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اگراز ھمه پيشگفتار ھای سياسی و اخالقی بگذريم وروک وراست موضوع اصلی را مورد
بحث قرار دھيم ميتوان گفت که  :نھاد ھای بين المللی سرمايه در رأس آمريکا و انگليس ــ
ميھن ما را ) به اصطالح افغانستان ( مکانی برای تحقق اھداف سياسی و اقتصادی بلند مدت
خويش در منطقه انتخاب کرده اند .
بنا ً ھربالی که روزمره برسرشھروندان اين کشور آورده می شود ھمه تصادفی نبوده بلکه
براصل يک برنامه از قبل سنجيده شده جز مؤلفه ھای راھبرد سياسی نھاد ھای جوامع
سرمايداری می باشند .
اينکه يکعده افرادساده دل با ورود نھاد ھای غرب صنعتی به کشور ما درانتظارايجاد جامعه
مدنی خواب ملکوتی می بينند به اين معناست که آنھا ھنوز با شناخت سرشت ذاتی جامعه
سرمايداری معرفی نشده اند .
مرام سياست بين المللی سرمايه جھانی به رھبری آمريکا وانگليس اينست که چطور وبکدام
نحوه ميتوان ازکشورھای غنی آسيايی بويژه افغانستان بھره برداری بيشتر نمود .
اينکه ھمه روزه شعار مبارزه عليه تروريزم جھانی ومبارزه عليه مواد مخدر در مطبوعات
ماھواره ی پخش می شود  ،کاريست که بوسيله استخبارات بين المللی آمريکا و انگليس
واسرائيل پيش برده می شود وجھت توجيه سياست بين المللی سرمايه و بازی دادن و
مغشوش ساختن و مصروف نگھداشتن اذھان عامه در منطقه وجھان وسيعا ً تبليغ وترويج
می گردد .
ولی واقعيت برعکس آن  ،چيز ديگريست  .بگونه مثال :

می بينيم که ھدف اصلی آمريکا وشرکايش از شروع حمله به افغانستان که مبارزه عليه
تروريسم بين المللی اعالم شده بود نتيجه اش چه شد ؟ که آمريکا درمدت زياده از نهُ سال
با اين ھمه امکانات قوی ومدرن ماھواره ی ايکه در اختيار دارد ھنوز ھم که گويا !
تروريست ھای » اسامه بن الدن « و » مال عمر « را جستجو می کنند .
ــ دردا که آمريکا وانگليس )نيروھای ائتالف ( و دولت دست نشاندۀ حامد کرزی و
استخبارات پاکستان و عربستان سعودی وديگر حلقات سياسی وابسته به آنھا تاکنون از
مجاری مختلف پنھانی وآشکارنقش سازنده خود را در تسليح وتمويل قدرت نظامی وجنگی
طالبان وتقويه تروريزم بين المللی ايفاء کرده اند  .نه در نابودی آنھا .
افزون برآن در گزارش  ، UNODCدر مورد سياست توليد مواد مخدر  ،منتشرۀ بخش
اخبارآريايی مورخ  27ماه فبروری  2010ميالدی آمده است که :
" از حضور سربازان اياالت متحده ] و انگليس [ در افغانستان ،توليد ترياک از  185تن به
 7700تن افزايش يافته است.
بنا بر آمار ھای اخير ، UNODCدر سال  2001در افغانستان  185تن مواد مخدر ،در سال
 3400 ، 2002تن  ،در سال  3600 ،2003تن  ،در سال  4200 ، 2004تن ،در سال 2005
 4100 ،تن  ،در سال  8200 ، 2007تن  ،و در سال  7700 ، 2008تن مواد مخدر توليد
شده است.
براساس گزارش اخير دفتر سازمان ملل در مسائل مواد مخدر و جرايم ) )92 ،UNODC
در صد ترياک جھان در افغانستان توليد ميشود" .
ارقام فوق يک نمونۀ آشکار از توجيه اين ھدف است که جوامع صنعتی در کشور ما ويا در
ھر کشورديگر روبه انکشاف صرف درپی بھربرداری منافع اقتصادی وسياسی خودشان می
باشند  .نه در راه ايجاد زيرساخت ھای جامعه مدنی .
با تعقيب اين ھدف  :انگليس  ،آمريکا واسرائيل براثرشناخت دقيق شان از اصل و نسب
پشتون ھا ومعامالت تاريخی ايکه آنھا در گذشته با استعمار کھنه انگليس داشته اند به اين
باور رسيده اند که مناسب ترين نيروی که ميتواند در تأمين منافع سياسی و اقتصادی جوامع
صنعتی نقش سازندۀ بازی نمايد ومنطقه را پيوسته درخون وآتش نگه داشته باشد ھمين
قوم افغان پشتون تفنگ داراست.
زيرا اين قوم در تاريخ موجوديت خود يعنی از 500ــ  450سال قبل به اينسو که از آنطرف
کوھای سليمان به سرزمين خراسانيان مھاجرت نموده اند ) (1ــ ھميشه با تفنگ وجنگ،
تعرض و تصاحب سرکار داشته اند .ھمين ويژگی ھويت سلحشورانه شان است که اين قوم
را ازديگرشھروندان بومی وصلح خواه و مدنيت پرور سرزمين ما متمايز می سازد .
وبه ھمين اساس ھم است که رھبری دولت ) پست رياست جمھوری  ،وزارت خارجه ،
وزارت دفاع  ،وزارت داخله  ،وزارت ماليه  ،وزارت اقتصاد  ،وزارت زراعت  ،وزارت
معارف  ...وغيره( و اپوزيسون ) طالبان ـ القاعده ـ حزب اسالمی ( ھردو را آمريکا و
انگليس به پشتون ھا تحويل داده اند و نسبت به ديگر مليت ھای ساکن کشورما از اين قوم
حمايت نظامی و سياسی ومالی می کنند .زيرا منافع سرمايه جھانی و منافع حاکميت قبيله
پشتون افغان ھردو سرنوشت تاريخی ايشان به شعله آتش وجنگ ومواد مخدر گره خورده
است .

شھروندان عزيززمانيکه پادشاھان آريايی اعم از  :امپراتوری  :ماد ھا  ،ھخامنشی ھا ،
اشکانی ھا وساسانی ھا و سامانی ھا ــ دراين سرزمين پرمعرفت فرمانروايی می کردند آن
زمان دراروپا وآسيا آفريقا ــ فقط دوابرقدرت وجود داشت يکی امپراتوری روم وديگری
امپراتوری آريائيان  .باصراحت ميتوان گفت که افتخارات ودست آورد ھای تاريخی و
فرھنگی وعلمی بزرگی که درفرآيند امپراتوری آريائيان به پايه کمال رسيده مرھون سعی
وتالش ھمه مليت ھای باھم برادر در اين مرزبوم بوده و بدون شک متعلق به ھمه
شھروندان اين سرزمين پھناور می باشد .
اما باگذشت زمان وتحميل جبری خط کشی ھای پی در پی در نقشه جھانی ــ استعمار کھنه و
نوی انگليس وشرکای راست و چپش توانستند ازآريانای بزرگ و خراسان بزرگ ده ھا
کشور خرد وکوچک ديگری بسازند  .وازاين طريق بتوانند به آسانی منطقه را تحت کنترول
ماشين بھره کشی خود داشته باشند .
انديشه ما اينست که مردمان  :ھندوستان  ،ايران  ،افغانستان ،تاجيکستان ،پاکستان،
ازبکستان  ،ترکمنستان ،آذربايجان ،گرجستان  ،ارمنستان  ،قزاقستان و قرغيزستان  ،ترکيه
 ،داغستان و اوستيا  ...بافرھنگ وتاريخ مشترک  ،ھزاران سال درکنار ھم زيسته و ميتوانند
بار ديگر ھمبستگی اقتصادی  ،فرھنگی وعلمی را در سطح کالن مطرح نمايند .
وزمينه ھای رشد اقتصاد وفرھنگ وزبان فارسی حوزه تمدمی آريانا ــ خراسان را بارديگر
احياء کنند  .وجلوی پيشرفت تحميل جبری سياست خشونت وجنگ مجامع صنعتی
ووابستگان ايشان را بگيرند وزمينه ھای رشد واقعی اقتصاد وفرھنگ مشترک منطقوی را
مساعد سازند .
شھروندان عزيز خود شناسی وآموزش دقيق ازتاريخ وفرھنگ باستانی پرباراين سرزمين
ارزشھای است که غرور و شھامت و اعتبار وعزت انسان را بلند می برد ودر معامالت و
تعامالت زندگی موقعيت شايسته انسان را برجسته بنمايش می گذارد  .ازينرو ھست که ما
پيوسته در اين راه تالش انسانی مينمائيم تا مردم ما و جوانان ما جای و مقام وعزت خودرا
درتاريخ کشور پدری شان بدانند و بفھمند  .وبراين اصل ھمبستگی حوزۀ تمدنی آسيارا بار
ديگر درتاريخ بشريت بنمايش گذارند .
وبدانند زمانيکه پدران ما در قرن ششم پيش از ميالد ازسومالی  ،و مصر شروع تا
ھندوستان وسرحد چين فرمانروايی داشتند ،چنانکه در فوق آمد انگلستان امروزی اصالً در
روی نقشه جھانی وجود نداشت  .اما چه شد که حاال  ،صدراعظم اين کشور با يک تلفن برای
سرزمين آريايی ھا وخراسانی ھا رئيس جمھوری تعيين می کند .
حضور چنين شرايط ناخرسند علتش دوری رھبران شؤونيزم قبيله اوغان از فرھنگ
باستانی اين سرزمين معارف پرور است  .تازمانيکه روشنفکران ورھبران شؤونيزم قبيله
پشتون در فرمانبرداری مطلق ازسياست مجامع سرمايداری درپی نابودی زبان فارسی
وفرھنگ باستانی اين سرزمين باشند  .کشور ما مانند ايران وتاجکستان وازبکستان
وترکمنستان وآذربايجان وترکيه وساير کشور ھای ھم فرھنگ ما استقالل وآزادی نخواھد
داشت  .و به رشد مستقل ملی نخواھد گرائيد  .ومشروعيت قانونی وحقوقی نخواھد يافت.
وھميشه در گروه شؤونيزم قبيلۀ مرکز گرا وابسته به انگليس و آمريکا در شعله جنگ
خواھد سوخت .
راه بيرون رفت ازاين اوضاع خون چکان تحميل شده و تکراری عبارت اند از :

ــ تأمين ھمبستگی اراده وعمل مشترک سياسی و فرھنگی تمام نيروھای ترقی پسند وصلح
جوی در مبارزه عليه حاکميت عظمت طلب و تماميت خواه حاکمان قبيله ــ تاسرحد کنار
زدن اين نيروھای وابسته بغير ضد ملی از سرنوشت اين کشور می باشد .
به سلسله بيان انديشه ھای ھويت شناسی مبنی برتغيير نام افغانستان به خراسان ؛ اينک
باايجاز کامل در اين بخش به شرح امپراتوری ساسانيان آريايی می پردازئيم .

آغازسخن
شاھنشاھی ساسانيان سلسله ايست از پادشاھان آريايی که ازسال  224تا  651ميالدی ،
زياده از چھارصد سال بر آريانايی بزرگ فرمانروايی کردند .نام ساسانيان از ساسان گرفته
شده  ،که اردشير بابکان )  224ـ  241ميالدی ( مؤسس اين سلسله از نوادگان اوست
وداريوش سوم ھخامنشی را از نياکان او دانسته اند (2) .
" ساسانيان پس ازآنکه تاج و تخت را از اشکانيان بدست آوردند  ،يک حکومت ملی تأسيس
کردند که متکی به دين ) زرتشتی ( وتمدنی بود که شايد از جنبۀ آريايی بودنش در سراسر
تاريخ طويل آريائيان نظير نداشته باشد  .تشکيل قدرت مرکزی وقوی که زمام امور را در
دست گرفت  ،ترتيب قشون منظم وتربيت شده  ،وايجاد سازمان دقيق که بعھدۀ اداره ای ــ که
تحت نظارت دقيق قرار داشت ــ سپرده شده بود .
ھمه موجب گرديد که آريانا ــ تجديد قوی يافته بود راه ترقی سپارد وچنان قوه ای بھم رساند
که بنظر ميرسد دنيای متمدن بين آن کشور و روم تقسيم شده بود (3) " .

گستره شاھنشاھی ساسانی ھايی آريايی
شاھنشاھی ساسانيان نخستين بار بعد از ھخامنشيان گستره فرمانروايی خود رابرپھنه بزرگی
از آسيا چيرگی بخشيدن ومرزھارا تا سالھای اخير حکمروايی شان به گستره امپراتوری
ھخامنشی ھا نزديکترکردند وکشورھای مختلف را براساس نقشه جغرافيای سياسی امروزی
بترتيب ذيل :

بخشی ازاياالت جنوب غرب ھندوستان امروزی  ،پاکستان  ،افغانستان  ،تاجکستان ،
قرغزستان  ،بخشی جنوبی ازشرق به غرب قزاکستان  ،ازبکستان  ،ترکمنستان  ،ايران ،
آذربايجان  ،ارمنستان  ،گرجستان  ،ترکيه  ،عراق  ،سوريه  ،کويت  ،قطر  ،امارات عربی ،
عمان  ،يمن  ،اردن  ،اسرائيل  ،ليبنان  ،مصر ــ را در تحت رھبری تنھا يک دولت پرقدرت
شاھنشاھی ساسانی در آوردند وتا حمله تازيان ) عرب ھا ( بر آريانای بزرگ حکومت کردند.
خاندان ساسانی پس از امپراتوری ماد ھا و امپراتوری ھخامنشی ھا و اشکانی ھا معروفترين
ونيرومندترين سلسله شاھنشاھی آريايی ھا در جھان است .
شاھان ساسانی خدمات بزرگی درتکوين وغنامندی فرھنگ آريايی نمودند  .وبادرک عميق
از تاريخ باستانی اين سرزمين  ،جالل و ھويت وعظمت فرھنگی و سياسی ھخامنشی ھا را
بار ديگراحيا کردند وزياده ازچھار قرن آنرا گسترش دادند .وبرپايه اين انديشه خود شناسی
و خود گردانی ملی  ،صفحه جديد ودرخشانی را برتاريخ آريائيان بازگشايی نمودند.
دورۀ ساسانی ايجاد گربزرگترين تمدن درخشان ھنری وعلمی وادبی در تاريخ باستان آريايی
ھا بشمار ميرود  .موفقيت ھای عظيمی در جنگ با روميان ووجود شاھنشاھان خبراء ودور
انديش مانند  :اردشيربابکان  ،شاپوراول و دوم  ،بھرام گور  ،خسروانوشيروان  ،خسرو
پرويز  ،شھربراز ــ ھمه دست بدست ھم داده مايه افتخار وسربلندی شھروندان اين سرزمين
مرد خيز و ترقی پسند می باشند .
به استناد تاريخ  ،شاھنشاھان ساسانی شھرھا و ابنيۀ بسيار بنا کردند  .که مشھور ترين بنا
آن عھد » طاق کسری يا کاخ کسری « ) (4است .
"جامعۀ عھد ساسانی بردواصل خون وخاک ) خانواده و مالکيت ( استواربود  ... .در حقيقت
جامعۀ آريايی حکم ھرمی داشت که در رأس آن شاھنشاه قرار داشت  .جامعه به چھار طبقه
تقسيم می شد .
 1ـ آتوربانان ) روحانيان (
 2ـ ارتشتاران ) سپاھيان (
 3ـ دبيران ) کارکنان ادارات (
 4ـ واسترپوشان ) روستانيان ( و ھوتخشان ) صنعتگران ( .
ھريک از اين طبقات رئيسی داشت .
ھمچنان ادارت ساسانی تشکيل ھرم ديگری را ميداد که در رأس آن صدراعظم يا نخست
وزير قرار گرفته و از بزرگان متحد خاندان ساسانی بود و عمالً زمام قدرت را در کف خويش
داشت  .بخش اعظم درآمد  ،از مالياتی که براراضی مقرر شده بود تأمين می گرديد .
پادشاه بزرگترين قاضی بود  ،واز رعايا کسانی که موفق به اخذ حقوق خود نمی شدند  ،حق
داشتند بدو مراجعه کنند (5) " .

شاھنشاھان سلسله ساسانی از اين قرار است .
 1ـ اردشيريکم فرزند بابک )  224ـ  241ميالدی (
 2ـ شاپوريکم فرزند اردشير )  242ـ  272ميالدی (
)  272ـ  273ميالدی (
 3ـ ھرمزيکم فرزند شاپور
 4ـ بھرام يکم فرزند شاپور )  273ـ  276ميالدی (
 5ـ بھرام دوم فرزند بھرام يکم )  276ـ  293ميالدی (
 6ـ بھرام سوم فرزند ھرمزيکم )  293ميالدی (

 7ـ نرسی فرزند شاپور يکم )  293ـ  302ميالدی (
)  302ـ  310ميالدی (
 8ـ ھرمز دوم فرزند نرسی
 9ـ آذر نرسی فرند ھرمزدوم )  310ميالدی (
 10ـ شاپور دوم ذواالکتاف فرزند ھرمز دوم )  310ـ  379ميالدی (
 11ـ اردشير دوم فرزند ھرمز دوم )  379ـ  383ميالدی (
 12ـ شاپور سوم فرزند شاپور دوم )  383ـ  388ميالدی (
 13ـ بھرام چھارم فرزند شاپور دوم )  388ـ  399ميالدی (
 14ـ يزدگرد يکم فرزند شاپور سوم )  399ـ  421ميالدی (
 15ـ بھرام پنجم ) بھرام گور( فرزند يزدگرد يکم )  421ـ  439ميالدی (
 16ـ يزدگرد دوم فرزند بھرام پنجم )  439ـ  457ـ ميالدی (
 17ـ ھرمز سوم فرزند يزدگرد دوم )  457ـ  459ميالدی (
 18ـ پيروز يکم فرزند يزدگرد دوم )  459ـ  484ميالدی (
)  484ـ  488ميالدی (
 19ـ بالش فرزند يزدگرد دوم
)  488ـ  497ميالدی (
 20ـ قباد يکم فرزند پيروز يکم
)  497ـ  499ميالدی (
 21ـ جاماسب فرزند پيروز يکم
)  499ـ  531ميالدی (
 22ـ قباد يکم پادشاھی دوباره
 23ـ خسرويکم )انوشيروان ( فرزند قباد يکم )  531ـ  579ميالدی (
 24ـ ھرمز چھارم فرزند انوشيروان )  579ـ  590ميالدی (
 25ـ خسرو دوم پرويز فرزند ھرمزچھارم )  591ـ  628ميالدی (
 26ـ قباد دوم شيرويه فرزند خسرو دوم )  628ميالدی (
 27ـ اردشير سوم فرزند شيرويه )  628ـ  630ميالدی (
)  630ميالدی (
 28ـ خسروسوم فرزند قباد يکم
 29ـ جوانشير فرزند خسرو دوم )  630ميالدی (
 30ـ پوراندخت دختر خسرو دوم )  630ـ  631ميالدی (
 31ـ گشنسب بنده فرزند قباد يکم )  631ميالدی (
 32ـ آزرميدخت دختر خسرودوم )  631ميالدی (
 33ـ ھرمز پنجم نوادۀ خسرودوم )  631ميالدی (
 34ـ خسرو چھارم نوادۀ خسرو دوم )  631ميالدی (
 35ـ پيروز دوم نوادۀ انوشيروان )  631ميالدی (
 36ـ خسرو پنجم نوادۀ انوشيروان )  631ميالدی (
 37ـ يزدگرد سوم فرزند شھريار )  632ـ  651ميالدی ( ) (6مغلوب عرب گرديد وخاندان
ساسانی وبساط شاھنشاھی آريانای بزرگ برچيده شد .

اول ـ پادشاھی اردشيربابکان
مؤسس امپراتوری ساسانيان
ادرشير فرزند بابک فرزند ساسان مؤسس شاھنشاھی ساسانيان )  224ـ  241ميالدی (
می باشد .ساسان بزرگ جد اعالی اين خاندان  ،در شھر استخر رياست معبد آناھيتا را بر
عھده داشت  .پدر اردشير بابک پادشاه ايالت فارس بود  .ودر زمان حکومت او خاندان
ساسانی از اعتبار و نفوذ ويژه برخوردار بود .
اردشير در زمان حکمروايی پدرش بابک درايالت فارس  ،خود فرماندھی اسواران )سرھنگ
محافظين قافله و محافظين راه ( را بر عھده داشت وبدين ترتيب درضديت و مبارزه قدرت
عليه امپراتوری اشکانيان در بدست آوردن تاج و تخت از ممکنه ھای سياسی و حمايت
بزرگان و موبدان ناراضی استفاده بيشتر نمود .
ارد شيربابکان پس از تسخير فارس وکرمان وجزاير خليج پارس براردوان پنجم آخرين
شاھنشاه اشکانی در )  224م  ( .غالب آمد  .دوسال پس از اين تاريخ  ،تيسفون پايتخت
امپراتوری اشاکانيان بدست اردشير افتاد .
اردشير در سال  226ميالدی با لقب شاھنشاه آريانايی بزرگ در تيسفون تاجگذاری کرد و با
اين کار حکوکت چھارصد ھفتاد و شش سالهٔ امپراتوری پارتيان آريايی به پايان رسيد و
دورهٔ چھارصدساله امپراتوری ساسانيان قوم ديگری آز نژاد آريايی آغازگرديد .
ملکهٔ اردشير که آذرآناھيد نام داشت نيز درھمين روز به عنوان شھبانوی شھبانويان
تاجگذاری نمود.
مسعودی علی فرزند حسين در کتاب » مروج الذھب ومعاون الجوھر « خود گفتارــ اردشير
بابکان پس از نشستن بر تخت شاھنشاھی امپراتوری ساسانيان راچنين حکايت ميکند :
" سپاس و ستايش باد خدائی را که نعمت ھايش را به ما اختصاص داد و ما را مشمول
عنايت خود ساخت  .خدايی که کشور ما را دوباره آرام ساخت و مردم را از شورش به
اطاعت در آورد  .او را چنانکه شايسته است می ستايم و از نعمت ھايش که به ما ارزانی
کرده است قدردانی ميکنم  .ای مردم بدانيد که من ھمه تالش خودم را در راه برقراری عدالت
ــ ايجاد رفاه برای رعيت ــ آباد سازی و رونق کشور -نيکی به بندگان  -حفظ يگانگی ملی
و بازسازی خرابيھا به کار خواھم گرفت  .اينک من به ھمه شما اطمينان ميدھم که با قوی و
ضعيف و شريف و افراد پليد با عدالت رفتار کنم و اجرای قانون را سر لوحه خود قرار دھم و
چنان به نيکی رفتار خواھم کرد که ستايش ھمگان شما را بر خواھم انگيخت و کارھای آينده
من گواه بر گفتارم خواھد بود " .
وی از آغاز سلطنت خويش تصميم گرفت که سرزمين ھای ازدست رفته نياکان خود را که در
کشمکش ھای دھه ھای اخير امپراتوری اشکانيان از بدنه آريانايی بزرگ جدا شده بود آنھا
را دوباره درتحت فرمان يک شاھنشاھی مقتدردرآورد .
از اينرو در دو جنگ با روميان فايق آمد از دجله گذشت وايالت رومی بين النھرين ونصيبين
) (7و حران ) (8و ارمنستان را فتح کرد وھمه را جزو شاھنشاھی ساسانيان ساخت (9) .

مرام وھدف غايی ارد شير بابکان در عمل تشکيل ملتی بود که نقطه اتکاء آن بمذھب و
مقامات مذھبی باشد  .او بدينوسيله توانست که ملیگرايی آريايی را بر محور آموزشھای
زرتشت احياء نمايد .
رويۀ اودر انتظام امور بيشترمشابه به رويه داريوش بزرگ بود  .و کار کرد ھای سياسی او
شباھت تام به شاھان ھخامنشی داشته تا نسبت به اشکانيان  .او لشکر حاضرخدمتی ترتيب
داده وآنرا تحت فرمان سران و افسرانی قرار داد که ھريک مستقل از واليان و استانداران
کشور بوده است .
اين کلمات از اوست که ميگويد :
" ملک حاصل نشود مگر به لشکر  ،لشکرفراھم نگردد مگر به زر  ،زر به دست نيآيد مگر
به زراعت و آبادی  ،زراعت و آبادی بدون عدل و داد صورت نخواھد گرفت (10) " .
اردشير از پادشاھان عاقل ومدبری بود که ھميشه در فکر رفاه وآسايش رعايای خود بوده
وبه اين نکته کامل توجه داشت که اساس انتظام امور عدل و انصاف است  .وھميشه
کوشش داشت که قواعد واصول خودرا به موقع اجرا بگذارد .
راجع به وصايای اين پادشاه به پسرش شاپور در ھنگام موت بيانی که فردوسی می کند
ميتوان آنرا به مواثيق و پيمان ھای سياسی تعبيرنمود  .از جمله به شاپور خطاب کرده چنين
ميگويد :
" بدان که ُملک و دين باھم توأم ميباشند وھريک را بايد نگھبان ديگری دانست  .انتظام
امورکشور بايد طوری باشد که کسانی را که خدای متعال زير سرپرستی من وتو قرار داده
است از ما راضی شده ودعای خير آنان رابطرف خود جلب نمائيم (11) " .
اصالحات اردشير در داخل نظام سياسی قدرت ملوک الطوايف را از ميان برداشت  .ودولت
متمرکز براساس وحدت سياسی وملی بوجود آورد .
بدين ترتيب اردشيريکم که از سال  224تا  241م  ،پادشاھی کرد با تاسيس دولت ساسانی
اقدامات مھم انجام داد :
اول  :ايجاد مرکزيت سياسی ) تبديل پادشاھان محلی به قدرت مرکزی نيرومند (
دوم  :وحدت دينی ) رسمی کردن دين زرتشت (
سوم  :نھادينه سازی فرھنگ باستانی ) جمعآوری اوستا که از روزگار بالش يکم اشکانی
آغاز شده بود (
چھارم  :ايجاد آرامش و امنيت ) زنده کردن سپاه جاويدان داريوش بزرگ (
پنجم  :تخفيف کيفر ھا واحيای عدالت وقانونيت .

دوم ـ پادشاھی شاپوريکم
دومين
شاھنشاه امپراتوری ساسانی
شاپور يکم )  242ـ  272ميالدی ( دومين شاھنشاه ساسانی آريانای بزرگ ــ فـــــــــرزند
ارد شير بابکان است .
او به عنوان نايبالسلطنه به سفارش پدر و پس از مرگ وی به تخت شاھنشاھی نشست
ويکی از شاھان بزرگ آريايی محسوب میشود.

مملکتی را که شاپور از پدر به ارث برد در آن تشکيالت نظام سياسی اشکانيان محفوظ مانده
ومجدداً بر اصل مرکزيت قدرت سياسی تنظيم شده بود .
اين پادشاه از ابتدای کار توجه عميق خويش را به مسايل خارجی معطوف داشت  .واز اين
ديدگاه نزد وی موضوع امنيت وثبات نظام کشورازالويت خاصی برخوردار بود  .او درکتيبه
ای طوالنی ايکه در ديوار ھای نقش رستم حک شده نخستين پيشرفت ھای خود را در مورد
جدال وموفقيت امپراتوری ساسانيان آريايی عليه شاھنشاھی کوشانی ھا نقل می کند  .. .که
براثرمنضم شدن دو شاھنشاھی  ،تحت رھبری يک شاھنشاھی نيرومند ساسانيان تبيين
حاصل می نمايد .
در عرصهٔ نظامی شاپورچنانيکه خود در کتيبه نقش رستم تصريح می کند که پس از حل
مسئلۀ اياالت مشرق و تأمين ھمبستگی آريانای بزرگ بسوی مغرب باز گشت  .در سال 242
ميالدی گرديانوس )  (Gordi anusامپراتور روم را که به سرزمين آريانای بزرگ تاخته
 ( philippe 1´ Arabeــ در انعقاد
بود شکست داد  .وجانشين او ) فيلفوس عرب
صلح عجله نمود وپراداخت خراجی ھنگفت را تعھد کرد  ،وبين النھرين وارمنستان را با
آريانا واگذاشت  244) .ميالدی ( .
پس از  15سال مجدداً محاربۀ با امپراتوری روم آغاز شد  .که با موفقيتی بزرگی توأم بود .
شاپورشاھنشاه ساسانی در اين نبرد  ،امپراتور روم » والريانوس « را با 70 000
لژيونر رومی اسير گرفت وآنان را به آريانا رھسپار کرد .
شاپور برای تذکار فتح خود دستور داد تصوير امپراتور روم را که در برابر اسب وی
زانوزده  ،بر پنج نقش برجسته که روی سخره ھا وپرتگاھھای فارس حجاری شده منقوش
سازند (12) .

منقوش شاپور يکم نشسته بر اسب و امپراتور روم
در برابر وی زانوزده )(13
شاپورانديشه و اھداف پدر را در امور داخلی شاھنشاھی به پايه کمال رسانيد  .او در عرصه
رشد شعور اجتماعی وتکامل فرھنگ باستانی اين سرزمين معارف پرورعاقالنه کوشيد
وفرمان داد :

آثارومصنفات متعدد يونانی وھندی که در مباحث مختلف مانند علم نجوم وفلسفه تأليف شده
بود  ،ترجمه کنند (14) .
شاپور باحفظ نھاد ھای ساختاری اداره امپراتوری اشکانيان وبه پيروی از آرمان مقدس
سياسی و فرھنگی و ادبی ھخامنشيان بار ديگر توانست چھارمين شاھنشاھی بزرگ آريائيان
را در جھان به نمايش گذارد .

سوم ـ پادشاھی شاپور دوم
دھمين
شاھنشاه امپراتوری ساسانی
شاپور دوم  ،دھمين شاھنشاه ساسانی )  309ـ  379ميالدی ( پسر ھرمزد دوم ملقب به
)بزرگ = ھويه سنبا = ذواالکتاف ( بود  .شاپور دوم که ھنوز در شکم مادر وجنين بود نجبا
و بزرگان مملکت وی را صاحب تاج و تخت برگزيدند وحتا پيش از اينکه متولد بشود مراسم
تاجگذاری پس از اعالم مؤبد )روحانی دين زرتشتی ( موبدان که جنين مزبور پسر است
باشکوه تمام بعمل آمد .
اين پاد شاه آريايی بطور فوق العاده مدت ھفتاد سال تمام سلطنت کرده و معاصر با ده
امپراتور روم بوده است  .و بدينگونه يکی از طوالنی ترين و باشکوه ترين شاھنشاھی
آريانای بزرگ در اين روند پديد آمد (15) .

شاپور دوم ساسانی
شاپور دوم نظر به موقعيت سياسی واجتماعی ايکه در اختيار داشت از کودکی برای رھبری
تربيت گرديد واراده واستقالليت تفکروعمل خود را نيرومند ساخت  .ودر شانزده سالگی زمام
حکومت واداره ميدان نبرد را بدست گرفت .
او زمانی که از آشوب ھای شرق فارغبال شد ومسئله انضمام اياالت شرقی به آريانای بزرگ
مجدداً صورت پذيرفت ــ بعد در سمت مغرب کشور بمنظور شستن لکۀ ننگ دو صلحی که با
روميان بوسيلۀ » بھرام دوم « و» نرسی « پادشاھان پنجم وھفتم ساسانی منعقد شده  ،در
نتيجه قسمت اعظم اياالت غربی از دست آريانا خارج گرديده بود  ،جنگ را آغاز کرد  ،ولی
اين جنگ طوالنی شد وسرانجام به نفع آريائيان تمام گرديد .
اياالت شرقی که بوسيلۀ کوشانييان ) (16اداره ميشد با تعھد ــ ھمدستی وھمبستگی در محاربۀ
شاھنشاه ساسانی عليه روميان در دفاع از سرزمينھايی مشترک آريائيان رضاکارانه

ومتفقانه عمل نمودند  .و شاپور دوم با متحدان خود در سال  359به سفر جنگی تازۀ
پرداخت که نتيجه بسيار درخشان آن تصرف » آميدا « ) (17بود .
پس از حملۀ متقابل روميان که تيسفون را تھديد ميکرد  ،سپاھيان امپراتور » يوليانوس «
که خود در جنگ کشته شد ــ عقب رانده شدند وصلح منعقد شد وبراثر آن اياالت مورد نزاع
به شاھنشاھی ساسانيان تسليم گرديد (18) .
اينک شرح نسبی وقايع اياالت مورد نزاع وجدال ميان دو ابرقدرت وقت را در نامه شاھنشاه
آريانايی بزرگ شاپور دوم به امپراتور روم کنستاتينوس مورد بازخوانی قرار ميدھيم :

متن اولتيماتوم تند شاپور دوم شاھنشاه ساسانی
به امپراتوری روم و جنگ آريانا و روم  /سال  359ميالدی
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سوم دسامبر سال  359ميالدي امپراتور روم  ،كنستاتينوس دوم  ،اولتيماتوم شديد اللحنی
به اين شرح از شاپور دوم ) ذواالكتاف ( شاھنشاه وقت آريانای بزرگ دريافت كرد :
" پس از تحيت  ، ...آگاه باش كه طبق اسناد و مكتوب ھای موجود و نوشته ھای مورخان ،
اراضی و سرزمين ھای آن سوی رود خانه استريمون )  (Strymonتا مرز مقدونيه متعلق
به آريانا بوده است  .آن امپراتور بايد آنجا را ــ از نيروھای مسلح خود تخليه كند تا ماموران
ما بتوانند در آن مناطق به جمع كردن ماليات و تمشيت امور بپردازند .
اگر فرستاده من  ،حامل اين يادداشت  ،دست خالی باز گردد ؛ پس از پايان زمستان دستور
خواھم داد كه ارتش ــ اين سرزمين ھا را با توسل به زور پس بگيرد ) ...نامه با الفاظ
مودبانه پايان می يابد( " .
شاپور دوم اين يادداشت را از » آميدا « فرستاده بود كه چند ھفته پيش ازانشاء نامه به
تصرف آريانا در آمده بود  .شاپور در ھمين سال با شكست دادن نيروھای رومی سوريه را
متصرف شده بود و آماده پيشروی در متصرفات شرقی روم بود.
امپراتور روم كه در گير دشواری ھای داخلی و نافرمانی بعضی از ژنرالھايش بود پاسخ نامه
شاپور دوم را موكول به مشورت با سنای روم كرد.
شاپور دوم منتظر نماند و در بھار سال  360ميالدی دست به حملــــه زد و پس از تصـــرف
» بزابده « به پيشروی خود ادامه داد .كنستانتينوس دست به گرد آوری نيرو زد كه بيمار شد
و تب شديد وی را از پای در آورد .
جانشين او » ژوليان « كه در عين حال فلسفه دان و نويسنده بود برای جنگ با آريانا نه تنھا
نيروھای رومی را بسيج كرد بلكه به اجير كردن جنگجوی مزدور از قوم فرانك )ساكن شمال
فرانسه  ،در آن زمان سرزمين گل ( و قوم آلمانی ) مردمی كه در مرز فرانسه و آلمان زندگی
می كردند ( و قوم ايلری ) ساكن غرب يوگوسالوی ــ كرواتھای امروز ( دست زد و دوسال
طول كشيد تا برای لشكركشی به شرق آماده شود .
اعالميه سال  362ميالدی ژوليان امپراتور روم بر ضد مسيحيان ھم يكی از داليل تاخير
حمله او به آريانا شده بود .ژوليان در مسير لشكر كشی خود به سوی آريانای بزرگ يك
گوساله سفيد ھم قربانی معبد » زئوس « ) (19كرد تا اورا درجنگ ياری دھد.

سرانجام اين حمله در سال  363ميالدی با نيرويی كه از حيث شمار و آزمودگی بی نظير بود
آغاز شد .
شاپور دوم كه از كم و كيف اين نيرو آگاه بود تصميم گرفت به جای سرحد  ،در عمق خاك
آريانا با آن رو به رو شود  .نيرو ھای انبوه ژوليان امپراتور روم پس از اين كه به محل
مورد نظر شاپور دوم كه فاصله ای زياد از تيسفون نداشت رسيدند خود را در محاصره
واحدھای ارتش آريانای بزرگ يافتند و در جنگی كه روی داد شكست خوردند و يك سوار
ژوليان ِ◌ ِ◌ « در حال فرار را با پرتاب زوبين شديدا مجروح كرد كه ھمان
پارسی آريايی » ،
ِ
شب درگذشت .
طبق قانون روم  ،ھماندم ژنرالھای رومی » ژويان « را از ميان خود به عنوان امپراتور
موقت روم انتخاب كردند و وی برای نجات بقيه نيروھای رومی با شاپور دوم وارد مذاكره
شد و با دادن ھمه مناطقی را شاپور خواھان آنھا بود موافقت اورا به ترك مخاصمه به دست
آورد و واحدھای شكست خورده رومی را از آسيا بيرون برد.
پاره ای از مورخان رومی نوشته اند كه شاپور دوم در اين جنگ از فيل جنگی استفاده كرده
بود  .جنگجويان مزدور فرانك و آلمانی در بازگشت به اروپا از ميھندوستی و ايستادگی و
انضباط سربازان آريايی داستانھا تعريف كردند كه ھنوز باقی مانده است .
طبق اسناد موجود  ،ژويان امپراتور روم  :ازھمه دعاوی روميان در غرب قفقاز  ،فلسطين
 ،سوريه و پنج منطقه در آناتولي صرف نظر كرد و  18پايگاه مرزی را برچيد و پذيرفت كه
پيروان آيين زرتشت در قلمرو روم آزادی مذھبی داشته باشند و از بازرگانان آريايی ماليات
مضاعف گرفته نشود.
ژويان پس از بازگشت به روم در جلسه ماه اكتبر سنا حضور يافت تا از عمل خود و
امتيازھای متعدد كه به آريانايی بزرگ داده بود دفاع كند كه سناتور ھا اورا » ھــو « كردند و
ژويان نتوانست اين تحقير را تحمل كند و از درخواست رای برای امپراتور شدنش صرف
نظر و با گاز زغال خودكشی كرد.
شاپور دوم كه از پيش از تولد  ،شاھنشاه آريانايی بزرگ شده بود و دوران سلطنتش بيش از
عمرش بود قلمرو آريانا را از مرزھای چين تا مديترانه گسترش داد و اعراب را نيز مطيع
خود ساخت  .در باره خشونت وی نسبت به اعراب شايعات زياد رواج يافته از جمله سوراخ
كردن شانه ھای آنان و گذرانيدن ريسمان از استخوان شانه ھايشان (20) .

چھارم ـ پادشاھی بھرام گور
پانزدھمين
شاھنشاه امپراتوری ساسانی

) بھرام گور » ( « esalat.org
بھرام پنجم مشھور به بھرام گور پسروجانشين يزدگرد يکم  ،پانزدھمين شاھنشاه سلسله
ساسانی )  421ـ  438ميالدی ( بود  .وی از کودکی نزد نعمان السائح پسر امری القيس
پسر عمروالخمی)از پادشاھان عرب ايالت حيره در عراق  ،وابسته به امپراتوری ساسانيان (
تربيت شد  (21) .وبعد از آن برای نخستين بار بصفت فرماندار ايالت حيره در عراق خدمت
نمود  .زيرا در شاھنشاھی آريانای باستان رسم بر اين بود که وليعھد بايد مدتی فرماندار يا
شھر يا کشور کوچکی باشد تا با فنون و رسوم اداری و نظامی کشور آشنا شود و در نھايت
به عنوان شاھنشاه ملتھای مختلف و در مقام امپراتوری بزرگ بر تخت سلطنت بنشيند.
پس از مرگ يزدگرد  ،بزرگان ــ شاپور پسر بزرگ وی را که شاه ارمنستان و جانشين پدر
بود از بين بردند و خسرو نامی را که پدرش شاه نبود و خويشی نزديکی با شاه نداشت بر
تخت نشاندند .بھرام از ايالت » حيره « با سپاھی قوی به پايتخت بازگشت و خسرو را
شکست داد و بر تخت نشست.
نظامی گنجوی  :داستان لشکر کشی بھرام را بی جنگ و بدون خونريزی میداند ،او چنين
میگويد که بھرام شرط گذاشت که تاج شاھی در ميان دو شير نھند و ھر که توانست تاج از
ميان دوشير برگيرد ،ھمانا پادشاھی او را سزد .شاه خود خوانده از اين کار سرباز زد و
بھرام را به تنھايی به اين کار واداشتند ،او نيز پس از نبرد با دوشير تاج شاھی را از آن
خويش ساخت(22) .
سخنرانی شاھنشاه بھرام گور به مناسبت نشستن بر تخت امپراتوری ساسانيان :
" اينک که بر تخت و آئين طھمورث و پدری نياکانمان نشستم خدای بزرگ را ستايش ميکنم
و از او سپاسگذارم  .من اکنون شما کارگزاران را به نيکی و خرد و دانش که يادگار زرتشت
است راھنمايی ميکنم .
من خواستار اين دنيای زود گذر ) سپنج ( نيستم و برای گذاشتن نام نيک از خود برای
آيندگان کوشش خواھم کرد .من اکنون اعالم ميکنم که به مردم تھی دست و ناتوان زور

نخواھم گفت و به ياری آنان خواھم شتافت .من سپاه آريانای بزرگ را نيرومند خواھم کرد و
پايبند خواھم بود تا دشمنان اين سرزمين را ھمواره از پای در خواھم آورد .من تالش خواھم
کرد که جز راستی با مردم رفتار نکنم و اگر از سوی کسی اشتباه و خطايی سر بزند من آنرا
عفو کنم  .اکنون شما را به دين اجدادی و اصيل و کھن آريايی دعوت ميکنم و ھرگز از راه
نياکان خود عدول نخواھم کرد.
از يزدان پرستی دور نشويد که تنھا اوست که ياری دھنده ماست  .خرد و دانش را برای
مردم ھديه کنيد و دانش پژوھان را قدرت دھيد تا مردم آگاه شوند  .خردمندان و عاقالن را از
بارگاه من دور نکيند که آگاه بودن مردم مايه خوشبختی من است  .از بودجه کشور برای
نيازمندان برداريد و آنان را بی نياز کنيد مخصوصا خردمندان را بال و پر دھيد تا ديگران را
فرھنگ دھند  .سعی کنيد رنجھای مردم را کم کنيد زيرا اين وظيفه ماموران پادشاه است و به
جای غم و اندوه آنان  -شادی و نشاط و زندگی خوش ھديه بياوريد (23) " .
انديشه ھای بھرام گور واندرزنامۀ مشھور او را در» شاھنامه « جستجو کرد .او در اينجا
گوھر پاک انديشهھای عارفانه و انسان گرايانۀ خويش را بيان میدارد و سندی جاودانه از
آئين کھن آريايی را به يادگار مینھد كه از پارهھای باشکوه شاھنامه است.
به اتفاق نظر دوران پادشاھی بھرام گور ،با نگاه دگردوستی  ،يادآور عصر سعادت و
بھروزی انسان بوده است .
در کتاب مروج الذھب مسعودی آمده است شاھنشاھی بھرام گور برای آريائيان  :آبادانی ،
ارتش نيرومند  ،مرزھای مستحکم  ،زمينھای آباد  ،کشاورزی پربرکت  ،مالياتھای سبک و
زندگی خوب ھمراه با شادی و خوش گذرانی ھديه آورد .
در زمان » بھرام گور « است که نوازندگان و رامشگران در کوچه و بازاربرای مردم شادی
میآفرينند و به مردم عادی اجازۀ آموختن و رفتن به مدرسه داده میشود .شھرسازی و
پيشهھا رونق میگيرد .امنيت و آرامش گسترش میيابد .دوران وی بنا بر اسناد موجود از
بھترين دورانھای پيشرفت تاريخ کھن سر زمين آريائيان است .
درھفت پيكر نظامی می خوانيم كه بھرام گور در يك خشكسالی دھشتناك  ،انبارھای غله را
گشود و مواد غذائی به مردم ارزانی داشت و بدينوسيله اجازه نداد كه طی چھار سال قحطی
كسی از گرسنگی بميرد .به پاس اين خدمتی كه بھرام به زندگی كرده بود ،ھاتــفی ) آواز
دھندۀ ( به او ندا داد كه به مدت چھار سال مرگ از ديار وی رخت بر خواھد بست :
چــــون تـــــو در چار ســــال خــــــــرسندی
مـــــرده ای را ز فـــــــاقـــــــه نپسنـــــــدی
چــــار سـالــــت نــــوشتـه شـــــــد مــنشـور
كـــــز ديـــــار تـــــو مــــــرگ باشـــــد دور
از بـــــــزرگان مـــلـك او بـــــــا خـــــــــرد
كس شنـــيدم كـــه چــــــارســــال نمرد )( 24
****
بايد دانست که درعرفان آريانای بزرگ  ،ھمواره موسيقی از نيروھای مھم معنوی بوده
است.

در داستان ھای بھرام گور در شاھنامه می بينيم و می خوانيم كه او ھم اين رامش و شادی
تام را برای مردم می خواست و ھم برای خود و از ستم و جنگ بيزار بود(25) .
برنامه آوردن کوليان از ھند به آريانا را از کارھای او میدانند .او اين کار را برای شادمان
کردن مردم انجام داده بود زيرا کوليان نوازندگان و رقصندگان توانايی بودند.
نوشته اند که بھرام گور از شنگل پادشاه ھند درخواست تا گروھی از آنان را از ھند به آريانا
گسيل دارد .روايتی که مؤلف  » :کتاب ـ غرر اخبار « در اين باره آورده است بدين گونه
است :
"  ...گويند روزی شامگاھان  ،بھرام از شکار بازميگشت گروھی از مردم عام را ديد که در
زردی آفتاب غروب بر سبزه ٔ چمن نشسته اند و شراب ھمی خورند .آنان را از آن روی که
خويشتن را از لذت سماع محروم داشته اند بنکوھيد .گفتند  :ای ملک ! امروز رامشگری به
صد درھم طلب کرديم و نيافتيم .
بھرام گفت  :در کار شما خواھم نگريست  .پس بفرمود تا به شنگل پادشاه ھند نامه نويسند
تا دوازده ھزار تن از خنياگران آزموده و رامشگران کارديده به دربار وی گسيل دارد .شنگل
بفرستاد و بھرام آنان را در سراسر کشور خويش بپراکند و فرمان داد تا مردم آنان را به کار
گيرند و از آنان بھره برند و مزدی شايسته بدانھا بپردازند و اين کوليان ) بی خانمان ( که
اکنون به نواختن عود )آالت موسيفی شبيه تار( و مزمار) نی ( مشھورند از بازماندگان
آنانند (26)" .
براصل اين انديشه شادی آفرين فرھنگ باستانی آريائيان بود که در روزگار ساسانيان و
اشکانيان ،موسيقی سرزمين ما رشد بسيار کرد(27) .
افرادی نظير :رامتين ،بامشاد  ،نکيسا  ،آزاد  ،چنگی  ،سرکش  ،باربد  ،پھلبد  ،ريذک ،
خوشآرزو ؛ ازموسيقی دانان و آھنگسازان اين دوران اند .
از موسيقی ساسانيان افسانه ھای مانده که اکثرشان از دو آھنگسازورامشگر معروف »
باربد« و» نکيسا « صحبت می کند .اين ھردو متعلق به دوران سلطنت ساسانيان بودند.
آھنگھای » دستان داد آفريد «  » ،دستان پرتو پرخار «  » ،دستان سبز اندر سبز« » ،
دستان پيکارگرد « سرود ھا و نغمه ھايست که توسط موسيقی دان شھير وقت » باربد « در
دربارپادشاه ساسانی خوانده و نواخته شده است :
سرودی بــــه آواز خــوش بــــرکشـــيد
کــــه اکــنون تــو خــــوانيش داد آفــريد
زننــده دگــــرگــــــون بــيار اسـت رود
بـــرآورد نـــاگــــاه ديگــــر ســــــــرود
کـــه پــــيکار گـــردش ھمی خــوانــدند
ھمـــــــی نــــــــام از آواز او رانــــدنـد
بـــــر آمـــــد دگــــر بـــــــاره آواز رود
دگــــــر گــــونه تر ساخت بانگ سـرود
ھمــــان » سبز در سبز « خـــــوانی کنون
بـــــرين گــــونه ســــازند مکــــر و فسون
****
پروفيسور بيلی ) (BAILYدر يكی ازمقالهھای خود که در سال  1934ميالدی نوشته شده،
آورده است :

بيان پادشاھی بھرام گور در قالب منظوم  ،در شاھنامه فردوسی در چھل و شش شماره به
تحرير در آمده است .بگونه مثال ما از جمع کل به نشر شمارۀ اول آن اکتفا ميکنيم :
چــــو بــــر تخت بنشست بھــــرام گــــور
بــــرو آفــــرين کــــرد بھـــرام و ھـــــــور
پــــــرستش گــــــرفت آفـــــــــرينـــنده را
جھـــــــانــــــدار و بـــــــيدار و بيـــــننده را
خـــــــداوند پـــــــيروزی و بـــــرتـــــری
خــــــداوند افـــــــــزونـــی و کمـــــــــــتری
خــــــــداونــــد داد و خــــــــــداونـــد رای
کـــــزويـــــست گيـــــتی ســــــراسر به پای
ازان پـــس چنين گفت کـــاين تاج و تخت
ازو يافـــــــتم کــــــافـــــريـــــدست بخـــــت
بــــــدو ھســــتم اميد و ھــــم زو ھــراس
وزو دارم از نيکــــــويھــــــا ســـــــــــــپاس
شمــــــا ھـــــــم بــــدو نــــيز نازش کـنيد
بـــــکـــــــوشـــــيد تا عھــــــد او نشکــــــنيد
زبــــان بـــــــرگشــــــادنـــــد آريـــــاييان
کـــــــه بستـــــــيم مـــــــــا بـــندگی را مـيان
کـــــه ايــــن تاج بــــــر شـاه فرخنده بــاد
ھمـيـــــشه دل و بخـــــت او زنـــــــده بــــاد
وزان پــــــس ھمـــــه آفـــــرين خــواندند
ھمــــــه بــــــر ســـــرش گـوھر افشاندند ( 28) ...
*****
مرگ بھرام گور نيز با افسانه ھمراه است زيرا بدون ترديد اينھا حاکی از خاطراتی نيکی که
از خود برجای گذاشته بود است .ميگويند او در شکارگاھی در اطراف اسپھان ناپديد شد ) در
سال  440ميالدی ( و رھبران امپراتوری ساسانی نزديك به دو سال او را زنده مي پنداشتند
و شاه تازه انتخاب نكردند .بدين گونه شاھنشاھی پرافتخار بھرام گور پايان گرفت (29) .
سلطنت وحکم فرمائی اين شاھنشاه بزرگ آريائی را در چند کلمه ميتوان خالصه کرد :
ــ او جنگ غير موفقانۀ با روم را با شرايط آبرو مندی خاتمه داد .
ــ قانون عدل وداد را بدون تبعيض مجری داشت .
ــ زراعت وکشاورزی  ،دانش و ادب  ،پيشه و ھنر را ترويج نمود .
ــ آريانای بزرگ ھنگام وفاتش در اوج قدرت و عظمت بوده است (30).

پنجم ـ پاد شاھی خسرويکم
)انوشيروان (
بيست و يکمين
شاھنشاه امپراتوری ساسانی
خسرو يکم ) انوشيروان دادگر ( فرزند قباد يکم ــ بيست و يکمين شاھنشاه امپراتوری
ساسانی )  531ـ  579ميالدی ( سردار دالور وسياست مدار مدبر بود .
پس از پاد شاھی دوبارۀ قباد يکم )  499ـ  531ميالدی ( بين انوشيروان و برادران او »
کيوس « و» جام « کشمکش در گرفت .کيوس پسرارشد قباد چون سلطنت را حق خود می
دانست بعد از مرگ پدر خود را پاد شاه اعالم نمود  ،ليکن مھبود وزيراعظم وصيت نامۀ
قباد را که به اسم انوشيروان بود بيرون آوردوبه استناد آن او خود را شاھنشاه خواند ( 31) .
فردوسی بزرگ درباره به تخت نشستن او میگويد :
چـــو کسری نشست از بر گــــــاه نو
ھمی خــــــوانـــــدندی ورا شــــاه نو
بشاھی بر او خــــــــواندند آفـــــرين
بفــــرمـــــــان او شد زمـان و زمين
جھـــــان تازه گشت از سر تاج اوی
ابا گرگ و ميش آب خوردی بجــوی
ازآن تخـــت رخشنده شــــادان شدند
ھمـه کــــس براو آفـــــرين خـــواندند
کـــــه اين شـــــاه برگــــاه جاويد باد
فــــــر جمشيد بـــــاد
فـــــرش برتراز
َ
ز بـــــس خــــوبی و داد و آيين اوی
وزان نامــــــور دانــــش و دين اوی
ورا نــــــام کـــــــردند نوشـــــيروان
که چھرش جوان بود و دولت جـوان )(32
انوشيروان در جنگھای خارجی با دولت روم و شورشيان خزرھا واخراج حبشی ھا از يمن
ومضم ساختن بار ديگر اين کشوربه امپراتوری ساسانيان و ...کامياب شد ومرزھای آريانا
را ايمنی بخشيد .
انوشيروان در اوايل سلطنت خويش با آموزش دقيق ازجوسياسی موجود و اوضاع متشنج
داخلی در صدد بر آمد تا با دولت روم از راه صلح پيش آيد .
ژوستی نين امپراتور روم نيز چون در نظر داشت دراروپا به لشکرکشی ھايی دست زند
ازپيشنھاد صلح اواستقبال کرد  .وسرانجام جنگی که درمدت سی سال ميان روم و آريانا
دوام داشت روی موافقت نامۀ صلح زير ،ختم گرديد : .
 1ـ روم متعھد است که مبلغ يازده ھزارپوند طال برای حفاظت دربند وساير دژھای قفقاز
بدولت آريانا بپردازد ودولت آريانا ھم در اين نقاط پادگان قوی نگاھدارد .

 2ـ روم ميتواند » دارا «
بين النھرين قرار دھد .
 3ـ ھرقدر از واليات » الزيکا « ) (34که در تصرف طرفين بود از اين ببعد ھم بھمان حال باقی
خواھد بود .
 4ـ روم و آريانا ھميشه باھم متحد خواھند بود .
)(33

را در تصرف نگاھدارد اما نبايد آنجا را مرکز لشکری خود در

اين پادشاه که نويسندگان اروپا اورا» خسرو « واعراب » کسری « مينامند حقا ً که دوران
حکمروايی اورا ميتوان از درخشانترين وبزرگترين و نامی ترين دوره ھای شاھنشاھی
ساسانيان آريايی دانست (35) .
عھد بزرگ تمدن ادبی و فلسفی آريانا با سلطنت خسرو انوشيروان آغاز میشود .آريانای
بزرگ در ھنگام امپراتوری انوشيروان چنان عظمت فرھنگی و علمی و ادبی و فلسفی کسب
می کند  .که تربيت معنوی وتوسعه ادبيات اين عصرنقش سازندۀ درمعرفی ورشد فرھنگ
باستانی آريائيان در قرون بعدی ايفاء نموده است .

از سخنان نغز شاھنشاه ساسانی انوشيروان :
شاھنشاه انوشيروان دادگر خوان بزرگی داشت از طال آراسته با اقسام جوھرات نوشته بود :
ــ ھر که غذای حالل خورد و مازاد آن را به حاجتمند دھد نوشش باد و ھر چه را که با اشتھا
خوری تو آن را می خوری و ھر چه را که بی اشتھا خوری او تو را می خورد .
انوشيروان چھار انگشتری بر دست داشت :
ــ اولين انگشتر مخصوص ماليات بود که نگين آن عقيق بود و نقش عدالت در ھنگام گرفتن
ماليات بر آن نقش بسته بود .
ــ دومين انگشتر مخصوص امالک بود که نگين اش فيروزه بود و نقش آبادی بروی آن نقش
بسته بود .
سومين انگشتر مخصوص مخارج بود که نگين ياقوت سرمه ای داشت که با نقش تامل و
صبر مزين شده بود .
چھارمين انگشتر مخصوص بريد بود که نيگن اش ياقوت سرخ بود و ھمچون آتش می
درخشيد و نقش اميد بر روی ان نقش بسته بود .
از انوشيروان پرسيدند گرانقدرترين گنجھا که ھنگام حاجت سودمند افتد کدام است ؟ وی گفت
 :نيکی ای که پيش آزادگان سپرده باشی يا دانشی که برای اعقاب )فرزندان آينده ( واگذاری.
از وی پرسيدند  :دراز عمر تر از ھمه مردم کيست وی گفت  :ھر که عملش بسيار باشد و
يارانش از او ادب آموزد يا نيکی فراوان کرده باشد که اعقابش بدو شرف اندوزند  .پس
حريصان را به صف مردم امين مياريد و دروغگويان را جزو آزادگان مشمار.

آخرين گفتار انوشيروان دادگر به فرزندش ھرمز  ،به سال 579ميالدی :
ــ فرزندم در زندگی ات بر ديگران فخر مفروش و ھمچون ديگر انسانھای جامعه باش و خود
را باالتر از آنان مدان .
مبادا تنھا در انديشه آسايش خود باشی زيرا اگر پادشاه در رفاه و آسايش باشد و افراد جامعه
در رنج و سختی بسر ببرند ھيچ کس در ديار آريانا زمين از تو خشنود نخواھد بود و ھيچ
کس آسايش نخواھد داشت .
ــ اگر مايل به حفظ تاج و تخت شاھنشاھی کھن آريانايی بزرگ ھستی درويشان و مستمندان
را ياری ده .
پادشاه ھمچون درختی است که مردم کشورش حکم ريشه ھای آن درخت را ايفا ميکنند .
درخت زمانی مستحکم خواھد بود که ريشه ھايش گسترده و قوی باشد زيرا در غير اين
صورت تو نابود خواھی شد .
دل مردمانت را مرنجان که اگر چنين کنی ريشه خودت را ضعيف کرده ای  .اگر راه پارسايی
و نيک انديشی را ا نتخاب کنی و ديگران را به آن دعوت کنی  -سرزمين و تاج و تخت ات
در پناه خواھد بود .
بخشندگی و اميد دادن را قوت ببخش  .تو بايد مردمانت را از گزند دشمنان و دشواريھا
محفوظ داری و با ناراحتی آنان اندوھگين شوی  .نيز به خاطر داشته باش که نبايد ھميشه
در انديشه گسترش مرزھای سرزمين ات باشی  .زيرا با ابن کار رعيت ھا و مردم مستضعف
از تو دلگير خواھند شد .
ھميشه از مال اندوزان شجاع در ھراس باش زيرا تو را تضعيف خواھند کرد  .ھميشه
پروردگار را در خاطر داشته باش و از او بترس  .بدون شک جور و ستم کشور رو به
ويرانی خواھد کشاند  .در مدت پادشاھی ات دھقانان را ياری ده و آنان را در پناه خود بگير
و از مزدوران و چاپلوسان که دھھا برابر دھقانان کار می کنند دوری کن و پاداش کسانی را
که نيک ميکنند بده و برايش ارزش گذار (36) .
درمدت نزديک به پنجاه سال فرمانرواييی انوشيروان  ،سرزمين آريانای بزرگ از سند تا
دريای سرخ )  (37گسترش يافت.

ششم ـ پاد شاھی يزدگرد سوم
سی و پنجمين شاھنشاه
امپراتوری ساسانی
يزدگرد ســـــوم از اخالف خسروپرويزوپسرشاھـــــزاده شھريار وآخـــــرين پادشاه ساسانی
است  632 ) .ـ  651ميالدی ( پس از » آذرميدخت « نبيرۀ انوشيروان آريائی ــ در
استخرفارس اورا شاه خواندند ودرآتشکدۀ اردشيرتاج شاھی برسرش نھادند وبه ياری رستم
فرخ زاد سپھبد آريانای بزرگ  ،تمام کشور زير فرمان يزدگرد درآمد درحاليکه اعراب
مسلمان تا دروازه ھای کشور آمده بودند وپس از چند جنگ که در دوران او ميان آريائيان و
اعراب رخ داد اعراب مسلمان برآريائيان غلبه کردند ويزد گرد از مغرب به مشرق رفت تا از
خاقان چين کمک طلبد ولی سرانجام در اثر خيانت سردارانش در سال  31ھـ  .ق  .در قريه
زريق نزديک مرو درکنار رود زريق کشته شد ودوران شاھنشاھی سلسلۀ ساسانيان آريايی
بپايان رسيد (38) .
بژرفی نگـــه کن کــه با يزدگرد
چه کــرد آن برا فـراخته ھفت گـرد
چوبرخسروی گــاه بنشست شاد
کــــاله بزرگی به سـر بــــر نھــــاد
چنين گفت کــزدور چـــرخ روان
منم پـــاک فـــــرزند نــــوشـيروان
پدر بر پدر پادشـــاھی مـــراست
خوروخوشه و برج ماھی مراست
بزرگی دھـــم ھـــرکه مھــتر بود
نيازارم آنـــرا کــــه کھــــتر بـــود
نجــــويـــم بلــــندی زفــــرزانگی
ھمـــان رزم وتـــندی و مـــردانگی
که برکس نمـــاند ھمی روز بخت
نه گنج و نه ديھيم شـــاھی نه تخت
ھمی نام جــــاويد بــــايد نه کـام
بيــــنداز کــــام و بــــرافـــــراز نام )( 39

****
ھنگامی که يزدگرد سوم پادشاه شد  ،مشکالت فراوانی در کشور مستولی بود :.
يکم ــ تحقق سياست نظامی وسياسی جديدی که از دوره انوشيروان در پيش گرفته شده و آن
مبنی بر دادن اختيارات به سپھبدان و ورؤسای استانھا ومرزبانان محلی بود  ،قدرت
شاھنشاھی ساسانيھا را متزلزل کرده و يک نوع شرايط خود گامگی و ملوک طوايفی را
بوجودآورده بود.
دوم ــ نھاد ھای قدرت دفاعی امپراتوری ساسانيان براثرجنگھای طوالنی ايکه با امپراتوری
روم داشتند  ،سست وناتوان شده بودند .

سوم ــ تحميل نفوذ خطرناک نجبا و موبدان وضع را نابسامان ساخته بود  .دسته بندی ھا
واختالفات و کشمکشھا برسرتصاحب قدرت به اوج خود رسيده بود.
در ظــــرف مدت چھار سال فاصله مرگ خسروپرويز و جلوس يزدگرد سوم دوازده تن
ھريک :
ـ قباد دوم شيرويه فرزند خسرو دوم )  628ميالدی ( ،
ـ اردشير سوم فرزند شيرويه )  628ـ  630ميالدی ( ،
)  630ميالدی ( ،
ـ خسروسوم فرزند قباد يکم
ـ جوانشير فرزند خسرو دوم )  630ميالدی ( ،
ـ پوراندخت دختر خسرو دوم )  630ـ  631ميالدی ( ،
ـ گشنسب بنده فرزند قباد يکم )  631ميالدی ( ،
ـ آزرميدخت دختر خسرودوم )  631ميالدی ( ،
ـ ھرمز پنجم نوادۀ خسرودوم )  631ميالدی ( ،
ـ خسرو چھارم نوادۀ خسرو دوم )  631ميالدی ( ،
ـ پيروز دوم نوادۀ انوشيروان )  631ميالدی ( ،
ـ خسرو پنجم نوادۀ انوشيروان )  631ميالدی ( ،
)  632ـ  651ميالدی ( ،
ـ يزدگرد سوم فرزند شھريار
به سلطنت رسيدند ؛ ولی در حل منازعات داخلی و خارجی وايجاد ثبات سياسی و امنيت ملی
سراسری موفق نبودند  .اين وضع رقتبار سياسی در حقيقت اعالم خطر شومی برای
امپراتوری بزرگ ساسانيان بود.
اين وده ھا مؤلفه ھای منفی ذيدخل دست به دست ھم داده زمينه سقوط امپراتوری ساسانيان
واستيالی تازيھا را برسرزمين آريائيان مساعد گردانيد .

سقوط امپراتوری ساسانيان
ازتاريخ  53پيش از ميالد تا  651ميالدی حدود ھفتصدسال بين دوابر قدرت باستان يعنی
روم و آريائيان اشکانی و ساسانی  ،حالت جنگ وگاھی صلح برقرار بود(40) .
و ھمين حوادث موجب تضعيف اين دو قدرت عظيم گرديد و زمينه را برای چيرگی تازيان
فراھم ساخت .
در حدود سال  633ميالدی برابر با  12ھجری قمری عرب ھا به مزرھای آريانا رسيدند  .قبل
از آن حضرت محمد طی نامه ای به خسرو پرويز)سال  590تا  628ميالدی ( او را به
اسالم دعوت کرده بود .
پس از رحلت حضرت محمد و در زمان ابوبکر خليفه اول  ،خالد بن وليد با سپاھيان عرب به
مرزھای آريانا بزرگ در بين النھرين رسيد  ..تا قبل از خسرو پرويز وظيفه دفاع از مرزھای
آريانا در برابر باديه نشينان با دولت حيره ) (41بود  .اما چون خسرو پرويز دولت حيره را
برداشت مرزبانان آريايی عھده دار مقابله با باديه نشينان شدند  .خالدين وليد در حمله به
آريانای بزرگ مرزبانان را شکست داد .

در سال  14ھـ  .ق .برابر به  635ميالدی که عمرخليفه دوم از کارھا جنگ شام فراغت
يافت .آماده جنگ با آريانا گرديد .سعدبن ابی وقاص با سی ھزار سپاه مامور جنگ با آريائيان
شد.
عمـــر سعـــد وقـــاص را با سپاه
فــــرســـتاد تا جنگ جـــــويد زشاه
چــــو آگاه شــد زان سخن يزدگرد
زھـــــرســــو سپاه اندر آورد گــــرد )(42
يزدگرد ھم سپاھي گويا به کميت يک صد و بيست ھزار نفر در تحت فرماندھی رستم فرخ
بياراست  .عمر در ھمان سال ھياتی مرکب از دوازده نفر) بروايتی بيست نفر ( به دربار
يزدگرد فرستاد.
در ورود به تيسفون ) پايتخت امپراتوری ساسانيان ( مردم اين ھيئت را ديده آنھارا بواسطۀ
لباسشان استھزاء مينمودند  .مخصوصا ً کمان شان را به آلت پشم ريسی زنھا تشبيه می
کردند  ،ولی بدن الغر وخشکيده ودرعين حال متھوروجسور وخاصه لحن نظامی آنھا
نظرامپراتور يزدگرد را که درآن وقت از سقوط شام ھم باخبر شده بود جلب کرده آنان را به
احترام پذيرفت وپرسيد  :مقصودتان ازرسالتی که داريد چيست ؟ گفتند بايد اسالم را قبول
کنيد يا جزيه دھيد.
شاه در جواب با نظر حقارت به آنھا نگريسته و اشاره به لباس وفقر وفاقه وبدبختی آنھاکرده
گفت  :شما ھمان مردمی نيستيد که سوسمار ميخورديد و اطفال خود را زنده بگور می
کرديد .نمايندگان عرب با لحن ساده ای تصديق نمودند گفتند که وضع آنھا در سابق
ھمينطور بود ولی حاال آن وضع بکلی تغييرکرده است  ،بلی ما فقير وگرسنه بوديم ليکن خدا
خواسته است که غنی و سير شويم و حاال که شما شمشير را اختيار کرده ايد پس حکم بين ما
و شماھمان خواھد بود .
بدين ترتيب زمينه جنگ آريائيان و عرب فراھم گرديد و در قادسيه )کربالي امروزی ( دو
سپاه به جنگ پرداختند و پس از چھارروز جنگ سخت  ،رستم فرخ زاد کشته شد و سپاه
تازيھا بر سپاه يزدگرد پيروز آمد )سال  14ھـ .ق .براير به  635ميالدی(  .پس از کشته شدن
رستم فرخ زاد و شکست سپاه يزدگرد  ،سپاه عرب به امرعمر دو ماه استراحت کرد و سپس
در سال )  16ھـ .ق .برابر به  637ميالدی ( به قصد مداين حرکت کردند .يزدگرد به سعد
فرمانده قوای اسالم پيشنھاد کرد که ممالک آن سوی دجله را به مسلمين واگذارد و طرفين
صلح نمايند ولی او به استھزاء رد کرد و سرانجام با فتح تيسفون غنايم و ذخاير سرشاری به
دست سپاه مسلمين افتاد.
سعد پس از چندی در جلوال با يزدگرد به جنگ پرداخت و شکست ديگری به سپاه او وارد
آورد تا سرانجام جنگ نھاوند ) (43که اعراب آن را فتح الفتوح ناميده اند رخ داد و سپاه
يزدگرد با ھمه فزونی شماره و آمادگی جنگی آخرين شکست را از سپاه عرب خورد وپس از
اين جنگ اصفھان و فارس و آذربايجان و ری و بالد ديگر خراسان به تصرف اعراب درآمد .
و يزدگرد ) (44پس از شکست در جنگ نھاوند از ری به اصفھان و از آنجا به کرمان و بعد به
بلخ و مرو رفت و پس از آن سفيری به چين فرستاد و از فغفورچين کمک خواست ولی
دولت چين به سبب دوری از آريانا از دادن کمک خودداری کرد .بعد يزدگرد با خاقان ترکھا
مذاکره کرد و او در ابتدا راضی شد به يزدگرد کمک کند ولی بعد به سبب نارضامندی از

رفتار او امتناع ورزيد .بعد اين وضع دشوار يزدگرد)  31ھـ .ق  .برابر به  651ميالدی ( در
يک حادثۀ ناگھانی کشته شد و با مرگ او سلسله ساسانی آريايی نژاد پس از  407سال
سلطنت درسرزمين آريانای بزرگ منقرض گرديد.
باعرض حرمت
بصيرکامجو
منابع ومآخذ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 1ـ در مجموع گسترش و تغيير شكل زندگی افغانھا ] ومھاجرت ايشان [  ،با حوادث ھجوم
مغول و تيمور در ارتباط است ؛ ھرچند مغول ھا موفق به تسخير ھندوستان نشدند ،اما جناح
راست ساحل رود سند و پنجاب غربی در تصرف آنھا در آمد .آنان به مصروفيت ھای بزرگ
جنگی با ھند كشانيده شدند؛ اين مناطق در طول قرن سيزدھم تا نيمه ی قرن چھاردھم به
ميدان نبرد ھای طوالنی و مداومی ميان فرمان روايان مغول و سالطين دھلی مبدل گشته بود.
به اثر اين تھاجمھا بنياد تمدن زراعتی دچار ضعف و ناتوانی گرديد و ديگر نتوانست آبادی
شھرھا ،رونق اقتصاد و تجارت را مثل سابق تأمين كند.
زمينھای بال استفاده را قبايل پشتون كه مالدار و خانه بدوش بودند  ،يا با اجازه يا بدون
اجازه از صاحبان شان كه عمدتا ً تاجيكان بودند تصاحب نمودند.
ريسنر مي نويسد :
" زمين ھای ھموار تخليه شده در قرون سيزدھم ــ ھفدھم كه اھالی بومی يعنی تاجيكان
آنرا در دامنه ھای شمال غربي كوھھای سليمان و اقوام مختلف ھندی در قسمت جنوب شرقی
ھمين جبال كامالً يا قسما ً ترك نمودند  ،به تدريج توسط افاغنه اشغال شدند .اولين بار به
اجازه ی شاھرخ ميرزا )  807ــ  850ھـ  .ق  1405 /.ــ  1447ميالدی ( در اطراف قندھار
ساكن شدند" .
شاھرخ ميرزا چھارمين پسر تيمور گورکانی است  .در سال ) 779ھـ  .ق ( .به دنيا آمد و در
سن بيست سالگی يعنی در سال )  799ھـ  .ق ( .حکمران مستقل خراسان گشت و سکه بنام
خويش زد  .و در سن  38سالگی يعنی سال مرگ تيمورگورگانی )  807ھـ .ق  ( .پادشاه
مستقل بود و در سنوات  809 :مازندران و  811ماوراءالنھر و  817فارس و  819کرمان
و  823ھجری قمری آذربايجان را تصرف کرد .
شاھرخ ميرزا  43سال سلطنت کرد و  73سال عمر نمود و در سنه 850ھـ  .ق .در شھرری
درگذشت  .در زمان سلطنت خويش برای ترميم خرابيھا که پدرش کرده بود کوشش کرد.
ديوارھای ھرات و مرو را ساخت به آبادی شھرھا ھمت گماشت  .پادشاھی بود نيکوکارو
اصحاب علم و دانش را گرامی ميداشت و ارباب صنعت را طرف توجه قرار ميداد و در زمان
وی علم و صنعت رواج يافت .
ــ رجوع شود به :
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واقع در محله » اسپانبر « ساخته اند  .سقف آن به شکل بيضی زده شده و قسمتی از کاخ
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