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 چکیده

الملال اساتط یبیعای اسات ناه تنهاا       ای و فکر شده در ارتباط با ساایر بااگیاران باین   ای اندیشهسیاست خارجی یعنی داشتن رویه

مناد و دارای سابا اندیشاه   قدرت ای اثرگذار،مند هستندط ساسانیان سلسلهسیاست خارجی برخوردارند نه قدرت نشورهایی اگ

ناماه  باساتان داشاته اساتط منامون ایان پایاان       ةای و ننشی در سیاست است به نحوی نه متغیر مهمی در ساختار باین الملال دور  

بررسی الاوی سیاست خارجی ایران با استفاده اگ چارچوب تئوریا هالساتی اساتط ناارناده نوشاش نارده اسات در بررسای        

ه رقیب قدرتمند آن امپراتاوری رو،،  ترین عوامل روابط فراگیر ایران با همسایاانش به ویژساسانیان، مهم الاوی سیاست خارجی

توساعه  رو، ووو چاین  ، به رسمیت شناختن دین مسیحیت در رو،، رقابت اقتصادی و تجاری باین ایاران  مواردی همچون ارمنستان

هاایی همچاون   عربستان را درنظر بایاردط در ایان پاژوهش شااخ      ةشبه جزیر و النهرین)ایران و رو،( در بین درتیلبی دو ابر ق

های سیاست خارجی ساسانیان مورد تحلیل قرار گرفته استط فرضیه چناین اسات   تکنیاگیری، ابزارها، اقدامات وف، جهتاهدا

یه تااری  سیاسات خاارجی    فرضا ایان  شهری استط بارای اثباات  ی خاص ایراننه الاوی سیاست خارجی ساسانیان بر اساس الاو

شاهری ساساانیان بار اسااس     ها مورد تحلیل قرار گرفته استط الاوی ایرانها و رومیها، چینیا اعراب، ترکساسانیان در ارتباط ب

و جمهوری اساالمی  هایی چون صفویه شهر بوده است نه حتی بعد اگ اسال، نیز در دولتدفاع اگ دین گرتشت و هویت ملی ایران

 ه استطتکرار شد
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Abstract 

Foreign policy refers to adopting a thought-out procedure in relation to other interna-

tional actors. Only powerful countries conduct foreign policy. The powerful Sassanid Em-

pire had a style of thought and action in foreign relations during the ancient period. This 

thesis aims to study Iranian foreign policy using Holsti’s theoretical framework. This re-

search attempts to study some of the most important issues in the Sassanid foreign policy, 

including competition with the Roman Empire and China, relations with the Armenians, 

recognition of the Christianity religion in Rome, and the expansion of the Roman Empire in 

the Mesopotamia and the Arabian Peninsula. In this research, approaches, tools, actions, 

and techniques of Sassanid’s foreign policy are analyzed. This research argues that the for-

eign policy pattern of Sassanid dynasty was based on Iranshahr pattern. Sassanid’s foreign 

policy history in relation to Arabs, Turks, Chinese, and Romans has been analyzed to sup-

port this argument. Iranshahr pattern of Sassanid dynasty was based on maintaining Zoroas-

trianism and the national identity of Iranshahr. Iranshahr also emerged after the rise of Is-

lam in the Safavid and Islamic revolution.  
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 مقدمه

چرا نه تنها نشورهای قدرتمند توان تبدیل شدن باه متغیار مساترل را     ،روابط بین الملل دانشی جدید است

دهی روابط خارجی و شود در بحث ساماننند و این مورد باعث میدارندط متغیر مسترل بودن علم ایجاد می

ارای تعاریف متعاددی اسات،   سیاست خارجی دایجاد سیاست خارجی متون علمی قابل تعمیم شکل گیردط 

نی جی هالستی در تعریف سیاست خارجی به اقدامات یا دولت درقبال محیط خارجی و شرایط داخلی 

 ،داناد، باه نظار او   ها میشارجی را در برگیرنده مراصد و ارگپرداگد و سیاست خموثر بر اقدامات مزبور می

دهند نه محیط داخلی و انجا، می بدان خایر این عمل را ،گیرندسانی نه اگیرف یا جامعه تصمیم مین
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 ،خاص روابط ۀساختارها را نه به یا مجموع خارجی را دگرگون ساگند یا آن راحفظ ننند و یا قواعد و

شود، ممکن است حاصال  ای نه توسط دولتی اجرا میسیاست خارجی ویژهط تنظیم نمایند ،شودمربوط می

هاای دیاار   س العمل ابتکارات و اقدامات دولات کن است نه عکابتکار و عمل خود آن دولت باشد یا مم

المللای موجاود را باه نفا      ننند تا یا وضا  باین  گیرندگان رسمی دولت انتخاب میاهداف را، تصمیم باشدط

حاصال تحلیال مراصاد و    ، فظ آن بکوشندط اهاداف سیاسات خاارجی   مناف  ملی خود تغییر دهند و یا در ح

ی باه نشاور دیاار    شدط گرچه اهداف روشن و واقعی سیاست خارجی، اگ نشورباوسایل نیل به اهداف می

 باشند:نشورها دارای اهداف گیر می ۀمتفاوت است، هم

آیناد و  های حیاتی اگ جمله این اهاداف باه شامار مای    مدت و حیاتی: مناف  و ارگشهای نوتاههدف -1

دط گیرا آشکار است نه واحادهای  با حفظ موجودیت یا واحد سیاسی بیشترین ارتباط را دارن غالباً

هاا دسات یابنادط تعیاین دقیاش ارگش یاا       توانند به دیار هدفسیاسی بدون حفظ موجودیت خود نمی

عناوان مااال   گذاران آن نشور داردط باه مناف  حیاتی در نشوری خاص، بستای به ایستارهای سیاست

رفاه اقتصاادی و حفاظ و   ای سرگمین، توان به موارد گیر اشاره نرد: استرالل، امنیت ملی، یکپارچمی

 بیشتر استط ،اهدافۀ فوری هستند و تعدادشان اگ بریهای گندگیط این هدف ةترویت شیو

انادط  بر هستند و بعاد اگ اهاداف نوتااه مادت دارای اولویات     ها گمانمدت: این هدفهای میانهدف -2

های اقتصاادی  فرصت ۀسعو توها در خارج، تنعیف مخالف ای، ترویج ارگشی منطرههمانند: سلطه

 در خارجط

یاهاا و پنادارهای مرباوط باه سااگمان سیاسای یاا        ؤهاا و ر مدت: ناه عبارتناد اگ یار    های بلندهدف -3

های خاص وابط درون نظا، مزبور و نرش دولتالمللی، قواعد حانم بر رایدئولوژیا غایی نظا، بین

، تنها به تفاوت در عامل گمان ناه ااتای آن  مدتمدت و بلندهای میانتفاوت بین هدف طدر این نظا،

ها به ا تفاوت مهمی اگ حیث دامنه وجود داردط دولتهشود؛ بلکه همچنین میان آنهاست، مربوط نمی

ایی خااص دارناد؛ اماا در    ها هایی خاص اگ دولتمدت، درخواستهای میانهناا، پافشاری بر هدف

 جهانی استط معموالًها های دولتمدت، درخواستدهای بلنتعریب هدف

سال( بر  427میالدی ) 651تا  224پیش اگ دوره اسالمی در ایران بودند نه اگ سال ساسانیان آخرین دودمان 

شان اگ استان پارس بود ناه  ایران فرمانروایی نردندط بنیان این شاهنشاهی یکپارچه را اردشیر بنا نرد و ریشه

 را بار پهناۀ   فرماانروایی خاود   یران را یکپارچه ساخته و گساترة ر اپس اگ هخامنشیان نشو ،برای نخستین بار

شاهری در سلساله   بزرگی اگ آسیای باختری رسانیده استط ایران در این دوران یعنی در گمان اندیشاه ایاران  
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 ،باشددارای الاویی در سیاست خارجی می ساسانی اگ شاخ  ابرقدرتی برخوردار بوده است و این سلسله

ایان الااو در    جهت تنظیم رفتار خود باا ساایر نشاورها اثرگاذار اساتط      ،و ننش ایرانیان نه هنوگ  بر اهن

مال صفویه و  ،شهر دارای قدرت برتر استسراسر تاری  سیاست خارجی ایران به خصوص گمانی نه ایران

 استط ل بویه یا افشاریه نیز قابل تطبیشهای محلی مال سامانیان آان حکومتجمهوری اسالمی و حتی در گم

ل بویه حکمراناان اصالی صافویه و جمهاوری     آدر الاوی االهیاتی دینی و ایدئولوژیا مزدایی ساسانیان، 

لاوی سیاست خارجی ساسانیان چاه مای  این پژوهش قصد دارد بیان نند، مبانی و اگیرندط اسالمی قرار می

یان در قبال دیار نشورها های ساسانباشد و اصول و اهداف سیاست خارجی ساسانیان و اقدامات و تکنیا

 دطها را بررسی نن، اعراب و ترکچین اگ جمله رو،،

 مبانی نظری و چارچوب تئوریک

باشدط المللی میحانم بر نظا، بینها نیاگمند شناخت نافی اگ اوضاع بررسی و مطالعۀ سیاست خارجی دولت

باه بررسای     ، باه ناچاار بایاد   هساتند  در عرصۀ بین المللی در حال فعالیتای مختلفی ههرچند نهادها وگروه

ۀ تارین نهااد در عرصا   گیرا همچنان  دولت  به عنوان مهام  طهای مختلف در این عرصه بپرداگیماعمال دولت

دقیاش و   پارداگدط همچناین بارای مطالعاۀ    اجرای سیاست خاارجی مای   ری وگذاروابط بین المللی به سیاست

اص و مرتبط با موضوع استفاده شود تاا پاژوهش دارای   ها باید اگ الاوهای خسیاست خارجی دولتعلمی 

ن اگ ط دراین پژوهش برای بررسی الاوی سیاست خارجی ساساانیا ساختار وساگمان مناسب علمی باشد یا

خاواهیم  ط اگ این رو در این بخش به شناخت و شار  نامال الااوی هالساتی     الاوی هالستی استفاده نردیم

های ملی، هدف، نرشهاگیریسمتر محور اصلی الاوی هالستی )ت چهاط هدف اگ این امر شناخپرداخت

 با موضوع پژوهش استطها در ارتباط ، اعمال( و سپس ناربست آنها

گیری را ایستارها باشندط هالستی سمتها میگیریها، سمتجهت مطالعه سیاست خارجی دولت محور اول

هاای  ژی اصلی آن دولات بارای تحراش هادف    اتو استر ور در برابر محیط خارجیو تعهدات نلی یا نش

خارجی های سیاست یریگداندط وی در معرفی انواع سمتمی داخلی و خارجی و مرابله با تهدیدات مستمر

بررسی دو، محور  ، ائتالف و اتحادطبردط انزواگرایی، عد، تعهدها نا، میگیریها اگ سه دسته اگ سمتدولت

هاا رابطاه نزدیاا    گیریمفاهیم نرش ملی با سمت های ملی استطدر الاوی هالستی نرش سیاست خارجی

، گذاران اگ اناواع متاداول تصامیمات، تعهادات    توان تعریفی دانست نه سیاستهای ملی را میدارندط نرش

شاان و وااایفی ناه دولتشاان بایاد در شارایط گونااگون جغرافیاایی و         و اقدامات مناسب بارای دولت  قواعد

نناد و بارای   مای ها اشاره به شانزده نوع نرش ملی برای دولتآورندط هالستی عمل میمصنوعی ایفا نند به 

سیاسات خاارجی   سومین محور ماورد مطالعاه    نندطها مبانی نظری خاصی را معرفی میهرندا، اگ این نرش
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های سیاست خارجی بنا به تعریف اناار  باشندط هدفی هدف سیاست خارجی میها در الاوی هالستدولت

در  ،شرایطی نه دولت حاضار اسات   ۀالملل عبارت است اگ تصویری اگ آینده یا مجموعرین روابط بینمحر

 ۀتوان به سه دسات را می هاهای سیاست خارجی دولتبکوشدط هالستی معترد است نه هدف راه تحصیل آن

، اعمالی لستیحور مورد مطالعه در الاوی هاآخرین م مدت ترسیم نردطبلند مدت وهای حیاتی، میانهدف

دهندط این اعمال براساس ، میهای سیاست خارجی خود انجاها در راستای رسیدن به هدفاست نه دولت

در  ،هاا قدامات دولات های مختلفی اگ اشود و شامل شکلها انجا، میدولتی ملی هاها و نرشگیریسمت

 شودطمی شانراستای تحصیل هدف سیاست خارجی
 

 ستیالگوی هال(: 1) جدول

 خارجیسیاستگیریسمت های ملینقش ای سیاست خارجیههدف هااعمال وتکنیک

 اقتصادی حمایت یا تحریم

 مذانره یا دیپلماسی

 جنگ اعالن

 نظامی هایحربه

 تبلیغات

 حیاتی هایهدف

 مدتمیان هایهدف

 بلندمدت هایهدف

 توسعه به دهننن نما

 شونده حمایت گیرنده، نما

 خاص  اعتراد مداف 

 امپریالیست  ضد

 داخلی توسعه

 انرالب سنار

 بخش رهایی

 منطره حافظه

 فعال مسترل

 رابط دولت

 دهنده پیوند

 همیار

 مسترل

 وفادار متحده

 سرمشش

 منطره رهبر

 گرایی انزوا

 ائتالف و اتحاد

 تعهد عد،

 نار محافظه تعهد عد،

 انرالبی  تعهد عد،

 یلبرنظ تجدید تعهد عد،

 یلب اصال  تعهد عد،

(Holsti, 2009) 
 

اهنیات سیاسات خاارجی ساساانیان هماراه باا اقادامات عینای سیاسات خاارجی           به یور نلی ما با توجه به 

باشاد  ساگیم و دراین امر اهداف سیاست خارجی مهم مای ساسانیان، الاوی سیاست خارجی ساسانیان را می

 ، نرش ملی و تعیین الاو می شودطچرا نه برآیند اهداف
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 خارجی ساسانیان بر اساس الگوی هالستی : سیاست(2) جدول
 ساسانیان تعریف هالستی هاشاخص

تمامیات   )وحادت ملای،   مادت طنوتاه1 اهداف

 ارضی(

 )مرابله با قبایل وحشی( مدتمبان ط2

 شهر()صدور ایران ط بلند مدت3

 اهنیت ساسانیان  

 جنگ اقدامات

 صلح

 دولت دست نشانده

 اقدامات عینی ساسانیان  

 نتیجه گیری )الاو( شهریشه ایراناندی الاو

 

 سیاست خارجی ساسانیان

هاای  ، نه در سدهنردی خاصی بودهها و اصول نارمفاهیم، نظریه ارای مبانی،شهری ددستااه فکری ایران

ها، براء و استمرار اندیشه ایرانی را فراهم نرده ساگی با سایر فرهنگولید فکر و هممتوالی با حفظ قابلیت ت

ه بیان دیار وجود عناصر پایدار در فکر ایرانی، این امکان را در یول تاری  باستانی و حتای پاس اگ   استط ب

این  تا پارادیم فکر ایرانی به ویژه در عصر جامعه و سیاست شکل بایردط ،ورود اسال، به ایران فراهم آورده

 انساان، ناسانه در خصوص خادا،  شهای هستی، نه در آن نارهبه جهت اتکاء به یا نظا، اعترادی ،پارادیم

ین روشانی اگ نراش،   ناه در آن تبیا   رفتااری،  -ها مطر  شده و نیز نظاا، اخالقای  مترابل آن ۀیبیعت و رابط

یبراات جامعاه، ناارگزاران نظاا،      دمای شاده اسات؛   ها و اختیارات فردی و اجتمااعی آ واایف، مسئولیت

نیز  نه پس اگ ورود اسال، به ایران ،نی برخوردار بودهاگ آنچنان ثرل اندیشاا ،سیاسی و اجتماعی ارائه شده

باارگترین نماود   جامعه و سیاست به براء خود ادامه داده اساتط   ۀبنایی در حیطبا وجود تغییرات گسترده گیر

بینیدط ساسانیان برای رسیدن به اهاداف مختلفای ناه داشاتند اگ قبیال:      ایرانی را درعصرساسانیان می یۀاندیش

ایاران الاوی خاود را اندیشاۀ    دیار اهداف، ت دینی، جلوگیری اگ قبایل وحشی ووحد ،وحدت سرگمینی

 همین اساس به اعمال و اقداماتی پرداختندطدند و برشهری برگزی
 شهریسیاست ایران

روایی الهای اساتط بار هماین اسااس      فرمان ۀبرخاسته اگ اصل وحدت دین و سیاست و نظری اندیشه سیاسی،

گردد و تفوق اخالق بر سیاست نامالً مشهود استط باه بیاان   یرانی در ایل اخالق مطر  میاسی اسی ۀاندیش

سااالری او در مسایر   سیاسی شهریاران باه معناای سایادت انساان نامال بار عماو، مارد، و ساپه          ۀدیار سلط

حدت تردید تجلی روشن اصل بنیادین وبی پیکارگری با بدی تا گمانی است نه نیکی بر گیتی چیره گرددط
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 ةشاه موبد جستجو نردط با این حال در ننکاش درباار  ۀدین و سیاست را باید در دوره ساسانیان و نوع رابط

داران بود، دین ۀتوان تا دوران اهور گردتشت نه خود اگ یبرایرانی می ۀدین و سیاست در اندیش ۀبنیاد یاان

هاای گردتشات انتشاار    غاان و اندیشاه  گیری حکومت مادها و سپس هخامنشیان، آیین معرب رفتط با شکل

 با حانمیت ساسانیان و همزمان با رسمیت یافتن آیین گردتشاتی،  ط(Richard, 1998, p. 322) وسیعی یافت

اداری نشور درگیار   -های مدیریت سیاسییافتند و به یور گسترده در جنبه ایموبدان ساگماندهی گسترده

در حکومت به عهده گرفتندط همکااری   ،سیاسی ،تر اگ همههمگمان سه نرش دینی، اقتصادی و مشدند و هم

ساگی اقدامات شاهان متعصبانه برای تابیت اقتدار و مشروع و ستمرگذاری سلسله ساسانی و تالش مدر بنیان

هیربد عصر اردشیر به گشنسب  تنسر، ۀنام طرودامات سیاسی موبدان به شمار میترین جلوه اقدساسانی، مهم

دیان  ۀاجتماعی یبرا  -ابی نرتیر موبد بزرگ، پس اگ مرگ شاپور اول، اوج قدرت نمایی سیاسییو قدرت

 ساالران ایرانی استط

ایرانی دیادط الااوی    ۀتوان در اندیشدین و سیاست، سه الاوی برجسته را می ۀبه یور خالصه در تبیین رابط

یااران رسامیت   دیان  ۀن الاو اگرچه یبرا شودط در اینخست در دوره مادها، هخامنشیان و اشکانیان دیده می

بیند، اما دولت دینای شاکل   مزدایی متعهد می -ایرانی ۀهای نلی اندیشهدارند و دولت نیز خود را به آرمان

تراگی دیان و  یریش همکاری و هم نارفته استط در الاوی دو، نه در عصر ساسانیان شکل گرفته است اگ

تاوان  پرداگندط در الاوی سو، نه مای یاران به ایفاء نرش سیاسی میدولت آیین مزدایی رسمیت یافته و دین

ادغاا، و   ۀدین و دولات یکای شاده و مرحلا     دینی و شاهی، ةآن را الاوی آرمانی نامید، با یکی شدن حوگ

 پذیردطاتحاد صورت می
 شهریروابط خارجه ایران

ای ناه  نای اگگشت وحادت ملای و دی  انی برای بای بحر، نه در دورهتنسر موبد بزرگ عصر ساسانیان است

 ،شاهری اگگردانادن امنیات و نظام ایاران    بود، به درخواست پادشاه تبرستان برای بگذاری نرده اردشیر پایه

گویاد، ناااه   خود راج  به چرخش امور داخلی مای  هایتنسر عالوه بر اینکه در گزاره بردطدست به قلم می

ها شهر نسبت به سایر تمدنانداگد و به تحلیل مرنز بودن ایرانمیجغرافیایی ایران  ۀیرون اگ حیطخود را به ب

هاا رواباط انساانی بار     شهر برخالف بسیاری اگ حکومات ایراندر  گوید،نااردط او میمالتی را میو ملل، ج

شاوندط ایاران میارا     حروق بشر، عرالنیت و آگادی شکل گرفته استط بریه نشورها تنهاا باا گور اداره مای   

سیاهان بربر و  های دیار اگ جمله ملت عرب مانده هند و رو،،و سنت ایرج است و بر تما، سرگمینفریدون 

او اگ ایان  ط هاا برتاری داد  ایالت ۀشهر را بر همایالت ایران ایرج ط(Pirnia, 2008, p. 54)د اعراب برتری دار

شاهر  ر نشورها باید بارای ایاران  نه سای ،گیردهای دیار نتیجه میبینی و تحریر ملل و تمدنودمرنزگونه خ
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تواناد اگ خاط،   اسات ناه مای   هدیه، باج و خراج بیاورند، چرا نه ایاران مرناز جهاان اسات و فراط ایاران       

، صنعت و هنر گیردستان خود بهترین استفاده را نندط تنسر ادامه می دهد، ما ملتی هساتیم ناه اگ   سوارناری

شاهنشاهی حش ایران است و اخالق و  .تعریف نشده است اقتل، غارت و بی دینی دوریم و الم در روابط م

نند نه بدترین حانم اساکندر باود،   داها برتری بخشیده استط هماان میها را بر سایر ملتدین ایرانیان آن

ها به میرا نو آرمانی نه هزاران سال بعد اگ آ در حالی نه ایران نسری و انوشیروان دارد شاهان دادگری

توان این یور نتیجاه  یبا توجه به مجموعه مطالب مطر  شده م ط(Eslami, 2015, p. 94)ود ششان عمل می

ای ناه مجموعاه  ساسانیان اگ انسجا، نظری برخوردار بوده، به گونه ةشهری در دورایران ۀگرفت نه، اندیش

تارین  باه اساسای   هاای پویاا  داده و توانسته با تولیاد مفااهیم، اصاول و اناااره     ثر را شکلؤپارچه و مای یا

، به ویژه در عرصه سیاست و جامعه پاس  گویادط در ایان   های گوناگونهای عنصر ایرانی، در حوگهپرسش

نیز بر اساس همین اهنیت ترسیم مای ها شهری به اوج خود رسیده و اهداف و الاوی آندوره اهنیت ایران

 شدط

مادت )جلاوگیری اگ شاورش قبایال     میان  ،تمامیت ارضی( مدت )وحدت سرگمینی،ساسانیان اهداف نوتاه

گرایانه خود پایش  ارانه و واق ن، محافظههای تدافعیشهر( را یبش تکنیاانوحشی(، بلندمدت )صدور ایر

 : جناگ، های مختلاف اگ قبیال  های گرتشت و نرتیر، ساسانیان با اقدامات و شیوهبردند و بر اساس نتیبهمی

شهری بودند و توانستند با ساخت الااویی  و صدور اندیشه ایران ، سعی در حفظنشاندهصلح و دولت دست

ران و برقاراری حانمیات   همانناد ورود اعاراب باه ایا     ،نارآمد اگ شهریاری در مواجه با تحاوالت تااریخی  

توان به این نتیجه ادامه داده و حتی به الاوی مسلط تبدیل شودط بدین ترتیب می، خود ء، به براسیاسی جدید

پارچای بنیانی خود را حفظ نرده و ، یای با گریز اگ گسست فکری و تاریخیشهردیشه ایرانرسید نه ان

سیاسات آشاکار گردیاده اسات، باه      پارچای  فکری به ویژه در عرصه به آن تداو، بخشیده استط این یا

واه ، همواره هواخشت قدسی سیاست و الاوی عراید خاصای نه ساسانیان با حفظ اعتراد خود به سرگونه

 اندطیعنی دادگری بوده ،ساماندهی حکومت نشورداری براساس اصول و شیوه مرسو، ایرانی

 و اقدامات سیاست خارجی ساسانیان ابزارها

ساال(   427مایالدی )  651تا  224نه اگ سال  ،اسالمی در ایران بودند ةساسانیان آخرین دودمان پیش اگ دور

های هدفترین شهری را به عنوان یکی اگ مهمن دوران اندیشه ایرانروایی نردندط ایران در ایبر ایران فرمان

قلمرو جغرافیایی  ساسانی به ةشهر در دورط ایرانباشدانتشار آن به سایر بالد می دهد و در صددخود قرار می

و واحدی داشت و در آن دیان گرتشاتی رایاج باود و      ، نه حکومت سیاسی یکپارچهشدواحدی ایالق می

نردناد و  بین مرد، و دین و نشور وجود داشتط اگ دیار اهدافی نه حانمان ساساانی دنباال مای   پیوستای 
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ط به یور نلای براسااس الااوی    اگ: تمامیت ارضی و حفظ وض  موجودشان بود عبارتند جزو اهداف حیاتی

مای  ، اهداف سیاست خارجی ساسانیان به سه بخش ترسایم  یور نه در بخش قبل اشاره شدهمان هالستی و

اهاداف میاان   -2:تمامیت ارضی و حفظ وض  موجاود  مدت اهداف حیاتی و نوتاه -1بدین صورت: شد،

ی ساسانیان بارا  شهرطمدت: صدور ایراناهداف بلند -3حمالت قبایل وحشی  مدت: جلوگیری اگ شورش و

اقادامات،   ن بخش،ر اینه ما د ،نننداقدامات و الاوی خاصی استفاده می، رسیدن به این اهداف اگ ابزارها

هماین اسااس در ایان بخاش باه       ننایم و بار  اسانیان را بررسای مای  ری  عملی سیاست خارجی سابزارها و تا

ای برخوردارناد،  نه اگ اهمیت ویاژه  ، چین و اعرابهایاست خارجی ساسانیان در قبال رو،، ترکبررسی س

 پرداگیمطمی
 یاست خارجی ساسانیان در قبال رومس

ان و رو، اگ جمله مسائل مهم و اساسای در تااری  سیاسای ایاران عصار ساساانی اساتط        سیاست خارجی ایر

یابیم نرش روابط دو دولت بزرگ تأثیر به سازایی در  شود نه درمیهناامی اهمیت این موضوع روشن می

المللی ماا را هام باه ناوعی رقام گده اسات و ایان        یوری نه حتی تحوالت بیندوران بعدی داشته استط به

نرش دولت نیرومند و مرتادر ساساانی اگ بادو تشاکیل      عی حائز اهمیت بسیار برای پژوهندگان استطموضو

هاای فاراوان   حکومت تا فروریختای آن در برابر نیرومندترین دولت گمان خود یعنی رو، با فاراگ و نشایب  

و هنار و اصاول    سابره بوده استط این تماس برای پیشرفت تمدننه اگ هر حیث تا آن گمان بی ،همراه است

دیار برای هر دو نشور جنبه حیاتی داشته استط با توجه اجتماعی و تشکیالت اداری و تأثیرپذیری اگ یا

به این نه ساسانیان وار  تمدن و فرهنگ عهد اشکانی بودند، توانستند با یا سلسله تحاوالت یاوالنی اگ   

وش حکومتی آنان نباود یارد و آنچاه را ناه     یوری نه آنچه را نه موافش رمند گردندط بهتمدن رومی بهره

نمودندط در مواردی نیز اقتباسات را تغییر شکل داده و به دانستند، نسب میجالب و موافش سیاست خود می

آب و رنگ ایرانی درآوردندط با این نه ساسانیان اگ تمدن و فرهنگ رومیان استفاده نردناد، ولای اصاول،    

 ط(Shaygan, 2003, p. 76) بود نه به دست این سلساله تکمیال گردیاد    همان فرهنگ و تمدن ایران باستان

سیاسای را باه دنباال     -اد و ترابال ماذهبی  تردید تنحنور قدرتمند امپراتوری ساسانی در صحنه سیاسی بی

گدط پاس اگ رسامیت یاافتن دیان مسایح،      اسااس مسایحیت دور مای    داشتط محور اصلی این روابط بیشتر بر

نردندط تفکر امپراتوران ساساانی بار ایان ماذهب بیشاتر جنباه تبلیا  و        ن با تردید نااه میایرانیان نسبت به آ

ها این رسوخ افکار و باورهای گرتشتی ایرانیان داشت ولی با تشکیل امپراتوری رو، و تبادل افکار و اندیشه

النهرین رمنستان و بینروابط بیشتر حالت سیاسی به خود گرفتط اگ دیار عوامل ترابل ایران و رو، سلطه بر ا

 ط(Mashkoor, 2009, p. 132) بود
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های درباری، هنر، قانون، مالیه و نهادهای اداری تاأثیرات متراابلی بار یاا    امپرایوری ایران و رو، در آیین

اندط جاای ساخن نیسات ناه دشامنی دو امپرایاوری را اگ هام جادا نسااختط باا اگ میاان رفاتن             دیار داشته

النهرین، مانند پالمیرا، الحنر و الرها )ادسا( در پایاان  ن نیمه مسترل در سوریه و بینهای مرگی ناهمادولت

های مسترل امتداد نشین، و جذب نهایی شهربان 387سده سو، میالدی و با ترسیم نشور حایل ارمنستان در 

هاا باا گذشات    ، نه یوستی نیانوس به نوساگی اداری و قلمرو خود پرداخت، مرگ 536ارگانیاس در  -فرات

رفته قابت و استوار گردیدط با این همه، این استواری تدریجی مرگها هرگاز نتواسات دو یارف را    قرون رفته

های درگیری ط(Khooyi, 1975, p. 54) دیار رخنه ننندچنان اگ هم جدا ساگد نه نتوانند در قلمرو یاآن

مارگی دارا، آمیادا و نصایبین و بخاش     گردید نه نواحی حاشیه مرگهاا، اگ جملاه شاهرهای    مکرر سبب می

به قلمرو این یاا آن   بزرگی اگ ارمنستان ترسیم شده بارها میان دو امپرایوری دست به دست گردند و متناوباً

دولت درآیندط در دو سوی مرگ یا گبان مشترک ارمنی در شمال و سریانی در جنوب رواج یافت و آداب 

 ،ای وابسته را نه رویدادهای سیاسی اگ هم جدایشان نرده باود هنه جمعیت ،و رسو، یکسانی شای  گردید

النهارین ناه در دسات امپرایاوری رو، باود یاا       اسرفان سریانی گباان آن بخاش اگ باین    طدادبه هم پیوند می

قطاران ایرانی خود در نصیبین و سلونیه تیسفون را بسایار بهتار اگ همکااران یوناانی خاود      خسروئن گبان هم

جاا برناماه گساترده    نها شرنت جویند تا آدر شوراهای آن توانستندتنها به نما مترجم می یافتند ودرمی

نه ساننان این ناحیه خواه اتباع رو، بودند، خواه  ،هایی اگ امپریوری چندان متغیر بودیوستی نیانوس بخش

وابطی با ایران ساسانی ر ،امپراتوری رو، ط(Daryae, 2013, p. 97) رعایای ایران، ترسی اگ یکدیار نداشتند

باودط اساتادان معماار    ستد عناصری هنری ن و اما بدون تبادل فرهنای و داد ،نه هرچند خصمانه بود ،داشت

رفتناد و  هاا باه قساطنطنیه مای    ایرانی به دعوت امپراتوران بیزانس برای ساختن قصرها و نلیساها و تزیین آن

های بیشاپور، در بنای شاهرها،  نزدیا شوشتر یا یادمان بالعکسط نار نردن رومیان در سد مشهور قیصر در

 تردید روا داشتط ،تواننمی ،ها و نظایر آنها، ناخپل

نردند و هر نادا، بارای رقابات باا یارف      در این دوره رو، و ایران ترریبا شانه به شانه یکدیار حرنت می

العمال مناساب نشاان    برابار آن عکاس  ترین دگرگونی آن را گیر نظر بایرد و در مرابل ناگزیر بود نوچا

ناه محرراان اگ    ،دهدط نزدیکی و شباهت تحوالت درونی هر یا اگ این دو دولت قدرتمند به حدی اسات 

دچاار تردیاد    یور قط  در این باب ااهار نظر نمایند ،ندا، یاا اگ دیااری تاأثیر پذیرفتاه اسات،     نه بهآن

الحاتی در امور مختلف اداری، سیاسای، نظاامی و ماالی    اند چرا نه در همین گمان در هر دو جامعه اصبوده

نه در آن عناصر  ،ها دو دولت وار  گذشته هلنیستی مشترنی بودنددر بسیاری اگ گمینه انجا، گرفته استط
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نظاامی و صانای  را اگ    ۀهای یکدیار در گمینیونانی و شرقی به هم آمیخته بودط دو یرف صناعات و مهارت

لبااس پوشایدن و    ةدادند، و ترلیاد مردماان دو نشاور اگ شایو    با شرایط خود انطباق می گرفتند یاهم وا، می

افتادط در حوگه فکری چاون بیازانس مرناز    یی محدود بود اما اتفاق میادیار گرچه تا انداگههای یاپیرایه

 رای ایاران باود  رو منب  دانش و معرفت با تحصیل و مطالعه فلسفه هلنیستی و یونانی گبان بومیش بود، اگ این

(Pirnia, 2008, p. 84)ط 
 

 : سیاست خارجی ایران در قبال روم(3) جدول

 تحوالت فرویداد معرو نتیجه دوره زمانی

 دعاوی ارضی نبردهای شاپور با رومیان جنگ ،( 336-226) اول ۀمرحل

 مسایل ارمنستان صلح میشیا صلح ،( 500-336) دو، ۀمرحل

دوره نوتااهی   وجنگ  ،( 636-500) سو، ۀمرحل

 صلح

نبردهای خسارو پرویاز باا    

 شاهان رو،

ها و اعاراب ناه   حمالت ترک

 رو،  حمایتشان میکرد

 (انمولف )منب :

 

 ها و اقوام شرقیسیاست خارجی ساسانیان در قبال ترک

صی تاریخی مشخ ةها در دورندا، اگ آناندط هربوده ف در تاری  ایران تاثیر گذاراقوا، شرقی با اسامی مختل

 ها توسط ماورخین و منااب  دسات اول باه خاوبی     تاری  ااهر شده اندط اگرچه تفکیا نژادی آن ۀدر عرص

های آن دقیش تاریخی و توجه به سکههای باشدط لیکن تطبیش مناب  و بررسیانجا، نشده و دارای ابهاماتی می

هاا، نیادارها،   ا، خیاونی ها ثر اساتط نوشاان  ؤکیا اقاوا، بسایار ما   عصر، در روشن شدن ابعاد موضوع و تف

نه تاری  ایران در دوره ساسانی را تحت تاثیر  ،گرد مهاجری هستندها اگ جمله اقوا، صحراهیایله، و ترک

دوره مشخصای اگ تااری  در مرگهاای     هر ندا، اگ این اقوا،، در ط(Moskooye, 1979, p. 68) قرار داده اند

، عاالوه بار   هاآن ۀاندط وجه مشترک همت را فراهم ساختهاوده و یا مزاحمشرقی ایران ااهر شده، اسباب مر

هاای تااگه   شروی به سوی غرب و جستجوی سرگمینگردی و پیهای گندگی ایلی و قبیله ای، بیابانمشابهت

شتند، در ویرانی ای اگ لحاظ تمدن نداد با توجه به اینکه دستاورد عمدهبوده استط آنان در مسیر حرنت خو

ارگش و اهمیات ایان   های محل عبور خود، دارای نرش تخریبی بودندط تنها گمانی متوجه و نابودی سرگمین

هاای  ها ارتباط برقرارنرده، آمیازش نه، مرد، سانن در منطره آسیای مرنزی باآن ،شدندمرانز تمدنی می

 ط(Cristiansen, 1988, p. 154)آوردند می ها بوجودسیاسی و فرهنای بین آن
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هاا  ثیر بوده اسات و درعاین حاال اگ آن   أبزرگ در تحوالت شرق آسیا، دارای ت ا نشورعنوان یه ایران، ب

هر دو یرف اگ جاده ابریشام و مسایر دریاایی     ةمبادالت اقتصادی و استفاد ۀثیر پذیرفته استط مجموعأنیز، ت

آسایای   وبوده اساتط چاین، هناد     ثرؤخلیج فارس و اقیانوس هند، در باالبردن، ارتبایات اقتصادی بسیار مو

ی ایاران دارای اهمیات و ارگش   بارا  اًهای مهم فرهنای و تمدنی آسیای شرقی، قطععنوان نانونه مرنزی ب

اندط همین ارگش و اهمیت، ایرانیان را وا داشت، نه دستاوردهای مهم تمدنی و فرهنای آن مناایش، را  بوده

ن را باا موفریات متوقاف نمایناد و باه      گرداانیان موفش شدند، نه این موج صحرامورد توجه قرار دهندط ساس

ها را تااب  خاود نماینادط اگ آن پاس دوره     عمرحکومت نوشانیان در مرگهای شرقی خود خاتمه داده، و آن

دندط آمنی وابسته و تاب  آن به شمار میساسا ۀرسید، نه اگ لحاظ سیاسی به سلسلشاهان فرا حانمیت نوشان

د حنور اقوا، خیونی در مرگهاای ساساانیان باودط آناان ناه در پای       توان شاهبه دنبال آن، در یا دوره می

 منایش تاگه و جدید تا مرگهای ایران پیشروی نرده بودند، نه تنهاا اگ پاس ساپاهیان نیرومناد شااپور دو، بار      

ها را با خود همراه نمودند، و حتی در جنگ ها را شکست داده، آنت خیونینیامدند، بلکه ساسانیان با موفری

 ط(Shaygan, 2003, p. 174) ها را در صفوف سپاهیان ایرانی قرار دادندومیان آنبا ر

های مدیدی و شااید بایش اگ یاا قارن باه یاول       ها نبوده و مدتنیدارها، به آسانی نبرد با خیون جنگ با

رگهاای  صد سال مبارگه، با پیروگی، نیاداریان را در م انجامیدط ولی باالخره نیروی نظامی ایران، پس اگ یا

های جنوبی را در پیش گرفته، دیار برای عرب راندندط آنان نیز راه سرگمینبه  ایران متوقف ساخته، و نهایتاً

بارای ایاران بسایار     )هیایلاه(  دولت ساسانی مزاحمتی را به وجود نیاوردندط پیدایش حکومت قدرتمند هون

 ،سامت سارگمین ایاران را   ه ین اقوا، بآور بود، اما حکومت ساسانی موج حرنت اگران تما، شد و مصیبت

ه هاا را با  تغییر مسیر دادط صحراگردان متوجه جنوب روسیه و اروپای شرقی شدند و مهاجرت عظایم ژرمان  

وجود آوردند و در اروپا منشاء تحوالت عمیری شدندط شا نیست نه سد عظیم دولت ساسانی باا اقتادار،   

ی این اقوا، بستط تحوالت پس اگ اسال، و نباودن ایان   بیش اگ چهارصد سال درهای آسیای غربی را بر رو

 ,Reza, 2012) گرد را آشکار سااخت های بعدی در برابر اقوا، بیابانسد دفاعی، به خوبی ضعف حکومت

p. 127)ط 

نماود، خاود باا تهااجم قاو، جدیاد       ای مدیدی ایران را آگار واایت مای هحکومت هون )هیایله( نه مدت

چناان  )خسرو انوشیروان(، هماهناگ گردیدناد وآن   های تاگه نفس با شاه ایرانترک، مواجه گردیدط ترک

هاا و ایرانیاان در آمادط دو    هاا باه تصارف تارک    وارد نردند، نه سارگمین آن  )هیایله( هاضربتی را به هون

م و ابریشا  ةبرداری بیشتر اگ جادها را میان خود ترسیم نمودند، ولی خود نیز بر سر بهرهمتصرفات آن ،نشور
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وجود آمدن ه شریا تجاری شدن و مسایل دیار سیاسی و اقتصادی، دچار اختالف شدندط ایرانیان نه اگ ب

هاا بار   هیایله و ضربات آن ۀحکومت قدرتمند ترک، در مرگهای خود راضی نبودند و اگ سوی دیار تجرب

شارنت این قاو، در منااف    ایران را به خایر داشتند، به هیچ روی اگ ترویت اقتصادی آنان حمایت نکرده، م

ها، تبادل سفیر باین آناان و رومیاان، همااهنای سیاسای باا رو، و       ابریشم را رد نردندط اعتراض ترک جاده

هاا، خااک ایاران را آمااج     تصامیم ایاران خللای وارد نکاردط تارک     تهدیدات و حتی حمله نظامی آناان در  

باه آن ساوی    شدت سرنوب نردناد و ه ها را بدنبال آن نیروهای ایرانی، ترکه ، بحمالت خود قرار دادند

ها نیز، هیچ یرفی نبسته بودند، به آنان نیاز حملاه   ها نه اگ اتحاد با رومیجیحون و ماوراءالنهر راندندط ترک

 ط(Cristiansen, 1988, p. 295) نظامی نردند، ولی در آنجا هم نانا، ماندند

ای فراوانی را برای ساسانیان ایجاد نردنادط بخاش   هتوان گفت نه اقوا، صحراگرد مزاحمتدر مجموع می

ن اقوا، عظیمی اگ نیرو و امکانات دفاعی ایران صرف مبارگه و درگیری با اقوا، در مرگهای شرقی گردیدط ای

بین بردن مرانز تمادنی و   ها بسیار ناچیزبود، در اگآن ةنه بهرای نداشته و یا ایننه اگ تمدن و فرهنگ بهره

نه در اروپا و چین و هند به بالیی بزرگ تبدیل گردیدندط ثری داشتندط چنانؤقدیم نرش مو فرهنای دنیای

سال  آتشین، نیروی نمان ۀسای نه در ،گرد شدندبشریت تنها گمانی موفش به فایش آمدن بر این اقوا، بیابان

باا امپراتاوری   هاا  د آنها در ایاران، تنهاا باه علات برخاور     دار این قو، را مرهور خود نردط عد، موفریت آن

سیاسای نظاامی    ۀثر آن در عرصا ؤنه حنور ما  ،نه سروط این سلسله بعدها نشان داد قدرتمند ساسانی بود،

شدن پای ایان اقاوا، و اگ جملاه    اهمیت بوده استط به هر حال سروط این دولت، منجر به باگ با چردر مهم و

نه در فالت ایران به روی این اقوا، شدط چنان شدن درهای آسیای غربی وها، به خاک ایران و گشودهترک

 های دریای مدیترانه و اروپا بودطنژادان آنان تا ننارهترنان وهم سالیان بعد دنیا شاهد پیشروی
 یاست خارجی ساسانیان در قبال چینس

 25-206بای ) هان غرگرددط دربارمی یش اگ میالد باگهای پایانی قرن دو، پروابط ایران و چین به سال ۀسابر

 ,Shaygan) پایش اگ مایالد سافیری باه غارب فرساتاد       119و  139های پیش اگ میالد( دو بار و در یی سال

2003, p. 148)های دور غربی آشنا نرد و موجب بروگ ، دربار چین را با سرگمینگزارشات فرستاده چینی ط

ابریشم گردیدط او در باگگشت اگ  های دیپلماتیا شدید و پیشرفت تجارت اگ یریش جادهیا دوره فعالیت

ناه چاین اگ هماان    در حاالی  ،نامیدند، بذر اناور و یونجه را به چین بردمی« آن سی»را پارت نه چینیان آن

نند و ختن، یار های ایرانی دست گدطنشین شمالی به واردات اسب، چادردوران برای مرابله با تهاجمات اقوا

 106های ایرانی بودند ارتباط نزدیکی باا چاین داشاتندط در حادود ساال      شهر -ترین دولتشغر نه شرقینا

و اشکانیان سفیر مبادله شد و این عمل در پایاان قارن اول مایالدی نیاز تکارار       نبین دربار ها ،پیش اگ میالد
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هاای چینای باا    ط در یی سه قرن و نیمی نه اگ پی آماد، ارتبااط دولات   (Puliblank, 1991, p. 223)گردید 

قرن پنجم میالدی سفیری  ۀگرفتط بنا به مناب  چینی، تا میانهای غربی به شکلی پراننده صورت میینسرگم

بعاد اگ   های غربی وارد دربار چین نشد و اگ جانب چاین نیاز سافیری عااگ، غارب ناردیادط      اگ جانب نشور

ریم، سغد و افغانستان ارود ت ةهای ایرانی حوگشمال چین را متحد نمود بین چین و دولت «وی»ۀ اینکه سلسل

، ارتبااط برقارار   یلاه قارار داشاتند   ن و هیاا شاین خیاو  ننفس چادرنه در آن گمان تحت ننترل نیروهای تاگه

اتحااد   طاقدا، به باگگشایی روابط سیاسای باا چاین نماود    ، های متعددز با اعزا، هیئتگردیدط ایران ساسانی نی

اقدا، باه برقاراری رواباط سیاسای دو یارف       «سوئی» ۀسلموجب گردید تا سل 582مجدد تما، چین در سال 

امپراتور سلسله « یان دی»، "تاری  دودمان سوئی"اگ جلد هشتاد وسو،  "های غربیسرگمین"نمایدطبنا به متن 

را به عنوان سفیر به ایران فرستاد و پادشاه ایران )نه باید خسرو دو، باشاد(  « لی یوه» نا،  سوئی فرماندهی به

سیاسی  ترین روابطط صمیمانه(Shaygan, 2003, p. 171)مراه با هدایا به نزد امپراتور چین فرستاد سفیری ه

ترین محصولی نه باین چاین و   مهم طبود« تانگ»سیس امپراتوری أهای نخست تایران و چین مربوط به سال

شم باشند باه عناوان واساطه    ابری ةننندنه مصرفشد، ابریشم بودط ایرانیان بیشتر اگ آنجهان غرب مبادله می

نای اگ  یشام و اخاذ حراوق گمار    نردنادط و باگرگاناان و پادشااهان اگ رهااذر تجاارت ابار      ایفای نرش می

آوردند؛ احتماالً باگرگانان محلای ناه   نی به دست میهای نالگذشتند، درآمدن میهایی نه اگ ایراناروان

ابریشام   شاان بار تجاارت   باه خطار افتاادن انحصاار    اگ برقراری ارتبااط مساتریم تجااری باین رو، و چاین و      

فاارس  مایالدی باه سااحل خلایج      97را ناه در ساال   « گان ایان »هان شرقی به نا،  هراسیدند، سفیر دربارمی

باره بُعد مسیر و سختی راه دریایی، اگ اداماه سافر باه مرصاد     آمیزی درهای مبالغهرسیده بود را با نرل داستان

 ط(Shaygan, 2003, p. 35) رو، منصرف نمودند

های ساسانی یافته شده در قلمرو چین نشان اگ اهمیت ایران در تجاارت غربای چاین داردط    حجم عظیم سکه

های دواگده پادشاه ساسانی اگ شاپور دو، تا یزدگرد سو، در مسیر جاده ابریشم و خاک سرگمین چاین  سکه

هاای  ناماه »ماا در  جارت چین با غرب باود ا ط اگرچه انواع ابریشم مهمترین محصول در تاست یافت گردیده

جات ننفی، عطر، دارو، شراب برنج و اقال، مشاابه  های دیاری همانند نافور، فرش، منسو، به ناال«یسغد

توان تجارت ایران و چاین را عامال   ط به یور خالصه می(Puliblank, 1991, p. 57) نیز اشاره گردیده است

هاای  های سیاسی و تشاکیل اتحادیاه  نشینو پیروگ در قرن پنجم و وگهای تعرضی یزدگرد دو، اصلی نبرد

نظامی در یی قرن ششم و اوایل قرن هفتم دانستط اگ سوی دیار توجاه ویاژه دولات ساساانی باه تجاارت       

و تبعااات ناشاای اگ سیاساات خااارجی، مااان  اگ توجااه دولاات بااه   خصااوص تجااارت ابریشاامه خااارجی و باا
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شایوع خشکساالی و نااهش    توجهی اگ یا ساو باه شاکل    یج این بیهای نشاورگی گردیدط نتاگیرساخت

عای خاود را نشاان داد و اگ ساوی دیاار موجاب گساترش نارضاایتی در اناریات          های مزروباروری گمین

نای آشاکار گردیاد خاود تبادیل باه       یتاً به شاکل جنابش مازد   نشاورگ جامعه گردیدط این نارضایتی نه نها

 تاری  ایران باستان گردیدطاجتماعی  -مهمترین ناآرامی سیاسی
 ست خارجی ساسانیان در قبال اعرابسیا

گاذاری  های آغااگین پایاه  های خلیج فارس اگ گمان نشورگشایی اردشیر در سالحنور ساسانیان در نرانه

حکومت ساسانی گزارش شده استط اردشیر اگ غلبه بر اردوان در نبرد هرمزدگان و تصرف همدان، جباال،  

 ,Harir)نستان، موصل، آسورستان )سواد(، ابرشهر، مرو، بل  و خوارگ،، رو به جنوب نهااد  آاربایجان، ارم

1996, p. 219)بخت به نبارد برخاسات و وی را   نا، هفتوانه وی در نرانۀ شمالی خلیج فارس با شخصی ب ط

اه جاا پرداخاتط شا   مغلوب نردط اردشیر پس اگ عبور اگ خلیج فارس سوی بحارین رفات و باه محاصارة آن    

محلی بحرین، سنطرق، نه یارای مراومت در برابر اردشیر نداشت، خویش را اگ حصار شهر به پایین افکناد  

جاا اقامات گزیادط باه     اردشیر پس اگ فتح بحرین به مداین رفت و در آن ط(Harir, 1996, p. 73)و جان داد 

، اردشایر خاره )گاور(، هرماز     اگ جمله را، اردشیر، ریو اردشایر  ،گزارش یبری، اردشیر هشت شهر بنا نرد

اردشیر )سوق االهواگ(، به اردشیر )در غرب مداین(، استاباا اردشیر )نرخ میسان(، بوا اردشیر و نهایتاً فساا  

اهمیات اقتصاادی و    ط(Harir, 1996, p. 54)اردشیر نه به تعبیر یباری هماان شاهر خاط در بحارین اسات       

ای بندری را سرلوحۀ فتوحات خویش قرار دهاد و  تجاری خلیج فارس سبب شد نه اردشیر، تصرف شهره

های گیادی اگ این منطره به قلمارو خاویش، شاهرهای جدیادی تأسایس نناد و یاا باه         پس اگ اننما، بخش

 آبادانی و باگساگی شهرهای قدیمی اقدا، ورگدط

هاای  نشاین هاای جناوبی خلایج فاارس باه یکای اگ حاانم       میالدی(، نرانه 270تا  241در گمان شاپور اوّل )

هاا باود و میازان نفاوا و     شاهنشاهی ساسانی تبدیل شدط این ناحیه، به مرنزیت حیره، محل ساکونت لخمای  

اقتدار ساسانیان بر این منطره در یول گمان دچار فراگ و نشیب بودط شاپور در نتیبۀ نرش رساتم اگ عماان باه    

عمان در نتیبۀ نرتیر، متعلش به اواخار  نند، اما نا، های تحت حانمیت ساسانیان یاد میعنوان یکی اگ ایالت

گاه تحت سایطرة ایرانیاان نباوده یاا پاس اگ مادتی       قرن سو، نیست طاین امر بیانار آن است نه یا عمان هیچ

 ط(Shaygan, 2003, p. 118)استرالل یافته است 

فشااار  جزیااره، در اثاارماایالدی( اعااراب بحاارین و هدجداار، در شاارق شاابه 379تااا  309در گمااان شاااپور دو، )

سالی و گرسنای، عرض خلیج فارس را یی نرده و شهرهای ساحلی فاارس، خوگساتان و ساواد و    خشا

گارد هام آورد، اعاراب را اگ     ،ریو اردشیر را غارت نردندط شاپور در مرابله با ایشان ساپاهی در شاهر گاور   
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نماودط یای ایان    نشین ساحلی را با خاک یکساان  ای خلیج فارس پس راند و شهرهای عربشهرهای نرانه

ها گذرانده شده نبرد، تمامی قبایل عرب منهز، شدند و اسرای عرب با ریسمانی نه اگ شانۀ سوراخ شدة آن

 .Mashkoor, 2009, p)به بند نشیده شدندط به همین دلیل، اعراب شاپور را اواالنتااف لراب دادناد     ،بود

هاای ایرانای در بحارین    نشیندی مستعمرهمیال 326پس اگ اسارت شورشیان عرب، شاپور دو، در سال  ط(56

چناین  هام  گبانی ایرانی بر آنجاا گماشاته شادط   بنا نهادط بدین ترتیب، بحرین مجدداً ضمیمۀ ساسانی شد و مر

گاردان در  النهرین استحکاماتی ایجاد نرد تا این سرگمین را اگ هجاو، بیاباان  شاپور دو، در حاشیۀ غربی بین

های تاگیان، خلیج فارس در قرن چهار، میالدی به روناش و شاکوفایی   انداگیرغم همۀ دستعلی امان داردط

 قابل اهمیتی دست یافتط

برخاساتط   ،رومای  ای با ساپاه به مبارگة سرسختانه با آغاگ قرن ششم میالدی، ناوگان ایرانی در بنادر سینهالی

باار دیاار   شارق عربساتان یاا    هاا بار  میالدی(، سیطرة ساسانیان و لخمی  579تا  531در گمان خسرو اوّل )

نفر اگ محکومین باه جنایات را    800میالدی خسرو انوشیروان نیرویی متشکل اگ  570برقرار گردیدط در سال 

و  نتیجۀ این لشکرنشی، یمن تسخیر شدتحت امر فرماندهی نهنسال به نا، وهریز به یمن گسیل داشتط در 

در رساتاق، توساط حاانم ایرانای ناه پاس اگ جناگ         ایبراساس یا روایت عمانی، به این مناسبت، قلعاه 

هایی نیاز در بحارین و   ها و اردوگاهپس اگ آن، قلعه ط(Daryae, 2013, p. 54) گماشته شده بود، ساخته شد

ننند نه در این گماان میاان ساساانیان و    ای اشاره میعمان ساخته شدط مناب  متأخر تاریخی همان به عهدنامه

، نه تحت سیطرة اعراب بودند، و نواحی تحات سالطه حاانم ایرانای، نهادهاای      امرای محلی عرب جُلندی

 630نامه تا گمان گسترش دین اساال، در ایان منطراه در دهاۀ     نظامی و شهری و مالنین بسته شدط این توافش

هاای اساترراری ساسااانی در   شامار چشامایر محویاه    ط(Daryae, 2013, p. 129)مایالدی اعتباار داشات    

یاابیم  دهندة سنت غالب شهرساگی در آن دوره استط با مطالعه در متون درمای یج فارس نشانهای خلنرانه

نه بسیاری اگ شهرهای ساسانی به دست پادشاهان و به منظور تحرش اهاداف نظاامی و امنیتای و دفااعی بناا      

د و برخی دیاار  اناندط برخی اگ این شهرها به نیت تأمین پادگانی برای دولت مرنزی سر برآوردهنهاده شده

بر این اساس، به نظر تأسیس شاهرها ناوعی اقتادار بارای      ط(Mehrin, 1972, p. 62)ها برای تأمین امنیت راه

نماایی شااهان ساساانی باه     آورده استط گویی شهرساگی سنتی مرسو، در گفتماان قادرت  بانی به همراه می

معناا  تواناد بای  رو امپراتوری ساسانی نمای آمده استط نزدیا بودن شهرهای نوبنیاد به مرگهای قلمشمار می

باشد و هدف عمده اگ تأسیس این شهرها، تأمین امنیت و دفاع در مرابل نیروهاای متخاصام خاارجی باوده     

 اندطهای خلیج فارس هم اگ این قاعده مستانی نبودهاستط شهرهای احدا  شده در نرانه
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 : سیاست خارجی ساسانیان در قبال کشورها(4)جدول

 تکنیک هدف الگو ت خارجی در قبالسیاس

 جنگ صلح شهرصدور ایران شهریایران رو،

 تجارت همکاری تجارت چین

 سرنوب جنگ ننترل جدایی هاشرقی

 دولت حائل ننترل جدایی اعراب

 (انمولف )منب :

 
 نتیجه گیریبحث و 

یل شادن باه متغیار مساترل را     چرا نه تنها نشورهای قدرتمند توان تبد ،الملل دانشی جدید استروابط بین

دهی روابط خاارجی  در بحث سامان ،شودنند و این مورد باعث میدارندط متغیر مسترل بودن علم ایجاد می

سیاسات خاارجی دارای تعااریف متعاددی     و ایجاد سیاست خارجی متون علمی قابل تعمایم شاکل گیاردط    

ولت درقبال محیط خارجی و شارایط  است، نی جی هالستی در تعریف سیاست خارجی به اقدامات یا د

داناد، باه   ها مای در برگیرنده مراصد و ارگش پرداگد و سیاست خارجی راثر بر اقدامات مزبور میؤخلی مدا

ناه محایط    ،دهناد این عمل را بدان خایرانجا، می ،گیرندیرف یا جامعه تصمیم می سانی نه اگنظر اون

خاص  ۀیا مجموع ننند و یا قواعد وساختارها را نه به داخلی و خارجی را دگرگون ساگند یا آن راحفظ

ممکان اسات    ،شودای نه توسط دولتی اجرا میسیاست خارجی ویژه طتنظیم نمایند ،شودروابط مربوط می

هاای  س العمل ابتکارات و اقدامات دولتحاصل ابتکار و عمل خود آن دولت باشد یا ممکن است نه عک

های الاو ، نه تمامی ویژگیی سیاست خارجی ساسانیان را بررسی نردیمدر این پژوهش الاو دیار باشدط

، قابل پیش بینی بودن و اثرگذاری در سیاست خارجی ساسانیان وجود اندیشه، تکرار ،اگ جمله: نظم رفتاری

بلکه دارای الاوی  ،دارد و برهمین اساس سیاست خارجی ساسانیان فرط تاری  تحوالت و رویدادها نیست

ناه ایان الااو در     ،باشدسیاست خارجی عرایدخاص میاص می باشدط امپرایوری ساسانیان دارای عراید خ

ناه   ،شهری داشتندنند و ساسانیان سعی در حفظ و نشر اندیشه ایرانشهری نمود پیدا میب اندیشه ایرانقال

 هساتند،نامالً  تهااجمی  مارنسیسام اساتالین ناه دارای روحیاۀ     این اندیشه برخالف نظاا، لیبارال آمریکاا و   

 تدافعی و خواستار حفظ وض  موجود استط
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 : الگوی سیاست خارجی ساسانیان(5) جدول

الگو و نقش سیاست 

 خارجی ساسانیان

 ابزارها و اقدامات مبانی اهداف سیاست خارجی

 وحدت ملی و تمامیت ارضی )حیاتی(: نوتاه مدت شهریاندیشه ایران

 قبایل وحشینطره ای(: جلوگیری اگ )م مدتمیان

 شهربلندمدت: مرابله با مسیحیت و رو، و صدور ایران

 تمرنز گرا

 االهیاتی

 مزدایی 

 جنگ

 صلح

 دولت دست نشانده

 

باشادط گرچاه اهاداف روشان و     اهداف سیاست خارجی حاصل تحلیل مراصد و وسایل نیل به اهاداف مای  

رها دارای اهاداف گیار مای   نشاو  ۀهما واقعی سیاست خارجی، اگ نشوری به نشور دیار متفااوت اسات،   

  باشند:

آیناد و  های حیاتی اگ جمله این اهداف باه شامار مای   های نوتاه مدت و حیاتی: مناف  و ارگشهدف -1

با حفظ موجودیت یا واحد سیاسی بیشترین ارتباط را دارندط گیرا آشکار است نه واحادهای   غالباً

دسات یابنادط تعیاین دقیاش ارگش یاا       هاا توانند به دیار هدفسیاسی بدون حفظ موجودیت خود نمی

عناوان مااال   گذاران آن نشور داردط باه مناف  حیاتی در نشوری خاص، بستای به ایستارهای سیاست

فظ و پارچای سرگمین، رفاه اقتصادی و حتوان به موارد گیر اشاره نرد: استرالل، امنیت ملی، یامی

 اهداف بیشتر استط ۀشان اگ بریای فوری هستند و تعدادهگندگیط این هدف ةترویت شیو

انادط  مادت دارای اولویات  بر هساتند و بعاد اگ اهاداف نوتااه    ها گمانمدت: این هدفهای میانهدف -2

قتصادی در های افرصت ۀها در خارج، تنعیف مخالف و توسعای، ترویج ارگشمنطره ۀهمانند: سلط

 خارجط

پنادارهای مرباوط باه سااگمان سیاسای یاا       یاهاا و  ؤهاا و ر های بلندمدت: ناه عبارتناد اگ یار    هدف -3

های خاص المللی، قواعد حانم بر روابط درون نظا، مزبور و نرش دولتایدئولوژیا غایی نظا، بین

مدت، تنها به تفاوت در عامل گمان ناه ااتای آن  مدت و بلندهای میاندر این نظا،ط تفاوت بین هدف

ها به می اگ حیث دامنه وجود داردط دولتتفاوت مهها چنین میان آنمشود؛ بلکه ههاست، مربوط نمی

ایی خااص دارناد؛ اماا در    ها هایی خاص اگ دولتمدت، درخواستهای میانهناا، پافشاری بر هدف

بارهمین اسااس اهاداف    جهاانی اساتط    ها معموالًهای دولتهای بلندمدت، درخواستتعریب هدف

 اهداف حیاتی و نوتاه مدت: -1ن صورت:بدی سیاست خارجی ساسانیان به سه بخش ترسیم می شد،

حماالت قبایال    مادت: جلاوگیری اگ شاورش و   اهداف میان -2تمامیت ارضی و حفظ وض  موجود 

 شهرطاهداف بلندمدت: صدور ایران -3وحشی 
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نردناد و در قباال هریاا اگ    یساسانیان برای رسیدن به این اهداف اگ اقدامات و الاوی خاصی اساتفاده ما  

رجی ساساانیان باه دو بخاش    گزیدند، درقبال رو، سیاسات خاا  رها سیاست خاصی را برمیها و نشوقدرت

هاا و نبردهاای آناان بار مای     به جنگ شانل حکومت ساسانیان بخش اعظم روابطنه در اوای ،شدترسیم می

شود، صلح شاهان ساساانی و رو، را  هی میگردد و در بخش دو، نه به دوران پایانی حکومت ساسانیان منت

علام و هنار و    :های دیاری اگجملاه ها و صلح در بخشه البته به یور نلی عالوه بر جنگن ،گیردبرمی رد

روابط تجاری و دیار الاوبرداری نردندط سیاست خارجی ساسانیان در قبال چین بیشتر به فرهنگ نیز اگ هم

نردنادط در قباال   ر مبادله میای مختلفی را بایکدیاشد و تجار و باگرگانانی نه ناالهباگرگانی معطوف می

نشانده و تحت امر دست ی نهیهاامات مختلف به ویژه اگ یریش دولتها و قبایل شرقی و اعراب با اقدترک

پژوهش به این جما   نال، آخر این نه ما در این  شان داشتندطسعی در ننترل و حفظ حکا، ساسانی بودند،

چاین و   ،هاا تارک  ، اعراب،رو، ال دیار نشورها اگجملهدر قبسیاست خارجی ساسانیان  بندی رسیدیم نه

، الااوی  تحلیل سیستمی هالستی ۀراساس نظریالاوی سیاست خارجی ساسانیان ب هند دارای الاو می باشدط

اندیشاه   شاهری بساط و توساعه دادنادط    باشد نه ساسانیان این الاو را در قالب اندیشه ایرانعراید خاص می

شاد ناه حکومات سیاسای یکپارچاه و      قلمرو جغرافیایی واحدی ایالق می نی بهساسا ةشهری در دورایران

واحدی داشت و در آن دین گرتشتی رایاج باود و پیوساتای باین مارد، و دیان و نشاور وجاود داشات و          

تادافعی و   ناامالً  برخالف نظا، لیبارال آمریکاا و مارنسیسام اساتالین ناه دارای روحیاه تهااجمی هساتند،        

تحلیل سیستمی هالستی  ۀاهداف سیاست خارجی ساسانیان براساس نظری جود استطخواستار حفظ وض  مو

تمامیت ارضی و حفظ وضا    :مدتاهداف حیاتی و نوتاه -الف بدین صورت: د،شبه سه بخش ترسیم می

اهداف بلندمدت: صادور   -جحمالت قبایل وحشی  مدت: جلوگیری اگ شورش واهداف میان -بموجود 

ها و اگ اقدامات، تکنیا مدت، بلندمدت خودانن برای رسیدن به اهداف نوتاه مدت، میساسانیا شهرطایران

گزیدندط ها و نشورها سیاست خاصی را برمینردند و در قبال هریا اگ قدرتابزارهای خاص استفاده می

ظام  در اوایل حکومت ساسانیان بخش اع ،شدیم میقبال رو، سیاست خارجی ساسانیان به دو بخش ترس در

پایاانی حکومات ساساانیان     گردد و در بخش دو، نه به دورانها و نبردهای آنان بر میبه جنگ شانروابط

ها و صالح  ه البته به یور نلی عالوه بر جنگن ،گیردشود، صلح شاهان ساسانی و رو، را دربرمیمنتهی می

اری نردنادط سیاسات خاارجی    دیار الااوبرد های دیاری اگجمله: علم و هنر و فرهنگ نیز اگ همدر بخش

ای شد و تجار و باگرگانانی نه ناالها روابط تجاری و باگرگانی معطوف میساسانیان در قبال چین بیشتر به 
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 ها و قبایل شرقی و اعراب با اقدامات مختلف باه ویاژه  نردندط در قبال ترکمختلفی را بایکدیار مبادله می

 سعی در ننترل و حفظ شان داشتندط کا، ساسانی،هایی دست نشانده و تحت امر حاگ یریش دولت
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