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 وروم ايران جنگهاي

 امور  دريان پ م مصادف بود با آغاز دخالتهاي رومآخرين قرنِاول نيمة دهه هاي 
صغير،    در اين زمان درآسياي   . دن براي اينكه در اين نقطه ازآسيا پيشروي كن    شانالشصغير و ت   آسياي 

،    درسواحل درياي سياه و درياي مديترانه  نشين كوچك يوناني كشور عالوه بر ارمنستان و چند  
پونت و  .  بودكاپادوكيه  و ديگري پونت نيز وجود داشت كه يكي   نشين دوكشور ايراني

 پ م توسط دولت ماد تشكيل شد، و نامِ       585 در حوالي  ور بود كه كاپادوكيه در اصل يك كش  
اين سرزمين دراوائل قرن هفتم پ م توسط بخشي از سكاهاي ايراني زبان   .  بودكت پتوكه ايرانيش 

 نام كشوري تحت عنوان پونت در اسناد هخامنشي نيامده و  .موسوم به قبائل گوم مِري آباد شده بود   
بوده  ) پاو  خشتره(شهريارنشين   تا حملة اسكندر به ايران اين دوكشور يك  اين بدان مفهوم است كه 

تا رود هاليس  ) طرابزون (تراپيزونت جنوب  مرزهاي غربي ارمنستان و  ة كاپادوكيه از  عرص.است
؛ و    گسترده بود)  قونيه ( ة كونيا در شرق آنكارا و مرزهاي شرقي كيليكه در ناحي       )  قزل ايرماق (

يه و مالطيه و سيواس و دياربكر نام دارند و درتركيه واقع شده اند     شهرهائي كه اكنون قيصر
 . دردرون كاپادوكيه قرار ميگرفتند    

.  كاپادوكيه درزمان هخامنشي توسط شهرياراني اداره ميشد كه زيرنظر شهريار ليديا بودند   
ر كه  ظاهرا از اوائل قرن چهارم پ م و درپي اصالحات سياسي و نظامي اردشير دوم درآسياي صغي        

پيامد شورش كوروش كهتر بود، اين كشور به صورت يك شهريارنشين مشخص و بدون ارتباط با    
بنظر ميرسد كه شهريار هخامنشي كاپادوكيه در زمان سلطنت         .  ليديا به حيات سياسيش ادامه داد    

اسكندر    . با شاهنشاه در اختالف بود، و درجنگ شاهنشاه با اسكندر دخالت نكرد         داريوش سوم 
ن اختالف مطلع بود و چون براي رسيدن به شام و مصر عجله داشت، پس ازآنكه كيليكه را        ازاي

گرفت و پيروزي بزرگِ ايسوس را حاصل كرد، بدون آنكه به كاپادوكيه توجه كند راهي سوريه    
چه بسا كه مذاكراتي نيز ميان اسكندر و شهريار كاپادوكيه صورت گرفت؛ و درنتيجه     . شد

يه پس از انقراض شاهنشاهي ايران همچنان برپا ماند، و با اسكندر وارد پيمانِ           شهرياريِ كاپادوك  
اندكي پس از برافتادن دولت هخامنشي ما نام كشور پونت را دركنار نام كاپادوكيه   . دوستي شد
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 نزاع قدرت    كت پتوكهمي بينيم، و اين امر نشانگر آنست كه به همراه انقراض دولت هخامنشي در   

 كه سهم  ، تقسيم گرديد  يا دوبرادر  ميان دو پادشاه همخاندان  و كت پتوكه  گرفت اوج خانداني 
  يونانيها    از اين به بعد رابخش شمالي   . يكي بخش شمالي و سهم ديگري بخش جنوبي شد     

 كاپادوكيه   را بخش جنوبي   ، و »پونت«  و به اختصار   ) درياي سياه   يكاپادوكيه(كاپادوكية پونت   
 . ناميدند 

هردوكشور  پادوكيه با اسكندر دردوران سلوكيها نيز برجاي خود ماند، و     پيمانِ دوستي كا 
.   پونت و كاپادوكيه استقاللشان را حفظ كردند و در دست همان شاهان ايراني سابق ماندند 

پادشاهان پونت و شاهان كاپادوكيه با شاهان سلوكي روابط دوستانه برقرار كردند و اين دوستيها                
لت شاهزادگان پونت و كاپادوكيه با دختران شاهان سلوكي ص هاي وبه حدي بود كه به پيمان 

مهرداد   و نخستين شاه پونت    1، ) پ م 322متوفي   (آريارات اول  نخستين شاه كاپادوكيه      . انجاميد 
معاصر  )  پ م63 -121 (مهرداد ششم نيرومندترين پادشاه پونت      . بود)  پ م301متوفي   (اول

، پادشاهان كاپادوكيه     داشتندكه پادشاهان پارت لقب ارشك     همانگونه  .  پهلوي بود مهرداد دوم 
 و آخرين آريارات كاپادوكيه معاصر مهرداد ششم پونت     . بر خودشان نهاده بودند لقب آريارات  

 .بودمهرداد دوم پهلوي  

.   در سلطنت مهردادِ ششم پونت، سياست گسترش طلبي روميان متوجه آسياي صغير شد  
او با اين  . پادوكيه و تشكيل كاپادوكية بزرگ را درسر مي پروراند   مهرداد ششم انديشة الحاق كا

 شاهنشاهان   -چون خود را وارث شاهنشاهي نياكانش     كاپادوكيه دست يافت و    هدف بر
درعين حال ازطرف مادر به خاندان سلوكي منسوب ميشد، دخالت روميان          ميدانست و-هخامنشي 

صغير به اشغال      رزمينهائي را كه روميان در آسياي    نابجا مي پنداشت، و برآن شد كه س   راآسيادر 
دة پ م برنامة تصرف سراسر       س  اوائل اين پادشاه در   . درآورده بودند از دست آنها بيرون بكشد       

 پ م شكست سختي   88در بهار .  صغير را دنبال كرد و قلمروش را به كرانة درياي ايژه رساند    آسياي 
   را ازسراسر  هارومي درپي آن  غير بود وارد آورد، و  ص به سپاه رومي كه درتالش بازيابي آسياي   

صغير به اروپا       يونانيها و ايرانيهاي آسياي      صغير بيرون راند و پسرش را با يك سپاه بزرگ از         آسياي 
مردم يونان نيز از ستمهاي روميها درستوه    . يونان را ازدست روميها بيرون بكشد    تا مقدونيه و  فرستاد 

                                                           
معناي بخش اولش روشن .  تشكيل شده است»رات« و »آريا« ايراني است و از دو بخش نامآريارات يك  -1

ازاين نظر، شكل كنوني .  تغييرشكل داده است  »راد «ها با اندكي تغيير به    بعد، ظاهرا،است، و بخش دوم 
 .  دانست»رادمرد آريائي«  يعني »آرياراد« را ميتواناين اسم 
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 با برخورداري ازحمايت يونانيان برتراكيه و يونان و اسپارت       87 درسال  پاه مهرداد ششم  بودند و س 

دوسال بعد روميها حملة متقابل به يونان را آغازكردند و شكستي بر مهرداد ششم و        . دست يافت
 پ م 84سال  سپس در اسپارت نيز بر سپاه مهرداد شكست آمد، و تا  . حاميان يونانيش وارد ساختند  

 روميان افتاد؛ و چون سپاه مهرداد در اثراين شكستها تضعيف شده بود،       يونان مجددا به دست 
 مهرداد ششمصغير شدند و طبق پيمان صلحي كه ميان پونت و روم بسته شد   روميان وارد آسياي  

از بخشي از فتوحاتش دست كشيد و يك غرامت جنگي معادل سه هزار تاالن به دولت روم 
 و مجبور    شكست خورد  با روميان وارد جنگ شد و اين بار نيز       سال بعد مهرداد مجددا       ده. پرداخت

روميها بخشي از سواحل   .  بگريزد- نزد تيگران شاه اين كشوركه دامادش بود -شد به ارمنستان 
پونت بر درياي سياه را گرفتند و از تيگران خواستار شدند كه مهرداد را به آنها تسليم كند، و چون        

 وحشيگريهاي روميان در آسياي   . روميان به  ارمنستان لشكر كشيدند  تيگران به آنها پاسخي نداد،   
 نتوانستند كاري از    روميان درحمله به ارمنستان  صغير نارضايتي شديد مردم از روميان را باعث شد و      

 با يك سپاهي به كشورش    كاپادوكيهدرميان جنگهاي روم و ارمنستان مهرداد ششمِ  . پيش ببرند  
 سراسر پونت و كاپادوكيه به تصرف مهرداد      73در سال . نت بيرون كرد   را ازپوروميها برگشت و 

 . درآمد

 درانتخاب شاهنشاه با      )شوراي كالنترانِ پارت   (، مهستان   بزرگپس ازمهرداد  درايران، 
  سنتروك درخالل سالهاي اندكي چند پادشاه جابجا شدند كه درميان اينها        اشكاالتي مواجه شد و

اين   . شهرت دارند )  پ م55 -76(  اشكهاي دهم تا دوازدهم ا لقب ب سوم  مهرداد و  سوم  فرهادو 
 و يكنوع عدم ثبات سياسي را دركشور پديد آورده سبب تضعيف دولت پارت شد               وضع

 در داد كه روميان  فرصت بهكاپادوكيه به دنبال آورده      را در ارمنستان و خطرآفريني پيامدهاي  
  هلني ها  ميراث سرزمينهائي كه    اشغال  شومشان را در   نقشه هاي  به تاخت و تاز پرداخته   صغير   آسياي 
 . دنبال كنند   ميناميدند   درآسيا 

 روابطي برقرار كرد  - شاه ارمنستان - سردار معروف رومي با تيگران   پومپه  پ م 66در سال
پومپه .  به او كمك كند-كاپادوكيه جنوب  در -و به او وعده داد كه درتصرف ارمنستان صغير   

 پونت را مورد حمله  آريوبرزن    يك مدعي سلطنت در كاپادوكيه به نام  يت ازهمچنين به بهانة حما   
نيز   ) اشك يازدهم( فرهاد سوم   شاهنشاه ايران پومپه كه سرداري غدار و دروغگو بود با     . قرار داد

وارد مذاكره شد و طبق عهدنامه ئي كه ميان ايران و روم به امضا رسيد پومپه تعهد سپرد كه از               
ارمنستان خودداري ورزد، و از ايران نيز تعهد گرفت كه در امور پونت دخالت    دخالت در امور 
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آريوبرزن و هوادارانش با پشتگرمي ازحمايتي كه پومپه به آنان وعده داده بود، و غافل             . نكند 

 نيستند و وقتي پومپه پيروز شود استقالل آنها براي هميشه           پابند ازآنكه روميان به هيچ عهد و پيماني        
مهرداد ششم پس از مقاومتهاي     .  خواهد رفت، در لشكركشي پومپه به پونت شركت كردند    ازبين  

پومپه به رغم پيماني كه با ايران منعقد كرده     .  و به ارمنستان گريخت خوردجانانه از پومپه شكست   
ازايران ميكرد؛ و    امور ارمنستان مداخلت نكند، شاه ارمنستان را تحريك به جدايي   بود كه در

 به وعده هاي دروغين پومپه چشم اميد داشت، و به همين اميد به مهرداد پناه نداد و مهرداد     تيگران
 رفت كه بخشي ازمتصرفات خودش  )اكنون قريمه( 1جزيرة گريمه  به قفقاز گريخت و ازآنجا به شبه    

ايتاليا  مهرداد در گريمه تصميم به حمله به .بود) پرَه ناكَه ( فرناكپسرش دردست به شمار مي آمد و  
   نفري از مردمِ  36000چون پسرش با او مخالفت ميورزيد اورا بركنار كرد و يك سپاه           گرفت و

ترتيب داد و نيروي دريايي قابل توجهي بودند  و خويشانِ آنها كه در شمال درياي سياه گريمه 
 مواجه شد كه فريب پومپه را خورده     - فرناك  -ولي در اين حال با شورش پسرش . فراهم آورد 

مهرداد ششم كه . مخفيانه با او همپيمان شده بود، و تصميم داشت كه پدر را از گريمه اخراج كند        
پيرمردي در آستانة هفتاد سالگي بود از شدت اندوه ناشي ازخيانت پسرش كه با دشمن ملك و              

 كه يكي نامزد شاه مصر و -دو دختر او نيز. ملتش همپيمان شده بود زهر خورده خودكشي كرد
 كه  -فرناك براي جلب رضايت پومپه  .  به همراه وي زهر خوردند-ي نامزد شاه قبرص بودديگر

در اين زمان فرناك    ).  پ م63(  نعش پدر را به نزد او فرستاد     -اينك فاتح انتاكيه به شمار ميرفت   
  الزم به يادآوري است كه   .نشاندة روميها گرديد و كشورش عمال بخشي ازكشور روم شد      دست

 پ م انتاكيه را گرفته دولت سلوكي را      64درسال   زتصرف كاپادوكيه وارد شام شد و     پومپه پس ا 
ازاين پس    فلسطين و فينيقيه را به تصرف درآورد و     برانداخت و درپي آن سراسر سوريه و

 .امپراطوري روم در غرب فرات با ايران همسايه شد   

 شده بود، در رؤياي آن     صغير و شام گرفتار بيماري غرور        پومپه كه از فتوحاتش درآسياي    
او به اين  . بود كه به ارمنستان و ميانرودان حمله ور شده آن سرزمينها را ضميمة امپراطوري روم سازد  

 برقرار كرده به آنان    نهاني در ميانرودان و خوزستان مناسباتي  محلي  هدف با شماري از شهرياران   

                                                           
اينها همان قومي بودند كه در  .  در سخن از دورانِ مادها از قبائل آريائي موسوم به گوم مِري ياد شد     -1

 ة گريمهظاهرا شبه جزير.  ذكر شده بودند»اي پشت دريا  سكاه«سنگنبشته هاي داريوش بزرگ با نام     
 نامش را ازهمين قبائل گوم مِري گرفته بوده و بعدها درزمان يونانيها با اندكي تحريف بصورتِ     )قريمه(

 .گريمه درآمده بوده است
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ر به بسياري از شهرياران مخالف   وعده هاي دروغيني از قبيل وعده هائي داد كه سلفش اسكند     

شان   ي در سرزمينهاتاداريوش سوم داده به آنان ايحاء كرده بود كه ميخواهد به آنها كمك كند   
وعده هائي زمينه را به خيال خودش براي حمله       پومپه با چنين تماسها و    . به استقالل سلطنت كنند    

 حتما به پيروزي خواهد  ايران حمله كند به او با اين خيال كه اگر در آن شرائط . آماده كرد به ايران 
 بود  داده ايران برخالف تعهدي كه به   او.  ايران را به جنگ بكشاند  شاهرسيد برآن شد كه   

 و در ارمنستان يك شاه دست نشانده برسركار آورد، و سپس به اين بهانه       لشكر كشيد به ارمنستان 
 لشكري به اين   بوده متعلق به ارمنستان  ري در دوره هاي دو   ) آمد در دياربكر كنوني    (  آميداكه 
 كه درآن وقت به صورت دولت     كردكرد و آميدا  را گرفته ضميمة ارمنستان      گسيل  ناحيه
 يا فرهاد سوم كه به سبب گرفتاريهاي داخليش نميخواست  .  نشاندة پومپه درآمده بود    دست

پلماتيك با او وارد مذاكره    با پومپه وارد جنگ شود، كوشيد كه با ارسال يك هيئت دي      نميتوانست 
ولي پومپه  .  را به او يادآوري كند مبني بر عدم دخالت در امور ارمنستانگردد و تعهدات گذشته

آنقدر مغرور شده بود كه فرستادگان اعزامي شاهنشاه را به حضور نپذيرفت و چنين وانمود كرد           
و دولت ايران را به رسميت  سراسر آسيا است و ا     كه امپراطوري روم وارث متصرفات اسكندر در   

 . نميشناسد و فرهاد را پادشاه ايران نميداند   

 اُرد اولمهرداد چهارم و 
 متردد بود، و آميدا  به اشغال روميان    تجاوزگر  چونكه فرهاد سوم در مقابله با روميان   

ر سال   ايران را تهديد ميكردند، مهستان ايران وي را د   رومي هادرآمده ضميمة ارمنستان شده بود و     
درنگ   مهرداد چهارم بي  . نشاند به تخت    رامهرداد پسرش  پ م بازداشت و بركنار كرد؛ و     60
 پس ازاين پيروزي   ولي . ه به ايران برگشت لشكر كشيد و آميدا  را پس گرفتآسياي صغير  به 

و چون  . كار شد  مهستان براي حل اختالف دوبرادر دست به.اختالف افتاد با او در  ش اُردبرادر
مهرداد را   و كردشاهنشاه  را  اُرد   وانست اختالف را ازميان ببرد، مهرداد را بركنار كرده    نت

سلوكيه مستقر  مهرداد به ميانرودان رفته در شهر    .  منصوب كرد آذربايجان و ميانرودان     به پادشاهي 
 علت اين اختالفها ظاهرا عدم تمايل     .  گرفته شد اندكي بعد باز اختالف دوبرادر ازسر      . گرديد

 سورنا    توسط پ م 55در سال مهرداد   .مهرداد براي بيرون راندن روميها از شرق آسياي صغير بود    
 تباني بااتهام خيانت به كشور و تالش براي  بازداشت شد، و مهستانِ ايران وي را به سردار نامي ايران 

 .كرد اعدام   و پناهندگي به آنها   روميان

ني كه ارتش روم به حد اعالي نيرومندي       مصادف بود با زما ارد اولروي كار آمدن  
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 و بخش اعظم آسياي صغير     گسترش بسيار زيادي يافته بودرسيده مرزهاي امپراطوري در غرب ،

در اين زمان سه سردار نامداد تاريخ       . بعالوه سراسر سوريه و فينيقيه درتصرف روميان بود          
پهناور روم در دست داشتند؛ يكي    فرماندهي ارتش را در سه نقطه از امپراطوري   امپراطوري روم

 كه كراسوس او واگذار شده بود؛ ديگر   نيز به اسپانيا  در رم استقرار داشت و    بود كه پومپه
 كه فرمانرواي   -) هفرانس: بعدها  ( فاتح گال  -يوليوس سزار    فرمانرواي سوريه شده بود؛ و سومي     

 .بخش وسطاي امپراطوري روم بود   

ي فرماندهي كارگاه نظامي   دي كه چنين مردان زورمنارد اول در اين مقطع حساس تاريخ
كراسوس همينكه     . امپراطوري روم را دردست داشتند لياقت آن را داشت كه شاهنشاه ايران گردد  

وارد سوريه شد خودش را براي تجاوز به خاك ايران آماده ساخت و به طرف ميانرودان حركت         
 ميانرودان به باد غارت داد و مردمشان را با   نشين را در   چند آبادي آرامي گذشتهفرات  كرده از

اين عمل او كه در حد يك راهزني بيشتر نبود در حكم اعالن      . خود به سوريه برده به فروش رساند     
شاهنشاه يك هيئتي را به انتاكيه فرستاد و ازكراسوس خواست كه     .  به شمار ميرفتايرانجنگ به 

د و از فكر جنگ با ايران  انرودان گماشته است فراخوانَ   شدة مي آباديهاي تاراج   دسته جاتي را كه در 
. كراسوس به اين هيئت جواب داد كه پاسخ شاه پارت را در سلوكيه خواهد داد        . منصرف شود 

 كف دستش را با     ،پلوتارك مينويسد كه رئيس هيئت اعزامي شاهنشاه كه مردي سالخورده بود        
بيني سلوكيه را       اين كف دست موئي مي  اگر در «: تبسم و تمسخر به كراسوس نشان داده گفت   

 اين پاسخ ساده و كوتاه و قاطع و روشن به حدي افسران رومي را ترساند كه بعد            1.»خواهي ديد
ازآن فالبينها و غيبگوهاي رومي به كراسوس ميگفتند كه خدايان راضي نيستند كه وي به ايران            

و روميان چيزهائي ببينند كه   لشكر بكشد، و اگر چنين شود ممكن است فاجعه ئي رخ دهد  
 رومي افسراندرميان هم جنگ وگريز   داستان چابكي و مهارت پارتيها در   . خشنودشان نسازد 

؛   را بگيرد ميانرودان ولي كراسوس برآن بود كه  . پيچيد و همگان را از ايرانيان در وحشت فرو برد    
 2. و به مشورتها بهائي نميداد  

كرد و ثروتهاي اين معابد را    مي ه معابد را تاراج   او در سوري  .  بودمرد عجيبي كراسوس 
 تا ازمردم شهرها و     ميفرستاد  به آباديهاي سوريه      مسلحاو دسته جات. ساختميبه خانه اش منتقل   

داد مردم را براي خدمت سربازي بازداشت كرده به نزد او      ميروستاها اخاذي كنند و به آنها دستور     
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ر ميگرفتند، او به همه پيشنهاد ميكرد كه براي پرداخت مبلغي    وقتي افراد در حضور او قرا  . بياورند 

خانه هايشان برگشته اين مال را برايش بفرستند تا ازخدمت سربازي     مال به او تعهد بسپارند و به 
اين يك اخاذي پليد بود كه از هرسو به آن بنگريم جز اين نميتوان گفت كه روميان    . معاف شوند 

اموال مردم هيچ هدفي نداشته اند، و به هرحال هيچگونه هدف تمدني در           حاكم بر شام به جز تاراج  
هرچند كه مورخان دربارة كراسوس اين را     . دستگاه حاكميت رومي شام وجود نداشته است     

پيش از او كه در پادگانها مستقر بودند و ازاين          سلوكيهاي نوشته اند، ولي حقيقت آنست كه     
 .  به جز چنين زورگويان و باجگيراني نبودند   هم اداره ميكردند پادگانها سرزمينهاي خاورميانه را     

 را با يك سپاه به سلوكيه    سورنا   سپهساالر شاهنشاه ارد كه جنگ را گريزناپذير ميديد 
 كه فريب روميان را خورده و وعدة       - شاه ارمنستان  باد  ارته و خود براي گوشمال دادن  ،فرستاد 

كراسوس قبل از حركت به ميانرودان    .  لشكر كشيد به ارمنستان -كراسوس داده بود كمك به
 قرار    اوباد به او وعده داده بود كه نيروهايش را در اختيار     باد را به انتاكيه فراخوانده بود و ارته    ارته

كراسوس با سپاه عظيمي ازفرات عبور كرد و چون ميديد كه سربازانش از ايرانيان       . خواهد داد
 كه راه بازگشت مسدود است و بايد تا    گفتكرده به سربازانش    را خراب   درهراسند پل پشت سر  
سورنا ميدانست كه روميان عادت دارند كه آباديها را مورد حمله قرار داده     .  پيروزي نهايي بجنگند  

 نقشه ئي چيده بود بسيار ماهرانه و      شوداو براي اينكه مانع ازاين اقدام روميان      . تاراج وكشتار كنند  
گزارشي را پلوتارك نقل       . كراسوس ميگرفت    كه امكان هرگونه عملي را از  كارآمد و فرساينده   

اين . كرده كه نشان ميدهد كراسوس در ميانرودان به دامي گرفتار آمد كه سورنا برايش چيده بود     
گزارش چنين است كه وقتي كراسوس ميخواست از فرات عبور كند، رئيس يكي از قبائل عرب       

ه نزد وي رفته ابراز اطاعت كرد و به او خبر داد كه شاه ايران ازاين  غرب فرات ميانه ب بيابانهاي  
 و بايد تا سورنا    اردو زده است،سرزمين به دور است و سورنا با يك سپاه كوچكي در آن نزديكيها    

به خودش بيايد كراسوس بر او بتازد و سپاه ايران را تارومار كند و به شاه فرصت ندهد كه به او          
اين    . راهه ها خودش را به سورنا برساند     بي  ازاو كه به راهنمايي  توصيه كرد  كراسوس  او به. بپيوندد 

آب و   هدايت كرد كه كامال بي ميانه فراتدرناحية مرد عرب كراسوس و لشكرش را به زميني  
كراسوس بنا بر وعده ئي كه از شاه ارمنستان        . گياه بود و سپاه را از نظر خواربار در تنگنا قرار ميداد           

باد را گرفتار مشكل خودش ساخته    دريافت كرده بود، غافل از آنكه حملة شاهنشاه به ارمنستان ارته
در اين حين     . است، منتظر بود كه هرچه زودتر ارمنيها از شمال حمله به ميانرودان را آغاز كنند          

 در    كراسوس درخواست كردند كه براي حمايت از ارمنستان   باد سر رسيدند و از      مأموران ارته
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كراسوس كه در بيابانهاي شرقي شام سرگردان بود و        . برابر شاهنشاه به سوي ارمنستان بشتابد     

باد فرياد زد كه من   وار برسر فرستادگان ارته   سربازانش خسته و تشنه و ناراضي شده بودند ديوانه  
يدن از اوكه باد بلكه براي انتقام كش    ارمنستان خواهم آمد ولي نه براي كمك به  ارته   به زودي به

 و  ، مرد عرب همچنان كراسوس و لشكرش را به درون بيابان به پيش ميراند  .  استكرده به من خيانت 
وقتي مورد مؤاخذه قرار ميگرفت با حيله هاي گوناگون به كراسوس دلداري ميداد كه به زودي اين   

او . كست خواهد داد  را ش ورنا مالقات خواهد كرد و س   سورنا بيابان به پايان خواهد رسيد و او با      
 جنگ  از گزارشهاي پلوتارك  1. روميان را تا كنار قرارگاه سپاه ايران درحوالي حران به پيش برد      

كراسوس و سورنا نشان ميدهد كه اين محل همان نقطه ئي بود كه خود كراسوس قبال براي      
 راسوس قبال از فحواي اين گزارش چنين برمي آيد كه ك  . رويارويي با سورنا در نظر گرفته بود    

 با رهبران جماعت يوناني ساكن حران تماس گرفته آنها را با خودش هماهنگ   توسط مأمورانش  
اين موضوع را اندكي  .  اش آن بوده كه درنزديكي حران با شاهنشاه درگير شود  و نقشه ساخته بوده  

 .پائينتر خواهيم ديد 

پلوتارك     . ن روبرو شد پ م دردشتي درحوالي حران با سپاهيان ايرا53كراسوس درخرداد 
در توصيف جنگجويان ايراني در اين جنگ ميگويد آنها به حدي در تيراندازي مهارت داشتند كه     
هيچ تيري ازآنها به خطا نميرفت و چنان قدرتي در تيراندازي داشتند كه گاه با يك تير تن دو   

 او بود    سپاه فرمانده در روز اول نبرد پسركراسوس كه دليرترين      . بهم ميدوختند سپاهي رومي را   
و چون تير تا عمق  . گزند ماند   و كمتر فردي ازسپاه كراسوس تيرنخورده و بي       كشتن رفت به

گوشت و استخوان فرو ميرفت بركندنش غير ممكن بود، زيرا پاره هاي بزرگي ازگوشت را با          
 ري از خودش برميكند و سبب ميشد كه تيرخورده ساعتها در زير شكنجة شديد بماند و هيچ كا           

ميخوردند براي اينكه زودتر بميرند از       روميها وقتي تير  . دست كسي برايش ساخته نباشد  
دست و پاي اسبان ايرانيان   دوستانشان ميخواستند كه آنها را بكشند، يا خودشان را به زير      

 2.  و از تحمل درد برهند افكندند تا زودتر كشته شوند    مي

او . ن برگشتند كراسوس تصميم به فرار گرفت   چون شب فرارسيد و دولشكر به اردوهايشا
فرمانده پادگان شهر كه يوناني و هوادار     . ابتدا بخشي از زبده ترين افرادش را به حران فرستاد    

 به درون شهر  نيز با استفاده از تاريكي شب كراسوس . روميان بود اين دسته را به شهر راه داد 
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.   و نتوانستند راه رسيدن به شهر را بيابند     ماندنددان  سپاه او در بيابان سرگر   دسته هائي از . گريخت

 بيشتر   كشت تا رومي را كه هنوز زنده مانده بودند ازسر ترحم           زخميان   تن از4000روز بعد سورنا     
دسته جات سرگردان رومي درگوشه وكنار   . زجر نكشند، و سپاهيانش را به تعقيب فراريان فرستاد    

 كساني. ت سورنا يا قبائل عرب افتادند و همه به هالكت رسيدند            حران به دام دسته جا   جنوبِبيابان  
كرده و   ازمردم حران بنا به رهنمود كراسوس و دوستان يونانيش شايع كردند كه كراسوس فرار         

سورنا بجاي اينكه فريب اين شايعات را     . به حران وارد نشده و اندكي ازافراد او درحران هستند
 فرستاد تا شايع كنند كه سورنا قصد جنگيدن با فراريان ندارد و       بخورد چند عرب را به درون شهر   

.  مايل است كه كراسوس را ببيند و با او مذاكره كرده به او اجازه دهد كه به سوريه برگردد      
 اين افراد را ديد و به آنها رهنمود داد كه به سورنا     - سپاه كراسوسافسر برجسته ترين -كاسيوس 

وسيله اطمينان يافت كه   اين سورنا به   . د محل و روز مذاكره را بداند    برسانند كه كراسوس ميخواه  
روز ديگر سورنا شهر را در محاصره گرفت و     . كراسوس در شهر است و فرار نكرده است

در   در پايان آن روز كراسوس كه به شدت از سورنا وحشت داشت    .خواستار تسليم كراسوس شد
 .از شهر گريخت تاريكي شب 

اينكه رشادت روميان را نشان دهد افسانه هائي دربارة سرنوشت كراسوس            پلوتارك براي  
 اين 1. نوشته است كه با وجود همة تالشهايش براي واقعي نشان دادن اينها باز هم موفق نبوده است      

 كه كراسوس و افرادش در تاريكي از حران گريختند ولي روز بعد به دام     نشان ميدهد روايت 
دار زده    به هكشته شدند و كراسوس به اسارت درآمده به سلوكيه برده شد    ي شمار و افتادند سورنا  

.  از سربازان رومي به ماوراي فرات بگريزد و جان به در ببرد    بخشيفقط كاسيوس توانست با   . شد
چون داستان اسارت و به نمايش نهادن كراسوس در سلوكيه بسيار شهرت داشته و پلوتارك         

 چنين حكايت كرده كه كراسوس در حيني كه خود را به سورنا تسليم       نميتوانسته آن را كتمان كند،  
 و شخص ديگري را به نام كراسوس در سلوكيه به نمايش نهادند تا جماعات     ،كرده بود به قتل رسيد 

يوناني شهر كه نسبت به روميان هواداري نشان ميدادند، او را ببينند وگمان كنند كه خود كراسوس          
 .است

ها عادت داشتند كه وقتي سردار يا شاهي را شكست ميدادند و دستگير         يونانيان و رومي  
 آنها را  تاها و بدكاران را جمع ميكردند  ميكردند اورا در شهرها به نمايش مينهادند و روسپي    

در ايران نيز از زمان هخامنشي رهبران نيرومند شورشي را به نمايش      .مسخره كنند و ذليل سازند 
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يل كردن آنها وجود نداشت، و حد اكثر همان بود كه داريوش در كتيبه اش   مينهادند، ولي رسم ذل  

ازآن ياد كرده و نوشته است كه دو نفر از شورشيان را براي آنكه لشكريان ببينندشان در كنار            
يكي آنكه   : كراسوس را سورنا به دوعلت در سلوكيه به نمايش نهاد  . دروازة كاخ بسته داشته است 

  سورنا رد روبرو خواهد شد، و اكنون    ان شاهنشاه گفته بود كه او درسلوكيه با اُكراسوس به  فرستادگ  
ديگر آنكه جماعات يوناني كه در سلوكيه اسكان       و. ميخواست به آن اهانت وي پاسخ داده باشد   

داشتند هوادار روميها بودند، و سورنا خواست با اين كارش به اين بيگانگان بفهماند كه روميها               
ستيابي به ايران نخواهند يافت و آنها بايد اميدشان را از روميها بركنند و ايران را وطن               راهي براي د

 .  و شاهنشاه ايران را سرپرست خويش بشمارند   خويش بدانند 

 افزون ، كشته شد به هرحال در اين جنگ نيروي كراسوس در هم شكسته شد، كراسوس       
ولي با  .  هزار تن به اسارت افتادند  بر بيست هزار تن ازجنگندگانش كشته شدند و بيش از ده  

كه جماعت يوناني حران به ايران خيانت كرده ازكراسوس حمايت كرده وي را درپناه   وجودي
گرفته دروازة شهر را بر رويش گشوده بودند تا به آساني وارد شهر شود، سورنا آنقدر بزرگوار بود                 

نانيان حران تعرضي ننمود بلكه اين      كه در مقابل اين خيانت بزرگ اغماض كرد و نه تنها به يو       
 . خيانت را به فراموشي سپرد 

شاهنشاه در اين زمان سركشان  .  به ارمنستان فرستاد اردكراسوس را براي شاهنشاه   سورنا سر 
 براي خودش خواستگاري    وي را با شاه ارمنستان پيمان بسته خواهر    كشيدهارمنستان را به اطاعت  

 جماعات يوناني ساكن در ايران  1.زاري مراسم جشن شادي بودكرده و در ارمنستان مشغول برگ  
كه براي امرار معاششان به كارهائي چون نوازندگي و مجلس آرايي مشغول ميشدند، در اين جشنها            
شركت داشتند و بزمهاي شاه ارمنستان را با نوازندگي وآوازخواني و نمايشهاي دلقكي گرم        

 . ميداشتند 

 پيش ازشكست مفتضحانه اش در ايران، خودش را   مغرور اندكي  كراسوس جسور و
خيال ميكرد برترين شخصيت جهان متمدن است و در رؤيايش         امپراطور روم خوانده بود و 

خودش را مالك سرزمين اهورايي ايران ميديد و خيال ميكرد روزي خواهد توانست مجسمه هاي          
پرستي روميان    ين ايران را با بت آفر خاك ايران برافرازد و تمدن معنويتدر خدايان روميان را 

ولي در بيابانهاي    . بيااليد، وكاري را كه اسكندر و جانشينانش ناتمام گذاشته بودند به اتمام برساند         
زار شد و ازميان       شوره  نقشِ  متجاوز  حران نه تنها آرزوهاي كراسوس بلكه همة آرزوهاي روميان         
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تاريخ بشريت وجغرافياي تمدن باقي ماند تا  رفت، و ايران همچنان سربلند و پرافتخار در صحنة   

 .به نقش انسان سازي خويش ادامه دهد   

اثري كه شكست كراسوس در امپراطوري روم نهاد آن بود كه چون ازسه رقيب نيرومند            
 ازبين رفته بود، يوليوس سزار و پومپه را براي تصرف مقام امپراطوري    - يعني كراسوس-يكي

 شد تا  با شاهنشاه درارتباط  پومپه . وارد يك دوره جنگهاي داخلي شد   به جان يكديگر افكند و روم   
 در سال او. در صورت شكست از يوليوس سزار بتواند در ايران جائي براي پناه گرفتن داشته باشد  

چهارسال پس ازاين هم سزار را مخالفانش ازميان برداشتند و            .  پ م ازسزار شكست قطعي يافت   48
كاسيوس كه از سرداران رشيد كراسوس بود و در       . جنگهاي داخلي شد  زروم وارد دوران نويني ا  

قتل سزار نقش عمده ايفا كرده بود سوريه را به خود اختصاص داد، و اوكتاويوس و آنتونيوس و     
ليبدوس چون هيچكدامشان حاضر نبود فرماندهي ديگري را بپذيرد، با اشتراك مساعي يكديگر   

 روميان نتوانستند با هم كنار آيند و براي ازميان   عادت ولي به . تند ادارة امپراطوري را به دست گرف
 . برداشتن يكديگر وارد دوراني از ئوطئه شدند   

 يكي از. اكتاويوس در ايتاليا مستقر بود و آنتونيوس در مصر مشغول تاراج آن كشور بود       
 بود درجريان اين     تاده فرس كه كاسيوس وي را به عنواس سفير به ايران  نام البينيوس افسران رومي به 

 پسر ارد   پاكور.  رخدادها در ايران ماندگار شد و به فكر افتاد كه به ياري ايران بر سوريه دست يابد          
 تا انتاكيه  گذشته  اين مرد ازفرات همراه برداشته پ م سپاه عظيمي     40اول به تشويق اين مرد در سال 

صور كه دردست جنگندگان محلي اداره    تنها شهر . را گرفتلبنان پيش رفت و بعد ازآن سوريه و   
  پاكور همچنين كشور    .  ميشد در برابر پاكور مقاومت نشان داد و پاكور نتوانست برآن دست يابد        

 يهودي را در آن سرزمين تشكيل    حاكميت خودمختار و يك نيز متصرف شد كوچك يهودا را 
صغير را گرفته تا      ايصغير شدند و سراسر آسي      پاكور والبينيوس پس ازآن متوجه آسياي      . داد

صغير را به البينيوس واگذاشت و     پاكور بعد از اين فتوحات آسياي  . سواحل درياي ايژه پيش رفتند  
چند ماه پس از اين قضايا سردار رومي موسوم به وينتيديوس       . خود با سپاهيانش به سوريه برگشت    

 ايستادگي كند وينتيديوس  ابر  البينيوس نتوانست دربر    .  شدگسيلصغير    به فرمان آنتونيوس به آسياي    
روميان وي را تعقيب كردند، و او در كيليكيه نيز شكست يافت و    . نشيني كرد و به كيليكيه عقب  

پاكور را در سوريه شكست داد،  )  پ م39(وينتيديوس به زودي    . به اسارت درآمده به قتل رسيد    
طبق قرارداد صلحي كه ميان  مدها به دنبال اين پيشا  . پاكور به قتل رسيد و سپاهيانش متواري شدند     

 و    فرات محدود گرديد  درماوراي حران به     مجددا ميان ايران و روم    مرز ايران و روم منعقد شد،   
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  . شهر كركميش بركرانة غربيِ فراتِ ميانه كه مدتي دراشغال روميان بود به ايران برگردانده شد       

تي تنبيه شدند، دولتي كه تشكيل داده  ملت يهود در فلسطين نيز به جرم همكاري با ايرانيان به سخ   
 .بودند مضمحل گرديد، و معبدشان به كلي ويران شد   

تنها     او نه . مسيحي بشمار ميرود    شاهنشاهان بزرگ ايران در آستانة قرن اول        ارد اول يكي از 
دولت ايران را به نهايت نيرومندي رساند، بلكه با شكستهاي سختي كه به روميان وارد آورد و با                

صغير و شام كرد، توان ايران را در       يدهائي كه متوجه سرزمينهاي زيرسلطة روميان در آسياي      تهد
مرزهايش در برابر اطماع امپراطوران روم به اثبات رساند و چنان كرد كه براي مدتي اين         دفاع از

شدند   اندازي به خاك ايران را از سرشان بيرون راندند و فقط در اين انديشه     امپراطوران فكر دست
ارد براي آنكه به مرزهاي        . اندازي نيروهاي ايراني در امان بدارند     كه مرزهايشان را ازدست  

، پايتخت را از شرق      فاظت كندامپراطوري روم نزديكتر باشد و بهتر بتواند از تماميت ايران ح 
هرِ  بود، ش كشور به ميانرودان انتقال داد و دركنار شهر سلوكيه كه از پادگانشهرهاي قديمي يونانيان        

اين شهر بركرانة دجله واقع شده بود و    .  كرد و در آنجا مستقر شد  را نوسازي  ونپتيس هخامنشيِ
درواقع جانشين بابل قديم هخامنشي به شمار ميرفت كه اندكي ازآن دورتر درجانب غرب و     

ي عمر  كه تا آخرين روزها - درحمالت تاراجگرانه شان بابل را   سلوكيها. دركنار فرات قرار داشت 
رونق افكنده بودند و در اين زمان نيمه متروك            از-دولت هخامنشي شكوه بسياز زيادي داشت  

در اينكه پادگانهاي سلوكي درهرجا     .  بقاياي جماعات بومي ميانرودان در آن ميزيستند  ومانده بود 
. يستبودند شهرهاي اطراف را درخالل دهه هاي متمادي تاراج كرده از رونق افكندند ترديدي ن      

 .شده و از رونق افتاده و نيمه ويران بوده باشد   بابل نيز ميتوانست يكي ازاين شهرهاي تاراج 
درتوصيفي كه از بابل عهد هخامنشي توسط مورخان يوناني به دست داده شده است، بابل يك          
شهر باشكوه و زيبا و ثروتمند است، ولي درزمان سلوكي ها ديگر از بابل خبري نيست؛ و اين         

يك داستان ويرانگري مقدونيها و       . يتواند باشد مگر آنكه سلوكيها بابل را ويران كرده بوده باشند           نم
 - پايتخت كهن مصر -يونانيها گزارش مورخان رومي دربارة ويراني كامل شهر پرشكوه تبس    

 درگزارش تاسيتوس ميخوانيم كه وقتي مصر به دست روميان افتاد آنچه از شهر كهنِ تبس           .است
 اين درحالي بود كه در تمام دوران هخامنشي شهر تبس      1. بود » ئي بسيار وسيع   ويرانه« بود باقي 

 .همچنان بعنوان پايتخت مصر مانده و شكوه ديرينه را حفظ كرده بود    
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 فرهاد چهارم
در .  پ م به رأي مهستان بركنار شد و فرزندش فرهاد به جاي او نشست37ارد اول در سال 
صغير و تمام اروپا در اطاعت        مصر و شام و آسياي   1مصر بسيار نيرومند بود،    اين زمان آنتونيوس در    

كار آمدن فرهاد چهارم آشفتگيهائي بروز كرد كه سبب            ولي در ايران با روي . دولت روم بودند  
شد فرهاد چهارم همة برادرانش را كه بيست و نه نفر بودند ازميان بردارد، و در اين ميان بسياري از       

ارتي نشانة انتقام فرهاد گشتند و چنين مينمود كه ايران وارد دوراني از ضعف بنية    سپهداران پ 
برداري از تزلزلي كه در ايران بروز كرده بود، پس ازآنكه           انتونيوس به اميد بهره   .نظامي شده است  

شاه ارمنستان را به وعدة رساندنش به استقالل فريب داده با خودش همنوا ساخت، يك سپاه صد و                  
زده هزار نفري را تهيه ديد و ازراه ارمنستان به ايران لشكر كشيده وارد آذربايجان شده آباديها را           سي

تاراج كرد و رجزخوانان و مغرور به جلو تاخت و مركز شهرياري آذربايجان را در محاصره گرفت        
يروزي نهايي   در حالي كه آنتونيوس خود را به پ  . تا به خيال خام خودش اين شهر را به سقوط بكشاند   

.  وگشودن مركز آذربايجان نزديك ميديد، فرهاد چهارم با سپاهيان دلير ايران برسرش تاخت    
نخستين لشكر آنتونيوس به فرماندهي سرداري به نام تاتيانوس در دور اول نبرد ازپا درآمد و       

 ي از گروه بزرگ  ، و افتادند هالكت هزار تن به دست دليران ايرانزمين برخاك     تاتيانوس و ده 
شاه فريبخوردة ارمنستان چون اوضاع را نه به كام        . جنگندگان رومي به اسارت سپاه ايران درآمدند      

. ديد، با لشكر شانزده هزار نفريش از آنتونيوس جدا شده راه فرار به  ارمنستان را در پيش گرفت     
وز بعد فرهاد    خود آنتونيوس نيز شبانه با بخش اعظم سپاهيانش راه فرار اختيار كرد، ولي يك ر        

 چونكه روميها در موضعي      و ؛چهارم و سپاه ايران به او رسيدند و همچون اجل برسرش ريختند          
، و براي اينكه  شكست دهدبودند كه نسبت به ايرانيان برتري داشتند فرهاد نتوانست آنتونيوس را       

اد تا آنتونيوس  نشيني ازاو جدا شد و فرصت د  بعنوان عقب  ندازد اورا در موضع مناسبتري به دام ا  
او در اين اثنا به آنتونيوس پيغام     . فرهاد دورادور وي را تعقيب ميكرد    . همچنان به فرارش ادامه دهد  

 آنتونيوس پاسخ    ؟ و مرزهاي ايران را مورد تجاوز قرار داده است  لشكر كشيدهداد كه چرا به ايران 
.  گرفته است را پس بگيرد    كراسوس   فرستاد كه آمده است تا پرچمها و افتخاراتي كه سورنا از       

يعني آنتونيوس به فرهاد فهماند كه اگر اين چيزها را به او بازپس دهد، وي خواهد توانست      
او درحقيقت به فرهاد     . مدعي شود كه پيروزي را به دست آورده است   سرفرازانه به سوريه برگردد و   

همينقدر كه پرچمها    ت، وچهارم فهماند كه از وراي اين حمله هدفي جز كسب افتخار نداشته اس  
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مدالهاي كراسوس به او برگردانده شود برايش كافي خواهد بود كه دربرابر رقيبان سياسيش          و

 . كندكسبدرمقام برتر قرار بگيرد و مقام امپراطوري را     

آنتونيوس در اين هنگام با رقيب نيرومندي چون يوليوس سزار طرف بود كه به نوبة خودش     
اگر آنتونيوس    . دشو ست آورده بود و طالب آن بود كه امپراطور روم      افتخارات زيادي به د   

در روم معيار بزرگي يك    . افتخاراتي بيش از او به دست مي آورد ميتوانست امپراطور روم شود     
شخص با ترازوي زور سنجيده ميشد، وهركس بيشتر تاراج و ويران ميكرد و بيشتر مردم سرزمينها                

كرد و بزرگتر پنداشته ميشد و ميگفتند كه شايسته است تا امپراطور           را ميكشت، زورمندتر جلوه مي   
اصال نژاد و بزرگي در . آنچه در ايران نژاد و بزرگي حقيقي بود در روم مفهومي نداشت. بشود

همه چيز برمعيار زور مادي ميچرخيد و خرد و تدبير و             . روم شكل نگرفته بود تا مفهوم پيدا كند       
. ناشدني بود   كه ازسربازي به امپراطوري ميرسيدند مقوله هائي درك       شعور و علم براي كساني   

به همين سبب هم بود كه همة امپراطوران روم، به طور كلي، بي رحم و سنگدل و جهانسوز بودند و          
 آوري اموال و    گرد تا آخرين لحظة حياتشان به كشتن انسانها و تاراج كردن جماعات بشري و       

 اين كارهاي ضدتمدني و ضد انساني و ضداخالقي دست   امالك مشغول بودند و دمي از 
به همين سبب بود كه تمام معابد و مقابر در سرزمينهاي تحت سلطة روميان به كلي     . برنميداشتند  

هاي فينيقيه و مصر به خاطر ربودن اموالي كه دركنار الشه هاي مردگان نهفته         ستان تاراج شد، و گور 
ر بي رحمانه مورد تخريب و دستبرد واقع شدند و صدها خروار             مص معابد  بود شكافته شد و اهرام و    

  .  به تاراج رفت و به خانه هاي فرمانروايان رومي انتقال يافت      و معابدثروت ازدرون اين گورستانها 
يك داستان دستبرد روميان به گورهاي مردگان در مصر كشف غارهائي در قرن حاضر است كه  

 آن زمان ازجاهاي دوردستي آورده با شتاب بسيار در اين    هزاران جسد موميايي را مصريان در
 .  اند تا مورد تجاوز روميان واقع نشوند    غارها برروي هم انباشته بوده   

آنتونيوس به كسب افتخار نياز داشت ولي شاهنشاه به او پاسخ داد كه چيزي به آنتونيوس        
 بزرگوارانه ترين چيزي  شودرج همينكه او جان خودش را بگيرد و از ايران خا داده نخواهد شد، و 

از . فرهاد البته نميخواست كه آنتونيوس با اينهمه سپاه به شام برگردد   . است كه ايرانيان به او داده اند
 ميريخت و هربار    شبست و دسته جاتي از دليران ايرانزمين را برسر     اين سبب پيوسته راه را بر او مي    

ت نيز زخمي ميكرد، و آنگاه وي را به حال خود      چندهزار كشته از او ميگرفت و به همين نسب 
تعقيب مداوم فرهاد امكان اينكه آنتونيوس بتواند به آباديهاي            .  به راهش ادامه دهد    تا واميگذاشت

در شرائطي كه اين دشمن ايران و   . سر راهش دستبرد بزند و خواربار تاراج كند را سلب كرده بود        
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ترين كار دربرابر وي اين بود كه نگذارند دست او      انسانيايراني به ايرانزمين حمله ور شده بود،  

گرسنگي تلف شوند و ازآن به بعد هيچ سپهدار رومي در آرزوي            تا افرادش از، به خواربار برسد  
اين بود كه كمبود آذوقه بتدريج دركاروان فراري آنتونيوس نمودار            . اندازي به ايران نيفتد    دست

در اين بين   . اريان افزوده شد و نااميديشان را دوچندان كرد  شد و ترس ازگرسنگي به خستگي فر   
 درراه به دام ولي  ،دسته درتاريكي ازاردوي آنتونيوس جدا شده راه فرار ميگرفتند      شبها دسته

 و   افراد آنتونيوس دراثر نااميدي      بسياري از شمار . مي افتادند و نابود ميشدند   دسته جات ايراني   
 روميان به ته رسيد و حيواناتي كه با       خواربارچون . گي كشيد شديد كارشان به ديوان وحشتِ

يافتند برايشان نمانده     سر راهشان ميبرخوردن هرچه  خودشان داشتند نيز خوردند، راه ديگري جز 
 به زهر مبدل گرديد و بخش زيادي از اين سربازان در      متجاوزان ولي گياه ايرانزمين براي اين  . بود

سپاهيان تعقيب كننده نيز به شدت آنها را رنج        .  ي زهري شدند ومردنداثر خوردن گياهان ايران
 هربار در برابرشان ظاهر ميشدند و برسرشان ميريختند و كشتگاني ازآنها ميگرفتند و               ، و ميدادند

ولي يكي . عقب مينشستند و چنين وانمود ميكردند كه ازدست روميها شكست يافته فرار ميكنند   
 . برابر ديدگانشان سبز ميشدند و ديوانه شان ميكردند   دومنزل ديگر دوباره در    

وقتي پس از مدتها راهپيمايي و خستگي      . آب رودهاي ايراني نيز دشمن اين ايرانستيزان بود     
تابشان     آشاميدند چنان دلدردي برآنها مستولي ميشد كه بي     به رودي ميرسيدند و سيري آب مي      

 به او   كار آنتونيوس به جائي رسيد كه سربازانش       .  اشتند بيابان سر به فرياد و ناله برميد     ميكرد و در 
 اردويش را تاراج كردند و طال و نقره هايش را به يغما بردند، و او     اتهام خيانت زده براو شوريدند و 

ازشدت اندوه و نوميدي به يكي از محرمانش دستور داد كه وي را بكشد و سرش را ازتن جدا           
ولي دوستانش او را از اين تصميم منصرف     . انيان بر او دست نيابندد تا ايرندازكرده به دوردستها ا  

آنتونيوس در اين حالت نزار به رود ارس رسيد و با بدرقة سواران دلير ايراني كه يكدم      . ساختند 
در ارمنستان آنتونيوس سربازانش را     . راحتش نگذاشته بودند ازاين رود گذشته وارد ارمنستان شد  

او در   .  شد كه در راه فرار حدود بيست و پنج هزار تن تلفات داشته است    آمارگيري كرد و معلوم 
 به طرف سوريه به راه افتاد و در اين راه نيز       ازراه كاپادوكيه  ارمنستان نيز چندان ديري نماند و  

 ديگر   تنسربازانش از سرما و گرسنگي تلف شدند، به نحوي كه وقتي به لبنان رسيدند هشت هزار            
نتيجة   .  بودند گريخته   فرارياني بود كه در راه ارمنستان ازاو      جزاين تلفات   . ند تلفات داده بود 

نتونيوس با   آلشكركشي آنتونيوس به ايران حدود چهل و دوهزار كشته و گروه بزرگي اسير بود، و   
 كه از اسكندريه   -معشوقش كيليوپاترا   از»افتخارات بزرگش  «عدة كمي به لبنان بازگشت تا با  
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 كه سلف يونانيش گزينوفون     افسانه ئي  و داستان دروغيني مثل     1،  پذيرايي كند -ي آمد  به پيشوازش م

 .  سال پيش ازاو براي فخرفروشي تأليف كرده بود تحويل معشوقه اش كيليوپاترا دهد     350حدود 

پس از اين پيروزي درخشان كه نصيب فرهاد چهارم شد، در نواحي گرگان برخي مشاكل        
 اين مشكالت ظاهرا درنتيجة      . شد نيروهايش را متوجه آن ناحيه سازد      بروز كرد كه فرهاد مجبور   

فرهاد در  .  ما از جريان دقيق اين مشكالت اطالع درستي نداريم   .شورشهاي قبايل داهه رخ داد  
فرهاد پس از    .  به سلطنت رسيد   تيرداد  پ م به رأي مهستان از سلطنت بركنار شد و   33حوالي سال 

 در سيستان زيست و سه چهار سال بعد به كمك سكاها به پايتخت         سكاها اين پيشامد مدتي در ميان  
درميان . تيرداد به روم پناهنده شد و در سوريه اسكان يافت   . برگشت و تاج و تخت را بازيافت 

 يونانيها و روميها شكست   مشكالت داخلي ايران آنتونيوس به فكر افتاد كه با فريبكاري هميشگيِ    
ازاين رو    .  او اطالع يافت كه شهريار ماد با شاهنشاه اختالفاتي يافته است        .بارش را جبران كند  خفت

 و هداياي گرانبهائي برايش فرستاد و       گرفتتوسط فرمانرواي رومي پونت با شهريار ماد تماس       
دختر اورا براي پسرش خواستگاري كرد و به او وعده داد كه در صورتي كه بخواهد از سلطة           

اين حيله ئي بود كه قرنها پيشتر ازاو اسكندر با بسياري از           . عدت نمايد   خارج شود به او مسا اشك
صغير به كار برد و موفق هم شد، ولي آن بيچاره هائي كه فريب اورا خورده             شهرياران ايراني آسياي  

آنتونيوس همين حيله را با ارمنستان   . بودند همه چيزشان را حتي ناموس كشورشان را ازدست دادند 
بهانة وصلت با دختري از خاندان شاه ارمنستان وارد  پ م به  33و درسال ا .ه بود بردنيز به كار 

هدف او ازاين نيرنگ پليد و ضدانساني آن بود كه از شاه ارمنستان به خاطر آنكه              .  ارمنستان شد
به   او .  بود انتقام بگيرد  را تسريع كردهدرحين نبرد از او جدا شده فرار كرده و شكست او در ايران   

شاه ارمنستان را  بهانة خواستگاري از دختر خاندان سلطنتي ارمنستان وارد خاك آن كشور شد و   
 دستگير و زنجيري كرد و شهرهاي ارمنستان را تاراج كرده با اموال تاراجي به سوريه     انهغافلگير 
 او 2. خواند»جنايت« آن را - مورخ رومي-اين كار او به حدي پليد بود كه تاسيتوس . برگشت

 رنظر داشت كه برسر شهريار ماد نيز همان درآورد كه برسر شاه ارمنستان درآورده بود؛ ولي در        د
 .ش ناكام ساخت اهصغير مشكالتي برايش پيش آمد كه اورا در اجراي نقش     آسياي 

هرچند كه خواندن اين وقايع خسته كننده است ولي براي اين منظور به ذكرآن پرداختم كه  

                                                           
 نقل 55 -38 بندهاي  »انتونيوس « لشكركشي و شكست و فرار آنتونيوس را پلوتارك در كتاب    گزارش-1
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ند از ايرانيان متمدنتر بودند چه انسانهاي     اياني كه نويسندگانشان مدعي نشان داده شود كه روم

و بدكرداري بودند و به ديپلماسي و قول و قرارهاي سياسي بهائي     و ناراست و تبهكار نادرست 
معلوم نيست   . نميدادند و براي آنكه ثروتهاي ملل ضعيف را تاراج كنند دست به هرحيله ئي ميزدند          

 را ميگرفت تاريخ ايران چه جرياني پيدا    آذربايجان  افتاد و او  نيوس كارگر مي كه اگر حيلة آنتو
 ! ميكرد

از روزي كه اين سرزمين بعنوان يك كشور برروي صحنة جغرافيايي پديد آمده و شاهنشاه            
اخالقي كه بوده درحكم پدر اين خانوادة بزرگ به شمار ميرفته،    داشته است، شاهنشاه به هررفتار و  

 يعني امنيت و ثبات   -كه انجام ميداده در نهايت براي مردم اين سرزمين خير وخوبي را    و هركاري 
ليكن بيگانگان هرچه بوده اند و هر ادعائي كه ارائه ميكرده اند،            .  به دنبال مي آورده است   -را

اسكندر كه زيباترين      . هدفشان تاراج اين كشور بوده و در هرحالي دشمنان اين سرزمين بوده اند 
صغير داد، در نهايت معلوم شد كه دشمنترين         ها را به بسياري از شهرياران فريبخوردة آسياي         وعده

 بود و كاري كه او با ايران و ايراني كرد، چنان ضربات خوردكننده ئي بر پيكر      مردم كس براي 
   و ؛ايران و ايراني وارد آورد كه ايران تا مدتها نتوانست قد علم كند و برروي پاهايش بايستد 

پادگانهاي راهزن و ستمپيشه و تبهكار اسكندري براي يك قرن به طور مرتب مردم كشور ما را              
تاراج ميكردند و شهرها را ويران ميساختند و مردان علم و دين و هنر را از بين مي بردند وكاري        

 . ميكردند كه ايران را ازمرد تهي سازند تا براي هميشه بر ايرانيان سروري كنند    

 پ م به سلطنت برگشت و ارتش را سروسامان داد وچنان تواني          30رم درسال   فرهاد چها
اندازي به خاك ايران بيفتند، بلكه      شايسته از خود نشان داد كه روميان حتم يافتند نبايد به فكر دست   

فرهاد نيز پادشاهي بود كه  . در شرائط فعلي به صالحشان است كه با ايران ازدر دوستي درآيند   
را سرلوحة برنامه هايش قرار داده بود، و عالقه داشت كه كشور درآرامش به سر ببرد          صلح و ثبات 

ازاين رو وي در صدد برآمد كه با       . تا مردم به كار و سازندگي ادامه دهند و به جان او دعا كنند      
در اين هنگام قيصر اوكتاويوس    .  و به دوران خصومتها پايان دهد كندروميان روابط دوستانه برقرار     

نشانة  . نيز مسائلي در پايتخت خودش داشت كه به سبب آنها خواستار صلح و دوستي با ايران بود           
آن بود كه وقتي تيرداد به روم گريخت و از قيصر استمداد كرد، قيصر به جاي آنكه به او        اين امر

د تيرداد   ازآن به بع   . كمك نظامي دهد به او پيشنهاد كرد به سوريه رفته درآن سرزمين اقامت گزيند         
فرهاد براي نشان   . گذراند دولت روم دريافت ميكرد زندگيش را در سوريه      با كمكهاي مالي كه از

قيصر متقابال هداياي    . دادن منظور صلح آميز خودش يك هيئت سفارتي را با هدايائي به روم فرستاد   
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اين .  نام موزا بود  گرانبهائي براي فرهاد ارسال كرد كه در ميان آنها يك دوشيزة زيباروي رومي به    

او بعد ازآن به درخواست قيصر    . دوشيزه چنان نظر فرهاد را جلب كرد كه اورا به همسري گرفت 
براي استرداد درفش روم كه سورنا از كراسوس گرفته بود پاسخ مثبت داد و آن را با تشريفاتي    

و امنيت درمرزهاي كشور  از اين زمان روابط ايران و روم براي مدتي بسيار حسنه شد . به رم فرستاد 
 . برقرار گرديد

 اردوان سوم
عالقة فرهاد به تداوم    .  از موزاي رومي بود فرهادكفرهاد پنج پسر داشت كه كهترينشان  

دوستي ايران و روم و برقراري ثبات در مرزهاي كشور وي را برآن داشت كه اين پسر را به عنوان         
ان او بودن چنين فردي كه مادرش رومي است در     كند؛ زيرا به گم مهستان معرفيوليعهد خودش به  

آينده سبب نزديكي بيشتر ميان روم و ايران خواهد گرديد و ملت ايران در ساية صلح به آرامش     
او به عنوان يك اقدام احتياطي به قصد آنكه اين شاه در آينده با رقابت برادران         . به سر خواهد برد 

طنت آيندة اين پسر، چهار فرزندش را بعنوان مهمانان         مواجه نگردد، و بقصد تحكيم پايه هاي سل    
او حتي چون اوصاف خود را در اين پسر متجلي ميديد نام اين پسر را فرهاد     . امپراطور به رم فرستاد  

 . نهاده بود و در كودكي وي را فرهادك ندا ميكرد  

  فرهاد چهارم در آستانة قرن نخست مسيحي درگذشت و فرهادك به عنوان پانزدهمين          
بيني كرده بود فرهادك يك شخصيت نيرومند      برخالف آنچه فرهاد پيش  . اشك به سلطنت نشست 
.  روي كار آمدن فرهادك مصادف بود با اوجگيري مشكل ارمنستان       . و قاطع ازكار درنيامد   

توضيح آنكه مدتها بود كه دو دولت ايران و روم يك توافق ضمني و غير مكتوب داشتند كه بنا     
 با جلب موافقت دربار روم منصوب      ة اشك ازميانِ افراد خانوادمنستان را دربار ايران   برآن پادشاه ار  

 ارمنستان درگذشته و پسرش برجايش نشسته بود، بدون اينكه از دولت     شاهدر آن اواخر   . ميكرد
برداري كرده زمينة الحاق     قيصر با خيال اينكه ازاين موضوع بهره     . روم نظرخواهي شده باشد   

 را با سپاهي    وسد  هارتَ  روم را آماده سازد، يك ايراني مدعي سلطنت ارمنستان به نام          ارمنستان به
 شاه جديد را بركنار كرده خود به سلطنت  با كمك نيروهاي روميبه ارمنستان فرستاد، و اين مرد  

مردم ارمنستان كه از اين وضعيت ناراضي بودند و ميخواستند كه شاهشان را طبق همان         . نشست
 . ديرينه دربار ايران اعزام كند سر به شورش برداشتند   سنت 

العاده داشت فرهادك در مسئلة ارمنستان        كه ارمنستان براي ايران اهميت فوق  با وجودي
وسد و سركوب شورش ارمنستان به آن      و وقتي هم كه قيصر به بهانة حمايت از ارته  ؛بي طرف ماند 
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گذرانندة سردار رومي شد و فرصت را از    رات وقتكشور لشكر فرستاد، فرهادك اسير دام مذاك 

اين . نشاندة خود را تقويت كنند و شورش مردم را فروخوابانند    شاه دستدست داد تا روميانْ
پس  . بي تفاوتي و بي غيرتي فرهادك مهستان را برآن داشت كه وي را بركنار كرده اعدام كند      

ولي به زودي معلوم  . ت كرد كه برتخت ايران بنشيند دعواُردازآن مهستان از يكي از بزرگان به نام 
شد كه اين مرد نيز براي ايران درآن شرائط حساس كه روميان در ارمنستان ميدانداري ميكردند و           

ارد را نيز مهستان  . نبودميتوانستند در آينده مرزهاي ايران را مورد تهديد قرار دهند چندان شايسته      
 را به ايران ونون   خواستار شد كه پسر بزرگ فرهاد موسوم بهاعدام كرد آنگاه از دولت روم  

 زيرا خيال ميكرد    ؛قيصر اوگست اوكتاويوس درخواست مهستان را با شادي تلقي كرد     . بازفرستد  
كه اين پسر چون چندين سال در دربار روم زيسته است خلق وخوي رومي يافته و به  روميان        

به زودي معلوم شد كه  .  جهت منافع روميان استفاده كرد  عالقمند است و در آينده ميشود ازاو در 
را درآن شرائط حساس تأمين   اين ونون نيز موافق خواست مهستان نيست و نميتواند منافع كشور  

 - شهريار آذربايجان   - مهستان از اردوانبودكند؛ و چون مردي زيرك و بركنار كردنش دشوار   
ولي او ازپس ونون برنيامد و     . را قبضه كند خواست كه با سپاهش به پايتخت رفته سلطنت       

بار توانست ونون را    به آذربايجان مراجعت كرد و سپس با سپاه بيشتري به تيسپون برگشت و اين        
ونون هم از تيسپون گريخته به  ارمنستان رفت و بر تخت ارمنستان        .  بركنار كرده خود برتخت بنشيند    

 در ارمنستان براي تيسپون خالي از مخاطره  ونون ناردوان سوم چون فكر ميكرد بود. نشست
نخواهد بود، رسما با سلطنت ونون بر ارمنستان مخالفت ورزيد و مراتب مخالفت دربار ايران با اين       

قيصركه خواهان ادامة صلح با ايران بود ونون را از سلطنت . سلطنت را به اطالع قيصر رساند  
 نفوذ بيشتري در ارمنستان داشته باشد پسرش    راي آنكه ب اردوان . فرستاد ارمنستان برداشته به سوريه  

ولي اين امر براي روميان گران تمام ميشد، زيرا ميتوانست نفوذ   . ارد را نامزد سلطنت ارمنستان كرد 
ازاين رو     . روم در ارمنستان را ازميان ببرد و دست ايران را در اين كشور بيش ازپيش باز بگذارد   

دوطرف طبق يك قرار محرمانه قبول كردند كه شاه ارمنستان     ه شد و قيصر با شاهنشاه وارد مذاكر 
باشد كه از ايرانيان پونت و مقيم     ) اردشير به فارسي   / ارتاكسياس به ارمني    (ارتخشيا مردي به نام  

به دنبال اين قضيه      . ارمنستان بود؛ و متقابال دولت روم هم ونون را در سوريه سر به نيست كند         
 و در سوريه ترتيبي داده شد كه ونون ازسوريه به كيليكيه منتقل      ،تان نشستارتخشيا برتخت ارمنس 

شود، ولي گويا او به اين كار راضي نبود و چنان ترتيب داده شد كه گويا در حيني كه قصد فرار        
 .ة ايران و روم سربه نيست شد   ؛ به بيان ديگر، ونون طبق يك قرارداد محرمان داشت به قتل رسيد  
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 درداخل با مخالفتهائي    شاه سلطنت ارتخشيا چندان مورد پسند مهستان نبود و      با  شاهموافقت 

 و او مجبور شد كه بسياري از رقيبان خاندانيش را ازميان ببرد و مشكل خويشتن را    شدروبرو 
روميان هم كه هميشه درصدد بودند تا درمواقعي كه ايران درگير مشكالت      .  دوچندان سازد 

دخالت نمايند و ازآب گاللود ماهي بگيرند، يكي از پسران فرهاد چهارم   داخلي بود در امور ايران 
 و روميان   ، تا با ادعاي سلطنت ايران بر مشكالت داخلي ايران بيفزايدفرستادند را از رم به سوريه   

بتوانند امور ارمنستان را بدانگونه كه ميل خودشان است به پيش ببرند و نفوذ ايران را از ارمنستان       
اردوان به جاي آنكه ناظر وقايع باشد سپاهي ترتيب داده پسرش ارد را به ارمنستان     . دقطع كنن 

فرستاده اورا برتخت ارمنستان نشاند، و از دولت روم تقاضا كرد كه اموالي را كه ونون از ايران با     
يت پسر روميان در ابتدا نميخواستند از حما   ).  م35سال (خود به روم برده است به ايران مسترد دارد  

 ميكردند كه در ايران يك شاه  گمانفرهاد چهارم كه به سوريه اش آورده بودند دست بكشند و    
تري زد و رسما به دولت روم  اردوان دست به اقدام جدي. توانند نشاند نشانده را به سلطنت   دست

يه و  اعالم كرد كه روميان حق ندارند درامور آسيا دخالت داشته باشند و آسياي  صغير و سور      
فينيقيه از روزگاران قديم در حوزة نفوذ ايران قرار داشته اند و امور اين سرزمينها بايد دردست         

اردوان براي اجراي تهديدش مقدمات   .  استشاهنشاهان هخامنشي شاهنشاه ايران باشد كه جانشين   
ت و مردمش    لشكركشي به كاپادوكيه را فراهم آورد كه از ديرباز يك سرزمين ايراني به شمار ميرف       

دولت روم كه در اين زمان در وضعيتي نبود كه بتواند با ايران ازدر جنگ     .  بودند زبان عموما ايراني
درآيد ترتيبي داد كه مدعي سلطنت ايران كه در سوريه بود ازميان رفت، و براي اينكه غدر        

 خالل سالها   روميان در پردة اخفا بماند چنين شايع شد كه چون وي ميخواست عاداتي را كه در          
 1. اقامت در رم كسب كرده بود ترك كند بيمار شد و درگذشت  

.   برتخت ارمنستان نشسته بود  - پسر شاهنشاه  -ولي مسئلة ديگر براي روميان اين بود كه ارد    
را تحريك كرد كه   ) گرجستان( نژاد ايبريه   دولت روم پادشاه ايراني   ،براي رويارويي با اين مشكل  

ارد غافلگير شده شكست  .  و برادرش مهرداد را به سلطنت ارمنستان بنشاند به ارمنستان لشكر بكشد 
اين شكست نارضايتي مهستان از  . ارمنستان شد نشاندة روميها در   گرجي شاه دستمهرداديافت و 

ايراني داهه دربيابانهاي شرقي     قبايل اردوان را به دنبال آورد، و او مجبور به استعفا شده به ميان      
سلطنت مردي به نام تيرداد از    در ميان درگيريهاي مهستان و اردوان، روميها از   . فت  ردرياي خزر

خاندان اشكان حمايت كردند و او به كمك سپاه روم وارد ميانرودان شد و در تيسپون به سلطنت    
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 .نشست

سلوك شخصي اردوان نشان ميدهد كه وي در عين حالي كه خودش را جانشين  
ريوش ميخواند و عقيده داشت كه سراسر آسيا بايد تحت نفوذ       شاهنشاهاني چون كوروش ودا 

بود وارسته كه تعلق خاطري به مقام سلطنت نداشت و سربازي بود كه           ي ايران باشد، شخصيت 
او در سلطنتش ثروتي براي خودش نيندوخته بود و چيزي   . هدفش حفظ حيثيت ايران و ايراني بود 
اين بود كه وقتي به ميان اقوام داهه رفت    . و خزائني نداشت از مال دنيا را در جائي نهان نكرده بود    

يك زندگي ساده مثل هركدام ازرعايا در پيش گرفت، لباس ساده پوشيد و گذران روزمره اش را      
و چون احساس . از راه شكار تأمين ميكرد و اغلب اوقاتش را با تير وكمانش در بيابانها به سرميبرد             

 داهه به سلطنت   قبايل به او احتياج دارد، تصميم گرفت كه به ياري   ميكرد كه ايران در آن شرائط 
 داهه از او حمايت قبايلتكلفي اين پادشاه سبب شد كه    وارستگي و سادگي و بي  . ايران برگردد

در اين ميان بزرگان    . كنند و حاضر شوند كه در راه بازگشت او به سلطنت ايران جانفشاني نمايند   
نشاندة روميها ميدانستند، از اردوان       تيرداد راضي نبودند و اورا دست ايران نيز كه چندان از 

اردوان به همراه حاميان سكايي و داهه يي خودش به ايران  . خواستار شدند كه به ايران برگردد 
هيچ مقاومتي به تيسپون وارد شد و به سلطنت        اردوان سوم بي    تيرداد به سوريه گريخت و   . برگشت
 .نشست

حمايت ازتيرداد اميدوار بودند جنگ داخلي در ايران در بگيرد و ايران تقسيم       روميان كه با  
 و چون از اردوان ميترسيدند برآن      ،شود و دستيابي برآن آسان گردد، تير اميدشان به سنگ خورد  

 به شاهنشاه پيشنهاد تجديد پيمان      - شهريار سوريه  -تيبريوس  .  دوستي درآيند   شدند كه با او ازدرِ  
ردوان نيز خواستار دوستي ايران و روم بود وچيزي جز اين نميخواست كه ثبات  ا. مودت داد

  ش اندكي بعد ازسلطنت مجدد  اردوان سوم  در ديداري كه  . برقرار باشد  دردرون كشور   وامنيت 
، روميان تعهد سپردند كه ازآن پس        داشت تيبريوس   بابرروي آبهاي فرات و برعرشة يك كشتي      

شاهنشاه نيز قول داد كه از ادعاي مالكيت ايران بر ارمنستان        . زنند  برضد ايران دست به توطئه ن  
جاي مالقات و مذاكره نيز چنان ترتيب . منصرف گردد و بي طرفي ارمنستان را قبول داشته باشد 

 )اكنون در شمال سوريه   ( فرات شهر مرزي كركميش بر روي  داده شده بود كه تأكيد ميكرد كه  
 است و هيچكدام از دو دولت چشم طمع به آنسوي فرات ندارد و       مرزميان دو كشور ايران و روم

 . اين مرز را هر دوطرف محترم خواهند شمرد  
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 بالش اول
 و با درگذشت او رقابت      ،م درگذشت 42 در حوالي سال )  سوم اردوان(جدهم   ياشك ه

 سلطنت    پسر اردوان را به  گودرزابتدا   . شدميان افراد خاندان اشك برسر دستيابي به سلطنت آغاز        
گودرز  .  وارد تيسپون شده برتخت نشست    بردان  بعد مهستان او را بركنار كرد و    ماه  چند . نشاندند 

به ميان اقوام داهه رفت و ازحمايت آنان برخوردار شده به سوي پايتخت حركت كرد تا سلطنت را           
 شورش زدند   دست به  در اين ميان يونانيهاي سلوكيه به تحريك روميها      . از دست بردان بيرون بكشد  

بزرگان   . آفريني كنند   تا به خيال خودشان دولتي براي خودشان تشكيل دهند و براي ايران مشكل    
ايران براي آنكه از جنگ داخلي ممانعت به عمل آورند، پادرمياني كرده گودرز را برآن داشتند            

 . كه با برادرش آشتي كند و سلطنت اورا به رسميت بشناسد    

زندان اشك آن بود كه وارسته بودند و خوي خودپرستي     يكي ازخوبيهاي متعدد فر  
اگر درصدد دستيابي به سلطنت برمي آمدند، هر وقت كه منافع ايران را در خطر ميديدند             . نداشتند 

اين چيزي بود كه بارها   . ميكردند از ادعايشان دست ميكشيدند و ازكسي كه شاهنشاه ميشد حمايت     
قرن استمرار     عاملي كه سلطنت اشكان را نزديك به  پنج     .  در تاريخ سلطنت اشكان تكرار شده بود    

 .  بودآنهاداد همين وارستگي   

در اين ).  م46(چند سال بعد بردان در حين شكار به قتل رسيد و گودرز به جايش نشست    
او  . شد به ميانرودان برگشت و خواستار تاج و تخت ايران     ايتاليا از- نوة فرهاد چهارم  -اثناء مهرداد

گودرز اورا مورد   . در اين جنگ مهرداد شكست يافته اسير شد. انرودان با گودرز مواجه شددر مي
گودرز درسال     . بخشايش قرار داد و براي آنكه ديگر نتواند مدعي سلطنت شود گوشهايش را بريد 

 به سلطنت رسيد، يكسال بعد پسرش بالش   - شهريار ماد-وي ابتدا وِنون  پس از.  درگذشت51
 است كه آخرين شاهنشاه بزرگ خاندان اشك به شمار        اول  بالش  و اين همان. ت جايش را گرف

 . ميرود

نشاندة     نخستين اقدام بالش آن بود كه به  ارمنستان لشكر كشيد تا آن را ا زدست شاه دست    
اين اقدام او به تالفي كاري بود كه روميان در ارمنستان كرده يعني يك ايراني   . روميها بيرون بكشد  

 و اين اقدام آنها برخالف سنت ديرينه ئي بود      ؛ي گرجستان را بر ارمنيها تحميل كرده بودند    از اهال
نشده     كه دربارة ارمنستان وجود داشت وآن اينكه هر دودولت ايران و روم به طور ضمني واعالم        

ولي روميها اكنون كسي از خارج اين . توافق كرده بودند كه شاه ارمنستان از خاندان اشك باشد  
همزمان با روي كار آمدن     . اندان را برخالف ميل ايران در ارمنستان به سلطنت نشانده بودند      خ
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بالش، در ارمنستان شورشهائي بروز كرد كه به دنبال آن مهرداد گرجي به دست برادرش     

اما اين شاه را نيز ارمنيها      .  ترور شد و روميها راداميست را شاه ارمنستان كردند        راداميست
.   اقدام كند وي شاهنشاه خواستند براي ازميان برداشتن          و برضدش شوريدند و از    نميخواستند  

 - برادر شاهنشاه -شاهنشاه با سپاهي وارد ارمنستان شد، راداميست و هوادارانش گريختند و تيرداد    
 ايران نيز مدتي بود كه قبائل   و شمالشرقچون درنواحي شرقي. برتخت سلطنت ارمنستان نشست

تاخت و تاز ميكردند، بالش بعد از پرداختن به امر ارمنستان قبائل سكايي و داهه را   سكايي و داهه 
 .بازآورد   به اطاعت 

ارمنستان داراي   .   ناخشنود باشند بودطبيعي بود كه روميها ازآنچه در ارمنستان پيش آمده           
اين . اشتالعاده ئي بود كه هم براي ايران و هم براي روم جنبة حياتي د   الجيشي فوق  اهميت سوق

 بود، و اگر روميان برآن تسلط  آذربايجان   كشور براي ايران سرزمين حائل ميان امپراطوري روم و   
مي يافتند ميتوانستند ميانرودان و آذربايجان را به مخاطره اندازند و تماميت ايران را مورد تهديد         

تحركات ايران در ارمنستان     اهميت ارمنستان براي روم نيز آن بود كه اگر نميتوانستند بر      . قرار دهند 
شدة پونت        و اشغال  نشيننظارت داشته باشند، ايران ميتوانست ازخاك آن كشور سرزمينهاي ايراني       

صغير     وكاپادوكيه را مورد تهديد قرار دهد و ازآنها به عنوان سرپلي براي پيشروي در آسياي       
م نگذارند طرف ديگر در    همين اهميت سبب شده بود كه هيچكدام از ايران و رو  . استفاده كند 

العنان گردد، بلكه وضعي را به وجود آورده بودند كه هردو در ارمنستان نظارت               ارمنستان مطلقُ
، و انتصاب   بود از خاندان اشك ش داشتند و ارمنستان يك كشور نيمه مستقل مانده بود كه پادشاه   

 ازآنكه مهرداد گرجي به سلطنت  تا پيش . او به فرمان شاهنشاه و با توافق دربار روم انجام ميگرفت   
اين يك توافق . خانوادة اشك بودند ارمنستان برسد، براي بيش از دو قرن همة شاهان ارمنستان از  

نشده بود كه ضرورت داشت به صورت يك عهدنامة كتبي درآيد، و اين امردر زمان بالش            اعالم
 . تحقق يافت

رت آموخته بودند و از درگيرشدن     روميها كه ازشكستهاي شديد گذشته در ايران درس عب 
م به بعد كوشيدند كه به طرق ديپلماتيك و با اعزام هيئتهاي متعدد        51با ايران بيم داشتند، ازسال 

سفارتي به دربار بالش اورا متقاعد سازند كه روميان هم در ارمنستان حقي دارند كه بايد مراعات               
ازآنجا كه مردم ارمنستان هوادار ايران  . دشود و ايران نبايد ارمنستان را خاك خودش تلقي كن

بودند و از دخالتهاي روميان در كشورشان رضايت نداشتند، دولت روم نميتوانست براي تحقق  
ملت ارمنستان ازجهات بسيار زيادي با ايرانيان    . كند  اقدام نظامي آن كشور بخشيدن به دخالتش در 
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بود، و ازنظر نژادي  ) مهرپرستي (كهن ايراني دين مردم ارمنستان يكي از مذاهب  . همساني داشتند

حتي نام ارمنستان يك نام  . مردم ارمنستان با ايرانيان همريشه بودند ولي با روميان سنخيتي نداشتند  
 بود، زيرا اين نام كه در عهد ماد به اين سرزمين داده شده بود در    »دارااليمان«كامال ايراني به معناي 

خداشناس تشكيل ميداد و      يعني مؤمن و ) آريا ( »ائيريا «اصل آن را    و اصل به شكل ائيريامنه بوده  
 به تلفظ  -ارمنستان را به تعبير ديگر     . باايمان بودند  ائيريامنه سرزميني بود كه مردمش خداشناس و      

.    درآمد »اَرمينه « به صورت   ائيريامنهبعدها با تغيير اندكي نام      .  ميشود ايرانستان ناميد -امروزينش  
 يعني فالت    ؛درنقطه ئي ازجهان واقع شده بود كه دنبالة طبيعي فالت ايران به شمار ميرفت      ارمنستان 

ارمنستان بيش از شش قرن پيوند سياسي مستمر با ايران         . ايران در درون ارمنستان پايان ميگرفت   
اين كشور در قرن هفتم پ م در داخل مرزهاي شاهنشاهي ماد واقع شده بود، و بعد ازآن   . داشت

در زمان هخامنشي بخشي ازايران بود، و وقتي شاهنشاهي پارتيان تشكيل شد اين پيوند همچنان              هم 
ادامه يافت، و به هنگام بروز مسائل زمان بالش بيش از دويست سال بود كه شاهنشاهان ايران  
پادشاهان ارمنستان را ازخانوادة خودشان تعيين ميكردند و به آن كشور ميفرستادند، و مردم          

شان برايشان فراهم   ستان به اين امر عادت كرده بودند و از امنيت و آرامشي كه شاهان ايراني       ارمن
آنها    .  روميها از نظر سنتي و تاريخي هيچ حقي در ارمنستان نداشتند     . آورده بودند رضايت داشتند    

دگان پذير آسيا را به بن    يك قوم متجاوز بودند كه از اروپا آمده بودند، بسياري از اقوام ستم       
 بودند و فضوالنه ميخواستند در امور ارمنستان مداخله داشته باشند و اگر   كردهخودشان تبديل 

 .اشغال كنند  نيز بتوانند آن كشور را   

م باز آشوبهائي در شرق ايران بروز كرد و بالش را سخت به خود مشغول        58درسال  
بانة شهرياران محلي در خراسان فحواي گزارشها چنين است كه خبر از قيامهاي استقالل طل  . داشت

روميان با استفاده ازگرفتاريهاي بالش، شهرياران همساية ارمنستان را كه       . و سيستان ميدهد  
براثر اين تحريك، . همپيمانان يا دست نشاندگانشان بودند برضد ارمنستان تحريك كردند  

 نرون   اين اقدامات، قيصر همراه با. شهرياران كلخيد و ايبريا و كماژن به ارمنستان حمله كردند  
 حامي ارمنستان را به يكي از رشيدترين سرداران رومي به نام   - به اصطالح -فرماندهي نيروهاي  

اين سردار به بهانة حفظ امنيت ارمنستان به آن  . گسيل كردكوربولوس سپرده اورا به كاپادوكيه   
كه نميتوانست ازحمايت   تيرداد  . كشور لشكركشيده شهرهاي ارمنستان را تخريب و تاراج كرد   

برادرش كه خود در شرق ايران درگير بود برخوردار گردد، در برابر يورش مشترك سپاه روم و      
متحدانش شكست يافته به آذربايجان گريخت، ارمنستان به دست سپاه روم و متحدانش افتاد،                
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سرزمين را   را كوربولو به كلي ويران ساخت و دولت روم اين - ارتخشاتا -پايتخت ارمنستان  

  سلطنت، وچندپاره كرده بخشهائي ازآن را به شهرياران كماژن و كاپادوكيه و ايبريا واگذار كرد   
روميها به افتخار اين پيروزي        .  ارمنستان به يك نفر از خاندان سلطنتي كاپادوكيه سپرد        ة خاك بر بقي 

حب اين پيروزي   بزرگ كه در ارمنستان نصيبشان شده بود، در رم جشن گرفتند و نرون كه صا   
 .شناخته ميشد به امپراطور ملقب گرديد 

 كه مردم متيقن بود زيرا ؛ اطمينان نداشتپيروزيش در ارمنستان    دولت روم از تداوم اما
نرون . ند و نگهداري چنين كشوري براي روم دشوار خواهد بود   اارمنستان خواهان پيوند با ايران

دستيابيش به مقام امپراطوري استفاده كرده بود، به كوربولو     كه از اشغال ارمنستان به عنوان پلة اصلي  
ولي كوربولو مست پيروزيهايش بود و نخواست كه  . رهنمود داد كه با ايران وارد مذاكره شود

نرون اورا به سوريه فرستاد و سرداري به نام پايتوس را به جاي او به ارمنستان اعزام        . به مذاكره تن دهد 
ولي  . كندي را به تيسپون فرستاد تا در امر ارمنستان با دولت ايران مذاكره     كرد و يك هيئت سفارت  

برداري كند،    كه به وجود آورده بود به سود خود بهره  از آنجا كه دولت روم در نظر داشت ازوضعي
مذاكرات به نتيجه    . از طرف ايران به رسميت شناخته شود  نشاندة روميان     بود كه شاه دست خواستار

 از امور شرق كشور فراغت يافته بود، به ارمنستان لشكر   61حوالي سال  الش اول كه درنرسيد و ب 
پايتوس در دژي موضع گرفت و شاهنشاه   . پايتوس و سپاه رومي در برابر او شكست يافتند . كشيد

طبق توافقي كه به عمل آمد، قبول      سرانجام پايتوس درخواست مذاكره كرد و    . اورا محاصره كرد  
 به روميان فرمان بدهد كه  ،خواربار دژ را به ايرانيان تسليم كند  ذخاير و اسلحه وكرد كه همة

بعد     . ارمنستان را تخليه كنند، و پلي را كه روميان بر فرات شمالي تخريب كرده اند بازسازي كنند      
ان وارد   روميها ارمنستان را تخليه كردند، پايتوس و سربازانش به سوريه رفتند و سپاه اير               ازاين توافقْ
 . ارمنستان شد

ولي شاهنشاه نيز ميدانست كه ادارة ارمنستان بدون توافق روميها خالي ازاشكال نخواهد         
ارمنستان حالت يك   ارمنستان پايگاه ايجاد نكنند، و      ايران فقط ميخواست كه روميان در  . بود

به دنبال اين      . دكشور بي طرف داشته اداره اش دردست شاهاني باشد كه ازطرف ايران اعزام ميشدن      
قضايا مذاكرات برسر ارمنستان در پايتختهاي ايران و روم ادامه يافت و قرار بر اين رفت كه تيرداد   

در عين حالي كه چنين مذاكراتي  . به سلطنت ارمنستان برگردد ولي تاج خود را ازدست قيصر بگيرد 
 مينهادند مجددا از همان     جريان داشت، روميان كه هميشه سياست خودشان را بر اساس غداري بنا      

راهي كه قبال كوربولوس به ارمنستان لشكر كشيده بود به آن سرزمين حمله ور شدند تا ايرانيان را             
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كوربولوس در همانجا كه پايتوس شكست يافته بود      ). م 63(غافلگير كرده برآن كشور دست يابند   

در اين .  ايران وارد مذاكره شودبا سپاهيان ايران روبرو شد و شكست يافت و مجبور گرديد كه با  
و كوربولوس . مذاكرات قرار شد كه تيرداد براي اينكه تاجش را ازدست قيصر بگيرد به رم برود      

تعهد سپرد كه هزينه هائي كه براي رفت و برگشت تيرداد وهيئت سلطنتي همراهش الزم باشد   
وميان به تيرداد واگذار شد و اين      بدين ترتيب سلطنت ارمنستان عمال با توافق ر      . دولت روم بپردازد  

م با يك كاروان بزرگ و باشكوه به سوي رم          66پادشاه در حدود دوسال و نيم بعد يعني در بهار        
بندي كردند و از تيرداد به عنوان       به دستور دولت روم تمام شهرهاي سر راه را آذين      . حركت كرد

ي پذيرايي ازاو جشن باشكوهي ترتيب داده  پادشاه ارمنستان تجليل به عمل آوردند و در رم نيز برا        
طي يك مراسم مجلل با شركت قيصر نرون و تمامي اعضاي سناي رم تيرداد تاج سلطنتي را      . شد

ازدست نرون گرفت و ضمن سخنرانيش تصريح كرد كه برادر شاهنشاه ايران و نوادة اشك و      
ورد و سلطنتش را ازدست او    ميتراپرست است و خودش را يكي از فرمانبران قيصر به شمار مي آ  

يكي ايراني بودن و از خاندان سلطنتي    : سه نكتة مهم در اين سخنراني بيان شد  . دريافت ميكند 
ايران بودن تيرداد؛ دوم پيرو دين سنتي مردم ارمنستان بودن او؛ و سوم آمادگي او براي همكاري          

يساخت، هم رضايت خاطر ارمنيها را  اين سه نكته، هم ايرانيان را خشنود م    . همه جانبه با دولت روم 
پس از اين مراسم، تيرداد مدتي به عنوان       . به دست مي آورد، و هم منافع دولت روم را تأمين ميكرد     

 . ماه به ارمنستان برگشت 9مهمان رسمي در رم ماند و بعد از    

 اه   مسئلة ارمنستان فيصله شد و ازآن به بعد همچنان كه سنت سابق بود ش       با اين ترتيبات
 روم اين دولت ميشد، و گماشتهارمنستان يكنفر از خاندان سلطنتي ايران بود كه توسط دربار ايران    

ادارة ارمنستان عمال در دست ايران بود ولي هيچكدام از دو دولت  . ميكرد را تصويب گماشتگي
اي نيم قرن بسيار  روابط ايران و روم ازاين به بعد بر  . ايران و روم در ارمنستان پايگاه نظامي نداشتند  

علت اين امر نيز آن بود كه روميان بعد ازاين قضايا گرفتار مشكالت داخلي شدند و          . حسنه بود
فرصت آن را نداشتند كه سياستهاي تجاوزطلبيشان را ازسر گيرند، و شاهنشاهان ايران هم مثل     

ه باعث برهم   هميشه صلح طلب بودند و خوي تجاوزگري نداشتند كه دست به اقداماتي بزنند ك   
يكسالي پس از مراجعت تيرداد به ارمنستان، در رم كودتا شد و        . خوردن روابط ايران و روم گردد    

قيصر گاليا كه به جاي او   .  محكوم به اعدام شد  انرون از پايتخت گريخت و به اتهام خيانت عظم   
ه نام    نشست نيز كشته شد و يك قيصر ديگر درپي او مجبور به خودكشي گرديد؛ سرداري ب    

سپاسيون كه فرمانده نيروهاي روم در فلسطين و از جنايتكاران نامدار رومي بود كه قيام          وِ
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  شهر اورشليم را ويران كرده   آزاديخواهانة يهودان را در آن اواخر به طرزي وحشيانه در هم كوفته   

 70بود، مدعي مقام امپراطوري شد و از شاهنشاه درخواست حمايت كرد و در حوالي سال       
 قول مساعدت به اين مدعي امپراطوري داده بود، روابط او با      شاهنشاه ازآنجا كه  .  قدرت رسيد   به

پايتوس  .  هداياي گرانبهائي ميان پايتختهاي ايران و روم رد و بدل شد          وشدشاهنشاه بسيار خوب   
برضد    شهريار سوريه شد و به فكر افتاد كه قيصر را  72كه قبال از ايران شكست يافته بود، در سال

او به  رم  . شاهنشاه تحريك كند شايد ميان ايران و روم به هم بخورد و جنگ ازسر گرفته شود  
 كماژن در صدد است از روم جدا شده به ايران ملحق شود، و اگر رم دير  دولتگزارش داد كه 

در عين حالي كه اين گزارش دروغين بود، پايتوس  . بجنبد اين كشور از دست خواهد رفت 
چونكه دولت كماژن خود به تنهايي توان  . صر مأمور شد كه به كماژن لشكركشي كندازطرف قي 

مقابله با سپاه روم را نداشت، پايتوس بدون اينكه با مقاومتي مواجه گردد كماژن را گرفته دست           
اعضاي خاندان شهرياري كماژن به ايران پناهنده شدند و ازطرف شاهنشاه              برخي از .به غارت زد  
 .  قرار گرفتند  مورد نوازش

 خواستار    به سائقة ايران دوستيش نه خواهان جنگ بلكه   كه  با وجود اين پيشامدها شاهنشاه
روم بود، وسائلي انگيخته به قيصر فهماند كه ايران به هيچ وجه           دولت  ادامة روابط حسنة ايران با  

ر ايران بي طرفي وقتي هم سپاه روم به كماژن حمله كرده دربا    و ،قصد حمله به كماژن را نداشته
قضيه   .  خويش را حفظ كرده است تا موجب برهم خوردن روابط حسنة ايران و روم نگردد     

 شاهنشاه كه به دربار   ةشايستبه هيمنجا خاتمه يافت و نقشة پايتوس نقش برآب شد، ودراثر تدبير     
 همچنان    روم حالي كرد كه ايران چشم طمع به ماوراي مرزهاي ايران ندارد، روابط ايران و روم 

 .حسنه ماند

 خسرو
 پس از او اقدامات جداسرانة چند مدعي سلطنت در كشور       .م درگذشت 78 بالش در سال 

دولت ايران را با مشكالت درازمدتي مواجه ساخت كه ما از جريان دقيق آنها اطالع درستي  
دست به دست   سال پس ازاو ايران در ميان چهار پادشاه       35نداريم، و همينقدر ميدانيم كه درخالل      

معروفترين اينها    . شد كه به احتمال زياد در بيشتر موارد درعرض يكديگر بركشور سلطنت ميكردند          
 سلطنت   108يكي پاكر دوم و ديگري خسرو بود، كه اولي پس از بالش به روي كار آمد و تاسال          

 113و تا سال  يكي هم مهرداد بود كه در زمان خسر  .  به بعد پادشاه بود    108ميكرد، و دومي ازسال    
شان اردوان بود كه در ناحيه ئي ازكشور به نام خودش سكه    چهارمي. خودش را شاهنشاه ميدانست
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روابط نيك ايران و روم در اين دوران تا اوائل دهة دوم قرن دوم همچنان       . زد و سلطنت كرد 

م  100د در سال در ارمنستان ثبات نسبي برقرار بود، و پس از درگذشت تيردا          . برحال خود باقي ماند  
شاهان ايران به خارج از مرزهاي رسمي       . شد گماشته  آكسدار پسر پاكر دوم به سلطنت ارمنستان     

داده كشور در غرب چشم طمع نداشتند و روميان نيز در وضعيتي نبودند كه به خودشان جرأت   
 . به خاك ايران تجاوز نمايند  

تجاوزطلب روم بود، ولي در م در رم به قدرت رسيد از قيصران      98در سال كه تراژان 
سالهاي نخست فرمانرواييش گرفتار مشكل يورشهاي اقوامي از خارج مرزهاي امپراطوري در    

او پس از فراغت ازاين مشكالت برآن شد كه از   . اروپا بود و فرصت نيافت به ايران بينديشد  
رمنستان را بهانه قرار   او مسئلة ا. مشكالت داخلي ايران سوء استفاده كرده با ايران وارد جنگ شود  

داده به اين دستاويز كه آكسدار بدون مشورت قبلي رم به سلطنت ارمنستان نشسته بود، ابراز           
خسرو كه نميخواست مرزهاي ايران در ناامني فرو برود،   . ضايتي كرد و به ايران اعالن جنگ داد رنا

ه كند، كوشيد كه با مذاكرات و درعين حال گرفتاريهاي داخلي مانع ازآن بود كه با روميان مقابل   
هيئت ديپلماتيك خسرو به تراژان اعالم كرد كه دولت  . ديپلماتيك رضايت قيصر را جلب كند  

 را با توافق  - برادر اكسدار -مازير   ه  پارت يشايران حاضر است اكسدار را ازسلطنت بردارد و به جا   
ولي براي قيصر موضوع   . دقيصر به سلطنت منصوب كند، و عمال هم دومي را به جاي اولي نشان    

. اندازي به مرزهاي ايران به سر مي برد   ارمنستان يك بهانه بود و او دررؤياي اشغال ارمنستان و دست    
 به آتن رفت و چند ماه بعد ازآنجا به انتاكيه منتقل شد، و      113او با اين هدف پليد ابتدا در سال  

   آرامي و عربِ  شهرياران برده با برخي از   همان فريبكاريهاي ديرينة اسكندري به كار    114درسال  
او   . ميانرودان ارتباطاتي برقرار كرده به آنها وعدة استقالل داد و آنان را برضد تيسپون تحريك كرد            

كرده آباديهاي ارمنستان در ناحية فرات شمالي را به تصرف      پس از اين مقدمات از فرات عبور  
مازير پس از مشورت با شاهنشاه در  ه  پارت . اتش بشتابد  كه به مالقخواست مازير ه درآورد؛ و از پارت  

يك هيئتي به حضور تراژان رسيد و خواستار شد كه با او مثل سلفش تيرداد رفتار شود و با توافق     
با وجودي كه خود تراژان وي را به حضور طلبيده بود،       . امپراطور به سلطنت ارمنستان منصوب گردد    

  پارته مازير   تراژان به . عملش نقشة پليدي را درسر داشته است     ولي معلوم شد كه تراژان از اين   
 چاره ئي جز آن نداشت كه  پارته مازير . دستور داد كه خاك ارمنستان را ترك كرده به ايران برود   

ولي وقتي از اردوگاه     .  بدون آنكه نتيجه ئي از مالقاتش با تراژان بگيرد اردوي تراژان را ترك كند          
 كه شد شايع بعد  . دي مسلح را به دنبال او فرستاد و او را در راه به قتل رساندن    دور شد تراژان دسته ئ
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اين رفتار پست و پليد و ضد انساني تراژان    .  به دست برادرش اكسدارس كشته شده است  پارته مازير 

يكي از صدها نمونه رفتار غيرانساني و غدارانة غربيها درطول تاريخ قديم دررابطه با ايران است و           
رفتار    .  يشه روميها سياست خودشان را با غدر و نامردي و رفتارهاي غيرانساني به پيش مي برده اند             هم

تراژان را ازآنرو پست و پليد ناميدم كه خود او پارته مازير را به اردويش دعوت كرده بود، و با اين         
كه تراژان ميدانست كه اين رفتار ازآنجا ناشي ميشد    . حيله ميخواست اورا به دام افكند و نابود سازد   

 زيرا مردم ارمنستان خواهان شاه ايراني بودند و ؛نخواهد توانست با جنگيدن بر ارمنستان دست يابد
 ولي وقتي با چنين رفتار غيرانساني، شاه ايراني به قتل ميرسيد، مردم             .ازاو حمايت به عمل مي آوردند    

پسند، توان مقاومت    در غياب يك رهبر همه ارمنستان در برابر يك امر انجام شده قرار ميگرفتند و    
اين اقدام تراژان به حدي   . در برابر تراژان را نداشتند و مجبور بودند كه تسليم او گردند    

ناجوانمردانه و غير انساني و چندش انگيز بود كه حتي برخي از نويسندگان رومي هم نتوانستند        
 - نويسندة رومي  -دداري ورزند؛ و فرونتو     ازستايش اين شاه ايراني ارمنستان و نكوهش قيصر خو      

قولي و شرافتمندي ايرانيان قرباني هوس روميها گرديد و نام روميان      نوشت كه در اين مورد خوش
 1.را لكه دار كرد

پس ازكشته شدن پارته مازير، ارمنستان به اشغال تراژان درآمد و رسما اعالن شد كه      
شايد اوضاع  . راژان راه جنوب ارمنستان درپيش گرفت  بعد ازآن ت. ارمنستان يك ايالت رومي است

سياسي ايران به شكلي بود كه شهرياران محلي فكر ميكردند كه هنگام انقراض دولت پارت رسيده      
با تراژان وارد قراردادهاي سياسي     )آرامي و عرب ( ازحكام محلي چندتن ميانرودان  شمالدر. است
شهرهاي  .  شناخت تا درسر فرصت به آنان بپردازد    تراژان استقالل آنها را به رسميت         وشدند

، ازجمله اميرنشينهائي بودند كه از     )اِدِسا   (اورفه ن، ، آديابِ )سنجار  (  نصيبين، سنگارا     آرامي نشينِ 
 غافل از آنكه    ؛پشتگرمي دولت روم اعالن استقالل كردند      بيرون آمده به  دولت ايراناطاعت 

استقالل و هويت و شخصيت تاريخي آنان نشسته اند و       بلعيدن  روميان همچون گرگند كه دركمينِ 
  ي ميخواهند آنها را از حمايت دربار ايران محروم سازند و تضعيف كنند و در فرصت مناسب              

 پيشترها همين كار را با كاپادوكيه و پونت كرده آن دوسرزمين را با خيانت و   .همه شان را ببلعند 
 . دند مپراطوري روم كرده بو اة غدر و توطئه ضميم 

ميانرودان بود، دولت ايران  شمال   درمستحكم كردن قدمهايش زماني كه تراژان سرگرم 
فريبخوردگان  .   كه نتوانست هيچ اقدامي دربرابر تراژان به عمل آورد  گرفتار مشكالت بودچنان 

                                                           
 . به نقل از فرونتو2477 پيرنيا، -1
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در .  فهميدند كه چه اشتباه بزرگي مرتكب شده اند، ولي ديگر دير شده بود 116 ميانرودان در سال 

 وآباديهاي اطراف  الحضر   و شهر عرب نشينِگائوگَمل  واربيلشهرهاي آشوري  سال تراژان  اين
به دنبال اينها بابل و سلوكيه نيز به تصرف تراژان     . آنها را اشغال كرد، و همه را به باد غارت داد 

درآمد و تاراج گرديد، و تيسپون بعد از يك مقاومت كوتاهمدت سقوط كرده اموالي كه         
مردم شهرهاي ميانرودان كه فريب وعده هاي     . ن سلطنتي ايران بود به دست سپاه روم افتاد     درخزائ

دروغين و نيرنگهاي ضداخالقي روميان را خورده بودند، وقتي ديدند كه تراژان مردي پليد و                
درمدت كوتاهي همة   . مخرب است، ازكرده پشيمان شده سر به شورش برداشتند    تاراجگر و

اين رستاخير در شهرهاي سلوكيه و نصيبين و         . دست به قيام همه جانبه زدند     شهرهاي تسخيرشده  
.   سلوكيه به دستور تراژان به آتش كشيده شد و ويران گرديد       . الحضر و اورفه از همه شديدتر بود    

ولي اين اقدامات به جاي اينكه مردم ميانرودان     . نصيبين و اورفه نيز در آتش بي داد روميان سوختند         
سازد، آنان را مقاومتر ساخت و تراژان خودش را ناتوانتر ازآن ميديد كه بتواند شورشها             را مرعوب  

اسپات حمايت كرد تا   م به نام پارتَ از يك پارتيلذا به ناچار حيلة نويني انديشيد و  .  سركوب كندرا 
سمي  او براي اين منظور دركنار ويرانه ها و سوخته هاي سلوكيه مرا  .  برسد تيسپونبه پادشاهيِ 

برگزار كرده او را شاه ايران معرفي كرده تاج برسرش نهاد، شايد مردم به اطاعت او درآيند و             
تراژان بعد ازآن به تاراج شهرهائي كه هنوز تاراج نكرده بود پرداخت و پس       . شورشها فروخوابد  

 . ازآن با اموال غارت كرده به سوريه برگشت، و چند ماه بعد به دار مكافات شتافت       

مراجعت تراژان به سوريه، خسروكه ازگرفتاريهاي داخلي فراغت يافته بود به تيسپون       پس از 
 ازاو بخشايش طلبيد و با پادرمياني بزرگان         هنشاندة روميها خودش را تسليم كرد     شاه دست .رفت

شهرهاي ميانرودان از اطاعت روم بيرون شده به دامن كشور مادر        .  ايران مورد بخشايش قرار گرفت  
 . و ارمنستان به حالت سابقش برگشت  گماشتاسپات را شاهنشاه به سلطنت ارمنستان        پارتم . برگشتند

 تراژان يك هدفي داشت وآن عبارت بود ازتخريب و تاراج شهرهاي آباد ميانرودان، و آن را   انگار
 قيصر    -هادريان . انجام داد و درگذشت تا نفرين ابدي ايرانيان را در پشت سرخويش داشته باشد

 كه سيادت ايران بر تمام سرزمينهائي كه مورد تجاوز تراژان قرار      جزآن چاره ئي نداشت  -ي روم  بعد
 .  به رسميت بشناسد و با ايران از در صلح درآيد    راگرفته بودند 

 بالش دوم و بالش سوم
ناكامي تراژان   .   به سلطنت رسيد   بالش دوم  درگذشت و پسرش با لقب  130خسرو در سال 

تا پنجاه سال ديگر روميان جرأت نداشتند فكر تجاوز            او ي شديد بود كه بعد ازدر ميانرودان به حد 
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به خاك ايران را در سر بپرورند، و درنتيجه يك صلح درازمدت ميان ايران و روم برقرار گرديد، و        

  149اين شاهنشاه در سال   .  سال سلطنتش به امور داخلي كشور پرداخت     20بالش دوم درمدت   
 از صلح وآرامش و امنيت      انگار روميها كه    . سپرد بالش سوم به فرزندش    جايش را     ودرگذشت

بدشان مي آمد و دلشان ميخواست كه جهان هميشه در آشوب باشد تا بهانه براي تاراجگري داشته    
ارمنستان مسئله آفريدند و بدون اطالع دولت ايران و به رغم ارادة مردم ارمنستان    باشند، باز هم در 
 شاه    رفتهبالش سوم ناگزير به ارمنستان  .  برتخت نشاندند راده به نام سوئموس  نشان  يك شاه دست

كشيده اخراج كرد و تيگران را كه محبوب مردم ارمنستان بود         نشانده را از تخت به زير    دست
 كاپادوكيه كه افسري از كشور گال بود مأموريت داد  به فرمانرواي   قيصر.  به سلطنت نشاند 

خسرو كه فرمانده سپاه ايران در غرب بود     د؛ ولي اين مرد دركنار فرات از به ارمنستان لشكر بكش 
حملة ديگري تحت فرماندهي حاكم سوريه انجام گرفت كه اين نيز  . يافته به كشتن رفتشكست 

دولت روم  . به شكست بسيار سختي انجاميد، و درپي آن بالش سوم در درون سوريه پيشروي كرد            
 در 163در جنگهائي كه در سال  .  بل توجهي به مقابلة بالش سوم فرستاد    سه سردار را با سپاهيان قا   

خاك سوريه رخ داد بالش شكست يافته به شرق فرات عقب نشست، و يكي ديگر از فرماندهان            
رومي در ارمنستان پيش رفت و پايتخت آن كشور را منهدم كرد، يك پادگان نيرومندي در    

 كه از   قيصر كاسيوس   .نده در اين پادگان برتخت نشاند    سوئموس را برگردا  دائر كردهارمنستان 
او از همان  .  به ميانرودان لشكركشي كند   از راه ارمنستان   برآن شد كه اين پيروزي به وجد آمده بود    

حيله هاي هميشگي روميان در برقراري ارتباط با حكام محلي و دادن وعده هاي دروغين استفاده                
شهرهاي سر راه، خود را به سلوكيه رساند و آن شهر را كه     كرده از فرات گذشت و پس ازتسخير   

شهر تيسپون نيز  . در خالل پنجاه سال اخير دوباره آبادان شده بود، به آتش كشيده ويران ساخت        
كاسيوس در ميانرودان آنقدر كشتار كرد كه درمنطقه وبا افتاد و     . به تصرف درآمده ويران شد   

 در اين وباي   اوز گرفت و بخش عظيمي از سپاهيان         خودش را ني سپاه گير شد و دامن   همه
 اين وبا امداد غيبي بود كه به كمك ايران شتافته بود تا از       كه  انگاري . خودساخته تلف شدند 

 . پيشرويهاي كاسيوس جلوگيري كند و ايران را نجات دهد  

 كه  در اين زمان چگونه بود، ولي ترديد نميتوان كرد   كشورما نميدانيم كه اوضاع داخلي  
طلبانة شهرياران محلي شروع      قيامهاي جدايي   شكست بالش سوم آشوبها ازسرگرفته شد و      پس از 

 كه به امور داخلي كشور بپردازد و مانع ازآن شود كه قدرت طلبان        كردشد و بالش را مجبور   
 كه  تالفي شكستهائي . به فكر استمداد ازاين سردار رومي بيفتند و موجوديت ايران را به خطر افكنند        
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پذير بود ولي اگر شهرياراني يافت ميشدند كه گول روميان را      در برابر روميان خورده بود، امكان   

كشور مثل زمان   ميخوردند و راه پيشروي كاسيوس را بازميكردند، كار ازكار ميگذشت و سراسر            
.   ديگر نميشد كاري براي نجات كشور انجام داد      افتاد و داريوش سوم به دست دشمن مي   

در اثر اين وبا نيمي از   . ختانه وبا در اين زمان به ياري ايرانيان آمد و دشمن را تارومار كرد     خوشب
صغير و     سپاه متجاوزان تلف شد و بقيه به سوريه فرار كردند و وبا را با خودشان به سوريه و آسياي     

ي از مردم اين    بسيار شمارايتاليا بردند و اين بال را جهاني كردند و چنان شد كه در مدت كوتاهي     
 . سرزمينها به دام وبا افتادند و نابود شدند     
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