
  گفتار دوم

  پارتیان درزمان وروم ایران جنگهای

  فرهاد سوم و مهرداد سوم.۱

 را) شـورای کالنتـرانِ ایـران     ( مهـستان    خواهان پارتی    بزرگ رقابت سلطنت   مهرداد پس از 

در خـالل سـالهای انـدکی چنـد پادشـاه جابجـا            و کـرد، نتخاب شاهنشاه با اشـکاالتی مواجـه        ادر  

در . فرهـــاد ســـوم داد زودی جـــایش را بـــه ت رســـید، ولـــی بـــهســـلطن ابتـــدا اردوان دوم بـــه. شـــدند

 نیز در جائی از ١)اند که منابع غربی سنتروک نوشته(نام سندروک  میان یک مدعی دیگر به    این

  . ، ولی نتوانست که حمایت مهستان را کسب کند)م  پ۶۷سال (سلطنت نشست  شرق کشور به

ــشاه حقیقــی بــ    پ۶۷فرهــاد ســوم کــه از ســال    ــا  ود دوران ســلطنتش م شاهن ــود ب  مــصادف ب

در . گیری دولت روم در اروپا و رقابت این دولت با دولتهای سلوکی شـام و بطلمـی مـصر                    قدرت

ها در اوج بود، و در شام نیز سلوکیها پـس از شکـستهای بزرگـی کـه از      مصر نارضایتی از بطلمی   

ودنـد کـه بـا اسـتفاده از     رومیـان درصـدد ب  . نهایت ضعف رسـیده بودنـد    ایرانیان خورده بودند به   

  .ولی هدف نخستینشان اناتولی بود. این وضعیت بر شام و مصر دست یابند

 در سـواحل    نـشین  کوچک یونانی  کشور زمان در اناتولی، عالوه بر ارمنستان و چند         در این 

وجود داشت که در نیمۀ شرقی اناتولی  نیز نشین ، دوکشور ایرانیدریای سیاه و دریای مدیترانه  

ــتیکــی  ــتشــمالی و دیگــری  پتــوکَە  کَ  ایــن دو کــشور کــه انــدکی پــس از   .بــودجنــوبی پتــوکَە  کَ

یـاد   به .لشکرکشی اسکندر ایجاد شده بودند در تمام دوران سلوکی استقاللشان را حفظ کردند 

نـشین    ایرانـی   در دوران ماد و هخامنشی یک شهریار نشین بـود، سـرزمینش            پتوکَە  کَتداریم که   

مردمـی کـه در تـورات       (مری بودند     های ایرانی موسوم به گوم      ئی از سکە    ش شاخه بود، و ساکنان  

جنــوب  مرزهــای غربــی ارمنــستان و پتــوکَە از ۀ کَــتعرصــ). بــا نــام جــومر از آنهــا یــاد شــده اســت 

ۀ کونیــا و مرزهــای شــرقی کیلیکــیە در ناحیــ) ایرمــاق قــزل(تــا رود هــالیس ) طرابــزون(تراپیزونــت 

 شهرهائی که اکنون قیصریه و مالطیه و سیواس و دیاربکر نام دارند و در ؛ وگسترده بود) قونیە(

پـیش از ایـن اشـارۀ    . گرفتنـد  پتوکَە قـرار مـی   اند در دوران سلوکیها در درون کَت       ترکیه واقع شده  

  .پتوکَە در زمان اسکندر مقدونی کردیم گونگی تشکیل پادشاهی کت چه مختصری به

                                                 
 .بانظم و ترتیب است معنای بهدروک سن. است» منظم«و » نظم«معنای  در زبان آریایی به» سندر «1
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را اختـصاراً پونـت    داده بودنـد، و آن   » کاپادوکیە پونت « ام  پتوکه شمالی ن    یونانیها به کت  

  .نامیدند پتوکە جنوبی را نیز کاپادوکیە می کت. گفتند می

پتـوکَە بـا شـاهان سـلوکی روابـط دوسـتانه برقـرار کردنـد و ایـن دوسـتیها                        کـَت  هـردو  شاهان

ــه ــا دختــران شــاه  ایــن دو کــشور لت شــاهزادگان صــپیمانهــای و حــدی بــود کــه بــه    ب ان ســلوکی  ب

 میتـرداتە ، و نخـستین شـاه پونـت     )م   پ ۳۲۲متـوفی    (آریـااَرتە پتـوکَە     نخستین شاه کَت  . انجامید

زبــان پهلــوی  میتــرداتە نیــز بــه .  آریــااَرتە را یونانیهــا آریــارات نامیدنــد .بــود) م  پ۳۰۱متــوفی (

  .مهرداد تلفظ شد

. صر مهرداد دوم پهلـوی بـود  معا) م  پ۶۳ ۱۲۱(نیرومندترین پادشاه پونت مهرداد ششم   

و  آریـااَرتە  هـای پتـوکَە لقب  ، پادشـاهان کـَت  داشـتند گونه که پادشـاهان پـارت لقـب ارشـک             همان

 از این پس مـن آریـااَرتە را نیـز بـا همـان تلفـظ یونـانیِ آریـارات                     .نهادند  مهرداد بر خودشان می   

  .بودو مهرداد دوم پهلوی  پتوکَە معاصر مهرداد ششم پونت  آخرین آریارات کَت.نویسم می

ــاتولی شــد    در ســلطنت مهــردادِ شــشم پونــت، سیاســت گــسترش     ــان متوجــه ان . طلبــی رومی

 را درسـر  پادشـاهی سراسـری در انـاتولی   پتـوکَە و تـشکیل    اندیشۀ الحاق کَتپونت  مهرداد ششم   

 چون خـود را وارث شاهنـشاهان هخامنـشی      و ،پتوکَە دست یافت    کَت او با این هدف بر    . داشت

در شـد، دخالـت رومیـان          سـلوکی منـسوب مـی      بـه شـاهان   درعین حال از سـوی مـادر         دانست و   می

ــه        نابجــا مــی  راآســیا ــاتولی ب ــان در ان اشــغال  پنداشــت، و بــرآن شــد کــه ســرزمینهائی را کــه رومی

 برنامــۀ تــصرف سراســر انــاتولی را دنبــال کــرد و  او. درآورده بودنــد از دســت آنهــا بیــرون بکــشد 

ســپاه رومــی کــه در  م شکــست ســختی بــه  پ۸۸در بهــار . رانــۀ دریــای ایــژه رســاندک قلمــروش را بــه

انــاتولی بیــرون رانــد و  سراســر  را ازهــا رومــیدرپــی آن  تــالش بازیــابی انــاتولی بــود وارد آورد، و

 تا مقـدونیە  فرستاداروپا  یونانیها و ایرانیهای اناتولی به  ازی را با یک سپاه بزرگ فَرناکَە پسرش

مـردم یونـان نیـز از سـتمهای رومیهـا درسـتوه بودنـد، و            . را از دست رومیها بیرون بکشد     یونان   و

. تراکیە و یونان و اسپارت دست یافـت   با برخورداری از حمایت یونانیان بر۸۷ در سال    فرناکَە

 و حامیان یونـانیش  فرناکَەیونان را آغاز کردند و شکستی بر       دوسال بعد رومیها حملۀ متقابل به     

م یونان مجدداً   پ۸۴سال  سپس در اسپارت نیز بر سپاه مهرداد شکست آمد، و تا. آوردندوارد 

دست رومیان افتاد؛ و چون سپاه مهرداد در اثراین شکستها تـضعیف شـده بـود، رومیـان وارد                     به

بخشی مهرداد  بسته شد امپراتور روم و مهرداد ششماناتولی شدند و طبق پیمان صلحی که میان       

 و یــک غرامـت جنگــی معـادل ســه   دولـت روم واگــذار کـرد   صرفاتش در غــرب انـاتولی را بــه متـ از 

 مجـدداً بـا رومیـان وارد جنـگ شـد و             ششم سال بعد مهرداد   ده. دولت روم پرداخت    هزار تاالن به  
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کـه دامـادش     نـزد تیگـران شـاه ایـن کـشور         ارمنـستان      و مجبـور شـد بـه       شکـست خـورد   بار نیـز      این

میها بخشی از سواحل پونت بـر دریـای سـیاه را گرفتنـد و از تیگـران خواسـتار                    رو. بگریزد بود

ارمنـستان    آنها پاسخی نداد، رومیـان بـه   آنها تسلیم کند، و چون تیگران به شدند که مهرداد را به  

 رومیــان در انــاتولی نارضــایتی شــدید مــردم از رومیــان را باعــث شــد و  ســتمهای. لــشکر کــشیدند

در میـان جنگهـای روم و ارمنـستان       .  نتوانستند کاری از پیش ببرند     ارمنستان رومیان در حمله به   

 ۷۳ در سـال .  را از پونـت بیـرون کـرد   رومیهـا کـشورش برگـشت و      بـه  سـپاه بزرگـی   بـا    مهرداد ششم 

، و سـرزمینهای شـمالی دریـای سـیاه نیـز در             تـصرف مهـرداد درآمـد       پتوکَە بـه    سراسر پونت و کَت   

کـه رومیهـا گریمـه و سـپس       (مـریَە      و پسرش فرناکَە در شبه جزیرۀ گوم       درون قلمرو او قرار گرفت،    

  .مستقر شد) ترکان قریمه گفتند

روابطی برقرار کرد  شاه ارمنستانم پومپه سردار معروف رومی با تیگران   پ۶۶در سال

. او کمـک کنـد   بـه  پتـوکَە  کـَت جنـوب  در واقع  کهینتصرف ارمنستان  او وعده داد که در     و به 

کـه یونانیهـا     ( آریـا بـرزین    نـام    یک مدعی سلطنت در پونت بـه       بهانۀ حمایت از    ومپه همچنین به  پ

پومپه که سرداری غدار و دروغگو بود .  پونت را مورد حمله قرار داد)کردند آریوبرزن تلفظ می 

امضا  ئی که میان ایران و روم به  فرهاد سوم نیز وارد مذاکره شد و طبق عهدنامه         شاهنشاه ایران  با

رسید پومپه تعهـد سـپرد کـه از دخالـت در امـور ارمنـستان خـودداری ورزد، و از ایـران نیـز تعهـد                           

حمـایتی کـه   بـه    و هـوادارانش بـا پـشتگرمی         آریـا بـرزین   . گرفت که در امور پونـت دخالـت نکنـد         

وقتـی   نیـستند و     پابندهیچ عهد و پیمانی       آنان وعده داده بود، و غافل از آنکه رومیان به           پومپه به 

پونـت   ، در لشکرکـشی پومپـه بـه   بـرد  بـرای همیـشه ازبـین خواهـد          شان را پومپه پیروز شود استقالل   

شکـست  و متحـدش آریـا بـرزین        مهرداد ششم پس از مقاومتهای جانانه از پومپه         . شرکت کردند 

امــور  رغــم پیمــانی کــه بــا ایــران منعقــد کــرده بــود کــه در پومپــه بــه. ارمنــستان گریخــت  و بــهخــورد

 ؛ و تیگــران بــهکــرد مــیایــران  از جــدایی  نکنــد، شــاه ارمنــستان را تحریــک بــه دخالــتستان ارمنــ

از راه مهـرداد پنـاه نـداد و مهـرداد      همین امید به های دروغین پومپه چشم امید داشت، و به      وعده

در میـان    .بـود ) فرنـاک ( نـاکَە   فـر پـسرش     رفت که در دسـت     )مریە  گوم(ە  جزیرۀ گریم  شبه   به قفقاز

عمـر دولـت سـلوکی پایـان داد، و      خدادها پومپه به شام لشکر کشید و انتاکیە را گرفـت و بـه  این ر 

را گرفت و در غرب فرات با ایران همسایه شد          ) سوریه، فینیقیه، فلسطین  (در پِی آن سراسر شام      

، ایتالیـا گرفـت   حملـه بـه    تصمیم بـه   ەمهرداد در گریم  زمانی که پومپه در شام بود       ). م   پ ۶۴سال  (

 از  هـزاری ۳۶برکنـار کـرد و یـک سـپاه          را   فرنـاکَە  او   .ورزید   مخالفت می  این اقدام  با   فرناکَە یول

ولــی در .  ترتیــب داد و نیــروی دریــایی قابــل تــوجهی فــراهم آورد شــمال دریــای ســیاه هــای ســکە
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مواجه شد که فریب پومپه را خورده مخفیانه با او همپیمان  فرناکەحال با شورش پسرش      این

 ۷۰مهــرداد شــشم کــه در آســتانۀ   . بــرای خــودش بگیــرد   را کــه گریمــه گرفتــه بــود صمیم شــده و تــ 

خیانـت پـسرش کـه بـا دشـمن ملـک و ملـتش همپیمـان شـده                    سالگی بود از شدت اندوه ناشـی از       

کـه یکـی نـامزد شـاه مـصر و دیگـری نـامزد شـاه                 دو دختر او نیز     . بود زهر خورده خودکشی کرد    

نـزد     را بـه   ش برای جلب رضایت پومپه نعش پـدر        فرناکە .ردندهمراه وی زهر خو     به قبرس بود 

 فرنـاکە  بعـد   بـه زمان اینولی گفته نشده که چه رخدادهائی پیش آمد که از          ). م   پ ۶۳(او فرستاد   

 مورخان رومی معموالً به خیانتهـای       . روم شد  امپراتوری ضمیمۀنشاندۀ رومیها و کشورش      دست

  .اند اند اشاره نکرده شده  میبسیار بزرگی که امپراتورانشان مرتکب

پومپه که از فتوحاتش در اناتولی و شام گرفتار بیماری غـرور شـده بـود، در رؤیـای آن بـود                      

این  او به. کند آن سرزمینها را ضمیمۀ امپراتوری روم لشکر بکشد ورودان  ارمنستان و میان که به

آنـان    برقـرار کـرده بـه    نهـانی تیرودان و خوزستان مناسبا در میانسران بومی  هدف با شماری از     

 داریـوش سـوم داده     ان مخالفـ  بـه هائی داد که سـلفش اسـکندر          های دروغینی از قبیل وعده      وعده

استقالل سـلطنت     شان به ی در سرزمینها  تاآنها کمک کند      خواهد به   آنان ایحاء کرده بود که می       به

ایـران     بـه  لشکرکـشی ش بـرای    خیـال خـود     هـائی زمینـه را بـه        وعـده  پومپه با چنین تماسـها و     . کنند

پیروزی خواهد رسـید       حتماً به  ایران حمله کند   او با این خیال که اگر در آن شرایط به         . آماده کرد 

ارمنستان    بود به  داده ایران  برخالف تعهدی که به    او. جنگ بکشاند    ایران را به    شاه برآن شد که  

این بهانه که آمیـدا       د، و سپس به   کار آور   و در ارمنستان یک شاه دست نشانده برسر        لشکر کشید 

گـسیل   ناحیهاین   لشکری به بودهارمنستان متعلق به در زمانهای دوری    ) آمد در دیاربکر کنونی   (

نشاندۀ پومپه   دستسلطنتصورت     که در آن وقت به     کردکرد و آمیدا را گرفته ضمیمۀ ارمنستان        

با پومپـه   توانست     یا نمی  خواست سبب گرفتاریهای داخلیش نمی     فرهاد سوم که به   . درآمده بود 

وارد جنگ شود، کوشید که با ارسال یک هیأت دیپلماتیک با او وارد مذاکره گردد و تعهدات 

ولـی پومپـه چنـدان      . او یادآوری کنـد      را به   مبنی بر عدم دخالت رومیان در امور ارمنستان        گذشته

 وارث رومیـان  کـرد کـه   دعـا احـضور نپـذیرفت و      اعزامـی شاهنـشاه را بـه       هیأتمغرور شده بود که     

 را ســـلطنت پارتیـــان  کـــه امپراتـــور روم اســـت و اوهـــستند،سراســـر آســـیا  متـــصرفات اســـکندر در

  .داند شناسد و فرهاد را پادشاه ایران نمی رسمیت نمی به

  اولمهرداد چهارم و اورونت . ۲

ومیــان اشــغال ر  متــردد بــود، و آمیــدا بــه تجــاوزگرچونکــه فرهــاد ســوم در مقابلــه بــا رومیــان  
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را در  کردند، مهـستان ایـران وی    ایران را تهدید می   ها  رومیدرآمده ضمیمۀ ارمنستان شده بود و       

  . نشاندتخت   به چهارم رام بازداشت و برکنار کرد؛ و مهرداد  پ۶۰سال

. ایـران برگـشت     ه بـه   لـشکر کـشید و آمیـدا را پـس گرفتـ            اناتولی درنگ به  مهرداد چهارم بی  

 مهـستان بـرای حـل اخـتالف     .اخـتالف افتـاد  ش اورونـت بـا او در    برادر پس از این پیروزی   ولی  

 و چــون نتوانــست کــه اخــتالف را از میــان ببــرد، مهــرداد را برکنــار و .کــار شــد دوبــرادر دســت بــه

مهرداد . منصوب کردرودان   آذربایجان و میانپادشاهی مهرداد را به و کردشاهنشاه  را  اورونت  

. گرفته شد اندکی بعد باز اختالف دوبرادر ازسر. شدلوکیە مستقر سرودان رفته در شهر  میان به

 .علت این اختالفها ظاهراً عدم تمایل مهـرداد بـرای بیـرون رانـدن رومیهـا از شـرق انـاتولی بـود            

بازداشــت شــد، و مهــستانِ  پــارت  تــاریخســردار نــامین  ســورِ توســطم  پ۵۵در ســال مهــرداد 

  .کرد اعدام آنها  و پناهندگی به رومیانتبانی باش برای کشور و تال اتهام خیانت به را به وی

پلوتـارک نوشـته   . گانۀ حکومتگر در ایران بـود  این سورن رئیس یکی از خاندانهای هفت   

نحـو بـسیار      انـدامترین مـرد زمـان خـودش بـود؛ چهـره و مـوی سـرش را بـه                     که او زیباترین و خوش    

شــت کــه همــه از وابــستگان خــودش بودنــد؛  هــزار ســوار در زیــر فرمــان دا  آراســت؛ ده زیبــائی مــی

ئی که وقتی در میان جمعی ایستاده بـود در میـان همگـان متمـایز بـود؛                 گونه  قامتی بلند داشت به   

  ١.کرد جنگید و شب بزم شادی و موزیک و شراب برپا می در جنگهایش با رومیها روز می

د اعـالی نیرومنـدی   حـ  کـه ارتـش روم بـه    روی کار آمدن اورونت اول مصادف بود با زمـانی  

و بخــش اعظــم انــاتولی  گــسترش بــسیار زیــادی یافتــه بــودرســیده مرزهــای امپراتــوری در غــرب ،

  تـاریخ امپراتـوری روم  رزمان سه سردار نامدا   در این . عالوه سراسر شام در تصرف رومیان بود        به

ــود کــه          ــوری در دســت داشــتند؛ یکــی پومپــه ب ــدهی ارتــش را در ســه نقطــه از امپرات در رم  فرمان

 شـده بـود؛ و   شـام  حـاکم او واگـذار شـده بـود؛ دیگـر کراسـوس کـه        نیز بهاسپانیا  استقرار داشت و    

  . امپراتوری روم بودمیانی بخش حاکمکه  )هفرانس: بعدها(فاتح گال سومی یولیوس سزار 

کــشورِ آشــور نــام  یــاد داریــم کــه ســرزمین شــام در زمــان هخامنــشی بــا انتــساب ســابقش بــه  بــه

نامیدنـد، نـامی کـه    » سـوریه «نداشتند ایـن سـرزمین را   » ش«یونانیها چونکه  . داشت» یَّەاَشورِ«

» سـوریه « معمـولش     مـن نیـز بـا همـان تلفـظِ         . کار بردند تا امـروز مانـده اسـت          بعدها رومیان نیز به   

امــا ایرانیــان در زمــان پــارتی و هخامنــشی ســرزمینهای مــاورای غربــی فــرات بــه ســوی   . ام نوشــته

لـذا مـن در ایـن کتـاب عبـارت      . »مغـرب «نامیدنـد یعنـی    مـی » شـام «ای مدیترانـه را  غـرب تـا دریـ   

  .ام کار برده را نیز بسیار به» شام«
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ی فرمانـدهی کارگـاه     د اول در این مقطع حـساس تـاریخی کـه چنـین مـردان زورمنـ                اورونت

ــتند لیاقـــت آن   ــوری روم را در دســـت داشـ ــامی امپراتـ ــردد   نظـ ــران گـ ــشاه ایـ ــه شاهنـ . را داشـــت کـ

در یـک   و کـرد خـاک ایـران آمـاده      شـد خـودش را بـرای تجـاوز بـه       سـوریه راسوس همینکـه وارد     ک

 و مردمـشان را  تـاراج کـرد  نـشین را    چند آبادی آرامیگذشتهفرات    از حرکت سریع و غافلگیرانه   

یک راهزنی نبود در حکم اعالن بیبش از این عمل او که . فروش رساند  برده بهسوریه بهبا خود 

ــه  ــ جنــگ ب ــود رانای ــه   . ب ــأتی را ب ــشاه یــک هی ــاکیە فرســتاد  شاهن  از کراســوس خواســت کــه   هانت

د و از فکـر جنـگ بـا    رودان گماشته است فراخوانـ     شدۀ میان  آبادیهای تاراج  جاتی را که در     دسته

.  که پاسخ شاه پارت را در سلوکیە خواهد دادگفتاین هیأت  کراسوس به. ایران منصرف شود  

 کـف دسـتش را   ،یس هیأت اعزامی شاهنشاه که مردی سـالخورده بـود       نویسد که رئ    پلوتارک می 

بینـی سـلوکیە    اگر در این کف دسـت مـوئی مـی   «: کراسوس نشان داده گفت با تبسم و تمسخر به   

حـدی افـسران رومـی را ترسـاند کـه       این پاسخ سـاده و کوتـاه و قـاطع و روشـن بـه         . »را خواهی دید  

گفتند که خـدایان راضـی نیـستند کـه وی      کراسوس می گوهای رومی به پس از آن فالبینها و غیب    

ئـی رخ دهـد و رومیـان چیزهـائی       فاجعـه  کـه ایران لشکر بکشد، و اگـر چنـین شـود ممکـن اسـت             به

 هـم در میـان  جنـگ و گریـز    داسـتان چـابکی و مهـارت پارتیهـا در        . ببینند کـه خـشنودشان نـسازد      

ولـی کراسـوس بـرآن بـود کـه           .و بـرد   رومـی پیچیـد و همگـان را از ایرانیـان در وحـشت فـر                افسران

  ١.داد مشورتها بهائی نمی ؛ و به را بگیردرودان میان

 ایـن معابـد   امـوال خـزاین   و کـرد   میاو در سوریه معابد را تاراج       .  بود مرد عجیبی کراسوس  

 تـا از مـردم شـهرها و    فرسـتاد  مـی آبادیهـای سـوریه     بـه   مـسلح  جـات   او دسـته  . بـرد   میاش    خانه  را به 

مردم را بـرای خـدمت سـربازی بازداشـت کـرده          که   داد  میآنها دستور     اذی کنند و به   روستاها اخ 

کـرد کـه بـرای         پیـشنهاد مـی    آنها  بهگرفتند، او     وقتی افراد در حضور او قرار می      . نزد او بیاورند    به

هایشان برگشته این مـال را بـرایش بفرسـتند تـا      خانه او تعهد بسپارند و به پرداخت مبلغی مال به  

آن بنگـریم جـز ایـن     ایـن یـک اخـاذی پلیـد بـود کـه از هرسـو بـه                . دمت سربازی معاف شـوند    خ از

هرحـال    اند، و بـه      هیچ هدفی نداشته    زیِر سلطه  جز تاراج اموال مردمِ     توان گفت که رومیان به      نمی

 دربـارۀ    غربـی  گرچـه مورخـان   . در پـشت لشکرکشیهایـشان نبـوده اسـت        گونـه هـدف تمـدنی         هیچ

پیش از او کـه در پادگانهـا مـستقر          سلوکیهای  اند، ولی حقیقت آنست که        تهرا نوش   کراسوس این 

  . چنین باجگیرانی بودند نیزکردند بودند و از این پادگانها سرزمینهای خاورمیانه را اداره می

   را بـا یـک سـپاه بـه         »سـورن «  سپهـساالر  دیـد   شاهنشاه اورونت که جنـگ را گریزناپـذیر مـی         
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ه فریب رومیان را خـورده      کشاه ارمنستان   باد    اَرتە   گوشمال دادن     و خود برای   ،سلوکیە فرستاد 

در آسـتانۀ لشکرکـشی     کراسوس  . ارمنستان لشکر کشید    به کراسوس داده بود   و وعدۀ کمک به   

او وعـده داده بـود کـه          بـاد بـه     انتاکیە فراخوانـده بـود و اَرتە         را به   ارمنستان بادِ  اَرتەرودان،    میان  به

 جاسوسـان شاهنـشاه از      .رودان شـرکت خواهنـد کـرد        میـان   در لشکرکشی او به    انسپاهیان ارمنست 

 کراســوس بــا ســپاه  .را بــه شاهنــشاه اطــالع داده بودنــد  ایــن مــذاکرات محرمانــه بــاخبر شــده و آن 

را  ند پل پـشت سـر  ا دید که سربازانش از ایرانیان در هراس  و چون میگذشت،فرات  عظیمی از 

.  که راه بازگشت مسدود است و باید تا پیروزی نهایی بجنگنـد            گفتسربازانش    خراب کرده به  

دانـست کـه رومیـان عـادت دارنـد کـه آبادیهـا را مـورد حملـه قـرار داده تـاراج و کـشتار                            سورن مـی  

ئی چیده بود بسیار ماهرانه و کارآمـد و      نقشه شوداو برای اینکه مانع از این اقدام رومیان         . کنند

کـه  دهد    گزارش پلوتارک نشان می   . گرفت  کراسوس می  ملی را از  فرساینده که امکان هرگونه ع    

ایـن گــزارش چنــین  . دامــی گرفتـار آمــد کــه سـورن بــرایش چیـده بــود    رودان بـه  کراسـوس در میــان 

بیابانهـای  خواست از فرات عبور کند، رئیس یکـی از قبایـل عـرب          است که وقتی کراسوس می    

او خبـر     نـزد وی رفتـه ابـراز اطاعـت کـرد و بـه               ه بـ  )در شرِق کشورِ سوریۀ کنـونی      (غرب فرات میانه  

اردو دور است و سورن با یک سپاه کوچکی در آن نزدیکیها  داد که شاه ایران از این سرزمین به     

خـودش بیایـد کراسـوس بـر او بتـازد و سـپاه ایـران را تارومـار کنـد و            و باید تا سورن بهزده است، 

هـا   راهـه   بـی  ازاوراهنمـایی    که بهتوصیه کردکراسوس  او به. او بپیوندد شاه فرصت ندهد که به     به

  میانه  فرات در ناحیۀ زمینی    این مرد عرب کراسوس و لشکرش را به       . سورن برساند   خودش را به  

. داد آب و گیــاه بــود و ســپاه را از نظــر خواربــار در تنگنــا قــرار مــی        هــدایت کــرد کــه کــامالً بــی    

دریافـت کـرده بـود، غافـل از آنکـه حملـۀ شاهنـشاه               ئی که از شـاه ارمنـستان          کراسوس بنابر وعده  

 باد را گرفتار مشکل ساخته است، منتظر بود که هرچـه زودتـر ارمنیهـا از شـمالْ                   ارمنستان اَرتە   به

کراســوس  بــاد ســر رســیدند و از  در ایــن حــین مــأموران اَرتە . رودان را آغــاز کننــد  میــان حملــه بــه 

. سـوی ارمنـستان بـشتابد      بـه  اورونـت ن در برابـر     درخواست کردنـد کـه بـرای حمایـت از ارمنـستا           

کراسوس که در بیابانهای شرقی شام سرگردان بود و سربازانش خسته و تشنه و ناراضـی بودنـد                  

ارمنـستان خـواهم آمـد ولـی نـه       زودی بـه  بـاد فریـاد زد کـه مـن بـه      وار برسـر فرسـتادگان اَرتە   دیوانـه 

مـرد عـرب    .  اسـت  کـرده مـن خیانـت       کـه بـه    یدن از او  باد بلکه برای انتقام کش      اَرتە    برای کمک به  

 و وقتــی مــورد مؤاخــذه قــرار ،رانــد پــیش مــی درون بیابــان بــه همچنــان کراســوس و لــشکرش را بــه

پایــان  زودی ایـن بیابــان بـه   داد کـه بــه  کراســوس دلـداری مــی  هـای گونــاگون بـه   گرفــت بـا حیلــه  مـی 

او رومیـان را تـا      .  شکـست خواهـد داد      مالقات خواهد کرد و سـورن را       سورنخواهد رسید و او با      
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 جنگ کراسوس و  ازگزارشهای پلوتارک   . پیش برد   حوالی حران به   کنار قرارگاه سپاه ایران در    

ئی بود که خود کراسوس پیـشتر بـرای رویـارویی بـا            دهد که این محل همان نقطه       سورن نشان می  

 توســط کــه کراســوس پیــشترآیــد  از فحــوای ایــن گــزارش چنــین برمــی . ســورن در نظــر گرفتــه بــود

 بــا رهبـران جماعــت یونـانی ســاکن حـران تمــاس گرفتـه آنهــا را بـا خــودش هماهنــگ      مـأمورانش 

   ١.اش آن بوده که در نزدیکی حران با شاهنشاه درگیر شود و نقشهساخته بوده 

پلوتـارک در   . )م   پ ۵۳خـرداد    ( حران با سپاهیان ایران روبرو شـد        جلگۀ کنار  کراسوس در 

حدی در تیراندازی مهارت داشتند کـه          آنها به  نوشته که  ایرانی در این جنگ      سربازانف  توصی

 رفت و چنان قدرتی در تیراندازی داشـتند کـه گـاه بـا یـک تیـر تـنِ                   خطا نمی   هیچ تیری از آنها به    

  سـپاه کراسوس که دلیرتـرین فرمانـده   در روز اول نبرد پسر . دوختند  هم می   بهدو سپاهی رومی را     

و چـون تیـر تـا    . گزنـد مانـد    و کمتر فردی از سپاه کراسـوس تیرنخـورده و بـی           کشتن رفت   به او بود 

های بزرگی از گوشـت       رفت برکندنش غیرممکن بود، زیرا پاره       عمق گوشت و استخوان فرو می     

شد که تیرخـورده سـاعتها در زیـر شـکنجۀ شـدید بمانـد و هـیچ              کند و سبب می     را با خودش برمی   

خوردنــد بــرای اینکــه زودتــر  مــی رومیهــا وقتــی تیــر. رایش ســاخته نباشــددســت کــسی بــ کــاری از

دسـت و پـای اسـپان        زیـر   خواستند که آنها را بکشند، یا خودشـان را بـه            بمیرند از دوستانشان می   

  ٢. و از تحمل درد برهندافکندند تا زودتر کشته شوند می

او . فـرار گرفـت     م به اردوهایشان برگشتند کراسوس تصمی     لشکر به  چون شب فرارسید و دو    

شـهر کـه یونـانی و هـوادار رومیـان           حـاکم   . حـران فرسـتاد     ترین افرادش را بـه      ابتدا بخشی از زبده   

. درون شـهر گریخـت    بهنیز با استفاده از تاریکی شبکراسوس . شهر راه داد    دسته را به    بود این 

روز . شـهر را بیابنـد      ن بـه   و نتوانـستند راه رسـید      ماندندسپاه او در بیابان سرگردان       هائی از   دسته

 بیـشتر   کـشت تـا   سـر تـرحم       رومی را که هنوز زنده مانده بودند از         زخمیان  تن از  هزار۴بعد سورن   

جـات سـرگردان رومـی در گوشـه و           دسته. تعقیب فراریان فرستاد    زجر نکشند، و سپاهیانش را به     

. هالکــت رســیدند ه بــهجــات ســورن یــا قبایــل عــرب افتادنــد و همــ دام دســته کنــار بیابــان حــران بــه

رهنمــود کراســوس و دوســتان یونــانیش شــایع کردنــد کــه کراســوس    از مــردم حــران بنــا بــهکــسانی

جـای اینکـه فریـب     سـورن بـه  . افـراد او در حـران هـستند    حران وارد نشده و اندکی از   و به  گریخته

صد جنگیـدن  درون شهر فرستاد تا شایع کنند که سـورن قـ   این شایعات را بخورد چند عرب را به    

او اجــازه دهــد کــه  بــا فراریــان نــدارد و مایــل اســت کــه کراســوس را ببینــد و بــا او مــذاکره کــرده بــه 
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۵۷۰  جنگهای ایران و روم                                                                                                          شاهنشاهی پارتیان                         

آنهــا  ایــن افــراد را دیــد و بــه  ســپاه کراســوسافــسرتــرین  برجــستهکاســیوس . ســوریه برگــردد بــه

رن سـو . خواهـد محـل و روز مـذاکره را بدانـد         سـورن برسـانند کـه کراسـوس مـی           رهنمود داد که به   

روز دیگر سورن شهر را .  استنگریخته اطمینان یافت که کراسوس در شهر است و وسیله این به

شــدت از ســورن وحــشت   کراســوس کــه بــه .در محاصــره گرفــت و خواســتار تــسلیم کراســوس شــد 

  .از شهر گریختدر تاریکی شب در پایان آن روز داشت 

ران گریختنــد ولــی روز بعــد  کــه کراســوس و افــرادش در تــاریکی از حــنویــسد مــیپلوتــارک 

 هسـلوکیە بـرده شـد    اسـارت درآمـده بـه    ی کـشته شـدند و کراسـوس بـه     شمار و   افتادنددام سورن     به

مـاورای فـرات بگریـزد و      از سـربازان رومـی بـه   بخـشی فقط کاسـیوس توانـست بـا        . دار زده شد   به

ای اینکـه کراسـوس     کراسوس را سورن کشته بود ولی یکـی از رومیـان را بـا ادعـ               . در ببرد   جان به 

   ١.نمایش گذاشت است زنده در شهر سلوکیە گردانده به

مغز پیش از این به رئـیس هیـأت صـلح ایـران گفتـه بـود کـه در سـلوکیە بـا               کراسوسِ خشک 

. اورونت مالقات خواهد کرد؛ یعنـی در نظـر دارد کـه شاهنـشاه ایـران را در سـلوکیە بـردار بزنـد                       

توانـسته    پلوتـارک نمـی   . رد کـه او بـرای وی درنظـر گرفتـه بـود             او همان کـ     اکنون شاهنشاه با خودِ   

خـودش برگـشته    مذلت افتادن این سردار بـزرگ رومـی را بپـذیرد، و او را ببینـد کـه مکـرش بـه                  به

نمایش نهادن کراسوس در سلوکیە بسیار شهرت داشـته            داستان اسارت و به    کهچونولی  . است

نمـایش گذاشـته شـد کراسـوس      کـه بـه   وشـته کـه کـسی   نرا کتمـان کنـد،     توانسته آن   و پلوتارک نمی  

نبود، زیرا کراسوس پیش از آن اسیر و کشته شده بود؛ و سورن یک رومِی دیگر را پـس از آنکـه     

   .نمایش نهاد در سلوکیە بر دار زد و گفت که کراسوس است در شهر گردانده به

دادنـد و دسـتگیر       مـی یونانیان و رومیها عادت داشتند که وقتی سردار یا شاهی را شکست             

 آنهـا  تـا کردنـد   ها و بدکاران را جمع مـی   نهادند و روسپی    نمایش می   کردند او را در شهرها به       می

یکـی  : نمـایش نهـاد     دوعلـت در سـلوکیە بـه        کراسوس را سورن بـه     .را مسخره کنند و ذلیل سازند     

روبرو خواهد شد، و سلوکیە با اورونت  فرستادگان شاهنشاه گفته بود که او در  آنکه کراسوس به

دیگـر آنکـه جماعـات یونـانی کـه           و. آن اهانت وی پاسخ داده باشـد        خواست به    می سورناکنون  

ایـــن  در ســـلوکیە اســـکان داشـــتند هـــوادار رومیهـــا بودنـــد، و ســـورن خواســـت بـــا ایـــن کـــارش بـــه

دشـان  ایران نخواهند یافت و آنها باید امی        بیگانگان بفهماند که رومیها راهی برای دستیابی به       

  .و شاهنشاه ایران را سرپرست خویش بشمارندرا از رومیها برکنند و ایران را وطن خویش 

کــشته   و پــسرش در هــم شکــسته شــد، کراســوس رومیــان نیــروی  در ایــن جنــگ،هرحــال بــه
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. اسـارت افتادنـد      هـزار تـن بـه      ۱۰ کـشته شـدند و بـیش از          سـپاهیانش  ازهـزار   ۲۰ بـر    افزون،  شدند

را درپنـاه گرفتـه    ایـران خیانـت کـرده از کراسـوس حمایـت کـرده وی           ران به  ح ان یونانی گرچهولی  

آسانی وارد شهر شود، سورن چندان بزرگوار بود که  دروازۀ شهر را بر رویش گشوده بودند تا به        

ننمـود بلکـه از   یونانیـان حـران تعرضـی         بـه نـه تنهـا      و   ،در مقابل این خیانت بـزرگ اغمـاض کـرد         

ببخـشای ولـی فرامـوش      «سورن نیز همچون شاهنـشاهان پـارتی سیاسـت          . آنها مؤاخذه نیز نکرد   

  .ایران تبدیل کند  تا یونانیان جاگیر در ایران را به وفاداران بهدکر را دنبال می» مکن

زمـان    شاهنـشاه در ایـن    . ارمنـستان فرسـتاد     کراسوس را برای شاهنشاه اورونت به      سورن سر 

او  پیمـان بـسته خـواهر        او با   و را مورد بخشایش قرار داده     کشیده ا اطاعت    ارمنستان را به  باد    ارتە

 ١. برای خودش خواستگاری کرده و در ارمنـستان مـشغول برگـزاری مراسـم جـشن شـادی بـود                    را

آرایــی  کارهــائی چــون نوازنــدگی و مجلــس جماعــات یونــانی ایــران کــه بــرای امــرار معاشــشان بــه

ی شــاه ارمنــستان را بــا نوازنــدگی و  شــدند، در ایــن جــشنها شــرکت داشــتند و بزمهــا  مــشغول مــی

انـد کـه      نوشـته  زنانـه   الفنویسندگان غربی   . داشتند  آوازخوانی و نمایشهای دلقکی گرم می     

چه بنویسند جـز ایـن      . کردند  یونانیهای ایران با چنین نمایشهائی فرهنگ یونانی را معرفی می         

نـستند و هنرشـان گـرم داشـتن         دا  ئی جز مطربـی نمـی       دربارۀ مردمی که برای امرار معاششان پیشه      

اخـالف اسـکندر کـه روزگـاری امیـد داشـت ایرانیـان را تبـدیل بـه                   ! بزمهای بزرگان ایـران بـود؟     

  .کردند این خوش بود که برای ایرانیها مطربی می بردگان یونانیان کند اکنون دلشان به

وم  ایران، خودش را امپراتور رلشکرکشیش به اندکی پیش از     مغز  خشککراسوس جسور   

پنداشــت کــه برتــرین شخــصیت جهــان متمــدن اســت و در رؤیــایش خــودش را  مــی خوانــده بــود و

هــای  پنداشــت کــه روزی خواهــد توانــست پیکــره  دیــد و مــی مالــک ســرزمین اهــورایی ایــران مــی 

پرسـتی رومیـان     آفرین ایران را با بت     خاک ایران برافرازد و تمدن معنویت     در  خدایان رومیان را    

ولـی در  . اتمـام برسـاند   را کـه اسـکندر و جانـشینانش ناتمـام گذاشـته بودنـد بـه       بیاالیـد، و کـاری   

زار   شـوره  نقـِش متجـاوز بیابانهای حران نه تنها آرزوهای کراسوس بلکه همـۀ آرزوهـای رومیـان      

جغرافیـای   شد و از میـان رفـت، و ایـران همچنـان سـربلند و پرافتخـار در صـحنۀ تـاریخ بـشریت و                     

  .سازی خویش ادامه دهد نقش انسان تمدن باقی ماند تا به

سـه رقیـب نیرومنـد       اثری که شکست کراسوس در امپراتوری روم نهـاد آن بـود کـه چـون از                

ازبین رفته بود، یولیوس سزار و پومپه را برای تصرف مقام امپراتـوری              یعنی کراسوس یکی  

هنـشاه در ارتبـاط     بـا شا  پومپه  . جان یکدیگر افکند و روم وارد یک دوره جنگهای داخلی شد            به
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. شد تا در صورت شکست از یولیوس سزار بتواند در ایران جائی برای پناه گرفتن داشـته باشـد           

بـا  چهارسال پس از این هم سزار را مخالفانش . سزار شکست قطعی یافت م از   پ ۴۸ در سال    او

داخلـی  جنگهـای    و روم وارد دوران نـوینی از همدستِی پسِر خودش در مجلس سنا ترور کردند،    

کاســیوس کــه از ســرداران رشــید کراســوس بــود و در قتــل ســزار نقــش عمــده ایفــا کــرده بــود  . شــد

کدامشان حاضر  خود اختصاص داد، و اوکتاویوس و انتونیوس و لیبدوس چون هیچ سوریه را به 

دســت  نبــود فرمانــدهی دیگــری را بپــذیرد، بــا اشــتراک مــساعی یکــدیگر ادارۀ امپراتــوری را بــه  

بـا هـم کنـار آینـد و بـرای از میـان برداشـتن یکـدیگر                  که   رومیان نتوانستند    عادت  به ولی. گرفتند

  .وطئه شدندتوارد دورانی از 

نـــام  افـــسران رومـــی بـــه یکـــی از. اکتـــاویوس در ایتالیـــا مـــستقر بـــود و انتونیـــوس در مـــصر 

ادها در  بـود در جریـان ایـن رخـد    فرسـتاده ایـران   عنواس سفیر بـه     را به    وی دربار روم  که   البینیوس

پـاکور پـسر اورونـت اول       . یاری ایران بر سوریه دست یابـد        فکر افتاد که به     ایران ماندگار شد و به    

 تــا گذشــتهفــرات   ایــن مــرد ازهمــراه برداشــتهم ســپاه عظیمــی   پ۴۰تــشویق ایــن مــرد در ســال  بــه

 و ،ورزیـد در برابـر پـاکور مقاومـت    در فینیقیـه   شـهر صـور   .انتاکیە پیش رفـت و سـوریه را گرفـت      

از اشـغال رومیـان   کوچـک یهـودا را    پـاکور همچنـین کـشور   .  برآن دست یابـد     که پاکور نتوانست 

 ایـن دومـین بـار در    . یهودی را در آن سـرزمین تـشکیل داد   امارت خودمختار  و یک    بیرون کشید 

البینیوس پس از آن   پاکور و.کردند احیای سلطنت اسرائیل کمک می تاریخ بود که ایرانیان به    

پاکور پس از . اناتولی شدند و سراسر اناتولی را گرفته تا سواحل دریای ایژه پیش رفتند        متوجه  

 چنـد مـاه    . سوریه برگشت   البینیوس واگذاشت و خود با سپاهیانش به         اناتولی را به   این فتوحات

.  شـد گـسیل انـاتولی   فرمان انتونیوس به وینتیدیوس بهنامِ  بهسردار رومی یک  پس از این قضایا     

رومیـان  . نشینی کـرد   کیلیکیە عقب    ایستادگی کند و به    وینتیدیوسنیوس نتوانست در برابر     البی

وینتیـدیوس  . کشته شد اسارت درآمده     را تعقیب کردند، و او در کیلیکیە شکست یافت و به            وی

 ۳۹سـال  (  و سـپاهیانش متـواری شـدند   در جنـگ کـشته شـد   پـاکور  . سـوریه لـشکر کـشید    سپس بـه  

میـان    مـرز  طبـق قـرارداد صـلحی کـه میـان ایـران و روم منعقـد شـد،                   پیـشامدها  دنبال ایـن    به. )م  پ

مـیش برکرانـۀ غربـی         و شـهر کَـرخە     فـرات محـدود گردیـد      درماورای حـران بـه      مجدداً ایران و روم  

 اسـرائیلیانِ یهـودا نیـز بـه         .ایـران برگردانـده شـد       فراتِ میانه که چندی در اشـغال رومیـان بـود بـه            

سختی تنبیـه شـدند، امـارتی کـه تـشکیل داده بودنـد توسـط رومیـان                     ایرانیان به  جرم همکاری با  

  .ورچیده شد، و معبدشان که بازسازی کرده بودند ویران گردید

او نــه تنهــا دولــت ایــران را . رود شاهنــشاهان بــزرگ ایــران بــشمار مــی  اول یکــی ازاورونــت
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ومیـان وارد آورد و بـا تهدیـدهائی         ر  نهایت نیرومندی رساند، بلکه با شکستهای سختی که بـه           به

 کـــه متوجـــه ســـرزمینهای زیرســـلطۀ رومیـــان در انـــاتولی و شـــام کـــرد، تـــوان ایـــران را در دفـــاع از  

اثبــات رســاند و چنــان کــرد کــه بــرای مــدتی ایــن      مرزهــایش در برابــر اطمــاع امپراتــوران روم بــه  

 و فقـط در ایـن اندیـشه         خـاک ایـران را از سرشـان بیـرون راندنـد             اندازی به  امپراتوران فکر دست  

  . اندازی نیروهای ایرانی در امان بدارند شدند که مرزهایشان را از دست

تـر باشـد و بهتـر بتوانـد از تمامیـت       مرزهـای امپراتـوری روم نزدیـک    اورونت برای آنکه بـه   

رودان انتقـال داد و در کنـار شـهر سـلوکیە        میـان   ، پایتخت را از شرق کشور بـه       فاظت کند ایران ح 

 کــرد و در آنجــا را نوســازیون پتیــسهِر باســتانیِ ز پادگانــشهرهای قــدیمی یونانیــان بــود، شــ کــه ا

شمار   جانشین بابل قدیم هخامنشی بهاکنونکرانۀ دجله واقع شده بود و  این شهر بر. مستقر شد

، و  انــدکی از آن دورتــر در جانــب غــرب و در کنــار فــرات قــرار داشــتهــایش  ویرانــهرفــت کــه مــی

 شـان بابـل را    در حمـالت تاراجگرانـه    سـلوکیها . داد  د از سـتمهای سـلوکیها را سـر مـی          فریاد بیدا 

که تا آخرین روزهـای عمـر دولـت هخامنـشی یکـی از شـکوهمندترین شـهرهای جهـانِ متمـدن                      

 بقایــای جماعــات بــومی ومتــروک مانــده بــود  زمــان نیمــه رونــق افکنــده بودنــد و در ایــن از بــود

  . دزیستن رودان در آن می میان

هـــای  در اینکـــه پادگانهـــای ســـلوکی در هرجـــا بودنـــد شـــهرهای اطـــراف را در خـــالل دهـــه 

دهد اسکندر  های بسیار در دست هست که نشان می نشانهمتمادی تاراج کرده از رونق افکندند  

ــشینانش هــدف تمــدنی را از فتوحاتــشان دنبــال نمــی      گــری  یــک داســتان ویــران  . کردنــد و جان

پایتخـت  رش مورخان رومی دربارۀ ویرانی کامـل شـهر پرشـکوه تـبس         مقدونیها و یونانیها گزا   

دست رومیان افتاد آنچه از       خوانیم که وقتی مصر به       در گزارش تاسیتوس می    .است کهن مصر 

 ایـن در حـالی بـود کـه در تمـام دوران              ١. بـود  »ئـی بـسیار وسـیع       ویرانـه «شهر کهنِ تبس باقی بـود       

یتخت مصر مانده و شـکوه دیرینـه را حفـظ کـرده بـود؛            عنوان پا   هخامنشی شهر تبس همچنان به    

ــا آن  ــی یونانیه ــاریخی مــصر           را بــه ول ــا ایــن نــشانۀ عظمــت و شــکوه ت ــی ویــران کــرده بودنــد ت کل

  .فراموشی برود  به

  فرهاد چهارم. ۳

. جـای او نشـست       فرهاد به  پسرشرأی مهستان برکنار شد و        م به    پ ۳۷  اول در سال   اورونت
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ــود،   زمــان انتونیــوس  در ایــن ــد ب ــا در    ١ در مــصر بــسیار نیرومن ــاتولی و همــۀ اروپ  مــصر و شــام و ان

اسـتقالل فریـب داده    وعـدۀ   انتونیوس پس از آنکه شاه ارمنستان را به. اطاعت دولت روم بودند 

ایـران لـشکر       را تهیـه دیـد و از راه ارمنـستان بـه            مـردی هـزار   ۱۱۳، یک سـپاه     کردبا خودش همنوا    

مقابلـۀ او     بـه   نیـز بـا سـپاه بزرگـی         فرهاد چهـارم   .شدرد آذربایجان   وابا یک حرکت سریع     کشیده  

نـام تاتیـانوس در دور اول نبـرد ازپـا      فرمانـدهی سـرداری بـه      نخستین لشکر انتونیوس به   . شتافت

 گـروه  ، و  افتادنـد   هالکـت  زمـین برخـاک     دست دلیران ایران     به رومیهزار   درآمد و تاتیانوس و ده    

شـاه فریبخـوردۀ ارمنـستان چـون اوضـاع را نـه             . اه ایـران درآمدنـد    اسارت سـپ     به انبزرگی از رومی  

. ارمنستان درپیش گرفـت   هزار نفریش از انتونیوس جدا شده راه فرار به۱۶کام دید، با لشکر      به

روز بعد فرهاد چهارم و  ، ولی یکگرفتانتونیوس نیز شبانه با بخش اعظم سپاهیانش راه فرار      

 چونکه رومیها در موضعی بودند کـه    و ؛چون اجل برسرش ریختند   او رسیدند و هم     سپاه ایران به  

، و بـرای اینکـه او را در   شکست دهد انتونیوس را  که  برتری داشتند فرهاد نتوانست    بر ایرانیان 

نشینی از او جـدا شـد و فرصـت داد تـا انتونیـوس       عنوان عقب  بهندازددام ا  تری به   موضع مناسب 

ــا. فـــرارش ادامـــه دهـــد  همچنـــان بـــه ــا. کـــرد را تعقیـــب مـــی د دورادور ویفرهـ   بـــهءاو در ایـــن اثنـ

 و مرزهــای ایــران را مــورد تجــاوز قــرار داده  لــشکر کــشیدهایــران  انتونیــوس پیغــام داد کــه چــرا بــه 

کراسـوس    انتونیـوس پاسـخ فرسـتاد کـه آمـده اسـت تـا پرچمهـا و افتخـاراتی کـه سـورن از                        ؟است

او بـازپس   د فهمانـد کـه اگـر ایـن چیزهـا را بـه      فرهـا  یعنی انتونیوس بـه  . گرفته است را پس بگیرد    

دســت  مــدعی شــود کــه پیــروزی را بــه  ســوریه برگــردد و دهــد، وی خواهــد توانــست ســرفرازانه بــه 

 هـدفی جـز کـسب    لشکرکشیفرهاد چهارم فهماند که از ورای این    او در حقیقت به   . آورده است 

او برگردانـده شـود بـرایش      بـه مدالهای کراسوس قدر که پرچمها و همین افتخار نداشته است، و 

 برتـر قـرار بگیـرد و مقـام امپراتـوری را      موضـعِ کافی خواهد بود که در برابر رقیبـان سیاسـیش در         

  . کندکسب

نوبــۀ  انتونیــوس در ایــن هنگــام بــا رقیــب نیرومنــدی چــون یولیــوس ســزار طــرف بــود کــه بــه  

اگـر  . دشـو  که امپراتور روم دست آورده بود و طالب آن بود     به فراوانافتخارات  در اروپا   خودش  

در روم معیـار  . توانـست امپراتـور روم شـود    دست می آورد می انتونیوس افتخاراتی بیش از او به     

کـرد و     هـرکس بیـشتر تـاراج و ویـران مـی           شـد، و    بزرگی یک شـخص بـا تـرازوی زور سـنجیده مـی            

ــشتر مــردم ســرزمینها را مــی    ــوه مــی    بی ــدتر جل ــر پنداشــت  کــرد و بــزرگ  کــشت، زورمن شــد و  ه مــیت

آنچـه در ایـران نـژاد و بزرگـی حقیقـی بـود در روم        . گفتند که شایسته است تـا امپراتـور بـشود           می
                                                 

  .معروف استاین انتونیوس همان عاشق کلیوپاترا است که داستانش  1
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 چیـز بـر   همـه . اصالً نژاد و بزرگی در روم شکل نگرفته بود تا مفهوم پیـدا کنـد            . مفهومی نداشت 

اتــوری امپر ســربازی بــه کــه از  و خــرد و تــدبیر و علــم بــرای کــسانی ،چرخیــد معیــار زور مــادی مــی

طـور   سبب هم بود که همۀ امپراتوران روم، بـه     همین  به. ناشدنی بود  هائی درک   رسیدند مقوله   می

کشتن انـسانها و تـاراج       سوز بودند و تا آخرین لحظۀ حیاتشان به        رحم و سنگدل و جهان      کلی، بی 

آوری امـــوال و امـــالک مـــشغول بودنـــد و دمـــی از ایـــن کارهـــای     گـــردکـــردن جماعـــات بـــشری و 

سبب بود کـه همـۀ معابـد و         همین  به. داشتند  نی و ضد انسانی و ضداخالقی دست برنمی       ضدتمد

خاطر  های فینیقِیّه و مصر بهستانشد، و گورو ویران مقابر در سرزمینهای زیِر سلطۀ رومیان تاراج 

 مقابر و معابد کهنِ فرعونانِ    های مردگان نهفته بود شکافته شد و          ربودن اموالی که در کنار الشه     

 و رحمانه مورد تخریب و دستبرد واقع شدند و صدها خـروار ثـروت از درون گورسـتانها            مصر بی 

 یک داستان دستبرد رومیان    .روایان رومی انتقال یافت     های فرمان   خانه  تاراج رفت و به      به معابد

گورهای مردگـان در مـصر کـشف غارهـائی در قـرن حاضـر اسـت کـه هـزاران جـسد مومیـایی را                            به

زمان از جاهای دوردستی آورده با شتاب بسیار در این غارها بر روی هـم چپانـده                    آن مصریان در 

  .اند تا مورد تجاوز رومیان واقع نشوند بوده

انتونیـوس   او پاسخ داد که چیزی به       کسب افتخار نیاز داشت ولی شاهنشاه به        انتونیوس به 

تــرین   بزرگوارانــهشــودارج همینکــه او جــان خــودش را بگیــرد و از ایــران خــ داده نخواهــد شــد، و

همـه سـپاه      خواسـت کـه انتونیـوس بـا ایـن           فرهاد البته نمی  . اند  او داده   چیزی است که ایرانیان به    

 زمـین را بـر   جاتی از دلیران ایران بست و دسته   سبب پیوسته راه را بر او می        از این . شام برگردد   به

کـرد، و   مـین نـسبت نیـز زخمـی مـی     ه گرفت و به ریخت و هربار چندهزار کشته از او می  می شسر

 داسـتان ایـن فـرار و تعقیـب را           .راهـش ادامـه دهـد        بـه   تـا  گذاشـت   حـال خـود وامـی       را بـه    آنگاه وی 

 تعقیب مداوم فرهـاد امکـان اینکـه انتونیـوس           ١.اند  تفصیل برای ما بازگذاشته     مورخان رومی به  

در شـرایطی   .  سلب کرده بود   آبادیهای سر راهش دستبرد بزند و خواربار تاراج کند را           بتواند به 

ترین کـار در برابـر وی ایـن بـود کـه              ور شده بود، انسانی     زمین حمله   ایران  به متهورکه این دشمن    

 هــیچ پــس گرســنگی تلــف شــوند و از آن  ازســپاهیانش تــا ،خواربــار برســد نگذارنــد دســت او بــه

تـدریج در    هآذوقـه بـ   ایـن بـود کـه کمبـود         . ایـران نیفتـد     انـدازی بـه    سپهدار رومـی در آرزوی دسـت      

ــه      خــستگی فراریــان افــزوده شــد و    کــاروان فــراری انتونیــوس نمــودار شــد و تــرس از گرســنگی ب

 انتونیـوس   از کـاروان  تـاریکی    دسـته در   در ایـن بـین شـبها دسـته        . شان را دوچنـدان کـرد      ناامیدی
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. شـدند  ود میافتادند و ناب میجات ایرانی  دام دسته  در راه بهولی ،گرفتند جدا شده راه فرار می 

. دیـوانگی کـشید      شـدید کارشـان بـه       و وحـشتِ   افراد انتونیـوس در اثـر ناامیـدی         بسیاری از  شمار

  که با خودشان داشتند نیز خوردند، راه دیگری جـز          ستورانیته رسید و       رومیان به  خواربارچون  

ی ایـن   زمـین بـرا     ولـی گیـاه ایـران     . یافتنـد برایـشان نمانـده بـود         سـر راهـشان مـی      بـر خوردن هرچـه    

 از ایـن سـربازان در اثـر خـوردن گیاهـان ایرانـی زهـری                 انبـوهی زهـر مبـدل گردیـد و           بـه  متجاوزان

 هربـار در برابرشـان   ، ودادنـد  شدت آنها را رنج مـی  کننده نیز به  سپاهیان تعقیب . مردند شدند و 

نین نشستند و چ گرفتند و عقب می ریختند و کشتگانی از آنها می       شدند و برسرشان می     ظاهر می 

ولـی یکـی دومنـزل دیگـر دوبـاره در          . کننـد   رومیها شکست یافته فرار می     کردند که از    وانمود می 

  .کردند شان می شدند و دیوانه برابر دیدگانشان سبز می

وقتــی پــس از مــدتها  انــد کــه  نوشــته.  بــودمتجــاوزانآب رودهــای ایرانــی نیــز دشــمن ایــن   

دردی برآنهــا  آشــامیدند چنــان دل آب مــیرســیدند و ســیری  رودی مــی راهپیمــایی و خــستگی بــه

کـار انتونیـوس   . داشـتند  فریاد و ناله برمی بیابان سر به کرد و در تابشان می شد که بی    مستولی می 

 اردویـش را تـاراج کردنـد و    او اتهـام خیانـت زده بـر او شـوریدند و     افسرانش بهجائی رسید که     به

یکـی از محرمـانش دسـتور          انـدوه و نومیـدی بـه       شـدت  یغمـا بردنـد، و او از        هایش را به    طال و نقره  

د تــا ایرانیــان بــر او دســت  نــدازدوردســتها ا را بکــشد و ســرش را از تــن جــدا کــرده بــه   داد کــه وی

انتونیـوس در ایـن حالـت نـزار و بـا          . کردنـد ولی دوستانش او را از این تصمیم منـصرف          . نیابند

در ارمنـستان  . نـد وارد ارمنـستان شـد   بدرقۀ سواران دلیر ایرانی که یکـدم راحـتش نگذاشـته بود    

هــزار تــن تلفــات ۲۵انتونیــوس ســربازانش را آمــارگیری کــرد و معلــوم شــد کــه در راه فــرار حــدود  

راه   سـوریه بـه  سـوی  بـه  پتـوکَە   از راه کـَت او در ارمنـستان نیـز چنـدان دیـری نمانـد و        . داشته اسـت  

لبنــان  نحــوی کــه وقتــی بــه دند، بــهراه نیــز ســربازانش از ســرما و گرســنگی تلــف شــ افتـاد و در ایــن 

ــد  تــنرســیدند هــشت هــزار    ــود کــه در راه   جــزایــن تلفــات  .  دیگــر تلفــات داده بودن ــانی ب  فراری

 کـشته و گـروه      هزار۴۳ایران حدود     نتیجۀ لشکرکشی انتونیوس به   .  بودند گریختهارمنستان از او    

  از»تخــارات بــزرگشاف«لبنــان بازگــشت تــا بــا    بــا عــدۀ کمــی بــه انتونیــوسبزرگــی اســیر بــود، و  

 مثـل  هـائی  افـسانه  و ،پـذیرایی کنـد   آمد پیشوازش می  که از اسکندریه به   معشوقش کیلیوپاترا   

 سال پیش از او برای فخرفروشی تألیف کرده بود ۳۵۰ که سلف یونانیش گزینوفون حدود آنچه

  .اش کیلیوپاترا دهد تحویل معشوقه

رو  بـه  نـام تیـرداد رو   یـک سـپهدار پـارتی بـه      چهـارم بـا رقابـت        رهـاد دنبال ایـن رخـدادها ف       به

در میـان   . سـلطنت رسـید     تیرداد به  رأی مهستان از سلطنت برکنار شد و        م به    پ ۳۳ در سال    شد، و 
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 شکــست ایـران  بـا یــک لشکرکـشی دیگـر بـه    فکـر افتـاد کـه     مـشکالت داخلـی ایـران انتونیـوس بــه    

از .  اسـت در اخـتالف  تیـرداد  بـا   مـاد شـاه او اطالع یافـت کـه    .  را جبران کند   اش   گذشته بار خفت

 و هــدایای گرانبهــائی بــرایش  گرفــت رومــی پونــت بــا شــهریار مــاد تمــاس    حــاکمِرو توســط  ایــن

 بخواهد از سلطۀ چنانچهاو وعده داد که  فرستاد و دختر او را برای پسرش خواستگاری کرد و به

ارمنـستان  شـاه   را با   همین حیله   دوسال پیشتر   انتونیوس  . او مساعدت نماید     خارج شود به   اشک

هدف او از . بهانۀ وصلت با دختری از خاندان شاه ارمنستان وارد ارمنستان شد بهو ا .کار برد به

خـاطر آنکـه در حـین نبـرد از او جـدا       این نیرنگ پلید و ضدانسانی آن بود که از شاه ارمنستان به        

به بهانۀ خواسـتگاری    او  . رد بود انتقام بگی   را تسریع کرده  شده فرار کرده و شکست او در ایران         

 انــهشــاه ارمنــستان را غافلگیر از دختــر خانــدان ســلطنتی ارمنــستان وارد خــاک آن کــشور شــد و     

. سـوریه برگـشت   دستگیر و زنجیری کرد و شهرهای ارمنستان را تاراج کرده با اموال تاراجی بـه            

 در  اکنـون  او١.انـد  خو»جنایـت «را  آن مـورخ رومـی  حدی پلید بود که تاسیتوس  این کار او به  

  مــاد نیــز همــان درآورد کــه برســر شــاه ارمنــستان درآورده بــود؛ ولــی در شــاهنظــر داشــت کــه برســر 

  .داشتش ناکام ا هاناتولی مشکالتی برایش پیش آمد که او را در اجرای نقش

ذکـرآن پـرداختم کـه        کننـده اسـت ولـی بـرای ایـن منظـور بـه               گرچه خواندن این وقایع خـسته     

تـر بودنـد چـه انـسانهای       از ایرانیـان متمـدن    کـه   نـد   ا   مدعی غربیهاد که رومیانی که     نشان داده شو  

دیپلماسی و قول و قرارهای سیاسی بهـائی   و بدکرداری بودند و به  و ناراست و تبهکار  نادرست

ایـن  . زدنـد   ئـی مـی     هرحیلـه   دادند و برای آنکه ثروتهای ملل ضعیف را تاراج کنند دست بـه              نمی

  .  نامدارترین سرداران تاریخ روم استانتونیوس یکی از

عنـوان یـک کـشور بـر روی صـحنۀ جغرافیـایی پدیـد                  به  اهوراییِ ایران  از روزی که سرزمین   

اخالقـی کـه بـوده در حکـم پـدر ایـن خـانوادۀ بـزرگ                  رفتـار و   هـر    بـه  شـاه  داشته اسـت،     شاهآمده و   

م این سرزمین خیر و خوبی را      داده در نهایت برای مرد      رفته، و هرکاری که انجام می       شمار می   به

اند و هر ادعائی     لیکن بیگانگان هرچه بوده   . آورده است   دنبال می   به یعنی امنیت و ثبات را    

  . اند  بودهایراناند، هدفشان تاراج این کشور بوده و در هرحالی دشمنان  کرده که ارائه می

 و رفـت،  در سیـستان  هـا  ەسـکَ  میـان   بـه  چهارم پس از آنکه توسط مهستان برکنار شد    فرهاد  

ــکَە   بــهم  پ۳۰در ســال  ــه  کمــک س ــرداد . لــشکر کــشید پایتخــت  هــا ب ــار کــرده   تی را مهــستان برکن

دور دوم در فرهاد . دولت روم پناهنده شد سوریه رفته به  تیرداد به.سلطنت را به فرهاد برگرداند

که رومیان حتم یافتند چنان توانی شایسته از خود نشان داد       ارتش را سروسامان داد و     سلطنتش
                                                 

  .۳/ ۲سالنامه، : تاسیتوس 1
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صالحشان است کـه بـا        خاک ایران بیفتند، بلکه در شرایط فعلی به         اندازی به  فکر دست   نباید به 

هـایش قـرار داده        پادشاهی بود که صلح و ثبات را سرلوحۀ برنامه         او. دِر دوستی درآیند   ایران از 

و سـازندگی ادامـه دهنـد و        کـار     سـر ببـرد تـا مـردم بـه           آرامـش بـه    بود، و عالقـه داشـت کـه کـشور در          

 و کنــدرو وی درصــدد برآمــد کــه بــا رومیــان روابــط دوســتانه برقــرار   از ایــن. جــان او دعــا کننــد بــه

در این هنگام قیصر اوکتاویوس نیز مسائلی در پایتخت خـودش     . دوران خصومتها پایان دهد     به

آن بـود کـه وقتـی       رنـشانۀ ایـن امـ     . سبب آنهـا خواسـتار صـلح و دوسـتی بـا ایـران بـود                 داشت که به  

او  او کمک نظـامی دهـد بـه    جای آنکه به روم گریخت و از قیصر استمداد کرد، قیصر به  تیرداد به 

بعـد تیـرداد بـا کمکهـای مـالی       از آن بـه . سوریه رفته در آن سرزمین اقامت گزینـد   پیشنهاد کرد به  

 نـشان دادن منظـور     فرهـاد بـرای   . گذراندکرد زندگیش را در سوریه        دولت روم دریافت می    که از 

قیــصر متقــابال هــدایای  .  فرســتادبــه رمآمیــز خــودش یــک هیــأت ســفارتی را بــا هــدایائی      صــلح

یی که نامش موزه بـود      عالوه یک دوشیزۀ بسیار زیبای سوریه       فرستاد، به گرانبهائی برای فرهاد    

نـام کنیـز و      زیـرا در ایـران چیـزی بـه        (دانـست     نیز برای فرهاد فرستاد، و فرهاد که کنیزداری نمـی         

درخواسـت قیـصر بـرای         پـس از آن بـه      فرهـاد . با این دختـر نیـز ازدواج کـرد        ) غالم وجود نداشت  

رم  را بـا تـشریفاتی بـه        استرداد درفش روم که سورن از کراسوس گرفته بـود پاسـخ مثبـت داد و آن                

ی دو  و امنیــت در مرزهــازمــان روابــط ایــران و روم بــرای مــدتی بــسیار حــسنه شــد از ایــن. فرســتاد

  .کشور برقرار گردید

  اردوان سوم. ۴

تـداوم    عالقـۀ فرهـاد بـه     .  بـود  مـوزه پنج پسر داشت که کهترینشان فرهادک از        چهارم  فرهاد  

عنوان  را برآن داشت که این پسر را به دوستی ایران و روم و برقراری ثبات در مرزهای کشور وی          

بـودن چنـین فـردی کـه مـادرش رومـی          گمـان او       کنـد؛ زیـرا بـه      مهـستان معرفـی    عهد خودش به    ولِی

 و ملـت ایــران در ســایۀ صــلح  شــداسـت در آینــده ســبب نزدیکـی بیــشتر میــان روم و ایـران خواهــد    

 در آینـده بـا   فرهـادک قـصد آنکـه    عنوان یک اقدام احتیاطی به    او به . سر خواهد برد    آرامش به   به

 پـسرش ، چهـار  فرهـادک  های سـلطنت آینـدۀ   قصد تحکیم پایه    ، و به  نشودرقابت برادران مواجه    

  . رم فرستاد عنوان مهمانان امپراتور به را به

عنـوان پـانزدهمین      فرهاد چهارم در آستانۀ سـدۀ نخـست مـسیحی درگذشـت و فرهـادک بـه                

بینـی کـرده بـود فرهـادک یـک شخـصیت             بـرخالف آنچـه فرهـاد پـیش       . سلطنت نشست   اشک به 

 مــصادف بــود بــا اوجگیــری مــشکل  روی کــار آمــدن فرهــادک . نیرومنــد و قــاطع از کــار درنیامــد 
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ــران و روم یــک توافــق ضــمنی و        . ارمنــستان ــود کــه دو دولــت ای  نانوشــتهتوضــیح آنکــه مــدتها ب

 بـا جلـب موافقـت       ۀ اشـک   از میان افراد خـانواد      ارمنستان را دربار ایران    شاهداشتند که بنابر آن     

برجایش نشسته بود،  ارمنستان درگذشته و پسرش    شاهدر آن اواخر    . کرد  دربار روم منصوب می   

و   از ایـن موضـوع  بـرداری   خیـال بهـره   قیـصر بـا     . بدون اینکه از دولت روم نظرخواهی شده باشـد        

 مـدعی سـلطنت   تبـارِ  روم را آمـاده سـازد، یـک ایرانـی      زمینۀ الحاق ارمنستان به   بهانۀ آنْ   اینکه به 

ارمنـستان    بـا سـپاهی بـه   یـسته، ز انـد و گویـا در انـاتولی مـی     نوشـته وسد   اَرتەکه نامش را ارمنستان  

. سـلطنت نشـست    شاه جدید را برکنار کـرده خـود بـه        با کمک نیروهای رومی    فرستاد، و این مرد   

خواستند که شاهشان را طبـق همـان سـنت     وضعیت ناراضی بودند و می مردم ارمنستان که از این    

  .شورش برداشتند سر بهوسد   ارتە برضِد کند منصوبدیرینه دربار ایران 

العــاده داشــت فرهــادک در   بــرای ایــران اهمیــت فــوق ازنظــر اســتراتژیکی ارمنــستانگرچــه

وســد و ســرکوب  بهانــۀ حمایــت از اَرتە  و وقتــی هــم کــه قیــصر بـه ؛طــرف مانـد  مـسئلۀ ارمنــستان بــی 

گذراننـدۀ سـردار     آن کشور لشکر فرستاد، فرهادک اسیر دام مذاکرات وقـت           شورش ارمنستان به  

نـشاندۀ خـود را تقویـت کننـد و شـورش        شـاه دسـت  رومیهـا ت را از دسـت داد تـا         رومی شد و فرص   

را  غیرتــی فرهــادک مهــستان را بــرآن داشــت کــه وی تفــاوتی و بــی ایــن بــی. مــردم را فروخواباننــد

نـام اورونـت دعـوت         بـه  سـپهداران پـارتی   پس از آن مهستان از یکـی از         . برکنار کرده اعدام کند   

زودی معلوم شد که این مرد نیز بـرای ایـران در آن شـرایط     ولی به. دکرد که بر تخت ایران بنشین   

در آینده مرزهای ایـران  که توانستند  کردند و می داری می حساس که رومیان در ارمنستان میدان    

 اعــدام کــرد  برکنــار واورونــت را نیــز مهــستان. نبــودرا مــورد تهدیــد قــرار دهنــد چنــدان شایــسته  

قیـصر اوگـست   . بفرسـتد ایـران    پسر بـزرگ فرهـاد را بـه    ونون شد که آنگاه از دولت روم خواستار    

پنداشــت کــه ایــن پــسر چــون    زیــرا مــی؛اوکتــاویوس درخواســت مهــستان را بــا شــادی تلقــی کــرد  

منـد اسـت و در    رومیـان عالقـه    خوی رومی یافته و به چندین سال در دربار روم زیسته است خلق و 

زودی معلـوم شـد کـه ایـن ونـون نیـز        بـه . ان اسـتفاده کـرد  شود از او در جهت منافع رومیـ         آینده می 

را در آن شـرایط حـساس    منـافع کـشور  کـه  توانـد     نیست و نمی  جانشین مناسبی برای شاهنشاهان     

ونـون دربرابـر تـصمیم مهـستان         .؛ لذا مهستان تصمیم گرفت کـه او را نیـز برکنـار کنـد              تأمین کند 

  آذربایجـان  شـاه  اردوان   بـه  مهستان   .د طلبید ایستاد، و تهدید کرد که از رومیان یاوری خواه        

ولی او از   . ونون را برکنار کند و خودش شاه شود       پایتخت رفته      که با سپاهش به    پیشنهاد فرستاد 

بــار   و ایـن رفـت تیـسپون    و سـپس بـا سـپاه بیــشتری بـه    برگـشت آذربایجــان  پـس ونـون برنیامـد و بـه    

ارمنـستان       ونـون هـم از تیـسپون گریختـه بـه           .توانست ونون را برکنار کرده خـود بـر تخـت بنـشیند            
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اردوان سوم چون فکـر  .  بر تخت ارمنستان نشست     با توافق بزرگان ارمنستان و دربار روم       رفت و 

 خالی از مخاطره نخواهد بود رسماً با سلطنت ونـون           او ونون در ارمنستان برای      ن بود  که کرد  می

 دربـار رم  اطـالع     یران بـا ایـن سـلطنت را بـه         بر ارمنستان مخالفت ورزید و مراتب مخالفت دربار ا        

  خواهان ادامۀ صلح با ایران بود ونـون را از سـلطنت ارمنـستان برداشـته بـه                  دربار روم که  . رساند

 نفــوذ بیــشتری در ارمنــستان داشــته باشــد پــسرش اورونــت را بــرای آنکــه اردوان .فرســتادسـوریه  

کـه  توانـست     شد، زیرا مـی      گران تمام می   ولی این امر برای رومیان    . نامزد سلطنت ارمنستان کرد   

. نفوذ روم در ارمنستان را از میان ببرد و دست ایران را در این کـشور بـیش از پـیش بـاز بگـذارد           

 کـه   پذیرفتنـد  محرمانـه    توافقدوطرف طبق یک      با شاهنشاه وارد مذاکره شد و      امپراتوررو    از این 

باشـد کـه از     ) پارسـی   اردشـیر بـه   / ارمنـی   کسیاس بـه  ارتا (یَە  خشئی  اَرتەنام    شاه ارمنستان مردی به   

 و مقـیم ارمنـستان بـود؛ و متقـابال دولـت روم هـم ونـون را در             )پتـوکە شـمالی     کـت  (ایرانیان پونت 

 و در  ، بـر تخـت ارمنـستان نشـست        یَە  خـشئی   اَرتە توافـق، دنبـال ایـن       بـه . نیـست کنـد     سوریه سر بـه   

ایـن کـار راضـی     یلیکیە منتقل شود، ولی گویا او به     ک  سوریه به  سوریه ترتیبی داده شد که ونون از      

بیـان دیگـر،    بـه . قتل رسید   نبود و چنان ترتیب داده شد که گویا در حینی که قصد فرار داشت به              

  .نیست شد ۀ ایران و روم سربهونون طبق توافق محرمان

اردوان میـان   و ، چندان مورد پسند مهـستان نبـود  یَە خشئی اَرتە با سلطنت   اردوانموافقت  

رومیــان هــم کــه همیــشه درصــدد بودنــد تــا درمــواقعی کــه ایــران درگیــر      . هــم خــورد  و مهــستان بــه

 مــاهی بگیرنــد، یکــی از آلــوده گــلمــشکالت داخلــی بــود در امــور ایــران دخالــت نماینــد و ازآب 

 تا با ادعای سلطنت ایران بـر مـشکالت داخلـی            فرستادندسوریه   پسران فرهاد چهارم را از رم به      

پـیش ببرنـد       که میل خودشان است بـه      گونه  آن و رومیان بتوانند امور ارمنستان را        ، بیفزاید ایران

جــای آنکــه نــاظر وقــایع باشــد ســپاهی     اردوان بــه. در ارمنــستان را تــضعیف کننــد و نفــوذ ایــران  

ارمنستان فرستاده بر تخت ارمنـستان نـشاند،          بهبا توافق مهستان    ترتیب داده پسرش اورونت را      

 بـرده  سـوریه  بـه  از ایـران بـا خـود    هنگـام فـرار      بـه  لت روم تقاضا کرد که امـوالی را کـه ونـون           و از دو  

 از حمایـت پـسر فرهـاد     کـه خواسـتند  رومیان در ابتدا نمی). م۳۵سال (ایران مسترد دارد    است به 

کردنــد کــه در ایــران یــک شــاه    مــیگمــانآورده بودنــد دســت بکــشند و    اش ســوریه چهــارم کــه بــه 

دولـت    تـری زد و رسـماً بـه        اقـدام جـدی     اردوان دست بـه   . توانند نشاند سلطنت     را به  نشانده دست

 درامور آسیا دخالت داشـته باشـند و انـاتولی و سـوریه و         که روم اعالم کرد که رومیان حق ندارند      

اند و امور این سرزمینها باید در دست  فینیقِیّه از روزگاران قدیم در حوزۀ نفوذ ایران قرار داشته   

اردوان بـرای اجـرای تهدیـدش    .  اسـت شاهنـشاهان هخامنـشی  هنشاه ایران باشد که جانـشین      شا
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 و مـردمش   بودپتوکَە را فراهم آورد که از دیرباز یک سرزمین ایرانی             کَت  مقدمات لشکرکشی به  

دِر  زمان در وضـعیتی نبـود کـه بتوانـد بـا ایـران از       دولت روم که در این.  بودند زبان  عموماً ایرانی 

 درآید ترتیبی داد که مدعی سلطنت ایران که در سوریه بود از میـان رفـت، و بـرای اینکـه           جنگ

خواست عاداتی را که در خـالل   غدر رومیان در پردۀ اخفا بماند چنین شایع شد که چون وی می   

  ١.سالها اقامت در رم کسب کرده بود ترک کند بیمار شد و درگذشت

ارمنـستان  بـر تخـت    پـسر شاهنـشاه    کـه اورونـت      ولی مسئلۀ دیگـر بـرای رومیـان ایـن بـود           

اکنــون  (ە ایبــریتبــار ایرانــی دولــت روم پادشــاه  ،بــرای رویــارویی بــا ایــن مــشکل    . نشــسته بــود 

سـلطنت   ش مهـرداد را بـه   خـود ارمنـستان لـشکر بکـشد و بـرادر          را تحریک کـرد کـه بـه       ) گرجستان

نـشاندۀ    شـاه دسـت  یـی  یبـریە ااورونت غافلگیر شـده شکـست یافـت و مهـرداد      . ارمنستان بنشاند 

 معنـــای از دســـت رفـــتنِ ضـــمنی ارمنـــستان بـــود  کـــه بـــهایـــن شکـــست. ارمنـــستان شـــد رومیهـــا در

ایرانـی   قبایـل میـان   اسـتعفا شـده بـه    دنبال آورد، و او مجبـور بـه   نارضایتی مهستان از اردوان را به 

در میـان   . رفـت  )اکنـون در وسـط کـشور ترکمنـستان        (داهە دربیابانهای شرقی دریـای مازنـدران        

نـام تیـرداد حمایـت کردنـد و او       بـه  یک سـپهدار پـارتی     درگیریهای مهستان و اردوان، رومیها از     

رودان شــد و در تیــسپون  وارد میــانیانی کــه رومیــان از ســوریه بــرایش فرســتادند   کمــک ســپاه بــه

  .سلطنت نشست به

شاهنشاهانی که خودش را جانشین  دهد که در عین حالی سلوک شخصی اردوان نشان می

خواند وعقیده داشت که سراسر آسیا باید تحت نفوذ ایـران باشـد،               داریوش می  چون کوروش و  

مقام سلطنت نداشت و سربازی بود کـه هـدفش حفـظ              بود وارسته که تعلق خاطری به     ی  شخصیت

او در سلطنتش ثروتی برای خـودش نیندوختـه بـود و چیـزی از مـال              . حیثیت ایران و ایرانی بود    

 داهە رفـت    قبایـل میـان     این بود که وقتی بـه     . ا در جائی نهان نکرده بود و خزائنی نداشت        دنیا ر 

اش  رعایا در پیش گرفت، لباس ساده پوشید و گـذران روزمـره        یک زندگی ساده مثل هرکدام از     

و چـون  . گذرانـد  میکرد و اغلب اوقاتش را با تیر و کمانش در بیابانها            را از راه شکار تأمین می     

 داهە قبایـل یاری  او احتیاج دارد، تصمیم گرفت که به کرد که ایران در آن شرایط به      می احساس

 داهە قبایـل تکلفی این پادشاه سـبب شـد کـه         وارستگی و سادگی و بی    . سلطنت ایران برگردد    به

در . سـلطنت ایـران جانفـشانی نماینـد     از او حمایت کنند و حاضر شوند که در راه بازگشت او بـه   

، دیدنـد   می رومیان مرعوبن بزرگان ایران نیز که چندان از تیرداد راضی نبودند و او را              این میا 

ایـران    یی خودش بـه      ەهمراه حامیان داه    اردوان به . ایران برگردد   از اردوان خواستار شدند که به     
                                                 

  .۳۲/ ۶: همان 1
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تیـــسپون وارد شـــد و  هـــیچ مقـــاومتی بـــه اردوان ســـوم بـــی ســـوریه گریخـــت و تیـــرداد بـــه. برگـــشت

  .برگشتسلطنت  به

جنگ داخلی در ایران در بگیرد و ایران        که  تیرداد امیدوار بودند     رومیان که با حمایت از    

 و چــون از اردوان ،ســنگ خــورد  تقــسیم شــود و دســتیابی بــرآن آســان گــردد، تیــر امیدشــان بــه        

شاهنـشاه   بـه   سـوریه حـاکم تیبریـوس   . ترسـیدند بـرآن شـدند کـه بـا او ازدِر دوسـتی درآینـد                 می

چیزی جز این    اردوان نیز خواستار دوستی ایران و روم بود و        .  تجدید پیمان مودت داد    پیشنهاد

بـر روی  اردوان سـوم  در دیداری که . برقرار باشددر درون کشور امنیت  خواست که ثبات و  نمی

، رومیـان  داشـت  تیبریـوس  بـا  و برعرشۀ یک کـشتی  میش   در کنار شهر مرزیِ کرخە     آبهای فرات 

شاهنشاه نیز قول داد که از ادعای       . توطئه نزنند   پس برضد ایران دست به      از آن تعهد سپردند که    

جــای . طرفــی ارمنــستان را قبــول داشــته باشــد  مالکیــت ایــران بــر ارمنــستان منــصرف گــردد و بــی 

مـیش بـر     شهر مـرزی کَـرخە  کرد که مالقات و مذاکره نیز چنان ترتیب داده شده بود که تأکید می       

کـدام از دو دولـت چـشم         مرزمیان دو کشور ایران و روم است و هـیچ          )سوریهاکنون در    ( فرات رود

  .سوی فرات ندارد و این مرز را هر دوطرف محترم خواهند شمرد آن طمع به

  بالش اولبردان، گودرز و . ۵

 پــس از او پــسرش و ،م درگذشــت۴۲  در حــوالی ســالبــودجــدهم یاشــک هاردوان ســوم کــه 

 یکـی از   بعد مهستان او را برکنار کرد وماهچند . ت نشانده شدسلطن  به توسط مهستان به   گودرز  

  داهە رفـت و از قبایـل میـان   گودرز بـه .  بردان وارد تیسپون شده بر تخت نشست     نام  برادرانش به 

.  تا سلطنت را از دست بـردان بیـرون بکـشد   پایتخت لشکر کشید بهحمایت آنان برخوردار شده   

 بـرای  امـارتی خیـال خودشـان     تـا بـه   شـوریدند تحریک رومیهـا  در این میان یونانیهای سلوکیە به 

بزرگـان ایـران بـرای آنکـه از جنـگ      . آفرینـی کننـد   خودشان تشکیل دهنـد و بـرای ایـران مـشکل      

 پادرمیــانی کــرده گــودرز را بــرآن داشــتند کــه بــا بــرادرش آشــتی کنــد و     جلــوگیری کننــدداخلــی 

  .رسمیت بشناسد سلطنت او را به

. خوبیهای فرزندان اشک آن بود که وارسـته بودنـد و خـوی خودپرسـتی نداشـتند                یکی از 

دیدنـد از      را در خطـر مـی      کـشور کـه منـافع     گـاه   آمدنـد، هر    سـلطنت برمـی     اگر درصـدد دسـتیابی بـه      

این چیزی بود کـه  . کردند میشد حمایت    که شاهنشاه می    کشیدند و از کسی     ادعایشان دست می  

 پـنج  عـاملی کـه سـلطنت اشـکان را نزدیـک بـه      . تکـرار شـده بـود   بارها در تاریخ سلطنت اشـکان   

  . بودآنها استمرار داد همین وارستگی سده
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در ایــن اثنــاء . بــه ســلطنت برگــشت  و گــودرز تــرور شــد در حــین شــکار م۴۶ درســال بــردان

 او. شـد رودان برگـشت و خواسـتار تـاج و تخـت ایـران                میان  به  رم از نوۀ فرهاد چهارم  مهرداد  

 شکست یافته اسـیر  ولی نبرد کرد،رودان با گودرز    در میان  در میان سپهداران یافت، و    حامیانی  

  . برای آنکه دیگر نتواند مدعی سلطنت شود گوشهایش را بریدبخشود، ولی گودرز او را . شد

سـلطنت رسـید،    بـه   مـاد شاهِ پـارتیِ وی ابتدا وِنون  پس از.  درگذشت۵۱گودرز در سال   

ایـن همـان بـالش اول اسـت کـه آخـرین شاهنـشاه          . ش جـایش را گرفـت     سال بعـد پـسرش بـال        یک

  .رود شمار می بزرگ خاندان اشک به

نـشاندۀ   را ا زدست شاه دست ارمنستان لشکر کشید تا آن  نخستین اقدام بالش آن بود که به  

تالفی کاری بـود کـه رومیـان در ارمنـستان کـرده یعنـی یـک                   این اقدام او به   . رومیها بیرون بکشد  

 و ایــن اقــدام آنهــا ؛ را بــر ارمنیهــا تحمیــل کــرده بودنــد)گرجــستان(ایبــریە  از اهــالی تبــار یرانــیا

دولـت ایـران و    ئی بود که دربارۀ ارمنستان وجود داشـت و آن اینکـه هـردو       برخالف سنت دیرینه  

ولـی  .  توافق کرده بودنـد کـه شـاه ارمنـستان از خانـدان اشـک باشـد                  نانوشته طور ضمنی و    روم به 

سـلطنت نـشانده    ها اکنون کسی از خارج این خاندان را برخالف میل ایران در ارمنستان بـه        رومی

دنبــال آن  همزمــان بــا روی کــار آمــدن بــالش، در ارمنــستان شورشــهائی بــروز کــرد کــه بــه  . بودنــد

دسـت بـرادرش رادامیـست تـرور شـد و رومیهـا رادامیـست را شـاه ارمنـستان                 بـه  یی  ایبریەمهرداد  

شاهنـشاه خواسـتند     خواسـتند و برضـدش شـوریدند و از          ن شـاه را نیـز ارمنیهـا نمـی         اما ای . کردند

شاهنــشاه بــا ســپاهی وارد ارمنــستان شــد، رادامیــست و   . اقــدام کنــدوی بــرای از میــان برداشــتن  

چـون در   . بر تخـت سـلطنت ارمنـستان نشـست         برادر شاهنشاه هوادارانش گریختند و تیرداد     

کردنـد،    تاخـت و تـاز مـی      ەنیز مدتی بود که قبایل سکایی و داه        ایران    و شمالشرق  نواحی شرقی 

  .سرکوب کرد را ەامر ارمنستان قبایل سکایی و داه بالش پس از پرداختن به

ارمنــستان .  ناخــشنود باشــندبــودطبیعــی بــود کــه رومیهــا از آنچــه در ارمنــستان پــیش آمــده  

یــران و هــم بــرای روم جنبــۀ   امنــافع اســتراتژیک   بــود کــه هــم بــرای   اســتراتژیکدارای اهمیــت 

 بـود، و  آذربایجـان این کشور بـرای ایـران سـرزمین حائـل میـان امپراتـوری روم و        . حیاتی داشت 

مخـاطره اندازنـد    رودان و آذربایجان را به میانکه  توانستند    یافتند می   اگر رومیان برآن تسلط می    

روم نیــز آن بــود کــه اگــر   اهمیــت ارمنــستان بــرای  . و تمامیــت ایــران را مــورد تهدیــد قــرار دهنــد   

  از  کـه  توانـست   تحرکـات ایـران در ارمنـستان نظـارت داشـته باشـند، ایـران مـی                 توانـستند بـر     نمی

پتـوکَە را مـورد تهدیـد قـرار         شـدۀ پونـت و کـَت        و اشـغال   نـشین   خاک آن کشور سرزمینهای ایرانی    

ین اهمیـت سـبب     همـ . روی در انـاتولی اسـتفاده کنـد         عنـوان سـرپلی بـرای پـیش         دهد و از آنها بـه     
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 صاحب اختیار کامـل   طرف دیگر در ارمنستان     که  کدام از ایران و روم نگذارند         شده بود که هیچ   

وجـود آورده بودنـد کـه هـردو در ارمنـستان نظـارت داشـتند و ارمنـستان          گردد، بلکه وضعی را بـه   

مـان  فر  ، و انتـصاب او بـه      بـود  از خانـدان اشـک       شمستقل مانـده بـود کـه پادشـاه          یک کشور نیمه  

یــاری  بــه یــی  ایبــریە مهــردادتــا پــیش از آنکــه . گرفــت شاهنــشاه و بــا توافــق دربــار روم انجــام مــی 

خــانوادۀ  ســلطنت ارمنــستان برســد، بــرای بــیش از دو ســده همــۀ شــاهان ارمنــستان از    بــهرومیــان 

صـورت یـک عهدنامـۀ کتبـی       بـود کـه ضـرورت داشـت بـه       نانوشـته این یک توافـق     . اشک بودند 

  .تحقق یافتاول ردر زمان بالش  این ام.درآید

  گذشــته در ایــران درس عبــرت آموختــه بودنــد و از درگیــر پیــاپِیشکــستهای  رومیهــا کــه از

 دیپلماتیــک و بــا اعــزام راههــای بــهبعــد کوشــیدند کــه  م بــه۵۱ســال شــدن بــا ایــران بــیم داشــتند از

ر ارمنـستان حقـی     دربـار بـالش او را متقاعـد سـازند کـه رومیـان هـم د                  هیأتهای متعدد سـفارتی بـه     

از آنجـا کـه   .  ارمنـستان را خـاک خـودش تلقـی کنـد      کهدارند که باید مراعات شود و ایران نباید       

 ایـــران بودنـــد و از خواهـــان نـــژاد ایرانیـــان خـــون و هـــم عنـــوان آریـــان هـــم بـــهمـــردم ارمنـــستان 

بــرای تحقــق  کــه توانــست   روم نمــیدربــاردخالتهــای رومیــان در کــشورشان رضــایت نداشــتند،   

 ارمنـستان ازجهـات بـسیار زیـادی بـا           مـردم . کنـد  اقدام نظـامی     کشوردخالتش در آن      بخشیدن به 

.  میتریَسنە بود، و میتریَسنە دین پارتیان نیـز بـود    دین مردم ارمنستان  . ایرانیان همسانی داشتند  

 .از نظــر نــژادی مــردم ارمنــستان بــا ایرانیــان همریــشه بودنــد ولــی بــا رومیــان ســنخیتی نداشــتند     

 ؛رفـت  شـمار مـی   ئی از جهان واقـع شـده بـود کـه دنبالـۀ طبیعـی فـالت ایـران بـه                  نقطه ارمنستان در 

ــان مــی     ــران در درون ارمنــستان پای ــستان بــیش از شــش ســده پیونــد    . گرفــت یعنــی فــالت ای ارمن

م در داخـل مرزهـای شاهنـشاهی مـاد      این کشور در سـدۀ هفـتم پ   . سیاسی مستمر با ایران داشت    

و پــس از آن هــم در زمــان هخامنــشی بخــشی از ایــران بــود، و وقتــی شاهنــشاهی   واقــع شــده بــود، 

  اولهنگـام بـروز مـسائل زمـان بـالش         پارتیان تـشکیل شـد ایـن پیونـد همچنـان ادامـه یافـت، و بـه                 

 سال بود کـه شاهنـشاهان ایـران پادشـاهان ارمنـستان را از خـانوادۀ خودشـان تعیـین            ۲۰۰بیش از   

این امر عادت کرده بودند و از امنیـت   رستادند، و مردم ارمنستان به    ف  آن کشور می    کردند و به    می

رومیهـا از نظـر   . شـان برایـشان فـراهم آورده بودنـد رضـایت داشـتند           و آرامشی کـه شـاهان ایرانـی       

آنها یک قوم متجاوز بودند که از اروپـا آمـده          . سنتی و تاریخی هیچ حقی در ارمنستان نداشتند       

 بودنــد و فــضوالنه کــردهبنــدگان خودشــان تبــدیل  پــذیر آســیا را بــه مبودنــد، بــسیاری از اقــوام ســت

  .در امور ارمنستان مداخله داشته باشند و اگر بتوانند آن کشور را اشغال کنندکه خواستند  می

خـود مـشغول    را سـخت بـه  اول م باز آشوبهائی در شرق ایـران بـروز کـرد و بـالش           ۵۸درسال  



۵۸۵  جنگهای ایران و روم                                                                                                          شاهنشاهی پارتیان                         

های بالش، شهریاران همسایۀ ارمنـستان را کـه همپیمانـان    رومیان با استفاده از گرفتاری  . داشت

اثـر ایـن تحریـک، شـهریاران      بـر . یا دست نشاندگانشان بودند برضد ارمنستان تحریک کردنـد    

ــری  ــه ەکلخیــد و ایب ــا ایــن اقــدامات، قیــصر نــرون     . لــشکر کــشیدند ارمنــستان   و کمــاژن ب همــراه ب

نام  یکی از رشیدترین سرداران رومی به بهحامی ارمنستان را  اصطالح بهفرماندهی نیروهای 

آن  بهانۀ حفظ امنیت ارمنستان به این سردار به. گسیل کردپتوکَە    کَت  کوربولوس سپرده او را به    

ــاراج کــرد      ــستان را تخریــب و ت ــرداد کــه نمــی  . کــشور لشکرکــشیده شــهرهای ارمن  توانــست از تی

، در برابـر یـورش مـشترک        شـود ر  حمایت بـرادرش کـه خـود در شـرق ایـران درگیـر بـود برخـوردا                 

 افتـاد،  رومیـان دسـت   آذربایجـان گریخـت، ارمنـستان بـه         سپاه روم و متحدانش شکـست یافتـه بـه         

 کـرد کلـی ویـران       به س را کوربولو   که نامش خالصاً ایرانی بود     خشیتە  اَرتەپایتخت ارمنستان   

پتوکَە و ایبریـا واگـذار     و کَتشهریاران کماژن  را چندپاره کرده بخشهائی از آن را به      ارمنستانو  

دربـار  . پتـوکَە سـپرد     یک نفر از خاندان سـلطنتی کـَت          ارمنستان به  ۀ خاک  بر بقی   سلطنت ، و کرد

 و نرون که گرفت شده بود در رم جشن شافتخار این پیروزی بزرگ که در ارمنستان نصیب  بهروم

  .به امپراتوری رسیدشد  صاحب این پیروزی شناخته می

 کـه مـردم   متـیقن بـود   زیـرا  ؛ اطمینان نداشتپیروزیش در ارمنستان   روم از تداوم      دولت اما

. نـد و نگهـداری چنـین کـشوری بـرای روم دشـوار خواهـد بـود          ا  ارمنستان خواهان پیوند با ایران    

مقام امپراتوری استفاده کرده بود،  عنوان پلۀ اصلی دستیابیش به نرون که از اشغال ارمنستان به

 مـست پیروزیهـایش بـود و    سولی کوربولو. نمود داد که با ایران وارد مذاکره شود کوربولو ره   به

جـای    نام پـایتوس را بـه       سوریه فرستاد و سرداری به      نرون او را به   . مذاکره تن دهد    نخواست که به  

تیسپون فرستاد تا در امر ارمنستان با دولـت          ارمنستان اعزام کرد و یک هیأت سفارتی را به          او به 

وجـود آورده بـود       کـه بـه    ولـی از آنجـا کـه دولـت روم در نظـر داشـت از وضـعی                 . کنـد ذاکره  ایران م 

را دربــار ایــران  نــشاندۀ رومیــان    بــود کــه شــاه دســت  خواســتاربــرداری کنــد،   ســود خــود بهــره  بــه

 از امـور شـرق   ۶۱حـوالی سـال    نتیجـه نرسـید و بـالش اول کـه در     مذاکرات به. رسمیت بشناسد  به

پـایتوس و سـپاه رومـی در برابـر او شکـست             . ارمنـستان لـشکر کـشید      ود، بـه  کشور فراغت یافتـه بـ     

 پیشنهادسرانجام پایتوس   . پایتوس در دژی موضع گرفت و شاهنشاه او را محاصره کرد          . یافتند

رومیـان    به ،ایرانیان تسلیم کند    خواربار دژ را به     که همۀ ذخایر و اسلحه و       پذیرفت  و داد،مذاکره  

انـد   تان را تخلیه کنند، و پلی را که رومیان بـر فـرات شـمالی تخریـب کـرده             فرمان بدهد که ارمنس   

 بـا   رومیهـا ارمنـستان را تخلیـه کردنـد، پـایتوس و سـربازانش      ،پس از این توافق. بازسازی کنند 

  . و سپاه ایران وارد ارمنستان شد،سوریه رفتند  بهسرشکستگی
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ــز مــی   وافــق رومیهــا خــالی ازاشــکال   دانــست کــه ادارۀ ارمنــستان بــدون ت   ولــی شاهنــشاه نی

ارمنـستان   ارمنـستان پایگـاه ایجـاد نکننـد، و         خواست که رومیان در     ایران فقط می  . نخواهد بود 

 توسـط شاهنـشاه منـصوب   اش در دست شاهانی باشد که  طرف داشته اداره حالت یک کشور بی   

روم ادامه یافت و دنبال این قضایا مذاکرات برسر ارمنستان در پایتختهای ایران و           به. شدند  می

. سلطنت ارمنستان برگردد ولی تاج خود را از دسـت قیـصر بگیـرد              قرار بر این رفت که تیرداد به      

کــه چنــین مــذاکراتی جریــان داشــت، رومیــان کــه همیــشه سیاســت خودشــان را بــر     در عــین حــالی

لشکر کـشیده   ارمنستان     به تیبریوسنهادند مجدداً از همان راهی که پیشتر          اساس غداری بنا می   

سـال  ( تـا ایرانیـان را غـافلگیر کـرده بـرآن کـشور دسـت یابنـد          لـشکر فرسـتادند   آن سـرزمین      بود به 

 شکست یافتـه بـود بـا سـپاهیان          پایتوس در همانجا که      که فرمانده این سپاه بود     کوربولوس). ۶۳

مذاکرات در این . ایران روبرو شد و شکست یافت و مجبور گردید که با ایران وارد مذاکره شود        

و کوربولـوس تعهـد   . رم بـرود  قرار شد که تیرداد برای اینکه تاجش را از دسـت قیـصر بگیـرد بـه     

هیأت سلطنتی همراهش الزم باشد دولت     هائی که برای رفت و برگشت تیرداد و         سپرد که هزینه  

  . روم بپردازد

 پادشــاه در تیــرداد واگــذار شــد و ایــن ترتیــب ســلطنت ارمنــستان بــا توافــق رومیــان بــه ایــن بــه

سـوی رم حرکـت    م با یـک کـاروان بـزرگ و باشـکوه بـه      ۶۶حدود دوسال و نیم بعد یعنی در بهار       

عنـوان پادشـاه    بندی کردند و از تیرداد به دستور دولت روم همۀ شهرهای سر راه را آذین     به. کرد

ب داده عمـل آوردنـد و در رم نیـز بـرای پـذیرایی از او جـشن باشـکوهی ترتیـ          ارمنستان تجلیل بـه   

طی یک مراسم مجلل با شرکت قیصر نرون و تمامی اعضای سنای رم تیرداد تاج سـلطنتی       . شد

را از دست نرون گرفت و ضمن سخنرانیش تصریح کرد که برادر شاهنشاه ایـران و نـوادۀ اشـک         

آورد و سلطنتش را از دست        شمار می   بران قیصر به    و میترپرست است و خودش را یکی از فرمان        

  . کند افت میاو دری

یکـی ایرانـی بـودن و از خانـدان سـلطنتی ایـران              : سه نکتۀ مهم در این سـخنرانی بیـان شـد          

؛ دوم پیــرو دیــن ســنتی مــردم ارمنــستان بــودن او؛ و ســوم آمــادگی او بــرای      شــاه ارمنــستان بــودن 

ساخت، هـم رضـایت       این سه نکته، هم ایرانیان را خشنود می       . جانبه با دولت روم     همکاری همه 

پـس از ایـن مراسـم،    . کـرد  آورد، و هم منافع دولت روم را تـأمین مـی   دست می ر ارمنیها را به خاط

  .ارمنستان برگشت  ماه به۹عنوان مهمان رسمی در رم ماند و پس از  تیرداد به

بعد همچنـان کـه سـنت سـابق بـود شـاه             مسئلۀ ارمنستان فیصله شد و از آن به        ترتیبات  با این 

 روم ایـن    دولـت شـد، و       می گماشتهلطنتی ایران بود که توسط دربار ایران        ارمنستان از خاندان س   
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کـدام از دو   ادارۀ ارمنـستان عمـالً در دسـت ایـران بـود ولـی هـیچ       . کـرد  مـی  را تـصویب     گماشتگی

بعـد بـرای    روابـط ایـران و روم از ایـن بـه          . دولت ایران و روم در ارمنستان پایگاه نظامی نداشتند        

ــار        . دنــیم ســده بــسیار حــسنه بــو    ــز آن بــود کــه رومیــان پــس از ایــن قــضایا گرفت علــت ایــن امــر نی

. شـان را ازسـر گیرنـد    را نداشتند که سیاستهای تجـاوزطلبی      مشکالت داخلی شدند و فرصت آن     

  طلـب بودنـد و خـوی تجـاوزگری نداشـتند کـه دسـت بـه                  شاهنشاهان ایـران هـم مثـل همیـشه صـلح          

  . ایران و روم گردداقداماتی بزنند که باعث برهم خوردن روابط 

ارمنــستان، در رم کودتــا شــد و نــرون از پایتخــت      ســالی پــس از مراجعــت تیــرداد بــه     یــک

جـای او نشـست نیـز         قیـصر گالیـا کـه بـه       . اعـدام شـد      محکـوم بـه    ٰىیاتهام خیانت عظمـ     گریخت و به  

سپاسـیون کـه   نـام ِو  خودکـشی گردیـد؛ سـرداری بـه     کشته شد و یک قیصر دیگر درپی او مجبور به        

ــۀ        فر ــام آزادیخواهان مانــده نیروهــای روم در فلــسطین و از جنایتکــاران نامــدار رومــی بــود کــه قی

  شـهر اورشـلیم را بـا خـاک یکـسان کـرده      طـرزی وحـشیانه در هـم کوفتـه        یهودان را در آن اواخر به     

 ۷۰بــود، مــدعی مقــام امپراتــوری شــد و از شاهنــشاه درخواســت حمایــت کــرد و در حــوالی ســال     

این مدعی امپراتوری داده بـود، روابـط او     قول مساعدت بهشاهنشاه آنجا که  از. قدرت رسید   به

  .هدایای گرانبهائی میان پایتختهای ایران و روم رد و بدل شد  وشدبا شاهنشاه بسیار خوب 

فکـر    سوریه شد و به فرماندار ۷۲  از ایران شکست یافته بود، در سال       پیش ازآن پایتوس که   

هم بخورد و جنگ ازسر  اهنشاه تحریک کند شاید میان ایران و روم به     افتاد که قیصر را برضد ش     

ایـران ملحـق       از روم جدا شده بـه       که  کماژن درصدد است   شاهرم گزارش داد که         او به . گرفته شود 

 این گزارش دروغین بـود،      هرچند.  از دست خواهد رفت    سرزمینشود، و اگر رم دیر بجنبد این        

 کمــاژن خــود  شــاهچونکــه . کمــاژن لشکرکــشی کنــد    کــه بــه پــایتوس از ســوی قیــصر مــأمور شــد    

تنهــایی تــوان مقابلــه بــا ســپاه روم را نداشــت، پــایتوس بــدون اینکــه بــا مقــاومتی مواجــه گــردد   بــه

ایـران پناهنـده    اعضای خاندان شهریاری کماژن به      برخی از  .غارت زد   کماژن را گرفته دست به    

  .دشدند و از سوی شاهنشاه مورد نوازش قرار گرفتن

 دوســتیش نــه خواهــان جنــگ بلکــه   ســائقۀ ایــران   بــهکــه بــا وجــود ایــن پیــشامدها شاهنــشاه  

قیصر فهماند کـه ایـران    روم بود، وسائلی انگیخته بهدولت خواستار ادامۀ روابط حسنۀ ایران با    

کمـاژن حملـه کـرده دربـار      وقتـی هـم سـپاه روم بـه      و،کمـاژن را نداشـته      وجـه قـصد حملـه بـه         هـیچ   به

طرفی خـویش را حفـظ کـرده اسـت تـا موجـب بـرهم خـوردن روابـط حـسنۀ ایـران و روم                           ایران بی 

 ۀشایـست هیمنجا خاتمه یافـت و نقـشۀ پـایتوس نقـش بـرآب شـد، و در اثـر تـدبیر          قضیه به . نگردد

ماورای مرزهـای ایـران نـدارد، روابـط      دربار روم حالی کرد که ایران چشم طمع به        شاهنشاه که به  
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  .سنه ماندایران و روم همچنان ح

  پاکور دوم و خسرو. ۶

 ســال بــا ۳۰ســلطنت نشــست و  پــس از او پــاکور دوم بــه. م درگذشــت ۷۸ در ســالاول بــالش 

آرامش سلطنت کرد و پـس از درگذشـتش سـلطنت بـه خـسرو رسـید کـه دوران سـلطنتش تـا سـال                     

حــال  روابــط نیــک ایــران و روم در ایــن دوران تــا اوائــل دهــۀ دوم ســدۀ دوم همچنــان بر. بــود۱۳۰

م ۱۰۰در ارمنستان ثبات نسبی برقرار بـود، و پـس از درگذشـت تیـرداد در سـال         . خود باقی ماند  

سـلطنت    بـه )اَرتە بـوده  و احتمـاالً خـشئی   (ها نامش را اکسدار نوشته انـد           که رومی  پسر پاکور دوم  

 مرزهای رسمی کشور در غرب چـشم طمـع نداشـتند       پشت  بهشاهان ایران   . شد گماشتهارمنستان  

  .خاک ایران تجاوز نمایند بهداده خودشان جرأت   رومیان نیز در وضعیتی نبودند که بهو

قــدرت رســید از قیــصران تجاوزطلــب روم بــود، ولــی در     م در رم بــه ۹۸در ســال کــه تــراژان 

 از خـارج مرزهـای امپراتـوری در    جماعـات بزرگـی   گرفتـار یورشـهای    سـلطنتش سالهای نخـست    

هـوای اشـغال    او پـس از فراغـت از ایـن مـشکالت            . ایـران بیندیـشد    اروپا بود و فرصـت نیافـت بـه        

ســلطنت ارمنــستان   رم بــهدربــار بــدون مــشورت اکــسدارایــن دســتاویز کــه  او بــه. ارمنــستان را کــرد

مایـل نبـود کـه بـا     خـسرو کـه   . )۱۱۲سـال   (ایران اعالن جنگ داد    ضایتی کرد و به   رنشسته ابراز نا  

، کوشـید کـه بـا مـذاکرات         ئـی جـز نـاامنی نداشـت         تیجـه حاصل شـود کـه ن       رومیان وارد جنگی بی   

تـراژان اعـالم کـرد کـه دولـت             خـسرو بـه    اعزامـی هیـأت   . دیپلماتیک رضایت قیصر را جلـب کنـد       

را بـا   بـرادر اکـسدار  مـازیر    ە پـارت یشجـا   سـلطنت بـردارد و بـه   ازایران حاضر است اکـسدار را    

ولــی بــرای قیــصر  . جــای اولــی نــشاند  بــه، و عمــالً هــم دومــی را  بنــشاندســلطنت  توافــق قیــصر بــه 

 لـذا . بـرد  سر مـی  بهرودان  و میانموضوع ارمنستان یک بهانه بود و او در رؤیای اشغال ارمنستان            

کار برده با برخی  همان فریبکاریهای دیرینۀ اسکندری بهانتاکیە رفت و  به ۱۱۴در سال در سال 

 وعـدۀ اسـتقالل داد و آنـان را برضـد تیـسپون      آنهـا  رودان ارتباطاتی برقـرار کـرده بـه       میان  سران از

 آبادیهـای ارمنـستان در   پتوکَە راهی ارمنستان شد،  از کت او پس از این مقدمات    . تحریک کرد 

. مالقــاتش بــشتابد   کــه بــهخواســتمــازیر   ەتــصرف درآورد؛ و از پــارت ناحیــۀ فــرات شــمالی را بــه 

حضور تراژان رسید و خواستار شد که با  همازیر پس از مشورت با شاهنشاه در یک هیأتی ب  ەپارت

 گرچـه . سلطنت ارمنـستان منـصوب گـردد    او مثل سلفش تیرداد رفتار شود و با توافق امپراتور به  

حضور طلبیده بود، ولی معلوم شد که تراژان از این عملش نقـشۀ پلیـدی را                  را به   خود تراژان وی  

ایـران    کـه خـاک ارمنـستان را تـرک کـرده بـه       دسـتور داد مـازیر    پارتە تراژان به . درسر داشته است  
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ئـی از مالقـاتش بـا تـراژان بگیـرد       ئی جز آن نداشت که بدون آنکه نتیجـه     چاره مازیر  پارتە. برود

دنبـال او    مـسلح را بـه    گروهـی ولـی وقتـی از اردوگـاه دور شـد تـراژان             . اردوی تراژان را ترک کند    

دسـت بـرادرش اکـسدار کـشته         بـه  مـازیر   پارتە که   شد شایع   بعد. ترور کردند فرستاد و او را در راه       

ایــن رفتــار پــست و پلیــد و ضــد انــسانی تــراژان یکــی از صــدها نمونــه رفتــار غدارانــۀ  . شــده اســت

غربیها در طول تاریخ قدیم در رابطه با ایران است و همیشه رومیها سیاست خودشـان را بـا غـدر          

رو پــست و پلیــد  رفتــار تــراژان را از آن. دانــ بــرده پــیش مــی و نــامردی و رفتارهــای غیرانــسانی بــه 

 او را    کـه  خواست  اردویش دعوت کرده بود، و با این حیله می          مازیر را به    نامیدم که خود او پارتە    

را تـرور   حـضور او رسـیده بـود ولـی او وی     نیتـی بـه   با خـوش مازیر   پارتە. کند و نابود    اندازددام    به

انگیـز بـود کـه حتـی برخـی       ردانه و غیر انسانی و چندش حدی ناجوانم   این اقدام تراژان به   . کرد

ســتایش ایــن شــاه ایرانــی ارمنــستان و نکــوهش قیــصر         از نویــسندگان رومــی هــم نتوانــستند از    

قـولی و شـرافتمندی    نوشت که در این مورد خوش    نویسندۀ رومی خودداری ورزند؛ و فرونتو     

  ١.ه دار کردایرانیان قربانی هوس رومیها گردید و نام رومیان را لک

 لشکرکـشی دانست که نخواهـد توانـست بـا     شد که تراژان می از آنجا ناشی میغداری این  

مازیر حمایـت      زیرا مردم ارمنستان خواهان شاه ایرانی بودند و از پارتە          ؛بر ارمنستان دست یابد   

ستان در رسـید مـردم ارمنـ    قتل مـی   ولی وقتی شاه ایرانی با چنین رفتار غیرانسانی به         .نمودند  می

پـسند، تـوان مقاومـت در     گرفتنـد و در غیـاب یـک رهبـر همـه      برابر یـک امـر انجـام شـده قـرار مـی           

  . برابر تراژان را نداشتند و مجبور بودند که تسلیم او گردند

اشــغال تــراژان درآمــد و رســماً اعــالن شــد کــه  مــازیر، ارمنــستان بــه پــس از کــشته شــدن پــارتە

 در .رودان لــشکر کــشید میــان از ارمنــستان بــه تــراژان پسســ. ارمنــستان یــک ایالــت رومــی اســت 

تــراژان   وبــا تــراژان وارد قراردادهــای سیاســی شــدند  بــومی از حکــام چنــدتنرودان  شــمال میــان

 نــشیِن آرامــیشــهرهای . آنــان بپــردازد رســمیت شــناخت تــا درســر فرصــت بــه  اســتقالل آنهــا را بــه

، ازجمله امیرنـشینهائی بودنـد کـه از اطاعـت     )إدِسا (اورفهن،  ، آدیاِب )سنجار(نصیبین، سنگارا   

 غافــل از آنکــه رومیــان  ؛ اعــالن اســتقالل کردنــد تــراژانپــشتگرمی   بــهشــده بیــرون دولــت ایــران

انـد و      بلعیدن اسـتقالل و هویـت و شخـصیت تـاریخی آنـان نشـسته               ند که در کمینِ   ا  همچون گرگ 

 در فرصــت تــا تــضعیف کننــد   آنهــا را از حمایــت دربــار ایــران محــروم ســازند و    کــهخواهنــد مــی

پتوکَە و پونت کرده آن دوسـرزمین را بـا     پیشترها همین کار را با کَت  .شان را ببلعند     همه یمناسب

  .ی روم کرده بودندامپراتورۀ خیانت و غدر و توطئه ضمیم
                                                 

  .نقل از فرونتو  به۲۴۷۷: پیرنیا 1
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خواهــان ایرانــی  شاهنــشاهی ایــران در ایــن زمــان گرفتــار مــشکالت داخلــی بــود کــه قــدرت   

 سراســر کــشور در آشــوب بــود، چنــدین مــدعی ســلطنت از گوشــه و کنــار ســر  .ایجــاد کــرده بودنــد

 رودان بــرای نجــات میــان اقــدامی  کــه نتوانــستبــرآورده بودنــد، و خــسرو کــه بــا آنهــا درگیــر بــود

 فهمیدند که چه اشـتباه بزرگـی مرتکـب          ۱۱۶ رودان در سال    فریبخوردگان میان ولی  . انجام دهد 

 نـشیِن  گاؤگَمل و شـهر عـرب    واربیلشهرهای  سال تراژان     ایندر  .  دیگر دیر شده بود    واند،    شده

دنبـال اینهـا بابـل و         بـه . باد غارت داد    الحضر وآبادیهای اطراف آنها را اشغال کرد، و همه را به          

تصرف تراژان درآمد و تاراج گردید، و تیسپون پس از یـک مقاومـت کوتاهمـدت     سلوکیە نیز به 

مــردم شــهرهای .  افتــادرومیــاندســت  طنتی ایــران بــود بــهخــزائن ســل ســقوط کــرده امــوالی کــه در

های دروغین و نیرنگهای ضداخالقی رومیان را خورده بودند، وقتی  رودان که فریب وعده میان

شــورش  مخــرب اســت، از کــرده پــشیمان شــده ســر بــه  دیدنــد کــه تــراژان مــردی پلیــد و تــاراجگر و

 در  خیـزش . خیزش ضدرومی برپا شد   همۀ شهرهای تسخیرشده    در  در مدت کوتاهی    . برداشتند

دســتور تــراژان  ســلوکیە بــه. شــهرهای ســلوکیە و نــصیبین و الحــضر و اورفــه از همــه شــدیدتر بــود 

ولـی  . داد رومیـان سـوختند     نـصیبین و اورفـه نیـز در آتـش بـی           . آتش کشیده شد و ویران گردید       به

تـر سـاخت و تـراژان     ن را مقاومرودان را مرعوب سازد، آنا جای اینکه مردم میان این اقدامات به 

ناچـار حیلـۀ نـوینی        لـذا بـه   . سـرکوب کنـد   دید که بتواند شورشها را        تر از آن می    خودش را ناتوان  

 حمایـت کـرد تـا     که یکی از رقیبان قدرت خسرو بـود   اسپات منام پارت    به از یک پارتی  اندیشید و   

ــه ــشیند  تیــسپونپادشــاهی ب ــرای ایــن منظــور در کنــار ویرا   . بن ــهاو ب هــای ســلوکیە   هــا و ســوخته  ن

اطاعـت او   مراسمی برگزار کرده او را شاه ایران معرفـی کـرده تـاج برسـرش نهـاد، شـاید مـردم بـه              

تـاراج شـهرهائی کـه هنـوز تـاراج نکـرده بـود                تـراژان پـس از آن بـه       . درآیند و شورشـها فروخوابـد     

  . مکافات شتافتدار سوریه برگشت، و چند ماه بعد به پرداخت و با اموال غارت کرده به

ــه   پــس از ــراژان ب ــود     ســوریه، خــسروکه از  مراجعــت ت ــه ب گرفتاریهــای داخلــی فراغــت یافت

 از او بخــشایش طلبیــد و بــا هنــشاندۀ رومیهــا خــودش را تــسلیم کــرد   شــاه دســت.رفــتتیــسپون  بــه

رودان از اطاعت روم بیـرون        شهرهای میان . پادرمیانی بزرگان ایران مورد بخشایش قرار گرفت      

اسـپات را    پـارتم . در ارمنستان نیز شورش ضد رومـی برپـا شـد   .دامن کشور مادر برگشتند    هشده ب 

 تراژان یـک     انگار .حالت سابقش برگشت     و ارمنستان به   گماشتسلطنت ارمنستان     شاهنشاه به 

را انجـام داد و      رودان، و آن    تخریب و تاراج شهرهای آباد میـان       هدفی داشت و آن عبارت بود از      

قیـصر بعـدی    هادریـان   . فرین ابدی ایرانیان را در پـشت سـرخویش داشـته باشـد            درگذشت تا ن  

 که سیادت ایران بر همـۀ سـرزمینهائی کـه مـورد تجـاوز تـراژان قـرار                 جزآنئی نداشت     چاره روم
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  .رسمیت بشناسد و با ایران از در صلح درآید  به راگرفته بودند

  بالش دوم و بالش سوم. ۷

ناکامی تراژان  . سلطنت رسید   پسرش با لقب بالش دوم به      درگذشت و    ۱۳۰ خسرو در سال  

کـه  حدی شدید بود کـه پـس از او تـا پنجـاه سـال دیگـر رومیـان جـرأت نداشـتند                   رودان به   در میان 

مذاکرات شاهنشاه ایران با دربار روم برای تجدیـد   . خاک ایران را در سر بپرورند       فکر تجاوز به  

یک صلح درازمدت میان ایـران و روم برقـرار گردیـد، و           نتیجه رسید، و    قرار صلح و همزیستی به    

  . امور داخلی کشور پرداخت  سال سلطنتش به۲۰بالش دوم در مدت 

 رومیهـا کـه   . بـالش سـوم سـپرد    پـسرش   بـه جـایش را      و درگذشـت  ۱۴۹این شاهنشاه در سـال      

شـوب  خواست که جهان همیشه در آ آمد و دلشان می      از صلح و آرامش و امنیت بدشان می        انگار

ارمنــستان مــسئله آفریدنــد و بــدون   درپــس از آنباشــد تــا بهانــه بــرای تــاراجگری داشــته باشــند، 

 بـر   رانـام سـوئموس   نـشانده بـه   رغم ارادۀ مـردم ارمنـستان یـک شـاه دسـت           اطالع دولت ایران و به    

کـشیده   زیـر  نـشانده را از تخـت بـه     شـاه دسـت  رفتهارمنستان  بالش سوم ناگزیر به . تخت نشاندند 

 امیــر بــه قیــصر. ســلطنت نــشاند  خــراج کــرد و تیگــران را کــه محبــوب مــردم ارمنــستان بــود بــه        ا

ارمنـستان لـشکر بکـشد؛ ولـی       بـود مأموریـت داد بـه      )فرانـسه  (پتوکَە که افسری از کـشور گـال         کَت

کــشتن  یافتــه بــهخــسرو کــه فرمانــده ســپاه ایــران در غــرب بــود شکــست  ایــن مــرد در کنــار فــرات از

شکـست بـسیار     فرماندهی حاکم سوریه انجـام گرفـت کـه ایـن نیـز بـه        با دیگری   لشکرکشِی. رفت

دولـت روم سـه سـردار را    . روی کرد سختی انجامید، و درپی آن بالش سوم در درون سوریه پیش       

 در خـاک    ۱۶۳در جنگهـائی کـه در سـال         . مقابلـۀ بـالش سـوم فرسـتاد         با سپاهیان قابل توجهی به    

شــرق فــرات عقــب نشــست، و یکــی دیگــر از فرمانــدهان     بــهســوریه رخ داد بــالش شکــست یافتــه 

رومــی در ارمنــستان پــیش رفــت و پایتخــت آن کــشور را منهــدم کــرد، یــک پادگــان نیرومنــدی در  

 کـه   قیـصر کاسـیوس    . سوئموس را برگردانده در این پادگان بر تخت نـشاند          دائر کرده ارمنستان  

او از . رودان لشکرکشی کنـد  میان   به رمنستان از راه ا    برآن شد که   وجد آمده بود    از این پیروزی به   

های دروغین   محلی و دادن وعدهامیرانهای همیشگی رومیان در برقراری ارتباط با     همان حیله 

سـلوکیە رسـاند و آن      راه، خود را به    تسخیر شهرهای سرِ   استفاده کرده از فرات گذشت و پس از       

شـهر تیـسپون نیـز      . آتـش کـشید     شـده بـود، بـه     شهر را که در خالل پنجاه سال اخیر دوباره آبـادان            

رودان چندان کشتار کرد که در منطقه وبا افتاد و          کاسیوس در میان  . تصرف درآمده ویران شد     به

 در ایــن وبــای او خــودش را نیــز گرفــت و بخــش عظیمــی از ســپاهیان   ســپاهگیــر شــد و دامــن   همــه
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کمک ایـران شـتافته بـود تـا از            به این وبا امداد غیبی بود که        که انگاری. خودساخته تلف شدند  

  .رویهای کاسیوس جلوگیری کند و ایران را نجات دهد پیش

تـوان کـرد      گونه بود، ولـی تردیـد نمـی         زمان چه    در این  کشوردانیم که اوضاع داخلی       ما نمی 

 محلـی  شـاهان طلبانـۀ   قیامهـای جـدایی   گرفتـه شـد و     شکست بالش سـوم آشـوبها ازسـر        که پس از  

امـــور داخلـــی کـــشور بپـــردازد و مـــانع از آن شـــود کـــه    کـــه بـــهکـــردا مجبـــور شـــروع شـــد و بـــالش ر

. خطـر افکننـد   فکر استمداد از این سردار رومـی بیفتنـد و موجودیـت ایـران را بـه      طلبان به   قدرت

 ولـی اگـر شـهریارانی یافـت     ،پـذیر بـود   تالفی شکستهائی که در برابر رومیان خـورده بـود امکـان    

کردنـد، کـار از کـار     روی کاسـیوس را بـازمی   خوردنـد و راه پـیش   یشدند که گول رومیـان را مـ        می

کـه  شـد     دیگـر نمـی    افتـاد و   دست دشمن مـی     کشور مثل زمان داریوش سوم به      گذشت و سراسر    می

یـاری ایرانیـان آمـد و دشـمن      زمان بـه  خوشبختانه وبا در این. کاری برای نجات کشور انجام داد  

 و وبا را با     گریختندسوریه     تلف شد و بقیه به     رومیان از سپاه    در اثر این وبا نیمی    . را تارومار کرد  

سوریه و اناتولی و ایتالیا بردند و این بـال را جهـانی کردنـد و چنـان شـد کـه در مـدت                         خودشان به 

  .دام وبا افتادند و نابود شدند  بسیاری از مردم این سرزمینها بهشمارکوتاهی 

  بالش چهارم. ۸

 سـلطنت بـالش   اوائـل . بـالش چهـارم داد     شت و جایش را بـه      درگذ ۱۹۰بالش سوم در سال   

مــدت  جــایی قیــصرانی کــه پــس از چهــارم مــصادف بــود بــا کودتاهــای ســپهداران در روم و جابــه 

 قیـصر سِـوِروس بـا غلبـه         سـلطنت  ۱۹۵سرانجام در سـال     . شدند  کوتاهی گرفتار کودتا و نابود می     

افــروزی   سیاســت دیرینــۀ جنــگ همــاندرنــگ بــی ســوروس . اســتحکام یافــت قــدرتبــر رقیبــان

پس از آن آدیابن را مورد حملـه قـرار          .  وارد نصیبین شد   گذشته را دنبال کرده از فرات       اسالفش

نـشینی شـد و بـالش او را تعقیـب      عقـب  داد ولی در اینجا با بـالش چهـارم مواجـه شـده مجبـور بـه             

ســـط آن ســـرزمین  و تـــا اواشـــدبـــالش ســـپس وارد ســـوریه . مـــاورای فـــرات فـــراری داد کـــرده بـــه

مقابلـۀ وی شـتافت و بـالش در برابـر            روس با سپاه گران رومی به     ِو ِس ۱۹۷در سال   . روی کرد   پیش

رودان  روس بــود کــه در میــان ِوِســنوبــتِ در دور بعــدی . رودان برگــشت میــان او شکــست یافتــه بــه 

 از یـک  در این دور رومیها بابل و سلوکیە را تخریب کردند، و تیـسپون نیـز پـس          . روی کند   پیش

دست رومیان قتل عام شـدند و هرچـه           دست رومیان افتاد و مردان شهر به        مقاومت کوتاهمدت به  

هـدف سـوروس    .  منهـدم گردیـد    آتـش کـشیده شـده        به فرمان سِوِروس   ابنیه در شهر برسر پا بود به      

و پـس از آن زنـان و دختـران    . روی آبادی نبیند گاه     هیچ  دیگر آن بود که با تیسپون چنان کند که       
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انــد در کاروانهــای  صــدهزار نوشــته بــا مبالغــهرا  شمارشــان کــه رودان های میــانکودکــان شــهر

  ١.فروش برسند  تا در بازارها بهاسارت برده شدند بزرگی به

 بخش اعظممدت کوتاهی   که در خالل افکندسوزی    رودان آتش   حدی در میان    سِوِروس به 

طقـه مـستولی گردیـد و دههـاهزار انـسان از         زمینهای منطقه سوخته شدند و قحطی شدیدی بـر من         

ها مانده بـود را نیـز رومیـان از مـردم گرفتنـد و بـازهم چنـان                 هرچه در خانه  . گرسنگی تلف شدند  

زدگــان  شــد کــه رومیــان گرفتــار کمبــود خواربــار شــدند و مجبــور بودنــد کــه همچــون دیگــر قحطــی 

 ٢.راه سد جوع کننـد     گردند و از آن   های گیاه ب    دنبال ریشه   رودان در زمینهای سوخته شده به       میان

ئی جزآن نداشت که از گرسنگی و تلف شـدن فـرار کنـد و امـوالی را                     چاره خودشیفتهاین سردار   

  .درون سوریه برگردد های مردم تاراج کرده بود برداشته به رودان ازمعابد و خانه که در میان

جنگهـای رومیـان سـخن    خوانیم، در همۀ  چنانکه در گزارشهای مورخان رومی همواره می 

کـردن اسـت؛ ولـی همـین      جمعی، تاراج اموال، انهدام شهرها، اسیرگرفتن و برده از کشتار دسته  

ایرانیان   چنین جنایتهائی بههیچ موردیاند، در   نیز بودهیاننویسندگان رومی که دشمنان ایران

، این مورخان جـز اینکـه     اند  شده   می پیروزاناتولی   سوریه و  اند، و وقتی ایرانیان در      دادهننسبت  

اگـر ایرانیـان دسـت      . دهنـد   شـهر را گرفتنـد، خبـر دیگـری نمـی           شهر و فالن   بگویند ایرانیان فالن  

 ؛نوشـتند   مـی واقع شده بودکشتار یا تخریب و تاراج گشوده بودند، البته رومیان بیش از آنچه    به

منـشی ایرانیـان    بزرگهمین سکوت دشمنان نشانگر . اند ولی چنین سخنی را در جائی نیاورده 

دربــارۀ . جــای تــاریخ و جغرافیــا مــشهود اســت دوســتی و عطوفــت آنهــا اســت کــه در همــه و انــسان

راننـد، و   میگیری  و بردهجا سخن از تخریب و کشتار و تاراج         رومیان، نویسندگان خودشان همه   

م را با یکدیگر انسان وقتی رفتار این دو قو. گویند دربارۀ ایرانیان از چنین فجایعی سخنی نمی

انـد؛ و دلـش را انـدوهی     مـنش بـوده    انـدازه بـزرگ     آید که ایرانیان چه     وجد می   کند، به   مقایسه می 

 و بشریت در خاورمیانـه از  اند گیرد که رومیان تا چه حد سنگدل و تبهکار و بدکردار بوده          فرامی

 در چـه زنـدگی    دولـت روم کشیده اسـت، و مـردم زیـِر سـلطۀ     دست این جنایتکاران چه رنجها می     

یــک از دوقــوم ایرانــی و غربــی  شــود کــدام  در اینجــا اســت کــه معلــوم مــی.انــد بــاری بــوده کــتالف

  .تر و از فرهنگ واالتری برخوردار بوده است متمدن

زمـان   نویسند رومیان در آن  که می   گر تاریخ حق دارد از خودش بپرسد که آن کسانی           مطالعه

 آیـا تخریـب   ؟دهنـد  هـائی را معیـار قـرار مـی       ی تمدن چـه مقولـه     اند، برا   تر بوده   از ایرانیان متمدن  

                                                 
  .نقل از دیوکاس و هرودیان و سپارتیانوس ، به۲۵۱۱: همان 1
  .نقل از دیوکاسیوس به: همان 2
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پنـاه و     و اسـیر و بـرده کـردن انـسانهای بـی            ،شهرهای بزرگ و انهـدام آثـار تمـدنی اقـوام مغلـوب            

هــای تمــدن پیــشرفته اســت؟ آیــا گالدیاتوربــازی و تماشــای کــشتار انــسانها در     از نــشانهدفــاع بــی

رتر است؟ آیا تاراج ثروتها و دسترنج اقـوام مغلـوب در       میدان نمایش گالدیاتورها نشانۀ تمدن ب     

ــه و مـــصر نـــشانۀ تمـــدن برتـــر اســـت؟ آیـــا    رومیـــان کـــه باورهـــای خرافـــیِانـــاتولی و شـــام و فینیقِیـّ

توانند در آفرینش دخالت داشـته باشـند، نـشانۀ            می اند و   پنداشتند قیصرانشان خدای جهان     می

خواسـتند کـه    ودشـان معبـود بودنـد و از مـردم مـی           خیال خ   تمدن پیشرفته است؟ آیا قیصران که به      

زمــان را  تــوان رومیهــای آن تــر از ایرانیــان بودنــد؟ بــا کــدام معیــاری مــی   آنهــا را بپرســتند متمــدن

سن تر از ایرانیانی دانست که مزدا       متمدن شـان بـر مهـرورزی و         اجتمـاعی  بودنـد و اسـاس رفتـار         یـَ

شـد؟ نظـام امپراتـوری روم     مینی در آنها دیده   شقاوت و سنگدل   ئی از    بود و نشانه   دوستی  انسان

ثباتی و کشتار و تخریب و بردگی چه چیزی را آورد و در تمدن  جز تاراج و بی برای خاورمیانه به

ه چــه آثــاری جــز میــدانهای گالدیاتوربــازی از خــود  دار خاورمیانــه چــه ســهمی را ایفــا کــرد ریــشه

  ؟ لذت بردن از کشته شدن انسانها استخویی و برجا نهاد، میدانهائی که یادآوری درنده

 درگذشــت و پــس از او همچنــان  ۲۰۸بــالش چهــارم در میــان گرفتاریهــای داخلــی در ســال   

. شاهان محلی مدعی بود که شاهنـشاه ایـران اسـت    ئی یکی از  ایران در آشوب بود و در هرگوشه      

ولــی . زد در دهــۀ نخــست ســدۀ ســوم مــسیحی، ایــران در جنــگ داخلــی سراســری دســت و پــا مــی  

 قیــصری پدیــد نیامــد کــه بتوانــد یــکزمــان ایــن بــود کــه در میــان رومیــان  خوشــبختی ایــران در آن

اموال مردم و تخریب شـهرها خـودداری        اندازی به  دست  از رودان حمله کرد، موقتاً     میان  وقتی به 

ایران خود جلب کند و در     جنگهای داخلی را به   مبتال به مصیبتهای     ورزد و با این حیله ایرانیانِ     

همین وحشیگری قیصران رومی سبب نفرت ایرانیان و آرامیهای . برای خودش حامیانی بیابد 

 و ســبب نجــات ایــران گردیــد و ایــران در میــان آشــوبهای بیــست و چندســالۀ    آنهــارودان از  میــان

اواخــر ســدۀ دوم و ربــع اول ســدۀ ســوم چنــدان برســر پــا مانــد تــا آنکــه اردشــیر بابکــان در پــارس      

  .سید و کشور را ازآشوب و نابسامانی نجات دادقدرت ر به

  بالش پنجم و اردوان پنجم. ۹

 ۲۰۹از سـال  . پس از درگذشت بالش چهـارم سـتیز قـدرت سـپهداران پـارتی شـدت یافـت                

ستیز پرداختند، یکی بالش پنجم در شرق کشور، و دیگری            بعد دوشاه پرقدرت با یکدیگر به       به

ین سـتیز همـۀ کـشور را همچنـان در جنـگ داخلـی نگـاه                 ا. برادرش اردوان پنجم در غرب کشور     

دیگری را  که  توانست    کدام نمی   ستیز این دو برادر سالهای متمادی ادامه داشت و هیچ         . داشت
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نیــز در اثــر دخالــت در ســتیز قــدرت ســالهای  ) شــورای کالنتــران( مهــستان .از صــحنه کنــار بزنــد

زوال رفتـــه بـــود، و   برتـــرش رو بـــهطرفـــی خـــویش را از دســـت داده و موقعیـــتِ اخیـــر، حالـــت بـــی

فکـر    زمـان بـه      رومیـان در ایـن     .توانست که در این بالها برای نجات ایران کاری انجـام دهـد              نمی

شـان را عملـی    هـای دیرینـه    آن دچـار شـده بـود نقـشه          افتادند که با استفاده از ضـعفی کـه ایـران بـه            

کـدام احـساس نکنـد کـه      ا هـیچ رسـمیت شـناختند تـ       آنها هردو مدعی سلطنت ایران را بـه       . سازند

روس نشــسته بــود  ِوجــای ِســ   بــه۲۱۱کاراکــاال کــه در ســال   .ایــران دارد دولــت روم چــشم طمــع بــه  

او بــا اردوان پــنجم روابــط نزدیــک . گــر و شــیاد و غــدار صــفت و بــسیار حیلــه شخــصی بــود روبــاه

او با ایـن  . ند بخورند پیوبا همدوستانه برقرار کرد و عالقه نشان داد که ایران و روم هرچه بیشتر     

 ایــران گــردد و در شــاهوی بدهــد تــا قیــصر روم دامــاد   حیلــه از اردوان خواســت کــه دختــرش را بــه 

دربارهــای ایــران و روم بــا یکــدیگر خویــشاوند گردنــد و    آینــده چنــین وصــلتهائی تکــرار شــود و  

هـان صـلح و   ه شاهنشاهان ایران همیـشه خوا    کاز آنجائی   .  باقی نماند  دشمنیسببی برای کینه و     

دور از دغدغـۀ جنـگ و    خواسـته کـه ملتـشان در آرامـش و امنیـت و بـه               اند و دلـشان مـی       ثبات بوده 

  .کاراکاال بدهد  و برآن شد که دخترش را بهپذیرفتسر ببرد، اردوان این پیشنهاد را  جدال به

 ایـن  سپهداراناند، رقابت قدرت  گویم شاهنشاهان خواهان صلح و آرامش بوده  اینکه می 

آور اسـت، و      پیـشتر در جـای خـود توضـیح دادم کـه قـدرت اساسـاً فـساد                 . کنـد   گفته را نقض نمـی    

در . گرایـد  فـساد مـی     قـدرت رسـید بـه       دوسـت باشـد، وقتـی بـه         انـدیش و انـسان     انسان هرقدر نیک  

 خصیصۀ ذاتی قدرت سیاسی اسـت  که فساد های گذشته را تکرار کنم گفتهکه اینجا الزم نیست  

 نیز در همۀ حقیقتولی یک . هست  تاریخ بوده وقدرتخواهانۀ گاه شامل هم مهجا و ه و در همه

کـرده از خـود ایـران بـوده و            ایـران سـلطنت مـی      برشاهی که   شود و آن اینکه       تاریخ ایران دیده می   

دعـا   جـان او   هسر برند و ب     آرامش به  عالقه داشته که مردم در     داشته و   ایران و ایرانی را دوست می     

مالیاتهـا را   صنعت رونـق گیـرد و   تجارت و کشاورزی وتا  شوندار و سازندگی مشغول    ک  کنند و به  

مردم آسوده  امنیت را برقرار بدارد و دربار بپردازند، تا هم دولت بتواند ثبات و       طور مرتب به    به

 دولتـی   دسـتگاه هـای ارتـش و        طـور مرتـب افـزوده شـود و هزینـه            هم درآمدهای دربـار بـه       و ،باشند

شـاهان  . آن معنی نیست که قدرتمداران فاقـد انـسانیت شـده باشـند              فساد قدرت به  . دتأمین گرد 

و باحمیـت  دوسـت   ایرانـی مردانـی   قدرتمـدار داشـتند   مـردانِ عنـوان   کـه بـه    ایـران بـا همـۀ فـسادی    

 بودند و برای حصول یا حفـظ قـدرت   اقتدارگراآنان . ورزیدند میهن عشق می   ملت و   بودند و به  

زدنـد    کـه بـر تخـت سـلطنت تکیـه مـی             انداختند، ولی درعین حال وقتـی      ه می را  سیاسی جنگها به  

شـان را در حـق ملـت          بـا همـۀ توانـشان وظـایف پـدری          ودیدنـد     خـواه مـی     خودشان را پـدری نیـک     
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منــشی شــاهان ایــران در حــدی بــود کــه اصــالً اســکندر و شــاهان     بــزرگ. دادنــد ایــران انجــام مــی 

 یاد داشته باشیم که سـخن از  باید به. ا آنها مقایسه کنیمتوانیم ب  مقدونی و قیصران رومی را نمی     

رفتـار  . زیـسته اسـت   جهـان در وضـعیت دیگـری مـی     امـروز بـسیار دور بـوده و     کـه از استدورانی  

تـوانیم بـا معیارهـای       در زمـان پارتیـان چنـان بـود کـه مـی             شاهنشاهان ایـران در زمـان هخامنـشی و        

گـری را   در جهان کمتر سـلطه   .  جهان بنامیم  سراسرن  روزین بهترین رفتار در میان حکومتگرا       آن

 شـاهان  عطوفـتِ و مهـرورزی  دوسـتی و      منـشی و انـسان      بـزرگ   تـوان یافـت کـه در آن عهـدها بـه             می

زمان در دست است قابل اثبات است      هائی که از آن     این ادعا با بررسی نوشته    . ایران بوده باشد  

و دوسـتی   منـشی و مهـرورزی و انـسان       بـزرگ  ازمـا وقتـی     . را انکـار کنـد      توانـد آن    کس نمـی    و هیچ 

رانــیم، آنهــا را بــا شــاهان آشــور و بابــل و مــصر و ســپس شــاهان      ایــران ســخن مــی عــدالت شــاهان

ئــی   چــارهیــابیم هــای بــسیاری کــه مــی   بــا نــشانه و،کنــیم  رومــی مقایــسه مــیو امپراتــورانمقــدونی 

  از تـر   بافـضیلت  و   تـر   دوست  ، انسان رفتارتر  نیکمراتب    جزاین نداریم که شاهنشاهان ایران را به      

  .ا بفشاریم پادعا و بر این ، رومی بدانیمامپراتورانشاهان مقدونی و 

یــک مــورد  . ام پیــشتر دربــارۀ رفتارهــای غیراخالقــی و ضــد انــسانی رومیــان ســخن گفتــه        

 بـا   انـسان آور اسـت کـه        چنـدش  این مورد چنـان پلیـد و زشـت و         . کنم  می دیگرش را در اینجا ذکر    

دلـیش فریـب او را    کاراکاال وقتی مطمئن شد کـه شاهنـشاه بـا نیـک      . ریزد  ش عرق شرم می   شنیدن

 ایـران اسـت،   خانـدان سـلطنتی  دختـر  ازدواج بـا  راسـتی خواسـتگار     خیال کرده که او به     خورده و 

 هیأتهای دوستی و فرستادن هدایا برای شاهنشاه ادامه داد تا او را کامالً در               فرستادن همچنان به 

 خواست که اسباب عروسی را مهیا کند، و توقیتی  پنجماو در این میان از اردوان. ردغفلت بدا

نویسد که کاراکاال  هرودیان می.  برود و در آنجا داماد ایران گرددبه تیسپون اوهم تعیین کرد که 

 سوگند غلیظ خورده بود که از درخواست وصلت با دربار ایران            اردوانوسیلۀ سفرایش برای      به

  ١.جز اتحاد دو ملت و دوستی دائمی شاه ایران با امپراتور روم را در سر ندارد یتی بههیچ ن

آمـده   سـر  گـر و درازمـدت ایـران و روم بـه            اردوان، شاد از آنکه دیگر دوران جنگهای ویران       

. است جشن بزرگی برپا کرد و با همۀ بزرگان کشوری و لشکری آمـادۀ پـذیرایی از کاراکـاال شـد                     

 رومی را با نظام  سوارهترین جنگندگان ای کاروان عروسی یک سپاه مجهز از زبدهج کاراکاال به

افزارهایـشان را بربـار صـدها       کـه جنـگ     ، و در حـالی    راه افتـاد    رودان به   سوی میان   خود برداشته به  

ظـاهر حامـل امـوال و اسـبابِ هـدایا و پیـشکش عروسـی             و شتر کـرده بودنـد کـه بـه         ) قاطر(خرسپ  

 بـا ایـن حیلـۀ پلیـد کـه مخـصوص تـاریخ غربیـان         کاراکاال. اه جشِن شادی رسیدند اردوگ  بودند به 
                                                 

  .نقل از هرودیان ، به۲۵۲۲ :همان 1
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بینـی بـیش از      سـبب خـوش     به. است، شاهنشاه را غافلگیر کرده برسر اردوی عروسی یورش برد         

توانست تصور کنـد      عیار بود و غداری را نیاموخته بود، و نمی          حد شاهنشاه که یک ایرانی تمام     

چنـان حیلـۀ      کـشوری بـه      باشد که بـرای حملـه بـه        فرومایه آن حد پست و      تواند تا   که یک انسان می   

اراکـاال نـشان داده      ک  ئی دست یازد، برای آنکه حسن نیت کاملش را نـسبت بـه              شرفانه  پلید و بی  

باشد، اردوگاه عروسی را عاری از سالح کرده بود و در حال برگزاری جـشن پیـشواز از کاراکـاال     

  . برسرش تاختبود که ناگاه سپاه کاراکاال

 شـاه اردوان در این حالت هیچ راهـی جـزآن نداشـت کـه خـودش را نجـات دهـد، زیـرا اگـر            

ــاد ایــران هــم نمــی    برخــاک مــی  ــد افت ــراد از جــان شــمار را اردوان. مان گذشــته از آن معرکــۀ   ی اف

که دفاع ایرانی    سالح و بی   جان شخصیتهای بی   کاراکاال و سربازانش بر   . هولناک فراری دادند  

. تیغ گشودند وپاگیرِ بزم بودند و سواری هم برای گریز در دسترس نداشتند،              ختهای دست در ر 

بقیــۀ : نویــسد شــرفی تــاریخی رومیــان، هرودیــان چنــین مــی در بخــشی از گــزارش دربــارۀ ایــن بــی

اسپهایـشان رسـانیده    توانـستند خودشـان را بـه    پاره کردند، زیرا آنها نه می   پارتیها را رومیان تکه   

 لباسهایـشان بلنـد بـود و مناسـبت بـا            زیـرا  بدونـد،     کـه   بـود  در توانـشان  خارج شـوند و نـه       جلگه   از

اینجا آمـده   کمان و ترکش به  بیشاندیگر باید در نظر داشت که بیشتر     وضع آنها نداشت، و     این

 کـرد و    بـسیار  کشتار   آنکهکاراکاال پس از    . جنگ  عروسی دعوت شده بودند نه به       بودند، زیرا به  

ســربازان خــود اجــازه داد شــهرها و دهــات را  ار بــا غنــایم گرفــت، عقــب نشــست و بــه اســرای بــسی

  ١.هرجا را که بخواهند غارت کنند بسوزانند و

 بــوده و تــا رومیــانرومــی اســت کــه دشــمن ایــران و دوســت  نگــار  تــاریخاینهــا گــزارش یــک 

ات وحـشیانه و     و اقـدام   قلـم نیـاورد     توانسته کوشیده که بخش اعظم بـدکاریهای رومیـان را بـه             می

 چنـین رفتارهـائی اسـت کـه      .ضدانسانی و ضـدتمدنی قیـصران را بـا عبارتهـای زیبـا توجیـه کنـد                

گردد تـا رومیـان را از نظـر تمـدنی             صوِر مختلف توجیه می     نگارانِ غربی به    هنوز هم توسط تاریخ   

کـه او چنـدان   کـنم    قـدر اشـاره مـی        دربارۀ عقلیت این کاراکاال همین     .برتر از ایرانیان نشان دهند    

 کـه از  شـدۀ روغـن    از سربازانش برسـر یـک خیـگ غـارت    دوتاتدبیر بود که وقتی در این سفر   بی

سـتیز افتادنـد، دسـتور داد کـه خیـگ را بـا شمـشیر          بـه زده گرفتـه بودنـد   یک روستاییِ فلکۀ  خان

وضـیح   الزم نیـست ت ٢. تـا هـردو راضـی شـوند      دو بدهنـد    یکـی از آن     دونیم کنند و هر نیمی را بـه         به

کــاال خیــگ را پــاره کردنـد، نــه خیــگ مانــد و نــه  راداده شـود کــه وقتــی بنــابر قـضاوت رومیانــۀ کا  
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ــین. روغــن کننــد از شاهنــشاهان    قــضاوت شــاهانۀ قیــصران رومــی کــه برخــی گمــان مــی      بــودچن

اصـطالح   بـه دیگر شاهکارهای این قیصر آن بود کـه پـس از ایـن پیـروزی          از. اند  تر بوده   متمدن

انـد امـوال    رودان غـارت کـرده بـوده    همـان انـدازه کـه اسـالفش در میـان      ن شد که به   برآ درخشان

فکـر افتـاد کـه     ، بـه ه باشـد  عقب نمانـد همگنانشاین قیصر برای آنکه از . دست آورد تاراجی به 

گورســتانهای کهــن را زیــرورو کنــد تــا اگــر    کــرده بودنــد  در مــصرپیــشینیانشگونــه کــه  همــان

مورد دستبرد قرار را رودان  میانهای کهنِ  گورستان او.دست آورد اشد بهدفائنی در آنها نهفته ب

 در گورسـتان  ولـی دسـت او افتـاد،      رودان اموال بسیار به     گرچه در گورستانهای بومیان میان    . داد

انـد ثروتـی را بـا مردگـان در      گـاه عـادت نداشـته     ایرانیـان هـیچ  ایرانیان چیزی عایدش نشد؛ زیـرا   

زنـدگی اخـروی معتقـد بودنـد و بـرای مردگانـشان معنـویتی               ایرانیـان بـه   . نـد زیر زمـین نهفتـه دار     

کـردن امـوال بـا مردگـان در ایـران          رو عـادت دفـن      شـدند، از ایـن      فراتر از ثروتهای مادی قائل مـی      

 و کـه رخـت  ممکـن بـود   ، و گـاه     شـدند   شاهنشاهان نیز مثل همۀ مؤمنین دفن مـی       . رواج نیافته بود  

روایاتی که دربارۀ آرامگاه کـوروش بـزرگ   .  او در گورش بگذارندشمشیر و کمان شخصی را با   

 رخــتگوینــد کــه در کنــار جــسد کــوروش    قــدر مــی شــد، همــین  ذکــر خــودبرجــا مانــده و در جــای 

ــد و همــین     ــارتیدر گــور شــاهان  . شخــصی و شمــشیر و کمــان او را نهــاده بودن ــزی   پ  اگــر هــم چی

. ده و یک کمـان، چیـز دیگـری نبـوده اسـت            اند از یکدست لباس که بر تن شاهنشاه بو          نهاده  می

 که در ایـران رسـم نیـست کـه جـسد مـرده را بـا اشـیای زریـن بیاراینـد و اشـیای                           نویسد  میاسترابو  

   ١.زرین را همراه جسد مرده در گور بنهند

ــاورد، ولــی گورســتان را در جــستجوی      چیــزی بــه ایرانیــانکاراکــاال در گورســتان   دســت نی

کـرد و اسـتخوانهای مردگـان را از           را زیرورو  ها  آرامیآدیابن گورستان   او در   . دفائن زیرورو کرد  

دسـت آوردن امـوال را مقـدونیها و رومیهـا در           جـستجوی بـه    درقبـر    نـبش . گورها برآورده پراکنـد   

رفــت کــه بــر مردگــان پیــروز   شــمار مــی دادنــد؛ و برایــشان یکــی از فتوحــات بــه  جــا انجــام مــی همــه

ــد هــای   و الشــهشــدبخــش اعظــم معابــد و مقــابر مــصر تخریــب      در اثــر همــین عمــل آنهــا    . گردن

  .ئی که هزاران سال در آرامگاهها مدفون بودند مورد دستبرد واقع شدند شده مومیایی

ــنجم ــیطان    اردوان پـ ــداخالقی و شـ ــه و ضـ ــافلگیری ناجوانمردانـ ــن غـ ــفتانه   پـــس از ایـ و صـ

ز دســت متجــاوزان رومــی رودان ا نیــروی کــافی فــراهم آورد و بــرای نجــات دادن میــانوحـشیانه،  

 ازبـین رفتـه   فریبکـار زمـان کاراکـاالی    در این. شد وارد تیسپون ۲۱۷حرکت کرد و در اوائل سال      

کاراکــاال همــۀ معابــد منطقــه را مــورد دســتبرد قــرار    . بــود و ســپاه او گرفتــار یــک ســردرگمی بــود  
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را غـارت   ده آنخواسـت وارد معبـد بـزرگ حـران شـ      او در حینـی کـه مـی     . کـرد   داد و تاراج مـی      می

  .دست کسانی ترور شد کند به

توانسته از  زمین نمی کدام از متجاوزان به خاک ایران از شگفتیهای روزگار آنست که هیچ

، یــا  کــرده تاراجهــا و تخریبهــایش ثمــرۀ دلخــواهش را بچینــد؛ بلکــه پــس از جنایتهــائی کــه مــی    

انگـاری نفـرین ملـت      . نـده اسـت   گذرا  رفتـه یـا بقیـۀ عمـرش را در ناکـامی مـی               زودی ازبـین مـی      به

اســکندر را در جــای خــود ! گرفتــه اســت ایــران چنــدان گیــرا بــوده کــه حتمــاً دامــن متجــاوز را مــی 

اکنـون  . برخـی از امپراتـوران و افـسران رومـی نیـز همینجـا دیـدیم               . گونه ناکـام مـرد      دیدیم که چه  

آرزوی  ین حـران آلـود و     رودان بـا خـونش زمـ        میـان  همه خرابـی در     بارآوردن آن   کاراکاال پس از به   

نـام    پـس از او افـسری بـه       . برد گور   به  را رودان تاراج کرده بود     مندی از ثروتهائی که در میان      بهره

 .و جانـشین کاراکـاال برگزیدنـد       فرمانده خودشان عنوان     کاراکاال به  سپاهش سرانماکرینوس را   

 و بــا رقیبــانی روبــرو بــود، بــا حمایــت بخــشی از ســردارانِ کاراکــاال انتخــاب شــده مــاکرینوس کــه

شاهنــشاه پیــشنهاد صــلح داد شــاید    بــه ودیــد، شکــست خــودش در برابــر شاهنــشاه را حتمــی مــی  

رودان  میـان  سـالمت از  گـردن کاراکـاالی ترورشـده بینـدازد و بـه      بتواند او را فریفته جنایتها را بـه  

آبـادی را در    ه شـهر و   هرچـ هزینـۀ بازسـازیِ     باید  دولت روم   ولی شاهنشاه از او خواست که       . برود

شـده  ایـران وارد       و تقبـل کنـد کـه در برابـر زیانهـائی کـه بـه                بپـردازد انـد     رودان تخریب کـرده     میان

 .رودان تجـاوز نخواهـد کـرد        میـان   دیگـر بـه   ارتـش روم     غرامـت بپـردازد و تعهـد بـسپارد کـه             است

. خواهـد آورد  بار هیچ چیـزی را ن      دانستند که ادامۀ جنگ برایشان جز شکست خفت         رومیان می 

 رودان گرفتـه بودنـد پـس بدهـد، و     قیصر جدیـد تقبـل کـرد کـه اسـیرانی را کـه در آبادیهـای میـان                 

و در مقابــل آن بتوانــد آزادانــه  ایــران بپــردازد،  مبلــغ پنجــاه میلیــون دینــار طــال غرامــت جنگــی بــه

قـرارداد را بـر     کـه ایـن     شاهنشاه پس از آن    .شام برگردد   رودان بیرون برده به     نیروهایش را از میان   

   ١.سوریه برگردند نیروهایشان را برداشته بهاجازه داد که آنها  رومیان تحمیل کرد به

  شاهنشاهی پارتیان آخرین نگاه به. ۱۰

  را ازرودان میـان زمـان کـه او        اشـکان بـود، و در همـین        سلسلۀ آخرین شاهنشاه     پنجم اردوان

نفس بـه   کرد، در پارس یک نیروی تازه     یرومی پاکسازی م  پیشگانِ    و ستم لوث وجود متجاوزان    

رهبــری اردشــیر بابکــان پاگرفــت و درصــدد برانــدازی نظــام پــارتی برآمــد، و بــه نیــروی دیــن             

چنانکـه در   سوی خودش جذب کـرد و در مـدت کوتـاهی               ظاهر شده مردم کشور را به        مزدایَسنە
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، و تمـدن ایرانـی را       دشاهنشاهی ساسانی را در پارس پایه گذاری کـر          خواهیم دید  ششمبخش  

  .دوباره به همان روالی افکند که در زمان هخامنشی بود

آنهـا ایـران را   . سرداران و فرماندهان نظامی شایسته و با تدبیری بودند  شاهنشاهان پارتی   

 و سپس اطماع امپراتـوری نوخاسـتۀ روم   و یونانیانِ متجاوز رهاندند جانشینان اسکندر دست   از

 اشـکها ۀ  آنچه ما دربـار   . های درازی سربلند نگاه داشتند      و ایران را سده    را نقش برآب ساختند   

های غربیان است که در رابطه با مسائلی که میان اینها با دولـت سـلوکی و     دانیم از راه نوشته     می

 بـه جـز اینهـا سـندی کـه کمکـی بـه        .انـد  هـائی برجـا نهـاده    کـرد، نوشـته     سپس دولت روم بروز می    

رو نــسبت بــه دیــن و ســازمان  از ایــن.  پــارت بکنــد بــه مــا نرســیده اســتشــناخت مــا از شاهنــشاهی

شناسـانمان    کـه باسـتان     اداری و تشکیالت سیاسی و نظامی آنها اطالع وافی نداریم؛ و تـا زمـانی              

تحقیقات و کاوشهای گسترده و مفید دربارۀ دوران پارتی انجام نداده و             با دلسوزی و عالقه   

 آن عهـد ۀ تـاریخ ایـران در    نیاورده باشند، هرچه بخواهیم درباردست مدارک و شواهد نوینی به   

  .رود فراتر نمیدر ارتباط با سلوکیان و رومیان بنویسیم از حد تاریخ روابط خارجی ایران 

گـاه    هـیچ  شـان،   دوسـتی   رغـم رشـادتها و ایـران        توان گفت آنکه اشکها بـه       تحقیق می   آنچه به 

در .  دولــت متمرکــز و یکپارچــه تــشکیل دهنــد  یــکشــان نتوانــستند همچــون اســالف هخامنــشی 

چنـدین ایالـت تقـسیم شـده بـود و هرکـدام از                دوران چهارقرنۀ شاهنشاهی پارتیان کشور ایران به      

بـرد و در عـین     محلـی بـود کـه اسـماً از شاهنـشاه فرمـان مـی          خودمختـار  یـک شـاه   ایالتها در دسـت     

پرداخــت مالیــات و تهیــۀ   در حــد شاهنــشاهی داخلــیش روابطــش بــا دربــار   خودمختــاریحفــظ 

  .سرباز برای ارتش ملی بود

شــد، قــدرت   کــشور شــمرده مــی مقــامتــرین  گرچــه شاهنــشاه ایــران در دوران پارتیــان عــالی  

 هفــت خانــدان متنفــذ کــشور تــشکیل  از کالنتــرانِواقعــی در دســت شــورای ســران کــشور بــود کــه  

ی مرکزی اتحادیۀ رؤسای این مجلس حکم شورا.  نام داشت)یعنی کالنتران (شد و مهستان می

 اعـضای مهـستان سـپهدارانِ بـزرگ و پیـران        ایران را داشت،   بزرگِ سنتِی ) قبیلۀ(خاندانِ   هفت

کارکردهـای دسـتگاه دولـت       اش انتخاب شاه و نظـارت بـر          و وظیفه  جهاندیده و باتجربه بودند،   

ه نیـز در دسـت   اختیـار عـزل شـا   . شد او تفویض می  شاهنشاه از سوی این مجلس به    اقتداربود، و   

کــرد یــک شــاه را برکنــار و شــاه جدیــدی را کــه   مهــستان بــود کــه هروقــت صــالح کــشور اقتــضا مــی 

خانـدان اشـک بـود، انتخـاب          بـرادر یـا یکـی از بـستگان نزدیـک شـاه معـزول و از                 ر یا معموالً پس 

چهـارقرن تمـام از   ایـن دولـت   برسـر پـا نگـه داشـت، و          سـال    ۴۷۰آنچه دولـت پارتیـان را       . کرد  می

  بـزرگ کـشور و     سـپهداران  کرد همین اتحاد و اتفاق میـان         نگهبانیدرت فائقۀ ایران در منطقه      ق
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 بـا قـدرت   نگهبـان سـلطنت  یک تعبیر شـورای   مهستان به. شاهنشاه انتخابی بود   اطاعت آنها از  

سیاســی و نظــامی بــود متــشکل از هفــت حــزب ائتالفــی کــه وظیفــۀ انتخــاب و تأییــد شاهنــشاه از     

   .امر ادارۀ کشور را برعهده داشت ظارت بر شاهنشاه درخاندان اشک، و ن

درسـتی     شـاه بـه     مقام قدسیت  سنتی مبتنی بر   باورخانوادۀ اشک سریان     در انتخاب شاه از   

 روی زمین در زمـان   انسان واالترین) نخستین شاه پارت  (اینکه اشک     شد، و عقیده به     اعمال می 

 از بنشیند سبب شده بود که هر شاهی که بر تخت  ،واالتبارندبوده و نوادگان او از خاندان       خود  

 نباشـد و  خانـدان اشـکان  یک نتیجـۀ ایـن لقـب آن بـود کـه هرکـه از        .لقب اشک برخوردار گردد 

 نظریـه، در نتیجـۀ قبـول ایـن    . شـاه شـود  کـه  نتواند لقب اشـک را بـر خـود نهـد نخواهـد توانـست            

رو بــرای مــدت   و از ایــن، باشــدنخانــدان اشــکاتوانــد از  مهــستان پذیرفتــه بــود کــه شــاه فقــط مــی

، هــیچ رقیبــی از ســلطنتیهنگــام بــروز رقابــت میــان ســلطنتخواهان خــانوادۀ   چهارصــد ســال، بــه

  . نبود مدعی سلطنت نشدان اشکخاندانکه از  بیرون این خانواده قد علم نکرد و کسی

  هــم مثــل شاهنــشاهان هخامنــشی از نظــر دینــی آزادانــدیش بودنــد و در پــارتیشاهنــشاهان 

  تحمیـل نکردنـد و در دوران ایـشان سراسـر ایـران و              اقوام زیِر سـلطه   هیچ موردی عقایدشان را بر      

 دیـن مـسلط ایـران        دین مزدایَسنە . آزادی کامل دینی برخوردار بودند     ارمنستان از  رودان و   میان

ه در  ویـژ    در بـسیاری از منـاطق غربـی کـشور بـه            ناهیـدی  و   میترایـی مذاهب   در زمان پارتیان بود و    

 دیـن بـودا رشـد    کابلـستان و بـاختریَە   درویـژه   شـرق کـشور بـه    برقرار بود، و درو همدان   ارمنستان  

توان احتمال داد که همۀ جماعات یونانی جاگیر در آن بخش از کشور به آئـین     ؛ و می  بسیار کرد 

   .بودا درآمدند

 خطابۀ تیـرداد در  و چنانکه درآید،  ، چنانکه از قرائن و شواهد برمی پارتیانمذهب سنتی   

در میـان پارتیــان رواج   ناهیـدی  مـذهب  حـال  بـا ایـن  .  بـود میترایـی مـذهب  حـضور قیـصر دیـدیم،    

داشــت؛ و نــشانۀ ایــن موضــوع معبــد بــزرگ کنگــاور اســت کــه توســط شــاهان پــارتی ســاخته شــده   

 نیافــت، و عمــوم مــردم ایــران در هــر رواج عمــومیگــاه در ایــران   ولــی ایــن دو مــذهب هــیچ.اســت

سنە      یی پیشین بودند که اسـاس آن         بر همان مذاهب منطقه    منطقه  .داد   تـشکیل مـی      را آئـین مزدایـَ

 شـود، و آن اینکـه   ئی از تالش شاهان پارت برای ایجاد دین رسمی در کشور نیـز دیـده مـی                نشانه

قـانون  (رسـد کـه گَونـددات     نظـر مـی   بـه  .آوری و تدوین کنـد     برآن شد که اوستا را جمع     اول  بالش  

شـود و در زمـان داریـوش بـزرگ تـدوین شـده بـود در زمـان                      که اکنون وندیداد نامیده مـی      )بزرگ

بخـشی از احکـام ایـن کتـاب احکـام بـسیار       . این پادشاه پارتی توسط مغان بازتدوین شده باشـد      

رسـد کـه ایـن     نظـر مـی     دهندۀ انحطاط در دین ایرانی اسـت؛ و بـه           خرافی مذهبی است که بازتاب    
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نام دین در زمـان بـالش اول     ایجانی از آداب و رسوم خرافی مردم گرفته و به         احکام را مغان آذرب   

  .کرده باشند) وندیداد(وارد گونددات 

اکنـون جـایش در     (در پارت بـود     » دارا« در دوران پارتیان، ابتدا شهر       شاهنشاهیپایتخت  

عــد  بدر هیرکــانِیَە پایتخــت شــد؛ ) دامغــان(ددروازه ســ شــهر ســپس ؛)جنــوب ترکمنــستان اســت 

شـهر دارا در شـمال   . پایتخـت شاهنـشاهی شـد     ) جایش در کنـار بغـدادِ کنـونی       (در عراق   تیسپون  

   .نیز یکچند پایتخت غربی بود) اکنون جایش در مرز سوریه و ترکیه(رودان  میان

پـارس، مـاد،    (ایـن نظـام از چنـدین کـشور خودمختـار            . نظام پارتی یک نظـام فـدرالی بـود        

دانە، هیرکــانیَە، تپورســتان، سکــستان، خوزســتان،    ن، رغَە، اســپەآترپاتیکــان، ارمنــستان، اال 

بـــاختریە، تخارســـتان، مرغیـــانە، هریـــو، ســـغد، خـــوارزم، کابلـــستان، زاولـــستان، و آدیـــابن در   

تــشکیل شــده بــود کــه شاهانــشان در امــور داخلــی قلمــرو خودشــان اختیــارات تــام        ) رودان میــان

وقت ضـرورت سپاهیانـشان را    فرستادند، و به     شاهنشاهی می  ئی برای خزانۀ    داشتند، باج ساالنه  

  .بود) شاه شاهان(شاه پارت شاه همۀ شاهان . نهادند در اختیار شاهنشاه می

ئـی   پاسـداران شایـسته   رشـید و   سربازانی فـداکار و جنگجویـانی دالور و        شاهنشاهان پارتی 

 آن بـود کـه اَوالً ایـران را از     پارتیـان در شاهنـشاهی اهمیـت تـاریخی   . خاک ایران بودنـد  آب و  از

ــر موجودیــت کــشور دیگــر اینکــه   دســت تجــاوزگران مقــدونی رهــا ســاخت، و    اطمــاعِ  را در براب

هویـت تـاریخی ایـران پاسـداری نمـوده       طلـب روم حفـظ کـرد، و درنتیجـه از          امپراتوری گـسترش  

  .اخالف ساسانیش سپرد را به آن

ایران درست همان وضعیتی داشت که در       خاست    زمانی که اردشیر بابکان در پارس برمی      

ســر رســیده بــود؛ وگرچــه   عمــر مفیــدِ شاهنــشاهی پــارت بــه . زمــان ســلطنت داریــوش ســوم داشــت 

رودان بیرون رانده شـده بودنـد ولـی نبـرد اقتـدارگرایان و                رومیان دراثر یک امداد غیبی از میان      

هــرآن ممکــن بــود کــه  رقیبــان قــدرت و خواهنــدگان ســلطنت در سراســر کــشور در جریــان بــود، و   

ایران بیفتند و ایران به همـان بالئـی گرفتـار آیـد کـه در زمـان داریـوش                     فکر بازگشت به    رومیان به 

  .سوم هخامنشی گرفتارش شد
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