته میشود پدر و
همچنین نیا در آتشکدة اسطخر ریاست داشتهاند» .ویکاندر ظاهراً برای اینکه نشان دهد اردشیر و
نیاکانش هیربد بودهاند «( »regumشاهان) را در نقلقول خود انداخته است!
 .17فردوسی138/6 :1393 ،؛ پس از آن :ثعالبی 473 :1900 ،و پس از آن :مجمل التواریخ:1383 ،
.33-32
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 .18ارجاعات به کارنامه براساس متن مصحح سنجانا ( )Sanjana, 1896است .کارنامه اردوان را مقیم
اصطخر ذکر میکند؛ اما این نادرست است .بابک در اصطخر اقامت داشت و این را مآخذ دیگری که
همین روایت را نقل کردهاند ،تأیید میکنند« :به اسطخر بُد بابک از دست اوی  /که تنّین خروشان بُد از
شست اوی» (فردوسی)139/6 :1393 ،؛ «بابک از قبل اردوان حاکم فارس بود» (مستوفی قزوینی،
 )102 :1381و «انّ بابک کان مرزبان اردوان علی فارس» (ثعالبی.)473 :1900 ،
 .19مستوفی قزوینی 102 ،95 :1381 ،و ابن بلخی.54 ،19 :1921 ،
 .20قیاس کنید با نهایة األرب« :178 :1375 ،یابن ساسان الراعی» و ترجمة قدیم آن در تجارب األمم،
« :177 :1373ای پسر ساسان راعی» .بنا بر اخبار الطوال اردوان به فرستادگان اردشیر چنین پاسخ داد:
«لقد ارتقی ابن ساسان الراعی مرتقی وعرا» (دینوری.)42 :1960 ،
 .21طبری817 :1882-1881 ،؛ فردوسی ،33/8 :1393 ،بیتهای .410-409
 .22ضرورتی ندارد که مطالب کتیبة شاهپور را در کعبة زرتشت ،روایتی متفاوت از روایت طبری دربارة
ساسان و نسب ساسانیان بدانیم؛ چنانکه ویسهوفر چنین دانسته است (–Wiesehöfer, 1984: 271
 xwadāy .)272خوانده شدن ساسان در این کتیبه ،با قیم/ساالر آتش بودن او منافاتی ندارد ،بلکه مؤید
آن است.
23. Agathias, 1871: 224–226; Cameron, 1969–1970: 86–89; Cf. Agathias, 1975: 60.
 .24شاپور شهبازی ادعا کرده که آگاثیاس در کتاب چهارم ،بند  ،24فقرة  1چنین آورده است که
«اردشیر از پارس برخاست ،از خاندان موبدان» ( ،235 :1389یادداشت  ،)35درحالیکه آگاثیاس چنین
مطلبی ندارد.
 .25نامة تنسر56 :1354 ،؛ بیرونی 136 :1380 ،اردشیر بابکان را ملقب به «جامع» مینامد و گردیزی
گوید که اردشیر «ملکزادگان عجم را گرد آورد از پس از آن کی متفرّق شذه بوذند» و سپس گوید:
« جامع از بهر آن خواندندی او را کی همة دانایان پارس را جمع کرد و فرموذ تا کتابهاءِ مغان کی ضایع
شذه بوذ ،جمع کنند» (.)85-84 :1384
 .26ن.ک :روایت دینکرد در Shaki, 1981: 115 :و مسعودی.161/2 :1877-1861 ،
 .27امام شوشتری213-212 :1346 ،؛ مجتبائی ،97 :1352 ،یادداشت  2و ایمانپور.279 :1371 ،
همین ضبط ناصحیح به نقل از عیون األخبار در میان اندرزهایی که احسان عباس در تکملة عهد اردشیر
آورده است ،دیده میشود؛ ن.ک :عهد اردشیر ،تصحیح احسان عباس ،بیروت 1967 ،و ترجمة فارسی آن
در عهد اردشیر ،ترجمة محمدعلی امام شوشتری ،تهران ،1348 ،ص .103
 .28ن.ک :همچنین به تذکر درست محمدی مالیری به نادرست بودن الموبد در چاپ عیون الخبار
(محمدی مالیری ،349/5 :1382 ،یادداشت .)2
 .29گذشتهازاین ،با ارجاع به آفرینش و تاریخ مقدسی (ترجمة شفیعی کدکنی )134 :1349 ،ادعا شده
که مقدسی اردشیر بابکان را «الموبد» نامیده است (ن.ک :ایمانپور و امیری ،)45 :1390 ،درحالیکه
مقدسی چنین مطلبی ندارد.
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 .30مهرهایی از مغهای دو آتش مهرنرسیان و زرواندادان بهدستآمدهاست که ظاهراً از آتشهایی
هستند که مهرنرسه برای خود و فرزندانش برپاکرده و در خاندان او موروثی بود (ن.کHarmatta, :
.)1964: 229–230
 .31کردیر (کتیبة کعبة زرتشت ،سطر  )8چنین میگوید:
”“u-m Staxr ādur ī Anāhīd-Ardaxšīr ud Anāhīd ī bānūg ēwēnbed ud pādixšā kard
)(vide: Back, 1978: 410–411
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