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  ي تنسر به گُشْنَسپ گذاري نامه ي تاريخ ي تازه درباره چند نكته

  
  *شهرام جليليان

  
  چكيده
ي   عقيـده   بـه . هاي گوناگوني وجود دارد     ديدگاهي تنسر     نامهگذاري    ي تاريخ   درباره
است   ي اردشير بابكان نوشته شده خود دورهي تنسر در  اي از پژوهندگان، نامه پاره

  ي آغازين تاريخ ساسـانيان       رخدادهاي دوره  طور كامل،   بههاي اين نامه،      و آگاهي 
و سـپس در    )  م 579-531(ي خسرو انوشـيروان        اما در دوره   دهند؛  را بازتاب مي  
يـن  ها و گفتارهاي تـازه بـه ا   اي آگاهي ي تنسر به عربي، پاره    ي نامه   هنگام ترجمه 

ي خـسرو     ي تنـسر در خـود دوره        ديگران عقيـده دارنـد كـه نامـه        . اند  نامه افزوده 
اي كه خـود      ها و قوانين و نهادهاي تازه       انوشيروان و براي مشروعيت دادن به آيين      

هـا و     ها و نـوآوري      تا انديشه   شده است   و پرداخته   وجود آورده بود، ساخته       وي به 
  ر اردشـير  اي كهـن و از روزگـا   شـوند، پديـده   تغييراتي كه در اين نامـه ديـده مـي        

ي يزدگـرد سـوم       هـاي دوره    ي تنسر را از سـاخته        نامه يحت. بابكان شناخته شوند  
ي ساســانيان هــم  بــراي بازســازي شاهنــشاهي نــاتوان و آشــفته) م651ـــ632(

ي  ها در خود نامه ها و اشاره اي آگاهي ي پاره در اين پژوهش، با مطالعه. اند شناخته
ي تـازه بـراي       اند، كوشش خواهد شـد كـه چنـد نكتـه            كه چندان ديده نشده   تنسر  
  . دست دهيم اردشير بابكان بهي  هتنسر به خود دوري  هگذاري نام تاريخ
، خسرو  ي تَنْسر به گُشْنَسپ     نامه،  تَنْسرساسانيان، اردشير بابكان،    : ي كليدي ها  واژه

  .انوشيروان
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  مقدمه
ي اردشير     هيربدان هيربد دوره   1، اين نامه را تنسر،    » به گشنسپ   تنسر  نامه «مقدمهگزارش    به

ي طبرسـتان     شاه و شاهزاده  « در پاسخ به گشنسپ،      ،بابكان، بنيانگذار شاهنشاهي ساسانيان   
 اسـت كـه بـا نگرانـي بـه           شدهنوشته  » و پذَشْخوارگَرْ و گيالن و ديلمان و رويان و دماوند         

نگريـست و از فرمـانبرداري او خـودداري           ي ايـران مـي      هاي پادشاه تازه    اي از فعاليت    پاره
هـاي او اشـاره      اي كه در آن به تنسر و فعاليـت          شده  ي شناخته   ترين نوشته   كهن 2.ورزيده بود 

كوشش  ي سوم هجري به     است كه در سده   ) نيتأليف دي (= » دينكَرد«د، كتاب پهلوي    نماي مي
) آذربـاد پـسر اميـد     (= و آذربـاد ايميـدان      ) رخزادآذر فرنبغ پسر ف   (= آذر فَرْنْبغْ فَرُّخْزادان    

هيربـدان  «يـا   » هيربـد « اين روحاني زردشتي را،      ، دينكرد 3.گردآوري و تدوين شده است    
، »راسـت دسـتور  «هـايي همچـون    داند، و او را با ويژگي      ي اردشير بابكان مي     دوره» هيربد

سـتايد و     مـي »  پارسـا  سردار مينوي و پرگفتار و راسـت گفتـار        «، و   »پوريوتكيش پارسا «
ي مقـدس اوسـتايي را        هاي پراكنده    متن ،ي اردشير بابكان    دهد كه تنسر به اشاره      گزارش مي 

هاي تاريخي ديگر هم به تنسر و         اي گزارش    گذشته از دينكرد، پاره    4.گردآوردي كرده است  
                                                 

تـصحيح مجتبـي      ، بـه  )1354(ي تنسر به گشنسپ،     نامه: شناسي آن، نك    سر و ريشه  تو/  تَنْسر نامي     درباره .1
تاريخ ادبيـات   ،  )1376(؛ احمد تفضّلي  35خوارزمي، ص : مينوي، با همكاري محمداسماعيل رضواني، تهران     

ــالم  ــيش از اس ــران پ ــهاي ــران   ، ب ــار، ته ــه آموزگ ــش ژال ــخن، ص: كوش ــت 228س ــيروس 1 پانوش ؛ س
سازمان ميـراث فرهنگـي كـشور،       : ، تهران تبارشناسي ساسانيان از آغاز تا هرمز دوم        منا،  )1384(زاده  نصراله
  ؛105ـ107ص

Mary Boyce, (1968), The Letter of Tansar, Roma: Istituto Italiano Peril Medio, p. 7. 
، زيـار   تيالي آل از ابتداي بنياد طبرستان تا اس     : 1جتاريخ طبرستان،   ،  )1389(ابن حسن بن اسفنديار كاتب     .2
، ي تنـسر بـه گشنـسپ        نامـه ؛  14ــ 15اساطير، ص   : تصحيح عباس اقبال، با اهتمام محمد رمضاني، تهران         به
  .48ـ49ص
نا،   بي: ، تهران ي دينكرد   گفتاري درباره ،  )1325(محمدجواد مشكور : و اهميت آن نك   » دينكرد«ي     درباره .3

زبان و ادبيات پهلوي    ،  )1383(؛ جهانگير تاواديا  128ـ141، ص تاريخ ادبيات ايران پيش از اسالم     ؛  1ـ76ص
  .49ـ90دانشگاه تهران، ص: آبادي، تهران نجم.  س ، ترجمه)فارسي ميانه(
آذرفرنبغ پـسر فرخـزاد،     : كنندگان پيشين   نامه، تدوين   ، آوانويسي، ترجمه، واژه   )1393(دينكرد چهارم :  نك .4

دينكـرد هفـتم،    ؛  33،  64علمـي، ص  : سعيد عريان، تهـران   : ظرمريم رضايي، زيرن  : آذرباد پسر اميد، پژوهش   
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 و نابودي   پارچگي پادشاهي ايرانيان   هاي او در همراهي با اردشير بابكان در راه يك           فعاليت
  1.اند الطوايف پرداخته ملوك

ي ادبيات فارسي ميانه است  هاي مجموعه نوشتهترين   تنسر به گشنسپ، يكي از مهم نامه
ي ساسـانيان     ي سازمان اجتماعي و اداري ايـران در دوره          هاي ارزشمندي درباره    كه آگاهي 

هـاي پهلـوي،       نوشـته  ي تنسر را پژوهنده و مترجم بزرگ        متن پهلوي نامه  . دهد  دست مي   به
شـايان ذكـر     2.ي دوم هجري، به زبان عربـي درآورد         ي نخست سده    عبدهللا بن مقفّع در نيمه    

 اسـفنديار، در    ابن اما   ؛اند   گم شده  آني عربي     و همچنين ترجمه  نامه تنسر   پهلوي   متن   است
 از  كتابي ديـد كـه يكـي      » ي صحافان   رسته«ي هفتم هجري در شهر خوارزم، در          آغاز سده 

 پـس از    وي . بـود   تنـسر   مقَفّع از متن پهلوي نامـه       عربي عبداهللا بن    ي    هاي آن ترجمه    رساله
اي از    پـاره  3.ي تاريخ طبرسـتان خـود آورد        ي آن به زبان فارسي، نامه را در مقدمه          ترجمه

  بـن  اي از علي  هايي به زبان عربي و گفته هايي از قرآن، نوشته    شعرهاي عربي و فارسي، آيه    
هـاي خـود      شـود، احتمـاالً همگـي از افـزوده          ي تنسر ديـده مـي       كه در نامه  ) ع(طالب    ياب

  4.اند اسفنديار بوده ابن
                                                                                                                   

آذرفرنبغ پسر فرخزاد، آذرباد پسر اميد، تصحيح متن، آوانويـسي، نگـارش            : كنندگان پيشين   ، تدوين )1389(
دتقي راشدمحـصل، تهـران         نامه و يادداشت    فارسي، واژه  پژوهـشگاه علـوم انـساني و مطالعـات         : ها از محمـ
ي تنـسر بـه       نامـه ؛  102ــ 104، ص تبارشناسي ساسانيان از آغاز تا هرمـز دوم         منا؛  257ـ258فرهنگي، ص 

  ؛6ـ7، صگشنسپ
The Letter of Tansar, pp. 5-7; Mansour Shaki, (1981), “Dēnkard Account of the History of the 
Zoroastrian Scriptures,” Archiv Orientalni 49, pp. 115, 123. 

علمي و فرهنگـي،    :  ابوالقاسم پاينده، تهران    ، ترجمه الذَهب و معادن الجوهر     مروج  ،  )1382(مسعودي:  نك .1
علمـي و فرهنگـي،     :  ابوالقاسـم پاينـده، تهـران       ، ترجمـه  التنبيه و االشراف  ،  )1365(؛ مسعودي 242، ص 1ج
؛ 114سـروش، ص  :  ابوالقاسم امـامي، تهـران      ، ترجمه 1، ج تجارب األمم ،  )1369(رازي  ؛ مسكويه 92ـ94ص

؛ 86 ص مطالعات و تحقيقات فرهنگـي،    ي    همؤسس: ، تهران تحقيقُ ماللهند من مقوله   ،  )1362( بيروني ابوريحان
دنيـاي  : گاي ليسترانج و رينولد آلن نيكلسون، تهران      : ، بسعي و اهتمام و تصحيح     فارسنامه،  )1363(بلخي  ابن

  .10ـ11، صصي تنسر به گشنسپ نامه: ؛ همچنين نك60كتاب، ص
  .45ـ46، صي تنسر به گشنسپ نامه .2
  .1ـ8، 82، صتاريخ طبرستان .3
  .46ـ47 ص، گشنسپي تنسر به نامه .4
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  ي تنسر به گشنسپ گذاري نامه تاريخ
ي دارمستتر، تـاريخِ      عقيده  به. هاي گوناگوني وجود دارد    ي تنسر ديدگاه    ي تاريخِ نامه    درباره
گردد و آنچه در ايـن نامـه بـه            دشير بابكان بازمي  ي پادشاهي ار    ي تنسر، به خود دوره      نامه

او . ي آغـازين تـاريخ ساسـانيان اسـت          ي رخـدادهاي دوره     آيد، بازتـاب دهنـده      چشم مي 
اي گفتارهاي    ي تنسر به عربي، يك ديباچه و پاره         ي نامه   گويد عبداهللا بن مقَفّع در ترجمه       مي

وبـوي زردشـتي       و براي زدودن رنگ    هتازه همچون داستاني از كليله و دمنه را به آن افزود          
ي اسالمي، گفتارهايي از تورات و انجيل را هم            براي پذيرفته شدن آن در جامعه       و اين نامه 
   1.ه استالي متن نامه گنجانيد در البه
 بازتاب يـافتن رواداري مـذهبي خـسرو         .1هايي همچون     ي كريستنسن ويژگي    عقيده  به

ي تنـسر      گـزارش نامـه    .2ي تنـسر؛      بابكان در نامه  هاي اردشير     انوشيروان و نه سختگيري   
 اشـاره بـه نـام       .3 2گزيني در شاهنشاهي ساسانيان؛     ي چگونگي تعيين وليعهد و شاه       درباره

ي   سده ي  هاي شناخته شده    نامهي تنسر با اندرز     مانندي متن نامه   ه .4تُركان و سرزمين آنها؛     
ي خسرو     سخن برزويه، پزشك دوره    ي اين نامه با     ششم ميالدي و همچنين همانندي مقدمه     

ي نگهـداري     ي تنـسر دربـاره       پافشاري مـتن نامـه     .5ي كليله و دمنه؛       انوشيروان در مقدمه  
ي نامـه بـه     اشاره.6بندي اشرافيت ايراني و پايگاه آنها؛        هاي پادشاهي و همچنين طبقه      آيين

 سـتاندن پادشـاهان     وجود چهار مرزبان كه پادشاهي را به ميراث دارند، و اشاره به خـراج             
هـاي جغرافيـايي       آگـاهي  .7ايران از جانشينان اسكندر تا عهد كسري خسرو انوشيروان، و           

دهند كه    ي شاهنشاهي ساساني و مرزهاي آن، همگي نشان مي          ي گستره   ي تنسر درباره    نامه
ي   ي خـسرو انوشـيروان و پـس از فروگـرفتن مزدكيـان و در ميانـه                  ي تنـسر در دوره      نامه
ها و     و آگاهانه براي باستاني خواندن آيين      ساخته و پرداخته شده   .  م 570 تا   557 هاي  سال

                                                 
1. James Darmesteter, (1894), “Lettre de Tansar au roi de Tabaristan,” Journal Asiatique, 
series IX 3: pp.185-250, 502-555; 

  ؛12ـ13، صي تنسر به گشنسپ نامه
The Letter of Tansar, pp. 10-11. 

گزينـي    شاه«،  )1387(جليليان،  شهرام  : ي تنسر براي گزينش وليعهد، نك       ي پيشنهادي نامه    ي شيوه    درباره .2
ي علمـي ـ    فـصلنامه : ، تـاريخ ايـران  »ي تنسر بـه گشنـسپ   گزيني در نامه فرآيند شاه: ي ساسانيان در دوره

  .89ـ115، ص1387، زمستان 5/59، ش)يد بهشتيي علوم انساني دانشگاه شه پژوهشنامه(پژوهشي 
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ي تنـسر همچـون    اند كه در خـود نامـه   ي اردشير بابكان نمايانده قوانين آن، نامه را از دوره     
ي ساسـانيان و نمـاد خردمنـدي و      هـاي شـهرياري در دوره       ي نهادها و آيين     بنيانگذار همه 

 هي تنسر را پذيرفت     ي نامه    مينوي هم ديدگاه كريستنسن درباره     1.استفرزانگي شناخته شده    
ي پادشـاهي خـسرو انوشـيروان و پـس از كـشتار مـزدك و                  و تاريخِ نوشتن نامه را دوره     

ي تنـسر را از    همزمان با كريستنسن، يـوزف مـاركوارت هـم نامـه       2.ه است مزدكيان شناخت 
ي تنـسر      كه اگرچـه در نامـه      هيادآور شد او  . ي خسرو انوشيروان انگاشت     هاي دوره   ساخته

روزگار با اردشير بابكان، مردي به نام قـابوس، پادشـاه كرمـان بـود و                 شود هم   گزارش مي 
ند كـه پادشـاه      هـست   هاي تاريخي گواه    سپس خود فرمانبردار اردشير شد، اما ديگر گزارش       

ي ماركوارت،  و، به عقيدهر ازاين. كرمان در اين دوره، يكي از پارتيان به نام بالش بوده است
قابوس برادر اين پادشـاه  / ي خسرو انوشيروان، نام كاووس ي تنسر در دوره ي نامه   نويسنده

  3. نهاده است،ي اردشير بابكان را به جاي نام بالش، پادشاه كرمان در دوره
. داند  ي پادشاهي يزدگرد سوم مي      را از آغاز دوره   » عهد اردشير «گريگناسچي كه تاريخِ    

ي تنسر    ديگر، نتيجه گرفته است كه نامه      با هم » عهد اردشير «ي تنسر و      هاي نامه   ز همانندي ا
ــس از   ــد پ ــم باي ــا  .  م632ه ــدن آنه ــته ش ــدف از نوش ــد، و ه ــده باش ــته ش  دادن ،نوش

هـاي    ي جنگ   هايي براي بازسازي شاهنشاهي ساسانيان بوده است كه در نتيجه           دستورالعمل
ي نخـست     ي پيگولوسكايا هم، اين نامه در نيمـه         عقيده  به 4.دخانگي ناتوان و آشفته شده بو     

                                                 
 مجتبي مينـوي،     ، ترجمه ي شاهنشاهي ساسانيان    وضع ملّت و دولت و دربار در دوره       ،  )1374(كريستنسن .1

ايـران در زمـان     ،  )1374(كريستنـسن ؛  165ــ 166صپژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگـي،        : تهران
  .105ـ106دنياي كتاب، ص:  رشيد ياسمي، تهران ، ترجمهساسانيان

  .13ـ21 ص، گشنسپي تنسر به نامه .2
ي شاهنـشاهي     وضع ملّت و دولـت و دربـار در دوره         ؛  105ـ106، ص ايران در زمان ساسانيان   :  به نقل از   .3

  ؛165ـ168، صصساسانيان
The Letter of Tansar, p. 11. 

، 1348،  9ــ 10، ش 12، س راهنمـاي كتـاب   ،  »ي تنـسر    ي انگليسي نامه    ترجمه«عليرضا شاپورشهبازي،    .4
ـ   ترجمه،  سقوط ساسانيان ي    ايران در آستانه  ،  )1389(كولسنيكف. اي. آ؛  573ـ574ص درفيق يحيـايي،    محم

  ؛33كندوكاو، ص: تهران
The Letter of Tansar, pp. 22-23, n. 3. 
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هـا و     ي خسرو انوشيروان و براي قانوني نماياندن و درستي نـوآوري            ي ششم در دوره     سده
هـا و     هـا و نـوآوري      اي كه او به وجود آورده بود، نوشته شده است تا انديشه             نهادهاي تازه 

اي كهنه و از روزگار اردشير بابكـان شـناخته            دهشوند، پدي   تغييراتي كه در اين نامه ديده مي      
   1.شود

ي اردشير    ي تنسر را به دوره      با اين همه، مري بويس همداستان با دارمستتر، تاريخِ نامه         
اي  ي تنـسر را نوشـته   هايي پذيرفتني به آنهايي كه نامـه  گرداند و با دادن پاسخ      بابكان بازمي 

ي تنـسر در   گيـرد كـه نامـه      اند، نتيجـه مـي      ندهي خسرو انوشيروان خوا     ساختگي و از دوره   
ويـژه در     هاي گونـاگون، بـه       اما در زمان   ؛ي پادشاهي اردشير بابكان نوشته شده است        دوره
اي گفتارها  ي پادشاهي خسرو انوشيروان و پس از آن، تغييراتي در آن راه يافته و پاره                دوره

ي متن نامـه از       مقَفّع در ترجمه    ي ابن ها  بويس با اشاره به دستكاري    . به آن افزوده شده است    
ي آن از عربـي بـه فارسـي،       اسـفنديار در ترجمـه      هاي ابـن    فارسي ميانه به عربي، و افزوده     

ي تنـسر زدوده شـوند،        هاي ساختگي از متن نامه      ها و شاخ و برگ      گويد اگر اين افزوده     مي
. نوشـته شـده باشـد   ي سـوم مـيالدي    ي نخست سده اي خواهيم داشت كه بايد در نيمه    نامه

را در پيوند با اين واقعيت ديده       » عهد اردشير «ي تنسر با      هاي نامه  همچنين بويس همانندي  
  بعدها بخـصوص     سپس شده است، ي اردشير بابكان نوشته       است كه اين دو متن را در دوره       

  2.اند هايي شده ها و افزودگي ي خسرو انوشيروان و پس از آن، دچار كاستي دوره
ي ساختگي يا واقعي بودن       هاي منطقيِ بويس، هنوز پژوهندگان درباره       د استدالل با وجو 

ي تنـسر     داستان نيستند و همچنان اين ديـدگاه كـه نامـه           گذاري آن هم    ي تنسر و تاريخ     نامه
در ايـن جـستار بـا پـذيرش         . ي خسرو انوشيروان اسـت، هـواداراني دارد         وپرداخته  ساخته
ها در خود     ها و اشاره   اي آگاهي   الي پاره   م داشت از البه   گذاري بويس، كوشش خواهي     تاريخ

                                                 
: اهللا رضـا، تهـران       عنايـت   ، شهرهاي ايران در روزگار پارتيان و ساسـانيان، ترجمـه          )1377(پيگولوسكايا .1

ن ايران ساساني،   ، تمد )1372( لوكونين والديمير گريگورويچ : ك همچنين ن  ؛166ـ170صعلمي و فرهنگي،    
سـقوط  ي   يـران در آسـتانه    ا؛  21ــ 22،  133ــ 134ص علمـي و فرهنگـي،    : اهللا رضـا، تهـران     عنايت  هترجم

  .32ـ37صساسانيان، 
2. The Letter of Tansar, pp. 15-22. 
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ي اردشير  گذاري اين نامه به دوره    ي تازه براي درستي تاريخ      ي تنسر، چند نكته و نشانه       نامه
  :اند گذاري چنين هاي ما براي اين تاريخ استدالل. بابكان بيابيم

گشنـسپ و  ود ، وجـود خـ   گشنـسپ ي تنـسر بـه      نخستين گواه واقعـي بـودن نامـه       . 1
اش به    در نامه گشنسپ  . نگاري او با تنسر است كه در نگاه نخست چندان اهميتي ندارد             نامه

اي برخوردار بوده و پـدرش        تنسر نوشته بود كه وي در چشمِ پدرِ گشنسپ از جايگاه ويژه           
كرده و پـس از مـرگ پـدرش هـم، تنـسر               انديشي مي    هميشه با تنسر هم    ،در كارهاي خود  

تنسر در پاسخ خود به گشنسپ، پدرش را . ترين همراه فرزندان او بوده است يكهمواره نزد
درنگ فرمانبردار اردشـير     شود كه اگر او اكنون زنده بود، بي         ستايد و يادآور مي     به نيكي مي  

خواهد كه همانند قابوس پادشاه كرمان كه خود تاج و            آنگاه تنسر از گشنسپ مي    . گشت  مي
آيد و فرمانبردار اردشـير شـود   » درگاه شهنشاه«ارده بود، او هم به    تخت را به اردشير واگذ    

ي خود به تنسر يادآور        در نامه  گشنسپگويا   همچنين   1.نگردد» به غضب شهنشاه مبتال   «تا  
بـا اردشـير بـه نبـرد خواهنـد          » طبرستان و فرشـواذگر   «دستان خود در     شده بود كه با هم    
اما آنچه ياد كردي از احـوال خـويش و          « بود كه    رو تنسر به او پاسخ داده       پرداخت و ازاين  

جماعتي كه با تو به طبرستان و فَرشْواذْگَراند، بداند كه تو يكي مردي از مردمان دنيا، همان                 
كه در     پذيرفتن اين  2».ي دنيا كسي برنيايد     تواني كرد كه ديگران كنند، اگر خَالف كني با همه         

را از هيچ ساخته باشند و      » گشنسپ«و  » تنسر«م  ي خسرو انوشيروان و آگاهانه دو نا        دوره
. آنگاه در چارچوب يك نامه، چنين گفتگويي را از زبان آنها بيان كنند، بسيار دشوار اسـت   

تواند بـيش از ديگـر دشـمنان اردشـير بـا او               نميگشنسپ  تنسر به اين معناست كه      هشدار  
ي  كـه بـا دوره    نـسر، بـيش از ايـن      ي ت   اين تكّه از نامه   . بجنگد و ناچار بايد فرمانبردار شود     

هاي اردشـير   هاي آغازين خيزش ساسانيان و جنگ خسرو انوشيروان سازگار باشد، با سال 
از سـوي   . با پادشاهان محلّي و شايد همپيماني آنها براي رويـارويي بـا او همخـواني دارد               

و انوشـيروان   ي خسر   ي تنسر براي دوره     ديگر، هيچگونه ارزش تبليغاتي در اين تكّه از نامه        
ي او ساخته شده است، چرا بايد در          شود، و روشن نيست كه اگر اين نامه در دوره           ديده نمي 

                                                 
  .50ـ55، صي تنسر به گشنسپ نامه؛ 15ـ18صتاريخ طبرستان،  .1
  .92، صي تنسر به گشنسپ نامه؛ 38صتاريخ طبرستان،  .2
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 دستان او در طبرستان و پذشخوارگر براي جنـگ         و هم گشنسپ  داستاني   آن به دروغ به هم    
 ، در آخرين نبرد اردوان و اردشير،ي اردشير بابكان   كارنامهگزارش    با اردشير اشاره شود؟ به    

سـپاه و   ) طبرسـتان (= كُسته، چون از ري، دماوند، ديلمان و پتـشخوارگر            اردوان از كُسته  «
هـاي    گـزارش تنـسر، در هنگـام جنـگ          به 1»...خواست) آذوقه و خوراك اسبان   (= آخور  

ي طبرسـتان، پذشـخوارگر، گـيالن،         شـاه و شـاهزاده    «گشنـسپ   اردشير بابكان با پارتيان،     
فرمانرواي كوههاي دماوند «كند  كه مسعودي اشاره مي و يا چنان 2،»ديلمان، رويان و دماوند

ي جغرافيـايي اسـت كـه      و اين همان گستره 3بوده است » و ري و طبرستان و ديلم و گيالن       
رو بايـد     ازايـن » .سـپاه و آخـور خواسـت      «در نبرد سخت خود با اردشير از آنهـا          اردوان  

 بـود، و اگـر چنـين باشـد، آنگـاه             كمك خواسـته   گشنسپراستي از     اردوان به انگاشت كه   
قدرتر و بـا مرتبـه، جشْنَـسف شـاه            بگُذَشت از اردوان، در آن عهد عظيم      «ي تنسر كه      اشاره

هـاي بنيانگـذار شاهنـشاهي     اي از كـرده  و او با نگراني به پـاره » برْشْوارگَر و طبرستان بود   
يخـت ديگـري بـه خـود         ر 4ورزيد،  برداري خودداري مي   نگريست و از فرمان     ساسانيان مي 

گشنـسپ، در آوردگـاه      كمكـيِ » سـپاه و آخـور    « آيـا اردوان پـيش از رسـيدن          .گيرد  مي
 خواسـت بـا     هرمزدگان كشته شده بود و اردشير پس از جنگ بزرگ خود با او چون نمـي               

نگاري و ميانجيگري تنـسر، او        اي شود، كوشيده است با نامه       گشنسپ هم درگير جنگ تازه    
كـه اجـداد جشنـسف از نايبـان           به حكْم آن  «گويد     سازد؟ خود تنسر مي    را فرمانبردار خود  

اسكندر بقهر و غلبه زمين برْشْوارگَر بازستَده بودند، و بر سنَّت و هواي ملُوك پارس تَـولّي                 
كوشـيد تـا    و با بردباري مي» كرد، و لشكر به واليت او نفرستاد كرده، اردشير با او مدارا مي   

چون ملك طبرستان جشنـسف را روشـن شـد كـه از طاعـت و                « آنگاه   جنگي رخ ندهد،  
و بـا   » ي اردشير بـن پاپـك تنـسر         متابعت چاره نخواهد بود، نامه نبشت پيش هربد هرابده        

                                                 
 بهـرام    ترجمـه نامـه،      فارسـي و واژه     با متن پهلوي، آوانويسي، ترجمـه     ،  )1378(ي اردشير بابكان    كارنامه .1

  .47ـ49 صانشگاه تهران،د: وشي، تهران فره
  .48ـ49، صي تنسر به گشنسپ نامه؛ 15، صطبرستانتاريخ  .2
  .92ـ94، صالتنبيه و االشراف .3
  .48ـ49، صي تنسر به گشنسپ نامه؛ 14ـ15صتاريخ طبرستان،  .4
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هـا    ي اين نشانه     همه 1.هاي خود از كارهاي اردشير ديدگاه تنسر را جويا شد           يادكرد نگراني 
پادشـاه  گشنسپ  اي پارتي به نام       راستي شاهزاده    اردشير، به  د كه در آغازِ خيزشِ     هستن  گواه
هاي جنوبي درياي مازندران بوده و همچون بسياري ديگر از پادشاهان محلّـي ايـران                 كرانه
يم كـه اردشـير      هـست  از ديگر منابع تاريخي هم آگـاه      . خواست فرمانبردار اردشير شود     نمي
رو   ايـن   از 2:تنوشـته اسـ     هـايي مـي     ود نامـه  وردان خ آ  گاه به اين پادشاهان محلّي و هم       گه
  .انگيز باشد با يكديگر نبايد چندان شگفتگشنسپ نگاري تنسر و  نامه

» احكّـام شاهنـشاه   «ي    ي تنسر، در پاسخ به سؤال گشنسپ دربـاره          يك تكّه از نامه   . 2
مـا  انـد، ا    اي از آنها درست بوده      اش به تنسر پذيرفته بود پاره       در نامه گشنسپ  است كه خود    

حقّ اولينان طلبد، بترك سنّت شايد گفت، و اگر بدنيا راسـت            «يادآور شده بود اگر اردشير      
» ديـن «بـا   » احكّام شاهنشاه «ي او     عقيده  گويد اگر به    تنسر مي » .باشد، به دين درست نَبود    

دوازده هـزار   «را كـه روي     ) اوسـتا (= »كتاب دين «خوانند، بايد آگاه باشد كه اسكندر        ناهم
در دلهـا مانـده   «سـوم از آن   نوشته شده بود، در اصطخر سوزاند و تنها يـك       » )گاو(ست  پو
قصص و «نابود شده بود، و حتي اين » شرايع و احكّام«بود و » قصص و احاديث «كه  » بود

كوشش كند  » احياء دين «رو، اردشير ناچار بود در        ازاين. هم فراموش شده بودند   » احاديث
ي   دربـاره گشنـسپ    پاسخ تنسر به     3».كه براي اين كار قيام نمود      «و او يگانه شهرياري بود    

                                                 
  .48ـ49، صي تنسر به گشنسپ نامه؛ 14ـ15صتاريخ طبرستان،  .1
، 2بنيــاد فرهنــگ ايــران، ج : ابوالقاســم پاينــده، تهــران ، ترجمــهتــاريخ طبــري، )1352(طبــري: نــك .2

ـ    ، به تصحيح محمـدتقي بهـار، بـه        تاريخ بلعمي ،  )1385(بلعميابوعلي  ؛  583ـ585ص دپروين كوشـش محم
 جعفـر    ، ترجمه تاريخ پيامبران و شاهان   ،  )1346(ي اصفهاني   حمزه؛ حسن بن    615ص،  زوار: گنابادي، تهران 

پارسـي  : هـن ي ك هشاهنام، )1372(، مرغني لبيثعا؛ حسين بن محمد     44صبنياد فرهنگ ايران،    : شعار، تهران 
ـ    ، ترجمه تاريخ غرر السير   ؛ 277ــ 278،  280صدانـشگاه فردوسـي مـشهد،        :د روحـاني، مـشهد     سيد محم

، 3بنيـاد فرهنـگ ايـران، ج      :  محمدرضـا شـفيعي كـدكني، تهـران          ترجمه آفرينش و تاريخ،  ،  )1349(مقدسي
 .135ص

شـدن اوسـتا      ي نوشته   همچنين درباره . 55ـ57، ص ر به گشنسپ  ي تنس   نامه؛  18ـ19صتاريخ طبرستان،    .3
، تـاريخ ادبيـات ايـران پـيش از اسـالم          : دست اسكندر نـك     روي دوازده هزار پوست گاو و سوزاندن آن به        

؛ گئـو   39ــ 42صهـاي فرهنگـي،       پـژوهش  دفتر: تهران ،اوستا،  )1380(دتقي راشدمحصل حم؛ م 65ـ72ص
 ؛342ـ360صآگاهان ايده، :  منوچهر فرهنگ، تهران رجمه، تهاي ايران دين، )1377(گرن ويدن
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زردشتي، تنها  » احياء دينِ «و كوشش اردشير براي     » دين«با  » احكّام شاهنشاه «خواني   ناهم
هاي اردشير براي رسميت بخـشيدن بـه ديـن           تواند بازتاب واقعي سياست ديني و برنامه        مي

ي تنسر هـم آشـكارا         از نامه  اي   در تكّه  ،رو  اين  از .ي، همچون دين ملّي ايرانيان باشد     زردشت
انگـارد،    كه بويس مي    شايد چنان . ي اردشير را پيش چشم داريم       يك گزارش واقعي از دوره    

بـراي  ديـن زردشـتي،     » شـرايع و احكّـام    «ي نـابودي      آميز تنسر درباره    اين گزارشِ مبالغه  
هـاي    ها و كوشش    ي برنامه   أييد همه هاي ديني اردشير و ت      بخشيدن اهميتي دوچندان به كرده    

ي اردشـير بـراي رهـايي از چنـگ             پس گويا برنامه   1.او در احياء دين زردشتي بوده باشد      
رواج آلوده شده بودند و كوشش براي         ها و قوانين زردشتيِ كهن كه از ديدگاه او بدعت           سنّت
گذاري در دين خوانده      تاي از زردشتيان، بدع     ها و قوانين زردشتيِ تازه، از سوي پاره         سنّت

  .شده بود
هاي شهنشاه و اسرافي كه در سـفك دمـاء ميفرمايـد در               عقوبت«گشنسپ  در چشم   . 3

ي تنسر،    عقيده  ، بزرگ آمده بود، اما به     »سازند  حقَّ كساني كه بخالف رأي و امر او كاري مي         
تنـسر در  . تها بـوده اسـ   ي آن خونريزي مردم گناهكار شده بودند و اردشير ناگزير از همه       

چون برين روزگار طَمـع ظـاهر شـد         «گويد    ي آن روزگار مي     هاي جامعه   توصيف آشفتگي 
ترِ به ما دشمن شد، و آنكه تَبعِ ما بود متبوعي در سر گرفت، و                ادب از ما برخاست، نزديك    

آنكه خادم بود مخدومي، عامه، همچون ديو كه از بند بگـشايند، كارهـا فروگذاشـتند و بـه          
رها به دزدي و فتنه و عياري و شُغلهاي بد پراگنده شده، تا بدان رسـيد كـه بنـدگان بـر           شه

 آنچه شهنشاه فرمـود، «رو،   ازاين».ند و زنان بر شوهران فرمانفرماي  ا  خداوندگاران دلير شده  
از مشغول گردانيدن مردمان به كارهاي خويش، و بازداشتن از كارهاي ديگران، قَوام عالم و 

چنين قوم، افـراط بـه        در عذاب و سفْك دماء      «بوده است و اگر اردشير      » ر عالميان نظام كا 
ي  عقيـده   بـه ».دانـيم و صـالح   جائي رساند كه منتهاي آن پديد نبود، ما آن را زندگاني مـي   

تـر    محكـم «اردشـير   با اين كارهـا و كوشـش        » ملك و دين  «هاي    ها و شالوده    تنسر، ستون 
اعضاء هر يـك بـا مركـز خـود          «تا  » عقوبت بيشتر كند  « اردشير    اگر يو حت » خواهد شد، 

بايد بـيش از پـيش او را سـتود          » جملگي اهل ممالك به كار خود شروع كنند،       «و  » روند،
                                                                                                                   
H. W. Bailey, (1943), Zoroastrian Problems in the Ninth-Century Books, Oxford, p. 149ff; 
“The Dēnkard Account of the History of the Zoroastrian scriptures,” pp. 114-125. 
1. The Letter of Tansar, p. 37, n. 2. 
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اراجيف كنـد، و ازان       دلِ فارغِ خالي از كار پيوسته تَفَحص محاالت و تَتَبع خبرهاي            «چون  
هـاي   آشـفتگي  توصـيف تنـسر از    دارمستتر1».آويزدها  صنعت در بزِه   فتنه زايد، و دست بي    

ي تنسر انگاشته است، اما بويس        ي عبداهللا بن مقَفَّع به متن نامه        ي آن روزگار را افزوه      جامعه
دانـد و كـلّ ايـن تكّـه را از             ي ساسـانيان مـي      آن را هماهنگ با متن نامه و از خـود دوره          

ي تنسر چنـدان    اين تكّه از نامهالبته 2.استي تنسر شناخته   ي ششم به نامه     هاي سده   افزوده
دانيم،  ي خسرو انوشيروان و كارهاي او مي ي ايران دوره هاي جامعه ي ويژگي   با آنچه درباره  

ي اشـكانيان و     هاي اجتماعي پايـان دوره      تواند بازتاب آشفتگي    سازگاري ندارد و بيشتر مي    
ي خسرو انوشيروان     ي انديشه   ر ساخته ي تنس   همچنين اگر نامه  . ي ساسانيان باشد    آغاز دوره 

ي خـسرو     بوده باشد، بايد پرسيد كه اين تكّـه از نامـه، كـدام ارزش تبليغـاتي بـراي دوره                  
اند، چرا بايد در آن       ي خسرو انوشيروان پرداخته     انوشيروان دارد؟ و اگر اين نامه را در دوره        

ي اردشـير بابكـان بـه         ورههاي اجتماعي ايران د     اي از آشفتگي    به دروغ چنين توصيف تيره    
دست دهد تا بخواهند از اين نامه براي مشروعيت دادن به كارها و اصالحات خود خـسرو                 
انوشيروان سود جويند؟ به راستي آيا خسرو انوشيروان بـراي انجـام اصـالحات فراگيـر و                 

ز ي اردشير بابكان بوده است؟ و اگـر ايـن تّكـه ا              سودمند خود، نيازمند چنگ زدن به دوره      
روي  نامه ساختگي است، آيا سزاوار بود كه خـسرو انوشـيروان، چنـان بـه دروغ از زيـاده         

تنسر پاسخ دهد مردم گناهكـار شـده         از زبان    يها سخن بگويد كه حت      ر در خونريزي  اردشي
داستان با بـويس،   رو، ناهم اين هايي بوده است؟ از    بودند و اردشير ناگزير از چنين خونريزي      

ي تنسر نيست، و      ي ششم به نامه     هاي سده   ي تنسر از افزوده     ي نامه   اين تكّه بايد پنداشت كه    
. ي اردشير بابكان است     ي ايران دوره    ي اين نامه و بازتاب جامعه       اي واقعي از متن اوليه      تكّه

ي خـود، و      ي اردشير براي نگهداشتن طبقات مردم در جايگاه ويـژه           از سوي ديگر، انديشه   
بيكاري مردم كه تنسر    جامعه با همديگر و نيز ناخشنودي از        » اعضاء«بيزاري او از آميختن     

تواند نشانگر واقعي   و مي3شده است  كند، در ديگر منابع تاريخي هم شناخته به آن اشاره مي
                                                 

  .59ـ61، صي تنسر به گشنسپ نامه؛ 20ـ21صتاريخ طبرستان،  .1
2. The Letter of Tansar, p. 40, n. 1. 

دعلي امـام        احـسان عبـاس، ترجمـه     :  عربـي   ، پژوهنده )1348(عهد اردشير : براي نمونه نك   .3 سـيد محمـ 
كـشورداري در ايـران و      آيين  : تاج،  )1386(؛ جاحظ 75ـ76،  79ـ81صانجمن آثار ملي،    : شوشتري، تهران 

 .94ي كتاب، ص آشيانه: اهللا نوبخت، تهران  حبيب ، ترجمهاسالم
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  .ي تنسر باشد بودن اين بخش از نامه
م زبانهاء مرد«سؤال گشنسپ است كه ي تنسر، پاسخ او به يك  ي ديگري از نامه تكّه. 4

هـاي    ريخـتن   گويـد خـون     تنسر مي » .اند  بر خون ريختن شهنشاه دراز شد، و مستَشْعر گشته        
مـستَحقِّ  « او از مهرباني خويش، مردمان زيادي را كه          يشاهنشاه، دادگرانه بوده است و حت     

آيد،   ها زياد به چشم مي      ريختن  شود كه اگر خون     اند بخشيده است، و يادآور مي       بوده»  كشتن
بايست آنها نكوهش شوند، نـه        اند و مي    در اين دوره گناهكار شده    » رعيت«روست كه     ازاين

هاي اين گناهان در روزگاران گذشته، بـه          بندي گناهان و مجازات     تنسر با رده  . خود پادشاه 
. پـردازد   ي اردشير در مجازات گناهكـاران مـي         خواهانه  توضيح سنّت تازه، دادگرانه و نيك     

وجـود آورده اسـت،       ، سـنّتي كـه اردشـير بـراي مجـازات گناهكـاران بـه              ي تنسر   عقيده  به
 چراكــه در آن روزگــاران از ديــن ،اســت» پيــشينگان«ي  خواهانــه و بهتــر از شــيوه نيــك

گريختند، بيدرنگ  گران و دشمنان پادشاه، و مردماني كه از ميدان نبرد مي        برگشتگان، آشوب 
اردشير فرمان داده بود كه از      . دشير چنين نبوده است   ي ار   اند، اما در سنّت تازه      شده  كشته مي 

به مدت يك سال او را نـصيحت كننـد، و بـا    » علماء«دين برگشتگان را به زندان افكنند و      
اگـر بـه توبـه و انابـت و          «آنگاه  .  ترديدهاي او را پاسخ دهند     ،هاي منطقي   آوردن استدالل 

ن قتـل   آو استكْبار او را بر استدبار دارد، بعـد از    استغْفار بازآيد خَالص دهند، و اگر اصرار        
در ملـوك عـصيان     «اي از آنهايي كـه        ي اردشير، تنها پاره     همچنين در سنّت تازه   » .فرمايند
تا ديگران عبرت گيرند، و بعضي را زنـده         «شدند    كشته مي » از زحف بگريختي  «يا  » كردي

و از ديـدگاه    » ميان خَوف و رجاء قرار گيرند،      «پادشاه و » گذارند، تا اميدوار باشند به عفو     
ي اردشـير، از      از سوي ديگر، در قانون تازه     . ي جهانداري بوده است     تنسر، اين بهترين شيوه   

چون قتل، دزدي، زنا، آسيب زدن به ديگران و مثله كردن كاسته شده             هاي گناهاني     مجازات
ي   عقيـده   بـه  1.نوشـته شـوند   »  و سـنَن   كه اين احكام در كتـاب     «دستور داده بود    و اردشير   

گيري در مجازات از دين برگـشتگان         ي خشونت و سخت     كريستنسن، آنچه كه تنسر درباره    
تواند پيش از رسميت يافتن دين زردشتي ـ كه در خـود    گويد، نمي در روزگاران گذشته مي

 برگـشتگان،   ي ساسانيان رخ داده بودـ وجود داشته باشد و كاهش مجـازات از ديـن                دوره
                                                 

  .61ـ64، صي تنسر به گشنسپ نامه؛ 21ـ23صتاريخ طبرستان،  .1
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هـا و باورهـاي بردبارانـه و        ي خسرو انوشيروان باشد كـه انديـشه         هاي دوره  بايد از ويژگي  
هايي را بـه      اند چنين انديشه    كوشيده  خواهانه بيشتر شده بود، و احتماالً در اين دوره مي           نيك

ـ  ي نسبت دهنـد تـا آنهـا را در رويـارو           ،اردشير بابكان، بنيانگذار شاهنشاهي ساسانيان     ا ي ب
ي خسرو انوشيروان بود كه عدالت و         در دوره . هاي متعصبين مذهبي توجيه كنند      گيري  سخت

شدند، امـا     انسانيت اهميت و روشنايي بيشتري يافت و اگرچه قوانين كامالً عادالنه اجرا مي            
تـوانيم بگـوييم كـه اردشـير در            با وجود اين، آشكارا مي     1.تر شده بودند    ها متعادل   مجازات
ي گناهـان و      ها و قوانين زردشـتيِ، دربـاره        سنّت ساختن    براي گستراندن و نهادينه    كوشش

اي آورده بوده است كه اگرچه از ديـدگاه تنـسر بـسيار               مجازات گناهكاران هم قوانين تازه    
ي   كه، اگر نامه    ي مهم اين    نكته. پنداشتند  نيك بودند، اما ديگراني همچون گشنسپ چنين نمي       

خسرو انوشيروان باشد، بايد پرسيد كه آيا او براي انجام اصـالحات            ي    رهي دو   تنسر ساخته 
زبانهاء مردم بر خون «ي خود، دست به چنان خونريزي زده بود كه گشنسپ بگويد          گسترده

ي   ؟ و بازهم بايد پرسيد كه اين تكّـه از نامـه           »اند  ريختن شهنشاه دراز شد، و مستَشْعر گشته      
آيا سزاوار بود كه    ي اصالحات خسرو انوشيروان باشد و         كننده  هتواند توجي   تنسر، چگونه مي  

ـ     روي اردشير در خونريزي     خسرو انوشيروان، به دروغ از زياده      رس و نگرانـي مـردم      ها و ت
هـاي شاهنـشاه، دادگرانـه        ريختن  تنسر هم پاسخ دهد كه خون      از زبان    يسخن بگويد و حت   

گمـان    بـي .اند بخشيده است زاوار مرگ بوده بوده است و او مهربانانه ديگر مردماني را كه س         
ي اردشـير بابكـان       تواند بازتاب رخدادهاي واقعي دوره      ي تنسر هم تنها مي      اين تكّه از نامه   

هاي اردشير مردماني  كه مرداني همچون گشنسپ ديده بودند كه چگونه در جنگ باشد و اين
ر چـشم آنهـا سـخت و خـونين          ي اردشير هم د     اند و احكام و قوانين تازه       بسيار كشته شده  

  .آمده است مي
بـه  » ديـن «گشنسپ با نگراني از تنسر پرسيده بود كه چرا با وجود اهميتـي كـه در          . 5

دهد كـه اردشـير       تنسر پاسخ مي  » .شهنشاه رعايت آن فروگذاشت   «داده شده است    » ابدال«
آميختـه شـده    ) وريبدعت و نـوآ   (= »بِدع و محدثات  «ي ارث را كه با        قوانين ديني درباره  

                                                 
ي شاهنـشاهي     وضـع ملّـت و دولـت و دربـار در دوره           ؛  104،  500ــ 501، ص ايران در زمان ساسانيان    .1

  .166، صساسانيان
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ابدال اَبناء ملوك، همه اَبنـاء      «كه فرمان داده است       بود، دوباره سازماندهي كرده است، چنان     
ي   عبداهللا بن مقُفَّـع در ترجمـه      » .ملوك باشند، و ابدال خداوندان درجات هم، اَبناء درجات        

ي ازدواج زردشتي     نهي انجام يك گو     ي روش پيچيده    ي تنسر، از خود يادداشتي درباره       نامه
اگـر مـردي بـدون      ازدواج ابدالي چنين بـود كـه        . خواند، آورده است    مي» اَبدال«كه آن را    

ترين خويـشاوند مـرد متـوفّي         اش را به همسري نزديك      مرد، بيوه   جاي گذاشتن فرزند مي     به
ي دادند، و اگر زن نداشت و فقط دختر از وي به جاي مانده بود، آن دختر را به همـسر                     مي

آوردند، و اگر هيچكدام از اين دو نبودند، با دارايي  ترين خويشاوند مرد متوفّي درمي    نزديك
گرفتند، و فرزندي     ترين خويشاوندان متوفّي مي     متوفّي زني را براي همسري يكي از نزديك       

گفتندي تا آخر روزگار نسل آن      «شد چون     شد، فرزند آن مرد متوفّي خوانده مي        كه زاده مي  
شده   خوانده  » استوريه«يا  » استور«هاي پهلوي      ازدواج ابدالي، در متن    1».بايد بماند   مرد مي 
خـانواده و مردگـان     ي ايراني زردشتي، پايندگي نام        ي ساسانيان و در جامعه      در دوره . است

  آن و نگاهداشت هميشگي آتشِ خانه چنان داراي اهميت بود كه چنـدين گونـه از ازدواج                
مقفّـع   ي ابـن   گفتـه    يا ازدواج نيابي و يا بـه       3ي ستوريه   پيچيده ازدواج   2.مدقانوني به وجود آ   

هاي تداوم تخمه و تبار مرد      ترين راه   هاي قانوني و از مهم      ازدواج ابدالي، يكي از اين ازدواج     
بايـست از     دهد كه در ازدواج ابدالي، شوهر نيـابي مـي           ي تنسر نشان مي      نامه 4.زردشتي بود 
اي   متوفّي و از خويشاوندان او باشد، و البته در نبود خويـشاوندان چـاره             ي مرد     همان طبقه 

                                                 
  .67ـ68، صي تنسر به گشنسپ نامه؛ 25صن، تاريخ طبرستا .1
ي ايرانـي     خانواده،  )1377( مظاهري اكبر  علي: كهاي زردشتي، ن    ازدواجي    هاي بيشتر درباره    براي آگاهي  .2

هـاي   ازدواج«؛ ژالـه آموزگـار،    88ــ 107صقطـره،   :  عبداهللا توكّل، تهـران     ، ترجمه در دوران پيش از اسالم    
معـين،  :  تهـران  ،)مجموعـه مقـاالت   (زبان، فرهنـگ و اسـطوره       ،  »ران باستان اساطيري و آيين ازدواج در اي     

  .288ـ300، ص1386
تاريخ ايران از سلوكيان تا فروپاشي دولت ، »جامعه و قانون ايراني  «،  )1377( پريخانيان گئورگيونا اناهيت  .3

 حسن انوشه،   ترجمه، پژوهش دانشگاه كيمبريج، گردآورنده احسان يارشاطر،) ـ قسمت دوم 3ج (ساسانيان
  .40ـ43صاميركبير، : تهران

وضع ملت ؛ 37-40ص، 1372، فروردين ـ تير  1، ش10ي  ، دورهمعارف، »دينان درست«شكي، منصور  .4
  .71، صي شاهنشاهي ساسانيان و دولت و دربار در دوره
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 در سـنّت زردشـتي گفتـه        1.مگر گرفتن شوهر از خاندان و تبار ديگري وجود نداشته است          
پيش پـاي او    ) پل صراط (= شود كه اگر مردي فرزندي نداشته باشد و بميرد، چينود پل              مي

تواند از پل چينود  كه روان او نمي شود، چرا پل خوانده ميگردد و بريده  تر مي نازك و نازك
اي ويژه بـراي      بايست در چارچوب برنامه     ترين خويشاوندان او مي     رو، نزديك   ازاين. بگذرد

 بـه گـزارش     2.چينود پل ببـرد   متوفّي را به آن سوي      اي گيرند تا روان مرد        او فرزند خوانده  
دينـي در     ردشت خُرّگان، بنيانگذار بدعت درسـت     هاي ز   ها و نوآوري    دينكرد يكي از بدعت   

هاي ستوريه بود و اين جامعـه را بـه آشـفتگي              ي ساسانيان، از رواج انداختن ازدواج       دوره
دينان بـه پيـشوايي مـزدك         ، با شورش درست   )م531-488(ي قباد يكُم      در دوره  3.كشانيد

ي به نام مزدكـي خوانـده شـد و نـام            دين  آور آن، بدعت درست     بامدادان و پيامدهاي شگفت   
تسرـت ازدواج     دهنـده    گزارش دينكـرد آشـكارا نـشان       4.ديني فراموش شد    دهـاي    ي اهمي

ي تنـسر بـه فرمـان خـسرو           ستوريه است و چندان پذيرفتني و منطقي نيست كه اگـر نامـه            
شـاه  خود ايـن پاد   هاي مزدكي ساخته و پرداخته شده باشد،          انوشيروان، دشمن بزرگ آموزه   

تـوان اسـتدالل آورد       از سوي ديگر، مي   . هاي ستوريه شود     از رواج انداختن ازدواج    متهم به 
ي پيش از اردشير بابكان، بـا بـدعت و آشـفتگي     ، در دوره كه چون قوانين زردشتي ازدواج   

ـ    «آلوده شده بود، اين فرمان او كه بايد          لُـوك باشـند، و اَباَبنـاء م لُوك، همهدال اَبناء مدال اَب
                                                 

  .268 صي ايراني در دوران پيش از اسالم، خانواده؛ 39ـ40 ص،»دينان درست« .1
  ؛62، باب صد در بندهشن؛ 54، باب صد در نثر: نك .2

B. N. Dhabar, (1909), Sad dar nasr and Sad dar Bundahishn, Bombay; 

زبـان،  ،  »ي ايران باستان    زن در خانواده  «آموزگار،  ؛ ژاله   167ص،  ي ايراني در دوران پيش از اسالم        خانواده
  .286ـ287، صص1386، معين:  تهران،)مجموعه مقاالت(فرهنگ و اسطوره 

آذرفرنبغ پسر فرخزاد، آذرباد پسر اميـد، آراسـتاري،         : كنندگان پيشين   تدوين،  )1381(كرد  كتابِ سومِ دين   .3
ــسي، يادداشــت ــران  آوانوي ــضيلت، ته ــدون ف ــه از فري ــا و ترجم ــدا، ج: ه ــگ دهخ ــ16ص، 1فرهن ؛ 15ـ

  .37ـ40 ص،»دينان درست«
تاريخ ايران از سـلوكيان     ،  »آيين مزدكي «،  )1377(يارشاطران  ؛ احس 30ـ32،  37ـ40 ص ،»دينان  درست« .4

، پـژوهش دانـشگاه كيمبـريج، گردآورنـده احـسان      )جلد سوم ـ قـسمت دوم   (تا فروپاشي دولت ساسانيان
  .457اميركبير، ص:  حسن انوشه، تهران يارشاطر، ترجمه
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از سـوي مخالفـان بـه عنـوان فروگذاشـت ازدواج            » خداوندان درجات هم، اَبناء درجات،    
تواند بازتابي از     ي تنسر هم مي     رو، اين تكّه از نامه      ازاين. ابدالي انگاشته شده باشد   / ستوريه
گـذاري    ي سوم ميالدي و گواه ديگري براي درستي تاريخ          ي ايرانيِ سده    هاي جامعه   واقعيت

  .ي اردشير انگاشته شود ي تنسر به خود دوره هنام
ها برگرفت    شهنشاه آتشها از آتشكده   «زده و نگران شده بود كه چرا          گشنسپ شگفت . 6

گويد   تنسر در پاسخ مي   » .و بكُشت و نيست كرد، و چنين دليري هرگز در دين، كسي نكرد            
گردد كـه     ادآور مي است و ي  » به خالف راستي  «ي اين رخدادها      هاي گشنسپ درباره    آگاهي

الطوايف هر يك براي خويش آتشگاه سـاخته          ملوك«،  )داريوش سوم (= پس از مرگ دارا     
هـا را   و آتش» فرمان شاهان قديم نهادند، شهنشاه باطل گردانيد،  و آن همه بدعت بود كه بي      

هـا و   آتـشكده ي سـاخت    اردشير، يك شاه ـ موبد و شـيفته  1».مواضع اول نَقْلْ فرمود«به 
هـا از     آتـش «هـاي گشنـسب كـه اردشـير            و اين بـا گفتـه      2هاي مقدس بود،    نشاندن آتش 

ساسان پـدر   پيش از اردشير،    . سازگاري ندارد » ها برگرفت و بكُشت و نيست كرد،        آتشكده
 و پـدرش بابـك هـم        3ي ايزدبانو آناهيتا در اصطخر پارس بود،        ، نگاهبان آتشكده  بزرگ او 

 5.بـود » ي اصـطخر    هـاي همـه     خانـه   آتش«نگهبان  همراه آن   و   4ي آناهيتا   نگاهبان آتشكده 
پذيرد، چيزي نبود كـه در        ها كه تنسر هم آن را مي        هاي مقدس آتشكده    تشخاموش كردن آ  

ي تنـسر را سـاختگي و         ي خسرو انوشيروان رخ داده باشد و پژوهنـدگاني كـه نامـه              دوره
اند،   انگاشته  شاهي ساسانيان   براي توجيه اصالحات او در شاهن     ي خسرو انوشيروان      پرداخته

ي اصالحات خسرو     كننده  تواند توجيه   ي تنسر چگونه مي     دهند كه اين تكّه از نامه       پاسخ نمي 
از سـوي ديگـر، خـاموش كـردن     انوشيروان باشد، و يا چه ارزش تبليغاتي بـراي او دارد؟      

                                                 
  .68 گشنسپ، صي تنسر به نامه؛ 25صتاريخ طبرستان،  .1
تـاريخ  ؛  582، ص 2 ج طبـري، تـاريخ   ؛  47،  49ــ 50،  85ــ 87،  111، ص ي اردشير بابكان    نامهكار: كن .2

  .339ـ341، صهاي ايران دين؛ 611ص، بلعمي
  .611ص، بلعميتاريخ ؛ 580، ص2 جطبري،تاريخ  .3
  .580ـ582، ص2 جطبري،تاريخ  .4
  .611، صتاريخ بلعمي .5
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، تنهـا   توانست زردشتياني همچون خود گشنسپ را هم آزرده سازد          هاي مقدس كه مي     آتش
هاي اردشير بابكان براي يكپارچه سـاختن ايرانـشهر و رسـميت              ي جنگ   تواند در دوره    مي

ي خيزش ساسانيان، پادشـاهان محلّـيِ         در هنگامه . بخشيدن به دين زردشتي رخ داده باشد      
ي   هماورد اردشير، اگر همچون خود گشنسپ زردشتي بودند، آتش مقدس و سلطنتي ويـژه             

ي ايرانشهر را دوباره يكپارچـه سـازد،        كوشيد همه   رو، اردشير كه مي     ازاينخود را داشتند و     
هايي را ـ كه نمـاد فرمـانروايي پادشـاهان محلّـيِ گذشـته بودنـد ـ          بايست چنين آتش مي

گشت و  ي او روشن مي ي اردشير، تنها بايد آتش شاهانه    در ايرانشهرِ يكپارچه  . خاموش كند 
. هـاي محلّـي وجـود نداشـت         هاي دودمان   ور بودن آتش   در شهرياري او جايي براي شعله     

شد و پس از مرگ او،  ي او روشن مي آگاهيم كه در روز تاجگذاري يك پادشاه، آتش ويژه   
هاي فرمانروايي يـك پادشـاه هـم بـا آتـش              و سال  1كردند  آتش پادشاه را هم خاموش مي     

  2.شده است گذاري مي ي او تاريخ ويژه
ي اسـالمي،     هـاي تـاريخي دوره      اي گـزارش    ب آن در پـاره    در ادبيات زردشتي و بازتا    

، نابودگر  )ملعون(= اي گجسته     اسكندر مقدوني همچون يك دشمن بزرگ ايرانيان، و بيگانه        
ي مغـان و هيربـدان و         ي اوسـتا، كتـاب مقـدس زردشـتيان و كـشنده             ها، سوزاننده   آتشكده

جانـشينان او هـم، اسـكندر    شود و در چشم اردشـير بابكـان و          دستوران زردشتي ديده مي   
داريـوش  (= ي داراي دارايـان       ي يكپارچگي ايران و شهرياري ايرانيان و كشنده         نابودكننده

) »الطوايـف     ملوك«: در زبان عربي  (ي شوم كَذَگ خُوتائيه       ي پديده   و به وجود آورنده   ) سوم
خوانـد و     و مـي  ي داراي دارايـان و خونخـواه ا          اردشير هم خود را از تخمـه       3.در ايران بود  

                                                 
  .436، صهاي ايران دين .1
 و  اكبـرزاده ؛ داريوش   25ـ31ص،  كازرونيه: تهرانهاي پهلوي كازرون،       كتيبه ،)1385(زاده  نصراله سيروس   .2

تـاريخ  ؛ 32ــ 34 صنقش هستي،:  تهران،)پهلوي ساساني (هاي فارسي ميانه      كتيبه،  )1384(محمود طاووسي 
  .89، صادبيات ايران پيش از اسالم

نويـسي، آوانويـسي،     متن پهلـوي، حـرف    ،  )1382(نامه  ارداويراف؛  3ـ5 ص ،ي اردشير بابكان    كارنامه:  نك .3
 معـين ـ انجمـن ايرانـشناسي فرانـسه،     : ژاله آموزگار، تهـران : ، ترجمه و تحقيقنامه  متن پهلوي، واژه ترجمه
ـ ؛  140تـوس، ص  :  مهرداد بهـار، تهـران      ، ترجمه بندهشن،  )1380(دادگي  فرنبغ؛  41ـ43ص تنـسر بـه    ي    هنام
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ي اسكندر براي نابودي يكپارچگي       ي توطئه   را پادشاهاني غاصب و نتيجه    » الطوايف    ملوك«
رو، تنسر در پاسخ خود به گشنسپ، كه در چشم اردشير خود يكـي                ازاين. ديد  ايرانشهر مي 

بكُـشت و   «گرفـت و    » هـا   ها از آتـشكده     آتش«پذيرد كه اردشير      الطوايف بود، مي    از ملوك 
، كـه احتمـاالً از ديـدگاه        »فرمان شاهان قديم    بي«ها    افزايد كه اين آتش      اما مي  ،»ردنيست ك 

وجـود    انگاشـت، بـه     ي آنهـا مـي      اردشير همان هخامنشيان بودند و اردشير خود را از تخمه         
پـيش از   . گذاشته شوند » مواضع اول «ها به     شدند تا دوباره آتش     اند و بايد خاموش مي      آمده

ي   چـون و چـرا بازتـاب دوره         ي تنسر، بي    از نامه ور شده است كه اين تكّه       اين، بويس يادآ  
  1.ي خسرو انوشيروان ندارد گونه پيوندي با دوره اردشير بابكان است و هيچ

ي رواج يـافتن      ي تنـسر، پاسـخ بـه سـؤال گشنـسپ دربـاره              ي ديگري از نامه     تكه. 7
» درگـاه شهنـشاه   «در  » درازگـوش و درخـت    «و  » گاوان«،  »پيالن«هايي همچون     شكنجه
به فرمان دين كرد، تا هركه جادوئي كند، و راه          «ها را     گويد اردشير اين شكنجه     او مي . است

و البته اردشير در آغاز كوشيده بـود        » زنَد، و در دين تأويلهاي نامشروع نهد، مكافات يابد،        
ورد، امـا دانـست   بدون خشونت و خونريزي و با بردباري و مهرباني، آنها را به راه راست آ            

 در كوشش بـراي     2.ها بوده است    ي كار، رواج اين شكنجه      تنها چاره » صالح عالم «كه براي   
ي  هاي سخت را ويژه تر خواهد بود كه رواج يافتن شكنجه      ي تنسر، منطقي    گذاري نامه   تاريخ
گشايي و آگنـده از خـشونت و خـونريزي و شـايد              ي جهان   ي اردشير بدانيم كه دوره      دوره
خود اردشير هم البتـه چنـدان پـرواي خـونريزي و نـابودي              . هاي سخت بود    ج شكنجه روا

تنها در    دشمنان خود را نداشت و خشونت او در نابودي پارتيان و پادشاهان محلّي ايران نه              
                                                                                                                   

 نـي،  : محمود مهدوي دامغاني، تهـران      ، ترجمه اخبار الطوال ،  )1371(يدينورابوحنيفه  ؛  45ـ49 ص ،گشنسپ
؛ 491 ص ،بلعمـي تـاريخ   ؛  39ــ 41 ص ،تاريخ پيامبران و شاهان   ؛  493ـ494، ص 2، ج طبريتاريخ  ؛  64ص

يحيـي  رضـا و     ،نژاد  انزابي؛  117، ص 1ج ،األمم  تجارب؛  262ص ،پارسي تاريخ غرر السير   : هني ك   هشاهنام
، دانشگاه فردوسي مـشهد : مشهد، اخبار ملوك العرب و العجم االمم في تجارب، )1373 (،)كوشش  به (كالنتري

؛ 17ص نياد فرهنگ ايـران،    ب :، تصحيح عبدالحي حبيبي، تهران    األخبار  زين،  )1347(؛ گرديزي 168ـ169ص
  .56ـ58صدنياي كتاب،  :، تهرانالتواريخ و القصص جملم، )1383(، )كوشش به(محمدتقي بهار 

1. The Letter of Tansar, pp. 16-17. 
  .68ـ69، صي تنسر به گشنسپ نامه؛ 25ـ26صتاريخ طبرستان،  .2
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 از سـوي  1.هاي تاريخي هم آشكارا بازتاب يافته اسـت  ي تنسر، بلكه در ديگر گزارش   نامه
ـ      ديگر، چنان  ي خـسرو انوشـيروان عـدالت و انـسانيت             در دوره  ،گويـد   يكه كريستنـسن م

رفتاري با مردم و محتـرم شـمردن          روشنايي بيشتري يافته بود، و او خود در دادگري، نيك         
ي زيادي داشت و اگرچـه در پادشـاهي           حقوق انساني آنها و بردباري در عقايد ديني آوازه        

  2.تر شده بود ها متعادل اما مجازاتشدند،  چون و چرا و عادالنه اجرا مي او، قوانين بي
منهيان و جواسيس برگماشت بـر اهـلِ        «گشنسپ ناخشنود شده بود كه چرا اردشير        . 8

دهـد كـه چـون        تنسر به او پاسخ مي    » .اند، و متَحير شدند     ممالك، مردم جمله ازين هراسان    
 و امين و عـالم و  مصلح و مطيع و نقي«يا جاسوسان و خبرچينان اردشير، » عيون و منهي «

هاي دروغ و نادرست به پادشاه نخواهنـد داد و            باشند، پس آگاهي    مي» دين و زاهد در دنيا    
تنسر با  . آنهايي كه گناهكار نيستند، نبايد از جاسوسان و خبرچينان اردشير در ترس باشند            

ز احـوال  خبـر بـودن ا   جهالت پادشاه و بي   «گويد    اردشير، از زبان او مي    » وصيت«اشاره به   
 پادشاه بايد آگاه و بيدار باشد تا آسيبي به          ،رو  و ازاين » دري است از فساد   «همچون  » مردم

معتمدان و اُمنـاء و     «بايست همواره سخنان      با وجود اين، پادشاه مي    . شاهنشاهي وارد نشود  
ي هـا   كه اگر آگـاهي    باشند، چرا » ثقت  نامعتمد و بي  «را بشنود، نه سخن آنهايي كه       » صلَحا

، و نه پادشاهان »نه رعيت و زيردستان آمن و آسوده باشند«دروغ به گوش پادشاه رسانند،  
خواهند داشت، و اگر چنـين شـود، پادشـاهي          » از طاعت و خدمت آنان تمتّعي و وثوقي       «
 ايـن   3.آوازه خواهـد يافـت    » زود انقالب پذيرد، و پادشاه به عجـز رأي و ضـعف قـوت             «
گويـد    نديم مي   كه ابن   است و چنان  » عهد اردشير « اشاره به كتاب     اردشير، احتماالً » وصيت«

احمد بن يحيي بن جابر بـالذري از        ) يا ابوالحسن (ي سوم هجري به دست ابوجعفر         در سده 
ي سياسـي يـا عهـد،         نامـه   اين وصيت  4.به عربي ترجمه شده است    ) فارسي ميانه (= پهلوي  

                                                 
  .60ـ61ص ،التواريخ و القصص مجمل؛ 616ـ619، صتاريخ بلعمي:  براي نمونه نك.1
ايـران در زمـان   ؛ 95ــ 103ص ي شاهنـشاهي ساسـانيان،   وضـع ملّـت و دولـت و دربـار در دوره    :  نك .2

  .403ـ420، 500، صساسانيان
  .71ـ72، صي تنسر به گشنسپ نامه؛ 27صتاريخ طبرستان،  .3
المللي گفتگـوي     اساطير با همكاري مركز بين    :  محمدرضا تجدد، تهران     ترجمه الفهرست،،  )1381(نديم   ابن .4

  .125ـ126 صها، تمدن
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هـاي شـهرياري همچـون        ها و سـنَّت     ي آيين  اي از پند و اندرزهاي اردشير درباره        مجموعه
بـه شـاپور و     ... رفتار و گفتار پادشاه، يگانگي دين و پادشاهي، چگونگي گزينش وليعهد و           

اردشير كه در ) عهد(=  »وصيت« اگرچه اين بخش از     1.ي ايران است    پادشاهان ايراني آينده  
وجـود  » عهد اردشـير «ي  هاي عربي بازمانده ي تنسر آمده است در هيچكدام از ترجمه  نامه

مندي اردشير بـه      ي اسالمي، به خوبي عالقه      هاي تاريخي دوره    اي گزارش   ندارد، اما در پاره   
دهـد كـه در       جاحظ گزارش مـي   . سودجستن از جاسوسان و خبرچينان بازتاب يافته است       

ي   كـه او از همـه      ي جهان هيچ شهرياري همتاي اردشـير بابكـان نخواهـد بـود، چـرا                همه
دانست در شـب گذشـته از         كه بامداد مي    هاي شاهنشاهي خود آگاه بوده است، چنان      رخداد

 او از .انـد  خوب و بد چه رخ داده است، و شامگاه آگاه بود كه آن روز مردمـان چـه كـرده     
گفـت كـه شـب و روز خـود را             كارهاي كوچك و بزرگ مردم آگاهي داشت و به آنها مي          

آيد   اي از آسمان فرود مي      ها فرشته   عقيده داشتند كه شب   رو، مردم     اين از. اند  چگونه گذرانده 
گويـد كـه ايـن همـه      جاحظ خود مـي . گويد اند، براي پادشاه بازمي و آنچه مردم انجام داده    

ي بيداري انديشه و كوشش اردشـير در سـامان بخـشيدن بـه شاهنـشاهي                  ها، نتيجه  آگاهي
 ايـن گـزارش     2.ه كس آگاه باشد    چيز و هم    خواست از همه    ساسانيان بوده است، چه او مي     

هـاي    سـنگيني پاييـدن   ويژه بزرگان و اشراف ايراني،        گرداند كه چگونه مردم و به       آشكار مي 
كه گشنسب به تنسر يادآور شده بـود،          اند و چنان    كرده  پنهاني جاسوسان اردشير را حس مي     

ـ ياردشير حت. اند زده بوده   و شگفت  مردم همگي در ترس    درز داده بـود   به جانشينان خود ان
د، بايد جاسوساني بـر خويـشتن گمارنـد تـا           نخواهند از سوي مردم ستايش شو       كه اگر مي  

 و گفته   3هاي خود بيشتر از مردم آگاه شوند،        بتوانند منش خود را پاكيزه گردانند و از زشتي        
                                                 

تاريخ ادبيات ايران پيش از     ؛  31ـ61 ص ،عهد اردشير : كي عهد اردشير، ن     هاي بيشتر درباره    براي آگاهي  .1
تـاريخ تحـوالت    ،  )1390(؛ مـريم ميراحمـدي    77ــ 98، ص ايران در زمان ساسانيان   ؛  215ـ218، ص اسالم
؛ محمـد  338ــ 341طهوري، ص: ، تهران )پژوهشي در تاريخ و فرهنگ ايران در دوران باستان        (شناسي    ايران
زبان : 4ال از عصر ساساني به عصر اسالمي، ج       تاريخ و فرهنگ ايران در دوران انتق      ،  )1380(ماليري  ديمحم

  .287ـ290 صتوس،: ، تهرانفارسي همچون مايه و مددكاري براي زبان عربي در نخستين قرنهاي اسالمي
  .219ـ220ص، آيين كشورداري در ايران و اسالم: تاج .2
  .82صعهد اردشير،  .3
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اش، آنچـه را   هاي شـبانه  شود كه اردشير دو جوان هوشمند را گماشته بود تا در ميهماني       مي
گويد در دفتري بنويـسند و بامـداد كـه پادشـاه بـار             ه او در هنگام ميگساري و مستي مي       ك

  1.خواندند هاي خود را براي او بازمي داد آنها نوشته مي
را به زور ستانده » مال توانگران و تُجار« اين بود كه چرا اردشير  گشنسپيك سؤال. 9

اند، كه دارايي خـود را        بوده»  و گناهكار  ليام«گردد كه آنها مردماني       است؟ تنسر يادآور مي   
انـد، و شـاه بايـد بـه سـود             به دست آورده  » نه از وجه شرعي   «و  » به ريا و لَؤم و دناءت     «
اصلي است، و «چنين كاري را » در دين«دارايي اين توانگران را بگيرد و    » ي خاليق   عامه«

ار واقعي به زور چيزي را      از سوي ديگر، اردشير از توانگران و تج       » .در رأي وجهي روشن   
 ايـن  2.انـد  بـراي او هديـه آورده   » به طَـوع و رغْبـت و خـدمت        «نگرفته است و آنها خود      

چنـدان  » تـوانگران و تجـار    «هـاي     ي بـه زور سـتاندن دارايـي          دربـاره  گشنسپمندي    گله
ـ      آور نيست و خود تنسر هم آن را پذيرفته است و تنها يادآور مي               شگفتي ا شود كه چون آنه

انـد،    اند و دارايي خود را شرعي و قانوني به دست نيـاورده             بوده» ليام و گناهكار  «مردماني  
احتماالً در روزهايي هم كـه اردشـير درگيـر        . هاي آنها را بگيرد     پادشاه حقّ دارد كه دارايي    

هـا و     هـاي گونـاگون ايرانـشهر بـود، گنجينـه           نبردهاي سخت با پادشـاهان محلّـي اسـتان        
تـوانگران  «اي از      و پاره  3افتاد،  به چنگ او مي   » الطوايف    ملُوك«ها يا     ن شاهك هاي آ   دارايي
ي پارس از     ي پادشاه تازه    هايي خود را به سود خزانه       شهرها و روستاها هم دارايي    » و تجار 

اي از توانگران و بازرگانان و بزرگان هم بـراي بـه دسـت                البته شايد پاره  . اند  داده  دست مي 
از ثروت و دارايي خود براي او هديه        » به طَوع و رغْبت   « دوستي اردشير،    آوردن همدلي و  

چند مـرد از مردمـان      «كه در روزهاي پيش از جنگ اردشير و اردوان،            چنان. آورده باشند 
و ) مـال و دارايـي    (= بودند، ايشان هيـر     ) دل  آزرده/ مند  گله(= پارس كه از اردوان مستْگَر      

                                                 
  .95ص، آيين كشورداري در ايران و اسالم: تاج .1
  .72ـ73، صي تنسر به گشنسپ نامه؛ 27ـ28صتاريخ طبرستان،  .2
 ،بلعميتاريخ  ؛  582ـ583، ص 2، ج طبريتاريخ  ؛  47،  49،  53ـ55،  77ـ87 ص ،ي اردشير بابكان    كارنامه .3

: تهـران  و محمـود اميدسـاالر،       مطلـق   كوشش جالل خالقي   ، به شاهنامه،  )1393( فردوسي بوالقاسما ؛614ص
  .169، 188، ص6جگ اسالمي، المعارف بزر يرهامركز د
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يكـي از   1». اردشير داشته و يگانگي و فرمانبرداري پيدائينيدنـد       خواسته و تَن خويش پيش    
هـاي خـود بـه     ي سپاه و دارايي    بزرگان اصفهاني هم كه از دست اردوان گريخته بود با همه          

چـاره  » كـرم خُـداي هفْتـان بوخْـت       « و هنگامي كه اردشير براي نابودي        2اردشير پيوست 
ما به تن و جان و هير و خواسته و زن و فرزند،              «انديشيد دو برادر پارسا به او گفتند كه         مي

  3.»ي شما بغانيان ايرانشهر، ببايد سپردن، بسپاريم يزيده
هـايي از آشـوب       ي تنسر در جستجوي يـافتن نـشانه         الي نامه   پژوهندگاني كه در البه     

ند، ناديـده   هـست   مزدكيان و ردپاي خسرو انوشيروان براي ساختگي نـشان دادن ايـن نامـه             
ها با ستاندن از توانگران و بخـشيدن          ي دارايي    توزيع عادالنه  ،اند كه شُعار مهم مزدك      گرفته

ي تبليغـاتي خـسرو انوشـيروان، دشـمن بـزرگ              سـاخته  ،به تنگدستان بود، و اگر اين نامه      
تـوانگران و   «هـاي     توانـد دارايـي     آلود كه شاه مي     بايست اين سخن بدعت     مزدكيان بود، نمي  

ي  ـ يا همان تنگدستان و بينوايان بگيرد ـ در ايـن نامـه   » ي خاليق عامه«سود را به » تجار
دهند كه خـسرو انوشـيروان        گذشته از اين، منابع تاريخي هم گزارش نمي       . آمد  ساختگي مي 

ي سياسي، اجتماعي، اداري و مالياتي خود براي سامان بخـشيدن بـه     در اصالحات گسترده  
ويژه در اصالحات مالياتي و       و به هاي آشوب مزدكيان      هشاهنشاهي ساسانيان و زدودن نشان    

تـوانگران  «هاي     فرمان داده باشد تا دارايي     4،گيري و قوانين مالياتي     ي ماليات   تغيير در شيوه  
  .از آنها ستانده شوند» ي خاليق عامه«به سود » و تُجار

                                                 
  .43ـ45 صص،ي اردشير بابكان كارنامه .1
  .45 ص،همان .2
  .73ـ75 ص،همان .3
ـ طوركلّي   خسرو انوشيروان، به اصالحاتاين  ي     درباره .4 ؛ 484ــ 495ص، يـران در زمـان ساسـانيان   ا: كن

علمـي  :  هوشنگ صادقي، تهران    ، ترجمه تاريخ اقتصاد دولت ساساني   ،  )1382(وت استيل  و ر  آلتهايمفرانتس  
ي   تـاريخ سياسـي ايـران در دوره       «،  )1373(فـراي ريچـارد نلـسون     ؛  37ــ 55،  155ــ 166 ص و فرهنگي، 
، پـژوهش دانـشگاه   )ل ـ قـسمت او  3ج(تاريخ ايران از سلوكيان تا فروپاشـي دولـت ساسـاني    ، »ساسانيان

  ؛251ـ252صميركبير، صا:  حسن انوشه، تهران كيمبريج، گردآورنده احسان يارشاطر، ترجمه
Z. Rubin, (1995), “The reforms of Khusrō Anūshirwān,” The Byzantine and Early Islamic 
Near East: States, Resources and Armies, vol. III, ed. A. Cameron, Princeton, pp. 227-297. 
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ـ         «ي    تنسر در پاسخ به سؤال گشنسپ درباره      . 10 » شاهبزم و رزم و صلح و حـرب شهن
زمين چهار قسمت دارد، يك جزو زمين تُرك ميان مغارِب هند تا مـشارِق روم،               «: گويد  مي

و جزو دوم ميان روم و قبط و بربر، و جزو سوم سياهان از بربر تا هند، و جزو چهارم ايـن                  
                       ـعين، ميـان جـوي بلـخ تـا آخـر بِـالدالخاض زمين، كه منسوبست به پارس، و لقب بِـالد

ي فارس و فرات و خاك عرب تا عمان و مكران، و از آنجا تـا كابـل و     ن و اَرمنيه  آذربايگا
ي زمين است، و از ديگر زمينها بـه منْزِلَـت سـر و                طخارستان، و اين جزو چهارم، برگزيده     

 بـه بزرگـي و توانمنـدي و     ي خود با اشاره سپس او در تفسير گفته  » .ناف و كوهان و شكم    
ي سـرزمين     هاي نيك و ستوده    ان در روزگاران كهن و يادكرد ويژگي      شكوه شهرياري ايراني  

ها  ها و هندي ايران و هنرها و شايستگي مردم و فرمانروايان ايراني و برتر بودن آنها از ترك   
ترين بخش جهـان اسـت و          كه ايران بهترين و گزيده     ،گويد  ها، براي گشنسپ بازمي     و رومي 

 نژاد، آزادگي، دليري، زيركي، هنر، دانش، دادگري، مهرباني         ايرانيان و فرمانروايان ايراني در    
 1.هـاي روي زمـين، برخـوردارتر از ديگراننـد           و زيبايي، بهترين مردمان جهان و از نعمـت        

جوي بلخ تا   «ي شاهنشاهي ساسانيان از       ي جغرافيايي به گستره      اشاره ،گويد  كريستنسن مي 
رات و خاك عرب تا عمان و مكـران، و از آنجـا             ي فارس و ف     آخر بِالد آذربايگان و اَرمنيه    

دهد كه ايـن      ي تنسر، نشان مي     ها در چند جاي نامه      و آمدن نام ترك   » تا كابل و طخارستان   
هـاي او در شـرق ايـران و تارانـدن             ي خسرو انوشيروان و پس از پيروزي        نامه را در دوره   

 2.انـد   و پرداختـه    ساخته  . م 570 تا   557يمن، يعني بين سالهاي     هپتاليان و پيش از گشودن      
هـا از مرزهـاي ايـران دور     ها هنوز فرسـنگ  ي اردشير بابكان ترك در دوره كه   هستيم آگاه

ي   هـا تنهـا در دوره       تـرك . ناشناخته بـود  » زمين ترك «بودند و براي ايرانيان چيزي به نام        
ي    همـسايه  ها بـود كـه      خسرو انوشيروان و پس از نابودي هپتاليان به دست ايرانيان و ترك           

                                                 
چنـد يادداشـت    «مطلق،    الل خالقي ج؛  89ـ91 ص ،تنسر به گشنسپ  ي    هنام؛  36ـ37، ص تاريخ طبرستان  .1

، ي فردوسـي و شـاهنامه        مقالـه دربـاره     هاي ديرينه؛ مجموعه    سخن،  »ي ايران در گذشت روزگاران      بر مقاله 
  .213ـ217، ص1388افكار، : كوشش علي دهباشي، تهران به
، ياني شاهنـشاهي ساسـان      وضـع ملّـت و دولـت و دربـار در دوره           ؛  105ص،  ايران در زمان ساسـانيان     .2

 .138ـ167ص
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هـاي شـمال جيحـون ـ شـاش،       با شكست هپتاليـان، سـرزمين  . ديوار به ديوار ايران شدند
هاي جنـوبي   ها افتاد و ايرانيان هم سرزمين فرغانه، سمرقند و كش و بخارا ـ به چنگ ترك 

 البتـه  1.اين رودخانه ـ طخارستان، زابلستان و كابلستان و چغانيان ـ را بـه دسـت آوردنـد     
هـاي   هـا را از افـزوده   ي جغرافيايي ايران و آمدن نام ترك     ي تنسر به گستره     اشارهتوانيم    مي
ي   ي نامـه    هاي كوچكي همـه     كه با چنين نشانه     ي تنسر بينگاريم، اما اين      ي ششم به نامه     سده

تنـسر  . ي خسرو انوشيروان بدانيم، هرگز پذيرفتني نخواهد بـود  هاي دوره تنسر را از ساخته 
فرسـتند، در   » خراج«گويد اردشير آنهايي را كه فرمانبردار او شوند و            ميدر گفتاري ديگر    

بعد ازين همگي رأي بران موقوفست كه به غَزْو روم، و لَجـاج بـا آن                «گيرد و     پناه خود مي  
المـال معمـور      ي دارا بازنخواهد از اسكندريان، و خزاين و بيت          قوم، مشغول شود، و تا كينه     

ي ايشان، شهرها كه اسكندر از فارس خراب كرد، آبادان نكند، نخواهد نكند، و از سبي ذَرار
آرميد، و بر ايشان التزام خراج فرمايد، چنانكه هميشه به پادشاهان ما دادند از زمين قبط و                 

            خْتبرانيون غلبه كرده بودند به عهد قديم، چون بر آنجـا شـد، و         سوريه، كه در زمين عنَـص
 مزمن بود، از مردم مـا        راي آنكه هوائي بد، و آبي ناموافق، و بيماريهاي        ايشان را قَهر كرد، ب    

كسي را آنجا نگذاشت، و آن ناحيت را به ملك روم سپرد، و به خراج قناعت كرد و تا عهد                  
ي دارا بازجـستن از اسـكندريان، سياسـت و             كينـه  2».كسري انوشيروان برين قـرار بمانـد      

گذاري ايـن     ي تنسر براي تاريخ     ن بود و پژواك آن در نامه      ي هميشگي اردشير بابكا     انديشه
دهنـد كـه اردشـير     هـا گـزارش مـي      رومي. ي خود اردشير بابكان اهميت دارد       نامه به دوره  

ي اسـكندر را داشـت و از          هـاي ايرانـي پـيش از دوره         ي سرزمين   آرزوي پس گرفتن همه   
روي اروپا و دريـاي مرمـره         وبههايي كه اين سوي درياي اژه و ر         ي سرزمين   ديدگاه او همه  

ريگ نياكان او بودند و چون پيش از اسـكندر و             هايي ايراني و مرده     گسترده بودند، سرزمين  
                                                 

. د. ا؛  254، ص »ي ساسانيان   تاريخ سياسي ايران در دوره    «؛  495ـ496ص،  ايران در زمان ساسانيان   : نك .1
 ـ قـسمت   3ج (تاريخ ايران از سلوكيان تا فروپاشي دولت ساسانيان، »تاريخ مشرق ايران«، )1373(بيوار. ه

اميركبيـر،  :  حـسن انوشـه، تهـران       ر، ترجمـه  ، پژوهش دانشگاه كيمبريج، گردآورنـده احـسان يارشـاط         )اول
 .309ـ310ص

  .91ـ92 ص،تنسر به گشنسپي  هنام؛ 37ـ38، صتاريخ طبرستان .2
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هاي ايرانـي     ها تا مرز ايونيه و كاريه از آن ساتراپ          ي اين سرزمين    از روزگار كوروش، همه   
ي تنـسر و       از نامـه   گذشـته  1.ي آنهـا را بـه ايرانيـان واگـذارد           اند، پس روم بايد همـه       بوده

اش از    هاي شرقي هم دشمني اردشير با اسكندر و كينه          در ديگر گزارش  هاي رومي،     گزارش
شـدند و     ي اسكندر براي نابودي ايران شناخته مي        ي توطئه   الطوايف كه همچون نتيجه     ملوك
 2.ي اردشير براي احيا شاهنشاهي ايراني پيش از اسكندر آشكارا بازتاب يافته است              انديشه

ي اردشير بابكـان بـراي جنـگ بـا            ي انديشه   ي تنسر درباره    هاي همسو با گفته     اين گزارش 
ي سـوم     راستي در سـده     ي اين گزارش، به     ي اوليه    كه هسته   اين هستند   ها، همگي گواه    رومي

يكـي از ايـن     . انـد    چيزهـايي بـه آن افـزوده       ،هاي بعد   ميالدي نوشته شده و سپس در دوره      
اش خـود را هيربـد        اي است كـه نويـسنده       در نامه » كسري انوشيروان «م  ها، آمدن نا    افزوده

از ديدگاه كريستنسن نبايد اين را اشتباه يكي از مترجمان          . خواند  هيربدانِ اردشير بابكان مي   
ي خـود خـسرو       ي متن پهلوي نامه در دوره       ي تنسر بينگاريم و احتماالً آن را نويسنده         نامه

ي    اما دارمستتر كـه نامـه      3 معترضه در نامه گنجانيده است،     ي   همچون يك جمله   ،انوشيروان
 مقَفّع   گويد احتماالً اين جمله از عبداهللا بن        شناخت، مي   ي اردشير بابكان مي     تنسر را از دوره   

ي او خسرو پرويز  ، نوه»عهد كسري انوشيروان«يا بهرام بن خورزاد بوده است چون پس از 
  4.ا از امپراتوري روم به چنگ آوردر» قبط و سوريه«يكچند سرزمين 

خوانـده  » اردشير بـن اسـفنديار    «ي    گشنسپ خود را خويشاوند اردشير و از تخمه       . 11
شاهنشاهي ساسـانيان   ي بنيانگذار     كوشيد خود را همپايه     اي مي   بود و احتماالً با چنين اشاره     

ير كـه جهـان     ي شـهرياري اردشـ      شـيوه ي شهرياري بخواند، اما تنسر با ستايش          و شايسته 
                                                 

  ، ترجمـه  روم و ايران دو قدرت جهاني در كشاكش و همزيـستي          ،  )1386( ديگناس بئاتهوينتر و   انگلبرت   .1
، )1381(شاپورشـهبازي عليرضـا   ؛  43ــ 45صنـشر و پـژوهش فـرزان روز،         : كيكاووس جهانداري، تهران  

، 1381، پاييز و زمـستان  1، ش17، سشناسي و تاريخ ي باستان مجله،  »جنگهاي اردشير پاپكان و روميان    «
  .34ص
 .610صتاريخ بلعمي، ؛ 580، ص2، جتاريخ طبري؛ 3، 27، صي اردشير بابكان كارنامه : نك.2

 بـاقر اميرخـاني و       ، ترجمـه   در روايات ايران باستان    ي شاهان   كارنامه،  )1350(كريستنسن آرتور امانوئل    .3
 .68دانشگاه تبريز، ص: بهمن سركاراتي، تبريز

 .212، صي تنسر به گشنسپ نامه: نك .4
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هـا و دسـتاوردهاي او در نـابودي         گاه شهرياري راستين چون او نديده بـود و ويژگـي           هيچ
خواهد بيدرنگ به درگاه اردشير آيـد و فرمـانبردار          دشمنان و آباداني ايران، از گشنسپ مي      

چـون جشنـسف، شـاه     «شـود كـه        يـادآور مـي    ،ي خود   اسفنديار در پايانِ ترجمه     ابن. شود
ي تنسر بخواند، به خدمت اردشير بن بابـك شـد، و تخـت و تـاج تـسليم                     تهطبرستان، نبش 

عزيمت روم مصمم كـرد،     «و اردشير هم با ستودن اين شهريار فرمانبردار هنگامي كه           » كرد،
 در اين گفتـار از      1»...او را بازگردانيد، و طبرستان و ساير بالد فرشواذگر بدو ارزاني داشت           

ي خسرو انوشيروان در ساختن و پرداختن         ي از كوشش آگاهانه   ا  ي تنسر هم هيچ نشانه      نامه
تـوان پژواكـي از       شـود و آشـكارا مـي        گفتگويي دروغين بين تنسر و گشنسپ ديـده نمـي         

كه چگونـه يـك پادشـاه محلّـي نيرومنـد در              اين. ي اردشير بابكان را ديد      رخدادهاي دوره 
  .ي پارسي شود دشاه نوخاستهخواهد فرمانبردار يك پا هاي درياي مازندران، نمي كرانه

  
   نتيجه
طـوركلّي دو ديـدگاه ويـژه و كـامالً      بـه ي تَنْـسرْ بـه گُشْنَـسپ،        نامهگذاري    ي تاريخ   درباره
ي اردشـير بابكـان       ي تنسر، بـه خـود دوره        تاريخِ نامه كه    شده وجود دارد؛ يكي اين      شناخته
ي اردشـير     اسـتي رخـدادهاي دوره    ر  خوانيم، به   رو، آنچه در اين نامه مي       گردد و ازاين    بازمي

ي   ي نامه   ي خسرو انوشيروان و سپس در هنگام ترجمه          اما در دوره   ؛كند  بابكان را بازگو مي   
ديدگاه دوم  .  شده است   ها و گفتارهاي تازه به اين نامه افزوده        اي آگاهي   تنسر به عربي، پاره   

 خـسرو انوشـيروان و بـراي        ي  ي تنسر را بـسيار آگاهانـه و سـنجيده، در دوره             كه، نامه   اين
وجـود آورده بـود،       اي كـه خـود او بـه         ها و قوانين و نهادهاي تازه       مشروعيت دادن به آيين   

شـوند،   ها و تغييراتي كه در اين نامـه ديـده مـي        ها و نوآوري    اند تا انديشه    و پرداخته   ساخته  
  . اي كهن و از روزگار اردشير بابكان شناخته شوند پديده

ي تنـسر و ديگـر        ها در خود نامـه      ها و اشاره   اي آگاهي   الي پاره   هش، از البه  در اين پژو     
ي  ي تازه براي درستي ديـدگاه نخـست دربـاره         هاي تاريخي، چند استدالل و نشانه       گزارش

                                                 
  .92ـ97، صي تنسر به گشنسپ نامه؛ 38ـ41صتاريخ طبرستان،  .1
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ي تنسر    هاي نامه   اي از بخش    همچنين در بازخواني پاره   . ايم  ي تنسر آورده    گذاري نامه   تاريخ
هايي واقعي از     ايم كه اينها تكّه     اند، نتيجه گرفته    ي ششم شناخته     سده هاي  از افزوده كه آنها را    
گونـه   انـد و هـيچ      ي اردشير بابكان بوده     ي تنسر و بازتابِ رخدادهاي دوره       ي نامه   متن اوليه 

ي خسرو انوشيروان و مشروعيت دادن به اصـالحات و            ارزش و اهميت تبليغاتي براي دوره     
  .اند ـ ندارند اي پژوهندگان پنداشته رهكه پا هاي او ـ چنان نوآوري
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مركـز  : مطلـق و محمـود اميدسـاالر، تهـران          كوشش جالل خالقي    ، به شاهنامه،  )1393(فردوسي، ابوالقاسم ـ  
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  .دانشگاه تهران: وشي، تهران فره
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  .معين: احمد تفضّلي، تهران
آذرفرنبغ پسر فرخزاد، آذرباد پـسر اميـد، آراسـتاري،          : كنندگان پيشين   تدوين،  )1381(كرد  سومِ دين ـ كتابِ   
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  .پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي: مجتبي مينوي، تهران
:  محمـدرفيق يحيـايي، تهـران       ، ترجمـه  ي سـقوط ساسـانيان      ايران در آسـتانه   ،  )1389(اي. كولسنيكف، آ ـ  

  .كندوكاو
بنيـاد  : ، تـصحيح عبـدالحي حبيبـي، تهـران        األخبـار   زين،  )1347(بدالحي الضحاك ابن محمود   گرديزي، ع ـ  

  .فرهنگ ايران
علمـي و   : اهللا رضـا، تهـران       عنايـت   ترجمـه ، تمدن ايران ساسـاني،      )1372(لوكونين، والديمير گريگورويچ  ـ  

  .فرهنگي
 ل از عصر ساساني به عصر اسـالمي،       تاريخ و فرهنگ ايران در دوران انتقا      ،  )1380(ماليري، محمد   محمديـ  
  .توس: ، تهرانزبان فارسي همچون مايه و مددكاري براي زبان عربي در نخستين قرنهاي اسالمي: 4ج
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  .سروش:  ابوالقاسم امامي، تهران ، ترجمه1، جتجارب األمم، )1369(رازي، ابوعلي احمد بن محمد مسكويهـ 
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  .فرهنگ ايران
وران پژوهـشي در تـاريخ و فرهنـگ ايـران در د           (شناسي    تاريخ تحوالت ايران  ،  )1390(ميراحمدي، مريم ـ  
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