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  سازمان ارتش و اصالحات ساسانيان

  اسواران

 ارتشتارانشد به  ي ساساني به طور كلي تقسيم مي جامعه
در ميان جنگاوران، . 1ي مردم يا جنگاوران، دبيران، روحانيان، و توده

به . بودند كه منزلت وااليي داشتند» اسواران«نظام نخبه يا  سواره
ي خود را  ويژه) پرچم (درفش   ِ         ان   اسواران رسد هر يگ نظر مي
هاي مهم  يابي به ديگر مقام ها و دست عضويت در اين يگان. داشت

اينها شامل سه . به طور عمومي مخصوص افرادي از نسل آريايي بود
  :گروه كلي بودند

نخستين گروه، عضوهاي هفت دودمان برتر ايران را در بر 
شش دودمان ديگر . نخستين آنها بودگرفت كه خاندان ساسان  مي

در  ( 2  َ پ هل و-  َ     ا سپهب د: ي اشكاني داشتند و عبارت بودند از ريشه
  ،)ي گرگان در شمال ايران منطقه

 
. روحانيان) Asravanan(آسروانان : هاي ساساني مربوط عبارتند از  اصطالح1

كه ) Vastryoshan(واستريوشان : شدند به دو دسته تقسيم ميهم مردم 

 .وران بودند كه پيشه) Hutukhshan(روستاييان بودند و هوتخشان 
2 Aspahbad-Pahlavوشمگير، (ي پسااسالمي زياريان يا آل زيار   سلسله

از بازماندگان خاندان ) ي گنبد كاووس مرداويج و كاووس يا قابوس، سازنده
. شدند خوانده مي) parthava(اشكانيان يا پارتيان در اصل پرثوه . اسپهبد بودند

) pahlav(تبديل شد و پرثو به صورت پلهو و سپس پهلو» ل«به » ر«بعدها 
زمان اشكانيان و (زبان پارسي ميانه . بود» پهلوي«صفت نسبي آنان . درآمد

  . پهلوان نيز از همين ريشه است. شود به نام پهلوي خوانده مي) ساسانيان
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در سيستان، در جنوب شرق (پهلو -     ِ ، سور ن)در شيراز(پهلو -   ِ كار ن
، مهران )ي نهاوند، نزديك كردستان در منطقه (1، اسپندياذ)ايران

  .، و گيو)ران امروزيدر ري، نزديك ته(

منابع .  يا اشراف برترآزادگانشد از  گروه دوم تشكيل مي
اند ولي آزادگان نوادگان  اشتباه كرده» آزادها«يوناني آنان را با 

هاي اصلي آريايي بودند كه از زمان مادها يا پيشتر در خاور   خاندان
 در آزاتهتوان تا اشراف  نسل آنان را مي. نزديك ساكن شده بودند

ي اصلي   بودند كه هستهآزادگان. زمان هخامنشيان ردگيري كرد
ي مستقيم اصالحات  گروه سوم نتيجه. دادند اسواران را شكل مي

داد كه    اجازه مي3دهگانان  بود كه به اشراف فروتر يا 2خسرو يكم
  .ي اسواران شوند وارد رسته

 
1  Spandiyadhهمان اسفنديار  
روان -انوشه(ورترين و از بزرگترين شاهان ساساني معروف به انوشيروان   مشه2

 )مرگ به معناي داراي روان پاينده و بي
در دوران بعد از اسالم به صورت .  دهگان به معناي بزرگ ده و مالك ده بود3

دهگانان در . شود امروزه به اشتباه به كشاورز و روستايي گفته مي. دهقان درآمد

هاي  گيري سلسله ال ميراث فرهنگي ايران پيش از اسالم و نيز پايحفظ و انتق
داننده «ها از  فردوسي در شاهنامه بيشتر وقت. ايراني بعدي نقش فراواني داشتند

 .گويا فردوسي خود نيز از دهگانان توس بوده است. كند ياد مي» دهقان پير
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ي لوور،  موزه (1ي تخت شاهي به شكل شيردال پايه

  )سپاري

  

بودند كه ) مرگان بي (2»ژايدان«مشهورترين گروه اسواران، 
شان با فرماندهي بود كه عنوان  شمارشان ده هزار نفر بود و رهبري

يگان ژايدان از روزهاي اول .  را داشت3»نيگان خوذاي-ورثرگ«
ساسانيان حضور داشت و تقليد مستقيمي بود از يگان مشابهي در 

كه براي داريوش بزرگ ] »سپاه جاويدان«به نام [زمان هخامنشيان 
هاي اين يگان  بسيار احتمال دارد كه يونيفورم و درجه. جنگيد مي

ي اين يگان، به عنوان  وظيفه. نيز بازتابي از سنت هخامنشي باشد

 
1  griffinعقاب(ي دال  هاي با تن شير و سر و بال و پنج  موجودي افسانه( 
2  Zhayedan) جاويدان): پهلوي 

3 Varthragh-Nighan Khvadhay  
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اي در  بخشي از نيروهاي اسواران، جلوگيري از بروز هر نوع رخنه
شته و تنها در سپاه بود و اغلب به صورت نيروي ذخيره نگه دا

  .شد هاي حياتي وارد نبرد مي مرحله

يك يگان بامنزلت ديگر اسواران، محافظان شاهي يا 
بر عهده » پشتيگبان ساالر« بود كه فرماندهي آنان را 1»پشتيگبان«

در زمان . يگان پشتيگبان به احتمالي داراي هزار نفر بود. داشت
ر پايتخت، صلح، پشتيگبانان به عنوان هنگ محافظان شاهي د

نظام كه در زمان نبرد  گروهي از سواره. يعني تيسفون، ساكن بودند
اي برجسته  با نشان دادن شجاعت، نقش خودشان را به طور ويژه

نام ) كنند شان را قرباني مي آنان كه جان (2»      َ     گيان ا وسپار«كردند  مي
  .شدند  نيز گفته مي3» ِ     پ شمرگه«داشتند كه در زبان محاوره 

.)  م٢٨$ تا ٩٠!: فرمانروا (4دشاهي خسرو دومدر زمان پا
دو تاي . هاي بامنزلت اسواران پديد آمده بود تعداد ديگري از يگان

كساني كه  (6»پيروزان«و ) ي خسرو ويژه (5»خسروگان«آنان 
هايي از محافظان شاهي  گويا اين دو يگان. نام داشتند) پيروزند
كند   بيان ميزستانوقايع خوروايت جالب توجهي در كتاب . بودند

خسرو دوم .  م'٠$  به سال                              7   كه در زمان محاصره و فتح شهر د رعا

 
1   Pushtighban) پشتيبان ): پهلوي  
2  Gyan-avspar) جان سپار): پهلوي  
3  Peshmerga) پيشمرگ): پهلوي 
در اصل اپرويز به معناي (وي بيشتر به پرويز . ي خسرو اول   پسر هرمزد و نوه4

 .شهور استم) ناپذير شكست
5 Khosrowgetae  
6 Piroozetae  

7  Dara  يا Daraaشهري در سوريه نزديك مرز اردن  
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ي داري كه  ي مرگبار نجات يافت كه عبارت بود از حلقه از يك تله
مشكان به .                           اش به نام م شكان آن را بريد يكي از محافظان نخبه

از اين دو . احتمال زياد عضوي از خسروگان يا پيروزان بوده است
ياد شده است وقتي كه .  م٢٨$ تا ٠٣$هاي  ان، دوباره در جنگيگ

  1» َ  َ     ش هر پلكان«خسرو دوم خسروگان و پيروزان را به سوي سردار 
يك يگان . فرستاد) جمهوري آذربايجان امروزي(در آلبانياي قفقاز 

بزرگي بود مركب ) ارتش (اسپاه             ِ                 بامنزلت ديگر   همعصر خسرو دوم، 
 كه سردار 2»داران زرين خشت«واران به نام از پنجاه هزار نفر از اس

.  به پشتيباني همكارش سردار شاهين فرستاد   َ     ُ َ «3   ف ر خان ش هرب راز«
  )Theoph. AM 6117, 315.2-26. ك.ن(

هاي ديگر ارتش را  رسد افسراني كه شاخه به نظر مي
نظام نخبه  كردند ممكن بود خودشان عضوي از سواره رهبري مي

 
1 Shahraplakan  

2 Golden Spearmen در انگليسي ( خشتspear (نظام است  ي پياده نيزه

در پارسي . تر است نظام، كوتاه ، سالح سواره)lanceدر انگليسي (كه از نيزه 
-arshti(» بره-ارشتي«و اين يگان ) arshti(» رشتيا«هخامنشي اين سالح 

bara (با تشكر . ارشتي در پارسي نو به صورت خشت درآمده است. شد گفته مي
فردوسي توسي . از دكتر محمد حيدري ماليري براي يادآوري ارتباط اين دو واژه

 :گويد
  گرفته يكي خشت زرين به كف---- ----- همي بود رستم ميان دو صف 

3 Farrokhan Shahrbaraz .ب راز شكل قديمي گراز است                       . گراز نماد بهرام 
شهربراز يعني . بود) ي جنگ و پيروزي همان مريخ عربي و مارس رومي، فرشته(

 .»گراز كشور«
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نظامي كه به يمن حمله كردند به فرماندهي  نيروهاي پياده. باشند
  .  جنگيدند «1  ِ و هر ز«افسر اسواري به نام 

  

 
1  Vahriz .از سرداران خسرو يكم انوشيروان. وهرز پسر به آفريد پسر ساسان .

 . باشد) هروزب(در دهخدا آمده كه شايد شكل ديگري از وهروز 


