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 :چون را گرامیانی یاری و کوشش بدارم پاس دانممی بایسته خود بر

 ارزیابی را کارم کرد؛ امهمراهی گام آغازین از خواهانه،نیک که او راهنمایم، استاد زادهنصراله سیروس دکتر آقای

 بیان با که بختیاری دکتر و دالوند دکتر آقایان ،داد نشان بسیار شکیبایی و کرد گوشزد را هایمکاستی نکته به نکته و

 مطالعات و انسانی علوم پژوهشگاه باستانی های-زبان و فرهنگ گروه استادان دیگر و کردند امیاری ارزنده نکاتی

 فراوان یاری آلمانی هایمتن یترجمه کار در که اسکات دیوید امگرامی دوست نیز .آموختم بسیار نزدشان که فرهنگی

 .رساند

 هایشنفس که دانممی مهربانم مادر ام،زندگی یهماره پشتیبان وامدار ام،زنده که زمان آن تا را خود همچنین  

  .هست و بوده طریقم طی امیدبخش



 گفتارپیش -1

های فراوان از فراز و نشیب میالدی( 651 -224) ایسالهو بیست  ی چهارصدی ساسانی، دورهدوره

تفحص و های برجسته و چشمگیر آن را توان بخشهای مختلف میسیاسی و ادبی است که از طریق نوشته

تند، یعنی اتفاقات و ی نقاط عطفی درخور توجه هسی سیاسی، برخی ادوار، دربردارندهبررسی کرد. در عرصه

باعث اعتالی نام برخی از فرمانروایان و شاهان ساسانی گشته است. عالوه بر اقدامات داخلی تحرکاتی که 

ای در کشور شد. غییرات گستردهها هم باعث تمتفاوت قابل بررسی، تحرکات خارجی مانند لشکرکشی

های تازه، منابعی مختلف از ثروت، مواد غذایی،  مواد اولیه، نیروی کار جدید و البته برخی تصرف سرزمین

ی یک سرزمین ی زندگی و ادارهابعاد فرهنگی را با خود همراه داشت و این مواجهه و بعداً همزیستی با شیوه

رکات مختلفی چون سازماندهی متناسب اداری و نظامی بود. در زمان ی اول، مستلزم تدادیگر، در درجه

و ثروتمند مصر بود، نهادهایی که  راهبردیهای نیل و مناطق خسرو دوم و با فتح مصر، که بیشتر شامل کناره

م ، نهادهای اداری دیگر هندشدند، تنها نهادهای نظامی نبودی این مناطق عهده دار امور میبایستی در اداره

-برای تدارکات عوامل تابع ایران و راهبری و هماهنگی آنها مشغول فعالیت شدند که نام برخی از آنها را می

های تحت های آنان و حوزهی فعالیتها تا حدودی، دایرهها دید و شناخت. پاپیروسپاپیروس درتوان 

شناساند. تأمین منابع این عوامل و نیز و نفوذ آیینی ایران در این مناطق را می تأثیرایران و همین طور  تصرف

ی دستیابی بدان، از نظر حکومت ساسانی بود که نحوهی بسیار مهم مطمحبرقراری امنیت هم دو نکته

 اد تحتپردازد و یا گزارش فعالیت افرمی ایرانی آذوقه و مواجب عوامل ،هایی که به انتقال کاالپاپیروس

ی بخشی از ادبیات ساسانی ها نه تنها از این ابعاد بلکه به عنوان نمایندهقابل تحقیق است. این پاپیروسفرمان، 

 شوند.بررسی می

ها و نوشته، مهرنوشته، گورنوشتهشود. سفالم مییهای متفاوتی تقسی ساسانی به بخشآثار مکتوب دوره

تا انتهای این دوره، انواع مختلفی از خط را دستکم با نام آنها از طریق  ابتداهای کتابی. از ها و البته متنکتیبه

آید که برای نوشتن ها چنین برمیتوان بازشناخت. از این نوشتهین دوره و یا آثار اسالمی میهمهای متن

-خطی که کتیبه برای مثال ؛های خاصی از خط فارسی میانه در نظر گرفته شده بودگونه ها،انواع متن از برخی

های کتابی متفاوت است. در این دوره برای از خط نگارش متن ،شدهای ساسانی نخستین بدان نگاشته می

-اما خود این گونه ،دشلفبای فارسی میانه اقتباس میو انگارش اوستا خطی ابداع شد که از زبور فارسی میانه 

شاید  از ابتدا تا انتهای این دوره بر یک شیوه و شکل باقی نماندند و تفاوت یافتند. ی خطی فارسی میانهها

صورت کاربردی زبان  تا حدی ی خط در این دوره،یافتهاین احتمال درست باشد که آخرین صورت تحول

ی ارتش ی ده سالهی دورههای فارسی میانهدهد که این گونه در پاپیروسی آن زمان را نشان میروزمره

-هایی از پاپیروسشود. در کار حاضر، نویسنده سر آن دارد که با معرفی نمونهخسرو دوم در مصر دیده می

الگوهای نوشتاری این دوره که  سو برم در مصر، پرتویی هرچند کمی هفتی ساسانی سدههای فارسی میانه

-از طریق نامه ها تنها اداری هستند.ت که نوشتهیساداری و کاربردی هستند بیندازد. البته این بدان معنا ن عمدتاً
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ر تردد یا دینی هم بر اث -توان دریافت که ارتباطاتی چون ارتباط بازرگانی، فرهنگیهای خصوصی در مصر می

اما برای ها اندک هستند ی این نامهنمونهشکل گرفته است.  های ایرانی به مصرمهاجرت افراد یا خانواده

ها غالباً کوتاه و ناقص هستند و روش نگارشی رسند. این پاپیروسکافی به نظر میدوسویه اثبات ارتباطات 

هایی که در طول زمان بدانها وارد آسیب اً اند. مضافمختصرنویسی و استفاده از اختصارات را به کار گرفته

یا ناممکن  سختو عبارات را  هاه و دریافت مفهوم متن و یا واژهها را از میان بردهایی از نوشتهشده، بخش

گذارد.  در این کند و یا کالً نامفهوم بر جای میساخته است که گاه درک را موکول به حدس و استفسار می

های کتابی، به ها به ویژه متنهای خسرو دوم با دیگر انواع نوشتهی نگارش پاپیروسکار، ادبیات و شیوه

به عنوان الگو ری که این شیوه از آن حادث شده، بیات و نوع نوشتاشوند. ادصورت فشرده و کوتاه قیاس می

ی آید و نیز زیربنای ثبت و کتابت دیوانی اوایل دورهای برای نوشتاری که پس از آن به وجود میو زمینه

 و بندی آنها، حرفها و دسته. در ضمن بررسی کلی زبان، بررسی مضمون پاپیروسگیردقرار میاسالمی 

ای مانند شکل حرف، ها تغییراتی که در ابعاد نویسهی این نوشتهی ترجمه، و مطالعههاواژه آوانوشت

ی جدید ادبی ی متناسب شده با عرصههایا منشأ متفاوت و یا کاربرد واژهاختصارنویسی و استفاده از آواهایی ب

مچنین بستر فرهنگی جدید، به نظر خواهد رسید. هجود در ایران ساسانی ایجاد شده، نسبت به ادبیات مو

که هایی کند که بدانها مختصراً اشاره خواهد شد. با وجود تفاوتمفاهیم متفاوتی را وارد این نوع ادبیات می

های موجود دیگر یافته، باز برای تکمیل بررسی و مطالعه، نیاز به قیاس با آن متنها، نسبت به این پاپیروس

ثر واقع شود، چرا که نهایتاً خط به ؤ، توانسته بسیار مهادر تفهیم بسیاری واژههای کتابی دارد، به ویژه که متن

ها، که به خط تحریری شکسته مشهور است، چیزی کامالً منفک از خط معمول کار رفته در این پاپیروس

اسامی و  ی سوم به این سوی ساسانی نیست. برای فهم برخی مفاهیم وهای سدهمتصل به کار رفته در نوشته

ها، سکه و مهرها ضروری است. به ویژه که بسیاری از همین مواردی چون کتیبهالقاب نیز قطعاً بررسی 

ی استفاده از هایی مفید مانند نحوههای الصاقی به همراه دارند که خود به دریافتمشتهها، مهر و گلپاپیروس

اسم افراد  با توانکند. همین طور، میان کمک میی رسمیت و یا اعتباربخشی به اسناد در این زممهر، شیوه

دانها کمکی صاحب مقام یا صاحب مهر، دیوان و نهادهای اداری هم آشنا شد. اینها در کنار مضمون منضم ب

 این دوره های خارجیی سیاستهزبرای تصویرسازی تشکیالت اداری ساسانی، دستکم در حو بدون واسطه

چند بخش در  رسالهاست که بدان اشاره خواهد شد. این  1ات و اثر دیتر وبرمطالع است. اساس این کار، بر

  به شرح زیر است:که پس از این بخش،  هافصل اصلی و پیوست ارهچ ،شامل، پیشگفتار، مقدمه

 

 

                                                           
 

 

1 -  Dieter Weber  
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  كلیات مقدمه و -1-1

-صلفکه در ی ای از کاراست که تعاریفی کلی از موضوع و پیش زمینه ایی چکیده و مقدمهدربردارنده 

ت ماهی ودهد. این بخش حول دو محور اصلی یعنی تعریف ادبیات پاپیروسی آید ارایه میهای بعد می

 دهد. دست میای به تصرف مصر مختصراٌ زمینه

 یهسالی دهها در مصر، در دورهی تاریخی نوشتن پاپیروسو شناخت زمینه به بحث  فصل یکم

، شناخت هاروسشود. برای بررسی مفهوم، کاربرد و دلیل نگارش این پاپیشاهنشاهی خسرو دوم، پرداخته می

  بستر تاریخی و سیاسی که این ادبیات در آن پدید آمده است، ضروری است.

ا در هپیروسهای موجود پاها، مجموعهشامل معرفی ادبیات کلی ساسانی و نیز انواع پاپیروس صل دومف

یری برای پیگ هاهای نگهداری این مجموعهها است. شناخت محلن نامهای از خوانش ایها و تاریخچهموزه

ساس اژه بر ها به ویبندی پاپیروساین بخش مهم از میراث ادبی الزم است در عین این که دانستن دسته

  دهد.های مختلف را نشان میی فعالیتمضمون، کاربری نوع ادبی در حیطه

 ییژه ارایهودر مصر، به  فارسی میانهپاپیروس  پنجوچهلترجمه نویسی، آوانویسی و به حرف سومفصل 

و  حلیل متنتن بخش همچنین پردازد. در ایمیه هایی از انواعی که در فصل سوم بدانها اشاره شدنمونه

-نمونه بهتر، و عبارات و نوع خوانش خواهد آمد. همچنین برای مقایسه و درک هاهتوضیحاتی راجع به واژ

ی هااپیروسپشود که مربوط به ی نگارش آورده میهای متفاوت از لحاظ زمان و ناحیهپاپیروسهایی از 

ی قرار یرگنتیجه وبحث، تفسیر  در پایان این بخش،ند. ی اسالمی هستی ساسانی و یا اوایل دورهاواخر دوره

 نوع ادبی شد، باه میبر مصر نوشتساله چیرگی ایران ده یهایی که در دورهمدارک و نامه کندثابت میدارد که 

ی منبع یثر از کشورداری ساسانأالخطی شکسته برای بازشناخت تحول نظام نوشتاری متخاص خود و رسم

 یدوره ها دریشهیابی جدید خط در اصناف و پتحول و قالبی نحوه . در پایان، این رسالهقابل اعتماد است

 سازد.وشن میرا از رویکرد این ادبیات خاص ر ثر سابق خودؤم گیری از فرهنگ و ادبیاتتأثیرساسانی با 

-رفمراه آوا و حهبه های آمده در این رساله ی پاپیروسنامهواژه ،آندر  است که نامهواژهچهارم، فصل 

مکنزی،  ا کاریهای کتابی، نوشت و معنی خود بر اساس کار مکنزی ارایه شده و در صورت نبود واژه در متن

ده، اع آن آمژه ارجکه در برابر وا کارهای مشابه در این زمینهاز ارجاعات اصلی دیگر چون کارهای وبر و یا 

حات وبر ر توضیدها آن طور که نگارنده پس از آن هم نام شهرهای قید شده در این پاپیروس داده شده است.

 را نگاشته، آمده است.یافته و یا به قیاس به آنها خود آنها 

 اند.آمدهها ی به کار رفته در پاپیروسهاعالیم و شکل نویسه در این بخش ها:پیوست
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  مسأله پژوهش -2-1

ی از دوران پادشاهی خسرو پرویز معاصر با بخش میالدی 628-619های سالدر زمان ساسانیان در 

ین منابع تحقیق ا صر دست یابد.ایران توانست به م، ن رومیان( با عقب راندیالدیم 628 -590)خسرو دوم: 

رجامانده ب هایها و پاپیروسیونانی، عربی و منابع فارسی میانه است که بیشترشان را پوست نوشته ،دوره

ا هروساپیپر این بیشتدهد. و دیگر کارکنان تابع ایران در مصر تشکیل می حاصل از عملکرد فرماندهان نظامی

یاری هنوز بس شوند کهدر نقاط گوناگون جهان نگهداری می یهایاکنون در مجموعه اند ویافت شدهدر مصر 

رجات و شخاص، دفهرست منابع، نام ا مضامین آنها عمدتاًاند و از آنها معرفی، خوانده و یا بررسی نشده

، نظیر ای مختلفهها از مجموعههایی چند از انواع این نوشتهآشنایی با نمونهنهادهای نظامی بوده است. 

ی ا رویکردران را بتواند پژوهشگمی هاو دیگر مجموعه گوتینگن، فیالدلفیا، مجموعه برلین، وین، هایدلبرگ،

ر آن ر کنادتازه نسبت به ادبیات و نگارش زنده و درجریان ساسانی در قرن هفتم میالدی آشنا سازد و 

ازد. آشکار س آنان را در مسایل فرامرزی و تحت فرمان زوایایی از مسایل تاریخی این دوره و راهبردهای آنان

جه ها تووسین پاپیرابه در ایران و به زبان فارسی مطالعات ایران باستان  یکه تاکنون در حیطه اضافه بر این

 الزم نشده است.

 موضوع پژوهش  -3-1

د، گاشته شنخسرو دوم  در زمانی ساسانی در مصر که در زمان تسلط بر مصر های فارسی میانهپاپیروس

 نها.آنوشت، آوانوشت و توضیحات هر پاپیروس و بررسی کلی ادبیات و خط به کار رفته در با حرف

  قلمرو پژوهش  -4-1

در این  کهی نیل و به ویژه مناطق و شهرهای کنارهمناطقی از مصر چون فیوم مکانی: الف( قلمرو 

قی ناخته بانوز ناشا از طریق منابع دیگر شناخته شده و برخی هاند. برخی از آنهها نام آورده شدهپاپیروس

 اند.مانده

یی از مصر تحت تسلط هاای ده ساله که بخشمیالدی، دوره 628 -618های سالمابین ب( قلمرو زمانی: 

 ین زمان،ک به اهای مشابه و نزدیایران بود مدنظر است، هر چند برای دستیابی به اطالع بیشتر از نوشته

 آورده شده است. دیگر هاییتوضیحات و نمونه

رار قز بررسی اینها در مرک .یافت شده در مصر ی ساسانیفارسی میانههای ج( قلمرو موضوعی: پاپیروس

و یا  برستانطای از های دیگری از مناطق دیگر و خارج از زمان خسرو دوم چون نمونهدارند اما پاپیروس

 ارایه شده است. خسرو دوم هم یروس اقتصادی بعد ازنمونه پاپ

 اهمیت و ضرورت پژوهش - 5-1

آیین مانند  روزمرهادبیات  یو گونه از ماهیت کلی ، دیدیهای قرن هفتمیی و خوانش پاپیروسرمزگشا

اواخر دوران ساسانی  وضعیت به عنوان بخشی از نگاری ساسانی و وضعیت کلی دوره خسرو دوم رانامه
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و تغییرات زبانی و خطی طول  این دوره را با ها، بخشی از تحوالت ن این نوشتهمضمونهد. بررسی فرارو می

 گذارد.  به نمایش میهای کتابی ای دیگر، به ویزه متنهمقایسه با نوشته

 اهداف پژوهش -6-1

سمی. راداری و  هایبه ویژه نامهنویسی، راهی است برای آگاهی از آیین نامه هااین پاپیروس یمطالعه

صرف ورد. خشم میچها به در این نامه ها یا آواهاکوتاه و موجز نوشتن، تغییر برخی نویسه هایی چونویژگی

اص الحات خطصا نیز و متون کتابی رفته درکارالگوی به نسبت به حوالت خطی و زبانی ت، کاربردی و نحو

رجی های خایاستسها، اطالعاتی راجع به نوشتهاین  .توجه دیگر استاز موارد قابل این دورهدر هر موضوع 

-ه میانی ارایاع غیرایرتعامل با اتبی وهحنسلطه و خارج از ایران و ساسانیان، نظام اداری آنها در مناطق تحت

 ناصب اینات و مشناختی، تاریخی، به ویژه شناخت مقامای برای مطالعات زبانتواند زمینهمیدهد و مجموعاً 

 شناسی فراهم سازد.فرهنگی و مردمدوره، و بعد 

 كاربردهاي پژوهش -7-1

رانی، چه های ایگذار تحقیقات علمی و عملی بیشتر در زمینه مطالعات پاپیروستواند پایهاین پژوهش می

گر های دیانخط و زبه باند و چه آنها که نوشته شده مانند بلخی و  فارسی میانه، های ایرانیآنها که به زبان

ه ویژه بخامنشی، های آرامی همانند پاپیروس باشد، اند،ی فرمانروایی ایران بودهاما در حیطه نوشته شده

 ی ساسانی و پساساسانی.ی دورههای فارسی میانهپاپیروس

 نوع پژوهش -8-1

 از نوع بنیادی است.

 سؤاالت پژوهش -9-1

 ی خسرو دوم در مصر، متضمن چه نکاتی هستند؟دوره یفارسی میانه هایپاپیروس. 1

 وده است؟ها به چه شکل بکتابی ساسانی تا این پاپیروس از متون فارسی میانهالخط تحول رسم . 2

 نویسی در این دوره چگونه بوده است؟کتابت و آیین نامه یشیوه. 3

 هاي پژوهشفرضیه -10-1

وقی و حقمضامین اقتصادی، نظامی، شخصی و دارای مضامین مختلفی هستند شامل ها این پاپیروس. 1

های ل گزارش، برای مثا، برخی خطاب به مقامات هستنداندهای مختلف نگاشته شدهکه در رده هاگذرنامه

ین ا گاه .واملعسربازان و اجیران و دیگر مجوز برای صدور گذرنامه و یا تقسیم جیره یا و رسمی کارکنان 

 .هستند پرسیفاقد رسمیت خاص و تنها برای دادن اطالعاتی شخصی و یا احوالها نامه

ها خط به سمت در متون فارسی میانه کتابی، خط استفاده شده، خطی کالسیک است اما در پاپیروس. 2

ای هها صورتشود، نوشتههایی درشت نوشته میپیش می رود که عمدتاً با قلم صورت تحریری و شکسته



19 

 

هزوارش و شبه هزوارش در ها، شکل برخی نویسههای مشترکی چون دهد اما ویژگیتری را نشان میخالصه

 هر دو هویدا است.

 رایجی که در نمایانگر همان ادبیاتدقیقاًًً توان طع و نوع نمیهای فارسی میانه را در این مقپاپیروس. 3

ست. یکی البیده طکاربرد مسلماً ادبیات خاص خود را میمتون مزدیسنانی وجود داشت، قلمداد کرد. این نوع 

ه ر آن نوشتدها این ای است که هر یک ازها بازه زمانیگذار در ایجاد این تفاوتتأثیراز نکات بسیار مهم و 

ت حدود اسمشوند به زمانی حدود ده سال هایی که در این جا بررسی میشده است، حدود زمانی پاپیروس

نابراین شوند. ببحث میای طوالنی چون سده ی زمانیبازهون کتابی چنین نیست. این متون در اما درباره مت

ی بازنویس رتباًجا که مدور از انتظار نیست که هم از وجه نمایش عصر خود ابهام داشته باشند و هم از آن

کس را پارادو ند، نوعیاهای زبانی و مکتبی نوشته شدهاند، و این که در کجا و به تبع کدام ویژگیشده

ر این بالبی را لگو و قکوشد تا انگاری که میبا وجود متنی چون رساله نامه ها،نمایانند. در مقابل، پاپیروسب

ام به احتر کند شامل ساختاری سه بخشی دارای نوع خاص آغاز متن همراه با تکریم و ءنوع کاربرد القا

تون بک زده می قالب ساصلی نامه دارا ی، اما دیگر پیکرههستند مندای قاعدهگیرنده نامه، متن اصلی و مؤخره

وز و ربه هایینیست و نشان از فعالیت در آن حد تفصیل، کتابی و شامل تکرار مضامین مقدس و موروثی

 واقعی دارد.

 هاي مهم و كلیديتعریف واژه -11-1

 .شکسته، مصر تحریری خط پاپیروس،  فارسی میانه ساسانی، خسرو دوم،ساسانی،  

 



 مقدمه -2

ی آغازیدن این مطالعات بیان شود و سپس و نحوهای از فرایند یافت و شناخت پاپیروس هبتدا الزم است شما

در  مربوط است، توضیح داده شود. آغاز آشنایی با پاپیروسدر مصر های ساسانی ی آنچه که به پاپیروسدرباره

در جنوب   1ومییعنی سالی که نخست بار پاپیروس در هرکوالناست،  بوده یمیالد 1752احتماالً از سال  مفهوم کلی

 ، توجهی بهادبی یونان باستان یشدههای کالسیک و شناختهبه نوشته ی صرفعالقه اما به علت 2ایتالیا کشف شد،

آغاز شد، یعنی زمانی که تعداد  به طور واقعی شناسیمطالعات پاپیروس 1788ها نشد. در حدود سال پاپیروس این

به طور تصادفی هنگام  ، در صد کیلومتری جنوب غربی قاهره،مصرها را دهقانانی از فیوم زیادی از پاپیروس

پاپیروسی یونانی را انتشار داد که حاوی  3کشاورزی یافتند. در همان سال محقق دانمارکی به نام نیلز ایوِرسن شاو

سال پیش از میالد بود.  193، مربوط به ی فیومهجام شده روی سدهای آبیاری در منطقان رسیدهایی مبنی بر کارِ

ی ها در قاهره فروخته شد و بقیه سر از پاریس، برلین و وین درآوردند. در طول چند دههبسیاری از این پاپیروس

سرزمینی در باستانی،  4یرسینها محل در  1877انجام شد. در سال  تلف مصرهایی در مناطق مخبعدی، حفاری

خارج شهر فیوم، اسنادی کشف شد و به زودی در این منطقه و دیگر نواحی فیوم هزاران متن یونانی، قبطی و عربی 

و دیگر نواحی  الفانتین 8ینه،تبس غربی، سی 7آفرودیتو، 6هرموپولیس، 5به دست آمد. عالوه بر این در اکسیرینخوس،

ارزشمندی به دست آمد. اکثر این متون بر روی پاپیروس و بخشی هم بر پوست، های مصر علیا و وسطا، یافته

های شکسته، و برخی از اسناد متأخرتر نیز بر کاغذ نوشته شده بودند. در پارچه، چوب، استخوان، چرم و تکه سفال

ودند که هزاران فقره ب 9و آرتور هانت ترین افراد شاید برنارد گرنفلهای محل اکسیرینخوس باستانی هم، مهمکاوش

کشف کردند. بسیاری از آنها به  مرتبط با ادبیات یونانی را هایبه ویژه نوشته های ادبی،از مستندات و پاپیروس

مؤسسات بریتانیا و آمریکای شمالی پراکنده شدند. در حدود همان زمان، در  هم درآکسفورد رفت، تعداد کمی 

های مصری فراوانی را که در اروپا بود، به باالترین قیمت به فروش وسپاپیر 10،هاآلمانی یر رسمیی غمزایده

های گرنفل و هانت هم دزدیده شده بود، وجود داشت هایی که از محل کاوشگذاشتند که در بین آنها پاپیروس

                                                           
1- Herculaneum  

 .ی نخست پیش از میالد، در طی نبردی، به تصرف رومیان در آمد و شهری رومی گشتاین شهر در سده - 2
3 - Niels Iversen Schow 
4 - Arsinoe 
5 - Oxyrhynchus 
6 - Hermopolis 
7 - Aphrodito 
8 - Syene 
9 - Bernard Grenfell و Arthur Hunt  

10 - Papyrus cartel 
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 یروسی پاپها(. مجموعاً چنین خریدهایی به همراه حفاری و اکتشافات در مصر موجودی مجموعه66: 2011)کینان 

 خوانند. شناسی می میالدی را قرن پاپیروس 1992تا  1892را به وجود آورد. از سال 

 یسه دوره شور درهای فارسی میانه ساسانی در مصر، اشاره به ارتباط این دو کوع پاپیروسضبرای درک بهتر مو

ر آنها درانیان ی که حضور ایبرخی از مناطق ترسد. به ویژه مطرح شدن وجه اهمیمختلف تاریخی الزم به نظر می

رای ط، دااشک این نقبی سازد.تر میو در نتیجه دستیابی به منابع و اسناد تاریخی را تا میزانی، آساناست تر پررنگ

ربی های غلتدت با دوهای طوالنی مو یا دارای منابع مورد نیاز ایرانیان به ویژه در کشاکش رقابت راهبردیاهمیت 

 اند.ها روم بودهچون یونان و بعد

 :مصر وهخامنشیان -1-2

هخامنشیان، در طی چند دوره، تحت  فراز و نشیب دارد. مصر در زمانضور سپاه ایران در مصر تاریخی پرح

به هایی را حاکمیت ایران بوده است. البته این حاکمیت غالباً فراگیر و پایدار نبوده است و همواره مقاومت و جنبش

از این دوره، به  ایسند یا نامهبا این وجود،  گیری سرکوب شده است.که حتا گاه با خشونت و سخت همراه داشته

ایرانیان به طور فعال در هر چند که ؛ در خود مصر به دست نیامده استایرانی  دیگر زبان فارسی باستان و یا زبان

یالمی و بعضی هم به عخاندان سلطنتی در ایران بعضی به  کار و تعامل با بومیان بودند. اسنادوبابل مشغول کسب

مقدمات و تمهیدات لشکرکشی به مصر در زمان کوروش فراهم شد. ولی در دوران  11اند.زبان آرامی نوشته شده

را در  پسامتیک سوم ،وی ارتش این امر به انجام رسید. ،پیش از میالد( 530-522کمبوجیه ) ،سلطنت پسرش

مصر،  .ان بر مصر آغاز شدشکست داد و نخستین حکومت هخامنشی پیش از میالد 525/ 526در سال  رود نیل شرق

پیروزی   گو این که12ششمین ساتراپی پادشاهی هخامنشی شد و پیرو سنت مصر، کمبوجیه، لقب فراعنه را یافت؛

ایران نسبی بود و ماندن کمبوجیه در مصر دیری نپایید. وی در لشکرکشی برای تصرف نواحی دیگر آفریقا، هزیمت 

رو بهمصر، با شورش رو پیش از میالد 524-523زمانی که در آنجا بود، در سال  او به نوبیا هم لشکر کشید. .یافت

زمان، در غیابش، در ایران بر او شوریدند. وی در گشت، به ممفیس بازگشت و با شدت آن را سرکوب کرد. همان

؛ نیز نک.  92-91: 1382پیش از میالد وفات یافت )دیاکونوف  522در سال  ومسیر برگشت به ایران، در سوریه 

 ( 26-17: 1990داندامایف ؛ 247: 1998برسیانی 

                                                           
دموتیک، خط دیوانى و ادارى مصریان قدیم بر روى سنگ، لوح،  و( هیروگلیف)اثر ایرانى و هخامنشى به خط مصرى  117به وجود جمعاً  - 11

 (.180:  1341توان اشاره کرد )سامی مهر، مهره و ظروف سنگى و فلزى می

دختر  ای فرزند شهدخت نیتریس،وی به گونهاز نسل رع، هوروس و اوزیرس و حتا  پادشاه مصر علیا و سفال والقاب کمبوجیه اینها بودند:  - 12

  (. 172: 1990)داندامایف فرعون آپریس منتسب شد 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%AA%DB%8C%D8%AE_%D8%B3%D9%88%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%AA%DB%8C%D8%AE_%D8%B3%D9%88%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%D9%84
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شد. بر اساس  فتحپیش از میالد( نیز مصر  486-522در دوران پادشاهی داریوش یکم ) پیش از میالد، 519 سال

ز ا ،ع کردر مصر وضهای محلی بر جای مانده، او قانونی عمومی را دهایی که به زبان آرامی و برخی زبانپاپیروس

مبوجیه، کر خالف بشد. او شود که قوانینش توسط ساتراپ اعمال میو به عنوان ششمین قانونگذار مصر نیز یاد میا

ان وی تری داشت. از رسیدگی و بازسازی اماکن عمومی و مقدس در مصر در زمی پذیرفتنیدر مصر، چهره

های آرامگاه ود، نیزبگ به بزرگان مصری داده هایی وجود دارد. کارهای هنری ایرانیان و هدایایی که شاه بزرگزارش

ر دهخامنشی  یدوره هایی چون ساتراپ مصر بوده، از آثار حضور ایرانیانخاص ایرانی، که احتماالً متعلق به مقام

رگذشت داریوش د پیش از میالد، 486 سال مصر است. پس از مدتی، مصریان شوریدند و در همین هنگام، در

ی دقیق صر بودند و نحوهمهایی که در ی ساتراپدرباره(. 147: 1380گیرشمن  ؛105 -100: 1382)دیاکونوف 

ش ی داریوپ دورهمثالً ساترا ،عملکردشان گزارش دقیقی در دست نیست، مگر مواردی که باید با احتیاط ذکر شوند

ه مد و کشترفتار آخشم داریوش گای که نشان داد، در نهایت به در مصر به نام اریاندس که با وجود خدمات ارزنده

    *  1شد.

پیش از میالد خشیارشا، با شدتی  484رشا، مصر در شورش و ناآرامی بود. در سال یانشینی خشزمان برتخت

رو پس از خشیارشا، مصر دگرباره با خیزش روبه تمام مصر را آرام کرد و برادرش، هخامنش را ساتراپ آنجا کرد.

روای معدوم، پسامتیک، که در زمان کمبوجیه شوریده و کشته شده بود، و یونانیان حمایتش بار پسر فرمانشد، این

ها و انتصاب ساتراپ جدید هم مصر را کاماًل هخامنش، ساتراپ مصر را کشت. حتا سرکوبی این شورش ،کردندمی

در برابر  ل برای خودبرخاست و در دلتای نی یآمیرتی نامآرام نکرد، چرا که پس از قتل پسر پسامتیک، خصی

کومت هخامنشیان بیرون حهخامنشیان ایجاد قدرتی نمود. کشور مصر در اواخر قرن پنجم پیش از میالد از قلمرو 

ها با ایرانیان جنگید و تر همراه اسپارتشد. در آغاز قرن چهارم پیش از میالد، فرعون مصر، با جدیت هر چه تمام

وچک اواگور )در قبرس فعلی( و قبایلی از آسیای صغیر، نیروهایی را برای ای چون پادشاهی کمصریان در نواحی

، اردشیر سوم، به فرماندهی قشون پدرش، با این پس از استقالل مصر مدتیکار انداختند.  رودررویی با ایران به

ی تقر ساخت. دربارهی ایرانیان را در آنجا باز مسسلطهپیش از میالد(  332تا  343کوتاه ) کشور جنگید و برای مدتی

این سلطه را ابتدای دومین تسلط ایران بر  گاه برخی،ها، نظرات متنوع هستند. اهمیت و یا چگونگی این چیرگی

مشخص نیست پس از اردشیر سوم چه کسی ساتراپ مصر بوده است اما در زمان داریوش سوم  خوانند.مصر می

نیز  پیش از میالد 332ده است. در سال که وارد نبرد و کشته شپیش از میالد( ساباکس نامی ذکر شده  331 -336)

ی ایران بر مصر به پایان رسید ساتراپ ایرانی مصر، بدون نبرد مصر را به اسکندر پیشکش کرد و سلطه 13مزاکس،

(. 124-116: 1383؛ دیاکونوف 217و  156: 1380گیرشمن ؛  215و  192: 1380فرای  ؛249 -247: 1998برسیانی )
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. میزان این مالیات، بسته االت تابع ایران ناگزیر از اخذ مالیات از اهالی و ارسال آن به صورت نقره به دربار بودندای

. بیشتر این پرداخت از نواحی آسیای صغیر، بابل، به میزان حاصلخیزی و درآمدزایی برای هر ایالت متفاوت بود

 سوریه، فینیقیه و مصر بود. 

 هخامنشیان در مصر سناد مربوط بها-1-1-2

ی ها و مستعمرات نظامی در مصر دورههای نظامی ایران و استقرار پادگاناسناد مصری و آرامی از سازمان 

جامانده از مصر از میان اسناد مختلف به کنند؛هخامنشی در درون و مرزهای مصر، اطالعات مفیدی را ارایه می

های ]دانشگاه[ ریلند شامل بر روی پاپیروس نوشته شده، پاپیروسهیروگلیفی جدید و خط ی هخامنشی که به دوره

مربوط به اوایل دوره هخامنشی، و مربوط به تصرف غیر  های مختلف است، که یکی از آنهاتعدادی اسناد دوره

نهد. ارتباطات ای است. این مجموعه، دیدگاهی از نظام حقوقی مصر را پیش رو میقانونی اموال توسط روحانی

، اطالعاتی را مربوط به نظام اداری این کشور فراهم یکمحانیان محلی با فرداته، ساتراپ مصر در زمان داریوش رو

ی زمین و دام، فروش برده، استخدام نیروی کار و هیروگلیفی جدید، شامل اجارهخط کند. دیگر اسناد مشابه، به می

خته شده که شامل قرارداد ازدواج، سفته، اجاره زمین، و سند آرامی از مصر شنا دویستنیز حدود  مانند آن هستند.

-های اداری ایرانیان در مصر است. همهدیگر اسناد کسب و کار هستند. برخی نیز حاوی اطالعاتی در مورد سیاست

به  ترین نمونه از مکاتبات آرامی در مصر،قدیمیاند. سیزده نامه به عنوان ها بر روی پاپیروس نوشته شدهی این متن

ی هخامنشی بود که از به نوشته از ارشامه، شاهزاده هخامنشی به دست آمده است. ارشامه شاهزادهچرم صورت

 406از میالد( و حداقل تا سال  پیش 23-424تخت نشستن داریوش دوم در برابر خشیارشای دوم جانبداری کرد )

ش از یپنجم پ یی دوم سدهها، در نیمهاین نوشته 14 (.546: 1986برسیانی )پیش از میالد ساتراپ مصر بود  405یا 

نگاشته شده و حاوی دستورالعمل برای مدیریت امالک اشراف ایرانی در  408 -411های میالد، یعنی احتماالً سال

اند، آثاری برجا مانده است، های هخامنشی که در مصر نوشته شده. همچنین از کتیبه(17: 1391جعفری مصر است )

های کوتاه مصری است هایی که حاوی نوشتهو نیز ظرف( DSab) ی داریوشو مجسمه (DZ) ی سوئزتیبهمانند ک

ای در نیل مقابل اسوان( توان به اسناد مهاجرنشین نظامی یهودیان الفانتین )جزیرههمین طور می(. 55: 1382)لوکوک 

های از حفاری 1907 -1906های ه کرد. در سالکردند، اشاردر جنوب مصر که به نمایندگی از شاهان ایران عمل می

 این هایانی مهمی از پاپیروسبایگ  ،کیلومتری شمال الفانتین 700سقاره نزدیک ممفیس، حدود  شناسی درباستان

و برخی اطالعات جغرافیایی خاص آنان  هایی زندگی در اقامتگاهنحوهکه از  به خط آرامی پیدا شد مهاجران

ای از متون داستانی ترجمه، نیز در این بایگانی رونوشتی از متن بیستون به زبان آرامی ؛دهدمیبرداشتی به دست 

دو طرف  براین اسناد  است.به دست آمده اکدی و چندی آثار دیگر مانند داستانی مصری که به آرامی نوشته شده 
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قطعه  202شامل  و قید شده استدوره این های اداری اوراق پاپیروس نگاشته شده و درحواشی آنها یادداشت

توان گفت بنا بر همان تشخیص تاریخ آنها دشوار است اما می .قانون، مالیات، و اقتصاد هستند پاپیروس مربوط به

سال  ی بروکلین درپاپیروس های زبان آرامی الفانتین در مجموعه اند.هخامنشی نگاشته شدهی دورهقواعد مشخص 

: 1985دومناش ؛ 187: 2015گزال بزرگ زاخائو هستند )ی به گردآوری مجموعه ی شده و مربوطخریدار 1893

164 .) 

  الفانتیناهمیت تاریخی  -2-1-2

= ینه )ترین جزیره در رود نیل، در مقابل سیایبو به معنی فیل و بزرگ لفانتین نامی یونانی برای نام محلیِا

بخش جنوبی مصر بوده،  . این جزیره همیشه مرکز اداریاست (اسوان امروزی ،«بازار»به معنی swn  :باستان یمصر

ایجاد پادگان نظامی به  انهخامنشی سلطتو نظارتی اصلی در مسیر به نوبیا بود، اما در زمان پست مرزی  یناول نیز

هایی کوچک، بندری برای تماس بین عناصر قومی مختلف با داشتن عبادتگاه ینهاهمیت آن افزوده است. سی

برای عبادت خدایان خود  بود که ها و دیگرانها، خوارزمیان، بابلیها، مادها، آشورینیقییایرانیان، فنظیر شاهنشاهی 

یک ها بود. در زمان تسلط هخامنشیان و نیز مرکز اداری فرماندار غیر نظامی هخامنشی یا فرترکهآمدند گرد می

هایی که بدانها پاپیروس .تأسیس شد ( در الفانتینhaila yhwdya :مستعمره نظامی یهودی دارای عبادتگاه )آرامی

گردد و دارای شناسه پیش از میالد برمی 495 سال ترین آنها بهکه قدیم نوشتهسفالاسنادی به صورت و  اشاره شد

(AP 1است ).دهند که یهودیان از پادگان نظامی حقوق ماهانه ان مینش این منابع ، مربوط به همین دژ هستند

 ( بوده است.15به صورت نقدی و یا به صورت  کاال )مانند غالت و روغن یاکردند که دریافت می

و بازسازی آن پس از فرمان کوروش در  پیش از میالد 586یعنی سال بین تخریب معبد اورشلیم  یدر طول دوره

-مسلم میقانونی ساخته شده بود، که  ای را در معبد خودحق ادای اعمال فرقه الفانتین مهاجران، پیش از میالد 538

 525فتح کمبوجیه در سال  جریان ، عبادتگاه الفانتین در( AP 3و AP 30)های دو سند بر اساس نوشته اما دانستند؛

 شناسی تا کنونباستان هایه کاوشبه طور کامل تخریب شد، به طوری ک 410سال  و حدود تصرف ،پیش از میالد

 ،و پسرش (Vidrangaنگه )ر، با پشتیبانی فرماندار ایرانی ویدیغارتگران مصر اثری از آن به دست نیاورده است.

 هایسال همه چیز را به غارت بردند، در حالی که ارشامه ساتراپ، در شوش بود )میان ،ینهفرمانده پادگان سی

از علل احتمالی مختلف برای درگیری بین مصریان و یهودیان، مجاورت اقامتگاه یهودیان  .پیش از میالد( 408-411

گذار در الفانتین را نابود کنند. خواستند معبد بدعتبا منطقه معبد خنوم و نفوذ مقامات مذهبی اورشلیم بود، که می

راب بودند. اگر چه هیچ اثر معماری بخور دادن و نذورات در مح ه، این جماعت یهودی تنها مجاز بزمان پس از این
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توان خصوصیات معماری آن را که دارای پنج رواق سنگی بوده است تا حدودی باقی نمانده است، از متون می

 دانست و از وجود اشیاء طال و نقره در آن اطالع یافت.

یاس در مق انن یهودیای که بخشی از مهاجرت اما احتمال دارداست،  یهودی مشکل یاین مستعمره أمنششناخت 

ر دهودیان یبخشی ی اسکان. در طول دورهه باشدبزرگ به مصر در سلسله بیست و ششم تحت فرمان نکو آغاز شد

 دخو سنتی توحیدی شمار اینان در سراسر دره چند برابر شد. قطعاً یهودیان الفانتین از عقاید ،هخامنشی یدوره

و یا وصلت با  گذاشتند؛ به دلیل معاشرتدر جزیره احترام می( Yaho) یاهو فاصله گرفته بودند. آنها به معبد

 ر دینت جدید دصالحاظاهراً از ا و مصریان، آنها اعتقادات و آداب و رسوم قبل از تبعید خود را تغییر داده بودند

رخی هم بو  ودندرا قبل از اصالحات دینی ترک کرده ب یهودیه ،برخی مهاجران یهودی در مصر .ناآگاه بودند خود

رن ر آغاز قین که دابازسازی معبد اورشلیم از سوی کوروش به مصر آمده بودند. دلیل  یاحتماالً پس از حکم اجازه

ر د همین امتوان، میاندنوشتهگفته و می، برخی از مهاجران یهودی تنها به زبان آرامی سخن میپیش از میالد پنجم

 باشد.

های یهودی در الفانتین به زمانی پس از پایان اولین تسلط ایران بر ه از مستعمرهآخرین سند آرامی موجود بازماند

بیست و  یپیش از میالد، در سال اول حکومت نفرتیتی )سلسله 390ای است که در سال گردد. آن نامهمصر برمی

ی زندگی، جامعه و بخش نحوهآرامی الفانتین نه تنها آگاهیی یادشده نهم( از ممفیس به الفانتین فرستاده شد. اسناد

نمود و همچنین در آن ایفای نقش می خود نظامی یهودی است، که شرایط آن موقع مصر را که یقوانین مستعمره

-ی یهودی پایداری مانند الفانتین تا دورهدیگر هیچ مستعمره .دهدایرانی در مصر را هم نشان میروابطش با مقامات 

)= نام یونانی/ رومی یرای دلتای 16پناهندگان اونیاس میالدیش از پ 154ین که در سال بطلمیوسی ایجاد نشد تا ا ی

در تل یهودیه فعلی( احداث کنند، که آن هم )= شهر خورشید؛  لیسواجازه یافتند معبد جدیدی در قلمرو هلیوپ نیل(

 ی هخامنشی نک.ین در دورهای اطالع بیشتر از الفانتبر؛ 362-310: 1998)برسیانی  تخریب شد میالدی 71در سال

 (.2008 ،جویستن پروشکه

 در مصر و ساسانیان هخامنشیان مابین یدوره-2-2

   ی سلوکیدوره-1-2-2

 628-19/  618) انساسانی تصرف مصر از سویی تا دورهپیش از میالد(  312ظهور سلسله سلوکی در سوریه ) 

، پیش از میالد 333خورد. در سال ایرانیان در مصر رقم میی کمرنگ و یا حتا محو حضور جدی ، دورهمیالدی(
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به این نحو، با ورود اسکندر به  اسکندر ایرانیان را در آسیای کوچک شکست داد و راه او به سوی نیل باز شد.

پیش  332ای نشان دهد و در سالمزاکس، نتوانست مقاومت جدی چنان که گفته شد، آسیای صغیر، سوریه و فینیقیه،

 فرماندهان، این فرمانروایی گسترده میان پیش از میالد 323بعد از مرگ اسکندر در سال  .مصر را واگذاشت ،میالد از

 هم توسط پیش از میالد 168سپاه اسکندر تقسیم شد و مصر به دست فرمانده ارشد، بطلمیوس افتاد و در سال 

ی بطلیموس، که در اسناد از ممکن است برخی از ایرانیان و یهودیان ساکن مصر دوره اشغال شد. آنتیوخوس چهارم

باشند و یا مرتبط با افراد غیر نظامی آنها. پسر اسکندر که ی هخامنشیان مانده از دوره ه است، از نیروهایآنها یاد شد

پیش  323ارخیدوس، پس از مرگ اسکندر در  حاصل ازدواج با رکسانای ایرانی بود، و برادر ناتنی وی فیلیپ سوم،

ر مقدونیان بطلیموسی باقی ظاز امپراتوری و زیر ن از میالد قدرت را مشترکاً در دست گرفتند. ساتراپی مصر بخشی

-امپراتوری، راه را برای ایجاد دولت هلنی جداگانه یپیش از میالد و تجزیه 312ی اسکندر در ماند. حذف خانواده

در طول قرن  های سوریه،جنگ در مرتبه گرفت. چند «شاه»پیش از میالد عنوان  305بازگذاشت؛ بطلمیوس در  ای

حال، گاهی اوقات هم توان حمله به قلمرو سلوکی و حتی پیش از میالد، بطالسه شکست خوردند، با این ومدوم و س

زمامداران روم به رهبری مارک  میانپیش از میالد همکاری  مو ایران را نیز یافتند. در قرن یک رودانمیاننفوذ به 

ان حاکم ارمنستان، ماد، آنتونی و کلئوپاترا ملکه بطلمیوسی به اوج خود رسید تا پسرشان الکساندر هلیوس را به عنو

های اشکانی به قدرت برسانند. اما طرح آنها به شکست رسید. درگیری با سلوکیان فرصتی منحصر به فرد و سرزمین

هایی که در باب پیروزی بطلیموسیان نوشته شده، در میان روحانیان مصر شد. بر اساس متن برای همکاری بطالسه و

 ،غنایمی که در این دوره، به مصر بازگردانده شد، مجسمه و اشیاء مقدسی که پیش از آن ایرانیان با خود برده بودند

یات بطلمیوسی مصر است. با این ها موضوعی تکراری در ادبشد. خصومت ایرانیان نسبت به  مصرینیز دیده می

 ثیرات ایرانیانأتی هنر منتفی است، نظری دیگر بر ابقای بر خالف برخی که معتقد هستند تأثیر ایران در زمینهحال، 

 .داندمیمحسوس را در هنر بطلمیوسی متقدم به ویژه سنت هخامنشی در مصر است و تأثیر 

مفهوم امحاء کامل آنها نبود. بنا به شرایط موجود، برخی از آنها در مصر فروپاشی قدرت ایرانیان در مصر البته به 

ماندند. تعیین نسبت این ایرانیان که در گذار از حکومت هخامنشیان به هلنی و یا پس از فتح اسکندر در مصر به جا 

ی اول ده است. از دورهرومی یاد ش-های یونانیبا این که از گروهی از آنان در پاپیروس ،ماندند، بسیار مشکل است

نشانگر یک موقعیت  ی پارسیپاپیروس بسیار نادر است. تا پایان قرن دوم پیش از میالد واژه ،بطلمیوسی مصر

خاص با ارتش بطلمیوسی بود تا اشاره به قومیت. در قرن دوم بسیاری از مردم که قطعاً یونانیان ی اجتماعی یا رابطه

 و پارسیان داردشدند. این عنوان اشاره به فرزندان این شبهبندی میان پارسی دستهو مصریان بومی هم بودند به عنو

این شان در ارتش بطلیموسی خدمت کنند. همسران و دختران شده که اینان نیز به تبعیت از پدرانتصور می احتماالً

پیش از  دومی یونانی یا مصری تعلق داشتند. در اواخر قرن شدند، اگر چه آنها به جامعهپارسینه نامیده می افراد

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%86%D8%AA%DB%8C%D9%88%D8%AE%D9%88%D8%B3_%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85
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شد و این روال تا پایان قرن  اطالق نظامی ای از اجیرانبه دسته و ای یافتمیالد، پارسی معنای نو و کاماًل رسمی

می به دیگر از رواج افتاد و دیگر پارسی در معنای نقش نظااین اصطالح زمان  دوم میالدی هم ادامه داشت. در آن

 . (102: 1387؛ نیز نک. بیکرمان 252 -250: 1998)هاینن  کار نرفت

 و مصر اشکانیان  -2-2-2

هش به منابع ارضی خارجی، خاصه یز درباب کشورگشایی این دودمان و نگاچای نااشکانیان جز آگاهی یربارهد

ای چون های گستردهبا چالشگیری در بدو قدرت جکومتتوان داد. این چه در نظر ماست، یعنی مصر، نمیآن

ها و امرای محلی، موانعی جدی برای تحقق به رو بود. در کنار اینها، سرکشی قبایل و دودمانسلوکیان و رومیان رو

در جهت کشورگشایی و فراخ نمودن مناطق تحت سیطره بودند، تا آن حد که این  ی آنانگرایانهنظرات آرمان

اشاره  رودانمیان توان به آثاری از حضور آنان، در سوریه ودود از غرب، تنها میبه مصر نرسید و در این ح حکومت

یکی  پیش از میالد، 40سال هایی مبنی بر چنین مقصدی هست، زمانی که در حدود نمود. در این باره گاه تنها گمانه

از آن سو،  احتماالً  ،دیه را گرفتاز فرماندهان ارد، پس از موفقیت در رویارویی با رومیان در سوریه، فینیقیه و یهو

قصد حمله به مصر داشته است. پس از این و با نبردهای دیگر بود که سراسر روم شرقی به تبعیت اشکانیان درآمد، 

ها به مناطقی چون سوریه بارها تکرار و باز از جانب ظاهر، استقالل داشت. این دسترسیدر این زمان مصر تنها به

 -133: 1387؛ نیز نک. بیوار 155: 1382گزارشی از دستیابی به مصر در دست نیست )ولسکی  شد اماروم دفع می

از طریق مسیرهای زمینی نواحی تحت  بخشی از تجارت بین مصر و شرق احتماالً با این حال، (.194 -187و  150

 ها انجام شده است. ی پالمیریان و نبتیی اشکانی و نواحی تحت ادارهسیطره

 ان و مصرساسانی-2-3

بیش از دی( بوده است که میال 628-590خسرو دوم ) ، دورهکی دیگر از این ادوار تسلط، در زمان ساسانیانی

صورت گرفت. از این دوره، اسناد بسیار ارزشمندی به  فرماندهی ایرانی و با بیرون راندن رومیان امرزیر  یک دهه،

بر جا مانده از ایرانیان در مصر، به عنوان  * 2هایترشان را پاپیروسبیشهای مختلف به جا مانده که ها و خطزبان

ها در فیوم مصر بیشتر این پاپیروس. دهدمنبعی موثق برای اشاره به وقایعی مرتبط با رویدادهای این دوره تشکیل می

که هم به مسایل های اداری و بعضی شخصی هستند ها متضمن مطالبی متفاوت چون نامهاند. این نوشتهیافت شده

منبعی مهم  د و از این روی،ننمایند و هم مسایلی در خور مطالعه از ادبیات زمان ساسانی در بر دارتاریخی ره می

دیگر  آیند.شناسی فارسی میانه ساسانی و شناخت صرف و نحو این زبان در قرن هفتم میالدی به شمار میزبانبرای 

ی صنف خاصی بعضی محققان، نوشتن اسناد فارسی میانه را تنها بر عهده ستند.قبطی ه و یونانیهای ع، به زبانمناب
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به ویژه در دوران  زی ساسانی که از دیرباتنها در دوره هدانستند. دبیران نآنها دبیران بودند، می أسکه در ر

اشته و در خدمت های خاصی دریافت ددادند که آموزشای مهم از اصناف و مشاغل را تشکیل میهخامنشیان طبقه

کردند میارتش خدمت  روشن نیست که آیا این دبیرانی بودند که در دربار، مشاغلی مرتبط را بر عهده داشتند. کامالً 

محدود ها تنها گوید که به احتمال بسیار نوشتن نامهنگاشتند. وبر میها را مییا خود نظامیان بسیاری از این پاپیروس

برای دستیابی به دیدی بهتر، در اینجا اندکی به کار این  .در میان همگان رایج نبوده است و این کار به دبیران بوده

 شود.دسته از مشاغل اشاره می

  اندبیر-4-2

  روداندبیران در میان -1-4-2

دیدند. آنها پس از تکمیل آموزش خود و سزاوار شدن به دبیران همانند دیگر صنعتگران تعلیم می رودانمیان رد

بخوانند، اعضای یک  * 3«دبیر»به معنی  به معنی لوح است( dub؛ در زبان سومری sar-dub) این که خود را دوبسر

 ی سومریِ ب، االههدَی نوشتن تحت حمایت نیدیده در حرفهعلیم تشدند. دوبسر ماهر و ی ممتاز شمرده میطبقه

ی خاص خود را داشتند. تصویری که از این شغل ارایه انجامهها بود. انواع متنمحصول و بعدها نوشتار و محاسبات 

شناسی، فضا و سلسله مراتب تعلیم دادن شود، بر اساس شواهد موجود در بابل است. با توجه به بقایای باستانمی

ری و هایی مربوط به امور دیوانی و غالباً به زبان سومشان تا حدی قابل بازسازی است. بخشدبیران از آغاز دوره

های آن ی الواح بابل وجود دارند. نسخ رسمی در بایگانی یا کتابخانهی دوم پیش از میالد در نسخهمربوط به هزاره

شدند. تصاویری هم از دبیران آشور بر جای مانده است. گویا در همین زمان، پاپیروس برای زمان محافظت می

الواح است. این  17هایی دبیران، بیشتر، از انجامهربارهشده است. آگاهی ما دنگارش به خط آرامی استفاده می

نوشتند، مرتباً توسط آشورشناسان به کار رفته است. اصطالح برای توصیف اطالعاتی که دبیران در انتهای الواح می

است؛ های الواح میخی وجود دارد: نام دبیر، تاریخ و نام شهری که لوح در آن نوشته شده سه جزء معمول در انجامه

-پیش از میالد نام خود را بر الواح می 2600 سال اند. دبیران از حدودی این الواح هم انجامه نداشتهکه همهاینگو

 خودها، دبیران نه تنها نام خود و نام پدر خود بلکه همچنین نام نیای ی متأخرتر از این دست کتیبهنوشتند. در دوره

نویسنده داشت. در و ای بیش از یک دبیر توان شناخت. گاه کتیبهن دبیر را میخاندا نوشتند؛ بدین وسیله،میهم را 

شود تا مگر در صورت ها هم اشاره میری کتیبهگذااین کار که تاریخ نوشتن آثار مکتوب اهمیت دارد، به تاریخ

جامانده دست می بههای رسگذاری نوشتهها بتوان به شناختی بهتر از شیوه و یا سنت تاریخمشابهت با پاپیروس

                                                           
ها گرفت و حاوی عنوان، نام ناشر، تاریخ، محل چاپ و غیره بود؛ امروزه کتابدر پایان کتاب قرار می ای دارد که سابقاًنوشتهانجامه، اشاره به  - 17

 به جای انجامه، صفحات عنوان و شناسنامه دارند.
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ترتیب ماه، روز، سال را  ها معموالًشده است. تاریخنقر می آن بر هر لوحتاریخ نگارش  در سنت آشوری، یافت.

سرزمین بابل قدیم، سال از روی رخدادی دارای  دارند. سال ممکن است به چند طریق نشان داده شود. در سومر و

-های درازی از اینفهرست بایستی شد. دبیرانفاق افتاده بود، نامگذاری میاهمیت که یا در آن سال یا در سال قبل ات

ها هم تاریخ و مأمور عمومی برای خود کردند. بایگانیها را برای به یاد آوردن ترتیب اسناد نگهداری میگونه نام

های سلطنت آغاز شد و ی ارجاع به سال، شیوههاکاسی یدورهشد. در داشتند و فهرست این مأموران نیز ثبت می

ی ثبت پیش از میالد شیوه 305ی چهارم پیش از میالد در سرزمین بابل متداول گشت. در سال این شیوه تا سده

  (.57 -49: 1386پیش از میالد( ابداع شد )واکر  311ها به ترتیب از سال نخست سلوکی )شاید سال

 دبیران ایرانی -2-4-2

 رودانی آن که متناسب با زبان ایرانی گردیده بود از میانالذکر به همراه واژهفوقگذاری دبیری و تاریخ سنت 

ی شیوه از هم استفاده کرده است. اشکانیان« نگاشته»ی خود، به معنی در کتیبه واژهاین داریوش از وارد ایران شد. 

ها با مبدأ به تخت ی سالیعنی محاسبهی هخامنشیان، تبعیت کردند، اما بعدها ساسانیان به شیوه گذاری اخیرتاریخ

 به dipi- ای است که بخش نخست آن از( واژه*vara-dipi-ی)نشستن هر شاه بازگشتند. در فارسی باستان، واژه

 (.191: 1953)نک. کنت  ی بیستون داریوش به کار رفته استمعنی لوح است. این واژه به معنی نوشته در کتیبه

ها، ثبت فرمان، دار امور مکاتبات شاهیشدند که عهدهدبیران به چهار دسته تقسیم میی تنسر بر اساس نامه

های دیگر از سوی هایی که به زبانی نامهو نیز ترجمه های شاه و درباریان اونظرات و تمام گفته ،ها، سخنانحکم

های مختلف ه بودند و در بخشهمچنین مسؤول ثبت وقایع و اتفاقات روزمر و شدشاهان ممالک دیگر فرستاده می

های در کتیبه شدند.ها میبرداری از کتابیا مشغول نوشتن، دسته بندی و نسخه شدنددیوان مشغول به خدمت می

شتاد، دبیر ری و از خاندان مهران ا هایی نظیرنام ؛ها قید شده استشاهان نخستین ساسانی نام برخی دبیران در کتیبه

میالدی( آمده است. در دورااورپوس نام  272 -241ی زردشت )ی شاپور یکم در کعبهنوشتهکه نامش در سنگ

-های به زبان پهلوی اشکانی و فارسی میانهاند، در کتیبهنندگان این منطقه بودهکدبیرانی که همراه سپاه و جزو بازدید

-نوشتهحران، دبیر شاپور یکم. دبیر سنگپیس و اپسای دبیر از است، مانند یزدان فروبای، یزدانی ساسانی ذکر شده 

ی آزادان رسد از طبقهمیالدی( در تخت جمشید، که به نظر می 379 -309ی شاپورسکانشاه، برادر شاپور دوم )

 کند:خود را چنین معرفی می ،است

nrsh Y  d[p][ywr?]……….[W] ʼpʼlyk  pʼlsʼzʼt  W skʼzʼt/  Narsē ī dibīr ud abārīg Parsāzād  

ud Sakāzād  

 (.21-20: 2000)تفضلی « سیستان( زادانآ سکاآزادان )= و پارس ناسه دبیر و دیگر آزادنر» 
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شده ساخته که به خاطر آن از شاه ای از شاه یادکند که پیکرهای دارد که در آن اعالم میاپسای حران، کتیبه 

: 1384زاده دبیری بوده و حاکمی بوده باشد )نصرالهپاداش خوبی دریافت کرده است. احتمال دارد مقام او بیش از 

(. یکی از دبیران خسرو به نام بابک پسر بهروان، سمت وزارت جنگ را دریافت کرد و قدرت و اعتبار فراوانی 75

دبیران مجاز بودند که در انتهای ای برخوردار بودند. و از مزایای ویژهاز پرداخت مالیات سرانه معاف آنها  یافت.

ی کرتیر زردشت هرمزد پسر شیَلگ یا شیَرگ و دبیِر کتیبه ها نام خود را بیفزایند. برای مثال، دبیِر شاپور در کعبهیبهکت

-ی ساسانی نقش مهمی در جریاناند. دبیران در دورهدر نقش رستم، بختگ بود. برخی از دبیران صاحب مهر بوده

( ، بزرگان بر آن شدند که نگذارند هیچ 421 -399سیاسی داشتند، برای مثال در هنگام درگذشت یزدگرد یکم ) های

-یک از فرزندان وی بر تخت بنشینند تا فرد مورد نظر آنها به قدرت برسد. در میان این افراد سه تن از دبیران با نام

ُنی، دبیران مهست که برای بازداشتن امیر محلی عرب به نام های گودرز، دبیر ارتش، گشنسب آذر، دبیر خزانه و جُوا

رهسپار آن دیار شده بود، حضور داشتند. اما جوانُی با بهرام توافق کرد و بعدًا نام او و  ،منذر از حمایت بهرام

-می شود. در هنگام مشکالت پیچیده نیز دبیران طرف مشورت شاه قرارگشنسب آذر در میان دبیران بهرام دیده می

گیری در خصوص مقابله با ترکان با دبیر خود، یزدگرد و اردشیر موبدان اند. خسرو انوشیروان هنگام تصمیمگرفتهمی

ای مهم طرح شد. هر گاه مسألهموبد مشورت کرد. جانشین شاه، در حضور دبیران مهست و موبدان موبد تعیین می

-ی دبیران، هم فردی مورد اعتماد را به حضور میز میان طبقهشد که نیاز به دقت و بررسی فراوان داشت، شاه امی

، پسر و جانشین او، شیرویه دبیران مهست پدر را به میالدی 628طلبید. پس از زندانی شدن خسرو دوم در سال 

برای  آورد.، خطراتی برای زندگی آنان به وجود میی این گروهدر عین حال، قدرت فزایندهبازجویی وی گماشت. 

ال، دادوِنداد، دبیران مهست اردوان اشکانی، هنگامی که اردشیر به قدرت رسید، اعدام شد. دبیر خسرو انوشیروان مث

نیز به خاطر اعتراض به اصالحات مالی شاه به مرگ محکوم شد. همین شاه دستور به اعدام هشتاد تن از صاحب 

؛ 535 -534ب:  1993نجاه نفر، دبیر بودند ) تفضلی منصبان خود به جرم فساد و خرابکاری داد، که از میان آنها پ

 .(373 -371: 1380گیرشمن  ؛ نیز نک.214: 1384زاده نصراله

زادگان بود. البته منصب دبیری و خدمت در دیوان از امتیازات اشراف و بزرگ. مردم عادی حق دبیری نداشتند

کافی و توان نویسندگی نیز الزم بود. از این روی،  این تنها شرط برای تصدی این مقام نبود، بلکه داشتن معلومات

-دیدند، نیز کالمی شیوا و خطی خوش میکسانی که قصد داشتند به کار دبیری بپردازند، باید نخست آموزش می

های گوناگون (. محل تحصیل دبیر، دبیرستان بود. منشیان درباری پس از آزمون325: 1374داشتند )محمدی مالیری 

. پس از گذر از این مرحله، آنان به دربار و نزد ندشدشد برگزیده مییس این صنف برگزار و اجرا میکه توسط ری

شدند. خصایص رتبه )کاردار( انتخاب مییافتند. آن دسته که کمتر مستعد بودند به عنوان مأموران عالیشاه بار می

-rag)، تندنویس (xūb-nibēg) نویس؛ دبیر، بایستی خوشی آنها شامل بصیرت، عفت و کفایت بودبایسته
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nibēg)بین ، باریک(bārīk-dānišn)، دستچیره (kāmakkār-angušt) 257: 2007بود )وبر می سخنو فرزانه- 

شد که در آنها توانمند بود. آنها بایستی زبان شاه و مفسر وی ( و کارهایی بدو محول می458: 1995؛ شکی 262

دبیری خود شامل چند فعالیت بود از قبیل   افرادی که شاه قدغن کرده بود، ممنوع بود. ی آنها بامراوده بودند ومی

در ردیف دبیران، همچنین مشاغل نگاری. تاریخ و نام، ثبت قرارداد احکام، ثبت ضبط حسابداری، اداری، نویسینامه

-ی روحانی. برخی آنها را از طبقهداشتبینان، شاعران و نویسندگان قرار دانان، طالعمثل اخترشناسان، ریاضیافرادی 

ی این ی طبقه و زیرمجموعهدانند. دربارهدانند که در فقه زردشتی تبحر داشتند و برخی آنها را از آزادان میها می

؛ نیز نک. 110-109و 106:1387)دریایی  ی تنسر هم مطالبی ذکر شده استنامهرسته در آثار فارسی میانه مثل 

آنها اصوالً  وران دیگر به یک صنف تعلق داشتند،دبیران نیز مانند پیشه احتمال دارد که (.143: 1391پیگولفساکایا 

افرادی بودند که مشاغل گوناگون دستگاه اداری را در اختیار داشتند و همچنین کسانی بودند که به کار فکری 

 .(290 -289الف: 1993)تفضلی  اشتغال داشتند

نوشتند، ها را می( و نام خطی که با آن این نامهfrawardag/ nāmag dibīr) فرورده دبیر عنوان رسمی مکاتبات

ای را از قلم . اگر شاه در حین بیان نکته(9: 1391جعفری ) ( بودfrawardag/ nāmag dibīrīhفرورده دبیری )

کرد. او بایستی خوشایند ثبت میشد و گفته را به نحوی روان، کامل و انداخت، دبیر بایستی به سرعت متوجه میمی

ی فرماندهها بودند و ی طبری دبیران دوزبانه و نیز دبیرانی که در جنگبه نوشتهداشت. به علوم مختلف آگاهی می

-rāz*احتماالً عنوان )دادند و . برخی دبیران هم مکاتبات سری را انجام میکردکل بایستی با وی مشورت می

dibīr« :)اند. برای مثال، خسرو دوم، بعد از کشتن بندویه، به دبیر راز خود دستور داد تا به همین داشته« راز دبیر

ی عباسی هم باقی ای به برادر وی بنویسد و او را برای مشورت در این باره احضار کند. این سمت تا دورهبهانه نامه

یک نفر دبیر امور عرب نیز در دربار وی . از خدمت منشی و مترجمی هندی در دربار خسرو دوم اطالع هست ماند.

. پدر این شخص نیز در دربار هرمزد پرداختندبود که سمت مترجمی داشت و مزد و حقوق او را اعراب با کاال می

چهارم خدمت کرده بود. دبیران گاهی هم موظف بودند شرح ماوقع را به عرض شاه برسانند و یا به عنوان جاسوس 

نمونه، هنگامی که بهرام چوبین علیه هرمزد توطئه کرد، یزدک دبیر به همراه یکی از مقامات وی عمل کنند. برای 

 .وی، شبانه گریخت و به هرمزد اطالع داد

ی ی انجام امور مالی را بر عهده داشت. در دوره( وظیفهšahr-(h)ā/ămār-dibīrمحاسبان یا دبیران مالی )

داد  -1شامل  دبیران دولتیی بهای زمین و بنیان نظام نو مالیاتی بودند. خسرو انوشیروان، این دسته مسؤول ارزیاب

گنج آمار دبیر  -4 18کدک یا آمار دبیر، محاسبان دولتی -3شهر آمار دبیر  -2دبیر، یا مسؤول ثبت تصمیمات قضایی 

-مسؤول امور آتشکده آتش آمار دبیر یا -6های شاهی  یا مسؤول اصطبل 20آخور آمار  -5 19یا دبیران مسؤول خزانه

                                                           
18 - *kadag-(h)amār-dibīr 
19 - *ganj- (h)amār-dibīr 
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. او، رد و موبد ندشدبود، می روانگان دبیر یا دبیر بنیادها یا امور خیریه و دبیربد که رییس طبقه -7 هاها یا عبادتگاه

 (.215: 1391جعفری ؛ 32: 2000گر عملکرد هم بودند )تفضلی با هم همکاری داشته و نظاره

 های تحقیقجلسه در دادگاهتنظیم صورتدبیران امور قضایی نیز مسؤول ثبت تصمیمات قضایی و احکام و 

( 219: 1382؛ محمدی مالیری 262 -257: 2007اند )وبر ( داشتهdād-dibīrبودند و احتماالً عنوان داد دبیر )

ی یاد شده، احتماالً همین شغل را داشته بود نامی، با سمت دبیری که به عنوان مفسر قضایی از او در متنخوَدای

ها رومی ،بوددبیر شاپور دوم، به نام خورَهکه  رااند. یکی از آنها مسؤول ثبت وقایع روزانه بوده نگارانوقایعاست. 

از  را ی اعمال شاپور و جولیان نوشت و نیز کتابیدستگیر کردند. او در دربار رومیان، یونانی آموخت و کتابی درباره

های دربار را خالصه کرد فارسی میانه به یونانی برگرداند. سرجیوس، یکی از مترجمان خسرو انوشیروان هم بایگانی

و به یونانی برگرداند که این خود منبعی برای ارجاعات آگاثیاس شد. هرمزد چهارم نیز بعد از دربند شدن، تقاضا 

این افراد در مجالس مشورتی شاه نیز شاهان قدیم برایش بخواند. هایی را از کرد تا دبیری نزد او برود و داستان

ی هر موضوعی در حضور او توسط منشی سلطنتی یا رییس دبیران حضور داشتند و فرمان شفاهی شاهنشاه درباره

شد. در همان هنگام، خادم شاهنشاه که مقام او معادل منشی مخصوص بود، آن فرمان را در دفتر ثبت نوشته می

نوشت. این دفاتر به صورت ماهانه تنظیم و توسط شاهنشاه شخصًا مهر و دست آخر به بایگانی وصی میمخص

شد. او در عین حال ای که توسط منشی سلطنتی تنظیم شده بود، به رییس دربار ارسال میشد. نوشتهسپرده می

داد. وی امور یا رییس دبیرخانه ارجاع می ی مهر کردن اسناد را داشت. او هم آن را به رییسوظیفه و مهردار نیز بود

شد کرد و این سند به طور دقیق و با جزییات تنظیم مینیز بر اساس آن نوشته، سندی رسمی از طرف شاه تنظیم می

د. در عین حال، محتوای شد تا برای تأیید به حضور شاهنشاه ببرو سپس دوباره به رییس دربار بازگشت داده می

شد. سپس سند در حضور شاه یا دفتر ثبت مخصوص توسط خادم ثبت شده بود، تطبیق داده می چه درسند با آن

ای ای بزرگ و بایگانیآید که دبیرخانهشد. از این اطالعات، چنین برمییکی از اشخاص مورد وثوق او مهرزده می

رانجام، سندی که تمامی های صادرشده بررسی شود. سمخصوص اسناد وجود داشته است تا صحت قوانین و فرمان

شد شد، با مهر تثبیت و به سند قانونی تبدیل میی شاهی خارج میمراحل را طی کرده بود، از دبیرخانه

برای ثبت برخی اتفاقات چون ازدواج در کنار دبیر، ردان، موبدان و شهودی هم  (.147 - 145: 1391)پیگولفسکایا 

ه در امر نگارش و ضبط مسایل رسمی فعال بودند، روحانیان و دبیران حضور داشتند. شاید تنها افراد باسوادی ک

احتماالً آن دسته از دبیران که بایستی جایگاه هر  21کردند.بودند مواقعی هم بود که اسناد را موبدان یا ردها مهر می

                                                                                                                                                                                     
20 - āxūrpad 

-میذخیره   (aččēnp-ham)و بررسی و سپس در بایگانی  ها را نظارتای مربوط به این ثبتی کارهرسمی کلیهدر دوران هخامنشی، دبیران  - 21

 .کردند


