
  گفتار پنجم

  )شاپور ذواألکتاف(شاپوردوم 

جــز واقعــۀ تــدوین  دوم بــه  ســلطنت شــاپورنخــسِت دو دهــۀ رخــدادهای درون ایــران درمــا از 

دانیم که در اثـر وحـدت دینـی و از میـان رفـتن اختالفـات            ولی می . اوستا چندان اطالعی نداریم   

نجام گرفت، ارتش وحدت دیرینه     راج ا   تدبیر آترپاد مهرإسپند و اردوی      هاهی فقهی که به     حوزه

کــار بــرده بودنــد ســپهداران کــشور    بــا تــدبیرهائی کــه ایــن دو مؤبــد برجــسته بــه  . را بازیافتــه بــود

از شــگفتیهای . اختالفاتــشان را کنــار نهــاده بودنــد و مثــل دوران شــاپور اول در انــسجام بودنــد    

وافـق همگـان در آسـتانۀ     رسـمی واحـد و مـورد ت      دیـن تاریخ آنکه اقدام دولت ایران بـرای تـدوین          

یافتن آئـین مـسیح در دربـار روم     مسیحیت و رسمیت    پرستی به   تغییر دین قیصر کنستانتین از بت     

وقـوع پیوسـت در     سـال پـس از تـدوین دوبـارۀ اوسـتا بـه      حـدود ده ایـن واقعـه کـه    . گرفت  انجام می 

ش در راه  زرتــشتی بــیش از پــیمغــانایــران بازتــاب بــسیار قابــل تــوجهی یافــت، و ســبب شــد کــه   

د و در تقویـــت دیـــن و دولـــت نـــد و هرگونـــه اختالفـــات را کنـــار نهنـــوحـــدت مـــذهبی حرکـــت کن

 احتیاطـات    بروقـت  اگـر ایرانیـانْ    تر از گذشته بود و     زیرا اکنون دیگر خطر بسیار جدی     . دنبکوش

 امپراتـور وجـود داشـت، اگـر     لشکرکـشی آوردند، چون در هر زمانی احتمـال     عمل نمی   الزم را به  

ســربازان جهــادگر  بــهرودان و خوزســتان  شــدگان میــان مــسیحیافتــاد  ئــی اتفــاق مــی  واقعــهچنــین 

در ایـن  . شـد  مـی ستیز دوچنـدان   شدند و مخاطرات ایران امپراتور برضد دولت خودشان بدل می 

گیـری    میانه شاپور دوم به سن بلوغ رسید و مصممانه تصمیم گرفت کـه دسـت فقیهـان از تـصمیم                   

 خوشبختانه کنـستانتین کـه   .رفتۀ ایران را بازگرداند اه کند و شکوه ازدستدر امور کشور را کوت 

دین مسیح را رسمیت داد خود گرفتار مشکالت داخلـی ناشـی از همـین تغییـردین       م  ۳۳۰درسال  

مرزهـای   بـه خـود مـشغول داشـت، و فرصـت نیافـت کـه                و مخالفت بزرگـان روم گردیـد کـه او را بـه            

ا کنون اقدامات بـسیاری بـرای شـکوه بخـشیدن بـه کـشور انجـام                 ایران تعرض کند، و شاپور که ت      

  .هایش را با پشتکارِ بسیار دنبال کرد داده بود برنامه

  سرکوب قبایل عرب توسط شاپور دوم. ۱

مرزهــای ایــران را  ســن بلــوغ رســید درصــدد شــد کــه عربهــای متجــاوز بــه شــاپور دوم چــون بــه

گیــر کــشور شــده بــود را بزدایــد و   دوم دامــنگوشــمالی دهــد و همچنــین ننگــی کــه در زمــان بهــرام 
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را کـه چنـد دهـه در اشـغال رومیـان            ) حران و نصیبین و آمیدا و ارمنستان      (زمینهای اشغالی ایران    

  .کشور برگرداند بود بازپس گیرد و شوکت دیرینه را به

عرب در میان آشفتگیهای اوضاع ایران در چند دهۀ گذشته از سوئی به سرزمینهای قبایل 

رودان خزیده بودند که در اشغال رومیان بود، و از سوئی از راه دریـا بـه حاشـیۀ                     غرِب میان   الشم

در جنـوب   ( فـرات    جنـوبِی در اطـراف    . کردنـد   های جنوبی پارس رفته بودند و فسادها مـی          کرانه

 مبـدل   شـتر چراگـاه      زمینهـا را بـه     کردنـد و    تمـیم فـساد مـی       بکـر و بنـی      نیز قبایـل بنـی    ) عراقِ کنونی 

تأسیــسات آبیــاری زیانهــای بــسیار زیــادی وارد کــرده    از رونــق انداختــه بــه  خته کــشاورزی راســا

 عـراق آسـیبهای شـدیدی    ی جنـوب کـشاورز  نواحی اطراف سکونتشان را در ناامنی فرو بـرده بـه         

خیـرات    نویسد عربهـا کـه سرزمینهایـشان فقـرزده بـود چشمـشان بـه                طبری می . آورده بودند وارد  

ــود  ــران ب ــتِ (و کاظمــه ) ســواحل غربــی دریــای پــارس   (گــی از آنهــا از بحــرین   جمــع بزر. ای کوی

از راه دریا به سواحل جنوب پارس سرازیر شده بودند و در آن سرزمینها فـساد و تبـاهی                ) کنونی

در این سالها ایرانیان گرفتار مشکالت خودشان بودند، و تـاج شـاهی را برسـِر    . آوردند  بار می     به

این وضع ادامه یافت تـا شـاپور بـه        .  کسی هیبتی از او در دل نداشت       یک نوزادی نهاده بودند و    

  . سنین جوانی رسید و شانزده ساله شد

نویــسد کــه شــاپور از کــودکی نــشان داد کــه در اندیــشۀ آبادســازی و شــکوه ایــران   طبــری مــی

رسیدند دربارۀ اوضاع منـاطق مختلـف پـرس         حضورش می   او همواره از سران کشور که به      . است

سـامانی و     رسید برایش ناخشنودکننده بود؛ همـه خبـر نابـه           او می   کرد، و خبرهائی که به      میو جو   

  . درد آورد پاشیدگی و ناامنی بود؛ و این خبرها دلِ شاپور را به آشفتگی و از هم

حـضور طلبیـد و برایـشان      سـالگی رسـید سـپهبدان و افـسران ارتـش را بـه         ۱۶شاپور چون بـه     

آنها اطالع  ر سالهای کودکیش برکشور مستولی بود سخنرانی کرد و به  دربارۀ پریشانیهائی که د   

جنـگ   راه کند؛ لذا تصمیم گرفته که خودش شخـصا بـه   داد که تصمیم دارد اوضاع کشور را روبه    

یکــی از افــسران  او مــشورت دادنــد کــه چنــین اقــدامی را بــه   بزرگــان بــه. دشــمنان کــشور برخیــزد 

. آیـد  او گفت که این کار جز از خود او از کـسی برنمـی  . ودجنگ نر بلندپایه بسپارد و خودش به   

عربهـائی کـه وارد سـواحل جنـوبی      سران سـپاه دسـتور داد کـه بـه        سپس سپاهش را آماده کرد و به      

عربهـای   او به. اند رحم نکنند و کسی از آنها را زنده نگذارند بار آورده پارس شده و خرابیها به    

کردنــد حملــه بــرد و آنهــا را   رس شــده بودنــد و فــساد مــی عبــدالقیس کــه وارد ســواحل جنــوبی پــا 

سـواحل غربـی دریـای پـارس در منطقـۀ           (آنگاه از راه دریا به هجر و خط         . رحمانه کشتار کرد    بی

بکر و عبدالقیس در آنجا بودند، و  تمیم و بنی رفت که جماعات بزرگی از بنی     ) شرقی عربستان 
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سـپس از  . کوهستانها و بیابانها و ریگزارهـا گریختنـد   هشان ب   بقیه. بسیاری از آنها را کشتار کرد     

بکر را سرکوب کرد، و از آنجـا تـا            رفت و بنی  ) سرزمینهای داخلی شرق عربستان   (یمامه    آنجا به 

از آنجـا بـه شـمال    . کـرد   راهـش بـود را سـرکوب مـی     نزدیکیهای مدینه رفـت و هـر قبیلـه کـه برسـرِ      

.  شد که در میان کشورهای ایران و روم واقـع شـده بـود       تغلب  رفت و وارد منطقۀ قبایل ایاد و بنی       

  ١.در آنجا نیز کشتار بسیاری انجام داد و ایاد و تغلیب را از منطقه تاراند

جزیـرۀ  «درون سـرزمینهای      نویـسد کـه جماعـات بزرگـی از عربهـای ایـادی بـه                مسعودی می 

رئیسشان در زمان شـاپور   کردند؛ و     خزیده بودند و فساد می    ) بیابانهای حران و نصیبین   (» فرات

ر إیـادی بـود          عـراق    رفتنـد و زمـستانها بـه        جزیـره مـی     آنهـا تابـستانها بـه     . دوم نامش حارث ابن اَغـَ

 سـالگی رسـید تـصمیم گرفـت کـه اینهـا را از منطقـه        ۱۶شاپور چـون بـه   ). زمینهای شمالی حیره (

   ٢.بیرون کند

کـه پـیش از ایـن دیـدیم رومیهـا      منطقۀ جزیره همان سرزمینهای حران و نصیبین و دارا بود      

تغلـب در   قبایل ایـاد و بنـی  . در زمان بهرام دوم اشغال کردند، و اکنون نیز در اشغال رومیان بود            

تــشویق رومیهــا از بیابانهــای شــمالی عربــستان بــه ایــن ســرزمینهای اشــغالی      چنــد دهــۀ اخیــر بــه  

اینهـا را تـشویق بـه خزیـدن     یادمان هست که در اواخـر دوران پـارتی نیـز رومیهـا          . کوچیده بودند 

درون بیابانهـای شـام       درون همـین سـرزمینها کـرده بودنـد؛ و سـپس اردشـیر بابکـان آنهـا را بـه                      به

ــا هـــم در زمـــان آشـــفتگیهای اواخـــر دوران پـــارت و هـــم در آشـــفتگیهای    . تارانـــد هـــدف رومیهـ

تی از هــای اخیــر از ایــن کــار آن بــود کــه ترکیــب جمعیتــی منطقــه را بــرهم بزننــد و جمــاع            دهــه

خـدمت   اینهـا در جنگهـای رومیـان بـا ایـران بـه      . خودشـان را در منطقـه داشـته باشـند         وفاداران به 

 کنــد کــه   اشــاره مــی  بــا ایــران یــان یکــی از جنگهــای روم طبــری بــه . آمدنــد ارتــش رومیــان درمــی 

  ٣.زدند دههاهزار عرب در سپاه روم شمشیر می

 کــرده آنهـا را از منطقــه  نت رفتـار خـشو  آنکـه بـا ایــن عربـان بــه    ئــی نداشـت جــز  چـاره  شـاپور 

 نـواحی تمـدنی   را از   آنـان آمیزی که درخور عربان بود         خشونت اقدامات بسیار او با   . بیرون کند 

جزیـره لـشکر کـشید،      نویـسد کـه شـاپور بـه         مـسعودی مـی   . منطقـه برگردانـد      و امنیت را به    دور کرد 

 یـا   ۳۲۷سال  (نهای روم گریختند    جماعات بزرگی از ایادیها را کشتار کرد و بقایایشان به سرزمی          

جنگــی کــه اتفاقــاً در همــین  (شــود کــه وقتــی معاویــه بــا علــی در جنــگ شــد    و یــادآور مــی). م۳۲۸

                                                 
 .۴۰۰ ۳۹۹/ ۱: طبری 1
 .۲۷۹/ ۱: مروج الذهب 2
  .۴۰۰/ ۱: طبری ٣
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ــفّین رخ داد    ــار روســتای ِص ــه  ) منطقــه در کن زود باشــد کــه  «: هــایش گفــت  علــی در یکــی از خطب

   ١».هالکت رساند گونه که ایادیهارا شاپور به هالکت برسد؛ همان معاویه به

 مـصون بـدارد،     در برابـر خـزش عربهـا       را   جنـوبی و غربـی عـراق       برای آنکه مرزهای     شاپور

لَخـم بـود      که ریاستش در دست رئیس اتحادیۀ قبایـل بنـی          )در نجف کنونی  (حیره   عربی امارت

در مرکز این امارت مـستقر شـد، و پادگـان           » مرزبان«یک افسر ایرانی با منصب      . را تقویت کرد  

 واگذار  امارتاین     امر کنترل نقل و انتقال قبایل شمال عربستان به         .یت شد حیره نوسازی و تقو   

چند مرکز نظامی نیـز در منـاطق شـرقی و شـمالی عربـستان دائـر شـد تـا نقـل و انتقـال قبایـل             . شد

شـاپور در منطقـۀ انبـار     عالوه بر پادگان حیره، پادگـان بـزرگ  . منطقه را زیر نظر و کنترل بگیرند   

هـای بـومی و عربهـای مهـاجر بـود        این منطقه که ساکنانش مخلوطی از آرامـی   کنونی دائر کرد و   

سران قبایل بیابان این منطقه     . شاپور کرده ضمیمۀ استان بابل کرد       را تبدیل به شهرستان بزرگ    

پس از آن، شاپور از قبایل عرب . در غرب فرات نیز موظف شدند که در فرمان امیر حیره باشند

  . ان پذیرفتند که در فرمان امیر حیره باشندجویی کرد و رؤسایش دل

تــرین مراکــز تمــدنی شــمال عربــستان شــد و   هــای آینــده یکــی از مهــم  در ســدهحیــره  امــارت

  . شرقی عربستان عمل کرد شمالی وقبایل نواحی عنوان واسطۀ انتقال تمدن ایرانی به به

درون  در   اینهـا . بـود نشانۀ تـدبیر و کـاردانی او        عرب  اقدام شاپور جوان در سرکوب قبایل       

 کـه   گـاه   هرگـاه و بـی     آن قبایلی که در سواحل شرقی عربستان بودند           و ،زیستند  ایران می مرزهای  

شـدند و نــاامنی ایجــاد   داد از راه دریــا بـه ســواحل پـارس و کرمــان سـرازیر مــی    فرصـتی دســت مـی  

رد بـسیاری در  مـوا  شدند و در    آلت دست رومیان می    در منطقۀ فرات میانی نیز عربها     . کردند  می

جنگیدنــد تــا از غنــایم جنگــی پاداشــی دریافــت   جنگهــای رومیــان بــا ایــران در کنــار رومیــان مــی 

 .کاری که شاپور باعربها کرد نشانۀ دوراندیشی و آگاهی سیاسی عمیق این شاهنشاه بود             . کنند

زی بـه  انـدا  فکـر دسـت    گـاه بـه     پس تا پایان دوران ساسانی عربها در آرامش زیـستند و هـیچ              از این 

گاه جرأت نکردند که از راه دریا بـه سـواحل      سرزمینهای جنوبی و غربی عراق برنیامدند و هیچ       

جنوبی پارس و کرمان بروند مگر برای فروش شتر و گوسفند و پشم و پوسـت و خریـدن خواربـار      

شان برقـرار کـرد بـرای آنهـا نیـز رضـایتبخش        امنیتی که دولت ایران در منطقه  . و وسایل معیشت  

های قبـایلیِ خودشـان در ایـن منـاطق نیـز پایـان داده        دوران ستیزه د، زیرا با سرپرستی ایران به    بو

رفتاریِ شاپور با سران قبایل عرب در سالهای آینده نیز داسـتانهائی بـرای عربهـا                از خوش . شد

  .مانده بوده که وارد کتابهای ادبی و تاریخی عربی شده است، و جایش در این گفتار نیست
                                                 

 .۲۸۰/ ۱: مروج الذهب 1
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کردنــد  تانهائی کــه بعــدها عربهــا از خــشونتهای شــاپور دربــارۀ خودشــان بــازگویی مــیداســ

از گزارش طبـری    . سواحل جنوب ایران اتفاق افتاده باشد       تواند نسبت به عربهای خزیده به       می

. شـان را بکـشند   اینها هیچ ترحمی نکنند و همـه  افسرانش دستور داد که به   خواندیم که شاپور به   

سـختی    کـه آنـان را بـه       تـصمیم گرفـت    خـشم بـود     ریهای عربهای خزنده شـدیداً بـه      او که از فسادکا   

آنهـا قـومی بودنـد کـه        . فکر چنین فسادهائی برنیایند     گاه به   سرکوب و ادب کند تا در آینده هیچ       

اطاعـت   شـد کـه بـه    شان مـانع از آن مـی   شدت ترسانده شوند، وگرنه غرور بیابانگردی     الزم بود به  

آنهـا فقـط    . سـکونت گراینـد     گری کشیده بـه     یند و دست از راهزنی و ویران      هیچ قوم متمدنی درآ   

. کردنـد  و چراگاه شتر می بیابان    شدند آبادیها را تبدیل به       می جاگیرخواستند و هرجا      بیابان می 

ولـی طبیعـی بـود کـه     .  بیابانهای عربـستان واپـس برانـد   درون تنها راه شاپور آن بود که آنها را به 

قحطـی   گرسنگی و آرزوی دیرینشان رسیده از  پرسبزه و گیاه بهبه زمینهاییابی  که با دست   عربها

 و چــون ،شــدند آســانی تــسلیم شــاپور نمــی   آب و گیــاه عربــستان رهیــده بودنــد بــه   بیابانهــای بــی 

ــه   مـــی ــه در بیابانهـــای عربـــستان بـ همـــان گرســـنگی پیـــشین و همـــان تنگـــی معیـــشت    دانـــستند کـ

 بــازخوانی .برابــر شــاپور تــا پــای جــان مقاومــت کننــد      در کــه برخواهنــد گــشت مجبــور بودنــد    

همـراه فتوحـات    رخدادهائی که سیصد سال پس از این اقدامِ شـاپور رخ داد کـه خـزش عربهـا بـه             

درهـم کـوفتن تمـدن کهـن ایـران و نابودسـازی               ایـران و خاورمیانـه صـورت گرفـت و بـه             اسالمی به 

دهـد کـه خـشونتهای شـاپور          اریخ حـق مـی    گـر تـ     مطالعـه   فرهنگ و کشتارها و تخریبها انجامید، به      

آنها قومی بودند که باید . سواحل جنوب پارس و کرمان را توجیه کند دربارۀ عربهای خزنده به

رحمیِ  اقدامی که شاپور انجام داد نشان از دوراندیشیِ او دارد نه بی. شدند شدیداً ترسانده می

هـائی از     هـا بـر دار زد؛ و طایفـه          ن برسـر جـاده    اند که او سران قبایل را در عربـستا          عربها نوشته . او

کرمـان   تبـِع آن  و بـه زمان تابع کرمان بـود      که در آن  (های جنوب دریای پارس       آنها را در کرانه   

دبیــر بلخـی دربـارۀ ســرکوب   . اسـکان داد ) شـد و اکنــون امـارات متحـدۀ عربــی اسـت     نامیـده مـی  

  :نویسد عربها چنین می

اطـراف مفـسدان دسـت بـر آورده بودنـد، و بـر خـصوص         ۀ طفل بـود از همـ     ]شاپور [چون

 بزرگانِ لـشکر را جمـع      … دیحد بلوغ رس    و چون به  . کردند ی م شتری ب ِیدراز  عرب دست 

 از نـارفتن بـه جهـادِ مفـسدانْ عـذر آن بـود کـه        تیـ غا نیـ مـرا تـا ا   «:  را گفت  رانیکرد و وز  

حـد بلـوغ    تم؛ اکنـون بـه     کوچک بودم و قوتِ سالح برداشتن و جنـگ کـردن نداشـ             زاد  به

چــه، .  و جهــان گــشادن و قمــعِ مفــسدان آمــددنی وقــت رنــج کــش؛ نمانــدی و عــذردمیرســ

و آغــاز بــه جهــادِ عــرب  . ابنــدی نی دولــت اســت و تــا رنــج نکــشند آســان  اســبانکوشــش پ
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  » . استشتری بشانی و فساد اکتریخواهم کردن که به ما نزد

ــا وآفــر ی بــر وهمگــان ــرداران ا بنــدگان و فرمــان مــ«:  کردنــد وگفتنــد نی ثن و هرچــه میــا ب 

 فرسـتد و خـود   کـار یتر که بندگان را بـه پ       و همانا چنان صواب   . می آن کن  دیشاهنشاه فرما 

ِل لـشکر     « داد که جواب .»باشد یدر مملکت و مقر عِِزّ م    مثَِل پادشاه مِثِل سـر اسـت و مثـَ

و .  نتوانـد بـرد   شی کار را پـ    پادشاه ی لشکر ب  دیایکار ن    به سر یمِثِل تن، و همچنانکه تن ب     

 و بنـه و     ؛ی نخـواهم بـردن جـز انـدک        شتنی لشکرها را با خو    رمیگ ی م شی مهم که من پ    نیا

 محلّ سگان باشد صورت شانی را که محلّ اب برنخواهم داشت، تا عریتجمِل پادشاه

 کـه فـردا   دیـ با.  بر خواهم نشـست ری نخجلیبل بر سب . میرو ی م شانی ا گارینبندد که به پ   

  . » ببرمشتنیرا که خواهم با خو  تا آنندی آدانیبه م

 بـا خـود برنـشاند چنانکـه     دهیـ هـزار مـرِد مبـارزِ جر     سـه … ستادند،ی بادانی به م گری د روز

 سـوارِ مبـارز سـالِح       هـزار   کیـ  و   ده،ی لشکر بودند پوشـ     سوار مقدمان و معروفانِ    هزار  کی

ــ و ازآنِ اشتنیــخو ــ مقــدمان داشــتند، و  نی ــ ســوار مردانــه هــر  هــزار کی  بــتی دو جنکی

و .  پـارس و خوزسـتان داشـتند       ی کـه سـرحدها    دیتاختن برد تا به عرب رسـ      . دندیکش یم

: گفتنــد»  و آوردم؟دمیــ کــه مــن شــما را ازبهــرِ چــرا برگز  دیــدان«:  مقــدمان را گفــتنیــا

نـون   و از اک   د،یـ ا  ازبهـرِ آنکـه شـما معروفـان و تـوانگران          «: گفـت » .فرمانْ شـاه را اسـت     «

  » … .دی کار نکنچی که جز مردکُشتن وگرفتن هدیبا

 از آن عرب کس چی و هدند،ی ددهی کشرهای و شمشدهی سوارانِ پوشافتندی تا عرب خبر و

.  که بکشتند مالل گرفتندیاریو از بس.  گرفتار شدندای کشته ای االّ همه افتندی نیخالص

 یئـ    و حلقـه   کـردے  ی و سوالخ م   ےدیکش یهم م    و هردوکتِف او به    آوردے یپس مرد را م   

   . ذواالکتاف گفتندےنی او را ازبهرِ او… . دےیکش یدر هر سوالِخ کتِف او م

قـدر    خواسـت و هـم بـا آن   ها ی کرد، کشت ی خال شانی چون سرحدِّ پارس و خوزستان از ا       و

 یهـا  زهیـ  آمـد کـه ن  رونیـ  خـطّ ب ۀریـ  بـستد و بـه جز  شانیـ  از اریـ  عبـره کـرد و جزا  ایلشکر در 

 تـا  کـشت  ی و عـرب مـ  رفت ی منی رفت، و همچن نی از آنجا آرند، و از آنجا به بحر        یطّخ

 یو عنـان سـو    . انباشـت  ی را مـ   شانیـ  آبِ ا  یهـا    چاههـا و مـصنع     و د،ی رسـ  مامهیبه هجر و    

 ِشی پـ  نهـار ی کـه بـه ز     ی عـرب را آواره کـرد االّ جمـاعت         ۀ بکر و بالد شـام تافـت و جملـ          ارِید

ــتد، و ا   راشانیــخــدمت او آمدنــد، و ا  ــ قبــول کــرد و از همگــان نــوا سِ  را بــه ســرحد  شانی

   … . کردت بنشاند که جز عرب مقام نتوانسری و جزاابانهایب

و .  گـشت  می و ملـِک او مـستق      دندیشیندی ب یو  از گری بکرد همه جوانب د    کار  نی چون ا  و
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  ١. چه مقام او به استخر پارس بود؛پارس و خوزستان آمدوا

  م در زمان شاپور دوم جنگهای ایران و رو. ۲

شــاپور بــا بیــرون رانــدن قبایــل ایــاد و تغلــب از جزیــرۀ فــرات نخــستین گــام را بــرای اقــدام      

رومیـان چنـد پادگـان در    . بعدیش که آزادسازی این سرزمینهای از اشغال رومیـان بـود برداشـت        

 ایـــن شـــهرهای حـــران و نـــصیبین و ســـنگارا و دارا و آمیـــدا دایـــر کـــرده بودنـــد و سپاهیانـــشان در 

بیرون راندن عربها از این سرزمینها نشانۀ ابراز ادعـای دولـت ایـران در        . پادگانها مستقر بودند  

مثابـۀ    اقـدام کـه بـه    ایـن . مالکیت این سرزمینها و آزمایشی برای بررسـی واکـنش دولـت روم بـود       

ور ســازد، و جنــگ  توانــست کــه جنــگ دو دولــت را شــعله  نقــض پیمــان صــلح دو دولــت بــود مــی 

شـاپور خـودش را بـرای رویـارویی     .  ایران دربرابر تجاوز احتمـالی رومیـان را توجیـه کنـد     دفاعیِ

  .با رومیان آماده کرده بود

را دیــن رســمی   آن۳۳۰ در ســال وه بــوددیــن مــسیح درآمــد  بــه۳۲۴ در ســالقیــصر کنــستانتین 

تخت را تر باشد پای نشین نزدیک  سرزمینهای مسیحی    اعالم کرد و برای آنکه به      کشورشسراسر  

 منتقـل    در آخـرین حـدود شـرقی یونـان         بیزانتیوم  شدۀ    نشین و مسیحی     شهر یونانی   به  ایتالیا از رمِ 

در گیـر و دار تهیـۀ مقـدمات         م۳۳۷او در سـال      ٢.نامیـد  »پولانکنستانتی«نام خودش     را به  کرده آن 

ار روم دربـ پـس از او  . رودان بـود، ولـی اجـل مهلـتش نـداد، و از جهـان رفـت                 میـان   لشکرکشی بـه  

 شــد کــه علــت آن درگیریهــای مــدافعان آئــین کهــن رومیــان بــا      چندســاله سیاســی آشــفتگیوارد 

هـایش را بـرای آزادسـازی          همـۀ اینهـا بـه شـاپور فرصـت داد تـا برنامـه               .هواداران دین مسیح بـود    

شـوکت و    او تصمیم جدی داشت که ایران را به       . سرزمینهای ایرانی از اشغال رومیان دنبال کند      

ــد، و پــس از بــازگیری ســرزمینهای اشــغالی یــک پیمــان صــلح    شــکوه د وران شــاپور اول برگردان

جایــشان  درازمــدت را بــا دولــت روم منعقــد کنــد تــا امپراتــورانِ تجــاوزگر بــا لشکرکــشیهای نابــه    

                                                 
 .۱۹۱ ۱۸۸نامه ابن بلخی،  پارس 1
اوغوزهـای  . سریانیها این شهر را قسطنطینیه گفتند، عربها نیز بعدها این نـام را از سـریانیها گرفتنـد              2

نـد چونکـه زبانـشان    را تـصرف کـرده ضـمیمۀ کـشور عثمـانی کرد       سـال بعـد آن  ۱۱۲۰عثمانی که حدود    
عثمانیها بـا جمعیـت     . را استانبول گفتند که تا کنون مانده است         گشت آن   تلفظ کنستانتیناپول نمی    به

هایـشان کـه بـه اسـیرِی          این شهر چنان کردند که یک نسل بعد کسی از آنها باقی نمانده بود مگـر بچـه                 
 سـلطنتی ایـن شـهر را نیـز عثمانیهـا            کلیـسای . زبان کرده شده بودند     عثمانیها برده شده و اجباراً ترک     

تبدیل به مسجد کردند، و امروز یکی از معروفترین و زیباترین مسجدهای جهان است ولی هنر بـومی          
 . اندازد که صاحبانش بومیان هزاران ساله بودند یاد روزگاری می رقصد و ما را به بر در و دیوارش می
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  . خودشان و ایران و مردم منطقه نزنند همه صدمه به آن

 ایــژه آمــده بودنــد و بــسیاری از آســیا کــه از فراســوی دریــای رومیــان قــومی بودنــد بیگانــه از

کـشیدند و بـا ثمـرۀ کـار و تـالش ایـن بیچارگـان کـه                    تسخیر درآورده از آنان بندگی مـی        اقوام را به  

انباشتند و اقـوام زیـِر سـلطه را در فقـر دائـم               شامی و مصری و مردم اناتولی بودند گنج برگنج می         

، و بودندرودان  آرزوی دستیابی بر میاناین حد هم قانع نبودند و در رومیان به. داشتند نگاه می

آنهــا نیــز ســرزمینهای آمیــدا و حــران و   شــد   مــیداخلــی ایــران گرفتــار مــشکالت  دولــتهروقــت 

که اصوالً دخالت رومیان در آسیا را دون شأن  دوم شاپور. دادند نصیبین را مورد تعرض قرار می

، اسـت ر سـنتی منطقـۀ نفـوذ ایـران          دانست و معتقد بود که منطقۀ خاورمیانـه از نظـ            مردم آسیا می  

، درصـدد آمـادگی بـرای آزادسـازی نـصیبین و          و تشکیل امارت حیره    پس از تصفیۀ قبایل عرب    

  .آمیدا و ارمنستان برآمد حران و لشکرکشی به

نـشاندۀ رومیـان در    وقتی دولت روم دین مسیح را دین رسـمی دولـت اعـالم کـرد شـاه دسـت               

نیز مجبور بود که از سیاست دولت روم پیروی  به اشک سومهمان آتردات موسوم  ارمنستان  

تبـِع او مـسیحی شـدند،      او مسیحی شد، اعضای دولـتش و بخـشی از اشـراف ارمنـی نیـز بـه                 . کند

 شـورش   کنـستانتین در ارمنـستان    بـا درگذشـت     . ولی مردم ارمنستان دین کهنِ میتریَسنە داشـتند       

خــواه برپــا شــد و  زیــر چتــر شــاهان ایــران زگــشت بــهنــشاندۀ رومیــان و با  دســتشــاهبـرای رهــائی از  

ارمنـستان لـشکر کـشید،        بـه شـاپور   . این کشور از دربار ایران حمایـت طلبیدنـد        بخشی از اشرافِ    

یکـی از هـواداران ایـران سـپرد کـه از همـان خانـدان کهـنِ                    اترداد را برکنار کرد و ارمنـستان را بـه         

سـپهر ایـران گرجـستان کـه تـابع ارمنـستان بـود نیـز                  هبا بازگـشتِ ارمنـستان بـ      . ایرانِی پارتیان بود  

بـه شـرق دریـای سـیاه در      مثل دوران شـاپور اول سپهر ایران برگشت و مرزهای غربی ایران   به

 در ایـن میـان در       .حـران و نـصیبین و آمیـدا بـود           گام بعدی شـاپور آزادسـازی       . بندر التکیە رسید  

شرق کشور درصـدد     در آل  قبایل افغانیِ هپت  : کرد  بروز مشکالتیشمالی کشور    نواحی شرقی و  

درون   بهگذشتن از رود ارس و خزیدن درصدد ١قبایل االنی و خراسان برآمدند، اندازی به دست

                                                 
ئــی کوهــستانی در وســط   مرکــز ایــن اتحادیــه منطقــه . آریــایی بودنــدۀ هفــت قبیلــۀ هــا اتحادیــ آل هپــت 1

ســو و کابــل از ســوی دیگــر و همچنــین تــا   افغانــستان کنــونی بــود، و قبایلــشان تــا نزدیکــی بلــخ از یــک  
بـه امـالی    ( آلهـا     نویسد کـه سـرزمین هپـت        وری می   ابوحنیفه دین . نزدیکی تاجیکستان پراکنده بودند   

 ۵۸: اخبـار الطـوال  [غانیان تا نزدیکیهای بلخ گـسترده بـود        از تخارستان و کابلستان و چ     ) هیاطله: او
دید که اولی در درۀ پنجاب و دومی » آل هشت«و » هِندو هپت«آل را باید در   نامهای مشابه هپت  ]. ۵۹

عنـوان قبایـل آریـاییِ        هِندو نیز در وندیداد بـه       از هپت . زیستند  در منطقۀ جنوب ترکمنستانِ کنونی می     
های  آل از شاخه آل و هشت  هپت. آل نیز خالصاً آریایی بودند      هشت. یاد شده است  پیرو آئین زرتشت    
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و  را سـرکوب     خطرهـا  ایـن    ،کـاردانی  تـدبیر و     بـه  سال،  در خالل دو سه    شاپور   . افتادند آذربایجان

نقطــه از کــشور در  ایــن دودر  خــدادهارجریــان دقیــق  مــا از. شــرق و شــمال کــشور را آرام داشــت 

رسد که شاپور چندسـال درگیـرِ آرام    نظر می ؛ ولی به  نداریم دقیقسالهای پادشاهی شاپور اطالع     

 و  هـا   آل  هپـت  .کردِن این قبایل و برخی شورشهای محلِی دیگر در شرق و شمال فالت ایران بود              

آزادســازیِ  هــایبودنــد و در جنگ شاهنــشاه در اطاعــت پــس از ایــن خــواهیم دیــد کــه   راهــا االنــی

  .داشتند شرکت آمیدا و حران و نصیبین

حـال خـود رهـا کـرده      آترداتِ ارمنی و هـوادارانش را شـاپور پـس از بـازگیریِ ارمنـستان بـه               

اما آنها مـسیحی شـده بودنـد و در نتیجـه نخـستین هـستۀ مـسیحیان قـدرتخواه در ارمنـستان                       . بود

زیـر کـشیده شـده بودنـد گرچـه از نـژاد ایرانـی         ۀ قـدرت بـه  خـاطر آنکـه از اریکـ        شکل گرفت که بـه    

گـر    از این زمان حمایت اینهـا از کشیـشاِن تبلیـغ          . هواداران دولت روم تبدیل شدند      بودند ولی به  

منظـور   که عموماً سریانی و مورد حمایت دولت روم بودند، و تالش برای گسترش آئین مسیح به              

  منـستان آغـاز شـد و مـردم ارمنـستان تـا نـسل بعـدی بـه                  افزودن بـر شـمار هـواداران خودشـان در ار          

نتیجۀ این رخدادِ بـزرگ تـاریخی را پـس از ایـن             . دوگروهِ نومسیحیان و میتریَسنان تقسیم شدند     

ــد کــه چــه    ــه  خــواهیم دی ــه ب ــا       گون ــد ت ــستان انجامی ــران و روم برســر ارمن درگیریهــای درازمــدت ای

  .تابع ایران و دیگری تابع روم تقسیم شدسرانجام ارمنستان به دو کشور شرقی غربی، یکی 

گیــری  ناپــذیر شــاپور بــرای بــازپس تــالش خــستگیپــس از آرام کــردِن امــور داخلــی کــشور، 

بـا گـسیل لـشکرهای پیوسـته و جنگهـای فرسایـشی بـا دژهـای پادگـانیِ                 حران و نـصیبین و آمیـدا      

 م۳۵۰سال انتیوم، در  قدرت دربار بیزستیز پس از یک سلسله .بسیار مستحکمِ رومیان آغاز شد

ئی   مصالحهطیدست گرفت و   کشور را به   زمام امور کنستانتیوس با کنار زدِن رقیبان نیرومندش       

روال  که ظاهراً با حامیان دین کهن رومی انجام داده بود، نفوذ رهبران آئـین کهـن روم را نیـز بـه               

 ئـی بـود از      ه آمیـزه   شـکل گرفـت کـ      یـوم  بیزانت دررسمیت شناخت و دین تلفیقی جدیـدی          سابق به 

 میترایـِی ایتالیـا و یونـان   ؛ و آئینهای عبـادی و رسـوم ظـاهریش را عمومـاً از      و میتریَسنە مسیحیت  

ویـژه کلیـساهای       خـشم کلیـساهای شـرق بـه        تشکیل دین نـوین     بهاول   کنستانتیناقدام  .  بود گرفته

                                                                                                                               
. شــدند هــا شــناخته مــی بودنــد، و زمــانی دیرتــر بــا نــام ســکَە ) تــوران(قبایــل بــسیار کهــِن آریــاییِ توریــا  

هــای داریــوش بــزرگ  نبــشته زبــان بودنــد کــه در ســنگ هــا نیــز از بقایــای قبایــلِ آریــایی و ایرانــی  االنــی
یاد داریم که در نبردهـای آزادسـازی    اینها را از زمان خشتریتە شاه ماد به       . امشان سکَە تیزخود است   ن

یـاد داریـم کـه شاهـشان در یکـی از همـین             غرب ایران از دست آشوریها چه شجاعتی نشان دادند؛ و به          
  .نبردها کشته شد
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ــران و نــصیبین را نــسبت بــه  عی نــزاع دینــی در میــان دربــار روم برانگیخــت، و نــو اســکندریه و ح

.  را کـاهش داد دولـت روم   نـسبت بـه  ی شـرقی کلیساها و دربار روم آغاز شد که وفاداری کلیساها    

 روم در زمان کنستانتین برای مسیحیان خاورمیانه داشـت از میـان             دولتدرنتیجه آن تقدسی که     

ســرداران جانبـۀ    حمایـت همـه  روم  دولـت  در میترایــی همـسازی آئینهـای مـسیحی و   گرچـه . رفـت 

کـه بـا شورشـهائی در اروپـای شـرقی مواجـه بـود فرصـت            دنبال آورد، ولـی او       را به  قیصررومی از   

؛ و از آنجا که موقعیتش در کـشور خـودش متزلـزل بـود               دست نیاورد   مواجهۀ جدی با شاپور را به     

دولــت ایــران  ایــران فرســتاد بــه ریاســت فرمانــده ارتــش روم بــه توســط یــک هیــأت بلندپایــه کــه بــه 

تبـار   رخـدادنگار یونـانی  (اَمیَنوس مارسِلینوس  ). م۳۵۶سال  (یشنهاد انعقاد قرارداد آشتی داد      پ

زمـان در شـرق کـشورش درگیـر      نویـسد کـه شـاپور در ایـن      مـی ) دربار روم در نیمۀ دوم سدۀ چهـارم       

خـاطر حفـظ امنیـت در مرزهـای غربـی کـشورش        مشکالتی بود، و قیصر امیدوار بود که شاپور به    

ئــی شــامل پیــشنهاد صــلح بــه  ایــن منظــور فرمانــده گــاردِ او نامــه بــه. اد صــلح پاســخ بدهــدپیــشنه بــه

یعنـی فرمانـده نیروهـای    (ترین نقطـه بـه مـرز ایـران و روم      سپهساالر ایران در نزدیکشاپور    تهم

شـاپور ایـن پیـشنهاد را بـرای شـاپور       نوشت؛ و تهـم  ) فرات درگیر با پادگانهای رومی در جزیرۀ 

آمیـزی    نـزد امپراتـور فرسـتاد و در نامـۀ مالطفـت             اپور سفیری را با هـدایای گرانبهـا بـه         ش. فرستاد

  : امپراتور چنین نوشت به

مــن شاهنــشاه شــاپور، همبــِر خورشــید و مــاه و اختــران، بــرادرِ قیــصر کنــستانتیوس بــه           

بینم امپراتور متوجه خطاهای گذشته شـده         ام که می    فرستم، و شادمان    امپراتور درود می  

از آنجا که بیان حقیقت . راه درست برآمده است درصدد جبران خطاها و بازگشت بهو 

آورنــد کــه در دل  بایــد ســاده و روشــن باشــد و از آنجــا کــه بزرگــوارانْ همــان بــر زبــان مــی   

قلمرو پدرانِ من تا رود اسـتریمون و     . کنم  اختصار بیان می    دارند، من منظور خودم را به     

من حق دارم کـه  . کند  را کتابهای کهنِ شما تأیید می       و این پشِت مرزهای مقدونیە بود،     

مطالبۀ همۀ سرزمینهائی بکـنم کـه در قلمـرو نیاکـانم قـرار داشـته اسـت؛ زیـرا مـن ازنظـر                      

ولـی مـن از     . شکوه و شوکت و فضیلتها چیزی از شاهنشاهان بزرگ و نیاکانم کم ندارم            

ام کــه چیــزی بگــویم یــا  د نگرفتــهگــاه یــا ام، و هــیچ کــودکیم بــا ِخــرد و منطــق پــرورده شــده

دانـم کـه سـرزمینهای        اکنـون مـن تکلیـفِ خـودم مـی         . آور باشـد    کاری بکنم که پـشیمانی    

فریب و نیرنگ از پـدربزرگم گرفتـه شـده بـوده را بـازپس                  فرات که به    ارمنستان و جزیرۀ  

مـن بـا    . بینـی خویـشتن داری موافـق نیـستیم          ما با نظری که تـو دربـارۀ خـودبزرگ         . گیرم

ئــی کــه در جنــگ حاصــل شــده اســت     ایــد کــه نتیجــۀ پیــروزی   نچــه کــه شــما بیــان کــرده  آ
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بسیار فرق است میان یـک پیـروزی کـه بنیـادش بـر         . همیشگی خواهد بود موافق نیستم    

ئی کـه بـا شـجاعت و رادمـردی حاصـل شـده        حیله و نیرنگ گذاشته شده بوده و پیروزی 

برنـد تـا    کننـد یـا مـی    دن را داغ مـی گونه که پزشکان در مواردی عضوی از بـ      همان. باشد

بایست کـه از ایـن بخـش          بتوانند اعضای دیگر بدن را سالمت بدارند، امپراتور نیز می         

  ریــزی بــوده اســت چــشم  کوچــک از ســرزمینها کــه همیــشه باعــث نــزاع و جنــگ و خــون   

شــما اعــالم  صــراحت بــه مــن بــه. آرامــش ســلطنت کنــد  بپوشــد تــا بتوانــد در کــشورش بــه 

کننـده نباشـد پـس      نزدم برگردد کـه بـرایم قـانع         چنانچه سفیر من با پاسخی به     کنم که     می

  .جنگِ امپراتور خواهم شتافت فصل زمستان با همۀ نیروهایم به از سپری شدنِ

دولـت روم بـود، و شـاپور تهدیـد کـرده بـود کـه یـا                مفهوم اعـالن جنـگ ایـران بـه          این نامه به  

کننــد یــا امپراتــورِ روم آمــادۀ جنــگ بــا شاهنــشاه ایــران زمینهــای اشــغالیِ ایــران را رومیهــا تخلیــه 

زمان آغاز جنگ نیز دقیقاً تعیین شده بود که پس از برگـزاری مراسـم جـشنهای نـوروزی                   . باشد

  :شاپور را مارسلینوس چنین آورده است پاسخ قیصر کنستانتیوس به. بود

هتـــرین مـــن کنـــستانتیوس، فـــاتح ســـرزمینها در خـــشکی و دریـــا، اوگوســـتوس عظـــیم، ب 

مـن از سـالمتی شـما شـادمانم، و اگـر شـما              . کـنم   درودهایم را به برادرم شاپور تقدیم مـی       

ولــی طمعکــاری و سرســختی و  . پــس دوســت شــما خــواهم بــود   مایــل باشــید مــن از ایــن  

ئی ادعای  گونه شما به. کنم اقدامات تجاوزکارانۀ همیشگِی شما را شدیداً نکوهش می 

ن ارمنـستان را داریـد کـه انگـار کـه سـرزمین خودتـان                مالکیت بر جزیرۀ فـرات و همچنـی       

دست آید بایـد عـضوی را قطـع           اید که برای آنکه سالمت به       بوده است، و پیشنهاد داده    

ئـی مـورد بررسـی قـرار گیـرد       توانـد در هـیچ مـذاکره       چنین پیـشنهادی نـه تنهـا نمـی        . کرد

 بر روی شنیدنِ سـخن  لذا گوشتان را. آن داد نفی است   توان به   بلکه تنها پاسخی که می    

گونـه تهدیـد توخـالی هـم          حق بگـشائید، سـخنی کـه روشـن و واضـح اسـت و حامـل هـیچ                  

خـاطر آنکـه اقـدامی در جهـت مـصالح عامـه انجـام داده         فرمانده گارد من من بـه     . نیست

پایـه بـا یکـی از افـسران      توسط چندتا از شخصیتهای دون باشد بدون مشورت با من و به      

کنـیم،   اقدام او را ما نه نفی و نه رد مـی . سر موضوع صلح شده استشما وارد مذاکره بر   

. شرطی که مذاکرات صلح با حفظ احترام متقابل و بدون تعرض به حیثیت مـا باشـد               به

مـا حوالـه شــده    امپراتـوری بـه   دنبــال رخـدادهائی کلیـۀ امـور مربـوط بــه     زیـرا اکنـون کـه بـه    

ایم را به دیگران تسلیم کنیم     کرده است اینکه حقوق حقۀ خودمان که از دیرزمان حفظ        

تهدیـدهایتان برضـد مـا خاتمـه      کنم که به   شما پیشنهاد می    به. جا خواهد بود    اقدامی نابه 
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دهید؛ و شکی نداشته باشید که اگر ما گاهی جنگ دفاعی را بر جنگ هجومی ترجیح     

خـاطر مراعــات عــدالت   ئــی نــه از روی تـرس بلکــه بــه  دهــیم، چنــین از خودگذشـتگی  مـی 

انـد ولـی حقیقـت         نشان داده   اید که رومیان در برخی از نبردها سستی         و اگر دیده  . است

  ١.زیان رومیان پیش نرفته است گاه فرجام هیچ جنگی به آن است که هیچ

متِن آشفتۀ نامۀ امپراتور نشانگر آشفتگی اوضاع دولت روم و عدم آمادگی او برای جنگ      

این زودیها آمادۀ رویارویی با ایران نیست؛ زیرا اگـر    صر به شاپور یقین یافت که قی    . با ایران بود  

داد   اعـالنِ جنگـی مـی       جای سخن گفتن از جنگ دفاعی پاسـخ متقابـل بـه             بود باید به    جز این می  

طلبـی    خواسـت دسـت از زیـاده        افزاید که شـاپور نمـی       مارسلینوس می . اش داده بود    که او در نامه   

چند روز بعـد بـاز قیـصر یـک        . کشور برگشت   اخذ نتیجه به  بردارد؛ لذا این هیأت سفارتی بدون       

آن مأموریـت داد کـه بـه هـر      ایران فرسـتاد، و بـه   تری را با نامه و هدایای گرانبها به       هیأت بلندپایه 

این هیأت کوشید که شـاپور  . عقب بیندازند وسیلۀ ممکنی آمادگی شاپور برای لشکرکشی را به       

دتی میــان ایــران و روم منعقــد شــود بــدون آنکــه در وضــع   را متقاعــد ســازد تــا پیمــان صــلح درازمــ 

ولی شاپور که ارمنستان را پس گرفتـه بـود مـصمم            . ارمنستان و جزیرۀ فرات تغییری ایجاد گردد      

بود که جزیرۀ فرات و شرق اناتولی را بازپس گیرد؛ لذا این هیأتِ اعزامی امپراتور نیز با دست                 

   ٢.کشور برگشت خالی به

در ماههـای آینـده شکـستهای سـختی          او. گیریِ جزیـرۀ فـرات بـود        ر بازپس شاپور مأمو   تهم

  .بر سپاهیان رومی مستقر در دژهای حران و نصیبین وارد آورده آنها را از منطقه راند

قیــصر اختطــار کــرده بــود کــه اگــر نیروهــای رومــی تــا پایــان زمــستان       اش بــه شــاپور در نامــه 

او پس از برگـزاری  . ز بهار جنگ را آغاز خواهد کرد      سرزمینهای ایرانی را تخلیه نکنند در آغا      

هـدف  . شرق اناتولی منتقل شد    رودان به   جشنهای نوروزی، با سپاه بسیار بزرگی از شمال میان        

ایــن منطقــه را از زمــان آشــوریان . او آزادســازیِ منطقــۀ اســتراتژیک آمیــدا از اشــغال رومیــان بــود

و آشــور بــود؛ و در زمــان ) ارمنــستان(ت آرمینــیّە یــاد داریــم کــه همــواره مــورد اخــتالف دو دولــ  بــه

  یـاد   سـپس بـه   . همـراه کـشورهای آشـور و ارمنـستان ضـمیمۀ ایـران شـد                بـه ) شاهنشاه ماد (هوخشتر

راه افکنـد کـه شـاه لیـدیە           این منطقه جنگ ایـران و لیـدیە را بـه            داریم که لشکرکشی شاه لیدیە به     

 ۵۸۵تره و شـاه لیـدیە در خردادمـاه سـال         پیمـان صـلح هوخـش       در آن شکست خورد، و اقـدامش بـه        

پـس  . مرز میان دو کـشور شـناخته شـد        ) قزل ایرماق کنونی  (پیش از مسیح انجامید و رود هالیس        

                                                 
 .۱۴ ۳/ ۵، فصل ۱۲دفتر : اَمیَنوس مارسِلینوس 1
 .۲ ۱/ ۱۴ و ۱۵/ ۵: همان 2
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ایــن منطقــه   پــیش از مــسیح بــه۵۴۷یــاد داریــم کــه در ســال  از آن کراســوس شــاهِ بعــدی لیــدیە را بــه

شــاه  ا او و شکــست بــزرگِاش لشکرکــشی کــوروش بــزرگ بــرای مقابلــه بــ لــشکر کــشید کــه نتیجــه

لیدیە از کـوروش بـزرگ و تـسخیر کـشور لیـدیە توسـط کـوروش بـزرگ و برچیـده شـدن سـلطنت                       

سـپس برسـر ایـن منطقـه همـواره میـان دو دولـت        . ایـران بـود   لیدیە و ضمیمه شدنِ کشور لیدیە بـه  

ی کردنـد  ایران و روم در زمان پارتیان نزاع بود؛ و رومیان هربار که به قـصد تـصرف آن لشکرکـش    

  ١.رو شدند با شکست روبه

آمیـدا مرکـز   . امپراتور روم همـۀ تـوان ارتـش روم را بـرای دفـاع از منطقـۀ آمیـدا گـسیل کـرد               

مفهـوم سـقوط همـۀ سـرزمینهای جنـوبی دریاچـۀ              سـقوط آمیـدا بـه     . استراتژیک بسیار مهمی بود   

 راهِ دسترسـی رومیـان بـه    ایـران  با برگشتن آمیدا به  . وان بود که تا کنون رومیها در اشغال داشتند        

  . شد ارمنستان نیز بسته می

 در نبرد آمیدا شرکت داشته و شرح جنگهای شاپور برای آزادسـازیِ آمیـدا را                مارسِلینوس

 ایرانیـان داشـته،    ئی که به    رغم همۀ کینه    به او   ٢.تفصیل آورده است    اش به   در یادداشتهای روزانه  

نامیـده کـه نـشانۀ عـدم       » شاه ایرانیان «بلکه  » شاه ایران نه  «سنتِ رومیها شاهنشاه را نه        و حتی به  

ئی کـه نـسبت بـه     نتوانسته ستایـشها حال اعتراف دولت روم به شاهنشاهی ساسانی است، با این        

شدۀ  وسیلۀ یکی از امیران مسیحی نویسد که به او می. کند را کتمان خواسته شاپور از دلش برمی

ه ولـی در نهـان بـا رومیـان ارتبـاط داشـته و از آنهـا                  جنوب ارمنستان که منصوب دولت ایران بود      

مارسـلینوس دوتـا از افـسران    . کرده تحرکات ارتـش ایـران را زیـر نظـر داشـته اسـت           هواداری می 

                                                 
هــای بعــدی و دوران اســالمی بخــشی از ایــران بــود تــا آنگــاه کــه ترکــان       ایــن منطقــه همچنــان درســده   1

آمیـــز  قزلبـــاش از انـــاتولی وارد ایـــران شـــده تـــشکیل ســـلطنت صـــفوی دادنـــد و اقـــدامات تحریـــک         
فاجعۀ   ه به راه افکند ک    شان در کشور عثمانی لشکرکشی سلطان سلیم عثمانی برضد ایران را به             مذهبی

ایـن منطقـه اکنـون در ترکیـه اسـت و      . چالدیران و اشغال ایـن نقطـه از ایـران توسـط عثمانیهـا انجامیـد        
ایـن    نـام دیـار بکـر را عربهـای مـسلمان در نیمـۀ دوم سـدۀ نخـست هجـری بـه                      . شـود   دیاربکر نامیده مـی   

پـس  ) هـا  ز شـیبانی بخش اعظمشان ا  (بکِر شرق عربستان      جماعات بزرگی از قبایل بنی    . منطقه دادند 
. نــام خودشــان کردنــد ایــن منطقــه ســرازیر شــده اســکان یافتنــد و ســرزمین را بــه  از فتوحــات اســالمی بــه

جزیــرۀ فــرات  از غــرِب عربــستان بــه) هــای قیــسی تیــره(همچنــان کــه جماعــات بزرگــی از قبایــل مــضری 
پـس بـرای همیـشه        دو نـام از آن    ایـن   . نام خودشان دِیارِ مضر نامیدند      سرازیر شدند و جزیرۀ فرات را به      

شهر آمیدا نیز نـامش آمـد شـد و همچنـان یـک شـهر ایرانـی بـود و         . بر روی این دو سرمین ماندگار شد     
ترکـان  قویونلـو مـدتی پایتخـت نیمـۀ غربـی ایـران بـود، تـا آنگـاه کـه                       در زمان سـلطنت اوزون حـسن آق       

 . ایران و ایرانی آنچه کردند آمدند و کردند باایران  از بیابانهای اناتولی بهقزلباشان
 .۹ ۱فصلهای / ۱۴ و دفتر ۹ ۴فصلهای / ۱۳دفتر : اَمیَنوس مارسِلینوس 2
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نــزد ایــن امیــر ارمنــی فرســتاده و ایــن امیــر نیــز مــأمورانش را در اختیــار آنهــا   بلندپایــۀ رومــی را بــه

وقتی . مارسلینوس برسانند ودان خبرگیری کنند و بهر نهاده تا از تحرکات شاپور در شمال میان   

زارهــای  رودان شــدند رومیــان همــۀ گنــدمزارها و علــف شــاپور بــا ســپاه عظــیمش وارد شــمال میــان

آتش کشیدند تا سپاهیان ایران ازنظر خواربـار و علوفـه در تنگـی     منطقه که بر سِر راهِ او بود را به    

راه   کرده بود و با تجهیزات و خواربار و علوفـۀ کـافی بـه   های الزم را    بینی  ولی شاپور پیش  . افتند

جاسوسان خبر آوردند که خود شاپور با سپاهی که شمارش از اندازه بیرون است در . افتاده بود

ــشتاز   لــشکر یــک بگــذرد پــیش از آنکــه از رود زاب  شــاپور .راه اســت  را ســواریهــزار زبــدۀ پی

شـاه   و آل شـاه هپـت  کـه   آنگـاه شاهنـشاه در حـالی   . ودشـاپور روانـۀ آمیـدا کـرده بـ      فرماندهی تهم  به

در دوســویش  شــان بــا ســپاهیان ورزیــده ) کــه مارســلینوس شــاهان کیبونیــت و البــان نوشــته   (االن 

 .سوی آمیدا پـیش رفـت    از کنار نصیبین گذشته بهرا داشت آسیا، و بهترین سپاهیان ملل     بودند

 که در یک  آمیداانِ پیشتازِ مدافعگروهنخستین پیش از آنکه شاپور وارد منطقۀ آمیدا شده باشد          

شـاپور    بـا تهـم   شـبانه  در درگیـری راه مستقر بودند تا راه را بر عبور سپاهیان ایـران ببندنـد،        تنگ

 غـرق    رودخانـه  دست ایرانیان کشته یا در حین فـرار در           یا به  بیشترشان ند،شکست یافت سختی    به

. نزدیـک شـدند   آمیـدا  بـه  و سـپاه ایـران     شـاپور  دان،بامدا.  گریختند درون دژ   بهشدند، و اندکی    

سـپاه ایـران را در اینجـا        که با افرادش بر فراز یکی از دژهای شهر آمـادۀ دفـاع بـوده                مارسلینوس  

  :کند چنین توصیف می

کـرد زمـین از انبـوه         همینکه نخستین پردۀ خورشید تابیدن گرفت، تا آنجا که چشم کار می           

نظام زرهپوش که کوه و هامون را درخـود فـرو بـرده              درخشش سواره .  پوشیده بود  سپاهیان ایران 

 از سایرین قامتی رسـاتر  )تعبیر مارسلین، شاهِ ایرانیان به(شاهنشاه . کرد بود چشمان را خیره می    

آل و شاه االن کـه در دوسـوی او بودنـد نیـز           شاه هپت . سر و گردن از همه بلندتر بود         یک داشت و 

 شـاه ایـران   . کـرد   ز او بود ولـی درخـشش و جاللـشان دیـده را خیـره مـی                گرچه اندامشان کوتاهتر ا   

 و در  برسـر داشـت   بـود جـواهرات   مـزین بـه  کـه شـبیه سـِر قـوچِ و     زریـنِ دوشـاخی   کـاله   جـای تـاج     به

 شـکوه سـپاه او را هیـأت و آرایـش بزرگـانی کـه در پـشت سـر او         .کـرد  پیشاپیش سـپاه حرکـت مـی     

دو سـوی پـشِت سـِر       جبا و بزرگان ایرانی و غیر ایرانی کـه در            ن انبوهِ شمار   .کرد  بودند تکمیل می  

  . گیری بخشیده بود  شکوه چشماوسپاه   بهکردند او حرکت می

ــازار          ــود، و هــزاران مــرد و زن در ب ــر ب ــدا دای ــار شــهر آمی ــازار موســمی در کن در آن هنگــام ب

سـوی    ریادزنـان بـه   زده و ف    مرد و زن و کودک، بـا دیـدن سـپاهیان ایـران، آشـفته و وحـشت                 . بودند
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  ١.آنها و بازارشان نکردند شهر گریختند، ولی سپاهیان ایران هیچ تعرضی به

. شهر نزدیک شدند افزاید که شاپور و سپاهیانش با این وضع پرشکوه در آرامش به             او می 

او . نرســدمــردم شــهر   بــهگزنــدی داوطلبانــه تــسلیم کننــد تــا  رومیهــاکــه شــهر را   مایــل بــودشــاپور

سـپاهیان رومـی نـشان        پنداشت که همینکه خویشتن را به       خود بود و چنین می      اندازه متکی به   بی

 لـذا نزدیـک شـهر از سـپاهیانش جـدا        . تسلیم شده بخشایش خواهند طلبید     اودهد، اینها از بیم     

ــد،  اورا همراهــی مــی کــه نگهبانــانش  در حــالیشــد و  در آرامــش کامــل و اعتمــاد    ســواره ٢کردن

  کـه دروازه نزدیـک شـد    بـه باکانه، چندان بیو ا. راه افتاد    شهر به  دروازۀ سوی  نفس عجیبی به    به

سـو     از ایـن   بـاره تیرهـا و زوبینهـا        یـک    بـه  ٣.توانـستیم تـشخیص بـدهیم       مـا مـی   اش را     خطوط چهـره  

را از  اگـر ابـری از گـرد و غبـار وی     ، وباریـدن گرفـت   توسط مدافعان شهر از فراز برجها بر سـرش        

، و او و    هـم درانـد     از پیکـان  را   ردایـش فقـط   . آمـد   پا درمی   بود حتماً از   وشاندهنپنظر تیراندازان   

 در اینجـا  او. لـشکرگاه برگـشتند   شـهر نزدیـک شـده بودنـد بـه       همراهانش با همان آرامشی کـه بـه       

نظـر او مـا گنـاه عظیمـی      بـه . کنـد  از مـا را فـراهم   تـن سالم در رفت تا بعـد اسـباب هالکـت هـزاران          

روای مقتدر که بر بسیاری از شاهان  یک فرمان او نسبت به زیرا با اهانت بهمرتکب شده بودیم، 

حــدی خــشمگین شــد کــه  از ایــن اهانــِت بــزرگ بــهاو . ایــم  تــوهین کــردهکنــد ســلطنت مــیو اقــوام 

او سوگند دادند کـه از حـد          ولی بزرگان ایران به   . زور گرفته تخریب کند     تصمیم گرفت شهر را به    

 لـذا تـصمیم گرفـت کـه بامـداد      ٤.ر نرود و سنت دیرینه را زیـر پـا نگـذارد        یک رهبر پیروزمند فرات   

                                                 
کردنـد و مـردان را    درخور یـادآوری اسـت کـه رسـم رومیـان چنـان بـود کـه چنـین جاهـائی را تـاراج مـی                       1

نگیــز بــوده کــه  ا بــرای مارســلینوس شــگفت . کردنــد کــشتند و زنــان و کودکــان را اســیر و بــرده مــی    مــی
 .اند حال خود واگذاشته اینها و کاالهایشان تعرض نکرده و آنها را به ایرانیها به

 .آنها اشاره کردیم بودند که پیش از این به» پشتیگبانان«در اینجا همان » نگهبانان «2
هر داد، ولی  رومیان مدافع ش    کنارد روازه رسید چه پیشنهادی را به        مارسلین ننوشته که شاپور وقتی به      3

 .اشاره کرده که او امیدوار بود که رومیها شهر را تسلیم کنند
کردنـد و   رفت معموالً مؤبدان مؤبد و مؤبدان بزرگ نیـز او را همراهـی مـی         جنگ می   شاهنشاه وقتی به   4

کردنـد کـه    زد مـی  شاهنـشاه گـوش   اینها طبق سـنتِ دیرینـه بـه   . سمِت مشاوران اخالق جنگی را داشتند   
رسـد کـه    نظـر مـی   به.  کهن در حفظ جان شهرونداِن معمولی در شهرهای دشمن مراعات شود      سنتهای

در همۀ جنگهـای دیگـر کـه    . مارسلینوس مطالعات ژرفی دربارۀ ایران و سنتهای ایرانیان داشته است   
رعایـت احتـرام بـه حیثیـت شـهروندان          . شاهنشاه حضور نداشت نیز مؤبدان همراه فرمانـدهان بودنـد         

همین سبب، چنانکـه در   به. اند گرفته  ِن دشمن از اصولی بوده که ایرانیها همواره درنظر می        در سرزمی 
تخریـب شـهرها و کـشتار یـا      گـاه بـه   گفتارهای گذشته نیز بارهـا شـاهد بـودیم، ایرانیـان در جنگهـا هـیچ               

گ آیـد کـه پـیش از آنکـه جنـ      از عبارت مارسلینوس چنـین برمـی   . زدند  اسیر کردن انسانها دست نمی    
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  . روز بعد از مدافعان بخواهد که شهر را تسلیم کنند

 که با کمال اطمینان مأموریت اجرای فرمـان         آل  شاه هپت  گرومبات    روز بعد،  سپیده دمِ 

 ورزیده از سواران    ئی  دستها  عهده گرفته بود ب      به را) یعنی مذاکره با رومیان برای تسلیم شهر      (او  

 این گرومبات مردی در دلیری شهره بـود و فتوحـات چـشمگیری در           . نزدیک شد  شهر دروازۀ  به

 همینکـه   ورزیـدۀ رومـی    یک تیرانداز    .او و پسرش در پیشاپیش دسته بودند      . اش داشت   کارنامه

تـاب کـرد کـه از    کـار انـداخت و تیـری پر    مسافت تیررس رسـیده اسـت منجنیـق را بـه       دانست او به  

او جـوانی بـود کـه از    . کـرد  میان زره و سینۀ پسر گرومبات که در کنار پدرش سوار اسپ بود گذر       

 متفـرق  اینهـا با کـشته شـدن او   .  داشتبرتری بر همساالنش بر و برز و برازندگی و زیبایی     حیث  

آوردنـد کـه     غریـو و فریـاد بر      دست دشـمن افتـد       چون حس کردند که نباید جسد او به        ولیشدند،  

جانـب چـون      تیرهـا از همـه     از بـاالی دیوارهـای شـهر       .برگـشتند  انـدکی بعـد      ، و »سالح برگیرید «

  یافت، دشـمن   ادامه که تا پایان روز      سخت و خونین   نبردیپس از   .  فرو بارید  سویشان   به تگرگ

ــود    ــاریکی شــب جــسد را از میــان        کــه تلفــات بــسیاری داده ب ــاد و بــا اســتفاده از ت ــا زحمــت زی  ب

   .های کشتگان و سیل خون بیرون کشید تهپش

 ، سـوگوار شـد    ایـران  سـپاه     این جـوانْ   دهد که با کشته شدنِ      او گزارش را این گونه ادامه می      

، همــۀ اقــدامات جنگــی را  شــدندایــن فقــدان ناگهــانی بــا پــدر جــوان مقتــول همــدرد      ازبزرگــان

دند، زیرا هـم از حیـث نـژاد و     جوان مقتول مراسم عزاداری برپا کرقومِرسم  متوقف ساختند و به  

همـان لبـاس رزمـی کـه بـر تـن       جـسد او را بـا   . نسب محترم بود و هم شخصاً محبوبیت عام داشت       

 تـابوت  مرتفعی قرار دادند و در اطـراف او ده       تخت بر روی یک      در تابوتی   بلند کردند و   داشت

نـان خـوب سـاخته     این اجساد چ؛ جسدی مصنوعی نهادند تابوتهاگذاشتند و در هرکدام از این       

روزِ تمـام همـۀ اقـدامات          هفـت  .بودنـد کـه کفـن شـده بودنـد          مردگـان حقیقـی       انگـار  شده بـود کـه    

 و دسـته دسـته و       پرداختنـد عـزاداری      مـردان هفـت روز بـه       نظامی ازجانـب ایرانیـان متوقـف شـد،        

گروه گروه با حرکات مخصوص و نوحۀ سوزناک در سوگواری شاهزادۀ جوان شـرکت کردنـد و                 

زدند و با شیونهائی که در چنـین مـواقعی معمـول اسـت بـر            انگیزی بر سینه می     نحو ترحم   بهزنان  

 پـدرش   خواسـت    را بـه   جـسدش  سـپس . سـرایی کردنـد     بـود نوحـه    قـومش مرگ آن ناکـام کـه امیـد         

                                                                                                                               
گرفتـه کـه حـد اکثـر      شروع شود نـوعی مراسـم سـوگندِ شاهنـشاه و سـپهبدان در برابـر مؤبـدان انجـام مـی          

ــه     ــوبین ب ــا مــی    توانــشان را در راه حمایــت از جــان و مــال مغل ــد، و ت ــسانها    کــار ببرن ــد از کــشتن ان توانن
 . استاین اخالق جنگی نیز خاص ایرانیان بوده و نزد اقوم دیگر دیده نشده. خودداری کنند
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   ١.شود دفن شخاک وطن  را در ظرفی سیمین نهادند تا دربقایایشسوزاندند و 

دو روز دیگـر    …  .داد شورای جنگی تشکیل     ، شاپور روزه  در پایانِ مراسم سوگواریِ هفت    

پـنج لـشکر سـواران      . کـرد  فرمـان محاصـرۀ شـهر را صـادر         و آنگـاه     ٢سـپاهیان آرامـش داده شـد،        به

محاصرۀ شهر فرستاده شدند، و در بامداد روز سـوم سـوارانِ دارای سـپرهای             زرهپوشِ سپردار به  

سـوی جاهـای      صفها در نظم و آرامش بـه      . کرد ایستاده بودند    درخشنده درهرجا که چشم کار می     

جانـب شـرقی کـه آن جـوان     . مقررشده حرکت کردند و سراسر اطراف دژ را در محاصـره گرفتنـد        

هـا در شـمال، و سیـستانیها          هـا در جنـوب، االن       آلها بود، وِرِت    کشته شده بود محل استقرار هپت     

صـفهای  . ر دلیری مثیـل ندارنـد     اند که د    آورانی  سیستانیها جنگ . در برابر دروازۀ غربی بودند    

وقتــی . نــاک بــود  پیکــر کــه مــردان مــسلح سوارشــان بودنــد نیــز بــو و منظرشــان هــول      پــیالنِ غــول 

آرایی انجام شد سپاهیان ایـران تـا غـروب، بـدون هـیچ اقـدامی، ایـستاده بودنـد؛                      گونه صف   این

دمِ روز بعـد   پیدهسـ  ٣.لشکرگاهـشان گرفتنـد   آنگاه با همان نظمی که آمـده بودنـد راه بازگـشت بـه          

. امروز حمله برای گرفتن شهر آغاز شد  . همین سان برگشتند و شهر را محاصره کردند         دوباره به 

افکنـدیم سـرهای    سنگهای بزرگی کـه مـا بـا منجیـق مـی     . مدافعان نیز جانانه از شهر دفاع کردند    

هـای آنهـا کـه     الشـه . بسیاری از دشمنان را کوبید، و بسیاری را نیز با تیر و ناوک از پا درآوردیـم           

بـاران تیرهـا    . شان نیـز مجـروح شـدند        بسیاری. شد  بر زمین پراکنده بود مانع پیشرفت دشمن می       

. شد همچون ابری آسمان را تیره و تار کرده بـود         سوی دشمن افکنده می     که از فراز دیوارهای به    

اینگونـه تـا پایـان        بـه نبـرد   . جنگیدنـد   رغم دادن تلفات بسیار، استوارانه و پابرجا مـی          دشمنان به 

شــان ایــستاده بودنــد بانــگ  شــب کــه نبــرد متوقــف شــد و نگهبانــان بــا اســلحه . روز ادامــه داشــت

ــه  ــین مــی   دوطــرف در تب ــد هــا طن ــا ســرود ســتایش    . افگن ــستانس، ســرور   «مــردان م ــور کون امپرات

اه خواندنــد کــه او را شاهنــش دادنــد، و ایرانیهــا ســرود ســتایش شــاپور را مــی را ســر مــی» جهانیــان

  .نامیدند پیروزمند می

                                                 
 .اند و سوزاندن جسد مرده از رسوم دینشان بوده است زمان بودایی بوده آلهای افغانی در آن هپت 1
مدافعان شـهر وقـت داده کـه شـهر            رسد که شاپور در پایان مراسم سوگواری، دو روزِ دیگر به            نظر می   به 2

بینـیم، شـاپور همـۀ        نانکـه مـی   چ. آمدهای تصمیمِ بعدی او باشند      را تسلیم کنند وگرنه آمادۀ تحملِ پی      
خواسـته کـه بـه مـردم      او نمـی . کار برده است تا شهر را بـدون جنـگ تحویـل بگیـرد      تالشِ خویش را به   

اند و هیچ راهی جـز حملـه بـه شـهر و تـصرف شـهر بـا          مقابله بوده ولی رومیها آمادۀ  . شهر آسیبی برسد  
 .زور در پیش پاِی شاپور نمانده بوده است

روز به رومیها فرصت داد تـا بـرای تـسلیم کـردِن شـهر           عین این تدارک کامل، باز هم یک      شاهنشاه در    3
 .ریزی انجام داد او هر تالشی که الزم بود را برای جلوگیری از خون. اندیشه کنند
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دوطـرف    سـپس تلفـات بـسیار زیـادی کـه بـه           . روز دیگر نبرها همچنان با شدت ادامه یافت       

همـه کـشتگانِ مـا در          ولـی دفـنِ آن     ١.وارد شده بود سبب شد که نبردها بـرای مـدتی متوقـف شـود              

 شمارشان اضافه جماعاتی از مهاجران رومی که پذیر نبود، زیرا هفت لشکر رومی به شهر امکان

در ایـن میـان، از بخـِت بـِد مـا، وبـا نیـز در شـهر شـایع                     . هزار تن بود در شـهر جـاگیر بودنـد           بیست

ســاختن ســکوها و دیوارهــا در پیرامــون شــهر کردنــد تــا از فــراز آنهــا بــا مــا  ایرانیهــا شــروع بــه. شـد 

  . بجنگند، و چندین برج بلند برافراشتند و بر فراز هر برجی منجنیقی نصب کردند

توانـستند کـه بـر      ) جاویـدانها (ر نبردهای روزهای بعد هفتاد تـن از سـپاهیان ویـژۀ شـاهی               د

مــا تیرانــدازی  یکــی از برجهــای جنــوبی مــا دســت یابنــد و بــر فــراز آن مــستقر شــوند و از آنجــا بــه  

ــد ــه  . کنن ــز منجنیقهایــشان را رو ب ــان نی ــه   رومی . آنهــا تیرانــدازی کردنــد   ســوی آن بــرج دادنــد و ب

در ایـن اثنـاء، دشـمنان بـر چنـدتا از دژهـای       . جنگیدنـد  أت و رشادت عجیبـی مـی  دشمنان با جر 

اطراف شهر دست یافتند و آنها را ویران کردند، و هزاران تن را اخراج کردند، که در میان آنها 

  .پیران و زنانی بودند که توان راه رفتن نداشتند

شهر را  رساندند حملۀ اصلی بهاتمام  ایرانیان پس از آنکه کارِ نصب آالت شهرگیری را به

روز دوم بـا پیلهـا      . در این دورِ دومِ نبردهـا، روز نخـست چنـدان پیـشرفتی نداشـتند              . آغاز کردند 

رومیهـــا برجهـــای آنهـــا را منهـــدم کردنـــد و منجنیقهایـــشان را در هـــم . انـــدکی پیـــشروی کردنـــد

  .کمکی نکردآالت شهرگیری آنها منهدم شد ولی این به آرام شدن نبردها . شکستند

جنگیــد و از هــیچ   شــاپور گرچــه خــودش مجبــور نبــود کــه بجنگــد ولــی پیــشاپیش همــه مــی    

رومیــان بــاران . جنگیــد او مثــل یــک ســرباز در پیــشاپیش ســپاهیانش مــی . هراســید خطــری نمــی

او  بـسیاری از افـراد پیرامـون او از پـا درآمدنـد، ولـی تیـری بـه                  . سـوی او گـشودند      تیرهایشان را به  

کـرد، بـدون آنکـه       رفـت و سـربازانش را تـشویق مـی           آن صف می    او از این صف به    . اصابت نکرد 

همه کشتگان در او اثری بگـذارد و ارادۀ او را سـست کنـد یـا او را از          باران تیرهای ما یا دیدن آن     

روز بعــد، هنــوز خورشــید  . روز نیــز نبردهــا تــا پاســی از شــب ادامــه داشــت     آن. مــرگ بهراســاند 

  .ئی پر از خشم و کینه، سپاهیانش را با فریادهایش آمادۀ نبرد کرد  روحیهبرندمیده، شاپور با

روز رخدادی ناگهـانی    با شدت و حِدت ادامه داشت، تا آنکه یک  ی درازی  روزها نبردها

 وقـت  شسرنوشت جنگ را تعیین کرد، و آن این بود کـه بـان دفـاعی مـا کـه مـدتها بـرای سـاختن         

                                                 
 هـم کشتگانـشان را گـردآوری و دفـن     عنوان آخرین مهلت، چند روز به رومیان وقـت داده کـه            شاپور به  1

دانــسته کــه اگــر اجــساد کــشتگان در شــهر بمانــد وبــا در شــهر   زیــرا مــی. را تخلیــه کننــد شــهرکننــد و هــم
 .دفاع گرفتار وبا خواهند شد خواهد افتاد و مردم بی
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ئـی کـه میـان حـصار و صـفۀ        و فاصـله شد رخ داده باشد منهدم   صرف کرده بودیم مثل اینکه زلزله     

. ئی ساخته یا پلی برآن استوار کرده باشند      جاده  انگار حملۀ دشمن وجود داشت پر شد چنانکه      

اغلـب سـربازان مـا یـا      .  یافته بودند که هیچ مانعی در برابر آن وجـود نداشـت            گذرگاهیدشمنان  

قدری کوفته شده بودنـد کـه قـدرت عمـل از آنـان سـلب        ن بهخرد شده بودند و یا در اثر انهدام با     

 ناگهانی شتافتند، ولـی همـین امـر مـانع     حال از همه سو برای مقابله با این خطِر با این . شده بود 

این پیشامد از طرف دیگر بر تهور دشـمن       . داشت   دیگری را از پیشرفت بازمی     ریککار شد و ه   

  رسـید و در    تـن   بـه   جنـگ تـن    کـار بـه   . باره یورش آوردنـد     یک   به سپاهیانش شاپورفرمان    به. افزود

راه افتـاد و خنـدقها از کثـرت اجـساد دو طـرف انباشـته             کشتاری عظـیم خـون همچـون سـیالب بـه          

  ١. افتادایرانیاندست  گردید و راهی هموار در برابر دشمن باز شد و شهر به

 زمینهـای ایرانـی   گیـری  این بود توصیف یک افسر دشمن از رشـادتهای شـاپور در بـازپس         

جنگیـده و از تیرهـای        او شجاعت شاپور را که همچون سـربازان عـادی مـی           . از اشغالگرانِ رومی  

ئـی    گونـه   را بـه  شـاپور   رشـادت   او   .رومیان هراسـی نداشـته بـا زبـانی پـر از خـشم بیـان کـرده اسـت                   

قیمـت    ههـر قیمتـی کـه باشـد حتـی اگـر بـ                مـصمم بـوده بـه      شـاپور دهد    تصویر کشیده که نشان می      به

ئـی کـه او     پرده.جان خودش تمام شود، زمینهای ایرانی شرق اناتولی را از رومیان بازپس گیرد    

خـاطر   دارد کـه بـه     ستایش از همۀ شاهنشاهان ایران وامـی         ما را به    است از شاپور دوم تصویر کرده    

پور شـا . اند  کرده  حفظ تمامیت ارضی و شرف و حیثیت تاریخی ایران چه اندازه جانفشانی می            

 کنـد   برکفـِی او مـی      ماننـدی کـه حکایـت از جـان          ی بـی  دوم با چنـین رشـادت و از خودگذشـتگیها         

 کـشور  زمینهای شرق اناتولی که رومیان در اشغال داشتند را آزاد سـاخت و شـرف تـاریخی را بـه        

کند که نیاکان بزرگمان چـه         همین گزارشهای دشمنان ایران است که ما را متوجه می          .برگرداند

انـد تـا از شـکوه و شـوکتِ ایـران و ایرانـی نگهبـانی کننـد، و ایـن پـارۀ            کـرده  ی تحمل مـی   رنجهائ

ئـی اسـت کـه     زمین که تاکنون برای ما مانده است ثمرۀ چـه تالشـهای بردبارانـه               کوچک از ایران  

   ٢.اند کار برده نیاکانمان برای حفظ آن به

نویــسد کــه  فتی بــسیار مــیدربــارۀ رفتــار شــاپور دوم بــا اســیران جنگــی، مارســلینوس بــا شــگ

کشتند، و نه تـصمیم داشـتند         کردند، نه اسیران رومی را می       زنان رومیان تجاوز می     ایرانیان نه به  

                                                 
 .۹ ۱فصلهای / ۱۴دفتر : مارسِلینوس 1
در کتاب پنجم خواهیم دید که ترکان قزلباش صفوی و قاجاری که از بیـرون مرزهـای ایـران بـه کـشور               2

بــا دردانــه ایــران را پــاره پــاره کردنــد و   بــیمــذلتها بــرای ایــران و ایرانــی آوردنــد و  مــده بودنــد چــه مــا آ
 .داددشمن  زمین را به بخش اعظم ایرانجهالتشان مرتکب کردارهائی شدند که 
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مارســـلینوس از زنِ اسیرشـــدۀ یـــک افـــسر . هـــا را اســـیر کـــرده دربازارهـــا بفروشـــند کـــه زن و بچـــه

بود، و شوهرش مشاور    زد    گوید که در زیبائیش زبان      نام گروگاسیوس سخن می     بلندپایۀ رومی به  

او دلداری داد که ما نه با تو و نه  نویسد که شاپور وقتی او را دید به امپراتور بود، و با شگفتی می

ایــران خــواهیم بــرد و   بــا شــوهرت رفتــار ناپــسند نخــواهیم داشــت، بلکــه تــو را بــا زنــان دیگــر بــه     

انش دســتور داد کــه مبــادا افزایــد کــه شــاپور بــه ســپاهی  و مــی. شــوهرانتان تحویــل خــواهیم داد بــه

احترامـی نماینـد، و دسـتور داد کـه زنـان را آزاد بگذارنـد تـا مراسـم             نسبت به زنان اسیرشـده بـی      

نویسد که گروگاسـیوس چونکـه عاشـق زنـش بـود پـس از                 همچنین می . شان را انجام دهند     دینی

او  زنــش را بــه حــضور شــاپور رســید، شــاپور او را مــورد نــوازش قــرار داد،        ایــران رفتــه بــه   آن بــه

او پیــشنهاد کــرد کــه در ایــران بمانــد، و گروگاســیوس در ایــران مانــدگار شــد، و      برگردانــد، و بــه 

  ١.شاپور امکاناتی در اختیارش گذاشت

تــوان چنــین بـازخوانی کــرد کــه گروگاسـیوس نیــز جــزو اسیرشــدگان    ایـن بخــش آخــر را مـی  

امـا  . اسـارت داده باشـد       را بـه   ئـی   بوده، ولی مارسلینوس نخواسـته کـه چنـین شخـصیت بلندپایـه            

همراه دیگر اسیران رومی، طبق رسمی که در          این معنا است که او به       ماندگار شدنِ او در ایران به     

ــیم کــه رســم    . تابعیــت ایــران درآورده شــدند  ایــران از دیربــاز رواج داشــت، بــه   پــیش از ایــن گفت

رودند، شهری برایشان در جائی آ تابعیت ایران درمی ایرانیان چنین بود که اسیران جنگی را به 

ایـن رسـم کـه از زمـان     . شـدند  شـهروندان ایـران مـی    سـاختند، و آنهـا عمـالً تبـدیل بـه      از ایـران مـی  

دربــارۀ تــسخیر شــهر  . مادهــا و هخامنــشییان ســریان داشــت تــا پایــان دوران ساســانی برجــا بــود     

د، مارسـلینون اشـاره     که پیش از شهر آمیـدا از اشـغال رومیـان بیـرون کـشیده شـ                ) سنجار(سنگارا  

کس را نکشت، بلکه سپاهیان رومی را اسیر گرفتـه            کند که شاپور پس از تسخیر سنگارا هیچ         می

 همۀ اینها، بـرای مارسـلینوس کـه         ٢.منطقۀ دوردستی در ایران فرستاد تا در آنجا اسکان یابند           به

یـا بایـد   ) ربازانافـسران و سـ  (قانون کشورش مقرر کرده بود کـه اسـیران جنگـی را یـا بایـد کـشت                  

انگیـز بـوده و نتوانـسته         ، بـسیار شـگفت    )هـا   زنـان و بچـه    (مزایده فروخت     برده کرده در بازارها به    

نــزد رومیهــا رســم مبادلــۀ  . ایــن رســم انــسانی ایرانیــان را نهــان بــدارد  اســت شــگفتیش نــسبت بــه 

ــه    ــرا ب د و مــال هــای اسیرشــده را بفروشــن   نفعــشان بــوده کــه زن و بچــه   اســیران وجــود نداشــته، زی

لذا شاهان پارتی و ساسانی در جنگهایشان با آنها اسیران سـپاهِی روم را بـازن و                 . دریافت کنند 

تــر از همــه بــرای  شــگفت. انــد کــرده شــهروندان ایــران مــی ایــران بــرده و تبــدیل بــه فرزندانــشان بــه

                                                 
 .۹/ ۱۹ و دفتر ۱۰/ ۱۸دفتر : مارسلینوس 1
 .۷ ۶بندهای / ۲۰دفتر : همان 2
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ن زنــان و دختــرانِ شــهرهای مغلــوب در میــان ایرانیــا   مارســلینوس نبــودن رســم تجــاوز جنــسی بــه  

است؛ و ایـن رسـمی بـوده کـه از روزگـاران دور در میـان یونانیـان و رومیـان رواج داشـته و تبـدیل                       

رغـم خـشم شـدیدی کـه از ایرانیـان در دل داشـته،        مارسلینوس به. قانونِ ابدی شده بوده است     به

در هــیچ مــوردی نتوانــسته ســخنی از رفتــاری ناجوانمردانــه در کتــابش بنویــسد کــه از ایرانیــان       

رفتـار شـاپور دوم بـا         آمیـز او نـسبت بـه        اعجابِ احتـرام  . شان سر زده باشد     دشمنان رومی    به نسبت

نگاران یونان قدیم نسبت به داریوش بـزرگ و           دشمنان کشورش شبیه اعجاب هرودوت و تاریخ      

  .خشیارشا و اردشیر اول است

ــاریخ ــاران عربـــی در تألیفـــات تـ ــه عربهـــ   نـــویس مـــی  نگـ ــاپور دوم نـــسبت بـ ــه شـ ــوانیم کـ ا خـ

دار آویخـت، و   کار برد، کتفهای سرانشان را سـوراخ کـرده آنهـا را بـه             خشونتهای بسیار شدید به   

ولــی وقتــی آن گزارشــها را در کنــار گــزارش مارســلینوس . بــسیاری از ســران عــرب را کــشتار کــرد

اند،  شویم که همۀ آنها از داستانهائی برخاسته بوده که عربها ساخته بوده       گذاریم متوجه می    می

افتــیم کــه معنــای  ایــن اندیــشه مــی حتــی بــه. توانــد کــه اســاس و بنیــاد درســتی داشــته باشــد   نمــیو

در ). یعنـی چارشـانه   (است  » دارندۀ کتفهای بزرگ  «کنندۀ کتفها بلکه      نه سوراخ » ذواالکتاف«

گــزارش مارســلینوس خوانــدیم کــه شــاپور انــدامی شــکوهمند داشــت و یــک ســر و گــردن از همــۀ   

» ذواالکتـاف «پس بایـد دربـارۀ صـفت        ). مردی چارشانه و بلندقامت بود     (افسرانش بلندتر بود  

کنندۀ کتفها اندکی اندیشه کنیم، و چنین بپنداریم که حتی ایرانیها این صفت               معنای سوراخ   به

انـد   ترجمـه کردنـد و شـاید خواسـته    » سـمبە  هـوبە «با این معنای زشت را در اواخر خالفت امـوی     

ایـم کـه دیروزهـا بـا شـما چنـان کـردیم، و اکنـون نیـز از               شند که این ما بوده     عربهای فاتح بک    رخِ  به

  .شما برتریم، ولی قضای آسمانی سبب شده که شما بر ما مسلط شوید

همـراه شـماری از      نویـسد کـه بـه        فرجام خودش پس از سـقوط آمیـدا مـی           مارسلینوس دربارۀ 

ملطیـه در ارمنـستانِ کهـین، و از آنجـا بـه      فراریان گریخته خود را به کوهستان رساند و از آنجا به  

  .رفت) پایتخت شرقی امپراتوری(انتاکیە 

آمدهای ناگواری در امپراتـوری       شکست رومیان در ارمنستان و جزیرۀ فرات و نصیبین پی         

چنـد مـاه بعـد      . یدنـام ژولیـان برضـد کنـستانتیوس شـور            بـه  سـرهنگی  ۳۶۰در سـال    . دنبال آورد   به

آئــین  ژولیـان مــسیحیت را کنـار نهــاد و بـه   . لیــان رسـماً امپراتــور شـد  کنـستانتیوس درگذشـت و ژو  

او لقـــب مرتـــد دادنـــد و  کلیـــساهای شـــرقی و یونـــانی بـــه. کهـــن رومـــی رســـمیت دوبـــاره بخـــشید 

او امکــان داد کــه از حمایــت یکپارچــۀ    ولــی ارتــداد ژولیــان بــه ؛مــشروعیتش را زیــر ســؤال بردنــد 

د که برای تالفی شکستهای سالهای اخیر از ایران، ژولیان برآن ش. ارتش سنتی برخوردار شود
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  . و شرق اناتولی لشکرکشی کندۀ فراتجزیرو تسخیر مجدد 

ضــمن ســخن از تــشکیل شــورای ســلطنت کــه شــاپور نــوزاد را شــاه کــرد گفتــیم کــه یکــی از      

نام هرمز در نبرد قدرت شکـست یافتـه بازداشـت و              به) برادر بزرگ شاپور دوم   (پسران هرمز دوم    

دولت روم پناهنده شد و تا ایـن زمـان در        شام رفته به    او به زودی از زندان گریخته به      . نی شد زندا

قیــصر . قیــصر ژولیــان او را برانگیخــت تــا مــدعی تخــت و تــاج ایــران شــود    . زیــست انتــاکیە مــی

 با این امید که هرمز در ایران هوادارانی داشته باشد و   کشید ایران لشکر   بهبهانۀ حمایت از او       به

هـای دولـت روم کـه بـازگیری زمینهـای آزادشـده               سلطنت بنـشاند و خواسـته       قیصر بتواند او را به    

ئــی کــه بــرای  کننــده گــرم اقــدام دیگــر قیــصر آن بــود کــه بــا پیــام پــشت  . بــود را بــر او تحمیــل کنــد 

آترداتِ مخلوعِ ارمنستان فرسـتاد او را تحریـک بـه شـوراندن هـوادارانش برضـد شـاه ارمنـستان                     

ارمنـــستان بـــرود، و قیـــصر در غیـــاب شـــاپور  وضـــاع ارمنـــستان آشـــفته شـــود و شـــاپور بـــهکـــرد تـــا ا

خواهِ ارمنـستان را کـشت و    توصیه عمل کرد، شاهِ ایران  آتردات به . رودان لشکرکشی کند    میان  به

  ).م۳۶۳سال (ازدواج خودش درآورد و برتخت سلطنت ارمنستان نشست  اش را به بیوه

 .گذشـت  از فرات در یک حرکت بسیار سریع و غافلگیرکنندهنیز با همۀ ارتش روم     قیصر  

تالش قیصر بـرای  . فرماندهی یک افسر پارتی اینها را در شرق فرات متوقف کردند          ایرانیان به 

در نبـردی کـه   . حـران رفـت    شـاپور نیـز بـا سـپاهیان ایـران بـه           . عقب زدن ایرانیان به نتیجه نرسید     

به همراه هـزاران      متجاوز ، قیصر ومیان شکست یافتند  ر معلوم نیست چند روز ادامه داشته است      

بقایـای  یـان   نـام ژووِ    بـه ی  بـار افـسر     خفـت  پـس از ایـن شکـستِ      . کشتن رفت   تن از سپاهیان روم به    

 که اکنون خـودش را امپراتـور روم        او. نشینی کرد   غرب فرات عقب    سپاهیان رومی را برداشته به    

او  میـان  درنـگ  بیرد، و طی قرارداد صلحی که    صلح ک مذاکره برای    تقاضای   از شاپور  نامید  می

 تعهد سپرد که از ایران،  ضمن پذیرش پرداخت غرامت جنگی به منعقد شد، دولت رومو شاپور

سرزمینهای ایرانی  بهگاه درصدد تجاوز  دخالت در ارمنستان و گرجستان خودداری ورزد و هیچ       

 را از سـلطنت  آتردات ایران بخواهد همچنین در این قرارداد تصریح شد که اگر دولت    . برنیاید

ترتیب  این به. بماند باره باز  و دست ایران در ایندخالت نورزد دولت روم    کندارمنستان برکنار   

 یـا منطقـۀ     حاکمیت ایران بر همۀ مناطقی کـه از نظـر سـنتی جـزو ایـران                  به روم دولت   ۳۶۳ در سال 

و توسط شاپور از اشـغال رومیـان      ) ستانجزیرۀ فرات، آمیدا، ارمنستان، گرج     (بودندایران   نفوذ

 بندر التکیـه در سـاحل شـرقی دریـای            سیادت ایران بر    اعتراف کرد، و   بیرون کشیده شده بودند   

کـه مقـدارش    ( همچنین دولت روم تقبل کرد کـه سـالیانه مبلغـی             .رسمیت شناخته شد     نیز به  سیاه

ایـن دربنـد    . ایـران بپـردازد     بـه عنوان مساعدت در هزینۀ نگهداری دربند قفقاز          به) معلوم نیست 
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یکی در کنارۀ غربی دریـای      در گذرگاههای کوهستانی دوسوی شرقی و غربی کوههای قفقاز          

توسـط دولـت ایـران سـاخته شـده بـود تـا از خـزش ترکـانِ مـاورای                      خزر و دیگـری در گرجـستان      

ان و انـاتولی  سـو و ارمنـست      از یـک  ) شمال رود ارس در جنوب قفقاز     (درون سرزمین االن      قفقاز به 

دو پادگان در کنار ایـن دو دربنـد دایـر بـود کـه سـربازانش ایرانـی           . از سوی دیگر جلوگیری کند    

زمــان از حــضور عنـصر تــرک در جنــوب   تــا ایـن . پرداخـت  اش را دولـت ایــران مــی  بودنـد و هزینــه 

در ها  گرجی(اند  کوههای قفقاز خبری نیست و همۀ اقوام جنوب کوههای قفقاز آریایی و بومی

تبـارِ   ها شاه ایرانـی  شاه است، و گرجی   االنیها شاه دارند و لقبش االن     ). ها در شرق    غرب و االنی  

  .تابع شاه ارمنستان دارند که از خاندان شاهان پارتیِ ارمنستان است

اند که خبر از تهور و  نگار آورده روایت ایرانی از این جنگِ دوم را طبری و مورخان عربی      

  :آورم دهد؛ و من از فارسنامۀ ابن بلخی می پور دوم در راه عزت میهن میگذشتگی شا از جان

 سـاخته بـود خـراب کـرد،     نی که قسطنط  ییساهای باطل کرد وکل   یی ترسا نید …انوسیلُل

 و خروج کرد بر قصدِ وستند،یاو پ  بهاندازه ی بیقی بودند خالدهیو عرب که از شاپور رم

 و شـد  تیـ  به سـرحدِ وال   یول گشت و با لشکر    مشغ   دل جهت  نیو شاپور ازا  .  فُرس تیوال

و جاسوسـان را بـاز     . نـد یوار رفت تا شکلِ کـار و لـشکر بب            چند مجهول  یاز آنجا با سوار   

اتفــاق را .  توقــف کــرد تــا جاسوســان بازرســندی جــائشتنیــ فرســتاد و خویئــ بــه هرگوشــه

اپور را بـه     تا ش  دیمرا مکش «:  جان گفت  ِمی را ازآنِ او بگرفتند؛ و جاسوس از ب        یجاسوس

 را انوسیـ انـد کـه لل    گفتـه  …». اسـت یکـ ی نزدنیـ ا  بـه انـدک  ی که او با عدد    م،یشما نما 

 فرســتاد کــه  گــاهیآن جا  سپهــساالر کــس بــه  نیــ و اوســانوس،ی او م بــود نــا یسپهــساالر

  … .ختیجاسوس نشان داده بود، و شاپور را خبر داد تا بگر

 انـدازه  ی و بـ   اری سخت بـس   انوسیر لل  و لشک  دندیهم رس    در آن دو سه روز هردو لشکر به        و

 کردنـد، و  مـت ی تا شاپور را هزدندیکوش  کی که در دل داشتند ن  یئ  نهیو عرب از ک   . بود

ــ ــو لل.  را ازآنِ او عــرب بکــشت یخلق  شــاپور بــستد از ســوادِ عــراق    ازآنِی شــهرانوسی

پور  و مالهـا ازآنِ شـا  نی خـزا اریو بـس .  معـروف اسـت  »پور شـا ۀنـ یمد«و به   نام سپونیت

 جمع شدند، و رجعـت  ی جهان بر وی مملکت آمد و لشکرهاۀانی شاپور وام و. برداشت

اما او خود بازگشت و به پـارس        .  رود ی مصاف آنکه ی بازستد ب  انوسی از لل  سپونیکرد و ت  

و .  ببندنـد  ی تـا صـلح    کردنـد  ی آمدشـد مـ    انوسیـ  شـاپور و لل    انیـ و پس رسوالنْ م   . نشست

 او آمـد و  ۀنی بر سری تۀناگاه چوب. دیشن ی م نو سخنِ رسوال   نشسته بود    مهی در خ  انوسیلل

ــ انــداخت و للەکــس ندانــست کــه ک   در آن لــشکر مــتی در حــال جــان ســپرد و هز انوسی
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 نــام، کــه او را ازحــالِ وســانوسیو شــاپور معتمــدان را فرســتاد و آن سپهــساالر را، . افتــاد

 که دی کنعتی او بااد که اگر ب به لشکِر روم دغامی فرستاد و پهیجاسوس خبر داده بود هد    

 کیـ  وگرنـه  د،یـ  روشی خـو تیـ  والوا شـما باشـد مـن قـصِد شـما نکـنم تـا بـه سـالمت             شاه

 و شـاپور او را مـسلَّم داشـت،          وسـانوس، ی کردنـد بـا      عتیهمگان ب . کودک را امان ندهم   

و عـرب در    .  نهـاد  انیـ  بـر روم   اری بـس  ۀ بـستد و مواضـع     انوسیبعد مال و خزانه و اسبابِ لل      

ــان  ــه از ا آوارهجهــ ــدان کــ ــدند، و چنــ ــ شــ ــدی شانیــ ــشتندافتنــ ــون .  بکــ ــانوسیو چــ  وســ

. دی شاپور کرده بودند غرامت کش     تی که در وال   ی با او قرار داد که هر خراب       گشت یبازم

سـالمت بـاز روم        که خراب کـرده بودنـد بـه شـاپور سـپرد و بـه               سپونیعوضِ ت    به نیبیو نص 

  ١.افتی کرده بود ب که با شاپوری آن جوانمردۀ و ثمرد،یرس

شاپور دوم پس از آن دسـتور   . گفتیم که دولت روم تعهد سپرد که از آتردات حمایت نکند          

زندان افکنده شد، و گویا در زندان خودکـشی   ایران بردند و به  داد آتردات را بازداشت کرده به     

کـه توسـط همـین    و گفتیم که زنِ شاه قبلی ارمنستان بود اما زنش که زن بسیار دلیری بود    . کرد

. یـاریش بـشتابند     این امید که شـاید رومیـان بـه          در دژی موضع گرفت به     آتردات کشته شده بود   

  .ایران فرستاده شد تسلیم شد و به او نیز سرانجام مجبور به

رغم آنکه دولت روم تعهد سپرده بود که در امور ارمنستان دخالت نکند، چند سال بعـد       به

احتمـاال در جنـوب افغانـستان    (یـی در شـرق کـشور      یک شورش منطقهکه شاپور مشغول مقابله با  

شــدگان را برضــد ایــران  ارمنــستان فرســتاد و مــسیحی بــود امپراتــور والــنس گروهــی را بــه) کنــونی

ولـی بـه زودی شـاپور نیروئـی     . شوراند و پاپ پسر آتـردات را برتخـت سـلطنت ارمنـستان نـشاند            

 نـامش نرسـی  دوبـاره یـک کـشیِش نومـسیحی ارمنـی      . ارمنستان فرستاد و او را برکنار کـرد   به

شدگان ارمنستان فتوای جهاد ضد       مسیحی  حمایت گروهی که امپراتور برایش فرستاده بود به         به

زنـده پوسـت از سرشـان بیـرون           ایرانی داد و هواداران ایران را در ارمنستان بازداشت کرده زنده          

ــستان برقــ   کــشید و رعــب و وحــشتی بــی    ــه  ســابقه در ارمن ــد  رار کــرده پــاپ را ب . ســلطنت برگردان

جاسوسان ایران که در دربار پاپ بودند بهترین راه را در نابودسازی این نرسی دیدنـد، و پـاپ                    

پـــس از آن دربـــار ایـــران یـــک هیـــأت ســـفارتی  . را از نرســـی بـــدبین کردنـــد تـــا نرســـی را کـــشت 

دربـار    بـا تـشرهای شـدید بـه       ریاست افسری از نوادگانِ سورنِ قهرمـانِ معـروف دوران پـارت را                به

دنبال آن، جهـاد ضـد        به. روم فرستاده از دولت روم تقاضا کرد که شورش ارمنستان را فرونشاند           

دستور امپراتور فرونشست، پاپ از سلطنت ارمنستان برکنار شد، ولـی دوتـا               ایرانی مسیحیان به  
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ورده نـشده بـود سـورن       چونکه تقاضـاهای ایـران بـرآ      . سلطنت نشستند   جای او به    از کودکانش به  

اینـک  ). م۳۷۹سـال   (ارمنـستان رفـت       دستور شاهنشاه با سِمِت مرزبانی ارمنستان با سپاهی به          به

شاپور تصمیم گرفته بود که شاه ارمنستان را از میـان افـسران ایرانـی اعـزام کنـد تـا بـرای همیـشه                      

  . های رومیان در آن کشور خاتمه دهد توطئه به

سـنین جـوانیش چنـان     نفـوذ بـود، در     پـرورد عناصـر ذی     ولدش دسـت  که از روز ت    دوم   شاپور

امر دربـار    شایستگی و تدبیری از خود نشان داد که دست همۀ این عناصر را از تصمیمگیری در               

ــاه کــرد، و از دخالــت بــی    ــانجــای  کوت ــشیِن    درسیاســت ممانعــت نمــود  مغ ، و نــشان داد کــه جان

او همچـون اسـالفش شاهنـشاهی       . ور اول اسـت   ئی برای نیاکانش اردشـیر بابکـان و شـاپ           شایسته

ــران ــود  دوســت و ای ــادگر ب ــق واو درعــین حــال خ . آب ــزرگش کــوروش و  خــوئی شــبیه اســالف   ل  ب

 در. کـرد  داشـت و از آزادیهـای دینـی در کـشور حمایـت               داریوش و اردشیر بابکـان و شـاپور اول        

مگیری کـه میـان     وحـدت تـصمی   .  از پیش رفـت     سوی شکوفاییِ بیش    بهکشور  اقتصاد   اوسلطنت  

نابــسامانی سیاســـی و مـــذهبی و    بــود بـــه وجــود آمـــده  بـــه زمــان کـــودکی شــاپور   ازبزرگــان کـــشور  

سـن رشـد رسـید تـدبیر و کـاردانی او بـیش از         و چون شاپور بـه     ه بود، جنگهای داخلی خاتمه داد   

پیش بر ثبات سیاسی و برقراری امنیت و رونق کشاورزی و صنایع و بازرگانی و رشد اقتـصادی             

های آینده مبادالت بازرگانی دوکشور   روم در دههدولت او با سالۀ  سی پیمان صلح . کشور افزود 

 درآمدهای انبـوهی     جهان عنوان مرکز ترانزیت کاالهای شرق و غربِ        را رونق بخشید و ایران به     

 ســلطنتدر ایــران . ئــی ایفــا نمــود  دســت آورد کــه در شــکوفایی اقتــصادی کــشور ســهم عمــده   بــه

ور دوم دوران نـــوینی از همزیـــستی دینـــی و مـــذهبی، رشـــد کـــشاورزی و صـــنایع و   ســـلطنت شـــاپ

راه شـکوفایی    و درپیموددولت را  سعادت و رضایت همگانی مردم کشور از بازرگانی، و رفاه و 

آنچـه در   . پیش رفـت    هرچه بیشتر تمدنی و توسعۀ اقتصادی و درعین حال در راه وحدت ملی به             

دفـاعی ایـران کمـک کـرد همـین وحـدت ملـی بـود کـه براثـر تـدابیر                      تقویـت نیـروی       این دوران به  

 شـاپور راج، و سـپس کـشورداری مدبرانـۀ شاهنـشاه          آترپاد مِهرإسپند و مؤبد اردوی      مؤبد شایستۀ

  .دوم تحقق یافته بود
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