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گزارش جَنگ 275م .در شاهنامه و ویژگیهای منبع فردوسی

چکیده

جنگ 275م .یکی از مهمترین درگیریهای ایران و روم در عصرر ارااا ی ش ارار
میرود .تنها گزارش موجود از این جنگ در منا ع اوایل دورۀ ااررمامی در ارراهنامش
فردواری دیه میاود و در آثار مورّخان رجستشای هرچون طبری ،معری ،یعقو ی
و ...هیچ گزارای از این جنگ وجود هارد .هرین کتش شخودیخود اهریت گزارش
ااهنامش را آاکار میاازد ،اما مسائل دیگری یز در این گزارش هفتش اات؛ ازجرمش
اینکش ا وجود درات ودن چارچوب کمی گزارش ااهنامش ،ا هامهای عجیبی در آن
رش چمرررم میخورد؛ رش ویژ در زمینرش جررافیرای این جنگ .یکیم تود در او

جستارهای وین اد ی مجم عمری ر پژوهمی ،ارارۀ  ،522هار 1937
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اما تهاری از پیرایش و زدودن ا هامها ا توال ش ایوۀ دااتانارایی خودداری کرد
و شاینترتیب اواهه ارزارنهی از کمّ وکیف منبع خود ش دات داد اات کش رای
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مقدمه

در ارال 275م .آتش جنگ ار دیگر میان ایران و روم اعمشور گردیه و مورّخان رومی اعتراف کرد ا ه
کش آغازگر پیراناررکنا جنگ ،اماراتور روم ود .یواررتین دوم از مفاد پیرا ی کش اررمفش ،یواررتینین ،ا
ایران سرتش ود ارخت اخمرنود و از موفقیتهای ایرا یان در یرن سیار خمرگین ود ،پس ش خاک
ایران یرمشور گمررت اما ارراا کارآزمودۀ خسرررو ا وارریروان شتنها این یرمش را خنثی کرد مکش ورق
جنگ را ش اررود خود رگردا ه و چنان اررکسررت اررنگینی ر رومیان وارد ارراخت کش ش افسررردگی،
اختمال یواد و اررا جام اارتعفای اماراتور منجر اه .دریالیکش در منا ع اوایل دورۀ اامامی ،از تاریخ
طبری و معری گرفترش ترا دیگر آثرار مورّخران زرح و یرفرشای ،هیچ ازتا ی از این جنگ ش چمرررم
ریخورد .در اراهنامش اررم مهری در ارۀ آن وجود دارد و این امر شخودیخود رواررن میاازد کش
این گزارش اراهنامش تا چش یه مهم و ارزاررنه اارت .در این مقالش ش ررای و مقایس آن ،شویژ ش
اررباهتها و تفاوتهایش ا گزارشهای منا ع یزا سرری خواهیم پرداخت و نرررن آن ش این پراررش
مهم پاارخ خواهیم داد کش چگو ش و چرا از آارریای رررریر در گزارش ارراهنامش در ارۀ جررافیای جنگ
مذکور یاد ارره ااررتس ارراس ر اارراد پردازش این اطماعات ش ویژگیهای منبع فردوارری در این
قسرت خواهیم پرداخت.
نگاهی به آغاز جنگ و ضدحملة ایران

تئوفا س ،مورّخ یزا سری ،در کتاب خود شرررایت واتش اات کش یواتین دوم ،اماراتور روم ارقی،
تعهه پرداخت ارررالا ش ش ایران را رای روم خفت ار میدا سرررت 1.تصرررریم روم ش ق ع پرداختهای
تعههارهۀ ارالا ش 5و تحریک ارمنسرتان ش اورش 9ونعیتی ود کش ایرا یان آن را ش معنای قض کامل
پیران ررم 265م .تمقی کرد ه 4،اما خسررو ا وایروان هرچنان از اعمام جنگ خودداری میکرد و این
تصرریم شایترال فراوان ش ابب گرا ی از خ ر یرم دارن از مرزهای ارقی ود .تئوفیماکت ،دیگر
1. Theophanes, IV. frg. 245, p. 362.
 .5ا ت هزینشهای ایران رای گههاری در نههای قفقاز در مقا ل هجوم قبایل یا ا گرد ش اوی جنوب و تههیه مرزهای
ایران و روم.
3. Jackson Bonner; p. 106. Cf. Toumanoff, 1954, pp. 148-149.
4. Theophylact; III, 9, 9-11 (P. 86).
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مورّخ یزا سرری کش خود در دیوا سررالاری روم مناررربی دااررت ،دلایل رومیان را رای آغاز این جنگ
هرا شجویا ش دا سرررتش 1و مسررربب اررررمی ه ختی عهیری کش ر اثر این جنگ دامنگیر رومیان اررره،
اربکسرری 5و یراقت زرح اخص اماراتور (یواتین) دا ستش اات 9.هرزمان ا اورش ارمنستان 4و
رای تقویت آن یواررتین ش فرااررت افتاد تا فررررت را مرتنم ارررارد؛ پس در 275م .اررااهی را ش
فرما ههی مارارین 2روا مرزهای ایران کرد6.تا سرتان ااری اه ود و ایرا یان یز ا تهار یرم رومیان
را هااررتنه .ماراررین ا اررااهی ارریهزار فری از فرات گذاررت و وایی مرزی ایران را در ارررال
میا رودان پایرال و غارت کرد 7.پس از وقفشای کوتا (ایترالاً ش اربب زمستان) در 279م .ماراین یک
ار دیگر اراا خود را سیج کرد و در رویارویی ا یک لمکر متوا ایرا ی پیروز اه .زمان گرا بها در
مذاکر ای یثرر ا مرز ان ایران از دارررت رفت و ایرا یان رای دفام آماد اررره ه 2.مارارررین ارررهر
راهبردی صریبین را محاررر کرد 3اما اراهنما ایران ش اگا ا اااهی عهیم از تیسفون ش در آمه و از
رود دجمش گذاررت تا ش اررهر پیروزارراپور (ا بار) در کرا فرات رارریه ،در اینجا خسرررو ا وارریروان،
اررراهبرهی ش ام آررماهان 12را ا اررروار هامی ارررشهزار فری رای یرمش ش قمب قمرروی روم در
ارروریش گسرریما ه و خود ش قصرره عرمیاتی غافمگیرا ش در امتهاد رود خا ور ش ارروی صرریبین یرکت
کرد 11.شاینترتیب نرهیرم ایران ا ارهت هر چش ترامتر آغاز اه؛ آررماهان از فرات گذات و پس
از در وردیهن اروریش و نرر ش زدن ش ارهرهای مهم روم 15،ا اایران سیار ازگمت و ش ااا ارمی
ایران ش فرما ههی خسرررو ا وارریروان ممحق ارره19.از ارروی دیگر خبر یرکت ارراا ارررمی ایران ش

1. Ibid. III, 9, 8.
2. Ibid. III, 9, 4
3. Ibid. III, 9, 5.
)4. See Sebeos, Ch. 8, 67-68 (p. 6
5. Marcian. Cf. Theophanes; , IV. frg. 245, p. 362: Martin
6. Theophylact; III, 10, 1. Cf. Frye, 1983, p. 159
7. Ibid, 10, 2-3.
8. Baynes, P.272
9. Frye, 1983, p. 159
10. John of Epiphania & Michael the Syrian: Azarmahan (Greatrex & Lieu; p. 147) cf.
Theophylact; III, 10, 7: Adormaanes. also cf. Theophanes, IV. Frg. 245, p. 362: Ardamanes.
11. Theophylact; III, 10, 6-7. cf. Greatrex & Lieu; p. 147.
12. Theophylact; III, 10, 8-9.
13. Baynes; p. 272.
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فرما ههی ارخص ااهنما  ،رومیان را در محاررۀ صیبین غافمگیر کرد 1.ایمان کش میپنهااتنه خسرو
ا واریروان ش اربب ارالخوردگی در جنگ ارکت خواهه کرد اخت ش هراد افتاد ه .ااا روم کش
دچار اختماف و نررعف فرما ههی ارره ود از ترد پا ش فرار گذااررت 5،پادگان ایران از اررهر خار
ارره و پیاد هام رومی را کش از گریز عقب ما ه ود قمع و قرع کرد 9.این اخبار ش خسرررو ا وارریروان
راریه ،پس ش یکبار مسریر ااا را ترییر داد .تئوفیماکت دراین ار چنین واتش اات « :اگهان اا ایران
ما نه گرد ادی ر اررر اررهر دارا فرود آمه و اررش ما آن را زیر محارررر و یرمات اررخت خود
گرفت»4.دیگر کاری از داررت اماراتور ر ریآمه .ایرا یان این اررهر د زرح را کش رومیان ش ااررتواری
ی هیرش می ازیه ه در داررامبر 279م .تصرررف کرد ه 2.در ار و اماراتور روم کش از موفقیتهای ارراا
ایران و اکامی اراا روم در تصررف صریبین هرااران و اراایرش ود ه 6ا اقوط دارا ش کمی قافیش را
اختنه و یواررتین دوم دچار اختمال یواد ارره 7.اماراتور کش ایترالاً دچار افسررردگی اررهیه یز ود
تیبریود فرما هۀ محافهان خود را ا عنوان اررزار در یکومت ارررریک خود ارراخت 2.روم از ایران
تقانرای ررم کرد 3و ایران تقانرای آتش س را در ازای دریافت غرامتی انگین پذیرفت 12.گار ه
تفصررریرل رویهادهای این جنگ را در جای دیگر آورد اارررت (غفوری )992-952 :1937 ،و اکنون
نروری اات شمرور مهمترین کات گزارش ااهنامش از این جنگ اردازیم.

)1. Theophylact; III, 11, 1. (cf. Whitby’s notes: p. 88, no. 47 & 48
2. Ibid.
 .9یوینای افسی؛ فصل دوم ،دااتان دوم( .نریر کتاب پیگولواکایا :پیگولواکایا؛  ،1975رص).662-664
4. Theophylact; III, 11, 2.
)5. Ibid. (cf. Whitby’s note: p. 88, no. 48
6. Theophylact; III, 11, 1.
7. Ibid. III, 11, 3. Cf. Louth, p. 125.
8. Theophylact; III, 11, 4.
9. Theophylact; III, 12, 3. Cf. Frye; p. 159.
10. Frye, 1983, p. 159.
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نگاهی به گزارش شاهنامه

گزارش اراهنامش از برد خسررو ا وایروان ا دومین قیصر هرعصرش در میان متون و منا ع اوایل دورۀ
اارمامی گزاراری کامماً منحصرر شفرد اات .رکر این گزارش پیش از اعمام ولیعههی هرمز 1ماندهنهۀ
وقوم این جنگ در اواخر عرر خسرررو ا وارریروان ااررت .افزون ر آن ،این گزارش ا یتهایی آغاز
میارود کش از مرح اماراتور روم و جا مرینی قیصرر جهیه خبر میدهنه 5،شاینترتیب هرچنه ااهنامش
از اماراتور جهیه ام برد اارت اما شروارنی میتوان دریافت کش منهور کسی یست جز دومین قیصر
هرعصررر خسرررو ا وارریروان« ،یواررتین دوم» .پسازاین ارراهنامش ش یاعتناییها و توهینهای اماراتور
سربت ش ارفیران ایران ااار کرد و غرور جوا ی و ابکسری قیصر جهیه را ابب این یایترامیها
رارررد اارت 9.کوهش خیر اری قیصر ق ااتراک گزارش فردوای و تئوفیماکت اات .ااهنامش
در اینجا مسرررتقیراً ش یکی از عمل جنگ ،کش هرا ا عههارررکنی و ارررر از زدن روم از پرداخت مبالغ
تعههارهۀ ارالیا شاش ش ایران ود ،ااار کرد اات و تنها از لا مای یتهایی چنه میتوان این م مب
را اررا گرفت 4اما در یتی کش در گفتار ارفیران روم پس از ارکسررت در جنگ و هنگام درخواات
رررم وجود دارد این م مب شرواررنی و ررررایت ش چمررم میخورد 2.در این قسرررت یتهای
اراهنامش دچار ا هام هسرتنه و معنای آنها گا روان یست 6.افیر ایران ازگمت و گزارش افر خود
را ش ارا داد ،در پی آن خسرررو ا وارریروان خمرررگین گردیه و رای جنگ ا روم آماد ارره 7.جالب
 .1فردوای؛ ااهنامش ،دفتر هفتم ،ص« :444گفتار ا هر ولیعهه کردن واینروان مر هرمز را» (از یت ارارۀ  4912ش عه)
ش زد جها هار کسری ز روم ()4153

 .5کش آگاهرررری آمه ش آ اد وم
کش تو ز ه ادی کش قیصر ررد

زمان و زمین دیگری را اارد ()4192

 .9جوان تیز ه مهتر و مست

فراتاد را یز نرود دات ()4147

اراررریه اکام پراررریه ی

گش کرد ی است و کژ دیه ی ()4142

یکی جای دورش فرود آوریه

هان ام پاداا نگریه ()4143

 .4رای رو ش :یک امسال ا مرد ر ا مکاو
 .2هران ا روم آ چ ود از خست

ش عنوان یمی و ا ا و ااو ()4124

سازیم و عههی بایه درات ()4522

 .6مقایسش کنیه ا اخن خالقی م مق( 1926،ب) ،خش اوم ،ص  « :975ش هر روی ،رخی یتها و مصرامهای -4122
 4162اایه ش ابب دات ردن کاتبان ر ر خماف یتهای دیگر ااهنامش ر ااتواری لازم را هار ه یا در معنی آ ها پیچمی
هست».
 .7یامه نزدیکِ کسری رایه

گفت آن کجا رفت و دیه و انیه ()4179
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اارت کش در گزارش ااهنامش هرچنه رومیان مسبب آغاز دور جهیهی از تنش و پیراناکنی هستنه اما
آغازگر لمکرکمی ایرا یانا ه.

1

روارن اارت کش ما نه برد ا اکیش در 242م .خود قیصرر ارخصاً در جنگ ارکت هاات اما این
ار در گزارش اراهنامش اارتباهی را یافتش اارت و این خود قیصرر اات کش اخصاً ش قصه مواجهش ا
ارراا ایران عازم برد میاررود 5،هرچنه در ادام ارررم جنگ دیگر از یضررور قیصررر رکری ش میان
ریآیه و از اررداری ش ام « اطرون» یاد میارود 9.اطرون در یت  4132یز شروانی وا ای معرب
ااررت و تنها در مقایسررش ا یت  4529میتوان م رئن ارره کش این ام ااررم اررخص ااررت 4.رقم
اریصرههزار در یت  4131ارایه تحریفی از اریهزار (اررار اراا مارارین در منا ع یزا سی) ااه
نررن اینکش خود رقم ایهزار یز در یت  4136دیه میاود 2.مرکن اات میان وا اطرون و مقام
ماراررین« ،پاتریکیود» ،کش هم مقامی هامی در روم ارررقی ود ،هم مقامی دینی در مسرریحیت و در
معنای مذهبی ش رررورت ممررهور « ریق» معرب ارره ااررت 6ارتباطی وجود دااررتش اارره .از طرف
دیگر ورود اراا اریصههزار فری ش یک اهر ش جای رفآرایی در را ر دارن در یرون اهر کامم ًا
غیرمعقول ش هر میرارره زیرا یمب یک اررهر رومی ااررت و معموم یسررت کش چرا یت  4131ش

ز گفتار او تنگهل گمت اا

هو گفت رخوردی از ر ج را (....)4174

ش یزدان پاک و ش خورایه و ما

ش آررگمسب و ش تخت و کما ()4121

کش گر هرچ در پادااهی اوات

ز گنج کهن پر کنه گاوپوات ()4125

سررررایه ارررر تیغ ما را یام

یمال جهان اد ر من یرام ()4129

 .1اااهی گذات از مهاین ش دات
 .5چن آگاهی آمه ش قیصر ز اا

کش پرخمم از ایران مه ا ااا ()4123

یامرره ز عرّرروریش تا یرمب

جهان اه پر از اور و جنگ و جمب ()4132

 .9یمب اه ش کردار دریای خون

ش ز هار اه لمکر اطرون ()4132

 .4چش قیصر ،چش آن یخرد اطرون
 .2اواران رومی چو ایصه هزار

کش دریای ابز ا هرو خیر گمت ()4126

زوا ش روان را گرفتش ز ون ()4529
یمب را گرفتنه یکسر یصار ()4131

یمب اه کردار دریای خون

ش ز هار اه لمکر اطرون ()4132

ش دو هفتش از رومیان ای هزار

گرفتنه و آمه ر اهریار ()4136

یا هاز کمتنه ازیمان ش تیر

ش رزما هرون چنه اه داتگیر ()4137

 .6پیگولواکایا؛  ،1975ص 669پ ( 2یادداات مترجم).
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محارررۀ آن توار رومیان اارار دارد و یتهای پایینتر ش محارر ای توا ایرا یان و توقفمان در
پمررت خنهق .دیگر ااررتبا زرح منبع ارراهنامش در اینجا آمیختن رویهادهای دو محارررر ا یکهیگر و
تورریف تنها یک محاررر اارت؛ محاررۀ صیبین توا ااا روم کش ایرا یان آن را درهماکستنه و
محارررۀ دارا توار ایرا یان کش نا ر گزارش ااهنامش پس از طولا ی اهن محارر ا درخواات رم
قیصرر اترام ما ه و نا ر گزارش منا ع یزا سری ش ارقوط این ارهر و ااس درخواات رم رومیان
ا جامیه .آمیختن رویهادهای دو محارررر ا یکهیگر ارربب ارره کش در اینجا گزارش ارراهنامش دو ار
دچار ا هام اررود؛ ا هامی کش در این قسرررت از ارراهنامش چنهین ار روز کرد و کامماً رواررن ااررت کش
اوارتاد ارخن خواارتش ا عهول از اررول کار خود و ترک رعایت اما ت سرربت ش منبع ا توال ش
اررریوۀ داارررتاناررررایی محتوا را ایرایه و ا هامها را زدایه .ش هر گار ه این ا هامها ،هرچنان کش در
قسررت «ا هام در جررافیای جنگ» خواهیم دیه ،ش منبع اراهنامش ازمیگردد و ش اربب داتبرد کاتبان
ارراهنامش ش وجود یامه اارت .گا کاتبان ر اثر کمارروادی وا ای را کش معنایش را ریدا سررتنه ترییر
میداد ه یا ا اارررتبا خوا هن وا ها یا پسوپیش کردن یتها ا هامهایی را ایجاد میکرد ه اما ا هامهای
این قسرررت از ارراهنامش ا هامهای روایتیا ه ،افزونتر اینکش ا هامها در امهای جررافیایی معنادار هسررتنه
و مسمراً ریتوان آنها را یارل اهلا گاری کاتبان دا ست.
اراهنامش در ادام اررم جنگ ش طولا ی ارهن محارر ش ابب ااتحکامات اهر و شویژ خنهق
آن اارار کرد اارت 1.این م مب ا مهت ارشماهشای کش تئوفیماکت در ارۀ مهت محارررۀ اهر دارا
وارتش اارت و الاتر ش آن اارار اره ت بیق میکنه ،اما تورریف مهم اراهنامش از آن هرا نه ن ستی
پرهزینش اارت .ر اثر طولا ی ارهن محاررر و اارتواری ر و اروی اهر هزین ااا ایران اراامآور
اره و منا ع مالی رو ش اترام ود 5.روارن یست کش چرا منبع ااهنامش در این قسرت موفقیت عهیری
را کش اررا جام ا تسرخیر ارهر صیب ایرا یان اه گزارش کرد اات اما تدکیهی کش ر گرا ی خسرو
ا واریروان از طولا ی ارهن محاررر کرد اات کامماً قا ل درک اات زیرا ااتقرار فرات و یگانهای
یک اراا در پیرامون یک ارهر ش مهت طولا ی رای محارررۀ آن کاری س پرهزینش ود ،نرن اینکش
 .1ش پیش ااش کنه ای ااختنه
ش کنه بستنه ر اا را
 .5رآمه رین روزگاری دراز

ش ابگیر آب ا هرا هاختنه ()4132

فروما ه از جنگ اا و ااا ()4133
ش ایم و زر آمه ااش را یاز () 4522
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این محاررر رررفاً ااتقرار یرو بود مکش ایرا یان پیاپی رای تسخیر اهر یرمش میکرد ه و این یز ر
هزین جنگ میافزود .ارراهنامش در ادام گزارش خود ش کربود ودجش ااررار کرد ااررت و اینکش اررا
زرگرهر را رای ممرورت دراین ار فراخوا ه 1.زرگرهر ا تکاری از خود ش خر داد و ش ارا توریش
کرد کش دولت ایه از ازرگا ان و دهقا ان اررهرهای زدیک وام خواهه و پس از ازگمررت اونررام ش
یالت عادی ااررناد وام ازپرداخت اررود 5.فردوارری در یتی سرریار زیبا این ا تکار زرگرهر را اررتود
اات.

9

پس از اررم ا تکار زرگرهر و پیش از رکر درخواارت ررم رومیان ،فردواری ش اررم دااتان
ممرهور کفمگر پرداختش 4و ش هر میراه در منبع ااهنامش ارم این دااتان اعث اه اات کش رات
روایت جنگ گسرستش و اررات اخن از دات راوی خار اود شطوریکش هون رکر موفقیت ااا
ایران در گمرودن ارهر محاررر اه  ،ااهنامش ادام ارم جنگ را از درخواات رومیان رای رم و
مذاکرۀ دو طرف رای تعیین غرامت و عقه قراردادی تاز پی گرفتش اارررت 2.یک ار دیگر ا هام عجیبی
در اررایش این قسررت دیه میارود و دریالیکش در یت  4562و  4566اخن از یک افیر اات،

6

راگهران در یرت  4562یمقهمش ارررخن از یک هیئت چهل فرۀ رومی ش میان آمه اارررت 7.در این

 .1د م کرد اا ا هرآن کار چهر

فرمود تا رفت وزرجرهر ()4527

 .5ش اا جهان گفت وزرجرهر

کشای اا ا داد و ا رأی و مهر ()4511
تهیدات و یکار ما ه ااا ()4515

اوی گنجِ ایران درازات را
هین اهرها گردِ ما در کش هست

کسی کو درم یش دارد ش دات ()4519

ز ازارگان و ز دهرقررران درم

اگر فام خواهی گردد د م ()4514

 .9هین کار اه اا هرهااتان
رای تونی

کش دا ای ایران زد دااتان ()4512

یمتر در ارۀ این ا تکار زرگرهر ک .غفوری ،1937 ،رص.947-949

 .4یتهای  4552تا .4523
 .2طمایش چو گمت از لب کنه از
کش پیرامبر قیصر آمه ش اا

پر از درد و پوزش کنان ر گنا ()4564

 .6هرا گش فراتاد آمه دوان

یایشکنان پیش واینروان ()4562

چو رومی ار و تا کسری هیه
 .7وُ زآن فیمسوفان رومی چهل
ز دینار ا هرکسی ای هزار

یامه ر اا گردنفراز ()4569

یکی اد ارد از جگر رکمیه ()4566
ز ان رگماد ه پر اد دل ()4562

ثار آوریه ر اهریار ()4563
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قسرررررت دو مردموریت در دو مق ع تاریخی ا یکهیگر درآمیختش و در قالب یک گزارش ارائش اررره
ااررت؛ 1گریترکس و لئو ااررارۀ ارراهنامش را ش مدموریت هیئت چهل فرۀ رومی کش هر یک ارریهزار
دینار یرل میکرد ه ازتا ی از پیران آتش س ارررشارررال 272-272م .دا سرررتشا ه 5.خالقیم مق این
قسررت را مرا شای از وجود آگاهیهای تاریخی در گزارش ااهنامش از د اال پایا ی پادااهی خسرو
ا واریروان و برد او ا یواتین دوم دا ستش اات 9.در گزارش ااهنامش خسرو ا وایروان افیران روم را
ش ارربب پیراناررکنی ارررز ش میکنه 4و اررفیران از این ا ت پوزش میطمبنه 2،هرچنین ازتا ی از
تحریل غرامتی اررنگین ش رومیان هنگام مذاکرات رررم ش چمررم میخورد و افزون ر مبالغ هنگفتی
پول قه ،تحویل مقهار قا لتوجهی پارچشهای گرا بهای ا ریمررررین یز جزی این غرامت ود6 .در هرین
جاارت کش از چنه جای این گزارش قض پیران توار رومیان و ق ع پرداخت مبالغ تعههاهۀ االا ش
را ش ایران پیش از آغاز جنگ درمییا یم؛ اررفیران روم تعهه میکننه کش مبالغ قبماً تعههارره را پرداخت
و پیران تاز ای دراین ار منعقه کننه.

7

ابهام در جغرافیای جنگ

ا مقایسرر آ چش در دو قسرررت الا م رم ارره عرق آارریبدیهگی م الب در گزارش منبع ارراهنامش
روارنتر میاود .این امر دلایل مختمفی دارد؛ آافتگی و فرازو میب تاریخ ایران از اقوط اااا یان تا
 .1مقایسش کنیه ا ا رهای الاتر کش در آ جا دو محارر در قالب یک محارر درهمآمیختش اه اات .
2. Greatrex & Lieu; p. 150 & p. 285, no. 95.
 .9خالقیم مق( 1926 ،ب) ،خش اوم ،ص977
 .4کسی کو گردد ز پیران ما
از آ اد ومش رآریم خاک

ایچه دل از رأی و فرمان ما ()4522
ز گنج و ز لمکر هاریم اک ()4526

 .2فراتادگان خاک داد ه ود

چنان چون ود مردم چا مود ()4527

کشای اا پیروز رترمنش

ز کار گذاتش مکن ارز ش ()4522

 .6ز دینار گفتنه و از گاو پوارت

ز کاری کش آرام روم ا هروات ()4537

چنین گفت مو ه کش گر زر دهیه

ز دیبا چش مایش رآن ار هیهس ()4532

ش هنگام رگمررتن اهرررریار

ز دیبای زر فت ایه هزار ()4533

 .7هرش ارررر ش ارررر ا دار تویم
هران ا روم آ چ ود از خست

پراتار و در زینهار تویم ()4574
سازیم و عههی بایه درات ()4522

رای ررای مفصلتر گزارش ااهنامش از این جنگ ک .غفوری ،1937 ،رص.943-992
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ظهور فردواری اعث اه ود کش ا تقال اطماعات اااا ی ش اوایل دورۀ اامامی ا داواریهای زیادی
مواجش ارود :از ین رفتن متون ر اثر مرور زمان (در ارای فقهان یرایت دولتی و دینی رای مراقبت یا
از ویسرری) ،از ین ردن متون ر اثر تعصررب ،از ین رفتن متون ر اثر بردها و جنگها و اررورشهای
پراررار یتی در مناطق مرکزی ایران کش یهود هزارارال ،در اررتاار عصر ااکا ی و اااا ی ،دات
هیچ داررنی ش آنها راریه ود ،خماررشاازی زیاد ااناد و متون تاریخی ش ابب ترییر خ از یک
ارو و از اروی دیگر تحت فمرار ودن ایرا یان شویژ در زمان خمافت نیامیش ،و اارتباهات اهوی یا
تحریفهای عرهی سرریار در هنگام ترجرش از پهموی ش عر ی .گزارش منبع ارراهنامش از جنگ 275م.
شونروم متحرل خماررشارازی یشازیهی اره اما یکی از مهمترین آایبهای دیگر آن در ارم
جررافیای این جنگ رخ داد ااررت؛ ااررار ش اررهر عروریش در این قسرررت از ارراهنامش ( یت )4132
سریار عجیب اارت ،این ارهر کش ش عر ی چنین امیه میاه در ارل امش آموریوم 1ود و در قمب
آاریای رریر و فرانگها دورتر از جررافیای جنگ 275م .قرار داات .ر اااد منا ع یزا سی یز این
ارهر هیچ قمری در رویهادهای این جنگ هاارت .اهر یمب یز هرچنه سیار زدیک ش جررافیای
این جنگ قرار دااررت اما اررواههی از درگیر ود ش در بردها هاریم و رواررن یسررت کش آیا ارراا
آررماهان ش یهود یمب یز یرمشای کرد ود یا شس گرا محترلتر این ااررت کش «محاررررۀ طولا ی
پمررت یک د ااررتوار خنهقدار» توجش را ش اررهر «یمب» جمب کرد اارره و این ام یز ما نه ام
عروریش جایگزین امی اره کش در اررل گزارش پهموی ود اارت .اارتواری د یمب ،چش در دورۀ
پیش از اارمام ،چش در دورۀ پس از ااررمام ،ارهرت زیادی دااررت 5.در گزارش ارراهنامش از برد 242م.
آ چرش زیر رام قرالینیود آمره را محرارررررۀ روئی (یمب) در گزارش پروکوپیود ت بیق میکنه و
یتهای آغازین اراهنامش دراین ار تورریفی از د یمب هسرتنه 9کش سیار ا ارم یاقوت از اکو و
اارتواری این د هراهنگی دارد 4.ش هر میراره «یصرار اقیما» یز در یت  4134ش هرین د ااار
دااررتش اارره زیرا در یت  4132دو ار ام یمب تکرار ارره ااررت ،اما این ایترال یز وجود دارد کش
1. Amorium
 .5در این ار ک .ا نعهیم ،1 ،ص.21
 .9ک .غفوری ،1926 ،رص(162-171زیر قالینیود) و غفوری ،1927 ،رص162-171؛ یز ک .ا نعهیم؛  ،1ص.21
 .4یاقوت یروی ،5 ،ص.522
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اقیما ه ای مبهم از گزارش اررل پهموی ااره کش ش ارهر دارا و محارررۀ آن اارار میکرد اارت.
شهریال منهور از آن روان یست 1و «ایترال ت بیق اقیما ا اموکیش» 5یز نعیف ش هر میراه.
نا رآ چش گفتش ارره عروریش و یمب دو اررهر مهم و کمیهی در گزارش ارراهنامش فردوارری از این
جنگ هسررتنه اما عروریش ش کمی از جررافیای این جنگ دور ود و یمب یز هرچنه در زدیکی مناطق
ارراهه درگیری میان ایرا یان و رومیان قرار دااررت اما در منا ع تاریخی هیچ گزارارری از اینکش در این
جنگ ررحن درگیری هامی دو طرف ود ااره ش چمرم ریخورد .گار ه قبماً دو فرنیش را رای
تونری وقوم این ا هام م رم کرد ود (غفوری :)942 :1937 ،خست فرنی تحریف عرهی امهای
جررافیایی در گزارش منبع اراهنامش کش ش گزارش فردواری یز را یافتش اارت ،دراین ار در ا رهای
زیر تونری یمرتری خواهم داد .دوم فرنی ااتبا اهوی کش آن را ر اااد تما ش لفهی آمودیس ( ام
رومی اررهر «آمه») وآموریوم ( ام رومی اررهر عروریش) م رم کرد ودم .گار ه پس از تدمل فراوان و
ش دلایل زیر میخواهه فرض دوم را کنار گذارد و ش تبیین یمرتر فرنرری خست اردازد؛ در گزارش
هیچ یک از منا ع از ارهر «آمه» ش عنوان رحن وقوم درگیری در این جنگ اخن ش میان یامه اات.
از طرف دیگر یتی در گزارشهای یرم آررماهان یز از ارهر یمب اخنی ش میان ری آیه و ا توجش
ش اینکش یرم او ایذایی و رقآارا ود سیار عیه اات کش وقت خود را ر ار محاررۀ یمب یا اهر
دیگری ههر داد ااره تا چش راره ش اینکش اهر ااتوار یمب را تصرف کنه .کت مهم دیگر این اات
کش یروی آررماهان ش تصرری منا ع اروار هام و مناارب یک «یرم رقآاا» 9در عرق خاک دارن
ود و در گزارش عرمیات آن از یمب امی رد مره اات .اینکش او یک لمکر اوار هام را فرما ههی
میکرد شطورق ع آاکار میاازد کش قصه محاررۀ هیچ اهر یا د ی را هاات.
رشاینترتیب ایه عمت دیگری را رای رکر ام یمب و عروریش در گزارش اررراهنامش از این جنگ
جسرتجو کرد .آ چش در وهم خسررت جمب توجش میکنه تفاوتی اارت کش میان این دو اررهر در تاریخ
جنگهای یزا س و اراارا یان شویژ در دورۀ خسرو ا وایروان وجود دارد؛ داتکم یمب در جنگ

 .1وا ۀ اقیما تنها یک ار دیگر در ااهنامش دیه میاود؛ در یتهای  425و  229در پادااهی لهرااپ ،کش در آن ،گمتااپ
ا دهای «کو اقیما» را میکمه.
 .5خالقیم مق( 1926 ،ب) ،خش اوم ،ص(cf. Greatrex & Lieu, p. 150) 974
3. Blitzkrieg
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242م .رررحن وقوم برد مهری ود ااررت اما عروریش هیچ بردی را ش خود هیه ود .مرزهای ایران
اررااررا ی و روم ارررقی شگو شای ود کش عروریش در پیش از ااررمام هیچ قش مهری رای یزا س ش
عنوان یک ارهر مهم در پمرت خ مقهم ایفا ریکرد و در این دوران اهرهای مهم دیگری ود ه کش
زدیک مرز قرار داارتنه .این ونرعیت پس از اارمام کامم ًا دگرگون گمت؛ خش زرح قمرروی روم
در خاورمیا ش در رگیر هۀ کمرورهای امروزی اروریش ،اردن ،فمسر ین و مصررر نریر خمافت اامامی
اره و یزا س ا چنگ و د هان در ررهد یفب اقیما هۀ آن در قسرتی از آایای رریر (آ اطولی) ود.
عروریش در قمب قمرروی اقیما هۀ یزا س از آارریای رررریر قرار دااررت و در مرز نهی جهیه اهریت
زیادی پیها کرد ود .یمب یز رای مسرمرا ان اهریت هامی ارر واتاازی داات و هرچنان کش در
الا اارار اه د ااتوار آن اهریت خود را در دورۀ اامامی یز یفب کرد .روان اات کش این دو اهر
در پمرت جبهش و خ مقهم بردها قش مهری رای دو طرف درگیر در جنگ (خمافت اارمامی و روم
ارقی) ایفا میکرد ه.
عروریش کش قش مهری در درگیریهای یزا س ا خمافتهای اموی و عباارری دااررت یک ار در
زمان معاویش ش تصررف اراا عرب درآمه و در زمان یزیه این اتفاق تکرار اه اما این پیروزیها موقت
ود 1و طی دو قرن خسرررت هجری این ارررهر هرچنان اهریت خود را رای یزا س ش عنوان یکی از
ارهرهای مهم پمرت خ مقهم در را ر خمافت اارمامی یفب کرد .ارا جام در دورۀ عباای و ش اال
292م 599/.هرررر .در جنگی معروف میان خمیفش معتصررم و اماراتور تئوفیمود عروریش ش داررت ارراا
خمیفش افتاد و ا ود اره 5.تسرخیر عروریش آ چنان رای خمیفش داتاورد مهری ود کش ااعران ش مهم آن
پرداختنه ،ازجرمش ارعری کش در آن ش خامواری اقود کمیسراها در عروریش ااررار ارره اات 9.این
پیروزی رای معتصرم سریار مهم ود ،زیرا خمفای پیش از او ما نه هارون و مدمون از عههۀ چنین کاری
ر یامه ود ه 4.شاینترتیب ظاهر اررهن ام یمب و شویژ عروریش در گزارش ارراهنامش این گرا ش را
تقویت میکنه کش ارررل پهموی گزارش ایرا ی این جنگ در اوایل دورۀ ااررمامی در یک یا چنه مریمش
1. al-Qāḍī, p. 110 & Canard, p. 449.
.5در این ار ک .طبری 3 ،ص 27ش عه .ا ن خرداد ش ،ص .522ا ناثیر ،6 ،رص.422-421
 .9أقام الإمام منار الههى

و أخرد اقود عرّوریش (مقهای ،6 ،ص)113

 .4مقایسش کنیه ا ا ن فقیش ،ص.112
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دچار خمارررشاررازی یشازیه ارره  1و تحت تدثیر اهریت دو اررهر یادارره در جنگهای اعراب ا
یزا س داتکم از لحاظ جررافیای تاریخی دچار تحریف یز اه ود.
ویژگیهای منبع فردوسی

قرنها پیش ا ن هیم در کتاب سریار ارزاررنهش ،الفهرات ،از دو کتاب الکار امج فی سیرة ا واروان
(از این پس ش اختصرار :الکار امج) و التا فی سییرة ا وارروان (از این پس ش اختصار :التا ) یاد کرد
ود (ا ن هیم195 :1925 ،و ،)964اما رخی از پژوهمرررگران در مواجهش ا اعتبار م الب خودز هگینام
اریااری خسررو ا وایروان در تجارب الامم ا وعمی مسکویش (مسکویش ،1 ،ص 122ش عه ) دچار این
پیمرفرض اره ود ه کش الکار امج و التا و متن قل اه در تجارب الامم یک کتاب ود ا ه .گار ه
در پژوهش اخیر خود توا سرت مران دهه کش رخماف تصرور این پژوهمگران الکار امج و التا یکی
بود ا ه و اولی افزون ر اراهنام ا ومنصوری ،منبع تکریمی فردوای و منمد گزارشهای منحصر شفرد

و رتر 5ارراهنامش از جنگهای خسرررو ا وارریروان ااررت و دومی منبع گزارشهای منحصررر شفرد هایش
الارب و اخبار ال وال ،افزونتر اینکش معموم ارره هیچ یک از دو کتاب یادارره در داررترد مسررکویش
بود و او از یک کتاب معتبر ارومی اارتفاد کرد اات 9.اما آ چش در آن پژوهش مسکوت ما ه پااخ
ش این پراررش مهم ااررت کش این منبع تکریمی فردوارری در پادارراهی ا وارریروان (الکار امج) چگو ش
کتا ی ودس ررارری ویژگیهای کتاب الکار امج فی سیییرة ا واررروان مبحثی ااررت کش در این فرر رت
گار ه خواهه کوایه دریچ حث را ش روی آن گمایه:
عنوان کتاب :در ام کتاب از دو وا ۀ کمیهی کار امج و اریر اارتفاد اه اات .وا ۀ خست یک
وا ۀ کهن ایرا ی اارت کش اررل پهموی آن ،کار امگ ،در فارای دری ش رورت آانای کار امش درآمه
ااررت .ارررل پهموی طبق الگوی رایج تعریب (تبهیل گاف ش جیم) کش در سرریاری از وا های معرب
(ما نه ر امج /ر امگ /ر امش ،روز امج/روز امگ/روز امش ،نفسررج  /نفمررگ /نفمررش و )...قا ل ممرراهه
 1مقایسش کنیه ا ا رهای الاتر در ارۀ درآمیختن رویهادهای دو محارر در یک محارر و دو هیئت افارت در یک
هیئت و مسکوت هادن موفقیت ایرا یان در تصرف اهر پس از محاررۀ طولا ی آن.
 .5رتر چش از لحاظ تفصیل و چش از لحاظ دقت و دراتی سبت ش منا ع اوایل دورۀ اامامی ( ش منا ع یزا سی)
 .9ک .غفوری ،1937 ،شویژ فصلهای دوازدهم تا چهاردهم.
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ااررت ،در اوایل دورۀ ااررمامی ش رررورت واموا ۀ کار امج وارد ز ان عر ی ارره .رخماف کار امگ،
تاجنامگ ش این رررورت معرب مرره زیرا الگوی رایج تبهیل گاف ش جیم منجر ش وا ای غریبتر ا
دو جیم (تراجنامج) میاررره و ایترالاً ش هرین دلیل ویسرررنهگان قهیم ترجی داد ه ش افزودن الفلام
معرفش ش ارررل وا (تا ) اکتفا کننه .شجز کار ام ا وارریروان کش ا ن هیم ش وجود آن گواهی داد ود
از وجود دارتکم دو کار ام دیگر مر وط ش عصرر اراارا ی م رئن هسرتیم؛ خست کار ام اردایر
ا کان کش جزی معهود متون پهموی ااررت کش از آارریبهای زما ش در امان ما ه و ش داررت ما رارریه
اارت (تفضرمی )562-564 :1929 ،دوم کار ام ااپور و یولیان کش یک اایر ایرا ی آن را در روم تدلیف
کرد ود (تفضرررمی564 :1929 ،؛ یز ک .غفوری .)472-471 :1937 ،ارررواهه و قرائن یاکی از آن
ااررت کش کار امشها ش ارررم رویهادهای رجسررت تاریخی و شویژ داررتاوردهای هامی یک پاداررا
تررکز دااتنه.

1

کمر کمیهی دیگر در عنوان کتاب «اریر » اات .این وا در تاریخ اامام آ چنان آاناات کش یازی
ش معرفی هارد .کتشای کش در ارۀ ارریر وجود دارد این ااررت کش ارریر ش رویهادهای مر وط ش یک
ارخص رجسرتش اارار داات و کار رد جرع مکسر آن (اِیَر) در عنوان کتابهای تاریخ معرول ود
ما نه ارریر الرموک یا غرر السرریر ،نا راین شخودیخود ار معنایی مثبت یا منفی هااررت 5،هرچنه در
ارای اریرۀ پیامبر اارمام (ص) نا ر ممهور و تا امروز از یک طرف مفهومی مثبت ش خود گرفت و از
طرف دیگر افزون ر رویهادهای تاریخی ا اررنت راررول خها یز پیو ه یافت و مفهومی دینی یز پیها

کرد .هراینهی اریر و کار امش کش دو وا ۀ ویژۀ تاریخنگاری ش ارار میرو ه و در عنوان الکار امج فی
سییرة ا وارروان دیه میاود در دو جای مهم دیگر ش رورت جایگزینی ش چمم میخورد :ا ن هیم
در ااررارۀ سرریار مهری گواهی داد ااررت کش ا ان لایقی ،ارراعر ایرا یتبار ،دو اثر منهوم ا عنوانهای
سییرة ارداریر و سییرة ا واروان داات (ا ن هیم .)195 :1925 ،اایان رکر اات ویسنهگان قهیم گا
از هراینهی ایر و ایاات یز ااتفاد میکرد ه.

9

 .1ک .ا رهای پایینتر.
 .5ش عنوان مثال ویسنهگان قهیم گا از ار مام «اوی ایر » در معنایی زدیک ش اوی ایاات ااتفاد کرد ا ه ( .رای
رو ش ک .طبری5 ،ص 71و 2ص.)912
 .9رای رو ش ک .مسکویش1 ،1973 ،ص« :122من ایرۀ ا واروان و ایاااتش»
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سبببا ادبی کتاب :ررارری عنوان کتاب پیشدرآمهی رای حث در ارۀ محتوا و ارربک اد ی آن
ود .اارررار اررره کرش محتوای کرار امشها رویهادهای تاریخی ود اارررت؛ در واقع کار امشها در کنار
خهاینامشها (و ترجرشها و تحریرهای عر ی آنها موارروم ش ارریرالرموک یا ارریرالرموک الفرد) جزی
متون تراریخی طبقرش نرهی اررره ا ره 1و ازاینرو در اررربک اد ی ( ا ر) 5تاریخنگاری جای میگیر ه
دریرالیکرش تراجنامشها چنین بود ه؛ ش قل مورّخا رویهادهای تاریخی ریپرداختنه و محتوای آنها
اریاارتنامشای و آداب الرموکی ود ،ازاینرو در آنها گا نا ر اقتضرای ارخن تنها ااار هایی ش رخی
رویهادهای تاریخی میاره 9.درارتی اطماعاتی کش از الکار امج ش اراهنامش را یافتش اات مان میدهه
کرش محتوای آن یرک تراریخنگراری تررام عیار ود اارررت؛ اما آ چش کار امشها را از خهاینامشها مترایز
میارراخت اختصرراررری ودن کار امشها ود؛ خهاینامشها و ترجرشها و تحریرهای عر ی آنها ش مرور
تاریخ ایران اارتان ،شویژ دورۀ اااا ی ،میپرداختنه ،اما کار امشها تنها ش رخهادهای زمان یک پاداا
تررکز دااررتنه و شاینترتیب اررریی کش از تاریخ آن پاداررا ارائش میکرد ه یاوی جزئیات یمررتر و
دقیقتری سرربت ش مرور کمی و مجرل تاریخ آن پاداررا در خهاینامش ود .این ویژگی در گزارشهای
ارراهنامش از جنگهای خسرررو ا وارریروان ممایهش میاررود کش شونرروم از لحاظ کری و کیفی ر
گزارشهای مورّخان یرفشای هرچون طبری ،معری ،یعقو ی و ...رتری دارد.
نویسبنده یا نویسبندگان کتاب :از لحاظ روشارناای عمم تاریخ رتری فوق ایه از گزارشهای
هرزمان یا سرریار زدیک ش زمان وقوم رویهاد تاریخی مررئت گرفتش اارره؛ میدا یم کش داررتگا دیوان
اراارا ی ،متمرکل از د یرا ی ا وظایف گو اگون اداری ،ااختاری پیچیه و منضب در ارتاار کمور
پهناور ایران ود و شطور خاص د یر منهپایشای در قمب در ار مرکزی یضررور دااررت کش گذاررتش از
وظایف معرول د یری ،مسرئولیت یادداارت رداری روزا ش را از کرد ها و گفتشهای اا ر عهه داات
و یادداارتهایش ا تمرریفات خارری ش ایگا ی ارم نتی ارارد میاه 4.یتی در دورۀ اامامی یز
د یران منهپایش کش در متن رویهادهای اریااری قرار دااتنه قش مهری در تاریخنگاری ایفا میکرد ه و

 .1در ارۀ خهای امشها و ایرالرموکها ک تفضمی ،ص 562ش عه و رص 563-574شویژ ص.579
2. genre
 .9رای تونی

یمتر ک .غفوری ،1937 ،رص.427-476
4. Lukonin, pp. 711-712.
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یهقی رو ارز و رجسرت آن اارت .مرتب ا ایگا ی ام نتی و ااناد آن کش توا د یران اااا ی ش
گارش درآمه ود ارهادت سریار مهری از مسرعودی وجود دارد .این مورّخ رجستش از وجود کتا ی
کش خود ش چمرم دیه ود چنین خبر داد اارت « :ش ارال ایصه و اوم در اهر ااتخر پارد ش زد
یکى از زرحزادگان ایران کتا ى زرح دیهم کش از عموم و اخبار مموک و ناها و ته یرهاى ایرا یان
م الب فراوان دااررت کش چیزى از آن را در کتابهای دیگر چون «خهاینامش» و «آئین امش» و غیر هیه
ودم ....و تاریخ کتاب چنان ود کش در یرش جرادى الاخر ش اررال یکصرره و ارریزدهم از روى ااررناد
خزائن 1مموک ایران واررتش ارره و راى همررام ن عبه الرمک از پاراررى ]پهموی[ ش عر ى درآمه
ود 5»...ارخن مسرعودی تمویحاً اما ق عاً ش یضرور د یران ایرا ی در دارتگا خمافت اموی ااار دارد.
این یضررور چنان ر داررتگا دیوا سررالاری یکرفرما ود کش تا زمان خمافت عبهالرمک ن مروان ز ان
دیوان پهموی ود ش عر ی (یکتایی .)119 :1925 ،نا رآ چش گفتش ارره میتوا یم م رئن اارریم کش ارررل
مفصررل الکار امج ش ز ان و خ پهموی و ر اارراد گزارشهای هرزمان د یران اررااررا ی تهوین و
تدلیف اه ود اما پراش در ارۀ زمان تدلیف کتاب مسئم دیگری اات کش ایه ررای اود.
زمان تألیف کتاب :ا توجش ش آ چش در الا رکر ارره این پراررش پیش میآیه کش الکار امج توارر
یک یا چنه د یر اراارا ی و در پیش از اارمام تدلیف اره ود یا اینکش هرا نه کتا ی کش مسعودی دیه
ود در دورۀ پس از ااررمام و توار یک یا چنه د یر ایرا ی در داررتگا خمافت ش گارش درآمه ودس
پاارخ ش این پرارش داروار اات و تنها قرینشای کش فعماً در دات داریم این اات کش دو رو دیگر
کار امش گاری در ارۀ اراهنمراهان اراارا ی مر وط ش پیش از اارمام اات نا راین ایترال اینکش ارل
الکار امج در فارررم کری پس از مرح خسرررو ا وارریروان (در دورۀ پادارراهی هرمز یا خسررروپرویز)
تدلیف اه ااه زیاد اات.
وضبیی

کتاب :دورۀ ا تقال میراث اراارا ی ش ایران اامامی دورا ی س پرتماطم و پرآایب ود.

ارررزمینهای ایرا ی کش شویژ در ایران مرکزی در طول هزار اررال یکررا ی ااررکا یان و اررااررا یان
 .1ااناد اقی ما ه خزا ااناد (منهور از خزا ش در اینجا ایگا ی ام نتی اات ش خزا ش در معنای رایج آن رای ا باات
اکشهای زر و ایم و ارشهای طما و قر و دیگر اایای گرا قیرت
 .5مسعودی . 74/2 :1962 ،تونی مسعودی مفصل و سیار خوا ه ی اات .کت سیار مهم دیگری کش از آن معموم
می اود انت قاای از چهرۀ ااهان در در ار ایران اات و ااردن آن قاایها ش ایگا ی ااناد.
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تازش داررررن خارجی را ش خود هیه ود ه ،هنوز از آاررروبهای یرم اعراب یاارررود ود ه کش
گرفتار خمافت جائر اموی اره ه .ز هگی رای مردم عادی ایران در دوران خفقان نی امیش سریار داوار
ود ترا چرش راررره رای خبگان عمری ،اد ی و هنری کش در هرش جا و یتی امروز ش توجش و یرایت
دولت یاز داارتشا ه .روارن اارت کش در چنین اونراعی ونع یک سخ خ ی پهموی چقهر داوار
ود اارت؛ سرخشهای خ ی تا دورۀ معارر و رنعت چاپ یازمنه یرایت مالی در ارهای مرکزی و
محمی یا ثروترنهان رای گههاری ،اارتنساخ و تکثیر ود ه ،شاینترتیب وان اات کش پس از اقوط
اراارا یان ار وات سخشهای پهموی تا چش یه تیر وتار ود ،شتنها یرایتی وجود هاات مکش خ ر
تعصرب و ا ودی عرهی یز این سرخشها را تههیه میکرد .ش هر گار ه ا ساما یها و آافتگیهای
ارهیه اریااری و اجتراعی در ونع آافتش کتاب الکار امج ازتاب یافتشا ه و اواهه مان میدهه متن
پهموی یک یا چنه ار خماررشارازی زیاد و از ویسی ان راری را از ار گذرا ه ود .هرچنین ش هر
میراره کش آارفتگی در اواخر این کتاب یمتر از اوایل و اواا آن ود اات؛ جنگ 275م .در اواخر
عرر ا وارریروان رخ داد و ازاینرو ایه جزی فصررلهای پایا ی یا چش سررا فصررل آخر در الکار امج ود
ااره .ش هر میراره دارتکم در یکی از مرایل خماررشارازی و از ویسی ان راری کتاب یا در
هنگام ترجر کتاب ،ش عممی امعموم کاتب یا مترجم دچار اررتاب مضرراعفی در اواخر کار خود ارره
ااره زیرا ش دلیل اما تهاری ارتود ی فردواری ،ااتباهات و آافتگی منبع ارمی (الکار امج) شونوم
در این قسررت از اراهنامش ازتاب یافتش و قا ل ممراهه اات 1و خوابختا ش اواتاد اخن از توال ش
اریوۀ داارتاناررایی رای پیرایش و زدودن ا هامها و آارفتگیهای خویمتنداری کرد و شاینترتیب
اررنه سرریار مهم و گرا بهایی رای ررارری تاریخ اد یات ایران در دورۀ ا تقال میراث اررااررا ی ش دورۀ
اامامی از خود ش جا گذااتش اات.
ترجر کتاب :پااررخ ش این پراررش کش متن الکار امج ش ز ان و خ پهموی ود یا ترجر ارررل
پهموی رش عر ی مهم اارررت .معرب ودن عنوان کتراب یمرررتر این ایتررال را تقویت میکنه کش متن
الکار امج ترجرشای ش عر ی ود اارررت اما آ چش این ایترال را قویتر میکنه ترییر امهای جررافیایی
رش امهای کامماً عر ی اارررت ما نه عروریش و یمب ،شاینترتیب معموم میارررود مترجم (از پهموی ش
 .1رای رو ش ااار اه کش در یتهای  4131تا  4133معموم یست کهام طرف یمب را در دات دارد و کهام طرف آن را
محارر کرد اات!
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عر ی) یا اظر ترجرش مخاطب خارری را مه هر داارتش و ارایه میخوااتش ا ترییر امهای جررافیایی
میان تاریخ گذاررتش و مسررائل روز در زمان ترجرش پیو هی رقرار کنه و گریزی ش چالش مسررمرا ان ا
یزا س زد اارره .خ ر قهرت گرفتن روم ارررقی رای خمافت ااررمامی هروار یک خ ر جهی و
زدیک ش مراکز خمافت (دممررق و رهاد) ود .مرکن ااررت مترجم یا اظر ترجرش ا تها قصرره ترییر
امهای جررافیایی را هااررتش اما اخوا ایی یا عهم امکان ت بیق ام در ارررل پهموی کتاب ا اررهرهای
ارناختش اره اعث اره ااره کش ش جایگزینی امهای جررافیایی متوارل او ه و از دیه خود هتر
دیه ا ه امهایی مرتب ا مسررائل روز را جایگزین آ چش در متن پهموی رایمرران اخوا ا یا امعموم ود
کننه .ایترالاً ارررل پهموی تا مهتها ترجرش مرره اقی ما ه ود و ا مسرراعه اررهن سرربی و موقت
اونرام ایرا یان در اوایل عصر عباای ش عر ی ترجرش اه .عنوان ااکو کتاب یز این گرا ش را تقویت
میکنه کش در اوایل خمافت عبااررریان ترجرش اررره ااررره .ا توجش ش تحریف امهای جررافیایی این
فرنررری جهی میتوا ه م رم ااررره کش الکار امج در تاریخی زدیک ش زما ی کش تنش ا یزا س او
گرفتش ود ش عر ی ترجرش اررره و ش ایترال فراوان ازۀ زما ی ترجرش دورۀ خمافت مدمون ود اارررت
کش ا هضررت ترجرشای کش در دورۀ هارون آغاز ارره و کرا یش در دورۀ مدمون ادامش یافت تقارن دارد.
ازآ جاکش در این دور خمیفش مهتها در خرااران یضور داات ایترال ًا عمت یفب سخش الکار امج در
خرااان روان میاود کش ارا جام توا آخرین مالک ااناد آن در اختیار فردوای قرار گرفت.
نتیجه

هرانگو ش کش ااررار ارره در میان منا ع اوایل دورۀ ااررمامی گزارش ارراهنامش در ارۀ جنگ 275م .میان
ایران و روم تنها گزارش از این جنگ اارررت .گزارش ا ن عبری در ارۀ این جنگ ،کش تنها چنه اررر ر
ااررت ،ش ایترال فراوان از منا ع اررریا ی گرفتش ارره ااررت و هرین چنه ا ر ر یز تحریف ارره و
جا بهارا ش اارت شطوریکش یهیچ اارار ای ش قض پیران و آغاز جنگ توا رومیان ،ا تها محاررۀ
ارشماه دارا و تسرخیر آن توار ایرا یان را م رم رود و وارتش ااررت کش یواتین دررهد تمافی
رآمه اما دچار یراری عقمی اررره و توا سرررت 1.اما ا ن عبری ا این یان کوتا آغازگری جنگ و هم
عمت یراری اماراتور را کامماً وارو ش جمو داد ااررت .شاینترتیب ارزش گزارش ارراهنامش کش هرا نه
 .1ا نعبری ،1335 ،ص.122
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برد ا اکیش عمت سربتاً درارتی را رای آغاز جنگ رارررد اات یمتر آاکار میاود .رویهمرفتش
گزارش اراهنامش از این جنگ پر قص اات و شویژ از لحاظ جررافیای تاریخی در اوایل دورۀ اامامی
کامماً تحریف اره اما هرانگو ش کش رخی پژوهمرگران متذکر اره ا ه چارچوبهای دراتی را مان
میدهره و یتی یراوی رازتراب درارررتی از مبالغ غرامت رومیان رای توقف جنگ اارررت .هرچنه
گزاراری از این جنگ کش از طریق اراهنامش ش دارت ما راریه  ،نرعیف ااررت اما تنها گزارش اوایل
دورۀ اارمامی از این جنگ ش ارار میرود و کات مهری را در ردارد .مسمر ًا م الب ااهنام فردوای

در ارۀ این جنگ از منبعی معتبر و منحصررر شفرد ،کش ش ایترال قریب ش یقین کتاب الکار امج فی سیییرة
ا واررروان ود ،مررئت گرفتش ااررت .ررارری ویژگیهای این منبع تکریمی فردوارری در پادارراهی
ا واریروان مان میدهه کش الکار امج یک تاریخنگاری ترامعیار ود و شایترالزیاد توا یک یا چنه
د یر منهپای اررراارررا ی ش فاررررم کوتاهی از مرح ا واررریروان در زمان پسررررش ،هرمز ،یا و اش،
خسرروپرویز ،تهوین گردیه ،اراس در عصر ا تقال میراث اااا ی ش دورۀ اامامی دچار خمارشاازی
زیادی اره و ترجر آن ش عر ی در اوایل دورۀ عباای داتکم در زمین امهای جررافیایی داتخوش
تحریف گردیره .این ترجررش ایتررالراً در دورۀ خمرافت مدمون در ا تهای هضرررت ترجرش کش در دورۀ
هارون آغاز ارره ود ا جام گرفت .ازآ جاکش در این دور خمیفش مهتها در خراارران یضررور دااررت
ایترالاً عمت یفب سرخش الکار امج در خرااران روارن میارود کش توار آخرین مالک ااناد آن
پس از تهوین خسرت اراهنامش (منهوم اراختن اراهنام ا ومنصروری در  12ارال خسررت ارایش
اراهنامش) در اختیار فردواری قرار گرفت و یکیم تود از محتوای آن در تهوین دوم ااهنامش ااتفاد
کرد.

1

کتابنامه
ا ناثیر ،عزالهین عمی ن محره .)5222( .الکامل فی التاریخ .یروت :داررادر.
ا نخردار ش ،ا والقاارم عبیهالمش ن عبهالمش  .)1223( .الرسرالک و الررالک .تصحی میخائیمیان دخویش.
لیهن :ریل.

 1در ارۀ تهوین خست و دوم ااهنامش و هر پژوهمگران در این ار ک .غفوری ،1937 ،رص.433-426

526

جستارهای وین اد ی (اد یات و عموم ا سا ی اا ق)

ارارۀ اول

ا نعبری ،ا یالفر غریروریود ن اهرون ال بیرب الرم ى .)1335( .تراریخ مختصرررر الهول .تحقیق
ا ون رالحا ى الیسوعى .یروت :دار الرائه المبنا ی .ال بعش الثا یش.
ا نعهیم ،عرر ن ایره .[1322] .ریش ال مب فى تاریخ یمب ،یققش و قهم لش اهیل زَکّار .یروت :دار
الفکر.
ا ن فقیش .)1336/1416( .کتاب البمهان .ا و عبه المش ایره ن محره ن اارحاق الهرذا ى الرعروف ا ن
الفقیش (م  .)962تحقیق یواف الهادى .یروت :عالم الکتب .ط الدولى.
ا ن هیم ،آ ییعقوب آلوارق محره ن اارحاق .)1925( .الفهرارت .تصحی رنا تجهد .تهران :مروی.
ال بعش الثا یش.
پیگولواررکایا ،ینا ویکتورو ا .)1975( .اعراب یهود مرزهای روم ارررقی و ایران .ترجرش عنایت المش
رنا .تهران :مؤاسش م العات و تحقیقات فرهنگی.
تفضمی ،ایره .)1929( .تاریخ اد یات ایران پیش از اامام .ش کواش الش آموزگار .تهران :اخن .چاپ
چهارم.
خالقیم مق ،جمال .)1926( .یادداارتهای اراهنامش .ا هرکاری ا والفضل خ یبی و محرود امیهاالار.
تهران :کا ون فردواررری (مرکز پژوهش یراارررشهای ایرا ی وا سرررتش ش مرکز دایرۀالرعارف زرح
اامامی).
طبری ،محره ن جریر .)1362( .تاریخ ال بری (تاریخ الامم و الرموک) .تحقیق محره ا والفضل ا راهیم.
یروت :دارالتراث.
غفوری ،فرزین« .)1926( .ارزش اررراهنرامش در گزارش برد ا اکیش» .ام ا جرن .د  7ش ( 1ویژۀ
ااهنامش) .هار .1926
رررررررررررر« .)1927( .ارزش ااهنامش در گزارش رویهادهای پس از برد ا اکیش» .ام ا جرن .د 2
ش ( 1ویژۀ ااهنامش) .هار .1927
______ .)1937( .اررنجش منا ع تاریخی ارراهنامش در پادارراهی خسرررو ا وارریروان .تهران :میراث
مکتوب.
فردواری ،ا والقاارم .)1926( .ااهنام فردوای (دفتر هفتم) .ش کواش جمال خالقیم مق و ا والفضل
خ یبی .تهران :کا ون فردوارری (مرکز پژوهش یرااررشهای ایرا ی وا سررتش ش مرکز دایرۀ الرعارف
زرح اامامی).

527

 در ااهنامش و ویژگیهای منبع فردوای.م275 گزارش جنگ

اال پنجا و یکم

: تهران.  ترجر ا والقااررم پاینه. التنبیش و الإاررراف.)1962( . أ والحسررن عمی ن یسررین،مسررعودی
. چاپ دوم.ا تمارات عمری و فرهنگی
. تحقیق ا والقاام امامی. تجارب الدمم و تعاقب الهرم.)1973( . ا وعمی ایره ن محره،مسکویش رازی
. ال بعش الثا یش. اروش:تهران
. مکتبش الثقافش الهینیش:  قاهر. البهی و التاریخ.) ( یتا. م هر ن طاهر،مقهاى
. دار رادر: یروت. معجم البمهان.)1332( . یاقوت ن عبهالمش،یاقوت یروى
. ارارۀ یکم. اال همتم. ررایهای تاریخی.» «مالی ایران در دورۀ اامامی.)1925( . مجیه،یکتایی
al-Qāḍī, Wadād. (2016). “Non-Muslims in the Muslim Conquest Army in Early
Islam”, Christians and Others in the Umayyad State, edited by A. Borrut & F. M.
Donner, The Oriental Institute of The University of Chicago.
Baynes, Norman H. (1913). “The Successors of Justinian”, The Cambridge Medieval
History (vol. II), planned by J. B. Bury, edited by H. M. Gwatkin & J. P. Whitney,
Macmillan, New York.
Canard, M. (1960). “ʿAmmūriya”, in: Encyclopaedia of Islam, Edited by H. A. R.
Gibb & others, Leiden, Brill, Second Edition.
Frye, Richard N. (1983). “The Political History of Iran under The Sasanians”, The
Cambridge History of Iran, edited by Ehsan Yarshater, vol. III, part 1.
Greatrex, G. & Lieu, S.N.C. (2002). The Roman Eastern Frontier and The Persian
Wars (part II, 363-630 AD.), Routledge, London.
Jackson Bonner, Michael Richard. (2011). Three Neglected Sources of Sasanian
History in The Reign of Khusraw Anushirvan, Studia Iranica: cahier 46,
Association Pour L'avancement Des Études Iraniennes, Paris.
Lukonin, Vladimir G. (1983). “Political, Social and Administrative Institutions,
Taxes and Trade”, The Cambridge History of Iran, edited by Ehsan Yarshater,
vol. III, part 2.
Sebeos. (1999). The Armenian History Attributed to Sebeos, Translated by
R.W.Thomson, historical commentary by James Howard-Johnston, Liverpool
University Press, Liverpool.
Theophanes. (2006). The Chronicle of Theophanes Confessor, Cyril Mango & Roger
Scott (ed.), Clarendon Press, Oxford, Reprinted.
Theophylact. (1986). The History of Theophylact Simocatta, Translated by Micheal
& Mary Whitby, Oxford.
Toumanoff, Cyril. (1954). “Christian Caucasia Between Byzantium and Iran: New
Light From Old Sources”, Traditio, Fordham University, vol. 10.

