كلٌة التربٌة أبن رشد للعلوم االنسانٌة  /قسم التارٌخ
أستاذ المادة
أ.م.د .زٌنب مهدي رؤوف
ندرج لكم أدناه المحاضرة االولى لمادة التارٌخ السٌاسً الساسانً والبٌزنطً /
للمرحلة الثانٌة  /للعام الدراسً 6102/ 6102
عنوان المحاضرة االولى :
( االطار الجغرافً لبالد فارس )
المقدمة:
تتم مراحعة ماتم شرحه فً المحاضرات السابقة من خالل توجٌه االسئلة للطلبة لتعرؾ على
مدى استٌعابهم لدرس السابق .

التسمٌة :
ٌستعمل تعبٌري فارس واٌران لداللة على منطقة جؽرافٌة واحدة  ،اال ان التعبٌرٌن ؼٌر
مترادفٌن  ،وتسمٌة اٌران هً االقدم فقد جاء فً تارٌخ البالد االسطوري ان لفظة لٌران مأخوذه
من اٌران بن أفالٌدون واالخٌر هو أحد قدامى ملوك اٌران الذي ملك العالم القدٌم وقسم مملكته
بٌن اوالده الثالث فكان القسم االوسط الذي ملك العالم القدٌم وقسم مملكته بٌن أوالده الثالث
فكان القسم االوسط منهامن حصه ولده االصؽر اٌرج فسمٌت بالده اٌران نسبة الٌه فقالوا اٌران
شهر  ،وتلك التسمٌة استعملت كمفهوم سٌاسً وتسمى للدولة فً العهد الساسانً .
والثابت تارٌخٌا ً ان تلك التسمٌة تعود الى االلؾ الثانً قبل المٌالد وهً مشتقة من اسم قبائل
اٌري الهندواوربٌة التً نزحت الى الهضبة االٌرانٌة بحدود  0011ق /م واستقرت فً اقصى
الؽرب منها بعد ان تؽلبت على مملكة مٌتانً واطلقتعلى البالد التً استقرت بها اسم اٌٌرٌن أي
بالد االرٌٌن  .كما وردت فً االفستا الكتاب الدٌنً المقدس  /لفظه اٌرٌا بمعنى موطن االرٌٌن .
اما تعبٌر فارس فأول من استعمله كأسم عام ٌطلق على البالد كلها هم الٌونانٌون وأخذوا هذا
االسم من اقلٌم بارسا الواقع فً الجزء الجنوبً الؽربً من الهضبة االٌرانٌة  ،ثم حرؾ هذا
االسم عندهم لٌصبح برسٌس أي بالد فارس الذي حرفه العرب فٌما بعد الى فارس
ومماٌنبؽً ذكره ان اقلٌم بارسا نفسه سمً نسبة الى قبٌلة برسا الهندواوربٌة التً نزحت الى
القسم الجنوبً الؽربً من اٌران بحدود  011ق.م ةتمكنت تلك القبٌلة بزعامه ملكها كورش
الثانً من ان تكون دولة قوة متماسكة مدة قرنٌن من الزمان عرفت بتارٌخ اٌران السٌاسً ب(
الدولة االخمٌنٌة )

ٌتضح مماتقدم ان فارس احد اقالٌم اٌران واطالقه على كل اٌران هو من قبٌل اطالق الجزء
على الكل .
واطلق العرب على بالد اٌران اسما ً اخر هو بالد العجم وعلى سكانها اسم االعاجم وهو
مصطلح ٌطلق على كل من الٌتكلم العربٌة وتكون فً لؽته عجم اال انها اختصت بالفرس دون
ؼٌرهم .
اما تعبٌرالمجوس فقد شاع استخدامه عند العرب بعد ان ورد ذكره فً القران الكرٌم .
ومهما كان من االمر فأن تلك التسمٌات التً اطلقت على اٌران انما تدل على مسمى واحد ،
وانها ظلت تستعمل حتى عام  0090عندما تقدمت الحكومه االٌرانٌة بطلب الى الدول االجنبٌة
بتوحٌد التسمٌة بشكل رسمً فأطلق اسم اٌران علٌها رسمٌا ً .
الموقع الجؽرافً والحدود :
تقع فً القسم الؽربً من قارة اسٌا والقسم االكبرمنها ٌتكون من هضبة شبٌه بالمثلث رأس هذا
المثلث فً بحر قزوٌن وقاعدته فً الخلٌج العربً ٌ .حدها من جهة الشرق وادي نهر السند
ومن جهة الؽرب وادي نهر دجلة من جهة الشمال تحدها سلسلة جبال البرز وتحد الهضبة
االٌرانٌة من جهة الشرق سلسلة جبال زاكروس .

عنوان المحاضرة الثانٌة :
الفصل الثالث  /أوالً  :عهد االزدهار االول ( عهد الملك سابور الثانً (– 913
 923م)
* موقف سابور الثانً من العرب :
أن الوضع المتردي الذي ألت الٌه الدولة الساسانٌة عقب وفاة الملك هرمز الثانً سنة  910م
والمتمثل بفقدان السلطة المركزٌة التً ٌمثلها ملك الملوك فً العاصمة طٌسفون  ،وأستشراء
الفساد االداري نتٌجه لزٌادة نفوذ العظماء  ،ورؤساء االسر النبٌلة وتالعبهم بمقدراتها الى حد
تنصٌبهم للطفل سابور الثانً ملكا ً تحت وصاٌة امه قد أفقد البالد هٌبتها ومكانتها وأطمع فٌها
جٌرانها من العرب والرومان الذٌن كانوا ٌتربصون الفرص المؤاتٌة إلضعافها .
والعرب كانوا من أشد الطامعٌن بأمالك الساسانٌٌن ٌذكر أن الطبري انه فً عهد الدولة الفرثٌة
تركت عددمن القبائل العربٌة بالدها فً الٌمن والحجاز ولكنها لم تدخل العراق خوفا ً من الملوك
الفرثٌٌن  ،ولذلك أثرت االقامه فً البحرٌن  ،وٌبدو أن بالد البحرٌن لم تكن تلبً احتٌاجات تلك
القبائل بسبب شحة مواردها الطبٌعٌة وقسوة مناخها لذا أخذت تتحٌن الفرص لالنتقال للعراق فما
كادت توؤل الى الساسانٌٌن حتى كان قسم من تلك القبائل قد سكنت اطراؾ العراق واستقرت
بمنطقه الحٌرة ؼربً الفرات مابٌن كربالء وبادٌة البصرة بعد تؽلبها على الحامٌة الساسانٌة
الموجودة هناك وذلك قبل ان ٌبلػ الملك سابور سن الرشد  ،وحذت قبٌلة عبد القٌس وقبائل

اخرى فً البحرٌن وكاظمه والخط وعمان حذوقبٌلة اٌاد فً استؽالل فرصة أضطراب
االوضاع وضعؾ الحكومه الساسانٌة بسبب صؽر سن الملك فعبروا الى الخلٌج العربً وؼاروا
على سواحل الجنوبٌة الٌران  ،وأستولوا على خوزستان واٌرانشهر ( خراسان ) واردشٌر خره
 ،وأشاعوا حالة من الفوضى فٌها  ،وظلوا على ذلك حقبة من الزمن حتى بلوغ سابور الثانً
مبلػ الرجال وتولى زماماالمور فً المملكة فضبط االمور الداخلٌة ووضع ح لتدخالت العظماء
فً شؤؤن الدولة  ،ثم قرر تادٌب القبائل العربٌة التً تجاوزت وعاثت فساداً فً مملكته فعد
جٌشا ً وهاجم االقسام الجنوبٌة القلٌم فارس واسر عدداً كبٌراً  ،ولم تذكر المصادر تارٌخ ذلك
على وجه الدقة االانها تشٌر ان ذلك حدث عندما بلػ الملك سابور سن الثانً عشر من عمره
وهذا ٌعنً ان مواجهته للعرب كانت عام ( 923م)
وقد امعن سابور بقتل االسرى من القبائل العربٌة بثقب أكتافهم لذلك سمى بذو االكتاؾ
وٌسمٌه االٌرانٌون بهوٌه سنبا .
وخالل هذه الفترة لم تتمكن االمبراطورٌة الرومانٌة من أضعاؾ الساسانٌون ذلك النشؽال
الرومان بسؤ االوضاع الداخلٌة والمتمثلة بأعالن مرسوم مٌالن سنة  909م بأتخاذ الرومان
الدٌانة الرسمٌة لالمبراطورٌة دٌانه رسمٌة وما رافق ذلك من مشكالت داخلٌة عدٌدة أذ من سنة
 910م الى سنة  910م حكم سته اباطرة فً روما .

عنوان المحاضرة الثالثة :
(عهد قسطنطٌن الكبٌر  992 – 912م )
*أعمال قسطنطٌن :
 – 0االعتراؾ بالدٌانه المسٌحٌة بموجب مرسوم مٌالن سنه  909م :
 – 6بناء القسطنطٌنٌة سنة  923م واالنتقال الٌها سنة 991م :
 – 9أصالحات أخرى وتتمثل فً :
من الواضح ان قسطنطٌن اقتفى فً أصالحاته االدارٌة اثر السٌاسة التً وضع اساسها
دقلدٌانوس  ،فقام بأتمام االعمال التً بدأها هذا االمبراطور بشكل ابعد أثر  ،حتى اننا نجد من
الصعب فً كثٌر من االحٌان الفصل بٌن اعمال هذٌن االمبراطورٌن  .وهنا نالحظ ان
االصالحات االدارٌة التً قام بها دقلدٌانوس وقسطنطٌن قامت على اساس التفرقة بٌن السلطتٌن
الحربٌة والمدنٌة .وظهرت هه التفرقة واضحة فً حكم الوالٌات  ،اذ اصبح حاكم الوالٌة مسؤالً
فً شؤنها االدارٌة المدنٌة فحسب  ،فً حٌن اختص القائد باالشراؾ على النواحً الحربٌة فً
والٌة او اكثر من والٌات االمبراطورٌة  .على ان اهم تؽٌٌر دخله قسطنطٌن كان مبدأ ادخال
الحكم الوراثً  ،فأصبح المنصب االمبراطوري وراثٌا ً فً اسرته التً اعتمدت على تأٌٌد
الجٌش من جهة وعلى الدعامة الدٌنٌة الجدٌده من جهة اخرى .

اما من الناحٌة العسكرٌة فقد اتجهت تنظٌمات قسطنطٌن نحو انقاص عدد افراد الفرق العسكرٌة
 ،كما استمر فً سٌاسة فتح الباب امام الجرمان لالنخراطفٌسلك الجٌش الرومانً كجند نظامٌٌن
.
وعلى الرؼم من ان قسطنطٌن كان مشرعا ً نشٌطا ً ،االان كفاءته االدارٌة الزالت موضع شك .
ذلك انه ضاعؾ من الضرائب والخدمات الكمركٌة  ،وانزل طبقة الصناع الى مرتبة العبودٌة
عندما جعل الحرؾ واالعمال وراثٌة حتى الٌفر اصحابها من قسوة الضرائب  .هذا فً الوقت
الذي شددفً فرض العقوبات على جامعً الضرائب فً المدن اذا عجزوا عن استٌفاء الضرائب
التً قررتها الحكومه .
اما بخصوص المزارعٌن فقد وضع تشرٌعا ً مشددا ٌمنع اولئك الذٌن ٌؽرقون فً الدٌن نتٌجة
لكثرة الضرائب وارتفاع االسعار من ترك اراضٌهم واالنتقال الى والٌات اخرى عسى ان تكون
االحوال االقتصادٌة فٌها اقل قسوة  .واالمر الذي عجل بلقضاء على طبقة المزارعٌن االحرار
وتحوٌل ابناء هذه الطبقة الى اقنان مربوطٌن باالرض .

