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 ایران وجهان باستان   :1تاریخ

- 

 

 10درس

 ساسانیان و اشکانیان

  ایرانبر خشونت، و قساوت با اسکندر تسلط: هخامنشیان سقوط از پس ایران اوضاع

به عنوان یک بیگانه و  او یونانی و مقدونی وسربازان رحمی ب کشورگشای این به نسبت ایران مردمنگاه 

. در نتیجه )علت شکل گیری مقاومت مردم ایران در برابر اسکندر(  سرزمینشان بر بیگانگان سلطۀ ازناخرسندی 
 . او لشکریان و اسکندر برابر در کشور مختلف مناطق در شورش و نافرمانی شکل به هاییتمقاومشکل گیری 

 شها شور و ها . پراکندگی نافرمانی1علت عدم موفقیت مقاومتهای مردم در برابر اسکندر و لشکریان وی: 

 .میان آنها هماهنگی و ارتباط.نبود 2
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 یهای خونریز و جنگ با که او، پهناور قلمرو در نتیجه تجزیهو بابل   در .م.ق 323 در مقدونی اسکندرمرگ 

 دست به برای سردارانش میان داخلی ایجاد جنگ های  .جانشینانش توسط بود، آمده دست به پی در پی

  وی، ازمرگ پس بالفاصلهقدرت  گرفتن

 سلوکیان

 سرداران از یکی(: قدرتیابی اوضاع ایران پس از مرگ اسکندر)چگونگی تشکیل دولت سلوکی در ایران

 از پس سال چند ایران فالت و صغیر،سوریه آسیای از هایی بخش النهرین، بین بر سِلوکوس نام به سکندرا

  سلوکیان پادشاهی سلسلۀ تأسیسواسکندر مرگ

ابتدا انتخاب  .فاتح یعنی یکاتور،نمعرفی خود به نام اقدامات سلوکوس پس از تأسیس سلسله در ایران: 

 چند اما؛ س لوکیه او نام به و معرفی آن سلوکوسپایتخت توسط  عنوان به دجله رود غربی ساحل شهری در

  سوریه شمال در انطاکیه شهر به خود پایتختانتقال  بعد، سال
. 1. خود قلمرو درنان وی جانشی و سِلوکوسزیادی توسط  ایجاد شهرهایعلت ایجاد شهرها توسط سلوکیان: 

 دیگر و ایران در یونانی فرهنگ با هدف گسترششهرها، این به یونانیان کوچاندن و جدید شهرهای ایجاد

  آسیا، در اسکندر متصرفات

وظیفه  و یونانی معماری براساس شهرها این .ساخت1نقش شهرهای ساخته شده توسط سلوکیان در ایران: 

فراهم  دیگر، سوی از. 2  .رو کوچ طوایف هجوم و احتمالی شهای شور وقوع در جلوگیری از آنها ساکنان

    توسط این شهرها نزدیک و دور هاینسرزمی با تجاری ایتهفعّالی گسترش زمینۀ نمودن

رقابت و علت توجه بیشتر سلوکیان به مناطق غربی کشور خود)زمینه ساز قدرتیابی اشکانیان در شرق ایران(: 

 شاهان توجه عمدۀ رو،ن ای از .مصر در اسکندر جانشینان با خود، حکومت تشکیل اوایل از سِلوکیاندرگیری 

درنتیجه بی توجهی آنان به   .خویش شرقی متصرفات بر عدم نظارتو خودشان قلمرو غربی مناطق به سلوکی

 از استقاللتالش در جهت کسب   و ایران فالت شرقی شمال نواحی در نهایی خاندا یا افراد شرق قدرتیابی

 از پس ایران بر بیگانه سلوکیانِ  سلطۀ و پایان دادن به اشکانیان نها خاندا این از یکی .  سلوکیان حکومت

  مقاومت، و مبارزه طوالنی سالهای

 تنهااز س لوکیان  گوناگون اقوامفرمانبرداری بر ایران:  سلوکیان نظامی و سیاسی حاکمیت های پایهعلل سستی 

عدم موفقیت در  و خود قلمرو در ایرانی اقوام با یگانگی و همزیستی حس عدم ایجاد و و اجبار زور به

  ایران در یونانی فرهنگگسترش و نفوذ 

 اشکانیان
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  ایران شرق در اپَرَنی یا پرَنی قبیلۀ از ارَشَک، :سلسله این گذار بنیان  :اشکانیان سلسلۀ تأسیس

 امروزی قوچان حوالی در ایه ناحی در سلوکی فرمانروای برتسلط ارشک چگونگی تشکیل دولت اشکانی: 

 از پس و غرب سمت به ؛ سپس پیشروی تدریجی آنانسلوکیان دست از گرگان و پارتخارج نمودن  و

 .ایران از سلوکیان شکست و اخراج کامل گریز و جنگ سال صد قریب

 نام به وی، جانشینان توسط ارَشَک عنوان؛ اضافه نمودن ارَشَک احترام بهعلت نامگذاری حکومت اشکانیان:  

 اَشکانیان بعدا و اَرشَکانیان به نام  سلسله ایننامیدن  ترتیب بدین و خود

 دارای مهارت ایران شرق قبایل جنگاوران از اشکانیان استفادهعلل اصلی موفقیت اشکانیان در تشکیل حکومت: 

   .از آنها ای ه ورزید سپاهو تشکیل کمان، با تیراندازی و سوارکاری در

 سلسله این هایت پایتخ .خود پایتخت بار چندین تغییر: حکومت سال 470 حدود طول در اشکانیانپایتخت 

 حوالی در نزد یونایان پولسُ هکاتمُ معروف به  صددروازه شهر امروزی، ترکمنستان در نسا شهر :ترتیب به

 .امروزی بغداد نزدیکی در تیسفون شهر و کنونی دامغان

   :قدرت تثبیت و گسترش

سلوکیان توسط اولین  از اطاعت اظهار: (اشکانی فرمانروایان نخستینحکومت )چگونگی تثبیت قدرت اشکانی

 بر تسلط با یکم مهرداد افزایش قدرت و قلمرواشکانی توسطاما  خود، قلمرو حفظحکام اشکانی با هدف 

 در محلیّ حکومت یک از اشکانیاندر نتیجه تبدیل  ،شا فرمانروایی دوران در ایران سرتاسر در وسیعی مناطق

   .قدرتمند پادشاهی یکبه   ایران فالت شرق

 با و الیق پادشاهان جمله از دوم مهرداد: )مهمترین اقدامات مهرداد دوم(اشکانی در دوره مهرداد دومحکومت 

 قدرت های پایهدرنتیجه استحکام  و دوم مهرداد در پی فتوحات  اشکانیان قلمرو وسعتنهایت  .اشکانی تدبیر

 توسعه ی تها سفار این پی در و ایران به چین سوی از سفیرانی آمدندوم، مهرداد روزگار در .آنان سلطنت و

 همین دوران در فرات رود تا اشکانیان . حتی پیش روی ابریشم جادۀ تکمیل با کشور دو میان تجاری روابط

 روم امپراتوری با در نتیجه همسایگی اشکانیان پادشاه

   :روم و اشکانیان

 . روم امپراتوری با مکرّر هایگجن و اختالفات :اشکانی حکومت خارجی سیاست در مهم مسائل از یکی

 سمت به قلمروامپراتوری روم شرقی گسترش زمان، آن در علل شروع درگیری ایران و روم در زمان اشکانیان:

 .  به سوی بزرگی سپاهفرستادن  گاه به گاه وخود؛ امپراتوری شرق

 از قوا تمام بادر ایستادگی و دفاع  اشکانیان مصمم بودنواکنش اشکانیان در مقابل حمالت امپراتوری روم:

  کشور در تسلط بر بیگانگان به اجازه عدم و ایران غربی مرزهای
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 سردار کراسوس، .هجوم دوم اُرُد پادشاهی زمان در روم و اشکانیان هایگجن رینمتمه از یکینبرد حران: 

 نام به درجایی ایران سپاه آنان ازشکست سخت اما ، النهرین بین منطقۀ به مجهز و بزرگ سپاهی با روم مشهور

 سور نا ایرانی، شجاع و اکی بب سردار حَرّان، درجنگ ایران سپاه فرمانده  .روم مغرور سردار کشته شدنو حرّان،

  جنگی گوناگون فنون اجرای باپیروزی وی 

 و برارمنستان تسلط سر   بر بارها رومیان و اشکانیانجنگ  :حرّان جنگ از پسعلل ادامه جنگ ایران و روم 

 با بعدی نبردهای در جبران شکستاما ، هاگجن این از برخی در اشکانی سپاهناکامی   .سوریه، مرزهای

  دشمن عقب راندن و دالوری و پایمردی

   :اشکانیان سقوط

 نیمه هایتازحکوم ایه مجموع :اشکانیان حکومتی نظام.  طوایفی ملوکحکومت نوع حکومت اشکانیان: 

 اشکانی، مرکزی حکومت نظامیتوسط حکام محلی به نیروی و دادن مالیاتو  مستقل

 بر اشکانی حکومتضعف و سستی علل ضعف اشکانیان(: ) پیامد جنگهای متعدد اشکانیان در شرق و غرب: 

در نتیجه  شرقی، مرزهای در نظامی های درگیری نیز و غربی مرزهای در روم امپراتوری با پیاپی های جنگ اثر

 .محلی حاکمان برخینافرمانی 

  چهارم ارَدوان :اشکانیان پادشاه آخرین

 مهاجم نیروهای شکست)چگونگی سقوط دولت اشکانی(:  مهمترین حوادث دوره حکومت اردوان چهارم: 

 و داخلی مشکالت برابر درعدم موفقیت وی  اما ، غرامت پرداخت در آناناجبار و در ابتدای حکومتش رومی

 ارَدوان شکستو مرگسرانجام، . علیه اشکانیان فارس در ساسانی خاندانسرکوبی شورش  توانایی وی در عدم

 .اشکانیان سلسلۀ از هم پاشیدگیو ساسانی بابکانِ  اردشیر با جنگ در

   :اشکانیان میراث

  جنگاوری روحیۀ و رشادت با اشکانی تحکومنجات ایران از چنگال بیگانگان توسط 

 و گوناگون دینی های فرقه و اقوام حفظ استقالل بخشی به ایران پس از اسکندر توسط اشکانیان:چگونگی 

 و فرهنگی مداراجویی و نگیری باآسا اشکانی سلسلۀدر سراسر کشور توسط  پراکنده تبارانی یونان حتی

 . ایران دوباره حیثیت و استقالل اسکندر، از پس دوران در هاییتسیاس چنین ا عمالدر نتیجه  دینی

  نگرایی، ایرا ترویج و ایرانی فرهنگ مختلف اجزای تدریجی پیوند :اشکانیانچگونگی احیای ایران توسط 

 ساسانیان

   :حکومت گیریل شک
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  سلسله آن دودمان سر بابکان، اردشیر نیای ساسان، از ساسانیان، برگرفتن نام

 شاهان از یکی دختر با ازدواج وی  .پارس منطقۀ در واقع استخر، شهر در آناهیتا زرتشتیِ نیایشگاه موبد :ساسان

   .ساسان خانوادۀ قدرت و نفوذدر نتیجه افزایش  و پارس محلی

 آخرین چهارم، ارَدوان. نگرانی  پارس در اردشیر، پدر بابک،اعالم استقالل توسط چگونگی قدرتیابی ساسانیان :

 و بابکان اردشیر ازشکست  نهایت در اما ،با او مقابله در نتیجه ساسانیان طلبی ل استقال از اشکانی شهریار

 انتخاب این شهر به پایتختیو تیسفون در اردشیرتاجگذاری   .اشکانیان جای به ساسانیان سلسلۀقدرتیابی 

  اشکانیان ماننده

   :قدرت تثبیت

حکام محلی از  .مشکالت داخلی و عدم اطاعت برخی1مهمترین مشکالت اردشیر در ابتدای حکومت:

 .مشکالت خارجی2دولت مرکزی

به جای  قدرتمند و متمرکز حکومتی ساسانیان در ایجادتصمیم مهمترین اقدامات اردشیر در آغاز حکومت: 

 .ایران سرتاسر در حکومت مرکزی قوانین و دستورات برای اطاعت از  اشکانی، طوایفی ملوک حکومت

 خود. با گوناگون دلیلهای ارائۀ و نامه نگاری با دیگر همراه نمودن برخیجنگ و  با مخالفان از سرکوب بسیاری

بدنبال تصمیم اردشیر در ایجاد حکومت متمرکز بجای : علت مشکالت داخلی ساسانیان در زمان اردشیر

 با. مخالفت داخلی متعدد مشکالت با کار آغاز در بابکان اردشیر مواجه شدن،حکومت ملوک طوایفی اشکانیان 

 . بعلت عدم تمایل آنها به از دست دادن استقالل خود محلی حاکمان از بسیاریجدید توسط  حکومت

  مرزهایش از خارجمختلف در  ومشکالت مسائل مواجه بودن حکومت ساسانی با :اردشیر مشکالت خارجی

 سوی از. 2ایرانی، هاینسرزمی بهآنها  پی در پی و حمالت شرقی روم امپراتوری مشکالت، این از یکی  .1

 در شرق و جنوب  ایران، مرزهای به گرد بیابان قبایل مکرّر شهای یور دیگر،

 و داخل در بزرگی نظامی و سیاسی موفقیتهای به  ساسانیان دستیابی حکومتچگونگی تثبیت قدرت ساسانیان: 

 .آن تثبیت و گسترش و در نتیجه دوم شاپور و یکم شاپور مانند پادشاهانی مهم اقدامات باخارج کشور 

 مزدک رهبری به یکم قُباد پادشاهی زمان درمهمترین جنبش اجتماعی و اقتصادی ساسانی: 

)اعتقادات مزدک( مهمترین جنبش اجتماعی و اقتصادی ساسانی همزمان پادشاهی قبادیکم. قیام مزدک: 

 در مردم به برخورداری وی اعتقاد ؛اجتماعی و اقتصادی ازمنافع مندی بهره در مردم برابری طرفدار مزدک

 . تهیدستان میان باال، طبقات دارایی و زمینتقسیم  و یکسان امکانات از زندگی

کشیده  و توسط آنها بزرگان از بسیاری اموال غارتاما ،برای پیروانش باال طبقات با ستیزبر عدم  مزدکتأکید 
 .افراط و خشونت به کارشدن 
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از مزدک با هدف) هدف مزدک از حمایت از  خود زمامداری آغاز در قبادحمایت واکنش قباد در برابر مزدک: 

 کشوری، امور از آنان دستکوتاه نمودن  و موبدان و اشراف،نجبا قدرت کاهشمزدک(:

بدنبال حمایت قباد از مزدک؛برکناری قباد و زندانی نمودنش  واکنش اشراف در مقابل حمایت قباد از مزدک:

 نجبا و اشراف توسط

 همراهی وی با مخالفان مزدک با هدف و قدرت به قباد بازگشت دوبارهبرداشتن حمایت قباد از مزدک:علت 

 خود موقعیت حفظ
 او، جانشین پسرو خسرو، هدایت با قباد، دوران پایان دربدنبال همراهی قباد با مخالفان مزدک، عاقبت مزدک: 

 .هوادارانش از تعدادی همراه قتل وی آن، پایان درو  ساختگی ای ه مناظر به مزدکدعوت 

 ساسانی مشهور پادشاهان از یکی انوشیروان خسروجانشین قباد: 

 با هدف پادشاه اینتوسط  اقتصادی و نظامی اداری، زمینۀ دراجرای اصالحات مهمترین اقدامات انوشیروان: 

 مشکالت و مسائل برای رفع انوشیروان خسرو اصالحاتاما عدم موفقیت کشور، اوضاع به بخشیدن سامان

   .ساسانی حکومت داخلی

 در سیاسی نزاع و اختالف باالگرفتنچهارم، هُرمز: انوشیروان جانشیناوضاع ساسانیان در زمان هرمز چهارم: 

 پادشاه علیه بزرگان باپشتیبانی چوبین، بهرام نام به مشهور سرداران از یکی شورشوی ساسانیان دربار

 نشستن بر تخت پادشاهی.  و قدرت از برکناری وی و

شورش بهرام چوبین و برکناری هرمز از قدرت و تکیه مهمترین شورش نظامی دوران حکومت هرمز چهارم: 
 زدن بهرام بر تخت سلطنت

پس از  )شرقی روم امپراتوری( بیزانس به ؛ فرار خسرو پرویزهرمز پسر پرویز، خسروجانشین هرمز چهارم: 

 .روم، امپراتوری حمایت باقدرتیابی وی  وشورش بهرام چوبین 

   :روم و ساسانیان

 ساسانیان دوران در ایران و روم یعنی روزگار، آن جهان بزرگ قدرت دو میان دشمنی و اختالف رقابت،ادامه 

اما  ارمنستان، منطقۀ ویژه به سرحدّی هاینسرزمی برخی بر تسلط برسرِ  کشور دو علل اختالف ایران و روم:

  آنهاتالش   .چین و هند تجاری مسیرهای بر تسلط : ایران به پی در پی کشیرلشک در رومیان اصلی هدف

  کشورها، این با مستقیم طور بهدر داشتن رابطه تجاری 

 تالش واکنش شاهان اشکانی و ساسانی در برابر امپراتوری روم در داشتن روابط تجاری مستقیم با چین و هند:

 تجاری مسیرهای این منافع و اهمیت از آگاهی با رومیان موفقیت برای ممانعت ازساسانی و اشکانی شاهان
 .ایران برای

https://konkur.info



-–  

7 
 

 ترجیح دوطرف بر مذاکره اوقات بعضی البته  .رومیان با ساسانیاندرگیری و جنگ روابط ساسانیان با روم: 

 .آنها روابط بر و ایجادآرامش صلح، پیمان امضای به جای ستیزودر نتیجه سازش و

اسارت  و آنها، از یکی در روم امپراتور گُردیانوسکشته شدن  : یکم شاپور زمان در هاگجن این از مورد دو

   .  دیگری در روم والریانوس،امپراتور

 نبردهایایجاد پرویز خسرو زمان درقدرتیابی وی با کمک روم ، اما پس از آن رابطه خسروپرویز با روم: 

   .سخت ساسانیان شکستپایان، در اما ،آغاز در ساسانیان و پیروزی کشور دو میان بزرگی

   :گردان بیابان با مقابله

 . سرحدی مناطق در ایران یهای آباد و شهرها به گرد بیابان اقوام مکرر هجوم: ساسانیان مشکالت اصلی از یکی

 غارت و تخریب و خراسان منطقۀ در ایران شرقی ل شما مرزهای به :مرکزی آسیای صحراگرد قبایلهجوم 
    .مردم

 و در مقابل آنان لشکرکشی به اقدام :شمالشرق ایران قبایل ویرانگر تهاجم با مقابله در ساسانی شاهانواکنش 
  .برای این لشکرکشی زیاد هایه هزینتقبل 

 دریای و فارس خلیج جنوبی درحاشیۀ ایران یهای آباد و شهرها به : عرب گرد بیابان قبایلحمالت دائمی 

توسط   متجاوز واکنش شاپور دوم ساسانی در مقابل حمالت اعراب بیابانگرد: گوشمالی اعراب عمان

  نظامی، عملیات یک جریان در ساسانی دوم شاپور

 به نشاندهت دس حکومتیتأسیس هدف شاهان ساسانی )انوشیروان( از تأسیس حکومت لخمیان در حیره: 

 برای ساسانی حکومتتوسط حیره  شهر مرکزیت به ایران جنوبغربی در )لخَمیان( میلخ اعرابِ  ریاست

  اعراب، غارتگری از جلوگیری

 بی دفاع ماندن  به علتتوسط ساسانیان  بزرگی اشتباه لخَمیان حکومت برانداختن در پرویز خسرو اقدام

 .مورّخان از در نظر برخی اعراب هجوم برابر در ایران جنوبغربی مرزهای

   :ساسانیان فروپاشی و انحطاط

 .  کشور بزرگان و پادشاه میان دشمنی و اختالف بروز :ساسانی حکومت اساسی مشکالت و مسائل از یکی

 این در مواقع شدت یافتن  پادشاه قتل حتی و برکنارینتیجه بروز اختالفات میان پادشاهان و بزرگان کشور: 

 . نمونه آن برکناری قباد از قدرت و زندانی نمودن وی توسط اشزاف و موبدان بدنبال همراهی  اختالفات

برکناری  ؛ شاه و بزرگان نزاع و اختالفات حل برای انوشیروان خسرو اقداماتبی نتیجه ماندن ؛ مزدک قُبادبا

 .قتل وی وسلطنت  تخت از بزرگان و چوبین بهرام همدستی با انوشیروان جانشین و پسر چهارم، هرمز
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 دیرین روم،رقیب امپراتوری از ،هرمز چهارم جانشین و پسر پرویز، خسروکمک گرفتن حکومت خسروپرویز: 

 برخسرو بزرگان خود،اما شورش مخالف اشراف و سرداران سرکوب و تخت و تاج به رسیدن برای ساسانیان

  شیرویه پسرش دستیاری به از بین بردن ویو پرویز

 .ساسانی دربار درون در کشمکش و رقابت افزایش شدید: پرویز خسرو قتل از پس

 خسرو، جانشین توسط شیرویه ساسانی خاندان افرادِ بیشترکشتن اوضاع حکومت ساسانی پس از خسروپرویز: 

 در ساسانی حکومت سیاسی وضعیتبی ثباتی هرچه بیشتر   .،شدن ایشان تخت و تاج وارث بعلت نگرانی از

 خسرو دختران از آنان، تنِ دوو  ؛سال چهار درفاصلۀ شاهی تخت بر تن چنانکه برتخت نشستن ده زمان آن

   .پرویز

نفر 10بی ثباتی سیاسی حکومت ساسانی پس از خسروپرویز و روی کارآمدن چگونگی سقوط ساسانیان: 

 اعرابحمله او، فرمانروایی اوایل در کشور، بزرگان توسط پادشاهی به سوم سال. انتخاب یزدگرد4در 

  . ساسانی سپاه نهاوند، و جَلوال قادسیه، مانند بزرگ جنگ چند در سپاه ساسانیشکست  و ایران به مسلمان

 مرگ باو پایان حکومت ساسانیان  مَرو شهر اطراف در کشته شدن وی سرانجام و ، خراسان به یزدگردفرار 

 .اسالمی دورانبه  ایرانو ورود  او،

 الف: عوامل داخلی ب: عوامل خارجی: ساسانیان سقوط در مؤثر عوامل از برخی

 الف: عوامل داخلی

 بزرگان؛ و اشراف با پیاپی درگیری و اختالف دلیل به ساسانی پادشاهان سیاسی قدرت ضعف. 1

 )نمونه آن بهرام چوبین(سیاسی؛ های درکشمکش آنان دخالت و نظامی فرماندهان مکرر شورش. 2

 و اقتصادی و اجتماعی های نابرابری و ها تبعیض وجود سبب به ساسانی حکومت از مردم تودۀ نارضایتی. 3
 )شورش مزدک(اعراب؛ برابر در آنان جدی مقاومت عدم

 و سدها شدن شکسته فرات، و دجله های رودخانه طغیان سبب به ساسانی حکومت اقتصادی توان کاهش . 4
 ؛)النهرین بین( آسورستان حاصلخیز های زمین رفتن آب زیر به

 ب: عوامل خارجی
 .برادری و برابری و یگانه خدای پرستش به جهانیان در دعوت اسالم دین جذّاب پیام. 5

 .مسلمان اعراب قوی روحیۀ و انگیزه  . 6
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