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چکیده

بررسی پیشینة تاریخی سرزمینهای ایرانی در دوره باستان ،به روشنبوودن

زمینه جغرافیایی آنها بسیار وابسته اسوت در ایون میوان ابهوا در موعییوت
ایاالت/نواحی ایران میتواند به پریشانی و جابهجایی رویدادهای تاریخی،
و در نتیجه بر تحلیل پیامدهای آنها تأثیر بگذارد ابها در جایگواه پوارت
در دوره ساسانی ،نمونوه روشونی اسوت سوه سوفب آشورتگی در تو وی

توواریخی و جغرافیووایی نووواحی دیگوور پیوسووته بووه آن نی وز گردیووده اسووت

برخالف تصور رایج سه پارتِ دورة ساسانی را در شمال شرق فالت ایران

میداند سه سپس به خراسان تغییر نا یافت ،مدارک موجود از اوایل دورة

ساسانی تأیید نمیسنند سه پارت در این زمان در شومال شورق ایوران عورار
داشته است در منابع ستیفهای اوایل ساسانی همچون ستیفة شاپور یکو بور
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سیفة زردشت ،ابرشهر در شمار ایالوتهوای شومال شورق ایوران ،و پوارت
ایالتی در نواحی مرسزی ،در شمال پارس و خوزستان نا برده شده اسوت

در ا الحات اداری سدة شش

 ،تقسیمات اداری تازهای جایگزین نظا

پیشین شد سه در نتیجة آن ،سشور به چهار بخش (سوست) ،هریک شامل
چند ایالت تقسی شود در ایون میوان ،نوا خراسوان بورای نخسوتین بوار بوه

ورت یکی از بخشهای چهارگانوة سشوور و شوامل ایالوتهوای پیشوین

شمال شرق ایران در منابع ستیفهای این دوره و منابع ستفی پس از آن ظاهر

شد و بدینسان ،نگارنده با مقایسة این دو دسته از مودارک ،نتیجوه گرفتوه

است سه تغییری در نا  ،از پوارت بوه خراسوان ،در دورة ساسوانی وورت

نگرفته است

واژههای کلیدی :ابرشهر ،پارت ،خراسان ،ساسانیان

مقدمه

دوره ساسانی را میتوان تأثیرگذارترین دوره تاریخ ایران باستان دانست بسویاری از ننا ور
و مراهی اجتمانی ،اداری و فرهنگی ایران در دورة میانه ،ریشه در این دوره داشته یا در آن

زمان شکل گرفتهاند ند توجه به این نکته ،از جمله دالیلی است سه سفب ابهوا در شور
و تو ی

پارهای از مسائل مربوط به جغرافیای تاریخی ایران شده است در این میان ،نوا و

موعییت و حدود شماری از ایاالت /نواحی ایران در دوره ساسانی ،نمونههای برجستهای بوه
شمار میآیند سه بسیاری از مسائل مربووط بوه آنهوا هنووز ناگشووده مانوده اسوت یکوی از
مه ترین دالیل این امر آن است سه منابع موجوود دربوارة ایوران ساسوانی یوا نوشوتههوایی از
دورة پس از ساسانیان بودند (متون فارسی ،نربی و غیره) ،و یا منابیی بودند سه بوه سشوورها
و سرزمینهای همسایه تیلق داشتند (نوشتههای رومی /بیزانسوی ،ارمنوی و سوریانی) بوا ایون
همه ،با وجود فراوانی این دسته از منابع ستفی ،ابها و گاه اختالفنظر نویسندگان آنهوا در
بسیاری از زمینهها ،سفب اختالف نظر محق قان جدیودی شوده اسوت سوه از ایون منوابع بهوره
بردهاند
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منابع ستیفهای دوره ساسانی به زبان فارسی میانه ،بهرغ سمفود آنها ،مدارک ارزنودهای
هستند سه میتوانند در مقایسه با متون ستفوی ،بوه روشونشودن برخوی از مفاحور مربووط بوه
جغرافیای تواریخی ایوران یواری رسوانند خوشوفختانه در دهوههوای اخیور ،سشو

ستیفوههوا،

سکهها ،مُهرها و اثر مُهرهوای ساسوانی و انتشوار آنهوا ،دادههوای دسوت اول فراوانوی بورای
مطالیة جغرافیای تاریخی ایران ساسانی در اختیار محققان عرار داده است با این همه ،انتشوار
این منابع جدید سه همچنان ادامه دارد ،تاسنون به ننوان مدارسی برای گشودن پرسشهوای
مربوط به جغرافیای این دوره به شایستگی مورد استراده عرار نگرفتهاند یکی از ایون نکوات،
به پیشینه و جایگاه دو ایالت مه ایوران ساسوانی ،یینوی پوارت و خراسوان و ارتفواط آنهوا بوا
یکدیگر در تحقیقات جدید بازمیگردد مقالة حاضر میسوشد با استراده از منوابع ستیفوهای
و مقایسة آنها با متون ستفی ،به روشنشدن بیشتر این موضوو سموک سنود در ایون میوان،
پیشینه پارت در ایران باستان و موعییوت آن در دورة ساسوانی ،سورآغاز ابهوا بزرگوی شوده
است سه تاسنون در تو ی

ایالتهای دیگر پیوسته به آن وجود داشته است.

ایالت پارت ،نام پیشین خراسان؟

چنانسه میدانی  ،پارت یکی از ایالتهای تأثیرگذار در تحوالت تاریخی ایران باستان بوده
اسووت در دورة هخامنشووی ،پورث(وووو (در فارسووی باسووتانParθava :؛ در یونووانی،Παρθία :

Παρθυηνη ،Παρυαία؛ در التینوووی 1،)Parthia :ایالوووت مهموووی بوووود سوووه نوووا آن در

سنگنوشتهها ذسر شده و نمایندگان آن در سنگنگارهها به تصویر سشیده شودهانود بورای
نخستین بار ،داریوو

یکو ( 486-522پ ) در ستیفوه بیسوتون ،پرثوو را در سنوار ایواالت

دیگر تابع امپراتوری هخامنشی بدینسان نا میبرد:
« پوووارت ( ،)Parθavaزرنوووگ ( ،)Zrankaهووورات ( ،)Haraivaخووووارز
( ،)Uvārazmīبلووووخ ( ،)Bāxtrišسووووغد ( ،)Sugudaگنوووودارو (،)Gandāra
سکاییه (» ،)Saka

2

1. W. Sundermann (1989), “Parthisch”, in Rüdiger Schmitt (ed.(, Compendium Linguarum
Iranicarum, Wiesbaden: Dr. Ludwig Reichert Verlag, p. 114.
2. R. Schmitt )1991(, The Bisitun Inscriptions of Darius the Great: Old Persian Text,
London: School of Oriental and African Studies, pp. 49-50.
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این فهرست مشابه فهرستی است سه هرودت در تاریخ خود از ایاالت تابع هخامنشی یاد

سرده است در این فهرست ،پارتیان ،خوارزمیان ،سغدیان و هراتیان با ه ذسر شودهانود  1از
آنجایی سه نا ایاالت در این فهرستها به ترتیب جغرافیایی ذسر شدهاند ،میتوان با توجوه
به ایالتهایی سه همراه پارت ذسر شدهاند ،دریافت سه این سرزمین در ایون زموان از شومال
غربی به ورسانه ،از شمال به خوارز  ،از شمال شرعی بوه سُوغد ،از شورق بوه بلوخ ،از جنوو
شرعی به اریه و از جنو به سرمانیه محدود میشد سه تقریفاً برابور اسوت بوا اسوتان خراسوان
سنونی و جنو ترسمنستان امروزی این موعییتی است سوه بیشوتر پهوهنودگان اموروزی در
تو ی

پارت آن را پذیرفتهاند  2هرچند پس از برافتادن هخامنشیان ،پوارت و گرگوان گواه

باه یک ساتراپی را تشکیل میدادهاند 3،میتوان پذیرفت سوه در ایون زموان نیوز پوارت در

همان موعییتِ زمان هخامنشیان عرار داشته است
اگر برای نمایاندن جایگاه پارت در دورة اشکانی مدارک ناچیزی در دست است ،منابع
ستفی از دورة ساسانی ،امکان بیشتری را برای پهوهش در این زمینوه فوراه آورده اسوت بوا
این همه ،حتی با وجود افزایش منابع ما در چند دهوة اخیور ،مورخوان بسویاری در گذشوته و
حتی امروز ،اغلب همین موعییت را برای ایالت پارت در دوره ساسانی ذسر مویسننود و آن

را تقریفاً همان ناحیهای مویداننود سوه بیودها خراسوان نامیوده شود  4ایون دیودگاه بورخالف
موعییتی است سه زبانشناسان برای زبان پارتی عائلند امروزه براساس مطالیات زبانشناسوان

میدانی سه زبان پارتی جزو زبانهای شمال غربی ایران به شمار میآید  5از آنجا سه تنها از

1. Herodotus )1960(, Histories, tr. A. D. Godley, vol. 2, London and Cambridge, Mass., pp.
121, 123.

 2برای نمونه ،نک:

M. A. Dandamaev )1989(, The Political History of the Achaemenid Empire, Leiden: Brill, p.
85.
3. N. C. Debevoise )1938(, A Political History of Parthia, Chicago: University of Chicago
Press, p. 7.

 4برای نمونه نک:

G. Lazard )1995(, La Formation de La Langue Persane, Paris: Peeters, p. 50; P. Pourshariati
 Parthian Confederacyـ )2008(, Decline and Fall of the Sasanian Empire: The Sasanian
and the Arab Conquest of Iran, London and New York: I. B. Tauris, pp. 4, 6, 42, 222, 263,
275, 392-393, 419-20.
 2مثالً نک“Parthisch”, p. 113 :
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زبان پارتی میانة آثاری در دست است و این آثار ه زمان بوا دورههوای اشوکانی و ساسوانی
میباشند ،اسنون این پرسش پیش میآید سه چگونه ممکن است ایالت پارت در دورة میانوة
زبانهای ایرانی (یینی در دورههای اشکانی و ساسانی) ،در شمال شورعی ایوران عورار داشوته
باشد درحالیسه زبان آن از زبانهای شمال غربی ایران شمرده شود
پاسخ این پرسش به روشنی در منابع اوایل دوره ساسانی به دسوت مویآیود منوابع ایون
دوره ،این نکته را تأیید نمی سنند سه ایالت پارت در این زمان در شومال شورعی ایوران عورار
داشته است از میان منابع ایرانی و میا ر با اوایل دوره ساسانی ،ستیفة سه زبانی شواپور یکو
( ،) 272-240دومین پادشاه ساسانی بر سیفة زردشت در نقش رست  ،مه تورین االالنوات
را دربارة تقسیمات ایران آن زمان به دست میدهد در این ستیفه ،ایالتهای ایوران ساسوانی
بر حسب حرست نقربههای سانت ،بدینسان نا برده شدهاند:
«پووووارس ( ،)Pārsپووووارت ( ،)Pahlawخوزسووووتان ( ،)Xūzestānمیشووووان
(» ،)Mēšān

1

در ستیفه سرتیر ،روحانی بزرگ اوایل دوره ساسانی در نقوش رسوت  ،سوه سموی پوس از
ستیفة سیفة زردشت نوشته شده است ،پارت در میان ایالتهای ساسانی بدینگونوه نوا بورده
شده است:
«پوووارس ( ،)Pārsپوووارت ( ،)Pahlawآسورسوووتان ( ،)Āsuristānمیشوووان
(» ،)Mēšān

2

با توجه به محل ذسر شدن پارت در میان ایالتهای دیگر در این ستیفهها ،میتوان گرت
سه این ایالت در این زمان در نواحی مرسزی فالت ایران واعع بوده و بوا پوارس و خوزسوتان
همسایه بوده است؛ یینی از جنو به پارس ،از جنو غربی به خوزستان ،از غر و شومال
غربی به ماد ،از شمال به سوههای الفورز ،از شومال شورعی بوه ابرشوهر ،و از شورق بوه سرموان
1. Ph. Huyse )1999(, Die dreisprachige Inschrift Šābuhr I. an der Ka‘ba-i Zardušt (ŠKZ),
vol. 1, London: School of Oriental and African Studies, pp. 22-23.
2. Ph. Gignoux )1991(, Les quatre inscriptions du mage Kirdēr, Leuven: Peeters, pp. 61, 71.
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محدود میشده است نوشتههای موانوی از جملوه سراالیوه سوه از فیالیوت دینوی مانویوان در

ایالتهای ابرشهر و پارس و خوزستان و پارت و غیره یواد مویسننود ،موعییوت ذسرشوده در
ستیفه سیفه زردشت را تأیید میسنند  1تا سده چهار

پارت همین موعییت را داشته اسوت،

زیرا آمیانوس مارسلینوس ،مورخ روموی در ایون زموان ،پوارت را پوس از پوارس و پویش از

سرمان ذسر سرده است  2بنا به ستیفه سیفه زردشت و پایکُلی ،پارت به چندین ناحیه یوا شوهر

تقسی میشده است سه نفارتند از  ،Ray ،Goyman ،Gayو  3 Rendاگر ایون نوواحی را بوا
مناالق ذسرشده در مُهرهای اواخر دوره ساسانی و ستوا هوای اوایول دورة اسوالمی مقایسوه
سنی  ،میتوان آنها را به ترتیب میادل ا رهان ،ع  ،و شهر ری امروزی دانست الفتوه جوای
رند هنوز به درستی میلو نیست

4

جالب است سه بدانی براساس منابع نربی و فارسی مفتنوی بور مودارک ساسوانی ،ناحیوة
پارت در اواخر دوره ساسانی ،نه تنها شامل نواحی مرسزی ایران میشد ،بلکه نواحی غربوی
ایران را نیز دربر میگرفت برپایة این منابع ،بخش وسییی در مرسز و غر ایران ،پوارت یوا
به نوشته این منابع ،ف(هل(ه یا بوهل(ه خوانده میشد سهنترین منفع در این زمینه ،سوخن ابونمقروع

است سه در الرهرست ابنندی باعی مانده و بنا بر آن ،شوهرهای ا ورهان ،ری ،همودان ،مواه

نهاوند و آذربایجان فهله نامیده میشودند  5هموین گرتوه را مویتووان در آثوار خووارزمی 6و

حمزه ا رهانی 7نیز دید دینوری در اخفوارالطوال بودون اشواره بوه نوا فهلوه ،علمورو اردوان
(ظاهراً اردوان چهار  ،آخرین پادشاه اشکانی ) 224-213 ،را جفال ،یینی نهاونود ،دینوور،

 1بهمن سرساراتی (« )1378اخفار تاریخی در آثار مانوی» سایههای شکارشده ،گزیدده مقالدههدای فارسدی
تهران :نشر عطره

ص 177-178 ،167-170 149

2. Ammianus Marcellinus )1960(, Rerum gestarum libri, tr. J. C. Rolfe, vol. 2, London and
Cambridge, Mass.: Harvard University Press, p. 357.
3. R. Gyselen )1989(, La géographie administrative de l’empire sassanide. Les témoignages
de sigillographie, Paris: Groupe pour l'étude de la civilisation du Moyen-Orient, p. 73.
4. La géographie administrative de l’empire sassanide. Les témoignages de sigillographie,
pp.73-74.

 5ابن ندی ( )1353الفهرست به سوشش محمد رضا تجدد تهران :ص 15

 6خوارزمی ( )1895مفاتیح العلوم به سوشش فان فلوتن لیدن :ص 117

 7حمزه ا رهانی ( )1412التنبیه علی حدوث التصحیف به سوشش اسید تلس بیروت :ص 23
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همودان ،ماسووفوذان ،مهرجانقوذق ،و حلووان (سرمانشواه و عصور شویرین) نوشوته اسوت  1ولوی

ابن فقیه ،میا ر دینوری در ستا الفلدان با اشاره به شهرهای فهله ،آنها را همان شوهرهایی
گرته است سه در ستا دینوری آمده به اضافه ع  2نویسندگان دیگر دورة اسالمی نیز سو
و بیش همین شهرها را جزو فهله ذسر سردهاند

3

االالنات این منابع ،بیگمان انیکاس تحوالتی است سه در اواخر دوره ساسانی و اوایول
دوره اسوالمی در موعییوت و وسویت ایالوت پوارت روی داده سوه در نتیجوة آن ایون ناحیووه،
بخشهای غربی فالت ایران را نیز دربر میگرفته است بدینسان میتوان گرت سه گذشوته
از تراوتهایی سه میان نویسندگان دوره اسالمی در تییین موعییت فهلوه وجوود دارد ،آنچوه
میان آنها مشترک است آن است سه در دورة ساسانی ،شمال شرق ایران (خراسوان بیودی)
جزو پارت نفوده است و از این رو متن ستیفة سیفة زردشت را از این نظر تأیید میسنند
ایالت ابرشهر در شمال شرق ایران

بدینسان با داوری از روی منابع ستیفهای و ستفی ،میتوان گرت سه در اوایل دوره ساسوانی
در ناحیة خراسان بیدی ،ایالتی به نا پارت وجود نداشته اسوت منوابع اوایول دوره ساسوانی،
ابرشهر را از ایالتهای شمال شرق فالت ایران برمیشمرند مه تورین منفوع از ایون دوره در
این میان ،ستیفة سه زبانی شاپور یک بر سیفه زردشوت اسوت سوه ایالوتهوای شومال شورعی
شاهنشاهی ساسانی به این ترتیب نا برده شدهاند:
«موووورو ( ،)Marwهوووورات ( ،)Harēwابرشووووهر ( ،)Abaršahrسرمووووان
(] ، )Ki[r]m[ānسیسووووووتان (] ،)Sagestānتوووووووران ( ،)Tūrānمکووووووران

 1دینوری ( )1969االخبار الطوال به سوشش نفدالمنی نامر عاهره :ص 40

 2ابن فقیه ( )1885مختصر کتاب البلدان به سوشش میخائیل یان دخویه لیدن :بریل ص 296

 3نک :ابن خردادبه ( )1889کتاب المسالک و الممالک به سوشوش میخاییول یوان دخویوه لیودن :بریول ص 57؛
مقدسی ( .)1906احسن التقاسیم فی معرفه االقالیم به سوشش میخاییل یان دخویه لیدن :بریل

ص 373-374؛

بیرونی ( )1879اآلثار الباقیه به سوشش ادوارد زاخائو لندن ص 34؛ یاعوت ( )1977معجمالبلدان ج  4بیروت:

ص 42
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( ،)Mak(u)rānپوواردان ( ،)Pār(a)dānهندوسووتان ( ،)Hindestānسوشووان
( ، ،)Kušānšahrسا

( ،)Kāšسغد ( ،)Sugdچاچ (» [ ،)Čāčestān

1

در این فهرست ،چنانسه روشن است ،میان ایالتهای پارت و ابرشوهر ترواوت گذاشوته
شده و هر یک جداگانه ذسر شدهاند همچنین ،چنانسه دیده میشود ،در میوان ایالوتهوای
شمال شرق ایران در این ستیفه ،نامی از پارت دیده نمیشود باز میتوان گروت سوه ابرشوهر
در اینجا ،چنانچه میلو است ،همچون یک ایالت نا برده شده است نه به ننوان شوهر اگور
به ایالتهایی سه پیش و پس از ابرشهر نا برده شدهاند بنگری  ،موعییت آن آشکار میشود
و از این رو میتوان گرت سه در آن زمان بخش نمده خراسان بیدی را دربر مویگرفوت و
از جنو به سرمان ،از جنو شرعی به سیستان ،از شرق به هرات ،از شمال شرعی به مورو ،و
از شمال غربی به هیرسانیه محدود میشده است حدود تقریفی ابرشوهر بوا مراجیوه بوه منوابع

ستفی نیز تأیید میشود در این میان بهویوهه مویتووان بوه تواریخ الفوری اسوتناد سورد سوه بوه
لشکرسشی اردشیر یک ( ،) 240-224پایهگذار دولت ساسانی به ایالتهای شرعی ایوران،

یینی سیستان ،گرگان ،ابرشهر ،مرو و خوارز اشاره میسنود  2در متوون ستفوی هو در ذسور
ایالتهای شمال شرق ایران ،از پارت یاد نمیشود
از آنجایی سه سازمان اداری اوایل دوره ساسانی تراوت چندانی با سازمان اداری اواخر

دوره اشکانی نداشته است ،از این رو میتوان گموان سورد سوه موعییوتِ ذسرشوده در ستیفوة
سیفه برای ابرشهر ،یادگار تقسیمات اداری دوره اشکانی بوده باشود از مودتهوا پویش ایون
احتمال داده شده سه نا ابرشهر پس از استقرار الوایو

ا(پورنوی بوه ایالوت پورث(ووو داده شوده و

ساسنان تازه سه نا پارتی را به خود گرفته بودند ،در نواحی مرسوزی و غربوی ایوران سواسن
شده و آنجا را به نا خود پارت ،یا به فارسی میانه پوهل(و (Pahlav؛ ورت فارسی آن پوهل(وه،

ورت میر آن ف(هل(ه و بوهل(ه) 3نوا گوذاری سورده باشوند  1اینکوه سورزمین پوارت در دوره

1. Die dreisprachige Inschrift Šābuhr I. an der Ka‘ba-i Zardušt (ŠKZ), pp. 23-24
2. Th. Nöldeke )1879(, Geschichte der Perser und Araber zur Zeit der Sasaniden aus der
arabischen Chronik des Tabari, Leiden: Brill, p. 17.
3. La Formation de La Langue Persane, p. 50.
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اشکانی به نواحی مرسزی فالت ایوران سشویده شوده بووده ،از اشواره اسوترابو پیداسوت ،سوه
مینویسد در زمان وی پارت به نواحی غربیتر گستر

یافته بوود و مرسوز آن در آن زموان

هکاتومپیلوس بود  2انتقال تدریجی دربار و پایتخت پارتیوان از نسوا ( ،Nisaیوا مهردادسورت
 ،Mithrdatkertنزدیک نشق آباد سنونی) به اساک ( ،Assacنزدیک عوچان سنوونی) ،دارا
( ،)Daraهکاتومپیلوس ( ،Hecatompylosاحتماالً شهر عومس سنوونی نزدیوک دامغوان) و
ری ،گواهی تاریخی دیگری است در این زمینه هرچند پارتیان سوپس پایتخوت خوود را بوه
تیسرون در ساحل چپ رود دجله بردند ،ولی سکونتگاههای خاندانهای پوارتی در فوالت

ایران باعی ماندند ،مانند ری سه مقر خاندان مهران بود  3بنابراین ،شواهد دوره اشکانی نشوان

میدهند سه ابرشهر ناحیه ای در شومال شورعی ایوران بوود و پوارت در هموان زموان از شومال
شرعی به نواحی مرسزی فالت ایران سشیده شده بوود براسواس منوابع اوایول دوره ساسوانی،
پارت در این زمان فقط شامل نواحی مرسزی ایران بود و جدا از ابرشهر سه ایالتی در شومال
شرق ایران بود به شمار میرفت
شکلگیری ایالت خراسان

تقسیمات سشووری ایوران در ضومن ا والحات اداری و موالی خسورو یکو () 579-531

دگرگونی اساسی یافت و نظا نوینی جایگزین آن شد در این زمان همچنین تاریخ ایران تا

آن روزگار در خداینامه به زبان فارسی میانه به نگار

درآمد و سپس در زمان خسورو دو

بازنگاری شد از آنجایی سه برگوردان هوای ایون ستوا بوه نربوی و فارسوی در سودههوای
نخستین اسالمی در دست بود و منفع نمده مورخان در شر تاریخ ایران پیش از اسال عرار

1. Ch. Brunner (1983), “Geographical and Administrative Divisions: Settlements and
Economy”, in E. Yarshater (ed.(, The Cambridge History of Iran, vol. 3.2, Cambridge:
Cambridge University Press, p. 174.
2. Strabo )1928(, The Geography, tr. H. L. Jones, vol. 5, London and Cambridge, Mass.:
Harvard University Press, pp. 271, 273.

 3با این همه ،بررسی سکونتگاههای خاندانهای پارتی ،سمکی به تییین موعییت ایالت پارت نمیسننود ،چوه هریوک
در گوشه ای از ایران استقرار داشتند این امر درباره محل پیدا شدن سکهها و ستیفهها و دیگور مانودگارهای پارتیوان نیوز
ادق است
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گرفت ،از این رو ،امروزه االالنات روشنی از تقسیمات جدید اداری ایران از زموان خسورو
به بید را در دست داری
میروفترین گزار

را الفری 1سه از انتخا چهار سپاهفد بورای چهوار ناحیوة ایوران بوه

دست خسرو یک سخن میگوید ،به دست داده است در شماری از منابع 2،از تقسی سشور
به چهار بخش و انتخا چهار سپاهفد برای هر یک به دست خسرو یک به روشنی یاد شوده

و نواحی هر بخش نیز نا برده شدهاند ییقوبی 3و ابن خردادبه 4،افزون بور ذسور بخوشهوا و

سپاهفدان چهارگانه ،ساملترین توضیح را دربارة چهار بخش سشور ارائوه سوردهانود رسواله

شهرستانیهای ایرانشهر 5و جغرافیای موسی خورنی 6ه نواحی بخشهای چهارگانه را سو

و بیش نا بردهاند ،در ورتیسه گزار

شطرنج 7،بندهشن 8،ابن رسوته 9و مسویودی 10تنهوا

به نا بردن آن چهار بخش بسنده سردهاند در تاریخ سیستان 11و مرواتیح الیلوو  12خووارزمی

1. Geschichte der Perser und Araber zur Zeit der Sasaniden aus der arabischen Chronik
des Tabari, p. 155

 2ثیالفی ( )1368تاریخ ثعالبی ترجمه محمد فضائلی ج  1تهران :نشر نقره ص 393-394؛ تجارب االمم فدی
اخبار ملوک العرب و العجم ( )1372به سوشوش رضوا انزابوینوهاد و یحیوی سالنتوری مشوهد :انتشوارات دانشوگاه

فردوسی

ص 174-275؛ نهایة األرب فی أخبار الفرس و العرب ( )1375بوه سوشوش محمودتقی دانوشپوهوه

تهووران :انتشووارات انجموون آثووار و مروواخر فرهنگووی ص 303؛ االخبددار الطددوال  1969ص 67؛ فردوسووی ()1970

شاهنامه ج  ،8به سوشش ر نلیی

مسکو :اداره انتشارات دانش ص 56

 3یعقوبی ( )1883تاریخ ،به سوشش هوتسما لیدن :بریل

 4المسالک و الممالک ،ص 47-105

ص 210-211

5. T. Daryaee ) 2002( , Šahrestānīhā ī Ērānšahr: A Middle Persian Text on Late Antique
Geography, Epic, and History, Costa Mesa: Mazda Publishers, pp. 13-16, 22-23.
6. J. Marquart )1901(, Ērānšahr nach der Geographie des Ps. Moses Xorenac‘i, Berlin:
Weidmannsche Buchhandlung, pp. 37-39.
7. T. Daryaee )2010(, On the Explanation of Chess and Backgammon: Abar Wīzārišn ī
Čatrang ud Nihišn Nēw-Ardaxšīr, Beverly Hills: Afshar Publishing, pp. 25, 31.
8. F. Pakzad )2005(, Bundahišn, Zoroastrische Kosmogonie und Kosmologie, vol. 1, Tehran:
Centre for the Great Islamic Encyclopaedia, pp. 139, 144, 146, 343.

 9ابن رسته ( )1892االعالق النفیسه ،به سوشش میخائیل یان دخویه لیدن :بریل  1892ص 103

 10مسیودی ( )1894التنبیه و االشراف ،به سوشش میخائیل یان دخویه ،لیدن :بریل ص 94

 11تاریخ سیستان ( )1314به سوشش محمدتقی بهار تهران :ستابخانه زوار
 12مفاتیح العلوم ص 116

ص 23-24
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به روشنی از ا طالحات پهلوی چهار بخش ایران ،همچوون چهوار جهوت ا ولی یواد شوده
است
پهوهندگان تاریخ ساسانی از دیرباز گزار های این منابع را دادههای دست اولی بورای

سیاست جدید خسرو برای مقابله با افزایش تهاجمات خارجی به ایوران دانسوتهانود  1بوا ایون
همه ،با سش

و انتشار منابع ستیفهای بود سه محققان دریافتند سه در این منابع و دست اول و

هیچ نشانی از این تقسی بندی دیده نمیشود این امر تا آنجا پیش رفت سه ا الت و انتفوار
منابع اسالمی مورد سؤال عرار گرفت و االالنات آنها در این زمینه بیشتر اساالیری و ذهنوی

فرض شد  2سرانجا انتشار اثر مُهرهوای سوپهفدان چهوار بخوش شاهنشواهی ساسوانی توسوط

ریکا گیزلین در  3،2001این تردید را از میان برد و بدینسان اهمیت متون پهلووی ،فارسوی،
نربی و ارمنی در این زمینه دوباره تأیید گردید
با انتشار مُهرهای سپاهفدان ساسانی روشن شده است سه شاهنشاهی ساسانی به الور عطوع

از نظر نظامی به چهار بخش (به پهلوی :سوست  ،kustبه مینی سو) 4،هریک متشکل از چند

ایالت تشکیل شده بوود ایون بخوشهوا یوا سوسوتهوا ،سوه هریوک ربوع سشوور را تشوکیل

میدادند ،آنگونه سه در اثر مهرهای ساسانی آمده 5،نفارت بودند از:

سوست شرق ( ،kust ī xwarāsānدر واعع ربع شمال شرعی ،سه شامل ایالتهای پیشین
این ناحیه میشد) ،سوست غر ( ،kust ī xwarwarān / xwarōfrānدر واعع ربع جنوو
غربی ،شامل ایالتهای پیشین این ناحیوه) ،سوسوت جنوو ( ،kust ī nēmrōzدر واعوع ربوع

1 .Geschichte der Perser und Araber zur Zeit der Sasaniden aus der arabischen Chronik
des Tabari, p. 155, n. 2; A. Christensen )1944(, L'Iran sous les Sassanides, 2nd ed.,
Copenhagen: Ejnar Munksgaard, pp. 370-371; V. G. Lukonin )1983(, “Political, Social and
Administrative Institutions, Taxes and Trade”, in E. Yarshater )ed.(, The Cambridge History
of Iran, vol. 3.2, Cambridge: Cambridge University Press, pp.731-732.

 2برای نمونه ،نک:

Ph. Gignoux )1984), “Les quatre régions administratives de l’Iran sassanide et la symbolique
–des nombres trois et quatre”, Annali dell’Istituto Universitario Orientale, vol. 44, pp. 555
572.
3. R. Gyselen )2001(, The Four Generals of the Sasanian Empire: Some Sigillographic
Evidence, Rome: Istituto Italiano per l’Africa e l’Oriente, pp. 35-46.
4. The Four Generals of the Sasanian Empire: Some Sigillographic Evidence, pp. 13-14.
5. Ibid , pp. 35-45.
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جنو شرعی ،شامل ایاالهای پیشین این ناحیوه) و سوسوت شومال (،kust ī ādurbādagān
در واعع ربع شمال غربی ،شامل ایالتهای پیشین این ناحیه)
تقسیمات چهاربخشی ساسانی و نا بخشهای چهارگانه ،پس از برافتادن دولت ساسانی
برجای نماند و ایالتهای تشکیلدهنده آنها دوباره در جغرافیای ایران پدیودار شودند ،جوز
نا خراسان ( ) xwarāsānسه پس از ساسوانیان همچنوان بورای نامیودن بخوش شومال شورعی
ایران به ننوان یک ایالت جدید به سار برده شد
در مدارک مُهرشناسی اواخر ساسانی از موعییت و حودود و نوواحی خراسوان نشوانی در
دست نیست ،ولی ایالوت هوای شومال شورعی ایوران سوه در ستیفوة شواپور در سیفوه زردشوت
آمدهاند (مرو ،هرات ،ابرشهر ،) ،میبایست خراسان جدیود را تشوکیل داده باشوند آنچوه
این امر را تأیید میسند ،نوشتههای مورخان و جغرافیدانان دورة اسالمی است سه آنگونوه
سه خود گرتهاند (و اگر ه نمیگرتند میلو بود) ،از منابع اواخر ساسانی استراده سردهانود
بیشتر منابع اسالمی ،نیشابور (مرسز ابرشهر) ،مرو ،هرات و بلوخ را شوهرهای نمودة خراسوان

نوشتهاند  1در این میان ،ییقوبی 2فهرست دعیقتری از شهرهای خراسان ساسانی را بدینسان
ارائه سرده است:

« نیشابور ،هرات ،مورو ،مروالورود ،فاریوا  ،الالقوان ،بلوخ ،بخوارا ،بوادغیس،
ابیورد ،غرچستان ،الوس ،سرخس و گرگان»
این موعییت با حدود خراسان سه در جغرافیای منسو به موسی خورنی آموده مطابقوت

دارد و برپایة آن خراسان ساسانی از گرگان و عومس تا بدخشان و الخارسوتان نزدیوک رود

جیحون و بامیان در هندوسش سشویده شوده اسوت  3در ایون ناحیوه ،سوند و پنجوا از دورة
ساسانی س وبیش مرز شرعی ایوران و الفییتو ًا مورز شورعی خراسوان در اواخور دوره ساسوانی
شمرده میشد ،الفته به استثنای سیستان سیستان در جنو خراسان خود بوه سوسوت نیموروز
1. Ērānšahr nach der Geographie des Ps. Moses Xorenac‘i, p. 47; G. Le Strange )1905(,
The Lands of the Eastern Caliphate, Cambridge: Cambridge University Press, p. 382.

 2تاریخ ،ص 201

3. Ērānšahr nach der Geographie des Ps. Moses Xorenac‘i, p. 47.
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تیلق داشت  1در غر  ،سویر لوت و به الور دعیق دروازههوای عوزوین را -سوه جوای آن را
شاید بتوان در سر دره در  87سیلومتری شرق تهران امروزی تییین سرد -میتوان حد غربوی

خراسان دانست  2مسل است سه ری و دماوند جزو خراسان نفودهاند ،زیرا بیشتر نویسندگان
دوره اسالمی این دو جا را جزو ربع شمال سه گاه به نا یکی از ایالتهوای آن ،آذربادگوان

میخواند برشمردهاند  3از سوی شمال ،بخش نمدة سغد در آن سوی جیحون نیز بویگموان
شامل خراسان میشد ،چرا سه بسیاری از منابع ،شهرهای این سرزمین را در شومار شوهرهای

خراسان ذسر سردهاند  4با این و

روشن است سه استان خراسان دورة اسالمی در شومال

شرق ایران ،س و بیش با سوست خراسان ساسانی عابل تطفیق است ،ولوی در منوابع ساسوانی
در ذسر آن نواحی و چنانسه پیش از این آمد و از پارت نامی برده نشده است
نتیجه

موعییت بسیاری از ایالتها /نواحی ایران باستان س و بیش شناخته شوده اسوت؛ ایالوتهوای

ه نا با شهر مرسزی خود ،بهویهه از این جملوهانود ،همچوون بلوخ ،هورات ،سرموان برخوی
دیگر چون پارس و ماد ،به سفب اهمیت تاریخی یا فراوانی منابع تواریخی ،جایگواه روشونی
در جغرافیای تاریخی ایران دارند هرچند از پارت نیز مانند پارس و ماد ،بوه سوفب نقوش آن
در رخدادهای تاریخی از دیرباز پیوسته در نوشتههای تاریخی نا برده میشود ،با این هموه،
برخالف تصور رایج موعییت جغرافیایی آن همواره در منابع به روشنی و

نشوده اسوت

برداشت سنونی از ایون موعییوت در ایوران باسوتان ،سوه آن را در شومال شورق فوالت ایوران
میداند ،نمدتاً مفتنی بر نوشتههای دورة هخامنشی است ،ولی بررسی منابع دورهای بید این
موعییت را برای پارت تأیید نمیسند برپایة مدارک میدود و محدود دوره اشوکانی ،چنوین
پیداست سه این ناحیه در ایون ز موان بوه سومت غور سشویده شوده بوود منوابع اوایول دوره
1. Šahrestānīhā ī Ērānšahr, pp. 19, 24.
2. A. D. H. Bivar )1983(, “The Political History of Iran under the Arsacids”, in E. Yarshater
)ed.(, The Cambridge History of Iran, vol. 3.2, Cambridge: Cambridge University Press, p.
26 with references.

 3برای نمونه :تاریخ ،ص 210-211؛ تاریخ ثعالبی ،ص 393-394؛
 4تاریخ ،ص 201

Ērānšahr nach der Geographie des Ps. Moses Xorenac‘i, pp. 37-39.
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ساسانی سه سیمای اواخر دوره اشکانی را نیز مینمایاننود ،عورار داشوتن پوارت را در نوواحی
مرسزی ایران سامالً تأیید میسنند منابع اواخر ساسانی  /اوایل اسالمی ،این سرزمین را حتی
در نواحی غربیتر نشان میدهند این موضو  ،نشان از تحولی دارد سوه در موعییوت پوارت
در تاریخ ایران باستان روی داده است
از آنچه آمد پیداست سه موعییت این سرزمین در دوره ساسانی غیر از آن اسوت سوه توا
پیش از این تصور میشد و این موضو از این رو اهمیت دارد سه موعییت ایالتهای دیگور
و از جمله ایالت ابرشهر و س وست (و سپس ایالوتِ) خراسوان بوه ایون نکتوه وابسوته اسوت از
آنجا سه در یک ناحیه از ایران ،دو ایالت نمیتوانند وجود داشته باشند ،از این رو ،جایگواه
روشن ایالت ابرشهر در شمال شورق ایوران در منوابع ،پایگواه اسوتواری اسوت سوه برپایوة آن
می توان جای پارت را در آن زمان شناسایی سرد از این رو در گرتگو از این ناحیوه در ایون
دوره از پارت نمیتوان سخن گرت ،همچنین از خراسوان از آنجوایی سوه خراسوان از سوده
شش

همچون واحدی اداری به شمال شرق ایران االالق گردیود ،در اشواره بوه آن ناحیوه

پیش از این دوره ،الز است نا ایاالت پیشین ذسور شوود (ابرشوهر ،مورو ،هورات ،بلوخ) نوه

خراسان  1ذسر پوارت همچوون یکوی از ایواالت پیشوین خراسوان ،مویتوانود بوه جابوهجوایی
جغرافیووایی رخوودادهای توواریخی بینجاموود موویدانووی سووه شوور رویوودادهای توواریخی بووه
روشنبودن زمینة جغرافیای آنها وابسته است ،ولی مدارک تاریخی ،اغلب تو ی

روشون

یا ساملی از موعییت مناالقی سه ذسر میسنند به دست نمیدهند نمونوهای از ایون مودارک،
ستیفه ابنون ،رئیس تشریرات دربار شاپور یک است سه دربوارة یوور

رومیوان بوه پوارس و

پارت سخن میگوید:
« در سووال سووو (پادشوواهی) شوواپور شاهنشواه ،رومیووان بووه پووارس و پووارت
آمدند »

2

 1برای نمونه « :در میانه سشمکش با رو  ،هرمزد ،برادر بهرا دو سه به فرمانروایی خراسان گماشته شده بوود ،سور بوه
شور

برداشت»؛ نک:

K. Schippmann )1990(, Grundzüge der Geschichte des sasanidischen Reiches, Darmstadt:
Wissenschaftliche Buchgeselschaft, p. 28.
2. M. Tavoosi and R. N. Frye (1989), “An Inscribed Capital Dating from the Time of Shapur
I”, Bulletin of the Asia Institute, N. S., vol. 3, pp. 25-38.
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ارزیابی درست این نوشته ،به روشنبودن جایگاه پارت در اوایول دورة ساسوانی بسوتگی
دارد براساس آنچه در این مقاله گرته شد ،آشوکار اسوت سوه منظوور نویسونده در ایونجوا،
تاخت و تاز رومیان به نواحی شمال شرق ایران نفوده است
منابع
 ابن خردادبه ،ابوالقاس نفیودا ( )1889کتاب المسدالک و الممالدک بوه سوشوش
میخاییل یان دخویه لیدن :بریل
 ابن رسته ،ابونلی محمد بن نمر ( )1892کتاب االعالق النفیسه .به سوشش میخاییول
یان دخویه لیدن :بریل
 ابن فقیه ،احمد بن محمود الهمودانی ( )1885مختصدر کتداب البلددان بوه سوشوش
میخاییل یان دخویه لیدن :بریل
 ابن ندی  ،محمد بن اسحاق ( )1353الفهرست .به سوشش محمد رضا تجدد تهران
 بیرونی ،ابوریحان محمد بن احمد ( )1879اآلثار الباقیده بوه سوشوش ادوارد زاخوائو
لندن
 تاریخ سیستان ( )1314به سوشش محمدتقی بهار تهران :ستابخانه زوار
 تجارب االمم فدی اخبدار ملدوک العدرب و العجدم ( )1372بوه سوشوش رضوا
انزابینهاد و یحیی سالنتری مشهد :انتشارات دانشگاه فردوسی
 ثیالفی ،ابومنصور ( )1368تاریخ ثعالبی .ترجمه محمد فضائلی ج  1تهران :نشر نقره
 حمزه ا ورهانی ( )1412التنبیه علی حدوث التصدحیف بوه سوشوش اسوید تلوس
بیروت
 خوارزمی ،ابونفدا محمد بن احمد ( )1895مفاتیح العلوم بوه سوشوش فوان فلووتن
لیدن :بریل
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،) «اخفار تاریخی در آثار موانوی» سدایههدای شدکار شدده1378(  بهمن، سرساراتی
133-211 ص
 اداره:مسووکو

 نشر عطره:گزیده مقالههای فارسی تهران

 بووه سوشووش ر نلوویی و8 ) شدداهنامه ج1970(  ابوالقاس و، فردوسووی
انتشارات دانش
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