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چکیده
کتیبههای دربند از مهمّترین کتیبههای ساسانی هستند .این کتیبهها بر دیوار دفاعی دربند نوشته
شدهاند .استحکامات دفاعی دربند قفقاز دارای دیوارهایی است که برای دفاع در برابر تهاجم اقوام
چادرنشینی که معموالً در باالدست مرز قفقاز ساسانی ساکن بودند ،ساخته شده بود .از وظایف مهمّ
ساسانیان در برابر هجوم این اقوام ،در درجه اوّل ایجاد دیوار دفاعی و ارتقاء کیفیت و استحکام آن و
در مرحلة بعد نگهداری و مرمت آن بوده است .در پژوهشهای موجود تاریخگذاری مراحل ساخت
دیوار دربند ساخت محل بحث پژوهشگرانی است که در این حوزه پژوهش کردهاند .در برخی از
بخشهای این دیوار کتیبههایی به خط و زبان پهلوی ساسانی به نگارش درآمده است .از  32کتیبة
دربند ،کتیبة شماره  3دربردارندة اهمیّت تاریخی است؛ بر این کتیبه عددی مذکور است که به نظر به
یک سال با مبدأیی مبهم اشاره دارد .در قرائت این عدد و همچنین مبدأ احتمالی آن نظریات گوناگونی ارائه
شده است .نگارندگان مقالة حاضر پس از بررسی نظریات مختلف ،به این نتیجه رسیدهاند که منظور از
عدد موردنظر سال  37بوده است .با توجه به شواهد تاریخی ارائهشده در متن مقاله و آگاهی ما از
شیوة سالشمار شاهی ساسانی که مبدأ آن سالهای جلوس پادشاهان مختلف ساسانی بوده است،
نگارندگان حدس میزنند که مبدأ سالشمار سال  37مذکور در کتیبه ،جلوس خسرو اوّل ساسانی به
سلطنت بوده است .با پذیرش این پیشنهاد میتوان ادعا کرد که زمان نگارش این کتیبة تاریخدار،
سیوهفتمین سال جلوس خسرو انوشیروان به سلطنت برابر با 569-568م بوده است.
واژههاي کلیدي :خط پهلوی ،خسرو اوّل ،سال  ،37کتیبة شمارة  ،3دربند.
* .رایانامة نویسندة مسئول:

cyrusnasr@gmail.com
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 .1مقدمه
مجموعة کتیبههای دربند ،سَنَد شمالیترین قلمرو نفوذ زبان و ادبیات پهلوی ساسانیاند
که از منابع مهمّ بررسی تحول زبانهای ایرانی در قفقاز از آغاز حکومت خسرو اوّل
ساسانی (579-531م) تا دوران معاصرند (.)Gamzatov ,1993: 568 & Kettenhofen, 1994
تمرکز اصلی این پژوهش بر بررسی کتیبهای موسوم به کتیبة شمارة  3دربند است .سال
نقر این کتیبه در متن ذکر شده است ،امّا در قرائت آن اتفاقنظر وجود ندارد.
 .2دربند و ديوار آن
در متون تاریخی به چهار دیوار دفاعی ساسانیان اشاره شده است .1 :دیوار گرگان؛ .2
دیوار تمیشه؛  .3دیوار تازیکان در عراق 1و  .4دیوار دربند 2.تنها راههای ارتباطی شمال
به جنوب قفقاز دو گذرگاه اصلی آن (داریال3و دربند) است .از مسیر این گذرگاهها بود
که اقوام مهاجم به مناطق شمالی ایران حمله میکردند .قفقاز دستکم از زمان
تأسیس سلسلة ساسانیان بخشی از خاک ایران قلمداد میشد و رسماً تا پیش از پایان
جنگهای ایران و روس در دورة حکومت قاجار ،بخشی از خاک ایران بود ،امّا از این
زمان بهعنوان یک جغرافیای سیاسی خارج از حوزة ایران معرفی شد 4.بهلحاظ زبانی،
منطقة قفقاز چندزبانه و مختلط است؛ گروههای زبانی قفقازی یا ایبریقفقازی ،ترکی،
هندواروپایی و زبان و برخی گویشهای ایرانی کهن با جمعیت محدود در این منطقه
رواج دارند 5.در منابع ارمنی ،شهر دربند «چور» ( )Čorیا «چوغ» ( )Čołخوانده شده
است ( .)Kettenhofen, 1994در قرن 11م موسی داسخورانی ( )MovsēsDasxurancʿiدر
هر دو شکل ارمنی حالت تصریفی فاعلی و اضافی این واژه ( )Čołay/Čorayرا آورده
است ( .)Dowsett, 1961: 87, 91, 105 & 257در متون متعدد بیزانسی 6تلفظ چور در
حالتهای مختلف صرفی به اشکال تزور ( ،)Tzourتزون ( )Tzonو زورو ( )Zōarouآمده
است .در ترجمة یونانی کتاب 7آگاتانگغوس ( ،)Agatangeghosمورخ ارمنی ،این نام به
شکل چورای ( )Čorayو در متن ارمنی چور آمده است ( .)Thomson, 1976: 37در
وقایعنامة میخائیل سریانی (Marquart, 1903: 489; Altheim (،)Michael the Syrian
 ،)and Stiehl, 1958: 110طورایی ( )Ṭūrāyēو در متون عربی 8به شکل صول ()Ṣūl
است .نام دربند مرکب از دو واژة «در» ( )Darبه معنای «در ،دروازه» و «بند» ()band
به معنای «بستهشده ،سد» ،نخستینبار در قرن هفتم میالدی در کتاب جغرافیای
نویسندة ارمنی ،آنانیا شیراکی ( )Ananiaširakač’iبه خود شهر اطالق شده است
( .)Kettenhofen, 1994مورخان عرب این شهر را «باب و االبواب» (،)Bābwa’l-Abwāb
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«باب االبواب» ( 9)Bāb al-Abwābیا بهطور مختصر «باب» نامیدهاند 10،امّا منظور از
«درِ آالنان» مذکور در کتیبة شاپور در کعبة زردشت 11داریال بوده و ارتباطی با دربند
ندارد ( .)Huyse, 1999: 2/25f & Kettenhofen, 1994: 15قفقاز عالوه بر استحکامات در
آالنان (داریال) و دیوار آن ،بر سر درهای به همین نام 12که قدمت آن به دورة پیش از
ساسانی میرسید 13دارای استحکامات سرزمین دربند (داغستان کنونی) شامل دو شهر
بارودار «سغدبیل»14و چور بود .هر دو شهر صاحب استحکامات و دیوارهایی شدند؛
چور بعد از ساخت استحکامات به دربند مشهور شد (شهبازی .)533 :1389 ،دربند دورة
ساسانی ،گذر باروداری به پهنای سه تا سه و نیم کیلومتر در پای کوهی بود که ایرانیان آن را
قاف15مینامیدند (همان .)533 :این شهر بهلحاظ مرکزیت نظامی ،اداری و تجاری در
عصر ساسانیان بسیار مهمّ بود و براساس کتیبههای آن مقام «آمارگر آدُربادگان» 16در
این شهر اقامت داشت .یک دیوارة سنگی معروف به «دیوار بلند مرزی» ( Limes
 )Caspiusدر دورة متاخر ساسانی جایگزین دیوار خشتی ساخته شده در زمان یزدگرد
دوم ( 457-439م) شد ( .)Kettenhofen, 1994, Gadjiev, 2016ساسانیان در میانة قرن
ششم میالدی برای جلوگیری از حمالت فزایندة هونها و سابیرها ( )Sabirو خزران،
سعی کردند مجموعة دفاعی عظیمی در مسیر ورودی آنها ایجاد کنند .ابنفقیه تعدادی
از این سازههای دفاعی را نام برده است ( .)291 :1885گذشته از افسانههایی که در
دربندنامه (تألیف 1262ق) دربارة بنای دیوار 17و تحکیم 18آن توسط پادشاهان کیانی
آمده است (وزیراف 13 ،9 :1386 ،و  ،)16سه مرحلة ساخت برای دربند شناخته شده که
تا زمان پایان حکومت خسرو اوّل (579-531م) ادامه داشته است؛ مرحلة اوّل را
کودریاوتسف مربوط به سالهای 450-439م و دورة یزدگرد دوم (457-438م) یا زمانی
بین دورة حکومت وی و قباد ( 531-498م) دانسته است که دیوار گل-آجری به عرض
 8و ارتفاع  16متر برافراشتهاند ( 19.)Kudryavtsev, 1976: 87-92طبق وقایعنامة کرخای
بیت سلوخ ( ،)Chronicle of Karḵā ḏe Bēṯ Selōḵیزدگرد دوم در زمان مقابله با ترکان
چول در سال هشتم حکومتش شهرستان یزدگرد را بنا کرد .برخالف نظر عدهای
گاجیف و مارشاک این شهر را در «شهرگاه» ( )Shehergahامروزی و سایت باستانی
«توپراققلعه» مکانیابی کردهاند 20.گاجیف و کودریافتسف بنای توپراق قلعه را به
یزدگرد دوم و دهة 440م نسبت دادهاند ( Kudriavtsev, 1978: 243-57 & 1979: 31-43
 .)& Gadjiev, 1989: 61-76این سازههای منتسب به یزدگرد دوم ،در نوع خود قدیمترین
سازههای ساسانی در قفقاز هستند ( .)Gadjiev, 2006, : 25-27گاجیف با استناد به

 /216مسئلة تاريخگذاري کتیبة شمارة سه پهلوي ساساني دربندِ داغستان (قفقاز)

گزارش پریسکوس ( )Priscus, 1870: Fragmenta 8: 312دلیل اقدام به بنای این
استحکامات را مشاهدات و اطالعات ساسانیان از تحریکات هونها به سرکردگی آتیال
(453-434م) و تالش او برای نفوذ به داخل ایرانشهر در این زمان دانسته است
( .)Gadjiev, 2017aدر 442م یزدگرد دوم و بیزانسیها معاهدة صلحی را امضاء کردند
که سالهای زیادی (تا 502م) پایدار ماند .طبق مفاد این معاهده امپراتوری بیزانس
تعهد کرد که ساالنه در ازای نگهداری و پاسداری ایرانیان از در آالنان (داریال) معادل
طالیی حدود  160کیلوگرم پرداخت کند ( .)Theophanes, 1839: 18-26 & 207پرداخت
این مبلغ نهتنها برای تأمین حقوق سربازانی که از گذرگاه پاسداری میکردند ،بلکه
برای برافراشتن سلسلهای از استحکامات جدید بهعنوان الیة دوم دفاعی در قفقاز
شرقی انجام میشد؛ یعنی ساخت دیواری بلند در قلعة دربند و شهرستان یزدگرد
(توپراققلعة فعلی) ( .)Gadjiev, 2017aدر زمان حکومت پیروز (حدود 503م) هونهای
سابیر به رهبری امبزوک ( )Ambazukدربند را اشغال کردند (.)Kettenhofen, 1994
گویا ظهور اقوام سابیر و حمالت مکرر آنان به داخل فالت ایران ،لزوم تسریع در
ساخت این سازة دفاعی عظیم را برای دربند ،بهعنوان سد دوم مقابله با مهاجمان در
صورت عبور آنان از داریال ،به ساسانیان گوشزد کرده است .با اینکه بهنظرمیرسد
درگیری پیروز در شمال شرقی ایران و شکست او از هیاطله فرصت پیادهکردن این
نقشه را به او نمیدهد ،مورخان اسالمی ذکر کردهاند که پیروز در صول شهری بنا کرد
و آن را «روشنپیروز» نامید (طبری513 :1879 ،؛ مجملالتواریخ 71 :1383 ،و اصفهانی:1844 ،
 .)55طبری میگوید :پیروز در ناحیة صول (احتماال منظور دربند است) و آالن (احتماالً
منظور داریال است) سازههایی از سنگ ساخت تا آن اقوام نتوانند بر سرزمینهای او
دست پیدا کنند ( .)526 :1879این نشان می دهد که خطر هجوم اقوام شمالی از قفقاز
بهقدری جدی بوده که پیروز با وجود گرفتاریهایش در شرق ،باز هم از توجّه به قفقاز
غافل نشده است.
قباد اوّل (496-488م531-498 ،م) در همان سالهای نخست دورة اوّل فرمانروایی
خود با سابیرهای مسلط بر داریال درگیر شد .به گزارش یوشع ،قباد در سال  492به
آناستازیوس ( 518-491م) ،امپراتور وقت بیزانس ،یادآور شد که رومیان مدتهاست
هزینة نگهداری دربند داریال را به ایرانیان پرداخت نمیکنند و باید هزینة این
نگهداری را از نو پرداخت کنند ،امّا این درخواست به بهانهای رد شد ( Wright , 1882:
 .)sec. 48; Procopius, 1914-1928: 1. 7. 1-3قباد در دورة دوم فرمانروایی خود از 503
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تا 507م ،در شرایطی که همزمان مشغول جنگ با رومیان بود دوباره به جنگ با
هونها/سابیرها رفت .پایان این دوره ،آغاز دوران صلح او با بیزانس (507م) است 21.در
505م ،بیزانس در بحبوحة جنگ با ایران به قباد حدود  360کیلوگرم طال داد؛ زیرا
پس از تصرف آمیدا توسط ایرانیان ،دربار بیزانس در یک توافق مقطعی این شهر را از
ایرانیان بازخرید کرد ( Procopius, 1914-1928: 1.9.4, 1.9.20 & Wright , 1882: sec.
 .)81در 517-516م ،ایران در اتحاد با سابیر/خزران بود؛ اینان مرتب به سرزمینهای
آسیایی بیزانس از راه گذرگاههای کاسپی حمله میکردند ( Gadjiev & Kasumova,
 .)2006: 80-81; Gadjiev, 2008: 9-10; 2016این زمان ،فرصت مناسبی برای ایجاد
دیوارة دفاعی بود .در دوران حکومت یوستینوس اوّل (527-518م) ،جانشین آناستازیوس،
یک دوره شرایط غیرجنگی بین ایران و بیزانس برقرار شد ،امّا از زمان جلوس
یوستینیانوس (565-527م) شرایط بازهم تغییر کرد .دورة دوم جنگهای قباد و
رومیان از 527م آغاز شد .این دوره از یکسو آغاز جنگ میان ایران و بیزانس
( )Schindel, 2013و از سوی دیگر ،کشمکش میان ایران و سابیرها بعد از حوادث 522
م ،یعنی کشتهشدن زیلگیوین ( ،)Zilgivinشاه هونها بود .بهاینترتیب ،سالهای بین
 508تا 526م ،سال های آرامش حکومت قباد است .در این زمان وی توانست دوباره بر
مناطق قفقاز شرقی و دربند مسلط شود؛ این زمان میتواند زمانی مناسب برای ایجاد
سازههای دفاعی باشد .نویسندة ارمنی ،آنانینا شیراکی به وجود «دیوار بلند ابزودکواذ
( )MPers. *AbzūdKawādکه از مردابهای آلمینون ( )Alminonتا دریا کشیده شده
است» ،اشاره کرده است .این دیوار ممکن است در همین زمان آرامش ساخته شده
باشد .هدف از ساخت این دیوار در زمان قباد ،باید جلوگیری از حملة گستردة سابیرها
و دیگر اقوام بیابانی شمالی باشد و پول آن را هم احتماالً از رومیان گرفته بود
( .)Gadjiev,& Kasumova 2006: 80-81; Gadjiev, 2008: 9-10; 2016ساخت «باب
االبواب» را ابنفقیه به قباد نسبت داده و گفته است که پای باب االبواب خسروانوشیروان
شهری ساخت که آن را «ابواب آالن» نیز مینامند ( .)278-277 :1885او در جای دیگر
برآوردن استحکامات باب االبواب را به خسرو انوشیروان نسبت داده است (همان-291 :
 .)293در سازههای دیوار قدیم غیلغیچای ( )Ghilghilchay, Ḡilḡičay/Gilgičayشواهدی
وجود دارد که باعث شده است گاجیف ساخت آن را به سدة ششم میالدی و دورة
حکومت قباد اوّل منتسب کند .این مجموعه از زمان ارمیان ( )Eremyan, 1941: 35منطبق
بر بنای باستانی ابزودکواذ ( ،)*AbzūdKawādیادشده در اثر مورخ ارمنی آنانیا شیراکی
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دانسته شده و موردپذیرش بسیاری قرارگرفته است .گاجیف تاریخ دقیقتر بنا را در
زمانی بین  508تا 522م قرار داده است؛ دورانی که از سویی ایران و بیزانس در
شرایط صلح بهسرمیبردند و هونهای سابیر شمال قفقاز نیز در این زمان ،نهتنها در
شرایط صلح با ساسانیان قرارداشتند ،بلکه متحد آنان در برابر تحریکات بیزانسیها
محسوب میشدند ( .)Gadjiev, 2017bدر ادامة ساختوسازها در ناحیة صول (دربند) و
آالن (داریال) که طبری آغاز آن را به پیروز نسبت داده است ،قباد پس از پدر ،سازههای
بسیار دیگری نیز در این دو منطقه ساخت (طبری.)526 :1879 ،
بیشتر مورخان مسلمان ،ازجمله بالذری ( 204 ،194 :1866و  ،)209-207مسعودی
( 74 ،72 ،7 ،3 ،2/2 :1877-1861و  ،)38/4ابنخردادبه ( )123 :1967و حمزة اصفهانی
( )57 :1884نیز ساخت سازة دفاعی دربند را به خسرو اوّل (579 -531م) نسبت
میدهند .کتیبة کوفی تازه یافتشده در دربند که مربوط به سال 176ق792/م است،
ساخت دژ دربند را به کسرا/خسرو نسبت میدهد ( .)Gadjiev, 2016طبق گزارش
ظهیرالدین مرعشی دژ دربند توسط حاکم شهر و نرسه پسر جاماسب 22،جانشین خسرو
اوّل ساخته شده است ( .)8-7 :1345مشابه همین روایت را علی گیالنی آورده است
( .)32 :1352در زمان خسرو میان ایران و بیزانس دو صلح برقرار شد و دو جنگ
درگرفت؛ نخستین صلح مربوط به مذاکراتی بود که در اواخر عمر قباد شروع شده بود.
قباد در 531م درگذشت ،امّا گفتوگوهای صلح در زمان خسرو ادامه یافت و تا 532م
که قرارداد قطعی صلح بسته شد ،با افتوخیزهایی تداوم یافت؛ این صلح «صلح
جاودان» نام گرفت ،امّا تنها هفت سال تداوم یافت .اوّلین جنگ در سالهای  540تا
562م شعله ور شد و امپراتور معاصر خسرو در این جنگ یوستینیانوس بود .پیامد این
جنگها تسخیر انطاکیه توسط خسرو اوّل و برقراری صلح در 562م و پایان جنگی با
عمر بیش از بیست سال بود .در این صلح هم مقرر شد تا پنجاه سال جنگی بین
طرفین رخ ندهد ،امّا معاهده در سال 572م شکسته شد .دومین جنگ خسرو اوّل با
یوستینوس دوم در 572م آغاز شد و بهرغم اینکه گفتوگوهای صلح در سالهای
پایانی زندگی خسرو ادامه داشت ،این جنگ بعد از سال مرگ خسرو در 579م نیز تا
 591م تداوم یافت .دلیل آغاز جنگ نپرداختن باج ،مطابق قرارداد  562بود .قرارداد
صلح 562م بسیار مهمّ بود؛ براساس این پیمان صلح ،روم متقبل شد ساالنه سیهزار
سکة طال بدهد و طبق بند یکم این معاهده ،ایران متقبل شد از گذرگاههای قفقاز در
برابر اقوام هون و آالنها و سایر بربرها محافظت کند .عالوه بر این باج از بیزانس،

پژوهشهاي علوم تاريخي ،سال  ،11شمارة  ،1بهار و تابستان 219/ 1398

خسرو در حمالت خود به غرب و سرزمینهای بیزانس توانست مقدار زیادی باج و خراج از
سرزمینهای تحت تصرف بستاند .در این زمان خسرو مواجه با حمالت سخت خزران
در قفقاز بود و توانست بر آنان چیره شود (شهبازی 542 :1389 ،و وینتر و دیگناس :1386
 84 ،27و  .)130-121منطقة قفقاز برای این دو قدرت ،هم زمینة دورزدن اراضی طرف
مقابل و هم بهدستگرفتن تجارت آن را فراهم میکرد (ن.ک :وینتر و دیگناس:1386 ،
 .)179 -172خسرو انوشیروان شاید به همین دلیل اهمیّت بسیاری به ناحیة خزر-آالن
میداد و گفته شده است که حتی مرزبان یا شاه موروثی آنجا اجازه داشت بر تخت
زرین بنشیند .خسرو پرویز نیز در زمانیکه هنوز پادشاه نشده بود و شاهزادهای بیش
نبود« ،آالنشاه» نامیده میشد و بنابراین ،احتماالً حکومتِ بخشی از قفقاز در این
زمان به او سپرده شده بود (شهبازی .)532 :1389 ،براساس خبر طبری ،خسرو اوّل
ساختوسازی که پدربزرگش پیروز آغاز کرده و در زمان پدرش قباد ادامه یافته بود ،را
پیگیری کرد .برطبق گزارش طبری ساختوسازهای خسرو در صول (دربند) و گرگان
بود و اشارهای به ساختوسازها در داریال در زمان خسرو اوّل ،برخالف زمان پیروز و
قباد نشده است .بر اساس گزارش طبری خسرو دستور داد در صول و گرگان شهرها،
قلعهها ،دیوارها و بناهای بسیار دیگر بسازند ( .)526 :1879در بندهش به سدکردن مسیر
حرکت هیون توسط خسرو انوشیروان اشاره شده است (بهار141 :1378 ،؛ Pakzad,
 .)2005: 368به گزارش بالذری خسرو اوّل برای ایجاد دفاع بیشتر در برابر مهاجمان و
ایجاد دوستی با خاقان ترکان ،با دختر این خاقان ازدواج کرد ( .)195 :1866باوجود این،
خسرو در حرکتی غافلگیرکننده دیواری از سنگ و سرب از دریا تا کوه به همراه
دروازههای آهنین در مدخل ورودی ساخت .شهبازی تالش کرده است تا نشان دهد
منظور از خاقان ،پادشاه خزران است و هرمز چهارم نوة دختری این خاقان است
( 537 :1389و  549و .)Shahbazi, 2004
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«این و از این باال ،سال 37داریوش آمارگر آدُربادگان کرد».
 .4تاريخگذاري کتیبة شمارة 3
این کتیبه را سرهنگ بارتلمی ( )Bartholomeiفرانسوی (1870-1813م) ( Gadjiev, 2016
 .)& Khanykov, 1851عالقهمند به آثار عتیقه ،مجموعهدار و سکهشناس ،در سال 1850
پیدا کرد 24.بعد از قرائت درست عدد سال ،مسئلة نخست ،یافتن مبدأ سال مذکور در
کتیبه است .نیبرگ ،نخستین کسی که بدین کتیبهها پرداخت ،آن را «سالِ »700
خواند .او این سال را سال اشکانی فرض کرد و چون تاریخ تأسیس سلسلة اشکانی
247پ.م است ،نتیجه گرفت که سال  700برابر 553م است ()Nyuberg, 1929: 29؛ البته
عدد صحیح از کسر 247از  ،700عدد  453است 25و نه 553؛ این ایراد را پاخامف در
نقد کوتاه خود بر مقالة نیبرگ متذکر شد ،وی عدد ذکرشده بر کتیبه را  37دانست
( .)Pakhamov, 1930: 14-15در آن زمان سال  700را بسیاری از محققان ،ازجمله
هرتسفلد پذیرفتند ،امّا وی گاهشماری سال  700را تاریخ سنتی زردشتی فرض کرد و
به عدد 635م رسید ( 258زمان زردشت تا اسکندر 264 +بین اسکندر تا اردشیر اوّل= 522زمان به تخت
نشینی اردشیر به تاریخ زردشتی .ازطرف دیگر اردشیر طبق متون مسیحی در 226م به سلطنت رسیده است و
چون میالد مسیح  296سال بعد از زمان زردشت بهوقوعپیوسته است ( )296=226-522پس تاریخ سلطنت

یزدگرد اوّل برابر است با 399م  695=296 +بعد از زردشت) .هرتسفلد این تاریخ را برابر سال پنجم
یزدگرد اوّل دانست ( .)Herzfeld, 1947: 15گروپ نیز همین عدد 700را پذیرفت ،امّا
آن را منطبق بر گاهشماری با مبدأ سلوکی دانست و به عدد 389م (312/311پ.م .مبدأ
تاریخ سلوکی که اگر از  700کم شود ،عدد  389م به دست میآید) رسید که در دورة پادشاهی
سلطنت بهرام چهارم قراردارد ( .)Gropp, 1975: 317امّا سال سلوکی در ایران بیشتر در
میان مسیحیان ،بهویژه جامعة سریانیزبان رایج بود و ساسانیان بهطور معمول مبدأ
تاریخی را تاریخ جلوس پادشاه درنظرمیگرفتند (،)Gadjiev & Kasumova, 2006: 45
احتمال اینکه در دورة متأخر ساسانی برای ثبت تاریخ بر دیواری حکومتی از مبدأ
تاریخی سلوکی استفاده شود ،بسیار بعید و حتی نامحتمل بهنظرمیرسد .اکثر محققان
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معاصر معتقدند که این تاریخ باید یکی از سالهای قرن ششم میالدی باشد و احتما ًال
پادشاهِ سازندة بنا قباد یا خسروانوشیروان بوده است 26.کودریافتسف تردید دارد که
بتوان این مجموعة عظیم با دو میلیون متر مکعب سازه را در مدتی کوتاه ساخت؛
ازاینرو ،معتقد است که تنها بخشی از آن و البته بخش اعظم این مجموعه در زمان
خسرو اوّل ساخته شده است ( .)Kudryavtsev, 1982: 95براساس موقعیت سیاسی و
نظامی منطقه و اعتقاد به درستی تاریخ  37در این کتیبه ،آرتامنف نتیجه میگیرد که
کارهای بنای دژ دفاعی در سالهای 571-562م و در زمان خسرو اوّل انجام یافته
است ( .)Artamonov, 1946: 137کاسوموا بر آن است که ساخت سازة دربند نه در زمان
قباد ،بلکه در زمان خسرو اوّل آغاز شده است نام «آمارگر آدُربادگان» مذکور در کتیبه
منتج از اصالحات خسرو اوّل است زیرا از زمان خسرو اوّل در کنار آدُربادگان ،مناطق
آلبانیا ،ارمنیه و ایبریه هم زیر نظارت این مرزبان درآمده است ( Gadjiev&Kasumova,
 27 .)2006: 49-56, Gadjiev, 2016وی تاریخِ حکشده بر کتیبه را مقارن با سال 568م
در حکومت خسرو اوّل میداند ( .)Kasumova, 1988:94-95; 1994: 25اگر این تاریخ،
پایان مرحلة اوّل و دورة نسبتاً کوتاه ساخت سازه باشد ،پس دیگر انتساب آغاز ساخت
بنا به قباد منتفی است .براساس مطالعات معماری ،گاجیف بر آن است که مرحلة
نخست سازه ،شامل دیوار شمالی و دژ ،تنها در یک سال انجام شده است؛ ازاینرو،
ساخت سازة دفاعی دربند شامل شهر دربند ،دژ و دیوار شمالی و جنوبی و  40کیلومتر
دیوار کوهستانی داغباری زمان زیادی نبرده است و اگر سال  37این کتیبه ،به پایان
مرحلة نخست اشاره داشته باشد ،باید سال آغاز ساخت را یک سال عقبتر برد ( Gadjiev
 .)& Kasumova, 2006: 83عمودی بودن کتیبهها در دربند امکان نقر آنها در دورة
خسرو اوّل را محتملتر میکند .تا پیش از زمان حکومت خسرو اوّل نقر عمودی
کتیبهها سنتی رایج نبود ( Gadjiev, 2016و نیز تفضلی  .)99 :1376شیوة نگارش کتیبهها نیز
متاخر است .باتوجّه به وجود اخبار متعدد در متون کهن دربارة ساخت دیوار توسط
خسرو اوّل و شواهد دیگر باستانشناسی و کتیبهشناسی محققان بسیاری تأیید کردهاند
که کتیبه در زمان خسرو اوّل حک شده است .هنینگ مبدأ آغاز حکومت خسرو اوّل را
پذیرفت؛ او سال  27را عدد حکشده بر دیوار دانست ( .)Henning, 1958: 48-49لوکونین
با بیان اینکه خط این کتیبهها شبیه سکههای خسرو اوّل است ،ابتدا این عبارت را
«سهدیگر» ( ،)sidīgarیعنی سال  3خواند و آن را سال 515م دانست (Lukonin, 1969:
) 28،45. n. 23امّا بعد در دهة  1970پس از انتشار مقالة خانماگمدف (Khan-
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 ،)Magomedov, 1979: 27قرائت سال  17سلطنت خسرو اوّل را پذیرفت .این نظر
لوکونین را خان ماگمدف مردود دانست ( .)Khan-Magomedov, 2002: 62لوکونین
مدتی بعد در دهة هشتاد در نقد مقالة کودریافتسف ( Kudryavtsev, 1978: 256-257no.
 )69 & 1982: 94سال  9یا  18را پیشنهاد داد (برای کتابشناسی نظریات متفاوت لوکونین
ن.ک .(Gadjiev, 2006: 46 :کودریافتسف سال  37و نیز سالهای  17 ،9و  18را
موردتوجّه قرارداد و معتقد بود که کتیبه نهتنها در دورة قباد و خسرو اوّل ،بلکه
میتواند در دورة حکومت خسرو دوم نیز نقر شده باشد ( Kudryavtsev, 1978: 256-257
 .)& 1982: 94-95دو سکة طالیی از خسرو (اوّل یا دوم؟) موجود است که عبارتی مشابه
بر یکی از آنها آمده است .بر روی این سکه تصویر نیمتنة شاه از روبهرو حک شده و در
سمت راست واژة «خسرو» و سمت چپ واژة «ابزون» نوشته شده است .در پشت این
سکه تصویر ایستاده و از روبهروی شاه حک شده و در سمت چپ عبارت « 34خسرو»
و در سمت راست عبارت «خسرو بیبیم /بدون ترس کنندة گیهان» 29آمده است.
هرتسفلد ( )1974: 15و شیندل ( )2006و برخی دیگر محققان براساس روایت بندهش
که پیشتر ذکر شد ،این خسرو را همان خسرو اوّل دانستهاند ،امّا بهجهت مشابهت
تصویر روی سکه با خسرو دوم ،محققانی دیگر مثل پاروک ( 30 )1924: 107, 273و
هویزه ( )2006: 188آن را متعلق به خسرو دوم دانستهاند .اگر روایت بندهش را بپذیریم
و نیز باتوجّهبه تاریخ آن ،یعنی  34که نزدیک به تاریخ  37کتیبة دربند است،
بهنظرمیرسد انتساب به خسرو اوّل صحت بیشتری داشته باشد .همچنین براساس
همین روایت بندهش ،این عبارت برای دشمنان شرقی ایران آمده و نه رومیان .پیشتر
قرائت پاخامف نیز براساس روایات منابع دورة اسالمی که این سازه را مربوط به دورة
خسرو اوّل و قباد دانستهاند ،عدد  37بود .او این عدد را سال  37حکومت خسرو اوّل،
یعنی سال 568م دانسته بود ( .)Pakhomov, 1929: 10کاسوموا نیز به تبعیت از
پاخامف در قرائت اوّل خود سال  37را پذیرفته بود ( ;Kasumova, 1979: 123-124
 .)1988: 94-95 & 1994: 27اگر بپذیریم که این رقم به زمان حکومت خسرو اوّل مربوط
است ،این پرسش پیش میآید که دادههای تاریخی قرائت کدام عدد کتیبه را که نمایانگر
یکی از سالهای سلطنت خسرو اوّل است ،تایید میکنند؟ اعداد پیشنهادی ،17 ،9 ،3
 27 ،18و  37هستند .سال  3برابر 535-534م ،سال  9برابر 541-540م ،سال 17
برابر 549 -548م ،سال  18برابر 550-549م ،سال  27برابر 559-558م ،سال 37
برابر 569-568م است .میان سال 531م ،سال جلوس خسرو به تخت و 550-549م،
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وقایع مهمّی رخ داده است :اوّلین مسئله ،پرداختهای خارجی بود؛ ایرانشهر در شرایطی
قرارداشت که از سال ها پیش از زمان حکومت پیروز و قباد موظف به پرداخت باج به
هیاطله بوده است .این پرداختها بنا بر گواهی سکهها تا سال دهم سلطنت خسرو
اوّل ،یعنی تا 542-541م ادامه داشت .هرچند این مسئله در شرایط صلح نمیتواند
مانع پیشرفت کارهای عمرانی و ساخت دیوار شود ،امّا مسلماً پیشرفت سریع در اجرای
پروژهها مستلزم تأمین مالی است و نبود بودجة الزم برای تهیة مصالح و حقوق کارگران
مسلماً اگر موجب توقف پروژه نشود ،از سرعت ساختوساز خواهد کاست .در زمان
قباد بخشی از بدهی به هیاطله ،احتماالً از طریق باج دریافتی از رومیان تأمین میشده
است ،امّا این پرداختها از 526م قطع شده بود و ایران و بیزانس تا 531م ،در حالت
آتشبس بودند .مسئلة دوم ،مشکالت داخلی اوایل حکومت خسرو اوّل است؛ طبق
گزارش پروکوپیوس ( )Procopius, 1914-1928: 1. 21از میان سه فرزند قباد که نامزد
جانشینی او بودند ،قانون کاوس را برای جانشینی قباد به رسمیت میشناخت ،امّا قباد
عالقهای به وی نداشت 31.ازطرفی جاماسب (جم) بسیار موردعالقة مردم بود .طرفداران
برادران خسرو پس از نشستن وی بر تخت ،مشکالتی برای او ایجاد کردند .خسرو اوّل
در دهههای نخستین حکومت خود کامالً درگیر شورش و توطئة برادران و اشراف بوده
است و لذا در این زمان ،امکان رسیدگی دقیق به مسئلة قفقاز ،کمتر از هر زمانی بوده
است و از سوی دیگر ،زمینه برای هزینههای زیاد ساخت این مجموعة دفاعی فراهم
نبوده است .در سالهای  550 ،545 ،531و  552یوستینیانوس حدود پنجهزار و
 108کیلوگرم طال به ایران داد ( .)Gadjiev & Kasumova, 2006: 95این پرداختها بنا بر
گزارش پروکوپیوس در سال  531به میزان  3.6تن (Procopius, 1914-1928:1, 22, 1-
 ،)10سال  540به میزان 130کیلوگرم (و پنج تن نقره) 32سال  564به میزان 162
کیلوگرم ( )Ibid: 2, 26-27و سال  545تا 550به میزان  650کیلوگرم بوده است ( Ibid: 2,
 .)28, 1-22مطابق قرارداد صلح ایران و بیزانس در سال 561م ،ایران  955کیلوگرم طال
و در سال  590-568حدود  410کیلوگرم طالی دیگر دریافت کرده است و این
بیشترین میزان دریافتی ساسانیان بعد از سال 531م از بیزانس است .ازاینرو ،آغاز
ساخت مجموعة دفاعی سنگی دربند و اتمام مرحلة نخست آن (دژ و دیوار شمالی) میتواند
در حدود سالهای 569-568م بوده باشد که وضعیت سیاسی و نظامی مطلوبِ ساخت
چنین سازهای بود ( .)Gadjiev, 2008: 1-16در 558م سابیرها ،دشمن بالقوة ایران و
متحد روم ،به قفقاز حمله کردند .این سال نیز سال نبرد بزرگ خسرو اوّل در سواحل
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کاسپی بود که طبری هم به آن اشاره کرده است .طبری گزارش مفصلتری دربارة
حملة موفقیتآمیز خسرو اوّل به سرزمین خزران ،یعنی سواحل شمال غربی دریای
کاسپی میدهد (طبری 33.)570 :1879 ،او این گزارش را در بین گزارش نبرد خسرو با
بیزانس و خسرو با هفتالها در سال  562آورده است که با توافق صلح پایان یافت.
وجود این گزارش قبل از گزارش جنگ با هفتالها و بعد از گزارش نبرد خسرو با
بیزانس در تاریخ طبری ،این گزارش به ما اجازه میدهد که زمان نبرد را در سالهای
 562-561و به احتمال بیشتر در آغاز  562بدانیم .این درست زمان بعد از فتح
«ورچان» (] )Burjan/Wirzan [=Iberiaاست .احتماالً خسرو در بازگشت دستور ساخت
دیوار دربند/باب را داده است .دور از تصور نیست که نبرد نظامی ایران علیه اقوام قفقاز
شمالی در اواخر دهة  550و آغاز 560م ،که باعث ایجاد صلح و آرامش شده بود،
زمینهساز ساخت سازههای دفاعی در قفقاز شرقی ،یعنی مجموعة دفاعی دربند شده
باشد .اگر این پیشزمینه را بپذیریم گاهنگاری آرتامنف ،یعنی  571-562به واقعیت
نزدیکتر بهنظرخواهد رسید ( .)Artamonov, 1962: 34پول ساخت این سازه از معاهدة
صلح با بیزانس در سال  561فراهم شده بود؛ زیرا روم متعهد بود ساالنه 136ونیم
کیلوگرم سکة طال برای یک دورة پنجاهساله به ایران بدهد .براساس مفاد این معاهده،
ایران در سالهای  567-561حدود 955ونیم کیلوگرم طال و در سال  568حدود
409ونیم کیلوگرم طالی دیگر دریافت کرد که بخش زیاد آن برای ایجاد این دژهای
دفاعی صرف شد .هفت سال بعد از دریافت این مبلغ احتماالً مرحلة نخست ساخت
مجموعة دفاعی دربند ساخت دیوار شمالی و دژ به پایان رسیده است؛ لذا مرحلة اوّلیة
ساخت باید سالهای  569-568مقارن با سال سیوهفتمِ سلطنت خسرو اوّل
تاریخگذاری شود.
 .5نتیجه
احتماالً پایان ساخت دیوار دربند متعلق به دورة خسرو اوّل است .از میان پیشنهادهای
موجود دربارة متن کتیبة شمارة  ،3عدد  37موردپذیرش واقع شد .در میان پادشاهان
متأخر ساسانی سه نفر هستند که بیش از  37سال سلطنت کردهاند :قباد اوّل ،خسرو
اوّل و خسرو دوم (628-591م) .از این سه تن باتوجّه به اینکه سال سیوهفتمِ سلطنت
خسرو اوّل ،همزمان با سال مرگ او نیز هست و نیز تا مدتها قبل از مرگ خسرو،
آتش فتنه و اختالف داخلی در ایران شعلهور بوده است و اینکه در متون تاریخی
اشارهای به عملیات ساختوساز او در قفقاز نداریم ،این گزینهای مردود در نظر گرفته
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میشود .نفر دوم ،قباد است که سال  37سلطنت او نمیتواند سال مناسبی برای عملیات
ساختوساز در دربند قفقاز باشد .برطبق نتایج باستانشناسی ،بارویی که بر دیوارش
این خط آمده ،متعلق به اواخر دورة خسرو اوّل است .از سوی دیگر ،نام صاحبمنصبی
که در کتیبه آمده است ،متعلق به یکی از بزرگان دورة خسرو اوّل است که دستکم
قدرتش را از اواسط دورة خسرو اوّل بهعنوان سپاهبدی یکی از کوستها به دستآورده
است .تقسیمبندی کوستهای چهارگانه در اوایل حکومت خسرو اوّل رخ نداده و الاقل
این تقسیمبندی از دوران سرکوبهای مخالفان و گروهی که مزدکی نامیده شدهاند،
آغاز شده بود و لذا میتوان آن را به دورة دوم حکومت خسرو متعلق دانست .آمدن نام
«آمارگر آدُربادگان» منتج از اصالحات خسرو اوّل است .اگر حکومت خسرو را براساس
مشغلههای سیاسی و نظامی او طبقهبندی کنیم ،او در دهة نخست حکومت خود ،سرگرم
سرکوب برادران و مخالفان خویش بوده است .بعد از آن هم از  540تا 562م ،او درگیر
دورة اوّل جنگ خود با رومیان در زمان یوستینیانوس بود که بیش از بیست سال طول
کشید .ضمن اینکه در همین سال اخیر ،پیروزی بزرگ خسرو بر خزران بهدست آمده
است و بعید نیست که خسرو باوجود دستیابی به این موفقیت ،همانطورکه از یک
پادشاه و فرماندة بزرگ جنگی چون او انتظار میرود ،دریافته است که خطر حملة
شمالیها با این پیروزی رفع نشده و چنین پیروزیهایی هرچند هم بزرگ باشند،
موقتیاند .بهاینترتیب ،دوراندیشی خسرو او را واداشته که از شرایط ایدهآل بعد از جنگ
استفاده کند و در فاصلة استراحت سپاهیانش در زمان صلحی که بین دو جنگ بزرگش
با رومیان قرارگرفت و حدود ده سال طول کشید (572-562م) ،باسرعت به عملیات
ساختوساز در منطقة دربند بپردازد .نزدیکترین سال خوانده شده در کتیبه به سال
562م ،سال سیوهفتمِ حکومت خسرو ،معادل سال 569-568م است؛ درنتیجه میتوان
ادعا کرد که حدود شش سال پس از پایان جنگ اوّل ایران و بیزانس در 562م و سه سال
قبل از جنگ خسرو با یوستین دوم (574-565م) امپراتور جدید بیزانس این کتیبه
نوشته شده و در طی این شش سال ،عملیات ساختوساز در دربند تا 572م که دومین
دورة جنگهای خسرو با رومیان آغاز میشود ،باسرعت پیگیری میشده است .خط
کتیبه نیز مربوط به دورة گذار از الفبای کتیبهای به الفبای متصل پهلوی ساسانی در
نیمة دوم ساسانی است؛ بهاینترتیب ،به دالیل باستانشناسی ،تاریخی و خطشناسی،
تاریخگذاری نهایی نگارندگان برکتیبة شمارة  3در این پژوهش سال 569-568م است.
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پينوشت
 .1دو سازه از این سه سازة دفاعی بزرگ مرزی که ساسانیان ساختند ،در مرز شمال شرقی به نام
«دیوار اسکندر» معروف بود که تا مرو  250کیلومتر طول داشت و سومی در مرزهای میانرودان برای
جلوگیری از حمالت رومیان و اعراب بود (.)Harmatta, 1996: 80 & Frye, 1977: 7-15
 .2دو سلسله از استحکامات ،اوّلی دیوار بزرگ در گرگان برای مقابله در برابر هیاطله و بعدها ترکان و
دومی ،دیوار بزرگ در قفقاز در برابر خزران ،مشهورتر از بقیه بودند و مورخان دورة اسالمی مثل
بالذری ( 207 ،204 ،194 :1866و  )209و مسعودی ( 74 ،72 ،7 ،3 ،2/2 :1877-1861و )38/4
هم بدان اشاره دارند.
 .3این گذرگاه که در شمالیترین بخش قفقاز و منطقهای دوردستتر از دربندی قرارداشت که بعدها
ساخته شد ،پیش از دورة ساسانیان ساخته شده بود و دستکم از دورة اشکانی برای ما شناخته شده
است ( .)Tacitus, 1906 6.33.3 & Pliny, 1961: 6.12دربارة آالنها و حمالت آنان از داریال به
داخل فالت ایران در دورة اشکانی ن.ک.)Rawlinson, 1873: 291-292 & 319-321( :
 .4برای بحث جامع دربارة وضعیت جفرافیایی و اقلیمی ن.ک.)Thorez, 1990( :
 .5برای تأثیر زبانهای ایرانی بر زبان قفقازی ن.ک.)Thordarson, 1990( :
 .6برای کتابشناسی ن.ک.)Kettenhofen, 1994( :
 .7ن.ک.) Lafontaine, 1973: 178-79( :
 .8مثالً طبری.526 :1879 ،
 .9امام شوشتری معتقد است «باب االبواب» محصول حذف حرف وصل «و» از عبارت است .این حذف
توسط مورخان مسلمان ،موجب این شبهه شده که تصور شود باب االبواب اشاره به یک در است ،درحالیکه
منظور از «باب» همان دربند معروف به «در آهنین» و «ابواب» دروازههای دیگری است که در قفقاز
برای جلوگیری از هجوم اقوام چادرنشین برپا شده است (ن.ک :امام شوشتری.)724-723 :1347 ،
 .10ن.ک( :البالذری 207 ،204 ،194 :1866 ،و  209و مسعودی74 ،72 ،7 ،3 ،2/2 :1877-1861 ،
و .)38/4
 .11در کتیبة شاپور در روایت ساسانی  ’l’n’n BBAو در روایت اشکانی  ،’l’nn TROAو در روایت
کتیبة کرتیر بر کعبة زردشت بهصورت  ’l’n’n BBAآمده است .درِ آالنان منسوب به آالنها ،یکی از
اقوام چادرنشین است که از زمانهای پیش از تأسیس سلسلة ساسانی در ماوراء قفقاز ساکن بودند.
دربارة مساکن آالنها ن.کMüller, 1861: Dionysius, Periegetes. : xxvff. Pliny, 1961: ( :
6. 12 & 25; Josephus, 1961, The Jewish War: 7.7.4; Ptolemy, 1932 : ii. 14, iii. 5,
vi. 14; Seneca, 1917: Thyestes. 630; Marcellinus, 1936: 31.2. 21, Rawlinson,
.)1873: 291
12. Georgian: დარიალისხეობა, (DarialisKheoba); Russian: Дарьяльскоеущелье,
(Dar'yal'skoyeushchel'ye).

 .13دربارة محل دقیق این دیوار و در آنکه به در آهنین و در آالنان معروف بود ،در محدودة مرزی
گرجستان و روسیة ن.ک.(Chisholm, 1911: 832) :
 .14برای ریشهشناسی نام این شهر ن.کMinorsky, 1930( :؛ شهبازی)533 :1389 ،
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 .15شهبازی روشن نکرده که منظور از کوه قاف دقیقاً کدام کوه است .کپکوه /Kapkohکافکوه
/Qāfkōhقفقاز  Caucasusن.ک .(Hübschmann, 1897: 45. 87) :دربارة کوه قاف ن.ک:
(مجملالتواریخ.)497-469 :1381 ،
 .16برای وظایف آمارگر به اختصار ن.ک.(MacKenzie & Chaumont, 1989) :
 .17ساخت بنا به لهراسبشاه نسبت داده شده است .پیش از دربندنامه در نزهتنامة عالئی هم بنای
دیوار دربند به او منسوب شده است (شهمردان بن ابیالخیر.)312 :1362 ،
 .18تحکیم بنا به بهمن اسفندیار و اسکندر منسوب است .ابنخردادبه ( )163-162 :1967و مقدّسی
با استناد به ابنخردادبه ساخت این سد را به اسکندر منسوب میندارد ( .)361 :1877نویسندة
مجملالتواریخ سدّ اسکندر ( )493-490 :1381را غیر از بند «باب االبواب» میداند که خسرو
انوشیروان بنا کرده است (همان.)76 :
 .19در زمان حکومت یزدگرد دوم در سال 450م ،شورش ارامنه و آلبانیهای قفقاز سیستم دفاعی و
دژ را ویران کرد .در زمانی که ساسانیان درگیر نبرد با رومیان و یا هیاطله در مرزهای شرقی خود
بودند ،قبایل شمالی موفق به هجوم به قفقاز شدند (.)Kettenhofen, 1994
 .20برای توضیحات مفصلتر و بررسی ویژگیهای سازههای این شهر ن.ک.(Gadjiev, 2017a) :
 .21در  502م جنگ بین روم و ایران به همین دلیل آغاز شد و تا سال  506که صلح هفتساله آغاز
شد ،ادامه یافت ( .)Procopius 1914-1928: 1.9.24 & Wright, 1882: sec. 98طبق قرارداد،
قرار شد صلح تا هفت سال ادامه بیابد ،امّا عمال صلح تا  528م .تداوم پیدا کرد .در این فاصله ،قباد
بعد از مرگ امبزوک موفق شد داریال که از زمان پیروز از تصرف ایرانیان خارج شده بود ،را دوباره
تصرف کند ) .(Procopius, 1914-1928: 1.10این گزارش نشان میدهد همچنانکه ایرانیان نگران
حمالت گاهوبیگاه هونها به قفقاز و داخل فالت ایران بودند ،هونها نیز نگران زمانی بودند که شاهنشاه
ایران توان و فرصت قدرتنمایی در مقابل آنان را پیدا میکرد؛ بهاینترتیب ،آنان نیز متحمل حمالت
ایرانیان در آنسوی دروازههای داریال شدهاند.
 .22جاماسب (497-496م) برادر قباد که مدتی نیز پادشاه بود؛ ن.ک.)Choksy, 2012( :
 .23در یازده کتیبة دیگرِ دربند واژة «آمارگر» بهصورت  ’m’lklآمده است؛ استثناء در کتیبة شمارة 3
است که به قیاس ،این کتیبه را تصحیح کردهایم.
 .24پیشتر در زمان پتر اوّل تزار روسیه و در طی اردوکشی به سرزمینهای ساحلی دریای کاسپی
( )1723-1722این کتیبه توسط پرنس کاندمیر ( )1723-1673شناسایی و معرفی شده بود ( Cantemir,
.)1883: 13-18, 20-21 & 26; see also: Fraehn, 1828, no. 21 & 1846: 297-323
 .25در این سال یزدگرد دوم حکومت میکرد.
;26. Trever, 1959: 350, 353, Artamonov, 1962: 137; Lukonin, 1969: 45, n. 23
1983, p. 683; Gignoux, 1976: 304-305; Kasumova, 1979: 123-24; 1987: 94-95.
 .27برای ناحیة آدربادگان براساس مهرها و اثرمهرها ن.ک.(Gyselen, 2017) :

 .28آرتامنف و کاسوموا همنظر با پاخامف سهدیگر را قرائتی اشتباه دانستند(Kasumova, 1979: :
)123, fn. 70
29. hwslwdygyh’n ’pybymklt’l/ Husrōgēhānabēbīmkardār
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 .30وی نخستین کسی بود که چنین قرائتی داشت .سابقة قرائتهای پیش از او در همین منبع آمده
است.
 .31کاووس موردحمایت مزدکیان بود .در گزارش تئوفانس از مزدکیان سخنی نیست و طرفداران او
مانوی نامیده شدهاند .کیست که نداند در هنگام دشمنی با گروهی ،تهمت زندقه زدن به آنان بسیار
آسان است .احتماالً طرفداران خسرو از مانوی نامیدن طرفداران کاووس هدفی سیاسی و نه دینی
دنبال میکردند .در گزارش تئوفانس کاووس نه با نام ،بلکه با لقب خود ،یعنی پتشخوارگر معرفی شده
است .نویسندة متن ،کاووس را پسر سوم قباد دانسته است (.)Theophanes, 1997: 259-260
 .32خسرو در طی نبردهای سالهای  540و  ،544از شهرهای بیزانسی حدود  33کیلوگرم طال و 5
تن نقره گرفته بود.
 .33طبری در اینجا جنگ خسرو با خزران را در سالهای پایانی حکومت خسرو انوشیروان قرارداده
است ( .)570 :1879دینوری از پدیدارشدن شغال در عراق در اواخر عمر خسروانوشیروان خبر داده
است که موجب هراس و تعجب مردمان ایرانشهر شده بود .این شغالها به گزارش دینوری از
سرزمین ترکان آمده بودند (دینوری)74 :1379 ،؛ این میتواند نشانة تهدید ایرانشهر توسط ترکان در
این زمان باشد ،هرچند در گزارش دینوری این نشانه بهگونهای دیگر تعبیر شده است (ن.ک :همان).
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