
 

  گفتار پنجم

  )شاپور ذواألکتاف(شاپوردوم 

 تـدوين  ۀجـز واقعـ   دوم بـه   سـلطنت شـاپور  خـسِت ن ۀ دو دهـ رخدادهاي داخل ايـران در   از   ما

دانيم که در اثر وحـدت دينـي و از ميـان رفـتن اختالفـات          ولي مي . نداريم اوستا چندان اطالعي  

تدبير آترپاد مهراِسپند انجـام گرفـت، ارتـش وحـدت ديرينـه را بازيافتـه                  هاهي فقهي که به     حوزه

ن کـشور اختالفاتـشان را کنـار نهـاده بودنـد و             کـار بـرده بـود سـپهدارا         با تدبيرهائي که او بـه     . بود

از شـگفتيهاي تـاريخ آنکـه اقـدام دولـت ايـران بـراي               . مثل دوران شـاپور اول در انـسجام بودنـد         

از کنـــستانتين  تغييـــر ديـــن قيـــصر  در آســـتانۀ رســـمي واحـــد و مـــورد توافـــق همگـــانديـــنتـــدوين 

اين واقعه کـه    . گرفت  انجام مي يافتن آئين مسيح در دربار روم        مسيحيت و رسميت    پرستي به   بت

وقوع پيوست در ايران بازتاب بـسيار قابـل تـوجهي            اوستا به  ۀ سال پس از تدوين دوبار      ده حدود

د و هرگونـه  نـ  در راه وحدت مذهبي حرکـت کن  از پيش زرتشتي بيشمغانيافت، و سبب شد که     

 تر ر خطر بسيار جديزيرا اکنون ديگ. دند و در تقويت دين و دولت بکوشناختالفات را کنار نه

آوردنـد، چـون در هـر زمـاني           عمل نمـي     احتياطات الزم را به     بروقتْ اگر ايرانيان  ذشته بود و  از گ 

 شـدگان   مـسيحي افتـاد    ئـي اتفـاق مـي        وجود داشت، اگـر چنـين واقعـه        روميان لشکرکشياحتمال  

خـاطرات  شـدند و م   برضـد دولـت خودشـان بـدل مـي     روميـان سـربازان    بـه و خوزسـتان     رودان  ميان

دين م ۳۳۰ -۳۲۴در ميان سالهاي  کنستانتين که   قيصر خوشبختانه. شد  ميستيز دوچندان    ايران

مسيح را رسميت داد خود گرفتار مشکالت داخلي ناشي از همين تغييردين و مخالفـت بزرگـان         

در . مرزهاي ايران تعـرض کنـد   بهخود مشغول داشت، و فرصت نيافت که          روم گرديد که او را به     

علت مشکالت داخلي امپراتـوري روم، پيمـان           اين سالها که دولت ايران در ضعف بود، به         همۀ

  .قوت خود ماند صلحي که در زمان بهرام دوم ميان دو دولت ايران و روم منعقد شده بود به

   توسط شاپور دومسرکوب قبايل عرب. ۱

هـاي ايـران را   مرز سـن بلـوغ رسـيد درصـدد شـد کـه عربهـاي متجـاوز بـه             شاپور دوم چـون بـه     

گوشــمالي دهــد و همچنــين ننگــي کــه در زمــان بهــرام دوم دامنگيــر کــشور شــده بــود را بزدايــد و    

را کـه چنـد دهـه در اشـغال روميـان      ) حران و نصيبين و آميدا و ارمنـستان (زمينهاي اشغالي ايران  

  .کشور برگردانَد بود بازپس گيرد و شوکت ديرينه را به
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ي اوضاع ايران در چند دهۀ گذشته از سوئي به سرزمينهاي عرب در ميان آشفتگيها قبايل

رودان خزيده بودند که در اشغال روميان بود، و از سوئي از راه دريا بـه حاشـيۀ                    غرِب ميان   شمال

در جنـوب  ( فـرات  جنـوبيِ در اطـراف  . کردنـد  هاي جنوبي پارس رفته بودند و فسادها مـي          کرانه

 مبـدل  شـتر چراگـاه    زمينهـا را بـه  کردنـد و  فـساد مـي   تمـيم    يبکـر و بنـ      نيـز قبايـل بنـي     ) عراقِ کنوني 

تأسيــسات آبيــاري زيانهــاي بــسيار زيــادي وارد کــرده    از رونــق انداختــه بــه  ســاخته کــشاورزي را

 عـراق آسـيبهاي شـديدي       جنـوب ي  کـشاورز   نواحي اطراف سکونتشان را در ناامني فرو برده بـه         

خيـرات    مينهايـشان فقـرزده بـود چشمـشان بـه         نويسد عربهـا کـه سرز       طبري مي . آورده بودند وارد  

کويــتِ (و کاظمــه ) ســواحل غربــي دريــاي پــارس  (جمــع بزرگــي از آنهــا از بحــرين   . ايــران بــود 

از راه دريا به سواحل جنوب پارس سرازير شده بودند و در آن سرزمينها فـساد و تبـاهي        ) کنوني

دشان بودند، و تاج شـاهي را برسـِر   در اين سالها ايرانيان گرفتار مشکالت خو   . آوردند  بار مي     به

اين وضع ادامه يافت تا شـاپور بـه   . يک نوزادي نهاده بودند و کسي هيبتي از او در دل نداشت        

او از سنين کودکي نشان داد که در فکر امور کشورداري . سنين جواني رسيد و شانزده ساله شد

اوضاع منـاطق مختلـف پـرس       رسيدند دربارۀ     حضورش مي   است؛ و همواره از سران کشور که به       

رســـيد بـــرايش ناخـــشنودکننده بـــود؛ زيـــرا همـــه خبـــر   او مـــي کـــرد، و خبرهـــائي کـــه بـــه و جـــو مـــي

افزايـد     و مـي   .درد آورد   ساماني و آشفتگي و ناامني بود؛ و اين خبرها دلِ شاپور جـوان را بـه                 نابه

يــشانيهائي کــه در حــضور طلبيــد و برايــشان دربــارۀ پر شــاپور ســپهبدان و افــسران ارتــش را بــهکــه 

آنهــا اطــالع داد کــه تــصميم دارد   ســالهاي کــودکيش برکــشور مــستولي بــود ســخنراني کــرد و بــه   

جنــگ دشــمنان کــشور  راه کنــد؛ لــذا تــصميم گرفتــه کــه خــودش شخــصا بــه  اوضــاع کــشور را روبــه

يکـي از افـسران بلندپايـه بـسپارد و      او مـشورت دادنـد کـه چنـين اقـدامي را بـه         بزرگان به . برخيزد

سـپس سـپاهش را    . آيد  او گفت که اين کار جز از خود او از کسي برنمي           . جنگ نرود   خودش به 

عربهــائي کــه وارد ســواحل جنــوبي پــارس شــده و    ســران ســپاه دســتور داد کــه بــه   آمــاده کــرد و بــه 

عربهـاي عبـدالقيس    او بـه . اند رحم نکنند و کسي از آنها را زنـده نگذارنـد    بار آورده   خرابيها به 

رحمانــه  کردنــد حملــه بــرد و آنهــا را بــي ســواحل جنــوبي پــارس شــده بودنــد و فــساد مــي کــه وارد 

ــر و خــط  . کــشتار کــرد جســواحل غربــي دريــاي پــارس در منطقــۀ شــرقي  (آنگــاه از راه دريــا بــه ه

بکــر و عبــدالقيس در آنجــا بودنــد، و    تمــيم و بنــي  رفــت کــه جماعــات بزرگــي از بنــي  ) عربــستان

سـپس از  . کوهستانها و بيابانهـا و ريگزارهـا گريختنـد    شان به بقيه. ردبسياري از آنها را کشتار ک     

بکر را سرکوب کرد، و از آنجـا تـا         رفت و بني  ) سرزمينهاي داخلي شرق عربستان   (يمامه    آنجا به 

از آنجـا بـه شـمال      . کـرد    راهـش بـود را سـرکوب مـي          نزديکيهاي مدينه رفت و هـر قبيلـه کـه برسـرِ           
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. تغلب شد که در ميان کشورهاي ايران و روم واقع شده بـود              ياد و بني  رفت و وارد منطقۀ قبايل ا     

  ١.در آنجا نيز کشتار بسياري انجام داد و اياد و تغليب را از منطقه تاراند

جزيـرۀ  «درون سـرزمينهاي    نويسد کـه جماعـات بزرگـي از عربهـاي ايـادي بـه               مسعودي مي 

ر             کردند؛ و رئيسـشان در ز       خزيده بودند و فساد مي    » فرات مـان شـاپور دوم نـامش حـارث ابـن اَغـَ

). زمينهــاي شــمالي حيــره(عــراق  رفتنــد و زمــستانها بــه جزيــره مــي آنهــا تابــستانها بــه. اِيــادي بــود

   ٢. سالگي رسيد تصميم گرفت که اينها را از منطقه بيرون کند۱۶شاپور چون به 

يـن ديـديم روميهـا      منطقۀ جزيره همان سرزمينهاي حران و نصيبين و دارا بود کـه پـيش از ا               

تـشويق روميهـا از    تغلب در چند دهـۀ اخيـر بـه     قبايل اياد و بني   . در زمان بهرام دوم اشغال کردند     

يادمــان هــست کــه در . بيابانهــاي شــمالي عربــستان بــه ايــن ســرزمينهاي اشــغالي کوچيــده بودنــد

ا کرده بودند؛ و    درون همين سرزمينه    اواخر دوران پارتي نيز روميها اينها را تشويق به خزيدن به          

هـــدف روميهـــا هـــم در زمـــان . درون بيابانهـــاي شـــام تارانـــد ســـپس اردشـــير بابکـــان آنهـــا را بـــه

هــاي اخيــر از ايــن کــار آن بــود کــه    آشــفتگيهاي اواخــر دوران پــارت و هــم در آشــفتگيهاي دهــه  

خودشــان را در منطقــه داشــته  ترکيــب جمعيتــي منطقــه را بــرهم بزننــد و جمــاعتي از وفــاداران بــه 

 يکـي   طبـري بـه   . آمدند  خدمت ارتش روميان درمي     اينها در جنگهاي روميان با ايران به      . اشندب

  ٣.زدند  روم شمشير ميدر سپاه عرب دههاهزار کند که  اشاره مي با ايرانياناز جنگهاي روم

کــرده آنهــا را از منطقــه  خــشونت رفتــار ئــي نداشــت جزآنکــه بــا ايــن عربــان بــه چــاره شــاپور

 نـواحي تمـدني   را از آنـان آميزي که درخور عربان بود   خشونت اقدامات بسيار با  او  . بيرون کند 

جزيـره لـشکر کـشيد،     نويـسد کـه شـاپور بـه      مـسعودي مـي   . منطقـه برگردانـد      و امنيت را به    دور کرد 

 يـا   ۳۲۷سال  (جماعات بزرگي از اياديها را کشتار کرد و بقايايشان به سرزمينهاي روم گريختند              

جنگــي کــه اتفاقــاً در همــين (شــود کــه وقتــي معاويــه بــا علــي در جنــگ شــد   مــيو يــادآور ). م۳۲۸

ــار روســتاي ِصــفّين رخ داد   ــه ) منطقــه در کن زود باشــد کــه  «: هــايش گفــت  علــي در يکــي از خطب

   ٤».هالکت رساند گونه که اياديهارا شاپور به هالکت برسد؛ همان معاويه به

 مـصون بـدارد،    خـزش عربهـا  در برابـر  را عـراق جنـوبي و غربـي     براي آنکه مرزهاي     شاپور

لَخـم بـود      که رياستش در دست رئيس اتحاديۀ قبايـل بنـي          )در نجف کنوني  (حيره   يعرب امارت
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شـد، و پادگـان     در مرکز اين امارت مـستقر    »مرزبان« با منصب    يک افسر ايراني  . را تقويت کرد  

 واگـذار  امارتاين  تان به شمال عربسقبايل امر کنترل نقل و انتقال .حيره نوسازي و تقويت شد 

چندين مرکز نظامي نيز در مناطق شرقي و شمالي عربستان دائر شد تـا نقـل و انتقـال قبايـل       . شد

شـاپور در منطقـۀ انبـار     عالوه بر پادگان حيـره، پادگـان بـزرگ     . منطقه را زير نظر و کنترل بگيرند      

ومي و عربهـاي مهـاجر بـود    هـاي بـ   کنوني دائر کرد و اين منطقه که ساکنانش مخلوطي از آرامي     

سران قبايل بيابان اين منطقـه      . شاپور کرده ضميمۀ استان بابل کرد       را تبديل به شهرستان بزرگ    

پس از آن، شاپور از قبايل عرب . در غرب فرات نيز موظف شدند که در فرمان امير حيره باشند

 هـاي   در سـده   حيـره  ارتامـ . جويي کرد و رؤسايشان پذيرفتند کـه در فرمـان اميـر حيـره باشـند                 دل

 انتقال تمـدن ايرانـي   ۀعنوان واسط ين مراکز تمدني شمال عربستان شد و بهتر مهمآينده يکي از    

  . شرقي عربستان عمل کرد شمالي و نواحيقبايل به

درون  در اينهـا . ارداني او بـود  و کـ  تـدبير ۀنشانعرب  قبايلاقدام شاپور جوان در سرکوب   

داد از راه دريا به سواحل پارس   که فرصتي دست ميگاه هرگاه و بي زيستند و  ايران مي مرزهاي  

 آلــت در منطقــۀ فــرات ميــاني نيــز عربهــا. کردنــد شــدند و نــاامني ايجــاد مــي و کرمــان ســرازير مــي

روميــان  در کنــار مــوارد بــسياري در جنگهــاي روميــان بــا ايــران      شــدند و در دســت روميــان مــي  

 ۀکــاري کــه شــاپور باعربهــا کــرد نــشان. دريافــت کننــديدنــد تــا از غنــايم جنگــي پاداشــي جنگ مــي

پس تا پايان دوران ساساني عربها         از اين  . بود شاهنشاهدورانديشي و آگاهي سياسي عميق اين       

انـــدازي بـــه ســـرزمينهاي جنـــوبي و غربـــي عـــراق  فکـــر دســـت گـــاه بـــه در آرامـــش زيـــستند و هـــيچ

احل جنوبي پارس و کرمـان برونـد مگـر    گاه جرأت نکردند که از راه دريا به سو          برنيامدند و هيچ  

امنيتــي کــه دولــت ايــران در  . بــراي فــروش شــتر و گوســفند و خريــدن خواربــار و وســايل معيــشت  

دوران  شــان برقــرار کــرد بــراي آنهــا نيــز رضــايتبخش بــود، زيــرا بــا سرپرســتي ايــران بــه            منطقــه

فتـاريِ شـاپور بـا سـران      ر  از خـوش  . هاي قبايليِ خودشان در اين مناطق نيـز پايـان داده شـد              ستيزه

قبايل عرب در سالهاي آينده نيز داستانهائي براي عربها مانـده بـوده کـه وارد کتابهـاي ادبـي و       

  .تاريخي شده است

کردنـد    داستانهائي کـه بعـدها عربهـا از خـشونتهاي شـاپور دربـارۀ خودشـان بـازگويي مـي                   

از گزارش طبـري    . تاده باشد سواحل جنوب ايران اتفاق اف      تواند نسبت به عربهاي خزيده به       مي

. شـان را بکـشند   اينها هيچ ترحمي نکنند و همـه  افسرانش دستور داد که به خوانديم که شاپور به 

سـختي    کـه آنـان را بـه       تـصميم گرفـت    خـشم بـود     او که از فسادکاريهاي عربهاي خزنده شديداً به       

آنهـا قـومي بودنـد کـه     . نـد فکر چنين فسادهائي برنياي  گاه به   سرکوب و ادب کند تا در آينده هيچ       
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اطاعـت   شـد کـه بـه    شان مانع از آن مـي  شدت ترسانده شوند، وگرنه غرور بيابانگردي  الزم بود به  

آنهـا فقـط    . سـکونت گراينـد     ي کشيده بـه   گر  ويرانهيچ قوم متمدني درآيند و دست از راهزني و          

. کردنـد   و چراگاه شتر مـي    بيابان    شدند آباديها را تبديل به       مي جاگيرند و هرجا    خواست  ميبيابان  

ولـي طبيعـي بـود کـه     .  بيابانهاي عربـستان واپـس برانـد   درون تنها راه شاپور آن بود که آنها را به        

قحطـي   گرسـنگي و  آرزوي ديرينشان رسيده از ياه به  و گ   پرسبزه به زمينهاي  که با دستيابي     عربها

 و چــون ،شــدند اپور نمــيآســاني تــسليم شــ  يــاه عربــستان رهيــده بودنــد بــه   و گآب بيابانهــاي بــي 

همان گرسنگي پيشين و همان تنگي معيشت برخواهنـد   دانستند که در بيابانهاي عربستان به    مي

 بـازخواني رخـدادهائي کـه    .در برابـر شـاپور تـا پـاي جـان مقاومـت کننـد       که  گشت مجبور بودند    

ايران و  مي بههمراه فتوحات اسال سيصد سال پس از اين اقدامِ شاپور رخ داد که خزش عربها به

درهم کوفتن تمدن کهن ايران و نابودسازي فرهنـگ و کـشتارها و            خاورميانه صورت گرفت و به    

دهد که خشونتهاي شاپور دربارۀ عربهاي خزنـده          گر تاريخ حق مي     مطالعه  تخريبها انجاميد،  به   

نده آنهــا قــومي بودنــد کــه بايــد شــديدا ترســا  . ســواحل جنــوب پــارس و کرمــان را توجيــه کنــد  بــه

انـد   نوشـته . رحمـيِ او  اقدامي که شاپور انجام داد نشان از دورانديشيِ او دارد نه بـي       . شدند  مي

هـاي   هـائي از آنهـا را در کرانـه    ها بر دار زد؛ و طايفـه  که او سران قبايل را در عربستان برسر جاده        

شد و اکنون  ه ميتبِع آن۔ کرمان ناميد زمان تابع کرمان بود ۔و به که در آن(جنوب درياي پارس 

  :نويسد دبير بلخي دربارۀ سرکوب عربها چنين مي. اسکان داد) امارات متحدۀ عربي است

 اطراف مفـسدان دسـت بـر آورده بودنـد، و بـر خـصوصْ          ۀ طفل بود از هم    ]شاپور [چون

 بزرگانِ لشکر را جمع … ديحد بلوغ رس    و چون به  . کردند ي م شتري ب ِيدراز  عرب دست 

 از نـارفتن بـه جهـادِ مفـسدان عـذر آن بـود کـه                 تيـ غا  نيمرا تا ا  «: ا گفت  ر رانيکرد و وز  

حـد بلـوغ    زاد  کوچک بودم و قوتِ سالح برداشتن و جنگ کردن نداشتم؛ اکنـون بـه                به

چـه،  .  و جهـان گـشادن و قمـِع مفـسدان آمـد           دني وقـت رنـج کـش      ؛ نمانـد  ي و عذر  دميرس

و آغــاز بــه جهــادِ عــرب  . ابنــدين ي دولــت اســت و تــا رنــج نکــشند آســان اســبانکوشــشْ پ

 ني ثنـا وآفـر    ي بـر و   همگـان » . اسـت  شتريـ  ب شاني و فساد ا   کتريخواهم کردن که به ما نزد     

و . مي آن کنـ   ديـ  و هرچـه شاهنـشاه فرما      ميـ ا  بـرداران   مـا بنـدگان و فرمـان      «: کردند وگفتنـد  

ــان صــواب   ــا چن ــه پ   همان ــدگان را ب ــر کــه بن ــِزّ   کــاريت ــر ِع   فرســتد و خــود در مملکــت و مق

ــِل لـــشکر مِثـــِل تـــن، و   « داد کـــه جـــواب .»باشـــد يمـــ ــِل پادشـــاه مِثـــِل ســـر اســـت و مثـَ مثـَ

 مهم که نيو ا.  نتواند بردشي کار را پپادشاه ي لشکر بديايکار ن   به سر يهمچنانکه تن ب  

ــه و تَجمــِل ؛ي نخــواهم بــردن جــز انــدک شتنيــ لــشکرها را بــا خورميــگ ي مــشيمــن پــ  و بنَ

 محــلّ ســگان باشــد  صــورت شانيــ را کــه محــلّ اب داشــت، تــا عــر برنخــواهميپادشــاه
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 کـه فـردا     ديـ با.  بر خواهم نشست   ري نخج ليبل بر سب  . ميرو ي م شاني ا گارينبندد که به پ   

 … ستادند،يـ  با دانيـ  بـه م   گـر ي د روز. » ببرم شتنيرا که خواهم با خو       تا آن  ندي آ دانيبه م 

 سـوار مقـدمان و معروفـان    هـزار  کيـ کـه    با خود برنـشاند چنان دهيهزار مرِد مبارزِ جر    سه

ــد پوشــ   ــشکر بودن ــ و ده،يل ــارز ســالِح خو  هــزار کي ــ ســوارِ مب ــ و ازآنِ اشتني ــدمان ني  مق

تاختن برد تا به عرب . دنديکش ي مبتي دو جنکي سوار مردانه هر هزار کيداشتند، و  

مـن   کـه   ديدان«:  مقدمان را گفت   نيو ا .  پارس و خوزستان داشتند    ي که سرحدها  ديرس

ازبهـرِ  «: گفـت » .فرمـان شـاه را اسـت      «: گفتنـد »  و آوردم؟  دميـ شما را ازبهـرِ چـرا برگز      

شتن وگـرفتن هـ    دي و از اکنون باد،يا آنکه شما معروفان و توانگران    کـار  چي که جـز مردکـُ

 و دنـــد،ي ددهي کـــشرهاي و شمـــشدهي ســـوارانِ پوشـــافتنـــدي تـــا عـــرب خبـــر و» … .ديـــنکن

 کـه  ياريو از بـس .  گرفتار شـدند اي کشته اي االّ همه فتنداي ني از آن عرب خالص    کس  چيه

 و دےيکــش يهــم مــ   و هردوکتــِف او بــه آوردے يپــس مــرد را مــ . بکــشتند مــالل گرفتنــد 

 نيـ  او را ازبهـرِ ا     و… . دےيکـش  ي در هر سوالخِ کتـِف او مـ        يئ   و حلقه  کردے يسوالخ  م  

 هـا  ي کـرد، کـشت    يال خـ  شاني چون سرحِدّ پارس و خوزستان از ا       و .ذواالکتاف گفتندے 

 خـطّ  ۀريـ  بـستد و بـه جز    شانيـ  از ا  ريـ  عبـره  کـرد و جزا       ايقدر لشکر در    خواست و هم با آن    

 ني  رفــت، و همچنــني از آنجــا آرنــد، و از آنجــا بــه بحــر ي خطّــيهــا زهيــ آمــد کــه نرونيــب

 را  شاني آبِ ا  يها   چاهها و مصنع   و د،ي رس مامهي تا به هجر و      کشت ي و عرب م   رفت يم

 عــرب را آواره کــرد االّ ۀ بکــر و بــالد شــام تافــت و جملــارِيــ ديو عنــان ســو. اشــتانب يمــ

 را قبـول کـرد و از همگـان نـوا            شانيـ  خـدمت او آمدنـد، و ا       ِشي پـ  نهـار ي کـه بـه ز     يجماعت

 … . کردت بنشاند که جز عرب مقام نتوانسري و جزاابانهاي را به سرحد ب   شانيسِتَد، و ا  

و .  گـشت مي و ملِک او مـستق     دنديشيندي ب يو  از گريد بکرد همه جوانب     کار  ني چون ا  و

  ١. چه مقام او به استخر پارس بود؛پارس و خوزستان آمدوا

  جنگهاي ايران و روم در زمان شاپور دوم . ۲

شــاپور بــا بيــرون رانــدن قبايــل ايــاد و تغلــب از جزيــرۀ فــرات نخــستين گــام را بــراي اقــدام      

روميـان چنـد پادگـان در    . غال روميان بـود برداشـت    بعديش که آزادسازي اين سرزمينهاي از اش      

شـــهرهاي حـــران و نـــصيبين و ســـنجار و دارا و آميـــدا دايـــر کـــرده بودنـــد و سپاهيانـــشان در ايـــن    

نهـاد    شاپور که در زمان کنستانتين اول سالهاي جـواني را پـشت سـر مـي               . پادگانها مستقر بودند  

ــه    ــي کــشور و منتظــ    ســرگرم ســر و ســامان دادن ب ــراي آزادســازي    اوضــاع داخل ــا ب ــود ت ر فرصــت ب

بيرون راندن عربها از اين سـرزمينها نـشانۀ ابـراز ادعـاي دولـت               . سرزمينهاي اشغالي اقدام کند   

                                                 
 .۱۹۱ -۱۸۸ فارسنامه ابن بلخي، -1



۸۰۳  )شاپور ذواألکتاف (دوم              شاپور                                                          شاهنشاهي ساساني                                    

 اقـدام کـه      ايـن . ايران در مالکيت اين سرزمينها و آزمايشي براي بررسي واکنش دولت روم بـود             

ور سـازد، و    را شـعله توانـست کـه جنـگ دو دولـت         مثابـۀ نقـض پيمـان صـلح دو دولـت بـود مـي                به

شــاپور خــودش را بــراي  . جنــگ دفــاعيِ ايــران دربرابــر تجــاوز احتمــالي روميــان را توجيــه کنــد   

  .رويارويي با روميان آماده کرده بود

ديـن رسـمي   را     آن ۳۳۰ در سـال    و ه بـود  ديـن مـسيح درآمـد        بـه  ۳۲۴ در سـال  قيصر کنـستانتين    

 باشد پايتخت را    تر  نزديکنشين    مسيحي سرزمينهاي   اعالم کرد و براي آنکه به      کشورشسراسر  

 منتقـل   در آخـرين حـدود شـرقي يونـان       بيزانتيـوم    شـدۀ   نشين و مسيحي     شهر يوناني   به  ايتاليا از رمِ 

 در گيـر و دار تهيـۀ مقـدمات     م۳۳۷او در سـال     ١.ناميد »پولانکنستانتي«نام خودش     را به  کرده آن 

دربـار روم  پـس از او  . د، و از جهـان رفـت  رودان بـود، ولـي اجـل مهلـتش نـدا        ميان  لشکرکشي به 

 شــد کــه علــت آن درگيريهــاي مــدافعان آئــين کهــن روميــان بــا     چندســاله سياســي آشــفتگيوارد 

هـايش را بـراي آزادسـازي          همـۀ اينهـا بـه شـاپور فرصـت داد تـا برنامـه               .هواداران دين مسيح بود   

شـوکت و   ت که ايران را بهاو تصميم جدي داش. سرزمينهاي ايراني از اشغال روميان دنبال کند 

ــد، و پــس از بــازگيري ســرزمينهاي اشــغالي يــک پيمــان صــلح     شــکوه دوران شــاپور اول برگردانَ

جايــشان  درازمــدت را بــا دولــت روم منعقــد کنــد تــا امپراتــورانِ تجــاوزگر بــا لشکرکــشيهاي نابــه   

  . خودشان و ايران و مردم منطقه نزنند همه صدمه به آن

آسـيا کـه از فراسـوي دريـاي ايـژه آمـده بودنـد و بـسياري از                    انـه از  روميان قـومي بودنـد بيگ     

 کـار و تـالش ايـن بيچارگـان کـه      ۀکـشيدند و بـا ثمـر    تسخير درآورده از آنان بندگي مـي    اقوام را به  

 را در فقـر دائـم       زيـِر سـلطه   انباشتند و اقـوام      شامي و مصري و مردم اناتولي بودند گنج برگنج مي         

، و بودند رودان مياناين حد هم قانع نبودند و درآرزوي دستيابي بر   بهروميان. ندداشت مينگاه 

آنهــا نيــز ســرزمينهاي آميــدا و حــران و   شــد   مــيداخلــي ايــران گرفتــار مــشکالت  دولــتهروقــت 

کـه اصـوالً دخالـت روميـان در آسـيا را دون              دوم   شـاپور . دادنـد   نصيبين را مـورد تعـرض قـرار مـي         

                                                 
 و قـسطنطنيه    ريانيها گرفتنـد  ، عربها نيـز بعـدها ايـن نـام را از سـ              قسطنطينيه گفتند  اين شهر را   سريانيها   -1

کــرده ضــميمۀ کــشور عثمــاني  را تــصرف   ســال بعــد آن۱۱۲۰ اوغوزهــاي عثمــاني کــه حــدود  .ناميدنــد

 کــه تــا کنــون مانــده گفتنــد اســتانبول را  آنگــشت  نمــيکنــستانتيناپولتلفــظ  بــه چونکــه زبانــشان کردنــد

 از آنها باقي نمانـده بـود    با جمعيت اين شهر چنان کردند که يک نسل بعد کسي          اوغوز ترکان   .است

کليساي سـلطنتي  . زبان کرده شده بودند هايشان که به اسيرِي ترکان برده شده و اجبارا ترک   مگر بچه 

اين شهر را نيز عثمانيها تبديل بـه مـسجد کردنـد، و امـروز يکـي از معروفتـرين و زيبـاترين مـسجدهاي                

اندازد که صـاحبانش   ياد روزگاري مي را بهرقصد و ما  جهان است ولي هنر بومي بر در و ديوارش مي   

 . بودندان هزران سالهبومي



۸۰۴  )شاپور ذواألکتاف (دوم              شاپور                                                          شاهنشاهي ساساني                                    

 نفـوذ ايـران     ۀ سـنتي منطقـ    از نظـر   خاورميانـه    ۀد بـود کـه منطقـ      دانـست و معتقـ      شأن مردم آسـيا مـي     

، درصــدد آمــادگي بــراي آزادســازي   و تــشکيل دولــت حيــره عــربقبايــل ۀ، پــس از تــصفياســت

  .آميدا و ارمنستان برآمد و لشکرکشي به حران ونَصيبين 

 نـشاندۀ روميـان در   وقتي دولت روم دين مسيح را دين رسمي دولت اعـالم کـرد شـاه دسـت          

ارمنستان ۔همان آتردات موسوم به اشک سوم۔ نيز مجبور بود که از سياست دولت روم پيروي       

تبـِع او مـسيحي شـدند،         او مسيحي شد، اعضاي دولتش و بخـشي از اشـراف ارمنـي نيـز بـه                . کند

 شـورش   در ارمنـستان کنـستانتين بـا درگذشـت   . ولي مـردم ارمنـستان ديـن کهـنِ ميترايـِي داشـتند        

خـواه برپـا شــد و    زيـر چتــر شـاهان ايـران     روميـان و بازگـشت بـه   ۀنــشاند  دسـت شـاه بـراي رهـائي از   

ارمنـستان لـشکر کـشيد،     بـه شـاپور  . اين کشور از دربار ايران حمايـت طلبيدنـد        بخشي از اشرافِ    

يکـي از هـواداران ايـران سـپرد کـه از همـان خانـدان کهـنِ          اترداد را برکنار کرد و ارمنـستان را بـه       

سـپهر ايـران گرجـستان کـه تـابع ارمنـستان بـود نيـز             بـا بازگـشتِ ارمنـستان بـه       . بـود ايرانيِ پارتيان   

سپهر ايران برگشت و مرزهاي غربي ايران ۔مثل دوران شـاپور اول۔ بـه شـرق دريـاي سـياه در                       به

در  در ايـن ميـان       .حـران و نـصيبين و آميـدا بـود           گام بعدي شـاپور آزادسـازي        .بندر التکيە رسيد  

کــشور در شــرق  در لآ  هپــت افغــانيِقبايــل: کــرد  بــروزمــشکالتيلي کــشور شــما  شــرقي ونــواحي

 گذشـتن از رود ارس و خزيـدن        درصـدد    ١قبايل االنـي   و   ،خراسان برآمدند   اندازي به   صدد دست 

 را خطرهــا ايــن ،کـارداني  تــدبير و  بـه ســال، در خـالل دو ســه  شــاپور . افتادنـد آذربايجــاندرون  بـه 

 از کشورنقطه   اين دورخدادهاجريان دقيق  ما از. ام داشتو شرق و شمال کشور را آر      سرکوب  

رسـد کـه شـاپور چندسـال درگيـرِ       نظر مي ؛ ولي به   نداريم دقيقهي شاپور اطالع    در سالهاي پادشا  

ــود          ــران ب ــِي ديگــر در شــرق و شــمال فــالت اي ــن قبايــل و برخــي شورشــهاي محل  .آرام کــردِن اي

 هـاي  بودنـد و در جنگ  شاهنـشاه  در اطاعـت     ديـد کـه   پـس از ايـن خـواهيم          را ها  و االني  ها  آل  هپت

                                                 
ئــي کوهــستاني در وســط   مرکــز ايــن اتحاديــه منطقــه . آريــايي بودنــدۀ هفــت قبيلــۀ هــا اتحاديــ آل  هپــت-1

ديـد کـه اولـي در       » آل  هـشت «و  » هِنـدو   هپـت «آل را بايد در       نامهاي مشابه هپت  . افغانستان کنوني بود  

هِنــدو نيــز در ونديــداد  از هپــت. زيــستند ومــي در منطقــۀ جنــوب ترکمنــستانِ کنــوني مــيدرۀ پنجــاب و د

آل و  هپت.  بودندآرياييآل نيز خالصًا      هشت. عنوان قبايل آرياييِ پيرو آئين زرتشت ياد شده است          به

هـا   کَەبودنـد، و زمـاني ديرتـر بـا نـام سـ      ) تـوران (هاي قبايل بسيار کهِن آرياييِ توريـا        آل از شاخه    هشت

هـاي   نبـشته  زبـان بودنـد کـه در سـنگ     ها نيـز از بقايـاي قبايـِل آريـايي و ايرانـي      االني. شدند  شناخته مي 

يـاد داريـم کـه در         اينهـا را از زمـان خـشتريتە شـاه مـاد بـه             .  اسـت  سـکَە تيزخـود   داريوش بزرگ نامـشان     

يــاد داريــم کــه   هنبردهــاي آزادســازي غــرب ايــران از دســت آشــوريها چــه شــجاعتي نــشان دادنــد؛ و بــ     

  .شاهشان در يکي از همين نبردها کشته شد
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  .داشتند شرکت آزادسازيِ آميدا و حران و نصيبين

امـا آنهـا    . حـال خـود رهـا کـرده بـود           آترداتِ ارمني و هوادارانش را شاپور در ارمنستان بـه         

مسيحي شده بودند و در نتيجه نخستين هستۀ مسيحيان قدرتخواه در ارمنستان شکل گرفـت کـه         

ــه  خــاطر  بــه ــژاد ايرانــي بودنــد ولــي        آنکــه از اريکــۀ قــدرت ب ــر کــشيده شــده بودنــد گرچــه از ن زي

گـر کـه عمومـا     از اين زمان حمايـت اينهـا از کشيـشاِن تبليـغ    . هواداران دولت روم تبديل شدند   به

منظـور افـزودن بـر شـمار هـواداران خودشـان              سرياني بودند و تالش براي گسترش آئين مسيح به        

دوگـروهِ نومـسيحيان و ميترائيـان تقـسيم          شد و مردم ارمنستان تا نـسل بعـدي بـه           در ارمنستان آغاز  

درگيريهـاي   گونـه بـه   نتيجۀ اين رخدادِ بزرگ تاريخي را پس از اين خـواهيم ديـد کـه چـه      . شدند

درازمدت ايران و روم برسر ارمنستان انجاميد تا سرانجام ارمنـستان بـه دو کـشور شـرقي غربـي،       

  .يگري تابع روم تقسيم شديکي تابع ايران و د

گيـري   ناپـذير شـاپور بـراي بـازپس        تـالش خـستگي   پس از آرام کـردِن امـور داخلـي کـشور،            

بـا گـسيل لـشکرهاي پيوسـته و جنگهـاي فرسايـشي بـا دژهـاي پادگـانيِ                    حران و نـصيبين و آميـدا      

 ســال قــدرت دربــار بيزانتيــوم، در ســتيز پــس از يــک سلــسله .بــسيار مــستحکِم روميــان آغــاز شــد 

دســت گرفــت و طبــق  کــشور را بــه زمــام امــور بــا کنــار زدِن رقيبــان نيرومنــدش کنــستانتيوس م۳۵۰

 با حاميان دين کهن رومي انجام داده بود، نفوذ رهبران آئين کهـن روم را  ظاهرائي که    مصالحه

ــز بــه  ــوم بيزانتدررســميت شــناخت و ديــن تلفيقــي جديــدي     روال ســابق بــه  ني  شــکل گرفــت کــه  ي

ميترايـِي  از  عمومـا  ؛ و آئينهـاي عبـادي و رسـوم ظـاهريش را       و ميترايـي  مـسيحيت    د از ئي بـو    آميزه

 خــشم کليــساهاي شــرق  تــشکيل ديــن نــوين  بــهاول  کنــستانتيناقــدام .  بــودگرفتــه ايتاليــا و يونــان

دربـار روم برانگيخـت، و نـوعي نـزاع      را نسبت بهنَصيبين و  حران ويژه کليساهاي اسکندريه و  به

 را دولت روم  نسبت بهي شرقييان کليساها و دربار روم آغاز شد که وفاداري کليساهاديني در م

درنتيجــه آن تقدســي کــه قيــصر روم در زمــان کنــستانتين بــراي مــسيحيان خاورميانــه . کــاهش داد

 حمايـــت روم  دولـــت درميترايـــي  همـــسازي آئينهـــاي مـــسيحي و گرچـــه.  رفـــت از ميـــانداشـــت

کـه بـا شورشـهائي در اروپـاي شـرقي       دنبال آورد، ولي او  را بهيصرق سرداران رومي از ۀجانب  همه

؛ و از آنجـا کـه مـوقعيتش در کـشور            دست نيـاورد    جدي با شاپور را به     ۀمواجه بود فرصت مواجه   

ايـران فرسـتاد    رياست فرمانده ارتـش روم بـه      خودش متزلزل بود توسط يک هيأت بلندپايه که به        

رخـدادنگار  (اَمينوس مارسِلينوس   ). م۳۵۶سال  ( داد   ان صلح پيمدولت ايران پيشنهاد انعقاد       به

ــار دربــار روم در نيمــۀ دوم ســدۀ چهــارم   يونــاني زمــان در شــرق   نويــسد کــه شــاپور در ايــن   مــي) تب

خـاطر حفـظ امنيـت در مرزهـاي        کشورش درگير مشکالتي بود، و قيصر اميدوار بود که شاپور به          
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 شـامل   ئـي    نامـه  امپراتوراين منظور فرمانده گاردِ       به. پيشنهاد صلح پاسخ بدهد     غربي کشورش به  

يعنـي  (تـرين نقطـه بـه مـرز ايـران و روم               شاپور ۔سپهـساالر ايـران در نزديـک          به تهم  پيشنهاد صلح 

ــرۀ      ــا پادگانهــاي رومــي در جزي ــر ب ــده نيروهــاي درگي ــرات فرمان ــن   ۔ نوشــت؛ و تهــم ) ف شــاپور اي

نزد امپراتـور فرسـتاد و در         با هداياي گرانبها به   شاپور سفيري را    . پيشنهاد را براي شاپور فرستاد    

  : امپراتور چنين نوشت آميزي به نامۀ مالطفت

مــن شاهنــشاه شــاپور، همبــِر خورشــيد و مــاه و اختــران، بــرادرِ قيــصر کنــستانتيوس بــه          

بينم امپراتور متوجه خطاهاي گذشته شده  ام که مي فرستم، و شادمان   امپراتور درود مي  

ــران خ  ــه  و در صــدد جب ــان   . راه درســت برآمــده اســت   طاهــا و بازگــشت ب از آنجــا کــه بي

آورند کـه در   حقيقت بايد ساده و روشن باشد و از آنجا که بزرگواران همان بر زبان مي  

ــه     ــد، مــن منظــور خــودم را ب ــان مــي   دل دارن ــصار بي ــا رود    . کــنم اخت ــدرانِ مــن ت قلمــرو پ

مـن حـق   . کنـد  هِن شـما تأييـد مـي   را کتابهاي ک استريمون و مرزهاي مقدونيه بود، و اين     

دارم که مطالبۀ همۀ سرزمينهائي بکنم که در قلمرو نياکانم قرار داشته اسـت؛ زيـرا مـن                  

ولي . ازنظر شکوه و شوکت و فضيلتها چيزي از شاهنشاهان بزرگ و نياکانم کم ندارم        

بگـويم  ام که چيـزي       گاه ياد نگرفته    ام، و هيچ    من از کودکيم با خرد و منطق پرورده شده        

دانـم کـه سـرزمينهاي        اکنون مـن وظيفـۀ خـودم مـي        . آور باشد   يا کاري بکنم که پشيماني    

فريب و نيرنگ از پدربزرگم گرفتـه شـده بـوده را بـازپس                 فرات که به    ارمنستان و جزيرۀ  

مـن بـا   . بينـي خويـشتن داري موافـق نيـستيم       ما با نظري که تـو دربـارۀ خـودبزرگ         . گيرم

ئــي کــه در جنــگ حاصــل شــده اســت    ايــد کــه نتيجــۀ پيــروزي  آنچــه کــه شــما بيــان کــرده  

بسيار فرق است ميان يـک پيـروزي کـه بنيـادش بـر      . هميشگي خواهد بود موافق نيستم  

ئي که با شـجاعت و رادمـردي حاصـل شـده           حيله و نيرنگ گذاشته شده بوده و پيروزي       

برنـد تـا    مـي کننـد يـا    گونه که پزشکان در مواردي عضوي از بدن را داغ مي       همان. باشد

بايست کـه از ايـن بخـش     بتوانند اعضاي ديگر بدن را سالمت بدارند، امپراتور نيز مي 

  ريــزي بــوده اســت چــشم  کوچــک از ســرزمينها کــه هميــشه باعــث نــزاع و جنــگ و خــون  

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

کننـده نباشـد پـس        نزدم برگردد که بـرايم قـانع        خي به کنم که چنانچه سفير من با پاس        مي

  .جنِگ امپراتور خواهم شتافت فصل زمستان با همۀ نيروهايم به از سپري شدنِ

زمان آغاز جنگ نيـز دقيقًـا تعيـين         . دولت روم بود    مفهوم اعالن جنگ ايران به      اين نامه به  

  :آورده استشاپور را مارسلينوس چنين  پاسخ قيصر کنستانتيوس به. شده بود

مـــن کنـــستانتيوس، فـــاتح ســـرزمينها در خـــشکي و دريـــا، اوگوســـتوس عظـــيم، بهتـــرين  

من از سـالمتي شـما شـادمانم، و اگـر شـما             . کنم  درودهايم را به برادرم شاپور تقديم مي      
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ولــي طمعکــاري و سرســختي و  . پــس دوســت شــما خــواهم بــود  مايــل باشــيد مــن از ايــن 

ئــي  گونــه شــما بــه. کــنم ا شــديدا نکــوهش مــي اقــدامات تجاوزکارانــۀ هميــشگِي شــما ر 

ادعاي مالکيـت بـر جزيـرۀ فـرات و همچنـين ارمنـستان را داريـد کـه انگـار کـه سـرزمين                         

دســت آيــد بايــد   ايــد کــه بــراي آنکــه ســالمت بــه    خودتــان بــوده اســت، و پيــشنهاد داده  

ئــي مــورد  توانــد در هــيچ مــذاکره  چنــين پيــشنهادي نــه تنهــا نمــي . عــضوي را قطــع کــرد 

لذا گوشـتان را بـر   . آن داد نفي است توان به   سي قرار گيرد بلکه تنها پاسخي که مي       برر

گونـه    روي شنيدنِ سخن حـق بگـشائيد، سـخني کـه روشـن و واضـح اسـت و حامـل هـيچ                      

خاطر آنکه اقدامي در جهت مصالح  فرمانده گارد من من به. تهديد توخالي هم نيست

پايـه   توسـط چنـدتا از شخـصيتهاي دون    و بـه عامه انجام داده باشد بدون مشورت با مـن   

اقـدام او را مـا نـه        . با يکي از افسران شما وارد مـذاکره برسـر موضـوع صـلح شـده اسـت                 

شــرطي کــه مــذاکرات صــلح بــا حفــظ احتــرام متقابــل و بــدون  کنــيم، بــه نفــي و نــه رد مــي

دنبــال رخــدادهائي کليــۀ امــور مربــوط    زيــرا اکنــون کــه بــه . تعــرض بــه حيثيــت مــا باشــد  

 حقـوق حقـۀ خودمـان کـه از ديرزمـان حفـظ       اينکـه مـا حوالـه شـده اسـت        امپراتوري به   به

کـنم   شـما پيـشنهاد مـي    بـه . جا خواهد بود  اقدامي نابه  تسليم کنيم  به ديگران را  ايم    کرده

تهديدهايتان برضد ما خاتمه دهيد؛ و شکي نداشته باشيد که اگر ما گاهي جنگ                که به 

ئــي نــه از روي  دهــيم، چنــين از خودگذشــتگي ح مــيدفــاعي را بــر جنــگ هجــومي تــرجي

ايــد کــه روميــان در برخــي از   و اگــر ديــده. خــاطر مراعــات عــدالت اســت  تــرس بلکــه بــه 

گــاه فرجــام هــيچ جنگــي   انــد ولــي حقيقــت آن اســت کــه هــيچ   نــشان داده نبردهــا ســستي

   ١.زيان روميان پيش نرفته است به

ضــاع دولــت روم و عــدم آمــادگي او بــراي    مــتِن آشــفتۀ نامــۀ امپراتــور نــشانگر آشــفتگي او   

اين زوديهـا آمـادۀ رويـارويي بـا ايـران نيـست؛        شاپور يقين يافت که قيصر به    . جنگ با ايران بود   

اعـالنِ جنگـي      جاي سخن گفتن از جنگ دفاعي پاسخ متقابل به          بود بايد به    زيرا اگر جز اين مي    

خواسـت کـه دسـت از     د کـه شـاپور نمـي      افزايـ   مارسلينوس مي . اش داده بود    داد که او در نامه      مي

چند روز بعـد بـاز      . کشور برگشت   طلبي بردارد؛ لذا اين هيأت سفارتي بدون اخذ نتيجه به           زياده

آن مأموريـت داد   ايران فرستاد، و به تري را با نامه و هداياي گرانبها به قيصر يک هيأت بلندپايه 

ايـن هيـأت کوشـيد    . عقب بيندازند  بهکه به هر وسيلۀ ممکني آمادگي شاپور براي لشکرکشي را         

که شاپور را متقاعد سازد تا پيمان صلح درازمدتي ميان ايران و روم منعقـد شـود بـدون آنکـه در                   

ولــي شــاپور کــه ارمنــستان را پــس  . وضــع کنــوني ارمنــستان و جزيــرۀ فــرات تغييــري ايجــاد گــردد 
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رد؛ لذا اين هيأت نيز با دست  را بازپس گيجزيرۀ فرات و شرق اناتوليگرفته بود مصمم بود که     

در ماههـاي آينـده    او. گيرِي جزيـرۀ فـرات بـود     شاپور مأمور بازپس     تهم ١.کشور برگشت   خالي به 

 که شکستهاي سختي بر سپاهيان رومـي مـستقر در دژهـاي حـران و نـصيبين وارد آورده             توانست

  .آنها را از منطقه براند

کــه اگــر نيروهــاي رومــي تــا پايــان زمــستان    قيــصر اختطــار کــرده بــود   اش بــه شــاپور در نامــه

او پس از برگـزاري     . سرزمينهاي ايراني را تخليه نکنند در آغاز بهار جنگ را آغاز خواهد کرد            

 هـدف  .شرق اناتولي منتقل شد رودان به جشنهاي نوروزي، با سپاه بسيار بزرگي از شمال ميان     

ايـن منطقـه را از زمـان آشـوريان          . وداو آزادسازيِ منطقـۀ اسـتراتژيک آميـدا از اشـغال روميـان بـ              

و آشـور بـود؛ و در       ) ارمنـستانِ بعـدي   (ياد داريـم کـه همـواره مـورد اخـتالف دو دولـت آرارات                  به

   سـپس  . همـراه کـشورهاي آشـور و ارمنـستان ضـميمۀ ايـران شـد           بـه ) شاهنـشاه مـاد   (زمان هوخشتر

راه افکنــد کــه  ليــديە را بــهايــن منطقــه جنــگ ايــران و  يــاد داريــم کــه لشکرکــشي شــاه ليــديە بــه  بــه

 پـيش از    ۵۸۵پيمان صلح هوخشتره و شاه ليديە در خردادماه سـال             شکست خورد، و اقدامش به    

پـس از آن    . مـرز ميـان دو کـشور شـناخته شـد          ) قـزل ايرمـاق کنـوني     (مسيح انجاميد و رود هـاليس       

ن منطقـه لـشکر   ايـ   پـيش از مـسيح بـه   ۵۴۷يـاد داريـم کـه در سـال         کراسوس شاهِ بعـدي ليـديە را بـه        

اش شکسِت او از کوروش بزرگ و تسخير کشور ليـديە توسـط کـوروش بـزرگ و         کشيد که نتيجه  

سـپس برسـر ايـن منطقـه     . ايـران بـود   برچيده شدن سلطنت ليديە و ضـميمه شـدنِ کـشور ليـديە بـه           

ف همواره ميان دو دولت ايران و روم در زمان پارتيان نزاع بود؛ و روميان هربار که به قصد تصر    

  ٢.رو شدند رکشي کردند با شکست روبهآن لشک
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هاي بعدي و دوران اسالمي بخشي از ايران بـود تـا آنگـاه کـه قزلباشـان از       اين منطقه همچنان درسده  -2

شـان در     آميـزش مـذهبي     وي دادنـد و اقـدامات تحريـک       اناتولي وارد ايران شـده تـشکيل سـلطنت صـف          

فاجعۀ چالديران و اشـغال       راه افکند که به     کشور عثماني جنگ سلطان سليم عثماني برضد ايران را به         

ايــن منطقــه اکنــون در ترکيــه اســت و ديــاربکر ناميــده    . ايــن نقطــه از ايــران توســط عثمانيهــا انجاميــد   

. ايــن منطقــه دادنــد ان در نيمــۀ دوم ســدۀ نخــست هجــري بــهنــام ديــار بکــر را عربهــاي مــسلم. شــود مــي

پـس از فتوحـات     ) هـا   بخـش اعظمـشان از شـيباني      (بکـِر شـرق عربـستان         جماعات بزرگي از قبايل بنـي     

همچنـان کـه   . نـام خودشـان کردنـد    ايـن منطقـه سـرازير شـده اسـکان يافتنـد و سـرزمين را بـه                   اسالمي بـه  

جزيـرۀ فـرات سـرازير شـدند و           از غرِب عربستان بـه    ) ي قيسي ها  تيره(جماعات بزرگي از قبايل مضَري      

پـس بـراي هميـشه بـر روي ايـن دو       ايـن دو نـام از آن      . نام خودشان دِيارِ مضَر ناميدند      جزيرۀ فرات را به   

شهر آميدا نيز نامش آمد شد و همچنان يک شهر ايراني بود و در زمـان سـلطنت        . سرمين ماندگار شد  

 . مدتي پايتخت نيمۀ غربي ايران بودقويونلو  اوزون حسن آق
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آميــدا مرکــز . امپراتــور روم همــۀ تــوان ارتــش روم بــراي دفــاع از منطقــۀ آميــدا گــسيل کــرد    

مفهـوم سـقوط همـۀ سـرزمينهاي جنـوبي درياچـۀ          سـقوط آميـدا بـه     . استراتژيک بسيار مهمي بود   

رد آميـدا شـرکت داشـته و شـرح           در نبـ   مارسِـلينوس . وان بود که تا کنون روميها در اشغال داشتند        

 او ١.تفصيل آورده است اش به جنگهاي شاپور براي آزادسازيِ آميدا را در يادداشتهاي روزانه

» نـه شـاه ايـران     «سـنِت روميهـا شاهنـشاه را نـه             و حتي به   ايرانيان داشته،   ئي که به     کينه ۀرغم هم   به

م بـه شاهنـشاهي ساسـاني اسـت، بـا      ناميده که نشانۀ عدم اعتراف دولت رو» شاه ايرانيان«بلکه  

او .  را کتمــان نمايــدخواســته ئي کــه نــسبت بــه شــاپور از دلــش برمــيستايــشها نتوانــسته حــال ايــن

شـدۀ جنـوب ارمنـستان کـه منـصوب دولـت ايـران         وسـيلۀ يکـي از اميـران مـسيحي      نويسد که به    مي

تحرکـات ارتـش ايـران را    کرده  بوده ولي در نهان با روميان ارتباط داشته و از آنها هواداري مي      

نــزد ايــن اميــر ارمنــي    مارســلينوس دوتــا از افــسران بلندپايــۀ رومــي را بــه   . زيــر نظــر داشــته اســت  

ــا از تحرکــات شــاپور در شــمال           ــا نهــاده ت ــار آنه ــأمورانش را در اختي ــز م ــر ني فرســتاده و ايــن امي

يمش وارد شـمال  وقتـي شـاپور بـا سـپاه عظـ     . مارسلينوس برسانند رودان خبرگيري کنند و به     ميان

آتـش   زارهاي منطقـه کـه بـر سـِر راهِ او بـود را بـه       رودان شدند روميان همۀ گندمزارها و علف       ميان

هاي الزم  بيني  ولي شاپور پيش  . افتند تنگي و علف در     خواربارکشيدند تا سپاهيان ايران ازنظر      

جاسوسان خبر آوردند کـه     . راه افتاده بود    را کرده بود و با تجهيزات و خواربار و علوفۀ کافي به           

 پيش از آنکه از رود شاپور .خود شاپور با سپاهي که شمارش از اندازه بيرون است در راه است

ۀ آميـدا کـرده   شـاپور روانـ   فرمانـدهي تهـم    را بـه سـواري هـزار  زبدۀ پيشتاز   لشکر يک   بگذردزاب  

شــاهان کيبونيــت و کــه مارســلينوس (شــاه االن  و آل شــاه هپــتکــه  يشاهنــشاه در حــالآنگــاه . بــود

 را داشـت  آسيا، و بهترين سپاهيان ملل    در دوسويش بودند   شان  با سپاهيان ورزيده  ) البان نوشته 

 پـيش از آنکـه شـاپور وارد منطقـۀ آميـدا شـده       .سـوي آميـدا پـيش رفـت         گذشته به نَصيبين  نار  از ک 

ا راه را بـر عبـور       راه مـستقر بودنـد تـ         کـه در يـک تنـگ        آميـدا  انِ پيـشتازِ   مـدافع  گروهنخستين  باشد  

 يـا  بيـشترشان  نـد، شکـست يافت سـختي   بـه شـاپور    بـا تهـم   شبانه در درگيريسپاهيان ايران ببندند،  

.  گريختنـد درون دژ بـه  غـرق شـدند، و انـدکي     رودخانهفرار در در حين دست ايرانيان کشته يا  به

 بـر فـراز  افـرادش  کـه بـا    مارسـلينوس   . نزديک شدند  شهر آميدا    به و سپاه ايران     شاپور بامدادان،

  :کند سپاه ايران را در اينجا چنين توصيف مييکي از دژهاي شهر آمادۀ دفاع بوده 

کـرد زمـين از انبـوه          خورشيد تابيدن گرفت، تا آنجا که چشم کار مي         ۀهمينکه نخستين پرد  

نظام زرهپوش که کوه و هامون را درخود فـرو بـرده             درخشش سواره .  پوشيده بود  سپاهيان ايران 
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 از سايرين قـامتي رسـاتر   )تعبير مارسلين، شاهِ ايرانيان به(شاهنشاه . کرد چشمان را خيره مي  بود  

آل و شاه االن که در دوسـوي او بودنـد نيـز           شاه هپت . سر و گردن از همه بلندتر بود         يک داشت و 

 شـاه ايـران  . کـرد  گرچه اندامشان کوتاهتر از او بود ولي درخـشش و جاللـشان ديـده را خيـره مـي                

 و در  برسـر داشـت   بـود جـواهرات   مـزين بـه  کـه شـبيه سـِر قـوچِ و     زريـنِ دوشـاخي   کـاله   جاي تـاج    هب

 شـکوه سـپاه او را هيـأت و آرايـش بزرگـاني کـه در پـشت سـر او                   .کـرد   پيشاپيش سپاه حرکـت مـي     

دو سـوي پـشِت سـِر    راني و غير ايرانـي کـه در    نجبا و بزرگان ايانبوهِ شمار  .کرد  بودند تکميل مي  

  . ي بخشيده بودگير چشم شکوه اوسپاه   بهکردند ت مياو حرک

ــار شــهر آميــدا دايــر بــود، و هــزاران مــرد و زن در بــازار        در آن هنگــام بــازار موســمي در کن

سوي  زنان، به زده و فريادزنان و جيغ ، آشفته و وحشتزن و کودک، با ديدن اينهامرد و . بودند

  ١.آنها و بازارشان نکردند بهشهر گريختند، ولي سپاهيان ايران هيچ تعرضي 

 مايـل   شـاپور . شـهر نزديـک شـدند       شاپور و سپاهيانش با اين وضـع پرشـکوه در آرامـش بـه             

انـدازه متکـي    او بـي . نرسـد مـردم شـهر     بـه گزنـدي  داوطلبانه تسليم کنند تا روميهابود که شهر را     

 از بيمن دهد، اينها سپاهيان رومي نشا   که همينکه خويشتن را به     پنداشت  ميخود بود و چنين       به

کـه   يدر حـال   لذا نزديک شـهر از سـپاهيانش جـدا شـد و              . تسليم شده بخشايش خواهند طلبيد     او

 سـوي  نفس عجيبي به در آرامش کامل و اعتماد به سواره ٢کردند،  اورا همراهي مي  نگهبانانش

مـا  اش را  ره خطـوط چهـ   کـه دروازه نزديـک شـد    بهباکانه، چندان بيو ا. راه افتاد  شهر به  دروازۀ

 توسط مدافعان شهر از فراز سو  از اينباره تيرها و زوبينها يک  به٣.توانستيم تشخيص بدهيم مي

 بـود   نپوشـانده را از نظر تيراندازان       رد و غبار وي    از گ  اگر ابري  ، و باريدن گرفت  بر سرش  برجها

ش بـا همـان آرامـشي       ، و او و همراهـان     هـم درانـد     از پيکـان  را   ردايشفقط  . آمد  پا درمي  حتما از 

 در اينجـا سـالم در رفـت تـا بعـد اسـباب             او. لـشکرگاه برگـشتند     شهر نزديک شـده بودنـد بـه         که به 

نظـر او مـا گنـاه عظيمـي مرتکـب شـده بـوديم، زيـرا بـا                     بـه . کنـد  از ما را فراهم      تنهالکت هزاران   

کومــت دارد ي مقتــدر کــه بــر بــسياري از شــاهان و اقــوام حروا فرمــانيــک  او نــسبت بــه اهانــت بــه

                                                 
کردنـد و مـردان را         درخور يادآوري است کـه رسـم روميـان چنـان بـود کـه چنـين جاهـائي را تـاراج مـي                        -1

انگيــز بــوده کــه   شــگفتبــراي مارســلينوس  . کردنــد کــشتند و زنــان و کودکــان را اســير و بــرده مــي    مــي

 .اند حال خود واگذاشته اينها و کاالهايشان تعرض نکرده و آنها را به ايرانيها به

 .آنها اشاره کرديم  بودند که پيش از اين به  نگهبانان در اينجا همان سپاه جاويدان-2

مـدافع شـهر داد،   روميـان   کنارد روازه رسيد چه پيشنهادي را بـه          ننوشته که شاپور وقتي به     وس مارسلين -3

 .ولي اشاره کرده که او اميدوار بود که روميها شهر را تسليم کنند
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زور  حدي خشمگين شد که تصميم گرفـت شـهر را بـه            از اين اهانتِ بزرگ به    او  . ايم  توهين کرده 

او سـوگند دادنـد کـه از حـد يـک رهبـر پيروزمنـد فراتـر           ولي بزرگـان ايـران بـه      . گرفته تخريب کند  

ن بخواهد  لذا تصميم گرفت که بامداد روز بعد از مدافعا١.نرود و سنت ديرينه را زير پا نگذارد  

  . که شهر را تسليم کنند

 که با کمال اطمينان مأموريت اجراي فرمـان         آل۔   گرومبات ۔شاه هپت    روز بعد،  سپيده دمِ 

 ورزيده از سواران    ئي  دستهعهده گرفته بود با        به را) يعني مذاکره با روميان براي تسليم شهر      (او  

ره بـود و فتوحـات چـشمگيري در     اين گرومبات مردي در دليري شُه. نزديک شد شهر دروازۀ  به

 همينکـه   ورزيـدۀ رومـي    يک تيرانداز    .او و پسرش در پيشاپيش دسته بودند      . اش داشت   کارنامه

 از کـار انـداخت و تيـري پرتـاب کـرد کـه       مسافت تيررس رسـيده اسـت منجنيـق را بـه        دانست او به  

 از و جـواني بـود کـه   ا. کرد پدرش سوار اسب بود گذر   در کنار     که گرومبات پسر   ۀ زره و سين   ميان

 متفـرق  اينهـا بـا کـشته شـدن او    .  داشتبرتري بر همساالنش     و زيبايي  برازندگيبر و برز و     يث  ح

 غريـو و فريـاد برآوردنـد کـه     دست دشـمن افتـد    چون حس کردند که نبايد جسد او بهوليشدند،  

جانـب چـون     ه تيرهـا از همـ     از بـاالي ديوارهـاي شـهر       .برگـشتند  انـدکي بعـد      ، و »سالح برگيريد «

  يافت، دشـمن ادامه که تا پايان روز سخت و خونين نبرديپس از .  فرو باريد سويشان   به تگرگ

ــود   ــاريکي شــب جــسد را     کــه تلفــات بــسياري داده ب ــا اســتفاده از ت ــاد و ب ــا زحمــت زي ــان ب   از مي

   .هاي کشتگان و سيل خون بيرون کشيد پشته

ايـن فقـدان ناگهـاني بـا پـدر            از بزرگـان  ، سـوگوار شـد    ايـران  سـپاه     اين جـوان   با کشته شدنِ  

 جوان مقتـول    قومِرسم    اقدامات جنگي را متوقف ساختند و به       همۀ   ،شدندجوان مقتول همدرد    

                                                 
کردنـد و   رفت معموال مؤبدان مؤبد و مؤبدان بزرگ نيز او را همراهـي مـي           جنگ مي    شاهنشاه وقتي به   -1

کردنـد کـه    زد مـي  شاهنـشاه گـوش   اينها طبق سـنِت ديرينـه بـه   . سمِت مشاوران اخالق جنگي را داشتند  

رسد کـه     نظر مي   به.  در حفظ جان شهرونداِن معمولي در شهرهاي دشمن مراعات شود          کهنسنتهاي  

در همۀ جنگهاي ديگـر کـه       . مارسلينوس مطالعات ژرفي دربارۀ ايران و سنتهاي ايرانيان داشته است         

ندان ورعايـت احتـرام بـه حيثيـت شـهر     . شاهنشاه حضور نداشت نيز مؤبدان همـراه فرمانـدهان بودنـد        

همين سبب، چنانکـه در   به. اند گرفته   دشمن از اصولي بوده که ايرانيها همواره درنظر مي        سرزميِن در

تخريـب شـهرها و کـشتار يـا           گـاه بـه     گفتارهاي گذشته نيز بارهـا شـاهد بـوديم، ايرانيـان در جنگهـا هـيچ               

نکـه جنـگ    آيـد کـه پـيش از آ         از عبارت مارسلينوس چنـين برمـي      . زدند  کردن انسانها دست نمي    اسير

گرفتـه کـه حـد اکثـر        شروع شود نوعي مراسـم سـوگنِد شاهنـشاه و سـپهبدان در برابـر مؤبـدان انجـام مـي                    

ــه     ــوبين ب ــا مــي   توانــشان را در راه حمايــت از جــان و مــال مغل ــد از  کــار ببرنــد، و ت  کــشتن انــسانها توانن

 .ه نشده است اين اخالق جنگي نيز خاص ايرانيان بوده و نزد اقوم ديگر ديد. کنندخودداري
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محبوبيـت   شخـصًا    يـث نـژاد و نـسب محتـرم بـود و هـم              از ح  مراسم عزاداري برپا کردند، زيرا هم     

 بـر روي  تـابوتي   درردنـد و  بلنـد ک همان لبـاس رزمـي کـه بـر تـن داشـت       جسد او را با     . عام داشت 

 تابوتهـا  گذاشـتند و در هرکـدام از ايـن    تـابوت  مرتفعي قرار دادنـد و در اطـراف او ده   تختيک  

 مردگـان حقيقـي      انگـار   اين اجساد چنان خـوب سـاخته شـده بـود کـه             ؛جسدي مصنوعي نهادند  

 توقـف شـد،  روزِ تمام همۀ اقدامات نظامي ازجانب ايرانيـان م          هفت . که کفن شده بودند    بودند

 ۀروه گـروه بـا حرکـات مخـصوص و نوحـ      و گ و دسته دسته پرداختندعزاداري    مردان هفت روز به   

انگيــزي بــر ســينه   نحــو تــرحم  جــوان شــرکت کردنــد و زنــان بــه  ۀســوزناک در ســوگواري شــاهزاد 

 بـود  قـومش  مواقعي معمول است بر مرگ آن ناکام کـه اميـد    در چنينزدند و با شيونهائي که  مي

 را در ظرفــي بقايــايشســوزاندند و  پــدرش خواســت  را بــهجــسدش ســپس. يي کردنــدســرا نوحــه

  . شود دفن شخاک وطن سيمين نهادند تا در

دو روز ديگر …  .داد شوراي جنگي تشکيل روزه، شاپور در پايانِ مراسم سوگواريِ هفت

واران  پـنج لـشکر سـ   .کـرد   شـهر را صـادر  ۀفرمـان محاصـر   و آنگـاه    ١سپاهيان آرامـش داده شـد،       به

محاصرۀ شهر فرستاده شدند، و در بامداد روز سوم سـوارانِ داراي سـپرهاي        زرهپوشِ سپردار به  

سوي جاهـاي   صفها در نظم و آرامش به  . کرد ايستاده بودند    درخشنده درهرجا که چشم کار مي     

جانـب شـرقي کـه آن جـوان     . مقررشده حرکت کردند و سراسر اطراف دژ را در محاصره گرفتنـد   

هـا در شـمال، و سيـستانيها          ها در جنـوب، االن      آلها بود، وِرِت    ده بود محل استقرار هپت    کشته ش 

صـفهاي  . اند که در دليـري مثيـل ندارنـد          آوراني  سيستانيها جنگ . در برابر دروازۀ غربي بودند    

وقتــي . نــاک بــود  پيکــر کــه مــردان مــسلح سوارشــان بودنــد نيــز بــو و منظرشــان هــول      پــيالنِ غــول 

رايي انجام شد سپاهيان ايـران تـا غـروب، بـدون هـيچ اقـدامي، ايـستاده بودنـد؛            آ  گونه صف   اين

 بعـد  زدمِ رو سـپيده  ٢.لشکرگاهـشان گرفتنـد   آنگاه با همان نظمي که آمده بودنـد راه بازگـشت بـه         

. امروز حمله براي گرفتن شهر آغاز شد. همين سان برگشتند و شهر را محاصره کردند      دوباره به 

افکنـديم سـرهاي      سنگهاي بزرگي که مـا بـا منجيـق مـي          . ه از شهر دفاع کردند    مدافعان نيز جانان  

هـاي آنهـا کـه     الشـه . بسياري از دشمنان را کوبيد، و بسياري را نيز با تير و ناوک از پا درآورديـم         

بـاران تيرهـا   . شـان نيـز مجـروح شـدند     بسياري. شد زمين پراکنده بود مانع پيشرفت دشمن مي      بر

                                                 
مدافعان شهر وقت داده کـه شـهر       رسد که شاپور در پايان مراسم سوگواري، دو روزِ ديگر به            نظر مي    به -1

 .آمدهاي تصميِم بعدي او باشند را تسليم کنند وگرنه آمادۀ تحملِ پي

 شـهر  روز به روميها فرصت داد تا براي تـسليم کـردنِ    در عين اين تدارک کامل، باز هم يک   شاهنشاه - 2

  .ريزي انجام داد  او هر تالشي که الزم بود را براي جلوگيري از خون.انديشه کنند
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. شد همچون ابري آسمان را تيره و تار کرده بود سوي دشمن افکنده مي اي بهکه از فراز ديواره 

اينگونـه تـا پايـان        نبـرد بـه   . جنگيدنـد   رغم دادن تلفات بسيار، استوارانه و پابرجـا مـي           دشمنان به 

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

ــه  ــين  دوطــرف در تب ــد  مــيهــا طن ــا ســرود ســتايش    . افگن ــستانس، ســرور   «مــردان م ــور کون امپرات

خواندند که او را شاهنشاه پيروزمند        دادند، و ايرانيها سرود ستايش شاپور مي        سر مي » جهانيان

  .ناميدند مي

دوطـرف   سـپس تلفـات بـسيار زيـادي کـه بـه      . روز ديگر نبرها همچنان با شدت ادامه يافت 

همـه کـشتگانِ مـا در     ولـي دفـنِ آن  . دهـا بـراي مـدتي متوقـف شـود     وارد شده بود سبب شد کـه نبر  

ــه      شــهر امکــان  ــود، زيــرا هفــت لــشکر رومــي ب اضــافه جماعــاتي از مهــاجران رومــي کــه      پــذير نب

در اين ميان، از بخِت بِد ما، وبا نيز در شهر          . هزار تن بود در شهر جاگير بودند        شمارشان بيست 

ا و ديوارها در پيرامون شهر کردند تا از فراز آنها با ما ساختن سکوه ايرانيها شروع به. شايع شد

در نبردهـاي  . بجنگند، و چندين برج بلند برافراشتند و بر فراز هر برجي منجنيقي نصب کردند    

توانـستند کـه بـر يکـي از برجهـاي           ) جاويـدانها (روزهاي بعد هفتـاد تـن از سـپاهيان ويـژۀ شـاهي              

روميــان نيــز . مــا تيرانــدازي کننــد قر شــوند و از آنجــا بــه آن مــستبــر فــرازجنــوبي مــا دســت يابنــد و 

ــه  ــه   منجنيقهايــشان را رو ب ــا جــرأت   . آنهــا تيرانــدازي کردنــد  ســوي آن بــرج دادنــد و ب دشــمنان ب

در ايـن اثنـاء، دشـمنان بـر چنـدتا از دژهـاي اطـراف شـهر دسـت يافتنـد و                       . جنگيدند  عجيبي مي 

دنـد، کـه در ميـان آنهـا پيـران و زنـاني بودنـد کـه               آنها را ويران کردند، و هزاران تن را اخـراج کر          

  .توان راه رفتن نداشتند

شهر را  اتمام رساندند حملۀ اصلي به ها پس از آنکه کارِ نصب آالت شهرگيري را بهيايران

روز دوم بـا پيلهـا   . در ايـن دورِ دومِ نبردهـا، روز نخـستْ چنـدان پيـشرفتي نداشـتند         . آغاز کردند 

 روميهـــا برجهـــاي آنهـــا را منهـــدم کردنـــد و منجنيقهايـــشان را در هـــم .انـــدکي پيـــشروي کردنـــد

آالت شهرگيري آنها منهدم شد ولي اين امر به آرام شدن نبردهـا کمکـي نکـرد؛ زيـرا       . شکستند

جنگيـد و از هـيچ خطـري          شاپور گرچـه خـودش مجبـور نبـود کـه بجنگـد ولـي پيـشاپيش همـه مـي                    

روميان باران تيرهايشان را . جنگيد پاهيانش مياو مثل يک سرباز در پيشاپيش س. هراسيد  نمي

. او اصـابت نکـرد      بسياري از افراد پيرامون او از پا درآمدند، ولـي تيـري بـه             . سوي او گشودند    به

کرد، بدون آنکه باران تيرهـاي مـا    رفت و سربازانش را تشويق مي آن صف مي او از اين صف به   

. ارادۀ او را سست کند يا او را از مرگ بهراسـاند   همه کشتگان در او اثري بگذارد و          يا ديدن آن  

روز بعـد، هنـوز خورشـيد برندميـده، شـاپور بـا       . روز نيز نبردها تـا پاسـي از شـب ادامـه داشـت        آن
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  .ئي پر از خشم و کينه، سپاهيانش را با فريادهايش آمادۀ نبرد کرد روحيه

او شـجاعت  . ورده اسـت را مارسـلين آ  ، و شرح هـر روزۀ آن    طول انجاميد   محاصره روزها به  

جنگيده و از تيرهاي روميان هراسي نداشته با زبـاني پـر    شاپور را که همچون سربازان عادي مي   

 شاپور دهد ميتصوير کشيده که نشان   ئي به   گونه  را به شاپور  رشادت  و   .از خشم بيان کرده است    

مينهـاي ايرانـي   قيمـت جـان خـودش تمـام شـود، ز      هر قيمتي که باشد حتـي اگـر بـه    مصمم بوده به  

 مـا را   اسـت ئـي کـه او از شـاپور دوم تـصوير کـرده       پـرده .شرق انـاتولي را از روميـان بـازپس گيـرد       

خــاطر حفــظ تماميــت ارضــي و شــرف و     کــه بــهدارد مــيان ايــران واشاهنــشاه ۀســتايش از همــ بــه

نـين   چ در ادامـه  مارسـلينوس   . انـد   کـرده    چه اندازه جانفشاني مي     و ايراني  حيثيت تاريخي ايران  

  :دنويس مي

روز رخـــدادي ناگهـــاني   روزهـــا بـــا شـــدت و حِـــدت ادامـــه داشـــت، تـــا آنکـــه يـــکنبردهـــا

 وقـت  شسرنوشت جنگ را تعيين کرد، و آن اين بود کـه بـام دفـاعي مـا کـه مـدتها بـراي سـاختن                       

 ۀئي کـه ميـان حـصار و صـف            و فاصله  شدصرف کرده بوديم مثل اينکه زلزله رخ داده باشد منهدم           

. ئي ساخته يا پلي برآن استوار کرده باشند  جاده انگار وجود داشت پر شد چنانکه دشمنۀحمل

رد      .  آن وجود نداشت   در برابر دشمنان معبري يافته بودند که هيچ مانعي         اغلب سربازان ما يا خـُ

قدري کوفته شده بودند که قـدرت عمـل از آنـان سـلب شـده               شده بودند و يا در اثر انهدام بام به        

 ناگهاني شـتافتند، ولـي همـين امـر مـانع کـار       حال از همه سو براي مقابله با اين خطرِ  نبا اي . بود

ايـن پيـشامد از طـرف ديگـر بـر تهـور دشـمن               . داشـت   مي ديگـري را از پيـشرفت بـاز        ريکشد و ه  

  رسـيد و در    تـن   بـه   جنـگ تـن    کـار بـه   . نـد باره يورش آورد    يک   به شيانسپاه شاپورفرمان    به. افزود

ثـرت اجـساد دو طـرف انباشـته     از ک راه افتـاد و خنـدقها          همچـون سـيالب بـه      کشتاري عظيم خـون   

  ١. افتادايرانياندست  گرديد و راهي هموار در برابر دشمن باز شد و شهر به

گيــري زمينهــاي  دشــمن از رشــادتهاي شــاپور دوم در بــازپسافــسر ايــن بــود توصــيف يــک 

مانندي کـه حکايـت از        ي بي شتگيهابا چنين رشادت و از خودگذ     شاپور دوم   .  ايران ۀشد  اشغال

 زمينهــاي شــرق انــاتولي کــه روميــان در اشــغال داشــتند را آزاد ســاخت و  کنــد برکفــِي او مــي جــان

   . برگرداندکشور شرف تاريخي را به

نويــسد کــه  دربــارۀ رفتــار شــاپور دوم بــا اســيران جنگــي، مارســلينوس بــا شــگفتي بــسيار مــي

کشتند، و نـه تـصميم داشـتند     کردند، نه اسيران رومي را مي       زنان روميان تجاوز مي     ايرانيان نه به  

مارســـلينوس از زنِ اسيرشــدۀ يــک افـــسر   .  را اســـير کــرده دربازارهــا بفروشــند   هــا  زن و بچــه کــه  

                                                 
 .۹ -۱فصلهاي / ۱۴دفتر :  مارسِلينوس-1
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زد بــود، و شــوهرش مــشاور   گويــد کــه در زيبــائيش زبــان  نــام گروگاســيوس ســخن مــي  بلندپايــه بــه

او دلداري داد کـه مـا نـه بـا تـو و        وقتي او را ديد به    نويسد که شاپور      امپراتور بود، و با شگفتي مي     

ايـران خـواهيم بـرد و     نه با شـوهرت رفتـار ناپـسند نخـواهيم داشـت، بلکـه تـو را بـا زنـان ديگـر بـه              

افزايــد کــه شــاپور بــه ســپاهيانش دســتور داد کــه مبــادا   و مــي. شــوهرانتان تحويــل خــواهيم داد بــه

 و دسـتور داد کـه زنـان را آزاد بگذارنـد تـا مراسـم       احترامـي نماينـد،   نسبت به زنان اسيرشـده بـي    

نويسد که گروگاسيوس چونکـه عاشـق زنـش بـود پـس از                همچنين مي . شان را انجام دهند     ديني

ــه ــه   آن ب ــه ب ــران رفت ــه        اي ــرار داد، زنــش را ب ــوازش ق او  حــضور شــاپور رســيد، شــاپور او را مــورد ن

و گروگاســيوس در ايــران مانــدگار شــد، و  او پيــشنهاد کــرد کــه در ايــران بمانــد،    برگردانــد، و بــه

  ١. در اختيارش گذاشت چشمگيريشاپور امکانات

تــوان چنـين بــازخواني کـرد کــه گروگاسـيوس نيــز جـزو اسيرشــدگان      ايـن بخـش آخــر را مـي   

امـا  . اسـارت داده باشـد      ئـي را بـه      بوده، ولي مارسلينوس نخواسـته کـه چنـين شخـصيت بلندپايـه            

همراه ديگر اسيران رومي، طبق رسمي که در  اين معنا است که او به ماندگار شدنِ او در ايران به

پــيش از ايــن گفتــيم کــه رســم    . تابعيــت ايــران درآورده شــدند  ايــران از ديربــاز رواج داشــت، بــه  

آرودند، شهري برايشان در جـائي   تابعيت ايران درمي ايرانيان چنين بود که اسيران جنگي را به  

ايـن رسـم کـه از زمـان         . شـدند   شـهروندان ايـران مـي       عمـال تبـديل بـه     سـاختند، و آنهـا        از ايران مي  

) سنجار(دربارۀ تسخير شهر سنگارا . هخامنشي سريان داشت تا پايان دوران ساساني برجا بود

کنـد کـه شـاپور     که پيش از شهر آميدا از اشغال روميان بيرون کـشيده شـد، مارسـلينون اشـاره مـي             

منطقــۀ  ت، بلکــه ســپاهيان رومــي را اســير گرفتــه بــه     کــس را نکــش  پــس از تــسخير ســنگارا هــيچ   

 همـۀ اينهـا، بـراي مارسـلينوس کـه قـانون           ٢.دوردستي در ايران فرستاد تـا در آنجـا اسـکان يابنـد            

يـا بايـد بـرده    ) سـربازان افـسران و  (کشورش مقرر کـرده بـود کـه اسـيران جنگـي را يـا بايـد کـشت                

انگيـز بـوده و نتوانـسته اسـت       ، بـسيار شـگفت    )ها  زنان و بچه  (مزايده فروخت     کرده در بازارها به   

نـزد روميهـا رسـم مبادلـۀ اسـيران          . ايـن رسـم انـساني ايرانيـان را نهـان بـدارد              شگفتيش نسبت بـه   

. هاي اسيرشده را بفروشند و مال دريافت کننـد  نفعشان بوده که زن و بچه    وجود نداشته، زيرا به   

فرزندانـشان   اسـيران سـپاهِي روم را بـازن و   لذا شاهان پـارتي و ساسـاني در جنگهايـشان بـا آنهـا            

تــر از همــه بــراي مارســلينوس  شــگفت. انــد کــرده شــهروندان ايــران مــي ايــران بــرده و تبــديل بــه بــه

زنــان و دختــرانِ شــهرهاي مغلــوب در ميــان ايرانيــان اســت؛ و ايــن   نبــودن رســم تجــاوز جنــسي بــه

                                                 
 .۹/ ۱۹ و دفتر ۱۰/ ۱۸دفتر :  مارسلينوس-1
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قـانونِ ابـدي     رواج داشـته و تبـديل بـه   رسمي بوده که از روزگاران دور در ميان يونانيان و روميان    

رغم خشم شديدي که از ايرانيان در دل داشته، در هيچ مـوردي     مارسلينوس به . شده بوده است  

دشــمنان  نتوانــسته ســخني از رفتــاري ناجوانمردانــه در کتــابش بنويــسد کــه از ايرانيــان نــسبت بــه 

ر شـاپور دوم بـا دشـمنان کـشورش     رفتـا  آميز او نسبت بـه      اعجابِ احترام . شان سر زده باشد     رومي

نگــاران يونــان قــديم نــسبت بــه داريــوش بــزرگ و خــشيارشا و     شــبيه اعجــاب هــرودوت و تــاريخ 

  .اردشير اول است

ــاريخ ــاران عربـــي در تأليفـــات تـ ــا    نـــويس مـــي نگـ ــه عربهـ ــاپور دوم نـــسبت بـ ــه شـ ــوانيم کـ خـ

دار آويخـت، و    را بـه   کار برد، کتفهاي سرانشان را سوراخ کـرده آنهـا           خشونتهاي بسيار شديد به   

ولــي وقتــي آن گزارشــها را درکنــار گــزارش مارســلينوس . بــسياري از ســران عــرب را کــشتار کــرد

اند،  شويم که همۀ آنها از داستانهائي برخاسته بوده که عربها ساخته بوده گذاريم متوجه مي مي

تــيم کــه معنــاي اف ايــن انديــشه مــي حتــي بــه. توانــد کــه اســاس و بنيــاد درســتي داشــته باشــد  و نمــي

ــا بلکـــه   نـــه ســـوراخ» ذواالکتـــاف« در گـــزارش . اســـت» دارنـــدۀ کتفهـــاي بـــزرگ «کننـــدۀ کتفهـ

مارسلينوس خوانديم که شاپور اندامي شـکوهمند داشـت و يـک سـر و گـردن از همـۀ افـسرانش           

معنـاي    بـه » ذواالکتـاف «پـس بايـد دربـارۀ صـفت         . )مردي چارشانه و بلندقامت بود     (بلندتر بود 

 کتفها اندکي انديشه کنيم، و چنـين بپنـداريم کـه حتـي ايرانيهـا ايـن صـفت بـا ايـن           کنندۀ  سوراخ

  رخِ  انـد بـه     ترجمـه کردنـد و شـايد خواسـته        » سـمبە   هـوبە «معناي زشت را در اواخر خالفت اموي        

ايـم کـه ديروزهـا بـا شـما چنـان کـرديم، و اکنـون نيـز از شـما                     عربهاي فاتح بکشند که اين ما بـوده       

  . قضاي آسماني سبب شده که شما بر ما مسلط شويدبرتريم، ولي

همـراه شـماري از       نويـسد کـه بـه        فرجام خودش پس از سقوط آميدا مـي         مارسلينوس دربارۀ 

فراريان گريخته خود را به کوهستان رساند و از آنجا به ملطيه در ارمنـستانِ کهـين، و از آنجـا بـه             

  .رفت) پايتخت شرقي امپراتوري(انتاکيه 

آمدهاي ناگواري در امپراتـوري       يان در ارمنستان و جزيرۀ فرات و نصيبين پي        شکست روم 

چنـد مـاه بعـد    . يدنـام ژوليـان برضـد کنـستانتيوس شـور         بـه  سـرهنگي  ۳۶۰در سـال    . دنبـال آورد    به

آئــين  ژوليــان مــسيحيت را کنــار نهــاد و بــه. امپراتــور شــد رســما کنــستانتيوس درگذشــت و ژوليــان

 دادنـــد و مرتـــداو لقـــب  کليـــساهاي شـــرقي و يونـــاني بـــه. بخـــشيدکهـــن رومـــي رســـميت دوبـــاره 

 ۀمايــت يکپارچــ از حاو امکــان داد کــه  ولــي ارتــداد ژوليــان بــه؛مــشروعيتش را زيــر ســؤال بردنــد

ژوليــان بــرآن شــد کــه بــراي تالفــي شکــستهاي ســالهاي اخيــر از    . ارتــش ســنتي برخــوردار شــود 

  . لشکرکشي کند و شرق اناتولي فراتۀجزيرايران، و تسخير مجدد 
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ضــمن ســخن از تــشکيل شــوراي ســلطنت کــه شــاپور نــوزاد را شــاه کــرد گفتــيم کــه يکــي از   

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

در دولت روم پناهنده شد و تا اين زمـان           شام رفته به    او به زودي از زندان گريخته به      . زنداني شد 

قيــصر . قيــصر ژوليــان او را برانگيخــت تــا مــدعي تخــت و تــاج ايــران شــود     . زيــست انتاکيــه مــي 

 با اين اميد که هرمز در ايران هواداراني داشته باشد و کشيد ايران لشکر  بهبهانۀ حمايت از او       به

هـاي دولـت روم کـه بـازگيري زمينهـاي آزادشـده               سلطنت بنـشاند و خواسـته       قيصر بتواند او را به    

ئي که براي آترداتِ  کننده گرم اقدام ديگر قيصر آن بود که با پيام پشت. بود را بر او تحميل کند

ــا اوضــاع         ــستان کــرد ت ــه شــوراندن هــوادارانش برضــد شــاه ارمن مخلــوع فرســتاد او را تحريــک ب

ــاپور بـــه  ــاپور بـــه   ارمنـــستان آشـــفته شـــود و شـ رودان  ميـــان ارمنـــستان بـــرود، و قيـــصر در غيـــاب شـ

اش را  خـواهِ ارمنـستان را کـشت و بيـوه       توصيه عمـل کـرد، شـاهِ ايـران          آتردات به . کندلشکرکشي  

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

 .گذشـت  از فرات نيز با همه ارتش روم در يک حرکت بسيار سريع و غافلگيرکننده       قيصر  

تالش قيـصر بـراي   . ا در شرق فرات متوقف کردندفرماندهي يک افسر پارتي اينها ر      ايرانيان به 

در نبـردي کـه   . حـران رفـت   شـاپور نيـز بـا سـپاهيان ايـران بـه      . عقب زدن ايرانيان به نتيجـه نرسـيد    

به همراه هـزاران    متجاوز، قيصر روميان شکست يافتند   معلوم نيست چند روز ادامه داشته است      

بقايـاي   يـان ژووِنـام     بـه ي  بـار افـسر    خفـت پس از ايـن شکـست       . کشتن رفت   تن از سپاهيان روم به    

 که اکنون خـودش را امپراتـور روم         او. نشيني کرد   غرب فرات عقب    سپاهيان رومي را برداشته به    

او  ميان   درنگ  بيصلح کرد، و طي قرارداد صلحي که        مذاکره براي    تقاضاي   از شاپور  ناميد  مي

 تعهـد سـپرد کـه       ايـران،   ي بـه   ضمن پذيرش پرداخت غرامت جنگ      منعقد شد، دولت روم    و شاپور 

ســرزمينهاي  بــه درصــدد تجــاوز گــاه هــيچرجــستان خــودداري ورزد و  و گاز دخالــت در ارمنــستان

 را از   آتـردات همچنين در اين قرارداد تصريح شد که اگر دولـت ايـران بخواهـد               . ايراني برنيايد 

. بمانـد  اره بـاز  بـ    و دسـت ايـران در ايـن        دخالـت نـورزد    دولـت روم     کنـد سلطنت ارمنستان برکنـار     

منـاطقي کـه از نظـر سـنتي جـزو       همـۀ  حاکميـت ايـران بـر        بـه  روم دولـت    ۳۶۳ ترتيـب در سـال      اين  به

و توسط شـاپور از     ) جزيرۀ فرات، آميدا، ارمنستان، گرجستان     (بودندايران    يا منطقۀ نفوذ   ايران

کيـه در سـاحل    بنـدر الت  سيادت ايران بر اعتراف کرد، واشغال روميان بيرون کشيده شده بودند   

 همچنين دولـت روم تقبـل کـرد کـه سـاليانه مبلغـي           .رسميت شناخته شد    نيز به  شرقي درياي سياه  

ــوم نيــست  ( ــه) کــه مقــدارش معل ــه      ب ــد قفقــاز ب ــۀ نگهــداري دربن ــوان مــساعدت در هزين ــران  عن اي

اين دربند در گذرگاههاي کوهستاني دوسـوي شـرقي و غربـي کوههـاي قفقـاز ۔يکـي                  . بپردازد
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 غربي درياي خزر و ديگـري در گرجـستان۔ توسـط دولـت ايـران سـاخته شـده بـود تـا از           در کنارۀ 

سـو   از يـک ) شمال رود ارس در جنوب قفقـاز (درون سرزمين االن  خزش ترکانِ ماوراي قفقاز به   

دو پادگان بزرگ در کنار اين دو دربند داير         . و ارمنستان و اناتولي از سوي ديگر جلوگيري کند        

زمـان از حـضور    تـا ايـن  . پرداخت اش را دولت ايران مي  ايراني بودند و هزينه   بود که سربازانش  

عنصر ترک در جنوب کوههاي قفقاز خبري نيست و همۀ اقوام جنـوب کوههـاي قفقـاز آريـايي       

شاه اسـت، و   االنيها شاه دارند و لقبش االن ). ها در شرق    ها در غرب و االني      گرجي(اند    و بومي 

  .ارِ تابع شاه ارمنستان دارند که از خاندان شاهان پارتيِ ارمنستان استتب ها شاه ايراني گرجي

اند که خبر از تهور و  نگار آورده روايت ايراني از اين جنِگ دوم را طبري و مورخان عربي

  :آورم دهد؛ و من از فارسنامۀ ابن بلخي مي گذشتگي شاپور دوم در راه عزت ميهن مي از جان

 ساخته بـود خـراب کـرد،    ني که قسطنطييساهاياطل کرد وکل  ب يي ترسا نيد …انوسيلُل

 و خــروج کــرد بــر وســتند،ياو پ  بــهانــدازه ي بــيقــي بودنــد خالدهيــو عــرب کــه از شــاپور رم

 تي به سرحدِ وال   يمشغول گشت و با لشکر       دل جهت  نيو شاپور ازا  .  فُرس تيقصدِ وال 

و جاسوسـان  . نـد يکر ببوار رفت تا شکلِ کـار و لـش          چند مجهول  ي از آنجا با سوار    وشد  

اتفـاق  .  توقف کرد تا جاسوسان بازرسـند ي جائشتني فرستاد و خو يئ  را باز به هرگوشه   

 تا شاپور را ديمرا مکش«:  جان گفتِمي را ازآنِ او بگرفتند؛ و جاسوس از بيرا جاسوس

 را انوسياند که لل   گفته  …». است يکي نزد نيا   به اندک ي که او با عدد    م،يبه شما نما  

ــ ــا يساالرسپه ــود ن ــ و اوســانوس،ي او م ب ــه  ني  فرســتاد کــه  گــاهيآن جا  سپهــساالر کــس ب

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

 انـدازه  ي و باري سخت بس  انوسي و لشکر لل   دنديهم رس    در آن دو سه روز هردو لشکر به        و

 کردنـد، و    متيور را هز   تا شاپ  دنديکوش    کي که در دل داشتند ن     يئ  نهيو عرب از ک   . بود

 شــاپور بــستد از ســوادِ عــراق   ازآنِي شــهرانوسيــو لل.  را ازآنِ او عــرب بکــشتيخلقــ

 و مالهـا ازآنِ شـاپور       ني خـزا  اريو بـس  .  معـروف اسـت    »پور شـا  ۀنيمد« نام۔ و به     سپوني۔ت

 جمــع شــدند، و  ي جهــان بــر و ي مملکــت آمــد و لــشکرها  ۀانــي شــاپور وامو. برداشــت

امـا او خـود بازگـشت و        .  رود ي مصاف آنکه ي بازستَد ب  انوسياز لل  سپونيرجعت کرد و ت   

 ي تـا صـلح  کردنـد  ي آمدشـد مـ  انوسيـ  شـاپور و لل انيـ و پـس رسـوالن م  . به پارس نشـست  

 بـر   ريـ  ت ۀناگـاه چوبـ   . ديشـن  ي مـ  ن نشـسته بـود و سـخِن رسـوال         مهي در خ  انوسيو لل . ببندند

 در متير حال جان سپرد و هز     د انوسي انداخت و لل   ە او آمد و کس ندانست که ک       ۀنيس

 نام، کـه او را      وسانوسيو شاپور معتمدان را فرستاد و آن سپهساالر را،          . آن لشکر افتاد  

 عـت ي او با به لشکِر روم داد که اگر بـ       غامي فرستاد و پ   هيازحالِ جاسوس خبر داده بود هد     

 وگرنه د،ي روشي خوتي شما باشد من قصدِ شما نکنم تا به سالمت باز والشاه که   ديکن
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 و شــاپور او را مــسلَّم وســانوس،ي کردنــد بــا عــتيهمگــان ب.  کــودک را امــان نــدهمکيــ

و .  نهـاد  انيـ  بـر روم   اري  بـس   ۀ بستَد و مواضـع    انوسيداشت،  بعد مال و خزانه و اسبابِ لل        

 وسـانوس يو چـون    .  بکـشتند  افتنـد ي شانيـ  شدند، و چندان کـه از ا       آوارهعرب در جهان    

 شــاپور کــرده بودنــد غرامــت  تيــ کــه در والي داد کــه هــر خرابــ  بــا او قــرارگــشت يبــازم

سالمت باز   که خراب کرده بودند به شاپور سپرد و بهسپونيعوضِ ت  بهنيبيو نص. ديکش

  ١.افتي که با شاپور کرده بود بي آن جوانمردۀ و ثمرد،يروم رس

 آن دستور شاپور دوم پس از. گفتيم که دولت روم تعهد سپرد که از آتردات حمايت نکند        

زندان افکنده شد، و گويا در زندان خودکشي  ايران بردند و به داد آتردات را بازداشت کرده به  

اما زنش که زن بسيار دليري بود ۔و گفتيم که زنِ شاه قبلي ارمنستان بود کـه توسـط همـين           . کرد

.  بـشتابند  يـاريش   اين اميد که شـايد روميـان بـه          آتردات کشته شده بود۔ در دژي موضع گرفت به        

  .ايران فرستاده شد تسليم شد و به او نيز سرانجام مجبور به

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

احتمـاال در جنـوب افغانـستان      (ي در شرق کـشور      ي   مشغول مقابله با يک شورش منطقه      که شاپور 

شــدگان را برضــد ايــران  ارمنــستان فرســتاد و مــسيحي هــي را بــهبــود امپراتــور والــنس گرو) کنــوني

ولـي بـه زودي شـاپور نيروئـي       . شوراند و پاپ پسر آتـردات را برتخـت سـلطنت ارمنـستان نـشاند              

دوبـاره يـک کـشيِش نومـسيحي ارمنـي ۔نـامش نرسـي۔        . ارمنستان فرستاد و او را برکنـار کـرد       به

شدگان ارمنستان فتواي جهاد ضد       مسيحي  ود به حمايت گروهي که امپراتور برايش فرستاده ب        به

زنـده پوسـت از سرشـان بيـرون      ايراني داد و هواداران ايران را در ارمنستان بازداشت کرده زنده       

ــه     کــشيد و رعــب و وحــشتي بــي    ــرار کــرده پــاپ را ب ــستان برق ــد  ســابقه در ارمن . ســلطنت برگردان

ر نابودسازي اين نرسي ديدنـد، و پـاپ   جاسوسان ايران که در دربار پاپ بودند بهترين راه را د        

پـــس از آن دربـــار ايـــران يـــک هيـــأت ســـفارتي . را از نرســـي بـــدبين کردنـــد تـــا نرســـي را کـــشت

دربـار   رياست افسري از نوادگانِ سورنِ قهرمانِ معـروف دوران پـارت را بـا تـشرهاي شـديد بـه           به

دنبال آن، جهاد ضـد       به. دروم فرستاده از دولت روم تقاضا کرد که شورش ارمنستان را فرونشانَ           

دستور امپراتور فرونشست، پاپ از سلطنت ارمنستان برکنار شـد، ولـي دوتـا                ايراني مسيحيان به  

چونکه تقاضاهاي ايـران بـرآورده نـشده بـود سـورن            . سلطنت نشستند   جاي او به    از کودکانش به  

اينـک  ). م۳۷۹سـال   (ت  ارمنـستان رفـ     دستور شاهنشاه با سِمِت مرزباني ارمنستان با سپاهي به          به

شاپور تصميم گرفته بود که شاه ارمنستان را از ميـان افـسران ايرانـي اعـزام کنـد تـا بـراي هميـشه                         

                                                 
 .۱۹۴ -۱۹۲:  فارسنامه ابن بلخي-1
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   .هاي روميان در آن کشور خاتمه دهد توطئه به

چنـان  سـنين جـوانيش      نفـوذ بـود، در     پـرورد عناصـر ذي     که از روز تولدش دست     دوم   شاپور

امر دربـار    اين عناصر را از تصميمگيري درۀنشان داد که دست هم     از خود    شايستگي و تدبيري  

، و نــشان داد کــه جانــشيِن   درسياســت ممانعــت نمــود مغــانجــاي  کوتــاه کــرد، و از دخالــت بــي  

ي شاهنـشاه او همچـون اسـالفش      . ئي براي نياکانش اردشير بابکـان و شـاپور اول اسـت             شايسته

ــادگر بــود  دوســت و ايــران  بــزرگش کــوروش و  خــوئي شــبيه اســالف   لــق واو درعــين حــال خُ . آب

 در. کـرد  داشـت و از آزاديهـاي دينـي در کـشور حمايـت      داريوش و اردشير بابکان و شـاپور اول     

وحـدت تـصميمگيري کـه ميـان        .  از پيش رفت    سوي شکوفاييِ بيش    بهکشور  اقتصاد   اوسلطنت  

نابــساماني سياســي و مــذهبي و     بــود بــه وجــود آمــده  بــه زمــان کــودکي شــاپور   ازبزرگــان کــشور  

ارداني او بـيش از   و کـ سـن رشـد رسـيد تـدبير      و چون شاپور به  ه بود، جنگهاي داخلي خاتمه داد   

پيش بر ثبات سياسي و برقراري امنيت و رونق کشاورزي و صنايع و بازرگاني و رشد اقتـصادي                 

ــا ســالۀ  ســيپيمــان صــلح . کــشور افــزود  ــادالت بازرگــاني    هــه روم در ددولــت او ب ــده مب هــاي آين

ــه   ــران بـ ــشيد و ايـ ــق بخـ ــشور را رونـ ــرق و غـــربِ    دوکـ ــاي شـ ــز ترانزيـــت کاالهـ ــوان مرکـ ــانعنـ   جهـ

. ئـي ايفـا نمـود    دسـت آورد کـه در شـکوفايي اقتـصادي کـشور سـهم عمـده          درآمدهاي انبوهي به  

ي، رشـد    سلطنت شـاپور دوم دوران نـويني از همزيـستي دينـي و مـذهب               ۀ سال ۷۰ سلطنتدر  ايران  

دولـت را    سـعادت و رضـايت همگـاني مـردم کـشور از            کشاورزي و صـنايع و بازرگـاني، و رفـاه و          

 اقتـصادي و درعـين حـال در راه وحـدت            ۀراه شکوفايي هرچه بيـشتر تمـدني و توسـع           و در  پيمود

تقويت نيروي دفاعي ايران کمـک کـرد همـين وحـدت      آنچه در اين دوران به  . پيش رفت   ملي به 

 سـپس کـشورداري    وراج، اردوي مِهراِسـپند و مؤبـد  بـاد  آتَر  مؤبدۀبراثر تدابير شايست  ملي بود که    

  .دوم تحقق يافته بود شاپور مدبرانۀ شاهنشاه
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