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مقدمة مترجم

ایرانِ ساسانی بیش از چهارصد سال پاسداری از خاک ایران را بر عهده داشت، و در  ارتش 
بودند در پس مرزهای  این کشور چنبره زده  پیرامون  انبوه دشمنانی را که  این دوران  سراسر 
ایران ناکام گذارد؛ توفیقی عظیم که در تاریخ کم نظیر و در تاریخ ایران بی نظیر است. اهمیت 
این ارتش میراث دار و دنباله رو ارتش  یاد آوریم  به  این دستاورد آن گاه بیشتر خواهد شد که 
ایران اشکانی بود که بیرون راندن یونانیان، و قریب پنج سده دفاع دلیرانه از ایران را در کارنامۀ 
از  فراتر  رساند،  قابلیت هایی  چنین  به  را  نظامی  سازمان  این  آنچه  اما  داشت.  خود  درخشان 
میهن دوستی،  مانند  انگیزه بخشی  عوامل  میان،  این  در  است.  بوده  رزم شیوه ها  و  جنگ افزارها 
خودشناسی، دالوری، و تعهد به باورداشت های دینی بی گمان نقش بسزایی داشته اند. همچنین 
شیوه های جنگی این ارتش، که مبتنی بر تحرک سریع و جنگ از راه دور بود، این امکان را میسر 
می ساخت که ایران با جمعیتی کمتر با امپراتوری بسیار پرجمعیتی مانند روم وارد نبرد شود، و 
پیروز میدان باشد. اثری که در ادامه ترجمۀ آن تقدیم خوانندگان می شود، بر آن است که برخی 

جنبه های فنی این ارتش را معرفی کند.
آثار  که  است  نظامی  تاریخ  کارشناس  ایران ساسانی،  ارتش  کتاب  نویسندۀ  نیکول،  دیوید 
موضوعات  وی  نوشته های  است.  درآورده  تحریر  رشتۀ  به  زمینه  این  در  را  گوناگونی  بسیار 
بیستم،  نبردهای سدۀ  در  ارتش های عرب  بررسی جنگنده های  از جمله  متنوعی  بسیار  نظامی 
نظامی روم و  آتیال، تشکیالت  ارتش های اسالمی، لشکرکشی های  تا پژوهش دربارۀ نخستین 
بیزانس و سلوکی، و جنگجویان صلیبی را شامل می شود. طبعًا چنین آثاری بیشتر جنبه های فنی 
ابعاد غیرفنی، فرهنگی و ملی چنین  ارتش ها را در بر می گیرد، و بی گمان هیچ کس نمی تواند 
طیف گسترده ای از ملل را بشناسد، و شاید از همین رو باشد که معدود اظهارنظرهای نویسنده 
دربارۀ وضعیت اجتماعی ایران با لغزش هایی همراه است. از جمله این که به گفتۀ ایشان، در ایران 
روزگار ساسانی جامعه به دو طبقۀ آریایی فرادست، و غیرآریایی فرودست تقسیم شده بود، حال 
آن که گمان نمی رود که در این دوران متأخر چنین تمایز نژادی آشکاری در ایران وجود داشته 
است، و حتی در روزگار هخامنشی نیز چنین وضعیتی حاکم نبوده است، و بهترین گواه آن نقش 
پاسداران ایالمی در کاخ های تخت جمشید است، که نگهبانی از شهریاران پارسی را بر عهده 
داشته اند. همچنین نویسنده در وامدار نشان دادن ارتش ایران ساسانی به ارتش های بیابانگردان 

آسیای میانه نیز اندکی اغراق کرده است.



با این حال، کتاب در حجم اندک خود اطالعات بس ارزنده  ای فراهم آورده است، و نویسنده 
از موضوعاتی مانند استفاده از رکاب و تعداد تیرهای کمانداران، تا تأثیرگذاری ارتش و سنن 
رزمی ایران بر ارتش های اسالمی و اروپایی سخن گفته، و بارها به برتری های رزمی و فنی ایران 

بر ارتش های رومِ بیزانس اعتراف کرده است.
در پایان الزم می دانم از انتشارات ققنوس به سبب چاپ این اثر، و نیز از ویراستار محترم به 

سبب دقتشان در برطرف کردن کاستی های آن تشکر کنم.
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حملۀ ارتش روم به تیسفون، پایتخت اشکانیان. 199 م  
217 م  صلح میان اشکانیان و رومیان.

شورش اردشیر، نخستین شاهنشاه ساسانی. 220 م  
شکست و مرگ آخرین شاهنشاه اشکانی؛ اردشیر اول خود را شاهنشاه ایران می نامد. 226 م  

اردشیر با رومیان صلح می کند و ساسانیان ارمنستان را به ایران ملحق می کنند. 232 م  
ساسانیان به سوریه می تازند. 241 م  

ساسانیان والرین امپراتور روم را به اسیری می برند. 260 م  
تازیانِ پالمیر شاپور اول را شکست می دهند. 263 م  

رومیان تیسفون، پایتخت ساسانیان، را می گیرند و سپس عقب می نشینند. 283 م  
تیرداد ارمنستان را تصرف می کند. 286 م  

رومیان نرسه را شکست می دهند و ساسانیان استان های باختر دجله را ترک می کنند. 297 م  
شاپور دوم نصیبین را محاصره می کند. 338 م  

شاپور دوم به سرزمین های رومی میان رودان می تازد. 348 م  
رومیان به ایران حمله می کنند و شکست می خورند و ساسانیان استان های باختری و نصیبین را  363 م  

بازپس می گیرند.
376 م  صلح میان رومیان و ساسانیان.

شورای سلوکیه؛ آالریک و گوت ها شهر رم را تصرف می کنند. 410 م  
421 م  صلح میان ساسانیان و رومیان.

نخستین حملۀ هپتالیان )هون های سفید( به شاهنشاهی ساسانی. 425 م  
اقوام واندال رم را غارت می کنند. 455 م  

شکست پیروز ]ساسانی[ از هپتالیان. 483 م  
نبردهای ساسانیان با خزرها. 488 م  

پایان حملۀ هپتالیان. 513 م  
نبرد میان ساسانیان و بیزانسی ها. 524 م  

امپراتور بیزانس مکتب آتن را تعطیل می کند؛ دانشمندان یونانی به شاهنشاهی ساسانی می گریزند. 529 م  

خاندان ساسانی و شرح کوتاهی از رویدادهای مهم تاریخی
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بیزانسی ها ساسانیان را در کالینیکوم شکست می دهند. 531 م  
صلح میان ساسانیان و بیزانسی ها. 533 م  

ساسانیان به سوریه می تازند و انطاکیه را تاراج می کنند. 540 م  
دومین صلح میان ایران و بیزانسی ها. 562 م  

)تاریخ تقریبی( ساسانیان بر یمن چیره می شوند. 570 م  
شورش بهرام چوبین. 590 م  

نبرد میان ساسانیان و بیزانسی ها. 603 م  
ساسانیان سوریه را فتح می کنند، بر بیت المقدس چیره می شوند و »صلیب راستین« را به چنگ  614 م  

می آورند. 
ساسانیان بیشتر قلمرو بیزانس در آناتولی را اشغال می کنند. 617 م  

امپراتور بیزانس ساسانیان را شکست می دهد و فتح خاورمیانه را آغاز می کند. پیامبر اسالم )ص(  622 م  
نخستین جامعۀ مسلمان را در مدینه تشکیل می دهد.

بیزانسی ها به ایران حمله می کنند. 627 م  
آغاز جنگ داخلی در ایران. 628 م  
رحلت پیامبر اسالم )ص(. 632 م  

اعراب مسلمان دمشق را از بیزانسی ها می گیرند. 635 م  
اعراب مسلمان بیزانسی ها را در نبرد یرموک در سوریه، و ایرانیان را در نبرد قادسیه در عراق  636 م  

]امروزی[ شکست می دهند.
اعراب مسلمان تیسفون، پایتخت ساسانیان، را تصرف می کنند. 637 م  

اعراب مسلمان ارتش ساسانی را در نهاوند شکست می دهند و ایران را فتح می کنند. 642 م  
این  حیات  پایان  و  سوم،  یزدگرد  ساسانی،  به رسمیت شناخته شدۀ  شاهنشاه  آخرین  مرگ  651 م  

شاهنشاهی. 
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ارتش ایران ساسانی

مقدمه
حکومت ساسانی واپسین شاهنشاهی ایرانی بود و سده های متمادی در حکم رقیبی برای 
ـ رومی به شمار می رفت. حکومت ساسانی همچنین آخرین شاهنشاهی ]ملی[  تمدن یونانی 
ایرانی بود، پیش از آن که اسالم ویژگی های تمدن ایرانی را به تمامی متحول کند. ساسانیان 
از جهات بسیار در تمدن جدید ایراِن سده های میانه تأثیرگذار بودند، اما خودشناسی این 
شاهنشاهی عمیقاً ریشه در ایران باستان داشت و ساسانیان خود را وارث راستین شاهنشاهی 

هخامنشی می دانستند که اسکندر مقدونی چندصد سال پیش آن را سرنگون ساخته بود. 
ایران  با هندوستان هندوکیش مشترکات بیشتری داشت تا  ایران ساسانی از جهاتی 
اسالمی. مردم به طبقاتی تقسیم می شدند و بزرگان جنگاور ایرانی، که آن ها را از تبار 
»آریایی« می پنداشتند، بر دیگرانی که خاستگاه فروتری داشتند فرمان می راندند. قلمرو 
آیین  سرزمین  و  ایرانیان  میهن  که  می پنداشتند،  »ایرانشهر«  همان  را  ساسانی  شاهنشاه 
از  انبوهی  و  ساسانی،  شاهنشاهی  مرزهای  از  بیرون  ایرانیان  از  بسیاری  بود.  زردشت 
غیرایرانیان نیز درون این قلمرو می زیستند؛ گرایشی نژادی که ریشه های ژرفی داشت 
ایرانیان  یافت.  نیز دوام  برابر روح مساوات طلب اسالمی  اندازه ای حتی در  تا  و بعدها 
ساسانی نیز مانند هماوردان رومی خود در چنبرۀ نگاهی باستانی به جهان قرار داشتند. 
که  بودند  باور  این  بر  نیز  ایرانیان  و  تمدن اند  بدیهی  صاحبان  که  می پنداشتند  رومیان 

شاهنشاهشان برتری خداداده ای بر همۀ شاهان دیگر دارد.
در این میان، جهان واقعی به سرعت تغییر می کرد و هر دو شاهنشاهی با تهدیدات 
بالقوه مرگبار بیابانگردان ترک و مغول آسیای میانه رو در رو شدند. شاهنشاهان ساسانی 
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به  اقدام  پی  در  اغلب  و  شناختند  رومی  امپراتوران  از  بیش  با وضوحی  را  تهدید  این 
کوشش هایی همیارانه در برابر دشمِن مشترک بودند. با این حال، خصومت شدید اشراف 
اقدام  از هر گونه  با رومیان، شاهنشاه ساسانی را  به ویژه روحانیان زردشتی  جنگاور و 

مشترک با روم بازمی داشت. 
با وجود گرایش گسترده به مسیحیت در سدۀ پایانی این شاهنشاهی، آیین زردشت 
ناممکن  را  ایران ساسانی  استواری داشتند که مسیحی شدن  و موبدان آن چنان جایگاه 
می ساختند. بنابراین، تهدید تازه ای از سویی سر برکشید که انتظار آن نمی رفت. این تهدید 
تازه حملۀ تازیان مسلمانی بود که تنها ظرف پانزده سال طومار نیرومندترین شاهنشاهی 

غرب آسیا را در هم پیچیدند. 

ویژگی های شاهنشاهی ساسانی
گرچه ساسانیان شاهنشاهی هخامنشی را الگوی خود قرار داده بودند، گسترۀ فرمانروایی 
آن ها با گسترۀ فرمانروایی هخامنشی ها تفاوت های بسیار داشت. شاهنشاهی ساسانی نیز 
همانند رومیان تا حد بسیاری بر کار بردگان اتکا داشت،1 اما در همان زمان بازرگانان 
ساسانی تا سرزمین های دوردست در رفت و آمد بودند و به تدریج رومیان را از مسیرهای 
بازرگانی پرسود اقیانوس هند بیرون راندند. همچنین در همین روزگار بود که تولید فلز 
افزایش یافت، به نحوی که ایران به عنوان »زرادخانۀ آسیا« آوازه ای یافت که تا اندازه ای 
سزاوار آن نمی بود. در حقیقت مراکز معدن کاوی ساسانیان در کناره های این شاهنشاهی، 
یعنی در ارمنستان، قفقاز، و از همه مهم تر در فرارودان )ماوراء النهر( قرار داشت. غنای 
پیدایش  به  ساسانی  شاهنشاهی  کناره های خاوری  در  پامیر  کوه های  معادن  شگفت آور 
افسانه ای در میان تاجیک های ایرانی زبان انجامید که حتی امروزه نیز نقل می شود. گفته 
و  پامیر سکندری خورد  را می آفرید، روی کوه های  می شد هنگامی که خداوند جهان 

محتویات کوزۀ وی، که حاوی معادن بود، در سرتاسر این ناحیه پخش گردید. 
فراوان،  منزلت  و  قدرت  با  فردی  شاهنشاه،  تختگاه  ساسانی  شاهنشاهی  دل  در 
ایران بیرون رانده بود، باور  قرار داشت. دودمان اشکانی، که جانشینان اسکندر را از 

1. گرچه برده داری در ایران ساسانی نیز وجود داشت، اما با روم، که در آن شمار برده های برخی ثروتمندان تا بیست 
ـ م.  هزار تن می رسید، تفاوت بسیار داشت، و در حقیقت موقعیت اقلیمی ایران مناسب برده داری گسترده نبود. ـ
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به الوهیت پادشاه را از یونانیان گرفته بود. این باور زمانی که به آیین های کهن ایرانی 
در  او  بندگان  و  بزرگ،  خدای  اورمزد،  میان  میانجی  چونان  را  فرمانروا  شد،  افزوده 
میانۀ آسمان و زمین قرار داد. پیرامون شاهنشاه خاندان وی قرار داشتند که وفادارِی 
دودمانی و ستایش نیاکان آنان را متحد نگاه می داشت. هیچ کتابی  از ساسانیان دربارۀ 
پیش نمونه ای  اساس  بر  نیز  آن  که  تاج،  کتاب  مگر  است،  نمانده  بر جای  کشورداری 
ساسانی نگاشته شده است. این کتاب بر شکوه شاهنشاه منصوب یزدان و سرسپردگی 
دادورزی، بخشش و دلسوزی  به  نیز  اندکی  بسیار  دارد، و در موارد  تأ کید  اتباع وی 
اشاره دارد. این اندیشه های انتزاعی بعدها مالزم »شاهنشاهی آرمانی« در میان ایرانیان 

مسلمان و تازیان گردید.  
گرچه فروپاشی شاهنشاهی ساسانی ناگهانی و نامنتظره بود، میراث آنان در ایران 
همچنان بااهمیت بر جای ماند، هرچند همواره سودمند نبود. در سدۀ هفتم ایرانیان در 
نبردی حماسی مغلوب بیزانسی ها شدند. از دیدگاهی مدیترانه ای، این ستیزه نشان دهندۀ 
»پایان دوران باستان« بود. در مورد ایران، این نبردها راه تازیان مسلمان را برای تدارک 

نخستین حملۀ موفقیت آمیز از جانب غرب، پس از اسکندر مقدونی، هموار ساخت. 
نکتۀ متناقض این جاست که شکست ساسانیان از مسلمانان احتماالً به چیزی انجامید که 
آن را »عصر زرین ایران« می نامند. همچنین، برای نخستین بار در طول تاریخ، خاور و باختر 
به راستی متحد شدند. برخی جنبه های تمدن ساسانی در سمیرچی، واقع در جنوب  ایران 
دریاچۀ بالخاش، تا سدۀ دوازدهم میالدی پایدار ماند. در روزگار تمدن درخشان اسالم اولیه، 
سرزمین های خالفت، آن گونه که در افسانه های »هزار و یک شب« آمده است، سخت وامدار 
سلف ساسانی خود بود. این امر به ویژه در مورد امور نظامی صدق می کرد. تصور می شود 
که نخستین کتاب عربی دربارۀ شیوه های رزمی و سازمان ارتش ترجمه ای از اثری فارسی 
] پهلوی[ بوده باشد که در سدۀ سوم میالدی برای اردشیر بابکان نوشته شده بود و اکنون از 

میان رفته است. 

پیش زمینة اشکانی
پارت ها، که سلوکیاِن جانشین اسکندر را سرنگون ساختند، چادرنشینان سرزمینی بودند 
که امروزه ترکمنستان نام دارد. آن ها گرچه ایرانی زبان بودند، ایرانیان باختری ] پارس ها 
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تصویر 1: نقش کنده کاری شدۀ چند جنگجو و یک شکارگر از لوح برنزی یک کمربند. )آ و پ( همراه با 
ـ پارتی از سده های دوم و اول ق.م. انتهای برنزی یک کمربند )ب( از قُرغان تپه )در تاجیکستان(؛ سغدی 

)آ( باالی تصویر دو سوار زره پوش، یکی با نیزه ای سنگین و دیگری با کمانی ترکیبی، به دشمنانی 
حمله می کنند که به نظر می رسد یکی از آنان در حال برخاستن از روی اسب بر خاک افتادۀ خود است. 
پیکانی به گردن این اسب خورده است. بیشتر جنگ افزارها و زره های این جنگجویان همانند هم است، 
آن ها  تجهیزات  داده است. چشمگیرترین ویژگی  از دست  را  آنان کالهخود خود  از  یکی  این که  جز 
زره هایی با تیغه های عمودی و همپوشان، گریبان های بسیار بلند، و کالهخودهایی است که پیرامون و 
پشت گردن را می پوشاند، همراه با نیزه هایی بسیار بزرگ و شمشیرهای بلند، راست و دودم، و کمان های 
ترکیبی زاویه دار، و این حقیقت که هر دو کماندار ترکش ها و کماندان های خود را زیر پهلوی راست 
خود حمل می کنند. بجز روش احتمااًل کهن حمل تجهیزات کمان، بیشتر این تجهیزات در سراسر دوران 
بعدی ساسانی و نیز دورۀ اسالمی دوام آوردند. )ب( نقشی بسیار ساده تر از دو جنگجوی پیاده که با نیزه 
می جنگند. این تصویر برگرفته از انتهای برنزی و تزیینی یک کمربند است. تنها تفاوت مهم، بجز پرهای 
روی این کالهخودها، این است که به نظر می رسد آن ها روی بخش باالیی زره های خود نیمتنه هایی به 
تن کرده اند. )پ( نمایش گیرا اما انتزاعِی کماندار سواری که جزو گروهی است که گله ای از قوچ های 
وحشی، گورخر و غیره را دنبال می کنند. همانند دیگر سواران او نیز بدون رکاب می تازد و، در عین حال، 
لگام اسب در هر دو سوی خود میله هایی دارد. جالب است که کماندان جنگجویان، خواه سوار یا پیاده، 
از نوعی است که کمانی به زه را نگاه می دارد، اما کماندان این شکارچی از نوع باریک تری است تا 
سالحی زه گشوده را حمل کند. این امر شاید نشان دهندۀ این باشد که برای سربازان مهم بود که سالح 
خود را در حالتی آماده برای کاربرد فوری حمل کنند، اما برای شکارچیان چنین چیزی الزامی نبود. از 
سوی دیگر، کماندان در سده های بعدی، و حتی از مکانی به مکان دیگر، به روش های متفاوتی به کار 
بهتر حفظ می کنند،  به زه نگاهداری می شوند، قدرت خود را  می رفت. کمان های ترکیبی هنگامی که 
حال آن که بهتر است کمان های چوبی ساده زه گشوده نگهداری شوند )محل نامعلوم(. )ت( بازآفرینی 

جنگجویی پارتی بر اساس قالب های تزیینی کمربند از ُقرغان تپه.  

آ

ب

پ
ت
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نپذیرفتند.  هخامنشی  شاهنشاهی  راستین  جانشینان  مقام  در  را  آن ها  هرگز  مادها[  و 
رزم شیوه های سواران کمان کش اشکانی، از جمله روش پرآوازۀ »کمانداران پارتی«، بیشتر 
در آسیای میانه معمول بود تا دیگر نواحی ایران که در آن ها کمانداری همواره موضوعی 
مربوط به پیاده نظام بود. پارت ها پس از در هم شکستن سلوکیان کوشیدند تا پیاده نظام 
سبک و سنگین سلوکی را به خدمت گیرند، اما این سربازان قابل اعتماد نبودند، و از 
روش های  حال  همین  در  و  آوردند  روی  ایرانی  سنتی  سواره نظام  به  پارت ها  رو  این 
با  نبرد معموالً  افزودند. در رزم شیوۀ اصلی پارت ها  نیز بدان  کمانداران سوارۀ خود را 
آغاز  برداشتن سواران سبک سالح دشمن  میان  از  برای  حملۀ سواره نظام سنگین اسلحه 

می شد، سپس کمانداران پارتی پیاده نظام ازهم پاشیدۀ دشمن را تیرباران می کردند.
در این رزم شیوه از پیکان های بی شماری استفاده می شد و در این جا بود که پارت ها 
از شترها برای مهمات رسانی به کمانداران خود در طول نبرد بهره می بردند. تیراندازی با 
کمان بر پشت اسب همچنین نیازمند ورزیدگی بسیار در سوارکاری بود، و این ورزیدگی 
نیز معموالً در میان چادرنشینان یافت می شود. کمان های ترکیبی1 کاماًل توسعه یافته سالحی 
تا فاصلۀ 250 متری سخت  نفوذ می کرد و  تا فاصلۀ صدمتری بسیار  هراس آور بود که 
در  که  زمانی  به ویژه  می کردند،  استفاده  نیز  پرشمار  پیاده نظام  از  پارت ها  بود.  عذاب آور 
نواحی کوهستانی می جنگیدند، اما تنها بخش کوچکی از سپاهیان آن ها مستقیماً تحت فرمان 
شاهنشاه بود. همچنین به نظر می رسد که احتماالً تقسیم بندی چهاربخشی کشور، آن گونه که 

ساسانیان اعمال می کردند، ریشه در روزگار اشکانیان داشته است. 
استفاده از سواران زره پوش شاید برای نخستین بار در عصر آهن متقدم در خوارزم، 
در جنوب دریاچه ای به همین نام، آغاز شده باشد، و این سرزمین در روزگار اشکانی در 
حکم برخوردگاه سنن زره داری اروپا، آسیای باختری و چین بود. زره در برابر تیرهای 
کمان محافظ چندان مفیدی نبود،2 و در آن زمان زره های پولکدار را برای محافظت مردان 
و اسب ها ترجیح می دادند. تا سدۀ سوم میالدی، یعنی زمانی که اشکانیان سرنگون شدند 
و ساسانیان به قدرت رسیدند، زره های آهنین جای زره های برنزی، و زره های تیغه ای 
برابر  در  میانه  در سرتاسر سده های  تیغه ای  زره های  گرفت.  را  پولکدار  زره های  جای 
پیکان ها مقاومت باالیی داشت و ساز و برگی پیچیده بود. کشف خودهای آهنین یک تکه 

ـ م.  1. کمانی که از شاخ، چوب و چرم درست می شد و از کمان های چوبین یک تکه نیرومندتر بود. ـ
ـ م.  2. متأسفانه نویسنده مشخص نکرده است که منظور چه نوع زرهی است. ـ
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تصویر 2: پارت ها
)آ( سنگ نگاره ای که جنگجویی را سوار بر اسبی برگستوان دار نشان می دهد؛ نقشی پارتی از حدود سال 
200 میالدی. نقش این سوار چنان آسیب دیده است که تنها اندکی از ویژگی های آن را می توان بازشناخت. 
یکی از این ویژگی ها مدل موی پرپشت است که ویژگی رایج جنگجویان برگزیدۀ پارتی گردید و شاید در 
نواحی دیگری در خاورمیانه هم از آن تقلید می شد. ویژگی دیگر سبک نیزه داری دودستی و بدون سپر است 
که بسیاری از سواران در سراسر اروپا و خاورمیانه از اواخر دوران هلنی همین شیوه را به کار می بردند. شاید 
آسیای میانه، که خاستگاه بیشتر تحوالت مربوط به زین و برگ اسب و نبرد سواره بود، خاستگاه این روش 
نیزه داری هم بوده باشد، که در سراسر سده های میانه همچنان در خاورمیانه به کار می رفت. نقش های روی 
ساق پای این سوار شاید نشان دهندۀ نوعی زره باشد، اما به احتمال بیشتر پارچۀ طرحدار شلواری بسیار گشاد 
یا چین های آزاد شلواری است که مدل معمول جامه های سواران پارتی بوده است. نقش اسب به صورت 
بهتری باقی مانده است. برگستوان آن دو سبک متفاوت دارد، یکی برای تنه و دیگری برای گردن، گرچه به نظر 
می رسد که هر دو تیغه ای بوده باشند. برگستوان هایی از همین تاریخ، که در دژ مرزی رومی دورا اوروپوس در 
سوریه یافت شده اند، به همین نحو دو قسمت متمایز دارند. زره بدن اسب شامل صفحاتی آهنی یا پولک های 
برنزی است، حال آن که صفحۀ دیگری از الیۀ چرم سخت احتماالً از گردن محافظت می کرده است. باید توجه 
داشت که در این کنده کاری ترکش جنگجو و کماندان باریک و بلند کمان زه گشودۀ وی به احتمال زیاد 
از پشت سمت راست زین، و نه از کمر جنگجو، آویخته شده است )تنگ سَروَک، ایران(. )ب( سنگ نگارۀ 
دیگری که به همان اندازه آسیب دیده است، اما ساده تر و از همان دوره است، و سواری پارتی را نشان 
می دهد که با یک بازو، و تقریبًا به شیوۀ نیزه گیری سده های میانه، نیزۀ خود را به کار می برد. این سوار 
کالهخودی نوک تیز و دو کمربند دارد که احتمااًل یکی از آن ها کماندان یا ترکش وی را نگاه می دارد، 
که در این مورد به نظر نمی رسد که از زین آویخته باشند. آشکار است که اسب وی برگستوانی ندارد 
)تنگ سروک، ایران(. )پ( لوحی گچی با نقش اسبی زین شده از دورۀ اشکانی یا آغاز دورۀ ساسانی، سدۀ 
سوم، جنوب ایران. نمدزین بسیار بزرگ این اسب شاید نمونۀ ابتدایِی برگستوان های کژاکندی1 باشد. این نقش 
با برگستوان اسب پارتی تنگ سروک )باال( و برگستوان اسب های منابع نسبتاً متأخر ساسانی شباهت هایی دارد 
)موزۀ بریتانیا، لندن(. )ت( لوح گچی پارتی، تاریخ گذاری نشده. چند ویژگی معمول پارت ها را می توان در 
این لوح گچِی کاماًل سالم یافت. موهای انبوه این نظامی برگزیدۀ پارتی، ردایی بزرگ که در پشت سر 
وی در اهتزاز است، پیراهنی بسیار گشاد با دامنی نسبتاً کوتاه، چنان که در سرزمین های رومی نیز دیده 
می شود، اما به ندرت در ایران ساسانی یافت می شود، و شلواری بسیار گشاد یا پاپوش. این تکۀ آخر 
جامه با جزئیاتی بسیار بیشتر در هنر پالمیریِ متأثر از پارت ها در سوریه نشان داده شده است. نشان های 
مدور بزرگی که فتراک های پس و پیش اسب را تزیین می کنند، در ادامۀ دوران ساسانی نیز همچنان از 
ویژگی های زین و برگ اسب های ایرانی بودند )موزۀ لوور، پاریس(. )ث( لوح سفالی قرمز با نقش صحنۀ 
شکار، پارتی، تاریخ نامشخص. این قطعۀ هنری نسبتًا خشن باز هم روش نیزه داری دودستی سنتی را نشان 
می دهد، در حالی که اسب آشکارا لگامی اهرمدار و بزرگ، با میله هایی در هر سوی دهان دارد. کاله ویژۀ 
مرد احتماالً پوششی است که روی کالهخود به سر شده و روش معمول ایرانیان یا مردمان آسیای میانه 
است. به نظر می رسد که َگریوپانی2 از زیر این کاله آویخته است. با این حال، گیراترین ویژگی این لوح 
سفالی شکل زره تیغه ای و بزرِگ سبک آسیای میانه ای آن است، که تا زیر ساق ها می رسیده است، و البته به 
سبک آسیای میانه فاقد آستین است )موزۀ بریتانیا، لندن(. )ج( لوح سفالی با نقش کمانداری سواره، پارتی، 
بدون تاریخ. این سوار فاقد زره است، اما کالهخودی بزرگ بر سر، نیمتنه ای کوتاه به تن و شلواری گشاد 
به پا دارد. کماندان یا ترکش وی شاید از زین یا کمربند او آویخته باشد. شباهت میان رفتار این سوار و 
آنچه تزیینات کمربند آغاز دورۀ اشکانی از ُقرغان تپه نشان داده شد، چشمگیر است، گرچه سبک هنری آن ها 

به ندرت ممکن است تفاوتی داشته باشد )موزۀ بریتانیا، لندن(. 

1. پارچه ای که میان رویه و آستر آن را با پنبه یا گاه ابریشم نتابیده )کژ( پُر می کردند و به صورت نوعی زره به 
ـ م. کار می رفت. ـ

ـ م.  2. زره محافظ گردن و پشت سر. ـ
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تصویر 3: تاج های نخستین شاهنشاهان ساسانی
و  ویژه  تاج  ساسانی  شاهنشاهان  از  یک  هر 
چنین  با  و  داشت  خود  به  مخصوص  هنرمندانه ای 
تاجی بود که تصویر شاهان را بر سکه ها و صحنه های 
پیروزی نقش می کردند. تا آغاز سدۀ پنجم این تاج ها 
تا اندازۀ بسیاری تغییر کرد، اما از آن زمان به بعد تنها 
بار  این که چند شاه آخر  تا  داد،  اندکی روی  تغییرات 
دیگر تاج های بسیار خاص بر سر گذاشتند. احتمااًل این 
در  شاید  و  می گذاشته اند  سر  بر  مراسم  در  را  تاج ها 
نیز به مثابۀ روشی برای نشان دادن شکوه شاه  جنگ ها 
برگرفته  همگی  نمونه ها  این  می برده اند.  کار  به  را  آن 
رستم،  نقش  رجب،  نقش  ساسانیِ  سنگ نگاره های  از 

بیشاپور، سراب بهرام، سرمشهد و طاق بستان هستند. 
آ، ب: اردشیر اول

پ: شاپور اول
ت: بهرام اول

ث، ج، چ، ح: بهرام دوم
خ: نرسه 

د: هرمز دوم
ذ: شاپور دوم

ر: شاپور سوم    
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باستان شناختی سدۀ  فرارودان، و شاید حتی در محوطه های  میالدی در  از سدۀ هشتم 
اول میالدِی شمال غرب هند نشان می دهد که این نواحی در زمینۀ فلزکاری پیشرفته تر 
از اروپای آن روزگار بوده اند، و این برتری فنی احتماالً نتیجۀ تماس با چین بوده است. 
همین امر همچنین سواران ایران، فرارودان و سرزمینی را که امروزه افغانستان است قادر 
می ساخت شمشیرهایی طویل تر از نمونه های غربی را به کار گیرند، و تیغه هایی به طول 

35/5 سانتیمتر و پهنای 5/25 سانتیمتر احتماالً نمونه های رایج بوده اند. 
افسار اسب در سرزمینی که پیش تر بدان اشاره شد، احتماالً از این نیز پیشرفته تر بوده 
و  )اوکراین  ایرانی نژاد دشت های غربی  و  نظر می رسد سرمت های چادرنشین  به  است. 
جنوب روسیه( از همان سدۀ نخست میالدی زین های چوبی یا قابدار ابتدایی داشته اند. 
این زین ها جایگزین نمد زین هایی شدند که پیش تر همه جا استفاده می شدند. با این حال، 
برای  بیشتر  احتماالً  قابدار جدید  زین های  و  کمان،  با  نه  می جنگیدند  نیزه  با  سرمت ها 
نیزه داران مهم بود تا سواران کماندار. در این میان، نفوذ نظامی اشکانیان آشکارا بسیار فراتر 
از محدودۀ مرزهای آنان بود. رومی ها در خاورمیانه پارتی های گریزان را به خدمت گرفته 
بودند تا به شیوۀ ایرانیان بجنگند و در این میان نخبگان نظامی محلی در شهرهایی مانند 
هاترا ]الحضر[ و پالمیر هم می کوشیدند تا به هر روش ممکن از شیوه های نظامی پارت ها 
الگو برداری کنند. این میراث نظامی در آغاز سدۀ سوم میالدی به تمامی به ساسانیان رسید. 

حکومت ساسانی و ارتش آن
زندگی  آن  در  بسیاری  چادرنشین  اقوام  و  بود  پیچیده  بسیار  ساسانی  جامعۀ  ساختار 
می کردند، که نظام قبیله ای و جداگانۀ خود را داشتند. برخی از خاندان های متنفذ پارتی 
همچنان اهمیت داشتند. با این حال، شاهنشاهی در دست گروه کوچکی از خاندان های 
اشرافی پارسی بود. حاکمان استانی یا مرزبانان از میان این خاندان ها برگزیده می شدند 
و آنان که واالترین جایگاه را داشتند می توانستند تاجی سیمین بر سر گذارند، اما مرزباِن 
مرز بسیار مهم قفقاز اجازه داشت تاجی زرین بر سر بگذارد. جامعۀ ساسانی به گونه ای 
مقام  در  خود  جایگاه  از  تعصب  با  که  »آزادمردان«،  آزاتان  گروه  دو  به  گسست ناپذیر 
فرزندان فاتحان کهن آریایی دفاع می کردند، و تودۀ روستاییان اساسًا غیرآریایی تقسیم 
می شد. آزاتان انبوه اشراف کهتر و کاربه دست دولتی را تشکیل می دادند و بیشتر بر پایۀ 
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تصویر 4: در هنر ساسانی تصاویر شاهان غلبه دارد، و جامعۀ ساسانی در زمرۀ سلطنت گراترین جوامعی 
بوده که جهان تاکنون به خود دیده است. شاه به صورت پهلوانی پیروزمند تصویر می شد که دشمنان و 
جانوران وحشی را به یکسان به زیر می افکند. او همچنین نشان دهندۀ فردی نیمه خدا بود که واسطۀ اتباع 
خود و خداوند می گردید. این مفهوم ایرانی از جامعه پیش از حملۀ مسلمانان در سدۀ هفتم فروپاشیده 

بود، اما به تدریج دگربار سر برکشید تا سبب تباهی روحیۀ مساوات طلب اسالم عربی گردد.1 
)آ( لوح نقره ای زراندود ساسانی از سدۀ سوم میالدی، که بهرام اول را در حال شکار گراز نشان 
نیز ویژگی های اصلی تاج وی را  این کاله  بر سر دارد، گرچه  بهرام کالهی ساده  این جا  می دهد. در 
داراست. سایر زیورهای شاهی یا شدیداً اشرافی عبارت اند از منگوله های میان دو گوش اسب و آویزهای 
بزرگ آویخته از انتهای فتراک. خود شاه پیراهنی گشاد بر تن، و شلوارهای ویژۀ سوارکاران ساسانی به پا 
دارد. او کمانی را از شانۀ چپ، و ترکش لوله مانند و بلندی را از کمربند و زیر پهلوی راست خود آویخته 
است. اما مهم ترین ویژگی این لوح این حقیقت است که بهرام برای گرفتن گراز از کمند استفاده می کند. 
این کمندها از ابزارهای شکار در آسیای میانه بود که در نبردها نیز از آن ها استفاده می شد، چنان که چند 
سده بعد در خاورمیانۀ ترک و اسالمی نیز به کار می رفت )موزۀ دولتی ابخاز، سوخومی، گرجستان(. 
)ب( سنگ نگاره ای با نقش بهرام دوم از پایان سدۀ سوم میالدی. در این نمایش ویژه از شاه پیروزمند 
ساسانی، شاه تاجی بالدار با گوی بادکردۀ بزرگی بر فراز آن بر سر دارد که دسته نوار بلندی از انتهای 
آن در اهتزاز است. شاه، افزون بر داشتن گوشواره و گردنبند جواهرنشان، ریش کامل خود را منگوله ای 
بسته است. جامه های وی عبارت است از پیراهن گشاد معمول و شلوار کیسه ای با ردایی بلند که با 
گیره ای روی سینۀ وی بسته شده است. نوارهای بسیار بلند روی کفش وی نشانۀ دیگری از جامه های 
اشرافی ساسانی است. منگوله ها و نوارهای متعددی از زین و برگ اسب آویزان است و یال این جانور را 
به صورت تزیینی بافته اند. ترکش بزرگی زیر پهلوی راست شاه آویخته است، اما او کمانی با سه پیکان 
هم در دست چپ دارد. جالب است یادآور شویم که این روش کمانداری اساساً ایرانی، و نه ترکی، تا 
سدۀ دوازدهم پایید، و در این زمان کتاب راهنمای نظامی، که برای خود صالح الدین ایوبی نوشته شده 
بود، توصیه می کرد که سه پیکان را در همان دستی بگیرند که کمان را با آن گرفته اند )بیشاپور، ایران(. 
)پ( سنگ نگاره ای از پیروزی شاپور اول ساسانی، نیمۀ سدۀ سوم میالدی. این سنگ نگاره، که چندان 
آسیب ندیده است، شاهنشاه را همراه با فرماندهان اسیر رومی نشان می دهد و شاپور آستین یکی از آنان 
را گرفته است. تاج شاهنشاه فرق دارد، اما جامۀ شاهان ساسانی اساساً همانند آنچه بهرام دوم ساسانی 
در بیشاپور به تن دارد است و حتی ریش بافتۀ وی نیز چنین است. بخش آسیب ندیده و مرکزی این 
سنگ نگاره برخی از ویژگی های مهم جنگ افزارهای سواره نظام ساسانی را نشان می دهد، چیزهایی مانند 
یکی از شاخ های جلِو زین که به عقب و روی ران سوارکار بازمی گردد. همچنین بندی پاپوِش بافته و 
گشاد را نگاه می دارد، کمربند یک قالب جفتی دارد، و کمربند جداگانه ای برای شمشیر بسته شده که از 
یک نیام گیر رد شده است، و سوارکار مجهز به شمشیری بسیار بلند و راست است. افسار اسب گونه ای 

ابتدایی از لگام های حلقه دار با میله های پهن دارد )نقش رستم، ایران(. 

1. برخالف گفتۀ نویسندۀ محترم، ایرانیان بودند که اسالم را از چنبرۀ تعصبات کور بیابانگردان اموی به در 
کشیدند و فرصتی را فراهم آوردند تا این دین با همۀ آموزه های بی مانندش جهان شمول گردد. روح مساوات 

ـ م.  اسالمی بر اثر عوامل دیگری مخدوش گردید. ـ
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امالک کوچک خود گذران زندگی می کردند و هستۀ اصلی اسواران ساسانی را شکل 
سرنوشت  معموالً  که  بودند  زره پوش  اسواران  اینان  میان  در  گروه  مهم ترین  می دادند. 

جنگ ها را رقم می زدند. 
به نظر می رسد تقسیم اسواران به سواران زبدۀ سنگین اسلحه و انبوه سواران بدون زره 
در آغاز و در روزگار اشکانی و در میان رودان و باختر ایران پدید آمده بوده است. این 
کار به سبب دالیل اقلیمی و نیز فرهنگی و اجتماعی روی داد. در طول نخستین سده های 

تصویر 5: سواران برگزیده در جنگ
)آ( سواران سنگین اسلحۀ ساسانی که دشمنانشان را سرنگون می کنند، متعلق به پایان سدۀ سوم یا 
آغاز سدۀ چهارم میالدی. این چهار پیکره شاید نشان دهندۀ بهرام دوم )باال سمت چپ( و فرزند وی 
)پایین سمت چپ( باشد که دشمنان بیگانه و داخلی را شکست می دهند. به نظر می رسد که هر دو سوار 
پیروز نیزه های خود را با دو دست به کار می برند، در حالی که دست کم یکی از دشمنان آن ها چنین 
کاری نمی کند. هر سه اسب برگستوان های نمدپوش یا شاید هم زره های زینتی دارند. این زره ها نیز در 
به طول شمشیری که  استفاده می شدند.  ایران و برخی سرزمین های همسایه  میانه در  سراسر سده های 
فرد شکست خوردۀ سمت راست در دست دارد توجه شود. هیچ یک از این سواران سپر ندارند، چیزی 
که کاربرد آن حین نیزه داری دودستی ناممکن بود )نقش رستم، ایران(. )ب، پ( »شهسوار« ساسانی، 
سنگ نگارۀ پیروزی شاپور اول ساسانی بر امپراتور روم، اواخر سدۀ سوم میالدی. این ها تنها برخی از 
سوارانی هستند که به شاهنشاه پیروز خود درود می فرستند. این سواران در حقیقت همانند یکدیگرند و 
جامه های همیشگی سواران برگزیدۀ پارسی را به تن دارند اما کاله هایشان متفاوت است. همۀ این کاله ها 
در حقیقت از نوع قلنسوه است که در سراسر سده های میانه از آن استفاده می شد. برخی از آن ها حتی 
به شکل جانورند و نشان می دهند که چنین کاله هایی، جدای از استفاده روی کالهخود یا به صورت 

جداگانه، به مثابۀ نشانه هایی برای بازشناسی استفاده می شده اند )بیشاپور، ایران(.
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اشراف  که  اسوارانی  استخدام  با  و  به تدریج  مستقل  سواران  جایگاه  ساسانی  حکومت 
بلندمرتبه نزد خود نگاه می داشتند تنزل یافت. تنها در سدۀ ششم میالدی بود که اسواراِن 
یا  یافتند. در آن زمان جایگاه دهقانان )دهگانان(  صاحب ملک موروثی دگربار حیات 
اشراف کهتر تنها اندکی باالتر از مدافعان محلی بود. با این حال، این نظر کهن که جنگیدن 
از وظایف نخبگان »آریایی« است همچنان نظریه ای آرمانی بود، گرچه در واقعیت ]در 

زمان جنگ[ طبقۀ روستایِی فرودست و »غیرآریایی« نیز همانند همگان در رنج بود.
در مرکز نظام طبقاتی ساسانی شاهنشاه قرار داشت که بر شاهان کهتر، شاهزادگان 
و اشراف نیرومند فرمان می راند. اما شاهان نسبتاً مستقل روزگار اشکانی در این دوره 
کم شمارتر شده بودند و به تدریج شاهزادگان ساسانی، که در مقام حاکمان استانی عمل 
می کردند، جای آن ها را گرفتند. دربار شاهنشاه در تیسفون )تلفظ دقیق تر آن در پهلوی 
تیسپون( قرار داشت، که در جنوب بغداد کنونی در عراق واقع بود. این جا »مرکز ایرانشهر« 

شناخته می شد و شامل هفت شهر بود که کالنشهری مهم را تشکیل می دادند. 
امور نظامی در دست گروه کوچکی از رایزنان شاهی بود. ُوُزرگ َفرَمدار یا فرماندهِ 
بزرگ در حکم نخست وزیر بود. همچنین فرمدارهای کهتر بسیاری در دربار بودند، که 
احتماالً همگی شان وظایفی نظامی بر عهده داشتند. در نخستین سال های حکومت ساسانی 
مهم ترین سرزمین های مرزبان عبارت بودند از ارمنستان، بیت آرامائی در میان رودان، فارس، 
کرمان، اصفهان، آذربایجان، طبرستان، نیشابور، طوس و سجستان )سیستان( در ایران، بحرین 
در خلیج فارس، هرات، مرو و سرخس در خاور ایران. برخی از این نواحی بسیار کوچک، 
برخی تا حد زیادی خودمختار، و برخی نواحی نیز از نظر نظامی مهم تر از دیگران بودند. 
مثالً، آذربایجان استان مرزی خاصی بود که حکومت نظامی ویژه ای داشت، حال آن که 
ناحیۀ مرزی خاور قفقاز با جمعیتی مرکب از ارمنی ها، کردها و فارس ها نیز به همین نحو 
زیر نظر فرمانداری نظامی بود. جنوب دریای مازندران و دشت کویر و نواحی پیرامون شهر 
ری گذرگاهی حیاتی بود که نواحی مهم باختری ایران را به خراسان در خاور پیوند می داد. 
مرزهای متغیر خراسان، »خاستگاه خورشید«، بازتابی بود از قدرت در حال تغییر شاهنشاهی 
و هماوردان خاوری آن. در این جا اصطالح کَنارَنگ به جای مرزبان به کار می رفت که نشان 
می داد خاور و باختر ایران تا چه حد با هم تفاوت دارند. در برخی مکان ها اصطالحی دیگر 
یعنی پادگوسپان به کار می رفت، که به نظر می رسد عنوانی برای فرماندار ویژۀ نظامی، و 
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تصویر 6: پیاده نظام ساسانی و سواران پیاده
)آ( حاضران در مراسم تاج گذاری، پایان سدۀ سوم یا آغاز سدۀ چهارم میالدی. مهتری که اسب 
شاه جدید را می برد، چیزی پوشیده که کاله یا باشلقی چسبان می نماید. شاخ های پس و پیش زین اسب 
آشکارا دیده می شوند و فتراک های سینه و کفل اسب تزییناتی دارند و گوی تزیینی بزرگی از انتهای 
زین آویخته است، و حیوان تَنگی پهن، دمی بافته و افساری با تزیینات دارد. افراد ایستاده پشت اسب، 
با بررسی نوع کاله های نسبتًا ساده و کوتاه و شمشیرهای بلند و مستقیم آن ها، شاید سواران پیاده شده 
یا اشراف کهتر باشند )بیشاپور، ایران(. )ب( نگهبانان حاضر در مجلس پیروزی شاپور. سه نفر سمت 
چپ شاید نگهبانان ساده ای با موهای بسیار بلند و بدون کاله باشند. آن ها مسلح به نیزه هایی کوتاه و 
شمشیرهای بلند و معمول ساسانی هستند. با این حال، نیام شمشیرها چنان به باال کشیده شده اند که دستۀ 
شمشیر به سینۀ این افراد رسیده است. این امر شاید نشانۀ این باشد که آن ها برای این که به صورت 
پیاده خدمت کنند، یا دست کم رژه بروند، مسلح شده اند )بیشاپور، ایران(. )پ، ت( باج آوران در مجلس 
پیروزی شاپور اول. زیر ردیف اشراف و جنگجویان انبوهی از باج آوران هستند و این افراد تنها چند تن 
از آن جمع پرشمارند. جامه ها و مدل موی برخی از آنان با جامه و آرایش موی بزرگان نظامی پارسی 
مرزی  و  دوردست  استان های  ثروت  نماد  می کنند،  که حمل  اشیایی  می رسد  نظر  به  و  است  متفاوت 
شاهنشاهی و همسایگانی باشد که شاید برتری ساسانیان را پذیرفته بوده اند. مثاًل، آخرین مرد در سمت 
راست نقش )ت( شمشیری حمل می کند و از قرار معلوم دستاری بر سر دارد. در آن زمان داشتن دستار 
نشانۀ این بود که فرد هندی است یا از جایی آمده است که امروزه افغانستان نام دارد. در زمان ساسانیان 
و اوایل دوران اسالمی، هند به سبب کیفیت و تیغۀ شمشیرهای کامالً فوالدی خود پرآوازه بود )بیشاپور، 
ایران(. )ث( سنگ نگاره ای که زنی یا ایزدبانویی را در حال تقدیم هدیه یا نماد پیروزی به شاهی ساسانی 
نشان می دهد، پایان سدۀ سوم یا آغاز سدۀ چهارم میالدی. جامه های این زن، جدای از لباس بسیار بلند 
وی، همانند جامه های زنان بزرگان است. پیراهن وی نیز به همین گونه است، با این تفاوت که به جای 

دو گیره با یک گیره بسته شده است )تنگ سروک، ایران(. 

آ
ب پ

ت

ث
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احتماالً فاقد وظایفی کشوری، بوده است. همچنین در گذر زمان وظایف مرزبان نیز تغییر 
می کرد. واحدهای سرزمینی کوچک تر در اساس بخشی از حکومت غیرنظامی بودند. در 
آغاز کوچک ترین این واحدها شهر نام داشت، با شهرستانی در مرکز آن، و مسئولی به نام 
َشهریگ که از میان دهقانان محلی به ِسمت مسئول ناحیه برگزیده می شد. در سال های بعد 

تصویر 7: رونگاشتی از دیوارنگاره ای که در کنیسۀ دورا اوروپوس، در سوریه، یافت شده و در اصل 
مربوط به آغاز سدۀ سوم میالدی است. این نمونه برداری از نقاشی مشهوری از »نبرد اَبَن َعَزر«1 است که 
بر اساس یادداشت ها و طرح هایی تهیه شده که مربوط به زمانی است که باستان شناسان تازه نقاشی اصلی 
را یافته و هنوز رنگ و جزئیات کوچک تر آن به تدریج محو نشده بودند. افراد نشان داده شده در این جا 
همگی پیاده نظام اند و چند سواری که در نقاشی دیده می شوند کاماًل غیرمسلح اند. آن ها از هر دو سو درگیر 
نبرد اَبَن َعزَرند ــ یهودیان و فلسطینی ها ــ و هنرمند هیچ تمایزی میان این دو قائل نشده است. زمانی 
که این دیوارنگاره ترسیم می شد، دورا اوروپوس یکی از شهرهای مرزی روم، و بسیار نزدیک به مرزهای 
ساسانیان بود. این جا در قلب آوردگاه ها قرار داشت و رومیان، ساسانیان و قبایل بومی عرب در آن رفت و 
آمد می کردند. پس نباید شگفت زده شویم اگر سربازان نبرد اَبَن َعَزر همسانی اندکی با رومیان داشته باشند. 
اینان زره های بلند به تن دارند و آستین های برخی از آنان بلند است، برخی پیراهن به تن دارند و سه تن 
نیز سرپوش های زرهی بر سر دارند. این گونه اتکا به زره نشانۀ نفوذ شدید ساسانیان است. از سوی دیگر، 
شمشیرهای آن ها نسبتاً کوتاه، و همانند گالدیوس رومیان یا شمشیرهای اولیۀ عربی )سیف( است. سپرهای 
ایشان از نی است و آن ها را با نوارهای چرمی به هم بافته اند، روشی که جنگجویان در سرزمین عراق 
دست کم تا ششصد سال بعد آن را ادامه می دادند. در کل شاید این سربازان نشان دهندۀ پیاده نظام ساسانی 
از نواحی بسیار عرب نشین باختری شاهنشاهی باشند، و نه سربازان مرزی رومی )بخش تاریخ دانشگاه ییل، 

نیوهاون، آمریکا(. 

ـ م.  1. نبردی میان یهودیان و فلسطینی ها در پایان هزارۀ دوم ق.م )بین سال های 1050 تا 1000 ق.م(. ـ
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شهرها به واحدهایی به نام کوره تقسیم شدند، و کوره ها نیز واحدهایی به نام روستاگ 
یا تَسوگ داشتند. روستا معموالً ناحیۀ روستایِی دارای کشاورزی آبی، یا یک واحه بود و 
اغلب در مرکز آن دژ زمینداری بزرگ قرار داشت. این ساختار سنجیده، همراه با پروانَک یا 
سامانۀ پیک حکومتی و ایستگاه های میان راهی ساسانی، به میراث به تمدن اسالمی سده های 

میانه رسید. 
شاهنشاهی ساسانی با وجودی که نظام طبقاتی نژادی داشت، اما فرهنگ اتباع آرامی 
و سامی نژاد خود را، در سرزمینی که عراق امروزی است، بیش از رومی ها و بیزانسی ها 
و اتباع سامی ایشان در سوریه، به رسمیت می شناخت. جمعیت بسیار بزرگی از یهودیان، 
با رهبری به نام رأس الجالوت که در عراق می زیست، زیر سایۀ حکومت ساسانی رو 
به رشد نهاد. وضعیت نیرومندترین گروه قومی سامی، یعنی تازیان، متفاوت بود. آن ها 
گاه متحد، گاه خراج گزار و گاه نیز دشمن ساسانیان بودند. با این حال، عرب ها، در هر 

جایگاهی که بودند، هرگز به سادگیِ ارمنی ها یا یهودیان سر به انقیاد نگذاردند. 
بیشتر مناصب مهم نظامی در اختیار خاندان حاکم ساسانی بود. ایران سپهبد فرماندهِ 
عمل  نیز  مذاکره کنندگان صلح  گروه  رئیس  و  وزیر جنگ  مقام  در  که  بود،  ارتش  کل 
می کرد. در سال های آغازین حکومت ساسانی فرمانده واقعی جنگ ارتشتاران ساالر نام 
داشت. سپهبدان کهتر ارتش های منطقه ای را فرماندهی می کردند در حالی که مرزبانان 
ناحیه ای و کنارنگ ها را می توان سرداران میدان نبرد دانست. دربارۀ رده بندی افسران کهتر 
عمالً چیزی نمی دانیم، گرچه گروهی به نام ارزبَِد اسپَوَرگان »مربی سواران« هم وجود 
داشت که در سراسر قلمرو شاهنشاهی می گشت و آموزش و انضباط سربازان را زیر 
نظر داشت. یکی دیگر از فرماندهان بسیار مهم و معموالً کارآزموده ایران انباَرگبَد بود که 
مسئولیت مهمات انباشته در انباَرگ ]انبار مهمات[ و گنج ]قورخانه[ را بر عهده داشت. 

سپس ستورپزشک یا دامپزشک ارشد بود که از اسب های اسواران مراقبت می کرد. 
سربازان در رژه های منظم در برابر فرماندهان خود تعظیم می کردند و احتماالً از آن ها 
بازدید هم می شد. در سال های آغازین، خاوندهای بزرگ بدون هیچ دستمزدی خدمت 
می کردند و از آن ها انتظار می رفت که افرادشان را با تجهیزات کامل به خدمت بفرستند. 
یکی از کتاب های حقوقی ساسانی به نام کتاب هزار داوری1 می گوید که از هر قطعه 

ـ م.  1. منظور کتاب ماتِکاِن َهزار داتِستان است. ـ
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زمین چه تعداد سوار باید فراهم شود و نیز این که بزرگان محلی چه تعداد از آزادمردان 
وابسته به خود را باید تجهیز کنند. پس از مرِگ هر یک از سواران زمین وی به حکومت 
بازمی گشت، مگر این که وارث وی هم می خواست به سربازی سوار تبدیل شود که در 

این صورت نام او را در نیپِک یا »فهرست سواران« می نگاشتند.
بزرگان بلندپایه یگان های نگهبان دائمی برای خود داشتند که گاه شامل بردگان جنگجو 
هم می شد، و این نگهبانان ممکن بود به صورت پیاده بجنگند، حال آن که جنگجویان آزاد 
سواره بودند. در سدۀ چهارم میالدی شاپور دوم، شاهنشاه ساسانی، به سبب فشارهای نظامی 
رومیان، به تقلید از دشمنان خود نیرویی مرکب از هزار سوار حرفه ای پدید آورد. این یگان 
ورزیده و نیرومند اجازه نداشت اسیری بگیرد یا برای به دست آوردن غنیمت درنگ کند. 
در انتهای سلسله مراتب نظامی گروه هایی از کمانداران پیاده بودند که فرماندهانی به نام تیربَد 
داشتند و در روستاها زندگی می کردند. سربازان پیادۀ دیگری به نام پایگان1 هم بودند که 
فرماندهی به نام پایگان ساالر داشتند. گاه به آن ها دستمزدی داده می شد اما همواره چنین نبود. 
این پیادگان همانند نیروهای امنیتی برون شهری بودند که روستاییان محلی آن ها را استخدام 

می کردند، جایگاهی بسیار فرومرتبه داشتند و قابلیت نظامی آن ها مورد اطمینان نبود. 

راهبردها و رزم  شیوه  ها
رزم شیوه های ساسانیان از بسیاری جهات همانند اشکانیان بود. تفاوت اساسی در این 
ساسانی  ارتش  در  اما  بودند،  عمده  نیروی  کماندار  سواران  اشکانی  ارتش  در  که  بود 
سواره نظام پیش رزم،2 که به نیزه مجهز بود، از نظر رزم شیوه اهمیت بیشتری داشت. این 
ارتش از کمانداران پیاده هم استفادۀ بیشتری می برد، و کارکرد برجسته تری برای نیروهای 
کمکی قائل می شد. در حقیقت افزودن سواران عرب سبک اسلحه به سواره نظام نخبه و 

سنگین اسلحه نیروی بسیار مؤثری پدید می آورد. 
حکومت هوشمندانۀ ساسانی همچنین از سفرا و جاسوسان، به ویژه در روابط خود 
با رومیان، استفادۀ شایانی می کرد. به گفتۀ کتاب تاج، اعضای مورد نظر برای سفارت 

ـ م. 1. در پهلوی payg، پیاده نظام. ـ
ـ م.  2. در پهلوی pēš razm، جنگجویی که برخالف کمانداران از فاصلۀ نزدیک می جنگد. ـ
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تصویر 8: دیوارنگاره هایی از ساختمان ها و دیوارهای شهر دورا اوروپوس در شمال سوریه، سدۀ سوم 
میالدی

)آ( پرآوازه ترین دیوارنگارۀ دورا اوروپوس این انگارۀ سرباز سنگین اسلحۀ دورۀ ساسانی یا پایان 
دورۀ اشکانی است. این جنگجو مجهز به تجهیزاتی است که رومی ها آن را کلیباناریوس می نامیدند، 
گرچه به شیوه ای ایرانی تجهیز شده اند. هنرمند این نگاره ارتفاع این کالهخود چندتکه را بیش از اندازه 
بلند ترسیم کرده، اما به خوبی نشان داده است که یک گریوپان تیغه ای صورت جنگجو را می پوشاند. 
تقریبًا مسلم است که زره  و  پوشانده شده است  با زره  زانوهای وی  تا  از کمر  و  باالیی سینه  بخش 
زانوپوش بلندی دارد. اما این جنگجو پیرامون سینۀ خود زرهی کوچک تر دارد. خط های بی شمار در 
طول اسلحه ها و پاهای این جنگجو مشکلی ایجاد می کند. آن ها ممکن است نشان دهندۀ لباس های گشاد 
سوارکاران ایرانی، یا شاید زرهی تیغه ای برای اعضا باشند، چنان که در هنر فرارودانی چند سده بعد هم 
دیده می شود. اما شواهد اندکی وجود دارد مبنی بر این که چنین جنگ افزار دفاعی چندالیه ای واقعًا تا 
باالی آرنج ها امتداد می یافته است. نیزۀ بلند این جنگجو آشکارا دیده می شود و پشت کمر وی می توان 
دستۀ شمشیر یا خنجری را دید. برگستوانی با پولک های بزرگ اسب را محافظت می کند و به نظر می رسد 
که حیوان دهانه های قابدار فلزی ویژۀ ایرانی پیرامون بینی خود دارد )تاالر هنر دانشگاه ییل، نیوهاون، 
آمریکا(. )ب( دیوارنگاره ای که کمانداری سوار و ظاهراً بدون زره را نشان می دهد. این سربازان عمده 
روی  شناخته شده  کمتر  انگارۀ  این  می دادند.  تشکیل  را  ساسانی  دورۀ  آغاز  و  اشکانی  دورۀ  نیروهای 
دیواری اندودشده را شاید یکی از سربازان ساسانی کشیده باشد که در سال 252 میالدی دورا اوروپوس 
را از رومیان گرفتند )تاالر هنر موزۀ ییل، نیوهاون، آمریکا(. )پ( دیوارنگاره ای از »خانه نوشته های رومی« 
که باز هم کماندار بدون زرهی را نشان می دهد که کالهی بسیار بلند یا شاید تاجی بر سر دارد و انبوه 
موهای وی در دو سوی سر او توده شده است. به نظر می رسد که اسب نمدزین بسیار بزرگی دارد 
چنان که دیگر دلیلی نداشته که روی کفل حیوان زرهی بگذارند )تاالر هنر موزۀ ییل، نیوهاون، آمریکا(.

آ ب
پ

ساسانی را به مأموریت های کم اهمیت تری در شاهنشاهی می فرستادند و وفاداری آن ها 
را می سنجیدند، و سازمان امنیتی حکومت در این نواحی عملکرد آن ها را ثبت می کرد.

ساسانیان می توانستند چند سپاه را راهی میدان نبرد کنند، که هر یک راهی متفاوت را 
در پیش گیرند و در نواحی بسیار دور از هم نبرد کنند. ساسانیان در واپسین نبرد خود با 
بیزانسی ها حتی کوشیدند در مدیترانه ناوگانی فراهم سازند و گرچه توفیق چشمگیری 
نداشتند، با وجود این در سال 625 م جزیرۀ رودس1 را تصرف کردند. در آن زمان گاه 

ـ م. 1. واقع در دریای اژه. ـ
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تصویر 9: سوار برگزیدۀ ساسانی
)آ( سنگ نگاره ای از هرمز دوم و پرچمدار وی، در حالی که شاه یک شورشی را سرنگون می کند، 
پایان سدۀ چهارم میالدی. پرچمدار در سمت چپ درفشی T  شکل را حمل می کند که سه نوار و دو 
باقیمانده از درفش های شاهی ساسانیان است. خود  منگولۀ بزرگ از آن آویخته اند. این بهترین نمونۀ 
پرچمدار نیمتنۀ کوتاهی را روی زرهی پولکدار یا به احتمال بیشتر تیغه ای پوشیده است. نکتۀ قابل توجه 
این که آستین های بلند وی با همان خطوط موازی نشان داده شده اند که در دیوارنگارۀ کلیباناریوس در 
دورا اوروپوس هم وجود دارد. همچنین گریوپانی تیغه ای یا پولکدار از زیر کالهخود وی آویخته است 
که احتمااًل کالهی بافته هم روی آن قرار دارد. ترکش این مرد حاوی پیکان هایی است که نوک آن ها رو 
به باالست و با نوارهای سستی از زیر پهلوی راست وی آویخته است. شاهنشاه هرمز دوم، در مرکز این 
تصویر، نیز به همین ترتیب مجهز شده، گرچه بسیار باشکوه تر است. او نیزۀ ستبر خود را با هر دو دست 
به کار می برد، گردن وی برهنه است و تاجی پرکار بر سر و نیمتنه ای به تن دارد که از زیر سینۀ وی تا 
روی زرهی کوتاه باز است. این نیمتنه را منگوله های بزرگی در قسمت شانه ها تزیین کرده اند، که خود 
نشان دیگری از شاهنشاهی است. اسب هرمز زیر آویزها و منگوله های خود برگستوان نسبتًا کوتاهی 
دارد که شاید آستری نمدی یا کژاکندی همانند نمونه های سده های هفتم و هشتم میالدی داشته باشد. 
اما آشکار است که رومی نیست. او همان تجهیزات همیشگی  ناممکن است،  شناخت سوارکار دیگر 
ایرانیان را دارد و شاید یکی از شورشیان باشد )نقش رستم، ایران(. )ب( سنگ نگارۀ دشمنی که نیزۀ 
هرمز دوم وی را سرنگون می سازد، آغاز سدۀ چهارم میالدی. گاه این فرد را یک رومی شکست خورده 
پنداشته اند، و آشکارا از جنبه های گوناگون با دو سوار دیگر تفاوت دارد. کالهخود وی یک چهربان )زره 
چهره( یا نقاب دارد، گرچه برای تأیید این امر به بررسی دقیق ترِ این سنگ نگاره نیاز است. چهربان های 
انسان نما را سواران متأخر رومی هم به کار می بردند، اما این تصویر همچنین ممکن است نشان دهندۀ 
جنگجوی دیگری از مرزهای باختری شاهنشاهی مانند ارمنستان یا گرجستان باشد )نقش رستم، ایران(. 
است  ممکن  که  رستم،  نقش  سنگ نگاره های  اساس  بر  سنگین اسلحه  سواران  از  یکی  )پ( بازآفرینی 

ساسانی یا از اقوام تابع نواحی باختری شاهنشاهی باشد. 
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تصویر 10: برگستوان. جالب ترین یافته های نظامی در دورا اوروپوس دو برگستوان نسبتًا کامل است. این 
یکی از برگستوان های ابتدایی است که به صورتی یک تکه از همۀ بدن اسب، بجز سر و گردن، محافظت 
می کرد. گردن را نیز مسلمًا گریوپانی جداگانه محافظت می کرد، که شاید یکی از آن ها هم در ویرانه های 

دورا اوروپوس یافت شده باشد.
دو  هر  میالدی.  سوم  سدۀ  از  و  پارتی  احتمااًل  اوروپوس،  دورا  از  پولکدار  برگستوان  ب(  )آ، 
برگستوان دورا اوروپوس از پولک های فلزی نصب شده روی پوششی کتانی درست شده اند. هر دوی 
آن ها سوراخ های ساده ای برای زین، و بخش های پارچه ای بدون پولکی در پیش و پس زین و در طول 
ستون فقرات، و آویزه های فلزی سه گوشی برای محافظت از رستنگاه دم اسب دارند. تنها تفاوت مهم 
این است که پولک های فلزی برگستوان شامل دو زبانۀ امتدادیافته است که گرد سینۀ اسب می پیچند. 
دوال هایی که این برگستوان را روی بدن اسب ثابت می کرد از قرار معلوم از میان رفته است )موزۀ سالح 
هیگینز، ووستر، آمریکا(. )پ، ت( پولک برنزی برگستوان از دورا اوروپوس، احتمااًل پارتی و از سدۀ 
سوم میالدی. در دومین برگستوان دورا اوروپوس پولک ها تقریبًا 3/5 در 2/5 سانتیمترند و به یکدیگر، 
و نیز به پارچۀ کتانی وصل شده اند. بیشتر بندهایی که این برگستوان را به سینۀ اسب می بست، و نیز 
بیشتر بندهای اطراف سوراخ زین و روی بخش های بدون پولک پشت زین باقی مانده است. شاید برخی 
از این ها برگستوان را به خود زین می بسته اند، اما مابقی آن ها بی گمان برای حمل تجهیزات کمان بوده 
است. این حقیقت که قسمت بلند پشت بدن اسب محافظت نشده، نشان از این دارد که تهدید اصلی از 
جانب تیرهای کمان بوده است، و نه ضربۀ شمشیر یا دیگر جنگ افزارها. اما خود اسب هم احتمااًل در 
این قسمت های بدن خود نوعی زره بافتنی داشته است، چنان که در مورد سنگ نگارۀ سوارکار طاق بستان 
هم دیده می شود )موزۀ ملی، دمشق، سوریه(. )ث( احتمااًل گردن پوشِ برگستوان، از جنس چرم سخت 
از دورا اوروپوس، احتمااًل پارتی و از سدۀ سوم میالدی. بازشناسی دقیق این صفحۀ زرهی سه گوش و 
تیغه ای چرمی موضوع جدل برانگیزی است. با این حال، به احتمال بسیار، این قطعه نیمی از گردن پوشی 
برای محافظت از گردن اسب بوده است. چرم تیغه ای سخت، برخالف بسیاری از نمونه های یافت شده در 
آسیای میانه، الکدار نیست، اما به نظر می رسد که رنگ آمیزی شده بوده یا لکه های قرمزی داشته است. 
اندازۀ بیشتر تیغه ها 7 در 4/5 سانتیمتر است، گرچه ردیفی از تیغه های بزرگ تر واقع در انتهای آن تقریبًا 
9 در 7 سانتیمترند. باالی این صفحه و دو سوی آن، چنان که در این تصویر نیز نشان داده شده است، 
نواری پهن از جنس چرم نرم تر است که لبه ای را درست می کند. با این حال، معلوم نیست که واقعًا در 

این قسمت چه چیزی بوده است )تاالر هنر موزۀ ییل، نیوهاون، آمریکا(. 
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