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مهرداد قدرت دیزجی

*

چكیده
ایران ساسانی در اوایل سدۀ هفتم م ،در اثر جنگ های طوالنی با امپراتوری بیزانس ( 306تا  326م) و شکست
بعدی آن ،توان نظامی و دفاعی خود را از دس

داد و به بحرانی سیاستی و اتتاتادی فرفتتار شتدش اتیا از ایت ،

براساس مطالعات سکه شناختی ،معلوم شده بود که اس از ای شکس  ،تنها در تعدادی از ایال های ایران بته نتام
اادشاهان ساسانی سکه ضرب می شدش ای فویای آن اس

که ایال های دیگر از کنترل آنان خارج شدند ش همچنی ،

منابع ادبی نشان داده اند که سرزمی های ساسانیِ عرب نشی نیز بعد از شکس
خارج شدندش در ای مقاله ،نگارنده نشان داده اس

ساسانیان از بیزانس ،از سلطۀ آن ها

که براساس مدارک باستان شناختی و سکه شناختی ،ایالت هتای

شمالی دول

ساسانی که صحنۀ اصلی جنگ های بیزانسی بود ،بیشتتری آستی هتا را دیتد و از وتدود  326م ،از

کنترل دول

ساسانی از نظتر

ساسانی خارج شدش از دس

رفت ای ایال ها بی شک عامل مهمی در تضعیف دول

نظامی و مالی بوده و در نتیجه ،از عوامل شکس
مهمی داش

آن دول

به دس

اعراب مسلمان بودش ای عامل همچنی  ،نقا

در رخنۀ سریع اعراب مسلمان در ایال هایی که مدت ها بود از کنترل ساسانیان خارج شده بودندش

واژههای کلیدی :امپراتوری ساسانی ،جنگ های ساسانیان  -بیزانسیان ،فتووات اعرابش
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سیستم نظتامی و متالی دولت

مقدمه
انحطاط و سقوط امپراتوری ساسانی ( 221تتا 359

ساستانی و فروااشتی

اتتدار مرکزی و ایالتی آن مشاهده کردش

م) که سرآغاز فال تازه ای در تتاریخ ایتران شتمرده
می شود،از دیربتاز یکتی از موضتوعات ی بتوده کهتدر

آخرین جنگ بزرگ باستان و شكستت امرراتتیری

کتتانون عالتتته اژوهشتتگران تتتاریخ باستتتان و تتتاریخ

ساسانی

استتالمیِ ایتت ستترزمی بتتوده استت ش در بیشتتتر

در فاصله میان سده ستوم تتا هفتتم م ،جنتگ هتای

اژوها های مربوط به ای موضوع ،انحطتاط دولت

متعددی میان شاهنشاهی ساستانی و امپراتتوری روم

ساسانی را از دوره بحرانیِ اس از اادشتاهی خسترو

(بیتتزانس) شتتاهد هستتتیم؛ ولتتی جنتتگ ساستتانیان -

آشتتفتگی و ابهتتام

بیزانسیان که اس از دوازده سال صلح ( 519تتا 306

بسیاری در تاریخ آن دوره شد ،آغاز میکننتد و فتاه

م) ،در سال  306م و با لشکرکشتی ستپاهیان خسترو

آن را تا اایان اادشاهی یزدفرد سوم ( 362تا  359م)

دوم به سرزمی های بیزانس آغاز شد و تا ستال 326

ادامه می دهندش با ای همه ،اینکه آغتاز انحطتاط را از

م ادامه یاف  ،بزرگ تری نشردی اس

کته در تتاریخ

سال  326م در نظر بگیریم و نه از سال  362م ،ما را

ای دو امپراتوری انجام فرف ش ای جنگ بته درستتی

اصتلی بتروز ایت انحطتاط ،یعنتی

جنگ بزرگ باستان» ( Howard-Johnston,

دوم ( 510تتتا  326م) کتته ستتش

از ایداکردن عل
شکستت

ارتتتا ساستتانی از نیروهتتای بیتتزانس،

بازمیداردش

) 1999: xxiiلق

فرفته است ش در اثتر ایتروزیهتای

سپاهیان ساسانی ،سترزمی هتای بستیاری در تفقتاز،

در اژوها های جدید ،بهای شکس
عنوان یکی از عوامل ستقوط دولت
شتده است

« آخری

وتداکرر بته

ساستانی اشتاره

( Faravashi, 1979: 477-478; Frye,

;1983: 173-177; Schippmann, 1990: 78-79
)Dignas and Winter, 2007: 45؛ ولی نحتوۀ تتثثیر

آن در انحطاط ای دول  ،تتاکنون بتهطتور مشترو
موضوع هیچ اژوها علمتی تترار نگرفتتهاست ش در
برخی از اژوها های جدیدتر ،وتی نقا ای عامتل
در فروااشتتی دول ت

ساستتانی نادیتتده فرفتتته شتتده

اس ش 9در ای مقاله ،نگارنده ضتم اراۀتۀ شتروی از
میتتزان شکس ت

دول ت

ساستتانی از بیتتزانس ،نشتتان

خواهد داد که به عنوان مهم تری عامل در فروااشتی
امپراتوری ساسانی ،ای عامل بیرونی یعنتی شکست
خردکننده نیروهای ساسانی از سپاهیان بیزانسی بتود
که باعث ایجاد بحران سیاسی و اجتمتاعی در ایتران
شد  ،عاملی که نشانه های آن را متیتتوان در نتابودی

آناتولی ،سوریه و شمال آفریقتا بته دست
افتاد و تلمرو آن ها را بته وستع

ساستانیان

دوران امپراتتوری

هخامنشتتی رستتاندش از ستتوی دیگتتر ،بیتتزانس را بتته
بحرانی کم سابقه دچار کرد که بر سرزمی های تحت
تارف آن در ارواا و همسایگانا اثر فذاش ش
با ای همه ،دیری نپایید که بیزانس به یاری نیروی
معنوی و مالی که کلیسا در اختیار آن نهاده بود به اتا
خواس ش در وااسی مروله ای جنتگ در ستال 322
م ،یعنی درس

در زمانی که بیزانس به کوچکتتری

وتتد ختتود رستتیده بتتود ،امپ راتتتور آن هراکلیتتوس
( 390( )Heracliusتتتا  319م) تهتتاجمی بتتر ضتتد
امپراتوری ساسانی انجام داد که ایت بارساستانیان را
با بحرانتی کتم ستابقه در تتاریخ ختود فرفتتار کترد،
بحرانی که سش

فروااشی داخلی ساسانیان شدشظهور

ای دوره بحرانی بی فمان از شکس

بزرفی آغاز شد

که نیروهای ساسانی در سال 326م ،از ستپاه بیتزانس

تثثیر جنگهای ایران و بیزانس ( 306تا  326م) در فروااشی دول

متحمتتتتتل شتتتتتدند (کولستتتتتنیکف206 :9655 ،؛
Schippmann, 1990: 68-69; Greatrex and Lieu,
2002: 198-199; Dignas and Winter, 2006: 45 ،)46شکستی که در سال های بعد ادامته یافت ش ایت

بتا تستخیر و تخریت

شکس

کنونی) ،اایتخ
م به دس

شتیز (تخت ستلیمان

دینی ا یرانیانِ ساسانی ،در سال 326

ارتا بیزانس تحکیم یاف ( Theophanes

;Confessor, 1997: 437; Sebeos, 1999: 81
;Christensen, 1944: 448; Minorsky, 1944:248-249
;Schippmann, 1971: 316; Faravashi, 1971:477-478
)Naumann, 1977: 69ش

آپرفشنست  ،مهتتمتتتری

تستتخیر شتتیز و تخریت

ساسانی909/

تشکیالت سپاهی کشور را در کوتتاهمتدت،در عمتل
ناممک کردش متی تتوان اتذیرف

کته ازدست

رفتت

سرزمی های ارمنستان ،آناتولی ،ستوریه ،فلستطی و
به ویژه سرزمی واصتلخیز ماتر از ستال  326م بته
بعد  ،تطع مالیاتهایی را باعث شد که دول
با تسخیر آن نواوی به دس

ساسانی

می آوردش از سوی دیگر،

ویرانی های ارتا بیتزانس در ایتران (در ایت زمینته
برای نمونه نشکش Theophanes Confessor, 1997:

 )437-451با مایش هتای دیگتری در همتی زمتان
تشدید شدش مایش هایی همچون طویان رودخانههای

آتشکده ایتران ساستانی ،اتتدامی عمتدی بته تالفتی

دجله و فرات در بی النهری در سال 326و  326م3/

نیروهتای خسترو در ستال

فستتردهای وارد

تسخیر اورشلیم به دس

ق که به خانه ها و کشتزارها آستی

( Dignas and Winter,

کرد؛ همچنی  ،شیوع بیماری طاعون در سال بعد کته

 )2006: 46ش با توجه بته ایونتد محکمتی کته دیت و

فوت یکسو م تا نیمی از مردم شد

 391م ،دانستته شتده است

در همان جا سش

در دوره ساسانی داشتند ،میتوان تاتور کترد

(تقی زاده 91 :9611 ،و  95؛ کولسنیکف291 :9655 ،

که نابودی ای مرکز دینی تثثیر ناامیدکنندۀ بسیاری بر

و  229با ارجاعات)ش ای وتایع خزانته مرکتزی را از

ایرانیتان نهتاده باشتد ( Faravashi, 1971:

بخا اعظم مالیاتهتایی کته از سترزمی واصتلخیز

 )477-478ش فذشته از ای  ،هراکلیوس در یتورش بته

بی النهری فردآوری می شد ،محروم کردش ایت بالیتا

شیز ،عالوه بر تالش در نابودی مرکزی سیاستی -دینتی،

نظامی ساسانیان نشود؛ ولتی بتی ثشتاتی

دول
مقاومت

میبایس

هدف مالی نیز داشتته باشتد؛ زیترا ایت شتهر

مرکز دینی ثروتمندینیز بود ()Boyce, 1985: 476ش

نتیجۀ شکس

فسترده ای که ایامد وملۀ بیزانس بود ،مانع از آن شد
که اادشاهان ساستانی بته اتتدامات اصتالوی دست
زنندش در سراسر روزفار ساسانی ،بتی النهتری مرکتز
سازمان های اداری و نظامی دول

بحران سیاسی و اقتصادی

بود؛ ولی داده های

ضد ومله ارتا بیزانس و شکس های اتی دراتی

منابع اسالمی در ای باره که سیل و طتاعون ،تلفتات

نیروهتتای ساستتانی در آستتیای صتتویر و ارمنستتتان و

فراوانتتی بت ر زنتتدفی اجتمتتاعی و اتتاتتادی متتردم و

سپس در داخل ایران ،بتی ثشتاتی و بحتران اتتاتادی

مث موران دول

در ای ناویه وارد کرد ،به طور کامتل

فستتترده ای را در ایتتران ادیتتد آورد کتته تتتا وملتته

اتذیرفتنی است

عربهای مسلمان در ستال  366م (تقتی زاده:9611 ،

طی شکست هتای ستپاهیان ایتران از بیتزانس ،میتان

 960و 966؛ Tabari, 1993: 1-2; Daryaee, 2009:

مالی خسرو

( )Daryaee, 2010: 47, n. 17ش در

سال های  326تا  326م ،بیشک ومای

نه تنها شکستی سیاسی

از سرداران خود می بایس

کاها چشتمگیری یافتته

و نظامی بود ،بلکه با تلفات و هزینههای بسیاری کته

باشد؛ ایت دروتالی است

کته در ایت زمتان ،ستپاه

به بار آورد ،امکان بازسازی سازمان اداری و متالی و

بیزانساز اشتیشانی مالی فراوانی در ضتد وملته ختود

 )37ادامه یاف ش ای شکس
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برختوردار شتده بتود ( Greatrex and Lieu, 2002:

بازخواس

)198 with referencesش

که بیشتت ری تعتداد ستپاهیان ختود را از دست

با ای همه ،ای مستاۀل تمتام مشتکالتی نشتود کته
دول

شکس

کند؛ ولی اشراف نظامی خستته از جنتگ

بودند،بهاوتمال به عل

داده

ترس از تنشیه خسترو ،بتر او

خورده و ناتوان ساسانی با آن روبه رو

شوریدندش در ای شورشِ سرداران ،فویا اشتتیشانی و

ساسانی ،نابودی و

بیزانس (اب بلخی905 :9636 ،؛ Theophanes

بودش هم زمان با ب حران مالی دول

ومای

متالشیشدن بخا عمدۀ نیروهای نظامی ساسانی نیز

)Confessor, 1997:451و همچنتتتی تحریتتتک و

در طتتول شکست هتتای اواختتر ایت جنتتگ صتتورت

ومای

اشراف تثثیر داشتته است ش اشتراف نظتامی و

فرف ش در سال  325م ،هراکلیتوس نزدیتک دریاچته

اشراف زمیندار یکه ایا از ای ضم اصالوات مالی

ستختی بتتر

خسرو یکم ( 569تا  561م) آسی

دیده بودنتد 2،در

جریان جنگ با بیزانس به طور موت

مهار شدند؛ ولی

ستوان ( ،)Sevanدر ارمنستتان ،شکست
سپاهیان ساسانی تح

فرماندهی شهروراز وارد آورد

و بخا عمده ای از سپاهیان ساسانی را که در ودود

اینک اس از تلفات و خساراتی که متحمل شدند ،در

 60هزار نفر بودند ،نابود کرد ( Greatrex and Lieu,

برابر خسرو دوم که ترار بود از آن ها بازخواس

کند

)2002: 204-205ش

سر برآ وردندش آنان با سرکشی خود و سپس با عزل و

به نظر می رسد که به عل

نتابودی تستم

عمتده

تتل شاه در سال  326م ،برای همیشه به عمر دولت

ستتپاهیان ساستتانی بتتود کتته بتته نوشتتته ت وفتتانس

متمرکز ساسانی اایان دادندش 6همچنی اوتمال می رود

( ،) Theophanesمورخ بیزانسی ،خسرو در سال 323

که بته تحریتک آنتان ،تشتاد دوم کته ختود از ستوی

داد؛سپس 50هزار نفر از

نشسته بود ،دستور داد همته

م ،سپاهی از بیگانگان ترتی

فروهی از نجشا به تخ

باتی مانده سپاهیان شهروراز را نیز برفزید و به آنتان

برادرانا را از میتان بردارنتد (تقتی زاده91 :9611 ،؛

افزود و به جنگ هراکلیتوس فرستتادش ولتی بتدبختی

کولسنیکف)291 :9655 ،ش

بزرگ برای دول
دس

ساسانی ای بود که ای سپاه نیز به

نیروهای برادر هراکلیتوس شکست

ختورد و

نابودی بیشتری اعضای خانوادۀ ستلطنتی ساستانی
که می توانستند بعدها به سلطن

برسند ،بزرگ تتری

شمار زیادی از آنان کشتته شتدند ( ;Ibid: 206-207

آسیشی بتود کته ساستانیان در طتول وکومت

)Theophanes Confessor, 1997: 452ش

متحمل شده بودندش شمار معدود باتیمانتدۀ ختانواده

خود هراکلیوس در شکس

بزرفی کته اتس از آن

ساسانی را نیز اشراف سرکا رتی

ختود

و مداخله جتوی

به نیروهای خسرو در بی النهری و در نزدیک نینتوا

ب عد از تشاد از میان برداشتندش نفوپ و مداخلتۀ نجشتای

وارد آورد ،فویا  3هزار تت از آنتان را از میتان بترد

رتیتت

در امتتور دولتتتی و بتتیاختیتتاری و نتتاتوانی

(شااورشتهشازی 916 :9661 ،و Kaegi, 2003: 911

اادشاهان ای دوره را منابع مختلف تثییتد کتردهانتد

; )169ش ففته شده کهخزانته خسترو کته بته اوتمتال
آخری ثروت باتیم انده دول

(شااورشتتتهشازی291 :9661 ،؛

Nöldeke, 1879:

ساسانی بتود ،اتس از

)387ش هیچ جا بهتر از بحران سیاسی دربتار ساستانی،

هراکلیوس افتاد ( Theophanes

فروااشی تدرت مرکزی امپراتوریروش نمیشودش در

Confessor, 1997: 452-454; Greatrex and Lieu,
)2002: 215ش به نوشته منابع (اب بلخی،)905 :9636 ،

واتع با وجود فراوانیمنابع کتشی و ستکهشتناختی ،بته

ای شکس

به دس

خستترو ستترداران ختتود را فراخوانتتد تتتا از آن هتتا

علتت

آشتتفتگی سیاستتی ایتت دوره در مقایستته بتتا

ساسانی906/

تثثیر جنگهای ایران و بیزانس ( 306تا  326م) در فروااشی دول

دورههای تشل ،تعتداد و تتوالی اادشتاهان و متدعیان

ولی ای سکه ها هم مانند منابع کتشی ،کمک چنتدانی

آنان هنوز به درستتی

دتیتق متدعیان و اوضتاع آن زمتان

اادشاهی و زمان دتیق وکوم

به تعیتی هویت

معلوم نشدهاس ش اژوهشگران جدید ا ز دیربتاز ،هتر

نمی کنند ،غیر از آنکه از هم ااشتی تتدرت سیاستی و

یک فهرستی از اادشاهان ای دوره اراۀه داده انتد کته

اجتماعی ایران ساسانی را به روشنی مینمایانندش

تفاوت هایی با یکتدیگر دارنتد (کولستنیکف:9655 ،
 291تا 226؛ Christensen, 1944: 497-499; Frye,

از مجمو ع اطالعات موجود ایداس

که اس از تشاد

دوم ،اشراف دربار اسر خردسال او ،اردشتیر ستوم را

;1983: 170-172; Schippmann, 1990: 72
Pourshatiati, 2008: 173-174; Daryaee, 2009:
) 34-36ش بتتا نگتتاهی بتته ایت فهرست هتتا ،مشتتخص

نظامی به سردستگی شهروراز ،سردار ساستانی ،او را

می شود که در اژوها های یادشده ،به تدریج تعداد و

نیز اس از یک سال و چند متاه اادشتاهی معتزول و

ترتی

اادشتاهان ایت دوره دتیتق تتر و بته واتعیت

در استخر فتارس بتر سترکار آوردنتد؛ ولتی اشتراف

مقتول کردنتد (شااورشتهشازیSebeos, 291 :9661 ،

نزدیک تر شده است ش در منتابع کتشتی ،فهرست هتای

;.)1999: 87; Nöldeke, 1879: 386

کته

اینکتتته در ایت ت زمتتتان ،وکومت ت

مختلفی از اادشاهان ای دوره اراۀته شتده است

مرکتتتزی در

تفاوت هایی در نام و تتوالی آن هتا ،بته ویتژه اتس از

نهایتناتوانی خود بود که با ومله ای داخلی بهراوتتی

بوران ،دیده متی شتود؛ ولتی در مجمتوع از چهتارده

که شهروراز تنهتا بتا

اادشاه ،ملکه ،مدعی اادشاهی و غاص

اادشاهی نام

سقوط میکر د ،از اینجا ایداس
نیرویی معمولی توان س

بتر اایتخت

چیتره شتود و

برده اند که طی سال های  326تتا  362م ،در تیستفون

اادشاه ساسانی را از میان بردارد ( Nöldeke, 1879:

یا ایاالت ظهور کردندش ای ها عشارت انتد از9 :ش تشتاد،

 )387, n. 2; Tabarī, 1999: 401, n. 989ش شتهروراز

 2ش اردشتتیر 6 ،ش شتتهروراز1 ،ش خستترو5 ،ش خستترو3 ،ش

به یاری دستته ای از ستپاهیان و بتهاوتمتال ومایت

بوران6 ،ش خسرو 6 ،ش فشنست بنتده1 ،ش آپرمیتدخ ،

بیتتتزانس(اب بلختتتی905 :9129 ،؛

هرمزد 91 ،ش فرخزاد خسرو (یعقتوبی 156 :9666 ،تتا

;Confessor, 1997: 45; Sebeos, 1999: 88
 ،)Greatrex and Lieu, 2002: 226-227بتر تخت

 151؛ مسعودی 262 :9666- 9639 ،تا 261؛ Sebeos,

بیا از چهل روز ااشاهی کند

90ش خستترو99 ،ش ختتره زاد خستتروش 92ش ایتتروز96 ،ش

1999:

;85-89; Nöldeke, 1893: 30-33
;)Theophanes Confessor, 1997: 457-459ش

نشس ؛ ولی نتوانس

Theophanes

و فروه های مخالف او را کشتتند ( Nöldeke,1879:

برخی از اینان اس از ستال  362م و هتم زمتان بتا

433;Sebeos, 1999: 89; Pourshariati, 2008:
;)182-183ش

اا دشاهی یزدفرد سوم ،ادعای اادشاهی کردنتد؛ ولتی

اس از او ،نجشا بوران ،یعنی دختر خسرو دوم را بر

مورخان اسالمی طشق سن ساسانی ،بیشتر فرایا به

سر کار آوردند که به نوشتته منتابع ،ستعی در بهشتود
1

ای دارند که تنها از یک اادشاه ،یعنتی کستی کته از

اوضاع داش

نسل اادشاهان ایشی بتوده است  ،بته عنتوان اادشتاه

بعدی نشان داد که نتاموفق بتود و بتهزودی ،ستردار

مشروع نام بشرندش ازای رو ،اوتمال می رود که تعتداد

دیگری او را کنتار فذاشت ش اتس از تتتل بتوران در

مدعیان اادشاهی بیا از ای بوده باشدش با ای همته،

ودود سال  369م و وتی شاید هتم زمتان بتا او ،تتا

تنها از تعدادی از ای مدعیان سکه در دست

است ؛

( )Nöldeke, 1879: 391؛ ولی وتتایع

روی کارآمدن یزدفرد سوم در سال  362م ،بته علت
خودستتتری هتتتای بتتتیا از اتتتیا ستتترداران و
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درباریان ،تفرتتته و تشتتت

فزونتتی فرفت

و متتدعیان

و نواوی جنتوب دریتای مازنتدران از ستلطه دولت

دیگری در ایاالت ایدا شدندش ای نشان متیدهتد کته

ساسانی خارج شده بودند و فرمانروایان آنها اغل ،

اادشاه دس نشانده ساسانی در تیسفون ،نته تنهتا در

لقتت هتتای مخاتتوص بتته ختتود فرفتتته بودنتتد

میان درباریان و ستپاهیان تتدرتی نداشت  ،بلکته در

()Christensen, 1944: 501-502ش

ایاالت نیز متدعیان ستلطن

بتا تتدرت او مخالفت

مایکل مورونی نیز در بررستیهتای ختود ،دربتاره

می کردن دش خود یزدفرد در استخر فارس تتاجفتذاری

تاریخ عربان در اایان دوره ساستانی متینویستد کته

کرد؛ دروالی که اشخاص دیگری هتمزمتان بتا او ،در

نفوپ ساسانیان در میان عرب ها،از طریتق کلنتیهتای

ایاالت دیگر مدعی وکوم

بودندش

نظتتامی و اتحتتاد بتتا تشایتتل یمت و عمتتان و بحتتری
صتتورت متتی فرفتت ؛ ولتتی شکستت

فروپاشی قدرت ایالتی ساسانیان
شواهد دیگری که از نتاموجودبودن اتتتدار اادشتاه
ساسانی در ایاالت خشر متی دهنتد ،فروااشتی تتدرت
مرکزی ساسانی را تثیید و تکمیل متی کننتدش بتا ایت
همه ،افر درباره ازهم فسیختگی و آشفتگی وکوم
مرکزی ساسانی مطالعات جسته و فریختهای صورت
فرفته ،موضوعی که کم تر بدان ارداختته شتده است ،
میزان سلطه ساسانیان بر ایاالت و منتاطق امپراتتوری
اس از ایروزی های هراکلیوس ،بتهعنتوان موضتوعی
خاص و مستقل است ؛ هرچنتد کته در ایت اواختر،
شاهد فرایشی برای اژوها در برخی جنشههای ایت
موضوع هستیمش الشته اژوهشتگران از متدتهتا اتیا
دریافته بودند که سلطه اادشاهانِ اس از خسترو دوم
بر برخی نواوی امپراتوری تضعیف شده یتا از میتان
رفتتته بتتودهاست ش ایتتاالت شتتمال شتترتی امپراتتتوری
ساسانی ،نخستی منتاطقی بودنتد کته ازمیتان رفتت
سلطه ساسانیان بر آن هتا تشتخیص داده شتدش آرتتور
کریستنس ت (  )Arthur Christensenاتتس از شتتر
کوتاهی درباره اوضاع اریشان ایتران اتس از خسترو
دوم ،بتته ستتلطه ستترداران ارتتتا ساستتانی همچتتون
ملتتوک الطوایتتف دوران تتتدیم بتتر ایالتت هتتا اشتتاره
میکندشاو می نویسد که ایا از ومله عربان ،مرزبانان
مرو و مروالرود و سرخس و کوهستان و وتی هرات

ساستتانیان از

بیزانسیان باعث شد که ساسانیان نتوانند از ای راههتا
سلطه خود را بر آن نواوی ادامته دهنتد ( Morony,

)1987: 204ش چندی ایا ،نگارنده در مقالهای نشتان
دادهاس

که مناطق شمال غربی شاهنشاهی ساستانی

نیز اس از شکس

خسترو از هراکلیتوس ،از ستلطه

ساستانیان ختارج شتدند ( Ghodrat-Dizaji, 2011:

 )315-329ش در وقیق

کوس

یا ربع شمال ،نخستی

ناویتته از تلمتترو ساستتانیان بتتود کتته طتتی جنتتگ
ساسانیان  -بیزانسیان ،به سلطه بیزانس درآمد؛ ولی با
ای همه ،اس از خروج نیروهتای بیزانستی همچنتان
خارج از کنترل دول

مرکزی باتی ماندشآغاز شکس

ارتا ساسانی و تسخیر تدریجی مناطق ایران از سال
 326م به بعد ،به معنی کوچک شدن تدریجی تلمرو
ساسانیان و در نتیجه ،محروم شدن آنان از منابع مالی
و نظامی که ایا از ایت  ،از ایت نتواوی بته دست
می آمدش اس از تتل خسرو ،تشاد دوم در ستال  326م
و ضتتم ایمتتانی ایتت منتتاطق تسخیرشتتده ،یعنتتی
ارمنستان بیزانس ،سوریه ،فلسطی و مار را به طتور
رسمی به بیزانس وافذار کرد ( Dignas and Winter,

)2007: 47, 148ش
با ای همه ،وتی نواوی دیگر ایران که از نیروهای
بیزانسی تخلیه شدند ،دوباره به کنترل دول

مرکتزی

ایران درنیامدند()Ghodrat-Dizaji, 2011: 321-325ش

تثثیر جنگهای ایران و بیزانس ( 306تا  326م) در فروااشی دول

منابع کتشی و سکهشناختی همچنی به مناطق دیگری
اشاره می کن ند که از کنترل دول

می شودش عل

ساسانی905/

ایت تفتاوت متی توانتد آن باشتد کته

ساسانی خارج شده

افرادی از خاندان ساسانی یا غیر از آن ،هتم زمتان در

بودندش ای ها مناطقی بودند که از صحنه جنگ به دور

تیسفون یا ایاالت ادعتای اادشتاهی داشتتند و یکتی

خسرو ،به فرمان سرداران

یارای غلشه بتر دیگتران را نداشت ش ایت موضتوع از

و درباریانِ نافرمان درآمده بودند« :اصتحاب اطتراف

مط العه عالۀم ضترابخانه هتای روی ستکه هتا معلتوم

کی از درفاه او (= خسرو دوم) بازفشتند هر یک بته

می شودش چنان که می دانیم ،هر یک از ای عالۀم ،نام

خویا مشتوول شتدند کتی

اختااری یکی از ضرابخانه های ساستانی در ایتاالت

بودند؛ ولی اس از شکس

استوار فردانیدن والی

هیچ کس بر جتان ختویا ایمت نشتود» (ابت بلختی،
)906 :9636ش

عالۀم که مربوط به کدام ایال

به همی سان ،منابع کتشتی در اشتاره بته تضتعیف
سیطره تدرت تشاد دوم در کشور نیتز نوشتته انتد کته
وکوم

امپراتوری را منعکس می کنندش هوی

او را فرمانروایان نواوی کشور به رستمی

برختی از ایت

هستند ،هنوز روشت

نشده اس ؛ ولی به هر روی ،زیادشدن یا کم شدن ای
عالۀم بر سکه ها ،می توانتد نشتان دهنتده افتزایا یتا
کتاها تلمترو تحت

اختیتار صتتاو

ستکه باشتتد؛

نمیشناختند (ثعالشی)136 :9636 ،ش ثعالشی در ادامته،

همچنی نشان دهنده وجود مدعیان اادشاهی در یتک

همی اشاره را درباره محدود شتدن تلمترو اردشتیر

زمانش از اادشاهی تشاد دوم به بعد ،عالۀم ضرابخانه ها

سوم ،جانشی تشتاد ،دارد و متی نویستد کته« :شتکوه

بر سکه ها به تدریج کمتر می شود و بته ویتژه اتس از

کشورداری از هتم

سال دوم ا ادشاهی بوران ،شتاهد کمتتر شتدن بیشتترِ

ااشیده بودش دشمنان به راه افتادند وششش مرزبانان سر از

عالۀم ضرابخانه ها و در نتیجه ،محدودتر شدن تلمرو

فرمان ایچیدنتد» (ثعتالشی)135 :9636 ،ش آنچته منتابع

نفوپ اادشاهان و مدعیان هستیمش ایت نفتوپ در ستال

کتشی درباره کاها تلمرو فرمانروایی اادشاهان اخیر

ستوم اادشتاهی بتوران و اادشتاهی آپرمیتدخ  ،بتته

ساسانی نوشته انتد ،متدارک ستکه شتناختی بتا دتت

کمتری ود خود می رسدش اشتاره منتابع کتشتی ،مرتل

اادشاهی درهم شکسته و سیاس

بیشتری می نمایانندش به عل
کیفی

تقریشاً نامناس

کمشود برخی نمونه هتا و

ادعتتای اادشتتاهی خستترو نتتامی در خراستتان (نشک:

بیشتر ستکه هتا ،هنتوز تتوالی

 ) Nöldeke, 1879: 390, n. 1و بررسی سکه ها ،مرل

اادشاهان و مدت اادشاهی آنان و به ویژه محل همتۀ

اادشاهی چند ت هر یک  2تا  6سال در فاصله بتی

ضرابخانه ها ،بر سکه ها به درستی معلوم نشتده است ؛

سلطن

ولی سکه های موجود نشان می دهند که تنها شتماری

 ،) 1993: 238-239نشان می دهند اادشاهانی که ایا

از اادشاهان و مدعیان پکر ش ده در منتابع کتشتی ،بته

از یزدفرد ،اادشاهی یا ادعای اادشاهی داشتتند ،هتر

ضرب ستکه موفتق شتده انتدش اادشتاهان و متدعیانی

یتتک در فوشتته ای از کشتتور بتته متتدت کوتتتاهی

همچون تشتاد دوم ،اردشتیر ستوم ،خسترو ستوم ،بتوران،

فرمانروایی می کردند و اادشاه تیسفون اختیار چندانی

آپرمیدخ  ،هرمز ششم و خسرو چهتارم ( Göbl, 1971:

در ایاالت نداش ش ستکه هتای ستال یکتم اادشتاهی

54-55, 80-81; Mochiri, 1972: 11-18; Mochiri,
.)1983: 11-16, 209-212; Malek, 1993: 238-239.

بوران نشان می دهد که ایاالت اندکی به نتام او ستکه

با ای همته ،ه رچته جلتوتر بترویم ،تفتاوت میتان

ضرب می کردند و در سکه های سال دوم ،ای عالۀتم

منابع کتشی و یافته های سکه شناختی آشتکار

محدود می شود و در سکه هتای ستال

فهرس

بوراندخ

به چند عالم

و یزدفرد ستوم (نشکش Malek,
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سوم ،تنها نام ( SKسکستان) دیده می شود ( Malek,

که ایت

 )1993: 238که به اوتمال ،فویای آن اس

ملکه در برابر مدعی دیگری (به اوتمال خسرو سوم)
ختود را بته

تیسفون را رهتا کترده و مقتر وکومت

 3ش هرمز ششم :ماد ،خراستان ،خوزستتان ،فتارس،
میشان ،آسورستان؛
 6ش خسرو چهارم :طشرستان ،خوزستان ،ماد ،میشان،
فارس ،آسورستانش

سیستان انتقال داده اس ش تنهتا ستالِ یتکک ستکه هتای

منابع کتشی می نویسند که در آغاز اادشاهی یزدفرد،

و تنهتتا بتتا عالۀتتم

او

شتتناخته شتتده اس ت

آپرمیتتدخ

ضرابخانه هتای  WYHCو Malek, 1993:238-( SY

 )239که به روشنی واکی از آن اس
دو ایال

آپربایجان و ایاالت شرق کشور و آشتور ستلطن
را به رستمی

نشتناختند( Nöldeke, 1879: 397, n.

که وی تنها بر

)5ش مطالعات سکهشتناختی نیتز نشتان متیدهتد کته

فرمانروایی (اسمی) داشته اس ش هم زمان با

ایتتاالتی هم چتتون عتتراق و آپربایجتتان از ستتالهتتای

یا کمی اس از او ،هرمز ششتم و خسترو

یزدفرد ( 362م) ،ضرب سکه به نام

آپرمیدخ

نخستی سلطن

چهارم در یک زمان در نواوی مختلف کشور ادعتای

او را متوتف کردند و تنها ایاالت شترتی کته وی در

آن ها تا چند سال اتس از

سال  366م ،در عق نشینی ختود در برابتر ومتالت

اادشاهی کردند و وکوم

اادشاه ی یزدفرد سوم ( 366م) ادامه داش

( Malek,

)1993:238-239
ای موضوع نش ود تدرت مقتدر مرکزی و اراکندفی
تتتدرتهتتای محلتتی را در سراستتر امپراتورینشتتان
میدهدش تدرت هایی که وتی تتادر نشودنتد وکومت
اسمی خود را در ناویته ادعتا شتده ختود بته متدت
کوتاهی وفظ کنندش با توجته بته آنچته پکتر شتد و
همچنی نظر به عالۀم ضرابخانه های ایال هتایی کته
معلوم شده اس

( ،)Schindel, forthcomingمی توان

ودود تقریشی تلمرو فرمانرواییِ اادشاهان ساسانی را
از تشاد دوم تا یزدفرد سوم ،بدی سان تعیی کرد:
 9شتشتتاد دوم :متتاد ،خراستتان ،فتتارس ،آپربایجتتان،
خوزستان ،کرمان ،فرفان ،میشان ،آسورستان؛
 2شاردشیر سوم :متاد ،طشرستتان ،خراستان ،فتارس،
آپربایجان ،خوزستان ،کرمان ،فرفان ،کرمان ،میشان،
آسورستان؛

بته نتام او

عربان در آنها اردو میزد ،به طور موتت

سکه ضرب می کردند و بقیه ایال ها هم تنها بهطتور
نامنظم ،به نام او ستکه متیزدنتد (Daryaee, 2006-

) 2007: 22-23ش به ای ترتی  ،می توان فف

که وتی

افتتر اعتتراب مستتلمان در آن زمتتان بتته ایتتران وملتته
نمی کردند ،بعید به نظر می رسد که یزدفرد یا هر یک
از مدعیان یا رتیشان دیگر توانایی آن را داشتند که در
مدت کوتاهی ،اتحاد ایران را دوباره برترار کنندش
نتیجه
تحلیل اطالعات منابع کتشی و منابع ستکه شتناختی
درخاتتوص سیستتتم نظتتامی و اداری ایتتران بتتی
سال های  326تا  366م و مقایسۀ آن ها با یکدیگر که
بخشی از آن در ای مقاله انجام شد و همچنی دت
در روند رویدادها ،نشان می دهد که دولت

ساستانی

ایا از ورود اعراب مسلمان ،بر اثر جنگ با بیتزانس

 6شخسرو سوم :ماد ،خراسان ،فارس ،آسورستان؛

و شکس

 1ش بوران :طشرستتان ،خراستان ،فتارس ،خوزستتان،

تعریفی از «دول » که از نظر همگان اذیرفتنی باشد،

فرفان ،کرمان ،ماد ،میشان ،سیستان ،آسورستان؛
5شآپ رمیدخ  :فارس ،آسورستانش

از آن از درون در وال فروااشی بودش اراۀۀ

چندان ساده نیس ؛ ولی می تتوان ففت

کته در ایت

دوره ،با دولتی متمرکز و مستحکم با تشکیالتی ثاب

ساسانی906/

تثثیر جنگهای ایران و بیزانس ( 306تا  326م) در فروااشی دول

و با دوام ،آنچنان که در دورۀ خسرو یکتم و خسترو

مانند فذشته ،به کارهای عادی خو د بپردازنتدش بترای

دوم متتی بینتتیم ،روبتته رو نیستتتیمش لشکرکشتتی هتتای

نمونه ،عجی

که همۀ فکل نوشته های ساستانی

امپراتوری بیزانس بته ایتران و شکست هتای ارتتا

که از تخ

ساسانی ،بر ساختار دول

ساسانی که طی ستال هتای

جنتگ ،نتاتوان و شتکننده شتتده بتود ،تتثثیر مختترب
اساسی فذاش ش ای نتیجه ای اس
اوضاع اس از آن به دس

که از رویدادها و

می آیدش اادشاه ساسانی در

آشوب داخلی کشته شده و خزانۀ مرکزی نیز تقریشتاً
خالی شده بود و افر در ای میان مشلوی بتاتی مانتده
بود ،بی فمان می بایس

در ادامۀ آن آشوب ها اایمتال

نیس

ستلیمان ،محتل بتزرگ تتری ارستشتگاه

ایرانِ ساسانی ،به دس

آمده اند ،مربوط می شوند بته

ستتال هتتای بتتی  321تتتا  326م و نتته بعتتد از آن
( )Gyselen, 2008: 15; Naumann, 1977: 67ش
که در ای وضتع ،نمتی تتوان از نظتم

روش اس

اجتماعی سخ فف ؛ همچنان که از نظتم سیاستی و
تانونی هم نمی توان هیچ فواهی به دس
خاتتوص ،جالت

است

دادش در ای

کتته بتتدانیم آنچتته در نامتته

و ت اراج شده باشدش سپاهیان ساستانی بته طتور عمتده

تنسردربارۀ برهم خوردن نظم اجتمتاعی ایتران آمتده،

نابود شده بودند و افر معدودی از آن ها مانده بودند،

(نامته تنستر:9651 ،

به اوتمال یا در آشوب های بعدی از میان رفتند یا به
استخدام اادشتاهان و غاصتشان و متدعیان رتیت
ایاالت درآمدندش5بدی ترتیت  ،وکومت

بسیار با ای دوره مطتابق است
) 56ش به هتر روی ،دتت

در رونتد رویتدادها نشتان

در

نمی دهتد کته رونتدی بته ستوی تترمیم ستاختارهایِ

مرکتزی از

ازمیان رفتۀ دولتتی وجتود داشتته و شتواهد موجتود

میان رفته بود و فرمانروایان متعددک هتم روزفتارِ ایت

بیشتر نشانگر آن اس

دوره ،استتتقاللی نداشتتتند و بتترای دفتتاع از ختتود در

می شده اس ش در ای وضع ،ارتا بیزانس به راوتتی

برابر رتیشان و وتی فروه های مخالف در دربار خود،

سراسر ایتران را تستخیر کنتد و آن را در

توان و تابلیتی نداشتندش طشیعی اس

می توانس

که اوضاع رفته رفته وختیم تتر

که هتیچ یتک از

اختیار خود وفظ کند؛ ولتی آن فونته کته رویتدادها

آنان در موتعیتی نشودند که بتر سراستر کشتور نفتوپ

نشان می دهند ،بیزانستیان ایت سیاست

را در اتیا

وقوتی و نظامی داشته باشند و بتر اجترای تتانون و

نگرفتند و ایتران را تترک کردنتدش علت

اتختاپ ایت

سیاس

نظم نظارت کنندش
مهم تر از همه ،ارتا کافی و سازمان یافته و ثتابتی
دیده نمی شود که در فرمان یک وکومت
استوار بوده و در داخل ،عامل تداوم دولت

متمرکتز و

را در ستال هتای بعتد ،شتاید بتتوان نگرانتی

جدید بیزانس از تهدید مرزهای جنوبی خود توست
اعراب دانس ش

و وفتظ

نظم و تانون باشد و در مرزها ،از کشور دفتاع کنتدش

پی نیشت

مدعیان بی دوام ای دوره که خزانه های خالی به ارث

9ش مهم تری بررسی جدید در ای خاوص ،کتاب

می بردند  ،در وضعی نشودند که بتوانند مالیاتی بگیرند

اروانه اورشریعتی (  ) Pourshariati, 2008اس

که با

و سرمایه ای انشاشته کنند تا چنتی ارتشتی را دوبتاره

شر رواب اارتیان و اارسیان ،کوشیده اس

تشکیل دهنتدش نظتم سیاستی و تتانونی و اتتاتادی،
شرط الزم برای فردش دستگاه اداری اس

و بعید به

نظر می رسد که کارمنتدان ایت دوره توانستته باشتند

و زوال دول
فروه نسش

ساسانی را به رتاب

آشفتگی

و اختالف ای دو

دهدش مولف در ایت بررستی ،ارتوهتای

تازه ای بر ای موضوع افکنده اس ؛ ولی با تثکیتد بتر

/906اژوهاهای تاریخی ،سال انجاه ودوم ،دوره جدید ،سال هشتم ،شماره چهارم (ایاای ،)62زمستان 9615

ای ع امل درونی ،نقدهای بسیاری را سش

شده اس

که هر یک از آن ها به نوبه خود ،روشنی های تازهای
به ای

مس له افکنده اند :نکGyselen, 2009: 173- :

178; Daryaee, 2010: 239-254.

2ش خاندان های بزرگ دوره ساسانی ،اهل الشیوتتات،
ملوک الطوایف ،ایا از اصالوات خسرو یکتم ،تنهتا
ب خشی از درآمدهای واصل از تلمرو خود را به عنوان
مرکزی ارداخ

مالیات به دول

می کردندش روستای

ای خاندان ها همچنی تنها در مواتع ،لزوم ستپاهیان
ختتود را بتته دربتتار متتی آوردنتتدش اصتتالوات خستترو
مالیات فیری از اتشاع کشتور را بته طتور مستتقیم ،در
اختیار دول

بتا ایت درآمتدهای

تترار داد و دولت

درخور توجه و منظم ،ارتشی داۀمی ایجتاد کترد کته
جانشی سپاهیان موتتی و نامطم

ف ودال ها شد .بته

جای ف ودال ها تشایل مختلف ،مرالً از میتان دیلمیتان،
در ارتا استخدام شدندش الشته اصتالوات خسترو از
جمله به ای عل
آسی

تقسیم کردش
 5ش سرکشی غاصشان و مدعیان و توفیق آن ها ،همته
عمری کوتاه داشتهانتد؛ ولتی ستکه هتای بازمانتده از
برخی از آنان و اشاره های منتابع استالمی بته شتمار
دیگری از ایشان ،نشان می دهد که سرکشی و ادعتای
اادشاهی ،به رسمی رایج در ایران آن روز بدل شتده
بود که وتی اس از روی کار آمدن یزدفترد و وتتی
اس از آن ،به طور تقریشی با همان الگو ادامته یافت ش
در ای زمینه نکBosworth, 1973: 7-37 :ش
کتابنامه
الف .کتاب های فارسی
ش اب بلخی ،)9636( ،فارسنامه ،به کوشا فای لیسترانج
و رینولد آل نیکولسون ،تهران :دنیای کتابش

ممک شد که نجشا در شورش مزدکیتان

ش ایناسترانتسیف ،کانستانتی  ،)9616( ،تحقیقاتی دربارۀ

دیتده و ضتعیف شتده بودنتدش دربتاره اصتالوات

ساسانیان ،ترجمۀ کاظم کاظمزاده ،تهران :بنگاه

خسرو به ویژه نشک Rubin, 1995: 227-296 :ش
 6ش بتترای کوششتتی در شتتناخ

هویتت

ترجمه و نشر کتابش
افتتراد و

فروه هایی که در دوره آشفتگی ،در ووادث سیاستی
دخالت

معاف کرده ،بلکه موجودی خزانه را نیز میتان آن هتا

داشتتتند نشکش Pourshariati, 2008: 219-
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اس

که بدانیم دو اتهام مهمی کته نجشتا

به خسرو زدن د آن بود که مالیات زیادی فرد آورده و
ثروت بسیاری اندوخته اس

(شااورشهشازی:9661 ،

ش تقیزاده ،سیدوس  ،)9611( ،از ارویز تا چنگیز ،تهران:
فروغیش
ش ثعالشی ،ابومناور ،)9636( ،تاریخ ثعالشی ،ترجمه محمد
فضاۀلی ،ج ،9تهران :نقرهش
ش شااور شهشازی ،علیرضا ،)9661( ،تاریخ ساسانیان،
تهران :مرکز نشر دانشگاهیش

) 203ش ای مالیات ها بی شک از زمی هایی بود که بته

ش کولسنیکف ،اش یش ،)9655( ،ایران در آستانه یورش

ای نجشا تعلق داش ش خسرو در ای اتتدامات ختود

تازیان ،ترجمه محمد رفیق یحیایی ،تهران :آفاهش

همان کتاری را کترده بتود کته متی بایست

بتر اایته

اصالوات انوشیروان انجام دهدش
 1ش ای روای

می تواند انعکاس ای اتدام او باشتد

که نه تنهتا از اشتراف و درباریتان فترفت ختراج را

ش مسعودی ،ابوالحس علی ب وسی ،)9666-9639( ،
مروجالذه  ،به کوشا باربیه دو مینارد ،ااریس:
موسسه آسیاییش
ش نامه تنسر ،)9651( ،به کوشا مجتشی مینوی و
محمداسماعیل رضوانی ،تهران :خوارزمیش

901/ساسانی
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