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 به نام اهورا مزدا

 

های مورخان معروف  اطالعات بیشرتی به ما رسیده و گذشته ازنوشته ارتش ایران در عصر ساسانیان هراجع ب
ی  رومی، مانند پروکپ، آمیین مارسلن و ژوسنت و غیره مورخین ارمنی و یهودی و باالخره تاریخ نویسان دوره

 اند. مندی برای ما به یادگار گذاشتهاسالمی هم در این موضوع مطالب سود

 

گیریهای دوران ساسانی اطالعات به نسبت  راجع به جنگها و فتوحات و قلعه شاهنامه فردوسی راز همه باالتر د
وسی بوده است، زیرا های خوبی در اختیار فرد ها معلوم می شود که مدرک مفصلی وجود دارد و با بررسی دقیق آن

ها و شرح  هایی که فی مابین بسته شده و همچنین اسامی قلعه های نربد و عهدنامه اغلب رویدادها و حتی میدان
ها در  ها و اسامی سرداران و امپراطوران رومی با تفاوت خمتصری از حیث امالء و تلفظ آن حماصره و فتح آن

های متعددی که  همین صورت به فردوسی رسیده یا این که در نسخه شاهنامه پیدا می شود و شاید این اسامی به
 های جزوی حاصل شده باشد. ی اصلی شاهنامه نوشته اند این احنراف بعدها از روی نسخه

 نیاز به حتول

خارج کرد و به  حالت چریکی دودمان ساسانی ارتش ایران را از  در آغاز این دوره اردشیر پابکان سرسلسله
های ثابتی در ایران به وجود آمد که  درآورد. به گفته مورخان از زمان این پادشاه پادگان منظم و دایمی صورت

یا « ارتشتاران»ی شاه پرداخت می شد.  هی و مواجب سربازان از خزان ها به خرج دولت و جیره نگاهداری آن
های مربوط به اداره  ی جامعه داشتند و سازمان های چهارگانه نظامیان ایران در این دوره مقام دوم را بین طبقه

 کردن امور ارتش در درجه اول اهمیت شناخته شده است.
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 اسپورگان

های رومی در طرف مغرب و جلوگیری  ه با ارتشنظر به وسعت مملکت و لزوم داشنت نیروی واکنش سریع برای مقابل
س  های وحشی آسیای مرکزی در سمت مشرق در زمان ساسانیان، هم مانند دوره اشکانیان، رسته از تهاجم طایفه

ها و سازمان و جتهیزات، با سوارهای پارث تفاوت کلی  اصلی ارتش ایران قسمت سواره بود، ولی از حلاظ آموزش
 داشته است.

« اندرزبد اسپوراگان»ساسانی به تعلیم و تربیت سواران توجه خاصی داشتند و متخصصانی به نام  پادشاهان
های رزمی این رسته را به  های خمتلف میکردند که فنون سواری و طرز به کلر گیری اسلحه و شیوه مأمور پادگان

اقبت بودند و به بهبود نژاد و ختم ها هم مر افسران و افراد بیاموزند. در تربیت و نگاهداری و طرز پرورش اسب
وجود داشتند که « ستور پزشک»ها بیطاران جمربی بنام  ی اسب ها توجه خمصوصی می شده است. برای معاجله آن

 کردند. های بیمار را درمان می ها سرکشی می منودند و اسب به همه پادگان

ی  زودی از پا در نیایند. سواره دوره های جنگ به افزودند تا در اثرسختی ها می در موقع جنگ بر میزان علیق اسب
های رومی را به سرعت و به  حدی بوده که اغلب لژیون تر سنگین اسلحه و استعداد تعرضی آن به ساسانی بیش

ی هجومی او  شد و اسلحه دادند. سوار سنگین اسلحه سراپا غرق آهن و پوالد می حال سواره مورد محله قرار می
ی دفاعی او عبارت از یک  ه بلند و حمکم و گاهی تیروکمان و اغلب شمشیر و تربزین بود. اسلحهعبارت از یک نیز

کرد، به عالوه زانوبند و بازوبند آهنین هم  سپر کوچک، زره و کاله خود که صورت و پشت گردن را حفظ می
 کشیدند. داشته است. این سوارها روی اسب خودشان برگستوانی چرمی می
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رخ داده  شاپور بزرگ ساسانی و ژولین امپراتور روم که بین« مرنگا»آمیین مارسلن سوارنظام ایران را در نربد 
 ستاید این طور می

 

آمد یکپارچه از آهن و پوالد بود،  سرکردگی مهران فرمانده کل سواران ایران به طرف ما می ستون معظمی که به» 
پوشانید طوری به هم جفت شده بود که نفرات براحتی می توانستند اعضا بدن  ها را می قطعات آهن که سراپای آن

ها  کرد، فقط در مقابل چشم تی پشت گردن را حفظ میها متام سر و صورت و ح را به حرکت درآورند. کاله خود آن
ها از جای دیگری  های کوچکی وجود داشت که برای دیدن و نفس کشیدن بود. به جز این شکاف و دهان شکاف

 شد. تنان کارگر منی سالح دشمن به این رویین
 

ا را با زجنیر به پشت اسب بسته ه که آن ی زین حمکم جا گرفته بودند، مثل این دار طوری در خانه سواران نیزه
ی کمان  دست گرفته بودند. همین که تیرهای ایشان ازچله ها را به  ها صفوف تیراندازان کمان باشند. پشت سر آن

 کشانید. شد مرگ را تا مسافت دوری با خود می رها می
های بلندشان  ای دراز و دندانه ها با خرطوم ی آن های جنگی دیده می شد که رؤیت هیمنه ها فیل در عقب سر پیاده

 «.حقیقه وحشت آور بود

 

 مه توضیحات ودیگر عکس ها در ادامه مطلبادا
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های تاریخی  شود و از روی روایت تر اسم برده می در این زمان کم )اشکانی( ی دوره پیشین از سواره سبک اسلحه
ی سوارهای چاالک و سبکبار  این طور معلوم است که اجنام کار این قسمت سوار در ارتش ساسانی اغالب" به عهده

عرب بوده است )اکتشافات، عملیات تأخیری و ایذایی و غافلگیری(. قسمت ممتاز سواره در این دوره همان 
 معروف بوده است.« جان اسپار»و « جاویدان»حدهای گارد سلطنتی است که بنام وا

 

های  ها، چول دادند دیلمی ی ایران برای خدمت دولت سوق می از بین سواران چریکی که سالطین دست نشانده
 اند. ها و به خصوصارامنه در رشادت و سوارکاری شهرت بسزایی داشته گرگان، گیلک

 

 پایگان

 

آمدند و  ی پیاده ایران در این دوره عبارت از تیراندازانی است که در فن خود سرآمد آن عصر بشمار می خنبه
تر مورخان رومی سرعت و مهارت  های بیش ی هراس و وحشت رومیان بودند.بنا به روایت همواره مایه

وردند و کمرت اتفاق می افتاد تیرشان آ حدی بوده که با هر تیری یک سرباز رومی را از پا در می تیراندازان ایران به
به خطا برود. تیراندازان ایرانی در این دوره سپرهای بزرگ و مشبکی داشتند و این سپرها را مانند دیواری در 

 کردند. ها تیراندازی می جلو خود قرار داده با کمال مهارت از میان شبکه آن

 

اند که مطمئن  جرأت مقابله با سربازان ایرانی را داشته در غالب نربدها دیده می شود که سربازان رشید رومی
 ها باقی منانده است. می شدند که دیگر تیری در ترکش آن

 

از ایرانیان »تر خطرناک می شد و بین رومیان ضرب املثل شده بود که:  عمل تیراندازان در موقع عقب نشینی بیش
 «.ها باید حذر کرد به خصوص در موقع عقب نشینی آن

 

ها را پشت سر تیراندازان قرار می  دیگر واحدهای پیاده، به شمشیر و نیزه و بعضی به زوبین مسلح بودند و این
 دادند.
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 فیل سواران

 

های  ی فیل سواران است که در واقع جانشین گردونه ایی که در زمان ساسانیان به وجود آمد، رسته ی تازه رسته
ها  ی فیل ی هیمنه شوند، به خصوص که مشاهده های جنگی امروزه حمسوب می ی هخامنشیان واز اسالف ارابه دوره

خود آشکارا به این موضوع اشاره  91شد. آمیین مارسلن دربند اول کتاب  ی رومیان می باعث هراس و واهمه
نیزموجب انداخت و صدای این حیوان مهیب و بوی او  ها را از کار می های جنگی ایرانیان قلب دیدن فیل»کند:  می

برد، بنا به  هایی که ارتش ساسانی در نربد با رومیان به کار می تعداد فیل«. شد های ما می وحشت و رم کردن اسب
رسیده است. از قرار  صد زجنیر می اند، از دویست تا به هفت گفته مورخانی که خود در این نربدها شرکت داشته

ها در اردوی  شده زیرا در نربد قادسیه وجود فیل ها استفاده می یلی ساسانیان نیز از وجود ف معلوم تا اواخر دوره
 ایران ابتدا باعث هراس و هزیمت اعراب شده است.

 

 
 

های کوهستانی هم  اوقات در رزم ها بوده که بعضی ایی پای بند حضور فیل ی ساسانی ارتش ایران به اندازه در دوره
های  کردند. بنا به روایت های کوهستانی را هموار می بردند و برای این منظور قبل از وقت راه ها را همراه می فیل

 کردند. ها استفاده می های مهم از وجود فیل ی شهرها و قلعه مورخان رومی در موقع حماصره

 

 های لشکری شغل
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است که صاحب این شغل در واقع فرماندهی کل « اران اسپهبد»در دوران ساسانی شغل  ترین شغل نظامی بزرگ
های نظامی به عهده او بوده است. اران  ی صلح و انعقاد عهدنامه قوا را داشته و از حلاظ سیاست نیز اقدام به مذاکره

 اسپهبد عضو اول شورای سلطنتی بوده و بعد از شاه مقام اول را داشته است.

 

دار فرماندهی می شدند از این  نکته شایان ذکر این است که چون اغلب سالطین ساسانی د رموقع جنگ خود عهده
گرفتند، به طوری که در زمان انوشیروان ضمن اصالحاتی که  رو وظایف این شخص را خودشان به عهده می

ظامی تقسیم و برای فرماندهی قوای ی ن ملغی و متام کشور به چهار منطقه« اران سپهبد»درارتش اجنام شد شغل 
 مقیم هر منطقه یی یک اسپهبد تعیین گردید.

 

شد. بنا بر  یکی از امتیازات اسپهبد این بود که درموقع ورود او به اردوگاه به احرتام وی طبل و کرنا نواخته می
ی کل سواران مقام دوم را در سلسله مراتب داشته  فرمانده« اران سپهبد»گفته بعضی ازمورخان پس از شغل 

ول بود و این شخص در سلسله مراتب مقام حم« انبارک بد»است. شغل ریاست کل ذخایر و تسلیحات ارتش به 
ی دژبان بوده از مشاغل مهم لشکری حمسوب می شده و  که نظیر فرمانده« ارک بد»سوم را حائز بوده است. شغل 

 اغلب به افراد خانواده سلطنتی حمول می گردیده است.

 

 

« تیربد»رماندهی تیراندازان را و ف« پایگان ساالر»ی پیاده  و فرمانده« اسپورگان ساالر»ی سوار  فرمانده
 گفتند. می

 

نیز از مشاغل مهم نظامی بوده است. مورخین رومی به شغل « پشتیکبان ساالر » ریاست گارد سلطنتی ، به عنوان 
قاضی »است و در واقع نظیر شغل « سپاه دادور»دیگری در ارتش دوره ساسانی اشاره می کنند که عبارت از 

 بوده است.« عسکر
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« انبارک»اسلحه و جتهیزات سپاه ایران در عصر ساسانیان در خمازن خمصوص نگهداری می شده که آنها را به نام 
ها بودند و به حمض صدور فرمان  خواندند. مأمورین این خمازن مسئول حسن نگهداری و مرمت آن می« گنج » و 

سمت را بدون عیب و نقص حتویل دهند و حرکت یک قسمتی موظف بودند ک اسلحه و جتهیزات ضروری افراد آن ق
 بعد از خامته عملیات پس بگیرند و در انبار قرار بدهند.

 

 واحدها ی ارتش

 

گرچه راجع به سازمان دقیق و قطعی واحدهای ارتش اطالعات صحیح و اطمینان خبشی در دست نیست، ولی از 
گند »ی آن را  و فرمانده« گند»حد ارتش را ترین وا آید که بزرگ های مورخان این طور برمی خربها و روایت

بوده است. چون هر « وشت»و هر درفشی شامل چند « درفش»خواندند و هر گندی مرکب از چند  می« ساالر
 درفشی دارای پرچم خمصوص به خود بوده شاید نظیر فوج قدیم یا هنگ امروزه حمسوب می شده است.

 

 درفش کاویانی
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ترین پرچم ملی و لشکری ایران  های گوناکونی که در ارتش دوران ساسانی معمول بوده، بزرگ صرف نظر از پرچم
ی متام مورخان در نزد ایرانیان احرتامی به سزا داشته و آن  در آن دوره درفش کاویانی معروف است که به گفته

ها،  را با دیبا و پرنیان پوشانیده بودند. در نتیجه این تزیین روی آن دانستند و را شعار ملیت و مبشر فتح و ظفر می
مرت(  7تا  1پا ) 22پا در  91عرض وطول پرده این پرچم به قدری زیاد شده بود که در اواخر دوره ساسانیان به 

 های پرده آن به رنگ سرخ و زرد و بنفش بوده است. فردوسی در توصیف آن می گوید: رسیده ریشه می

 

 

 چو آن پوست بر نیزه بردید کی

 به نیکی یکی اخرت افکند پی

 را به دیبای روم بیاراست آن

 زگوهر بر و پیکر از زر بوم

 بزد بر سر خویش چون گرد ماه

 یکی زال فرخ بیفکند شاه

 فروهشت زو سرخ و زرد و بنفش

 همی خواندینش کاویانی درفش

 کس که بگرفت از آن پس هر آن

 گاه بشاهی بسر بر نهادی کاله

 بر آن بی بها چرم آهنگران

 بر آویختی نو به نو گوهران

 زدیبای پر مایه و پرنیان

 بر آنگونه گشت اخرت کاویان
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داده اند چنانکه فردوسی در  شود که درفش کاویانی را با ارتش حرکت می های بزرگ اغلب دیده می در جنگ
 خود چندین مورد باین نکته اشاره می کند.« شاهنامه»

 

سپردند و پس از خامته عملیات و بازگشت  ی کل قوا منی شاهنشاهان ساسانی این پرچم را به کسی جز فرمانده
ی سلطنتی  ها این پرچم به گنجداران خمصوص که عهده دار حفاظت آن بودند حتویل می گردید و در خزانه قسمت

 شد. نگهداری می

 

 شورای نظامی

 

تر شورایی  هنشاهان ساسانی برای اعالم جنگ و اقدام به لشکرکشی پیشهای مورخان رومی شا بر طبق روایت
دادند و لزوم اقدام به جنگ را در آن شورا مطرح می کردند و با  مرکب از فرماندهان و بزرگان کشور تشکیل می

شد. جلسه شورا  توجه به وضعیت خودی و دشمن و رعایت صالح مملکت و مقتضیات وقت تصمیم الزم گرفته می
بنا به اهمیت موضوع ممکن بود چند روز به طول اجنامد. چنان که در موقع جتاوز ژوستینین امپراطور روم به 

هایی که نسبت به منذرین نعمان، سلطان حیره و حتت احلمایه ایران، شده بود بنا به  مرزهای ایران و محله
شورای نظامی داد، چنانکه فردوسی هم به  روایات صریح پروکپ، انوشیروان قبل از اقدام به جنگ امر به تشکیل
 این موضوع اشاره می کند:

 

 ها براند همه موبدان و ردان را خبواند وزان نامه چندی سخن

 

 سه روز اندر آن بود با رای زن چو با پهلوانان لشکر شکن

 

 چهارم بدان راست شد رای شد که آرد سوی جنگ قیصر سپاه

 

 های شورای نظامی ممکن بود چند روز ادامه داشته باشد. شود که جلسه خوبی معلوم می از این رو به
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 قلعه داری و قلعه گیری

 

ایی  برخالف تاکتیک دوره اشکانیان که اغلب به صورت مبارزه از مسافت دور و جنگ و گریز و مانورهای احاطه
های ایران و روم محله از نزدیک و  های طوالنی در جنگ پر وسعتی اجنام می شد، در دوره ساسانیان بر اثر جتربه

ی آمیین مارسلن و پروکپ ایرانیان از  که بنا به گفتههای جنگی منظمی معمول شده بود  رزم تن به تن و اختاذ آرایش
ها برتری داشتند. از طرف دیگر ارتش ساسانی در  کردند و حتی اغلب بر آن این حیث با رومیان برابری می

 گیری و فنون حماصره هم مهارت کاملی پیدا کرده بود. داری و قلعه قلعه

 

ساسانیان امر مهندسی در ایران رونق زیادی نداشته چنانکه می به طور کلی باید در نظر داشت که در آغاز کار 
بینیم در موقع اسارت والرین امپراطور روم به دست شاپور اول شاهنشاه ایران از وی تقاضا کرده که مجعی از 

ها را وادار به ساخنت سد )شادروان( شوشرت کند. والرین به خواسته  مهندسین رومی را به ایران جلب کند و آن
های زیر شهر توسط مهندسین رومی ساخته شد و شاید به همین مناسبت  شاپور عمل کرد و سد شوشرت و کانال

 شهرت پیدا کرده است.« بند قیصری»بعدها به 

 

های معمول آن دوره را  ها رومیان، انواع ادوات و اسباب اما بعدها دیده می شود که برای حماصره دژها و استحکام
ها چوب  بردند و برای خالی کردن پی حصارها و زیر برج رجک متحرک، کله قوچ و غیره به کار میمانند منجنیق، ب

های عمیقی داشته اغلب از راه حفر  ها خندق های مستحکم رومی که دور آن زدند. در موقع حماصره قلعه بست می
د و همچنین از راه نقب به زیر های زیرزمینی خود را به نزدیکی خندق می رسانیدند و آن را پر می کردن داالن
های مرتفعی برپا  کردند؛ گاهی در پیرامون دژها تپه ها را منفجر و خراب می یافتند و برج های قلعه نفوذ می برج

 شد و از فراز آن مدافعان را تیرباران می کردند. کردند که بر برج و باروی قلعه مشرف می می

 

حاوی مواد سوزان « قاروره»رگی را به داخل قلعه پرتاب می کردند یا های بز ها با منجنیق سنگ در اغلب وقت
داری ورزیده و ماهر بودند و با ریخنت سرب آب کرده و مواد قیراندود از باالی  انداختند. ایرانیان در قلعه می
دند یا از حرکت ها را با کمند گرفته به باال می کشی انداختند و کله قوچ ها آالت حماصره دشمن را از کار می برج

ی به کارگیری مواد قیراندود و سوزان آمیین مارسلن می گوید: ژولین تصمیم گرفت که از  داشتند. درباره باز می
کشتی های خود را از رودخانه فرات به رودخانه دجله بیاورد و قسمتی از پیاده نظام رومی را با « نهر ملک»

ها  سر پلی تشکیل بدهند. ایرانیان با پرتاب مواد سوزان روی کشتی ها به ساحل ایران فرستاد که پیاده شده کشتی
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ها را آتش زدند و مانع از پیاده شدن افراد گردیدند. در جای دیگر می گوید ایرانیان برای جلوگیری از سوخنت  آن
 های خودشان به روی آن روپوش چرمی کشیده بودند. کله قوچ

 

 انضباط

 

های مهم نظامی: )خیانت به شاه، مترد از  خیلی حمکمی برقرار بود و برای جرم در ارتش دوره ساسانی انضباط
شد. یکی از وظایف مهم افسران حفظ اسرار نظامی  های شدید اعمال می اوامر فرماندهان، سرکشی، فرار( جمازات

 کند: خود به آن اشاره می 29کتاب  22بوده است چنان که آمیین مارسلن در بند 

 

وسیله دیده وران و پناهندگان به اردوی ما می رسید خمالف یکدیگر بود، زیرا در ایران از  عاتی که بهکلیه اطال» 
ها هم کوچکرتین مطلبی  کرد و از آن های جنگ و نیات فرماندهی جز افسران ارشد احدی اطالع پیدا منی نقشه

دانستند و به هیچ قیمتی  ض مذهبی خود میتوانستیم به دست آوریم، برای این که حفظ اسرار نظامی را از فرای منی
 «.ابراز منی داشتند

 

 بازدید و پرداخت مواجب

 

در موقع پرداخت مواجب هم بایستی لشکریان از سان بگذرند و فقط به کسانی حقوق می دادند که در اسلحه و 
شد. هیچ کس و هیچ مقامی از این قاعده مستثنی نبود. چنان که بابک موقع  ها عیب و نقصی دیده منی جتهیزات آن

بازدید معلوم شد انوشیروان دو زه یدکی  پرداخت حقوق افسران به شخص شاه مواجب نداد، برای این که هنگام
کمان خود را فراموش کرده است و او جمبور شد به قصر سلطنتی برگشته و دو زه یدکی خود را بردارد و بیاورد 

 و پس از آن حقوق دریافت دارد.

 

مرکب از  در خورد و خوراک سربازان هم کمال مراقبت می شده و غذای زمان جنگ آنان مقوی تر از زمان صلح و
 دزدیدند شدیدترین جمازات را به کار می بردند. نان و گوشت و شیر بوده و برای کسانی که از غذای سرباز می
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ایی اظهارات که ممکن بود باعث بدبینی و تولید یأس و تزلزل روحیه سربازان  به عالوه از انتشار اخبار و پاره
 ین موضوع از وظایف حتمی فرماندهان بود.بشود به شدت جلوگیری می کردند و در موقع جنگ ا

 

خالصه در پرتو رشادت و فداکاری و انضباط حمکم همین ارتش بود که شاهنشاهان ساسانی توانستند امپراطوران 
ها شکست بدهند، از مجله: امپراطور والرین در زمان شاپور اول و  های معظم آن معروف رومی را با قشون

ین در زمان شاپور بزرگ و امپراطور آنتاستاسیوس در زمان قباد و امپراطور امپراطور کنستانتین و ژول
 نین در زمان انوشیروان . ژوستی

 

 
 

 

• • • • • • • • • • • • • • • • •  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
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