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 چکیده
نوشته  دربند دفاعی دیوار بر هاکتیبه این هستند. ساسانی هایکتیبه رینتمهمّ از دربند هایکتیبه
اقوام  تهاجم برابر در دفاع برای که است ییدیوارها دارای قفقاز دربند دفاعی استحکامات اند.شده

 مهمّبود. از وظایف ، ساخته شده در باالدست مرز قفقاز ساسانی ساکن بودند که معموالًچادرنشینی 
و ارتقاء کیفیت و استحکام آن و  ایجاد دیوار دفاعی اوّلدر درجه  ،ساسانیان در برابر هجوم این اقوام

 مراحل ساخت  گذاریتاریخهای موجود در پژوهش است. بوده در مرحلة بعد نگهداری و مرمت آن
در برخی از اند. بحث پژوهشگرانی است که در این حوزه پژوهش کردهمحل  ساختدیوار دربند 

 ةکتیب 32. از است هایی به خط و زبان پهلوی ساسانی به نگارش درآمدههای این دیوار کتیبهبخش
بر این کتیبه عددی مذکور است که به نظر به  ؛ت تاریخی استاهمیّ دربردارندة 3دربند، کتیبة شماره 

نظریات گوناگونی ارائه  آن احتمالی أمبد همچنین و عدد این قرائت در دارد. اشاره مبهم یأیمبد با سال یک
منظور از  اند کهبه این نتیجه رسیده نظریات مختلف،پس از بررسی نگارندگان مقالة حاضر شده است. 

شده در متن مقاله و آگاهی ما از با توجه به شواهد تاریخی ارائه. است بوده 37نظر سال رددد موع
 است، بوده پادشاهان مختلف ساسانی های جلوسآن سال مبدأشمار شاهی ساسانی که شیوة سال

به  ساسانی اوّلجلوس خسرو  ،کتیبه در مذکور 37 سال شمارسال أمبد که زنندمی حدس نگارندگان
 ،دارة تاریخزمان نگارش این کتیب توان ادعا کرد کهبا پذیرش این پیشنهاد میبوده است.  نتسلط
 بوده است. م569-568خسرو انوشیروان به سلطنت برابر با هفتمین سال جلوس وسی

  

 .، دربند3 ةشمار ةکتیب، 37، سال اوّلخط پهلوی، خسرو  :هاي کلیديواژه
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 مقدمه .1

 اندساسانی لویپه ادبیات و زبان نفوذ قلمرو ترینشمالی دنَسَ ،دربند هایکتیبه ةمجموع
 اوّل خسرواز آغاز حکومت  در قفقاز های ایرانیتحول زبانبررسی  از منابع مهمّ که

 .(Gamzatov ,1993: 568 & Kettenhofen, 1994) ندمعاصر دوران تا م(579-531) ساسانی
 سال دربند است. 3کتیبة شمارة  به سوموم ایکتیبه بررسی بر پژوهش این اصلی تمرکز

 وجود ندارد. نظراتفاق آن قرائت در اامّ ،است شده ذکر متن در کتیبه این نقر
 

 دربند و ديوار آن .2
. 2 ؛. دیوار گرگان1: ساسانیان اشاره شده استچهار دیوار دفاعی در متون تاریخی به 

های ارتباطی شمال تنها راه 2.ربند. دیوار د4 و 1. دیوار تازیکان در عراق3 ؛دیوار تمیشه
ها بود است. از مسیر این گذرگاه و دربند(3)داریالبه جنوب قفقاز دو گذرگاه اصلی آن 

از زمان  کمدست قفقازکردند. که اقوام مهاجم به مناطق شمالی ایران حمله می
ایان پتا پیش از  شد و رسماًسیس سلسلة ساسانیان بخشی از خاک ایران قلمداد میأت

از این  اامّ ،بود بخشی از خاک ایران ،در دورة حکومت قاجار های ایران و روسجنگ
لحاظ زبانی، به 4.شد معرفیخارج از حوزة ایران  سیاسی ان یک جغرافیایوعنزمان به

ترکی،  قفقازی،ایبری یا قفقازی زبانی هایگروه ؛است مختلط و چندزبانه منطقة قفقاز
در این منطقه  کهن با جمعیت محدود های ایرانیگویشبرخی و هندواروپایی و زبان 

خوانده شده  (Čoł) «چوغ»یا  (Čor) «چور»شهر دربند  ،در منابع ارمنی 5.دنرواج دار
در  (MovsēsDasxurancʿi)موسی داسخورانی  م11. در قرن (Kettenhofen, 1994) است

را آورده  (Čołay/Čoray) این واژهی و اضاف فاعلی حالت تصریفیهر دو شکل ارمنی 
 تلفظ چور در 6در متون متعدد بیزانسی .(Dowsett, 1961: 87, 91, 105 & 257)است 
 آمده (Zōarou)و زورو  (Tzon) ، تزون(Tzour)های مختلف صرفی به اشکال تزور حالت

این نام به  ،مورخ ارمنی ،(Agatangeghos) آگاتانگغوس 7است. در ترجمة یونانی کتاب
در  .(Thomson, 1976: 37)و در متن ارمنی چور آمده است  (Čoray)چورای شکل 
 Marquart, 1903: 489; Altheim )،(Michael the Syrian) میخائیل سریانی ةناموقایع

and Stiehl, 1958: 110،)  طورایی(ūrāyēṬ) به شکل صول  8و در متون عربی(ūlṢ) 
 (band) «بند»و « در، دروازه» به معنای (Dar)« در»از دو واژة  مرکبنام دربند  است.

در کتاب جغرافیای  هفتم میالدیبار در قرن ، نخستین«شده، سدبسته»به معنای 
به خود شهر اطالق شده است  (Ananiaširakač’i)آنانیا شیراکی  ،نویسندة ارمنی

(Kettenhofen, 1994) و االبواب باب». مورخان عرب این شهر را» (Bābwa’l-Abwāb) ،
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ظور از ا منامّ 10،اندنامیده «باب»طور مختصر یا به 9(Abwāb-Bāb al) «االبواب باب»
داریال بوده و ارتباطی با دربند  11کعبة زردشت شاپور در ةدر کتیبمذکور « درِ آالنان»

 . قفقاز عالوه بر استحکامات در(Huyse, 1999: 2/25f & Kettenhofen, 1994: 15)ندارد 
که قدمت آن به دورة پیش از  21ای به همین نامبر سر دره ،و دیوار آن داریال()آالنان 

 شامل دو شهر (داغستان کنونی) دربند سرزمیندارای استحکامات  31رسیدساسانی می
 ؛. هر دو شهر صاحب استحکامات و دیوارهایی شدندچور بودو 41«سغدبیل» بارودار

دربند دورة  .(533: 1389)شهبازی، هور شد بعد از ساخت استحکامات به دربند مش چور
را  آن ایرانیان که بود کوهی پای در کیلومتر سه و نیم تا سه پهنای به ساسانی، گذر باروداری

ی در جاراداری و ت ،لحاظ مرکزیت نظامی. این شهر به(533: همان) نامیدندمی51قاف
در  61«آمارگر آدُربادگان» ماقهای آن مبود و براساس کتیبه مهمّعصر ساسانیان بسیار 

 Limes)« دیوار بلند مرزی»معروف به دیوارة سنگی یک  .این شهر اقامت داشت

Caspius)   در زمان یزدگرد ساخته شده جایگزین دیوار خشتی در دورة متاخر ساسانی
 ساسانیان در میانة قرن .(Kettenhofen, 1994, Gadjiev, 2016) شد( م 457-439)دوم 
 و خزران، (Sabir)ها و سابیرها جلوگیری از حمالت فزایندة هون رایب ییالدم ششم

فقیه تعدادی ابن کنند. ایجاد آنها ورودی مسیر در عظیمی دفاعی مجموعة کردند سعی
هایی که در . گذشته از افسانه(291: 1885)های دفاعی را نام برده است از این سازه

توسط پادشاهان کیانی آن  18تحکیمو  71دیواربنای دربارة  (ق1262لیف أت) دربندنامه
دربند شناخته شده که  برای سه مرحلة ساخت، (16و  13، 9: 1386)وزیراف،  آمده است

را  اوّلمرحلة  ؛ادامه داشته است (م579-531) اوّلتا زمان پایان حکومت خسرو 
زمانی ا ی م(457-438)م و دورة یزدگرد دوم 450-439های سالبه کودریاوتسف مربوط 

 آجری به عرض-دانسته است که دیوار گل م( 531-498)وی و قباد بین دورة حکومت 

ای خکر نامةوقایع طبق 19.(,Kudryavtsev 1976: 87-92) اندبرافراشته متر 16 ارتفاع و 8
یزدگرد دوم در زمان مقابله با ترکان  ،(Chronicle of Karḵā ḏe Bēṯ Selōḵ) خبیت سلو

 ایبرخالف نظر عدهم حکومتش شهرستان یزدگرد را بنا کرد. چول در سال هشت
امروزی و سایت باستانی  (Shehergah) «شهرگاه»در گاجیف و مارشاک این شهر را 

به  توپراق قلعه را بنای کودریافتسفگاجیف و  02.اندیابی کردهمکان «قلعهتوپراق»
 Kudriavtsev, 1978: 243-57 & 1979: 31-43) اندبت دادهنس م440یزدگرد دوم و دهة 

& Gadjiev, 1989: 61-76). ترین خود قدیم نوع در ،دوم یزدگرد به منتسب هایسازه این
با استناد به  . گاجیف(Gadjiev, 2006, : 25-27) هستنددر قفقاز  های ساسانیسازه
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دلیل اقدام به بنای این  (Priscus, 1870: Fragmenta 8: 312) گزارش پریسکوس
ها به سرکردگی آتیال کامات را مشاهدات و اطالعات ساسانیان از تحریکات هوناستح

 شهر در این زمان دانسته استو تالش او برای نفوذ به داخل ایران (م434-453)
(Gadjiev, 2017a) ها معاهدة صلحی را امضاء کردند یزدگرد دوم و بیزانسی م442. در

ند. طبق مفاد این معاهده امپراتوری بیزانس پایدار ما( م502)تا  زیادیهای که سال
 معادل )داریال( آالنان در از گهداری و پاسداری ایرانیانتعهد کرد که ساالنه در ازای ن

. پرداخت (Theophanes, 1839: 18-26 & 207)کند  پرداخت کیلوگرم 160 حدود طالیی
بلکه  ،کردنداری میمین حقوق سربازانی که از گذرگاه پاسدأبرای ت تنهااین مبلغ نه

عنوان الیة دوم دفاعی در قفقاز استحکامات جدید به ای ازبرای برافراشتن سلسله
بلند در قلعة دربند و شهرستان یزدگرد  ییعنی ساخت دیوار ؛شدشرقی انجام می

های هون (م503حدود )زمان حکومت پیروز در  .(Gadjiev, 2017a)قلعة فعلی( )توپراق
. (Kettenhofen, 1994)را اشغال کردند دربند  (Ambazuk) امبزوک به رهبریسابیر 

لزوم تسریع در  ،حمالت مکرر آنان به داخل فالت ایرانو سابیر گویا ظهور اقوام 
 عنوان سد دوم مقابله با مهاجمان دربه ،دربندرا برای این سازة دفاعی عظیم ساخت 

رسد مینظرکه بهرده است. با اینساسانیان گوشزد کبه  ،صورت عبور آنان از داریال
کردن این درگیری پیروز در شمال شرقی ایران و شکست او از هیاطله فرصت پیاده

اند که پیروز در صول شهری بنا کرد مورخان اسالمی ذکر کرده ،دهدنقشه را به او نمی
: 1844هانی، اصف و 71 :1383، التواریخمجمل؛ 513: 1879)طبری، نامید  «پیروزروشن»و آن را 

 احتماالً)و آالن ( است دربنداحتماال منظور )پیروز در ناحیة صول  :گویدمی. طبری (55

های او هایی از سنگ ساخت تا آن اقوام نتوانند بر سرزمینسازه( است داریالمنظور 
دهد که خطر هجوم اقوام شمالی از قفقاز این نشان می .(526: 1879)دست پیدا کنند 

ه به قفقاز باز هم از توجّ ،هایش در شرقی بوده که پیروز با وجود گرفتاریقدری جدبه
 غافل نشده است.

فرمانروایی  اوّلهای نخست دورة در همان سال م(531-498، م496-488) اوّلقباد 
به  492قباد در سال  ،. به گزارش یوشعدرگیر شد بر داریالمسلط  سابیرهایخود با 

ست هایادآور شد که رومیان مدت ،انسامپراتور وقت بیز ،(م 518-491)آناستازیوس 
کنند و باید هزینة این پرداخت نمی را به ایرانیان نگهداری دربند داریال ةهزین

 :Wright , 1882)ای رد شد ا این درخواست به بهانهامّ، نگهداری را از نو پرداخت کنند

sec.  48; Procopius, 1914-1928: 1. 7. 1-3) 503 از در دورة دوم فرمانروایی خود. قباد 
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دوباره به جنگ با  بود زمان مشغول جنگ با رومیانهمدر شرایطی که م، 507تا 
در  21است. (م507)آغاز دوران صلح او با بیزانس  ،. پایان این دورهسابیرها رفتها/هون
زیرا  ؛کیلوگرم طال داد 360به قباد حدود  جنگ با ایران ةدر بحبوح بیزانسم، 505

دربار بیزانس در یک توافق مقطعی این شهر را از  ،پس از تصرف آمیدا توسط ایرانیان
 .Procopius, 1914-1928: 1.9.4, 1.9.20 & Wright , 1882: sec) کرد ایرانیان بازخرید

های اینان مرتب به سرزمین ؛خزران بودایران در اتحاد با سابیر/ ،م517-516در  .(81
 ,Gadjiev & Kasumova)کردند های کاسپی حمله میراه گذرگاه آسیایی بیزانس از

2006: 80-81; Gadjiev, 2008: 9-10; 2016)ایجاد فرصت مناسبی برای  ،. این زمان
 ،جانشین آناستازیوس ،(م527-518) اوّل یوستینوس حکومت دوران در بود. دفاعی دیوارة

از زمان جلوس  اامّ ،شد جنگی بین ایران و بیزانس برقرارشرایط غیریک دوره 
های قباد و وم جنگتغییر کرد. دورة د بازهم شرایط (م565-527)نیانوس یوستی

سو آغاز جنگ میان ایران و بیزانس . این دوره از یکشدم آغاز 527رومیان از 
(Schindel, 2013)  522از سوی دیگر، کشمکش میان ایران و سابیرها بعد از حوادث و 
های بین سال ،ترتیباینها بود. بهشاه هون ،(Zilgivin)ن زیلگیوین شدیعنی کشته ،م

های آرامش حکومت قباد است. در این زمان وی توانست دوباره بر سال، م526تا  508
مناسب برای ایجاد  تواند زمانیمی زمان اینمناطق قفقاز شرقی و دربند مسلط شود؛ 

 دیوار بلند ابزودکواذ»به وجود  ینا شیراکیآنان ،ارمنی ة. نویسندباشدهای دفاعی سازه
(MPers. *AbzūdKawādکه از مرداب )های آلمینون (Alminon)  تا دریا کشیده شده

این دیوار ممکن است در همین زمان آرامش ساخته شده است.  اشاره کرده ،«است
بیرها جلوگیری از حملة گستردة سا باید ،این دیوار در زمان قباد ساخت هدف ازباشد. 

از رومیان گرفته بود  احتماالً پول آن را همو  باشدو دیگر اقوام بیابانی شمالی 
(Gadjiev,& Kasumova 2006: 80-81; Gadjiev, 2008: 9-10; 2016).  باب »ساخت

خسروانوشیروان  االبواب باب پای که است گفته و داده نسبت ادقب به فقیهابن را «االبواب
جای دیگر  و در. ا(278-277: 1885نامند )نیز می «ابواب آالن»شهری ساخت که آن را 

-291: )همانباب االبواب را به خسرو انوشیروان نسبت داده است برآوردن استحکامات 

 شواهدی( Ghilghilchay, Ḡilḡičay/Gilgičay)چای های دیوار قدیم غیلغی. در سازه(293
و دورة  میالدیبه سدة ششم گاجیف ساخت آن را  است وجود دارد که باعث شده

منطبق ( Eremyan, 1941: 35) ارمیان زمان از مجموعه این کند. منتسب اوّل قباد حکومت
آنانیا شیراکی  یادشده در اثر مورخ ارمنی ،(AbzūdKawād*)ابزودکواذ باستانی بر بنای 
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در تر بنا را گرفته است. گاجیف تاریخ دقیقدانسته شده و موردپذیرش بسیاری قرار
دورانی که از سویی ایران و بیزانس در  ؛داده است قرار م522تا  508بین  یزمان

ا در تنهنه زمان، های سابیر شمال قفقاز نیز در اینند و هوندبرمیسرشرایط صلح به
ها ر تحریکات بیزانسیبلکه متحد آنان در براب ،ندشتداشرایط صلح با ساسانیان قرار

و )دربند( وسازها در ناحیة صول در ادامة ساخت .(Gadjiev, 2017b)ند دشمحسوب می
های سازه ،که طبری آغاز آن را به پیروز نسبت داده است، قباد پس از پدر)داریال( آالن 

 .(526: 1879)طبری، بسیار دیگری نیز در این دو منطقه ساخت 
ودی ، مسع(209-207 و 204، 194: 1866) بالذری ، ازجملهبیشتر مورخان مسلمان

و حمزة اصفهانی  (123: 1967)خردادبه ، ابن(4/38 و 74، 72، 7، 3، 2/2: 1861-1877)
نسبت ( م579 -531) اوّلنیز ساخت سازة دفاعی دربند را به خسرو  (57: 1884)

است،  م792/ق176شده در دربند که مربوط به سال کتیبة کوفی تازه یافت دهند.می
 گزارش طبق .(Gadjiev, 2016) دهدمی نسبت خسرو/اکسر به را دربند دژ ساخت

 خسرو جانشین 22،جاماسب پسر نرسه و شهر حاکم دژ دربند توسط مرعشی ظهیرالدین
 . مشابه همین روایت را علی گیالنی آورده است(8-7: 1345) است شده ساخته اوّل

و دو جنگ  صلح برقرار شد . در زمان خسرو میان ایران و بیزانس دو(32: 1352)
 .بود هشد شروع قباد عمر اواخر در که بود نخستین صلح مربوط به مذاکراتی ؛رگرفتد

م 532ر زمان خسرو ادامه یافت و تا گوهای صلح دوا گفتامّ ،درگذشت م531 در قباد
صلح »این صلح ؛ وخیزهایی تداوم یافتبا افت ،که قرارداد قطعی صلح بسته شد

تا  540های سالدر ین جنگ اوّلتداوم یافت. سال هفت تنها ا امّ ،نام گرفت «جاودان
نیانوس بود. پیامد این ور شد و امپراتور معاصر خسرو در این جنگ یوستیشعله م562

با  و پایان جنگی م562در و برقراری صلح  اوّلها تسخیر انطاکیه توسط خسرو جنگ
ی بین مقرر شد تا پنجاه سال جنگ بود. در این صلح همبیست سال بیش از  عمر

با  اوّلم شکسته شد. دومین جنگ خسرو 572ا معاهده در سال امّ ،طرفین رخ ندهد
های گوهای صلح در سالوکه گفترغم اینبهم آغاز شد و 572یوستینوس دوم در 

نیز تا  م579در  این جنگ بعد از سال مرگ خسرو ،پایانی زندگی خسرو ادامه داشت
بود. قرارداد  562مطابق قرارداد  ،باج نداختپرنتداوم یافت. دلیل آغاز جنگ  م 591
هزار سیبراساس این پیمان صلح، روم متقبل شد ساالنه  ؛بود مهمّبسیار  م562صلح 

های قفقاز در سکة طال بدهد و طبق بند یکم این معاهده، ایران متقبل شد از گذرگاه
این باج از بیزانس،  بر و سایر بربرها محافظت کند. عالوهها برابر اقوام هون و آالن
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و خراج از  باج زیادی مقدار توانست بیزانس هایسرزمین و غرب به خود حمالت در خسرو
تصرف بستاند. در این زمان خسرو مواجه با حمالت سخت خزران تحتهای سرزمین

: 1386و وینتر و دیگناس  542: 1389 ،)شهبازیدر قفقاز بود و توانست بر آنان چیره شود 

 زدن اراضی طرفهم زمینة دور ،. منطقة قفقاز برای این دو قدرت(130-121 و 84 ،27
: 1386 ،وینتر و دیگناس :ک.)نکرد را فراهم میآن گرفتن تجارت دستو هم به مقابل

آالن -ت بسیاری به ناحیة خزربه همین دلیل اهمیّشاید . خسرو انوشیروان (179 -172
 تخت جا اجازه داشت بریا شاه موروثی آنحتی مرزبان  است که شدهداد و گفته می

ای بیش و شاهزاده بود نشده پادشاه هنوز کهزمانی در نیز پرویز خسرو بنشیند. زرین
بخشی از قفقاز در این  حکومتِ احتماالً ،شد و بنابرایننامیده می« شاهآالن» ،نبود

 اوّلخسرو  ،اساس خبر طبری. بر(532: 1389 ،)شهبازیزمان به او سپرده شده بود 
را  ،بود یافتهده و در زمان پدرش قباد ادامه کرسازی که پدربزرگش پیروز آغاز وساخت

و گرگان )دربند( سازهای خسرو در صول وطبق گزارش طبری ساختبر .پیگیری کرد
زمان پیروز و  برخالف ،اوّلسازها در داریال در زمان خسرو وای به ساختبود و اشاره

اساس گزارش طبری خسرو دستور داد در صول و گرگان شهرها، قباد نشده است. بر
کردن مسیر سد به ندهشب در .(526: 1879) بسازند دیگر بسیار بناهای و دیوارها ها،قلعه

 ,Pakzad؛ 141: 1378بهار، ) حرکت هیون توسط خسرو انوشیروان اشاره شده است

ع بیشتر در برابر مهاجمان و ایجاد دفا برای اوّل. به گزارش بالذری خسرو (368 :2005
این،  وجود. با(195: 1866) با دختر این خاقان ازدواج کرد ،ایجاد دوستی با خاقان ترکان

کننده دیواری از سنگ و سرب از دریا تا کوه به همراه گیرخسرو در حرکتی غافل
نشان دهد  است تا های آهنین در مدخل ورودی ساخت. شهبازی تالش کردهدروازه

از خاقان، پادشاه خزران است و هرمز چهارم نوة دختری این خاقان است منظور 
 .(Shahbazi, 2004 و  549 و 537: 1389)
 

 سوم ةمتن کتیب .3

 نويسيحرف
1. ZNE W MN ZNE 
2. ’pl 
3. ŠNT 37 
4. dlywš ZY 
5. ’twrp’tkn 
6. ’mlkl 
7. krty 
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 آوانويسي

1. ēnudazēn 
2. abar 
3. sāl 37 
4. Dariuš ī 
5. Ādurbādagān 

6. Āmārgar23 

7. kard 

 «داریوش آمارگر آدُربادگان کرد.37این باال، سال  این و از»
 

 3شمارة  ةگذاري کتیبتاريخ .4
 Gadjiev, 2016) (م1870-1813( فرانسوی )Bartholomeiسرهنگ بارتلمی )را این کتیبه 

& Khanykov, 1851). 1850سال  در ،شناسسکه و دارمجموعه عتیقه، آثار به مندهعالق 
سال مذکور در  أیافتن مبد ،درست عدد سال، مسئلة نخستبعد از قرائت  42د.کرپیدا 

« 700سالِ »را  آنها پرداخت، که بدین کتیبه کتیبه است. نیبرگ، نخستین کسی
ون تاریخ تأسیس سلسلة اشکانی خواند. او این سال را سال اشکانی فرض کرد و چ

 البته ؛(Nyuberg, 1929: 29) است م553 برابر 700 سال که نتیجه گرفت ،پ.م است247
؛ این ایراد را پاخامف در 553و نه  52است 453، عدد 700از  247از کسر صحیح عدد

 دانست 37 ه راشده بر کتیبعدد ذکروی  بر مقالة نیبرگ متذکر شد،خود  نقد کوتاه
(Pakhamov, 1930: 14-15)جمله از ،را بسیاری از محققان 700سال  . در آن زمان

نتی زردشتی فرض کرد و را تاریخ س 700سال ی شمارگاهوی ا امّ ،هرتسفلد پذیرفتند
زمان به تخت  522=اوّلبین اسکندر تا اردشیر  264زمان زردشت تا اسکندر+  258) رسید  م635به عدد 

م به سلطنت رسیده است و 226گر اردشیر طبق متون مسیحی در به تاریخ زردشتی. ازطرف دی نشینی اردشیر
پس تاریخ سلطنت  (296=226-522)پیوسته است وقوعل بعد از زمان زردشت بهسا 296چون میالد مسیح 

. هرتسفلد این تاریخ را برابر سال پنجم بعد از زردشت( 695=296+  م399برابر است با  اوّلیزدگرد 
ا امّ ،را پذیرفت 700. گروپ نیز همین عدد(Herzfeld, 1947: 15)دانست  اوّلیزدگرد 

 مبدأپ.م. 311/312)م 389عدد  و بهدانست  سلوکی مبدأی با مارشگاهمنطبق بر آن را 

پادشاهی  ةدور در کهرسید آید( میبه دست  م 389عدد  ،کم شود 700از  اگر تاریخ سلوکی که
سال سلوکی در ایران بیشتر در ا امّ. (Gropp, 1975: 317)دارد سلطنت بهرام چهارم قرار

 أطور معمول مبدرایج بود و ساسانیان به بانزجامعة سریانی ویژه، بهمیان مسیحیان
، (Gadjiev & Kasumova, 2006: 45)گرفتند میتاریخی را تاریخ جلوس پادشاه درنظر

 أاز مبد حکومتی خر ساسانی برای ثبت تاریخ بر دیواریأکه در دورة متاحتمال این
اکثر محققان  .رسدمینظربهبسیار بعید و حتی نامحتمل  ،تاریخی سلوکی استفاده شود
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 الًاحتماباشد و میالدی های قرن ششم یکی از سال داین تاریخ بایمعتقدند که معاصر 
کودریافتسف تردید دارد که  26بوده است. انوشیروانقباد یا خسرو سازندة بنا پادشاهِ

 ؛در مدتی کوتاه ساخت رابا دو میلیون متر مکعب سازه  بتوان این مجموعة عظیم
است که تنها بخشی از آن و البته بخش اعظم این مجموعه در زمان معتقد  ،روایناز

. براساس موقعیت سیاسی و (Kudryavtsev, 1982: 95)ساخته شده است  اوّلخسرو 
گیرد که در این کتیبه، آرتامنف نتیجه می 37تاریخ  ینظامی منطقه و اعتقاد به درست

انجام یافته  اوّلان خسرو و در زم م571-562های دژ دفاعی در سال بنای کارهای
کاسوموا بر آن است که ساخت سازة دربند نه در زمان . (Artamonov, 1946: 137)است 
 مذکور در کتیبه «آمارگر آدُربادگان»نام  آغاز شده است اوّلبلکه در زمان خسرو  ،قباد

ناطق کنار آدُربادگان، م در اوّلاز زمان خسرو  زیرااست  اوّلمنتج از اصالحات خسرو 
 ,Gadjiev&Kasumova) ه استارمنیه و ایبریه هم زیر نظارت این مرزبان درآمد ،آلبانیا

2016 Gadjiev, 56,-49 2006:). 27  ِم 568سال مقارن با بر کتیبه را  شدهحکوی تاریخ
. اگر این تاریخ، (Kasumova, 1988:94-95; 1994: 25)داند می اوّلحکومت خسرو در 

انتساب آغاز ساخت دیگر کوتاه ساخت سازه باشد، پس  و دورة نسبتاً اوّلپایان مرحلة 
براساس مطالعات معماری، گاجیف بر آن است که مرحلة منتفی است. قباد  بهبنا 

 رو،ایناز ؛ده استش یک سال انجامدر تنها  ،نخست سازه، شامل دیوار شمالی و دژ
 کیلومتر 40 و جنوبی و مالیش دیوار و دژ دربند، شهر شامل دربند سازة دفاعی ساخت

این کتیبه، به پایان  37باری زمان زیادی نبرده است و اگر سال دیوار کوهستانی داغ
 Gadjiev)برد  ترعقب سال یک را ساخت آغاز سال باید ،باشد داشته اشاره مرحلة نخست

& Kasumova, 2006: 83). ة ها در دورنقر آنامکان  در دربند هاکتیبه عمودی بودن
نقر عمودی  اوّلتا پیش از زمان حکومت خسرو کند. تر میرا محتمل اوّلخسرو 
نیز  هاکتیبه نگارش شیوة .(99: 1376و نیز تفضلی  Gadjiev, 2016) سنتی رایج نبود هاکتیبه

به وجود اخبار متعدد در متون کهن دربارة ساخت دیوار توسط  هتوجّ. بااستمتاخر 
اند یید کردهأت بسیاری محققان شناسیکتیبه و شناسیباستان دیگر شواهد و اوّل خسرو

را  اوّلآغاز حکومت خسرو  أحک شده است. هنینگ مبد اوّلکه کتیبه در زمان خسرو 
 لوکونین .(Henning, 1958: 48-49) دانست دیوار بر شدهحک عدد را 27 سال او ؛پذیرفت

است، ابتدا این عبارت را  اوّلو های خسرسکه شبیه هاکتیبه این خط کهاین بیان با
 :Lukonin, 1969) دانست م515خواند و آن را سال  3یعنی سال  ،(sidīgar)« دیگرسه»

45. n. 23)،28 ّماگمدفاز انتشار مقالة خان پس 1970 ةده در بعد اام (-Khan
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Magomedov, 1979: 27)، این نظر را پذیرفت اوّل خسرو سلطنت 17 سال قرائت .
لوکونین   .(Khan-Magomedov, 2002: 62) مردود دانسترا خان ماگمدف  لوکونین

 .Kudryavtsev, 1978: 256-257no) کودریافتسف  مقالة  نقد  در  مدتی بعد در دهة هشتاد

 متفاوت لوکونین نظریات یشناسکتاب )برای داد پیشنهاد را 18 یا 9 سال (94 :1982 & 69
را  18 و 17 ،9 هایسال نیز و 37 سال افتسفکودری .Gadjiev, 2006: 46) :ک.ن

بلکه  ،اوّلتنها در دورة قباد و خسرو نهمعتقد بود که کتیبه داد و ه قرارتوجّمورد
 Kudryavtsev, 1978: 256-257)حکومت خسرو دوم نیز نقر شده باشد دورة  درتواند می

ت که عبارتی مشابه موجود اس یا دوم؟( اوّل)طالیی از خسرو  ة. دو سک(94-95 :1982 &
و در  حک شدهرو هشاه از روب ةتناست. بر روی این سکه تصویر نیم بر یکی از آنها آمده

است. در پشت این  شده نوشته« ابزون» ةو سمت چپ واژ« خسرو» ةسمت راست واژ
« خسرو 34»و در سمت چپ عبارت حک شده روی شاه هسکه تصویر ایستاده و از روب

 آمده است. 29«بیم/ بدون ترس کنندة گیهانخسرو بی»عبارت و در سمت راست 
اساس روایت بندهش و برخی دیگر محققان بر (2006)و شیندل  (15 :1974)هرتسفلد 
جهت مشابهت ا بهامّ ،انددانسته اوّلاین خسرو را همان خسرو  ،تر ذکر شدکه پیش

و  03 (273192 ,107 :4)محققانی دیگر مثل پاروک  ،تصویر روی سکه با خسرو دوم
. اگر روایت بندهش را بپذیریم اندآن را متعلق به خسرو دوم دانسته( 188 :2006) زههوی

        ،دربند است ةکتیب 37که نزدیک به تاریخ  34یعنی  ،به تاریخ آنهتوجّو نیز با
اساس بر همچنینصحت بیشتری داشته باشد.  اوّلرسد انتساب به خسرو نظرمیبه

تر این عبارت برای دشمنان شرقی ایران آمده و نه رومیان. پیش ،ایت بندهشهمین رو
قرائت پاخامف نیز براساس روایات منابع دورة اسالمی که این سازه را مربوط به دورة 

 ،اوّلحکومت خسرو  37بود. او این عدد را سال  37عدد  ،اندو قباد دانسته اوّلخسرو 
کاسوموا نیز به تبعیت از  .(Pakhomov, 1929: 10)دانسته بود  م568 یعنی سال

 ;Kasumova, 1979: 123-124)را پذیرفته بود  37خود سال  اوّلپاخامف در قرائت 

مربوط  اوّلاین رقم به زمان حکومت خسرو  اگر بپذیریم که. (27 :1994 & 94-95 :1988
که نمایانگر  را کتیبه عدد کدام قرائت تاریخی هایداده که آیدمی پیش پرسش این ،است

، 17 ،9 ،3 کنند؟ اعداد پیشنهادیتایید می ،است اوّلهای سلطنت خسرو یکی از سال
 17، سال م541-540برابر  9، سال م535-534برابر  3هستند. سال  37و  27، 18

 37م، سال 559-558برابر  27م، سال 550-549برابر  18، سال م549 -548برابر 
 ،م550-549سال جلوس خسرو به تخت و ، م531سال  . میاناست م569-568برابر 
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در شرایطی  شهرایران بود؛ خارجی هایپرداخت ،مسئله یناوّل :است داده رخ یمهمّ وقایع
ها پیش از زمان حکومت پیروز و قباد موظف به پرداخت باج به داشت که از سالقرار

ل دهم سلطنت خسرو ها تا سابر گواهی سکه ها بناهیاطله بوده است. این پرداخت
تواند م ادامه داشت. هرچند این مسئله در شرایط صلح نمی542-541یعنی تا  ،اوّل

 اجرایپیشرفت سریع در  ا مسلماًامّ ،مانع پیشرفت کارهای عمرانی و ساخت دیوار شود
حقوق کارگران  و مصالح تهیة برای الزم بودجة نبود و است مالی مینأت مستلزم هاپروژه

ساز خواهد کاست. در زمان واز سرعت ساخت ،گر موجب توقف پروژه نشودا مسلماً
شده مین میأاز رومیان ت دریافتیاز طریق باج  احتماالً ،قباد بخشی از بدهی به هیاطله

 در حالت ،م531بود و ایران و بیزانس تا  شده قطع م526ها از ا این پرداختامّ ،است
طبق  ؛است اوّلخسرو  اوایل حکومت خلیمشکالت دا ،بودند. مسئلة دوم بسآتش

 نامزداز میان سه فرزند قباد که  (Procopius, 1914-1928: 1. 21) گزارش پروکوپیوس
 قباد اامّ ،شناختمی رسمیت به قباد جانشینی برای قانون کاوس را ،جانشینی او بودند

 طرفداران ود.ب مردم عالقةمورد بسیار )جم( جاماسب ازطرفی 31.نداشت وی به ایعالقه
 اوّلخسرو مشکالتی برای او ایجاد کردند.  ،بر تخت وی از نشستن پس خسرو برادران
درگیر شورش و توطئة برادران و اشراف بوده  های نخستین حکومت خود کامالًدر دهه
کمتر از هر زمانی بوده  ،امکان رسیدگی دقیق به مسئلة قفقاز ،در این زمان لذا است و

ساخت این مجموعة دفاعی فراهم های زیاد هزمینه برای هزین ،یگراست و از سوی د
 هزار وپنج نیانوس حدودیوستی 552و  550، 545، 531های نبوده است. در سال

 بر بنا هاپرداخت این .(Gadjiev & Kasumova, 2006: 95) داد ایران کیلوگرم طال به 108
-Procopius, 1914-1928:1, 22, 1) تن 3.6به میزان  531گزارش پروکوپیوس در سال 

 162به میزان  564سال  32(و پنج تن نقرهکیلوگرم )130به میزان  540سال  ،(10
 ,Ibid: 2) است هبود کیلوگرم 650 میزان به 550تا 545 سال و (Ibid: 2, 26-27) کیلوگرم

م طال کیلوگر 955ایران  م،561. مطابق قرارداد صلح ایران و بیزانس در سال (1-22 ,28
 این و است کرده کیلوگرم طالی دیگر دریافت 410حدود  590-568و در سال 

رو، آغاز ایناز. از بیزانس است م531 سال از بعد ساسانیان دریافتی میزان بیشترین
تواند یم )دژ و دیوار شمالی(آن ساخت مجموعة دفاعی سنگی دربند و اتمام مرحلة نخست 

ساخت  ه باشد که وضعیت سیاسی و نظامی مطلوبِم بود569-568های در حدود سال
ایران و  ةم سابیرها، دشمن بالقو558در  .(Gadjiev, 2008: 1-16)ای بود چنین سازه

در سواحل  اوّلحمله کردند. این سال نیز سال نبرد بزرگ خسرو  متحد روم، به قفقاز
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دربارة  یترمفصلگزارش  طبریاست. کرده  به آن اشاره کاسپی بود که طبری هم
یعنی سواحل شمال غربی دریای  ،به سرزمین خزران اوّلآمیز خسرو حملة موفقیت

بین گزارش نبرد خسرو با  را در این گزارش او 33.(057: 1879)طبری، دهد کاسپی می
 که با توافق صلح پایان یافت. آورده است 562در سال ها بیزانس و خسرو با هفتال

ها و بعد از گزارش نبرد خسرو با فتالهقبل از گزارش جنگ با  گزارش اینوجود 
 هایسال درنبرد را زمان دهد که به ما اجازه می ، این گزارشبیزانس در تاریخ طبری

 بعد از فتح زمان . این درستبدانیم 562آغاز در و به احتمال بیشتر  561-562
 دستور ساخت در بازگشتسرو خ الًاحتمااست.  (Burjan/Wirzan [=Iberia]) «ورچان»

نبرد نظامی ایران علیه اقوام قفقاز  دور از تصور نیست که .داده استباب را دیوار دربند/
 ،باعث ایجاد صلح و آرامش شده بود که ،م560و آغاز  550الی در اواخر دهة شم

ه شد دربند دفاعی مجموعة یعنی ،های دفاعی در قفقاز شرقیساخت سازه ساززمینه
به واقعیت  571-562 یعنی ،آرتامنف نگاریگاه زمینه را بپذیریماگر این پیش .باشد

این سازه از معاهدة ساخت . پول (Artamonov, 1962: 34) خواهد رسیدنظرتر بهنزدیک
ونیم 136زیرا روم متعهد بود ساالنه ؛ بودشده فراهم  561صلح با بیزانس در سال 

 معاهده، این مفاد اساسبر بدهد. ایران به سالهاهپنجکیلوگرم سکة طال برای یک دورة 
حدود  568نیم کیلوگرم طال و در سال و955 حدود 567-561 هایسال در ایران
ایجاد این دژهای برای  زیاد آنکه بخش  دریافت کردنیم کیلوگرم طالی دیگر و409

خت مرحلة نخست سا الًاحتماهفت سال بعد از دریافت این مبلغ . شدصرف دفاعی 
 یةاوّل مرحلة لذا ؛به پایان رسیده استمجموعة دفاعی دربند ساخت دیوار شمالی و دژ 

 اوّلسلطنت خسرو  هفتمِومقارن با سال سی 569-568 هایسال باید ساخت
 شود.  گذاریتاریخ

 

 نتیجه .5
یشنهادهای . از میان پاست اوّلمتعلق به دورة خسرو  دیوار دربندپایان ساخت  احتماالً

میان پادشاهان  پذیرش واقع شد. درمورد 37عدد  ،3ة شمارة د دربارة متن کتیبموجو
، خسرو اوّلاند: قباد سال سلطنت کرده 37خر ساسانی سه نفر هستند که بیش از أمت

سلطنت وهفتمِ سیکه سال به این هتوجّ(. از این سه تن بام628-591و خسرو دوم ) اوّل
 ،ها قبل از مرگ خسروو نیز هست و نیز تا مدتزمان با سال مرگ اهم ،اوّلخسرو 

که در متون تاریخی و این است ور بودهآتش فتنه و اختالف داخلی در ایران شعله
ای مردود در نظر گرفته هاین گزین ،ساز او در قفقاز نداریموای به عملیات ساختاشاره
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برای عملیات  مناسبی سال تواندنمی او سلطنت 37 سال که است قباد ،دوم نفر .شودمی
ش بارویی که بر دیوار ،شناسیطبق نتایج باستان. برباشد ساز در دربند قفقازوساخت

منصبی نام صاحب ،است. از سوی دیگر اوّلمتعلق به اواخر دورة خسرو  آمده،این خط 
 کمدستاست که  اوّلمتعلق به یکی از بزرگان دورة خسرو  است، که در کتیبه آمده

 آوردهدست به هاکوست از یکی سپاهبدی عنوانبه اوّل ز اواسط دورة خسروقدرتش را ا
رخ نداده و الاقل  اوّلهای چهارگانه در اوایل حکومت خسرو بندی کوستتقسیم است.

 ،اندهای مخالفان و گروهی که مزدکی نامیده شدهبندی از دوران سرکوباین تقسیم
ورة دوم حکومت خسرو متعلق دانست. آمدن نام توان آن را به دو لذا می بود آغاز شده

اساس اگر حکومت خسرو را بر. است اوّلمنتج از اصالحات خسرو « آمارگر آدُربادگان»
سرگرم  ،خود حکومت نخست دهة در او کنیم، بندیطبقه او نظامی و سیاسی هایمشغله

 درگیر او ،م562 تا 540 از هم آن بوده است. بعد از یشسرکوب برادران و مخالفان خو
ش از بیست سال طول نیانوس بود که بیزمان یوستی در رومیان با خود جنگ اوّل دورة

آمده  دستبه پیروزی بزرگ خسرو بر خزران ،که در همین سال اخیرکشید. ضمن این
طورکه از یک همان ،ابی به این موفقیتستیو بعید نیست که خسرو باوجود د است

دریافته است که خطر حملة  ،رودگی چون او انتظار میبزرگ جن ةپادشاه و فرماند
 ،هایی هرچند هم بزرگ باشندها با این پیروزی رفع نشده و چنین پیروزیشمالی
 جنگ از بعد آلهاید شرایط از که واداشته را او خسرو دوراندیشی ،ترتیباینبه .اندموقتی

بین دو جنگ بزرگش حی که زمان صل در سپاهیانش استراحت فاصلة در و ندک استفاده
 عملیات به سرعتبا ،(م572-562) کشید طول سال ده حدود و گرفتقرار با رومیان

به سال  در کتیبه شده سال خوانده تریننزدیک بپردازد. دربند منطقة در سازوساخت
 توانمیه نتیجدر ؛است م569-568 سال معادل ،خسرو حکومت هفتمِوسی سال ،م562
و سه سال  م562در  بیزانس و ایران اوّل جنگ پایان از پس سال شش دودح که کرد ادعا

این کتیبه امپراتور جدید بیزانس  م(574-565یوستین دوم )قبل از جنگ خسرو با 
 دومین که م572 تا دربند در وسازعملیات ساخت ،نوشته شده و در طی این شش سال

خط  شده است.پیگیری می سرعتبا ،شودآغاز می رومیان با خسرو هایجنگ دورة
 در ساسانی  پهلوی متصل  الفبای  ای بهالفبای کتیبه گذار از مربوط به دورة نیز کتیبه

       ،شناسیخط و تاریخی شناسی،باستان دالیل به ،ترتیباینبه ؛است ساسانی دوم ةنیم
  .است  م569-568 سالدر این پژوهش  3شمارة  ةبرکتیب نگارندگان نهاییگذاری تاریخ
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 نوشتپي
شرقی به نام  در مرز شمال ،این سه سازة دفاعی بزرگ مرزی که ساسانیان ساختنددو سازه از . 1

رودان برای کیلومتر طول داشت و سومی در مرزهای میان 250معروف بود که تا مرو  «دیوار اسکندر»
 .(Harmatta, 1996: 80 & Frye, 1977: 7-15)جلوگیری از حمالت رومیان و اعراب بود 

برابر هیاطله و بعدها ترکان و  ار بزرگ در گرگان برای مقابله دری دیواوّل ،استحکامات از . دو سلسله2
مورخان دورة اسالمی مثل  مشهورتر از بقیه بودند و ،دیوار بزرگ در قفقاز در برابر خزران ،دومی

( 4/38و  74، 72، 7، 3، 2/2 :1877-1861( و مسعودی )209 و 207، 204، 194: 1866بالذری )
 هم بدان اشاره دارند.

داشت که بعدها تر از دربندی قرارای دوردستطقهترین بخش قفقاز و من. این گذرگاه که در شمالی3
برای ما شناخته شده  از دورة اشکانی کمدستپیش از دورة ساسانیان ساخته شده بود و  ،ساخته شد

ها و حمالت آنان از داریال به . دربارة آالن(Tacitus, 1906 6.33.3 & Pliny, 1961: 6.12) است
 . (Rawlinson, 1873: 291-292 & 319-321) :ک.داخل فالت ایران در دورة اشکانی ن

 .(Thorez, 1990): ک.. برای بحث جامع دربارة وضعیت جفرافیایی و اقلیمی ن4

 .(Thordarson, 1990): ک.های ایرانی بر زبان قفقازی ن. برای تأثیر زبان5
 .(Kettenhofen, 1994): ک.ی نشناسکتاب. برای 6

 .(Lafontaine, 1973: 178-79 ): ک.. ن7
 .526: 1879. مثالً طبری، 8

از عبارت است. این حذف « و»محصول حذف حرف وصل  «باب االبواب». امام شوشتری معتقد است 9
که حالیدر ،است در یک به اشاره االبواب باب ودش تصور که شده شبهه این موجب ،مسلمان مورخان توسط

های دیگری است که در قفقاز دروازه «ابواب»و « در آهنین»همان دربند معروف به  «باب»منظور از 
 (.724-723: 1347امام شوشتری، : ک.ن) برای جلوگیری از هجوم اقوام چادرنشین برپا شده است

 74، 72، 7، 3، 2/2: 1877-1861 ،و مسعودی 209 و 207، 204، 194: 1866)البالذری،  :ک.. ن10
 (.4/38و 

، و در روایت l’nn TROA’و در روایت اشکانی  l’n’n BBA’. در کتیبة شاپور در روایت ساسانی 11
یکی از  ،هااست. درِ آالنان منسوب به آالن آمده l’n’n BBA’صورت کتیبة کرتیر بر کعبة زردشت به

سیس سلسلة ساسانی در ماوراء قفقاز ساکن بودند. أهای پیش از تاز زمان اقوام چادرنشین است که
 :Müller, 1861: Dionysius, Periegetes. : xxvff. Pliny, 1961) :ک.ها ندربارة مساکن آالن

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). 

ة مرزی در محدود ،که به در آهنین و در آالنان معروف بودبارة محل دقیق این دیوار و در آن. در13
 .(Chisholm, 1911: 832): ک.گرجستان و روسیة ن

 (533: 1389؛ شهبازی، Minorsky, 1930) :ک.نشناسی نام این شهر . برای ریشه14

https://en.wikipedia.org/wiki/Georgian_language
https://en.wikipedia.org/wiki/Russian_language
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کوه /کافKapkohکدام کوه است. کپکوه  . شهبازی روشن نکرده که منظور از کوه قاف دقیقا15ً
Qāfkōhقفقاز/ Caucasus ک.ن: (Hübschmann, 1897: 45. 87). ک.ن قاف کوه دربارة: 

 (.497-469: 1381، التواریخمجمل)
 .)Chaumont, 1989 & MacKenzie(: ک.اختصار ن. برای وظایف آمارگر به 61

عالئی هم بنای  ةنامنزهتدر  دربندنامه. پیش از شاه نسبت داده شده استبنا به لهراسبساخت . 17
 (.312: 1362الخیر، شده است )شهمردان بن ابی منسوب اودربند به  دیوار

مقدّسی و  (163-162: 1967)به دادخر. ابنمنسوب است اسکندر و بهمن اسفندیارتحکیم بنا به . 18
(. نویسندة 361: 1877دارد )نساخت این سد را به اسکندر منسوب میخردادبه با استناد به ابن

داند که خسرو می« باب االبواب»( را غیر از بند 493-490: 1381سدّ اسکندر ) التواریخمجمل
 .(76: همانانوشیروان بنا کرده است )

های قفقاز سیستم دفاعی و شورش ارامنه و آلبانی ،م450زدگرد دوم در سال مان حکومت ی. در ز19
دژ را ویران کرد. در زمانی که ساسانیان درگیر نبرد با رومیان و یا هیاطله در مرزهای شرقی خود 

 .(Kettenhofen, 1994)بودند، قبایل شمالی موفق به هجوم به قفقاز شدند 

 .(Gadjiev, 2017a) :ک.های این شهر نهای سازهی ویژگیتر و بررس. برای توضیحات مفصل20
ساله آغاز که صلح هفت 506جنگ بین روم و ایران به همین دلیل آغاز شد و تا سال  م 502. در 21
قرارداد،  طبق .(Procopius 1914-1928: 1.9.24 & Wright, 1882: sec. 98)ادامه یافت  ،شد

قباد  ،. در این فاصلهتداوم پیدا کردم.  528تا  صلح ا عمالامّ ،دقرار شد صلح تا هفت سال ادامه بیاب
دوباره را  ،خارج شده بود از تصرف ایرانیانبعد از مرگ امبزوک موفق شد داریال که از زمان پیروز 

 نگران ایرانیان کههمچنان دهداین گزارش نشان می .(Procopius, 1914-1928: 1.10) تصرف کند
ها نیز نگران زمانی بودند که شاهنشاه هون ،بودند ایران فالت داخل و قفقاز به هاهون گاهوبیگاه حمالت

آنان نیز متحمل حمالت  ،ترتیباینبه کرد؛مینمایی در مقابل آنان را پیدا ایران توان و فرصت قدرت
 اند.شده ی داریالهاهسوی دروازایرانیان در آن

 .(Choksy, 2012): ک.ن ؛که مدتی نیز پادشاه بود( برادر قباد م497-496) . جاماسب22
 3 ةآمده است؛ استثناء در کتیبة شمار m’lkl’صورت به «آمارگر»دربند واژة  دیگرِ ةکتیب یازده. در 23

 ایم.تصحیح کرده این کتیبه را ،است که به قیاس
احلی دریای کاسپی های ستزار روسیه و در طی اردوکشی به سرزمین اوّلتر در زمان پتر . پیش24

 ,Cantemir)بود  شده معرفی و شناسایی (1723-1673) کاندمیر پرنس توسط کتیبه این (1722-1723)

1883: 13-18, 20-21 & 26; see also: Fraehn, 1828, no. 21 & 1846: 297-323). 
 کرد. . در این سال یزدگرد دوم حکومت می25

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. 

 .(Gyselen, 2017) :ک.اساس مهرها و اثرمهرها نآدربادگان بر ة. برای ناحی27

 :Kasumova, 1979) :دیگر را قرائتی اشتباه دانستندنظر با پاخامف سه. آرتامنف و کاسوموا هم28

123, fn. 70) 
29. hwslwdygyh’n ’pybymklt’l/ Husrōgēhānabēbīmkardār  
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پیش از او در همین منبع آمده  هایقرائت ة. سابقشت. وی نخستین کسی بود که چنین قرائتی دا30
 .است
ران او در گزارش تئوفانس از مزدکیان سخنی نیست و طرفدا .حمایت مزدکیان بودس موردو. کاو31

بسیار  زدن به آنان تهمت زندقه ،کیست که نداند در هنگام دشمنی با گروهی .اندمانوی نامیده شده
طرفداران خسرو از مانوی نامیدن طرفداران کاووس هدفی سیاسی و نه دینی  احتماالً .آسان است
تشخوارگر معرفی شده یعنی پ ،بلکه با لقب خود ،کردند. در گزارش تئوفانس کاووس نه با نامدنبال می

 .(Theophanes, 1997: 259-260)کاووس را پسر سوم قباد دانسته است  ،است. نویسندة متن
 5کیلوگرم طال و  33، از شهرهای بیزانسی حدود 544و  540های خسرو در طی نبردهای سال. 32

 تن نقره گرفته بود.
داده نی حکومت خسرو انوشیروان قرارایاهای پ. طبری در اینجا جنگ خسرو با خزران را در سال33

انوشیروان خبر داده شغال در عراق در اواخر عمر خسرو دینوری از پدیدارشدن .(570: 1879است )
ها به گزارش دینوری از شهر شده بود. این شغالاست که موجب هراس و تعجب مردمان ایران

شهر توسط ترکان در تهدید ایران ةنشان توانداین می ؛(74: 1379)دینوری،  سرزمین ترکان آمده بودند
 (.ن.ک: همانای دیگر تعبیر شده است )گونههرچند در گزارش دینوری این نشانه به ،این زمان باشد
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