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چكیده

اواخر قرن ششم و نيمة نخست قرن هفتم ميالدي ،يكي از مهمترين و سرنوشتسازترين ادوار تاريخ خاورميانه
بشمار مي رود .روابط ميان دو دولت ساساني و بيزانس بيش از هر زماني در برهة تاريخي بر سرنوشت همديگر تأثير
نهاد و نوع تعامل اين دو دولت در اين زمان زمينه را براي گسترش اعراب تازه مسلمان مهيا نمود .روابط ميان دولت
ساساني و بيزانس در عهد سلطنت خسرو دوم را مي توان به دو مرحله تقسيم نمود .مرحلة نخست از بر تخت نشيني
خسرو تا مرگ امپراتور موريس در سال  602ميالدي .در اين دوران سياستهاي خارجة دو طرف از طريق ديپلماسي
به پيش برده مي شد و دولت با يكديگر پيمان اتحاد داشتند .مرحلة دوم از قيام فوكاس در بيزانس تا مرگ خسرو در
سالِ  628ميالدي .در اين مرحله "جنگ" به ابزاري براي پيشبرد سياستهاي پادشاه ساساني در قبال روميان تبديل
گشت .هدف از نگارش اين مقاله شرح تاريخ سياسي اين دوران نيست بلكه اين نوشتار قصد دارد به طرح اين سؤال
كه اوضاع داخلي دولت ساساني در عهد خسرو دوم چه نقشي در استراتژي اين پادشاه در قبال همساية غربي خويش
داشته است؟ به بررسي دو ابزار در پيشبرد سياست خارجي او يعني "ديپلماسي" و سپس "جنگ" بپردازد .در اين
پژوهش داده هاي بدست آمده از منابع تاريخي مكتوب در قالب نظرية جنگ كالوزويتس كه كه از مهمترين نظريههاي
مطرح شده در باب "جنگ" در دوران مدرن است مورد ارزيابي و تحليل قرار گرفته است.
واژگان کلیدی :ساسانيان ،خسرو دوم ،موريس ،بهرام چوبين ،ديپلماسي ،جنگ

فصلنامه علمي پژوهشي تاریخ .سال یازدهم .شماره چهل و سوم
مقدمه

نگارش تاريخ ايران در زمان ساسانيان بدون توجه به روابط اين دولت و همساية غربياش،
يعني امپراطوري روم (بعدها بيزانس) امري غير ممكن است .روابط ميان اين دو دولت همواره
مملو از جنگها و پيمانهاي صلحي است كه هر كدام در جهت تأمين منافع دو طرف كه در
مرزهاي مشتركشان دچار تداخل بود قرار داشته است .روابط خارجي دولت ساساني و بيزانس در
عهد خسرو دوم در اين ميان از جايگاه و اهميت ويژهاي برخوردار است تا بدانجا كه اين روابط،
آيندة هر دو دولت را براي هميشه تغيير داد و زمينهساز بسط و گسترش نفوذ قدرت تازهاي در
منطقه يعني اعراب تازه مسلمان گشت .سياست خارجي دو دولت در اين زمان از طريق دو ابزار
متفاوت يعني "ديپلماسي" و سپس "جنگ" به اجرا درآمدند .مفهوم ديپلماسي از جمله مفاهيم
پيچيده و دشواري است كه تا كنون تعاريف گوناگوني از آن به عمل آمده است .پرلفورد و لينكن
به ديپلماسي را اينگونه تعريف ميكند «:روابط سياسي رسمي متقابل ميان دول در حال صلح در
جهت دستيابي به امتيازات بيشتر از طريق مذاكرات ،وعدهها ،تهديدات و مبادالت مختلف به
منظور حمايت از شهروندان خود و فعاليّتهاي آنان در سرزمين بيگانه و همچنين كسب اطالعات
و اختيار از موقعيت دول ديگر و كوشش در حل و فصل مسائل مشترك» (ميرزا صالح1 ،1356 ،و
آالدپوش و توتونچيان .)21 ،1368 ،در حقيقت ديپلماسي را بايد مهمترين ابزار سياست خارجي
پيش و پس از جنگ دانست و در چشمانداز خرد ،ديپلماسي را ميتوان ابزاري سياسي تلقي كرد
كه بازيگران بينالملل از آن براي اجراي سياست خارجي استفاده ميكنند تا بتوانند به اهداف
سياسي خود برسند(».بيليس و اسميت713-716 ،1383 ،و كمياب .)56 ،1390،از سويي ديگر يكي
ديگر از ابزارهاي پر قدرت پيشبرد سياست خارجي "جنگ" است .پيوند ميان سياست و جنگ را
نخستينبار كارل فن كالوزويتس1مطرح نمود به گونهاي كه بايد او را مهمترين نظريه پرداز جنگ
در عصر مدرن دانست(.قوام .)1392،215 ،كتاب اصلي او ،دربارة جنگ ،كتابي است پرحجم كه با
شيوه و زباني دشوار و پيچيده نگاشته شده است .موضوع اصلي انديشهاي كه كالوزويتس در
كتاب خود مطرح كرده است ،مركزيت يافتن مفهوم سياست در چارچوب جنگ است .از اين
روي ،از ديدگاه كالوزويتس ،جنگ مقولهاي جدا از سياست نيست .بدينسان ،جنگ تنها ادامة
1

Carl von Clausewitz.
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سياست از طرق ديگر نيست ،بلكه به خودي خود عملي سياسي است (جهانبگلو  .)4 :1378بنابر
نظرية كالوزويتس ،جنگ تنها وسيله است و نه هدف با اين حال نميتوان وسيله را از هدف جدا
دانست .منظور كالوزويتس از هدف در كتابش ،نيت و قصد سياسي است و بدين سان جنگ
ابزاري سياسي به شمار ميآيد .عملي خشونتبار كه زادة سياست است .به همين جهت است كه
هر جنگي هدفي سياسي را دنبال ميكند و اگر جز اين باشد ،جنگ مفهوم ذاتي خود را از دست
ميدهد .همچنين از ديدگاه كالوزويتس شروع جنگ به معناي شكست ديپلماسي و امر مذاكره
ميان دو دولت است (همان .)5 :با اين وجود رمون آرون 1،جنگ را سرآغاز "ديپلماسي خشونت"
ميداند كه در آن تصميمگيري با سالح ،جاي گفتوگو ميان دولتها را ميگيرد ،ماداميكه هر دو
وسيلهاي براي پيشبرد اهداف سياسي هستند ( .)Aron 1976: 410بر اين اساس و با استفاده از
اين تعاريف واضح است كه "ديپلماسي" و "جنگ" هر كدام در جاي خود و بنابر شرايط دو ابزار
اساسي خسرو دوم در پيشبرد سياست خارجي او بوده است .اين نوشتار بر پاية اين سؤال اصلي
استوار است كه عوامل و ريشههاي برگزيدن هر كدام از اين ابزارها از سوي خسرو دوم چه بوده
است؟ آيا آنگونه كه از منابع كهن تاريخي برداشت ميشود بايد خسرو دوم را تنها يك دوستدار
امپراطور مقتول بيزانس ،موريس ،دانست كه براي خونخواهي او جنگ با روميان را آغاز نمود؟
فرضية اين مقاله بر آن است كه با تحليل اخبار ضبط شده در منابع تاريخي پيرامون حوادث اين
دوران در قالب نظريات مدرن ميتوان انگيزهها و ريشههاي "ديپلماسي" و "جنگِ" خسرو دوم در
قبال روميان را در شرايط نابسامان داخلي دولت ساساني جستوجو نمود .بر اين اساس خسرو
دوم براي فرار از بحرانهاي داخلي و بنابر شرايط يكي از اين دو ابزار را برگزيد .اين نوشتار از
حيث ماهيت در رديف تحقيقات نظري اما از نظر هدف يك تحقيق تاريخي به شمار مي آيد كه به
شيوة توصيفي-تحليلي به نگارش درآمده است .همچنين روش گردآوري اطالعات در اين نوشتار
نيز به شكل كتابخانهاي است.

1

Raymond Aron.

155

فصلنامه علمي پژوهشي تاریخ .سال یازدهم .شماره چهل و سوم
شورش بهرام چوبینه و فرار خسرو دوم

در روزگار فرمانروايي خسرو اول ،اصالحات بزرگ اجتماعي صورت نهايي به خود گرفت و
به تغيير در سازمان سپاه و همچنين تحول در شيوة گردآوري ماليات انجاميد .پارهاي از اين
تغييرات همچون اصالح در شيوة گردآوري ماليات از انديشههاي پيش از خسرو بود كه در نهايت
به روزگار او تكميل گشت(آلتهايم و استيل  .)155 :1382دريافت ماليات منظم نقدي از سوي
ديوان دولت ساساني زمينة شكل گيري سپاهي دائمي با دست مزد مشخص را فراهم نمود.
مهم ترين تغيير نظامي صورت گرفته از سوي خسرو تعيين چهار اسپهبد در چهار ناجية جغرافيايي
قلمروي دولت ساساني بود .قدرت اين اسپهبدان در حوزههاي خود عمال نامحدود بود و اين
قدرت نامحدود آنها را به صورت استقالل از دربار سوق ميداد 1.شورش بهرام چوبينه بر عليه
هرمزد چهارم ،يكي از مهمترين حوادثي بود كه سرنوشت شاهنشاهي ساساني در سالهاي بعد را
رقم زد .اين شورش نشان داد كه اصالحات خسرو اول براي زماني طوالني پايدار نيست و شورش
بهرام آغاز اضمحالل آن اصالحات بود (كولسنيكف  .)97 :1389در متون تاريخي انگيزههاي قيام
بهرام با عناصر داستاني آميخته شده است ،با اين وجود نيتجة اين قيام آشفتگي در دستگاه سلطنت
ساساني بود .هرمزد پيش از آنكه بهرامِ شورشي همراه با سپاهيانش به پايتخت برسد توسط بزرگان
درباري از سلطنت خلع شد و چشمانش كور شد ،و پسرش خسرو به جانشيني او برگزيده شد.
خبر خلع سلطنت هرمزد و برگزيدن خسرو به سلطنت باعث خشم بهرام گشت .او كه در اين
دوران سوداي سلطنت را در سر داشت به همراه سپاهيانش به مقابله با خسرو شتافت .پس از
نبردهايي كه ميان دو طرف در گرفت خسرو ناچار به فرار گشت .بنابر روايت طبري پدر خسرو،
هرمزد به وي توصيه كرد تا به نزد موريس  2،امپراتور روميان پناه برد (نولدكه  .)297 :1378در
نهايت خسرو به همراهي تعداد اندكي از بزرگانِ دربارش راهي قلمروي روميان شد3 .

1

تقسيم نظامي ايران به چهار ناحيه (كوست) از طريق منابع مهر شناسي نيز تأييد ميشود .براي اطالعات بيشتر رجوع

كنيد به :گيزلن .1384
2- Flavius Mauricius Tiberius Augustus.
- 3برای جزئیات تاریخ سیاسی این دوران رجوع کنید به :کریستنسن .1385
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اگرچه بنابر منابع اسالمي ،خسرو به شكلي ناگهاني و سراسيمه به درون قلمروي روميان فرار
كرد ،با اين وجود منابع سرياني و يوناني اطالعاتي بيشتر در خصوص مقدماتِ ديپلماتيك اين سفر
به خاك روميان در اختيار ما قرار ميدهند .بنابر دو متن سريانيِ رويدادنامة بي نامِ موسوم به
رويدادنامة 11234و همچنين رويدادنامة ميخائيل سرياني  2،كه هردو بر اساس رويدادنامة سرياني
گم شدهاي منسوب به تئوفيلوس ِادِسايي 3نگاشته شدهاند ،خسرو پس از آنكه تصميم بر
درخواست كمك از روميان گرفت ،سفيري از اعرابِ مسيحيِ حيره با نامِ ابوجفنا نعمان بن المنذر
را به همراه نامهاي به نزدِ سركردة اعراب تحت قيومت روميان در سرجيوپليس(4الرصافة) فرستاد
تا خواستة وي را به موريس ،امپراتور بيزانس برساند( .)Hoyland 2011: 48محتواي كلي اين
نامه از طريق آنچه تئوفيالكتوس سيموكاتا  5،مورخ يوناني در كتاب تاريخش ضبط كرده است تا
حدودي قابل بازسازي است ( .)Whitby 1997: 152اين نامه نمونهاي عالي از اسناد ديپلماتيك
ميان دولت ساساني و بيزانس به شمار ميرود و به شكلي ماهرانه تنظيم شده بود (پيگولفسكايا
 .)101 :1391بنابر متن اين نامه ،خسرو پس از تعارفات معمول ،درخواستِ كمكهاي مالي و
نظامي خود از موريس را بيان ميكند (.)Whitby 1997: 153
همزمان با اين ،سفيران ارسالي از سوي بهرامِ چوبينه نيز به نزد موريس شفاتند تا از اتحاد وي
با خسرو جلوگيري كنند (پيگولفسكايا  .)102 :1391با اين حال اين رقابتِ ديپلماتيك به سود
خسرو به پيش رفت و موريس پس از دريافت نامة او ،به وي اجازة ورود به خاك روميان و وعدة
حمايت از او را داد.
رويدادنامة سريانيِ خوزستان6مسير حركت خسرو به سوي فرات را "مسير جنوبي" ،يعني
مسير پيروزشاپور ،عنت ،هيت و قرقسيون 7،ذكر ميكند ( .)Nöldeke 1893: 6پس از آنكه

1

Chronicle of 1234.
Michael the Syrian.
3
Theophilus of Edessa.
4
Sergiopolis.
5
Theophylact Simocatta.
6
Chronicle of Khuzestan.
7
Circesium.
2
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خسرو به قرقسيون رسيد ،سفيراني را به آن سوي مرزها فرستاد تا روميان را از رسيدنش با خبر
سازد ( .)Hoyland 2011: 46بنابر نوشتة تئوفيالكتوس ،خسرو در اين سفر به همراه "زنان" و "
فرزندان" خود بوده است ( .)Whitby 1997: 152همچنين بنابر طبري ،تعداد اندكي از بزرگان
درباري از جمله بسطام ،خالوي خسرو و گردويه ،برادرِ بهرامِ چوبينه در ركاب او بودهاند (نولدكه
 .)297 :1378همچنين آنگونه كه از متن سريانيِ رويدادنامة خوزستان بر ميآيد ،خسرو خواهان آن
بود تا جاثليق كليساي مسيحيِ قلمروي خود ،يشوع يهب1را نيز با خود در اين سفر همراه سازد،
ليكن يشوع يهب تن به اين سفر نداد تا پس از بازگشت خسرو به سلطنت مورد كينة او قرار گيرد
(.)Nöldeke 1893: 6

بازگشت خسرو دوم به تخت سلطنت

پروبوس  2،حكمران قرقيسيون به فرمان موريس از خسرو و همرانش استقبال كرد و چون آنان
وارد قلمروي روميان شدند نخست در شهر اِدِسا و خانة حكمران شهر ،به نام يوحنا سكني داده
شدند و منتظر فرمان موريس باقي ماندند ( .)Palmer 1993: 115در بهار سال  590ميالدي،
نامه اي از سوي موريس به اِدِسا رسيد و در آن دستور داده شده بود كه خسرو به شهر هيراپوليس3
نقل مكان كند و در آنجا منتظر نتيجة نهايي باشد (.)Hoyland 2011: 47
در اين زمان چانهزنيهاي ديپلماتيك ميان دو طرف به اوج خود رسيده بود .خواستههاي
ط رف ايراني تقريباً واضح و روشن بود .نيروي نظامي براي بركناري و خلع بهرام چوبين از تخت
سلطنت و كمكهاي مالي به منظوري استحكام پايههاي سلطنت (پيگولفسكايا  .)106 :1391از آن
سوي ،اما طرف رومي به دنبال آن بود تا از پس اين مذاكراتِ ديپلماتيك ،دست آوردهايي دراز
مدت نصيب خود كند .شرايط نابسامان خسرو ،او را در پذيرش خواستههاي روميان خساوتمند
ساخته بود .خسرو در ازاي دريافت كمك از سوي امپراتور بيزانس ،متعهد شد تا شهرهاي

1

Isho’-Yahab.
Probus.
3
Hierapolis.
2
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ميافارقين و دارا را به روميان بازگرداند و همچنين از سرزمين ارمنستان كه همواره ماية اختالف
ميان دولت ساساني و روميان بود عقب نشيني كند ( .)Greatrex & Lieu 2005: 172بنابر
تاريخ ارمني منسوب به سبئوس  1،خسرو در اين معاهده ،بخش بسيار گستردهاي از متصرفاتِ
ساسانيان در ناحية قفقاز را به روميان بخشيد ( .)Thomson 1999: 28همچنين دو طرف متعهد
شدند تا در حفظ "صلح طوالني مدت" كوشا باشند.
مفاد اين قرارداد به شكلي مكتوب در بهار سال  591ميالدي مورد تأييد دو طرف قرار گرفت.
بنابر منابع دوران اسالمي موريس به منظور تحكيم اتحاد خود با خسرو ،دختر خود به نام مريم را
به همسري خسرو در آورد (به عنوان نمونه روايت طبري .بنگريد به :نولدكه  ،)305 :1378با اين
وجود اين خبر در هيچ كدام از منابع متقدم تأييد نميشود و به نظر ميرسد در انتساب مريم رومي
به موريس بايد محتاط بود .با اين حال بنابر بسياري از منابع ،موريس خسرو را به فرزند خواندگي
خود پذيرفت (.)Whitby 1997: 171
با چنين شرايطي موريس كمكهاي نظامي خود را براي خسرو ارسال نمود .در حدود چهل
هزار نيروي رومي به خسرو پيوستند (شهبازي  )607 :1389و بدين گونه خسرو توانست پس از
نبردهايي كه با بهرام چوبين و متحدانش انجام داد تخت سلطنت خويش را در سال  591ميالدي
پس گيرد.بازتاب اين پيروزي بر سكههاي خسرو دوم نيز پديدار گشت .ما بر روي سكههاي اين
دوران براي نخستينبار در سكههاي ساساني با سجع "فرة خسرو افزوده شد"2روبرو ميشويم كه
پيش از اين بيسابقه بوده است و بيانگر ايدئولوژي شاهنشاه ساساني است(دريايي  .)34 :1384از
اين دوران تا زمان مرگ موريس در سال  602ميالدي ،همواره روابط صلحآميزِ ديپلماتيك ميان
تيسفون و قسطنطنيه بر قرار بود(محمودآبادي  .)295 :1392خسرو پس از تثبيت قدرت خويش
اشيا زرين و مرصع گرانبها از جمله صليبي زرين براي امپراتور موريس ارسال كرد ( Whitby
 .)2000: 311بنابر طبري ،خسرو همواره موريس را سپاس ميگذاشت و با او به مهرباني رفتار
ميكرد (نولدكه  .)311 :1378هيئتهاي ديپلماتيك در طول اين سالها همواره ميان دو پايتخت
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در رفت و آمد بودند خواستههاي دو طرف عموماً مورد قبول طرف مقابل قرار ميگرفت .روايتي
جالبي از اعزام سفيران رومي به نزد خسرو به منظور انتقال تابوتي كه در شهر شوش نگهداري
ميشد در تاريخِ ارمنيِ منسوب به سبئوس وجود دارد .بنابر اين منبع ،ايرانيان باور داشتند كه در
اين تابوت جسدِ كيخسرو قرار دارد اما مسيحيان آن را تابوت دانيال نبي ميدانستند .چون موريس
درخواست اين تابوت را نمود خسرو اين خواسته را اجابت كرد ليكن به واسطة دخالتِ شيرين،
همسرِ مسيحيِ خسرو اين انتقال انجام نشد (.)Thomson 1999: 30

آغاز جنگ

با اين وجود روابط ديپلماتيك و صلح جويانة ميان دو دولت با قيام فوكاس1بر عليه موريس
در سال  602ميالدي به سر آمد .خسرو در ظاهر در مقام خونخواهيِ موريس و حمايت از
بازماندگان او درآمد ،اما در باطن انگيزهايي ديگري وجود داشت .در اينجا است كه ميتوان
ريشههاي حوادث پر دامنهاي كه در سالهاي بعد ميان دو دولت ساساني و بيزانس درگرفت را در
قالب نظرية جنگ كالوزويتس بررسي كرد.
با تعاريفي كه از نظرية كالوزويتس در باال ارائه شد ،بهتر ميتوان ريشههاي آغاز جنگ ميان
دولت ساساني و بيزانس را در عهد خسرو دوم بررسي نمود .بنابر فرضية كالوزويتس ماهيت هر
نوع جنگي از طريق هدف سياسي آن تعيين ميشود .در اين راستا ،ما نخست رواياتي غالباً مشترك
ميان منابع تاريخي را دربارة انگيزة هجوم خسرو به خاك روميان را در پيش رو داريم .بنابر طبري:
« پس از آنكه خسرو چهارده سال سلطنت كرد روميان موريق را از تخت به زير كشيدند و كشتند
و همة وارثان او را نابود كردند ،به جز يكي از پسرانش كه نزد خسرو گريخت .و مردي به نام فوقا
را به پادشاهي نشاندند .هنگاميكه خسرو شنيد كه روميان بيعتشان با موريق را شكستهاند و او را
كشتهاند بسيار برانگيخته شد و آن را زشت دانست و در خشمي گران فرو رفت( "....نولدكه
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 .)312 :1378همچنين روايتي بسيار مشابه با خبرِ طبري در رويدادنامة ميخائيل سوري ضبط شده
است كه آن نيز خسرو را خونخواه موريس ميداند (.)Palmer 1993: 121
بنابر نظرية كالوزوتيس جنگ "نه سرگرمي است نه احساس ساده و پاك پيروزي و خطر
است و در اثر شوقي لگام گسيخته" (جهانبگلو  .)35 :1378از اين روي بايد به دنبال انگيزههاي
اصلي خسرو در بر هم زدنِ صلح بود .اختالفات سياسي و اجتماعي موجود در دولت ساساني و
همچنين قيامها و شورشهايي كه در سالهاي نخست سلطنت خسرو روي داده بود استحكام
داخلي شاهنشاهي را از ميان برده بود .بيش از همه قيام بندوي و بسطام بر عليه خسرو ،بدنة
سلطنت او را لرزان ساخت .همچنين شورشها و قيامهايي پراكنده در سراسر شاهنشاهي برپا بود
از جمله شورش اهالي شهر نصيبين 1كه خسرو را مجبور به استفاده از قواي نظامي
نمود .)Nöldeke 1893: 12(.همچنين واگذاري مناطقي گسترده در قفقاز و شمال بينالنهرين به
روميان ،قدرت اقتصادي دولت ساساني را در دراز مدت به شكلي گسترده محدود ساخته بود .از
سويي ديگر قطع دريافت مقرري معمول كه شاهان پيشين ساساني مرتباً از امپراتوران بيزانسي
دريافت ميكردند تأثير خود بر خزانة سلطنتي را نشان ميداد .همچنين خسرو به دليل لرزان بودن
پايههاي سلطنتش مجبور گشت تا ميزان خراگ را به نصف كاهش دهد تا به اين بها بتواند
نارضايتيهاي عمومي را كاهش دهد (كولسنيكف )116 :1389با چنين شرايطي ،اوضاع داخلي
ايران در اواخر سدة ششم و اوايل سدة هفتم ميالدي ،چنان بود كه مي بايست با اقداماتي در حوزة
سياست خارجي ،راه فراري از آن يافت ميشد (پيگولفسكايا .)119 :1391
بنابر روايتي از تئوفانس2خسرو با وجود تمامي خدمات بيزانس در همان دوران سلطنت
موريس مترصد بود تا پيمان صلح با بيزانس را نقض و موضعي خصمانه نسبت به آن وضع كند
( .)de Boor 1883: 290جلوس فوكاس بر تخت سلطنت تنها بهانهاي بود كه خسرو انتظارش
را ميكشيد تا اهداف سياسي خود براي عبور از مشكالت داخلي را به عمل تبديل كند .بدين سان
در سال  602ميالدي ،ديپلماسي جاي خود را به جنگ داد .خسرو كه در دوران صلح با روميان
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توانسته بود با تكيه بر نظام مالياتي كه خسرو اول به كمال رسانيده بود قواي نظامي تحت فرمان
خود را تقويت سازد .با تكيه بر چنين قدرتي خسرو به همراه سردار سپاه خود ،شهربراز وارد
قلمروي روميان شد و بدين تزتيب پيمان صلح ميان دو دولت به شكلي عملي از ميان برداشته شد.
نخستين هدف خسرو تصرف شهر مرزي دارا1در شمال بين النهرين بود .تصرف دارا از آن
جهت اهميت داشت كه اين نقطه دروازة فتوحات بعدي لشكريان ايران در خاك روميان به شمار
ميرفت .تاريخ سقوط دارا اندكي مبهم است .بنابر فهرست سرياني بسيار كهني از شاهان ساساني،
بازمانده در كتاب زنبورِ عسلِ سليمان بصرهاي ،خسرو در سال پانزدهم سلطنت خود دارا را ويران
كرد ( .)Budge 1886: 123همچنين ميخائيل سوري نيز فتح دارا را به سال  604ميالدي ذكر
كرده است (  .)Palmer 1993: 122نيروهاي ايراني پس از تسخير دارا توانستند به پيشرويهاي
خود در خاك روميان ادامه دهند و چندين پيروزي در برابر روميان بدست آوردند به گونهاي كه تا
سال  607ميالدي و با فتح شهر مستحكم آميدا2تمام بين النهرين شمالي در تصرف نيروهاي
خسرو قرار گرفت (پيگولفسكايا .)125 :1391
از نظر كالوزويتس پيروزي نهايي در جنگ تنها زماني امكان پذير است كه تمام نيروهاي
نظامي در مكان و زمان مناسبي گرد هم آيند (جهانبگلو " .)41 :1378زمان مناسب" در فتوحات
نخستينِ خسرو در خاك روميان عاملي بسيار تعيين كننده بود .خسرو جنگ با روميان را در زماني
آغاز نمود كه آنان درگير اوضاع نابسامان و دشوار داخلي بودند .با قيام فوكاس مبارزات و
كشمكشهاي داخلي در امپراطوري بسيار شدت گرفته بود .از سويي دِمِه ها در پايتخت سر به
شورش برداشته بودند ،خصومتها و كشمكشهاي مذهبي ميان كليساي يعقوبي انطاكيه و
مسيحيتِ ارتدكس كالسدوني كه مورد حمايت قسطنطنيه بود ،در سوريه باعث به وجود آمدن
اختالف شده بود كه اتحاد ديني ميان ساكنان سوريه و دستگاه امپراطوري را بسيار تهديد مينمود.
اسكنديه نيز شاهد درگيريها و آشوبهاي گاه و بيگاه بود .از سويي ديگر نارسس از سردازان
ارتش امپراتوري در ادسا نيز قيام كرده بود (.)Palmer 1993: 120
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در چنين شرايطي خسرو عزم تسخير سوريه را نمود .به احتمال فراوان نيروهاي ايراني در سال
 610ميالدي از رود فرات گذشتند و وارد سوريه شدند .تا سال  611ميالدي مهمترين شهر سوريه
يعني انطاكيه به دست نيروهاي ايراني افتاده بود .پيش از اين و از دوران سلطنت شاپور اول ،دست
اندازي دولت ساساني به سوريه سابقه داشته است اما اين بار تغييري اساسي در "استراتژي"
خسرو نسبت به شاهان پيشين ساساني نسبت به فتوحات خود در مناطق غربيِ رود فرات را شاهد
هستيم.
كالوزويتس در نظرية جنگ خود بخشي را به تعاريف استراتژي و تاكتيك در جنگ اختصاص
داده است .وي از نظرية جنگ با اصطالحات "هنر جنگ" و "هدايت جنگ" ياد ميكند .بر اين
اساس از ديدگاه وي هنر جنگ خود به دو بخش تاكتيك و استراتژي تقسيم ميشود .به اين ترتيب
تاكتيك عبارت است از يه كارگيري نيروهاي نظامي در يك نبرد خاص براي پيروزي ،حال آنكه
استراتژي استفاده از مجموعهاي از نبردها براي رسيدن به هدفِ جنگ است (جهانبگلو .)39 :1378
از اين روي ميتوان ادعا كرد هدفِ استراتژي ،ماهيتي سياسي دارد.
پيش از خسرو استراتژي شاهان ساساني در قبالِ سرزمينهاي ساحل غربي رود فرات مبني بر
لشكركشيهايي سريع و غارت شهرهاي بزرگ به منظور دستيابي به منابع سرشار مالي و
بازگشت به درون قلمروي خويش بود .اما اكنون اين هدف تغيير كرده بود و جاي خود را به
استراتژي تسخير كامل و الحاق شهرها به قلمروي شاهنشاهي داده بود (پيگولفسكايا .)127 :1391
با مرگ فوكاس در سال  610ميالدي  ،هراكليوس1جانشين وي كه اوضاع نيروهاي بيزانس
در جنگ با ايرانيان را نااميد كننده ميديد ،خواستار برقراري صلح از طريق ديپلماسي شد .با اين
وجود خسرو با بي توجهي به ديپلماسي ،جنگ را ابزاري مناسبتر براي رسيدن به اهداف خويش
تشخيص داد .در اين دوران لشكر ايراني به دو بخش تقسيم شد .دستة اول به رهبري سرداري به
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نام شاهين راهي كاپادوكيه و آسياي صغير شد و دستة دوم به سركردگي شهربراز1روانة فلسطين و
مصر شد.
كالوزويتس در جلد هشتم ار كتاب دربارة جنگ خويش به تفسير نظريه نيوتوني مركز ثقل و
استفاده از آن در قلمروي جنگ پرداخت و توانست ايده مركز ثقل در جنگ را بنا نهد .بر اساس
اين ايده براي شكست نهايي دشمن بايد به مركز ثقل او ضربه وارد آورد .مفهوم مركز ثقل در اين
ايده شامل مراكزي است كه نبض اصلي تمام حركات و قدرتها است و همة امور از آن تاثير
ميپذيرد (جهانبگلو .)8 :1378
خسرو با اعرام نيروهاي خود به سوي آساي صغير و مصر نشان داد كه استراتژياي جز
نابودي كامل دشمن خويش در سر ندارد .استراتژي كه پيش از وي در نزد شاهان ساساني بي
سابقه بود .در سال  614ميالدي شهر اورشليم به دست ايرانيان افتاد و يك سال بعد سربازان ايراني
در مصر و شهر اسكندريه بودند .با قطع تأمين غالت بيزانس از طريق مصر ،ضربهاي مهلك به
امپراوري وارد آمد .نيروهاي ايراني تا سال  622همچنان در آسياي صغير در حال پيشروي بودند و
با وجود آنكه قلمروي دولت ساساني اينك در منتهاي عظمت خود قرار داشت اما خسرو همچنان
موفق به از پاي در آوردن نهايي حريف نشده بود (فراي .)265 :1383
كالوزويتس در جلد اول كتاب دربارة جنگ به تعريف دو مفهوم بنيادين حمله و دفاع در
جنگ پرداخت ه است .از ديدگاه وي چهار شيوة اساسي در دفاع وجود دارد كه يكي از مهمترين اين
شيوه ها حمله ناگهاني به دشمني است كه به منطقه استراتژيك وارد شده است .هراكليوس با بهره
گيري از اين شيوه توانست به شكلي ناگهاني و از طريق قفقاز به آذربايجان رخنه كند و توانست با
دور زدن نيروهاي ايراني شكست سنگيني بر آنها وارد سازد .هراكليوس از طريق درياي سياه وارد
ارمنستان شد و تا قلب شاهنشاهي ايران پيش رفت و به تالفي ربودن صليب راستين توسط ايرانيان
از اورشليم ،آتشكده مقدس اذر فرنبع در گنزك را ويران ساخت .پارهاي از محققان اين نبرد را
نخستين جنگ صليبي واقعي ميان جهان مسيحي و شرق دانستهاند (دريايي  )50 :1383خسرو كه
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به دليل اهداف جاه طلبانه اش و فشارهاي سنگيني كه بر قواي نظامي خود وارد ساخته بود
جايگاهي در ميان بزرگان نداشت در سال  628ميالدي توسط ايشان از سلطنت خلع گشت و به
قتل آمد .با مرگ خسرو ،اهداف سياسي جاه طلبانه و بي سابقة او نيز از ميان رفت .جانشينان وي
خيلي زود خواستار بازگشت به استفاده از ديپلماسي در حل اختالفات شدند .پسر خسرو ،شيرويه
خيلي زود پس از به سلطنت رسيدن بر اثر ابتال به طاعون در گذشت و بنابر وقايع نامة سرياني
خوزستان مذاكرات صلح ميان ايرانيان و بيزانس در زمان سلطنت ملكه پوران به وقع پيوست .بر
اساس اين منبع زماني كه پوران به تخت نشست خردمندانه جاثليق قلمروي خويش ماريشوعيهب
را به نزد هراكليوس فرستاد تا قرار صلح ببندد .همراه او قورياقوس اهل نصيبين ،جبرائيل اهل
كرخه در بت گرمايه ،و ماروتاي گوسترايي بودند .از آنها استقبالي تمام نزد هرقل انجام شد و او
هرچه آنها مي خواستند انجام داد ( .)Nöldeke 1893: 32در عوض طرف ايراني متعهد شد تا
شهرهاي اشغالي را تخليه كنند و صليب مقدس را به اورشليم باز پس فرستند.

نتیجهگیری:

بنابر آنچه در باال آورده شد ،روابط دولت ساساني و بيزانس در دوران سلطنت خسرو دوم را
مي توان به دو مرحله تقسيم نمود .نخست ،دوران صلح و اتحاد از طريق به كارگيري ابزار
ديپلماسي .در اين دوران خسروي جوان كه تاج و تخت سلطنت موروثي خويش را از دست رفته
ميديد قدرت چنداني براي تصميم گيريهاي سياسي دراز مدت نداشت .كمكهاي روميان به او
در ازاي دريافت امتيازاتي فراوان از او در قالب معاهدهاي ديپلماتيك تنها ضامن بازپسگيري تاج
سلطنت براي خسرو دوم بود در حاليكه امتيازات فراواني كه خسرو در ازاي اين كمك پرداخت
نموده بود در دراز مدت منافع دولت ساساني در سرزمينهاي غربي خود ،كه بخش اعظمي از
درآمدهاي اقتصادي اين دولت را فراهم مينمود دچار اختالل ميكرد .قتل موريس ،تنها بهانهاي
بود تا خسرو سياست خارجي خود در قبال بيزانس را از طريق جنگ اعمال كند .بدينسان ريشة
آغاز جنگ ميان دو دولت ،توسط خسرو دوم را بايد بخشي از سياستهاي او براي بازپسگيري
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منافع از دست رفتة دولت ساساني پس از صلح با روميان و در نتيجه آن كاهش مشكالت و
تنشهاي داخلي دانست.
استراتژي خسرو دوم در جنگ با روميان نمايانگر رويكردي جديد و بي سابقه در اين دوران
است .او با چشم پوشي از استراتژي معمول شاهان ساساني در قبال روميان قصد نابودي كامل
همساية غربي و تسخير دائمي متصرفات آنها را نمود .اين اقدام خسرو دوم كه باعث بر هم زدن
توازن قوا در منطقه گشت خود در مدتي كوتاه منجر به تسريع سقوط سلسة ساساني گشت.
هزينههاي نظامي و اقتصادي جنگهاي خسرو به حدي سنگين بود كه بازگشتِ سريع جانشينان
وي به برقراري ديپلماسي به جاي جنگ نتوانست روند فرو پاشي سلسلة ساساني را متوقف سازد.
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