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   درپارت سلطنت تشکيل

. بود) پاو خَشتَر(در زمان هخامنشی يک شهريارنشين  کە َرَتَو استپارت تلفظ نوينِ َپ
 داريوش بزرگ در  ساهلای آغازينِ سلطنِتبوجيە و  پارت در زمان کورش بزرگ و کامشهرياریِ

 در جنوب کشور  خبشی از آنکه اکنون(سرزمين پارت . اَسَپە پدر داريوش بود دست ويشت
  کنونی در ايراِن نيز قرار دارد و اندکی از آنر افغانستانغربِ کشو  و خبشی در مشالِترکمستان

ُسغد و مرغياَنە، در  بەدر شرق) دهد  کە خبشی از مشال استان خراسان را تشکيل میاست
. رسيد کرانۀ مشالی کوير ايران می بەهيَرکانَِيە، و در جنوب بەخوارزم، در غرب بەشرق مشال

 ۔های تورانی ئی از َسکَە شاخه۔قبايل ايرانیِ داَهە  سرزمين پارت نيز در بياباهنای مشالیِ
های  داهستان در سده.  نامِ سرزمينِ داَهە از دوراِن پارتيان بەبعد داِهستان بوده.جاگير بودند

متأخرتر بر خبش کوچکی از سرزمين هيرکانَِيە اطالق شد، مهان منطقه در گرگان کە بعدها 
 و نوشتند سپس تبديل بەشهری شد و ايرانيها بەغلط عرهبای مسلط بر ايران َدِهستان گفتند

کشور ترکمنستان را بيشينۀ   بيرون از ايران است و اين سرزمينها اکنونمهۀ. ِدِهستان ناميدند
   ١.نشين شده است ها است کە ترک د و سدهده تشکيل می

 و هم شده اطالق می» پارتی« هم لفظ ،آهنا منسوب بوده بەسرزمين پارت کە برای قبايلی
آمده » آَو پِهل«؛ و هپلوی از آمده معنای دورتر از آب» آَو َپَرت«پارتی از . »ویهپل«لفظ 

ها و  پارتی کە توان گفت يقين می بەنامِ مترادف، در علت اين دو .آب بەمعنای نزديکبە
اين . اند در زمانی در حوزۀ رود اَتَرک نشيمن داشته کە اند خبشِ يک احتاديه بوده ها دو هپلوی

صورت يک احتاديۀ متماسک و  بەدشاهی پارت را تشکيل دادندپا کە خبش از زمانی دو
 در زمان رو از مهين. شده درآمدند، و از آن پس هردو نام بر هردوشان اطالق شد ادغام

 آهنا از يکديگر جدا کردِن کە شاهنشاهی پارتيان، دو لفظ پارتی و هپلوی چنان در هم آميختند
» هپلوی «ًتا۔ُعمَد۔ هردو را  نامِ در سرزمينهای درونیِ ايرانْدر آينده. ن استبرای ما ناممک

ناميده » گويش هپلوی«شد نيز  آهنا منتسب می کە بەشرقی  مشالگفتند، و آن گويش ايرانیِ می

                                                 
دفاع ماند،   بیزمين  ايران شرقی و مشالیِهای پس از فتوحات اسالمی کە مرزهای ها و سده در دهه. 1

  ترکيبِ سرازير شدند و با تاراندِن ايرانيانْها بەدرون اين سرزمينهائی  در نوبهمجاعات خزندۀ ترک
از اواخرِ سدۀ چهارم هجری بەبعد با خزشهای بزرِگ .  کە داستان درازی داردم زدندمجعيتی را بره

  . نشين شدنشان نيز شتاب گرفت مجاعاِت ترک بەدرون اين سرزمينها رونِد ترک
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   .نامند» زبان هپلوی «غلط۔  ۔بهرا اکنون آن. است» گويش پارتی«معنای ديگری  کە شد، می
ارشک يک نامِ کهنِ . بوده است» اَرشک«نام  بەمردی ت پارتيانْ بزرگ سلطنگذار بنيان

نام  کە خوريم، و در جای خود ديديم اين نام برمی بە در خاندان هخامنشی نيزايرانی است؛
ارشک را . سلطنت رسيد ارشک بود بەم  پ۴۰۴در سال  کە کوچک اَرَدَشير دوم هخامنشی

  . نويسم می» اشک «،نگارامنان متداول شده است ريخنزد تا کە ئی قاعده بەپس، من، از اين
 خنست و اگر خبواهيم از سلطنت اشِک. شود اشک را چون مجع ببنديم اشکان می

نويسان سنتی ما  تاريخ. بناميم» پادشاهی اشکان«را  اشکاِن پس از او نام بربيم، بايد آن
نام يک شخص بوده، نام » ساسان «نيز مهچوناشکان کە   اينگماِن بە)نگار مورخاِن عربی(

» اشکانيان«، و مجعشان را »پادشاهی اشکانی« پادشاهی ساسانی مهچونپادشاهی اشکان را 
نگاْر از اين سلسله با نام اشکانيان ياد کرده و  تأسی از مورخاِن عربی بەفردوسی نيز. اند نوشته

 کند  ولی تصريح می.»مرد، سوی گاه اشکانيان بازگرد کنون ای سراينده فرتوت«: گفته است
 را فردوسی» اشکانی«عبارت . »ام ام؛ نه در نامۀ خسروان ديده جز نام نشنيده بەاز ايشان«کە 
   . آورده استگونهمهان  بەنگار گرفته بوده و مهان صورت غلطش از مورخان عربیبە

ولی . است» اشکان بەمنسوب«معنای  بە»اشکانی«است، و » اشک«مجع » اشکان«
 اين دولت منتسب کنيم بايد بەاگر خبواهيم امری را.  استنادرستيک عبارت » اشکانيان«
در کە  چناناستفاده کنيم، » هپلوی«در زمان ساسانی معمول بوده از عبارت  کە والیر بە

در ايران قديم رايج بوده؛ زبان » هپلوی«لفظ . »پارسی«قبايل پارس گوئيم  بەانتساب امری
 در ،شده از بوروکراسی پارتيان استفاده میکە   آن مبناسبت، ساسانیدوراناداری ايرانی 

از آن ياد شده » زبان هپلوی«عنوان  بەدولت گذشته بەدستگاه ساسانی رواج يافته و با انتساب
ها  اين قبيله کە بەاند زيسته خانداهنای بسياری با لقب هپلوی در ايران ساسانی می. است

طربی در تاريخش از . ناميده است» هپلوانی«وسی آهنا را در شاهنامه نيز فرد. اند منتسب بوده
پدر (مناسبت درخواست بابک پور ساسان  بەاو. شاهان پارتی با لقب هپلوی ياد کرده است

مسيت شناخنت سلطنت ر  بە برای۔آخرين شاهنشاه پارتی۔از اردوان پنجم ) اَرَدَشير بابکان
لوي ملك اجلبال و ما يتصل لی أردوان البهو کتَب إ«: نوشته استپسرش شاپور درپارس چنين 

اردوان هپلوی  بە]ساسان: [ يتضرع له و يسأله اإلذن يف تتويج سابور ابنه بتاج جوزِهر،هبا
تاج گوزِهر را  کە  نامه نوشته از او درخواسِت ملتماسه کرد۔آن بەپادشاه جبال و مناطق متصل۔

   ١.» بگذاردبرسر پسرِ او شاهپور
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 جهان هپناور ه کردِن شايستۀ ادارشجانشيناناسکندر و يم، گذشته ديدخبش  درکە  چنان
 مهۀ ۳۰۱او تا سال . سلوکوس سلطنتش را در بابل تشکيل داد کە ديديم. هخامنشی نبودند

، و در کشيد بيرون رقيبانشرقيبانش در ايران را تارومار کرد، و پس از آن اناتولی را از دست 
   .بيزانتيوم ترور شد بەقصد لشکرکشی بەو اروپا بر دريای ايژهميان آسيا حين عبور از تنگۀ 

دهد ولی پس از ان تشکيل بند را در اير يک سلطنت نيم کە سلوکوس توانسته بودگرچە 
سپاهياِن پادگاهنای . سرِ کار نبود  باشد در ايران برواقعیِ سلطنِت ِهِلنیمعنای  کە بەسلطنتیاو 

ستاندند؛ ولی  آباديها باج و خراج می ودند و از شهرها وجای کشور مستقر ب  در مههيونانی
 بودند، و در سپاهياِن يونانیزيرِ سلطۀ پادگاهنای  کە  ايرانيان بودقدرت سياسی در دست خوِد

در مقياس ۔هر شهر و ناحيه برای خودشان دار و دستگاهی داشتند و امارهتای حملیِ کهن را 
عهد «از اين نظر دوران سلوکيها را تاريخ سنتی ما .  احياء کرده بودند برای خودشان۔کوچک

 در هر بلوکی يک اميرِ. است» شاهی بلوک«شکل پارسيش  کە اند نام داده» ُملوِک طوايف
 سلوکيها جنگ زماندر .  پادگان سلوکی بودگزارِ باج کە  حملیِ ايرانی وجود داشتخودخمتارِ

.  ادامه يافت و هر از چندی ازسر گرفته شدجای ايران طور متوالی در مهه بەداخلی کم و بيش
بردند،  سر می بەشدنیِ ايران در حال ستيز دائم سر تقسيم مناطق تاراج هم پادگاهنای سلوکی بر

طور دائم برسر توسعۀ مناطق نفوذشان با  بەزير نظر اين پادگاهنا بودند کە و هم شاهکاِن ايرانی
   .کردند يکديگر نزاع می

ايران در عهد  کە متدن ايرانی زده بودند بەش چنان ضربۀ سنگينیاسکندر و جانشينان
 اِن حملیگر حکومتهای کهن و دوراِن ماقبل ماد برگشته بود، و  اوضاع دوران کاوے بەسلوکی

را ضرورِت  اين. های عهد باستان هم رهربان دينی بودند و هم رهربان سياسی وال کاوےر بە
پيرامون رهرباِن مقبولی گرد آيند تا بتوانند در  کە ر بودندزمان سبب شده بود، زيرا مردم جمبو

ولی . ی کننددار پاسشان  زير پرچمِ آهنا در برابر يونانيان ايستادگی کرده از هويت ايرانی
قدرت  بەکدام از اين رهربان بتواند هيچ کە ند يونانی مانع از آن بودوجوِد پادگاهنای نيروم

اين سلطنتهای کوچِک  کە کاری. کيل سلطنت سراسری بدهد تشديگربارهفائقه دست يابد و 
هم برای مردم  کە باجهای مردم را درحدی کە دادند آن بود  برای مردم کشور اجنام میحملی

 کردند و  باشد گردآوری میپذيرفتی يونانيها گيرِ باجقابل حتمل باشد و هم برای پادگاهنای 
 نيز سلطۀ يونانيهاا نزد مردم مقبوليت داشتند و درنتيجه اينه. دادند پادگاهنا حتويل میبە

   .شناختند مسيت میر  بەبود کە ئی هرکدام از آهنا را در منطقه
. انتقال داد) اَنتاِکَيە (اَنتيوِخَيە  بەسلوکوس پايتختش را از بابل کە پيش از اين ديديم
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بند در  سلطنت نيم سلوکی از ايران از سلطۀ سياسی اين  سياسیِودن مرکز اصلی قدرِتدور ب
پادگاهنای مستقر در نقاط خمتلف ايران .  کاستزمين ايران شرقی سرزمينهایيژه در و  بەايران

 کە گاه نتوانستند ناشناسی يونانی را مهچنان حفظ کردند و هيچ روحيۀ مترکزناپذيری و اطاعت
از يک  سلطنت سلوکی عبارت ، از اين نظر. را قبول کنند و مسلطی متمرکزسلطنِتيک 
  برترِ قدرِتيک مرکزِ بەضرورت زمان، يعنی لزوم اتکاء کە احتاديۀ پادگاهنای پراکنده بود شبه

داد؛ ولی هرکدام از اين پادگاهنا در منطقۀ  نظامی، آهنا را با پايتخت سلطنت سلوکی پيوند می
ر مردم خبواهد برس هرچە کە توانست با آزادی کامل خويش از آزادی عمل برخوردار بود و می

تنها ارتباط اين پادگاهنا . بتواند تاراج کند کە د و آباديهای سپهر خويش را هرجامنطقه درآوَر
کردند را   در ايران میگوناگونعناوين  کە بەدرصدی از تاراجهائی کە با سلطنت سلوکی آن بود

يم، و اين روحيه را  قوم سراغ داردربارۀ اين کە ئی وحيهر  بەبا توجه. فرستادند  میاَنتاِکَيەبرای 
بتوانند  کە اينان قومی نبودند کە دانيم ايم و می  پس از او ديدهدو۔سه دهه اسکندر و تا زماندر 

متحد شوند و برادرانه در کنار مهديگر زندگی کنند و تاراجها را با توافق يکديگر تقسيم کنند، 
اند و  برده سر می بەبرد ج و دستسر نواحی قابل تارا مهيشه در حال ستيز با هم بر کە حتم داريم

اين  کە سودی. اند کلی از مردم ايران سلب کرده بوده بەبا اين کارهای ناخبردانه آسايش را
 مناطق خودشان  از ايرانياِناشانه چون اينها در ستيزه کە ستيزها برای ايرانيان داشته آن بوده

اند  داده  ايرانيان را شرکت میاناشاند و در فعاليتهای نظامی و درگيريه کرده استفاده می
 بومی گر حکومتيافتۀ خانداهنای  عناصر قدرت بە نسبینوعی آزادیِ کە اند جمبور بوده

اند از آزادی عمل  زيرِ سلطۀ اينها بوده کە  ايرانی قدرِتبدهند؛ و درنتيجه، مراکزِ) ايرانی(
کرد و راه  ا را پيوسته تضعيف میعالوه براين، ستيز پادگاهنا آهن. اند شده بيشتری برخوردار می

 ايرانيان برای رهاسازی خودشان از دست اين مراکز تاراج و ستم و را برای فعاليتهای بيشترِ
   .کرد جتاوز بازتر می

ريد و يک سلطنت  ُباَنتاِکَيەپادگان باخترَيە از  کە های پادگانی بود در اثر مهين ستيزه
اين سلطنت کوچک يونانی . يِت بلخِ کنونی تشکيل شدخودخمتار در شرق فالِت ايران با مرکز

برای بقای خودش از نيروی ايرانی استفاده کند، با مهين قطعِ  کە بعد جمبور بود بەچون از اين
 زمين  سلطۀ يونانيان برشرق ايران رفنتِاز ميان قدم خنست را برای رابطه با مرکز قدرِت سلوکْی
 مرور زمان در ميان ايرانياِن بە جاگير بودندزمين ايراندر شرق  کە برداشت، و عناصر يونانی

   . شدندحلباخترَيە 
در دست قبيلۀ آَترپاتيکان و دارای سلطنت خودخمتار بود مهيشه از سلطۀ  کە آذربايجان
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 مردم. گاه دست اسکندر و جانشينانش نرسيد  نيز هيچ و گيالنمازندران بە.سلوکيها بيرون بود
سلوکوس درگذشت يونانيان را بيرون کردند و کە  مهيننيز ) زاُولستانسيستان و (درنگياَنە 

از  کە مردم پارت نيز. تشکيل دادند کە مرکزش در جای زرنجِ کنونی بودسلطنت مستقل حملی 
تالش  بەزمان درگذشت اسکندر دارای امارت خودخمتار بودند از زمان درگذشت سلوکوس

ودی سلطنت مستقل پارت را تشکيل ز   بەن افتادند و منطقۀ خودشان از ستم بيگانگارهاسازیِ
 بسياری از )های سکه(پوهلای پارس نيز در زمان سلوکيها دارای سلطنت مستقل بود، و . دادند

 کە اما خوزستان و مهدان. دهد شاه را در برابر آذرگاه نشان می کە دست آمده بەآن زمان
   .ل سلوکيها ماندند کامًتارودان چسپيده بودند زير سلطۀ نسب ميانبە

ورشکستگی    بەبا فروپاشی شاهنشاهی و تاراجهای يونانيان کە  ايرانع و بازرگانیِصناي
  .  و قد برافرازدآيداز زير آوار بيرون  کە ده شده بود در زمان سلوکيها توانستانکش

ی ترين کشور صنعتی و بازرگان رفته پيشايران در زمان لشکرکشی اسکندر ياد داريم کە  به
از تاراج ايرانيان حاصل کرده بودند زندگی بسيار  کە يی يونانيان با ثروهتای افسانه. جهان بود

اين . ابزارهای رفاهی داشت بەپرجتملی را برای خودشان ترتيب دادند، و اين زندگی نياز
 از بزرگیخبش  کە ايرانيان خيلی زود توانستند. ساختند ان ايرانی میگر صنعتابزارها را 

 آهنا بە رفاهییها و کاالها يونانيان از آهنا تاراج کرده بودند را با فروش ساخته کە الیامو
 اروپا فرستاده شده بود، بەاز داراييهای ايران در زمان اسکندرکە چە   آن.خودشان برگردانندبە

از دست رفته است، ولی خبش بزرگی از مهين اموال نيز در آينده در  کە رسيد نظر میگرچە بە
در ايران مانده  کە يونانيانی.  برگشت و ايرانيانايران بەهای صنعتی و هنری اه خريد ساختهر

با خريد کاالهای  کە گرفتند جمبور بودند  از ايرانيان میاشانگيريه از راه باج هرچە بودند
درنتيجه، وقتی سلطنت پارتی تشکيل شد ايران ازنظر . خوِد ايرانيان برگردانند بەايرانی
  و اقتصادی در ميان کشورهای جهان در هبترين موقعيت بود، و کارواهنای بازرگانیِصنعتی

   .تاز ميدان بودند ايرانيان نيز از مرزهای چين و هند تا دريای مديترانه يکه

   خنستين شاهان پارتی

در گرانه و علمی در سرزمين پارت صورت نگرفته باشد،  تا زمانی کە کاوشهای پژوهش
  درستیآگاهیِ دقيق و از مقدمات تشکيل دولت پارت در زمان سلوکيها  ماتاريخی،نبوِد اسناد 

لوی خانوادۀ اشک از تيرۀ هپ کە دانيم  میدر حال حاضر مهين اندازه. دست خنواهيم آوردبە
شدۀ پارت  خنستين شاه شناخته.  جاگير بودندسرزميناز ديرزمان در آن  کە مستقر در پارت بود
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. جود آوردو   بەم يک احتاديۀ نيرومندی از قبايل منطقه  پ۲۶۰ دهۀدر ە  کبود) اشک(شک را
يک پادشاهی شد و  بەودی تبديلز  کە بە را تشکيل دادسلطنتیمهين احتاديه هستۀ اصلی 

مؤسس ) ارشک(اشک کە   اينمناسبت بە.رهانيدايران را از دست پادگاهنای غارتگر يونانی 
 لقب اشک برخويشنت هنادند، و ۔عنوان تربک به۔نان او اين پادشاهی بود، بعدها مهۀ جانشي

، و شناخته شدند) مجع اشک (اشکان اين خاندان در تاريخ با نام شاهان کە از اين حلاظ بود
. هرکدام از شاهان پارتی در عين حال کە نامِ مشخصِ خودش را دارا بود لقب اَشک نيز داشت

 و شاهان بعدی نيز اشکاِن بعدی بودند کُماشکِ يَگذار پادشاهی بود  اين اشک کە بنيان
  ). …اشِک دوم، اشِک سوم، اشِک (

 قبايل آرياِن با پيکار در زمين  در شرق ايرانقلمروش در تالش برای گسترش َيکماشک 
اکنون خبش ميانی  کە ئی ميان سيردريا و آمودريا، يعنی در سرزمينی  در ناحيه)توران(توَريا 

   .کشنت رفت بەم  پ۲۴۸ سال کشور ازبکستان است، در
برايمان يک نام  کە  داريمگير  کمانآرشنام  بەمردی بزرگمان  ما در تاريخ داستانی

. عيار است  متامپرست و الگوی ايرانیِ آشنا و باتقدس، و يک شخصيت فداکار و ايران
کشیِ او  ان، و داستان کم ما تاريخیِ داستاهنایمهين آرشِ کە  شاهنشاهی پارت بايدگذار بنيان
اند  کوشيده می کە  با قبايل بياباهنای نواحی شرقی سيردريا بوده باشدپيکاردر  کە بايست می

   .ئی خواهيم داشت تر هم اشاره باره پائين درون سغد برسانند، و در اين بەخود را
سلطنت رسيد با گرفتاريهای سلوکيها  بەپس از اشک اول کە تيرداد اولکار آمدن  روی

 تيرداد امکان داد بە مقدونیِ شام و مصر مصادف شد، و مهين امرشاِهو درگيريهای دو در شام 
سوی غرب  بەم  پ۲۴۷او در سال .  کندنيرومندتراشک بنياد هناده بود را  کە سلطنتیکە 

 اَنتاِکَيەتصرف درآورد و تالشهای  بە راگرگان شرقی دريای کرانۀوی کرد و هيَرکانَِيە و َر پيش
 کە دهد گزارشهای يونانيان خرب از جنگی می. ابی اين سرزمينها را ناکاره ساختبرای بازي

 در حوالی هيَرکانَِيە ميان تيرداد و سلوکوس کالينيکوس درگرفته و پادشاه  اين زمانپس از
   .شام گريخته است بەباشکست و تلفات بسيارسلوکی 

دوران سلطنتشان  کە بودند) م پ۱۷۴ ۔۲۱۴ (اولفرهاد  و پِت فَرِيّەشاهان بعدیِ پارت، 
يک دولت هدف تشکيل گر بە اشغالگير در ادامۀ نربد با بيگانگاِن  دوران تالشهای مداوم و پی

با پادگاهنای  کە  مداومیپيکارهایاينها با . سراسری و تصفيۀ ايران از عناصر بيگانه بود
فرهاد . کی قبوالندندشاه سلو بەی استقالل خود را پايداريونانی داشتند ضمن قراداد صلح

 دنبال تالشهايش در آزادسازی ايران از دست متجاوزان يونانی، قلمروش را در غرب بەَيکُم
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  . مشال ايراِن کنونی تا قزوين و مهسايگی سلطنت مستقل آَترپاتيکان رساندبە
زير  کە در دست شاهکان خودخمتار حملی بود) اسپهان(داَنە  در مهين زمان منطقۀ اسَپە

پارس . های کهنِ ايرانی بود  چيزی شبيه حاکميت کاوےاشان سلوکيها بودند، و حاکميتهسلطۀ
   .نيز چنين وضعيتی داشت

  اَوَّل مهرداد 

م بنابر وصيت او و تصويب شورای   پ۱۷۴در سال  کە مهرداد اول برادر فرهاد اول بود
ن، انتيوخوس سال پيش از اي يک. جايش نشست  بر۔مهستان  بەموسوم۔ پارتیکالنتران 

در خالل . رگيری يافتدرنگ با بطلميهای مصر د پادشاهی رسيد و بیاَنتاِکَيە بەچهارم در 
در .  او با بطلميها، در فلسطين شورش شد و اين پادشاه را در داخل نيز درگير کردپيکارهای

 از با شکستکە   آنآنتيوخوس پس از. اه افتادر  بەيونانی اين اثناء در خوزستان خيزش ضد
از اين شکست در دل داشت را بر مردم بيچارۀ اورشليم خالی کرده  کە مصر برگشت مهۀ خشمی
خوزستان لشکر  بە۱۶۵ سپس در سال ، کردويرانهبزرگ و کشتارگاه  بەشهر اورشليم را تبديل

بوميان معابِد (خوزيها او در اين لشکرکشی معابد . کشيد و آباديهای خوزستان را تاراج کرد
 دوچندان کرده عزم  را يونانيانبر  خوزستان مردمِخشمِ کرد و با اين کارش تاراج را )نخوزستا

   . استوارتر ساختگر تاراجآهنا را در مهراهی با ايرانيان برای اخراج بيگانگاِن 
 گرچە ويل ديورانت دربارۀ انتيوخوس چهارم در کتاب خويش آورده است، کە گزارشی

آورم،  ستيزی يونانيان می عنوان شاهد ديگری از انسان بەاينجاايران نيست ولی در  بەمربوط
درصدد  چەگونه کرده و انه رفتار میگر  چە ستمشان سلطهيونانيان با اقوام زير  کە تا بنگريم

 زجرها و ستم و چە اند، و مردم زير سلطۀ آهنا کردن کليت فرهنگ مادی و معنوی آهنا بوده نابود
در انتيوخوس چهارم نه تنها هزاران تن را  کە خوانيم اين گزارش میدر . اند ديده  میدردهائی

هنايت حتقير کە   آنبرایکە   بل کردۀ يونانيانخان و معبد يهودان را تبديل بەبتاورشليم کشتار 
در دين يهود پليدترين  کە  در معبدشان خوک قربانی کنندفرمودرا دربارۀ آهنا اجنام داده باشد 

دارد  کتاب تورات را نگاه می هرکە فرمود تااز اين گذشته او . شد رده می روی زمين مشجانورِ
اسکندر و  کە مهان چيزی(درنگ بسوزانند  يافتند بی کە کشته شود، و کتاب تورات را هرجا

بان ز  بەمردم اورشليم بايدفرمود کە  بعالوه). جانشينانش با کتاهبای ايرانيان کرده بودند
   :يونانی شوند، و زبان خودشان را ممنوع اعالم داشت تا سخن بگوينديونانی 

 کە اورشليم خرب رسيد بەچون آنتيوخيوس چهارم را پوبيليوس از مصر بيرون کرد،
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مأموران او محله برده و  بەيهوديان از شادی سر از پا نشناخته. آنتيوخوس کشته شده است
 را از پليديهای شانو معبد را کشتند يان يونانسرسپردۀ، رهربان تاراندنداز اورشليم 

سرافکنده شده بود، با دست خالی و با کە   بلمنرده کە آنتيوخيوس. شيطانی پاک کردند
 تا يهودا را کردند کاری و توطئه می مصر خراب بەکشی اودر لشکريهوديان  کە اين گمان

 اورشليم تاخت، هزاران نفر زن و مرد يهودی را کشت، بەدهند،ها  بەتصرِف بطلمی
شت و فرمان داد کار گما بەحرمتی و آن را غارت کرد، منالئوس را دوباره معبد آنان بیەب

خدای (ئوس ز   بەمعبد سليمان را کە او فرمان داد. ور يونانی کنندز  کە يهوديان را بە
جای حمراب قديمی حمرابی ديگر بسازند و قربانيهای  بە اختصاص دهند،)يونانيان
بت را  َس مراسم و آئينهایاجرای.  تنها خوک را قربانی کنندرا ممنوع و] يهودان[معمول 

و ] يهود[در سراسر يهودا مذهب قديم . ممنوع و ختنه کردن را جرم بزرگی اعالم کرد
از  کە ئی هر يهودی. يونانی با زور مششير حتميل شد] دينیِ[آئينهای آن ممنوع و مراسم 

مهراه داشت زندانی يا کشته بە کرد يا کتاب مقدس  میخودداریخوردن گوشت خوک 
ر  او شهفرمودۀ بە.سوزانيدند شد آن را می  پيدا میکتابِ مقدسِ يهودانشد، و هرجا  می

بردگی  بەنۀ يهوديش راکَ کردند و َسمنهدم را  شهراورشليم را آتش زدند، ديوارهای
ادگانی  ساخت و پنوينیفروختند، بيگانگان را در آجنا سکونت داد، بر کوه صهيون قلعۀ 

   ١.نام شاه حکومت کنند بەاز سربازان خود را در آجنا گمارد تا
نداشتند برای مقدسات مردم زيرِ سلطه جز تاراج کردن مردم منطقه هدفی  کە يونانيان  

مشار  بەکردن معابد از کارهای مکررشان در ايران و منطقه هيچ احترامی قائل نبودند و غارت
در   معبد اَناهيَتەتاراجِ آهنا ازمجلۀ کرده بودند و تاراجا معابد را پيش از اين نيز باره. رفت می

. دست آنتيوخوس سوم سلوکی صورت گرفت بەدر زمان اردوان اول کە منطقۀ مهدان بود
 ها ويران کرده آوردن دفينه قصد بيرون بە راکهنتوانستند معابد  می هرچە يونانيان در مصر نيز

معابد  کە دهد مصر رفته خرب از آن می بەم  پ۲۴در سال  کە استرابو. کشاندند تباهی میبە
 در زمان جانشينان ااين ويرانيها عموًم. ويران افتاده بوده است کە بسياری را در مصر ديده
؛ زيرا گزارشهای يونانيان  و مهچنان تا زمان استرابو ادامه داشته استاسکندر اجنام شده بوده

  مصر ايرانیِشهرياراناخنت يا نوسازی کردن معابد توسط دربارۀ دوران هخامنشی خربهای س
   .های خوِد مصريان باستان نيز در جای خود خوانديم را از نوشته برای مصريان است؛ و اين

شان يونانيان پادگاهنای ايرانی را  سائقۀ تعصب نژادی بە غربینويسندگان نوينِگرچە 
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، آهنا را بستايندنان را هنان دارند و تا توانند معايب آ کە اند متمدن دانسته و مهواره کوشيده
چهرۀ  کە دست داده شده بەهای آهنا دهها گزارش از کارهای اين مردم الی نوشتهەولی در الب

 با يکديگر در جنگ مهوارهمردان نيرومند اين پادگاهنا . دهد را بەما نشان میحقيقی آهنا 
 کە خوَرد چشم می بە در اين جنگها و کشتارهاخشونتهائی. کردند بودند و مهديگر را کشتار می

پيشتر اشاره کە  ۔چنان اسکندر خوِد. در ميان کمتر قومی از اقوام خاورميانه ديده شده است
  بەسلطنت و بر جايشترور کرد  بەتوسط عواملیپدرش راوقتی بيست ساله بود  ۔رفت

پسر يکی از شاهکان . ار شد سلوکی تکرشهرياراِناين کار در موارد بسياری در ميان . نشست
م  در نيمۀ خنست سدۀ دوم پ کە بنام ديميتريوس) شرق افغانستاِن کنونی(يونانی باخترَيە 

اش را بر نعش او  کرد برضِد او شوريد، پدر را در جنگ کشت و چرخهای ارابه روايی می فرمان
 پدرش را در بيابان او حتی الشۀ. معرض منايش هناد بەرا کشانده با خون او رنگين کرد و آن

   ١. کردبرای جانوران رها کرده از دفن کردنش جلوگيری
 در زمان مهرداد اول در ۔ تشکيل داده بودندمردانیکه چنين ۔سلطنت کوچک باخترَيە 

غايت  بەپادگاهنای کوچک يونانی در باخترَيەپاره شد، و   پارهچند مدعیِ متنازعِ يونانیميان 
 محايت تواِن باخترَيە در هنايت ضعف بودند و ديگر يونانياِنکە  اين زمان در. تضعيف شدند
ی و ستم کرده بودند را نداشتند، خطر بزرگی شرق گير باجمدهتا در آن  کە از سرزمينهائی

مشالغربِ از بياباهنای  کە وحشی ترک بود  و آن خطر مجاعات نيمه؛کرد  را هتديد میزمين ايران
مرزهای شرقیِ ازبکستان (خزش بودند و تا کنار سيردريا سوی غرب در حال  بەچينِ کنونی

 و در اسناد داريوش بزرگ با نام تورَياقومِ ايرانی کە در اوستا با نام آن . رسيده بودند) کنونی
سوی سيردريا  اين بە از برابر اين مجاعات وحشی اين زماناند در ناميده شده» خوار َسکَە هوم«

يک نيروی  بەزمين شرق ايران. رق سيردريا از اينها خربی نيستپس در ش رانده شدند؛ و از آن
جلو خزش مجاعات خزنده از بياباهنای مغولستان را بگيرد تا نتوانند  کە مند نياز داشت توان

 ند چنان خطرناک بودمجاعتهای بيابانیاين .  برساندزمين درون مرزهای ايران بەخودشان را
د و نکل متدن خاورميانه را مورد هتديد قرار ده کە  ممکن بوددنيافت درون ايران راه می بەاگرکە 
يهای اسکندر و گر ويرانهای درازی ساخته شده و از دست  در طول سدهچە کە   آنمهۀ

هربی ر   بەنوادگان مهين قوم در آيندهچە کە   آندرست شبيه(د نجانشينانش َرسته بود نابود کن
   ).چنگيز و هوالکو با متدن ايرانی کردند

ی کند، در اين موقع بسيار دار پاساز ايران و هويت ايرانی  کە تاريخ برآن بود کە از آجنا
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امنيت کە   آنمهرداد برای. قدرت رسيد بەحساْس شخصيتی مهچون مهرداد اول در پارت
نهای ميان  در سرزميپرتوانیسغد رفت و مراکز دفاعی  بە را تأمين کندزمين ايرانمناطق شرقی 

 کە از آجنا.  مجاعات بيابانی از شرق جلوگيری شودخزشِسيردريا ايجاد کرد تا از آمودريا و 
 يونانی باخترَيە در مهسايگی جنوبی اين سرزمينها واقع شده بودند، جاِن  نيمهمراکز قدرِت

در حقيقت دمشن تاريخی ايرانيان  کە يونانيان کە داشت مهرداد اين احتمال را از نظر دور منی
يکی کرده در تالش براندازی  بەدمشن ديگر ايرانيان بودند دست کە  بيابانیکاِنبودند با تر

 ترکان بيابانی با استفاده از ضعف يونانيان کە احتمال ديگر اين بود.  پارت برآيندسلطنِت
عمر امارهتای يونانی در شرق ايران  کە بەديد رو مهرداد الزم می از اين. ناحيۀ باخترَيە خبزندبە

تصرف  بەباخترَيە لشکر کشيد و باخترَيە و کابل و قندهار را بەمهين منظور بەاو. دخامته ده
 سيستان را ضميمۀ  زاُولستان ودرآورده تا نواحی مشالیِ درۀ پنجاب پيش رفت و پس از آن

سيستان و کابلستان در قلمرو دولت زاُولستان و ترتيبات باخترَيە و سغد و  با اين. قلمروش کرد
در کنار قزوين ماورای غربیِ مهرداد اول تشکيل داده بود از  کە اکنون دولتی. گرفتپارت قرار 

شد، ری را شامل بود، و سرزمينهای کنونی ترکمنستان، ازبکستان،  شروع میمرز آذربايجان 
 کە مهرداد پس از اين اقدامات. گرفت می در بر تاجيکستان، افغانستان و مشال پاکستان را

پارچه کردِن سرزمينهای  آزادسازی و يکميد توجهش را بەومندی اجناتشکيل ارتش نيربە
 و خوزستان و آذربايجانريزی شده،   برنامه چندين لشکرکشیِدر، و زمين داد ايران درونیِ
 يونانی آزاد کرد و گير باج را از دست پادگاهنای زمين  را گرفت و سراسر ايران و مهدانپارس
ه مرزهای دولت پارتی را  از دست سلوکيها بيرون کشيدی بزرْگ در چند لشکرکشرودان را ميان

   .بەفرات رساند
 و از شاه ان يونانی برآمدندگر اشغالدر اين ميان مردم ارمنستان درصدد رهايی از دست 

در  کە  مردم ارمنستانهایخواست بەودی مهرداد اول در پاسخ بەز.ايران ياوری خواستند
 از خاندان یزاران سلوکی را بيرون رانده بودند، يک سردارشورش ضد يونانی بودند و کارگ

 بەعنوان ترتيب ارمنستان اين بە.فرستادارمنستان  بەعنوان شاه بە رااَرشک والنام  بەسلطنتی
اَرشک خنستين شاِه ارمنستاِن  وال .برگشتبەسپهرِ شاهنشاهی  يک کشورِ نوينِ خودخمتار

از اين زمان و برای چهار . ها از آن سرزمين است خودخمتار پس از برچيده شدِن سلطۀ هلنی
سدۀ آينده رسم چنان بود کە شاِه ارمنستان از دربارِ ايران فرستاده شود و از خانداِن شاهاِن 

  . پارتی باشد، و ارمنستان يک کشورِ دارای خودخمتاریِ داخلی باشد
 ايرانيش را نياگانی لق وخو وآزادمنشدوست بود و ُخ مهرداد اول مردی بلندنظر و انسان



۵۳۵ پارتيان شاهنشاهی

مهه جنايتها در  آن کە  يونانيانیدربارۀ فرزنداِن کە دوست بود او چنان انسان. درخود داشت
  داخل ايران بفهماند يونانیِمجاعاِتکە بە  آنئی در دل نداشت، و برای ايران کرده بودند کينه

دوست  ود را يونانیکند، خ منی  هتديد آهنا راادی زيستنشان تضمين است و هيچ خطریآزکە 
ئی برود و  هر خانه بەنقش زد تا» فيل ِهِلن«اش با عبارت يونانی  لقب داد و اين لقب را بر سکه

او  کە دولتی کە خاطر شوند و بدانند  از سوی او آسودهزمين  ايرانجاگير در يونانياِن تِک تک
ر و بزرگواری رفتار مه بە با انساهنا۔انۀ يونانيانگر ستمبرخالف خوی ۔تشکيل داده است 

دست  بەدر گذشته از جنايتهاچە   آنئی از دمشنان ديروزينِ ايران در دل ندارد، و کند و کينه می
. را از ياد بربند آن کە توانند گذشته است و ايرانيان می بەيونانيان در ايران اجنام گرفته مربوط

  . بود» موش مکنببخشای ولی فرا«مرِد تاريخِ ايران سياسِت  سياسِت اين بزرگ
 او برآمده بود اثر از خصلت ايرانیِ کە اين اقدام بزرگوارانه و مدبرانۀ شاهنشاه ايرانْ

او  بە مراکز قدرت يونانی پراکنده در گوشه و کنار کشور را نسبتدنبال آورد و وفاداریِ بەمثبتی
 اقدام او از سوئی اين.  درآورداو  دولِتخدمِت بە درون ايران راتأمين منود و عناصر يونانیِ

ديگر کم و بيش ايرانی شده  کە يونانيان بود بە او نسبتکاریِ  بزرگواری و گذشتگر نشان
رويها و ستمهای پدرانشان  خاطر زياده بەنبايد از آهنا کە کرد  سليم حکم میبودند، و ِخَرِد

های  رفنت جتربهخدمت گ بەبا کە داد  او را نشان می ژرِفانتقام گرفت؛ و از سوی ديگر آگاهیِ
   .های خودش هبره گرفت  يونانيان در دولت خودش از آهنا در جهت برنامهگریِ سپاهی

 ايران و از ميان برداشنت ديگربارۀاميد تصرف بە ۱۴۲درسال   سلوکیانتيوخوس ششمِ
 مشار سپاه او را در  يونانینگاراِن تاريخ. لشکر کشيدرودان و غرب ايران  ميان بەدولت پارت

 را  سلوکيە و بابل در حرکِت بسيار سريعی آنتيوخوس١.اند نوشته مرد هزار ۳۰۰لشکرکشی اين 
در سپاِه بزرگی ش فرهاد را دمهرداد پسر خو.  و بەسوی مهدان بەراه افتادتاراج کرد گرفته

 روبەروساز با شاه سلوکی  سال در يک نربد سرنوشت  آنفرهاد در زمستاِن.  او فرستادبەپيکارِ
ست بسيار سختی بر او وارد آورد، شاه سلوکی را در ميدان نربد کشت، و مشار شد و شک

. اسارت گرفت بەبسياری از سربازان و افسرانش را ازمجله برخی اعضای خاندانش را
  .  نيز در ميان اسيرشدگان بودديميتريوس  اوَعهِد ولیِ

 با رمود تا او رافالشۀ شاه جتاوزگر سلوکی با بزرگواری رفتار کرده  بەفرهاد نسبت
 اسير شده بود کە  دختری از خانوادۀ آنتيوخوس ششم رانيز، او.  بسپارند بەخاکتشريفات

  .  برده با او ازدواج کردشاهیِ خويشحرم بە
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 منشی اين پادشاه سبب شده بوده نوازی و بزرگ انسان کە  نشان دادسلوکيانپيروزی بر 
اگر . يابند و در کنارش با مهجنسان خودشان جبنگنداو گرايش  بەزمين درون ايران يونانياِنکە 

کردند، برای   سلوکی کمک میشاِه بەزمين دروِن ايران  يونانیِ و اگر مجاعاِت،بود جز اين می
   .از درون و بيرون با او در جنگ بودند کە  دمشنانی برآيدپسِ کە ازدشوار بود پارتی يانسپاه

 ی را دولت هپناور و نيرومنداش يکارهای دالورانه با اقدامات باتدبيرانه و پمهرداد اول
سوی ديگرش فرات بود، و عالوه بر سويش سيردريا و درۀ پنجاب و   کە يکدتشکيل دا

درون قلمرو مهرداد اول واقع  ارمنستان نيز در. گرفت می در بر  رازمين ايرانرودان سراسر  ميان
   .کرد ن کشور سلطنت میشد و يک شاه ايرانی از خاندان سلطنتی پارت برآ می

رسيد، ولی از  پايۀ کوروش بزرگ منی بەسازی بير و اداره و متدنمهرداد اول در تدگرچە 
سلطۀ بيگانگان در ايران برای مهيشه پايان داد و شاهنشاهی ايران را احيا کرد و  کە بەاين نظر

وحشی  وام نيمهجلو خطر خزش اق کە يک دولت سراسری نيرومند را تشکيل داد؛ و از آن نظر
درون سغد و فالت ايران را گرفت، شايد بتوان امهيت او برای ايران در اين برهۀ  بەشرقی

   .م تشبيه کرد امهيت کوروش بزرگ در سدۀ ششم پ بەتاريخی را
ايم و مهۀ  خوِد ما هنوز برای بازشناسی تاريخ پارت هيچ کاری اجنام نداده کە از آجنا

ار نگرفته است، و ز در زير زمين است و مورد کاوش و بررسی قرمراکز متدنی زمان پارت هنو
 دربارۀ شاهنشاهان اشانگزارشه کە های غربيان است منابع ما درشناخت دولت پارتی نوشته

در رابطه با دولت سلوکی و پس از آهنا در رابطه با  کە شود مواردی منحصر می بەپارتی
عمل  بەاين شاهنشاه بزرگ درادارۀ امورکشور کە یامپراتوری روم ذکر شده است، ما از ترتيبات

برای چهار سدۀ  کە ترتيباتی کە توان گفت حتقيق می بە نداريم؛ ولیئی چندان آگاهیآورد 
   . ايران پايه ريزی شده بود تاريخِمرِد فرما بود توسط اين بزرگ آينده در ايران حکم

   فرهاد دوم

فرهاد درصدد . فرزندش فرهاد دوم دادبە  درگذشت و جايش را۱۳۶مهرداد اول در سال 
او . دوران خصومتها پايان دهد بەسوی شاهان سلوکی دراز کند و بەست دوستید کە برآمد

 فرستاد؛ ولی انتيوخوس اَنتاِکَيەاز بلندپايگاِن دولتش را بەيک هيأت صلح برای اين منظور 
 مذاکراتی اجنام دهد آهنا رابا اعضای هيأت کە  آن بیهفتم رئيس هيأت را گرفته کور کرد و 

 کە او مشورت دادند کە بەمشاورانش بەدر ذهنيت يونانيش غرق بود کە او. ايران برگرداندبە
ند، و  استايرانيان غالمان ما کە  پاسخ داد۔ابلهانه۔پس نزند وادست دوستی شاهنشاه را 
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آهنا هبائی بدهيم و با بە کە  با غالمان خودمان بترسيم يا خبواهيمپيکارما از  کە آور است شرم
   .آنان وارد پيمان صلح و دوستی شويم

 بدهد، و آهنا مهواره بە سلوکيان آشتیانسانيت و درس  کە خواست شاهنشاه ايران می
يی را رها نکرده بودند و خودشان را  کهنِ قبيله هنوز بينشِ کە اينها. فرستادند پيام جنگ می

جز خودشيفتگی در فرهنگشان وجود  کە می نبودندپنداشتند مرد حمور آفرينش و متدن می
خودش را  کە گذاريم يی را وقتی در کنار منطق مهرداد اول می اين منطقِ قبيله. داشته باشد

  بەدار يونانيان اعالن کرده آهنا را در حقوق اجتماعی برابر با ايرانيان دانسته بود، دوست
. بريم  متجاوزان يونانی پی می نژادیِبينی و تعصبِ منشی شاهان ايران و خودبزرگ بزرگ

 بزرگی قومِاند،  اند، کشوری را اشغال و تاراج کرده سوی آهبای دريای ايژه آمده مردمی از آن
زيرِ سلطه بە اند را  روزگار درازی سروران حمبوب جهان متمدن بوده کە مهچون قومِ ايرانی

 داری برگردد در نظر اين متجاوزاِن ان جهخِط بەخواهد  میقوماين  کە اند، و اکنون درآورده
 منحط و فاسد بر اين منطقِ کە کدام انسان خردمندی است. شوند  غالم مشرده میيونانْی

 منطق شاهنشاه ايران بە متدنی بيابد؟ در مقابل اين منطق بنگريم تفکرِخنندد و در اين منطْق
 کرده بودند، فرزندانشان را مورد يونانيان در ايران کە مهه ستمها و ختريبهائی غم آنر  کە بە

   .دار آهنا اعالم کرد خبشايش قرار داد خبشی از ملت بزرگ ايران دانست و خودش را دوست
 را با پيشنهاد صلح و دوستی  ايرانی هيأِتگسيلِ بەآنتيوخوس هفتم اقدام شاهنشاه

ست ايران لشکر بکشد و شک کە بە، و تصميم گرفتپنداشت دولِت پارتینشانۀ ضعف 
چون آنتيوخوس ششم در زمستان از مهرداد اول . بار آنتيوخوس ششم را جربان کند خفت

 لشکرکشی انتخاب کرد و با شکست يافته کشته شده بود، آنتيوخوس هفتم فصل هبار را برای
اين او . رودان لشکر کشيد ميان بەاند نوشتهمرد هزار  ۳۰۰مشارش را بيش از  کە ی بزرگسپاه

   .رودان و ايران را بگيرد ميان کە اميدوار بودە با خود داشت نيروی بزرگی ک
او ايرانيان غالمان  کە پنداشت  مهۀ يونانيان میهچون کە سرنوشت آنتيوخوس هفتم

فرهاد دوم شکست يافت و کشته شد، و او از .  نيز شبيه سرنوشت انتيوخوس ششم بوداستند
ۀ سربازان انتيوخوس در دشت نربد جان مه کە نوشتهديودور . اسارت افتاد بەپسرش سلوکوس

را در تابوت   آنفرمود تافرهاد با الشۀ آنتيوخوس هفتم نيز بزرگوارانه رفتار کرد و . سپردند
  .  فرستادنداَنتاِکَيە  بە هنادند و)نقره(سيمين 

از زمان جتاوز و شکست پدرش آنتيوخوس ششم در پايتخت  کە در اين ميان ديميتريوس
.  برسانداَنتاِکَيە بە توانست گريخته خودش رائی  بەگونهزيست اسارت می ت نيمهايران در حال
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سلوکيها  کە  اسباب فرار او را خوِد شاهنشاه فراهم آورده بوده است؛ زيرا اطمينان داشتهشايد
بار و اين تلفات بسيار سنگين، در آينده ديگر جرأت خنواهند   خفتپس از اين دو شکسِت

 هدِف آن بوده بەاَنتاِکَيە بەو فرستادنش فراری دادِن کە بسا چە شکر بکشند؛ وايران ل کە بەکرد
اه افتد ر  بەدر ميان سلوکيها کند و جنگ داخلی اَنتاِکَيە سلطنت  جانشينیِ پدرش واو ادعایکە 

   .کندخودشان مشغول  بەو آهنا را
اوزان کرد؟ رفتار اين فرهاد با اين متج کە ئی از اين بيش را ما سراغ داريم چه بزرگواری

 کە ديروزها با ايرانيان کردند در نظر آوريم تا بدانيم کە شدگان شاه را با رفتارهای مهين کشته
 های غربيان را خواند و نوشته کە شود منی! تر بودند  متمدناطرف واقًع يک از اين دو کدام
يان را در کنار هم هناد و سنجيد بايد رفتارهای ايرانيان و يونانکە   بلقضاوت آهنا اکتفا منود؛بە
عقدۀ  کە شود اين نويسندگان معلوم می کە تنها در چنين صورتی است. گاه قضاوت کرد آن و

تر  يونانيان از ايرانيان متمدن کە کوشند تا نشان دهند برتری جنس غربی در ذهن دارند و می
اَرَدَشير . آوريمياد  بەَشير چهارمرفتار اسکندر را با اَرَد! گويند اندازه درست می بودند، تا چه

پا خاسته بود، ولی اسکندر  بە خودشقومِخاطر دفاع از حيثيت و هويت و موجوديت  بەچهارم
مذلت افکند تا مهۀ ايرانيان  بەديديم کە  خودش اين مرد بزرگ را آنچنان خاصِفريبیِ با عوام

 ضرورت حفظ هويت ايرانی  جرأت نکند دربارۀئی پس هيچ ايرانی را مرعوب سازد و از آن
 رفتار اسکندر را با رفتار اين شاهان ايرانی بسنجيم. اجنام دهدراه  بينديشد يا اقدامی در اين

حقيقِت قضاوت  بەمردانه داشتند، تا دمشنان ايران و ايرانی چنين رفتارهای جوان بەنسبتکە 
تر   متمدن۔يرانيان و يونانيانا۔  قوميک از اين دو کدام کە نويسندگان غربی پی بريم، و بدانيم

حيثيِت قومیِ خاطر  کە بەآوريمياد را بەاسکندر با شهرهائی کرد  کە گری مهه وحشی آن. بودند
تاراجِ سپاهيان او درآيند و  کە بەخواستند ورزيدند و منی  در برابر او مقاومت میخودشان

تر  يونيانيان و ايرانيان متمدنيک از  کدام کە  بدانيمگاه ، و آنمردمشان بردۀ متجاوزان شوند
ياد آوريم، و در مهۀ  بە شهرِ ِتبِس کرد رامهچون فتاری کە اسکندر با شهرهای يونانر. بودند
در متام طول شاهنشاهی ايران حتی يک مورد مشابه آن نيز از طرف  کە  تا ببينيمبنگريمتاريخ 

گاه  ، و آن)کند ن و روميان تأييد میهای يونانيا را نوشته و اين(شاهنشاهان ايران سر نزده است 
دفاع  رفتار اسکندر را با مردم بی. تر بودند يک از ايرانيان و يونانيان متمدن کدام کە بدانيم
جنگلها پناه برده بودند و هيچ جنگی هم با او نداشتند، ولی  بەاز بيم او کە آوريمياد  بەهرات

زنده در آتش سوزاند،  مرد و کودک و پير، زنده و مهۀ آهنا را از زن و آتش کشيد بەاو جنگل را
ادعای خدايی اسکندر و جانشينانش از . تر بودند  متمدنقوْم يک از اين دو کدام کە تا بدانيم
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 کە  و آهنا را با شاهنشاهان ايران مقايسه کنيم تا بدانيمآوريمياد  بە راشاهاِن سلوکیمجله مهين 
 کە شی در ميان يونانيان يک امر معمولی بودپدرکُ. دتر بودن قوم متمدن يک از اين دو کدام

 کرده استهرودوت تصريح .  ناشناخته بودالً؛ ولی در ايران يک امر کامآمد بەپيش میبارها 
   ١. باشديک ايرانی پدر يا مادر خودش را کشته کە کسی بشنود کە ادهافت نهکاه اتفاق  هيچکە 

در يونان کسانی  کە دانند ن را غربيان در اين می يونيان از ايرانياتر بودِن معيار متمدن
يادگار هنادند، ولی در ايران اين امر کمتر اتفاق  بە را نوشتند واشانه انديشه کە يافت شدند

چون سقراط و افالطون و ارسطو و ديگران را داشتند مهسبب يونانيان کسانی  مهين بە.افتاد می
نويس و بازيهای  نامه يونانيان منايشکە   آنديگر. ولی ايرانيان چنين شخصيتهائی را نداشتند

 ويژۀ خودشان را داشتند ولی ايرانيان دارای چنين نويسندگانی نبودند زيرا هيچ منايشیِ
 غربی با مالک قرار دادن چنين نويسندگاِن. ما نرسيده است بەها از آهنا کتابی در اين زمينه

لکن ما . تر بودند زمان از ايرانيان متمدن  در آنيونانيان کە خواهند القا کنند معيارهائی می
 خود آهنا بود يا آهنا  فکریِيونانيان ثبت و ضبط کردند تراوشِچە   آنآيا کە خواهيم بپرسيم می

های يک   بودند؟ آيا متدن يونانی بر ويرانهگرفته و آموختهها را از جاهای ديگر  اين دانسته
 ؟ آيا هراکليتوسشدبر خأل بنا کە   اينمين بنا شد و يادر مهان سرز) متدن مصری(متدن ديگری 

رود ارائۀ افکار بلندش را در زمانی  مشار می بەيکی از آغازگران مکتبهای فکری يونانیکە 
زيست، و آيا او با ايران و افکار ايرانيان   ايران می شاهنشاهیِدر درون مرزهای کە شروع نکرد

ئی از طرز  ارائه کرد و برای يونانيان تازگی داشت مشهاو در يونان  کە آشنا نبود؟ افکاری
برای حتصيل رياضيات ) فيثاغورث( بود؟ مگر پيتاگوراس آموختهاز ايرانيان  کە تفکری نبود

از  کە کرد يونان افکار بلندی را ارائه می بەبازگشت در کە بابل نرفت و مگر او نبود بەو حکمت
او نزد مغان شاگردی کرده و اين  کە گفتند ونانيان میساز زرتشت آموخته بود و ي آئين انسان

 داشت تکفير و حمکوم بيان می کە خاطر افکاری بەرا را از مغان فراگرفته است، و او» بدعتها«
کَلَده و  بەهای ششم و پنجم برای اخذ علوم  سدهمرگ کردند؟ آيا بسياری از متفکران يونانیِبە

 هخامنشی در زماِن دار  نام فيلسوفاِننوفون کە يکی ازدند؟ آيا گزيايران مسافرت نکرده بو
 کە کرد  تأمين منیمزدهائیيونان بود مدهتا در خدمت ارتش ايران نبود و زندگيش را از راه 

پرداخت؟ آيا سقراط و افالطون از افکار کلدانی و مصری و ايرانی هبره  او می بەدولت ايران
  در اناتولیکشور هخامنشی يعنیا در درون مرزهای نربده بودند؟ آيا ارسطو مدتی از عمرش ر

سر نربده بود و با انديشۀ ايرانيان آشنايی نيافته بود؟ آيا تأليفات رياضی و اخترشناسی و بە
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 ارسطو و شاگردانش را کە اسکندر بربارِ شتر کرده برای ارسطو فرستاد نبود کە  بابلپزشکیِ
   کسب کردند؟ کە  رساندئی چنان مقام علمیبە

مزدوراِن يونانْی  کە دولتی مهچون شاهنشاهی هخامنشی تشکيل داده بودند کە آيا قومی
در خدمت آهنا  کە دهها هزار در خدمتش بودند بيشتر متدن داشتند يا اين يونانيان بەمهواره

 متدن بشری ادبيات و علومِ ؟ آيا جلوۀ اصلیِگذراندند میبودند و از خيرات آهنا زندگی 
وزگار خودشان از مهۀ مردم ر   بە ديگر هيچ؟ اگر چنين است پس يونيانيانمکتوب است و

دين، نظام  کە  بشری چندين عنصر ديگر نيز داردولی متدِن. تر بودند خاورميانه متمدن
آيا . مجله است  از آنجز آهنا شهرسازی و نيزسياسی، تشکيالت اداری و قضايی و نظامی، و 

کليتش مبتنی برخرافات بود؟ آيا  کە نيانيانسازتر بود يا دين يو  ايرانيان انسانباورهای دينیِ
 ايران در آن روزگار برای بشريت کارآمدتر نظام سياسی و تشکيالت اداری و سازمان قضايیِ

دست داوران  کە بە يونانی و سازمان قضايی يوناندموکراسیِ بە موسومبود يا نظام کدخدايیِ
در ايران چە   آناده و شهرسازی را نشانۀ متدن بدانيم، آيا؟ اگر راه و جچرخيد میخوار  رشوه

توان صنايعِ يونان را در آن روزگار با صنايعِ  در يونان بود؟ آيا میچە   آن بود يارفته پيشبود 
طرف  يک از اين دو  کدامشود متدِن معلوم می کە ۀ ايران مقايسه کرد؟ در اينجا استرفت پيش
 سياسی و اداری دوران پارتيان نيز با خبواهيم سازمان و تشکيالِتاگر . تر بوده است رفته پيش

 ايرانيان داشتندچە   کە آن و سپس روميان مقايسه کنيم، خواهيم ديدسلوکيانمشاهبش در نزد 
 و روميان وجود داشت، و مهين سازمان و سلوکياننزد  کە مراتب کارآمدتر از چيزی بودبە

  .  پا و در انسجام و اقتدار نگاه داشتسرِ چهارصد سال بردولت پارتيان را  کە تشکيالت بود
متدِن يونان در آن روزگار از  کە خواهند القاء کنند مهواره می کە آيا نويسندگان غربی

ئی ميان متدن ايرانی و متدن  اند مقايسه خواسته گاه منی تر بود هيچ رفته پيشمتدن ايرانی 
گوييهای يونانيان کهن را   گزافه تاکافی است کە اند تهپنداش؟ يا اجنام دهند آن روزگار غربیِ

بودند را،  کە پنداشتند و ديگران هر قومی خودشان را تنها قوم متمدن جهان می کە تکرار کنند
   دادند؟ لقب می) زبان و وحشی بی(» بربر«حتی قوم مصری و کلدانی و ايرانی را 

. کند متدن معرفی ش و گلِ سرسبِدخودش را حمور آفرين کە البته هر انسانی حق دارد
اند، ولی  طرف بی کە کنند نويسند و ادعا می اکنون مطلب می کە ولی سخن دربارۀ کسانی است

کنند، و باز هم  بندند و سخنان يونانياِن ديرينه را تکرار می چشمشان را بر روی حقيقت می
  آنتالش اينها بر. تر بودند دنغربيها از ايرانياِن عهد هخامنشی و پارتی متم کە اصرار دارند

متدن امروز غربی دنبالۀ مهان  کە اينجا برسند بەيونان را حمور متدن قلمداد کنند تااست کە 
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ذات است؛ و متدن  بەاز يونان آغاز شده است و از کل متدن بشری جدا و قائم کە متدنی است
   .رسدپايۀ متدن غربی ببە کە تواند  و نه می استتوانسته شرقی نه می

 پس از شکسِت. ايران برگرديمنسبت بەنۀ سلوکيها به موضوع تالشهای جتاوزکارا
آخرين جنگ سلوکيها با ايرانيان، و در حقيقْت آخرين تالش يونانيان برای اشغالِ  کە يادشده

 ت بزرگ و کشته شدن شاِه جتاوزگرش، از بيمايران بود، دولت سلوکی پس از اين شکِسجمدِد 
خواهاِن ايران فرستاد و  بەشام و اناتولی بگيرد هيأتی را بەلشکرکشی بەه تصميمشاهنشاکە  آن

 دوستی شاه ولی مهين دولت در آن اواخر دسِت.  شد دو دولت صلح و دوستیِانعقاِد پيماِن
. ايران بازفرستاده بود بە ايران را کور و ناقص کردهسفير صلحِپس زده بود و حتی واايران را 

نزد آن سفير  بەرا  سلوکی داده باشد آنانسفارتیِهيأت  بە مناسبیپاسخکە   اينفرهاد دوم برای
اين مرد بنگريد و پاسخِ ما را  به«:  و گفت؛ شاه سلوکی کورکرده شده بودفرماِن کە بەايرانی برد

   ١.» بربيددريافت کرده برای پادشاهتان
پس وا را زمانی اَنتاِکَيەگفت و پيشنهاد صلح شاه  شاهنشاه ايران اين سخن را زمانی می

دولت سلوکی ديگر  کە اه اطمينان داشتدولت ايران در اوج قدرت بود، و شاهنش کە زد می
 او اکنون در اين انديشه بود.  ايران را خنواهد داشتمرزهای شاهنشاهی بەگاه توان جتاوز هيچ

يرون بکشد و آهنا  بسلوکيانبقيۀ سرزمينهای شاهنشاهی هخامنشی در آسيا را نيز از دست کە 
 دوراِن بە دور شود و خاورميانهمنطقهديار خودشان برگرداَند تا خطرشان برای مهيشه از  بەرا

اين برنامه جامۀ عمل  بەاو فرصت نداد تا بەروزگار ولی . برگرددِهِلنيها پيش از دوران آرامشِ
 سرزمينهای در شام بود قبايل سکايی بەاو درصدد لشکرکشی کە درست در زمانی. بپوشاَند

ها  اين َسکَە. سرکوبی آهنا بشتابد کە بەاغتشاشاتی زدند، و او جمبور شد بەشرقی کشور دست
درون فالت  بەدر آن اواخر در خزشهای بزرگ ترکان از نواحی سيردريا کە ايرانيانی بودند

ف زمينی را برای خودشان در سغد يا اطرا کە کردند ايران رانده شده بودند، و تالش می
ازجانب آهنا  کە  مهراه با بروز ناامنيهای شديدی بوداچنين تالشی طبيعًت. آمودريا بگيرند

ها و درگيريهای فرهاد دوم با آهنا و   ناشی از تالشهای َسکَەرخدادهایما از . گرفت  میاجنام
ها در   با َسکَەپيکارفرهاد در  کە دانيم  میمهين اندازهنتايج اين درگيريها اطالعی نداريم، و 

سازی آسيا از   پاکبرنامۀ بزرِگ). م  پ۱۲۷سال(کشنت رفت  بەجائی از مشال افغانستان کنونی
روميان   ت تا درآينده جايش را بەگور رفت، و دولت سلوکی جنات ياف بەاو بەيونانيان نيز با

   .اشغال درآوردند بەخبش غربی خاورميانه را کە دهد
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 در مشال افغانستان کنونی در زمينهائی جاگير شدندها  مجاعاتی از سکَەدر اين زماهنا 
، و مجاعات بزرگی از )قبايل ختار بەمنسوب(خودشان کرده ختارستان ناميدند  بەمنسوبکە 

حوضۀ پربرکِت رود هيرمند و سرزمين درنگياَنە رسيدند، و در  بەآهنا نيز در ادامۀ مهاجرتشان
نوار باريکی از اين . کردند» زاُولستان« و »سکستان«نام خودشان  بەآينده اين سرزمينها را

مجاعاتی از . ستان استاش در کشور افغان سرزمينها اکنون در کشور ايران، و خبش عمده
ُخزدار  کويته و سرزمينهای پاکستان کنونی در مشال بلوچستاِن بەها نيز در اين رهگذر سکە

 های گوناگونْ مهۀ اينها شاخه. ندناميد» توران«نام خودشان  بە رسيدند و سرزمين را)ضدارُخ(
از آهنا ياد شده » خوار َسکَە هوم«در اسناد داريوش بزرگ با نام  کە ايرانيان سکايی بودند

داشتند، و اين دين را برای ) مهرپرستی(دين کهن ميتَرَيسَنە کە   بل نبودندَمزداَيسناينها . است
 اين زمان ها در شرق سيردريا نيز تا اينسرزمينهای اصلیِ. های آينده نيز حفظ کردند سده
اما اين سرزمينها نزد ايرانيان سغد برای مهيشه و . اشغال مجاعات خزندۀ ترک درآمده بودبە

 را حفظ کرد؛ و توران دوران سامانی نام سرزمين آن تادر زمان ساسانی تا چند سده پس از 
يعنی مردم  (ناميدند تورانی  رادجانشين بوميان شده بودن کە ترکانی سغد و باختريە ايرانياِن

روزگاری در اين سرزمينها  کە ئی رخدادهای تاريخی کە  بر مهين اساس بود١).سرزمين توران
 حتی در شاهنامه ۔و در خبش گذشته ضمن سخن از اساطير ايرانی خوانديم۔رخ داده بود 

ساکناِن سرزمين ە  کپنداشتند جنگهای ميان ايرانيان و ترکان تبديل شد، زيرا می بەفردوسی
 توران در دوران دار نامحتی قهرمان  کە بر اساس مهين ديدگاه بود. اند توران مهيشه ترک بوده

شد، و در » افراسيابِ ترک« بە  آريايی بود تبديلا و خالًصاَپَراَسپِيَەنامش  کە باستان
   . شاه ترکان بودافراسياْب کە خوانيم داستاهنای شاهنامه می

    مهرداد بزرگاردوان اول و

. سلطنت برگزيده شد بەپِت توسط مهستان  فَرِّيەپسرِپس از فرهاد دوم، عمويش اردوان 
 کە وارد های تازه لشکر کشيد تا سکە) اکنون ميانۀ مشالی افغانستان(ختارستان   بەدرنگ او بی

 ها کَەاما او نيز در جنگ با َس. در منطقه آشوب و ناامنی ايجاک کرده بودند را سرکوب کند

                                                 
و ترکان عثمانی را » کشور روم«گونه کە ايرانيانْ اناتولی را در زمان خالفت عثمانی نيز  درست مهان. 1

  بەمولوی رومی دادند نيز از مهينجا آمد، و اين در حالی پيشترهاصفتی کە. ناميدند می» روميان«
زيست کە از چندسده پيش از آن بەاشغال ترکان درآمده بود و حاکمانش  بود کە او در سرزمينی می

  . هنادند کاووس را برخود می قباد و کی نيز ترکانی بودند کە زبان و فرهنگ ايرانی گرفته نامهای کی
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   .کشنت رفتبە
ها  مهرداد دوم با َسکَە. رسيدسلطنت  بەعنوان هنمين اشک بەپس از او مهرداد دوم

حتکيم مرزهای شرقی کشور پرداخت،  بەآميز برقرار کرد، و با آرامش خاطر ملتروابط مسا
 کوههای  غربیِ سلسله زد، و تا نواحیواپسمجاعات خزندۀ ترک را از اطراف سيردريا 

ترين  حکيمانه بەپيش رفت، و امنيت مرزهای شرقی کشور رابە  در تاجيکستاِن کنونیياهيماال
   .شيوه تأمين کرد

 خزشهای بزرگ ترکان برای کشور های رانده شده از برابر سکە کە مهۀ اين مشکالت
مهرداد  کە سازی سرزمينهای کشور هخامنشی از متجاوزان اروپايی ايجاد کردند برنامۀ پاک

   .ز کرده بود را متوقف کرداول آغا
 تا ۱۲۴  سالاو از.  بودنواز  و مردميک شاه باتدبير و توانا) مهرداِد بزرگ(مهرداد دوم 

اش ارتش   ويژهسلطنت کرد و اقتدار ايران را حتکيم خبشيد و با تدابير سال ۴۸برای م   پ۷۶
مرزهای کشور برقرار  ر دگونۀ ممکنترين  شايسته بەايران را بسيار نيرومند ساخت و ثبات را

  . بەپيش بردبيشتر  هرچە سوی شکوِه بە رازمين نگاه داشته ايران
دوستی   انسانمنشی و  بزرگ را از نظر قدرت و تدبير و پارتیشايد بتوانيم اين شاهنشاِه

   .با داريوش بزرگ مقايسه کنيم
  
  



 

   وروم ايران جنگهای

   فرهاد سوم و مهرداد سوم

را ) شورای کالنتراِن ايران( مهستان  پارتْیخواهاِن قابت سلطنتپس از مهرداد بزرگ ر
در انتخاب شاهنشاه با اشکاالتی مواجه کرد، و در خالل ساهلای اندکی چند پادشاه جاجبا 

 در اين. فرهاد سوم داد بەودی جايش راز   بەسلطنت رسيد، ولی بەابتدا اردوان دوم. شدند
 نيز در جائی از ١)اند که منابع غربی سنتروک نوشته(نام ُسنَدروک  بەميان يک مدعی ديگر

   .محايت مهستان را کسب کند کە ، ولی نتوانست)م  پ۶۷سال (سلطنت نشست  بەشرق کشور
م شاهنشاه حقيقی بود دوران سلطنتش مصادف بود با   پ۶۷از سال  کە فرهاد سوم

در . ی شام و بطلمی مصرگيری دولت روم در اروپا و رقابت اين دولت با دولتهای سلوک قدرت
از  کە ها در اوج بود، و در شام نيز سلوکيها پس از شکستهای بزرگی مصر نارضايتی از بطلمی

استفاده از با  کە روميان درصدد بودند. هنايت ضعف رسيده بودند بەايرانيان خورده بودند
   .ولی هدف خنستينشان اناتولی بود. اين وضعيت بر شام و مصر دست يابند

 کرانۀ برنشين   در اناتولی، عالوه بر ارمنستان و چند کشور کوچک يونانی اين زماندر
يکی  کە  نيز در نيمۀ شرقی اناتولی وجود داشتايرانیکشور  دريای سياه و دريای مديترانه، دو

اندکی پس از لشکرکشی  کە اين دو کشور. َپتوکَە جنوبی بود  مشالی و ديگری کَتَپتوکَە کَت
 کە ياد داريم بە.جاد شده بودند در متام دوران سلوکی استقاللشان را حفظ کردنداسکندر اي

نشين بود، و  َپتوکَە در دوران ماد و هخامنشی يک شهريار نشين بود، سرزمينش ايرانی کَت
در تورات با نام  کە مردمی( بودند ریمِ بەگوم های ايرانی موسوم ئی از سکە ساکنانش شاخه

َپتوکَە از مرزهای غربی ارمنستان و جنوب  کَتسرزمينِ عرصۀ ). شده استجومر از آهنا ياد 
و مرزهای شرقی کيليکيە در ) ايرماق قزلاکنون (تا رود هاليس ) طرابزوناکنون (تراپيزونت 

اکنون قيصريه و مالطيه و سيواس و  کە گسترده بود؛ و شهرهائی) قونيەاکنون (ناحيۀ کونيا 
  . گرفتند َپتوکَە قرار می  کَتاند در دوران سلوکيها دروِن رکيه واقع شدهدياربکر نام دارند و در ت

پتوکَە در زمان اسکندر  گی تشکيل پادشاهی کت بەچەگونپيش از اين اشارۀ خمتصری

                                                 
نظم و   يعنی بام وصفی است،سندروک اس. است» منظم«و » نظم« بەمعنای ايرانیدر زبان » ُسنَدر«. 1

 . »آدمِ منظم و مرتب و باانضباط«شود  و وقتی برای آدم باشد معنايش می. ترتيب
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   .شدمقدونی 
 پونت ارا اختصاًر داده بودند، و آن» کيە پونتکاپادو«پتوکه مشالی نام   بەکتيونانيان

   .ناميدند  میکاپادوکيەنوبی را نيز پتوکە ج کت. گفتند می
َپتوکَە با شاهان سلوکی روابط دوستانه برقرار کردند و اين دوستيها  شاهان هردو کَت

. اميدزادگان اين دو کشور با دختران شاهان سلوکی اجن  شاهازدواجِپيماهنای  کە بە بودچندان
 ۳۰۱متوفی  (ميترَداتَەتين شاه پونت ، و خنس)م  پ۳۲۲متوفی  (آريااَرتَەَپتوکَە  خنستين شاه کَت

 مهرداد )پارتی (بان هپلویز  بەميتَرداَتە نيز. آريااَرَتە را يونانيان آريارات ناميدند. بود) م پ
   .تلفظ شد

. معاصر مهرداد دوم هپلوی بود) م  پ۶۳ ۔۱۲۱ (مهرداد ششمنيرومندترين پادشاه پونت 
َپتوکَە لقبهای آريااَرَتە و  ند پادشاهان کَتپادشاهان پارت لقب ارشک داشت کە گونه مهان

از اين پس من آريااَرَتە را نيز با .  و يونانيها آريارات ناميدندهنادند مهرداد بر خودشان می
َپتوکَە   کَتآخرين آرياراِت. نيز توان گفت» آرياراد« کە نويسم  میآرياراتمهان تلفظ يونانیِ 

   . هپلوی بودممعاصر مهرداد ششم پونت و مهرداد دو
.  روميان متوجه اناتولی شدطلبیِ  پونت، سياست گسترشدر سلطنت مهرداِد ششمِ

 و تشکيل پادشاهی سراسری در اناتولی را  جنوبیَپتوکَە  پونت انديشۀ احلاق کَتمهرداد ششمِ
 شاهاِندست يافت، و چون خود را وارث جنوبی َپتوکَە  او با اين هدف بر کَت. درسر داشت

شد، دخالت  شاهان سلوکی منسوب می بە درعين حال از سوی مادردانست و ی میهخامنش
اشغال  بەروميان در اناتولی، و برآن شد کە سرزمينهائی کە دانست میجا ەروميان در آسيا را ناب

او برنامۀ تصرف سراسر اناتولی را دنبال کرد و .  از دست آهنا بيرون بکشد رادرآورده بودند
در  کە سپاه رومی بەم شکست سختی  پ۸۸در هبار . نۀ دريای ايژه رساندکرا بەقلمروش را

تالش بازيابی اناتولی بود وارد آورد، و درپی آن روميان را از سراسر اناتولی بيرون راند و 
اروپا فرستاد تا  بەرا با سپاه بزرگی از يونانيان و ايرانياِن اناتولی) فرناک( فَرَناکَەپسرش 

ستوه  مردم يونان نيز از ستمهای روميان در. را از دست روميان بيرون بکشدمقدونيە و يونان 
 با برخورداری از محايت يونانيان بر تراکيە و يونان و اسپارت ۸۷بودند، و فرناکَە در سال 

يونان را آغاز کردند و شکستی بر فرناکَە و  بەسال بعد روميان محلۀ متقابل دو. دست يافت
 ۸۴سپس در اسپارت نيز بر سپاه مهرداد شکست آمد، و تا سال .  آوردندحاميان يونانيش وارد

دست روميان افتاد؛ و چون سپاه مهرداد در اثراين شکستها تضعيف  بەديگربارهم يونان  پ
 ميان امپراتور روم و مهرداد ششم کە شده بود، روميان وارد اناتولی شدند و طبق پيمان صلحی
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دولت روم واگذار کرد و يک  بەفاتش در غرب اناتولی رابسته شد مهرداد خبشی از متصر
  . دولت روم پرداخت بەغرامت جنگی معادل سه هزار تاالن

بار نيز شکست خورد و   با روميان وارد جنگ شد و اينديگربارهسال بعد مهرداد ششم  ده
 خبشی نْروميا.  بگريزد۔دامادش بود کە نزد تيگران شاه اين کشور۔ارمنستان بە کە جمبور شد

آهنا  بەمهرداد را کە  پونت بر دريای سياه را گرفتند و از تيگران خواستار شدندکرانۀ مشالیاز 
ستمهای . ارمنستان لشکر کشيدند  بەآهنا پاسخی نداد روميان بەتسليم کند، و چون تيگران

 لشکرکشیروميان در اناتولی نارضايتی شديد مردم از روميان را باعث شد و روميان در 
در ميان جنگهای روم و ارمنستان مهرداد ششم . کاری از پيش بربند کە ارمنستان نتوانستندبە

در سال .  بيرون کرد)َپتوکَە مشالی کَت (کشورش برگشت و روميان را از پونت بەبا سپاه بزرگی
تصرف مهرداد درآمد، و سرزمينهای مشالی دريای سياه  بەَپتوکَە  کَتهر دو خبشِ  سراسر۷۳ِ
ِمرِيە  گوم . مستقر شدمرَيە َرناکَە در شبه جزيرۀ گوم در درون قلمرو او قرار گرفت، و پسرش فنيز

  ترکانناميدند؛ و چندين سده بعد نيز گريمه روميانْمری بود را  کە منسوب بەقوم ايرانی گوم
  . ؛ و اين نامی است کە تا کنون مانده است قريمه گفتندعثمانی

 روابطی برقرار ۔شاه ارمنستان۔دار معروف رومی با تيگران  سرەپومپِم   پ۶۶ در سال
او کمک ۔ بەَپتوکَە واقع در جنوب کَت۔ کهين در تصرف ارمنستاِن کە او وعده داد بەکرد و
که يونانيان  (آريائو بُرزيننام  پونت بە بەهبانۀ محايت از يک مدعی سلطنِتپومپِە  نيز،.کند

گو بود  سرداری غدار و دروغ کە ەپومپِ. ورد محله قرار دادونت را مپ) کردند آريوبرزن تلفظ می
 ميان ايران و روم کە ئی  نيز وارد مذاکره شد و طبق عهدنامه۔فرهاد سوم۔با شاهنشاه ايران 

از دخالت در امور ارمنستان خودداری ورزد، و از ايران نيز  کە  تعهد سپردپومپِەامضا رسيد بە
  . لت نکنددر امور پونت دخا کە تعهد گرفت

آنان وعده داده بود، و  کە پومپِە بەمحايتی بەگرمی  و هوادارانش با پشتآريائو ُبرزين
 پيروز شود استقاللشان را پومپِەهيچ عهد و پيمانی پابند نيستند و وقتی  بەروميانکە   آنغافل از

ششم پس مهرداد . پونت شرکت کردندپومپِە بە خواهد برد، در لشکرکشی از ميانبرای مهيشه 
. ارمنستان گريخت بە شکست خورد وآريائو ُبرزين و متحدش پومپِە از ،از مقاومتهای جانانه

در امور ارمنستان دخالت نکند، شاه  کە با ايران منعقد کرده بود کە غم پيمانیر  پومپِە بە
  چشمپومپِە های دروغينِ عدهو   بەکرد؛ و تيگران جدايی از ايران می بەارمنستان را حتريک

جزيرۀ گريمە  شبه بەمهرداد پناه نداد و مهرداد از راه قفقاز بەمهين اميد بەاميد داشت، و
شام پومپِە بەدر ميان اين رخدادها . بود) فرناک(ناکَە  در دست پسرش فَر کە رفت) مريە گوم(
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عمر دولت سلوکی پايان داد، و در پیِ آن سراسر شام  بە را گرفت واَنتاِکَيەلشکر کشيد و 
  ). م  پ۶۴سال (را گرفت و در غرب فرات با ايران مهسايه شد ) ، فلسطينلبنانوريه، س(

ايتاليا گرفت، ولی  بەلشکرکشی بە در شام بود مهرداد در گريمە تصميم کە پومپِەزمانی
 مردمِهزاری از  ۳۶او فرناکَە را برکنار کرد و يک سپاه . ورزيد فرناکَە با اين اقدام خمالفت می

حال با  ولی در اين. ی سياه ترتيب داد و نيروی دريايی قابل توجهی فراهم آوردمشال دريا
 را خورده خمفيانه با او مهپيمان شده و پومپِەفريب  کە  شدرو روبه ۔فرناکە۔شورش پسرش 

 سالگی هفتاددر آستانۀ  کە مهرداد ششم. گريمه را برای خودش بگيرد کە تصميم گرفته بود
 مهپيمان شده بود زهر قومشبا دمشن ملک و  کە  پسرششی از خيانِت نابود از شدت اندوِه

 شاه قربس زِد  شاه مصر و ديگری نامزِد که يکی نام۔ او نيز دو دخترِ. خورده خودکشی کرد
  .  زهر خوردنداومهراه ۔ بەبود

ولی گفته ). م  پ۶۳(نزد او فرستاد  بە پدرش رانعش پومپِە خشنودیِفرناکە برای جلب 
نشاندۀ روميان و کشورش  بعد فرناکە دست اين زمان بەاز بەپيش آمد کە رخدادیە چە  کنشده

امپراتورانشان  کە خيانتهای بسيار بزرگیالً بەمورخان رومی معمو. ضميمۀ امپراتوری روم شد
   .اند اند اشاره نکرده شده مرتکب می

 بود، در رؤيای آن بوداز فتوحاتش در اناتولی و شام گرفتار بيماری غرور شده پومپِە کە 
اين  بەاو. رودان لشکر بکشد و آن سرزمينها را ضميمۀ امپراتوری روم کند ارمنستان و ميانکە بە

آنان  بەرودان و خوزستان مناسباتی هنانی برقرار کرده هدف با مشاری از سران بومی در ميان
  داريوش سوم دادهخمالفان بەسلفش اسکندر کە هائی داد های دروغينی از قبيل وعده وعده

استقالل سلطنت اشان بەآهنا کمک کند تا در سرزمينه بەخواهد می کە آنان ايحاء کرده بودبە
ايران  بەشی خودش برای لشکرکگماِن بەهائی زمينه را  با چنين متاسها و وعدهپومپِە. کنند

پيروزی خواهد ا بە کند حتًملشکرکشیايران  بەاگر در آن شرايط کە گماناو با اين . آماده کرد
ايران داده  کە بەاو برخالف تعهدی. بکشاندبا خودش جنگ  بەشاه ايران را کە رسيد برآن شد

اين  بە دست نشانده برسر کار آورد، و سپسارمنستان لشکر کشيد و در ارمنستان يک شاِه بەبود
است ده ارمنستان بو بە متعلقپيشيندر زماهنای ) آُمد در دياربکر کنونی(آميدا  کە هبانه

صورت  بەهنگامِآن  کە اين ناحيه گسيل کرد و آميدا را گرفته ضميمۀ ارمنستان کرد بەلشکری
  .  درآمده بودپومپِەنشاندۀ  سلطنت دست

 وارد پومپِەبا  کە توانست خواست يا منی سبب گرفتاريهای داخليش منی کە بەفرهاد سوم
با او وارد مذاکره گردد و تعهدات  صلحِ سفارتی يک هيأت فرستادِنبا  کە جنگ شود، کوشيد
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 چندان پومپِەولی . او يادآوری کند بەگذشته مبنی بر عدم دخالت روميان در امور ارمنستان را
ها ور نپذيرفت و ادعا کرد کە روميحض بە شاهنشاه راسفارتیهيأت  کە مغرور شده بود

ور روم است سلطنت امپرات کە ند، و او استمتصرفات اسکندر در سراسر آسيابراِن  ميراث
   .داند شناسد و فرهاد را پادشاه ايران منی مسيت منیر  بەپارتيان را

   نت اولمهرداد چهارم و اوروَ

اشغال روميان  بە فرهاد سوم در مقابله با روميان جتاوزگر متردد بود، و آميداکە چون
را در  تان ايران ویکردند، مهس  ضميمۀ ارمنستان شده بود و روميان ايران را هتديد میدرآمده

   .ختت نشاند بەم بازداشت و برکنار کرد؛ و مهرداد چهارم را  پ۶۰سال
. ايران برگشت بەپس گرفتهوااناتولی لشکر کشيد و آميدا را  بەدرنگ مهرداد چهارم بی

مهستان برای حل . افتادرقابت  بر سرِ سلطنت با او بەت نولی پس از اين پيروزی برادرش اورَو
اختالف را از ميان بربد، مهرداد را  کە و چون نتوانست. کار شد بەبرادر دست و داختالِف

. رودان منصوب کرد پادشاهی آذربايجان و ميان بەنت را شاهنشاه کرد و مهرداد رابرکنار و اورَو
برادر ازسر  اندکی بعد باز اختالف دو. رودان رفته در شهر سلوکيە مستقر شد ميان بەمهرداد

 عدم متايل مهرداد برای بيرون راندن روميان از شرق الت اين اختالفها ظاهًرع. گرفته شد
 بازداشت شد، ۔سردار نامی تاريخ پارت۔ ەسورِنَم توسط   پ۵۵سال  مهرداد در. اناتولی بود

کشور و تالش برای تبانی با روميان و  بەخيانتئی کە مهستان تشکيل داد متهم بە در جلسهو 
   .شداعدام حمکوم بەو  ،آهنا بەپناهندگی

گانۀ   هفتهای تيرهرئيس يکی از نويسم   میسورنکە از اين پس نامش را  ەاين سورَن
اندامترين مرد زمان خودش  او زيباترين و خوش کە پلوتارک نوشته.  در ايران بودگر حکومت

 داشتهزار سوار در زير فرمان  آراست؛ ده بسيار زيبائی می بەگونۀ بود؛ چهره و موی سرش را
وقتی در ميان مجعی  کە ئی گونه بە بلند داشتاندامیابستگان خودش بودند؛ مهه از وکە 

  داشتبا روميانئی کە  در جنگهاو افزوده کە سورن. ده بود در ميان مهگان متمايز بودايستا
   ١.کرد  می برپاباده و ُخنيا بزم شادی و هاجنگيد و شب  میهاروز

دی حد اعالی نيرومن بەارتش روم کە ادف بود با زمانینت اول مصروی کار آمدن اورَو
 اناتولی بيشينۀ زمينهایرسيده مرزهای امپراتوری در غرْب گسترش بسيار زيادی يافته بود، و 

 تاريخ امپراتوری روْم دار نام سه سردار  اين زماندر.  سراسر شام در تصرف روميان بودبعالوه
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در رم  کە  بودپومپِەراتوری در دست داشتند؛ يکی ی ارتش را در سه نقطه از امپده فرمان
حاکم شام شده بود؛ و  کە او واگذار شده بود؛ ديگر کراسوس بەاستقرار داشت و اسپانيا نيز

   .حاکم خبش ميانی امپراتوری روم بود۔ کە )بعدها فرانسه(فاتح گال ۔ کيَسر يوليوس سوْم
انتساب پيشينش بەکشورِ آشور نام  سرزمين شام در زمان هخامنشی با کە ياد داريم به
، سپس روميها  ناميدندسوريهاَنداشتند اين سرزمين را » ش«کە   چونانيانيون.  داشتاَشورِيَە
. ام نوشته» سوريه«معمولش  من نيز با مهان تلفِظ. تا امروز مانده است کە ، نامی گفتندسوريه

 بەسوی غرب تا دريای ای غربی فراتاما ايرانيان در زمان پارتی و هخامنشی سرزمينهای ماور
» شام«لذا من در اين کتاب عبارت .  بود»زمين مغرب «کە معنايشناميدند   میشاممديترانه را 
   .ام کار برده بەرا نيز بسيار
ی کارگاه ده فرمانچنين مردان زورمندی  کە نت اول در اين مقطع حساس تاريخیاورَو

کراسوس . باشدشاهنشاه ايران  کە را داشت د لياقت آننظامی امپراتوری روم را در دست داشتن
 ايران آماده کرد و در يک مرزهای غربیِ بەرد سوريه شد خودش را برای جتاوزواکە  مهين

نشين را تاراج کرد و مردمشان  انه از فرات گذشته چند آبادی آرامیگير غافل سريع و لشکرکشی
زنی نبود در حکم  ش از يک راه او کە بيقدامِااين . فروش رساند بەسوريه برده بەرا با خود
 فرستاده از کراسوس  بەاَنتاِکَيە را سفارتیشاهنشاه يک هيأت. گ بەايران بوداعالن جن
رودان گماشته است فراخواَند و از فکر  شدۀ ميان در آباديهای تاراج کە  راسپاهيانی کە خواست

پاسخ شاه پارت را در سلوکيە ە  کاين هيأت گفت بەکراسوس. جنگ با ايران منصرف شود
ه بود کف خورد سالمردی  کە رئيس هيأت اعزامی شاهنشاه کە نوشتهپلوتارک . خواهد داد

بينی   دست موئی میاگر در اين کِف«: کراسوس نشان داده گفت بەدستش را با تبسم و متسخر
ان رومی را حدی افسر بەاين پاسخ ساده و کوتاه و قاطع و روشن. »سلوکيە را خواهی ديد

خدايان راضی  کە گفتند کراسوس می بەگوهای رومی بينها و غيب ز آن فالپس ا کە ترساند
ئی رخ دهد و روميان  فاجعه کە ايران لشکر بکشد، و اگر چنين شود ممکن است بەاو کە نيستند

 در جنگ و سربازاِن پارتیداستان چابکی و مهارت . نسازد شان خشنود کە چيزهائی ببينند
ولی . ه بود فرو بردهراس و مهگان را از ايرانيان در هيز هم در ميان افسران رومی پيچيدگر

   ١.داد  منیمشورهتا هبائی بەرودان را بگيرد؛ و ميان کە کراسوس برآن بود
کرد و اموال خزاين اين معابد  او در سوريه معابد را تاراج می. کراسوس مرد عجيبی بود

تاد تا از مردم شهرها و فرس آباديهای سوريه می بەجات مسلح ستهاو د. برد اش می خانه بەرا
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نزد  بەمردم را برای خدمت سربازی بازداشت کرده کە فرمود میآهنا  بە کنند واَّخاذیروستاها 
برای پرداخت  کە کرد آهنا پيشنهاد می بە، اوايستادند میوقتی افراد در حضور او . او بياورند
خدمت  برگشته اين مال را برايش بفرستند تا از اشانه خانه بەرند واو تعهد بسپا بەمبلغی مال

توان  آن بنگريم جز اين منی بەسو از هر کە  پليد بوداذیِّخاين يک اَ. سربازی معاف شوند
گونه  هرحال هيچ بەاند، و جز تاراج اموال مردمِ زيرِ سلطه هيچ هدفی نداشته بەروميان کە گفت

مورخان غربی دربارۀ کراسوس  گرچە . نبوده استاشانکشيه در پشت لشکرئی هدف متدنی
در پادگاهنا مستقر بودند و از  کە سلوکيهای پيش از اواست کە   آناند، ولی حقيقت را نوشته اين

   .انی بودندگير باجکردند نيز چنين  اين پادگاهنا سرزمينهای خاورميانه را اداره می
 سپاه بزرگی را با  سورنساالر سپهديد  ی را گريزناپذير مجنگ کە شاهنشاه اورونت

فريب روميان را  کە شاه ارمنستان۔باد  اَرَتە  برای گومشال دادنشسلوکيە فرستاد، و خودبە
کراسوس در آستانۀ . ارمنستان لشکر کشيد۔ بەکراسوس داده بود بەخورده و وعدۀ کمک

و وعده ا بەباد فراخوانده بود و اَرَتە  بەاَنتاِکَيەباِد ارمنستان را رودان، اَرَتە ميان بەلشکرکشی
جاسوسان . رودان شرکت خواهند کرد ميان بەسپاهيان ارمنستان در لشکرکشی او کە داده بود

  . شاهنشاه اطالع داده بودند بەرا شاهنشاه از اين مذاکرات حمرمانه باخرب شده و آن
از ايرانيان در  سپاهيانش کە ديد  از فرات گذشت، و چون میبزرگیکراسوس با سپاه 

 کە  است و بايدبسته نشانراه بازگشت کە  گفتافسرانش بەاند پل پشت سر را خراب کرده هراس
آباديها را مورد محله  کە روميان عادت دارند کە دانست سورن می. تا پيروزی هنايی جبنگند

ئی چيده بود  قشهمانع از اين اقدام روميان شود نکە   ايناو برای. قرار داده تاراج و کشتار کنند
  . گرفت امکان هرگونه عملی را از کراسوس می کە بسيار ماهرانه و کارآمد و فرساينده

دامی گرفتار  بەرودان کراسوس در ميان کە دهد  نشان میی کە پلوتارک آورده استگزارش
خواست از فرات  وقتی کراسوس می کە اين گزارش چنين است. سورن برايش چيده بود کە آمد

) رقِ کشورِ سوريۀ کنونیدر ش( غرب فرات ميانه  رئيس يکی از قبايل عرب بيابانبگذرد
دور است و سورن  بەشاه ايران از اين سرزمين کە او خرب داد بە رفته ابراز اطاعت کرد وشبەنزد

 امده باشدخودش  بە زده است، و بايد تا سورنلشکرگاه نزديکیبا يک سپاه کوچکی در آن 
 سورن بەبا سپاهيانش کە شاه فرصت ندهد بەد و سپاه ايران را تارومار کند وکراسوس بر او بتاز

رن سولشکرگاِه  بەها خودش را راهه اهنمايی او از بیر  کە بەکراسوس توصيه کرد بەاو. بپيوندد
آب و   بیالًکام کە مينی در ناحيۀ فرات ميانه هدايت کردز  بەرااين مرد عرب کراسوس . برساند

از شاه  کە ئی کراسوس بنابر وعده. داد پاه را از نظر خواربار در تنگنا قرار میگياه بود و س
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باد را گرفتار   اَرَتەارمنستانْ بە شاهنشاهلشکرکشیِکە   آنارمنستان دريافت کرده بود، غافل از
رودان را آغاز  ميان بەلشکرکشیزودتر ارمنيها از مشالْ  کە هرچە  است، منتظر بودکردهمشکل 
 کە باد سر رسيدند و از کراسوس درخواست کردند در اين حين مأموران اَرَتەاند کە  نوشته. کنند

در بياباهنای  کە کراسوس. سوی ارمنستان بشتابد بەبرای محايت از ارمنستان در برابر اورونت
وار برسر فرستادگان   شام سرگردان بود و سربازانش خسته و تشنه و ناراضی بودند ديوانهشرقیِ

کە   بلباد اَرَتە  بەارمنستان خواهم آمد ولی نه برای کمک بەودیز  بەمن کە باد فرياد زد َتەاَر
 سپاهيانشمرد عرب مهچنان کراسوس و . من خيانت کرده است کە بەبرای انتقام کشيدن از او

 های گوناگون گرفت با حيله راند، و وقتی مورد مؤاخذه قرار می پيش می بەدرون بيابان بەرا
رو  روبهپايان خواهد رسيد و او با سورن  بەودی اين بيابانز   کە بەداد داری می راسوس دلکبە

 سرزمينِ در لشکرگاه سورناو روميان را تا کنار .  و سورن را شکست خواهد دادخواهد شد
اين مهان  کە دهد گزارشهای پلوتارک از جنگ کراسوس و سورن نشان می. پيش برد بەَحّران
نيز، .  در نظر گرفته بودسپاه ايران برای رويارويی با پيش از آن کراسوس خوِدە  کئی بود نقطه

کراسوس پيشتر توسط مأمورانش با  کە آيد  برمی کە پلوتارک آورده استاز فحوای اين گزارش
 َحّران متاس گرفته آهنا را با خودش مهاهنگ ساخته بوده و جاگير در يونانی رهربان مجاعِت

   ١. شود درگيرايرانياندر نزديکی َحّران با  کە اش آن بوده نقشه
 در جلگۀ ديد  کە فريب آن عرب را خورده بود و پيروزی بر سورن را حتمی میکراسوس

روزه در اينجا مفصل   گزارش نربِد يک).م  پ۵۳ ماِهخرداد(د  شروبەروسورن کنار َحّران با 
   .دهد است، و خرب از تلفاِت بسيارِ روميان می

 در چندانآهنا  کە  است ايرانی در اين جنگ نوشتهسپاهياِن در توصيف پلوتارک
 در تيراندازی توانیرفت و چنان  خطا منی بەهيچ تيری از آهنا کە تيراندازی مهارت داشتند

در روز اول نربد پسر . دوختند هم می بەگاه با يک تير تنِ دو سپاهی رومی را کە داشتند
کشنت رفت و کمتر فردی از سپاه کراسوس تيرخنورده  بەه او بود سپاافسرِدليرترين  کە کراسوس

رفت برکندنش  می فرو روميان تا عمق گوشت و استخواِن ايرانيانکە تير  چونو. گزند ماند و بی
تيرخورده  کە شد کند و سبب می های بزرگی از گوشت را با خودش برمی  بود، زيرا پارهناممکن

روميان .  و هيچ کاری از دست کسی برايش ساخته نباشد مباندسختساعتها در زير شکنجۀ 
 خواستند زودتر مبيرند از دوستانشان میکە   اينخوردند برای  میئی چنين تيرهای کاریوقتی 

افکندند تا زودتر کشته شوند و از  ير دست و پای اسپان میز  بەشند، يا خودشان راآهنا را بکُکە 
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   ١. برهند دردحتملِ
او . فرار گرفت بە برگشتند کراسوس تصميمسپاه بەلشکرگاهشان و دو چون شب فرارسيد

يونانی و هوادار روميان  کە حاکم شهر. حران فرستاد بە رامردانشترين  ابتدا خبشی از زبده
. درون شهر گريخت بە شبکراسوس نيز با استفاده از تاريکیِ. شهر راه داد بە رااين گروهبود 

.  بەشهر را بيابندراه رسيدن کە  بيابان سرگردان ماندند و نتوانستند او درياِن از سپاهگروههائی
از سر ترحم کشت تا را هنوز زنده مانده بودند  کە هزار تن از زمخيان رومین چهار روز بعد سور

جات سرگردان رومی در  دسته. تعقيب فراريان فرستاد بەبيشتر زجر نکشند، و سپاهيانش را
هالکت  بەشان جات سورن يا قبايل عرب افتادند و مهه دام دسته بەان بيابان َحّرگوشه و کنارِ

  َحّران بنا کسانی از مردمِافتد، کە سورن بەفکر وارد شدن بەدرون حران نه  برای آن.رسيدند
 حران وارد نشده بەکراسوس گريخته و کە  کراسوس و دوستان يونانيش شايع کردندهنموِدر بە

  . ند است او در حرانيختۀسپاهياِن گر و اندکی از است
درون شهر فرستاد تا  بەفريب اين شايعات را خبورد چند عرب راکە   اينجای بەسورن
کراسوس را ببيند و با او  کە سورن قصد جنگيدن با فراريان ندارد و مايل است کە شايع کنند

فسرانش کە اترين  برجستهکراسوس يکی از . سوريه برگردد کە بەاو اجازه دهد بەمذاکره کرده
فرستادگان سورن گفتند  بەکاسيوس نام داشت را با رهنمودی بەنزد اين عرهبا فرستاد، و اينها

  .  و روز مذاکره را بداندجاخواهد  کراسوس می کە سورن برسانندبەکە 
جای دوردستی  بەاست وحران هنان کراسوس در  کە وسيله اطمينان يافت اين بەسورن

. رن شهر را در حماصره گرفت و خواستار تسليم کراسوس شدروز ديگر سو. نگريخته است
هراسيده بود و دانست کە موضوعِ فرستاده شدِن عرهبا بەدرون شهر  از سورن سخت کە کراسوس

در تاريکی و  در پايان آن روز گير کردِن او بوده است، يک نيرنگ از جانب سورن برای دست
   .خت از شهر گرياش را برداشته  مرداِن زبدهشْب

گير  روزِ ديگر از حمل اختفای او خرب يافت و بر سرش تاخت و او را دست ولی سورن
 در تاريکی از مردنشکراسوس و  کە نوشتهپلوتارک . کرده بەشهر سلوکَيە برده بەمنايش هناد

اسارت  بەدام سورن افتادند و مشاری کشته شدند و کراسوس بەَحّران گريختند ولی روز بعد
با خبشی از سربازان  کە فقط کاسيوس توانست. دار زده شد بەکيە برده شدهسلو بەدرآمده
کراسوس را سورن و بنابر روايتی نوشته کە . در بربد بەماورای فرات بگريزد و جان بەرومی
 کراسوس است زنده در شهر سلوکيە گرداندهکە   اينه بود ولی يکی از روميان را با ادعایکشت
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۵۵۳ پارتيان شاهنشاهی

   ١. گذاشتمنايشبە
در  کە  گفته بود اعزامیِ شاهنشاهئيس هيأت صلحِر  بەمغز پيش از اين  خشککراسوسِ

 .دار بزند  را در سلوکيە براورونت کە سلوکيە با اورونت مالقات خواهد کرد؛ يعنی در نظر دارد
 کە توانسته پلوتارک منی. او برای وی درنظر گرفته بود کە او مهان کرد اکنون شاهنشاه با خوِد

خودش برگشته  بەمکرش کە ادن اين سردار بزرگ رومی را بپذيرد، و او را ببيندمذلت افتبە
منايش هنادن کراسوس در سلوکيە بسيار شهرت داشته و  بەداستان اسارت وکە   چونولی. است

منايش گذاشته شد کراسوس  کە کسی کە بەرا کتمان کند، نوشته آن کە توانسته پلوتارک منی
کە   آنز آن اسير و کشته شده بود؛ و سورن يک رومیِ ديگر را پس ازنبود، زيرا کراسوس پيش ا

   .کراسوس است کە منايش هناد در سلوکيە بر دار زد و گفت بەدر شهر گردانده
دادند و  وقتی سردار يا شاهی را شکست می کە نديونانيان و روميان عادت داشت

 تا آوردند گرد می را اوباش و وسپيانرهنادند و  منايش می بەکردند او را در شهرها  میگير دست
کە   آنيکی: منايش هناد بەعلت در سلوکيە دو بەکراسوس را سورن. کنندآهنا را مسخره و ذليل 

 خواهد شد، و روبەرواو در سلوکيە با اورونت  کە  شاهنشاه گفته بودهيأت سفارتیِ بەکراسوس
 کە مجاعات يونانیکە   آن و ديگر. پاسخ داده باشداوآن اهانت بە کە خواست اکنون سورن می

 و سورن خواست با اين کردند؛ جاگير بودند اکنون از روميان هواداری میدر سلوکيە از ديرباز 
ايران خنواهند يافت و آهنا  بەیياب دستروميان راهی برای  کە اين بيگانگان بفهماند بەکارش

 دولِت خويش و ميهنِ ايران را انند و خودشان را ايرانی بدبايد اميدشان را از روميان برکنند و
   .ايران را سرپرست خويش بشمارند

در هم شکسته شد، کراسوس و پسرش بەسختی هرحال، در اين جنْگ نيروی روميان  به
سارت ا بە هزار تندههزار از سپاهيانش کشته شدند و بيش از بيست کشته شدند، افزون بر 

ايران خيانت  بە َحّرانيونانياِن گرچە ولی. اِکَيە برگشتندشان با سرافکندی بەاَنت ، و بقيهافتادند
 پناه گرفته دروازۀ شهر را بر رويش گشوده بودند تا  دراو راکرده از کراسوس محايت کرده 

در مقابل اين خيانت بزرگ اغماض  کە  بودمنش بزرگآسانی وارد شهر شود، سورن چندان بە
سورن نيز . آهنا مؤاخذه نيز نکردسراِن از کە   بلی ننموديونانيان َحّران تعرض بە، و نه تنهامنود

 کرد تا يونانياِن را دنبال می» ببخشای ولی فراموش مکن«مهچون شاهنشاهان پارتی سياست 
 و بەآنان بفهماَند کە بايد خودشان را ايرانی ايران تبديل کند بەفادارانو  بەجاگير در ايران را

   .ناِن ايران منصرف شوندبشمارند و از فکرِ مهدستی با دمش
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۵۵۴ چهارم  خبش-ايران تاريخ بازخوانی

  اين زمانشاهنشاه در. ارمنستان فرستاد بەسورن سر کراسوس را برای شاهنشاه اورونت
اطاعت کشيده او را مورد خبشايش قرار داده با او پيمان بسته خواهر او  بەباد ارمنستان را ارتە

   ١. بودن شادی برگزاری مراسم جشسرگرمِرا برای خودش خواستگاری کرده و در ارمنستان 
 گذراِن زندگی برای پيشه و صنعتی نداشتند و کە زمين ايرانجاگير در  مجاعات يونانیِ

ی شاه در ، در اين جشنهاپرداختند می آرايی بزم نوازندگی و  خنياگری وچونمهکارهائی بە
م گر نوازندگی و آوازخوانی و منايشها شرکت داشتند و بزمهای شاه ارمنستان را با ارمنستان

يونانياِن ايران با چنين منايشهائی  کە اند  نوشته۔زنانه الف۔نويسندگان غربی . داشتند می
   .کردند فرهنگ يونانی را معرفی می

 افروزی بزمئی جز   پيشهشان گذران زندگیبرای  کە بنويسند جز اين دربارۀ مردمیچە 
روزگاری  کە الف اسکندراخ! دانستند و هنرشان گرم داشنت بزمهای بزرگان ايران بود؟ منی

برای  کە اين خوش بود بەبردگان يونانيان کند اکنون دلشان بەاميد داشت ايرانيان را تبديل
   .کردند  میافروزی بزم  خنياگری وايرانيان

ايران، خودش را امپراتور روم  بەکشيشمغز اندکی پيش از لشکر  خشکمتهّورِ کراسوسِ
شخصيت جهان متمدن است و در رؤيايش خودش را برترين  کە پنداشت  بود و میناميده

های  روزی خواهد توانست پيکره کە پنداشت  و می،ديد  ايران میمالک سرزمين اهورايیِ
پرستی روميان  آفرين ايران را با بت خدايان روميان را در خاک ايران برافرازد و متدن معنويت

ولی در . امتام برساند بە راه بودنداسکندر و جانشينانش نامتام گذاشت کە بيااليد، و کاری
زار  مهۀ آرزوهای روميان متجاوز نقشِ شورهکە   بلبياباهنای َحّران نه تنها آرزوهای کراسوس

شد و از ميان رفت، و ايران مهچنان سربلند و پرافتخار در صحنۀ تاريخ بشريت و جغرافيای 
   . خويش ادامه دهدسازیِ نقش انسان بەمتدن باقی ماند تا

 نيرومند چون از سه رقيبِ کە شکست کراسوس در امپراتوری روم هناد آن بود کە ثریا
 را برای تصرف مقام پومپِە و )ِسزار(کيسر  بود، يوليوس نابود شده ۔يعنی کراسوس۔يکی 

 با شاهنشاه پومپِە. دوره جنگهای داخلی شدجان يکديگر افکند و روم وارد يک  بەامپراتوری
در ايران جائی برای پناه گرفنت داشته  کە  بتواندکيسر صورت شکست از در ارتباط شد تا در

 را کيسرسال پس از اين هم  چهار.  قطعی يافت شکسِتکيسرم از   پ۴۸او در سال . باشد
 با مهدستیِ پسرِ خودش در جملس سنا ترور کردند، و روم وارد دوران نوينی از رقيباِن ديگر

 نقش کيسر نابود کردِن سرداران رشيد کراسوس بود و در از کە کاسيوس. جنگهای داخلی شد
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سه افسرِ بلندپايۀ ديگر بەنامهای  اختصاص داد، و شخود بەعمده ايفا کرده بود سوريه را
 ديگری را یِده فرمان کە کدامشان حاضر نبود اوکتاويوس و انتونيوس و ليبدوس چون هيچ

عادت روميان  بەولی. دست گرفتند بەری را يکديگر ادارۀ امپراتوبپذيرد، با اشتراک مساعیِ
   .با هم کنار آيند و برای از ميان برداشنت يکديگر وارد دورانی از توطئه شدند کە نتوانستند

 کە نام البينيوس بە رومیيک افسر. اکتاويوس در ايتاليا مستقر بود و انتونيوس در مصر
 اين رخدادها در ايران ماندگار مياندر  گسيل کرده بودايران  بەعنواس سفير بەاو رادربار روم 

تشويق اين  بەپاکور پسر اورونت اول. ياری ايران بر سوريه دست يابد کە بەفکر افتاد بەشد و
پيش رفت بە اَنتاِکَيە برداشته مهراه اين مرد از فرات گذشته تا بزرگیم سپاه   پ۴۰ مرد در سال

 کە پاکور مقاومت ورزيد، و پاکور نتوانستنيقيه در برابر شهر صور در في. و سوريه را گرفت
 پاکور کشور کوچک يهودا را از اشغال روميان بيرون کشيد و يک امارت  نيز،.برآن دست يابد

 ايرانيان کە اين دومين بار در تاريخ بود. خودخمتار يهودی را در آن سرزمين تشکيل داد
پس از آن متوجه اناتولی شدند پاکور و البينيوس . کردند احيای سلطنت اسرائيل کمک میبە

پاکور پس از اين فتوحاْت اناتولی . پيش رفتندبە دريای ايژه کرانۀو سراسر اناتولی را گرفته تا 
  . سوريه برگشت بە با سپاهيانششالبينيوس واگذاشت و خود بەرا

 فرمان انتونيوس بەنامِ وينتيديوس بە يک سردار رومیرخدادهاچند ماه پس از اين 
کيليکيە  بەدر برابر وينتيديوس ايستادگی کند و کە البينيوس نتوانست. لی گسيل شداناتوبە

اسارت درآمده  بە کردند، و او در کيليکيە شکست يافت ودنبال او راروميان . نشينی کرد عقب
کشته شد و سپاهيانش با او پاکور در جنگ . سوريه لشکر کشيد بەوينتيديوس سپس. کشته شد

ميان ايران و روم  کە  صلحیپيماِندنبال اين پيشامدها طبق  بە).م  پ۳۹ سال(متواری شدند 
 و شهر شدفرات حمدود  بەماورای َحّران  درديگربارهمنعقد شد، مرز ميان ايران و روم 

. ايران برگردانده شد بەچندی در اشغال روميان بود کە ميش برکرانۀ غربی فراِت ميانه کَرَخە
تشکيل  کە  شدند، امارتیسرکوبسختی  بەجرم مهکاری با ايرانيان بەاسرائيلياِن يهودا نيز

   .شدبازسازی کرده بودند ويران  کە داده بودند توسط روميان ورچيده شد، و معبدشان
 او نه تنها دولت ايران را. رود نت اول يکی از شاهنشاهان بزرگ ايران بشمار میاورَو

 کە وميان وارد آورد و با هتديدهائیر  کە بەتیبا شکستهای سخکە   بلاندهنايت نيرومندی رسبە
 ايران را در دفاع از مرزهايش سلطۀ روميان در اناتولی و شام کرد، تواِن متوجه سرزمينهای زير

برای مدتی اين امپراتوران فکر  کە اثبات رساند و چنان کرد بەدر برابر اطماع امپراتوران روم
از سرشان بيرون راندند و فقط در اين انديشه  را کشور شاهنشاهی مرزهای بەاندازی دست



۵۵۶ چهارم  خبش-ايران تاريخ بازخوانی

   .اندازی نيروهای ايرانی در امان بدارند  را از دستاشانمرزه کە شدند
تر باشد و هبتر بتواند از متاميت  مرزهای امپراتوری روم نزديککە بە  آناورونت برای

 کە نار شهر سلوکيەقال داد و در کرودان انت ميان بەايران حفاظت کند، پايتخت را از شرق کشور
 را نوسازی کرد و در آجنا مستقر تيسپونشهرهای قديمی يونانيان بود، شهرِ باستانیِ  از پادگان

مشار  بەاين شهر بر کرانۀ دجله واقع شده بود و اکنون جانشين بابل قديم هخامنشی. شد
 داشت، و هايش اندکی از آن دورتر در جانب غرب و در کنار فرات قرار ويرانه کە رفت می

 ەکشان بابل را  انهگر تاراج در محالت سلوکيان. داد  را سر میسلوکيانفرياد بيداد از ستمهای 
 يکی از شکومهندترين شهرهای جهاِن متمدن بود  هخامنشیتا آخرين روزهای عمر هخامنشی

رودان در  ميانمجاعاتی از بومياِن متروک مانده بود و   نيمه اين زماناز رونق افکنده بودند و در
   .زيستند آن می

های   بودند شهرهای اطراف را در خالل دهه کەپادگاهنای سلوکی در هرجاکە   ايندر
دهد اسکندر  نشان می است کە های بسيار در دست متمادی تاراج کرده از رونق افکندند نشانه

ی گر ويرانيک داستان . کردند و جانشينانش هدف متدنی را از فتوحاتشان دنبال منی
 ۔پايتخت کهن مصر۔ گزارش مورخان رومی دربارۀ ويرانی کامل شهر پرشکوه تبس يونانيانْ

از شهر کهنِ چە   آندست روميان افتاد بەوقتی مصر کە خوانيم یدر گزارش تاسيتوس م. است
در متام دوران هخامنشی  کە  اين در حالی بود١.بود» ئی بسيار وسيع ويرانه«تبس باقی بود 

 و شکوه ديرينه را نگاه داشتهعنوان پايتخت مصر نان جايگاه ارمجنِد خويش بەمهچشهر تبس 
کلی ويران کرده بودند تا اين نشانۀ عظمت و شکوه  بەرا را حفظ کرده بود؛ ولی يونانيان آن

روميان نيز مهين شيوه را با شهرهای سرزمينهائی کە بەتسخير  .فراموشی برود بەتاريخی مصر
  . بردند ەکار میآوردند ب خويش درمی

   فرهاد چهارم

. جای او نشست بەأی مهستان برکنار شد و پسرش فرهادر  بەم  پ۳۷اورونت اول در سال 
 قلمرو مصر و شام و اناتولی و مهۀ اروپا در ٢ انتونيوس در مصر بسيار نيرومند بود، اين زماندر

استقالل فريب داده با  عدۀو  بەشاه ارمنستان راکە   آنانتونيوس پس از. دولت روم بودند
ايران لشکر  بەهزار مردی را هتيه ديد و از راه ارمنستان ۱۱۳خودش مهنوا کرد، يک سپاه 
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مقابلۀ او  بەفرهاد چهارم نيز با سپاه بزرگی. کشيده با يک حرکت سريع وارد آذربايجان شد
نوس در دور نام تاتيا بەی سرداریده  بەفرمان انتونيوسشدۀ سپاهياِن گسيلخنستين . شتافت

زمين برخاک هالکت  دست دليران ايران بەهزار رومی اول نربد ازپا درآمد و تاتيانوس و ده
دۀ ارمنستان خور فريبشاه . اسارت سپاه ايران درآمدند بەو گروه بزرگی از روميانافتادند، 

  بەار از انتونيوس جدا شده راه فرمردیِ خويشهزار  ۱۶ سپاهکام ديد با  بەچون اوضاع را نه
 سپاهيانش راه فرار گرفت، ولی بيشينۀانتونيوس نيز شبانه با . ارمنستان درپيش گرفت 

کە   چونسرش ريختند؛ و او رسيدند و مهچون اجل بر بەروز بعد فرهاد چهارم و سپاه ايران يک
انتونيوس را شکست  کە بر ايرانيان برتری داشتند فرهاد نتوانست کە روميان در موضعی بودند

نشينی از او جدا شد  عنوان عقب بەدام اندازد بەتری او را در موضع مناسبکە   اين، و برایدهد
 ؛ وکرد  میدنبالرا  فرهاد دورادور وی. فرارش ادامه دهد بەو فرصت داد تا انتونيوس مهچنان

ز ايران لشکر کشيده و مرزهای ايران را مورد جتاو بەچرا کە انتونيوس پيغام داد بەدر اين اثناء
سورن از  کە آمده است تا پرها و افتخاراتی کە قرار داده است؟ انتونيوس پاسخ فرستاد

 اگر اين چيزها را کە فرهاد فهماند بەيعنی انتونيوس. پس بگيردواکراسوس گرفته است را 
 پيروزی را کە سوريه برگردد و مدعی شود بەسرفرازانه کە  خواهد توانستاو دهد، واپساو بە
از ورای اين لشکرکشْی هدفی جز  کە  فهماندشاهنشاه بەاو در حقيقت. ده استدست آوربە

او برگردانده شود  بەپرها و مداهلای کراسوس کە مهين اندازهکسب افتخار نداشته است، و 
گيرد و مقام امپراتوری را  کە در برابر رقيبانش در موضعِ برتر قرار  خواهد بودبسندهبرايش 

   .بەدست آوَرد
نوبۀ  کە بە طرف بودکيسرنيوس در اين هنگام با رقيب نيرومندی چون يوليوس انتو

. امپراتور روم شود کە  آن بودخواهاِندست آورده بود و  بەوانخودش در اروپا افتخارات فرا
در روم . امپراتور روم شود کە توانست دست می آورد می بەاگر انتونيوس افتخاراتی بيش از او

کرد  شد، و هرکس بيشتر تاراج و ويران می  با ترازوی زور سنجيده میمعيار بزرگی يک شخص
شد و  تر پنداشته می کرد و بزرگ کشت، زورمندتر جلوه می و بيشتر مردم سرزمينها را می

 حقيقی بود در روم در ايران نژاد و بزرگیِچە   آن.شود کە شايسته است تا امپراتور گفتند می
چيز بر  مهه. بزرگی در روم شکل نگرفته بود تا مفهوم پيدا کند نژاد و الًاص. مفهومی نداشت

امپراتوری  بەاز سربازیکسانی کە چرخيد، و خرد و تدبير و علم برای   زور مادی میمعيارِ
طور  بەمهۀ امپراتوران روم، کە سبب هم بود مهين بە.ناشدنی بود هائی درک رسيدند مقوله می

کشنت انساهنا و تاراج  بەبودند و تا آخرين حلظۀ حياتشانسوز  دل و جهان رحم و سنگ کلی، بی
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 بودند و دمی از اين کارهای ضدمتدنی و ضد سرگرمآوری اموال و امالک   و گردمردمکردن 
مهۀ معابد و مقابر در  کە  بود همسبب ن بەمهي. داشتند یانسانی و ضداخالقی دست برمن

خاطر ربودن  بە و گورستاهنای فينيِقّيه و مصرسرزمينهای زيرِ سلطۀ روميان تاراج و ويران شد،
های مردگان هنفته بود شکافته شد و مقابر و معابد کهنِ فرعوناِن مصر  در کنار الشه کە اموالی

برد واقع شدند و صدها خروار ثروت از درون گورستاهنا و  رمحانه مورد ختريب و دست بی
برد   دستيک داستاِن. می انتقال يافتروايان رو های فرمان خانه بەتاراج رفت و بەمعابد
هزاران جسد موميايی  کە  استاخير سدۀ غارهائی در گورهای مردگان در مصر کشِف بەروميان

زمان از جاهای دوردستی آورده با شتاب بسيار در اين غارها بر روی هم  را مصريان در آن
   .اند تا مورد جتاوز روميان واقع نشوند چپانده بوده

  بەچيزی کە فرستاداو پاسخ  بە ولی شاهنشاه؛کسب افتخار نياز داشتبە انتونيوس
 بەشام برگردد ارزمشندتريناو جان خودش را بگيرد و کە  مهينانتونيوس داده خنواهد شد، و 

 مهه سپاه انتونيوس با اين کە خواست فرهاد البته منی. اند او داده بەايرانيان کە چيزی است
زمين را بر   از دليران ايرانگروههائیبست و  ب پيوسته راه را بر او میسب از اين. شام برگرددبە

حال خود  بەاو راگاه   آنگرفت و  او میاز سپاِه کشتگان و زمخياِن بسيار بار ريخت و هر سرش می
تفصيل  بەداستان اين فرار و تعقيب را مورخان رومی. اهش ادامه دهدر   بەگذاشت تا وامی

 آباديهای سرِ بەانتونيوس بتواندکە   اين فرهاد امکان تعقيب مداوم١ِ.دان  بازگذاشتهبرای ما
  متهوراين دمشنِ کە در شرايطی. برد بزند و خواربار تاراج کند را سلب کرده بود راهش دست

 نگذارند دست او کە  اين بوداوترين کار در برابر  ور شده بود، انسانی زمين محله ايرانبە
 رومی در دار سپهپس هيچ  اهيانش از گرسنگی تلف شوند و از آنخواربار برسد، تا سپبە

تدريج در کاروان  بەخواربار بوِد  کە کماين بود. دافت نهايران مرزهای  بەاندازی آرزوی دست
شان را   فراريان افزوده شد و نااميدیخستگیِ بە از گرسنگیبيمفراری انتونيوس منودار شد و 

دسته در تاريکی از کاروان انتونيوس جدا شده راه فرار  بها دسته شميانْدر اين . چندان کرد دو
مشار بسياری از . شدند افتادند و نابود می جات ايرانی می م دستهدا بەگرفتند، ولی در راه می

چون خواربار . ديوانگی کشيد بە شديد کارشانهراسِ انتونيوس در اثر نااميدی و مرداِن
کە  هرچە  جز خوردنئی  چارهبا خودشان داشتند نيز خوردند کە ته رسيد و ستورانی بەروميان

هر ز  بەزمين برای اين متجاوزان ولی گياه ايران. يافتند برايشان منانده بود بر سر راهشان می
                                                 

با  ۵۵۔ ۳۸بندهای » انتونيوس«گزارش لشکرکشی و شکست و فرار انتونيوس را پلوتارک در . 1
 . استتفصيلِ نسبی آورده
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سپاهيان .  و انبوهی از اين سربازان در اثر خوردن گياهان ايرانی زهری شدند و مردندشدمبدل 
سرشان  شدند و بر بار در برابرشان ظاهر می دادند، و هر نج می آهنا را رسختکننده نيز  تعقيب

از  کە کردند نشستند و وامنود می  میواپسگرفتند و   از آهنا می و زمخيانیريختند و کشتگان می
 ديدگانشان سبز  در برابرباز ديگر منزلِ ولی يکی دو. گريزند می اند و روميان شکست يافته

   .دندکر می شان شدند و ديوانه می
 کە اند نوشته. بودشده  نيز دمشن اين متجاوزان سرزمينهای سرِ راههای  خانه رودآبِ

آشاميدند چنان  رسيدند و سيری آب می ودی میر  بە و خستگیپيمايی وقتی پس از مدهتا راه
  . داشتند برمیفرياد و ناله  بە و در بيابان سرشدند  میتاب بی کە شد دردی برآهنا مستولی می دل

او اهتام خيانت زده بر او  بەافسرانش کە جائی رسيد بە در اين راِه فرارار انتونيوسک
يغما بردند، و او از شدت اندوه  بە رازر و سيمی کە داشتشوريدند و اردويش را تاراج کردند و 

يکی از حمرمانش  بەکە بەدست ايرانيان کشته شود و بدنام از دنيا برود ، و از بيم آنو نوميدی
دوردستها اندازد تا ايرانيان بر او دست  بەشد و سرش را از تن جدا کرده بکُاو را ود تافرم

انتونيوس در اين حالت نزار و با . ولی دوستانش او را از اين تصميم منصرف کردند. نيابند
در .  ارمنستان شد جنوبِنگذاشته بودند وارد  اشدم راحت يک کە بدرقۀ سواران دلير ايرانی

هزار تن  ۲۵در راه فرار حدود  کە  انتونيوس سربازانش را آمارگيری کرد و معلوم شدارمنستان
  . تلفات داشته است

اه افتاد و در ر   بەسوی سوريه بەَپتوکَە او در ارمنستان نيز چندان ديری مناند و از راه کَت
لبنان  بەوقتیئی کە   بەگونهسربازانش از سرما و گرسنگی تلف شدند،مشاری از راه نيز  اين

در راه  کە ند فراريانی بودغير ازاين تلفات . رسيدند هشت هزار تن ديگر تلفات داده بودند
  . ارمنستان از او گريخته بودند

شته و گروه بزرگی اسير هزار کُ ۴۳ايران حدود  بە انتونيوسماندۀ  ناکامنتيجۀ لشکرکشیِ
لبنان بازگشت تا با  بەمشاری ندکا و انتونيوس با  کە بەدسِت ايرانيان افتاده بودند؛بود

آمد پذيرايی  پيشوازش می بە که از اسکندريهکيليوپاتراش ا هاز معشوق» افتخارات بزرگش«
 سال پيش از او برای ۳۵۰سلف يونانيش گزينوفون حدود چە کە   آنمهاننِدهائی  کند، و افسانه

   .اش کيليوپاترا دهد فخرفروشی تأليف کرده بود حتويل معشوقه
رو  به نام تيرداد رو بە پارتیدار سپهدنبال اين رخدادها فرهاد چهارم با رقابت يک  به

  . سلطنت رسيد بەأی مهستان از سلطنت برکنار شد و تيردادر   بەم  پ۳۳شد، و در سال 
 با يک لشکرکشیِ کە فکر افتاد بە ايران انتونيوس اخيرِ دربارِدر ميان مشکالت داخلیِ
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شاه ماد با تيرداد در  کە  يافتخرباو . ربان کنداش را ج بار گذشته تايران شکست خف بەديگر
 پونت با شهريار ماد متاس گرفت و هدايای رو توسط حاکمِ رومیِ از اين. اختالف است

 کە او وعده داد بەئی برايش فرستاد و دختر او را برای پسرش خواستگاری کرد وهبا گران
نيز سال پيشتر  انتونيوس دو. او مساعدت منايد بەد خبواهد از سلطۀ اشک خارج شوچە چنان

هبانۀ وصلت با دختری از خاندان شاه  بەاو. ه بودکار برد بەمهين حيله را با شاه ارمنستان
از شاه  کە هدف او از اين نيرنگ پليد و ضدانسانی آن بود. ه بودارمنستان وارد ارمنستان شد

جدا شده گريخته و شکست او در ايران را تسريع در حين نربد از او کە   آنخاطر بەارمنستان
هبانۀ خواستگاری از دختر خاندان سلطنتی ارمنستان وارد خاک  بەاو. کرده بود انتقام بکشد

 شهرهای ارمنستان را ه و زجنيری کردگير دستانه گير غافل شاه ارمنستان را هآن کشور شد
 و ضدانسانی تلقی شد پليد چندان او ن کارِاي. ه بودسوريه برگشت بەتاراج کرده با اموال تاراجی

   ١.ناميد »جنايت«را   آن۔مورخ رومی۔تاسيتوس کە 
 کە د درآوَرئی را بازی  نيرنگسر شاه ماد نيز مهان بر کە  اکنون در نظر داشتانتونيوس

 بەپيش آمد کە سر شاه ارمنستان درآورده بود؛ ولی در اناتولی مشکالتی برايش برپيش از آن 
   .اش را ناکام گذاشت  نقشهاجرای

ن پرداختم آ ذکر بەکننده است ولی برای اين منظور  خستهرخدادها اين بازخوانیِگرچە 
 تر بودند از ايرانيان متمدن کە اند  مدعینگاراِن غربْی تاريخ کە روميانی کە  نشان داده شودتا

ماسی و قول و قرارهای ديپل بە و بدکرداری بودند وکار تباه نادرست و ناراست و مرداِنچە 
ئی  حيله هر بە ضعيف را تاراج کنند دستاقوامِثروهتای کە   آندادند و برای سياسی هبائی منی

   .ترين سرداران تاريخ روم استدار ناماين انتونيوس يکی از . زدند می
عنوان يک کشور بر روی صحنۀ جغرافيايی پديد  بەسرزمين اهورايیِ ايران کە از روزی

 بوده در حکم پدر اين خانوادۀ بزرگ کە هر رفتار و اخالقی بەاه داشته است، شاهآمده و ش
 خير و خوبی را داده در هنايت برای مردم اين سرزميْن میاجنام  کە رفته، و هرکاری مشار میبە
 اند و هر ادعائی بوده هرچە ليکن بيگانگان. آورده است دنبال می۔ بەيعنی امنيت و ثبات را۔

   .اند حالی دمشنان ايران بوده اند هدفشان تاراج اين کشور بوده و در هر کرده یارائه مکە 
ها در سيستان رفت، و  ميان َسکَە بەن برکنار شدتوسط مهستاکە   آنفرهاد چهارم پس از

تيرداد را مهستان برکنار کرده سلطنت . پايتخت لشکر کشيد بەها کمک َسکَە بەم  پ۳۰در سال 
فرهاد در دور دوم . دولت روم پناهنده شد بەگريختهسوريه  بەتيرداد. دفرهاد برگردان بەرا
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 روميان حتم يافتند کە سلطنتش ارتش را سروسامان داد و چنان توانی شايسته از خود نشان داد
 کە صالحشان است بەدر شرايط فعلیکە   بل،افتندخاک ايران  بەاندازی فکر دست بەنبايدکە 

  . رآيندبا ايران از َدرِ دوستی د
هايش قرار داده بود، و  صلح و ثبات را سرلوحۀ برنامه کە  پادشاهی بودفرهاد چهارم

جان او  بەکار و سازندگی ادامه دهند و بەسر بربد تا مردم بەکشور در آرامش کە عالقه داشت
 دوران خصومتها بەبا روميان روابط دوستانه برقرار کند و کە رو درصدد برآمد از اين. دعا کنند

 کە  اوکتاويوس نيز مسائلی در پايتخت خودش داشتامپراتوردر اين هنگام . پايان دهد
وم ر  بەوقتی تيرداد کە نشانۀ اين امر آن بود. سبب آهنا خواستار صلح و دوستی با ايران بودبە

او پيشنهاد  بەاو کمک نظامی دهدکە بە  آنجای بەامپراتور استمداد کرد، امپراتورگريخت و از 
از دولت روم  کە  تيرداد با کمکهای مالیپساز آن . بزَِيدسوريه رفته در آن سرزمين بەکە  کرد

آميز خودش  فرهاد برای نشان دادن منظور صلح. کرد زندگيش را در سوريه گذراند دريافت می
ئی برای هبا گران هدايای  متقابالًامپراتور نيز. م فرستادر  بەيک هيأت سفارتی را با هدايائی

 بود نيز برای فرهاد موزَهنامش  کە يی  يک دوشيزۀ بسيار زيبای سوريهبعالوهاد فرستاد، فره
  چيزیآمده بود و وجود نه داری بە  بردهزيرا در ايران(دانست  کنيزداری منی کە فرهاد. فرستاد

 برای امپرتوردرخواست  بەفرهاد پس از آن. با اين دختر ازدواج کرد) نام کنيز وجود نداشتبە
م ر  بەرا با تشريفاتی سورن از کراسوس گرفته بود پاسخ مثبت داد و آن کە سترداد درفش روما

 روابط ايران و روم برای مدتی بسيار حسنه شد و امنيت در مرزهای دو  اين زماناز. فرستاد
   .کشور برقرار گرديد

   اردوان سوم

تداوم  بە عالقۀ فرهاد.کهترينشان فرهادک از موزه بود کە فرهاد چهارم پنج پسر داشت
عنوان  بەاين پسر را کە  برآن داشتاو رادوستی ايران و روم و برقراری ثبات در مرزهای کشور 

مادرش  کە شاه شدِن چنين مردیگمان او  بە کند؛ زيراپيشنهادمهستان  بەَعهد خودش ولیِ
يران در سايۀ  امردمرومی است در آينده سبب نزديکی بيشتر ميان روم و ايران خواهد شد و 

فرهادک در کە   آنقصد بەعنوان يک اقدام احتياطی بەاو. سر خواهد برد بەآرامش بەصلح
های سلطنت آيندۀ فرهادک، چهار  قصد حتکيم پايه بەآينده با رقابت برادران مواجه نشود، و

اعتماِد اين اقدامِ او بەمفهومِ نشان دادِن  .م فرستادر   بە امپراتورعنوان مهماناِن بەپسرش را
  . توانست کە بەتداومِ صلحِ دو کشور و امنيت در مرزها کمک کند کامل بەدولت روم بود و می
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عنوان پانزدمهين  بەفرهاد چهارم در آستانۀ سدۀ خنست مسيحی درگذشت و فرهادک
بينی کرده بود فرهادک يک شخصيت  فرهاد پيشچە کە   آنبرخالف. سلطنت نشست بەاشک

ی مشکل گير اوجروی کار آمدن فرهادک مصادف بود با . آمد نهار درنيرومند و قاطع از ک
دو دولت ايران و روم يک توافق ضمنی و نانوشته  کە  بودچندیکە   آنتوضيح. ارمنستان
 با ان اشکخانداِن سلطنتیِ ارمنستان را دربار ايران از ميان افراد  برایبنابر آن شاه کە داشتند

 درگذشته و پسرش بردر آن اواخر شاه ارمنستان . کرد میجلب موافقت دربار روم منصوب 
برداری   با خيال هبرهامپراتور. از دولت روم نظرخواهی شده باشد کە آن  بیجايش نشسته بود
وم را آماده سازد، يک رقلمروِ کشورِ  بەهبانۀ آنْ زمينۀ احلاق ارمنستانکە بە  ايناز اين موضوْع و

 زيسته اند و گويا در اناتولی می َوسَّد نوشته نامش را اَرَتە کە ستانتبارِ مدعی سلطنت ارمن ايرانی
 شاه جديد را برکنار ارمنستان فرستاد، و اين مرد با کمک نيروهای رومْی بە با سپاهیاست

 بودند و ناخشنود شدهوضعيت  از اين کە  ارمنستانبزرگاِن. سلطنت نشست بەشکرده خود
 َوّسد سر ارتە ان سنت ديرينه دربار ايران منصوب کند برضِدشاهشان را طبق مه کە خواستند می
   .شورش برداشتندبە

العاده داشت فرهادک در  ارمنستان ازنظر استراتژيکی برای ايران امهيت فوقگرچە 
َوسَّد و سرکوب  هبانۀ محايت از اَرَتە بەامپراتور کە طرف ماند؛ و وقتی هم مسئلۀ ارمنستان بی
 انندۀ سردارِگذر  مذاکرات وقتکشور لشکر فرستاد فرهادک اسير دامِآن  بەشورش ارمنستان

 نشاندۀ خود را تقويت کنند و شورشِ  شاه دسترومی شد و فرصت را از دست داد تا روميانْ
 کە  فرهادک مهستان را برآن داشتغيرتیِ تفاوتی و بی اين بی.  را فروخوابانند ارمنستانمردمِ

يک پس از آن مهستان از .  اعدام کند بەاهتامِ خيانت بەميهْن برکنار کردهاو را حماکمه و
ودی معلوم ز  بەولی.  ايران بنشيند سلطنِتبر ختت کە نام اورونت دعوت کرد بە پارتیدار سپه
داری  روميان در ارمنستان ميدان کە اين مرد نيز برای ايران در آن شرايط حساس کە شد
 ايران را مورد هتديد قرار دهند چندان  غربیِمرزهایدر آينده  کە توانستند کردند و می می

ونون پسر بزرگ  کە  از دولت روم خواستار شدواورونت را نيز مهستان برکنار کرد . شايسته نبود
 اوگست اوکتاويوس درخواست مهستان را با شادی تلقی امپراتور. ايران بفرستد بەفرهاد را

 در دربار روم  بەعنواِن مهماِن سلطنتیندين سالچکە   چوناين پسر کە پنداشت کرد؛ زيرا می
 از او در  کەشود مند است و در آينده می وميان عالقهر   بەلق و خوی رومی يافته وزيسته است ُخ

اين  کە ودی معلوم شدز   بە ونون بەايران رفته شاه شد؛ ولی.جهت منافع روميان استفاده کرد
منافع کشور را در آن شرايط  کە تواند يست و منیونون نيز جانشين مناسبی برای شاهنشاهان ن
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  . او را نيز برکنار کند کە  کند؛ لذا مهستان تصميم گرفتحفظحساس 
. از روميان ياوری خواهد طلبيد کە تشر زدبرابر تصميم مهستان ايستاد، و  ونون در

ونون را  رفته بەتيسپون با سپاهش کە  پيشنهاد فرستاد۔شاه آذربايجان۔اردوان  بەمهستان
ديگرباره . آذربايجان برگشت بە وآمد نه ونون برولی او از پسِ. برکنار کند و خودش شاه شود

 و لشکر کشيدتيسپون  بە با سپاه بيشتریاو بار مهستان مهان خواسته را برايش فرستاد، و اين
   بەونون هم از تيسپون گريخته.  بر ختت بنشيندش خودکندونون را برکنار  کە توانست

  .  ارمنستان نشست سلطنِت ارمنستان و دربار روم بر ختِتارمنستان رفت و با توافق بزرگاِن
بودن ونون در ارمنستان برای او خالی از خماطره  کە پنداشت میاردوان سوم چون 

 دربار ايران با  و مراتب خمالفِتمنود با سلطنت ونون بر ارمنستان خمالفت اخنواهد بود رًمس
خواهان ادامۀ صلح با ايران بود ونون را  کە دربار روم. م رساندواطالع دربار ربە اين سلطنت را

نفوذ بيشتری در ارمنستان کە   آناردوان برای. سوريه فرستاد بەاز سلطنت ارمنستان برداشته
ولی اين امر برای روميان گران . زد سلطنت ارمنستان کرد داشته باشد پسرش اورونت را نام

نفوذ روم در ارمنستان را از ميان بربد و دست ايران را در اين  کە توانست را میشد، زي متام می
طرف طبق  رو امپراتور با شاهنشاه وارد مذاکره شد و دو از اين. کشور بيش از پيش باز بگذارد
/ ارمنی بەارتاکسياس(َيە  خَشئی نام اَرَتە بەشاه ارمنستان مردی کە يک توافق حمرمانه پذيرفتند

 و مقيم ارمنستان بود؛ و متقابالً) پتوکە مشالی کت( پونت از ايرانياِن کە باشد) پارسی بەَشيراَرَد
َيە بر ختت  خشئی  اين توافق، اَرَتەدنبالِ بە.نيست کند بەدولت روم ونون را در سوريه سر

کيليکيە منتقل شود، ولی  بەونون از سوريه کە ارمنستان نشست، و در سوريه ترتيبی داده شد
قصد فرار داشت  کە گويا در حينی کە  راضی نبود و چنان ترتيب داده شدانتقالاين  بەگويا او

   . شداز ميان برداشتهبيان ديگر، ونون طبق توافق حمرمانۀ ايران و روم  بە.کشته شد
چندان مورد کە از خاندان سلطنتیِ ايران نبود َيە  خشئی موافقت اردوان با سلطنت اَرَتە

مهيشه درصدد بودند تا  کە روميان هم. هم خورد بە نبود، و ميان اردوان و مهستانپسند مهستان
آب  ايران درگير مشکالت داخلی بود در امور ايران دخالت منايند و ازدربارِ  کە مواقعی در
سوريه فرستادند تا با ادعای  بەآلوده ماهی بگيرند، يکی از پسران فرهاد چهارم را از رم گل

 گونه امور ارمنستان را آن کە  ايران بيفزايد، و روميان بتوانند بر مشکالت داخلیِ ايرانسلطنِت
  . پيش بربند و نفوذ ايران در ارمنستان را تضعيف کنند بە خودشان استکامِکە بە

 سپاهی ترتيب داده پسرش اورونت را با بر رخدادها مباندناظر کە   آنجای بەاردوان
، و از دولت روم تقاضا )م۳۵سال  (اده بر ختت ارمنستان نشاندارمنستان فرست بەتوافق مهستان
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ايران مسترد را بەسوريه برده است  بەشهنگام فرار از ايران با خود بەونون کە اموالی کە کرد
آورده  اش سوريه کە بەاز محايت پسر فرهاد چهارم کە خواستند روميان در ابتدا منی. دارد

سلطنت توانند  بەنشانده را در ايران يک شاه دست کە دکردن  و گمان می،بودند دست بکشند
روميان حق  کە دولت روم اعالم کردا بەتری زد و رًمس اقدام جدی بەاردوان دست. نشاند
 از روزگاران قديم در حوزۀ نفوذ شامامور آسيا دخالت داشته باشند و اناتولی و  در کە ندارند

جانشين  کە در دست شاهنشاه ايران باشد کە  بايداند و امور اين سرزمينها ايران قرار داشته
  بە مقدمات لشکرکشیاين تشرِ خويشاردوان برای اجرای . شاهنشاهان هخامنشی است

زبان   ايرانیااز ديرباز يک سرزمين ايرانی بود و مردمش عموًم کە َپتوکَە را فراهم آورد کَت
واند با ايران از َدرِ جنگ درآيد ترتيبی بت کە  در وضعيتی نبود اين زماندر کە دولت روم. بودند
غدر روميان در کە   اين، و برایبرداشته شددر سوريه بود از ميان  کە  ايران سلطنِتمدعیِ کە داد

در خالل ساهلا اقامت در رم  کە خواست عاداتی را چون وی می کە پردۀ اخفا مباند شايع شد
   ١. درگذشتکسب کرده بود ترک کند بيمار شد و

 بر ختت ارمنستان ۔پسر شاهنشاه۔اورونت  کە ئلۀ ديگر برای روميان اين بود مسولی
اکنون (تبار ايربيە  برای رويارويی با اين مشکل، دولت روم پادشاه ايرانی. نشسته بود
 سلطنِت بەارمنستان لشکر بکشد و برادر خودش مهرداد را کە بەرا برآغاليد) گرجستان

يی   شده شکست يافت و مهرداد ايربيەگير غافلاورونت ين اقداْم در نتيجۀ ا. ارمنستان بنشاند
معنای از دست  کە بە ايران در ارمنستاناين شکسِت. نشاندۀ روميان در ارمنستان شد شاه دست

استعفا  بەدنبال آورد، و او جمبور بە ارمنستان بود نارضايتی مهستان از اردوان رارفنتِ ضمنیِ
 کشور مرکزِاکنون در  (گرگانبياباهنای شرقی دريای   دراهَەدميان قبايل ايرانی  بەشده

نام  بە پارتیدار سپه مهستان و اردوان، روميان از يک اختالفاِتدر ميان . رفت) ترکمنستان
روميان از سوريه برايش فرستادند وارد  کە کمک سپاهيانی بەتيرداد محايت کردند و او

   .سلطنت نشست بەرودان شد و در تيسپون ميان
خودش را جانشين شاهنشاهانی حال کە ين درع کە دهد سلوک شخصی اردوان نشان می

 نفوذ ايران باشد، زيرسراسر آسيا بايد  کە خواند وعقيده داشت چون کوروش و داريوش میمه
هدفش حفظ  کە مقام سلطنت نداشت و سربازی بود بەتعلق خاطری کە شخصيتی بود وارسته

 بود و چيزی از مال اندخته نهاو در سلطنتش ثروتی برای خودش . حيثيت ايران و ايرانی بود
ميان قبايل داَهە رفت  بەوقتی کە اين بود. دنيا را در جائی هنان نکرده بود و خزائنی نداشت
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اش   روزمره ساده پوشيد و گذراِنرخِت از رعايا در پيش گرفت، يکی مهچونيک زندگی ساده 
و چون . گذراند  اوقاتش را با تير و کمانش در بياباهنا میبيشترِکرد و  را از راه شکار تأمين می

 ياری قبايل داَهە کە بە دارد، تصميم گرفتنيازاو  بەايران در آن شرايط کە کرد احساس می
 قبايل سراِن کە  اين پادشاه سبب شدتکلفیِ وارستگی و سادگی و بی. سلطنت ايران برگرددبە

  . فشانی منايند سلطنت ايران جان بەدر راه بازگشت او کە  شوندداَهە از او محايت کنند و حاضر
 نبودند و او را خشنود تيرداد های  شيوهچندان از کە در اين ميان بزرگان ايران نيز

  . ايران برگردد کە بەديدند از اردوان خواستار شدند مرعوب روميان می
 گريخت و اردوان بەشام دادتير. ايران برگشت بەيی خودش  مهراه حاميان داهە بەاردوان

   .سلطنت برگشت بەتيسپون وارد شد و بەهيچ مقاومتی سوم بی
جنگ داخلی در ايران در بگيرد و ايران  کە با محايت از تيرداد اميدوار بودند کە روميان

، و چون از اردوان ه بودسنگ خورد بەی برآن آسان گردد تير اميدشانياب دست شود و پاره پاره
شاهنشاه ۔ بە سوريهحاکم۔تيربيوس . َدرِ دوستی درآيند با او از کە  برآن شدندترسيدند می

اردوان نيز خواستار دوستی ايران و روم بود و چيزی جز اين . پيشنهاد جتديد پيمان مودت داد
اردوان سوم بر روی  کە در ديداری. ثبات و امنيت در درون کشور برقرار باشد کە خواست منی

عرشۀ يک کشتی با تيربيوس داشت، روميان  ميش و بر نار شهر مرزیِ کرَخەآهبای فرات در ک
از ادعای  کە شاهنشاه نيز قول داد. توطئه نزنند بەپس برضد ايران دست از آن کە تعهد سپردند

جای . طرفی ارمنستان را قبول داشته باشد  و بیشودمالکيت ايران بر ارمنستان منصرف 
ميش بر  شهر مرزی کَرَخە کە کرد تأکيد می کە رتيب داده شده بودمالقات و مذاکره نيز چنان ت

کدام از دو دولت چشم  مرزميان دو کشور ايران و روم است و هيچ) اکنون در سوريه(رود فرات 
   .طرف حمترم خواهند مشرد سوی فرات ندارد و اين مرز را هر دو آن بەطمع

   بردان، گودرز و بالش اول

م درگذشت، و پس از او پسرش ۴۲ بود در حوالی سال تدهمهشاشک  کە اردوان سوم
چند ماه بعد مهستان او را برکنار کرد و يکی از . سلطنت نشانده شد بەتوسط مهستان بەدرزگو

ميان قبايل داَهە رفت و از  بەگودرز. نام بردان وارد تيسپون شده بر ختت نشست بەبرادرانش
. کشيد تا سلطنت را از دست بردان بيرون بکشدپايتخت لشکر  بەمحايت آنان برخوردار شده

 از جنگ داخلی جلوگيری کنند پادرميانی کرده گودرز را برآن داشتندکە   آنبزرگان ايران برای
   .مسيت بشناسدر  بەبا برادرش آشتی کند و سلطنت او راکە 
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شان خيال خود بەحتريک روميان شوريدند تا بەسلوکيەجاگير در در اين ميان يونانياِن 
 ولی .آفرينی کنند  ايران مشکل دربارِ تشکيل دهند و برای خودخمتار در کنار تيسپونامارتی

کە مشکل رقابت سلطنت در ايران حل شد روميان از اجنامِ وعدۀ محايتی کە برای  پس از آن
يونانياِن سلوکيە فرستاده بودند خودداری کردند، و نقشۀ تأسيس امارت خودخمتار يونانی در 

  . کيە نامتام ماندسلو
. وارسته بودند و خوی خودپرستی نداشتند کە يکی از خوبيهای فرزندان اشک آن بود

ديدند از  منافع کشور را در خطر می کە آمدند، هرگاه سلطنت برمی بەیياب دستاگر درصدد 
 کە اين چيزی بود. کردند شد محايت می شاهنشاه میکسی کە کشيدند و از   دست میاشانادع
پنج  بەسلطنت اشکان را نزديک کە عاملی. ريخ سلطنت اشکان تکرار شده بودها در تابار

   . آهنا بودسده استمرار داد مهين وارستگیِ
در اين اثناء . سلطنت برگشت بە شد و گودرزکشتهم در حين شکار ۴۶سال  بردان در

ت و خواستار تاج و رودان برگش ميانزيست بە می رم تا کنون در۔ کە نوۀ فرهاد چهارم۔مهرداد 
رودان با گودرز نربد کرد، ولی  ان يافت، و در مياندار سپهاو حاميانی در ميان .  شدختت ايران

ديگر نتواند مدعی سلطنت شود کە   آنگودرز او را خبشود، ولی برای. شکست يافته اسير شد
   .گوشهايش را بريد

و سلطنت رسيد، ۔ بەپارتیِ مادشاِه ۔ ابتدا وِنون اوپس از .  درگذشت۵۱گودرز در سال 
آخرين  کە  استبالش اولاين مهان . شاهنشاه شد پسرش بالش  از دنيا رفت وسال بعد يک

   .رود مشار می بەشاهنشاه بزرگ خاندان اشک
نشاندۀ  ارمنستان لشکر کشيد تا شاه دست  کە بە بالش آن بود سياسیِخنستين اقدام

ن کرده روميان در ارمنستا کە تالفی کاری بود بەن اقدام اواي. را از ارمنستان بيرون کندروميان 
را بر ارمنيها حتميل کرده بودند؛ و اين اقدام ) گرجستان(تبار از اهالی ايربيە  يعنی يک ايرانی

 هردو دولِتکە   ايندربارۀ ارمنستان وجود داشت و آن کە ئی بود آهنا برخالف سنت ديرينه
 ان از خاندان اشک بايدشاه ارمنستان کە شته توافق کرده بودندطور ضمنی و نانو بەايران و روم

 اين بيروِنولی روميان اکنون کسی از .  و دربار ايران او را با توافق دربار روم منصوب کندباشد
  . سلطنت نشانده بودند بە ايران در ارمنستان دربارخاندان را برخالف ميلِ

رخ يی   مهرداد ايربيە برضِدنستان شورشهائی، در ارم اولمهزمان با روی کار آمدن بالش
 ترور شد و اند  نوشتهراداميست  کە روميان نامش رادست برادرش بە مهرداددنبال آن بە.داد

خواستند و   منیمردم ارمنستاناما اين شاه را نيز . شدشاه ارمنستان با توافقِ روميانْ راداميست 
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 راداميستبرای از ميان برداشنت د کە درخواست فرستادنشاهنشاه  بەبرضدش شوريدند و
شاهنشاه با سپاهی وارد ارمنستان شد، راداميست و هوادارانش گريختند و تيرداد . اقدام کند

  و مشالی شرقیسرزمينهایدر کە   چون. بر ختت سلطنت ارمنستان نشست۔برادر شاهنشاه۔
کردند، بالش پس از   می و داَهە تاخت و تازيی کَەَس بود کە قبايل چندی نيز زمين ايران

   .کردو آرام يی و داهە را سرکوب  ەرداخنت بەامر ارمنستان قبايل سکَپ
. ه بود ناخشنود باشند بەپيش آمددر ارمنستانچە کە   آنروميان از کە طبيعی بود

نافع ايران و هم برای روم جنبۀ حياتی هم برای م کە ارمنستان دارای امهيت استراتژيک بود
شور برای ايران سرزمين حائل ميان امپراتوری روم و آذربايجان بود، و اگر اين ک. داشت

خماطره اندازند و  بەرودان و آذربايجان را ميان کە توانستند يافتند می روميان برآن تسلط می
اگر  کە  نيز آن بوديانامهيت ارمنستان برای روم. متاميت ايران را مورد هتديد قرار دهند

از  کە توانست رکات ايران در ارمنستان نظارت داشته باشند، ايران میتوانستند بر حت منی
َپتوکَە را مورد هتديد قرار دهد  شدۀ پونت و کَت نشين و اشغال خاک آن کشور سرزمينهای ايرانی

 مهين امهيت سبب شده بود. وی در اناتولی استفاده کندَر عنوان سرپلی برای پيش بەو از آهنا
 طرف ديگر در ارمنستان صاحب اختيار کامل گردد، کە ان و روم نگذارندکدام از اير هيچکە 
هردو در ارمنستان نظارت داشتند و ارمنستان يک  کە جود آورده بودندو  بەوضعی راکە  بل

فرمان شاهنشاه  بە بود، و انتصاب اوانپادشاهش از خاندان اشک کە  مانده بودخودخمتارکشور 
مهرداد کە   آن تا پيش از در زمان شاهنشاهیِ پارتيان،.گرفت میو با توافق دربار روم اجنام 

سلطنت ارمنستان برسد، برای بيش از دو سده مهۀ شاهان ارمنستان  بەياری روميان بەيی  ايربيە
صورت يک  بەضرورت داشت کە  نانوشته بوداين يک توافقِ.  بودندان اشکخانداِناز 

   .ش اول حتقق يافتاين امردر زمان بال. عهدنامۀ کتبی درآيد
از شکستهای پياپیِ گذشته در ايران درس عربت آموخته بودند و از درگير  کە روميان

اههای ديپلماتيک و با اعزام ر  کە بەبعد کوشيدند بەم۵۱ شدن با ايران بيم داشتند از سال
 کە رندروميان هم در ارمنستان حقی دا کە دربار بالش او را متقاعد سازند بەهيأهتای سفارتی

مردم  کە از آجنا. ارمنستان را خاک خودش تلقی کند کە بايد مراعات شود و ايران نبايد
 ايران بودند و از دخالتهای هواخواِه ۔نژاد ايرانيان خون و هم  همعنوان آرياِن به۔ارمنستان 

  بەبرای حتقق خبشيدن کە ستتوان  نداشتند، دربار روم منیخشنودیروميان در کشورشان 
جهات بسيار زيادی با  مردم ارمنستان از. اجنام دهدلتش در آن کشور اقدام نظامی دخا

. دين مردم ارمنستان ميتَرَيسَنە بود، و ميتَرَيسَنە دين پارتيان نيز بود. ايرانيان مهسانی داشتند
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. از نظر نژادی مردم ارمنستان با ايرانيان مهريشه بودند ولی با روميان سنخيتی نداشتند
رفت؛  مشار می بەدنبالۀ طبيعی فالت ايران کە ئی از جهان واقع شده بود تان در نقطهارمنس

  سياسیِارمنستان بيش از شش سده پيونِد. گرفت يعنی فالت ايران در درون ارمنستان پايان می
م در داخل مرزهای شاهنشاهی ماد واقع شده  اين کشور در سدۀ هفتم پ. مستمر با ايران داشت

از آن هم در زمان هخامنشی خبشی از ايران بود، و وقتی شاهنشاهی پارتيان تشکيل بود، و پس 
 سال ۲۰۰هنگام بروز مسائل زمان بالش اول بيش از  بەشد اين پيوند مهچنان ادامه يافت، و

آن  بەکردند و  خودشان تعيين میخانداِنشاهنشاهان ايران پادشاهان ارمنستان را از  کە بود
 کە اين امر عادت کرده بودند و از امنيت و آرامشی بە، و مردم ارمنستانفرستادند کشور می

روميان از نظر سنتی و .  داشتندخشنودیشان برايشان فراهم آورده بودند  شاهان ايرانی
از اروپا آمده بودند،  کە آهنا يک قوم متجاوز بودند. تاريخی هيچ حقی در ارمنستان نداشتند

 خواستند بندگان خودشان تبديل کرده بودند و فضوالنه می بە آسيا راپذيرِ بسياری از اقوام ستم
   .در امور ارمنستان مداخله داشته باشند و اگر بتوانند آن کشور را اشغال کنندکە 

 بروز کرد و بالش اول يی زمين توسط قبايل سکَە م باز آشوهبائی در شرق ايران۵۸درسال 
تفاده از گرفتاريهای بالش، شهرياران مهسايۀ سروميان با ا. خود مشغول داشت بەرا سخت

بر اثر اين . مهپيمانان يا دست نشاندگانشان بودند برضد ارمنستان برآغاليدند کە ارمنستان را
مهراه با . ارمنستان لشکر کشيدند بە ۔مهدستانه۔حتريک، شهرياران کلخيد و ايربيە و کماژن

يکی از  بە حامی ارمنستان را۔اصطالح به۔ای  نيروهیِده فرمان نرون امپراتوراين اقدامات، 
 اين سردار. َپتوکَە گسيل کرد کَت بەنام کوربولوس سپرده او را بە سرداران رومیدليرترين

 شهرهای ارمنستان را ختريب و  برخیآن کشور لشکرکشيده بەهبانۀ حفظ امنيت ارمنستانبە
 ارمنستان را ندارند، و هبتر است کە  تا نشان داده باشد کە ايرانيان تواِن دفاع ازتاراج کرد

خود در  کە توانست از محايت برادرش منی کە تيرداد. ارمنيها رخ بەجانبِ روميان برگردانند
شرق ايران درگير بود برخوردار شود، در برابر يورش مشترک سپاه روم و متحدانش شکست 

۔ خَشيَتە اَرَتە۔ت ارمنستان دست روميان افتاد، پايتخ بەآذربايجان گريخت، ارمنستان بەيافته
پاره کرده  کلی ويران کرد و ارمنستان را چند بە ايرانی بود را کوربولوسانامش خالًصکە 

َپتوکَە و ايربيا واگذار کرد، و سلطنت بر بقيۀ خاک  شهرياران کماژن و کَت بەخبشهائی از آن را
افتخار اين  بەدربار روم. سپردَپتوکَە   از خاندان سلطنتی کَتتبار مردی ايرانی بەارمنستان
صاحب اين  کە در ارمنستان نصيبش شده بود در رم جشن گرفت و نرون کە  بزرگپيروزیِ

   .امپراتوری رسيد بەشد پيروزی شناخته می
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مردم  کە دانست میاما دولت روم از تداوم پيروزيش در ارمنستان اطمينان نداشت؛ زيرا 
 دشوار خواهد يانداری چنين کشوری برای روم اهد و نگان  خواهان پيوند با ايرانارمنستان

 دمقام امپراتوری استفاده کرده بو بەيشياب دستعنوان پلۀ  بەاز اشغال ارمنستان کە نرون. بود
يابی بەتوافقی بر سر  برای دستايران وارد مذاکره دربارِ با  کە فرستادکوربولو رهنمود بە

نرون . مذاکره تن دهد کە بەزيهايش بود و خنواست پيروولی کوربولوس مسِت. ارمنستان شود
 کرد گسيلارمنستان  بەجای او بەنام پايتوس را بەسوريه فرستاد و سرداری بەاو رااز او رجنيده 

  . تيسپون فرستاد تا در امر ارمنستان با دولت ايران مذاکره کند بەو يک هيأت سفارتی را
برداری   هبرهشسود خود بەود آورده بودجو   کە بەولی دولت روم در نظر داشت از وضعی

درنتيجه، . مسيت بشناسدر   بەنشاندۀ روميان را دربار ايران  دستشاِه کە خواستار بودو کند، 
 کشور فراغت مناطق شرقیِ از امور ۶۱در حوالی سال  کە نتيجه نرسيد و بالش اول بەمذاکرات
پايتوس در . در برابر او شکست يافتندپايتوس و سپاه رومی . ارمنستان لشکر کشيد بەيافته بود

سراجنام پايتوس پيشنهاد مذاکره داد، و . دژی موضع گرفت و شاهنشاه او را حماصره کرد
 کە دهدروميان فرمان  يان تسليم کند، بەايران بە دژ رامهۀ ذخاير و اسلحه و خواربارِ کە پذيرفت

را اند   ختريب کرده)در کنارِ آميدا (یروميان بر فرات مشالکە ارمنستان را ختليه کنند، و پلی 
پس از اين توافق، روميان ارمنستان را ختليه کردند، پايتوس و سربازانش با . بازسازی کنند
   .سوريه رفتند، و سپاه ايران وارد ارمنستان شد بەسرشکستگی

 اشکال خنواهد  توافق روميان خالی ازبیادارۀ ارمنستان  کە دانست ولی شاهنشاه نيز می
؛ و روميان ۔خواه و ناخواه۔ در ارمنستان کارشکنی خواهند کرد و ثبات ارمنستان را از بود

روميان در ارمنستان پايگاه ايجاد نکنند، و  کە خواست ايران فقط می. ميان خواهند برد
توسط شاهنشاه  کە اش در دست شاهانی باشد طرف داشته اداره ارمنستان حالت يک کشور بی

يتختهای ايران و روم سر ارمنستان در پا دنبال اين قضايا مذاکرات بر بە.شدند منصوب می
 را از سلطنتسلطنت ارمنستان برگردد ولی تاج  بەتيرداد کە ادامه يافت و قرار بر اين رفت

  .  بگيردامپراتوردست 
مهيشه سياست خودشان را بر  کە چنين مذاکراتی جريان داشت، روميانحالی کە در عين 

ارمنستان لشکر  بەپيشتر تيربيوس کە  از مهان راهیديگربارههنادند  اری بنا میاساس غّد
 کرده برآن کشور دست يابند گير غافلآن سرزمين لشکر فرستادند تا ايرانيان را  بەکشيده بود

پايتوس شکست يافته بود با  کە  اين سپاه بود در مهاجناده  کە فرمانکوربولوس). ۶۳سال (
در اين . با ايران وارد مذاکره شود کە شد شد و شکست يافت و جمبور بەروروسپاهيان ايران 
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و . م برودر  بە بگيردامپراتور را از دست  سلطنتتاجکە   اينتيرداد برای کە مذاکرات قرار شد
برای رفت و برگشت تيرداد و هيأت سلطنتی مهراهش  کە هائی هزينه کە کوربولوس تعهد سپرد

   . بپردازد دولت روم راالزم باشد
 واگذار شد و اين پادشاه در حدود تيرداد بە سلطنت ارمنستان با توافق روميانگونه، اين

 .سوی رم حرکت کرد بەم با يک کاروان بزرگ و باشکوه ۶۶سال و نيم بعد يعنی در هبار  دو
شاه عنوان پاد بەبندی کردند و از تيرداد  آذين او را روم مهۀ شهرهای سر راِهدربارِدستور بە

عمل آوردند و در رم نيز برای پذيرايی از او جشن باشکوهی ترتيب داده  بەارمنستان جتليل
 اعضای سنای رم تيرداد تاج سلطنتی را از مهۀ با شرکت نرون و شکومهندطی يک مراسم . شد

 ميتَرَيسنبرادر شاهنشاه و نوادۀ اشک و  کە  سخنرانيش تصريح کرددردست نرون گرفت و 
د و سلطنتش را از دست او آوَر مشار می بەامپراتوربران   را يکی از فرماناست و خودش

   .کند دريافت می
يکی ايرانی بودن و از خاندان سلطنتی ايران : سه نکتۀ مهم در اين سخنرانی بيان شد

 او برای  او؛ و سوم آمادگیِ دين سنتی مردم ارمنستان بودِن شاه ارمنستان؛ دوم پيروِبودِن
خت، هم رضايت سا اين سه نکته، هم ايرانيان را خشنود می. جانبه با دولت روم همهکاری مه

پس از اين مراسم، . کرد آورد، و هم منافع دولت روم را تأمين می دست می بەخاطر ارمنيها را
   .ارمنستان برگشت بە ماه۹عنوان مهمان رمسی در رم ماند و پس از  بەتيرداد

 بود ديرينهسنت  کە گونه پس بەمهان ان فيصله شد و از آنمسئلۀ ارمنستترتيباْت  با اين
شد، و دولت روم  توسط دربار ايران گماشته می کە ستان از خاندان سلطنتی ايران بودشاه ارمن

کدام از دو   در دست ايران بود ولی هيچالًادارۀ ارمنستان عم. کرد اين گماشتگی را تصويب می
 برای نيم پس روابط ايران و روم از اين. يگاه نظامی نداشتدر ارمنستان پا ايران و روم دولِت

روميان پس از اين قضايا گرفتار مشکالت  کە علت اين امر نيز آن بود. سده بسيار حسنه بود
شاهنشاهان ايران . شان را ازسر گيرند سياستهای جتاوزطلبی کە نيافتندداخلی شدند و فرصت 
 کە اقداماتی بزنند بەدست کە اوزگری نداشتندطلب بودند و خوی جت هم مثل مهيشه صلح

   .شودباعث برهم خوردن روابط ايران و روم 
ارمنستان، در رم کودتا شد و نرون از پايتخت  بە از رم تيردادبرگشنتِسالی پس از  يک
جای او نشست نيز  کە بە گالياامپراتور. اعدام شد بە حمکومىاهتام خيانت عظم بەگريخت و

 کە  وِسپاسيوننام بە؛ سرداریشدخودکشی  بە ديگر درپی او جمبورمپراتورِاکشته شد و يک 
خواهانۀ  قيام آزادی کە  رومی بوددار نامکاران   در فلسطين و از جنايتی نيروهای رومده فرمان



۵۷۱ پارتيان شاهنشاهی

سان کرده  يکطرزی وحشيانه در هم کوفته شهر اورشليم را با خاک  بەيهودان را در آن اواخر
 ۷۰ اتوری شد و از شاهنشاه درخواست محايت کرد و در حوالی سالِ مدعی مقام امپربود
اين مدعی امپراتوری داده بود، روابط او  بەشاهنشاه قول مساعدت کە از آجنا. قدرت رسيدبە

   .ئی ميان پايتختهای ايران و روم رد و بدل شدهبا گرانبا شاهنشاه بسيار خوب شد و هدايای 
  سوريه شد ودار فرمان ۷۲شکست يافته بود در سال از ايران  از آن پيش کە پايتوس

هم خبورد و جنگ  بە شايد ميان ايران و رومبرآغالد را برضد شاهنشاه امپراتور کە فکر افتادبە
 کە درصدد است۔در اناتولی۔  کماژن  کشورشاِه کە فرستادم گزارش ر   بەاو. ازسر گرفته شود

   . از دست خواهد رفتکشور دير جبنبد اين ، و اگر رمکشورش را ضميمۀ قلمرو ايران کند
لشکر کماژن  کە بە مأمور شدامپراتور دروغين بود، پايتوس از سوی اين گزارْشگرچە 

با مقاومتی مواجه کە  بی آن پايتوس  و را نداشت،يانشاه کماژن توان مقابله با سپاه روم. دبکش
ايران  بەان شهرياری کماژنبرخی از اعضای خاند.  زدتاراج بە کماژن را گرفته دستشود

   .پناهنده شدند و از سوی شاهنشاه مورد نوازش قرار گرفتند
 دوستيش نه خواهان جنگ سائقۀ ايران کە بە شاهنشاهآمدهای ناگوار، پيشبا وجود اين 

  فهماندامپراتور بەخواستار ادامۀ روابط حسنۀ ايران با دولت روم بود وسائلی انگيختهکە  بل
کماژن  بەسپاه روم کە ، و وقتی هم استماژن را نداشتهضميمه کردِن کوجه قصد  چهي بەايرانکە 

طرفی خويش را حفظ کرده است تا موجب برهم خوردن روابط   دربار ايران بیمحله کرده
 برای بر هم زدِن روابِط جا خامته يافت و نقشۀ پايتوس هيمن بەقضيه. حسنۀ ايران و روم نگردد

ايران  کە دربار روم حالی کرد کە بەب شد، و در اثر تدبير شايستۀ شاهنشاهآ  نقش برايران و روم
   .ماورای مرزهای ايران ندارد، روابط ايران و روم مهچنان حسنه ماند بەچشم طمع

   پاکور دوم و خسرو

 سال با ۳۰سلطنت نشست و  بەپس از او پاکور دوم. م درگذشت  ۷۸بالش اول در سال 
دوران سلطنتش تا سال  کە خسرو رسيد بەز درگذشتش سلطنتآرامش سلطنت کرد و پس ا

دۀ دوم مهچنان برحال روابط نيک ايران و روم در اين دوران تا اوائل دهۀ دوم س.  بود۱۳۰
م ۱۰۰ در ارمنستان ثبات نسبی برقرار بود، و پس از درگذشت تيرداد در سال. خود باقی ماند
سلطنت  بە)اَرَتە بوده  خَشئیالًو احتما(وشته اند روميان نامش را اکسدار ن کە پسر پاکور دوم

 کشور در غرب چشم طمع نداشتند و پشت مرزهای رمسیِ بەشاهان ايران. ارمنستان گماشته شد
   .خاک ايران جتاوز منايند بەخودشان جرأت داده کە بەروميان نيز در وضعيتی نبودند
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 روم جتاوزطلبِطبع و  خشن راِنامپراتوقدرت رسيد از  بەم در رم ۹۸در سال  کە تراژان
 روم مرزهای بيروِن سلطنتش گرفتار يورشهای مجاعات بزرگی از بود، ولی در ساهلای خنسِت

 هوای او پس از فراغت از اين مشکالْت. انديشه کندايران  بە کە فرصت نيافتدر اروپا بود و
سلطنت ارمنستان  بەبار رم درمشورِت بیاکسدار  کە اين دستاويز بەاو. اشغال ارمنستان را کرد

 مايل نبود کە خسرو). ۱۱۲سال (ايران اعالن جنگ داد  بە کرد وناخشنودی ابراز  استنشسته
 با مذاکراِت کە ئی جز ناامنی نداشت کوشيد نتيجه کە حاصل شود با روميان وارد جنگی بیکە 

دولت  کە م کردتراژان اعال بەهيأت اعزامی خسرو.  را جلب کندامپراتورديپلماتيک رضايت 
 را با ۔برادر اکسدار۔مازير   جايش پارَتە بەاکسدار را از سلطنت بردارد و کە ايران حاضر است

  . جای اولی نشاند بە هم دومی راالًسلطنت بنشاند، و عم بەتوافق قيصر
 موضوع ارمنستان يک هبانه بود و او در رؤيای اشغال ارمنستان و تراژانولی برای 

يهای ديرينۀ کار فريب رفت و مهان  بەاَنتاِکَيە۱۱۴لذا در سال در سال . برد سر می بەرودان ميان
کمک آهنا وعدۀ  بەرودان ارتباطاتی برقرار کرده کار برده با برخی از سران ميان بەاسکندری
او پس از اين مقدمات از . استقالل داد و آنان را برضد تيسپون برآغاليديابی بە  برای دست

تصرف درآورد؛  بە ارمنستان شد، آباديهای ارمنستان در ناحيۀ فرات مشالی رااهیِپتوکَە ر کت
  . مالقاتش بشتابد کە بەمازير خواست  و از پارَتە

حضور تراژان رسيد و  بە بلندپايه در هيأتیدربارِ ايرانمازير پس از مشورت با   پارَتە
سلطنت ارمنستان  بەوافق امپراتور سلفش تيرداد رفتار شود و با تمهچونبا او  کە خواستار شد

تراژان از اين  کە  ولی معلوم شد،حضور طلبيده بود بەاو را تراژان خوِد گرچە .منصوب گردد
  کردهرهاارمنستان را  کە فرمودمازير  پارَتە بەتراژان. سر داشته است  نقشۀ پليدی را درکارش

ئی از مالقاتش با تراژان  نتيجهکە  آن  کە بیئی جز آن نداشت مازير چاره پارَتە. ايران برودبە
  دور شد تراژان گروهی مسلح رالشکرگاهولی وقتی از .  تراژان را ترک کندلشکرگاِهبگيرد 

دست برادرش  بەمازير پارَتە کە  شايع شدسپس. دنبال او فرستاد و او را در راه ترور کردندبە
 تراژان يکی از صدها منونه رفتار نیِ پست و پليد و ضد انسااين رفتارِ. اکسدار کشته شده است

غدارانۀ غربيها در طول تاريخ قديم در رابطه با ايران است و مهيشه روميان سياست خودشان را 
رو پست و  رفتار تراژان را از آن. اند برده پيش می بەبا غدر و نامردی و رفتارهای غيرانسانی

 دعوت کرده بود، و با اين حيله اِت دوستانهبرای مالقمازير را   او پارَتەخوِد کە پليد ناميدم
حضور او رسيده بود  بەنيتی مازير با خوش پارَتە. دام اندازد و نابود کند بەاو را کە خواست می

انگيز  مردانه و غير انسانی و چندش  ناجوانچنداناين اقدام تراژان . را ترور کرد ولی او وی
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 ارمنستان و نکوهش از ستايش اين شاه ايرانیِە  کحتی نويسندگان رومی هم نتوانستند کە بود
قولی و  در اين مورد خوش کە  نوشت۔نويسندۀ رومی۔ خودداری ورزند؛ و فرونتو تراژان
   ١. کرددار  و نام روميان را لکهشد روميان  هوسِمندی ايرانيان قربانیِ شرافت

نست با لشکرکشی خنواهد توا کە دانست تراژان می کە شد اين غداری از آجنا ناشی می
مازير محايت  بر ارمنستان دست يابد؛ زيرا مردم ارمنستان خواهان شاه ايرانی بودند و از پارَتە

 مردم ارمنستان در شد نابود میولی وقتی شاه ايرانی با چنين رفتار غيرانسانی . منودند می
ن مقاومت در برابر  تواپسند فتند و در غياب يک رهرب مههگر برابر يک امر اجنام شده قرار می
   .شوندتسليم او  کە تراژان را نداشتند و جمبور بودند
 کە  اعالن شدااشغال تراژان درآمد و رًمس بەمازير ارمنستان پس از کشته شدن پارَتە

در . رودان لشکر کشيد ميان بەسپس تراژان از ارمنستان.  رومی استلِتارمنستان يک ايا
 بومی با تراژان وارد قراردادهای سياسی شدند و تراژان اراِنشهريتن از  رودان چند مشال ميان

نشينِ  شهرهای آرامی. آنان بپردازد بە فرصتسرِ مسيت شناخت تا درر   بەاستقالل آهنا را
از اطاعت  کە ، ازمجله اميرنشينهائی بودند)ِدسااُ(، آديابِن، اورفه )سنجار(نگارا نصيبين، س

کە   آن تراژان اعالن استقالل کردند؛ غافل ازهای  وعدهگرمیِ پشت بەدولت ايران بيرون شده
 کە خواهند اند و می  تاريخی آناندر کمينِ بلعيدن استقالل و هويِت کە اند روميان مهچون گرگ

شان را  آهنا را از محايت دربار ايران حمروم سازند و تضعيف کنند تا در فرصت مناسبی مهه
 را با خيانت نشين  ايرانیسرزمينِ َپتوکَە و پونت کرده آن دو تپيشترها مهين کار را با کَ. ببلعند

، و اکنون نيز تراژان مهان غداری را با  ضميمۀ امپراتوری روم کرده بودندو غدر و توطئه
  . ارمنستان کرده خودخمتاریِ آن کشور را از ميان برده بود

هان ايرانی ايجاد خوا قدرت کە  ايران در اين زمان گرفتار مشکالت داخلی بوددربار
سراسر کشور در آشوب بود، چندين مدعی سلطنت از گوشه و کنار سر برآورده . کرده بودند

. رودان اجنام دهد اقدامی برای جنات ميان کە با آهنا درگير بود نتوانست کە بودند، و خسرو
اند، و  ه بزرگی مرتکب شداشتباِه کە چە  فهميدند۱۱۶رودان در سال  دگان ميانخور فريبولی 

 نشينِ احلضر و سال تراژان شهرهای اربيل و گاؤگََمل و شهر عرب در اين. ر شده بودديگر دي
 دنبال اينها بابل و سلوکيە نيز بە.باد غارت داد بەآباديهای اطراف آهنا را اشغال کرد، و مهه را

قوط مدت س ، و تيسپون پس از يک مقاومت کوتاهشدند و تاراج ندتصرف تراژان درآمدبە
 رودان مردم شهرهای ميان. دست روميان افتاد بەدر خزائن سلطنتی ايران بود کە کرده اموالی
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 کە  روميان را خورده بودند، وقتی ديدندهای دروغين و نيرنگهای ضداخالقیِ فريب وعدهکە 
در . شورش برداشتند بە و خمرب است، از کرده پشيمان شده سرگر تاراجتراژان مردی پليد و 

خيزش در شهرهای . کوتاهی در مهۀ شهرهای تسخيرشده خيزش ضدرومی برپا شدمدت 
آتش کشيده  بە تراژانفرماِن بەسلوکيە. سلوکيە و َنصيَبين و احلضر و اورفه از مهه شديدتر بود

 جای بەولی اين اقدامات. داد روميان سوختند  بیَنصيَبين و اورفه نيز در آتشِ. شد ويران هشد
تر از  تر ساخت و تراژان خودش را ناتوان  آنان را مقاومرودان را مرعوب سازد نکە مردم ميا اين

 نوينی انديشيد و از يک نيرنِگناچار  بەلذا. بتواند شورشها را سرکوب کند کە ديد آن می
پادشاهی تيسپون  بەيکی از رقيبان قدرت خسرو بود محايت کرد تا کە اسپات نام پارَتم بەپارتی
ی اين منظور در کنار سلوکيە مرامسی برگزار کرده او را شاه ايران معرفی کرده او برا. بنشيند
  . اطاعت او درآيند و شورشها فروخوابد بەرودان  شهرهای ميانسرش هناد، شايد مردمِ تاج بر

هنوز تاراج نکرده بود پرداخت و با اموال غارت  کە تاراج شهرهائی بەتراژان پس از آن
   .دار مکافات شتافت بەسوريه برگشت، و چند ماه بعد بەکرده

 از گرفتاريهای داخلی فراغت يافته بود کە سوريه، خسرو بە تراژانبرگشنتِپس از 
نشاندۀ روميان خودش را تسليم کرده از او خبشايش طلبيد و با  شاه دست. تيسپون رفتبە

وم بيرون رودان از اطاعت ر انشهرهای مي. پادرميانی بزرگان ايران مورد خبشايش قرار گرفت
اسپات را  پارمت. در ارمنستان نيز شورش ضد رومی برپا شد. دامن کشور مادر برگشتند بەشده

انگار تراژان يک .  برگشتپيشينشحالت  بەسلطنت ارمنستان گماشت و ارمنستان بەشاهنشاه
را اجنام داد و  و آنرودان،  هدفی داشت و آن عبارت بود از ختريب و تاراج شهرهای آباد ميان

مردم درگذشت تا نفرين ابدی با دستهای پر از اموال تاراجی بەانتاکيە برگشت و اندکی بعد 
  .  را در پشت سرخويش داشته باشدرودان ميان

 سيادت کە آنئی نداشت جز  چاره۔ کە جانشين تراژان شد بعدی رومامپراتورِ۔هادريان 
پيماِن مسيت بشناسد و ر  بەوز تراژان قرار گرفته بودند رامورد جتا کە ايران بر مهۀ سرزمينهائی

مرزهای غربی ايران پس از اين پيمان بەمهان جايگاههای پيشين  .صلح با ايران را جتديد کند
  . های فراِت ميانی برگشت بر کرانه

   بالش دوم و بالش سوم

امی تراژان ناک. سلطنت رسيد بە درگذشت و پسرش با لقب بالش دوم۱۳۰ خسرو در سال
فکر  کە نکردندپس از او تا پنجاه سال ديگر روميان جرأت  کە  شديد بودچندان رودان در ميان
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مذاکرات شاهنشاه ايران با دربار روم برای جتديد .  ايران را در سر بپرورندمرزهای بەجتاوز
، و دشنتيجه رسيد، و يک صلح درازمدت ميان ايران و روم برقرار  بەقرار صلح و مهزيستی

   .امور داخلی کشور پرداخت بە سال سلطنتشبيستبالش دوم در مدت 
 کە روميان. پسرش بالش سوم سپرد بە درگذشت و جايش را۱۴۹اين شاهنشاه در سال 

هان مهيشه در آشوب ج کە خواست آمد و دلشان می انگار از صلح و آرامش و امنيت بدشان می
 اطالع بید، پس از آن در ارمنستان مسئله آفريدند و ی داشته باشنگر تاراجباشد تا هبانه برای 

 سوئموس نامش را کە نشانده غم ارادۀ مردم ارمنستان يک شاه دستر  بەدولت ايران و
 نشانده را از ختت ارمنستان رفته شاه دست بەبالش سوم ناگزير. را بر ختت نشاندنداند  نوشته

 امپراتور. سلطنت نشاند بەردم ارمنستان بودحمبوب م کە ير کشيده اخراج کرد و تيگران راز بە
ارمنستان لشکر بکشد؛  بە تابود مأموريت داد) فرانسه(افسری از کشور گال  کە َپتوکَە امير کَتبە

کشنت  بە سپاه ايران در غرب بود شکست يافتهده  کە فرمانولی اين مرد در کنار فرات از خسرو
شکست  بەاين نيز کە  سوريه اجنام گرفت رومیِشهريارِی ده فرمانلشکرکشیِ ديگری با . رفت

دولت روم سه . وی کردَر بسيار سختی اجناميد، و درپی آن بالش سوم در درون سوريه پيش
 در ۱۶۳در سال  کە در جنگهائی. مقابلۀ بالش سوم فرستاد بەسردار را با سپاهيان قابل توجهی

 افسرانست، و يکی ديگر از شرق فرات عقب نش بەخاک سوريه رخ داد بالش شکست يافته
رومی در ارمنستان پيش رفت و پايتخت آن کشور را منهدم کرد، يک پادگان نيرومندی در 

 کە  کاسيوسامپراتور. ارمنستان دائر کرده سوئموس را برگردانده در اين پادگان بر ختت نشاند
او از . ان لشکرکشی کندرود ميان بەاز راه ارمنستان کە جد آمده بود برآن شدو  بەاز اين پيروزی

های دروغين  های مهيشگی روميان در برقراری ارتباط با اميران حملی و دادن وعده مهان حيله
سلوکيە رساند و آن  بەاستفاده کرده از فرات گذشت و پس از تسخير شهرهای سرِ راه، خود را

  شهر تيسپون نيز.آتش کشيد بەدر خالل پنجاه سال اخير دوباره آبادان شده بود، کە شهر را
در منطقه وبا افتاد و  کە رودان چندان کشتار کرد کاسيوس در ميان. تصرف درآمده ويران شدبە

 از سپاهيان او در اين وبای بزرگی خودش را نيز گرفت و خبش يانگير شد و دامن سپاه مهه
بود تا از کمک ايران شتافته  کە بەاين وبا امداد غيبی بود کە انگاری. خودساخته تلف شدند

   .رويهای کاسيوس جلوگيری کند و ايران را جنات دهد پيش
 توان کرد بود، ولی ترديد منی اين زمان چەگونه اوضاع داخلی کشور در کە دانيم ما منی

طلبانۀ شاهان حملی  پس از شکست بالش سوم آشوهبا ازسر گرفته شد و قيامهای جدايیکە 
مرداِن  کە ر داخلی کشور بپردازد و مانع از آن شودامو کە بەوع شد و بالش را جمبور کردشر
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. خطر افکنند بە و موجوديت ايران راافتندفکر استمداد از اين سردار رومی  بەاقتدارخواه
پذير بود، ولی اگر شهريارانی يافت  در برابر روميان خورده بود امکان کە  شکستهائیتالفیِ
کردند، کار از کار  وی کاسيوس را بازمیَر پيش خوردند و راِه گول روميان را می کە شدند می
 کە شد افتاد و ديگر منی دست دمشن می بە زمان داريوش سوممهچونگذشت و سراسر کشور  می

ياری  اين زمان بە درئی کە بەجان رومياِن متجاوزوبا. کاری برای جنات کشور اجنام داد
  و بقيهند روميان تلف شديانمی از سپاهدر اثر اين وبا ني. ايرانيان آمد و دمشن را تارومار کرد

سوريه و اناتولی و ايتاليا بردند و اين بال را جهانی  بەسوريه گريختند و وبا را با خودشانبە
دام وبا افتادند و  بە از مردم اين سرزمينهاخبش بزرگیدر مدت کوتاهی  کە دکردند و چنان ش

   . شدندهالک

   بالش چهارم

اوائل سلطنت بالش . بالش چهارم داد بەشت و جايش را درگذ۱۹۰بالش سوم در سال
پس از مدت  کە امپراتورانیيی جابەجاان در روم و دار سپهچهارم مصادف بود با کودتاهای 
 ِسوِروس با غلبه بر امپراتور ۱۹۵سراجنام در سال . شدند کوتاهی گرفتار کودتا و نابود می

افروزی  درنگ مهان سياست جنگ  بیسوروس. خبشيد استحکام  سلطنتش رارقيبان قدرْت
پس از آن آديابن را مورد محله قرار . اسالفش را دنبال کرده از فرات گذشته وارد َنصيَبين شد

نشينی شد و بالش او را تعقيب  عقب بەداد ولی در اينجا با بالش چهارم مواجه شده جمبور
روی   آن سرزمين پيشميانۀ بالش سپس وارد سوريه شد و تا. ماورای فرات فراری داد بەکرده
مقابلۀ وی شتافت و بالش در برابر او شکست  بە ِسوِروس با سپاه گران رومی۱۹۷در سال . کرد
. روی کند رودان پيش در ميان کە در دور بعدی نوبِت ِسوِروس بود. رودان برگشت ميان بەيافته

 هائینيز پس از مقاومتتيسپون .  کردندآتش منهدم بە بابل و سلوکيە راروميهادر اين دور 
آتش کشيده شده  بەشهر شدند و کشتاردست روميان  بەدست روميان افتاد و مردان شهربە

. گاه روی آبادی نبيند ديگر هيچ کە با تيسپون چنان کند کە هدف سوروس آن بود. شدمنهدم 
هزار  صد ۔با مبالغه۔مشارشان را  کە رودان پس از آن زنان و دختران و کودکان شهرهای ميان

   ١.فروش برسند بەاسارت برده شدند تا در بازارها بەاند در کارواهنای بزرگی نوشته
 بيشينۀدر خالل مدت کوتاهی  کە سوزی افکند رودان آتش  در ميانچندانِسوِروس 

هزار انسان از   و دههاشدزمينهای منطقه سوخته شدند و قحطی شديدی بر منطقه مستولی 
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ها مانده بود را نيز روميان از مردم گرفتند و بازهم چنان  در خانه  هرچە.گرسنگی تلف شدند
 زدگاِن مهچون ديگر قحطی کە  خواربار شدند و جمبور بودندبود کمروميان گرفتار  کە شد
 اين ١.های گياه بگردند يشهدنبال ر بە در زمينهای سوخته شده برای يافنتِ خوراکیرودان ميان

در  کە و اموالی رابگريزد از گرسنگی و تلف شدن  کە ن نداشتئی جزآ سردار خودشيفته چاره
   .درون سوريه برگردد بەهای مردم تاراج کرده بود برداشته رودان از معابد و خانه ميان

 مهۀ جنگهای روميان سخن خوانيم، در در گزارشهای مورخان رومی مهواره میکە  چنان
کردن است؛ ولی مهين نويسندگان  گرفنت و برده ، تاراج اموال، اهندام شهرها، اسيرهااز کشتار

ايرانيان نسبت  بە در هيچ موردی چنين جنايتهائیاند  کە دمشنان ايرانيان نيز بودهرومی
بگويند کە   ايناند اين مورخان جز شده اند، و وقتی ايرانيان در سوريه و اناتولی پيروز می نداده

ار يا کشت بەاگر ايرانيان دست. دهند  ديگری منیشهر را گرفتند خربِ شهر و فالن ايرانيان فالن
نوشتند؛ ولی چنين  واقع شده بود میچە   آن البته روميان بيش ازختريب و تاراج گشوده بودند

  از نسبت دادِن جناياِت مشابه بەايرانيانمهين سکوت دمشنانْ. اند دهآور نهسخنی را در جائی 
دربارۀ . جای تاريخ و جغرافيا مشهود است هدر مه کە منشی ايرانيان است  بزرگگر نشان

رانند، و  گيری می جا سخن از ختريب و کشتار و تاراج و برده روميان، نويسندگان خودشان مهه
انسان وقتی رفتار اين دو قوم را با يکديگر . گويند دربارۀ ايرانيان از چنين فجايعی سخنی منی

اند؛ و دلش را اندوهی  منش بوده اندازه بزرگ ايرانيان چه کە آيد جد میو  بەکند مقايسه می
اند و بشريت در خاورميانه از دست   و بدکردار بودهکار تباه اندازه چە روميان تا کە گيرد فرامی

زندگی  چە  روم درامپراتوریکشيده است، و مردم زيرِ سلطۀ  رجنها می چە کاران اين جنايت
قوم ايرانی و غربی  يک از دو شود کدام م میمعلو کە در اينجا است. اند باری بوده فالکت
   .تر و از فرهنگ واالتری برخوردار بوده است متمدن

زمان  نويسند روميان در آن میکسانی کە آن  کە گر تاريخ حق دارد از خودش بپرسد مطالعه
ب دهند؟ آيا ختري هائی را معيار قرار می مقوله چە اند، برای متدن ر بودهت از ايرانيان متمدن

پناه و   اقوام مغلوب و اسير و برده کردن انساهنای بیشهرهای بزرگ و اهندام آثار متدنیِ
 است؟ آيا گالدياتوربازی و متاشای کشتار انساهنا در رفته پيشهای متدن  دفاع از نشانه بی

 رنج اقوام مغلوب در  گالدياتورها نشانۀ متدن برتر است؟ آيا تاراج ثروهتا و دستميدان منايشِ
پنداشتند  می کە اناتولی و شام و مصر نشانۀ متدن برتر است؟ آيا باورهای خرافیِ روميان

در آفرينش دخالت داشته باشند نشانۀ متدن  کە توانند اند و می  خدای جهانامپراتورانشان
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 خواستند خيال خودشان معبود بودند و از مردم می کە بەامپراتوران رومی است؟ آيا رفته پيش
زمان را  توان رومياِن آن تر از ايرانيان بودند؟ با کدام معياری می  را بپرستند متمدنآهناکە 

شان بر مهرورزی و  َمزداَيسن بودند و اساس رفتار اجتماعی کە تر از ايرانيانی دانست متمدن
شد؟ نظام امپراتوری  دلی در آهنا ديده منی  و سنگکاری تباهئی از  دوستی بود و نشانه انسان
چيزی را آورد و در  چە ثباتی و کشتار و ختريب و بردگی جز تاراج و بی بە برای خاورميانهروم

آثاری جز ميداهنای گالدياتوربازی از و چە سهمی را ايفا کرده  چە دار خاورميانه متدن ريشه
   خويی و لذت بردن از کشته شدن انساهنا است؟ يادآوری درنده کە خود برجا هناد، ميداهنائی

 درگذشت و پس از او مهچنان ۲۰۸ چهارم در ميان گرفتاريهای داخلی در سال بالش
. شاهنشاه ايران است کە ئی يکی از شاهان حملی مدعی بود گوشه ايران در آشوب بود و در هر

 دست و پا  اقتدارگراياندر دهۀ خنست سدۀ سوم مسيحی، ايران در جنگ داخلی سراسریِ
 پديد امپراتوریدر ميان روميان يک  کە زمان اين بود آنی ايران در خبت خوشولی . زد می
اموال مردم و  بەاندازی  از دستا موقًتکرد لشکرکشی میرودان  اند وقتی بەميانبتوآمد کە  نه

 مصيبتهای جنگهای داخلی را بەختريب شهرها خودداری ورزد و با اين حيله ايرانياِن مبتال
 رومی امپراتوری کاریِ تباهمهين . اميانی بيابدخود جلب کند و در ايران برای خودش حبە

 و ايران در ميان شد، و سبب جنات ايران روميانرودان از  سبب نفرت ايرانيان و آراميهای ميان
کە   آنسر پا ماند تا سالۀ اواخر سدۀ دوم و ربع اول سدۀ سوم چندان بر آشوهبای بيست و چند
   .ی جنات دادنابەسامانآشوب و  کشور را ازقدرت رسيد و  بەاَرَدَشير بابکان در پارس

   بالش پنجم و اردوان پنجم

 ۲۰۹از سال . ان پارتی شدت يافتدار سپهپس از درگذشت بالش چهارم ستيز قدرت 
ی بالش پنجم در شرق ستيز پرداختند، يک بە با يکديگر سلطنت پرقدرِت مدعیِبعد دوبە

تيز مهۀ کشور را مهچنان در جنگ داخلی اين س. نجم در غرب کشور اردوان پکشور، و ديگر
ديگری را  کە توانست کدام منی ستيز اين دو ساهلای متمادی ادامه داشت و هيچ. نگاه داشت

نيز در اثر دخالت در ستيز قدرت ساهلای اخير ) شورای کالنتران(مهستان . زَندکنار بەاز صحنه 
 توانست وال رفته بود، و منیز  بەطرفی خويش را از دست داده و موقعيِت برترش رو حالت بی

ايران عمالً در مياِن دو شاهنشاه   سراجنام،.در اين بالها برای جنات ايران کاری اجنام دهدکە 
  . رسد کە هرکداْم ديگری را بەرمسيت شناخت تقسيم شد، و بەنظر می

شده بود آن دچار  بەايران کە با استفاده از ضعفی کە فکر افتادند اين زمان بەروميان در
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مسيت ر  بە ايران را سلطنِت پارتیِآهنا هردو مدعیِ. شان را عملی سازند های ديرينه نقشه
در سال  کە کاراکاال. ايران دارد بەدولت روم چشم طمع کە کدام احساس نکند شناختند تا هيچ

.  غدارگر و شياد و صفت و بسيار حيله  بود روباهمردی بود شده ِسوِروس امپراتورِ جانشينِ ۲۱۱
  روابط نزديک دوستانه برقرار کرد و عالقه نشان داد کە در تيسپون مستقر بوداو با اردوان پنجم

دخترش  کە او با اين حيله از اردوان خواست. بيشتر با هم پيوند خبورند هرچە ايران و رومکە 
ی تکرار شود و  و در آينده چنين وصلتهائشود روم داماد شاه ايران امپراتورِی بدهد تا و  بەرا

  . ددربارهای ايران و روم با يکديگر خويشاوند گردند و سببی برای کينه و دمشنی باقی مناَن
اند و بر سر تاج و ختت با رقيبانشان ستيزه   گرچە افتدارخواه بودهشاهنشاهان ايران

  ثبات خواهان صلح واند نشسته شده بر ختت می اند ولی وقتی بر رقيبانشان پيروز می کرده می
دور از  بە در آرامش و امنيت ومردم کشور کە خواسته اند و دلشان می  بودهدر مرزهای کشور نيز
   .دعا کنند ند و بەجاِن شاهنشاهشان نيکسر بربد بەدغدغۀ جنگ و جدال

ان اين دار سپهقدرت اند، رقابت  گويم شاهنشاهان خواهان صلح و آرامش بوده میکە  اين
آور است، و   فساداقدرت اساًس کە  پيشتر در جای خود توضيح دادم.کند گفته را نقض منی

. گرايد فساد می بەقدرت رسيد بە وقتیدوست باشد انديش و انسان  نيکهر اندازه هم بەانسان
فساد خصيصۀ ذاتی قدرت سياسی  کە های گذشته را تکرار کنم گفته کە در اينجا الزم نيست

ولی يک .  و هست است تاريخ بودهخواهاِن ۀ قدرتگاه شامل مه جا و مهه است و در مهه
کرده از  بر ايران سلطنت می کە شاهیکە   اينشود و آن حقيقت نيز در مهۀ تاريخ ايران ديده می

سر  بەمردم در آرامش کە داشته و عالقه داشته خود ايران بوده و ايران و ايرانی را دوست می
گی مشغول شوند تا کشاورزی و جتارت و صنعت کار و سازند بەجان او دعا کنند و بەبرند و

دربار بپردازند، تا هم دولت بتواند ثبات و امنيت را  بەطور مرتب بەرونق گيرد و مالياهتا را
های   افزوده شود و هزينهمهوارهبرقرار بدارد و مردم آسوده باشند، و هم درآمدهای دربار 

مداران فاقد  قدرت کە  معنی نيستآن بەفساد قدرت. ارتش و دستگاه دولتی تأمين گردد
مدار داشتند مردانی  عنوان مرداِن قدرت کە بەشاهان ايران با مهۀ فسادی. انسانيت شده باشند

آنان اقتدارگرا بودند و . ورزيدند  عشق میايران و ايرانی دوست و بامحيت بودند و ايرانی
بر  ی درعين حال وقتیانداختند، ول اه میر  بەبرای حصول يا حفظ قدرت سياسی جنگها

ديدند و با مهۀ توانشان وظايف  خواه می زدند خودشان را پدری نيک ختت سلطنت تکيه می
 کە  بودچندان شاهان ايران منشیِ بزرگ. دادند  اجنام میمردم کشورشانشان را در حق  پدری
ياد  بەبايد. سه کنيمتوانيم با آهنا مقاي  رومی را منیامپراتوراِناسکندر و شاهان مقدونی و رفتارِ 
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از امروز بسيار دور بوده و جهان در وضعيت ديگری  کە سخن از دورانی است کە داشته باشيم
 کە رفتار شاهنشاهان ايران در زمان هخامنشی و در زمان پارتيان چنان بود. زيسته است می
در . ن بناميمان سراسر جهاگر حکومتروزين هبترين رفتار در ميان  توانيم با معيارهای آن می

دوستی و  منشی و انسان بزرگ بەزماهنادر آن  کە توان يافت گری را می جهان کمتر سلطه
زمان در  از آن کە هائی اين ادعا با بررسی نوشته. مهرورزی و عطوفِت شاهان ايران بوده باشد

منشی  ما وقتی از بزرگ. را انکار کند آن کە تواند کس منی دست است قابل اثبات است و هيچ
رانيم، آهنا را با شاهان آشور و بابل  دوستی و عدالت شاهان ايران سخن می و مهرورزی و انسان

 کە های بسياری کنيم، و با نشانه و مصر و سپس شاهان مقدونی و امپراتوران رومی مقايسه می
تر  وستد رفتارتر، انسان مراتب نيک بەشاهنشاهان ايران را کە ئی جزاين نداريم يابيم چاره می

های  کە نوشتهتر از شاهان مقدونی و امپراتوران رومی بدانيم، و بر اين ادعا  و بافضيلت
   .پا بفشاريمکند  يونانيان و روميان نيز تأييد می

 کە  را پذيرفت و برآن شد ظاهًرا خيرخواهانۀ کاراکاال پيشنهاِد پنجماردواِنهرحال،  به
   .بدهدبەزنی  امپراتور روم بەدخترش را

يک مورد ديگرش را در اينجا . ام پيشتر دربارۀ رفتارهای غيراخالقی روميان سخن گفته
 شنيدنش عرق شرم  باآدم کە آور است ان پليد و زشت و چندشداين مورد چن. آورم می
 کە  کاراکاال وقتی مطمئن شددهد، امپراتور های روميان بەما خرب می گونه کە نوشته  آن.ريزد می

استی خواستگار ازدواج با دختر ر   بەاو کە پنداشتهدليش فريب او را خورده و  شاهنشاه با نيک
فرستادن هيأهتای دوستی و فرستادن هدايا برای  بەخاندان سلطنتی ايران است، مهچنان

 کە او در اين ميان از اردوان پنجم خواست.  در غفلت بداردالًشاهنشاه ادامه داد تا او را کام
 تيسپون برود و در آجنا داماد بەاو کە  کند، و توقيتی هم تعيين کرداسباب عروسی را مهيا

سيلۀ سفرايش برای اردوان سوگند غليظ و  بەکاراکاال کە نوشتههروديان . شود ايران شاهنشاِه
جز احتاد دو ملت و دوستی  بە وصلت با دربار ايران هيچ نيتیاز درخواسِت کە  بودفرستاده

   ١. نداردور روم را در سردائمی شاه ايران با امپرات
سر آمده  بە و درازمدت ايران و رومگر ويرانديگر دوران جنگهای کە   آناردوان، شاد از

 جشن بزرگی برپا کرد و با مهۀ بزرگان کشوری و لشکری ، در مرغەزاری نزديکی تيسپوناست
ترين  از زبدهجای کاروان عروسی يک سپاه جمهز  بەکاراکاال. آمادۀ پذيرايی از کاراکاال شد

حالی کە اه افتاد، و در ر   بەرودان سوی ميان بە را با خود برداشته رومینظامِ جنگندگان سواره
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۵۸۱ پارتيان شاهنشاهی

ظاهر حامل اموال و  کە بەو شتر کرده بودند) اَسَتر(بار صدها َخَرسپ   را براشانافزاره جنگ
 با اين حيلۀ پليدکاراکاال . اردوگاه جشنِ شادی رسيدند بە عروسی بودکش پيشاسبابِ هدايا و 

،  و در ميان اقوامِ ديگر کمتر ديده شده يا اصالً ديده نشده است تاريخ غربيان استخاصکە 
بينی  سبب خوش بە. عروسی يورش برد شاهنشاهیِسر اردوی  کرده برگير غافل را ايرانيان

توانست   بود، و منیآموخته نهعيار بود و غداری را  يک ايرانی متام کە بيش از حد شاهنشاه
چنان  بەکشوری بەجتاوزبرای  کە  پست و فرومايه باشدچندانتواند   میآدميک  کە تصور کند

کاراکاال نشان   بەحسن نيت کاملش را نسبتکە   آنئی دست يازد، برای شرفانه حيلۀ پليد و بی
 واز از داده باشد، اردوگاه عروسی را عاری از سالح کرده بود و در حال برگزاری جشن پيش

   .سرش تاخت ناگاه سپاه کاراکاال بر کە کاراکاال بود
 خودش را جنات دهد، زيرا اگر شاه بر کە اردوان در اين حالت هيچ راهی جزآن نداشت

ناک  گذشته از آن معرکۀ هول  از جانمرداِناردوان را مشاری . ماند افتاد ايران هم منی خاک می
در رختهای  کە دفاع ايرانی سالح و بی يتهای بیکاراکاال و سربازانش بر جان شخص. گريزاندند

  .  نداشتند، تيغ گشودندرس دستوپاگيرِ بزم بودند و سواری هم برای گريز در  دست
: نوشته استشرفی تاريخی روميان، هروديان چنين  در خبشی از گزارش دربارۀ اين بی

 شانان کە خودشان را بەاسپدتوانستن پاره کردند، زيرا آهنا نه می بقيۀ پارتيها را روميان تکه
 بلند بود و مناسبت رختشانبدوند، زيرا  کە رسانيده از جلگه خارج شوند و نه در توانشان بود

اينجا  بەکمان و ترکش بيشترشان بی کە وضع آهنا نداشت، و ديگر بايد در نظر داشت با اين
کشتار بسيار کە   آنازکاراکاال پس . جنگ بەعروسی دعوت شده بودند نه بەآمده بودند، زيرا

شهرها و  کە  اجازه دادش نشست و بەسربازانواپس گرفت،  بسيار غنايمِو بسيار اسيرانکرد و 
   ١. کنندخبواهند غارت کە دهات را بسوزانند و هرجا را

 روميان بوده و تا دارِ  ايران و دوستدمشنِ کە نگار رومی است اينها گزارش يک تاريخ
د و اقدامات وحشيانه و آور نهقلم  بە بدکاريهای روميان رابيشينۀ کە توانسته کوشيده می

 کە چنين رفتارهائی است.  را با عبارهتای زيبا توجيه کندامپراتورانضدانسانی و ضدمتدنی 
گردد تا روميان را از نظر متدنی  ُصَورِ خمتلف توجيه می بەنگاراِن غربی هنوز هم توسط تاريخ

  . دبرتر از ايرانيان نشان دهن
وقتی در  کە تدبير بود او چندان بی کە کنم اشاره مهين اندازهدربارۀ عقليت اين کاراکاال 
از خانۀ يک روستايیِ  کە شدۀ روغن  غارتسر يک خيِگ اين سفر دوتا از سربازانش بر
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دونيم کنند و هر  بە خيگ را با مششيرفرمود تا، ستيز افتادند بە بودندبيرون کشيدهزده  فلک
وقتی  کە  الزم نيست توضيح داده شود١.دو بدهند تا هردو راضی شوند يکی از آن بەنيمی را

چنين بود . بنابر قضاوت روميانۀ کاراکاال خيگ را پاره کردند نه خيگ ماند و نه روغن
از . اند تر بوده کنند از شاهنشاهان متمدن برخی گمان می کە  رومیامپراتورانقضاوت شاهانۀ 

 کە اصطالح درخشان برآن شد بەپس از اين پيروزی کە  آن بودکاراکاالن ديگر شاهکارهای اي
او . دوال تاراجی بەدست آوَراند ام  کرده بودهتاراجرودان  اسالفش در ميان کە مهان اندازهبە

پيشينيانش در مصر  کە گونه مهان کە ۔فکر افتاد بە منانده باشدواپساز مهگنانش کە   آنبرای
  را زيرورو کند تا اگر دفائنی در آهنا هنفته باشدرودان  ميانای کهنِ گورستاهن۔کرده بودند

در گورستاهنای  گرچە .برد قرار داد رودان را مورد دست او گورستاهنای ميان. ددست آوَربە
دست او افتاد ولی در گورستان ايرانيان چيزی عايدش  بەرودان اموال بسيار بوميان ميانکهنِ 

. ثروتی را با مردگان در زير زمين هنفته دارند کە اند گاه عادت نداشته چنشد؛ زيرا ايرانيان هي
ندگی اخروی معتقد بودند و برای مردگانشان معنويتی فراتر از ثروهتای مادی ز   بەايرانيان
. کردن اموال با مردگان در ايران رواج نيافته بود رو عادت دفن شدند، از اين قائل می

رخت و مششير و کمان  کە شدند، و گاه ممکن بود مؤمنين دفن می مهۀ مهچونشاهنشاهان نيز 
 کوروش بزرگ برجا مانده و در گاه  آرامدربارۀ کە رواياتی. شخصی را با او در گورش بگذارند

در کنار جسد کوروش رخت شخصی و مششير و  کە گويند  میمهين اندازه شد آوردهجای خود 
دست  اند از يک هناده ر شاهان پارتی اگر هم چيزی میدر گو. کمان او را هناده بودند و مهين

در يادآوری رسومِ استرابو . بر تن شاهنشاه بوده و يک کمان، چيز ديگری نبوده است کە رخت
 زرين را جسد مرده را با اشيای زرين بيارايند و اشيای کە در ايران رسم نيست کە ايران نوشته

   ٢.هنندمهراه جسد مرده در گور 
د، ولی گورستان را در جستجوی آور نهدست  بە در گورستان ايرانيان چيزیکاراکاال

 را زيرورو کرد و استخواهنای )بوميان (ها او در آديابن گورستان آرامی. دفائن زيرورو کرد
دست آوردن اموال را مقدونيان و  بەقرب در جستجوی نبش. مردگان را از گورها برآورده پراکند

 بر مردگانْ کە رفت مشار می بەدادند؛ و برايشان يکی از فتوحات ام میجا اجن روميان در مهه
های   شد و الشهمنهدم معابد و مقابر مصر بيشينۀ  بود کە آهنااقدامِ ايندر اثر . شوندپيروز 

   .برد واقع شدند ها مدفون بودند مورد دستگاه  آرامهزاران سال در کە ئی شده موميايی
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صفتانه و  مردانه و ضداخالقی و شيطان  ناجوانیِگير فلغااردوان پنجم پس از اين 
 ودان از دست متجاوزان رومیر وحشيانه، نيروی کافی فراهم آورد و برای جنات دادن ميان

 هالک شده کار فريب کاراکاالی  اين زماندر.  وارد تيسپون شد۲۱۷ و در اوائل سال اه افتادر بە
برد قرار  کاراکاال مهۀ معابد منطقه را مورد دست. دن گرفتار يک سردرگمی بوديانشبود و سپاه

 را غارت کند خواست وارد معبد بزرگ َحّران شده آن می کە او در حينی. کرد داد و تاراج می می
   .)اند کە ترورکنندگانش کيان بودند ننوشته (دست کسانی ترور شدبە

 توانسته زمين منی رانخاک اي بەکدام از متجاوزان هيچاست کە   آناز شگفتيهای روزگار
 ، يا کرده می کە پس از جنايتهائیکە   بلش را بچيند؛خواه دلاز تاراجها و ختريبهايش مثرۀ کە 
 مردمانگاری نفرين . گذرانده است رفته يا بقيۀ عمرش را در ناکامی می  میاز ميانودی ز بە

 ندر را در جای خود ديديماسک! گرفته است  دامن متجاوز را میاحتًم کە ايران چندان گيرا بوده
اکنون کاراکاال . برخی از امپراتوران و افسران رومی نيز مهينجا ديديم. ناکام مردکە چەگونه 

آلود و آرزوی را ونش زمين َحّران رودان با خ مهه خرابی در ميان آوردن آن بار بەپس از
  . ردگور ب بەرودان تاراج کرده بود را در ميان کە مندی از ثروهتائی هبره

 خودشان و دِه فرمانعنوان  بەافسراِن سپاِه اوری بەنام ماکرينوس را پس از او افس
با محايت خبشی از سرداراِن کاراکاال انتخاب شده و با  کە ماکرينوس.  برگزيدنداوجانشين 
 پيشنهاد اردوان بەديد و  را حتمی میاردودان خودش در برابر  بود شکسِتروبەرورقيبانی 

سالمت از  بە واندازدگردن کاراکاالی ترورشده  بەيد بتواند او را فريفته جنايتها راصلح داد شا
شهر و  هرچە دولت روم بايد هزينۀ بازسازیِ کە  از او خواستاردوانولی . رودان برود ميان

ايران  کە بەدر برابر زياهنائی کە اند بپردازد و تقبل کند رودان ختريب کرده آبادی را در ميان
رودان جتاوز خنواهد  ميان بەارتش روم ديگر کە شده است غرامت بپردازد و تعهد بسپاردوارد 
بار هيچ چيزی را خنواهد  ادامۀ جنگ برايشان جز شکست خفت کە دانستند روميان می. کرد
پس وارودان گرفته بودند  در آباديهای ميان کە اسيرانی را کە  جديد تقبل کردامپراتورِ. آورد

 و هزينۀ بازسازیِ  غرامت جنگی) ُتن طال۳۶۰حدود (زر  غ پنجاه ميليون دينارِبدهد، و مبل
 را از سپاهيانشايران بپردازد، و در مقابل آن بتواند آزادانه   بەآباديهائی کە ويران کرده بودند

  . شام برگردد بەرودان بيرون برده ميان
 آهنا اجازه داد بەبرگزيده رساندبەامضای امپراتورِ  را نامه پيماناين کە   آن پس ازاردوان

   ١. برگردندبەشام  را برداشتهسپاهشانکە 
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   شاهنشاهی پارتيان بەآخرين نگاه

رودان را از  او ميان کە زمان اردوان پنجم آخرين شاهنشاه سلسلۀ اشکان بود، و در مهين
 نفس هکرد، در پارس يک نيروی تاز سازی می پيشگاِن رومی پاک لوث وجود متجاوزان و ستم

نيروی  بە برآمد، وشاهنشاهی پارتيانهربی اَرَدَشير بابکان پاگرفت و درصدد براندازی ر بە
کە  ۔چنانسوی خودش جذب کرد و در مدت کوتاهی  بەظاهر شده مردم کشور را  َمزداَيسَنەدينِ

 شاهنشاهی ساسانی را در پارس پايه گذاری کرد، و متدن ايرانی ۔در خبش ششم خواهيم ديد
   .در زمان هخامنشی بود کە مهان روالی افکند بەدوبارهرا 

آهنا ايران را . تدبيری بودند شايسته و با نظامیِاِنده فرمانشاهنشاهان پارتی سرداران و 
از دست جانشينان اسکندر و يونانياِن متجاوز رهاندند و سپس اطماع امپراتوری نوخاستۀ روم 

  .  درازی سربلند نگاه داشتندهای ب ساختند و ايران را سدهرا نقش برآ
در رابطه با  کە های غربيان است دانيم از راه نوشته  میشاهان پارتی ما دربارۀ چە آن
هائی برجا  کرد نوشته ميان اينها با دولت سلوکی و سپس دولت روم بروز می کە مسائلی
ما نرسيده ە ب بکندیشناخت ما از شاهنشاهی پارت بەکمکی کە جز اينها سندی بە.اند هناده
چندان  آگاهی آهنا  سياسی و نظامیِ اداری و تشکيالِتدين و سازماِن بەرو نسبت از اين. است

 و کاوش پژوهش ۔سوزی و عالقه با دل۔شناسامنان  باستان کە  نداريم؛ و تا زمانیارمجندی
 د،ده باشنآور نهدست  بەگسترده دربارۀ دوران پارتی اجنام نداده و مدارک و شواهد نوينی

 بنويسيم از حد تاريخ روابط خارجی ايران در زمانخبواهيم دربارۀ تاريخ ايران در آن کە هرچە 
   .رود ارتباط با سلوکيان و روميان فراتر منی

گاه  شان هيچ دوستی غم رشادهتا و ايرانر  بەاشکهاکە   آنتوان گفت حتقيق میچە بە آن
در .  تشکيل دهندپارچه يک متمرکز و شان يک دولت شیمهچون اسالف هخامن کە نتوانستند

 تقسيم شده بود و هرکدام شهرياریچندين  بەقرنۀ شاهنشاهی پارتيان کشور ايران دوران چهار
برد و در   از شاهنشاه فرمان میااًمس کە  در دست يک شاه خودخمتار حملی بودشهرياريهااز 

پرداخت ماليات و هتيۀ عين حفظ خودخمتاری داخليش روابطش با دربار شاهنشاهی در حد 
   .سرباز برای ارتش ملی بود

شد، قدرت  ترين مقام کشور مشرده می شاهنشاه ايران در دوران پارتيان عالیگرچە 
 کشور تشکيل گر حکومتاز کالنتراِن هفت خاندان  کە  کشور بودواقعی در دست شورای سراِن

بزرِگ  هفت خانداِن سرانۀ  شورای مرکزی احتادياين جملْس.  نام داشتمَهستانشد و  می
وظيفۀ  .ديده و باجتربه بودند اِن بزرگ و پيران جهاندار سپه اعضای مهستان .بودسنتیِ ايران 



۵۸۵ پارتيان شاهنشاهی

 و نظارت بر کارکردهای دستگاه دولت بود، و اقتدار شاهنشاه نشاه شاهتعيين و نصبِ مهستان
 هرگاه کە  مهستان بود نيز در دستنشاهاختيار عزل شاه. شد او تفويض می بەمهستاناز سوی 

گزيد کە  برمی جديدی را نشاهو شاهگرد  می را برکنار نشاهکرد يک شاه صالح کشور اقتضا می
  .  معزول و از خاندان اشک بودنشاِه پسر يا برادر يا يکی از بستگان نزديک شاهالًمعمو

 متام از  سدۀسر پا نگه داشت، و اين دولت چهار  سال بر۴۷۰دولت پارتيان را چە کە  آن
ان بزرگ کشور و دار سپهقدرت فائقۀ ايران در منطقه نگهبانی کرد مهين احتاد و اتفاق ميان 

يک تعبير شورای نگهبان سلطنت با قدرت  بەمهستان. اطاعت آهنا از شاهنشاه انتخابی بود
ب و تأييد شاهنشاه از وظيفۀ انتخا کە سياسی و نظامی بود متشکل از هفت حزب ائتالفی

   . و نظارت بر شاهنشاه در امر ادارۀ کشور را برعهده داشتن اشکخاندا
» فرۀ ايزدی« عقيده بە  مبتنی بر سنتیِ باورِدر انتخاب شاه از خانوادۀ اشک سرياِن

خنستين شاه (اشک کە   بەاينشد، و عقيده  می ِاعمالدرستینشاه بە قدسيت مقام شاهيعنی
ند،  استالتباربوده و نوادگان او از خاندان واش  خود روی زمين در زماِنواالترين انساِن) پارت

يک نتيجۀ اين . شودبر ختت بنشيند از لقب اشک برخوردار  کە هر شاهی کە سبب شده بود
لقب اشک بر خود هند خنواهد  کە از خاندان اشکان نباشد و نتواند کە هرکە لقب آن بود

 کە  اين نظريه، مهستان پذيرفته بودپذيرش و جا افتادِندر نتيجۀ .  شودنشاهشاه کە توانست
هنگام  بەرو برای مدت چهارصد سال، تواند از خاندان اشکان باشد، و از اين شاه فقط می

خواهان خانوادۀ سلطنتی، هيچ رقيبی از بيرون اين خانواده قد علم  بروز رقابت ميان سلطنت
   . نشدمقامِ شاهنشاهیاز خاندان اشکان نبود مدعی کسی کە نکرد و 

ودند و در  شاهنشاهان هخامنشی از نظر دينی آزادانديش بماننِد بەشاهنشاهان پارتی هم
 در دوران ايشان .ر اقوام زيرِ سلطه حتميل نکردند را بباورهای دينیِ خودشانهيچ موردی 

دين . رودان و ارمنستان از آزادی کامل دينی برخوردار بودند سراسر ايران و ميانمردمی 
در و آذری  ميترايی و ناهيدی  در زمان پارتيان بود و مذاهبِياندين مسلط ايران َمزداَيسَنە

 برقرار بود، و در شرق  و آذربايجانيژه در ارمنستان و مهدانو  بەبسياری از مناطق غربی کشور
  مهۀ مجاعات يونانیِشايد.  بسيار کرديژه در کابلستان و باخترَيە دين بودا رشِدو   بەکشور

   .آئين بودا درآمدند بەآن خبش از کشورجاگير در 
در خطابۀ تيرداد کە  چنانآيد، و  از قرائن و شواهد برمیکە  چنان پارتيان، مذهب سنتیِ

حال مذهب ناهيدی در ميان  با اين.  ديديم، مذهب ميترايی بودامپراتور در رمدر حضور 
گاه در ايران رواج  هيچ )يعنی ميترايی و ناهيدی (ولی اين دو مذهب. پارتيان رواج داشت
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 کە يی پيشين بودند عمومی نيافت، و عموم مردم ايران در هر منطقه بر مهان مذاهب منطقه
 برای ايجاد دين یئی از تالش شاهان پارت نشانه. داد تشکيل می را آئين َمزداَيسَنە اساس آن

 گردآوریاوستا را ە  کبالش اول برآن شد۔گويا۔ کە   اينشود، و آن رمسی در کشور نيز ديده می
شود و در  اکنون ونديداد ناميده می کە )قانون بزرگ (گَونددات کە رسد نظر می بە.و تدوين کند

 پارتی توسط مغان بازتدوين شده زمان داريوش بزرگ تدوين شده بود در زمان اين پادشاِه
ندۀ احنطاط ده بازتاب کە  مذهبی استخبشی از احکام اين کتاب احکام بسيار خرافیِ. باشد

 اين احکام را مغان آذربايجانی از آداب و رسومِ کە رسد نظر می بەدر دين ايرانی است؛ و
   .کرده باشند) ونديداد(نام دين در زمان بالش اول وارد گونددات  بە مردم گرفته وخرافیِ

اکنون جايش در (در پارت بود » دارا«پايتخت شاهنشاهی در دوران پارتيان، ابتدا شهر 
 هيَرکانَِيە پايتخت شد؛  جنوبِدر) دامغاناکنون (؛ سپس شهر سددروازه )وب ترکمنستانجن

شهر دارا . پايتخت شاهنشاهی شد) جايش در کنار بغداِد کنونی (رودان ميان تيسپون در سپس
خاطر   ۔بهچند نيز يک)  ترکيهوسوريه دو کشورِ  در مرز  اکنونجايش(رودان  در مشال ميان

   .شد غربی يکی از پايتختهای اندازیِ روميان۔ بیِ کشور از دستحفظ مرزهای غر
اين نظام از چندين کشور خودخمتار . فدرالی بود پارتی يک نظامِشاهنشاهیِ نظام 

داَنە، هيَرکانَيە، تپورستان، سکستان،  ستان، االن، رغَە، اسَپەپارس، ماد، آترپاتيکان، ارمن(
، و آدياُبن زاُولستانە، َهَريَو، سغد، خوارزم، کابلستان، خوزستان، باختريە، ختارستان، مرغياَن

شاهانشان در امور داخلی قلمرو خودشان اختيارات تام  کە تشکيل شده بود) رودان در ميان
در هنگامِ نياز  بەفرستادند، و سپاهيانشان را ئی برای خزانۀ شاهنشاهی می داشتند، باج ساالنه
   .بود) شاه شاهان( مهۀ شاهان پارت شاِهشاه . هنادند اختيار شاهنشاه می

ئی از آب و  ان شايستهدار پاسشاهنشاهان پارتی سربازانی فداکار و جنگجويانی دالور و 
ز دست  ايران را االًاَوَّ کە ارتيان در آن بود شاهنشاهی پ تاريخیِامهيِت. خاک ايران بودند

 را در برابر اطماعِ امپراتوری موجوديت کشورکە   اين و ديگررهانيد؛جتاوزگران مقدونی 
 را ی منوده آندار پاسطلب روم حفظ کرد، و درنتيجه از هويت تاريخی ايران  گسترش

   .اخالف ساسانيش سپردبە
زدۀ  گشته و آشوب  با برنامۀ براندازیِ سلطنِت پيرشده و ناتواناَرَدَشير بابکان کە زمانی

  داشت آشفته و نابەسامانی مهان وضعيت۔درست۔ايران برخاست س پارسرزمينِ  در پارتيان
 يان در آن زمانعمر مفيِد شاهنشاهی پارت.  داشت هخامنشیدر زمان سلطنت داريوش سومکە 
؛ زمين را نداشتند بانی از شکوه و شکوت ايران  و پارتيان ديگر توان نگاهسر رسيده بودبە
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رودان بيرون   از ميان) کاراکاالترور شدِن ناگهانیِ(انتظار  بیاثر يک امداد  روميان درگرچە و
خمالفاِن پارتیِ بالش پنجم و اردوان پنجم، و  براندازِ های خامنان ستيزهرانده شده بودند ولی 

درگيريهای اين دو مدعیِ شاهنشاهی کە دو رقيب مهشاخ و مهزور بودند در ميان خودشان، و 
 کە از ميان شاهان حملی  سلطنت و خواهندگان شاهنشاهان پارتیرقيبان قدرِتهای  نيز ستيزه

فکر  بەروميان کە آن ممکن بود  و هر، در جريان بودزمين ايران در سراسر سر برآورده بودند،
در مياِن آشفتگيهای  کە مهان بالئی گرفتار آيد بەايران و افتندايران  بەلشکرکشیِ ديگرباره

   .داريوش سوم هخامنشی گرفتارش شدلرزاِن  دوراِن سلطنِت
) ساسانيان(ورافتادِن شاهنشاهیِ پارتيان و تشکيل شاهنشاهی پارسيان   موضوع کە بەاين

  . اجناميد را در خبش ششم دنبال خواهيم کرد
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