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چکیده

از جمله منابع تاریخی بـرای در

توـو

دورهی ساسـانی ،آثـار بـهجـا

مانده از مورخان بیزانس است كه بهلواظ وجود اطالعا مهمی كه مشـابه
آن را در دیگر منابع نمیتوان یافت ،حائز اهمیت است .یکـی از مهـمتـری
ای منابع ،تاریخ تئوفیالكت سیموكاتا اسـت كـه تـاكنـون دربـارهی آن در
مطالعا تاریخ دورهی ساسانی ،پژوهشی مستقل بهعمل نیامده و تاحدودی
ناشناخته باقی مانده است .موضـو ایـ اثـر ،مناسـاا ایـران و بیـزانس در
اواخر قرن ششم و اوایل قرن هفتم میالدی است .تئوفیالكـت سـیموكاتا در
تاریخ خود ،دربارهی مناساا ایران و روم ،تشـکیال داخلـی شاهنشـاهی
ساسانی ،توو

اواخر دورهی ساسانی ،بهویژه ،دورهی پادشـاهی هرمـزد

چهارم ،طغیان بهرام چوبی و خسـرو دوم ،اطالعـا مهمـی را ارائـه كـرده
است.
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سیموكاتا ،آخری مورخ بـزر

بیـزانس ،بـا آنکـه در نگـارا تـاریخ

خــود روشــی شزینشــی و متعصــاانه داشــته اســت ،امــا شــزاراهــای نســاتاً
صویوی را نگاشته است .ای مقاله اهمیت و جایگـاه تـاریخ تئوفیالكـت را
در مطالعا دورهی ساسانی مورد بررسی قرار داده است.
واژگان کلیدی :تاریخ تئوفیالكت ،منابع بیـزانس ،ساسـانیان ،جنـ هـای
ایران و بیزانس.
مقدمه
تشکیل شاهنشاهی ساسـانی كـه شـامل موـدودهی جغرافیـایی فـال ایـران و دیگـر سـرزمی هـای
همجوار آن از سند تا فرا بود و بعـدها تـا جنـوبیتـری نقطـهی عربسـتان امتـداد یافـت ،از جملـه
مهمتری رویدادهای تاریخ ایران است .ساسانیان كه در آغاز بر بخشـی از نـواحی كوچـف فـار
حکومت داشتند ،در اوایل سدهی سوم میالدی با اتکای به نیروی نظامی زبده و وفادار و نیـز در
نخستی پادشاهان خویش از شرایط و اوضا حاكم بر ایـران ،در اواخـر دورهی اشـکانی ،توانسـتند
نظام سیاسی و اداری منسجم و متمركزی را با تشکیال وسیع و شسترده پیافکنند.
از جمله عوامل و خطراتی كه ساسانیان را بـه برقـراری حکـومتی منسـجم و متمركـز واداشـت،
توسعهطلایها و تجاوزا دشم دیرینه و قدرتمند غربی ،یعنی امپراتوری روم بود كـه بارهـا حتـی
تیسفون ،پایتخت اشکانیان و ساسانیان را مورد تهدید قرار داده بـود .در رویـارویی ایـ دو قـدر ،
مناساا ایران ساسانی و امپراتوری بیزانس در كنار جن

های متعدد آنان ،از دیرباز از موضـوعا

مورد توجـه مورخـان در شتشـته و حـال بـوده اسـت .ایـ مناسـاا و جنـ

هـا در آثـاری چـون

كتیاههای ساسانی ،منابع زردشتی و متون پهلوی ،متـون تـاریخی عربـی و فارسـیدورهی اسـالمی و
سرانجام منابع رومی ،بیزانسی و ارمنی انعکا

یافتهاند.

مهم تـری ایـ منـابع كـه اطالعـا مهمـی دربـارهی مناسـاا ایـران و روم در اختیـار مـا قـرار
میدهند ،منابع مورخان بیزانس اسـت .منازعـا و مناسـاا شاهنشـاهی ساسـانی و امپراتـوری روم
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همواره عاملی بود كه باعث میشد تا مورخان بیزانس به شناخت همسایهی قدرتمنـد شـرقی عالقـه
نشان دهنـد .ا شرچـه بیشـتر منـدرجا آثـار مورخـان بیـزانس بـه جنـ

هـایی اختصـا

دارد كـه

پادشاهان ساسانی با همسایگان خویش ،بهویژه رومیان داشتند ،اما در ای آثار میتوان بـه اطالعـاتی
دربارهی سازمانها و نهادهای سیاسی ساسانی در همهی ابعاد اداری ،دینی و نظامی نیز دست یافت.
از مهمتری ای آثار ،تاریخ تئوفیالكت سیموكاتا ،مورخ قرن ششم و هفتم میالدی است كـه بـا
وجود اهمیت آن در مطالعا دورهی ساسانی ،مورد توجه قرار نگرفته است .عـالوهبـرایـ  ،فقـدان
پژوهشی مستقل به فارسی دربارهی تئوفیالكت و تاریخ وی ،بـر ناشـناخته مانـدن آن افـزوده اسـت.
اینکه تئوفیالكت كیست و تـاریخ وی از چـه جایگـاهی در منـابع عهـد ساسـانی برخـوردار اسـت،
موضوعی است كه ای مقاله به آن پرداخته است.
زندگی و آثار تئوفیالکت
اطالعا ما دربارهی زندشی و احوال تئوفیالكت اند

اسـت .بـا توجـه بـه اشـارهی خـود وی در

تاریخش ،احتما ً وی در مصر بهدنیا آمد ،جاییكه یکی از خویشاوندانش مقام و منصـب قاـاو
را در اواخر سـلطنت امپراتـور مـوریس برعهـده داشـت ) .(Whitby, 1986: 232خـانوادهاا بـه
احتمال زیاد از جمله طاقا دیوانی یونانی -مصری بودهاند.شویا او پیرو كلیسای ارتـدوكس بـوده
است ،ازای رو احتمال میرود كه بومی اسکندریه بوده باشد .تاریخ تولد وی نامشـخ

اسـت ،امـا

احتما ً بی سالهای  512 -565م بوده است ).(Idem, 1988: 28

تئوفیالكت سالهای نخست توصیل خود را در اسـکندریه شترانـد .وی در آنجـا بـه یـادشیری
فنون خطابه و سخنوری و آموزا فلسفه پرداخت؛ مطالعاتی كه بعـدها بـه توصـیل وی در وكالـت
منجـر شـد ) .(Cammeron, 1970: 140- 41بـا توجـه بـه اشـارهی وی بـه اسـتف فیلسـو  9در
دیالو

تاریخش ،ای طور بهنظر مـی رسـد كـه تئوفیالكـت مـدتی نـزد اسـتف بـه توصـیل فلسـفه

پرداخته است ) .(Whitby, 1986: 4در واقع او نیز ماننـد مورخـانی كـه هـم وكیـل بودنـد و هـم

1. The Philosopher Stephen
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مورخ ،همچـون آشاثیـا  ،منانـدر و بـهویـژه ،دو پسـرعمویش ،جـان اپیفانیـا 9و اواشریـو  0 ،در
رشتهی وكالت بهتوصیل پرداخت ) .(Cammeron, 1970: 5- 6وی بـرای توصـیل در رشـتهی
وكالـت و قاــاو بــه پایتخــت امپراتـوری بیــزانس ،شــهر قســطنطنیه ،رفـت .بــا توجــه بــه اشــارهی
تئوفیالكت به سرجیو  8در دیالو

آغازی تاریخ خود ،چنـی نظـر مـیرسـد كـه شـغل قاـایی

تئوفیالكت در استخدام بطریق قسطنطنیه ادامه یافته باشد ،زیرا او در دیالو

آغـازی تـاریخش بـه

سرجیو  ،بهعنوان شخصی كه وی را به تألیف و نگارا تاریخ تشویق كرده و همی طور بهعنـوان
كسیكه بهنووی از انوا ،شغل و مقامی را برای وی فراهم كرده است ،اشاره مـیكنـد (Whitby,

).1986: 4-5; Frendo, 1988: 144
از طریق القاب مختلف تئوفیالكت كه نشاندهندهی پیشـرفت و منزلـت وی در امـور قاـایی و
حقوقی است ،میتوان تصور كرد كه وی در شغل و حرفهی خود موفق بوده است ،بهنووی كـه تـا
سال  629م كه درحدود پنجـاه سـال سـ داشـته اسـت ،از مـوقعیتی ممتـاز بـهعنـوان قاضـی دربـار
امپراتوری برخوردار بوده است .(Whitby, 1988: 32) 2همی جایگاه مهم تئوفیالكت در دربـار
و نیز نزد بطریق سرجیو  ،موجب شد تا سرجیو

در دههی  602میالدی ،او را بـه تـألیف تـاریخ

ترغیب كند ).(Ibid: 33
تئوفیالكت سیموكاتا عالوه بر اشتغال به ف تاریخنویسی و قاـاو  ،در فـ شـاعری نیـز تاوـر
داشته است؛چنانکه اشعار او بهخوبی نشان از ای امـر دارد ) .(Armitage, 1947: 75- 77وی در
هنگام اشتغال به شغل وكالت و تصدی مقام قاـاو  ،چهـار اثـر ادبـی -تـاریخی تـألیف كـرد كـه
ماحصل دغدغهها و كندوكاوهای وی در مسائل شوناشون هستند .جدا از تاریخ كه مهـمتـری اثـر

 .2تئوفیالكت بهاحتمال زیاد در دورهی موریس و بهویژه ،بعدها در زمـان پادشـاهی هراكلیـو

1. John of Epiphania
2. Evagrius
3. Sergius
مقـام قاـاو را برعهـده داشـته

است .وی در تاریخ خود اطالعا بسیار جالب و نادری دربارة ملل شرق از جملـه تركـان و امپراتـوری چـی  ،در كنـار موضـو
عمدهی تاریخش ،یعنی مناساا ایران و بیزانس آورده است كه خود نشـاندهنـدهی دسترسـی وی بـه اسـناد و منـابع موجـود در
دربار امپراتوری بیزانس است .برای مطالعهی بیشتر ر: .
- Rosser, John. H. (2001). Historical Dictionary of Byzantium. Scare crow Press.
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وی است ،تئوفیالكت سه اثر دیگر نیز به نامهای مسائل طایعی ،9رسـائل اخالقـی 0و دربـارهی ادوار
مقدر عمر آدمی 8دارد.
دو كتاب مسائل طایعی و رسائل اخالقی پس از تاریخ تئوفیالكت ،مشهورتری آثار وی هسـتند

و اثر سوم ،رسالهی كوچکی است كه بهتازشی شناخته شده است ) .(Whitby, 1988: 34مسـائل
طایعـی بــه سـاف و شــیوهی دیـالو

افالطــونی تـألیف شــده اسـت و دربــارهی نـوزده شــگفتی از

شــگفتیهــای طایعــت بوــث مــیكنــد ( .(Simocatta, 1835: vرســائل اخالقــی تئوفیالكــت،
مجموعه ای از هشتاد و پـن رسـاله اسـت كـه منـا رههـایی تخیلـی بـی شخصـیتهـای تـاریخی و
اسطورهای ،دربارهی طیف وسیعی از موضوعا اخالقی را شامل میشود كه بهمقولههای اخالقـی،
خالی از رافتها و موارد عاشقانه تقسیم شده است .ای كتاب نیز مانند مسائل طایعی ،تنها بـهقصـد
سرشرمی تألیف شده است و با توجه به ناپختگی آن شاید به دوران جـوانی تئوفیالكـت تعلـق دارد
).(Whitby, 1988: 34
سومی اثر تئوفیالكت همانطوركه شفته شد ،دربارهی ادوار مقدر عمر آدمی نام دارد .ای اثر
دربارهی مسئلهای در الهیا  ،یعنی ا ی سؤال كه آیا درازای عمر آدمی از پیش ،مقدر شده است یا
خیر ،بوث میكند .اشرچه كارت

2

و وسترینف ،5ویراستاران كتاب دربارهی ادوار مقدر عمر

آدمی  ،معتقدند چنی موضوعی احتما ً در موافل و مااحث الهیا آن زمان مورد توجه بوده است
( ،(Idem, 1986: xvاما تألیف چنی كتابی تا آن زمان كمسابقه بوده و میتوان آن را از
ابتکارا تئوفیالكت دانست.
تاریخ تئوفیالکت ()036 -0 6
با توجه به دیالو

آغازی تاریخ تئوفیالكت ،تألیف ای اثر ،مد

( 692م) ) (Frendo, 1988: 156آغاز شده و پیش از مر

كمی پس از مر

بطریق سرجیو

فوكا

( 686م) نیزخاتمه

1. Natural Questions
2. Ethical Epistles
3. On Predestined terms of Life
4. Carton
5. Westerink
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یافته است ،زیرا سرجیو

به عنوان كسی كه تاریخ را دوباره به زندشی برشرداند و از فراموشی

كامل بیرون آورد ) ،(Ibid: 4مشوق تئوفیالكت برای تألیف تاریخش بود و بههمی دلیل
تئوفیالكت باید تاریخ خویش را قال از مر

وی بهپایان برده باشد .اشرچه با قاطعیت میتوان

شفت كه وی بخشهای عمدهی تاریخ خود را بی سالهای  682 -692م نوشته است (Frendo,

)1988: 15؛ زیرا پیروزیهای هراكلیو

بر خسرو دوم در دسامار  606م و در پی آن ،مر

خسرو دوم و عقد صلح با ایران در سال  606م و تسخیر بیتالمقد

و برشرداندن صلیب ،حوادث

و لوظههایی باشکوه و فراموانشدنی را برای رومیان رقم زد .ای اهمیت بهحدی بود كه بسیاری
از مورخان و مؤلفان كه تاریخ ای جن

ها را تألیف كردند ،تاریخ و شزارا خود را در ای سال

خاتمه دادند .بهنظر میرسد كه ای اتفاق ،الهامبخش تئوفیالكت نیز بوده است تا با تشویق
سرجیو  ،تاریخ روم و دیگر اقوام را در ادامهی تاریخ مناندر تألیف كند )(Boor, 1887: 3؛ ای
در شرایطی بود كه پیش از آن ،بهدناال لشکركشیها و توسعهطلایهای امپراتور یوستینی و
تاعیف بنیانهای نظامی و سیاسی روم ،انوطاط عمومی در عرصههای ادبی و تاریخی بهوجود
آمده و درنتیجه ،موجب بیعالقگی ادیاان و عالمان به تألیف تاریخ شده بود (Hoffman, 1973:

).1351
ساف تاریخ نگاری تئوفیالكت تا حد زیادی مشابه ساف نویسندشان كالسیف بود ،هرچند
بهطور صر

مقلد آنها ناود؛ چنانکه تاحدی از ساف مملو از لفا یهای مسیویت تأسی كرده

است تا بدان طریق ایده آل ،ساکی ارائه دهد كه با زبان یونانی كه نویسندشان كالسیف در
نوشتههایشان از آن استفاده میكردند ،یکسان باشد .عناصر اصلی ساف تاریخنگاری وی را
میتوان در استعارا

نامعمول ،زبان اندرزشویانه و لفا ی متکلفانه دانست (Whitby, 1986:

) ،xxviiiا شرچه وی همیشه به استفاده از آن در تاریخ خویش پایاند ناوده است .بهطور كلی
تاریخ تئوفیالكت را میتوان به سه قسمت عمده تقسیم كرد:
الف .دیالو

(شفتوشو) تمثیلی بی تاریخ و فلسفه كه در آن تاریخ ،فلسفه را ملکه و فلسفه،

تاریخ را دختر خویش خطاب میكند ) .(Ibid: 3- 5ای دیالو
تلمیوا

ادبی كه تئوفیالكت سعی داشته با آوردن آن ،به صفوا

مملو است از كنایا

و

آغازی تاریخ خویش مایهی
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عقالنی باخشد .اوضا و احوال حاكم بر زمان تألیف ای اثر ،بهطور ضمنی از طریق ای تلمیوا ،
آشکار و پدیدار میشود ).)Frendo, 1988: 144

است .مورخان متهای مانند اواشریو

ب .فهرست مطالب كه زمان تألیف آن نامشخ

و

جــان افسو  ،آثــارشان را با چنان فهرستی آغاز كردهاند ( Whitby, 2000: 1- 4; Frendo,

 )1988: 144كه شویا تئوفیالكت نیز از آنها پیروی كرده است .زبان فهرست متكور تا حدودی
مطنط و دشوار است .قصد تئوفیالكت از آوردن چنی فهرستی ،شناساندن میزان دانش و استواری

اثر به خوانندهی تاریخش بوده است ،زیرا بی فهرست مطالب و مت اصلی ای اثر تئوفیالكت،
تناقاا و تفاو های جدی وجود دارد .از سوی دیگر ،بعای از اسامی برای نمونه؛ كاردریگان،
در شکلــی متفـاو

بــا ذكــر ایــ نــام در مت اصلی تــاریخ تئــوفیالكت آمــده است

).(Whitby, 1986: 7- 16
ج .پیکره یا مت اصلی تاریخ تئوفیالكت كه شامل ای موضوعا است .9 :حوادث مربوط به
شرق ،بهویژه ایران و شاهنشاهی ساسانی؛  .0حوادث رخداده در كشورهای بالکان؛  .8فعالیتهای
نظامی یا دیپلماتیف روم در آفریقا ،ایتالیا ،فرانسه و اسپانیا ،بهویژه در آسیا با تر های آسیای
مركزی و غرب چی  ،طی سلطنت امپراتور موریس )(Vaissière, 2010: 219؛  .2اطالعاتی
مودود دربارة امور پایتخت روم ،بهویژه طی نخستی و واپسی سالهای پادشاهی موریس ،بیشتر
مرتاط با خاندان سلطنتی ،ازدواج موریس ،حوادث دورهی كنسولی او ،جریان ازدواج پسرا و
بهخصو  ،شزارا طو نی آشوبهای مربوط به عزل و سرنگونی موریس از تخت پادشاهی
روم؛ .5 9عالوهبرای  ،ارائة اطالعا

شاهبهشاه تاریخ تئوفیالكت از پدیدهها و فجایع طایعی 0و

همی طور اتفاقا مهم ،از قایل مر

بطریق سرجیو .

تئوفیالكت تمام موضوعا

متكور را در هشت كتاب آورده كه از بی آنها قسمتهایی از

كتاب های اول ،دوم ،سوم ،چهارم ،پنجم و هشتم به حوادث مربوط به شرق و بهطور خا
و شاهنشاهی ساسانی پرداخته است .از آنجاكه هد
 .9اطالعا دربارة دربار موریس و عزل وی توسط فوكا

 ،ایران

ای بوث ،شناخت اهمیت و جایگاه تاریخ

در كتاب هشتم تاریخ تئوفیالكت ذكر شده است.

 .0تئوفیالكت در كتابهای دوم و هفتم شزاراهای خود را در ای باره آورده است.
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تئوفیالكت در بی دیگر منابع معاصر وی برای مطالعا

اواخر دورهی ساسانی بوده است ،اكنون

پس از معرفی اثر ،بهتولیل و ارزیابی منابع مورد استفادهی تئوفیالكت میپردازیم.
منابع تاریخ تئوفیالکت
همانطوركه شفته شد ،بخش قابل توجهی از تاریخ تئوفیالكت به شزارا جن
اختصا

هـای ایـران و روم

دارد .بهغیر از تئوفیالكت ،دیگر مورخان بیزانسی نیز هنگامیكه قصـد شـزارا حـوادث

شرق را داشتند ،بیشتر بـه شـزارا جنـ

هـا و مناسـاا روم و ایـران مـیپرداختنـد .در ارتاـاط بـا

تاریخنگاری تئوفیالكت ،منابع بیزانسی و غیربیزانسی همدورهی او را مـیتـوان بـه دو دسـته تقسـیم
كرد:
دستهی نخست مربوط میشود به منابعی كه شرچه بهطور مسـتقیم مـورد اسـتفادهی تئوفیالكـت
قرار نگرفتند ،اما منابع مورخانی است كه تئوفیالكت از آثارشان اسـتفاده كـرده بـود؛ دسـتهی دوم،
منابعی هستند كه تئوفیالكت بهطور مستقیم از آنها در تاریخش استفاده كرده است.
شزارا تئوفیالكت از جن

های ایران و روم ،بهویژه جن

هـای سـالیان  519 -560م ،تنهـا بـا

مقابلهی آن با ای منـابع قابـل شـناخت اسـت .در دسـتهی نخسـت ،آثـار مورخـانی ماننـد تئوفـانس
بیزانسی 9،مناندر پروتکتور 0،اواشریو  8،جان افسوسی 2قرار دارنـد ) .(Whitby, 1988: 242در
كنار آن ،در دستهی دوم ،بدون تردید مهمتری ای منابع ،اثر جان اپیفانیـا اسـت ،زیـرا اثـر مـتكور
مناع اصلی تئوفیالكت برای شـزارا مناسـاا بـی ایـران و روم و بـهویـژه جنـ
میباشد .برخال

اواشریو

هـای دو طـر

كه از تاریخ پسر عمویش ،جان اپیفانیا ،بهرهی كمی برد ،تئوفیالكـت

آن را مناع اصلی خود قرار داد .برای مثال ،طرح لشکركشیهای نظامی سالهای دههی  562و 562
م در تاریخ تئوفیالكت كامالً با مشابه آن در اثر جان اپیفانیا مطابقت دارد؛ درحـالیكـه اواشریـو
روایتی متفاو

را ارائه كرده است (.)Whitby, 2000: xxxiii
1. Theophanes Byzantius
2. Menander Protector
3. Evagrius
4. John of Ephesus
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مورخان باستان ،بهندر به منابع مهم و اصلی كه از آن استفاده كـردهانـد اشـاره داشـتهانـد ،بـه
همی دلیل تئوفیالكت نیز از جان ،نامی نمیبرد ).(Baldwin, 1978: 106- 107

جان اپیفانیا شغل وكالت داشت و بهعنوان یف وكیل در خـدمت شریگـوری ،بطریـق انطاكیـه،
استخدام شده بود .او تاریخ خود را در ادامهی تاریخ آشاثیا

نوشت ) (Frendo, 1988: 144كه

فقط دیااچه و قسمتی از كتاب نخست تاریخ وی در دست است .اپیفایا زمانی نیـز در دهـهی  512م
طی یف سفر به ایران آمد .وی ادعا میكند كه بـا اشـخا

مهمـی شفـتوشـو كـرده و ازایـ رو،

مناسبتری افراد برای روایت تاریخ بزر تری رویدادهای زمان خویش ،یعنی فرار خسرو دوم به
نزد امپراتور روم و بازششت دوبارهی وی به تخت پادشاهی ایران به واسطة كمف و یاری امپراتـور
موریس ،بوده است ( .(Whitby, 1986: xxiمیزان استفادهی تئوفیالكت از ای اثر برای شـزارا
حوادث شرق تا حدی بوده كه فقط در بعای موارد ،به دیگر منابع تکیه كرده اسـت؛ بـرای نمونـه،
او برای شزارا حوادث اولیهی جن

های ایران و روم از دیگـر مناـع ایـ جنـ

هـا یعنـی منانـدر

اســتفاده كــرده و در مــواردی انــد  ،اطالعــا كمــی را نیــز از مناعــی منســوب بــه پــدر امپراتــور
هراكلیو  ،9شزارشی منقول از مقام عالیرتاهی دربار ساسانی و وقـایعنامـهی كنسـتانتینوپلیت  0كـه
شاید بهصور منابع شفاهی در اختیار وی بودند ،نقل كرده است.
اشرچه استفادهی تئوفیالكت از ای چهار مناع آخـر و بـهویـژه ،تکیـهی بسـیار وی بـه اثـر جـان
اپیفانیا مشهود است و اثر او تا میزان زیادی تركیای از ای منابع است ،اما نااید آنچنان كه هیگینس
ادعا كرده ،اثر وی را در قسمت شزارا حوادث شـرق ،انعکـا

صـر

از تـاریخ جـان اپیفانیـا و

چهار مناع دیگر دانست ()Higgins, 1955: 101؛ زیرا تئوفیالكت نظرا خود را نیز آورده و در
انتقال اطالعا نیز تا حدود زیادی سلیقهای رفتار كرده است (ویدنگرن .)612 :9869 ،بنابر شفتهی
مایکل ویتاای ،8مترجم انگلیسی تاریخ تئوفیالكت ،نـو ارائـهی وی از جنـ
جن

هـای ایـران و روم و

های روم در بالکان شویای ای امر است كه وی فقط شردآورندهی اطالعا از دیگـر منـابع

ناوده است و نوآوریهایی نیز داشته است )(Whitby, 1988: 48؛ امـا ایـ نـوآوریهـا انـد

و

1. Heraclius source
2. Constantinopolitan Chronicle
3. Michael Whitby
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مودود به قسمتهای مورد عالقهی وی بوده است .برای نمونه ،شـزارا جنـ

هـای ایـران و روم

مفصلتری و منسـجمتـری قسـمت تـاریخ تئوفیالكـت اسـت(Ibid: 93- 292) 9؛ زیـرا عـالوهبـر
عالقهی مورخ ،كمیت و كیفیت منابع مورد استفادهی وی نیز عامـل آن بـوده اسـت .نـوآوریهـای
بهكار رفته نیز بیشتر از جنس خالقیت های ادبـی برخاسـته از ذوق ادبـی تئوفیالكـت بـوده اسـت تـا
نوآوریهایی در ایجاد ساف متفاو تاریخنگاری ،زیرا سـیموكاتا نـه بـهدلیـل فرصـت كـم ،بلکـه
بهجهت بیعالقگی و مودودیتهای كه منـابع ،عامـل آن بودنـد ( ،)Boor, 1887: v- viتـرجیح
میداد شردآورندهی وقایع باشد تا آورنده و ماـد سـاکی خـا
آخری مورخ بزر

 .اشرچـه بنـابر نظـر ویتاـای ،وی

كالسیف روم بود كه در تألیف اثر خود از عناصر متهب مسیویت نیـز تـأثیر

شرفته است و از ای حیث نوآوری داشته است ).(Frendo, 1988: 144
روایات مربوط به ایران در تاریخ تئوفیالکت
وقایع تاریخ تئوفیالكت بیشتر شامل حوادث دوران سلطنت امپراتور موریس ( 620 -560م) اسـت،
اما اطالعا اندكی از حوادث و بهخصو

جن

های ایران و روم ،قال و بعد از سلطنت مـوریس

نیز در اختیار میشتارد .بههمی دلیل در ای اثر از بعای وقـایع زمـان ژوسـتینـی ( 565 -506م)،
ژوســت دوم ( 566 -565م) و تیاــر دوم ( 560 -566م) كــه قاــل از مــوریس بــر روم حکومــت
میكردند ( (Evans, 2005: xii- xivو همی طـور فوكـا

(692 -620م) و هراكلیـو

(-692

 629م) ،امپراتوران بعدی روم نیز سخ شفته میشود .دورهی زمانی بـا كـه تـاریخ تئوفیالكـت را
در بر شرفته است ،تقریااً با وضع امپراتـوری ایـران از پادشـاهی خسـرو انوشـیروان ( 561 -589م)تـا
شرو جن

های ایران و روم در 628م ،هنگام پادشاهی خسرو پرویز مطابق است .برای تفهیم بهتـر

مطلب ،بهاختصار به شرح روابط ایران و روم در دورهی هریف از پادشاهان ساسانی حـاكم در ایـ
دوران میپردازیم.

 .9برای مطالعهی بیشتر دربارهی ای جن

ها ،بهویژه جن

های ایران و روم در دوران حکومت امپراتور موریس ،نف:

- Higgins, M. J. (1939). The Persian War of the Emperor Maurice (582- 602). Washington,
DC: The Chronology.
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خسرو اول در سـال  589م بـه جـای پـدرا قاـاد ،بـر تخـت سـلطنت نشسـت .قسـمت مهمـی از
های ایران و روم تشکیل میدهد كه در زمان قااد آغـاز شـده بـود و بـا

پادشاهی انوشیروان را جن

صلوی در  580م بهپایان رسید ،امـا دوبـاره در  520م شـعلهورشـد كـه بـهواسـطهی آن ،منـاطقی از
رومیان به تصاحب ایرانیان درآمد .در سال  560م جن
 569م كه شورا در ارمنستان آغازشر جن
به جن

های جدیدی با روم بـود (فـرای،)056 -056 :9868 ،

با حاشیان در یم و فتح آن و همـی طـور جنـ

امپراتور روم نیز در جن

با بیزانس خاتمه یافـت .انوشـیروان تـا سـال
بـا هفتالیـان و شکسـت آنهـا پرداخـت.

های بعد از  560م ،ژوست دوم بود و در حی ای جن

ها در  561م بـود

كه انوشیروان وفا یافت و پسرا ،هرمزد چهارم بهسلطنت رسید (همان.)051 -056 :
هرمــزد چهــارم ( 512 -561م) در  561م بــهپادشــاهی رســید .آغــاز ســلطنت وی بــا ادامــهی
جن

هایی كه با بیزانس در زمان انوشیروان آغاز شده بود ،همراه شد .در همان سالها و در  566م

زمانیكه ارتش ایران با رومیها درحال جن

بود ،تركان به تاخت و تاز پرداختند و هرمزد توسـط

بهرام چوبی آنها را مغلوب كرد .چنانكه در  566م آنها بهسـختی شکسـت خـورده و متعهـد بـه
پرداخت باج شدند .هرمزد از فتح بهرام نگران شد و وی را به جن

رومیها در زیکا فرسـتاد .در

 561م بهرام در زیکا شکست خورد و هرمزد نیز به بهرام توهی كرد و بدی دلیل لشـکریان بهـرام
شوریدند و هرمزد در مواجهه بـا آنهـا بـه دسـت بیسـتام (ویسـتام) و بنـدوی در  512م كشـته شـد
(كریست س .)900 :9865 ،
بعــداز هرمــزد چهــارم ،خســرو دوم ( 606 -512م)كــه بیســت و ســومی پادشــاه ساســانی بــود،
بهسلطنت رسید .پس از اینکه ،با نافرمانی بهرام مواجه شد ،بـه جنـ

بـا او برخاسـت ،امـا شکسـت

خورد؛ پس نزد موریس رفت .خسرو بهشرط واشتاری ارمنستان ،ایران و شهر دارا به روم ،مـوریس
را علیه بهرام با خود همراه كرد .موریس در بازپسشیری تاج و تخت به او كمف رسـاند .بهـرام بـا
شنیدن خار آمدن خسرو به تیسفون آنجا را رها كرد و در  519م در برخـورد بـا سـپاه روم شکسـت
خورد و نزد خاقان تر

رفت و كمی بعد بهقتل رسید (همان.)955 -958 :

روابط ایران و روم در زمان حکومت خسرو دوم و موریس دوستانه بود ،امـا بـا مـر
در  628م وقایع طور دیگری شکل شرفت؛ زیرا خسرو آغازشر جن

مـوریس

دیگری با رومیان شد كه در

 /02جایگاه تاریخ تئوفیالکت سیموکاتا در منابع عهد ساسانی

طول تاریخ ای جن
سلسله از جن
دو طر

ها بهلواظ وسعت و اندازه سابقه نداشت ) .(Rubin, 2008: 136وقو ایـ

ها از اهمیت بسیار زیادی برخوردار بود ،چنانکه منجر به توو

و پیامدهایی برای

درشیرشد .بههمی دلیل ،علت و چگونگی آغاز آن و نتای برخاسـته از آن ،مـورد توجـه

نویسندشان و مورخان بیزانس قرار شرفت .از جملهی ای مورخان ،تئوفیالكت سـیموكاتا اسـت .بـا
اینکه شزارا تئوفیالكت از جن
شزارشی ناق

از ای جن

برای شزارا ای جن
از ای جن

های ایران و روم با قتل موریس بهپایان میرسـد و از ایـ لوـاظ

ها است ،ولی چون تاریخ جـان اپیفانیـا ،مناـع اصـلی مورخـان بیـزانس

ها ،بهطور ناق

بهدست ما رسیده ،ای اثر مفصلتری شزارشـی اسـت كـه

ها وجود دارد.

همانطوركه قاالً اشاره شد ،روایا

مربوط به ایران در تاریخ تئوفیالكت ،در كتابهای اول،

دوم ،سوم ،چهارم ،پنجم و هشتم ارائه شده است؛ اشرچه سیموكاتا در به ی توضیح جن

های

ایران و روم در زمان موریس ،دربارهی پادشاهان دیگر ساسانی پیش از هرمزد و خسرو دوم نیر،
اطالعاتی میدهد؛ برای نمونه ،داستان فرار قااد بهكمف همسرا از زندان دربار ایران كه منجر به
پناه بردن وی نزد هفتالیان و درنتیجه ،بازششت دوباره به تاج و تخت ایران شده بود ،از جمله
اطالعا

دیگری است كه وی در ارتااط با مسائل سیاسی شاهنشاهی ساسانی در اختیار ما

میشتارد.
تئوفیالكت شزارا خود درباره ی ایران را نخست ،از اولی سال حکومت موریس كه مقارن
است با سومی سال پادشاهی هرمز ،آغاز میكند ) .(Ibid: 136در ای سال موریس ،جان را به
فرماندهی در شرق منصوب میكند ،ولی سردار ایرانی كاردریگان 9او را مغلوب میكند .درنتیجه
امپراتور ،جان را بركنار و فیلیپیکو
جن

هایی كه فیلیپیکو

است و نکا

را بهجای او مینشاند .سپس سیموكاتا به شرح مفصل

با ایرانیان داشت میپردازد .شزارا ای سلسله از جن

ها ،بسیار مفصل

نظامی و جغرافیایی مهمی را بیان میكند .در اینجا برای حفظ تسلسل منطقی بوث،

ابتدا به شرح ای جن

ها به روایت تئوفیالكت و سپس به اطالعا سیاسی ،فرهنگی و دینیای كه

در به ی ای شزاراها دربارهی ایرانیان بیان شده است ،میپردازیم.
1. Kardarigan
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های ایران و روم در دورهی امپراتور موریس ،علت

تئوفیالكت پس از شرح مفصل جن

شرو آن را نیز بیان میكند و برای ای كار ،به دورهی خسرو اول و امپراتور ژوستینی باز
میشردد؛ هنگامیكه در  125 /26م قرارداد صلح پنجاه ساله میان ایران و روم منعقد شد و رومیان
ملزم به پرداخت خراج شدند .كمی بعد ژوست دوم صلح را نقض كرد و مارسی را برای جن
با ایران به شرق فرستاد ( .(Ibid: 135- 136تئوفیالكت نقض ای قرارداد را اشتااهی از طر
رومیان دانسته و آنها را مسئول ای خطای بزر

میداند (وینتر و دیگنا  .)10 :9866 ،او

مینویسد:
 ...رومیها ،پارتیها را متهم كردند و آنان را مساب جن

نامیدند و مدعی شدند كه هومریتهـا

9

(كه از نژاد هندی 0و مطیع رومیان هستند) از جانب آنها به شورا تشویق شدهاند؛ اما چـون آنـان
زیربار چنی اغوایی نرفتهاند ،به شد دچار حمالتی شدهاندكه توسط ایرانیان پیریزی شده است؛
بدی شکل صلح بی ایرانیان و دولت روم فسخ شد .رومیـان بـهعنـوان دلیـل دیگـر بـرای مـدعای
خویش ا هار داشتند كه در همان وهلهی آغازی سفار سفیران تر

نزد رومیان ،ایرانیـان سـعی

كرده بودند تا به آنها رشوه دهند و بدی وسیله ،آنهـا را وادارنـد تـا سـفیرانی را كـه از سـرزمی
آنها عاور می كردند ،از بی بارند یا راه عاورشان را سـد كننـد و از انجـام مأموریتشـان جلـوشیری
كنند ).(Whitby, 1986: 85- 86

صر نظر از د یل تئوفیالكت كه قیصر بیـزانس را بـه نقـض قـرارداد صـلح پنجـاه سـاله مـتهم
میكند و بهانههای او را برای آغاز جن

از مقولهی بهانههایی میداند كه برای سـرپوا شتاشـت

بر پرخااشریهای غربیان ایراد شده است (وینتـر و دیگنـا  ،)10 -19 :9866 ،بـا بررسـی دیگـر
منابع ای جن

ها ،چنی بهنظر میرسد كه انگیزه و علت اصلی آغاز جن

علیه ایران ،آشـفتگی و

اغتشاا آشکار در امپراتوری ایران بوده است .نارضایتی و عصیان شدید میان اتاا مسـیوی ایرانـی
ساك ارمنستان ،در كنار وجود تهدیدا در آنسوی مرزهای شمال شرق ایران توسط تركـان كـه

 .9حمیریها (هومریتها) The Homerites ،بر قسمت اعظم عربستان تسلط داشته و عالوهبر داخل یم و سواحل غربی و
جنوبی آن تاحدود حارمو  ،ساحل شرقی آفریقا را نیز در تصر

داشتهاند .آنها با رومیها روابط دوستانه داشتند.
2. Indian race
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به ژوست دوم قول اتواد علیه ایران را داده بودند ،خطر جن

علیه شاهنشـاهی ساسـانی را افـزایش

داده بود.
حوادث جن

های ایران و روم در دههی  562م بهطور مختصـر و در آشـفتگی كامـل ،توسـط

تئوفیالكت روایت میشود ) .(Whitby, 1986: 85- 86پس از موفقیتهای مختصر رومیـان كـه
در ابتدای جن

به دلیل عدم آمـادشی ایرانیـان حاصـل شـد ،فقـدان تـداركا و تمهیـدا نظـامی

مناسب آنها ،زمانیكه در  568م پادشـاه ایـران ،خسـرو اول ،دژ مـرزی مهـم دارا را تسـخیر كـرد،
بهشد موسو

شد ) .(Daryaee, 2009: 31كمی بعد ،خار ابتالی ژوست دوم به جنون باعـث

شد تا رومیان بهناچار تقاضای صلح كنند كـه درنتیجـهی آن ،ناـرد در بـی النهـری خاتمـه یافـت و
خصومتها به ارمنستان مودود شد .در دسامار  562م انتصاب تیاریـو

بـه امپراتـوری روم ،بهاـود

تدریجی اوضا را بـرای رومیـان در پـی داشـت .لشـکریان تـازهای جـتب و آمـوزا داده شـدند
) (Ibid: 31و لشکركشی خسـرو انوشـیروان بـه ارمنسـتان بـهشکسـت انجامیـد (Rubin, 2008:

) .136اشرچه پیروزی بزر

رومیان درجنگی منظم آنطوركه تئوفیالكت شـرح مـیدهـد ،شـاید

هرشز رخ نداده بود ) ،(Whitby, 1986: 91- 95پـس از جلـو

مـوریس بـر تخـت امپراتـوری

روم ،روند پیدرپی پیـروزیهـای رومیـان بـا حمـال شسـتردهتـر بـه ارزنـی  ،غـار شسـتردهتـر
سرزمی های دو طر

دجله و پیروزی در جن

های منظم ،همچنان ادامه داشـت .در ایـران نیـز در

سال  561م هرمـزد چهـارم بـر تخـت پادشـاهی جلـو
روایت تئوفیالكت از جن

كـرد ( .)Rubin, 2008: 136شتشـته از

های ایران و روم در زمان هرمزد ،وی اطالعاتی نیز در توصیف هرمـزد

ارائه میدهد و مینویسد:
 ...او مردی خش بود .میل و ولع سـیریناپـتیر در بـهدسـت آوردن مـال و ثـرو داشـت و بـرای
عدالت اهمیتی قائل ناود .با خدعه و نیرن
خصومت بهجای صلح و دوستی چن

بهوجد میآمد و در دروغ غوطهور میشد .به دشمنی و
می انداخت و نسات به اتااعش بسـیار دشـمنی مـیورزیـد؛

قدرتمندتری آن ها را به زور غل و زنجیر مطیع خویش میساخت؛ دیگران را با شمشـیر بـه دونـیم
میكرد ،درحالیكه بعای را نیز به امواج رود دجله میسپرد.(Whitby, 1986: 98) ...
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در سخنرانی بندوی كه توسط تئوفیالكت شزارا میشود ،انتقادا بسیار تنـد دیگـری نیـز بـه
هرمزد شده است )(Ibid: 109؛ درحالیكه هرمزد در دیگر منابع ،هم بهعنوان یـف دوسـت بـرای
مس ـیویان شــناخته شــده بــود و هــم ب ـهدلیــل عــدالتش نســات بــه فقی ـران و ضــعفا شــهر داشــت
(كریست س .)896 -895 :9866 ،
در ادامهی جن

های با روم در زمان هرمزد ،پیروزی و موفقیت برای ایرانیان تنها زمانی حاصل

شد كه شهر مرزی رومیان موسوم به مـارتیروپلیس (میافـارقی ) تسـخیر شـد .سـپس جنـ
خاتمه یافت .طغیان در ارتش ایران به عزل و مر

ناشهـان

هرمزد در فوریه  512م و فرار جانشینش ،خسرو

دوم ،نزد رومیان برای طلب یاری ،منجـر شـد .از جملـه مهـمتـری اطالعـا ذكـرشـده در تـاریخ
تئوفیالكت ،پیرامون روی كار آمدن بهـرام چـوبی و روبـهرو شـدن وی بـا رومیـان در آذربایجـان
است ،دوره ای كه برای تاریخ ایران از اهمیت خاصی برخوردار است ،زیرا برای نخستی بـار یکـی
از بزرشان ایرانی برخال

رسوم باستانی ایران دورهی ساسانی ،علیه شاه زمانه (هرمزد چهارم) قیـام

كرد و پادشاه ساسانی را از سلطنت عزل كرد .در ای بخش ،شتشته از اینکه تئوفیالكـت دربـارهی
خود بهرام و تاارا توضیواتی آورده ،به ذكر اطالعا مهمی در مورد آیی و رسـوم ایرانیـان نیـز
پرداخته است .تئوفیالكت دربارهی نام و نشان بهرام ،خاستگاه ،چگونگی ارتقای وی بـه فرمانـدهی
لشکر وسپس شورشش علیه هرمزد مینویسد:
اكنو ن اجازه دهید تا میه و دودمان یا اصل و نسب بهرام ،مراحل ترقی وی و دستاوردهای
تدریجی وی تا اندازهای توصیف شود؛ ...آنها[ایرانیان] میشویند بهرام ،كه از خاندان مهران و از
میان مردم اشکانی برخاسته است ،قاالً به عاویت موافظان پادشاه درآمده بود و كمی بعد از آن،
بهعنوان فرمانده ی یف واحد از سربازان ،در یف رشته عملیا جنگی به خسرو ،پسر قااد پیوست.
در آن هنگام ایرانیان ،شهر دارا را درحالیكه ژوست جوان عصای پادشاهی روم را تازه بهدست
شرفت ،فتح كردند .ازای رو بهرام ،بههمراه پادشاه ایران ،خسرو بزر  ،تا ارمنستان تاخت و به
آنجا یورا برد؛چنانکه طی ای عملیا نظامی از خود لیاقتها نشان داد و به شهر رسید و خیلی
زود پس از آن حتی به فرماندهی لشکریان ایران منصوب شد .هنگامیكه سرنوشت بدان صور
بهتدری بهرام را بلندآوازه كرد ،او تا حد بسیار زیادی در نتیجهی پیروزیهایش دربرابر تر ها،
مغرور شد و سودای خودكامگی را در سر پروراند .بنابرای بهمانند بارقهای از آتش كه در میان
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خاكستر پنهان است ،انگیزهی خود را برای نارضایتیاا از هرمزد پنهان كرد .در ای میان بهرام با
خدعه ،لشکریان را توریف كرد و ای طور جلوه داد كه بهعلت شکست لشکریان در كارزاری
كه در سوانیا 9رخ داده بود ،پادشاه ایران از آنها بسیار خشمگی است و حتی عالوه بر آن ،آنها
را به مر

تهدید كرده است .او همچنی احکامی ساختگی از هرمزد جعل كرد كه بهموجب آن،

توزیع مرسوم حقوق سربازان از خزانهی سلطنتی بهعلت نافرمانی از امر ملوكانه ،قطع میشد
).(Whitby, 1986: 101- 102

اطالعا ذكرشده ی با از زندشی بهرام چوبی و داستان شورا وی از آن جهـت مهـم تلقـی
می شوند كه در دیگر منابع رومی با ایـ تفصـیل نیامـده و مشـابه قسـمتی از ایـ اطالعـا را فقـط
میتوان در منابع شرقی مانند شاهنامه یافت ،زیرا با بررسی تطایقی آن با منـابع شـرقی و بـهویـژه اثـر
سائو

ارمنی میتوان به در

درستی از زمینهی شورا بهـرام چـوبی رسـید (ویـدنگرن:9869 ،

.)612
تئوفیالكت پیش از شزارشش از اصل و نسب بهرام ،اطالعا مهمی نیـز دربـارة هفـت خانـدان
بزر

و و ایف آنها در دولت ایران میدهد ،وی مینویسد:
از یف ایرانی موثق ،یف مقام روحانی كه تجارب زیادی را از مطالعهی نامهها و رسا

سـلطنتی

به دست آورده بود ،شنیدم كه بهرام از منطقهای كه نامش ری [ری باستان] است ،برخاسته اسـت و
اصلیتش به آنجا بازمی شردد و اینکه ای فرد خودكامه كه اقـدام بـه عـزل هرمـزد مسـتاد از تخـت
پادشاهی كرده بود ،به خاندان مهران 0تعلق داشت .توضـیح اینکـه هفـت خانـدان بـزر

در میـان

مادها (ایرانیان) كه بر طاق قانونی كه معی میشـدند ،مهـمتـری و افتخـارآمیزتری مراسـم را بـا
زیركی كامل بهجای میآوردند .او بیان میكند كه رواها و شیوهها نمیتواند طور دیگری باشـد
و مردمی كه اشکانی لقب دارند ،پادشاهی را نگه میدارند و ای ها دیهیم پادشاهی را بر سر پادشاه
قرار می دهند ،خاندان دیگر ،متصدی امور لشکری هستند؛ خاندان دیگر به نظار بر امور كشوری
منصوب هستند؛ دیگر خاندان ،حل اختال

آنهایی را كه درشیر مشـاجره و نـزا هسـتند و بـرای

حل آن به یف قاضی نیاز دارند ،برعهده دارد ،پنجمی  ،فرماندهی سوارهنظام را برعهده دارد و آن
خاندان دیگر ،كار وضع مالیا در بی اتاا و نظار بر شنجینههای سلطنتی و حفظ آن را برعهده
1. Suania
2. Mirrames
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دارد و هفتمی خانـدان ،مسـئول و سرپرسـت تسـلیوا و لاـا هـا و دیگـر ادوا نظـامی اسـت.
داریــــوا ،پســر هیداســپس 9،ای ـ قــانون موکــم را در بــی قــوانی ســلطنتی ثاــت و حــف كــرد
).(Whitby, 1986: 101

اهمیت ایـ شـزارا بـدان سـاب اسـت كـه مشـابه دیگـری در منـابع رومـی و شـرقی نـدارد و
تئوفیالكت در ای شزارا ،تفکیف و ایف هفت خاندان بزر

را در تاریخش آورده اسـت ،امـا

در ادامه ،كمی بعد بهرام كه بهكمف رومیان تخت و تاج ایران را غصب كرده بود ،مغلـوب شـد و
خسرو دوباره در  519م بر سریر قدر تکیه زدكه درنتیجـهی آن ،صـلح بـا شـرایط مـورد پسـند و
دلخواه رومیان منعقد شد ).(Rubin, 2008: 136

پس از شزارا حوادث مربوط به بهرام چوبی  ،تئوفیالكـت اطالعـا مهمـی دربـارة خسـرو و
موریس نیز ذكر میكند؛ بهخصو

نامههایی كه آنها برای یکدیگر فرستادند .جدا از اینکـه مفـاد

ای نامهها برای تاریخ سیاسی اواخر پادشاهی ساسانی مهم است ،از طریق ایـ نامـههـا مـیتـوان در
مورد القابی كه آنها یکدیگر را با آن مورد خطاب قرار میدادند ،اطال یافت .برای نمونه در ایـ
مورد ،میتوان به نامه ای كه خسرو بعد از جلو

بر تخت سلطنت برای بهرام مـیفرسـتد و او را بـه

اطاعت از خویش میخواند ،اشاره كرد:
از خسرو ،شاه شاهان ،سـرور پادشـاهان ،سـرور ملـل ،شـاهزادهی صـلح ،نـاجی نـو بشـر ،انسـانی
جاویدان و درستکار میان خدایان ،خدایی بسیار توانا میان آدمیـان ،فـاتوی صـاحب شـهر بسـیار
عظیم ،شهریاری كه با خورشید طالع میشود و دیدشان شب عطا كردهی او است ،ممتاز و برجسته
میان دودمانش ،پادشاهی كه جن

را خوا ندارد ،سخی و بخشنده ،كسـیكـه پادشـاهی را بـرای

ایرانیان نگهدار است ،به بهرام سردار ایران و دوستمان.(Whitby, 1986: 110) ...

از جملهی ای نامهها ،دو نامهی خسرو دوم بههمراه هدایای بسیار برای سرجیو

قـدیس اسـت

كه تئوفیالكت در كتاب پنجم به نقل مستقیم آنها پرداخته كه بهشمـان تئوفیالكـت نشـاندهنـدهی
اعتقاد بسیار خسرو به وی است ،چنانکه سرجیو

را «شهید عظیمالشـأن» خطـاب مـیكـرده اسـت.

مفـــاد نامـــهی اول در مـــورد انتقـــال صـــلیای اســـت كـــه بنـــابرشفتـــهی تئوفیالكـــت ،از شـــهر
سرجیوپلیس(رصافه) توسط خسرو اول در زمان امپراتور ژوستینی به غنیمت شرفته شده بـود .ایـ
1. Hydaspes
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نامه بههمراه صلیب متكور بعد از غلاه ی خسرو دوم بر بهرام ،به آرامگـاه سـرجیو

تقـدیم شـد و

خسرو دوم بههمراه آن ،صلیای دیگر را نیز كه خود تهیه كرده بـود ،نـزد سـرجیو

بـه پـیشكـش

فرستاد .تئوفیالكت علت تقدیم ای دو صلیب به سرجیو

را از زبان خسرو پرویـز ایـ طـور ذكـر

میكند:
ای ـ صــلیب را مــ  ،خســرو ،شــاه شــاهان ،پســر خســرو 9فرســتادم؛ هنگــامیكــه مــا !Error
 Bookmark not defined.بهدلیل اعمال شیطانی و شـرار بهـرام ،پسـر بهـرام ششنسـ و
سواره نظام همراهش ،به روم عزیمت كردیم؛ همی طور بهخاطر زادسـپرم بـداقاال كـه از لشـکرا
بهسوی نصیای  0برای اغوا و توریف سوارهنظام ناحیه ی نصـیای بـه شـورا و شـركت در طغیـان
میآمد [عازم روم شدیم] ،ما نیز سوارهنظامی را بـههمـراه صـاحب منصـای بـه كرخـا 8فرسـتادیم و
بهدلیل بخت مساعد سنت سرجیو  2مقد  ،بعد از اینکه ما شنیدیم او پتیرندهی دادخواستهـا و
تظلمها است ،در نخستی سال سلطنتمان ،مصاد

با هفتم ژوئـ [ ،از او] درخواسـت كـردیم كـه

اشر سواره نظام ما ،زادسپرم را بکشد یا شکست دهد ،ما صلیب طالیی جواهرنشان را به آرامگاهش
بهجهت نام مقدسش خواهیم فرستاد .در نهم فوریه آن ها سر زادسپرم را به نزد ما آوردند .ازای رو،
ازآنجاكه حاجتمان برآورده شد ،چون همه چیز برایمان روش و ماره شـده بـود ،بـه نـام نـامی و
مقدسش ،صلیای را كه ساخته بودیم ،بـههمـراه صـلیای كـه توسـط ژوسـتینـی  ،امپراتـور روم ،بـه
آرامگاهش فرستاده شده بود و در زمان خصومت بی دو دولت توسط خسرو ،پدرمان ،شاه شاهان،
پسر قااد ،بدی جا آورده شده و بی شنجینه هایمان پیدا شـده بـود ،بـه آرامگـاه سـرجیو

مقـد

فرستادیم ).(Ibid: 150

موتوای نامه ی دوم نیز درخواست حاجت خسرو از سرجیو

است ،اما ای بار مـورد حاجـت،

دیگر كسب فتح و پیروزی سیاسی نیسـت ،بلکـه بـر آورده كـردن حاجـت شخصـی خسـرو ،یعنـی
باردارشدن شیری  ،همسر مسیوی وی است .بـا توجـه بـه اینکـه پـیشكـشهـای نـتری خسـرو بـه
سرجیو  ،كلمه به كلمه توسط اواشریو

نیز شزارا شده اسـت )(Whitby, 2000: 18- 238

 .9شویا تئوفیالكت یا مناعی كه مورد استفادهی وی بوده است ،دربارهی نام پدر خسرو اشتااه كردهاند.
2. Nisibis
3. Charcha
4. St Sergius
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و تنها تفاو های بسیار اندكی بی نسخههای اواشریو

و تئوفیالكت وجـود دارد و همـی طـور بـا

توجه بـه اینکـه زبـان نامـههـا ،رسـمی و غریـب و دسـتور آن ،ضـعیف و غیـر دقیـق اسـت ،ادعـای
تئوفیالكت را در ارائهی شزارا دقیق نمیتوان نادرست دانست ).(Whitby, 1986: 150

از دیگر نکا مهم در تاریخ تئوفیالكت ،ذكر مستقیم سخنان و خطابـههـای پادشـاهان ایـران و
روم و سفیران و دیگر صاحبمنصاان دربار ای دو امپراتوری است .بـرای نمونـه ،شـزارا مسـتقیم
خطابهی سفیر ایران ،ماود  9است كه بههنگـام ورود فیلیپیکـو  ،سـردار روم در شـرق ،بـه شـهر
آمد ،0برای عقد صلح نزد او رفت ) .(Ibid: 40- 41مورد دیگر ،سخنرانی هرمـزد چهـارم پـس از
آنکه بندوی او را به استاداد و ستمگری موکوم كرده و شورشیان را علیه وی توریف كـرده بـود،
است .ای سخنرانی به قتل پسر كوچف و همسر هرمزد و كور شدن خود وی منجر شد.

8

از موارد دیگری كه در تاریخ تئوفیالكت به آن برمیخوریم ،اطالعا جغرافیایی وی است؛ از
جمله ،اطالعاتی كه دربارهی قلعهی فراموشی یا بهعاار دیگر قلعهی لث ،2به ما میدهد كه مولی
مشهور برای بازداشت و حاس زنـدانیان در جنـوب غربـی ایـران بـوده و در قـرن سـوم مـیالدی در
منطقهی بیتخوزایه 5،حوالی شهرهای شوا و شندی شاپور ،جـایی كـه زنـدانیان رومـی سـکونت
داده شدند ،قرار داشت .تئوفیالكت در مورد ای دژ مینویسد:
 ...دژی كه نامش شیلیجردون است ،در داخل سرزمی ماد (ایران) ،در منطقهای به نام بیتخوزایـه
كه از شهر شندی شاپور دور نیست ،ساخته شده است .در مجاور ای دژ ،زندانی وجود دارد كه
ایرانیان آن را لث مینامند .مکان متكور ،مولی است برای كسانی كه اسیر غاـب و غـیظ پادشـاه
ایران شدهاند .پر بیراه نیست اشر كسی دژ متكور را مول عداو و دشمنی بنامد .در اینجا همـهی
كسانی كه شرفتار تور عظیم خشـم و غاـب پادشـاه مـیشـدند و درآن بـه دام مـیافتادنـد ،بـهسـر

1. Mebodes
2. Amed
 .8برای مطالعهی بیشتر ر : .كتاب چهارم ،فصل چهارم ،بند 96 -9؛ فصل پنجم ،بند90 -9؛ فصل ششم ،بند.6 -9
- Whitby, Michael and Whitby, Mary. (1986). The History of Theophylact Simocatta: an
English translation with introduction and notes, trans. Oxford: Clarendon Press.
4. lethe
)5. Bizaë (Beth Huzaye
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میبردند .ای در حالی بود كه بعای از آنها از اتاا شـخ
زندانیانی بودند كه طی جن

پادشـاه و دسـتهای دیگـر نیـز همـان

ها و كشمکشها بهاسار درمیآمدند ).(Ibid: 77- 78

عالوه بر موارد ذكرشده ،سیموكاتا درباره ی مسائل فرهنگی و اجتماعی ایرانیان ،اعتقادا
دینی آنها و نقش اقلیتهای متهای در توو

پادشاهی ایران نیز نکاتی آورده است كه ذكر آن

در اینجا خالی از فایده نخواهد بود؛ از جمله در جایی از كتابش در مورد نام كاردریگان ،سردار
ایرانی مینویسد:
كاردریگان 9،لقای پارتی است؛ ایرانیان دوست دارند با القابشان مورد خطاب قرار شیرند ،شویا
نامیدهشدن با نامهای تولدشان را ارزا تلقی نمیكنند .در باب وجه تسمیهشان ،آنها بیش از آنکه
شکرشزار سنت و آیی مادریشان باشند كه با آن از زمان پدیدار شدن از رحم مادرشان رشد پیدا
میكنند ،شکرشزار نیکی كه بخت و اقاال به آنها اعطا كرده ،هستند ).(Ibid: 32

در ادامه ،درجایی از زبان سردار روم ،متهب و كیش ایرانیان را توصیف و بـا كـیش و مـتهب
خود ای شونه مقایسه میكند:
 ...متهب و آیی ما متهای از جنس دروغ نیست .همانطوركه ما خـدایانی سـاختگی و صـوری را
برای سروری خویش برنگزیدهایم .ما خدایی را كه تنایه و تأدیب میشود ،نداریم .همانطوری كه
ما هرشز اسب را برای پرستش انتخاب نمیكنیم .ما هرشز درمقابل خـداییكـه تاـدیل بـه خاكسـتر
میشود ،تعظیم نمیكنیم؛ خدایی كه در ابتدا سوزان و مشتعل است ،ولیک خیلی زود دیگـر حتـی
قابل رویت نیست .دود و ماده ی تهی ،هرشـز مـتهب و آیـی راسـتی را بنیـان نمـیشـتارد ،بلکـه
مووشدشی ،نادرستی و ساختگی بودنش را ثابت میكند ).(Ibid: 93

نکتهی مهم در مطالب با كه از مت سخنان سرداری رومی اسـت و تئوفیالكـت آن را بـهطـور
مستقیم نقل كرده است ،اشاره به اهمیت اسب میان ایرانیان است .در روایتی دیگـر ،تئوفیالكـت بـه
فرار خسرو از ایران ،بعد از شکست از بهرام و بالتکلیفی وی در اینکه كـدام راه را برشزینـد و نـزد
كه پناه برد ،اشاره میكند ).(Ibid: 115- 116

 .9ای اسم (كاردریگان) شاهی سیاه معنی میدهد.
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یکی دیگر از روایـتهـای مهـم تئوفیالكـت ،در بردارنـدی اطالعـاتی اسـت كـه وی در مـورد
حمایت یهودیان بی النهری از بهرام چوبی در برابر خسرو دوم ،در تاریخ خود ذكر كـرده و شـرح
میدهدكه پس از اینکه خسرو دوم بـر بهـرام غلاـه قطعـی یافـت ،یکـی از فرمانـدهانش موسـوم بـه
ماود

را به مدای و تیسفون برای مطیع كردن مردم آنجا شسیل داشت .ماود

شش روز پـس از

مطیع كردن مردم تیسفون و انطاكیهی ایران ،دست بـه كشـتار یهودیـان زد .تئوفیالكـت درایـ بـاره
مینویسد:
در روز ششم ،ماود
مر

بسیاری از یهودیانی را كه یکپارچه در طغیان بهرام شریف بودند ،موکوم به

كرده و به دم تیغ سپرد .چون حمایتی كه بهرام از یهودیان برای غصب نامشرو [تخت و

تاج پادشاهی ایران] یافته بود ،هرشز ناچیز و اند

ناوده است؛ چراكه در آن برهه از زمان ،تعداد

بسیار زیادی از ای نژاد كه از ثرو زیادی نیز برخوردار بودند ،در ایران سکونت داشتند
(.(Ibid: 141-.142

مطالب با از جمله مهمتری اطالعاتی هستند كه تئوفیالكـت دربـارهی ایـران در اختیـار نهـاده
است .ارزا ای اطالعا  ،بهویژه زمانی مشخ

میشود كه بدانیم در دیگر منابع بیـزانس و حتـی

منابع ایرانی یافت نمیشوند و یا فقط به آنها اشارهای شده است .تئوفیالكت سیموكاتا تاریخ خـود
را با شزارا مر

موریس بهدست فوكا

بهپایان میبرد .شویا او قصـد داشـته تـاریخ خـود را بـا

درج روایا مربوط به حمـال خسـرو دوم بـه روم بـه بهانـهی خونخـواهی مـوریس و پیامـدهـا و
توو

آیندهی ای جن

ها كه منجر به پیروزی امپراتور هراكلیو

شده بود ،تکمیل كند ،اما بـه

احتمال ،شکستهای بعدی رومیان در برابر اعراب باعث شـد تـا وی از ادامـهی آن منصـر
(.(Ibid: 230; Frendo, 1988: 156

شـود

9

 .9برای مطالعهی بیشتر ر : .مقدمهی
- Whitby, Michael and Whitby, Mary. (1986). The History of Theophylact Simocatta: an
English translation with introduction and notes, trans. Oxford: Clarendon Pres.
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نتیجهگیری
تاریخ تئوفیالكت مهمتری مناع بـرای حـوادث دورهی امپراتـور مـوریس اسـت .اشرچـه بـرخال
پروكوپیو  ،تئوفیالكت وقایع و حوادثی را كـه خـود شـاهد بـوده ،شـرح نـداده اسـت و حـوادث
تاریخ او بی سی تا شصت سال قاـل از زمـان تـألیف اثـر اسـت .بـا ایـ حـال ،تـاریخ وی ،بـهویـژه
ازآنروكه اطالعا مهمی دربارهی حوادث ایران در اختیار میشتارد كه بسیاری از ای اطالعـا
در دیگر منابع بیزانس نیامده است ،از اهمیت زیـادی برخـوردار اسـت .حـوادثی همچـون شـزارا
تفصیلی تئوفیالكت دربارهی قیام بهرام چوبی كه فقط در منـابع شـرقی از جملـه شـاهنامهی حکـیم

فردوسی مشابه دارد و یا شزارا وی از و ایف هفت خاندان عصر ساسـانی .عـالوهبـرایـ  ،تـاریخ
تئوفیالكت در بردارندهی اطالعاتی از اشخا

و رخدادهایی اسـت كـه در منـابع دیگـر بـهاجمـال

آمده است .از جمله نامههای خسرو دوم به سرجیو  ،بهرام چوبی و امپراتـور مـوریس و نیـز مـت
سخنرانیها و خطابههای پادشاهان ساسانی.
تــاریخ تئوفیالكــت از چنــد منظــر قابــل توجــه اســت؛ نخســت اینکــه در مــواردی تعصــاا و
غرضورزیهای وی منجر به توریـف واقعیـت شـده اسـت .بـرای مثـال یـف نمونـهی آن ،هنگـام
شزارا پیچیدهی تئوفیالكت از پیروزی روم در جن

منظم علیه خسرو اول در ارمنستان است كـه

بهاحتمال قریب بهیقی  ،چنان نارد منظمی هرشز رخ نداده بود و تئوفیالكت آنچه را كه جان اپیفانیـا
در حد یف اشاره به ناكامی خسرو اول و موفقیت ناچیز رومیان آورده بود ،بـه میـل خـود توریـف
كرده است.
نکتهی دیگر در مورد تاریخ تئوفیالكت ،اطالعا جغرافیایی و نظامی مورخ است .تئوفیالكـت
برخال

مورخانی مانند پروكوپیو

و مناندر ،از تجارب نظامیشـری و اداری در منـاطق مختلـف

برخوردار ناود؛ چنانکه نداشت دانش مورد نیاز دربـارهی مسـائل جغرافیـایی ،نظـامی و اداری ،او را
در در

عمیقتر اطالعا موجود در منابع مورد استفادهاا ،ناكام شتاشـته اسـت .بـههمـی دلیـل

شزاراهای وی در مورد لشکركشیها و مناطقی كه نارد در آنجـا رخ داده ،اغلـب آشـفته و مـاهم
است .برای مثال ،شزارا وی دربارهی پیشروی بهرام به سمت ماد كه در كتاب هفـتم آمـده اسـت
بیانگر ای نکته است.
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در پایان ،شیوهی استفادهی وی از منابع را میتوان مـورد توجـه قـرار داد؛ چنانکـه كیفیـت ایـ
منابع ،شوناشون بوده و استفادهی زیاد تئوفیالكـت از آنهـا شـهشـاه باعـث سـردرشمی و ابهـام در
روایا شده است .بههمی دلیل هنگام بررسی تاریخ تئوفیالكت همواره باید كیفیت ای اطالعـا
و دادههایی كه در دستر

او قرار داشته و مهار خود او را در ارزیابی و تركیب ایـ اطالعـا و

دادهها در یف روایت جامع در نظر داشت .اما استفادهی زیاد وی از منـابع شونـاشون فایـدهای نیـز
داشته و آن حفظ ای دسته از اطالعا است ،بهویژه كه بسیاری از ای منابع از بی رفتهاند.
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