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چكیده
در سال 222م ،با روی کار آمدن اردشیر بابکان به عنوان شهریار جدید ایران ،حکومت جدیدد ساسداایان موجودیدت
یافت .از همان آغاز ،در سیاست خارجی وی ،اشاای از سازش و مدارا در مقابل امپراتوری روم مشاهده امیشدد .ریشده
این مناسبات خصمااه با همسایه غربی ،به زمان اشکاایان بازمیگشت؛ اما اردشیر بابکدان بدا محدر کدردن بداز

گیدری

مرزهای اجداد خود که اکنون در دست امپراتوری روم بود ،ماهیتی ایدئولوژیک به این منازعات داد .ایدن مسده ه امکدان
هرگواه توافق ایدار مرزی را که با رضایت دو طرف باشد ،تقریباَ غیرممکن میکرد؛ ازاینرو ،مناسبات مرزی دو قددرت
را جز در دورههایی گذرا ،میتوان ردهای از جنگهای یدر ی اامید .با وجود این ،قرن نجم میالدی در این رده ،یدک
استثنا به شمار می رفت که باید آن را قرن آرامش در مناسبات مرزی دو قدرت اامید .ژوهش حاضر بر آن اسدت تدا بده
بررسی شاخصهای تأثیرگذار ،بر سیاستهای مرزی ساساایان و امپراتوری بیزاا  ،در قرن نجم مدیالدی بپدردازد .بدر
اسا س موضوع ،روش و ااجام کار در این ژوهش ،روش توصیفی تح ی ی و بر ایه محالعات کتابخااهای است .آاچده در
ایان اوشتار می توان از آن اتیجه گرفت این است :آرامشی که در مرزهای دو قدرت برقرار بود مع ول اوضداع اابسدامان
دربار ساساای ،گرفتاری ساساایان در مرزهای شرقی خود و همچندین گرفتداری بیدزاا

در مرزهدای شدمالی خدود ،بده

واسحه تهاجم اقوام صحراگرد ،بود.
واژههای کلیدی :ساساایان ،امپراتوری بیزاا  ،مناسبات مرزی ،اقوام صحراگرد.
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اشکاایان و ا مپراتوری روم ،در اهایت دو قددرت را در

مقدمه
برای داشتن درکی درست از مناسبات مرزی ایران

بددینالنهددرین ،روبدده روی یکدددیگر متوقددد کددرد؛

و روم در عصددر ساسدداای ،آگدداهی یددافتن از زمیندده

به گواهای که تا حدودی دو طرف ،آن را به عنوان مدرز

تاریخی این مناسبات الزم و ضروری مدی امایدد .بدا

طبیعی خود ذیرفته بوداد .اما این ایدان مداجرا ابدود.

امپراتددوری جهدداای هخامنشددیان و رسددیدن

در سرزمین ارس ،مدعی اوخواسته ای به ادام اردشدیر

مرزهدای ایددن قدددرت بدده منتهددی الیدده غربددی آسددیا و

بابکان بر اشدکاایان فدائق آمدد و وارث ق مدرو وسدیه

روبه روشدن با یوااای ها در آن سوی دریای مدیترااه،

ایرااشهر شد؛ ولی این مدعی اوخواسته قرائتی جدیدد

اخستین کشاکش رسدمی میدان آسدیا و ارو دا شدکل

از ق مرو ایرااشهر داشت که این قرائدت دیش از هدر

گرفت .امپراتدوری رو بده گسدترش هخامنشدیان کده

مسدده ه ای ،حاکمیددت امپراتددوری روم بددر مرزهددای

توااس ته بود وارد آفریقا شود و مصر را به ااقیاد خود

استراتژیک شرقی خود در آسیا را با خحر مواجه مدی-

درآورد ،منتظر بود تا به زودی یواان را ایز از آن خود

کددرد .اردشددیر بابکددان خددود را وارث سددرزمینهددایی

کند .در خاک ارو ا ،مقدوایده بسدیار سدریه بده زاادو

می دااست که اسکندر مقدوای آن ها را از اجداد او بده

درآمد؛ امدا شاهنشداهان شکسدت اا دذیر هخامنشدی،

ااحق گرفته و اکنون در اختیار روم بود.

تأسددی

(حکدد  222تدا 224پ.م) و

این ادعا ماهیتی ایدئولوژیک به منازعات مدرزی

تسدخیر

میان ایران و روم داد که گویی هیچ گاه امی توان برای

یواان برایامدادد .ایدن رویدارویی فصد ی طدوالای از

آن ایاای متصور شد .قرن سدوم و چهدارم مدیالدی،

منازعات و درگیدری هدا را میدان دو جهدان ایراادی و

شاهد شدیدترن منازعات مرزی میان ساساایان و روم

یوااای رومی شکل داد که در اگاه اول ،می توان آن را

بد وده کدده یامددد آن بسدیم تمددام ایروهددای اظددامی و

رواد طبیعی در مناسدبات خدارجی میدان دو قددرت

سیاسی و مالی دو قدرت ،در مرزهای مشدترک بدود.

همسایه تفسیر کرد؛ اما باید دااست که این منازعدات

امددا ایددن سیاسددت خصددمااه مددرزی ،در قددرن ددنجم

گاه ماهیت ایدئو لوژیک به خود می گرفدت .اسدکندر

میالدی ،از سوی دو قدرت به کنداری اهداده شدد تدا

مقدوای (حکد  994تا  929پ.م) درصدد بود اه تنهدا

شاهد دوره ای از آرامش ،در مناسدبات مدرزی ایدران

جهان یوااای را از زیر س حه ایران خارج کندد ،ب کده

ساسدداای و بیددزاا

باشددیم .بررسددی شدداخص هددای

تمام آسیا را در هنه امپراتوری جهاای خود درآورد.

تأثیر گذار بر سیاسدت هدای مدرزی ایدران ساسداای و

همچون داریوش بدزر

خشایارشا (حکد  222تدا 242پ.م) ،از د

وی ،بده سدرعت

امپراتوری بیزاا  ،در قرن نجم مدیالدی کده فصد ی

فرو اشید؛ اما در ارو ا ،از زیر خاکستر آن قدرتی سدر

متمایز در مناسبات مرزی دو قدرت بوده ،از اهمیتدی

برآورد که داعیه س حه جهداای بدر اقدوام بربدر و گداه

خاص برخوردار است .بر این اساس ،اوشتار حاضدر

برقراری مجدد ق مرو اسکندر را داشت .با وجود این،

با توجه بده اهمیدت موضدوع و ماهیدت آن ،بده ایدن

امپراتوری روم به زودی در آسیا با معارضی سدهمگین،

رسش می ردازد که مناسبات مرزی ایران و بیدزاا

به اام اشکاایان روبه رو شد که ادعا داشت حاکمیت بر

در قرن نجم میالدی چگواده بدوده و شداخص هدای

سرزمین ایران از آن اوسدت .درگیدری هدای بدی ایدان

تأثیرگذار بر این مناسبات چه بوده است؟

امپراتوری اسکندر د

از مدر
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در قرن نجم میالدی 58/

نگاهی به سیر تاریخی روابط ایران و بیزانس در قررن

دو قدرت ،آمادگی خدود را بدرای برقدراری صد حی

پنجم

ایدددار اعددالم کرداددد .در طددرف مقابددل ،امپراتددوری

در حددالی کدده قددرن چهددارم مددیالدی ،بددا یامددد

کدده بددا مشددکالت داخ ددی و تهدداجم قبایددل

بیددزاا

فرمااروایی درازمدت شا ور دوم (حکد  903تا 973م) و

صحراگرد به مرزهای خویش دست به گریبدان بدود،

سیاست غربی توسعه ط بااه وی و برخوردهدای اظدامی

برای برقراری ص ح ایدار با ایران ،اشتیا بیشتری از

متعدد بین دو قدرت ساساای و روم شدناخته مدیشدود،

خود اشان می داد (  .) Blockley, 1998: 112در همین

قرن نجم را باید قرن کاهش تنش ،بین شدر و غدر

راستا ،در سال های آغازین شدهریاری یزدگدرد یکدم

دااست (برای اطالعات بیشتر بنگرید به Rubin, 1986:

 .)677-695در این دوره زماای ،یعنی از مدر

شدا ور

ماروثدددا

(  ،) Maruta/Maruthasاسدددقد اعظدددم

بین النهرین ،از جااب امپراتدور بیدزاا  ،آرکدادیوس

دوم تا ایان قرن نجم ،مناسبات شاهنشاهی ساسداای و

(( )Arcadiusحکد  929تا  202م) ،به دربار تیسدفون

امپراتوری روم شدرقی (بیدزاا ) ،دورهای از آرامدش و

آمد تا با ادشاه ایران دیدار کند ( Blockley, 1998:

رفه تنش در مرزهای دو قدرت را شاهد بود.

.)123; Greatrex; Lieu, 2005: 31

شدا ور دوم (حکدد 903تدا 973م)،

بسیاری از منابه غربی ،تأکیدد کدرده اادد کده ایدن

جااشددینان وی گرفتددار مسددائل داخ ددی و بدده ویددژه،

اسقد مسیحی تأثیر عمیقی بر یزدگرد یکم گذاشدت

قدرت گیری روزافزون بزرگان شاهنشاهی شداد و به

و دادن آزادی به مسیحیان ایران و برقراری مناسدبات

جز م سه ه ارمنستان که در اهایت ،بده تقسدیم عم دی

دوسددتااه میددان شاهنشدداهی ساسدداای و امپراتددوری

این سرزمین میان ایران و روم ،در سدال 927مدیالدی

بیزاا  ،یامد تأثیر عمیق ماروتا بر یزدگرد یکم بدود

ااجامیدد ،تددنش دیگددری در مناسدبات دو قدددرت بدده

( .)Dignas; Winter, 2007: 222-223امدا آاچده در

وجود ایامد .به سخن دیگر ،هرگاه از رویدارویی بدر

مناسبات میان دو قدرت مایه حیرت و تعجب اسدت،

سر مسه ه ارمنسدتان چشدم بپوشدیم ،تدا ایدان قدرن

اسدت کده

از مدر

اقدام بی سابقه آرکادیوس امپراتور بیزاا

کار بده تدنش

قیمومیت سر و جااشین خود ،یعنی تهودسیوس دوم

جدی اینجامید .برعک  ،حتی ایدن را هدم مدی تدوان

را به یزدگرد یکم ،شاهنشاه ایران میسدپارد .ایدن یشدنهاد

گفددت کدده شدداید در ایددن فاصدد ه زمدداای ،کددار بدده

آرکدادیوس کده روکو یدوس (Procopius, BookI. 2, 1-

ازدیک شدن دیدگاه های آن ها درباره حراست مشترک

 )10و آگاثیدداس ( )Cameron, 1969-1970: 126آن را

از مرزهای بی آرام و قرار قفقاز ایز کشیده باشدد کده

گزارش کردهااد ،بدون شک رتدویی روشدنگر بدر روابدط

امنیت آن ،در کااون توجه خاص دو حکومت روم و

خددددو دو قدددددرت ،در ایددددن دوران مددددیافکنددددد

ساساای بود (.)Dignas; Winter, 2007: 34-35

( Shahbazi,,"Yazdgerd I", EncyclopaediaIranica

چهارم ،در روابط بین دو قدرت بزر

یزدگددرد یکددم (حکددد 933تددا 224م) کدده در سددال

 .)Online: www. iranica.comیزدگرد یکم ایدز اده تنهدا

933میالدی ،جااشین بهرام چهارم (حکدد  922تدا 933م)

این یشنهاد را دذیرفت ،ب کده بندابر گدزارش وقدایهاامده

شده بدود ،سیاسدتی کدامالت متفداوت در برابدر امپراتدوری

تهوفاا  ،آاتیخوس خواجده را مدأمور کدرد تدا بده دربدار

در دددیش گرفدددت .در ایدددن دوره ،مناسدددبات

برود و مراقب کار والیتعهددی تهدود سدیوس دوم

بیدددزاا

شاهنشاهی ساساای و بیزاا

رو به بهبود گرایید و حتدی

بیزاا

باشد (.)Theophanes, 1997: 407/8; 123/4
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این ازدیکی مناسبات دو قدرت ،به همین جدا خدتم

یزدگرد یکم را اادیدده گرفتندد (طبدری 444 :4922 ،و

در

 .)447اما بهرام نجم ،همان گور( ،حکدد 224تدا 293م)

سال  202یا 203م ،بر مبنای روابط تجاری بین شدر و

فرزاددد یزدگددرد کدده گددویی بدده صددورت یددک تبعیدددی

غر  ،به احوی که مندافه طدرفین در آن تدأمین باشدد،

(اولدکه422 :4972 ،یادداشت ش )2در حیره ،به اعمان

توافددق کرداددد ( .)Greatrex; Lieu, 2005: 34اادددک

بن منذر سپرده شده بود (طبدری ،)442 :4922 ،از ایدن

از آن ،در سددال 240مددیالدی ،بدده دسددتور

اقدام بزرگان به خشم آمد .او با کمک شاه حیره ،بدرای

یزدگددرد یکددم مسددیحیان ایددران در س د وکیه تیسددفون

باز

گیری حق خدویش در جااشدینی ادشداه ایدران،

اجالسی ترتیب داداد که در آن ،وضعیت ک یسای ایران

اقدام به یدک کودتدای اظدامی کدرد (فردوسدی:4972 ،

بررسی شدد (فدرای .)203 :4922 ،ایدن اقددام اده تنهدا

 4922تا  .)4922اما کار بده درگیدری اظدامی اکشدید و

جایگاه مسیحیان ساکن در ایران را بهبود بخشید ،ب کده

منابه از مذاکراتی سخن می گویندد کده طدی آن ،بهدرام

را هم تحتتأثیر خود قرار داد.

توااست دل بزرگان را به دست آورد و شهریاری ایدران

اکنون اه شاهنشاهی ساساای ،مسیحیان ایران را به چشم

را از آن خددویش کنددد (طبددری 447 :4922 ،تددا 420؛

مدیدیدد و اده امپراتدوری بیدزاا ،

ابن ب خدی 207 :4972 ،تدا 240؛ ثعدالبی 947 :4972 ،و

شکنجه مسیحیان در ایران را بهااهای بدرای دخالدت در

942؛ یعقوبی200 :4944 ،؛ فردوسدی 4227 :4972 ،تدا

امور شر میدااست (.)Greatrex; Lieu, 2005: 34

 .)4234جدای از ایدن مسده ه کده بهدرام اجدم چگواده

اشد؛ ب که شاهنشاهی ساساای و امپراتدوری بیدزاا

زمدداای د

مناسبات ایران و بیزاا
ستون نجم بیزاا

تاکنون دو قدرت در چنین حالتی از ص ح و دوستی

توااسدت خواسددتههدای خددویش را بدر بزرگددان کشددور

قددرار اگرفتدده بوداددد .ایددن ازدیکددی دیدددگاههددا چنددان

تحمیل کند ،آاچه جالب توجه به اظر میرسد آن اسدت

مستحکم بود که تغییر سیاسدت یزدگدردیکم در اواخدر

که بهرام برخالف ااتظار ،با آاچه در ازد بزرگان مح و

عمر خویش ،در برابر مسدیحیان (دوشدنگدیمن:4977 ،

به اظر میرسید موافق درآمد و ایدن مسده ه ،از بازتدا

 942و  )943و تاخت وتازهای قبایل لخمی وابسدته بده

چهره مثبدت وی در مندابه شدرقی ،بدهخدوبی مشداهده

ایران در مرزهدای امپراتدوری بیدزاا  ،در همدین دوره

میشود (زرینکو .)227 :4972 ،

زماای ( )Greatrex; Lieu, 2005: 35ایز ،اتوااسدت آن

دوران شدهریاری بهددرام ددنجم (گدور) ،تحددتتددأثیر

را متزلزل کند .با وجود این ،یزدگرد با چشدم وشدی از

مسه ه شر و هجوم اقوام صحراگرد به مرزهای شدرقی

و بدا

ایران بدود؛ امدا از حیدی اینکده در ایدن زمدان ،مجددد تا

در ددیشگددرفتن سیاسددت ابددراز مهربدداای بددا مسددیحیان،

مناسبات ایران و بیزاا

تیره شد ،درخور توجه اسدت.

آزردگی خاطر اشراف جنگ ط ب و همچنین روحاایدان

این بار اکثر منابه ،ع ت اص ی تیرگی روابط دو قددرت

زردشتی را به جدان خریدد ( Dignas; Winter, 2007:

را به سیاست ضد مسیحی بهرام نجم منسو

میکنندد

 )35و در اهایت ،قرباای زورآزمایی با این بزرگان شد.

که طی آن ،آزار و شکنجه مسیحیان ایران بدار دیگدر از

سیاست خارجی توسدعه ط بااده در قبدال بیدزاا

یزدگدرد یکدم بزرگدان

سددرگرفته شددد (.)Greatrex; Lieu, 2005: 36-38

به گزارش طبری ،بدا مدر

کشور هم یمان شداد تا اگذاراد کسدی از فرزاددان وی

درست است کده تعقیدب و آزار مسدیحیان ،بده تنهدایی

بر تخت اشیند؛ ازایدن رو ،خدود بزرگدان تداج بدر سدر

امی توااست بیزاا

را بده جندگ بدا ایدران وادارد؛ امدا

شاهزاده ای خسرو اام اهاداد و حق جااشدینی فرزاددان

چون این اقدام منظم و مستمر بود کینه بیزاا

مسیحی
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را تحریک می کدرد .در هدر صدورت ،بعددها مسدیحیان

بهددرام وی را دیددد اددام و اشددان وی از همراهددان خددود

بدینالنهددرین ،بدده دابدال تعقیددب و آزاری کدده از طددرف

رسددید کدده اسددخ داداددد وی فرمااددده کددل ایروهددای

موبدان بر آنها وارد میشد ،به شهرهای ق مرو بیدزاا

امپراتوری در شر است .بهرام که از فدر احتدرام وی

فددرار کرداددد .دربددار ایددران اسددترداد ایددن ناهندددگان را

متحیر شده بدود اسدب خدود را برگرداادد و بده عقدب

روبدهرو شدد .بده

بازگشت و تمام سپاه ایران از وی یروی کرد .هنگدامی

دابال آن ،فرمان اسارت و دستگیری رومیهدایی کده در

که به منحقه فرمااروایی خود رسید ،با احترام تمام سفیر

معادن طالی ایران کار میکرداد ،صادر شد .ایدن اقددام

را ذیرفت و ص ح را درست به همدان صدورت

خواستار شد؛ اما با مخالفدت بیدزاا

عک العمل تندی در مقابل بیزاا

بیزاا

ت قی شده و جندگ

که وی خواسته بود ،منعقد کرد؛ به اضافه این شر کده

اجتنا اا ذیر شد ( 224و 222م) (زریدنکدو :4972 ،

هیچ یک از طرفین قرارداد ،در سرزمین خدود در منحقده

227؛ فرای222 :4929 ،؛ .)Klima, 1988: 518-519

مرزی ،دژهای جدید بنا اکند».

روکو یوس به اختصار تمام ،گزارش مدیکندد کده

با این وجود ،شاید بتوان از البهالی گزارش مندابه

یدورش

و سیر وقایه رخداده ،به مفاد این قرارداد ی برد .بر این

برد؛ اما بددون آاکده خسدارتی بده بدار آورد بده ایدران

اساس ،چون مسه ه مسیحیان در سال 224م ،بهااه بدروز

بازگشدت ( .)Procopius, Book I. 2, 11-15امدا گویدا

جنگ شده بود ،جای شگفتی ایست که بهدرام دنجم از

مدداجرا بدده همددین سددادگی ابددوده اسددت و دو طددرف،

این

 ،به مسدیحیان در دولدت ساسداای آزادی عمدل

برخوردهای اظامی متعددی را با هم داشتهاادد و حتدی،

داده باشددد؛ در عددور ،در دولددت بیددزاا

بیزااسی ها مدتی شهر مستحکم اصیبین را ایز محاصدره

زردشتیان ،برای اعمال مناسک مذهبی آزادی عمدل داده

کرده بوداد؛ البته ،توفیقی در این زمینه حاصدل اکردادد

شدد (Dignas; Winter, 2007: 225؛ آسموسدن:4977،

(برای آگاهی بیشتر بنگرید به Greatrex; Lieu, 2005:

متعهد شد کده از آن د  ،بده

بهرام با سپاهی بزر  ،به سرزمین های بیدزاا

 .) 972بهعالوه ،بیزاا

ایددز بدده

مجاور مرزهای خود که ممکن بدود بخواهندد از

 .)38-42به هرحال ،این دشمنی و ازاع هم چنددان دوام

اعرا

ایاورد .ازیکطرف ،دو قدرت که اتایم چندداای از ایدن

زیر بار تعهدات خویش در برابر ایران شااه خالی کنندد

جنگها حاصل اکرده بودادد و ازطدرف دیگدر ،هدر دو

و به این بهااه ،درصدد ج ب حمایت روم برآیندد ،نداه

گرفتاریهای مهم تری در دیگر منداطق مدرزی خدویش

ادهددد (Isaac, 1998: 435؛ زریددنکددو :4972 ،

داشددتند ،متمایددل بدده برقددراری ص د حی ایدددار شددداد

 .)223به همین ترتیب ایز ،در این قرارداد ،گویا دربداره

(بروسیوس .)204 :4922 ،در منابه ،درباره مفداد صد ح

رداخت ول از جاادب طدرفین ،بدرای دفداع از ااحیده

سال 222م ،مح ب چنداای وجدود اددارد .روکو یدوس

قفقاز توافق صدورت گرفتده باشدد ( Dignas; Winter,

در این باره میگوید (:)Procopius, Book I.2, 11-21

2007: 137؛ زرینکو .)223 :4972 ،

«امپراتور تهودوسیوس (دوم  202تا 220م) ،فرمااده

از تغییرات ارضی و تنظیم امور مربدو بده مرزهدا،

کدددل ایروهدددای امپراتدددوری در شدددر (آاددداتولیوس

خبری در دست ایسدت و ایدن اکتده بدا ایدن حقیقدت

 )Anatoliusرا به تنهایی به عندوان سدفیر ادزد ایراایدان

محابقت دارد که هیچیک از طرفین ،تواادایی ااجدامدادن

فرستاد .به محض آاکه وی به سپاه ایران ازدیک شدد از

فتوحددات درخددور مالحظددهای اداشددتند ( ;Dignas

اسب ایین آمد و یاده ادزد بهدرام رفدت .هنگدامی کده

 .)Winter, 2007: 137فرای ایز عنوان میکند کده طدی

 /22ژوهشهای تاریخی ،سال نجاه و یکم ،دوره جدید ،سال هفتم ،شماره چهارم ( یا ی ،)22زمستان 4932

زدوخوردهددای دو قدددرت ،هددیچ شددهری بدده دسددت

بود و به واسحه اهمیت موضوع و ج وگیری از ایجاد

طرف های متخاصدم ایفتداد؛ ازایدن رو ،در مرزهدا هدیچ

حساسیت در میان دو طرف ،مجددات در قرارداد سدال

تغییددری داده اشددد (فددرای .)222 :4929 ،بددااینحددال،

224م ،به آن توجه و تأکید کرداد ( Greatrex; Lieu,

همان گواهکه در سخنان روکو یوس مشاهده مدیشدود،

.)2005: 45 ;Dignas; Winter, 2007: 137-138

تعهد متقابل برای ایجاداکردن دژهای جدید در ازدیکی

به هرحال ،این تنش کوتاه مدت ایز به سرعت برطرف

مرزهای مشترک ایز ،جزیی از قرارداد سدال 222م بدود

شد و دو قدرت مجددات خویشتن داری خدویش را در

(.)Procopius, Book I. 2, 11-21

مسائل مرزی و مناسبات فی مابین اشان داداد.

مدت زمان طدوالای کده طدی آن بدرای صد ح توافدق

در دوران شهریاری یروز (حکدد  223تدا 222م)

کرداد ،اظر را ج ب میکند و با مجموع اوضاع قرن دنجم

بیزاا

ایز تا حدی مثل ایران ،گرفتار تهدیدد قبایدل

که در آن فروکشکردن تنش بدین شدر و غدر مشدهود

صحراگرد در مجاور مرزهای خدویش بدود .بده ایدن

اسددت ،همگددامی دارد .درحددالیکدده مدداالالس ،رویداداامدده

سددبب ،ایددران از بابددت مرزهددای غربددی خددویش تددا

قرن ششم میالدی ،یادآوری میکند بهرام نجم قبالت

حدودی ایمن بود .فقط گه گداه اتفدا مدی افتداد کده

اعالم کرده بود که میخواهدد قدرارداد صد حی بده مددت

بیزاا

با تحریک قبایل صدحراگرد شدرقی بدر ضدد

نجاه سدال منعقدد کندد( .)،Book, 14: 23 Malalas,در

ایران ،رهایی موقت خدود را از بدالی آن هدا بجویدد

شواهد دیگر ،سخن از ص حی صدد سداله در میدان اسدت

(زرین کو .)242 :4972 ،

اوی

روکو یوس گزارش می کند کده یدروز در حم ده

(.)Dignas; Winter, 2007: 137-138
با مر بهرام نجم ،سرش یزدگدرد دوم (حکدد 293

اخسددت خددود بدده خدداک هپتالیددان ،در مرزهددای

را

شددمال شددرقی ایددران ،سددفیری موسددوم بدده اوزبیددوس

از زدوخوردهای مختصر ،تهودوسیوس دوم

( ) Eusebiosهمراه داشت .این سفیر از جااب زادون

که امیخواست در مرزهدای شدرقی امپراتدوری ،خدود را

( ) Zenoامپراتددور روم ،بدده دربددار وی آمددده بددود

درگیر کند ،آاتالیوس ،فرمااده کل ایروهدای امپراتدوری در

( .) Procopius, Book I. 3, 8-13اگدر ایدن داسدتان

شر را برای برقراری ص ح بده ادزد یزدگدرد دوم فرسدتاد

درست باشد ،می توااد رتدویی بدر مناسدبات خدو

تا 227م) جااشین او شد و بیدراگ ،جنگ بدا بیدزاا
آغاز کرد.

در ایدن دوره بیفکندد .بده هدر حدال،

( .)Greatrex; Lieu, 2005: 44درباره مفاد این قرارداد ایدز

ایران و بیزاا

کدده احتمدداالت در سددال 224مددیالدی بسددته شددد ،اطالعددات

یروز در اخستین ابرد خود ،شکست سختی خورد و

چنداای اداریم .روکو یوس به صراحت اشاره میکندد کده

متعهد شد که به هپتالیان خراج بپردازد ( Procopius,

در قرارداد 222م ،میان بهرام نجم و تهودوسدیوس دوم ،دو

 .) Book I. 3, 8-25برای رداخت این خراج هنگفت،

قدرت بر سر ایجاداکردن اسدتحکامات در منداطق مدرزی

تحمیل مالیات هدا ضدرورت یافدت و از بیدزاا

ایدز

مشترک ،به توافق رسیده بودادد ( Procopius, Book I. 2,

درخواست کمک شد ( .)Greatrex; Lieu, 2005: 48

)11-21؛ اما فرای این تفاهم را مسه ه جدیدی میداادد کده

اادکی بعد ،یروز مجدددات درصددد برآمدد تدا بدا

در زمان یزدگرد دوم و در قرارداد 224م ،بدر سدر آن میدان

هپتالیان به ابرد برخیزد و ااتقام شکست یشین خدود

دو قدرت توافق شد (فرای .)222 :4929 ،با این همده ،بده

را بگیرد؛ اما این بار ،با شکستی فاجعه آمیزتر از قبدل

اظر میآید که این مسده ه در قدرارداد 222م ،محدر شدده

مواجه شد و حتی جان خدویش را ایدز از دسدت داد
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(طبددری453-456 :2531 ،؛ Schippmann, 1999:

الف .شاهشاهی ساسانیان؛ تضعیف نهاد پادشاهی و

 .) 631-632اما مسه ه دیگری کده بده مناسدبات ایدن

هجوم هپتال ها به مرزهای شرقی ساسانی

زمان ایران و بیزاا

مربو می شود این است که در

تضعیف نهاد پادشاهی

اواخر ادشاهی یروز بود که مذهب اسدتوری شدکل
مس ط مسیحیت در شاهنشاهی شد .این ااشدعا

همان گواه که یش از این اشداره کدردیم د

از

در

مددر

شددا ور دوم ،تدداریخ سیاسددی ساسدداای صددحنه

واقه ،ک یسای ایراای را در مقابدل ک یسدای بیزااسدی

آشو

بر سر مسه ه جااشینی بوده که دخالت اشراف

دید آورد و این مسه ه ،در شورایی که در بهار 222م

و بزرگان ساساای در آن بارز بود .جااشدینان شدا ور

در تیسددفون تشددکیل یافددت ،اعددالم شددد .یداشدددن

دوم همه از خاادان شاهی بوداد؛ اما قدرت اشراف و

ک یسای ایراای ،به گسترش مسیحیت در ایران امکدان

بزرگان در برکناری یک شاه بده سدود ادامزد دیگدر،

بیشتری داد؛ زیرا این دین دیگدر دیدن دشدمن ابدود،

اشان می داد که قدرت شاه از اظر سیاسدی و اظدامی،

ب که دینی داخ ی به شمار می آمد (فرای227 :4929 ،

به حمایت آن ه ا بسته بود (بروسیوس 433 :4922 ،و

و 222؛ .)Greatrex; Lieu, 2005: 50

 .) 200شا ور دوم کده برکشدیده همدین بزرگدان بدود

جااشین یروز ،یعنی بالش (حکد  222تدا 222م) ایدز،

(طبری 232 :4922 ،؛ مسعودی 223 :4922 ،؛ مقدسی،

در این اوضاع بحراای شاهنشاهی کاری از یش ابدرد؛ امدا

 ) 492 :4923توااسدددت در شدددهریاری درازمددددت

با توجه به اینکه در منابه ارمنی و بیزااسی ،از این شدهریار

خویش ،قدرت این گروه را مهار کند؛ امدا جااشدینان

بده ایکدی یداد شدده اسدت ()Schippmann, 1989: 579

او ،هرگز آن اادازه توان و لیاقت اداشتند که به ایدن

مددیتددوان ایددنگوادده نداشددت کدده در دوران شددهریاری

مهم دست یابند (زرین کو .)222 :4972 ،

کوتاهمدت بالش ،مناسبات ایدران و بیدزاا

دچدار تدنش

اشد و آرامش در مرزهای دو قدرت حکمفرما بود.
شاخصهای تأثیرگرذار برر مناسربات مررزی ایرران و
بیزانس در قرن پنجم
یش از این یادآور شدیم کده قدرن دنجم مدیالدی ،در
رویکردی متفاوت با دوره قبل خدود ،یعندی قدرن چهدارم
میالدی که آکنده از تنشهای جددی در مناسدبات ایدران و
روم بود ،دورهای آرام و کم تنش را شت سرگذاشت .امدا
چه عوام ی موجبات ایدن اوضداع اسدتثنایی ،در مناسدبات
شاهنشاهی ساساای و امپراتوری بیزاا

را فراهم کرد؟ مدا

برای اسخ به این رسش ،ایازمند آن هستیم کده اوضداع و
موقعیت هریک از دو قدرت را در امور داخ ی و خدارجی
خود ،بررسی کنیم؛ زیرا اگاه یکطرفه به این مسه ه ،اسدخ
کامل و جامعی را یش روی ما قرار اخواهد داد.

اردشیر دوم (حکد 973تا 929م) جااشین شا ور دوم
که بنا بر گزارش طبری (طبری )404 :4922 ،گویا برای
کاهش قدرت بزرگان ،نجه در نجه آنها افکندده بدود،
به زودی تس یم قددرت ایدن بزرگدان شدده و از تخدت
شهریاری به زیر افکنده شد (زرینکدو .)222 :4972 ،
از او ،شا ور سوم (حکد  929تا 922م) بدا حمایدت
همین بزرگان به تخت اشست؛ اما مدتی بعد و گویا بده
واسحه بردباری مذهبی اش در قبال مسدیحیان ،ازدیکدی
او با اشراف و بزرگان به دشمنی بدل شد و حتی ،جدان
خددود را ایددز در ایددن راه از دسددت داد (بددرای بررسددی
روایت های گوااگون درباره چگواگی مر

شا ورسدوم

اگاه کنید به :طبری407 :4922 ،؛ یعقدوبی433 :4944 ،؛
ب عمددی343/2 ،4929 ،؛ دینددوری4974 ،؛  .)27ادشدداه
بعدی ،یعنی بهرام چهارم ،ایز سراوشدتی بهتدر از آنهدا
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اداشت و بهگواهای مرموز ،در شکارگاه جان خویش را

احتماالت در راستای براامدهای بدود کده هددف آن کداهش

از دسددت داد (مجمددهالتددواریخ و القصددص42 :4942 ،؛

قدرت بزرگان شاهنشاهی بود؛ اما تردیدی ایست که وی

گردیدددزی24 :4922 ،؛ طبدددری437 :4922 ،؛ ثعدددالبی،

در این راه ااکام مااد .چهره یزدگدردیکم ،در اوشدتههدای

940 :4972؛ یعقددوبی .)433 :4944 ،بددیشددک تدداختن

ایراای و عربی ،بیشک امایااگر خشم بزرگان و اشدراف

اوشتههای ایراادی و عربدی بده ایدن ادشداه ،مدیتواادد

از اقدامات این شهریار اگونبخت است( 4طبدری:4922 ،

قرینددهای بددرای یددافتن هویددت کنشددندگان وی باشددد

 402و 403؛ ثعددالبی944 :4972 ،؛ یعقددوبی433 :4944 ،؛

(حمددزهاصددفهاای22 :4947 ،؛ ابددنب خددی432 :4972 ،؛

بیرواددی442 :4949 ،؛ گردیددزی24 :4922 ،؛ دینددوری،

مجمهالتواریخ و القصص. )42 :4942 ،

او در گدزارشهدای ایراادی و

 .)72 :4974داستان مدر

ایددن وقددایه بدده خددوبی ،مددا را بددا اوضدداع درواددی

عربی که با بنمایه افسااهای همراه اسدت (طبدری:4922 ،

شاهنشاهی ساساای در این برهه زماای آشنا می کندد.

403؛ ثعددالبی 942 :4972 ،و  944مقدسددی424 :4923 ،؛

اوضدداعی کدده اشددااه قدددرت رو بدده رشددد بزرگددان

تجار االمم فی اخبدار م دوک العدر

و العجدم:4977 ،

شاهنشاهی ،در برابر جایگداه ادشداه بدود (دریدایی،

222؛ گردیدددزی .24 :4922 ،فردوسدددی 4222 :4972 ،و

 ،قدرت ادشاه مادامی که بده

4220؛ ابددنب خددی2)209 :4972 ،مددیتوااددد رتددویی

شتیباای و هوادا ری بزرگان بسته ابود ،امی توااسدت

روشنگر ،بر دست نهدان بزرگدان در ایدن توطهده باشدد

ایدار و برقرار بمااد .آن ها می توااستند در هر زمان،

(اولدکه :4972 ،یادداشت ش.)422 ،2

 .) 94 :4929از این

از حمایت ادشاه دست بکشند و گاه با طرفدداری از
فردی دیگدر ،آشدو

چشدمگیری در میدان خااددان

اما د

از مدر

یزدگدرد یکدم ،قددرت بزرگدان

به گواه ای آشکارتر بروز کرد .با مدر

یزدگدرد یکدم،

شاهی ایجاد کند .هنگامی کده ادشداهان بده سدرعت

بزرگان گرد هم آمداد و د

عددور مددی شددداد ،هددیچ یددک امددی توااسددتند براامدده

فرزادان وی از س حنت ،شاهزاده ای خسرو ادام را بده

اصال حی ب ندمدتی عرضه کنند که بده ثبدات داخ دی

شدددهریاری برداشدددتند (طبدددری 447 :4922 ،و .)442

منجر شود .قدرت بزرگان به تددریم ،شدالوده اقتددار

بهرام نجم ،فرزاد یزدگدرد یکدم ،فقدط د

از ااجدام

ادشاهان ساساای را فروریخت .این رواد ،بدا اتحداد

کودتددای اظددامی (فردوسددی 4222 :4972 ،و  )4222و

شمار بسیاری از برادران و سران ادشاهان با بزرگان

دادن تضددمین هددای فددراوان بدده اشددراف و بزرگددان

و جبهه گیری آن ها ع یه شاه بر تخت ،شدت بیشتری

(ابن ب خدی207 :4972 ،؛ ویددن گدرن 442 :4972 ،تدا

به خود گرفت (بروسیوس.)294 :4922 ،

 ) 470توااست شهریاری را از آن خود کند .بدا وجدود

یزدگرد یکم که بنا به گفتده فردوسدی ،د

از مدر

این ،بهرام دنجم حسدا

از محدروم کدردن تمدام

کدار خدود را بدا اشدراف و

بهرام چهارم ،یش چشم سپاه تداج شداهی بدر سدر اهداد

بزرگان کشور فهمید و به زودی ،به کمال مح و

(فردوسی 4247 :4972 ،و  )4242بددون شدک برگزیدده

تبدیل شد (زرینکو .)227 :4972 ،

آنها

همین بزرگان بود .با این همه ،یزدگرد به دابال آن ابود تا

یزدگرد دوم ،جااشین بهدرام دنجم ،در برخدورد بدا

در برابر قدرت روزافدزون ایدن بزرگدان سدرفرودآورد و

اشددراف و بزرگددان شددیوه س د د خددویش را در ددیش

بازیچه دست آن ها باشد .اقددامات او دربداره آزادیدادن

گرفت .ااعکاس چهره این ادشاه ،به عندوان شدهریاری

به مسیحیان در ایران و برقراری مناسبات ازدیک بدا روم،

ایددک سددیرت و دادگددر (طبددری427 :4922 ،؛ ثعددالبی،

واکاوی شاخصهای تأثیرگذار بر مناسبات مرزی شاهنشاهی ساساای و امپراتوری بیزاا
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 927 :4972و 922؛ تجددار االمددم فددی اخبددار م ددوک

یافت اتحاد با این قبایل خیدوای را عم دی کندد (شدیپمان،

و العجددم297 :4977 ،؛ گردیددزی22 :4927 ،؛

 .)22 :4924اما این اتحاد چندان دوام ایاورد؛ زیرا براساس

ابنب خی )244 :4972 ،ایز موید این ازدیکی او بدا اشدراف

منابه چینی ،موج جدیددی از ایدن مهاجمدان ،موسدوم بده

و بزرگددان شاهنشدداهی اسددت .در دوره شددهریاران بعدددی

هپتالیان ،در اواخر سده چهارم میالدی به مرزهدای شدرقی

ساساای ،در جریان کشمکش دو برادر ،یعنی هرمزسدوم و

ایددران ازدیددک شددداد (بدده اقددل از :بیددوار.)907 :4929 ،

یروز ،بر سر جااشینی (کریستینسدن )934 :4942 ،و هدم

یافتههای باستانشناسان در ب خ ایز اشان میدهدد کده ایدن

در داستان اجات سرزمین ایران توسدط سدوخرا از دسدت

تهاجم هپتالیان را باید مقارن با دهه شصدت سدده چهدارم

از کشتهشدن یروز در ابرد با آنهدا (طبدری،

میالدی ،زمان یابی کدرد (آلتهدایم .)203 :4939 ،در تداریخ

492 :4922؛ فردوسددددددی 4722 :4972 ،تددددددا 4722؛

ارمنیان اثر اوستوس ( )Faustusخبدر جدالبی وجدود دارد

مجملالتواریخ و القصص )72 :4942 ،ایز حضدور و افدو

که به این دوره مربو مدیشدود و آن دربداره جندگهدای

این بزرگان را میتوان بهخوبی مشاهده کرد .تدأثیر سدوخرا

ایران با کوشانها در شر است .وی میگوید کده ادشداه

در گزینش بالش به ادشاهی ایز ،شداهدی دیگدر بدر ایدن

ایران ،شا ورسوم یا بهرامچهارم ،با ادشاه بزر کوشانهدا

مدعاست که در گزارشهای ایراای و عربی آمدده و بده آن

که در ب خ اشدیمن داشدت ،جنگیدد؛ امدا شکسدت خدورد

اشاره شده است (برای امواده بنگریدد بده :ب عمدی:4929 ،

(بوزاد 402 :4929 ،تا  .)202این خبر اگدر درسدت باشدد

 342/2و 349؛ ویدنگرن.)479 :4972 ،

اشاره میکند کده جااشدینان شدا وردوم اداگزیر شدداد در

العددر

هپتالیان،

به طور ک ی ،ادشاهان سده نجم میالدی ایران اداتوان
بوداد و اشدراف و بزرگدان بده هزینده دربدار ،فرمااروایدان

شر ایران ،با شاهی کده خدود را شداه بدزر کوشدانهدا
میخوااد دست و نجه ارم کنند.

اص ی کشور محسو میشداد؛ بااینحال ،این بددان معندا

آاچه درباره هپتالیان می داایم ،همگی مبتنی بر منابه

ایست که شاهنشاهی غیرمتمرکز یا ااکارآمدد بدود .دسدتگاه

ساساای و بیزاا

است که فقدط هنگدامی از

دیوانساالری به چندان سدححی از یچیددگی و یشدرفت

هپتالیان یاد می کنند کده برخدوردی بدا آن هدا صدورت

رسیده بود که مر شاه امیتوااست باعی سدقو کشدور

گرفتدده باشددد (آلتهددایم .) 297 :4939 ،بددههرحددال،

شود و این دستگاه به سود اشراف و بزرگان ،کدار خدود را

باوجودی که در قرن سدوم و چهدارم مدیالدی ،دولدت

دابال میکرد (دریایی.)24 :4924 ،

کوشددان تهدیدددی دائمددی بددرای ساسدداایان بدده شددمار

و اعرا

می رفت ،از قرن نجم میالدی به بعد ،به صورت مدام
هجوم هپتالها در شرق

قبایل چادراشینی ظهور کرداد کده جزییدات تداریخ و

در سددال 920م شددا ور دوم ،ادشدداه ایددران ،سددرگرم

هویت قومی آاان را به سختی مدیتدوان روشدن کدرد.

شهربندان دژ اصیبین در بینالنهدرین بدود کده بده او خبدر

آلتهایم این اقوام را با اام هپتال معرفی می کند؛ امدا بدر

رسددید مهاجمدداای صددحراگرد ،بدده مرزهددای شددرقی ایددران

یکی بدودن آن هدا بدا اقدوام هدون و تندرک تأکیدد دارد

یورش بردهااد ،وی بیدراگ ،شهربندان را رهدا کدرد و بده

(آلتهددایم 240 :4939 ،؛ همچنددین اکددد آلتهددایم:4922 ،

مقاب ه مهاجمدان شدتافت (بیدوار .)904 :4929 ،شدا ور بدا

 922تا  .) 994یزدگدرد یکدم در سدال هدای اخسدتین

تحمل مصایب فراوان و ضمن اقامت چنددین سداله خدود

شهریاری خود ،گوی ا گرفتدار مهاجمدان صدحراگرد در

(حدود  920تا  922یا 923م ).در شدر  ،سدرااجام توفیدق

شددر شددد و ایددن را شددیپمان قریندده ای ،بددرای رفتددار
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مدی داادد (شدیپمان،

و ایران در برابر فرمااروایدان هپتدالی ،بیشدتر در موضده

دوستااه ادشاه ایران بدا بیدزاا

یزدگرد ایدز کده در منداطق

دفاعی بود .یزگرددوم ایز ااگزیر ،از رویدارویی بدا ایدن

شمال شرقی ایران رخ داده ،موید این مح ب است که

مهاجمان در شر شد؛ بهگواهایکه ااچار شد مددتی را

وی احتماالت برای مقاب ه با اقدوام صدحراگرد ،در ایدن

در گرگان و خراسان توقد کند .منابه ارمنی میگویندد

منحقه حضور داشته است .به هر حدال ،اگدر حضدور

که یزدگرد برای اینکه بهتدر بتواادد جندگ بدا دشدمنان

یزدگرد یکم در این ایدام ،در والیدات شدرقی ،بدرای

شرقی را دا بال کند چندد سدالی در ایشدابور خراسدان

گرفتدداری هددای او بددا اقددوام صددحراگرد بددوده باشددد،

مسددتقر شددد .ایروهددای ساسدداای ظدداهرات در شددر بدده

می بایست با این قبایل به احوی کنار آمده باشد؛ چرا

یددروزی رسددیداد؛ زیددرا یزدگددرد توجدده خددود را بدده

که در غیر این صورت ،اشکالی اداشت کده قتدل وی

ارمنسدتان برگردااددد کدده در آاجددا اغتشاشددات بزرگددی

 .) 22 :4924داستان مر

را به سوء قصد این قبایل منسو

کنند؛ به عالوه ،اگر

ارتبا با آن ها به اوعی تفاهم منجر اشده بود با مر
بی هنگام او ،حفظ امنیت و آرامش در این حدود ،بده
آساای دست امی داد (زرین کو .)224 :4972 ،
بهددرام ددنجم از همددان آغدداز ،ادداگزیر بدده ااجددام
یکارهای بسیاری در شر شد؛ چه با خیوایدان چده
با بیاباا گردان مهاجم تازه وارد ,یعنی هپتالیدان .شداید
این قرینه ای باشد که اشان می دهدد یزدگدرد در ایدن
اواحی ،فقط به صورت موقت توااسدته بدود بدا ایدن

درگرفته بود (فرای.)222 :4929 ،
در گزارش های ایراای و عربدی آمدده اسدت کده طدی
جنگهای خدااگی بدر سدر تداج و تخدت میدان فرزاددان
یزدگرد دوم ،یعنی هرمزد سوم و یروز ،یروز بده هپتالیدان
روی آورد و به کمدک آنهدا توااسدت شدهریاری را از آن
خویش کند (طبری427 :4922 ،؛ تجار االمم فدی اخبدار
م وک العر و العجدم293 :4977 ،؛ دیندوری 2 :4974 ،و
27؛ فردوسددی 4749 :4972 ،و  .)4742ایددن مسدده ه بددا
تردیدهایی مواجه شده است (کریسدتینسدن934 :4942 ،؛

قبایل کنار بیایدد (زریدن کدو  .)227 :4972 ،بهدرام

Shahbazi., "Hormozd III", EncyclopaediaIranica
)com Online: www. iranica.؛ اما بیشدک ،حکایدت از

و خود ،به ابرد با مهاجمان رفت .سرااجام موفق شد

آن دارد که این مهاجمان تا چه حد توااستند قددرت خدود

در ازدیکددی مددرو ،آن هددا را شکسددت دهددد (طبددری،

را در مرزهای شرقی ایران مستحکم کنند.

برادرش ارسه را در تختگاه به جااشینی خود برگزید

 424 :4922تدا 429؛  .)Klima, 1988: 518-519در

تا حدودی تمدام مددت سد حنت یدروز ،در سدایه

این ابرد ،خاقان هپتالیان از دای درآمدد و شدهبااو و

جنگ با هپتالیدان قدرار گرفدت کده طدی آن ،ساسداایان

تاج وی به آتشکده آ رگشنسب بخشیده شد (طبری،

ااگزیر به شکستهای سدنگین تدن دادادد .اولدین مرح ده

 .) 429 :4922شاید در زمان بهرام باشد که افو شر

برخوردهای اظامی ،در سال 243میالدی ،با ص حی انگدین

در شاهنشاهی ساس اایان رو به فزوای گذاشدت؛ زیدرا

برای ساساایان به ایان آمد و قباد سر یروز ،بده صدورت

درمی یابیم که از این هنگدام ،ادام هدای اسداطیری در
شاهنشاهی رواج گرفت .این جان گرفتن گذشته هدای
دور ،شاید حاصل یروزی هدای ساسداایان در شدر
باشد (فرای .)244 :4922 ،اما د

از سد حنت بهدرام

نجم ،ایروی ساساایان در شر رو به سسدتی گذاشدت

گروگان ازد هپتالیان ماادد (.)Dignas; Winter, 2007: 98
هنگامی که در آغاز دهه 220م ،یروز بدرخالف ااتظدار و
شاید برای ااتقام شکسدت یشدین خدویش ،بده جندگ
هپتالیددان رداخددت ،ساسدداایان شکسددتی اابودکننددده
خورداد .طی این شکست ،یروز و شدماری از بزرگدان

واکاوی شاخصهای تأثیرگذار بر مناسبات مرزی شاهنشاهی ساساای و امپراتوری بیزاا
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به قتل رسیداد و دختر وی به همراه موبددان موبدد بده

زادددگی در امپراتددوری بددهطددور فزایندددهای دشددوار و

اسددارت هپتالیددان درآمددد (طبددری 494 :4922 ،و 492؛

خحرادداک و اددامحمهن مددیشددد (اددارو.)222 :4927 ،

یعقددددوبی204 :4944 ،؛ ثعددددالبی 994 :4972 ،و 999؛

ساختار اظامی و اداری روم که توان مقاب ه هدم زمدان،

و العجم 223 :4977 ،تدا

با این همه مشکالت و تهدیدهای داخ ی و خارجی را

224؛ دینددوری22 :4974 ،؛ فردوسددی 4744 :4972 ،تددا

اداشت ،کم کم رو به ضدعد اهداد .بدا خاتمده تداریخ

4724؛ مجملالتدواریخ و القصدص .)72 :4942 ،بدالش

آمیااوس مارس ینوس ( )Ammianus Marcellinusدر

جااشین یروز ایز ،در همان ابتدای شدهریاری خدویش،

سال  972م ،اطالعات ما در خصوص بازسدازی وقدایه

برای آاکه شر مم کت خود را از دستبرد هپتالیدان در

این دوره و به خصوص چگواگی قددرت یدابی اقدوام

امان اگه دارد ،ااچار شد با آنها به مصالحه برسدد؛ بده

صحراگرد در مرزهای امپراتوری روم ،از هم گسدیخته

شدر آاکدده ساسدداایان خراجدی هنگفددت ،بدده هپتالیددان

می شدود ( .) Mitchell,2015:90بدا ایدن همده ،مندابه

بپردازاد (فرای .)222 :4929 ،بیشک هپتالیدان در قدرن

متاخرتر بخشی از این آشفتگی را جبران میکنند .در ایدن

نجم میالدی ،خحرااک ترین حرید سیاسدت خدارجی

میان ،در دهههای

از مر کنستااتین بدزر (997م)،

ساساایان به شمار می رفتند که آن ها را مجبور به بسدیم

فشار از ااحیه قبایل صدحراگرد بدر مرزهدای شدمالی ،در

تمام قوای خود ،در شر کرداد .در واقه ،شداید بتدوان

حال افزایش بود .در حددود سدال 970م ،هدونهدا ،قدوم

اص ی ترین ع ت سیاست محتاطااده ساسداایان در قبدال

کوچگر و خشنی از آسیای مرکدزی ،بده ارو دای شدرقی

مرزهای غربدی خدود را حضدور خحراداک هپتالیدان در

هجددوم آورداددد و اقددوام گددوت و ژرمددن را بدده درون

مرزهای شرقی ایران دااست.

استانهای مرزی روم رااداد (.)Heather, 1998: 499

تجار االمم فی م وک العر

بدده سددخنی دیگددر ،در اددیم قددرن دد

از مددر

امپراتوری بیزانس « آشفتگی داخلی و هجروم اقروام

تهودوسیوس اول ( 973تدا 932م) ،امپراتدوری روم بدا

وحشی»

تهدیددد بسددیاری از اقددوام وحشددی روبددهرو شددد کدده

اخستین اشااه های آشکار روبه روشددن امپراتدوری

شاخصترین آن ها اقوام گوتی ،واادال و هدون بودادد.

روم بددا مشددکالت جدددی را مددیتددوان در قددرن سددوم

هریک از این اقوام ،تواادایی ایجداد مشدکالت جددی

میالدی ،به خوبی مشاهده کرد .در قرن سدوم مدیالدی،

برای امپراتوری روم را داشتند .دست کم ایدن امدر ،در

امپراتوری بحران های شدیدی را شت سر گذاشت که

مواقعی که سرداراای قدرتمند ،مااند آالریک ()Alaric

ثبات سیاسی و اقتصادی اش را بر هدم زد .تهدیددهای

( 932تددا 240م) یددا گایسددریک ( 222 Gensericتددا

خارجی ،شامل تجاوز به مرزهای شمالی امپراتوری از

277م) یا آتیال ( 292 Attilaتا  229م)9بر آنها رهبری

سدوی قبایددل صدحراگرد و جنددگهدای تمددامعیدار بددا

میکرداد ،به وضو

مشداهده مدیشدد ( Lee, 2013:

شاهنشاهی ساساای ،تدوان روم را گرفتده بدود .در اثدر

 .) 110این اقوام در ابتدا ،قادر به تسخیر و اقامت دائم

جنددگ و بددی ثبدداتی سیاسددی ،تجددارت مختددل شددد و

در شددهرهای امپراتددوری ابوداددد؛ امددا زوسددیموس

کشاورزی رو بده افدول رفدت و دول ارزش خدود را

( )Zosimusاشاره می کند که در منحقه تراکیه ،سداکنان

یوسته از دست داد .در اتیجه ،اظم و قااون غالبات زیدر

دژها از ترس اقوام وحشی قادر بده خدروج از حصدار

ا گذاشته می شد ،فقر گسدترش بیشدتری مدی یافدت و

شهرها ابوداد (به اقل از.)Mitchell, 2015: 90 :
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با وجود این ،در مواقعی ایز امپراتدوران بیزااسدی،

اتوااسددتند کنسددتااتینو ل ( )Constantinopleرا فددتح کننددد

از آن ها به عنوان متحدی در برابر سایر اقدوام اسدتفاده

( .)Blockley, 1998: 126با ایدن همده ،تهداجم آنهدا بده

می کرداد؛ برای مثال ،هنگامی که شاخه ای از گوت ها،

امپراتوری روم غربی ،مخدر تدر بدود و شدهر رم در سده

گذشددتند و بدده

اوبت ،محاصدره و در اهایدت غدارت شدد (بدرای آگداهی

استان های شمال شدرقی روم سدرازیر شدداد ،امپراتدور

بیشتر بنگرید به :گیبدون 722/2 :4922 ،تدا  .)744در کدل،

( Valensحکددد  942تددا 972م) بدده ایددن

تهودوسیوس تمام دوران امپراتوری خود را درگیدر مسدائل

ناهندگان اجازه اقامت داد ،به این امید که جنگاوران آنهدا

داخ ی ،به ویژه آشو های ااشی از تاختوتاز گدوتهدا،

را برای سپاهش به خدمت بگیرد ) .(Curran,1998:95امدا

بود (.)Mitchell,2015:91

بدده اددام ویزگددوت هددا ،از رود دااددو
روم والددن

بهزودی با آنها درگیر شدده و در ابدرد بدزر آدریااو دل

مدت زمان چندداای اگذشدت کده هدونهدا ایدز بده

( )Adrianopleدر شددر تراکیدده ،شکسددت را ددذیرا شددد

مرزهای امپراتوری شرقی دست اادازی کرداد؛ چنان کده

(Heather, 1998: 509؛ .)Mitchell,2015:90

ایروهای بیزااسی ،در منحقده آاداتولی بدا آن هدا درگیدر

ابرد آدریااو دل در سدال 972م ،مقحده مناسدبی بدرای

شددداد .در واقدده ،مددیتددوان گفددت یشددروی هددونهددا،

مشخصکردن سرآغاز لغزیددن اهدایی امپراتدوری روم بده

بزر ترین مهاجرت اقوام وحشی را در تاریخ بده راه -

ورطه فراموشی ،در طول یک قرن بعد ،به شدمار مدیآیدد.

ااداخت و گوت ها ،واادالها ،فرااکها ،ساکسدونهدا و

بسیاری از سربازان رومی که در ابرد جان باختند ،هیچگداه

بسیاری قبایل دیگر ،در جستجوی سرزمین های تازه در

جایگزین اشداد و اکثر کساای که در دهههای بعدی جای

هندده ارو ددا خددش شددداد (.)Heather, 1998: 501

آنهددا را گرفتنددد و بدده خدددمت درآمداددد ،در مقایسدده بددا

اخستین تهدید هونهدا ،در زمدان رهبدر آنهدا اولددین

سربازان قرنهدای یشدین ،از ااضدبا کمتدری برخدوردار

( )Uldin/Huldinبدود کده در سدال 202م ،بده آادداتولی

بوداد و آموزش کافی اداشدتند .بدترشددن یوسدته وضده

هجوم بدرد .او اتوااسدت آاجدا را تصدرف کندد (بدرای

سپاه روم ،در اواخر قرن چهارم و تمدام طدول قدرن دنجم

آگاهی بیشتر بنگرید به)Mitchell,2015:97-101 :؛ امدا

میالدی ،یکی از ع ل کاهش حضور اظامی امپراتدوری روم

به اظر می آید این تهدید به اادازه کدافی ،بدرای تکمیدل

در مرزهای شرقی خویش بود (اارو.)402 :4927 ،

دیوار دفاعی کنسدتااتینو ل در سدال 249م ،مدوثر بدوده

گدوتیهدا را بایدد از مهدمتدرین ایروهدای هدم یمدان

است (.)Lee, 2013: 118

تهودوسددیوس اول ،در تهدداجم سددال  932م ،بدده مرزهددای

حمالت این اقوام همچنان ادامه داشت تدا اینکده در

غربی امپراتوری به شمار آورد؛ چرا که اقدش عمددهای در

سال 293م ،واادالها بر کارتاژ تس ط یددا کردادد و بده

یروزیهایی که وی به دست آورد ،ایفدا کردادد .بده اظدر

دابددال آن ،بدده تهدیددد ایتالیددا و کنسددتااتینو ل رداختنددد

میرسد به ع ت قدرااشناسی کمک آنها بود که به هنگدام

(گیبددون 739/2 ،4922،تددا  .)202تسد ط واادددالهددا بددر

بازگشت از بالکان ،در سال  932میالدی ،به رهبدری یکدی

کارتدداژ و شددمال افریقددا ،تجددارت دریددایی امپراتددوری

از سددرداران گددوتی بدده اددام آالریددک شورشددی بددر ضددد

در مدیترااه را با خحر جدی مواجه کرد .رومیان

امپراتوری بیزاا

بیزاا

شکل گرفت .ایروهای آالریدک و دیگدر

برای حل مشکل تجارت دریایی مدیترااه که وااددالهدا

قبایل گوتی ،سرتاسدر بالکدان را غدارت کدرده و سدپاهیان

به خحر ااداخته بوداد ،تالش کرداد بدا قددرت شدرقی،

بیزااسی را که در منحقه مااده بودادد تارومدار کردادد؛ امدا

یعنی بیزاا  ،بر ضد آن ها متحد شواد .به دابال آن ،دو
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قدرت در سال 224م ،ایدروی مشدترکی ترتیدب دادادد.

زیرکااه گایسریک ،اتیجهای جز فاجعهای بزر  ،بهویژه

داادو ،

برای بیزاا  ،همراه اداشت .واادالها تمام کشدتیهدای

در سال 222م بود که منجر به بازگشت ایروهای شرقی

رومی ،ازجم ه کشتی های غیراظامی را در دریا به آتدش

و تنهاماادن قدرت غربی در برابر واادالها شدد .اتیجده

کشیداد .تخمینزده شده اسدت کده خسدارت وارده بده

آن ایز ،به رسدمیت شدناخته شددن قددرت و حاکمیدت

بیزاا  ،معدادل درآمدد یدک سدال ایدن امپراتدوری ،از

واادالها بر شمال آفریقا بود (.)Lee, 2013: 116-117

اقتصاد دریای مدیترااه بود .این مسه ه تأثیری شدید بدر

در سالهدای  293و 220م ،بدرای

جامعه بیزاا

گذاشت که تا مدت هدا اثدر آن مشدهود

اگهداشتن هونها در دااو  ،حدود  700واد طدال بده

بددود .مددر

گایسددریک در سددال 277م و درگیددری

آن ها رداخت ،تدا بتوااندد ایروهدای خدود را در برابدر

جااشینان وی و مشکالت داخ ی در شمال آفریقا ،بده

واادال ها متمرکز کنند؛ اما هونها دوباره به بهاادهای بده

امپراتوری بیزاا

فرصدت داد کده موقتدات جداای تدازه

بالکان حم ه کرداد که فراخواای ایروهایی را منجر شدد

بگیرد (.)Lee, 2013: 122

خوششااسی واادالها حم ه هونها به جنو

امپراتوری بیزاا

که در سیسیل با واادال ها در ابرد بوداد .ایدن بدار ایدز،

در سمت دیگر آتدیال ،رهبدر هدون هدا ،ارو دا را تدا

ایروهای امپراتدوری قدادر بده مقاومدت در برابدر آتدیال

مرزهای بیزاا

زیر تاخت وتداز قدرار داد (بنگریدد بده

ابوداد؛ ازاینرو ،ذیرفتند که ساالاه 2هزار و  400وادد

گیبون 204/2 :4922 ،تا  .)229د

طال به آنها بپردازاد (برای آگداهی بیشدتر بنگریدد بده:
 .)Heather, 2000: 19همچنددددین ،دددد

سال 229م ،امپراتوری بیزاا

از مدر

آتدیال در

با تحریک قبایل وحشدی

از آن،

دیگر ،دسدت بده حم ده ع یده هدونهدا ،در بالکدان زد؛

سرمایه گدذاری کالادی بدرای سداخت دیدوار تراکیده و

ازجم ه اقوام وحشی که اقش بسدیار مهمدی در راهبدرد

از قناتهدا

از این اقدام،

مقاوم سازی شهرها و فراهم کردن آ

شر

بیزاا

ایفا کرداد ،قبایل گوتی بوداد.

صورت گرفت .والنتینین سوم ( Valentinian IIIحدک

در اواخر دهه  220و اوایل دهده 240م ،برخدی از ایدن

د 222تا 222م) برای رهایی از حمالت واادالها ،دختر

قبایل گوتی ،در مناطقی از شمال بالکان ،ازجم ه تراکیه،

خود را به عقد رهبر آن ها ،یعنی گایسریک ()Gaiseric

مستقر شداد .در سدال 274م ،اقددام خصدمااه امپراتدور

درآورد .به این ترتیب ،تا مدتی با این وص ت توااسدت

لهو ،موجب شورش گوتهدا شدد .لهدو در سدال 279م،

والنتینین سوم در سدال 222م،

فقط توااست با دادن امتیازات فراوان ،ازجم ه رداخدت

باعی شد که گایسریک دوباره به دخالت در امپراتوری

ساالاه 2هزار واد طال ،گوتها را کنترل کند .با وجدود

بپردازد .او از راه دریا ،با سپاهی عظیم ،وارد ایتالیدا شدد

این ،برخی دیگر از قبایل گوتی ،از درگیری لهو استفاده

عدالوهبدر غندایم فدراوان،

کرده و خدود را در مقدوایده مسدتقر کردادد .در دوران

خااواده والنتینین را ایز با خدود بده کارتداژ بدرد (بدرای

امپراتوری زاون ( 272تا 234م ).ایز اقش گدوت هدا در

Lee,

درخور مشاهده است .چنان که

آن ها را کنترل کند .مر

و رم را تصرف کدرد؛ سدپ

اطالعددات بیشددتر بنگریددد بدده:

2013: 121

منازعات سیاسی بیزاا

 .);Humphries, 2000: 527در س دال 247م ،امپراتددور

در زمان وی ،یکدی از رهبدران گدوتی بده ادام اسدترابو

بیزاا  ،لهو یکم ( 227 Leoتا 272م) برادر خدود را بدا

( )Theodoric Straboدر سددال 224م ،بددرای تصددرف

ااوگاای که ایروهای روم غربی به آن کمک مدیکردادد،

کنستااتینو ل ،به امپراتوری بیدزاا

حم ده ور شدد؛ امدا

راهی دفه واادال ها کرد .این حم ه مشترک ،با سیاسدت

حم ه وی به موفقیت ایااجامید .یکی دیگر از حمدالت
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گوتیها برای تصرف کنستااتینو ل ،در سال 227م و بده

این قرن ،قدرت خصمااه قبایل متعدد صحراگرد ،یکدی

رهبددری تهودوریددک ( 272 Theodericتددا 224م) بددود.

د

از دیگددری ،در برابددر امپراتددوری روم سددربرآورد.

تهودوریک در دربار بیزاا  ،به عندوان گروگدان بدزر

آالریک در سال 240م ،شهر رم را گشود ،واادالهدا بدر

شده بود و با فرهنگ و سیاست روم ،بهخوبی آشنا بود؛

اسپاایا و به ویدژه آفریقدا مسد ط شدداد ،ویزیگدوتهدا

اما این حم ه ایز ،به اتیجهای منجر اشد؛ زیدرا امپراتدور

اسپاایا و آکیتین را دراوردیداد ،بورگندی هدا بدر ااحیده

زاون ،با طال او را عقب اشدااده و متوجده ایتالیدا (روم

راین استیال یافتند ،فرااکهدا در گالیدا مسدتقر شدداد و

غربی) کرد (.)Lee, 2013: 124
در روم غربی ،قدرت را سردار برجسته ژرمدن هدا،

گددوتهددا از تراکیدده تددا ایتالیددا را بدده آشددو
( .)Mitchell,2015:110بیددزاا

کشددیداد

سراوشددت امپراتددوری

یعنی فالویوس اندوآکر ( ،)Flavius Odoacerدر دست

روم غربی را یش روی خود داشت و اکنون ،مرزهدای

گرفته بود .چندان کده وی در سدال 274م ،بدا حمایدت

شمال و شمالغربی خدویش را در برابدر اقدوام مهداجم

بیزاا  ،در رأس لشکری وارد راواا ( )Ravennaشدد

بیدفاع می دید؛ بنابراین الزم بدود تدا ایدن مرزهدا را بدا

و بدون جنگ و خواریزی ،رومولوس آوگوسدتولوس

حضور هرچه بیشتر ایروهای اظامی و برقراری ایگداه-

( ،) Romulus Augustusآخرین امپراتور روم غربی را

های دفاعی مستحکم کند .این امر بهخودیخود ،تمرکز

برکنار کرد (بنگرید به :گیبون 299/2 :4922 ،تا .)222

قوا در مرزهای شمالی و غربی امپراتوری بیزاا

را بده

هددیچ امپراتددوری جددای او را اگرفددت و حکومددت

دابال داشت و طبیعی بدود کده در مرزهدای شدرقی ،از

امپراتوری روم غربی که چند دهه بدود عمدالت کدارکرد

میزان ایروهدا کاسدته شدود و حفدظ و آرامدش در ایدن

چنداای اداشدت ،بده سدادگی موجودیدت خدود را از

حدود در اولویت قرار گیرد.

دست داد ( .)Heather, 2000: 28امدا چندانکده گفتده
شددد ،دد

از مدددتی زاددون ،امپراتددور روم شددرقی،

می خواست امپراتوری خود را از خحر حم ده گروهدی
دیگر از گوت ها ،به رهبری تهودوریک ،اجدات دهدد؛

راههای تجاری و مسئله ارمنستان و معابر قفقاز
راههای تجاری میان شرق و غرب
بیددددزاا

و ساسدددداایان در زمیندددده تجددددارت و

در سال 222م گوت هدا را تحریدک کدرد کده بده

دردستگرفتن راه های بازرگاای ،بده ویدژه راه ابریشدم،

امپراتوری روم غربی بتازاد .تهودوریک در سال 239م،

رقابتی شدید داشدتند .بازرگداای تراازیتدی از طریدق راه

شدهر راوادا ( ) Ravennaرا تصدرف کدرد و در همدین

ابریشددم ،منددافه هنگفتددی بددرای ساسدداایان داشددت و در

سال ،اندوآکر را فریب داد و سپ  ،به قتل رسااید .این

کااون توجه خاص حکومت بود؛ چدرا کده بیزااسدیهدا

را سراگون کنندد؛ امدا -

مجبور بوداد عوارر گمرکدی بپردازادد و میدزان آن را

چنان مایه دردسر آن شداد که به جرأت می توان گفت

ساساایان تعیین مدی کردادد .راه قددیمی دیگدری کده از

تمام توان خود را برای دفاع در برابر آن ها بده

شبه جزیدره عربسدتان کشدیده

اقوام مهاجم اتوااستند بیزاا
بیزاا

کار برد (.)Heather, 2000: 31

سواحل سوریه تا جنو

میشد و راه ادویه اام داشت ایز ،از راههای اختالف دو

در کل قرن نجم میالدی ،به ویژه ایمده اخسدت آن

قدرت ساساایان و روم بود ( یگولوفسکایا922 :4927 ،

را باید قدرن ازهدم اشدیدگی امپراتدوری روم ،غربدی و

و  .)922در ایددن رابحدده ،بایسددتی عنددوان کددرد کدده

شرقی ،به دست اقوام صحراگرد اامید .در ایمه اخسدت

برخوردهای اظامی متعدد میدان ایدران و بیدزاا  ،کدار

واکاوی شاخصهای تأثیرگذار بر مناسبات مرزی شاهنشاهی ساساای و امپراتوری بیزاا

بازرگاای را مشدکل مدیکدرد؛ امدا ،بده ع دت مسدائل و
مشکالت داخ ی ایران و بیزاا

در قرن نجم مدیالدی،

در قرن نجم میالدی 88/

صورت گرفته بود که باعی شد دوبداره آن را تجدیدد
کنند (.)Dignas; Winter: 2007: 205-207

روابط اظامی دو قدرت ایز کاهش یافته بدود .بندابراین،

یگولوسددکایا ( )Pigolevskaiaایددز در ایددن رابحدده

هم ایران و هم بیزاا  ،به برقراری روابط اقتصدادی بدا

می آورد :در این فضدا ،بیدزاا

تدالش فدراوان بده کدار

یکدیگر ،عالقه بسیار اشان میداداد .روابط بازرگداای و

می برد تا ضمن گسترش افو خویش ،با قبایل عر

تجاری ایران و بیزاا

که

در قرن نجم مدیالدی ،در سدایه

بخشی از راه مذکور را در اختیار داشتند ،رابحده برقدرار

هجوم اقوام وحشی به این دو کشور بود .چنانکه فرای

کند ( یگولوفسکایا .)922 :4972 ،بنابراین ،بایدد گفدت

می آورد :در اواخر سده چهارم میالدی ،تهاجمات اقدوام

که تدالش و رقابدت دو قددرت در کنتدرل جدادههدای

صحراگرد در آسدیای مرکدزی و شدر ایدران ،بدهطدور

تجاری و کسب سود حداکثری از بازرگاای بینالم دی،

درخور مالحظهای ،مااه تجارت در شر شدد ( فدرای،

موجب ایجاد تنش و به دابال آن ،درگیری در مرزهدای

 .)70 :4922در اوایل قرن نجم ،سال  202و 203م ،بده

مشترک میشد .با وجود این ،این عامل بیشتر تحتتأثیر

موجددب فرمددان امپراتددوران روم ،یعنددی هواوریددوس

تهاجم اقوام صحراگرد به مرزهای دو قدرت بود.

( )Honorriusو تهودوزیوس صدغیر ()Theodosius II
به یدک مقدام ارشدد بده ادام آاتیمدوس (،)Anthemius

مسئله ارمنستان و معابر قفقاز

شهرهای اصیبین و کالینیکوس ( )Callinicusو آرتاشاد

مسدده ه ارمنسددتان و کنتددرل معددابر قفقدداز شدداخص

( )Artashat/Artaxataبه عنوان مکان هایی تعیین شداد

دیگری بود که در قرن نجم میالدی ،گاه بدر مناسدبات

کدده مبادلدده تجددارتی بددا ایددران در آاجددا جددایز بددود

تآثیر میگذاشت .در سال

مرزی ایران ساساای و بیزاا

( .)Annotated Justinian code, IV.64.4دربددداره

224م ،اادکی د

اهمیت اقا مرزی ایز ،آمیااوس مارس ینوس میاویسد:

شاهی ،شاید به تحریک موبدان زرتشتی ،در شاهنشاهی

رومی ها مراودات مرزی را سخت زیر اظر داشتند ،تا از

ساساای تعقیب و آزار مسیحیان از سر گرفتده شدد .بده

فرار رومی ها به خاک دشمن مدااه شدواد و در اتیجده،

همین ع ت ،بسیاری از مسیحیان به امپراتدوری بیدزاا

اطالعات و اخبار مهم به دست ایدروی متخاصدم ایفتدد

گریختند و بهرام خواستار استرداد آاان شد؛ اما امپراتدور

( .)Ammianus Marcellinus, XVIII. 5.3بنددابراین،

روم ،تهودوسیوس دوم ،به

دادن گریختگدان راضدی

بایددد اشدداره کددرد کدده از دیدددگاه قدددرتهددای بددزر ،

اشد .در اتیجده ،میدان دو امپراتدوری جندگ در گرفدت

محدودکردن تجارت به مواضدعی ااددک ،شدر الزم و

(فرای)222 :4929 ،؛ اما این جنگ تحدتتدأثیر تهداجم

مهمی بود ،برای اینکه مرزهای مشترک را در امنیت اگه

اقوام صحراگراد ،به مرزهای دو قددرت قدرار گرفدت و

داراد .در زمان قرارداد میان بهرام نجم و تهودوسدیوس

بهزودی ،اشااههای تمایل به صد ح آشدکار شدد .بددین

دوم در سددال  222م ،مجدددد فرمدداای صددادر شددد کدده

ترتیب ،براساس ص حی که در سال 222م ،بین ایدران و

تجددارت بددین دو امپراتددوری ،فقددط بایددد در مراکددزی

روم بسددته شددد ،مسددیحیان در شاهنشدداهی ساسدداای و

صورت گیرد که در احکام یشدین ،بدرای آن در اظدر

زرتشتیان در امپراتوری روم ،از آزادی مذهبی برخدوردار -

گرفته شده بود .به احتمال در ایدن دوره ،تدالشهدایی

شداد .گویا تدوافقی ایدز دربداره رداخدت دول از جاادب

برای اادیدده گدرفتن مفداد قدراداد سدال  202و 203م،

از اشسدتن بهدرام دنجم بدر تخدت

 /32ژوهشهای تاریخی ،سال نجاه و یکم ،دوره جدید ،سال هفتم ،شماره چهارم ( یا ی ،)22زمستان 4932

طرفین ،برای دفداع از ااحیده قفقداز ،میدان آنهدا صدورت

ارمنیان از بیزاا

گرفت (.)Dignas; Winter, 2007: 36-37

قیصددر مارسددیان ( 220 Marcianتددا 227م) از دادن

در زمان یزدگرد دوم که در سال 293م و د

و هون ها ط ب کمک کرداد؛ ولدی

از

کمک امتناع ورزید و در این باره ،به طدور ریاکارااده،

بهرام نجم بده سد حنت رسدید ،تالشدی بدرای

ادشاه ایران را مح ه کرد ( ; Bournoutian, 1995:

مسددیحی کددردن ارمنسددتان آغدداز شددد کدده یامددد آن،

 78اوری زاده .) 22 :4974 ،بنابرای ن ،در ابردی که در

بود؛ اما تهودوسدیوس دوم کده از

دشت آوارایر ( )Avarayrدر  2ژوئن  224درگرفت،

طرف مغر  ،در معرر حمالت آتیال و هون ها بدود

 )Vardanو

مر

رویارویی با بیزاا

( Heather,2000:19-28؛

)Blockley,1998:113-130

امیخواست در مرزهای شرقی ،آشفتگیهایی بروز کندد و
آرامش ایدن ادواحی از میدان بدرود (فدرای.)222 :4929 ،
بنابراین ،با ادشاه ایران بر سر یمان ص ح به توافق رسید.

واردان مامیکوایددددان ( Mamikonian

چندین هزار تن از یدارااش ،در میددان ابدرد از دای
درآمداد (الاگ492 :4929،؛ .)Russell,1987: 138
در برهه ای از قرن نجم میالدی ،معابر قفقاز ایدز،
بهااه ای برای منازعات مرزی میدان ایدران و بیدزاا

هددر چدده مسددیحیت در ارمنسددتان بیشددتر ریشدده

شد .در زمان قباد ،هنگدامی کده وی اتوااسدت مندابه

می گرفت خشم ساساایان و اختالفشان با دولدت روم

مالی الزم را برای رداخت باج و خراج هپتالی ها کده

بیشتر می شد؛ زیرا هم ساساایان تالش می کرداد مااه

یروز اول بده ایدران تحمیدل شدده بدود

از مر

از یشدرفت دیددن مسدیح در ارمنسددتان شدواد و هددم

تددأمین کنددد ،بدده آااستاسددیوس ( )Anastasiusقیصددر

رومیان به طور جدی ،خود را شتیبان تمام مسیحیان،

بیزاا

روی آورد و درخواست اقسا معوقه از روم

ازجم ه ارمنیان ،مدی دااسدتند ( .)Russell,1987: 136

را کدرد (Procopius, Book I. 7, 16-17؛ ;Dignas

البته بایستی عنوان کرد که د ر ایدن زمدان ،ارمنسدتان

 .) Winter, 2007: 37-38وی برای توجیه این تقاضا،

تکیه گاه مسیحیت در منحقه به شدمار مدی رفدت؛ لدذا

بدده مدداده ای از قددرارداد صدد ح بددین یزدگددرد دوم و

اتحاد میان ارمنستان و روم ،ع یه ایران ،خحدری بدود

تهودوسددیوس دوم ،بدده سددال 222م ،عحددد کددرد (

که همیشه در این میدان احسداس مدی شدد .اخدتالف

 Procopius, Book I. 7, 16-17؛ بسنجید با شدیپمان،

آیین ،ارمنستان را از ایران جدا کرده بود و در مواقده

 .) 22 :4924طبق این قرارداد ،دولت ر وم متعهد شده

ازاع میان ایدران و روم ،ارمنسدتان بده واسدحه یوادد

بود قسمتی از مخارج دفاع معابر کوه های قفقاز را در

مذه بی ،متمایل به روم می شد.

مقابدددل مهاجمدددان ،بددده دولدددت ایدددران بپدددردازد

بنددابراین ،یزدگددرد دوم درصدددد زرتشددتی کددردن

(کریستین سن 242 :4942 ،و  .) 242امپراتدور روم بدا

ارمنستان برآمد )  . (Toumanoff, 1961: 6به سخنی

تقاضای قباداول مخالفت کرد؛ بنابراین ،قباد مصمم به

دیگر ،یزدگرد دوم در ی آن بدود تدا هرگواده افدو

جنگ شد تا شاید بتوااد بدین وسی ه ،به ول دسدت

فرهنگی و دینی و ...روم را در ارمنستان از بین ببرد؛

یابد (. ) Procopius, Book I. 7, 16-17در ابردهدایی

تاجایی که فرمان تحمیل کیش زردشتی ،در ارمنسدتان

که رخ داد ،سپاهیان ایران بده یدروزی هدایی رسدیداد.

را داد (Henzel, 2008: 190; Bournoutian, 1995 :

سرااجام ،ساساایان از جااب مرزهای شمالی ،با تهدید

) . 77به دابال این وقایه ،یزدگرد دوم لشکری را بده

اقوام وحشی روبه رو شداد؛ بندابراین ،بدرای آاکده در

سوی ارمنست ان روااه کرد؛ در اتیجه ،جنگی درگرفت.

آرامش برقرار شود ،قبداد بده آااسدتازیوس

جبهه غر

واکاوی شاخصهای تأثیرگذار بر مناسبات مرزی شاهنشاهی ساساای و امپراتوری بیزاا

یشنهاد ص ح کرد که با موافقت بیدزاا

در قرن نجم میالدی 88/

همدراه شدد.

اظامی و مالی ساساایان به شر شد .یامد بحران در

بدین ترتیب ،در سال  202یدا 204م ،قدرارداد صد حی

مرزهای شرقی ،به اافعال درآمدن سیاست های یشین

برای مدت هفت سال منعقد شد ( Procopius, Book

I. 9, 19-21؛ .)Greatrex & lieu, 2005:74-77

ساساایان در مرزهای غربی خود ،با بیزاا
در سددوی دیگددر ،امپراتددوری بیددزاا

بود.
ایددز بددا

بحران هایی همچون آشفتگی داخ دی و هجدوم اقدوام
نتیجه

صحراگرد همااند گوت ها ،هون ها و واادال ها دسدت

ایران و روم ،دو قدرت بدزر

عصدر باسدتان ،از

به گریبان بود؛ تا جایی که برخی از امپراتوران بیزاا

زماای که در اوایل قرن اول یش از میالد و در دوره

برای رهایی از این بحران ،حاضر به رداخت دول و

اشکاای ،یعندی حددود سدال  32پ.م و دوره مهدرداد

حتی برقراری یواد اَسَبی با این اقوام شداد .اما ایدن

دوم ،بددا یکدددیگر هددم مددرز شددداد تددا اواخددر دوره

اقدامات ،هرگز اتوااست حمالت ویرااگر ایدن اقدوام

ساساای ،به صورت یوسته با هم در کشمکش بوداد.

را کاهش دهد؛ چون در همین قرن ،یعنی سال 274م،

موقعیت استراتژیک مرزهای مشدترک و ادعاهدای دو

ام پراتوری روم غربی از ا درآمد و مرزهای غربدی و

قدرت در خصوص سیادت بر این مناطق ،فصد ی از

شمالی بیزاا

عرصه تاخت وتاز این اقوام شدد .ایدن

درگیری های بی ایدان را بده دابدال آورد .فصد ی کده

مسه ه ،به مااند ساسداایان ،امپراتدوری بیدزاا

تصور ه رگواه ص ح و آرامش بین دو قددرت را دور

بسیم تمام توان مالی و اظدامی خدود ،در برابدر ایدن

از هدن مدی سداخت .بدا وجدود ایدن ،در ایدن درده

اقوام واداشت .همین امر به اوبه خود ،مسه ه مرزهای

کشمکش های بی ایان ،قرن نجم میالدی یک اسدتثنا

شددرقی بددا ساسدداایان را ا ز اولویددت سیاسددت هددای

بود؛ چرا که در ایدن دوره ،آرامدش اسدبی و کداهش

امپراتوری بیزاا

خارج کدرد .حتدی مسدائل مهمدی

تددنش ،ویژگددی اص د ی مناسددبات مددرزی دو قدددرت

همچون ارمنستان و تجارت بین الم ل کده همدواره از

بود .این روابدط حسدنه

شاخص های مهم ،در مناسبات مرزی دو قدرت بدود،

در قرن نجم مدیالدی ،مع دول ع دت هدایی بدود کده

ایز اتوااست بر این فرآیند تأثیر گذارد .یامد درگیری

مهم ترین شاخصه هدای آن را مدی تدوان در دو زمینده

دو قدرت با این بحران های داخ ی و خارجی خدود،

مشدداهده کددرد .در ایددران

برقراری آر امش اسبی در مرزهای مشترک بدود .ایدن

ساساای ،در قدرن دنجم مدیالدی ،اهداد ادشداهی را

آرامش مشخصه اص ی مناسبات مرزی ایران ساسداای

ساساای و امپراتوری بیزاا

ایددران ساسدداای و بیددزاا

قدرت بزرگان و اشراف تضعید و محدود کرده بود؛

و بیزاا

را بده

در قرن نجم میالدی بود.

تاجایی که ادشداهان ساسداای در ایدن دوره ،بندا بده
خواسددت و منددافه ایددن طبقدده بدده شددهریاری دسددت

پی نوشت ها

می یافتند .این ضعد اهاد ادشاهی هم زمان بدود بدا

 .4او را به صفاتی از قبیل یزدگرد بزه گر (بزه کار) و

بحراای جدی تدر در ادشداهی ساسداای و آن هجدوم

فریبنده خوااده ااد.

اقوام صحراگرد و مشخص تر هپتال هدا ،بده مرزهدای

 .2در سال 220میالدی ،یزدگدرد یکدم کده رهسدپار

شرقی این حکومت .این مسه ه اه تنهدا ضدعد اهداد

جنددگ و بیددرونراادددن هددون هددا از مندداطق شددمالی

ادشاهی را شدت بخشید ،ب که موجب ااتقدال تدوان
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