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Resumo: 
A formação do “Neoimpério” Persa, também conhecido como período sassânida, 
surge a partir de uma inversão de poder no seio dos povos irânicos: Artaxes I, um 
líder regional persa, se levanta contra seu rei estabelecido, Artabano V, de extração 
parta. O levante persa, para todos os efeitos, foi um movimento ilegítimo, 
desautorizado pelo pensamento político de então. As fontes subsequentes tratam de 
justificar o ato de Artaxes por meio de direito divino e/ou direito histórico. Este 
artigo tem por objetivo discutir estes elementos, compreendendo como a ideologia 
política persa se estabeleceu no período sassânida e como o “golpe” de Artaxes deve 
ser entendido historiograficamente – e como ele define a estrutura política da Pérsia 
na Antiguidade Tardia. 
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Abstract: 
The formation of the “Second” Persian Empire, also referred as the Sasanian 
period, is established after an inversion of power within Iranian people: Ardashīr I, a 
regional Persian leader, rises against his king, Ardavān V, of Parthian extraction. The 
Persian rebellion, for all effects, was an illegitimate move, disavowed by the political 
king of the time. Later sources justify the act of Ardashīr through either divine or 
historical right. This paper aims to discuss these elements, trying to understand how 
Persian political ideology was established in the Sasanian period and how Ardashīr’s 
coup should be understood – and how it defines the political structure of Persia in 
the Late Antique period. 
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Todos os caminhos levam a Ctesifonte 

 

 

Tradicionalmente, a história da Pérsia pré-islâmica é dividida em quatro 
momentos distintos: o período aquemênida, o período selêucida, o período arsácida e o 
período sassânida.2 No que concerne à historiografia ocidental (ou, ao menos, aquela 
cujo eixo de análise recai sobre o mundo greco-romano), estes momentos não são 
mais do que sucessões dinásticas trazidas por vicissitudes internas ou influências 
externas – pouca atenção é concedida às idiossincrasias de cada momento, bem 
como para suas plurais composições étnicas, políticas e culturais. Neste sentido, a 
passagem do governo aquemênida para o selêucida é relativamente mais conhecido, 
dada sua origem: Alexandre III, o Grande, derrota Dario III em Gaugamela (331 
AEC), pondo um fim ao governo persa no Oriente Próximo (Briant, 2002: 848–
850). Após sua morte e os conflitos dos Diádocos, Seleuco I Nicátor, oficial 
alexandrino, se estabelece na Ásia Menor, efetivamente fundando o dito Império 
Selêucida (Kosmin, 2014: 16–18). 

 
O que se segue é comumente menos discutido. Em suas fronteiras orientais, 

os selêucidas enfrentam crescente avanços partos, cujo poder havia sido 
sedimentado quando Ársaces I, da tribo irânica dos parni, invade com sucesso a 
satrapia da Pártia. Não demorou para que os sucessores de Ársaces ocupassem boa 
parte do território selêucida, dando início ao longo – e pouco estudado – período 
arsácida.3 

 
Mais do que uma sucessão dinástica, a relação entre selêucidas e arsácidas é 

consideravelmente mais complexa. É, sobretudo, uma dinâmica, eminentemente 
antagônica, entre um projeto de helenização greco-macedônico e o ressurgimento 
da hegemonia política de grupos etnicamente irânicos (tais quais os persas 
aquemênidas). Os conflitos entre as duas civilizações são paulatinos: ao contrário do 
que realizara Alexandre, os partos não obtêm vitórias que decisivamente 
erradicassem os líderes selêucidas – sem que isso signifique, naturalmente, que suas 
vitórias não fossem constantes (Lerner, 1999: 34-37). No processo de conquista 
parta, formou-se uma cultura heterogênea, baseada tanto em elementos helenísticos 
(herdados e influenciados pelos selêucidas) quanto em elementos iranianos; formou-
se também uma estruturação política descentralizada, baseada na relação do rei com 

 
2 Não dispomos, em português, de bons sumários acerca da Pérsia pré-islâmica. Manuais podem ser 
acessados em inglês. Cf. (Briant, 2002; Curtis et al., 2005; Daryaee, 2014). 
 
3 O longo período de conflito entre os partos e os selêucidas, bem como os séculos de domínio parto sobre o 
Planalto Iraniano são momentos formativos da sociedade irânica pós-aquemênida e pré-islâmica. O peso da 
tradição literária sassânida e, em contrapartida, a relativa escassez de fontes originais arsácidas fazem com que 
o período parto seja menos estudado e menos conhecido. Para sumários acerca do Império arsácida, cf. 
(Curtis and Stewart, 2007; Shayegan, 2011; Puri, 1994). 
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poderes e “reinos” vassalos, num sistema semelhante àquele das satrapias 
aquemênidas (Mann, 2001: 11–13). 

 
Por mais de 400 anos os partos, ao seu modo, dominaram o planalto iraniano. 

Enquanto o rei arsácida reinava em Ctesifonte, reis vassalos mantinham certa 
autonomia – e obediência – em suas próprias regiões.4 Uma destas era o berço 
persa, a província de Pārs (atual Fārs, Irã). Pārs, chamada em tempos aquemênidas 
de Pārsā (de onde vem o próprio etnômio persa), no século III EC era governada 
por uma série de pequenos chefes, conhecidos previamente como Fratarakā.5 Na 
cidade de Estachar (Estakr, em persa médio), próxima à capital aquemênida de 
Persépolis6 e do vale de Naqš-e Rostam, um destes “Fratarakā” possuía uma 
ambição crescente (McDonough, 2011: 296–298). 
 

A Glória de Artaxes 

 

Artaxes I (Ardašīr em persa médio)7, nascido em Estachar e de origem persa, 
se tornaria rapidamente o único líder de Pārs; não tardaria para que fosse rei de todo 
o espaço parto, dando início ao “Neoimpério” Persa, chamado de sassânida. Como 
veremos adiante, a passagem dos arsácidas para os sassânidas é, também, mais 
complexa do que uma mera mudança dinástica.  

 
Ainda que registrada em documentação variada, a vida de Artaxes nos é pouco 

precisa. Ele parece ter sido filho de Papaque (Pāpak em persa médio), neto de Sāsān 
– figura que empresta o nome para a dinastia dos sassânidas. Este Sāsān pode ter 
sido tão somente um ancestral distante ou, segundo algumas narrativas, o próprio 

 
4 Em sua natureza de “poder pulverizado”, o império parto detinha algumas capitais. Além de Ctesifonte 

(Ṭīsfūn, próxima à atual Bagdá, Iraque), havia ainda Ecbatana (atual Hamadān, Irã), Hecatompilo (Kōmiš, 
atual Qumis, Irã), Partaunisa (próxima à atual Ashgabat, Turquemenistão), Aršak (atual Qučān, Irã), Arsácia 
(atual Šahr-e Rey, Irã) e a milenar Susa (Sūš, atual Šūš, Irã). Configurava-se, portanto, como uma “hegemonia 
móvel” e mesmo de caráter seminômade (Fattah and Caso, 2009: 46).    
 
5 Fratarakā (prtrkʾ), persa antigo para “governador”, era um título concedido aos chefes de Pārs no período 
selêucida. Sob o domínio parto, aos Fratarakā foi permitido o uso do título aramaico de malkā (mlk), ou “rei”. 
Durante a era sassânida, o heterograma aramaico MLK’ passou a ser usado para se referir ao šāh – e o título 
de “Reis dos Reis”, Šāhanšāh, passa a ser escrito com o heterograma aramaico MLKYN MLK' (cf. Wiesehöfer, 
1994). 
 
6 Chamada de Sadstūn (“cem pilares”) em persa médio e Taxt-e Jamšid no período islâmico, seu nome 
aquemênida era, apenas, Pārsā.  

 
7 O nome “Artaxes”, ou Ardašīr (transcrito do pálavi como ʾrthštr, risatra), deriva do persa antigo Artaxšaθra, 

artxSq, que por sua vez é comumente traduzido como “Artaxerxes” (Ἀρταξέρξης). Portanto, Artaxes e 
Artaxerxes são o mesmo nome: o primeiro é uma tradução do persa médio, e o último uma tradução do persa 
antigo passando pelo grego. 
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pai de Artaxes – que viria a ser, mais tarde, adotado por Papaque, sogro de Sāsān 
(Garrusi, 1977: 107–110).  

 
Ao que nos parece, o mistério que cerca a origem de Artaxes faz parte da 

narrativa oficial, cunhada certamente após sua tomada do trono iraniano 
(Wiesehöfer, 1986: 371–373). Fontes mais ou menos contemporâneas a sua 
ascensão – de pano de fundo greco-romano – são mais lacônicas sobre sua 
trajetória. Dião Cássio8 (cf. Dião Cássio, 1914), por exemplo, nos diz que:  

 

Artaxerxes, um persa, depois de conquistar os partos em três batalhas e 
matar o seu rei, Artabano [...] avançou contra a Média. Deste lugar, como 
da Pártia, ele dominou grande parte, parcialmente pela força, 
parcialmente pela intimidação. [...] ele vangloriava-se, afirmando que iria 
reconquistar tudo que os antigos persas uma vez possuíram [...], dizendo 

que tudo isso era seu por direito de seus ancestrais.9 

 

Naturalmente, Dião Cássio não demonstra preocupação com a origem de 
“Artaxerxes”. Para ele, a informação verdadeiramente importante reside na 
etnicidade do novo rei: um persa. Na narrativa imperial romana, o surgimento de 
um líder persa evoca a herança histórica dos aquemênidas, e o discurso de 
restauração imputado à Artaxes deixa isto evidente (e, neste caso, seu próprio nome 
remonta aos antigos inimigos dos gregos, os aquemênidas). A própria trajetória 
política arrogada à Artaxes, de dominação da Pártia e da Média, evoca a vida de Ciro 
II, um dos primeiros grandes aquemênidas.10 

 
Herodiano segue uma argumentação similar (cf. Herodiano, 1970). Para ele, a 

importância de Artaxes (o qual ele também designa como “Artaxerxes” – com a 
grafia persianizada “Artaxares”) reside em sua etnicidade e o perigo que ela representa 
dentro de uma matriz histórica greco-romana, isto é, ele também é visto como um 
herdeiro aquemênida e um restaurador do passado persa. Logo, sua trajetória e seus 
atos são, como em Dião Cássio, estruturados ao redor desta informação: 

 

 
8 Toda a documentação primária citada neste artigo trará a referência geral da edição utilizada e, para facilitar 
a leitura e a consulta, trará o nome do autor contendo a indicação do livro, capítulo ou passagem em questão 
para os trechos específicos. 
 
9 “Ἀρταξέρξης γάρ τις Πέρσης τούς τε Πάρθους τρισὶ μάχαις νικήσας, καὶ τὸν βασιλέα αὐτῶν Ἀρτάβανον 
ἀποκτείνας [...] τὴν Μηδίαν μετέστη, καὶ ἐκείνης τε οὐκ ὀλίγα καὶ τῆς Παρθίας, τὰ μὲν βίᾳ τὰ δὲ καὶ 
φόβῳ [...]. οὗτος οὖν φοβερὸς ἡμῖν ἐγένετο [...] καὶ ἀπειλῶν ἀνακτήσεσθαι πάντα, ὡς καὶ προσήκοντά 
οἱ ἐκ προγόνων, ὅσα ποτὲ οἱ πάλαι Πέρσαι [...] οὐχ ὅτι αὐτὸς λόγου τινὸς ἄξιος δοκεῖ.” (Dião Cássio, 
LXXX, 3, 2 – 4, 1). 
 
10 É notável que, mesmo antes do Risorgimento sassânida, os romanos já pensavam e escreviam sobre o 
Império Persa (provavelmente como parte de uma herança pedagógica grega). Cf. (Rosivach, 1984).  
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[...] Artaxares, o rei dos persas, havia conquistado a Pártia e tomado sua 
porção oriental, matando Artabano, que era chamado de Grande Rei e 
vestia a dupla diadema. [...] Acreditando que estas regiões [Ásia Menor] 
eram suas por herança, ele [Artaxes] declarou que todos os países nessa 
área foram governados pelos persas, começando com Ciro, o primeiro a 
fazer do Império Medo um Império Persa, e terminando com Dario 

[...].11 

 

Ainda por parte dos greco-romanos, o Breviário de Eutrópio (cf. Eutrópio, 
1879), mais conciso em sua narrativa da ascensão de Artaxes, apenas toma nota de 
sua subida ao trono – e sua preocupação com o rei persa, como de praxe na 
literatura greco-romano, reside no eco aquemênida. Neste caso, inclusive, Artaxes é 
apenas referido como “Xerxes”: “e ele [imperador romano Aurélio Alexandre] fez 
guerra contra os persas e venceu seu rei, Xerxes, de maneira gloriosa”.12   

 
A preocupação greco-romana com a extração étnica de Artaxes nos aponta 

para dois elementos iniciais: o primeiro diz respeito à ideia de sucessão dinástica, e o 
segundo, sobre o processo político que eleva Artaxes ao poder. Dião Cássio, 
Herodiano e Eutrópio – e certamente outros personagens do Império Romano – 
entendem que a morte de Artabano simboliza o início de um ciclo histórico de 
retorno à tradição aquemênida, de forma que este pensamento de restauração do 
passado é incutido ao próprio Artaxes. Não se deve analisar o surgimento dos 
sassânidas como uma simples sucessão de dinastias locais, mas sim como o retorno 
à hegemonia persa após quase 600 anos de autoridade greco-macedônica/parta no 
Oriente Próximo. Este “Neoimpério” Persa que vem com Artaxes, para os 
romanos, é uma ameaça muito mais ampla do que uma disputa entre grupos 
irânicos. Em outras palavras, o surgimento de Artaxes é um evento digno de nota, 
uma quebra com o padrão (ou seja, vai além da mera sucessão de dinastias). 
Ademais, a singularidade deste processo é realçada por conta da subentendida 
ilegitimidade de Artaxes. Para os analistas greco-romanos, o líder persa certamente 
não tinha direito ao trono dos partos, mas é sua ambição de restauração histórica 
que o leva a atentar contra seu próprio rei, Artabano, e anexar a Média e a Pártia 
(entre outras regiões) ao seu espaço de autoridade. Entende-se, portanto, que 
Artaxes usurpou a coroa de Artabano, e a explicação para essa súbita tomada de 
poder, para os romanos, repousa na etnicidade persa de Artaxes. “Artaxares, um 
homem persa, matou seu mestre Artabano e transformou o império daquele em 

 
11 “Ἀρταξάρης ὁ Περσῶν βασιλεὺς μετὰ τὸ Παρθυαίους καθελεῖν καὶ τῆς κατὰ τὴν ἀνατολὴν ἀρχῆς 
παραλῦσαι, Ἀρτάβανόν τε τὸν πρότερον καλούμενον {τὸν} μέγαν βασιλέα καὶ δυσὶ διαδήμασι 
χρώμενον ἀποκτεῖναι. (…) τε πᾶσαν καλουμένην προγονικὸν κτῆμα ἡγούμενος τῇ Περσῶν ἀρχῇ 
ἀνακτήσασθαι βούλεται, φάσκων ἀπὸ Κύρου τοῦ πρώτου τὴν ἀρχὴν ἐκ Μήδων ἐς Πέρσας 
μεταστήσαντος μέχρι Δαρείου τοῦ τελευταίου Περσῶν βασιλέως.” (Herodiano, VI, 6).  
 
12 “susceptoque adversus Persas bello Xerxen, eorum regem, gloriosissime vicit.” (Eutrópio, VIII, 23). 
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persa”13, foram as palavras de Aurélio Alexandre, segundo Herodiano. Houve uma 
usurpação e uma transformação, e tudo o que movia e justificava os atos de Artaxes 
era sua ambição de restauração aquemênida, sua crença na Persianidade de seu poder 
e sua trajetória. 

 

Naturalmente, esta era a perspectiva romana – herdeira das histórias de 
Heródoto e Xenofonte, das lembranças das invasões de Xerxes e das conquistas de 
Alexandre (cf. Wiesehöfer, 2009). A usurpação de Artaxes como parte de uma certa 
“justiça histórica” que restauraria a glória aquemênida é menos clara nas fontes 
persas (ou nas fontes embebidas na máquina ideológica sassânida).14  

 
Por parte dos persas, a documentação que nos chega é tardia – documentação 

composta, inclusive, após a islamização e a conquista árabe da Pérsia.15 Desta, a 
narrativa mais anedótica (e, ainda assim, de caráter oficial) é o Kār-nāmag ī Ardašīr ī 
Pābagān, “Livro dos Feitos de Artaxes, filho de Papaque” (cf. Horne, 1917). Este 
pequeno texto persa médio, escrito em algum momento do século VII ou VIII EC e 
permeado pela doutrina zoroastrista, parece ser uma compilação de narrativas orais 
ou de versões “oficialescas” da vida de Artaxes e da grandiosidade da casa sassânida 
(Cereti, 2011: 585–588).  

 
Neste, a vida de Artaxes é um misto de injustiça e predestinação: o futuro rei 

persa é colocado como o descendente de Dārāb, filho de Dārāyān, último rei da 
Pérsia, cuja linhagem viveu no anonimato após o advento do “mal governo” de 
Alexandre.16 Nesta narrativa, Sāsān, o pai de Artaxes, era um pastor empregado por 
Papaque, governador de Pārs – assim, Artaxes é filho de Sāsān e, ao mesmo tempo, 
neto e filho adotivo de Papaque.17 Artaxes, por sua vez, se mostra um grande 
guerreiro desde sua infância, e logo é convidado para integrar a corte de Artabano. 
Durante uma caçada, um dos filhos legítimos de Artabano se arroga de uma 
conquista que, na verdade, fora de Artaxes, o que desencadeia uma confusão que, 

 
13 “Ἀρταξάρης ἀνὴρ Πέρσης, τὸν ἑαυτοῦ δεσπότην Ἀρτάβανον ἀποκτείνας τήν τε ἀρχὴν ἐς Πέρσας 
μεταστήσας” (HERODIANO, VI, 6). 
 
14 Sobre ideologia sassânida e a forte presença da orientação religiosa zoroastrista na construção do poder 
persa, cf. (Daryaee, 2017, 2006, 1995). 
 
15 O estudo documental (e da transmissão) de textos perso-sassânidas é um assunto largamente debatido pela 
Iranologia. O problema que se coloca para o estudo deste material é o salto cronológico: enquanto uma 
grande parte dos manuscritos antigos e medievais europeus advêm de oficinas monásticas carolíngias, os 
manuscritos zoroastristas foram compilados no Norte da Índia durante todo o período moderno. Ademais, 
mesmo as “cópias sassânidas” destas “cópias indianas” provavelmente remontam à textos muito mais antigos 
(como o chamado corpus avéstico, que remonta pelo menos ao século XV AEC). Portanto, variadas camadas 
textuais e temporais se colocam nas entrelinhas destas fontes (Hintze, 2017: 145–160). 

 
16 Dušxwadāyīh ī alaksandar, como consta na documentação. (KĀR-NĀMAG Ī ARDAŠĪR Ī PĀBAGĀN, I, 6). 
 
17 Costume zoroastrista da adoção, cf. (Hjerrild, 2003; Jany, 2004) 
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no texto, funciona como o estopim para o subsequente estratagema do príncipe 
sassânida – que, daquele momento em diante, planeja derrubar Artabano e tomar 
para si o governo completo da Pérsia. 

 
Com relação à legitimação real de Artaxes, o Kār-nāmag não apenas o coloca 

como herdeiro dos antigos reis da Pérsia, como também concede um verniz 
sobrenatural a sua revolta e ascensão: 

 

Uma noite, Papaque viu em um sonho que o sol estava brilhando sobre a 
cabeça de Sāsān e dando luz para todo o mundo. Noutra noite, ele 
sonhou que Sāsān estava sentado em um elefante branco ricamente 
adornado, e que todos aqueles ao seu redor, no reino, prestavam-lhe 
obediência. Numa terceira noite, ele viu os fogos sagrados, Ādar 
Farrōbāy, Ādar Gušnasp e Ādar Burzēn-mihr, estivessem acesos na casa 

de Sāsān e dando luz para o mundo todo.18 

 

 Ou seja, Artaxes, ou, mais especificamente, sua linhagem, a casa de Dārāb e 
Sāsān – os sassânidas – foi escolhida pelos deuses para governar. A carga 
zoroastrista que valora o augúrio de Papaque (através da imagem dos fogos 
sagrados)19 concede a legitimidade necessária para que o golpe de Artaxes contra o 
rei estabelecido tenha validade. Assim, os sassânidas são, ao mesmo tempo, 
herdeiros por direito do trono persa (a imagem do elefante branco de Papaque 
aponta para essa interpretação), mas também herdeiros por escolha divina (Nossov, 
2012: 6). 

 
 Neste sentido, o Kār-nāmag busca, inclusive, retirar a autoridade de Artabano 
sempre que possível (facilitando, assim, a empatia que deve ser destinada a Artaxes). 
“Após a morte de Alexandre [...] havia, no território do Irã, 240 senhores. Spahān, 
Pārs e suas imediações estavam nas mãos do líder Artabano”.20 Aqui, Artabano nada 
mais é do que um dos 240 príncipes que, espalhados, lutavam por algum controle do 

 
18 Pābag šab-ēw pad xwamn dīd čiyōn ka xwaršēd az sar ī sāsān bē tāft ud hamāg gēhān rōšn kard. Any šab 
ēdōn dīd čiyōn ka sāsān pad pīl-ēw ī ārāstag ī spēd nišast ēstād ud harw kē andar kišwar pērāmōn ī sāsān 
ēstēnd ud namāz awiš barēnd ud stāyišn ud āfrīn hamē kunēnd. Ān ī sidīgar šab hamgōnag ēdōn dīd čiyōn ka 
ādur farrōbāy ud gušnasp ud burzēn-mihr pad xānag ī sāsān hamē waxšēnd ud rōšnīh ō hamāg gēhān hamē 
dahēnd. (KĀR-NĀMAG Ī ARDAŠĪR Ī PĀBAGĀN, I, 8 – 10). 
 
19 Um dos aspectos mais chamativos do zoroastrismo são seus complexos rituais: destes, o erguimento de 
altares de fogo – chamados de fogos sagrados ou fogos de Vararanes (Ātaš Bahrām ou Ādur Bahrām) – ocupam a 
centralidade dogmática. Estes fogos, acendidos em altares localizados em Templos do Fogo (Ātaškada) possuíam 
gradações religiosas dependendo de sua importância. A “adoração” do fogo é um elemento do zoroastrismo 

que, possivelmente, precede os ensinamentos do profeta Zoroastro (Zaraϑuštra, iArtSuqaraz no original 
avéstico antigo) e remonta à cultos indo-europeus (Boyce, 1987: 1–5). 
 
20 Ēstād kū pas az marg ī Alaksandar [...] ērānšahr 240 kadag-xwadāy būd. Spahān ud pārs ud kustīhā ī awiš 
nazdīktar pad dast ī ardawān sālār būd. (KĀR-NĀMAG Ī ARDAŠĪR Ī PĀBAGĀN, I, 1 – 2). 
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Ērānšahr, as “Terra do Irã” (ou, mesmo, o “Império do Irã”).21 A primeira referência 
ao título de Artabano, que surge no texto, é Sālār, um termo para “chefe” ou “líder” 
– palavra que carrega muito menos autoridade do que os comuns Xwadāy (“senhor” 
ou, mais genericamente, “rei”) e Šāh (“rei”; o título oficial da maioria dos sassânidas, 
assim, era Šāhanšāh, “rei dos reis”).  
 
 O cerne da narrativa oficial que empresta elementos ao Kār-nāmag ī Ardašīr ī 
Pābagān parece estar presente, também, no Tārīkh al-Rusul wa al-Mulūk (“História dos 

Profetas e dos Reis”) de Ṭabarī (cf. al-Tabarī, 1960)e no Šāh-nāma (“Livro dos Reis”) 

de Ferdowsi (cf. Ferdowsi, 1988). Abū Jaʿfar Muhammad ibn Jarīr al-Ṭabarī foi um 
erudito persa do século IX/X, original de Amol, no Tabaristão (atual província de 
Māzandarān, Irã), cujo Tārīkh é, hoje, uma das principais fontes para a história do 
período sassânida. O mesmo pode ser dito do Šāh-nāma de Hakīm Abol-Ghāsem 
Ferdowsī Tūsī (referido como “Ferdusi” em português): escrito no século XI, o 
“Livro dos Reis” de Ferdowsi é a mais longa epopeia já escrita por um único autor, 
com mais de 50,000 dísticos e, nas entrelinhas de seus versos, pesquisadores 
percebem heranças claras de textos e narrativas sassânidas – como aquelas que dão 
origem ao Kār-nāmag de Artaxes. 
 

 Das três narrativas – Kār-nāmag, Tārīkh-e Ṭabarī e Šāh-nāma –, aquela de Ṭabarī 
traz o maior número de informações consideradas acuradamente históricas. 

Segundo esta, Artaxes nascera em Ṭīrūdih, uma obscura cidade da região rural de 
Khīr, em Estachar. Sua linhagem descendia de uma família de reis de Khīr 
(chamados, em sua maioria, de Papaque e Sāsān) e, já em sua infância, ele foi 
destinado a ser o castelão de Dārābgerd, uma das principais fortalezas de Pārs e, em 
sua época, governada por um certo Jūzhir e seu castelão, o eunuco Tīrā. Ainda 

segundo Ṭabarī, em uma variação do discurso greco-romano originado em Dião 
Cássio e Herodiano, Artaxes sempre almejou o poder  

 

para vingar o sangue de seu primo por parte de pai, Dārā, filho de 
Bahman, filho de Isfandiyār, a quem Alexandre havia feito guerra e 
assassinado dois de seus comandantes. Como ele afirmava, ele desejava 
restaurar o poder para aqueles que tinham seu direito e para aqueles que 
o haviam possuído continuamente no tempo de seus predecessores e 

 
21 O termo persa Ērānšahr (no original pálavi) pode ser entendido, literalmente, como “Terra dos Iranianos” 
ou “Terra dos Arianos”. A palavra é tipicamente sassânida e surge, pela primeira vez, na inscrição de Sapor na 

Kaʿba-ye Zardošt, em Naqš-e Rostam. Em persa médio, a expressão se lê an [...] ērānšahr xwadāy hēm (o 

equivalente parto é az [...] aryānšahr xwadāy ahēm, e o equivalente grego, fragmentado, é ἐγώ [...] βασιλέως τοῦ 

Ἀριάνῶν ἔθνους [... εἰμί ]). A expressão é de extrema importância porque atesta não só a concepção geográfica 
do Império Persa, mas também porque postula uma clara noção étnica para o grupo “ariano” 

(ērān/aryān/Ἀριάνος), isto é, os irânicos (Huyse, 1999: 22; Sprengling, 1953: 73).   

http://www.revistarodadafortuna.com/


547 
Pinto, Otávio Luiz Vieira  

Falando de Reis e Sucessão. A Gênese do Poder Sassânida e o 
Fim da Ordem Arsácida na Pérsia Tardo-Antiga 

www.revistarodadafortuna.com 

 
 

Roda da Fortuna. Revista Eletrônica sobre Antiguidade e Medievo, 
2019, Volume 8, Número 1, pp. 539-556. ISSN: 2014-7430 

ancestrais, antes dos “Reis de Facções”, e desejava possuí-lo sob uma 

coroa e um monarca.22 

 

 Há aqui, portanto, uma variação do arquétipo da restauração aquemênida. 

Segundo Ṭabarī, Dārā, o último rei persa antes da invasão de Alexandre, era parente 
de Artaxes. Após sua morte, a região passou a ser governada por pequenos reis – 
ressaltando, assim, a falta de hegemonia selêucida e parta –, e é neste contexto que 
os sassânidas sedimentam seu poder. Assim, a narrativa que concede corpo ao Kār-

nāmag parece ser a mesma que chega aos ouvidos de Ṭabarī. Contudo, se a vida de 
Artaxes, quando contada pela pena sassânida, é cercada pela deferência zoroastrista 

e pela leveza de uma narrativa romanceada, quanto contada por Ṭabarī é crua e 
violenta, evidenciando o caráter de ruptura carregado pela ambição régia de Artaxes. 
 

Seu primeiro ato foi seguir para um local no distrito de Dārābgerd 
chamado Jūbānān e matar o líder local, um certo Fāsīn. Então ele foi 
para um lugar chamado Kūns e matou o líder local, chamado Manūšir; 

depois, ele seguiu para [L.r.]wīr, aonde ele matou o líder Dārā. [...]23 

 

 Ṭabarī não demonstra preocupação em justificar motivações ou razões que 
legitimassem as medidas violentas de Artaxes. Ele não hesita, por exemplo, em 
afirmar que Artaxes não parecia inclinado a obedecer seu irmão, Sapor, que assumiu 
a coroa de Estachar com a morte de Papaque – questão que se resolve naturalmente, 
com a morte acidental de Sapor e a elevação de Artaxes a único príncipe da casa de 

Sāsān. Ainda de acordo com Ṭabarī, a sequência de mortes levadas a cabo por 
Artaxes continua, incluindo vários de seus irmãos e seguidores, até que o próprio 
Artabano cai vítima do sassânida. Antes do assassinato de Artabano, porém, Artaxes 
já toma medidas típicas de um governante: em Pārs, ele (re)funda a cidade de 
Ardašīr-xwārra, “Glória de Artaxes” (antiga Gōr, atual Fīrūzābād, Irã) e, nela, 
inaugura um Templo do Fogo e aponta um Mowbedān Mowbed, “Mago dos Magos”, o 

cargo mais alto do zoroastrismo.24 Estas medidas, dispostas em Ṭabarī como um 
argumento de autoridade, demonstram a crença de Artaxes – ou, ao menos, da 

 
اسب- بفارس طالبا- بزعمه- بدم ابن عمه دارا بن دارا بن بهمن بن إسفنديار، الذي حارب اإلسكندر، فقتله حاجباه، مريدا- فيما يقول رد  22

 ,ṬABARĪ, V) .امللك إلى أهله، وإلى ما لم يزل عليه أيام سلفه وآبائه الذين مضوا قبل ملوك الطوائف، وجمعه لرئيس واحد وملك واحد

814). 
 
وكان أول ما فعل أنه سار إلى موضع من دارابجرد، يقال له جوبانان، فقتل ملكا كان بها يقال له فاسين ثم سار إلى موضع يقال له كونس،  23

 .(ṬABARĪ, V, 816) .فقتل ملكا كان بها يقال له منوشهر، ثم إلى موضع يقال له لروير، فقتل ملكا كان بها يقال له دارا

 
24 Os magos são parte do alto clero zoroastrista desde, pelo menos, o período aquemênida. O termo “mago” 

aparece em persa antigo como magūš (mGuS; μάγος em grego) e, no período sassânida, é atestado como 
mowbed (mgwpt', provavelmente derivado de magu-pati, chefe dos magos). Ao estilo sassânida, o mais 
importante clérigo era o “mago dos magos”, assim como o mais alto cargo politico era o “rei dos reis” (Back, 
1978: 229).  
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narrativa que, mais tarde, viria a cercar sua ascensão – de que sua legitimidade residia 
em sua valoração pessoal, isto é, em um direito divino e histórico, num processo de 
“profecia auto cumprida” que dispunha que ele seria o grande rei da Pérsia porque 
ele era descendente dos grandes reis da Pérsia. Assim, quando Artabano teria 
exigido explicações sobre a fundação da “Glória de Artaxes” e exigido que o 
príncipe rebelde se entregasse, Artaxes respondera: 
 

Deus me deu a coroa que agora eu assumo, me deu a autoridade sobre 
estas terras que agora eu conquisto, e me ajudou na luta contra os 
grandes potentados e reis que agora eu mato. [...] eu espero colocar 
minhas mãos em você e mandar sua cabeça e seu tesouro para o Templo 

do Fogo que eu fundei em Ardašīr-xwārra25 

 

 Este argumento cria, de maneira direta, a correlação entre um establishment 
religioso (seja ele o dogma zoroastrista e a justificativa divina, ou a efetiva criação de 
uma hierarquia clerical sob a autoridade de Artaxes, exemplificada na fundação de 
um Templo do Fogo e nomeação de um mowbedān mowbed) e a legitimidade real 
garantida por ele. Não à toa, zoroastrismo e a forte e centralizadora imagem de um 
Šāhanšāh hegemônico estavam os principais elementos ideológicos da política 
sassânida (cf. Daryaee, 2013). 
 
 Já no que tange ao Šāh-nāma, nossas informações são, certamente, de cunho 
panegirístico. Como afirmado acima, a obra-prima de Ferdowsi se estabelece como 
um canal cultural para sedimentação e compartilhamento de uma cultura tipicamente 
persa, isto é, coadunada com o período islâmico, mas enraizada numa narrativa mais 
antiga, zoroastrista e sassânida, concedendo à Pérsia dos séculos X e XI um forte 
verniz de corte, de legitimidade histórica e, acima de tudo, de antiguidade.26  
 
 Em termos de estrutura, a moldura da história de Artaxes, em Ferdowsi, é 

próxima à de Ṭabarī. O poeta localiza o governo de Alexandre – chamado aqui de 
Sekandar – como o ponto final de uma trajetória mais ou menos mítica do poder 
persa pré-sassânida. Com a derrocada do poder alexandrino, Ferdowsi fusiona, 
historicamente, os selêucidas e os arsácidas em uma imagem de descentralidade e 
esquecimento: “Então se passaram duzentos anos, e a terra estava sem rei”.27 Ele 

 
إن هللا حباني بالتاج الذي لبسته، وملكني البالد التي افتتحتها، وأعانني على من قتلت من الجبابرة وامللوك ]...[ فأنا أرجو أن أمكن منك، فأبعث  25

 .(ṬABARĪ, V, 818) برأسك وكنوزك إلى بيت النار الذي أسسته في أردشير خرة 

 
26 O papel cultural da obra de Ferdowsi e sua recuperação de um passado pré-islâmico em espaços 
islamizados é uma discussão fundamental. Sobre o tema, cf. (Gabri, 2015; Lewis, 2015; Melville, 2006; Melville 
and Van den Berg, 2012; Omidsalar, 2016)  
 
 .(ŠĀH-NĀMA, 35, 2, 10) برین گونه بگذشت سالی دویست تو گفتی که اندر زمين شاه نیست 27

http://www.revistarodadafortuna.com/


549 
Pinto, Otávio Luiz Vieira  

Falando de Reis e Sucessão. A Gênese do Poder Sassânida e o 
Fim da Ordem Arsácida na Pérsia Tardo-Antiga 

www.revistarodadafortuna.com 

 
 

Roda da Fortuna. Revista Eletrônica sobre Antiguidade e Medievo, 
2019, Volume 8, Número 1, pp. 539-556. ISSN: 2014-7430 

afirma que esta pulverização de poder foi arquitetada pelo próprio Alexandre com o 
intuito de proteger a Grécia. 
 
 Ferdowsi afirma que pouco se sabe sobre este período, justamente porque a 
Pax Alexandra moldou “reis orientais” preocupados tão somente com suas pequenas 

terras e seus pequenos povos. E é neste contexto, como em Ṭabarī, que ascende a 

figura de Artaxes. Como no Tārīkh-e Ṭabarī, Ferdowsi reconta que um certo Dārā, 
um nobre nos tempos alexandrinos, foge das hostes helênicas e morre na Índia – 
mas, antes de sua morte, deixa um filho que leva seu nome, e a prole subsequente 
leva o nome de Dārā por quatro gerações, até que um descendente, chamado Sāsān, 
torna-se um trabalhador de pastoreio de um certo Papaque (o mesmo Papaque da 

narrativa de Ṭabarī). Aqui, Ferdowsi inicia a inserção de elementos fantásticos na 
história, tirados do Kār-nāmag ī Ardašīr ī Pābagān (ou da mesma fonte que verte 
informações para o Kār-nāmag): segundo ele, Papaque teve um sonho em que Sāsān 
cavalgava um elefante de guerra e, em suas mãos, brandia uma espada indiana; na 
noite seguinte, ele sonhou que um zoroastrista acendia três chamas em uma planície 
diante de Sāsān, tais quais os fogos de Ādar Farrōbāy, Ādar Gušnasp e Ādar 
Burzēn-mihr. Papaque, então, descobre que Sāsān descende de uma linhagem nobre 
e aceita o desígnio divino que aponta a aura régia que passaria ao filho de Sāsān, 
Artaxes (cf. Ferdowsi, 2014, 1960).      
 
 Ferdowsi descreve, então, a ascensão de Artaxes de acordo com o Kār-nāmag ī 
Ardašīr ī Pābagān: Artaxes é enviado, ainda jovem, para o corte de Artabano (o chefe 
da região de Shiraz à Esfahan, como aponta o Šāh-nāma), e não demora para 
enfrentar problemas: repete-se aqui a mesma anedota do Kār-nāmag. Ela serve, aqui, 
como o estopim para o desencadeamento de uma narrativa de vingança, em que 
Artaxes busca retribuição contra a ofensa de Artabano e seus filhos não só por meio 
de um feudo de sangue, mas tomando, para si, a coroa do rei parto – e, 
consequentemente, assumindo o trono de todo o Ērānšahr, isto é, das terras do Irã. 
 
 Alijado, talvez, na compreensão de que a história de Artaxes é movida por 
uma ambição política inicialmente ilegítima, Ferdowsi toma certas medidas retóricas 

(mais sensíveis e preocupadas do que aquelas que saem da dura pena de Ṭabarī) para 
suavizar o golpe do novo xá persa. Uma dessas estratégias reside no casamento entre 
Artaxes e a filha de Artabano – este matrimônio é descrito na própria narrativa 
como uma forma de manutenção da estabilidade legal do poder irânico:  

 

sábio rei, demande em matrimônio a filha dele [Artabano]; ela tem 
beleza, esplendor e a dignidade de sua posição; a coroa e o tesouro que 

Artabano tanto lutou para conseguir estarão em vossas mãos.28 

 
چنين گفت کای شاه دانش پذیر / تو فرمان بر و دختر او بخواه / که با فر و برزست و با تاج و گنج / به دست آیدت افسر و تا و گنج / کجا  28

 .(ŠĀH-NĀMA, 35, 12, 40) اردوان گرد کرد آن به رنج

http://www.revistarodadafortuna.com/


550 
Pinto, Otávio Luiz Vieira  

Falando de Reis e Sucessão. A Gênese do Poder Sassânida e o 
Fim da Ordem Arsácida na Pérsia Tardo-Antiga 

www.revistarodadafortuna.com 

 
 

Roda da Fortuna. Revista Eletrônica sobre Antiguidade e Medievo, 
2019, Volume 8, Número 1, pp. 539-556. ISSN: 2014-7430 

 Artaxes de fato se casa com a princesa parta e, no decorrer da história, é 
traído por ela. Ele a envia para a execução, mas ela revela para um ministro de 
Artaxes que está gravida: o ministro a esconde, prevendo que esta gravidez poderia 
ser, no futuro, a salvação do Xá. De fato, em seu aniversário de 52 anos, Artaxes 
chora pela falta de um filho, e então o ministro o apresenta para Sapor, seu filho 
legítimo, então com sete anos. 
 
 O conto de misericórdia e do “filho perdido” está presente tanto no Šāh-
nāma quanto no Kār-nāmag ī Ardašīr ī Pābagān. Os detalhes variam, mas o grosso da 
história certamente advém de uma fonte em comum. Especula-se que a origem das 
informações, não só sobre Artaxes, mas sobre a história régia da Pérsia, seja o 
chamado Xwadāy-nāmag, o “Livro dos Reis”. Concebido como uma obra ou como 
uma tradição de textos (hoje perdidos), o Xwadāy-nāmag teria sido produzido no final 
do período sassânida – na época de Cosroes I (Hämeen-Anttila, 2018: 1–8). O 
“Livro dos Reis” teria sido, provavelmente, a única narrativa historiográfica oficial 
produzida pelos persas durante os tempos sassânidas e, assim, não é surpreendente 
que a imagem idealizada e justa de Artaxes, como presente no Šāh-nāma e no Kār-
nāmag ī Ardašīr ī Pābagān, fosse o padrão concebido pela própria máquina ideológica 
persa. Nesta, Artaxes seria o herdeiro legítimo de uma tradição política 
(“aquemênida”, remontando mais especificamente à Dario III) e de uma tradição 

religiosa (zoroastrista, remontando aos míticos Kayanidas).29 Como o Tārīkh-e Ṭabarī 
apresenta uma narrativa mais dura e menos elogiosa, é possível que ele advenha de 
uma tradição diferente, possivelmente não-oficial (ou, ao menos, mais arquivística e 
menos idealizada), que remonta a uma ação política ilegítima, isto é, ao fato de que 
Artaxes ascende ao trono pela força e crueldade, e não pelo direito histórico e 

divino (mesmo que estes elementos cerquem o discurso que, em Ṭabarī, vem do 
próprio Artaxes).  
 
  
Vou-me embora pra Persépolis 
 
 
 O levantamento das fontes – desde as fontes gregas contemporâneas à 
Artaxes até a documentação perso-árabe do século XI – nos apresenta, então, alguns 
pontos de acordo: o líder sassânida advinha de uma linhagem que governava Pārs e, 
acima de tudo, sua ascensão ao trono foi motivada por ambições pessoais, de tal 
maneira que a única forma de a entender é abordá-la como uma usurpação.  
 
 Para os greco-latinos, assim, Artaxes representa um elo com um passado, 
uma restauração da ordem aquemênida e o ressurgimento de ambições 

 
29 Os Kayanidas são uma dinastia mítica presente nos textos religiosos zoroastristas. São parte, então, de uma 
cronologia sacralizada que se mistura à cronologia propriamente histórica. Para mais acerca da importância 
ideológica desta dinastia, cf. (Daryaee, 1995). 
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expansionistas perigosas. Não é fundamental, para estes autores, se a atuação 
política do primeiro xá sassânida é uma usurpação ou não – contudo, é aparente, 
mesmo para estes autores geograficamente distantes da Pérsia, que Artaxes derrubou 
Artabano, seu antecessor parto. Em outras palavras, Artaxes é, nesta documentação, 
o representante de uma alteração no status quo irânico. 
 
 A derrubada parta é um tema central na documentação persa. A legitimidade 
de Artaxes e, consequentemente, de toda a dinastia sassânida, deve estar ancorada 
em elementos que permitam sua perpetuação sem questionamentos políticos e 
solidifiquem a máquina ideológica que se forma com os sucessores de Artaxes. 
Naturalmente, sua ascensão não é questionada, mas é curioso notar que toda a 
tradição do Xwadāy-nāmag necessita contextualizar o início do governo sassânida a 
partir da derrocada parta. A mudança na ordem política requer um tratamento 
retórico, e os argumentos do Šāh-nāma e do Kār-nāmag ī Ardašīr ī Pābagān buscam 

suavizar a violência que o Tārīkh-e Ṭabarī descreve – destacando, portanto, a 
necessidade de se alterar a percepção de usurpação pela de predestinação. 
 
 Em termos gerais, o que isto significa para nosso entendimento do mundo e 
da política persa na era pré-islâmica? Em primeiro lugar, a categoria de usurpação nos 
permite compreender melhor o funcionamento da governança não greco-romana a 
partir de suas especificidades, isto é, de sua lógica própria: as sucessões dinásticas no 
Oriente Próximo – e mais especificamente no Planalto Iraniano – quando tomadas 
em sua complexidade, revelam importantes movimentos e realidade. Assim, 
enquanto a passagem dos aquemênidas aos selêucidas, e dos selêucidas aos arsácidas 
se dá a partir do conflito externo e o choque entre grupo antagônicos, é possível 
perceber que a passagem dos arsácidas para os sassânidas se dá a partir da 
maquinação interna, já que Artaxes era, em termos, um súdito de Artabano V. A 
usurpação, neste caso, revela uma situação dinâmica entre persas e partos que, 
epistemologicamente, não se compara à mudança de status quo dos períodos 
anteriores. 
 
 Outro elemento de análise que se depreende da identificação de Artaxes 
como um usurpador é a ênfase sassânida na continuidade e na restauração. Como dito 
acima, ao passo que todas as fontes persas ressaltam o passado de Artaxes e sua 
ligação com o xá deposto por Alexandre, o Kār-nāmag ī Ardašīr ī Pābagān e o Šāh-
nāma insistem em situar, como um movimento político, o casamento entre Artaxes e 
a filha de Artabano. Assim, o fundador da dinastia não apenas remonta ao passado 
(e justifica seu poder por meio deste passado), como ele também faz a manutenção 
da autoridade parta, casando-se com a filha do rei que ele, anteriormente, depusera e 
assassinara. Sapor, filho de Artaxes e protagonista, como dito, das narrativas do 
“filho perdido”, é o receptáculo no qual sassânidas e arsácidas, persas e partos, 
mesclam seu poder e, narrativamente, se torna o argumento pelo qual Artaxes valida 
ainda mais sua autoridade. Esta continuidade, mesmo que na documentação persa não 
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assuma uma postura teleológica que se liga diretamente ao passado aquemênida, 
existe tão somente para legitimar Artaxes, justamente porque ele promove uma 
quebra interna, isto é, uma usurpação. Assim, a necessidade da justificativa presente nas 
fontes, em especial no Kār-nāmag ī Ardašīr ī Pābagān e no Šāh-nāma (ainda mais se 

comparados ao Tārīkh-e Ṭabarī) demonstra que houve, de fato, um golpe sassânida 
na ordem parta.   
 
 Ademais, entender a ascensão de Artaxes como usurpação ainda nos permite 
compreender o processo pelo qual, nos séculos seguintes, a máquina política 
sassânida foi estruturada. A brusca alteração na ordem governativa fez com que uma 
das bases da estrutura de Artaxes e seus sucessores fosse o reforço de uma ideologia 
real, isto é, a ênfase na centralização, no líder, na religião “estatal” e nas fronteiras e 
domínios deste líder. Talvez seja justamente pela motivação de legitimar um golpe 
político que a documentação, tanto persa quanto greco-romana, busque no passado 
a justificativa para a alteração no status quo surgida das próprias entranhas do 
Ērānšahr. 
 
 Quando o poeta brasileiro Manuel Bandeira sonha com Pasárgada, ele evoca 
a primeira capital dos Aquemênidas, fundada por Ciro II. De lá, o centro cultural 
passa para Persépolis, depois pulveriza-se e, com Artaxes, retorna à Pérsia – mesmo 
que Ctesifonte ainda abrigue o palácio real (cf. Henkelman, 2012). O périplo 
simbólico que separa a fundação de Pasárgada e o retorno sassânida à Persépolis, 
assim, é um bom exemplo do nosso entendimento marginal da história persa. Ela se 
divide em períodos, em grandes momentos dinásticos marcados por uma família, 
uma capital... de fato, estes são elementos importantes, mas é preciso que tenhamos 
atenção aos detalhes, aos pontos de especificidade e à consequência deles para a 
compreensão geral de longos períodos históricos. Assim, um golpe gesta a última 
etapa da Pérsia antes do advento do Islã. Entender a ação de Artaxes como usurpação 
nos permite ter mais clareza das estratégias sassânidas que se seguiriam, da forma de 
encarar a política, a ideologia e o passado. A quebra do status quo faz parte do DNA 
sassânida e ela tem muito a nos dizer.  
 
 A usurpação de Artaxes também nos lembra que a Pré-Modernidade era um 
tempo cuja legalidade do poder e sua base jurídica tinham, sim, fundamental 
importância para as instituições. A usurpação de Artaxes também nos mostra que, 
mais forte do que estas instituições e esta legalidade, é a propaganda. A legitimidade 
adquirida pela máquina ideológica sassânida funcionou.   
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