
  

  گفتار دوم

  وروم ايران جنگهاي

  مهرداد سومفرهاد سوم و .۱

  را)ايـران شـوراي کالنتـرانِ   ( مهـستان  خواهان پارتي  رقابت سلطنت  بزرگ مهرداد پس از 

ه جابجـا  در خـالل سـالهاي انـدکي چنـد پادشـا       وکـرد،  بـا اشـکاالتي مواجـه    شاهنشاهنتخاب  ادر  

ــدند ــه . شـ ــدا اردوان دوم بـ ــه   ابتـ ــيد، ولـــي بـ ــلطنت رسـ ــه  سـ ــايش را بـ ــوم داد  زودي جـ ــاد سـ در . فرهـ

 جائي از  نيز در١)اند که منابع غربي سنتروک نوشته   (نام سندروک     ميان يک مدعي ديگر به      اين

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

 مـــصادف بـــود بـــا شدوران ســـلطنت حقيقـــي بـــود م شاهنـــشاه  پ۶۷ ســـوم کـــه از ســـال فرهـــاد

در .  روم در اروپا و رقابت اين دولت با دولتهاي سلوکي شام و بطلمي مـصر           دولتگيري    قدرت

ها در اوج بود، و در شام نيز سلوکيها پس از شکـستهاي بزرگـي کـه از               مصر نارضايتي از بطلمي   

روميـان درصـدد بودنـد کـه بـا اسـتفاده از             . نهايـت ضـعف رسـيده بودنـد        ايرانيان خورده بودند به   

  .ولي هدف نخستينشان اناتولي بود. اين وضعيت بر شام و مصر دست يابند

سـواحل    در نشين کوچک يوناني  کشور ، عالوه بر ارمنستان و چند     در اناتولي زمان    در اين 

وجود داشت که ر نيمۀ شرقي اناتولي د نيز نشين ، دوکشور ايرانيدرياي سياه و درياي مديترانه

ـت يکــي   ـت شــمالي و ديگــري    پتــوکَە  کـَ  ايــن دو کــشور کــه انــدکي پـــس از     .بــود جنــوبي   پتــوکَە  کـَ

 .لشکرکــشي اســکندر ايجــاد شــده بودنــد در تمــام دوران ســلوکي استقاللــشان را حفــظ کردنــد         

ــاد داريـــم کـــه   بـــه ــتيـ ــوکَە کـَ  ود، ســـرزمينش در دوران مـــاد و هخامنـــشي يـــک شـــهريار نـــشين بـــ   پتـ

مردمـي  (مـري بودنـد    هاي ايراني موسـوم بـه گـوم        ئي از سکە    نشين بود، و ساکنانش شاخه      ايراني

مرزهـاي غربـي ارمنـستان       از پتـوکَە   کَت ۀعرص). که در تورات با نام جومر از آنها ياد شده است          

 ۀ در ناحيـ   کيليکـيە و مرزهاي شـرقي     ) ايرماق  قزل(تا رود هاليس    ) طرابزون(تراپيزونت  جنوب   و

؛ و شــهرهائي کــه اکنــون قيــصريه و مالطيــه و ســيواس و ديــاربکر نــام      گــسترده بــود ) قونيــه(کونيــا 

ــت در درونانـــد  ترکيـــه واقـــع شـــده   دارنـــد و در  پـــيش از ايـــن اشـــارۀ   .گرفتنـــد  قـــرار مـــي پتـــوکَە کـَ

                                                 
نظـم    سندروک اسم وصفي اسـت، يعنـي بـا        . است» منظم«و  » نظم«اي  معن   به آرياييدر زبان   » سندر «-1

 .و ترتيب
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  .پتوکَە در زمان اسکندر مقدوني کرديم گونگي تشکيل پادشاهي کت چه مختصري به

را اختـصارا پونـت       داده بودنـد، و آن    » کاپادوکيە پونت « پتوکه شمالي نام       به کت  يونانيها

  .ناميدند پتوکە جنوبي را نيز کاپادوکيە مي کت. گفتند مي

 بــا شــاهان ســلوکي روابــط دوســتانه برقــرار کردنــد و ايــن دوســتيها   پتــوکَە کَــت هــردو شــاهان

ــپيمانهـــاي و حـــدي بـــود کـــه بـــه  بـــه ــا دختـــران شـــاهان ســـلوکي  و کـــشورايـــن دلت شـــاهزادگان صـَ  بـ

 ميتـرداتَە ، و نخـستين شـاه پونـت    )م   پ ۳۲۲متـوفي    (آريـااَرتَە  پتـوکَە   کـَت نخـستين شـاه     . انجاميد

زبــان پهلــوي   ميتــرداتَە نيــز بــه  .  آريــااَرتَە را يونانيهــا آريــارات ناميدنــد   .بــود) م  پ۳۰۱متــوفي (

  .مهرداد تلفظ شد

.  پهلوي بود  مهرداد دوم معاصر  ) م   پ ۶۳ ۔۱۲۱ (شممهرداد ش نيرومندترين پادشاه پونت    

و  آريـااَرتَە  هـاي  لقبپتـوکَە  کـَت ، پادشـاهان  داشـتند  کـه پادشـاهان پـارت لقـب ارشـک         گونـه   همان

 از ايـن پـس مـن آريـااَرتَە را نيـز بـا همـان تلفـظ يونـانيِ آريـارات                 .نهادند  ميبر خودشان   مهرداد  

  .بود و مهرداد دوم پهلوي اصر مهرداد ششم پونت معپتوکَە کَت آخرين آريارات .نويسم مي

.  شـــدانـــاتوليطلبـــي روميـــان متوجـــه  در ســـلطنت مهـــرداِد شـــشم پونـــت، سياســـت گـــسترش 

 را درسـر   پادشـاهي سراسـري در انـاتولي       و تـشکيل     پتوکَە  کَت الحاق   ۀ انديش  پونت مهرداد ششم 

ان هخامنـشي  شاهنشاهرث چون خود را وا    و ، دست يافت  پتوکَە  کَت او با اين هدف بر    . داشت

در شـد، دخالـت روميـان        سـلوکي منـسوب مـي      بـه شـاهان   درعين حـال از سـوي مـادر          دانست و   مي

اشـــغال   بـــهانـــاتولي، و بـــرآن شـــد کـــه ســـرزمينهائي را کـــه روميـــان در   پنداشـــت مـــي نابجـــا  راآســـيا

کــرد و  را دنبــال انــاتولي تــصرف سراســر  ۀ برنامــاو. درآورده بودنــد از دســت آنهــا بيــرون بکــشد  

در ســپاه رومــي کــه  م شکــست ســختي بــه  پ۸۸در بهــار .  دريــاي ايــژه رســاندۀکرانــ قلمــروش را بــه

انــاتولي بيــرون رانــد و   سراســر  را ازهــا رومــيدرپــي آن   بازيــابي انــاتولي بــود وارد آورد، و تــالش

 تـا مقدونيـه   فرسـتاد اروپا   بهاناتوليي ايرانيهايونانيها و     از ي را با يک سپاه بزرگ      فَرناکَە پسرش

 و  ،مـردم يونـان نيـز از سـتمهاي روميهـا درسـتوه بودنـد              . يونان را ازدسـت روميهـا بيـرون بکـشد          و

. تراکيه و يونان و اسپارت دست يافـت      مايت يونانيان بر   از ح   با برخورداري  ۸۷  در سال  فرناکَە

اميان يونـانيش   و حفرناکَەردند و شکستي بر از کيونان را آغ   متقابل به  ۀدوسال بعد روميها حمل   

م يونـــان   پ۸۴ســـال  ســـپس در اســـپارت نيـــز بـــر ســـپاه مهـــرداد شکـــست آمـــد، و تـــا . آوردنـــدوارد 

دســت روميــان افتــاد؛ و چــون ســپاه مهــرداد در اثــراين شکــستها تــضعيف شــده بــود،             بــهمجــددا

د  بـسته شـ  امپراتـور روم و مهـرداد شـشم   روميان وارد اناتولي شدند و طبق پيمان صـلحي کـه ميـان       

 و يـــک غرامـــت دولـــت روم واگـــذار کـــرد متـــصرفاتش در غـــرب انـــاتولي را بـــهبخـــشي از مهـــرداد 
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 بـا روميـان    مجـددا   ششم سال بعد مهرداد   ده. دولت روم پرداخت    جنگي معادل سه هزار تاالن به     

 نزد تيگران شاه اين کشور۔ارمنستان   و مجبور شد بهشکست خوردبار نيز  وارد جنگ شد و اين

ــ ــا بخـــشي از ســـواحل پونـــت بـــر دريـــاي ســـياه را گرفتنـــد و از    .  بگريـــزد۔ادش بـــودکـــه دامـ روميهـ

آنهـا پاسـخي نـداد،       آنهـا تـسليم کنـد، و چـون تيگـران بـه              تيگران خواستار شدند که مهـرداد را بـه        

ــه  ــردم از   ســـتمهاي. ارمنـــستان لـــشکر کـــشيدند   روميـــان بـ ــايتي شـــديد مـ ــاتولي نارضـ  روميـــان در انـ

  در ميــان. نتوانــستند کــاري از پــيش ببرنــد  ارمنــستان حملــه بــه  روميــان در روميــان را باعــث شــد و 

ونـت   از پ راروميهـا کـشورش برگـشت و     بـه سپاه بزرگيبا  جنگهاي روم و ارمنستان مهرداد ششم     

ـت سراســر پونــت و  ۷۳ در ســال. بيــرون کــرد  ، و ســرزمينهاي تــصرف مهــرداد درآمــد   پتــوکَە بــه  کـَ

که (قلمرو او قرار گرفت، و پسرش فرناکَە در شبه جزيرۀ گريمه شمالي درياي سياه نيز در درون 

  .مستقر شد) ترکي قريمه گويند اکنون به

 روابطــي برقــرار ۔شــاه ارمنــستان۔ ســردار معــروف رومــي بــا تيگــران   پومپــهم   پ۶۶در ســال

او کمـک      بـه  پتـوکَە۔   کـَت جنـوب   در  واقـع   ۔ کهـين تـصرف ارمنـستان      او وعـده داد کـه در        کرد و به  

ــ ــه . دکنـ ــين بـ ــه همچنـ ــ پومپـ ــلطنت در    حمايـــت ازۀبهانـ ــهپونـــت يـــک مـــدعي سـ ــام  بـ ــرزين  نـ ــا بـ  آريـ

 شاهنـشاه  پومپـه کـه سـرداري غـدار و دروغگـو بـود بـا       .  پونت را مـورد حملـه قـرار داد      )آريوبرزن(

امــضا رســيد  ئــي کــه ميــان ايــران و روم بــه   فرهــاد ســوم نيــز وارد مــذاکره شــد و طبــق عهدنامــه  ايــران

پرد کـه از دخالـت در امـور ارمنـستان خـودداري ورزد، و از ايـران نيـز تعهـد گرفـت            پومپه تعهد سـ   

حمــايتي کــه پومپــه  بــه  و هــوادارانش بــا پــشتگرمي  آريــا بــرزين. کــه در امــور پونــت دخالــت نکنــد 

 نيـستند و وقتـي پومپـه    پابنـد هيچ عهد و پيمـاني   آنان وعده داده بود، و غافل از آنکه روميان به      به

پونـت شـرکت      ، در لشکرکـشي پومپـه بـه       برد براي هميشه ازبين خواهد      شان را ستقاللپيروز شود ا  

 و خـورد شکـست   آريا برزينو متحدش   مهرداد ششم پس از مقاومتهاي جانانه از پومپه         . کردند

امــور ارمنــستان  رغــم پيمــاني کــه بــا ايــران منعقــد کــرده بــود کــه در پومپــه بــه. ارمنــستان گريخــت بــه

هــاي  وعــده کــرد؛ و تيگــران بــه  ايــران مــي از جــدايي رمنــستان را تحريــک بــه  نکنــد، شــاه ادخالــت

 از راه قفقــازمهــرداد پنــاه نــداد و مهــرداد    همــين اميــد بــه  دروغــين پومپــه چــشم اميــد داشــت، و بــه   

در ميان اين رخدادها پومپـه       .بود) فرناک( اکَەن  فرپسرش   در دست  گريمه رفت که     ۀجزير شبه  به

عمر دولت سلوکي پايان داد، و در پِي آن سراسر شـام   نتاکيه را گرفت و بهبه شام لشکر کشيد و ا     

). م  پ۶۴ســال (را گرفــت و در غــرب فــرات بــا ايــران همــسايه شــد      ) ســوريه، فينيقيــه، فلــسطين  (

اين  با فرناکَە ، وليايتاليا گرفت حمله به مهرداد در گريمه تصميم بهزماني که پومپه در شام بود 

شـمال   هـاي  سـکە از  هـزاري ۳۶برکنـار کـرد و يـک سـپاه     را  فرنـاکَە  او .يـد ورز مـي  مخالفـت  اقـدام 
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حـال بـا شـورش     ولـي در ايـن  .  ترتيب داد و نيـروي دريـايي قابـل تـوجهي فـراهم آورد        درياي سياه 

 مواجــه شــد کــه فريــب پومپــه را خــورده مخفيانــه بــا او همپيمــان شــده و تــصميم   ۔فرنــاکە۔پــسرش 

 سالگي بود از شدت ۷۰ ۀمهرداد ششم که در آستان. ودش بگيردبراي خ  را که گريمهگرفته بود

خيانـــت پـــسرش کـــه بـــا دشـــمن ملـــک و ملـــتش همپيمـــان شـــده بـــود زهـــر خـــورده      انـــدوه ناشـــي از

 ۔کــه يکــي نــامزد شــاه مــصر و ديگــري نــامزد شــاه قبــرس بــود       ۔دو دختــر او نيــز  . خودکــشي کــرد 

نـزد او فرسـتاد     را بـه ش نعـش پـدر   بـراي جلـب رضـايت پومپـه         فرنـاکە  .همراه وي زهـر خوردنـد       به

 فرنـــاکە  بعـــد  بـــه زمـــان ايـــنولـــي گفتـــه نـــشده کـــه چـــه رخـــدادهائي پـــيش آمـــد کـــه از         ). م  پ۶۳(

مورخان رومي معموالً به خيانتهاي  . روم شدامپراتوري ضميمۀ  روميها و کشورش ۀنشاند دست

  .اند اند اشاره نکرده شده بسيار بزرگي که امپراتورانشان مرتکب مي

 و شام گرفتار بيمـاري غـرور شـده بـود، در رؤيـاي آن بـود          در اناتولي ه که از فتوحاتش     پومپ

ايـن   او بـه . کنـد  امپراتوري روم ۀور شده آن سرزمينها را ضميم      حمله رودان  ميانارمنستان و     که به 

آنـان    برقـرار کـرده بـه      نهـاني   و خوزستان مناسباتي   رودان  مياندر   سران بومي هدف با شماري از     

 داريـوش سـوم داده    ان مخالفـ  بـه هائي داد که سـلفش اسـکندر          هاي دروغيني از قبيل وعده      وعده

استقالل سـلطنت   شان بهي در سرزمينهاتاآنها کمک کند  خواهد به آنان ايحاء کرده بود که مي       به

آمـاده  ايـران   خيـال خـودش بـراي حملـه بـه      هـائي زمينـه را بـه    وعـده  پومپـه بـا چنـين تماسـها و       . کنند

پيروزي خواهـد رسـيد بـرآن        حتما به  ايران حمله کند    به شرايطو با اين خيال که اگر در آن         ا. کرد

ارمنــستان   بــود بــهداده ايــران  بــرخالف تعهــدي کــه بــه او. جنــگ بکــشاند  ايــران را بــه شــاهشــد کــه

آميـدا  اين بهانه که  کار آورد، و سپس به   و در ارمنستان يک شاه دست نشانده برسر        لشکر کشيد 

گـسيل   ناحيهاين   لشکري به بودهارمنستان متعلق به دوري زمانهايدر )  در دياربکر کنوني   آمد(

 پومپه ۀنشاند  دستسلطنتصورت   که در آن وقت بهکرد ارمنستان ۀکرد و آميدا را گرفته ضميم

با پومپـه  توانست   يا نمي خواست  ميسبب گرفتاريهاي داخليش ن     فرهاد سوم که به   . درآمده بود 

ــ ــال يـــک     وارد جنـ ــا ارسـ ــه بـ ــيد کـ ــود، کوشـ ــأتگ شـ ــردد و    هيـ ــذاکره گـ ــا او وارد مـ  ديپلماتيـــک بـ

 چندانولي پومپه . او يادآوري کند  را به مبني بر عدم دخالت در امور ارمنستانتعهدات گذشته

 کرد کـه امپراتـوري   ادعاحضور نپذيرفت و   را به  شاهنشاهمغرور شده بود که فرستادگان اعزامي       

د و شناسـ  ميرسميت ن  سراسر آسيا است و او دولت ايران را به         اسکندر در روم وارث متصرفات    

  .داند ميفرهاد را پادشاه ايران ن



۵۷۳                              جنگهاي ايران و رومشاهنشاهي پارتيان                                                                                                     

  اول اورونت مهرداد چهارم و. ۲

اشــغال روميــان    متــردد بــود، و آميــدا بــه  تجــاوزگرچونکــه فرهــاد ســوم در مقابلــه بــا روميــان     

را در  کردند، مهستان ايـران وي  ديد مي ايران را تهها رومي ارمنستان شده بود و     ۀدرآمده ضميم 

  . )م  پ۶۰سال  (نشاندتخت   به را چهارمبازداشت و برکنار کرد؛ و مهرداد

. ايـران برگـشت     ه بـه   لـشکر کـشيد و آميـدا را پـس گرفتـ            انـاتولي  درنگ بـه   مهرداد چهارم بي  

خـتالف   مهـستان بـراي حـل ا   .اخـتالف افتـاد  بـا او در   اورونـت  ش بـرادر پس از اين پيـروزي ولي  

  ببــرد، مهــرداد را برکنــار و  از ميــاناخــتالف راکــه و چــون نتوانــست  .کــار شــد دوبــرادر دســت بــه 

ــشاهرا اورونـــت  ــرد شاهنـ ــه  و کـ ــرداد را بـ ــاهي مهـ ــان و پادشـ ــان آذربايجـ ــرد  رودان ميـ . منـــصوب کـ

 انـدکي بعـد بـاز اخـتالف دوبـرادر ازسـر      . شـد سـلوکيه مـستقر     رفتـه در شـهر       رودان  ميـان  مهرداد به 

 عــدم تمايــل مهــرداد بــراي بيــرون رانــدن روميهــا از شــرق   ظــاهراعلــت ايــن اختالفهــا . ه شــدگرفتــ

بازداشـت شـد،    ۔ ايـران  تـاريخ  سردار نـامي  ۔ سورن  توسط م   پ ۵۵در سال   مهرداد   .اناتولي بود 

 آنهـا   و پناهندگي بـه  روميانتباني باکشور و تالش براي  اتهام خيانت به را به و مهستانِ ايران وي   

  .کرد اعدام

پلوتـارک نوشـته    . گانۀ حکومتگر در ايران بود      اين سورن رئيس يکي از خاندانهاي هفت      

نحــو بــسيار  انــدامترين مــرد زمــان خــودش بـود؛ چهــره و مــوي ســرش را بــه  کـه او زيبــاترين و خــوش 

هــزار ســوار در زيــر فرمــان داشــت کــه همــه از وابــستگان خــودش بودنــد؛       آراســت؛ ده زيبــائي مــي 

ئي که وقتي در ميان جمعـي ايـستاده بـود در ميـان همگـان متمـايز بـود؛                 گونه  ت به قامتي بلند داش  

  ١.کرد جنگيد و شب بزم شادي و موزيک و شراب برپا مي در جنگهايش با روميها روز مي

حـد اعـالي نيرومنـدي        کـه ارتـش روم بـه         مصادف بود با زماني    اول اورونت   روي کار آمدن  

 و بخــش اعظــم انــاتولي  گــسترش بــسيار زيــادي يافتــه بــود   رســيده مرزهــاي امپراتــوري در غــرب ،

  تاريخ امپراتوري روم   ر سردار نامدا  زمان سه   در اين .  در تصرف روميان بود    شامعالوه سراسر     به

 بـود کـه   پومپـه فرماندهي ارتش را در سه نقطه از امپراتوري پهناور روم در دسـت داشـتند؛ يکـي            

 شــده شــام حــاکم کــه کراســوساو واگــذار شــده بــود؛ ديگــر  نيــز بــهاســپانيا در رم اســتقرار داشــت و 

 امپراتــوري ميــاني بخــش حــاکم کــه ۔)هفرانــس: بعــدها(فــاتح گــال ۔ يوليــوس ســزاربــود؛ و ســومي 

  .روم بود

دولــت آشــور نــام  يــاد داريــم کــه ســرزمين شــام در زمــان هخامنــشي بــا انتــساب ســابقش بــه    بــه
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ناميدنـد، نـامي کـه تـا        » سـوريه «رزمين را   نداشـتند ايـن سـ     » ش«يونانيهـا چونکـه     . اشوريه داشت 

  .نويسم پس سوريه مي من نيز از اين. امروز مانده است

ي فرمانـدهي کارگـاه     د اول در اين مقطع حـساس تـاريخي کـه چنـين مـردان زورمنـ                اورونت

.  ايــــران گــــرددشاهنــــشاهداشــــت کــــه را   آن داشــــتند لياقــــت در دســــتنظــــامي امپراتــــوري روم را

در يــک  و کــردخــاک ايــران آمــاده   شــد خــودش را بــراي تجــاوز بــهســوريهکراســوس همينکــه وارد 

 و مردمـشان را  تـاراج کـرد  نشين را    چند آبادي آرامي   گذشتهفرات    از حرکت سريع و غافلگيرانه   

يــک راهزنــي نبــود در حکــم  بيــبش از ايــن عمــل او کــه  . فــروش رســاند  بــرده بــهســوريه بــهبــا خــود 

راسـوس خواسـت کـه      از ک  هانتاکيـه فرسـتاد    ي را بـه   هيـأت ک   ي شاهنشاه. بود ايران اعالن جنگ به  

د و از فکـر جنـگ بـا          گماشته است فراخوانَ   رودان  ميان ۀشد آباديهاي تاراج  جاتي را که در     دسته

 کــه پاســخ شــاه پــارت را در ســلوکيه خواهــد   گفــت هيــأتايــن  کراســوس بــه. ايــران منــصرف شــود 

 کــف ، کــه مــردي ســالخورده بــود   نــشاهشاه اعزامــي هيــأتد کــه رئــيس  نويــس مــيپلوتــارک . داد

اگـــر در ايـــن کـــف دســـت مـــوئي  «: کراســـوس نـــشان داده گفـــت  دســـتش را بـــا تبـــسم و تمـــسخر بـــه 

حــدي افــسران   ايــن پاســخ ســاده و کوتــاه و قــاطع و روشــن بــه    . »بينــي ســلوکيه را خــواهي ديــد   مــي

ه خـدايان  گفتنـد کـ   کراسـوس مـي   هـاي رومـي بـه   گو غيـب آن فالبينهـا و   پـس از  رومي را ترساند کـه    

ئـي رخ دهـد و    ايران لـشکر بکـشد، و اگـر چنـين شـود ممکـن اسـت فاجعـه             راضي نيستند که وي به    

 و جنــگ داســتان چــابکي و مهــارت پارتيهــا در . روميــان چيزهــائي ببيننــد کــه خــشنودشان نــسازد 

ولــــي  . رومــــي پيچيــــد و همگــــان را از ايرانيــــان در وحــــشت فــــرو بــــردافــــسران  در ميــــانهــــمريــــز گ

  ١.داد مشورتها بهائي نمي ؛ و به را بگيردرودان ميانن بود که کراسوس برآ

 ايـن معابـد   امـوال خـزاين   و  کرد  مياو در سوريه معابد را تاراج       .  بود مرد عجيبي کراسوس  

شـهرها و   از مـردم     تـا  ادفرسـت   مـي آباديهـاي سـوريه        بـه   مـسلح  جـات   او دسـته  . بـرد   مـي اش    خانـه   را به 

مردم را بـراي خـدمت سـربازي بازداشـت کـرده      که   داد  ميتور  آنها دس   روستاها اخاذي کنند و به    

کـرد کـه بـراي      پيـشنهاد مـي  آنهـا  بـه گرفتند، او   وقتي افراد در حضور او قرار مي      . نزد او بياورند    به

هايشان برگـشته ايـن مـال را بـرايش بفرسـتند تـا        خانه او تعهد بسپارند و به پرداخت مبلغي مال به 

آن بنگـريم جـز ايــن     ايـن يـک اخـاذي پليــد بـود کـه از هرسـو بــه      .خـدمت سـربازي معـاف شــوند    از

 گونـه  هـيچ هرحال   اند، و به    جز تاراج اموال مردم هيچ هدفي نداشته        توان گفت که روميان به      نمي

 کراســوس ۀ دربــار غربــي مورخــانگرچــه. در پــشت لشکرکشيهايــشان نبــوده اســتهــدف تمــدني 

پيش از او که در پادگانها مستقر بودند و از         اي  سلوکيهاند، ولي حقيقت آنست که        را نوشته   اين
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  .بودندچنين باجگيراني   همکردند اين پادگانها سرزمينهاي خاورميانه را اداره مي

ــشاه اورونـــت   ــذير   شاهنـ ــه جنـــگ را گريزناپـ ــيکـ ــد مـ ــساالرديـ ــورن  سپهـ ــپاه   سـ ــا يـــک سـ  را بـ

ه فريــب روميــان را  کــان شــاه ارمنــست ۔ بــاد اَرتَە  و خــود بــراي گوشــمال دادن   ،ســلوکيه فرســتاد  بــه

در آســتانۀ کراســوس . ارمنــستان لــشکر کــشيد  بــه ۔کراســوس داده بــود  کمــک بــهۀخــورده و وعــد

او وعــده   بـه بـاد  اَرتَەانتاکيـه فراخوانـده بــود و     را بــه ارمنـستان بـاِد  اَرتَەرودان  ميــان لشکرکـشيش بـه  

 جاسوسـان  .خواهنـد کـرد  رودان شـرکت   ميـان  در لشکرکشي او به سپاهيان ارمنستانداده بود که   

 کراسـوس  .را به شاهنشاه اطـالع داده بودنـد        شاهنشاه از اين مذاکرات محرمانه باخبر شده و آن        

نــد پــل ا راس در هــ کــه ســربازانش از ايرانيــانديــد مــي و چــون گذشــت،فــرات  بــا ســپاه عظيمــي از

يــروزي  کــه راه بازگــشت مــسدود اســت و بايــد تــا پ  گفــتســربازانش  را خــراب کــرده بــه  پــشت ســر

دانست که روميان عـادت دارنـد کـه آباديهـا را مـورد حملـه قـرار داده                مي سورن. نهايي بجنگند 

ئــي چيــده بــود بــسيار    نقــشهشــوداو بــراي اينکــه مــانع از ايــن اقــدام روميــان   . شتار کننــد و کــتــاراج

گزارشــي را . گرفــت کراســوس مــي ماهرانــه و کارآمــد و فرســاينده کــه امکــان هرگونــه عملــي را از 

 ســورندامــي گرفتــار آمــد کــه    بــهرودان ميــان کراســوس در دهــد مــيپلوتــارک نقــل کــرده کــه نــشان  

 از فـرات عبـور کنـد،    خواسـت  مـي اين گزارش چنين است که وقتي کراسوس . برايش چيده بود 

نـزد وي رفتـه ابـراز      بـه  در سـوريه کنـوني  غـرب فـرات ميانـه   بيابانهـاي   عـرب    قبايـل رئيس يکـي از     

 بــا يــک ســپاه   ســورندور اســت و  و خبــر داد کــه شــاه ايــران از ايــن ســرزمين بــه    ا اطاعــت کــرد و بــه  

خودش بيايد کراسوس بر او بتازد و   بهسورن و بايد تا اردو زده است،کوچکي در آن نزديکيها 

 کـه  توصـيه کـرد  کراسـوس   او بـه . او بپيوندد شاه فرصت ندهد که به     سپاه ايران را تارومار کند و به      

ايـن مـرد عـرب کراسـوس و لـشکرش را      .  برسـاند سورن ها خودش را به    راهه  بي ز ا اوراهنمايي    به

آب و گيـاه بـود و سـپاه را از نظـر خواربـار       بي کامالً  هدايت کرد که ميانه فرات در ناحيۀ زميني    به

ئي که از شاه ارمنـستان دريافـت کـرده بـود، غافـل از            وعده بنابر   کراسوس. داد  در تنگنا قرار مي   

 را گرفتــار مــشکل ســاخته اســت، منتظــر بــود کــه هرچــه  بــاد اَرتَەارمنــستان   بــهاهنــشاهش ۀآنکــه حملــ

ــه بــه     ســر بــاد اَرتَەدر ايــن حــين مــأموران   .  را آغــاز کننــد رودان ميــان زودتــر ارمنيهــا از شــمال حمل

ــيدند و از ــر        رسـ ــستان در برابـ ــراي حمايـــت از ارمنـ ــه بـ ــوس درخواســـت کردنـــد کـ  اورونـــتکراسـ

کراســوس کــه در بيابانهــاي شــرقي شــام ســرگردان بــود و ســربازانش    . ابدســوي ارمنــستان بــشت  بــه

 زودي بـه   فريـاد زد کـه مـن بـه    بـاد  اَرتَەوار برسـر فرسـتادگان       خسته و تـشنه و ناراضـي بودنـد ديوانـه          

مــن  کــه بــه  بلکــه بــراي انتقــام کــشيدن از اوبــاد اَرتَە  ارمنــستان خــواهم آمــد ولــي نــه بــراي کمــک بــه 

 ،رانـد   مـي پيش    درون بيابان به    د عرب همچنان کراسوس و لشکرش را به       مر.  است کردهخيانت  
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داد کــه  کراســوس دلــداري مــي  هــاي گونــاگون بــه  گرفــت بــا حيلــه  و وقتــي مــورد مؤاخــذه قــرار مــي   

 را شکـست  سـورن  مالقـات خواهـد کـرد و        سـورن پايان خواهد رسيد و او با         زودي اين بيابان به     به

ران  حـوالي   قرارگاه سپاه ايران دراو روميان را تا کنار    . خواهد داد  گزارشـهاي  ١.پـيش بـرد   بـه  حـ 

ئــي بــود کــه خــود   کــه ايــن محــل همــان نقطــهدهــد مــي نــشان ســورن جنــگ کراســوس و ازپلوتــارک 

از فحـــواي ايـــن گـــزارش چنـــين .  در نظـــر گرفتـــه بـــودســـورنکراســـوس پيـــشتر بـــراي رويـــارويي بـــا 

ران  ران جماعـت يونـاني سـاکن    بـا رهبـ    توسـط مـأمورانش    آيد که کراسـوس پيـشتر       برمي تمـاس   حـ

ــه آنهــا را بــا خــودش هماهنــگ ســاخته بــوده       ــران يکــي در نزداش آن بــوده کــه  و نقــشهگرفت بــا  ح

  .  درگير شودشاهنشاه

پلوتـارک در  . )م  پ۵۳خـرداد   (با سپاهيان ايران روبرو شد  حران    جلگۀ کنار  درکراسوس  

حدي در تيراندازي مهارت داشـتند کـه    آنها به نوشته که ايراني در اين جنگ   سربازانتوصيف  

رفت و چنان قدرتي در تيراندازي داشتند که گاه با يک تير تن دو  خطا نمي هيچ تيري از آنها به

 او  سـپاه کراسـوس کـه دليرتـرين فرمانـده     در روز اول نبرد پسر   . دوختند هم مي   بهسپاهي رومي را    

و چون تير تا عمق . گزند ماند س تيرنخورده و بيسپاه کراسو  و کمتر فردي ازکشتن رفت بهبود 

وشـت را بـا    از گهاي بزرگي  ممکن بود، زيرا پاره   رفت برکندنش غير     استخوان فرو مي   گوشت و 

 شديد بمانـد و هـيچ کـاري    ۀشد که تيرخورده ساعتها در زير شکنج    کند و سبب مي     خودش برمي 

نـد بـراي اينکـه زودتـر بميرنـد از         وردخ  مـي  روميها وقتي تير  . دست کسي برايش ساخته نباشد     از

افکندند  دست و پاي اسبان مي زير ند که آنها را بکشند، يا خودشان را بهخواست ميدوستانشان 

  ٢. و از تحمل درد برهندتا زودتر کشته شوند

او . فـرار گرفـت     اردوهايشان برگشتند کراسوس تصميم به      چون شب فرارسيد و دولشکر به     

شـهر کـه يونـاني و هـوادار روميـان          حـاکم   . حـران فرسـتاد     رين افـرادش را بـه     تـ   ابتدا بخشي از زبده   

. درون شهر گريخـت   بهنيز با استفاده از تاريکي شبکراسوس . شهر راه داد  دسته را به    بود اين 

روز . شـهر را بيابنـد      و نتوانـستند راه رسـيدن بـه        ماندنـد سـپاه او در بيابـان سـرگردان          هائي از   دسته

 بيـشتر  کـشت تـا   رومي را که هنوز زنـده مانـده بودنـد ازسـر تـرحم           زخميان تن از  هزار۴ سورنبعد  

 و وشـه در گجـات سـرگردان رومـي     دسـته . تعقيب فراريان فرستاد زجر نکشند، و سپاهيانش را به 

ــران نــار بيابــان ک هالکــت رســيدند  عــرب افتادنــد و همــه بــه قبايــل يــا ســورنجــات  دام دســته بــهح .

ــران کــساني رهنمــود کراســوس و دوســتان يونــانيش شــايع کردنــد کــه کراســوس     بنــا بــه از مــردم ح
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جـاي اينکـه فريـب      بـه سـورن . حـران هـستند   افـراد او در   حران وارد نشده و انـدکي از         و به  گريخته

 قـصد جنگيـدن    سورندرون شهر فرستاد تا شايع کنند که          اين شايعات را بخورد چند عرب را به       

او اجــازه دهــد کــه    کراســوس را ببينــد و بــا او مــذاکره کــرده بــه  بــا فراريــان نــدارد و مايــل اســت کــه  

آنهــا   ايــن افــراد را ديــد و بــه  ۔ ســپاه کراســوس افــسرتــرين  برجــسته۔کاســيوس . ســوريه برگــردد  بــه

 سـورن . خواهـد محـل و روز مـذاکره را بدانـد      برسـانند کـه کراسـوس مـي        سـورن  رهنمود داد که بـه    

 ســورنروز ديگــر . ر شــهر اســت و فــرار نکــرده اســت  اطمينــان يافــت کــه کراســوس د وســيله ايــن بــه

 ســورنشــدت از  کراســوس کــه بــه   .شــهر را در محاصــره گرفــت و خواســتار تــسليم کراســوس شــد    

  .از شهر گريختدر تاريکي شب در پايان آن روز وحشت داشت 

ــران  کــه کراســوس و افــرادش در تــاريکي از نويــسد مــيپلوتــارک  گريختنــد ولــي روز بعــد  ح

 هسـلوکيه بـرده شـد    اسـارت درآمـده بـه    ي کـشته شـدند و کراسـوس بـه    شـمار  و  افتادنـد  سـورن دام    به

مـاوراي فـرات بگريـزد و      از سـربازان رومـي بـه       بخـشي فقـط کاسـيوس توانـست بـا         . دار زده شد   به

سورن کاسيوس را کشته بـود ولـي يکـي از روميـان را بـا ادعـاي اينکـه کراسـوس                 . در ببرد   جان به 

   ١.، سپس او را بردار زدنمايش گذاشت ه گردانده بهاست زنده در شهر سلوکي

مغـز پـيش از ايـن بـه رئـيس هيئـت صـلح ايـران گفتـه بـود کـه در سـلوکيه بـا                  کراسوسِ خشک 

. اورونت مالقـات خواهـد کـرد؛ يعنـي در نظـر دارد کـه شاهنـشاه ايـران را در سـلوکيه بـردار بزنـد                   

توانـسته   پلوتـارک نمـي  . درنظـر گرفتـه بـود    او همـان کـرد کـه او بـراي وي             اکنون شاهنشاه بـا خـودِ     

خـودش برگـشته    ، و او را ببينـد کـه مکـرش بـه       مذلت افتـادن ايـن سـردار بـزرگ رومـي را بپـذيرد               به

نمايش نهادن کراسوس در سلوکيه بسيار شهرت داشـته         داستان اسارت و به    کهچونولي  . است

نمــايش گذاشــته شــد کراســوس  کــه بــه نوشــته کــه کــسيکتمــان کنــد، را   آنتوانــسته و پلوتـارک نمــي 

مـرد را پـس از آنکـه در شـهر      کشته شده بود؛ و سورن ايـن اسير و   نبود، زيرا کراسوس پيش از آن       

   .نمايش نهاد در سلوکيه بر دار زد گردانده به

دادنـد و دسـتگير    يونانيان و روميها عادت داشتند که وقتي سردار يا شاهي را شکـست مـي      

 آنهـا  تـا کردنـد   ها و بدکاران را جمع مي ند و روسپينهاد  مينمايش    هکردند او را در شهرها ب       مي

يکـي  : نمـايش نهـاد   دوعلـت در سـلوکيه بـه     بـه سـورن کراسـوس را   .را مسخره کنند و ذليل سـازند     

روبـرو خواهـد شـد،     اورونـت  سلوکيه بـا   گفته بود که او درشاهنشاهفرستادگان   آنکه کراسوس به 

ديگر آنکه جماعات يوناني که  و.  اهانت وي پاسخ داده باشدآن  به خواست  مي سورنو اکنون   

ــد، و      ــا بودنـ ــوادار روميهـ ــتند هـ ــکان داشـ ــلوکيه اسـ ــورندر سـ ــه    سـ ــارش بـ ــن کـ ــا ايـ ــن   خواســـت بـ ايـ
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ايران نخواهند يافت و آنها بايـد اميدشـان      بيگانگان بفهماند که روميها راهي براي دستيابي به       

  . را سرپرست خويش بشمارندشاهنشاه و ش بدانندرا از روميها برکنند و ايران را وطن خوي

کــشته   و پــسرش در هــم شکــسته شــد، کراســوس   روميــان در ايــن جنــگ نيــروي   ،هرحــال بــه

. اسـارت افتادنـد    هـزار تـن بـه   ۱۰ کـشته شـدند و بـيش از       سـپاهيانش هـزار تـن     ۲۰ بـر    افزون،  ندشد

ران    ان يوناني گرچهولي   را درپنـاه گرفتـه    رده ويراسـوس حمايـت کـ   از کايـران خيانـت کـرده       بـه  حـ

 بزرگـوار بـود   چنـدان  سـورن آسـاني وارد شـهر شـود،        شهر را بر رويش گشوده بودند تـا بـه          ۀدرواز

 بلکـه از    ننمـود تعرضـي    حران   يونانيان  بهنه تنها    و   ،که در مقابل اين خيانت بزرگ اغماض کرد       

شاي ولـي فرامـوش   ببخـ « نيـز همچـون شاهنـشاهان پـارتي سياسـت      سورن. آنها مؤاخذه نيز نکرد 

  .ايران تبديل کند  تا يونانيان جاگير در ايران را به وفاداران بهدکر را دنبال مي» مکن

زمـان    در ايـن شاهنـشاه . ارمنـستان فرسـتاد    بـه شاهنشاه اورونت   کراسوس را براي      سر سورن

او  خـواهر   پيمـان بـسته  او بـا   او را مورد بخشايش قرار دادهکشيدهاطاعت  ارمنستان را بهباد   ارتە

 ١. براي خودش خواستگاري کرده و در ارمنـستان مـشغول برگـزاري مراسـم جـشن شـادي بـود                    را

آرايــي  کارهــائي چــون نوازنــدگي و مجلــس  جماعــات يونــاني ايــران کــه بــراي امــرار معاشــشان بــه  

 شــدند، در ايــن جــشنها شــرکت داشــتند و بزمهــاي شــاه ارمنــستان را بــا نوازنــدگي و        مــشغول مــي 

انـد کـه      زنانـه۔ نوشـته      نويـسندگان غربـي ۔الف     .ندداشت  مي نمايشهاي دلقکي گرم     آوازخواني و 

چـه بنويـسند جـز ايـن     . کردنـد  يونانيهاي ايران با چنين نمايشهائي فرهنگ يوناني را معرفي مي       

دانـستند و هنرشـان گـرم داشـتن      ئـي جـز مطربـي نمـي     دربارۀ مردمي که براي امرار معاششان پيشه    

 اســکندر مقــدوني کــه روزگــاري اميــد داشــت ايرانيــان را    اخــالف! ن بــود؟بزمهــاي بزرگــان ايــرا 

  .کردند اين خوش بود که براي ايرانيها مطربي مي  يونانيان کند اکنون دلشان بهبردۀ

خــودش را امپراتــور  ايــران، لشکرکــشيش بــهاز  انــدکي پــيش مغــز خــشککراســوس جــسور 

 متمدن است و در رؤيايش خودش را  برترين شخصيت جهانپنداشت که مي روم خوانده بود و

هــاي  پيکــره روزي خواهــد توانــست  پنداشــت کــه  مــي و ديــد مــيمالــک ســرزمين اهــورايي ايــران    

پرسـتي روميـان    آفرين ايران را با بـت  خاک ايران برافرازد و تمدن معنويتدر  خدايان روميان را    

ولــي در . اتمــام برســاند هاري را کــه اســکندر و جانــشينانش ناتمــام گذاشــته بودنــد بــ   و کــبيااليــد،

زار   شـوره  نقـِش متجـاوز  آرزوهـاي روميـان   ۀنه تنها آرزوهاي کراسوس بلکه همـ      حران   بيابانهاي

جغرافيــاي   تــاريخ بــشريت وۀ رفــت، و ايــران همچنــان ســربلند و پرافتخــار در صــحن  از ميــانشــد و

  .سازي خويش ادامه دهد نقش انسان تمدن باقي ماند تا به

                                                 
  .۴۳: همان -1
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سـه رقيـب نيرومنـد     راسوس در امپراتـوري روم نهـاد آن بـود کـه چـون از           اثري که شکست ک   

 ازبين رفته بود، يوليوس سزار و پومپه را براي تـصرف مقـام امپراتـوري    ۔يعني کراسوس۔يکي  

شاهنـشاه در ارتبـاط    بـا   پومپه  . جان يکديگر افکند و روم وارد يک دوره جنگهاي داخلي شد            به

. زار بتواند در ايران جائي براي پناه گرفتن داشـته باشـد     شد تا در صورت شکست از يوليوس س       

 چهارسال پـس از ايـن هـم سـزار را مخالفـانش     . سزار شکست قطعي يافت  م از    پ ۴۸ در سال    او

کاســيوس کــه از ســرداران  . جنگهــاي داخلــي شــد   برداشــتند و روم وارد دوران نــويني ازاز ميــان

خود اختصاص داد، و   کرده بود سوريه را به رشيد کراسوس بود و در قتل سزار نقش عمده ايفا         

شان حاضـــر نبــــود فرمانـــدهي ديگــــري را   کدامـــ  هــــيچاوکتـــاويوس و انتونيـــوس و ليبــــدوس چـــون    

 روميـان  عـادت  ولـي بـه  . دست گرفتند  امپراتوري را بهۀبپذيرد، با اشتراک مساعي يکديگر ادار    

  .وطئه شدندت وارد دوراني از  از ميان برداشتن يکديگربا هم کنار آيند و برايکه نتوانستند 

نــــام  افــــسران رومــــي بــــه يکــــي از. اکتــــاويوس در ايتاليــــا مــــستقر بــــود و انتونيــــوس در مــــصر 

 ايـن رخـدادها در   در جريـان  بـود    فرسـتاده ايـران     عنـواس سـفير بـه       را به    وي دربار روم  که   البينيوس

اول  اورونـت    پـسر  پـاکور . ياري ايران بر سوريه دست يابـد        فکر افتاد که به     ايران ماندگار شد و به    

 تــا گذشــتهفــرات   ايــن مــرد از همــراه برداشــتهم ســپاه عظيمــي    پ۴۰تــشويق ايــن مــرد در ســال    بــه

 و ورزيــد،در برابــر پــاکور مقاومــت در فينيقيــه  شــهر صــور .ســوريه را گرفــت انتاکيــه پــيش رفــت و

ت روميـان   از دسـ  نيـز   کوچـک يهـودا را       پـاکور همچنـين کـشور     . پاکور نتوانست برآن دسـت يابـد      

 ايـن دومـين بـار در        . يهودي را در آن سـرزمين تـشکيل داد          خودمختار امارت و يک    بيرون کشيد 

البينيوس پس از آن    پاکور و  .کردند  احياي سلطنت اسرائيل کمک مي      تاريخ بود که ايرانيان به    

پس از  پاکور.  را گرفته تا سواحل درياي ايژه پيش رفتنداناتوليمتوجه اناتولي شدند و سراسر   

چنـد مـاه    . سوريه برگـشت    البينيوس واگذاشت و خود با سپاهيانش به        اين فتوحات اناتولي را به    

 گـسيل  انـاتولي  فرمـان انتونيـوس بـه    وينتيـديوس بـه   سردار رومي موسوم بـه يک پس از اين قضايا  

. نــشيني کــرد  عقــبکيليکــيە  ايــستادگي کنــد و بــه وينتيــديوس در برابــرالبينيــوس نتوانــست . شــد

قتــل  اســارت درآمــده بــه    نيــز شکــست يافــت و بــه   کيليکــيەرا تعقيــب کردنــد، و او در   ميــان ويرو

 و سـپاهيانش متـواري   در جنگ کشته شـد  پاکور  . سوريه لشکر کشيد    سپس به وينتيديوس  . رسيد

طبـق قـرارداد صـلحي کـه ميـان ايـران و روم منعقـد             دنبـال ايـن پيـشامدها       به. )م   پ ۳۹سال  ( شدند

ران    درمـاوراي  مجـددا  يـران و روم   ميان ا   مرز شد، رخَە  و شـهر     فـرات محـدود گرديـد      بـه  حـ  مـيش   کـَ

اسـرائيليان   .ايـران برگردانـده شـد    اشـغال روميـان بـود بـه      درچنـدي  غربي فراتِ ميانه که  ۀبرکران

 کــه تــشکيل داده بودنــد  امــارتيســختي تنبيــه شــدند،    نيــز بــه جــرم همکــاري بــا ايرانيــان بــه  يهــودا
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  .گرديد ويران  که بازسازي کرده بودند، و معبدشان ورچيده شدتوسط روميان

او نــه تنهــا دولــت ايــران را  . رود مــيان بــزرگ ايــران بــشمار شاهنــشاه  اول يکــي ازاورونــت

روميـان وارد آورد و بـا تهديـدهائي     نهايت نيرومندي رساند، بلکه با شکستهاي سـختي کـه بـه            به

  و شـــام کـــرد، تـــوان ايـــران را در دفـــاع از    انـــاتولي روميـــان در ۀکـــه متوجـــه ســـرزمينهاي زيرســـلط   

اثبـــات رســـاند و چنـــان کـــرد کـــه بـــراي مـــدتي ايـــن  مرزهـــايش در برابـــر اطمـــاع امپراتـــوران روم بـــه

خـاک ايـران را از سرشـان بيـرون راندنـد و فقـط در ايـن انديـشه            انـدازي بـه    امپراتوران فکر دست  

بـراي آنکـه    اورونـت  .ي در امـان بدارنـد  انـدازي نيروهـاي ايرانـ     شدند که مرزهايـشان را ازدسـت      

ــه ــوري روم   بـ ــاي امپراتـ ــر نزديـــکمرزهـ ــران ح   تـ ــد از تماميـــت ايـ ــر بتوانـ ــد و بهتـ ــد  باشـ ، فاظـــت کنـ

شـهر سـلوکيه کـه از پادگانـشهرهاي         در کنار     انتقال داد و   رودان  ميان پايتخت را از شرق کشور به     

 ايـن شـهر بـر   . و در آنجـا مـستقر شـد      کـرد    را نوسـازي   ونپتيـس باسـتانيِ   هِر  قديمي يونانيان بود، ش   

ــ ــود و    ۀکرانـ ــده بـ ــع شـ ــه واقـ ــون دجلـ ــه    اکنـ ــشي بـ ــديم هخامنـ ــل قـ ــشين بابـ ــي   جانـ ــمار مـ ــه  شـ  رفـــت کـ

، و فريـاد بيـداد از   فـرات قـرار داشـت    در کنـار  نب غرب و در جا اندکي از آن دورتر هايش  ويرانه

کـه تـا آخـرين      ۔  را شـان بابـل     مـالت تاراجگرانـه   در ح  سـلوکيها . داد  ستمهاي سلوکيها را سـر مـي      

رونـــق افکنـــده بودنـــد و در    از ۔روزهـــاي عمـــر دولـــت هخامنـــشي شـــکوه بـــسياز زيـــادي داشـــت       

در . زيــستند  در آن مــيرودان ميــان بقايــاي جماعــات بــومي   ووک مانــده بــود  تــرم مــهزمــان ني ايــن

هـاي متمـادي تـاراج     جا بودند شهرهاي اطراف را در خالل دهـه      در هر  اينکه پادگانهاي سلوکي  

دهد اسکندر و جانشينانش      هاي بسيار دردست هست که نشان مي        نشانهه از رونق افکندند     کرد

ي مقـدونيها و يونانيهـا      گـر   ويـران يک داسـتان    . کردند  هدف تمدني را از فتوحاتشان دنبال نمي      

 . اسـت  ۔پايتخـت کهـن مـصر     ۔ ويرانـي کامـل شـهر پرشـکوه تـبس            ۀگزارش مورخان رومي دربار   

دسـت روميـان افتـاد آنچـه از شـهر کهـِن تـبس            وانيم کـه وقتـي مـصر بـه        خـ   زارش تاسيتوس مـي   در گ 

ي بــود کــه در تمــام دوران هخامنــشي شــهر  در حــال ايــن١. بــود»ئــي بــسيار وســيع ويرانــه«بــاقي بــود 

ه و شــکوه ديرينــه را حفــظ کــرده بــود؛ ولــي يونانيهــا  عنــوان پايتخــت مــصر مانــد تــبس همچنــان بــه

  .فراموشي برود  اين نشانۀ عظمت و شکوه تاريخي مصر بهکلي ويران کرده بودند تا  را به آن

  فرهاد چهارم. ۳

. جاي او نشست  فرهاد به  پسرشرأي مهستان برکنار شد و        م به    پ ۳۷  اول در سال   اورونت
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۵۸۱                              جنگهاي ايران و رومشاهنشاهي پارتيان                                                                                                     

ــا در  همـــۀ  وانـــاتولي مـــصر و شـــام و ١زمـــان انتونيـــوس در مـــصر بـــسيار نيرومنـــد بـــود،   در ايـــن اروپـ

ــو. اطاعــــت دولــــت روم بودنــــد  ــه  انتونيــ ــاه ارمنــــستان را بــ ــه شــ ــاندنش ۀوعــــد س پــــس از آنکــ  رســ

 از راه  را تهيـه ديـد و  مـردي هـزار  ۱۱۳استقالل فريب داده با خودش همنوا ساخت، يک سپاه         به

 نيـز بـا      فرهـاد چهـارم    .شـد وارد آذربايجـان    با يک حرکـت سـريع       ايران لشکر کشيده      ارمنستان به 

نـــام  فرمانـــدهي ســـرداري بـــه   تونيـــوس بـــه نخـــستين لـــشکر ان . مقابلـــۀ او شـــتافت  بـــه ســـپاه بزرگـــي 

 زمـــين ايـــراندســـت دليـــران  هـــزار تـــن بـــه تاتيـــانوس در دور اول نبـــرد ازپـــا درآمـــد و تاتيـــانوس و ده

. اسـارت سـپاه ايـران درآمدنــد    جنگنـدگان رومـي بــه    گــروه بزرگـي از ، و افتادنـد  هالکـت برخـاک 

هـزار نفـريش از انتونيـوس    ۱۶ کـام ديـد، بـا لـشکر         ارمنستان چـون اوضـاع را نـه بـه          ۀشاه فريبخورد 

انتونيـوس نيـز شـبانه بـا بخـش اعظـم سـپاهيانش        . پـيش گرفـت  ارمنـستان در   دا شده راه فـرار بـه      ج

او رسـيدند و همچـون اجـل        روز بعد فرهاد چهارم و سـپاه ايـران بـه            راه فرار اختيار کرد، ولي يک     

ــا در موضـــعي بودنـــد کـــه   و ؛برســـرش ريختنـــد ري داشـــتند فرهـــاد  برتـــبـــر ايرانيـــان چونکـــه روميهـ

 نـدازد دام ا ي بـه تر مناسب، و براي اينکه او را در موضع   شکست دهد  انتونيوس را     که نتوانست

. فـرارش ادامـه دهـد    نـشيني از او جـدا شـد و فرصـت داد تـا انتونيـوس همچنـان بـه            عنـوان عقـب     به

ايــران   چــرا بــهانتونيــوس پيغــام داد کــه   بــهءاو در ايــن اثنــا. کــرد را تعقيــب مــي فرهــاد دورادور وي

 انتونيوس پاسـخ فرسـتاد کـه آمـده       ؟ و مرزهاي ايران را مورد تجاوز قرار داده است         لشکر کشيده 

يعنـي انتونيـوس   . کراسوس گرفته است را پس بگيـرد   ازسورناست تا پرچمها و افتخاراتي که    

 ه بــهاو بــازپس دهــد، وي خواهــد توانــست ســرفرازان     فرهــاد فهمانــد کــه اگــر ايــن چيزهــا را بــه      بــه

فرهـاد چهـارم    قيقـت بـه  در حاو . دست آورده اسـت  مدعي شود که پيروزي را به سوريه برگردد و  

 قـدر کـه پرچمهـا و      همـين  فهماند که از وراي اين حمله هدفي جز کسب افتخـار نداشـته اسـت، و               

  رقيبـان سياسـيش  در برابـر  او برگردانده شود برايش کافي خواهـد بـود کـه              مدالهاي کراسوس به  

  . کندکسب برتر قرار بگيرد و مقام امپراتوري را مدر مقا

ــ انتونيــوس در ايــن هنگــام بــا رقيــب نيرومنــدي چــون يوليــوس ســزار طــرف بــود کــه بــه           ۀنوب

اگر . دشودست آورده بود و طالب آن بود که امپراتور روم   بهفراوانافتخارات در اروپا خودش 

در روم معيـار    . انـست امپراتـور روم شـود      تو  دست مي آورد مي     انتونيوس افتخاراتي بيش از او به     

کــرد و  هــرکس بيــشتر تــاراج و ويــران مــي شــد، و بزرگــي يــک شــخص بــا تــرازوي زور ســنجيده مــي 

ــرزمينها را   ــوه مـــي کـــشت مـــيبيـــشتر مـــردم سـ ــته مـــي تـــر بـــزرگکـــرد و  ، زورمنـــدتر جلـ شـــد و   پنداشـ

گـي حقيقـي بـود در روم    آنچـه در ايـران نـژاد و بزر   . گفتند کـه شايـسته اسـت تـا امپراتـور بـشود          مي
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 چيـز بـر   همـه . اصالً نژاد و بزرگي در روم شکل نگرفته بود تا مفهـوم پيـدا کنـد   . مفهومي نداشت 

امپراتــوري  ســربازي بــه  کــه از  و خــرد و تــدبير و علــم بــراي کــساني   ،چرخيــد معيــار زور مــادي مــي 

طـور   وران روم، به امپرات ۀسبب هم بود که هم      همين  به. ناشدني بود  هائي درک   ند مقوله رسيد  مي

کشتن انسانها و تـاراج    حياتشان بهۀسوز بودند و تا آخرين لحظ   رحم و سنگدل و جهان      کلي، بي 

آوري امـــوال و امـــالک مـــشغول بودنـــد و دمـــي از ايـــن کارهـــاي         گـــرد کـــردن جماعـــات بـــشري و  

معابـد و   همـۀ  سبب بود کـه  همين به. ندداشت ميضدتمدني و ضد انساني و ضداخالقي دست برن       

خـاطر    و مـصر بـه  فينيقِيههاي ستانکلي تاراج شد، و گور  روميان به  زيرِ سلطۀ مقابر در سرزمينهاي    

 کهـــِن معابـــدمقـــابر و هـــاي مردگـــان نهفتـــه بـــود شـــکافته شـــد و    الشـــه در کنـــار ربـــودن امـــوالي کـــه 

 ايـن   از درونرحمانه مورد تخريب و دستبرد واقع شدند و صدها خروار ثروت       بيمصر   فرعونانِ

 يـک داسـتان   .يـان رومـي انتقـال يافـت    روا فرمـان هـاي   خانـه  تاراج رفت و به    به  و معابد  رستانهاگو

گورهــاي مردگــان در مــصر کــشف غارهــائي در قــرن حاضــر اســت کــه هــزاران      دســتبرد روميــان بــه 

هـاي دوردسـتي آورده بـا شـتاب بـسيار در ايـن غارهـا         از جا زمـان     جسد موميايي را مصريان در آن     

  .اند تا مورد تجاوز روميان واقع نشوند  بودهندهچپا هم بر روي

انتونيـوس   او پاسخ داد که چيزي بـه        به شاهنشاهکسب افتخار نياز داشت ولي        انتونيوس به 

تــرين   بزرگوارانــهشــودهمينکــه او جــان خــودش را بگيــرد و از ايــران خــارج    داده نخواهــد شــد، و

همـه سـپاه     کـه انتونيـوس بـا ايـن    خواسـت  مـي  نفرهـاد البتـه  . انـد  او داده  چيزي است که ايرانيان به    

  را بـر زمـين  ايـران جاتي از دليران  بست و دسته سبب پيوسته راه را بر او مي  از اين . شام برگردد   به

کـرد، و   همـين نـسبت نيـز زخمـي مـي       گرفت و به     و هربار چندهزار کشته از او مي       ريخت  مي شسر

 داســتان ايــن فــرار و تعقيــب را . ادامــه دهــدراهــش  بــه تــاگذاشــت مــيحــال خــود وا را بــه آنگــاه وي

 تعقيـب مـداوم فرهـاد امکـان اينکـه انتونيـوس       ١.اند تفصيل براي ما بازگذاشته مورخان رومي به 

ي شـرايط در . آباديهاي سر راهش دستبرد بزند و خواربار تاراج کند را سلب کرده بود           بتواند به 

 وي ايـن بـود کـه    در برابـر تـرين کـار    ، انساني ور شده بود     حمله زمين  ايران  به متهورکه اين دشمن    

 هــيچ پــس گرســنگي تلــف شــوند و از آن    ازســپاهيانش تــا ،خواربــار برســد  نگذارنــد دســت او بــه  

 در تــدريج هايــن بــود کــه کمبــود آذوقــه بــ . ايــران نيفتــد انــدازي بــه ســپهدار رومــي در آرزوي دســت

گي فراريـــان افـــزوده شـــد و خـــست رســـنگي بـــه از گاروان فـــراري انتونيـــوس نمـــودار شـــد و تـــرس کـــ

 انتونيــوس  کــاروانتــاريکي از دســته در در ايــن بــين شــبها دســته . شــان را دوچنــدان کــرد نااميــدي

                                                 
 نقــل ۵۵ -۳۸ بنــدهاي »انتونيــوس« لشکرکــشي و شکــست و فــرار انتونيــوس را پلوتــارک در    گــزارش-1

 .کرده است
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. شدند افتادند و نابود مي ميجات ايراني  دام دسته  در راه بهولي ،گرفتند جدا شده راه فرار مي

. ديــوانگي کــشيد رشــان بــه شــديد کا و وحــشِتافــراد انتونيــوس در اثــر نااميــدي  بــسياري ازشــمار

  که با خودشان داشتند نيز خوردند، راه ديگري جـز          ستورانيته رسيد و       روميان به  خواربارچون  

 بــراي ايــن زمــين ايــرانولــي گيــاه . يافتنــد برايــشان نمانــده بــود   ســر راهــشان مــيبــرخــوردن هرچــه 

اهــان ايرانــي زهــري  از ايــن ســربازان در اثــر خــوردن گي انبــوهيزهــر مبــدل گرديــد و   بــهمتجــاوزان

 هربـار در برابرشـان      ، و دادنـد   شدت آنها را رنـج مـي        کننده نيز به    سپاهيان تعقيب . مردند شدند و 

ند و چنين نشست ميگرفتند و عقب     ند و کشتگاني از آنها مي     ريخت  ميشدند و برسرشان      ظاهر مي 

 ديگـر دوبـاره در   ولـي يکـي دومنـزل   . کننـد   روميها شکست يافته فرار مـي      کردند که از    وانمود مي 

  .کردند شان مي شدند و ديوانه برابر ديدگانشان سبز مي

وقتــي پــس از مــدتها   انــد کــه   نوشــته.  بــود متجــاوزانآب رودهــاي ايرانــي نيــز دشــمن ايــن     

دردي برآنهــا  آشــاميدند چنــان دل  ند و ســيري آب مــي رســيد مــيرودي  راهپيمــايي و خــستگي بــه 

کـار انتونيـوس   . ندداشـت  مـي فرياد و ناله بر بيابان سر به  کرد و در    تابشان مي  شد که بي    مستولي مي 

 اردويـش را تـاراج کردنـد و    او شـوريدند و  او اتهـام خيانـت زده بـر          بـه  افسرانشجائي رسيد که      به

يکـي از محرمـانش دسـتور     شـدت انـدوه و نوميـدي بـه       يغمـا بردنـد، و او از        هـايش را بـه      طال و نقره  

د تــا ايرانيــان بــر او دســت    نــدازدوردســتها ا  جــدا کــرده بــه   از تــنرا بکــشد و ســرش را  داد کــه وي

انتونيــوس در ايــن حالــت نــزار    . ولــي دوســتانش او را از ايــن تــصميم منــصرف ســاختند     . نيابنــد

 سـواران دليـر ايرانـي کـه يکـدم راحـتش نگذاشـته بودنـد از ايـن رود          ۀرود ارس رسيد و با بدرق     به

يوس سربازانش را آمارگيري کرد و معلـوم شـد کـه           در ارمنستان انتون  . گذشته وارد ارمنستان شد   

 از او در ارمنـستان نيـز چنـدان ديـري نمانـد و           . هزار تن تلفـات داشـته اسـت       ۲۵در راه فرار حدود     

راه نيــز سـربازانش از سـرما و گرسـنگي تلــف     راه افتـاد و در ايـن    ســوريه بـه سـوي  بـه  پتـوکَە  راه کـَت 

ايـن تلفـات   .  ديگـر تلفـات داده بودنـد   تـن شت هـزار   لبنان رسيدند ه    نحوي که وقتي به     شدند، به 

ايـران    لشکرکـشي انتونيـوس بـه    ۀنتيجـ .  بودنـد  گريخته فرارياني بود که در راه ارمنستان از او          جز

لبنـان بازگـشت تـا بـا       کمـي بـه  ۀ بـا عـد  انتونيـوس  کـشته و گـروه بزرگـي اسـير بـود، و              هزار۴۳حدود  

 پـذيرايي   ۔آمـد   پيـشوازش مـي      از اسـکندريه بـه     که۔معشوقش کيليوپاترا     از »افتخارات بزرگش «

 ســال پــيش از او بــراي ۳۵۰ کــه ســلف يونــانيش گزينوفــون حــدود آنچــه مثــل هــائي افــسانه و ،کنــد

  .اش کيليوپاترا دهد فخرفروشي تأليف کرده بود تحويل معشوقه

 رو بــه نــام تيــرداد رو  چهــارم بــا رقابــت يــک ســپهدار پــارتي بــه رهــاددنبــال ايــن رخــدادها ف بــه

 در ميـان . سـلطنت رسـيد    به تيرداد رأي مهستان از سلطنت برکنار شد و        م به    پ ۳۳ در سال    شد، و 
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 شکــست ايــران بــا يــک لشکرکــشي ديگــر بــه فکــر افتــاد کــه  مــشکالت داخلــي ايــران انتونيــوس بــه 

از .  اسـت در اخـتالف  تيـرداد  مـاد بـا   شـاه او اطـالع يافـت کـه     .  را جبران کند   اش   گذشته بار خفت

 و هـداياي گرانبهـائي بـرايش فرسـتاد و     گرفت ماد تماس شاه رومي پونت با     حاکِمسط  رو تو   اين

 اشـک  ۀ بخواهـد از سـلط  چنانچـه او وعـده داد کـه    دختر او را براي پسرش خواستگاري کرد و بـه      

کـار   ارمنـستان بـه  شـاه  همين حيلـه را بـا   دوسال پيشتر  انتونيوس  . او مساعدت نمايد    خارج شود به  

هـدف او از ايـن   .  وصلت با دختري از خاندان شاه ارمنـستان وارد ارمنـستان شـد      ۀبهان به وا .برد

نبـرد از او جـدا شـده       در حين    خاطر آنکه   نيرنگ پليد و ضدانساني آن بود که از شاه ارمنستان به          

 خواسـتگاري از  ۀبـه بهانـ  او .  بـود انتقـام بگيـرد   را تـسريع کـرده  فرار کرده و شکـست او در ايـران     

 انــــهشــــاه ارمنــــستان را غافلگيرســــلطنتي ارمنــــستان وارد خــــاک آن کــــشور شــــد و دختــــر خانــــدان 

. سـوريه برگـشت   دستگير و زنجيري کرد و شهرهاي ارمنستان را تاراج کرده با اموال تاراجي بـه        

 در  اکنـون  او١. خوانـد »جنايـت «را    ۔ آن مـورخ رومـي   ۔حدي پليد بود که تاسـيتوس         اين کار او به   

 د نيــز همــان درآورد کــه برســر شــاه ارمنــستان درآورده بــود؛ ولــي در    مــاشــاهداشــت کــه برســر  نظــر 

  .داشتش ناکام ا هاناتولي مشکالتي برايش پيش آمد که او را در اجراي نقش

ذکـرآن پـرداختم کـه     کننـده اسـت ولـي بـراي ايـن منظـور بـه           خوانـدن ايـن وقـايع خـسته        گرچه

 بودنـد چـه انـسانهاي    تـر  متمـدن انيـان  از ايرکـه  نـد  ا  مـدعي غربيهـا نشان داده شود که رومياني کـه    

ديپلماسي و قول و قرارهاي سياسي بهائي  و بدکرداري بودند و به  و ناراست و تبهکارنادرست

ايـن  . زدنـد  ئـي مـي   هرحيلـه  دادند و براي آنکه ثروتهاي ملل ضعيف را تاراج کننـد دسـت بـه                نمي

  . انتونيوس يکي از نامدارترين سرداران تاريخ روم است

 جغرافيـايي پديـد   ۀ صـحن بـر روي عنـوان يـک کـشور      بـه  اهوراييِ ايـران زي که سرزمين از رو 

 بــزرگ ۀاخالقــي کــه بــوده درحکــم پــدر ايــن خــانواد رفتــار و هــر  بــهشــاه داشــته اســت، شــاهآمــده و 

وبي  و خـ داده در نهايـت بـراي مـردم ايـن سـرزمين خيـر       رفته، و هرکاري که انجام مـي     شمار مي   به

انــد و هــر   لــيکن بيگانگــان هرچــه بــوده   . آورده اســت دنبــال مــي   بــه۔بــات رايعنــي امنيــت و ث ۔را 

 ايــرانانــد، هدفــشان تــاراج ايــن کــشور بــوده و در هرحــالي دشــمنان         کــرده ادعــائي کــه ارائــه مــي   

  . اند بوده

کَە  ميـان     بـه   پس از آنکه توسط مهستان برکنار شد       چهارمفرهاد   و رفـت،  در سيـستان  هـا  سـ 

را مهـــستان برکنـــار کـــرده تيـــرداد . لـــشکر کـــشيدپايتخـــت   بـــههـــا ســـکَە کمـــک  بـــهم  پ۳۰در ســـال 

دور در فرهــاد . دولــت روم پناهنــده شــد ســوريه رفتــه بــه  تيــرداد بــه.ســلطنت را بــه فرهــاد برگردانــد

                                                 
  .۳/ ۲سالنامه، :  تاسيتوس-1
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چنان تـواني شايـسته از خـود نـشان داد کـه روميـان حـتم                   ارتش را سروسامان داد و     دوم سلطنتش 

صالحــشان   فعلــي بــهشــرايطخــاک ايــران بيفتنــد، بلکــه در   زي بــهانــدا فکــر دســت يافتنــد نبايــد بــه 

هايش   برنامهۀ پادشاهي بود که صلح و ثبات را سرلوحاو. دوستي درآيند ازدِر است که با ايران

کـار و سـازندگي ادامـه     سـر ببـرد تـا مـردم بـه      آرامـش بـه   قرار داده بود، و عالقه داشت که کشور در   

رو وي در صــدد برآمــد کــه بــا روميــان روابــط دوســتانه برقــرار  از ايــن. جــان او دعــا کننــد دهنــد و بــه

در ايـن هنگـام قيـصر اوکتـاويوس نيـز مـسائلي در پايتخـت        . دوران خصومتها پايـان دهـد    و به  کند

آن بـود کـه     ايـن امـر  ۀنـشان . سبب آنها خواستار صلح و دوستي بـا ايـران بـود          خودش داشت که به   

او کمــک نظــامي  جــاي آنکــه بــه قيــصر اســتمداد کــرد، قيــصر بــه روم گريخــت و از  وقتــي تيــرداد بــه

بعـــد تيـــرداد بـــا  از آن بـــه. ســـوريه رفتـــه در آن ســـرزمين اقامـــت گزينـــد  او پيـــشنهاد کـــرد بـــه دهـــد بـــه

فرهــاد بــراي . گذرانــدکــرد زنــدگيش را در ســوريه  دولــت روم دريافــت مــي کمکهــاي مــالي کــه از

قيــصر .  فرســتادبــه رمرتي را بــا هــدايائي   ســفاهيــأتآميــز خــودش يــک   نــشان دادن منظــور صــلح 

عالوه يک دوشيزۀ بسيار زيبا که نـامش مـوزَه            فرستاد، به متقابال هداياي گرانبهائي براي فرهاد      

درخواست قيصر بـراي اسـترداد درفـش روم     آن به پس از  فرهاد. بود نيز براي فرهاد ارسال کرد     

زمـان   از ايـن  . رم فرسـتاد    بـا تـشريفاتي بـه     ا  ر   آن  از کراسوس گرفته بود پاسخ مثبت داد و        سورنکه  

  .کشور برقرار گرديددو مرزهاي   و امنيت درروابط ايران و روم براي مدتي بسيار حسنه شد

  اردوان سوم. ۴

تـداوم    فرهـاد بـه  ۀعالقـ .  بـود مـوزه  از فرهـادک  پنج پسر داشت که کهترينشان    چهارم فرهاد

را بـــرآن داشـــت کـــه ايـــن پـــسر را      ي کـــشور ويدوســـتي ايـــران و روم و برقـــراري ثبـــات در مرزهـــا    

گمان او بـودن چنـين فـردي کـه مـادرش        کند؛ زيرا بهمهستان معرفي  خودش به  عهد  ولِيعنوان    به

 ۀ و ملــت ايــران در ســايشــدرومــي اســت در آينــده ســبب نزديکــي بيــشتر ميــان روم و ايــران خواهــد  

 در فرهـادک قـصد آنکـه     تيـاطي بـه   عنـوان يـک اقـدام اح        او بـه  . سـر خواهـد بـرد       آرامـش بـه     صلح بـه  

، چهـار   فرهادک ۀهاي سلطنت آيند    قصد تحکيم پايه    ، و به  نشودآينده با رقابت برادران مواجه      

  . رم فرستاد عنوان مهمانان امپراتور به  را بهپسرش

عنـوان پـانزدهمين     سـدۀ نخـست مـسيحي درگذشـت و فرهـادک بـه          ۀفرهاد چهارم در آسـتان    

بينـي کـرده بـود فرهـادک يـک شخـصيت        ف آنچـه فرهـاد پـيش     بـرخال . سـلطنت نشـست     اشک بـه  

روي کــار آمــدن فرهــادک مــصادف بــود بــا اوجگيــري مــشکل      . ار درنيامــداز کــنيرومنــد و قــاطع  

 نانوشـــتهتوضـــيح آنکـــه مـــدتها بـــود کـــه دو دولـــت ايـــران و روم يـــک توافـــق ضـــمني و    . ارمنـــستان
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 بـا جلـب موافقـت       اشـک  ۀ افـراد خـانواد    ن از ميا   ارمنستان را دربار ايران    شاهآن   بنابر   داشتند که 

 ارمنــستان درگذشــته و پــسرش برجــايش نشــسته    شــاهدر آن اواخــر . کــرد دربــار روم منــصوب مــي  

قيــصر بــا خيــال اينکــه از ايــن موضــوع     . بــود، بــدون اينکــه از دولــت روم نظرخــواهي شــده باشــد    

انــي مــدعي ســلطنت  روم را آمــاده ســازد، يــک اير   الحــاق ارمنــستان بــه ۀبــرداري کــرده زمينــ  بهــره

  بـا کمـک نيروهـاي رومـي     ارمنـستان فرسـتاد، و ايـن مـرد           را با سـپاهي بـه      وسد اَرتَەنام    ارمنستان به 

وضـعيت ناراضـي    مـردم ارمنـستان کـه از ايـن        . سـلطنت نشـست     شاه جديد را برکنار کـرده خـود بـه         

 کنــد ســر   منــصوب ند کــه شاهــشان را طبــق همــان ســنت ديرينــه دربــار ايــران        خواســت  مــي بودنــد و 

  .شورش برداشتند به

العــاده داشــت فرهــادک در    بــراي ايــران اهميــت فــوق  ازنظــر اســتراتژيکي ارمنــستانگرچــه

وســد و ســرکوب  اَرتَە حمايــت از ۀبهانــ  و وقتــي هــم کــه قيــصر بــه ؛طــرف مانــد  ارمنــستان بــيۀمــسئل

 سـردار   ۀننـد گذرا آن کشور لشکر فرستاد، فرهادک اسير دام مذاکرات وقت          شورش ارمنستان به  

 خــود را تقويــت کننــد و شــورش ۀنـشاند   شــاه دســتروميهــارومـي شــد و فرصــت را ازدســت داد تـا   

را  غيرتــي فرهــادک مهــستان را بــرآن داشــت کــه وي   تفــاوتي و بــي ايــن بــي. مــردم را فروخواباننــد

دعـوت   اورونـت  نـام   بـه سـپهداران پـارتي  پـس از آن مهـستان از يکـي از       . برکنار کرده اعدام کند   

 شـرايط زودي معلوم شد که اين مرد نيز بـراي ايـران در آن     ولي به . ايران بنشيند  بر تخت    د که کر

توانستند در آينده مرزهـاي ايـران را         کردند و مي    ي مي دار  ميدانحساس که روميان در ارمنستان      

  اعـدام کـرد آنگـاه    برکنـار و را نيـز مهـستان   اورونـت  .نبـود مورد تهديد قرار دهند چندان شايسته    

ــتار شـــد کـــه  قيـــصر اوگـــست . بفرســـتدايـــران   پـــسر بـــزرگ فرهـــاد را بـــه  ونـــوناز دولـــت روم خواسـ

 کــه ايــن پــسر چــون   پنداشــت مــي زيــرا ؛اوکتــاويوس درخواســت مهــستان را بــا شــادي تلقــي کــرد     

 اسـت و در  منـد  عالقـه روميان   خوي رومي يافته و به   چندين سال در دربار روم زيسته است خلق و        

زودي معلـوم شـد کـه ايـن ونـون نيـز        بـه . او در جهـت منـافع روميـان اسـتفاده کـرد         از   شود  ميآينده  

شـــرايط را در آن  توانـــد منـــافع کـــشور  نيـــست و نمـــيجانـــشين مناســـبي بـــراي شاهنـــشاهان بـــزرگ 

ونـــون دربرابـــر تـــصميم  .؛ لـــذا مهـــستان تـــصميم گرفـــت کـــه او را برکنـــار کنـــدحــساس تـــأمين کنـــد 

 شـاه ۔ اردوان بـه  مهـستان  . روميـان يـاوري خواهـد خواسـت     مهستان ايـستاد، و تهديـد کـرد کـه از          

ونـون را برکنـار کنـد و خـودش شـاه      پايتخـت رفتـه     کـه بـا سـپاهش بـه       پيشنهاد فرسـتاد   ۔آذربايجان

تيــسپون   و ســپس بــا ســپاه بيــشتري بــهبرگــشتآذربايجــان  س ونــون برنيامــد و بــه از پــولــي او. شــود

ونـون هـم از تيـسپون گريختـه     . بنـشيند  بر تخـت  خودبار توانست ونون را برکنار کرده         و اين  رفت

اردوان .  بـر تخــت ارمنــستان نشــست  بــا توافـق بزرگــان ارمنــستان و دربــار روم ارمنــستان رفــت و  بـه 
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بـا   خـالي از مخـاطره نخواهـد بـود رسـما      او ونون در ارمنـستان بـراي        نکرد بود   سوم چون فکر مي   

 مخالفــت دربــار ايــران بــا ايــن ســلطنت را    ســلطنت ونــون بــر ارمنــستان مخالفــت ورزيــد و مراتــب   

 صــلح بــا ايــران بــود ونــون را از ســلطنت   ۀ خواهــان ادامــدربــار روم کــه.  رســانددربــار رماطــالع  بــه

 نفـوذ بيـشتري در ارمنـستان داشـته باشـد         براي آنکـه   اردوان   .فرستادسوريه   ارمنستان برداشته به  

شـد،   امـر بـراي روميـان گـران تمـام مـي           ولي ايـن    . را نامزد سلطنت ارمنستان کرد     اورونت   پسرش

 از  ببــرد و دســت ايــران را در ايــن کــشور بــيش از ميــانتوانــست نفــوذ روم در ارمنــستان را زيــرا مــي

دوطــرف طبــق يــک قــرار     وارد مــذاکره شــد و شاهنــشاه بــا امپراتــوررو  از ايــن.  بــاز بگــذارد پــيش

اردشـير  / ارمنـي  ارتاکـسياس بـه   (ەي يخـشَئ  اَرتَەنـام    کـه شـاه ارمنـستان مـردي بـه          پذيرفتندمحرمانه  

باشد که از ايرانيان پونت و مقـيم ارمنـستان بـود؛ و متقـابال دولـت روم هـم ونـون را در                    ) پارسي  به

 و در ،ارمنــستان نشــست بــر تخــت ەي خــشئي اَرتَە توافــق،دنبــال ايــن  بــه. نيــست کنــد ســوريه ســر بــه

ايـن کـار راضـي      منتقل شود، ولي گويا او بـه      کيليکيە سوريه به  سوريه ترتيبي داده شد که ونون از      

بيـان ديگـر،    بـه . قتـل رسـيد   نبود و چنان ترتيب داده شد که گويا در حيني که قصد فرار داشت به       

  .نيست شد  ايران و روم سربهۀونون طبق يک قرارداد محرمان

ردوان ميـان ا   و   ، چندان مورد پسند مهستان نبـود      ەي  خشئي اَرتَە با سلطنت    اردوانموافقت  

روميــان هــم کــه هميــشه درصــدد بودنــد تــا درمــواقعي کــه ايــران درگيــر           . هــم خــورد  و مهــستان بــه 

مــشکالت داخلـــي بـــود در امــور ايـــران دخالـــت نماينـــد و ازآب گاللــود مـــاهي بگيرنـــد، يکـــي از    

 تا با ادعاي سلطنت ايران بر مـشکالت داخلـي    فرستادندسوريه   پسران فرهاد چهارم را از رم به      

پيش ببرند و   که ميل خودشان است بهگونه نآ و روميان بتوانند امور ارمنستان را   ،فزايدايران بي 

جاي آنکه ناظر وقايع باشد سپاهي ترتيـب داده           اردوان به . نفوذ ايران را از ارمنستان قطع کنند      

ارمنـستان نـشاند، و از دولـت    بـر تخـت   ارمنـستان فرسـتاده    بـه با توافق مهـستان     را   اورونت   پسرش

ايـران    برده اسـت بـه  سوريه به از ايران با خود هنگام فرار  بهم تقاضا کرد که اموالي را که ونون      رو

 از حمايــت پــسر فرهــاد چهــارم کــه    کــهندخواســت مــيروميــان در ابتــدا ن ). م۳۵ســال (مــسترد دارد 

نـشانده را   کردند که در ايران يک شاه دسـت   مي گماناش آورده بودند دست بکشند و         سوريه  به

دولت روم اعالم کرد که  به رسما   تري زد و   اقدام جدي   اردوان دست به  . توانند نشاند سلطنت    به

ه روميان حق ندارند درامور آسـيا دخالـت داشـته باشـند و انـاتولي و سـوريه و         از روزگـاران  فينيقِيـ 

ان  ايــرشاهنــشاه  در دســتانــد و امــور ايــن ســرزمينها بايــد   نفــوذ ايــران قــرار داشــته ۀقــديم در حــوز

اردوان بـــراي اجـــراي تهديـــدش مقــــدمات    .  اســـت ان هخامنـــشي شاهنـــشاه باشـــد کـــه جانـــشين    

 عمومـا   و مـردمش بـود  را فراهم آورد کـه از ديربـاز يـک سـرزمين ايرانـي                پتوکَە  کَت لشکرکشي به 
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جنـگ   ازدِر زمـان در وضـعيتي نبـود کـه بتوانـد بـا ايـران               دولت روم که در ايـن     .  بودند زبان  ايراني

 رفـت، و بـراي اينکـه غـدر      از ميـان   يبي داد کـه مـدعي سـلطنت ايـران کـه در سـوريه بـود                درآيد ترت 

 عــاداتي را کــه در خــالل خواســت مــي اخفــا بمانــد چنــين شــايع شــد کــه چــون وي  ۀروميــان در پــرد

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

ارمنــستان شاهنــشاه۔ بــر تخــت پــسر ۔  اورونــت ديگــر بــراي روميــان ايــن بــود کــه ۀولــي مــسئل

) گرجـستان اکنـون   ( ايبريـه    ايرانـِي  دولـت روم پادشـاه       ،براي رويارويي با اين مشکل    . نشسته بود 

 .سـلطنت ارمنـستان بنـشاند       ارمنستان لشکر بکشد و بـرادرش مهـرداد را بـه            را تحريک کرد که به    

ارمنــستان   روميهــا درۀنــشاند  گرجــي شــاه دســتمهــردادغــافلگير شــده شکــست يافــت و اورونــت 

 نارضـايتي مهـستان از اردوان      معناي ازدست رفتِن ضـمني ارمنـستان بـود           که به  اين شکست . شد

 دربيابانهـــاي شـــرقي داهەايرانـــي  قبايـــلميـــان  اســـتعفا شـــده بـــه دنبـــال آورد، و او مجبـــور بـــه را بـــه

ي مهـــستان و در ميـــان درگيريهـــا. رفـــت )اکنـــون در نيمـــۀ شـــمالي ترکمنـــستان( مازنـــدران دريـــاي

ياني کـه  کمـک سـپاه   نـام تيـرداد حمايـت کردنـد و او بـه       بـه يک سپهدار پارتي  اردوان، روميها از  

  .سلطنت نشست  شد و در تيسپون بهرودان ميانوارد روميان از سوريه برايش فرستادند 

کـــــه خـــــودش را جانـــــشين    کـــــه در عـــــين حـــــالي دهـــــد مـــــيســـــلوک شخـــــصي اردوان نـــــشان  

خوانــد وعقيــده داشــت کــه سراســر آســيا بايــد تحــت      داريــوش مــي  اني چــون کــوروش و شاهنــشاه

مقـام ســلطنت نداشـت و ســربازي    بــود وارسـته کــه تعلـق خـاطري بــه   ي نفـوذ ايـران باشــد، شخـصيت   

او در سلطنتش ثروتي براي خـودش نيندوختـه   . بود که هدفش حفظ حيثيت ايران و ايراني بود     

ــا را در جــائي نهــان نکــرده بــ       ايــن بــود کــه وقتــي    . ود و خزائنــي نداشــت بــود و چيــزي از مــال دني

رعايـا در پـيش گرفـت، لبـاس سـاده          رفـت يـک زنـدگي سـاده مثـل هرکـدام از             داهە قبايـل ميان    به

مـانش در   و ککرد و اغلب اوقاتش را بـا تيـر   اش را از راه شکار تأمين مي       پوشيد و گذران روزمره   

او احتيـاج دارد، تـصميم         بـه  شـرايط  کرد که ايـران در آن       و چون احساس مي   . گذراند  ميبيابانها  

تکلفـي ايـن    وارسـتگي و سـادگي و بـي      . سـلطنت ايـران برگـردد        بـه  داهە قبايـل يـاري     گرفت کـه بـه    

 از او حمايـــت کننـــد و حاضـــر شـــوند کـــه در راه بازگـــشت او      داهە قبايـــلپادشـــاه ســـبب شـــد کـــه    

چنـدان از تيـرداد راضـي    در ايـن ميـان بزرگـان ايـران نيـز کـه        . سلطنت ايـران جانفـشاني نماينـد        به

. ايـران برگـردد   دانستند، از اردوان خواستار شدند کـه بـه        روميها مي  ۀنشاند نبودند و او را دست    

اردوان  سـوريه گريخـت و   تيـرداد بـه  . ايـران برگـشت   يـي خـودش بـه     ەهمراه حاميـان داه    اردوان به 

  .سلطنت نشست تيسپون وارد شد و به هيچ مقاومتي به سوم بي

                                                 
  .۳۲/ ۶:  همان-1
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جنگ داخلي در ايران در بگيرد و ايران که تيرداد اميدوار بودند    با حمايت از   روميان که 

ــه      ــان بـ ــر اميدشـ ــردد، تيـ ــان گـ ــرآن آسـ ــتيابي بـ ــود و دسـ ــورد  تقـــسيم شـ ــون از اردوان ،ســـنگ خـ  و چـ

 شاهنــشاه  بــه۔ ســوريهحــاکم۔تيبريــوس . دوســتي درآينــد ازدِر يدند بــرآن شــدند کــه بــا او ترســ مــي

چيزي جز اين    اردوان نيز خواستار دوستي ايران و روم بود و        . ت داد پيشنهاد تجديد پيمان مود   

 بر روياردوان سوم در ديداري که . برقرار باشد کشور در درونامنيت    که ثبات و   خواست  مين

، روميـان  داشـت  تيبريـوس  بـا  يـک کـشتي   ۀ و برعرشـ مـيش   درکنار شهر مرزيِ کرخَە    آبهاي فرات 

 نيز قول داد که از ادعاي  شاهنشاه. توطئه نزنند   ان دست به  پس برضد اير    تعهد سپردند که از آن    

جــاي . طرفــي ارمنــستان را قبــول داشــته باشــد    مالکيــت ايــران بــر ارمنــستان منــصرف گــردد و بــي    

  بر رودميش کَرخَەشهر مرزي کرد  مالقات و مذاکره نيز چنان ترتيب داده شده بود که تأکيد مي

 از دو دولــت کــدام هــيچدو کــشور ايــران و روم اســت و   مرزميــان )اکنــون در شــمال ســوريه  (فــرات

  .سوي فرات ندارد و اين مرز را هر دوطرف محترم خواهند شمرد آن چشم طمع به

  بالش اولبردان، گودرز، و . ۵

 پــس از او پــسرش و ،م درگذشــت۴۲  در حــوالي ســالبــودجــدهم ياشــک هاردوان ســوم کــه 

 يکي از  بعد مهستان او را برکنار کرد وماهند چ. سلطنت نشانده شد   به توسط مهستان به    گودرز

  رفـت و از    داهە قبايـل ميـان     گودرز بـه  . نشست بر تخت     وارد تيسپون شده   بردان نام  برادرانش به 

.  تا سلطنت را از دست بردان بيـرون بکـشد          پايتخت لشکر کشيد    بهحمايت آنان برخوردار شده     

 بـراي  امـارتي خيـال خودشـان     تـا بـه    شـوريدند  تحريـک روميهـا     در اين ميان يونانيهـاي سـلوکيه بـه        

بزرگــان ايــران بــراي آنکــه از جنــگ . آفرينــي کننــد خودشــان تــشکيل دهنــد و بــراي ايــران مــشکل

 پادرميــاني کــرده گــودرز را بــرآن داشــتند کــه بــا بــرادرش آشــتي کنــد و          جلــوگيري کننــد داخلــي 

  .رسميت بشناسد سلطنت او را به

. ود کـه وارسـته بودنـد و خـوي خودپرسـتي نداشـتند        خوبيهاي فرزندان اشک آن ب     يکي از 

نــد از ديد مــي را در خطــر کــشورکــه منــافع گــاه آمدنــد، هر ســلطنت برمــي دســتيابي بــهاگــر درصــدد 

ايـن چيـزي بـود    . کردنـد  مـي شـد حمايـت     مـي شاهنـشاه کـه   سياز کـ کشيدند و     ادعايشان دست مي  

 پـنج  سلطنت اشکان را نزديک بهعاملي که . که بارها در تاريخ سلطنت اشکان تکرار شده بود      

  . بودآنها استمرار داد همين وارستگي سده

ــاء  . بــه ســلطنت برگــشت   و گــودرز تــرور شــد  در حــين شــکار  م۴۶ درســال بــردان در ايــن اثن

 او. شـد  برگـشت و خواسـتار تـاج و تخـت ايـران            رودان  ميـان   به رم  از ۔ فرهاد چهارم  ۀنو۔مهرداد  
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 شکست يافته اسير    ولي نبرد کرد،  با گودرز    رودان  ميان در   حامياني در ميان سپهداران يافت، و     

  . براي آنکه ديگر نتواند مدعي سلطنت شود گوشهايش را بريدبخشود، ولي گودرز او را . شد

ــودرز ــالگـ ــون   پـــس از.  درگذشـــت۵۱  در سـ ــدا وِنـ ــاه۔وي ابتـ ــادشـ ــه۔ مـ ــيد،    بـ ــلطنت رسـ سـ

 شاهنـشاه  اسـت کـه آخـرين     اول بـالش و ايـن همـان      . سال بعد پسرش بالش جايش را گرفت        يک

  .رود ميشمار  بزرگ خاندان اشک به

 ۀنشاند ا زدست شاه دسترا   آنارمنستان لشکر کشيد تا  نخستين اقدام بالش آن بود که به

تالفـي کـاري بـود کـه روميـان در ارمنـستان کـرده يعنـي يـک                     اين اقدام او به   . روميها بيرون بکشد  

 و ايـن اقـدام آنهـا بـرخالف سـنت      ؛رمنيهـا تحميـل کـرده بودنـد    ايراني از اهالي گرجـستان را بـر ا       

طــور  دولــت ايــران و روم بــه   دو و آن اينکــه هــر  ارمنــستان وجــود داشــت  ۀئــي بــود کــه دربــار   ديرينــه

ولــي روميهــا  .  توافــق کــرده بودنــد کــه شــاه ارمنــستان از خانــدان اشــک باشــد        نانوشــتهضــمني و

. سلطنت نـشانده بودنـد   ل ايران در ارمنستان بهاکنون کسي از خارج اين خاندان را برخالف مي 

دنبــال آن مهــرداد   همزمــان بــا روي کــار آمــدن بــالش، در ارمنــستان شورشــهائي بــروز کــرد کــه بــه     

امـا  .  تـرور شـد و روميهـا راداميـست را شـاه ارمنـستان کردنـد                راداميستدست برادرش     گرجي به 

  از ميـان  خواسـتند بـراي  شاهنـشاه  و ازند و برضـدش شـوريدند   خواسـت  مياين شاه را نيز ارمنيها ن  

 بـــا ســـپاهي وارد ارمنـــستان شـــد، راداميـــست و هـــوادارانش   شاهنـــشاه. اقـــدام کنـــدوي برداشـــتن 

  شـرقي  در نواحي چون  . سلطنت ارمنستان نشست  شاهنشاه۔ بر تخت    برادر  ۔گريختند و تيرداد    

 پـس از   کردنـد، بـالش      تاخـت و تـاز مـي       ە و داه  سکايي قبايل ايران نيز مدتي بود که       و شمالشرق 

  .سرکوب کرد را ەسکايي و داه قبايلامر ارمنستان  پرداختن به

ارمنــستان .  ناخــشنود باشــند بــودطبيعــي بــود کــه روميهــا از آنچــه در ارمنــستان پــيش آمــده      

ايــن .  حيــاتي داشــت ۀ بــود کــه هــم بــراي ايــران و هــم بــراي روم جنبــ     اســتراتژيکداراي اهميــت 

 بــود، و اگــر روميــان بــرآن    آذربايجــانئــل ميــان امپراتــوري روم و   کــشور بــراي ايــران ســرزمين حا   

مخـاطره اندازنـد و تماميـت ايـران را       و آذربايجـان را بـه  رودان ميـان توانستند    يافتند مي   تسلط مي 

تحرکات  توانستند بر اهميت ارمنستان براي روم نيز آن بود که اگر نمي. مورد تهديد قرار دهند

خـــاک آن کـــشور ســـرزمينهاي  توانـــست از  داشـــته باشـــند، ايــران مـــي ايــران در ارمنـــستان نظـــارت 

عنـوان سـرپلي     را مورد تهديد قرار دهد و از آنها بـه      پتوکَە   و کَت   پونت ۀشد  و اشغال  نشين  ايراني

 از ايـران و  کـدام   هـيچ همين اهميت سـبب شـده بـود کـه           .  استفاده کند  اناتولي در   روي  پيشبراي  

وجـود    گـردد، بلکـه وضـعي را بـه    صاحب اختيار کامـل  ارمنستان  طرف ديگر در    که  روم نگذارند   

مستقل مانده بـود      آورده بودند که هردو در ارمنستان نظارت داشتند و ارمنستان يک کشور نيمه            
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 و با توافق دربار روم انجـام  شاهنشاهفرمان  ، و انتصاب او بهبود از خاندان اشک  شکه پادشاه 

 ســده ســلطنت ارمنــستان برســد، بــراي بــيش از دو رجــي بــهتــا پــيش از آنکــه مهــرداد گ. گرفــت مــي

 بود کـه ضـرورت داشـت    نانوشتهاين يک توافق   .  اشک بودند  ۀخانواد  شاهان ارمنستان از   ۀهم

  .تحقق يافتاول  اين امردر زمان بالش .ۀ کتبي درآيدصورت يک عهدنام به

 د و از درگيــر گذشــته در ايــران درس عبــرت آموختــه بودنــ   پيــاپِيشکــستهاي  روميهــا کــه از 

 ديپلماتيــک و بــا اعــزام راههــاي بــهبعــد کوشــيدند کــه  م بــه۵۱ســال شــدن بــا ايــران بــيم داشــتند، از 

دربــار بــالش او را متقاعــد ســازند کــه روميــان هــم در ارمنــستان حقــي   هــاي متعــدد ســفارتي بــههيأت

آنجـا کـه   از .  ارمنـستان را خـاک خـودش تلقـي کنـد      کـه دارند که بايد مراعات شود و ايران نبايد      

 ايـــران بودنـــد و از  نـــژاد ايرانيـــان۔ خواهـــان   خـــون و هـــم  عنـــوان آريـــان هـــم   ۔بـــه مـــردم ارمنـــستان  

توانــــست بــــراي تحقــــق    روم نمــــيدربــــاردخالتهــــاي روميــــان در کــــشورشان رضــــايت نداشــــتند،  

 ارمنـستان ازجهـات بـسيار زيـادي بـا           مـردم . کنـد  اقـدام نظـامي      کـشور دخالتش در آن      بخشيدن به 

از .  ميترايي بود، و ميترايـي ديـن پارتيـان نيـز بـود             دين مردم ارمنستان  . ني داشتند مساايرانيان ه 

ارمنستان .  نژادي مردم ارمنستان با ايرانيان همريشه بودند ولي با روميان سنخيتي نداشتندنظر

 يعنـي فـالت   ؛رفـت  شـمار مـي    طبيعي فالت ايـران بـه  ۀ واقع شده بود که دنبال از جهان  ئي  نقطه در

پيونـد سياسـي مـستمر بـا         سـده    ارمنـستان بـيش از شـش      . گرفت  ر درون ارمنستان پايان مي    ايران د 

 ي مـاد واقـع شـده بـود، و      شاهنشاهم در داخل مرزهاي       اين کشور در سدۀ هفتم پ     . ايران داشت 

ي پارتيـان تـشکيل شـد    شاهنـشاه  بـود، و وقتـي    از ايـران آن هم در زمـان هخامنـشي بخـشي   پس از  

 سـال بـود   ۲۰۰ بـيش از   اولهنگـام بـروز مـسائل زمـان بـالش      مه يافت، و بـه اين پيوند همچنان ادا   

آن کـشور   کردنـد و بـه    خودشـان تعيـين مـي   ۀان ايران پادشاهان ارمنستان را ازخانواد     شاهنشاهکه  

ايـن امـر عـادت کـرده بودنـد و از امنيـت و آرامـشي کـه شـاهان                  ادند، و مردم ارمنـستان بـه      فرست  مي

روميهـا از نظـر سـنتي و تـاريخي هـيچ          . هم آورده بودنـد رضـايت داشـتند       شـان برايـشان فـرا      ايراني

آنهـا يـک قـوم متجـاوز بودنـد کـه از اروپـا آمـده بودنـد، بـسياري از                     . حقي در ارمنـستان نداشـتند     

در امور که ند خواست مي بودند و فضوالنه کردهبندگان خودشان تبديل  پذير آسيا را به اقوام ستم

  .باشند و اگر بتوانند آن کشور را اشغال کنندارمنستان مداخله داشته 

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

 ارمنـستان را کـه همپيمانـان      ۀرفتاريهاي بالش، شهرياران همساي    از گ  روميان با استفاده  . داشت

اثـر ايـن تحريـک، شـهرياران         بـر . يا دست نشاندگانشان بودند برضد ارمنستان تحريـک کردنـد         

ــه   ــاژن بـ ــا و کمـ ــا ايـــن اقـــدامات، قيـــصر   . لـــشکر کـــشيدند ارمنـــستان  کلخيـــد و ايبريـ ــراه بـ  نـــرونهمـ
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نام  يکي از رشيدترين سرداران رومي به  حامي ارمنستان را به۔اصطالح به۔فرماندهي نيروهاي 

آن   حفظ امنيت ارمنستان بهۀبهان اين سردار به. گسيل کرد پتوکَە کَت کوربولوس سپرده او را به 

 توانـــست از تيـــرداد کـــه نمـــي . کـــشور لشکرکـــشيده شـــهرهاي ارمنـــستان را تخريـــب و تـــاراج کـــرد  

، در برابــر يــورش مــشترک شــودحمايــت بــرادرش کــه خــود در شــرق ايــران درگيــر بــود برخــوردار  

 دســـت ســـپاه روم و آذربايجـــان گريخـــت، ارمنـــستان بـــه  ســـپاه روم و متحـــدانش شکـــست يافتـــه بـــه 

 س را کوربولـو  که نـامش خالـصًا ايرانـي بـود        ۔خشَيتَە  اَرتَە۔متحدانش افتاد، پايتخت ارمنستان     

شــــهرياران کمــــاژن و   را چنــــدپاره کــــرده بخــــشهائي از آن را بــــهارمنــــستان و کــــردکلــــي ويــــران  بـــه 

ــت ــ ســـلطنت، و و ايبريـــا واگـــذار کـــردپتـــوکَە کـَ يـــک نفـــر از خانـــدان   ارمنـــستان بـــه خـــاکۀ بـــر بقيـ

 شـده   شروزي بزرگ که در ارمنستان نـصيب      افتخار اين پي     به دربار روم .  سپرد پتوکَە  کَت سلطنتي

  .امپراتور ملقب گرديد شد به  و نرون که صاحب اين پيروزي شناخته ميگرفتبود در رم جشن 

 کـه مـردم    متـيقن بـود    زيـرا    ؛ اطمينان نداشـت   پيروزيش در ارمنستان   دولت روم از تداوم      اما

. نـد و نگهـداري چنـين کـشوري بـراي روم دشـوار خواهـد بـود           ا  ن پيوند بـا ايـران     ارمنستان خواها 

مقام امپراتوري استفاده کرده بود،   اصلي دستيابيش بهۀعنوان پل نرون که از اشغال ارمنستان به

 مست پيروزيهـايش بـود و   سولي کوربولو. کوربولو رهنمود داد که با ايران وارد مذاکره شود  به

جـاي   نام پـايتوس را بـه   سوريه فرستاد و سرداري به     نرون او را به   . ذاکره تن دهد  م  نخواست که به  

تيسپون فرستاد تا در امر ارمنستان بـا دولـت     سفارتي را به   هيأتارمنستان اعزام کرد و يک        او به 

وجـود آورده بــود   کـه بـه   ياز وضــعولـي از آنجــا کـه دولـت روم در نظـر داشـت      . کنـد ايـران مـذاکره   

 ايـــران را دربـــار روميـــان ۀنـــشاند  بـــود کـــه شـــاه دســـتخواســـتاربـــرداري کنـــد،   بهـــرهســـود خـــود بـــه

 از امـور شـرق   ۶۱حـوالي سـال    نتيجـه نرسـيد و بـالش اول کـه در         مذاکرات بـه  . بشناسدرسميت    به

پــايتوس و ســپاه رومــي در برابــر او شکــست . ارمنــستان لــشکر کــشيد کــشور فراغــت يافتــه بــود، بــه

 پيشنهادسرانجام پايتوس .  او را محاصره کردشاهنشاهوضع گرفت و پايتوس در دژي م. يافتند

روميان   به،ايرانيان تسليم کند خواربار دژ را به   ذخاير و اسلحه و    ۀ که هم   پذيرفت  و داد،مذاکره  

انـد   فرمان بدهد که ارمنستان را تخليه کنند، و پلي را کـه روميـان بـر فـرات شـمالي تخريـب کـرده        

 بـا   روميهـا ارمنـستان را تخليـه کردنـد، پـايتوس و سـربازانش      ،ايـن توافـق     پـس از   .بازسازي کنند 

  . و سپاه ايران وارد ارمنستان شد،سوريه رفتند  بهسرشکستگي

 ارمنـــستان بـــدون توافـــق روميهـــا خـــالي ازاشـــکال  ۀدانـــست کـــه ادار  نيـــز مـــيشاهنـــشاهولـــي 

ارمنـستان   يجـاد نکننـد، و    ارمنـستان پايگـاه ا      که روميـان در    خواست  ميايران فقط   . نخواهد بود 

 منـصوب  شاهنشاه توسط شاهاني باشد که  در دست اش  طرف داشته اداره    حالت يک کشور بي   
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دنبال اين قضايا مذاکرات برسر ارمنستان در پايتختهاي ايران و روم ادامه يافت و  به. شدند مي

. سـت قيـصر بگيـرد   سلطنت ارمنستان برگردد ولـي تـاج خـود را ازد    قرار بر اين رفت که تيرداد به    

کــه چنــين مــذاکراتي جريــان داشــت، روميــان کــه هميــشه سياســت خودشــان را بــر         در عــين حــالي 

ــددانــد نهاد مــياســاس غــداري بنــا   جارمنــستان لــشکر    از همــان راهــي کــه پيــشتر کوربولــوس بــه   م

بنـد   تـا ايرانيـان را غـافلگير کـرده بـرآن کـشور دسـت يا              لـشکر فرسـتادند   آن سـرزمين      کشيده بود به  

 در همانجــا کــه پــايتوس شکــست يافتــه بــود بــا   کــه فرمانــده ايــن ســپاه بــود کوربولــوس). ۶۳ســال (

در ايـن  . سپاهيان ايران روبرو شد و شکست يافت و مجبور گرديد که با ايران وارد مذاکره شـود          

و . رم بـــرود مـــذاکرات قـــرار شـــد کـــه تيـــرداد بـــراي اينکـــه تـــاجش را ازدســـت قيـــصر بگيـــرد بـــه           

ــه   کوربولـــوس ت ــه هزينـ ــپرد کـ ــد سـ ــرداد و     عهـ ــراي رفـــت و برگـــشت تيـ ــه بـ ــائي کـ ــأت هـ ــلطنتي هيـ  سـ

بـا توافـق روميـان     عمـالً  ترتيـب سـلطنت ارمنـستان      اين  به. همراهش الزم باشد دولت روم بپردازد     

م بـا يـک کـاروان     ۶۶تيرداد واگذار شد و اين پادشاه در حدود دوسال و نيم بعد يعني در بهار      به

شــــهرهاي ســــر راه را  همــــۀ دســــتور دولــــت روم بــــه. ي رم حرکــــت کــــردســــو بــــزرگ و باشــــکوه بــــه

عمل آوردند و در رم نيـز بـراي    عنوان پادشاه ارمنستان تجليل به      بندي کردند و از تيرداد به      آذين

طي يک مراسم مجلـل بـا شـرکت قيـصر نـرون و      . پذيرايي از او جشن باشکوهي ترتيب داده شد 

ــلط    ــاج سـ ــرداد تـ ــناي رم تيـ ــامي اعـــضاي سـ ــخنرانيش    تمـ ــرون گرفـــت و ضـــمن سـ نتي را ازدســـت نـ

پرســت اســت و خــودش را يکــي از   ميتر اشــک و ۀ ايــران و نــواد شاهنــشاهتــصريح کــرد کــه بــرادر   

  . کند آورد و سلطنتش را ازدست او دريافت مي شمار مي ان قيصر بهبر فرمان

ايـران  يکـي ايرانـي بـودن و از خانـدان سـلطنتي      :  مهـم در ايـن سـخنراني بيـان شـد          ۀسه نکتـ  

؛ دوم پيـــرو ديـــن ســـنتي مـــردم ارمنـــستان بـــودن او؛ و ســـوم آمـــادگي او بـــراي  شـــاه ارمنـــستانبـــودن 

ساخت، هم رضـايت   اين سه نکته، هم ايرانيان را خشنود مي . جانبه با دولت روم     همکاري همه 

پـس از ايـن مراسـم،    . کـرد  آورد، و هم منافع دولت روم را تأمين مـي  دست مي خاطر ارمنيها را به  

  .ارمنستان برگشت  ماه به۹ پس از عنوان مهمان رسمي در رم ماند و يرداد بهت

بعـد همچنـان کـه سـنت سـابق بـود شـاه          ارمنستان فيصله شـد و از آن بـه    ۀ مسئل ترتيباتْ  با اين 

 دولـت شـد، و    مـي گماشـته ارمنستان يکنفر از خاندان سلطنتي ايـران بـود کـه توسـط دربـار ايـران                 

 کـدام  هـيچ در دست ايران بود ولي  عمالً   ارمنستان ۀادار. کرد  ميويب   را تص  گماشتگيروم اين   

بعـد   روابـط ايـران و روم از ايـن بـه    . از دو دولت ايران و روم در ارمنستان پايگـاه نظـامي نداشـتند         

ايـن قـضايا گرفتـار     پـس از  علـت ايـن امـر نيـز آن بـود کـه روميـان              . بـسيار حـسنه بـود      سده   براي نيم 

. شـان را ازسـر گيرنـد    نداشتند که سياستهاي تجـاوزطلبي را   آن فرصتمشکالت داخلي شدند و   
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طلـــب بودنـــد و خـــوي تجـــاوزگري نداشـــتند کـــه دســـت  ان ايـــران هـــم مثـــل هميـــشه صـــلحشاهنـــشاه

سـالي پـس از مراجعـت     يـک . اقداماتي بزنند که باعث برهم خوردن روابط ايران و روم گردد         به

 ٰىياتهـــام خيانـــت عظمـــ ن از پايتخـــت گريخـــت و بـــهارمنـــستان، در رم کودتـــا شـــد و نـــرو تيـــرداد بـــه

جاي او نشست نيز کشته شد و يـک قيـصر ديگـر درپـي او       قيصر گاليا که به   . اعدام شد   محکوم به 

سپاسيون کـه فرمانـده نيروهـاي روم در فلـسطين و از     نام ِو خودکشي گرديد؛ سرداري به     مجبور به 

طـرزي وحـشيانه     يهـودان را در آن اواخـر بـه     ۀجنايتکاران نامدار رومي بود کـه قيـام آزاديخواهانـ         

 بـــود، مـــدعي مقـــام امپراتـــوري شـــد و از   کـــردهبـــا خـــاک يکـــسان شـــهر اورشـــليم را در هـــم کوفتـــه

 قـول  شاهنـشاه از آنجا که . قدرت رسيد  به۷۰ درخواست حمايت کرد و در حوالي سال   شاهنشاه

هـداياي    وشـد بـسيار خـوب    شاهنـشاه ايـن مـدعي امپراتـوري داده بـود، روابـط او بـا                 مساعدت به 

 از ايـران شکـست   پـيش ازآن پـايتوس کـه     . گرانبهائي ميان پايتختهاي ايران و روم رد و بـدل شـد           

 تحريـک   شاهنـشاه فکـر افتـاد کـه قيـصر را برضـد               سـوريه شـد و بـه       فرمانـدار  ۷۲ يافته بود، در سـال    

 شـاه رم گـزارش داد کـه     او بـه . هم بخورد و جنگ ازسـر گرفتـه شـود       کند شايد ميان ايران و روم به      

 سـرزمين ايران ملحق شود، و اگر رم دير بجنبـد ايـن           از روم جدا شده به      که کماژن در صدد است   

 اين گـزارش دروغـين بـود، پـايتوس از سـوي قيـصر مـأمور شـد کـه                   هرچند. از دست خواهد رفت   

ــاژن خـــود بـــه شـــاهچونکـــه . کمـــاژن لشکرکـــشي کنـــد  بـــه ــپاه روم    کمـ ــا سـ  را تنهـــايي تـــوان مقابلـــه بـ

 .غــارت زد نداشــت، پــايتوس بــدون اينکــه بــا مقــاومتي مواجــه گــردد کمــاژن را گرفتــه دســت بــه        

 مــورد شاهنــشاهايــران پناهنــده شــدند و از ســوي   اعــضاي خانــدان شــهرياري کمــاژن بــه   برخــي از

  .نوازش قرار گرفتند

 دوســـتيش نـــه خواهـــان جنـــگ بلکـــه  ايـــرانۀســـائق  بـــهکـــه شاهنـــشاهبـــا وجـــود ايـــن پيـــشامدها 

قيصر فهماند کـه ايـران    روم بود، وسائلي انگيخته بهدولت  ايران با ۀ روابط حسن ۀستار ادام خوا

کمــاژن حملــه کــرده دربــار  وقتــي هــم ســپاه روم بــه  و،کمــاژن را نداشــته  قــصد حملــه بــهوجــه هــيچ بــه

 ايـران و روم     ۀطرفـي خـويش را حفـظ کـرده اسـت تـا موجـب بـرهم خـوردن روابـط حـسن                        ايران بي 

 ۀشايـست  پـايتوس نقـش بـرآب شـد، و در اثـر تـدبير       ۀهيمنجـا خاتمـه يافـت و نقـش      بـه  قـضيه . نگردد

ماوراي مرزهاي ايران نـدارد، روابـط    دربار روم حالي کرد که ايران چشم طمع به       که به  شاهنشاه

  .ايران و روم همچنان حسنه ماند

  پاکور دوم و خسرو. ۶

 ســال بــا ۳۰ســلطنت نشــست و  ه پــس از او پــاکور دوم بــ.م درگذشــت ۷۸ در ســالاول بــالش 
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آرامش سـلطنت کـرد و پـس از درگذشـتش سـلطنت بـه خـسرو رسـيد کـه دوران سـلطنتش تـا سـال                    

 دوم ســدۀ دوم همچنــان برحــال ۀ روابــط نيــک ايــران و روم در ايــن دوران تــا اوائــل دهــ . بــود۱۳۰

م ۱۰۰الدر ارمنستان ثبات نسبي برقـرار بـود، و پـس از درگذشـت تيـرداد در سـ        . خود باقي ماند  

سـلطنت    بـه ) بـوده اَرتَە و احتمـاالً خـشَئي  (شـته انـد   ها نامش را اکسدار نو  که رومي پسر پاکور دوم  

 مرزهاي رسمي کشور در غرب چشم طمع نداشـتند          پشت  بهشاهان ايران   . شد گماشتهارمنستان  

  .خاک ايران تجاوز نمايند بهداده خودشان جرأت  و روميان نيز در وضعيتي نبودند که به

قــدرت رســيد از قيــصران تجاوزطلــب روم بــود، ولــي در       م در رم بــه ۹۸در ســال کــه  تــراژان 

ــالهاي نخــــست   ــلطنتشســ ــار مــــشکل يورشــــهاي  ســ ــاي  جماعــــات بزرگــــي  گرفتــ ــارج مرزهــ  از خــ

او پـس از فراغـت از ايـن مـشکالت         . ايـران بينديـشد     امپراتوري در اروپـا بـود و فرصـت نيافـت بـه            

سـلطنت    رم بـه   دربـار  بدون مـشورت     اکسداراين دستاويز که      بهاو  . هواي اشغال ارمنستان را کرد    

مايـل  خـسرو کـه     . )۱۱۲سـال    (ايـران اعـالن جنـگ داد        ضـايتي کـرد و بـه      ر ابراز نا  ارمنستان نشسته 

، کوشـيد کـه بـا    ئـي جـز نـاامني نداشـت      حاصـل شـود کـه نتيجـه         نبود که بـا روميـان وارد جنگـي بـي          

تـراژان اعـالم کـرد      خـسرو بـه  اعزامـي  هيـأت . دمذاکرات ديپلماتيـک رضـايت قيـصر را جلـب کنـ           

ــا  بـــردارد و بـــه ســـلطنتازکـــه دولـــت ايـــران حاضـــر اســـت اکـــسدار را    بـــرادر ۔مـــازير   ە پـــارتَيشجـ

ولــي . جــاي اولــي نــشاند هــم دومــي را بــه عمــالً ، وبنــشاندســلطنت   را بــا توافــق قيــصر بــه۔اکــسدار

سـر    بـه رودان    و ميـان  اشغال ارمنـستان     در رؤياي    براي قيصر موضوع ارمنستان يک بهانه بود و او        

کـار    اسـکندري بـه  ۀهمـان فريبکاريهـاي ديرينـ   انتاکيه رفـت و      به ۱۱۴ در سال  در سال    لذا. برد  مي

 اسـتقالل داد و آنــان را  ۀآنهـا وعـد    ارتباطـاتي برقـرار کـرده بــه   رودان ميــان سـران  بـرده بـا برخـي از   

 پتـــوکَە راهـــي ارمنـــستان شـــد،    ت از کـــاو پـــس از ايـــن مقـــدمات  . برضـــد تيـــسپون تحريـــک کـــرد   

 کــه خواســتمــازير   ەتــصرف درآورد؛ و از پــارتَ  فــرات شــمالي را بــهۀآباديهــاي ارمنــستان در ناحيــ

حــضور تــراژان   ي بــههيــأت در يــک شاهنــشاهمــازير پــس از مــشورت بــا     ەپــارتَ. مالقــاتش بــشتابد  بــه

ســلطنت  فــق امپراتــور بــه  رســيد و خواســتار شــد کــه بــا او مثــل ســلفش تيــرداد رفتــار شــود و بــا توا         

حــضور طلبيــده بــود، ولــي معلــوم شــد کــه    را بــه  خــود تــراژان ويگرچــه. ارمنــستان منــصوب گــردد 

 دســتور داد کــه مــازير پــارتَە تــراژان بــه.  پليــدي را درســر داشــته اســتۀتــراژان از ايــن عملــش نقــش

ت کـه بـدون آنکـه       ئـي جـز آن نداشـ         چاره مازير پارتَە. ايران برود   خاک ارمنستان را ترک کرده به     

ولي وقتي از اردوگاه دور شد . ئي از مالقاتش با تراژان بگيرد اردوي تراژان را ترک کند نتيجه

ــته  ــراژان دسـ ــه  تـ ــتاد و او را در راه   ئـــي مـــسلح را بـ ــال او فرسـ ــرور کردنـــد دنبـ ــايع بعـــد. تـ ــه شـــد شـ  کـ

و ضــد انــساني ايــن رفتــار پــست و پليــد  . دســت بــرادرش اکــسدار کــشته شــده اســت   بــهمــازير پــارتَە
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ابطه با ايـران اسـت و    در ر غربيها در طول تاريخ قديمۀتراژان يکي از صدها نمونه رفتار غداران     

پـــــيش  هميـــــشه روميهـــــا سياســـــت خودشـــــان را بـــــا غـــــدر و نـــــامردي و رفتارهـــــاي غيرانـــــساني بـــــه   

اردويــش  همــازير را بــ پــارتَەرو پــست و پليــد ناميــدم کــه خـود او   رفتــار تـراژان را از آن . انــد بــرده مـي 

بـا  مـازير   پـارتَە . کنـد  و نـابود  انـدازد دام   او را بـه  کـه خواسـت  مـي دعوت کرده بود، و با ايـن حيلـه       

حــــدي  ايــــن اقــــدام تــــراژان بــــه. را تــــرور کــــرد حــــضور او رســــيده بــــود ولــــي او وي نيتــــي بــــه خــــوش

انگيـــز بـــود کـــه حتـــي برخـــي از نويـــسندگان رومـــي هـــم         ناجوانمردانـــه و غيـــر انـــساني و چنـــدش   

ســتايش ايــن شــاه ايرانــي ارمنــستان و نکــوهش قيــصر خــودداري ورزنــد؛ و فرونتــو         نــستند ازنتوا

قــولي و شــرافتمندي ايرانيــان قربــاني هــوس       نوشــت کــه در ايــن مــورد خــوش    ۔ رومــيۀنويــسند۔

  ١.روميها گرديد و نام روميان را لکه دار کرد

 لشکرکـشي نست با   دانست که نخواهد توا     شد که تراژان مي     از آنجا ناشي مي   غداري  اين  

مازير حمايـت    پارتَە زيرا مردم ارمنستان خواهان شاه ايراني بودند و از           ؛بر ارمنستان دست يابد   

 مـردم ارمنـستان در      رسـيد   مـي قتـل      ولي وقتي شاه ايراني با چنين رفتار غيرانساني بـه          .نمودند  مي

 تــوان مقاومــت در پــسند، گرفتنــد و در غيــاب يــک رهبــر همــه  برابــر يــک امــر انجــام شــده قــرار مــي 

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

اعــالن شــد کــه   رســما اشــغال تــراژان درآمــد و  مــازير، ارمنــستان بــه  پــارتَەشته شــدن از کــپــس 

 در .رودان لــشکر کــشيد  ميــان از ارمنــستان بــه  تــراژان ســپس .ارمنــستان يــک ايالــت رومــي اســت   

تــراژان   وبــا تــراژان وارد قراردادهــاي سياســي شــدند   بــوميز حکــام  اچنــدتن رودان ميــانشــمال 

 نــشيِن آرامــيشــهرهاي . آنــان بپــردازد  رســميت شــناخت تــا درســر فرصــت بــه    اســتقالل آنهــا را بــه 

، ازجملـه اميرنـشينهائي بودنـد کـه از اطاعـت            )اِدِسا (اورفهن،  ، آديابِ )سنجار(نصيبين، سنگارا   

 غافــل از آنکــه روميــان   ؛ اعــالن اســتقالل کردنــد  تــراژاني پــشتگرم  بيــرون آمــده بــه  دولــت ايــران 

انـد و    بلعيـدن اسـتقالل و هويـت و شخـصيت تـاريخي آنـان نشـسته       مـيِن  در کند کها  همچون گرگ 

 يخواهند آنها را از حمايـت دربـار ايـران محـروم سـازند و تـضعيف کننـد و در فرصـت مناسـب                   مي

 و پونت کـرده آن دوسـرزمين را بـا خيانـت          پتوکَە  کَت پيشترها همين کار را با       .شان را ببلعند    همه

  .ي روم کرده بودندامپراتور ۀو غدر و توطئه ضميم

خواهــان ايرانــي   شاهنــشاهي ايــران در ايــن زمــان گرفتــار مــشکالت داخلــي بــود کــه قــدرت     

سراســر کــشور در آشــوب بــود، چنــدين مــدعي ســلطنت از گوشــه و کنــار ســر    . ايجــاد کــرده بودنــد

انجـام   رودان بـراي نجـات ميـان    نتوانـست اقـدامي    و خسرو که با آنها درگير بود      برآورده بودند،   

                                                 
  .نقل از فرونتو  به۲۴۷۷:  پيرنيا-1
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ــانفريبخوردگـــان ولـــي . دهـــد ــالرودان ميـ ــتباه بزرگـــي مرتکـــب    ۱۱۶  در سـ ــه اشـ ــه چـ  فهميدنـــد کـ

 نـشيِن   و شهر عـرب گَملگاؤ  واربيلشهرهاي سال تراژان   در اين .  ديگر دير شده بود    واند،    شده

دنبـال اينهـا بابـل و     بـه . باد غارت داد نها را اشغال کرد، و همه را به       وآباديهاي اطراف آ   الحضر

يـک مقاومـت کوتاهمـدت     پـس از  تصرف تراژان درآمد و تاراج گرديد، و تيسپون        سلوکيه نيز به  

مــردم شــهرهاي  .  افتــادروميــاندســت  خــزائن ســلطنتي ايــران بــود بــه   ســقوط کــرده امــوالي کــه در 

وغــين و نيرنگهــاي ضــداخالقي روميــان را خــورده بودنــد،     هــاي در  کــه فريــب وعــده  رودان ميــان

ــاراجگر و      ــد و تـ ــردي پليـ ــراژان مـ ــه تـ ــد کـ ــت،   وقتـــي ديدنـ ــمخـــرب اسـ ــر   از کـ ــده سـ ــشيمان شـ رده پـ

. جانبـه زدنـد   قيام همـه    شهرهاي تسخيرشده دست به    ۀکوتاهي هم  در مدت    .شورش برداشتند   به

ـصيبين ايــن رســتاخير در شــهرهاي ســلوکيه و     ســلوکيه  . فــه از همــه شــديدتر بــود   و الحــضر و اور نـَ

صيبين  . آتش کشيده شد و ويران گرديد   دستور تراژان به    به داد روميـان   و اورفـه نيـز در آتـش بـي    نـَ

تـر    را مرعـوب سـازد، آنـان را مقـاوم    رودان ميـان جـاي اينکـه مـردم       ولي اين اقدامات به   . سوختند

لــذا . ســرکوب کنــد د شورشــها را  کــه بتوانــ ديــد مــيتــر از آن  ســاخت و تــراژان خــودش را نــاتوان   

 که يکي از رقيبان قدرت خـسرو  اسپات منام پارتَ   به از يک پارتي   نويني انديشيد و     ۀناچار حيل   به

ــود ــه   بـ ــا بـ ــرد تـ ــاهي  حمايـــت کـ ــسپونپادشـ ــشيند  تيـ ــور  . بنـ ــن منظـ ــراي ايـ ــار او بـ ــه در کنـ ــا و  ويرانـ هـ

رده تاج برسرش نهـاد، شـايد   هاي سلوکيه مراسمي برگزار کرده او را شاه ايران معرفي ک            سوخته

تـاراج شـهرهائي کـه هنـوز      آن بـه  پـس از     تـراژان . اطاعـت او درآينـد و شورشـها فروخوابـد           مردم به 

دار  ســوريه برگــشت، و چنــد مــاه بعــد بــه     تــاراج نکــرده بــود پرداخــت و بــا امــوال غــارت کــرده بــه       

  .مکافات شتافت

اخلـــي فراغـــت يافتـــه بـــود گرفتاريهـــاي د ســـوريه، خـــسروکه از مراجعـــت تـــراژان بـــه پـــس از

 از او بخــشايش طلبيــد و بــا   ه روميهــا خــودش را تــسليم کــرد  ۀنــشاند  شــاه دســت .رفــتتيــسپون  بــه

 از اطاعت روم بيرون رودان ميانشهرهاي  . پادرمياني بزرگان ايران مورد بخشايش قرار گرفت      

اسـپات را   تم پـار . در ارمنستان نيز شورش ضـد رومـي برپـا شـد    .دامن کشور مادر برگشتند شده به 

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

انجام داد و را   آن، ورودان ميانتخريب و تاراج شهرهاي آباد  عبارت بود از   و آن    هدفي داشت 

قيـصر بعـدي   ۔هادريـان  . درگذشت تا نفـرين ابـدي ايرانيـان را در پـشت سـرخويش داشـته باشـد              

 سـرزمينهائي کـه مـورد تجـاوز تـراژان قـرار            همـۀ    که سيادت ايـران بـر     جزآنئي نداشت      چاره ۔روم

  .رسميت بشناسد و با ايران از در صلح درآيد  به راگرفته بودند
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  بالش دوم و بالش سوم. ۷

ناکـــامي . ســـلطنت رســـيد  بـــهبـــالش دوم درگذشـــت و پـــسرش بـــا لقـــب  ۱۳۰ خـــسرو در ســـال

 سـال ديگـر روميـان جـرأت نداشـتند      ۵۰او تـا   پـس از  حدي شديد بود کـه    به رودان  ميانتراژان در   

مذاکرات شاهنشاه ايران با دربار روم براي تجديد . خاک ايران را در سر بپرورند فکر تجاوز به

 يک صلح درازمدت ميان ايـران و روم برقـرار گرديـد، و      نتيجه رسيد، و    قرار صلح و همزيستي به    

  . امور داخلي کشور پرداخت طنتش به سال سل۲۰ در مدت بالش دوم

 روميهـا کـه    . سـپرد  بـالش سـوم    پـسرش   بـه جـايش را      و درگذشـت  ۱۴۹ در سـال     شاهنـشاه اين  

 کـــه جهـــان هميـــشه در خواســت  مـــيآمــد و دلـــشان    و امنيــت بدشـــان مـــي و آرامـــش از صـــلح انگــار 

يدنـد و بـدون   ارمنستان مسئله آفر آشوب باشد تا بهانه براي تاراجگري داشته باشند، باز هم در       

 بـر   رانـام سـوئموس   نـشانده بـه    مـردم ارمنـستان يـک شـاه دسـت     ۀرغـم اراد  اطالع دولت ايران و بـه   

کـشيده   زيـر  نـشانده را از تخـت بـه     شـاه دسـت  رفتـه ارمنـستان   بالش سوم ناگزير به   . نشاندندتخت  

ــه       ــود بـ ــستان بـ ــردم ارمنـ ــه محبـــوب مـ ــران را کـ ــرد و تيگـ ــراج کـ ــشاند  اخـ ــلطنت نـ ــه قيـــصر. سـ ــ بـ  راميـ

 در ارمنستان لشکر بکـشد؛ ولـي ايـن مـرد      که افسري از کشور گال بود مأموريت داد به     پتوکَە  کَت

 ۀحملــ. کــشتن رفــت يافتــه بــهخــسرو کــه فرمانــده ســپاه ايــران در غــرب بــود شکــست   فــرات ازکنــار 

ــه      ــز بـ ــه ايـــن نيـ ــوريه انجـــام گرفـــت کـ ــاکم سـ شکـــست بـــسيار ســـختي   ديگـــري تحـــت فرمانـــدهي حـ

دولــت روم ســه ســردار را بــا    .  کــردروي پــيشآن بــالش ســوم در درون ســوريه   انجاميــد، و درپــي  

 در خــاک ۱۶۳در جنگهــائي کــه در ســال  .  بــالش ســوم فرســتاد ۀمقابلــ ســپاهيان قابــل تــوجهي بــه  

شــرق فــرات عقــب نشــست، و يکــي ديگــر از فرمانــدهان      ســوريه رخ داد بــالش شکــست يافتــه بــه   

ر را منهــدم کــرد، يــک پادگــان نيرومنــدي در   رومــي در ارمنــستان پــيش رفــت و پايتخــت آن کــشو  

 کـه  قيـصر کاسـيوس   .نـشاند  بـر تخـت    سوئموس را برگردانده در اين پادگاندائر کرده ارمنستان  

او از .  لشکرکشي کندرودان ميان  به از راه ارمنستان برآن شد که   وجد آمده بود    از اين پيروزي به   

هاي دروغين  با حکام محلي و دادن وعدههاي هميشگي روميان در برقراري ارتباط    همان حيله 

سـلوکيه رسـاند و آن     استفاده کرده از فرات گذشت و پس ازتسخير شهرهاي سر راه، خود را بـه              

شـهر تيـسپون نيـز    . آتـش کـشيد   شهر را که در خالل پنجاه سـال اخيـر دوبـاره آبـادان شـده بـود، بـه                   

 وبـا افتـاد   در منطقـه  تار کـرد کـه       کش چندان رودان  ميانکاسيوس در   . تصرف درآمده ويران شد     به

 در ايــن وبــاي او خــودش را نيــز گرفــت و بخــش عظيمــي از ســپاهيان   ســپاهگيــر شــد و دامــن   و همــه

کمـک ايـران شـتافته بـود تـا از           اين وبا امداد غيبي بود که به       که انگاري. خودساخته تلف شدند  

  .هاي کاسيوس جلوگيري کند و ايران را نجات دهدروي پيش
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تـوان کـرد    گونه بود، ولـي ترديـد نمـي    زمان چه  در اينکشور که اوضاع داخلي يمدان  ميما ن 

 محلـي  شـاهان  ۀطلبانـ  قيامهـاي جـدايي   گرفتـه شـد و     شکست بـالش سـوم آشـوبها ازسـر         که پس از  

ــور     ــد و بـــالش را مجبـ ــروع شـ ــردشـ ــه کـ ــه بـ ــه        کـ ــود کـ ــانع از آن شـ ــردازد و مـ ــشور بپـ ــي کـ ــور داخلـ امـ

. خطـر افکننـد   ايـن سـردار رومـي بيفتنـد و موجوديـت ايـران را بـه       فکر استمداد از  طلبان به   قدرت

 ولـي اگـر شـهرياراني يافـت         ،پـذير بـود    تالفي شکستهائي که در برابر روميـان خـورده بـود امکـان            

ار از کـ کردنـد، کـار     کاسـيوس را بـازمي  روي پـيش نـد و راه  خورد مـي شدند که گـول روميـان را     مي

شــد  ديگــر نمــي افتــاد و دســت دشــمن مــي وش ســوم بــهکــشور مثــل زمــان داريــ  و سراســرگذشــت مــي

يـاري ايرانيـان آمـد و دشـمن           زمان به   خوشبختانه وبا در اين   . کاري براي نجات کشور انجام داد     

 و وبـا  گريختنـد سـوريه   در اثر اين وبا نيمي از سپاه متجـاوزان تلـف شـد و بقيـه بـه           . را تارومار کرد  

يـا بردنــد و ايـن بـال را جهـاني کردنـد و چنـان شـد کــه در         و ايتالانـاتولي سـوريه و   را بـا خودشـان بـه   

  .دام وبا افتادند و نابود شدند  بسياري از مردم اين سرزمينها بهشمارمدت کوتاهي 

  بالش چهارم. ۸

 سـلطنت بـالش   اوائـل . بـالش چهـارم داد    درگذشت و جايش را به ۱۹۰بالش سوم در سال   

مــدت  جــايي قيــصراني کــه پــس از   و جابــهچهــارم مــصادف بــود بــا کودتاهــاي ســپهداران در روم  

 قيـصر سِـوِروس بـا غلبـه     سـلطنت  ۱۹۵سـرانجام در سـال   . شدند کوتاهي گرفتار کودتا و نابود مي     

افــروزي   جنــگۀ همــان سياســت ديرينــ  درنــگ بــي ســوروس . اســتحکام يافــت  قــدرتبــر رقيبــان 

ن را مورد حملـه قـرار   آن آدياب پس از .شدنَصيبين  وارد گذشته را دنبال کرده از فرات     اسالفش

نـشيني شـد و بـالش او را تعقيـب        عقـب   داد ولي در اينجـا بـا بـالش چهـارم مواجـه شـده مجبـور بـه                  

 و تـــا اواســـط آن ســـرزمين   شـــدبـــالش ســـپس وارد ســـوريه   . مـــاوراي فـــرات فـــراري داد   کـــرده بـــه 

 برابـر در  وي شـتافت و بـالش   ۀمقابلـ  روس با سپاه گران رومي بهِو ِس۱۹۷در سال   .  کرد روي  پيش

 رودان ميــانروس بــود کــه در  ِوِســنوبــتِ در دور بعــدي .  برگــشترودان ميــان او شکــست يافتــه بــه  

يــک پــس از در ايــن دور روميهــا بابــل و ســلوکيه را تخريــب کردنــد، و تيــسپون       .  کنــدروي پــيش

شـهر  دسـت روميـان قتـل عـام شـدند و       دست روميان افتاد و مردان شهر به     مقاومت کوتاهمدت به  

.  ديگـر آبـاد نگـردد   گـاه  هـيچ هدف سوروس آن بود که بـا تيـسپون چنـان کنـد کـه         . ديدتخريب گر 

را ۔بـا مبالغـه۔ صـدهزار     شمارشـان  کـه  رودان هاي ميانپس از آن زنان و دختران و کودکان شهر     

  ١.اسارت برده شدند اروانهاي بزرگي بهاند در ک نوشته

                                                 
  .نقل از ديوکاس و هروديان و سپارتيانوس ، به۲۵۱۱: همان -1
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ــوِروس بــه  بخــش مــدت کوتــاهي   الل کــه در خــ افکنــد ســوزي آتــش رودان  در ميــانحــدي سِ

 دههــاهزار زمينهــاي منطقــه ســوخته شــدند و قحطــي شــديدي بــر منطقــه مــستولي گرديــد و      اعظــم

هــا مانــده بــود را نيــز روميــان از مــردم گرفتنــد و      هرچــه در خانــه . انــسان از گرســنگي تلــف شــدند  

بــازهم چنــان شــد کــه روميــان گرفتــار کمبــود خواربــار شــدند و مجبــور بودنــد کــه همچــون ديگــر            

راه  هـاي گيـاه بگردنـد و از آن     دنبـال ريـشه      در زمينهـاي سـوخته شـده بـه         رودان  ميـان زدگـان    قحطي

رسنگي و تلف شـدن فـرار    از گ ئي جزآن نداشت که      چاره خودشيفتهاين سردار    ١.سد جوع کنند  

درون  هــاي مــردم تــاراج کــرده بــود برداشــته بــه  ازمعابــد و خانــهرودان ميــانکنــد و امــوالي را کــه در 

  .يه برگرددسور

جنگهاي روميان سخن   همۀ   خوانيم، در   چنانکه در گزارشهاي مورخان رومي همواره مي      

کردن اسـت؛ ولـي همـين     جمعي، تاراج اموال، انهدام شهرها، اسيرگرفتن و برده        از کشتار دسته  

ايرانيـان    چنـين جنايتهـائي بـه   هـيچ مـوردي   در انـد،  نويسندگان رومي کـه دشـمنان ايـران نيـز بـوده       

اند، اين مورخـان جـز اينکـه     شده  ميپيروز اناتولي سوريه و اند، و وقتي ايرانيان در     دادهنت  نسب

اگـر ايرانيـان دسـت      . دهنـد   مـي شـهر را گرفتنـد، خبـر ديگـري ن          شـهر و فـالن     بگويند ايرانيـان فـالن    

 ؛ندنوشـت  مـي  واقع شده بود کشتار يا تخريب و تاراج گشوده بودند، البته روميان بيش از آنچه               به

ي ايرانيـان  منـش  بـزرگ همين سکوت دشمنان نشانگر . اند  نياوردهدر جائيولي چنين سخني را   

 ۀدربــار. جــاي تــاريخ و جغرافيــا مــشهود اســت  دوســتي و عطوفــت آنهــا اســت کــه در همــه  و انــسان

رانند، و  ميگيري  و بردهشتار و تاراج  و کجا سخن از تخريب    روميان، نويسندگان خودشان همه   

انسان وقتي رفتار اين دو قوم را با يکديگر . گويند ميرانيان از چنين فجايعي سخني ن ايۀدربار

انـد؛ و دلـش را انـدوهي        بـوده  مـنش   بـزرگ انـدازه     آيد که ايرانيان چـه      وجد مي   کند، به   مقايسه مي 

 و بـشريت در خاورميانـه   انـد  گيرد که روميان تـا چـه حـد سـنگدل و تبهکـار و بـدکردار بـوده                 فرامي

 در چـــه  دولـــت رومزيـــِر ســـلطۀکـــشيده اســـت، و مـــردم  ايـــن جنايتکـــاران چـــه رنجهـــا مـــي ازدســـت 

دوقـوم ايرانــي و    ازيــک کـدام  شـود  مــي در اينجـا اسـت کــه معلـوم    .انــد ي بـوده بــار کـت الفزنـدگي  

  . و از فرهنگ واالتري برخوردار بوده استتر متمدنغربي 

زمان  ند روميان در آننويس مي که ش بپرسد که آن کساني از خودگر تاريخ حق دارد مطالعه

 آيـا تخريـب   ؟دهنـد  مـي هـائي را معيـار قـرار      انـد، بـراي تمـدن چـه مقولـه            بوده تر  متمدناز ايرانيان   

پنــاه و   و اســير و بــرده کــردن انــسانهاي بــي،شــهرهاي بــزرگ و انهــدام آثــار تمــدني اقــوام مغلــوب

در  و تماشــاي کــشتار انــسانها  هــاي تمــدن پيــشرفته اســت؟ آيــا گالدياتوربــازي     از نــشانهدفــاع بــي

                                                 
  .نقل از ديوکاسيوس به: نهما -1
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 تمدن برتر است؟ آيا تاراج ثروتها و دسترنج اقـوام مغلـوب در   ۀ نمايش گالدياتورها نشان   ميدان

ــه  و شـــام و انـــاتولي روميـــان کـــه  باورهـــاي خرافـــِي  تمـــدن برتـــر اســـت؟ آيـــا    ۀ و مـــصر نـــشان فينيقِيـ 

 ۀلـت داشـته باشـند، نـشان     توانند در آفـرينش دخا      مي  و اند  جهانند قيصرانشان خداي    پنداشت  مي

ند کـه   خواسـت   مـي خيـال خودشـان معبـود بودنـد و از مـردم               تمدن پيشرفته است؟ آيا قيصران که بـه       

زمــان را  تــوان روميهــاي آن   از ايرانيــان بودنــد؟ بــا کــدام معيــاري مــي     تــر متمــدنآنهــا را بپرســتند  

مهـرورزي و  شـان بـر    عي بودند و اساس رفتار اجتما مزداپرست از ايرانياني دانست که  تر  متمدن

شـد؟ نظـام امپراتـوري روم     مينشقاوت و سنگدلي در آنها ديده  ئي از  بود و نشانه دوستي  انسان

ثبــاتي و کــشتار و تخريــب و بردگــي چــه چيــزي را آورد و در       جــز تــاراج و بــي   بــراي خاورميانــه بــه  

دياتوربــازي از ه چــه آثــاري جــز ميــدانهاي گالدار خاورميانــه چــه ســهمي را ايفــا کــرد تمــدن ريــشه

  ؟خود برجا نهاد

 درگذشــت و پــس از او همچنــان  ۲۰۸بــالش چهــارم در ميــان گرفتاريهــاي داخلــي در ســال   

.  ايران اسـت شاهنشاهشاهان محلي مدعي بود که  ئي يکي از ايران در آشوب بود و در هرگوشه  

. دز در جنــگ داخلــي سراســري دســت و پــا مــي عمــالً  نخــست ســدۀ ســوم مــسيحي، ايــرانۀدر دهــ

 قيصري پديد نيامـد کـه بتوانـد    يک روميان  در ميانزمان اين بود که  ولي خوشبختي ايران در آن    

اموال مردم و تخريب شهرها خودداري      اندازي به  دست  حمله کرد، موقتا از    رودان  ميان وقتي به 

ايـران  خود جلب کند و در  جنگهاي داخلي را بهمبتال به مصيبتهاي  ورزد و با اين حيله ايرانيانِ   

همين وحشيگري قيصران رومي سبب نفرت ايرانيان و آراميهاي . براي خودش حامياني بيابد   

 ۀ و ســبب نجــات ايــران گرديــد و ايــران در ميــان آشــوبهاي بيــست و چندســال       آنهــا از رودان ميــان

 برســر پــا مانــد تــا آنکــه اردشــير بابکــان در پــارس       چنــداناواخــر ســدۀ دوم و ربــع اول ســدۀ ســوم    

  .سيد و کشور را ازآشوب و نابساماني نجات دادقدرت ر به

  بالش پنجم و اردوان پنجم. ۹

 ۲۰۹از سـال    . پس از درگذشت بالش چهـارم سـتيز قـدرت سـپهداران پـارتي شـدت يافـت                 

ستيز پرداختند، يکي بالش پنجم در شرق کشور، و ديگري  بعد دوشاه پرقدرت با يکديگر به     به

 کـشور را همچنـان در جنـگ داخلـي نگـاه             ۀين سـتيز همـ    ا. برادرش اردوان پنجم در غرب کشور     

ديگـري  کـه  توانـست    نمـي کـدام  هـيچ ستيز اين دو برادر سالهاي متمادي ادامـه داشـت و            . داشت

نيــز در اثــر دخالــت در ســتيز قــدرت  ) شــوراي نگهبــان ســلطنت( مهــستان .را از صــحنه کنــار بزنــد

زوال رفتـه بـود،    يـِت برتـرش رو بـه   ي خويش را ازدست داده و موقعطرف بيسالهاي اخير، حالت    
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فکـر   زمان به  روميان در اين.در اين بالها براي نجات ايران کاري انجام دهد که  توانست    و نمي 

شـان را عملـي    هـاي ديرينـه   آن دچـار شـده بـود نقـشه       افتادند کـه بـا اسـتفاده از ضـعفي کـه ايـران بـه               

 احـساس نکنـد کـه    کـدام  هـيچ د تـا  رسـميت شـناختن   آنها هردو مـدعي سـلطنت ايـران را بـه         . سازند

روس نشــسته بــود  ِوجــاي ِســ   بــه۲۱۱  در ســال کــهکاراکــاال .ايــران دارد دولــت روم چــشم طمــع بــه   

او بــا اردوان پــنجم روابــط نزديــک   . گــر و شــياد و غــدار  صــفت و بــسيار حيلــه  شخــصي بــود روبــاه 

او با اين . پيوند بخورند با همدوستانه برقرار کرد و عالقه نشان داد که ايران و روم هرچه بيشتر            

 ايــران گــردد و در  شــاهوي بدهــد تــا قيــصر روم دامــاد    حيلــه از اردوان خواســت کــه دختــرش را بــه  

دربارهـــاي ايــران و روم بــا يکـــديگر خويــشاوند گردنـــد و     آينــده چنــين وصـــلتهائي تکــرار شــود و    

خواهـان صـلح و   ان ايـران هميـشه   شاهنشاهه کاز آنجائي .  باقي نماند دشمنيسببي براي کينه و     

 جنــگ و ۀدور از دغدغـ  ه کـه ملتـشان در آرامـش و امنيـت و بـه     خواسـت  مـي انـد و دلـشان    ثبـات بـوده  

  .کاراکاال بدهد  و برآن شد که دخترش را بهپذيرفتسر ببرد، اردوان اين پيشنهاد را  جدال به

 ســپهدارانانــد، رقابــت قــدرت   بــودهو آرامــشان خواهــان صــلح شاهنــشاه گــويم مــياينکــه 

آور اسـت،   فـساد  اساسـا   خود توضيح دادم کـه قـدرت    در جاي  پيشتر. کند  ين گفته را نقض نمي    ا

در . گرايـد  فـساد مـي   قـدرت رسـيد بـه    دوست باشـد، وقتـي بـه        انديش و انسان   و انسان هرقدر نيک   

  ذاتي قدرت سياسي استۀخصيص که فساد هاي گذشته را تکرار کنم گفتهکه اينجا الزم نيست 

در  نيــز حقيقـت ولـي يـک   . هــست  تـاريخ بـوده و  قـدرتخواهان  ۀگـاه شــامل همـ   و همـه جـا   در همـه و 

ايــران  از خــود کــرده ايــران ســلطنت مــي بــرشــاهي کــه اينکــه شــود و آن  مــي تــاريخ ايــران ديــده همــۀ

جـان   هسر برند و ب آرامش به عالقه داشته که مردم در ه وداشت ميبوده و ايران و ايراني را دوست    

 صــنعت رونــق گيــرد و  تجــارت و کــشاورزي وتــا  شــوندکــار و ســازندگي مــشغول   هدعــا کننــد و بــ  او

 امنيـت را برقـرار بـدارد و       دربار بپردازند، تا هم دولـت بتوانـد ثبـات و            طور مرتب به    مالياتها را به  

هــاي ارتــش و   طــور مرتــب افــزوده شــود و هزينــه    هــم درآمــدهاي دربــار بــه     و،مــردم آســوده باشــند  

آن معني نيست کـه قدرتمـداران فاقـد انـسانيت شـده          فساد قدرت به  . گردد دولتي تأمين    دستگاه

باحميـت  شخـصيتهائي    قدرتمدار داشتند    مردانِعنوان    که به   فسادي ۀشاهان ايران با هم   . باشند

 بودنـــد و بـــراي اقتـــدارگراآنـــان . يدنـــدورز مـــيمـــيهن عـــشق  ملـــت و دوســـت بودنـــد و بـــه و ايرانـــي

 بـر تخـت     کـه   انداختنـد، ولـي درعـين حـال وقتـي          راه مي   بهحصول يا حفظ قدرت سياسي جنگها       

توانـــشان وظـــايف  همـــۀ  بـــاونـــد ديد مـــي خـــواه نيـــکزدنـــد خودشـــان را پـــدري  ســـلطنت تکيـــه مـــي

ي شــاهان ايــران درحــدي بــود کــه منــش بــزرگ. دادنــد شــان را درحــق ملــت ايــران انجــام مــي پــدري

يـاد   بايـد بـه  . م با آنهـا مقايـسه کنـيم       تواني  اصالً اسکندر و شاهان مقدوني و قيصران رومي را نمي         
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يت ديگـري   در وضـع  جهـان    امروز بسيار دور بوده و      که از  استدوراني   داشته باشيم که سخن از    

 پارتيــان چنــان بــود کــه  در زمــان  هخامنــشي ودر زمــانان ايــران شاهنــشاهرفتــار . زيــسته اســت مــي

. گران ديگـر نقـاط جهـان بنـاميم         حکـومت   در ميـان   روزين بهترين رفتـار     توانيم با معيارهاي آن     مي

دوسـتي و   ي و انـسان منـش  بـزرگ  تـوان يافـت کـه در آن عهـدها بـه          گـري را مـي       کمتر سـلطه   در جهان 

هـــائي کـــه از  ايـــن ادعـــا بـــا بررســـي نوشـــته. ان ايـــران بـــوده باشـــندشاهنـــشاه عطوفـــتِو مهـــرورزي 

 ازمــا وقتــي . نــدانکــار کرا   آنتوانــد  نمــيکــس هــيچزمــان در دســت اســت قابــل اثبــات اســت و   آن

رانــيم، آنهــا را بــا     ايــران ســخن مــي  شــاهانو عــدالت دوســتي  ي و مهــرورزي و انــسان منــش بــزرگ

 بــا  و،کنــيم  رومــي مقايــسه مــيو امپراتــورانشــاهان آشــور و بابــل و مــصر و ســپس شــاهان مقــدوني  

 مراتـــب ان ايـــران را بـــهشاهنـــشاهئـــي جـــزاين نـــداريم کـــه   چـــارهيـــابيم هـــاي بـــسياري کـــه مـــي نـــشانه

 و بـر  ، رومـي بـدانيم  امپراتـوران  ازشـاهان مقـدوني و   تر بافضيلت و تر دوست رفتارتر، انسان  نيک

  .ا بفشاريم پادعااين 

ــار  ــه    ۀپيـــشتر دربـ ــان ســـخن گفتـ ــورد  . ام  رفتارهـــاي غيراخالقـــي و ضـــد انـــساني روميـ يـــک مـ

يت بـا  آور اسـت کـه بـشر        چندش اين مورد چنان پليد و زشت و      . کنم  مي ديگرش را در اينجا ذکر    

ش فريـب او را    دلـي   نيـک  بـا    شاهنـشاه کاراکاال وقتي مطمئن شـد کـه        . دريز  ميشنيدنش عرق شرم    

 ايـران  خانـدان شاهنـشاهي  از دختـري  ازدواج بـا  راسـتي خواسـتگار    خيال کرده که او به     خورده و 

  ادامـه داد تـا او را       شاهنـشاه هاي دوستي و فرسـتادن هـدايا بـراي          هيأت فرستادن است، همچنان به  

 خواســت کــه اســباب عروســي را مهيــا      پــنجماو در ايــن ميــان از اردوان . در غفلــت بــدارد امالً کــ

هروديــان .  بــرود و در آنجــا دامــاد ايــران گــردد    بــه تيــسپون  اوکنــد، و تــوقيتي هــم تعيــين کــرد کــه      

 ســــوگند غلــــيظ خــــورده بــــود کــــه از  اردوان ســــفرايش بــــراي ۀوســــيل د کــــه کاراکــــاال بــــهنويــــس مــــي

جـز اتحـاد دو ملـت و دوسـتي دائمـي شـاه ايـران بـا                دربار ايران هيچ نيتي به    درخواست وصلت با    

  ١.امپراتور روم را در سر ندارد

آمـده   سـر   و درازمـدت ايـران و روم بـه     گر  ويراناردوان، شاد از آنکه ديگر دوران جنگهاي        

. شـد  پـذيرايي از کاراکـاال   ۀبزرگان کشوري و لشکري آماد    همۀ   است جشن بزرگي برپا کرد و با      

 رومـي را  نظـام    سـواره  تـرين جنگنـدگان     جاي کاروان عروسي يک سپاه مجهز از زبده         کاراکاال به 

افزارهايشان را بربار صدها  که جنگ ي در حال، وراه افتاد  بهرودان ميانسوي  با خود برداشته به 

سـي  ظـاهر حامـل امـوال و اسـبابِ هـدايا و پيـشکش عرو        و شـتر کـرده بودنـد کـه بـه           )قـاطر (خَرسپ  

 پليـد کـه مخـصوص تـاريخ غربيـان      ۀ بـا ايـن حيلـ   کاراکـاال . اردوگاه جشِن شادي رسـيدند  بودند به 
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 از  بينـي بـيش    سـبب خـوش     بـه .  را غافلگير کرده برسر اردوي عروسي يورش برد        شاهنشاهاست،  

توانست تصور کنـد    عيار بود و غداري را نياموخته بود، و نمي           که يک ايراني تمام    حد شاهنشاه 

 ۀچنـان حيلـ   کـشوري بـه    باشـد کـه بـراي حملـه بـه     فرومايهتواند تا آن حد پست و  انسان ميکه يک   

اراکـاال نـشان داده   ک  ئي دست يازد، براي آنکه حسن نيت کـاملش را نـسبت بـه          شرفانه  پليد و بي  

 کرده بود و در حال برگزاري جشن پيشواز از کاراکاال از سالحباشد، اردوگاه عروسي را عاري      

  .اگاه سپاه کاراکاال برسرش تاختبود که ن

 شـاه اردوان در اين حالت هيچ راهي جـزآن نداشـت کـه خـودش را نجـات دهـد، زيـرا اگـر                         

ــ ناز جـــاي افـــراد شـــمار را اردوان. مانـــد مـــيافتـــاد ايـــران هـــم ن برخـــاک مـــي  ۀگذشـــته از آن معرکـ

اع ايرانـي   دفـ  سـالح و بـي     جـان شخـصيتهاي بـي      کاراکـاال و سـربازانش بـر      . هولناک فراري دادند  

تيـــغ وپـــاگيِر بـــزم بودنـــد و ســـواري هـــم بـــراي گريـــز در دســـترس نداشـــتند،  ختهـــاي دســـت در رکـــه

ــشودند ــشي. گــ ــدر بخــ ــار از گــ ــن بــــي ۀزارش دربــ ــين      ايــ ــان چنــ ــان، هروديــ ــاريخي روميــ ــرفي تــ شــ

ــ: دنويـــس مـــي توانـــستند خودشـــان را  پـــاره کردنـــد، زيـــرا آنهـــا نـــه مـــي   پارتيهـــا را روميـــان تکـــهۀبقيـ

 لباسهايــشان زيــرا بدونــد،  کــه بــوددر توانــشانجلگــه خــارج شــوند و نــه   رســانيده ازاسبهايــشان بــه

کمـان    بـي شانداشت که بيـشتر  در نظر ديگر بايد وضع آنها نداشت، و     ناسبت با اين   و م  بلند بود 

کاراکـاال پـس از   . جنـگ  عروسـي دعـوت شـده بودنـد نـه بـه       اينجا آمده بودند، زيرا بـه    و ترکش به  

ســربازان خــود   اد کــرد و اســراي بــسيار بــا غنــايم برگرفــت، عقــب نشــست و بــه     اينکــه کــشتاري زيــ 

  ١.هرجا را که بخواهند غارت کنند اجازه داد شهرها و دهات را بسوزانند و

 بــوده و تــا  روميــانرومــي اســت کــه دشــمن ايــران و دوســت     نگــار تــاريخاينهــا گــزارش يــک  

  و اقـدامات وحـشيانه و   قلـم نيـاورد     هتوانسته کوشيده که بخش اعظـم بـدکاريهاي روميـان را بـ              مي

 چنــين رفتارهــائي اســت کــه  .ضدانــساني و ضــدتمدني قيــصران را بــا عبارتهــاي زيبــا توجيــه کنــد   

 تمـدني  از نظـر گـردد تـا روميـان را     صُوِر مختلف توجيه مي  انِ غربي به  نگار  تاريخهنوز هم توسط    

 چنـدان کنـيم کـه او     قدر اشاره مـي     ين عقليت اين کاراکاال هم    ۀ دربار .يان نشان دهند   از ايران  برتر

 کــه  روغــنۀشــد  از ســربازانش برســر يــک خيــگ غــارتدوتــاتــدبير بــود کــه وقتــي در ايــن ســفر  بــي

ستيز افتادنـد، دسـتور داد کـه خيـگ را بـا شمـشير            به زده گرفته بودند     فلک يک روستاييِ  ۀازخان

 الزم نيـست توضـيح   ٢.ي شـوند  تـا هـردو راضـ   دو بدهنـد  يکـي از آن  دونـيم کننـد و هـر نيمـي را بـه            به

کــاال خيــگ را پــاره کردنــد، نــه خيــگ مانــد و نــه    را کاۀقــضاوت روميانــ بنــابر داده شــود کــه وقتــي 
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ان شاهنـــشاهکننـــد از   قيـــصران رومـــي کـــه برخـــي گمـــان مـــي ۀ قـــضاوت شـــاهان بـــودچنـــين. روغـــن

اصـطالح   هبـ ۔ديگر شاهکارهاي اين قيصر آن بـود کـه پـس از ايـن پيـروزي               از. اند   بوده تر  متمدن

انـد امـوال       غـارت کـرده بـوده      رودان  ميـان همـان انـدازه کـه اسـالفش در             برآن شد که به    ۔درخشان

فکـر افتـاد کـه      ، بـه  ه باشـد   عقب نمانـد   همگنانشاين قيصر براي آنکه از      . دست آورد   تاراجي به 

 گورســتانهاي کهــن را زيــرورو کنــد تــا اگــر       ۔کــرده بودنــد   در مــصر پيــشينيانش  کــه  گونــه  ۔همــان

مــورد دســتبرد  را  رودان ميــانهاي کهــنِ  گورســتان او.دســت آورد ائني در آنهــا نهفتــه باشــد بــه  دفــ

 در ولــيدســت او افتــاد،   امــوال بــسياري بــه رودان ميــانورســتانهاي بوميــان در گ گرچــه. قــرار داد

انــد ثروتــي را بــا    عــادت نداشــتهگــاه هــيچ ايرانيــان گورســتان ايرانيــان چيــزي عايــدش نــشد؛ زيــرا  

زنـدگي اخـروي معتقـد بودنـد و بـراي مردگانـشان              ايرانيـان بـه   . در زير زمين نهفته دارند    مردگان  

کردن اموال با مردگان در  رو عادت دفن شدند، از اين معنويتي فراتر از ثروتهاي مادي قائل مي     

ممکن بود لباس و  و گاه ،شدند  مؤمنين دفن ميۀان نيز مثل هم  شاهنشاه. ايران رواج نيافته بود   

 آرامگاه کوروش بزرگ ۀرواياتي که دربار. مان شخصي را با او در گورش بگذارند و کرشمشي

 رخــتجــسد کــوروش   در کنــار  کــهگوينــد مــيقــدر  شــد، همــين   ذکــر خــود در جــايبرجــا مانــده و 

 اگـــر هـــم چيـــزي پـــارتيدر گـــور شـــاهان . مـــان او را نهـــاده بودنـــد و همـــين  و کشخـــصي و شمـــشير

.  بوده و يـک کمـان، چيـز ديگـري نبـوده اسـت              شاهنشاه  بر تن  کهاند از يکدست لباس       هنهاد  مي

 کــه در ايــران رســم نيــست کــه جــسد مــرده را بــا اشــياي زريــن بياراينــد و اشــياي دنويــس مــياســترابو 

   ١.ور بنهنددر گزرين را همراه جسد مرده 

دســـت نيـــاورد، ولـــي گورســـتان را در جـــستجوي   چيـــزي بـــهايرانيـــانورســـتان در گکاراکـــاال 

کرد و اسـتخوانهاي مردگـان را از     را زيروروها آرامياو در آديابن گورستان     .  زيرورو کرد  دفائن

دســت آوردن امــوال را مقــدونيها و روميهــا در   جــستجوي بــهدرقبــر  نــبش. گورهـا بــرآورده پراکنــد 

رفــت کــه بــر مردگــان پيــروز    شــمار مــي   بــهاز فتوحــاتدادنــد؛ و برايــشان يکــي   جــا انجــام مــي  همــه

هـــاي   و الشـــهشـــد اثـــر همـــين عمـــل آنهـــا بخـــش اعظـــم معابـــد و مقـــابر مـــصر تخريـــب    در. گردنـــد

  .ئي که هزاران سال در آرامگاهها مدفون بودند مورد دستبرد واقع شدند شده موميايي

ــه و ضــــداخالقي و شــــيطان   اردوان پــــنجم ــافلگيري ناجوانمردانــ ــفتانه   پــــس از ايــــن غــ و صــ

 از دســت متجــاوزان رومــي رودان ميــانت دادن نيــروي کــافي فــراهم آورد و بــراي نجــاوحــشيانه، 

 ازبـين رفتـه   فريبکـار زمـان کاراکـاالي    در اين . شد وارد تيسپون    ۲۱۷حرکت کرد و در اوائل سال       

 معابــد منطقــه را مــورد دســتبرد قــرار     ۀکاراکــاال همــ . بــود و ســپاه او گرفتــار يــک ســردرگمي بــود     
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ران   معبـد بـزرگ   واردخواسـت  مـي ي کـه   در حينـ   او. کـرد   داد و تـاراج مـي       مي غـارت  را   آنشـده  حـ

  .دست کساني ترور شد کند به

 زمـــين ايـــران از متجـــاوزان بـــه خـــاک   کـــدام هـــيچيکـــي از شـــگفتيهاي روزگـــار آنـــست کـــه     

 دلخــواهش را بچينــد؛ بلکــه پــس از جنايتهــائي کــه ۀتوانــسته از تاراجهــا و تخريبهــايش ثمــر نمــي

انگــاري . ه اســتگذرانــد مــيرش را در ناکــامي  عمــۀرفتــه يـا بقيــ  زودي ازبــين مــي ، يــا بــه کــرده مـي 

ا دامـن متجـاوزِ سـتمگر را مـي             چنداننفرين ملت ايران     اسـکندر  ! گرفتـه اسـت    گيرا بوده که حتمـ

برخــي از . گونــه ناکــام مــرد آتــش کــشيد، چــه  خــود ديــديم کــه پــس از آنکــه ايــران را بــه در جــايرا

افزايم،  اکنون اين کاراکاال را برآنها مي.  نيز همينجا ديديم   امپراتوران و افسران بلندپايۀ رومي    

 آلــود و حــران  بــا خــونش زمــين ايــران را دررودان ميــان همــه خرابــي در بــارآوردن آن کــه پــس از بــه

پـــس از او . بـــرد گـــور  بـــه را تـــاراج کـــرده بـــودرودان ميـــانمنـــدي از ثروتهـــائي کـــه در  آرزوي بهـــره

  و جانـشين کاراکـاال   خودشـان فرمانـده عنـوان    بـه  کاراکـاال سـپاه  سـران نام مـاکرينوس را   افسري به 

  .کردندتعيين 

 بــا حمايــت بخــشي از ســردارانِ کاراکــاال انتخــاب شــده و بــا رقيبــاني روبــرو    مــاکرينوس کــه

 پيشنهاد صلح داد شـايد      شاهنشاه  به  و ،ديد  مي را حتمي    شاهنشاه شکست خودش در برابر      بود،

 رودان ميــان سـالمت از  راکـاالي ترورشـده بينـدازد و بـه    گـردن کا  بتوانـد او را فريفتـه جنايتهـا را بـه    

ــرود ــي . بـ ــشاهولـ ــهر و    شاهنـ ــه شـ ــد هرچـ ــه بايـ ــادي را در   از او خواســـت کـ ــانآبـ  تخريـــب رودان ميـ

انــد غرامــت  ايــران وارد آورده  زيانهــائي کــه بــهدر برابــرانــد بازســازي کننــد و تقبــل کننــد کــه  کــرده

دانـستند کـه    روميـان مـي  .  تجـاوز نخواهنـد کـرد   ودانر ميـان  بپردازند و تعهد بـسپارند کـه ديگـر بـه          

قيصر جديد تقبـل کـرد      . بار هيچ چيزي را نخواهد آورد       جنگ برايشان جز شکست خفت     ۀادام

 ميليـون دينـار طـال    ۵۰مبلـغ    گرفته بودند پس بدهد، و رودان  ميانني را که در آباديهاي      اکه اسير 

 رودان ميـــانتوانـــد آزادانـــه نيروهـــايش را از و در مقابـــل آن ب ايـــران بپـــردازد،  غرامـــت جنگـــي بـــه

 آنهـا  کـه ايـن قـرارداد را بـر روميـان تحميـل کـرد بـه               پس از آن   شاهنشاه .شام برگردد   بيرون برده به  

   ١.سوريه برگردند بهنيروهايشان را برداشته اجازه داد که 

  ي پارتيانشاهنشاه آخرين نگاه به. ۱۰

  را ازرودان ميـان زمـان کـه او       بـود، و در همـين      اشکان   ۀسلسل شاهنشاه آخرين    پنجم اردوان

نفس به  کرد، در پارس يک نيروي تازه رومي پاکسازي ميپيشگانِ  و ستملوث وجود متجاوزان 

                                                 
  .نقل از ديوکاسيوس و هروديان ، به۲۵۲۸ -۲۵۲۷: همان -1
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ــه نيـــروي ديـــن       ــارتي برآمـــد، و بـ ــام پـ ــدازي نظـ ــان پاگرفـــت و در صـــدد برانـ ــير بابکـ  رهبـــري اردشـ

چنانکـه در  ۔کوتـاهي   در مـدت  رد وسوي خودش جذب ک     ظاهر شده مردم کشور را به        مزدايسنَە

، و تمـدن ايرانـي را       ي ساساني را در پارس پايه گذاري کرد       شاهنشاه ۔ خواهيم ديد  ششمبخش  

  .دوباره به همان روالي افکند که در زمان هخامنشي بود

آنها ايـران را    . سرداران و فرماندهان نظامي شايسته و با تدبيري بودند        ان پارتي   شاهنشاه

 روم را نقــش بــرآب  ۀ و ســپس اطمــاع امپراتــوري نوخاســت  رهاندنــد ان اســکندرجانــشيندســت  از

ــاختند ــران را سـ ــده و ايـ ــاي سـ ــتند  هـ ــاه داشـ ــربلند نگـ ــار  .  درازي سـ ــا دربـ ــه مـ ــکها دولـــت ۀآنچـ  اشـ

ابطه با مسائلي که ميان اينها با دولت سـلوکي و   در ر  هاي غربيان است که     نوشتهدانيم از راه      مي

 بــه جـز اينهــا سـندي کــه کمکـي بــه    .انـد  هــائي برجـا نهــاده   نوشـته کــرد، سـپس دولـت روم بــروز مـي   

رو نــسبت بــه ديــن و ســازمان   از ايــن.  بــه مــا نرســيده اســت  شاهنــشاهي پــارت بکنــد شــناخت مــا از

انمان شناسـ  باسـتان کـه    اطالع وافي نـداريم؛ و تـا زمـاني   آنهااداري و تشکيالت سياسي و نظامي     

 دوران پـارتي انجـام   ۀ گـسترده و مفيـد دربـار    کاوشـهاي  و    تحقيقـات  ۔يمند  عالقهبا دلسوزي و    ۔

 تـاريخ ايـران در   ۀدست نياورده باشند، هرچه بخـواهيم دربـار   نداده و مدارک و شواهد نويني به    

فراتـــر  روميـــان و ســـلوکياندر ارتبـــاط بـــا تـــاريخ روابـــط خـــارجي ايـــران   از حـــد  بنويـــسيمآن عهـــد

  .رود مين

 گـاه  هـيچ  شـان،  دوسـتي  رغـم رشـادتها و ايـران       ها بـه  توان گفت آنکه اشـک      تحقيق مي   آنچه به 

در .  يــک دولــت متمرکــز و يکپارچــه تــشکيل دهنــد    شــان نتوانــستند همچــون اســالف هخامنــشي   

چنـدين ايالـت تقـسيم شـده بـود و هرکـدام از               ي پارتيان کشور ايران بـه     شاهنشاه ۀدوران چهارقرن 

بــرد و در عــين   فرمــان مــياهنــشاهش محلــي بــود کــه اســما از خودمختــار يــک شــاه  در دســتايالتهــا

 ۀ در حــد پرداخــت ماليــات و تهيــ   يشاهنــشاه  داخلــيش روابطــش بــا دربــار    خودمختــاري حفــظ 

  .سرباز براي ارتش ملي بود

شــد، قــدرت    کــشور شــمرده مــي  مقــامين تــر عــالي پارتيــان در دوران ايــران شاهنــشاهگرچــه 

دان متنفــذ کــشور تــشکيل   هفــت خانــ  کالنتــران شــوراي ســران کــشور بــود کــه از   در دســتواقعــي

 هفــــت رؤســـاي  ۀايـــن مجلـــس حکـــم شـــوراي مرکـــزي اتحاديـــ      .  نـــام داشـــت  مهـــستان شـــد و   مـــي 

 اعـضايش سـپهدارانِ بـزرگ و پيـران جهانديـده و باتجربـه        ايـران را داشـت،  ان سـنتيِ  حکومتگر

 اقتــــدارکارکردهــــاي دســــتگاه دولــــت بــــود، و  اش انتخــــاب شــــاه و نظــــارت بــــر  و وظيفــــهبودنــــد،

اختيـار عـزل شـاه نيـز در دسـت مهـستان بـود              . شـد   او تفـويض مـي       سوي اين مجلس به     از شاهنشاه

 ر يـا پـس  معمـوالً  کـرد يـک شـاه را برکنـار و شـاه جديـدي را کـه            که هروقـت صـالح کـشور اقتـضا مـي          
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آنچـه  . کـرد  خانـدان اشـک بـود، انتخـاب مـي      برادر يا يکـي از بـستگان نزديـک شـاه معـزول و از            

 ۀچهــارقرن تمــام از قــدرت فائقــ  ايــن دولــت  برســر پــا نگــه داشــت، و   ســال  ۴۷۰دولــت پارتيــان را  

اطاعـت آنهـا     بـزرگ کـشور و  سـپهداران  کرد همين اتحاد و اتفاق ميان نگهبانيايران در منطقه  

 بــا قــدرت سياســي و  نگهبــان ســلطنت يــک تعبيــر شــوراي   مهــستان بــه .  انتخــابي بــودشاهنــشاه از

شاهنـــشاه از خانـــدان  انتخـــاب و تأييـــد ۀظيفـــنظـــامي بـــود متـــشکل از هفـــت حـــزب ائتالفـــي کـــه و 

 ۀخـانواد  در انتخاب شـاه از  . کشور را برعهده داشتۀامر ادار  درشاهنشاهاشک، و نظارت بر    

شـد، و عقيـده    درستي اعمال مـي   شاه به مقام قدسيت  سياسي سنتي مبتني بر    ۀنظرياشک سريان   

بـوده و نوادگـان او   خود  در زمان  روي زمين انسان واالترين) نخستين شاه پارت  (اينکه اشک     به

 از لقــب اشــک   نشــست مــي ، ســبب شــده بــود کــه هــر شــاهي کــه بــر تخــت         واالتبارنــد از خانــدان 

 اشـک نباشـد و نتوانـد لقـب     ۀ ايـن لقـب آن بـود کـه هرکـه از خـانواد         ۀيک نتيجـ   .برخوردار گردد 

ان پذيرفتـه   مهـست نظريـه،  قبـول ايـن   ۀدر نتيجـ . اشک را بر خـود نهـد نخواهـد توانـست شـاه شـود            

رو بــراي مــدت چهارصــد ســال،     و از ايــن، اشــک باشــد ۀتوانــد از خــانواد  بــود کــه شــاه فقــط مــي   

 اشک، هيچ رقيبـي از بيـرون ايـن خـانواده قـد      ۀهنگام بروز رقابت ميان سلطنتخواهان خانواد    به

  . اشک نبود مدعي سلطنت نشدۀکه از خانواد علم نکرد و کسي

 در ان هخامنــشي از نظــر دينــي آزادانــديش بودنــد و  هشاهنــشا هــم مثــل  پــارتيان شاهنــشاه

  ايـشان سراسـر ايـران و       در دوران  تحميـل نکردنـد و       زيرِ سـلطه  اقوام   موردي عقايدشان را بر      هيچ

 ديـن مـسلط ايـران        مزدايسنَە دين. آزادي کامل ديني برخوردار بودند     ارمنستان از   و رودان  ميان

ويــژه در  اطق غربــي کـشور بـه   از منـ  در بـسياري ناهيــديو  ميترايـي مـذاهب    پارتيـان بــود و در زمـان 

 ديـن بـودا رشـد    بـاختريە کابلـستان و   درويـژه   شـرق کـشور بـه      برقـرار بـود، و در     و همدان   ارمنستان  

 به آئين از کشور در آن بخش جاگير جماعات يوناني همۀتوان احتمال داد که  ؛ و ميبسيار کرد 

   .بودا درآمدند

 تيـرداد در  ۀو چنانکه در خطابآيد،  نانکه از قرائن و شواهد برمي، چپارتيانمذهب سنتي  

در ميــان پارتيــان رواج  ناهيــدي مــذهب حــال بــا ايــن.  بــودميترايــيمــذهب حــضور قيــصر ديــديم،  

 ســاخته شــده شــاهان پــارتي ايــن موضــوع معبــد بــزرگ کنگــاور اســت کــه توســط    ۀ؛ و نــشانداشــت

 نيافــت، و عمــوم مــردم ايــران در هــر  ج عمــوميروا در ايــران گــاه هــيچ ولــي ايــن دو مــذهب .اســت

سنَە آئـين را    آن يي پيشين بودنـد کـه اسـاس         منطقه بر همان مذاهب منطقه     زدايـداد  تـشکيل مـي     م. 

 اينکـه  و آن ،شـود  مـي شاهان پارت براي ايجاد دين رسمي در کشور نيـز ديـده           از تالش    ئي  نشانه

قـانون  (رسـد کـه گَونـددات      نظـر مـي     بـه  . کنـد  آوري و تدوين    بالش اول برآن شد که اوستا را جمع       
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شـود و در زمـان داريـوش بـزرگ تـدوين شـده بـود در زمـان            که اکنون ونديـداد ناميـده مـي       ) بزرگ

بخـشي از احکـام ايـن کتـاب احکـام بـسيار       .  بازتدوين شـده باشـد   توسط مغاناين پادشاه پارتي  

رسـد کـه ايـن        نظـر مـي      و بـه   ت؛دهندۀ انحطاط در دين ايراني اسـ         که بازتاب  خرافي مذهبي است  

 در زمان بالش اول نام دين  آذربايجاني از آداب و رسوم خرافي مردم گرفته و بهاحکام را مغان

  .کرده باشند) ونديداد(وارد گونددات 

اکنـون جـايش در   (در پارت بـود     » دارا« پارتيان، ابتدا شهر     در دوران  شاهنشاهيپايتخت  

 بعـــد پايتخــت شـــد؛  هيرکـــانِيەدر ) دامغـــان( ددروازهســ  شـــهر ســـپس ؛)جنــوب ترکمنـــستان اســت  

شـهر دارا در شـمال   . پايتخـت شاهنـشاهي شـد     ) جـايش در کنـار بغـداِد کنـوني        (در عـراق     تيسپون

   . نيز يکچند پايتخت غربي بود)اکنون جايش در مرز سوريه و ترکيه(رودان  ميان

پـارس،  (شور خودمختـار  ايـن نظـام از چنـدين کـ    . نظام پارتي يک نظام کـامال فـدرالي بـود      

ــپە    ــستان، االن، رغَە، اســــ ــان، ارمنــــ ــاد، آترپاتيکــــ ــستان،    مــــ ــتان، سکــــ ــانيە، تپورســــ دانَە، هيرکــــ

ــستان، و       ــوارزم، کابلـــستان، زاولـ ــغد، خـ ــو، سـ ــانَە، هريـ ــتان، مرغيـ ــاختريە، تخارسـ ــتان، بـ خوزسـ

ــان  ــابن در ميــ ــرو خو    ) رودان آديــ ــور داخلــــي قلمــ ــه شاهانــــشان در امــ ــود کــ ــده بــ ــان تــــشکيل شــ دشــ

وقـت ضـرورت    فرسـتادند، و بـه      ئي براي خزانۀ شاهنشاهي مـي       اختيارات تام داشتند، باج ساالنه    

  .بود) شاه شاهان(شاه پارت شاه همۀ شاهان . نهادند سپاهيانشان را در اختيار شاهنشاه مي

ئـي   پاسـداران شايـسته   رشـيد و   سـربازاني فـداکار و جنگجويـاني دالور و       شاهنشاهان پارتي 

ايــران را  اَوالً  پارتيــان در آن بــود کــه  شاهنــشاهياهميــت تــاريخي  . خــاک ايــران بودنــد   آب و از

اطمــاعِ  در برابــر را موجوديــت کــشورديگــر اينکــه  ازدســت تجــاوزگران مقــدوني رهــا ســاخت، و  

 هويــت تــاريخي ايــران پاســداري نمــوده طلــب روم حفــظ کــرد، و درنتيجــه از سترشگــامپراتــوري 

  .ش سپرداخالف ساساني بهرا  آن
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