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  وزارت در عهد ساسانيان

 

  محمد سليمانخاني

 كارشناسي ارشد تاريخ ايران باستان 

   دانشگاه آزاد اسالمي واحد شوشتر
  

 چكيده

حكومت ساسانيان توسط اردشير بابكان بنا نهاده شد. دولتي با شكوه و پهناور، كه بعد از    
وي در زمان فرزندش شاپور تثبيت شد. توسعه سياسي ايران ، موجب تغييراتي در ساختار اداري و 
اجتماعي كشور گرديد لذا نياز به وجود منصبي جهت اداره ي اين تشكيالت پيچيده و گسترده، 

  شد.  احساس
اين پيچيدگي و تحول اداري را مي توان در فهرست درباريان شاپور اول در كتيبه نقش رستم 

) در اين Framadher(رير مشاهده نمود وجود منصب فرمذادر مقايسه با فهرست درباريان اردش
  كتيبه بيانگر اين تغييرات جديد مي باشد. 

م به توسعه بيشتر در دستگاه اداري بر هر چه به اواسط قرن پنجم ميالدي نزديك تر مي شوي
، پيش نمونه وزير » مهر نرسه«مي خوريم. نقش مهم وزير را در اين عهد با اقتدار وزرگ فرمذار 

 اعظم دوران اسالمي،مي توان مشاهده نمود. 

  

 .ساسانيان ، وزارت ،  وزرگ فرمذار، وزير :گانكليد واژ
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  مقدمه

ساسانيان كه توسط اردشير پسر پاپك بنيان گذاري شد، داراي ساختار و دولت ملي و متمركز 
نظام اداري متمركز و منضبطي بود كه مبتني بر بنيان هاي ديني و سنن كهن ايراني استوار شده 
بود.دستگاه اداري و ديواني در زمان اردشير نوبنياد بودولي با دقت دركتيبه شاپوردركعبه زرتشت به 

ان هاي ن مي توان پي برد.هر چند كه از زمان هخامنشيان و بعد از آن ما با ديوتحول و گسترش آ
ه ايم امااين همه دقت و گستردگي و تمركز اداري كه در دوران اداري موجوددر ايران مواج

ساسانيان مشهود است در آن دوران ها وجود نداشت.با توجه به شواهد و مستنداتي كه در دست 
خلفاي عباسي ،به نظر مي رسد ساسانيان به عنوان آخرين ميراث دارتاريخ  است و شيوه كشورداري

باستاني ايران و ممالك متمدن زير نفوذخويش،به يك سيستم تقريبا با ثبات اداري رسيده 
بودنداگرچه نمي توان با اطمينان خاطري آن را به تمام دوران مورد بحث تعميم داد ولي دقت و 

تب تاريخي در اين خصوص اطالعات جديد و بيشتري را در تفحص بيشتر در منابع و ك
اختيارجوينده مي گذارند.آنچه در اين مقاله مطرح است، بررسي و تحليل ساختار اداري اين عهد و 
بررسي توصيفي مقام و جايگاه وزير بر اساس مستندات تاريخي و تحليل علمي و عقالني ازپايگاه 

  در اين عهد) وتأثير آن بر ادوار بعدي اسالمي است.ومنزلت وزرگ فرمذار(نام وزيربزرگ 
درخصوص وزارت و جايگاه آن در عهد ساساني،تا كنون هيچ كتاب مستقل و تخصصي ارائه 
نشده است.به استثناي اطالعات بسيار اندك و مختصري كه در آثار نويسندگان دوره اسالمي چون 

امات عاليه اين عهد اشاراتي داشته اند مسعودي و حمزه اصفهاني و...كه به جايگاه ومنصب مق
نويسندگان معاصر نيز در اين خصوص نيز چندان آثار برجسته اي ارائه ننموده اند. آرتور كريستن 
سن در كتاب ارزشمند ايران در زمان ساسانيان و سعيد نفيسي در كتاب تاريخ تمدن ساساني در 

شد اين قدر اطالعات در خصوص سيستم اين خصوص مطالبي نگاشته اند كه همانطور كه اشاره 
وزارت و جايگاه آن در اين دوره به نسبت تاريخ اين عصر و اهميت جايگاه آن در ادوار بعدي 

  كفايت نمي كند.
آنچه در خصوص ضرورت و اهميت اين تحقيق قابل بيان است لزوم بررسي علمي و 

منصبي تحت عنوان وزرگ فرمذار مي موشكافانه سيستم اداري اين عهدمي باشد كه منتهي به ايجاد 
شود.اين مقاله بر اساس گردآوري اطالعات كتابخانه اي و استفاده از آخرين يافته ها و تحليل هاي 
علمي و عقلي در راستاي روشن نمودن اندكي از زواياي تاريك تاريخ اين دوره از تمدن با شكوه 
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ين تحقيق مي توان به موارد ذيل اشاره كشورمان نگاشته شده است.از مهم ترين اهداف مطالعه ا
  نمود:

  آشنايي با سيستم اداري وسياسي عهد ساساني  -1
  بررسي و آشنايي باواژه وزيرو صفات و ويژگي هاي او  -2
  سيروتحول منصب وزرگ فرمذار و جايگاه و حيطه اختيارات آن    -3
عهد ساساني و تاثير آن آگاهي و شناخت بيشتر در خصوص وزارت و جايگاه آن در ايران  -4

  بر ادوار بعدي تاريخ ايران واسالم.
ايجاد انگيزه و عالقه در بين دانشجويان تاريخ و دوستداران فرهنگ وتمدن ايران زمين  -5

  جهت مطالعه وتتبعات آتي ايشان.
  

   قدرت گيري ساسانيان وتحول درنظام اداري وسياسي ايران
به باور بسياري از مورخين، اردشير پابكان نماينده و عامل اجرايي دولتي روحاني (حكومت  

ديني) برخاسته از استخر بودكه با تقويت انديشه هاي ملي و سنتي توانست به حكومت دراز مدت 
ميالدي به عنوان  226هنگامي كه اردشير در سال  )90: 1381يان، دخدادا(اشكانيان خاتمه دهد. 

مي دانست كه بايد به تدابيري  )137: 1374ن، سكريستن (هان ايران رسماً تاجگذاري نمود. ه شاشا
جهت دگرگون ساختن نظام اجتماعي و اداري موجود بپردازد. در راستاي همين تدابير به قول 
مسعودي؛ اردشير به طبقه بندي كسان دست  زد و هفت طبقه را ايجاد نمود كه : نخست؛ وزيران، 

؛ موبدان كه نگهبان امور دين بودند. سوم؛ چهار سپهبدي كه براي چهار قسمت شمال، جنوب دوم
و شرق و غرب مملكت منصوب شدند كه زيردست آنان مرزباني قرار داشت كه جانشين اسپهبد 
بود. چهار طبقه ديگر اهل تدبير و كساني كه با مشورت آنان مملكت را حل و عقد مي نمودند و 

 )240: 1382مسعودي، (ن وآشنايان به صنعت موسيقي بود. از آن نغمه گران و مطرباپايگاه آخر 
البته كسي از محققين منكر تغييرات سياسي اداري اردشير پس از رسيدن به قدرت نيست ولي 
فهرست ارائه شده از طبقه بندي اردشير در فوق كه مسعودي به آن اشاره كرده داراي شبهات 

چهار سپاهبد از اصالحات دوران انوشيروان مربوط به اواخرعمر سلسله  اساسي مي باشد. وجود
ساساني است. مي توان احتمال داد كه مسعودي اين سلسله مراتب را به اشتباه به دوران اردشير 
نسبت داده است. اردشير حدود نيم قرن از زمان حضور در صحنه سياسي ايران، از حريفي به 
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اين مدت سلحشورانه در جهت تحكيم پايه هاي قدرت جديد، مي حريف ديگر مي پرداخت و در 
جنگيد. و در واقع موفقيت او در ايجاد سپاهي بود كه موفقيت هاي او را تضمين مي كرد. علي 
رغم تغييرات جزئي كه ايجاد نمود ولي تشكيالت ملوك الطوايفي هنوز برقرار بود، و اين 

  ) 349-348: 1374گيرشمن، (سيد. ورت موروثي به زمان شاپور رتشكيالت به ص
دردستگاه شاپور، طبقه اول شاهزادگان و امراي بزرگ و كوچك كه تاج و تخت به آنان 
واگذار شده بود و در اياالت بزرگ چون سيستان، كرمان و ممالك مفتوحه چون كوشان حكومت 

قرنها از زمان هخامنشيان هنوز بعد از » هفت رئيس خاندان هاي بزرگ«مي كردند. در پله پايين تر 
محفوظ و ثابت مانده بودندو البته شاهان ساساني در برخي موارد در جهت كوتاه كردن قدرت آنان 
اقداماتي را انجام مي دادند ولي با اينحال هنوز در سراسر كشور داراي قلمروهايي مشخص بودند 

دادند به ايشان هم ماليات مي  و روستائيان آنها مي بايست عالوه بر آنچه به خزانه سلطنتي مي
بودند شامل صاحب منصبان كشور، وزراء، رؤساي » بزرگان و نجبا«پرداختند. اما طبقه ديگر كه 

قرار داشتند كه شامل نجباي كوچك و » آزادان«ادارات و مرتبه داران سلطنتي مي شد و در آخر 
  .تائيان محسوب مي شدندمالك امالك يا رؤساي دهكده ها بودند و رابط بين حكومت و روس

از مناصبي چون بيدخش و هزارپت  كه از سلسله هاي قبل به يادگار  )62 - 61: 1384ابي، تر(
مانده بودند بگذريم، القاب و عناويني در عهد شاپور اول به بعد بوجود آمدند كه نمايانگرجريان 

كتيبه شاپور اول نام آن ذكر شده و  كه در» فرمتار«تحول اداري ايران در اين برهه از تاريخ بوده اند. 
جزو فهرست درباريان اردشير نيست،يكي از اين دگرگوني هاي اداري است. به دنبال بوجود آمدن 
حكومتي متمركز و گسترده، خالصه پادشاه رفته رفته در اقتصاد كشور اهميت يافت. بدين ترتيب 

تي قرار گرفتند. در واقع لقب فرمتار امالك شاهي تحت نظر فرمتار به عنوان پيشكار امالك سلطن
از دو فرمتار در عهد شاپور  )136 -137: 1381انيان، خپري(با اداره كشور پيوستگي يافت.   مستقيماً

در جايگاه ممتازي دركنار عناوين » وهونم فرمتار«اول در كتيبه كعبه زرتشت ياد شده است. يكي 
ايگاههاي آخر كتيبه اما پيش از داور بزرگ از او كه در ج» فرمتار شاپور«برجسته حكومتي ديگري 

در اين دوران و بعد از آن با رشد دستگاه اداري و ديوان ساالري، )135همان : ( نام برده شده است.
بر اختيارات فرمتار افزوده شد. متأسفانه بدليل فقر منابع باستان شناسي تا قرن پنجم ميالدي، كه ما 

رگ اين سلسله روبرو هستيم اطالعات موثق چنداني در دسترس نداريم. با كتيبه يكي از وزيران بز
اما در اين برهه از منابع خارجي معاصر عصر ساسانيان و منابع اسالمي كه در خصوص ساسانيان 
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مطالبي نگاشته اند با منصب عالي رتبه اي تحت عنوان وزرگ فرمدار روبه رو هستيم. آنطور كه در 
در طي فرآيند اصالحات اداري، وظايف صاحب منصبان اين عصر مكرر روايات اسالمي آمده و 

متحول شده است. با نگاهي كلي و گذرا به عناوين اداري اين دوره، تنوع و گستردگي وظايف 
اداري كامالً مشهود و چشمگير است؛ عناويني چون : شهر آمار دبير، كذك آمار دبير، گنج آمار 

دبير، آتش آمار دبير، روانگان دبير (متصدي امور آتشكده ها و امور  دبير، دادآمار دبير، اخور آمار
خيريه) و ... در رأس تمام اين تشكيالت اداري، رئيس مشاوران دربار(در اندرزبد) قرار داشت كه 

: 1381زرين كوب، ( او را وزرگ فرمدار مي ناميدند و وظايف مربوط به وزارت را انجام مي داد.
دولتي و حجم زياد كاركنان اين ادارات موجب تشكيالت ديوان هاي بزرگي گسترش ادارات  )503

در اين عهد شد. تعداد دقيق ديوان هاي اداري چندان مشخص نيست از زمان هخامنشيان و بعد از 
آن ديوانهاي اداري در ايران وجود داشت ولي اين همه دقت و گستردگي و تمركز اداري كه در 

مي خوريم، در آن دورانها وجود نداشت. خلفاي عباسي كه از تشكيالت دوران ساسانيان با آن بر
در رأس ديوانهاي آنان فردي قرار داشت با منصب مهم وزيراعظم، ،دولتي ساسانيان اقتباس كرده اند

كه اگرچه تقليدي تمام عيار و كامل از دستگاه ديواني ساسانيان هم نباشد ولي بدليل سنت هاي 
يراني در اين دوره باقي ماند. و خلفاي عباسي با حمايت از اين سنت، بغداد ديوانساالري قديمي ا

را به يك شهر با شكوه جهاني تبديل نمودند كه همچون دوره ساسانيان، محل فراگيري علوم عقلي 
در يك جمع بندي نهايي، تحول و دگرگوني  )229: 1387، ثگارثوي(.  و علمي زمان خويش شد

در پايه هاي اداري و نيروي شاهنشاهي ساساني از سده سوم تا سده هفتم ميالدي چنين است : 
شاهنشاهان ساساني در آغاز قدرت گيري خود متكي بر شاهان جزء و مالكان فئودال بودند ولي 

داشتن دربار و دستگاه ديواني درتر مي شويم قدرت شاه را هرچه به پايان آن سلسله نزديك 
متمركز با گروه بسياري از اشراف خرد (دهقانان) مي بينيم.در سده هفتم خاندان هاي معروف و 
بزرگ از جايگاه بلند خود افتادند و شاهان كوچك نيز برافتادند حتي حكومت حائل لخمي در 

: 1375فراي: (اني گشت. الري بزرگ شاهنشاهي ساسعراق نيز جذب دستگاه متمركز و ديوان سا
23(  
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  وجه تسميه ي وزير

است، ولي به  علي رغم آنكه وزير و مقام وزارت در دوره هاي مختلف با هم تفاوت داشته
كسي است كه در رأس يك وزارت خانه قرار دارد. به هر يك از اعضاي  لحاظ لغوي به معني

دستور هم نام برده شده است. در قديم  دولت نيز وزير گفته مي شود. در فارسي از وزير به عنوان
كسي را وزير مي گفتند كه پادشاه در امور مملكت با او مشورت مي نمود و عهده دار كارهاي مهم 

  ]2459 -2458: 1381بود.  [عميد، 
مؤلف تاريخ فخري معتقد است كه قوانين وزارت در زمان بني عباس برقرار گرديد و از آن 

آورده  باطباه شد. در حاليكه قبل از آن بدوكاتب و مشير مي گفتند. ابن طتاريخ وزير، وزير ناميد
» وزر«گرفته شده است. و » ملجاء و پناهگاه«به معني : » وِزر«است كه اهل لغت گويند : وزير از 

پس وزير كسي است كه بار سنگيني به دوش دارد. و يا از وزر آمده و بدين ». بارسنگين«يعني : 
ه وزير در رأي و تدبير ملجأ و پناهگاه است. بنابراين در هر دو صورت بريكي از معني است ك

] برخي معتقدند كه وزير از 207 -206: 1367معاني ملجأ و بار سنگين داللت دارد. [ابن طقطقي، 
به معني كاالها و ادوات است. زيرا وزير مسئوليت خزانه شاه يا سلطان را بر عهده دارد. و » اَوزار«
به معني پشت، مأخوذ است؛ زيرا امام با پشتيباني وزيرش تقويت مي شود.  [مكي، » اَزر«از  يا

] وزير يا نخست وزير مهمترين مأمور دستگاه خالفت عباسي بود كه برابر مي شود با 197: 1383
بزرگ فرمادار در ايران دوره ساساني. درباره ريشه اين لغت،كه فارسي يا عربي است اختالفاتي 

در » تصميم«به معني » vicir«جود دارد. اين واژه آميخته است از عربي با لغت فارسي ميانه و
به »gzir«ودرارمني»gezir pat«و در آرامي با لفظي از تلمود » gezira«سرياني با لفظ 

اشاره » وزير«] البته در قرآن مجيد در سوره فرقان به كلمه 34: 1375[فراي، ». كدخداي روستا«معني
  ه است. شد

  ]35وَلَقد آتينا موسي الكتاب و جعلنا معه اَخاه هارونَ وزيراً.  [قرآن مجيد، سورة فرقان، آيه 
». و اجعل لي وزير من اهلي«همچنين در جاي ديگر از قرآن نيز از زبان موسي نقل شده : 

يش تر وجود داشته است به هر حال پايگاه وزيراعظم يا نخست وزير گويا از پ ]28[سوره طه، آيه 
ولي بعدها برجسته تر شد و نماينده فرمانروا گشت كه همتاي وزير بود در اسالم. واژه هايي كه در 
خصوص تشكيالت حكومتي و مربوط به تمدن و شهرنشيني مي باشند عربها از ايرانيان گرفته 

ند. لذا در قرآن كريم اند.چراكه اعراب باديه نشين بودند و با تمدن و شهرنشيني سنخيت نداشت
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آثاري از اين واژه هاي ايراني به چشم مي آيند. ابراهيم پورداود، واژه مدينه را از اين نوع واژه ها 
دئنا اخذ شده و به معني حاكم و مدينه محل حكم » daena«مي داند كه به همراه يوم الدين از 

 vicar» ويچير«كلمه معرب از  ] همچنين رضي معتقد است كه وزير157: 1377است.  [پورداود، 
: 1385پهلوي و از اوستايي وي چيرا به معني فتوا دهنده گرفته شده است.  [رضي،  vajirيا وجير 

از ريشه فارسي نباشند دست كم » ديوان«و » وزير«] فراي معتقد است كه اگر فرض كنيم واژه 349
بايد بگويم كه سازمان اداري آنان از ايرانيان گرفته شده است زيرا عربان تنها بر چند استان بيزانس 
دست يافتند در حاليكه سراسر شاهنشاهي ساساني را با همه سنت هاي كهن آن به زير فرمان 

  ]388: 1386آوردند.  [فراي، 
  

  صفات وزير

وزير يا وزرگ فرمدار عصر ساساني بايد داراي شرايط و صفاتي مي بود كه شايستگي تصدي 
سالمي برجاي مانده، به هنگام اين منصب و مقام بزرگ را داشته باشد. در كتبي كه از مورخين ا

اشاره به نام وزراي آن عصر، اطالعاتي نيز راجع به صفات و خصايص وزيران بزرگ شده است كه 
با دقت و تفحص در آنها مي توان به شرايط و مالك هاي انتخاب آن وزيران پي برد. طبري وقتي 

[او] « ا چنين وصف مي كند : كه به انتخاب مهرنرسي به عنوان وزير يزدگرد اشاره مي كند او ر
] در جاي ديگر نيز 608: 1386[طبري، »  خردمند روزگار بود و در ادب و فضل سرآمد كسان بود.

ملوك پارسيان مهر نرسي را عزيز داشتند و اين به سبب حسن رفتار و اصابت «ذكر كرده است كه : 
و داشتن تقوا از صفات وزيران بوده خردمندي و پاكيزگي  ]625[همان : ». رأي و مردم داري او بود

  است. چنانكه در شاهنامه در توصيف زرمهرپسرسوفرا آمده است :
  خردمند و پاكيزه و بافرين    يكي پور بود سوفرا راگزين     

  ]624: 1386كه ازنام اوبدپدر شادكام [فردوسي،        جواني بي آزار و رزمهرنام
است. چنانكه ابرسام وزير اردشير اول را در منابع با رازداري و امانتداري از ديگر صفات وزر

اين ويژگي مي شناسيم .هوش وافر، آشنايي با علوم زمان، بيان قوي، تعبير خواب، آشنايي با 
قصص و حكايات، شجاعت، صراحت در كالم و ديگر ويژگي هاي ممتاز از صفات وزيران بوده 

ان، بزرگمهر بخُتگان مي بينيم و به قول مؤلف كه جميع آن خصائل را ما در وزير معروف انوشيرو
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». بزرجمهرحكيم عجم كه آثار ذكاودانش او چون ذكاء آفتاب، اقاليم عالم گرفت«تاريخ طبرستان : 
  ]135: 1366[ابن اسفنديار، 

وزير آن كسي «شاهان ايران پيوسته مي گفتند : «در خصوص توصيف وزير آمده است كه :  
امان مي دهد. زبان ماست كه با آن سخن مي گوييم و جنگ افزار ماست است كه كارهاي ما را س

[هوار، »  كه براي فرود آوردن بر دشمن ما در سرزمين هاي دوردست آماده اش نگه مي داريم.
] در سياست نامه نيز توصيفي از وزراء و معتمدان شاه آمده كه آنرا از زبان قباد نقل 165: 1384

و از احوال وزيران و «ه اهميت مقام وزير و در برگيرنده صفات اوست : كرده است، كه نشان دهند
معتمدان همچنين در سر مي بايد پرسيدن تا شغل ها بر وجه مي رانند يا نه كه صالح و فساد 
پادشاه و مملكت بدو باز بسته است. كه چون وزير نيك روش و نيك رأي باشد. مملكت آبادان 

و آسوده و با برگ، و پادشاه فارغ دل، و چون بد روش باشد در  بود و لشكر و رعايا خشنود
مملكت آن خلل تولد كند كه در نتوان يافت و هميشه پادشاه سرگردان بود و رنجور دل و واليت 

] همچنين در اندرز اردشير كه متن آن در تجارب االمم 23: 1369وسي، ط[نظام الملك ». مضطرب
ويي وزير در نزد شاه را مايه تباهي كشور مي داند و تأكيدي مسكويه رازي آمده اردشير، سودج

] انوشيروان مي گفت : 116: 1369است بر عدم چاپلوسي و منفعت طلبي وزراء.  [مسكويه رازي، 
پادشاهي به سپاه است و سپاه به مال و مال به خراج و خراج به آبادي، و آبادي به عدل و عدالت «

] به 264: 1382[مسعودي، ».  مال به درست كاري وزيران استبه اصالح عمال است و اصالح ع
هرحال قاعده بهترين وزرگ فرمذار عصر ساساني اين بود كه شخصي باشد در خرد بي نقص و 
كامل، در علوم سرآمد هم عصران خويش، صاحب اخالق پسنديده، با حزم و با تدبير، به لحاظ 

ه خصال را از اشتباه و گمراهي به راه راست هدايت عقلي كامل، كه بتواند پادشاه عياش و نكوهيد
  كند. 

  وظايف و اختيارات وزير

حدوددقيق وظايف و اختيارات وزير يا وزرگ فرمدار ساسانيان چندان مشخص نيست. در 
واقع بايد آنرا تابع مقتضيات ادوار مختلف حكومت ساسانيان دانست.چه بسا، فراز و نشيب هاي 
تاريخ سلسله ساسانيان در ميزان كارآيي و حيطه اختيارات او بي تأثير نبوده است. در اين جا سعي 

وظايف وزير را براساس مستندات تاريخي كه در دست است مطالبي بيان شود.از جمله  مي شود
] وي در 173:  1374وظايف وزير اداره كردن كشور تحت نظارت پادشاه بود.  [كريستن سن، 
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اداره امور، اكثر مواقع به رأي خود تصميم مي گرفت. هنگام سفرهاي پادشاه براي جنگ يا بازديد 
  ]172ف كشور، وي بصورت نايب السلطنه كشور را اداره مي كرد.  [همان : از مناطق مختل

طبري آورده است كه اردشير هنگام آهنگ استخر، ابرسام را به عنوان جانشين خود در اردشير 
] همچنين هنگامي كه بهرام گور به هندوستان رفت  با 583: 1386خُره گذاشت.  [طبري، 

همه پادشاهي به دست [مهرنرسي] يافت به «اد و چون بيامد مهرنرسي راز خودرا در ميان نه
] مذاكرات سياسي از ديگر تكاليف وزير بزرگ بود. 826: 1386[بلعمي، ».  سالمت پس از دو سال

در خصوص مذاكرات سياسي و نقش سفارت وزراء،آمده است كه بهرام مهرنرسي پسر برازه را با 
كه در خصوص باج و ديگر امور گفتگو كنند بهرام مي  چهل هزار جنگجو به سرزمين روم فرستاد

  ]138: 1378[نولدكه،  دانست كه چنين كارهايي از دست مهرنرسي برمي آيد نه ديگران.
مذاكرات سياسي در جهت ايجاد صلح هم از وظايف وزير بوده است. پروكوپيوس آورده 

ي ترين مقامات كشوري بود به كه سمت سپهساالري و عال» سوخرا«است كه براي مذاكرات با روم 
] 55: 1382[پروكوپيوس،  همراه چند نفر از موبدان جهت مذاكره از طرف قباد انتخاب شد.

بهرحال بايد به خاطر داشت كه اختيارات وزرگ فرمذار محدود نبوده و حتي مي توانست در 
[كريستن سن،  كارهاي لشكري دخالت كند و بعضاً در امور وزارت جنگ مستقيماً دخالت كند. 

1374 :193[  
در تاريخ، برخي از وزرگ فرمداران عصر ساساني را با لقب هزاربد مي شناسيم. هزاربد از 
جمله مناصب و درجات نظامي مهم بود، كه از زمان هخامنشي باقي مانده بود. ارمنيان در نامه خود 

] پس 322-321: 1382.[نفيسي، ناميده اند» هزارپت ايران وانيران«به مهرنرسي وزرگ فرمذار او را 
تكاليف نظامي و حتي فرماندهي قشون از وظايف وزير بزرگ بوده است. وزرگ فرمذار به عنوان 
رئيس تشكيالت مركزي، عالوه بر وظايف سياسي و نظامي وزراءبعضا به امور اجتماعي و رفاهي و 

مي پرداخت. مهرنرسي براي خود و گاهي به امور خيريه و ايجاد ابنيه براي كارهايي عام المنفعه نيز
فرزندانش چهار قريه به همراه آتشكده ساخت و هر يك را به نام خود و فرزندانش ناميد.  [طبري، 

] وي همچنين پلي را با هزينه شخصي، جهت تسهيل عبور و مرور مردم و شادي روح 626:  1386
ايف وزير اين بود كه با علوم و ] از ديگر وظ68: 1342خويش در فيروزآباد فارس ساخت. [سامي، 

دانش ها و حكمت آشنايي داشته و در صورت لزوم در پزشكي و اخترشناسي نيز آگاه باشد چرا 
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كه در  در اين موارد شاه با وي به مشورت مي پرداخت و حتي در صورت نياز بايد با حكايات و 
  ]19-18: 1382قصه هاي گوناگون شاه را سرگرم نمايد.  [نفيسي، 

  زرگ فرمذار و تحول اداري آنو

  

  سير تحول مقام وزرگ فرمذار 

تشكيل شده » فرمدار«و » وزرگ«به لحاظ ريشه يابي از دو قسمت » وزرگ فرمدار«عنوان 
در كتيبه هاي دوران هخامنشي نيز آمده است و يك كلمه پارسي است. » وزرگ«است. كلمه 

اَدم : داري ووش : «داريوش در معرفي خود در كتيبه بيستون خود را اينگونه معرفي مي كند : 
 رك خشاي ثي يزفرمدار] «32: 1384[شارپ، ».  من (هستم) داريوش، شاه بزرگ«يعني : :». : و «

جزء دوم اين عنوان نيز در كتيبه هاي فارسي باستان در عناوين شاهي آمده است كه با آن هميشه 
ترجمه مي كنند. اين كلمه خود به » سرور و فرمانروا«مي آيد. كه آنرا به » بسياري: « paru - صفت

است. از  tarو پسوند » دستور دادن« maو ريشه فعلي  far -ظ ريشه شناسي مركب از پيشوندلحا
معرفي نموده اند. فرمدار كه » بر بسياري فرمان مي رانند«اينرو هخامنشيان خود را به كساني كه 

رايج بوده است كه احتماالً  prmtrعنوان اداري عصر ساساني است در دوره پارتي ها به صورت 
: 1384عنوان منصبي كه آذوقه عامه را فراهم مي نموده اطالق مي شده است.  [نصراله زاده،  به

205- 206[  
با استناد به كتيبه هاي دوره ساساني، مي توان به اهميت و پايگاه سياسي و اجتماعي طبقه 

را به  يا بزرگان پي برد. طبق كتيبه شاپور اول در حاجي آباد كه چهار گروه از اشراف» وزرگ«
ترتيب اهميت سياسي و پايگاه دودماني ايشان ذكر مي كند طبقه وزرگان بعد از شاهان كوچك 
[شهرب ها : شهرداران] و شاهزادگان [واسپوهرگان] قرارداد و طبقه چهارم شامل نجبا [آزادان] مي 

نهاي ] طبقه بزرگان (وزرگان) شامل اعيان برجسته پس از خاندا215: 1378باشد.  [ويسهوفر، 
رديف عالي مي باشدكه از سران حكومتي و كشوري و ديوانيان برجسته و سركردگان سپاه و امور 

پايگاه ممتازي بود كه براي ورود به آن شايستگي ها و  ]505: 1386ديني تشكيل مي شد.  [فراي، 
تنفد برجستگي هاي خاصي را مي طلبيد. اين نكته زماني بر ما روشن مي شود كه كرتير روحاني م

و برجسته عصر ساساني توسط بهرام دوم به مقام و رتبه وزرگ (= بزرگ) ارتقا يافت. چنانكه او را 
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اردشير و  - موبد و دادور [داور، قاضي] سراسر امپراتوري و مدير و مرجع آتش آناهيد«به مرتبه 
  ]220: 1378رساند.  [ويسهوفر، » آناهيد بانو در استخر

سياسي، اجتماعي موجود در جامعه، قلمرو ساسانيان روزبه روز در در كنار اين ساختار سنتي 
حال توسعه و گستردگي اداري و سياسي بودچنان كه به قول ايناسترانتيسيف به لحاظ وسعت و 
تشكيالت مملكتي به درجه اي از كمال رسيد كه بين اعراب ضرب المثل شد كه در اين قسمت 

ه خلفاي عباسي و تركان سلجوقي رسيد،  [ايناسترانتيسف، بيشتر از خود ساسانيان دوام آورد و ب
] لذا تشكيالت سياسي اداري خاصي رامي طلبيد. توسعه سياسي ايران درعصراردشير، 2: 1384

باافزايش متصرفه هاي شاهي، نقش فرمذار (فرماندار) را در دستگاه اداري ساسانيان پررنگ تر 
نيست اما با تثبيت قدرت سياسي و پيچيدگي هاي اداري نمود. در عهد اردشير از اين عنوان خبري 

آشنا مي شويم كه در بين » وهونم فرمتار«در عصر شاپور اول، ما با لقب صاحب  منصبي به نام 
فهرست درباريان شاپور، پس از اعضاي خاندان شاهي، بيدخش و هزاربد (احتماالً فرمانده گارد 

فرمذار رياست امور اقتصادي كشور را بر عهده داشت و  نظامي بود) قرار دارد. كه در آن روزگار
  ]106: 1372[لوكونين،  در واقع نخست وزير بود.

لقب فرمتار معادل يوناني خيليارخس است و با توجه به اينكه اين لقب در اسناد هخامنشي 
 آمده است، مي توان نتيجه گرفت كه در آغاز فرمتار پيشكار خاندان شاهي بود. سپس پيشكار

امالك شاهي و در دوره اي كه استقالل پادشاهي هاي جداگانه از درون امپراتوري ساساني برچيده 
شد و با توجه به اينكه مستقيماً با اداره كشور در پيوستگي بود، فرمتار نخست وزير كشور بود.  

كعبه در نوشته هاي يوناني كتيبه شاپور در » فرمذار«] عنوان 136 -137:  1381[پريخانيان، 
(رئيس كارهاي اقتصادي) ترجمه شده است. با توجه به اينكه همسنگ آرامي » اپي تروپ«زرتشت،

اين عنوان در روزگار شاهنشاهي هخامنشيان نيز وجود داشته است، فرمذار در روزگار ساسانيان 
مسئول متصرفه هاي شخص شاهنشاه بوده است اما با گسترش متصرفه ها و توسعه ادارة كارهاي 

ربوط به آن، فرمذار به رياست امور اقتصادي شاهنشاهي مي رسد. در زير فرمان وي گروهي از م
دبيران قرار داشتند كه در رأس آنها دبيربد بود و نيز گروهي از حسابداران (آمارگر) قرار داشتند كه 

ان را شهر با استناد به كتيبه نرسي كه در آنجا از فهرست درباريان خود نام برده، رئيس حسابدار
  ]106: 1372لوكونين،  -137آمارگر ذكر كرده است.  [همان : 
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دستگاه ديوانساالري ساسانيان روز به روز گسترش مي يافت. تعداد روز افزون القاب و 
عناوين و وجود مهرهاي اداري فراوان حاكي از پيچيدگي هاي اين دستگاه متمركز اداري است. با 

مانده از عصر ساسانيان، مقامات ذيل اياالت موجود در شاهنشاهي توجه به مهرهاي اداري برجاي 
 -5حامي و داور درويشان  -4موبد  - 3مغ  -2شهرب  - 1را اداره مي كردند كه عبارتند از : 

دبير وكارفرمان. شهرب كه حكام يا واليان اياالت از دوره  -8آمارگر  -7دادور  - 6هندرزبد 
ي از قدرت آنها در دوره اشكانيان كاسته شده بود، در هخامنشي بودند و با آنكه تا حدود

عصرساسانيان از سدة سوم به بعد به افول بيشتر اين مقام پي مي بريم چنانكه از كتيبة شاپور اول 
: 1386قرار دارد.  [دريايي، » فرمادار«در كعبه زرتشت پيداست كه اين مقام در مرتبه هفتم پس از 

گسترش قدرت روزافزون مقام فرمتار است. فرمتار تا پايان سده ] و اين نشان دهنده 130-131
بعد ايجاد صدر و سوم و آغاز سدة چهارم قدرتي در حدود وزير دربار دارد ولي از قرن چهارم به 

سياسي، نظامي و مذهبي احساس مي شود. مشخص نيست بطور دقيق منصب  رئيس براي وظايف
، وزرگ فرمدار »مهرنرسي«ال گرديد. بنا به سّنت به يا مقام وزرگ فرمتار از چه تاريخي اعم

معروف عصر يزدگرد اول، بهرام پنجم و يزدگرد دوم نسبت مي دهند كه حتي فرزندانش نيز به 
  ] 221- 220:  1378مناصب عاليه اموركشوري و لشكري و ديني رسيدند.  [ويسهوفر، 

ين لقب را نخستين بار در گويا اين نظريه سنتي، صحيح به نظر نمي رسد. چرا كه ما ا
م. كه به امر يزدگرد دو تن از رجال  410عصرسلطنت يزدگرد اول در مجمع كليسايي سلوكيه در 

سرشناس ايران خسرو يزدگرد وزرگ فرمذار و مهرشاپور، ملقب به ارگبذ، به نمايندگي ازشاه، 
: 1374ريم.  [كريستن سن، اسقفان را به دربار ايران دعوت كرده، و با آنان گفتگو نمودندبرمي خو

] لقب فرمتار كه در دوره هاي قبل وجود داشت و  با استناد به كتيبه هاي شاپور اول و نرسه 369
  درپايكولي از فردي به عنوان وهنام (وهنوم) فرمتار آگاهي داريم.

  
  گاه وزرگ فرمذار در دولت ساساني وجه تسميه و جاي 

رمتار به عنوان يك پيشكار اراضي خالصه شاهي به يك در مباحث قبلي به سير ارتقاء مقام ف
مدير اقتصادي بزرگ كشور پرداخته شد. همچنين اشاره شد كه در اوايل سده پنجم اين مقام به 

نايل شد و وارد پايگاه اجتماعي بزرگي گرديد. در اينجا براساس منابع موجود، به » وزرگ«پايگاه  
وزرگ فرمدار در ميان صاحب منصبان عاليه كشوري دركجا اين مسأله خواهيم پرداخت كه جايگاه 
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قرار دارد. نكته قابل اشاره قبل از پرداختن به اين موضوع مهم اين است كه با توجه به پيدايش اين 
منصب از قرن پنجم به بعد، بايد ميان وزرگ فرمدار با وزير به معناي خاص تفاوت قائل شد و 

سي كه تحت عنوان وزير در ابتداي عصر ساسانيان تا پيدايش اين نبايد حيطه اختيارات او را با ك
وزير را بزرجفرمذار «مقام، ايفاي نقش مي كرده است يكجور قلمداد كرد. يعقوبي آورده است : 

]طبري نيز در خصوص مهرنرسي او را به 201: 1378[يعقوبي، ».  يعني عهده دار كارها مي ناميدند
  ] 626: 1386ر وزيران و سرسران معرفي مي كند.  [طبري، عنوان بزرگ فرمدار يعني وزي

فراي معتقد است كه وزرگ فرمادار برابر است با نخست وزير و معناي تحت الفظي آن يعني 
پيرنيا (مشيرالدوله) معتقد است : كه وزرگ فرماندار عنوان  .]33:  1374فراي، ». [فرمانده بزرگ«

  ]1996 :1386[پيرنيا،  رسمي وزير اعظم است.
در خرده اوستا در خصوص وجه تسميه وزير يا وزرگ فرمادارآمده كه اين عنوان از كلمه اي 

آنچه از متون برجاي  ]78: ، بي تا است. [پورداود» معناي فتوي دهنده«كه به » ويچير«اوستايي 
در مناصب عالي كشور، بدست مي مانده تاريخي در خصوص وزرگ فرمدار به لحاظ جايگاه آن 

گوناگون است دليل عمده آن نيز به تحوالتي كه اين منصب در فراز و نشيب تاريخي خود  دآي
سپري كرده مي باشد و همانطور كه در مباحث قبلي ذكر شده، آغاز پيدايش اين منصب روشن 
نيست و در پايان نيز همانطور كه خواهدآمدازاقتدار صاحب اين منصب كاسته مي شود. بنابر يك 

يا همان سورسخن، پايگاه وزرگ فرمدار پس از شاهنشاه » ابراستايني سورآفرين«نام  متن پهلوي به
يعني مهمترين پسر شاه يا همان وليعهد آمده است و پشت سر وزرگ فرمدار » پسِ واسپوهر شاه«و 

چهارسپاهبد (البته سپاهبد شمال ذكر نشده است) قرار دارند پس از آنها داورداوران و هزاربد قرار 
  ]137: 1386ند.  [دريايي، دار

با دقت در اين عبارات، بوضوح مشخص است كه اين فهرست متعلق به اواخر دوره ساساني 
به عهد خسرو اول كه كشور را به چهار سپاهبد تقسيم نمود برمي گردد. با اين حال وزرگ فرمدار 

ه مورخيني كه به پس از شاهنشاه و وليعهد وي داراي مقام ارشد كشوري و لشكري است. از جمل
جايگاه مناصب عالي كشور پرداخته اند مسعودي است. در كتاب التنبيه و االشراف آمده است : 

ايرانيان منصب ها داشتند و مهمتر از همه پنج منصب بود كه صاحبانش واسطة ميان شاه و رعيت «
  بودند :
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  اول و مهمتر از همه موبد بود كه معني آن حافظ دين است ... 
  وزير كه عنوان وي بزرگ فرمدار بود، يعني بزرگتر مأمور.  دوم،

  سوم اسپهبد يا اميراالمراء كه معني آن حافظ سپاه است ... 
  چهارم، دبيربد كه به معناي حافظ كتاب است. 

  پنجم تخشه بد حافظ و رئيس همه كساني كه با دست كار مي كنند ...
  ]97: 1381[مسعودي، ». كه بعضي وي را واستريوش ناميده اند

كريستن سن در فهرستي كه به نقل ازيعقوبي از مناصب ودرجات دولت ساساني ارائه نموده 
است پس از شاهنشاه بالفاصله وزرگ فرمدار را نام مي برد. سپس موبدان موبد، هيربذ (ان هيربذ) 

است.[كريستن  يعني پاسدار آتش، وبعد دويربذ و آخراالمر سپاهبد كه زيردست او پازگوسبان
  ]45: 1374سن،

كريستن سن وزرگ فرمذار را رئيس تشكيالت مركزي مي داند و اشاره مي كند كه مهرنرسه 
ناميده است. ارامنه وزير اعظم » وزرگ فرمذار«وزير بزرگ يزدگرد در نامه خود به ارمنيان خود را 

ي صدراعظم يزدگرد دوم نوشته خوانده اند و در نامه اي كه به مهرنرس» ايران راهزاپت دران ارتيس
  ]171-170: 1374خوانده اند.  [كريستن سن، » هزاپت ايران وانيران«اند وي را 

با دقت در فهرست هايي كه مورخين مختلف نقل كرده اند، متوجه اين نكته مي شويم كه  
وان اين وزرگ فرمدار در تمامي فهرست ها در مقام دوم يا سوم بعد از شاهنشاه قرار دارد. مي ت

تعبير و جابجايي را ناشي از مقتضيات زماني و ادوار مختلف حكومت ساسانيان دانست به طوريكه 
هرگاه شاهان داراي قدرت و نفوذ بيشتري بر اركان مختلف جامعه و بر طبقه روحانيون داشته اند 

رت و وزرگ فرمذار و ساير كاركنان قدرت اجرايي بيشتري داشته اند و بالعكس در صورت قد
نفوذ موبدان و اشراف نقش و جايگاه آنان در اداره كشور كمرنگ تر بوده است. با آنكه منابع در 
خصوص وجود منصب وزرگ فرمذار در دوره آغازين پادشاهي ساسانيان اطالعاتي ارائه نمي دهند 

ردشير اول ولي مي توان چنين احتمال داد كه با توجه به بعد معنوي بنيانگذار سلسله ي ساسانيان ا
و فعاليت چشمگير روحانيوني چون كرتير قدرت وزرگ فرمدار كمرنگ مي نموده است. در مورد 

 ]38: 1386قدرت اين موبد همين كه از وي به تنهايي چهار كتيبه بر جاي مانده است.  [آموزگار، 
اسانيان آنچه از فهرست هاي مناصب عالي كشور برمي آيد اين نكته است كه در اوايل پادشاهي س

وجه مذهبي وزراء بيشتر مورد توجه قرار گرفته است و مي بينيم كه پس از شاهنشاه موبدان موبد 
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در رتبه بعد قرار مي گيرد. اما بتدريج با توجه به پيچيدگي هاي اداري و رشد اقتصادي كشور و 
ا ايفا كند و نياز به داشتن يك رئيس اداري و كشوري عالي مقام كه هم بتواند نقش اداري خود ر

هم از ادارة امور لشكري برآيد كامالً احساس مي شد. بطوريكه ما در قرون پنجم و ششم و هفتم 
ميالدي با وزرگ فرمذاراني روبرو هستيم كه داراي مناصب مهمي چون هزاررفت وديگر القاب 

ساساني  نظامي مهم هستند. وزيران بزرگي چون زرمهر و مهرنرسي. هرچه به آخر دوره شاهنشاهي
نزديك تر مي شويم از اقتدار و جايگاه وزرگ فرمذار كاسته مي شود. اگرچه اين منصب كامالً 
حذف نمي شود ولي مي بينيم پاره اي از وظايف آن از عهدكواذ (قباد) و خسرو اول به ديگر 

  ]503: 1381صاحب منصبان واگذار مي شود.  [زرين كوب، 
انوشيروان ترتيب وزارت چنان كرد كي دبير بوذرجمهر «... در فارسنامه ابن بلخي آمده است : 

و نايب نزديك كسري آمد شد توانستي كرد، و ما اين را وكيل در خوانيم و به پهلوي ايرانمارغر 
گفتندي و نيابت وزير دارد، و هر سه گماشته كسري انوشيروان بودندي در خدمت وزير او 

هيچ يك را نتوانستي گماشت، و غرض انوشران آن  بوذرجمهر و وزير بذات خود از اين سه كس
بود تا دبير هر نامه كي به جوانب بزرگ و اطراف نبشتي و خواندندي، نكت آن در سر، معلوم 
انوشروان مي كرد و وكيلِ در از آنچ رفتي از نيك و بد، به راستي مشافهه مي گفتي و راه وجوه 

نگاه داشتي و اين هر سه، مردمان اصيل عاقل فاضل  مصالح باز مي نمودي و نايب، مال و معامالت
  ]231: 1374[ابن بلخي، ...».  زبان دان سديد بودندي، 

همانطور كه مشخص است در اين عبارات فارسنامه تناقضاتي وجود دارد. در اول سخن از 
كريستن  ، است. و در آخر از سه گماشته بوذرجمهر نام برده شده است.»نايبِ بوذرجمهر«، و »دبير«

سن كه نسخه قديمي تري از اين كتاب در دست داشته و آنرا با چند نسخه ديگر از آن كتاب مقابله 
نموده است، معتقد است كه در اين عبارات افتادگي و تحريفاتي رخ داده است. او معتقد است كه 

ن لفظ ديگري نويسند، به غلط يكبار ديگر جايگزي» بزرجمهر«را، كه در فارسي كنوني » وزرگمهر«
همان كسي است » دبير بزرگ«گذاشت و اين » دبير بزرگ«بايد » دبير بزرجمهر«شده است. به جاي 

مي گفته اند. و جمله مذكور پس از اصالح چنين مي » ايران دبيربذ«و » دبيران مهشت«كه او را 
امه يا مؤلف كتاب معاصران مؤلف فارسن» ما«شود : دبير بزرگ [نگيريذار] ... و نايب، و منظور از 

قديمي تر آن است. نايب بزرگفرمدار به صورت ايرانمارغر نوشته شده و در كتاب يعقوبي به 
پس بنابر شرح وظايف (نايب: مال و  ]220: 1378آمده است. [يعقوبي، ». المرد مارعد«صورت 
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در پس » هيرئيس محاسبات شاهنشا«معامالت نگاه داشته) و در واقع همان ايران آمار كار يعني 
نگيريذار تصحيح شده كلمه اي است  ]681-680: 1374اين جمله مبهم پنهان باشد. [كريستن سن، 

كه در فارسنامه چاپي به صورت وكيل در و كليد در آمده است. در اين عبارت فارسنامه كه به 
ه لحاظ برخي اسامي و اصطالحات، مورد نقد محققين نيز مي باشد، اين مسئله آشكار است ك

اقتدار دستگاه وزارت و اختيارات وزرگ فرمذار كه از زمان  قباد رو به تضعيف نهاده بود در دورة 
خسرو اول جامه عمل مي پوشد. همانطور كه كريستن سن از نقد و اصالح برخي از كلمات 

بذ) فارسنامه به عمل آورده، منظور از دبير بوذرجمهر همان دبير بزرگ يا دبيران مهشت (ايران دبير
و نايب را رئيس محاسبات شاهنشاهي (ايران آماركار) و نگيريذار كه مشاور بزرگ دربار بوده است 
در واقع انوشيروان با تخفيف اختيارات وزرگ فرمذار، سه تن از عمال بزرگ دولت را شخصاً تعين 

  ]682 -681نموده كه دركارهاي وزرگ فرمذار سهيم باشند.  [همان: 
نظر مي رسد كه شاهنشاه در عزل و نصب اين وزراء، بدون دخالت وزير به هرحال چنين به 

برزگ مختار بوده است. دياكونف معتقد است كه خسرو انوشيروان به منظور ادامه سياست تضعيف 
اشراف قديم، در دستگاه اداري و نظامي تغييراتي داد بدين نحو كه با حذف منصب ايران سپاهبد، 

امي تقسيم نمود. با اين وضع خطر تمركز كليه نيروهاي كشوري در كشور را به چهار حوزه نظ
دست يك نفر از بين رفت و در رأس هر ايالت يك سپهبد قرار گرفت و با كاستن از وظايف و 
اختيارات وزورگ فرمدار، اين وظايف را بين وي و رئيس دبيران و رئيس اداره ماليات 

  ]350: 1383ف، (واسترپوشان ساالر) تقسيم نمود.  [دياكون
اكنون يك بار ديگر به منابعي مي پردازيم كه در خصوص طبقه بندي جايگاه صاحب منصبان 
پرداخته اند.  در خصوص مناصب و جايگاه آنها، قديمي ترين منابع مربوط به نامه منسوب به تنسر 

ين است كه در آن تنسر در پاسخ به گشنسب در خصوص انتخاب وليعهد از جانب شاهنشاه چن
  پاسخ مي دهد :

واجب كند با امنا و فصحاء و ارباب ذكاء مشورت رود در اين باب، تا «و آنچه نبشتي « ... 
بداند كه ما چنان خواستيم كه شاهنشاه در اين رأي از جهانداران منفرد » وليعهدي معين گردانند

يين روا ندارد، سه باشد و با هيچ مخلوق مشورت نكند و به سخن و اشارت و مواجهه و مكالمه تع
نسخه بنويسد به خط خويش، هر يك را به اميني و معتمدي سپارد، يكي به رئيس موبدان، ديگري 
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[نامه تنسربه ». به مهتر دبيران و سوم به اصفهبد اصفهبدان تا چون جهان از شاهنشاه بماند ... 
  ] 89 -87: 1354گشنسب، 

آيد كه در عهدي نوشته شده است كه مشخص است كه از لحن و فحواي كالم نامه بر مي 
رسم منسوب به اردشير هنوز در خاطره ها بوده و از طرف ديگر تازه منسوخ شده است. در واقع 
نشان دهندة آن است كه شاهان از نو قدرت يافته و خود مي توانند جانشين خويش را تعيين كنند. 

: 1367ا به ياد مي آورد.  [مشكور، و اين مسئله مدت زمان ميان پادشاهي قباد و هرمز چهارم ر
115[  

بزرگ  -1يعقوبي كه از همه قديمي تر است، فهرست آنها را بدين صورت آورده است : 
 -4هيربدان هيربد (حافظ آتشكده)  - 3موبدان موبد (روحاني اعظم)  - 2فرمدار (وزير اعظم) 

يكنفر پاذگوسپان داشت و سپاهبذ (فرمانده لشگر) كه زير دست خود  -5دبيربذ (رئيس دبيران) 
فرمانرواي ايالت را مرزبان مي گفته اند. اين فهرست شباهت به فهرست نامه منسوب به تنسر دارد 
و ديگر اينك هيربذان هيربذ به عنوان يكي از صاحب مقامان ذكر شده است و با توجه به اينكه تا 

ظر او خدمت مي كرده است، زمان خسرو سپاهبذ فقط يك نفر بوده كه يك پاذگوسپان در زير ن
نشان دهندة آن است كه اين درجه بندي مراتب مقدم بر اصالحات دولت در زمان سلطنت كواذ 

  ]673: 1374اول مي باشد.  [كريستن سن، 
مسعودي در التنبيه و االشراف آورده است كه ايرانيان منصب ها داشتند و مهمتر از همه پنج 

  منصب بود :
  هيربذان در مقام مادون آنها بودند).موبدان موبد (كه  -1
  وزيري كه عنوان وي بزرگ فرمدار بود، يعني بزرگتر مأمور. -2
  اسپهبد يا امير االمرا بود. -3
  دبيربد كه به معني حافظ كتاب است. -4
  ناميده اند.» واستريوش«تخشه بد، كه بعضي او را  -5
سرپرستي مي كردند.[مسعودي،  مرزبان كه پس از آنها بودند و در چهار قسمت مملكت-6
1381 :240[  

  اما مسعودي در مروج الذهب تقسيم بندي جديدي ارائه نموده است. وي آورده است كه :
  اردشير طبقات را مرتب كرد و هفت طبقه نهاد:
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  موبدان كه نگهبان امور دين و قاضي القضاه و رئيس همه موبدان بود. -2وزيران  -1
هار جهت اصلي كشور مديران امور بودند. و مرزباناني كه زير نظر چهار اسپهبدي كه در چ -3

طبقات نغمه گران و مطربان و آشنايان با صنعت موسيقي. [مسعودي،  -4اين اسپهبدان بودند. 
1382 :240[  
در فهرستهاي مسعودي تناقضاتي آشكار ديده مي شود. در فهرستي كه در التنبيه آمده است  

رند كه داراي تشكيالت گسترده اي بوده اند كه زير نظر آنها هيربذان و موبدان در رأس قرار دا
مقامات عاليه قضايي قرار داشته اند. اين فهرست حكايت از ادواري دارد كه روحانيون نسبت به 
ساير طبقات از اقتدار بيشتري برخوردار بوده اند. كريستن سن به نقل از نتايجي كه اشتاين گرفته 

دوران يزدگرد دوم مي داند. و چهار تن مرزبان كه به صورت غير موروثي لقب شاهي آنرا متعلق به 
  ]675: 1374داشته اند در عهد يزدگرد دوم كامالً برقرار بوده است.  [كريستن سن، 

اما اين دوره برهه اي از تاريخ ساسانيان است كه ما با وزرگ فرمداران مقتدري چون مهرنرسه 
فهرست جور در نمي آيد.  در دو صورت مي توان فهرست فوق را پذيرفت : مواجه ايم كه با اين 

اينكه مهرنرسه خود يك مقام مذهبي عالي رتبه بوده عالوه بر آنكه داراي شخصيت سياسي -1
برجسته اي است. در جنگي كه ميان مسيحيان ارمني و ايرانيان به تحريك مهرنرسه در گرفت يك 

م. سخن مي گويد از مهرنرسه به عنوان  466يگرد مسيحيان در سال منبع مسيحي در آنجا، كه از پ
موبدان موبد (مگوپتان مگوپت) ياد مي كند. و اين نخستين بار است كه به تقليد از لقب شاهنشاه 

: 1381موبدان نيز براي سرپرستي سلسله مراتب ديني اين عنوان را در نظر گرفته اند.[دوشن گيمن، 
319[  

د از بركناري مهرنرسه و تضعيف جايگاه و اقتداراين وزرگ فرمذار صورت يا اينكه بع -2 
گرفته باشد. چرا كه مهرنرسه بنابر آنچه منابع آورده اند بواسطه گناهي كه نوع آن تصريح نشده، به 
بردگي در آتشكده ها انتقال يافت و توسط مگوپتان مگوپت مرتبوت و ديگران كه در آنجا بودند 

دشاه)، در زمان پادشاهي پيروز، به آتشكده اوهرمزد پيروز (از آتشكده هاي شاهي) (گويا شوراي پا
  ]27انتقال يافت.  [همان: 

اين خود نشان مي دهد كه موبدان موبد در اين زمان جايگاه بااليي داشته اند و اين فهرست 
پادشاهان ضعيفي  التنبيه مسعودي احتماالً مربوط به دوران يزدگرد دوم به بعد باشد كه در دوران

چون هرمز سوم، پيروز و بالش سپس به قدرت رسيدن كواذ اول و ماجراي مزدك مواجه ايم تا 
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نهايتاً با قدرت رسيدن خسرو دوم كه مقتدرترين پادشاه ساساني در اين برهه از تاريخ ساسانيان 
، تازه ترين بوده است اين وضعيت در ايران وجود داشته است. اما فهرست مروج الذهب مسعودي

فهرست بندي از جايگاه مناصب است. چرا كه هم از چهار سپاهبذ نام برده شده است كه مربوط به 
دوران اصالحات انوشيروان است. و هم موبدان موبد را بعد از همه وزرا ذكر كرده است. و اين 

نان را در هم حاكي از اوضاع طبقه روحانيون در اين دوره است كه كواذ اول و خسرو اول قدرت آ
  ]675: 1374شكستند.  [كريستن سن، 

  

  ساساني الگويي براي ادوار بعدي  وزارت و ديوان ساالري 

سازمان اداري مطلوب و شايسته اي كه در زمان هخامنشيان بنياد نهاده شد در دوران  
ساسانيان به اوج بالندگي خود در قرون باستان ايران رسيد. تاريخ ايران كه از ديدگاه دربار و زاويه 

اين تداوم و پيوستگي از  سياسي و هم تداوم فرهنگي داراي فراز و نشيب هاي بسياري است.
ار كهن تا امروز به بهترين وجه ممكن در ديوانها و ديوانساالري امروزي قابل رؤيت است.  روزگ

  ]21: 1375[فراي، 
) به معني خط، در فارسي باستان دانسته اند. ومعرب dipiرا همريشه با دبير و ديپي (» ديوان«

ت ضبط نام آن ديوان است كه در فارسي و عربي به معناي دفتر محاسبات دولتي،ودفاتري جه
لشكريان،سپاهيان اهل عطيه.اين دفاترحكومتي را به معني امروزي ادارة دولتي ووزارت و وزاتخانه 

درسال پانزدهم هجري فتوحات در زمان عمر، شدت بيشتري  ]5-4: 2535مي گويند.  [انوري، 
مي گرفت اعراب با دست يافتن بر ثروت و تجمالت درباري ملوك ايران، دچار حيرت و سردرگ

شدند و چون نمي دانستند چگونه و به چه نحوي آنرا تقسيم و محاسبه مي كنند يكي از مرزبانان 
ايراني (احتمالً هرمزان مرزبان اهواز) كه حيرت عمر را در اين خصوص ديد، نحوه ديوان ساالري 

افت، ايرانيان را براي وي تشريح مي كند و چون مورد پسند قبول عمر واقع شد و بدان آگاهي ي
       ]113: 1367، ابن طباطبا[ ديوان را ترتيب داد و عطا برقرار نمود و ... 

به هر حال، جداي از اين روايت، اعراب با تصرف ايران و ديدن تشكيالت اداري و منسجم 
ايراني به شيوه هاي اداري اين حكومت آشنا شده، و آنرا اقتباس نمودند. حتي تا مدت ها از دبيران 

ديوان «ارسي به عنوان تنها، زبان اداري استفاده مي شد. در فتوح البلدان آمده است كه : و زبان ف
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خراج سواد و ديگر بخش هاي عراق به پارسي بود چون حجاج واليت عراق را بگرفت، امر كتابت 
  ]60: 1364[بالذري، ». را به زادان فرخّ پسرپيري سپرد

مي داريم، بويژه كتبي كه در خصوص دوران با توجه به اطالعاتي كه از كتب دوره اسال
  حكومت خلفاي عباسي پرداخته اند، ديوان هاي ذيل، از نظام ديوانساالري ايراني اقتباس شده اند : 

  ديوان بريد -4ديوان رسالت  -3ديوان عرض  -2ديوان استيفاء  -1
الگوي  البته اين نظر نهايي نيست چون در خصوص خيلي از مسائل تمدني و فرهنگي از

ساساني تقليد شده است و چه بسا در شكل گيري خيلي از تشكالت اداري، از تجارب ساسانيان 
استفاده شده است. در رأس تشكيالت ديواني، فردي بزرگ [معادل نخست وزير امروزي يا 
صدراعظم] قرار داشته است. به تشكيالتي كه زيرنظر اين فرد اداره مي شد ديوان وزارت اطالق 

ست. دررأس اين ديوان وزريراعظم بود. ديوانهاي ديگري هم بودند كه در فوق به برخي شده ا
ازآنها اشاره شد كه آنها هم داراي وزرايي در رأس تشكيالت خود بودند. اين ديوان ها با وزاري 
خود تابع نظر وزير بزرگ بودند. مگر در مواردي استثنايي كه به داليلي مقام و جايگاه وزارت 

تضعيف مي شد و ديواني خاص در جايگاه برتري قرار مي گرفت يا شاهان در اين مورد عظمي 
  ]48: 2535دخالت مي كردند.  [انوري، 

همپايه كهن وزير به احتمال زياد آنچنان كه از منابع اسالمي برمي آيد وزرگ فرمادار عصر 
(موالي) انتخاب مي شد  ساساني بوده است. سر وزيران، در روزگار خالفت عباسيان از غير عرب

كه همه تابع ميل و خواهش خليفه بود. وزير رئيس طبقه اداري و طبقه كاتب بود. اقتدار وزير در 
  ]123: 1375دوران خالفت هارون الرشيد و در زمان خاندان برمكيان بيشتر شد.  [فراي، 

لفا بيشتر از هر چيز يكي از آثار ارزشمند ايران ساساني كه به ايران اسالمي انتقال يافت و خ
آنرا حفظ كردند نظام ديواني بويژه نظام مالي و خراجي ايران بود كه پس از اصالحاتي كه در 
دوران حكومت انوشيروان در آن به عمل آمده بود يكي از پيشرفته ترين نظام هاي مالي دنياي 

افت نشد و حتي در قديم محسوب مي شد و تا قرنها پس از ساسانيان جايگزين مناسبي براي آن ي
دولتهايي كه در شرق تشكيل گرديدند نيز به عنوان الگو مورد عمل قرار گرفت.  [محمدي ماليري، 

1375 :100[  
به معني حساب كه در » آمار«براي درك بهتر اين موضوع نشانه هاي فراواني در دست است. 

پاي حساب در ميان بوده ديوان هاي مالي آن دوران ها آمده است كلمه اي ساساني است. هرجا 
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به كار رفته است. يعقوبي ايران آمار كار را به » مار«است معموالً اين كلمه آمار يا كوتاه شدن آن 
عربي صاحب الديوان معني كرده كه مراد از آن رئيس ديوان است، و ديوان هم در قرن نخستين 

و البته الزم به ذكر است كه در اسالمي به دستگاه مالي دولت خلفا وكارگزاران آن گفته مي شد. 
دوران ساساني به جز ديوانهايي كه با امور مالي سروكار داشتند، ديوانهاي ديگري هم با امور اداري 

  ]125و سياسي در ارتباط بوده اند كه هر يك رئيس جداگانه اي در حكم وزير داشتند.  [همان: 
صفاريان تقليدي است از عصر اشپولر معتقد است كه تقسيمات ديواني عصر طاهريان و 

ساساني. بدين صورت كه آنان انتصاب نمايندگان (خليفه) را براي هر واليت، افسران عالي رتبه 
را در اختيار » وزير مشاور«نظامي (سپهساالر)، متصدي امور مذهبي، وزير ماليه، و احتماالً انتخاب 

  ]120: 1377داشتند.  [اشپولر، 
زمان هاي ديواني ساسانيان و بيزانس، آن را به عنوان سرمشق دربار پس از آشنايي خلفا با سا

خود قرار دادند. در غرب زبان يوناني و در بين النهرين (و نيز ايران) زبان ايراني براي نگارش 
م، جاي خود را به زبان عربي دادند.  697هـ/78فرمانها حفظ شد. ولي اين دو زبان كم كم در سال 

نفوذ سنت هاي قديمي ديواني را بدون دگرگوني حفظ نمود. و كاركنان ايراني اين تغيير نگارش، 
همچنان در سركار خود باقي ماندند. بي جهت نيست كه در تاريخ هاي ديواني و درتاريخهاي 
وزراء درباره ساخت ديوان ساسانيان با نظارت هاي مربوطه، امتحان و ارتقاء مأموران در رابطه با 

ور، فرماندهي لشكر، نوشتن مقدمه در رسائل اداري، كلمات روي مهرها، تشكيالت اداري كش
ديوان ها و غيره گزارش داده اند. درست براساس همين نمونه ها بود كه در عصر عباسيان ديوان 

منصب وزارت اعظم كه خلفا برقرار كردند و بعدها در  ]157خلفا، در بغداد تأسيس شد.  [همان:
ايج شد، تقليدي مستقيم از منصب وزرگ فرمذار ساسانيان بوده است. و ميان همه دول اسالمي ر

دانشمندان عرب در اصول سياست كرده اند و آنچه در باب «به قول كريستن سن تحقيقاتي كه : 
مقام و منصب وزير بزرگ اسالمي گفته اند، عموماً در حق وزرگ فرمذار عهد ساسانيان معتبر و 

  ]173: 1374[كريستن سن، »  صحيح است.
نفيسي به نقل از ابوالحسن ماوردي در كتاب احكام السلطانيه در خصوص مقام وزير آورده 
است : وزير همان اختياراتي دارد كه خليفه دارد و خليفه را بايد در كارهايي كه اختيار دارد و ندارد 

وزير در سه چيز راهنمايي كند و خليفه هم حق دارد بر همه كارهاي وزير نظارت كند. اختيارات 
محدود مي شود : نخست؛ حق انتخاب جانشين خود را ندارد. دوم؛ استعفاي او با مردم نيست و از 
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آنها استعفا نخواهد بلكه مأمور از جانب شاه است. سوم؛ نبايد افرادي كه شاه آنها را به كاري 
ت كه اين نكات گمارده است عزل كند و يا كسي را نصب كند، مگر به اجازة صريح او. پيداس

خلفاي دوره  ]279: 1383تقليدي است از آنچه در دوره ساسانيان معمول بوده است.  [نفيسي، 
يعني همان مردماني كه در پيروزي دعوت  - نخست عباسي، با تكيه بر دبيران و وزيران ايراني

به سازماندهي دولت خود پرداختند. از جمله اين وزيران بزرگ  - عباسيان نقش بسزايي داشتند
ر خاندان برامكه؛ يعني خالد و پسرش يحيي و نوادگانش فضل و جعفر مي باشند كه نامشان د

  ]44: 1383رديف وزراي سفاح، منصور و هارون مي درخشد.  [مكي، 
اسالمي از نسل برمك وزير شيرويه پسر  ورهكه آنان را در برخي از متون د خانداني

] اهميت وزيران و كاتبان براي دولت جديد به 96: 1381التواريخ، ل مجخسروپرويز مي دانند.  [م
ص از ساير گروههاي اجتماع مشخص شده بود آنان دره حدي بود كه جامه هاي آنان براي تشخي

ثروت و مكنت وزيران در دوان خلفاي  ]82: 1380(دراعه)، قبا و طيلسان مي پوشيدند. [احسن، 
عباسي، كه به سبب اهميت واقتدار آنان در آن روزگاران بوجود آمده بود، بي حساب و افسانه آميز 

دختر وزير خود حسن بن سهل نمونه اي است كه  مورخان  جلوه مي كند، داستان تزويج مأمون با
  ]354: 1330نوشته اند.  [زرين كوب، 

  

  نتيجه گيري

در خصوص يك جمع بندي نهايي درباره وزارت در عهد ساساني بايد با احتياط پيش رفت.        
. در منابع روايي از وجود منصب وزرگ فرمذار در ابتداي تأسيس اين سلسله حكايت مي كنند

حاليكه مستندترين منابع مربوط به اين حكومت، كه كتيبه هاي بر جاي مانده از آن مي باشند. در 
اين خصوص اطالعاتي ارائه نمي دهند. در كتيبه ها از القاب و عناوين مهم شاهنشاهي از خود 

برده شده  شاهنشاه گرفته تا شاهزادگان، ويسيپوهران، شهرب ها، بيدخش، هزارپت، ارگبد و ... نام
ولي از وجود منصبي تحت عنوان وزرگ فرمدار نامي برده نشده است.اين نوع فهرست هاخود،ادله 
اي مهم بر تشكيالت آغازين اين سلسله و وجود مواريث و سنن كهن اداري ايراني بازمانده از 

  دوره هاي باشكوه هخامنشيان و اشكانيان است.
سر، تا عهد يزدگرد اول، منابع روايي نيز مانند كتيبه ها از به استثناي ابرسام و در برخي منابع تن

وجود صاحب منصبي تحت عنوان وزير بزرگ (يعني كسي كه در رأس امور لشكري و كشوري 
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قرار دارد) چيزي ارائه نمي دهند. اگرچه در داستانها در برخي منابع در خصوص مشاوره پادشاهان 
نوان در حكم اصطالحي است كه به اطرافيان نزديك شاه با برخي از وزراء سخن رفته، اما اين ع

چون نديمان، مشاورين، افراد منتسب به دربار را شامل مي شد تا يك مدير اجرايي كه در رأس 
تشكيالت مركزي شاهنشاهي باشد.در بدو تاسيس سلسله ي ساساني تشكيالت اداري سنتي، هنوز 

يك اختيارات و وظايف بين شهرب ها، هزارفت، اقتدار خود را حفظ نموده بود و شاهان با تفك
بيدخش و ارگبد و برخي خاندانهاي ممتاز بر طبق الگوي اداري هخامنشيان و اشكانيان مملكت را 
اداره مي نمودند.پادشاهان اوايل ساساني خود افرادي شجاع،مديرومدبر بودند، اردشير اول، شاپور 

مديران باكفايتي بودند كه به هيچ وجه نمي  اول و دوم هم داراي حكومت هاي طوالني و هم
  خواستندقسمتي از اختيارات خويش را به نفع شخصي ديگر كاهش دهند.

با توسعه روند اداري و پيچيدگي هاي ديوانساالري از قرن پنجم به بعد  نياز به منصب 
اد منصب جديدي براي اداره بهتر امور و تشكيالت مركزي كامالً احساس مي شد. به احتمال زي

وزرگ فرمذار كه به معني فرمانده بزرگ يا وزير بزرگ مي باشد در اين دوره تشكيل شده باشد. 
چنانچه حتي القاب و عناويني كه در گذشته برخي از وظايف اداري و اجرايي كشور را تمشيت مي 

سه تن دادند جزو القاب افتخاري آن درآمد. مهرنرسه وزرگ فرمذار اين عصر ساساني كه وزارت 
از پادشاهان ساساني را بر عهده داشت،داراي لقب هزارپت نيز بوده است.آن طور كه از منابع بر مي 
آيدوزيران بزرگ عهد ساساني عالوه بر رتق و فتق امور اداري مملكت به نمايندگي از شخص شاه 

را برعهده  در پاره اي موارد فرماندهي جنگ ها،مراودات سياسي و بين المللي و حتي اعالن صلح
مي گرفتند.اين موارد فوق العاده كه از اهم اختيارات پادشاهان بزرگ مي باشد در همه ادوار تاريخ 
بدين منوال نبوده بلكه همان طور كه در مبحث صفات وزراء اشاره شد در صورت شايستگي 

  وزيران بزرگ اين قبيل ماموريت ها بدانان تفويض ميشد. 
را دانشمنداني آگاه، با علم و فضل و ادب معرفي كرده اند و اين  وزيران اواخر  عصرساساني 

توصيفات با عصر انوشيروان كه دوره ترقي رشد فرهنگ و تمدن ايران باستان است كامالً مطابقت 
دارد اما در اين دوره ما با كاهش اقتدار وزراء روبرو هستيم به دنبال اصالحاتي كه انوشيروان بعد 

د و تقسيم كشور به چهار منطقه اداري و نظامي، اختيارات وزراء نيز كاهش يافت از قباد ايجاد نمو
و   از تمركز قوا در دست يك نفر ممانعت به عمل آمد.                                                                            
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ند مهمترين مأمور دستگاه اداري خويش را امااعراب مسلمان كه بعدها بر ايران مسلط شد
وزير نام نهادند كه تقليدي است از وزرگ فرمدار دوره ساساني. ايرانيان با تصدي عنوان وزارت در 
دربار خلفاي عباسي آنچنان آنرا به اوج بالندگي خود رساندند كه انگار جامه وزارت و وزيري به 

  تن ايراني دوخته شده بود. 
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