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اگراز ھمه پيشگفتار ھای سياسی و اخ4قی بگذريم وروک وراست موضوع اصلی را مورد 
نھاد ھای بين المللی سرمايه در رأس آمريکا و انگليس ــ : که بحث قرار دھيم ميتوان گفت 

مکانی برای تحقق اھداف سياسی و اقتصادی بلند مدت  )  اناصط4ح افغانستبه ( را ميھن ما 
  . خويش در منطقه انتخاب کرده اند 

ھرب4ی که روزمره برسرشھروندان اين کشور آورده می شود ھمه تصادفی نبوده بلکه بناً 
جوامع راھبرد سياسی نھاد ھای ھای مؤلفه  جزبراصل يک برنامه از قبل سنجيده شده 

  .د نمی باشسرمايداری 
  

کشور ما درانتظارايجاد جامعه به غرب صنعتی نھاد ھای ورود اينکه يکعده افرادساده دل با 
جامعه سرشت ذاتی شناخت  نند به اين معناست که آنھا ھنوز بامدنی خواب ملکوتی می بي

    .معرفی نشده اند  سرمايداری 
  

ست که چطور وبکدام ينا جھانی به رھبری آمريکا وانگليس سياست بين المللی سرمايهمرام 
  .   بھره برداری بيشتر نمود  بويژه افغانستان  نحوه ميتوان ازکشورھای غنی آسيايی

شعار مبارزه عليه تروريزم جھانی ومبارزه عليه مواد مخدر در مطبوعات  اينکه ھمه روزه 
س مريکا و انگليی پخش می شود ، کاريست که بوسيله استخبارات بين المللی آه ماھوار

جھت توجيه سياست بين المللی سرمايه و بازی دادن  و واسرائيل پيش برده می شود و
تبليغ وترويج وسيعاً مغشوش ساختن  و مصروف نگھداشتن اذھان عامه در منطقه وجھان 

  . می گردد 
  

  : بگونه مثال  .آن ، چيز ديگريست ولی واقعيت برعکس 
  



 هيحمله به افغانستان که مبارزه علشروع از  ی آمريکا وشرکايش اصل ھدفمی بينيم که 
 درمدت زياده از نهُ سال  نتيجه اش چه شد ؟ که آمريکا بوداع4م شده بين المللی   سميترور

! گويا که ھنوز ھم ی ايکه در اختيار دارد ھمه امکانات قوی ومدرن ماھواره  با اين
   .د نکنرا جستجو می » م4 عمر « و »  اسامه بن nدن« ھای  ستيترور

و دولت دست نشاندۀ  حامد کرزی و  ) ائت4ف یروھاين( آمريکا وانگليســ دردا که 
از تاکنون وابسته به آنھا استخبارات پاکستان و عربستان سعودی وديگر حلقات سياسی 

در تسليح وتمويل قدرت نظامی وجنگی  مجاری مختلف پنھانی وآشکارنقش سازنده خود را
  .نه در نابودی آنھا . ايفاء کرده اند م بين المللی وتقويه تروريزطالبان 

  
در مورد سياست توليد مواد مخدر ،  منتشرۀ بخش  ، UNODCگزارش در  افزون برآن 

  :مي4دی آمده است که  2010فبروری ماه  27اخبارآريايی مورخ 
   

تن به  185 از اکيتر ديدر افغانستان، تول ]و انگليس  [  متحده اnتياز حضور سربازان ا" 
  . است افتهي شيتن افزا 7700

تن مواد مخدر، در سال  185در افغانستان  2001، در سال  UNODCرياخ یبر آمار ھا بنا
 2005تن، در سال  4200،  2004، در سال  تن 3600، 2003، در سال  تن 3400،  2002

 ديد مخدر تولتن موا 7700،  2008، و در سال  تن 8200 ،  2007در سال  ،  تن 4100، 
   .شده است

 UNODC)  ،92( ميدفتر سازمان ملل در مسائل مواد مخدر و جرااخير گزارش  اساس بر
  "  . شوديم ديجھان در افغانستان تول اکيدر صد تر

   
ارقام فوق يک نمونۀ آشکار از توجيه اين  ھدف است که جوامع صنعتی در کشور ما ويا در 

رپی بھربرداری منافع اقتصادی وسياسی خودشان می ھر کشورديگر روبه انکشاف صرف د
  .نه در راه  ايجاد زيرساخت ھای جامعه مدنی . باشند 

  
از اصل و نسب شان شناخت دقيق براثرانگليس ، آمريکا واسرائيل : با تعقيب اين ھدف 

ن انگليس داشته اند  به ايکھنه پشتون ھا ومعام4ت تاريخی ايکه آنھا در گذشته با استعمار 
جوامع ميتواند در تأمين منافع سياسی و اقتصادی که رسيده اند که مناسب ترين نيروی  باور

ھمين  داشته باشد  ومنطقه را پيوسته درخون وآتش نگهبازی نمايد  نقش سازندۀصنعتی 
   .استتفنگ دارقوم افغان پشتون 

  
اينسو که از آنطرف  سال قبل به 450ــ  500يعنی ازخود  زيرا اين قوم در تاريخ موجوديت 

، ھميشه با تفنگ وجنگ ــ  )1( نموده اند کوھای سليمان به سرزمين خراسانيان مھاجرت
اين قوم است که سلحشورانه شان  ھمين ويژگی ھويت . اندسرکار داشته تعرض و تصاحب 

  . صلح خواه و مدنيت پرور سرزمين ما متمايز می سازد بومی وگرشھروندان يرا ازد
  

پست رياست جمھوری ، وزارت خارجه ،  ( اساس ھم است که رھبری دولت  وبه ھمين
وزارت دفاع ، وزارت داخله ، وزارت ماليه ، وزارت اقتصاد ، وزارت زراعت ، وزارت 

ھردو را آمريکا و )  حزب اس4می ـ القاعده  ـ طالبان( و اپوزيسون ) وغيره... معارف 
سبت به ديگر مليت ھای ساکن کشورما از اين قوم ن و انگليس به پشتون ھا تحويل داده اند

ی و منافع حاکميت قبيله زيرا منافع سرمايه جھان. کنندمی ومالی حمايت نظامی و سياسی 
شان به شعله آتش وجنگ ومواد مخدر گره خورده تاريخی ايان ھردو سرنوشت پشتون افغ

  .  است 



  
ماد ھا ، ھخامنشی ھا ، :  پراتوری ام: شھروندان عزيززمانيکه پادشاھان آريايی اعم از 

اشکانی ھا وساسانی ھا و سامانی ھا  ــ دراين سرزمين پرمعرفت فرمانروايی می کردند آن 
فقط دوابرقدرت وجود داشت يکی امپراتوری روم وديگری ــ زمان  دراروپا وآسيا آفريقا 

ای تاريخی و باصراحت ميتوان گفت که افتخارات ودست آورد ھ. امپراتوری آريائيان 
فرھنگی وعلمی بزرگی که درفرآيند امپراتوری آريائيان به پايه کمال رسيده مرھون سعی 
وت4ش ھمه مليت ھای باھم برادر در اين مرزبوم بوده و بدون شک متعلق به ھمه 

  . شھروندان اين سرزمين پھناور می باشد 
  

و  استعمار کھنهــ ه جھانی اما باگذشت زمان وتحميل جبری خط کشی ھای پی در پی در نقش
انگليس وشرکای راست و چپش  توانستند  ازآريانای بزرگ و خراسان بزرگ ده ھا  نوی

را تحت کنترول وازاين طريق بتوانند به آسانی منطقه . ی بسازند کشور خرد وکوچک ديگر
  . ماشين بھره کشی خود داشته باشند 

  
افغانستان، تاجيکستان، پاکستان،  ، رانايھندوستان ، : انديشه ما اينست که مردمان 

ترکيه  ، ، قزاقستان و قرغيزستان ، ارمنستان ، ترکمنستان، آذربايجان، گرجستان ازبکستان
وانند ميتو بافرھنگ وتاريخ مشترک ، ھزاران سال درکنار ھم زيسته ...  ايداغستان و اوست، 

  . ن مطرح نمايند علمی را در سطح ک4بار ديگر ھمبستگی اقتصادی ، فرھنگی و
حوزه تمدمی آريانا ــ خراسان را بارديگر وزبان فارسی وزمينه ھای رشد اقتصاد وفرھنگ 

سياست خشونت وجنگ مجامع صنعتی تحميل جبری وجلوی پيشرفت . کنند احياء 
منطقوی را وفرھنگ مشترک را بگيرند وزمينه ھای رشد واقعی اقتصاد  ووابستگان ايشان 

   . سازند مساعد 
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 معام4ت و 

ازينرو ھست که ما . تعام4ت زندگی موقعيت شايسته انسان را برجسته بنمايش می گذارد 
انسانی مينمائيم تا مردم ما و جوانان ما جای و مقام وعزت خودرا پيوسته در اين راه ت4ش 

وبراين اصل ھمبستگی حوزۀ تمدنی آسيارا بار . درتاريخ کشور پدری شان بدانند و بفھمند 
  .  ديگر درتاريخ بشريت بنمايش گذارند 

  
وبدانند زمانيکه پدران ما در قرن ششم پيش از مي4د ازسومالی ، و مصر شروع تا 

انگلستان امروزی  اص4ً در چنانکه در فوق آمد دوستان وسرحد چين فرمانروايی داشتند، ھن
اما چه شد که حاn ، صدراعظم اين کشور با يک تلفن برای . روی نقشه جھانی وجود نداشت 

  .  سرزمين آريايی ھا وخراسانی ھا رئيس جمھوری تعيين می کند 
  

از فرھنگ اوغان ھبران شؤونيزم قبيله دوری رش علت حضور چنين شرايط ناخرسند 
تازمانيکه روشنفکران ورھبران شؤونيزم قبيله .  باستانی اين سرزمين معارف پرور است 

درپی نابودی زبان فارسی مجامع سرمايداری پشتون در فرمانبرداری مطلق ازسياست 
ستان کشور ما مانند ايران وتاجکستان وازبک. وفرھنگ باستانی اين سرزمين باشند 

ساير کشور ھای ھم فرھنگ ما استق4ل وآزادی نخواھد ترکيه ووترکمنستان وآذربايجان و
 .نخواھد يافتوحقوقی مشروعيت قانونی و. رشد مستقل ملی نخواھد گرائيد ه و ب .داشت 

وابسته به انگليس و آمريکا در شعله جنگ مرکز گرا  ھميشه در گروه شؤونيزم قبيلۀو
 . خواھد سوخت 

  :عبارت اند از  و تکراری  يرون رفت ازاين اوضاع خون چکان تحميل شدهراه ب



تمام نيروھای ترقی پسند وصلح سياسی و فرھنگی اراده وعمل مشترک ــ تأمين ھمبستگی 
تاسرحد کنار  ــ   قبيلهحاکمان حاکميت عظمت طلب و تماميت خواه در مبارزه عليه جوی 

  . می باشد سرنوشت اين کشور از ضد ملی بغير ھای وابسته زدن اين نيرو
  

؛  اينک  به خراسان انديشه ھای ھويت شناسی مبنی برتغيير نام افغانستانبيان به سلسله 
  . باايجاز کامل در اين بخش به شرح امپراتوری ساسانيان آريايی می پردازئيم 

 
 

  آغازسخن
  

، مي4دی  651تا  224ازسال سلسله ايست از پادشاھان آريايی که شاھنشاھی ساسانيان 
نام ساسانيان از ساسان گرفته  . بر آريانايی بزرگ فرمانروايی کردندزياده از چھارصد سال 

اوست از نوادگان اين سلسله مؤسس  )مي4دی  241ـ  224( اردشير بابکان شده ، که 
  ) 2( . را از نياکان او دانسته اند  داريوش سوم ھخامنشیو

تخت را از اشکانيان بدست آوردند ، يک حکومت ملی تأسيس  ساسانيان پس ازآنکه تاج و" 
در سراسر ش بودن يیتمدنی بود که شايد از جنبۀ آرياو) شتی زرت( دين ه که متکی بکردند 

تشکيل قدرت مرکزی وقوی که زمام امور را در  . تاريخ طويل آريائيان نظير نداشته باشد 
ايجاد سازمان دقيق که بعھدۀ اداره ای ــ که دست گرفت ، ترتيب قشون منظم وتربيت شده ، و

  . تحت نظارت دقيق قرار داشت ــ سپرده شده بود 
وچنان قوه ای بھم رساند  يافته بود راه ترقی سپاردھمه موجب گرديد که آريانا ــ تجديد قوی 

   ) 3(. " روم تقسيم شده بود  ميرسد دنيای متمدن بين آن کشور وکه بنظر 

   
 ھايی آريايی یساسان یاھگستره شاھنش

 
نخستين بار بعد از ھخامنشيان گستره فرمانروايی خود رابرپھنه بزرگی شاھنشاھی ساسانيان 

ن ومرزھارا تا سالھای اخير حکمروايی شان به گستره امپراتوری از آسيا چيرگی بخشيد
وزی امر سياسی جغرافيای  براساس نقشه مختلف را کشورھایوھخامنشی ھا نزديکترکردند 

  : بترتيب ذيل 
  



تاجکستان ،  ، پاکستان ، افغانستان ، امروزی  بخشی ازاياnت جنوب غرب ھندوستان
زبکستان ، ترکمنستان ، ايران ، قزاکستان ، ا ازشرق به غرب بخشی جنوبیقرغزستان ، 

ربايجان ، ارمنستان ، گرجستان ، ترکيه ، عراق ، سوريه ، کويت ، قطر ، امارات عربی ، آذ
پرقدرت رھبری تنھا يک دولت تحت در  راــ ان ، يمن ، اردن ، اسرائيل ، ليبنان ، مصر عم

  . حکومت کردندی بزرگ اآريانبر ) عرب ھا ( تا حمله تازيان و آوردند درساسانی  شاھنشاھی
  

معروفترين و اشکانی ھا  خاندان ساسانی پس از امپراتوری ماد ھا و امپراتوری ھخامنشی ھا
  .است در جھان ھا ين سلسله شاھنشاھی آريايی ونيرومندتر

  
بادرک عميق و. ت  بزرگی درتکوين وغنامندی فرھنگ آريايی نمودند اشاھان ساسانی خدم

عظمت فرھنگی و سياسی ھخامنشی ھا را ھويت وج4ل و ، اين سرزمين  یاز تاريخ باستان
شناسی  خودايه اين انديشه وبرپ .کردند وزياده ازچھار قرن آنرا گسترش دادندبار ديگراحيا 

  . جديد ودرخشانی  را برتاريخ آريائيان بازگشايی نمودندصفحه ، گردانی ملی  و خود 
   

دورۀ ساسانی ايجاد گربزرگترين تمدن درخشان ھنری وعلمی وادبی در تاريخ باستان آريايی 
ودور  اءخبرووجود شاھنشاھان روميان  در جنگ باعظيمی ھای موفقيت . ھا بشمار ميرود 

اردشيربابکان ، شاپوراول و دوم ، بھرام گور ، خسروانوشيروان ، خسرو : انديش مانند 
پرويز ، شھربراز ــ ھمه دست بدست  ھم داده مايه افتخار وسربلندی شھروندان اين سرزمين 

  .    د نمرد خيز و ترقی پسند می باش
ور ترين بنا که مشھ. يار بنا کردند شاھنشاھان ساسانی شھرھا و ابنيۀ بس،  به استناد تاريخ 

  . است   )4(» کسری کاخ ا طاق کسری ي« آن عھد  
در حقيقت . ... استواربود ) خانواده و مالکيت ( جامعۀ عھد ساسانی بردواصل خون وخاک "

جامعه به چھار طبقه . رار داشت ھرمی داشت که در رأس آن شاھنشاه قجامعۀ آريايی حکم 
  . تقسيم می شد 

  )روحانيان ( ـ آتوربانان  1
  )سپاھيان ( ـ ارتشتاران  2
  ) کارکنان ادارات ( ـ دبيران  3
  ) .صنعتگران ( و ھوتخشان ) روستانيان ( ـ واسترپوشان  4

   .ھريک از اين طبقات رئيسی داشت 
ھمچنان ادارت ساسانی تشکيل ھرم ديگری را ميداد که در رأس آن صدراعظم يا نخست 

خويش کف عم4ً زمام قدرت را در  وبود  یاز بزرگان متحد خاندان ساسانو ه وزير قرار گرفت
  .گرديد  بخش اعظم درآمد ، از مالياتی که براراضی مقرر شده بود تأمين می.  داشت

خود نمی شدند ، حق  واز رعايا کسانی که موفق به اخذ حقوقپادشاه بزرگترين قاضی بود ، 
     )5(. " داشتند بدو مراجعه کنند 

   
  . از اين قرار است   ساسانیسلسله  شاھنشاھان

  
  ) مي4دی  241ـ  224(     بابکفرزند يکم  ـ اردشير 1
   )مي4دی   272ـ  242(     اردشيرفرزند  ـ شاپوريکم 2
  )مي4دی  273ـ  272(        شاپورفرزند  ـ ھرمزيکم 3
   )مي4دی   276ـ  273(       شاپورفرزند  ـ بھرام يکم 4
  ) مي4دی  293ـ  276(   بھرام يکمفرزند   ـ بھرام دوم 5
  ) مي4دی  293(  ھرمزيکمفرزند  ـ بھرام سوم 6



  ) مي4دی  302ـ  293( شاپور يکم     فرزند   ـ نرسی 7
  ) مي4دی  310ـ  302(       نرسی فرزند ھرمز دوم ـ  8
  )مي4دی  310(    ھرمزدومفرند آذر نرسی ـ  9

  ) مي4دی  379ـ  310(   ھرمز دوم فرزند  ر دوم  ذواnکتافـ شاپو 10
  ) مي4دی  383ـ  379(  ھرمز دوم فرزند  ـ اردشير دوم 11
  ) مي4دی  388ـ  383(   شاپور دوم فرزند ـ شاپور سوم  12
  ) مي4دی  399ـ  388(  شاپور دوم فرزند  ـ  بھرام چھارم 13
  ) مي4دی  421ـ  399(    شاپور سومفرزند  ـ يزدگرد يکم  14
  

  ) مي4دی  439ـ  421( يزدگرد يکم فرزند  ) بھرام گور ( ـ بھرام پنجم 15
  ) ـ مي4دی  457ـ  439(   بھرام پنجمفرزند   ـ يزدگرد دوم 16
  ) مي4دی  459ـ  457( يزدگرد دوم  فرزند   ـ ھرمز سوم 17
  ) 4دی مي 484ـ  459( يزدگرد دوم  فرزند  ـ پيروز يکم   18
  ) مي4دی  488ـ  484( يزدگرد دوم         فرزند ـ ب4ش  19
  ) مي4دی  497ـ  488( پيروز يکم       فرزند  ـ قباد يکم  20
  ) مي4دی  499ـ  497( پيروز يکم        فرزند  ـ جاماسب 21
  ) مي4دی  531ـ  499(          ـ قباد يکم پادشاھی دوباره  22
  ) مي4دی  579ـ  531( قباد يکم فرزند  ) نوشيروان ا(ـ خسرويکم  23
   ) مي4دی  590ـ  579(   انوشيروانفرزند  ـ ھرمز چھارم  24
  ) مي4دی  628ـ  591(  ھرمزچھارم فرزند   ـ خسرو دوم پرويز 25
  ) مي4دی  628(  خسرو دوم  فرزند  ـ قباد دوم شيرويه 26
  ) مي4دی  630ـ  628 (شيرويه     فرزند  ـ  اردشير سوم  27
  ) مي4دی  630(        قباد يکمفرزند  ـ خسروسوم  28
  )مي4دی  630( خسرو دوم      فرزند  ـ جوانشير  29
  ) مي4دی  631ـ  630( دختر خسرو دوم  ـ پوراندخت 30
  ) مي4دی  631( قباد يکم    فرزند  بنده ـ گشنسب  31
  ) ي4دی م 631( دختر خسرودوم ـ آزرميدخت  32
  ) مي4دی  631( نوادۀ خسرودوم ـ ھرمز پنجم  33
  ) مي4دی  631( نوادۀ خسرو دوم ـ خسرو چھارم  34
  ) مي4دی  631(  نوادۀ انوشيروانـ پيروز دوم  35
  ) مي4دی  631( نوادۀ انوشيروان   ـ خسرو پنجم 36
عرب گرديد وخاندان  مغلوب ) 6( )مي4دی  651ـ  632(      شھريارفرزند  ـ يزدگرد سوم  37

  .  ساسانی وبساط شاھنشاھی آريانای بزرگ برچيده شد 
 
  
  
  
  
  
  
  
  



  اول ـ پادشاھی اردشيربابکان
      امپراتوری ساسانيان  مؤسس

  
 ) مي4دی  241ـ  224(  مؤسس شاھنشاھی ساسانيانساسان  فرزند  بابک فرزند ادرشير 
را بر  تايمعبد آناھ استي، در شھر استخر رخاندان  نياجد اع4ی ساسان بزرگ  .می باشد

ودر زمان حکومت او خاندان . ارس بود پدر اردشير بابک پادشاه ايالت ف  .عھده داشت 
  . ساسانی از اعتبار و نفوذ ويژه برخوردار بود 

  
سرھنگ ( اسواران یفرماندھخود ، ارس ف رايالتدبابک حکمروايی پدرش  در زمان رياردش

مبارزه قدرت  ضديت ودر بيترت نيبدورا بر عھده داشت  )   محافظين راه  محافظين قافله و
از ممکنه ھای سياسی و حمايت  در بدست آوردن تاج و تخت  انياشکانعليه امپراتوری 

  .استفاده بيشتر نمود  یبزرگان و موبدان ناراض
  

م آخرين ارس وکرمان وجزاير خليج پارس براردوان پنجپس از تسخير ف بابکان ارد شير
تيسفون پايتخت ، دوسال پس از اين تاريخ . غالب آمد . ) م   224( شاھنشاه اشکانی در 

  . امپراتوری اشاکانيان بدست اردشير افتاد 
  

کرد و با  یگذار تاج سفونيدر تآريانايی بزرگ  با لقب شاھنشاه ی4ديم  226در سال  رياردش
و  ديرس انيبه پا آريايی  انيپارتاتوری امپرسالٔه ھفتاد و شش  کار حکوکت چھارصد نيا

    .گرديد آغازقوم ديگری آز نژاد آريايی  انيساسانامپراتوری دورٔه چھارصدساله 
 انيشھبانو یوروز به عنوان شھبان نيھمدر زينام داشت ن ديکه آذرآناھ ريملکٔه اردش

   .نمود یگذار تاج
  

 رياردشخود گفتارــ » ن الجوھر ومعاو مروج الذھب« علی فرزند حسين در کتاب  یمسعود
  : راچنين حکايت ميکند شاھنشاھی امپراتوری ساسانيانپس از نشستن بر تخت  کانباب

   
را به ما اختصاص داد و ما را مشمول  شيھا را که نعمت یباد خدائ شيسپاس و ستا" 
 که کشور ما را دوباره آرام ساخت و مردم را از شورش به يیخدا. خود ساخت  تيعنا

 یکه به ما ارزان شيھا و از نعمت ميستا یاست م ستهياو را چنانکه شا. اطاعت در آورد 
عدالت  یکه من ھمه ت4ش خودم را در راه برقرار ديمردم بدان یا.  کنميم یکرده است قدردان

 یمل یگانگيحفظ  -به بندگان  یکين  -و رونق کشور یآباد سازــ   تيرع یرفاه برا جادياــ 
و  یکه با قو دھميم نانيمن به ھمه شما اطم نکيا. به کار خواھم گرفت  ھايخراب یزو بازسا

قانون را سر لوحه خود قرار دھم و  یکنم و اجرا فتاربا عدالت ر ديو افراد پل فيو شر فيضع
 ندهيآ یو کارھا ختيھمگان شما را بر خواھم انگ شيرفتار خواھم کرد که ستا یکيچنان به ن

  " . ارم خواھد بود  من گواه بر گفت
  

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 
ان فايق آمد  از دجله گذشت وايالت رومی بين النھرين ونصيبين از اينرو در دو جنگ با رومي

  )9(. و ارمنستان را فتح کرد وھمه را جزو شاھنشاھی ساسانيان ساخت   )8(و حران  )7(
    



مرام وھدف غايی ارد شير بابکان در عمل تشکيل ملتی بود که نقطه اتکاء آن بمذھب و 
 یرا بر محور آموزشھاآريايی  يیگرا یمل ت که او بدينوسيله توانس .مقامات مذھبی باشد  

  .نمايد  اءيزرتشت اح
و کار کرد ھای سياسی او . رويۀ اودر انتظام امور بيشترمشابه به رويه داريوش بزرگ بود  

او لشکر حاضرخدمتی ترتيب . شباھت تام به شاھان ھخامنشی داشته تا نسبت به اشکانيان 
رانی قرار داد که ھريک مستقل از واليان و استانداران داده وآنرا تحت فرمان سران و افس

  . 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 " 
  ) 10(. " به زراعت و آبادی ، زراعت و آبادی بدون عدل و داد صورت نخواھد گرفت 

  
دشير از پادشاھان عاقل ومدبری بود که ھميشه در فکر رفاه وآسايش رعايای خود بوده ار

وھميشه . وبه اين نکته کامل توجه داشت  که اساس انتظام امور عدل و انصاف است 
  . کوشش داشت که قواعد واصول خودرا به موقع اجرا بگذارد 

ت بيانی که فردوسی می کند راجع به وصايای اين پادشاه به پسرش شاپور در ھنگام مو
از جمله به شاپور خطاب کرده چنين . ميتوان آنرا به مواثيق و پيمان ھای سياسی تعبيرنمود 

  :  ميگويد 
انتظام . لک و دين باھم توأم ميباشند وھريک را بايد نگھبان ديگری دانست بدان که مُ " 

رپرستی من وتو قرار داده که کسانی را که خدای متعال زير سامورکشور بايد طوری باشد 
  )11(. " است از ما راضی شده ودعای خير آنان رابطرف خود جلب نمائيم 

ودولت . برداشت  انيرا از م فيقدرت ملوک الطواسياسی داخل نظام در  رياردشاص4حات 
   .متمرکز براساس وحدت سياسی وملی بوجود آورد 

  
 یدولت ساسان سيکرد با تاس ی، پادشاھ م 241تا  224که از سال   يکمرياردش بيترت نيبد

  : مھم انجام داد اقدامات 
  )به قدرت مرکزی نيرومند  یپادشاھان محل ليتبد ( یاسيس تيمرکز جاديا: اول 
  )  شتتزر نيکردن د یرسم ( ینيوحدت د : دوم

           یاشکان کمياوستا که از روزگار ب4ش  یآور جمع ( نھادينه سازی فرھنگ باستانی : سوم 
  )  آغاز شده بود        

  ) زنده کردن سپاه جاويدان داريوش بزرگ ( ايجاد آرامش و امنيت : چھارم 
   .تخفيف کيفر ھا واحيای عدالت وقانونيت : پنجم 

  
  

  يکم شاپور یپادشاھدوم ـ 
  مين دو

  ساسانیامپراتوری شاھنشاه 
  

آريانای بزرگ  ــ فـــــــــرزند دومين شاھنشاه ساسانی ) مي4دی  272ـ  242( شاپور يکم  
  . ارد شير بابکان است 

 نشستشاھنشاھی به تخت وی مرگ از  پس به سفارش پدر و السلطنه بينابه عنوان  او
  . دشو یمحسوب مآريايی از شاھان بزرگ يکی و



مملکتی را که شاپور از پدر به ارث برد در آن تشکي4ت نظام سياسی اشکانيان محفوظ مانده 
  . تنظيم شده بود   یاسيسقدرت  تيمرکزداً بر اصل ومجد

واز اين . اين پادشاه از ابتدای کار توجه عميق خويش را به مسايل خارجی معطوف داشت 
او درکتيبه . کشورازالويت خاصی برخوردار بود  ديدگاه نزد وی موضوع امنيت وثبات نظام 

ن پيشرفت ھای خود را در مورد  ای طوnنی ايکه در ديوار ھای نقش رستم حک شده نخستي
که . .. جدال وموفقيت امپراتوری ساسانيان آريايی  عليه شاھنشاھی کوشانی ھا نقل می کند 

،  تحت رھبری يک شاھنشاھی نيرومند ساسانيان تبيين دو شاھنشاھی  منضم شدن براثر
  .  حاصل می نمايد 

صريح می کند که پس از حل خود در کتيبه نقش رستم ت شاپورچنانيکه یعرصٔه نظام در
 242در سال . مسئلۀ اياnت مشرق و تأمين ھمبستگی آريانای بزرگ بسوی مغرب باز گشت 

امپراتور روم را که به سرزمين آريانای بزرگ تاخته ) Gordi anus( مي4دی گرديانوس  
د ــ در انعقا)    philippe 1´ Arabeفيلفوس عرب   (  وجانشين او . بود شکست داد 

صلح عجله نمود وپراداخت خراجی ھنگفت را تعھد کرد  ، وبين النھرين وارمنستان را با 
  ) . مي4دی  244. (آريانا واگذاشت 

. که با موفقيتی بزرگی توأم بود . سال مجدداً محاربۀ با امپراتوری روم آغاز شد  15پس از 
 70 000را  با   » نوس  والريا« شاپورشاھنشاه ساسانی در اين نبرد ،  امپراتور روم 
  . 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 

  ) 12(. سازند 
                 

  

  
  منقوش شاپور يکم نشسته بر اسب و امپراتور روم                     

  )13(در برابر وی زانوزده 
  
  

او در عرصه . شاپورانديشه و اھداف پدر را در امور داخلی شاھنشاھی به پايه کمال رسانيد 
رشد شعور اجتماعی وتکامل فرھنگ باستانی اين سرزمين معارف پرورعاق4نه کوشيد 

  : رمان داد وف



آثارومصنفات متعدد يونانی وھندی که در مباحث مختلف  مانند علم نجوم وفلسفه تأليف شده 
  ) 14(. بود ، ترجمه کنند 

شاپور باحفظ نھاد ھای ساختاری  اداره امپراتوری اشکانيان وبه پيروی از آرمان مقدس 
ھنشاھی بزرگ آريائيان سياسی و فرھنگی و ادبی ھخامنشيان بار ديگر توانست چھارمين شا

  .  را در جھان به نمايش گذارد 
  
  

  سوم ـ پادشاھی شاپور دوم
  دھمين 

  ساسانیامپراتوری شاھنشاه 
  

د دوم ملقب به ھرمزپسر  ) مي4دی  379ـ  309(  دھمين شاھنشاه ساسانی، شاپور دوم 
وجنين بود نجبا شاپور دوم که ھنوز در شکم مادر  . بود  ) ذواnکتاف =ا سنبھويه  =بزرگ (

و بزرگان مملکت وی را صاحب تاج و تخت برگزيدند وحتا پيش از اينکه متولد بشود مراسم 
که جنين مزبور پسر است  موبدان)   یدين زرتشت یروحان(تاجگذاری پس از اع4م مؤبد 

  . باشکوه تمام بعمل آمد 
کرده و معاصر با ده  اين پاد شاه آريايی بطور فوق العاده مدت ھفتاد سال تمام سلطنت

 یشاھنشاھ نيو باشکوه تر نيتر یاز طوnن یکي نگونهيو بد .امپراتور روم بوده است 
   ) 15( .آمد  ديپداين روند در  ی بزرگ آريانا

  یشاپور دوم ساسان                                                      
  

برای رھبری  کودکیاز در اختيار داشت  شاپور دوم نظر به موقعيت سياسی واجتماعی ايکه
ودر شانزده سالگی زمام . مند ساخت فکروعمل خود را نيروتربيت گرديد واراده واستق4ليت ت

   . را بدست گرفت ميدان نبرد واداره حکومت 
  

 شرق فارغبال شد ومسئله انضمام اياnت شرقی به آريانای بزرگ او زمانی که از آشوب ھای 
در سمت مغرب کشور بمنظور شستن لکۀ ننگ دو صلحی که با ــ  بعد پذيرفت  صورت مجدداً 

در ،  پادشاھان  پنجم وھفتم ساسانی منعقد شده» نرسی « و»  بھرام دوم «  بوسيلۀ روميان 
نتيجه قسمت اعظم اياnت غربی از دست آريانا خارج گرديده بود ، جنگ را آغاز کرد ، ولی 

  . م به نفع آريائيان تمام گرديد جنگ طوnنی شد وسرانجااين 
  

ھمدستی وھمبستگی در محاربۀ ــ با تعھد   اداره ميشد) 16(کوشانييان که بوسيلۀ  اياnت شرقی
آريائيان  رضاکارانه  مشترک یھايشاھنشاه ساسانی عليه روميان در دفاع از سرزمين



سفر جنگی تازۀ به  359در سال و شاپور دوم با متحدان خود .  عمل نمودندومتفقانه 
  . بود  )17(»  اديآم« پرداخت که نتيجه بسيار درخشان آن تصرف 

» يوليانوس «  امپراتورديد ميکرد ، سپاھيان لۀ متقابل روميان که تيسفون را تھپس از حم
  که خود در جنگ کشته شد ــ عقب رانده شدند وصلح منعقد شد وبراثر آن اياnت مورد نزاع 

      ) 18(. ن تسليم گرديد به شاھنشاھی ساسانيا
  

وقايع اياnت مورد نزاع وجدال ميان دو ابرقدرت وقت را در نامه شاھنشاه اينک شرح نسبی 
    :  آريانايی بزرگ شاپور دوم  به امپراتور روم  کنستاتينوس مورد بازخوانی قرار ميدھيم 

  
  شاھنشاه ساسانی اولتيماتوم تند شاپور دوم  متن

  ی4ديم 359سال / و روم آريانا  و جنگ  روم یبه امپراتور
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 یاولتيماتوم شديد اللحن،  تينوس دوم مي4دي امپراتور روم ، كنستا 359دسامبر سال  سوم  
  : دريافت كرد آريانای بزرگ وقت  نشاه شاھ) ذواnكتاف (  به اين شرح از شاپور دوم

  
مورخان ،  یموجود و نوشته ھا یگاه باش كه طبق اسناد و مكتوب ھا، آ... پس از تحيت " 

تا مرز مقدونيه متعلق ) Strymon( رود خانه استريمون  یآن سو یھا و سرزمين یاراض
مسلح خود تخليه كند تا ماموران  یاز نيروھاــ آن امپراتور بايد آنجا را . بوده است آريانا  به 

  .د در آن مناطق به جمع كردن ماليات و تمشيت امور بپردازند ما بتوانن
  

باز گردد ؛ پس از پايان زمستان دستور  یلاگر فرستاده من ، حامل اين يادداشت ، دست خا
نامه با الفاظ ( ...اين سرزمين ھا را با توسل به زور پس بگيرد  ــ  خواھم داد كه ارتش

  . "  ) يابد یمودبانه پايان م
  

فرستاده بود كه چند ھفته پيش ازانشاء نامه به » آميدا « دوم اين يادداشت را از  شاپور
را  سوريه یروم یدر ھمين سال با شكست دادن نيروھاشاپور . در آمده بود آريانا  تصرف 

  .روم بود یدر متصرفات شرق یمتصرف شده بود و آماده پيشرو
از ژنرالھايش بود پاسخ نامه  یبعض یرمانو ناف یداخل یھا یمپراتور روم كه در گير دشوارا

  . روم كرد یور دوم را موكول به مشورت با سناشاپ
  

رف ـــپس از تص ه زد وــــدست به حمل یمي4د 360ر نماند و در بھار سال شاپور دوم منتظ
نيرو زد كه بيمار شد  یكنستانتينوس دست به گرد آور. دادخود ادامه  یبه پيشرو» بزابده « 

  .در آورد  یرا از پا یشديد وو تب 
  

نه تنھا آريانا جنگ با  یحال فلسفه دان و نويسنده بود براكه در عين » ژوليان « جانشين او 
ساكن شمال (مزدور از قوم فرانك  یسيج كرد بلكه به اجير كردن جنگجورا ب یروم ینيروھا

 یز فرانسه و آلمان زندگكه در مر یمردم(  یو قوم آلمان) آن زمان سرزمين گل فرانسه ، در 
دست زد و دوسال  )امروز  یــ كرواتھا یساكن غرب يوگوس4و(  یو قوم ايلر)  كردند یم

   .به شرق آماده شود  یلشكركش یطول كشيد تا برا
  

از دnيل تاخير  یبر ضد مسيحيان ھم يكامپراتور روم ژوليان  مي4دی  362اع4ميه سال 
يك  ی آريانای بزرگ خود به سو ین در مسير لشكر كشژوليا. شده بودآريانا  حمله او به 

  .دھد یكرد تا اورا درجنگ يار )19(» زئوس «  معبد یگوساله سفيد ھم قربان



  
نظير بود  یب یكه از حيث شمار و آزمودگ ینيروي با یمي4د 363انجام اين حمله در سال سر

  .آغاز شد 
سرحد ، در عمق خاك  یگرفت به جاتصميم  شاپور دوم كه از كم و كيف اين نيرو آگاه بود

ل پس از اين كه به مح امپراتور روم  انبوه ژوليان ینيرو ھا. با آن رو به رو شود آريانا 
رسيدند خود را در محاصره  زياد از تيسفون نداشت یمورد نظر شاپور دوم كه فاصله ا

خوردند و يك سوار  داد شكست یكه رو یيافتند و در جنگآريانای بزرگ  ارتش  یواحدھا
در حال فرار را با پرتاب زوبين شديدا مجروح كرد كه ھمان  »  ◌ِ  ژولياِن◌ِ « ، آريايی ی پارس

   .شب درگذشت 
  

را از ميان خود به عنوان امپراتور » ژويان «  یروم یطبق قانون روم ، ھماندم ژنرالھا
د مذاكره شاپور دوم واربا  یروم ینجات بقيه نيروھا یبرا یانتخاب كردند و و روم  موقت

ترك مخاصمه به دست را شاپور خواھان آنھا بود موافقت اورا به  یشد و با دادن ھمه مناطق
  .را از آسيا بيرون برد یشكست خورده روم یآورد و واحدھا

  
استفاده كرده  یشاپور دوم در اين جنگ از فيل جنگنوشته اند كه  یاز مورخان روم یپاره ا

و  یو ايستادگ یستدر بازگشت به اروپا از ميھندو یزدور فرانك و آلمانجنگجويان م.  بود
  .مانده است  یاستانھا تعريف كردند كه ھنوز باقدان آريايی انضباط سرباز

  
روميان در غرب قفقاز ، فلسطين  یازھمه دعاو : امپراتور روم  طبق اسناد موجود ، ژويان

را برچيد و پذيرفت كه  یپايگاه مرز 18د و ولي صرف نظر كر، سوريه و پنج منطقه در آنات
ماليات آريايی داشته باشند و از بازرگانان  یمذھب یمرو روم آزادپيروان آيين زرتشت در قل

  .مضاعف گرفته نشود
  

ر يافت تا از عمل خود و ژويان پس از بازگشت به روم در جلسه ماه اكتبر سنا حضو
كردند و » و ــھ« ه بود دفاع كند كه سناتور ھا اورا داد آريانايی بزرگ متعدد كه به یامتيازھا

امپراتور شدنش صرف  یبرا یقير را تحمل كند و از درخواست راژويان نتوانست اين تح
   .كرد یشنظر و با گاز زغال خودك

  
شده بود و دوران سلطنتش بيش از نشاه آريانايی بزرگ پور دوم كه از پيش از تولد ، شاھشا

چين تا مديترانه گسترش داد و اعراب را نيز مطيع  یرا از مرزھاريانا آعمرش بود قلمرو 
افته از جمله سوراخ نسبت به اعراب شايعات زياد رواج ي یاره خشونت ودر ب. خود ساخت 

     ) 20( .ھايشان استخوان شانه ريسمان از  رانيدنآنان و گذ یكردن شانه ھا
 
 
 
 
  
  
  
 
 
  



  چھارم ـ پادشاھی بھرام گور
  زدھمين پان

  ساسانیامپراتوری شاھنشاه 
  

  )»     esalat.org« بھرام گور ( 
  

  
سلسله ، پانزدھمين شاھنشاه پسروجانشين يزدگرد يکم بھرام پنجم مشھور به بھرام گور 

 امری القيسپسر  السائح  نزد نعمان یاز کودکوی . بود ) مي4دی  438ـ  421( ساسانی 
) وابسته به امپراتوری ساسانيان حيره در عراق ، يالت ااز پادشاھان عرب (پسر عمروالخمی

خدمت  در عراق  رهيحايالت فرماندار بصفت بار  نينخست یبراوبعد از آن    )21(.  تربيت شد
 ايفرماندار  یمدت ديبا عھديبود که ول نيباستان رسم بر اآريانای  یدر شاھنشاھ رايز. نمود 
 تيکشور آشنا شود و در نھا یو نظام یرسوم ادار باشد تا با فنون و یکشور کوچک ايشھر 

   .نديبزرگ بر تخت سلطنت بنش یمختلف و در مقام امپراتور یبه عنوان شاھنشاه ملتھا
  

پدر  نيرا که شاه ارمنستان و جانش یشاپور پسر بزرگ وــ  بزرگان  ، زدگرديپس از مرگ 
با شاه نداشت بر  یکينزد یشيرا که پدرش شاه نبود و خو یو خسرو ناماز بين بردند بود 

بازگشت و خسرو را  تختيبه پاقوی  یبا سپاھ» حيره « از ايالت بھرام . تخت نشاندند
  . شکست داد و بر تخت نشست

 نياو چن داند، یم یزيخونربدون جنگ و  یرا ب امبھر یر کشکداستان لش :  یگنجو ینظام
نھند و ھر که توانست تاج از  ريو شد انيدر م یکه بھرام شرط گذاشت که تاج شاھ ديگو یم
کار سرباز زد و  نيخوانده از ا شاه خود. او را سزد یھمانا پادشاھ رد،يبرگ ريدوش انيم

را از آن  یتاج شاھ ريبا دوش ردپس از نب زيکار واداشتند، او ن نيبه ا يیبھرام را به تنھا
   )22( .ساخت شيخو
  

  : امپراتوری ساسانيان  تن بر تختشاھنشاه بھرام گور به مناسبت نشس یسخنران
 کنميم شيبزرگ را ستا ینشستم خدا اکانمانين یطھمورث و پدر نيکه بر تخت و آئ نکيا" 

زرتشت  ادگاريو خرد و دانش که  یکيمن اکنون شما کارگزاران را به ن. و از او سپاسگذارم 
  .  کنميم يیاست راھنما

 یااز خود بر کيگذاشتن نام ن یو برا ستمين) سپنج ( زود گذر  یايدن نيمن خواستار ا
دست و ناتوان زور  یکه به مردم تھ کنميمن اکنون اع4م م. کوشش خواھم کرد ندگانيآ



خواھم کرد و  رومنديرا نآريانای بزرگ من سپاه . آنان خواھم شتافت یارينخواھم گفت و به 
من ت4ش خواھم . خواھم آورددر  یرا ھمواره از پااين سرزمين خواھم بود تا دشمنان  بنديپا

سر بزند من آنرا  يیاشتباه و خطاکسی   یرفتار نکنم و اگر از سو دمبا مر یکرد که جز راست
و ھرگز از راه  کنميدعوت مآريايی و کھن  ليو اص یاجداد نياکنون شما را به د.  عفو کنم

  . عدول نخواھم کردخود  اکانين
 یخرد و دانش را برا. دھنده ماست  یاريست که که تنھا او دينشو ورد یپرست زدانياز 

خردمندان و عاق4ن را از . تا مردم آگاه شوند  ديو دانش پژوھان را قدرت دھ ديکن هيمردم ھد
 یاز بودجه کشور برا. من است  یخوشبخت هيکه آگاه بودن مردم ما نديبارگاه من دور نک

را  گرانيتا د ديخردمندان را بال و پر دھمخصوصا  ديکن ازين یو آنان را ب ديبردار ازمندانين
ماموران پادشاه است و به  فهيوظ نيا رايز ديمردم را کم کن یرنجھا ديکن یسع. فرھنگ دھند 

  )  23( " . دياوريب هيخوش ھد یو نشاط و زندگ یشاد -غم و اندوه آنان  یجا
  

جا  در اين او .جو کردجست »  شاھنامه« دررا مشھور او  ۀاندرزنامبھرام گور و ھای انديشه
و سندی جاودانه از  دارد خويش را بيان می ۀگرايان  ھای عارفانه و انسان گوھر پاک انديشه

   .امه استنھای باشکوه شاھ نھد كه از پاره را به يادگار می آريايیين کھن ئآ
  

به اتفاق نظر دوران پادشاھی بھرام گور، با نگاه دگردوستی ،  يادآور عصر سعادت و 
  .ھروزی انسان بوده است ب

،  یآبادان: آريائيان  یبھرام گور برا یآمده است شاھنشاھ یکتاب مروج الذھب مسعود در
سبک و  یاتھايمال،  پربرکت  یکشاورز، آباد  ینھايزم،  مستحکم  یمرزھا،  رومنديارتش ن

   .آورد  هيھد یو خوش گذران یخوب ھمراه با شاد یزندگ
  
است که نوازندگان و رامشگران در کوچه و بازاربرای مردم شادی »  گوربھرام  «  در زمان 

شھرسازی و . شود آموختن و رفتن به مدرسه داده میۀ عادی اجاز آفرينند و به مردم می
اد موجود از دوران وی بنا بر اسن. يابد امنيت و آرامش گسترش می. گيرد ھا رونق می پيشه

     .ر زمين آريائيان است تاريخ کھن س رفتيشھای پ بھترين دوران
  

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 

آواز ( ــفی به پاس اين خدمتی كه بھرام به زندگی كرده بود، ھات. كسی از گرسنگی بميرد
   :به او ندا داد كه به مدت چھار سال مرگ از ديار وی رخت بر خواھد بست ) دھندۀ 

  
  

  چــــون تـــــو در چار ســــال خــــــــرسندی    
   مـــــرده ای را  ز فـــــــاقـــــــه نپسنـــــــدی

  چــــار سـالــــت نــــوشتـه شـــــــد مــنشـور   
  ـز ديـــــار تـــــو مــــــرگ باشـــــد دوركــــ       

  از بـــــــزرگان مـــلـك او بـــــــا خـــــــــرد    
   ) 24(كس شنـــيدم كـــه چــــــارســــال نمرد        

****  
، ھمواره موسيقی از نيروھای مھم معنوی بوده آريانای بزرگ  بايد دانست که درعرفان 

  . است



بھرام گور در شاھنامه می بينيم و می خوانيم كه  او ھم اين رامش و شادی  در داستان ھای
  ) 25(. تام را برای مردم می خواست و ھم برای خود و از ستم و جنگ بيزار بود

  
شادمان  یکار را برا نياو ا. دانند یاو م یرا از کارھاآريانا  از ھند به  انيآوردن کولبرنامه 

  .بودند يینوازندگان و رقصندگان توانا انيکول رايز کردن مردم انجام داده بود
آريانا از آنان را از ھند به  ینوشته اند که بھرام گور از شنگل پادشاه ھند درخواست تا گروھ

گونه  نيباره آورده است بد نيدر ا »   خبارغرر اـ کتاب  « :   که مؤلف یتيروا. دارد ليگس
   : است 

که در  ديرا دعام  از مردم  یگروھ گشتيبھرام از شکار بازم شامگاھان ، یروز نديگو... " 
که  یآنان را از آن رو. خورند یآفتاب غروب بر سبزهٔ  چمن نشسته اند و شراب ھم یزرد
به  یامروز رامشگر! ملک  یا:  ندگفت. ديرا از لذت سماع محروم داشته اند بنکوھ شتنيخو

  .  ميافتيو ن ميصد درھم طلب کرد
 سنديپادشاه ھند نامه نو پس بفرمود تا به شنگل.  ستيدر کار شما خواھم نگر:  بھرام گفت

 شنگل. دارد ليگس یبه دربار و دهيآزموده و رامشگران کارد اگرانيتن از خندوازده ھزار تا 
بپراکند و فرمان داد تا مردم آنان را به کار  شيکشور خو ربفرستاد و بھرام آنان را در سراس

که ) بی خانمان ( کوليان  نيبدانھا بپردازند و ا ستهيشا یان بھره برند و مزدو از آن رنديگ
مشھورند از بازماندگان  ) نی ( و مزمار )آnت موسيفی شبيه تار( اکنون به نواختن عود

  ) 26(".  آنانند
روزگار ساسانيان و براصل اين انديشه شادی آفرين فرھنگ باستانی آريائيان بود که در 

  ) 27(  .رشد بسيار کردسرزمين ما اشکانيان، موسيقی 
،  ، ريذک پھلبد،  ، باربد ، سرکش ی، چنگ ، آزاد ، نکيسا امتين، بامشادر:  افرادی نظير

  .ازموسيقی دانان و آھنگسازان  اين دوران اند ؛  آرزو خوش
«  معروف از موسيقی ساسانيان افسانه ھای مانده که اکثرشان از دو آھنگسازورامشگر  

  .اين ھردو متعلق به دوران سلطنت ساسانيان بودند. صحبت می کند»  نکيسا «  و» باربد
  

« ، » دستان سبز اندر سبز«  ، » دستان پرتو پرخار « ، » دستان داد آفريد « آھنگھای 
در » باربد « سرود ھا و نغمه ھايست که توسط موسيقی دان شھير وقت » دستان پيکارگرد 

   :شاه ساسانی خوانده و نواخته شده است دربارپاد
  

  يدـــرکشــــوش بــه آواز خــــب یسرود
  ريدــآف دوانيش داــــو خــنون تــه اکــــک

  ت رودـيار اســون بــــــرگــــده دگــزنن
  رودــــــــر ســــاه ديگــــاگـــرآورد نـــب

  دندــوانــخ یردش ھمـــيکار گــــه پـــک
   دـدنــــام از آواز او رانــــــــن ـــــــیھم

  اره آواز رودـــــــر بــــد دگـــــر آمـــــب
  رودـونه تر ساخت بانگ ســــر گــــــدگ

  کنون یوانـــــخ» سبز در سبز « ان ــــھم
  ر و فسونــــازند مکــــونه ســــرين گـــــب

****  
  

مي4دی  نوشته شده،  1934که در سال ھای خود  در يكی ازمقاله) BAILY( پروفيسور بيلی
  :آورده است 



بيان پادشاھی بھرام گور در قالب منظوم ،  در شاھنامه فردوسی در چھل و شش شماره  به 
  :بگونه مثال ما از جمع کل به نشر شمارۀ اول آن اکتفا ميکنيم  . تحرير در آمده است

   
  چــــو بــــر تخت بنشست بھــــرام گــــور 

  بــــرو آفــــرين کــــرد بھـــرام و ھـــــــور                                     
  را   پــــــرستش گــــــرفت آفـــــــــرينـــنده

 ـدار و بـــــــيدار و بيـــــننده راـــــانــــجھـــ
  خـــــــداوند پـــــــيروزی و بـــــرتـــــری  

 ــــتریـــــــی و کمـــخــــــداوند افـــــــــزون
  خــــــــداونــــد داد و خــــــــــداونـــد رای  

  راسر به پای ـــــکـــــزويـــــست گيـــــتی سـ
   ازان پـــس چنين گفت کـــاين تاج و تخت

  ريـــــدست بخـــــتـــــازو يافـــــــتم کــــــاف
     زو ھــراس  بــــــدو ھســــتم اميد و ھــــم 

  پاس                    ــــــوزو دارم از نيکــــــويھــــــا ســـــــ
  شمــــــا ھـــــــم بــــدو نــــيز نازش کـنيد    

   کـــــــوشـــــيد تا عھــــــد او نشکــــــنيدـــــب
  زبــــان بـــــــرگشــــــادنـــــد آريـــــاييان 

  مـيان ـا بـــندگی راــــــستـــــــيم مــکـــــــه ب               
  فرخنده بــاد کـــــه ايــــن تاج بــــــر شـاه
  شه دل و بخـــــت او زنـــــــده بــــادـــــھمـي               

  وزان پــــــس ھمـــــه آفـــــرين خــواندند
   ) 28(.. . افشاندند ھمــــــه بــــــر ســـــرش گـوھر               

*****  
  

که  یکين یاز خاطرات یحاک نھايا ديبدون ترد رايبا افسانه ھمراه است ز زيبھرام گور ن مرگ
در ( در اطراف اسپھان ناپديد شد  یاو در شکارگاھ نديگويم. گذاشته بود است یاز خود برجا

ي پنداشتند نزديك به دو سال او را زنده مرھبران امپراتوری ساسانی و )   ی4ديم 440سال 
  )29(.  گرفت  انيپرافتخار بھرام گور پا یگونه شاھنشاھ نيبد. دندو شاه تازه انتخاب نكر

  : سلطنت وحکم فرمائی اين شاھنشاه بزرگ آريائی را در چند کلمه ميتوان خ4صه کرد 
  . ــ او جنگ غير موفقانۀ با روم را با شرايط آبرو مندی خاتمه داد 

  .بدون تبعيض مجری داشت ــ قانون عدل وداد را 
  . ــ زراعت وکشاورزی ، دانش و ادب ، پيشه و ھنر را ترويج نمود 
    ) 30(.ــ آريانای بزرگ ھنگام وفاتش در اوج قدرت و عظمت بوده است 

 
  
  
  
  
  
  
  
  



  پنجم ـ پاد شاھی خسرويکم 
  ) انوشيروان(
  بيست و يکمين  

  شاھنشاه امپراتوری ساسانی
  

فرزند قباد يکم ــ بيست و يکمين شاھنشاه امپراتوری ) ن دادگر انوشيروا( خسرو يکم 
  . سردار دnور وسياست مدار مدبر بود  )مي4دی  579ـ  531( ساسانی 

« وشيروان و برادران او بين ان) مي4دی  531ـ  499( پس از پاد شاھی دوبارۀ قباد يکم 
سلطنت را حق خود می  کيوس پسرارشد قباد چون. کشمکش در گرفت» جام « و» کيوس 

اعظم وصيت نامۀ مھبود وزير، ليکن   دانست بعد از مرگ پدر خود را پاد شاه اع4م نمود 
   )     31(. قباد را که به اسم انوشيروان بود بيرون آوردوبه استناد آن او خود را شاھنشاه خواند 

    : ديگو یدرباره به تخت نشستن او مبزرگ  یفردوس
  
  اه نوــــــت از بر گنشس یکسر وـــچ

  اه نوــــورا ش یدندـــــوانــــــخ یھم                                       
  نيرـــــواندند آفــــــــبر او خ یبشاھ

  نيان و زمـان او شد زمـــــــرمــــبف                                        
  یاوتاج از سر گشت تازه  انـــــجھ

  یوــبج یآب خورد شيابا گرگ و م                                        
  ازآن تخـــت رخشنده شــــادان شدند 

  ھمـه کــــس براو آفـــــرين خـــواندند                                      
  کـــــه اين شـــــاه برگــــاه جاويد باد 

  ــــرش برتراز فــــــَر جمشيد بـــــادفـ                                      
  یاو نييو داد و آ یوبــــس خـــــب ز

  یاو نيش و دنــــور داــــــوزان نام                                      
  روانيـــــردند نوشـــــــام کــــــن ورا

  )32( نواـھرش جوان بود و دولت جچکه                                       
  

واخراج حبشی ھا از يمن در جنگھای خارجی با دولت روم و شورشيان خزرھا انوشيروان 
کامياب شد ومرزھای آريانا ...  ومضم ساختن بار ديگر اين کشوربه امپراتوری ساسانيان و

  . را ايمنی بخشيد 
  متشنج اوضاع خويش با آموزش دقيق ازجوسياسی موجود و سلطنت لياوا درانوشيروان 

  . صلح پيش آيد  راه از با دولت روم تا بر آمد در صدد  یداخل
اروپا به لشکرکشی ھايی دست زند چون در نظر داشت در زينژوستی نين امپراتور روم 

وسرانجام  جنگی که درمدت سی سال ميان روم و آريانا . ازپيشنھاد صلح اواستقبال کرد 
  . :ديد دوام داشت روی موافقت نامۀ صلح زير،  ختم گر

  
ـ روم متعھد است که مبلغ يازده ھزارپوند ط4 برای حفاظت دربند وساير دژھای قفقاز  1

  .آريانا بپردازد ودولت آريانا ھم در اين نقاط پادگان قوی نگاھدارد بدولت 



را در تصرف نگاھدارد اما نبايد آنجا را مرکز لشکری خود در   )33( »دارا « ـ روم ميتواند  2
  . ين قرار دھد بين النھر

که در تصرف طرفين بود از اين ببعد ھم بھمان حال باقی  )n «)34زيکا « ـ ھرقدر از وnيات  3
   . خواھد بود 

  .  ـ روم و آريانا ھميشه باھم متحد خواھند بود  4
  

مينامند حقاً که دوران » کسری « واعراب » خسرو «  اين پادشاه که نويسندگان اروپا اورا
اورا ميتوان از درخشانترين وبزرگترين و نامی ترين دوره ھای شاھنشاھی حکمروايی 

  ) 35(. ساسانيان آريايی دانست 
  

آريانای . شود یآغاز م روانيبا سلطنت خسرو انوش آريانا  یو فلسف یعھد بزرگ تمدن ادب
فرھنگی و علمی و ادبی و فلسفی کسب  چنان عظمت روانيانوشبزرگ در ھنگام امپراتوری 

که تربيت معنوی وتوسعه ادبيات  اين عصرنقش سازندۀ درمعرفی ورشد فرھنگ . کند  می
  . باستانی آريائيان در قرون بعدی ايفاء نموده است  

  
   :انوشيروان  ساسانی  شاھنشاهنغز سخنان از 
  

  : با اقسام جوھرات نوشته بود آراسته داشت از ط4  یدادگر خوان بزرگ روانيانوش شاھنشاه
  
ح4ل خورد و مازاد آن را به حاجتمند دھد نوشش باد و ھر چه را که با اشتھا  یر که غذاھــ 

  . خورد  یاو تو را م یاشتھا خور یو ھر چه را که ب یخور یتو آن را م یخور
  :داشت  دستبر  یچھار انگشتر روانينوشا

  
ھنگام گرفتن  بود و نقش عدالت در قيآن عق نيبود که نگ اتيانگشتر مخصوص مال نياولــ 
  .بر آن نقش بسته بود  اتيمال
  
 آن نقش یبرو یبود و نقش آباد روزهياش ف نيانگشتر مخصوص ام4ک بود که نگ نيدومــ 

  .بسته بود 
  

داشت که با نقش تامل و  یسرمه ا اقوتي نيانگشتر مخصوص مخارج بود که نگ نيسوم
  .شده بود  نيصبر مز

  
 یسرخ بود و ھمچون آتش م اقوتياش  گنيه نبود ک ديانگشتر مخصوص بر نيچھارم
  .ان نقش بسته بود  یبر رو ديو نقش ام ديدرخش

  
گفت  یگنجھا که ھنگام حاجت سودمند افتد کدام است ؟ و نيگرانقدرتر دنديپرس روانينوشا از
   .یواگذار) فرزندان آينده ( اعقاب یکه برا یدانش اي یآزادگان سپرده باش شيکه پ یا یکين: 
  
باشد و  اريھر که عملش بس: گفت  یو ستيدراز عمر تر از ھمه مردم ک:  دنديپرس یو از
پس . فراوان کرده باشد که اعقابش بدو شرف اندوزند  یکين اياز او ادب آموزد  ارانشي

  .را جزو آزادگان مشمار انيو دروغگو دياريم نيرا به صف مردم ام صانيحر
  



    :ی 4ديم579به سال ، زندش ھرمز نوشيروان دادگر به فراآخرين گفتار 
  
جامعه باش و خود  یانسانھا گريفخر مفروش و ھمچون د گرانيات بر د یفرزندم در زندگــ 

   .مدان آنان را باnتر از 
باشد و افراد جامعه  شياگر پادشاه در رفاه و آسا رايز یخود باش شيآسا شهيمبادا تنھا در اند
 چيخشنود نخواھد بود و ھ تواز  نيزمآريانا  اريکس در د  چيبسر ببرند ھ یدر رنج و سخت

  . نخواھد داشت  شيکس آسا
  
و مستمندان  شانيدرو یھستآريانايی بزرگ کھن  یبه حفظ تاج و تخت شاھنشاھ ليما اگرــ 
  . ده  یاريرا 

.  کننديم فايآن درخت را ا یھا شهياست که مردم کشورش حکم ر یپادشاه ھمچون درخت
 نيا ريدر غ رايباشد ز یگسترده و قو شيھا شهيمستحکم خواھد بود که ر یدرخت زمان

  . شد  یصورت تو نابود خواھ
 يیاگر راه پارسا.  یکرده ا فيخودت را ضع شهير  یکن نيدل مردمانت را مرنجان که اگر چن

و تاج و تخت ات  نيسرزم  - یرا به آن دعوت کن گرانيو د یرا ا نتخاب کن یشياند کيو ن
  . پناه خواھد بود در 

 ھايارمردمانت را از گزند دشمنان و دشو ديتو با. دادن را قوت ببخش  ديو ام یبخشندگ
 شهيھم ديبه خاطر داشته باش که نبا زين.  یشو نيآنان اندوھگ یو با ناراحت یمحفوظ دار

ھا و مردم مستضعف  تيبا ابن کار رع رايز.  یات باش نيسرزم یگسترش مرزھا شهيدر اند
  . خواھند شد  رياز تو دلگ

 شهيھم. خواھند کرد  فيتو را تضع راياز مال اندوزان شجاع در ھراس باش ز شهيھم
بدون شک جور و ستم کشور رو به . پروردگار را در خاطر داشته باش و از او بترس 

 ريده و آنان را در پناه خود بگ یاريات دھقانان را  یدر مدت پادشاھ. خواھد کشاند  یرانيو
را  یکن و پاداش کسان یکنند دور یو از مزدوران و چاپلوسان که دھھا برابر دھقانان کار م

  ) 36( .ارزش گذار  شيبده و برا کننديم کيکه ن
  
از سند تا آريانای بزرگ  نيسرزم،  روانيانوش یييروا سال فرمانبه پنجاه  کينزدمدت در
  .افتيگسترش  )37( سرخ  یايدر
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  سوم زدگردـ پاد شاھی يششم 
  شاھنشاه  نيو پنجم یس

  امپراتوری ساسانی
  

يزدگرد ســـــوم از اخ4ف خسروپرويزوپسرشاھـــــزاده شھريار وآخـــــرين پادشاه ساسانی 
نبيرۀ انوشيروان آريائی ــ در » آذرميدخت  « پس از ) مي4دی  651ـ  632. ( است 

ۀ اردشيرتاج شاھی برسرش نھادند وبه ياری رستم استخرفارس اورا شاه خواندند ودرآتشکد
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 

گرد از مغرب به مشرق رفت تا از  اعراب رخ داد اعراب مسلمان برآريائيان غلبه کردند ويزد
در قريه . ق . ھـ  31خاقان چين کمک طلبد ولی سرانجام در اثر خيانت سردارانش در سال 

زريق نزديک مرو درکنار رود زريق کشته شد ودوران شاھنشاھی سلسلۀ ساسانيان آريايی 
  ) 38(. بپايان رسيد 

  
  بژرفی نگـــه کن کــه با يزدگرد

  فـراخته ھفت گـرد چه کــرد آن برا                              
  چوبرخسروی گــاه بنشست شاد

  کــــ4ه بزرگی به سـر بــــر نھــــاد                              
  چنين گفت کــزدور چـــرخ روان

  منم پـــاک فـــــرزند نــــوشـيروان                               
  ھی مـــراستپدر بر پدر پادشـــا

  خوروخوشه و برج ماھی مراست                               
  بزرگی دھـــم ھـــرکه مھــتر بود

  نيازارم آنـــرا کــــه کھــــتر بـــود                                
  نجــــويـــم بلــــندی زفــــرزانگی 

  ـندی و مـــردانگی ھمـــان رزم وتــ                               
  که برکس نمـــاند ھمی روز بخت

  نه گنج و نه ديھيم شـــاھی نه تخت                                
  ھمی نام جــــاويد بــــايد نه کـام

  ) 39(بيــــنداز کــــام و بــــرافـــــراز نام                                

                      ****  

  .:گامی که يزدگرد سوم پادشاه شد ، مشک4ت فراوانی در کشور مستولی بود ھن
  

که از دوره انوشيروان در پيش گرفته شده و آن  یجديدوسياسی  یسياست نظامتحقق ــ يکم 
قدرت ، بود  یمرزبانان محلورؤسای استانھا وبه سپھبدان و  اتبر دادن اختيار یمبن

شرايط  خود گامگی و ملوک طوايفی را ه و يک نوع زلزل کردرا مت ھايساسان یشاھنشاھ
  .بوجودآورده بود

نھاد ھای قدرت دفاعی امپراتوری ساسانيان براثرجنگھای طوnنی ايکه با امپراتوری  دوم ــ
   . روم داشتند ، سست وناتوان شده بودند 

  



  
بندی ھا  دسته. ساخته بود نفوذ خطرناک نجبا و موبدان وضع را نابسامان تحميل ــ سوم 

   .واخت4فات و کشمکشھا برسرتصاحب قدرت به اوج خود رسيده بود
دوازده تن  سوم  سال فاصله مرگ خسروپرويز و جلوس يزدگردظــــرف مدت چھار در 

  :  ھريک 
  ،) مي4دی  628( خسرو دوم   فرزند  ـ قباد دوم شيرويه

  ،) مي4دی  630ـ  628( شيرويه     فرزند  ـ  اردشير سوم 
  ،) مي4دی  630( قباد يکم       فرزند  ـ خسروسوم 

  ،) مي4دی  630( خسرو دوم      فرزند  ـ جوانشير 
  ،) مي4دی  631ـ  630( ـ پوراندخت دختر خسرو دوم 

  ،) مي4دی  631( قباد يکم    فرزند  ـ گشنسب بنده 
  ،) مي4دی  631( ـ آزرميدخت دختر خسرودوم 

  ،) مي4دی  631( ودوم ـ ھرمز پنجم نوادۀ خسر
  ،) مي4دی  631( ـ خسرو چھارم نوادۀ خسرو دوم 

  ،) مي4دی  631( ـ پيروز دوم نوادۀ انوشيروان 
  ،) مي4دی  631( خسرو پنجم نوادۀ انوشيروان  ـ 

     ،) مي4دی  651ـ  632( ـ يزدگرد سوم  فرزند شھريار        
   

داخلی و خارجی وايجاد ثبات سياسی و امنيت ملی به سلطنت رسيدند ؛ ولی در حل منازعات 
ی برا یاع4م خطر شوماين وضع رقتبار سياسی در حقيقت . سراسری موفق نبودند 

     . بود امپراتوری بزرگ ساسانيان 
اين وده ھا مؤلفه ھای منفی ذيدخل دست به دست ھم داده زمينه سقوط امپراتوری ساسانيان 

  .    ن آريائيان مساعد گردانيدرسرزميواستي4ی تازيھا را ب
  
  

   انيساسانراتوری امپسقوط 
  

بين دوابر قدرت باستان يعنی ھفتصدسال مي4دی حدود  651تا   پيش از مي4د 53ازتاريخ 
  )40(. روم و آريائيان اشکانی و ساسانی ، حالت جنگ وگاھی صلح برقرار بود

تازيان  یچيرگ یزمينه را براگرديد و عظيم و ھمين حوادث موجب تضعيف اين دو قدرت 
    .فراھم ساخت 

   
قبل .  دنديرسآريانا  یبه مزرھاعرب ھا  یقمر یھجر 12برابر با  ی4ديم 633حدود سال  در

 او را به ) ی 4ديم  628تا   590سال (زيبه خسرو پرو ینامه ا یاز آن حضرت محمد ط
  . اس4م دعوت کرده بود 

  
عرب به  انيبا سپاھ ديول نب ، خالدخليفه اول ان ابوبکر و در زمحضرت محمد  از رحلت  پس

 یدفاع از مرزھا فهيوظ زيتا قبل از خسرو پرو..  ديرس نيالنھر نيدر بآريانا بزرگ  یمرزھا
را  رهيدولت ح زياما چون خسرو پرو. بود   )41( رهيبا دولت ح نانينش هيدر برابر بادآريانا 

در حمله به  ديول نيخالد. شدند  نانينش هيقابله با بادعھده دار مآريايی برداشت مرزبانان 
  .مرزبانان را شکست داد آريانای بزرگ 

  



شام فراغت  جنگ از کارھا خليفه دوم که عمر مي4دی 635ر به براب. ق.  ـھ 14در سال 
آريائيان ھزار سپاه مامور جنگ با  یوقاص با س یسعدبن اب. گرديدآريانا آماده جنگ با  .يافت

    .شد
  اص را با سپاهـــد وقـــر سعـــعم

  ويد زشاهـــــتاد تا جنگ جـــرســــف                               
  د زان سخن يزدگردــو آگاه شــــچ

  ) 42( رد ــــو سپاه اندر آورد گــــرســـــزھ                                
   

رستم فرخ  یھزار نفر در تحت فرماندھو بيست  يک صدبه کميت يزدگرد ھم سپاھي گويا 
به دربار  ) بروايتی بيست  نفر ( مرکب از دوازده نفر یعمر در ھمان سال ھيات. بياراست 

  . يزدگرد فرستاد
مردم اين ھيئت را ديده آنھارا بواسطۀ ) پايتخت امپراتوری ساسانيان ( سفون يورود به ت در

شان را به آلت پشم ريسی زنھا تشبيه می مخصوصاً کمان . لباسشان استھزاء مينمودند 
کردند ، ولی بدن nغر 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

را قبول  بايد اس4مچيست ؟ گفتند ازرسالتی که داريد  مقصودتان: وپرسيد  احترام پذيرفت
  . يا جزيه دھيدکنيد 

  
لباس وفقر وفاقه وبدبختی آنھاکرده شاه در جواب با نظر حقارت به آنھا نگريسته و اشاره به 

زنده بگور می را اطفال خود يد و دکه سوسمار ميخورھمان مردمی نيستيد  شما : گفت 
که وضع آنھا در سابق  نمايندگان عرب با لحن ساده ای تصديق نمودند گفتند.  کرديد

خدا ھمينطور بود ولی حاn آن وضع بکلی تغييرکرده است ، بلی ما فقير وگرسنه بوديم ليکن  
بين ما پس حکم شمشير را اختيار کرده ايد شما حاn که  شويم وو سير  یغنکه خواسته است 

  . ھمان خواھد بود و شما
  

دو )  یکرب4ي امروز(ديد و در قادسيه گرفراھم عرب و  آريائيان  بدين ترتيب زمينه جنگ
رستم فرخ زاد کشته شد و سپاه ، سپاه به جنگ پرداختند و پس از چھارروز جنگ سخت 

پس از کشته شدن .  )مي4دی 635براير به  .ق .ـھ 14سال (پاه يزدگرد پيروز آمد بر ستازيھا 
استراحت کرد و سپس ه سپاه عرب به امرعمر دو ما، رستم فرخ زاد و شکست سپاه يزدگرد 

يزدگرد به سعد . ردندبه قصد مداين حرکت ک) مي4دی  637برابر به . ق .ـھ 16 (  در سال
ن واگذارد و طرفين دجله را به مسلمي یآن سواس4م پيشنھاد کرد که ممالک  یفرمانده قوا

به  یشارفتح تيسفون غنايم و ذخاير سر رد کرد و سرانجام با ءاو به استھزا یصلح نمايند ول
  . دست سپاه مسلمين افتاد

  
به سپاه او وارد  یزدگرد به جنگ پرداخت و شکست ديگردر جلوn با ي یسعد پس از چند

که اعراب آن را فتح الفتوح ناميده اند رخ داد و سپاه  ) 43( آورد تا سرانجام جنگ نھاوند
عرب خورد وپس از آخرين شکست را از سپاه  یجنگی شماره و آمادگ یگرد با ھمه فزونيزد

  . به تصرف اعراب درآمد خراسان و ب4د ديگر  یگ اصفھان و فارس و آذربايجان و راين جن
   

ه به اصفھان و از آنجا به کرمان و بعد ب یپس از شکست در جنگ نھاوند از ر )44(د و يزدگر
 یکمک خواست ول چين فرستاد و از فغفور به چين یبلخ و مرو رفت و پس از آن سفير

ھا بعد يزدگرد با خاقان ترک. کرد یاز دادن کمک خوددارآريانا از  یدولت چين به سبب دور
 از  یبعد به سبب نارضامند یشد به يزدگرد کمک کند ول یمذاکره کرد و او در ابتدا راض



در )  مي4دی  651برابر به  . ق . ھـ 31( بعد اين وضع دشوار يزدگرد. رفتار او امتناع ورزيد
سال  407پس از آريايی نژاد  یانو با مرگ او سلسله ساسۀ ناگھانی کشته شد يک حادث

     .منقرض گرديدآريانای بزرگ  سرزمين سلطنت در

 
  باعرض حرمت

  بصيرکامجو
  
  

  منابع ومآخذ 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، با حوادث ھجوم  ] ومھاجرت ايشان  [  افغانھا یيير شكل زندگدر مجموع گسترش و تغـ  1
موفق به تسخير ھندوستان نشدند، اما جناح  ؛ ھرچند مغول ھا  مغول و تيمور در ارتباط است

بزرگ  یمصروفيت ھا آنان به . در تصرف آنھا در آمد یراست ساحل رود سند و پنجاب غرب
قرن چھاردھم به  یر طول قرن سيزدھم تا نيمه با ھند كشانيده شدند؛ اين مناطق د یجنگ

  .ته بودمبدل گش یميان فرمان روايان مغول و س4طين دھل یو مداوم یطوnن ینبرد ھا ميدان 
 یگرديد و ديگر نتوانست آباد یدچار ضعف و ناتوان یبه اثر اين تھاجمھا بنياد تمدن زراعت 

  . كند تجارت را مثل سابق تأمين شھرھا، رونق اقتصاد و 
، يا با اجازه يا بدون  ب4 استفاده را قبايل پشتون كه مالدار و خانه بدوش بودند یزمينھا

  . اجازه از صاحبان شان كه عمدتاً تاجيكان بودند تصاحب نمودند 
  : ريسنر مي نويسد

تاجيكان  یيعن یبوم یكه اھال سيزدھم ــ ھفدھم  قرون ھموار تخليه شده در  یزمين ھا"   
 یقسمت جنوب شرق در  یسليمان و اقوام مختلف ھند یشمال غربي كوھھا یدر دامنه ھاآنرا 

اولين بار به     .، به تدريج توسط افاغنه اشغال شدند ھمين جبال كام4ً يا قسماً ترك نمودند
در اطراف قندھار ) مي4دی  1447ــ  1405 /.ق . ھـ  850ــ  807( ی شاھرخ ميرزا اجازه 

   "  .ساكن شدند
به دنيا آمد و در ) . ق. ھـ 779 ( در سال. است  یگورکان موريپسر ت نيچھارمشاھرخ ميرزا 

حکمران مستقل خراسان گشت و سکه بنام ) . ق.  ھـ 799 ( در سال یيعن یسن بيست سالگ
پادشاه )  . ق . ھـ 807(  گورگانی سال مرگ تيمور یيعن یسالگ 38و در سن  .  خويش زد

کرمان  819فارس و  817ماوراءالنھر و  811مازندران و  809:   سنوات مستقل بود و در
  .آذربايجان را تصرف کرد ھجری قمری   823و 

 یدر شھرر. ق. ھـ 850سال عمر نمود و در سنه  73سال سلطنت کرد و  43ميرزا شاھرخ 
. پدرش کرده بود کوشش کردترميم خرابيھا که  یدر زمان سلطنت خويش برا. درگذشت 

کوکارو بود ني یپادشاھ. شھرھا ھمت گماشت  یھرات و مرو را ساخت به آباد یيوارھاد
طرف توجه قرار ميداد و در زمان ميداشت و ارباب صنعت را  یاصحاب علم و دانش را گرام

  . علم و صنعت رواج يافت  یو
  

  : ــ رجوع شود به 
  .   یالدين مھد یدكتر مح:  ، نوشته 2ــ  و حل مناسبات تبار» تأمين ثبات« ینظريه ھاــ 
افغانستنان ص  یتوريون به نقل از تاريخ تحليل. س.، س14ما ص  یبنو و يا سرحد افغانــ 

158  .  
؛ رشد فئوداليسم و تشكيل دولت افغانھا،  4، 3 ، 2  ی، شماره ھا1380آمو، سال  یمجله ــ  

  . دوشنبه ايگور ميخايلويچ ريسنر، چاپ 
  ؛  ی، چاپ بمبئی، سلطان محمد باركزائ58 ص   یتاريخ سلطانــ  



  .  41ص  1افغانستان در پنج قرن اخير ج ــ 
  ،   553، 554ص  3حبيب السير چ کتابخانه خيام ج ــ 
   ،  159تاريخ سرجان ملکم ص ــ 
   . 353تاريخ مفصل ايران تاليف عبدّهللا رازي ص ــ 
  
  :ـ رجوع شود به 2
صادق ھدايت، انتشارات آزادمھر، چاپ بابکان ، دشير و کارنامه ارزند وھومن يسن  ـ  

    . 1384 نخست
ـ کارنامه اردشيربابکان بامتن پھلوی ، دکتر بھرام فره وشی ، انتشارات دانشگاه تھران ، 

   .  1354چاپ نخست 
، ص  1379ژول مول ، چ پنجم ، انتشارات بھزاد ،  سال : ـ شاھنامه فردوسی ، به تصحيح 

528  .  
، جلد  1376دکتر محمد معين ، مؤسسه انتشارات کبير ، تھران : نگ فارسی ، مؤلف ـ فرھ3

 .  701پنجم ، ص 
   

مشھورترين بنايی است که پادشاھان ساسانی در مشرق تيسفون عراق » طاق کسری « ـ  4
از کاخ  یزده شده و قسمت یضيآن به شکل ب سقف. ساخته اند » اسپانبر « واقع در محله 

بوده  یدارد، ديوارگز ارتفاع  28يا  29اين بنا که متوجه بشرق است و  ینما .  است ديسف
کوچک مرتب بچھار  یبرجسته و طاقھا یبسيارو ستونھا یپنجره لکن طاقنماھا یاست ب

بنايی اين اثرشگرف را بعضی منسوب به . داشته است »  یدھليز«  یطبقه و ديوار
  . ميدانند ) مي4دی  550( ر سالھای شاھنشاه شاپوريکم وبرخی به انوشيروان د

   .در اين قصر بود و از اين جا امور کشور را تمشيت ميدادساسانی بارگاه با شکوه شاھنشاه 
رشيد : آرتورکريستن سن ، ترجمه : ايران درزمان ساسانيان ، مؤلف : رجوع شود به  

  . 272،  270،  174ياسمی ، چاپ دوم ، صص 
 
، جلد  1376دکتر محمد معين ، مؤسسه انتشارات کبير ، تھران : ف رھنگ فارسی ، مؤلـ ف 5

  .  703،  702پنجم ، 
، جلد  1376دکتر محمد معين ، مؤسسه انتشارات کبير ، تھران : رھنگ فارسی ، مؤلف فـ  6

  . 703،  702پنجم ،
ه واقع شد هيترک نيشھر در استان مارد نيا.است هيدر جنوب ترک یميقد یشھر نيبينصـ  7

    .بوده است زين نيبيمکان نبرد نص نطوريشھر ھم نيا.است
قرار  هيترک اورفه یاست که اکنون در استان شانل رودان  انيکھن در م اريبس یحران شھرـ  8

  .دارد
آنھا نامدار  نيو د نيبه عنوان مرکز عمده صابئ ژهيبود و به و غمبريپ ميمنزل ابراھ حران
  . است

از آن  یاست که در دوران اس4م یه سبب ف4سفه و دانشمندانشھر ب نيا یشھرت جاودان
    .است یآنھا ثابت بن قره و فرزندان و نوادگان او و بتان نيبرخاستند که از نامدارتر

  . حران:  سرواژه،   ني، غ4محس مصاحب ،یفارس رةالمعارفيدا: رجوع شود به 
،  ترجمٔه محمود عرفان،   نجلستر: مؤلف . یخ4فت شرق یھا نيسرزم یخيتار یايجغراف

    . 111، ص  1367 ،یو فرھنگ ی، شرکت انتشارات علم چاپ سوم
از آغاز  ميقد رانيا خيتار,  حسن پيرنيا : مؤلف ،   باستان رانيا خيتار: ـ  رجوع شود به  9

 ,Herrmann. انيدر ساسان رانيا یاسيس خيتار.. آ.یج.ليبو.  انيتا انقراض ساسان
Georgina. 1977  ,  



، جلد  1376دکتر محمد معين ، مؤسسه انتشارات کبير ، تھران : رھنگ فارسی ، مؤلف ف
   .  117پنجم ، ص 

فخرالدين محمد تقی فخرداعی : سرپرسی سايکس ، ترجمه : ـ تاريخ ايران ، تأليف  10
  . 541ـ  540، نوبت چاپ پنجم ، جلد اول ، ص  1370گي4نی ، سال 

  
فخرالدين محمد تقی فخرداعی : سرپرسی سايکس ، ترجمه : تأليف تاريخ ايران ، ـ  11

  . 541ـ  540، نوبت چاپ پنجم ، جلد اول ، ص  1370گي4نی ، سال 
  

  : جھت معلومات بيشتر رجوع شود به آثارزير 
   . 82و 81ص  ، چ مشکور ،  یطبر ريوشتٔه محمد بن جرن ، ترجمه تاريخ طبريــ 
  .   32ص ،   1318، سال  بھار یمحمدتق،  مجمل التواريخ والقصص ــ 
  .  134 و  11ص  1سبک شناسي ج ــ 
   .  2565ص  3ايران باستان ج ــ 
  .  104اروپا ص  یچ عکس ،  تاريخ گزيدهــ 
  .  2531تا  2529ص  3ايران باستان ج ــ 
   .  106ص ،   2چ ، ايران در زمان ساسانيان کريستنسن ــ 
  .   222ص ،  1ج ، چ خيام ، و حبيب السير   .ی قاموس اnع4م ترکــ 
  .   813ص ،  2ج ، چ ليدن ،  یتاريخ طبرــ 
  .  201ص ، تاريخ سيستان ــ 
  .   318 -  291صص  ،  ايران تاليف گيرشمن ترجمه دکتر معينــ 

 ، نهيپاز:  ، تھران چاپ دوم،  وشي، دار اکبرزاده ،  یپھلو یھا بهيکت: ـ رجوع شود به  12
   .   1385  سال

  .     1384،  ققنوس:  تھران،  فر ثاقب یترجمٔه مرتض،  تورج ، يیايدر،  یساسان یشاھنشاھــ 
، جلد  1376دکتر محمد معين ، مؤسسه انتشارات کبير ، تھران : رھنگ فارسی ، مؤلف فــ 

   .    853ـ  852ص  ،  5، ج پنجم 
  

   ) famous.mihanblog.com: (شده ازاين آدرس ـ تصوير بر گرفته  13
  

محمد معين ، انتشارات علمی : گيرشمن ، ترجمه .ر:  ـ  ايران از آغاز تا اس4م ، مؤلف  14
  : جھت معلومات بيشتر رجوع شود .  1364و فرھنگی ، 

   . 1386، ، انتشارات سنبله و روم، مشھد رانيا یفاتح جنگھااول ، شاپور  رج،يا ، نيرامتــ 
  .7، ص   1384 ، ی گ ت س ب م ور اول ، ھ اپ ش ، انيو پ ، ی يا اب بــ 
  

محمد تقی فخر داعی ، ج اول ، : سرپرسی سايکس ، ترجمه : ـ  تاريخ ايران ،  تأليف  15
  .  561ـ  560پنجم ، ص : دنيای کتاب  ، نوبت چاپ : ناشر 

ات دکتر محمد معين ، مؤسسه انتشار: فرھنگ فارسی ، مؤلف : و ھمچنان رجوع شود به 
  . 855ـ  854، جلد پنجم ، ص  1376کبير ، تھران 

  
. می باشند َسکاھا آنرا بنيان نھاده بود  از نژاد » کنشکای بزرگ « ـ سلسله کوشان که  16
آنان از  یکه محل زندگ .نام قوم ايست مختلط که عنصرآريايی در آن غالب بود » سکاھا « 

آرال، از خاور به  اچهيخزر و در یاياز جنوب به در ،یبريجنوب س یھا شمال به دشت
جنگجو بودند و گھگاه به  یسکاھا مردمان. ديرس یو از باختر تا رود دانوب م نيترکستان چ

  بودند که  يینژاد ھند و اروپا  یھا سکاھا از شاخه. بردند یم ورشيخود  هيھمسا یھا نيسرزم



ھرودوت، بقراط،  یھا در نوشته.ندکرد یم  يیخودنما آريانای بزرگ    ميقد  خيدر تار  ھمواره
  .است در مورد سکاھا داده شده  یاط4عات وسيارسطو، استرابون، و بطلم

  
 ميو ن کي رامونيآن پ تيو جمع. است هيترک یاز شھرھا یکي» اديآمِ «   اي اربکريدـ  17

  . است  734آن  یو شمار روستاھا  13استان  نيا یھا شمار شھرستان. نفر است ونيليم
 یخيتار یبرج و بارو یداراو  است هيترک نيشھر کردنش نيگترربز)  اديآم(اربکرير دشھ

  .است یروم شرق یاست که مربوط به دوره امپراتور یاستوار
  

چاپ  ، نشر ققنوس فر، ثاقب یمرتض ، برگردان يیايتورج در ، یساسان یشاھنشاھ ـ  18
   . 1383  کم،ي

  .1378،  ، چاپ نھم کتاب یايدن : تھران ا،يرنيپ  حسنميرزا  ،  ايران باستانــ 
  

 یفرمانروا نياو بزرگتر. است انيپادشاه خدا ،باستان  وناني یھا زئوس  در اسطورهـ  19
حکفرما او  نيبا بودن بزرگتر. ، بود که در آنجا بنا شده بودند یانيکوه المپ و معبد تمام خدا

و  انيخدا یمسئله او را رھبر روحان نيو ا نمود، یم نييرا تع تيقانون، عدالت و معنو
  . ھا نمود انسان

 یوناني ليآسمان و ھوا از طرف قبا ی، و در اصل به عنوان خدا ھا بود آسمان یزئوس خدا
  .شد یپرستش م

  
  .  زاده یھانيک روانينوشته دکتر نوش" روز نيدر ا رانيا خيتار" تيسا: ـ رجوع شود به  20
  

    .  2135ص  ، 6جلد ,   1376چاپ يازدھم ,  معين دکتر محمد,  یفرھنگ فارسـ  21
  

 نشر ، کميفر،چاپ   ثاقب یمرتض ، برگردانيیايتورج در ی ، ساسان یشاھنشاھـ    22
  . 57ص   ،  1383چاپ  ققنوس،

  2و1، جلد )بھرام گور یپرماجرا یزندگ(عشق و حماسه سلطانــ 
  بھرامنامه کر،يھفت پ ،یگنجو ینظامــ 
   ھخدا، لغت نامهاکبر د یعلــ 
  

، به ) .  وربھرام گ یدرباره پادشاھ(  بزرگ یفردوس شاھنامه :  از گفتارشده برگفته  ـ 23
  . 610ـ  596، انتشارات بھزاد ـ تھران ،  ص  1379تصحيح ژول مول ، چاپ پنجم 

   
تا  662،   ص 1366تھرانـ كليات خمسه ی نظامی، چاپ چھارم، انتشارات امير كبير،  24

664  .  
  

   .   . ق . ھـ 1382سال     saeed.persianblog.com/ - 54kـ  25
  

نفيس که  یاز جمله کتابھا  -غرر اخبار ملوک الفرس و سيرھم : شود به اثر رجوع  ـ  26
به . م  1900و شرح احوال آنان است و در سنه آريانای بزرگ مربوط به تاريخ س4طين 

 یاين کتاب بنابر تحقيقات. پاريس به طبع رسيده است در  »   زوتنبرگ« : ح و ترجمه يتصح
و  هبه رشته تحرير درآمد. ق. ' ه 412و  408که ناشر و مترجم فرانسه آن کرده بين سنوات 
متعلق به کتابخانه ابراھيم  یبوده است که يک ینسخ موجود از آن منحصر به سه نسخه قديم

  .  پاريس است یانه ملپاشا در قسطنطنيه و دو نسخه ديگر در ضبط کتابخ



فخرالدين محمد تقی فخرداعی گي4نی : سرپرسی سايکس ، ترجمه : تاريخ ايران ، تأليف  و ـ 
  .  594، نوبت چاپ پنجم ، جلد اول ، ص   1370، سال 

  
  : رجوع شود به صفحات ـ  27

shahnameh.recent.ir/default.aspx?item=494 - 8k و  
www.mehrargham.com/dorjonline/Shahnameh/part

poem49.html - 22k و  
        - 16k - گور _بھرام /fa.wikipedia.org/wikiـ 
  

، انتشارات بھزاد ـ تھران ،   1379ـ شاھنامه فردوسی ، به تصحيح ژول مول ، چاپ پنجم  28
  . 610ـ  596ص 

  
   ) farshidh.blogfa.com: (ـ برگرفته شده از سايت   29
 ققنوس، نشر ، کميفر،چاپ   ثاقب یمرتض ، برگردانيیايتورج در ،  یساسان یشاھنشاھــ 

  و ،  1383چاپ 
بيروت  علی فرزند حسين ، نشر یمسعود: مؤلف )   ومعاون الجوھر مروج الذھب( : کتابــ 

  . مي4دی  1985، چاپ بيست و ششم ، انتشارات سال 
جلد و مرجع  16 یدارا یبرط خيتار(ی محمد بن جرير طبر: مؤلف ـ  یطبر خيکتاب تارــ 

   ) ... است یتا اول سده چھارم ھجر رانيا خيعمده تار
و پادشاھان  امبرانيرا از زمان خلقت شروع کرده و سپس به نقل داستان پ خيتار نيا یطبر

و از  پردازد، یم یپادشاھان ساسان خيبه نقل تار یکتاب طبر یدر بخش بعد. پردازد یم یميقد
 خيپس از شروع تار عيکتاب وقا نيدر ا. پردازد یم، محمد  اس4م امبريپ یآنجا به نقل زندگ

 یشمس یھجر 293شده و تا سال  ميسال تنظ بيبه ترت) نهيمقارن با ھجرت به مد( یاس4م
   .رديگ یرا در بر م

  
فخرالدين محمد تقی فخرداعی : سرپرسی سايکس ، ترجمه : تاريخ ايران ، تأليف  ـ 30

    .  595، نوبت چاپ پنجم ، جلد اول ، ص  1370گي4نی ، سال 
  

فخرالدين محمد تقی فخرداعی : سرپرسی سايکس ، ترجمه : تاريخ ايران ، تأليف ـ  31
  .  617، نوبت چاپ پنجم ، جلد اول ،ص   1370گي4نی ، سال 

  
  ، انتشارات بھزاد ـ تھران ، 1379شاھنامه فردوسی ، به تصحيح ژول مول ، چاپ پنجم ـ  32

  .  622ص 
  

 یرانيا یمسکون ريغ یھا رهياز جز، ومکانی است در جنوب ترکيه امروزی » دارا « ـ   33
 یمسکون ريغ رهيجز نيا. قرار دارد یدر دھانٔه خور موس رهيجز نيا. فارس است جيدر خل

     . است يیايدر یپرستوھا یگذار محل تخم
  

  .روزی مکانی است در جنوی گرجستان ام» n زيکا « ـ  34
  

  . 191، ص  5 جلد,   1376چاپ يازدھم ,  معيندکتر محمد ,  یفرھنگ فارسـ  35
  



 ی علی فرزند حسين ، نشرمسعود: مؤلف )   ومعاون الجوھر مروج الذھب( :  کتابـ  36
وھمچنان جھت معلومات . مي4دی  1985بيروت ، چاپ بيست و ششم ، انتشارات سال 

  :  ود بيشتربه منابع زير  مراجعه ش
   . 1385 ، نهيپازانتشارات :  تھران ،  وشي، دار اکبرزاده،  یپھلو یھا بهيکتــ 
 تھران نه،يانتشارات پاز ، چاپ اول ، وشيدار ، اکبرزاده،  یاشکان یپھلو یھا بهيکت ــ 

1382  
تھران  انتشارات سخن، چاپ دوم، ، احمد ،یاز اس4م، تفضل شيپ رانيا اتيادب خيتارــ 

1377 .  
 تھران ، ابيانتشارات افراس ،چاپ اول، ، ترايم ، یباستان مھرآباد رانيکامل ا خيتارــ 

1380 .  
دوم  شيرايو ، یاصفھان یدکتر نزھت صفا :  گئو، ،ترجمه گرن، دنيو، او  ماتيو تعل یمانــ 

  . 1376تھران  نشر مرکز، ، چاپ اول
 ،  يیرفخرايم ديمھش:  ترجمه ،  لين ديويد ،یمکنز" مؤلف  ،  یفرھنگ کوچک زبان پھلوــ 

  . 1379  ،یو مطالعات فرھنگ یپژوھشگاه علوم انسان:  تھران
  

: ی به عرب که رود یجھان به شمار م یايدر نيپانزدھممساحت  ثيحاز  سرخ یايدرـ  37
قرار  قايقاره آفر یعربستان و شمال شرق رهيجز شبه نيب ی است جيخلگويند ،  البحراnحمر

  . می يابد ھند ارتباط  انوسيعدن و اق جيبا خل) تنگه مندب( قيطر ازو. دارد
 یکشورھا ايدر نيا گانيھمسا. کند یوصل م ترانهيمد یايکانال سوئز در شمال آن را به در

حد فاصل  ايدر نيا. باشند یسودان، مصر و اردن م ،یوپيات ،یبوتيج من،ي ،یسعودعربستان 
       .است قايو آفر ايدو قاره آس انيم
  

   . 2332،  ص   6، جلد  1376چاپ يازدھم ,  معيندکتر محمد ,  یفرھنگ فارسـ  38
  

، انتشارات بھزاد ـ  1379شاھنامه فردوسی ، به تصحيح ژول مول ، چاپ پنجم ـ ــ  38
  . 795تھران ،  ص  

  
 سفونينبرد ت ،  تراژان به پارت  یلشکرکش ،  63ــ  58 جنگ مي4دی ،  53نبرد َحّران ـ  40

  ،  کهيسينبرد م ،  نبرد راسائنا ،   نيبينبرد نصمي4دی ،  198 سفونينبرد تمي4دی ،  165
 مي4دی  363 سفونينبرد ت،   اديمحاصره آمِ ،  نبرد ِسنجار ،  نبرد اِِدسا  ،   سوسينبرد بربل

،  ی مي4د 591ـ  572 جنگ ، یجنگ nز ، یبريجنگ ا ،   یجنگ آناستاز، نبرد ساِمرا ، 
 سوسينبرد ا،  محاصره خالِکدون  ،   هيمحاصره اسکندر،  ميمحاصره اورشل ،  هينبرد اَنطاک

   ...  نواينبرد ن ،   نوپوليمحاصره کنستانت ،  نبرد ساروس ،   مي4دی  622
  

  : جھت معلومات بيشتر به منابع زير 
   ، رانيا یبانک مل انتشارات ،یشوشتر ني، نوشته عباس مھر جلد سوم ، نامه رانــ  اي

 یانتشارات بانک مل ،یشوشتر نيجلد سوم، نوشته عباس مھر نامه، رانيرن ا،يآس خيتارــ 
   . 1329 تھران، ،ی، انتشارات علم فرزانه یترجمه مصطف،   رانيا

 نا،ـــــيس ابن زاده،  رکيز نيترجمه غ4محس زاک،ــــي، آلبرماله و ژول ا روم خــــيتارــ 
  .  1341تھران، 

  ، عباس اقبال، انتشارات نگاه، تھران ، ايرني، پ قبل از اس4م رانيا خيتارــ 
  



جنوب شش و نيم کيلومتری  یکياست که در نزد رودان انيم ميقد یاز شھرھا رهيحـ  41 
  .قرار گرفته بودکنونی عراق  شھر نجف 

با . بودند یان ساسانبردار پادشاھ خود فرمان زيبود که آنھا ن یملوک لخم تختيشھر پا نيا
 رهينام ح. رفت انياز م جيکاسته شد و سپس به تدر رهيح ی، از آبادان بزرگ شدن شھر کوفه

  .است ھا مهياردوگاه مرکب از خ یبه معن یآرام یا شهياز ر
عرب  یايمرکز ساز بربط به دن نيبوده و از اآريائيان  یمنطقه از مراکز مھم فرھنگ نيا

  .ديگرد یمعرف
  

، انتشارات بھزاد ـ تھران ،   1379اھنامه فردوسی ، به تصحيح ژول مول ، چاپ پنجم شـ  42
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واقع شده اتفاق  ینھاوند که در منطقٔه کوھستان یکيدر نزد آريانای بزرگ در حمله اعراب به 
است که  يیھا جنگ نيتر از مھم یکي دنديالفتوح نام آن را فتح نيجنگ نھاوند که مسلم. افتاد

 نيدر خصوص علت ا ريابن اث. است افتاده تفاقا امپراتوری آريائيان اعراب مسلمان و نيب
آريائيان بعد از آن  رايز دندينام» الفتوح فتح«فتح نھاوند را  نيمسلم: سدينو یم یگذار نام

سراسر  نيجنگ بود که مسلم نيو پس از ا ستند،يجمع شده و در برابر اعراب با نتوانستند
  .دياشفروپ یساسان یرا تصرف کردند، وامپراطورآريانای بزرگ کشور 
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 .1378،  ، چاپ نھم کتاب یايدن : تھران ا،يرنيپ  حسنميرزا  ،  ايران باستانتاريخ ــ 

  . 239 -  229صص
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