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1: ، ص3جتاریخ ایران باستان، فهرست

]جلد سوم[

فهرست مندرجات جلد سوم

]تتمه کتاب سوم[

نزاع مقدونیها در اطراف نعش اسکندر مبحث -حکومت جانشینان اسکندر فصل اول-با دوم
نیابت سلطنت پردیکّاس-انتخاب پادشاه-اول

1954مقدمه 

1955دو دستگى در سپاه 

قضایاى بعد

1959روایت دیودور 

1960روایت ژوستن 

1963کورث روایت کنت

1965نتیجه 

1966کارهاى اولى پردیکّاس تقسیم ممالک روایت دیودور -مبحث دوم

1968روایت ژوستن 

1969کورث روایت کنت

1971هاى اسکندر بى اثر گذاردن نقشه
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1972شورش یونانیهاى باختر 

1975شورش یونان 

1977جدالها 

1980ذاکرات صلح م

1981روایت ژوستن 

1982جنگ با کاپادوکیه 

1983سیدیان جنگ با پى

1984تسخیر سیرن تذکّر 

1985حمل نعش اسکندر 

مخاصمه -پاتر مبحث اولتىدر افتادن سرداران اسکندر با یکدیگر نیابت سلطنت آن-فصل دوم
پاتر و کراتر با پردیکّاستىآن

1986مقدمه 

1987اومن با کراتر جنگ 

1989جنگ پردیکّاس با بطلمیوس 

پاتر تقسیم ثانوى ایاالتتىنیابت سلطنت آن-مبحث دوم

1992پاتر تىنیابت سلطنت آن

1993تقسیم ثانوى ایاالت 
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1994گون با اومن تىروایت آریان جنگ آن

1995گون با آلستاس تىجنگ آن

ون دوام نزاع سرداران با یکدیگرنیابت سلطنت پولیس پر خ-مبحث سوم

1997مقدمه 

2000ضدیت کاساندر و پولیس پر خون با یکدیگر 

2004المپیاس و اورى دیس 

گون با یکدیگرتىمخاصمه اومن و آن-مبحث چهارم

2005مقدمه 

2006تون سلکوس سلکوس و پى

2007تون پى
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2008یاالت علیا اومن و والت ا

2009والت در خوزستان 

2010گون و رفتن او بهمدان تىشکست آن

2012رفتن اومن بپارس 

2014گون تىجنگ اومن با آن

2019گون پس از فتح تىآن
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2021حکایت دیودور راجع بسردار هندى 

2022کاساندر و المپیاس حمله کاساندر به المپیاس -فصل سوم

2025کشته شدن المپیاس 

2026روایت ژوستن 

2027پس از کشته شدن المپیاس 

2028گون مقدمه تىاتحاد اول جانشینان دیگر بر ضد آن-فصل چهارم

2029گون و سلکوس تىآن

2030مذاکرات و آغاز خصومت 

2034جدال غزه 

2036بازگشت سلکوس ببابل 

2037نیکاتور و سلکوس 

2038گون و انباطتىمندى دمتریوس آنبهره

2043نتیجه 

کارهاى سلکوس قتل رکسانه و اسکندر پسر اسکندر -کشتار در خانواده اسکندر-فصل پنجم
2043

2044قتل هرکول 

2045قتل کلئوپاتر خواهر اسکندر 



2046کارهاى سلکوس 

2047گون مقدمه وقایع جنگ تىاتحاد ثانوى جانشینان بر ضد آن-فصل ششم

2051نتیجه 

سلکوس اول -پادشاهان سلوکى مبحث اول-ها فصل اولت اسالکه یا سلوکىدول-باب سوم
)نیکاتور(

2053نام و نسب 

2054کارهاى سلکوس 

2063صفات سلکوس و تأسیسات او 

2066تیوخوس اول آن-مبحث دوم

2068نظرى بدنیاى آنروز 

2070تیوخوس اول کارهاى دیگر آن

2072تیوخوس دوم آن-مبحث سوم

2073قیام باختر قیام پارت 

2074سایر وقایع 

2075سلکوس دوم -مبحث چهارم

2078سلکوس سوم -مبحث پنجم

2079تیوخوس سوم آن-مبحث ششم



2080وقایع سلطنت این پادشاه 

2084پادشاهان دیگر سلوکى -مبحث هفتم

2090اوضاع دولت سلوکى و تشکیالت آن مقدمه -فصل دوم

2095در دولت سلوکى 

2101دربار تشکیالت ادارى 

2106قشون 

2107رفتار 

هاکوشش سلوکى-فصل سوم
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2115در پارت و غیره 2110براى یونانى کردن مشرق 

2119نتیجه 

2121هاى دولت اسکندر تشکیل شدند مقدمه دول دیگر که بر خرابه-باب چهارم

2121کاپادوکیه -آسیاى صغیر مبحث اولدول -فصل اول

2129سلسله پادشاهان کاپادوکیه 

2131دولت پنت کاپادوکى -مبحث دوم

2132مهرداد سوم 

2134مهرداد چهارم 



2135فرناك اول 

2136مهرداد پنجم 

2137مهرداد ششم 

2139جنگ اول با روم 

2140جنگ دوم 

2143جنگ سوم 

2149پرگام دولت -مبحث سوم

2150نیه تىبى-مبحث چهارم

2153بطالسه -ها یا بطالسه مبحث اولمصر و بطلمیوس-فصل دوم

2158طرز حکومت بطالسه در مصر -مبحث دوم

جدول سنین سلطنت پادشاهان ممالکى، که پس از تجزیه شدن 2162مقدونیه -فصل سوم
2165امپراطورى اسکندر تأسیس گشتند 

2172مقدمه 2171العمل سیاسى دوره پارتى یا عکسکتاب چهارم

2173منابع کتاب

2175)بیونانى آثنایوسآپ پیان اسکندرائى آتنه 

2176)سکستوس یولیوسارزیوس آگاثیاس آفریکانوس 

2177اوتروپیوس بطلمیوس کلودیوس 
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2178پسیدونیوس پوزانیاس 

2179ین دیون کاسیوس پولى

2180) لوکیانوس(لوثین ) یولیوس(تولینوس کاپى) یوس فرونتومارکوس اورل(فرونتو 

2181هرودیانوس لروبناى ادسى 

دودمان اشکانى -هانژاد پارتى-نظرى بجغرافیاى پارت-قسمت تاریخى فصل اول-باب اول
2183تذکر 

2184نظرى بجغرافیاى پارت 

2188خوارزم مرو 
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2189سیستان هرات 

2190یا گرگان ساگارتى

2192نژاد پارتیها 

2197دودمان اشکانى 

2199تاریخ پارت 

2200اشک اول، ارشک -ها از ایران مبحث اولتاسیس دولت پارت و راندن سلوکى-فصل دوم

اشک دوم، تیرداد اول-مبحث دوم

2203جنگ با سلکوس کالّینیکوس 



2206ح کارهاى تیرداد در زمان صل

2209اشک سوم، اردوان اول -مبحث سوم

یاپتاشک چهارم، فرى-مبحث چهارم

2213اوضاع باختر 

2215اشک پنجم، فرهاد اول -مبحث پنجم

2220اشک ششم، مهرداد اول -مبحث ششم

2220دولت سلوکى 

2223دولت باختر 

2224حمله بباختر 

2225تسخیر ماد بزرك فرونشاندن شورش گرگان 

2226تسخیر خوزستان 

2227تسخیر پارس و بابل 

2228جنگ دوم با باختر 

جنگ با دولت سلوکى

خصال مهرداد اول

طرز حکومت اشکانى

2234فرهاد دو -مبحث هفتم



2236جنگ با دولت سلوکى 

2240بعد از جنگ 

2242نتیجه جنگ حمله بسوریه 

2244حمله سکاها بپارت 

2246خصائل فرهاد دوم 

2247اشک هشتم، اردوان دوم -مبحث هشتم

2248نهضت مردمان شمال شرقى 

مغولستان

2251نظرى بجغرافیاى آن 

2254تاریخ 

2258جنگ اردوان با طخاریها 

2266) بزرك(اشک نهم، مهرداد دوم -اوج اعتالى دولت پارت مبحث اول-فصل سوم

2267ارمنستان و ارامنه 

2272نخستین ارتباط ایران با روم مهرداد بزرك و ارمنستان 

2276اشک دهم، سنتروك -مبحث دوم

2283اشک یازدهم، فرهاد سوم -مبحث سوم

2290اشک دوازدهم، مهرداد سوم -مبحث چهارم
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2294اشک سیزدهم، ارد اول -مبحث پنجم

2294مقدمه 

2298النهرین حرکت بطرف سوریه رفتن ببین 

2299مراجعت بسوریه آمدن سفراى ارد 

2300رسیدن اخبار موحش 

2301آمدن پادشاه ارمنستان نزد کراسوس 

2302عبور از فرات 

2303آمدن آریام نس 

2305راهنمائى آریام نس 

2306خبر در رسیدن پارتیها 

2307جنگ 

2322پس از کشته شدن کراسوس 

2328هاى بعض مورخین دیگر گفته

2331نتایج جنگ حرّان 

2332اهمیت این جنگ 

2334پس از جنگ حرّان حمله پارتیها بسوریه 



2337روابط ارد با روم 

2342حمله دولت پارت بروم 

2349قتل ارد 

2350سلطنت ارد 

2351اشک چهاردهم، فرهاد چهارم -مبحث ششم

2354جنگ دوم روم با دولت پارت 

2372روایات دیگر 

2374سوم روم با ایران جنگ 

2376نتیجه 

2378فرار فرهاد بطرف سکاها و برگشتن او 

2381قضیه زن رومى 

2382رفتن شاهزادگان اشکانى بروم 

2384مسئله ارمنستان 

2387صفات فرهاد چهارم 

2387) فرهاد پنجم(اشک پانزدهم، فرهادك -مبحث هفتم

2391اشک شانزدهم، ارد دوم -مبحث هشتم

2391اشک هفدهم، ونن اول -مبحث نهم



2394اشک هیجدهم، اردوان سوم -مبحث دهم

2394اردوان و ونن 

2398بریوس احوال تى

2399بریوس اردوان و تى

2401حمله فرس من بارمنستان 

2402فرار اردوان بگرگان 

2403آمدن تیرداد بایران 

2406روابط روم با اردوان 

2408اغتشاش در ایالت بابل 

2411راندن اردوان در دفعه دوم 

2412شورش سلوکیه 

2413صفات اردوان 

2413اشک نوزدهم، بردان -مبحث یازدهم

2418اشک بیستم، گودرز -مبحث دوازدهم

2423اشک بیست و یکم، ونن دوم -مبحث سیزدهم

2424اشک بیست و دوم، بالش اول -مبحث چهاردهم
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2427رفتن بالش بارمنستان 

2430مسئله ارمنستان 

2433مذاکرات دوستانه 

2434جنگ تیرداد با روم 

2440شورش گرگان 

2441جنگ بالش با روم 

2449رفتن تیرداد بروم 

2453وقایع دیگر سلطنت بالش اول 

2454روابط بالش با وسپاسیان 

2457نژاد آالنها وتاز آالنها در شمال و غرب ایرانتاخت

2460خود واقعه 

2462مدت سلطنت بالش 

2463اهمیت سلطنت بالش اول 

2464صفات بالش اول 

2465اشک بیست و سوم، پاکر دوم -دولت پارت در انحطاط است مبحث اول-فصل چهارم

2469اشک بیست و چهارم، خسرو -مبحث دوم

2473لشکرکشى بمشرق 



2478سایر کارهاى تراژان

2480زمین لرزه 

2481م 116کارهاى تراژان در 

2484شورش اهالى بر ضد رومیها 

2488خسرو و صفات او 

2490اشک بیست و پنجم، بالش دوم -مبحث سوم

2494اشک بیست و ششم، بالش سوم -مبحث چهارم

2496جنگ پارت با روم 

2499جنگ روم با پارت 

2503الش چهارم اشک بیست و هفتم، ب-مبحث پنجم

2504جنگ اول رومیها با بالش چهارم 

2509جنگ دوم رومیها با بالش چهارم 

2515نتیجه این جنگ روم 

2517اشک بیست و هشتم، بالش پنجم و اشک بیست و نهم، اردوان پنجم -مبحث ششم

2518جنگ کاراکاال با اردوان 

2525جنگ پارتیها با رومیها 

قیام اردشیر پاپکان



2529اردشیر پاپکان ساسانى 

2531خروج اردشیر بر اردوان 

2533جهۀ خروج اردشیر بر اردوان 

زوال دولت پارت و انقراض سلسله اشکانى ایران

2535جهات آن 

2538خاتمه 

هاى حکیم ابو القاسم گفته-مبحث اول2540تاریخ پارت موافق مدارك شرقى -فصل پنجم
2541فردوسى در شاهنامه 

2546مورخین و نویسندگان قرون اولى اسالمى -مبحث دوم
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2546ابو جعفر محمد بن جریر بن زید الطبرى -1

2546روایت اول 

2547روایت دوم 

2548روایت سوم 

2550ابو الحسن على بن الحسین المسعودى -3

2553ابوریحان بیرونى -4

2553ل جدول او



2554جدول دوم جدول سوم 

2555جدول چهارم 

2556جدول پنجم 

2557ابو منصور عبد الملک محمد ثعالبى -5

2558اقفور شاه اشکانى -1

2559سابورشاه بن اقفورشاه -2

2560جوذر بن سابور -3

2561ملک جوذر بن ایران شاه االصغر -5ملک ایرانشهر بن بالش بن سابور اشکانى -4

2562ملک هرمزان بن بالش -7ملک نرسى بن ایران شاه -6

2563ملک فیروز بن هرمزان -8

2564ملک اردوان بن بهرام بن بالش آخر ملوك االشکانیه -10ملک خسرة بن فیروز -9

2565حمزة بن الحسن االصفهانى -6

2567مطهر بن طاهر المقدسى -7

2568ابن اثیر -9احمد بن محمد مسکویه -8

2571نتیجه 

مبحث سوم

2576حمد اللّه مستوفى قزوینى -1



2577محمد خاوند شاه معروف به امیر خوند -2

2579غیاث الدین خواندمیر -3

2580) لسان الملک(مرحوم میرزا تقى خان سپهر -4

2580سلسله اشغانیان -اول

2581سلسله اشکانیان -دوم

2583ماراپاس کاتینا 2583ارمنستان مورخین و نویسندگان -فصل ششم

2587باردسن 

2590آگاتانژ 

2594اى که به آگاتانژ نسبت میدهند قطعه

2595شورش پارتیها که در ارمنستان در این زمان وقوع یافت 

2598فوستوس بیزانسى 

2599لروب ناى ادسى 

2603خورن یان موسىگونزنوب گالگى ژان مامى

132605بند -از اواگراس13بند -از پولیکرات

762607از فیرمیلین اسقف قیصریه در کاپادوکیه بند 

702609-69بند -پود معروف به اله آزارخره
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2610الیزه وارتابد الزارفاربى ازنى گگپى 

2612فهرست شاهان اشکانى ایران 

2613اشکانیان استنباطات دیگر در باب -فصل هفتم

2619سلسله اشکانیان ارمنستان 

ضمایم کتاب چهارم

2623آذربایجان -اول

2625امراء و پادشاهان پارس -دوم

2628دولتهاى خسرون و آدیابن -سوم

2635سلسله اشکانیان ارمنستان -شاخه دوم

وسعت -لوسعت دولت اشکانى و تشکیالت آن مبحث او-قسمت تمدنى فصل اول-باب دوم
2639پایتخت -دولت اشکانى

2639وسعت دولت اشکانى 

2642پایتخت 

-اسلحه-سپاه-ادارات-ترتیبات سلطنتى-ممالک تابعه-حکومت شاه-تشکیالت-مبحث دوم
2646) تقویم(تاریخ -هاضرّابخانه-مسکوکات

2646حکومت شاه 

2650ممالک تابعه 

2655ترتیبات سلطنتى 



2661ادارات 

2664سپاه 

2671اسلحه 

2672بحریه مالیه 

2673مسکوکات اشکانى 

2683) تقویم(تاریخ 

2684معارف طبقات -خط-زبان-اخالق و عادات-مذهب-طبقات-فصل دوم

2687مذهب 

2693اخالق و عادات خانواده پارتى 

2696زبان خطّ 

2697معارف 

معمارى، حجارى و زینت سازى تجارت موسیقى، : صنایع مستظرفه-تجارت و صنعت-فصل سوم
2697و صنعت 

2699صنایع مستظرفه معمارى و حجارى و زینت سازى 

2724غلطنامه 
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2144مجسمه پومپه -)114(جلد سوم »*«فهرست گراورهاى



2204هاى اشک دوم سکه-)115(

2210هاى اشک سوم سکه-)116(

2215هاى اشک چهارم سکه-)117(

2222هاى اشک ششم سکه-)118(

2227هاى کامناسکیر اشکانى سکه-)119(

2235هاى دمتریوس پادشاه سلوکى سکه-)120(

2238سکه اشک هفتم -)121(

2248هاى اشک هشتم سکه-)122(

2267سکه اشک نهم -)123(

2277سکه اشک دهم -)124(

2285یازدهم هاى اشک سکه-)125(

2290هائى که معلوم نیست متعلّق بکدام یک از شاهان اشکانى است سکه-)126(

2292هاى اشک دوازدهم سکه-)127(

2295هاى اشک سیزدهم سکه-)128(

2297مجسمه یولیوس سزار -)129(

2316مجسمه اکتاویوس -)130(

2340مجسمه آنتونیوس -)131(



2348در اشک سیزدهم هاى پاکر براسکه-)132(

2353هاى اشک چهاردهم سکه-)133(

2382سکه موزاو فرهادك -)134(

2383بریوس مجسمه تى-)135(

2389سکه اشک پانزدهم -)136(

2393هاى اشک هفدهم سکه-)137(

2395هاى اشک هیجدهم سکه-)138(

2416سکه اشک نوزدهم -)139(

2419هاى اشک بیستم سکه-)140(

2424سکه اشک بیست و یکم -)141(

2426هاى اشک بیست و دوم سکه-)142(

2432مجسمه نرون -)143(

2455مجسمه وسپاسیان -)144(

2461مجسمه تیتوس -)145(

2466سکه اشک بیست و سوم -)146(

2471هاى اشک بیست و چهارم سکه-)147(

2491هاى اشک بیست و پنجم سکه-)148(



2496هاى اشک بیست و ششم سکه-)149(

2507سکه اشک بیست و هفتم -)150(

2518هاى اشک بیست و هشتم سکه-)151(

2519سکه اشک بیست و نهم -)152(

2520هاى اردوان چهارم سکه-)153(

2528هائى که معلوم نیست متعلّق بکدام یک از شاهان اشکانى است سکه-)154(

2687خرس جنگ یکنفر پارتى با -)155(

______________________________
.شماره گراورهاى جلد اول و دوم بحساب آمده است-(*)

10: ، ص3جتاریخ ایران باستان، فهرست

2700گلدان، سبو و المپاى پارتى -)156(فهرست گراورهاى جلد سوم 

2702فریز سر در معبد در الحضر -)157(

2704یک شاه اشکانى و یکى از رعایا حجارى دیوارى برجسته -)158(

2706حجارى دیوارى برجسته از گودرز اشکانى در بیستون -)159(

2707حجارى دیوارى برجسته از یک مغ -)160(

2709نقشه معبد الحضر -)161(

2711معبد الحضر روزیکه آباد بوده -)162(

2712هیکل پارتى -)163(



2714الحضر گیلویه و شبیه سرستون در-)164(

2716سرستون پارتى -)165(

2717تابوت پارتى -)166(

2720تیرانداز پارتى -)167(

آخر کتاب. کارهاى دوره پارتى-)168(

مهر در نمرود داغ آخر کتاب-تیوخوس اول پادشاه گماژن و ایزد آفتابآن-)169(

ر کتابحجاریهاى برجسته آخ-هاى پارتى در معبد الحضرصورت-)170(

کارهاى دوره پارتى آخر کتاب-)171(

2164جزیره بالکان و آسیاى غربى فهرست نقشه جلد سوم نقشه شبه
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]باب دوم[

]فصل اول[

]مبحث اول[

]مقدمه[

»2«نام بود، دومى المپیاس مادر اسکندر، سومى کلئوپاتر»1«نااى آریننامشروع اسکندر از رقّاصه
»4«دیسو اورى) پدر اسکندر(دختر فیلیپ دوم »3«خواهر او و ملکه مملکت اپیر، بعد سینان

هنوز جسد اسکندر سرد نشده بود، که نزاع بین سرداران او شروع گردید . دختر سینان و زن آریده
:و شرح قضایا چنین است



دستگى در سپاهدو

اش را براى مشورت بقصر پس از فوت اسکندر قراوالن مخصوص او دوستان و سرداران عمده
طلبیدند و در دنبال این اشخاص گروهى از سربازان هم وارد قصر شدند، تا بدانند، که با ملک 

قصر شوند و اى از سرداران نتوانستند داخل ازدحام بحدى بود، که عده. اسکندر چه خواهند کرد
ها اعالم دارند، که کسى داخل قصر نشود، مگر اینکه باالخره مجبور گشتند بوسیله جارچى

شخصى را باسم بخوانند، ولى چون فرماندهى اشخاص موقّتى بود، این اعالم چندان مورد اعتناء 
در . نظمى همه را خسته کرد و مجلس مشورت تشکیل یافتبعد زمانى در رسید، که بى. واقع نشد

ها ریختند، ولى باالخره حس کنجکاوى و نیز نگرانى از اینکه کى ابتداء مردم ناله کردند و اشک
در اینوقت پردیکّاس اشاره بتخت . جانشین اسکندر خواهد شد غلبه کرد و مردم ساکت گشتند

که اسکندر و نیز تاج وردا و اسلحه او، که روى تخت گذارده شده بود، کرده حلقه انگشتریرا،
اسکندر قبل از مرگش باو داده بود، روى تخت پهلوى آن اشیاء نهاد و بر اثر این اقدام باز صداى 

پس از آن پردیکّاس رو بحضّار . ضجه و ناله از مردم برخاست و اشکها از چشمان سرازیر گردید
وم میداشت، بینید، این انگشترى است، که اسکندر اراده خود را با آن مختچنانکه مى«: کرده گفت

این انگشترى است که روح مملکتش بآن مهر میشد، این انگشتر را او بمن داد و اینک من آنرا 
شک از تمام مصائبى، که میتوان از غضب خداوند انتظار داشت، مصیبتى بى. بشما رد میکنم

در انجام با این حال اگر عظمت کارهائى را، که اسکن. بزرگتر از آنچه بما رو داده، وجود ندارد
داده در نظر گیریم، جایز است باین عقیده باشیم، که خدایان او را ببشر دادند، تا کارهائى را، که 

از طالعش بود، انجام دهد و بعد

______________________________
)1(-�A�r�i�n�n�a.

)2(-�C�l�e�o�p�a�t�r�e.

)3(-�C�y�n�a�n�e.

)4(-�E�u�r�y�d�i�c�e.
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چون در میان ما فقط چیزهائى از او مانده، که فناپذیر است، پس . بجائى، که منشأ او است، برگردد
زودتر وظیفه خودمان را نسبت بنعش و نام او بجا آریم، بى اینکه فراموش کرده باشیم، که در چه 

.شهر و در میان چه مردمانى هستیم

اقتضاء میکند این است، که بچه وسائل ما هاى ما را هموارهرفقا، چیزیکه تفکّرات و مراقبت
میتوانیم در میان مغلوبین خود نتیجه فتوحاتمان را حفظ کنیم، زیرا البتّه میدانید، که انبوه سربازانى، 

شش ماه است، که رکسانه آبستن است، باید از خدا . روحکه سر ندارند، مانند جسمى هستند بى
ون این پادشاه بسنّى رسید، که مملکت را بتواند اداره کند، بخواهیم، که او پادشاهى بما بدهد و چ

.»عجالۀ کسى را انتخاب کنید، که میخواهید مطیع او باشید. خدایان سلطنت او را مبارك بدارند

).6، بند 10کنت کورث، کتاب (

ه کسى حق ندارد تعجب کند از اینک«: با او مخالفت کرده گفت»1«آرخپس از نطق پردیکّاس نه
در انتظار پادشاهى بودن، که هنوز نزاده و دیگرى را، که وجود . سلطنت حق اعقاب اسکندر است

. دارد، فداى چنین کسى کردن چیزى است، که حتّى با اوضاع حاضر موافق احوال مقدونیها نیست
»......اسکندر پسرى از برسین دارد و تاج حقّ او است 

ها بسپرها بلند شد و چون معمول مقدونیها صداى زدن نیزهمردم را این سخن خوش نیامد و موافق 
آرخ اعتناء باین صدا نکرده خواست از عقیده خود دفاع کند، غوغا برخاست و نزدیک بود نه

واقعا چنین نژادى الیق است، «: در این وقت بطلمیوس برخاسته چنین گفت. شورشى روى دهد
رسین یعنى طفلى، که اروپا نخواهد خواست حتّى پسر رکسانه یا ب! که بر مقدونیها حکومت کند

براى چه ما پارسیها را مغلوب ساختیم و ! اى بیش نخواهد بوداسم او را بزبان آرد و شخصیکه بنده
اکنون میخواهیم آنها بر ما حکومت کنند، و حال آنکه داریوش و خشیارشا، که شاهان قانونى 

.بیهوده براى تحصیل این عنوان کوشیدندبودند، با هزاران سپاهى و چنان بحریه قوى

______________________________
)1(-�N�e�a�r�q�u�e.
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عقیده من این است، که در اطراف تخت اسکندر در این قصر اشخاصى جمع شوند، که در 
زم است، رعایت یافتند و این ترتیب، در هر مورد، که شورى المجالس مشورت او حضور مى

. »بعد هرچه را، که اکثریت پذیرفت، سرداران و صاحبمنصبان لشکر همان را مجرى دارند. شود
در . عقیده بطلمیوس چند نفر طرفدار یافت، ولى اعضاى عمده مجلس عقیده پردیکّاس را پذیرفتند

قرار میدهى، وقتى که از اسکندر پرسیدند، کى را جانشین خود «: گفت»1«این وقت آریستونوس
تر است و بعد انگشتر خود را به پردیکّاس داد، و حال آنکه او جواب داد، آنکه را که از همه الیق

هنگام مرگ اسکندر تنها کسى نبود، که پهلوى او بود و اسکندر نظرى بهمه کرده این ودیعه را 
آریستونوس کسى تردید نداشت، که. »باو سپرد، پس اراده اسکندر بسلطنت پردیکّاس بوده

حقیقت را گفت و بنابراین همه مانند یکنفر پردیکّاس را دعوت کردند، که پیش رفته انگشتر را 
طلبى و شرم حضور مردد بود و نیز گمان میکرد، که هر قدر اعتدال در بردارد، ولى او بین جاه

او، پس از تردید زیاد بنابراین . پذیرفتن انگشتر نشان دهد، بیشتر او را ببرداشتن آن خواهند خواند
.و تذبذب طوالنى در اینکه چه باید بکند، عقب رفت و در پس کرسیهاى درجه اول جا گرفت

که یکى از جسورترین سرداران اسکندر بود، چون عدم تصمیم پردیکّاس »2«آگردر اینحال مل
شهائى قرار گیرد، خدا نکناد، که ملک اسکندر و چنین بار گرانى بر چنین دو«: را دید، فریاد زد

.آمدى را نخواهند پذیرفتمردان چنین پیش

من نمیخواهم از اشخاصى سخن برانم، که از پردیکّاس برترند، مقصود من کسانى هستند، که 
و براى آنها واجب است، که کرها زیر بار چنین تکلیفى نروند، چه، ) یعنى شجاعند(صاحب دلند 

را، هروقت که بدنیا آمد، پادشاه بدانید یا پردیکّاس را، زیرا او تفاوت نمیکند، که شما پسر رکسانه 
بنابراین آیا پادشاهى هست، که براى . با عنوان قیمومت هم حاضر خواهد بود، که بر تخت نشیند

پردیکّاس به از پادشاهى باشد که هنوز نزاده است؟ در میان این شتابندگى، که از ما دیده میشود و 
حق است

______________________________
)1(-�A�r�i�s�t�o�n�u�s.



)2(-�M�e�l�e�a�g�r�e.
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و الزم، فقط پردیکّاس با صبر و حوصله انتظار وضع حملى را دارد و از حاال در شکم مادرى تولّد 
فرض کند، تردید نداشته باشید، که اگر الزم باشد، حتّى تولّد پسرى را . بینى میکندپسرى را پیش

هاى او من اگر اسکندر میخواست، که پردیکّاس جانشین او گردد، از تمامى اراده. خواهد کرد
چرا نمیروید . این یکى را قابل اجرا نمیدانستم و میگفتم، که نباید از این اراده اطاعت کرد

از این نطق آگر پس مل. »هاى اسکندر را تاراج کنید، زیرا ثروت اسکندر بمقدونیها میرسدخزانه
بطرف مردم رفت و آنها باو راه داده از عقبش روانه شدند، تا چیزیرا که پیشنهاد میکرد، انجام 

آگر جمع شده بودند و در مجلس اى زیاد از سربازان با اسلحه دور ملدر اینوقت عده. دهند
بیشتر فرما نبود، که ناگاه شخصى از میان مردم، که مشورت جز همهمه و غوغا چیزى حکم

:مقدونیها او را نمیشناختند، ندا در داد

اید و جنگ داخلى براى چه خوب است؟ و حال آنکه پادشاهى، که در چرا اسلحه برداشته«
آریده پسر فیلیپ و برادر اسکندر، که آخرین پادشاه . باشید، در میان شما استجستجوى او مى

اشت؟شما بود، آیا با او در موقع مراسم قربانى حضور ند

او چه کرده است، که . ایداو امروز یگانه وارث اسکندر است، و حال این او را فراموش کرده
مستحق چنین فراموشى گشته و او را از حقّى، که تمام ملل میشناسند، محروم ساخته؟ اگر 

ر میخواهید پادشاهى مانند اسکندر داشته باشید، دیگر چنین پادشاهى را نخواهید یافت، ولى اگر د
وقتیکه سخن گوینده بآخر . »جستجوى نزدیکترین وارث او هستید، کسى جز آریده وجود ندارد

رسید، همه مثل اینکه فرمانى داده شده باشد، ساکت گشته و بعد، از هر طرف فریاد کردند، که 
اند، باید حضور او تشکیل کردهآریده باید پادشاه شود و اشخاصى، که مجلس مشورت را بى

اى مردم شما جز نام و یادگاریهاى «: با این نقشه مخالفت کرده گفت»1«تونپى. گردنداعدام
ولى جمعیت با هلهله و فریادها »2«»ایداسکندر چیزى نمیبینید و همه چیز دیگر را فراموش کرده

.اظهار کرد، که جز آریده نباید کسى بر تخت نشیند



و نیز منفور او بود، دست آریده راآگر، که دشمن پردیکّاس در این وقت مل

______________________________
)1(-�P�i�t�h�o�n.

.باالتر گفته شد، که آریده ضعیف العقل بود-)2(
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. گرفته شتابان او را بقصر برد و سربازان بدوا آریده را فیلیپ نامیده، پس از آن پادشاهش خواندند
.رأى رأى جمعیت بود، ولى بزرگان این عقیده را نپسندیدنداین 

تون خواست نقشه پردیکّاس را مجرى دارد و پیشنهاد کرد، که پسر رکسانه پادشاه بنابراین پى
و »1«هاى او باشند، کراترگردد و پردیکّاس و لئونّاتوس، که هر دو از خانواده سلطنتند، قیم

را بگردانند و همه قسم یاد کنند، که بپسر اسکندر از رکسانه صادق و کارهاى اروپا»2«پاترتىآن
آگر، که از جان خود همه این پیشنهاد را پذیرفته بدان عمل کردند، ولى مل. باوفا خواهند بود

هاى مؤثر مردم را طرفدار او کرد، چنانکه میترسید، از مجلس بیرون رفته با آریده برگشت و با نطق
آگر جوشن و اسلحه خود را ا پادشاه خوانده جامه اسکندر را بر او پوشیدند و ملسربازان او ر

.برداشته در صف هواخواهان او قرار گرفت

ها را بسپرها زد و گفت کسانى، که پیاده نظام در این موقع بناى شادى و شعف را گذارده، زوبین
نام فیلیپ سربازان را . اهند گشتبخواهند تاج را بشخصى دهند، که از آن او نمیباشد، معدوم خو

، 10کنت کورث، کتاب (بوجد آورده بود، زیرا براى فیلیپ پدر اسکندر ستایشى بزرگ داشتند 
).7بند 

قضایاى بعد

روایت دیودور

.انداین قضایا را دیودور و ژوستن و کنت کورث چنین نوشته



پس از ) م است. ق323که مطابق یعنى در سالى، (در این سال ). 2، بند 18کتاب (دیودور گوید 
فوت اسکندر اغتشاش و هرج و مرج بزرگى در ممالک او روى داد، زیرا او اوالدى نداشت و 

بنابراین فاالنژ پیاده نظام آریده پسر . هریک از رجال و سردارانش میخواست جانشین او گردد
اشخاصى از نظامیان، که مورد فیلیپ و برادر اسکندر را، که ناقص العقل بود، بسلطنت خواند، ولى

بود، با خود همراه کرده در ابتداء »3«احترام بودند، سواره نظامى را، که موسوم بدسته هتر
خواستند با پیاده نظام بجنگند، ولى بعد هیأتى از

______________________________
)1(-�C�r�a�t�e�r�e.

)2(-�A�n�t�i�p�a�t�e�r.

)3(-�H�e�t�a�i�r�e�s(تانیعنى دسته رفقا و دوس.(
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او . آگر نزد فاالنژ پیاده نظام فرستادندمحترمترین اشخاص لشکر انتخاب کرده بریاست مل
آگر بجاى اینکه مأموریت مأموریت داشت، که با مذاکره پیاده نظام را باطاعت درآورد، ولى مل

در نتیجه، . نظام را بر ضد مخالفین آن تحریک کردخود را انجام دهد، فاالنژ را بسیار ستود و پیاده 
دسته قراوالن . آگر را رئیس خود خوانده با اسلحه بقصد مخالفین خود حرکت کردندمقدونیها مل

مخصوص از بابل بیرون آمدند، تا با پیاده نظام طرف شوند و نزدیک بود جنگ در گیرد، ولى در 
ت داشتند، بمیان افتاده با سخنان نرم و با موعظه از این وقت اشخاصى، که در قشون اسکندر وجاه

پس از . بعد همه قرار دادند، که آریده پادشاه باشد و پردیکّاس نایب السلطنه. جنگ مانع گشتند
آن مهمترین دوستان اسکندر و سران سپاه مقدونى ایاالت را بین خودشان تقسیم و به آریده بیعت 

.کردند

روایت ژوستن



فوت ): 4-2، بند 13کتاب (او گوید . تر از دیودور ذکر کردهنویسنده قضایا را مشروحاین 
اسکندر باعث خوشوقتى رجال و سرداران او شد و موجب نگرانى آنها هم نیز، زیرا در میان آنها 
. کسى نبود، که دیگران با طیب خاطر مطیع او شوند و هرکس خود را کمتر از دیگرى نمیدانست

یگر همه روزه بخودسرى سربازان میافزود و هیچیک از رجال اسکندر نمیتوانست از طرف د
در این احوال پردیکّاس عقیده داشت، که . بینى کند، که نظامیان با کى همراه خواهند بودپیش

: آگر میگفتباید منتظر شد تا رکسانه بزاید و شاید پس از آن وارث اسکندر معلوم گردد، ولى مل
اگر مقصودتان این است، که پادشاهى داشته باشید، . منتظر وضع حمل رکسانه شویملزومى ندارد 

»1«اگر طفلى را بخواهید پادشاه کنید در پرگام: چند پادشاه در آسیاى صغیر اآلن موجودند
هراکل پسر اسکندر را، که از برسین تولد شده، خواهید یافت و هرگاه بخواهید پادشاه مردى 

ادر اسکندرباشد، آریده بر

______________________________
)1(-�P�e�r�g�a�m�e.
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دیگر . در اردو حاضر است و سربازان او را، از جهت اینکه رؤف است و پسر فیلیپ، دوست دارند
کند، که با نژاد است و مقدونیه نمیتواند پادشاه خود را از میان مردمى انتخاباینکه رکسانه پارسى

اسکندر نمیخواست، که او پادشاه شود، زیرا تا نفس آخر اسم این . شمشیر آن را باطاعت درآورده
آگر، ولى بطلمیوس با انتخاب آریده بسلطنت مخالفت کرده چنین بود عقیده مل. طفل را نبرد

اینکه آریده زن بد عملى بود و دیگر»1«گفت، او الیق پادشاهى نیست، زیرا مادرش در الریس
. سخت ناخوش است، اگر او پادشاه شود، فقط باسم اکتفا کرده اختیارات را بدیگران خواهد داد
پس بهتر است از سرداران کسى را بسلطنت انتخاب کنیم، که از حیث لیاقت از همه به اسکندر 

نما یا محبوبین هنزدیکتر باشد، مملکت را اداره و حدود آنرا حفظ کند، نه اینکه تابع شخصى پادشا
.ناالیق باشد



در نتیجه مشورت عقیده پردیکّاس اکثریت یافت و قرار دادند، که منتظر وضع حمل رکسانه شوند 
پاتر و پردیکّاس را تىو اگر او پسرى آورد، آن پسر را پادشاه خوانده لئونّاتوس، کراتر، آن

.بپادشاه آینده با قسم بیعت کردندالمجلس پس از آن چهار نفر مذکور فى. هاى او بدانندقیم

سواره نظام با رأى اکثریت موافقت کرد، ولى پیاده نظام از این جهت، که آن را در انتخاب پادشاه 
شرکت نداده بودند، مخالف این عقیده شد و آریده برادر اسکندر را فیلیپ نامیده بپادشاهى 

آگر را مأمور کردند، که پیاده نظام و مل»2«وقتى که این خبر بسواره نظام رسید، آت تال. برگزید
را با نصایح آرام کنند، ولى آنها پنداشتند، که با راضى داشتن پیاده نظام بر نفوذ و قدرتشان 

.خواهند افزود

تحریک اشخاص زرنگ و تردست . بنابراین مأموریتشان را فراموش کرده طرفدار پیاده نظام شدند
االخره شورش بقدرى قوت یافت، که پیاده نظام اسلحه برداشته آتش شورش را تیزتر کرد و ب

سواره نظام از قصر فرار کرده بخارج بابل . بقصر یورش برد، تا سواره نظام را مضمحل گرداند
رفت و در سنگرها قرار

______________________________
)1(-�L�a�r�i�s�s�e.

)2(-�A�t�t�a�l�e.
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در این احوال آت تال خواست پردیکّاس را . فته بنوبت خود، پیاده نظام را سخت تهدید کردگر
بکشد، تا مخالفین نابود گردند، ولى او کسانى را، که حمله کردند از پاى درآورد و پس از آن 

بعد پردیکّاس جرئت و جسارت غریبى بروز داده تقریبا . دیگران جرئت نکردند باو نزدیک شوند
بمیان پیاده نظام درآمد و سربازان را جمع کرده بآنها نمود، که اگر سوءقصد بر ضد او اجرا تنها

ها اسلحه برداشته شما بر ضد کى«: او بسربازان گفت. میشد، چه عواقبى وخیم براى آنها میداشت
.آیا این اقدام شما بر ضد پارسیها بود یا بر ضد دشمنانى دیگر. بودید



ها و مشقّات شما بودند، ستید هموطنان، برادران و کسانى را، که شریک مرارتشما میخوا-نه
چه لذّتى بآنان . شما میخواستید شعف و شادى بزرگى براى دشمنان خودتان تدارك کنید. بکشید

اند، اینک یکدیگر را دست میداد، وقتى که میدیدند، همان سربازانى، که آنها را مغلوب ساخته
پس از این . »اند، شاد میدارندهائى را، که در میدانهاى جنگ افتادهارواح خارجىنابود میکنند و 

نطق پیاده نظام آرام شد و حاضر گشت، که عقیده پردیکّاس را پیروى کرده او را رئیس خود 
بعد سواره نظام به پیاده نظام نزدیک شده پذیرفت، که به آریده بیعت کند و اگر رکسانه . بداند

در اینوقت نعش . همه این ترتیب را پذیرفتند. ، او را پادشاه قسمتى از مملکت بدانندپسرى آورد
.اسکندر را هم در میان جمعیت گذارده بودند، تا بنمایند که او هم این قرارداد را تصدیق میکند

و آگر پاتر والى مقدونیه و یونان گردید، کراتر رئیس مستحفظین خزانه شد و ملتىپس از آن آن
بعد پردیکّاس، که کینه سران . پردیکّاس باداره کردن مملکت و فرماندهى لشکر معین گشتند

شورشیان را بدل داشت، اعالم کرد، که روز دیگر همه در موقع مراسم قربانى براى راحت روح 
آگر را قبال آگاه کرده باشد، از پیش تمامى اینکه ملاسکندر حاضر شوند و در آن روز، بى

ها گذشته از سربازان آنهائى را، که شورش طلب میدانست، یکایک طلبید و در خفا آنها نگروها
.را بدست جلّادان سپرد

پس از مراسم قربانى پردیکّاس ایاالت را بین رؤساء تقسیم کرد، تا اوال آنها را از

1963: ، ص3تاریخ ایران باستان، ج

. یا باین بهانه آنها را از مرکز حکومت دور کندثان. خود راضى کرده در تحت اوامر خود درآورد
بعد ژوستن اشخاص و ایاالت را (تقسیم ممالک بقرعه صورت گرفت و حکم قرعه چنین بود 

).مینامد، چنانکه بیاید

روایت کنت کورث

پردیکّاس از هیجان سربازان ترسیده امر کرد درب ): 8و 7، بند 10کتاب (مورخ مذکور گوید 
بر اثر این حکم بین نظامیانى، که . اطاقى را، که نعش اسکندر را در آن گذارده بودند، ببندند

آگر و پیاده نظام از طرف دیگر، نزاع درگرفت و طرفدار پردیکّاس بودند، از یکطرف و مل



ک بود جدالى روى دهد و حتّى چند نفر زخمى شدند، ولى در اینوقت قدیمترین سربازان نزدی
مقدونى کالهخودهاشان را برداشتند، تا بهتر شناخته شوند و از پردیکّاس خواهش کردند، که زد 

پس از آن . اش بیشتر است، طرف نشودو خورد را موقوف بدارد و با پادشاه و جمعیتى، که عده
میخواست، که سربازان در اطراف نعش اسکندر بمانند، ولى آنها، از ترس اینکه مبادا در آگر مل

در این احوال سواره . دامى افتند، از یکى از درهاى قصر بیرون رفته خودشان را بفرات رسانیدند
در ابتداء پردیکّاس میخواست از شهر خارج . نظام مقدونى، پردیکّاس و لئونّاتوس را پیروى کرد

ود، ولى باین مالحظه، که تصور نکنند، او روابط خود را با سایر قسمتهاى قشون قطع کرده، در ش
فیلیپ پادشاه جدید همواره میخواند، که -آگر بگوش آریدهدر این احوال مل. شهر بماند

باالخره او اصرار را بجائى رسانید، که . مادامیکه پردیکّاس زنده است، سلطنت او استوار نیست
پادشاه پیشنهاد کرد چند نفر فرستاده پردیکّاس را احضار کند و وقتیکه او آمد، توقیفش کرده ب

اى نداشت، فیلیپ چنین عقیده. بکشد و اگر نیامد، فرستادگان مأمور باشند، که او را نابود گردانند
س آگر برضایت حمل کرده، اشخاصى را نزد پردیکّاولى چون غالبا خاموش بود، سکوت را مل

پردیکّاس در این موقع قوت قلب غریبى نشان داده فقط با پانزده . فرستاد، تا او را نزد شاه بیاورند
آگر خوانده طورى جسورانه حرف زد، که مأمورین نفر نزد فرستادگان آمد و آنها را بندگان مل

مقدونیها از.بعد پردیکّاس نزد لئونّاتوس رفت، تا از کمک او قوتى یابد. ترسیده فرار کردند
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آگر سخت متنفّر شده خواستند از او انتقام بکشند و او چون از قصد آنها آگاه شد، نزد اقدام مل
فیلیپ رفت و پرسید، که آیا این حکم پادشاه نبود، که پردیکّاس را بیاورند؟ پادشاه -آریده

آگر پذیرفتم و چون پردیکّاس زنده است، نباید این قضیه جوابداد، که این حکم را من باصرار مل
.فیلیپ امر کرد، که مجلس مشورت منحل گردد-پس از آن آریده. را باعث شورش قرار داد

اگرچه در این وقت پادشاهى، که بتواند زمام امور را بدست گیرد نبود، ولى چون فیلیپ را پادشاه 
جا جمع سفراى مقیم بابل و سرداران و صاحبمنصبان در آنمیدانستند، باز ظاهرا دربارى بود و

در این احوال خبر رسید، که پردیکّاس با سواره نظام از شهر بیرون رفته و راه آذوقه را . میشدند
بر اثر این وضع در شهر قحطى و گرسنگى پدید آمد و چون مردمى زیاد از ناامنى . بشهر بسته است



مقدونیها ترسیدند، که مبادا شورشى در شهر برپا شود و قرار حول و حوش بشهر آمده بودند،
رسوالن، که بریاست . اى براى صلح تدارك کننددادند، رسوالنى نزد سواره نظام فرستاده زمینه

:نام تسالیانى بودند، جواب آوردند، که سواره نظام میگوید»1«پارساس

.ما اسلحه را زمین نخواهیم گذاشتاند،مادامیکه مقصرین شورش را بما تسلیم نکرده

پیاده نظام، همینکه این بشنید، اسلحه برداشت و پادشاه، چون دید، که جنگ داخلى دارد شروع 
براى احتراز از اینکه شما بجان یکدیگر بیفتید الزم است، باز : میشود، بمیان جمعیت آمده گفت

در اینموقع او تاج خود را برداشته بدست . یابدرسوالنى بفرستید، تا شاید این دفعه کار صلح انجام 
راست گرفت و گفت، من طالب این سلطنت نیستم، اگر کسى در میان شما هست، که بهتر از من 

این حرف پادشاه و اشکهائى، که از چشمان او سرازیر . میتواند امور را اداره کند، تاج را بردارد
بعد رسوالنى نزد سواره . آن چه خواهى بکنگشت باعث شد، که جمعیت برقّت آمده گفت، هر

نظام عملى گشت و قرار دادند، -نظام رفته زمینه صلح را فراهم کردند، آشتى پیاده نظام با سواره
پردیکّاس ظاهرا روى موافقت نشان داد، . آگر رفیق پردیکّاس در اداره کردن مملکت باشدکه مل

آگرولى در باطن میکوشید، که مل

______________________________
)1(-�P�a�r�s�a�s� �)�T�h�e�s�s�a�l�i�e�n. )
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.را نابود سازد، زیرا میدانست، که او شخصى است ماجراجو و آرام نخواهد نشست

آگر همدوش باالخره یکى از سربازان را تحریک کرد، که بلند شکایت کند از اینکه مل
آگر رسید و او برآشفته با تشدد نزد پردیکّاس رفت و سخت از ملاین خبر به . پردیکّاس گشته

پردیکّاس چنان وانمود، که از این قضیه خیلى متأسف است و بعد . سرباز مزبور شکایت کرد
اند، باید مجازات شوند و براى گفت اشخاصى، که این سرباز را بچنین اقدامى تحریک کرده

.باید اجرا گردد»1«»پاك کردن«اجراى این امر مراسم 



هاى آن را در دشتى مراسم پاك کردن موافق عادات مقدونى چنین بود، که سگى را کشته روده
بدو طرف میانداختند و بعد پیاده نظام و سواره نظام در دشت حاضر میشدند و بقیه مراسم پاك 

ن در روز معین آگر با شادى این پیشنهاد را پذیرفت و تشریفات پاك کردمل. کردن بعمل میآمد
فیلیپ بتحریک پردیکّاس با گروهانى بطرف پیاده نظام رانده گفت، تمام -بعد آریده. بعمل آمد

چون تمام لشکر و فیلهاى جنگى . اشخاصى، که باعث شورش شده بودند، باید مجازات شوند
اده کرده حاضر بودند، پیاده نظام نتوانست اندك مخالفتى نشان دهد و پردیکّاس از موقع استف

بعد او در همانجا حکم کرد آنها را بپاى . سیصد نفر را یکایک خواند و آنها از صف بیرون آمدند
آمد بکلّى غیر مترقّب بود، زیرا در یک آن تمام آگر این پیشاز براى مل. فیلها انداختند

دامى نکرد و آگر اقدر این روز کسى بر ضد مل. اشخاصیکه براى او کار کرده بودند، نابود شدند
او در جاى خود بماند، ولى فهمید، که دشمنانش در قصد او هستند و کسى را، که او پادشاه 

بنابراین از جان خود هراسناك گشته بمعبدى پناه . کرده، آلت اجراى مقاصد بدخواهان او است
.برد، ولى پناهگاهى در آن معبد هم نیافت، زیرا او را گرفته کشتند

نتیجه

تا اینجا ذکر شد چنین برمیآید، که پس از منازعاتى، که چند روز طول کشیده، دو نفر را از آنچه 
:اندبراى سلطنت انتخاب کرده

فیلیپ برادر نامشروع اسکندر و نیز پسرى را که فرض میکردند رکسانه-آریده

______________________________
)1(-�L�u�s�t�r�a�t�i�o�n.

1966:، ص3تاریخ ایران باستان، ج

از جریان وقایع نیز پیداست، . خواهد آورد، پردیکّاس هم نایب السلطنه و قیم دو پادشاه گردیده
بنابراین باوجود اینکه بعضى . فیلیپ موقّتى بوده، یعنى تا وقتیکه رکسانه بزاید-که سلطنت آریده

نشود، اکثریت بپسر اند پسر رکسانه پادشاهسرداران اسکندر براى پیشرفت خیاالت خود میخواسته
طلب اگر این وضع ادامه مییافت و اشخاص جاه. او تمایل داشته و باالخره این تمایل غلبه کرده



پسر رکسانه را تلف نمیکردند، میشد گفت، که سلسله سلطنت مقدونیه بسلسله مقدونى و ایرانى 
اسکندر مبدل گردید و تبدیل یافت ولى، چنانکه بیاید، منازعات بجنگهاى داخلى بین سرداران 

خانواده اسکندر بکلّى نابود شد، چنانکه احدى، که بتخت نزدیک باشد، نماند و از سرداران هم 
.هریک در مملکتى والى و بعد رئیس مستقلّ یا پادشاه گردید

.یا جانشینان موسوم گشتند»1«هااینها در تاریخ به دیادك

کارهاى اولى پردیکاس-مبحث دوم

مالکتقسیم م

پس از اینکه پردیکّاس بنیابت سلطنت انتخاب شد، تمام سرداران سپاه را بمجلس مشورتى طلبیده 
.ها تقسیم کردممالک را بین آن

راجع باینمسئله بین مورخین عهد قدیم اختالفاتى دیده میشود و بنابراین مجبوریم، که روایت 
.هریک را جداگانه ذکر کنیم

روایت دیودور

):2، بند 18کتاب (ور اسامى ایاالت و اشخاص را چنین نوشته مورخ مذک

این همان شخصى است، که باالتر مکرّر (گردید »2«مصر نصیب بطلمیوس پسر الگوس-1
.).م. اند، که پسر نامشروع فیلیپ دوم پدر اسکندر بودذکرى از او شده و نوشته

.رسید»3«لنىتىسوریه به الئومدون مى-2

.»4«یکیه به فیلوتاسکیل-3

______________________________
)1(-�D�i�a�d�o�q�u�e�s.

)2(-�P�t�o�l�e�m�e�e� �L�a�g�o�s.



)3(-�L�a�o�m�e�d�o�n� �d�e� �M�i�t�y�l�e�n�e.

)4(-�P�h�i�l�o�t�a�s.

1967: ، ص3تاریخ ایران باستان، ج

.»1«تونبه پى) بزرگ(ماد -4

اسکندر بدانجاها قشون نکشیده بود پافالکونیه و کاپادوکیه با آن ایاالت دولت هخامنشى، که -5
).منشى اسکندر(»2«به اومن) مانند پنت، ارمنستان و غیره(

.»3«گونتىفیلیه و فریگیه علیا و لیکیه به آنپام-6

.»4«کاریه به کاساندر-7

جا باید استنباط کرد، که تقسیم ایاالت قبل از کشته شدن او انجام از این(»5«آگرلیدیه به مل-8
).یافته

.»6«پونت به لئونّاتوسفریگیه سفلى یا هلّس-9

.»7«اند به لیزیماكدر اروپا تراکیه و صفحاتى، که مجاور دریاى سیاه-10

.پاترتىمقدونیه با والیات تابعه آن به آن-11

آسیاى علیا قرار دادند، که تغییرى در ایاالت آن ندهند، بنابراین صفحات مجاور این راجع ب-12
جا افغانستان شرقى مقصود از آسیاى علیا در این(ماندند »8«ها نیز در تحت اداره تاکسیلقسمت

.).م. کنونى و صفحات مجاور رود سند است

.رتس ایرانى، پدر رکسانه، والى باخترایالتى، که در نزدیکى پاراپامیزاد بود، به اکسیا-13

.»9«برتیوسبه سى) بلوچستان کنونى(رخّج و نیز گدروزى -14



.»10«به ستاسانور سولیانى) سیستان(هرات و زرنگ -15

.باختر و سغد به فیلیپ-16

.و گرگان به فراتافرن ایرانى) خراسان(پارت -17

.»11«سستپارس به په-18

.»12«تل پولمکرمان به-19

______________________________
)1(-�P�y�t�h�o�n.

)2(-�E�u�m�e�n�e.

)3(-�A�n�t�i�g�o�n.

)4(-�C�a�s�s�a�n�d�r�e.

)5(-�M�e�l�e�a�g�r�e.

)6(-�L�e�o�n�n�a�t�u�s.

)7(-�L�y�s�i�m�a�q�u�e.

)8(-�T�a�x�i�l�e.

)9(-�S�i�b�i�y�r�t�i�u�s.

)10(-�S�t�a�s�a�n�o�r� �S�o�l�i�e�n.

)11(-�P�e�u�c�e�s�t�e.

)12(-�T�l�e�p�o�l�e�m�e.



1968: ، ص3جتاریخ ایران باستان، 

نامیده و ژوستن »2«او را آثروپاتس18، فصل 4آریان در کتاب (ایرانى »1«ماد به آتراپس-20
معلوم است، که مقصود دیودور از ماد در دفعه اولى ماد . »3«آتروپاتس4، بند 13در کتاب 

نام داشت، بعدها اش، که آثروپاتاین ماد از اسم والى. بزرگ است و در دفعه دوم ماد کوچک
این نام در قرون بعد به آذرپاتکان و . گفتندموسوم به آثروپاتن گردید و بفارسى آثروپاتکان مى

.).م. آذرپایگان و معرّب آن آذربایجان تبدیل یافته

.»4«بابل به آرخون-21

»5«سیالسبین النّهرین به آرك-22

.شدندتاکسیل و پروس بپادشاهى مملکتشان ابقاء -23

ریاست این سواره نظام در . سلکوس بفرماندهى سواره نظامى، که ملقّب به هتر بود معین گردید
.زمان اسکندر با هفس تیون و پس از آن با پردیکّاس بود

اى بسازد، تا نعش فیلیپ مأمور شد، که لوازم مراسم دفن اسکندر را تدارك کرده گردونه-آریده
.نداسکندر را بمعبد آمون بر

روایت ژوستن

در باب تقسیم ممالک روایت ژوستن در زمینه روایت دیودور است، ولى اختالفاتى نیز بین دو 
):4، بند 13کتاب (مورخ مذکور گوید . روایت موجود است، که ذکر میکنیم

در بعضى نسخ کتاب ژوستن این نام را (به آتروپات رسید ) ماد کوچک یا آذربایجان(ماد علیا -1
) آتر(و ) آثر(اند، که باید مصحف آگروپات باشد، زیرا آگر در کردى بمعنى روپات نوشتهآک

.).م. است، که بزبان کنونى پارسى آتش گوئیم

.بپدر زن پردیکّاس) یعنى ماد بزرگ یا عراق عجم قرون بعد(ماد سفلى -2



»6«شوش به سینوس-3

.فیلیه به نه آرخلیکیه و پام-4

»7«آندربه ملیدیه -5

______________________________
)1(-�A�t�r�a�p�e�s.

)2(-�A�t�h�r�o�p�a�t�e�s.

)3(-�A�t�r�o�p�a�t�e�s.

)4(-�A�r�c�h�o�n.

)5(-�A�r�c�e�s�i�l�a�s.

)6(-�S�c�y�n�u�s.

)7(-�M�e�a�n�d�r�e.

1969: ، ص3تاریخ ایران باستان، ج

.باختر به آمین تاس-6

»1«اوستهسغد به سى-7

»2«پارت به نیکاتور-8

.گرگان به فیلیپ-9

.ارمنستان به فراتافرن-10

.»3«مردم پالسگ به آرخاس-11



.»4«پارس به تلپ تولم-12

و ریاست قراول »5«ریاست لشکر بعهده سلکوس پسر آنتیوخوس. بابل به په سست-13
پسر تونپى. در باختر مجاور سند تغییرى روى نداد. پاترمخصوص پادشاه به کاساندر پسر آنتى

ژوستن اسم اکسیارتس را . بریاست مستعمرات یونانى و مقدونى در هند، منصوب گشت»6«آژنور
.نوشته»7«تارخساکس

اى از اشخاص باعث ارتقاء گردید، باالخره مورخ مذکور گوید، که این تقسیم ممالک براى عده
ایاالت را ممالک خودشان زیرا اینها، اگرچه براى حکومت معین شده بودند، ولى پس از چندى

.دانسته عنوان پادشاهى اختیار کردند و دولتهائى تشکیل یافت، که بمیراث باعقاب آنها رسید

روایت کنت کورث

مصر ): 10، بند 10کتاب (هاى این مورخ از این قرار بوده تقسیم ایاالت بین اشخاص موافق نوشته
).بطلمیوس پسر الگس(بطلمیوس رسید و آن قسمتى از افریقا، که تسخیر شده بود، به

.سوریه به الئومدون و فینیقیه نیز

.کیلیکیه به فیلوتاس

.گونتىفیلیه و فریگیه بزرگ یا علیا به آنلیکیه و پام

.کاریه به کاساندر

.»8«لیدیه به مناندر

______________________________
)1(-�S�c�y�t�h�e�u�s.

)2(-�N�i�c�a�n�o�r.

)3(-�A�r�c�h�a�s.



)4(-�T�l�e�p�t�o�l�e�m�e.

)5(-�A�n�t�i�o�c�h�u�s.

)6(-�A�g�e�n�o�r.

)7(-�E�x�t�a�r�c�h�e�s.

)8(-�M�e�n�a�n�d�r�e.

1970: ، ص3تاریخ ایران باستان، ج

.پونت به لئونّاتوسفریگیه کوچک در نزدیکى هلّس

با او را هم مأمور کردند این مملکت را تا طرابوزان دفاع کند و. کاپادوکیه و پافالگونیه به اومن
).تر بیایدشرح قضیه پائین(آربات بجنگد، زیرا این یگانه پادشاهى بود، که نمیخواست تمکین کند 

.تون دادندبه پى) مقصود ماد بزرگ است(ماد را 

.تراکیه را با مردمان مجاور دریاى سیاه به لیزیماك

قیانوس سرخ سکنى اما راجع به والت هند و باختر و سغدیان و سایر مردمان، که در کنار او
مقصود از دریاى سرخ . یعنى آنها را تغییر ندادند(داشتند، قرار دادند، همان اختیارات را دارا باشند 

.).م. جا دریاى عمان استدر این

کنت کورث ارمنستان را در فهرست ایاالت ذکر نکرده و این نظر صحیح است، زیرا اسکندر 
اگرچه کنت کورث تصریح نکرده، که او در کدام قسمت در باب آربات، . بارمنستان نرفته بود

معلوم است، که پردیکّاس ) 6، بند 13کتاب (هاى ژوستن آسیاى صغیر پادشاه بوده، ولى از نوشته
بنابراین، مقصود کنت کورث از آربات آریآرات . پادشاه کاپادوکیه جنگیده»1«با آریآرات

دیودور ). تر بیایدشرح این قضیه پائین(ا تصحیف کرده پادشاه کاپادوکیه بوده، یعنى این اسم ر
.اسم پادشاه کاپادوکیه را آریآرات نوشته، چنانکه بیاید



چهار مورخى، که روایاتشان در این مبحث ذکر شده، از مردمانى، که در قفقازیه سکنى داشتند و 
دولت هخامنشى 19-18گذشت، مساکن آنها را جزء ایالت 1474هرودوت، چنانکه در صفحه 

اند، بنابراین باید گفت، که این قسمت دولت هخامنشى جزء دولت بشمار آورده، ذکرى نکرده
هاى دولت هخامنشى در زمان کلیۀ از تقسیم ایاالت چنین برمیآید، که این قسمت. اسکندر نبوده

گونیه، کاپادوکیه، پافال: آمده، زیرا اسکندر بآن جاها نرفته بوداسکندر جزء دولت او بشمار نمى
در خاتمه کنت کورث گوید، که هفت روز . پنت، ارمنستان، قفقازیه، لیبیا و حبشه مجاور مصر

پس از فوت اسکندر رجال و سرداران مقدونى

______________________________
)1(-�A�r�i�a�r�a�t�h�e.

1971: ، ص3تاریخ ایران باستان، ج

بعد بطلمیوس نعش را به . ه کلدانیها و مصریها بلسان کردندبفکر نعش او افتادند و آن را بوسیل
.منفیس پاى تخت مصر برد و پس از چند سال آن را به اسکندریه حمل کرده بخاك سپرد

هاى اسکندربى اثر گذاردن نقشه

گفته شد، که اسکندر کراتر را مأمور کرد ده هزار نفر سرباز سالخورده و ) 1891صفحه (باالتر 
هاى دیگرى نیز داشت، ولى پس از این سردار مأموریت. دونى را باوطانشان برگرداندمجرّب مق

فوت اسکندر، زمانیکه کراتر در کیلیکیه بود، پردیکّاس در یادداشتهاى اسکندر مطالعه کرده دید، 
که مخارج دفن هفس تیون براى خزانه خیلى گران تمام شده و انجام دادن امورى، که بعهده 

این بود، که خواست این کارها را . ل گشته، مخارج زیاد بخزانه تحمیل خواهد کردکراتر محو
ترك کنند و چون نمیخواست از پیش خود بچنین امرى دست بزند، مقدونیها را جمع و با آنها 

مشورت کرد و مجلس مزبور مقرّر داشت، که این کارها را، از آنجا، که قابل اجرا نیست، موقوف 
هزار کشتى جنگى در -1): 4، بند 18کتاب (کارهاى مذکور را چنین شرح داده دیودور. دارند

فینیقیه و سوریه و کیلیکیه و قبرس براى جنگ با قرطاجنه و مردمانى، که در سواحل لیبیا و ایبرى 
ها باید بزرگتر و جاهاى دیگر تا جزیره سیسیل سکنى دارند، بسازند و این کشتى) اسپانیاى کنونى(



ساخته ) جبل طارق(راهى در امتداد تمام سواحل لیبیا تا ستونهاى هرقل -2. ها باشندترى رماز 
. تمام شود، بنا کنند»1«شش معبد بزرگ، که هریک میبایست بمبلغ هزار و پانصد تاالن-3. شود

جرین مها-5. سازى نیز بسازندبنادرى بسازند، که تمام سفاین نو را جا دهد و کارخانه کشتى-4
زیاد باروپا برند و از اروپا بآسیا آرند و بین مردمان مختلف بوسیله زواج و کارهاى دیگر منافع 

.مشترك ایجاد کنند

هاى مصرى،باالخره او میخواست براى پدرش فیلیپ یادگارى بسازد بزرگتر از هرم

______________________________
.نه میلیون فرنگ طال بپول کنونى-)1(

1972: ، ص3تاریخ ایران باستان، ج

پس از خواندن یادداشتهاى اسکندر، باوجود . که از عجایب هفت گانه عالم قدیم بشمار میرفت
اینکه مقدونیها احترامى بزرگ براى نام او داشتند، قرار دادند ترتیب اثر باین لوایح ندهند، زیرا این 

.عدها اجرا کردند، ولى طور دیگر چنانکه بیایدبند پنجم را ب. چیزها را قابل اجرا نمیدانستند

شورش یونانیهاى باختر

پرداخت، زیرا یونانیهاى این ) یعنى باختر و صفحات مجاور سند(بعد پردیکّاس بامور آسیاى علیا 
در اینجا دیودور، قبل از . صفحات بر ضد او قیام کرده لشکرى بزرگ براى جنگ آراسته بودند

رش بپردازد، مختصرى از جغرافیاى آسیا، چنانکه در آن زمان تصور میکردند، اینکه بوقایع این شو
در کیلیکیه بطرف مشرق رفته از »1«کوههاى توروس): 5، بند 18کتاب (صحبت میدارد و گوید 

مقصود کوههاى پاراپامیز است، کوههاى افغانستان (تمام قاره آسیا میگذرد و تا کوههاى قفقاز 
هائى تقسیم میشود و در این زنجیره کوهها برشته. یابداوقیانوس مشرق امتداد مىو) شمالى کنونى

از رودهاى . جاهائى اسامى مختلف دارد، بنابراین آسیا بدو قسمت شمالى و جنوبى تقسیم شده
و دریاى سیاه و دریاى شمال ) گرگان(آسیا نیز بعضى بطرف شمال جارى هستند و بدریاى کسپین 

مقصود از (ى بدریاى هند و اوقیانوسى، که مجاور قاره آسیا است و نیز بدریاى سرخ میریزند و برخ
تقسیم ایاالت موافق این حدود طبیعى بود، .). م. دریاى آخرى خلیج پارس و دریاى عمان است



یعنى (قسمت شمالى شامل رود تاناایس . زیرا بعض ایاالت در شمال واقعند و برخى در جنوب
د و باختر و هرات و نیز پارت است، که مجاور دریاى گرگان میباشد و ماد، که و سغ.) م. سیحون

.بزرگترین ایاالت است و اسامى دیگر زیادى دارد

. تمامى این صفحات آب و هواى سخت دارد. بعد شامل ارمنستان و لیکائونیه و کاپادوکیه
مقصود فریگیه علیا (ه بزرگ فریگی: یابندبممالک مذکوره بخط مستقیم این ایاالت اتّصال مى

.)م. یعنى فریگیه سفلى(پونت فریگیه هلّس.) م. است

______________________________
)1(-�T�a�u�r�u�s.

1973: ، ص3تاریخ ایران باستان، ج

سیدیه، از لیدیه بطرف مشرق فریگیه است و متوازى با آن پى. و از دو طرف دیگر لیدیه و کاریه
در کنار این ایاالت شهرهاى یونانى واقعند، که ذکر اسمشان لزومى . بالیکیه هم حد میباشدکه 

.انداین است فهرست اسامى، که رو بشمال. ندارد

دیودور هم (اما از ایاالت جنوبى نخستین آنها از سلسله جبال قفقاز بطرف جنوب هند است 
این مملکتى است وسیع و .). له جبال قفقاز میدانسته مکوههاى پاراپامیز یا شمال افغانستان را از سلس

. ترین این مردمان گاندریدها هستندپرجمعیت، که از مردمان مختلف مسکون گشته و عمده
در مجاورت هند این ایاالت . اسکندر بجنگ این مردم نرفت، زیرا از زیادى فیلهایشان ترسید

:واقعند

، کرمان، پارس باالخص، که شامل سوزیان )انبلوچست(، گدروزى )قندهار کنونى(رخّج 
).این ایالت نزدیک بابل بود(است »1«تاسنو سیت) خوزستان(

رویم، به بین ) یعنى بطرف شمال(وقتیکه باالتر . بعد بابل، که تا عربستان کویر امتداد یافته میآید
ت و در همسایگى سوریه در مجاورت بابل سوریه اس. النهرین، که بین فرات و دجله است میرسیم

سوریه و کویرها در ماوراء حدود سل. ، که شامل فینیقیه میباشد»2«فیلیه و سل سوریهکیلیکیه، پام



. خیزترین تمام ایاالت استمصر حاصل. نیل جارى است و این رود فینیقیه را از مصر جدا میکند
.یاالت شمالى، که سردسیرندتمامى این ایاالت داراى آب و هواى گرم است، برعکس ا

.این است فهرست ممالکى، که اسکندر تسخیر کرد و جانشینان او بین خودشان تقسیم کردند

چنین است آسیائى، که دیودور شرح داده و از آن بخوبى استنباط میشود، که آسیاى معلوم زمان 
ر زمان اسکندر جزء چه بوده و نیز کدام ایاالت دولت هخامنشى د) قرن اول میالدى(دیودور 

یونانیهائى، که بحکم اسکندر ): 7، بند 18کتاب (پس از آن مورخ مذکور گوید . دولت او نبوده
در آسیاى علیا برقرار شدند، از دورى از یونان متأسف و نیز از اینکه اسکندر آنها را در اقصى بالد 

ت داشت، ترس مانع از اقدامىتا زمانى، که اسکندر حیا. مملکت خود نشانده بود، ناراضى بودند

______________________________
)1(-�S�i�t�t�a�c�e�n�e.

)2(-�C�o�e�l�e�-�S�y�r�i�e.

1974: ، ص3تاریخ ایران باستان، ج

را، که بیست هزار پیاده و سه هزار سوار داشت »1«بود، ولى پس از فوت او این یونانیها فیلون انیان
وقتى، که خبر . ها شجاعتشان را نموده بودند، بریاست انتخاب کردندو تمام این نظامیان در جنگ

یاغیگرى یونانیان به پردیکّاس رسید، او لشکرى مرکب از سه هزار پیاده مقدونى و هشتصد سوار 
ص اسکندر و داراى عقل و اطالعات نظامى بود، تون نامى، که از قراوالن مخصوبریاست پى

تون از پى. تشکیل کرد و احکامى صادر شد، که والت ده هزار پیاده و هشت هزار سوار باو بدهند
این مأموریت خود خوشنود بود، زیرا خیاالت دیگرى داشت و میخواست یونانیها را با خود همراه 

علیا پادشاه گردد، ولى پردیکّاس، که این نقشه او را قبل شان را بقوه خود افزوده در آسیاى و قوه
بعد . از وقت میدید، باو حکم کرد بیونانیها امان ندهد و اموال آنها را بین سربازان تقسیم کند

تون با لشکر خود و قشونى، که والت داده بودند، بقصد یاغیان حرکت کرد و توانست بتوسط پى
نامى را، که در میان یاغیان داراى قوه سه هزار نفرى بود، بطرف »2«پودوروسیکنفر انیانى، لى



توضیح آنکه، چون جنگ شروع شد، هنوز نتیجه نامعلوم . مند شودخود جلب و باین وسیله بهره
.بود، که خائن مذکور بى جهت با سه هزار نفر یاغیان جدا شده یک بلندى را اشغال کرد

سپس . تصور کردند، که او شکست خورده و رو بفرار گذاردندسایر قسمتها همینکه این بدیدند، 
ها اعالم کرد، که مغلوبین اسلحه را داده و قسم صداقت یاد کرده تون فاتح بوسیله جارچىپى

در میان یونانیها . طرفین قسم راستى و درستى نسبت بیکدیگر خوردند. هاى خودشان برگردندبخانه
تون از اینکه نقشه او دارد اجرا میشود غرق دى پیدا شد و پىو مقدونیها نسبت بیکدیگر اعتما

شادى گشت، ولى در این احوال مقدونیها احکام پردیکّاس را بخاطر آورده و قسمشان را شکسته 
.ناگهان بر یونانیها تاختند و همه را از دم شمشیر گذرانیده اموال آنها را بین خودشان تقسیم کردند

تون پس از فتح با مقدونیها نزد پردیکّاس رفت پى. ونانیهاى آسیاى علیاچنین بود عاقبت شورش ی
).م. ق323(

______________________________
)1(-�P�h�i�l�o�n� �I�'�A�e�n�i�a�n.

)2(-�L�i�p�o�d�o�r�u�s.

1975: ، ص3تاریخ ایران باستان، ج

شورش یونان

رانده استقالل خود را ساخلوى مقدونى را از شهر خود پس از فوت اسکندر سکنه جزیره ردس
جهت این واقعه، . پاتر اعالن جنگ دادتىاعالن کردند و آتن هم از موقع استفاده کرده به آن

اسکندر چندى قبل از مرگش مصمم گشت : چنین بود) 8، بند 18کتاب (چنانکه دیودور نوشته 
.اشخاصى را، که یونانیها از یونان رانده بودند، بوطنشان برگرداند

مقصود . را با حکمى بیونان فرستاد، که این امر را بیونان ابالغ کند»1«این نیکاتور ستاژیرىبنابر
اسکندر این بود، که ابهت خود را بنماید و دیگر در هر شهر یونانى یک عده طرفدار داشته باشد، 

.تا در موقع شورشى کارهاى یونانیها را عقیم گذارند



. بیونان وارد شده حکم را داد در میان جمعیت کثیرى خواندندنیکاتور در موقع بازیهاى المپ
از اسکندر بتبعید شدگان شهرهاى یونان، جهت تبعید شما ما نبودیم، ولى «: مفاد حکم چنین بود

اند، باوطان خودتان باعث خواهیم شد، که شما، باستثناى اشخاصى، که مرتکب کفر شده
، که اگر شهرهاى یونان با این حکم مخالفت ورزند، او با قوه ایمپاتر نوشتهتىما به آن. برگردید

تبعید شدگان بعده بیست هزار نفر در اینجا . »جبریه آنها را مجبور دارد، راندگانشان را بپذیرند
بودند و معلوم است، که چه شعف و شادى بانها دست داد و اسکندر را در ازاى این جوانمردى 

اغلب آنها مخالفتى با آن : ا شهرهاى یونانى بدو قسمت تقسیم شدندام. ستوده بعرش رسانیدند
و آتنیها از این رفتار اسکندر بسیار ناراضى گشتند، زیرا اتولیان »2«حکم نکردند، ولى اتولیان

ها ها همینکه برگشتند در صدد کشیدن انتقام از آنها برآیند و آتنى»3«میترسیدند، که انیاد
ها، باوجود آتنى. سامس را، که بین خودشان تقسیم کرده بودند، پس بدهندنمیخواستند جزیره

توانند با او بجنگند، تصمیم گرفتند، که عجالۀ نارضامندیشان از اسکندر، چون دیدند، که نمى
.ساکت بمانند تا موقع ستیزه برسد

ند، که ها باین خیال افتادپس از آن بزودى اسکندر درگذشت و چون وارثى نداشت آتنى
.استقاللشان را اعالن کرده برترى سابقشان را در یونان برگردانند

______________________________
1-Nicanor de Stagire.

2-Etoliens.

3-Oeniades.

1976: ، ص3تاریخ ایران باستان، ج

قضیه او در صفحه نقشه آنها چنین بود، که از پول زیادى، که هارپالوس در آتن گذارده بود 
در پلوپونس اقامت )نارتو از سپاهیان اجیر، که بعده هشت هزار نفر در دماغه ذکر شده1882

بنابراین آتنیها به لئوستن. داشتند و آنها را والت اسکندر بخودشان واگذارده بودند، استفاده کنند
پاتر، چون تىپنداشتند، که آنامر کردند این عده را بخدمت خودش اجیر کند، زیرا مى»1«
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لئوستن را حقیر میشمارد، اعتنائى باین اقدام او نخواهد کرد و آتنیها فرصت خواهند یافت، 
لئوستن چنین کرد و رئیس سپاهیانى شد، که مجرّ و ورزیده . تجهیزات دیگر براى جنگ بکنند

قعى میشد، که هنوز در یونان از این کارها در مو. بودند، زیرا در آسیا جنگهاى بسیار کرده بودند
مرگ اسکندر درست مطّلع نبودند، ولى بزودى اشخاصى از بابل وارد شده خبر دادند، که بچشم 

پس از آن آتن اعالن جنگ داد و لئوستن به اتولى رفته مردم را . خودشان فوت اسکندر را دیدند
را »3«و فوسیدیان»2«وکریانبعد ل. با خود همراه کرد و هفت هزار نفر سپاهى از آنها گرفت

.دعوت کرد، با او همداستان شوند، تا از قید مقدونیها برهند

در آتن اشخاصى، که دارائى داشتند بر ضد این جنگ بودند و صلح را ترجیح میدادند، ولى 
هاى پرحرارت مردم را اشخاصى، که چیزى نداشتند، هنگامه طلب و ماجراجو بودند، با نطق

نفع این نوع اشخاص در جنگ بود، زیرا در موقع جنگ جیره و مواجبى . ریک میکردندبجنگ تح
: بآنها میرسید و چنانکه دیودور گوید، فیلیپ دوم مقدونى روزى راجع باین نوع اشخاص گفت

باالخره بواسطه زیادى عده این اشخاص طرفداران . »براى آنها جنگ صلح است و صلح جنگ«
مردم آتن «: 10، بند 18دیودور، کتابد و حکمى بدین مضمون صادر شد صلح در اقلیت ماندن

تمام یونانیها را دعوت خواهند کرد، که براى آزادى جنگ کنند، شهرها از ساخلوهاى خارجى 
رماى از چهل ترىخالصى خواهند یافت، بحریه

______________________________
1-Leosthene.

2-Locriens.

3-Phocidiens.

1977: ، ص3تاریخ ایران باستان، ج

سالگى در نظام خدمت کنند، 40باید تجهیز گردد، تمامى آتنیها باید تا سن »1«و دویست تترارم
تیک بمانند و هفت طایفه دیگر براى خدمت در از ده طایفه آتنى سه طایفه باید براى حفاظت آت

ها در ید بشهرهاى یونان رفته اعالم دارند، که اگر آتنىخارج خاك آتن حاضر شوند، رسوالنى با
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ازمنه سابق براى احترام یونان، وطن مشترك همه یونانیها، با خارجیهائى، که میخواستند یونان را 
برده کنند، جنگیدند، اکنون حاضرند براى نجات یونانیان تمام هستى، ثروت و بحریه خودشان را 

.»بخطر اندازند

گفتند، که این جنگ براى مضاء شد، ولى یونانیهاى متنور نسبت باوضاع بدبین بوده مىاین فرمان ا
بعقیده آنها موقع چنین جنگى نرسیده بود، زیرا . نام آتنیها خوب است، ولى براى منافع آنها مضرّ

در این . اش زیاد بود و مغلوب نشدنى بنظر میآمدآتن میبایست با لشکرى طرف شود، که عده
باوجود این رسوالن . ها هم در نظر آنها مجسم میشدناك تب و بیچارگى تبىوضع اسفوقت 

در نتیجه یونانیها . آتن بسایر جاهاى یونان رفته شهرها و مردمان بسیار را با خودشان همراه کردند
یک قسمت طرفدار آتنیها گردید، قسمت دیگر متّحد مقدونیه و بخش سوم بى : سه قسمت شدند

اند، ولى متّحدین آتنیها بیشتر بودند و بعالوه قسمت بزرگ تراکیها و ایلّیریها از بغضى، که طرف م
.نسبت بمقدونیها داشتند، طرفدار آتن گردیدند

جدالها

آتنیها کمکى، که عبارت از پنجهزار پیاده نظام ملّى و پانصد سوار و دو هزار سپاهى اجیر بود، 
مردم این والیت طرفدار مقدونیها . اسى شدکرده داخل ببراى لئوستن فرستادند و او حرکت 

بودند، زیرا اسکندر پس از خراب کردن تب قسمتى از اراضى این شهر بدبخت را بآنها داده بود و 
اسیان لئوستن با ب. اسیان میترسیدند، که در صورت فتح آتن، این اراضى را از آنها پس بگیرندب

د با سرعت خود را به تنگ ترموپیل رسانیده آنرا اشغال کرد و جنگیده آنها را درهم شکست و بع
.در اینجا منتظر مقدونیها شد

پاتر، که اسکندر او را در مقدونیه براى کارهاى اروپا گذارده بود، همینکهتىاما آن

______________________________
)1(-�T�e�t�r�a�r�e�m�e�s(ر چهار طبقه جا هاى جنگى، که چهار صف پاروزن داشت و دکشتى

).رم، که داراى سه طبقه بودگرفتند، بعکس ترىمى

1978: ، ص3تاریخ ایران باستان، ج



خبر فوت اسکندر و تقسیم ایاالت را شنید، فورا کس نزد کراتر، که در کیلیکیه بود فرستاده 
والى فریگیه خواست، که او زودتر با قشون امدادى بمقدونیه برود، در همانوقت از فیلوتاس، که 

»1«پاسبعد او قشونى در سیپ. سفلى شده بود، کمک طلبید و یکى از دختران خود را باو داد
براى حفظ مقدونیه گذارده خود براى جنگ با آتنیها و متّحدین آنها با سیزده هزار پیاده و ششصد 

قشون تازه نفس از جهت کمى عده مقدونیها از اینجا بود، که اسکندر همواره . سوار حرکت کرد
او داخل تسالى شد و . طلبید و این مملکت توانائى دادن قوه بیشترى را دیگر نداشتمقدونیه مى

ها در زمان این کشتى. رم بود، با او حرکت میکردقوه بحریه هم، که مرکب از یکصد و ده ترى
ها، که در ابتدا تسالى. هاى پارس را بمقدونیه حمل کننداسکندر مأمور شده بودند، که خزانه

طرفدار مقدونیها بودند، بعد باغواى آتنیها خواستند براى آزادى یونان بجنگند و سواره نظام 
پس از آن جدالى روى داد و یونانیها فتح کردند، توضیح . خودشان را بکمک آتنیها فرستادند

.پناه برد»2«المیاپاتر شکست خورد و چون راه فرار بمقدونیه نداشت، بشهرتىآنکه آن

در آنجا او قشون شکست خورده را جمع کرد و بتدارك آذوقه و اسلحه و غیره پرداخت، در این 
انتظار، که از آسیا کمکى برسد و دوباره جنگ را شروع کند، ولى در این احوال لئوستن خود را 

.به المیا رسانیده شهر را محاصره کرد

بطول انجامید و باالخره سرادر آتنى، چون دید شهر محکم است، یورشهاى آتنیها و دفاع مقدونیها
با این مقصود . در این صدد برآمد، که با قحطى و گرسنگى مقدونیها را بتسلیم شدن مجبور دارد

ها در بر اثر این کار مقدونى. خندق عریض دور شهر کند و ارتباط محصورین را با خارج برید
اى روى داد، زدیک بود شهر تسلیم گردد، ولى در اینوقت قضیهوضعى بسیار سخت واقع شدند و ن
پاتر با محاصرین میکرد سنگى بسر سردار تىدر جنگى، که آن: که مقدونیها از یأس بیرون آمدند

آتنیها. آتنى آمد و او بیهوش افتاد، بعد او را بار دو بردند و بعد از سه روز درگذشت

______________________________
)1(-�S�i�p�p�a�s.

)2(-�L�a�m�i�aالى در کنار خلیج المیآك واقع بوددر جنوب تس.
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نامى را، که در فنّ سوق الجیشى بسیار »1«افتخارات زیاد براى او قائل شدند و بعد آن تى فیل
.ماهر بود، سردار قشون کردند

ونّاتوس با قشون زیادى بکمک مقدونیها میآید و بر اثر آن، در این احوال بیونانیها خبر رسید، که لئ
آن تى فیل محاصره را ترك کرده باستقبال سردار مقدونى شتافت، تا قبل از پیوستن دو لشکر 

قشون یونانى در اینوقت عبارت بود از بیست هزار نفر . مقدونى بیکدیگر کار مقدونیها را بسازد
پس از آن . هایشان رفته بودندیرا بعض مردم یونانى موقتا بخانهپیاده و سه هزار و پانصد سوار، ز

جنگى روى داد، که بواسطه شجاعت تسالیها و مهارت م نن سردار تسالى یونانیها غلبه کردند و 
پاتر در رسید و چون دید، که تىروز دیگر آن. لئونّاتوس از زیادى زخمى، که برداشته بود مرد

رده و عده یونانیها بیشتر است، جرئت نکرد جنگ کند و محلّ را قشون لئونّاتوس شکست خو
.تخلیه کرده بجاهاى دشوار و سخت رفت و مواقع دیگرى گرفت

هاى خود در خشکى، در دریا تسلّط داشتند و آتنیها براى اضمحالل مقدونیها، باوجود شکست
کشتى داشتند، در 240ا کشتى مهیا کرده بودند ولى، چون مقدونیه170قواى دریائى مقدونى 

پس از آن کراتر، که در کیلیکه . هاى زیاد یونانى تلف گردیدجنگ دریائى غلبه یافتند و کشتى
.بود، بطرف اروپا حرکت کرد

او شش هزار نفر با خود داشت و چنانکه دیودور گوید، این عده باقیمانده قشونى بود، که اسکندر 
دار پارسى و پانزده هزار ار پیاده و هزار نفر کماندار و فالخناو در راه چهار هز. بآسیا برده بود

قشون مقدونیه در اینوقت . پاتر رفتتىسوار بقشون خود افزود و بعد بمقدونیه درآمده بکمک آن
دار و پنجهزار سوار رسید، ولى قوه از حیث عده بچهل هزار پیاده سنگین اسلحه و سه هزار فالخن

هاى هزار پیاده و سه هزار و پانصد سوار نبود، زیرا متّحدین زیادى بخانه20یونانیها بیش از 
پاتر جنگ را شروع کرد و یونانیها، که در تىآن. خودشان برگشته یا از اردو خارج شده بودند

انتظار مراجعت یونانیهاى دیگر بودند، در ابتداء از جنگ احتراز کردند، ولى بعد، که مجبور 
مندى پاتر چون بهرهتىآن. ، سواره نظام خودشان را بکار انداخته برترى یافتندگشتند جنگ کنند

سواره نظام یونانى را دید پیاده نظام
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______________________________
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.زیاد کردندکثیر العده خود را بجان پیاده نظام یونانى انداخت و آنها کشتارى 

در نتیجه یونانیها، بى اینکه صفوف خودشان را بهمزنند، عقب نشسته مواقع محکمترى گرفتند و 
از این زمان برترى با . نشینى پیاده نظام را دید، نیز عقب نشسته بآن پیوستسواره نظام، چون عقب

ذاکره صلح فرستادند، پاتر براى متىمقدونیها شد و یونانیها در نتیجه مشورت، رسوالنى نزد آن
پاتر جواب داد، که باید هر شهر جداگانه رسوالنى بفرستند و او حاضر نخواهد بود، با تىولى آن

پذیرند، بشهرهاى بعد، چون دید، که یونانیها این پیشنهاد را نمى. تمام یونانیها متّفقا صلح کند
بعد . ضطرار انفرادا با او صلح کردندتسالى پرداخته یک بیک آنها را اشغال کرد و شهرها از راه ا

.سایر یونانیها هم چنین کردند، عهد صلح زود بسته شد و آتنیها و اتولیان تنها ماندند

مذاکرات صلح

پاتر، پس از اینکه متّحدین آتن را از آن جدا کرد، تمام قواى خود را بر ضد آتنیها بکار برد تىآن
عده نمیتوانند با مقدونیها طرف شوند، قرار دادند، رسوالنى و چون اینها دیدند، که بواسطه کمى 

آتنى را بسفارت انتخاب کردند، ولى او، چون سه دفعه »1«در این وقت دماد. فرستاده صلح کنند
باالخره . در ازاى نقض قوانین محکوم گشته و بدنام بود، از پذیرفتن این مأموریت امتناع ورزید

پاتر تىو چند تن دیگر بسفارت نزد آن»2«از او کرده او را با فوسیونمردم آتن رفع این ننگ را 
. سردار مقدونى گفت، داخل مذاکره نخواهد شد، مگر اینکه آتنیها بالشرط تسلیم شوند. فرستادند

جهت این بود، که پس از محصور شدن مقدونیها در المیا، آتنیها در جواب پیشنهاد عهد صلح 
.باالخره آتنیها مجبور شدند، که بالشرط کامال مطیع شوند. ودندهمین جواب را داده ب

پاتر تغییرى در وضع آتن و مال و ثروت اهالى نداد، ولى طرز حکومت را تغییر تىبر اثر صلح، آن
پاتر در اینوقت مقرّر داشت، که فقط اشخاصى تىآتن تا حال حکومت ملّى داشت، ولى آن. داد



. امور دولتى شرکت کنند، که اموالى بارزش دو هزار درهم دارا باشندمیتوانند رأى بدهند و در
بدین ترتیب اشخاص زیادى، که پر حرارت

______________________________
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هزار 9اینمبلغ را دارا بودند به عده اشخاصیکه . و بقول دیودور آشوب طلب بودند، در کنار ماندند
پاتر صاحبان شهر آتن نامید و قرار شد، که اینها امور خودشان را موافق تىاینها را آن. میرسید

هاى زیاد در تراکیه بآتنیها داد و تقریبا بیست و دو هزار نفر بعد او زمین. اداره کنند»1«قانون سلن
»2«نیلّوسمقدونیها ساخلوى در آتن بسردارى مهمهاجرت کرده در آنصفحه برقرار شدند و

.).م. ق323(گذاردند 

راجع به سامس پردیکّاس قرار . پاتر با سایر یونانیها هم معتدل بودتىدیودور گوید، که رفتار آن
سال قبل تبعید شده بودند، 43داد، که شهر و زمینها از آن اهالى باشد و آنهائیکه از جزیره مزبور 

).18، بند 18کتاب (نشان برگردند باوطا

چون در باب سلن ذکرى شد مقتضى است بگوئیم، که او قانونگذار آتنى و یکى از هفت حکیم 
او روح ملّیت آتنیها را . اندم نوشته. ق558تا 640مدت زندگانى او را از . یونان بشمار میرفت

ن اساسى به آتن داد، که بیشتر حکومت تر کرد، زیرا یک قانوتقویت و بار فقر را بر فقراء سبک
بعدها اسم او را بمعناى . آهنگى بین سکنه شهر ایجاد میشدملّى را تأیید میکرد و بر اثر آن هم

.حکیم و قانونگذار استعمال میکردند

روایت ژوستن

هاى این مورخ موافق روایت دیودور است، الّا اینکه گوید، که اینجنگ در زمان حیات نوشته
.اسکندر شروع شده بود



اسکندر خیال داشت خود بشخصه بیونان رفته آتنیها را تنبیه کند و با این مقصود امر کرده بود، 
تفاوت دیگر این است، که اسکندر میخواست از تبعید . هزار کشتى براى این جنگ آماده سازند

موافق . انشان برگردندشدگان آنهائیکه برخالف قانون و از نظر خصوصى تبعید شده بودند، باوط
روایت ژوستن به لئوستن در موقع محاصره تیرى از درون شهر اصابت کرد و از آن کشته شد و باز 

پاتر از کشته شدن لئونّاتوس شاد گردید، زیرا او را رقیب خود تىمورخ مذکور گوید، که آن
میدانست، با

______________________________
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روایت ). 5، بند 13کتاب (پاتر ماند تىکشته شدن او رقیبش از میان رفت و لشکرش براى آن
.ژوستن ناقص است، زیرا شرح شورش یونانیان را بکشته شدن لئونّاتوس ختم کرده

جنگ با کاپادوکیه

نام پارسى »1«بشمار نمیرفت، زیرا در اینجا آریآراتکاپادوکیه در زمان اسکندر جزء دولت او 
سر اطاعت پیش نیاورد و چون اسکندر، با داشتن دشمنى نیرومند مانند داریوش سوم، نمیتوانست 

باینطور دشمنان بپردازد، متعرّض آریآرات نگشت و او از فرصت استفاده کرده مقام خود را 
بومیها و خارجیها بعده سى هزار پیاده و پانزده هزار بعد، پس از اینکه قشونى از . محکم ساخت

بنابراین پردیکّاس . سوار بیاراست، خود را پادشاه خواند و حاضر شد، که با مقدونیها جنگ کند
فیلیپ را -بعد از فوت اسکندر و منازعات داخلى، زمانیکه شورش یونانیان قوت داشت، آریده

پس از آن جنگى بین فریقین . با آریآرات بیرون رفتبرداشته با قشون پادشاهى بقصد جنگ 
درگرفت و در آن چهار هزار نفر از قشون کاپادوکى تلف و پنجهزار نفر اسیر شدند و خود 

آریآرات و خانواده او را ) 16، بند 18کتاب (پردیکّاس بقول دیودور . آریآرات هم گرفتار گردید
بین را بخشید و پس از آن این ایاالت را به بطور فضیحت آورى بصلیب کشید، ولى سایر مغلو



منشى اسکندر، چنانکه در مجلس مشورت در بابل مقرّر گردیده بود، مفوض »2«اومن کاردیائى
.).م. ق323(داشت 

هاى دیودور است، ولى ژوستن، اگرچه قضایاى این جنگ را باختصار شرح مذکور مفاد نوشته
او گوید . دیودور نیست18ذکر کرده، که در کتاب برگذار کرده، باوجود این خبرى را 

ها اى جز مخاطرات و جراحتپردیکّاس از جنگ با آریآرات پادشاه کاپادوکیه و فتح خود نتیجه
چون از اردویشان رانده شدند، بشهر برگشته سر اطفال و ) یعنى پارسیها(ها نبرد، زیرا خارجى

تش زدند و بعد، براى اینکه براى دشمن جز آثارزنانشان را بریدند، شهر و اموال خود را آ
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حریق چیزى باقى نگذارند، بندگانشان را در آتش انداختند و خودشان هم در آتش رفته سوختند 
).6، بند 13کتاب (

سیدیانپىجنگ با

. سیدیه رفت، تا دو شهرى را، که یاغى شده بودند، مجازات کندپس از آن پردیکّاس بطرف پى
پسر »2«اینها در زمان اسکندر، باالکروس. مینامیدند»1«اهالى این شهر را الراندیان و ایسوریان

پردیکّاس شهر الراندیان را . را، که فرمانده قشون و والى این ایالت بود کشته بودند»3«نیکاتور
گرفته تمام مردان کارآمد را از دم شمشیر گذراند، سایرین را بمزایده گذاشته فروخت و شهرها را 

دو روز جنگهاى. شهر ایسوریان محکم بود و مقدونیها آنرا محاصره کردند. از بیخ و بن برانداخت
مندى نیافتند و از طرف دیگر میدانستند، که سخت شد و چون مقدونیها تلفات زیاد داده بهره

آالت حرب در شهر زیاد است، میخواستند شهر را رها کرده بروند، ولى روز سوم تلفات مدافعین 
.زیاد شد و قحطى آذوقه در میان آنها افتاد



د و آزادى خودشان را از دست ندهند، در این احوال اهالى شهر تصمیم کردند، که بمیرن
در نتیجه این تصمیم، چون شب در . بخصوص، که یقین داشتند، مقدونیها بآنها امان نخواهند داد

بعد همینکه آتش شعله کشید . اى جمع کرده آنرا آتش زدندرسید، زنان و اطفال را در خانه
پردیکّاس از این قضیه در . مانداموالشان را هم در آتش افکندند تا براى دشمن چیزى باقى ن

این . اى زیاد از مقدونیها کشتندحیرت شد و خواست داخل شهر شود، ولى مدافعین مانع شده عده
دفاع بر حیرت او افزود، زیرا نمیتوانست بفهمد، که چرا ایسوریان شهر را دفاع میکنند، و حال 

بعد پردیکّاس و مقدونیها قدرى از . نداآنکه زنان و اطفال خودشان را زیر خاکسترها دفن کرده
شهر دور شدند و مدافعین همینکه فرصت یافتند شتابان خودشان را نیز در آتش افکنده با سایرین 

روز دیگر پردیکّاس شهر بى سکنه را بسربازان خود . هاشان مدفون گشتندهاى خانهدر زیر خرابه
براى غارت داد و آنها
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دیودور، کتاب (طال و نقره زیاد در شهر یافتند، زیرا این شهر از شهرهاى ثروتمند این صفحه بود 
).22، بند 18

ات دارد و معلوم نیست، که هاى ژوستن در باب سپاهیان آریآراین قضیه شباهت کامل بنوشته
چون دیودور . کدام یک از دو مورخ مذکور در باب نسبت دادن این قضیه بمحلّى اشتباه کرده

.تر باشدتر است باید روایت او صحیحبزمان واقعه از ژوستن نزدیک

»1«تسخیر سیرن



را کشت و »3«پس از اینکه تمبرون. ، ذکر شده1882باالتر، در صفحه »2«قصه هارپالوس
ها هایش را ضبط کرد، با سربازان داوطلب بطرف سیرن رفت و در اینجا جنگهائى با سیرنىکشتى

جا حکومت مقصود او این بود، که این قسمت افریقا را بتصرّف درآورده در این. و اهالى برقه کرد
رفى بطرفى سیر میکرد، مندى بنوبت از طاهالى سیرن و برقه مقاومت کردند و فتح و عدم بهره. کند

. تا آنکه بطلمیوس، که والى مصر گردیده بود، وارد شده لشکر و بحریه قوى بطرف سیرن فرستاد
دیودور گوید از این زمان سیرن استقالل خود . در نتیجه تمبرون گرفتار شد و سیرن تسخیر گردید

ارت روشن است، که در از این عب. 21، بند 18کتابرا از دست داد، مطیع بطلمیوس گردید 
.زمان اسکندر سیرن و برقه جزو ممالک او بشمار نمیرفتند

مورخ مذکور بطلمیوس را پادشاه میخواند، ولى معلوم است، که اشتباه کرده زیرا در این زمان او 
.م. ق323والى مصر بود و هنوز خود را پادشاه نمیدانست 

تذکّر

هاى آسیاى صغیر و شمال و ه شد، روشن است، که بعض قسمتجا راجع بقضایا گفتاز آنچه تا این
اند و نیز روشن شرق افریقا و نیز یونانیها و اهالى تراکیه و ایلّیریه از حکومت مقدونیها راضى نبوده

است، که کاپادوکیه و قسمت شمال شرقى آسیاى صغیر و ارمنستان و قفقازیه جزء دولت اسکندر 
.بشمار نمیرفتند

______________________________
1-Cyrene.

2-Harpalus.

3-Thimbron.
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فیلیپ، برادر پدرى اسکندر، در مجلس مشورت رجال و سرداران -باالتر گفته شد، که آریده
کتاب (دیودور گوید . ببردمقدونى مأمور گردید، تدارك حمل نعش او را دیده جنازه را بمصر 

حمل نعش اسکندر و دفن آن، چه از حیث مخارج گزاف و چه از جهت تشریفات و ): 27، بند 18
اوال تابوتى ساختند، که آن را از زر ورقه : توجه خاصى گردیددبدبه و طنطنه، در زمان خود جالب

وت سرپوشى داشت از طال، که این تاب. شده پوشیدند و درون آن را از عطریات گوناگون انباشتند
اى بعد گردونه. هاى زربفت گسترده و روى آن اسلحه اسکندر را گذارده بودندبر آن پارچه

ها از کارىباالى این گردونه از زر طاقى زده بودند، که بخاتم. جا دهندساختند، تا تابوت را در آن
نگى از طال جا داده بودند و چهار پرده زیر این طاق اور. اوراقى از طال بشکل فلس ماهى مزین بود

نقّاشى اسکندر را مینمود، که بر تختى قرار گرفته و چوگان سلطنت را بدست دارد و ملتزمین 
.اندنظامى او در اطرافش جا گرفته

بانان و در درجه اول مقدونیها بودند و بعد از آنها پارسیها و پس از پارسیها فیلهاى هندى با فیل
جا مجسمه فتح و عالئم پیروزى را نیز باشکال مختلف نموده در این. جنگى و غیرههاى کشتى
قاطر پر زور و تندرو بسته بود، هرکدام از قاطرها تاجى از زر بر 64گردونه بوسیله اسبابى به . بودند

هائى، مرصعگردن قاطر را با طوق. سر داشت و از دو طرف فکّین آنها زنگى از طال آویزان بود
ها اى داراى زنگهاى بزرگ بود و زنگدر تک گردونه رشته. هاى قیمتى، زینت داده بودندبسنگ

.را با این مقصود آویخته بودند، که در موقع حرکت جنازه مردم حول و حوش را آگاه دارد

مردمان گوناگون براى تماشاى این کبکبه بشهرهائى، که در سر راه بود، میریختند، مسافرین و 
آریده، که تقریبا دو سال براى حرکت . گران و سربازان زیاد از عقب این دبدبه روانه بودندصنعت

دادن جنازه صرف وقت کرد، از بابل بطرف مصر رفت و بطلمیوس براى مراسم تشریفات با 
قشونش پیشاپیش کبکبه بطرف سوریه
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عاده بجا آورد و صالح دانست، که نعش را بمعبد آمون نبرند، بل الاو احترامات فوق. حرکت کرد
او . ترین شهر دنیا بود، دفن کنندآنرا در شهرى، که اسکندر بنا کرده و در اینزمان تقریبا معروف



معبدى در این شهر ساخت، که از حیث زیبائى و عظمت شایان آن بود، که جسد اسکندر را 
.بپذیرد

شناسى او را نسبت یاد از بطلمیوس میکند و گوید، که خدایان و مردم حقبعد دیودور تمجیدى ز
.).م. یعنى بمقصودش، که سلطنت مصر بود رسید(به اسکندر قدر دانستند و پاداش او را دادند 

پاترتىدر افتادن سرداران اسکندر با یکدیگر نیابت سلطنت ان-فصل دوم

پردیکاسپاتر و کراتر باتىمخاصمه ان-مبحث اول

مقدمه

دختر »1«پس از اینکه پردیکّاس بر دشمنان خود غالب آمد، دو زن گرفت، یکى از آنها نیکه
زمانیکه : شرح این قضیه چنین است. خواهر تنى اسکندر»2«پاتر بود و دیگرى کلئوپاترتىآن

. واستگارى کردپاتر نزدیک شود و دختر او را ختىپردیکّاس اقتدارى نداشت، خواست به آن
بعد، وقتیکه باقتدار رسید، خواست تخت مقدونیه را صاحب شود و با این نقشه الزم دید، با 

پاتر پى بنقشه او ببرد، صالح خود را تىخانواده سلطنت وصلت کند، ولى، چون میترسید، که آن
، که یکى از گونتىبر اثر این رفتار، آن. در این دانست، که هر دو دختر را بگیرد و گرفت

سرداران قوى لشکر مقدونى بود، بنقشه پردیکّاس پى برد و پردیکّاس از این زمان دشمن خونى 
جا، که سردارى بود گون، از آنتىآن. گون گردیده خواست با دسایس او را نابود کندتىآن

د محتاط و جسور، دشمنى خود را با پردیکّاس آشکار ساخت و بعد در نهان حرکت کرده نز
پاتر، که درتىآن

______________________________
)1(-�N�i�c�e�e.

)2(-�C�l�e�o�p�a�t�r�e.
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جنگید، رفت و نقشه پردیکّاس را افشاء کرده گفت، که اگر یونان بمعیت کراتر با مردم اتولیان مى
.خواهد ساختپاتر بمقصود خود برسد، شما و کراتر را نابود تىآن

اى منعقد دارند، تا آنها، همینکه این بشنیدند، صالح را در این دیدند، که با مردم اتولیان متارکه
پس از جنگ با پردیکّاس دوباره بآنها بپردازند و آنها را از یونان کوچ داده در اقصى بالد آسیا 

پاتر نقشه جنگ را چنین کشید، که تىآناى انعقاد یافت و پس از آن بنابراین، متارکه. بنشانند
پاتر با بطلمیوس والى تىکراتر با قشون مقدونى بآسیا رفته فرماندهى لشکر را بدست گیرد و آن

وقتیکه این خبر به ). م. ق323(مصر، که دوست او بود، اتحادى منعقد داشته با پردیکّاس بجنگد 
ورت پرداخت، که چه باید بکنند و پس از آن پردیکّاس رسید، سرداران لشکر را جمع کرده بمش

رفته مانع ) داردانل(پونت قشونى به اومن، منشى سابق اسکندر، داده او را مأمور کرد، بطرف هلّس
).25، بند 18دیودور، کتاب (از عبور دشمن به آسیا شود و خودش به بطلمیوس والى مصر بپردازد 

جنگ اومن با کراتر

صمیم چند نفر سردار به اومن داد، تا بوى کمک کنند و او بطرف پردیکّاس بر اثر این ت
برادر پردیکّاس و »1«یکى آل ستاس: از سرداران مزبور دو نفر نامى بودند. پونت روانه شدهلّس

اینها دستور داشتند، که تابع نظریات اومن باشند، زیرا او در عملیات . »2«تولماوپدیگرى نه
.آمد و وفاداریش بمحک تجربه رسیده بودمىنظامى هنرمند بشمار

هاى زیاد از محلها پونت اومن جاهاى خالى قشون خود را پر کرد و اسبپس از ورود به هلّس
در این . پاتر و کراتر توانستند، قشون اروپائى مقدونیه را بآسیا عبور دهندتىباوجود این آن. گرفت

پاتر داخل مذاکره تىدى از مقدونیها بود، در نهان با آنتولم، که سرکرده عده زیااوپاحوال نه
نتیجه . شده دامهائى براى اومن گسترد و بر اثر کشف این خیانت مجبور گشت با اومن جنگ کند

.تولم کشته شد و نزدیک بود خود او هم بقتل برسداوپجدال چنین بود، که تقریبا تمام قشون نه

______________________________
)1(-�A�l�c�e�t�a�s.

)2(-�N�e�o�p�t�o�l�e�m�e.
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تولم بطرف اومن رفتند، کمکى هم باو رسید و در نتیجه اوپپس از آن باقى مقدونیهاى نه
پاتر، بنابر نتیجه مشورت با تىبعد آن. پاتر رفتتىتولم فرار کرده با سیصد نفر سوار نزد آناوپنه

قسمتى با خود او بطرف کیلیکیه . صمم گردید، که قشونش را دو قسمت کندسرداران خود، م
براى جنگ با پردیکّاس رود و قسمت دیگر بسردارى کراتر با اومن بجنگد و پس از غلبه بر او 

پاتر تصور تىپاتر ملحق گردد، زیرا سرداران آنتىبطرف کیلیکیه حرکت کرده بقشون آن
پاتر و بطلمیوس بر لشکرهاى پادشاهى، یعنى تىیوستن لشکر آنمیکردند، که پس از بهم پ

بر اثر این . لشکرهائى، که در تحت فرماندهى پردیکّاس بودند، از حیث عده برترى خواهند داشت
خبر، اومن در تهیه جنگ شد و چون میدانست، که سربازان او، که از اقوام مختلف بودند، 

نظام -پاتر پافشارند، توجه خود را بسوارهتىاى مقدونى آننخواهند توانست در مقابل فاالنژه
:قوه طرفین چنین بود. معطوف داشت و پس از آن بجنگ با کراتر شتافت

اومن بیست . کراتر بیست هزار پیاده داشت، که غالبا مقدونیهاى کارآزموده بودند و دو هزار سوار
. سوار، ولى تمامى امیدواریش بسواره نظام بودهزار سرباز، که از اقوام مختلف بودند، و پنجهزار 

کراتر براى تشویق لشکریان خود نطق مهیجى کرده بآنها گفت، که در صورت فتح تمام دارائى 
پس از آن او حمله را شروع کرد و شجاعتها نمود، ولى در حین . دشمن را میتوانند غارت کنند

ره نظام او با سرعت حرکت میکرد، زیر سم گیرودار پاى اسبش لغزید و بزمین افتاد و چون سوا
نظام اومن سخت -این سانحه دل دشمن را قوى کرد و سواره. ستوران مانده لگدمال و تلف شد

حمله برده در جناح راست سپاه کراتر کشتارى زیاد کرد و باالخره این قسمت سپاه کراتر بطرف 
پاه کراتر، ولى در جناح چپ آن، که چنین بود نتیجه در جناح راست س. پیاده نظام عقب نشست

طرفین با یک اندازه حرارت بیکدیگر . تولم بود، جدال با خود اومن شروع گردیداوپبسردارى نه
بعد هر دو سردار بقدرى گرم کارزار شدند، که زمام . حمله کردند و جنگى سخت درگرفت

، که بى مدیر مانده بودند، هادر این وقت اسب. اسبشان را رها کرده بجدال تن بتن پرداختند
.سوارهاى خودشان را بزمین زدند
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شان مدتى نمیتوانستند حرکت کنند، ولى تولم و اومن از شدت درد و نیز از سنگینى اسلحهاوپنه
م با زحمت تولم وارد کرد و او باوجود این زخاوپباز اومن زودتر برخاسته ضربتى بساق پاى نه

چون این زخمها کارى نبود اومن، باوجود خون . زیاد بزانو درآمده سه زخم ببازو و ران اومن زد
تولم رسانیده با ضربتى که بگلوى او وارد آورد کارش اوپوافرى، که از او میرفت، خود را به نه

.را بساخت

ت، اینها فرار کردند و بعد تولم، خبر آن دل سپاهیان او را ضعیف ساخاوپپس از کشته شدن نه
مندى قناعت ورزیده و نعش کراتر و پاتر سرایت کرد، اما اومن بهمین بهرهتىفرار بتمام سپاه آن

پس از آن او با فاالنژ مقدونیها داخل . تولم را بدست آورده، امر کرد شیپور بازگشت بدمنداوپنه
ند، ولى پس از آنکه آذوقه وافر یافته رفع مذاکره شد، که تسلیم شوند و آنها با شرایطى پذیرفت

پاتر تىخستگى کردند، برخالف قولى، که داده بودند، بحرکت آمدند، تا خودشان را به آن
در ابتداء اومن میخواست آنها را تعقیب و مجازات کند، ولى بعد بواسطه ترسى، که از . برسانند

داشته بود، از این خیال منصرف گشت هائى، که برشجاعت آنان داشت و نیز از خستگى جراحت
پاتر باقیمانده قشون خود را برداشته بطرف کیلیکیه روانه شد، تا بموقع بکمک بطلمیوس تىو آن

).33-29، بند 18دیودور، کتاب (برسد 

جنگ پردیکّاس با بطلمیوس

چنانکه باالتر گذشت، پردیکّاس برحسب تصمیم مجلس مشورت عازم گردید خودش بجنگ 
او لشکرهاى پادشاهى را بطرف کیلیکیه حرکت داده با دو پادشاه مقدونى در . بطلمیوس برود

فیلیپ برادر اسکندر متوفّى بود، که در این -از دو پادشاه مزبور یکى آریده. رأس آن قرار گرفت
شت زمان فیلیپش مینامیدند و دیگرى پسر اسکندر، که از رکسانه زاده بود و نیز اسکندر نام دا

روشن است، که تا نتیجه جنگ اومن با کراتر معلوم نبود، ). بترتیب تاریخ اسکندر چهارم(
پردیکّاس نمیتوانست جدا در صدد رفتن بمصر باشد، زیرا از پشت سر خود اطمینان نداشت، ولى 

مندى اومن این اطمینان حاصل شد، او باعجله عازم مصر گردید و پس از ورود پس از بهره
که دربمحلّى، 
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اى را پاك کند، بعد او خواست ترعه. نزدیکى نیل بود، معسکر خود را بمسافت کمى از پلوز زد
ولى در این احوال رود نیل طغیان کرده کارهاى او را خراب کرد و بر اثر خشونت پردیکّاس و 

او ناراضى بودند، خدمت او را رها کرده نزد ها و رؤساء، که از مندى، بعض سرکردهاین عدم بهره
هاى زیاد آنها را رو در این احوال پردیکّاس صاحبمنصبان خود را جمع و با وعده. بطلمیوس رفتند

اینکه بگوید مقصد او کجا است، حرکت کرده با سرعت خود را بنزدیکى بخود کرد و بعد، بى
در طلیعه آفتاب عبور از رود مزبور شروع . سانیدشتران در کنار نیل ر) قلعه(محلّى موسوم بدیوار 

فیلها پیشاپیش لشکر حرکت میکردند، بعد پیاده نظام و کسانیکه حامل آالت قلعه گیرى : شد
هنوز این لشکر نصف رود را نپیموده بود، که بطلمیوس بکمک . بودند و در آخر سواره نظام زبده

ها زخم برداشته و فاقد فیل بانانشان گردیده هاى او باعث شد، که فیلقلعه در رسید و شجاعت
طرفین . در اینوقت کمکى به پردیکّاس رسید و حمله او شدیدتر گشت. نتوانستند کارى کنند

موقع بطلمیوس بهتر بود، ولى از حیث عده پردیکّاس . بانهایت ابرام جنگیدند و تلفاتشان زیاد بود
محاصره را ترك کرده بار دویش برگشت و وقتیکه روز بآخر رسید، پردیکّاس. برترى داشت

اى تشکیل میکند، پردیکّاس چون در اینجا نیل بدو قسمت شده جزیره. شبانه بطرف منفیس رفت
جزیره را محل امنى پنداشته خواست بآن درآید، ولى عبور از رود مشکل بود و آب تا زیر چانه 

لوى ستون پیاده نظام قرار داد، تا فشار آب را در این احوال پردیکّاس فیلها را در په. سپاهیان میآمد
کمتر کنند و سواره نظام را از طرف راست خود گماشت، تا اگر آب رود سپاهیان پیاده نظام را 

صفوف مقدم بسالمت بساحل رسیده بودند، که . ببرد، آنها را جمع کرده بساحل مقابل برسانند
یقتر گشت و سپاهیان در خطر بزرگ غرق سانحه عجیبى روى داد، توضیح آنکه بستر رود عم

دیودور گوید، که جهت این سانحه از زیاد شدن آب نبود، بل از اینجا بود، که پس . شدن افتادند
از گذشتن صفوف مقدم، آبها و فیلها میبایست بگذرند و آنها ماسه ته رود را بحرکت آوردند و 

بهرحال در اینوقت پردیکّاس. رود عمیقتر گشت

1991: ، ص3ایران باستان، جتاریخ

در موقع بسیار بدى واقع شد و چون نمیتوانست با عده کمى، که از رود گذشته بودند، با دشمن 
بجنگد، فرمان بازگشت داد و بجز اشخاصى، که میتوانستند بشناو برگردند، باقیمانده قشون او غرق 

این قضیه باعث نارضامندى ). استهاى نیلمقصود بزمجه(شدند یا طعمه جانوران نیل گردیدند 



شدید سپاه از پردیکّاس گردید، بخصوص، که بطلمیوس براى جذب قلوب سپاهیان پردیکّاس، 
هاى آنها را براى امر کرد جسد مردگانرا جمع کرده موافق عادات مقدونى بسوزند و استخوان

اس افزود و همینکه شب در این اقدام بطلمیوس بر شدت نارضامندى از پردیکّ. اقربایشان فرستاد
هزار نفر طعمه جانوران شده بودند و بى اندك : رسید، صداى ناله و ضجه در اردو بلند شد

باالخره شکایتها بشورش مبدل گردید و سران سپاه جمع شده تقصیرات را . اى فاقد زندگانىنتیجه
، که یکى از سرداران »1«نتوبر پردیکّاس وارد کردند و بعد صد نفر از سران سپاه بریاست پى

پس از آن، بر اثر توطئه، چند نفر سوار داخل چادر پردیکّاس شده او . نامى اسکندر بود، شوریدند
).م. ق322(را کشتند 

روز دیگر تمام سپاه در جائى جمع شدند و بطلمیوس باین مجمع آمده احترامات زیاد بمقدونیها 
وم است، که بر اثر این رفتارش سپاه پردیکّاس طرفدار او معل. کرد و بعد آذوقه وافر بآنها داد

هاى دیگر براى خود گشتند و میخواستند او را قیم هر دو پادشاه کنند، ولى چون بطلمیوس نقشه
هاى پادشاه و دو رئیس مطلق لشکرها باشند تون قیمفیلیپ و پى-داشت پیشنهاد کرد، که آریده

ولى معلوم نیست، که مقصود او چه بوده، زیرا وقتى، که » دشاهانپا«دیودور بجاى پادشاه گوید (
شاید مقصود او اسکندر و هراکل دو پسر . آریده قیم میشد دیگر لفظ پادشاهان معنى نداشت

.).م. اسکندر بوده، زیرا در مجلس مشورت بعضى اسم هراکل را هم برده بودند

پاتر تىاند، اومن نیز بر قشون آنادوکیه فتح کردهپس از این واقعه خبر رسید، که مقدونیها در کاپ
دیودور. اندتولم کشته شدهاوپغلبه کرده و کراتر و نه

______________________________
)1(-�P�y�t�h�o�n.
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کّاس بلند گوید، که اگر این خبر دو روز زودتر رسیده بود، کسى جرئت نمیکرد دستش را بر پردی
کند، ولى در این وقت بر اثر این خبر اومن را با پنجاه نفر از روساء نامى، که از جمله آل ستاس 

نام را، که »1«برادر پردیکّاس بود، باعدام محکوم کردند و دوستان صمیمى و خواهر او آتاالنت



و چون خبر مرگ زن خود آتّالوس در نزدیکى پلوز بود . رئیس بحریه بود، کشتند»2«زن آتّالوس
جا او را گرم رئیس ساخلو این»3«الئوسو نیز پردیکّاس را شنید، با بحریه به صور رفت و آرخ

تقریبا چهار میلیون و نیم فرنگ (رسید پذیرفته خزائن پردیکّاس را، که بمبلغ هشتصد تاالن مى
ن پردیکّاس را، که از اردوى او آرخ الئوس در صور بماند و دوستا. با قلعه باو تحویل داد) طال

).37-33، بند 18کتاب (فرار کرده بودند، پذیرفته نگاهدارى کرد 

. جا مقتضى است بیفزائیم، که تناقضى در آخر این حکایت در نوشته دیودور دیده میشوددر این
شد و مندى اومن به پردیکّاس رسید، با حرارت عازم مصر در ابتداء او گفت، که چون خبر بهره

در آخر گوید، که اگر خبر فتح اومن دو روز زودتر رسیده بود، کسى جرئت نمیکرد پردیکّاس را 
.بکشد

تقسیم ثانوى ایاالت-پاترتىنیابت سلطنت ان-مبحث دوم

پاترتىنیابت سلطنت آن

»4«پارادیزیومتون از مصر حرکت کرده به ترى فیلیپ و پى-پس از قضایائى، که ذکر شد، آریده
.واقع در سوریه علیا درآمدند

زن آریده، که خواهرزاده اسکندر متوفّى بود، بناى ) اندبعضى آدا نوشته(»5«دیسجا اورىدر این
تون، چون دید، که این زن نفوذى در مقدونیها یافته، دخالت بکارهاى نیابت سلطنت گذارد و پى

پاترتىپس از آن مقدونیها نیابت سلطنت را به آن. عفا کردمجلسى منعقد داشت و از قیمومت است

______________________________
)1(-�A�t�a�l�a�n�t�e.

)2(-�A�t�t�a�l�u�s.

)3(-�A�r�c�h�e�l�a�u�s.

)4(-�T�r�i�p�a�r�a�d�i�s�i�u�m.



)5(-�E�u�r�y�d�i�c�e.
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ضد او مشغول دسایس بود، گرفته دیس را، که بردادند و او به ترى پارادیزیوم وارد شده اورى
پاتر یک مجلس عمومى تىبر اثر این اقدام اغتشاشى در لشکر روى داد و باالخره آن. توقیف کرد

دیس را با تهدید مجبور ساخت ها شورش را خوابانید و اورىاز مقدونیها تشکیل کرده با نطق
.راحت بنشیند

تقسیم ثانوى ایاالت

-1: پاتر بتقسیم ثانوى ایاالت پرداخت و نتیجه چنین بودتىرار گردید، آنبعد، همینکه آرامش برق
مصر از آن بطلمیوس گردید، زیرا با شمشیر آنرا گرفته بود و کسى هم نمیخواست او را از مصر 

بین -4. »2«کیلیکیه به فیلوکسن-3. رسید»1«لنىتىسوریه به الئومدون مى-2. بیرون کند
، زیرا او اول کسى بود، که بر »4«گونتىشوش به آن-5. »3«آربلیت به آمفى ماكالنّهرین و 

ماد به -8. »6«کرمان به تل پولم-7. »5«پارس باالخص به په سست-6. پردیکّاس قیام کرد
باختر و -11. »7«به ستاساندر قبرسى) سیستان(هرات و زرنگ -10. پارت به فیلیپ-9. تونپى

-13. پاراپامیزاد به اکسیارتس پدر رکسانه-12. ، که نیز از قبرس بود»8«به ستاسانور سولیومسغد
از هند قسمتى، که آنطرف رود هیداسپ بود، -14. »9«تون پسر آژنورممالک همجوار سند به پى

-16. کانورکاپادوکیه به نى -15. به تاکسیل، زیرا این نوع پادشاهان را نمیتوانستند تغییر دهند
-19. لیدیه به کلیتوس-18. کاریه به کاساندر-17. گونتىو لیکیه به آن) علیا(فریگیه بزرگ 

گون بریاست لشکر پادشاهى منصوب و مأمور گردید، تىآن. پونت به آریدهفریگیه سفلى یا هلّس
گون نتواند براى خود کار ىتکه اومن و آلستاس برادر پردیکّاس را مطیع گرداند و براى اینکه آن

.پاتر کاساندر پسر خود را، بسمت فرمانده هزار نفر، جزو ابوابجمعى او قرار دادتىکند، آن

)آریده و اسکندر چهارم(پاتر با لشکرش و دو پادشاه تىپس از این کارها آن

______________________________
)1(-�L�a�o�m�e�d�o�n� �d�e� �M�i�t�y�l�e�n�e.



)2(-�P�h�i�l�o�x�e�n�e.

)3(-�A�m�p�h�i�m�a�q�u�e.

)4(-�A�n�t�i�g�o�n�e.

)5(-�P�e�u�c�e�s�t�e.

)6(-�T�l�e�p�o�l�e�m�e.

)7(-�S�t�a�s�s�a�n�d�r�e.

)8(-�S�t�a�s�s�a�n�o�r� �d�e� �S�o�l�i�u�m.

)9(-�A�g�e�n�o�r.
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).40-39بند 18دیودور، کتاب (بمقدونیه برگشت 

روایت آریان

است و باید از اینجا استنباط کرد، که هر دو از یک منبع هاى دیودور روایت آریان در زمینه نوشته
که شوش بسهم ): 34جانشینان اسکندر، بند (او گوید . اند، ولى اختالفى هم هستاستفاده کرده

. گونتىفیلیه، ولیکااونیه با فریگیه علیا به آنژن افتاد، بابل به سلکوس رسید و لیکیه و پامتىآن
ظنّ غالب این است، که از راه التباس . پونت به آریده رسیدیند، که هلّسدیودور و آریان گو

.اندمخلوط کرده) نام»1«آریده اس(فیلیپ برادر اسکندر را با شخصى -آریده

بمنزله تقسیم دولت اسکندر بود، و ) م. ق319(تقسیم ثانوى ایاالت، که در این زمان روى داد 
.تر گفته باشیم، آن مملکت میدانسترا پادشاه آن ایالت، یا صحیحوالى هر ایالتى درواقع خود 

گون با اومنتىجنگ آن



. گون، پس از اینکه فرمانده کل لشکر پادشاهى شد، مأمور گردید اومن را باطاعت درآوردتىآن
د، اومن در اینوقت در کاپادوکیه، با یکى از سرداران خود پردیکّاس نام، که بر او یاغى شده بو

در نتیجه این جنگ پردیکّاس کشته شد و اومن سپاهیان او را بطرف خود جلب و . جنگ میکرد
گون از جنگ با او منصرف نگردیده، در تىباوجود این آن. در قشونش داخل کرده قوى گشت

نهان با یکى از سرداران اومن، که آپولونید نام داشت، داخل مذاکره شد و باهم قرار دادند، که او 
بعد جنگى روى داد و چون آپولونید در بحبوحه کارزار فرار کرده، نزد . در حین کارزار فرار کند

قابل ذکر (گون رفت، شکستى بزرگ بقشون اومن وارد آمد و هشت هزار نفر تلف شد تىآن
در این احوال اومن تصمیم ). گون در این جنگ سى فیل جنگى بکار برده بودتىاست که آن

منستان رفته مأمنى براى خود بیابد، ولى چون دشمن در تعقیب او بود و سپاهیانش فرار گرفت، بار
گونتىکرده نزد آن

______________________________
)1(-�A�r�r�h�i�d�a�e�u�s.
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کاپادوکیه و نامداشت و چنانکه پلوتارك گوید، بین ) ن را(اى، که میرفتند، مجبور گردید بقلعه
نفر سوار و پیاده میرسید، 600عده همراهان و دوستان او در اینوقت به . لیکااونیه واقع بود، پناه ببرد
. گون با بیست هزار نفر پیاده و پنجهزار نفر سوار شروع کرده بودتىو حال اینکه جنگ را با آن

هایش صالح بواسطه تغییر نقشهرا محاصره کرد، ولى دیرى نگذشت، که) ن را(گون قلعه تىآن
مندى در گون پس از بهرهتىجهت این بود، که آن. خود را در این دید، که با اومن کنار بیاید

جنگ با اومن دریافت، که لشکرش زیاد است و میتواند دعوى استقالل کرده، از اطاعت 
. او را با خود همراه گرداندپاتر خارج شود، بنابراین با اومن مالقات و مذاکراتى کرد، که تىآن

او را از تقصیراتى، که بوى وارد میکردند، مبرّى بدانند و ایاالت سابقش را : شرایط اومن این بود
.باو رد کنند



. پاتر اطالع داد و اومن هم هیأتى نزد او براى مذاکرات فرستادتىگون پیشنهاد اومن را به آنتىآن
نام، که تاریخ جانشینان اسکندر را نوشته است »1«مرئیس این هیأت شخصى بود هى یرونی

).41-40، بند 18دیودور، کتاب (

گون با آلستاستىجنگ آن

مندى خود در جنگ با اومن، درصدد جنگ با آلستاس، برادر پردیکّاس گون، پس از بهرهتىآن
دشمن بتازد، در هفت شبانه نایب السلطنه سابق و داماد او آتّالوس، برآمد و براى اینکه ناگهان بر

16آلستاس . واقع در پیسیدیه رسید»2«روز، هفتاد و پنج فرسنگ راه رفته بشهر کرى توپولیس
. هزار پیاده و نهصد سوار داشت، آنتیگون چهل هزار پیاده، هفتهزار سوار و فیلهاى جنگى زیاد

و اگرچه از محاصره با زحمات و باوجود این آلستاس ایستاد و با ابرام جنگید، ولى محصور گشت 
مشقات زیاد بیرون جست، ولى باالخره شکست خورد و بقیۀ السیف قشونش فرار کرد، اما 

بعد، آلستاس با نزدیکان و خدمه خود بشهر ترمس. آتّالوس با چند نفر از سران سپاه اسیر گردید
جا یارانىواقع در پیسیدیه فرار کرده، در آن»3«

______________________________
)1(-�H�i�e�r�o�n�y�m�e.

)2(-�C�r�i�t�o�p�o�l�i�s.

)3(-�T�e�r�m�e�s�s�e.
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زیاد از پیسیدیان یافت، زیرا آلستاس پس از مرگ پردیکّاس، براى اینکه لشکرى باوفا داشته باشد، 
گون بطرف ترمس تىآن. بودهاى زیاد کرده آنها را مجذوب خود داشته نسبت به پیسیدیان نیکى

پیرمردان : رفته رد کردن آلستاس را خواست و بر اثر این تکلیف نفاقى بین اهالى شهر روى داد
جوانان جواب میدادند، که تا آخرین . گفتند براى خاطر یکنفر مقدونى وطن را خراب مکنیدمى

د، پیرمردان شبانه هیأتى نزد اى بدست نیامچون از مذاکرات نتیجه. نفس باید آلستاس را حفظ کرد



گون فرستاده گفتند، که حاضرند آلستاس را زنده یا مرده تسلیم کنند، ولى الزم است، که او تىآن
هاى مختصر، بقشون خود دستور بدهد، که فرار شهر را در محاصره دارد و پس از چند روز جنگ

رداخته از شهر خارج شدند، بدین ترتیب، وقتى که جوانان بتعقیب فراریان پ. دروغى کنند
گون این نقشه را تىآن. گون رد کنندتىپیرمردان فرصت خواهند یافت، آلستاس را گرفته به آن
در نتیجه، همینکه پیرمردان جوانان را در . پذیرفت و چنان کرد، که پیرمردان پیشنهاد کرده بودند

هموطنان، که در تحت ریاست خارج شهر مشغول کارزار دیدند، با غالمان صدیق خود و بعض 
آلستاس خدمت نکرده بودند، ناگهان به آلستاس حمله بردند، ولى نتوانستند او را اسیر کنند، زیرا 

گون نیفتد، خود را نابود ساخت و بعد پیرمردان جسد او را در تىآلستاس براى اینکه بدست آن
پس از مراجعت از جنگ از قضیه اما جوانان. گون دادندتىنهان بخارج شهر حمل کرده، به آن

آگاه شده بقدرى خشمناك گشتند، که در ابتداء تصمیم گرفتند قسمتى را از شهر آتش زنند و 
بعد، از این تصمیم برگشته از سوزانیدن . پس از آن متفرّق گشته والیات دشمن را غارت کنند

حات حول و حوش، که شهر منصرف گشتند، ولى براه زنى پرداختند و قسمت بزرگى را از صف
گون جسد آلستاس را دفن نکرد و آنرا در حال تجزیه تىآن. متعلّق بدشمن بود، خراب کردند

گذاشته از پیسیدیه خارج شد و فقط پس از رفتن او جوانان جمع شده جسد آلستاس را، که 
.گندیده بود، دفن کردند

ص را بایندرجه مجذوب نیکى کننده طرفه اثرى است در نیکى، که اشخا: دیودور در اینجا گوید
!میدارد
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پاتر در گذشته تىتوپولیس شنید، که آنگون پس از آن بطرف فریگیه رفت و چون در کرىتىآن
نایب السلطنه گردیده، شاد شد، زیرا او خود را در آسیا قویتر از سرداران »1«پرخونو پولیس

، بند 18کتاب (ر میدید و امیدوار بود باینکه امور آسیا را بتنهائى بدست خود گیرد دیگر اسکند
44-47.(

پرخون دوام نزاع سرداران با یکدیگرنیابت سلطنت پولیس-مبحث سوم



مقدمه

پاتر احساس کرد، که زمان مرگش فرارسیده، یکى از سرداران اسکندر را، که مورد تىچون آن
پرخون نامداشت، بجاى خود بنیابت سلطنت برگزید و پسر خود کاساندر را پولیستوجه بود و 

خیلى آرخ بیونانى بمعنى رئیس هزار نفر است ). م. ق318-319(ارتقاء داد »2«)خیلى آرخ(برتبه 
که در دربار پارس این شغلى مهم و مقامى بلند و ارجمند بود ) 48، بند 18کتاب (و دیودور گوید 

و »3«اسکندر ترتیبات دربار پارس را پیروى میکرد، این شغل را هم از پارسیها اقتباس کردو چون 
اى راضى پاتر بهمین جهت پسر خود را باین رتبه ترقّى داد، ولى کاساندر از داشتن چنین رتبهتىآن

شکار بیرون بنابراین، غالبا بعنوان . نشد، زیرا نمیخواست نیابت سلطنت از خانواده او خارج گردد
رفته با دوستانش بکنکاش میپرداخت، کسانى را بشهرها فرستاده اشخاصى را تحریک و دعوت 

اش بیارى میکرد، که با او همدست گردند و نیز رسولى نزد بطلمیوس گسیل داشته او را با بحریه
ت و پرخون اطالعى از توطئه او نداشچون این کارها در نهان میشد، پولیس. طلبیدخود مى

از جمله یکى از مقاصد اولى او این بود، که المپیاس مادر اسکندر را، . بکارهاى خود مشغول بود
که پس از فوت او از ترس کینه

______________________________
)1(-�P�o�l�i�s�p�e�r�c�h�o�n.

)2(-�C�h�i�l�i�a�r�q�u�e.

بعضى تصور . میگفتندظنّ قوى این است، که رئیس هزار نفر را بپارسى قدیم هزار پت -)3(
.میکنند، که وزیر اعظم را هم هزار پت میگفتند
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رفته بود، بخواهد و تربیت پسر اسکندر را از رکسانه باو »1«پاتر فرار کرده به اپیرتىهاى آنتوزى
اجراى فکرى، که از دیرگاه در پاتر را شنید، بتىگون، چون خبر فوت آنتىاما در آسیا آن. بسپارد

تر میدید و مغز خود میپرورد، پرداخت و از آن جهت، که خود را از تمامى والت و سرداران قوى
پاتر باو تفویض کرده بود، مصمم گشت، که دیگر تىریاست کلّ قواى مقدونى را در آسیا آن



با این مقصود او . بر خود نپذیرداطاعت از کسى نکند و ریاست قیم پادشاهان و حتّى خود آنها را 
نشسته بود، داخل مذاکره شد، تا وى را جلب کند و دوستان خود را ) ران(با اومن، که در قلعه 

بعد، پس از اینکه آنها را کامال . هاى زیاد از ایاالت و پول و غیره بآنها دادجمع کرده و عده
کرد با او همداستان کردند، تا او آسیا را امیدوار کرد، نقشه خود را آشکار ساخته همه را دعوت 

.جا تغییر دهد و بعد ایاالت را بین دوستان خود تقسیم کنددرنوردیده والت را در همه

گون بر نایب السلطنه، مضطرب گشته درصدد تىبر اثر خبر قیام آن»2«در این احوال آریده
. ت را مستحکم دارد و بشهرها ساخلو بگذاردپونبرآمد، که ایالت خود، یعنى فریگیه سفلى یا هلّس

نام داشت، رفت و آن را »3«با این مقصود، او بطرف مهمترین شهر این ایالت، که سیزیک
محاصره کرد، ولى اهالى شهر ساخلو او را نپذیرفتند و با حیله فرصتى بدست آورده قواى خود را 

.خود نتیجه بگیرد، بخانه خود برگشتجمع کردند و باالخره آریده، بى اینکه از این کار 

گون، همینکه از قضایا آگاه شد، تصمیم گرفت، که اهالى سیزیک را جلب کند و قشونى تىآن
. بعده بیست هزار نفر بکمک آنها فرستاد، ولى این سپاه وقتى رسید، که دیگر بآن احتیاجى نبود

پس از . هالى سیزیک بود، نائل گشتگون بمقصود خود، که اظهار دوستى با اتىباوجود این آن
یعنى (گون هیأتى نزد آریده فرستاده او را توبیخ کرد از اینکه یک شهر یونانى متّحدى تىآن آن

را در) سیزیک

______________________________
)1(-�E�p�i�r�e.

.چنین بنظر میآید، که این آریده غیر از آریده برادر اسکندر بوده-)2(

)3(-�C�y�z�i�q�u�e.
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گون تىدر خاتمه هیأت رسوالن از طرف آن. محاصره گذارده بود و از اینکه داعیه استقالل دارد
اعالم کردند، که آریده باید از ایالت خود خارج شود و بحکومت یکشهر، که کامال براى اعاشه 



پیغام بر خود بپیچید و جواب داد، که هرگز از آریده از این . او کافى خواهد بود، قناعت ورزد
پس از این . گون خواهد جنگیدتىایالت خود خارج نخواهد شد و در شهرها ساخلو گذارده با آن

جواب، آریده استحکاماتى در شهرها بنا کرد و قسمتى را از قشون خود با سردارى بکمک اومن 
.عقد اتّحادى ببنددفرستاد، تا او را از محاصره بیرون آرد و با او

گون، که میخواست انتقام از آریده بکشد، قشونى نیرومند بقصد او فرستاد و خودش بطرف تىآن
این والى چون اوضاع را چنین دید، شهرهاى مهم . لیدیه رفت تا کلیتوس را از آنجا بیرون کند

گون آگاه تىگرى آنا از یاغىلیدیه را محکم کرده بمقدونیه رفت، تا پادشاهان و نایب السلطنه ر
گون شهر افس را گرفت و در اینجا به اشیل نامى از اهل ردس، که تىاز طرف دیگر آن. سازد

ششصد تاالن از کیلیکیه بمقدونیه براى مخارج پادشاهان حمل میکرد، برخورد و پول مزبور را 
گون قصد او را تىاین اقدام آن.باین عنوان، که باید حقوق سپاهیان اجیر را بپردازد، ضبط کرد

اما . گون یاغى شده و براى خودش کار میکندتىآشکار ساخت، زیرا بخوبى نمود، که آن
.گون باین کارها اکتفا نکرده چند شهر دیگر را هم بزور یا با مذاکره گرفتتىآن

در مصر محکم نشسته در افریقا هم، چنانکه میدانیم، بطلمیوس. چنین بود در این زمان اوضاع آسیا
بعد . از وقتى، که او پردیکّاس را با لشکر پادشاهى شکست داد، مصر را از آن خود دانست. بود

این . بفکر تسخیر سوریه و فینیقیه افتاد و نیکاتور، یکى از دوستان خود را بطرف سوریه فرستاد
مه کرد، سپس به فینیقیه پرداخته سردار الئومدون والى مقدونیه را اسیر و این ایالت را بمصر ضمی

اى از احوال اکنون مقتضى است، که شمه. مندى بمصر برگشتدر آنجا ساخلو گذارد و با بهره
.خود مقدونیه گوئیم
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)م. ق319(پرخون با یکدیگر ضدیت کاساندر و پولیس

پرخون را براى نیابت سلطنت نامزد کرده قدونیها پولیسباالتر گفته شد، که کاساندر از اینکه م
بودند، بسیار ناراضى بود و در ظاهر چنین مینمود، که هیچ دلبستگى باین مقام ندارد و همواره 

. هاى عریض و طویل خود کار میکردمشغول تفریح و شکار است، ولى در باطن براى اجراى نقشه



ا انجام داده در نهان بشهر خرسونس رفت و از آنجا به پس از چندى او کارهاى مقدماتى خود ر
گون را بطلبد و او را مطمئن سازد، که تىبعد به آسیا گذشت، تا کمک آن. پونت درآمدهلّس

گون پیشنهاد او را شتابان پذیرفت و به کاساندر سپاه برّى و تىآن. بطلمیوس نیز با کاساندر است
شناسى خود را نسبت گون چنین بود، که با این اقدام حقىتنقشه آن. بحرى زیاد وعده کرد

پرخون اشکاالت و مرارتهاى زیاد پاتر نشان دهد و در همان حال بر ضد پولیستىبخانواده آن
.ایجاد و از گرفتاریهاى او استفاده کرده در آسیا آقاى مطلق گردد

ونى و سران سپاه را براى مشورت پرخون از نقشه کاساندر آگاه شد، رجال مقدوقتى، که پولیس
در مجلس . دعوت کرد، زیرا موقع باریک بود و او نمیخواست مسئولیت را بتنهائى بعهده بگیرد

مشورت چنین تشخیص دادند، که کاساندر عملیات خود را از شهرهاى یونانى شروع خواهد کرد، 
پاتر قرابت تىزیاد، که با آنپاتر ساخلوهائى در آنجا داشت و دیگر اشخاصى تىزیرا پدرش آن

در اینجا باید تذکّر دهیم، که یونانیها در دوره هخامنشى حکّامى (داشتند، حکّام این شهرها بودند 
مینامیدند، ولى در ) »1«یعنى جبار(را، که دربار ایران در مستعمرات یونانى منصوب میداشت تیران 

اسم تغییر کرده بود، ولى معنى همان بود، زیرا . تندمیگف»2«این زمان حکّام مقدونى را اولیگارك
ها، که براى آزاد ها بر ضد حکومت ملّى بودند، بنابراین اظهار مقدونىچه جبابره و چه اولیگارك

اند، معلوم است، که چقدر دور کردن یونانیها از قید پارسیها و دادن حکومت ملّى بآنها بآسیا آمده
.).م. از حقیقت بوده

______________________________
)1(-�T�y�r�a�n�s.

)2(-�O�l�i�g�a�r�q�u�e�s.
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هاى زیاد قرار دادند، که یونان را از تحت نفوذ کاساندر بیرون آرند، در مجلس مزبور پس از نطق
که حاضر بودند مندى او در آنجا کمتر گردد و با این مقصود رسوالن یونانى را، تا احتمال بهره

پس از . نظر بعطوفت پادشاهان نسبت بیونانیها بوطن شما آزادى داده میشود: خواسته بآنها گفتند



پاتر را برانند و بعضى را کشته اموالشان تىها نوشت، که طرفداران آنپرخون به آرگسىآن پولیس
.را ضبط کنند

اتر به اپیر رفته بود، نیز نوشت، بمقدونیه پتىدر همین وقت به المپیاس، که از ترس کینه توزى آن
اى به اومن نوشته او را بکمک پادشاهان بعد او نامه. برگشته بتربیت اسکندر پسر اسکندر بپردازد

المپیاس نیز، که در اپیر بود، از اومن . خواند و پول و قشون و همه نوع همراهى باو وعده کرد
اومن جواب داد، که تا نتیجه . است یا باید بمقدونیه برودپرسید، که آیا صالحش در ماندن در اپیر 
گون هم میخواست اومن را بطرف تىدر این وقت آن. جنگ معلوم نشده، بهتر است در اپیر بماند

خود جلب کند، ولى از آنجا، که او نسبت بخانواده اسکندر صادق و باوفا بود، پیشنهادات 
).م. ق318(گون را رد کرد تىآن

حرکت کرده و از کوههاى توروس گذشته ) ران(اومن با پانصد سوار و دو هزار پیاده از قلعه بعد
به کیلیکیه درآمد و در آنجا مقدونیها او را با آغوش باز پذیرفتند، و حال آنکه چندى قبل او را 

ش پیموده هاى زیاد در زندگانى خویاز آنجا، که اومن بلندیها و پستى. باعدام محکوم کرده بودند
، که پادشاهان »1«پانصد تاالنى. بود، باین بازگشت اقبال اعتماد نکرده رویه معتدلى پیش گرفت

او گفت، من از خانواده سلطنت نیستم و . باو میدادند، قبول نکرد و حکومت را هم بعهده نگرفت
ها از تمکین باو متنفّر نباشند و بر او »2«براى اینکه سرداران مقدونى و رؤساء قسمت آرژیرو سپید

من در خواب دیدم، که اسکندر در دربار مشغول : حسد نبرند، بسرداران و رجال مقدونى گفت
خوب است تختى ساخته. رتق و فتق امور بود

______________________________
.میلیون ریال14دو میلیون و هشتصد هزار فرنگ طال یا -)1(

.اى، که سپرهایشان نقره داشت و متنفّذ بودنددستهیعنى-)2(
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.تمامى عالئم سلطنتى را بر آن بگذاریم و دور تخت جمع شده امور را اداره کنیم



توضیح آنکه تختى ساختند، که روزها دور آن جمع میشدند و کندر براى : مقدونیها چنین کردند
بعد مقرّر گردید مجالس مشورت هم در همینجا انعقاد . را پرستش میکردنداسکندر سوخته او 

اومن خود را با سایرین مساوى میدانست و بهمین جهت او بزودى مورد محبت رؤساء . یابد
آورى سپاهیان اجیر پرداخت و نفرات زیاد از یونان و کیلیکیه و فینیقیه و مقدونى گردید، و بجمع

عده سپاهیان او در اینوقت بده هزار پیاده و دو هزار سوار میرسید . رفتسل سوریه و قبرس گ
).61-55، بند 18دیودور، کتاب (

واقع در کیلیکیه درآمده سردار آرژیروسپیدها »1«اش به زفیریومدر این احوال بطلمیوس با بحریه
ابقا بمرگ محکوم را بطرف خود خواند و مقدونیها را اغوا کرد، که گوش بحرف اومن، که س

جا شده است، ندهند، ولى این تحریکات اثرى نکرد، زیرا پادشاهان و نایب السلطنه و المپیاس بهمه
).62همانجا، بند (احکامى فرستاده بودند، که اوامر اومن را اطاعت کنند 

پرخونگون از قوت یافتن اومن هراسناك گردید، زیرا دانست، که پادشاهان و پولیستىآن
اى بر ضد میخواهند رقیبى خطرناك براى او بتراشند، بنابراین پس از تفکّرات زیاد خواست توطئه

ژن با یکى از سرداران لشکر پادشاهى مانع شده نگذاشت اشخاصى در تىاو ترتیب دهد، ولى آن
گرفت پس از آن کاساندر پیره بندر آتن را. گون بسنگ آمدتىآن داخل شوند و در نتیجه تیر آن

را بگیرد، زیرا اهالى آن طرفدار »2«پرخون به پلوپونس رفت، تا شهر مگال پولیس-و پولیس
پرخون در -قابل ذکر است، که پولیس. کاساندر بودند، ولى از جهت رشادت اهالى موفق نشد

هائى، تهپولیس، بوسیله تخ-بانان هندى بکار برد، اما اهالى مگالهاى زیادى با فیلاین جنگ فیل
که تعبیه کرده بودند، میخهائى در زیر خاك پنهان داشتند و این میخها بپاهاى فیلها فرو رفته آنها 

را از حرکت باز داشت و بعد، از

______________________________
)1(-�Z�e�p�h�y�r�i�u�m.

)2(-�M�e�g�a�l�o�p�o�l�i�s.
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مند پرخون بهره-خالصه آنکه پولیس. قشون خودى افتادندجهت زخمهاى زیاد برگشته بجان
پونت فرستاد، که نگذارد قشونى از آسیا باروپا بعد کلیتوس را با بحریه پادشاهى به هلّس. نشد

نیکاتور هم از طرف کاساندر بآنطرف شتافت و در نزدیکى بیزانس جنگى بین متخاصمین . بگذرد
.روى داد و کلیتوس فاتح گردید

س از این فتح، چون او پنداشت، که کسى نمیتواند در دریا با او ستیزه کند، با سپاهش بساحل پ
ونقل از اهالى بیزانس گرفته، سپاهیان سبک اسلحه و گون چند کشتى حملتىدرآمد، ولى آن

ن چون ای. ها نشانده شبانه آنها را از آب گذراند و بر سپاه کلیتوس تاختفالخن داران را در کشتى
حمله ناگهانى بود، سپاه مزبور شکست خورد و بعد از اینکه نیکاتور از طرف کاساندر نیز بکمک 

گون در رسید، تمامى بحریه کلیتوس باستثناى کشتى امیر البحرى، نابود گشت و تىسپاه آن
شته کلیتوس بطرف مقدونیه گریخته در راه بدست چند نفر سرباز لیزیماخ صاحب تراکیه افتاد و ک

گون را بلند کرد و پس از آن او بطرف کیلیکیه رفت، تا با اومن جنگیده تىاین فتح نام آن. شد
در این احوال اومن مشغول تسخیر فینیقیه بود، زیرا بطلمیوس آن را از . نگذارد قوتش زیادتر گردد

رد، از سل سوریه دولت مقدونیه انتزاع کرده بود، ولى پس از آنکه دید فرصت این کارها را ندا
اى را از سربازان خود از گذشته بطرف دجله راند و در اینجا مورد حمله اهالى واقع شده، عده

در ایالت بابل او مورد حمله سلکوس گردید و وقتى، که در کنار فرات بود، چیزى . دست داد
تمامى اردو را فرو اى در اینجا خراب شد و آبنمانده بود، که تمام قشونش تلف شود، زیرا ترعه

بعد او با . گرفت، ولى او فورا بسدى پناه برده آ را برگردانید و خود و قشونش را نجات داد
سوار بطرف پارس رفت، تا بقشونش استراحت دهد و 1300هزار پیاده و 15000سپاهى مرکب از 

ل و سرباز بکمک او خواست، که با پو)ایران تا سنداز والت ایاالت و رؤساء قشون آسیاى علیا 
.آیند

پرخون پس از شکست در مگال پولیس مورد تحقیر گردید، شهرهاىاما پولیس

2004: ، ص3تاریخ ایران باستان، ج

پرخون و المپیاس ساخلو را از آتن زیادى در یونان از او برگشتند، آتن هم چون دید، که پولیس
پس از انعقاد این . ها مفید بودو بست، که بحال آتنىبرنمیدارند، بطرف کاساندر رفته قراردادى با ا
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در ابتداء کاساندر او را . قرارداد نیکاتور، که در بیزانس فاتح گشته بود، وارد پیره بندر آتن شد
. هائى براى خودش دارد، دشمنش دانسته نابودش کردگرم پذیرفت، ولى بعد، که دید او نقشه

نیه گردیده طرفداران زیاد در آنجا یافت و شهرهاى یونانى سپس کاساندر با قشونش وارد مقدو
بنابراین در مقدونیه و یونان . پاتر پدر کاساندر بودندتىهم طرفدار اتّحاد سابقشان با آن

دیودور، کتاب (پرخون را شخصى ناالیق دانستند و انظار همه به کاساندر متوجه گردید پولیس
).75-63، بند 18

دیسواورىالمپیاس و 

فیلیپ در مقدونیه مورد احتراماتى بود، که نسبت بمقام نیابت سلطنت مرعى -دیس زن آریدهاورى
بنابراین همینکه شنید، که المپیاس در تدارك است، که بمقدونیه درآید، رسولى نزد . میداشتند

ید بطرف خود جلب کرد، کاساندر فرستاده از او کمک طلبید و مقدونیهاى فعال را با هدایا و مواع
پرخون لشکرى جمع کرده المپیاس را با اسکندر پسر اسکندر بمقدونیه آورد و جدالى ولى پولیس

فیلیپ درمیگرفت، که مقدونیهاى آریده باحترام نام -پرخون و سپاه آریدهداشت بین لشکر پولیس
دیس فرار اما اورى. اشتندپرخون تسلیم داسکندر دست از جنگ کشیده و او را گرفته به پولیس

در نتیجه این وضع، المپیاس بتخت نشست، ولى . کرده به آمفى پولیس رفت و در آنجا توقیف شد
نتوانست این اقبال را با اعتدال و میانه روى تلقّى و تحمل کند، توضیح آنکه با اسراء خیلى بد رفتار 

اند، چند نفر را از اهل یش متنفّر گشتهتوزکرد و بعد، چون دید، که مقدونیها از او بسبب کینه
دیودور گوید، که سلطنت او شش سال و ). م. ق317(فیلیپ را بکشند -تراکیه اغوا کرد، آریده

دیس، که میگفت حقّ او بسلطنت بیش از حقّ اما راجع به اورى). 11، بند 19کتاب (چهار ماه بود 
با او،هاى زیادالمپیاس است، ملکه، پس از بدرفتارى

2005: ، ص3تاریخ ایران باستان، ج

براى او فرستاده پیغام داد، که باید بیکى از این سه »1«یک شمشیر و یک کمند و عصاره شوکران
دیس از پیغام المپیاس آگاه شد، او را لعنت و نفرین کرد و از وقتى که اورى. وسیله خود را بکشد

پس از آن . را براى المپیاس بفرستند) نى همان سه چیزیع(خداوند خواست، که روزى همان هدایا 



اینکه بگرید یا قوت قلب را از دست دهد، کمربند زخمهاى شوهر متوفّاى خود را پاك کرده و بى
.خود را باز کرده خود را بآن آویخت و درگذشت

کشت و قبر یولّاس ها اکتفا نکرده نیکاتور برادر کاساندر را ها و شقاوتالمپیاس باین کینه توزى
بعد از . اش میگفتند، در مرگ اسکندر دست داشته، خراب کردبرادر دیگر کاساندر را، که درباره

این کارها المپیاس باشخاص دیگر، که از دوستان کاساندر بودند، پرداخته صد نفر را انتخاب کرد 
.و بدیار عدم فرستاد

پاتر چه پیش گوئى صحیحى بوده، تىآخرى آندر این موقع مقدونیها بخاطر آوردند، که حرف 
دیودور، (» مبادا بگذارید زنى بر تخت نشیند«: او قبل از اینکه درگذرد این کلمات را گفته بود

)11، بند 19کتاب 

گون با یکدیگرتىمخاصمه اومن و ان-مبحث چهارم

مقدمه

اما در آسیا اومن کماکان طرفدار . یشدچنین بود وضع امور در مقدونیه و زمینه براى انقالبى تهیه م
تون والى ماد بزرگ و سلکوس والى بابل را بطرف خود خانواده سلطنت بود و میخواست پى

سلکوس جواب داد، که حاضر است بخانواده سلطنت . گون بجنگندتىجلب کند، تا متّحدا با آن
، زیرا او را مجمع کمک کند، ولى هیچگاه حاضر نخواهد شد، در تحت ریاست اومن باشد

ژن فرمانده آرژیر و سپیدها فرستاده تىبعد سلکوس رسولى نزد آن. مقدونیها بمرگ محکوم داشته
در این احوال اومن بکنار دجله درآمد، تا از آنجا بشوش . او را بطرف خود خواند، ولى موفق نشد

رفته خزائن پادشاهى

______________________________
)1(-�C�i�g�u�e(منبات الس.(
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براى رفتن بشوش گذشتن . را بمصرف جنگ برساند و نیز قشون از ایاالت دیگر آسیاى علیا بطلبد
رم و چند کشتى دیگر خودشان را بمعبر دجله تون با دو ترىسلکوس و پى. از دجله الزم بود

پس از . از او برگردانند، ولى آنها باز تمکین نکردندرسانیده، دوباره خواستند مقدونیهاى اومن را
هرچند مخاطره بزرگ بود، . اى را شکست و آب اردوى اومن را فرو گرفتآن سلکوس سد ترعه

بعد، او از دجله گذشته . باز اومن کرجیهائى تهیه و جمع کرده، بیشتر سپاهیانش را نجات داد
ه کم بود، مجبور گردید قشون خود را بسه قسمت بخوزستان درآمد، ولى در اینجا، چون آذوق

هر قدر پیش میرفت قحطى شدیدتر میشد، چنانکه بقول دیودور بسربازان قدرى برنج و . کند
شاید از )13-12، بند 19کتابمورخ مذکور جهت قحطى را ننوشته . کنجد و خرما میدادند

.میدادهدرپى روى ها و غارت و خرابیهائى بوده، که پىلشکرکشى

تونسلکوس و پى

:اى چند گفته شودچون از این دو نفر ذکرى شد، مقتضى است براى شناساندن آنها کلمه

»3«سلکوس

این شخص نیرومند و شجاع بود و از این جهت در لشکرکشیها و جنگهاى اسکندر مورد توجه 
که از حیث اسلحه مقام پیتها، یعنى سپاهیان پیاده نظامى، مخصوص او گردید و فرمانده هیپاس

بعد از مراجعت اسکندر . وسطى را بین سپاهیان سبک و سنگین اسلحه دارا بودند، باو تفویض شد
هائى براى زواج مقدونیها با زنان ایرانى برپا داشته بود، از هند، وقتى، که او در شوش جشن

سردار ایرانیرا گرفت »2«دختر اسپى تامن»1«سلکوس بنابمیل و حتّى امر پادشاه مقدونى آپاما
ها بعدها سلسله مقدونى و ایرانى بشمار میرفت، چه اعقاب سلکوس از بنابراین، سلسله سلوکى

..م. طرف پدر مقدونى و از طرف مادر ایرانى بودند

بعد از فوت اسکندر و پس از آنکه پردیکّاس بنیابت سلطنت رسید، سلکوس رئیس قسمتى از 
این دسته موسوم بسواره نظام هتر، یعنى رفقا،. قشون مقدونى گردید

______________________________
1-Apama.
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)2(-�S�p�i�t�a�m�e�n�e.

)3(-�S�e�l�e�u�c�u�s.
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در مصر سلکوس صاحب منصبان این قسمت را، بر پردیکّاس شورانید و در نتیجه آنها داخل . بود
خبر بعد پیاده نظام مقدونى، که از توطئه بر ضد پردیکّاس بى. او را کشتندخیمه نایب السلطنه شده

پاتر چیره گشت و نزدیک بود، او را بکشد، ولى در این حال پر مخاطره سلکوس و تىبود، بر آن
سپس سلکوس در ازاى این خدمت، در موقع . گون دخالت کرده، هنگامه را خواباندندتىآن

اسکندر، والى بابل گردید و بیدرنگ ببسط اقتدار و استحکام مقام خود تقسیم ثانوى، ایاالت
کارهاى دیگر او، در ضمن وقایع بعد بیاید، ولى عجالۀ مقتضى است تذکّر دهیم، که . پرداخت

چون تقسیم ثانوى ایاالت درواقع امر تقسیم دولت اسکندر بین سرداران او بود، سلکوس در این 
.اینکه عنوان پادشاهى داشته باشدبابل بشمار میرفت، بىزمان مالک الرّقاب ایالت

تونپى

بود و در تقسیم اولى و ثانوى »1«او اصال یک نفر پارتى) 14، بند 19کتاب (چنانکه دیودور گوید 
و فرماندهى قشون ایاالت آسیاى علیا نصیب او ) مقصود ماد بزرگ است(ایاالت، مملکت ماد 

برادر »2«این شخص فیلوتاس سلف خود را بقتل رسانیده، ایالت او را به اوداموس. گردیده بود
خیاالت دور و دراز داشت، ترسیده خود داد و بر اثر این اقدام والت دیگر از او، که فعال بود و

الزم است در اینمورد تذکر دهیم، که بنظر ما (جمع شدند و پس از جدالى او را از پارت راندند 
جا اشتباهى کرده، زیرا بگفته خود او، در تقسیم اولى ایاالت فیلوتاس والى کیلیکیه دیودور در این

هاى او، اسمى از کیلیکیه نیست و والى موافق نوشتهدر تقسیم ثانوى . گردید و فراتافرن والى پارت
شاید مقصود دیودور فیلیپ . پس چگونه فیلوتاس را در اینجا والى پارت دانسته. پارت فیلیپ است

.اندبوده و اشتباها خود او یا کاتبین بعد فیلیپ را فیلوتاس کرده

تون بماد برگشت و بعد کست، پىبر اثر این ش.). م. تون هم بنظر ما مشکوك استپارتى بودن پى
از طرف دیگر. ببابل نزد سلکوس رفت، تا از او کمک بطلبد



______________________________
)1(-�P�a�r�t�h�e.

)2(-�E�u�d�a�m�u�s.
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برآمدند، که تون را از پارت رانده بودند، قواشان را جمع کرده در صدد والت ایاالت علیا، که پى
.تونچنین بود سوابق سلکوس و پى. تون حمله کنندبه پى

.اکنون مقتضى است بذکر وقایع برگردیم

»1«اومن و والت ایاالت علیا

تون جمع و حاضر بودند، فرستادگان اومن در در این موقع، که قشونهاى والت براى حمله به پى
هم از طرف سلطنت صادر شده بود، که با سابقا احکامى . رسیدند و کمک والت را خواستند

بنابراین، والت فورا تکلیف اومن را پذیرفتند و در رأس والت . اومن همه نوع همراهى کنند
باالتر گذشت، که این والى مقدونى زبان پارسى را . والى پارس قرار گرفت»2«تاسسسپه

ها موافق عادات آنها رفتار میکرد و ىآموخته بود و اهالى پارس او را دوست داشتند، زیرا با پارس
).14، بند 19کتاب (نیز دیودور گوید، که اسکندر فقط باو اجازه داده بود، لباس پارسى بپوشد 

دار پارسى، سه هزار نفر از از ده هزار کماندار و فالخن: تاس در اینوقت عبارت بودسسقوه په
شصد سوار یونانى و تراکى و بیش از چهارصد اقوام مختلف، که باسلوب مقدونى مسلّح بودند، ش

سى . سوار فرمان میداد700پیاده و 1500مقدونى، که والى کرمان بود، بر »3«مونپوله. نفر پارسى
سوار فرستاده بود و اکسیارتس والى پاراپامیزاد، پدر زن 116پیاده و 1000برتیوس والى رخّج 

.»4«ى آندروبازسوار بسردار400پیاده و 1200اسکندر، 

اى مرکب ، که بقشون باخترى ملحق گردیده بود، بر قوه)سیستان(ستاساندر والى هرات وزرنگ 
اى هم اوداموس از هند آورده بود، که از حیث قوه. سوار ریاست میکرد1000پیاده و 1500از 



18000ریبا، عبارت از بنابراین، قواء والت تق. فیل میرسید120پیاده و 3000سوار، 500عده به 
.سوار بود4600پیاده و 

______________________________
.جا مقصود ایاالت ایران غربى و شرقى استدر این-)1(

)2(-�P�e�u�c�e�s�t�a�s.

)3(-�P�o�l�e�m�o�n.

)4(-�A�n�d�r�o�b�a�z�u�s.
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والت در خوزستان

بودند، در خوزستان جمع شدند و راجع بفرمانده کل پس از آن والتى، که بکمک اومن آمده
ژن رئیس آرژیروسپیدها توافقى تىسستاس والى پارس و آنچون بین په. مذاکراتى بعمل آمد

حاصل نشد، اومن از ترس اینکه مبادا جنگى بین آنها روى دهد، پیشنهاد کرد، که اصال فرمانده 
این پیشنهاد . شده، امور را قطع و فصل کنندلزومى ندارد، والت و سرداران همه روزه جمع 
داران پادشاهى پول گرفته، حقوق شش ماهه پذیرفته شد، همه بشوش رفتند و اومن از خزانه

هائى از هند آورده و ها را پرداخت و دویست تاالن به اوداموس داد، باین عنوان، که او فیلمقدونى
در این وقت، . خواست او را از خود راضى نگاه داردباید مخارج این کار را داد، ولى در باطن، می

گون در بین النّهرین بود و میخواست زودتر به اومن حمله کند، ولى پس از اینکه دانست، تىآن
اند و جنگى، که در پیش دارد، سخت خواهد بود، توقّف والت ایاالت علیا با اومن همراه شده

.)م. ق317(کرده بتزیید قواى خود پرداخت 

گون از بین النّهرین حرکت کرده، تىدر این احوال، آن) 15، بند 19کتاب (بعد بقول دیودور 
تون رفت و پلى بر دجله از کرجیها ساخته، قشونش را از رود مزبور بایالت بابل، نزد سلکوس و پى

وز اومن نیز لشکر خود را بطرف دجله برد و بجائى رسید، که از شوش بمسافت یک ر. عبور داد



این محل، در همسایگى کوهى بود، که سکنه آنرا ) 17، بند 19کتاب (دیودور گوید . راه بود
عرض این رود سه و در جاهائى . اندمینامیدند و این مردم استقالل خود را حفظ کرده»1«اوکسیان

هفتصد این رود، از کوهستان بیرون رفته، بمسافت. چهار استاد است و عمق آن ببلندى فیلى میرسد
مقصود دیودور از دریاى سرخ خلیج پارس است و (استاد جارى است و بدریاى سرخ میریزد 

از . چنانکه مکرّر گذشت، خلیج پارس، دریاى عمان و دریاى احمر را قدما دریاى سرخ مینامیدند
توصیف دیودور

______________________________
)1(-�U�x�i�e�n�s.
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اومن معسکر خود را، در کنار این رود زده، .). م. معلوم است، که اومن بکنار کارون رسیده بود
سستاس اى زیاد براى قراولى الزم بود، او از پهسربازانى را تا دریا بقراولى گماشت، ولى چون عده

که او را فرمانده کل سستاس از جهت ایندر ابتداء، په. خواست، که از پارس ده هزار کماندار بطلبد
گون فاتح گردد، تىنکرده بودند، حاضر نشد این کار کند، ولى چون اومن باو فهماند، که اگر آن

نه فقط او والى نخواهد بود، بل جانش هم در خطر است، حاضر شد این عده را از پارس بخواهد و 
ها س بودند، احکام بهمه دستهسستاهاى پارسى بمسافت سى روز راه، از پهباوجود اینکه بعض دسته

پارس ): 17، بند 19کتاب (جهت این سرعت را دیودور چنین بیان کرده . در یک وقت رسید
ها قراوالن بومى را بمسافتى نزدیک بر این تپه. هاى زیاد استمملکتى است، که داراى وادیها و تپه

معین کرده بودند، که صداى صداى قراوالن رسا بود و مسافت را هم طورى. از یکدیگر گماشتند
بنابراین، هر قراولخانه مطلب را بقراولخانه دیگر میگفت و در نتیجه حکم . یکى بدیگرى میرسید

در کتاب دوم او، مبتکر چنین »1«هاى کل امداز قرار نوشته(در موعد مقرّر بمحل خود میرسید 
.).م. اندها بودهترتیبى پارسى

و به همدانگون و رفتن اتىشکست آن



. گون با قشونش بطرف شوش رفته، ارگ آن را محاصره و سلکوس را والى این ایالت کردتىآن
پس از . اى زیاد از نفرات لشکرش تلف شدبعد خواست پیش رود و بواسطه گرماى شدید، عده

اومن از میریزد، گذشت، ولى ) کارون(تیگر ، که بقول دیودور برود پس»2«آن از رود کوپراتس
سوار از رود 1300نفر پیاده و 4000تیگر ساخت و با این حرکت دشمن آگاه شده، پلى بر پس

.گذشته باردوى دشمن حمله برد

اى بسیار، در گون شکست خورده، فرار کرد، عدهتىبر اثر حمله مزبور، که ناگهانى بود، قشون آن
.دنفر اسیر گشتن4000موقع فرار، در رود غرق شدند و 

گون، که شاهد شکست قشونش گردیده بود، چون نتوانست عالجى بیندیشد،تىآن

______________________________
)1(-�C�l�e�o�m�e�d�e� �,�l�i�v� �l�I.

)2(-�C�o�p�r�a�t�e�s.
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ازین بیان معلوم است، (واقع بود، رفت ) کرخه(»2«، که در کنار رود اوله»1«بطرف شهر باداکس
مانده قشون خود جا، استراحتى بباقىدر این.) م. گون در آنطرف رود کوپراتس مانده بودتىکه آن

کتاب (دیودور گوید . داد و بعد صالح دید بهمدان واقع در ماد برود، تا ایاالت علیا را تسخیر کند
، که از .)م. از دوره هخامنشى(یکى راه شاهى : مدان هدایت میکردجا بهدو راه از این) 19، بند 19

دیگرى . کوههاى زیبا میگذشت، ولى گرم و طویل بود، چنانکه مسافرت چهل روز طول میکشید
هاى تنگ میگذشت و آذوقه هم کم داشت، ولى راهى بود، که از والیت کوسیان، یعنى از گردنه

.بودترین راه بشمار میرفت و خنککوتاه

این . کارى بود مشکل) مقصود کوسیان است(اجازه سکنه این کوهها اما گذشتن از این راه، بى
ها زندگانى میکنند و ها در زیر زمیناین. اندمردم از ازمنه قدیم، استقاللشان را حفظ کرده

ان در باب کوسی(حیوانات وحشى است ) قورمه(غذایشان میوه بلوط، قارچ و گوشت نمک زده 



گون دلیل ترس دانست، که با قرارداد یا تىآن.). م. این تألیف رجوع شود1909-1907بصفحات 
بر اثر این تصمیم، نه آرخ با . هدایا اجازه عبور را بخرد و مصمم گشت، جنگ کنان پیش برود

ید دسته تفتیشى روانه گشت و بعض بلندیها را اشغال کرد، ولى از نبودن آذوقه در تنگنائى شد
گون، که میخواست از معابر تنگ بگذرد، حالش بمراتب بدتر بود، زیرا تىخود آن. واقع شد

اهالى، که والیت خودشان را خوب میشناختند، بلندیهاى مناسبى را اشغال کرده، سنگهاى بزرگ 
گون راهى نمییافت،تىدر این احوال، که آن. بزیر میغلطانیدند و تگرگ تیر بر دشمن میباریدند

. تون را نشنید و با هدایا از کوسیان اجازه عبور را نخریدغرق تأسف گردید، که چرا نصیحت پى
گون با قشونش در مخاطره بزرگى بود و تلفات زیاد داد، تا خود را تىروز، آن9بارى در مدت 

شرحى، که نوشته شده، صراحتا میرساند، که پس از رفتن اسکندر(بصفحه مسکون ماد رسانید 
ببابل کوسیان دوباره استقالل خود را

______________________________
)1(-�B�a�d�a�c�e�s.

)2(-�E�u�l�e�e.
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بدست آورده و جانشینان اسکندرهم، در این مدت، نتوانسته بودند از عهده آنان برآمده راه را، 
.).م. ها باز کنندماد بود، براى لشکرکشىترین راه از خوزستان بهباوجود اینکه کوتاه

هاى حرکت و سختى راه، ناراضى گشته، بناى شکوه را گون، از جهت خستگىتىلشکر آن
در این . گذاردند، بخصوص، که در مدتى کمتر از چهل روز سه شکست بزرگ خورده بودند

تون را با قشونى مأمور ند و پىگون دید، که باید سربازان خود را از نو امیدوار گرداتىاحوال آن
کرد، تمام ماد را پیموده هر قدر بتواند اسب و مال بنه از مردم بگیرد و چون ماد از حیث اسب و 

تون بسرعت این امر را انجام داده، با دو هزار سوار و دو هزار اسب چهارپایان دیگر غنى بود، پى
هاى هم از خزانه»1«ورد و پانصد تاالنهاى زیاد براى بنه آتمام یراق برگشت، بعالوه اسب



گون جاهاى خالى قشون خود را پر تىبا این عده آدم و اسب و مال بنه، آن. پادشاهى برگرفت
کرد و باز مورد محبت لشکریان خود شد

رفتن اومن بپارس

. بکنندگون بماد رفته، با سرداران خود شور کرد، که چه باید تىاومن، چون خبر یافت، که آن
دیودور معلوم (ژن رئیس دسته آرژیروسپیدها، صالح را در این دید، که بطرف دریا بروند تىآن

ولى والت ایاالت .) م. نکرده، مقصود کدام دریا بوده، ولى باید دریاى مغرب، یا بحر الجزایر باشد
، که تشتّت آراء علیا گفتند، که در این صورت ایاالت آنها بى حفاظ خواهد ماند و چون اومن دید

را ) کارون(تیگر پس او کنار پس. دارد باال میگیرد، پیشنهاد والت ایاالت علیا را از ترس پذیرفت
روز راه بپیماید، تا بمقصد 24رفت و میبایست ) پرس پولیس(ترك کرده بطرف تخت جمشید 

اى بسیار گرم ردنهبود، که آذوقه کم داشت و گ»2«»نردبام«در این راه جائى معروف، به . برسد
هاى راه، چون صفحات کوهستانىتشکیل میداد، ولى سایر قسمت

______________________________
.میلیون ریال بپول کنونى13دو میلیون و هفتصد هزار فرنگ طال یا -)1(

)2(-�E�c�h�e�l�l�e.
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ین صفحات، داراى مال و غنائم زیاد بود و اومن در ا. هاى زیاد و آذوقه وافر داشتروئیدنى
سستاس را، بسمت مفتّشى پیش فرستاده مأمورش کرد، اموال مردم را از آنها بگیرد و جاها پهاین

.»1«بعد تمامى آن را بین سرداران خود تقسیم کرد

و سکنه آن دار مسکون ترین پارسیهاى کماندار و فالخندیودور گوید، که این مملکت از جنگى
.از سکنه هر ایالت دیگر بیشتر است

اومن، چون بمقرّ پادشاهى در پرس پولیس رسید، خواست ضیافتى بزرگ بدهد و قربانیهاى زیاد 
.با این مقصود حیوانات زیاد از تمام پارس طلبید. براى اسکندر و پدر او فیلیپ بکند



یعنى دوایر متّحد (کوچکتر را شامل بود اى، که بزرگترش اومن تمام مدعوین را بچهار دائره
بود و دور دائره چهارم دو ) متر1850(محیط بزرگترین دائره ده استاد . تقسیم کرد) المرکز بودند

در وسط . هاى سرداران و سواره نظام و پارسیهاى ممتاز را، در دایره چهارم زده بودندخیمه. استاد
او فیلیپ ساخته بودند و بریاحین و قالیهاى گرانبهاى این دائره، محرابهائى براى اسکندر و پدر

دیودور گوید، که پارس از حیث همه نوع تجمالت و اسباب ناز و »2«پارس زینت یافته بود
سستاس نزد افراد این ضیافت درخشان، باعث وجاهت په). 22، بند 19کتاب (نعمت غنى بود 

سستاس میخواهد، قشون را رو بخود کند و براى هقشون گردید و اومن، که دقیق بود، فهمید، که پ
المپیاس کاساندر را : مضمون نامه چنین بود. اى از طرف المپیاس ساخته منتشر کردجلوگیرى نامه

پرخون او اکنون ملکه مطلق مقدونیه است و پولیس. کشته و پسران اسکندر را، در اختیار خود دارد
این نامه را . گون بآسیا گذشته و حاال در کاپادوکیه استتىها براى جنگ با آنبا قشونى و فیل

والى ارمنستان و دوست »3«تسبزبان سریانى نوشته بودند و چنین مینمودند، که این نامه را ارن
پس از انتشار این. سستاس فرستادهپه

______________________________
.ندرساها را با ایرانیها مىرفتار مقدونى-)1(

.اندبنابراین نوع موارد، مقدونیها براى اسکندر و فیلیپ ستایشى داشته-)2(

)3(-�O�r�o�n�t�e�s.
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نامه حسیات لشکریان تغییر کرد و همه امیدوار گشتند، که فقط اومن از جهت پشتیبانى دربار 
از موقع محکم خود استفاده کرده، سى در آخر ضیافت، اومن . میتواند هر آنچه خواهد بکند

اى از سواره نظام به رخّج سستاس را مقصر دانست و دستهوالى رخّج و دوست په»1«برتیوس
در این وقت سى برتیوس در . فرستاد، تا ذخایر و پولى را، که حمل میکردند، توقیف و ضبط کنند

پس از این اقدام، بر . م تلف میگشتمخاطره بزرگى واقع شد و اگر فرار نکرده بود، بدست مرد
بعد . سستاس را، که مأیوس گشته بود، با مواعیدى بطرف خود جلب کردنفوذ اومن افزود و او په



اى از والت با والت عهد و پیمانى بست و براى آزمایش آنها چنین وانمود، که پول ندارد و عده
باو دادند و از این ) یست هزار فرنگ طالدو میلیون و دو(تقاضاى او را پذیرفته چهارصد تاالن 

.).م. کار هم بودندزیرا عالوه بر جهات دیگر طلب(زمان هوا خواهان صادق او گشتند 

گونتىجنگ اومن با آن

گون میخواهد بپارس حمله کند و باستقبال او شتافت، تىدر این وقت، به اومن خبر رسید، که آن
خود داده بود، از جهت شرب زیاد ناخوش شد و چند روز ولى پس از ضیافتى، که بسربازان 
ژن را، با پیش قراول فرستاد و خودش بر تخت تىسستاس و آنتوقف کرد، بعد پس از بهبودى په

وقتى، که دو لشکر بیکدیگر نزدیک شدند، جدالى واقع نشد، زیرا . روانى در پس قراول جا گرفت
در این حال فریقین پنج روز بمسافت سه استاد . ودرودى با استحکامات طبیعى در وسط حائل ب

گون رسوالنى نزد سرداران و والت فرستاده، آنها تىدر مقابل یکدیگر ایستادند و آن) مطر550(
مقدونیها جواب رد دادند و مذاکرات و تهدید و تطمیع دوام . را تطمیع کرد، تا از اومن جدا شوند
روزى «: آگاهى یافت و درستى آنها را ستوده این مثل را آوردداشت، که اومن در رسیده از قضیه 

پدر گفت من . شیرى عاشق دختر جوانى شد و کس نزد پدر او فرستاده دختر را خواستگارى کرد
حاضرم، دختر خود را

______________________________
)1(-�S�i�b�e�r�t�i�u�s.
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هاى تیز او میترسم، زیرا چون شوهر دخترم گردد، ممکن است، ندانها و ناخنبشیر بدهم، ولى از د
هاى خود را شیر، چون این بشنید، فورا دندانها و ناخن. وار باشدرفتارش با او خیلى وحشى

حاال موقع شما . »درآورد، ولى پدر دختر، همینکه او را در این حال دید، بآسانى نابودش ساخت
گون امروز شما را بطرف خود جلب میکند، ولى، همینکه زمام لشکر را ىتآن: هم چنین است

اینسخن همه را پسند آمد و . بدست گرفت، با یکایک شما همان کار پدر دختر را خواهد کرد
گون آمده خبر دادند، که تىبعد شبانه چند نفر فرارى، از اردوى آن. پس از کف زدنها بپراکندند



برود، زیرا در آنجا آذوقه و علوفه زیاد »1«یناهد حرکت کرده به گابىاو در پاس دوم شب میخو
اومن از این خبر استفاده کرده، چند نفر از داوطلبان را بصورت جاسوسى، باردوى . است

گون تىآن. گون فرستاد، تا انتشار دهند، که اومن میخواهد شبانه باردوى دشمن حمله کندتىآن
خود را بیاراست، ولى پس از چند ساعت آگاه شد، که این یک حیله باور کرد و صفوف قشون 

در اینوقت او خواست . ین رفتهجنگى بوده و درواقع امر اومن شبانه حرکت کرده و بطرف گابى
اومن را تعقیب کند، ولى بعد دریافت، که چون دشمن شش ساعت زودتر حرکت کرده، باو 

تون سپرده، گفت با تأنّى حرکت کند و خودش با پىنخواهد رسید، قسمتى را از قشون خود، به
در طلیعه صبح او، بپس قراول اومن رسید و چون اومن پنداشت، . سواره نظام از پى دشمن تاخت

گون منتظر تىگون با او است، ایستاد و صفوف لشکرش را آراست، ولى آنتىکه تمام قشون آن
سوار و 8500پیاده، 20000گون تىقوه آن. کردشد، تا بقیه قشونش در رسید و جنگ را شروع 

ها و اهالى پاراپامیزاد، کمانداران و فالخن قشون اومن، از فاالنژهاى مقدونى، رخّجى. فیل بود65
داران پارسى و اقوام مختلف دیگر، از قبیل تراکیهاى مهاجر نشین آسیاى علیا و غیره ترکیب یافته 

، بند19کتاب (فیل نوشته 114سوار و 6000پیاده، 35000قوه اومن را دیودور . بود

______________________________
)1(-�G�a�b�i�e�n�eاصفهان کنونى، که جزء والیت پریتکان بود.

2016: ، ص3تاریخ ایران باستان، ج

پامفیلیان، مادیها، ارامنه لیکیان، : گون بودند، اینها را نامیدهتىو از مردمانى، که در قشون آن) 23
گون هر دو سرداران کارآزموده بشمار میآمدند -تىاومن و آن. فریگیان، تارانتیهاى ایطالیا و غیره

پس از آن جدال شروع شد و چون شب در رسید، . و هریک تعبیه جدیدى بلشکر خود داده بود
ن باردوگاه باالخره اوم. متوقف گشت و بعد، همینکه ماه درآمد، طرفین از نو باهم درآویختند

ولى باید گفت، که تلفاتش بیش از . گون آقاى دشت نبرد گردیدتىخود عقب نشست و آن
، که آذوقه وافر داشت، »1«هاگون بماد رفت و تا والیت گامارگتىبعد، آن. کشتگان اومن بود

از عده گون، چون دیدتىسپس آن. ین درآمداما اومن نخواست او را تعقیب کند و به گابى. راند
با راه معمولى طرفین . لشکرش همه روزه میکاهد، تصمیم گرفت ناگهان بر اومن در قشالق بتازد



گون میتوانست از بیراهه، که براى عبور قشون بد تىروز از یکدیگر بودند، ولى آن25بمسافت 
و جد کرد، ا. بود، طورى ناگهان بر اومن بتازد، که او مجال نیابد لشکرش را بحال جنگ درآورد

که سربازان خود را باین حرکت راضى کند، ولى مقصودش حاصل نشد، زیرا باوجود اینکه سپرده 
ها آتش روشن نکنند، لشکریان او باین امر اعتنا نکردند و اهالى کوهستان خبر حرکت او بود، شب

.را به اومن رسانیدند

توضیح آنکه، . انش بى اثر ماندهاى سرداربعد جنگ درگرفت و رشادتهاى اومن از جهت خیانت
گون از آن استفاده کرده، قسمتى را از تىچون گردوغبارى بزرگ در میدان جنگ برخاست، آن
هاى قشون پادشاهى را، با زنان و اطفال سواره نظامش بپشت صفوف دشمن فرستاد، تا بار و بنه

.آرژیروسپیدها بدست آورد

اى در مقابل آرژیروسپیدها نمیتوانست بایستد، ولى اومن در این حال جدال شروع شده بود و قوه
سستاس و سواره گون میجنگید، تنها ماند، زیرا پهتىدر جناح چپ خود، که با جناح راست آن

نظام شکست خورده، از میدان جنگ خارج شدند، جناح راست در این وقت براى مقاومت 
ضعیف بود و فاالنژها، که تا حال

______________________________
)1(-�G�a�m�a�r�g�u�e�s.

2017: ، ص3تاریخ ایران باستان، ج

با وجود این اومن . مند بودند، از جهت اینکه، در حمایت سواره نظام نبودند، تنها ماندندبهره
سستاس امتناع ورزیدند و قشون مجبور هاى پههاى سواره نظام را جمع کند، ولى دستهکوشید دسته

در ارکان حرب هم در این وقت اختالف و تشتّت بود، زیرا اومن میخواست . ندگردید عقب بنشی
در این حال مقدونیهاى . جنگ را از نو شروع کند، ولى والت میخواستند بایاالتشان برگردند

آرژیروسپید، چون خبر یافتند، که اردوگاه در دست دشمن است، بفکر زنان و اطفال و اقرباى 
گون تبانى کرده اومن را تىدو شقّ مذکور حاضر نگشتند و در نهان با آنخود افتاده بهیچیک از 

هاى این سپاهیان را بخودشان پس داده، پس از گرفتن بیعت، گون بنهتىبعد آن. باو تسلیم داشتند



والت هم براى حفظ منافع شخصى، سردارشان را رها . عده آنها را در قشون خود داخل کرد
ژن رئیس تىگون، که آقاى اومن و تمامى لشکر او شده بود، آنتىپس از آن آن. کردند

آرژیروسپیدها را توقیف و در صندوقى کرده، دستور داد آن را آتش زدند، اوداموس را، که از 
و چند نفر دیگر را، که با او دشمن بودند، »1«هند براى اومن فیل آورده بود، کشت و سلبانوس

واست اومن را نکشد، زیرا چون او را سردارى الیق میدانست، مایل بود گون میختىآن. نابود کرد
گون او را هم تىاز لیاقت او استفاده کند، ولى آرژیروسپیدها با کمال ابرام قتل او را خواستند و آن

کشت، اما نظر بدوستى سابق امر کرد، جسد او را بسوزانند و خاکسترش را در ظرفى براى دوستان 
گون براى قشالق بماد رفت و اردوى تىپس از این کارها، آن. م. ق316-317اومن فرستاد

بعد او قشون خود را در تمامى ماد بپراکند و مخصوصا . خود را در دیهى در نزدیکى همدان زد
.فرستاد)رى کنونى»2«قسمتى را هم به رگ

بزرگى است، که در ازمنه قدیم هاى اسم این صفحه از بدبختى)44، بند 19کتابدیودور گوید 
ها، اهالى این صفحه را در این ناحیه شهرهاى آباد زیاد بود، ولى زمین لرزه. براى اهالى روى داده

نابود ساخت و شکل زمین بقدرى تغییر

______________________________
1-Celbanus.

2-Raga.

2018: ، ص3تاریخ ایران باستان، ج

.ها و رودهائى، که سابقا وجود نداشت، پدید آمددریاچهیافت، که 

هاى دیودور پلوتارك، که کتابى در احوال اومن نوشته، روایاتش راجع بکارهاى او در زمینه نوشته
اومن فاتح بود، ولى آرژیروسپیدها از حب مال باعث : 26کتاب اومن، بند است، ولى او گوید 

قبل از تسلیم شدن، اومن از . گون تسلیم کردندتىان را به آنشکست شدند و نامردانه فرماندهش
مقدونیها خواست، که خودشان او را نابود کنند، اما آرژیروسپیدها این خواهش را هم نپذیرفته، در 

اى جز قتل او نیست، گون دانست، که چارهتىوقتیکه آن. گون سپردندشتىقید بدست کسان آن
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از گرسنگى بکشد، ولى بعد، چون دید، که باید زود حرکت کند، امر در ابتداء میخواست او را 
در همینجا مورخ مذکور گوید، که خدایان انتقام اومن را از . کرد در محبس سرش را بریدند

مقدونیها بدست خود آنتیگون کشیدند، زیرا او چون آرژیروسپیدها را باین درجه بى حمیت و 
این بود، که به سى . از آنها متنفّر گشت و سخت ترسیدفقط در فکر تحصیل اندوخته دید، 

برتیوس والى رخّج امر کرد، چنان دسته آرژیروسپیدها را نابود سازد، که احدى از آنها بمقدونیه 
چنانکه در : اختالف کلّى، که بین پلوتارك و آریان راجع به اومن دیده میشود، این است. برنگردد
آریان گوید، که اومن، در موقع زواج مقدونیها با زنان پارسى در این تألیف گذشت، 1883صفحه 

باذ، یعنى خواهر برسین را گرفت، ولى پلوتارك اسم این دختر دختر ارته»1«شوش، آرتونیس
).1کتاب اومن، بند (نوشته و گوید، همین دختر را برسین نیز مینامیدند »2«باذ را، ماریاارته

برسین -1: باذ، که بغیر ایرانى شوهر کردند، اینها بودندپلوتارك سه دختر ارتهبنابر نوشته آریان و 
نون سردار یونانى اخس، که بعد زن غیر عقدى اسکندر شد و براى او پسرى آورد هرکول زن مم

-3. آرتونیس، بقول آریان یا ماریا بقول پلوتارك، که زن اومن گردید-2. یا هراکلس نام
آریان، که زن بطلمیوس شد، ولى باید در نظر داشت، که این بطلمیوس بقول آریانکام، بقول ارته

______________________________
)1(-�A�r�t�o�n�i�s.

)2(-�M�a�r�i�a.

2019: ، ص3تاریخ ایران باستان، ج

.نامداشت»1«بطلمیوس پسر الگس، که والى مصر گردید نبود، این بطلمیوس، ساموفیالکس

پس از فتحگون تىآن

گون پس از فتحى، که کرده بود، چنانکه گذشت، بطرف ماد رفت، تا زمستان را در آنجا تىآن
گون تىتون والى ماد، میخواهد سربازان را بر ضد آنبگذراند و در اینوقت دریافت، که پى

نبود، چون درافتادن با چنین سردارى، که اسکندر نیز قدر او را میدانست صالح . برانگیزد



گون روى خوش بکسانى، که این اخبار را براى او میآوردند، نشان نداد و بعکس آنها را از تىآن
اى ریخت، تا او را بدست آرد اینکه میان دو دوست را بهم میزنند سرزنش کرد، ولى در نهان نقشه

. ت علیا را باو بدهدتون نوشته او را طلبید، تا ریاست قشون تمامى ایاالاى به پىو با این قصد نامه
هاى او را باور کرده آمد و همینکه وارد شد، آنتیگون او را گرفته، بدیوان محاکمات تون وعدهپى

مادى را، والى ماد و »2«توباتگون ارنتىبعد آن. فرستاد و او را محکوم و بعد نابود کردند
کرده، پنجهزار تاالن نقره شمش سپاهى اجیر 3500را رئیس ساخلوى مرکب از »3«پوستراتهیپ
او بیست روز راه در پیش داشت، تا . برداشته بطرف پارس رفت)میلیون و نیم فرنگ طال27

گون تىپس از اینکه به پارس رسید، مردم او را مانند پادشاهى پذیرفتند و آن. جمشید درآیدبتخت
که دیودور باز لى ایالت دیگر را بتغییر والت پرداخت ولى تل پولم والى کرمان و ستاسانور وا

معزول نکرد، زیرا اینها قوى بودند و با یک حکم ممکن نبود آنها )کرمان نوشته و باید اشتباه باشد
را منفصل کرد و دیگر اینکه این دو نفر ایاالتشان را خوب اداره کرده بودند و در میان مردم 

والى هرات شد و پس از مرگش، که بزودى »4«توسدر اینوقت، اوى. هواخواهان زیاد داشتند
ایالت پاراپامیزاد، کما فى السابق در دست . روى داد، اواگراس شجاع و زرنگ جانشین او گشت

اکسیارتس پدر رکسانه ماند، زیرا بیرون کردن او از آن صفحه، از جهت دورى مستلزم قشونى 
برتیوسگون سىتىبعد، آن. نیرومند بود

______________________________
1-Samophilax.

2-Orontobate.

3-Hippostrate.

4-Evitus.

2020: ، ص3تاریخ ایران باستان، ج

والى رخّج را، که با خود صمیمى و باوفا میدانست، احضار کرده ریاست مقدونیهاى 
معدوم سازد، زیرا اینها در نیت او چنین بود، که این دسته را . آرژیروسپیدها را باو محول داشت
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گون تىقشون نفوذى یافته بودند و بعالوه، چون به اومن خیانت کرده بودند، مورد اعتماد آن
):48، بند 19کتاب (در اینجا، دیودور گوید . نبودند

.»اگر خیانت براى پادشاهان خوب باشد، براى خائنین سرچشمه بدبختى است

سستاس والى پارس مورد محبت پارسیها است، او را ست، که پهگون، چون میدانتىپس از آن، آن
»1«پیاسپارسیها را این عزل خوش نیامد و یکى از بزرگان پارس، که تس. از ایالتش معزول کرد

سستاس اطاعت نخواهند نام داشت، آشکارا گفت، که پارسیها بکسى جز په) پشبپارسى چش(
را والى پارس کرده، »2«گون آس کل پیودورتىعد آنب. کرد و در ازاى این جرئت کشته شد

پس (در کنار رود کارون . قشونى باو براى نگاهداشتن آن در اطاعت داده، بطرف شوش رفت
گون آمده گفت، که سلکوس مرا فرستاده، تا هر تىدار شوش، باستقبال آنکسنوفیل خزانه) تیگر

.آنچه امر تو است، مجرى دارم

گون باطنا از سلکوس ظنین بود و میترسید، که سلکوس از عبور تىر این وقت، آنباوجود اینکه د
سپس . او از دجله ممانعت کند، بروى خود نیاورده چنین وانمود، که او را دوست خود میداند

لیدى به داریوش اول تقدیم کرده بود ثیوسگون وارد قلعه شوش گردید و تاکى را، که پىتىآن
ثیوس میخواست به قضیه این تقدیمى و نیز پولى، که پى. ز خزانه شوش برگرفتو از زر بود ا

از . ذکر شده) 28-27، بند 7کتاب (این تألیف از قول هرودوت 716خشیارشا بدهد، در صفحه 
گون در این تىحکایت دیودور روشن است، که تا این زمان تاك مزبور را نربوده بودند و آن

دیودور قیمت آن را، . یز در این وقت او ذخایر زیادى، از خزانه بیرون کشیدن. وقت آنرا برگرفته
مورخ مذکور. »3«پانزده هزار تاالن نوشته

______________________________
)1(-�T�h�e�s�p�i�a�s.

)2(-�A�s�c�l�e�p�i�o�d�o�r�e.

.میلیون ریال410هشتاد و دو میلیون فرنگ طال یا -)3(



2021:، ص3تاریخ ایران باستان، ج

هاى شوش و ماد بدست آورد، مقدار پنجهزار گون از خزانهتىگوید، عالوه بر ذخایرى، که آن
کلیه ثروتى، که . تاالن هم از فروش غنائم و تاجها و نیز هدایائى، که باو داده بودند تحصیل کرد

»1«.هزار تاالن بود25او بدست آورد معادل 

حکایت دیودور راجع بسردار هندى

گون ذکر کرده تىقبل از ختم این مبحث حکایتى را، که دیودور در خالل جنگ اومن با آن
:و راجع باخالق هندیها، همسایگان ایرانیهاى آنزمان است درج میکنیم)34-33، بند 19کتاب

این . ها کرده کشته شدنام هندى، که سردارى در لشکر اومن بود، در جنگ شجاعت»2«ستوس
زن داشت، یکى را تازه گرفته بود و دیگرى را در چند سال قبل، ولى هر دو بشوهرشان سردار دو

در هند رسم این است، که زواج بمیل پدر و مادر دختر نیست، بل برضایت خود . مند بودندعالقه
او است ولى، چون غالبا مزاوجت در کودکى بعمل میآید و بعد، که دختر بزرگ میشود از کارى، 

ست پشیمان میگردد، سابقا در این موارد، زنان از شوهران خود متنفّر گردیده، با مردان که شده ا
بر اثر این وضع فحشاء زیاد شد و هر قدر . دیگر آمیزش مییافتند و شوهران خود را زهر میدادند

مند هندیها کوشیدند، که زنان این عادت مذموم را ترك کنند، باوجود مجازاتهاى سخت، بهره
، تا باالخره قرار دادند، که زن مرد متوفّى با جسد شوهرش یکجا بسوزد و اگر یک زن بیوه نشدند

بنابراین قانون میبایست، یکى . نمیخواهد بسوزد، باید براى تمام مدت عمر از زناشوئى احتراز کند
از زنان ستوس هم بسوزد، ولى در این وقت، مشاجره بین دو زن او درگرفت و نزاع بمحاکمه 

تر آبستن است، نباید موافق این عادت رفتار کند، چه زن جوانتر میگفت، که چون زن مسن. شیدک
.زنان آبستن مستثنى هستند

.جا پیش قدمى و اولویت با بزرگتر استزن بزرگتر جواب میداد، که در همه

سرداران اومن، که قضات این. جا هم، او براى سوختن اولى استپس در این
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______________________________
.میلیون ریال685میلیون فرنگ طال یا 1-137

2-Ceteus.

2022: ، ص3تاریخ ایران باستان، ج

محاکمه بودند، بوسیله اهل خبره معلوم داشتند، که زن بزرگتر آبستن است و زن کوچکتر را محقّ 
و شیون گذارد و تاج خود را زن بزرگتر، همینکه حکم محکمه را دانست، بناى ضجه. دانستند

برداشته درید، مثل اینکه بدبختى بزرگى براى او روى داده، ولى زن کوچکتر غرق شادى و شعف 
در این وقت، اقربایش دور او را . گردید و لباس عروسى بر تن کرده تاجى بلند بر سر گذارد

او را بطرف خرمن هیزم، گرفته، سرودهاى گوناگون در تمجید و ستایش او خواندند و بدین نحو 
هاى خود را کنده بدوستان وقتى، که او بخرمن نزدیک شد، زینت. که میبایست آتش بزنند بردند

:ها چنین بودزینت. اش یادگار دادو خدمه

هائى از زر، که از سنگهاى در انگشتهایش انگشترهاى گرانبها از جواهر گوناگون، بر سرش ستاره
پس از اینکه زن . دنش گردن بندهاى کوچک و بزرگ آویزانقیمتى میدرخشید و بر گر

اش را بوسید، بدست برادرش تکیه داده، بخرمن صعود کرد و در میان تماشاچیان زیاد مانند خدمه
.پهلوانى عمر خود را بآخر رسانید

. دتمام لشکر، که در زیر اسلحه بود، قبل از اینکه بخرمن هیزم آتش بزنند، سه دفعه دور آن گردی
هاى آتش او را از هر طرف فرو گرفت، زن جوان پهلوى جسد شوهرش خوابید و وقتیکه شعله

باوجود . این منظره همانقدر باعث رقّت گردید، که موجب ستایش زن شد. اى هم از او برنیامدناله
ها این عادت را تقبیح کرده گفتند، که خیلى سخت است و بر توحش داللت این بعض یونانى

.دارد

کاساندر و المپیاس-فصل سوم

حمله کاساندر به المپیاس
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را، در پلوپونس یونان محاصره کرده، امیدوار »1«)ژهت(در احوالى، که ذکر شد، کاساندر شهر 
دیسبود آن را تسخیر کند، که خبر بازگشت المپیاس را بمقدونیه و نیز کشته شدن اورى

______________________________
)1(-�T�e�g�e�e.

2023: ، ص3تاریخ ایران باستان، ج

پس از آن، او بیدرنگ با . فیلیپ و قتل برادر کاساندر و خراب کردن قبر یولّاس را شنید-و آریده
چون تنگ ترموپیل را اتولیان براى استرضاى . اهالى ت ژه متارکه کرده، بطرف مقدونیه روانه شد

کاساندر نخواست معبر مزبور را بشکافد و از دریا قشون خود را به خاطر المپیاس گرفته بودند، 
وقتیکه المپیاس آگاه گردید، که کاساندر با لشکرى نیرومند بمقدونیه میرود، . تسالى برد

را، سردار قشون پادشاهى کرده، باو دستور داد، راه را بر کاساندر ببندد و »1«آریستونوئوس
، که شهرى در مقدونیه بود، »2«ر را، با مادر او رکسانه برداشته به پیدناخودش اسکندر پسر اسکند

اشخاص دیگر هم از خانواده سلطنت و اقرباى آنان و درباریان زیاد، که وجودشان بکار . رفت
.جنگ نمیآمد، با المپیاس حرکت کردند

آنجا، که بمقدونیها و براى دیگران روشن بود، که توقّف در پیدنا خطرناك است، ولى المپیاس از 
اش منحصر بود بچند سوار و چند یونانیها امیدوارى داشت، در شهر مزبور بماند، و حال آنکه قوه

سایر فیلها در حمله اولى کاساندر بمقدونیه، . پرخون براى المپیاس گذارده بودفیلى، که پولیس
.بدست او افتاده بودند

. پیدنا رسید و دور آن خندقى کند، که از دو طرف بدریا میرسیدگذشته، به »3«کاساندر از پرّبى
بعد استمداد از متّحدین خود کرده، عازم گردید شهرى را، که المپیاس و تمام دربار در آن اقامت 

پادشاه اپیر بکمک »4«در این وقت به کاساندر خبر رسید، که اآسید. داشتند، محاصره کند
و او قشونى بر ضد پادشاه .) م. شد، که المپیاس از خانواده اآسیدها بودباالتر گفته(المپیاس میآید 

.مزبور فرستاد



اینکه . بعد در اپیر بر اآسیدها قیام کردند و نقشه او، که کمک کردن به المپیاس بود، عقیم ماند
حادى سهل است، مردم اپیر پادشاهشان را، که غایب بود، بتبعید محکوم کرده با کاساندر عهد اتّ

.بستند

در اینوقت اوضاع دربار مقدونى وخیم بود و از هیچ طرف امیدى بنجات نمیرفت، جز اینکه، 
اى با خود بیاورد، ولى از بدبختى المپیاسپرخون قوهپولیس

______________________________
)1(-�A�r�i�s�t�o�n�o�u�s.

)2(-�P�y�d�n�a.

)3(-�P�e�r�r�h�e�b�i�e.

)4(-�A�e�a�c�i�d�e.

2024: ، ص3تان، جتاریخ ایران باس

رئیس قشونى، که از »1«و دربار، این امید هم بزودى بیأس مبدل گردید، توضیح آنکه کالّاس
پرخون جنگ کند، وارد شده با پول بیشتر سربازان او طرف کاساندر مأمور بود در پرّبى با پولیس

پرخون چندان کاست، که دیگر نمیتوانست کارى -را تطمیع کرد و بر اثر این اقدام، از قوه پولیس
).36-35، بند 19دیودور، کتاب (انجام دهد 

گون براى سلطنت تىدر آسیا آن: احوال ملک اسکندر) م. ق316-317(ان چنین بود در این زم
در مصر هم، . وتخت مقدونیه میکوشیدآن میجنگید، در اروپا کاساندر، براى بدست آوردن تاج

اى که بطلمیوس از دیر زمانى خود را پادشاه میدانست، از امپراطورى اسکندر در اینوقت، سایه
باعث حیرت و عبرت است، که یک . و این سایه هم داشت زوال مییافتبیش باقى نمانده بود

امپراطورى عظیم در ظرف شش یا هفت سال، چگونه از آن اوج باین حضیض نشست، و چسان 
.پاره کردندسرداران اسکندر پس از او، تن امپراطوریش را پاره



واست بشهر یورش برد و باین او بسبب زمستان نمیخ. کاساندر المپیاس را در پیدنا محصور داشت
بنابراین دیرى نگذشت، که بر اثر محاصره، در . قناعت کرده بود، که نگذارد کمکى بشهر برسد

ها پر از جسد مردگان کوچه. شهر قحطى روى داد و سواران و سربازان زیاد با فیلها تلف شدند
اکثر . و قحطى رو بشدت گذاردبعد بهار در رسید . گردید و بعضى بیگانگان به اکل میته پرداختند

سربازان از المپیاس تمنّى کردند، که آنها را مرخص کند و او راضى شد، زیرا نه میتوانست از 
اینها بیرون آمده باردوى کاساندر رفتند و او با . محاصره بیرون آید و نه قوت سربازان را بدهد

بزودى امید . شار یافته المپیاس را رها کنندگرمى آنها را پذیرفت، تا این خبر در میان مقدونیها انت
او برآورده شد و تمام کسانى، که مصمم گردیده بودند، براى محصورین بجنگند، جانب المپیاس 

یکى آریستونوئوس : فقط دو نفر نسبت باو وفادار ماندند. را رها کرده طرفداران کاساندر شدند
پولیس بودصاحب شهر آمفى

______________________________
)1(-�C�a�l�l�a�s.

2025: ، ص3تاریخ ایران باستان، ج

در اینحال پرمالل المپیاس مأیوس گردید، از اینکه . »2«صاحب شهر پلّا»1«موسو دیگرى مونى
بتواند در مقابل کاساندر مقاومت کند، زیرا همه بطرف او میرفتند و دوستان المپیاس هم براى 

بنابراین المپیاس پس از فکر زیاد مصمم گشت، یک کشتى با پنج صف . ارى کافى نبودندپافش
پاروزن بدریا انداخته، با دربار و دوستان خود از شهر فرار کند، ولى یکنفر فرارى از شهر گریخته، 

.این خبر را به کاساندر رسانید و او این کشتى را گرفت

کشته شدن المپیاس

المپیاس از هر طرف بکلّى مأیوس گشته، رسوالنى نزد کاساندر فرستاد، تا قرارى با او پس از آن، 
کاساندر در ابتداء میخواست، که ملکه بى شرط تسلیم شود، ولى باالخره پس از مذاکرات . بدهد

بعد قشون کاساندر وارد شهر شد و مونى موس هم . زیاد با اکراه پذیرفت، که جانش در امان باشد
اما آریستونوئوس حاضر نشد شهر آمفى پولیس را تسلیم دارد، تا آنکه پس . ر پلّا را تسلیم کردشه



ها و زد و خوردى، برحسب حکم المپیاس شهر را تحویل داد و کاساندرهم باو امنیت از کشمکش
بعد . جانى بخشید، ولى پس از چندى، چون از او بیمناك بود، بدست اقربایش نابودش ساخت

اندر، اقرباء و کسان اشخاصى را، که المپیاس کشته بود، تحریک کرد، ملکه را در مجلسى کاس
. در نتیجه، ملکه را در غیابش محاکمه و باعدام محکوم کردند. مرکّب از مقدونیها محاکمه کنند

تن پس از آن کاساندر، چند نفر از محارمش را فرستاده، به المپیاس پیغام داد، که فرار کرده به آ
او میخواست، که المپیاس فرار کرده در راه کشته . مقصود کاساندر نجات دادن ملکه نبود. برود

شود و همه تقصیر را از خود او، که فرار کرده بود، بدانند، زیرا کاساندر میدانست، که مقدونیها 
ندازه زود از احترامى بزرگ براى ملکه میورزند و این را هم خوب میدانست، که مقدونیها تا چه ا

المپیاس این پیشنهاد کاساندر را نپذیرفت و اعالم کرد، که حاضر است، در . طرفى بطرفى میروند
کاساندر باین. مجلس مقدونیها حضور یافته محاکمه شود

______________________________
)1(-�M�o�n�i�m�u�s.

)2(-�P�e�l�l�a.
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زیرا میدانست، که اگر ملکه در مجلس محاکمه حاضر شود، مردم خوبیهاى امر راضى نشد،
بنابراین، دویست نفر از . ء خواهند دانستاسکندر و پدرش، فیلیپ را بخاطر آورده، او را برى

سربازان مزبور چون . سربازان صدیق خود برگزیده، مأمور کرد بروند و فورا المپیاس را بکشند
هت ملکه و احترامى، که نسبت باو میورزیدند، نتوانستند امر را اجرا کنند و وارد قصر شدند، از اب

توزى و نیز براى برگشتند، ولى اقرباى اشخاصى، که بحکم ملکه کشته شده بودند، از راه کینه
اینکه او، اینکه طرف توجه کاساندرواقع شوند، ملکه را گرفته سرش را از بدن جدا کردند، بى

.).م. ق316(ن موارد عادت زنان است، فریادى برآورده باشد چنانکه در ای

چنین بود عاقبت المپیاس، که در مدت عمرش آنهمه احترامات دیده بود، چنین بود : دیودور گوید
تولم پادشاه اپیر، خواهر اسکندرى، که بایطالیا قشون کشید، زن فیلیپ یکى از مرگ دختر نئوپ



کتاب (مادر اسکندرى، که آنقدر کارهاى بزرگ و زیبا انجام داد مقتدرترین پادشاهان اروپا و 
).51-49، بند 19

روایت ژوستن

این مورخ، اگرچه وقایع مذکوره را مختصرتر از دیودور نوشته، ولى آخرین دقیقه المپیاس را 
.بیشتر نقّاشى کرده

لمپیاس وارد شدند، ملکه با وقتى، که اشخاص مسلّح، با تهدید بمنزل ا): 6، بند 14کتاب (او گوید 
ابهت او و یادگارهائى، که حضورش بخاطرها میآورد، در . هاى سلطنتى باستقبال آنها شتافتزینت

مأمورین چنان اثر کرد، که آنها را متوقّف داشت، ولى اعوان و انصار دیگر کاساندر باالخره 
د شده بود، پس نرفت، فریادى، که در ملکه در مقابل آهنى، که بر او بلن. ضربتشان را فرود آوردند

اش بود، پذیرفت، مرگ را با استقامتى، که درخور نژاد نامى. این موارد عادت زنان است، برنیاورد
گویند وقتى، که این . میتوان گفت، که در آخرین نفس مادر اسکندر، خود اسکندر دیده شد

.تا نظر مردان عفّت او را نیازارداش پوشید، ملکه افتاد، پاهاى خود را با گیسوان و جامه

2027: ، ص3تاریخ ایران باستان، ج

پس از کشته شدن المپیاس

کاساندر، پس از نابود ساختن المپیاس، خواست تخت و تاج مقدونیه را تصاحب کند و براى اینکه 
.دختر فیلیپ دوم و خواهر اسکندر را گرفت»1«قرابتى با خانواده سلطنت بیابد، تسالونیک

شهرى بنا کرد، موسوم به کاساندریا، که در مقدونیه از حیث جمعیت و »2«بعد در جلگه پالّن
پس از آن کاساندر، که از دیرگاه بقصد نابود کردن . خوبى اراضى و غیره اول شهر گردید

ست خیال خود را اجرا کند، ولى قبال الزم دید، اسکندر، پسر اسکندر و مادر او رکسانه بود، خوا
گون در تىقدرى تأمل کرده ببیند کشته شدن المپیاس چه اثرى در مردم میکند و نیز کارهاى آن

بنابراین مقتضى دید، که عجالۀ اسکندر پسر اسکندر را، که طفل بود با مادرش . آسیا بکجا میکشد
با این مقصود او شهر آمفى پولیس را انتخاب . دو برسددر جاى مطمئن نگاهدارد، تا موقع قتل هر



هم در اینوقت اطفالى را، که با اسکندر . نامى، از دوستان خود قرار دادکرده، حاکم آنرا گلوسیاس
تربیت میشدند، از دور او بپراکند و دستور داد، با او چنان رفتار کنند، که با طفل شخصى از سواد 

چنین . نان زبده مقدونى را طلبید، تا قشونى ترتیب داده به پلوپونس برودبعد او جوا. مردم میکنند
محصور بود، چون ) از والیت پرّبى(»3«پرخون، که در ناکسیوماما پولیس. بود اوضاع مقدونیه

آور است خبر مرگ المپیاس و وقایع دیگر مقدونیه را شنید، فهمید، که کار خانواده سلطنت یأس
نزد اآسید پادشاه سابق اپیر رفت و بعد به اتولى درآمد، تا با امنیت خاطر ناظر وقایع و فرار کرده 

).52، بند 19دیودور، کتاب (اهالى او را گرم پذیرفتند . بعد باشد

پرخون بطرف یونان راند، زیرا اما کاساندر قشونى نیرومند جمع کرده، بقصد اسکندر پسر پولیس
او از تسالى . او بود و کاساندر میخواست منازعى نداشته باشدیگانه کسى، که لشکرى داشت

در . گردید»4«اسىترموپیل را، که اتولیان دفاع میکردند، شکافته وارد ببآسانى گذشت و تنگ
اینجا باقى مانده اهالى تب، که شهرشان را اسکندر پسر فیلیپ دوم زیروزبر کرده بود، نزد او 

آمدند و کاساندر

______________________________
)1(-�T�h�e�s�s�a�l�o�n�i�q�u�e.

)2(-�P�a�l�l�e�n�e.

)3(-�N�a�x�i�u�m� �)�e�n� �P�e�r�r�h�e�b�i�e. )

)4(-�B�e�o�t�i�e.
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که این شهر بدبخت چندین : دیودور در اینجا گوید. آنها را دعوت کرد، شهرشان را از نو بنا کنند
ها پیشنهاد تبى. بود و اهالى آن محنتهاى زیاد دیده بودنددفعه در ازمنه گذشته، زیروزبر شده

کاساندر را با شعف پذیرفتند و شهرهاى مختلف یونانى هم همراهى کردند، تا بعد از بیست سال، 



ها، بل یونانیهاى دیگر و حتّى هاى خود برخاست و نه فقط آتنىها از خرابهاسىاین شهر بدست ب
).54، بند 19کتاب (ل، نیز ببناى این شهر کمک کردند یونانیهاى ایطالیا و سیسی

کرنت را دفاع پرخون تنگکاساندر، که بطرف پلوپونس میراند، دانست، که اسکندر پسر پولیس
هائى ساخت و میکند و براى اینکه، در این جاى تنگ قواى خود را تلف نکند، به مگار رفته کشتى

واقع در پلوپونس درآمد و از آنجا به آرگس »1«به اپیدورها نشانده ها بکشتىقشونش را با فیل
بعد در والیت مسنى شهرهائى . رفته، اهالى آن را مجبور کرد از اسکندر برگشته طرفدار او گردند

پرخون نمیخواست جنگ کند، ساخلوى در تحت ریاست گرفت و چون اسکندر پسر پولیس
).م. ق316-315(»4«ه برگشتگذارده بمقدونی»3«در گرانى»2«مولیکوس

گونتىاتحاد اول جانشینان دیگر بر ضد ان-فصل چهارم

مقدمه

قتل . م خاتمه یافت، مقدمات تجزیه امپراطورى اسکندر بود. ق317-316جنگهائى، که در سال 
ان طلبى سرداردیس و محکوم گشتن المپیاس باعدام ثابت کرد، که جاهفیلیپ و اورى-آریده

. اسکندر نخواهد گذاشت، دولت او ولو بشکلى، که داشت، یعنى بصورت اسمى بیرسم باقى بماند
رکسانه با پسرش اسکندر در شهر آمفى پولیس محبوسند، کاساندر در مقدونیه مدعى سلطنت 

گونتىاست، لیزیماك مالک الرّقاب تراکیه، آن

______________________________
)1(-�E�p�i�d�a�u�r�e.

)2(-�M�o�l�y�c�u�s.

)3(-�G�r�a�n�i�e.

.براى دانستن محلهاى مذکور بنقشه یونان در این تألیف رجوع شود-)4(
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پادشاه آسیا و بطلمیوس حکمران باالستقالل مصر، اگر داعیه سلکوس را هم بسلطنت بابل در نظر 
ها دولتى است، که از شده، هر کدام از قسمتگیریم، روشن است، که دولت اسکندر بپنج قسمت

باوجود این، مادامى، که پادشاه، یعنى پسر رکسانه زنده است، وحدت . دولت دیگر تمکین ندارد
هاى مختلف ها یا دولتامپراطورى، ولو صورتا هنوز محفوظ است و اسم بى مسمائى این قسمت

هائى این اسم را هم از میان بردارند و دولترا، با یکدیگر ارتباط میدهد، ولى دیرى نگذرد، که
بوجود آیند، که چندى امرار حیات کنند و بعض آنها بدرخشند، ولى بعد در انحطاط افتاده جزء 

اکنون مقتضى است، . هااین است بطور اجمال عاقبت این دولت. ایران پارتى یا دولت روم گردند
.تاریخ را متابعت کنیمکه بیش از این از وقایع پیش نیفتیم و جریان 

گون و سلکوستىآن

نامى را، از اهل شوش والى این ایالت »1«گون پس از کارهائى، که ذکر شد آس پیساستىآن
دیودور اینجا هم معلوم نکرده، که (کرده، خواست تمام ثروت خود را بکنار دریا حمل کند 
) که مقصودش دریاى مغرب بودهمقصودش کدام دریا است، ولى از فحواى کالم او بیاید، 

سلکوس او را مانند پادشاهى پذیرفت و ضیافتى براى تمام . بنابراین، با قشونش عازم بابل گردید
گون خواست معلوم دارد، که عایدات سلکوس چیست، او تىلشکر او داد، ولى وقتى، که آن

ا این ایالت را در ازاى گون ربطى ندارد و مقدونیهتىصریحا اظهار کرد، که این مطلب به آن
گون خصومت افتاد و چون تىاز این زمان بین او و آن. اندخدماتش در زمان اسکندر باو داده

تون نابود سازد، با پنجاه نفر سوار فرار کرد، گون او را هم مانند پىتىسلکوس ترسید، که مبادا آن
ار کرده، بسیار مشعوف گشت، چه گون وقتیکه شنید، که سلکوس فرتىآن. تا نزد بطلمیوس رود

سوابق دوستى مفصلى با او داشت و نمیخواست با او طرف شود و با فرار سلکوس ایالت ثروتمند 
بابل بیزحمت

______________________________
)1(-�A�s�p�i�s�a�s.
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که اگر سلکوس جان بدر برد، روزى آقاى از آن او میشد، ولى بعد کلدانیها نزد او رفته گفتند، 
.گون با او بجنگد هالك خواهد گشتتىآسیا خواهد بود و اگر آن

گون بپیش گوئیها عقیده نداشت، اما چون پیشگوئى کلدانیان را درباره اسکندر تىاگرچه آن
س سلکو). م. ق315(بخاطر آورد، بیمناك گردید و بتعقیب سلکوس پرداخت، ولى باو نرسید 

این شخص بسبب : گون گذارد و گفتتىخود را بمصر رسانیده، بناى شکوه را از آن
سستاس را از پارس تون را کشت، والت را تغییر داد، پهاو، پى. هایش خود را باختهمندىبهره

خالصه، بقدرى بطلمیوس را ترسانید، که او در تدارك . بیرون کرد و زود باشد، که بتو بپردازد
بعد سلکوس رسوالنى نزد کاساندر و لیزیماك فرستاد، تا چیزهائى را، که به بطلمیوس . جنگ شد

گون، چون از اقدامات سلکوس آگاه گردید، تىآن. گفته بود، بآنها هم برسانند و انتشار بدهند
هاى بنوبت خود اشخاصى را نزد بطلمیوس و کاساندر و لیزیماك فرستاد، تا نگذارند حرف

گون قیام تىافتد، ولى نتیجه حاصل نشد، توضیح آنکه سه نفر مزبور بر ضد آنسلکوس مؤثر 
م امتداد یافته دولت اسکندر . ق301کردند و جنگى شروع شد، که خیلى طوالنى بود و تا سال 

.را، که قبل از این جنگ هم اسمى بیرسم بود، بکلّى از صفحه روزگار نابود کرد

.کیلیکیه رفت و ده هزار تاالن از کیندس بدست آوردگون از بابل به تىآن

.»1«در این وقت عایدات خودش هم یازده هزار تاالن بود

مذاکرات و آغاز خصومت

گون در سوریه بود، رسوالن لیزیماك و کاساندر در رسیده، باو گفتند، که باید تىوقتیکه آن
را به لیزیماك، سوریه را به ) پونتهلّس(یگیه سفلى کاپادوکیه و لیکیه را به کاساندر واگذارد، فر

گون آنچه را، که از جنگ با اومن تىبعد رسوالن خواستند، آن. بطلمیوس و بابل را به سلکوس
بدست آورده بود، با کاساندر و لیزیماك و سلکوس تقسیم کند، باالخره سفراء اعالم داشتند، که 

رد،گون این تکالیف را نپذیتىاگر آن

______________________________
.میلیون ریال پول کنونى میرسید575میلیون فرنگ طال یا 115دو مبلغ مذکور به -)1(
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گون بى محابا جوابداد، که براى جنگ کامال حاضر تىآن. همه باو اعالن جنگ خواهند داد
). م. ق315(گون شدند تىسه سردار مزبور در تهیه جنگ با آنپس از آن سفراء رفتند و . است

.میدانهاى این جنگ در یونان و آسیا بود

گون کوشید، به اروپا برود، زیرا حس میکرد، که جنگ قطعى در آنجا خواهد شد، و دیگر تىآن
داشتند، که مقدونیه نیز دولت اسکندر بود، ولى دشمنانش بقدرى او را در آسیا مشغول و گرفتار

اما اوضاع یونان خیلى درهم . بنابراین، او سرداران خود را بیونان فرستاد. مجال نکرد باروپا بگذرد
شهرهاى یونان باهم ضدیت میکردند و در هر شهر حزبهاى گوناگون بجان . و برهم و پیچیده بود
لیل، تکیه داده بود، ، یعنى حکومت عده ق»1«کاساندر به الیگارشى. یکدیگر افتاده بودند

گون متّحد بودند، چند محلّى بیش در تىپرخون و پسرش اسکندر، که اکنون با آنپولیس
گون خواست از اشکاالتى، که تىبنابراین آن. پلوپونس نداشتند و کاساندر خیلى قوى بود

ومت ملّى را در و ایلّیریه در پیش داشت استفاده کند و نیز در یونان حک»2«کاساندر در اتولى
.مقابل حکومت عده قلیل قوت بدهد

را بیونان فرستاد و او یونانیها را تحریک کرد، که آزادیشان را »3«لتىبا این مقصود، آریستودم مى
بطلمیوس چون وضع را چنین دید، براى جلب . یونانیها با حرارت بطرف او رفتند. استرداد کنند

گون طرفدار جدى حکومت ملّى است و در این زمینه تىم مانند آنیونانیها بآنها نوشت، که او ه
گون زمینه مساعدترى یافته اتولیان را با خود همراه کرده بود دیودور تىتالش کرد، ولى سردار آن

گون چون اهمیت این جنگ را دریافت، مردمان و شهرهاى تىآن): 57، بند 19کتاب (گوید 
دوستى آنها میتوانست اعتماد داشته باشد، بطرف خود جلب کرد و مختلف و پادشاهانیرا، که ب

این همان (ها ترتیب داد براى اینکه اوامر و اخبار زودتر برسد، پستى سریع با چاپارها و مشعل
ترتیبى بود، که در دوره هخامنشى معمول میداشتند و ذکرش در کتاب دوم این تألیف صفحه 

1492

______________________________
)1(-�O�l�i�g�a�r�c�h�i�e.
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اما مقصود از پادشاهان، پادشاهان آسیاى صغیر و ایران و صفحات مجاور هند . گذشت1493و 
.).م. تر ذکرشان بیایداست، که پائین

اى تأسیس کند و پادشاهان و حکّام فینیقیه و سوریه را بحریهگون به فینیقیه رفت، تا تىبعد آن
و طرابلیس سه کارخانه و در کیلیکیه چهارمین و در ردس ) لسبیب(خواسته در صیدا و جبل 

ها از جبل لبنان چوب را براى کشتى. پنجمین را تأسیس کرد و هشت هزار نفر عمله بکار انداخت
همانجا، بند (یدوار بود، که بزودى پانصد کشتى بدریا بیندازد گون امتىتحصیل میکردند و آن

و غزه رفته آن دو شهر را، که طرفدار بطلمیوس بودند، گرفت، »1«بعد او خودش به یافّه). 58
.ساخلوى در آنجاها گذارده، به صور قدیم برگشت و در تدارك محاصره صور گردید

پرخون عقد اتّحاد -پلوپونس، با اسکندر پسر پولیسگون درتىدر این اوان آریستودم مأمور آن
گون، که برادر یا خواهر زاده او بود، در کاپادوکیه با تىبست و بطلمیوس فرستاده دیگر آن

نیه رفته با تىوالى کاساندر جنگ کرد و صاحب این ایالت شد، بعد بطرف بى»2«پیودورکلآس
گون مجلسى در آسیاى تىپس از این کارها آن). 60بند ،19کتاب (پادشاه آن عقد اتّحاد بست 

صغیر تشکیل کرده کاساندر را مقصر دانست، از اینکه المپیاس را کشته، با اسکندر پسر رکسانه 
وتخت مقدونیه را بدست آرد، خیلى بد رفتار میکند، تسالونیک را مجبور کرده زن او شود، تا تاج

مقصود شهر کاساندریا است، که ذکرش (یه را در شهرى، که ساخته النتیان بدترین دشمنان مقدون
. جا داده و شهر تب را، که مقدونیها خراب کرده بودند، از نو بنا میکند) گذشت2027در صفحه 

این مجلس، که مرکب از سربازان و مسافرین خارجه بود، فرمانى صادر کرد، که اگر کاساندر 
راب نکند، اسکندر پسر رکسانه را بمقدونیها ندهد و مطیع شهرهائى را، که بنا میکند، خ

گون، که نایب السلطنه است، نگردد، دشمن وطن است و تمامى یونانیها از هر ساخلو تىآن
جا انتشار یافتاین فرمان در همه). م. ق315(خارجى آزادند و استقالل کامل دارند 



______________________________
)1(-�J�o�p�p�e.

)2(-�A�s�c�l�e�p�i�o�d�o�r�e.
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گون این بود، که در یونان طرفداران زیاد پیدا کند و در آسیاى علیا همه را باشتباه تىو مقصود آن
گون تىاندازد، که او بر ضد اسکندر پسر اسکندر نیست، زیرا والت عقیده داشتند، که آن

بطلمیوس چون شنید، که مجلس سربازان فرمانى راجع . کندمیخواهد، او را از سلطنت خلع 
بآزادى یونان صادر کرده، او نیز فرمانى بهمان مضمون انتشار داد، تا بنماید، که کمتر از 

گون طرفدار آزادى و استقالل یونان نیست، زیرا میدید، که در این مبارزه اهمیت یونان تا تىآن
.چه اندازه است

هائى، که در ردس میساخت، حاضر شد و او شهر صور را از گون کشتىتىل آندر خالل این احوا
خشکى و دریا در محاصره گذارده، پس از پانزده ماه بواسطه قحطى و گرسنگى آنرا مجبور کرد 

با آساندر پادشاه ) یعنى حکمران باالستقالل مصر(پس از این وقایع، بطلمیوس الگس . تسلیم شود
زیاد در اطاعت خود داشت، عقد اتّحاد بست و در پلوپونس درصدد جنگ با کاریه، که شهرهاى
مندیهائى یافت و از طرف دیگر کاساندر به پلوپونس رفته بهره. پرخون برآمداسکندر پسر پولیس

پرخون، که شکست خورده بود، تکلیف کرد، که اگر طرفدار او پس از آن به اسکندر پسر پولیس
اسکندر، که از ابتداء براى همین مقصود . را در پلوپونس باو خواهد دادشود، ریاست قشون خود

سپس پولى . با کاساندر جنگ میکرد، این پیشنهاد را پذیرفت و رئیس قشون پلوپونس گردید
گون را، در کاریه با حیله جنگى تىسردار آن»1«کلیت، سردار سلکوس و بطلمیوس، پرى الئوس

، که در سرحد »2«رگمااد و پس از چندى در محلّى موسوم به اكدر خشکى و دریا شکست د
گون تىگون و بطلمیوس روى داد، و چون آنتىمصر و فلسطین واقع بود، مالقاتى بین آن

م . ق314در ). 64، بند 19دیودور، کتاب (پیشنهادات بطلمیوس را نپذیرفت، او بمصر برگشت 
نامى، که نقاب دوستى برو داشت، ولى باطنا دشمن »3«پرخون را آلکسیوناسکندر پسر پولیس



نام بعد از »5«پولیسزى، واقع در پلوپونس کشت، و زن اسکندر کراتى»4«کیونبود، در سى
شوهر فرماندهى قشون را

______________________________
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هائیکه بفقراء و ضعفاء میکرد، مورد محبت سربازان بدست گرفت و از جهۀ رفتار خوش و نیکى
عقل او را بسیار . کیون برطرف کرد و در این شهر ملکه شداو بعد شورش را در شهر سى. گردید
).67همانجا، بند (اند ستوده

گون چون خبر یافت، که کاساندر میخواهد بآسیا عبور کند، پسرش دمتریوستىآندر همین سال 
هاى او کار کرده را با قشونى نیرومند و سردارانى مجرّب، که در زمان اسکندر در قشون کشى»1«

در . بودند، در سوریه گذارد، تا جلو بطلمیوس مصرى را بگیرد و خودش عازم آسیاى صغیر شد
دار پارسى بودند و نفر کماندار و فالخن400نفر میرسید، 14000اش تقریبا به ه عدهاین قشون، ک

گون در آسیاى صغیر به فریگیه رفت و در آنوالیت تىآن. فیل هم باین سپاه ضمیمه شده بود40
).م. ق314(زمستان را گذرانید 

گون آشتى تىکرده بود، با آنکاساندر، که کاریه را تصرّف . م جنگ دوام داشت. ق313در 
گون بدهد و تمامى شهرهاى یونان را تخلیه کند، تىکرد باین شرایط، که قشون خود را به آن

پس از بستن این عهد، کاساندر از انعقاد آن پشیمان . گون هم ایاالت سابق او را پس بدهدتىآن



این خبر بشنید، در خشم شده گون، چونتىآن. گشته، سلکوس و بطلمیوس را بکمک خود طلبید
.قشون برّى و بحرى بیونان فرستاد، تا استقالل و آزادى آنرا برقرار کنند

.هائى در سیرن و قبرس داشتمندىم بطلمیوس مصرى بهره. ق312در 

گون را از سوریه بیرون کند و با این مقصود تىبعد بتحریک سلکوس خواست دمتریوس پسر آن
لوزیوم درآمده، از آنجا از راه کوه بغزه رفت و دمتریوس هم بهمانجا شتافت از اسکندریه به پ

).80بند 19دیودور، کتاب (

جدال غزه

تمام دوستان دمتریوس باو نصیحت میدادند، که با سردارى کارآزموده، مانند بطلمیوس سرپنجه 
یک نبرد قطعى کار را نرم نکند، ولى او این پندها را نشنید و، چون خیلى جوان بود، خواست با

یکسره

______________________________
)1(-�D�e�m�e�t�r�i�u�s.
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: بنابراین، سربازان را در یکجا جمع کرده، با اینکه مهیج بود، بر کرسى نطق برآمد و فریاد زد. کند
دیودور گوید، که این . حکمفرما شدپس از این فریاد سکوت محض » اى سربازان دلیر باشید«

اى تقصیر نه از حیث فرماندهى قشون میتوانستند باو وارد آرند و نه از سکوت بجا بود، زیرا ذره
. اش و بعالوه دمتریوس قامتى داشت بلند و ظاهرى شکیل، صبیح و جذّابجهت رفتار سیاسى

تر از دمتریوس میخواست با دشمنى قوىافزود، زیرا اهمیت موقع هم بر توجه همه بحرفهاى او مى
خود و با دو سردارى مانند سلکوس و بطلمیوس، که در جنگهاى اسکندر کارآزموده شده بودند 

بارى او سربازان را با نطقى، که مناسب موقع . و در این زمان غیر مغلوب بشمار میرفتند، نبرد کند
بآنها داد و پس از آن فورا سپاه خود را براى بود، بجنگ تشجیع کرد و نوید پاداشها و غنائم زیاد 

دار و کماندار و دیودور راجع بترکیب سپاه دمتریوس گوید، که هزار نفر نیزه. جنگ بیاراست



وقتیکه پیکار شروع شد، در ابتداء ). 81، بند 19کتاب (دار پارسى جزو آن بودند پانصد نفر فالخن
بطلمیوس جناح دشمن را احاطه کردند، جدالى مند بود، ولى بزودى سلکوس ودمتریوس بهره

بعد جنگ با شمشیر شروع گردید و از هر دو طرف . داران غالبا خرد شدندسخت درگرفت و نیزه
فیلهاى دمتریوس در ابتداء تلفات زیاد بدشمن وارد کردند، ولى بعد، از زیادى . رشادتها نمودند

باالخره، وقتیکه . ث خسارات شدندزخمها خشمناك گشته برگشتند و در صفوف خودى باع
در این وقت دمتریوس . ها فرار کردند و سواران هم نیزبانان از تیرهاى دشمن افتادند، فیلفیل

هرکس در فکر فرار بود و : مند نشدها جمع کند، بهرهاى را از جنگىهرقدر کوشید، که عده
چون بعض سواران داخل شهر . تباالخره خود دمتریوس هم از دشت نبرد خارج شده به غزه رف

هاى شهر باز مانده بود، در میان این شده بودند، تا باروبنه خودشان را بردارند و بدین جهت دروازه
ها را ببندند و در نتیجه بطلمیوس، که وحشت و اضطراب و همهمه و غوغا فراموش کردند دروازه

).م. ق312(در تعقیب دمتریوس بود، داخل شهر شده آن را تصرّف کرد 
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بنقشه (، رفت »2«، یعنى محلّى بین غزه و آسکالون»1«دمتریوس از غزه فرار کرده به آزوتوس
و بعد با دشمن داخل مذاکره شد، که بگذارد جسد ) فینیقیه و فلسطین در این تألیف رجوع شود

و سلکوس این اجازه را دادند و اسرائى را، که از بطلمیوس . کشتگان را از میدان جنگ بردارند
خانواده دمتریوس بودند، با باروبنه او پس فرستاده پیغام دادند، که آنها براى این چیزها جنگ 

.نمیکنند

گون با سلکوس تىجهت جنگ این است، که وقتیکه ستیزه با پردیکّاس و اومن در گرفته بود، آن
مندى نخواست، نتایج فتح را با متّحدین خود تقسیم کند از بهرهو بطلمیوس اتحاد داشت، ولى پس

نفر، عده اسراء 5000دیودور گوید، که در این جنگ عده کشتگان . و سلکوس را از بابل براند
بعد بطلمیوس داخل فینیقیه شده شهرهاى آن را . نفر بود و بطلمیوس اسراء را بمصر فرستاد8000

گون تىون بواسطه فقدان سپاه نمیتوانست کارى کند، از پدر خود آنتصرّف کرد و دمتریوس، چ
.کمک طلبید و بعد به طرابلیس رفته از شهرهاى کیلیکیه قشون خواست

بازگشت سلکوس ببابل



سوار از بطلمیوس گرفته بطرف بابل 200نفر پیاده و 800سلکوس پس از شکست دمتریوس 
اى، که با خود داشت، براى اجراى اگرچه عده. رفت، تا ایالت سابق خود را بدست آرد

ها، چون او را میخواهند، همراهى خواهند هایش خیلى کم بود، ولى امیدوار بود، که بابلىنقشه
اى زیاد بر ضد او بکار گون پراکنده است، تا او بخواهد قوهتىکرد و دیگر اینکه، چون قواى آن

.اندازد، سلکوس کار خود را کرده است

دوستان و رفقاى او از جهت کمى عده جنگیهاى او نگران بودند و او را از رفتن ببابل منع 
رفقاى قدیم اسکندر باید نه بقوه تکیه دهند «: میکردند، ولى سلکوس در جواب آنها چنین میگفت

اند، که گاهشان باشد و دیگر اینکه خدایان بمن خبر دادهو نه بپول، زرنگى و مهارت آنها باید تکیه
عاقبت کارم خوب خواهد شد،

______________________________
)1(-�A�z�o�t�u�s.

)2(-�A�s�c�a�l�o�n.
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گفته است، که من پادشاه خواهم شد و اسکندرهم ) لتدر نزدیکى مى(زیرا هاتف معبد برانخید 
.در خواب، همین آتیه با عظمت را بمن نوید داده است

» باالخره انسان نمیتواند چیزهاى بزرگ انجام بدهد، مگر اینکه از مشقّات و مخاطرات نهراسد
مورخ مزبور گوید، سلکوس با رفقاى خود، مانند اشخاص مساوى ). 90، بند 19دیودور، کتاب (

.رفتار میکرد، تا آنها را براى تحمل زحمات و خطرات حاضر سازد

عده زیادى از اهالى باستقبال او شتافته اظهار داشتند، که براى سلکوس، وقتیکه وارد بابل شد،
. خدمتگذارى حاضرند، زیرا در مدت چهار سال او والى آنها بود و با اهالى رفتارى خوش داشت

، که یکى از مدیران این ایالت بود، وارد شده هزار نفر سرباز براى او »1«آركبعد بزودى پولى
گون، چون همراهى اهالى را با سلکوس دیدند، جرئت نکردند با او ضدیت تىطرفداران آن. آورد



بعد دوستان خود را، که پس از . سلکوس آنرا محاصره کرده گرفت. کنند و بارك بابل پناه بردند
حرکت او بمصر گرفته در محبس انداخته بودند، آزاد ساخت و چندان نیکى بمردم کرد، که همه 

.جدا با او همراهى کنندباو گرویده، حاضر شدند

نیکاتور و سلکوس

7000پیاده و 10000نیکاتور رئیس قشون ماد همینکه شنید، سلکوس ببابل آمده، لشکرى بعده 
سوار از ماد و پارس و صفحات مجاور گرد آورده، بقصد جنگ با او بطرف بابل رفت و سلکوس 

ال باو ندهد و بعد براى اینکه ناگهان بر او نفر سوار بجنگ او شتافت، تا مج400پیاده و 3000با 
نیکاتور، وقتیکه بدجله . بتازد، پس از گذشتن از دجله، در باتالقهائى قشون خود را پنهان داشت

رسید، چون اثرى از دشمن نیافت، پنداشت، که سلکوس بجاهاى دوردست فرار کرده و عده 
سلکوس بر اثر این . خود چندان توجه نکردسربازان او را حقیر شمرده، بحفاظت و پاسبانى اردوى

غفلت، شبانه باردوى او تاخته اختاللى پدید آورد و جنگى بین پارسیها

______________________________
)1(-�P�o�l�y�a�r�q�u�e.

2038: ، ص3تاریخ ایران باستان، ج

والى و چند نفر دیگر از رؤساء کشته شدند، بقیه قشون نیکاتور »1«و سلکوس روى داد، که اواگر
گون ناراضى گشته به سلکوس پیوست و نیکاتور، از بیم اینکه سربازانش او را گرفته به تىاز آن

.سلکوس تسلیم کنند، فرار کرده بکویر رفت

و از این زمان بعد سلکوس قشون نیکاتور را بقوه خود ضمیمه کرده، ماد و خوزستان را گرفت
م . ق312این واقعه در ). 92، بند 19دیودور، کتاب (تجمالت و دبدبه پادشاهى را اتّخاذ کرد 

.ها، این سال را ابتداى تأسیس دولت سلوکى و مبدء تاریخ قرار دادندروى داد و سلوکى

مندى دمتریوسبهره



نید دمتریوس در کیلیکیه با قشونى بطلمیوس، که پس از فتح غزه در سوریه نشسته بود، وقتیکه ش
نام مقدونى را با قشونى براى دفع او فرستاد، ولى دمتریوس بوسیله »2«بطرف سوریه میرود، سیلّس

جاسوسانش اطالع یافت، که اردوى سردار مزبور چندان حفاظى ندارد، بنابراین باروبنه خود را در 
اش غالب آمد و بح بر او تاخته، بر تمامى قوهمحلّى گذارد و با قشونى سبک اسلحه در طلیعه ص

گون نوشت، که بسوریه بیاید و او بکمک تىبعد او بپدرش آن. خود سیلّس را هم اسیر کرد
.پسرش شتافت

در این احوال بطلمیوس با سرداران خود مشورت کرد، در سوریه بماند یا بمصر برگردد، تا جنگ 
اى بیشتر، آنهم در تحت آنها گفتند، که طرف شدن با عده. گون در مصر روى دهدتىاو با آن

بر اثر این مصلحت . گون، که تا حال غیر مغلوب بوده، صالح نیستتىفرماندهى سردارى مانند آن
و غزه خراب »3«بینى بطلمیوس شهرهاى عمده فینیقیه و فلسطین را، مانند عکّه و یافّه و سامره

.کرده بمصر برگشت

و انباطگونتىآن

گون پس از اینکه بر تمام سوریه و فینیقیه تسلّط یافت، خواست با اعراب نبطى بجنگد، زیرا تىآن
600پیاده سبک اسلحه و 4000با این مقصود . اندها با او دشمنمیپنداشت، که نبطى

______________________________
)1(-�E�v�a�g�r�e.

)2(-�C�i�l�l�e�s.

)3(-�A�c�e� �,�J�o�p�p�e� �,�S�a�m�a�r�e�e.

2039: ، ص3تاریخ ایران باستان، ج

نام، داده گفت، بر اعراب مزبور ناگهان بتازد و دارائى آنها را تصرّف »1«سوار بسردارى، آتنه
دیودور در اینجا بدوا اطّالعاتى راجع باین اعراب و مساکن و وضع زندگانى آنها میدهد، که . کند

اعراب نبطى در کویرهائى زندگانى ): 94، بند 19کتاب (مورخ مذکور گوید . قابل توجه است



اى دیده میشود، نه رودى و نه هائى میدهند، که در آنجاها نه خانهود را بمحلمیکنند و اسم وطن خ
موافق قانونى هر عرب نبطى باید از بنا کردن خانه . اى، که آب فراوانى بقشون دشمن بدهدچشمه

هاى مثمر و خوردن شراب امتناع ورزد و هرکس برخالف این و بذر افشانى و کاشتن درخت
ها این قانون را مجرى میدارند و معتقدند، که هرکس نبطى. ستحقّ اعدام استقانون رفتار کند، م

شغل . این احتیاجات را براى خود ایجاد کند، بنده اشخاصى میشود، که این حوائج او را برآورند
تمام اعراب زندگانى بدوى دارند، . اینها تربیت شتر و گوسفند است و در کویرها زندگانى میکنند

تر از اعراب دیگرند، زیرا تجارى، که از نفر تجاوز نمیکند، غنى10000شان از که عدهولى انباط، 
مال التّجاره حمل میکنند، کندر و مرّمکّى و عطریات ) عربستان جنوبى(عربستان خوش بخت 

انباط باستقالل. ها میفروشند و آنها این امتعه را در سواحل دریا بفروش میرسانندگرانبها به نبطى
مندند و هرگاه دشمنى بوالیت آنها نزدیک شود، بکویرها فرار میکنند، خودشان بسیار عالقه

این کویرها فاقد همه چیز است و کسى غیر از خود انباط باین جاها . اى پناه برندچنانکه بقلعه
اند، چنانکه بجز در این کویرها انباط آب انبارهائى ساخته درش را گرفته. رسى ندارددست

ودشان کسى از این آب انبارها اطالعى ندارد و خودشانهم در مواقع لزوم موافق عالماتى خ
غذاى این اعراب گوشت است و شیر . ها را یافته خود و حشمشان را سیراب کنندمیتوانند این محلّ

یک نوع درخت فلفل در مملکتشان میروید و عسل . و چیزى، که بطور طبیعى زمین بعمل میآورد
روز : پس از آن دیودور چنین گوید. یاد دارند و آنرا با آب مخلوط کرده میآشامندوحشى ز

عیدى نزدیک شد و انباط عازم گشتند بجائى، که محل اجتماع

______________________________
)1(-�A�t�h�e�n�e�e.
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هاى ن و کودکان و پیرمردان و خواستهها قبال زنااین. همه است، براى خرید و فروش بروند
این محلّ حصارى . ، که در دو روز راه از والیت معموره است، جا دادند»1«خودشان را در پطرا

در این وقت، آتنه موقع را مناسب دید به پطرا حمله کند و . اى محکم بشمار میآیدندارد، ولى قلعه
در سه شبانه روز پیموده در وسط شب، ) نگفرس73(استاد 2200بنابراین از والیت ادومیان 



خبر بودند، بر آنها تاخت، بعض آنها را کشته، برخى را اسیر کرد و مقدار زیادى وقتیکه اعراب بى
پول برداشته زود از پطرا بیرون رفت، تا »2«کندر و مرّمکّى از انبارها بیرون کشیده و پانصد تاالن

دیودور گوید، که فقط یک پاس شب توقّف (خت شود مبادا کمکى باعراب برسد و کار او س
راه رفته از شدت خستگى ) هفت فرسنگ(یونانیها پس از بیرون رفتن از پطرا، دویست استاد ). کرد

اما . اردو زدند، زیرا یقین داشتند، که دشمن اگر هم بخواهد آنها را تعقیب کند، نخواهد رسید
همینکه از واقعه پطرا آگاه شدند، بمحلّ مزبور شتافتند و هاى عید مشغول بودند، اعرابى، که بجشن

از طرف . نفر بتعقیب دشمن پرداختند8000پس از اینکه از زخمیها کیفیات آن را دانستند، بعده 
دیگر اسراى نبطى، که در اردوى یونانى بودند، همینکه از نزدیک شدن انباط اطالع یافتند، فرار 

در نتیجه اعراب شبانه بر . یدند و محل و موقع دشمن را نشان دادندکرده خودشان را بآنها رسان
یونانیها، که غرق خواب بودند، تاختند و عده زیادى را از سپاهیان سر بریده یا با تیر از پاى 

. خالصه آنکه از پیاده نظام کسى جان در نبرد و از سواران فقط پنجاه نفر فرار کرد. درآوردند
مندى چنین بود شکست فاحش آتنه پس از بهره): 95، بند 19کتاب (وید جا گدیودور در این

بنابراین بعض فالسفه . مندى خود بخواب میرونداشخاص عادى از بهره. درخشانى، که داشت
ایست، که انسان میتواند از سعادت بکند، زیرا تر از استفادهعقیده دارند، که تحمل بدبختى آسان

در موقع

______________________________
)1(-�P�e�t�r�a.

.دو میلیون و هفتصد و پنجاه هزار فرنگ طال یا سیزده میلیون و هفتصد و پنجاه هزار ریال-)2(
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بدبختى آینده ما را نگران میدارد، ولى در روزهاى سعادت، ما در فکر آینده نیستیم و همین بى 
.میاندازدقیدى ما را در غفلت

پس از اینکه انباط باین خوبى دشمنان خود را تنبیه کردند، با مال و منال زیاد به پطرا برگشتند و 
. گون نوشته او را از جهت تعدیش توبیخ و از خودشان دفاع کردندتىاى بخطّ سریانى به آننامه



اند از خود دفاع کنند حقّها را اغفال کند، جواب داد، که آنها مگون، چون میخواست نبطىتىآن
و تقصیر از آتنه است، که برخالف دستور او رفتار کرده، ولى در باطن میخواست ناگهان بر 

گون خوشنود گشته از نگرانى بیرون آمدند، ولى تىبعد، هرچند انباط از جواب آن. اعراب بتازد
گون تىاى از طرف آنگر حملهبانانى گماشتند، تا ااحتیاط را هم از دست نداده بر بلندیها دیده

پیاده 4000گون بعقیده خودش اعراب را اغفال کرد، تىپس از اینکه آن. بشود، آگاه کردند
سوار برگزیده بپسرش دمتریوس داد و او را مأمور کرد، ناگهان بر انباط تاخته 4000کارآزموده با 

پنهان بدارد، از بیراهه سه روز راه دمتریوس، براى اینکه حرکت خود را . آنها را سخت تنبیه کند
ها این خبر را بهموطنان خود پیمود، ولى دیده بانان انباط حرکت دشمن را دریافته با آتش

هائى تقسیم کرده بصحرا رسانیدند و آنها ساخلوى براى دفاع پطرا گذارده و حشمشان را بگله
نتوانست قلعه را بگیرد، یورش دمتریوس به پطرا نزدیک شده آن را محاصره کرد و چون. رفتند

در این روز، وقتیکه دمتریوس میخواست حمله کند، یکى از اعراب . بروز دیگر محول گشت
اى دمتریوس پادشاه، چه از جان ما میخواهى، چرا با ما میجنگى؟ با مائى، که «: نبطى فریاد زد

ما . ، که مورد احتیاج شما باشدنه آب داریم، نه غلّه، نه شراب و نه چیزى. مساکنمان در کویر است
ما یک . ایم، تا برده نشویمبدین جاها، که فاقد چیزهاى ضرورى زندگانى است، پناه آورده

از تو و از پدرت خواستاریم، . ایمایم و بشما هم آزارى نرسانیدهزندگانى دور از تمدن برگزیده
دور شوید و ما را دوستان خود بدانید، که بى عدالتى نسبت بما روا مدارید، هدایاى ما را پذیرفته

زیرا اگر هم
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جا روزى چند بمانى از جهت نبودن آب و آذوقه نخواهى توانست این کار کنى و بخواهى در این
بردگانى ها دیگر تو قادر نیستى وضع زندگانى ما را تغییر دهى و اگر هم چند نفر اسیر بگیرى، این

.»خواهند بود، که نخواهند توانست، در تحت قانونى دیگر زندگانى کنند

ها را پذیرفته، لشکرش را از پطرا دور کرد و بعد فرستادگانى خواسته عهد دمتریوس پیشنهاد نبطى
. عزیمت کرده و از آنجا بنزد پدرش رفت»1«تیتپس از آن بساحل دریاچه آسفال. صلح بست

گون، پس از اینکه از گذارشات آگاه شد، پسرش را از عقد صلح سرزنش کرده گفت، این تىآن



بیگانگان آشتى را بر ضعف تو حمل خواهند کرد، نه بجوانمردیت و بعد راجع بدریاچه قیر 
مورخ را مأمور »2«یرونیممقصود هىپنداشت، که میتواند عایدات زیادى از اینجا بردارد و با این 

هائى ترتیب داده او کشتى. کرد، که قیر این دریاچه را حمل کرده، بانبارهائى براى فروش بریزد
هائى، که از نى ساخته بودند، حمله کرده نفر در کرجى6000باین کار پرداخت، ولى اعراب بعده 

ترى داشت، این قضیه را گون، چون کارهاى مهمتىیرونیم را کشتند و آنتقریبا تمام کسان هى
).100-96، بند 19دیودور، کتاب (دیگر تعقیب نکرد 

هاى مندىهائى از نیکاتور و از ایاالت آسیاى علیا باو رسیده بود و اینها بهرهدر این وقت نامه
نفر 5000با گون بر اثر وحشتى، که برایش دست داد، دمتریوس راتىآن. سلکوس را خبر میدادند

سوار به بابل فرستاد، تا آن ایالت را تسخیر کرده 4000سپاهى اجیر و 10000پیاده مقدونى و 
.بسوریه برگردد

والى سلکوس در بابل، چون عده قواى دشمن را دید، نخواست جنگ کند و از بابل »3«پاتروکل
نام بیرون رفتند و »4«الئوسبعض دوستان سلکوس هم با آرخه. بیرون رفته در کویر پنهان شد

برخى بخوزستان درآمده در کنار خلیج پارس توقّف اختیار

______________________________
)1(-�A�s�p�h�a�l�t�i�t�e(دریاچه قیر.(

)2(-�H�i�e�r�o�n�y�m�u�s.

)3(-�P�a�t�r�o�c�l�e.

)4(-�A�r�c�h�e�l�a�u�s.
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خالى یافت و یک قلعه را گرفته در زیر قلعه دیگر معطّل شد و دمتریوس ببابل رفته آن را . کردند
بعد، چون مدت غیبت او از سوریه سرآمده بود، نایبى با پاتروکل از طرف خود در بابل گذارده و 



سوار باو داده خود بسوریه رفت، در حالیکه قلوب اهالى از 1000پیاده و 5000ساخلوى مرکب از 
.او کرده بودند، از او و پدرش برگشته بودجهۀ غارتى، که سپاهیان 

نتیجه

گون تشکیل یافت و از آن بخوبى دیده میشود، که تىچنین بود وقایع عمده اتّحادى، که بر ضد آن
در اروپا . گون گردیدتىمندى بطلمیوس در جنگ غزه، باالخره برترى با آندر آسیا، باوجود بهره

. مندیهائى، که بآن امیدوار بود، نیافت، ولى باز در یونان بهرههم، هر چند کاساندر بسیار کوشید
. گون منعقد داشتندتىم عهد صلحى با آن. ق311بنابراین کاساندر و بطلمیوس و لیزمایک در 

کاساندر سپهساالر قشون اروپائى خواهد بود، تا زمانیکه اسکندر -1: شرایط این صلح چنین بود
.سدپسر رکسانه بحد رشد بر

بطلمیوس آقاى مصر و شهرهاى سرحدى -3. لیزیماك بسمت پادشاه تراکیه باقى خواهد ماند-2
یونانیها -5. گون صاحب اختیار تمامى آسیا استتىآن-4. آن و لیبیا و اعراب مجاور است

.استقالل دارند

ى براى نقض اراجع باین عهد صلح باید گفت، که دیرى نگذشت، که هریک از متعاهدین بهانه
.مواد آن یافتند، تا بر مستملکات خودشان بیفزایند

کارهاى سلکوس-کشتار در خانواده اسکندر-فصل پنجم

قتل رکسانه و اسکندر پسر اسکندر

پس از آن کاساندر چون دید، که اسکندر پسر اسکندر بزرگ شده و در مقدونیه صحبت از این 
بر تخت بنشانند، از عاقبت این کار ترسید واست، که او را از محبس بیرون آورده 
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رئیس محبس نوشت، که سر رکسانه و »1«بنابراین به گلوسیاس. هالك خود را در آن دید
این امر مجرى . اسکندر را ببرد، تن آنها را پنهان دارد و چنان کند، که اثرى از این در قتل نماند



گون از این واقعه خوشنود شدند، چه آنها تىاندر و لیزیماك و بطلمیوس و آنگردید و کاس
همواره نگران بودند، که مبادا اسکندر پسر اسکندر بزرگ شده بر تخت نشیند و ملک پدر را از 

.آنها بخواهد

منازع از این زمان اشخاص مذکور امیدوار گشتند، که بر ممالکى، که در تصرّفشان است، بى
).م. ق311(ت خواهند کرد سلطن

چون کاساندر ): 2، بند 15کتاب (ژوستن شرح واقعه را طور دیگر نوشته، مورخ مذکور گوید 
و ) مقصود پسر فیلیپ دوم است(میدید، که مردم مقدونیه احترامى بزرگ براى نام اسکندر دارند 

داد این پسر را با مادرش ممکن است، که هراکل پسر چهارده ساله او را بتخت نشانند، دستور 
بکشند و براى اینکه این راز در موقع مراسم دفن افشاءنشود، تن هر دو را ) باذدختر ارته(»2«برسین

بعد مثل اینکه براى کاساندر کم بود، که اسکندر را کشت و مادرش المپیاس و . در نهان چال کنند
یگر اسکندر را نیز با مادرش رکسانه بکشد و یکى از پسران او را هم نابود کرد، او خواست پسر د

او میپنداشت، که فقط از راه جنایات ممکن است دولت مقدونیه را . این دو نفر را هم بقتل رسانید
اى، که ژوستن چنانکه گذشت عقیده داشته، که اسکندر پسر فیلیپ دوم بر اثر توطئه(بدست آورد 

).م. رجوع شود1937کشته شد، بصفحه پاتر قرار گرفته بود، تىدر رأس آن، آن

اند، ولى پوزانیاس در هاى ژوستن چنین استنباط میشود، که سر اسکندر و مادرش را بریدهاز نوشته
.، خود گوید، که آنها را زهر دادند7، بند 9کتاب 

قتل هرکول

هاى شتهدر باب پسر اسکندر از برسین، که هراکل یا هرکول نام داشت، روایت دیودور با نو
.ژوستن تفاوت دارد

کتاب(م مطابقت میکند، گوید . ق310اى، که با سال دیودور راجع بوقایع سنه

______________________________
)1(-�G�l�a�u�c�i�a�s.



)2(-�B�a�r�c�i�n�e.
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را هنوز در مغز خود او فکر سلطنت . در پلوپونس بودپرخون مانند پیشپولیس): 20، بند 20
17بنابراین او هرکول پسر برسین را، که در این هنگام . میپرورد و با کاساندر ضدیتى شدید داشت

. میزیست، نزد خود طلبید، تا او را بکمک اتولیان و دیگران بر تخت نشاند»1«ساله بود و در پرگام
پرخون با قواى زیاد ، که پولیس)28همانجا، بند (سپس دیودور راجع بوقایع سال بعد نوشته 

پرخون شتافته، در هرکول پسر اسکندر و برسین را بمقدونیه برد و کاساندر باستقبال پولیس
او دریافت، که مقدونیها مخالفتى با اینکه هرکول بر تخت نشیند، ندارند، : اردو زد»2«فالیاستیم

رستاد، تا او را ملتفت سازند، که اگر پرخون فبنابراین سخت نگران گشته، اشخاصى نزد پولیس
پرخون باید اطاعت کند، ولى اگر او هرکول را هرکول بتخت بنشیند، آقا خواهد بود و پولیس

نابود کند و با کاساندر بسازد، میتواند با قشونى زیاد در پلوپونس حکمران باشد و هر دو با هم 
.سلطنت کنند

پرخون اغوا شد و هرکول را بقتل رسانیده طرفدار کاساندر سها و نویدهاى دیگر، پولیبا این وعده
.گردید

قتل کلئوپاتر خواهر اسکندر

کلئوپاتر از سارد ) م. ق309یعنى وقایع (در خالل این وقایع ): 37، بند 20کتاب (دیودور گوید 
.خاطر میخواست زن او گرددحرکت کرد، تا نزد بطلمیوس برود، زیرا بطیب

اسکندر فاتح پارس، پسر فیلیپ دوم بود و بیوه اسکندر پسر پادشاه اپیر، که سفر این زن خواهر 
پس از مرگ شوهرش از جهت اینکه از خانواده سلطنت بود، اشخاصى زیاد . جنگى بایطالیا کرد

گون، بطلمیوس و سرداران دیگر نامى اسکندر مایل بودند، او را تىکاساندر، لیزیماك، آن: مانند
گون مأمور بود، تىحاکم سارد، که از طرف آن. تا بوسیله این قرابت بتخت برسند. ندازدواج کن

کلئوپاتر را در تحت نظر داشته باشد، مانع از حرکت او شد و موافق دستورى جدید بوسیله زنانى 
گون از بیم اینکه این قتل را باو نسبت دهند،تىپس از آن، آن. او را کشت



______________________________
)1(-�P�e�r�g�a�m�e.

)2(-�S�t�y�m�p�h�a�l�i�a.
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چنین . اى، براى جسد کئوپاتر ترتیب دادزنانى را، که مقصر دانستند، کشت و مراسم دفن ملوکانه
.بود هالك خواهر اسکندر، که آنقدر اشخاص نامى خواهان ازدواج او بودند

کارهاى سلکوس

وس از بابل خارج شد، تا نزد پدر خود، که در سوریه بود برود، سلکوس با دبدبه و همینکه دمتری
گون بتدارکات جنگ با بطلمیوس مشغول است تىطمطراق از ماد برگشت و چون دانست، که آن

و فرصت نخواهد داشت ببابل بیاید، توجه خود را بطرف ایاالت شرقى ایران معطوف داشته، در 
م مملکت وسیع او از طرف شمال، تا . ق302مندى حاصل کرد، که در بهرهسال چندان9مدت 

پادشاه »1«تادر هند سلکوس به چندرگوپ. رود سیحون و از مشرق تا پنجاب هند امتداد مییافت
اند، برخورد و در ابتداء نوشته»2«توسها ساندروکتقوى و نامى هندوستان، که اسمش را یونانى

خواست با او بجنگد، ولى پس از قدرى تأمل دید، که این کارى است بس خطرناك و در نتیجه 
راضى شد، که با او صلح کند باین شرط، که نتیجه فتوحات اسکندر را در هند با قسمت بیشتر 

فیل و مبلغ زیادى پول به 500باختر و رخّج و بلوچستان، بپادشاه مزبور واگذارد و او در عوض 
بدین ترتیب عهد صلح بسته شد و سلکوس بعنوان وثیقه عهد و پیمان دختر خود را . سلکوس بدهد

بود و این پادشاه هم، در تاریخ بعظمت شأن »3«پادشاه مزبور هند جد آسکا(بپادشاه هند داد 
ت خود مشغول بود، بممالک سلکوس، وقتیکه بتوسعه قلمرو حکمرانى یا سلطن.). م. معروف است

خود تشکیالتى داد و براى اینکه والت و حکّام نتوانند یاغى شوند، ممالک وسیع خود را به هفتاد 
بعد مقرّ حکمرانى را از بابل . و دو قسمت تقسیم، یعنى بعض ایاالت و والیات را کوچکتر کرد

نار دوم این تألیف، کرارا ذکرش ، که در کنار راست دجله واقع بود و در ک»4«بمحلّ قدیم اپیس
تغییر). قسمتى از تیسفون یا مداین قرون بعد(گذشته، انتقال داد و آن را سلوکیه نامید 



______________________________
)1(-�T�c�h�a�n�d�r�a�g�u�p�t�a.
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این جهت بود، که نفوذ تمدن یونانى در شهرى بزرگ، مانند بابل با ابهت مقرّ حکمرانى از 
تاریخى آن، پیشرفت نداشت و سلکوس خواست محلّى را، که گمنام بود، براى نشر تمدن یونانى 

.پایتخت ممالک خود قرار دهد

، یعنى جا ذکر کردیم، تا در جاى خودبراى حفظ ارتباط وقایع، این مطالب را اجماال در این
.وقتیکه از دولت سلوکى صحبت خواهد بود، مشروحا بآن رجوع کنیم

گونتىاتحاد ثانوى جانشینان بر ضد ان-فصل ششم

مقدمه

گون برنیامدند، تىم متّحدین اتحاد اول، چون از عهده آن. ق311باالتر گفته شد، که در سنه 
صلح آرامشى در دولت سابق اسکندر حاصل بشرایطى، که ذکر شد، با او صلح کردند، ولى با این

طلبى هریک از سرداران نامى اسکندر، مانند کاساندر و لیزیماك و بطلمیوس و نیز نشد، زیرا جاه
سلکوس، که در صلح مزبور کنار مانده بود، مانع شد از اینکه هرکدام از آنها بآنچه دارند، قناعت 

متّحدین با او رویهمرفته ببرترى او خاتمه یافته بود، گون، که جنگهاى تىاز طرف دیگر آن. ورزند
.ها شروع گردیدبنابراین باز پس از چندى کشمکش. براى سرداران دیگر خطرناك بنظر میآمد

وقایع جنگ



.گون واگذاردتىبطلمیوس در یونان موفق نگشت و میدان را به آن

نار آمده توجه خود را بطرف مغرب گون، چون سلکوس را قوى دید، با او کتىاز طرف دیگر آن
کشتى و پنجهزار تاالن از افس بیونان 250م دمتریوس را با . ق307-308معطوف داشت و در 

او، پس از اینکه داخل پیره بندر آتن شد، آزادى و استقالل آتن را اعالم کرده اظهار . فرستاد
.رف ترموپیل عقب بنشاندداشت، که براى آزادى یونان آمده و باید مقدونیها را بآنط

گون و پسر او دمتریوس را، چنانکهتىشعف و شادى آتنیها را حدى نبود و آن
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گون مضطرب گردیده، تىبطلمیوس از این پیشرفت آن. دیودور گوید، ناجى و بل خدا دانستند
گون دمتریوس را احضار و مأمور کرد به تىناى تشکیل داد، تا به سوریه حمله کند و آبحریه

سردار بطلمیوس را محاصره کرد و بعد »1«السنهدر ساالمین قبرس دمتریوس مه. قبرس برود
جنگى دراینجا روى داد، که بطلمیوس بکلّى شکست خورده، جزیره قبرس و برترى دریا را از 

ش دمتریوس رسما خودشان را پادشاه گون و پسرتىپس از این جنگ، آن). م. ق306(دست داد 
گون، که میخواست وحدت تىخواندند، سایر جانشینان هم همین عنوان را اتخاذ کردند، تا از آن

بنابراین باید گفت، که در این وقت تجزیه دولت . امپراطورى را از نو برقرار کند، عقب نمانند
رفت، فقط الزم بود، که عمال هم این اسکندر رسما اعالم شد، یعنى اسما هم وحدت آن از میان 

.تجزیه را مجرى دارند

 اندر و لیزمایک مذاکراتى شروع گردید، که اتّحادى بر ضدبنابراین بین بطلمیوس، سلکوس، کاس
8000پیاده و 80000گون با لشکرى مرکّب از تىبر اثر این اتّحاد، آن. گون تشکیل دهندتىآن

تى عازم تسخیر مصر شد، ولى از جهت اقدامات احتیاطى بطلمیوس کش150اى از سوار و بحریه
گون، براى اینکه خطوط ارتباطیه بطلمیوس را با یونان قطع کند، تىبعد آن. موفّق نگردید

محاصره این جزیره یکسال طول کشید و بواسطه شجاعت و . دمتریوس را بجزیره ردس فرستاد
کلّى نیافت، بخصوص، که کاساندر و لیزیماك باین مندى گون بهرهتىمهارت اهالى ردس آن

گون انعقاد یافت و اهالى متّحدین تىباالخره صلحى بین این جزیره و آن. جزیره آذوقه میرسانیدند



پس از آن جنگ در یونان بطول ). م. ق305(اینکه بر ضد بطلمیوس باشند گون گشتند، بىتىآن
بعد او بقدرى قوت یافت، که میخواست بمقدونیه قشون . ند بودمانجامید و دمتریوس در اینجا بهره

پادشاه جوان اپیر داشت و دمتریوس خواهر او »2«بکشد، زیرا در این وقت متّحدى مانند پیرّوس
این همان پیرّوس است، که بعدها بایطالیا(را ازدواج کرده بود »3«یادامىدى

______________________________
)1(-�M�e�n�e�l�a�s.

)2(-�P�y�r�r�h�u�s.

)3(-�D�e�i�d�a�m�e�i�a.
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گون صلح کند، ولى تىبر اثر این اوضاع، کاساندر خواست با آن). مندى نیافتقشون کشیده بهره
این امتناع متّحدین را بوحشت انداخت، زیرا . او، چون بغلبه خود مطمئن بود، امتناع ورزید

که آقاى یونان و قسمتى بزرگ از آسیا بود، میتوانست وحدت امپراطورى را از نو گون، تىآن
بنابراین متّحدین قرار دادند، به کاساندر کمک کنند و لیزیماك از بوغاز داردانل . ایجاد کند

گون در این وقت در سوریه تىآن). م. ق302(را تصرّف کرد ) پونتهلّس(گذشته، فریگیه سفلى 
بنا کرده و نام آن را »1«اقامت داشت، که خودش آن را در کنار رود ارن تاسدر شهرى

گون از سوریه بطرف آسیاى صغیر حرکت تىبر اثر اوضاع جدید، آن. نهاده بود»2«یاگونىتىآن
دمتریوس، که . کرده، از کوههاى توروس گذشت و پسرش دمتریوس را براى کمک احضار کرد

ى بود، از جهت احضار پدر با کاساندر قراردادى راجع بمتارکه بست، بشرط مشغول تسخیر تسال
بعد او با قواى برّى و بحریش به افس واقع در آسیاى . گون امضاء کندتىاینکه مواد آن را آن

پس از ورود دمتریوس کار لیزیماك سخت شد و کمکى، که کاساندر ). م. ق302(صغیر رفت 
عقب نشست ) ارگله کنونى(در این احوال او به هراکله . الما و بموقع نرسیدبراى او فرستاده بود، س

»3«در اینجا لیزیماك آمستریس). م. ق301-302(و در آنجا منتظر ورود قواى سلکوس گردید 
دختر ) این تألیف1629صفحه (این زن، چنانکه گذشت، . را گرفت»4«سیوسبیوه دیونى



م بود، که زن کراتروس سردار اسکندر گردید و بعد از فوت او، زن اکزاثرس برادر داریوش سو
. او دو پسر داشت و بنام آنها هراکله را اداره میکرد. دیونى سیوس هراکله شد و اکنون بیوه بود

.یکى از آنها به کل آرخ موسوم بود و دیگرى به اکزاثرس

کماندار و 12000پیاده و 20000ز در خالل این احوال، سلکوس از آسیاى علیا با لشکرى مرکّب ا
فیل وارد کاپادوکیه شد، که در آنجا زمستان را480

______________________________
)1(-�O�r�o�n�t�a�s.

)2(-�A�n�t�i�g�o�n�e�i�a.

)3(-�A�m�e�s�t�r�i�s.

)4(-�D�i�o�n�y�s�i�o�s.
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 هتىآن. گون شروع کندتىآنگذرانیده در سال بعد جنگ را با متّحدین بر ضداى گون در جلو قو
در اینوالیت در . نیرومند مانند قشون سلکوس و لیزیماك مجبور گردید، به فریگیه عقب نشیند

اند با یکى از محلّهاى کنونى مطابقت دهند، ، که درست نتوانسته»1«محلّى موسوم به ایپ سوس
در ابتداء دمتریوس سواره نظام . ى این قرن بودترین جنگهاجدالى روى داد، که یکى از سخت

دشمن را درهم شکست، ولى، چون در تعقیب آن افراط کرده از میدان جنگ خارج شد، این 
هاى جنگى توضیح آنکه سلکوس در غیبت دمتریوس از فیل. مندى نتیجه معکوس بخشیدبهره

گون تىبروایتى آن(شته شد گون را شکست داد، خود او هم کتىخود استفاده کرده، قشون آن
در باب نتیجه این جنگ ). م. ق301(و امید تأسیس امپراطورى را بگور برد ) خود را کشت

گون را تىکه سلکوس آن): 1، بند 16، فصل 1کتاب (پوزانیاس گوید . روایات مختلف است
نى پلوتارك گون چه شد، ولى از روایت دیگران، یعتىاینکه گفته باشد، آنشکست داد، بى

صریحا معلوم است، که او در جنگ زخمهاى ) 1، بند 21کتاب (و دیودور ) 29دمتریوس، بند (



اگرچه باید گفت تناقضى بین روایات نیست، چه پوزانیاس بغلبه . زیاد برداشته و از آن درگذشته
.اندگون را هم تصریح کردهتىسلکوس اهمیت داده و دیگران مردن آن

تراکیه با آسیاى صغیر تا کوههاى -1: ین ممالک او را بین خودشان تقسیم کردندپس از آن فاتح
سوریه را -3. کاساندر صاحب اختیار مقدونیه و یونان گردید-2. توروس از آن لیزیماك شد

م آن را تسخیر کرده بود ولى، چون . ق301م به بطلمیوس داده بودند، و او در . ق304اگرچه در 
خبر دروغ راجع بشکست متّحدین، آن را تخلیه کرده، بمصر برگشته بود، متّحدینش بر اثر یک

.گفتند، که بطلمیوس چندان کمکى بآنها نکرده و سوریه را به سلکوس دادند

).م. ق301(بنابراین بطلمیوس تمامى مستملکاتش را در خارج مصر از دست داد 

______________________________
)1(-�I�p�s�u�s.
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گون، که شخصى متعارف بود و مقتدرترین پادشاه زمان تىآن: دیودور راجع باین موقع گوید
خود گردید، باوجود این از مساعدتهاى اقبالش رضایت نداشت و چون خواست، برخالف 

جانش را هم نیز عدالت، ممالک پادشاهان دیگر را بدست آرد، مملکت خود را از دست بداد و
این . اند، باید از هر عیبى، بخصوص از حرص، احتراز جوینداشخاصى، که داراى عقل...... 

چون . شهوت انسان را براى جلب منافع بظلم تحریک کرده، علّت بدبختیها براى مردم میشود
حرص سرچشمه تمام جنایات است، نه فقط اشخاص متعارف، بل پادشاهان بزرگ را هم دوچار

).اى از قطعات باقیمانده، قطعه21کتاب (بلیاتى بیشمار میسازد 

نتیجه

:از آنچه، که تا اینجا گفته شد، این نتیجه بدست میآید

پس از مرگ اسکندر هنوز جسد او سرد نشده بود، که منازعه در سر جانشین او بین سردارانش 
323(اش تقسیم شد و بین سرداران نامىشروع گردید، بعد موقتا این نزاع خوابید و ایاالت دولت ا



م ایاالت را از نو . ق319پس از آن دیرى نگذشت، که این سرداران بهم افتادند و در ). م. ق
این تقسیم غیر از تقسیم اولى بود و هریک از سرداران، که داراى ایالتى شد، خود . تقسیم کردند

306ى بیرسم گردید، چنانکه جانشینان از را صاحب آن ایالت دانست و دولت اسکندر بمرور اسم
طلبى و حرص در مواردى و ترس گم کردن ایاالت جاه. م ببعد خودشان را پادشاه میخواندند. ق

. در موارد دیگر باعث شد، که سرداران بایاالت خود قناعت نورزیده، باز بجان یکدیگر افتادند
جزایر یونانى، بابل، ماد، پارس و صفحات مقدونیه، یونان، آسیاى صغیر، سوریه، مصر، قبرس، 

گون تىآسیاى علیا، میدان کشمکشها و جنگ و جدالها بودند، تا باالخره دو اتّحاد بر ضد آن
م . ق301گون در تىهاى زیاد، آنتشکیل یافت و پس از جنگهاى عدید و طوالنى و خونریزى

از این زمان، دیگر اسمى از دولت .معدوم و مستملکات او بین سایر جانشینان تقسیم گردید
مقدونیه با -1: ها رسما بوجود آمدندهاى امپراطورى اسکندر این دولتاسکندر نیست و بر خرابه

تراکیه با قسمتى-2. یونان
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السه یا دولت بط-4. دولت اسالکه یا سلوکیها در آسیاى غربى و ایران-3. از آسیاى صغیر
.ها در مصر و لیبیا و غیرهبطلمیوس

م وجودش اسمى . ق319بنابراین دولت اسکندر تا چهار سال پس از فوتش معنا وجود داشت، از 
ازدولى، که . سال پس از فوتش، این اسم هم زایل گردید22م، یعنى . ق301بیرسم بود و در 

تر تر ذکر خواهد شد، از همه مهمپائینبوجود آمدند، دولت سلوکى از حیث وسعت و جهاتى، که 
بود و چون ایران تا بزرگ شدن دولت پارت از ممالک این دولت بشمار میرفت و سروکار ایرانیها 

ها بود، باید براى فهم وقایع ایران و دانستن احوال آن در این زمان با تاریخ دولت با سلوکى
خ مقدونیه و مصر و دولى، که در آسیاى سلوکى آشنا شویم و چون تاریخ دولت مزبور با تاری

اى، که براى تاریخ ایران هاى دولت اسکندر تشکیل شدند، ارتباطى دارد، باندازهصغیر بر خرابه
الزم است، یک نظر اجمالى هم بتاریخ دول مذکور بیفکنیم، ولى بدوا باید گفت، که تاریخ 

اگرچه اخیرا . قدر کفایت روشن نیستهاى دولت اسکندر تشکیل گردیدند، بدولى، که بر خرابه
تر ها و آثارى بدست آمده، که قدرى تاریخ آنها را روشنها کتیبهبواسطه تحقیقات و کاوش



ساخته، باوجود این، تاریخ سلوکیها و دول آسیاى صغیر تاریک است و این تاریکى هم اثراتى در 
فقط راجع بمصر میتوان گفت، . بودتاریخ این دوره ایران گذارده، که در جاى خود معلوم خواهد

تر از سابق که اخیرا از زمانى، که مصرشناسى ترقى کرده، دوره بطالسه تاریخ مصر هم روشن
.گردیده و ظلمت آن کمتر از تاریکى دولت سلوکى است

تا 21هاى دیودور از کتاب جا است، که نوشتهجهت تاریک بودن تاریخ این دولتها از جمله از این
گم شده و فقط قطعاتى مشوش از کتب مزبور، که بمورخ مذکور نسبت میدهند، باقى 40کتاب
تر میبود، زیرا دیودور مشروحا اگر این کتابها از میان نرفته بود، یقینا تاریخ این دوره روشن. است

.ندهاى ژوستن با دیگران این فقدان را جبران نمیکو مرتبا وقایع سنوات را ضبط میکرد و نوشته

2053: ، ص3تاریخ ایران باستان، ج

هادولت اسالکه یا سلوکى-باب سوم

پادشاهان سلوکى-فصل اول

»1«)نیکاتور(سلکوس اول -مبحث اول

نام و نسب

، یکى از سرداران نامى »2«تیوخوسپسر آن) 4، بند 15کتاب (سلکوس، چنانکه ژوستن گوید 
تیوخوس شبى بقول مورخ مزبور، آن. مینامیدند»3«ا الئودیسفیلیپ دوم مقدونى، بود و مادر او ر

با زن او هم بستر گردید و پس از اینکه ) رب النّوع آفتاب بعقیده یونانیها(در خواب دید، که آپلّن 
اى بزن داد، که داراى نشان لنگر کشتى بود و باو گفت، که این حلقه را نطفه بسته شد، او حلقه

این خواب را معجزه تصور کردند، زیرا روز دیگر در بستر . هدبپسرى، که میبایست متولد شود، بد
اى با نشان مذکور یافتند و سلکوس، وقتیکه بدنیا آمد، بر رانش نیز چنین نشانى الئودیس حلقه

.داشت



اعقاب . بعد وقتیکه اسکندر به آسیا میرفت، الئودیس حلقه را بپسرش داده نژاد او را روشن ساخت
ذکر این افسانه بقلم ژوستن . شان میدانستندرا نشان داشتند و آنرا عالمت خانوادهاو این نشان را در 

نباید باعث حیرت شود، زیرا این مورخ، که کتابهاى تروك پومپه را خالصه کرده، این نوع 
این 1939مثال موردى، که در صفحه (هاى خود گنجانده ها را هم در مواردى در نوشتهافسانه

افسانه مزبور بخوبى مینماید، که سلکوس خواسته از اسکندر تقلید کرده، نژاد ). تألیف ذکر شده
خود را بیکى از خدایان یونانى برساند و شاید بعدها همین معنى فکر

______________________________
)1(-�N�i�c�a�t�o�r.

)2(-�A�n�t�i�o�c�h�u�s.

)3(-�L�a�o�d�i�c�e.
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سلکوس اول لقب نیکاتور داشت، که در . در ایجاد پرستشى براى خودشان قوت دادهها راسلوکى
.یونانى بمعنى فاتح است

کارهاى سلکوس

. چنانکه باالتر از قول دیودور گفته شد، سلکوس یکى از سرداران اسکندر و مورد اعتماد او بود
پادشاه مقدونى در هند از رود اى، که او طرف توجه اسکندر گردید، موقعى بود، کهاول دفعه

. هیداسپ گذشته با پروس جنگ کرد و سلکوس مردانگى و شجاعت خود را در این جنگ نمود
پس از آن او نزد اسکندر مقرّب گردید و وقتیکه او پس از مراجعت از هند در شوش بسرداران 

ردار ایرانى را ازدواج س»1«تامننامى خود زن ایرانى میداد، سلکوس هم بامر اسکندر دختر سپى
).این تألیف گذشت1725-1724و 1711-1710شرح کارهاى این سردار در صفحات (کرد 

.بود، بعدها ملکه و مادر ولیعهد دولت سلوکى گردید»2«این دختر، که نامش آپامه



. اندهاز اینجا است، که سلسله سلوکى را بعض مورخین و نویسندگان سلسله مقدونى و ایرانى گفت
، سردار محبوب اسکندر، شغل ریاست سواره نظام او به سلکوس »3«تیونبعد از مرگ هفس

محول گردید و پس از فوت اسکندر، او معاون پردیکّاس نایب السلطنه بود و شغل خیلى آرك
ه بود و باالتر گفته شد، که این شغل را اسکندر از ترتیبات دربار ایران اتخاذ کرد(را نیز داشت »4«

ظنّ قوى میرود، که پارسى این لفظ یونانى هزارپت . خیلى آرك بزبان یونانى رئیس هزار نفر است
این شغل در دربار ایران هخامنشى اهمیت زیاد داشته و . بوده، که نیز بمعنى رئیس هزار نفر است

).درباره دارنده آن، احتراماتى بزرگ مرعى میداشتند

م، که او به پردیکّاس خیانت کرد، زیرا در مصر در موقع عبور قشون بعد درباره سلکوس میدانی
پس از . مقدونى از نیل محرّك شورش شد و در نتیجه سربازان مقدونى پردیکّاس را بقتل رسانیدند

پاترتىآن از جهت خدمتى، که سلکوس به آن

______________________________
)1(-�S�p�i�t�a�m�e�n�e�s.

)2(-�A�p�a�m�a.

)3(-�H�e�f�e�s�t�i�o�n.

)4(-�C�h�i�l�i�a�r�q�u�e.
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کرده بود، پس از اینکه او بنیابت سلطنت رسید، در موقع تقسیم ممالک اسکندر ایالت بابل بسهم 
بعد بزودى او . پاتر استعفاء کردتىخدمتگذار افتاد و او از شغل خیلى آرك بنفع کاساندر پسر آن

مدافع حقوق خانواده سلطنت مقدونى، یعنى اسکندر چهارم پسر اسکندر بود، بر ضد اومن، که 
.گون همداستان گردیدتىعلم مخالفت بیفراشت و با آن

خالصه . گون با اومن در باب دوم این کتاب ذکر شده و احتیاجى بتکرار آن نیستتىجنگهاى آن
راى خود خطرناك میدید، خواست گون بر اومن فائق آمد و پس از آن، چون سلکوس را بتىآن



بابل را از او بگیرد، ولى او فرار کرده به بطلمیوس الگس والى مصر پناه برد و بعد بوسیله لشکر 
پس از . گون را شکست دادتىکوچکى، که از او گرفته بود، ببابل برگشت و نیکاتور سردار آن

آورد و بدین ترتیب سلطنت بیک این ممالک را بدست آن او بخوزستان و ماد پرداخته یک
م او رسما خود را پادشاه خواند و چنانکه . ق306بعد در ). م. ق312(سلوکى تأسیس گشت 

گذشت تا هند بطرف مشرق رفته، بپادشاه بزرگ هند چان در اگوپتا برخورد و چون دید، که 
ر کرده بود، با ایاالت نمیتواند با او ستیزه کند، تمامى والیاتى را، که اسکندر در پنجاب هند تسخی

تر بیاید، بپادشاه مزبور واگذارد، دختر خود را هم بحباله نکاح او درآورد و دیگر، که ذکرش پائین
بعد سلکوس، که در اتّحاد دوم جانشینان بر ضد . فیل گرفت500در عوض از پادشاه هند 

ر فریگیه درهم شکست سوس دها قشون او را در جنگ ایپگون شرکت داشت، با این فیلتىآن
.گون نابود گردیدتىو بر اثر آن، آن

اگرچه . این است روایت دیودور، ولى ژوستن راجع بپادشاه مزبور هند اطّالعات بیشترى میدهد
سلکوس مدت «): 4، بند 15کتاب (مورخ مذکور گوید . آمیز استهاى او در اینجا هم افسانهگفته

پس از مرگ . ز تسخیر بابل تا باختر رانده، بعد بهند رفتمدیدى در مشرق جنگ کرد و پس ا
ها خالصى بخشیده حکّام را نابود کرده بوداسکندر، این مملکت خود را از قید مقدونى
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سان دراکوت توس زنجیرهائى را، که وطن او را ). معلوم است، که مقصود حکّام اسکندر است(
» جبار«تیران (ته بود، پاره کرد، ولى پس از اینکه بوطنش آزادى داد، جبار آن گردید مقید داش

او امپراطورى هند را غصب ). بزبان یونانیهاى قدیم یعنى پادشاهى، که داراى حکومت مطلقه است
نژاد این شخص . کرد و مردم را، پس از اینکه از قید خارجه آزاد ساخت، مطیع خود گردانید

.بود، ولى اراده خدایان بر این قرار گرفته بود، که او پادشاه امپراطورى گرددمعلوم ن

اسکندر، وقتیکه در هند بود، از جسارت او خشمگین گشته، حکم قتلش را داد، ولى او فرار کرده 
.بعد، چون زیاد دوید خسته گردیده بخواب رفت. نجات یافت



زبانش عرق او را لیسید و همینکه سان در در این وقت شیرى قوى هیکل باو نزدیک شده، با 
این معجزه او را امیدوار ساخت، که . توس بیدار گشت، شیر او را نوازش کرده دور شداکوت

بعدها، . پادشاه خواهد شد و از راهزنان قشونى تشکیل و مردم را بقیام بر ضد خارجه تحریک کرد
نگد، یک فیل وحشى، که از حیث وقتیکه سان دراکوت توس میخواست با حکّام اسکندر بج

از این ببعد این فیل . آور بود، نزدیک شده وى را گرفت و بر پشتش نهاداش حیرتبزرگى جثّه
وقتى، که . بدین ترتیب سان دراکوت توس بتخت رسید. براى او راهنما و رفیق جنگى شد

اى بسته عاهدهسلکوس شالوده عظمت خود را میریخت، او پادشاه هند بود و سلکوس با او م
.»....گون پرداخت تىخیالش را از طرف مشرق آسوده ساخت و بجنگ با آن

هاى ژوستن و باید گفت، که از روایات دیودور و ژوستن نمیتوان دانست، که چنین است گفته
ژوستن . کارهاى سلکوس در ایران و در ممالک شرقى آن چگونه انجام شده و کیفیات چه بوده

باید در . ، که بعد از تسخیر بابل سلکوس بطرف باختر راند و آن را تصرّف کردباختصار گوید
اینجا حدس زد، که چون سلکوس در میان سرداران مقدونى معتدل و بحقّ گذارى متمایل بوده و 

وتاز سرداران مقدونى در موقع در افتادن آنها با یکدیگر خسته شده بودند، مردمان ایران از تاخت
اما در باب هند. اندمقابل سلکوس، نکرده، بخوشى او را پذیرفتهمقاومتى در 
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باید بگوئیم، که در میان سند و گنگ دولت بزرگى وجود داشت، که یونانیها آن را دولت 
او، وقتیکه نام بود و»2«در زمان اسکندر پادشاه این مملکت سلطانى ناندا. اندنامیده»1«پراسیان

درست معلوم نیست، که . اسکندر در کنار رود هیفار توقّف داشت، سفارتى نزد وى فرستاد
این 1806صفحه (مقصود او از فرستادن این سفارت چه بوده، بهرحال از آنچه باالتر گفته شده 

در هند معلوم است، که پس از جنگ مقدونیها با پروس، آنها دیگر نخواستند ) تألیف و بعد از آن
پس از مرگ اسکندر، پنجاب هند بین این اشخاص تقسیم شده . پیشتر روند و اسکندر برگشت

بین سند (والى مقدونى در طرف شمال شرقى، پادشاه باج گذار تاکسیل »3«تون پسر آژنورپى: بود
. و پروس پادشاه دست نشانده اسکندر، که سایر صفحات کنار رود سند را داشت) و هیداسپ



مینامیدند و پادشاه آن »4«تسکت کوچکى هم مجاور مملکت پروس بود، که آن را سوفىممل
.عهد دوستى با اسکندر بسته بود

چنانکه استنباط میشود، دولت پراسیان قوى بوده و پس از مرگ ناندا، که از خانواده سلطنت نبود، 
.مدعیان سلطنت زیاد بودند

آخرى . تادراگوپاند و دیگرى را چاننامیده»5«را یاواناسدر اسناد هندى یکى از این مدعیان 
پلوتارك . نامند»6«مند گردیده بتخت نشست و سلسله پادشاهان دودمان او را سلسله موریاسبهره

سپاهى تمام هند را درنوردید و آن را تسخیر 600000، که با )62اسکندر، بند (درباره او گوید 
تا دیده، بعد از دراگوپات آنرا نمیدانیم، همینقدر برمیآید، که چون چاناز وقایعیکه کیفی. کرد

اند، از موقع استفاده و مملکت تاکسیل و پروس را هم مرگ اسکندر رجال و سرداران او بهم افتاده
بدولت خود ضمیمه کرده، بخصوص که در میان مقدونیهاى هند نیز نقاضت بوده، یعنى بعضى 

این استنباط از اینجا . گونتىواهان سلطنت مقدونیه بودند و برخى طرفدار آنطرفدار اومن یا هواخ
تأیید میشود، که اوداموس

______________________________
)1(-�P�r�a�s�i�e�n�s.

)2(-�N�a�n�d�a.

)3(-�P�i�t�h�o�n� �f�i�l�s� �d�'�A�g�e�n�o�r.

)4(-�S�o�p�h�i�t�e�s.

)5(-�Y�a�v�a�n�a�s.

)6(-�M�a�u�r�i�a�s.
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گون تىرئیس قشون مقدونى در پنجاب پروس را میکشد، زیرا تصور میکند، که او طرفدار آن
تا بحکمرانى مقدونیها در پنجاب هند خاتمه داد و مالک الرّقاب تمام دراگوپبهرحال چان. است

ور آن نامید و د»1«او شهرى بنا کرد، که آن را پاتالى پوترا. هند تا گنگ و ماوراء آن گردید
از کیفیات جنگ ). اندنامیده»2«جغرافیون یونانى این شهر را پالى بوثرا(حصارى محکم ساخت 

تا اطّالعى در دست نیست و هریک از نویسندگان حدسى میزنند، مثال دراگوپسلکوس با چان
گوید، که از سند گذشت، »4«شمیدبوثرا راند، ولى گوتگوید، که سلکوس تا پالى»3«زندرى

»5«)29-28، صفحه 1913بوشه لکلرك، تاریخ سلوکیها، پاریس (و دورتر نرفت 

تر است، زیرا اگر سلکوس تا رود نتیجه جنگ داللت میکند بر اینکه، عقیده گوت شمید صحیح
ره گنگ پیش رفته بود، حاضر نمیشد آنهمه والیات را بپادشاه هند واگذارد و دیگر اینکه خاط
چنین سفر جنگى براى اعقاب او میماند، زیرا در اینصورت او بر اسکندر برترى مییافت، چه 

سترابون »5«در باب والیاتى، که او بپادشاه هند واگذارد،. اسکندر نتوانست از رود هیفاز بگذرد
ر او گوید، که سلکوس تمامى صفحاتى را، که د. انداطّالعاتى میدهد، که دیگران ذکر نکرده
»6«پس داد و گدرزى) تادراگوپچان(توس طرف راست رود سند بود، به ساندراکت

را هم ) افغانستان شمالى(»8«و مملکت پاراپامیزاد) افغانستان جنوبى(»7«و آراخوزى) بلوچستان(
.فیل از پادشاه هند گرفت500واگذارد و در ازاى این واگذارى 

اى بپادشاه هند داده باشد، دختر خود را سلکوس، براى اینکه وثیقهاند، که با عقد عهد صلح، نوشته
سترابون گوید، که سلکوس مسئله زواج را در : در این باب دو خبر است. بحباله نکاح او درآورد

یکى از مورخین عهد قدیم، که ذکرش (پیان ، ولى آپ)724، صفحه 15کتاب (عهدنامه قید کرد 
:نوشته) تر بیایدپائین

______________________________
)1(-�P�a�t�a�l�i�p�o�u�t�r�a.

)2(-�P�a�l�i�b�o�t�h�r�a.

)3(-�D�r�o�y�s�e�n.



)4(-�G�u�t�s�c�h�m�i�d.

)5(-

�A�.� �B�o�u�c�h�e� �L�e�c�l�e�r�c�q�.� �H�i�s�t�.� �d�e�s� �S�e�l�e�u�c�i�d�e�s�,� �P�a�r�i�s� �1�9�1�3�.� �p�.� �2�8�- �2�9.

)6(-�G�e�d�r�o�s�i�e.

)7(-�A�r�a�c�h�o�s�i�e.

)8(-�P�a�r�a�p�a�m�i�s�a�d�e.

2059: ، ص3تاریخ ایران باستان، ج

). 35کتاب سوریه، بند (پادشاه هند جنگید، تا وقتیکه عهدنامه مودت و نکاح را بست سلکوس با
هر دو خبر گنگ است و معلوم نیست، که سلکوس دختر پادشاه هند را گرفته یا دخترش را باو 

چون سلکوس دو زن بیشتر نداشت، یکى آپاماى ایرانى، که ذکرش باالتر گذشت و دیگرى . داده
نامى بود، »2«تر ذکرش بیاید و هندى نبود، دخترش هم منحصر به فیال، که پائین»1«ستراتونیس
گردید، بنابراین، بعض نویسندگان تصور میکنند، که مقصود از »3«گوناتاس-گونتىکه زن آن

کت -ها است، یعنى ساندرازواج و نکاح در این عهدنامه، زواج و نکاح بین هندیها و مقدونى
ه داده، که مقدونیها میتوانند با هندیها وصلت کنند، نه اینکه دخترى گرفته یا دخترى توس اجاز
).30ها، صفحه بوشه لکلرك، تاریخ سلوکى(داده باشد 

گون معطوف تىپس از انعقاد عهد صلح با پادشاه هند، سلکوس توجه خود را بطرف دشمنش آن
یوس و لیزیماك بطرف غرب رفت و چنانکه داشته، بکمک متّحدین خود، یعنى کاساندر و بطلم

گون در این تىسوس واقع در فریگیه جنگى بزرگ و شدید روى داد و آنگذشت در ایپ
).م. ق301(گیرودار از پاى درآمد 

در تقسیم ملک اسکندر، چنانکه باالتر ذکر شد، قسمت اعظم آسیا، یعنى سوریه و بین النّهرین و 
تا، بسهم دراگوپقسمت شرقى آسیاى صغیر و ایران تا مستملکات چانکلده قدیم و ارمنستان و 



تر گردید و از این زمان سلکوس افتاد و او پادشاه امپراطورى بزرگى شده، از متّحدینش قوى
در این احوال سلکوس نفع خود را در . لیزیماك و بطلمیوس بر ضد او دست اتّحاد بیکدیگر دادند

. گون نزدیک شود و دختر او ستراتونیس را خواستگارى کردتىسر آناین دید، که به دمتریوس پ
پس از آن هر دو پادشاه روابط . دمتریوس را این وصلت خوش آمد و با دخترش به سوریه رفت

گرمى داشتند، ولى وقتیکه سلکوس خواست کیلیکیه را از دمتریوس بخرد و صور و صیدا را هم 
د را نپذیرفت و بر ساخلو ایناو واگذارد، دمتریوس این پیشنها

______________________________
)1(-�S�t�r�a�t�o�n�i�c�e.

)2(-�P�h�i�l�a.

)3(-�A�n�t�i�g�o�n�e� �G�o�n�a�t�a�s.

2060: ، ص3تاریخ ایران باستان، ج

دمتریوس صاحب کیلیکیه و این شهرها و شهرهائى در یونان (ها افزوده بطرف مغرب رفت محل
پس از آن دیرى .). م. یعنى گیرنده شهرها میخواندند»1«تسسىاربود و بهمین جهت او را پولى

نگذشت، که دمتریوس بر تخت مقدونیه نشست، توضیح آنکه کاساندر مرد و فیلیپ پسر او نیز 
یکى از آنها، که ). م. ق297(درگذشت و در مقدونیه دو پسر دیگر کاساندر بر تخت نشستند 

ى موافق اخالق وحشیانه مقدونیها مادر خود را کشت و پاتر نام داشت، پس از چندتىآن
وتخت مقدونى را از او گرفت و او را بقول دیودور نابود دمتریوس از موقع استفاده کرده، تاج

بعد او بفاصله کمى بتدارك یکسفر جنگى بآسیاى صغیر پرداخت و این اقدام ). م. ق293(ساخت 
نتیجه پادشاه مصر با پیرّوس پادشاه اپیر در مذاکره در. باعث وحشت لیزیماك و بطلمیوس گردید

مقدونیها چون . شد، که او با لیزیماك بمقدونیه حمله برد و سلکوس کیلیکیه را تصرّف کند
پیرّوس را قوى دیدند و نیز صفات او را صفات اسکندر پنداشتند، گفتند، که او از همه به اسکندر 

اه مقدونیه باشد، بنابراین دمتریوس را رها کرده بطرف تر است و باید چنین شخصى پادششبیه
پیرّوس رفتند و دمتریوس مدتى در کنار ماند، ولى مأیوس نگردید و پس از چندى لشکرى جمع 



پسر لیزیماك قصد او را کرد، »2«آگاتوکل. کرده بآسیاى صغیر درآمد و شهر سارد را گرفت
.مندى نیافتولى بهره

دمتریوس دوچار قحطى آذوقه و علوفه گردید، از راهیکه اسکندر بداخله آسیاى بعد چون قشون 
پیشرفت و در اینجا با داماد خود سلکوس داخل »3«صغیر رفته بود، حرکت کرد، تا تارسوس

در ابتداء سلکوس میخواست با او همراهى کند، ولى پاتروکل پسر لیزیماك رأى او . مذاکره شد
طلب و ناراحت اجازه دهى، در حدود مملکت تو نباید بچنین شخصى جاهرا زد، زیرا باو گفت،

سلکوس را این حرف مؤثّر افتاد و در نتیجه سپاهى برداشته، بقصد دمتریوس به . اقامت گزیند
دمتریوس با کمال رشادت باستقبال او شتافت و چند بار. کیلیکیه رفت

______________________________
)1(-�P�o�l�i�o�r�c�i�t�e�s.

)2(-�A�g�a�t�o�c�l�e�s.

)3(-�T�a�r�s�u�s.

2061: ، ص3تاریخ ایران باستان، ج

اى از قواى سلکوس را درهم شکست، ولى ناگهان ناخوش شد و مجبور گردید، که با عده
بعد بزودى شفا یافت و با نهایت جسارت در سردسته کوچکى از سپاهیان . همراهان خود فرار کند

.د، به سوریه تاختخود، که نسبت باو وفادار بودن

سلکوس از عقب او رفت و وقتیکه باو نزدیک شد، دمتریوس خواست بطرف ساحل دریا رود، 
در ابتداء سلکوس با دمتریوس چنان رفتار کرد، که با پادشاهى . ولى موفّق نگردید و تسلیم شد

بنا کرده »2«تسنیعنى شهرى، که در سوریه در کنار رود ار»1«آمیکنند، ولى بعد او را به آپام
، که او سه )61دمتریوس، بند (پلوتارك گوید . بود، فرستاد و دو سال بعد دمتریوس درگذشت

.سال در خرسونس تراکیه در تحت نظر بود و از تنبلى و عیش و عشرت و شرب زیاد درگذشت



خت مىمرگ او سایه بر نام سلکوس افکند و باعث تأسف او شد، زیرا مردم میگفتند، که در
بود با لیزیماك پادشاه سابق تراکیه، که اسیر وى گردید، ) غیر یونانى(پادشاه تراکیه، با اینکه بربر 

.چنان رفتار کرد، که بپادشاهى میبرازید

به سلکوس میداد، که »3«لیزیماك دو هزار تاالن): 21اى از کتاب قطعه(اما دیودور گوید 
پلوتارك باز . دمتریوس را بقتل برساند، ولى او از جهت خویشى، با تنفّر این پیشنهاد را رد کرد

) یکى از زمامداران روم، که شرح احوالش بیاید(تونیوس راجع به دمتریوس گوید، که او به آن
ر زندگانى خود دید، هاى بزرگ دمندیهاى درخشان و شکستدمتریوس بهره. شباهت زیاد داشت

هاى خود را گم میکرد و هاى زیاد پیمود، اقبال با او دمساز بود و ادبار نیز، یافتهبلندیها و پستى
).کتاب دمتریوس(ناگهان باز باز مییافت 

اسارت دمتریوس و وقایعى، که پس از آن روى داد، بر ابهت سلکوس افزود و او بر دو رقیب 
بعد، بطلمیوس، . ه تراکیه و بطلمیوس الگس پادشاه مصر، برترى یافتخود، یعنى لیزیماك پادشا

که بکهولت رسیده بود، از سلطنت استعفاء

______________________________
)1(-�A�p�a�m�e�a.

)2(-�O�r�o�n�t�e�s.

.میلیون ریال56یازده میلیون و دویست هزار فرنگ طال یا -)3(

2062: ، ص3تاریخ ایران باستان، ج

، که از خواهر کاساندر بود، نداد و »1«وتخت را بپسر ارشدش بطلمیوس کرائونوسولى تاجکرد، 
. بود، جانشین خود کرد»2«پسر دیگر را، که از زنى دیگر زاده و موسوم به بطلمیوس فیالدلف

.بطلمیوس کرائونوس فرار کرده بدربار لیزیماك رفت

ائسى بر علیه آگاتوکل پسر لیزیماك کرد و پدر در ابتداء او را خوب پذیرفتند، ولى بعد دس
زن و اطفال و دوستان آگاتوکل به سلکوس پناه . اتّهامات دروغى را باور داشته امر بقتل پسرش داد



بردند و بطلمیوس کرائونوس هم بزودى بدربار سلکوس رفت، زیرا روابط دوستانه بین لیزیماك و 
بر اثر این وضع کدورتى بین سلکوس و . دیده بودبطلمیوس فیالدلف از جهت وصلتى برقرار گر

لیزیماك روى داد و چون بى تقصیرى آگاتوکل ثابت شده و مردم از لیزیماك متنفّر گشته بودند، 
بعد او فاتحانه از لیدیه و یونیه و فریگیه . سلکوس از این تنفّر استفاده کرده بآسیاى صغیر حمله برد

281(ى سارد جدالى وقوع یافت، که لیزیماك در آن کشته شد نزدیک»3«گذشت و در کرپدیون
).م. ق

در این . پس از مرگ لیزیماك سلکوس یگانه شخصى بود، که از سرداران اسکندر باقى مانده بود
زمان او بزرگترین پادشاه عصر خود بشمار میرفت، زیرا بر مستملکات وسیع خود مملکت 

در همان سال فتح، سلکوس، چون خیلى پیر بود پس از آن،. لیزیماك را هم ضمیمه کرد
خواست، از سلطنت ممالک وسیع خود استعفاء کرده آن را بپسرش واگذارد و باقى عمر خود را 

در مقدونیه سلطنت کند، زیرا این مملکت را، که خانه خود میدانست، خیلى دوست میداشت، ولى 
از بوغاز داردانل بگذرد، در حالیکه بروایتى مقدر نبود، که بمقدونیه برسد و وقتیکه میخواست 

).م. ق281(مربوط بیک محراب قدیم گوش میداد، بدست بطلمیوس کرائونوس کشته شد 

:، که پس از این واقعه انتشار دادند)63کتاب سوریه، بند (ییان گوید آپ

به سلکوس غیب گوها گفته بودند، که براى رفتن باروپا شتاب نکند و مخصوصا

______________________________
)1(-�P�t�o�l�e�m�e�e� �K�e�r�a�u�n�u�s.

)2(-�P�t�o�l�e�m�e�e� �P�h�i�l�a�d�e�l�p�h�e.

)3(-�K�o�r�o�p�e�d�i�o�n.

2063: ، ص3تاریخ ایران باستان، ج

احتراز جوید، ولى چنین اتّفاق افتاد، که سلکوس در حین مسافرت از ) واقع در یونان(از آرگس 
نا کرده بود، گذشت و در اینجا محرابى آرگس نام بود، ، که لیزیماك ب»1«نزدیکى شهر لیزیماخیا



بروند، در »2«که در باب آن میگفتند، یونانیهائى، که از آرگس آمده میخواستند بجنگ ترووا
سلکوس باین روایت گوش میداد، که بطلمیوس کرائونوس از پشت ضربت خود را . اینجا ماندند

.).م. پس از روى دادن واقعه انتشار میدهندگوئیها را معلوم است، که این نوع غیب(زد 

صفات سلکوس و تأسیسات او

تر اند، میتوان عقیده داشت، که یکى از عاقلدر باب سلکوس، بنابر آنچه مورخین عهد قدیم نوشته
ترین سردار اسکندر بوده، باندوختن مال حرص نداشته و مانند اکثر سرداران اسکندر بینو مآل

این صفات او را با شجاعت و عزمش باید جهات . ایذاء مردم راضى نمیشدهبغارت کردن و 
مندیهایش دانست، چه مردمان گوناگون، چون حقگذارى او را میدیدند، براى مصون ماندن بهره

.از شرّ مقدونیهاى دیگر، با میل باو میگرویدند

اید، صحبت خواهیم در باب تأسیسات او در فصلى، که راجع بتشکیالت دولت سلوکى است و بی
60پیان مورخ یونانى از قرن دوم میالدى، او بیش از عجالۀ همینقدر گوئیم، که بقول آپ. داشت

تیوخوس پدر ، یعنى انطاکیه باسم آن»3«تیوخیاشهر موسوم به آن16: از جمله. شهر بنا کرد
شهر 3مادر سلکوس، »5«سهشهر باسم الادی5بنام خود او، »4«شهر موسوم به سلوکیه9سلکوس، 
.زن دوم سلکوس دختر دمتریوس»7«زن ایرانى او، یک شهر بنام ستراتونیسه»6«آباسم آپام

شهرهاى دیگرى هم سلکوس بنا کرد، که باسم اسکندر اسکندریه نامید، یا بآنها اسامى شهرهاى 
.یونانى داد و یا باالخره بنامى بیاد فتوحات خود موسوم داشت

ر باب سلکوس، تا بطرز رفتار سلوکیها در مشرق برسیم، عجالۀ باختصارد

______________________________
)1(-�L�y�s�i�m�a�c�h�i�a.

)2(-�T�r�o�i�e.

)3(-�A�n�t�i�o�c�h�i�a.



)4(-�S�e�l�e�u�c�i�a.

)5(-�L�a�o�d�i�c�e�e.

)6(-�A�p�a�m�e�a.

)7(-�S�t�r�a�t�o�n�i�c�e�e.

2064: ، ص3تاریخ ایران باستان، ج

.دارى مشى او برخالف سیاست اسکندر بودمملکتمیتوان گفت، که در فنّ 

اسکندر، چنانکه گذشت، پس از اینکه مشرق را تسخیر کرد، فهمید، که مقدونیه و یونان 
این بود، که خواست بوسیله اختالط و امتزاج اهالى . اند براى اینکه مشرق را نگاهدارندکوچک

گر بداند، ولى سلکوس و سلوکیها ها نزدیک کند و آنها را مساوى یکدیمشرق را بمغربى
ها تبعه اینها آقا بودند و شرقى: بین مردمان شرقى و مقدونیها فرق میگذاشتند. رفتارشان چنین نبود

پائید، همین نکته بود، چنانکه در جاى خود یکى از جهات اینکه دولت سلوکى کم. یا بنده
.مشروحا بیاید

، که در قرون بعد با تیسفون اشکانى و )نار راست دجلهدر ک(پاى تخت او در ابتداء سلوکیه بود 
تس، در نزدیکى دریاى مغرب، ساسانى یکشهر شد، ولى بعد سلکوس انطاکیه را در کنار رود ارن

درپى روى ندهد و بتواند آنها را سلکوس براى اینکه در ممالک او شورشهاى پى. پاى تخت کرد
معین ) »1«ساتراپ(یم و براى هر کدام یکنفر والى بخش تقس72اداره کند، مستملکاتش را به 

کرد، بنابراین ایالتهاى او کوچکتر از ایاالت هخامنشى و اسکندر بودند، ولى باید در نظر داشت، 
.که ایاالت آسیاى علیا، یعنى ایران شمال شرقى و شرقى، بیشتر بحال سابق باقى ماندند

مینامیدند و آن عبارت بود، از قسمت ) سلوکیدا(بزرگترین ایالت دولت سلوکى را در مغرب 
: این قسمت چهار شهر بزرگ داشت. جنوب شرقى کیلیکیه و جنوب کماژن و سوریه علیا



کماژن بین کیلیکیه و کاپادوکیه و بین النّهرین واقع (آ، الادیسه ، آپام»2«رىانطاکیه، سلوکیه پیه
).ایمم این تألیف کرارا شناساندهسایر صفحات مذکور را در کتاب دو. بود

از شهرهاى دیگر دولت سلوکى و نیز از تشکیالت و ترتیبات آن عجالۀ میگذریم، زیرا در این 
.تر صحبت خواهد بودباب پائین

باالخره راجع به سلکوس باید گفت، که او اهمیت زیاد بحفظ روابط

______________________________
)1(-�S�a�t�r�a�p�e(ى شده خشتر یوان پارسى قدیم، که بمعنى شهربان استیونان.(

)2(-�S�e�l�e�u�c�i�e� �d�e� �P�i�e�r�i�e(ه دجله بوده واقع و غیر از سلوکیه در سوریاین سلوکی.(

2065: ، ص3تاریخ ایران باستان، ج

بعد . دوستانه با مقدونیه میداد و چنانکه باالتر گذشت، ستراتونیس دختر دمتریوس را گرفت
پسر سلکوس از آپامه زن ایرانى او، که ولیعهد بود، عاشق زن پدر خود گردید و تیوخوس آن

در این احوال سلکوس براى ابراز . اى این عشق شدت یافت، که میخواست خود کشى کندبدرجه
بوشه لکلرك، تاریخ سلوکیها، (تیوخوس ستراتونیس را بزنى باو داد محبت خود نسبت به آن

لکلرك اگرچه بوشه. ود تنفّرآور، که شاید در تاریخ نظیر نداشته باشداین کارى ب). 40صفحه 
پرست ، که این کار اکنون موافق اخالق ما تنفّرآور است، ولى براى مشرق مرده)همانجا(گوید 

بارى بدین نحو ولیعهد یا پادشاه آینده سلوکى با . اهمیتى نداشت و یک اقدام سیاسى عاقالنه بود
.دونى خویشاوندى یافتخانواده سلطنت مق

گون تىپس از آن سلکوس باین وصلت اکتفا نکرده، دختر خود فیلیا را، بدائى مقدونى او آن
.، داد»1«گوناتاس

، که قبل از جنگ )لکلرك، همانجابوشه(اند تیوخوس ولیعهد دولت سلوکى نوشتهراجع به آن
هائى در اینجا بوده و سکّه»3«هر نسادر ش) مرو کنونى(»2«ایپ سوس محلّ اقامتش در مرگیان

در اسنادى، که با خطوط میخى نوشته شده، نیز هر دو . اندتیوخوس باهم یافتهباسم سلکوس و آن



289یعنى از (تاریخ سلوکى است 23و تاریخ این اسناد از سال ) سیلوکو، آن تیوکو(اسم قید شده 
)..م. م است. ق312م، زیرا مبدء تاریخ سلوکى . ق

.از کارهاى سلکوس، که راجع بمشرق است، این اطّالعات نیز بدست آمده

امیر البحر سلکوس تمام بحر خزر را در آن زمان پیموده و اکتشافاتى کرده، ولى »4«پاتروکل
) خزر کنونى(اشتباهى هم در اکتشافات او رویداده، توضیح آنکه پنداشته است، که دریاى گرگان 

صاحب (»5«این اشتباه را چهار قرن بعد بطلمیوس کلودیوس. تّصال مییابدبا اوقیانوس هند ا
پاى تخت »6«نیز معلوم است، که سلکوس چهار دفعه سفیرى به پالى بوثرا. رفع کرده) المجست

پادشاه هند

______________________________
)1(-�A�n�t�i�g�o�n�e� �G�o�n�a�t�a�s.

)2(-�M�a�r�g�i�a�n�e.

)3(-�N�i�s�a�e�a.

)4(-�P�a�t�r�o�c�l�e�s.

)5(-�P�t�o�l�e�m�e�e� �C�l�a�u�d�i�u�s.

)6(-�P�a�l�i�b�o�t�h�r�a.

2066: ، ص3تاریخ ایران باستان، ج

نام بود و کتبى موسوم به »1«این سفیر جغرافیادان و مورخى مگاستن. تا فرستادهدراگوپچان
و راجع بجغرافیا، شرایط طبیعى و عادات و اخالق مردمان هند نوشته، که دیودور»2«ایندیکا

هایش را اند، اما باید گفت، که تمامى نوشتهسترابون و آریان و دیگران اقتباساتى زیاد از او کرده
کتب او هم گم شده و قطعاتى فقط از آن باقى است، ولى دیودور از . نمیتوان معتبر دانست

ور از کارهائى، که به سلکوس نیکات). 42-35، بند 2کتاب (مندرجات کتب او صحبت داشته 



»3«)اتید-پالوس م(این است، که میخواسته دریاى آزوو ) 34، بند 6پلین، کتاب (نسبت میدهند 
اند، که دریاى خزر با دریاى عمان را با دریاى خزر اتّصال دهد، زیرا در آن زمان تصور میکرده

اند، که بوسیله این کانال میتوان از دریاى آزوو به اوقیانوس هند اتصال مییابد و نیز میپنداشته
.درآمد

م . ق281تا 312از ) سلکوس فاتح(از آنچه گفته شد معلوم است، که سلطنت سلکوس نیکاتور 
.بود

)سوتر(تیوخوس اول ان-مبحث دوم

قتل ). م. ق261-281(او پسر سلکوس از آپامه زن ایرانیش بود و پس از او بتخت نشست 
ها شکست سلکوس بناى دولت جدید او را متزلزل ساخت، چه سپاه برّى و بحرى او در جنگ

واژگون خواهد شد، ولى وسعت مملکت و خورد و چنین بنظر میآمد، که دولت جوان سلوکى 
هاى گرانبها کرد، تیوخوس پسر جوان، ولى مجرّب سلکوس، کمکهاى خوب به آنفقدان راه

در ابتداء، او تمام حواسش را . آورى کردبدین معنى، که باو فرصتى داد، تا قواى خود را جمع
اتاس پسر دمتریوس نزدیک شد و گون گونتىباستحکام مقام خود در سوریه متوجه داشت و به آن

آنتیگون با بطلمیوس کرائونوس براى حفظ مقدونیه جنگیده، او را

______________________________
)1(-�M�e�g�a�s�t�h�e�n�e.

)2(-�I�n�d�i�c�a.

)3(-�A�z�o�w� �)�P�a�l�u�s� �M�e�o�t�i�d�e. )

2067: ، ص3تاریخ ایران باستان، ج

).م. ق280(بیونان وسطى راند 



ها »1«مردمانى، که در تاریخ به گالّى: بزرگى براى مقدونیه و یونان روى دادسال بعد سانحه 
مینامیدند، مقدونیه و »3«میدانند و یونانیان آنها را گاالثیان»2«اند، آنها را از نژاد سلتىمعروف

. دناینها مردمى بودند قوى و سلحشور، ولى دور از تم. وتاز قرار دادندیونان را معرض تاخت
وحشت و اضطرابى غریب در قلوب اهالى این مملکت ) بالکان(جزیره بالخان استیالى اینها بر شبه

ها یکقرن و اندى پیش بروم حمله کردند و رومیها از راندن افکند، بخصوص، که میگفتند، گالّى
گ بطلمیوس کرائونوس بجن. آنها عاجز گردیده، با دادن پولى گزاف از روم خارجشان کردند

این مردمان . پس از آن مقدونیه میدان تاخت و تاز آنها گردید). م. ق280(آنها رفت و کشته شد 
سال بعد . وحشى کودکان را میکشتند، شهرها و دهات را غارت میکردند، ابنیه را آتش میزدند

. ذشتها از تنگه ترموپیل گذشته یونان را میدان قتل و غارت کردند و چندى بدین منوال گگالّى
.ها داده آنها را از یونان راندندتا باالخره یونانیها جمع شده و در نزدیکى دلف شکستى به گالّى

پادشاه گالّیها بمعبدى درآمد، »4«وقتیکه برن نوس): 22اى از کتاب قطعه(دیودور گوید 
ساخته هاى خدایانرا، که از چوب و سنگهاى طال، و نقره توجهى نکرد و فقط هیکلبتقدیمى

بودند برگرفته بسیار خندید، از اینکه صورت خدایان را مانند صورت انسان میسازند و آنهم از 
ها، باوجود اینکه از تمدن این گفته دیودور شایان توجه است و میرساند، که گالّى. چوب و سنگ

.ناند، برتر از تصورات یونانیهاى متمددور میزیستند، راجع بخدا تصوراتى داشته

بارى آسیاى صغیر، در ابتداء از حمالت این مردم مصون بود، ولى اتّحادى، که مردمان قسمت 
نیه و غیره تشکیل داده بودند و موسوم باتّحاد شمالى بود، شمالى آسیاى صغیر، مانند بى تى

صغیر پس از آن آسیاى. ها استفاده کنند و آنها را بیارى خود طلبیدندخواستند از سلحشورى گالّى
هم میدان قتل و غارت و حریق

______________________________
)1(-�G�a�u�l�o�i�s.

)2(-�C�e�l�t�e�s.

)3(-�G�a�l�a�t�i�e�n�s.



)4(-�B�r�e�n�n�o�s.

2068: ، ص3تاریخ ایران باستان، ج

در این احوال . اى در فریگیه اشغال کردندها بقدرى پیش رفتند، که ناحیهگردید و گالّى
مصمم گشت با آنها جنگ کند و شکست فاحشى بآنها داد، توضیح آنکه قوه تیوخوس اول آن

تیوخوس باعث هاى زیاد بود، ولى فیلهاى جنگى آنسوار زبده و ارابه40000ها مرکّب از گالّى
پس از آن او جشنهاى بزرگى گرفت . وحشت اسبهاى گالّى گردید و پادشاه سلوکى فاتح گشت

در باب ریختن گالیها بمقدونیه و . سوتر خواندند، که بمعنى ناجى استو بمناسبت این فتح او را
ها بر گالّیهائى، که یونان و آسیاى صغیر عقیده بعضى بر این است، که این واقعه بر اثر فشار ژرمن

.در کنار رود دانوب سکنى داشتند، رویداد

نظرى بدنیاى آنروز

و یونان و آسیاى صغیر داراى اهمیت بود، زیرا پدید وتاز آنها در مقدونیهها و تاختفتنه گالّى
آمدن اینها در اینممالک بعصر اسکندر، که زمان جانشینان او و ابتداء دولتهائیکه تشکیل شده بود، 

.نیز جزء آن بشمار میرود، خاتمه داد

ولت دولت سلوکى در آسیاى غربى، د: هاى دولت اسکندر سه دولت باقى ماندپس از آن بر خرابه
اولى چه از حیث وسعت و چه از این جهت، که . بطالسه در مصر و دولت مقدونیه و یونان در اروپا

این سه دولت لشکر ملّى . تر بنظر میآمداین دولت مردمان آریانى نیرومند را شامل بود، قوى
. میکردندنداشتند و هر سه بیونانیهاى اجیر متوسل شده، از این راه حوائج جنگى خودشان را رفع

از این جهت است، که میبینیم هر سه بسیار مقیدند، که نام و شهرت نیک در یونان داشته باشند و 
بعد . ها محکم نبود و زود دستخوش حوادث و دسائس میشدندنیز از همین جهت، بناى این دولت

مده بود و از این سه دولت درجه اول، ممالکى نیز وجود داشتند، که وقتیکه اسکندر بآسیا آ
حریفى نیرومند مانند داریوش سوم در پیش داشت، مجال نیافته بود بآنها بپردازد و پس از مرگ 

اسکندر پردیکّاس آنها را تهدید میکرد، ولى نمیتوانست کامال مطیع گرداند، چه در افتادن 



: چنین استنام این ممالک . جانشینان اسکندر با یکدیگر فرصتى براى این کارها باقى نمیگذارد
ماد

2069: ، ص3تاریخ ایران باستان، ج

در کنار دریاى (»2«، ارمنستان، کاپادوکیه، پنت کاپادوکى)آذربایجان(»1«کوچک یا آتروپاتن
در باب این ممالک سخن در پیش است و ما در جاى خود از آنها . »3«نیه و پرگامتى، بى)سیاه

ماد کوچک یا آتروپاتن گوئیم، که والى آن آثروپات، در صحبت خواهیم داشت، عجالۀ در باب 
جنگ آخرى داریوش سوم با اسکندر در گوگمل یکى از سرداران داریوش بود، پس از شکست 

بعد در موقعى، که اسکندر در شوش بمقدونیها . طرفدار اسکندر گردید و والى ماد کوچک شد
-30، بند 29فصل 29آریان، کتاب (زن ایرانى میداد، پردیکّاس دختر آثروپات را گرفت

).523، صفحه 11سترابون، کتاب -4، بند 13ژوستن کتاب -3، بند 18دیودور، کتاب 

سپس، پس از فوت اسکندر معلوم است، که با نیابت سلطنت پردیکّاس آثروپات بایالت 
این . هم او افتادماد کوچک بس323آذربایجان باقى ماند، زیرا در تقسیم اولى ایاالت اسکندر در 

بقاى طوالنى آثروپات در این مملکت، اقتدار او را زیاد کرد، پس از آن دودمان او هم در اینجا 
بحکومت باقى بود و بمرور این مملکت دولتى شد، که اسما جزء دولت سلوکى بشمار میرفت، 

چون ) 57حه ها، صفتاریخ سلوکى(ولى در معنى مستقلّ بود، حتّى چنانکه بوشه لکلرك گوید 
گاه ایرانیت در مقابل گاه مذهب زرتشت و تکیهیونانیها در اینجا رسوخى نداشتند، آذربایجان پناه

.یونانیت گردید

بیش از این در اینجا از آذربایجان صحبت نخواهیم داشت، زیرا نمیخواهیم از موضوع خارج 
.شویم، وقایع بعد این مملکت در جاى خود بیاید

ممالکى، که اسما جزو دولت سلوکى بشمار میرفتند، ولى درواقع امر اعتنائى بآن اینها بودند 
هاى کوچکى بودند، مانند دولت در اروپا هم دولت. نداشتند و پادشاهانشانرا حفظ کرده بودند

ها در اینجا برقرار شده بودند و دول تراکیه، که در این زمان دولت سلتى بشمار میرفت، زیرا گالّى
و دول دیگر در»4«ه اتلیانىمتّحد



______________________________
)1(-�A�t�r�o�p�a�t�e�u�e.

)2(-�P�o�n�t� �C�a�p�a�d�o�c�e.

)3(-�P�e�r�g�a�m�e.

)4(-�E�t�o�l�i�e�n�s.

2070: ، ص3تاریخ ایران باستان، ج

هاى امپراطورى اسکندر بنابراین میتوان گفت، که بر خرابه. یونان و نیز دولت اپیر در زمان پیرّوس
هاى درجه دوم تشکیل شده بود، که مانند بر سه دولت درجه اول مذکور، یک سلسله دولتعالوه

هائى، که در آسیاى در بعض دولت. زنجیرى از آذربایجان تا دریاى آدریاتیک امتداد مییافتند
صغیر تشکیل شده بود، نفوذ ایران پایدار بود، مثال در کاپادوکیه یک خانواده بزرگ ایرانى 

در این . میکرد و پادشاهان دولت پنت نسب خودشان را بشاهان هخامنشى میرسانیدندحکومت
.باب سخن در پیش است

تیوخوس اولکارهاى دیگر آن

اش کرد و این تقریبا تمام اوقات خود را صرف نگاهدارى ممالک وسیعه) سوتر(تیوخوس اول آن
دور بود و بین سوریه و ایران مسافتهاى کارى بود بس مشکل، چه آسیاى صغیر از مرکز حکمرانى 

سال در جنگ و جدال با ممالک تابعه، یعنى شهرهاى یونانى 19تیوخوس آن. زیاد وجود داشت
نیه و پرگام گذرانید، گه مغلوب گشت و گاهى غالب، ولى رویهمرفته تىآسیاى صغیر و بى

آسیاى غربى و بطلمیوس زمان سلطنت این پادشاه را در. وحدت دولت سلوکى را حفظ کرد
الگس را در مصر، عصر طالئى استیالى عنصر یونانى بر مشرق قدیم میدانند و گویند، که در 

، از روى مدارکى، که بخطّ میخى بوده، تاریخ کلده را »1«تحت تأثیر این عنصر، برس کلدانى
اکنون فقط اوراقى از این تألیف گفته شد، مفقود گشته و 76این کتاب چنانکه در صفحه (نوشت 



تر بیاید، که بعضى او را ایرانى میدانند نه کلدانى و گویند، که برس آن در دست است، پائین
.).م. مصحف فیروز است

ترجمه توریۀ را بزبان یونانى، نیز بعضى باین زمان نسبت میدهند و گویند بتوسط یهودیهاى مصر 
در ابتداء بطلمیوس ). م. ق274(د با مصر جنگید تیوخوس اول در اواخر عمر خوآن. انجام شده

تیوخوس داخل جنگ گون گوناتاس پسر دمتریوس و برادر زن آنتىموفق بود، ولى وقتیکه آن
.شد، مصریها در جزیره گس شکست خوردند

______________________________
)1(-�B�e�r�o�s�e.

2071: ، ص3تاریخ ایران باستان، ج

).م. ق271-274(ول سوریه با مصر مینامند این جنگ را، جنگ ا

تیوخوس دخالتى در این م جنگى بین بطالسه مصر با مقدونیه شروع گردید، ولى آن. ق271در 
جنگ نکرد، زیرا اوال کارهاى داخلى سلوکى باو مجالى براى دخالت نمیداد و دیگر اینکه در نفع 

زیرا هریک غالب میآمد، نظرى بجزایر بحرالجزایر او بود، که بین دو رقیب او جنگ بدرازا کشد،
.یونانى و آسیاى صغیر میافکند

تصنیف هومر شاعر معروف یونانى »1«این پادشاه ادبیات یونانى را دوست داشت و بامر او ادیسه
.را، انتشار دادند

خود را، تیوخوس اول پسر کوچکتر از فهرست کتب تروگ پومپه، چنین استنباط میشود، که آن
تیوخوس نام داشت، در زمان حیات ولیعهد کرده بود، زیرا پسر بزرگترش سلکوس نام، که نیز آن

هاى میخى بابلى این روایت را کتیبه. اى بر ضد پدر ترتیب داد و در ازاى آن بقتل رسیدتوطئه
266، ولى از تیوخوس و سلکوس ذکر شدهم در اسناد اسم آن. ق268تا 280تأیید میکند، زیرا از 

تیوخوس اول، که پادشاه بوده و نام پسر او، که تیوخوس، یعنى اسم آنتیوخوس و آنببعد اسم آن
تیوخوس برادر او همان مادر سلکوس مقتول و آن. بجاى سلکوس مقتول ولیعهد گردیده بود



ر بدست در آسیاى صغی»2«ژهاى از شهر سىکتیبه. ستراتونیس بود، که ذکرش باالتر گذشت
در . تیوخوس اول یک زن دیگر هم، که خواهر او بوده، داشتهآمده، که داللت میکند بر اینکه، آن

اند، که لفظ خواهر را بچه معنى باید فهمید، آیا واقعا اینجا مورخین دوچار تردید گشته
، که تیوخوس اول خواهرى داشته، که مجهوله است و مانند بطلمیوس فیالدلف پادشاه مصرآن

خواهرش را ازدواج کرد، او هم خواهرش را ازدواج کرده بود، یا خواهر عنوان دربارى ملکه 
گمان قوى این است، که خواهر را بمعنى حقیقى این لفظ باید فهمید، زیرا . بوده) ستراتونیس(

.تیوخوس دوم هم الادیس نامى را گرفت و او از طرف پدر خواهر وى بودآن

______________________________
)1(-�O�d�y�s�s�e�e.

)2(-�S�i�g�e�e.
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تیوخوس اول بوده، زیرا بعضى حدس میزنند، که توطئه سلکوس بر ضد پدر، بر اثر همین اقدام آن
.سلکوس بحمایت مادر آمده و بعد بقتل رسیده است

اى باسم بنا کرده بود، گوید، که مستعمرهتیوخوسبیزانسى بمناسبت ذکر مستعمراتى، که آنینات
.نام بود و مستعمره دیگر باسم خواهرش الادیس نام»1«زنش نسا

ها، درهم و برهم است و در مواردى زیاد، معلوم داشتن کلیۀ اخبار و روایات راجع بتاریخ سلوکى
که همواره تاریخ وقایع مشکل، بخصوص، که اسامى پادشاهان و اشخاص دیگر چند اسم است،

تکرار میشود و شهرهائى هم، که سلکوس اول بنا کرده بود، چنانکه گذشت، غالبا باسم 
بنابراین نمیتوان مسائل را بطور قطعى حلّ . آالادیس است یا آپام-تیوخوس است یا سلکوسآن

زواج ها چند زن داشته وکرد، ولى کلیه راجع بخانواده سلوکى این نظر حاصل میشود، که سلوکى
ها، صفحه لکلرك، تاریخ سلوکىبوشه(اند را تا درجه دوم قرابت نسبى از طرف پدر جایز میدانسته

ها از حیث اخالق و ترتیبات بگوئیم، که مقدونى1942بنابراین، حقّ داشتیم در صفحه ). 73
.خانواده بر اکثر ملل آسیا مزیت نداشتند



.در این باب باز صحبت خواهیم داشت

پادشاه پرگام خواست استفاده کند و این »2«تروستیوخوس از مردن فیلهاواخر عمرش آندر 
در سارد ) م. ق241-262(مملکت را بتابعیت محض برگرداند، ولى از اومن اول پادشاه پرگام 

).624، صفحه 13سترابون، کتاب -م. ق262(شکست خورد 

تیوخوس دومان-مبحث سوم

و پس از چندى عنوان) م. ق246-261(نشست پس از پدر بتخت

______________________________
)1(-�N�e�s�a.

)2(-�P�h�i�l�a�e�t�r�o�s.
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این کار ناشایست جالب توجه . را، که بمعنى خداوند یا خداوندگار است اتخاذ کرد) »1«استه(
ها بودند، بعنوان شاهنشاهان هخامنشى، که قبل از سلوکىاست، چه پادشاهان بزرگ آسور و ماد و

اسکندر نیز، چنانکه گذشت، خود را پسر . آقاى شاهان یا شاه بزرگ و شاه شاهان اکتفا کردند
ها براى اول دفعه این عنوان را در آسیا بنابراین میتوان گفت، که سلوکى. خدا میدانست، نه خدا

.داخل کردند

تیوخوس داد، چه او این شهر یونانى را، از دست لت در آسیاى صغیر به آنمىاین عنوان را شهر 
.نام خالصى بخشید و بآن آزادى داد»2«مارخوسجبارى تى

، ولى باالخره )م. ق250-258(تیوخوس دوم در ابتداء سلطنت، جنگ پدر را با مصر ادامه داد آن
را براى پادشاه »3«صر دختر خود برنیسطرفین صلح کردند و بطلمیوس فیالدلف پادشاه م

تیوخوس زن اولى خود را موسوم به الادیس، که از طرف پدر سلوکى بحباله نکاح درآورد و آن



این جنگ را با مصر جنگ دوم . خواهرش نیز بود، با اینکه اوالدى از او داشت، از خود دور کرد
.نامند

.استدر سلطنت این پادشاه از وسعت دولت سلوکى ک

قیام باختر

قائد این کار . م باختر با سغد و مرو متّحد گشته، از دولت سلوکى جدا شد. ق256در سال 
یونانى بود، که در این قسمت ایران دولتى تشکیل کرد، و این دولت چندى دوام »4«دیودوت

تر رجوع باین واقعه پائین(یافته بدولت باختر و یونانى معروف گردید و بعد جزء دولت پارت شد 
سلوکیها در ابتداء متعرّض این دولت نشدند و بعد، که خواستند آن را باطاعت ). خواهیم کرد
.ى آن محکم گشته بوددرآورند، بنا

قیام پارت

قائد این واقعه ). م. ق250(ها هم از دولت سلوکى جدا شدند شش سال پس از قیام باختر، پارتى
تیوخوس عجالۀ همینقدر گوئیم، وقتیکه آن. مهم ارشک بود، شرح آن در تاریخ دولت پارت بیاید
رد، که شالودهدوم خبر قیام پارتیها را شنید، یقینا بخیالش خطور نمیک

______________________________
)1(-�T�h�e�o�s.

)2(-�T�i�m�a�r�c�h�o�s.

)3(-�B�e�r�e�n�i�c�e.

)4(-�D�i�o�d�o�t�eاند، اسم او را تئودوت هم نوشته.
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چه دولت مهیبى ریخته شد و چه قوم جوان تازه نفسى پا بعرصه تاریخ گذارد، مسلّما نمیتوانست 
تصور کند، که این قوم نیرومند، که تا آنوقت در گمنامى میزیست، نقشه سیاسى آسیاى غربى را 

.بهم خواهد زد و تاریخ آنرا بمجرائى دیگر خواهند انداخت

سایر وقایع

تیوخوس از آنجا، که آن. زن اولى خود را طالق داد) الادیس(تیوخوس باالتر گفته شد، که آن
پرست و فاسد االخالق بود، این زن باالخره موفق شد، که او را بطرف خود خیلى عیاش و شهوت 

تیوخوس، جنگ درونى بشدتى هرچه تمامتر پس از فوت آن). م. ق246(جلب و مسمومش کند 
نفوذ زن اولى . در دولت سلوکى درگرفت و الادیس و برنیس در سر تخت سلطنت باهم درافتادند

سلکوس نام، که میتوانست بر تخت نشیند، ولى نیروى زن دوم بر بیشتر بود، چه او پسرى داشت
الادیس موقع را . زن اول میچربید، چه اگر میتوانست فرصتى بدست آرد، مصر بحمایت او میآمد

مادر . تشخیص داده، بدشمن خود حمله کرد و اشخاصى را بر آن داشت، که طفل را دزدیدند
. مند گردید، قسمت محکم قصر را اشغال کنداد، تا بهرهطفل نیفسردو چندان قوت قلب نشان د

بعد دشمن او، چون موقع وى را متین و محکم دید، از در دوستى درآمد و برنیس بسوگند او 
.اطمینان کرد و در نتیجه بقتل رسید

. بتخت نشست»1«در این احوال بطلمیوس دوم پادشاه مصر مرد و پسرش بطلمیوس سوم اورگت
این جنگ را در تاریخ جنگ سوم سوریه . ه نظامى زبده جمع کرده بطرف سوریه رفتاو پیاد
سنگى در نزدیکى . و راجع بوقایع آن اطالعات صحیح کم است) م. ق240-246(اند نامیده

: سواکین بدست آمده و خطوطى بر آن نوشته شده، که راجع باین جنگ است و مضمونش چنین
محلّى (هاى سکنه تروگ لود هاى حبشى و فیله و اسب و بحریه و فیلپیاد) یعنى بطلمیوس(او «

، که خود او و پدرش در این صفحات بدست)است در کنار دریاى احمر

______________________________
)1(-�E�v�e�r�g�e�t�e(نیکوکار.(
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بآسیا رفت و تمام صفحات این طرف فرات را آورده و براى جنگ تجهیز کرده بودند، جمع کرده 
بعد، از فرات گذشته بین النّهرین و شوش و پارس و ماد و تمام والیات را تا باختر ..... گرفت 

پس از این جمله ذکر وقایع قطع میشود، ولى » .....و از راه کانالها قشون فرستاد ....... تسخیر کرد 
که حوادثى در مصر رویداده و پادشاه مزبور مجبور شده، بطور اجمال از وقایع دیگر معلوم است،

.که برگردد

وتازى بوده نه تسخیر دائمى مملکتى، با این حال نیز محقّق است، که بنابراین سفر جنگى او تاخت
بهرحال معلوم نیست، که آخرین مرحله . اند، بنادر زیادى بدست آرندمند گشتهمصریها بهره

.و چه نتیجه دادهجنگ، در چه تاریخ بوده

پسر »1«تیوخوس نیز این است، که دختر خود ستراتونیس را به آریاراتاز وقایع سلطنت آن
پادشاه کاپادوکیه داد و این قضیه میرساند، که او، چون نمیتوانسته از عهده پادشاه »2«آریارامن

-19، بند 31دیودور، کتاب (د کاپادوکیه برآید، از راه وصلت میخواسته او را طرفدار خود گردان
).534، صفحه 12سترابون، کتاب 

بهرحال او با این اقدام سلطنت پادشاه کاپادوکیه و پسرش را، که بعدها آریارات سوم مینامیدند، 
.شناخت

»3«)کالى نى کوس(سلکوس دوم -مبحث چهارم

سوم سوریه با مصر، که راجع بمرحله دوم جنگ). م. ق226-246(او بعد از پدر بتخت نشست 
تیوخوس دوم شروع شده بود، همینقدر معلوم است، که سلکوس دوم پسر بعد از فوت آن

تیوخوس با مصریها جنگ کرده شکست خورد و بحریه او هم از جهت طوفانى در دریا معدوم آن
او . لبیدرا بکمک ط»4«یراکستیوخوس هىدر این احوال سخت سلکوس برادر خود آن. گردید

در اینوقت

______________________________
)1(-�A�r�i�a�r�a�t�h�e.



)2(-�A�r�i�a�r�a�m�n�e.

)3(-�S�e�l�e�u�c�u�s� �I�I� �)�C�a�l�l�i�n�o�c�o�s )در یونانى بمعنى فاتح درخشان است ،.

)4(-�A�n�t�i�o�c�h�u�s� �H�i�e�r�a�x.
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شنید و نیز دانست، که قشونى بطرف وقتیکه بطلمیوس اینخبر . چهارد ساله و نزد مادر خود بود
تیوخوس و مادر او خیال مصر حرکت کرده، خواستار صلحى براى ده سال شد، و حال آنکه آن

تیوخوس را بیشتر دوست میداشت و میخواست او نداشتند، به سلکوس کمک کنند، زیرا ملکه آن
ین جنگ با مصر باز بشدت بنابرا. بر تخت نشیند و با این مقصود از تمام مملکت یارى میطلبید

درگرفت و در ابتداء سلکوس بر دشمنان خود فائق آمده راه خود را صاف کرد، ولى وقتیکه 
ها را بکمک طلبید، قوه متّحد تیوخوس برخاست و گالّىمهرداد دوم پادشاه پنت بطرفدارى آن

آنقراى کنونى (ریگیه واقع در ف»1«سیراپنتى و گالّى عرصه را بر سلکوس تنگ کردند و در آن
جنگى روى داد، که سپاهیان اجیر گالّى قواى سلکوس را تارومار کردند و ) تخت ترکیهپاى

در ابتداء شایع گردید، که سلکوس ). م؟. ق235(نفر از سپاه او در این جنگ کشته شد 20000
ته است و در آنجا هم در این جنگ کشته شده، ولى بعد معلوم شد، که فرار کرده به کیلیکیه رف

بر اثر این جنگ، والیات آسیاى . اش میباشدآورى باقى مانده لشکر شکست خوردهمشغول جمع
بطور قطعى از دولت سلوکى جدا شدند و در اینجا، ) توروس(صغیر در طرف شمال کوههاى 

ا، هیراکس برادر سلکوس دوم بتخت نشست، ولى مقام او محکم نبود، چه گالّىتیوخوس هىآن
که قوه و قدرت خود را خوب حس کرده بودند، او را راحت نمیگذاردند و از این جهت مقام او 

در این احوال دو برادر صالح خود را در این دیدند، که صلح کنند و هریک بامور . متزلزل بود
پس از آن سلکوس دوم بطرف پارتیها، که از دیرزمانى از دولت سلوکى . مملکت خود بپردازد

در اینجا همینقدر الزم . وقایع این جنگ در جزء تاریخ پارت بیاید. دا شده بودند، متوجه شدج
مندى نداشت، چه در ابتداء است گفته شود، که سلکوس دوم در این لشکرکشى به پارت بهره

ارشک شکست خورده، بطرف بیابانهاى کویر رفت، ولى بزودى با دیودوت پادشاه باختر، که نیز 
ت سلوکى جدا شده واز دول



______________________________
)1(-�A�n�c�y�r�a(بیونانى آنکورا.(
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اى برگشت و سلکوس عقب نشسته بسوریه استقالل خود را اعالم کرده بود، متّحد گشته با قوه
آمدند، که در حقیقت از هائى بوجودباالتر گفته شد، که در آسیاى صغیر دولت. مراجعت کرد

در اینجا شخصى آتّالوس نام در حدود . دولت سلوکى تمکین نداشتند و یکى از آنها پرگام بود
هاى سختى بود، که با از کارهاى او جنگ. م بتخت نشست و بکارهاى دولت رونقى داد. ق240

پس از آن درصدد .ها کرد و آنها را از سواحل آسیاى صغیر بکوههاى این مملکت براندگالّى
کار او در این . یراکس تجاوز کردتیوخوس هىتوسعه متصرّفات خود برآمد و بمتصرّفات آن

تیوخوس در این احوال، آن. زمان بقدرى مشکل شد، که نگاهدارى سارد هم سخت بود
ت، هاى خود را در سوریه بازیابد و با این مقصود به بین النّهرین تاخیراکس خواست گم کردههى

م با آتّالوس . ق229بعد در . ولى در اینجا هم از سلکوس شکست خورد و به کاپادوکیه گریخت
درپى شکست خورد، باالخره او فرار کرده به تراکیه رفت و در جنگ کرد و در چهار جدال پى

.ها کشته شداینجا بدست گالّى

بخصوص که بواسطه فوت سلکوس بر اثر این وقایع، مقام آتّالوس در آسیاى صغیر محکم گردید،
کلیۀ تاریخ آسیاى غربى در . اى به آسیاى صغیر حمله کندممکن نبود از طرف دولت سلوکى قوه

که . چنین بنظر میآید. این زمان مندمج و تاریک است و سنوات وقایع هم بطور تقریبى معین شده
ریه زیاد بوده و وضع ثابتى در هاى آسیاى صغیر و سوها بین دولتدر این زمان منازعات و جنگ

.جا وجود نداشتههیچ

اختیار کرده ) کوسنىکالّى(این سلکوس لقب . از اسب افتاد و مرد226یا 227سلکوس دوم در 
بود، که در یونانى بمعنى فاتح درخشان است، ولى از ذکر وقایع معلوم است، که این لقب باو 

در زمان او تقریبا تمام آسیاى . مندى او تمام شدهبعدم بهرهنمیبرازیده، زیرا اکثر وقایع این زمان
ها بیرون آمد، والیات جنوبى سوریه هم جدا شدند و در تصرّفصغیر از تصرّف سلوکى



2078: ، ص3تاریخ ایران باستان، ج

. خانواده سلوکى فقط شمال سوریه داخلى و کیلیکیه و الادیسه در کنار دریاى مغرب باقى ماندند
در ایران هم، از آنچه باالتر گفته شده، میدانیم، که آذربایجان و پارت و باختر از دولت سلوکى 

. امتداد مییافت) پرس پولیس(جدا شده بودند و مستملکات سلوکى فقط تا همدان و تخت جمشید 
اشتند در این صفحات نیز، چنانکه از وقایع برمیآید، ایالت و عشایر کوهستانى، که مواقع محکم د

ها، تمکین نداشتند، چنانکه کوسیان در وقت عبور از جانشینان اسکندر و بعدتر از سلوکى
گون از صفحه آنها از او باج خواستند، او موفق نشد آنها را باطاعت درآورد و بعد از دادن تىآن

.د آمدتلفات زیاد پشیمان گردید، که چرا هدایا و پولى بآنها نداد و اینقدر خسارت باو وار

در خاتمه مقتضى است گفته شود، که چون سلکوس دید از عهده پادشاه پنت برنمیآید، موافق 
ها خواهر خود را، که الادیس نام داشت، به مهرداد دوم پنت داد، تا با این عادت دیرین سلوکى

.دخواهر دیگرش، چنانکه گذشت، زن آریارات کاپادوکیه بو. وصلت او را طرفدار خود گرداند

)سوتر(سلکوس سوم -مبحث پنجم

اسم او اسکندر بود، ولى پس از آنکه بسلطنت رسید، ). م. ق223-226(بعد از پدر بتخت نشست 
نیز »1«او را کرائونوس. خود را سلکوس نامید و لقب سوتر، که بمعنى ناجى است، اختیار کرد

.اند، که بهمان معنى استخوانده

جنگهائى است، که او با آتّالوس پادشاه پرگام کرد، با این نیت، که وقایع این سلطنت کوتاه 
وزیر اعظم »2«آسیاى صغیر را باطاعت برگرداند، بنابراین او دولت خود را به هرمیاس کارى

. سپرده بطرف آسیاى صغیر رفت و از کوههاى توروس گذشت، ولى بزودى از خیانتى درگذشت
خیانتپولیب گوید، که دو نفر در این 

______________________________
)1(-�K�e�r�a�u�n�o�s.

)2(-�H�e�r�m�i�a�s� �d�e� �C�a�r�i�e.



2079: ، ص3تاریخ ایران باستان، ج

گالّى خائن را نیکانور ) اوسویوس(گالّى و نیکانور نامى، ولى ازب »1«آپاتوریوس: شرکت داشتند
.نامیده

پرگام دست داشته و او اطرافیان سلکوس عقیده بعضى این است، که در کشتن او آتّالوس پادشاه 
اوسبهرحال پس از کشته شدن سلکوس آخه. را با پول خریده بود، ولى حقیقت امر معلوم نیست

، که زمامدار دولت سلوکى بود، قتله را مجازات داد و با اینکه مردم پذیرفتن تاج را باو تکلیف »2«
تیوخوس برادر سلکوس، که در این وقت براى آنمیکردند، از قبول سلطنت امتناع ورزیده، آن را 

).48، بند 6پولى بیوس، کتاب (در بابل یا در سلوکیه دجله بود، ذخیره کرد 

تیوخوس سوم کبیران-مبحث ششم

تقریبا از این زمان در اوضاع عالم آنروز تغییراتى ). م. ق187-223(بعد از برادر بتخت نشست 
لت جوان پارت بتدریج قوت مییابد و ممالک ایران را در تحت در مشرق دو. مهم روى میدهد

در مغرب دولت روم، پس از اینکه تمام . اقتدار خویش درآورده، در آسیا عامل مهمى میگردد
ایطالیا را در تحت تسلّط خود درآورد و قسمتى از جزیره سیسیل را ضمیمه کرد، ببهانه آنکه 

جزیره بالکان میگذارد و بسط آن خسارت وارد میکنند، قدم بشبهبتجار»3«دزدان دریائى ایلّیریه
مقارن این زمان سه پادشاه نامى، که معاصر بودند، یعنى . دولت روم در مشرق شروع میشود

در اسپارت، بنوبت »6«امندر مقدونیه و کل»5«گون دزنتىدر مصر، آن»4«بطلمیوس اورگت
تیوخوس سوم، فقط در دولت سلوکى آن. وانان بى تجربه میگیرنددرمیگذرند و جاهاى آنان را ج

.مند نیستاند، چندى کفایتى نشان میدهد، ولى او هم تا آخر بهرهکه کبیرش خوانده

______________________________
)1(-�A�P�a�t�o�u�r�i�o�s.

)2(-�A�c�h�e�e�u�s.

)3(-�I�l�l�y�r�i�e.



)4(-�P�t�o�l�e�m�e�e� �E�v�e�r�g�e�t�e.

)5(-�A�n�t�i�g�o�n�e� �D�o�z�o�n.

)6(-�C�l�e�o�m�e�n�e.

2080: ، ص3تاریخ ایران باستان، ج

وقایع سلطنت این پادشاه

اوس پسر عموى خود دستور داد، جنگ را با آتّالوس تیوخوس همینکه بر تخت نشست، به آخهآن
او پادشاه پرگام را از . ادامه دهد، تا قسمت آسیاى صغیر را در آنطرف کوههاى توروس برگرداند

تیوخوس این بود، که مولوناز کارهاى آن. و شهرهاى یونانى را باطاعت درآوردسارد بیرون کرد
اینها . نامى را والى ماد و شخصى را، که آلکساندر نام داشت، رئیس قشون پارس کرده بود»1«

خواستند مانند آذربایجان و کاپادوکیه و پنت و باختر و پارت از دولت سلوکى جدا شوند، 
اوس را هم با خودشان همراه کنند، زیرا او هم مانند آنها از وزیر ار بودند آخهبخصوص، که امیدو

پادشاه بنابر نصیحت . بنابراین، شورشى در ایران روى داد. ناراضى بود»2«تیوخوس هرمیاسآن
مند نشدند و وزیر اعظمش، دو نفر از سرداران خود را بقصد شورشیان فرستاد، ولى آنها بهره

تیوخوس با مهرداد دوم پادشاه پنت عهد مقارن این احوال آن. یه را محاصره کردمولون سلوک
).م. ق221(اتّحادى بست و دختر او الادیس نام را گرفت 

آخه اوس هم خواهر او را ازدواج کرد، تا بتواند در مقابل نفوذ وزیر اعظم مقاومت کند، بعد 
زیرا میخواست آن را از مصر جدا کرده تیوخوس نظر خود را بطرف سل سوریه افکند، آن

تیوخوس را گرفت و کار آن»4«و گرّا»3«هاى بروخىتصاحب کند، ولى سردار مصرى تنگ
نظر کرده به مشکل گردید، بعد چون اخبار موحش از طرف ایران رسید، از جنگ با مصر صرف

تیوخوس خودش با لشکرى آنمندى، خود را پادشاه خواند و مولون پس از بهره. انطاکیه برگشت
. ق220(بعد، این سردار یاغى درگذشت . بطرف مشرق رفت و با مولون جنگیده او را شکست داد

اوس یاغى شده خود را پس از آن پادشاه سلوکى به آذربایجان درآمد و در این احوال آخه). م



مند بود، ولى بعد داء بهرهاو در ابت. تیوخوس به سل سوریه درآمدم آن. ق218در . پادشاه خواند
.پادشاه مصر آن را پس گرفت

______________________________
)1(-�M�o�l�o�n.

)2(-�H�e�r�m�i�a�s.

)3(-�B�r�o�c�h�i.

)4(-�G�e�r�r�h�a.

2081: ، ص3تاریخ ایران باستان، ج

اوس حرکت و سارد را محاصره کرد، او را بپادشاه سلوکى تیوخوس بقصد آخهپس از آن، آن
تیوخوس بطرف ایران راند، تا تسلّط خود را در ممالک سپس آن. کردند و با زجر کشته شدتسلیم 

پادشاه سلوکى . در اینموقع پارت و باختر و ارمنستان باهم متّحد شدند). 204-212(آن برقرار کند 
امیر این صفحه ) کسرکسس(خشیارشا . را محاصره کرد»2«درآمد و آرساموستا»1«به سوفن

بعد پادشاه سلوکى . نام داشت، گرفت»3«تیوخیستیوخوس را، که آنگشت و خواهر آنمطیع
.را غارت کرده، ذخایر آن را ربود) ناهید(رفت و معبد اناهیتا »4«به ماد

تیوخوس نفرى آن120000از آنجا به پارت لشکر کشید و اردوان اول شاه پارت، در مقابل لشکر 
. که همواره عقب نشسته پادشاه سلوکى را بجاهاى سخت ایران بکشدصالح خود را در آن دید،

را ) صد دروازه(شهر »5«پولیستیوخوس با زحمات زیاد پیشرفت و هکاتومباوجود این، آن
»6«رنکسبیوس گوید، شهر سىبعد با مشقات زیاد به گرگان درآمد و چنانکه پولى. تسخیر کرد

کشى اسکندر بگرگان تصور میکنند، که این همان شهر زادراکرت است، که در قشون(را گرفت 
-28، بند 10کتاب (جا قطع میشود بیوس در اینهاى پولىنوشته.). م1647ذکرش گذشت صفحه 

ها پادشاه سلوکى صریحا برمیآید، که پارتى) 5، بند 41کتاب (هاى ژوستن ، ولى از مفاد نوشته)31
باالخره . انداند، باین معنى، که نه داخل جنگ شده و نه سر اطاعت پیش آوردهرا خسته کرده



تیوخوس، پس از یأس از اینکه پارت را مطیع کند، با اردوان داخل مذاکره صلح شد، تا او را آن
ه تیوخوس با پادشاشرط این عهد صلح چنین بود، که اردوان در جنگى، که آن. متّحد خود گرداند

این شرط در نفع اردوان نیز بود، زیرا او میخواست، که دولت . باختر در پیش داشت، بیطرف بماند
تیوخوس با اردوان کنار بدین نهج آن. باختر ضعیف باشد، تا از پشت سر پارت را تهدید نکند

.آمده از پارت بطرف باختر رفت

______________________________
)1(-�S�o�p�h�e�n�e( کوچک را سوفن مینامیدندارمنستان.(

)2(-�A�r�s�a�m�o�s�t�a.

)3(-�A�n�t�i�o�c�h�i�s.

.مقصود ماد بزرگ است-)4(

)5(-�H�e�c�a�t�o�m�p�o�l�i�s.

)6(-�S�y�r�i�n�x.

2082: ، ص3تاریخ ایران باستان، ج

اند، زیرا قبل از آن ها استقالل پارت را شناختهاین عهد صلح میرساند، که از این زمان سلوکى
نستند و در این وقت پادشاه سلوکى شاه پارت را طرف مذاکره و معاهده ها را یاغى میداپارتى

مینویسند، که ) 162ها، صفحه بوشه لکلرك، تاریخ سلوکى(بعض نویسندگان . اتحاد قرار داده
تیوخوس مقصود از عقد عهد گویا این بوده، که پارت دست نشاندگى خود را نسبت به آن

بیوس، که در این باب چیزى نمیگوید و از یافتیم، زیرا پولىبشناسد، ولى مدرکى براى این حدس ن
چون در تاریخ پارت، در باب این وقایع، صحبت . هاى ژوستن هم چنین حدسى برنمیآیدنوشته

).م. ق208(خواهد بود، عجالتا بهمین چند سطر اکتفا کرده میگذریم 



جنگ کرد و غالب آمد، ولى »1«دمتیوخوس بطرف باختر رانده با پادشاه آن، اوتىپس از آن، آن
چون دید، که مردمان شمالى از نژاد تورانى آلتائى بباختر فشار »2«)باختر(بعد از تسخیر بلخ 

دم یونانى در مقابل این مردمان وحشى تقویت کند، با میآورند و صالح در این است، که از اوتى
شرح قضیه در (اش شناخت و تقویتى هم از او کرد او قرار دادى بسته مانند پادشاه دست نشانده

).تاریخ پارت بیاید

عهد مودت بسته و سپس »3«جا با پادشاه هند سوفاگازنوستیوخوس تا هند راند و در اینآنبعد
را مطیع ) القطیف(»4«بطرف خلیج پارس رفته بجزیره بحرین کنونى درآمد، پس از آن اهالى گرّا

).204-205(کرده بسوریه برگشت 

گرفت و بعد، از جهت قوت یافتن تیوخوس سل سوریه را از مصریها پس از مراجعت بسوریه آن
دولت سلوکى، بین دول آسیاى صغیر با دول اروپائى اتّحادى برقرار شد، توضیح آنکه آتّال پادشاه 

.نیه با پادشاه مقدونیهتىپرگام با رومیها عهد اتحادى بست و پادشاه بى

در این احوال بطلمیوس چهارم پادشاه مصر درگذشت و بطلمیوس پنجم بتخت

______________________________
)1(-�E�u�t�h�y�d�e�m�e.

)2(-�B�a�c�t�r�e.

)3(-�S�o�p�h�a�g�a�s�e�n�o�s.

)4(-�G�e�r�r�h�a.

2083: ، ص3تاریخ ایران باستان، ج

تیوخوس همواره نظرى به سل سوریه داشت، با فیلیپ پنجم بر اثر این واقعه، چون آن. نشست
رومیها ببهانه اینکه حامى مصر و پرگام . گرفتپادشاه مقدونیه بر ضد مصر متّحد شد و غزه را 

سوریه این قسمت تیوخوس در سلهستند با پادشاه سلوکى داخل مذاکره شدند، ولى بر اثر فتح آن



باوجود این رومیها ساکت ننشسته بناى ضدیت را گذاشتند، تا . سوریه بطور قطعى از مصر جدا شد
.غلبه با رومیها بود»1«یائى در کوریکوسآنکه باالخره کار بجنگ کشید و در جنگ در

تیوخوس هم در پرگام شکست خورد و بعد قشون رومى با تأنى پیش آمده، در سلکوس پسر آن
جنگى ) در آسیاى صغیر(»3«پونت گذشت و در ماگنزىها از هلّس»2«پیونتحت سردارى سى

تیوخوس آسیاى اثر این جنگ آنبر). م. ق190(سخت رویداد، که در آن رومیها غالب آمدند 
. تیوخوس را برومیها گروگان بدهدصغیر را بکلّى فاقد شد و مجبور گردید، پسر کوچکترش، آن

بعد متّحدین ممالکى را، که از پادشاه سلوکى بدست آورده بودند، بین خودشان تقسیم کردند و 
.تیوخوس، پسرش سلکوس را نایب السلطنه کرده بطرف مشرق رفتآن

تیوخوس بطرف مشرق از اینجا بود، که پس از غلبه رومیها و از دست دادن آسیاى جهت رفتن آن
صغیر ممالک دیگر بحرکت آمده از دولت سلوکى جدا شدند، مثال در ارمنستان، که جدا شده و 

و زاریادریس»4«تیوخوس آن را باطاعت درآورده بود، دو نفر از رؤساء قشون او، آرتاکسیاسآن
ظنّ قوى میرود، که پارس هم در این زمان با خوزستان . نامان، دوباره اعالن استقالل دادند»5«

را در »6«سال بعد یکى از والت سلوکى صفحه مسن30همدست گردیده و جدا شده، زیرا تقریبا 
زرنگ). 222ها، صفحه بوشه لکلرك، تاریخ سلوکى(ها دفاع میکرد مغرب بابل در مقابل پارسى

هم جزء دولت باختر گردیدند، تا بعد با خود باختر ) افغانستان جنوبى(، بلوچستان و رخّج )سیستان(
بنابراین. جزء دولت پارت شوند

______________________________
)1(-�C�o�r�y�c�o�s.

)2(-�L�e�s� �s�c�i�p�i�o�n�s.

)3(-�M�a�g�n�e�s�i�e.

)4(-�A�r�t�a�x�i�a�s.

)5(-�Z�a�r�i�a�d�r�i�s.



)6(-�M�e�s�e�n�e.

2084: ، ص3باستان، جتاریخ ایران

میتوان گفت، که دولت سلوکى در شمال آسیاى صغیر را گم کرد و در مشرق ممالکى را، که در 
تیوخوس دوباره با قشونى بطرف در این احوال طبیعى بود، که آن. این طرف دجله واقع بودند

فعه زمانى، که در عیالم مندیهائى داشته باشد، ولى این دمشرق برود، تا شاید مانند سفر اول بهره
را برباید، ) بل(اند، که به عیالم رفته بود، تا ذخایر معبد راجع باو گفته. بود درگذشت) خوزستان(

.چنانکه در همدان ذخایر معبد ناهید را ربود

بین سترابون و دیودور و ژوستن اختالف در این است، که بعض آنها گویند این عمل ناشایست را 
اند، که اجل فرصتش نداد این کار کند، بهرحال فوت او در و برخى باین عقیدهکرد و درگذشت 

.م رویداد. ق187

پادشاهان دیگر سلوکى-مبحث هفتم

ها براى اشخاصیکه میخواهند با تاریخ از اینجا ببعد، افکندن یک نظر اجمالى بتاریخ سلکوکى
کى بتاریخ ایران مربوط است، که در ایران آشنا باشند، کافى است، زیرا اگر وقایع دولت سلو

اى خواهد بود، تاریخ دولت پارت ذکر خواهد شد و هرگاه نیست، صحبت داشتن از آن معترضه
افکندن یک نظر اجمالى هم براى این است، که وقایع عمده آن زمان بطور کلّى . که لزومى ندارد

.در نظر خواننده باشد

ست یافت و آسیاى صغیر و ایاالتى زیاد در ایران و در دولت سلوکى پس از اینکه از رومیها شک
مشرق اقصاى آن زمان از دست داد، از ابهتى، که داشت، افتاد، چنانکه ممالک تابعه آن به سوریه 

تیوخوس سوم، باوجود این احوال، سلوکیهاى بعد از آن. و کیلیکیه و بین النّهرین منحصر گردید
اوال دولت پارت . شده را برگردانند، ولى بچند جهت موفّق نگشتندامیدوار بودند، که ایاالت گم

در مشرق همواره قوت میگرفت و پس از اینکه اشکانیان دولت باختر را تابع خود کرده از پشت 
سرشان
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آنها ستاندند، تا مطمئن شدند، بطرف مغرب متوجه گردیده یکایک ایاالت سلوکى را در ایران از
به سکاهاى آنطرف و ) نژادیعنى زردپوستهاى مغولى(فشار مردمان تورانى آلتائى . بفرات رسیدند

این طرف سیحون و راندن آنها بطرف ایران، چندى دولت پارت را سخت در فشار گذارد و 
ن پادشاهانى، ها داد، ولى نبوداشکانیان را بشدت گرفتار کارهاى شرقى داشته فرصتى به سلوکى

که بتوانند از موقع استفاده کنند و اختالف و تشتّت شدید در دودمانشان مانع شد، از اینکه ایاالت 
هاى جوان کارهاى خودشان را در شمال و مشرق تسویه کرده ایران را پس بگیرند، بنابراین پارتى

زمان یک دولت قوى در و جلو مردمان شمالى را گرفته باز بطرف مغرب متوجه گشتند و از این 
این طرف فرات تا هند رقیب سلوکیها گردیده، آنها را از ایران براند و بعد خود دولت سوریه را 

).شرح این وقایع در تاریخ پارت بیاید(در تحت تهدید گذارد 

ثانیا دولت روم، که درصدد جهانگیرى در آسیا بود و جدا این نقشه را تعقیب میکرد، سیاستش 
قتضا داشت، که دولت بزرگى در آسیا وجود نداشته باشد، تا بمرور دول کوچک آنرا مطیع چنین ا

معلوم است، که روم با این نظر قوت دولت سلوکى را براى خود مضرّ میدانست و . خود گرداند
در هرجا، چه در آسیاى صغیر و چه در مصر و جاهاى دیگر مساعى خود را بر ضد دولت سلوکى 

.و بتضعیف و یا کوچک کردن آن میکوشیدبکار میبرد 

دولت روم در این کار بقدرى با متانت و پافشارى پیشرفت، که بمقاصد خود کامال رسید، چه در 
ابتداء از دول کوچک آسیاى صغیر بر ضد سلوکیها تقویت کرد، تا دولت سوریه را ضعیف ساخته 

.حت اقتدار خود درآورداز بین ببرد و بعد تمام آسیاى صغیر و سوریه را در ت

درپى این دو دولت با یکدیگر، از قواء هر دو هاى پىثالثا رقابت سلوکیها با بطالسه مصر و جنگ
.دولت کاست و باالخره هر دو ضمیمه امپراطورى روم گردیدند

.در اینجا هم رومیها همان سیاست دیرین خودشان را پیش گرفته بمقصود رسیدند
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رابعا ضدیت یهودیها را با پادشاهان سلوکى و منازعات و زد و خوردهاى جدیدى، که بین آنها 
جهۀ این بود، که سلوکیها . رویداد، میتوان بى تردید یکى از علل ضعف دولت سلوکى دانست

شان را از یونانیت را در آسیا ترویج و تشویق میکردند و یهودیها حاضر نبودند سنن ملّى خود
.دست داده تابع این جریان گردند

ها طول کشید، تا در زمان تیتوس امپراطور ضدیت و مخالفت یهود با سلوکیها و بعد با رومیها مدت
بخراب شدن بیت المقدس، قتل و غارت اهالى، پریشانى و پراکندگى یهود .) م81-79(روم 

.نکردخاتمه یافت و پس از آن فلسطین دیگر کمر راست 

چنین بود جهات ضعف دولت سلوکى، که باالخره بانحطاط و انقراضش منتهى گشت، ولى باید 
گفت، که باوجود این جهات باز دولت سلوکى میتوانست بحیات خود ادامه داده بآن زودى زوال 

ام این دو علّت را میتوان منشأ تم. نیابد، ولى دو علّت مانع آمده آن را از صفحه روزگار محو کرد
جهاتى، که ذکر شده دانست، چه اگر نیک بنگریم، تمام جهات مذکوره از این دو علّت ناشى 

اوال دولت سلوکى دولت ملّى نبود، یعنى تکیه گاهى از خود مردمان ممالک تابعه : گردیده بود
.نداشت

لت این دولتى بود، که از ملل و مردمان مختلف گوناگون ترکیب یافته بود و این مردمان دو
تر، از پائین(سلوکى را از خودشان نمیدانستند، چنانکه دولت سلوکى هم آنها را از خود نمیدانست 

).این موضوع باز صحبت خواهیم داشت

، که اختالف و نقارى شدید در )م تقریبا. ق145از (تیوخوس سوم دیرى نگذشت ثانیا پس از آن
بجان یکدیگر افتادند و زنان جاه طلب باین تشتّت مدعیان سلطنت زیاد شده . دودمان سلوکى افتاد

در سوریه : ها دامن زدند، تا کار بجائى رسید، که سوریه را هم بدو قسمت تقسیم کردندو ضدیت
سوریه پادشاهى دیگر از همان بتخت نشست و در سل) تیوخوس نهمآن(علیا یک پادشاه سلوکى 

).تیوخوس هشتمآن(خانواده 

ه از بودن دشمنانى قوى در خارج، از ضعف دولت سلوکى و نفاقمعلوم است، ک
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م دولت سلوکى در . ق96نتیجه این شد، که از . در خود دودمان چه نتیجه میبایست حاصل شود
.م زوال یافته ایالتى از دولت روم گردید. ق64انحطاط کامل افتاد، تا اینکه در 

تیوخوس سوم کبیر آمدند و اسمشان د احوال این دولت در زمان پادشاهانى، که بعد از آنچنین بو
.در فهرستى، که بیاید ذکر شده

تیوخوس سوم را شکست داده پس از اینکه رومیها آن: وقایع سلطنت آنها بطور کلّى این است
غیر از او انتزاع کردند، تمام مستملکات دولت سلوکى را در آسیاى ص»1«بموجب عهدنامه آپامه

دیرى نگذشت، که اومن پادشاه پرگام مقتدرترین پادشاه مشرق گردید و براى اینکه بهرج و مرج 
این پادشاه آخرین سلوکى بود، . تیوخوس چهارم را بتخت نشانددولت سلوکى نهایتى بدهد، آن

.که بسیاست خارجه پرداخت

توسعه یافته، ماد و پارس و ) م. ق136-174با تقری(بعد، دولت پارت در زمان مهرداد اول 
این شکست براى آنها چقدر . ها انتزاع کردخوزستان را بتصرّف آورده سلوکیه را هم از سلوکى

سلوکیها خودشان را حامیان یونانیت میدانستند و با گم کردن سلوکیه دجله یک : دردناك بود
.ایالت یونانى را از دست دادند

نانیهاى این صفحات دمتریوس را بکمک طلبیدند و او آمد و شکست خورد و اسیر بنابراین یو
در سوریه : در این وقت اوضاع دولت سلوکى بسیار درهم و برهم است). م. ق140(گردید 

. نامى، سلسله حکمرانان کماژن را تأسیس میکند»2«اغتشاش حکمفرما است، در کماژن سامس
ظنّ قوى این (را میسازند ) اورفا-یا ادس(دولت اسران »5«و آبگارها»4«اسراس»3«در اسران

تیوخوس هفتم با آن). است، که اسراس مصحف خسرو است و آبگار یا آبکار مصحف اکبر
اول او شکستى به فرهاد دوم . یهودیها از یکطرف و با پارتیها از طرف دیگر در گیرودار است

هد، ولى همینکه فرهاد دمتریوساشکانى پسر مهرداد اول مید

______________________________
)1(-�A�p�a�m�e�e.

)2(-�S�a�m�e�s.



)3(-�O�s�r�o�e�n�e.

)4(-�O�s�r�o�e�s.

)5(-�l�e�s� �A�b�g�a�r�e�s.
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تیوخوس شکست خورده کشته میشود، بعد نزاعى سخت درمیگیرد دوم را از زندان رها میکند، آن
پس از ان دیرى نمیگذرد، که دولت سلوکى قطعه قطعه میشود . دمتریوس دوم هم کشته میشودو 

.و شهرهاى سوریه و فینیقیه استقالل مییابند

ها از در این زمان پارتى. هائى تشکیل کنندجا اشخاصى داعیه سلطنت دارند و میخواهند دولتهمه
ها بگیرد، ولى در این وقت را هم از سلوکىتراند و دولت پارت نزدیک است سوریههمه قوى

عموى فرهاد . مردمان شمالى به پارت حمله میکنند و فرهاد دوم در جنگى با آنها کشته میشود
دولت پارت را از نو ) م. ق88-128(ها میافتد، ولى مهرداد دوم چىاردوان هم در جنگى با یوئه

دست ) سیستان(طرف هند میراند، بر باختر و ساکستان نیروى او سکاها و ساکها را ب. مقتدر میکند
تیوخوس هشتم خوش بخت با وجود این احوال آن. مییابد و ارمنستان تحت الحمایه پارت میشود

ها تهدیدى است است، که مهرداد دوم در فکر عبور از فرات نیست، ولى ایران پارتى براى سلوکى
.یتواند بحیات دولت سلوکى خاتمه دهداى است قطعى، که هرزمان مبزرگ و مخاطره

هم در این زمان دولت یهود در . در این وقت دولت سلوکى مرده است و جسد او در حال تجزیه
پارتیها میخواهند . فلسطین بسط مییابد، روم بآسیاى صغیر رسیده با مهرداد ششم پونت درمیافتد

اوضاع . م با دولت پونت بکجا میکشدسوریه را اشغال کنند و در انتظارند، که ببینند جنگ رو
سوریه بقدرى بد است، که اهالى تاج را به تیگران ارمنى دست نشانده مهرداد دوم اشکانى میدهند 

و او، که اسران را قبال گرفته بود، همینکه صاحب سوریه میگردد، با مهرداد اشکانى ستیزه کرده، 
طولى نمیکشد، که از جهت اتّحادى، که با مهرداد قسمت شمالى بین النّهرین را اشغال میکند، ولى

بعد باز . ششم پونت کرده بود، با رومیها طرف میشود و از لوکولوس سردار رومى شکست میخورد



ها بتخت سوریه روشن کردن نشینند، ولى این بازگشت سلوکىها بر تخت سوریه مىموقتا سلوکى
از این زمان. یها منقرض میشوندخانه است، زیرا دیرى نمیگذرد، که بدست روم
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دولت جهانى روم حس میکند، که ایران پارتى براى . دوره جدیدى در شرف شروع شدن است
آسیاى غربى تهدیدى است بزرگ و درصدد برمیآید، که فرات را براى دفاع محکم سازد، تا 

شرح وقایع این دوره بتاریخ ایران پارتى راجع است و در . مشرق را در کنار این رود متوقّف دارد
چنین بود وقایع عمده این زمان و این است فهرست اشخاصیکه بعد از . جاى خود مشروحا بیاید

:ها در سوریه سلطنت کردندتیوخوس سوم تا انقراض سلوکىآن

،)م. ق175-187(فان سلکوس چهارم اپى-1

،)174(نام »1«غاصبى هلیودور-2

،)164-175(فان تیوخوس چهارم اپىآن-3

،)162-164(»2«تیوخوس پنجم اوپاترآن-4

،)150-162(دمتریوس سوتر -5

،)145-150(آلکساندر بالّاس -6

،)125-139و 149-145(دمتریوس دوم نیکاتور دو دفعه سلطنت کرد -7

،)142-145(فان تیوخوس ششم دیونیس اپىآن-8

،)138-142(یا دیودوت »3«فونترى-9

،)129-138(دت تیوخوس هفتم سىآن-10

،)123-128(»4«بناسآلکساندر زى-11



،)96- 125(»5«پستیوخوس هشتم گرىآن-12

،)95-116(»6«تیوخوس نهم سیزیکآن-13

،)95-96(فان سلکوس ششم اپى-14

،)83-92(فیلیپ -15

______________________________
)1(-�H�e�l�i�o�d�o�r�e.

)2(-�E�u�p�a�t�o�r.

)3(-�T�r�i�p�h�o�nاند، بعضى فیلوپاتر نوشته.

)4(-�Z�i�b�e�n�a�s.

)5(-�G�r�i�p�o�s.

)6(-�S�y�z�i�q�u�e.
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تیوخوس آن-18، )88-95(دمتریوس سوم فیلوپاتر -17، )92(تیوخوس دهم فیالدلف آن-16
تیگران پادشاه -20، )83-94(تیوخوس دوازدهم مقدس آن-19، )84-89(یازدهم دیونیس 

).64-68(تیوخوس آسیائى آن-21، )69-80(ارمنستان 

م تخت از دست بدست . ق125تا 162از فهرست مزبور و سنوات سلطنت معلوم است، که از 
شمالى با کیلیکیه و جنوبى با : سمت شدبعد سوریه بدو ق. میگشت و حکومت ثابتى وجود نداشت

تیوخوس سیزدهم پس از فوت آن. سل سوریه و در هر کدام پادشاهانى جداگانه سلطنت کردند
بنابر آنچه گذشت دولت سلوکى . پومپه سردار رومى سوریه را گرفت و آنرا ایالتى از روم کرد



پس مدت دوام آن . زوال یافتم . ق64م تأسیس شد و در . ق212بدست سلکوس نیکاتور در 
.سال بود148

اوضاع دولت سلوکى و تشکیالت ان-فصل دوم

مقدمه

اى از اوضاع و تشکیالت دولت سلوکى گفته شود و چون قبل از ختم این باب، مقتضى است شمه
که هاى دولت او تأسیس شد، ولواینگون، اول دولتى بود، که پس از اسکندر بر خرابهتىدولت آن

.دیر نپائید، باید این شمه را از اوضاع این دولت شروع کنیم

اى، زیرا اطّالعات مبسوطى در این باب در دست نیست و کلیۀ، چنانکه باالتر گفته میگوئیم شمه
هاى امپراطورى اسکندر برخاستند، تاریک است بخصوص در شد، اوضاع دولى، که از خرابه

باوجود این سعى میکنیم چیزهائى را، که مورخین و نویسندگان عهد . قسمتیکه راجع بآسیا است
اند،قدیم جسته و گریخته ذکر کرده
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»1«بیوس، آپیانموافق آنچه، که از وقایع این زمان برمیآید یا از آنچه، که آریان، پولى. نقل کنیم
گون و تشکیالت تىاند، مستفاد میگردد، رویهمرفته اوضاع دولت آننوشته»2«و پوسیدونیوس

از وقایع زمان اسکندر معلوم است، که او در تشکیالت دولت هخامنشى : سلوکیها چنین بوده
چون شرح این . اى را، که داریوش اول ریخته بود، پیروى کردتغییرى نداد و همان گرده

ذکر ) این تألیف1515-1460صفحات (خ دولت هخامنشى تشکیالت در قسمت تمدنى تاری
شده، تکرار را الزم نمیدانیم فقط باید این نکته را تذکّر دهیم، که وقتیکه اسکندر خواست از مصر 
بطرف فینیقیه حرکت کند، عالوه بر والى و رئیس قشون، یکنفر را هم براى امور مالیه معین کرد و 

سلوکیها دیده میشود، که این مأمور در ایاالت دیگر هم هست و در زمان جانشینان اسکندر و
دار صادر وقتیکه پولى باید از محلّى بقشون یا بکسى داده شود، حکمى باین مأمور مالیه یا خزانه

این یک اصالحى است، که در زمان اسکندر و جانشینان او . میشود، که فالن قدر وجه بپردازد
اما . امنشى امور مالى هر ایالت بعهده والى بود و احکام باو صادر میشدشده است، زیرا در دوره هخ



اند یا استقالل داشتند، مدرکى براى اظهار داران ایالت در تحت ریاست والت بودهاینکه خزانه
ظنّ قوى این است، که چون والت با اختیارات وسیعه بایاالت میرفتند و غالبا اینها از . عقیده نداریم

تمکین درستى نداشتند، اگر هم حقّا مأمورین مالیه در ایاالت میبایست استقالل داشته مرکز هم
باشند، اجراى آن عملى نبود و درواقع امر، والت در زمان جانشینان اسکندر و سلوکیها همان 

اند، یعنى با همان اختیارات و اقتدار و بل بیشتر، زیرا، چنانکه گذشت، والت دوره هخامنشى بوده
شخاصى زیاد از این والت ظاهرا والى بودند، ولى از همان زمان تقسیم اولى ممالک اسکندر، ا

.هاى امپراطورى اسکندر بنا گردید و خود دولت سلوکى هم یکى از آنها بودهائى بر خرابهدولت

______________________________
)1(-�A�p�p�i�e�n( م میالدى، که تاریخخ یونانى از قرن دوخوبى براى روم نوشتهمور.(

)2(-�P�o�s�e�i�d�o�n�i�u�s( ه تولّد یافته بود و زمان زندگانیش راخ و فیلسوف رواقى، که در سوریمور
).م میدانند. ق50و 135بین 
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از وقایعیکه راجع بزمان پس از اسکندر ذکر شد، معلوم است، که در آسیا دو دولت تشکیل 
گون دولت خود را پس از شکست اومن در تىآن. گون و دولت سلکوستىدولت آن:گردید

م از مصر . ق312م تشکیل کرد و سلکوس از وقتیکه در . ق317در ) اصفهان کنونى(ین گابى
گون گرفت، تىاو بزودى ممالک علیاى آسیا، یعنى ایران و مشرق اقصى را، از آن. ببابل برگشت

میگوئیم قسمتهائى، زیرا تمام . از آسیاى صغیر و سوریه براى او باقى ماندهائىولى باز قسمت
سیدیه مطیع نشده بود، گون تمکین کنند، مثال پىتىصفحات آسیاى صغیر حاضر نبودند از آن

حمله کرد و اگرچه این دو شهر بوسیله سردار »1«م به کالسدون و آستاکس. ق315نیه از تىبى
. ق301(بعد مقارن جنگ ایپ سوس . نیه مستقل ماندتىات یافتند، باوجود این بىگون نجتىآن

.گون جدا شدتىکاپادوکیه هم از دولت آن) م

.عنوان پادشاهى اختیار کرد306گون، چنانکه باالتر گذشت، از تىآن



د یا بتازگى در این وقت هنوز پرستش جانشینانى، که خودشان را پادشاه خواندند، شروع نشده بو
اش خواسته باشد، که او را گون از تبعهتىبنابراین اطّالعى نداریم، که آن. داشت شروع میشد

ظنّ قوى این است، که در این زمان هنوز باین کار دست نزده بودند، زیرا در آسیا، . بپرستند
د، شکّى نیست، ولى در اینکه طرز حکومت مطلقه بو. برخالف مصر، رسم نبود، پادشاه را بپرستند

او، این نظر تأیید میشود، منتها پادشاه دوستان 18کتاب 50هاى دیودور، خصوصا بند زیرا از نوشته
این مسئله که . خود را بمجلس مشورت دعوت میکرد، تا نقشه خود را بهمدستى آنها انجام دهد

بینیم، که مىهمینقدر . تشکیل ایاالت چگونه بود؟ در این باب هم اطالعات خیلى کم است
یونانى شده خشتر پوان یا (مورخین یونانى والت ایاالت سابق ایران را در این زمان ساتراپ مینامند 

گونتىو ایاالت را ساتراپى مثال آن) شهربان، در ایران قدیم شهر بمعنى مملکت استعمال میشد

______________________________
)1(-�A�s�t�a�c�o�s.
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از کاریه یک ساتراپى تشکیل میکند و آن را به آساندر میدهد، تا او را بطرف خود جلب کند 
پونت میسازد و بعد یک ساتراپى دیگر از فریگیه سفلى یا هلّس) 75، بند 19دیودور، کتاب (
رایج است و اولى کلیۀ لفظ ساتراپ و ساتراپى در این زمان خیلى ). 19، بند 20دیودور، کتاب (

.بمعنى والى، دومى بمعنى ایالت است

گون ایاالت کوچکتر شده بود یا مانند زمان اسکندر در ایاالت تىنیز نمیدانیم، که در زمان آن
سابق دولت هخامنشى تغییرى نداده بودند، ولى شکّى نیست، که عالوه بر والى یکنفر رئیس قشون 

الت بوده و ظنّ قوى این است، که این رئیس قشون را مانند ها در ایهم مانند زمان هخامنشى
از سایر مأمورین دولت در ایاالت خبرى نداریم همین قدر . مینامیدند»1«بطالسه در مصر ستراتژ
.اند، ولى نمیدانیم اختیارات اینها چه بودهدارانى در شهرهاى بزرگ بودهدیده میشود، که خزانه

زیادى در ایاالت از آن پادشاه بود، ولى صاحبان اراضى وسیعه در گون اراضى تىدر دولت آن
اینها قانونا از طرف دولت داراى اراضى شده بودند، ولى عمال . میان اشخاص متفرّق نیز بودند



مالک واقعى بشمار میرفتند و رعایائى، که در امالك اربابى سکونت داشتند، بملک تعلّق داشته 
اد نبودند، از ملکى بملکى بروند و در موقع فروش ملک رعایا هم جزء بنده مالک بودند، یعنى آز

.آن فروخته میشدند

در زمان جانشینان حکّامى هستند، که ایالت آنها موروثى است، اینها امراء یا پادشاهان دست 
را اسکندر او. تر بیاید، که ذکرش پائین»2«اند، مثال مهرداد پسر آرى برزن امیر شهر کیوسنشانده

گون ایالتش را باو رد کرد تىاز ایالتش راند، باوجود این او تمکین نکرد و بعد دمتریوس پسر آن
).م. ق309یا 308(

گون محب تىگون این معنى بخوبى مشاهده میشود، که آنتىکلیۀ از مطالعه در اوضاع زمان آن
یونان بوده، آزادى داخلى شهرهاى یونانى را حفظ میکرده

______________________________
)1(-�S�t�r�a�t�e�g�e.

)2(-�C�i�o�s.
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و آنها را متّحدین خود میخوانده، ولى نباید تصور کرد، که او مایل بوده دول متّحده در آسیا 
مقصود از آزادى داخلى آن بود، که. تشکیل کند، بعکس او از این معنى همیشه احتراز داشت

شهرهاى یونانى امور شهریشان را خودشان اداره میکردند و قوانین ملّى آنها رعایت میشد، ولى در 
، که »1«نظیر خودمختارى(امورى، که راجع بدولت بود، میبایست احکام پادشاه را رعایت کنند 

دولت این است آنچه، که اجماال در باب ). در مواردى شاهان هخامنشى بشهرهاى یونانى میدادند
بیش از این هرچه نوشته شود تصوراتى است، که مدرك ندارد یا از یک . گون میتوان گفتتىآن

.قضیه جزئى نتیجه کلّى گرفته شده و این طور نتیجه گرفتن منطقى نیست

گون از حیث تشکیالت و ترتیبات اساسا تفاوتى با اوضاع زمان هخامنشى تىکلیۀ اوضاع دولت آن
اینکه، چون او خود را مقدونى و یونانى میدانست، مقدونیها و یونانیها آقا بودند و سایر نداشته، الّا 



قدر سنگ آزادى بسینه میزدند و بآن میبالیدند، باالخره، یونانیها هم، که آن. مردمان تبعه مغلوب
تار نیز چنین بود رف. چون نیک بنگریم، آزادى را براى خودشان میخواستند، نه از براى دیگران

سایر جانشینان و سرداران اسکندر با مردمان مغلوب و چنانکه باالتر گذشت، در بعض موارد، که 
میخواستند قشون را راضى نگاهدارند، مالحظه نداشتند از اینکه اموال مردم را غارت و بین 

).گون در ماد، چنانکه باالتر گذشتتىرفتار اومن در پارس و آن(سربازان تقسیم کنند 

گون را در آسیاى صغیر لیزیماك گرفت، ولى جنگ تکانى تىاز جنگ ایپ سوس جاى آنپس 
کیوك (»2«به آسیاى غربى داده بود و از جمله در این وقت بود، که کیوس در دره آمینیاس

-4، بند 20دیودور، کتاب (شالوده دولت پنت را ریخت ) یا شیل ایرماق(»3«و ایریس) ایرماق
کاپادوکیه را آریارات برادرزاده آریاراتى، که پردیکّاس بصلیب ). 4ریوس بند پلوتارك، دمت

دیده ). م. ق947(»4«تیسپنیه را زىتىو بى) 19، بند 31دیودور، کتاب (کشید، تسخیر کرد 
نمیشود،

______________________________
)1(-�A�u�t�o�n�o�m�i�e.

)2(-�A�m�i�n�i�a�s.

)3(-�L�r�i�s.

)4(-�Z�i�p�o�e�t�i�s.
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دارى همان که لیزیماك طرز نوینى در تشکیالت آورده باشد، طرز حکومت و اسلوب مملکت
بود، که باالتر گفته شد، ولى نظر باینکه بین لیزیماك و رقباى او جنگ ادامه داشت، طرفداران 

هائى در شهرهاى کشمکشهریک از آنها با طرفداران دیگرى خصومت میورزیدند و این وضع 
شهرهاى یونانى آسیاى صغیر هم در همین حال بودند، چنانکه . آسیاى صغیر ایجاد میکرد



سپرد، ولى نباید تصور ) ستراتژ(شهر یونیه را یکى کرده مانند بلوکى برئیس قشون 12لیزیماك 
.خود باقى بودندکرد، که او خود مختارى شهرهاى مزبور را ملغى داشت، آنها بهمان خودمختارى

در دولت سلوکى

مندى گون و عدم بهرهتىسلکوس، چنانکه باالتر گفته شد، پس از شکست دادن نیکانور سردار آن
پیان آپ. دمتریوس در بابل بتسخیر ماد و پارس و خوزستان پرداخت و بعد باختر را تصرّف کرد

هاى عرب در میان بین النّهرین و یعنى بادیه(گوید، که او بین النّهرین، ارمنستان، پارت، عربستان 
چون باالتر شرح . ، رخّج و سایر والیات را تا هند داشت)طبرستان(، والیت تپوریها )سوریه

.کارهاى او گفته شده، تکرار را الزم ندانسته میگذریم

بابل بوسیله چنین باشد، زیرا شهر تاریخى تخت دولت سلوکى در ابتداء بابل بود و میبایست همپاى
در . هاى آسیاى معلوم آن زمان ارتباط مییافتراههائى، که بهر سمت میرفت، با تمام قسمت

م سلکوس در محلّى موسوم به اپیس، که در کنار راست دجله واقع بود، سلوکیه را . ق305حوالى 
یت این شهرچندى بعد بقدرى بزرگ و مهم شد، که داراى چهارصد هزار نفر جمع. بنا کرد

المللى گرفته در آسیا بزرگترین شهر یونانى گردید، جاى بابل را از حیث تجارت و روابط بین
گشت و در قرون بعد، چنانکه بیاید، با تیسفون اشکانى و ساسانى اتّصال یافت و اعراب آنرا مدائن 

آن زمان دولت سلوکى، چنانکه در ابتداء تأسیس شده بود، در دل قاره آسیاى معلوم . خواندند
گون این نقص را رفع تىواقع بود و بدریاى مغرب دست رسى نداشت، ولى شکست قطعى آن

با بناى این شهر، انطاکیه سوریه و. کرد، چه دولت سلوکى بر سوریه دست یافته انطاکیه را بنا کرد
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از این زمان . المللى را اداره میکردکه روابط بینسلوکیه کنار دجله در سر شاهراهى واقع شدند، 
دولت سلوکى با دولت بطالسه، که در سر راه هند واقع بود، بناى رقابت را گذارد و هم از این 

این دو نقطه، یعنى انطاکیه در . مندى دولت اولى ایجاد شدزمان سرچشمه جدیدى براى ثروت
و سلوکیه در کنار دجله بقدرى مهم بود، که میتوان تس در همسایگى دریاى مغرب کنار رود ارن

گفت، تا زمانیکه این دو شهر را دولت سلوکى داشت، دولتى بزرگ بشمار میرفت و همینکه ایران 



دولت . پارتى سلوکیه را از آن انتزاع کرد، دولت سلوکى یک دولت متعارف سریانى گردید
مام آسیا داشت و مستملکاتش را بر تمام راههاى سلوکى در زمان اقتدارش داعیه حکمرانى را بر ت

.فرعى، که بشاهراه مذکور منتهى میشد، توسعه میداد

اوال باید گفت . اکنون باید دید، که تشکیالت این دولت در زمان اعلى درجه وسعتش چه بوده
صر، ، یعنى از ملل مختلف گوناگون ترکیب یافته و غیر از م»1«این یک دولت وسیع ناجور است

هاى تمدن قدیم بشر را هاى هند، تقریبا تمام دولت هخامنشى را شامل و کانونقفقازیه و قسمت
هاى نینوا و ترووا خرابه-جمشیدتخت-همدان-صوروصیدا-اورشلیم-شوش-بابل: حاوى است

ده این تغییر شکلى است، که روزگار بدولت هخامنشى دا. اندزیر آسمان درخشان این دولت واقع
نماید، الاقل بیشتر و اگر دولت سلوکى در زمان سلکوس اول تمامى آندولت جهانى را نمى

معلوم است، که کار مدیران دولت سلوکى با چنین ممالکى وسیع خیلى . ممالک آنرا شامل است
ها در جهان بانى خود بدو قوم تر از کار مدیران دولت هخامنشى، زیرا هخامنشىمشکل. مشکل بود

ها، که در قلب دولت آنها جا گرفته بودند، تکیه میدادند، ن و تازه نفسى مانند مادیها و پارسىجوا
اگر . اندها در آسیا بیگانهپارتیها گرگانیها، باختریها و سغدیها هم ایرانى بودند، ولى سلوکى

این مقدونیه اسکندر امیدوار بود، که در تسلّط خود بر آسیا، بر مقدونیه تکیه کند، دولت سلوکى
بنابراین پایه ملّى در دولت سلوکى. را هم ندارد

______________________________
جور را بعضى فصیح نمیدانند، ولى این تصور مبنائى ندارد، این کلمه از ریشه فارسى صحیح -)1(

.است
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بعضى گویند، که سلکوس این نقص . ملّى نداردنیست، چنانکه در مصر هم دولت بطالسه پایه
بزرگ دولت خود را فهمید و این بود، که میخواست پس از تسلّط بر آسیا بمقدونیه برگشته تخت 

اى هم داشت و عمر او هم براى اجراى این نقشه وفا آنرا تصاحب کند، ولى اگر واقعا چنین نقشه
وى براى نگاهداشتن آسیا در مقدونیه بیابد، زیرا قوم گاهى قمیکرد، باز سلکوس قادر نمیبود، تکیه

کوچک مقدونى نمیتوانست آسیا را در اطاعت خود نگاهدارد، چنانکه استقالل خودش را هم 



هاى داخلى و نبودن نتوانست حفظ کند و تاریخ مقدونیه پس از اسکندر پر است از کشمکش
الواقع باید گفت، که فقط فى. متوجه خارجه داردارکان ثابتى، که بتواند قواى ملّى را جمع کند و 

فیلیپ دوم و اسکندر قوامى بدولت مقدونیه دادند و الّا تاریخ آن، بعد از اسکندر، داراى همان 
خصایصى بود، که قبل از فیلیپ دوم داشت و قواء مملکت بیهوده صرف نزاع داخلى میشد بهترین 

باوجود اینکه سرداران مهم و مقرّب او : از مرگ اسکندرشاهد این معنى تاریخ مقدونیه است پس 
.همه مقدونى بودند، دو سال هم نتوانستند دولت او را بمعنى واقعى این لفظ برپا و استوار دارند

گاه ملّى و قشونى، که از این ها چون دریافتند، که تسلّط آنها بر آسیا، با نداشتن تکیهسلوکى
ل است، خواستند بیک اصل دیگر متوسل شده وحدتى در میان ملل گاه بیرون آید، بس مشکتکیه

و اقوام مختلفى، که تبعشان بودند، ایجاد کنند و با این مقصود مسئله پرستش پادشاه سلوکى را 
پیش کشیدند، زیرا تصور کردند، که اگر بطالسه در مصر موفق شدند، خودشان را در نظر مصریها 

ها هم همین اصل را خواهند پذیرفت، ولى فراموش کردند، آسیائىبدرجه الوهیت ارتقاء بدهند،
در مصر این یک مؤسسه ملّى مصریها بود، که فراعنه خود را . هاى ملل را در نظر گیرندکه گذشته

رب النوع آفتاب بدانند، چنانکه بشاهان هخامنشى هم این ) را(مادر خدایان و برادر ) نیت(زاده 
در آسیا احدى از شاهان آن از زمان سومر واکّد گرفته تا زمان بابل و آسور عنوان را میدادند، ولى

و شاهان ماد و هخامنشى چنین

2098: ، ص3تاریخ ایران باستان، ج

مردمان آسیائى پادشاهان را نه خدا میدانستند، نه اوالد یا اقرباى او، آنها فقط . اى نداشتندداعیه
.طنت از طرف خدا استعقیده داشتند، که نصب شاهان بسل

در ایران مثال (شاهان باراده خدا مملکت را اداره میکنند و بفضل خدا بر دشمنان غالب میآیند 
بنابراین باید گفت، که ) هاى بیستون و تخت جمشیدحجارى-فروهر باالى سر شاه پرواز میکند

پرستش او در زمان حیات یعنى پرستش شاه و قربان کردن براى او و تشکیالتى براى » عبادت شاه«
و بعد از مرگش معمول و مقرّر نبود و در دفعه اول، که باین وضع در آسیا برمیخوریم در زمان 

.سلوکیها است



ها در آسیا پدید آوردند، یا این بدعت ناشایست اکنون باید دید، که این مذهب شاهى، که سلوکى
ها شدیدتر از داعیه داعیه الوهیت سلوکىاند، کهتصور کرده»1«بعضى مانند کرنمان. چیست

الوهیت بطالسه بوده، زیرا پادشاه سلوکى خودش را خدا میدانست، چنانکه میگفتند، زوس 
یعنى خداى (تیوخوس سوتر یا آپلّن آن) یعنى خداى بزرگ سلکوس نیکاتور(سلکوس نیکاتور 

عقیده دارند، که بطلمیوس براى مصریها در »2«برخى مانند کرست). تیوخوس سوترآفتاب آن
حال حیاتش خدائى بود، اما سلوکى فقط شخصى است مقدس و کاهنان مخصوصى براى تقدیس 

خود دارد، ولى بعد از مرگش او را خدا میدانند، بنابراین ممکن است او را در زمان حیاتش هم 
ن مدارك کافى مشکل است و هنوز این حل این مسئله بواسطه فقدا. خدا بخوانند و پادشاه نامند

بنابراین براى اظهار عقیده بهتر است بخود اوضاع و احوال رجوع . مسئله کامال روشن نشده است
بینیم، که او اول کسى است، که از اوضاع زمان اسکندر صراحتا مى. کرده ببینیم، از آن چه برمیآید

ود میخواهد درباره او این عنوان را استعمال کنند و در آسیا خود را پسر خدا میداند و از اطرافیان خ
ایم، مشروحا احوال اسکندر را ذکر کرده) باب اول، کتاب سوم(چون در جاى خود . او را بپرستند

جا تکرار زاید است، همینقدر گوئیم، که ایراد بعض یونانیها بر اسکندر بپیش قدمى در این
تن فیلسوفکالّیس

______________________________
)1(-�C�o�r�n�e�m�a�n�n.

)2(-�K�a�e�r�s�t.

2099: ، ص3تاریخ ایران باستان، ج

العاده باید بعد از مرگشان عنوان خدائى داد و این بود، که باشخاص فوق) زاده ارسطوهمشیره(
براى آنها پرستشى ایجاد کرد، اسکندرهم از این قاعده خارج نیست، ولى برخى داعیه اسکندر را 

ت پذیرفته پیشنهاد میکردند، که در حال حیاتش هم براى او کندر بسوزند و او را بپرستندبالوهی .
بعد از اسکندر جانشینان بالفاصله او، یعنى نسل اول جانشینانش این مسئله را کنار گذاشتند، زیرا 

له طرح شد و بنابراین بعدها این مسئ. اند، این مسئله پیشرفت ندارددیدند با اینکه، باهم درافتاده
قوت گرفت، چنانکه در مصر بطلمیوس چهارم تشکیل دستگاه پرستش بطالسه را بانجام رسانید و 



تیوخوس دوم خود را خدا خوانده همان دستگاه را تشکیل کرد، ولى باید گفت، که در آسیا آن
ز قبیل در آسیاى صغیر خیلى زودتر براى سلکوس احترامات الهى را ا»1«شهر یونان ایلیون

در شهرهاى دیگر یونانى دیرتر پرستشى براى . قربانیهاى همه ماهه و اعیاد و غیره قائل شد
تیوخوس اول کاهنى مخصوص براى پرستش آن: پادشاهان سلوکى برقرار کردند، چنانکه میبینیم

عبدى تیوخوس را مانند همین عید اسکندر گرفته براى او مخود دارد، شهرهاى یونیه عید تولد آن
برپا میکنند، مراسم پرستش را بجا میآورند و، چنانکه براى خدایانشان بازیهائى ترتیب میدهند، 

در ازمیر . تیوخوس اول و پسر او و زنش ستراتونیس هم مجامع بازى تشکیل میکنندبراى آن
تیوخوس حق بست و آن) یعنى خداى وجاهت ستراتونیس(معبدى است بنام آفرودیت ستراتونیس 

در انطاکیه پارس تاریخ احکام و فرامین باسم کاهن پادشاهان زنده و مرده معین . این معبد میدهدب
میگردد و کاهن سلکوس چهارم فیلوپاتر، چون کاهن پادشاه زنده است، از کاهنان پادشاهان 

ین نیز دیده میشود، که پادشاهان سلوکى قانع نیستند باینکه نسبت بآنها فقط ا. متوفى جدا است
تقدیس و احترامات را بجا آرند، بل میخواهند، که براى پرستش آنها تشکیالتى داده شود مثال از 

کاهنانى بلند مرتبه از مرد و ) ساتراپى(تیوخوس دوم مقرّر است، که در کرسى هر ایالتى زمان آن
زن براى پرستش

______________________________
)1(-�I�l�i�o�n

2100: ، ص3باستان، جتاریخ ایران 

اینها است و امثال اینها . پادشاه و ملکه باشند و اسامى هر دو در اسناد معامالت محلّى درج گردد
آنچه از وقایع و اسناد برمیآید و از آن بخوبى میتوان استنباط کرد، که پادشاهان سلوکى از ابتداء 

لت عنوان خدائى دوم بپیشنهاد شهر مىتیوخوسخودشانرا بمقام الوهیت ارتقاء دادند، بعدها آن
اینکار در آسیا . داده شد) خدا بقول آنها(اتّخاذ کرد و پس از آن تشکیالتى براى پرستش پادشاه 

سابقه نداشت و باید گفت با استیالى عنصر یونانى بر مشرق قدیم و نفوذ تمدن یونان در آن 
نیز باید گفت، که تفاوتى بین معتقدات ایجاد شد، ولى » مذهب پادشاهى«یا » پرستش پادشاه«

العاده، یا یونانیهاى اروپائى اشخاص فوق. یونانیهاى اروپائى و یونانیهاى آسیائى حاصل است



را، پس از مرگشان بدرجه الوهیت ارتقاء میدادند، ولى شهرهاى »1«چنانکه میگفتند پهلوانان
ن مقام میرسانیدند و بعد پادشاهان سلوکى یونانى آسیاى صغیر پادشاهان زنده سلوکى را هم بای

این است آنچه، که با مدرك میتوان در باب این . خواستند، که پرستشى هم براى آنها مقرّر گردد
موضوع گفت و قبل از گذشتن از این مطلب باید عالوه کنیم، که پرستش پادشاهان سلوکى 

دولت سلوکى با اینعنوان وحدتى در آسیا اى را، که آنها از آن انتظار داشتند، نبخشید، چهنتیجه
ایجاد نکرد، ولى اثرات این بدعت ناشایست در ایران ماند، چنانکه بعض اشکانیان بتقلید از یونانیها 

جا الزم است بگوئیم، که این عقیده در این(و سلوکیها خودشانرا خداوند یا خداوندگار خواندند 
اى، که بر آن این عنوان را اند، ولى ما سکّهقاتى کردهعلمائى است، که در تاریخ اشکانیان تحقی

اى هست، چنانکه در جاى سکّه. ایماى را هم ندیدهنقش کرده باشند، نیافتیم و گراوور چنین سکّى
نقش شده نه خدا و این تقلیدى است از اسکندر، زیرا اشکانیان » پسر خدا«خود بیاید، که بر آن 

ساسانیان هم براى اینکه از اشکانیان عقب .) م. ها و اسکندر میدانستندخودشانرا جانشینان هخامنشى
ها بر ایران بود، در اینکه این عنوان از اثر سلطه سلوکى. نمانده باشند، در میان ایزدان جا گرفتند

جاى تردید نیست، زیرا

______________________________
)1(-�H�e�r�o�s.

2101: ، ص3تاریخ ایران باستان، ج

اند، ها نویساندهدر دولت ماد و هخامنشى این عنوان را نمییابیم و شاهان هخامنشى، که آنقدر کتیبه
در کلده و بابل و آسور هم، . است» شاه این زمین پهناور«و » شاه شاهان«باالترین عناوینشان 

.چنانکه گذشت، این عنوان سابقه نداشت

دربار

بقول (بطالسه » خداى-پادشاه«مانند دربار ) هاول سلوکىبق(سلوکى » خداى-پادشاه«دربار 
مرکّب بود از اقرباء، دوستان، صاحب منصبان دربارى، مستخدمین خانه شاهى، یعنى ) بطالسه



پادشاه مجلس مشورتى داشت و یکى از وزراء وزیر اعظمش . طبیب، پیشخدمت، مأمورین و غیره
از این اطّالعى، که مبتنى بر مدارکى باشد نداریمبیش . اى براى مکاتباتبود و نیز دفترخانه

تشکیالت ادارى

ایالت تقسیم شده بود، ولى تمامى 72که دولت سلوکى به ): 62تاریخ سوریه، بند (پیان گوید آپ
ایالت هخامنشى را شامل بود و موافق کتیبه نقش رستم داریوش اول عده 18ایالت فقط 72این 

بنابراین باید گفت، که اوال ). این تألیف1454صفحه (است 29پارس ى بىایاالت ایران هخامنش
دولت سلوکى در زمان سلکوس اول تمام دولت هخامنشى را شامل نبود و ثانیا او ایاالت را خرد 

ایالت بود، ولى بعض ایاالت آسیاى علیا یعنى قسمت اعظم 9کرده بود، چنانکه سوریه تنها داراى 
پیان گوید، نظر از این معنى، چون آپبا صرف. قصى بوسعت خود باقى مانده بودندایران و شرق ا

است، باید گفت، که مورخ مزبور 30بینیم، که عده است، ولى در مقایسه مى72که عده ایاالت 
بهرحال در زمان . هاى ایاالت، یعنى والیات را، ایالت نامیدهدر اینجا اشتباه کرده یا او قسمت

:ها بودنداول ایاالت دولت سلوکى اینسلکوس

.فریگیه سفلى یا کوچک، لیدیه، کاریه، فریگیه علیا یا بزرگ: در آسیاى صغیر-اول

سوریه یا سوریه جنوبى، سامره، رى، آپامه، الادیسه، سلانطاکیه، سلوکیه پیه: در سوریه-دوم
کیهبین کیلی(، کماژن )ایدومه(فینیقیه، یهودیه 

2102: ، ص3تاریخ ایران باستان، ج

خلیج سرخ »1«بین النّهرین، بابل، پاراپوتامى: در این طرف فرات-سوم). و کاپادوکیه و فرات
پارس، ماد با آذربایجان، پارت، مرو، باختر، سغد، : فالت ایران-چهارم. ، شوش)خلیج فارس(

قسمت بزرگ این (پاراپانیزاد یا پاراپامیزاد، گدرزى یا بلوچستان، رخّج یا افغانستان جنوبى کنونى 
.، هرات، سیستان، کرمان)دراکت داد-دو والیت را سلکوس به سان

.و ایالت را ساتراپى) یونانى شده خشثرپوان(را ساتراپ مینامیدند والى ایالت 



میگفتند و رئیس چنین »2«ها را اپارخىاگر ایالت بچند قسمت تقسیم میشد، هر کدام از قسمت
ها نوعا حاکم کشورى گاهى اپارخ را هم ساتراپ مینامیدند، ولى ساتراپ. »3«قسمت را اپارخ

، یعنى قلعه بیگى یا دژبان و کاهن مذهب »4«امین مالیه و فروراركاند و رئیس قشون وایالت
. ترند، ولى ممکن است، که ستراتژ یا رئیس قشون حاکم کشورى هم باشدشاهى و غیره از او پائین

نوعى بوسیله والت و مأمورین جزء اداره میشوند و اراضى : اراضى واقعه در ایاالت بر دو نوعند
. اند که در دفاترى ضبط میشوداز این اراضى صورتى ترتیب داده. ن نوع استپادشاهى هم جزو ای

.اند و حق ندارند از جائى بجائى روندسکنه این اراضى متعلّق بزمین

نوع دیگر اراضى است، که در . بنابراین سکنه اراضى را میتوان با خود اراضى فروخت یا بخشید
تصرّف مردمانى است، که اسما تبعه و رسما این اراضى وسیع در . بعض صفحات واقع است

مستقلّند یا در ید اقتدار اشخاصى است، که اگرچه ظاهرا حکومت پادشاه را میشناسند، ولى درواقع 
اى اند مثال در فریگیه و ارمنستان و پنت و کاپادوکیه نجباى محلّى یا بزرگان پارسى در قلعهپادشاه

اومن بعد از غلبه بر . از رعایا و بردگان خود را اداره میکننددر مرکز متصرّفات خود نشسته، جمعى
هاى محکم را از صاحبان آنها گرفته بصاحب منصبان خود داد، کراتر عده زیادى از این نوع محلّ

ها هم، همینکه جاى صاحبان سابق راولى این

______________________________
)1(-�P�a�r�a�p�o�t�a�m�i�e.

)2(-�E�p�a�r�c�h�i�e.

)3(-�E�p�a�r�c�n�e.

)4(-�P�h�r�o�u�r�a�r�q�u�e.

2103: ، ص3تاریخ ایران باستان، ج

فیلیه و سیدیه و پامکااونیه و لیکیه و پىدر جاهاى دیگر مانند لى. گرفتند، مانند آقایان سابق شدند
نیز در آسیاى وسطى ممکن بود، مردمى داراى اراضى باشند و در این مواقع این مردم موافق 



قوانین خودشان رفتار کرده از دور اسمى از والى یا حکومت پادشاه میشنیدند، ولى عادات و 
در این صورت یک امارت . باالخره یک نوع اراضى متعلّق بمعبدى بود. درواقع مستقل بودند

روحانى یا مذهبى تشکیل میشد و این امیر روحانى من تبع زیادى از درجات مختلف داشت، مثال 
ول کوچک روحانى صحبت داشته گوید، که در کاپادوکیه معبدى بود بنام سترابون از این د

نام در خاك »2«، که شش هزار بنده خدمتکار داشت و معبد دیگرى و ناسا»1«آ کمانامابلّون
).537، صفحه 12کتاب (داراى سه هزار بنده بود »3«زوس آسبام اوس

واحد ارباب بودند و بعضى از سلسله پادشاهان او گوید، که این کاهنان بلند مرتبه، که در آن 
میآمدند، چنانکه در مواقع ) یعنى پادشاه سلوکى(بشمار میرفتند، از حیث مقام بعد از پادشاه 

اینها واقعا پادشاهانى بودند، . میتوانستند تاج بر سر گذارند» رب النوع یا ربۀ النوع«جشنهاى بزرگ 
.ارشان زندگانى میکردندکه از دست رنج بندگان و رعایاى بسی

ها یا از زمان هخامنشى(اطّالعاتى، که سترابون میدهد، یقینا راجع بمعابدى است، که از ازمنه پیش 
.براى اطّالع این معابد را هم ذکر میکنیم. بوده) قبل از آن

»7«ستىدی، معبد معروف آگ»6«در کاستاباال»5«میس پراسیا، آرته»4«معبد آپلّن در داستراکون
»10«تنوسرتسیدیه و زوس آبدر پى»9«در کیلیکیه و من آرکایس»8«در فریگیه و معبد البا

.در میسیه و غیره

از کلیه تشکیالت سلوکى میتوان باین نتیجه رسید، که سلوکیها در ابتداء خواستند تشکیالت 
، والى یا نماینده حکومت )که باشدهرجا، (داریوش اول را پیروى کنند، یعنى در رأس ایاالت 

مرکزى را جا دهند و پادشاهان دست نشانده

______________________________
)1(-�M�a� �B�e�l�l�o�n� �a� �C�o�m�a�n�a.

)2(-�V�e�n�a�s�a.

)3(-�Z�e�u�s� �A�s�b�a�m�a�e�o�s.



)4(-�D�a�s�t�r�a�c�o�n.

)5(-�A�r�t�e�m�i�s� �P�e�r�a�s�i�a.

)6(-�C�a�s�t�a�b�a�l�a.

)7(-�A�g�d�i�s�t�i.

)8(-�O�l�b�a.

)9(-�M�e�n� �A�r�k�a�i�o�s.

)10(-�Z�e�u�s� �A�b�r�e�t�t�e�n�u�s.
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در تحت نظارت والت واقع شوند، ولى بعد مجبور شدند، که بترتیب کوروش بزرگ، یعنى 
بترتیبى، که نزدیک بملوك الطوایفى باشد، برگردند و براى جاهائى، که پادشاه دست نشانده 

این وضع از رفتار آن تیوخوس سوم ) نشانده اکتفا ورزندباسم دست (دارد، والتى معین نکنند 
، باختر و غیره با مذاکره کنار میآید و )ارمنستان کوچک(او با پادشاهان سوفن . بخوبى دیده میشود

. حتّى با بعض آنها وصلت میکند و باین قانع است، که این پادشاهان او را بزرگتر خود بدانند
جهت چیست؟

داریوش اول، که در دولت هخامنشى برقرار بود، در این زمان باین ترتیب تبدیل چرا مرکزیت 
یافت؟

دولت سلوکى پایه ملّى ندارد، دولت سلوکى در آسیا بیگانه . جهت همان است، که باالتر گفتیم
از این جهت است، که . است و سلوکیها حس میکنند، که نمیتوانند آسیا را طور دیگر نگاهدارند

ان سلوکى بشهرهاى یونانى و مخصوصا بشهرهاى یونانى آسیاى صغیر اهمیت میدهند و پادشاه



آنها را پشتیبان خودشان، یا بهتر گفته باشیم، از خودشان میدانند و بعالوه سعى وافى دارند، که در 
.داخله مملکتشان مهاجر نشین یونانى بنشانند و شهرهاى یونانى را زیاد کنند

راههاى تجارتى . سواحل دریاى اژه یا بحر الجزایر از نظر دیگر هم مهم بودشهرهاى یونانى در 
آسیا از هند باین سواحل نیز منتهى میشد و دولت سلوکى، وقتیکه هنوز آسیاى صغیر را داشت، 

ها اهمیت میداد، ولى جهت عمده اهمیت شهرهاى یونانى همان است، که گفته شد و این باین راه
لت سلوکى صدق میکند، بلکه دولت بطالسه هم همین حال را دارد و در مصر نظر نه فقط با دو

.بیگانه است

بنابراین آن دولت هم سعى دارد، که در خارج مصر با داشتن جزایر یونانى و قبرس و شهرهاى 
یونانى آسیاى صغیر و باالخره با جلب یونان اروپائى بطرف خود تکیه گاهى بیابد و مهاجرین 

معلوم است، که یونانیان از این . ز هر طرف بمصر خوانده شهرهائى براى آنها بسازدیونانى را ا
وضع دولت سلوکى و بطالسه و احتیاجى، که حس میکنند، اینها بآنها دارند، استفاده میکنند و 

نمیگذارند بحقوق آنها
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بشهرهاى یونانى محدود است، پادشاهان سلوکى حقوق و اختیارات پادشاهى نسبت : تخطّى شود
امتیازاتى بشهرهاى یونانى میدهند، حق مصونیت براى آنها قائل میشوند، آثارى براى شهرها برپا 

میدارند، منافع معابد را تأمین میکنند، تعارفاتى بین پادشاهان و شهرها رد و بدل میشود، بعض 
کلیۀ سلوکیها . محلها مأمورین دولت داخل نمیشوندشهرها خودمختارى داخلى دارند و در بعض 

. گون را، که محب یونان بود، فراموش کنندتىعنصر یونانى را تشویق میکنند، تا اوال آنها زمان آن
) تر از دو جهت دیگر استاین جهت مهم(ثانیا بطرف بطالسه، که نیز خواهان آنهایند، نروند و ثالثا 

هاى ذى قیمت بسلوکیها یونانیها هم در مواقعى کمک. سیا بیابندتکیه گاهى براى خود در آ
تیوخوس اول وقتیکه کار او بس مشکل بود و نیز به سلکوس دوم، چنانکه کردند، مثال به آن

ها در آسیاى صغیر میتوانست مؤثّر واقع شود، ولى از جدا گذشت، ولى معلوم است، که این کمک
این اندازه اثر هم در . نمیتوانست جلوگیرى کند) و آسیاى اقصىایران(شدن مردمان آسیاى علیا 

ابتداى سلطنت این سلسله دیده میشود، اما بعدها، ضعف دولت سلوکى از جهت نداشتن پایه ملّى 



سال بحیات خود ادامه دهد و از 148همواره روزافزون گردید، چنانکه این دولت نتوانست بیش از 
باقى تاریخ این دولت، . ا میتوان زمان اوج دولت سلوکى دانستاین مدت هم فقط چند سال ر

.چنانکه باالتر گفته شد، تاریخ تجزیه آنست

گاهى در آسیا داشته باشد، میبایست بقدرى شهر و مستعمره در دولت سلوکى، اگر میخواست تکیه
ى و مقدونى در آسیاى صغیر و در سوریه و بین النهرین و ایران و شرق اقصى بسازد و عنصر یونان

جاها بنشاند، که اکثریت اهالى یونانى و مقدونى گردند، این کار کارى بود محال، چه دولت این
سلوکى وسائل بنا کردن اینقدر شهر و مستعمره را نداشت و دیگر اینکه اینقدر مقدونى یا یونانى، 

که بطالسه هم در جاها نشاند، وجود نداشت، بخصوص اگر بخاطر آوریم، که ممکن بود در این
.مصر بچنین عناصرى احتیاج مبرم داشتند و یونانیها را همواره بمصر جلب میکردند
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قشون

از وضع قشون سلوکى چندان اطّالعى نداریم، ولى بطور کلّى میتوان گفت، که لشکر سلوکى از 
پاهیان اجیر آنهائى بودند، که کسبشان اجیر س. سپاهیان اجیر و سپاه چریک بومى ترکیب میشد

ها بودند، سپاه بومى را از مردمان مختلف، که تابع سلوکى. شدن باین و آن براى جنگ بود
اما اینکه آنها را بجبر بجنگ حرکت میدادند یا موافق میل خود آنها، این مسئله معلوم . میگرفتند

اند، روشن نیست و بین محقّقین اختالف ئمى داشتهاین مسئله نیز، که آیا سلوکیها قشون دا. نیست
است، ولى چنین بنظر میآید، که غیر از ساخلوهاى انطاکیه و جائى، که اسلحه خانه سلوکى بوده، 

هاى دولتى در بعض جاها مستعمره نظامى از زمین. در جاهاى دیگر قشون دائمى وجود نداشته
جاها افرادى در وقت صلح بزراعت د، که در اینانتشکیل میشد و بنابراین بعضى تصور کرده

اى، که بحقیقت نزدیک باشد، میپرداختند و هنگام جنگ براى خدمت حاضر میشدند، ولى عقیده
.ها نظامیان از کار افتاده را مینشاندنداین است، که در این زمین

ها در ، که سلوکى»1«ها شرکت میکردند، متنوع بودند، مثال در جنگ رافیابومیهائى، که در جنگ
-تراکیها-هاپارسى-لیدیها: م با مصریها کردند، سپاهیان بومى از این ملل و اقوام بودند. ق217



ها اسلحه ملّى اسلحه این. هاکیلیکى-اعراب-کوسیان-هاداهى-)کردها(ها کردوك-کادوسیان
ن اینها هم گمان میکنیم، همان اسلوب جنگ کرد. خودشان بود، ولى لباسشان بطرز لباس مقدونى

اسلوب سابقشان بوده، زیرا در مواردى، که از بودن سپاهیان پارس در لشکرهاى جانشینان و 
ها را براى دارانند، یعنى پارسىها ذکرى میشود، میبینیم، که آنها تیراندازان یا فالخنسلوکى

کلّى فرض کنیم، باید باین عقیده اگر این موارد را مصادیق قاعده. جنگیدن از دور بجنگ میبرند
بتن عادت کنند و دراند، بومیها بجنگ تنباشیم، که سلوکیان نمیخواسته

______________________________
)1(-�R�a�p�h�i�a.
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نقل میکند، یادآور» تربیت کوروش«جا باید حرف کوروش بزرگ را، که کزنفون در کتاب این
شایان ) یعنى فالخن(عقیده داشت، که این اسلحه ) یعنى کوروش(او «: مورخ مذکور گوید. شویم

هاى قشون مخلوطاند، داران، وقتیکه با سایر قسمتها است، ولى نه از اینجهت، که فالخنبرده
مفید نباشند، بل از این جهت، که آنها بى سپاهیان دیگر هرگز نمیتوانند از عهده یک مشت 

باالخره باید گفت، ). 4، فصل 7کتاب (» اند، برآیندبازانى، که براى جنگ تن بتن مسلّح شدهسر
که چون در دولت سلوکى ترتیب گذشتن تاج و تخت از پادشاهى بخلفش معین نبود، چه بسا، که 

.ساخلو انطاکیه در زمان ضعف دولت سلوکى در این مسئله دخالت و پادشاهى را معین میکرد

رفتار

از . این است آنچه، که میتوان راجع بتشکیالت دولت سلوکى گفت و متاسفانه خیلى کم است
ما نمیدانیم زمانى، که دولت . ها در ایران هم اطّالعات ما خیلى کم استوضع رفتار سلوکى

سلوکى قدرت داشت، و هنوز ممالک ایران جدا نشده بودند، سلوکیها یا مقدونیها چگونه با 
رفتار میکردند، ولى اگر اخالق و عادات و درجه تمدن مقدونیها را، چنانکه در باب اول ها ایرانى

ایم، در نظر گیریم باین نتیجه میرسیم، که از حیث طرز زندگانى بین و دوم این کتاب نموده
نجباى هر دو ملّت جنگ، ورزش، شکار کردن، خوب : مقدونیها و ایرانیان تفاوتهاى اساسى نبوده



تعدد زنان و ازدواج اقرباى . ن، زیاد آشامیدن، بردن غنائم، تعدد زنان را دوست داشتندخورد
نزدیک میرساند، که خانواده مقدونى بر خانواده ایرانى امتیازى نداشته، یا اگر داشته خیلى کم 

. عشایراما سواد مردم اکثرا در این زمان از دو حال خارج نیستند، ساکنین دهاتند یا ایالت و. بوده
اجازه اربابى نزد ارباب دیگر اند و آزاد نیستند، بىسکنه دهات باز در هر دو ملّت بزمین متعلّق

عشایر و ایالت بالنّسبه آزادند، زیرا مقید داشتن آنها نه موافق طرز زندگانیشان است و نه زیر . روند
ات و اخالق ایرانیانبعد میبینیم، که اسکندر با احترام ببعض عاد. بار این قید میروند
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مینگرد و صریحا بمقدونیهاى سرکش میگوید، که ما نباید فقط اخالق و عادات خودمان را بر 
عقاید مذهبى ایرانیان . خارجیها تحمیل کنیم، بلکه باید بعض اخالق و عادات آنها را هم بپذیریم

مجرّد و . فکور یونانى و مقدونى با نظر احترام بآن مینگریستنداز جمله چیزهائى بوده، که اشخاص 
المکان بودن خدا، جاویدان بودن روح و مخصوصا تأکید براستگوئى توجه یونانیان و مقدونیها را 

تر از اسکندر باوجود فتوحاتى، که نسبت بایرانیها کرده بود، ایرانیها را پست. جلب میکرده
ین نبود، زواج مقدونیها را با زنان ایرانى هرگز تجویز نمیکرد، تا چه اگر چن. مقدونیها نمیدانست

ها جاى اول را بعد از سرداران و رجال ها و جشنرسد باینکه آنرا تشویق کند و دیگر در ضیافت
دادن جاى دوم هم معلوم است، که طبیعى است، زیرا ملّت مقدونى . مقدونى ببزرگان ایران نمیداد

بعد از اسکندرهم میبینیم ترتیب چنین است و در ضیافت اومن در . لب میدانستخود را ملّت غا
ممکن است گفته شود، که این کارهاى اسکندر و نزدیک . پارس جاهاى دوم متعلّق بپارسیها است

اى، که محارم و مستحفظین خودش را هم از میان آنها انتخاب کردن ایرانیان را بخود بدرجه
در این تردیدى نیست، که نظر سیاسى دخالت داشته، ولى زواج . ى بودهمیکرد، از نظر سیاس

مقدونیها با زنان ملل دیگر آسیا هم این نظر را تأمین میکرد و انتخاب زنان ایرانى منحصرا میرساند، 
که اسکندر فقط زنان این ملّت را الیق همسرى با مقدونیها میدید و دیگر باید بخاطر آورد، که 

اگر مقدونیها در باب پوشیدن . و یا سه زن عقدى داشت و اینها تماما ایرانى بودنداسکندر فقط د
ایم چرا باید لباس ایرانى باو ایراد میکنند، همیشه حرفشان این است، که ما ایرانیان را شکست داده

اخالق و بنابراین صحبت از غالبیت و مغلوبیت است نه از پستى نژاد یا . لباس مغلوبین را در بر کنیم
بعد از اسکندر میبینیم، که باوجود نزاع سرداران براى تعیین پادشاه، باز باالخره تقریبا همه . عادات



رکسانه را ملکه میدانند، انتظار دارند، که او بزاید و حتّى اسم پسر اسکندر از زن غیر عقدى او 
برسین، که نیز

2109: ، ص3تاریخ ایران باستان، ج

از طرف دیگر آپامه زن سلکوس، که دختر ایرانى است، ملکه و مادر . میشودایرانى است، برده
ولیعهد دولت سلوکى است و سلکوس، براى جاویدان کردن اسم آپامه، چند شهر را باسم او 

: بعد باز میبینیم، که زنان ایرانى حتّى پس از مرگ شوهر اولیشان خواستگار دارند. مینامد
سیوس امیر ش سوم، پس از فوت کراتروس سردار اسکندر، زن دیونىتریس برادرزاده داریوآمس

این مورد، اگر . میشود و پس از فوت اولیزیماك پادشاه تراکیه دست او را میطلبد) ارگله(هراکله 
نظایر داشته باشد، نشان میدهد، که زواج زنان ایرانى تعبدى یا فقط بحکم اسکندر نبوده، بل 

.پذیرفتندیرانى را با خودشان با میل مىمقدونیها همسرى زنان ا

در باب اخالق و عادات ما میخواهیم قدرى دورتر رفته بنابر شواهد تاریخى مدعى شویم، که 
اخالق پارسیها و مادیها مالیمتر از اخالق مقدونیها بوده، زیرا اخالق مقدونیها در بعض موارد واقعا 

هیچ باین دو مورد برنمیخوریم، که کسى از پادشاهان انگیز است، مثال در تاریخ ایران قدیمحیرت
یا نجباى ایران مادرش را کشته باشد یا پسر خود را کشته و جسد او را ناقص کرده براى مادر پسر 

گویند، که هیچگاه یکنفر پارسى پدر یا مادر خود را «: حتّى هرودوت میگوید. فرستاده باشد
اند، که آنها را همیشه معلوم گردیده، که قاتلین اطفالى بودهنکشته و اگر چنین قضایائى روى داده، 

گویند واقعا محال است، که پدرى بدست اوالدش کشته شده . اند، یا اوالد طبیعىدور انداخته
و حال آنکه در تاریخ بطالسه در مصر، که مقدونى بودند، بهر دو مورد ) 137، بند 1کتاب (» باشد

).بیایدتر پائین(مذکور برمیخوریم 

ایم، و خواننده میتواند بنابر آنچه گفته شد و نیز بنابر مواردى، که در باب اول این کتاب ذکر کرده
تر یا از این نوع موارد را در نظر آرد، اسکندر و مقدونیها نمیتوانستند ایرانیان را از نژادى پست

ن هم تردیدى نیست، که تر از خودشان بدانند، ولى در ایحیث اخالق و عادات مردمى پائین
باوجود این نظر، بنابحق
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غالب نسبت بمغلوب، که در آن عهد مخصوصا اهمیت داشته، ایرانیان را با خودشان مساوى 
.نمیدانستند و دیگر اینکه عنصر یونانى را بر ایرانى ترجیح میدادند

و یونانیها آقا بودند و ایرانیها تبعه مغلوب و حقوقیکه بعبارت دیگر باید گفت، که مقدونیها 
مقدونیها بیونانیها میدادند، بایرانیها داده نمیشد، مگر اینکه در شهرهاى یونانى ایرانیان با یونانیها 

.مخلوط میشدند، در این صورت ممکن بود، که ایرانیان نیز حقوق سکنه شهر یونانى را بیایند

تردید بود، که از موارد جزئى بدست میآید و موافق این کلّیات میتوانیم بىآنچه گفته شد کلّیاتى 
ها با ایرانیان مانند رفتار آقایانى با تبعشان بوده یا مثل رفتار مردمان غالب بگوئیم، رفتار سلوکى

نسبت بمردمان مغلوبى، که از فاتحین خود از حیث نژاد و اخالق و عادات تفاوتهاى اساسى 
ا در باب تشکیالت دولت سلوکى در خالصه باین نتیجه میرسیم، که اوال مرکزیت دوره ام. ندارند

هخامنشى، بخصوص مرکزیت زمان داریوش اول، در دوره سلوکى عقب رفت و آثار ملوك 
.ایجاد شد» عبادت پادشاه«ثانیا پرستش پادشاه، یا چنانکه میگفتند، . الطّوایفى پدید آمد

اکنون موقع آن است، که ببینیم . که این دو بدعت چه آثارى در ایران گذاردتر خواهیم دید، پائین
.استیالى عنصر مقدونى و یونانى در آسیا چه اثراتى داشت

ها براى یونانى کردن مشرقکوشش سلوکى-فصل سوم

جهت آن را چون بقدر . چنانکه باالتر گفته شد، سلوکیها عامل بزرگ یونانى کردن مشرق بودند
پیان گوید، که سلوکیهاى اول تقریبا شصت آپ. ایم، تکرار را زاید میدانیمت روشن کردهکفای

گون اول کسى بود، که تىآن. »1«شهر در مشرق بنا کردند و میافزاید، که فهرست او کامل نیست
تس در سوریه را در کنار رود ارن»2«یاگونىتىها را بمشرق شروع کرده شهر آنمهاجرت یونانى

ساخت و نیز

______________________________
)1(-�A�p�p�i�e�n�s� �S�y�r� �.�S� �7� �e�t� �s�u�i�v.



)2(-�A�n�t�i�g�o�n�i�e�a.
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نامیدند و اسکندریه ایسوس، که اکنون »2«را او بنا کرد و بعدها آنرا آپاما»1«گویند، که شهر پلّا
.نامند و در کنار دریاى مغرب است، نیز از او است»3«را آلکساندرتآن 

:بهرحال شهرهائى، که در زمان سلکوس اول و سایر سلوکیها ساخته شد، اینها بودند

سلوکیه -)انطاکیه(»4«یاتیوخىآن: در چهار ایالت سوریه سلوکى این چهار شهر بنا شد-اول
تخت بشمار میرفت، ولى چنانکه بیاید، سلوکیه کنار انطاکیه پاى. آپاما-»6«الادیسه»5«رىپیه

تیوخوس نام داشت و آنرا اسم انطاکیه از اسم پدر سلکوس است، که آن. دجله از آن بزرگتر بود
نفر آوردند و 5300گونیا بعده تىسکنه اولى انطاکیه را از آن. اندتس قدیم ساختهدر کنار رود ارن

این شهر چهار محلّه داشت و . آسیاى صغیر و قبرس و جاهاى دیگر) ارگله(، از شهر هراکله بعد
چهار «هر کدام از دیگرى بوسیله خندقى جدا میشد، بهمین جهت است، که سترابون شهر مزبور را 

چون . فان تمام شهر را با خندق مشترکى محصور ساختاپى-تیوخوسمینامد، ولى آن»7«»شهره
هاى آن داشت، ن شهر حفریات مرتّب و مسلسلى نشده است، نمیتوان نظر ثابتى راجع بقسمتدر ای

اهالى این شهر از یونانیها، . ولى معلوم است، که بعض بناهاى آن از زمان امپراطوران روم بوده
یوسف یهودیها اینجا هم مانند اسکندریه مصر زیاد بودند و . ها ترکیب یافته بودمقدونیها، سریانى

یونانیها به ). 119، بند 12کتاب (فالویوس گوید، که سلکوس اول بآنها همان حقوق یونانیها را داد 
راجع بانطاکیه باالخره . مجلس مشورتى داشت) یا جماعت(تقسیم میشدند و هر دم »8«هیجده دم

. نمیرسیدباید گفت، که از حیث علوم و فنون بپاى اسکندریه و شهر پرگام در آسیاى صغیر
تخت بشمار گذرانى و عیش و عشرت بود و معلوم است، که چون پاىانطاکیه مرکز خوش

.ها آنرا با معابد و ابنیه و عمارات عالى آراسته بودندمیرفت، سلوکى

______________________________
)1(-�P�e�l�l�a.

)2(-�A�p�a�m�a.



)3(-�A�l�e�x�a�n�d�r�e�t�t�e.

)4(-�A�n�t�i�o�c�h�i�a.

)5(-�S�e�l�e�u�c�i�e� �d�e� �P�i�e�r�i�e.

)6(-�L�a�o�d�i�c�e�e.

)7(-�T�e�t�r�a�p�o�l�i�s.

)8(-�D�e�m�e�s.
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بعضى مانند . این شهر بندر بزرگ سوریه سلوکى محسوب میشد. بعد از انطاکیه سلوکیه میآمد
این شهر ). 48، بند 20کتاب (گونیا را باینجا نقل کردند تىدیودور سیسیلى گویند، که اهالى آن

را داده بودند، تا از ) شهر مقدونى(»1«رىتس ساخته شده بود و بآن اسم پیههم در کنار رود ارن
.هاى دیگر ممتاز باشدسلوکیه

.بعد از سلوکیه شهر الادیسه را باید نامید و نام آن از اسم مادر سلکوس است

.داشتاین شهر یا بندر در دامنه کوهى واقع بود، که تاك زیاد 

هاى حاصلخیز بنا شده بود و تس در میان چمنباالخره شهر آپاما در دامنه کوهى بطرف رود ارن
اسم این شهر از اسم آپامه، دختر سپى تامن، زن ایرانى سلکوس . اسلحه خانه سلوکى بشمار میرفت

این شهر در . است، که در موقع زواج مقدونیها با زنان ایرانى، نصیب او گردید و با او سلطنت کرد
.و سربازان از کار افتاده مقدونى را بدینجا میفرستادند) نام شهرى در مقدونیه(ابتدا پلّا نام داشت 

گذشته در کنار فرات به »2«از انطاکیه سوریه راهى از شهر سیرّوس: بین سوریه و فرات-دوم
آپاماى (این آپاما را . گر وصل میکردسلوکیه دیگر میرسید و این سلوکیه را پلى با شهر آپاماى دی

.مینامیدند»3«یا زگما) پل



، میرفت )این تألیف49صفحه (ها تخت قدیم هیتیک راه نظامى از اینجا بطرف کارکمیش، پاى
اى، که در مقدونیه مولد سلکوس اول نام داشت، زیرا قصبه»4«و کارکمیش یونانى شده اورپس

.بود، چنین نامیده میشد

گون تىدر کنار فرات هدایت میکرد و نیکانور، که از طرف آن»5«راهى به دورا) تدمر(ز پالمیرا ا
امروز این (اى بنا کرد، که معروف به اورپس گردید بجنگ سلکوس رفت، در اینجا مستعمره

»6«اى موسوم به پاراپوتامىاین محلّ در کنار چپ رود فرات در صفحه). محلّ را صالحیه نامند
بنابر آنچه. واقع بود

______________________________
)1(-�P�i�e�r�i�e.

)2(-�C�y�r�r�h�o�s.

)3(-�Z�e�u�g�m�a.

)4(-�E�u�r�o�p�o�s.

)5(-�D�o�u�r�a.

)6(-�P�a�r�a�p�o�t�a�m�i�e.
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گفته شد، سوریه داشت مقدونیه دیگر میشد و در هرجا شهرهائى باسم شهرهاى مقدونى بنا 
. هاى کنونى مطابقت دهندمیکردند، ولى محلّ این شهرها را غالبا نمیتوانند درست با یکى از محلّ

کننىرا هم، که با کالّى»1«فوریونسهاند و باید نىپیان شهرهائى را مینامد، که از این جملهآپ
.تیوخوس دوم یکى میدانند، از این شهرها دانستآن»2«

این ). اورفا(شهرى بنا کردند، که بعدها آن را اسران مینامیدند و بعد ترادس : هریندر بین النّ-سوم
.موسوم بود و عنوان نیم بربرى را هم باو داده بودند»3«رهشهر در ابتداء به انطاکیه کالّى



بنا) نصیبین قرون بعد(»5«سیبنام داشت، شهر نى»4«در بلوکى، که باسم شهر مقدونى میگدنى
هاى بین سوریه و بین نیکاتور شهریهم باین اسم در بادیه. این شهر را هم انطاکیه مینامیدند. شده بود

را بنا کرده این صفحه را »7«شهر آپلّنى»6«تاسهدر کنار دجله نزدیکى سى. النّهرین بنا کرده بود
.نامیدند»8«تاسنسى

.نامند) عقرقوف(آنرا کار کوف تاسه تلّى است در نزدیکى بغداد و حاال سى

در اینجا بیموقع نیست بیفزائیم، که شهر تیسفون در این . تاسن هم شهرى بود آپاما نامدر ناحیه سى
، 5پولیب کتاب (زمان اردوگاهى بود و بعدها در زمان دولت بزرگ پارت پایتخت اشکانى شد 

در جائیکه دجله بدو »9«سنه مهدر جنوب نزدیکتر بخلیج پارس چند شهرى باسم آپام). 45بند 
، 6پلین، کتاب (بنا شده بود »11«و انطاکیه خاراکس»10«شعبه منشعب میشود و سلوکیه اریتره

).139بند 

از تمام شهرهاى کنار دجله یا در نزدیکى آن معروفتر سلوکیه بود، که از حیث زیبائى و عظمت 
از ابتداء این شهر از حیث عظمت از انطاکیه . ه بودتمام شهرهاى دیگر را تحت الشّعاع گذارد

. سوریه، یعنى پایتخت سلوکى میگذشت و فقط از قرن اول میالدى ببعد از آن کوچکتر بود
بنابراین، وقتیکه سلوکیه مطلق میگویند،

______________________________
)1(-�N�i�c�e�p�h�o�r�i�o�n.

)2(-�C�a�l�l�i�n�i�c�o�n.

)3(-�A�n�t�i�o�c�h�e� �C�a�l�l�i�r�h�e.

)4(-�M�i�g�d�o�n�i�e.

)5(-�N�i�s�s�i�b�e.

)6(-�S�i�t�t�a�c�e�e.



)7(-�A�p�o�l�l�o�n�i�e.

)8(-�S�i�t�t�a�c�e�n�e.

)9(-�A�p�a�m�e�e� �d�e� �M�e�s�e�n�e.

)10(-�S�e�l�e�u�c�i�e� �d�'�E�r�y�t�h�r�e�e.

)11(-�A�n�t�i�o�c�h�e� �d�e� �C�h�a�r�a�x.
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شهر . تیسفون یکى شدمقصود این سلوکیه است، که در نزدیکى محل تیسفون واقع بود و بعدها با 
مزبور در محلّ اپیس قدیم در جائى واقع بود، که فرات و دجله بهم بیش از هر جاى دیگر نزدیک 

بنابراین سلوکیه دجله زود روبترقّى گذارد و شهرى . میشوند و راه فالت ایران بدریاى مغرب است
ه مصر جا میدهد و گوید، که معظم گردید، چنانکه سترابون این شهر را بالفاصله بعد از اسکندری

.هزار نفر سکنه داشت600

تخت قسمت شرقى دولت سلوکى بود و ولیعهد، وقتیکه نیابت میتوان گفت، که سلوکیه پاى
مواد بنّائى این شهر را از بابل آورده بودند و قسمتى . سلطنت را داشت، در این شهر اقامت میکرد

از این ببعد بابل رو بانحطاط گذارد و سلوکیها همین . م بوداش هم از این شهر نامى بنى سااز سکنه
مقصود را تعقیب میکردند، زیرا عقیده داشتند، که تمدن یونانى در شهرى معظم و قدیم مانند بابل، 

هاى مفصل تاریخى دارد و حافظ سنن باستانى سامیها و مرکز اش آثار گذشتهکه در هر گوشه
.هاى مطلوب را نخواهد داشتتتمدن مشرق قدیم است، پیشرف

آجر . هاى آجرى قرار گرفته بود و دور آن خندقى کنده بودندسلوکیه باروئى داشت، که بر پایه
اهالى شهر مانند انطاکیه از مردمان مختلف ترکیب شده بود و . باروها را از بابل آورده بودند

علوم و صنایع یونانى ترویج میشد و در در اینجا. یونانیها از حیث نفوذ بر دیگران برترى داشتند
.دوره پارتى هم شهر علمى و صنعتى بشمار میرفت



جانشین او . ، که اصال از سلوکیه بود، در این شهر فلسفه رواقى را ترویج میکرد»1«دیورن بابلى
ى سکنه آسیائى در این شهر زیاد بود و مردمان. هم این عقیده فلسفى را میآموخت»2«آپلّودور

هاى زیادى در یهودى. جا اقامت داشتندها، پارسیها، ارامنه و هندیها در اینها، پارتىمانند سریانى
جا مانند انطاکیه باعث اغتشاشاتى گشت این شهر برقرار شدند و حس ضد یهودى هم در این

)9، بند 18یوسف فالویوس، تاریخ قدیم یهود، کتاب (

______________________________
)1(-�D�i�o�g�e�n�e� �l�e� �B�a�b�i�l�o�n�i�e�n.

)2(-�A�p�o�l�l�o�d�o�r.
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.سلوکیه را از سلوکیها گرفت) م. ق138-171(مهرداد اول 

آن را پس گرفت، ولى نتوانست نگهدارد و بزودى از دست ) م. ق129-138(تیوخوس هفتم آن
.داد

مهاجرت مقدونیها و یونانیها را تشویق کردند، ولى نه بقدر بفالت ایران هم سلوکیها -چهارم
:شهرهاى فالت اینها بودند. سوریه و بین النهرین

).سترابون، کتاب دهم(بارى را اورپس نامیدند در ماد شهر قدیم رگ

یک آپاما و در سرحد پارس یک ال ادیسه بنا کردند ) دروازه کسپیین(در نزدیکى در بند بحر خزر 
و بجاى هراکله اسکندر، که ایرانیها خراب کرده بودند، ) وم نیست در کدام سرحد پارسمعل(

.آخائیس را ساختند

در پارت و غیره

آو آخه) شهر صد دروازه(لس تیرا، کال لیوپ، خاریس، هکاتوم پىپیان از بناى شهرهاى سآپ
.سخن میراند»1«



.نامیدند) یعنى سلوکیه کرخه(»2«اسدر خوزستان شوش قدیم را سلوکیه اوله

آندر در ، در کنار رود م»3«تیوخوس اول یک شهر انطاکیه نام بنا کرد و از ماگنزىدر پارس آن
تصور میکنند، که این انطاکیه همان شهرى است، که . آسیاى صغیر، ستونهاى مرمر بدانجا برد

تیوخوس در واحه مروهمان آن). نىتخت جمشید کنو(مینامیدند ) پلیسپرس(یونانیها آن را 
پیان گوید، که شهرى موسوم به آپ). 11سترابون، کتاب (را بنا کرد »4«انطاکیه مرگیان

.در هند بود»5«آلکساندروپولیس

سلوکیها نه فقط در جاهائى، که شهرهاى یونانى نداشت شهرهائى بنا میکردند، بلکه در -پنجم
بنابراین شهرهائى . یونانى زیاد داشت، باز مهاجرینى مینشاندندآسیاى صغیر هم، که مهاجرین 

موسوم به سلوکیه و انطاکیه در قسمت آسیاى صغیر خیلى زیاد است، مثال سلوکیه کیلیکیه، 
فیلیه و سلوکیه آهن درپام

______________________________
)1(-�S�o�t�e�i�r�a� �,�C�a�l�l�i�o�p�e� �,�C�h�a�r�i�s� �,�H�e�c�a�t�o�m�p�y�l�e�s� �,�A�c�h�a�e�a.

)2(-�S�e�l�e�u�c�i�e� �d�'�E�v�l�a�e�o�s.

)3(-�M�a�g�n�e�s�i�e.

)4(-�A�n�t�i�o�c�h�e� �d�e� �M�a�r�g�i�a�n�e.

)5(-�A�l�e�x�a�n�d�r�o�p�o�l�i�s.
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را انطاکیه »2«و تارس»1«ببعض شهرهاى سابق هم اسم دیگر دادند مثال ادنه. سیدیه و غیرهپى
باوجود . در سایر جاهاى آسیاى صغیر هم کم نیستاسامى آپاما و الادیسه و انطاکیه . نامیدند

شهرهاى زیادى، که سلوکیها بنا کردند، مملکت آنها بقدرى وسیع بود، که مسافتهائى زیاد خارج 
شهر یا بیشتر ممکن نبود، این همه ممالک را از دریاى 60از این شهرها میماند و معلوم است، که با 



ه همین یونانیها هم بعد از چندى در میان اقوام آسیائى بخصوص، ک. مغرب تا باختر یونانى کرد
.حل شدند

سلوکیها عالوه بر احداث شهرها و نشانیدن یونانیها در آنها، مانند بطالسه، مستعمرات نظامى هم 
این نوع مستعمرات در زمان سلوکیها زیاد است، ولى چنین بنظر میآید، که مقصود آنها . میساختند

رات نشانیدن سربازانى در آنها بوده، که از کار افتاده بودند، ولى بعضى با این از ایجاد این مستعم
اند از اشخاص جنگى و نظر همراه نیستند و تصور میکنند، که سکنه این مستعمرات عبارت بوده

.پادشاهان سلوکى در موقع احتیاج این اشخاص را براى جنگ تجهیز میکردند

مستعمرات مانند مستعمرات بطالسه در مصر متفرّق و پراکنده بهرحال مسلّم است، که این نوع 
بعض اوقات مهاجرین نظامى . نبوده، بل در جاهائى جمع بودند و صورت و شکل شهرى را داشتند
اى از ساکنین شهر ها طبقهرا در شهرى، که وجود داشت، جمع میکردند و در این صورت این

گاهى دهات نظامى بتدریج با . ضى شهر محسوب میشدهاى آنها جزو ارابشمار میرفتند و زمین
.طول زمان مبدل بشهرى میشد و میتوان گفت، که شهرهاى بسیارى در ابتداء دهات نظامى بودند

اند، صریحا برمیآید، که اخالق و عادات یونانیها در هائى، که در آسیاى صغیر یافتهاز کتیبه
صالحیه (پوست آهو، که در محلّى موسوم به دورا مثال پارچه . شهرهاى یونانى تغییر نمیکرد

اند و راجع بمسئله میراث است،یافته) کنونى

______________________________
)1(-�A�d�a�n�a.

)2(-�T�a�r�s�e.
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و حق مالکیت. ها هم بقوانین و عادات یونانى دست نخورده بودمینماید، که در زمان پارتى
شهرهاى یونانى، چنانکه باالتر گفتیم، حقوق . تصرّف هم موافق قوانین یونانى مجرى میگشت

سیاسى و خودمختارى داشتند و بمرور بومیها هم با یونانیها داراى حقوقى میشدند و بدین ترتیب 



بواسطه فقدان مدارك نمیتوان گفت روابط این . سکنه مخلوطى از یونانى و بومى تشکیل میشد
هاى مخلوط با یکدیگر چه بود، ولى از تاریخ بطالسه در مصر و اوضاع آن زمان روشن اعتجم

، که تحقیقاتى »1«مثال کومون. دیده میشود، که این اختالط باعث نفوذ مشرق بر یونانیان گردید
کرده عقیده دارد، که زواج یونانیها با اقرباى نزدیک خودشان و ) صالحیه(هاى دورا در کتیبه

بخصوص زواج بین دو نفرى، که از طرف پدر برادر و خواهر بودند، از نفوذ مشرق بوده و چنین 
در باب زواج یونانیها . است نیز عقاید مذهبى مشرق، که در شهرهاى یونانى آسیاى صغیر مؤثر بود

ه، با اقرباى نزدیک باید گفت، مشکل است داراى این عقیده باشیم، که منحصرا از نفوذ مشرق بود
ها بعمل میآید و زیرا در مقدونیه نیز چه در زمان اسکندر و چه بعد از او میبینیم، که این نوع زواج

موارد زواج برادر با خواهرزاده و حتّى با خواهر در خانواده سلطنتى مقدونى و سلوکى و بطالسه 
ى محب خواهر است عنوان فیالدلف مؤید همین نظر است، زیرا این لفظ در یونانى بمعن. کم نیست

بفهرست پادشاهان مقدونى و (و پادشاهانى، که خواهرشان را ازدواج میکردند، این لقب داشتند 
).تر رجوع شودسلوکى و بطالسه پائین

ها بودند و در تحت از آنچه باالتر گفته شد، معلوم است، که حامى یونانیت در مشرق سلوکى
ار مییافت، ولى از وقتیکه دولت سلوکى بجهاتى، که لواى سلوکى عنصر یونانى در مشرق انتش

باوجود این باز . باالتر ذکر شد، در انحطاط افتاد، کار یونانى شدن مشرق هم سست گردید
جهت این است، که . هاى زیاد دارندبینیم، که تقریبا در مدت نیم قرن یونانیهاى باختر پیشرفتمى

پادشاهان دولت

______________________________
)1(-�T� �.�C�u�m�o�n�t.
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تیوخوس سوم دمتریوس پسر اوتى دم، که داماد و متّحد آن. یونانى و باخترى حامى آنها هستند
ماالیا، در جنوب تا مصب سند و در بود، در ابتداء قدرتى از خود نموده در مشرق تا کوههاى هى

راند و پنجاب از نو براى ) هونها(»2«و فرینیان یا فونیان) هاچینى(ها »1«شمال تا مملکت سر
تبدیل یافت و در رخّج و گدرزیا »3«یادمىاسم چاگله به اوتى. یونانیها و یونانیت باز شد



نامى تخت »5«م اوکراتیداس. ق175تأسیس گردید، ولى در »4«شهر دمتریاس) بلوچستان(
خوانند، گرفت و او مجبور گردید بمستملکات » غیر مغلوبش«باختر را از دمتریوس، که میخواست 

بعد دیرى نگذشت، که دولت پارت ممالکى را، که از حرکت مردمان . هندش اکتفا ورزد
شرح این وقایع بدوره پارتى تاریخ . زردپوست اورال و آلتائى زیر و زبر شده بود، تسخیر کرد

.یران راجع استا

هاى پارتیها سقوط کرد و فقط وادى رود عجالۀ همینقدر گوئیم، که دولت باختر در زیر ضربت
سند بسان یگانه کانون تمدن یونانى باقى ماند، ولى بعدها این کانون هم در زیر ضربت سکاها 

ف معرفت اگرچه زبان یونانى روى مسکوکات باقى ماند و معرفت یونانى در ردی. زوال یافت
در آسیاى غربى هم شهرهاى یونانى و . شرقى یک چندى در اینجا پائید، اما باالخره از میان رفت

مقدونى با انحطاط و انقراض دولت سلوکى ضعیف گشته در ایران در تحت تابعیت دولت پارت و 
هرها وجود در ایران تا یکى دو سه قرن این ش. در سوریه و آسیاى صغیر باطاعت رومیها درآمدند

داشتند، ولى خرد خرد با بومیها مخلوط میشدند، تا آنکه بکلّى ضعیف شده قومیت خود را از 
دست دادند، چنانکه نه فقط امروز، بل هزار سال پیش هم، ذکرى از یونانى بودن آنها نیست و 

ائى هاى کنونى کارى است بس مشکل و اگر حدسهحتّى مطابقت دادن این شهرها با یکى از محل
بنابراین باین نتیجه میرسیم، که استیالى عنصر یونانى و مقدونى آثارى قابل . میزنند تقریبى است

دوام در ایران

______________________________
)1(-�S�e�r�e�s.

)2(-�P�h�r�y�n�i�e�n�s� �,�F�o�u�n�i�e�n�s.

)3(-�E�u�t�h�y�d�e�m�i�a.

)4(-�D�e�m�e�t�r�i�a�s.

)5(-�E�u�c�r�a�t�i�d�a�s.
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.اى بعمق نرفتنگذارد و یونانیت در ایران و شرق اقصى ذره

نتیجه

هاى اسکندر این بود، که مردمانى از آسیا باروپا برد و از اروپا بآسیا چنانکه گذشت بند پنجم نقشه
جانشینان او اجراى این فکر را عملى ندانسته بواسطه مخارج زیاد . آرد، تا شرق بغرب نزدیک شود

گون و سلوکیها، نظر باینکه خودشان را در آسیا بیگانه دیدند، تىبعد آن. منصرف شدنداز آن 
یونانى کردن مشرق را پیش کشیدند، یعنى از نقشه اسکندر آوردن مردمان اروپائى را بمشرق و 

این نصف همان نقشه . ایجاد مستعمرات یونانى در آسیاى غربى و ایران و باختر تشویق کردند
اسکندر میخواست بازواج و ایجاد منافع مشترك نزدیکى : د، ولى طور دیگر اجراء شداسکندر بو

آنها بعکس عناصرى در شرق نشاندند، که . و بعد وحدتى میان شرقیها و غربیها ایجاد شود
معلوم است، که با این ترتیب ایجاد منافع . خودشان را آقا و شرقیها را تبعه یا بنده میدانستند

بنابراین . ود، زیرا در این حال منافع یکطرف بر ضد منافع طرف دیگر استمشترك محال ب
.مستعمراتى ایجاد شد، که چندى پائید، تا از میان رفت

مغرب چندى بر مشرق قدیم برترى یافت، تا پارتیها روى . خالصه آنکه مشرق بمغرب نزدیک نشد
:پس از آن مشرق قدیم بدو بخش تقسیم شد. کار آمدند

در اینطرف فرات . ربى تا فرات و قسمت شرقى در اینطرف فرات تا سند و سیحونقسمت غ
بواسطه زوال سلطه مغرب بر مشرق خود یونانیت هم سست گردیده زائل شد و غربیان در میان 

اما در آنطرف فرات، یونانیت بواسطه سلطه روم و بیزانس خیلى دیرتر . شرقیان منحل گردیدند
هاى عرب و بعد ترك و تاتار یونانیت مضمحل شد هم باالخره در زیر ضربتپائید، ولى در آنجا 

.و مردمانى، که از مغرب زمین آمده بودند، غالبا در میان بومیان تحلیل رفتند

.در قسمت شرقى تمدن یونانى یک ذره بعمق نرفت و آثاریهم از خود نگذاشت



مصر و (که از تاریخ این صفحات در قسمت غربى در بعض صفحات از خود اثراتى گذاشت، 
.ها رجوع کردو تاریخ تمدن اسالمى دیده میشود و باید باین قسمت) سوریه
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. اى، که از روابط مغرب با مشرق بواسطه آمدن اسکندر بایران حاصل شداین است خالصه نتیجه
پیش افتادیم، جز این چاره نبود، ولى معلوم است، اگر در یک قسمت این نظر اجمالى، از وقایع 

که کتاب چهارم این تألیف و کتاب دیگر وقایع را شرح خواهد داد و ما پس از ذکر وقایع دوره 
اشکانى و ساسانى باز باین مطلب رجوع خواهیم کرد، تا مطالبى، که در اینجا ناگفته مانده، گفته 

.آید
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هاى دولت اسکندر تشکیل شدنددول دیگر که بر خرابه-باب چهارم

مقدمه

هاى امپراطورى اسکندر تشکیل گردید دولت سلوکى بزرگتر و مهمترین دولتى بود، که بر خرابه
بعد از . و چون بعض جاهاى تاریخ آن با تاریخ ایران ارتباط تام داشت، اول بذکر آن پرداختیم

هاى دولت اسکندر تشکیل یافتند، چندان اهمیتى خ سایر دول، که نیز از قسمتدولت مزبور، تاری
براى تاریخ ایران ندارد و میتوانستیم از اینجا فورا بتاریخ ایران برگردیم، ولى چون در آسیاى صغیر 

هائى در این قسمت تشکیل مدتها پس از انقراض دولت هخامنشى نفوذ ایران برقرار بود و دولت
سلسله پادشاهان بعض آنها نسبشان را بشاهان هخامنشى میرسانیدند، مقتضى است نظرى شد، که

ها بیفکنیم، بخصوص، که در تاریخ ایران پارتى بوقایع این ممالک برخواهیم خورد هم باین دولت
و بجاى آنکه در آنجا از موضوع خارج شده بطور معترضه مطالبى را بگوئیم، بهتر است قبل از 

.ریخ دولت پارت خواننده را با موضوع آشنا سازیمدخول بتا

دول اسیاى صغیر-فصل اول



کاپادوکیه-مبحث اول

هاى بیستون و نقش توك پارسى قدیم است و داریوش اول در کتیبهپکاپادوکیه یونانى شده کت
یر رستم و تخت جمشید این مملکت را چنین نامیده کاپادوکیه قدیم در قسمت شرقى آسیاى صغ

در شمال: واقع و حدود آن چنین بود
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کیلیکیه، از طرف مشرق رود فرات و از سمت مغرب »1«دریاى سیاه، در جنوب کوههاى توروس
بیشتر این مملکت فالتى است مسطّح، که روئیدنى کم دارد و ). ایرماق کنونىقزل(رود هالیس 

هاى حاصل خیزش در طرف جنوب شرقى در دامنه کوهها قسمت. است»2«آب و هواى آن برّى
این قسمت شمالى را نویسندگان و مورخین . بطرف فرات است و در شمال در سواحل دریاى سیاه

و ) قزل ایرماق(از رودهاى مملکت رود هالیس . اندقدیم پنت کاپادوکى یا باختصار پنت نامیده
لیکوس را (میریزد »3«کر است و برود دوم رود پر آب لیکوسقابل ذ) یاشیل ایرماق(ایریس 

تاریخ کاپادوکیه قبل . رانى نیستاین رودها قابل کشتى.). م. اندبازاب بزرگ یا علیا مطابقت داده
ها واقع شد و از م مجهول است، ولى در این قرن این مملکت مورد حمله هیت. از قرن سیزدهم ق

د و بعضى تصور میکنند، که بعد آسوریها باین مملکت آمدن. این عهد آثارى در کاپادوکیه هست
نوپ داده بودند و نیز اینکه بعدها یونانیها کاپادوکیه را نام سوریه، که یونانیها بوالیتى نزدیک سى

بعد از . ، یعنى سوریه سفید مینامیدند، از تسلّط آسوریها بر این مملکت بوده است»4«سیرىلک
، که »5«لیکائونیه. ز آن جزو دولت هخامنشىانقراض آسور کاپادوکیه جزو دولت ماد شد و پس ا

بعدها قسمتى از آسیاى صغیر بود، در ابتداء جزو کاپادوکیه بود، زیرا اهالى آن از حیث زبان و 
در باب مردم کاپادوکیه عقیده اهل فنّ این . اخالق و عادات تفاوتى با اهالى کاپادوکیه نداشتند

اند، مذهبشان بمذاهب مردمان غربى آسیاى معنى اعم بودهاست، که هند و اروپائى یا آریانى ب
از -1: صغیر شباهت داشته و خدایان این مردم، که اختصاص بخودشان داشت، عبارت بودند

) ما(ربۀ النوع بزرگ طبیعت، که -3خداى ماه، -2خداى آسمان، که کیفر نقض قول را میداد، 
یش این ربۀ النوع، مردان بخودشان زخم میزدند و دختران ها براى ستادر موقع باده نوشى. مینامیدند

مذهب. ناموسشان را قربان میکردند



______________________________
)1(-�T�a�u�r�u�s.

)2(-�C�o�n�t�i�n�e�n�t�a�l.

)3(-�L�y�c�u�s.

)4(-�L�e�u�c�o�s�y�r�i�e.

)5(-�L�y�c�a�o�n�i�e.

2123: ، ص3تاریخ ایران باستان، ج

.خداى پارسیها را ستایش میکردند و اسامى ماهها پارسى بود: بودپارسیها هم باینجا سرایت کرده 

اند و اهالى غالبا مملوك نجباء یا بنابر آثار، درجه تمدن این مردم پست بنظر میآید، شهرها کم
:اسامى شهرهائى، که در تاریخ ذکر میشود، چنین است. معابد

از . بر رود ایریس، ولى در عوض عده دهات و قصبات بزرگ زیاد بود»1«تیانا، مازاکا، آماسیا
زمانى، که کاپادوکیه جزء دولت هخامنشى شد، بیشتر در تاریخ معروف گردید و از والت پارسى 

این 1148-1131شرح قضایاى او در صفحات (در این مملکت، اسم داتام بیشتر شهرت دارد 
التر ذکر شد، به کاپادوکیه دست نزد و آریارات پادشاه آن اسکندر، چنانکه با). تألیف گذشت

استقالل خود را حفظ کرد، ولى بعد از فوت اسکندر، چنانکه در جاى خود ذکر شد، پردیکّاس با 
پس از آن کاپادوکیه از دست بدست میگشت، تا مقارن . آریارات جنگید و او را گرفته کشت

در این زمان کاپادوکیه بده ایالت تقسیم . ل خود را باز یافتم آزاد شد و استقال. اوایل قرن سوم ق
پادشاهان «): 31اى از کتاب قطعه(دیودور سیسیلى راجع بتاریخ کاپادوکیه چنین گوید . میشد

اند، که سمردیس کاپادوکیه نسبشانرا به کوروش میرسانند و نیز گویند، که از نژاد هفت نفر پارسى
در ). این تالیف گذشت536-516شرح قضایاى گئومات در صفحات (مغ را کشتند ) گئومات(

سا خواهر کبوجیه پدر کوروش زن فارناك آتس: باب سلسله نسبشان عقیده آنها چنین است
دیودور کبوجیه را کامبیز نوشته، شرح این تصحیف در صفحه (پادشاه کاپادوکیه شد ) فارناس(



او پسرى داشت موسوم به . نام»2«ورد گالّوسو پسرى آ.) م. این تألیف گذشت478-479
. چون سمردیس یونانى شده بردى است پس باید گفت بردى نام(سمردیس، که پدر آرتامن بود 

ارتامن پسرى داشت موسوم به آنافاس، که از حیث شجاعت و جسارت شهرتى داشت و یکى .). م
اطّالعیکه(مغ بشمار میرفت از کشندگان سمردیس

______________________________
)1(-�M�a�z�a�c�a� �,�A�m�a�s�i�a,

)2(-�G�a�l�l�u�s.
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جا با کتیبه بیستون داریوش اول موافقت نمیکند، زیرا شاه مزبور این اسم را دیودور میدهد در این
.).م. این تألیف رجوع شود534بصفحه -ذکر نکرده

کاپادوکیه نسبشان را به کوروش و آنافاس میرسانند و گویند، که از این جهت است، که پادشاهان 
آنافاس . آنافاس در ازاى خدمت، والى کاپادوکیه شد با این امتیاز، که از دادن مالیات معفو باشد

داتام بتخت . »1«نهپسرى داشت نیز آنافاس نام و این شخص دو پسر از خود گذاشت داتام و آریم
او از حیث .). م. معلوم است، که کاپادوکیه پادشاهان دست نشانده داشتهجا از این(نشست 

این (اش نامى بود، با پارسیها جنگ درخشانى کرد و در دشت نبرد مرد شجاعت و حسن اداره
ذکر شد، موافقت 1148-1141، که در صفحات »2«نپوسروایت دیودور با روایت کرنلیوس

.).م. ها غالب آمد و باالخره بدست مهرداد خائن کشته شدندارد، زیرا داتام در تمام جنگ

. نامان بود»4«بجایش نشست و او پدر آریارات و هولوفرن»3«بعد از داتام پسر او آریامنس
پس . اینکه کارى، که در خاطرها بماند، کرده باشدآریامنس پس از عمر پنجاه ساله درگذشت، بى

العاده دوست از او پسر بزرگترش آریارات بتخت نشست و گویند، که چون او برادرش را فوق
.میداشت، وى را ببلندترین مقام رسانید



د و هولوفرن در ازاى رشادتهائى، که کرده بود، بعد او را بکمک پارسیها بجنگ مصریها فرستا
گردیده با افتخار برگشت و وقتیکه مرد، دو پسر ) اردشیر سوم(هاى مخصوص اخس مورد عنایت

، چون برادر هولوفرن، یعنى پادشاه کاپادوکیه، وارثى نداشت، »5«سسآریارات و آرى: داشت
ر این زمان اسکندر مقدونى با پارسیها جنگید و د. آریارات پسر ارشد هولوفرن را پسر خود خواند

پس از آن پردیکّاس نایب السلطنه مقدونى اومن را براى حکومت به کاپادوکیه فرستاد و . بعد مرد
در این وقت آرایارات، پسر. او این مملکت و ممالک مجاور را باطاعت درآورد

______________________________
)1(-�A�r�i�m�n�e.

)2(-�C�o�r�n�e�l�i�u�s� �N�e�p�o�s( م. این تألیف گذشت179نویسنده رومى، که ذکرش در صفحه(.

)3(-�A�r�i�a�m�n�e�s.

)4(-�H�o�l�o�p�h�e�r�n�e.

)5(-�A�r�y�s�e�s.
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مدت کمى پس از آن، . آخرین پادشاه کاپادوکیه، مأیوس گشته با دوستانش به ارمنستان رفت
گون و سلکوس در جاهاى دیگر مشغول بودند، تىو آنچون پردیکّاس و اومن کشته شدند 

تاس سردار مقدونى را کشت و اى گرفته آمینپادشاه ارمنستان قوه»1«آریارات از آردآت
آریارات سه پسر داشت، که . مقدونیها را از کاپادوکیه رانده تخت موروثى را بدست آورد

تیوخوس سلوکى، که عنوان این شخص با آن. بزرگترشان آریامنس بعد از پدر بتخت نشست
سر بزرگترش آریارات نام ستراتونیس دختر داشت، وصلت کرد، یعنى براى پ» خداوند«

تیوخوس را گرفت و چون اوالد خود را خیلى دوست میداشت، آریارات را در زمان حیات آن
آریارات پس از فوت پدر . خود تاج بر سر گذارد و در اداره کردن مملکت با خود شریک کرد

آریارات نام داشت و در بخودى خود بسلطنت رسید و وقتیکه میمرد، تخت را براى پسرش، که



تیوخیس نام داشت، گرفت و را، که آن) سوم(تیوخوس کبیر او دختر آن. صغر سنّ بود، گذارد
: ور بود، توضیح آنکه، چون اوالدى نداشت، بشوهرش وانمود، که دو پسر دارداین زن خیلى حیله

دختر آورد و نیز پسرى، آریارات و هولوفرن، ولى پس از چندى، برخالف انتظار، حامل گشته دو 
در این وقت او بشوهرش اعالم کرد، که او را باشتباه انداخته بود و سابقا . که او را مهرداد نامیدند

. اوالدى نداشته و از دو پسر دروغى، ارشدش را با حقوق کمى بروم فرستاد و کوچکتر را به یونیه
مهرداد هم پس از اینکه . منازعه نکننداین کار کرد، تا این پسرها با پسر حقیقى او در سر تخت

.»او تربیت یونانى یافته بود و صفات خوبى داشت. برشد رسید، خود را آریآرات نامید

محبت پدر و فرزند چنان بود، که . مهرداد پدرش را خیلى دوست داشت، پدرش هم او را نیز«
یرفت و گفت، که تا پدرش خواست او را در زمان حیات خود بر تخت نشاند، ولى پسر نپذ

این مهرداد را یونانیها از جهت محبتش بپدر فیلوپاتر. والدینش زنده هستند، سلطنت نخواهد کرد
مهرداد بعد از. اندخوانده»2«

______________________________
)1(-�A�r�d�o�a�t�e.

)2(-�P�h�i�l�o�p�a�t�o�r(پدر محب.(
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.او را از جهت رفتار خوب و ترقّیاتش در فلسفه زیاد میستودندپدر بتخت نشست،

. کاپادوکیه، که از براى یونانیها مملکتى مجهول بود، از این زمان مقرّ اشخاصى با معرفت گردید
این پادشاه با رومیها هم عهد مودت و اتّحاد را تجدید کرد، صحبت از پادشاهان کاپادوکیه، که 

.).م. بعد دیودور بمطالب دیگر میگذرد(» میرسانیدند دیگر بس استنسبشان را به کوروش

آریآرات، «: خود دیودور باز از کاپادوکیه صحبت کرده چنین گوید31در قطعه دیگر از کتاب 
چون بتخت اجدادش نشست، براى ) یعنى مهردادى، که ذکرش گذشت(که لقب فیلوپاتر داشت 



هاى زیاد اش عطوفتبدوستان و سران سپاه و تمام تبعهپدرش مراسم دفن باشکوهى ترتیب داد،
.کرد و مورد محبت جمعى گردید

اینکه خست آرتاکسیاس پادشاه ارمنستان، بى. را آریآرات بر تخت اجدادش نشانید»1«میتروبازان
و حرص خود را پنهان دارد، رسوالنى نزد آریآرات فرستاده خواهش کرد، که با او همداستان 

را تصرّف کند، ولى »2«یکى از دو جوانى را، که در اختیارش بودند، بکشد و سوفنشده 
آریآرات از این پیشنهاد، که داللت بر بى حمیتى میکرد، تنفّرى زیاد اظهار و رسوالن را توبیخ و 

این اقدام . اى به آرتاکسیاس نوشت و باو توصیه کرد، از این سوءقصد بپرهیزدمالمت کرده، نامه
ریآرات باعث ستایشى بزرگ براى او شد و میتروبازان بواسطه درستى و تقواى آریآرات بر آ

از فحواى کالم دیودور معلوم است، که میتروبازان پادشاه سوفن بوده و (» تخت اجدادش نشست
سوفن چنانکه باالتر گفته شد، نام ارمنستان کوچک -بحمایت آریآرات بتخت موروثى رسیده

).م. بود

در «: اى از کتاب سى و یکمش راجع باین پادشاه کاپادوکیه چنین نوشتهدیودور در قطعهبعد 
المپیاد یکصد و پنجاه و پنجم آریآرات تاجى از ده هزار سکّه طال بوسیله سفرائى بروم فرستاد، تا 

اده محبت خود را برومیها بنماید و اظهار بدارد، که از جهت دوستى با رومیها از وصلتى با خانو
)پادشاه مقدونى(دمتریوس 

______________________________
)1(-�M�i�t�h�r�o�b�a�z�a�n�e�s.

)2(-�S�o�p�h�e�n�e.
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اظهارات سفراء را تصدیق کرد، سناى روم »1«چون فرستاده روم گراکخوس. امتناع ورزید
در همین وقت . نبهاتر براى آریآرات فرستادآریآرات را بسیار ستود و تاج را پذیرفته هدایائى گرا

در »2«آنها هم تاجى از ده هزار سکّه طال با قاتلین اکتاو. سفراى دمتریوس را بسنا وارد کردند
سنا مدتى شور کرد، که چه کند باالخره تاج را پذیرفت، ولى قاتلین را، که . زنجیر آورده بودند



از قضیه دمتریوس، چون راجع بتاریخ مقدونیه و روم (» تین نام داشتند، رد کردایزوکرات و لپ
است میگذریم، ولى باید گفت، که سالى که دیودور راجع بفرستادن سفراى کاپادوکیه بروم ذکر 

م میشود . ق156با سلطنت دمتریوس مطابقت ندارد، زیرا این تاریخ سنه 155میکند، یعنى المپیاد 
این هم معلوم است، که . م میدانند. ق229و 239دونى را بین و سلطنت دمتریوس دوم پادشاه مق

گون، که ذکرش باالتر تىپسر آن»3«مقصود دیودور از دمتریوس، دمتریوس اول پولى ارست
.).م. سلطنت کرد287و 294گذشت، نبوده زیرا او بین 

از کاپادوکیه راند، هولوفرن، چون برادر خود آریآرات را «: دیودور31اى از کتاب باز قطعه
.نتوانست مملکتش را اداره و محبت مردم را جلب کند

داد »5«تاجى بقیمت پنجاه تاالن»4«او به تیموته. او بپول حریص بود و اشخاصى زیاد هالك کرد
به دمتریوس داد و افزود، که وقتى دیگر بآنها چهارصد تاالن »6«تاالن65و تاجى دیگر بارزش 

اند، بناى غارت اموال آنها گذارد و بعد، چون دید، که مردم کاپادوکیه از او ناراضى. دخواهد دا
پس از اینکه بدین منوال پولى زیاد جمع کرد، چهارصد تاالن . دارائى اشخاص ممتاز را ضبط کرد

یان یناهالى پرى. هاى اقبال بکارش آیدبودیعه سپرد، تا در موقع بوالهوسى»7«یانینبمردم پرى
.»......بعدها این پول را باو رد کردند 

______________________________
)1(-�G�r�a�c�c�h�u�s.

)2(-�O�c�t�a�v�e.

)3(-�D�e�m�e�t�r�i�u�s� �I� �P�o�l�i�o�r�c�e�t�e.

)4(-�T�i�m�o�t�h�e.

.ریال1400000هزار فرنگ طال یا 280-)5(

.ریال1680000هزار فرنگ طال یا 336-)6(



)7(-�P�r�i�e�n�i�e�n�s.
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همینکه هولوفرن دید، که کارهایش رو بانحطاط است، «: مورخ مزبور31اى از کتاب نیز قطعه
سربازان اجیر را مرخص کرد، زیرا از شورش آنها بیمناك بود و چون در این زمان پول نداشت، 

نام واقع و از »1«این معبد بر کوهى آریادنه. را غارت کرد) خداى بزرگ رومیها(تر بد ژوپىمع
او این معبد را غارت کرده، حقوق عقب افتاده زیر دستانش را . بود) بست(دیرزمانى پناهگاه 

.»پرداخت

کاپادوکیه معلوم از تاریخ ازمنه بعد . هاى دیودور، که بما رسیده استچنین است مضامین نوشته
تیوخوس سلوکى با او بمعیت آن). م. ق163-221(است، که آریآرات سوم لقب مقدس داشت 

. تیوخوس مجبور گردید، سهمى از غرامات جنگ را بعهده بگیردروم جنگید و بعد از شکست آن
دشاه پنت باعث م منازعه او با فرناك پا. ق182در . پس از آن او متّحد با وفاى پرگام و روم شد

در نتیجه ) تر بیایدشرحش پائین(جنگى در آسیاى صغیر گردید، که بتمام دول آن سرایت کرد 
بعد . هاى ارمنستان را، که در تصرّف داشت، بارمنستان بزرگ و سوفن واگذاردآریآرات قسمت

ت نفوذ کاپادوکیه دچار اغتشاشات داخلى گردیده، در تح) 131-156(از فوت آریآرات چهارم 
دولت پنت درآمد، ولى، پس از اینکه پومپه سردار روم مهرداد ششم پنت را شکست داد، 

.برزن ایرانى از طرف رومیها بسلطنت برقرار شدکاپادوکیه تابع روم گردید و خانواده آرى

) »3«لپید(و ) »2«اوکتاویوس اوگوست(گانه روم، که معاصر تونیوس یکى از زمامداران سهآن
الئوس پسر سردار مهرداد داد و او چندى در کاپادوکیه ریاست داشت، بود، حکومت را به آرخه

امپراطور روم کاپادوکیه ایالتى از دولت روم گردید و پس از تقسیم »4«بریوستا در زمان تى
ین دولت روم بقسمت شرقى و غربى ایالتى از دولت بیزانس بود، تا سلجوقیها روى کار آمدند و ا

.مملکت را جزو دولت خود کردند

کاپادوکیه از جهت بودنش در مدت قرونى زیاد در تحت اداره رومیها و دولت



______________________________
)1(-�A�r�i�a�d�n�e.

)2(-�O�c�t�a�v�i�u�s� �A�u�g�u�s�t�u�s.

)3(-�L�e�p�i�d�e.

)4(-�T�i�b�e�r�i�u�s.
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ها رسید، یونانى شده بود، ولى آثار کمى، که از یونانیت بدست آمده، بسلجوقىبیزانس، وقتیکه 
.جا هم بعمق نرفته استمعلوم میدارد، که تمدن یونانى در این

چون از پادشاهان کاپادوکیه اشخاص زیاد آریآرات نام داشتند، براى احتراز از التباس و اشتباه 
تر بیاید، اسامى آنها را موافق تاریخ سلطنتشان با اعداد خواننده در فهرستى جداگانه، که پائین

زیرا چنانکه کرارا گفته شده، در عهد قدیم ذکر اسامى پادشاهان با اعداد (ایم ترتیبى ذکر کرده
).ترتیبى معمول نبود

»1«سلسله پادشاهان کاپادوکیه

فرناك کاپادوکى

سا خواهر کبوجیه دومآتس

گالّوس

)هبردی(سمردیس 

)نسآربآرام(نس آرتام

آنافاس اول



آنافاس دوم

نه داتامآریم

نس اولآریآم

هولوفرن آریآرات

)م. ق280-301(آریآرات دوم ) م. ق301-322(سس آریآرات اول آرى

______________________________
.402یوستى صفحه تألیف » نامهاى ایرانى«مدارك همان است، که ذکر شده، بعالوه -)1(
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آریآرات دوم

256پادشاهیش از ) م. ق230-280(نس آریااس آریام

تیوخوس دوم سلوکى را داشتستراتونیس دختر آن) م. ق220-230(آریآرات سوم 

تیوخوس سوم را داشتتیوخیس دختر آنآن) 163-220(»1«آریآرات چهارم اوزبس

130-163اوزبس فیلوپاتر (دو دختر ستراتونیس که اسمشان مجهول است آریآرات پنجم مهرداد 
پنج پسر که کشته شدند) م. ق

.)م. ق112-130(فان فیلوپاتر آریآرات ششم اپى

100-112) (م. ق97-100(آریآرات هشتم »3«آریآرات هفتم فیلومتر زن نیکومد سوم»2«نیسا
)م. ق

نیهتىپادشاه بى



نیهتىنیسا زن نیکومد چهارم پادشاه بى

______________________________
)1(-�E�u�s�e�b�e�s.

)2(-�N�i�s�a.

)3(-�N�i�c�o�m�e�d�e� �I�I�I.
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کاپادوکىدولت پنت-مبحث دوم

نژاد بودند، هاى پادشاهانى، که نسبشان را بپارسیها میرسانیدند و واقعا هم پارسىسلسلهیکى از 
چنانکه باالتر گفته شد، پنت بآن قسمتى از کاپادوکیه اطالق میشد، که . دودمان پادشاهان پنت بود

.»1«در کنار دریاى سیاه واقع است و بهمین جهت پنت را صحیحا کاپادوکیه پنتى مینامیدند

از اجداد این سلسله، یعنى نخستین جدى، که نامش در تاریخ ذکر میشود مهرداد نامى بود پسر 
بعضى نسب او را بیکى از رؤساء شش خانواده درجه اول پارسى، که در واقعه . »2«باتتارن

و»3«)هاتاریخ سلوکى-بوشه لکلرك(هاى داریوش بودند، میرسانند بردیاى دروغى از هم قسم
و 112، بند 12پیان، جنگهاى مهرداد، کتاب آپ(برخى گویند، که نسب او بخود داریوش میرسید 

).بعد

ممکن است، که هر دو روایت صحیح باشد، زیرا چنانکه میدانیم، شاهان هخامنشى زنان خود را از 
به داریوش میان خانواده درجه اول پارسى انتخاب میکردند و بنابراین ممکن بود، که نسب مهرداد

نیاکان مهرداد از والت پارسى بشمار . هاى مذکور منتهى شده باشدو هم بیکى از رؤساء خانواده
خود مهرداد در زمان اردشیر . هاى زیادى در کنار دریاى سیاه داشتندشان محلمیرفتند و در اداره

»4«و موسوم به کیوسهخامنشى یکشهر یونانى را، که در کنار دریاى مرمره واقع) با حافظه(دوم 
اند بخرج خود و بعد تمایلى زیاد بتمدن یونانى یافت، چنانکه نوشته) م. ق387تقریبا (بود، گرفت 

برزن نام پسر این مهرداد آرى. آتن گذارد»5«اى براى افالطون بساخت و آنرا در آکادمىمجسمه



پس از . باو دادند» اسپارتى«و » آتنى«ى داشت و بقدرى محب یونانیها بود، که آنها عنوان افتخار
»7«و داتام و ارونت»6«باذآن آرى برزن بامید کمک یونانیها با سه سردار ایران، یعنى ارته

همدست شده،

______________________________
)1(-�C�a�p�p�a�d�o�c�e� �P�o�n�t�i�q�u�e.

)2(-�M�i�t�h�r�i�d�a�t�e�s� �f�i�l�s� �d�'�O�r�o�n�t�o�b�a�t�e�s.

)3(-�B�o� �u�c�h�e�r�'�L�e�c�l�e�r�c�q�u�e� �,�H�i�s�t�o�i�r�e� �d�e�s� �S�e�l�e�u�c�i�d�e�s.

)4(-�C�i�o�s.

)5(-�A�c�a�d�e�m�i�e(جائیکه افالطون تدریس میکرده.(

)6(-�A�r�t�a�b�a�z�o�s.

)7(-�O�r�o�n�t�e.
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بر اردشیر دوم یاغى شد، ولى اشخاص مذکور بزودى دریافتند، که امیدشان بیجا بوده، زیرا 
برزن و تمامى متّحدین او را شکست داده، بکنند و دربار ایران آرىیونانیها نتوانستند کمکى مؤثّر 

برزن، که باید مهرداد دومش نامید، باشاره اردشیر مهرداد پسر آرى. قواى آنها را تارومار ساخت
-1141صفحه (دوم هخامنشى، دامى براى داتام گسترد و چنانکه گذشت خائنانه او را کشت 

.رش خیانت کرده او را به اردشیر سوم تسلیم کردبعد بپد). این تألیف1148

در این وقت، که اسکندر به . پس از آن دیگر اطّالع مهمى از این خانواده تا زمان اسکندر نداریم
آسیا آمد، شهر کیوس را از مهرداد گرفت، ولى او تمکین نکرد و چون اسکندر دشمنى نیرومند، 

، اعتناء بامرائى مانند مهرداد نکرد، بخصوص که مهرداد مانند داریوش سوم در مقابل خود میدید
.پیمود، اقامت داشتدور از راهى، که اسکندر مى



گون گردید، ولى تىپس از فوت اسکندر، وقتیکه جانشینان او بهم افتادند، مهرداد طرفدار آن
مان برد، گون از مهرداد ظنین شده گتىم، آن. ق302سوس، یعنى در یکسال قبل از جنگ ایپ

.که امیر ایرانى با دشمن او کاساندر راهى دارد و او را گرفته کشت

مهرداد سوم

دوست صمیمى دمتریوس پسر ) مهرداد سوم(پسر این مهرداد، که نیز مهرداد نام داشت، 
او نسبت به ): 5دمتریوس، بند (پلوتارك راجع باین مهرداد چنین گوید . گون گردیدتىآن
لى متواضع بود و رفتارش نشان نمیداد، که بدخواه او باشد، ولى از جهت خوابى که گون خیتىآن
افشاند و گون شبى در خواب دید، که تخم طال مىتىآن. گون دید، از او هم بدگمان شدتىآن

ها را بعد او از این مزرعه رفت و چون برگشت، دید، که خوشه. این بذر افشانى حاصل طال میدهد
:اند و شنید، که گفتندتمام چیده

گون دمتریوس را تىبر اثر این خواب، آن. »طالها را مهرداد ربود و بطرف دریاى سیاه فرار کرد«
نزد خود خواند و پس از اینکه بقید قسم قول گرفت، که راز
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باید مهرداد را هم مانند پدرش او را به مهرداد نگوید، خوابش را براى او بیان کرده گفت، که
جا، که رفیق مهرداد بود، از این تصمیم پدرش بسیار مغموم گشت و دمتریوس از آن. نابود ساخت

چون نمیتوانست بواسطه قسمى، که خورده بود، شفاها چیزى به مهرداد بگوید، او را صحبت کنان 
پس از آن مهرداد » داد فرار کنمهر«: اش بر زمین نوشتبکنارى کشید و در آنجا با نوك نیزه

دریافت، که براى او خطرى هست و شبانه فرار کرده به کاپادوکیه رفت و در آنجا مملکتى بدست 
گون، چون تىآن. اى شد، که در نسل هشتم بدست رومیها معدوم گردیدآورده مؤسس سلسله

سوس شکست جنگ ایپکارهاى مهم دیگر داشت، فرصت نیافت او را تعقیب کند و بزودى در 
بعد، وقتیکه لیزیماك و سلکوس و کاساندر بتقسیم ترکه ). م. ق301(خورده کشته شد 

را، که ) قزل ایرماق(گون مشغول بودند، مهرداد از موقع استفاده کرده وادى رود هالیس تىآن
که اقبال با هائى را از کاپادوکیه و پافالگونیه شامل بود، تصرّف کرد و بعد، چون دید،قسمت



طرفدار او گردید و پس از آن خود را پادشاه »1«سلکوس است، قبل از جنگ کوروپدیون
.خواند

پس از جنگ مزبور سلکوس خواست این سلسله جدید را براندازد و با این مقصود لشکرى 
بکمک طلبید و) ارگله(بسردارى دیودور بقصد او فرستاد، ولى مهرداد سپاهى از شهر هراکله 

بعد چیزى نگذشت، که سلکوس را بطلمیوس کرائونوس کشت و . سردار مزبور را شکست داد
تیوخوس بقدرى گرفتار تشکیالت و ترتیبات دولت جوان سلوکى بود، که فرصت پسرش آن

بنابر آنچه گفته شد، مهرداد سوم از این خانواده اول کسى بود، که خود . نیافت به مهرداد بپردازد
واند، از این جهت است، که او را بعضى مهرداد اول گویند و برخى مهرداد سوم، ما را پادشاه خ

اندیشى نخواست با مهرداد سوم تیوخوس از راه مآلبارى آن. ایمترتیب آخرى را متابعت کرده
.درافتد و استقالل او را در پنت شناخت

وضیح آنکهشناسى خود را باو نمود، تبعد دیرى نگذشت، که مهرداد هم حق

______________________________
)1(-�K�o�r�o�p�e�d�i�o�n.
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هاى آسیاى صغیر را تصاحب کند و لشکرى بطلمیوس دوم پادشاه مصر خواست تمامى قسمت
تیوخوس بموقع کارى براى دفاع مستملکات خود نکرد، ولى مهرداد سپاهى از آن. بآنطرف فرستاد

هاى آنها را خراب کرده، هائى، که ذکرشان گذشت، آراسته مصریها را شکست داد و کشتىگالّى
.ها را بیادگار این فتح برگرفتلنگرهاى کشتى

ها پس از آن سپاهیان اجیر گالّى در آسیاى صغیر برقرار شدند و کرسى والیتشان را، که باسم گالّى
این شهر را (دند و انکورا در یونانى بمعنى لنگر کشتى است نامی) »2«آنکورا(نام داشت »1«گاالثیا

).اکنون آنقره نامند و چنانکه معلوم است پایتخت ترکیه میباشد

.برزن بجاى او نشستم مهرداد سوم درگذشت و پسرش آرى. ق266در 



د را بقلمرو سلطنت خود ضمیمه کرد، ولى جالب توجه است، که خو) هماشتر(او شهر آماستریس 
جانشینان او هم همین . را دست نشانده خانواده سلوکى دانست و ضرب سکّه طال را موقوف داشت

جهت درست معلوم نیست، ولى میتوان حدس زد، که خانواده مهرداد با . سیاست را دنبال کردند
.مردم گالّى دائما در جنگ و ستیز بودند و نمیتوانستند با سلوکیها هم درافتند

مهرداد چهارم

گرى م درگذشت و پسرش مهرداد چهارم، که نوجوان بود گرفتار یاغى. ق249برزن در آرى
ها گردید، ولى ده سال پس از جلوس بتخت توانست ترتیبى بدولت سپاهیان اجیرش، یعنى گالّى

ضمنا باید گفت، که شهر هراکله در موقع . خود داده، اطاعت نظامى را در سپاهش استوار کند
.هاى گرانبها باو کردمهرداد چهارم کمکگرفتاریهاى

در زمان مهرداد چهارم عادات جدیدى در این دودمان داخل شد و باالخره این سلسله ایرانى را 
جهت از جمله این بود، که خانواده پادشاهان پنت با سلوکیها وصلت کرد و مهرداد . یونانى کرد

تیوخوس دوم،چهارم الادیس دختر آن

______________________________
)1(-�G�a�l�a�t�i�a.

)2(-�A�n�c�y�r�a (-خواند، زیرا رومیها بجاى کاف یونانى این حرف را » کاف«را باید » ث
.مینوشتند

).فرانسوى را داشت«» ایگرك هم در یونانى تلفّظ 
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پس از آن برادر کوچکتر . خواهر سلکوس دوم را، گرفت و فریگیه علیا جهیز زنش گردید
نام داشت، بتحریک مادرش بر برادر بزرگتر یاغى شد و »1«یراکستیوخوس هىسلکوس، که آن

تیوخوس شتافته، از جهت رشادت سپاهیان اجیر گالّى، در آنقره شکستى فاحش مهرداد بکمک آن
.به سلکوس داد



نام داشت، »2«لکوس، که میستادر این جنگ بیست هزار نفر مقدونى تلف شد و زن غیر عقدى س
ها او او را ببازار برده فروشى در شهر ردس فرستادند، ولى، چون خود را نامید، ردسى. اسیر گردید

.را شناختند، و باز خریده نزد سلکوس روانه داشتند

بخت نبود، زیرا در جنگى با تیوخوس مذکور بتخت نشست، اما خوشپس از سلکوس دوم، آن
. اند، بتخت سلوکى رسیدتیوخوس سوم، که کبیرش خواندهى کشته شد و پس از او آنمردم گالّ

در این وقت پسر عموى او، آخه الئوس نام، بر او یاغى شد و خود را پادشاه آسیاى صغیر خواند 
و، چون مهرداد چهارم نمیدانست کدام یک از طرفین فاتح خواهد شد، بهریک از دو پادشاه 

الئوس اسیر و معدوم گردید و زن او از اهمیت ختران خود را داد، ولى بزودى آخهمزبور یکى از د
تیوخوس، چون ملکه ماند، مورد مالحظه مهرداد بود و از این جهت این پادشاه افتاد، اما زن آن

تیوخوس از رومیها در ماگنزى م آن. ق190بعد در . پنت متّحد بسیار نزدیک داماد خود گردید
پس از چندى . د و مهرداد باز از راه احتیاط منتظر وقایع شده کمکى بوى نکردشکست خور

مدت . مهرداد از مرضى درگذشت و یکدولت مشکّل نیرومندى براى پسر خود فرناك گذاشت
.اندسلطنت مهرداد چهارم را شصت سال نوشته

فرناك اول

سواحل دریاى سیاه را بتصرّف نوپ یونانى را گرفت و م شهر سى. ق183این پادشاه پنت در 
موقع . درآورده به گاالثیا دست انداخت، ولى بعد از سپاه کاپادوکى و پرگامى شکست خورد

فرناك خیلى

______________________________
)1(-�A�n�t�i�o�c�h�u�s� �H�i�e�r�a�x.

)2(-�M�y�s�t�a.
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ت داد، توضیح آنکه رومیها، چون نمیخواستند، دولتى باریک بود، اما دخالت رومیها او را نجا
این . نیرومند در آسیا باشد، اومنس پادشاه پرگام را مجبور کردند، قشون خود را از پنت بیرون برد

دخالت سناى روم تمام پادشاهان آسیاى صغیر را دوچار تشویش و اضطراب کرد و بر اثر آن پنج 
نیه، ارمنستان و پنت بین خودشان عهد صلح ابدى تىدوکیه، بىپادشاه، یعنى پادشاهان پرگام، کاپا

.بستند

از مورخین عهد قدیم پولى بیوس او را خیلى بد توصیف کرده، . م درگذشت. ق169فرناك در 
، فصل 27کتاب (» از تمامى پادشاهانى، که قبل از من بودند، غدارى مانند او نبود«: چنانکه گوید

).1، بند 17

پنجممهرداد

میخواندند، که بیونانى بمعنى خیر »1«او را اورگت. پس از فرناك برادر او مهرداد بتخت نشست
تیوخوس چهارم را، که ملقّب به از او چیزى در تاریخ نمانده، جز اینکه الادیس دختر آن. است

م مهرداد . ق121در . فان بود، گرفت و از این نکاح پسرى تولّد یافت، که مهردادش نامیدنداپى
معروف به مهرداد اوپاتر یا مهرداد ششم نوپ کشتند و پسر او را، که در تاریخپنجم را در سى

این پادشاه پنت، که از نوادر ). اوپاتر بیونانى یعنى داراى پدر خوب(است، بر تخت نشانیدند 
آور است و روزگار بود، دشمن نیرومندى براى رومیها گردید و کارهائى کرد، که واقعا حیرت

ثانوى »2«بالنىاو را هان. نظیر باشدىاگر کوچکى پنت و بزرگى روم را در نظر گیریم، شاید ب
.اندگفته

بال یکى از سه بزرگتر سردار تاریخ عالم است، که از طرف دولت قرطاجنه لشکر بایطالیا نىهان(
»3«رینه و آلپهاى او از کوههاى پىکشید و روزگار رومیها را تیره و تاریک کرد، لشکرکشى

شرح ). ه برومیها داد، از شاهکارهاى فنون جنگى استدرپى، کهاى پىدر زمستان و شکست
:جا خارج از موضوع میباشد، اما شرح احوال مهرداد ششم این استکارهاى او در این

______________________________
)1(-�E�v�e�r�g�e�t�e�s(نیکوکار.(



)2(-�H�a�n�n�i�b�a�l�e.

)3(-�P�y�r�e�n�e�e�s� �,�A�l�p�e�s.
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د ششممهردا

در بدو سلطنت احوالى داشت بس مشوش و دل . این پادشاه در سنّ یازده سالگى بتخت نشست
نه فقط نزدیکان و مستحفظین او میخواستند بهر وسیله، که باشد، او را از تخت دور کنند، : خراش

فرار فرسا مجبور گردید باالخره او در میان آن همه شداید طاقت. بل مادرش هم بر ضد او بود
.نه منزل و مأوائى داشت و نه پناهگاهى: کرده، سرگردان از جائى بجائى برود

اوال در اسب سوارى و . هفت سال تمام باین وضع گذرانید و در این مدت چیزهاى زیاد آموخت
تیراندازى سرآمد اقران خود گردید، در فن شکار کسى حریف او نمیشد، از حیث جثّه و 

مهرداد . نداشت، چنانکه یکنفر رومى نمیتوانست سالح او را در بر کندزورمندى مثل و مانند 
بستند، بخوبى اسب قوى مى16اى را، که به و گردونه»1«پیمایدمیتوانست روزى یکصد میل راه به

.اداره کند

زبانهائى را، که در مملکت او حرف میزدند آموخته بود و روان حرف میزد، و حال آنکه عده این 
محب صنایع یونان بود، مخصوصا موسیقى یونانى را بسیار دوست . اندنوشته22ها را ها و لهجهزبان

اطّالعات زیادى هم از انواع جواهر و اسباب و اشیاء . میداشت و ادبیات یونانى را خوب میدانست
باین نگریمعتیقه داشت و کلیۀ وقتیکه در صفات گوناگون او، چنانکه از تاریخ معلوم است، مى

عقیده میشویم، که از اجداد خود از طرف پدر و مادر یعنى از ایرانیهاى قدیم و نیز از مقدونیها 
.اکنون باید دید، که چه کرد. ارث برده بود

وقتیکه مهرداد پس از هفت سال دربدرى بمملکت خود برگشت و زمام امور را بدست گرفت، 
و تمام توجه خود را بتسخیر والیاتى، که در صالح خود را در آن ندید، که با روم طرف شود 

و کنار دریاى »2«در این راه یونانیهاى قریم. شمال و مشرق دریاى سیاه واقع بود، معطوف داشت



وتاز مردمان آزوو از دل و جان بکمک او شتافتند، زیرا شهرهاى اینها همواره در معرض تاخت
و یونانیهاى مزبور مهرداد را یکنفر مقدونى وحشى شمال، از قبیل سکاها و سارماتها بودند 

اوال او: میدانستند

______________________________
.فرسنگ26تقریبا -)1(

)2(-�C�r�i�m�e�e.
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زبان یونانى را بخوبى حرف میزد و دیگر تشکیالت و ترتیبات لشکر او بهمان طرز و اسلوب 
.یونانى بودند»1«تولماپمقدونى بود و باالخره، دو سردار نامى او، یعنى دیوفانت و نهفاالنژهاى 

مهرداد بزودى نشان داد، که سردارى است ماهر و زیرك، چه با لشکرى مرکّب از ده هزار نفر 
بر اثر این فتح شهرهاى . یک قشون هشتاد هزار نفرى مردمان سکائى و سارماتى را شکست داد

او را آقاى خود دانستند و حدود مملکت این پادشاه در سواحل شمالى دریاى سیاه برود یونانى
.رسید»2«عظیم دنیپر

پس از آن مهرداد بتوسعه مملکت خود در آسیاى صغیر پرداخته ارمنستان کوچک را ضمیمه 
اى اتّحاد، ها را از آنجا بیرون کند و برکرد، تیگران پادشاه ارمنستان را محرّك شد، که پارتى

سپس گهى با زور و گاهى با حیله و تزویر . دختر خود را، که کلئوپاتر نام داشت به تیگران داد
صاحب کاپادوکیه و پافالگونیه گردید و پس از بیست سال سلطنت بقدرى قوى شد، که در 

سیده تیوخوس کبیر احدى باین مقام نرآسیاى صغیر کسى نمیتوانست با او طرف شود و پس از آن
پادشاهان آسیاى صغیر، که ممالکشان را از دست داده بودند، شکایت مهرداد را بروم بردند، . بود

.نمیتوانست کارى بکند»3«ولى روم در این وقت بواسطه جنگهاى داخلى یا اجتماعى

لیه را مأمور کرد، که به آسیاى صغیر رفته مهرداد را بتخ»4«پس از چندى باالخره دولت روم سوال
پادشاه پنت مأمور روم را خیلى گرم پذیرفت و هر دو . کاپادوکیه و پافالگونیه مجبور گرداند



صفحه را تخلیه کرده وعده داد، که قریم را هم تخلیه کند، ولى همینکه سوال از آسیاى صغیر 
دامه رفت، مهرداد هر دو صفحه مذکور را از نو اشغال کرد و بتوسعه ممالک خود از طرف قریم ا

.داد

نام بآسیاى صغیر فرستاد و مهرداد معذرت خواست، ولى »5«ویلیوسدولت روم باز مأمورى آك
چون مأمور روم از مقدار هدایاى مهرداد راضى نبود، راپورت مساعدى بدولت

______________________________
)1(-�D�i�o�p�h�a�n�t�u�s� �,�N�e�o�p�t�o�l�e�m�e.

)2(-�D�n�i�e�p�e�r.

)3(-�G�u�e�r�r�e� �s�o�c�i�a�l�e.

)4(-�S�u�l�l�a.

)5(-�A�q�u�i�l�i�u�s.
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.روم نداد و این نکته باعث شد، که دولت مذکور بپادشاه پنت اعالن جنگ کرد

جنگ اول با روم

یونانیها، . این جنگ براى رومیها مشکل بود، زیرا تمام آسیاى صغیر طرفدار سلسله ایرانى گردید
ناراضى بودند، حتّى خود رومیهائیکه تحصیلداران عوارض بشمار میرفتند و که از حکومت روم 

نیز کسانى از رومیها، که منافعشان غلبه پنت را اقتضاء میکرد، تماما طالب فتح مهرداد بودند، در 
نیه را اشغال کرد و پس تىتولم یونانى بىاپالئوس و نهم لشکر مهرداد بسردارى آرخه. ق88بهار 

بر اثر این وقایع . دیرى نگذشت، که تمام آسیاى صغیر در تحت فرمان پادشاه پنت درآمداز آن
توضیح آنکه . ویلیوس رومى را گرفته نزد مهرداد آوردند و او خیلى بیرحمانه با او رفتار کردآك

گفت، چون این رومى از طال هیچگاه سیر نمیشد، در حلق او چندان طالى ذوب شده بریزند، تا 



این امر اجراء شد و پس از آن مهرداد شقاوتى نسبت برومیها بروز داد، که . از طال پر شودشکمش
ها و رومیهاى آسیاى صغیر را وقتیکه در افس بود، امر کرد، ایطالیائى: در تاریخ کمتر نظیر دارد

. ود کردندایطالیائى و رومى را ناب) 150، 000و بروایتى (80، 000قتل عام کنند و بر اثر این حکم 
شکّى نبود، که بعض مقتولین بواسطه حرص بى پایانى، که براى غارت اموال مردم ابراز کرده 

هاى تقصیر قربانى حرص و طمع رومىبودند، باعث این کشتار گشتند، ولى مردم زیادى هم بى
ز بهرحال باید گفت، که این قتل عام نام مهرداد ششم را پست کرده و او را ا. غارتگر شدند

.اندپادشاهانى میدانند، که در شقاوت کمتر نظیر داشته

پس از آن مهرداد، چون دید، که از طرف رومیها حرکتى نمیشود، بخیال تصرّف تخت اسکندر 
مندى تراکیه و مقدونیه را از قواء دشمن او با بهره. افتاد و پسر خود را با لشکرى جرّار باروپا فرستاد

بزودى پس از . هاى روم را از بحر الجزایر براندان بحریه مهرداد کشتىجاروب کرد و در همان او
جزیره پلوپونس از جهت نارضامندى از رومیها، با طیب خاطر طرفدار ها، آتن و شبهمندىاین بهره

مهرداد شدند و از عجایب روزگار اینکه همان یونان، که با خشیارشا آن جنگهاى
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1945صفحه (تامى را کرد، اکنون با شعف و شادى یکى از اعقاب این شاه را به آقائى پذیرفت 
).این تألیف

نفر 30، 000م سوال با لشکرى مرکّب از . ق87مندیهاى مهرداد دوام داشت، تا آنکه در بهره
ونان وسطى رسانید، بعد این سردار رومى در اپیر پیاده شده، با سرعت خود را بی. مأمور دفع او شد

آتنیها سخت پا فشردند، ولى . الئوس سردار مهرداد را شکست داده، آتن را محاصره کردآخه
در این وقت وضع سوال هم در روم خوب نبود، زیرا دشمنانش . باالخره مجبور گشتند تسلیم شوند

گرفته امرار وقت سخت باو حمله میکردند و اگر مهرداد میگذاشت سرداران او جنگ دفاعى پیش
کنند، سوال، بواسطه طول مدت مجبور میگشت بجاى خود کسى را معین کرده بایطالیا برود و با 

آمد کارهاى مهرداد بهتر میشد، ولى چون پادشاه پنت دور از میدان جنگ بود و این پیش
ر نتیجه فاالنژهاى د. نمیتوانست قضایا را خوب بسنجد، بسرداران خود امر کرد، به سوال حمله کنند

اسى یونان شکستى بزرگ واقع در ب»1«در خرونه: پنت نتوانستند از عهده لژیونهاى رومى برآیند



). م. ق86(نصیب قشون مهرداد گردید و این فتح باعث شد، که سوال بسمت سردارى باقى بماند 
ور شد از نو متّحد روم در اسپارت کرد و یونان مجب»2«سال بعد سوال فتح دیگرى در ارخومن

پس از آن مهرداد درخواست صلح کرد و عهدى بسته شد، که بموجب آن پادشاه پنت از . گردد
).م. ق84(پرداخت »3«نتیجه فتوحاتش دست کشید و بعنوان غرامت سه هزار تاالن

جنگ دوم

قواى خود کرد، تا ده سال از قضایائى، که ذکر شد، گذشت و این مدت را مهرداد صرف تجدید 
دولت روم هرچند از تدارکات مهرداد آگاه بود، . از نو برومیها بتازد و آنها را از آسیاى صغیر براند

و سوال قادر نبود، حرکتى کند،»4«ولى بواسطه نزاع داخلى بین مارکوس ماریوس

______________________________
)1(-�C�h�e�r�o�n�e�e.

)2(-�O�r�c�h�o�m�e�n�e.

.میلیون ریال85تقریبا هفده میلیون فرنگ طال یا -)3(

)4(-�M�a�r�c�u�s� �M�a�r�i�u�s.
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، یکى از سرداران ماریوس در اسپانیا، به مهرداد پیشنهاد کرد، که او »1«باالخره سرتوریوس
یه و کاپادوکیه از آن نیه، پافالگونیه، کاالثتىبى: طرفدار ماریوس گردد و در عوض چهار والیت

مهرداد تصور کرد، که چنین موقعى را نباید از دست بدهد، بنابراین طرفدار ماریوس . او باشند
از طرف . گردیده بسناى روم اعالن جنگ داد و نتیجه فتوحات سابق خود را از نو بدست آورد

مهرداد را تکمیل دیگر سرتوریوس از طرف مارکوس ماریوس مأمور شد، تشکیالت نظامى قشون 
کند، ولى در این وقت در اسپانیا سرتوریوس را کشتند و دولت روم هم تمام توجه خود را بطرف 

.مهرداد معطوف داشت



اینشخص در تاریخ (با لشکرى مأمور شد، که کار مهرداد را بسازد »2«بر اثر این وضع لوکولّوس
نیز باید . هاى بزرگ و درخشان میدادهتمعروف است از این حیث، که سفره رنگین داشته و ضیاف

).گفت، که سردار قابلى هم بود

نام داشت، »3«تاقبل از ورود لوکولّوس بآسیاى صغیر، مهرداد سردار رومى را، که مارکوس کوت
را »4«زیکوسشکست داد و شهر سى) در کالسدون یا قاضى کوى کنونى(در خشکى و دریا 

:بر تسخیر این شهر براى او شوم بودتصمیم مهرداد . محاصره کرد

لوکولّوس در جائى اردوى خود را زد، که خطوط ارتباطیه لشکر مهرداد را تهدید میکرد و در 
همین احوال بحریه پنت، که در دریاى سیاه بى منازع بود، بواسطه طوفانى از کار افتاد و لشکر 

ضع دویست هزار نفر از لشکر مهرداد بر اثر این و. پنت دوچار گرسنگى و نیز قحطى آذوقه شد
نوپ راند لوکولّوس او را دنبال کرد و مهرداد ها نشانده بطرف سىتلف شد و مابقى را او بکشتى

.عقب نشست»5«بمحل کابریا

جا او دو شکست خورد، با دو هزار نفر فرار کرده بارمنستان رفت و به تیگران پادشاه در این
پناهنده شد، اما لوکولّوس به پنت درآمده، با پافشارى چند شهر ساحلى ارمنستان، که دامادش بود،
.ها دو سال بطول انجامیدآن را گرفت و این جنگ

______________________________
)1(-�S�e�r�t�o�r�i�u�s.

)2(-�L�u�c�u�l�l�u�s.

)3(-�M�a�r�c�u�s� �C�o�t�t�a.

)4(-�C�i�z�i�c�u�s.

)5(-�C�a�b�r�i�a.
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سردار رومى از تیگران خواست، که مهرداد را تسلیم کند، ولى او این تکلیف را رد کرد و بعد
تیگران با قوه زیادى بکمک . را محاصره کرد»1«ثرتلوکولّوس داخل ارمنستان شده شهر تیگران

شهر مزبور شتافت و چون کمى عده رومیها را دید گفت، این عده براى سفارتى خیلى زیاد و 
پس از آن تیگران میخواست . باوجود این از عده کم رومیها شکست خورد. ى جنگ کم استبرا

. صلحى با رومیها منعقد دارد، ولى مهرداد مانع شد و فرماندهى لشکر ارمنى را بزور بدست گرفت
در این زمان مهرداد شصت سال داشت و باوجود این در سوارى و جنگ، بخصوص در جنگ تن 

مهرداد سواره نظامى تشکیل کرد، که به . بود، که باالتر ذکرش گذشتبتن، چنان مهیب
ها میکوشیدند، که با او در دشت نبرد روبرو هاى رومى آسیب زیاد میرسانید و هرچند رومىلژیون

مهرداد همان اسلوب را بکار میبرد، که معروف بجنگ گریز است و چنانکه . شوند، موفّق نمیشدند
اگر چه . با همین اسلوب کرارا نسبت بلژیونهاى نیرومند رومى فاتح گشتندبیاید، سواران پارتى

لوکولّوس میتوانست در مقابل چنین سواره نظامى سواره نظامى هم از رومیها تشکیل کند، ولى 
چون اموال مردم را غارت و خودش آنرا ضبط : چنین نکرد، زیرا گرفتاریهائى براى او پیش آمد

از طرف دیگر در میان لژیونهاى رومى نخوت لوکولّوس و . ناراضى شدندمیکرد، در روم از او 
اطاعت نظامى شدیدى، که او از زیردستان میخواست، باعث نارضامندى زیاد گردید و برادر 

در این . نام داشت، پرداخت باینکه شورشى بر ضد او برپا کند»2«کلودیوس-زنش، که پوبلیوس
احوال لوکولّوس خواست کار نمایانى بکند و با این مقصود به ارمنستان حمله کرد، ولى فصل 

زمستان و برف و یخ زیاد در این جاهاى عارى از آذوقه، اردوى رومى را مختل و ضعیف گردانید 
نشینىسردار رومى حکم عقبو نزدیک بود شورشى روى دهد، که 

______________________________
)1(-�T�i�g�r�a�n�o�e�e�r�t�e( ثرت در زبان ارمنى بمعنى گرد پارسى است، بنابراین تیگران ثرت، یعنى

).هاى آنرا اکنون اسکى شهر نامندخرابه. قلعه تیگران، این شهر در نزدیکى بتلیس کنونى بود

)2(-�P�u�b�l�i�u�s� �C�l�a�u�d�i�u�s.
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قراول رومیها حمله برد مهرداد، که بیدار کار خود بود، بیدرنگ از موقع استفاده کرده بپس. را داد
همینکه مردم پنت از مراجعت او آگاه شدند، همه . و پس از غلبه بى مانع داخل مملکت خود شد

رئیس ساخلو رومى در پنت »1«یاریوسمانند یکنفر بکمک او قیام کردند و بر اثر این احوال ترى
رفت، ولى در آنجا، قبل از اینکه لوکولّوس بکمک او برسد، با تمامى »2«فرار کرده به کابریا

نیه و تىاینکه سهل است بى. پس از آن مهرداد باز پادشاه پنت گردید. سپاهش معدوم گشت
سردار رومى نتوانست کارى بکند و چاره با این وضع . کاپادوکیه هم او را آقاى خودشان دانستند

رومیها براى او کمکى ). م. ق73(را در این دید، که عقب نشسته بطرف سواحل دریا برود 
زنان دریائى سیسیل و کریت مانع بود و دزدان نفرستادند، زیرا اغتشاشات داخلى و جنگ با راه

بارى مهرداد هشت سال . کرده بودندمزبور قوتى بزرگ یافته خطوط ارتباطیه بحریه روم را قطع
چون مهرداد هم . تمام از طرف رومیها نگرانى نداشت و لوکولّوس جرئت نمیکرد بوى حمله کند

قراوالن هر دو طرف در مقابل یکدیگر ایستاده بودند، نمیخواست رومیها را بجنگ بطلبد، پیش
.اینکه جدالى کنندبى

جنگ سوم

پس از آن . روى کار آمد و دزدان دریائى را قلع و قمع کرد»3«پومپهاوضاع چنین بود تا در روم 
اول . او بسمت سردارى لشکر روم بآسیا آمد و برخالف سلفش از کارهاى دیپلوماسى آغاز کرد

طرف ها، داخل مذاکره شده آنها را بىقدمى، که برداشت این بود، که با دولت ایران، یعنى پارتى
نزد تیگران پادشاه ارمنستان، که پسر تیگران مذکور و از طرف مادر نوه بعد اشخاصى را . کرد

بر اثر این اقدامات . مند شدندمهرداد بود، فرستاد، تا بین نوه و جد نقارى تولید کنند و آنها بهره
در ابتداء مهرداد . م با لشکرى زیاد از سرحد دولت پنت گذشت. ق66مهرداد تنها ماند و پومپه در 

ر صلح وارد شد و بعد، چون دید، که پومپه براى بستن پیمانى حاضر نیست، همان اسلوب از د
جنگ گریز را

______________________________
)1(-�T�r�i�a�r�i�u�s.

)2(-�C�a�b�r�i�a.



)3(-�P�o�m�p�e�e.
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نشینى -گرفت، یعنى عقبپیش ) از کتاب اسگاریگر، تاریخ عمومى(مجسمه پومپه -»*«)114(
پومپه چون از رفتار لوکولّوس آموخته . اختیار کرد و در همان حال برومیها آسیب زیاد میرسانید

هاى این مملکت دوچار آنهمه مرارت شود، راه بود، که نباید داخل ارمنستان گردیده در بیغوله
تعقیب و کنار جنوبى رود ) ازاب بزرگ یا علی(»1«دیگرى پیش گرفته مهرداد را تا رود لیکوس

.مزبور را اشغال کرد، مهرداد هم در مقابل او اردو زد

نشینى مهرداد را بگیرد و بعد منتظر شد، تا دسته دیگر اى فرستاد، که راه عقبدر اینجا پومپه دسته
پس از آن حکم یورش را داد و مهرداد باز عقب نشست و . راه ارمنستان را براى مهرداد سد کرد

در اینجا سپاه مهرداد بین دو قشون واقع شده شکست . بدسته دومى، که راه را گرفته بود، برخورد
خورد و بنه و خزانه او بدست رومیها افتاد، ولى خود پادشاه پنت با کمى از هواخواهان و زن غیر 

.عقدى خود از میان گیرودار جسته بطرف ارمنستان رفت

در ارمنستان پناهگاهى نخواهد داشت، زیرا پادشاه ارامنه تازه از بعد بزودى معلوم شد، که مهرداد
هاى زیاد خالصى یافته بود و نمیخواست با رومیها داخل جنگى جنگى با پارتیها پس از مرارت

این بود، که با آنها داخل مذاکره شده قیمتى براى سر مهرداد معین. جدید شود

______________________________
)1(-�L�y�c�u�s.

.شماره گراورهاى جلد اول و دوم بحساب آمده است-(*)
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کرد، ولى پادشاه پنت بموقع آگاه شده بطرف قفقازیه گریخت و از آنجا بطرف دریاى آزوو 
او ) ىریون کنون(»1«در ابتداء پومپه تصور کرد، که تعقیب او آسان است و تا رود فازیس. رفت

در این حال غضب خود را متوجه تیگران کرده شهر آرتاکساتارا، . را تعقیب کرد، ولى باو نرسید



، 000(تخت ارمنستان بود، گرفت و این دولت را مجبور کرد خسارتى بمبلغ ششهزار تاالن که پاى
.بپردازد) ریال380

گیر کند و با این مقصود تا دستبعد پومپه خواست مهرداد را . خود ارمنستان هم تابع روم گردید
بعد بطرف . تر بیاید، جنگ کردتاخت و با مردم آالن، که ذکرشان پائین) کوروش(رود کورا 

.دریاى سیاه رفت و باز اثرى از مهرداد نیافت

در این حال تصمیم کرد بطرف دریاى خزر برود، و لیکن، در عرض راه دید، که باید با مارها 
این بود، که . ت زیادى هم از مردمان کوهستانى گرجستان باو رسیدو خسار»2«جنگ کند

نام داشت و »3«جزیره قریم رفت و پسرش را، که ماخارساما مهرداد بشبه. مندى برگشتبهرهبى
میخواند، شکست داد و از نو پادشاه آن شد »4«کاپیومبر پدرش یاغى شده خود را پادشاه پارتى

در این وقت مهرداد یک پیر مرد بقاعده ). زو مستملکات پنت بشمار میرفتسابقا هم این محلّ ج(
بود، ولى برعکس دیگران هر قدر سنّش باال میرفت، گوئى بر جد و همت او میافزود، زیرا با 

هاى بزرگ براى طرف شدن با نشست و همواره نقشهاى از پاى نمىسالخوردگى، که داشت، ذره
نفر سکائى بترتیب لژیونهاى رومى 36، 000آنکه لشکرى مرکّب از از جمله. رومیها میکشید

اى هم ترتیب داده و بعد بحریه) معلّمین و مشّاقان این سپاه رومیهاى فرارى بودند(تشکیل کرد 
. هاى یولیانى بنفس ایطالیا حمله برددرصدد برآمد، که از راه اروپاى شرقى و جنوب شرقى و آلپ

و متهورانه بود، که همینکه افشاء شد، باعث بهت و تشویش سربازان او این نقشه بقدرى عجیب
بزودى این حال سربازان . مند گرددگردید، زیرا هیچ نمیتوانستند تصور کنند، که او در اینکار بهره

او بیأسى شدید و پس از آن بشورش مبدل گردید،

______________________________
)1(-�P�h�a�s�i�s.

.مقصود دشت مغان باشد، که در تابستان مار زیاد داردباید-)2(

)3(-�M�a�c�h�a�r�e�s.

)4(-�P�a�r�t�i�c�a�p�a�e�i�u�m
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. فرناك پسر مهرداد از موقع استفاده کرده در رأس شورشیان قرار گرفت و بر پدر یاغى شد
او در . او را محاصره کردندمهرداد در این وقت بواسطه مرضى نتوانست کارى کند و شورشیان 

باالخره موقعى . ابتداء خواست داخل مذاکره شده جان خود را نجات دهد، ولى پسرش راضى نشد
آور گردید و او تصمیم کرد، که با زهر بحیات خود خاتمه رسید، که وضع مهرداد کامال یأس

شکست آخریش با خود بر اثر این تصمیم زهرى را، که از زمان . دهد، تا بدست دشمنانش نیفتد
اى ریخت و حاضر شد، که آنرا بیاشامد، ولى در این وقت دو دختر او، مهرداد و داشت، در کاسه

نامان، که یکى از آنها نامزد پادشاه مصر بود و دیگرى نامزد پادشاه قبرس، نزد پدر آمده »1«نسا
مهرداد راضى شد . واقع نشونداصرار کردند، که با پدرشان بمیرند، تا در تحت اختیار مطلق برادر

.و آنها از کاسه زهر آشامیدند و درگذشتند

بعد مهرداد از همان کاسه آشامید، ولى زهر اثر نکرد، زیرا از دیرگاهى، از ترس اینکه او را مسموم 
مهرداد چون از اثر زهر چیزى احساس نکرد، . کنند، زهر میخورد، تا طبیعتش را بزهر عادت دهد

.کرد، تا مگر کمکى بزهر کندگردشى زیاد 

توویتوسدر این حال او بیکى از صاحب منصبان خود، که گالّى بود و بى. این اقدام هم مفید نیفتاد
نام داشت، رجوع و از او خواستار شد، که آخرین خدمت را باو کرده نابودش سازد، تا نقشه »2«

صاحب ). دن او را نداشته باشندیعنى دشمنانش وجد و شعف بدست آور(دشمنانش عقیم بماند 
منصب مزبور از خواهش مهرداد در اندوه شد، ولى باالخره نتوانست تمنّاى او را رد کند و شمشیر 

فرناك نعش پدرش را نزد پومپه فرستاد و او، باوجود اینکه . خود را کشیده در دل مهرداد فرو برد
ا جوانمردتر از فرناك نسبت به مهرداد مهرداد را بدترین دشمن خود و رومیها میدانست، خودش ر

پس از آن او فرناك را در بوسفور کیمرى، که در کنار . نشان داده، امر کرد جنازه او را دفن کنند
. بوغاز کرچ کنونى واقع بود، بسمت پادشاه کوچکى شناخت و لشکر خود را برداشته بسوریه رفت

چنین بود

______________________________
)1(-�M�i�t�h�r�i�d�a�t�e� �e�t� �N�y�s�s�a.



)2(-�B�i�t�u�i�t�u�s.
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سالگى درگذشت و از دولت کوچک پنت مملکتى ساخت، که وسیع و 69مرگ مهرداد، که در 
قوى بود، چنانکه چهل سال تمام در مقابل رومیها ایستاد و هرچندگاهى از رومیها شکست خورد، 

پیوس، اپ»2«، مانیوس آکویلیوس»1«رومى هم مانند کاسیوسولى در عوض بسرداران مجرّب
ها زخم برداشت، ولى مکرّر در جنگ. هاى فاحش دادشکست»5«ترى یاریوس»4«تا، کت»3«

هاى ملّى در روم مرگ او باعث جشن. دائما عزم و همتش با مهارت جنگى او مقابلى میکرد
گ او را براى رومیها میبرد، سر خود را با تاجى از برگهاى گردید و رسول پومپه، وقتیکه خبر مر

.) م. هاى این درخت امتیازى بود، که بفاتحین داده میشدنوعى از برگ(زینت داد »6«درخت غار
و بعد وقتیکه پومپه خواست مراسم فتح خود را، چنانکه در روم معمول بود، بگیرد چیزى، که تمام 

ب میکرد، صورت مهرداد بود، که بر بستر مرگ دخترانش افتاده انظار اهالى روم را بخود جل
ها و این مراسم فتح و اظهار شادى و شعف از خودکشى پادشاهى بود، این جشن. درگذشته بود

.که در پیرى همه او را رها کرده بودند

صغیر او اش او را بسیار دوست داشتند، زیرا اهالى آسیاىدر باره مهرداد ششم باید گفت، که تبعه
یونانیهاى اروپا و آسیاى . را از اعقاب داریوش بزرگ میدانستند و وقتى آنها تبعه این شاه بودند

صغیر نیز باو میگرویدند، زیرا خون مقدونى و یونانى هم در عروقش جارى بود و بعالوه زبان 
ف فرانسوى از شاعر و ادیب معرو»7«از نویسندگان قرون اخیر راسین. یونانى را دوست میداشت

»مهرداد«او را بطور مؤثّرى ستوده و این تصنیف خود را »8«قرن هفدهم در نمایشى حزن انگیز
.»10«نامیده»9«

______________________________
)1(-�L� �.�C�a�s�s�i�u�s.

)2(-�M�a�n�i�u�s� �A�q�u�i�l�i�u�s.

)3(-�O�p�p�i�u�s.



)4(-�C�o�t�t�a.

)5(-�T�r�i�a�r�i�u�s.

)6(-�I� �,�a�u�r�i�e�r.

)7(-�R�a�c�i�n�e.

)8(-�T�r�a�g�e�d�i�e.

)9(-�M�i�t�h�r�i�d�a�t�e -.

:اینک ترجمه منثور یک قطعه از تصنیف راسین، که موسوم به مهرداد است-)10(

.هاى من گسیختفقط از مرگ من رشته نقشه. تا توانستم انتقام خود را از روم کشیدم«

بر خود ببالم، که در میتوانم . چون دشمن رومى و ظلم او بودم، ننگ تابعیت او را هیچگاه نپذیرفتم
تر غالب اند، نه رومى بر کسى ببهائى گرانمیان اشخاص نامى، که همچو من، با روم کینه ورزیده

».آمد و نه کسى روزگار او را بیش از من تیره و تاریک کرد
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او را بمناسبت این لقب اوپاتر و ) محب پدر(چنانکه باالتر گفته شد، لقب مهرداد فیلوپاتر بود 
در دوره استیالى عنصر ). اوپاتر بیونانى یعنى کسى، که پدر خوب دارد(بزرگ نیز میخوانند 

ترین شخصى است، که مشرق بوجود آورد، ولى چنانکه مقدونى و یونانى بر مشرق، مهرداد قوى
در . نظیر بودشقاوت هم بىاز حیث قوت و چابکى و عزم در عصر خود نظیر نداشت، متأسفانه در 

شرح داده و ما هم بیشتر روایات او را »1«پیانخاتمه زائد نیست بیفزائیم، که جنگهاى او را آپ
.ایمپیروى کرده

:بنابر آنچه گفته شد شجره نسب پادشاهان پنت چنین بود



باتتارن

)م. ق363فوت (مهرداد اول 

)م. ق337فوت (برزن اول آرى

)م. ق302-337(دوم مهرداد

)م. ق266-302(مهرداد سوم 

)م. ق249-266(برزن دوم آرى

)ق م190-249(مهرداد چهارم 

)م. ق169-190(مهرداد پنجم فرناك اول ) م. ق169-121(

مهرداد ششم اوپاتر بزرگ) م. ق121-63(

فرناك دوم پادشاه بوسفور) م. ق63-47(

آریآرات: اوالد زیادى داشته و اسامى نوزده نفر آنها معلوم استمهرداد ششم 

______________________________
.تر ذکرش بیایدپیان نویسنده یونانى است، که پائینآپ-)1(
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. رومیها گردیدپادشاه کاپادوکیه، ارتافرن، ماخارس پادشاه بوسفور قریم، فرناك که دست نشانده
نا، کلئوپاتر زن تیگران پادشاه تىپهآتناایس، نسا، مهرداد، درى: از دختران اسامى اینها ذکر شده

-فار، اکزاثر، داریوشارمنى، اوپاترا، ارساباریس، الادیسه، الادیسه، مهرداد، آرکاثیاس، کسى
).1895، طبع ماربورگ سنه 401یوستى، نامهاى ایرانى، صفحه (»1«کوروش

دولت پرگام-مبحث سوم



، که اکنون »4«وك تى یس»3«نوسشهرى بود در میسیه آسیاى صغیر، بررود سلى»2«پرگاموس
اهالى این شهر عقیده داشتند، که مهاجرین . به پرگاماچاى معروفند و برود کاایک میریزند

دولت هخامنشى بود، پس از شهر مزبور، چنانکه معلوم است جزء. هستند) از پلوپونس(آرکادى 
میلیون و نیم 49(اسکندر بدست لیزیماك سردار او افتاد و او خزانه خود را، که تا نه هزار تاالن 

دار او، که موسوم بعد از فوت لیزیماك خزانه. جا حفظ میکرداند، در اینبرآورد کرده) فرنگ طال
ا تصرّف و دولتى تأسیس کرد، که بدولت بود، شهر پرگام را گرفت و خزانه آنر»5«ترلهبه فى

مندى استقالل پرگام را در مقابل سلوکیها و تر با بهرهلهفى). م. ق182(پرگام معروف گردید 
برادرزاده و جانشین او اومن اول حدود دولت پرگام را توسعه داد و . نیه حفظ کردتىاهالى بى

بعد از او آتّالوس اول بتخت نشست، عنوان شاهى .تیوخوس پادشاه سوریه فاتح گردیدنسبت به آن
در زمان پسران او، یعنى . اختیار کرد و بوسیله اتّحادى با رومیها مستملکات خود را محفوظ داشت

.، پرگام درخشندگى خود را از دست نداد)فیالدلف(اومن دوم و آتّالوس دوم 

اىاومن دوم کتابخانهاین شهر مرکز علوم و صنایع آسیاى صغیر محسوب میشد و 

______________________________
)1(-

�A�t�h�e�n�a�i�s�,� �N�y�s�s�a�,� �M�i�t�h�r�i�d�a�t�i�s�,� �D�r�y�p�e�t�i�n�a�,� �C�l�e�o�p�a�t�r�e�,� �E�u�p�a�t�o�r�a�,

�O�r�s�a�b�a�r�i�s�,� �L�a�o�d�i�c�e�,� �L�a�o�d�i�c�e�,� �M�i�t�h�r�i�d�a�t�i�s�,� �A�r�k�a�t�h�i�a�s�,� �X�i�p�h�a�r�e�s�,

�O�x�a�t�h�r�e�s�,� �D�a�r�e�i�o�s�,� �K�y�r�o�s.

)2(-�P�e�r�g�a�m�u�s.

)3(-�S�e�l�i�n�o�s.

)4(-�K�t�e�i�o�s.

)5(-�P�h�i�l�e�t�e�r�e.
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آخرین پادشاه پرگام آتّالوس . در اینجا تأسیس کرد، که داراى دویست هزار جلد کتاب گردید
این پادشاه، باوجود . اختالل مشاعر داشت) م. ق133-138(، یعنى محب مادر »1«سوم فیلومتر

اى دولت خود را برومیها واگذارد و اگرچه بعدها نامهاینکه داراى اقربائى بود، بموجب وصیت 
پسر آتّالوس از زن غیر عقدى او صحت این وصیت نامه را تردید و تکذیب »2«آریستونیک

میکرد، باوجود این موفّق نگردید، توضیح آنکه رومیها او را کشته پرگام را تصرّف کردند و آن را 
نام در زمان رومیها هم شهر پرگام بى). م. ق130(قرار دادند »3«کرسى ایالتى بنام آسیاى باالخص

اکنون بجاى این شهر شهر . و درخشندگى نبود و فقط در دوره دولت بیزانس رو بانحطاط رفت
در شهر برگام یک هیئت آلمانى حفریات و . نامند»4«کوچکى است، که ترکها آنرا برگام

در خاتمه بى مورد نیست . آثار نفیسى بدست آمدهمیالدى ببعد1870کاوشهائى کرده و از 
گویند، از اسم این شهر، که آنرا پرگامن »5«کاغذ پوست آهو را، که در اروپا پارشمن: بیفزائیم

و نیز باید در نظر داشت، که ) پارشمن را در زبان الطین پرگامن میگفتند(نیز مینامیدند، آمده است 
اند و بنابراین نباید این شهر ا هم یونانیها پرگام ضبط کردهر) ترووا(اسم ارگ شهر داستانى 

داستانى را با پرگام مذکور، که شهر تاریخى و پایتخت یکى از دول مهم و نامى آسیاى صغیر بود، 
.»6«)1883تاریخ و صنایع پرگام، طبع لیپزیک سنه -اولریخس(مخلوط کرد 

نیهتىبى-مبحث چهارم

اهالى این مملکت در عهد . ود، در شمال آسیاى صغیر، در کنار دریاى سیاهنیه مملکتى بتىبى
نام داشت، ولى در ) نیهببرى(مینامیدند و از این جهت این سرزمین هم ) ببرین(قدیم خودشانرا 

قرون بعد، از تراکیه مردمى باینجا آمدند،

______________________________
)1(-�P�h�i�l�o�m�e�t�e�r.

)2(-�A�r�i�s�t�o�n�i�c.

)3(-�A�s�i�a� �p�r�o�p�r�i�a.

)4(-�B�e�r�g�a�m�o.



)5(-�P�a�r�c�h�e�m�i�n.

)6(-�U�l�r�i�c�h�s� �,�P�e�r�g� �.�G�e�s�c�h�i�c�h�t�e� �u�n�d� �K�u�n�s�t� �.�L�e�i�p�z� �.�3�8�8�1.
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نیه تىمعروف بودند و باین جهت این قسمت آسیاى صغیر به بى) »1«هاى تراکىنىتىبى(که به 
در مشرق : نیه چنین بودتىزمان سترابون، چنانکه او گوید، حدود بىدر . معروف گردید

در غرب پروپونتید یا -در شمال دریاى سیاه-هاتتها و اپیکپافالگونیه و اراضى ماریاندین
تا . نیه بودندتىکزنفون گوید، که ماریاندینها جزء بى. در جنوب میسیه آسیاى صغیر-دریاى مرمره

بعد در زمان کرزوس براى مدت کمى جزء دولت . ها مستقل بودندنىتىبى. م. قنیمه قرن ششم
نیه جزء دولت هخامنشى تىهاى کوروش بزرگ آمد و بىپس از آن جهانگیرى. لیدیه گردیدند

بعدها هم . نیه را تغییر نداد و فقط باجى براى آن مقرّر داشتتىکوروش تشکیالت بى. گردید
) م. ق279-327(»2«پتپس از او، زى. دولت هخامنشى بود، تا اسکندر بآسیا آمدنیه جزءتىبى

نیه یا پادشاه آن، استقالل این مملکت را در زمان جانشینان اسکندر حفظ کرد، شهرى تىوالى بى
اول »3«مدكپسر او، که نى. تیه گردید و از حیث ثروت معروف بودپهساخت، که موسوم به زى

چون تاریخ این مملکت خارج از ). م. ق250-279(مدى را ساخت كم داشت، شهر نىنا
موضوع این تألیف است و ارتباطى با تاریخ ایران ندارد باجمال کوشیده همینقدر گوئیم، که از 

»5«پروزیاس اول-)م. ق229-250(»4«السزیه-1: نیه اینها معروف بودندتىپادشاهان دیگر بى
ك مد نى-)م. ق95-149(ك مد دوم نى-)م. ق149-182(پروزیاس دوم -)م. ق229-182(

اینها براى آبادى مملکتشان و توسعه آن کوشیدند، گهى با سلوکیها و گاهى ). م. ق74-95(سوم 
د، نیه در شرف گم کردن استقاللش بوتىبا پرگام و پنت کاپادوکى و غیره جنگیدند و وقتیکه بى

جا یافتند و کومد سوم رومیها نفوذ زیادى در ایندر زمان نى. پافالگونیه نیز جزء آن بشمار میرفت
.اش از سلطنت خلع کرده بودند، بر تخت نشانیدنداو را، باوجود اینکه تبعه

اى برومیها واگذاردنامهاین پادشاه قبل از مرگ، مملکت خود را برحسب وصیت



______________________________
)1(-�T�r�a�k�e�s� �B�i�t�h�u�n�o�i.

)2(-�Z�i�p�o�e�t�e�s.

)3(-�N�i�c�o�m�e�d�e� �I.

)4(-�Z�i�a�e�l�a�s.

)5(-�P�r�u�s�i�a�s� �I.

2152: ، ص3تاریخ ایران باستان، ج

نیه تىضمیمه کردند و بعد ایالتى از بى) ایالت آسیا(و آنها این قسمت آسیاى صغیر را در ابتداء به 
نیه تىدر زمان اوگوست قیصر روم بى. »1«نیه و پنت موسوم گردیدتىبىو پنت ساختند، که بنام 

.استقالل یافت و بعد استقاللش محدود گشت

ها خیلى صدمه دید و در قرن سوم میالدى دستخوش غارت نیه از زمین لرزهتىمقارن این زمان بى
زانس امرار حیات میکرد و بعدها در تحت اداره روم و بی. هاى مردمان سکائى گردیدو چپاول

تمدن یونانى داشت، تا در زمان سلجوقیها از تصرّف بیزانس خارج شد، توضیح آنکه سلیمان اول 
در قرون . قرار داد»2«تخت خود را در شهر نیکهسلجوقى این قسمت آسیاى صغیر را گرفته پاى

نیه را اشغال و تىرخان تمامى بىبعد در زمان استیالى ترکهاى عثمانلو در آسیاى صغیر عثمان و او
این شهر تا زوال دولت بیزانس . نامند، پایتخت خود کردند) بروسا(را، که اکنون »3«شهر پروزیاد

.تخت ترکیه بودبدست ترکها، پاى

اوال خداوندگار از قسمت : نیه قدیم بین دو والیت ترکیه در آسیاى صغیر تقسیم شدهتىاکنون بى
.ثانیا کاستامونى از قسمت شرقیشغربى آن و

تر هم ذکرشان بیاید، نیه، که در تاریخ ایران مکرّر ذکرى از آنها شده و پائینتىاز شهرهاى بى
هراکله پنت، که -2، )ایست موسوم به دیاس کلىاکنون قلعه(»4«یونلىداس کى-1: اینها بودند



در (آستاك -3، )اکنون آن را ارگله نامند(بود بقول سترابون و پوزانیاس شهر مهم و ثروتمندى
پروزیاد، که از شهر کیوس ایجاد -5، )اسگوب کنونى(پروزید -4، )هاى ایزمیدنزدیکى خرابه

پروزیاد، که بقول سترابون در زمان -6باز آن را کیوس نامیدند، ) میالدى14از قرن (شد و بعدها 
، که »6«آآپام-8، »5«کلودیوپولیس-7وسیه است، کرزوس بنا شده است و اکنون موسوم به بر

م بنا . ق675کالسدون، که در -11نیکومدى، -10نیکه، -9اکنون معروف به موداکیه است، 
مختصر مذکور از کتاب(شده است و اکنون آن را کادیکیه یا قاضى کوى نامند 

______________________________
)1(-�P�r�o�v�i�n�c�i�a� �B�i�t�h�y�n�i�a� �e�t� �P�o�n�t�u�s.

)2(-�N�i�c�e�e.

)3(-�P�r�u�s�i�a�d�e.

)4(-�D�a�s�c�i�l�i�o�n.

)5(-�C�l�a�u�d�i�o�p�o�l�i�s.

)6(-�A�p�a�m�e�a.
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، که مجموعه اطّالعات نویسندگان عهد قدیم راجع به »2«کىنىموسوم به فاستى هلّه»1«تونکلین
.).م. نیه است، اقتباس شدهتىبى

ها یا بطالسهمصر و بطلمیوس-فصل دوم

بطالسه-مبحث اول

مصر در تقسیم اولى و ثانوى ممالک اسکندر، چنانکه گذشت، نصیب بطلمیوس الگس گردید و 
سلسله او و . بعد هم، چنانکه ذکر شد، او توانست این مملکت را حفظ کرده در آن سلطنت کند



زیرا بطلمیوس اول، صاحب (اصل الگید است اند، که در نامیده»3«اعقابش را در تاریخ الژید
).مصر، پسر الگس بود و گاف یونانى در زبان فرانسوى به ژ تبدیل مییابد

اسکندریه در زمان بطالسه مرکز علوم و فنون شد و بطلمیوس الگس در شهر مزبور یک کتابخانه 
از این تأسیسات استفاده بعدها علماء و شعراء زیاد به اسکندریه آمده . و یک موزه تأسیس کرد

.میکردند

این 75-74بصفحه (مورخ مصرى در این زمان تاریخ مصر را بزبان یونانى نوشت »4«تنمان
م درگذشت و بجاى او پسرش بطلمیوس دوم . ق283بطلمیوس اول در ). تألیف رجوع شود

ه خواهرش را ازدواج فیالدلف بمعنى محب خواهر است و او را، از جهت اینک(فیالدلف نشست 
.).م. اندکرده بود، چنین نامیده

پدرش او را خوب تربیت کرد، ولى پادشاهى بود پرورده ناز و نعمت، سست و در همان حال 
در سیاست خارجه هیچگاه بجنگ متوسل نمیشد و سعى داشت، با دخالتهاى بموقع و . شقى

.مذاکرات ماهرانه مقاصد خود را انجام دهد

وس فینیقیه، لیکیه و کاریه را حفظ و در کارهاى یونان دخالت کرد،این بطلمی

______________________________
)1(-�C�l�i�n�t�o�n.

)2(-�F�a�s�t�i� �H�e�l�l�e�n�i�c�i� �,�O�x�f�o�r�d� �,�1�8�3�0�-�1�8�4�1.

)3(-�L�a�g�i�d�e�s.

)4(-�M�a�n�e�t�h�o�n.
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روابط تجارتى با روم برقرار داشت، چنانکه مواد او نیز . تا از بزرگ شدن مقدونیه ممانعت کند
.هاى آن مملکت بکار میرفتخام از روم بمصر میآمد و در کارخانه



و »2«ماكیونانى و کالّى»1«تن مصرى و اراتستندر دربار او علماء زیادى بودند از جمله مان
در زمان او در . این پادشاه کتاب دوست بود و علوم طبیعى را ترویج میکرد. معروفند»3«اکریتته

کتابخانه اسکندریه عده کتب بقدرى زیاد شد، که کتابخانه جدیدى در موزه بنا کردند و نیز در 
تیوخوس دوم سلوکى بود، کشتند و دختر او را، که زن آن. زمان او بناهاى زیادى در مصر ساختند

.ن قضیه باعث جنگى شد، که در زمان خلف او شروع گردید و خاتمه یافتای

سلکوس دوم را شکست داد و سوریه و ) م. ق221-247(پسر فیالدلف، بطلمیوس سوم اورگت 
بعد شورشى در مصر باین جنگ خاتمه داد و موافق عهد صلح . کیلیکیه را به مصر ضمیمه کرد
گویند در میان غنائمى، که بدست او افتاد . گرانبها باو رسیدچهار هزار تاالن نقره و ظروف

هاى مقدس مصریها بود، که کبوجیه هخامنشى در زمان تسلّط پارسیها بر مصر از این نقّاشى
مملکت برده بود، در این زمان بطلمیوس سوم این اشیاء را به مصریها پس داد و از این جهت او را 

این خبر اگر صحیح باشد، داللت دارد بر اینکه . بمعنى نیکوکار استاورگت خواندند، که بیونانى
کبوجیه این اشیاء را بایران برده در خزانه گذارده بود و سلوکیها آنرا از خزانه ایران برگرفته 

را به مصر برگردانید، توضیح آنکه این والیت را به »4«این بطلمیوس سیرن. بسوریه آورده بودند
دختر ماگاس را براى پسرش »6«رادر فیالدلف داده بودند و اورگت، چون برنیسب»5«ماگاس

ذکر . اندبعضى این واقعه را بسلطنت فیالدلف مربوط داشته. گرفت، سیرن هم ضمیمه مصر شد
این مستعمره یونانى جزو دولت هخامنشى گردید و پس از زوال آن . سیرن کرارا باالتر گذشته

.ى جزء مصرگهى مستقل بود و گاه

در زمان بطلمیوس سوم مقدونیه از مصر شکست خورد و موقّتا سلطه بطالسه

______________________________
)1(-�E�r�a�t�o�s�t�h�e�n�e.

)2(-�C�a�l�l�i�m�a�q�u�e.
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)4(-�C�y�r�e�n�e.
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)6(-�B�e�r�e�n�i�c�e.

2155: ، ص3تاریخ ایران باستان، ج

ولى در نیمه دوم سلطنت او مصر قدرت سابق خود را از دست داد و نفوذ بر دریاها برقرار شد، 
.مقدونیه در یونان باال گرفت

در این وقت ). م. ق204-221(پس از بطلمیوس سوم بطلمیوس چهارم فیلوپاتر بتخت نشست 
ت دولت بطالسه نیمى از قدرت خود را فاقد شده بود و پادشاهان بزندگانى مالیم و عیش و عشر

اند فقط وقتى فیلوپاتر پادشاهى بود سخت، عیاش و دائم الخمر و چنانکه نوشته. حریص بودند
اند، که فن نامیدهاز این جهت او را ترى. هوشیار بود، که براى مراسم آداب مذهبى حاضر میشد

اش آگاتوکله نفوذى زیاد در امور دولتىدر زمان او معشوقه. بمعنى سست یا گرم و نرم است
در این زمان سوریه قوت گرفت . داشت و بعد از او زنان بدعملى موسوم به هترهابر او مسلّط بودند

فلسطین نیز از مصر جدا شد و نیز در این ) صور و غیره(و مصر چند شهر در آنجا از دست داد 
با اتولیان زمان دولت بطالسه در یونان با مقدونیه ضدیت میکرد، تا بجنگ فیلیپ پادشاه مقدونیه

.یونانى خاتمه دهد

.از کارهاى او معبدى است، که براى هومر شاعر حماسى معروف یونان ساخت

، چون صغیر بود )م. ق181-204(فان بتخت نشست پس از فیلوپاتر پسرش بطلمیوس پنجم اپى
نامى، پولم لهبعد ته. وتخت را تصاحب کند، ولى موفّق نگردیدقیم او آگاتوکله خواست تاج

این بطلمیوس آلت دست وزراى . مندى نداشتاگرچه داراى مقام نیابت سلطنت شد، ولى بهره
. سوریه از مصر جدا شدندخود بود و در زمان او دولت مصر ضعیف گردید، تراکیه، فینیقیه و سل

را تیوخوس پادشاه سلوکى فان آمدند و اوکلئوپاتر دختر آنرومیها در این موقع بحمایت اپى
فان از دادن مالیات معفو گشته بودند و این کاهنان مصرى از این جهت، که در زمان اپى. گرفت

فان برومیها در سیاست خارجه اپى. پادشاه توجهى بمذهب آنها داشت، از او حمایت میکردند



. تیوخوس سلوکى و اتولیان، با رومیها همراهى کردکمک میکرد، چنانکه در جنگ روم با آن
پادشاه) م. ق146-181(فان از زهر درگذشت و پس از او پسرش بطلمیوس ششم فیلومتر ىاپ
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تیوخوس در زمان این پادشاه آن. شد و بواسطه صغر سنّ او، مادرش زمام امور را بدست گرفت
خواست در منفیس بسمت چهارم پادشاه سوریه بمصر حمله کرده معابد آنرا غارت کرد و بعد

پادشاه مصر تاجگذارى کند، ولى اهالى اسکندریه برادر فیلومتر را، که اورگت مینامیدند، بر تخت 
تیوخوس دوباره بمصر حمله برد و جنگ بدین ترتیب خاتمه یافت، که پس از آن، آن. نشاندند

ه میکردند، ولى پس از م هردو برادر مصر را ادار. ق170از سنه . قبرس از آن سوریه گردید
چندى نفاق بین آنها افتاد و چون غلبه با اورگت بود، فیلومتر بروم رفت و رومیها کمک کرده او 

مند نشد و بعد فیلومتر او را اورگت خواست قبرس را تصرّف کند، بهره. را بتخت برگردانیدند
ر پیش میرفت، ولى وقتیکه او مندى براى فیلومتجنگ با سوریه با بهره. بخشیده سیرن را باو داد

.بمصر برمیگشت، بپادشاه سابق سوریه اسکندر والّاس برخورد و بدست او کشته شد

در بدو سلطنت، یکى از ) م. ق117-146(پس از او تخت به بطلمیوس هفتم اورگت دوم رسید 
م بود، خواست تخت را براى پسر بطلمیوس شش»1«سرداران، که یهودى و اسمش انیاس

نگاهدارد، ولى بطلمیوس هفتم فائق آمد و برادرزاده خود را، که اوپاتر نام داشت، با تمام 
.در این موقع اشخاص زیادى از علماء و رجال اسکندریه نابود گردیدند. ها کشتناراضى

م بطلمیوس هفتم زن خود کلئوپاتر نام را، که خواهرش نیز بود و از او پسرى داشت، . ق130در 
بر اثر این قضیه اهالى اسکندریه . داده دختر خود را، که نیز کلئوپاتر نام داشت، ازدواج کردطالق

جا او در این. شوریده و بقصر حمله برده آن را آتش زدند و پادشاه فرار کرده بجزیره قبرس رفت
اقص نظیر باشد، توضیح آنکه پسرش را کشته و جسد او را نکارى کرد، که شاید در تاریخ بى
بر اثر این رفتار وحشیانه باز شورشى روى داد و باالخره طرفین . کرده براى مادر پسر مقتول فرستاد

از کارهاى او. صلح کردند و پس از آن سلطنت بطلمیوس هفتم بآرامش گذشت



______________________________
)1(-�O�n�i�a�s.
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شاعر حماسى معروف یونان است و دیگر تحقیقاتى، که راجع بصفحات تصحیح تصنیفات هومر
قابل ذکر است، که در زمان او خارج . مصر میکرده و خودش هم در این تحقیقات شرکت داشته

کردن کاغذ حصیرى از مصر ممنوع گشت و چون بر اثر این حکم کاغذ در خارجه کم و گران 
او میبایست . از فوت این پادشاه زنش زمامدار گردیدپس. شد، کاغذ پوست آهو را اختراع کردند

یکى از دو پسرش را همکار خود قرار دهد و چون ملکه پسر بزرگتر را، که به بطلمیوس هشتم 
موسوم بود، دوست نمیداشت و او را در زمان سلطنت شوهرش به قبرس »1«سوتر دوم التیرا

.یوس نهم اسکندر بود، براى همکارى برگزیدفرستاده بود، پسر کوچکتر را، که موسوم به بطلم

مردم در این موقع دخالت کرده از ملکه خواستند، که پسر بزرگتر را از قبرس براى معاونت در 
زمامدارى بخواهد و پسر کوچکتر را بسمت والى به قبرس بفرستد او راضى شد، ولى قبال پسر 

کلئوپاتر نام داشت، طالق بدهد، زیرا این زن را بزرگتر را مجبور کرد، زن و خواهر خود را، که 
.خیلى جاه طلب میدانست

پس از آن، این ملکه با التیرا امور دولت بطالسه را اداره میکرد، تا آنکه التیرا برخالف میل 
تیوخوس سیزیکى کمک کرد و این قضیه باعث شد، که ملکه قشون را بپسر بزرگتر مادرش به آن
التیرا، که والى قبرس شده بود، پس از چندى بنابر . کوچکتر را بر تخت نشانیدشورانیده پسر 

در ابتداء . دسائس ملکه مجبور گردید از قبرس بیرون رود و پس از آن اعالن جنگ بمادرش داد
. اسکندر میخواست از سلطنت استعفاء کند، ولى ملکه مانع شده، گفت محکم در جاى خود بنشین

ه اسکندر مادرش ملکه را کشت و از جهت نارضامندى مردم فرار کرد، که بعد طولى نکشید، ک
.و التیرا را از قبرس خوانده بر تخت نشانیدند) م. ق89(بقبرس برود، ولى در راه درگذشت 



رن معشوقه اورگت دوم بود، درگذشت و بموجب ، که پسر اى»2«یندر این احوال بطلمیوس آپى
م سفراى روم نزد التیرا رفته کمک او را بر ضد مهرداد . ق85در . یها دادنامه سیرن را بروموصیت

ششم پنت درخواست کردند، ولى جواب

______________________________
)1(-�P�t�o�l�e�m�e�e� �V�I�I�I� �S�o�t�e�r� �I�I� �L�a�t�h�y�r�a.
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.مساعد نشنیدند

دختر او، که زن اسکندر بود، شش ماه امور دولت را اداره کرد و ) م. ق81(پس از فوت التیرا 
.بعد ناپسرى او، که بطلمیوس دهم اسکندر دوم نام داشت

این پادشاه در جزیره گس بزرگ شده بود و چندى در دربار مهرداد ششم پنت اقامت داشت، ولى 
صیحت داد، زن پدر خود را، بعد فرار کرده نزد سردار رومى سوال رفت و او به بطلمیوس دهم ن

او پس از زواج زنش را کشت و بر اثر این . این زواج بسیار شوم بود. که ملکه بود ازدواج کند
پس از آن رومیها دخالت کرده اسکندر سوم پسر . قضیه مردم شوریده بطلمیوس را کشتند

بود و پس از آن چند سلطنت او خیلى کوتاه. بطلمیوس نهم را از زن غیر عقدى بر تخت نشانیدند
م رومیها از مصر ایالتى تشکیل داده آن را جزء دولت روم . ق30نفر سلطنت کردند تا اینکه در 

راجع باشخاصى، که بعد از بطلمیوس دهم سوتر دوم سلطنت کردند بین مورخین اختالفى . دانستند
برنیس سوم بطلمیوس -1-:دیده میشود، ولى ظن غالب این است، که اسامى اشخاص چنین بوده

برنیس -3، )م. ق51-80(»1«بطلمیوس سیزدهم اولت-2، )م. ق80(دوازدهم اسکندر دوم 
).م. ق30-51(کلئویاتر ششم -4، )م. ق55(چهارم 



م را، که بطلمیوس اول عنوان پادشاهى اختیار کرد اول سلطنت بطالسه در مصر . ق306اگر سال 
سال بود، ولى چنانکه در جاى خود گذشت، بطلمیوس اول الگس از 276آنها بدانیم، دوام دولت 

).م. ق323(وقتیکه والى مصر گردید، این مملکت را از آن خود میدانست 

طرز حکومت بطالسه در مصر-مبحث دوم

این مسئله، که تشکیالت دولت بطالسه در مصر چه بوده و آنها، که اصال

______________________________
)1(-�A�u�l�e�t�e.
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اند، در مصر چه مقصودى را تعقیب میکردند، باوجود تحقیقات زیاد و آثارى، که از مقدونى بوده
کاغذهاى حصیرى و غیره بدست آمده، روشن نیست و از محقّقینى، که راجع بتاریخ این دوره 

: گوید، در این باب دو عقیده مختلف اظهار شده است»1«اند، چنانکه ژوگهکردهمصر تتبعات
داراى این عقیده است، که مقصود بطالسه از استیالى بر مصر این بود، که تا بتوانند »2«ویل کن

ها بحریه و قشونى نیرومند ترتیب ثروت زیادى از این مملکت بیرون بکشند و بوسیله این اندوخته
اهمیت یابند بنابراین مصر از نظر بطالسه فقط ) مدیترانه(المللى دریاى مغرب ه در سیاست بینداد

موافق این عقیده . هاى مصر بکلّى خارج از مصر استمنبع عایدات آنها میباشد و مقصود بطلمیوس
.حکومت بطالسه بر مصر وسیله است و جهانگیرى در خارج مصر مقصود

مقصود بطالسه یا الگیدها این بود، : او میگوید. عقیده دیگر دارد»3«محقّق دیگر روستوت زف
که از مصر دولتى قوى و با ثروت تشکیل دهند، تا بتوانند در مقابل حمالتى، که از خارج میشد، 

هاى دفاعى وسیله بنابراین عقیده نیرومندى و ثروت مصر مقصود بود، جنگ. مقاومت کنند
اى اظهار شده، که بطالسه در مقابل این دو عقیده متباین نیز عقیده. تتحصیل این نیرومندى و ثرو

طلب بودند و میخواستند مانند اسکندر تمامى عالم آن روزى را در تحت اقتدارشان اولى خیلى جاه
.»4«درآورند



هاى مالیه و خزانه دولت بهرحال، یعنى بیرون کشیدن ثروت مملکت و ریختن آن را بصندوق
مند بوده و چه مقصود بدانیم و چه وسیله، این موضوع محرز است، که مصر همیشه ثروتبطالسه 

ها تمامى مستملکات حتّى در زمان انحطاط و ضعف دولت بطالسه، یعنى در زمانى، که بطلمیوس
بدوازده) 17سترابون، کتاب (»5«خارج از مصرشان را گم کرده بودند، عایدات آنها بقول سیسرن

______________________________
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).میلیون ریال375میلیون فرنگ طال یا 75(تاالن نقره میرسیده هزار و پانصد 

راجع بحکومت بطالسه در مصر این نظر حاصل میشود، که حکومت و ادارات طورى تشکیل شده 
.المقدور بیشتر ثروت مملکت را بدست آرندبود، که حتّى

و این نکته هم کمک از طرف دیگر باید در نظر داشت، که ملّت مصر مردمى بود قانع و کم خرج
، که نگاهدارى )80کتاب یک، بند (بزرگى باجراى مقصود بطالسه میکرد، مثال دیودور گوید 
درهم یونانى تقریبا معادل یک فرنگ (طفلى از زمان تولّدش تا حد بلوغ ببیست درهم تمام میشد 

نوزاد، که در و بهمین جهت عادت زشت و وحشیانه دور افکندن کودکان ) طال یا دو ریال بود
یونان آنقدر متداول بود، در مصر وجود نداشت، چنانکه سترابون با حسرت این صفت خوب 



دیودور این صفت مصریها را جهت زیادى جمعیت مصر میداند و محقّقین . مصریها را ذکر میکند
مصرى تصور میکنند، که جمعیت مصر در این دوره بین پنج و هفت میلیون نفر بوده و چون فلّاح

هم از زمانهاى گذشته ممارست طوالنى در ایجاد صنایع داشته، این جهات و آمدن یونانیها بمصر، 
.خصوصا بعد از استیالى بطالسه، بر ثروت مصر میافزود

جا در این. در باب رفتن یونانیها بمصر در دوره هخامنشى آنچه الزم بود در جاى خود گفته شده
هاى مصر بر ضد ایران که در هر مورد یکى از عوامل عمده شورشهمینقدر باید یادآور شویم، 

جنگهاى اردشیر اول و اردشیر دوم و سوم مشروحا در جاى خود بیان شده است و . یونانیها بودند
باوجود این، تا دولت . ها یونانیان و سپاهیان اجیر آنها دست قوى داشتنددر تمامى این جنگ

ها نمیتوانستند در مصر استیال یابند و دیر یا زود از سرداران ایران و گاهى هخامنشى برپا بود، یونانی
هم از قشون اجیر یونانى، که در خدمت دولت ایران بودند، شکست خورده مجبور میشدند از مصر 

بعد از استیالى . خارج شوند، ولى اشخاص غیر نظامى یونانى در همان زمان هم در مصر زیاد بودند
اینکه . یونانیها گروه گروه بمصر درآمدند و شهرهاى زیاد قدیم سکنه یونانى یافتبطالسه بمصر 

سهل است شهرهاى
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تخت مصر بود، نمیتوان اسمى دیگر جز بخود اسکندریه، که پاى. تازه با سکنه یونانى پدید آمد
شهرهاى خود را موافق قوانین و عادات ملّى خود جا هم مانند آسیایونانیها این. شهر یونانى داد

جا اگرچه در این. اداره میکردند، خودمختارى داخلى داشتند و در ابتداء با اهالى مخلوط نمیشدند
هم مانند آسیا بمرور زمان اختالط و امتزاج پیش آمد و باالخره محیط غلبه کرد و یونانیها هم در 

جا دیرتر از ایران و شرق فتند ولى این اختالط و امتزاج در اینمیان اهالى حلّ گردیده از میان ر
ها و یونانى و باخترى پائید، ثانیا اقصى وقوع یافت، زیرا اوال دولت بطالسه بیش از دولت سلوکى

. طرز حکومت بطالسه در مصر استبداد صرف بود. بعد از رفتن بطالسه جاى آنها را رومیها گرفتند
قدونى نه فقط بر جان و مال اهالى تسلّط داشت، بل بر روح مصریها حکومت بطلمیوس یا فرعون م

میکرد، زیرا او خود را خدا میدانست و در این راه بطالسه نه فقط از نظر و معتقدات مصریها، که 
اى را، که اسکندر ایجاد کرده بود و فراعنه خودشان را خدا میدانستند، استفاده میکردند، بل سابقه



که مقدونیها براى اسکندر پس از مرگش داشتند، زمینه مساعدى براى این داعیه بطالسه پرستشى، 
ترتیب ادارات بطالسه چیزى بود ترکیبى، یعنى طرزى بود، که از وضع ادارات . تدارك میکرد

مصر قدیم اقتباس و با شرایطى، که از استیالى بطالسه مقدونى بر مصر حاصل شده بود و با مقصود 
کلیۀ اگر بخواهیم . ها در بیرون کشیدن ثروت مملکت موافقت داشت، تلفیق کرده بودندبطلمیوس

در چند کلمه طرز حکومت بطالسه را بر مصر خالصه کنیم باید بگوئیم، که بطلمیوس اول، یعنى 
فیلسوف : سر سلسله الگیدها، نصیحت ارسطو را باسکندر خوب بخاطر سپرده بموقع عمل گذارد

بعد از . ندر گفته بود، که او باید براى مقدونیها فرمانده و براى مردمان دیگر آقا باشدمزبور به اسک
هم حکومت بطالسه بر مصر بر همین پایه قرار گرفته بود و چون تمامى ) الگس(بطلمیوس اول 

اى در زندگانى مصریها بینیم، که بطالسه چیز تازهتاریخ مصر را در این دوره در نظر گیریم مى
.خل نکردند و آنها بهمان اوضاع سابقشان باقى ماندنددا
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اگر بخواهیم بیش از این از اوضاع مصر در زمان بطالسه صحبت داریم، از موضوع این تالیف 
خیلى دور خواهیم افتاد و لزومى هم ندارد، زیرا ارتباط این موضوع با تاریخ ایران، که وقتى این 

در باب اسکندریه نیز اجماال . ملکت زرخیز را داشت، بهمین اندازه است، که ذکر شد و بل کمترم
انطاکیه و سترابون -اسکندریه-روم: گوئیم، که این شهر یکى از سه شهر نامى دنیاى آن روز بود

ى مرکز علوم چنانکه باالتر گفته شد، این شهر یونانى چند. اسم اسکندریه را بعد از روم ذکر کرده
و صنایع بشمار میرفت و دانشمندان و شعراء و ادباى زیاد براى استفاده از کتابخانه و موزه این شهر 

.بدانجا میرفتند

مقدونیه-فصل سوم

و نیز در موقع ) 1238-1190صفحات (از احوال مقدونیه شرح مشروحى در کتاب دوم این تألیف 
در باب دوم (و در زمان جانشینانش ) این تألیف1446-1238صفحات (جنگهاى اسکندر با ایران 
ایم، از مقدونیه صحبت گفته شد و اگر بخواهیم بیش از آنچه نوشته) از کتاب سوم این تألیف

داریم، خارج از موضوع ما یا تاریخ ایران خواهد بود، بنابراین در اینجا فقط از این نظر، که رشته 



اننده باشد، سطورى چند بر آنچه باالتر گفته شده است، افزوده وقایع بطور کلّى در دست خو
.بکتاب سوم خاتمه میدهیم

م تخت . ق281پیرّوس در مقدونیه فقط یکسال و نیم سلطنت کرد و پس از او لیزیماك تا 
م بطلمیوس کرائونوس پسر بطلمیوس الگس، سرسلسله . ق281در . مقدونیه را در تصرّف داشت

در همین سال مردم گالّى . خرسونس رفته از آنجا بمقدونیه درآمد و پادشاه شدبطالسه، به 
پس از آن . بمقدونیه حمله کردند و در یکى از جنگها بطلمیوس کرائونوس کشته شد) هاگاالت(

در مقدونیه اختالل و هرج و مرجى روى داد و چند نفر بتخت نشسته هر کدام یکى دو ماه تقریبا 
سلطنت
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گون گوناتاس را شکست داد، ولى او در تىاین اوضاع دوام یافت، تا آنکه پیرّوس آن. کردند
پس از . مقدونیه و یونانرا داشت) م. ق239(دوباره بمقدونیه برگشت و تا آخر عمرش 272

در سالهاى بعد .گون مذکور پسرش دمتریوس بتخت نشست و بعد آتن استقالل یافتتىآن
 ه و یونان روى داد، تا آنکه شهرهاى بسیارى از یونان بر ضدمنازعات و جنگهاى زیاد بین مقدونی

منتهى گشت و سردار »1«مقدونیها با رومیها متّحد گشتند، ستیزه بین طرفین بجدال کینوسکفال
پادشاه مقدونیه متعهد موافق عهد صلح فیلیپ ). م. ق197(فاتح گشت »2«نوسنىرومى فالمى

موافق . وجه بابت خسارت بپردازد و در امور یونان هم دخالت نکند»3«شد هزار و پانصد تاالن
بعد روابط فیلیپ با رومیها بهتر گردید، زیرا . این عهد تسالى و کرنت هم از مقدونیه جدا شدند

، ولى چون رومیها بسیار تیوخوس سوم سلوکى داشتند، کمک کردبآنها در جنگى، که با آن
مراقب مقدونیه بودند، باالخره فیلیپ به تنگ آمده در نهان بتدارك جنگى با آنها پرداخت و در 

هاى مقدونیه با جنگ) م. ق168-179(زمان سلطنت پسرش پرسه، که از زن غیر عقدى بود 
ستفاده کند و احوال جنگ پرسه نتوانست از فتحى، که در ابتداء کرده بود، ا. رومیها شروع گردید
امیل سردار رومى در پیدناپرسه را شکست داد و او را براى نمودن پلم. ق168بطول انجامید، تا در 

پس از آن مقدونیه بچهار جمهورى تقسیم گردید و در این حال امرار حیات . فتح خود بروم برد
ستقالل مقدونیه را میکرد، تا آنکه شخصى، که معروف به فیلیپ دروغى است، خواست ا



در این وقت رومیها باز دخالت کرده از مقدونیه با ایلّیریه و تسالیه ایالتى بزرگ تشکیل . برگرداند
هاى بنابراین از زمانى، که مقدونیه پس از جنگ). م. ق148(داده آنرا جزء دولت روم کردند 

) م. ق148(مان ضمیمه گشتن بروم تا ز) م. ق480(خشیارشا با یونان از دولت هخامنشى جدا شد، 
.سال بود332عمرش 

چنان بود احوال ملک اسکندر در زمان جانشینانش و پس از تجزیه دولت او

______________________________
)1(-�C�y�n�o�s�c�e�p�h�a�l�e�s.

)2(-�F�l�a�m�i�n�i�n�u�s.

.میلیون ریال45تقریبا نه میلیون فرانک طال یا -)3(
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از وقایع آنچه، که با تاریخ ایران ارتباط مستقیمى داشت، مشروحا و . در سالهاى بعد، که ذکر شد
وقایع نوع دوم هرچند با تاریخ ایران ارتباطى ندارد، باوجود این . مابقى را بطور اجمال ذکر کردیم

تاریخ ایران هم بیفایده دانستن آن براى فهم اوضاع آن زمان، بطور کلّى، مقتضى است و براى
.اکنون موقع آن رسیده، که بتاریخ ایران برگردیم. نیست

هاى امپراطورى اسکندر بنا شدند، زیاد بود و هائى، که بر خرابهچون، چنانکه گذشت، عده دولت
ها نیز زیاد، براى اینکه خواننده بتواند هنگام رجوعهاى سلطنتى و پادشاهان این سلسلهعده سلسله

جاى . ها یا پادشاهان را زود بیابد، فهرستى باین کتاب سوم ضمیمه کردیمجاى هر کدام از سلسله
المقدور پادشاهان در این فهرست موافق تاریخ است و معاصر بودن یا نبودن آنها با یکدیگر حتّى

.منظور شده

هاى دولت اسکندر ابهفهرست پادشاهان آذربایجان میبایست ضمیمه شود، زیرا این دولت نیز بر خر
تر دیدیم، که فهرست بنا شد، ولى، چون ارتباط آذربایجان با دولت پارت بیشتر است، مناسب

.ها قرار دهیممزبور را در آخر کتاب چهارم، در جزء سایر فهرست
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248-250ارشک -لپارت اشک او306سنین سلطنت پادشاهان ممالکیکه پس از تجزیه از 

280-306آسیاى سلوکى سلکوس اول نیکاتور 

261-280تیوخوس اول سوتر آن

246-261تیوخوس تئوس آن

230-280280-301کاپادوکیه آریارات دوم 

220-257آریارات سوم تقریبا 

280-301پنت کاپادوکى مهرداد سوم 4

249-266برزن آرى

190-249مهرداد چهارم 
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263-283تر لهم پرگام فى. ق50شدن امپراطورى اسکندر تاسیس گشتند تا 

241-263اومن 

279-327تس پهنیه زىتىبى

250-279کومد نى

229-250الس زیه

)282فوت (285-306مصر بطالسه بطلمیوس اول سوتر 



246-285بطلمیوس دوم فیالدلف 

297-306مقدونیه کاساندر 4

297فیلیپ چهارم 

287-294ارست پاتر آلکساندر دمتریوس پولىتىآن

286-287پیرّوس 

281-286لیزیماك 

280-281سلکوس نیکاتور 

279-280بطلمیوس کرائونوس 

275-279سنوات فترت 

239-275گون گوناتاس تىآن
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214-248تیرداد اول -پارت اشک دوم

196-214اردوان اول -اشک سوم

181-196یاپت فرى-اشک چهارم

174-181فرهاد اول -اشک پنجم

136-174مهرداد اول -اشک ششم

226-246کوس نىآسیاى سلوکى سلکوس گالّى



)227وفات (یراکس تیوخوس هىآن

223-226سلکوس سوم سوتر 

187-223سوم کبیر تیوخوسآن

175-187سلکوس چهارم 

164-175تیوخوس چهارم آن

162-164تیوخوس پنجم اوپاتر آن

150-162دمتریوس اول سوتر 

145-150آلکساندر باالس 

125-146دمتریوس دوم نیکاتور 

163-220کاپادوکیه آریارات چهارم 

130-163) مهرداد(آریارات پنجم 

169-190کاپادوکى فرناك پنت 4

121-169مهرداد پنجم 
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197-241پرگام آتّال اول 

159-197اومن دوم 

138-159آتّال دوم 



182-229نیه پروسیاس اول تىبى

149-182پروسیاس دوم 

95-149کومد دوم نى

221-246مصر بطالسه بطلمیوس سوم اورگت 

203-221بطلمیوس چهارم فیلوپاتر 

181-203فان بطلمیوس پنجم اپى

145-181بطلمیوس فیلومتر 

145بطلمیوس هفتم اوپاتر 

بطلمیوس هشتم

229-239مقدونیه دمتریوس دوم 4

220-229گون دسن تىآن

180-220فیلیپ پنجم 

168-178پرسه 
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127-136فرهاد دوم -شک هفتمپارت ا

124-127اردوان دوم -اشک هشتم

76-124مهرداد دوم -اشک نهم



67-76سندروگ -اشک دهم

142-145تیوخوس ششم فون و آنآسیاى سلوکى ترى

129-138تس دهتیوخوس هفتم سىآن

123-128ناس آلکساندر دوم زابى

125سلکوس پنجم 

95-125تیوخوس هشتم گریپوس آن

95-116تیوخوس نهم سیزیکى آن

83-94تیوخوس دهم آن

95-96سلکوس ششم 

83-92فیلیپ اول 

88-95دمتریوس سوم 

84-89تیوخوس دوازدهم آن

69-84تیگران 

65-69تیوخوس دوازدهم آن

112-130کاپادوکیه آریارات ششم 

100-112آریارات هفتم 

96-100آریارات هشتم 



63-121پنت کاپادوکى مهرداد ششم اوپاتر 4
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129-138پرگام آتّال سوم 

74-95نیه نیکومد سوم تىبى

116-145مصر بطالسه اورگت دوم 

107-116بطلمیوس دهم سوتر دوم 

88-107بطلمیوس یازدهم آلکساندر اول 

80-88بطلمیوس دهم سوتر دوم 

55برنیس چهارم 

30-51کلئوپاتر ششم 

80بطلمیوس دوازدهم آلکساندر دوم -برنیس سوم

51-80آولت -بطلمیوس سیزدهم

مقدونیه4
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العمل سیاسىکتاب چهارم دوره پارتى، یا عکس
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مقدمه



اى میشویم، که دوره اینک داخل دوره. مقدونى و یونانى تاریخ ایران، که گفته شدچنان بود دوره 
هاى ماراتن و ساالمین و مندىبهرهاى، که در آن بىالعمل سیاسى ایران است، یعنى دورهعکس

تالفى میشود و ایران استقالل خود را، که در آخر دوره »1«هاى ایسوس و گوگملشکست
داده بود، برگردانیده دوباره آقاى بخش بیشتر مشرق معلوم آن زمان میگردد، هخامنشى از دست 

در سر بخش دیگر مشرق و رسانیدن خود بحدود دولت هخامنشى با دولت جهانى روم دست پنجه 
ها را ندارد، الاقّل رومیها را در مدت هاى دوره هخامنشىمندىنرم میکند و اگر در این راه بهره

.ل در کنار فرات متوقف میداردتقریبا سیصد سا

در این مدت مدید دولت ایران مبارز نیرومند و حریف پرزور امپراطورى روم است، چنانکه خود 
نام مخصوص این . رومیها اذعان دارند، که دنیاى معلوم آن زمان بین این دو دولت تقسیم شده

هاى ایران ولت پارس هم دولتدولت، که تا اینجا دولت ایرانش نامیدیم، چیست؟ دولت ماد و د
این دولت . پس چنانکه بهریک از آنها نامى داده شده، این دولت هم در تاریخ نامى دارد. بودند

ایران دولت پارت است، یعنى دولت یکى از اقوام ایرانى، که تا این زمان پا بعرصه تاریخ نگذارده 
ون آمده در مدت تقریبا پنج قرن کارهاى م از تاریکى قرون گذشته بیر. بود و از نیمه قرن سوم ق

ها را از ایران راند، جلوسیل مردمان شمال شرقى را، که بطرف خراسان سلوکى. بزرگ انجام داد
جارى بود، گرفت و آن بسوى دیگر متوجه گردید، بفتوحات رومیها در مشرق خاتمه داده براى 

اول دفعه بآنها فهماند،

______________________________
)1(-�M�a�r�a�t�h�o�n� �,�S�a�l�a�m�i�n�e� �,�I�s�s�u�s� �,�C�a�n�g�a�m�e�l�e�s,
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این دولت یکى از بزرگترین دولى است که در ایران تشکیل . که براى جهانگیریشان حدى است
اکنون بهتر . ترین دولتى، که تا زمان ما در ایران بوجود آمدهشده و از حیث مدت عمرش طوالنى

بذکر وقایع این دوره بپردازیم، زیرا از این راه اوضاع و احوال این دولت بهتر و بیشتر روشن است 
.خواهد بود



منابع کتاب

هاى غربى است، یعنى قبل از شروع بمطلب باید تذکّر دهیم، که مبانى این کتاب بیشتر بر سرچشمه
تحقیقاتى، که دانشمندان اروپائى در اند و بر کتبى، که مورخین و نویسندگان یونانى و رومى نوشته

جهت آن است، که . اندمسکوکات اشکانى و نیز در آثارى، که از دوره پارتى پیدا شده، کرده
اند و اگر هم مورخین و نویسندگان قرون اولى اسالمى از ایرانى و عرب، چنانکه خودشان گفته

د و چه بسا، که این دوره را با دوره اننمیگفتند معلوم بود، اطالعات کمى از این دوره داشته
باشد، قناعت » ملوك الطّوایف«جانشینان اسکندر و سلوکیها مخلوط کرده و بیک نام کلّى، که 

هاى در جاى خود، وقتیکه از این نوع نویسندگان و نوشته(اند ورزیده، باالخره چیزى هم نگفته
ما مورخین و نویسندگان یونانى و ا). آنان صحبت خواهیم داشت، این نکته روشن خواهد بود

تر گفته خواهد شد، نظر بروابطى، که دولت سلوکى یا امپراطورى روم با رومى، که نامشان پائین
ها روى داده، وقایع بسیارى را اند و از جهت جنگهائى، که بین این دولتدولت پارت داشته

ود، که مقام پارت را حقّا با مقام روم اند و دیگر اینکه در زمان قیاصره اولى روم نظرى بنوشته
مساوى میدانستند و حتّى عقیده داشتند، که دنیاى معلوم آن روز بین دو دولت رومى و پارتى 

.تقسیم شده

رو مورخین رومى عادت کرده بودند، که گاهى در باب وضع دولت پارت و عادات و از این
این نظر باعث . مربوط برومیها باشد، چه نباشداخالق اشکانیان در کتب خود اطالعاتى بدهند، چه 

72م تا . ق69توس زمانهاى تاریخى را از سیوس و یوسف فالویوس و تاسىگردیده، که دیوکاس
.اندمیالدى بطور کامل براى ما شرح داده
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ن است، که کتابهاى تروگ پومپه ق م دو کس شرح داده، یکى ژوست69اما وقایع پارت را قبل از 
. ق9کتابهاى اولى بسنه ). 84صفحه (و دیگرى پلوتارك ) این تألیف87صفحه (را خالصه کرده 

م ذکر . ق55تا 94م خاتمه مییابد، ولى بواسطه بى مراقبتى ژوستن یا تروگ پومپه وقایع قسمتى از 
.نشده



راست . تونیوس را با اشکانیان شرح میدهدننویسنده دیگر، یعنى پلوتارك جنگهاى کراسوس و آ
هاى این مورخین و نویسندگان دیگر، تاریخ پارت باز کامال روشن نیست است، که باوجود نوشته

م و نیز . ق69و 94هاى راجعه بآن گم شده است، مثال زمانها بین و بزمانهائى میرسیم، که نوشته
.م227و 72هائى بین بخش

 م، که . ق37دیگرى، که موجود است، یعنى مسکوکات اشکانى، خصوصا از سنه ولى منبع مهم
بهائى بمحقّق میکند و تحقیقات در جاهائى، که در ها داراى تاریخ شده است، کمک گرانسکّه

اى تاریخ این دوره را روشن میسازد و دوره پارتى جزء دولت هند و سکائى بوده، نیز تا اندازه
هاى مورخین و نویسندگان ئیم، که عالوه بر دو منبعى، که ذکر شد، یعنى نوشتهباالخره باید بیفزا

مورخین و نویسندگان . غربى و مسکوکات اشکانى، باید سرچشمه ارمنى را هم در نظر گرفت
راست است، . فایده نیستاند، که براى تاریخ دولت پارت بىارمنستان کتبى از خود باقى گذاشته

حیث اهمیت و اعتبار نمیتوان در ردیف کتب یونانى و رومى گذارد، ولى از که این کتب را از
ها و رومیها ها بین پارتىاین حیث، که ارمنستان، یعنى مملکتى، که باعث آنهمه منازعات و جنگ

بود، چه نظرى بایران پارتى داشت و چگونه ارامنه طرفدار و حامى سلسله اشکانى بودند، از 
.گان آن بیشتر روشن استهاى نویسندنوشته

هاى تاریخ پارت گفته شد، باین نتیجه میرسیم، که منبع مهم باز چون از آنچه در باب سرچشمه
همان کتب نویسندگان یونانى و رومى است، باید آنها را باختصار شناساند، تا معلوم باشد، اینها 

این نوع مورخین و نویسندگان را، که بعض. انداند و چه نوشتهاند، در چه زمان میزیستهها بودهکى
اطّالعاتى راجع
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، یوسف )79صفحه (ایم، مثال تروگ پومپه اند، در مدخل این تألیف شناساندهبه پارت داده
، ازب )87صفحه (، ژوستن )84صفحه (، پلوتارك )83صفحه (توس ، تاسى)80صفحه (فالویوس 

و ایزیدور خاراکسى ) 92صفحه (، سترابون )89صفحه (مین مارسلّن ، آم)89صفحه (یا اوسویوس
بنابراین، در اینجا تکرار زاید است و فقط باید اشخاصى را شناساند، که در مدخل ). 93صفحه (

ترتیب ذکر اسامى این اشخاص موافق ترتیب الف باء است، یعنى . انداین تألیف شناسانده نشده



بى است، که در مدخل اتّخاذ شده و در تقدم و تأخّر آنها زمان زندگانیشان در نظر برخالف ترتی
تر بوده، زیرا گمان میکنیم، که با این ترتیب براى خواننده پیدا کردن اسامى در موقع رجوع آسان

:هایندبهرحال اشخاص این. باشد

»1«پیان اسکندرائىآپ

میالدى بدنیا آمد و معاصر تراژان و هادریان امپراطوران روم این مورخ یونانى در ابتداء قرن دوم 
در روم بوکالت مرافعه میپرداخت، بعد داراى شغل مهمى در مصر شد و بزبان یونانى . »2«بود

در این تألیف تاریخ ممالکى را، که ضمیمه . تاریخ روم را از زمانهاى قدیم تا زمان خودش نوشت
مدارك بسیار خوبى در . کتاب بود24نوشته است و آن داراى روم شدند، قبل از الحاق آنها

اسلوب انشاء ساده ولى خشک . دست داشته، ولى بعض جاهاى این مدارك را صحیحا نقل نکرده
، )چنانکه بیاید(است، از کتب او فقط قسمتى باقى مانده و براى تاریخ ایران هم مورد استفاده است 

.هاى او ذکر کردیمموافق نوشتهتاریخ دولت پنت کاپادوکى را هم 

»3«)بیونانى آثنایس(آتنه 

مصر بدنیا آمد و زندگانى او در اواخر قرن دوم و »4«در شهر نوکراتیس. از نحویون یونانى است
ضیافت «تألیفى دارد موسوم به ). در ابتداء در اسکندریه و بعد در روم(اوایل قرن سوم میالدى بود 

کتاب است و حاکى از عادات15، که داراى»حکماء

______________________________
)1(-�A�p�p�i�e�n� �d�'�A�l�e�x�a�n�d�r�i�e.

.اواخر قرن یکم و اوایل قرن دوم میالدى-)2(

)3(-�A�t�h�e�n�a�i�o�s.

)4(-�N�e�u�c�r�a�t�i�s.
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افق نظر مؤلّف، چنانکه از . صنایعاى و عمومى یونانیها و نیز علوم و و اخالق و زندگانى خانواده
هایش دیده میشود، تنگ است، ولى کتابهایش در عالم قدیم سرچشمه اطّالعات علمى نوشته

بعض کتابهاى آتنه، که راجع . بشمار میرفت و جایگیر تصنیفات و تألیفاتى بود، که گم شده بود
.اى دیگران مفید استبرجال است، اطّالعات تاریخى نیز میدهد و براى مقایسه با کتابه

»1«ارزیوس

مورخى است، که در تاراکن شهر اسپانیائى در آخر قرن چهارم میالدى تولّد یافت و در اوایل قرن 
، یکى از معروفترین آباء »2«او از مریدان سنتوگوستن. در سلک روحانیون مسیحى درآمد. پنجم م

کرده، که در آن خواسته بشهادت وقایع صحت نظر کلیساى کاتولیک، بود و تألیفى راجع بتاریخ 
خطوط جلى تاریخ او این است، که پذیرفتن دین مسیح ضررى بزندگانى . استادش را برساند

از تألیفات او دیده میشود، که بمنابعى، که در زبان الطینى نوشته شده . تاریخى مردمان نرسانیده
ع بوده، ولى منابع یونانى و شرقى را بد رسى داشته و از مندرجات آن خوب مطّلبود، دست

.هاى او براى تاریخ دولت پارت، چنانکه بیاید، مورد استفاده استجائى از نوشته. میدانسته

»3«آگاثیاس

تولد یافت و در اسکندریه و ) آسیاى صغیر(»4«میالدى در االى536نویسنده یونانى، که در 
.بیزانس درس خواند

582تاریخ درگذشتن او . ر رشته حقوق پرداخت و وکیل مرافعه گردیدپس از آن بتحصیل د
امپراطور بیزانس است و »5«نینتألیفاتى دارد، که ازجمله تاریخ سلطنت ژوستى. میالدى است

این 90رجوع بصحفه (این کتاب را ذیل کتاب پروکوپ میدانند . 558تا 552شامل زمانى از 
).تألیف شود

»6«)س یولیوسسکستو(آفریکانوس 



با مدعى او »7«تیم سوردر قرن سوم میالدى میزیست و در جنگهاى امپراطور روم سپ
، که جزء دولت پارت بودند، شرکت »10«و خسرون»9«و نیز آدیابن»8«نیوس نیگرسنپس

شرح(داشت 

______________________________
)1(-�O�r�o�s�i�u�s.

)2(-�S�a�i�n�t�-�A�u�g�u�s�t�i�n.

)3(-�A�g�a�t�h�i�a�s.

)4(-�E�o�l�i�e.

)5(-�J�u�s�t�i�n�i�e�n.

)6(-�A�f�r�i�c�a�n�u�s� �)�S�e�x�t�u�s� �J�u�l�i�u�s. )

)7(-�S�e�p�t�i�m�u�s� �S�e�v�e�r�u�s.

)8(-�P�o�s�c�e�n�n�i�u�s� �N�i�g�e�r.

)9(-�A�d�i�a�b�e�n�e.

)10(-�C�h�o�s�r�o�e�n�e.
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وقایع را از او تاریخ . از جهت تألیفى، که کرده معروف است). این جنگها در جاى خود بیاید
میالدى معلوم داشته و ضمنا تواریخ را بحساب سال شمارى عیسوى با 221ابتداى خلقت عالم تا 

حسابهائى، که قبل از آن بوده مقایسه کرده، ولى، از این تألیف قسمت کمى باقى است و مابقى 
هاى او نوشتهبراى تاریخ دولت پارت نیز از. از تألیفات دیگرش هم قطعاتى باقى مانده. گم شده

.میتوان اطّالعاتى تحصیل کرد



»1«اوتروپیوس

. درگذشت. م370مورخ رومى، که با ژولیان امپراطور روم بجنگ شاپور دوم ساسانى رفت و در 
میالدى 364امپراطور روم، یعنى »2«تاریخ روم را باختصار از ابتداى بناى آن تا در گذشتن یویان

زاید است گفته شود، که اطّالعاتى نیز . اسلوب، انشاءاش ساده است و قضاوتهایش بیطرفانه. نوشته
.هاى او بدست میآیدبتاریخ دولت پارت و زمانهاى دیگر ایران از نوشته

»3«بطلمیوس کلودیوس

م میالدى در اسکندریه مصر عالم هندسه و هیئت دان معروف یونانى، که در نیمه اول قرن دو
ترین تألیف او بیونانى به معروف. از تألیفاتش اطّالعاتى راجع بزندگانى او بدست نمیآید. میزیست

موسوم است و این تألیف را اکنون باسمى، که اعراب ) مجموعه بزرگ(»4«مگاله سونتاکسیس
ترکیب شده است و حاوى تمامى چیزهائى کتاب13این تألیف از . اند، المجست نامندبآن داده

. و هیئت باعث شهرت بطلمیوس گردیده) مخصوصا هندسه(است، که از حیث علوم ریاضى 
هیئت بطلمیوس چنانکه معلوم . تألیف دیگرش جغرافیاى او است، که داراى هشت کتاب است

ى، که در نیمه اول دان لهستانهیئت»5«است، حاال بهیئت قدیم معروف است و از زمان کپرنیک
اما جغرافیااش براى تاریخ عهد . قرن پانزدهم میالدى در گذشته، هیئت بطلمیوس را باطل میدانند

قدیم اهمیتى بسزا دارد و براى تاریخ قدیم ایران

______________________________
)1(-�E�u�t�r�o�p�i�u�s.

)2(-�J�o�v�i�e�n.

)3(-�P�t�o�l�e�m�e�e� �)�C�l�a�u�d�i�u�s. )

)4(-�M�e�g�a�l�e� �S�u�n�t�a�x�i�s.

)5(-�C�o�p�e�r�n�i�c.
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.هم مفید است

»1«پسیدونیوس

50م تولد یافت و در . ق135عالم معروف یونانى در ریاضیات و هیئت در شهر آپامه سوریه در 
.م در روم درگذشت. ق

روم بشمار میرود و او معلّم سیسرون نطّاق معروف . مدتى در جزیره ردس سکنى گزیده بود
معروف است از این حیث، که دوم شخصى بوده، که خواسته بزرگى کره زمین را معلوم دارد 

نتیجه زحمات او ). این تألیف گذشت91اول شخص اراتستن یونانى بود، که ذکرش در صفحه (
د استاد هزار استاد است، ولى چون نمیدانن240هزار تا 180چنین است، که محیط کره زمین از 

49استاد را از (یونانى صحیحا چند مطر است، طول این مسافت را هم نمیتوانند صحیحا معین کنند 
تر از بطور کلّى روشن است، که اسلوب اراتستن عالى). متر میدانند، ولى محقّقا معلوم نیست85تا 

سته مسافت زمین از کارهاى دیگر پسیدونیوس نیز این است، که میخوا. اسلوب پسیدونیوس بوده
و یک هشت 52را تا ماه و آفتاب معلوم دارد و باین نتیجه رسیده است، که مسافت اولى مساوى 

برابر همان شعاع، ولى معلوم نیست، که بچه 13098یک شعاع زمین است و مسافت دومى معادل 
اریخ دارد، زیرا این عالم تحریراتى هم راجع بت. وسیله و با کدام اسلوب باین نتیجه رسیده است

هائى از وقایع را از فوت اسکندر تا چند سال قبل از اینکه درگذرد، نوشته است، ولى فقط قسمت
هاى او براى تاریخ ایران پس از اسکندر نیز میتوان از نوشته. این تألیفش مانده است و باقى مفقود

.اطّالعاتى بدست آورد

»2«پوزانیاس

محلّ تولّدش درست معلوم نیست، گمان میرود، که . قرن دوم میالدىسیاح و نویسنده یونانى از 
ده . کتابهاى او توصیف یونان است. اش را آنجا بسر بردهدر لیدیه آسیاى صغیر بدنیا آمده و جوانى

اطّالعات تاریخى. کتاب دارد، که هر کدام راجع بیک والیت یونانى است



______________________________
)1(-�P�o�s�i�d�o�n�i�u�s.

)2(-�P�a�u�s�a�n�i�a�s.
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ها و روایات مردم عوام در کتابهاى او زیاد است، ولى کلّیه کتابهایش یکنواخت و داستانى و افسانه
. لوح است، در برخى شکّاكدر بعضى بیشتر کار کرده، در برخى کمتر، در بعضى ساده: نیست

مردم در کتابهاى او زیاد است، از این جهت گاهى کتاب او یگانه منبع چون داستانها و روایات 
از چیزنویسى مورخین قدیم مانند : طرز انشاءاش را نمیپسندند. هااطّالعاتى است راجع باین قسمت

ذکرى از این نویسنده 2050و 2044چون در صفحه . توسیدید و هرودوت و غیره خیلى دور است
.شناسانیم، در اینجا بجبران این نقص پرداختیماینکه او را بشد، بى

»1«ینپولى

امپراطوران روم در »3«و لوثیوس وروس»2«دان و وکیل مرافعه، که در زمان مارك اورلحقوق
، که در آن موارد و »4«هاى جنگىتألیفى دارد موسوم بحیله). قرن دوم میالدى(روم میزیست 

کرده و بلکه از این موضوع هم تجاوز کرده انواع تقلّبات و کارهاى ها را جمعنظایر انواع حیله
کتاب او اهمیت تاریخى دارد، زیرا محقّقین عقیده دارند، که مواد . پست جامعه را شرح داده

تألیف دیگرى نیز دارد، که راجع بمقدونیه و شهر . تألیفش را با دقّت و تحقیقى زیاد جمع کرده
.استوفنّ تعبیۀ الجیشىتب

»5«دیون کاسیوس

میالدى در شهر نیکه در 160مورخ یونانى است، که در ) اسم او را بیشتر دیوکاسیوس نویسند(
بروم رفت و عضو مجلس سنا 180او در . درگذشت235نیه آسیاى صغیر بدنیا آمد و در تىبى
.شد



او . روم در افریقا بود و بعد بمشاغل مهم دیگر معین گردید»6«در زمان آلکساندر سور والى
بنابراین او تاریخ . بخوابش آمد و او را تشویق کرد، که کتب تاریخى بنویسد) شیطان(گوید دمون 

).میالدى229(بایطالیا است تا زمان آلکساندر سور »7«روم را نوشت و آن از آمدن انه

کتاب80ود را صرف این تاریخ کرده و سال از عمر خ22دیون کاسیوس 

______________________________
)1(-�P�o�l�y�e�n.

)2(-�M�a�r�c�-�A�u�r�e�l�e.

)3(-�L�u�c�i�u�s� �V�e�r�u�s.

)4(-�S�t�r�a�t�e�g�e�m�a�t�a.

)5(-�D�i�o�n� �C�a�s�s�i�u�s.

)6(-�P�r�o�c�o�n�s�u�l.

)7(-�E�n�e�e.
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در باب تاریخ او باید گفت، آنچه . زمان ما باقى استنوشته، ولى عده بسیار کمى از کتب او در 
ها و تفأّل و تطیر معتقد که راجع بتاریخ قدیم روم است، چندان مورد اعتماد نیست، بپیش گوئى

از حیث انشاء دیون کاسیوس از . است، ولى وقایعى را، که بزمان او نزدیک بوده درست نوشته
از کتب او . این تألیف گذشت، تقلید کرده72حه توسیدید مورخ یونانى، که ذکرش در صف

.میتوان اطّالعاتى زیاد راجع بتاریخ دولت پارت بدست آورد

»1«)مارکوس اورلیوس فرونتو(فرونتو 



در روم معلّم فصاحت بود و دو قیصر روم . میالدى درگذشت175نویسنده رومى، که بعد از 
در . میالدى برتبه قنسولى رسید143در . بودنداز شاگردان او ) لوثیوس وروس(و ) مارك اورل(

قطعاتى از مکاتبه او با مارك اورل بدست ) در ایطالیا(قرن نوزده میالدى از دفاتر قدیم شهر میالن 
هاى او در یکى دو مورد از نوشته. آمده و آن معلوم میدارد، که ادبیات الطینى را خوب میدانسته

.ها بدست میآیدبا پارتىاطّالعات کمى راجع بروابط رومیها

»2«)یولیوس(کاپى تولینوس 

اند و به یکى از نویسندگان رومى است، که تاریخ وقایع زمان امپراطورهاى روم را نوشته
قرن سوم (میزیسته »3«تولینوس در زمان دیوکلثینکاپى. معروفند» هانویسندگان تاریخ اوگوست«

-لوثیوس وروس-مارك اورل»4«توننموسوم به آنو تاریخ امپراطورهاى روم را) میالدى
.نوشته»7«گردیانو سه»6«منسىو دوماك»5«ماکرن

هاى کتاب کاپى تولینوس براى تاریخ اشکانیهائى، که با بیشتر این امپراطورها معاصر بعضى قسمت
.اند، مفید استبوده

»8«)لوکیانوس(لوثین 

در . م125در . اندعهد قدیم گفته»9«او را ولتر. شمار میرودبزرگترین سوفسطائى یونانى ب
از والدین) که در ساحل فرات در شمال شرق انطاکیه واقع است(ساموسات 

______________________________
)1(-�M�a�r�c�u�s� �A�u�r�e�l�i�n�s� �F�r�o�n�t�o.

)2(-�C�a�p�i�t�o�l�i�n�u�s� �)�J�u�l�i�u�s. )

)3(-�D�i�o�c�l�e�t�i�e�n.

)4(-�A�n�t�o�n�i�n.

)5(-�M�a�c�r�i�n.



)6(-�M�a�x�i�m�i�n.

)7(-�G�o�r�d�i�e�n�e.

)8(-�L�u�c�i�e�n� �)�L�u�k�i�a�n�u�s. )

)9(-�V�o�l�t�e�r�e.
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بعد معلّم فنّ . فقیر تولّد یافت و پس از آموختن زبان یونانى در انطاکیه نطّاق محکمه عدلیه گردید
ایطالیا و -مقدونیه-یونان-فصاحت و بالغت بود و باین سمت بمسافرتهاى زیاد در آسیاى صغیر

تألیفاتى زیاد راجع بفلسفه و فنّ . هاى عمومى کردگالّیا پرداخته، نطقهاى زیاد در موقع جشن
از تحریرات او کتابى است، که بعد از خاتمه جنگ رومیها با . فصاحت و بالغت و تاریخ دارد

این جنگ را مانند توسیدید و اند تاریخنوشته و اشخاصى را، که میخواسته. م165ها در پارتى
.اند، انتقاد کردههرودوت بنویسند، ولى لیاقت این کار نداشته

»1«هرودیانوس

در روم . میدانند. م241تا 170زمان حیات او را از . مورخ یونانى، که در اسکندریه بدنیا آمده بود
این تاریخ از هشت . بیونانى نوشتتونن تا گردیان سوم سکنى گزید و تاریخ روم را از فوت آن

مؤلّف خیلى بیطرف است، ولى متاسفانه تاریخ وقایع . کتاب ترکیب یافته و بزبان خوبى نوشته شده
.هاى او میتوان اطّالعاتى یافتراجع بدولت پارت از نوشته. را تصریح نکرده

:نویسندگان ارمنستان همانند، که در مدخل این تألیف اسامیشان ذکر شده

صفحه (، فوستوس بیزانسى )96صفحه (، آگاتانژ )96صفحه (، باردسن )94صفحه (ماراپاس کاتینا 
و ) 98صفحه (، الیزه وارتابد )98صفحه (خورن ، موسى)97صفحه (، زنوب گالگى )97

.جا فقط اسم یکنفر را باید ذکر کنیمدر این). 97صفحه (الزارفاربى 



لروبناى ادسى

ذکر کرده و گفته، که از اهل سوریه »2«نانستان اسم این نویسنده را گروپخورن مورخ ارمموسى
تخت ادس یا اورفه پاى(پادشاه ادس »4«اوخاما) اکبر(معاصر آبگار »3«شاتاربود و پسر آپ

لروبنا تاریخ ). دولتى بود، که خسرون نام داشت و پادشاهان خسرون دست نشانده اشکانیان بودند
این نویسنده در قرن. را، که سندروگ مینامیدند نوشتآبگار و پسرش

______________________________
)1(-�H�e�r�o�d�i�a�n�u�s.

)2(-�G�h�e�r�o�u�p�n�a.

)3(-�A�p�s�c�h�a�t�a�r.

)4(-�A�b�g�a�r� �O�u�c�h�a�m�a.
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علماء بر این است، که عقیده اکثر . اول میالدى میزیسته و بعضى او را از شاگردان باردسن میدانند
هائى پیدا شد، که سال قبل در کتابخانه پاریس نوشته60هاى او گم شده، ولى تقریبا در نوشته

خورن میدهد، با نوشته او موافق مندرجات آن نسبتش را به لروبنا دادند، زیرا اطّالعاتى، که موسى
نقّادان ارامنه این . علیه السالم کردهاى است، که آبگار با مسیح این نوشته شرح مکاتبه. موافق است

نوشته را از سر تا پا غیر معتبر میدانند و گویند از لروبنا نیست، ولى این نظر هنوز بجهاتى محقّق 
هاى لروبنا به اشکانیان و بخصوص باشکانیان ارمنستان مربوط بهرحال جاهائى از نوشته. نگردیده

.آن آگاه باشیمجا دارد، که از مفادمیباشد و بنابراین
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قسمت تاریخى-باب اول

ها دودمان اشکانىنژاد پارتى-نظرى بجغرافیاى پارت-فصل اول



تذکّر

هاى بیستون داریوش اول در کتیبه. پارت در عهد قدیم مملکتى بود، که اکنون آنرا خراسان نامیم
) و بعد این تألیف1452صفحات (در جاى خود گذشت، و تخت جمشید و نقش رستم، چنانکه 

.اندنوشته»2«پارثوآیا-»1«آن را پرثو نامیده و نویسندگان یونانى اسم این مملکت را، پارثیا

بنابر امالء این اسم در زبان پارسى قدیم و نظر باینکه یونانیها برحسب تلفّظى، که ایرانیهاى قدیم از 
اند، میبایست پارت را حاال پارث ضبط کرده»3«ن مملکت را با حرف تتااین اسم میکردند، نام ای

بیک نحو تلفّظ میشوند و چنین تلفّظ ) س(و ) ث(بنویسیم و تلفّظ کنیم، ولى از آنجا، که امروز 
میفهمد، ناچاریم، براى احتراز از چنین ) پارس) (پارث(وجه اشتباه دارد، چنانکه شنونده از لفظ 

از این جهت است، که مؤلّف از امالء . پارث را پارت بنویسیم و تلفّظ کنیمالتباسى بزرگ،
المقدور در جاهاى دیگر این تألیف رعایت کرده، در هاى داریوش راجع باسامى، که حتّىکتیبه

.جا منحرف گردیدهاین

وقتیکه بمدارك ارمنى تاریخ پارت رسیدیم، معلوم خواهد شد، که پارت را باالخص 
.جا منسوب بپارت را پهلوى یا پهلوانىمیگفتند و از این»4«سدانشاهپهل

بنابراین باید عقیده داشت، که موافق موازین فقه اللغه پارسى پرثو، اسم پارت بپارسى قدیم، بمرور 
بهمین. زمان به پهلو مبدل شده بود و پرث مشتق از پرثو به پهل

______________________________
)1(-�P�a�r�t�h�i�a.

)2(-�P�a�r�t�h�u�a�i�a.

.نویسندمى( �t�h)هاى اروپائى باتتارا حاال در زبان-)3(

.یعنى پهل شاهستان-)4(
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.»1«مناسبت نویسندگان ارمنستان موافق تلفّظ زمان خود از این اسم آنرا پهل مینامیدند

پادشاهان این دوره را اشکانى یا . ذکر نمیکنندنویسندگان قرون اولى اسالمى نام پارت را هیچ
اگرچه این اسم در نظر آنها (یاد میکنند » ملوك الطّوایف«اشغانى مینامند و خود دوره را باسم 

بنابر آنچه گفته شد این نتیجه ). شامل دوره بعد از اسکندر است تا روى کار آمدن ساسانیان
بعد پرث ) هاى داریوش اولکتیبه(دیم پرثو بوده حاصل میشود، که اسم پارت در زبان پارسى ق

گردیده و بمرور پرثو به پهلو و پرث به پهل تبدیل یافته و در دوره اشکانیان و ساسانیان این لفظ 
بهمین معنى استعمال میشده

این را هم باید بگوئیم، که چون اسم این مملکت در ایران موافق مدارك اروپائى بپارت یا پارث 
و مأنوس گشته و نمیخواهیم خرق اجماع کنیم، همان اسم را مینویسیم، ولى این تذکّر هم مصطلح 

.الزم بود، تا اصل اسم بزبان پارسى صحیح معلوم باشد

»2«نظرى بجغرافیاى پارت

صفحه باریکى بطرف مشرق امتداد دارد و این منطقه از ) خزر(از جنوب شرقى دریاى گرگان 
میگوئیم صفحه باریک، زیرا . کویرها و بیابانهاى لم یزرع واقع استطرف شمال و جنوب بین 

نسبت بکویرهاى اطراف عرض و طول آن خیلى کم است، چه طول

______________________________
، که مهر شده، )آفتاب(مثل مثر . نظایر آن در پارسى زیاد است. تبدیل یافته) ه(پرثو به ) ث(-)1(

. پرهو به الم تبدیل یافته) ر(بعد . و غیره) در زمان ساسانیان(پوهر -)پسر(ثر سپهر شده، پو-سپثر
: یا بعکس در پارسى خیلى زیاد است، بخصوص در زبان عوام النّاس مثل) ل(به ) ر(نظایر قلب 

: از این مرحله تغییر، سند داریم. هو شدهپس پرهو پل. دیفال و غیره و غیره-ریله، دیوار-لیره
. اند، چنانکه بیایدهوونى ضبط کردهسندگان ارمنى پهلوانى را موافق تلفّظ زمان خود پلبعض نوی

طور همین. اندپس و پیش شده) ه(و ) ل(بعد باالخره یلهو پهلو شده است، یعنى براى آسانى تلفّظ 
.پرث به پره و پله و پهل تبدیل یافته



جغرافیاى مفصل ایران، تألیف آقاى مسعود استفاده شده و نیز از» خراسان«از کتاب فرازر -)2(
.1310خان کیهان، جلد اول، طبع طهران 
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کیلومطر یا میل 322و از شمال بجنوب تا کویر 514این صفحه از غرب بشرق تا رود هریرود 
.»1«ایرانى است

شرق بطور متوازى امتداد یافته و چون چهار زنجیره کوه از جنوب شرقى دریاى گرگان بطرف م
ها تشکیل شده، اطراف این وادیها هائى در میان زنجیرهها از یکدیگر جدا هستند وادىاین زنجیره

خیز است و آبهاى فراوان، که از کوهها جارى است، درختان زیاد دارد، خاك دامنه کوهها حاصل
.رودهاى بزرگى بوجود آورده

ن عهد قدیم دو مملکت را اسم میبرند گرگان و پارت، ولى بطور قطع در این صفحه نویسندگا
چیزیکه محقّق بنظر میآید، این است، که گرگان در . نمیتوان حدود این دو مملکت را معین کرد

سمت شمال و غرب این صفحه بوده و پارت در طرف جنوب و شرق، یعنى بزرگترین قسمت 
هرودوت . گرگان بوده و کمترین قسمتش جزء پارتوادیهاى رود اترك و گرگان جزء مملکت 

»2«و ثامانیان) هاسیستانى(ها ها، زرنگىها، گرگانىها را با خوارزمیها، سغدیان، هراتىپارتى
هاى خود پارت را با ، ولى داریوش بزرگ در کتیبه)117، 93کتاب سوم، بند (مربوط میدارد 

معلوم است، که نمیتوان . و گرگان ارتباط میدهد) ودکه در کویر لوت ب(زرنگ، هرات، ساگارتى 
هائى، که داریوش ذکر میکند جزء پارت تمامى مردمانى را، که هرودوت مینامد یا تمام سرزمین

ها ذکر اسامى مردمان یا ایاالت باهم فقط از این جهت است، که این مردمان و قسمت. دانست
آنچه از نویسندگان عهد قدیم استنباط میشود، پارت بنابراین و بنابر. اندبیکدیگر نزدیک بوده

. خراسان کنونى بوده، یعنى تقریبا از دامغان کنونى شروع شده به هریرود امروز منتهى میگشته
دروازه دریاى (بعضى، چنانکه کرارا در کتب دیگر این تألیف ذکر شده، در بند دریاى گرگان 

تردید میتوان گفت، که پارت عهد بهرحال بى. ستندرا حد فاصل بین پارت و ماد میدان) کسپین
قدیم



______________________________
.غالبا شش کیلومتر را یک فرسنگ میدانند-)1(

)2(-�T�h�a�m�a�n�i�e�n�s.
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قوچان، دامغان، شاهرود، جوین، سبزوار، نیشابور، مشهد، بجنورد،: عبارت از والیات کنونى بوده
طول این والیات از طرف . گز، سرخس، اسفراین، جام، باخزر، خواف، ترشیز، تربت حیدرىدره

بنابراین سطح پارت . کیلومطر200کیلومطر است و عرض آنها تقریبا 480مغرب بمشرق تقریبا 
ى هزار کیلومطر مربع بوده، که بیش از سه برابر مملکت بلژیک کنون96باالخص تقریبا معادل 

هائى در جنوب بدین اى، که ذکرش گذشت، از کوهستانهائى در شمال و جلگهصفحه»1«میشود
اوال سه رشته کوه است یکى موسوم بدامان کوه یا کوههاى اکراد، که : ترتیب ترکیب یافته

اش بسمت کویر خوارزم امتداد دارد، دیگرى بنام آالداغ و میرابى در وسط و سومى باسم دامنه
رشته کوههاى اولى . انداین سه زنجیره کوهها باهم متوازى. یا کوههاى جوین در جنوبجغتاى

هاى کوههاى مرکزى و آبهائى را، که به اترك میریزند، از آبهاى تجن رود جدا میکند و زنجیره
-1: تشکیل این سه زنجیره سه وادى ایجاد کرده. جنوبى آبهاى گرگان رود را از آبهاى نیشابور

وادى میان آباد بین آالداغ و کوه جغتاى یا -2. مشهد بین کوههاى اکراد و آالداغ و میرابىوادى
.وادى نیشابور میان جغتاى و میرابى-3. جوین

آبهاى . آبادرود میان-3. رود نیشابور-2. »2«تجن-1: ها سه استعده رودها هم موافق جلگه
ر میرود، ولى در باب میان رود عقیده این است، که به رود تجن و نیشابور غالبا براى زراعت بکا

هزار پا میرسد و در 6بلندى این کوهها زیاد نیست، باوجود این ببلندى . گرگان رود میریزد
جاهائى چراگاههاى خوب دارد، ولى، برعکس کوههاى گرگان، از حیث روئیدنى و جنگل غنى 

مشهد و نیشابور، که خاکش براى زراعت خیز است، بخصوص وادى ها خیلى حاصلنیست، وادى
هاى کوه موسوم باالتر گفته شد، که یکى از رشته. هاى خوب میدهدبسیار مناسب است و حاصل

هاى اکراد است باید تذکّر دهیم، که این مردم رابه کوه



______________________________
کیلومتر مربع معادل یک 36کیلومطر مربع است، 29456سطح بلژیک کنونى معادل -)1(

.فرسنگ مربع است

.اندتجن را بعضى مشهد رود گفته-)2(

2187: ، ص3تاریخ ایران باستان، ج

وتازهاى جا نشاند، تا جلو تاختهزار نفر در این15شاه عباس بزرگ از کردستان کوچانیده بعده 
ا بیشتر شد و اکنون بیشتر اکراد بین معلوم است، که بعدها عده نفوس آنه. اوزبک و تاتار را بگیرند

.وادى مشهد و کویر خوارزم سکنى دارند

هاى جغرافیون و مورخین قدیم دیده میشود، همین کوهستان و پارت اصلى، چنانکه از نوشته
جاها قنوات زیاد احداث شده و در بعضى جاها رشته چاهها تا این. ها بوده، که توصیف شدجلگه

جاها در عهد قدیم آبادتر بوده ها نشان میدهد، که اینآثار محل. ها امتداد داردنیم فرسنگ از کوه
هاى زیادى است گفته شود، که این جلگه. هاى وافرترى ببرزگر میدادهو زراعت و فالحت حاصل

جهت نبوده، که سیل مردمان خیز نسبت بکویرهاى خوارزم و لوت چقدر امتیاز داشته و بىحاصل
این صفحات از حیث درختان میوه گوناگون غنى . ى باین صفحات جارى بودهصحراگرد شمال

است و از معدنیات مس و سرب و آهن و نمک و فیروزه زیاد دارد، ولى جاى حیرت است که 
اگرچه ژوستن . وهواى این صفحات معتدل استآب. اسم فیروزه در کتب قدما برده نشده است

ونى این نتیجه حاصل میشود، که زمستان از آبان تا گوید سخت است، ولى از اطّالعات کن
تر نمیآید، و از صفر پائین) اىصد درجه(فروردین امتداد دارد و سرما در شب شش یا هفت درجه 

تابستان بعکس، خیلى . درجه باالى صفر نشان میدهد25-20حال آنکه در روز میزان الحراره 
جاها بادهاى در این. ا بطرف کویرها امتداد داردگرم است، بخصوص در جاهائى، که دامنه کوهه

خسته کننده و مضرّ از طرف کویر میوزد و در بعضى مواقع اثرات این بادها قابل تحمل نیست، 
.ولى در کوهستانها گرماى تابستان مالیم و معتدل است



مجاور اکنون باید دید، که ممالک. این است بطور اجمال نتیجه نظرى بجغرافیاى پارت قدیم
:پارت را این صفحات محدود میساخته. پارت کدام بودند

و ) سیستان(از طرف جنوب زرنگ . از سمت مشرق هرات. از طرف شمال خوارزم و مرو
و از سمت مغرب گرگان) ىدر کتیبه داریوش اساگارتى(ساگارتى 

2188: ، ص3تاریخ ایران باستان، ج

زیرا در تاریخ ایران چه قبل از این کتاب و چه بعد کرارا این ممالک را باید یکایک تحدید کنیم، 
.از این صفحات صحبت بوده و خواهد بود

خوارزم

هاى کوههاى آن بطرف رود جیحون ترین زنجیرهمملکتى است در شمال پارت، که از شمالى
نویسندگان و در کتب ) خوارزمیش(هاى داریوش اول اسم صفحه مذکور در کتیبه. یابدامتداد مى

.این صفحه خشک و لم یزرع همیشه بهمین صفت توصیف گشته. قدیم خوارزمیس است

در عهد قدیم در این صفحه مردمان صحراگردى از نژادهاى مختلف سکنى داشتند و امروز از 
جمعیت این صفحه در هرزمان کم بوده، . اندجیحون تا تجن ترکمانها در این دشتها پراکنده

که در نیمه دوم قرن نوزدهم میالدى باین صفحات مسافرت کرده، عقیده »1«وامبرىچنانکه 
هزار خانوار یا یک میلیون نفر 200داشته، که عده نفوس ترکمانها از دریاى گرگان تا بلخ تقریبا 

بنابراین میتوان گفت، که پارتیها از اینطرف خطرى مشاهده نمیکردند، مگر وقتیکه مردمانى . است
.یگر از آن طرف جیحون با مردمان اینطرف رود مزبور متّحد میشدندد

مرو

این صفحه را داریوش اول در کتیبه بیستون مرگوش نامیده و با باختر اسم برده، ولى جغرافیون 
و ) 2، بند 10، فصل 11کتاب (اند، مثال سترابون نامیده و جداگانه ذکر کرده»2«قدیم آنرا مرگیانا

).14پارت، بند (و ایزیدور خاراکسى ) 11، بند 6تاب ک(بطلمیوس 



مرگوش ) 10ششمین دولت بزرگ مشرق، صفحه (چنانکه راولین سن در باب این صفحه گوید 
صفحه مزبور بر رود مرغاب واقع است . گه جزء باختر محسوب میشد و گاهى والیتى مستقل بود

.و اکنون آنرا مرو مینامند

شروع شده تقریبا بطرف شمال ) افغانستان شمالى(وههاى پاراپامیز مرغاب رودى است، که از ک
دقیقه عرض شمالى در کوهها است و بطرف 50درجه و 36سرچشمه این رود در . جارى است

پهناى رود قبل از اینکه. کویر جریان دارد

______________________________
)1(-�M� �.�W�a�m�b�e�r�y.

)2(-�M�a�r�g�i�a�n�a.

2189: ، ص3تان، جتاریخ ایران باس

ها آب این رود را تا در عهد قدیم بوسیله سدها و ترعه. مطر است و عمق آن پنج پا73بمرو برسد 
1505نظرى بصفحه (از جریان طبیعیش منحرف میداشتند ) چهل کیلومطر(هفت فرسنگ تقریبا 

45محیط (کیلومطر بود80و قطرش 272اى تشکیل میشد، که محیط آن و واحه) این تألیف
این صفحه، که آن را از هر طرف کویرهائى در احاطه داشت، ). فرسنگ14فرسنگ و قطر تقریبا 

حاصلخیزترین صفحه معلوم بشمار میرفت، مخصوصا تاکهاى این صفحه معروف بود، زیرا یکنفر 
13یبا تقر(هاى آن به نود سانتیمتر با دو دست خود نمیتوانست ساقه تاك را بغل کند و طول خوشه

.میرسید) گره و نیم یا نه عشر گز کنونى

اى تصور کنیم، از نظر نظامى قوى نبود، ولى، چون جمعیت زیاد مرگیان را اگر صفحه جداگانه
.داشت، براى پارت مهیب بشمار میآمد

.اندضبط کرده»1«در خاتمه میافزائیم، که نام مرغاب را نویسندگان قدیم مارگوس

هرات



، زیرا »2«و است و یونانى شده آن آریاهاى داریوش اول هراىصفحه در کتیبهاسم این 
اى است، که از طرف جنوب به پارت این صفحه. اندنویسندگان قدیم نام آنرا چنین ضبط کرده

.میپیوندد

قسمت بیشترش کوهستان و بطور کلّى مانند کوهستانهاى پارت است، اگرچه از حیث اندازه 
ها اند، ولى چون سکنه پارتى این والیت بیشتر بوده پارتىاهالى آن جنگى بوده. شدتر میباکوچک

.از این طرف وحشتى نداشتند

سیستان

یا »3«هاى داریوش اول اسم این مملکت زرنگ بوده است و یونانى شده آن درانگیانادر کتیبه
) زرنگ(چه هامون یا سیستان این مملکت در جنوب وادى هرات واقع است و تا دریا. »4«درانگه

»5«صفحه مزبور بیشتر کوهستانى است و رودهاى کوچکى از کوههاى پاراپامیز. امتداد مییابد
چون جمعیت سیستان در عهد قدیم زیاد. بدریاچه سیستان جارى است

______________________________
)1(-�M�a�r�g�u�s.

)2(-�A�r�i�a.

)3(-�D�r�a�n�g�i�a�n�a.

)4(-�D�r�a�n�g�a�e.

.افغانستان شمالى-)5(

2190: ، ص3تاریخ ایران باستان، ج

در جاى . اى نداشتنبود و چنین بنظر میآید، که جنگى نیز نبودند، پارت از این طرف هم واهمه
ها م از جهت آمدن سک. خود این مطلب بیاید، که نام این مملکت، که زرنگ بود از نیمه دوم ق

باوجوداین ). سیستان-سجستان-سگستان-ساکستان سکستان(ن شد باینجا مبدل به سیستا) سکاها(



بنابراین جنگى نبودن اهالى این مملکت را . اکنون هم دریاچه سیستان را دریاچه زرنگ نیز نامند
.جا برقرار نشده بودندها در ایناى کرد، که هنوز سکباید شامل ازمنه

یاساگارتى

ضبط ) یاساگارتى(نامیده و نویسندگان قدیم آن را ) یهاساگارتى(این صفحه وسیع را داریوش اول 
این مملکت از طرف جنوب پارت را محدود میسازد و از طرف مغرب با سیستان هم حد . اندکرده
هاى این صفحه نظر کنیم، باقى قسمتپیوندد، صرفاگر از قسمتى، که به تون و طبس مى. است

زار این صفحه غزال و گورخر زیاد یافت یرهاى نمکدر کو. خشک و بى آب و علف است
اهالى این مملکت مردمانى بودند صحراگرد، که از شکار گورخر و غزال زندگانى . میشود

راست . ها نگرانى نداشتندمیکردند و چون جمعیت این صفحه کم بود، از این طرف هم پارتى
شان زیاد آباد پارت بکنند، ولى چون عدهحد ووتاز بصفحات هماست، که اهالى میتوانستند تاخت

اى از هرودوت مردم این صفحه یا ساگارتیها را طایفه. ها ممکن نبود برآیندنبود، از عهده پارتى
عده سپاهیانى که این طایفه بدولت . پارسیها دانسته و گوید، که بزبان پارسى حرف میزدند

شان عبارت اسلحه. و آهنین استعمال نمیکردنداسلحه مسین . هخامنشى میداد هشت هزار نفر بود
بعد نویسنده مزبور شرح میدهد، که در جنگ چگونه با کمند . بود از شمشیرهاى کوتاه و کمند

ظنّ قوى این است، که کمند را اهالى در ). 85، بند 7کتاب (اسب یا انسان را گرفته هالك میکنند 
.اندشکار را بوسیله آن میگرفتهاند، باین معنى که زمان صلح هم بکار میبرده

گرگان

) هیرکانیا(هاى داریوش اول و هرگان است و نویسندگان عهد قدیم اسم گرگان را نام آن در کتیبه
این. اندضبط کرده

2191: ، ص3تاریخ ایران باستان، ج

ادى پیوندد و عبارت است از دو واى است، که از طرف شمال غربى و مغرب به پارت مىصفحه
اگرچه از حیث طبیعت، این مملکت شباهت زیاد به پارت دارد، ولى از حیث . رود و اتركگرگان

. تر استتر و کلیۀ مطلوبوهوایش معتدلتر و آبجنگل و ثروتهاى دیگر از پارت خیلى غنى



ها را زینت داده، کوهها پر از درختان است، چراگاههاى خوب زیاد دارد، گلها و ریاحین جلگه
ها و ثمرات گوناگون بار میآورد، بخصوص تاك و خاك باعلى درجه حاصل خیز است و میوه
.درخت انجیر، که در عهد قدیم معروف بود

صفحات (اند آریان و دیودور و دیگران از قول سرداران اسکندر از این درختان بسیار تمجید کرده
توصیف ثروت این صفحه را ) 2، بند 7، فصل11در کتاب (سترابون نیز ). این تألیف1640-1643

گرگان از حیث مساحت . آسمان با این سرزمین مساعدتهاى بسیار کرده: کرده، چنانکه گوید
تقریبا نصف پارت باالخص است و اگرچه این مملکت بواسطه وفور نعمت میتواند جمعیت زیادى 

با حاصلخیزى آن مطابقت را قوت بدهد، ولى دیده نمیشود، که در عهد قدیم هم عده نفوسش
.داشته باشد، بنابراین میتوان گفت، که پارت از این طرف هم نگرانى نداشته

چنین بود موقع پارت و صفحات مجاور آن در عهد قدیم و باید گفت، که این وضع جغرافیائى 
وانند سلطه مساعد بود با اینکه مردمى نیرومند بپرورد، زیرا این مردم همسایگان قوى نداشتند، تا بت

بنابراین بعض نویسندگان اظهار حیرت . خویش را بر پارت تحمیل کنند و مانع از رشد آن شوند
هاى زیاد در گمنامى مانده، زودتر پا بصحنه تاریخ ننهادند، اند، که چرا این مردم در دورهکرده

شود و نه در دوره زیرا نه در دوره آسوریها و مادیها ذکرى، که درخور این مردم باشد، از آن می
جهت . م بر سلوکیها قیام میکنند. ق250اند و فقط در در زمان اسکندر پارتیها مطیع. هخامنشى

باید چنین باشد، که آسوریها بدین جا نیامده بودند، زیرا، چنانکه در جاى خود گفته شد، آسوریها 
دماوند و قدرى بعدتر کویر

2192: ، ص3تاریخ ایران باستان، ج

اما اینکه چرا در دوره مادى و ). این تألیف170صفحه (اند را آخر دنیا تصور میکردهلوت 
هخامنشى ذکرى، که در خور این مردم باشد، از آنها نمیشود؟ این معنى منحصر باین مورد نیست، 

ایم، که تا آمدن اسکندر بایران نویسندگان عهد قدیم جغرافیاى مشرق ایران را درست مکرّر گفته
.مند نیستندیدانند و بوقایع آن عالقهنم



بنابراین، نمیدانیم وقایع این مملکت چه بوده و چرا این مردم کارهائیکه در تاریخ ضبط شده و آن 
را بلند و نامى کرده باشد، از خود بروز نداده، شاید داده، ولى چون از مغرب آسیا دور بوده، در 

ها میکند تزیاس در یکى دو مورد ذکرى از پارتىباوجود این ک. خاطرها نمانده، تا ضبط شود
).هاى این نویسنده را مورد اعتماد قرار داداگر بتوان نوشته-این تألیف213صفحه (

نژاد پارتیها

بینیم، که عقیده هاى مورخین و جغرافیون قدیم رجوع کنیم، مىها، اگر بنوشتهدر باب نژاد پارتى
هاى تروگ پومپه را خالصه کرده، ى مانند ژوستن، که کتاببعض. آنها از سه شق خارج نیست

بمعنى تبعید شده است » پارت«اند و بزبان سکائى ها از مردمان سکائى بودهعقیده دارند، که پارتى
ها از مردم داه گویند، که پارتى) 3، بند 9، فصل 11کتاب (برخى مثل سترابون ). 1، بند 41کتاب (

یعنى دریاى آزوو کنونى »1«اوتیددر ابتداء اینها باالى پالوس م. ز سکائىاند و این مردم نیبوده
پس . بعد از آنجا کوچیده بطرف خوارزم رفته در همسایگى گرگان سکنى گزیدند. سکنى داشتند

موافق این عقیده بعضى از هموطنان اولى . از آن از آنجا هم کوچیده بخراسان کنونى درآمدند
موافق آن، . اى هم اظهار شده که از آریان استباالخره عقیده. ن باقى ماندندآنها در وطن قدیمشا
فرعون نامى مصر بمملکت سکائیه قشون کشید، در مراجعت پارتیها را »2«وقتیکه سزس تریس

آورده در کوههاى واقع در

______________________________
)1(-�P�a�l�u�s� �M�e�o�t�i�d�e(بواسطه بوغاز کرچ، که در عهد قدیم دریائى است، که بدریاى سیاه

اگرچه باالتر کرارا این دریا را . ها آن را بوغاز بوسفور کیمرى مینامیدند، وصل میشودیونانى
.ایم، باز این تذکّر را الزم دانستیمشناسانیده

)2(-�S�e�s�o�s�t�r�i�s.
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را باید بکلّى کنار گذاشت، زیرا اکنون مسلّم است، این عقیده آخرى. مشرق دریاى گرگان نشاند
کشى سزس تریس به سکائیه افسانه است و هیچگاه فرعونى از مصر در قشون کشى خود که قشون



ها هم نگذشته، تا چه رسد باینکه باروپاى جنوب شرقى قشون کشیده بطرف شمال از مملکت هیت
، تا نام پادشاهشان را بلند کنند و بگویند، که قبل از اندباشد، مصریها این افسانه را اختراع کرده

چون در این باب در . مندى از آنجا برگشتهداریوش بزرگ فرعون آنها به سکائیه رفته و با بهره
.ایم، تکرار را زاید دانسته میگذریماین تألیف صحبت داشته567صفحه 

در باب این دو عقیده . اندها سکائى بودهبنابراین میماند دو عقیده دیگر، که موافق هر دو پارتى
باید در نظر داشت، که نویسندگان قدیم براى تعیین نژاد قومى بعادات و اخالق یا طرز زندگانى و 

جنگ و غیره، یعنى بچیزهائى، که مشاهده میکردند، متّکى شده میگفتند فالن قوم از فالن ملّت 
اند و چون طرز زندگانى و عادات و اخالق آنها کردهاست، بنابراین در مورد پارتیها هم همین کار

اند، اند، اینها را هم سکائى دانستهرا بطرز زندگانى و عادات و اخالق سکائى شبیه یا نزدیک یافته
این 30اى قرار داد، زیرا چنانکه در صفحه ولى اکنون میدانیم، که این چیزها را نمیتوان پایه عقیده

است دو قومیکه از نژادهاى مختلف هستند، از جهت یکى بودن احتیاجات تألیف گفته شد، ممکن 
.طبیعى یا همجوارى و یا آمیزش با یکدیگر داراى یکنوع زندگانى باشند

بنابراین نباید قضاوت نویسندگان قدیم را مناط دانسته بگوئیم، که پارتیها سکائى بودند، یعنى باید 
د در اختیار ما میگذارد، در نظر گرفته ببینیم واقعا پارتیها وسائلى را، که تحقیقات علماء عهد جدی

این تألیف گفته شد، که تعیین نژاد قومى در بعضى موارد 30در صفحه . اند یا نهسکائى بوده
اى، که کامال بى عیب باشد، یافت نمیشود، تا بتوان آنرا مبناى کارى است بس مشکل و پایه

ترین عیبهاى دیگر بىاى، که بالنّسبه بپایهنیز افزودیم، که پایهقضاوت قرار داد، ولى در همانجا 
اى بهتر از زبان وجودآنها است، باز زبان است، زیرا بتجربه ثابت گردیده، که پایه
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بزبان پهلوى بنابر تحقیقات علماء جدید و عصر ما پارتیها بزبان پهلوى تکلّم میکردند، منتها. ندارد
شمالى، که با پهلوى جنوبى جزئى تفاوتى دارد ولى، زبانى جداگانه محسوب نیست، چنانکه امروز 

هاى مختلف در زبان پارسى موجود است، ولى، کسى نمیگوید شیرازى و طهرانى بدو هم لهجه
ارتیها قومى پس تردیدى باقى نمیماند، که پ. هر دو بزبان پارسى حرف میزنند-زبان تکلّم میکنند

اگر تصور کنیم، که پارتیها از زمانى، که بپارت یا خراسان آمده و در . انداز آریانهاى ایرانى بوده



اند، تصورى است بى مبنا، زیرا از اند، پارسى زبان گشتهتحت اقتدار مادیها و پارسیها واقع شده
یران منتها سیصد سال است و در زمان بسط اقتدار مادیها و پارسیها بر پارت تا آمدن اسکندر با

عرض این مدت قلیل قومى نمیتواند زبان خود را بکلّى فراموش کند و عموم مردم بزبان جدیدى 
اینکار با وسائل جدید، یعنى با تکثیر مکاتب و انتشار کتب و مطبوعات، اکنون هم . تکلّم کنند

قدیم، که هیچیک از این وسائل کارى است بسیار مشکل و بل در مواردى محال، تا چه رسد بعهد
فقط بیک وسیله میتوانستند پارتیهاى سکائى را پارسى زبان کنند و آن این بود، که . را نداشته

بقدرى زیاد مردم مادى و پارسى در پارت نشانیده باشند، که در مدت یکى دو قرن زبان پارتیها 
وه بر آنکه بچنین خبرى در تاریخ پذیرفتن این فرض هم مشکل است زیرا، عال. پارسى شده باشد

اند، که توانسته باشند قسمتى را بزرگ از برنمیخوریم، خود ماد و پارس اینقدرها جمعیت نداشته
نظر از این نکته، که براى چه این کار پرخرج و پرزحمت را با صرف. سکنه خود باینجاها بفرستند

هاى داریوش اول، مثال کتیبه چنانکه از کتیبهدر آنزمان کسى بفکر این نوع کارها نبود و: میکردند
نقش رستم او دیده میشود، منظور شاه فقط این است، که ملل و اقوام تابعه مطیع باشند، باج خود را 

. در آن زمان نظرى جز این نداشتند. بدهند و موافق دستور مرکز راجع بسیاست عمومى رفتار کنند
دوار گذشته ایران نظرى جز این نبوده و مسئله یکى کردن اى از ااینکه سهل است در هیچ دوره

تر و بحقیقتپس طبیعى. زبان مردمان ایران بفکر کسى خطور نمیکرده
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اند، چنانکه باختریها و اند، ایرانى زبان بودهنزدیکتر این است، که پارتیها، وقتیکه بایران آمده
سترابون، کتاب (دمانیکه حتّى در خارج ایران کنونى میزیستند، ایرانى زبان بودند سغدیها، یعنى مر

اى، که پایه محکمى بنابر آنچه گفته شد عقیده). این تألیف155نظرى بصفحه -8، بند 2، فصل 15
:دارد این است

سکائى گذشته و اند، ولى چون در مهاجرت بایران از میان طوایف پارتیها از آریانهاى ایرانى بوده
اند، عادات و اخالق آنها در میان پارتیها مدتها همجوار سکاها بوده یا با آنها خلطه و آمیزش داشته

دالئلى، که . اندمنتشر گشته بود و بهمین جهت نویسندگان عهد قدیم اینها را قومى سکائى دانسته
اوال میگویند، : اقناع کننده نیستبعضى براى تقویت عقیده نویسندگان قدیم اقامه میکنند بهیچوجه 



که در آوستا اسم پارتیها ذکر نشده است، سکوت آوستا در این باب صحیح است، ولى، مگر 
.تاریخ ایجاد آوستا معلوم گشته، که عدم ذکر را ما دلیل قرار بدهیم

هر . اردباوجود تحقیقات دقیق کسى تا حال موفّق نگشته، این تاریخ را ولو بطور تقریبى معلوم د
اى دارد و باالخره مسئله الینحل مانده، فقط چیزى، که مسلّم میباشد این است، که عالمى عقیده

.گاثها بسیار قدیم است و قدیمتر از سایر قسمتهاى آوستا

اند، شاید بنابراین از کجا معلوم گردیده، که زمانیکه آوستا ایجاد شده پارتیها در ایران بوده
هاى هرودوت را، که زمان انشاءاش معلوم و معین است، از نوع اشخاص نوشتهچرا این. اندنبوده

نویسنده مزبور اسم پارتیها را در فهرست مردمانى ذکر میکند، که تماما ایرانیند . نظر دور میدارند
).این تألیف1474نظرى بصفحه -مالى دولت هخامنشى16و 14، ایالت 98-89، بند 3کتاب (

، ولى گوید، که )21صفحه -ششمین دولت بزرگ مشرق(ن معنى را تصدیق دارد سن ایراولین
چون . اندها را هم جزء مردمان آریانى ایرانى ذکر کرده و آنها غیر ایرانى بودههرودوت ثامانى

دلیلى عالم مزبور ذکر نکرده، نمیدانیم از کجا براى او این عقیده حاصل شده، که ثامانیها غیر 
هرودوت، که. اندایرانى بوده
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.در این باب چیزى نگفته و تصریح نکرده که این قوم بچه زبان حرف میزدند

ذکر ). بهمان کتاب هرودوت و همانجا رجوع شود(بنابراین نژاد آنها براى ما معلوم نیست 
هاى مقتضى دانستیم و الّا نوشتههاى هرودوت را، در مقابل استدالل دیگران بسکوت آوستا،نوشته

مورخ مذکور را هم نمیتوان دلیل قومیت یا نژاد مردمى دانست، زیرا این مورخ مقصودش تعیین 
او میخواسته بگوید که حوزه بندیهاى مالى دولت هخامنشى در زمان داریوش اول . نژاد نبوده

این نظر ربطى . ۀ حوزه چه میداده استاند و کلیچگونه بوده، کدام مردمان جزء کدام حوزه بوده
ایاالت مالى ایران هخامنشى، چنانکه هرودوت ذکر کرده، در صورتى دلیل نژاد . بمسئله نژاد ندارد

این هم . است، که بدانیم نظر داریوش اول در تقسیم مملکتش بایاالت مالى بنژاد سکنه بوده
صفحه (که چنین نبوده زیرا هرودوت گوید ایست، که باید ثابت شود و ظنّ قوى این است، مسئله



یعنى مردمانى را، که نزدیک » مردمان همجوار هر قومى جزء آن بودند«) این تألیف1470
ثانیا گویند، که بعض اسامى پارتى غیر . انداند، جمعا جزء یک حوزه قرار دادهیکدیگر میزیسته

-مهرداد-اردوان-مانند رداسپاگر بعضى چنین است عده بیشترى ایرانى است. ایرانى است
و دیگر اینکه اسامى غیر ایرانى از اثر -اگزدارس و غیره و غیره-ارد-ارنسپاد-یاپتفرى-تیرداد

همان معاشرت با مردمان غیر ایرانى بوده، که باالتر ذکر شد، چنانکه اکنون هم ایرانیهائى هستند، 
باالخره باید گفت، که اسم دلیل . یر پارسى دارندکه در ایرانى بودن آنها شکّى نیست، ولى اسم غ

قومیت نمیشود، مثال میگویند ارشک اسم غیر ایرانى است، و حال آنکه موافق نوشته پلوتارك 
اسم اردشیر دوم هخامنشى ارشک بوده، پس از اینجا موافق عقیده این نوع اشخاص باید استنباط 

ایرانى نبوده، یعنى اردشیر پسر داریوش دوم و نوه ) با حافظه(کنیم، که اردشیر دوم هخامنشى 
این عقیده بقدرى سست . اردشیر اول درازدست سکائى بوده، غرابت چنین استداللى روشن است

اى، که ازخالصه عقیده. است، که صحبت داشتن را در این باب واقعا زاید میدانیم
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ون قوت و طرفدار دارد، همان است که ذکر شد، یعنى پارتیها از آریانهاى شناسى اکننظر زبان
اند، ولى معاشرت با سکاها اثراتى زیاد در اخالق و عادات آنها گذارده بود، چنانکه در ایرانى بوده

.جاى خود روشن خواهد بود

دودمان اشکانى

اى، که بیشتر طرفدار دارد، این عقیدهدر باب لفظ اشک بدوا باید گفت، که دو عقیده اظهار شده، 
است، که اشک مخفّف ارشک است و چون بانى سلطنت پارتى ارشک بود، و سایر شاهان این 

سلسله براى افتخار خود و جاویدان کردن نام ارشک این اسم را باسم خود میافزودند، این دودمان 
اند، برخى گفته. ن بعد اشکانیان شدموسوم به ارشکیان گردید و از کثرت استعمال ارشکیان در قرو

که محلّ اقامت خانواده اشکانى در آساك بوده و بدین مناسبت این خانواده خود را اشکانى 
معلوم است، که عقیده اولى بحقیقت نزدیکتر است، زیرا تبدیل ارشک به اشک از تبدیل . نامیده

مد نویسندگان یونانى هم آساکس اگر اشک از آساك میآ. تر بنظر میآیدآساك باین اسم طبیعى
باى خود داشتند، و حال آنکه تمام نویسندگان آنها مینوشتند، زیرا تمامى این حروف را در الف



باى یونانى حرف شین نیست و آنرا به در الف: اند، که یونانى شده ارشک استآرزاکس نوشته
اما اینکه . ین اسم نقش شدهبر مسکوکات اشکانى هم بیونانى هم. تبدیل میکردند) س(یا ) ز(

رئیس این خانواده، که ارشک نام داشت کى بوده، از چه نژادى و از کجا، چند روایت را باید 
موافق یکى از روایات ارشک شخصى بوده باخترى و چون از دعوى استقالل دیودوت . ذکر کنیم

قیام بر ضد سلوکیها در باختر ناراضى بود، از آنجا مهاجرت کرده بپارت آمد، و اهالى را ب
، ولى خودش هم )3، بند 9، فصل 11کتاب (این روایت را سترابون ذکر کرده . برانگیخت

موافق روایت دوم ارشک و تیرداد پسران فرى یاپت بودند و این . اعتمادى بصحت آن ندارد
چون والى سلوکى آمدند و»1«این دو برادر از باختر بپارت نزد فرك لس. آخرى پسر ارشک

تیرداد صباحت منظر داشت و والى

______________________________
)1(-�F�h�e�r�e�c�l�e�s.
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موافق عادت زشت یونانیهاى آنزمان خواست تمتّعى از جمال او برگیرد، این رفتار بر ارشک بسیار 
داد و پنج نفر نوکوش کشت و پس از گران آمد، فرك لس را که میزبانش بود شبانه بمعاونت تیر

برحسب روایت سوم »1«)1روایت آریان، قطعه (آن بقیام بر ضد سلوکیها عزم خود را جزم کرد 
ارشک اول پادشاه اشکانى یکنفر سکائى بود از طایفه پارنیان یا اپارنیان و این طایفه هم از قوم داه 

ارشک با طایفه خود در وادى . ر میرفتسکائى، که در همسایگى گرگان سکنى داشت، بشما
اترك میزیست و بعد از اینکه شنید، دیودوت در باختر اعالن استقالل داده و سکّه باسم خود زده، 

این روایت را سترابون . یعنى از دولت سلوکى جدا شده، او هم بپارت درآمده بر سلوکیها قیام کرد
).2، بند 9، فصل 11کتاب (ترجیح داده 

زنى ارشک شخصى بود، که نام و نشان نداشت و مدتها براه): 4، بند 41کتاب (وید ژوستن گ
در باختر، که داراى هزار ) ژوستن دیودوت را چنین نوشته(بعد از اینکه تئودوت . اشتغال میورزید

شهر بود، علم استقالل برافراشت، سایر ممالک شرقى از او پیروى کردند و او هم با یکدسته از 
بعد گرگان را گرفت . اه زن بپارت درآمده آن دروگرس والى این مملکت را شکست دادمردم ر



و قشونى نیرومند تشکیل کرد، زیرا از سلکوس و پادشاه باختر میترسید، ولى مرگ تئودت بزودى 
پس از آن با . خیال او را راحت داشت و با پسر او، که نیز تئودوت نام داشت، عقد اتّحاد بست

روز این فتح را . قشونى براى تنبیه پارتیها به پارت کشیده بود، جنگیده فاتح گردیدسلکوس، که 
.پارتیها روز آزادى خودشان میدانستند و جشنها در آن روز میگرفتند

تر میدانند و بنابرآن عقیده دارند، که از این روایات روایتى را، که سترابون ترجیح داده، صحیح
بهرحال اگر هم ارشک اول سکائى بوده باشد، معلوم . ن سکائى بودهارشک اول از طایفه پارنیا

است، که اعقاب او بواسطه سلطنت

______________________________
)1(-�A�r�r�i�a�n� �.�F�r� �.�I.
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ایرانى نامید، در ایران ایرانى شده بودند و این سلسله را نمیتوان غیر ) تقریبا پانصد ساله(طوالنى 
اند، نه سکائى بینیم، که چنگیزیان و تیموریان باوجود اینکه تورانى آلتائىزیرا در قرون بعد مى

آریانى، پس از دو سه نسل، بکلّى ایرانى میشوند و حال آنکه درباره سکاهاى داهى نمیتوان گفت، 
ى کنار جیحون و سیحون از اند، بلکه ظنّ قوى این است، که مانند سکاهاکه تورانى آلتائى بوده

مردمان آریانى یا هند و اروپائى باید بشمار آیند، زیرا در این زمان هنوز دیوار چین را نساخته 
بودند و سیل مردمان تورانى آلتائى بطرف مغرب و سرحدات شمال و شرقى ایران شروع نشده بود 

).شروع شد. م. این نهضت در قرن دوم ق(

تاریخ پارت

در اینجا مقتضى است . کر اطّالعات مقدماتى، بتاریخ دولت پارت یا ایران پارتى میگذریمپس از ذ
تر از راست است، که روشن. بدوا بگوئیم، که تاریخ ایران در این دوره بقدر کفایت روشن نیست

.دوره جانشینان اسکندر و سلوکیها است، ولى نسبت بدوره هخامنشى تاریکتر است



وال معلوم نیست تاریخ این دوره را ایرانیها نوشته بودند و بعدها مفقود گشته یا جهت آن است، که ا
اصال ننوشته بودند، ثانیا اگر هم نوشته بودند، ظنّ قوى این است، که در دوره ساسانى، که پارتیها 

ى، بجز اما نویسندگان یونانى و روم. ها از میان رفتهاند، نوشتهو اشکانیان مغبوض این سلسله بوده
اند، که بمردمان اند و وقایعى را ذکر کردهیکى دو نفر، عالقه بضبط کلیه وقایع این دولت نداشته

یا بدول آنها مربوط بوده و این وقایع در سرحدات غربى یا شمال غربى ایران رویداده، بنابراین 
اینجا یک تفاوت . مهمینکه از این سرحدات دور میشویم، مانند دوره هخامنشى جاى خالى میبینی

اسکندر، که سرتاسر آنرا پیمود، یادداشتهاى سردارانش : هم با دولت هخامنشى موجود است
وسایلى بدست نویسندگان یونانى و بعد رومى داد، که اطّالعاتى در باب سایر قسمتهاى دولت 

.هخامنشى بدهند، ولى دولت پارت، وقتیکه رفت، جایش را بقوم دیگر ایرانى سپرد

صه آنکه ما اطّالعات کافى از کلیه وقایع این دوره نداریم و آثارى هم،خال
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که بدست آمده کم است، باوجود این سعى خواهیم کرد، که بقدر وسائلى، که در دست است، 
.تاریخ این دوره را بیان کنیم

قسمتى است، که دولت پارت تأسیس میشود، -1: ایمتاریخ پارت را ما بسه قسمت تقسیم کرده
در این دوره دولت جوان پارت خود را میآراید ریشه . ولى هنوز تمامى ایران را شامل نیست
.میدواند و سلوکیها را از ایران میراند

بخشى است، که دولت پارت با دولت جهانى روم دو دولتى هستند، که عالم آن روزى را -2
ور و همسر نیرومند و رقیب دولت روم است و حتّى روم غیر مغلوب را پارت حریف پرز. دارند

دولت . قسمت سوم زمان انحطاط این دولت است. کرارا شکست میدهد و بآنطرف فرات میراند
.پارت رو بضعف و سستى میرود، تا آنکه بدست اردشیر پاپکان ساسانى زوال مییابد

از ایرانتأسیس دولت پارت و راندن سلوکیها-فصل دوم

ارشک-اشک اول. مبحث اول



چون تاریخ سلوکیها و کارهاى آنها، بقدرى که براى فهم تاریخ این دوره ایران الزم است، در 
.جا احتیاجى بتکرار آن نیستکتاب سوم ذکر شده، در این

قصود با نیه را مطیع کند و با این متىتیوخوس اول خواست بىهمینقدر باید بخاطر آورد، که آن
ها را و آنها گالّى) م. ق278-280(نیه جنگید تىپادشاهان بى»2«و نیکومد اول»1«تاسپهزى

. تیوخوس شکست فاحشى خورد و قشون او تار و مار گردیدبکمک خود طلبیدند در نتیجه آن
هاى از نوشته. مند بودتیوخوس اول در کارهاى دولت سلوکى بهرهتیوخوس دوم کمتر از آنآن

) آذربایجان(چنین استنباط میشود، که او با پادشاه آتروپاتن ) 2، بند 9، فصل 11کتاب (سترابون 
جا این گمان تأیید میشود، که آذربایجان پیشتر از پارتاز این. جنگى داشته است

______________________________
)1(-�Z�i�p�o�e�t�a�s.

)2(-�N�i�c�o�m�e�d�e� �l.
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رویهمرفته از وقایع این زمان دولت سلوکى معلوم است، که . استاز دولت سلوکى جدا شده 
تیوخوس دوم بقدرى در سوریه و آسیاى صغیر و شاید در ایران غربى نیز گرفتارى داشته، که آن

هیچ نمیتوانسته توجهى بمشرق ایران کند و راضى بوده باینکه در مشرق ایران مردم آرام باشند و 
در این صورت معلوم . اینکه او بتواند اعمال والت را تفتیش کند، بىباج خودشان را بپردازند

است، که والت امور را بدلخواه خودشان اداره میکردند و چون حرص و طمع مقدونیها بغارت و 
چپاول از آنچه در کتاب سوم گذشت، معلوم است، مردمان تابع منتظر موقعى بودند، که از قید 

علوم است، زیرا بتجربه رسیده است، که مردم ظلم و جبر پادشاهان یا این هم م. بیگانگان برهند
تیوخوس اما خود آن. امرائى را، که از خودشان باشند، بیشتر و بهتر از ظلم بیگانه تحمل میکنند

. طلب و داراى فساد اخالقدوم، چنانکه از نویسندگان عهد قدیم دیده میشود، شخصى بوده جاه
اینکه کارى انجام داده باشد، عنوانى را پذیرفت که در آسیا جا پیدا است، که بىنطلبى او از ایجاه

اند هویدا اخالق او از توصیفى، که از او کرده. »1«سابقه نداشت و در انظار مردمانى بسیار کفر بود



این پادشاهى است سست عنصر و پرورده ناز و نعمت، که اوقات خود را بلهو و لعب . است
اند، هرآنچه میخواهند میکنند و بدترین زنان و محبوبین او از مرد و زن مطلق العنان. دمیگذران

.جنایات آنها بى مجازات میماند

نتیجه این نوع اخالق چنین است، که والت خودسر شده بجان مردم میافتند و بر اثر این وضع ظلم 
بینند، او بقدرى در عیش و نوش ا مىباال میگیرد و باالخره رعب پادشاه هم از دلها برمیخیزد، زیر

پس فشار از یکطرف و نبودن ترس از . مستغرق است، که مجالى براى رسیدن بشکایات ندارد
تردید میتوان گفت وضع پارت هم چنین بوده و توهین بى. گرى میداردطرف دیگر مردم را بیاغى

.دست دادهوالى از ارشک یا تیرداد اگر راست باشد، موقعى را براى قیام ب

.ها، عقاید مختلف استدر باب تاریخ این واقعه مهم، یعنى قیام پارت بر سلوکى

______________________________
لت یونانى در آسیاى صغیر این عنوان تیوخوس خدا یا خداوند میخواندند و شهر مىاو را آن-)1(

.را باو داده بود
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. ، که قیام تئودوت در باختر با قیام پارت در یک زمان روى داد)4، بند 41کتاب (ژوستن گوید 
روایت ازب با سال . م وقوع یافته. ق256موافق این روایت خروج ارشک بر دولت سلوکى در 

11این واقعه را در سال ) 1، بند 2تاریخ ارمنستان، کتاب (خورن موسى. م مطابقت دارد. ق250
سترابون فاصله کمى بین دو واقعه مزبور قرار میدهد ). م. ق250(تیوخوس دوم میداند طنت آنسل

بنابراین قیام ارشک را بر سلوکیها سال . اندو بیشتر مورخین جدید عقیده سترابون را پیروى کرده
.م. ق256م میدانند و خروج دیودوت باخترى را در . ق250

تیوخوس دوم پیش آمده بود و ذکرش نیز وضعى را، که در زمان آنقیام باختر بر دولت سلوکى 
جا هم نارضامندى مردم و جاه طلبى والى آن، که یونانى بود، باعث این. گذشت، تأیید میکند

باختر از دولت سلوکى جدا شد، : استقالل باختر گردید، ولى تفاوتى بین قیام باختر و پارت هست
پادشاهان یونانى باقى ماند، اما پارت بکلّى قیدهاى تابعیت را درهم ولى در تحت تسلّط و تابعیت



شکست و نقشه اسکندر را، که یک دولت جهانى از مردمان اروپا و آسیا تشکیل کند، عقیم 
.گذارد

اگرچه مردمان آسیاى صغیر و آذربایجان زودتر از پارت باین کار دست زدند، ولى، استقالل آنها 
بهرحال چیزى که مسلّم میباشد، . ام پارت بعدها بخشید، در بر نداشتنتایجى را، که قی

تیوخوس دوم بعد از شنیدن خبر قیام باختر و پارت اقدام جدى براى فرونشاندن طغیان این دو آن
. مملکت نکرد و ماندن در انطاکیه و عیش و عشرت را بر قشون کشى بطرف مشرق ترجیح داد

از طرف دیگر، چنانکه . صت یافتند، مبانى دولتهاشان را محکم کنندبنابراین باختر و پارت فر
حکومت ارشک بر پارت بى منازع نبود و او در مدت ) 2، بند 9، فصل 11کتاب (سترابون گوید 

دارش تقریبا دو سال برفع منازعات داخلى و جنگها اشتغال داشت، تا آنکه روزى از دست نیزه
گنگ است و معلوم » منازعات داخلى«عبارت ). م. ق247(شت زخمى برداشت و بر اثر آن درگذ

.اندها بودهنیست، که دشمنان ارشک کى

2203: ، ص3تاریخ ایران باستان، ج

هاى یونانى نشین پارت بوده، مثال در بعضى حدس میزنند، که ضدیت از طرف محل
اند و این ضدیت اضى نبوده، که شهر یونانى بود، از حکومت ارشک بر پارت ر»1«لسپىهکاتوم

بنابراین سلطنت او از . باالخره بجنگ کشیده و ارشک کشته شده، ولى محقّقا چیزى معلوم نیست
.م بود. ق247تا 250

تیرداد اول-اشک دوم. مبحث دوم

»2«جنگ با سلکوس کالّى نیکوس

باید در ). م. ق248(ید بعد از شکست ارشک برادرش تیرداد بر تخت نشست و خود را ارشک نام
نظر داشت، که کلّیه شاهان اشکانى براى افتخارشان و نیز جاویدان کردن نام ارشک، بانى دولت 

پارت، اسم او را بر نامشان میافزودند، ولى مورخین یونانى و رومى باین اسم اکتفا نکرده اسم 
با فقط اسم ارشک دیده میشود، هاى اشکانى غالبر سکّه. اندشخصى آنها را هم غالبا ذکر کرده

). 134ها، صفحه لیندزى، تاریخ پارتى(هاى کمى، که اسم شخصى را هم دارد ولى هست سکّه



-هاى دیوننظر بنوشته. چنین بنظر میآید، که در فرامین و اسناد رسمى نیز اسم ارشک ذکر میشده
.بى اسم شخصى ذکر میشدهکاسیوس چنین بنظر میآید، که در فرامین و اسناد رسمى اسم ارشک

وقتیکه تیرداد بتخت نشست، مبانى دولت پارت هنوز محکم نشده بود، ولى، در سلطنت طوالنى 
بنابراین بعض نویسندگان قدیم از راه التباس او را . این شاه با مجاهدات او دولت پارت قوت یافت

مثال ژوستن کتاب (اند دادهبا اشک اول مخلوط کرده، وقایع سلطنت او را بسلطنت ارشک نسبت 
).مین مارسلّنآم-4، بند 41

تقریبا یکسال پس از اینکه تیرداد بتخت نشست، بطلمیوس سوم اورگت پسر بطلمیوس دوم 
.فیالدلف هم در مصر بتخت پدر نشست و با قشونى بطرف آسیا روانه شد

______________________________
)1(-�H�e�c�a�t�o�m�p�y�l�o�s(زهشهر صد دروا.(

)2(-�C�a�l�l�i�n�i�c�u�s(یعنى فاتح درخشان.(
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او، در نتیجه این جنگ، سلکوس کالّى نیکوس پادشاه ) تیرداد اول(هاى اشک دوم سکّه-)115(
مندى تا فرات راند و سلوکى را شکست داد و انطاکیه را گرفت بعد، چنانکه باالتر گذشت، با بهره

در نتیجه بین النّهرین و آسور و بابل . مزبور گذشته بیشتر مستملکات سلوکى را تسخیر کرداز رود 
خود او گوید، که فتوحات خود را تا حدود باختر امتداد . و شوش و پارس و ماد مطیع او گشتند

پس از آن از جهت خراجهاى گزافى، که بر ملل تابعه . داد، ولى حقیقت مطلب محقّقا معلوم نیست
میل کرد و نیز بواسطه شورشیکه در مصر روى داد، مجبور گردید نتیجه بیشتر فتوحات خود را تح

.از دست داده بمصر برگردد

هاى بطلمیوس سوم در اندیشه شد، ولى بعد، که او بمصر مراجعت مندىتیرداد در ابتداء از بهره
ت خود را بکلّى از دست کرد، از موقع دولت سلوکى، که از جهت جنگ با بطلمیوس مذکور ابه

م . ق237در . داده بود، استفاده کرده به گرگان تاخت و این صفحه را بر دولت خود افزود



صلح کرده، فرصتى بدست آورد »1«یراکستیوخوس هىسلکوس کالّى نیکوس با برادر خود آن
با این مقصود . و با قشونى نیرومند بجانب پارت رفت، تا این ایالت را بدولت سلوکى برگرداند

باوجود سپاه زیادى، که داشت، از راه احتیاط با دیودوت پادشاه باختر عقد اتّحادى بست، تا هر دو 
در این احوال تیرداد صالح خود را در آن دید، که پارت را تخلیه کرده . پارت را در فشار گذارند

ین جیحون و سیحون بود، بطرف شمال رود و در آنجا با مردم آسپاسیاك سکائى، که مساکنشان ب
این مردم قشونى به تیرداد دادند و او عازم ). 47، بند 10پولى بیوس، کتاب (پیمان یگانگى بندد 

در این احوال خبر رسید، که دیودوت پادشاه باختر در گذشته و پسرش بر تخت . پارت گردید
او دیودوت را دشمن نیرومند معلوم است، که این خبر چه قوت قلبى به تیرداد بخشید، زیرا . نشسته
خود

______________________________
)1(-�A�n�t�i�o�c�h�u�s� �H�i�e�r�a�x.
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پس از آن تیرداد با پسر دیودوت، یعنى پادشاه جدید باختر، . میدانست و از قوت او در اندیشه بود
این . نیکوس منصرف و بطرف خود جلب کردداخل مذاکره شده او را از اتحاد با سلکوس کالّى 

مندى، تیرداد با کالّى نیکوس مصاف داده شکستى فاحش باو اقدام مهمى بود و پس از این بهره
پسیدونیوس گوید، که تیرداد نه تنها سلکوس کالّى نیکوس را شکست داد، بل او را . وارد آورد

.نداردهاى ژوستن موافقتاسیر کرد، ولى این روایت با نوشته

.اما در باب مردم سکائى موسوم به آسپاسیاك اطّالعات ما تقریبا هیچ است

سکنى داشتند»1«که این مردم بین اکسوس و تاناایس) 47، بند 10کتاب (پولى بیوس گوید 

جا سیحون است، زیرا مورخین اسکندر، اکسوس جیحون است، مقصود از تاناایس هم در این
ایم، اسم این رود را ب سوم بمناسبت قشون کشى او بشمال و شرق ذکر کردهچنانچه کرارا در کتا

این تألیف و 1702صفحه (ایم چون در این باب توضیحاتى در جاى خود داده. اندتاناایس نوشته
هرودوت چنانکه در جاى خود گفته شده این رود را آراکس(تکرار را زاید دانسته میگذریم ) بعد



، 10، فصل 3کتاب (آریان گوید . اندنامیده»3«دگان قرون بعد آن را یاکسارتو بعض نویسن»2«
.نامند»4«، که آریستوبول نوشته، اهل محلّ آن را ارکسانت)4بند 

ظنّ قوى این است، که پارسیهاى قدیم این رود را وخشرت یا چیزى نزدیک بآن مینامیدند، 
دولت پارت بنظر بیدوام میآمد، ولى شکستى، که تأسیس.). م. چنانکه جیحون را وخش میگفتند

الواقع، اگر فى. تیرداد به سلکوس کالّى نیکوس داد، تردید را رفع و آتیه دولت پارت را تأمین کرد
وسعت دولت سلوکى را در این زمان و زیادى وسائل و بهترین اسلحه و ترتیبات سوق الجیشى و 

با پارت کوچک و کمى وسائل آن بسنجیم، شایان حیرت تعبیۀ الجیشى مقدونیها را در نظر گرفته
اى قلیل بر فاالنژهاى سلکوس برترىاست، که چگونه پارتیها با عده

______________________________
)1(-�O�x�u�s� �,�T�a�n�a�i�s.

)2(-�A�r�a�x�e.

)3(-�I�a�x�a�r�t�e.

)4(-�O�r�x�a�n�t�e.
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راست است، که در تاریخ کرارا مشاهده شده است مردمى قلیل العده با . اندآمدهیافته، فاتح بیرون 
اند، ولى این نوع موارد وسائلى بسیار محدود، از جهت شجاعت، بر انبوه لشکر دشمن غلبه یافته

دولت سلوکى (نسبۀ نادر است و باید گفت، که غلبه تیرداد بر سلکوس از این موارد بشمار میآید 
.»1«)برابر دولت کوچک پارت بوده20مان الاقل در این ز

پسیدونیوس گوید، که سلکوس به . اما در باب قضایاى بعد از این جنگ عقاید مختلف است
سوریه برگشته لشکر جدیدى جمع کرد و این دفعه نه فقط شکست خورد، بل خودش هم اسیر 

، که در زمانى دیگر »2«دهتیوخوس سىبنابراین گمان میکنند، که نوشته پسیدونیوس به آن. گردید
و نویسنده مزبور این واقعه را ) م. ق129(میزیسته و اسیر فرهاد دوم اشکانى گردیده، راجع است 



اند، که شاید سلکوس کالّى تصور کرده»3«تونبعضى هم مانند کلین. بزمان تیرداد نسبت داده
گ تیرداد رفته و این دفعه، عالوه بر اینکه آورى قشونى جدید، باز بجننیکوس، بعد از جمع

بهرحال چه سلکوس اسیر شده و چه نشده باشد، شکّى نیست، که . شکست خورده، اسیر هم شده
فتح تیرداد نسبت بپادشاه سلوکى خیلى مهم بوده، بلکه میتوان گفت، که دولت پارت از این زمان 

شاید خود پارتیها هم همین معنى را در نظر .تأسیس شده و بانى این دولت درواقع امر تیرداد است
اند زیرا، م را، مبدء تاریخ پارتى قرار داده. ق247داشتند، که ابتداى سلطنت تیرداد، یعنى سال 

اگرچه ارشک دولتى تأسیس کرده بود، ولى تردیدى نبود، که سلوکیها در صدد تسخیر ثانوى 
.پارت برخواهند آمد

کارهاى تیرداد در زمان صلح

چنین بنظر میآید، که سلکوس کالّى نیکوس با یک شکست از اینکه پارت را از نو تسخیر کند 
تیوخوسمأیوس نگردید، ولى اشکاالتى، که براى او در سوریه پیش آمد و برادرش آن

______________________________
یسى و وسعت دولت سن وسعت دولت سلوکى را در این زمان یک میلیون میل انگلراولین-)1(

میل انگلیسى معادل ). 50ششمین دولت بزرگ مشرق، صفحه (پارت را پنجاه هزار میل معین کرده 
.یک میل و شش عشر و اندى میل ایرانى مقادیر جدید یا همان قدر کیلومطر فرانسوى است

)2(-�A�n�t�i�o�c�h�u�s� �S�i�d�e�t.

)3(-�C�l�i�n�t�o�n.
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بنابراین . نظر کندیراکس علم مخالفت بر ضد او بیفراشت، باعث شد، که از امور شرقى صرفهى
تیرداد در این موقع دو نقشه میتوانست . در مدت بیش از بیست سال آرامشى در پارت برقرار بود

داشته باشد، از منازعات داخلى دولت سلوکى استفاده کرده، بر ممالک دیگر سلوکیها بتازد و
این شاه عاقل . پارت را بزرگ کند، یا بتحکیم مبانى دولت جوان پرداخته آن را نیرومند گرداند



نقشه دوم را ترجیح داده توجه خود را بامور داخلى مصروف داشت، توضیح آنکه قالع زیادى در 
از. هائى، که طبیعت هم آنجاها را محکم کرده بود، بساخت و ساخلوهائى در قالع نشاندمحل

»1«نننام داشت و در کوه زاپا ارته) دارا(کارهاى او بناى شهرى بود جدید، که ژوستن گوید 
محلّى را، که تیرداد براى بناى دارا، پایتخت خود، انتخاب کرد باعلى درجه با خیال او . واقع بود

. ه داشتهاى تند بود، در احاطاین شهر را از هر طرف کوههائى، که داراى شیب: موافقت میکرد
رودهاى کوچک و . اندخیزیش را بسیار ستودهاى واقع بود، که حاصلخود شهر در جلگه

اى قوت داشت، که شخم زدن آن تقریبا یارى میکرد، خاك بدرجهبارهاى زیاد جلگه را آبجوى
نظر از وهوا را معتدل میداشت، با صرفهاى وسیع و زیاد هوا را خنک و آبالزم نبود، جنگل

.که شکارگاههاى عالى براى انواع تفریحات و ورزشها آماده بوداین

مثال پلین، تاریخ طبیعى، (اند ضبط کرده»2«بعض نویسندگان دیگر رومى نام این شهر را داریوم
هر دو اسم صحیح است، پلین یکصد و اندى سال قبل از ژوستن میزیسته و . »3«)16، بند 6کتاب 
پلین اسمى را ضبط . راجع بوقایع دو سه قرن قبل از زمان آنها استهاى هر دو نویسنده نوشته

کرده، که بزبان پارسى قدیم، که در زمان هخامنشیها متداول بود، نزدیکتر است و ژوستن نامى را، 
.که بزبان پهلوى است

. واقع استنن ژوستن گوید، در کوه زاپاارته. اند محقّقا محلّ دارا را معین کنندمتأسفانه نتوانسته
اىدر نسخه(نوشته »4«پلین این محل را آپاورتن

______________________________
)1(-�Z�a�p�a�o�r�t�e�n�o�n.

)2(-�D�a�r�e�i�u�m.

)3(-�P�l�i�n�e� �H� �.�N� �.�V�l� �.�1�6.

)4(-�A�p�a�v�o�r�t�e�n�e.
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این محقّقا معلوم نیست، که نام باوجود . و شکّى نیست، که مقصود همان محلّ بوده) »1«زاپاورتن
اند، ولى از نام آپاورتن ظنّ قوى این است، که این کوه در ابیورد چه کوهى را چنین ضبط کرده

زمان قدیم ) پاورت) (پاارت(اند و باورد همان هم میگفته) باورد(کنونى واقع بوده، زیرا ابیورد را 
.پس دارا در گرگان بوده. است

تیرداد شهر دارا را بنا کرد، جواب سئوال ) شهر صد دروازه(لس پىبودن هکاتماما اینکه چرا با 
شهر صد دروازه شهر یونانى بود و براى پایتخت دولت اشکانى مناسبت نداشت، . معلوم است

چنانکه بعدها شاهان اشکانى شهر سلوکیه را هم ترك کرده پایتخت خود را در تیسفون قرار 
ع نظامى دارا بمراتب محکمتر از شهر صد دروازه بود و شکارگاههاى از طرف دیگر موق. دادند

هاى بزرگان پارتى، که جنگ و شکار را دوست داشتند، خوب در اطراف آن بهتر با سلیقه
.موافقت میکرد

بعد از تیرداد شهر . اما نباید تصور کرد، که با بناى دارا شهر صد دروازه بکلّى از مقام پایتختى افتاد
ر باز مرکز حکمرانى پارت باالخص بشمار میآمد و شاهان اشکانى، چنانکه بیاید، همیشه مزبو

.قسمتى را از سال در آنجا میگذرانیدند

تاریخ (و پلین ) 7، بند 28، فصل 10کتاب (بیوس هاى نویسندگان قدیم مانند پولىاین نظر را نوشته
تأیید میکند) 1بند ،9، فصل 11کتاب (و سترابون ) 15، بند 6طبیعى، فصل 

.م بود. ق214تا 248تیرداد در پیرى درگذشت و سلطنت او از 

گوت شمید، (این اول شاهى بود از اشکانیان، که مانند هخامنشیها عنوان شاه بزرگ را اختیار کرد 
»2«).1888، طبع 57هاى آن از اسکندر تا زوال دولت پارت، صفحه تاریخ ایران و همسایه

______________________________
)1(-�Z�a�p�a�v�o�r�t�e�n�e.

چون اسم کتاب خیلى طوالنى است، من بعد وقتیکه بکتاب مزبور استناد خواهیم کرد، -)2(
.صفحه فالن) الى آخر(تاریخ ایران الخ : خواهیم نوشت
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اردوان اول-اشک سوم. مبحث سوم

یاپت در باب اسم او تردیدى هست، زیرا ژوستن اسم اشک سوم را فرى. نشستبعد از پدر بتخت 
نویسندگان جدید مانند راولین سن . نوشته، ولى در فهرست کتاب تروگ پومپه اردوان ذکر شده

و دیگران اشک سوم را ) 412یوستى نامهاى ایرانى، صفحه -54ششمین دولت مشرق، صفحه (
مید عقیده دارد، که نام شخصى او ارشک بوده و بدین جهت او را نامند، ولى گوت شاردوان مى

) م. ق214(اردوان پس از اینکه بتخت نشست ). 36صفحه -تاریخ ایران الخ(ارشک دوم دانسته 
تیوخوس سوم پسر سلکوس کالّى خواست نام خود را با کارهاى بزرگ بلند کند و از منازعه آن

ز والت او استفاده کرده به ماد تاخت و راهى را، که از گرگان نیکوس با آخه الئوس و با یکى ا
از کیفیات این جنگ خبرى نیست و . بکوههاى کردستان میرفت در تحت تسلّط خویش درآورد

ولى ) 13، بند 27، فصل 10بیوس، کتاب پولى(همینقدر معلوم است، که اردوان همدان را گرفت 
بهرحال . یرومند بمغرب ایران کشیده و سرداران ماهر داشتهمندى او نشان میدهد، که قشونى نبهره

تیوخوس سوم در این احوال آن. تصرّف ماد، کلده و بین النّهرین قدیم را در تحت تهدید گذاشت
لشکرى نیرومند جمع کرده بطرف مشرق روانه شد، تا تمامى ایاالت سابق دولت سلوکى را ) کبیر(

.برگرداند

. که عده افراد قشون او یکصد هزار پیاده و بیست هزار سوار بود) 5بند ،41کتاب (ژوستن گوید 
او پس از اینکه از کوههاى زاگرس گذشت، بطرف همدان رفت و چون این شهر استحکاماتى 
نداشت و پارتیها هم آنرا محکم نکرده بودند، بآسانى این شهر را گرفت و چنانکه پولى بیوس 

).تاب و همانجاهمان ک(گوید، آنرا غارت کرد 

در این اوان معبد اناهیتا در همدان نیز دوچار خسارت و چپاول گردید و ذخایر آن معبد را بمقدار 
تیوخوس پس از گرفتن همدان برخالف انتظار اردوان آن. »1«چهار هزار تاالن تاراج کردند

بطرف مشرق ایران رفت، ولى عبور از جاهاى



______________________________
.میلیون ریال112میلیون و نیم فرنگ طال تقریبا یا 22-)1(
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کم آب و بعد بى آب لشکرکشى او را مشکل )* اردوان اول(سوم »*«هاى اشکسکّه-)116(
د عقب ها، چنانکه عادتشان بود، در مقابل قشون نیرومنباوجود این او پا فشرد، ولى پارتى. کرد

، که حتّى )5، بند 28، فصل 10کتاب (پولى بیوس گوید . هاى قنوات را کور کردندنشسته چاه
جاها گذشت و تیوخوس حرکت خود را سریعتر کرده از اینآن. ها را مسموم ساختندبعض چاه

مندیها داخل او منتظر بود، که شاه اشکانى پس از این بهره. شهر صد دروازه را تصرّف کرد
کره شده سر اطاعت پیش آورد، ولى اردوان براى چنین کارى حاضر نشد و لشکر خود را مذا

گاهش دورتر کند و در صورت تیوخوس را از تکیهبطرف گرگان کشید با این نیت، که لشکر آن
تیوخوس پس از دادن قدرى استراحت در این احوال آن. لزوم از مردمان سکائى کمک بطلبد

ردید به گرگان برود و زمانى، که از کوههاى شرقى البرز میگذشت عبور بلشکر خودش مجبور گ
تر گردید، زیرا راه کوهستانى و رودهاى زیادى، که از کوه سرازیر میشد، حرکت لشکرش مشکل

ها لشکر را مشکل میکرد، بخصوص که سپاهیانش در موقع فرود آمدن دوچار مقاومت پارتى
ا زحمات زیاد از کوهها گذشته وارد گرگان شد و بعض تیوخوس بباوجود این، آن. میشدند

جا رشته اطّالعات ما میگسلد، زیرا پولى بیوس نمیگوید وقایع بعد چه از این. شهرهاى آنرا گرفت
ها سر اطاعت پیش نیاوردند و این جنگ مدتى بوده، همینقدر معلوم است، که اردوان و پارتى

هاى از نوشته. ه شده با اردوان داخل مذاکره گردیدتیوخوس خستباالخره آن. بطول انجامید
ژوستن معلوم است، که اردوان

______________________________
اقتباس شده، پاریس » هاى شاهان پارتسکّه«ها از کتاب آلکسیس مارکوف گراور سکّه(*) 
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و نیز چنین بنظر میآید، که ) 5، بند 41کتاب (را نموده در این جنگ لیاقت و مردانگى خود 
تیوخوس در ازاء شناسائى استقالل پارت از اردوان خواسته، که در مطیع کردن باختر باو کمک آن

یعنى (کند، ولى این معنى روشن نیست، زیرا عبارت ژوستن این است، که اردوان بمصاحبت او 
اما . او روابط دوستانه و آمیزش بعد از عقد صلح بودهو شاید مقصود »1«پیوست) تیوخوسآن

تیوخوس از عهده بستن عهد اتّحاد هم با اردوان نباید بعید باشد، زیرا ممکن است، که چون آن
اردوان برنیامده، خواسته است از نیروى او در جنگى، که با باختریها داشته، استفاده کند و بعد از 

نرا از نو جزء دولت سلوکى گردانید، از دو طرف پارت را در فشار اینکه کار باختر را ساخت و آ
پادشاه »2«دموستیوخوس با اوتىکلیۀ این مسئله روشن نیست، که اردوان در جنگ آن. گذارند

اگر اوضاع و احوال آن زمان مشرق ایران را در نظر آریم، ظنّ قوى . باختر کمکى باو کرده یا نه
تیوخوس ه یا کم کرده، زیرا در نفع دولت جوان پارت نبود، که آناین است، که کمکى نکرد

ها چه کمک کرده و چه بهرحال پارتى. ها ایالتى قوى داشته باشدقوى گردیده در پشت پارتى
مندى نداشت و باالخره داخل مذاکره با پادشاه تیوخوس در باختر هم چندان بهرهنکرده باشند، آن

): 9، بند 34، فصل 11کتاب (ى پولى بیوس در این باب چنین برمیآید هااز نوشته. باختر گردید
هاى تیوخوس خواست آذوقه بقشون او بدهد و در ازاى این کمک تمامى فیلدموس از آناوتى

دموس اجازه داد، که حکومت باختر را حفظ کند و عنوان تیوخوس به اوتىآن. خود را باو داد
دموس داد و تیوخوس دختر خود را به دمتریوس پسر اوتى، آنپس از آن. پادشاهى او را شناخت

ها بپادشاه باختر از آن جهت این گذشت. بین دو مملکت عقد اتّحاد تعرّضى و دفاعى بسته شد
نهاد کرد یک باختر قوى در مقابل حمله مردمان شمالى تشکیل تیوخوس پیششد، که او به آن

مند میگشتند تمامى مملکت باخترآوردند و اگر بهرهکند، زیرا این مردمان همواره فشار می

______________________________
)1(-

 .....�a�d� �p�o�s�t�r�e�r�u�m� �i�n� �s�o�c�i�e�t�a�t�e�m� �e�j�u�s� �a�d�s�u�m�p�t�u�s� �e�s�t.

)2(-�E�u�t�h�y�d�e�m�u�s.
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جیحون مردمان سکائى بین سیحون و . این خبر براى تاریخ ایران هم اهمیت دارد. در خطر میافتاد
هاى مورخین اسکندر این هاى داریوش اول و نوشتهو آریانى از دیرزمانى سکنى داشتند و از کتیبه

مطلب روشن است، پس مردمان شمالى، که بسرحدات باختر حمله میکردند مردمان آنطرف 
.خوریماى برمیاى است، که در تاریخ بچنین واقعهاند و این اول دفعهسیحون بوده

کتاب (ها بگفته هرودوت راست است، که در زمان کوروش بزرگ جنگى بین ایرانیها و ماساژت
روى داد، ولى بعد از آن دیگر خبرى نیست و دیگر اینکه در زمان کوروش ) 212-210، بند 1

بزرگ مردمانى از شمال بسرحدات ایران حمله نمیکردند بل کوروش، چنانکه هرودوت گوید، 
ت جهانگیریهاى خود را بآنطرف رود سیحون ببرد، اما در این زمان، چنانکه صریحا از میخواس

تیوخوس میخواست، هاى پولى بیوس برمیآید، مردمان آنطرف سیحون فشار میآوردند و آننوشته
.که باختر در مقابل آنها قوى باشد

زمان اطّالعى، از اینکه م از مشرق ایران و باختر رفت و از این . ق206تیوخوس در حوالى آن
سکوت نویسندگان قدیم در باب کارهاى دیگر اردوان باید از اینجا باشد، . اردوان چه کرد نداریم

اش یعنى باختر که پارت پس از اینکه از طرف مغرب خیالش راحت شده، بفکر همسایه شرقى
قوى میگردد، وقایعیکه در افتاده، بخصوص که از این زمان تا چند سال دیگر باختر توسعه مییابد و 

این سرحدات پارت یا در روابط این دو دولت جوان روى داده، چون هر دو از آسیاى صغیر و 
اند، بنویسندگان عهد قدیم نرسیده و یا رسیده ولى، از آنجا، که همواره امور سوریه دور بوده

اطّالعى ما منحصر باواخر بىاین. اندغربى توجه آنها را بیشتر جلب میکرده، اهمیتى بآن نداده
. سلطنت اردوان نیست، در زمان جانشین او هم اطالعات ما بر وقایع پارت خیلى محدود است

.م بود. ق196تا 214م درگذشت و سلطنت او از . ق196بهرحال اردوان در حوالى 

تیوخوس سوم باید بخاطر آوریم، که بعد از حرکت از باختر بهنددر باب آن

2213: ، ص3خ ایران باستان، جتاری

محل . بود، ایجاد کرد»1«رفته مناسبات دوستانه با یکى از اعقاب سان دراکت، که نامش یاکال
تیوخوس از بعد آن. ، که آنرا با کابل کنونى مطابقت میدهند، بوده»2«تالقى دو پادشاه در کوفن



یک سفر ). 34، بند 10ولى بیوس، کتاب پ(راه رخّج و سیستان و کرمان بکنار خلیج پارس برگشته 
لس، که در سر راه تجارت ادویه هند با مغرب بود، و نیز بجزیره تى)القطیف کنونى(جنگى به گرّا 

لس در این زمان بجزیره تجار تى. کرد و داراى هدایا و غنائم زیاد گردید) بحرین کنونى(»3«
یعنى کرخه »4«اوسبعد او بکنار رود اوله). 9، بند 13پولى بیوس، کتاب (مروارید معروف بود 

اى، که خراب کرده بودند، ساخت کنونى درآمده در اینجا شهرى باسم انطاکیه در جاى اسکندریه
).نامیدند»5«این شهر را بعدها خاراکس(

یاپتفرى-اشک چهارم. مبحث چهارم

وقایع پارت . پارت را با آرامش اداره کرداین شاه بعد از پدر بتخت نشست و در مدت پانزده سال 
تردید میتوان گفت، که پارت، چون از قوت باختر در این زمان معلوم نیست، ولى از وضع باختر بى

همسایه خود اندیشناك بوده و از پشت سر خود اطمینان نداشته، بطرف مغرب توجهى نمیکرده و 
گرفتاریهائى داشت، روابط خوب را با پارت دولت باختر، که نیز در صفحات شرقى باختر و هند

.حفظ میکرد

اوضاع باختر

ایم، باوجود این براى فهم اگرچه وقایع باختر را در این زمان در تاریخ دولت سلوکى ذکر کرده
بعد از بیرون آمدن اسکندر از هند طولى : جا شرح ذیل را بخاطر میآوریموقایع ایران در این

.علم طغیان بر ضد والت مقدونى برافراشتند و آنها را کشتندنکشید، که مردمان هندى

______________________________
)1(-�I�a�k�o�l�a.

)2(-�C�o�p�h�e�n�e.

)3(-�T�e�y�l�o�s.

)4(-�E�u�l�e�u�s.



)5(-�C�h�a�r�a�x.
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تمامى هند را با قشونى نیرومند) تادراگوپچان(دراکت بعد پادشاهى بزرگ موسوم به سان
.درنوردید و از تمام این ممالک وسیعه دولتى بزرگ تشکیل کرد

.هزار600هزار نوشته و پلوتارك 400سترابون عده سپاهیان او را 

سلکوس اول نیکاتور با قشونى قوى بهند رفت، ولى بزودى دریافت، که با چنین پادشاهى درافتادن 
نظر کرد و اینکه سهل بسته از مستملکاتش در هند صرفدر نتیجه با او عقد صلح . خطرناك است

شمال (و قسمتى از پاراپامیزاد ) سیستان(است والیات این طرف رود سند را با رخّج و زرنگ 
و بلوچستان باو واگذارد، بعد در ازاى این معاهده پانصد فیل از سان دراکت ) افغانستان کنونى

.ش فائق آمدبر دشمنان) 301(سوس گرفت و در جنگ ایپ

ها، دراکت در هند و رضایت سلکوس نیکاتور با آن همه گذشتمعلوم است، که فتوحات سان
یونانیهاى باختر را خوش نیامد، زیرا مقدونیها از زمان اسکندر در شهرهائى، که او در پنجاب بنا 

انى را برانداخته کرده بود، برقرار شده بودند و بازگشت این شهرها بپادشاه هند سلطه مقدونى و یون
بنابراین یونانیهاى باختر، که دولتى تشکیل کرده بودند، بیم آن . یونانیت را در مشرق عقب نشاند

تیوخوس داشتند، که مردمان شرقى یونانیت را از باختر هم براندازند و از این جهت، وقتى که آن
ر گشتند، که بواسطه فتوحات او سوم بعد از عقد صلح با باختر بطرف هند راند، یونانیها امیدوا

دموس مأیوس گردید، زیرا یونانیت از نو در هند قوت خواهد یافت، ولى طولى نکشید، که اوتى
پادشاه هند از در صلح درآید، حتّى بعضى تصور »1«تیوخوس ترجیح داد، با سوفاگزنوسآن

ارد و سرحدات هند برود باختر ها را هم باو واگذتیوخوس دورتر رفته بعض محلّمیکنند، که آن
این پادشاه هند پسر آسکاو نوه . تر گردید، ولى در عوض چند فیل از پادشاه گرفتنزدیک

اش با دموس از طرف سرحدات جنوبىپس از این وقایع طولى نکشید، که اوتى. دراکت بودسان
هند داخل جنگ گردید و قشون پسرش دمتریوس



______________________________
)1(-�S�o�p�h�a�g�e�s�e�n�u�s.
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)یاپتفرى(هاى اشک چهارم سکّه) 117(

دموس و سلطنت خود دمتریوس بسط یافت و بعد دولت باختر در اواخر سلطنت اوتى. را بکار برد
میخواند ها حتّى دمتریوس از سند گذشته پنجاب را گرفت، چنانکه ژوستن او را پادشاه هندى

م زمان اوج دولت باختر بود و . ق185و 206بنابراین میتوان گفت، که بین ). 4، بند 41کتاب (
دموس معلوم است، که مملکت هاى اوتىدولت کوچکى بدولتى بزرگ تبدیل یافت، زیرا از سکّه

یستان و س(و زرنگ و رخّج ) افغانستان شمالى(او شامل سغد و باختر و مرو و کوههاى پاراپامیز 
معلوم است، که در این احوال دولت جوان پارت از اوضاع دولت باختر، اندیشناك . بوده) قندهار

بهمین جهت است، . گردید و صالح خود را در این دید، که گرفتاریهائى براى خود تدارك نکند
قرنى یاپت حرکتى نمیکنند و ربع تیوخوس، اردوان و فرىبینیم بعد از عقد صلح با آنکه مى

.بآرامش میگذرد

.م بود. ق181تا 196سلطنت او از . سال سلطنت کرده درگذشت15یاپت فرى

فرهاد اول-اشک پنجم. مبحث پنجم

فرهاد اول بعد از پدر بتخت نشست و پارت در زمان او بحرکت آمد، توضیح آنکه فرهاد اسلحه 
کرارا در کتاب دوم و سوم این تألیف در باب این مردم . خود را بطرف مردم مارد متوجه داشت

ایم و در جاى خود گفتهصحبت داشته
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شده، که بعض محقّقین این مردم را از بومیهاى این صفحه قبل از آمدن آریانهاى ایرانى بایران 
ا بوده، یعنى از رود آمل یا محل سکناى اینها چنین بنظر میآید، که بین کادوسیان و تپوریه. میدانند

.اراز بطرف مغرب، مثال تنکابن کنونى



ژوستن گوید فرهاد جنگ را بمملکت قومى . این مردم قومى بودند فقیر، ولى خیلى جنگى
بضاعت، ولى در آریان نوشته، که ماردها مردمى بودند بى). 5، بند 41کتاب (نیرومند و شجاع برد 

سترابون نام این مردم را ). کتاب سوم-هاى اسکندرقشون کشى(کشیدن بار فقر و قحطى شجاع 
.مارد و آمارد نوشته

). آمل-آملد-آمالد-آمارد(جا بعضى تصور میکنند، که نام آمل از اسم این مردم آمده از این
جا معلوم است، که جنگ با این مردم جنگ فرهاد با ماردها چندین سال بدرازا کشید، از این

ها در این جنگ هیچ دخالت نمیکنند، و حال از طرف دیگر دیده میشود، که سلوکى. سخت بوده
جا چند نکته را میتوان استنباط کرد، از این. آنکه اسما این صفحه یکى از ایاالت تابعه آنها است

اوال حکومت سلوکیها در این زمان رو بضعف گذارده بود و ماردها مردمى نبودند، که بآسانى در 
تابعیت بمانند، بنابراین اعتناء بسلوکیها نداشتند، حتّى ظنّ قوى این است، که پس از اسکندر تحت 

تیوخوس سوم پدر سلکوس چهارم فیلوپاتر، که معاصر ثانیا، چنانکه میدانیم، آن. مستقل شده بودند
پسرش بنابراین . فرهاد بود، شکستى سخت از رومیها خورده غرامتى سنگین بآنها پرداخته بود

از همه این مالحظات گذشته، ماردها . نمیخواست خود را در مشرق دوچار گرفتارى جدیدى کند
حال از گم کردن این زنى تأمین میشد و بااینبضاعت، که معاش آنها از راهمردمى بودند فقیر و بى

.والیت ضررى بخزانه سلوکى وارد نمیآمد

در باب رى کرارا باالتر گفته . متوجه گشتپس از تسخیر صفحه ماردها نظر فرهاد بطرف رى
و ماد، ولى جزء ماد ) دروازه بحر خزر(اى بود بین دربند دریاى گرگان شده است، که صفحه

داریوش در کتیبه بیستون شهر رى را رگ نامیده، در آوستا هم نام آن چنین . بزرگ بشمار میآمد
است و نویسندگان
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. اندصفحه رى را، که جزء ماد بزرگ بود، مادراگیان نامیده. قدیم نام آن را راگس ضبط کرده
-)7، بند 13، فصل 11کتاب (سترابون ) 7پارت، بند (ایزیدور خاراکسى : ها هستندنویسندگان این

).2، بند 6جغرافیا، فصل (و بطلمیوس ) 44، بند 19کتاب (دیودور سیسیلى 



ماد -2. ماد بزرگ یا عراق عجم قرون بعد-1: گفته شد، که بعضى بسه ماد قائلنددر کتاب اول 
ماد رازى یا مملکت رى، ولى بیشتر ماد رازى را جزء ماد بزرگ بشمار -3. کوچک یا آذربایجان

باالخره در باب رى باید گفت، . میآورند، چنانکه رى تا این اواخر جزء عراق عجم بشمار میآمد
مملکت رى ). 65سن، ششمین دولت مشرق، صفحه راولین(هم اسم آن ذکر شده که در توریۀ

. ها و رودهاى کوچک باین جلگه سرازیر میشودخیز و از کوه البرز چشمهاى است حاصلصفحه
بعض جاهاى این صفحه، بخصوص اطراف و نزدیکیهاى خود رى، از حیث قوت خاکش معروف 

این مملکت کم است، زیرا بین کوهها و کویر واقع است، پهناى . بود و اکنون هم شهرت دارد
. کیلومطر یا چهل فرسنگ است240ولى طولش از دربند دریاى گرگان تا حوالى قزوین تقریبا 

هاى قلعه ایرج کنونى و اطراف آن میدانند، که تقریبا در شش فرسنگى محل شهر رى را در خرابه
، که از پارت بطرف ماد میرفت، از این صفحه یگانه راهى. دربند دریاى گرگان واقع است

میگذشت، چنانکه امروز هم در مسافرت از خراسان بطرف قزوین و زنجان و عراق و دورتر، باید 
چون . این راه از دربند دریاى گرگان بطرف جنوب شرقى امتداد مییابد. از این صفحه گذشت

جاها بقدرى باریک است، که بسه اى، که بین کوههاى البرز و کویر است در بعضعرض صفحه
ها در دو فرسنگ هم نمیرسد و چون از البرز دو رشته کوه جدا شده بطرف کویر میرود، این کوه

بندند، ولى راه بکلّى بسته نمیشود زیرا در دو جا گردنه باریکى جا سدى تشکیل کرده راه را مى
).یعنى ماد رازى)�M�e�d�i�a� �R�h�a�g�i�a�n�a-)1(مهمترین این دو دربند دربند . براى عبور باز میماند
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اند و اکنون دریاى گرگان است، که مورخین و نویسندگان عهد قدیم آن را دروازه کسپین نامیده
کشى دارد و این دربند اهمیت نظامى براى قشون. آن را بعضى با سر دره خوار مطابقت میدهند

ى قشون مهاجم از طرف مغرب بمشرق یا از سمت مشرق بمغرب کلید فتح میتوان گفت، که برا
.صفحاتى است، که در مشرق یا مغرب دربند واقع شده

بعد از شرحى، که گفته شد زیادى است، بگوئیم، که این دربند براى پارت، که میخواست 
فرهاد پس از مملکت خود را توسعه دهد و در فکر باقى ایران بود، چقدر اهمیت داشت و چرا

عالوه بر اینکه هرکس این دربند را داشت بر راهى، . مطیع کردن ماردها فورا متوجه این دربند شد



که از رى میگذشت تسلّط مییافت، خود شهر رى، که در نزدیکى آن واقع بود، و استحکامات 
ع نداریم، که ما اطّال. طبیعى نداشت، ناز دست فاتحى میگشت، که این دربند را تصرّف کرده بود

فتوحات فرهاد در رى تا کجا امتداد یافته، ولى تردیدى نیست، که با گرفتن دربند دریاى گرگان 
فرهاد بعد از این کار قسمتى را از . قسمت شرقى مملکت رى در تحت استیالى او درآمده

در کدام اما اینکه. ماردهاى رشید از جاهایشان حرکت داده بحفاظت این دربند و این راه گماشت
هاى ایزیدور خاراکسى چنین برمیآید، که این محل را خاراکس محل این مردم را نشانده، از نوشته

، ولى باید در نظر داشت، که این خاراکس غیر از خاراکس )7کتاب پارت، بند (مینامیدند 
.خوزستان است

له خاراکس این خاراکس را خاراکس مادى مینامیدند و خاراکس خوزستان را در دهنه دج
کى در باب محل کنونى خاراکس مادى عقاید مختلف است و بعضى آن را با ایوان. »1«نىسپاسى

برخى گویند، که در کوههاى البرز، مثال شهرستانک کنونى ). سنراولین(کنونى مطابقت میدهند 
کى بیشتر با ، ولى اگر مقصود فرهاد را در نظر گیریم باید گفت، که ایوان)نوگوبى(واقع بوده 

جا در این. تر است، که محل خاراکس مادى را این نقطه بدانیممقصود او موافقت داشته و مناسب
جدید از اسم خاراکس در اشتباه»2«مناسبت نیست بیفزائیم، که بعض نویسندگانبى

______________________________
)1(-�C�h�a�r�a�x� �S�p�a�s�i�n�i.

)2(-�L�i�n�d�s�a�y� �.�H�i�s�t�o�r�y� �o�f� �t�h�e�P�a�r�t�h�i�a�n�s� �.�p� �.�7.
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اند، که فرهاد فتوحات خود را تا خوزستان امتداد داده، ولى معلوم است، که این افتاده تصور کرده
براى فرهاد در این زمان ممکن نبود تا خوزستان قشون بکشد، زیرا . نظر فقط از اشتباه ناشى گشته
یست ماد بزرگ یا پارس را داشته باشد و چنین تصورى در این زمان براى تسخیر آن مملکت میبا

شاه پارت جوان هنوز چنین قوتى نیافته بود، که اینقدر از مملکت خود دور : خیلى بعید بنظر میآید
.شود



، ولى قبل از مرگش جانشین خود )م. ق174(بعد از این کارها طولى نکشید، که فرهاد درگذشت 
ر این باب باید گفت، که او چند پسر داشت، ولى چون نمیخواست مقدرات پارت د. را معین کرد

تجربه بسپارد، ترجیح داد برادر خود را بر تخت بنشاند و با این را بدست شخصى جوان و بى
مقصود مهرداد را براى سلطنت انتخاب کرد، و حال آنکه موافق عادات پارتى بعد از شاهى پسر 

او «): 5، بند 41کتاب (ژوستن این اقدام فرهاد را ستوده، چنانکه گوید . تنشسارشد او بتخت مى
پسران خود را از تخت دور کرده برادر خود مهرداد را، که جنگى و دالور بود، بپسران خود 

ایست که نسبت بسلطنت تر از وظیفهاش نسبت بپسرش پائینترجیح داد، زیرا او پنداشت، که وظیفه
.»نش را برتر از منافع پسرانش دانستاو منافع وط. دارد

گویند، که فرهاد عالوه بر مالحظات سیاسى برادرش را خیلى دوست میداشت و بهمین جهۀ بر 
.»2«خوانده میشود»1«)فیالدلفوس(» محب برادر«هاى او عبارت سکّه

ه، واقعا این تصمیم فرهاد، که بعد از خود شخصى را مانند مهرداد بجانشینى خود انتخاب کرد
مورد ستایش است و وقایع بعد نشان داد، که او نظرى صائب داشته و بخطا نرفته، زیرا دولت پارت 

اش مستحکم گردد و با پادشاهان جوان و شاهان عاقل و دلیر الزم داشت، تا ریشه بدواند و مبانى
دو دولت تجربه یا ترسو درست عکس این وضع پیش میآمد، بخصوص اگر در نظر گیریم، کهبى

وپیش در کمین پارت بودند و هرزمان، که موقع را مناسب میدیدند، ممکن بود باهم بزرگ از پس
اتحاد

______________________________
)1(-�P�h�i�l�a�d�e�l�p�h�u�s.

)2(-�L�i�n�d�s�a�y� �.�H�i�s�t�o�r�y� �o�f� �P�a�r�t�h�i�a�n�s� �.�p� �.�1�3�6.
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یکى دولت سلوکى و دیگرى باختر، که در این زمان دولتى : کرده از دو طرف بپارت بتازند
جهۀ هم معلوم است دولت سلوکى خوب میدانست، که اگر پارت قوت گیرد، . بزرگ شده بود

اما باختر، که دولتش یونانى بود، قوت یونانیت را . ها باز خواهد ستاندتمام ایران را از سلوکى



وبن برافکنند و ران هم مانند هند نفوذ یونانیان را از بیخهمواره در نظر داشت و نمیخواست در ای
دیگر خوب میدانست، که باختر جزء ایران بود و اگر پارت قوت یابد، نخواهد گذاشت در 

.م بود. ق174تا 181مدت سلطنت فرهاد اول از . جوارش باختر مستقلّى وجود داشته باشد

مهرداد اول-اشک ششم. مبحث ششم

قبل از . هائى است، که نتایجى مهم بخشیدمهرداد اول در تاریخ ایران یکى از سلطنتسلطنت 
مهرداد، پارت دولت کوچکى بود، که از والیت ماردها و رى تا هریرود امتداد مییافت و دو دولت 

این دولت درواقع امر در اقصى کنار دولت سلوکى از طرف مشرق . قوى را از پیش و پس داشت
نامى امرار حیات کند، تا طعمه بود و میبایست موافق وضع جغرافیائى خود در گمبوجود آمده 

ساله خود پارت 37یک همسایه قوى گردد، ولى برخالف انتظار، مهرداد در مدت سلطنت 
کوچک را مبدل بدولتى کرد، که بعدها رقیب و همسر دولت جهانى روم گردید و جریان تاریخ 

باید دید، که جهات این واقعه مهم چه بوده و بنابراین مقتضى است . ادرا در آسیاى غربى تغییر د
.اى از اوضاع آسیاى آن روز بگوئیمقبل از ذکر وقایع شمه

دولت سلوکى

فان بتخت نشست و جلوس او بتخت سلوکى تیوخوس چهارم اپىبعد از فوت سلکوس چهارم، آن
در ابتداى سلطنت تمامى حواس او). م. ق175(یکسال قبل از جلوس مهرداد بتخت اشکانى بود 
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بطرف مصر متوجه گشت، زیرا بطلمیوس پنجم سل سوریه را بسان جهیز زنش، کلئوپاتر، دختر 
این وضع باالخره بجنگ انجامید و بعد از دو سال فلسطین هم بر . تیوخوس سوم مطالبه میکردآن
.ه علم مخالفت برافراشتتیوخوس یاغى شدآن

اى براى دولت م خاتمه یافت، ولى فایده. ق168جنگ با مصریها چهار سال طول کشیده در سال 
تیوخوس را عقیم گذاردند، یعنى او سلوکى نبخشید، زیرا رومیها دخالت کرده تمامى فتوحات آن

.مجبور گردید والیات مسخّره را رد کند



تیوخوس نه فقط معبد یهود را غارت کرد، بل جامید، زیرا آنبعد، جنگ با یهودیها بطول ان
از این جهت یهودیها پا . خواست مذهب این ملّت را هم از میان ببرد و فلسطین را یونانى کند

فشردند و در دور قائدین خود جمع شده بقدرى براى حفظ مذهب و ملّیت خود کوشیدند، که 
ها محدود را تأمین کنند، ولى باید دانست، که این جنگمند شدند، استقالل وطنشانباالخره بهره
فان نبود، بل در زمان جانشینان او هم در مدت پنجاه سال منازعه و تیوخوس اپىبسلطنت آن

زدوخورد یهودیها با سلوکیها دوام داشت و اهالى فلسطین از هر حادثه سوئى، که براى سلوکیها 
تیوخوس در ارمنستان، در مقابل آرتاکسیاس، آن. سیدندروى داد، استفاده کرده بمقصود خود ر

مندى داشت، ولى اینجا هم از جهت شقاوت و عدم تساهل و تسامح در امور مذهبى، ارامنه و بهره
بعد او کارى کرد، که در زمان اسکندر و جانشینانش . پادشاه آنها را دشمنان خونین خود گردانید

اى اش ورزید و خواست از این راه اندوختهعابد ملل تابعهروى نداده بود، یعنى طمع بذخایر م
این زمان رفت، »1«ماایسبا این مقصود با قشونى حرکت کرده بخوزستان یا الى. تحصیل کند

رفت و در »2«تیوخوس با شرمسارى بطرف محلّ تابهولى اهالى جمع شده سخت پا فشردند و آن
).11، بند 31بیوس کتاب پولى(م درگذشت . ق164آنجا مریض گشته در 

بیوس این خبر را تأیید پیان گوید، که مقصود خود را اجرا و معابد را غارت کرد، ولى پولىآب
بهرحال مرگ او. تر بنظر میآیدنمیکند و روایت او صحیح

______________________________
)1(-�E�l�y�m�a�i�s.

)2(-�T�a�b�a�e.
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)مهرداد اول(هاى اشک ششم سکّه-)118(

معلوم است که این وقایع ). بیوس، همان کتابپولى(را اهالى از اثر خشم آسمان نسبت باو دانستند 
تیوخوس سوم هم، چنانکه گذشت، معبد آن(هاى اتصال ایاالت را بدولت سلوکى گسیخت رشته

).مدان را غارت کرده



تیوخوس پنجم اوپاتر، که تخت نصیب آن: تیوخوس اوضاع دولت سلوکى بهتر نشدبعد از آن
نام داشت »1«ساله بود، گردید نایب السلطنه، که لیزیاس12ساله و بروایت دیگر 9پیان بقول آپ

ا بعد از فوت و حکومت را بدست گرفته بود، مجبور گردید با یهودیها جنگ کند زیرا آنه
تیوخوس چهارم قوت قلب یافته بودند، ولى طولى نکشید، که براى لیزیاس رقیبى پدید آمد، آن

او قسمتى . تیوخوس چهارم قبل از مرگش قیم پسرش قرار داده بودتوضیح آنکه فیلیپ نامى را آن
. شروع شدترتیب جنگ خانگى را از قشون بطرف خود جلب کرده بر لیزیاس قیام کرد و بدین

هم دولت سلوکى قرین این جنگ باالخره بشکست و مرگ فیلیپ خاتمه یافت، ولى پس از آن
آرامش نگردید، زیرا پسر سلکوس چهارم، که در روم مانند گروکان اقامت داشت، دعوى 

سلطنت کرده از روم مخفیانه از راه دریاى مغرب به سوریه رهسپار شد و موفّق گردید که براى 
.بر تخت سلوکى نشیندچند ماه

شرحى، که از اوضاع دولت سلوکى گفته شد، روشن میرساند، که این دولت گرفتار 
هاى داخلى یا جنگ با همسایگان غربى خود، یعنى مصریها وکشمکش

______________________________
)1(-�L�y�s�i�a�s.
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. بوده و مجالى نمییافته، که بفکر ایاالت دوردست خود باشدرومیها و ملل تابعه نزدیک خود
.اکنون مقتضى است نظرى هم بباختر بیفکنیم

دولت باختر

م دیودوت اول تأسیس کرد و بعد از او دیودوت . ق256باالتر گفته شد، که دولت باختر را در 
.دوم بتخت نشست

تیوخوس سوم سلوکى بباختر قشون کشید و پس آندموس، جانشین دیودوت دوم، در زمان اوتى
دموس را بپادشاهى ابقاء کرد، تا جلو مردمان شمالى را، که بباختر هجوم میآوردند، از فتحى اوتى



در زمان این پادشاه و پسرش دمتریوس باختر از طرف جنوب پاراپامیز و مغرب و شمال . بگیرد
سغد تا رخّج و از هریرود تا دهنه رود سند و توسعه یافت و دولتى بزرگ گردید، چنانکه از

.پنجاب هند عرض و طول این مملکت بود

 ولى وسعت مملکت باختر دوام نیافت، زیرا در زمان دمتریوس، اوکراتید نامى در باختر باالخص
قوت یافت و دمتریوس در جنوب و مغرب کوههاى پاراپامیز، ولى بعد از چندى اوکراتید بخیال 

و پنجاب هند افتاد و کارهاى باختر و صفحات شمالى آنرا رها ) سیستان(ج و زرنگ تصرف رخّ
بعد با دمتریوس، که پنجاب هند . کرده تمامى حواس خود را بتسخیر این ممالک مصروف داشت

وقتیکه او . را داشت، در جنگ شد و او را شکست داده پنجاب هند را بمملکت خود ضمیمه کرد
پسرش، که در اداره کردن ) 6، بند 41کتاب (یگشت، چنانکه ژوستن گوید از این سفر جنگى برم

اینکه پدرکشى خود را و بى) م. ق147(مملکت شریک اوکراتید بود، پدرش را در راه کشت 
اش را با خون پدر رنگین کرد، مثل اینکه دشمنى را کشته باشد و حتّى پنهان دارد، چرخهاى ارابه

هاى خانگى در علوم است، که تقسیم دولت باختر بدو قسمت و جنگم. جسد پدر را دفن نکرد
دولت یونانى و باخترى، مبانى این دولت را سست کرد و از طرف دیگر مردمان شمالى، که سغد 

حتّى . را گرفته همواره بباختر هجوم میآوردند، از موقع استفاده کرده باختر را در فشار گذاردند
دمان سکائىظن قوى این است، که این مر
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سترابون، (بعض والیات شمالى یونانى و باخترى را در آن طرف جیحون در تصرّف خود داشتند 
، 41کتاب (این بود احوال باختر در زمان اوکراتید، که بقول ژوستن ). 2، بند 8، فصل 11کتاب 

دو موافق نوشته مورخ مزبور در یکوقت بتخت معاصر مهرداد اول پارت بود و حتّى هر) 6بند 
کلیۀ راجع بباختر باید گفت، موافق آنچه، که از وقایع این دولت . باختر و پارت نشسته بودند

هاى برمیآید، اینجا از ابتداء مرکزیتى، چنانکه در پارت وجود داشت، دیده نمیشود و از سکّه
ت میکردند و سکّه بنام خود میزدند، مثال در زمان باخترى معلوم است، که شاهزادگانى نیز حکوم

است و دیگرى آگاتوکل»1«ماخوستىیابیم، یکى آندیودوت دوم اسم دو پادشاه دیگر را مى
.اندنشانده، ولى بعد مستقل بودهاینها در ابتداء دست. »2«



اه چگونه از اوضاع اکنون باید دید، که این ش. چنین بود احوال باختر در زمان مهرداد اول
.همسایگان خود، یعنى دولت سلوکى و یونانى و باخترى استفاده کرده

حمله بباختر

از شرحیکه راجع باحوال دولت سلوکى و باختر گفته شد معلوم است، که در سلطنت مهرداد اول 
از این مهرداد، چنانکه وقایع مینماید،. موقع براى توسعه پارت از طرف مغرب و مشرق مناسب بود

جهت اینکه او از سلف خود، . موقع استفاده کرد و بدوا توجه خود را بطرف باختر معطوف داشت
که حواس خود را بطرف صفحات مردها و رى متوجه داشته بود، پیروى نکرد و نظر خود را 

هاى پرعرض و طول در طرف مغرب داشته، جا باشد، که او چون نقشهبمشرق افکند، باید از این
بهرحال محقّق است در زمانى، که اوکراتید . سر خود مطمئن باشدواسته است اول از پشتخ

مشغول تسخیر پنجاب هند بود و بدست پسرش نابود میشد، مهرداد بباختر تاخته این مملکت را 
اولى را نویسنده مزبور توریئوآ. سترابون گوید، که دو ایالت را ضمیمه کرد. بپارت ضمیمه کرد

، ولى)2، بند 11، فصل 11کتاب (مینامد »4«پیونوسدومى را آسو»3«

______________________________
)1(-�A�n�t�i�m�a�c�h�u�s.

)2(-�A�g�a�t�h�o�c�l�e�s.

)3(-�T�u�r�i�u�a.

)4(-�A�s�p�i�o�n�u�s.
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مقصود از حدس میزنند، که. محقّقا معلوم نیست، که این دو ایالت در کجا واقع بوده
پیونوس مردمى، که باالتر ذکرش گذشت و موسوم به آسپاسیاك توریئوآتوران است و از آس

بعید نیست، که این . در همانجا گفته شد، که مساکن این مردم بین جیحون و سیحون بود. بودند
حدس صحیح باشد، زیرا معلوم است، که مردمان شمالى را، که در زمان ساسانیان بایران حمله



میکردند، ایرانیها تورانى مینامیدند و شاید در این زمان هم بمردمان سکائى و غیره، که از طرف 
اند، ولى از جهت اجمال سغد یا ماوراء سیحون بباختر حمله میکردند، همین اسم را میداده

.مدارك، چیزیکه محقّق باشد، در این باب نمیتوان گفت

تسخیر ماد بزرگ

تیوخوس پنجم مهرداد سالى چند تامل کرد، تا آنکه بر تخت سلوکى آنپس از تصرّف باختر 
ساله، نشست و در سر نیابت سلطنت جنگ خانگى بین لیزیاس و 14ساله یا 9اى اوپاتر، یعنى بچه
.در این موقع شاه پارت از وقایع استفاده کرده به ماد بزرگ تاخت. فیلیپ درگرفت

.سلوکى بشمار میآمد، ولى در معنى مستقلّ بودماد در این زمان اسما جزء دولت 

بنابراین مادیها سخت مقاومت کردند و در ابتداء جنگ هریک از طرفین مزایائى داشتند، چنانکه 
هائى، که از طرفى بطرف دیگر سیر میکرد، مندىپس از بهره«): 6، بند 41کتاب (ژوستن گوید 

)باکاسیس(رگ جزء دولت پارت گردید و مهرداد پس از آن ماد بز. باالخره پارتیها فائق آمدند
معلوم نیست، که باکاسیس والى این مملکت بزرگ . »نامى را در اینجا بحکمرانى، گماشت»1«

ظاهرا چنین ) همانجا(از بیان ژوستن . نشانده شناختهشده یا مهرداد او را بسمت پادشاه دست
.برمیآید، که باکاسیس را مهرداد بایالت برگماشته است

فرونشاندن شورش گرگان

کشى خود را بسایر ممالک ر گرگان رویداد و مهرداد، قبل از اینکه قشوندر این اوان شورشى د
ایران بانجام برساند، مجبور گردید به پارت برگشته حواس خود را به گرگان

______________________________
)1(-�B�a�c�a�s�s�i�s.
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اند، که سن تصور کردهبعضى مانند راولین. جهت شورش گرگان معلوم نیست. معطوف دارد
ها فاقد این امتیازات اند و چون در زمان پارتىها در زمان شاهان هخامنشى امتیازاتى داشتهگرگانى

معلوم نیست، که این . اند استقاللى بدست آرندشده بودند، ناراضى بودند و در این زمان خواسته
تصور موافق حقیقت است، زیرا صراحتى در باب امتیازات امتیازات چه بوده و تا چه اندازه این

هاى نویسندگان قدیم مانند هرودوت و گرگانیها و خودمختارى آنها در دوره هخامنشى در نوشته
بنابراین بحقیقت . کزنفون و غیره دیده نمیشود و نیز نمیدانیم، پارتیها چگونه با آنها رفتار میکردند

ژوستن 36اند و چون، چنانکه از کتاب ها گرگانیها را بکمک طلبیدهنزدیکتر این است، که مادی
. انددیده میشود، رفتار پارتیها با مردمان تابع در این زمان سخت بوده، اینها هم قیام کرده1بند 

بهرحال آنچه، که از تاریخ مسلّم است، مهرداد با شتاب خود را به گرگان رسانیده شورش را 
.برطرف کرد

وزستانتسخیر خ

بعد از تسخیر ماد بزرگ و فرونشاندن شورش گرگان، مهرداد متوجه خوزستان، مملکت همجوار 
»1«میانماایس و نام اهالى آنرا الىاسم این مملکت را نویسندگان این زمان الى. ماد گردید

مملکت است، این همان . مینویسند و معلوم است، که لفظ اولى از عیالم و دومى از عیالمیان است
جمشید خووج مینامد و رستم و تختهاى بیستون و نقشکه داریوش اول آن را در کتیبه

کورث و آریان و غیره اسم آنرا از نام شهر شوش نویسندگان عهد قدیم مانند دیودور و کنت
هاى ژوستن روشن دیده میشود، که خوزستان در این از نوشته. اندنوشته»3«سوزیان»2«)سوز(

میان جنگ کرده او را شکست داد و زمان پادشاهى داشته، زیرا او گوید، که مهرداد با پادشاه الى
ها نشانده سلوکىاما اینکه این پادشاه دست). 6، بند 41کتاب (این مملکت را بدولت خود افزود 

چیزیکه محقّق میباشد. ل داشته در روایت ژوستن صراحتى نیستبوده یا استقال

______________________________
)1(-�E�l�y�m�e�e�n�s.

)2(-�S�u�s�e.



)3(-�S�u�s�i�a�n�e.
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هاى کامناسکیر اشکانىسکّه-)119(

اشکانى موسوم به کامناسکیراین است، که مهرداد بعد از غلبه بر خوزستان یک نفر را از دودمان
.م بدست آمده. ق82-81هاى این شخص از جا پادشاه کرده و سکّهدر این»1«

تسخیر پارس و بابل

پس از آن مهرداد بپارس درآمده آنرا تسخیر کرد و از طرف دیگر مملکت بابل را باطاعت 
. هندوکوشان یا هندوکه تا بابل امتداد یافتبنابراین در زمان مهرداد دولت پارت تقریبا از . درآورد

.دیده نمیشود، که جنگى شده باشد) 6، بند 41کتاب (در تسخیر پارس موافق نوشته ژوستن 

نشانده، اگر بوده، ابقاء شده و اگر جنگ مطیع گشته و پادشاهى دستباید حدس زد، که پارس بى
نشانده پارس یا آذربانان، که ذکرشان ان دستاین نظر را سلسله پادشاه. نبوده، مهرداد معین کرده

.تر خواهد آمد، تأیید میکند و در آنجا دالیل این نظر روشن خواهد بودپائین

در باب تاریخ این فتوحات نمیتوان محقّقا چیزى گفت، ولى نظر بوقایع میتوان حدس زد، که 
م . ق140و 164ین هاى مهرداد براى بدست آوردن ماد و خوزستان و پارس و بابل بجنگ

وبرهم فان و ابتداى اوضاع درهمتیوخوس چهارم اپىرویداده، زیرا سنه اول مصادف با مرگ آن
سال دوم ابتداى. دولت سلوکى است

______________________________
)1(-�C�a�m�n�a�s�c�i�r�e�s.
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بعضى تصور میکنند، که تسخیر بابل خیلى . پیش آمدهها جنگى است، که براى مهرداد با سلوکى
م تجاوز کرده باشد، زیرا . ق150بهرحال تاریخ تسخیر بابل نباید از . بعد از تسخیر پارس رویداده



در این وقت مقام مهرداد در ایران بقدرى محکم بود، که میتوانست از نو بطرف باختر متوجه 
.گردد

جنگ دوم با باختر

، که شریک پدرش در »1«اکل، که پسر اوکراتید، هلى)این تألیف2223صفحه (ته شد باالتر گف
اند، که جهت پدرکشى از عدم بعضى تصور کرده. اداره کردن دولت باختر بود، پدرش را کشت

.رضایت او و یونانیها از سستى اوکراتید نسبت به پارتیها و واگذاردن چند ایالت بدولت پارت بوده

اکل این ظن تأیید میشود، زیرا مورخ مزبور گوید، که هلى) 6، بند 41کتاب (کلمات ژوستن از 
اش را بخون او رنگین کرده جسدش را از دفن محروم هاى ارابهپدرش را عالنیه کشت و چرخ

.ساخت

چنین عملى، که شاید در تاریخ از حیث وحشیگرى و سبعیت نظیر ندارد، ممکن نبود روى دهد، 
بهرحال پس از اینکه . اینکه یونانیهاى باختر اوکراتید را دشمن خود و مملکت دانسته باشندمگر
اکل بتخت نشست و کلیه اقتدارات را بدست گرفت، خواست ایاالت از دست رفته دولت هلى

از طرف دیگر مهرداد، که بعد از صلح با اوکراتید دوست او بشمار میرفت، از . باختر را برگرداند
اکل را سخت در دل گرفت، با لشکرى نیرومند بقصد او بیرون رفته بآسانى پدرکشى کینه هلىاین

). 6، بند 41ژوستن، کتاب (او را شکست داد و قسمتى بزرگ از مملکت باختر را صاحب شد 
مندى اکتفاء نکرده بطرف مشرق راند و بهند درآمده، تا رود دیودور گوید، که مهرداد باین بهره

ولى نظر باینکه، »2«)33اى از کتاب قطعه(راند ) جلم کنونى، که در پنجاب است(هیداسپ
. ق126اند و نیز از این لحاظ، که دولت یونانى و باخترى تا هائى از شاهان پارت در هند نیافتهسکّه

م در کابل و حوالى

______________________________
)1(-�H�e�l�i�o�c�l�e�s.
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آن وجود داشت، نویسندگان جدید تصور میکنند، که اگر هم مهرداد تا هند رانده، ممالکى را در 
هند تسخیر نکرده و سرحد دولت پارت را کوههائى قرار داده، که از طرف مغرب وادى سند را 

اگر هم صحیح باشد، باز باین نتیجه میرسیم، که تمامى مملکت از چنین حدسى، . محدود میسازد
.و رخّج و سیستان در این زمان جزء دولت پارت گردیده) شمال افغانستان(باختر و پاراپامیزاد 

جنگ با دولت سلوکى

بزرگ شدن پارت موضوعى نبود، که دولت سلوکى با بیقیدى آن را تلقّى کند، ولى تا وقتیکه 
نخواهى میبایست ناظر وقایع باشد و دولت جوان پارت این دولت مختل بود، خواهىامور داخلى 

فى الواقع منازعه بین . ممالک سابق دولت سلوکى را یکى پس از دیگرى باطاعت خود درآورد
تیوخوس پنجم اوپاتر و فیلیپ، بین لیزیاس و دمتریوس، بین این شخص و لیزیاس نایب السلطنه آن

چنان دولت سلوکى را »1«فون، بین باالس و دمتریوس دوم، بین دمتریوس و ترىآلکساندر باالس
این وضع بیست . بخود مشغول و گرفتار داشت، که ممکن نبود در فکر ممالک شرقى خود باشد

سال بطول انجامید و مهرداد، که بیدار کار خود بود، از موقع استفاده کرده، راه خود را از باختر تا 
ها را در تشویش بزرگ ها سلوکىکرد، ولى باالخره زمانى دررسید، که فتوحات پارتىبابل صاف

نفس قوى بقدرى با سرعت پیش میرود، که بزودى باید دم افکند و آنها دیدند، که دشمن تازه
ثبات دولتشان مصمم این بود، که باوجود اوضاع بى. شان با او دست و گریبان گردنددرب خانه

تر شدن پارت جلوگیرى قیمتى، که شده است، با مخاطرات مواجه گشته از بزرگگشتند، بهر
فون، دشمن خانگى، بکلّى فائق نیامده بنابراین، باوجود اینکه دمتریوس دوم هنوز بر ترى. کنند

فون بزنش کلئوپاتر و سردارانش بود، بخطر پارت بیشتر اهمیت داده، تسویه منازعه خود را با ترى
.ه خود عازم جنگ با مهرداد شدواگذارد

اگرچه مقدونیها: در این جنگ امیدوارى او عالوه بر لشکرش بچند چیز بود

______________________________
)1(-�T�r�y�p�h�o�n�e.
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ها خو با ملل تابعه بمالیمت رفتار نمیکردند، باوجود این اهالى در مدت چندین سال بحکومت آن
ژوستن، (کرده بودند و دمتریوس گمان میکرد، که در این جنگ جانب او را خواهند داشت 

دار یونانیت در ایران بعد، او تردیدى نداشت، که شهرهاى یونانى، که علم). 1، بند 36کتاب 
ن، تر از یونانیها از حیث تمدهاى شجاع و جسور، ولى پائینشک بر پارتىبودند، سلوکیها را بى

باالخره دمتریوس امیدوارى زیاد بدولت . هاى معنوى باو خواهند کردترجیح خواهند داد و کمک
یونانى و باخترى داشت، زیرا این دولت یونانى از پارتیهاى نیرومند در وحشت بود و با تألم 

اى این هم مسلّم است، که یونانیهاى باختر کینه. مینگریست، که چگونه باختر را از دست داده
با ) م. ق125-146(بنابراین حسابها دمتریوس دوم نیکاتور . سخت نسبت بپارتیها میورزیدند

لشکرى جرّار، که بقول ژوستن پارسیها و عیالمیها و باختریها هم جزء آن بودند، بقصد مهرداد 
).9، بند 38کتاب -1، بند 36کتاب (حرکت کرد و پارتیها را در چند جنگ شکست داد 

: ن احوال مهرداد، چون دید، که قواى متّحدین از نیروى او بیشتر است بحیله متوسل گردیددر ای
مهرداد مذاکرات صلح را بهانه کرده دمتریوس را از قراوالنش ) 1، بند 36کتاب (ژوستن گوید 

دور ساخت، بعد بر او تاخته اسیرش کرد و پس از آن شهر بشهر او را گردانید، تا مردمانیکه با او
.همراهى کرده بودند این منظره را دیده مأیوس گردند

اى قطعه(و دیودور سیسیلى نیز »1«)132تاریخ سوریه، صفحه (پیان این روایت را تأیید کرده آپ
. معلوم است، که پس از این واقعه لشکر دمتریوس فرار کرده تارومار شد. »2«)35-34از کتاب 

اینکه مهرداد محلّ اقامت دمتریوس را در گرگان معلوم داشت، با پس از ): همانجا(پیان گوید آپ
را بحباله »3«او چنان رفتار کرد، که با پادشاهى کنند و حتّى باو وعده داد، که دختر خود ردگونه

این اقدام مهرداد را چنین تأویل میکنند، که او نقشه. نکاحش درآورد

______________________________
)1(-�S�y�r�i�a�e� �,�p� �1�3�2.

)2(-�E�x�c�e�p�t� �.�V�a�t�i�c�a�n� �.�p� �.�1�0�5�-�1�0�6.



)3(-�R�h�o�d�o�g�u�n�e.
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تسخیر سوریه را میکشیده و خواسته، دمتریوس را در اختیار خود داشته مجذوب خود گرداند، تا 
نشانده دستدر موقع مناسب بامور داخلى دولت سلوکى دخالت کرده داماد خود را مانند پادشاه 

بر تخت سلوکى بنشاند، ولى تقدیر با نقشه او موافقت نکرد، توضیح آنکه مهرداد چندى پس از 
اسیر کردن دمتریوس ببستر بیمارى افتاد و چون قوایش براى مقاومت با مرض کافى نبود، از آن 

.درگذشت

مقتضى است . کردسال دولت پارت را اداره38م بود و بنابراین . ق136تا 174سلطنت او از 
نظر بشرحیکه راجع بسلطنت مهرداد : بدانیم، که وسعت پارت زمانیکه مهرداد اول میمرد، چه بود

پارت باالخص، که در اول این : باالتر گفته شد، دولت پارت در این زمان این ممالک را داشت
پنجاب هند رخّج) سیستان(زرنگ -هرات-خوارزم-مرو-باختر-گرگان-کتاب تحدید شده

.مملکت بابل-پارس-خوزستان-ماد بزرگ-رى-والیت ماردها-)بقول دیودور(

تا بابل امتداد مییافت و ) بقول دیودور(بنابراین دولت پارت در این زمان از هندوکوشان و نیز جلم 
تدار تا بابل کشیده بود، در تحت اق) بحر خزر(تمامى راههائى، که از رود جیحون و دریاى گرگان 

شکّى نیست، که با داشتن ماد بزرگ و بابل و خوزستان در تحت سلطه خویش، . دولت پارت بود
دولت پارت به آسور قدیم فشار میداد و با داشتن ممالک اطراف کویر ایران، طوایف و قبایل این 

صفحه (ماد بزرگ را اگرچه در کتاب اول این تألیف . صفحات را در تحت نفوذ خود داشت
جا باز یادآور میشویم، که حدود آن همان بود، که در قرون اسالمى ایم، در اینتحدید کرده)207

-کرمانشاهان-گرّوس-همدان: براى عراق عجم معین میکردند، یعنى این والیات کنونى ایران
گلپایگان(والیات ثالثه -)آبادسلطان(عراق باالخص -قزوین-خمسه-تویسرکان-مالیر-نهاوند

.یزد جزء ماد بزرگ بشمار میآمدند-اصفهان-رى-)و کمره و خوانسار

ها لقب شاهنشاهى را اختیارمهرداد اول نخستین شاه اشکانى بود، که مانند هخامنشى
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ید، شمگوت(کرد و بعد از او تا مدتى شاهان اشکانى از استعمال این عنوان خوددارى داشتند 
).1888، طبع 53تاریخ ایران الخ، صفحه 

خصال مهرداد اول

او پادشاهى بود شجاع و جنگى، عاقل، معتدل و : صفات این شاه از کارهایش هویدا است
اى از قطعه(مورخ مذکور گوید . بهتر است بگذاریم دیودور در این باب حرف بزند. شناسموقع

، از جهت رحم و انسانیتش مورد عنایات )مهرداد اول استمقصود (ارشک شاه : »1«)33کتاب 
او حدود دولتش را بهند رسانید و بر ممالکى سلطنت . اقبال گردید و دولت خود را توسعه داد

باوجود اینکه باقتداراتى بزرگ رسید، برخالف غالب پادشاهان، . کرد، که وقتى تابع پروس بودند
بقدرى، که در میدان جنگ در مقابل . پرست و نه گستاختنه پرورده ناز و نعمت بود، نه عشر

باالخره، پس از اینکه مردمانى . اش مالیمت نشان میداددشمنانش شجاع بود، همانقدر نسبت بتبعه
زیاد تابع خود گردانید، بهترین ترتیباتى را، که شایان رعایت و حفظ و حراست میدانست، بآنها 

اهمیتى، که باو داده میشد، بهمان اندازه بود، ) 54ران، صفحه تاریخ ای(شمید گوید گوت. آموخت
که بمؤسس سلسله پارت داده میشد، در صورتیکه اهمیت او بدرجات زیادتر است، زیرا مهرداد از 

خلق، مهرداد مردى بود عادل، خوش. اندازه مهم درست کردیک دولت کوچکى دولتى بى
ود و علّت این است، که او هر تشکیالت خوبى، که از قفقاز براین نیز مقنّن بزرگى بعالوه. شجاع

شمید از تقسیمات دولت مهرداد بعد گوت. ها ایجاد میکردتا فرات میدید عین آنرا براى پارتى
.حرف میزند، که چون جایش در این کتاب در قسمت تمدنى است، بدانجا محول میداریم

طرز حکومت اشکانى

ساند، که مهرداد اول نه فقط بکشورگشائى پرداخته، بل در داخله دولت عبارت آخرى دیودور میر
اگرچه در قسمت تمدنى این کتاب مشروحا از. پارت اصالحاتى کرده

______________________________
)1(-�E�x�c�e�r�p�t� �.�d�e� �V�i�r�t� �.�e�t� �v�i�t� �.�p� �.�5�9�6�-�5�9�7
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موقع نیست، که هم از اینجا تشکیالت آن صحبت خواهیم داشت، ولى بىاوضاع دولت پارت و 
در این تردیدى نیست، که از ابتداى تأسیس دولت پارت . بدانیم، طرز حکومت پارتیها، چه بوده

ترتیباتى این شاه براى مملکت خود استوار داشته بود و اگر هم تصور ) ارشک(در زمان اشک اول 
مجالى براى این کار بدست آورده باشد، کشته شده، در زمان تیرداد میبایست اینکه کنیم، که او بى

بهرحال، چه این کار واقعا انجام شده و چه نشده باشد، در زمان . این کار مهم انجام شده باشد
هاى این شاه دولتى مهرداد اول، دولت پارت میبایست داراى تشکیالتى گردد، چه کشورگشائى

شهر رى تا هریرود بود، بدولتى مبدل ساخت، که از هندوکوشان تا بابل امتداد را، که حدودش از 
بنابراین مهرداد براى اداره کردن چنین دولتى وسیع میبایست تجدیدنظر در ترتیبات دولت . مییافت

در این . خود کند و تشکیالت نوینى، که با اوضاع تازه موافقت میکرد، براى تبعه خود مقرّر دارد
تردیدى نیست، که خواه اشک اول رئیس طایفه اپارنى بوده، خواه بقول بعضى، شخصى که مسئله 

از باختر بپارت آمده بود، بهرحال رئیس مردمى بوده، که خودشان را کمابیشى رفیق او میدانستند 
در این موارد، چنانکه کرارا در تاریخ دیده میشود، . و در خوشى و محن شریک یکدیگر بودند

توصیفى را، که . ئیس بر مرئوس، محدود است و پادشاه داراى حکومت مطلقه نیستحکومت ر
صفحات (کزنفون از حکومت ساده و محدود پارس در زمان کبوجیه پدر کوروش بزرگ میکند 

.بخاطر میآوریم) این تألیف250-255

ول پسیدونیوس گوید این نظر را اطّالعات نویسندگان عهد باستان نیز میرساند، چنانکه سترابون از ق
شاه در امور همیشه با دو مجلس . حکومت شاه پارت محدود بود): 3، بند 9، فصل 11کتاب (

مشورت میکرد و انتخاب اعضاء مجلسین با او نبود، بل آنها برحسب نسب و مقام، عضویت دو 
که بحد یکى از دو مجلس ترکیب مییافت از اعضاء خانواده سلطنت، . مجلس مزبور را مییافتند

رشد رسیده بودند و دیگرى عبارت بود از مجلس سالخوردگان، که اعضاء آن سران روحانى و 
غیر
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هردو مجلس، وقتیکه بهم ). اندنویسندگان رومى این مجلس را سنا نامیده(روحانى ملّت بودند 
روحانى و غیرروحانى هردو عضویت داشتند پیوست، به مغستان موسوم میگشت، در آن اعضاء مى



بنظر مؤلّف مغستان تصحیفى است، که (اش، بطوریکه میفهمیم، بیشتر بوده و اعضاء غیر روحانى
اند، مغستان مهستان بوده و این کلمه از مه آمده، که بمعنى بزرگ است، نویسندگان خارجه کرده

اند، بل بمعنى مجلس بزرگان صور کردهها نیست، چنانکه بعضى تپس مغستان بمعنى مجلس مغ
.است

یافت، بعکس اعضاء ها تشکیل نمىبهترین دلیل این معنى آنکه این مجلس فقط از مغ
).اش بیشتر بودغیرروحانى

شاه را هردو مجلس از خانواده اشکانیان انتخاب میکردند و این انتخاب در صورتى الزم میآمد، 
داشت، تا دولت را اداره کند، یا داشت، ولى از جهتى الیق سلطنت که شاه جانشینى از اوالد خود ن

.نبود و الّا بعد از پدر پسر بتخت مینشست

شرح سایر ترتیبات و تشکیالت دولت پارت را بجاى خود، که قسمت تمدنى است، محول 
مقصود ما از مختصر مذکور فقط این بود، که در طرز حکومت بین دولت پارت از . میداریم

کطرف و ماد و پارس از طرف دیگر در زمانهاى تاریخى تفاوتى هست و این تفاوت را باید از ی
هاى دومى و سومى حکومت در دولت اولى محدود بود و در دولت. جا در نظر گرفتهمین

.وارسته و مطلق

فرهاد دوم-اشک هفتم. مبحث هفتم

سخیر سوریه تعقیب کرد بنابراین رفتارش با این شاه بعد از پدر بتخت نشست و نقشه پدر را در ت
دمتریوس اسیر خیلى مالیم و بامالطفت بود، زیرا داشتن چنین کسى را، که پادشاه سلوکى بود، 

.براى موقعیکه میخواست در امور دولت مزبور دخالت کند الزم داشت
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هاى دمتریوس پادشاه سلوکىسکّه-)120(



تاریخ (پیان قضیه شکست خوردن و اسیر شدن دمتریوس را بزمان همین فرهاد مربوط داشته آپ
دمتریوس، چنانکه باالتر گفتیم، «): 9، بند 38کتاب (، ولى ژوستن چنین گوید )132سوریه، صفحه 

دش با پارتیها جنگید و پس از اینکه در چند جدال فاتح گردید بدامى افتاد، قشونش معدوم و خو
او . ارشک پادشاه پارت با او با یک جوانمردى، که واقعا شاهانه بود، رفتار کرد. اسیر شد

دمتریوس را بگرگان فرستاد و احتراماتى درباره او مرعى داشت، که درخور مقامش بود، حتّى 
فون غصب کرده بود، دختر خود را براى او تزویج کرد و وعده داد، تختى را، که در غیابش ترى

.و برگرداندبا

بعد از فوت ارشک، دمتریوس از بازگشت خود بتخت مأیوس گردید و چون از اسارت و 
او در این قصد . زندگانى عادى، که هرچند باتجمل بود، خسته شده بود، نقشه فرار را کشید

ماندر زمانیکه دمتریوس در کالّى. نامى را، که دوستش بود، با خود همراه کرد»1«ماندرکالّى
اسارت بود، از سوریه حرکت کرده با راه نمایان اجیر در لباس پارتى از کویرهاى عربستان گذشته 
ببابل درآمد، ولى فرهاد پسر ارشک فراریها را تعقیب کرده، از جهت سرعت حرکت سوارهایش 

اریش ماندر را نزد شاه بردند، نه فقط مورد عفو گردید، بل از جهت وفادوقتیکه کالّى. بآنها رسید
به دمتریوس بپاداشهائى رسید، ولى نسبت به دمتریوس شاه

______________________________
)1(-�C�a�l�l�i�m�a�n�d�r�e.
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تر برآشفت و او را از نو بگرگان فرستاد، که در نزد زنش توقّف کند و کشیک پاسبانان را سخت
داراى اطفالى از زنش شد، از بدگمانى پارتیها نسبت باو بعد از چندى، چون دمتریوس . کرد

کاست و او دوباره با همان دوستش فرار کرد، ولى در نزدیکى حدود دولتش او را گرفته نزد شاه 
این دفعه او از شدت غضب نخواست دمتریوس را بپذیرد و امر کرد، او را باز به گرگان نزد . بردند

از طال »1«اش سرزنش کند گفت قابىه او را از جهۀ رفتار بچگانهزن و اطفالش ببرند و براى آنک
این رحم و .). م. بازى کندمقصود این بوده، که باید دمتریوس مانند کودکان قاب(باو هدیه کنند 

پارتیها، چون . اعتدال پارتیها نه از تقدس آنها بود و نه از اینکه دمتریوس با آنها خویشى داشت



تیوخوس که سوریه را بچنگ آرند، میخواستند از دمتریوس در مقابل برادرش آنامید داشتند، 
.بمناسبت اوضاع مساعد یا پس از غلبه در جنگى استفاده کنند

جنگ با دولت سلوکى

تیوخوس از چون آن): 10همانجا، بند (بعد ژوستن حکایت خود را دنبال کرده چنین گوید 
تیوخوس ششم نام ده است، که در تاریخ آنتیوخوس سىد آنمقصو(ها آگاه شد هاى پارتىنقشه

با قشونى، که در جنگهاى او با همسایگان ورزیده .) م. م سلطنت کرد. ق142تا 145دارد و از 
اش برابرى میکرد، چنانکه هشتاد تجمالت این سپاه با تدارکات جنگى. شده بود، بجنگ آنها رفت

طال و نقره بقدرى زیاد . »2«ار داشت و اغلب آنها آشپز بودندهزار نفر سپاهى سیصد هزار خدمتک
تیوخوس فلزّى را لگدمال ترین سرباز میخهاى طال داشت و سپاهیان آنهاى سادهبود، که چکمه

ظروف آشپزخانه از نقره بود و چنین . میکردند، که براى آن آنهمه مردمان بجان یکدیگر میافتند
چند پادشاه مشرق زمین، . نگ نمیرود، بل بسوى میهمانى روانه استبنظر میآمد، که این لشکر بج

ها در عذاب بودند،که از سختى پارتى

______________________________
)1(-�O�s�s�e�l�e�t.

.هاى ژوستن باشداغراق بنظر میآید، شاید از تصحیف کاتب نوشته-)2(
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بعد جنگ شروع شد و چون . آمده خودشانرا با ممالکشان تسلیم کردندتیوخوس باستقبال آن
در این احوال تمام . تیوخوس در سه جنگ غالب آمد، بابل را گرفت و خود را کبیر خواندآن

فرهاد در اینوقت . ها سرپیچیدند و براى آنها مملکتى جز پارت نماندممالک از اطاعت پارتى
وتخت این مملکت را بدست آرد و ها به سوریه فرستاد، تا تاجدمتریوس را با قشونى از پارتى

.تیوخوس گسترداز طرف دیگر او در هرجا دامهائى براى آن. تیوخوس ببازگشت مجبور گرددآن



تیوخوس از عده سپاهیان خود دوچار رنج و تعب شده سربازانش را بشهرها در این احوال آن
تیوخوس گردید، زیرا از جهت این اقدام باعث فناى آن. تقسیم کرد، تا زمستان را بگذرانند

بدرفتارى سربازان با اهالى و نیز بسبب اینکه اهالى مجبور بودند آذوقه سربازان را بدهند، مردم 
بستوه آمده طرفدار پارتیها گردیدند و روزى ناگهان بر سپاهیان پراکنده پادشاه سلوکى حمله 

اش اردو زده بود، بکمک و او با لشکرى، که در نزدیکىتیوخوس رسیداین خبر به آن. کردند
.سربازان خود بیرون رفت، ولى در راه به فرهاد برخورد و جنگ شروع شد

تیوخوس نخواستند، مانند او شجاع باشند دالورى دشمن چربید، سپاه در نتیجه، چون سپاهیان آن
دفن شاهانه براى او ترتیب داد و فرهاد . تیوخوس کشته شداو شکست خورده فرار کرد و خود آن

پس از آن . تیوخوس بود، گردیده او را ازدواج کردبعد عاشق دختر دمتریوس، که در اردوى آن
اى را از سواران فرستاد، تا او فرهاد از اینکه دمتریوس را بسوریه فرستاده بود پشیمان گردیده دسته

بینى کرده بود، شتافته بمملکت خود یه را پیشجا، که این قضرا توقیف کنند، ولى دمتریوس از آن
.رسیده بود و در نتیجه، سواران پارتى پس از کوشش بیهوده نزد فرهاد برگشتند

گوید، که عده »1«تیوخوس نویسنده اوایل قرن پنجم میالدى ارسیوسدر باب عده افراد لشکر آن
موافق روایت ژوستن، که باالتر . آنافراد مسلّح سیصد هزار نفر بود و شماره خدمتکار سه یک

گذشت، عده افراد لشکر هشتاد هزار بود و شماره خدمه

______________________________
)1(-�O�r�o�s�i�u�s.
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)فرهاد دوم(سکّه اشک هفتم -)121(

روایت دیودور هم، چنانکه .تر بنظر میآیدروایت ارسیوس طبیعىقشون سیصد هزار، بنابر این
.تیوخوس را سیصد هزار نفر قلمداد کرده-تر بیاید، عده افراد لشکر آنپائین



و روایت ) 2، بند 2تاریخ ارمنستان، کتاب (خورن عده افراد قشون فرهاد موافق عقیده موسى
یست هزار نفر یکصد و ب»1«)2، بند 1نگارى کلیسا، کتاب وقایع(پورفیر که اوسویوس ذکر کرده 

اى را از مردمان سکائى در قشون خود داخل کند، ولى آنها وقتى فرهاد میخواسته عده. بوده
وقتیکه این اطّالعات را در نظر ). 1، بند 42ژوستن، کتاب (اند، که آمدنشان نتیجه نداشته رسیده

تیوخوس کرده با آننشانده ممالک ایران جانب فرهاد را رهامیگیریم و نیز اینکه پادشاهان دست
اند، کمى عده سپاه پارت نه فقط باعث اند و بنابراین لشکرى براى فرهاد نفرستادههمراه شده

تعجب نیست، بل موجب حیرت است، که چگونه از پارت باالخص عده صد و بیست هزار نفرى 
.تدارك شده

فرهاد با او ساکت است، تیوخوس با فرهاد و اگرچه ژوستن در باب بعض کیفیات جنگهاى آن
تیوخوس ولى از تاریخ دولت سلوکى معلوم است، که یهودیها در این جنگ کمک زیادى به آن

بابل را در ابتداء گرفته و پادشاهان »2«اند و لشکرى از مردم یهود بفرماندهى ژان هیرکانوسکرده
یوسف فالویوس، (اند باو پیوستهجااند، در اینها، که از پارتیها ناراضى بودهنشانده پارتىدست

) زاب علیا(»3«یکى از جنگها در کنار رود لیکوس). 8، بند 8تاریخ عهد قدیم یهود، کتاب 
تیوخوس عالئم فتح را بافتخار خود شکست خورده، بعد آن»4«داترویداده و سردار پارتى این

.برپا داشته

______________________________
)1(-�E�u�s�e�b�e�.�C�h� �.�c�a�n� �.�I� �,�4�0.

)2(-�J�e�a�n� �H�y�r�c�a�n�u�s.

)3(-�L�y�c�u�s.

)4(-�I�n�d�a�t�e�s.
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جاى دو جنگ دیگر محقّقا معلوم نیست، بهرحال، . »1«این روایات از نیکالى دمشقى است
ممالک زیردست پارت پس از این جنگها از آن جدا) 10، بند 38کتاب (چنانکه ژوستن گوید 

.اندشده

اى قطعه(تیوخوس چنین گوید دیودور در باب مذاکرات صلح پیش از جنگ قطعى پارتیها با آن
گرماى بهار برف را میگداخت، درختان از خواب زمستان بیدار شده نخستین : »2«)35از کتاب 

ینه صلح شان را باز میکردند و مردم بکارهاى بهار پرداخته بودند، که ارشک براى اینکه زمشکوفه
او جواب داد، که صلح میکند باین شرط، که . تیوخوس فرستادرا بدست آرد، سفارتى نزد آن

یعنى (فرهاد دمتریوس را رها کند و تمام ممالکى را، که از او گرفته، برگرداند و بمملکت خود 
ا ارشک از این جواب بر خود پیچیده بقصد جنگ ب. اکتفاء کرده باج بپردازد) پارت باالخص

شان بیشتر است، تیوخوس باو گفتند، که با پارتیها، که عدهدوستان آن. تیوخوس حرکت کردآن
نظام داخل جنگ نشود، بخصوص که میتوانند بجاهاى سخت کوهستانها عقب نشینند و از سواره

آور است، که تیوخوس این نصیحت را نپذیرفته گفت شرمدشمن باکى نداشته باشند، ولى آن
بعد او دوستان خود را بجنگ تشویق کرد و در . انداز کسانى بترسند، که مغلوب بودهفاتحین 

تیوخوس انتشار یافت، تمام وقتیکه در انطاکیه خبر مرگ آن. مقابل حمله خارجیها دلیرانه ایستاد
صدائى جز ضجه و ناله شنیده نمیشد و مخصوصا ندبه و زارى زنان از این . شهر عزادار گردید

.دهشتناك بیشتر بودقضیه

سیصد هزار سپاهى در دشت نبرد جان سپرد و این عده غیر از کسانى است، که در صفوف جنگ 
در میان زنان بعضى براى برادر، برخى براى . اى نبود، که براى کسى عزادار نباشدخانواده. نبودند

ه یتیم شده بودند، از ها، کشوهر یا پسر سوگوارى میکردند، جمع کثیرى از دختران و پسربچه
بیکسیشان مینالیدند و این وضع دوام داشت، تا آنکه وقت، که بهترین طبیب است، حدى براى 

.عزادارى آنها نهاد

______________________________
)1(-�N�i�c�o�l�a�s� �d�e� �D�a�m�a�s.

)2(-�E�x�c�e�p�t� �.�d�e� �V�i�r�t� �.�e�t� �v�i�t� �,�p� �.�1�0�5�-�1�0�6
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ها بین مذکور دیودور راجع بجنگ قطعى است، که بعد از برگشتن مردم ایران از سلوکىشرح 
اوال از روایت ژوستن چنین : هاى ژوستن داردتیوخوس رویداده و مخالفتى با نوشتهفرهاد و آن

استنباط میشود، که در موقع زمستان این جنگ واقع شده و از روایت دیودور روشن است، که در 
.رویدادهاول بهار

تیوخوس تاخته و او فرصت ثانیا از حکایت ژوستن شخص استنباط میکند، که فرهاد ناگهان بر آن
نیافته قواء خود را از این جهت، که پراکنده بوده، جمع کند، و حال آنکه دیودور گوید، که فرهاد 

تیوخوس از ه آنتیوخوس رفت و قوقبال سفارتى فرستاد، تا شرایط صلح را بداند و بعد بجنگ آن
تر بود، چون زمان زندگانى دیودور باین واقعه نزدیک. سیصد هزار نفر سپاهى ترکیب یافته بود

.باید گمان کنیم، که روایت دیودور اصح است

اند، که بعضى از لفظ کوهستانها تصور کرده. محلّ این جنگ موافق هر دو روایت معلوم نیست
موافق هر دو روایت . روى داده، ولى این تصور مبنائى نداردجنگ در حوالى کوههاى کردستان 

این مطلب از اینجا تأیید میشود، که مردمان ایران از سلوکیها برگشته . ها بیشتر بودهقواء پارتى
.اندبطرف پارتیها رفته

-یوسف فالویوس-ژوستن. تیوخوس دو نوع روایت بما رسیدهدر باب عاقبت کار خود آن
و ) 132کتاب سوریه، صفحه (پیان رسیوس گویند، که در جنگ کشته شد، ولى آپپورفیر و ا

دیودور، چنانکه . عقیده دارند، که خودکشى کرد) 34، بند 10تاریخ حیوانات، کتاب (الیان 
.گذشت، در این موضوع ساکت است

تیوخوس اوسویوس گوید، که دو کس از خانواده سلوکى اسیر پارتیها شد، یکى پسر نوجوان آن
تیوخوس، که همراه عموى بود، که سلکوس نام داشت و دیگرى دختر دمتریوس یا برادرزاده آن

.خود بجنگ آمده بود

بعد از جنگ



با اینکه فرهاد فاتح است، قشون سیصد هزار نفرى دشمن در دشت نبرد معدوم گشته، پادشاه 
سلوکى کشته شده و
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وس هنوز بر تخت ننشسته، باوجود این شاه پارت جد دارد، که مالیمت خود را بدشمن دمتری
:بنماید

ها کرده احترامات پادشاهى براى تیوخوس، که در اسارت است، محبتاو درباره سلکوس پسر آن
تیوخوس مقتول احتراماتى بزرگ مرعى داشته، در صندوق نقره او منظور میدارد و نسبت بنعش آن

ژوستن، (او را به سوریه براى دفن میفرستد، تا مراسم دفن را موافق عادات سلوکى بجا آرند جسد
جهات این رفتار را بعضى از جوانمردى فرهاد میدانند و برخى آنرا چنین تعبیر ). 1، بند 39کتاب 
ى وصلت پرورده و میخواسته با خانواده سلوکفرهاد فکر تسخیر سوریه را در مغز خود مى: میکنند

ممکن است، که . اى داشته باشدکرده، براى دخالت در امور داخلى سوریه در موقع مناسب بهانه
هر دو جهت، یعنى حس جوانمردى و هم نظر سیاسى، در رفتار فرهاد مؤثر بوده، اما دمتریوس بر 

او نرسیدند، او با شتاب خود را بسوریه رسانید و سواران پارتى ب: تخت سلطنت سلوکى دیر نپائید
ژوستن . بعد در سوریه بر تخت سلطنت نشست، ولى بزودى طورى رفتار کرد، که کشته شد

116-145-اورگت-بطلمیوس هشتم(مادر زنش، که خواهر بطلمیوس پادشاه مصر بود : گوید
، او را اغواء کرد، قشون بمصر کشیده تخت مصر را تصاحب کند و بطلمیوس شخصى را از )م. ق

نام داشت، »1«این شخص، که پروتارك. فرستاد، تا تخت سوریه را از دمتریوس بگیردمصریها
چون رفتار دمتریوس . تیوخوس است و از خانواده سلطنتدر سوریه انتشار داد، که پسرخوانده آن

آمیز بود و صوریها حاضر بودند، هرکس را بتخت بواسطه اقامت طوالنى در نزد پارتیها نخوت
اکیه و سلطنت بپذیرند، تا از دست او خالصى یابند، با مدعى همدست شدند و شورشى در انط

در این احوال دمتریوس به صور رفته در آنجا کشته شد و بعد از او پسرش . سایر شهرها روى داد
اجازه مادرش این کار کرده بود، بحکم او کشته شد و بعد، چون بى. سلکوس بر تخت نشست

ملکه پس از این کار پسر دیگر دمتریوس را، که از جهت درازى



______________________________
)1(-�P�r�o�t�a�r�q�u�e.
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کتاب (میخواندند، بر تخت نشاند، تا خودش باسم او سوریه را اداره کند »1«دماغش گریپوس
).1، بند 39

نتیجه جنگ

با . چنین بود موافق روایات نویسندگان عهد قدیم، که ذکرشان گذشت، نتیجه این جنگ بزرگ
بانى پارتیها مسلّم گردید و ضربتى بدولت سلوکى وارد آمد، که دیگر دولت این جنگ ایران

این جنگ آخرین امتحان سلوکیها در ضعیف کردن . مذکور نتوانست از آن کمر راست کند
از این ببعد سلوکیها مأیوس گشتند، . پارت و برگردانیدن ممالک از دست رفته ایران بدولتشان بود

.بایران از نو دست اندازنداز اینکه وقتى بتوانند 

اینکه سهل است از این ببعد دولت نیرومند پارت خطرى است بزرگ، که وجود دولت سلوکى را 
یکى از نتایج این جنگ قیام یهودیها است بر دولت سلوکى، که باستقالل آنها . در تردید میگذارد

اى مغرب تا پنجاب داشت، دولت سلوکى این زمان، از آن همه ممالک، که از دری. خاتمه مییابد
در داخله منازعات مدعیان سلطنت با یکدیگر و از . فقط داراى سوریه باالخص و کیلیکیه است

.خارج مصریها و اعراب و رومیها حیات این دولت را تهدید میکنند

نى از وقتیکه دمتریوس دوم بسلطنت برمیگردد تا زمانى، که دولت سلوکى ایالتى از روم میشود، یع
. در مدت تقریبا شصت سال، این دولت بکلّى فاقد ابهت است و همسایگان او ترسى از وى ندارند

دولت در حال نزع و : این مدت را هم نمیتوان جزء ایام سالمت دولت سلوکى بحساب آورد
ومرج داخلى آن احتضار است و اگر دولت روم کارهائى در جاى دیگر نداشت، زودتر بهرج

.دادخاتمه می

قصد حمله بسوریه



هاى ژوستن و دیودور چنین مستفاد میگردد، که فرهاد پس از فتحى، که نسبت به از نوشته
فرهاد براى تنبیه سوریه «: مورخ اولى گوید. تیوخوس کرد، در قصد حمله بدولت سلوکى بودآن

حملهتیوخوس بر ضد پارتیها کرد، قصد داشت بآن مملکت از اقداماتى، که آن

______________________________
)1(-�G�r�y�p�u�s.
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، بند 42کتاب (کند، که جنبش سکائى او را مجبور ساخت، در مملکت خود براى دفاع آن بماند 
ها،ارشک پادشاه پارتى«: تر نوشته و مفاد آن این استاما مورخ دومى قصد فرهاد را مشروح. »)1

تیوخوس در جنگ بود، خواست بسوریه درآید و تصور میکرد، که بآسانى این وقتیکه با آن
مملکت را بدست خواهد آورد، ولى او نتوانست این قصد خود را بموقع عمل گذارد، زیرا تقدیر 

من گمان میکنم، که خداوند هیچگاه کسى . براى او مخاطراتى بزرگ و عدید تدارك کرده بود
او عمدا در زیر خوبى بدى . بختى و بدبختى باهم آمیخته استسعادتمند نمیدارد و خوشرا همیشه 

: بهرحال بهروزى و اقبال ماهیت خود را از دست نمیدهد. را و در زیر بدى خوبى را پنهان داشته
اى وقتیکه خسته شد از اینکه عنایاتش را همواره شامل شخصى کند، او هر جنگ را داراى دنباله

.»اند، پست میگردندداند، که اشخاصى، که بلند شدهمیگر

ها از جهت ها از سلوکیها سخت مکدر بود و نمیخواست از تقصیر سلوکىارشک پادشاه پارتى«
سلوکیها . نام کرده بودند، بگذرد»1«آورى، که بسردار او انیوسآزارها و زجرهاى افتضاح

چون سفراء اصرار داشتند، که . ه را فراموش کندسفرائى نزد او فرستاده درخواست کردند، گذشت
او را کور کرده بودند و . نشسته بود»2«تیدسارشک جوابى بدهد، او آنها را بجائى برد، که پى

پس از اینکه این شخص را بسفراء نشان داد، امر کرد بآنها بگویند، که تمامى آنها باید همین کیفر 
پیغام بقدرى ترسیدند، که در مقابل مخاطرات حاضره دردهاى سفراء پس از شنیدن این. را ببینند

اى از قطعه(هاى تازه پرده روى گرفتاریهاى سابق میکشد سابقشان را فراموش کردند، زیرا بدبختى
.»»3«)34کتاب 



اى است از شرحیکه گم شده و بما چنین است نوشته دیودور و معلوم است، که این نوشته قطعه
فحواى کالم او چنین برمیآید، که غضب فرهاد نسبت به سلوکیها از این جهت از. نرسیده است

بوده، که آنها انیوس سردار پارتى

______________________________
)1(-�E�n�i�u�s.

)2(-�P�i�t�h�i�d�e�s.

)3(-�E�x�c�e�r�p�t� �.�V�a�t�i�c�a�n�s� �,�p� �.�1�0�6�-�1�0�7.
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آور بود، کشته بودند و فرهاد آزارها و زجرهائى، که دیودور گوید افتضاحرا بعد از اسیر کردن با 
معلوم نیست، که این سردار را در چه . میخواسته از سلوکیها انتقام این کردار ناشایست را بکشد

تیوخوس با فرهاد بوده با راجع احوال اسیر کرده بودند و این قضیه مربوط بزمان سه جنگ اولى آن
هاى گم شده ژوستن در این باب ساکت است و بنابراین نمیتوان نوشته. آخرىبجنگ قطعى

هاى هر دو مورخ مذکور معلوم است، که فرهاد آهنگ بهرحال از نوشته. دیودور را جبران کرد
اکنون مقتضى است بدانیم، که این . آمدهسوریه را کرده بوده، که براى او گرفتاریهاى سختى پیش

.گرفتارى چه بود

حمله سکاها بپارت

تیوخوس میجنگید، سکاها را بکمک خود وقتیکه فرهاد با آن): 1، بند 42کتاب (ژوستن گوید 
بنابراین ). یعنى دیر رسیدند(طلبید، ولى آنها زمانى در رسیدند، که وجودشان ثمرى نبخشید 

اند، مستحقّ پاداشى هشان را مطالبه کردند، بآنها گفته شد، که چون دیر رسیدوقتیکه حقوق و جیره
اى نداشتند، فرهاد اند و اگر در این جنگ نتیجهآنها جواب دادند، که این همه راه را آمده. نیستند

کننده بآنها ندادند و سکاها از پارتیها جوابى اقناع. میتواند در جاى دیگر از وجود آنها استفاده کند
در این . اوز کردند، که بغارت بپردازندخاطر گشته بحدود پارت تجنخوت پارتیها سخت آزرده



نامى، که جوانیش را بفسق »1«مرهنگام فرهاد باستقبال آنها شتافت و اداره امور مملکتش را به هى
آور خود را و اینکه نایبى متعارف از این شخص رفتار شرم. و فجور پادشاه صرف کرده بود، سپرد

اما . طرف پادشاه است، فراموش کرده بابل و شهرهاى زیاد دیگر را با دست آهنین بلرزه درآورد
او با . ه بودند، بجنگ سکاها بردتیوخوس اسیر شدفرهاد یکدسته سرباز یونانى را، که در جنگ آن

این یونانیها با نخوت و سختى رفتار میکرد و فراموش کرده بود، که آتش کینه اسراء نسبت باو نه 
در موقع. فقط در اسارت خاموش نمیشود، بل با رفتارى سخت بیشتر مشتعل میگردد

______________________________
)1(-�H�i�m�e�r�e.
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جنگ، وقتیکه اسراى مزبور دیدند، که پارتیها در فشارند، بطرف دشمن رفتند و بوسیله کشتارى، 
.که در قشون پارتى کردند و کشتن خود فرهاد انتقامشان را از او کشیدند

مانده، که مفادش این اى از آن باقىهاى دیودور راجع باین جنگ هم گم شده و فقط قطعهنوشته
پادشاه پارت، که اصال گرگانى بود، از حیث شقاوت از »2«اومر: »1«)34اى از کتاب قطعه(است

اى کرد، او او همه قسم زجرها را براى کوچکترین بهانه. تمامى جباران معروف گذشت
ها هائى بسیار از اهل بابل ببردگى داشت و آنها را به ماد فرستاد، تا در آنجا از بهاء فروش آنخانواده
.اى بدست آرد، او بازار بابل و چند معبد را بسوخت و بهترین محلّه شهر را خراب کرداندوخته

مرژوستن باشد، ولى چنانکه معلوم است او پادشاه این است روایت دیودور و اوسراو باید همان هى
.پارت نبوده و در غیاب فرهاد مملکت را اداره میکرده

مجمل است، باوجود این چنین بنظر میآید، که فرهاد -هر دو-بهرحال روایت ژوستن و دیودور
در بابل بوده و تدارکات حمله را بسوریه میدیده، که خبر تاخت و تاز سکاها در خراسان رسیده 

در این احوال چون میدانسته، سکاها بچه اندازه نیرومندند، الزم دیده خود بشخصه براى . است
.رکت کندجلوگیرى از آنها بحدود ایران ح



در این موقع چون اعتماد بدسته اسراى یونانى نداشته آنها را هم با خود برداشته، تا در غیاب او 
در این جا اینها ممکن است باعث اختاللى : اغتشاشى برپا نکنند و پیش خود چنین فکر کرده

د، که شوند، ولى در آنجا اگر کشته شدند، مردم خطرناکى از میان رفته و اگر خوب جنگیدن
در اینوقت هیچ بخیال فرهاد خطور نمیکرده، که این عناصر ناراضى . اش عاید من خواهد شدفایده

با سکاها بسازند، زیرا از حیث اخالق و عادات تفاوت بین یونانیها و سکاها بقدرى بود، که چنین 
ت فرهاد آمدى را فرهاد بعید میدانسته، ولى همین محتمل ضعیف وقوع یافته و باعث شکسپیش
شده،

______________________________
)1(-�E�x�c�e�r�p�t� �.�d�e� �V�i�r�t� �.�e�t� �v�i�t� �.�p� �.�6�0�3�-�6�0�4.

)2(-�E�v�e�m�e�r�e.
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اند و این اند، که لشکر پارتى در فشار سکاها است، بطرف دشمن رفتهزیرا، همینکه یونانیها دیده
اى بطرف دشمن چه اثرى در حال روحى جنگیهاى رفتن دستههم معلوم است، که هنگام کارزار 

.اندها و فناى فرهاد شدهخالصه آنکه این یونانیها باعث شکست پارتى. دیگر میکند

شاید بتوان . مر جهتش معلوم نیستاند، شقاوتهاى هىاما سختیها یا، چنانکه دو مورخ مزبور گفته
اند شورشى برپا کنند و او، که اند، خواستهو گرفتار دیدهها چون فرهاد را دور حدس زد، که بابلى

جا خیلى چون روایت هر دو مورخ در این. نایب السلطنه فرهاد بوده، بشقاوتهائى متوسل گردیده
.مجمل است، بیقین نمیتوان چیزى گفت

خصائل فرهاد دوم

راجع بصفات . م بود. ق127تا 136مدت سلطنت او از : سال سلطنت درگذشت9این شاه پس از 
او باید گفت، که از حیث لیاقت و هنرمندى بپدرش نمیرسیده، ولى باوجود این شخصى بوده است 

از بعض . شجاع و جنگى، در مواقع مشکل خود را نمیباخته و با تدبیر و عزم بر دشمن برترى مییافته



ند خو و سخت بوده، ولى از همان هاى ژوستن و دیودور چنین بنظر میآید، که طبیعتا فرهاد تنوشته
شکست . ها هم برمیآید، که میتوانسته خود را اداره کند و هنگام مناسب مهربانى نشان دهدنوشته

باوجود این، شکست . احتیاطیش بود، که اسراى ناراضى را بجنگ برداین شاه از سکاها نتیجه بى
یتى نداشت، زیرا سکاها دیر یا زود مزبور در مقابل فیروزى، که نسبت بدولت سلوکى یافت، اهم

تنبیه میشدند، ولى برترى کامل بر دولت سلوکى استقالل ایران را براى همیشه در مقابل سلوکیها 
استوار داشت، چه از این ببعد، حتّى فکر دست اندازى هم بخاك ایران، از خاطرشان خطور 

.نمیکرد
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اردوان دوم-ک هشتماش-مبحث هشتم

او پسر . بعد از فرهاد عموى او اردوان بتخت نشست) 2، بند 42کتاب (چنانکه ژوستن گوید 
معلوم نیست، که فرهاد از خود پسرى باقى نگذارده بود، یا پسرى داشته، ولى در . یاپت بودفرى

بهرحال . گیردسنّى بوده، که نمیتوانسته در اوضاع سخت آنروز زمام امور مملکت را بدست
):همانجا(ژوستن گوید 

و مقصود همان مجلس مغستان یا مهستان است، که باالتر ذکرش گذشت و » اردوان را شاه کردند«
.»1«در چنین احوالى شاه را انتخاب میکرد

موقع پارت بعد از شکستى، که از سکاها خورده بود، از دو جهت باریک بود، یکى اینکه یونانیها 
ممکن بود باهم متّحد گشته مملکت پارت را تسخیر و در آنجا حکومت کنند و دیگر و سکاها 

آورى لشکرى جدید وقت و اینکه لشکر کارآزموده پارتى در دشت نبرد معدوم گشته بود و جمع
مروس در بابل مردم را از اشکانیان متنفّر ساخته از طرف دیگر رفتار هى. وسائلى زیاد الزم داشت

بر او شوریده بود و »2«نیسپومپه معلوم است، شهر مستروگ42ز مقدمه کتاب و، چنانکه ا
بختى اشکانیان، فاتحین در مروس نمیتوانست کمکى به اردوان برساند، ولى از خوشبنابراین هى

یونانیها باینکه انتقامى از فرهاد کشیدند، قانع گشته . این وقت اقداماتى، که خطرناك باشد، نکردند
شاید مانند یونانیهاى زمان اردشیر دوم هخامنشى راه مغرب را پیش گرفته . لوم نیست، چه شدندمع



بفتح خود و قتل و «): 2، بند 42کتاب (اما سکاها، چنانکه ژوستن گوید . از ایران بیرون رفتند
.»غارت پارت اکتفاء کرده بمرز و بومشان برگشتند

باریک بود، از جهت پراکندن قواء دشمن بهتر گردید، بنابراین موقع اردوان، که آنقدر سخت و
گفتیم کارهاى مهمتر، . چنانکه او توانست تمامى حواس خود را بکارهاى مهمتر مصروف دارد

زیرا در این وقت خطرى بزرگ باالى

______________________________
.رجوع شود» 2234«بصفحه -)1(

)2(-�M�e�s�s�e�n�i�s( پارس واقع بوددر میان بابل و خلیج.(
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)اردوان دوم(هاى اشک هشتم سکّه-)122(

وتاز سکاها نبود، که موقّتى باشد و دیر یا این خطر مانند تاخت. سر دولت جوان پارت آویخته بود
زود برطرف گردد، خطرى بود، که از صفحات دور دست میآمد، قبل از جلوس اردوان بتخت 

این بیم خطر زرد بود که، از این . روع شده بود و ایران در این زمان میبایست با آن روبرو گرددش
هائى زیاد در دوره اشکانیان و بعد زمان سرحداث شمال شرقى ایران را تهدید کرد و با فاصله

در مقابل قرن ایرانیان 14هاى ساسانیان امتداد یافت، تا آنکه در اوائل قرن هفتم هجرى پافشارى
در مدت . اى رویداد، که در تاریخ نظیر نداردفشار این مردمان زردپوست درهم شکست و فتنه

شرقى ایران هجوم قرن مردمان گوناگون ازنژاد زرد پوست یا مغول بسرحدات شمال14بیش از 
هاى مختلف تاریخ ایران مربوط هاى سخت و دراز رویداد، که شرحش بدورهآوردند و جنگ

.عجالۀ باید دید، که خطر مزبور از کجا بود و در این زمان چه کرد. ت و در جاى خود بیایداس

شرقىنهضت مردمان شمال

در مدخل و کتاب اول این تألیف کرارا از نهضت مردمان شمالى بطرف قفقازیه و ایران و آسیاى 
صحبت داشتیم و در همانجا ، »1«صغیر، چه از طرف کوههاى قفقاز و چه از طرف بوسفور تراکیه



. اندنژاد سفید پوست یا آریانى ایرانى بودهذکر شد، که بیشتر این مردمان از شاخه هند و اروپائى
فقط در باب سکاها، که به ماد و آسیاى صغیر در زمان هووخ شتر ریختند، عقاید مختلف است و 

بعضى آنها را از سکاهاى پادشاهى،

______________________________
.یعنى بوغاز اسالمبول-)1(
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.که هرودوت ذکر کرده، میدانند و این سکاها را ازنژاد اصفر بشمار میآورند

کشى داریوش اول یادآور شدیم، که بقول هرودوت این سفر جنگى بعد در موقع ذکر قشون
.وتازشان در ماد بودتاختداریوش بسکائیه براى تنبیه آنان از 

شرقى نهضت مردمان مزبور، که از قفقازیه یا بوسفور جا مقصود ما از جنبش مردمان شمالدر این
تراکیه بآسیاى غربى گذشتند، نیست، بل میخواهیم از مردمانى صحبت داریم، که از وسط آسیاى 

عث وقایع مهم گردید، وسطى یا حدود چین بطرف مغرب و جنوب رفتند و سیل نهضت آنان با
.هائى بنا کردندهائى را خراب و دولتچه مردمانیکه در سر راه آنها بودند بحرکت آمده، دولت

جا فقط در این. هاى مختلف تاریخ ایران و ممالک دیگر مربوط استشرح این وقایع بدوره
تاریخ حرکت این میخواهیم بدانیم، که منشأ این نهضت از کجا بود و بچه جهت و تقریبا از چه

.مردمان شروع گردید

مورخین و . راجع بعهد قدیم اطّالعات ما بر احوال مردمان آنطرف رود سیحون کم و بل هیچ است
جغرافیون عهد قدیم نمیدانند، که آنطرف سیحون چه مردمانى هستند و اگر گاهى اطّالعاتى 

یا افسانه گوئى است، مثال میدهند گنگ و ناقص است و رویهمرفته شبیه بداستان سرائى 
در دوره هخامنشى نیز نمیدانیم، که ). این تألیف584-582صفحات (ها و امثال آنها آریماسپ

اند و بعد از جنگ ایرانیها با همسایگان خودشان در آنطرف رود سیحون، چه روابطى داشته
ون بود، و ها، که بقول هرودوت مساکنشان در آنطرف رود جیحکوروش بزرگ با ماساژت



اطّالعات ما بر مردمان این صفحات چنین است، تا . اى داشتند، چه شد و چه وقایعى رویدادملکه
اسکندر برود سیحون میرسد و باوجود نصیحت سردارانش، که از رود مزبور نگذرد، از جهۀ نطق 

قب فرستاده سکاها، که به اسکندر برمیخورد، از رود میگذرد و سکاها پس از قدرى جنگ ع
بر اثر این جنگ اسکندر میفهمد، که . نشسته و مقدونیها آنها را دنبال کرده و خسته شده برمیگردند

بنابراین. پایان آسیاى وسطى ثمرى ندارد، ولى مخاطراتش هویدا استجنگ در این بیابانهاى بى
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باین طرف سیحون میگذرد و راه هند را پیش زود سروته گفتگوى خود را با سکاها بهم آورده
تیوخوس سوم سلوکى بعد باز خبرى نیست، تا دولت یونانى باخترى تشکیل میشود و آن. میگیرد

اى روى براى مطیع کردن آنها بباختر لشکر میکشد، ولى در همین هنگام واقعه) م. ق223-187(
نکه فاتح است، الزم میداند، که دولت باختر او، باوجود ای. میدهد، که مخصوصا جالب توجه است

جهت این است، که مردمانى از طرف شمال بحرکت آمده بباختر فشار میدهند . باقى و قوى باشد
. تر از سغد استو چنانکه میدانیم، دولت یونانى و باخترى این زمان داراى سغد و صفحات شمالى

رده دو مردم را باطاعت خود درمیآورد و بینیم، که مهرداد جنگى در آنطرف جیحون کبعد مى
از این اطالعات جسته و گریخته چه فهمیدیم؟ تقریبا . سترابون یکى از آن دو را توریئوآ مینامد

آیا فهمیدیم، که آنطرف رود سیحون چه مردمانى سکنى دارند و تا کجا این مردمان . هیچ
اند یا تورانى یا نژادهاى مختلف؟ آریانىاند یا از ملل گوناگون؟ از یک نژادندمنتشرند؟ یک ملّت

اند یا شهرهائى هم دارند، حکومتشان حکومت کوچک ملوك آلتائى، صحرا گرد صرف
اند، زبانشان چیست، اخالق و عادات و درجه الطّوایفى است یا دولتى بزرگ تشکیل کرده

.شدتمدنشان چه؟ چنین است نیز سئوالهاى دیگر، هیچکدام از این مسائل حل ن

بنابراین باید بنویسندگان یونانى و رومى اکتفاء نکرده نظرى بروایات ملّتى افکنیم، که همسایه این 
مقصود ما از ملّت . اند، تا شاید از نویسندگان این ملّت بتوان اطالعاتى تحصیل کردمردمان بوده

سرزمینى، که . مییابدمزبور ملّت چین است و در اینجا است، که تاریخ ایران با تاریخ چین ارتباط
مردمان زردپوست شمالى را از خود بیرون داده و آنها را بسر ملل دیگر ریخته در تاریخ معروف 

.بمغولستان است و باید از این مملکت شروع کنیم
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مغولستان

نظرى بجغرافیاى آن

سرزمین بلندى است، که اطراف آنرا کوههائى احاطه مغولستان از حیث جغرافیاى طبیعى، فالت یا 
گان، از طرف تى، از سمت مشرق کوه هیناز طرف شمال کوههاى آلتائى، سایان و گن: دارد

30درجه و 37این مملکت از . شان و از سمت مغرب کوه آلتائى جنوبى یا مغولىجنوب کوه این
درجه طول شرقى 124دقیقه تا 20درجه 85دقیقه عرض شمالى و از 45درجه و 53دقیقه تا 

امتداد دارد، بنابراین حدود مغولستان از طرف شمال سیبریا است، از طرف مشرق یک خطّ 
سرحدى، که بین آن و منچوریا معین و ترسیم گردیده، از طرف جنوب دیوار کبیر چین و از 

مساحت . جدا میسازدطرف مغرب باز یک خطّ سرحدى، که مغولستان را از سایر ممالک چین
و تصور میکنند، که سه میلیون و ) حساب بم و واگنر(اند مغولستانرا بطور تقریبى معلوم کرده

سیصد و سى و هفت هزار میل مربع ایرانى یا همانقدر کیلومطر مربع است، یعنى تقریبا دو برابر 
شود و هر قسمت از از حیث صفات ظاهرى این مملکت بسه بخش تقسیم می. ایران کنونى است

قسمت . وهوا و گیاهها و جاندارها تفاوت داردقسمت دیگر از حیث پست و بلندیهاى زمین و آب
وسطى سنگالخهاى وسیعى است، که وقتى ته دریا بوده و آنرا براى امتیاز از کویر گوبى کبیر، 

.گوبى مغول نامند

کیلومطر است، دو صفحه دیگر باین گوبى مغولى، که طولش هزار و عرضش از سیصد تا پانصد
صفحه اولى کوهستانهائى است، که در طرف . از طرف شمال غربى و جنوب شرقى اتصال مییابد

مغولستان، . صفحه دومى چراگاهها و زمینهاى زراعتى زیاد دارد. شمال آن جنگلهاى وسیعى است
شته بخار خود را چون در راه بادهاى خشک واقع شده و این بادها از کوههاى اطراف آن گذ

: بکلّى گم میکند پرآب نیست و فقط دو رود بزرگ در طرف شمال غربى آن سرچشمه میگیرد
بعض رودهاى دیگر، که بزرگ نیست، سرچشمه از مغولستان گرفته. گاسى و سلنانى
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آنها از این حیث است، که جریانى باقى رودها داخلى است و امتیاز . خارج از آن جریان مییابد
زارها و کویرها ها و نمکزار کوچک میریزند، یا در باطالقهاى نمککوتاه دارند و در دریاچه

.فرو میروند

. کیلومطر است120و عرضش 130اند بجز خوسوگول، که طولش هاى مغولستان کوچکدریاچه
وهواى این مملکت دو آب. را تغییر میدهدهائى است، که شکل خود ها بیشتر گودالباقى دریاچه

صفت مخصوص دارد، یکى آنکه خشک است و دیگر میزان الحراره نه فقط در عرض سال و 
جریان رطوبى هوا از . ها تغییرات کلّى نشان میدهد، بل در ساعات روز هم زیاد تغییر میکندفصل

این بادها از شمال کوههاى آور است، ولى شرقى بارانبادهاى شمال. طرف دریاى شمال است
. آلتائى تجاوز نمیکند و بنابراین طرف جنوب این کوهها کم رطوبت دارد و عارى از گیاه است

قسمت شمال غربى مغولستان از نفوذ بادهاى قطبى خیلى سرد است و، چون بادهائى، که در این 
ده بمغولستان میرسد، قسمت میوزد از اوقیانوس منجمد شمالى سه هزار کیلومطر مسافت را پیمو

بنابراین هوا باوجود برودت بقدرى خشک است، که اهالى مجبورند روى . عارى از رطوبت است
ها و قسمتى از بهار خیلى سرد است و تابستانها زمستان. خود را با نمد بپوشند، تا پوست آن نترکد

و تابستان مانند تابستان گویند، که در گوبى مغولى زمستان مانند زمستان سیبریا است. خیلى گرم
از حیث ترکیب خاك . درجه باالى صفر و سرما بهمان درجه پائین صفر میرسد53گرما به . هند

هاى کوههاى اطراف مغولستان، بقدرى، که رو بطرف شمال است و بادهاى باید گفت، که شیب
ز ماسه پوشیده و خود گوبى ا. شمالى آنها را میگیرد، داراى جنگل است و باقى عارى از درخت

جا دریا بوده و این دریا با اوقیانوس منجمد شمالى ارتباط بنابراین حدس میزنند، که وقتى این
شمال غربى، که درختان . از حیث گیاه و روئیدنى میتوان مغولستان را بدو بخش تقسیم کرد. داشته

ى شرایط اقلیمى براى گوناگون دارد و جنوبى و جنوب شرقى، که عارى از روئیدنى است، در گوب
-گرماى زیاد در تابستان-:روئیدنى خیلى بد است
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ها در بهار، ماسه، ریک روان، نمکى، که در خاك سرماى سخت در زمستان، بادهاى تند و طوفان
جنوب باوجود این در طرف شمال غربى و . است و کلّیۀ خشکى هوا زندگانى را سخت میدارد



اهالى مغولستان از چهار گروه تشکیل . شرقى فالت جاهاى حاصلخیز و مراتع خوب هست
ها عبارتند از مغولهاى تونغوزها، مغول-4ها، چینى-3ترکها، -2هاى باالخص، مغول-1: اندیافته

یکى اند وترکها چند تیره. هااند و مغولهاى غربى یا کالمیکشرقى، که غالب سکنه این مملکت
. هاى جنوبى کوه آلتائى سکنى دارندها بیشتر در شیباین. هاى آنها معروف به قرقیز میباشداز تیره

گروه . ها در شمال مغولستان است و بکشاورزى و زندگانى حضرى عادت دارندمساکن چینى
نبلى از صفات مخصوص مغول ت. اندها در شمال غربى مغولستان سکنى اختیار کردهچهارم یا سلن

. همه چیز را در این مملکت عادت معین کرده. است، اگرچه گویند در موقع کار طاقت زیاد دارد
در حدود عادات یومیه، مغول با هوش و زیرك بنظر میآید، ولى همینکه از این حد خارج شد، 

شجاعت و جرئت، که از صفات مغول در ازمنه گذشته بود، حاال مبدل بسستى و . ناتوان است
زنى مغول حاال اثرى نیست و جنایات آنها منحصر ترس گردیده، چنانکه از قتل و غارت و راه

بدزدیهاى کوچک است، ولى رفتار وحشیانه، که با اسراء دارند گواهى میدهد، که در خونشان 
مانده و نیز خوددارى از کمک کردن بنوع خودشان، و حال آنکه هنوز شقاوتهاى سابقشان باقى

این صفت مغول را تقریبا . بینند، دلیل قساوت قلبى آنها استاز گرسنگى در حال نزع مىمغول را 
اند، ولى باید بیطرفانه در تمجید آنها هم گفت، که غالبا از هاى اروپائى تصدیق کردهتمام سیاح

است، که از تبت در قرن شانزدهم »1«مذهب مغول المائیسم. ملق و چاپلوسى عارى هستند
مغول . دى بمغولستان جنوبى آمد و در آخر آن قرن در تمامى این مملکت انتشار یافتمیال

ها معتقد است و قبل از انتشار مذهب المائیسم، عقیده داشت،بخرافات و افسانه

______________________________
)1(-�L�a�m�a�i�s�m�e

2254: ، ص3تاریخ ایران باستان، ج

بعد از انتشار مذهب جدید، آدابى . و کردار انسان را اداره میکنندکه گروهى از ارواح تمام رفتار 
روحانیون این مذهب بمغولستان داخل کردند، که بکلّى موافق طبیعت و معتقدات مغول بود، یعنى 

از یکطرف با تنبلى و کاهلى موافقت میکرد و از طرف دیگر باو میآموخت، که با چه اورده و 
جاى دنیا بقدر مغولستان عده کاهنین زیاد در هیچ. را از خود دور کندها و غیره ارواح بد طلسم



نیست مغول از دو پسر خود حتما یکى را بطبقه کاهنین داخل میکند و در شمال مغولستان عده 
.کاهنان بپنج هشت یک تمام ذکور اهالى میرسد

.دارائى او را عده حشم معلوم میدارد. شغل عمده مغول حشم دارى است

ها کوچک و اسب. از اسب و شتر و گوسفند و بز و سایر حیوانات اهلى: حشم عبارت است
.اند، ولى از حیث بردبارى کمتر نظیر دارندزشت

تا . مغول بصنعت تمایلى ندارد و بیشتر مال التّجاره صنعتى را از چین و همسایگان دیگر میخرد
ها الصه آنکه اهالى مغولستان جز چینىخ. چندى پیش تجارت با معاوضه جنس بجنس بعمل میآمد

ها بعکس چینى. اندمردمانى هستند، که بیشتر بچادر نشینى متمایل و در درجه پست تمدن واقع
.اندحضرى

تاریخ

این روایات راجع . ابتداى تاریخ مغولستان خیلى تاریک و یگانه منبع آن روایات چینى است
جاى تردید نیست، . چین ارتباطى دارد، اطّالعاتى میدهدبطوایفى مختلف، که تاریخشان با تاریخ

که زندگانى سیاسى فقط در قسمت شمال غربى مغولستان نشو و نما کرده و نیز در کنارهاى شرقى 
و جنوبى آن، اما گوبى یا وسط مغولستان همیشه کویرى بوده و دیگر این مطلب روشن است، که 

قرن قبل از میالد بزندگانى چادرنشینى و صحراگردى 25ها هائى از مغولدر جاهاى مذکور دسته
اند، پیشه و کار آنها حشم دارى بوده و طوایف، بخصوص آنهائیکه در شمال و شرق میپرداخته

.اندمیزیستند، از حیث قومیت باهم تفاوتهائى داشته

دى، یعنى وحشیهاى شمالى، مینامیدند، ولىاگرچه چینیها همه این طوایف را بى
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ها نه فقط طوایف مغول، بل طوایف تاتار و منچو نیز دىگمان قوى این است، که در میان بى
نام هر قوم از اسم رئیس یا مدیر خود بود و بر عده بومیهاى اصلى همواره مردمانى، که از . اندبوده



م یکى از شاهزادگان ملوك الطّوایف . ق1797چین میآمدند میافزودند، مثال معلوم است، که در 
نام داشت، هجرت کرده بمغولستان آمد و در اینجا بصحراگردى پرداخت »1«لوچینى، که گون

عادت . بستندطوایف همواره با یکدیگر در جنگ و ستیز بودند و گاهى هم باهم پیمان یگانگى مى
.ز بروندوتااینها چنین بود، که بطرف چین براى غارت و تاخت

. ق480در . ها هدایائى براى طوایف فرستاده امنیت خود را از این راهزنان میخریدندبنابراین چینى
ها غالبا با قسمتى برضد قسمت دیگر همراهى م، وقتیکه چین بهفت بخش تقسیم شد، مغول

ا بستوه هچینى. وتاز کننداین وضع باعث شد، که طوایف مغول بیشتر در چین تاخت. میکردند
بعد، سه قرن قبل از میالد سه قسمت چین . آمده متّحد شدند و مردمان مغول را بطرف شمال راندند

. هاى شمالى را بیرون کردند و براى دفاع خود دیوارهائى طویل کشیدندباهم اتّحاد کرده وحشى
بود، »2«دى، که از خانواده ثینخوآنپس از آن، وقتیکه چین در تحت حکمرانى یکنفر شى

. درآمد، او این دیوارهاى جداگانه را بیکدیگر پیوست، چنانکه یک دیوار بزرگ ترکیب یافت
مغولهائى، که از چین بطرف شمال . این دیوار هنوز هم وجود دارد و یکى از عجایب عالم است

: م شدندم بسه امارت نیرومند، که هرکدام را خانى اداره میکرد، تقسی. ق214رانده شده بودند، در 
نو هون(نو، که از همه بزرگتر بود هون-در مغولستان وسطى-2خو، دون-در مشرق مغولستان-1

).را اکنون هون گویند

چون پس از ساخته شدن دیوار چین . چىچژى، یا چنانکه غالبا گویند یوئهیوئه-در مغرب-3
خو دونخان) م. ق174-209(نو هونوتاز بپردازند، خانمغولها نمیتوانستند بآسانى در چین بتاخت

هاچىرا مطیع کرده و یوئه

______________________________
)1(-�G�u�n�-�l�u.

)2(-�T�z�i�n�e.
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را پراکنده تمامى مغولستان را در تحت حکمرانى خود درآورد و دولت هون را، که از منچورستان 
. هاى قرقیز و از دیوار بزرگ چین تا سرحد کنونى روسیه امتداد مییافت، تأسیس کرد»1«تا ستپ

وتاز مهیبى در چین کرده بقدرى باعث خرابى شد، م، خان این دولت مودونام تاخت. ق202در 
که فغفور چین مجبور گردید خان مغولستان را با خود مساوى بداند و تعهد کرد، که شاهزاده 

در زمان جانشینان مودو . ین را براى او بفرستد و همه ساله هدایائى باو بدهدهاى چخانم
هاى چین بمغولستان میآمدند، بمغولها آموختند، که چگونه مالیات هائى، که با شاهزاده خانمچینى

.جات و دفاتر دولتى را تنظیم و مملکت را موافق قوانین اداره کنندبگیرند، نوشته

م است، دنبال کنیم، از موضوع . مغولستان را از این زمان، که قرن دوم قاگر بخواهیم تاریخ
بنابراین . هاى دیگر تاریخ ایران مربوط استخارج خواهیم شد، زیرا وقایع بعد مغولستان با دوره

.ها چه نتایجى رویدادچىها به یوئهجا ایستاده ببینیم از فشار هونمقتضى است در این

که باالتر گفته شد، از فشار هونها و از دست دادن مساکنشان مجبور گشتند جالى ها، چنانچىیوئه
بنابراین بدو بخش تقسیم شده قسمت بزرگتر بطرف . هاى تازه براى خود بیابندوطن کنند و زمین

جنوب غربى رفت و بنوبت خود فشار بمردمانى داد، که در آسیاى وسطى در هر دو طرف رود 
این مردمان از طوایف مختلف بودند و، چنانکه از تاریخ ایران . کنى داشتندسیحون و بل جیحون س

.و داریوش اول سک مینامد»2«میدانیم، مورخین و جغرافیون عهد قدیم اینها را ساك

ها و ها، دربیکماساژت: کلدانى از این مردمان سه قوم را مینامندهرودوت و کتزیاس و برس
ها و داهیها و طخاریها و نویسندگان دیگر اسامى ماساژت). این تألیف454-446صفحه (داهیها 
را ذکر میکنند»4«هاها یا آسیانى»3«آسیائى

______________________________
)1(-�S�t�e�p�p�e(هاى وسیع، که روئیدنى آن منحصر بعلف است و در تابستان تمام علف جلگه

.)خشک شده جلگه بصحارى خشک مبدل میگردد

)2(-�S�a�k�e�s� �)�s�a�c�e�s. )

)3(-�A�s�i�i.



)4(-�A�s�i�a�n�i.
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) 42پومپه، کتاب مقدمه تروگ-2، بند 42ژوستن، کتاب -8، بند 8، فصل 11سترابون، کتاب (
میداند و نام ماساژت »2«و کسانتى»1«سورىسترابون مردم داهى را داراى طوایفى موسوم به پى

داریوش اسم دو مردم را در جزو ایاالت ایران . »3«را شامل مردمانى موسوم بخوارزمیها و آتّاسیها
و هر دو در آسیاى وسطى آن طرف رود »5«سک تیگر خئود-»4«وركهئوم-سک: ذکر میکند

).این تالیف1452صفحه (اند سیحون

نویسندگان مزبور میدهند گنگ است و بجز هرودوت، که باید اعتراف کرد، که اطالعاتیکه 
ها، یعنى مردمان عمده صفحات آنطرف سیحون، اى از اخالق و عادات و زندگانى ماساژتشمه

.اندبیان کرده، دیگران بذکر اسامى طوایف اکتفاء ورزیده

طوایف سکائى هم چیها بسر این مردمان ریخته آنها را از مساکنشان کندند، چنانکه بهرحال یوئه
.مجبور گشتند اراضى تازه بدست آورده در آنجاها بنشینند

چى مخلوط با یکدیگر به پارت و بنابراین، نهضت مردمان سکائى هم شروع شد و سکائى و یوئه
مخاطره بزرگ بود، زیرا این مردمان از حیث تمدن، از مردمان ایران و آسیاى . باختر فشار آوردند

) این تألیف رجوع شود474-473نوشته هاى هرودوت، بصفحه (تر بودند ى پستغربى کلیۀ، خیل
-و اگر غالب میآمدند تمدن آسیاى غربى، که در مدت قرونى زیاد از زندگانى سومریها و اکدیها

مادیها و پارسیها و یونانیها حاصل شده بود، از میان میرفت و جاى آنرا -بابلیها و آسوریها
بریت میگرفت، یعنى در آسیاى غربى در این زمان همان اوضاع پیش میآمد، که وحشیگرى و بر

پس از چند قرن در اروپا در زیر فشار هونها روى داد و تمدن یونانى و رومى جاى خود را در 
مند گشت مدت قرونى بتوحش واگذارد، ولى خوشبختانه ایران پارتى بعد از جنگهاى عدید بهره

را بگیرد و میتوان گفت، که تمدن ایران را نجات داد، اما دولت یونانى باختر جلو این سیل بزرگ
نتوانست



______________________________
)1(-�P�i�s�s�u�r�i.

)2(-�X�a�n�t�h�i�i.

)3(-�A�t�t�a�s�i�i.

.هاى برگ هومهسک-)4(

).کاله تک تیز بسر داشتند(هاى تیز خود سک-)5(
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وبن جاروب شد، توضیح آنکه مردمان شمالى مزبور سدى در مقابل این مردمان گردد و از بیخ
مقاومت باختریها را درهم شکسته بطرف جنوب راندند، سکاها در زرنگ برقرار شدند و از این 

اینکه سهل است . »2«بسیستان معروف گردید) نویسندگان یونانى»1«درانگیاناى(زمان زرنگ 
هائى را بطرف مشرق حرکت کرده کابل را بدست آوردند و بعد بطرف هند رانده قسمتسکاها

اما . از آن تسخیر کردند و دولتى بوجود آمد، که در تاریخ بدولت هند و سکائى معروف است
هاى مورخین فشار مردمان شمالى مزبور بایران و جنگهائى، که پارتیها با آنها کردند، موافق نوشته

.ان بود، که در این مبحث و مبحث دیگر شرحش بیایدقدیم چن

جنگ اردوان با طخاریها

اردوان دوم خوب اهمیت خطر مردمان شمالى را دریافت و باوجود اینکه سکاهاى همجوار ایران 
پارت را غارت کرده باوطانشان برگشته بودند و عجالۀ ضدیتى با اردوان نداشتند، خود را مهیاى 

این خبر میرساند، که اردوان موقع را چنین . کرده بمملکت طخاریها قشون کشیدجنگ با آنها 
. تشخیص داده، که باید سکاها را بجاى خودشان بنشاند یا باید کار دولت پارت را ساخته بداند

. اینهم معلوم است، که جنگ تعرّضى یا جنگ را بمملکت دشمن بردن بهتر از جنگ دفاعى است
دند قوى و خود طخارستان تا نهضت مردمان شمالى جزء باختر بشمار میرفت، طخاریها مردمانى بو

کتاب (موافق گفته ژوستن . زیرا دولت یونانى و باخترى در شمال تا حدود هونها پیش رفته بود



از شرح . اردوان بجنگ آنها رفت و در جدالى زخمى ببازو برداشته از آن درگذشت) 2، بند 42
از نویسندگان قدیم بما نرسیده است و نمیدانیم بعد از کشته شدن اردوان کیفیات این جنگ خبرى 

چه رویداده، ولى چون ترتیب جنگهاى مشرق زمین این است، که لشکر با مرگ پادشاه یا سردار 
ها عقب نشسته کل سست و متزلزل میشود، باید پنداشت، که بعد از کشته شدن اردوان پارتى

با کشته شدن دو پادشاه پارت در دوبهرحال . اندبپارت برگشته

______________________________
)1(-�D�r�a�n�g�i�a�n�a.

.سیستان-سجستان-سگستان-سکستان-)2(
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ها، موقع دولت پارت سخت گردید، مندى پارتىبهرهجنگ با سکاها در مدت چهار سال و با بى
وان شخصى نشست، که یکى از بزرگترین شاهان ایران است و بزرگش ولى خوشبختانه بجاى ارد

او با دستى قوى مردمان شمالى را پس نشاند و دولت پارت را نه فقط نجات داد، بل . اندخوانده
حدود آن را بجاهائى رسانید، که معلوم نیست، ایران پیش از این زمان، از طرف مشرق بآن حدود 

.م بود. ق124تا 127دوم از سلطنت اردوان . رسیده باشد

در . در اینجا بفصل دوم خاتمه میدهیم زیرا دولت پارت از این ببعد داخل مرحله جدیدى میشود
در . ها را بکلّى از ایران راندندها مبانى دولت خود را محکم کرده سلوکىمرحله سابق، پارتى

ند، که عالم آن روز را در حیطه مرحله جدید ایران پارتى با دولت روم یکى از دو دولتى هست
.اقتدار خود دارند

ها بمغرب و جنوب و پس از چىقبل از دخول بفصل سوم الزم میدانیم، که بمناسبت نهضت یوئه
اى از آن سکاها بجنوب و پارتیها بمشرق، چون میدان عملیات و زد و خوردها باختر است، شمه

چیها، باختریها و ویسندگان چینى راجع باین زمان یوئهدولت یونانى و باخترى بگوئیم و نیز از ن
تیوخوس دوم برضد دیودوت والى باختر در زمان آن) 2073صفحه (چنانکه باالتر گفته شد . پارت

قیام کرد، یونانیهاى این صفحه مستقل شدند و این دولت از این زمان بنام 256دولت سلوکى در 



سلوکیها در ابتداء از عهده این دولت بر نیامدند و بعد از . دولت یونانى و باخترى معروف گردید
دموس پادشاه شد و از بعد از دیودوت دوم اوتى. دیودوت اول پسر او دیودوت دوم بتخت نشست

تیوخوس سوم سلوکى با او جنگید و شکستش داد، ولى بعد آن. م سلطنت کرد. ق190تا 222
ن تورانى زردپوست، که از شمال بسغد فشار میدادند، از او چنین صالح دید، که در مقابل مردما

پسر او دمتریوس بناى جهانگیرى را در این قسمت . تقویت کند بنابراین پادشاهى او را شناخت
رسید و بصفحه طخاریها در آن طرف»1«از طرف شمال از سغد گذشته به فونیان: آسیا گذارد

______________________________
)1(-�F�a�u�n�i�a�n�s(بعضى با هونها مطابقت میدهند(
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در . و صفحه تاتارها میگذشت استیالء یافت»1«سیحون دست انداخت و بعد براهى، که از تاریم
.جنوب هم یونانیها تا سند و پتاله رانده مملکتى وسیع بدست آوردند

در . ها واسطه مبادالت تجارتى باشندکه بین اوقیانوس هند و چینىمقصود یونانیهاى باختر این بود، 
اگرچه این عدد . ژوستن گوید، که باختر هزار شهر داشت. العاده بوداین زمان ترّقى باختر فوق

بنظر اغراق میآید، ولى ممکن است مقصود نویسنده قدیم مزبور باختر باالخص نبوده، او دولت 
شرقى تا اوقیانوس هند امتداد داشته، در نظر گرفته بوده، بهرحال دیرى باختر را، که از ترکستان

او برضد دمتریوس قیام کرده . نگذشت، که براى دمتریوس یک نفر مدعى اوکراتید نام پیدا شد
اکل نام، این شخص هم خیلى کارى بود، ولى بدست پسرش هلى. وتخت باختر را غصب کردتاج

.ه شدچنانکه باالتر گفتیم، کشت

بعد مقارن این احوال مهرداد اول اشکانى نظرى بباختر انداخته درصدد برآمد، که آنرا مانند زمان 
چنین هم شد، زیرا یونانیها مجبور گشتند باختر را باشکانیان . قبل از اسکندر بایران ضمیمه کند

م . ق127ل تا این احوا). م. ق139(داده و خودشان بطرف جنوب رفته، در کابل برقرار شوند 
جهت این نهضت، چنانکه . چیها بباختر ریختندپائید، و در این زمان سکاها در تحت فشار یوئه

چیها ریخته مساکن باالتر ذکر شد، هونها بودند، آنها بسر مردمى ازنژاد زردپوست معروف بیوئه



مساکنشان راندند و سکاها آنها را انتزاع کردند، اینها هم بنوبت خود بسکاها فشار آورده آنها را از 
هم چاره نداشتند، جز اینکه بطرف جنوب بروند، ولى چون ایران پارتى سدى محکم بود، ناچار 

. ق127تقریبا (بجاى اینکه بخراسان بریزند، بطرف باختر رفتند، و در افغانستان کنونى برقرار شدند 
وب شرقى رفته در کابل و وادى سند یونانیهاى باختر هم چاره را در این دیدند، که بطرف جن). م

.تر بنشینندمحکم

نامى»2«مند بودند، چنانکه در سلطنت مناندردر ابتداء در اینکار بهره

______________________________
)1(-�T�a�r�i�m.

)2(-�M�e�n�a�n�d�r�e.
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و دولتى تأسیس گشت، که در تاریخ ) م. ق126بعد از (جا بسط یافت حکمرانى آنها در این
دمیا مینامیدند، بود، که بیونانى اوتى»1«پایتخت آن در چاکله. موسوم است بدولت هند و یونانى

ولى طولى نکشید، که آنها هم تابع همان سکاها گشتند و سکاها در اینجا دولتى تأسیس کردند، 
این واقعه در سلطنت جانشین مناندر، هرمس . که در تاریخ معروف بدولت هند و سکائى است

تحلیل رفتند و تمدن یونانى خاموش از این زمان یونانیها ضعیف گشته، بمرور. نامى وقوع یافت
راست است، که در ابتداء، چنانکه مسکوکات یونانى نشان میدهد، زبان یونانى روى . گردید

ها از زمان اوکراتید غیر از زبان ها، حتّى در دولت سکائى معمول است، ولى روى این سکّهسکّه
ها هم خطّ این سکه. است دیده میشوداى از زبان سانسکریتى یونانى یک زبان دیگر هم، که شعبه

بنابر ). شاید خطّ آرامى باشد، که در آسیاى غربى رواج داشت(شباهت دارد ) فینیقى(بخطّ سامى 
سال تقریبا پائید و بعد جزء 150مختصر مذکور این نتیجه حاصل میشود، که دولت باختر و یونانى 

شمید گوید تا یکصد میالدى استعمال زبان یونانى چنانکه گوت. دولت هند و سکائى گردید
در باب تاریخ . معنى استعمال میکردندمیشد، ولى بعد از آن از میان رفت و فقط خطوط یونانى بى

آن اطّالعات خیلى کم بود، زیرا نویسندگان یونانى چیزهاى کمى از آن گفته بودند، ولى از 



تر گشته، ولى ه، بعض مطالب روشنوقتیکه کاوشهائى در افغانستان شده و مسکوکاتى بدست آمد
چیزیکه معلوم میباشد، اینست، که . جواب میماندباز بقدر کفایت روشن نیست و سئواالت زیاد بى

یونانیها در زمان سلطنت دمتریوس و اوکراتید فعالیت زیاد بروز دادند و چنانکه باالتر از قول 
را هم باید گفت، که جنگهاى زیادى، که ژوستن گفته شد، باختر داراى هزار شهر بود، ولى این 

و مردمان ساحل سند »2«یونانیها در شمال با سغد و در جاهاى دیگر با هرات و زرنگ و رخّج
.ها را ضعیف کرد و در نتیجه در مقابل پارتیها نتوانستند مقاومت کنندنمودند این

______________________________
)1(-�T�s�c�h�a�k�a�l�a.

)2(-�A�r�i�a� �,�D�r�a�n�g�i�a�n�a� �,�A�r�a�c�h�o�s�i�a,
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بعضى . در باب حدود دولت پارت در این قسمت ایران قدیم، باید گفت، که عقیده یکى نیست
گویند، که دولت پارت تا کوههاى هندوکوشان و هیماالیا و رود سند بسط مییافت، دیودور 

برخى عقیده ژوستن را ترجیح میدهند و معتقدند، گوید، که مهرداد اول بهند لشکر کشید، ولى 
جا بواسطه دورى دیر نپائیده که اگر هم مهرداد هند شرقى را تصرّف کرده حکمرانى او در این

و دولت پارت در مشرق از پاراپامیزاد بآنطرف تجاوز ) 50شمید، تاریخ ایران الخ، صفحه گوت(
.نمیکرد

ى و باخترى بود، که علمدار تمدن یونانى در مشرق ایران مقصود از نگارش این سطور دولت یونان
.بشمار میرفت و بواسطه نهضت پارتیها بمشرق و سکاها بجنوب منقرض شد

هاى دولت هند و سکائى زمانى پس از انقراض در خاتمه باز باید بگوئیم، که زبان یونانى در سکّه
زد، که معرفت یونانى در ردیف معرفت دولت یونانى و باخترى معمول بود و بنابراین باید حدس

.»1«)50-44شمید، تاریخ ایران الخ، صفحه گوت(هندى در اینجا مدتى دوام داشت 



در همدان و 1304هاى داریوش اول را، که در بودن سکاها در آنطرف رود سیحون مضمون لوحه
هاى مزبور میگوید ل در لوحهتأیید میکند، زیرا داریوش او»2«جمشید پیدا شدهدر تخت1312در 

آنطرف سغد با . است) حبشه(حدود ممالک او از سکاها، که آنطرف سغد سکنى دارند تا کوشا 
در این . شرقى سمرقند یا مشرق خوقند مطابقت میکند و این صفحه را حاال فرغانه مینامندشمال
ء مردمانى، که باو باج میدهند، ها، داریوش سکاها را نمینامد، ولى در کتیبه نقش رستم در جزلوحه

مثال (نویسندگان یونانى . خود-سک تیگر-وركسک هئوم: اسم دو قوم سکائى را میبرد
اینها را ساکاروك یا ساکارولى مینامند،) سترابون

______________________________
)1(-

�A�l�f�r�e�d� �G�u�t�s�c�h�m�i�d�.� �G�e�s�c�h�i�c�h�t�e� �I�r�a�n�s� �u�n�d� �s�e�i�n�e�r� �N�a�c�h�l�a�r�l�a�n�d�e�r� �V�o�n

�A�l�e�x�a�n�d�e�r� �d�e�m� �g�r�o�s�s�e�n� �b�i�s� �Z�u�m� �u�n�t�e�r�g�a�n�g� �d�e�r� �A�r�s�a�c�i�d�e�n�.� �T�u�b�i�n�g�i�n�,

�1�8�8�8.

هاى همدان است، که در صفحه جمشید کامال مثل مضمون لوحههاى تختمضمون لوحه-)2(
.این تألیف ذکر شده1613

2263: ، ص3تاریخ ایران باستان، ج

اریها بودند، که در قرون اول اسالمى ولى حاال این عقیده قوت یافته، که این سکاها همان طخ
اگرچه باالتر گفتیم باز تکرار زائد نیست، که در همین زمان سکاها . اعراب آنها را در باختر یافتند

به زرنگ ریخته و این صفحه اسم خود را بسکستان تبدیل کرد و سکستان بمرور بسیستان مبدل 
نام داشته و موافق یک داستان هندى، توماس »1«دوفاریکى از پادشاهان نامى سیستان گون. شد

این پادشاه جاهاى زیاد در تحت . میالدى بهند رفته29یکى از حواریون مسیح در زمان او در سال 
هاى او در هرات و قندهار و سیستان بدست آمده و نیز بندرت در پنجاب حکمرانى داشته و سکّه

).شمید، تاریخ ایران الخگوت(هند 



هاى یکنفر مورخ چینى بدست آمده و او از اطّالعات یکنفر تاجر تیکه ذکر شد از نوشتهاطّالعا
چیها اى نزد یوئهچینى، که باین صفحات آمده، استفاده کرده و دیگر اینکه فغفور چین نماینده

فرستاد، که بمساکن قدیمشان برگردند، زیرا امیدوار بود، که بواسطه ضدیت اینها با هونها، راه 
شان راضى بودند، چیها بقدرى از مساکن تازهرو از چین بباختر و رخج باز شود، ولى یوئهاروانک

م . ق126ین بود، در سال کىکه این تکلیف را قبول نکردند و نماینده مزبور، که نامش چانک
ز این شخص اطّالعاتى نی. انجام مقصود بچین برگشت و در راه دو دفعه دوچار هونها گردیدبى

او . چون اطّالعات مزبور براى تاریخ پارت بى اهمیت نیست، ذکر میکنیم. راجع بپارت میدهد
بود، مردم پارت بوسیله ) جیحون(در این زمان رود وى ) یعنى پارت(، که سرحد آن سى :گوید

)تقریبا پانصد و پنجاه کیلومطر(گارى و کشتى با مردم همجوار مراوده داشته و گاهى تا هزارلى 
داخل مملکت همجوار میشدند، پارتیها سکّه با صورت شاه میزدند، روى پوست آهو مینوشتند و 

بعد نماینده چین از ممالکى حرف میزند، که در ساحل ). در چینى عمودى است(ها افقى بود نوشته
دریاى مغرب واقع شده و مردم آن صفحات بزراعت عشق دارند و برنج زیاد میکارند، زیرا هوا 

معلوم است، که مقصود از. طوبى استمر

______________________________
)1(-�G�o�n�d�o�p�h�a�r�e.
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از اینجا معلوم میشود، که . دریاى مغرب دریاى گرگان است و از صفحات، مازندران و گیالن
. ان مهرداد اول شده باشددولت پارت باین صفحات هم دست انداخته بوده و باید اینکار در زم

او میگوید که در . مینامد»1«یاچینى مزبور از دولت یونانى و باخترى نیز حرف میزند و آنرا تاهى
مردمانى زندگانى میکنند، که ) یعنى پارت(سى چیها هستند و تا آنیا یوئهشمال بعد از تاهى

شان مختلف لهجه. طور استز همانهایشان نیچشمانشان گرد است، ریشهاى پرپشت دارند و سبیل
است، ولى همه یکدیگر را میفهمند، تجار زیرك دارند، ابریشم و رنگ برقیرا درست میکنند، ولى 

بعد در زمان دیگر از منابع چینى اینطور مستفاد میشود، که وقتیکه دولت . ها عقب هستندسىاز آن
فغفوز چین مأمورینى بآن دولت فرستاد، ولى یونانى و باخترى بکابل و وادى سند منتقل شده بود، 



مأمورین مزبور بعد از چندى بچین برگشتند و بر اثر راپورتهاى آنها، دولت چین بواسطه دورى آن 
).102-65شمید، تاریخ ایران الخ، صفحه گوت(از دولت هند و یونانى روابط را با آن قطع کرد 

اند و چنین بنظر انیها با سکاها در گیرودار بودهاز شرح مذکور روشن است، که در این زمان ایر
میرسد، که جنگ ایران و توران، که در داستانهاى ما بزمان کیانیان نسبت داده شده، همین جنگها 

اند، بعد جنگهاى اند و طخاریها بسر باختریها ریختهچیها طخاریها را بحرکت آوردهبوده، یوئه
.ایران و توران شروع شده است

در . این زمان هم، چنانکه گفته شد، در شمال شامل باختر و مرو و سغد و آنطرف سغد بودهباختر
قرون بعد در داستانهاى ما محلها محفوظ مانده، ولى چون دوره اشکانى را در دوره ساسانى 

اند، وقایع این زمان را بدوره کیانى نسبت داده کارهاى مهرداد دوم را به کیخسرو دوست نداشته
بهرحال تاریخ نشان نمیدهد، . انداند، یا اینکه از روى سهو و اشتباه، زمان را تغییر دادهتانى بستهداس

ها تورانیها خواسته باشند بایران بیایند، بلکه بعکس در دوره مزبور ایرانیها که در زمان هخامنشى
میخواستند بآنطرف حمله کنند، چنانکه کردند و دو قوم

______________________________
)1(-�T�a�h�i�a.
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:یک چیز هم نظرى را، که اظهار کردیم، تأیید میکند. »1«سکائى هم تابع شدند

الف . مردان داستانها را پهلوان مینامند و حاال براى ما روشن است، که پهلوان یعنى منسوب بپارت
در اسامى . »2«جمع و نظایر آن در پارسى زیاد استو نون عالمت نسبت است نه عالمت صیغه 

بینیم، که بعضى از پهلوانان شاهان اشکانیند، مثال گودرز پسر پهلوانان هم اگر دقیق شویم، مى
تر پائین(هاى اشکانى است ، قارن رئیس یکى از خانواده)تر بیایدپائین(گیوشاه اشکانى است 

در دوره اشکانى بتمام . »3«ست، میالد مصحف مهرداد است، فرهاد اسم پنج شاه اشکانى ا)بیاید
.این اسامى برمیخوریم و در این کتاب هم این اسامى ذکر شده و خواهد شد



تر خواهد شد، که دوره پارتى همان دوره پهلوانى است و مردان هرچه پیشتر رویم این نظر ثابت
یکه بمدارك ارمنى دوره پارتى رسیدیم، آن دوره شاهان اشکانى یا پارتیها هستند، مخصوصا وقت

.تر خواهد بوداین نظر روشن

در اینجا بعالوه تذکّرى، که دادیم، الزم میدانیم یک تذکر دیگر نیز بدهیم و آن مربوط بلفظ 
اکنون وقتیکه میگوئیم تورانى باید یک کلمه هم بآن بیفزائیم آلتائى یا غیر آلتائى، . تورانى است

154نظرى بصفحه (اند و غیر آلتائى همان آریانها میباشند لتائى ازنژاد زردپوستزیرا تورانیهاى آ
اند، اند و اینها از آریانهاى سکائى بودهچون ایرانیها بیشتر با طخاریها سروکار داشته). این تألیف

. اندیختهاند و آنها بباختر رپس میتوان گفت، که ایرانیها با تورانیهاى غیر آلتائى در زدوخورد بوده
.اند این نکته ثابت شده استها نبودهاما اینکه طخاریها از زردپوست

اوال از زبان آنها این نکته مسلّم است و دیگر چند سال قبل در تورفان، که از مستملکات غربى 
چین است، کتابهائى بدست آمد و سه زبان در این کتابها یافتند، یکى از آنها طخارى است و این 

.بزبانهاى ایران شمالى نزدیک استزبان هم

عجالۀ براى اینکه از. ما در این باب در جاى خود صحبت خواهیم داشت

______________________________
.سک تیگر خود-وركسک هومه-)1(

.توران و غیره و غیره-صبحگاهان-بامدادان-گیالن-مثل مازندران-)2(

.بعد میراد و بعدتر میالد شدهمهرداد در ابتداء میرداد، -)3(
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پس مردمانى، که بباختر . موضوع خیلى دور نرفته باشیم، باین مختصر تذکّر اکتفاء میورزیم
اهالى باختر تا این زمان از : نژاد افغانها اهمیت دارداین نکته براى تعیین. انداند آریانى بودهریخته

اند، زبان در این زمانهم آریانها بآن سرزمین رفته). این تألیف155صفحه (اند رانى بودهآریانهاى ای
.کنونى افغانها، که پختو یا پشتو و تقریبا همان زبان پارسى است، یکى از دالیل این نظر است



اوج اعتالى دولت پارت-فصل سوم

)بزرگ(مهرداد دوم -اشک نهم. مبحث اول

):2، بند 42کتاب (شاهان بزرگ ایران است و ژوستن گوید مهرداد یکى از 

او میخواست با نیاگان خود برابرى کند، ولى از . از جهت بزرگى کارهایش او را کبیر خواندند«
جهت لیاقتش از آنها گذشت، شجاعت خود را در جنگهاى عدید با همسایگان خود نشان داد و 

ا را مغلوب ساخت و لکّه افتضاحى را، که روى او سکاه. مردمانى چند باطاعت دولتش آورد
.»اش گذارده بودند، شستخانواده

راجع باطّالعاتى، که ژوستن . بعد ژوستن بکارهاى ارمنستان میگذرد، که در جاى خود بیاید
میدهد، باید گفت، که متاسفانه خیلى مجمل است و فقط نتایج را باختصار ذکر کرده، ولى 

نشین کشیده و آنها را تردید دانست، که مهرداد لشکر بصفحات سکائىباوجود این میتوان بى
بنابراین مهرداد با . اى را باطاعت درآوردهاینکه سهل است از همین مردمان عده. مستأصل کرده

اند، گرفته این شرقى را، که سکاها پیش آهنگان آنها بودهفتوحات خود جلو جنبش مردمان شمال
اند بطرف باختر اند، عقب رانده و آنها مجبور گشتهان هم فشار میآوردهمردمان را، که بخراس

.بنابراین در سلطنت مهرداد خطر زرد از ایران گذشت. بروند
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)مهرداد دوم(سکّه اشک نهم -)123(

هاى دیگر تاریخ هاین خطر در ادوار دیگر هم ایران را تهدید کرده است ولى شرح وقایع بدور
اگرچه صراحتى در اخبار این زمان نیست، ولى میتوان . ایران مربوط است و در جاى خود بیاید

گفت، که مهرداد بعقب راندن مردمان شمالى اکتفاء نکرده قسمتى را از باختر و نیز سیستان را 
و خبر دوم از ) 2، بند 9، فصل 11کتاب (هاى سترابون برمیآید خبر اول از نوشته. باطاعت درآورده

ژوستن هم چنانکه گذشت این اخبار را تأیید میکند، ). 18کتاب پارت، بند (ایزیدور خاراکسى 
.زیرا گوید، که چند مردم را باطاعت خود درآورد



آثارى داللت دارد بر اینکه مهرداد از طرف مشرق بقدرى پیش رفته، که حدود ایران را بکوههاى 
اند و معلوم است، که این هائى از شاهزادگان اشکانى در اینجاها یافتهسکّه: هیماالیا رسانیده

مهرداد پس از تسویه امور شرقى متوجه ارمنستان . اندشاهزادگان در این صفحات حکمرانى داشته
گردید و باید قبل از ذکر وقایع ببینیم مقصود از ارمنستان چه مملکتى است، خطوط نمایان 

.ان چیست و سوابق ایرانیان با ارامنه چه بودهتاریخش تا این زم

ارمنستان و ارامنه

:ارامنه تاریخ خودشان را موافق داستانها و روایات قدیم چنین بیان میکنند

:ارمنستان وقتى مرکز عالم بوده و چهار رود بزرگ از این مملکت جریان مییافته
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نژاد . این بهشت روى زمین بعد از طوفان نوح مهد دوم بشر گردید. »1«کورارس و-دجله-فرات
خود را ارامنه بشخصى میرسانند، که هایکا نام داشته و گویند، که او پسر همان کس بود، که در 

بنابراین ارامنه خودشان را هایک و ). کتاب پیدایش، باب دهم(اند توریۀ او را تجرمه نامیده
.ایستان مینامندارمنستان را ه

او حدود ارمنستان را توسعه داد و آنرا بارمنستان بزرگ و . یکى از اعقاب هایکا آرام نام داشت
ارامنه گویند، که او معاصر نینوس پادشاه آسور بود و چون مغلوب او نشد، . کوچک تقسیم کرد

پسر هایکا »2«ناكنینوس او را بعد از خودش اول کس دانست و نام ارمنستان از او یا از آرم
نیوس تسالى ها این اسم را فریگى دانسته تصور میکردند، که از اسم آرمیونانیها و رومى. است

است و این شخص، وقتیکه یازون، موافق داستانهاى یونانى، براى تحصیل پشم زرین به کلخید 
.رفته، رفیق او بوده

ملکه آسور کشته شد، »3«ى با سمیرامیسوقتیکه آراى پسر آرام در جنگ: بعد ارامنه گویند
استقالل ارمنستان را برگردانید و عنوان ) راپاروى(سپس . ارمنستان تابعیت آسور را پذیرفت

هایک دوم متّحد بخت . پادشاهى اختیار کرد، ولى بعدها اعقاب او گویا تابع پادشاهان بابل گشتند



در میان اسرائى، که از یهود . لیم را در محاصره داشتالنّصر دوم بود و با او بیت المقدس یا اورش
ارامنه گویند، که . اى شامبات نام بود و پسر شامبات را باگارات مینامیدندآوردند، خانواده

اینخانواده از جهت عقل و زرنگى خیلى بلند شد و بعدها در قرن نهم میالدى بسلطنت ارمنستان و 
نى هستند، که خودشان را اعقاب باگارات دانسته با در گرجستان هنوز کسا. گرجستان رسید

.گراتیون نامند

______________________________
گویند، که نام این رود از کوروش . رودى است، که در قفقاز جریان دارد و به ارس میریزد-)1(

وف یک رود دیگر هم در پارس است، که نام خود را از کوروش گرفته و حاال معر. بزرگ است
.به بند امیر است

)2(-�A�r�m�e�n�a�k.

.ایم، که سمیرامیس ملکه آسور شخص تاریخى نیستکرارا در این تألیف گفته-)3(
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م تیگران، که از خانواده هایک بود، ارمنستان را از قید خارجیها رهانید، ولى . در نیمه قرن ششم ق
.ارمنستان جزء دولت پارس گردیدپس از آن طولى نکشید، که 

چنین است اجماال عقاید ارامنه در باب ابتداى تاریخشان، ولى باید گفت، که تاریخ سرزمینى، که 
.اکنون آن را ارمنستان مینامیم غیر از تاریخ ارامنه است

نستان ها را شامل سرزمین بدانیم، شاید چنین باشد، زیرا تردیدى نیست، که صفحه ارماگر این گفته
هاى توریۀ و تاریخ قدیم آسور و بابل از زمانى خیلى قدیم مسکون بوده و تاریخ آن ارتباط با گفته

مییافته، ولى اگر بخواهیم سکنه آنزمان ارمنستان کنونى را نیاگان ارامنه امروزى بدانیم، مدارکى 
اگر بخواهیم تاریخ : براى روشن بودن مطلب تاریخ ایران را مثل میآوریم. براى چنین فرض نداریم

سرزمینى را بنویسیم، که اکنون موسوم بایران است، تاریخ عیالم در چنین تاریخى داخل است، 
هاى کنونى باشد، از حدود آن خارج است ولى اگر مقصود نوشتن تاریخ آریانهاى ایرانى یا ایرانى



ان اسامى مردمانى را ذکر میکنند، هاشآسوریها در کتیبه. اندنژاد ایرانى نبودهزیرا عیالمیها از حیث
، اوراردا»1«اند، مانند ناایرىکه در ارمنستان کنونى سکنى داشتند و با آنها در جنگ و ستیز بوده

را میبرد، ولى نمیتوان گفت، که این »4«و غیره و بعد هرودوت اسم آالرود»3«نى، مین»2«
یا اوراردوى آسوریها مردمان آرارات هستند، اما هرچند آالرود هرودوت . اندمردمان ارامنه بوده

جاها بر بومیها غلبه کرده برقرار م آمده در این. نه مردمانى، که در قرن هفتم یا اوایل قرن ششم ق
اند و نژادشان تا حال شدند، بل مردمانى، که قبل از آمدن آنها باینجاها بومیهاى این صفحات بوده

پس اینها را نمیتوان نیاگان ارامنه قرار داد، . اند، که آریانى نبودهمعلوم نشده و لیکن محقّق است
اند، که بعدها در اوایل قرن ششم زیرا ارامنه از گروه مردمان هند و اروپائى یا بعقیده بعضى ایرانى

اند موافقم بارمنستان کنونى آمده. ق

______________________________
)1(-�N�a�i�r�i.

)2(-�U�r�a�r�d�a.

)3(-�M�i�n�n�i.

)4(-�A�l�a�r�o�d�e.
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بعضى (نژاد بمعنى اعم، یعنى هندو اروپائى عقیده علماء کنونى تاریخ، ارامنه ملّتى هستند آریانى
از اروپا بآسیاى صغیر ) بوغاز اسالمبول(، که از راه بوسفور تراکیه )هم گویند آریانى ایرانى

ها بعد با هیت. ها در آسیاى صغیر میزیستند و با آنها هم آمده بودندمدتى با فریگىاینها . اندگذشته
آمیزش و اختالط یافتند و بعض آثار هیتى در آنها باقى ماند، از جمله تصور میکنند، که هایک، 

از م ارامنه. در اوایل قرن ششم ق. یعنى اسمى، که ارامنه خود را بدان مینامند، از آثار هیتى است
هاى آسورى ذکر شده، به اوراردو رفتند و کاپادوکیه بطرف مملکت آرارات، یا چنانکه در کتیبه

دولت وان یا آرارات را منقرض ساخته، بر مردمان بومى، یعنى آالرودیها استیال یافته در این 
لیات شتر شاه ماد بجنگ لیدیه یا پس از صلح او با آدر لشکرکشى هووخ. مملکت برقرار شدند



و بعد در زمان ) این تألیف199-197صفحات (پادشاه لیدى، ارمنستان جزء دولت ماد گردید 
جمشید و هاى بیستون و تختداریوش اول در کتیبه. کوروش بزرگ جزء دولت هخامنشى شد

در بدو . نقش رستم ارمنستان را ارمینا نامیده و آن را یکى از ممالک جزء دولت خود دانسته
گذشت، ارمنستان یکى از ممالکى بود، که 543-542اریوش اول، چنانکه در صفحات سلطنت د

بعد از این شورش، دیگر دیده نمیشود، که ارامنه بر . شورید و بعد از جنگهاى عدید تابع شد
. آنها باجشان را میپردازند و در موقع حاجت لشکر میفرستند. دولت هخامنشى قیام کرده باشند

گفت، که ارامنه از دولت هخامنشى راضى بودند، زیرا حتّى در مواردى، که بواسطه بنابراین باید
ایاالت غربى ایران در آسیاى صغیر و قبرس و مصر ) مثال در زمان اردشیر دوم(ضعف مرکز 

نژاد و اخالق و ارامنه از حیث: جهت معلوم است. طلبى نشان میدادند، ارمنستان ساکت بوداستقالل
.هاى اساسى با ایرانیان نداشتند و بنابراین جهتى براى انفکاك وجود نداشتتعادات تفاو

.احوال ارمنستان چنین بود، تا اسکندر به آسیا آمد، ولى بارمنستان نرفت
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.بعد از اسکندر جانشینان او ارمنستان را جزء امپراطورى اسکندر میدانستند

که دولت اسکندر رسما تقسیم شد، ارمنستان بسهم سلکوس اول نیکاتور افتاد و در پس از آن وقتی
تیوخوس سوم با این احوال پائید، تا اینکه آن. ها حکومت کردنداینجا والتى از جانب سلوکى

.شکست خورد»1«رومیها درافتاد و در ماگنزیا

آرتاکسیاس -نفر از والت ارمنستاندر اینوقت ارامنه از موقع استفاده کرده مستقل شدند، دو 
و زاریادرس نامان ارمنستان را بین خودشان تقسیم کردند و ارمنستان بزرگ بسهم ) آرتاشس(

از طرف شمال : حدود ارمنستان بزرگ در آنزمان این بود). م. ق190-223(آرتاکسیاس افتاد 
و آلبانى ) گرجستان(»2«و ایبرى) الزستان قرون بعد(پنت، که ذکرش باالتر گذشت و کلخید 

).اران(

از سمت ). موصل کنونى(آسور قدیم : از طرف جنوب. از سمت مشرق ماد و کوههاى آذربایجان
پیان هاى آپبعد، از نوشته. مغرب فرات، که ارمنستان بزرگ را از ارمنستان کوچک جدا میکرد



فان تیوخوس چهارم اپىنچنین استنباط میشود، که در سلطنت آ) 117کتاب سوریه، صفحه (
اند و این مملکت دوباره بتابعیت آنها درآمده سلوکیها براى برگردانیدن ارمنستان با ارامنه جنگیده

).م. ق165(

حال بماند، تا مهرداد اول اشکانى ایاالت غربى ایران، یعنى ماد و پس از آن ارمنستان در این
در این وقت ارمنستان هم بر دولت سلوکى . کردخوزستان و بابل را، از دولت سلوکى انتزاع

ارشک نام با اى واگارشک یا والدر این زمان موافق منابع ارمنى شاهزاده. شوریده جدا گردید
حمایت مهرداد بر تخت ارمنستان نشست و هرچند در زیر نفوذ شاه پارت بود، باوجود این اجازه 

22گویند، که او ). این تألیف رجوع شود96-94بصفحات (داشت مستقال ارمنستان را اداره کند 
سال سلطنت کرد و در این زمان حدود ارمنستان از کوههاى قفقاز تا نصیبین امتداد مییافت 

).3، بند 2خورن، تاریخ ارمنستان، کتاب موسى(

______________________________
)1(-�M�a�g�n�e�s�i�a.

)2(-�I�b�e�r�i�e.
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بعد از او پسرش آرداشس بتخت نشست و ظن قوى میرود، او همان کسى است، که ژوستن، 
.بود) بزرگ(مینامد و معاصر مهرداد دوم »1«توستر بیاید، او را ارتوآدیسچنانکه پائین

مهرداد بزرگ و ارمنستان

پادشاه . این مملکت داشتچنین بود احوال ارمنستان، وقتیکه مهرداد دوم اسلحه خود را متوجه 
آن، از شرحیکه باالتر گفته شد، معلوم است، که اشکانى و از اقرباى مهرداد بوده، زیرا موافق 

ارشک برادر شاه اشکانى ایران بود -نا نقل میکند، والکاتىخورن از مارآپاسروایتى، که موسى
زیرا ژوستن در این باب از کیفیات این جنگ اطالعى نداریم،). این تألیف95-94صفحه (

، بند 42کتاب (ساکت است و فقط گوید، که مهرداد به ارتوآدیست پادشاه ارمنستان حمله کرد 



، که تیگران پادشاه ارمنستان، قبل از اینکه )15، بند 14، فصل 11کتاب (، ولى سترابون گوید )2
اید چنین استنباط کرد، که ها بود و از این عبارت ببتخت نشیند، گروکان ارامنه در نزد پارتى

ارتوآدیست نخواسته مانند اسالفش از دولت پارت تمکین کند، کار بجنگ کشیده و بعد از 
شکست او و صلحى، که بین پارت و ارمنستان برقرار گشته، براى اطمینان از تمکین ارمنستان در 

ن واقعه، یعنى جنگ با در باب تاریخ ای. آتیه، تیگران مانند گروى در دربار پارت اقامت گزیده
:ارمنستان، باید گفت، که تعیین آن فقط بطور تقریبى ممکن است

سن، ششمین دولت راولین(سال داشت 85م میزیست و وقتیکه درمیگذشت، . ق55تیگران تا سنه 
سالگى هم نمیتوانسته مانند 20ق م تولّد یافته و زودتر از 140پس در ). 131بزرگ مشرق، صفحه 

م وقوع . ق120بنابراین جنگ مهرداد دوم با ارمنستان در حدود . بدربار پارت روانه شودگروکان
.یافته

نخستین ارتباط ایران با روم

این ارتباط در بادى امر . در زمان مهرداد بزرگ دولت ایران با جمهورى بزرگ روم ارتباط مییابد
براى دولت پارتدوستانه است و مهرداد میخواهد در مقابل مشکالتى، که 

______________________________
)1(-�O�r�t�o�a�d�i�s�t�u�s.

2273: ، ص3تاریخ ایران باستان، ج

آمده، هر دو دولت دست یگانگى بیکدیگر داده و جمهورى روم در آسیاى صغیر و ارمنستان پیش
و ستیز منافعشان را حفظ کنند، ولى دیرى نمیگذرد، که این روابط دوستانه بمعارضه و جنگ 

هائى، که گاهى از پنجاه سال هم تجاوز مبدل میگردد، دولت پارت در مدت سه قرن با فاصله
وگریبان میشود و در نتیجه، اگر دولت پارت در کنار فرات متوقف میکرد، با دولت روم دست

ه جا فاتح است، حدى براى جهانگیریهاى خود مییابد، چنانکمیگردد، دولت روم هم، که در همه
رومیها اعتراف میکنند، که دولت پارت حریف پر زور آنها است و بهترین قیاصره روم عقیده 



عجالۀ صحبت از ارتباطى است، . تر بیایدشرح این وقایع پائین. دارند، که از فرات نباید تجاوز کنند
.که در دفعه اولى ایران پارتى با روم مییابد

تیوخوس سوم سلوکى کرد، یعنى جنگى، که با آن) م. ق190(دولت روم بعد از فتح ماگنزیا 
نخواست یکوجب زمین در سوریه یا آسیاى صغیر داشته باشد و بنابراین غرامتى از پادشاه مزبور 

جهت این بود، که رومیها نظر بسیاست عمومى و اوضاع آن زمان نمیخواستند در آسیاى . گرفت
ك کنند، ولى پس از اینکه مقدونیه و یونان مطیع یونانى دخالتى داشته مشکالتى براى خود تدار

). م. ق146-148(قرطاجنه از پاى درآمد و دولت سلوکى در انحطاط افتاد ) م. ق168(گردیدند 
در ابتداء دسایس رومیها از . اوضاع بکلّى تغییر کرد و دولت روم خواست دولت آسیائى نیز گردد

اى نامهلوس سوم، چنانکه باالتر گذشت، در وصیتدولت پرگام شروع گردید و در نتیجه آتّا
نامه را ممالک خود را بروم واگذارد و هرقدر آریستونیکوس برادر آتّالوس صحت این وصیت

تکذیب کرد، نتیجه نگرفت، تا آنکه بمقام ستیزه برآمد و در این احوال از جهت همراهى مهرداد 
یگیه را به مهرداد پنت در ازاى همراهى او داده ششم پنت با رومیها، شکست خورد و رومیها فر
از این ). 1، بند 37کتاب -4، بند 36ژوستن، کتاب (باقى ممالک پرگام را جزء دولت روم دانستند 

زمان دولت روم در آسیاى صغیر داراى ابهتى شد و با دخالتش در روابط دول آسیاى صغیر با
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در این وقت هنوز روابطى بین دولت روم با دولت پارت نبود، . ر، مقام خود را محکم کردیکدیگ
زیرا بین این دو دولت مستملکات سوریه سلوکى و نیز کاپادوکیه و ارمنستان واقع شده بودند، ولى 

بسط دولت روم از جانب مغرب و توسعه دولت پارت از طرف مشرق هر دو را بیکدیگر نزدیکتر 
د و از این نزدیکى در بادى امر اشتراك منافع حاصل میشد، زیرا دولت پنت نیرومند میگشت میکر

از جمله، چنانکه باالتر در باب دولت پنت ذکر شد، این . و ممالکى را بمستملکات خود میافزود
دولت نفوذ و استیالى خود را در ارمنستان کوچک برقرار کرد، کلخید و سواحل شرقى دریاى 

و صفحات شمالى را تا رود دنیستر بتصرّف خود ) یا دولت بوسفور(خرسونس تورید سیاه و 
بعد دولت پنت باین توسعه ). 3، بند 4، فصل 7سترابون، کتاب -3، بند 37ژوستن، کتاب (درآورد 

نیه گرفته، گاالثیه را نیز تصرّف کردتىزیاد اکتفاء نکرده نصف پافالگونیه را از نیکومد پادشاه بى



در اقدام اخیر، تیگران پادشاه ارمنستان باو . و خواست کاپادوکیه را هم در تحت نفوذ درآرد
پیان، مهرداد، صفحه آپ(کمک میکرد، زیرا مهرداد ششم پنت کلئوپاتر دختر خود را باو داده بود 

اگرچه دولت روم در این زمان هنوز ). 3، بند 38ژوستن، -4پلوتارك لوکولّوس، بند -180
مصمم نگشته بود، با دولت پنت بجنگد، باوجود این میخواست کارهاى مهرداد ششم پنت را در 

برزن پادشاه سابق کاپادوکیه بتخت برگردد و کاپادوکیه عقیم گذارد، یعنى طورى کند، که آرى
.گردیوس را، که مهرداد ششم و تیگران بر تخت کاپادوکیه نشانده بودند، از تخت محروم گرداند

در این احوال دولتین پارت و روم منافع مشترك داشتند، زیرا هر دو از اقدامات تیگران پادشاه 
ارمنستان و همراهى او با دولت پنت نگران بودند و مهرداد بزرگ شاه پارت مخصوصا از تیگران 

سخت مکدر شده بود، چه او، چنانکه باالتر گذشت، سابقا گروکان ارامنه در نزد او بود و 
حمایت مهرداد اشکانى بجاى پدر بتخت ارمنستان نشسته بود، ولى پس از اینکه خود را بر تخت ب

پدر دید، والیاتى را، که برحسب معاهده به مهرداد داده بود، پس، گرفت و صفحاتى
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ژوستن، -15، بند 14، فصل11سترابون، کتاب (را، که جزء دولت پارت میشناختند، غارت کرد 
بنابراین . سترابون گوید، که این صفحات در نزدیکى نینوا و اربیل واقع بود). 3، بند 38کتاب 

وقتیکه مهرداد دوم پارت شنید، که سولّا از طرف سناى روم بآسیاى صغیر بسفارت میآید، تا مسئله 
ا پیشنهاد کند، که یک پیمان کاپادوکیه را تسویه کند، سفیرى اربازوس نام نزد وى فرستاد، ت

سولّا از پذیرفتن چنین پیشنهادى شانه خالى کرد و باین . تعرّضى و دفاعى بین دولتین بسته شود
عذر، که چنین اختیاراتى از طرف سناى روم ندارد، مسئله را مسکوت گذارد، ولى روابط 

.اى بین دولتین برقرار گردیددوستانه

سفیر مهرداد بایران برگشت و این شاه دانست، که سولّا سفیر روم قابل ذکر است، که چون ارباز 
مقام محترم را بین پادشاه کاپادوکیه و سفیر ایران اشغال میکرده، از سفیرش سلب حیات کرد، که 

).6پلوتارك، کتاب سولّا، بند (چرا مقام دولت پارت را حفظ نکرده 

و کردون ) 14لوتارك، لوکولّوس، بند پ(بعد تیگران بر تعرّضات خود نسبت بپارت افزود 
را، که دولت تحت الحمایه پارت بود، از آن انتزاع کرد، ولى کیفیات این جنگ را ) کردستان(



چون . نمیدانیم، حتّى معلوم نیست، که این واقعه در سلطنت مهرداد بزرگ رویداده یا بعد از او
محقّقین سلطنت . مسئله مشکلتر گردیدهژوستن مهرداد دوم را با مهرداد سوم مخلوط کرده، حل

.سال دوام یافته48بنابراین سلطنت او . م میدانند. ق76و 124مهرداد دوم را بین 

مندى نداشت، ولى مهرداد دوم یکى از شاهان بزرگ پارت بود و هرچند در مقابل تیگران بهره
خطر مردمان شمالى را از آسیاى شکستى، که به سکاها در مشرق ایران داد، خیلى مهم بود، زیرا 

.بنابراین او را یکى از شاهان بزرگ ایران باید دانست. غربى رد کرد
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سنتروك-اشک دهم. مبحث دوم

بعد از مهرداد بزرگ تاریخ پارت روشن نیست و چنین بنظر میآید، که بعد از مهرداد تا زمانى، که 
کننده کتاب تروگ پومپه نشسته، عده شاهان پارت منحصر بسه نفر نبوده، زیرا خالصهارد بتخت 
اند، تا اینکه سلطنت به ارد رسیده و معلوم نوشته بعد از مهرداد شاهان زیادى بوده42در کتاب 

فرهاد سوم و مهرداد سوم اطالق -فقط بسه نفر، یعنى سنتروك» شاهان زیاد«است، که عبارت 
گوید، که شخصى ) لوکیان(لوسیان . و باید اشخاصى دیگر هم سلطنت کرده باشندنمیشود
.سالگى درگذشت96نام بتخت سلطنت پارت نشست و در سن »1«ثیراسماناس

چنین بنظر میآید، که بعد از مهرداد ) 36در کتاب لوکولّوس بند (روایت و از گفته پلوتارك از این
عیان سلطنت بوده یا آنکه در مجلس مهستان آراء انتخاب کنندگان منازعاتى در میان چند نفر مد

بهرحال مسئله روشن نیست و . اندتشتّت یافته و در نتیجه چند نفر خودشان را الیق سلطنت دانسته
. هرچه گفته شود حدسى خواهد بود، که ممکن است بحقیقت نزدیک باشد یا دور از آن

عقیده دارد، که بعد از مهرداد اردوان نامى بتخت نشسته ) 81تاریخ ایران الخ، صفحه (شمید گوت
ثیراس صاحب دررالتّیجان حدس زده، که این اسم در باب ماناس. و او را اردوان دوم خوانده

این ). هجرى1309، طبع طهران، سنه 101، صفحه 2دررالتّیجان، ج (تصحیف منوچهر است 
ف است، که در آخر اکثر اسامى یونانى دیده عالمت تعری) آس(حدس باید صحیح باشد، زیرا 



) ث(نداشتند، مجبور بودند آنرا به ) چ(باشان حرف میشود و دیگر، چون یونانیها و رومیها در الف
.اندیا حرفى دیگر مبدل کنند و نیز محقّق است، که اسامى خارجه را تصحیف میکرده

»3«)گونفله(»2«سیناتروکس: انداسم سنتروك را نویسندگان عهد قدیم چنین نوشته
ها بیونانى، ولى امالء روى سکّه)242پیان، مهرداد، صفحه آپ(»4«تروکسسین

______________________________
)1(-�M�a�n�a�s�c�i�r�a�s.

)2(-�S�i�n�a�t�r�o�k�e�s.

)3(-�P�h�l�e�g�o�n.

)4(-�S�i�n�t�r�o�k�e�s.
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نسب او محقّقا معلوم نیست، ولى ظنّ قوى این است، که برادر اشک . است»1«کستروىسان
).412یوستى، نامهاى ایرانى، صفحه (ششم مهرداد اول و اشک هفتم فرهاد دوم بوده 

)سنتروك(سکّه اشک دهم -)124(

گمان میکنند، که در موقع شکست پارتیها از سکاها، این شخص اسیر گشته و مدتها در اسارت 
»3«یا ساکورالى) لوکیان(»2«اى از سکاها موسوم به ساکوراکهانده و بعد بهمراهى طایفهم
. ساکورالى جمع ساکورال است و سترابون سکاها را چنین مینامد. بر تخت نشسته) سترابون(

.بهرحال او این طایفه را با طخاریها و آسیانیها اسم میبرد

ساله و ناتوان بود و پارت از جهت منازعات درونى در 80وقتیکه سنتروك بتخت نشست پیرمرد 
اولى . این دو والیت را کردون و آدیابن مینامیدند. مقابل تیگران والیاتى را از دست داده بود

.بقسمت شمالى کردستان اطالق میشد، دومى به آسور قدیم



زمان جزء ممالک پارت هم ظنّ قوى این است، که در این ) ماد آتروپاتن(در باب آذربایجان یا 
باید در نظر ). 26-21پلوتارك، لوکولّوس، بند -16، بند 14، فصل 11سترابون، کتاب (نبوده 

داشت، که در این زمان جنگ مهرداد ششم پنت با رومیها شروع شده بود، هنوز رومیها بنتیجه 
از این جهت و نیز از . بودقطعى نرسیده بودند و تیگران پادشاه ارمنستان داماد و متّحد مهرداد ششم 

جهت لیاقت و زرنگى تیگران همواره بر نیروى ارمنستان میافزود و این مملکت توسعه مییافت، 
تیگران این ارمنستان را هم ) ارمنستان کوچک(پادشاه سوفن »4«چنانکه بعد از شکست آرتانس

وسطاى دجله واقع و تازاب بارمنستان بزرگ ضمیمه کرد و کردون و نیز آدیابن را، که در جریان 
سفلى امتداد مییافت، بتصرّف

______________________________
)1(-�S�a�n�t�r�o�i�k�o�s.

)2(-�S�a�c�a�u�r�a�c�a�e.

)3(-�S�a�c�a�u�r�a�l�i

)4(-�A�r�t�a�n�e�s.
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باالتر گذشت، در آذربایجان هم، که از زمان اسکندر در خانواده آثروپاتها بود و، چنانکه . آورد
بعد، چنانکه در تاریخ . م استقالل یافت، در این اوان جزء دولت تیگران گردید. اوایل قرن سوم ق

سلوکیه گفته شد، او از منازعات درونى سلوکیها استفاده کرده کیلیکیه و سوریه و فینیقیه را 
پیان هاى آپز نوشتهاین معنى ا). م. ق69-84(تصرّف کرد و حتّى بر تخت سلوکى نشست 

) 1، بند 40کتاب (و ژوستن ) 14کتاب لوکولّوس، بند (و پلوتارك ) 133کتاب سوریه صفحه (
اى بنا کرد، که در حدود هشتاد قبل از میالد تیگران خواست شهرى بنا کند و قلعه. روشن است

.، یعنى قلعه تیگران گردید»1«ثرتموسوم به تیگران



پیان گوید، که بلندى آپ. حکام، قالع محکم آسوریها را بخاطرها میآورداین قلعه از حیث است
پا ارتفاع 150تا 100هاى کزنفون قالع آسورى از پا ارتفاع داشت و موافق نوشته75دیوارهاى آن 

).3نشینى، فصل کتاب عقب(داشته 

از اینجا . د میکرداى متین در کردون بنا شده بود و دولت پارت را تهدیاین شهر با چنین قلعه
میتوان استنباط کرد، که تیگران بتسخیر ممالکى، که باالتر ذکر شد، قانع نبوده و میخواسته بسایر 

این تهدید نیز از این معنى استنباط میشود، که تیگران خود را شاهنشاه . قطعات ایران دست اندازد
 ها ن شاهنشاهى بعد از هخامنشىمیخواند و حال آنکه عنوا) یعنى شاه شاهان ایران(بمعنى اعم

)21پلوتارك، کتاب لوکولّوس، بند (بشاهان پارت اختصاص داشت 

با در نظر گرفتن تمامى این احوال، جاى حیرت نیست، که چرا در جنگهاى مهرداد ششم پنت با 
طرف است و کمکى به مهرداد یا تیگران متّحد وى نمیکند، و حال آنکه بقول رومیها سنتروك بى

. یکى از شاهان پارت قبل از سنتروك متّحد مهرداد ششم پنت بود) 180مهرداد، صفحه (پیان آپ
مند نشوند و این احوال را دولت کمک کردن به مهرداد و تیگران مساوى بود باینکه رومیها بهره

مندى ازپارت در صالح خود نمیدید، چه جاى تردید نبود، که مهرداد پنت در صورت بهره

______________________________
)1(-�T�i�g�r�a�n�o�c�e�r�t�e(ثرت بزبان ارمنى همان گرد پارسى است.(
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از . تیگران حمایت خواهد کرد و تیگران هم میخواست ایاالتى جدید از دولت پارت بدست آرد
ك گوید و نیز ژوستن طرف دیگر پارت نمیخواست برومیها هم کمک کند، زیرا، چنانکه پلوتار

تمام پادشاهان آسیا از آمدن رومیها باین قاره نگران بودند و میترسیدند، که ) 7-4، بند 38کتاب (
دوام دولت مزبور در این قاره بیش از دوام مقدونیه باشد، و حال آنکه تازه دست دولت مقدونیه و 

شاهان بر ضد رومیها بود، بخصوص از بنابراین، حسیات این پاد. سلوکى را کوتاه کرده بودند
وقتیکه آنها از کمى سن مهرداد ششم استفاده کرده فریگیه را از پنت ربودند و دیگر سنتروك، که 

-88(میدید، مهرداد پادشاه پنت با نیروئى، که دارد و با تدارکات خود در جنگ اولش با رومیها 



برومیها کند، زیرا تردید نداشت، که در صورت از عهده آنها برنیامد، میترسید، کمکى) م. ق84
سنتروك . مندى قطعى، رومیها بطرف مشرق پیش رفته با خود دولت پارت طرف خواهند شدبهره

م کمک او را . ق72م باین عقیده بود، که بیطرف بماند و وقتیکه مهرداد پنت در . ق74در سنه 
اى نداد، ولى بمرور صفحات جنگ بحدود درخواست کرد، جواب رد شنید و برومیها هم وعده

هائى بطرفین در اینوقت سنتروك وعده. تر گشت و حفظ بیطرفى مشکل گردیدایران نزدیک
هاى خود را انجام دهد، یعنى مماطله و امرار وقت میداد، ولى خیال نداشت راجع بهیچکدام وعده

هائى ، که فرهاد وعده)2، بند 58قطعه(نن گوید اگرچه مم). 230مهرداد صفحه -پیانآپ(میکرد 
بطرفین میداد، ولى از منابع دیگر معلوم است، که در باب شاه پارت او اشتباه کرده و آن شاه 

هاى از نوشته. هائى بمهرداد پنت و لوکولّوس میداد، سنتروك بوده نه فرهادپارت، که وعده
ره باعث تکدر لوکولّوس سردار پلوتارك استنباط میشود، که این رفتار سنتروك بقدرى باالخ

رومى شده، که او میخواسته جنگ را با مهرداد ششم پنت و تیگران پادشاه ارمنستان موقوف 
و نیز معلوم است، که سردار رومى با اینمقصود به ) 30لوکولّوس، بند (داشته، بپارت حمله کند 

صره بطول انجامید و چون مهرداد نصیبین حمله و آنرا محاصره کرد، ولى ایرانیها پا فشردند و محا
پنت
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پس از آن دولت پارت . قوت یافت، رومیها از گرفتن شهر مأیوس و بطرف شمال متوجه گردیدند
.توانست باز سالى چند بیطرفى خود را حفظ کند

سلطنت . بتخت نشستدر خالل این احوال سنتروك پیر درگذشت و بجاى او پسرش فرهاد سوم
، ولى چنانکه )412یوستى، نامهاى ایرانى، صفحه (م میدانند . ق67تا 76سنتروك را محقّقین از 

باالتر گفته شد، گمان قوى این است، که بعد از مهرداد دوم بزرگ، او بالفاصله بتخت ننشسته و 
م درگذشته . ق76دتر از بنابراین سنین سلطنتش باید چند سالى کمتر باشد یا مهرداد بزرگ زو

.است

درباره این شاه باید گفت، که بعد از شاهانى مانند مهرداد اول و فرهاد دوم و مهرداد بزرگ، 
جهت این احوال را بواسطه فقدان مدارك . دولت پارت در زمان این شاه نیروى سابق را ندارد



مهرداد بزرگ این حال رویداد، یا در آیا از منازعات درونى بعد از : نمیتوان درست تشخیص داد
مقابل اتّحاد دو پادشاه قوى مانند تیگران ارمنى و مهرداد ششم پنت، دولت پارت نمیتوانست 

سیاست تعرّضى خود را نسبت بهمسایگان ادامه دهد و یا باالخره پیرى سنتروك باعث این وضع 
گردید؟

.رت را مانع از توسعه گردیدهشاید تمامى این جهات دست بهم داده و موقتا دولت پا

اینکه سهل است دولت پارت در این زمان دو والیت خود، یعنى کردون و آدیابن، را از دست 
.داد

قبل از اینکه از این مبحث بگذریم، مقتضى است براى نمودن احوال روحى مهرداد ششم پنت، که 
اى چند وگریبان گردد، کلمهپنجه جهانى، یعنى روم، دستدر این اوان میخواست با دولت قوى

بگوئیم، زیرا اگرچه مستقیما بایران مربوط نیست، ولى بطور کلّى حسیات اهالى آسیاى صغیر را 
.مینماید و این نکته در بیطرف ماندن سنتروك مؤثّر بوده

باید فکر : مهرداد سربازانش را مخاطب داشته چنین میگفت«): 4، بند 38کتاب (ژوستن گوید 
این اصلى . گ یا صلح را با روم اختیار کنیم، ولى هرکس بما حمله کند، باید پا فشاریمکرده جن

است، که در آن باب تردیدى نمیتوان
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هرکس شمشیر خود را بر ضد راهزنى بکار میبرد، تا اگر . داشت، مگر اینکه از فتح مأیوس باشیم
.الاقل انتقام مرگ خود را بکشدزندگانیش را نجات ندهد،

ها بجدال خاتمه یافت، دیگر موقع آن نیست، که فکر کنیم، که آیا صلح میسر است یا وقتیکه کینه
اما من از . در اینوقت باید فکر کرد و یافت، که امیدها و وسایل امتداد جنگ در چیست. نه

شما بقدر من میدانید، که . ت باشیممندى خودمان مطمئن هستم، ولى بشرط اینکه داراى جرئبهره
را شکست دادند، غیر »2«نوسو در کاپادوکیه مالتى»1«لیوسنیه آکوىتىرومیهائى، که در بى

اگر در میان شما کسانى باشند، که از تجربیات خودشان کمتر متأثّر میشوند، تا از . مغلوب نیستند



آیا پیرّوس پادشاه اپیر فقط با پنجهزار نفر مقدونى در آزمایشهاى دیگران، باید در نظر گیرند، که 
سال در ایطالیا فاتح 16بال در مدت نىآیا نمیگویند هان. سه جدال رومیها را مغلوب نساخت

بشمار میآمد و اگر متوقف گشت، نه از نیروى رومیها بود، بل از رقابت و حسد درونى مردان 
سکنى دارند، داخل ایطالیا گردیده در آنجا شهرهاى مردمان گالّى، که آنطرف آلپ. قرطاجنه

ها در ایطالیا بدست آوردند، بیش از مقدار اراضى، که گالّى. عمده و نیرومند را تصاحب کردند
.هائى بود، که در آسیا تصرّف کردند، و حال آنکه میگفتند، آسیا مدافعى نداشتزمین

اى بل شهرشان را از دست داده بودند، فقط تپهرومیهائى، که از گالّیها نه فقط شکست خورده، 
....... براى پناهگاه خود داشتند و آنها این دشمن مهیب را با طال از خود دور کردند نه با آهن 

سپس مهرداد از وقایع بعد ایطالیا و کارهاى رومیها صحبت میدارد، ولى، چون براى مقصود ما (
).اهمیت ندارد، میگذریم

امانژاد خود را، که از طرف پدر به کوروش و داریوش بانیان دولت پارس و از : یدبعد مهرداد گو
میرسد، ) یعنى سلوکى(طرف مادر به اسکندر بزرگ و سلکوس نیکاتور مؤسس دولت مقدونى 

بینم، وبرهم خارجیها مقایسه کنم و اگر ملّتم را با رومیها بسنجم مىآیا میتوانم بانژاد این دسته درهم
فقط با آنهاکه نه

______________________________
)1(-�A�q�u�i�l�i�u�s.

)2(-�M�a�l�t�i�n�u�s.
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اند، هیچکدام یکدفعه مللى، که در اطاعت من. مساوى است، بل در مقابل خود مقدونیها پا فشرد
اگر . بیرون نیامده باشداند، که از خودشاند، هیچکدام تبعه شاهى نبودههم مطیع خارجى نشده

نیه و یا ارمنستان باال و پائین را در نظر گیرید، خواهید دید، تىپافالگونیه، کاپادوکیه یا پنت و بى
اما سکاها، دو پادشاهى، . که نه اسکندر توانست خللى باینها وارد آرد، نه هیچکدام از جانشینان او

، خواستند داخل مملکت آنها شوند و با زحمت زیاد که قبل از من بودند، یعنى داریوش و فیلیپ



من . اندتوانستند از آنجا بیرون روند و چنین مردمى امروز در مقابل رومیها قویترین کمک من
جنگهاى پنت را با رعبى بیشتر و اعتمادى کمتر شروع کردم، زیرا جوان و نسبت باسلحه بیگانه 

مه و جنوب روسیه کنونى کرد و با عده بالنّسبه مقصود جنگهائى است، که در شمال قری(بودم 
.).م. کمى شکستى بزرگ بلشکر کثیرالعده سکاها و سارماتها داد

شان، در حمایت بیابانهاى نظر از این نکته، سکاها عالوه بر شجاعت و خوبى اسلحهبا صرف
ت و خطرناك این اوضاع و احوال باعث جنگى سخ. وهوایشان بودندیزرع وسیع و سختى آبلم

براى دشمنانشان میگشت و در میان اینهمه خطرات امیدى براى بدست آوردن غنائمى نبود، زیرا از 
مردمانى صحراگرد، که نه نقره دارند و نه طال، چه امیدى میتوان داشت؟

. چنین بود احوال سکاها ولى جنگى، که امروز در پیش داریم، بکلّى شرایط و احوالى دیگر دارد
وهوا، حاصلخیزى زمینها و عده شهرهایش، اى، که در نظر گیرید، از حیث اعتدال آبههر صفح

تر است، هر روز جنگ تقریبا در تعیشات خواهد گذشت، نه در جنگ و جدال، یک از آسیا پست
آیا . تر از دیگرى خواهد بود و مقدار غنائمش از سهولت جنگ هم بیشترسفر جنگى آسان

و وفور نعم یونیه و لیدیه میکنند؟ همه این ) پادشاه پرگام(ها از ثروت آتّال اید چه صحبتنشنیده
-آسیا با کمال بیطاقتى مرا میطلبد، زیرا ظلم تحصیلداران روم. جنگ از آن ما خواهد بودثروتها بى

عدالتى قضاتشهاى آن، بى»1«حرص و طمع پروقنسول

______________________________
)1(-�P�r�o�c�o�n�s�u�lوالى رومى در ایاالت ،.
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براى شما کافى است، که از دنبال من بیائید و فکر کنید، که . مردمرا از سم روم متنفّر داشته
کمک حتّى یکنفر سرباز، کاپادوکیه را پس از کشتن پادشاهش لشکرى نیرومند با سردارى، که بى

اما . خصى بود که پنت و سکائیه را مسخّر داشت، چه کارها تواند کردباطاعت درآورد و اول ش
اند، استناد مردى و عدالتم، من بشهادت سربازانم، که این هر دو صفت مرا آزمودهراجع بجوان

یادگاریهاى جوانمردى و عدالتم را در ممالکى خواهند یافت، که بیگانه بودند و بممالک . میکنم



از تمامى پادشاهان من یگانه شخصى بودم، که کلخید و پافالگونیه و بوسفور نیاکان من افزودند، 
.»را در ازاء خوبیهایم بدست آوردم

چنین است نطقى، که موافق روایت ژوستن مهرداد ششم پنت خطاب بسربازانش براى تشجیع و 
نتروك مقام این نطق را در اینجا گنجانیدیم تا روشن باشد، که چرا س. تحریص آنها بجنگ کرده

او میدید، که اهالى آسیاى صغیر از روم متنفّرند و باطنا طرفدار پادشاهى، . بیطرفى را اختیار کرد
از طرف دیگر در مقابل سیاست . که روم را بمبارزه میطلبد و نمیخواست با چنین کسى درافتد

.کندتعرّضى تیگران پادشاه ارمنستان در صالح خود هم نمیدید، که به مهرداد کمک 

فرهاد سوم-اشک یازدهم. مبحث سوم

او در ابتداء مانند پدرش میخواست در . پس از فوت سنتروك پسرش فرهاد بتخت نشست
جنگهاى مهرداد ششم پنت با رومیها بیطرف بماند، ولى وقتیکه پومپه سردار نامى روم بآسیاى 

باز درصدد برآمد، که دولت م شروع گردید و هریک از طرفین . ق66صغیر آمد، جدالهاى سنه 
پارت را بطرف خود جلب کند و هرکدام سفیرى بدربار فرهاد گسیل داشت، ایندفعه فرهاد بطرف 
روم رفت، زیرا پومیه باو وعده داد، که در ازاى همراهى دو والیتى را، که تیگران از دولت پارت، 

گرفته بود،
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چنین برمیآید، که مفاد پیشنهاد پومپه و مهرداد به »1«هاى دیوکّاسیوساز نوشته. برگرداندبه فرهاد 
فرهاد یکى بوده، بنابراین باید استنباط کرد، که مهرداد هم برگردانیدن دو والیت مزبور را شرط 

.دخول او بجنگ بهمراهى خود قرار میداده

هاى نویسندگان قدیم ته، اگرچه تصریحى در نوشتهاما اینکه چه شده، که فرهاد طرفدار پومپه گش
نیست، ولى از جریان وقایع میتوان حدس زد، که جهت آن برترى روم بر مهرداد بوده، زیرا از 

تاریخ معلوم است، که چون سرداران رومى مانند لوکولّوس و دیگران، که قبل از پومپه بآسیاى 
برآیند، سناى روم پومپه را بجنگ او فرستاد و پومپه صغیر آمده بودند، نتوانستند از عهده مهرداد 

با ورود او و جنگى، که با مهرداد کرد، معلوم شد، که باالخره نسیم فتح بپرچم . سردارى بود نامى



با اینوضع روشن است، که سیاست به فرهاد اجازه نمیداده با طرفى، . کدام طرف خواهد ورزید
بهرحال فرهاد به پومپه وعده داد، که اگر او مهرداد را در . دکه باالخره برترى خواهد یافت، درافت

مقارن این احوال پسر ارشد . فشار گذارد، فرهاد هم تیگران را در ارمنستان مشغول خواهد داشت
تیگران پادشاه ارمنستان، که نیز تیگران نام داشت، با برادرش بر پدرش یاغى شد و، چون شکست 

او از موقع استفاده کرده تیگران جوان را خوب پذیرفت و . گردیدخورد، بدربار فرهاد پناهنده
بدین ترتیب جنگ درونى در این مملکت شروع . دخترش را باو داده با قشونى بارمنستان فرستاد

فرهاد باین جنگ دامن میزد، زیرا یقین داشت، که با ایجاد دو دستگى در ارمنستان بهتر . گردید
بعد وقتیکه جنگ بین پدر و پسر در ارمنستان . بت بروم بجا آردمیتواند تعهدات خود را نس

تخت ارمنستان را، درگرفت، فرهاد با قشونى بکمک تیگران جوان رفته شهر آرتاکساتا پاى
.آرتاکساتا مصحف اردشاد است(محاصره کرد و تیگران پیر فرار کرده بکوهستان رفت 

بال سردار نامى قرطاجنه بنا کرده بودند و نىهانم بنصیحت. ق180گویند این شهر را ارامنه در 
در کنار شمالى رود ارس واقع بود، بعضى آنرا با

______________________________
)1(-�D�i�o� �C�a�s�s�i�u�s.
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)فرهاد سوم(هاى اشک یازدهم سکّه-)125(

بطول انجامید و چون فرهاد دید، که پادشاه ارمنستان فرار این محاصره .). م. ایروان مطابقت میدهند
تخت هم در محاصره است، کار را تمام شده پنداشته و توقّف خود را در ارمنستان کرده و پاى

زاید دانسته، بقدریکه تیگران جوان میخواست، قشونى باو داد، که محاصره را بپایان برساند و خود 
.بایران برگشت

گران پیر از مراجعت فرهاد اطّالع یافت، برگشته قشون تیگران جوان را درهم بعد، همینکه تی
پس از آن، چون تیگران جوان از جهت شکستش روى برگشتن بدربار ایران نداشت، در . شکست

ابتداء به مهرداد ششم پنت پناه برد، ولى بعد، از ترس اینکه مبادا پادشاه مزبور، که با تیگران پیر 



. و را گرفته بارمنستان بفرستد، از دربار مهرداد فرار کرده نزد پومپه سردار روم رفتدوستى دارد، ا
او تیگران جوانرا خوب پذیرفت، ولى همینکه تیگران پیر این خبر بشنید، سخت نگران گشته نزد 

اگرچه پومپه او را هم خوب پذیرفت، ولى ملق او سردار . پومپه رفت و خواستار صلح گردید
باو رومیها گفته بودند، که ) 36کتاب پومپه، بند (چنانکه پلوتارك گوید : ش نیامدرومى را خو

بنابراین تیگران نه فقط از اسب بزیر آمد، بل شمشیر خود را . سواره نمیتوان داخل اردوى روم شد
د ها داد و بعد، وقتیکه نزد پومپه درآمد، تاج خود را برداشته بپاى او گذارباز کرده بیکى از رومى

و سپس
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اش خم شد، که زانوهاى پومپه را ببوسد، ولى سردار رومى مانع گردید، دست او را گرفته بخیمه
تیگران، شما بواسطه لوکولّوس این همه ایاالت خود را گم : بعد باو گفت. برد و پهلوى خود نشاند

من تمامى والیاتى را، . کیلیکیه و سوفن را او از شما گرفتاید، سوریه و فینیقیه و گاالثیه وکرده
بپردازید »1«هزار تاالن6که در زمان آمدن من باین صفحات داشتید، بشما رد میکنم، بشرط آنکه 

تیگران بقدرى از این حرف پومپه مشعوف . را هم بپسرتان میدهم) ارمنستان کوچک(و سوفن 
، بهر صاحبمنصب زیر دست ده مین و بهر »2«رومى نیم مینگردید، که وعده کرد بهر سرباز 

اما تیگران جوان از این رفتار پومپه ناراضى گشت و بسر . بدهد»3«صاحبمنصب ارشد یک تاالن
من احتیاجى به پومپه ندارم، احتراماتى، که بمن میکند، از آن «میز او حاضر نشده چنین گفت 

پومپه از این . »گرى، که بمن وقعى بیشتر میگذراند بیابمخودش باشد، من میتوانم رومیهاى دی
با »4«جواب در خشم شده، امر کرد تیگران جوان را در زنجیر کنند، تا او را براى جشن فتحش

پس از مدت کمى فرهاد رسولى نزد پومپه فرستاده تیگران را باین عنوان، که . خود بروم ببرد
پومپه پیغام داد، که فرات باید سرحد دولتین روم و پارت دامادش است، استرداد کرد و نیز به

سردار رومى جواب داد، که تیگران جوان پسر تیگران پیر است و حق پدر نسبت بپسر بیش . باشد
.از حق پدرزن نسبت بداماد است

در (اما راجع بسرحد دولتین، تنها عدالت میتواند معلوم دارد، که حد فتوحات من کجا باید باشد 
جا باید بگوئیم، که این جواب پومپه راجع بسرحد دولتین بنظر مؤلف غریب آمد، زیرا او این



بردبارى زیاد در مقابل فرهاد نشان میداد و صالح خود را در این نمیدانست، که با دولت پارت 
همان جاى بنابراین بمقام تحقیق برآمده دیدیم، که راولین سن این جواب پومپه را باستناد . درافتد

، نویسنده مزبور )146ششمین دولت بزرگ مشرق، صفحه (کتاب پلوتارك طور دیگر نوشته 
:گوید

______________________________
.میلیون ریال166میلیون فرنگ طال یا 33-)1(

.فرنگ طال92-)2(

.فرنگ طال5657-)3(

)4(-�T�r�i�o�m�p�h�e.
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یا اقدامات »1«پومپه سعى داشت، که نگذارد فرهاد با سرزنشها و حرفهاى دیکتاتورى«
بنابراین، وقتیکه فرهاد به پومپه گفت، فرات سرحد دولتین است و . اش او را بجنگ بکشدجسورانه

شما نباید باین طرف رود پا بگذارید، او جواب داد، که سرحد صحیح جائى است، که ما در آن 
بنابراین ظن قوى میرود، که عبارت پلوتارك چون گنگ بوده هریک از مترجمین، . »مهستی

چنانکه فهمیده ترجمه کرده، و مقصود پومپه چنین بوده، که نظر فرهاد صحیح است و فرات 
غیر این جواب نقض . سرحد خواهد بود، چه در این زمان رومیها در آنطرف رود فرات بودند

.).م. او از جنگ میخواسته است، احتراز کندغرض پومپه میبود، زیرا

باید دانست، که این وقایع و تسلیم شدن تیگران وقتى روى داد، که پومپه شکستى به مهرداد ششم 
بعد پومپه، چنانکه . رفته بود) قریم(آورى قوائى جدید بخرسونس تورید پنت داده و او براى جمع

ه متوجه گشت و بامید بدست آوردن مهرداد تا رود باالتر گفته شد، در تعقیب او بطرف قفقازی
اینها آریانى ایرانى بودند و در آنطرف کوه قفقاز تا دربند (کورا تاخت و با مردم آالن جنگ کرد 

در این حال . بعد بطرف دریاى سیاه رفت و باز اثرى از مهرداد نیافت.). م. داریال سکنى داشتند



شاید (یکن در عرض راه دید، که باید با مارها جنگ کند تصمیم کرد بطرف دریاى خزر برود و ل
در این احوال . این بود، که برگشت) مقصود دشت مغان باشد، که در تابستان مارهاى زیاد دارد

توضیح آنکه، چون پادشاهان . کدورتى، که بین فرهاد و پومپه رویداده بود، شدیدتر گردید
که بین فرهاد و پومپه کدورتى است، خواستند از نشانده ماد، پارس و خوزستان دانستند،دست

این بود، که سفرائى نزد پومپه فرستاده اظهار . موقع استفاده کرده از تابعیت دولت پارت بیرون آیند
کردند، تمکین ما از شاهان اشکانى از راه اضطرار و ناچارى است، اگر کمکى بما شود، با او 

فرهاد این خبر را شنید، ولى در . ه همین درخواست را داریمضدیت خواهیم کرد و اکنون از پومپ
نامى را »2«سردار رومى آفرانیوس. ابتداء نهراسیده بارمنستان درآمد، تا به کردون حمله کند

فرستاد، تا این

______________________________
.آمیزتحکّم-)1(

)2(-�A�f�r�a�n�i�u�s.
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»1«فرهاد تا اربیل عقب نشست و بعد شنید، که فابیوس. الیت را حفظ کرده بارمنستان بدهدو
در این احوال او . سرکرده دیگر رومى مأمور است از رود دجله عبور کرده بایران حمله کند

نشانده ممالکى، که مذکور گشت، با پومپه در باطن اندیشناك گردید، زیرا پادشاهان دست
سر صالح فرهاد سوم نبود، با سردار نامى ند و با این حال و مطمئن نبودن از پشتسازشى داشت

بنابراین اقتضاى موقع را چنین . روم، که بحسن تدبیر و رزانت رأى و متانت معروف بود، درافتد
پومپه، از غروریکه در این اوان داشت، مأمور فرهاد را . دانست، که از در دوستى و صلح درآید

اند، پس گرفته و آفرانیوس را مأمور کرد، تا آنچه را که پارتیها از ارمنستان تسخیر کردهنپذیرفت
پومپه، بند (بارمنستان رد کند و ضمنا، چنانکه پلوتارك گفته، نخواست فرهاد را شاهنشاه بخواند 

28.(



وقتیکه م، . ق64ها باز جنگى بین پومپه و فرهاد روى نداد، ولى در سال باوجود این کدورت
پیش قراول او برادر همان تیگران جوان بود، . پومپه در سوریه بود، فرهاد باز بارمنستان قشون کشید

استر نام داشت و نیز داماد فرهاد این شخص، که سارى. که در اردوى پومپه محبوسش داشته بودند
. دال بعد فتح کردقشون ایران در ابتداء شکست خورد، ولى در چند ج. بود، آزاد زندگانى میکرد

فرهاد هم مأمورى . در اینوقت تیگران پیر، چون خود را مستأصل دید، باز به پومپه متوسل گشت
فرستاد تا پیغامات او را به پومپه برساند، مفاد پیغامات معلوم نیست، ولى چیزیکه محقّق میباشد، این 

بپادشاه ارمنستان نکرد و سه نفر است، که پومپه، چون از درافتادن با فرهاد نگرانى داشت، کمکى 
بعد فرهاد و تیگران ملتفت شدند، که . را فرستاد، تا طرفین بحکمیت آنها اختالفاتشان را رفع کنند

صالح آنها نیست رومیها را بین خودشان حکم قرار دهند، چه نفع رومیها در درانداختن این دو 
63(اد اختالف و نزاع را حل و تسویه کردند بنابراین خودشان دوستانه مو. پادشاه با یکدیگر بود

).م. ق

______________________________
)1(-�F�a�b�i�u�s.
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روابط دربار پارت با ارمنستان مالیم گشت، ولى کدورت بین فرهاد و رومیها ممکن نبود برطرف 
برخالف قولى، که داده بودند، کردون را بپارتیها جهات کدورت یکى این بود، که رومیها . گردد
فرهاد را پومپه شاهنشاه خطاب نمیکرد، و حال آنکه بقول پلوتارك همه این عنوان - دوم. ندادند

نشانده ممالکى، که تابع دولت پارت پومپه با پادشاهان دست-سوم. را درباره او استعمال میکردند
ومیها هم از حمله فرهاد بارمنستان و کردون مکدر بودند، ولى ر. بودند، روابطى ایجاد کرده بود

ها پومپه با حوصله و بردبارى رفتار میکرد، بخصوص از زمانیکه بسوریه رفته باوجود این کدورت
ام، فرهاد بینیم، در جواب تیگران پیر، که میگوید، از وقتیکه من متّحد رومیها شدهبود، زیرا مى

ند، پومپه جواب میدهد، خیلى مایلم، که حکمهائى معین گردند، تا مواد بمن همواره حمله میک
و نیز وقتیکه فرهاد پومپه را سرزنش ) 36پلوتارك، پومپه، بند (اختالف را بین شما حل کنند 

میکند، که وعده خود را انجام نداده و والیت کردون را رد نکرده، پومپه جواب میدهد، که 



رمنستان راجع نیست، بل بدولت پارت و ارمنستان مربوط است اینمسئله بحدود روم و ا
جهات بردبارى پومپه این بود، که دولت روم باو اجازه نمیداد با ). د7بند 38دیوکاسیوس، کتاب (

بینى کند و، اگر شکست میخورد، پارتیها درافتد و او هم نمیتوانست عاقبت چنین جنگى را پیش
عاقبت جنگ را نمیدانست، . فاده کرده روزگارش را تباه میکردنددشمنانش در روم از موقع است

زیرا پارتیها را از نزدیک دیده بود و براى او روشن بود، که اینها در موقع شکست تسلیم نخواهند 
شد و عقب نشسته رومیها را بجاهاى سخت خواهند کشانید و بعد، از قحط آذوقه و سختى راهها 

الواقع براى پارتیها چه اهمیت داشت، تا گرگان و آنطرف اترك فى. آنها را مستأصل خواهند کرد
هم اگر الزم میشد، عقب نشسته آذوقه را معدوم و قنوات را کور کنند و بعد به رومیها از هر طرف 

این بود جهات بردبارى پومپه، ولى باوجود این، تمامى اوضاع و احوال داللت میکرد، بر . بتازند
فرهاد را دو پسرش مهرداد و ارد . زدیک هر دو دولت با یکدیگر درخواهند افتاداینکه در زمانى ن

همدست شده
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یک از شاهان اشکانى استهائى که معلوم نیست متعلّق بکدامسکّه-)126(

از . م بود. ق60تا67بهر حال سلطنت او از . جهۀ و چگونگى اینواقعه معلوم نیست. مسموم کردند
وقایعى، که ذکر شد، میتوان درباره شخص او چنین نتیجه گرفت، که شاهى بوده عاقل و شجاع و 

پومپه، چنانکه از تاریخ روم معلوم است، یکى . در مواقع مشکل خود را مانند تیگران پیر نمیباخته
انند مهرداد ششم پنت از مردان و سرداران نامى روم بود و پس از اینکه این سردار شخصى را م

سر نداشت و میتوانست بایران حمله آرد، ولى فرهاد حاضر نشد مستأصل کرد، مانعى در پشت
ششمین دولت بزرگ (بود » دیکتاتوریانه«سن سخنانش خطاب به پومپه فروتنى کند و بقول راولین

از . شته شدفرهاد سوم نخستین پادشاه پارت بود، که بدست پسرش ک. »1«)146مشرق، صفحه 
.اینزمان پدرکشى و بعد برادر کشى در خانواده اشکانى شروع شد

مهرداد سوم-اشک دوازدهم. مبحث چهارم



مهرداد سوم پدرکش، پس از اینکه بتخت نشست، بفکر جنگ با ارمنستان افتاد، تا کردون را پس 
ژوستن، کتاب(بگیرد و با این مقصود لشکر به ارمن کشید 

______________________________
)1(-

�G�.� �R�a�w�l�i�n�s�o�n�.� �T�h�e� �s�i�x� �g�r�e�a�t� �O�r�i�e�n�t�a�l� �M�o�n�a�r�c�h�y�,� �p�,� �1�4�6.
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اند، ژوستن در اینجا باید گفت، که چون مهرداد دوم و سوم هر دو لشکر بارمن کشیده). 4، بند 42
جوان را محرّك مهرداد سوم در بعضى تیگران . این دو مهرداد را با یکدیگر مخلوط کرده

لشکرکشى او به ارمن میدانند و گویند، که او از روم فرار کرده خود را بایران رسانید و مهرداد 
. بعد بدین ترتیب این جنگ درگرفت. سوم را اغواء کرد، قشونى باو بدهد، تا بارمنستان حمله کند
اما در غیاب مهرداد برادر او ارد با . فتنتیجه جنگ چنین بود، که مهرداد سوم کردون را پس گر

رجال دولت ساخته خود را شاه ایران خواند و چون این خبر در ارمن به مهرداد رسید، شتابان عازم 
ایران گردید و ارد، همینکه شنید، برادرش با لشکرى درمیرسد، فرار کرد و مهرداد سوم از 

.همراهان او هرکس را یافت از دم شمشیر گذرانید

. چنین استنباط میشود، که مهرداد ارد را تبعید کرد) 21کتاب کراسوس، بند (از روایت پلوتارك 
).، آ141کتاب پارت، صفحه (پیان نیز این خبر را تأیید کرده آپ

بعد مهرداد بقدرى در سختى و سفّاکى افراط کرد، که بزرگان مملکت بر او شوریده بحکم 
و براى ) 4، بند 42ژوستن، کتاب (را طلبیده بر تخت نشاندند مجلس مهستان بیرونش کردند، ارد

اینکه مهرداد با رومیها همدست نشود، قرار دادند، حکمرانى دو مملکت، یعنى ماد بزرگ و نیز 
این اقدام مهرداد را راضى نکرد و او بناى تعرّض را . با او باشد) عراق عرب قرون بعد(کلده قدیم 

دیوکاسیوس گوید، که ارد از او ظنین . باالخره ارد او را شکست دادببرادر گذارد، تا اینکه 



نیوس بهرحال مهرداد فرار کرده نزد گابى). 56، بند 39کتاب (گردیده از حکمرانى خلعش کرد 
).م. ق55(سردار رومى، که در سوریه بود، رفت 

بطلمیوس سیزدهم آولتسردار مزبور در ابتداء میخواست به مهرداد کمک کند، ولى در این اوان
اش از مصر بیرون کرده بودندتبعه) م. ق51-80(پادشاه مصر را »1«

______________________________
؟؟؟-)1(
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)مهرداد سوم(هاى اشک دوازدهم سکّه-)127(

پومپه هم سفارش او را به . گرددنیوس آمده بود، تا کمکى از او گرفته بمصر برو او نزد گابى
»1«بروایتى دوازده هزار تاالن(نیوس کرده بود و بعالوه پول وافرى هم داشت، که خرج کند گابى

).نیوس میداد، که باو کمک کندبه گابى

پیان، آپ(نیوس را از کمک کردن به مهرداد سوم منصرف دارد بنابراین او موفّق گردید، که گابى
نیوس مهرداد را توقیف کرده، خود بطرف مصر بر اثر این وضع گابى). 120سوریه، صفحه کتاب 

حرکت کرد و بعد، که دید دولت روم این رفتار او را نپسندیده، از ترس شکایت مهرداد سوم 
مهرداد بقبایل عرب در حوالى بابل پناه برد و بعد بکمک آنها . پولى در نهان گرفته او را فراراند

تر بیاید، باو شکستى داد ل و سلوکیه را گرفت، ولى سورنا سردار نامى ارد، که ذکرش پائینباب
و پس از اینکه مهرداد در بابل متحصن و باالخره بواسطه ) 21پلوتارك، کتاب کراسوس، بند (

در تاریخ پارت این نخستین دفعه است، که جنگ . فقدان آذوقه تسلیم گردید، بامر ارد نابود شد
.خانگى در خانواده سلطنت روى میدهد

نیوس توقیف نکرد و او، پس از اینکه از کمکبروایت دیگر مهرداد را گابى

______________________________
.میلیون ریال335میلیون فرنگ طال یا 67تقریبا -)1(
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از شکست بخود ارد پناه برد، ولى او بقول ژوستن نیوس مأیوس شد، بطرف بابل رفت و پسگابى
منافع وطن را بر قرابت نزدیک ترجیح داده برادر را، از اینکه برومیها ملتجى ) 4، بند 42کتاب (

پس از آن سلطنت ارد بر تمامى ایران مسلم . شده بود، خائن خواند و بعد حکم قتل او را داد
)م. ق55-56(گردید 

.م بوده. ق55یا 56تا 60، سلطنت مهرداد سوم از بنابر آنچه ذکر شد

بعد بجان . در ابتداء مرتکب بزرگترین جنایت شده پدر را کشت. او یکى از شاهان بد ایران است
هاى درونى گردید و باالخره حیثیت خود را از دست داده برخالف رویه مردم افتاده باعث جنگ

ها و رومیها فروتنى نشان نداده بودند، برومیها پناه برد، تا نیاگان خود، که هیچگاه در مقابل سلوکی
مند میگردید، دولت پارت مانند آن همه به نیروى آنها بر تخت نشیند و معلوم است، که اگر بهره

ممکن است بر له او گفته شود، که کردون را به ایران . دول دیگر آسیاى صغیر تابع رومیها میشد
نداشتن کردون براى ایران : وب طرف مقایسه با کارهاى بد او نیستبرگردانید، ولى اینکار خ

.بمراتب بهتر از جنگ خانگى بود، که او ایجاد کرد و نزدیک بود، مملکت را تابع روم گرداند

ایست، که در کلّیۀ باید گفت، که بقدریکه وقایع دولت پارت در تاریخ ضبط شده، این اول دفعه
تا این زمان اعضاى خانواده اشکانى متّحد و . گ بین دو برادر رویدادهخانواده اشکانى نزاع و جن

متّفق بودند و حتّى، چنانکه گذشت، شاهى از نظر منافع و مصالح عمومى برادرش را بر پسرش 
در : جهت باید از اینجا باشد). فرهاد اول، که مهرداد اول را جانشین خود قرار داد(ترجیح میداد 

اشکانیان حس میکردند، که دولت جوانشان هنوز ریشه ندوانیده و مراقبتى ابتداى دولت پارت
بسیار الزم دارد، ولى از زمان مهرداد اول و دوم ببعد، که دولت پارت دولتى بزرگ شد و 

هاى سابق را فراموش کرده از این زمان حکومت و اقتدار اشکانیان محکم گردید، آنها نگرانى
تر خواهیم دید،ائینپ. بجان یکدیگر افتادند
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بنابراین ضدیت و نقار درونى در هر . که یکى از جهات اصلى انقراض اشکانیان همین نکته بود
بخشد، منتها در ابتداء سلطنتى زود، ولى بعدها قدرى موقع، که شروع شود، اثرات خود را مى

.دیرتر

اولارد -اشک سیزدهم. مبحث پنجم

در باب سنه جلوس او اختالف است، . این شاه پس از برادر بتخت سلطنت تمام ایران نشست
تر است، زیرا اند ولى ظن قوى میرود، که سال دوم صحیحم نوشته. ق55و برخى 56بعضى 

نبود و براى وقایع بعد، چنانکه باالتر ذکر شد، ) والى(م پروقونسول . ق56نیوس زودتر از گابى
.م کشته نشده. ق55بنابراین مهرداد سوم زودتر از . اقل یکسال وقت الزم بودال

ارد نخستین شاه ایران است، که در زمان سلطنتش دولت ایران مجبور گردید، با دولت روم پنجه 
شرح چگونگى و نتیجه این جنگ بزرگ و مهم چنین است، که از قول پلوتارك . دلیرانه نرم کند

:یشودو دیگران ذکر م

مقدمه

چنانکه از تاریخ روم معلوم است در این زمان سه نفر از سرداران بزرگ روم ترقّى کرده سه 
یکى از این سه نفر پومپه بود، که با کارهاى او در جنگ با : »1«زمامدار دولت روم گردیده بودند

و سومى ) صریعنى یولیوس قی(»3«، دیگرى یولیوس سزار»2«مهرداد ششم پنت آشنا گشتیم
این سه نفر با اینکه عهد و پیمان بسته بودند، که باهم زمامدارى کنند، در . »4«مارکوس کراسوس

باطن رقیب یکدیگر بودند و هریک از آنها میخواست دو رقیب دیگر را از میان برداشته تنها 
وزى را فتح کرده بود یولیوس سزار در اینوقت مملکت گالّیها، یعنى فرانسه امر. زمامدار روم باشد

پومپه حکمرانى اسپانیا را با سمت سردارى از سنا . و آنرا با فرماندهى قسمتى از عساکر روم داشت
گرفته

______________________________
)1(-�T�r�i�u�m�v�i�r�a�tل گویندحکومت این سه مرد را در تاریخ روم حکومت سه مرده او ،.



.رجوع شود» 2143«بصفحه -)2(

)3(-�J�u�l�i�u�s� �C�e�s�a�r.

)4(-�M�a�r�c�u�s� �C�r�a�s�s�u�s.
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)ارد اول(هاى اشک سیزدهم سکّه-)128(

بود و کراسوس، که خود را زمامدار سوم و با دو زمامدار دیگر برابر میدانست، از طرف سنا 
بحکمرانى سوریه و سردارى سپاهى، که میبایست بدان مملکت برود،
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حرص و طمع او مخصوصا باعث هالك او . کراسوس مردى بود خسیس و طماع. مأمور گردید
پلوتارك گوید، که مردم روم میگفتند، او عیبى جز خست ندارد، ولى من گمان میکنم، . گردید

بطمع او مورخ مزبور گوید راجع ). 1کراسوس، بند (که این عیب سایر معایبش را پوشیده بود 
زمانیکه کراسوس داخل کار شد، بیش از سیصد تاالن نداشت، ولى وقتیکه حکمران ): همانجا(

سوریه گشت و قبل از حرکت خواست مقدار دارائى خود را بداند، معلوم گردید، که باوجود 
بشهر روم داده، که کرده و ضیافتى ) نیم خداى رومیها(اینکه ده یک مال خود را وقف بر هرکول 

. »1«بهریک از سکنه آن شهر نان سه ماهشان رسیده، باز دارائى او بهفت هزار تاالن بالغ بود
بزرگترین قسمت این ثروت را او با آتش و آهن یافته بود و بدبختى مردم سرچشمه بزرگ 

د، ولى چون بعد پلوتارك مواردى زیاد از حرص و طمع او ذکر میکن...... هاى او بود اندوخته
همینقدر باید دانست، که کراسوس از حیث حرص و آز . خارج از موضوع است، میگذریم

اما در باب سایر صفاتش باید گفت، که . ، کمتر نظیر داشت)اى، که بودبهر وسیله(تحصیل ثروت 
اقت طمع او مجالى نداد، تا نمایان گردد، اگرچه این نکته معلوم است، که بهرحال کراسوس در لی

سزار، که اعجوبه زمان خود بود و و کاردانى بدو زمامدار دیگر روم نمیرسید، خصوصا یولیوس
.»2«بعضى او را با دو نفر دیگر سه سردارى میدانند، که تاریخ عالم چهارمینشان را نشان نمیدهد



تجدید سناى روم حکمرانى سزار را در گالّیا براى پنجسال ) 19کراسوس، بند (پلوتارك گوید 
کرد و اسپانیا را به پومپه داد با این شرط، که در روم بماند، زیرا مردم روم او را دوست داشتند و 

هم در اینوقت . بعالوه، چون پومپه زن خود را خیلى دوست میداشت، میخواست در روم بماند
.کندکراسوس بحکمرانى سوریه منصوب گردید، ولى سنا اجازه نداد، که با دولت پارت جنگ

______________________________
.میلیون ریال210میلیون فرنگ طال یا 42تقریبا -)1(

.اى، یولیوس سزار رومى و ناپلئون اول فرانسوىبال قرطاجنهنىهان-)2(
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وددارى کند و این شغل بقدرى کراسوس را خوش آمد، که از فرط شعف و شادى نمیتوانست خ
ستائى و -برخالف اقتضاى سنّ و متانتى، که تا آنوقت مینمود، حرفهائى میزد، که جز خود

او میگفت جنگ لوکولّوس با تیگران و فتح پومپه نسبت به . خودنمائى بچگانه معنى نداشت
من پس از . در مقابل کارهائى، که من خواهم کرد بازیهاى کودکان است) پنت(مهرداد ششم 

ینکه در سوریه برقرار شدم، بپارت خواهم تاخت و بعد بباختر و هند درآمده دریاهاى خارجى ا
را بتصرّف خواهم آورد، ولى همه میدانستند، که اینحرفها از سبک مغزى او ناشى ) اوقیانوسها(

مه مجس-)129(هائى باو نوشته او را تمجید و باین جنگها تشویق فقط سزار از گالّیا نامه. است
)از کتاب اسکاریگر، تاریخ عمومى(سزار یولیوس

نامى، »1«یوسهاى خودش را براى مردم بیان میکرد، آتهدر اینوقت، که کراسوس نقشه. میکرد
بینى کرده با جمعى خواست مانع از حرکت بود، خطر او را براى روم پیش»2«بونکه ترى

دمانى، که با روم جنگى ندارند، درافتیم و مخاطراتى اینها میگفتند، براى چه با مر. کراسوس شود
کراسوس، چون احوال را بدین منوال دید، نزد پومپه، که با او دوست . براى روم تدارك کنیم

بود، رفته خواهش کرد، که او را تا بیرون شهر روم مشایعت کند و پومپه چنین کرده در جلو 
). در نفع او هم بود، که کراسوس در روم نباشد(ج سازد کبکبه کراسوس افتاد، تا او را از شهر خار



یوس در ابتداء خواست از خارج شدن کراسوس از روم مانع شود و، چون سایر تریبونها، از اما آته
جهت همراهى پومپه، مانع شدند، او دویده دم

______________________________
)1(-�A�t�e�i�u�s.

)2(-�T�r�i�b�u�n(مردم را بر عهده داشتمأموریکه حفظ حقوق.(
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دانى بزمین گذارده عطریاتى در آتش افکند و دروازه ایستاد و وقتیکه کراسوس دررسید، آتش
پلوتارك گوید، عقیده رومیها چنین بود، که چنین کردارى . شرابى بزمین ریخته او را نفرین کرد

شوم است و اثرات آن نه فقط دامنگیر شخصى، که مورد نفرین بر ضد هرکس، که بوقوع یابد، 
یوس، که در منفعت روم نمیخواست بنابراین آته. است، میگردد، بل براى روم نیز مشئوم است

).19جا، بند همان(کراسوس بسوریه برود، کارى کرد، که اثر اتش شامل خود روم هم میشد 

حرکت بطرف سوریه

بعد، باوجود اینکه موسم براى سفر دریائى . درآمد»1«ببندر بروم دوزیومکراسوس روانه شد و
اش مساعد نبود، نخواست منتظر موقع مناسبى شود، بکشتى نشست و از جهت هواى بد چند کشتى

درآمد و دید، پادشاه آن »2«در این احوال او بقیه قشونش را جمع کرده به گاالثى. غرق گردید
در اینوقت او پادشاه را مخاطب قرار داده بطور مزاح . ه پیر بود، قصرى میسازد، ک»3«جوتاروس

ساعت دوازده روز، یعنى (اید چه میکنید؟ در ساعت دوازده روز شروع بساختمان کرده: گفت
پادشاه ). کراسوس میخواسته بگوید، این چه کارى است، که در آخر عمر میکنید. آخر روز

جا، همان(اید سرداد، شما هم زود وقت بجنگ پارتیها عازم نشده: ب دادگاالثى خندیده فورا جوا
.سال داشت60، کراسوس در اینوقت بقول پلوتارك )21بند 

رفتن ببین النّهرین



کارهاى اولى کراسوس امیدواریهاى او را تأیید ) 21کراسوس، بند (بعد مورخ مذکور گوید 
روى فرات پلى ساخت و چند شهر در بین النّهرین طوعا تابع میکرد، زیرا پس از ورودش بسوریه 

مینامیدند، پا فشرد و جبار آن آپولّونیوس »4«فقط یک شهر، که یونانیها آن را زنودوتى. شدند
صد نفر رومى را کشت، ولى کراسوس بقیه قشون خود را بشهر نزدیک کرده آنرا گرفت و تمام 

.ده اهالى را مانند بردگان فروختاموال و ثروت امکنه را غارت کر

______________________________
)1(-�B�r�u�m�d�u�s�i�u�m.

)2(-�G�a�l�a�t�i�e(در آسیاى صغیر، فریگیه سابق.(

)3(-�D�j�o�t�a�r�u�s.

)4(-�Z�e�n�o�d�o�t�i�e.
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را امپراطور پس از این کار کراسوس پذیرفت، که در ازاى چنین پیشرفت کوچکى سربازانش او
عالوه بر اینکه این عنوان براى او باعث شرمسارى بود، نشان میداد، که او امید . خوانند

.مندیهاى بزرگترى را ندارد، زیرا براى پیشرفتى اینقدر حقیر این عنوان را پذیرفتبهره

مراجعت بسوریه

بود، گذارده براى بعد کراسوس هفتهزار سپاهى بطور ساخلو در شهرهائى، که تسخیر کرده 
.زمستان بسوریه برگشت

در این وقت پسر او، که در گالّیا در زیر دست سزار خدمت میکرد و از جهت شجاعتش 
).اینسواران از اهل گالّیا بودند(بافتخاراتى نائل آمده بود، وارد شده هزار سوار زبده با خود آورد 

اینکه دولت پارت را بجنگ طلبید، نه شهر پس از : مراجعت کراسوس بسوریه خبطى بود بزرگ
بنابراین بپارتیها . بابل را گرفت و نه سلوکیه را، و حال اینکه هردو همیشه بر ضد پارتیها بودند



خبط دیگرش این بود، که بعد از خبط اولى، . فرصت داد، که خودشان را براى جنگ حاضر کنند
رش را همه روزه بورزشهائى وادارد و آنها را آماده بجاى اینکه خود را سردارى قابل نشانداده لشک

خود بشخصه بشمردن نقود و کشیدن ذخایر معبد الهه : جنگ سازد، مانند تاجرى رفتار کرد
با ترازو پرداخت، بعد مأمورینى فرستاده از شهرها سپاهى خواست و پس از آن »1«یروپولیسهى

این رفتارش او را در انظار مردم پست . ص کردبعض آنها را در ازاى وجهى، که میدادند، مرخّ
هاى او در اولین تطیر بدبختى. کرد و حتّى اشخاصى، که مرخص میشدند، او را حقیر میشمردند

معبد همین ربۀ النّوع وقوع یافت، توضیح آنکه روزى در معبد مزبور پسر کراسوس در آستانه معبد 
).22ك کتاب کراسوس، بند پلوتار(افتاد و کراسوس هم روى او غلطید 

آمدن سفراى ارد

در این وقت . ها جمع کندبعد موقعى رسید، که کراسوس مقتضى دید سپاهیان خود را از قشالق
سفرائى از ارشک

______________________________
)1(-�H�i�e�r�o�p�o�l�i�s.
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.کم، موضوع مأموریت خود را بیان کردندپادشاه پارتیها رسیدند و با کلماتى 

اند، پادشاه ما با آن جنگ خواهد اگر این لشکر را رومیها فرستاده«: مضمون نطق آنها چنین بود
اند، این جنگ بر ضد اراده روم است و کرد و بکسى امان نخواهد داد، ولى، اگر چنانکه بما گفته

اید، رتیها شده شهرهاى ما را تصرّف کردهشما براى منافع شخصى با اسلحه داخل مملکت پا
ارشک براى نشان دادن اعتدال خود حاضر است، که رحم به پیرى شما کرده، برومیهائیکه در 

شهرهاى او هستند، اجازه بدهد بیرون روند، زیرا پادشاه ما این رومیها را محبوسین خود میداند نه 
پس از . »تم را در سلوکیه بشما اعالم خواهم کردنی«: کراسوس با تکبر جواب داد. »ساخلو شهرها

نام داشت، بناى خنده را گذارده و کف دست خود »1«گسترین سفرا، که ویزىاین جواب مسن
کراسوس، اگر از کف دست من موئى خواهد روئید، تو هم سلوکیه را «: را نشان داده گفت



باید «: پادشاهشان برگشته گفتند»2«زد هیرودپس از آن فرستادگان بیرون رفتند و ن. »خواهى دید
).22پلوتارك، کتاب کراسوس بند (» فقط در فکر جنگ بود

رسیدن اخبار موحش

در این احوال چند نفر از سربازان رومى، که از ساخلو شهرهاى بین النهرین با مخاطرات زیاد فرار 
میگفتند، ما با چشمان خودمان آنها . کرده بودند، براى کراسوس خبرهاى وحشتناك آوردند

بعد، . دیدیم، که عده دشمن خیلى زیاد است و جدال آنها را در موقع حمله بشهرها تماشا کردیم
: چنانکه در مواقع ترس عادت مردم است، مخاطرات را بیش از حقیقت آن بزرگ کرده میگفتند

.اگر فرار کنند، نمیتوان بآنها رسیدپارتیها مردمى هستند، که از تعقیب آنها نمیتوان جان بدر برد و«

تیرهائى دارند، که رومیها با آن آشنا نیستند و با نیروئى تیر میاندازند، که نمیشود، سرعت آن را 
مشاهده کرد و، قبل از اینکه شخص دررفتن تیر را از کمان ببیند،

______________________________
)1(-�V�i�s�i�g�e�s.

.این کلمه تصحیف ارد است. هیرود مینویسدپلوتارك ارد را -)2(
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چیز را شکسته، از هرچیز میگذرد و باسلحه اسلحه تعرّضى سوارهایشان همه. تیر باو خورده
.»دفاعیشان چیزى کارگر نیست

که پارتیها هم این خبرها باعث پژمردگى سربازان رومى شد، زیرا پیش از این آنها گمان میکردند، 
. اند، چه لوکولّوس آنها را بقدرى میراند، که باالخره خسته میشدمانند اهالى ارمنستان و کاپادوکیه

آنها بخود نوید میدادند، که بزرگترین اشکال این سفر جنگى فقط طول راه است و تعقیب 
دیدند، که باید دشمنى، که هیچگاه جرئت نخواهد کرد، با رومیها روبرو گردد، ولى اکنون می

بنابراین عده زیادى از صاحبمنصبان عمده . پایان حاضر گردندبراى جدالها و مخاطرات بى
یکى از . شان چنین بود، که کراسوس دورتر نرفته اقدام خود را موضوع مشورت قرار دهدعقیده



بینند تطیر را مىگوها نیز آهسته میگفتند، که در قربانیها عالمات غیب. صاحبمنصبان کاسیوس بود
و هرچه میکنند خدایان با این سفر جنگى مساعد نمیشوند، ولى کراسوس اعتنائى باینحرفها نداشت 

پلوتارك، کتاب (و فقط گوش بحرف کسانى میداد، که میگفتند، باید حرکت را تندتر کرد 
).23کراسوس، بند 

آمدن پادشاه ارمنستان نزد کراسوس

باذ پادشاه ارمنستان با شش هزار سوار وارد کراسوس را تأیید کرد، این بود، که ارتهچیزیکه اعتماد 
دار و سى پادشاه وعده میداد، ده هزار اسب جوشن. شد، این سواران مستحفظین شخصى او بودند

او به کراسوس نصیحت داد، که از طرف . اند، بدهدهزار پیاده، که با مخارج او تجهیز شده
جا بواسطه داخل دولت پارت گردد و میگفت در این صفحات آذوقه وافر است و در اینارمنستان 

نظام است، در اینجاها کوهستانها با امنیت خاطر میتوانید حرکت کنید، زیرا قواى پارتیها، که سواره
من از : کراسوس تشکّر سردى از پادشاه ارمنستان کرده گفت. آزادى عملیات را نخواهد داشت

پس از این . امالنهرین خواهم گذشت، زیرا عده زیادى از رومیهاى شجاع را در آنجا گذاردهبین
جواب پادشاه ارمنستان برگشت

2302: ، ص3تاریخ ایران باستان، ج

).23کراسوس، بند (

عبور از فرات

در این . ساخته بود، عبور کنند»1«کراسوس بفرات رسیده امر کرد از پلى، که در نزدیکى زگما
احوال رعدوبرقى رویداد و برق بصورت سربازان زد، بعد تندبادى برخاست و پس از آن رعد 

بجائیکه کراسوس براى زدن اردو . غرّیدن گرفت و برق قسمت بزرگى را از پل خراب کرد
داشت، میرآخور را هاى او، که یراقى عالى انتخاب کرده بود دو دفعه برق افتاد، یکى از اسب

وقتیکه عقاب گروهان اول را برداشتند، تا عالمت فرمان . برداشته خود را برود انداخت و غرق شد
حرکت باشد، این عقاب بخودى خود بعقب برگشت و نیز پس از عبور از رود فرات، چون 

دو چیز خواستند جیره سربازان را تقسیم کنند، از نمک و عدس شروع کردند، و حال آنکه این



کراسوس در نطقى، که . عالمت عزا بود و رومیها آنرا در موقع دفن جنازه استعمال میکردند
: خطاب بسربازان کرد، عبارتى اداء کرد، که باعث آشفتگى حال آنها گردید، توضیح آنکه گفت

ین معنى و پس از آنکه دریافت، که اظهار ا» من پل را خراب کردم، تا یکنفر سرباز نتواند برگردد«
جرئت را موقع بوده، بجاى اینکه آنرا تصحیح یا توضیح کند، تا اعتماد اشخاص کمچقدر بى

باالخره هنگام قربانیهاى . اعتنائى گذرانیدبرگرداند، از جهت طبیعت سرکشى، که داشت، به بى
افتاد هائى را، که از دست کاهن هاتف گرفت، از دستشکفّاره، که براى قشون بعمل میآمد، روده

این نتیجه پیرى است، «: کنان گفتو بعد، چون دید، که این قضیه اثر بدى در حضّار کرد، خنده
.»ولى اسلحه از این جهت از دستم نخواهد افتاد

پیاده و تقریبا چهار هزار نفر سوار و همانقدر ) فوج رومى(بارى بعد از عبور از فرات با هفت لژیون 
چند نفر سوار، که براى تفتیش و شناسائى محل . حرکت کرداسلحه بطول آنسپاهیان سبک

فرستاده بود، برگشته گفتند، کسى را در صحرا ندیدند، ولى آثارى دیدند، که داللت بر عده زیاد 
نظام میکند و مثل این است،سواره

______________________________
)1(-�Z�e�u�g�m�a.
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این خبر باعث امیدوارى کراسوس بنتیجه جنگ . اند و فرار کردهن عده را تعقیب کردهکه ای
ها نگریسته یقین حاصل کردند، که هرگز آنها با گردید و سربازان او هم با نظر حقارت بپارتى

:رومیها مواجه نخواهند شد، ولى کاسیوس باز به کراسوس گفت

لو رومى است، بقشون استراحت دهید و بعد کسانى را باید در یکى از شهرها، که داراى ساخ
پسندید، بطول ساحل فرات بفرستید، که خبرهاى صحیح از دشمن آرند و اگر این عقیده را نمى

هائى، که حرکت کرده خودتانرا بسلوکیه برسانید، زیرا در آنجا میتوانید آذوقه وافر از کشتى
دیگر اینکه فرات مانع خواهد بود از اینکه دشمن شما .اردوى شما را متابعت خواهند کرد، بیابید

.این نکته در نفع شما است. را احاطه کند و در اینوقت شما با دشمن از جبهه طرف خواهید شد



).24همانجا، بند (

»1«نسآمدن آریام

کراسوس در مجلس مشورت در باب پیشنهاد کاسیوس مشغول مذاکره بود، که دید یک شیخ 
هائى، که او شخصى بود، که بقول پلوتارك، از تمام بدبختى. نس وارد شدوم به آریامعرب موس

بعض صاحبمنصبان، که با . ترین آنها بودروزگار براى کراسوس تدارك میکرد، بزرگتر و قطعى
پومپه در این صفحات خدمت کرده بودند، میدانستند، که دوستى این شیخ براى او بیفایده نبود و 

رومیها بشمار میآمد، ولى در این وقت او را سرداران پادشاه پارت، که با شیخ روابطى او دوست
داشتند فرستاده بودند، که کراسوس را تا بتواند از فرات و کوهستانها دورتر گرداند و او را 

ین ها میتوانستند او را احاطه کنند و اال بدترها پارتىهاى وسیع هدایت کند، زیرا در جلگهبجلگه
فصاحت بیان نبود، در این خارجى، که بى. نقشه براى آنها این بود، که برومیها از جبهه حمله کنند

بعد کراسوس را از جهت خوبى . نعمت خود خواند و تمجیدى زیاد از او کردابتداء پومپه را ولى
زا وضع و احوال لشکرش ستوده سپس او را سرزنش کرد، که چرا جنگ را باین اندازه بدرا

ها و میکشاند و وقت خود را در تدارکات گم میکند، مثل اینکه احتیاج او باسلحه است، نه بدست
پاهاى چابک و نمیداند،

______________________________
)1(-�A�r�i�a�m�n�e�s.
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با گرانبهاترین که دشمن از دیرگاهى فقط در این صدد است، که عزیزترین اشخاص رومى را 
شیخ در پایان نطقش . اشیاء آنها برباید و تا بتواند زودتر بصفحات سکاها یا گرگانیها فرار کند

اگر میخواهید جنگ کنید باید بشتابید، که تا پادشاه پارتیها جرئت نیافته و قواء خود را جمع : افزود
ین خود و شما حائل داشته، تا شما و سورنا را ب»1«الکسنکرده، با او مواجه شوید زیرا او سیل

هیچیک از حرفهاى شیخ ). 25کراسوس، بند (او در جائى دیده نمیشود . نتوانید او را تعقیب کنید
هیرود قشون خود را بدو قسمت کرده در رأس یکى بارمنستان رفت، تا انتقام رفتار . صحیح نبود



جلو رومیها فرستاد و این اقدام او نه از باذ را بکشد و قسمت دیگر را با سورنا سردار خود ارته
عقل نبود، که اعتنائى بدشمنى چون تحقیر کراسوس بود، چنانکه میگویند، زیرا هیرود بى

کراسوس، که یکى از رجال اول درجه روم بشمار میرفت، نکند و رفتن بارمنستان و زیان رسانیدن 
ظر بوده در انتظار وقایع باشد، ضمنا بآن را ترجیح دهد، بل مقصود هیرود چنین بود، که نا

.آزمائى کرده جلو دشمنرا هم بگیردبخت

از جهت شجاعت و حزم در . نژاد و ثروت و نام، بعد از پادشاه مقام اول را داشتسورنا، از حیث
وقتیکه مسافرت میکرد . میان پارتیها اول کس بود و از حیث قد و قامت از کسى عقب نمیماند

وبنه او را حرکت میداد، دویست ارابه حرم او را نقل میکرد و هزار سوار غرق آهن و هزار شتر بار
ها و بردگانش میتوانستند نشاندهاسلحه همراه او بودند، زیرا دستپوالد و بیش از آن سپاهیان سبک

ها مالکین درجه دوم است، نشاندهمقصود پلوتارك از دست(ده هزار سوار براى او تدارك کنند 
اش این نجابت خانوادگى.). م. که در تیوالت وسیعه او میزیستند و مقصود از بندگان رعایاى او

این . حق ارثى را باو داده بود، که در روز جشن تاجگذارى پادشاهان پارت، کمربند شاهى را ببندد
و اولاو شهر سلوکیه را گرفت . سردار ارد را بر تخت نشاند، و حال آنکه او را رانده بودند

______________________________
)1(-�S�y�l�l�a�c�e�s.
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. کسى بود، که بر دیوار شهر برآمده با دست خود اشخاصى را، که مقاومت میکردند، بزیر افکند
او در این وقت سى سال نداشت و باوجود این حزم و عقل او باعث نامى بزرگ براى او شده بود 

و اساسا احتیاط و حزم او بود، که کراسوس را درهم شکست، زیرا در ابتداء جسارت و نخوت 
کراسوس و بعد یأسى، که از بدبختیهایش حاصل شد، بآسانى او را در دامهائى افکند، که سورنا 

).26کراسوس، بند (برایش گسترده بود 

نسراهنمائى آریام



کراسوس را مطمئن ساخت، که از رود باید دور شود، او را نس خارجى، پس از اینکه آریام
در ابتداء راه صاف بود، ولى بزودى سخت گردید و غیر از ماسه و ریگ . هاى وسیع بردبجلگه

روان عمیق و صحراهائى، که عارى از درخت و آب بود چیزى دیده نمیشد، تا بتوان بیافتن 
چیزهائى، که رومیها میدیدند، باعث یأس آنها تشنگى و خستگى و نیز. آرامگاهى امیدوار شد

اى نمیدیدند و تا چشم کار میکرد، از همه طرف در جائى درخت یا جویبار و یا تپه و سبزه. گردید
در این حال رومیها ظنین شدند، که بآنها خیانت . دریاى ریگ روان آنها را در احاطه داشت

باذ کس فرستاده اطالع داد، که چون ، زیرا ارتهاند و بعد در این گمان یقین حاصل کردندکرده
هیرود با قوائى نیرومند بارمنستان تاخته، من نمیتوانم کمکى براى شما بفرستم و بنابراین شما 

بطرف ارمنستان بیائید، تا باهم جنگ کنیم و اگر نمیخواهید این نصیحت مرا بشنوید، الاقل از 
. احتراز کنید و همیشه بکوهستانها نزدیک شویدنظام مناسب است،جاهائى، که براى سواره

کراسوس، که بر چشمانش خشم و غضب پرده کشیده بود، نخواست جواب نامه پادشاه ارمنستان 
:را بدهد و بچاپارها شفاها گفت

باذ من حاال وقت ندارم، که در فکر ارمنستان باشم، ولى بزودى بارمنستان خواهم آمد، تا از ارته
کاسیوس از این جواب بخود پیچید، ولى چون دید، که کراسوس . خیانت او را بکشمانتقام 

نس را کنار برده توبیخ و مالمتش کرده پیشنهادات او را بد میپذیرد، خوددارى کرد، ولى آریام
اى نامردترین: چنین گفت
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و با چه سحر و جادو تو کراسوس را با قشونش باین مردمان، کدام عفریت تو را بمیان ما آورد
ها با آب و علف افکندى، و حال آنکه این جلگههاى ریگ روان و کویرها و راههاى بىجلگه

ور بیگانه دغا و حیله: بعد پلوتارك گوید. راهزنان صحراگرد بیشتر مناسبت دارد، تا با سردار رومى
. ه بزودى این حرکت سخت و دشوار بپایان خواهد رسیدبا فروتنى کاسیوس را مطمئن ساخت، ک

آیا تصور : آمیز گفتبعد خود را داخل صف سربازان کرده و با آنها راه پیموده با آهنگى سخریه
حرکت میکنید و میخواهید در اینجا همان ) در ایطالیا(هاى زیباى کامپانى میکنید، که در جلگه



ها را، که آن صفحه را پوشیده، تّى همان حمامها و میهمانخانهها و حها و جویبارها و سایهچشمه
).27کراسوس، بند (اید، که شما در حدود عربستان و آسور هستید؟ بیابید و فراموش کرده

پس از اینکه بیگانه سعى کرد سربازان را نرم کند و قبل از اینکه خیانتش آشکار شود، از اردو 
ساخت، که اکنون میرود باو خدمت کرده در میان دشمنانش بیرون رفت و کراسوس را مطمئن

کراسوس، وقتیکه میخواست بمیان مردم آید، بجاى اینکه موافق عادت سرداران . اختالل اندازد
. روم لباس ارغوانى پوشد، جامه سیاه در بر کرد و بعد، که ملتفت آن شد، لباس را تغییر داد

ها را بردارند و فرمان حرکت دهند، بقدرى برداشتن آن منصبان، وقتیکه میخواستند درفشصاحب
.ها در زمین ریشه دوانیده استبرایشان دشوار بود، که گفتى درفش

ها دنبال آمد را بشوخى تلقّى کرد و براى تسریع حرکت فرمان داد، پیادهکراسوس این پیش
.سواران بروند

خبر در رسیدن پارتیها

چابک سوار مفتّش برگشته گفتند، که چند نفر رفقاى آنها را پس از آن چیزى نگذشت، که چند
اش زیاد، در ها با زحمت فرار کردند و قشون پارت، که جسور است و عدهپارتیها کشتند، این

این خبر در تمامى سپاه باعث آشفتگى گردید و بقدرى کراسوس از . حرکت است و حمله میکند
ته و درحال در حیرت شد، که خود را باخاین
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: سنجید، شتابان صفوف سپاهش را براى جنگ بیاراستحالى، که فکرش درست قضایا را نمى
نظام را خیلى کشید، تا مسافتى زیاد بگیرد و احاطه کردن اوال بنصیحت کاسیوس او صفوف پیاده

نظام رار داد، ولى بعد تغییر عقیده داده پیادهنظام را در جناحین قپس از آن سواره. آن مشکلتر باشد
این فاالنژ عمقى زیاد داشت و از هرطرف با دشمن مواجه . را جمع و فاالنژ مربعى تشکیل کرد

.میشد



او میخواست، که هر . هر طرف دوازده دسته داشت و آنرا یک گروهان سوار تقویت میکرد
مام سپاه جنگى، که بیک اندازه تقویت خواهد شد، نظام تقویت کند و تقسمت این فاالنژ را سواره

کراسوس فرماندهى یک جناح را به کاسیوس داد، پسرش را بریاست جناح . بااطمینان حمله برد
بارى، آنها بدین ترتیب حرکت کرده بکنار جوى. دیگر مأمور کرد و خودش در قلب قرار گرفت

فراوانى نداشت، باوجود این سربازان لذّت اگرچه این جوى آب . نام، رسیدند»1«سوسبالیس
).28کراسوس، بند (العاده سخت خسته شده بودند بزرگى بردند، چه از خشکى و گرماى فوق

جنگ

بیشتر صاحبمنصبان پیشنهاد کردند، که در همینجا اردو زده شب را بگذرانند، تا بقدر امکان عده 
یعه صبح حمله برند، ولى کراسوس حرارت پسرش دشمنان و ترتیب جنگى آنان را بدانند و در طل

و سواره نظامى را، که او فرمان میداد، دیده نظر باصرار آنها، که جنگ را شروع کنند، امر کرد، 
حتّى او . اینکه از صف خارج شوند، این کار کننداشخاصیکه میخواهند غذا بخورند، سرپا، بى

قدم پیش ببرد، د و بجاى اینکه سپاهیان را قدمفرصت نداد، که سیر شوند، آنها را بحرکت آور
چنانکه معمول بردن لشکر بجنگ است، و گاهى براى استراحت بآنها فرصت دهد، سپاهیان را با 

در این وقت قشون پارت، برخالف . قدمهاى سریع میبرد و فقط وقتى ایستادند، که پارتیها را دیدند
جهت . هیب، و حال آنکه چیزها در این باب شنیده بودندانتظار رومیها نه زیاد بنظرشان آمد و نه م

این بود،

______________________________
)1(-�B�a�l�i�s�s�u�s.

2308: ، ص3تاریخ ایران باستان، ج

که سورنا قسمت بزرگ لشکرش را پشت صفوف اول قرار داده بود و براى اینکه درخشندگى 
شان را با پوستى بپوشند یا ردائى در بر کنند، بود اسلحهاسلحه سپاهیانش را پنهان دارد، امر کرده 

آور و ولى همینکه این سپاهیان برومیها رسیدند بفرمان سورنا در تمام دشت فریادهاى وحشت
صداهاى مهیب برخاست، زیرا پارتیها براى تحریص سپاهیان خود بجنگ عادت ندارند، ناى یا 



اند و دور آن زنگهائى از ى، که روى آن پوستى کشیدهشیپور استعمال کنند، آنها آلتى دارند ته
.آور بلند میشودپارتیها این آلت را میکوبند و صدائى وحشت. مفرغ است

اند، که آنها خوب دریافته. این صدا شبیه نعره جانوران درنده است، که با غرّش رعد آمیخته باشد
تندتر شهوات ما را بهیجان میآورد و با تر از حواس دیگر در روح اثر میکند، قوه سامعه آسان

).29کراسوس، بند (سرعت انسان را از حال طبیعى خارج میسازد 

هاشانرا کنده، بسبب العاده مرعوب شده بودند، که ناگاه پارتیها روپوشرومیها از این صداى فوق
ا سورنا از در رأس آنه. هائى از آتش درخشیدندهاى رخشان، مانند شعلهخودها و جوشنکاله

جهت صباحت منظر و قد و قامتش نمایان بود، صورت لطیفش مینمود، که برخالف نام جنگیش 
و موهاى روى پیشانى را از »1«)یعنى گلگون میکرد(است، زیرا آن را مانند مادیها میآراست 

موها و حال آنکه پارتیها مانند سکاها میگذارند این) مقصود فرق سر است(یکدیگر جدا میساخت 
در ابتداء پارتیها خواستند با نیزه برومیها حمله کرده . تر بنظر آیندبحال طبیعى بروید، تا مهیب

صفوف اولى دشمن را بشکافند، ولى وقتیکه عمق صفوف را دانسته دیدند، که رومیها محکم 
جنگیشان اند، بمسافتى عقب نشسته وانمودند، که پراکندند و ترتیب ایستاده و تنگ بهم چسبیده

بهم خورد، ولى چنان بزودى گروهان مربع رومیها را از هر طرف احاطه کردند، که اینها فرصت 
اسلحهحال فرمان داد، که سپاهیان سبککراسوس در این. نیافتند از نیت پارتیها آگاه شوند

______________________________
.باصطالح کنونى بزك میکرد-)1(
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حمله برند، ولى آنها نتوانستند پیش روند، زیرا تگرگ تیر بر آنها باریدن گرفت و مجبور گشتند 
اما خود پیاده نظام، وقتیکه سختى و نیروى تیرهاى . نظامشان متوسل گردندبرگشته بحمایت پیاده

ر مقابل آن یاراى مقاومت پارتى را دید و دانست، که این تیرها از همه چیز میگذرد و چیزى د
پارتیها، که دور شده بودند از هر طرف . حال گردیدندارد، خودش هم در وحشت افتاد و آشفته



اینکه بکسى نشانه روند، و رومیها چنان تنگ بهم چسبیده بودند، که ممکن نبود تیر میانداختند بى
:نگیز بوداضربتى از ضربتهاى پارتى بکسى اصابت نکند و این ضربتها وحشت

بزرگى و نیرو و نرمى کمان پارتى باعث میشد، که زه را بیشتر بکشند و وقتیکه زه را رها میکردند، 
.تیر با چنان قوت پرتاب میشد، که بعمقى بسیار بگوشت مینشست

رومیها در اینوقت در حال پرماللى بودند، زیرا اگر محکم در صفوفشان میماندند، زخمى پس از 
ند و اگر بدشمن حمله میکردند، نمیتوانستند بآن آسیبى رسانند و خسارتى هم، که زخم برمیداشت

همینکه رومیها بپارتیها حمله میکردند، آنها راه فرار پیش میگرفتند، . تحمل میکردند، کم نبود
این یکنوع جدالى است، که پارتیها پس از سکاها، بهتر از . اینکه از تیراندازى دست بردارندبى

.دیگر روى زمین میدانندمردم 

اند، زیرا آنها در حال فرار هم از خود دفاع میکنند و، بنابراین این عملى است، که ماهرانه اندیشیده
تا وقتیکه رومیها امیدوار بودند، که پارتیها پس از تمام شدن . آور باشدفرار چیزى نیست، که شرم

تن خواهند کرد، در تحمل رنج و محن بتیرهایشان، از جدال دست خواهند کشید، یا جنگ تن
پافشارى داشتند، ولى همینکه دانستند، که در پس قشون پارتى شترهائى هستند، که بارشان تیر 

است و صفوف اول، که دور میزنند، بقدر حاجت تیر برمیدارند، کراسوس فهمید، که نهایتى براى 
م است بکند، تا بدشمن برسد و قبل از رنج و تعب نیست و بپسرش پیغام داد، که باید آنچه الز

نظام دشمن بدست پسر کراسوس از اینکه او را احاطه کنند حمله کند، زیرا یکى از جناحین سواره
کراسوس جوان فورا هزاروسیصد نفر . تر شده میخواست پشت آن را بگیردجاهاى دیگر نزدیک

سوار، که هزار سوارى،
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نظام برداشته بطرف که سزار باو داده بود جزء آن بود، با پانصد نفر کماندار و هشت دسته پیاده
دشمنى، که میخواست او را احاطه کند، تاخت، ولى در اینحال یا از جهت ترس، چنانکه گویند، 

وس درحال پسر کراس. یا براى اینکه کراسوس جوان را از پدرش دور سازند، پارتیها فرار کردند
. بطرف دشمن تاخت»2«و مگاباکّوس»1«زریپوسفریاد زد، که دشمن نتوانست پا فشارد و با سن



هر دو . »3«زریپوس از حیث مقام سناتورىمگاباکّوس از حیث شجاعت و نیرو ممتاز بود و سن
نظام هم پیادهنظام، دشمن را تعقیب کرد،چون سواره. سن بودنددوست کراسوس و تقریبا با او هم

اند و کار نخواست در حرارت و اظهار شعف از او عقب بماند و همه امیدوار بودند، که فتح کرده
فاتح تعقیب دشمن است، ولى وقتیکه از سایر قسمتهاى لشکر خیلى دور شدند، دانستند، که پارتیها 

مترجم (ى از سواران برگشتند اند، که فرار میکنند، زیرا با عده زیادحیله جنگى بکار برده وانموده
، ولى چون این عمل را نمیتوان تقلّب نامید، مؤلف لفظ »اندتقلّب کرده وانموده«پلوتارك گوید 

جنگى »4«فى الواقع فنّ جنگ گریز یک اسلوب. حیله را، که موافق حقیقت است، ترجیح داده
. ا بتوانیم این عمل را حیله بنامیماگر بخواهیم در قضاوتمان خیلى سخت باشیم، منته. است نه تقلّب

.).م

بتن خواهند کرد، ایستادند ولى ها، چون عده کم آنها را بینند، جنگ تنرومیها بامید اینکه پارتى
شان را در جلگه اسلحهنظام سبکدار خود را در مقابل رومیها داشته سوارههاى جوشنپارتیها اسب

یگ روان و ماسه چنان دشت را فروگرفت، که رومیها در این وقت گردوغبار ر. بحرکت آوردند
.نه میتوانستند یکدیگر را ببینند و نه باهم حرف بزنند

حال در فضاى کوچکى جمع شده و بیکدیگر فشار داده از تیرهاى پارتى میافتادند و از در این
آنها درحالى، که. هاى دردناك باتأنّى جان میدادندجراحت

______________________________
)1(-�S�e�n�s�o�r�i�p�o�u�s.

)2(-�M�e�g�a�b�a�c�c�h�u�s.

.عضویت سنا، یعنى مجلس شیوخ در روم-)3(

)4(-�M�e�t�h�o�d�e.
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آور میمردند تیرها ببدنشان بعمق نشسته بود، بر ماسه و ریگ روان میغلطیدند، از زجرهاى وحشت
ها بازتر میگشت و درد و را از بدنشان بیرون آرند، زخمو اگر میخواستند تیرهاى نوك برگشته 

بار پارتیها عده زیادى از رومیها تلف از این حمله مرگ). 31کراسوس، بند (المشان بمراتب بیشتر 
وقتیکه کراسوس جوان . گردید و اشخاصى، که زنده مانده بودند، نمیتوانستند از خود دفاع کنند

هایشان را، که بسپر ، که غرق آهن است حمله کنید، رومیها دستنظامىبآنها میگفت، بسواره
. دوخته بود و پاهایشان را، که تیر سراسر آنرا گذشته بزمین میخکوب کرده بود، نشان میدادند

در اینوقت کراسوس . خالصه آنکه رومیها بیک اندازه عاجز بودند، که جنگ یا فرار کنند
ان دشمن افکند و سخت حمله کرد، ولى این جدال، چه در حال نظام نهیب داده خود را بمیبسواره

هاى کوتاه و سست رومیها با زوبین. حمله و چه هنگام فرار، جدال دو طرف مساوى نبود
هاى قوى مسلّح بودند، هائى از آهن یا پوست میزدند ولى پارتیها، که با نیزههائى بجوشنضربت
. که تقریبا برهنه یا سبک اسلحه بودند، وارد میآوردندهائى،انگیز بجسم گالّىهاى وحشتضربت

آنها . آورد کردبیش از همه اعتماد کراسوس جوان باین سوارها بود و با آنها رشادتهاى حیرت
ها را با دست میگرفتند و بعد پارتیها را از اسب بزیر میکشیدند و چون آنها بزمین میافتادند، نیزه

ها از اسب پیاده شده زیر اسب عده زیادى از گالّى. میتوانستند برخیزندشان نبواسطه سنگینى اسلحه
.دشمن میرفتند و با شمشیر شکم آنها را میدریدند

حال اسب بلند شده سوارش را بزمین زده و او را با دشمن لگدمال کرده در همانجا سقط در این
نمیکرد، زیرا آنها باین چیزها عادت ها را عاجزباوجود این چیزى مانند گرما و تشنگى گالّى. میشد

سوراخ ها سوراخچندین سوار خودشانرا بمیان پارتیها میانداختند و تنشان از نیزه. نکرده بودند
.میگردید و میافتادند

باالخره سوارهاى گالّى مجبور گشتند عقب نشسته بپیاده نظامشان پناه برند و کراسوس جوان را، 
.پیچید، با خودشان بردندخود مىکه از شدت درد زخمها بر
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هایشان را وقتیکه در نزدیکى خود تپه کوچکى از ریگ روان دیدند، بدانجا عقب نشستند و اسب
در وسط جمع کرده از سپرهایشان حصارى ساختند، بامید اینکه در اینجا بهتر میتوانند در مقابل 



د، ولى این اقدام بکلّى نتیجه معکوس بخشید، زیرا در زمینى صاف دشمن از خود دفاع کنن
صفوف مقدم صفوف موخّر را میپوشد، اما در اینجا، چون مسطّح نبودن زمین صفى را باالى صف 

.ها بهمه وارد میشدحفاظ ماند، ضربتدیگر قرار داد، و صفوف آخر بیش از صفوف دیگر بى

افتخار میمردند و نمیتوانستند از کسى انتقام ان مینالیدند، چه بىدر این احوال همه از بدبختى خودش
).32کراسوس، بند (بکشند 

میزیستند، نزد ) شهر این صفحه، حرّان قرون بعد(کراسوس جوان دو نفر از یونانیهائى، که در کاره 
ینجا معلوم از ا(مینامیدند »2«کوماخوسو دیگرى را نى»1«یرونیموسیکى را هى. خود داشت

، این دو یونانى باو تکلیف کردند، که )است، که این جنگ نزدیک حرّان در بین النهرین رویداده
مرگى : ، که نزدیک و طرفدار رومیها بود بروند، ولى او جواب داد»3«فرار کرده بشهر ایشن

بآنها پند داد، نیست، که ترس آن باعث شود سربازانى را، که براى من جان میدهند، رها کنم، ولى 
سپس، چون نمیتوانست دست خود را . که فرار کنند و بعد آنها را بآغوش کشیده مرخّص کرد

بکار اندازد، زیرا تیرى از آن گذر کرده بود، پهلویش را بطرف میرآخورش برگردانیده، امر کرد 
کّوس بدست پوس هم بهمین منوال مرد و مگابازورى-گویند، که سن. شمشیرش را بتن او فروبرد

هائى، که نمودند، از آهن دشمن کشته خودش انتحار کرد و کسانیکه باقى ماندند، پس از رشادت
آنها ). مقصود این است، که باقى کشته شده بودند(پارتیها بیش از پانصد نفر اسیر نگرفتند . شدند

سوس چنین اما شرح اقدامات کرا. سر کراسوس جوان را بریده فورا بطرف پدرش حمله بردند
او پس از اینکه بپسرش امر کرد بپارتیها حمله کند، طولى نکشید، که خبر فرار پارتیها و . بود

بعد، که. تعقیب آنها را شنید

______________________________
)1(-�H�i�e�r�o�n�y�m�u�s.

)2(-�N�i�c�o�m�a�c�h�u�s.

)3(-�I�s�c�h�n�e�s.
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پارتیها بپسر او حمله میکنند، بخود او فشار نمیآورند، قدرى جرئت یافت و قشون دید، چون بیشتر 
. خود را جمع کرد با این امید، که پسرش بر اثر تعقیب پارتیها بزودى باو ملحق خواهد شد

کراسوس جوان چابک سوارانى نزد پدرش فرستاده بود، که او را از وضع خطرناك خود و 
ها، که از دست دشمن با زحمت ها در راه کشته شدند و آخرىنها، اولىاز ای. قشونش آگاه دارند

نجات یافتند، به کراسوس گفتند، که اگر کمکى نیرومند فورا بپسرش نرساند، معدوم خواهد شد 
).33کراسوس، بند (

. این خبر بقدرى کراسوس را آشفته حال کرد، که از حسیات متّضاد نمیدانست چه تصمیمى گیرد
دتى بین این واهمه، که هرچه هست ببازد و میل رفتن بکمک پسرش مردد بود، تا آنکه بلشکرش م

فریادهاى زیل و آوازهاى . این لشکر تازه براه افتاده بود، که پارتیها دررسیدند. امر کرد پیش برود
ه این ها صداهاى موحش طبل را بگوش رومیهائى، کاین. تر ساخته بودظفرمندى، آنها را مهیب

پارتیهائى، که سر کراسوس جوان را سر نیزه . صداها را عالمت جدالى تازه میدانستند، رسانیدند
میبردند، برومیها نزدیک شده و با استهزاء آنها را توهین کرده میپرسیدند، که اقوام و خانواده این 

حمیت و پدرى بىها هستند، زیرا ممکن نیست، که جوانى چنین شجاع و اینقدر دالور، جوان کى
این منظره بیش از تمامى دردهاى سابق رومیها را مأیوس کرد و . فقیر مانند کراسوس داشته باشد

بجاى اینکه غضب آنها را مشتعل سازد و حس کشیدن انتقام را تیزتر کند، از ترس و وحشتى، که 
.بر آنها استیال یافته بود، خونشان در عروقشان منجمد گشت

او از : ین بدبختى بزرگ شجاعتش را بیش از آنچه سابقا نموده بود، نشان دادکراسوس در ا
رومیها، این شکست فقط بمن مربوط است، تا شما زنده هستید : صفوف قشونش گذشته فریاد زد

اقبال و نام پرافتخار روم پاینده است و بر شما نمیتوان غلبه کرد، ولى اگر بدبختى پدرى، که 
شما را برقت آورده، شرکت -آنهم پسرى، که اینقدر الیق احترام است-هپسرش را از دست داد

خودتان را در این
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جزاى . مصیبت من با خشم خودتان نسبت بدشمنان بنمائید، این شادى وحشیانه را از آنها بگیرید
. بدبختى من اینقدر افسرده و مأیوس نشویدآنها را در ازاى شقاوتشان در کنارشان بگذارید، و از 



لوکولّوس . وقتیکه شخص در جستجوى چیزهاى بزرگ است، باید تحمل بدبختیها را داشته باشد
تیوخوس فائق آمد، بهمین وسیله بر آن»1«پیونسى. خون رومیها را ریخت، تا بر تیگران غلبه کرد

دند و مرگ چندین سردار و سرکردگانشان را نیاگان ما هزار کشتى در دریاى سیسیل از دست دا
. هایشان مانع نبود، از اینکه فاتحینشان را مطیع گرداننددر ایطالیا دیدند، باوجود این شکست

قدرتى، که اکنون رومیها دارند از عنایت اقبال نیست، از شکیبائى و شجاعتى است، که در موقع 
).34کراسوس، بند (اند ادبار نشان داده

تشویق کراسوس اثر کمى در عده زیاد سپاهیان کرد و وقتیکه او فرمان داد، فریاد شروع این 
بجنگ را برآرند، از صداى ضعیف و آهنگ غیرمساوى سپاه دریافت، که سربازان او افسرده و 

حمله شروع . چه تفاوتى بزرگ بین اینفریادها و فریادهاى محکم و نیرومند پارتیها بود. اندمأیوس
. اسلحه پارتى در پهلوهاى رومیها پدیدار گشتند و تگرگ تیر بر آنها باریدندسواران سبکشد، 

هایشان از جبهه حمله آورده رومیها را مجبور کردند در فضائى بعد سواران سنگین اسلحه با نیزه
چند نفر رومى براى اینکه از مرگ خالصى یابند، با کمال یأس خودشانرا بمیان . تنگ جمع شوند

هاى ها میافکندند، نه از این جهت، که ضررى زیاد بپارتیها رسانند، بل براى اینکه از نیزهارتىپ
ها چنان سخت و قوى بود، ضربت این نیزه. پارتیها زخمهاى عریض و عمیق بیابند و زودتر بمیرند

ویشان چنین جدالى تا شب امتداد یافت و بعد پارتیها بارد. که غالبا تن دو سوار را میشکافت
.برگشتند

وقتیکه میرفتند، گفتند، که یک شب به کراسوس فرصت میدهند، تا براى پسرش نوحه و زارى 
اند، خودش تصمیمى عاقالنه گرفته نزد او کشان نزد ارشک نبردهکند، مگر اینکه، تا او را کشان

پارتیها نزدیک رومیها اردو زدند و امیدوار. برود

______________________________
)1(-�S�c�i�p�i�o�n.

2315: ، ص3تاریخ ایران باستان، ج



این شب بسپاهیان کراسوس خیلى بد و سخت . بودند، که روز دیگر رومیها را معدوم سازند
آنها نه در فکر دفن کشتگان بودند، و نه در خیال بستن زخمهاى مجروحینى، که از . گذشت

ود مینالید و همه این بدبختیها را حتمى هرکس ببدبختى خ. شدیدترین دردها جان میسپردند
مجروحین آنها نیز باعث . پایان متفرّق شوندهاى بىمیدانستند، چه منتظر روز باشند یا در جلگه

آشفتگى احوالشان بودند، اگر آنها را با خودشان میبردند، فرار کندتر میشد و هرگاه در محل 
باوجود اینکه میدانستند، . سپاهیان آگاه میساختمیگذاشتند، فریادهاى آنان پارتیها را از فرار 

کراسوس باعث بدبختى آنها بود، باز میخواستند او را ببینند و حرفهاى او را بشنوند، ولى او در 
گوشه تاریکى خوابیده و سر را با کاله پوشیده باین جمعیت نمونه نمایانى از تلون اقبال مینمود و 

طلبى نمایشى میداد، زیرا باوجود اینکه در میان هزاران نفر و جاهبمردم عاقل از نتایج دیوانگى 
»1«طلبى باو میگفت، که تو چیزى نیستى، زیرا دو نفر را بر تو ترجیح میدهندشخص اول بود، جاه

).35کراسوس، بند (

، یکى از نایبان کراسوس، و کاسیوس خواستند او را بلند و تشجیعش کنند، ولى»2«اکتاویوس
ها هاى صد نفرى و سایر دستههاى آنان اثرى در او نمیکند، رؤساء و دستهچون دیدند، که حرف

را جمع کرده شتابان مجلس مشورتى آراستند و تصمیم حرکت را گرفته اردو را بلند کردند، 
در ابتداء نظم و ترتیب در خاموشى اجراء میشد، ولى همینکه مجروحین . اینکه شیپورى بدمندبى
هاشان تمام اردو را فروگرفت و باعث یافتند، که آنها را بخودشان وامیگذارند، فریادها و نالهدر

سپاهیانى، که اول حرکت کرده بودند، چون این صداها را . نظمى عجیبى گردیداختالل و بى
شنیدند پنداشتند، که دشمن شبیخون زده، این بود، که برگشته صف بستند، مجروحینى را، که در 

نبال آنها بودند، بمالها حمل کردند، اشخاصى را، که کمتر مریض بودند از مالها بزیر آوردند و د
بهاء را بدین ترتیب از دستوقت گران

______________________________
.مقصود پلوتارك پومپه و یولیوس سزار است-)1(

)2(-�O�c�t�a�v�i�u�s.
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)از کتاب اسکاریگر، تاریخ عمومى) (اگوست(مجسمه اکتاویوس -)130(

) حرّان(شب به کاره در نیمه»1«ناتیوسفقط سیصد نفر سوار در تحت ریاست ایگ. دادند
این صاحبمنصب بزبان خود قراوالن بارو را صدا زد و پس از. رسیدند

______________________________
)1(-�I�g�n�a�t�i�u�s.
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کوتوال قلعه بگوئید، که کراسوس نبردى بزرگ با »1«اینکه جواب رسید، گفت به کاپونیوس
اینکه چیزى بگوید و خود را بشناساند، بطرف پلى، که کراسوس بر پارتیها کرد و پس از آن، بى

دارش را گذارده فرار کرده فرات ساخته بود، رفته با سوارها نجات یافت، ولى او را از اینکه سر
این . اما خبرى، که او به کاپونیوس داد، براى کراسوس مفید افتاد. بود، توبیخ کردند

منصب از پیغام مبهم فهمید، که خبر خوب نیست، و بر اثر آن ساخلو را مسلّح کرد و صاحب
ها، پارتى. وردهمینکه شنید، کراسوس در حرکت است باستقبالش رفته او را با قشونش بشهر آ

در طلیعه صبح آنها باردو . اگرچه از فرار رومیها آگاه شدند، نخواستند شبانه او را تعقیب کنند
ها را ریخته مجروحین را بعده چهار هزار نفر از دم شمشیر گذرانیدند و سواره نظامشان جلگه

، یکى از نواب »2«تینوسورگون. پیموده کسان زیادى را، که راه را گم کرده بودند، گرفتند
اى رفت، روز دیگر پارتیها رسیده باو کراسوس، در باب راه اشتباه کرده با چهار دسته بطرف تپه

نفر شمشیر بدست خودشان را بمیان 20فقط . حمله کردند و باوجود دفاع سخت همه را کشتند
از شجاعت آنها در حیرت هادر اینوقت پارتى. دشمن انداختند، تا مگر از میان قشون راهى بیابند

نفر جان بسالمت در برده به 20شده صفوف خود را گشودند، تا آنها بگذرند و بدین ترتیب این 
).35کراسوس، بند (رسیدند ) حرّان(کاره 

در این احوال به سورنا خبر کذبى رسید، که کراسوس با بهترین قسمت قشون خود فرار کرده، در 
اند و شایان آن نیستند، که مورد توجه که برحسب اتّفاق جمع شدهکاره فقط مردمى هستند،

در ابتداء او تصور کرد، که ثمر جنگ را از دست داده، ولى بعد، چون تردیدى در باب . گردند



این خبر داشت، صالح را در این دید، که در این باب تحقیقاتى کند، تا معلوم گردد، که باید کاره 
با این مقصود ترجمانى را، که . ن شهر را رها کرده بتعقیب کراسوس بپردازدرا محاصره کند یا ای

دو زبان میدانست، انتخاب کرده باو دستور داد، که بدیوار شهر کاره نزدیک

______________________________
)1(-�C�a�p�o�n�i�u�s.

)2(-�V�e�r�g�o�n�t�i�n�u�s.
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.کاسیوس را بخواند و بگوید، که سورنا میخواهد با آنها مذاکره کندشده کراسوس و 

.مترجم مأموریت خود را انجام داد و کراسوس با میل پیشنهاد مالقات را پذیرفت

کمى پس از آن اعرابى، که سابقا کراسوس و کاسیوس را دیده با آنها آشنا بودند، وارد شدند و 
ر شهر باو گفتند، که سورنا میخواهد با رومیها داخل مذاکره چون کاسیوس را دیدند، روى دیوا

او اجازه خواهد داد، که رومیها عقب نشسته بروند، بشرط اینکه روابط حسنه با پادشاه پارت . شود
کاسیوس . ضمنا گفتند، که صلح بهتر از جنگ است. برقرار کنند و بین النّهرین را باو واگذارند

اعراب . ت، که روز و محل مالقات کراسوس با سورنا معین شودباین امر راضى شد و خواس
).37کراسوس، بند (گفتند، که باید موضوع را به سورنا اطّالع داد و پس از آن رفتند 

سورنا، از اینکه رومیها در کاره هستند و نخواهند توانست از محاصره بیرون جهند، مشعوف 
و برومیها فحش داده گفتند، که اگر کراسوس را در روز دیگر پارتیها بشهر نزدیک شده. گشت

العاده از این رفتار مکدر گشته به رومیها فوق. زنجیر تسلیم نکنند، قراردادى منعقد نخواهد شد
براى . کراسوس گفتند، بیهوده منتظر کمکى از طرف ارمنستان مباش و فقط در فکر فرار باش

ولى . تمام اهالى کاره مکتوم دارند، تا وقت اجراى آن برسدمندى الزم بود، مسئله فرار را ازبهره
ترین مردمان، از خود کراسوس، که او را رازدار و رهنماى خود قرار ، خائن»1«دروماخوسآن

داده بود، این سرّ را دانسته به پارتیها رسانید و، چون پارتیها شب جنگ نمیکنند و اینکار براى آنها 



روماخوس، از ترس اینکه مبادا پارتیها به کراسوس نرسند، کراسوس را از دآسان هم نیست، آن
هائى آنرا قطع میکند، تا مجبور هائى انداخت، که درههاى مختلف برد و باالخره بباتالقها و راهراه

شوند، همواره برگشته از این راه براهى دیگر افتند و بدین ترتیب وقت را بواسطه اشکال حرکت 
جمعى از رومیها سوءظن از. دهنداز دست ب

______________________________
)1(-�A�n�d�r�o�m�a�c�h�u�s.
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. خود کاسیوس راه کاره را پیش گرفت. دروماخوس حاصل کرده نخواستند او را پیروى کنندآن
: از عقرب بیرون آید، او جواب داددر اینوقت اعرابى، که با او بودند، گفتند، تامل کنید، تا ماه 

و شتافته خود را با پانصد سوار به آسور .) م. اشاره بکمان پارتى(» من از قوس بیشتر میترسم«
رسیدند و قبل از طلوع آفتاب در »1«دیگران، که راهنمایان خوبى داشتند، به کوه سینّاك. رسانید

کراسوس، (یسشان صاحبمنصب خوبى اکتاویوس نام عده اینها پنج هزار نفر بود و رئ. امنیت بودند
).38بند 

دروماخوس، که او را در چنین باتالقهاى سختى افکنده بود، چون روز شد، کراسوس از خیانت آن
همراه داشت، »2«نظام و عده کمى سوار و پنج نفر لیکتوراو چهار دسته پیاده. در حیرت فرورفت

در پیش نداشت، تا به اکتاویوس ) تقریبا نیم فرسنگ(استاد 12بشاهراهى ورود کرده بود و بیش از 
.برسد

در این وقت دشمنان باو رسیدند و او بقلّه دیگر کوههائى رسید، که صعود بآن آسانتر، ولى امنیت 
این کوهها بوسیله زنجیره دراز . یدتر بنظر میآجاها کمتر است و نیز از حیث بلندى از سینّاك پست

در این وقت چون اکتاویوس دید، که کراسوس در خطر است، اول . بکوه سینّاك اتّصال مییابد
بعد دیگران از او پیروى کردند و اینها از . شخصى بود، که با عده کم همراهانش بکمک او رفت

بعد دور . ا را از تپه کوچکى بزیر راندندحمیتى خودشان نادم گشته و به پارتیها حمله برده آنهبى
کراسوس را گرفته گفتند، که تیرى از دشمن بسردارشان اصابت نخواهد کرد، مگر اینکه بدوا 



سورنا، چون دید، که پارتیها حرارت سابق را بجنگ کردن ندارند و، اگر . تمامى آنها کشته شوند
رومیها محال است، باز بحیله متوسل شب دررسد و رومیها بکوهها برسند، دیگر اسیر کردن 

.گشت، تا کراسوس را فریب دهد

او چند نفر اسیر رومى را فراراند و قبال بقراوالن دستور داد، در حضور اینها

______________________________
)1(-�S�i�n�n�a�q�u�e�s.

)2(-�L�i�c�t�e�u�r�s(بدست منصبانى، که پیشاپیش رجال عمده روم حرکت میکردند و تبرى صاحب
).داشتند
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ناپذیر کند، بعکس او صحبت کرده بگویند، که پادشاه پارت نمیخواهد با رومیها جنگى امان
بنابراین پارتیها . میخواهد مورد دوستى رومیها گردد و نسبت به کراسوس انسانیت خواهد کرد

صاحبمنصبان عمده خود بتپه نزدیک شده زه کمانش شان را موقوف داشتند و سورنا آرام با حمله
را باز و دست خود را بطرف کراسوس دراز کرده او را طلبید، تا داخل مذاکره گردد و باو 

اطمینان داد، که پادشاه برخالف میلش شجاعت و نیروى خود را برومیها نشان داد، ولى اکنون 
ده با آنها صلح کند و بعد اجازه دهد، که حاضر است، که مالیمت و عنایت خود را برومیها نمو

).39کراسوس، بند (رومیها عقب نشینند 

تمامى قشون رومى سخنان سورنا را با شعف اصغاء کردند، ولى کراسوس، که تا این زمان جز 
خدعه چیزى از پارتیها ندیده بود و جهتى هم براى تغییر حال پارتیها نمیدید، این سخنان را باور 

ا صاحبمنصبان خود بشور پرداخت، اما سربازان فریادکنان فشار میآوردند، که کراسوس نکرد و ب
بمالقات سورنا برود و او را دشنام داده میگفتند، تو ما را بطرف مرگ میبرى، زیرا میخواهى با 

کراسوس در ابتداء . دشمنى جنگ کنیم، که تو از روبرو شدن و مذاکره با آن هم واهمه دارى
نها را با مالیمت و خواهش نرم کند و بآنها گفت، که اگر در بلندیهائى، که دشمن خواست آ

حتّى بآنها . بآسانى بآن دست نخواهد یافت، باقى روز را بمانید، شب میتوانید بآسانى فرار کنید



راهى را، که میبایست اختیار کنند، نشان داده نصیحت کرد، که این امید نزدیک را نباید فداى 
شان را بیکدیگر میزنند، اند و با تهدید اسلحهند، ولى، وقتیکه دید، سربازان در حال طغیانترس کن

از ترس اینکه مبادا دست بسردارشان بلند کنند، از تپه بزیر آمد و بطرف قشون برگشته این کلمات 
نه بینید، که چگواکتاویوس و پترونیوس و شما اى صاحبمنصبان رومى، مى«: را بطور ساده گفت

مرا در فشار میگذارند، که نزد دشمن بروم، شما شاهدید، که چه عنف و اجبارى نسبت بمن روا 
اگر شما از این خطر نجات یافتید، بتمام مردم بگوئید، که بواسطه خدعه دشمن من کشته . میدارند

نه از جهت خیانت. شدم
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او را تنها بگذارد و با او از تپه پائین آمد و کراسوس لیکتورهاى اکتاویوس نخواست. »هموطنانم
).40کراسوس، بند (خود را، که میخواستند از دنبال او روند، برگردانید 

یعنى (هاى دورگه بودند از طرف بیگانگان اول اشخاصى، که باستقبال کراسوس آمدند، یونانى
اینها از اسب فرود آمده کراسوس را تکریم .). م. ودنداوالد یونانیهائى، که زنان بومى گرفته ب

کردند و بزبان یونانى باو گفتند، کس بفرستید، تا ببینند، که سورنا و همراهان او هیچگونه اسلحه 
کراسوس جواب داد، که اگر من قدر و قیمتى پست براى زندگانى خود قرار میدادم، . ندارند

و برادر او را فرستاد، تا بداند، که »1«سیوسم و بعد او، روسآمدم که خود را بشما تسلیم کننمى
در چه باب باید مذاکره کنند و این مالقات چقدر طول خواهد کشید سورنا فورا این دو برادر را 

اش حرکت کرده، همینکه به کراسوس رسید، توقیف کرد و خودش سواره با صاحبمنصبان عمده
. فت و امر کرد اسبى بیاورنداین بگ. »سردار رومى پیاده است، و ما سواریم! عجب«: گفت

هرکدام از ما موافق عادات . اینحال ما نه تقصیر شما است و نه تقصیر من«: کراسوس جواب داد
از این زمان بین هیرود شاه و رومیها عهد دوستى و «: سورنا پس از آن گفت. »مملکتش رفتار کرده

معین کرد، زیرا شما رومیها شرایط اتحاد منعقد است، ولى شرایط این عهد را باید در کنار فرات
.»سپاریدبندید، همیشه بخاطر نمىقراردادى را، که مى

کراسوس میخواست کس . سورنا بعد از این سخنان دست خود را بطرف کراسوس دراز کرد
:بفرستد، تا اسبى براى او آرد، ولى سورنا گفت لزومى ندارد



میراخوران . ین لحظه اسبى آوردند، که دهنه آن طال بوددر ا. پادشاه این اسب را بشما هدیه میکند
. به کراسوس کمک کردند، تا باسب بنشیند و بعد اسب را زدند، تا او تندتر حرکت کند

دیگران هم، که با کراسوس بودند، . حال زمام اسب را گرفت و پترونیوس نیزاکتاویوس در این
دور او را گرفتند تا نگذراند

______________________________
)1(-�R�o�s�c�i�u�s.
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پس . در نتیجه طرفین بیکدیگر فشار دادند و همهمه و غوغائى بلند شد. میراخوران اسب را برانند
از آن دیرى نگذشت، که طرفین بهم افتادند و اکتاویوس شمشیر خود را کشیده یک مهتر بیگانه 

پترونیوس، که سپر نداشت ضربتى بجوشن . ز پشت باو آمد و افتاد و مردرا کشت و بعد ضربتى ا
کراسوس را بروایتى یک نفر پارتى موسوم . اینکه زخمى برداردبرداشت و از اسب بزیر جست، بى

بروایت دیگر یک پارتى دیگر ضربت مهلکى باو زد و پوماکسارث . کشت»1«به پوماکسارث
).41کراسوس، بند (سرش را برید 

پس از کشته شدن کراسوس

اما در باب کشته شدن . هاى پلوتارك راجع باین جنگ چنان است، که ذکر شدمضامین نوشته
کراسوس، چون خود پلوتارك هم حس کرده، که این روایت مصنوعى بنظر میآید و شالق زدن 

: کتابش گویداین 42میراخوران باسب و راندن آن چگونه میتوانست باعث جنگ شود، در بند 
ولى روایات موافق حدسیاتى است نه اطالعات صحیح، زیرا از تمامى اشخاصى، که حاضر بودند، 

بعد مورخ مزبور . بعضى هنگام جدال کشته شدند و برخى فرصت یافتند، که بطرف تپه فرار کنند
:گوید

خیانتش بجزاى خود پارتیها بزودى بعد از آنها به تپه رسیدند و گفتند، که کراسوس از جهت 
.ترس نزد او رویدرسید، اما سورنا شما را دعوت میکند، که بى



. پس از آن بعضى از تپه پائین آمده تسلیم پارتیها شدند و برخى، همینکه شب در رسید، بپراکندند
گویند، که . از اینها فقط عده کمى نجات یافتند، زیرا بیشتر اشخاص را اعراب تعقیب کرده کشتند

سورنا سر و . سفر جنگى براى رومیها بمرگ بیست هزار و باسارت ده هزار نفر سپاهى تمام شداین
دست کراسوس را نزد هیرود پادشاه، که در ارمنستان بود، فرستاد و در همانوقت به سلوکیه 

بعد دبدبه غریبى . چاپارهائى روانه کرد، که باهالى بگویند، او کراسوس را زنده بدانجا میبرد
مقصود این است، که،(تدارك کرد و این طنطنه را بطور استهزاء جشن فتح خود خواند 

______________________________
)1(-�P�o�m�a�x�a�r�t�h�e.
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چون سرداران رومى عادت داشتند، جشن فتح خودشان را در روم بگیرند و بعد از غلبه بر بعض 
بار غیر و ممالک دیگر، این پادشاهان را مجبور میکردند، با حال فالکتپادشاهان آسیاى ص

»1«شخصى مغلوب و ذلیل در این جشنها شرکت کنند، سورنا خواست همین رفتار را درباره شبیه
کراسوس مجرى دارد و چون چنین جشنى در میان پارتیها معمول نبود، در این مورد سورنا بطور 

براى فهمیدن معنى این رفتار باید در نظر داشت، که اهالى (درآورد مضحک تقلید رومیها را
بعد .). م. سلوکیه یونانى بودند و معلوم است، که رومیها را بر اهالى مشرق زمین ترجیح میدادند

نام، که کامال به »2«سیانوسسورنا از میان اسراء شخصى را کایوس پاك: پلوتارك گوید
ید، باین شخص لباس پارتى پوشید و باو آموختند، که هرزمان او را کراسوس شبیه بود، برگز

او بر اسبى نشسته : ترتیب حرکت چنین بود. کراسوس نامند یا امپراطور خطاب کنند، جواب بدهد
اى از چوب و تبرى بدست بود و چند نفر شیپورچى و فرّاش، که بر شترها سوار بودند، دسته

ها همبانهائى آویخته بود و بر تبرها سرهاى از این چوب) ىتقلید لیکتورهاى روم(داشتند 
اى از زنان بدعمل سیانوس دستهاز عقب پاك. رومیهائى، که تازه کشته شده بودند، نصب شده بود

سلوکیه، که تماما سازنده و خواننده بودند، میآمدند و آوازهائى میخواندند، که تماما توهین و 
.حمیتى و لهوولعب او میکردلت بر بىاستهزاء کراسوس بود و دال



او : آمیز را براى مردم عوام ترتیب داده بودند، ولى سورنا براى خواص چنین کرداین نمایش سخره
نام »4«زیاكلرا، که مى»3«سناى سلوکیه را منعقد داشته امر کرد کتاب هزلیات آریستید

یافته بودند و سورنا میخواست، باعضاى »5«وستیداشت، بیاورند، این کتاب را در ارابه روس
اند، که حتّى در ها تا چه اندازه از حیث اخالق مردمانى پستسناى سلوکیه نشان دهد، که رومى

سناى سلوکیه در . وقت جنگ، از خواندن هزلیات و از اشتغال بکارهاى شنیع، خوددارى ندارند
اینمورد

______________________________
.تر جهت استعمال این لفظ روشن خواهد بودشبیه گوئیم، پائین-)1(

)2(-�C�a�i�u�s� �P�a�c�c�i�a�n�u�s.

)3(-�A�r�i�s�t�i�d�e.

)4(-�M�i�l�e�s�i�a�q�u�e�s.

)5(-�R�o�s�t�i�u�s.

2324: ، ص3تاریخ ایران باستان، ج

او دید، که . یونانى نوشته، چقدر صحیح است»2«که ازوپ»1«فهمید، که معنى حکایت بزاس
رانى را، که سورنا این کتاب هزلیات را در جیب پیش گذارده و در جیب عقب یکدستگاه شهوت

از دنبال خود میکشد، جا داده و این دستگاه داللت میکند بر اینکه حتّى در مملکت پارتیها 
در ایطالیا در قسمتى . را باید روشن کنیماین عبارت پلوتارك (نوین پدید آمده »3«باریسسى

. م خراب شد. ق510این شهر در . باریس مینامیدندشهرى بود، که آنرا سى»4«موسوم به لوکانى
:مانند مثل گویند. پرورى و زندگانى بسیار مالیم معروف بودنداهالى شهر مزبور از حیث تن

چون دید، غالمى هیزم میشکند، عرق کرد و آسانى خو کرده بودند، که شخصى،بقدرى اینها بتن
دیگرى شکایت میکرد، که شب گذشته نتوانست بخوابد، زیرا یکى از گلهاى سرخ، که بر بسترش 

مقصود پلوتارك این است، که زنانى، که از دنبال قشون سورنا . پاشیده بودند، از وسط تاه خورد



هاى زیاد، که زنان غیرعقدى این ارابه. .)م. باریسها بودندحرکت میکردند، اشخاصى مانند سى
نامند، زیرا سر »5«تالسورنا را حمل میکرد، لشکر او را شبیه افعیها و نیز مارهائى میداشت، که سى

آور بود و دم آن بزنان بدعمل و روسبى، این لشکر از حیث نیزه و پیکان و اسبهاى جنگى وحشت
وعشرتها در مجلس شب با آوازها و لهوولعب و عیشبا آالت موسیقى، خاتمه مییافت و تمامى 

تردید مستحق توبیخ است، ولى پارتیها چقدر تیوس بىروس. چنین زنانى بدعمل بسر میرفت
ها را استهزاء میکردند، و حال آنکه پادشاهان اشکانى آنها غالبا حیاء بودند، که لهوولعب رومىبى

زاده بودند و شهرهاى دیگر یونیه.) م. آسیاى صغیرشهر یونانى در (لت از زنان بدعمل شهر مى
).42کراسوس، بند (

او ندرتا قلم را تابع حسیات میکند، ولى در اینجا متانت را از . هاى پلوتاركچنین است نوشته
بنابراین باید گفت، که فتح سورنا نسبت به. دست داده

______________________________
)1(-�B�e�s�a�c�e.

)2(-�E�s�o�p�e(این نویسنده یونانى حکایتهائى نوشته، که شبیه کلیله و دمنه بیدپاى هندى است.(

)3(-�S�y�b�a�r�i�s.

)4(-�L�u�c�a�n�i�e.

)5(-�S�c�y�t�a�l�e.
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کراسوس و بعد اظهارات او در مجلس سناى سلوکیه بر پلوتارك بقدرى ناگوار آمده، که نتوانسته 
خود را، چنانکه شایان مورخى است، اداره کند و الّا، بجاى این همه عبارت پردازى است حسیات

:و تشبیهات غیرمناسب، کافى بود بگوید

.پرست بود یا بدتر از آنهاتوبیخ رومیها به سورنا نمیبرازید، زیرا خودش هم مانند آنها عشرت



مایشى در سلوکیه میداد، هیرود وقتیکه سورنا ن) 43کراسوس، بند (پس از آن پلوتارك گوید 
. پادشاه ارمنستان صلح کرد و خواهر او را براى پسر خود پاکروس گرفت»1«پادشاه با آرتاواسد

در اینموقع دو پادشاه ضیافتهائى براى یکدیگر میدادند و در موقع مهمانیها تصنیفاتى از ادبیات 
یونانى بیگانه نبود و آرتاواسد در این زبان یونان میخواندند، زیرا هیرود نسبت بزبان و ادبیات 

وقتیکه حاملین سر کراسوس . ها و چیزهائى راجع بتاریخ نوشته بودانگیز و خطابهنمایشاتى حزن
که »2«بدرب طاالر پذیرائى رسیدند، میهمانان از سر میز برخاسته بودند و بازیگرى از شهر ترال

، موسوم به باکّانت، نمایش میداد و »5«پیدرا از تصنیف اورى»4«نام داشت، بازى آگاوه»3«ژازن
.تمام حضّار با لذّتى هرچه تمامتر بسخنان او گوش میدادند

در این حین سیلّاس بطاالر وارد شده در پیش پادشاه بخاك افتاد و سر کراسوس را بپاى او 
خدمه بامر پادشاه سیلّاس را در حال هلهله شادى و کف زدنهاى میهمانان شروع گردید و. انداخت

سر میز نشاندند، اما ژازن، که بیکى از آوازخوانان لباس پانته را پوشانده بود، فورا سر کراسوس را 
:برداشت و این اشعار، آگاوه را خواند

از این صید، . هاى ما است، باینجا آوردیماز بلندى کوهستانهایمان این بچه شیر را، که آفت جلگه«
خوانى، تمامى حضّار لذّت بردند و از این مناسب. »سعادت است، فاتح را مفتخر میدانیمکه باعث

چه دستى «: پرسندنمایش دهندگان دنباله این شعر را خواندند، یعنى آنجائى را، که آوازخوانان مى
»او را زد؟

______________________________
)1(-�A�r�t�a�v�a�s�d�e(باذارته.(

)2(-�T�r�a�l�l�e�s.

)3(-�J�a�s�o�n.

)4(-�A�g�a�v�e�e.

)5(-�E�u�r�y�p�i�d�e.
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در این حین پوماکسارث از سر میز . »دست من شرف این کار را داشت«: و آگاوه جواب میدهد
اى را، که ژازن خواند، بیشتر بمن راجع است این قطعه: برخاسته و سر کراسوس را برداشته گفت

).گفته شد، پوماکسارث موافق روایتى قاتل کراسوس بودهچنانکه باالتر (

کتاب کراسوس و چون او یونانى بود و کتابش را بیونانى 43چنین است نوشته پلوتارك در بند 
هاى او را براى خوانندگان نوشته، الزم ندیده، توضیحاتى بدهد، ولى ما باید جاهاى تاریک نوشته

:گوئیماین کتاب روشن سازیم و بنابراین

انگیز م میزیست و نمایشاتى حزن. ق405تا 480پید، یکى از شعراى نامى یونان است، که از اورى
او با سقراط حکیم معاصر و دوست بود، مانند حکیم مزبور اعتقاد بارباب انواع یونانى . ساخته

م است سقراط را چنانکه معلو. ها میدانستها را جزء خرافات و افسانههاى یونانىنداشت و گفته
پید، که اما اورى. اش بخداى یگانه باعدام محکوم کرده زهرش دادندها از جهت عقیدهآتنى

گیر او هم بشود و رشادت و ثبات سقراط را نداشت، ترسید، که مبادا طالع حکیم مزبور دامن
. تقد نیستخواست کارى کند، که در نزد مردم پاك گردد و همه بدانند، که او بخداى یگانه مع

رب النّوع شراب بود، که »1«از جمله باکّوس. بنابراین براى هریک از ارباب انواع تصنیفى نوشت
این رب النّوع یونانى مانند سایر ارباب . خداى بزرگ میدانستند) ترژوپى(یونانیها او را پسر زوس 

براى باکّوس همه ساله . م داشتندانواع معابدى داشت و زنانى، که کاهنات معبد او بودند، باکّانت نا
هاى مستى و غوغا بهم جشنى میگرفتند و در این جشنها مرد و زن باهم مخلوط گشته با عربده

.میافتادند و مرتکب فسق و فجور گوناگون میشدند

»2«این مجالس جشن را باکانال. ها قتلى اتفاق میافتادنشینىگاهى هم در موقع این جشنها و شب
پانته : پید براى باکّوس تصنیفى کرد موسوم به باکّانت، که مفادش این استبارى اورى. ندمینامید

پادشاه شهر تب در زمان حکمرانى خود عبادت

______________________________
)1(-�B�a�c�c�h�u�s.



)2(-�B�a�c�c�h�a�n�a�l�e�s.
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عبادت چنین بود، که در هر سال در مدت چند روز . کردباکوس را با آن اعمال قبیح و زشت منع 
معین زنان شهر از هر طبقه عریان گردیده، پوست ببر یا پلنگى را بخود بسته، سر و پا برهنه 

از جمله آگاوه مادر . بکوهستانها رفته شراب زیاد میخوردند و بهمه قسم فسق و فجور میپرداختند
پانته براى منع مادرش از این . ن دیگر بهمان کارها اشتغال میورزیدپادشاه در ایام این جشنها با زنا

مند نشد، زیرا مادر کارها بکوهستانى، که در آنجا عید باکّوس را گرفته بودند، رفت، ولى بهره
پادشاه با زنان دیگر او را گرفته کشتند و از فرط مستى و قوت شهوت ندانستند، که او پادشاه تب 

شیرى این گرازى یا بچه«شدن پانته سرش را بریده بشهر بردند و بمردم گفتند پس از کشته. است
ما هم بقوت باکّوس او را گرفته . بود، که در کوهستان پدید آمد و مجلس عیش ما را بهم زد

.»سرش را بریدیم

پید میخواسته در ضمن این تصنیف بمردم بفهماند، که دین باکّوس بقدرى محکم و قوى اورى
.، که اگر پادشاهى هم بر ضد آن باشد، مادرش سر او را میبرداست

خوانى یا بازى مناسب در مجلس ضیافت ارد و پادشاه پس از این توضیح معلوم است، که مناسب
شیرى را بمجلس آورده ارمنستان این بوده، که زنى که میبایست بجاى آگاوه سر گراز یا بچه

یا هیرود (کراسوس را برداشته بمجلس آورده و آنرا بپاى ارد بحضّار نشان دهد، در این موقع سر 
ترجمه (پید از قول آگاوه نوشته است، خوانده انداخته، بعد اشعارى را هم، که اورى) پلوتارك

).ذکر شد19سطر -2325اشعار باالتر، در صفحه 

ان خوش آمد، که پادشاه را رقابت پوماکسارث چن): 44کتاب کراسوس، بند (بعد پلوتارك گوید 
»1«اى را، که قانون مملکت پاداش کشتن سردارى قرار داده، باو بدهند و یک تاالنامر کرد هدیه

آور دانست، ولى چنین بود خاتمه سفر جنگى کراسوس، که آخرش را باید حزن. هم به ژازن داد
.).م. از اینجا پلوتارك بمطلب دیگر میپردازد، که در جاى خود بیاید...... (



______________________________
.هزار ریال28تقریبا -)1(
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بعض مورخین دیگرهاى گفته

آنچه، که تا اینجا در باب سفر جنگى کراسوس بطرف مشرق و جنگ حرّان گفته شد، از قول 
بعض نویسندگان دیگر هم چیزهائى . پلوتارك بود، که با شرح و بسط چگونگى را ذکر کرده

اطّالعاتى هاى مبسوط پلوتارك نمیرسد، باز باید ذکر کرد، زیرا اند، که اگرچه بپاى نوشتهنوشته
کراسوس وقتیکه بایالت سوریه منصوب گردید، یعنى : میدهند، که پلوتارك بسکوت گذرانیده

دیوکاسیوس، (م است . ق55پروقنسول گردید، در روم سمت قونسولیرا داشت و اینسال مطابق 
).39کتاب 

اند، باید آکباروس صحیحتر باشد، زیرا بعضى آکباروس و آوگاروس نوشته(»1«آبگاروس
، وقتیکه پومپه در آسیا بود، متّحد روم )خسرون(»2«پادشاه اسران.) م. مصحف اکبر عربى است

).40دیوکاسیوس، کتاب (گردید، ولى پس از رفتن او قوت پارت را حس کرده بطرف ارد رفت 

ى از مشایخ عرب، نیز در ابتداء متّحد روم بود، ولى همینکه دید پارت ، یک»3«الخودونیوس
براى روشن ساختن فکر دیوکاسیوس ). 40دیوکاسیوس، بند (تر است، طرفدار آن گردید قوى

الزم است توضیح دهیم، که اگر کراسوس بارمنستان رفته بود و در آنجا با ارد میجنگید، اتحاد یا 
هاى بین النهرین الخودونیوس اهمیتى نمیداشت، زیرا جنگ در جلگهعدم اتحاد آبکاروس و 

وقوع نمییافت و ارمنستان میدان جنگ میشد، ولى ارد، چون خطر رومیها را در بین النهرین 
.بطرف خود جلب کرد.) م. اى بودکه قبیله(را »4«دریافت، پادشاه اسران و اعراب سنیت

نظام مهم بود، زیرا ارمنستان را اشغال کرده نگذاشت سوارهرفتن ارد هم بطرف ارمنستان خیلى 
.آن، که قوى بود، بقوه کراسوس ملحق شود



نظام تشکیل شده بود و نمیتوان گفت، که عادت پارتیها چنین بوده، که قشون پارتى فقط از سواره
نظام نیز در جنگها هنظام را در جنگها بکار برند، زیرا در مواردى، که ذکرش بیاید، پیادفقط سواره

بنابراین تشکیل قشون پارتى. اندداشته

______________________________
)1(-�A�b�g�a�r�u�s.

)2(-�O�s�r�h�o�e�n�e.

)3(-�A�l�c�h�a�u�d�o�n�i�u�s.

)4(-�S�c�e�n�i�t�e.
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گوید، که این فکر سورنا »1«زننظام، در این جنگ از روى فکر و حساب بوده و ممفقط از سواره
نظام بیشتر مناسبت از طرف دیگر براى اشغال ارمنستان کوهستانى پیاده. فکرى بوده عمیق و عالى

. نظام را بدانجا برد، تا در کوهستانهاى آنمملکت خوب بتواند حرکت کندداشت و ارد پیاده
تا بدانجا برسیم، اگرچه در قسمت تشکیالت دولت پارت از قشون صحبت خواهد بود، ولى، 

نظام پارت از دو سواره. نظام پارتى بگوئیماى از سوارهاکنون شمهبمناسبت جنگ حرّان، باید هم
یعنى جوشن و . اسلحه بود و اسلحه دفاعىنظام سبکقسمتى سواره: قسمت متمایز تشکیل میشد

بود، که بچابکى پیش روند اینها فقط با تیروکمان مسلّح بودند و کارشان این . زره و غیره، نداشت
بتن نمیکردند، زیرا اسلحه دفاعى نداشتند، فقط از دور تیر اینها هیچگاه جنگ تن. یا عقب بنشینند

اسلحه بودند بچابکى عقب مینشستند میانداختند و وقتیکه دشمن اینها را تعقیب میکرد، چون سبک
بنابراین دشمن تلفات . فرار میکردندکنان و در اینوقت قیقاج بدشمن تیر میانداختند، یعنى جنگ

در اینوقت سواران پارتى . ایستاداینکه بتواند تلفاتى وارد آورد و باالخره خسته شده مىمیداد، بى
باریدند و همینکه او حمله میکرد، دوباره عقب نشسته قیقاج تیر برگشته باز باران تیر بدشمن مى

دند کار دیگر اینها بلند کردن گردوخاك بود، تا بتن نمیشمیانداختند و هیچگاه داخل جنگ تن
نظام سنگین قسمت دیگر قشون، سواره. دشمن نتواند تمییز بدهد، که بکدام طرف فرار میکنند



خود و زره یا جوشن و بازوبند و اسلحه بود، یعنى قسمتیکه غرق آهن و پوالد میگشت و کاله
اسلحه تعرّضى اینها کامل بود و نیزه و . بودندزانوبند و غیره داشت و حتّى اسبهایشان غرق آهن 

بتن تدارك شده نظام براى حمله و داخل شدن در جنگ تناین سواره. شمشیر و خنجر داشتند
.بود

نظام روم خیلى ورزیده و مشق کرده وپارتیها چون میدانستند، که پیاده

______________________________
)1(-�M�o�m�m�s�e�n(خ معروف آلماکتاب او یکى از کتب نامى و . نى، که تاریخ روم را نوشتهمور

).داراى شهرت است
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بتن شروع داراى دیسیپلین سخت است، در صالح خود نمیدیدند، که جنگ را با حمله و جدال تن
بقدرى جدال را امتداد اسلحه خود را بکار انداخته نظام سبکبنابراین در ابتداء جنگ سواره. کنند

بعد، . بتن مجبور داردمیدادند، که دشمن خسته میشد و نمیدانست، چگونه حریف را بجنگ تن
نظام سنگین اسلحه پس از اینکه این حال براى دشمن افسرده و فرسوده روى میداد، آنگاه سواره

.حمله خود را شروع میکرد و تلفاتى زیاد وارد آورده غالب میآمد

گوید، که روز اول جنگ پارتیها پانصد نفر اسیر رومى گرفتند، ولى دیوکاسیوس گوید، پلوتارك
).24، بند 40کتاب (که روز اول اسیرى نگرفتند 

پادشاه اسران، که در قشون رومى بود، تا پس از مرگ پسر کراسوس با رومیها بماند و بعد، وقتیکه 
، بند 40دیوکاسیوس، کتاب (پس بر آنها حمله کرد پارتیها از جبهه برومیها حمله کردند، او از

23.(

باید با حیرت بشجاعت پارتیها نگریست، این «): 1، بند 41کتاب (ژوستن در تمجید پارتیها گوید 
شجاعت آنها را بقدرى بلند کرد، که مردمانى، که آقاى آنها بودند، تابع آنها شدند، حتّى روم در 

فعه با بهترین سردارانش بآنها حمله کرد و در نتیجه دانست، که از زمان اعلى درجه اقتدارش سه د



باید . تمام ملل و مردمان اینها یگانه مردمى هستند، که نه فقط با رومیها برابرند، بل فاتح آنهایند
ها را دفع کردن آنقدر باعث افتخار نبود، که در میان اینرا هم گفت، که براى پارتیها حمله رومى

ها، یعنى مردمانى، که داراى آنهمه نام بودند، بلند گشتند و نند آسوریها، مادیها و پارسىمردمانى ما
هزار شهر دولت باختر را تسخیر کردند، و حال آنکه سکاهائى، که همسایگان پارتیها بودند آنهمه 

مقصود ژوستن این است، که (» درپى میکردندفشارهاى سخت بآنها میدادند و آنهمه جنگهاى پى
در جبهه . پارتیها در دو جبهه با مردمان قوى جنگ میکردند و باوجود این فاتح بیرون میآمدند

).شرقى با سکاها و مردمان دیگر، که بایران فشار میآوردندغربى با رومیها و در جبهه شمال
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، که یکى از »1«ویداد، ولى اویدم ر. ق53دیوکاسیوس گوید، که جنگ حرّان در اواسط سال 
.ضبط کرده) تیر10-خرداد10(نویسندگان قدیم است، تاریخ آنرا در ماه ژون سال مذکور 

نتایج جنگ حرّان

بین النهرین را تا انتهاى آن، که رود فرات است، -1: نتایج این جنگ براى پارتیها چنین بود
رمنستان تا مدتى بکلّى از تحت نفوذ رومیها بیرون ا-2. رومیها گم کردند و متعلّق به پارت شد

اى تمام مشرق از این فتح پارتیها متأثّر گردید و تا اندازه-3. آمد و تابع دولت پارت گردید
برد کراسوس وجوش آمد و یهودیها، که قید خارجه را با سختى تحمل میکردند و از دستبجنب

اسلحه برداشتند، ولى باید گفت نتایجى، که از این جنگ بذخایر معبدشان متنفّر و مغموم بودند،
حاصل شد، کمتر از اهمیت آن بود، زیرا در اینوقت میشد، تمام آسیاى صغیر، یعنى کاپادوکیه و 

فریگیه و کیلیکیه و سایر قسمتهاى آن را بحرکت آورد و اگر چنین میشد، کار رومیها در این 
ممالک مهیج بیطرف نمانده جنگ تعرّضى را پیش صفحات خیلى سخت میگشت، زیرا این

حال معلوم است، که روم موقعش سخت میشد و مجبور میگشت آسیا را تخلیه میگرفتند و با این
کند، ولى این نتیجه با اینکه طبیعى بود، حاصل نشد، جهت آن چیست؟ جهت این است، که در 

و ارد پادشاهى نبود، که بتواند چنین این زمان پادشاهى مانند مهرداد ششم پنت وجود نداشت
.نهضتى را اداره کند



:اما در داخله پارت، این جنگ براى سورنا، که فاتح آن بود نتیجه معکوس بخشید

بجاى اینکه ارد پاداشهاى خوب باو بدهد، بنامش رشک برده نابودش کرد و پس از او دولت 
اك، که پس از او میآمد، کار نمایانى در جنگ پارت سردارى بلیاقت و رشادت او نیافت، زیرا سیلّ

ناشناسى غریبى نسبت به سورنا بروز داد بخصوص، که او ارد حق. پارتیها با کراسوس نکرده بود
سورنا مظلوم واقع شد، ولى در . مهرداد سوم اشکانى را شکست داده ارد را بر تخت نشانیده بود

تاریخ ایران

______________________________
)1(-�O�v�i�d�e.
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اما اینکه بچه وسیله سورنا را کشتند، در درر التیجان ذکر شده، که با . و روم اهمیتى بسزا دارد
، ولى چون مدرك این خبر را صاحب )145جلد دوم، صفحه (کشته شد »1«جزاى سنمارى

.کتاب مذکور ننموده، فقط بذکر آن اکتفاء میشود

).العهدة على الرّاوى(

اهمیت این جنگ

اى بود، که ایرانیها با رومیهاى این اول دفعه. جنگ کاره یا حرّان در تاریخ ایران نظیر ندارد
ممکن است گفته شود، که ساسانیان نیز رومیها را . ح بیرون آمدندعالمگیر طرف شدند و فات

مغلوب ساختند و کرارا بروم شرقى یا یونانیان شکستهاى فاحش دادند، ولى با قدرى دقت معلوم 
رومیهاى دوره ساسانیان غیر از رومیهاى این زمان بودند و . خواهد شد، که این نظر صحیح نیست

.ونانیهاى زمان داریوش اول و خشیارشایونانیهاى روم شرقى وراى ی

در این زمان رومیها هنوز از حیث اخالق فاسد نشده بودند و بعالوه، چون فتحى پس از فتح کرده 
قرطاجنه را از پا درآورده، : بودند، روحشان چنان قوى بود، که خودشان را غیر مغلوب میدانستند

هاى سوریه ایاالتى هاى بطالسه مصر و سلوکىدولت مقدونیه و یونان را تابع کرده، از دولت



اى را مانند مهرداد ششم نشانده کرده، حتّى اعجوبهساخته، پادشاهان آسیاى صغیر را یکایک دست
ها را تسخیر و اسپانیا و بسیارى از ممالک دیگر را پنت بدست خودش نابود ساخته، مملکت گالّى

در چنین حالى جنگ آنها با پارتها درگرفت و در اینجا .حال برود فرات رسیده بودندبلعیده بااین
راست است، که کراسوس خبطهائى کرد، ولى از طرف دیگر قوت روح و متانت و . بیچاره شدند

دیسیپلین لژیونهاى رومى و ورزیدگى آنان و حضور سواران گالّى، که از حیث شجاعت معروف 
سزار بزرگترین سردار سوس، که زیردست ژولپسر کرا»2«بودند، و سردارى مانند پوبلیوس

آنزمان تربیت یافته و خودش هم جنگى و شجاع بود مزایائى است، که در ترازوى شرایط جنگ 
اندازه سنگین میساخت و باید تمامى این نکاتکفّه رومیها را بى

______________________________
.خوابى استسنمارى بى-)1(

)2(-�P�u�b�l�i�u�s.
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بینیم، که رومیها باعلى درجه قوى سنجیم، مىوقتیکه این اوضاع و احوال را مى. را در نظر گرفت
اند ولى نیروى پارتیها در جنگ، مهارت آنها در تیراندازى و اسلوب جنگیشان رومیها را عاجز بوده

اند و باالخره افسرده و مأیوس گردیده از نیامدهاند از عهده حریف برکرده، پس از آن هرچه کرده
.اندحیز انتفاع افتاده

این جنگ تاریخ ایران و ماوراء آن را از طرف مشرق . اهمیت این جنگ در تاریخ زیاد است
تر ذکرش بیاید، ها، که پائینها نسبت، به رومىبجریانى دیگر انداخت و فتوحات دیگر پارتى

اگر پارتیها در این جنگ مغلوب میشدند، دیگر نمیتوانستند جلو رومیها را . گروکان این جنگ بود
بنابراین . هاى دیگر رومیها نتیجه مرعوب شدن آنها در این جنگ میباشدبگیرند، چنانکه شکست

نفس ایرانى، که نامش در تاریخ بپارتى معروف است، تا این زمان سه کار بزرگ قوم جوان و تازه
یکى اینکه سلوکیها را از ایران راند و نقشه آسیاى غربى را تغییر داد، دیگر : تاریخى انجام داد

اینکه در جلو مردمان شمالى، که میخواستند بایران بریزند، سدى متین شد و تمدن ایران را نجات 



رومیها را در آن طرف فرات متوقف ساخته بجهانگیریهاى آنها خاتمه داد و تاریخ را -سوم. داد
.ئى دیگر انداختبمجرا

در باب سورنا باید از روى انصاف گفت، که بزرگترین سردار ایران تا این زمان است، زیرا 
مندى نداشتند کننده مصر، در مقابل یونانیها بهرهسرداران دوره هخامنشى، باستثناى بغابوخش، رام

. میال دربار ایران بگرددو دولت هخامنشى باالخره با سیاست و پول یونان را مجبور کرد، در مدار ا
سرداریرا، . هاى تقلّب، که پلوتارك به سورنا میدهد، چنانکه باالتر گفتیم، صحیح نیستاما نسبت

که قوه خود را کمتر بدشمن مینماید یا اسلحه آن را بدتر از آنچه هست نشان میدهد، متقلّب 
. ه تقلّب، تا چه رسد بدوهزار سال قبلامروز هم این نوع کارها را حیله جنگى نامند ن. نمیتوان نامید

در باب کشته شدن کراسوس باید بگوئیم، که اگر شرح قضیه چنان بوده، که پلوتارك نوشته، البتّه 
ها چنین کارى نامردى بوده و خیانت، ولى، در صورتیکه پلوتارك خودش گوید، که این گفته

حدسیاتى است و
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ها را مدرك و مبنا این گفته، آیا میتوان بى)42کتاب کراسوس، بند (طّالعات صحیح نداریم ا
.پس باید در این باب گفت، که جهات و چگونگى را نمیدانیم. صحیح دانست

پس از جنگ حرّان

ها وارد پس از این جنگ پارتیها بآنطرف فرات گذشته در عوض خساراتى، که رومیها به پارتى
مانده قشون رومى را بآنطرف فرات برده بودند، بغارت پرداختند، ولى کاسیوس، که باقىآورده

پارتیها بقصد تسخیر صفحاتى بآن طرف فرات . بود، جلوگیرى کرد و بعد از آن پارتیها بپراکندند
هاى ضعیفى بودند، که براى غارت کردن و اضرار بدشمن تدارك شده نرفته بودند، زیرا دسته

).28، بند 41دیوکاسیوس کتاب (نابراین پافشارى نکرده پراکندند بود، ب

حمله پارتیها بسوریه



ارد پسر خود پاکر را، که در صغرسنّ بود، بسردارى معین کرده بطرف ) م. ق51(در سال بعد 
تجربه بود، شاه سردارى را سالخورده و مجرّب، که اوساكسوریه فرستاد و چون او جوان و بى

لشکر پارتى از فرات گذشت و کاسیوس حاکم سوریه، چون . نام داشت معاون پاکر قرار داد»1«
پارتیها صفحات سوریه را تصرّف کردند . دید نمیتواند با پارتیها روبرو شود، بدفاع شهرها پرداخت

ى رومیها در این زمان قشون). راپورت سیسرون بسناى روم(و هیجانى در ایاالت رومى پدید آمد 
از . زیاد در آسیا نداشتند، زیرا پومپه و سزار میخواستند افواج رومى را نزدیک خودشان نگاه دارند

دیوکاسیوس، (طرف دیگر آسیائیها تمایلشان بپارتیها بود و آنها را برادر و ناجیان خود میخواندند 
ها را، هالى شرق پارتى، چقدر رفتار رومیها در ایاالتشان با مردم بد بوده، که ا)28، بند 41کتاب 

»2«فقط دیوتاروس. ها ترجیح میدادندتر بودند، برومىها پائینکه در تمدن از مادیها و پارسى
برزن کاپادوکى با رومیها بودند، ولى کاپادوکیه در مقابل پارتیها نمیتوانست کارى گاالثى و آرى

بکند، زیرا از

______________________________
)1(-�O�s�a�c�e�s.

)2(-�D�e�i�o�t�a�r�u�s.
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بینیم از این جهت است، که مى. طرف ارمنستان سرحداتش باز بود و ممکن بود مورد حمله گردد
سرون نطّاق معروف روم، که در آن زمان حاکم کیلیکیه بود، شکوه میکند از اینکه روم سى

رد ارد با آرتاواسد پادشاه ارمنستان متّفقا اقدام میکردند، اگر در این مو. دوستى در آسیا ندارد
میتوانستند کاپادوکیه و کیلیکیه را تصاحب کنند و در این صورت هیجان آسیاى صغیر شدت یافته 

سرون، ها نیک بد میشد، ولى چون ارد مدیر خوبى نبود، این موقع از دست رفت و سىکار رومى
صغیر باعلى درجه است، بطرف کاپادوکیه حرکت کرد و چون دید، هیجان اهالى آسیاى

ها بکمک خود طلبیده در همانوقت از سناى روم با تضرّع خواستار شد، که دیوتاروس را با گاالثى
در اینوقت پارتیها در سوریه همواره ). 29، بند 41دیوکاسیوس، کتاب (قشونى به آسیا بفرستد 

یوس در انطاکیه نشسته جرئت نمیکرد بیرون آید، بنابراین قشون پارتى از پیش میرفتند و کاس



ها را نجات داد، سوریه گذشته به کیلیکیه رسید، ولى پارتیها مرتکب خبطى شدند، که رومى
ها بقدرى، که در دشت باز قوى بودند و رومیها را عاجز میکردند، در فنّ توضیح آنکه پارتى

گیرى نداشتند و اگر هم میداشتند، در استعمال آن ماهر محاصره ضعیف بودند، زیرا آالت قلعه
بنابراین میبایست نقشه جنگ را چنین ریخته باشند، که اهالى آسیاى صغیر را بر ضد رومیها . نبودند

برانگیخته با قشون آنها شهرها را محاصره و تسخیر کنند و خودشان در دشت باز با رومیها مواجه 
تس ها بمحاصره شهرها پرداختند و خودشان را در وادى تنگ ارنبجاى اینکار، پارتی. گردند

در اینوقت کاسیوس از بدى موقع پارتیها استفاده کرده اول آنها از انطاکیه عقب . محدود ساختند
در این جنگ اساك . نشاند و بعد لشکر پارتى را بکمین گاهى کشیده تلفات زیاد بآن وارد آورد

اکر بود، کشته شد و این ضایع براى پارت اهمیت داشت، زیرا بعد از سردار پارتى، که معاون پ
).29، بند 41دیوکاسیوس، کتاب (سورنا او سردارى مجرّب و ماهر بود 

، یعنى بآن قسمت»1«کادر نتیجه پارتیها از اطراف انطاکیه عقب نشسته به سیرّستى

______________________________
)1(-�C�y�r�r�h�e�s�t�i�c�a.
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سوریه، که بالفاصله بعد از کوه آمانّ واقع است، براى گذرانیدن زمستان رفتند، که در موسم بهار 
والى جدید روم، چون میدانست، که نمیتواند با پارتیها در »1«بولوسجنگ را دنبال کنند، ولى بى

آنان نفاق اندازد و حواس پاکر را بطرف دیگر دشت نبرد روبرو شود، پرداخت باینکه در میان
نام، یکى از نجباى پارتى، ایجاد کرده به پاکر »2«داپانتبنابراین روابطى با ارن. متوجه دارد

.رسانید، که در صالح او نیست، با رومیها بجنگد، زیرا کارى خیلى بهتر از این میتواند انجام دهد

حال چرا قشون خود را در این بیش از لیاقت پدرش است و بااینلیاقت او بتخت و تاج پارت خیلى 
این دسیسه، ). 30، بند 41دیوکاسیوس، کتاب (راه، که پدر را از تخت بزیر کشد، بکار نمیاندازد 

ها فرصت داد، خودشان را اى، که داشت این بود، که جنگ بدرازا کشید و برومىاول نتیجه
که خبر این روابط پاکر با والى رومى در سوریه به ارد رسید و آورى کنند و بعد باعث شد،جمع



ژوستن، کتاب (اى جز تمکین نداشت در این موقع پاکر چاره. او پسرش را با لشکرش احضار کرد
بنابراین قشون پارتى باین طرف فرات برگشت و حمله پارتیها به سوریه از جهت ). 4، بند 42

ها چهار سال ى نیز باید گفت، که اگرچه جنگ اول رومیها با پارتىنتیجه ماند، ولدسایس رومى بى
50(بطول انجامید، باوجود این آنها نتوانستند شکستى را، که در حرّان خورده بودند، تالفى کنند 

).م. ق

پاکر، از جهت فروتنى و اطاعت، که نسبت بپدرش نشان داد، غضب ارد را فرونشاند و حتّى پس 
از . بیاید، سپهساالرى قشون پارت در جنگ دوم پارتیها با رومیها باو محول گردیداز آن، چنانکه 

هاى ارد چنین استنباط میشود، که در اواخر سلطنتش او با پاکر معا امور دولتى را اداره سکّه
.ها داخل جنگ شدسال بعد از احضار پاکر از سوریه پارت باز با رومى9. میکردند

ت پارت چه میکرد معلوم نیست، ولى از آنجا، که خبرى نیست، باید استنباط سال دول9در این 
کرد، که واقعه مهمى روى نداده و این نظر با حال ارد موافقت

______________________________
)1(-�B�i�b�o�l�u�s.

)2(-�O�r�n�o�d�a�p�a�n�t�e�s.
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بافتخارى، که در جنگ حرّان یافته بود، قناعت ورزیده طلب نبود و میخواستاو جاه: میکند
باید گفت، که او حق داشته چنین باشد، زیرا کار . گرفتاریهاى جدید براى خود تدارك نکند

دیگر، یعنى راندن روم از آسیا قائد یا مدیرى غیر از ارد الزم داشت و این شاه براى چنین کارى 
رت اگر هم آسیاى صغیر و سوریه را تسخیر میکرد، دیگر اینکه دولت پا. ساخته نشده بود

ها حفظ کند، زیرا روم بر دریاها مسلّط بود و دولت نمیتوانست این دو مملکت را از حمالت رومى
..پارت دولت دریائى نبود 

روابط ارد با روم



سزار شروع در اینوقت، چنانکه از تاریخ روم معلوم است، جنگ داخلى در دولت روم بین پومپه و 
هاى بزرگ از اوضاع روم کند، ولى او، چنانکه گردیده بود و ارد میتوانست در این موقع استفاده

اینهم معلوم است، که او از گرفتارى روم . هاى بزرگ گرددگفته شد، نمیخواست داخل نقشه
ید بجنگ داخلى خوشنود بود، زیرا، وقتیکه پومپه کمک ارد را بر ضد رقیب خود سزار طلب

شاه اشکانى جواب داد، که حاضر است با پومپه عقد اتّحادى ) 55، بند 41دیوکاسیوس، کتاب (
پومپه . ببندد، بشرط اینکه او سوریه را بدولت پارت واگذارد، و الّا براى کمکى حاضر نخواهد شد

توقیف »1«اى نداد و سفیر پومپه هیرّوسباوجود اینکه مذاکرات نتیجه. این شرط را قبول نکرد
بین پومپه و سزار بشکست اولى خاتمه یافت »2«گردید، بازپس از چند ماه، وقتیکه جدال فارسال

و مغلوب خواست در مقابل دشمن بزرگ خود پناهگاهى بیابد، در این صدد برآمد، که ) م. ق48(
.خود را بحمایت ارد بسپارد

او درآید، ولى دوستان پومپه این نظر او شاید امیدوار بود، که در این صورت قشون پارتى بکمک
موافق عقل نیست و »3«را صالح ندانسته گفتند، خطر این کار براى خود پومپه و زنش کرنلیا

این نصیحت دوستان پومپه براى ارد هم نافع بود، زیرا اگر . پومپه از این قصد خود منصرف شد
پومپه بدربار ایران پناه میآورد، یقین است،

______________________________
)1(-�H�i�r�r�u�s.

)2(-�P�h�a�r�s�a�l�e(الى یونانشهرى بود در تس.(

)3(-�C�o�r�n�e�l�i�a.
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هرگاه کمک نمیکرد، برخالف شئونات وى میبود و اگر : که ارد در موقع مشکلى واقع میشد
بود، طرف میگردید، بخصوص، که سزار، میکرد با شخصى مانند سزار، که اول سردار زمان خود 

از آنجا، که در جنگ حرّان پوبلیوس پسر کراسوس کشته شده بود و او، چنانکه میدانیم، زیردست 



سزار در گالّیا تربیت یافته بود، با ارد و پارتیها باطنا خوب نبود و انتظار فرصتى را داشت، که این 
.ها را تالفى کندشکست رومى

). م. ق47(اینکه داخل مذاکراتى با ارد گردد از غلبه بر پومپه از یونان رفت، بىبارى سزار بعد
، که در این وقت سزار قصد جنگى را با پارتیها داشت، تا )46، بند 44کتاب (دیوکاسیوس گوید 

ها را در سوریه و شکست حرّان را تالفى کند، ولى، چون گرفتار کارهاى دیگر وتاز پارتىتاخت
پارت هم یکعامل قوى براى ادامه صلح در مشرق بشمار میآمد، نیت خود را آشکار نکرد و بود و

فقط پس از اینکه بجنگهاى افریقا و اسپانیا خاتمه داده دید، وقت آن رسیده، که با پارت داخل 
.جنگ گردد، آشکارا از جنگ با پارتیها صحبت داشت

وقمع کند و که دشمنان داخلى خود را قلعچهار سال پس از جنگ فارسال سزار موفق گردید،
این بود، که بمیل او فرمانى صادر و جنگ پارت بعهده او واگذار . بخشى بدهدبروم وضع رضایت

).51، بند 43دیوکاسیوس، کتاب (گردید 

. پس از آن لژیونهاى رومى بحرکت آمده از راه دریاى آدریاتیک بجانب مشرق رهسپار گشتند
، که او )58یولیوس سزار، بند (چه بوده، معلوم نیست، ولى پلوتارك گوید نقشه جنگى سزار

میخواست، بعد از فتح پارت از راه دریاى خزر و قفقازیه به سکائیه برود و از سکائیه به ژرمانیه 
تونیوس در کتاب کشى را، چنانکه سوئهخطّ قشون. تاخته از آنجا بایطالیا برگردد) مملکت ژرمنها(

گفته، سزار چنین قرار داده بود، که از ارمنستان کوچک بپارت حمله ) 44یولیوس سزار، بند (خود 
اگر روایت پلوتارك صحیح باشد، در . کند و قبل از اینکه داخل جنگ گردد، پارتیها را بشناسد
اینکه سزار در اینقصد خود موفق نمیشد، تردیدى نیست،

2339: ، ص3تاریخ ایران باستان، ج

اى نبود، که انجام کشى بسکائیه و گذشتن از آن و رفتن بآلمان کنونى نقشهاز راه قفقاز قشونزیرا 
شدنى باشد و بواسطه راههاى بد و قحطى آذوقه پارتیها، آالنها، سارماتها و سکاها، قبل از اینکه 

ه بپارتیها و سزار بژرمانیه برسد، از رومیها چیزى باقى نمیگذاشتند، ولى در اینهم شکّى نیست، ک
بهرحال قبل . العاده وارد میآمد و کار بر ایرانیها سخت میشداهالى ایران ضررهاى جانى و مالى فوق



، چنانکه قاتلین او »آزادکنندگان روم«از اینکه سزار از روم بطرف ایران حرکت کند خنجر 
).م. ق44س مار(خودشانرا میخواندند، بآمال و آرزوهاى این سردار نامى روم خاتمه داد 

طلبان، ومرجى رویداد و طرفداران مقتول، یا سلطنت، در روم هرج)سزار(بعد از کشته شدن قیصر 
از اخبار چنین مستفاد میگردد، که دولت پارت از این وضع . خواهان سخت درافتادندبا جمهورى

ى پیشتر از براى فهم وقایع باید قدر. روم خوشنود بوده و در اغتشاشات آن دولت دست داشته
م، یعنى دو سال قبل از کشته شدن قیصر، یکنفر باسوس. ق46اینزمان شروع کرده بگوئیم، که در 

وپا کند، از دربار نام رومى خواست حکومتى مستقل در جائى از سوریه براى خودش دست»1«
.پارت کمک طلبید و دسته کوچکى از کمانداران سواره پارتى بکمک او رفت

سه زمامدار دولت روم »3«و لپیدوس»2«تونیوس، وقتیکه اکتاویوس و آن)م. ق43(چندى بعد
در تاریخ روم مینامند، چنانکه زمامدارى پومپه »4«حکومت اینها را حکومت سرمرده دوم(بودند 

اى از سپاهیان باسوس بطرف دسته.) م. اندمرده اول نامیدهو قیصر و کراسوس را حکومت سه
کاسیوس همان . تونیوس و اکتاویوس جمع میکرد، رفتسیوس، که در مشرق قشونى بر ضد آنکا

اى برضد قیصر ترتیب داده باعث کشته شدن او گردید و بعد، چون خود را شخصى بود، که توطئه
تیها بعد وقتیکه کاسیوس پار. در امنیت نمیدید، در سوریه، که سابقا در آنجا والى بود، اقامت گزید

را دید، باین خیال افتاد، که لشکرى

______________________________
)1(-�B�a�s�s�u�s.

)2(-�A�n�t�o�n�i�u�s.

)3(-�L�e�p�i�d�u�s.

)4(-�T�r�i�u�m�v�i�r�a�t� �I�I.
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)از کتاب اسکاریگر، تاریخ عمومی) (آنتوان(مجسه آنتونیوس -)131(



بنابراین بهریک از پارتیها مبلغى داده آنها را . با دشمنان خود بجنگداز این سپاهیان رشید گرفته 
شان کرد، تا در ایران بدانند، که او قدر خدمت را میداند و در همین اوان موقع را روانه خانه

منصبان خود را بسمت سفارت نزد ارد فرستاد، تا از او کمک بطلبند غنیمت شمرده بعض صاحب
. جواب ارد بپیشنهاد کاسیوس صریحا معلوم نیست). 6کتاب پیان، جنگ درونى،آپ(

، ژوستن نوشته، که )24، بند 48کتاب (دیوکاسیوس گوید، که ارد جواب قطعى از آرى یا نه نداد 
و باز ) 4، بند 42کتاب (و کاسیوس دو نفر از قتله قیصر کمک کردند »1«پارتیها به بروتوس

جنگ (در قشون بروتوس و کاسیوس بودند »2«پىلیپنگ فىپیان گوید، که پارتیها در جآپ
).649درونى، صفحه 

یکى اینکه، چون طرفداران سلطنت : اما سبب دخالت ارد در جنگهاى درونى روم از دو جهت بود
طلبان مضمحل نشوند و جنگهاى داخلى بیشتر امتداد یابد، چه قویتر بودند، میخواست جمهورى

تر میگشت و انجامید، دولت روم ضعیفدامنه مییافت و بیشتر بطول مىهرقدر این منازعات 
اینوضع در صالح دولت

______________________________
)1(-�B�r�u�t�u�s.

)2(-�P�h�i�l�i�p�p�i� �)�P�h�i�l�i�p�p�e�s )(ه، که در لیپفىه نزدیک تراکیپى یا فیلیپ شهرى بود در مقدونی
کاسیوس و بروتوس از طرف دیگر جنگى رویداد تونیوس از یکطرف باآنجا بین اکتاویوس و آن

).م. ق42-و بشکست دو نفر آخرى خاتمه یافت
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ها، مادامیکه گرفتار امور داخلى نباشند، حدى اشکانى بود زیرا ارد بخوبى حس میکرد، که رومى
یگانه دولت عالم آن زمان است، که در براى جهانگیریشان قرار نخواهند داد و ایران پارتى هم 

کسانى بودند، که قتل » »1«یا آزادکنندگان«دیگر اینکه هواخواهان جمهورى . مقابل روم ایستاده
قیصر را باعث شدند و قیصر، اگر کشته نمیشد، براى دولت پارت زحماتى بزرگ تدارك میکرد، 

بارى جنگ واقع شد و . بودپس ارد، عالوه بر نظر سیاسى، مرهون آزادکنندگان نیز 



طلبان براى ارد، از نظر سیاسى و منافع البتّه این فتح سلطنت. معدوم گشتند» آزادکنندگان«
ومرج بیرون مشترکى، که با طرف مغلوب داشت، بد بود، ولى وضع روم بواسطه این فتح از هرج

ى در روم برخالف طلبان با هواخواهان سلطنت خاتمه یافت، ولنیامد و اگرچه جنگ جمهورى
توضیح آنکه سه . هاى درونى شدیدتر گشتانتظارى، که میرفت یگانگى حاصل نشد، بل ضدیت

باالتر این سه نفر را (مرده را تشکیل کردند نفر از رجال روم باهم متّفق گردیده حکومت سه
ند، چه هریک تونیوس باطنا باهم خوب نبوددو نفر از اینها، یعنى اکتاویوس و آن). ایمنامیده

.دیگرى را رقیب خود میدانست و نمیخواست غیر از خودش دیگرى قوى شود

ها هم با یکدیگر سخت شروع گردید و هریک دیگرى را بدترین بنابراین بزودى منازعه این
.دشمن خود دانست

از این دو نفر اکتاویوس در ایطالیا بود و سعى میکرد، حکومت خود را محکم و شورشى را، که 
دیگرى در مصر در عیش و نوش فرورفته اوقات خود را بعیاشى و . برضد او شده بود، برطرف کند

هاى زیاد در اینوقت دولت پارت میتوانست از وضع روم استفاده. پایان میگذرانیدشهوترانى بى
جا بود، که مرده طرفدار نداشت و جهت آن از اینکند، بخصوص، که در مشرق حکومت سه

سه زمامدار مزبور میبایست طرفداران و بستگان و کسان خود را راضى کند، رضایت هریک از
آنان میبایست با ثروت تحصیل شود و ثروت از ایاالت بدست آید و در

______________________________
)1(-�L�i�b�e�r�a�t�o�r�e�s� �)�l�i�b�e�r�a�t�e�u�r�s. )
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یائى چنانکه میدانیم، مخصوصا خیلى ثروتمند بودند و به از سایر ایاالت میان ایاالت هم ایاالت آس
بنابراین ممالک . اى آن را فرونشانندوطمع رومیها آبى پاشیده تا اندازهمیتوانستند بر آتش حرص

.ها باطنا طرفدار پارتیها بودندآسیاى صغیر و سوریه از ترس آز و حرص رومى

حمله دولت پارت بروم



بود وضع دولت روم، که ذکر شد و دولت پارت میخواست در این موقع ناظر وقایع نگشته چنان 
.آتیه خود را تأمین کند

در اینوقت سورنا وجود نداشت، ولى از حسن . اکنون باید دید، که چه کرد و چه نتیجه گرفت
این شخص یکنفر. اتفاق دولت پارت سردارى یافت، که میتوانست بر اوضاع حاکم باشد

نام بود، که در خدمت دولت پارت میزیست و از ترتیب سپاه »1«نیوسمنصب رومى، البىصاحب
او پسر تیتوس، مأمور سزار در گالّیا، بود، . آرائى و طرز جنگ رومیها اطالعاتى بکمال داشت

ر بعدها بروتوس و کاسیوس او را نزد ارد بسفارت فرستادند و در دربار ایران متوقف بود، که خب
پى رسید و چون از تعقیب فاتحین ترسید، خواست در دربار ایران لیپشکست دو نفر مزبور در فى

بنابر آنچه گفته ). 24، بند 48دیوکاسیوس، کتاب (بماند و بعد داخل خدمت دولت پارت گردید 
کرده را، که از مشرق دور بود، محاصره »2«م، وقتیکه اکتاویوس قلعه پروسیا. ق40شد، در سال 

نیوس و ور بود، لشکر پارت در تحت سردارى البىتونیوس در مصر در تعیشات خود غوطهو آن
این لشکر قویتر از قشونهائى بود، که سابقا پارتیها به . پاکر پسر ارد بطرف سوریه بحرکت آمد

یافتند، ولى پارتیها بر صفحاتى، که بین فرات و انطاکیه واقع بود، استیال. سوریه فرستاده بودند
زیرا در فن محاصره (نسبت بشهرها، چنانکه همیشه پیش میآمد، دوچار بعضى اشکاالت شدند 

تس محاط بود، اى تقریبا از هر طرف برود ارنجزیره، که مانند شبه»3«آاوال از آپام): قوى نبودند
کستى در دشت ش»4«دیوس ساکسادر ابتداء عقب نشستند، ولى پس از آن بوالى سوریه دسى

آبازداده آپام

______________________________
)1(-�L�a�b�i�e�n�u�s.

)2(-�P�e�r�u�s�i�a.

)3(-�A�p�a�m�e�a.

)4(-�D�e�c�i�d�i�u�s� �S�a�x�a.
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شهر آخرى را، که پایتخت سوریه بود، ساکسا، همینکه از نزدیک . و انطاکیه را تسخیر کردند
بعد از این ). 38دیوکاسیوس، کتاب (یافت، رها کرده به کیلیکیه فرار کرد شدن پارتیها اطالع 

قشون پارتى را بدو قسمت کرده یکى را : نیوس نقشه جنگ را چنین ریختندمندى پاکروالبىبهره
نیوس فرمان داده پاکر براى تسخیر بقیه سوریه و تمام فینیقیه و فلسطین بکار برد و دیگرى را البى

هر دو سردار . ها بگیردسیاى صغیر حرکت داد، تا جاهاى حاصلخیز اینمملکت را از رومىبطرف آ
مند شدند، توضیح آنکه پاکر تمام سوریه و فینیقیه را گرفت، فقط شهر صور مقاومت کامال بهره

پس از آن بطرف ). 26همانجا، بند (کرد و چون پاکر بحریه نداشت، از تسخیر آن منصرف گردید 
، 15یوسف فالویوس کتاب (ین رفت و دید، که منازعات داخلى در این مملکت دوام دارد فلسط
).14بند 

وتخت سلطنت رقابت و در سر تاج»2«گون برادرزاده خودتىپادشاه یهود با آن»1«هیرکانیوس
ه، گون را رانده بود او حاضر بود، که طرفدار پارتیها شدتىمنازعه داشت، چون هیرکانیوس آن

پول نقد و پنج هزار نفر زن »3«عالوه بر آن او هزار تاالن. نشانده باج بدهدمانند پادشاه دست
.یهودى به پاکر تقدیم میکرد، که او این شاهزاده را بجاى عمویش بر تخت نشاند

پاکر این شرایط را پذیرفت و بکمک پارتیها انقالبى در اورشلیم رویداد، که در نتیجه هیرکانیوس 
گون پادشاه روحانى یهود گردید و مانند والى دولت پارت در تىپس از آن، آن. از سلطنت افتاد

).م. ق37-40(اینجا در مدت سه سال سلطنت کرد 

نیوس تمام دشمنان را جاروب کرده، همواره چنین بود کارهاى پاکر در سوریه و غیره، اما البى
ست با او جنگ کند، ولى نه فقط آن را باخت، بل خودش اوال در کیلیکیه ساکسا خوا: پیش رفت

).25، بند 38دیوکاسیوس، کتاب (هم کشته شد 

______________________________
)1(-�H�y�r�c�a�n�i�u�s.

)2(-�A�n�t�i�o�g�o�n�u�s.

.میلیون ریال28پنج میلیون و ششصد هزار فرنگ طال یا -)3(
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در »1«فیلیه و لیکیه و کاریه را مسخّر کرد و پس از آن شهر ستراتونیکیهس پامنیوبعد البى
ها لیدیه و محاصره افتاد، دو شهر معروف میالسا و آالباندا بتصرّف آمدند و موافق روایتى پارتى

لوتارك، پ(استیال یافتند ) بوغاز داردانل(پونت یونیه را غارت کرده، بر تمامى این صفحات تا هلّس
بنابراین باید گفت، که در این زمان ). 156پیان، کتاب پارت، صفحه آپ-30تونیوس، بند آن

رومیها تمامى ممالک را از رود فرات تا بحر الجزایر و دریاى مغرب فاقد شدند و دولت پارت، 
رسید باستثناى مصر، تقریبا بحدودى، که دولت هخامنشى بعد از جنگهاى ایران و یونان داشت، 

).م. ق40-39(

مندیهاى پارتیها، دیرى نگذشت، که در میزان جنگ کفّه رومیها سنگینى کرد و پس از این بهره
»2«دیوستىتونیوس نایب خود را، که پوبلیوس ونم آن. ق39در زمستان : اقبال بطرف آنها رفت

، 38دیوکاسیوس، کتاب (نیوس و پارتیهاى فاتح بجنگد نام داشت، بطرف مشرق فرستاد، تا با البى
نیوس گردید، زیرا در این سردار ناگهان بآسیاى صغیر حمله کرد و باعث وحشت البى). 39بند 

تخلیه بنابراین او مجبور گردید ممالکى را، که گرفته بود . اینوقت او لشکر پارتى با خود نداشت
اى کرده بطرف کیلیکیه عقب نشیند و در همانوقت کس فرستاده از پاکر استمداد کرد و او دسته

نیوس درآید، از سواران پارتى را بکمکش فرستاد، اما این دسته بجاى اینکه در تحت فرمان البى
کیلیکیه نیوس را رها کرده بطرف خواست مستقال عملیاتى کند و در نتیجه شکست خورد و البى

).40دیوکاسیوس، همانجا، بند (رفت 

نشینى او را دشمنانش نیوس مأیوس گردیده چاره را در فرار دید، ولى عقبحال البىدر این
).دیوکاسیوس، همانجا(دریافته تعقیبش کردند و او را گرفته کشتند 

و نیز ) 24، بند 2، فصل15کتاب (در باب این سردار باید گفت، که چنانکه سترابون ذکر کرده 
او خود را امپراطور) 26، بند 38کتاب (دیوکاسیوس 

______________________________
)1(-�S�t�r�a�t�o�n�i�c�e�a(از اسم ستراتونیس.(



)2(-�P�u�b�l�i�u�s� �V�e�n�t�i�d�i�u�s.
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.نى پادشاه است، ولى نباید تصور کرد، که امپراطور در این مورد بمع»1«پارت میخواند

در روم سپهساالر قشون را امپراطور میخواندند و بعدها، چون فیاصره روم فرماندهى قشون را هم 
بنابراین استهزاء بعض نویسندگان جدید درباره . داشتند، این عنوان با عنوان قیصر توأم گردید

آسیاى صغیر رفته بود او سپهساالر قشونى بود، که از طرف دولت پارت به. نیوس مورد نداردالبى
اگر او خود را سپهساالر پارت میخواند، . و بزبان الطین حق داشت، خود را امپراطور پارت بخواند

گمان نمیکنیم، که کسى این عنوان او را منکر میشد، یا استهزاء میکرد، پس جهت ندارد، عنوان 
»2«.کنیمامپراطورى او را، که بزبان الطین همان سپهساالرى بود، استهزاء 

گون را مأمور کردند منافع آنها را در فلسطین تىها چون وضع را چنین دیدند، آنبارى پارتى
حفظ کند و قشون خود را بطرف شمال سوریه و کماژن کشیدند، زیرا صالح دیدند، که در اینجا 

از پارتیها بحفاظت اى قوىدر اینجا اول کارى، که کردند، فرناپات را با دسته. منتظر رومیها گردند
اى را، دیوس سرکردهتىون. دربند سوریه، که از کیلیکیه بسوریه هدایت میکند، گماشتند

این سرکرده خواست با فرناپات بجنگد، . نام، مأمور کرد راه، قشون او را باز کند»3«دیوسپومپه
اش حرکت سرکردهدیوس بعد از تىولى در وضع بدى افتاد و داشت شکست میخورد، که ون

نگران گشته، خودش از عقب او روانه گردید و بموقع رسیده شاهد فتح را بآغوش کشید و 
بعد ). پلوتارك هم این خبر را تأیید کرده-40، بند 38دیوکاسیوس، کتاب (فرناپات هم کشته شد 

رف فرات وقتیکه خبر این واقعه به پاکر رسید، صالح را در آن دید، که عقب نشیند و باین ط
رومیها او را تعقیب نکردند، ولى معلوم است، که به سوریه درآمده آن را از نو باطاعت . گذشت

چنین بود جنگ پاکر با سردار رومى، ولى نباید تصور کرد، که ). م. ق38یا 39(روم درآوردند 
پاکر از

______________________________
)1(-�I�m�p�e�r�a�t�o�r� �P�a�r�t�i�c�u�s.



کسى را، که استهزاء کرده است، نبردیم، زیرا مقصود ما ایراد نیست، بل توضیح مطلب اسم -)2(
.است

)3(-�P�o�m�p�e�d�i�u�s.
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او میدانست، بواسطه رفتار خوبى، که با اهالى در سوریه داشت و نیز از . جهانگیرى منصرف شد
دیوکاسیوس، (ى طماع و حریص ترجیح میدادند اش سوریها او را بر رومیهاجهت حسن اداره

نشانده، که در بین و نیز خوب تشخیص داده بود، که پادشاهان کوچک دست) 20، بند 49کتاب 
، »2«پادشاه کماژن»1«تیوخوسدولت پارت و دولت روم در ممالکى حکمرانى داشتند مثال آن

گون و تىو آن»6«اوسشیخ اعراب نبطى، خاونه»5«خوس، مال»4«آتورهامیر اى»3«زانیاسلى
گون که بدست پاکر بر تخت تىو آن) 32، بند 19دیوکاسیوس، کتاب (دیگران متّحدین او بودند 

ها، که میخواستند پسر هیرکانوس را بر نشینى پارتیها در مقابل رومىیهود نشسته بود، بعد از عقب
. تونیوس او را بپادشاهى یهود نامزد کرده بودندکتاویوس و آنتخت نشانند، ایستاد، و حال آنکه ا

بنابراین پاکر خود را براى سفر جنگى دیگر حاضر کرده پس از گذشتن زمستان، زودتر از آنکه 
اگر پارتیها در این موقع در جائى از فرات گذشته . دشمنانش انتظار داشتند، از فرات گذشت

آنها میبود، زیرا رومیها در قشالقهاى خود در حوالى سلسله بودند، که همه میگذشتند مزایا با
دیوس با حیله جنگى تىکوههاى توروس اقامت داشتند و براى جنگ حاضر نبودند، ولى ون

تر از جریان پارتیها را باشتباه انداخت و آنها خواستند در جائى از فرات بگذرند، که خیلى پائین
رصتى زیاد از دست دادند، در نتیجه، وقتیکه پارتیها بطرف رود بود و از جهت اشکاالت عبور ف

اى او عده. دیوس قواى پراکنده خود را جمع کرده حاضر جنگ بودتىراست فرات گذشتند، ون
اى، بمسافت کمى از رود، موقع گرفته خندقهائى دور خود دار با خود داشت و بر تپهزیاد فالخن

).91ند ، ب49دیوکاسیوس، کتاب (کنده بود 

اند، اشغال چنین پارتیها چون دیدند، که رومیها بر بلندى جا گرفته و دور خود خندقهائى کنده
موقعى را بر کمى عده یا ترس آنها حمل کرده تصمیم گرفتند،



______________________________
)1(-�A�n�t�i�o�c�h�u�s.

)2(-�C�o�m�m�a�g�e�n�e.

)3(-�L�i�s�a�n�i�a�s.

)4(-�I�t�u�r�e�a.

)5(-�M�a�l�c�h�u�s.

)6(-�C�h�a�v�n�a�e�u�s.
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که بتپه یورش برده آنرا بگیرند، ولى پس از اینکه این کار شروع شد، بقوه حاضر جنگ رومیها 
برخوردند و آنها در شیب تپه بنوبت خود حمله سختى بپارتیها کردند و چون رومیها از باال بزیر 

.موقعى بد داشتندحمله میکردند، پارتیها در شیب تپه

اسلحه پارتى مقاومت سختى کرد، ولى نظام سنگینبعد، جدال در جلگه امتداد یافت و سواره
باوجود این قشون پارتى ایستاده بود، ولى در . داران رومى تلفات زیاد بپارتیها وارد کردندفالخن

بود، بعد از کشته شدن اینوقت پاکر در میان گیرودار جنگ کشته شد و چنانکه عادت لشکر ایران 
هاى نزدیک متزلزل گشته رو بفرار گذاشتند و بعد این فرار بسایر قسمتها سرایت کرده او، جنگى

در اینحال ). 20، بند 49دیوکاسیوس، کتاب (ها این جدال را باختند عمومى شد و در نتیجه پارتى
ات زده بودند، رفت، تا باین ها بر فرقسمتى بطرف پلى، که با کرجى: ها بدو قسمت شدندپارتى

.طرف بگذرد، ولى این قسمت را رومیها نابود کردند

تیوخوس پادشاه این صفحه پناه برد و او حاضر نشد آنها را قسمت دیگر بطرف کماژن رفته به آن
دیوس، چون میدید، که تىون) 35تونیوس، بند کتاب آن(پلوتارك گوید . برومیها تسلیم کند



مندى رومیها باسم او تمام شود به یشرفتهاى سردارانش رشک میبرد و میخواهد بهرهتونیوس بپآن
.تونیوس داخل مذاکره گرددتیوخوس گفت، با خود آنآن

تونیوس راضى نشد باین شرایط معاهده بسته شود، ولى بعد، که محاصره ساموساتدر ابتداء آن
پایتخت کماژن بطول انجامید و سکنه آن براى مقاومت و دفاع سخت حاضر شدند، »1«

تونیوس از اینکه شرایط اولى را نپذیرفته، نادم و خجل گردید و با کمال شعف بگرفتن سیصد آن
.تاالن قناعت ورزید

ه پارتیها دیوس تا زمان ما یگانه سردار رومى بود، که نسبت بتىبعد مورخ مذکور گوید، که ون
این عبارت میرساند، که سرداران دیگر روم چه قبل و چه بعد ). 35همان کتاب، بند (فاتح گردید 

از این جنگ تا قرن دوم میالدى شکست

______________________________
)1(-�S�a�m�o�s�a�t�e.
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)ولارد ا(هاى پاکر برادر اشک سیزدهم سکّه-)132(

این تألیف گفته شد، بین پنجاه و یکصد و بیست 84اند، زیرا پلوتارك چنانکه در صفحه خورده
.میالدى میزیست

تلفات پارتیها را در این جنگ از قول . م رویداد. ق39کشته شدن پاکر و شکست پارتیها در سال 
در جنگى هیچگاه از این اند و ژوستن گوید، که تلفات پارتیها ارزیوس مورخ بیست هزار نوشته

).4، بند 42کتاب (عده تجاوز نکرد 

هاى مورخین چنین استنباط میشود، که پاکر شخصى جوانمرد و با علو همت بوده، بهمین از گفته
جهت مردم سوریه باطنا باو متمایل بودند و او را پادشاه حقیقى خود میدانستند و نیز معلوم است، 

موافق . نام نیک و خوى خوب و رفتار جذّاب و دلپسند او را نداشتکه از پسران ارد هیچیک
روایتیکه مدرکش ذکر نشده، سردار رومى پس از کشته شدن پاکر سر او را از بدن جدا ساخته امر 



ها مأیوس کرد سرش را در سوریه بگردانند و بمردم نشان دهند، تا اهالى ترسیده از پاکر و پارتى
روایت معلوم نیست، نمیتوانیم در باب صحت یا سقم آن چیزى بگوئیمچون مدرك این . شوند

»1«.

معلوم است، که پاکر مصحف اسم این پسر ارد بوده و اسم صحیح او همان است، که بعض 
»2«)چنانکه بیاید(اند مورخین شرقى ضبط کرده

______________________________
.155-154درر التیجان، جلد دوم، صفحه -)1(

.فقور، فغور، افقور و غیره: اندمورخین شرقى این اسم را مختلف نوشته-)2(
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ها به سوریه و آسیاى صغیر، که از جهت کشته شدن پاکر و فقدان چنین بود حمله بزرگ پارتى
این جنگ نشان داد، که قشونى . نتیجه ماندمحکم در قشون پارتى بى) دیسیپلین(اطاعت نظامى 

پارتى براى جنگ دفاعى ساخته شده است و در این نوع جنگ بسیار قوى است، ولى در جنگ 
جهات این وضع در جائى، که از سپاه . تعرّضى و حمله شرایطى را، که باید واجد باشد، نیست

.پارت صحبت خواهیم داشت، بیاید

قتل ارد

باعث غصه و اندوهى بزرگ براى ارد شد، چنانکه او ) 4بند ، 42کتاب (مرگ پاکر بقول ژوستن 
بعد او بحالى افتاد، که پنداشت پاکر از جنگ برگشته و او . از حرف زدن و خوردن امتناع میورزید

گاهى از . اى جز نام پسرش بر زبان نمیآوردحال او کلمهدر این. شنودبیند و حرفهایش را مىرا مى
قت را در مییافت، در اینوقت گریه و زارى او را حدى نبود و همواره اینحال بیرون آمده حقی

کم این احوال او برطرف شد، ارد بکارهاى دولتى پرداخت و بفکر تعیین بعد کم. اشک میریخت
.جانشین خود افتاد



ارد تصمیم گرفت، که پسر . او سى پسر داشت، ولى هیچیک از آنها کار نمایانى نکرده بودند
پنداشت، که مجلس مهستان با این نقشه او اد را ولیعهد خود قرار دهد، زیرا مىارشدش فره
بعد براى اینکه مقام پسرش محکم گردد، صالح را در آن دید، که از سلطنت . ضدیت نکند

استعفاء و کارها را بپسرش تفویض کند، ولى اینکار باعث مرگ او شد، توضیح آنکه فرهاد، چون 
رفت، یکى از برادرانش را، که از شاهزاده خانمى تولّد یافته بود، رقیب خود زمام امور را بدست گ

. یونانى و زن غیر عقدى ارد بود»1«جهت رقابت این بود، که مادر فرهاد رامشگر(دانسته کشت 
.و چون ارد پسرش را مالمت کرد، خود نیز کشته شد.) م

وید که در ابتداء فرهاد به ارد زهر داد، او گ). 44کراسوس، بند (چنین است روایت پلوتارك هم
این بود، که فرهاد. ولى بجهتى زهر براى مزاج ارد مفید افتاد

______________________________
.سازنده-)1(
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.تر و پدرش را خفه کردراه را کوتاه

ى اینکه بزرگان کسى را نیابند، که بجاى او ژوستن گوید، که فرهاد تمام برادرانش را کشت و برا
).5، بند 42کتاب (بنشانند، یکى از پسران بالغ خود را هم نابود کرد 

آور است، ولى چون اگرچه روزهاى آخر عمرش حزن. چنین بود عاقبت زندگانى و سلطنت ارد
ر خود و با سورنا با او همان کردند، که او با پدر و براد: نیک بنگریم، او بجزاى اعمالش رسید

سلطنت ارد از ). دیوکاسیوس است49کتاب 23اخبارى، که مذکور افتاد نیز موافق بند (کرده بود 
.م بود. ق37تا 56

سلطنت ارد

.زمان سلطنت ارد مهمترین قسمت دوره پارتى تاریخ ایرانست



ت پارت بطرف در این زمان جنگ حرّان وقوع یافت و هم در اینوقت جنگ تعرّضى و حمله دول
هاى سریع کردند، ولى بعد، این جنگ را ها پیشرفتمغرب رویداد و اگرچه در بادى امر پارتى

دو جنگ مزبور این مسئله را، که حدود دو دولتى، که عالم آن روز را در حیطه اقتدار . باختند
شن گردید، که خود داشتند، کجا باید باشد، حل کرد و رود فرات را حد فاصل قرار داد، زیرا رو

مندیهاى دولت پارت در آنطرف رود مزبور موقتى پیشرفتهاى روم در این طرف فرات و بهره
نیز معلوم گردید، که دولت پارت از رسانیدن خود بدریاى مغرب و بحر الجزایر باید . است

ید صرفنظر کند، چنانکه دولت روم هم از مطیع کردن ایران و تاختن بطرف هند و آسیاى وسطى با
.مأیوس باشد

راست است، که این عقیده براى طرفین دفعۀ حاصل نشد و پارت و روم یا بعکس روم و پارت 
تر بیاید، با یکدیگر کردند، ولى نتیجه تا آخر دوره پارتى همان جنگهاى عدید، که شرحش پائین

با یکدیگر گوئى، که این دو جنگ خبر داد، که نتیجه روابط دو دولت مذکور. بود، که گفته شد
بروم گفته شد، در کنار : روابط حاصل خواهد شد، چه خواهد بودو اوضاع و احوالى، که از این

تو هم بایست، چه بحدود ایران -فرات بایست، زیرا از عهده ایران پارتى برنیائى و بایران پارتى
.هخامنشى از طرف مغرب نرسى

2351: ، ص3تاریخ ایران باستان، ج

فرهاد چهارم-اشک چهاردهم. مبحث ششم

اند و این نظر بعض مورخین اروپائى ارد را اشک سیزدهم و پاکر را اشک چهاردهم دانسته
بیمدرك نیست، ولى چون او در ایران ولیعهد بود و بتخت ننشست، باید فرهاد چهارم را اشک 

م . ق37تا 38ر از اگر بخواهیم زمان فتوحات او را در سوریه و آسیاى صغی. چهاردهم بدانیم
مبنا نیست، ولى، چون پدرش ارد در این زمان شاه بود و مدت سلطنت او بدانیم، این نظر هم بى

باسم او این جنگها میشد، باز او را نمیتوان اشک چهاردهم دانست و این اشک همان فرهاد چهارم 
.است



ده، ببزرگان پارت پرداخت و فرهاد پس از کشتن برادرها و پدرش باینقدر خونریزى اکتفاء نکر
معلوم است، که این رفتار ظالمانه باعث ). 23دیوکاسیوس، بند (اى زیاد از اینها کشته شدند عده

العاده و اضطراب نجباء گردید و هرکس توانست بطرفى برود، فرار کرد، تا در وحشت فوق
تونیوس پناه د نفر هم به آناز جمله فراریها چن. اى بسالمت روزگار خود را بآخر برساندگوشه

نام، که از نجباى درجه اول بشمار میآمد »1«زسترین این چند نفر شخصى بود مونهبردند و نامى
).38تونیوس، بند پلوتارك، آن(

.این شخص در جنگهاى پاکر در سوریه نامى نیک یافته بود و از دوستان نزدیک وى بود

ه چون قلوب مردم از جهت ظلم و تعدیات فرهاد از او برگشته، تونیوس پیشنهاد کرد، کاو به آن
بآسانى میتوان در ایران انقالبى برپا کرد و اگر رومیها از او تقویت کنند، میتواند بپارت حمله برد و 

در اینصورت او حاضر است، که تاج سلطنت را از دست رومیها . قسمت بزرگ آنرا تصاحب کند
تونیوس را این پیشنهاد خوش آمد و آن. ا سپاسگذار و باوفا باشدبگیرد و همیشه نسبت بآنه

تونیوس سه پلوتارك گوید، که آن. خواست از موقع استفاده کرده دولت پارت را مطیع گرداند
، که )درازدست(زس داد، تا با اردشیر اول را به مونه»2«یروپولیستوز و هىشهر الریس، آره

ل یونانى را پناه داد و معاشش را مرتّب کرد،بواسطه جوانمردى، تمیستوک

______________________________
)1(-�M�o�n�a�e�s�e�s.

)2(-�I�a�r�i�s�s�e� �,�A�r�e�t�h�u�s�e� �,�H�i�e�r�o�p�o�l�i�s.
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تونیوس در تهیه بارى آن) 38تونیوس، بند آن(رقابت کرده باشد ) این تألیف922-911صفحات (
پادشاه ارمنستان داخل مذاکره شد، که او هم در این »1«بایران گردید و با آرتاواسدسفر جنگى 

تونیوس پادشاه مزبور، چون در اینوقت از روم بیشتر میترسید، این تکلیف آن. جنگ شرکت جوید
زس فرستاده او را وقتیکه این خبر به فرهاد رسید، سخت نگران شد و کس نزد مونه. را پذیرفت

هاى زیاد درباره ها را فراموش و نیکىکرد و وعده داد، که اگر او بایران برگردد، گذشتهاستمالت



آمیز برگردم، تونیوس گفت، که اگر من بطور مسالمتزس به آنپس از آن مونه. او خواهد کرد
تونیوس را خوش این حرف آن. شاید بتوانم بیش از آن بشما خدمت کنم، که با اسلحه مقدور بود

مد و مورد اعتماد او نگشت، ولى احتیاط را در این دید، که بروى خود نیاورد و گفت، که شاید نیا
زس بطرف ایران بعد وقتیکه مونه. جنگ روابطمان را با پارت بطور صحیح مرتّب داریمبتوانیم بى

رت تونیوس سفراى خود را بدربار ایران فرستاد و بآنها گفت چیزى از دولت پاحرکت میکرد، آن
اند و نیز اسرائى را، که هنوز نخواهید، مگر اینکه بیرقهاى رومیرا، که پارتیها در جنگ حرّان گرفته

).24، بند 49دیوکاسیوس، کتاب (اند، پس بدهند زنده

یکى . تونیوس تدارکات جنگى را با دولت پارت میدیداین چیزها همه ظواهر کار بود و باطنا آن
هاى سردارانش، مانند باسوس و تونیوس نسبت بپیشرفتر میکنند، که آناز جهات آن را چنین تعبی

دیوس، که جشن فتحش را در روم گرفته بود، رشک میبرد و میخواست فتوحاتى بنام او تىنیز ون
مردم میگفتند، : پلوتارك گوید[اختصاص داشته باشد و نام او برتر از نام زیردستانش قرار گیرد 

تر تونیوس، وقتیکه بوسیله سردارانشان جنگ میکنند، خوشبختو آن) ویوسیعنى اکتا(که قیصر 
)].35تونیوس، بند کتاب آن(از مواردى هستند، که خودشان رأسا بجنگ میروند 

یکى اینکه از جهت: تونیوس در شروع کردن این جنگ دو مقصود داشتآن

______________________________
)1(-�A�r�t�a�v�a�s�d�eباذ باشده، باید ارت.
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)فرهاد چهارم(هاى اشک چهاردهم سکّه-)133(
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شکست پارتیها در آنطرف فرات، رعب رومیها از آنها زائل شده بود و با طرز جنگ کردن و 
حیث پارتیها قوى، از چه جهات ترتیبات قشونى پارتیها آشنا گشته دریافته بودند، که از چه 

دیگر . اند و بنابراین میتوان ترتیب قشون روم را طورى داد، که مزایا با رومیها باشدضعیف



تونیوس میخواست نسبت برقیب خود، یعنى اکتاویوس قوى گردد و چنین میپنداشت، که فتح آن
تونیوس این تدارکات آن. د کردالعاده بلند خواهاو در ایران و مطیع کردن پارتیها نام وى را فوق

بود، که پادشاه ارمنستان آرتاواسدس را با خود همراه کرد و او وعده داد هفت هزار پیاده و 
.ششهزار سوار بدهد

پس از آن، او قشونى آماده ساخت، که داراى شصت هزار پیاده رومى، ده هزار سوار از گالّیا و 
پلوتارك، (اسلحه متّحدین آسیائى روم بود ر سبکو سى هزار نفر سوا) گرجستان(»1«ایبرى

.بنابراین عده سپاهیان او بیکصد هزار نفر میرسید). 37تونیوس، بند آن

جنگ دوم روم با دولت پارت

از مورخین قدیم پلوتارك چگونگى این جنگ را مشروحتر از دیگران نوشته، بنابراین روایت او 
اخبارى هم مورخین دیگر ذکر کرده باشند، که در روایت پلوتارك را متابعت خواهیم کرد و اگر 

تونیوس پس از اینکه ، آن)38تونیوس، بند کتاب آن(مورخ مزبور گوید . نباشد، نوشته خواهد شد
بمصر روانه کرد از راه عربستان و ارمنستان عازم جنگ ) اش بودکه معشوقه(ملکه مصر کلئوپاتر را 

او بسپاهش ملحق شدند و وقتیکه او سان قشون دید، عده نفرات آن قشون متّحدین. گردید
در باب ده هزار نفر گالّى پلوتارك گوید، که این عده از گالّیا و (بیکصدوسیزده هزار میرسید 

).اسپانیا بود و خودشان را رومى میدانستند

طرف باختر را متوحش بعد، او گوید، که سپاهى باین عظمت آسیا را بلرزه درآورد و هندیهاى آن
تونیوس به کلئوپاتر میورزید،ساخت، ولى از جهت عشقى، که آن

______________________________
)1(-�I�b�e�r�i�e.
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طاقتى میخواست زمستان را با ملکه مصر تونیوس با بىچون آن. اى نگرفتاز این قدرت نتیجه
حال او حال کسى بود، که . ل از موسم مناسب شروع و در هر کار عجله کردبگذراند، جنگ را قب



. قادر نباشد عقل را بکار برد، یا چیزى باو خورانده و یا با جادو و سحر او را تسخیر کرده باشند
افکند و بیشتر در فکر این بود، که زودتر خود را بملکه همواره نظر خود را بطرف این زن مى

266(ایست در قشالقهاى ارمنستان اردو زند و بقشونى، که هشت هزار استاد او میب. برساند
را پیموده بود، استراحت بدهد و قبل از اینکه پارتیها از اقامتگاههاى موقّتى خود بیرون ) فرسنگ

آیند، ماد را در اول بهار تصرّف کند، ولى بجاى این اقدامات او قشون خود را مجبور کرد، 
او . نستان را در طرف چپ خود گذاشته، بآذربایجان درآمد و آنرا غارت کردحرکت کند و ارم

در میان این آالت اسبابى داشت، که . گیرى را بر سیصد ارابه حمل کرده بودآالت محاصره و قلعه
طول آن هشتاد پا بود و اگر یکى از این آالت میشکست، مرمت آن امکان نداشت، زیرا در این 

تونیوس بقدرى شتاب در شروع بجنگ آن. طول و باین سختى یافت نمیشودصفحات چوبى باین
داشت، که این ماشین و آالت را باعث کندى دانسته آنها را در تحت نظارت صاحبمنصبى 

اینمحل کرسى (رفت تا آن را محاصره کند ) فراد(نام در محلّى گذارد و خود بطرف »1«تاتیانوس
اند، محلّ مزبور را با تخت ، که مخفّف فراداسپ است، نیز نامیدهآذربایجان بود و آن را پرسپه

این شهرى ). فرسنگى دریاچه ارومیه از طرف جنوب شرقى مطابقت میدهند25سلیمان کنونى در 
در حین محاصره . در اینجا اقامت داشتند) آذربایجان(بود بزرگ، و زنان و اطفال پادشاهان ماد 

محاصره احتیاج یافت و فهمید، که نیاوردن آنها بدینجا چه خبطى تونیوس بآالت این شهر، آن
). 39تونیوس، بند آن(بنابراین وقت زیادى را در تدارك سنگرها و غیره گم کرد . بزرگ بوده

تونیوس آالت محاصره را در عقب خود گذارده و بر فرهاد، که با قشونى زیاد میآمد شنید، که آن
مأمور کرد، رفته ایننظامى رااثر این خبر سواره

______________________________
)1(-�T�a�t�i�a�n�u�s.
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. پارتیها تاتیانوس را محاصره کردند و او با ده هزار نفر در حین جنگ کشته شد. آالت را بگیرند
در میان اسراء . زیاد برگرفتنداین آالت را خرد کردند و اسراى ) یعنى پارتیها(پس از آن بیگانگان 

این شکست غیرمترقب، در ). نشانده و متّحد رومیکى از پادشاهان دست(مون نام بود پادشاهى پوله



اول جنگ باعث حزن و اندوه رومیها گردید و آرتاواسد پادشاه ارمنستان، باوجود اینکه اول کسى 
یوس گشته با قشونش بارمنستان تونیوس مأبود، که محرّك جنگ شده بود، از کارهاى آن

تونیوس، پس از آن پارتیها، مغرور و رجزخوانان، در جلو محاصرین پدید آمدند و آن. برگشت
اسلحه خود را اى از قشون سنگینچون نمیخواست، قشونش را بیکار گذاشته بیأس سوق دهد، عده

بیرون آوردن محصورین از او تصور میکرد، که براى. با سواران برداشته بطرف چراگاهها رفت
پس از آن . سنگرهایشان اینکار وسیله مطمئنّى است و بعد میتوان بجدالى در دشت باز نائل شد

اند و میخواهند بقشون بقدر یک روز راه دور شده بود، که دید پارتیها در اطراف او پراکنده
ند کرد، ولى بعد امر کرد در ابتداء او عالمت جدال را بل. تونیوس در حال حرکت حمله کنندآن

او . ها را برچینند، مثل اینکه نمیخواهد جنگ کند و قصدش این است، که با قشونش برگرددخیمه
نظام بمسافتى از دشمن واقع شد، که توانست از پیش قشون پارتى گذشت و امر کرد، همینکه پیاده

بسته بود و از نظم و ترتیب قشون پارتى صف خود را بشکل هالل . حمله برد، حمله را شروع کند
قشون رومى، که هیچگاه صفوفش بهم نمیخورد و سپاهیان در وقت حرکت فواصل را رعایت 

هاشان را حرکت میدادند و خاموش ایستاده بودند پارتیها زوبین. میکردند، در حیرت بود
).40تونیوس، بند آن(

ها تاخت، باوجود اینکه رومیها ر پارتىنظام رومى فریادکنان بهمینکه فرمان جنگ داده شد، سواره
نظام رومى هم فریادکنان و از تیررس گذشته بودند، پارتیها سخت پا فشردند و در این حین پیاده

اسلحه خود را بهمزنان حمله برد و اسبهاى پارتى از فریادها و صداى اسلحه ترسیده روى دو پا بلند 
پس از آن سواره. شدند
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تونیوس با جد بتعقیب فرارکنندگان پرداخت با این امید، آن. نظام پارتى از جدال رو تافته فرار کرد
پس از . که با یک جدال نتیجه جنگ را معلوم خواهد داشت یا آنرا بخاتمه نزدیک خواهد کرد

این مسافت دشمن را تعقیب نظام سه برابرو سواره) فرسنگ و ثلث(نظام پنجاه استاد آن، که پیاده
تونیوس خواست بداند، که عده کشتگان و اسراى پارتى چیست و پس از رسیدگى معلوم کرد، آن

این نتیجه باعث دماغ سوختگى و یأس . گشت، که عده کشتگان سى و عده اسراء هشتاد است



و حال آنکه پارتیها، عموم رومیها گردید، زیرا میدیدند، که عده کشتگان پارتى اینقدر کم است،
بنابراین روز دیگر رومیها . وقتیکه تاتیانوس را محاصره کردند، آنهمه سپاهى رومى را کشتند

در بین راه پارتیها، در ابتداء بعده کمى بعد بعده . باروبنه خود را بسته راه فراد را پیش گرفتند
اند و اینکه اینها هیچ شکست نخوردهبیشترى و باالخره با تمام قشون، برومیها حمله میکردند، مثل

اذیت و آزارى، که اینها برومیها میرسانیدند و زدوخوردهاى کوچکى، که . نفسى هستندقشون تازه
تونیوس، بند آن(روى میداد، مراجعت رومیها را باردویشان سخت و پر از رنج و تعب داشته بود 

41.(

بیرون آمده بقدرى باعث وحشت رومیها شدند، ) یعنى فراد(در این زمان مادیهاى محصور شهر 
تونیوس سخت در خشم فرو رفته نسبت بآنها مجازات قدیم رومیها را آن. که آنها روبفرار گذاشتند

نفرى تقسیم کنند و از هریک از این قسمتها اعمال کرد، توضیح آنکه امر کرد آنها را بقسمتهاى ده
اند، بجاى گندم جو که جیره آنهائى را، که زنده ماندهبقرعه یکنفر را بکشند و نیز فرمان داد، 

.بدهند

تونیوس را قحطى نزدیک تهدید آن: آتیه جنگ را هریک از طرفین تیره و تاریک تصور میکرد
اینکه عده کثیرى از مردگان و مجروحین را با خود ببرد، میکرد و او نمیتوانست بچراگاه برود، بى

اندازه پارتیها مقیدند، واهمه داشت و چون میدانست، که تا چهفرهاد از نزدیک شدن زمستان
زمستان را در شهرها بسر برند، میترسید، که اگر رومیها باقامتشان در این صفحه امتداد دهند، از 

جهت
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راین فرهاد دستور داد، بناب. ها او را بخودش واگذارده بروندسرمائى، که داشت شروع میشد، پارتى
که پارتیها برومیهائى، که براى تحصیل علوفه یا در موارد دیگر باطراف میروند، مالیمتر حمله 

ستاید و آنها را بهترین جنگى کنند و بآنها بگویند، که خود پادشاه پارت شجاعت آنها را مى
ک میشدند و داخل صحبت با ها نزدیصاحبمنصبان پارتى، موافق این دستور، سواره برومى. میداند

یعنى (تونیوس ناسزا میگفتند، که چرا با فرهاد صلح نمیکند و آنهمه اشخاص دلیر آنها گشته به آن
یکى : بکشتن میدهد، او لجاجت میکند، و حال آنکه دو دشمن قوى در پیش دارد) رومیها را



اگر فرهاد بخواهد هم باالخره کار را بجائى خواهد رسانید، که. زمستان است و دیگرى قحطى
).42تونیوس، بند آن(تسهیالتى براى رومیها فراهم آرد، کارى نتواند کرد 

تونیوس باو رسانیدند و اگرچه باعث امیدواریش گردید، باوجود این سخنان پارتیها را دوستان آن
. یا نهاین نخواست در صلح را بکوبد، ولى خواست بداند، که این سخنان را خود شاه قبول دارد

پس از . ها گفتند از چیزى نترسید و بشاه اطمینان داشته باشیدها جواب دادند بلى و برومىپارتى
تونیوس، براى اینکه فرهاد تصور نکند، که او خوشبخت است، بهرقیمتى، که باشد، از آن، آن

او بخواهند بیرقهاى ها جان بدر برد، چند نفر از دوستان خود را نزد فرهاد فرستاد، تا ازدست پارتى
فرهاد جواب داد، که . اند، پس بدهد و اسراء را رد کندرومى را، که در جنگ کراسوس گرفته

تونیوس بخواهد، فورا عقب بنشیند، او براى صلح چیزى یا کسى را رد نخواهد کرد، ولى اگر آن
ى شد و چند روز بعد تونیوس راضنشینى رومیها را تأمین خواهد کرد، آنحاضر است و خطّ عقب

.باروبنه خود را بسته حرکت کرد

او شخصى بود، که از هرکس دیگر بهتر میتوانست با جماعتى حرف بزند و قشونى را با نطق خود 
اداره کند، ولى در اینمورد از جهت شرمسارى و نیز یأسى، که بر او غلبه کرده بود، رأسا از تشویق 

.محول داشت»1«انوباربوس-ثیوسبه دومىسربازان خوددارى کرد و این کار را

______________________________
)1(-�D�o�m�i�t�i�u�s� �E�n�o�b�a�r�b�u�s.
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تونیوس را چنین تعبیر کردند، که او سربازان خود را حقیر میشمارد و از این اشخاصى سکوت آن
فهمیده از رنج و الم او متأثر گشتند و این معنى رفتار رنجیدند، ولى سایرین جهت سکوت را 
.باعث شد، که او را بیشتر محترم و مطاع دارند

تونیوس میخواست از راهى، که آمده بود، برگردد و از جلگه باز و بیدرختى بعد، وقتیکه آن
عیکه ها خوب آشنا بود و در موق، که با اخالق پارتى»1«حرکت میکرد، ناگهان دید یکنفر ماردى

کمکى کرده بود، آمده باو گفت ) یعنى رومیها(پارتیها آالت محاصره رومیها را میگرفتند، بآنها 



هاى باز و بیدرخت وارد نشود، زیرا در اینجاها هدف راه کوهستان را پیش گیرد و در جلگه
کرد، تا بعد او افزود، که فرهاد اینقدر مساعدت براى انعقاد عهد صلح . تیرهاى پارتى خواهد بود

را ترك کنید و اگر بخواهید، من میتوانم راهنماى شما واقع شده، شما را از ) فراد(شما محاصره 
راهى ببرم، که نزدیکتر است و در آن راه هرچیز، که الزم باشد، بحد وفور بدست میآید 

).43تونیوس، بند آن(

میخواست پس از عهدى، که او ن. تونیوس پس از شنیدن حرفهاى ماردى با دوستانش شور کردآن
با پارتیها بسته بود، عدم اعتماد بآنها نشان دهد، ولى چون میخواست راهى نزدیک اختیار کند و از 

اى براى درستى دهاتى بگذرد، که آذوقه و علوفه وافر داشته باشد، از ماردى پرسید، که چه وثیقه
:او جواب داد. قولش میدهد

پس از آن ماردى دست بسته، رهبر . قتیکه قشون را بارمنستان برسانمبگوئید مرا مقید دارند، تا و
.لشکر گردید و در دو روز اول چیزى باعث تشویش سپاهیان نگردید

قیدى حرکت میکرد، تونیوس نگرانى از پارتیها نداشت و با اعتماد و بىروز سوم درحالى، که آن
ند و راهى را، که باید قشون بپیماید، آب اشخص ماردى ناگاه دید، که سد رودخانه را شکسته

او . اند، حرکت قشون را کند گردانندگرفته و نیز فهمید، که این کار پارتیها است و آنها خواسته
ظنّ . تونیوس را آگاه داشته گفت، که باید با احتیاط پیش رود، زیرا پارتیها نباید دور باشندفورا آن

داران وس قشون خود را بیاراست و فالخنتونیوماردى صحیح بود و همینکه آن

______________________________
)1(-�M�a�r�d�e رجوع شود» 2215«بصفحه.
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کمانداران را در وسط صفوف قرار داد، پارتیها از هرطرف پدید آمده خواستند رومیها را احاطه 
اسلحه رومى بآنها حمله کردند و پارتیها سپاهیان سبککنند و اختالل در صفوف اندازند، ولى 

داران رومى زخم برداشته، بمسافتى عقب چند نفر را با تیر زخمى کرده و چند نفرشان از فالخن



نشستند و بعد باز برگشته حمله آوردند، ولى سواران گالّى طورى با شدت بآنها حمله کردند، که 
).44همانجا، بند (ایندفعه فرار کرده دیگر برنگشتند 

داران را در پس قراول و پهلوهاى تونیوس از قصد پارتیها آگاه شد و فالخنپس از این قضیه آن
نظام دستور داد، که اگر بعد او بسواره. حال لشکرش بشکل گروهان مربع بوددر این. قشون جا داد

چهار روز در این احوال .پارتیها حمله کردند، آنها را دفع کند، ولى بتعقیب دشمن نپردازد
گذشت و پس از آن پارتیها، نظر باینکه همانقدر از رومیها زیان میدیدند، که خودشان برومیها 

، »1«گالّوس-روز پنجم فالویوس. نشینى مشغول گشتندوارد میکردند، ببهانه زمستان بکار عقب
یوس رفته اظهار کرد، که اگر تونکه شجاع بود و ریاست قسمتى را از قشون برعهده داشت، نزد آن

نظامى را، که در جبهه قشون قراول و یکقسمت سوارهاسلحه پسبزرگترین قسمت سپاه سبک
تونیوس این قسمتها را باو داد و او حمله آن. است، باو بدهند، میتواند کارهاى بزرگ انجام دهد

یها را تعقیب نکند و بطرف تونیوس پارتپارتیها را دفع کرد، ولى بجاى اینکه موافق دستور آن
قراول، در اینوقت صاحبمنصبان پس. نظام عقب نشیند، او جسارت را بر احتیاط ترجیح دادپیاده

چون دیدند، که او از آنها جدا گشته، کس فرستاده او را طلبیدند، ولى او اعتنائى بحرف آنها 
شت، بیرقى را برگرفته خواست نام دا»2«ثیوسداران، که تىحال یکى از تحویلدر این. نکرد

بیرقدار را برگرداند و به گالّوس از این جهت، که میخواهد آنهمه مردان دلیر را بیجهت بکشتن 
پس از آن، . گالّوس هم باو دشنام داد و بسپاهیانش امر کرد، نزد او بمانند. بدهد، دشنامى زیاد داد

ثیوس برگشت و گالّوستى

______________________________
)1(-�F�l�a�v�i�u�s� �G�a�l�l�u�s.

)2(-�T�i�t�i�u�s.
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حال از اینباالخره هنگامى رسید، که گالّوس دید، پارتیها از هر طرف باو حمله میکنند و در 
»1«فرماندهان لژیونها، که یکى از آنها کاندیدیوس). 45همانجا، بند (تونیوس کمک طلبید آن

بجاى اینکه کمکى : تونیوس باو اعتماد داشت، در این موقع خبطى بزرگ کردندنامى بود و آن
ست هاى ضعیفى فرستادند و اینها یکى از پس دیگرى شکقوى براى گالّوس بفرستند، دسته

هاى جزئى در اردو پیچید و بقدرى باعث وحشت رومیها گردید، که خبر این شکست. خوردند
نظام نرسیده و با لژیون سوم راهى از میان فرارکنندگان باز تونیوس از جبهه قشون با پیادهاگر آن

در . دها مانع نشده بود، این فرار بتمام قشون رومى سرایت میکرنکرده از حمله و تعقیب پارتى
خود گالّوس، که چهار . اینجدال سه هزار نفر رومى کشته شد و عده مجروحین پنجهزار نفر بود

تونیوس بعیادت سایر زخمیها رفت، آن. جراحت تیر برداشته بود، بزودى از این زخمها درگذشت
اضى مجروحین، باوجود رنجى شدید، ر. گریه زیاد کرده بآنها تسلّى داد و همدردى خود را نمود

بعد او را . بودند و آنتونیوس را قسم میدادند، که مراجعت کرده براى آنان خود را زحمت ندهد
.پندارندامپراطور خود خوانده میگفتند، مادامیکه او سالم است، زندگانیشان را مأمون مى

ده تونیوس لشکرى مرتّب نکرمانند آن) سپهساالرى(کلیۀ باید گفت، که در اینزمان امپراطورى 
تر و در مشکالت و محن بود و افراد لشکر کسى باینعده نمیرسید، یا افراد جوانش درخشنده

بردبارتر از افراد قشون او نبود، اینها از حیث احترام بسردارشان و اطاعت و محبتى، که نسبت باو 
ء تا مردمانى، تر نبودند و از صاحبمنصب گرفته تا سرباز، از نجبامیورزیدند، از رومیهاى قدیم پست

تونیوس را بر امنیت شخصى و حتّى بر زندگانیشان که نسبشان تاریک بود، احترام و عنایت آن
.ترجیح میدادند

تونیوس، قوت بیان او، سادگى، سخاوت، جالل، نسب عالى آن: ایمجهات اینوضع را ما گفته
رسى داشتن باو علل گرویدن مردمشیرینى مزاجهایش و دست

______________________________
)1(-�C�a�n�d�i�d�i�u�s.
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همدردى، که او نسبت بمجروحین و مرضى از جهت دردها و : خصوصا در اینموارد. باو بود
محنشان نشان میداد، جوانمردى، که در مقابل حوائجشان مینمود، آنها را مجبور میداشت، بیش از 

»1«).46همانجا، بند (دیده بودند، اطاعت ورزند اشخاصى، که محنتى ن

درپى خسته بودند و میخواستند حمالتشان را موقوف دارند، پس از این هاى پىپارتیها، که از حمله
فتح بقدرى امیدوار شده با حقارت برومیها نگریستند، که شب اردوشان را نزدیک اردوى رومى 

مى از سپاهیان خالى خواهد بود و پارتیها بغارت کردن زدند و یقین داشتند، که صبح اردوگاه رو
اطمینان . بنابراین عده پارتیها در طلیعه صبح بیش از روز قبل بود. ثروتهاى آن خواهند پرداخت

میدهند، که عده آنها در اینوقت بچهل هزار بالغ میگشت و شاه، حتّى قراوالن خود را فرستاد، تا 
تونیوس، که آن. خود شاه هیچگاه در جنگى شرکت نکرداما . در فتح حتمى شرکت کنند

اش سپاهیان را بیشتر متأثر دارد، میخواست نطقى خطاب بلشکر کند، جامه سیاه طلبید، تا منظره
در خطابه، . ولى، چون دوستانش مانع شدند، در جوشن سردارى در پیش لشکرش نمودار گردید

. مجید و آنهائى را، که فرار کرده بودند، تقبیح کردخود او از سربازانى، که غالب آمده بودند، ت
سپاهیان خواستار گشتند، که نسبت بآنها اعتماد داشته باشد، اینها چیزهائى در تبرئه خود گفته 

نفرى و هر جزاى دیگر حاضرند و در خاتمه خواستند، افزودند، که براى مجازات موافق ترتیب ده
در اینوقت او دستهاى خود را بآسمان بلند کرده . د دور داردتونیوس حزن و اندوه را از خوکه آن

هائى کند، این بدبختى و از خدایان خواست، که اگر بجبران سعادت سابقش، باید تحمل بدبختى
).47همانجا، بند (»2«نکبت بسهم او افتد و فتح و ظفر بسهم لشکر او

کردند، براه افتادندروز دیگر رومیها، پس از اینکه پهلوهاى لشکر را محکم 

______________________________
باوجود این پارتیها . از این عبارات پلوتارك معلوم است، که قشون رومى خیلى نیرومند بوده-)1(

.آنرا عاجز کرده بودند

.این تألیف رجوع شود1217تونیوس بصفحه براى فهم استغاثه آن-)2(
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و پارتیها، که براى حمله حاضر شده بودند، دیدند، وضع بکلّى غیر از آن است، که آنها 
آنها تصور میکردند، که آن روز جدالى در پیش نخواهند داشت، بل اردوى روم را . پنداشتندمى

غارت خواهند کرد و غنائمى خواهند ربود، ولى رومیها بر آنها تگرگ تیر بباریدند و بقدرى 
اى بزیر آیند و شیب آن ى نمودند، که دشمن مأیوس گردید، اما چون رومیها میبایست از تپهدالور

در این وقت . تند بود، نمیخواستند با سرعت حرکت کنند و پارتیها با تیروکمان حمله میکردند
اسلحه را در صفوف خود بدین ترتیب داخل نظام سبکسربازان لژیونها رو بدشمن کرده پیاده

صف اول زانو بزمین زده سپرها را باالى سر گرفت، صف دوم نیز بزانو درآمده سپرهاى : کردند
خود را باالى سر صف اول داشت، صف سوم نیز چنین کرد و سپرهاى خود را باالى سر صف 

را داشت و براى »1«هاى طآطرىبدین ترتیب سپرها، که شبیه بامى بود، منظره پلّه. دوم بلند کرد
زان پناهگاه مطمئنّى از تیرهاى پارتى ایجاد میشد، زیرا تیرهاى آنان باین بام آهنى آمده از سربا

باید در نظر داشت، که قبال پلوتارك گفته، لشکر رومى از شیبى تند پائین (سطح آن میلغزید 
دشمنان بزانو درآمدن رومیها را بخستگى آنها حمل کرده با نیزه حمله آوردند و در ). میآمد

ضربتهائى زدند و آنهائى را، »2«هاى کوتاهشانینوقت رومیها برخاسته فریادکنان بپارتیها با نیزها
دیگران فرار کردند و چون رومیها مجبور بودند این عمل را . که نزدیک بودند، بزمین افکندند

).48همانجا، بند (روزهاى دیگر هم بکنند، نتوانستند راه زیادى بپیمایند 

جدال گندم بدست آرند و وال قحطى کار خود را میکرد، زیرا سپاهیان نمیتوانستند بىدر این اح
جهت این بود، که . براى آرد کردن گندم هم آسیاب نداشتند، زیرا این اسباب را جا گذاشته بودند

گویند قسمت مشروب . بیشتر مال بنه تلف شده بود و باقى براى حمل مجروحین بکار میرفت
گندم میسازند،آتّیک، که از

______________________________
)1(-�T�h�e�a�t�r�e(نمایشگاه.(

)2(-�e�p�i�e�u( 6پولیپ، کتاب -ارش، که نوك آهنین داشت7یا 4چوبى بود بطول(
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بنابراین . رسیده بود و نان جوین بقیمت وزن آن از نقره بفروش میرفت»1«در اردو به پنجاه درهم
هاى درختان و نیز گیاه پرداختند و چون سربازان کمى عادت داشتند، چنین رومیها بخوردن ریشه

در میان این گیاهها . هائى میخوردند، که خاصیت آنرا نمیدانستندغذائى بخورند، بیشتر آنان گیاه
کسانى، که از این علف خوردند، حافظه را فاقد . ه را میربود و او را میکشتیکى عقل خورند

شدند و جز اینکه سنگى را از جائى بجائى بگردانند، کارى نمیکردند، مثل اینکه چنین کارى 
تمام جلگه پوشیده بود از سربازانى، . باعلى درجه مهم میباشد و فقط اینکار شایسته سربازان است

.ها را از جائى بجائى میبردندکه خم گشته سنگ

باالخره این اشخاص، پس از اینکه صفراى زیادى استفراغ کردند، ناگهان مردند، شراب دواى این 
کسانى زیاد از . سم بود و از وقتیکه این مشروب نایاب گردید، مخصوصا این احوال شدیدتر شد

: از رومیها برنمیدارند، فریاد میکردتونیوس میدید، که پارتیها دستاین احوال مردند و وقتیکه آن
او میخواست تقدیس خود را نسبت بیونانیهائى، که در تحت . »نشینى ده هزار نفرعقب-آخ«

فرماندهى کزنفون میبایست بیش از رومیها راه بپیمایند و با دشمنانى بیشتر مواجه شوند، تا از بابل 
اینجا عبارت پلوتارك تاریک است و باید آنرا در ) (49همانجا، بند (بیونان برسند، اظهار دارد 

مقصود او این نیست، که مسافت کونّاکسا، یعنى محلّ جنگ اردشیر دوم با . روشن سازیم
کوروش کوچک، از یونان بیش از مسافت آذربایجان از ایطالیا است، بلکه او میخواهد بگوید، که 

داشتند، میتوانستند خودشان را بدانجا یا رومیها چون مستملکاتى در آسیاى صغیر در آنطرف فرات 
بارمنستان برسانند و از رنج و تعب برهند، ولى یونانیها چنین جاهائى نداشتند، پس راه رومیها 

یونانیهاى آنروز را قشونى مانند لشکر : تر از راه یونانیها بوده، ولى او یکچیز را فراموش کردهکوتاه
مور بودند مراقب باشند، که آنها از ایران و مستملکات آن پارتى تعقیب نمیکرد، والت ایران مأ

1094صفحه (خارج شوند 

______________________________
.سانتیم فرنگ طال95درهم معادل -)1(
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.، ولى در این زمان رومیها از تعقیب و حمالت پارتیها راحت نبودند)این تألیف



دلیل این نظر آنکه یونانیها چندى آذوقه را از تیسافرن میگرفتند و بعد هم از محلّها تحصیل بهترین 
میکردند، ولى در این زمان پارتیها نمیگذاشتند، رومیها آذوقه تحصیل کنند و بهمین جهت قحطى 

.).م. در اردوى آنها افتاده بود

یب لشکر رومى را بهمزنند و چند دفعه پارتیها چون دیدند، که نمیتوانند ترت: بعد پلوتارك گوید
نشینى بوده نه فرار پارتیها را میدانیم، که عقب(مجبور شدند فرار کنند، مجددا بحیله متوسل شدند 

. ها این بود، که دشمن را راحت نگذارند و داخل جنگ هم نشونداسلوب جنگ آن. فرار حقیقى
قه بودند، مخلوط گشتند و مانند ایام صلح با اینمقصود با رومیهائى، که در جستجوى آذو.) م

زه بود، نشان داده میگفتند، خیال دارند، دوستانه با آنها صحبت داشته و کمانهایشان را، که بى
فقط در مدت دو روز چند نفر مادى مراقب . رومیها را دیگر تعقیب نکنند و باوطانشان برگردند

این حرفها را . آنها هم داخل جنگ نخواهند شدآنها خواهد بود، که دهات را غارت نکنند، ولى
پس از . بوداع خاتمه میدادند و چنان صمیمیت مینمودند، که رومیها سخنان آنها را باور میداشتند

ها مایل گشت، راه جلگه را پیش گیرد، زیرا در کوهستانها آب تونیوس بر اثر این حرفآن، آن
یک صاحبمنصب پارتى، که مهرداد نام داشت، وارد اردو او در این خیال بود، که ناگاه . نمییافت
تونیوس اقامت گزید و از زس بود، که چندى در نزد آناین شخص پسرعموى همان مونه. گردید

او میخواست با یک نفر رومى، که زبان پارتى یا سریانى را بداند، . او سه شهر را به تیول گرفت
مهرداد بدو . تونیوس، بمالقات او رفتدوستان آنتیوخوس، یکى ازحرف بزند و آلکساندر آن

:گفت

ها تونیوس، که نیکىشناسى خود را نسبت به آنام و او میخواهد حقزس آمدهمن از طرف مونه«
بیند؟ بعد، از آلکساندر پرسید، که آیا در آن دورها زنجیره کوههائى را مى. درباره او کرده، بنماید

گفت، در پاى این کوهها پارتیها با تمام قواى خود براى شما دامى و وقتیکه او جواب داد آرى،
در پائین. میگسترند
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ها هاى وسیعى است و پارتیها میخواهند، شما را مطمئن ساخته باین جلگهکوههاى مزبور جلگه
ولى باالخره با این وضع خو راست است، که در کوهستان شما از تشنگى در عذابید، . بکشانند



مهرداد این . »گیر شما هم خواهد شدها درآئید، طالع کراسوس دامناما اگر بجلگه. ایدکرده
).50همانجا، بند (بگفت و وداع کرده برفت 

او . تونیوس بر اثر این خبر دوستان خود را جمع کرده از ماردى پرسید، که عقیده او چیستآن
:عقیده است و افزودبمنصب پارتى همجواب داد، که با صاح

از تجربه میدانم، که اگر هم دشمنانى نداشته باشید، باز راه جلگه براى شما خیلى سخت است، «
ها اثرى از راهى، که کوبیده شده باشد، نیست، و حال آنکه در کوهستان رنج وخمزیرا در پیچ

تونیوس عقیده ر اثر این جواب، آنب. »شما فقط از این حیث است، که یک روز بى آب میمانید
خود را تغییر داده همینکه شب در رسید، براه افتاد و قبال دستور داد، که سربازانش آب با خود 

ها را از آب پر بردارند، ولى چون غالب آنها ظرفى براى آب نداشتند، گفت کالهخودها یا مشک
عادتشان، شبانه بتعقیب آنها پرداختند و پارتیها چون از حرکت رومیها آگاه شدند، برخالف . کنند

.در طلیعه صبح بپس قراول رومى رسیدند

راه رفته بودند، از بى خوابى و خستگى ) هشت فرسنگ(استاد 240تونیوس، چون سپاهیان آن
رمقى نداشتند و بنابراین از پیدا شدن دشمن سخت افسردند، زیرا هیچ انتظار نداشتند، که پارتیها 

جدالهائیکه رومیها مجبور بودند در هر قدم بکنند، بر تشنگى آنها همواره . ها باشنددر تعقیب آن
بعد، آنهائى، که در صفوف اول حرکت میکردند، پیش از همه برودى رسیدند، که آب . میافزود

همینکه از این آب میآشامیدند، دردهائى شروع میگشت و : آن خنک و تازه، ولى شور و مضرّ بود
شخص ماردى این خاصیت آب را بسربازان گفت، ولى ممکن نبود، . ک میشدتشنگى تحری

تونیوس از صفوف سپاهیان گذشته آنها را قسم میداد، آن. سپاهیان را از خوردن آن مانع گردند
که قدرى تحمل تشنگى کنند، زیرا بزودى
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نظام مساعد هاى تند دارد و براى سوارهن باقى راه شیببآبى خواهند رسید، که سالم است و چو
وقت او فرمان داد، رومیهائیکه در همین. نیست، دشمن عنقریب دست از تعقیب برخواهد داشت



همانجا، بند (جنگ میکنند، برگردند و چادرها را بزنند، تا سپاهیان بتوانند در سایه استراحت کنند 
51.(

و پارتیها موافق عادتشان عقب نشسته رفته بودند، که مهرداد در دفعه دوم چادرها را تازه زده بودند 
تونیوس بگوید، که همینکه قشونش قدرى استراحت کرد، حرکت آمده به آلکساندر گفت به آن

کرده سریعا خود را برود برساند، زیرا پارتیها از رود نخواهند گذشت و تعقیبشان در آنجا خاتمه 
تونیوس برساند و او مقدار زیادى جام و تنگ طال در رفت این خبر را به آنآلکسان. خواهد یافت

منصب از اشیاء مزبور، بقدرى، که این صاحب. باو داده مأمورش کرد این اشیاء را به مهرداد بدهد
ها را بعد هنوز شب نرسیده بود، که رومیها خیمه. میتوانست زیر لباسش پنهان کند، برداشت و رفت

اینکه پارتیها آنها را آزار کنند، ولى آنشب را ببدترین وضع، یعنى در کت کردند، بىبرچیده حر
سربازان اشخاصى را، که مأمور . اضطرابى، که تا آنوقت نظیرش را حس نکرده بودند، گذرانیدند

حفظ طال و نقره سپاه بودند کشتند، و این ثروت را با آنچه، که مالهاى بنه حمل میکردند، غارت 
تونیوس پرداخته ظروف و میزهاى او را، که خیلى قیمتى بود، شکسته بین بعد به بنه آن. دکردن

سپاه از این وضع در وحشت و اضطراب غریبى افتاد، زیرا تصور کرد، که . خودشان تقسیم کردند
وستونیوس یکى از قراوالن خود را، که رامدر اینوقت آن. اندپارتیها شبیخون زده اردو را پراکنده

اش بود طلبید و قسم داد، که بمحض اینکه فرمان بدهد، شمشیرش را نام داشت و آزاد شده»1«
اش بدست دشمن افتد و نه پس از مرگ بتن او فروبرد و بعد سرش را از بدن جدا سازد، تا نه زنده

.کسى او را بشناسد

میکرد، او را اطمینان دوستانش در اینحال دور او را گرفته گریه میکردند و شخص ماردى سعى
دهد، که از شب کمى مانده است و از هواى خنک و رطوبى، که تنفّس

______________________________
)1(-�R�h�a�m�u�s.
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تونیوس خبر وقت آمده، به آندر همین. تر کرده، استشمام میکند، که رود نزدیک استرا آسان
پس از آن . اغتشاش اردو از حرص و طمع چند نفر سرباز بوده و جهتى دیگر نداشتهدادند، که 

تونیوس فرمان داد براى استقرار نظم در لشکرى، که از اختالل و ترس بچنان حالى افتاده بود، آن
).52همانجا، بند (اردو بزنند 

قراول رومى اه پسروز در رسید و لشکر داشت ترتیب و آرامش خود را از نو مییافت، که ناگ
. اسلحه فرمان جنگ دادتونیوس بسپاهیان سبکها با تیر حمله میکنند و فورا آندریافت، که پارتى

نظام، چنانکه سابقا کرده بود، با سپرها خود را پوشید و بدین جهت از تیرهاى پارتى زیانى پیاده
کم ل بودند، رود را دیدند و کمسربازانى، که در صفوف او. نیافت و آنها نتوانستند نزدیک شوند

نظام را کنار رود جا داد، تا در جلو دشمن بایستد و در ابتداء تونیوس سوارهآن. پیش رفتند
نگرانى بعد آنهائى، که در مقابل حمالت پارتى بودند، توانستند بى. مجروحین را بآن طرف فرستاد

کمانشان را باز کرده برومیها گفتند، با آرامش آب بیاشامند، زیرا پارتیها، همینکه رود را دیدند، زه 
ترتیب پارتیها چنین بود، که وقتى میخواستند، داخل (بآنطرف بگذرند و شجاعت آنها را ستودند 

.).م. مذاکره با دشمن گردند یا متارکه کنند، زه کمانشان را باز میکردند

اینکه از پارتیها مطمئن کردند، بىمانع از رود گذشتند، راه خود را دنبالپس از آنکه رومیها بى
این رود ارمنستان را از آذربایجان جدا میکند و بنظر . باالخره روز ششم برود ارس رسیدند. باشند

در این وقت . رومیها چنین آمد، که از جهت عمق آن و تندى آبش گذشتن از آب مشکل است
وحوش هستند، تا در حین عبور لگاههاى حوخبرى در سپاه انتشار یافت، که پارتیها در کمین

حمله کنند، ولى این خبر تحقّق نیافت و پس از اینکه رومیها با امنیت خاطر از رود عبور کرده 
یعنى (داخل ارمنستان شدند، مثل اینکه پس از دریانوردى بخاك رسیده باشند، آنرا پرستیدند 

بعد، چون از . ا بآغوش کشیدندو از فرط شادى گریسته یکدیگر ر) بخاك افتاده آنرا بوسیدند
مملکتى غنى و حاصلخیز میگذشتند و از قحطى
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).53همانجا، بند (هاى شدید گشتند بیرون آمده بودند، زیاد خوردند و دوچار استسقا و قولنج



. اندر سوار تلف شدهتونیوس سان قشون دیده معلوم کرد، که بیست هزار نفر پیاده و چهار هزاآن
قشون رومى این راه را از . از این عده کمتر از نصفش از اسلحه دشمن و باقى از امراض مرده بودند

دفعه پارتیها را شکست داده بود، ولى این 17روز طى کرد و در این مدت 27فراد تا ارمنستان در 
از این جهت . ا را خیلى دور براندفتوحات نتیجه کامل نداد، زیرا قشون رومى قادر نبود پارتیه

مندى سردار رومى بود و او اند آرتاواسد پادشاه ارمنستان بتنهائى مسئول عدم بهرهاست، که گفته
اگر شانزده هزار سوارى، که او به ماد . را از نامى، که میخواست تحصیل کند، محروم ساخت

تیها مسلّح بودند و عادت جنگیدن را با تونیوس میماندند، چون، مانند پارآورده بود، در نزد آن
راندند، آنها میتوانستند بتعقیب پارتیها پرداخته نگذارند، آنان داشتند، وقتیکه رومیها پارتیها را مى

تونیوس فشار اى، که داشتند، به آنبنابراین تمام رومیها از کینه. آنقدر زود زود برگشته حمله آرند
تونیوس، احتیاطش بیشتر بود و عقلش نیز، که ازات دهد، ولى آنمیآوردند، که این ارمنى را مج

نخواست خیانت او را برو آرد و کمتر از سابق اظهار محبت و عنایت بوى نکرد، زیرا ضعف 
).54همانجا، بند ....... (قشونش و احتیاجات آن مدارا را اقتضاء میکرد 

تیم، که چه چیز را او فتح رومیها کتابش و ما در حیر54چنین است گفته پلوتارك در بند 
اگر وقایعى را، که او ذکر کرده، خالصه کنیم، نتیجه چنین . فتح کردند17میدانسته، که میگوید 

رومیها داخل آذربایجان گردیده ده هزار نفر کشته دادند و آالت محاصره رومى را هم : است
در اینوقت . و نتوانستند آن را بگیرندها فراد را محاصره کردند رومى. پارتیها گرفته خرد کردند

تونیوس از عدم بنابراین آن. زمستان داشت در میرسید و قحطى رومیها را تهدید میکرد
او بسفراى خود گفت، از فرهاد. مندیهایش افسرد و داخل مذاکره شد، که عقب نشیندبهره
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. اند، چیزى نخواهیدرومى، که پارتیها در جنگ کراسوس گرفتهجز پس دادن بیرقها و اسراى 
باوجوداین . فرهاد این تقاضا را هم نپذیرفت، ولى او وعده کرد، که قشون رومى را تعقیب نکند

نشینى، پارتیها رومیها را بعد در موقع عقب. نشینى راضى گشته آن را شروع کردتونیوس بعقبآن
ها راحت نمیگذاردند، اسلحه آنها رومیها را در جلگهسواران سبکآزار کردند، باین معنى، که

با تیر حمله کرده باران تیر بر دشمن میباریدند، : طرز جنگ آنها هم، چنانکه میدانیم، چنین بود



تر گفته نشینى فرار نبود، یا صحیحاین عقب. ولى همینکه دشمن حمله میکرد، عقب مینشستند
نشستند، نگى آنها بود، که بعد برگشته باز حمله میکردند و باز عقب مىباشیم، این فرار اسلوب ج

مقصود اینها جدال مرتّب نبود، بل میخواستند دشمن را خسته و . تا در جاى دیگر باز حمله کنند
اى، که در موقع جنگ اسلحهاسلحه بود، نه سنگینفرسوده سازند، زیرا سواره نظامشان سبک

ر رومیها دفاع کرده پارتیها را میراندند، این کمترین چیزى بود، که میبایست اگ. بتن بکار میرودتن
17بنابراین . نشیند، که دشمن ضربتهائى باو وارد آورد و برایگان بمیردکسى ساکت نمى. بکنند

اگر . بینیم و مورخ دیگر هم نگفتهفتح در کجا رویداده، از روایت خود پلوتارك، که فتحى نمى
اینکه، بیرقها و اسرایشان را پس ح بودند، براى چه میخواستند، از ایران بروند، حتّى بىرومیها فات

گرفته باشند، بچه سبب وقتیکه از ارس گذشتند، خاك را بقول پلوتارك پرستیدند، یعنى آنرا 
هیچکدام از این احوال در . بوسیدند و چرا از فرط شادى گریستند و یکدیگر را بآغوش کشیدند

دفعه دفاع رومیها از پارتیها بوده و باالخره با احوالى 17فتح پلوتارك 17. یده نمیشودفاتح د
بنابراین جنگ دوم رومیها هم با ایران بشکست آنها خاتمه یافت . اندبار از ایران خارج شدهفالکت

ها چهل هزارو این شکست بجهتى مهمتر از شکست حرّان بود، زیرا در جنگ حرّان عده رومى
ها کراسوس را دوست نداشتند و در در آنجا رومى. جا یکصد و سیزده هزاربود، ولى در این

.تونیوس را میپرستند و خود پلوتارك گوید، که از این لشکر آسیا بلرزه درآمدجا آنها آناین
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تونیوس با بى طاقتى میخواست نچون آ: بعد پلوتارك روایت خود را دنبال کرده چنین گوید
ها شتاب کرد، که هشت هزار نفر از زودتر بمصر برسد، بقدرى در موسم زمستان در میان برف

، که در میان بیروت و )قریه سفید(»1«کوکمىسپاهش تلف شدند و با عده بسیار کمى بقریه ل
تونیوس ورودش تأخیر کرد، آندر اینجا منتظر کلئوپاتر شد و چون او در. صیدا واقع است، رسید

یعنى بخوردن و (رویهاى سرمیز در حزن و اندوه فرورفت و براى اینکه تفریحى بیابد، بزیاده
خود را مشغول داشت، ولى در اینحال هم نمیتوانست راحت بنشیند و همواره از سر ) آشامیدن زیاد

االخره او آمد و لباس و پول براى ب. میز برخاسته بساحل میرفت، تا ببیند کلئوپاتر میآید یا نه
تونیوس پولى بسربازان اند، که او فقط لباس آورد، ولى آنبعض نویسندگان گفته. سربازان آورد

.داده گفت، اینرا کلئوپاتر بشما میدهد



.و فرهاد شاه پارت نزاعى رویداد) آذربایجان(در اینوقت میان پادشاه ماد 

تقسیم غنائم رومى بود، زیرا پادشاه ماد از مقدار سهم خود رضایت جهت آن گویند، در ابتداء از 
اى رسید، که پادشاه ماد ترسید، سلطنتش را از نداشت، ولى بعد این نقار شدیدتر گشته بدرجه

. تونیوس فرستاده وعده داد با او همه نوع همراهى کندبنابراین او سفرائى نزد آن. دست بدهد
آمد، او داراى چیزهائى میشد، که در امیدوار گردید، زیرا با این پیشتونیوس از این پیشنهادآن

خواهش نظام و کمانداران خوب و این چیزها را بىسفر جنگى اول نداشت، یعنى سواره
از این جهت او حاضر شد، که . تونیوس، پادشاه ماد بصرافت طبع در اختیار او میگذاشتآن

ها شروع بال با او در کنار ارس مالقاتى کرده بعد جنگ را با پارتىپیشنهاد پادشاه ماد را بپذیرد و ق
).55همانجا، بند (کند 

تونیوس و پلوتارك از اینجا ببعد بیشتر بامور داخلى روم میپردازد و نیز بشرح نزاعى، که بین آن
در اینجا ضمنا. اکتاویوس رویداد و بفتح دومى تمام شد

______________________________
)1(-�L�e�u�c�o�c�o�m�i�e.
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هاى او راجع چون نوشته. اى چند میگویدتونیوس با پارتیها کلمهمورخ مزبور از جنگ دوم آن
بامور داخلى روم و جنگ خانگى دو نفر رومى با یکدیگر بتاریخ ایران مربوط نیست و از طرف 

تونیوس خیلى مجمل است، روایت پلوتارك را کنار هاى او راجع بجنگ دوم آندیگر گفته
تونیوس را با پارتیها ذکر تر جنگ دوم آنتر و روشنگذاشته بروایات نویسندگانى، که مشروح

قبال باید دید، که نویسندگان دیگر . اند، خواهیم پرداخت و فقط نظرى بآن خواهیم داشتکرده
اند و اگر چیزهائى باشد، که پلوتارك بسکوت فتهتونیوس با پارتیها چه گراجع بجنگ اول آن
.گذرانیده، ذکر کنیم

:روایات دیگر



تونیوس در ابتداء میخواست از فرات در بین النهرین گذشته راه کراسوس را بپیماید، ولى آن-1
اند، دید، که پارتیها چنان تدارکاتى براى مقاومت دیده) م. ق37وسط تابستان (چون بفرات رسید 

بنابراین صالح را در این دید، که بطرف ارمنستان رفته این مملکت را . ه عبور مشکل استک
این نظر (گاه عملیات جنگى خود قرار دهد و از مزایاى اتّحاد با پادشاه ارمنستان استفاده کند تکیه

).25، بند 49کتاب -هاى دیوکاسیوس حاصل میشوداز نوشته

نیوس گفت، که چون قشون پادشاه ماد بکمک پارتیها بکنار فرات توپادشاه ارمنستان به آن-2
ساخلو است، او میتواند بآسانى آذربایجان را اشغال کند و این بى) فراد پلوتارك(رفته و پرسپه 
تونیوس را این حرف خوش آمد و قشون خود را بدو قسمت کرده قسمتى را به آن. شهر را بگیرد

کوبى از دنبال او بیاید و خود ر خود داد، که با آالت محاصره و قلعهسردا»1«پیوس ستاثیانوساپ
.»2«)دیوکاسیوس، همانجا(بطرف پرسپه روانه شد 

شهر پرسپه در سیصد میلى سرحد ارمنستان واقع است و راهى، که-3

______________________________
)1(-�O�p�p�i�u�s� �S�t�a�t�i�a�n�u�s.

.را چنین نوشته، ولى پلوتارك اسم او را تاتیانوس ذکر کردهدیوکاسیوس اسم این سردار-)2(
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در اینجا مقتضى است بگوئیم، که (هاى پرآذوقه و آب میگذرد باین شهر هدایت میکند، از جلگه
ید پلوتارك اسم این شهر را فراد نوشته، ولى دیوکاسیوس آن را پرسپه نامیده و سترابون گو

سلیمان سن این محل را با تختراولین. است) »1«ورا(، که اسم آن )3، بند 13، فصل 11کتاب (
در باب مسافت هم ). 201ششمین دولت بزرگ مشرق، صفحه (کنونى در آذربایجان مطابقت داده 

توضیح میدهیم، که مقصود میل رومى است و آن معادل تقریبا یک کیلومطر و نیم فرانسوى یا 
.).م. یل و نیم ایرانى موافق مقادیر جدید میباشدیک م



. تونیوس به پرسپه رسید، دید، که دیوارهاى آن محکم، ولى عده ساخلو کم استوقتیکه آن-4
پس از آن پادشاه ماد با پادشاه پارت و قشون پارتى بزودى در رسیدند و بقدرى موقع شهر را 

س خود را بطرف ستاثیانوس متوجه داشته و او را محکم و آن را خارج از مخاطره دیدند، که حوا
).25، بند 49دیوکاسیوس، کتاب (شکست داده کشتند 

تونیوس بچراگاه میفرستاد، دور از اردوى اصلى واقع میشدند و پارتیها آنها هائى را، که آندسته-5
).26همانجا، بند (را ریزریز میکردند 

مندیهاى یانوس و رفتن پادشاه ارمنستان و عدم بهرهتونیوس پس از شکست ستاثوقتیکه آن-6
دیگر، در احوال بدى واقع شد و زمستان هم داشت درمیرسید، باین فکر افتاد، که عقب نشسته 

بارمنستان برود و چون هنوز راضى نمیشد، اعتراف کند، که شکست خورده امیدوار بود، که 
مى را، که در جنگ کراسوس گرفته بودند، پس نشینى او بیرقها و اسراى روپارتیها در عوض عقب

.با این نیت مذاکرات را شروع و وقت را تلف کرد، و حال آنکه پارتیها میخندیدند. خواهند داد

نشینى را شروع کرد باالخره، وقتیکه دید موسم پائیز دررسیده، از حوالى پرسپه حرکت و عقب
).27همانجا، بند (

هاراهى، که از طرف چپ جلگه: متصور بودنشینى دو راه براى عقب-7

______________________________
)1(-�V�e�r�a.
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سکنه عبور تر از طرف راست، که سخت بود و از کوهستانها و دهات بىمیگذشت و راهى کوتاه
ها آزار اند و قشون او را در جلگهگرفتهتونیوس با این ظنّ، که پارتیها راه آسان را آن. میکرد

و بطرف .) م. سلیمان کنونى راشاید راه بین تبریز و تخت(خواهند کرد، راه مشکل را پیش گرفت 
19دو روز پارتیها در تعقیب قشون رومى نبودند، ولى از روز سوم پیدا شده در مدت . ارس رفت
با اینکه ) 28همانجا، بند (ها وارد کردند بآنبوجب تعقیب و خسارات زیادها را وجبروز رومى



دیوکاسیوس خیلى مختصرتر از پلوتارك وقایع این جنگ را نوشته، صراحت بیانش بیشتر است و 
.خورده، قائل نشده استهاى شکستهفده فتح هم، براى رومى

لت روم نظیر نشینى تحمل کردند، در تاریخ نظامى دومحن و مصائبى، که رومیها در این عقب-8
.»1«)280، صفحه 2مریوال، امپراطورى روم، جلد (ندارد 

جنگ سوم روم با ایران

نزاعى ) آذربایجان(تونیوس بطرف ارمنستان بین فرهاد و پادشاه ماد کوچک نشینى آنپس از عقب
.رویداد و چنانکه گفته شد، جهت آن عدم رضایت دومى از مقدار حصه او از غنائم رومى بود

پادشاه آذربایجان بقدرى آزادانه حرف زد، که فرهاد رنجید و پادشاه مزبور ترسید، که مبادا فرهاد 
. او را از سلطنت دور دارد و در فکر یافتن متّحدى، گردید، که در چنین روزى او را حمایت کند

او تر از هرکس است، زیرا تونیوس مناسبپس از اینکه نظرش را بهرجا افکند دید، که آن
میدانست، که رومیها از آرتاواسد پادشاه ارمنستان کینه در دل دارند و اگر باو دست یافته از جهت 

.خیانت مجازاتش کنند، بجاى آرتاواسد دوستى را مانند او در همسایگى خود خواهند داشت

گوید تونیوس فرستاد و چنانکه دیوکاسیوس پادشاه ماد با این مقصود سفیرى باسکندریه نزد آن
نامى بود،»2«مون، سفیر پول)23، بند 49کتاب (

______________________________
)1(-�M�e�r�i�v�a�l�e� �.�R�o�m�a�n� �E�m�p�i�r�e� �,�I�I� �p� �.�2�8�0.

)2(-�P�o�l�e�m�o�n.
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.که او را پادشاه پنت میخواندند و مأموریت داشت، عقد اتحادى را پیشنهاد کند

میل این پیشنهاد را پذیرفت، چه اوال از پادشاه ارمنستان سخت ناراضى بود و تونیوس باآن
ها، کمک پادشاه آذربایجان را، که میخواست او را تنبیه کند، دوم در جنگ جدید خود با پارتى



بهاء میدانست و این نکته مهم بود، زیرا شکست او در نظام و کمانداران خوب داشت، گرانسواره
باالخره باتّحاد خود با یکى از . از ابهتش کاسته بود و میخواست آن را جبران کندجنگ اول

بنابراین . اعقاب مقتدر آثروپات آذربایجانى و بشرکت دادن او در سرنوشت خویش اهمیتى میداد
م او ناگهان بارمنستان درآمد و چون ظاهرا حسیات دوستانه نسبت به آرتاواسد . ق34در بهار 

د و حتّى مینمود، که میخواهد وصلتى بین دو خانواده بشود، پادشاه ارمنستان فریب ظاهر را میپرور
تونیوس او را دید، ، ولى همینکه آن)33، بند 49دیوکاسیوس، کتاب (تونیوس رفت خورده نزد آن

زنجیر بقول دیوکاسیوس در ابتداء از نقره بود و بعد از طال. امر کرد گرفته در زنجیرش کنند
)40-39همانجا، بند (

تونیوس از زمان پس از آن ارمنستان را رومیها تصرّف کردند، زیرا قسمت بزرگى از لشکر آن
بعد رومیها . نشینى او از آذربایجان بارمنستان در این صفحه مانده بود و مواقع خوب داشتعقب

دادند و او بدربار فرهاد را، که ارامنه بجاى پدر بسلطنت نشانده بودند، شکست»1«آرتاکسیاس
.چهارم اشکانى فرار کرد

تونیوس با پادشاه آذربایجان وصلتى کرد، توضیح آنکه دختر پادشاه مزبور را براى در این وقت آن
تونیوس ساخلوهائى در محلّ پسرى آلکساندر نام، که از کلئوپاتر داشت، نامزد کرد و بعد آن

.فته بود، برداشته بمصر روانه شدگذارده آرتاواسد را با غنائمى، که گر

. فرهاد در این احوال ناظر وقایع بود و چنان بنظر میآید، که از گرفتار شدن آرتاواسد بدش نمیآمد
تونیوس ارامنه را دشمنان رومدیگر اینکه رفتار آن

______________________________
.باشد) اردشیر(باید رومى شده آرداشس -)1(
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و این وضع بنفع فرهاد تمام ) 3ها، بند توس، سالنامهتاسى(میساخت و بر تنفّر آنها از رومیها میافزود 
.میشد



تونیوس سوریه و ارمنستان را داشت و چنین بود اوضاع این زمان و باید گفت، که باوجود اینکه آن
م بارمنستان درآمده بطرف رود ارس رفت و در . ق33پادشاه آذربایجان متّحد او بود، در سنه 

آنجا با پادشاه آذربایجان عهد اتّحادى بسته، قسمتى را از ارمنستان با قشون رومى باو داد و دختر او 
نام براى پسرش آلکساندر گرفته وى را والى مشرق کرد، اما فرهاد ساکت نشسته با »1«را یوتاپا

در اینوقت توجه او فقط باین امر معطوف بود، که . حمل میکردحوصله و بردبارى این وقایع را ت
تونیوس بطرف آسیاى صغیر سرحدات دولت پارت را از تجاوزات حفظ کند، اما، همینکه آن

رفت، که خود را براى مبارزه با اکتاویوس قیصر روم حاضر کند، فرهاد جنگ تعرّضى پیش 
بپادشاه آذربایجان و متّحد روم حمله کرد، ولى او گرفت و با آرتاکسیاس پادشاه جدید ارمنستان

اینکه تونیوس قشون رومى را احضار کرد، بىپس از آن، آن. با قشون رومى پارتیها را عقب نشاند
قشون پادشاه آذربایجان را براى او پس بفرستد و در اینوقت شاه پارت و پادشاه ارمنستان از نو بر 

شاه آذربایجان نه فقط شکست خورد، بل اسیر هم گردید مند گشتند و پاداو تاخته بهره
).44، بند 49دیوکاسیوس، کتاب (

بعد از این فتح آرتاکسیاس با قشون پارتى بارمنستان برگشت و از ساخلو رومى هرکس را در آن 
پس از این وقایع اوضاع ). 16، بند 50دیوکاسیوس، کتاب (مملکت یافت، از دم شمشیر گذراند 

.حوال سابق برگشت و آذربایجان هم از نو تابع دولت پارت گردیدمشرق با

نتیجه

این دو جنگ با جنگ اول رومیها با ایران بآنها . چنین بود نتیجه جنگ دوم و سوم روم با ایران
هاى آسیاى صغیر نیست، که آموخت، که دولت پارت دولت سلوکى یا مصر بطالسه یا دولت

بتوانند بر آن

______________________________
)1(-�J�o�t�a�p�a.
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دست یابند و نیز این جنگها نام دولت پارت را در عالم آنروز بلند کرد، چنانکه خود رومیها دولت 
تونیوس بایران آورد، بزرگترین قشونى، که آن. پارت را حریف پرزور و همسر خود دانستند

بود، که در تاریخ ایران دشمنى بایران آورده و، چنانکه گذشت، بیش از نصف این لشکر لشکرى 
بیجهت نیست، که . هاى شجاع ورزیده ترکیب یافته بوددیده، یا از گالّىنیرومند از رومیهاى جنگ

هاى آنطرف باختر پلوتارك گوید، وقتیکه این قشون بحرکت آمد، آسیا بر خود لرزید و هندى
تر از قشون تونیوس قوىاز یک جهت هم، چنانکه باالتر گفتیم، قشون آن. شتندمضطرب گ

تونیوس، کراسوس را بسبب حرص و طمعش رومیها دوست نداشتند، ولى آن. کراسوس بود
.چنانکه پلوتارك او را توصیف کرده، خیلى طرف محبت سپاهیانش بوده

قیصر ) رجوع شود2316صفحه 130نمره بگراور(»1«در نتیجه این جنگها اکتاویوس اگوست
روم باین عقیده شد، که فرات باید سرحد دولت روم باشد و رومیها نباید از آن تجاوز کنند، 

بنابراین مناسبات دوستانه خردخرد بین

______________________________
. م14یافت و در تولّد. م. ق63اکتاویوس اگوست، پسر خواهر ژول سزار و وارث او، در -)1(

روم بود، که پس از غلبه بر آنتوان تنها زمامدار ) سه مرده دوم(او یکى از سه زمامدار . درگذشت
اگوست تقریبا بمعنى ملکوتى صفات ایران سابق (آن شد و بلقب قیصر و اگوست ملقّب گردید 

. سى روم مجرى داشتو اصالحاتى در قوانین اسا) است و اکنون بمعنى همایون نیز استعمال میشود
تن نویسنده رومى گوید سوئه. زمان زمامدارى او از ازمنه درخشان دولت روم محسوب است

تقریبا یک (ترت که در مدت بیست سال پنج میلیار سس): 101دوازده قیصر، کتاب اگوست، بند (
کرد و هنگام بارث باو رسید، این ثروت هنگفت را براى دولت روم خرج) میلیار ریال بپول کنونى

نویسنده . مرگ هم برحسب وصیت اموالى زیاد براى دولت روم و اقرباء و دوستان خود گذاشت
عقیده شما چیست، آیا این «: گوید، که روز فوت از دوستانش پرسید) 94بند (مذکور در همانجا 

اگر از «: کردبعد بیونانى عالوه » بازى ناهنجار را، که زندگانى نامند، من خوب درآوردم؟مسخره
.این بگفت و چند دقیقه پس از آن درگذشت» بازیهاى من راضى هستید، پس کف بزنید



ممکن است ثروت یک میلیار ریال باعث حیرت گردد و تصور رود، که دروغ است، ولى نباید 
هاى زیاد بدست میآوردند رومیها از راه غارت و چپاول ایاالت ثروت. خیلى دور از حقیقت باشد

مقدارى را از آن بارث باین و آن وا میگذاردندو 

.
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دولتین برقرار گردید و تقریبا بیش از یکصد سال طرفین جنگى، بمعنى حقیقى این لفظ، با 
.چگونگى این احوال پائینتر بیاید. یکدیگر نداشتند

فرار فرهاد بطرف سکاها و برگشتن او

مندیهاى خود نسبت برومیها، موقع خود را بر تخت محکم دیده و مغرور گشته رهفرهاد پس از به
این وضع باعث شد، که مردم . باز بشقاوتهاى دیرین خود برگشت و بناى تعدى و ظلم را گذاشت

در ). 5، بند 42ژوستن، کتاب (و مجبور گردید از ایران خارج گردد ) م. ق33(بر او شوریدند 
از قرار معلوم در این وقت بود، که . اد نامى بود، که پس از آن بتخت نشسترأس شورشیان تیرد

ایزیدور خاراکسى، (فرهاد از ترس اینکه مبادا زنانش بدست دشمنانش بیفتند، تمامى آنها را کشت 
پس از آن فرهاد نزد سکاها رفته آنها را مجبور کرد باو کمک کنند و بتقویت آنها ). 1پارت، بند 
ممکن است خواننده تصور کند، که فرهاد نزد سکاهاى آسیاى وسطى رفته، ولى . شتبایران برگ

شمید، گوت(چنین نیست، او نزد سکاهائى رفت، که بباختر و سیستان و رخّج و غیره ریخته بودند 
تیرداد، وقتیکه خبر نزدیک شدن فرهاد را شنید، کوچکترین پسر او ). 114تاریخ ایران الخ، صفحه 

ته نزد اکتاویوس قیصر روم، که در اینوقت پس از مراجعتش از مصر در سوریه بود، رفت را برداش
این (و پسر فرهاد را باو تسلیم کرده، کمک او را براى برانداختن فرهاد خواستار شد ) م. ق30(

، ولى ژوستن این واقعه را بزمان بعد، یعنى -18، بند 51کتاب -روایت از دیوکاسیوس است
).م. ق24-27قیصر در اسپانیا بود، معطوف میدارد، وقتیکه 

اکتاویوس گروکان، یعنى پسر فرهاد را، پذیرفت، ولى نظر بتجربیاتى، که از جنگهاى سابق رومیها 
با ایران حاصل کرده بود، از برگردانیدن تیرداد بتخت امتناع ورزیده گفت، که او میتواند در 



حت حمایت رومیها است، معاش او مرتّب خواهد بود، ولى سوریه اقامت کند و مادامیکه در ت
.نباید انتظار داشته باشد، که رومیها براى او با پارتیها جنگ کنند
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او نامه . م فرهاد سفیرى نزد اکتاویوس قیصر فرستاده، تیرداد و پسر خود را استرداد کرد. ق24در 
فرستاد و اعضاى مجلس مزبور چنین صالح دیدند، که قیصر پسر فرهاد را فرهاد را بمجلس سنا

در باب رد کردن پسر فرهاد . پس بفرستد، ولى تیرداد را نه بایران برگرداند و نه کمکى باو کند
، که )33، بند 43کتاب (دیوکاسیوس گوید . اى از این بابت مطالبه نکردباید افزود، که قیصر فدیه

پسر فرهاد را پس میفرستاد، خواهش کرد، که فرهاد هم در ازاى این همراهى قیصر وقتیکه
اند، بیرقهاى رومى را، که پارتیها در جنگ کراسوس گرفته بودند، با اسراى رومى، که هنوز زنده

. پس بدهد، ولى فرهاد، باوجود اینکه از دیدن پسرش مشعوف گردید، تقاضاى قیصر را نپذیرفت
ها و اسراى رومى را مطرح کردند، زیرا اهمیتى م رومیها مسئله رد کردن بیرق. ق20بعد در سنه 

:شایان بآن میدادند

رومیها میخواستند، که این یادگارى شرمساریشان در نزد پارتیها نماند، زیرا تا جنگ کراسوس با 
هان مغلوب یا پارتیها جشنهاى فتحى را پس از فتح در روم با دبدبه و طمطراق میگرفتند و پادشا

تمثال آنها را، درصورتى، که کشته شده بودند، از عقب گردونه سردار فاتح حرکت میدادند، 
چنانکه پلوتارك گوید، که این جشنها بهترین عادت وطن رومیها بود، و اکنون همواره بخاطر 

.داشتند، که شواهد افتضاح و رسوائى کراسوس در نزد پارتیها باقى است

مند بودند و این دالیل فتح را نمیخواستند از پارتیها هم بیادگاریهاى فتحشان عالقهاز طرف دیگر 
باالخره اکتاویوس، که در این زمان لقب اگوستى یافته بود، از این نکته، که ایرانیها . دست بدهند

و فرهاد را از جهت ظلم و شقاوتش دوست نمیداشتند و مقام او محکم نبود، استفاده کرده پا فشرد 
فرهاد هم از اینکه رومیها میتوانند براى او مدعى تراشیده بر تخت نشانند، بیمناك گشته، باالخره 

.پس از مذاکرات زیاد راضى شد، که بیرقهاى رومیرا پس بدهد

، زن رومى فرهاد، میدانند و گویند، که در»1«بعضى تسویه این مسئله را از موزا



______________________________
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).تر بیایدذکر این زن پائین(آمد قیصر نفوذ خود را بکار برد این کار براى خوش

مخصوصا . بهرحال، وقتیکه بیرقها بروم رسید، قیصر و مجلس سنا زیاده از حد مشعوف گشتند
بحکم او . ها را گرفته باشدبیرققیصر از شادى در پوست نمیگنجید، مثل اینکه در جنگى این 

جا بیادگار ساخته این بیرقها را در آن) رب النّوع جنگ بعقیده رومیها(»1«معبدى براى مارس
»2«توجه است، که هراسگذاشتند و شعراى روم قیصر را در اشعار خود ستودند، مخصوصا جالب

. یاقت قیصر را در این مورد سرودهشاعر معروف رومى، که شاهکارهائى از خود باقى گذاشته، ل
عالوه بر این کار، براى جاویدان کردن یادگار استرداد بیرقها، قیصر امر کرد، در ضرابخانه روم 

اند، که بیرق در یکطرف مدال مذکور صورت یکى از سپاهیان اشکانى را نموده. مدالى سکّه زدند
م به قیصر اگوست تسلیم میدارد، در باال رومى را بدست گرفته و زانو بزمین زده آنرا با احترا

اى، که چهار اسب آن را صورت قیصر است و در طرف دیگر طاق نصرتى است و باالى طاق ارابه
.»3«میکشند و اگوست در وسط ارابه ایستاده

معلوم است، که این مدالها با واقع امر مطابقت نداشته، زیرا طاق نصرت را پس از فتحى میزدند و 
این مورد جنگى روى نداده بود، که رومیها غالب آمده باشند، ولى قیصر میخواسته برومیها در 

هاى قوى، که در سه جنگ نسبت برومیها فاتح بودند، در بفهماند، که پس گرفتن بیرقها از پارتى
جنگ و مخاطراتى، که از آن حاصل است این بیرقها حکم فتحى است بزرگ، خصوصا اینکه بى

در اینکه دولت پارت در این مورد سبک شده است، تردیدى نیست، ولى تقصیر از . هبدست آمد
اگر او ظلم و تعدى نمیکرد، فرارکردن او بمشرق و فضایاى بعد، که رفتن . فرهاد چهارم بوده

تیرداد با پسر فرهاد بروم نتیجه آن بود، پیش نمیآمد، فرهاد بپس دادن بیرقها مجبور نمیگشت، چه 
ئت اعالن جنگاگوست جر

______________________________
.بهرام-مرّیخ-)1(



)2(-�H�o�r�a�c�e.

).182، صفحه 2جلد (صاحب درر التّیجان گوید، که یک قطعه از این مدالها نزد او بود -)3(
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ایران نمیداشت، یقینا حاضر را براى این مسئله نداشت و اگر فرهاد هم باکى از مقام خود در 
آنها وظیفه خود را . هاى شجاعپس این خفّت از فرهاد بود نه از پارتى. نمیشد، بیرقها را پس بدهد

تا آخر خوب انجام دادند و در سه جنگ متواتر بر روم عالمگیر، که در عالم حریفى براى خود 
.نمیدید، غلبه یافتند

قضیه زن رومى

قیصر روم براى اینکه روابط ): 2، بند 18تاریخ یهود، کتاب (یهود گوید یوسف فالویوس مورخ 
حسنه با فرهاد داشته باشد، هدایاى زیاد براى او فرستاد و از جمله کنیزکى ایطالیائى موسوم به 

بعد، از او پسرى بوجود آمد، که . فرهاد مهر او را بدل گرفت و او را ازدواج کرد. بود»1«ثرموزا
اند و ظنّ قوى میرود، که مصغّر فرهاد باشد یعنى بزبان ش را فراآتاکس ضبط کردهرومیها اسم

این زن در نزد فرهاد چهارم داراى مقامى بلند شده، نفوذى یافت و . بوده»2«پهلوى فرهادك
.چنانکه بیاید، وجودش در دربار اشکانى بسیار شوم بود

در دشت نبرد با اسلحه از عهده پارتیها برآیند، از تردید میتوان گفت، که چون رومیها نتوانستند بى
این راه در دربار ایران نفوذى یافتند و این باعث وقایعى مشئوم و جنگهاى درونى در دولت پارت 

اما در باب اسم این زن باید گفت، که نام او را ). چنانکه در جاى خود شرح هریک بیاید(گردید 
و معلوم نیست، که کدام »3«آموزا اورانیاثرموزا و برخى تهبعضى. اندمورخین مختلف ضبط کرده

. است و بنابراین باید این امالء صحیحتر باشد»4«زااى اسم او مىیک صحیحتر است، ولى بر سکّه
م دانست، زیرا، چنانکه باالتر گفته شد، در رد . ق20تاریخ آمدن او را بدربار ایران باید قبل از 

.م رویداده. ق20سراى رومى او دست داشته و این قضیه در کردن بیرقها و ا

پس از آن بین دو دولت بزرگ آن زمان، که دنیاى معلوم آن روز را در تصرّف



______________________________
)1(-�T�h�e�r�m�u�s�a.
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).اند و مصحف فرهادك استل اسم را رومیها فراآتاك ضبط کردهاص
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سکّه موزا و فرهادك-)134(

خود داشتند، روابط حسنه شروع گردید و هریک از طرفین با کمال مراقبت متوجه این معنى بود، 
و نیز ) 11، بند 1ها، کتاب سالنامه(توس گوید تاسى. فرات تجاوز نکندکه طرف دیگر از 

، که اگوست وصیت کرد و این اصل را براى جانشینان خود )33، بند 55کتاب (دیوکاسیوس 
. بودیعه گذارد، که روم در کنار فرات بحدود خود رسیده است و رومیها نباید از آن تجاوز کنند

وبیشى سایر قیصرها هم کم. سخت این قاعده را مجرى میداشت»1«بریوساز قیصرهاى روم تى
مند بودند و اگرچه منازعاتى بین ایران و روم یا روم و ایران روى میداد، ولى باین سیاست عالقه

فقط تراژان از قیاصره . سرحد تغییر نمیکرد، جنگى وقوع نمییافت و صلح رویهمرفته محفوظ بود
مند نشد و از اگوست خواست سیاستى دیگر پیش گیرد، ولى بهرهسال پس 130بزرگ روم 

.باالخره باز معلوم گردید، که نظر اگوست صائب و اصلى را، که توصیه کرده بود، صحیح بوده

.چون نمیخواهیم از وقایع پیش افتیم، شرح چگونگى را بجاى خود محول میداریم

رفتن شاهزادگان اشکانى بروم

یرقهاى رومى، روابط حسنه بین دولتین پایدار بود و فرهاد، چون میخواست یکى پس از رد کردن ب
از پسرهایش را ولیعهد کند، باین فکر افتاد، که سایر پسرانش را از دربار اشکانى دور دارد، تا 



این بود، که سایر پسرهایش را بروم فرستاد و امر کرد در آنجا . ولیعهدش رقبائى نداشته باشد
، 1، فصل 16کتاب (م بوده، زیرا سترابون گوید . ق7و 11تاریخ این قضیه بین سنه . نداقامت گزین

بریوس والى سوریه بود و او از، که رفتن شاهزادگان بروم زمانى رویداد، که تى)28بند 

______________________________
)1(-�T�i�b�e�r�i�u�s.
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فرهاد، گمان میکرد، که در این کار، عالوه بر . م در این مملکت حکمرانى داشته.سال ق7تا 11
بهرحال شاهزادگانى، که به روم رفتند چهار نفر . انجام مقصودش، قیصر را هم ممنون خواهد کرد

:بودند

).سترابون، همانجا(»1«پادان، رداسپ و فرهادونن، سراس

:اند و مضمون قسمتى از آن چنین استاى در روم یافتهکتیبهاسم دو نفر از چهار نفر مذکور را در 

.»»2«رداس پس ارشک فرهاد شاهنشاه پارت«، »پادانس ارشک فرهاد شاهنشاه پارتسراس«

در روم با این شاهزادگان موافق مقامشان با احترامات زیاد رفتار و حتّى آنها را بخدمات دولتى 
ها ضمنا بطور صراحت برمیآید، که رومیها عنوان از این کتیبه). سترابون، همانجا(داخل میکردند 

)از کتاب اسکاریگر، تاریخ عمومی(بریوس مجسمه تى-)135(شاهنشاهى پادشاهان اشکانى را 

______________________________
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ها، تألیف ، منقول از مجموعه کتیبه210نقل از ششمین دولت مشرق، تألیف راولین سن، صفحه (
).278گروتر، صفحه 
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.منظور میداشتند

اند، که این شاهزادگان گروکان فرهاد در روم ویسندگان رومى این عقیده را اظهار کردهبعض ن
براى چاپلوسى نسبت بقیصر روم »1«و مخصوصا ولّییوس) 42کتاب 5مثال ژوستن در بند (بودند 

توس بر ضد این عقیده بریوس، این عقیده را قوت میداد، ولى مورخ جدى و عاقل روم تاسىتى
هاى نویسندگان رومى جا هم حرفمعلوم است، که این انتشارات مبنائى نداشت و در این. بود

اید گفت، که از طرف فرهاد هم، براى بزرگ کردن نام روم یا اظهار چاپلوسى و ملق بوده، ولى ب
فرستادن شاهزادگان بروم خبطى بزرگ بود و گویند، که موزا زن رومى فرهاد در این کار دستى 

شمید گوید کوت. قوى داشته، تا پسر خود فرهادك را بتخت بنشاند و چنین هم شد، چنانکه بیاید
م چهار پسر خود را بعالوه دو زن .ق9یا 10فرهاد چهارم در سال ) 113تاریخ ایران الخ، صفحه (

نزد قیصر فرستاد، براى اینکه طمع دشمنان خود را »2«تیتوسبا چهار پسر آنها بوسیله مارکوس
بتخت محال سازد، زیرا شاه میبایست از دودمان اشکانى باشد، فقط پسر کوچکتر نزد پدر میماند و 

.ا میکشددر آتیه با رضایت مادرش، که کنیزك رومى بود، پدر ر

مسئله ارمنستان

پائید، اگر تغییر سلطنت در ارمنستان باعث روابط دوستانه بین دولتین برقرار بود و شاید مدتها مى
پس از مرگ آرتاکسیاس، اکتاویوس اگوست قیصر . کدورت بین فرهاد و رومیها نگردیده بود

توس، تاسى(ى را بر تخت نشاند بریوس را بارمنستان فرستاد، تا تیگران برادر شاه متوفروم، نى
اینکه بدانند اراده قیصر بر م درگذشت و ارامنه، بى. ق6تیگران هم در ). 3، بند 2ها، کتاب سالنامه

. چیست، پسر او را، که در زمان پدرش در اداره کردن مملکت شریک او بود، بر تخت نشانیدند
تاد و در نتیجه آرتاواسد نامى بر تخت نشست این اقدام به قیصر برخورد و او قشونى بارمنستان فرس

مندچون نسب این شخص معلوم نبود و ارامنه بخانواده اشکانى عالقه). توس، همانجاتاسى(



______________________________
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در نتیجه . ران آمد و نخواستند برگزیده قیصر را پادشاه بدانندبودند، بر آنها این انتخاب خارجیها گ
شورشى برپا شد و ارامنه آرتاواسد و طرفداران روم را از ارمنستان خارج کرده تیگران نام دیگرى 

پس از آن معلوم بود، که رومیها این توهین ). 9، بند 55دیوکاسیوس، کتاب (را بر تخت نشاندند 
. و بارمنستان لشکر خواهند کشید و دولت پارت هم ساکت نخواهد نشسترا تحمل نخواهند کرد

ارمنستان، چون مملکتى کوچک و ضعیف بود، نمیتوانست در مقابل روم بایستد، این بود، که 
کلیۀ باید در نظر داشت، که ارمنستان سیاست روشنى . ارامنه در این موقع از پارتیها استمداد کردند

ها، بین دو دولت قوى، یعنى پارت و روم میگردید، ولى در این موقع آمدنداشت و نظر بپیش
صالح خودش را در استمداد از پارت دید و فرهاد هم نتوانست خود را بیطرف نگاهدارد، زیرا از 

زمان مهرداد دوم دولت پارت سیاست خود را بر این قرار داده بود، که ارمنستان در منطقه نفوذ 
فرهاد تصمیم گرفت، که در مسئله ارمنستان دخالت کند، و لو اینکه روابطش بنابراین. ایران باشد

.با روم قطع گردد

در اینوقت احوال براى جنگ رومیها با ایران مساعد نبود، زیرا اوال اگوست در این زمان پیر بود و 
میرفت، بینى کرد و بیم آن نمیخواست در آخر عمر داخل جنگى شود، که عاقبتش را نمیشد پیش

بریوس را که نام نیک قیصر از جهت شکستى بباد فنا رود و دیگر او بهترین سردار خود، یعنى تى
در این زمان نداشت، چه این سردار از رفتار قیصر با او رنجیده در جزیره ردس انزوا اختیار کرده 

گوست بجنگ اطالع نبود، خیال میکرد، که ااز طرف دیگر فرهاد، که از احوال قیصر بى. بود
موقع . وفصل شودمبادرت نخواهد کرد و اکنون موقع آن است، که مسئله ارمنستان یکطرفى و حلّ

اگوست در اینوقت مشکل بود، اگر جنگ میکرد داخل مخاطراتى میشد، که عاقبتش معلوم نبود و 
د در پس از تأمل زیاد قیصر مجبور گردی. اگر نمیکرد، دولت پارت ارمنستان را تسخیر میکرد

تدارکات جنگ باشد، ولى در باب انتخاب سردارى براى این کار پر خطر
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هاى بریوس، که انزوا گزیده بود، نمیخواست این شغل را قبول کند و نوهتى. دوچار تردید شد
) م. ق2(ین زمان نام داشت، در ا»1«اش، که کایوسقیصر هم جوان بودند، زیرا بزرگترین نوه

.سال داشت18فقط 

م در رسید و بعد . ق2یا 1بنابراین جنگ از جهت تردید و تذبذب قیصر بتأخیر افتاد، تا سنه 
توضیح آنکه فرهادك، پسر فرهاد . اى در دربار ایران رویداد، که خیال قیصر را راحت کردحادثه

تاریخ اینواقعه را مختلف . ش بتخت نشستاز موزا زن رومى او، پدرش را زهر داد و بعد با مادر
برخى . م سلطنت کرده. ق4عقیده دارند، که فرهاد چهارم تا »2«والبعضى مانند مان. اندنوشته

جهت تاریخ اولى این است، که دیوکاسیوس . اندم دانسته. ق15سلطنت او را تا »3«تونمثل کلین
بهرحال ظنّ قوى این است، که فرهاد چهارم ). 11، بند 55کتاب (اسم فرهادك را هم فرهاد نوشته 

.م شاه بوده. ق2م درگذشته، زیرا از سکّه فرهادك معلوم است، که او در . ق2در سال 

پس از اینکه زن رومى فرهاد، پسران فرهاد را از دربار دور کرد، : جهت این قضیه چنین بود
ت گردید و پدرش از جهت نفوذ موزا او را فرهادك یگانه معاون فرهاد در اداره کردن مملک

بعد فرهادك، چون دید، که . بقدرى طرف توجه قرار داد، که همه فرهادك را ولیعهد میدانستند
پدرش ممکن است باز چندین سال زنده بماند و در این مدت تغییر رأى براى او حاصل شود، یا 

طبیعى پدرش گردد و با مادر خود برادرهایش دسایسى بر ضد او کنند، نخواست منتظر مرگ 
بنابراین موزا در این پدرکشى فرهادك دست داشته و چون . زهرى ترتیب داده به فرهاد خوراند

ایران و روم در این زمان نزدیک بود باهم درافتند، میتوان نیز حدس زد، که موزا در این اقدام خود 
.خدمتى هم بروم کرده باشدبا پسرش بتخت نشیند و : خواسته بیک تیر دو نشانه زند

اما در باب اینکه دولت روم در اینکار دستى داشته یا نه، اسنادى، که چنین

______________________________
)1(-�C�a�i�u�s.

)2(-�M�a�n�v�a�l.



)3(-�C�l�i�n�t�o�n.
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.حدسى را تأیید کند، نداریم

صفات فرهاد چهارم

سال 33یا 35م میدانند، بنابراین . ق4م بود، بعضى آنرا تا . ق2تا 37چهارم از سلطنت فرهاد 
در باب او باید گفت، شخصى بوده پدرکش و سخت و ظالم، ولى در جنگهاى روم . سلطنت کرد

تونیوس در تاریخ روم، یکى از قلب است، زیرا آنبا ایران نشان داد، که داراى عزمى راسخ و قوت
هزار بالغ بود، 113اش به هم و نامى این زمان بشمار میآید و بر لشکرى مهیب، که عدهسرداران م

بنابراین در مقابل چنین . فرمان میداد و، چنانکه گذشت، سپاهیان رومى و غیره او را دوست داشتند
سردار و لشکرى ایستادن و از پاى ننشستن، تا او را بیچاره کردن، کارى است بزرگ و بس 

باقى کارهایش، چنانکه باالتر . جا خاتمه مییابدولى باید گفت، که کار خوب او بهمینمشکل،
باز اگر ضرر . گفته شد، مقام او را سست کرد و باعث خفّت دولت پارت در مقابل رومیها گردید

فرهاد بپس دادن بیرقهاى رومى تمام میشد، میتوانستیم بگوئیم، که نفعش بیش از ضررش بود، ولى 
هائى در دربار ایران کاشته شد، که ثمرات بدش در ابتداء عاید خود فرهاد گردید مان او تخمدر ز

تر شرح اینوقایع پائین(و بعدها باعث فسادهاى بزرگ و جنگهاى درونى در دولت اشکانى شد 
بنابراین میتوان گفت، که فرهاد چهارم با یکدست دولت پارت را از جهانگیرى روم ). بیاید

اشت و با دست دیگر اساس انحطاط و انقراض را در دولت پارت و خانواده اشکانى محفوظ د
.گذارد

)فرهاد پنجم(فرهادك -اشک پانزدهم. مبحث هفتم

.چنانکه باالتر گفته شد، فرهادك پس از پدرکشى با مادرش موزا بتخت نشست

ستان سیاست پدر را فرهادك نسبت بارمن. »1«هایش صورت او را با صورت مادرش داراستسکّه
تعقیب کرد و سفیرى بروم فرستاد، که جلوس او را بتخت به قیصر



______________________________
.رجوع شود» 2382«صفحه 134بگراور نمره -)1(
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دید کند چنانکه در زمان سلطنت پدرش بین دولتین برقرار بود، تج. اعالم و عهد مودت را
سفیر مأمور بود راجع بارمنستان چیزى نگوید، ولى فرستادن ). 11، بند 55دیوکاسیوس، کتاب (

.برادرهاى فرهادك را به ایران از اگوست بخواهد

سابقا مورخین گمان میکردند، که این سفارت در زمان فرهاد چهارم بروم فرستاده شده، ولى 
ن را فرستاده نه فرهاد چهارم، زیرا شاهزادگانى، که در اکنون تردیدى باقى نیست، که فرهادك آ

اگرچه معلوم بود، که . قیصر جوابى خیلى خشن داد. روم بودند، برادران اولى بودند نه دومى
فرهادك برادرانش را با چه مقصود استرداد میکرد، یعنى میخواست آنها را نابود گرداند، ولى 

خالصه . تر روشن خواهد بوددیگرى هم داشت، که پائینامتناع قیصر از پس دادن آنها جهات 
آنکه قیصر فرهادك را باسمش خطاب کرده گفت، که او تخت را غصب کرده و حق ندارد 

وثیقه عناوین سلطنتى را بخود ببندد و باید قشون پارتى را هم از ارمنستان بیرون برد بى
نقشه او چنین بود، : صود قیصر را میرساندمق» وثیقهبى«عبارت ). 11، بند 55دیوکاسیوس، کتاب (

که اگر فرهادك شرایطى را، که قیصر وثیقه میدانست، پذیرفت، البد از ارمنستان صرفنظر خواهد 
کرد و هرگاه حاضر نگردید، این کار بکند، قیصر درصدد برخواهد آمد، که یکى از شاهزادگان 

رت بنشاند، زیرا در اینصورت شخصى، که اشکانى را، که در روم اقامت دارند، بر تخت دولت پا
.نشست، وثیقه را میپذیرفتبر تخت مى

اى به قیصر نوشته خود را شاهنشاه خواند و عنوان فرهادك از این جواب قیصر نترسید و نامه
دیوکاسیوس، (و امپراطور را حذف کرد »1«اکتاویوس را فقط قیصر نوشت، یعنى عنوان اگوست

روابط دولتین کدر گشت و حال بدین منوال بود، تا اگوست خواست پس از آن). همانجا
.بتهدیدات اکتفاء نکرده بعملیات بپردازد



______________________________
، که در ایران سابق نسبت بپادشاهان »ملکوتى صفات«اگوست عنوانى است تقریبا بمعنى -)1(

.استعمال میشود و آنهم در مورد پادشاهانحاال گاهى بمعنى همایونى . استعمال میکردند
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م قیصر نوه خود کایوس را بمشرق فرستاد، تا نفوذ روم را در . با این مقصود در سال یک ق
در این موقع فرهادك . ارمنستان برقرار کند، ولو اینکه اجراى این امر مستلزم جنگى با پارت باشد

اى در فرات با کایوس مالقات کرده قرارى با او داد، که بامضاء و در جزیرهمضطرب گردید 
)فرهادك(سکّه اشک پانزدهم -)136(بر اثر آن هریک . طرفین رسید

از طرفین قشون خود را از طرف دیگر رود احضار کرد و فقط فرهادك و کایوس با یک عده 
رت و مذاکره قرار دادند و فرهاد تعهد مساوى از ملتزمینشان شرایط عهد دوستى را مورد مشو

بعد از آن، که طرفین از یکدیگر راضى گشتند، فرهادك . کرد، که در امور ارمنستان دخالت نکند
رومیها را بخاك ایران دعوت کرد و رومیها هم در خاك خود به فرهادك ضیافتى دادند و مراسم 

.عهد دوستى بعمل آمد

رومى، که خودش در مجلس مالقات پارتیها با رومیها حاضر بوده، این خبر را از ولّییوس نویسنده
بنابراین، در اینکه در این زمان دولت پارت از مسئله ارمنستان صرفنظر کرده، تردیدى . میدانند

.نیست و این یکى از نتایج شوم آمدن کنیزك رومى بدربار پارت بود، که بر نتایج دیگر افزود

ارمنستان اغتشاشى رویداد و رومیها در ارمنستان دخالت کردند و پس از این عهد مودت، در 
کایوس نوه اگوست در جنگ زخمى برداشته درگذشت، ولى فرهادك در اینموقع حرکتى نکرد 

.و بعهدى، که با رومیها بسته بود، باوفا ماند

.شاید یکى از جهات آن، وضع داخلى ایران بوده



اوال بزرگان پارت . رهادك باید گفت، که اوضاع خوب نبوددر باب امور داخلى ایران در زمان ف
نژاد پست است، زیرا مادرش کنیزکى رومى است، دیگر پدرکشى میدانستند، که او از حیث

فرهادك در نظرشان بود و باالخره میگفتند،
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ذکر ) 2، بند 18کتاب (در تاریخ یهود این خبر را یوسف فالویوس . که او با مادرش ارتباط دارد
کرده و شاید رفتارى، که فرهادك با مادرش داشته این سوءظنّ را تولید کرده، زیرا فرهادك با او 

ها نقش کنند و چون اسم بتخت نشست، او را ملکه خواند، امر کرد صورت مادرش را بر سکّه
موز را 9این تألیف ذکر کردیم 67صفحه چنانکه در(مادرش موزا بود، او را ربۀ النّوع میدانست 

.).م. ربۀ النّوع و نیز حمات صنایع میدانستند9ها یونانى

اما اینکه چرا فرهادك با مادرش چنین رفتار میکرد، باید متوجه این نکته بود، که پارتیها او را از 
در میان تجمالت طرف مادر از نژادى پست میدانستند و احتمال قوى دارد، که فرهادك میخواسته

این را هم باید . سلطنتى و عناوین سطنطن و حتّى عنوان آسمانى منشأ پست مادرش را بپوشاند
ها از سنوات آخر گفت، که بعض مورخین در تردیدند، که نقش کردن صورت موزا بر سکّه

.سلطنت فرهاد چهارم شروع نشده باشد

این بود، که از ارمنستان صرفنظر کرد، و حال یکى از جهات نارضامندى پارتیها از فرهادك نیز
آنکه از زمان مهرداد دوم، دولت پارت نظر خاصى باین مملکت داشت و میخواست آن را مانند 

خالصه تمامى جهاتى، که ذکر شد، وضع . سنگرى در جلو روم در تحت نفوذ خود نگاهدارد
رویداد و پس از زدوخورد مختصرى فرهادك را در ایران مشکل کرد و باالخره شورشى برضد او 

).2، بند 18یوسف فالویوس، تاریخ یهود، کتاب (او را از سلطنت خلع کرده کشتند 

.م4م تا . ق2هاى فرهادك چنین استنباط میشود، که سلطنت او از از سکّه

هم اند، ولى باید گفت، که مدت این سلطنت بوده و مورخین هم غالبا این سنوات را ذکر کرده
.مانند سلطنت غالب شاهان اشکانى محقّقا معلوم نیست



معلوم است، . از سلطنت کوتاه او و وقایعى، که ذکر شد. درباره فرهادك بسط سخن لزومى ندارد
از حیث سیاست هم اول شاه این دوره تاریخ . که شاهى بوده ناالیق و شخصا یک آدمى فاسد

دولت پارتایران است، که در مقابل رومیها از ابهت
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.واقعه مهم زمان او تولّد عیسى علیه السالم بود. کاسته و از مسئله ارمنستان نیز صرفنظر کرده

ارد دوم-اشک شانزدهم. مبحث هشتم

او از خانواده سلطنت . پس از کشتن فرهادك نجباى پارت شخصى را ارد نام بر تخت نشانیدند
اى پنهان و گمنام میزیست و هیچ انتظار نداشت، که روزى او را از ترس فرهادك در گوشهبود، 

بنابراین، وقتیکه فرستادگان نجباء نزد او رفتند، تا باو اعالم کنند، که او را بسلطنت . بسلطنت بطلبند
او اند، غرق حیرت گردید، ولى چیزى، که نیز باعث حیرت میباشد، این است، کهانتخاب کرده

نظر باوضاع این زمان و جهات رسیدنش بتخت، میبایست رفتارى خوش داشته باشد و خوب 
مملکت را اداره کند، ولى برخالف انتظار، همینکه بتخت نشست، بناى سختى را گذارد و بقدرى 

یگانه منبع اطّالعات ما بر وقایع . تعدى کرد، که مردم از او نفرت یافته در نتیجه نابودش ساختند
، 18تاریخ یهود، کتاب (هاى او این اخبار بدست میآید این زمان یوسف فالویوس است و از نوشته

هایش توس در کتاب سالنامهو نیز باید بیفزائیم، که کشته شدن فرهادك و ارد دوم را تاسى) 2بند 
.بود. م8تا 4مدت سلطنت ارد دوم از . تأیید کرده

لونن او-اشک هفدهم. مبحث نهم

پس از کشته شدن ارد دوم، چون از شاهزادگان اشکانى کسى نبود، بر تخت نشیند، مجلس 
کس نزد قیصر فرستاده خواست، ونن بزرگترین پسر فرهاد چهارم را بایران ) مهستان(مغستان 

اگوست با بشاشت این پیشنهاد را پذیرفت، زیرا این شاهزاده در واقع . بفرستند، تا بر تخت نشیند
د سایر پسران فرهاد چهارم تحت الحمایهمانن
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او بود و انتخاب او بسلطنت بر ابهت و جالل قیصر در انظار ملل و مردمان آن روز میافزود، ولى 
جهت این بود، که . پس از اینکه ونن بایران آمد، دیرى نگذشت، که نجباء از او ناراضى گشتند

رومى عادت کرده بود و بعض عادات پارتى او را خوش نمیآمد، مثال در کوچه ونن باخالق 
تکلّف میپذیرفت، از طرز بسادگى حرکت میکرد، کسانى را، که میخواستند او را ببینند، بى

خالصه آنکه عادات خشن . ضیافتهاى پارتى، که خشن بود، تنفّر داشت، و از شکار دورى میجست
او جمعى از یونانیها را با . بر این جهات یک جهت هم مزید گشت. پارتیها را دوست نمیداشت

بر اثر این رفتار، . خود آورده بود و آنها را بخود نزدیک داشته، الیق کارهاى بزرگ میدانست
کم بصدا آمده، گفتند، که او الیق سلطنت نیست و مانند شخصى متعارف رفتار نجباى پارت کم

او تحت الحمایه قیصر بود، بنابراین در : گرفت، تا آنکه گفتندنارضامندى خردخرد باال. میکند
سیاست مملکت مطابق میل او رفتار خواهد کرد و این معنى برخالف شئونات دولتى مثل پارت 

تونیوس آنهمه ابهت حاصل کرد و اکنون باید شخصى هاى کراسوس و آناست، که پس از جنگ
نشانده روم یا اگر چنین وضعى دوام یابد، دولت پارت دست. را، که قیصر فرستاده، شاه خود بداند

ایالتى از آن خواهد بود و نیز میگفتند، چه خبطى بود، که ما او را از قیصر خواستیم و چه انحطاطى 
در قوم پارت رویداده، که باید شاهى را، که قیصر براى ما فرستاده، بپذیریم و او اخالق و عادات 

ها، وقتیکه بگوش ونن این زمزمه. خالق دنیاى دیگر را در میان ما ترویج کندما را خوار شمرده، ا
رسید، خواست با رفتار خوش و مالطفت، پارتیها را بطرف خود جلب کند، ولى هرچه بیشتر 

بود و در این »1«هامحبت کرد، وضعش بدتر شد، تا باالخره اردوان را، که سابقا در میان داهى
ها، کتاب توس، سالنامهتاسى(یجان بشمار میرفت، بتخت سلطنت دعوت کردند زمان پادشاه آذربا

و او با قشونى، که از اتباع خودش ترکیب یافته بود، بپارت تاخت و با ونن جنگ کرد،) 3، بند 2

______________________________
د، بهمین ها قومى بودند سکائى، که بین اترك و کراسنوودسک کنونى میزیستنداهى-)1(

.مناسبت این صفحه را دهستان مینامند
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)ونن اول(هاى اشک هفدهم سکّه-)137(



.ولى، چون مردم پارت باطنا با ونن بودند، شکست خورده بآذربایجان برگشت

ه و این اى زد، که در یکطرف آن سر شاه نقش شدونن پس از این فتح موافق عادت رومى سکّه
، در طرف دیگر مجسمه فتح نمایان است و در اطراف آن »شاه انن«: دو کلمه خوانده میشود

اردوان، چون شکست خورد، بآذربایجان . »شاه انن اردوان را شکست داد«: عبارت ذیل منقوش
ه ونن پس از آن فرار کرده با عد. برگشته با قشون بیشترى عازم پارت گردید و ایندفعه فاتح گشت

اما . کمى از یارانش بسلوکیه رفت، ولى قشون او، که مورد تعقیب دشمن بود، تلفات زیاد داد
).2، بند 18یوسف فالویوس، کتاب (اردوان بر اثر این فتح، وارد تیسفون گردیده بر تخت نشست 

ه ونن از سلوکیه بارمنستان پناه برد و چون در این وقت تخت سلطنت خالى بود، او را پادشا
. م17تا 8مدت سلطنت ونن را از ). 4، بند 2ها، کتاب توس، سالنامهتاسى(ارمنستان کردند 

از وقایع معلوم است، که با نشستن اردوان بتخت اشکانى، سلطنت از این خانواده موقتا . میدانند
.بیرون رفته
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اردوان سوم-اشک هیجدهم. مبحث دهم

اردوان و ونن

. اردوان پس از اینکه بتخت نشست و شنید، که ونن پادشاه ارمنستان گردیده، در اندیشه فرورفت
معلوم است، که در نفع او نبود پادشاه مملکت همجوار، دشمن خونین او و تحت الحمایه روم 

.باشد

قیصر . ع مخالفت کندبنابراین صالح خود را در این دید، که در ارمنستان و هم در روم با اینوض
بریوس میخواست، که ونن با اجازه دولت روم پادشاه ارمنستان گردد، ولى اردوان سفیرى روم تى

بریوس اعالم کرد، که اگر ونن را بپادشاهى ارمنستان بشناسد، باید براى بروم فرستاده آشکارا به تى
باو رد کنند و قسمت مهمى در همانوقت از ارامنه خواست، که ونن فرارى را . جنگ حاضر شود

).18یوسف فالویوس، تاریخ یهود، کتاب (از ارامنه با این تقاضاى اردوان همراه بودند 



بریوس، که میخواست ونن را حمایت کند، بر اثر تهدید اردوان در شناسائى او خوددارى کرد تى
ون خود را در مخاطره و در این احوال ونن، چ) هاتوس، سالنامهتاسى-یوسف فالویوس، همانجا(

رفت و در تحت حمایت او »1«کوس سیالنوستىدید، فرار کرده نزد والى روم در سوریه کرى
سیالنوس با شعف او را پذیرفت، قراوالنى براى حفاظت او گماشت و امر کرد او را . درآمد

در اینوقت اردوان بدور کردن ونن از ). 4، بند 2ها، کتاب توس، سالنامهتاسى(پادشاه خوانند 
.ارمنستان اکتفاء نکرده خواست پسرش ارد پادشاه ارمنستان گردد

وس، چون دید، که ابهت رومیها در مشرق بسبب بر تخت نشستن اردوان و رانده شدن ونن بریتى
اى براى اعاده آن بکار جنگ، که خطرناك بود، وسیلهاز ارمنستان متزلزل گردیده، خواست بى

لقب داشت، بفرمانفرمائى کلّ آسیاى »2«برد و با این مقصود برادرزاده خود را، که ژرمانیکوس
)از داردانل تا فرات(رومى 

______________________________
)1(-�C�r�i�t�i�c�u�s� �S�i�l�a�n�u�s.

)2(-�G�e�r�m�a�n�i�c�u�s.
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)اردوان سوم(هاى اشک هیجدهم سکّه-)138(

مأمور کرد و براى اینکه مردمان مشرق زمینرا، از قوت و ابهت روم مبهوت سازد، باو دستور داد، 
ه هرچه براى نمودن جالل و عظمت خود الزم دارد، تدارك و مانند سالطین بزرگ با کبکبه و ک

اختیارات ژرمانیکوس بحدى بود، که میتوانست بدون رجوع بدولت روم . جالل حرکت کند
نشانده روم را معزول یا منصوب دارد و حتّى اجازه داشت، که بنظر خودش اعالن پادشاهان دست

خالصه آنکه ژرمانیکوس مانند پادشاه تمام . مواقع مقتضى عهد صلح ببنددجنگ دهد و در
در باب نسب و صفات شخصى او باید گفت، . مستملکات روم در آسیا، بطرف مشرق روانه شد

ها »2«بریوس قیصر روم بود و چون بر اثر شورش ژرمنبرادر تى»1«که او پسر بزرگ دروزوس
ها باو دادند، ولى ردید، لقب ژرمانیکوس، یعنى فاتح ژرمنبآن طرف قشون کشیده فاتح گ



اند، رفتارى نجیبانه داشته این شخص، چنانکه مورخین رومى نوشته. بریوس باطنا مخالف او بودتى
بآسیا . م18ژرمانیکوس در . خلقا و عادتا مالیم، مؤدب، سربازى خوب و محبوب القلوب بوده

و اول کارى، که کرد، با قشون خود بارمنستان رفته وارد درآمده بامور حکمرانى پرداخت 
).43توس، همانجا، بند تاسى(آرتاکساتا پایتخت آن شد 

______________________________
)1(-�D�r�u�s�u�s.

)2(-�C�e�r�m�a�i�n�s(اهالى آلمان کنونى.(
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موافق میل خود، ونن را تقویت کرده بر تخت ارمنستان در اینوقت موقع او مشکل بود، زیرا اگر 
مینشاند، میبایست با اردوان بجنگد، زیرا روشن بود، که اردوان هرگز تحمل نخواهد کرد، دشمن 

او پادشاه مملکت هم حد پارت گردد و هرگاه میخواست ارد پسر اردوان را بپادشاهى ارمنستان 
آمد لطمه ا بکلّى به اردوان تسلیم کرده باشد و چنین پیشبشناسد، مانند آن بود، که ارمنستان ر

در این احوال باالخره او صالح روم را در آن دید، که . بزرگى بنفوذ و ابهت روم در مشرق میزد
بنابراین او . حد وسط را اختیار کند، یعنى نه ونن پادشاه ارمنستان باشد و نه ارد پسر اردوان

بعد از کوچک شدن آن (پادشاه سابق پنت »2«مواشت و پسر پولهنام د»1«شخصى را، که زنو
و ارمنستان کوچک بود و بواسطه اقامت طوالنى در ارمنستان بعادات و اخالق ) بدست رومیها

ارامنه شناسائى کامل داشت، بر تخت نشانید، جشن جلوس او را با حضور نجباى ارامنه گرفت، 
توس گوید تاسى. نامید»3«گذارد و او را آرتاکسیاسبدست خود تاج پادشاهى را بر سر او 

، که این اسم از نام پایتخت ارمنستان آرتاکساتا اتّخاذ شده و معلوم است، که مورخ )همانجا(
مزبور اشتباه کرده، زیرا بعکس، اسم پایتخت ارمنستان از آرتاکسیاس آمده باین معنى، که 

»5«وده و بعدها، از کثرت استعمال آرتاکساتا گردیدهب»4«آرتاکساتا در اصل آرتاکسیاس شاتا

او . پس از این کار، ژرمانیکوس بسوریه برگشت و دیرى نگذشت، که سفیر اردوان وارد شد
مأموریت داشت، از ژرمانیکوس بخواهد، که ونن را از سوریه، که نزدیک سرحد ایران است، دور 



که او مکاتبه با عده کثیرى از نجباى پارتى دارد و سفیر از طرف اردوان اظهار میداشت، . کنند
آنها را بشورش تحریک میکند و کلیۀ اقامت چنین شخصى در جاهائى، که نزدیک سرحدات 

سفیر افزود، که اردوان حاضر است مالقاتى با ژرمانیکوس کرده عهد. ایران است، صالح نیست

______________________________
)1(-�Z�e�n�o.

)2(-�P�o�l�e�m�o.

)3(-�A�r�t�a�x�i�a�s.

)4(-�A�r�t�a�x�i�a�s�-�S�a�t�a.

بعضى عقیده دارند، که آرتاکساتا در اصل آرتاشادا بوده و آرتاشادا از آرداشس ارمنى، -)5(
.یعنی اردشیر آمده
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ژرمانیکوس .مودتى را، که پارت و روم در زمان اگوست و کایوس باهم بسته بودند، تجدید نماید
این پیشنهاد اردوان را پذیرفت و قرار شد، که ونن از سوریه حرکت کرده به کیلیکیه برود و در 

اند، که در این کار بعضى گفته. اقامت کند) »1«یوپولیس-پومپه(شهرى، که پومپه ساخته بود 
دخالت »3«یناسوالى سوریه و تمایلش بزن او، پالن»2«زوخصومت ژرمانیکوس نسبت به پى

داشته و ونن میخواسته مورد عنایت این زن واقع شود، ولى این روایت معلوم نیست، که مبنائى 
.داشته باشد

آمد بسیار بهرحال ژرمانیکوس با پذیرفتن تقاضاى اردوان او را راضى کرد، ولى ونن از این پیش
ز اقامت در شهر مزبور تنفّر داشت، افسرد و بعد از اینکه او را بطرف کیلیکیه حرکت دادند، چون ا

توضیح . ، در همین سال ژرمانیکوس هم درگذشت.)م19(فرار کرد و او را تعقیب کرده کشتند 
زو والى جدید سوریه را مأمور کرد، او را بریوس با او باطنا خصومت میورزید، پىآنکه، چون تى

.سم داده بکشد و او این دستور را انجام داد



جسد شوهرش را بعادت رومیها سوزانیده و خاکستر را »4«پینازن ژرمانیکوس آگریپپس از آن 
.زو را خواستدر سبوئى ریخته بروم رفت و محاکمه پى

بریوس او را تقویت نخواهد کرد، بخودکشى اقدام کرده والى سوریه، چون دانست، که تى
.میگذریماز کیفیات دیگر، چون بتاریخ پارت مربوط نیست، . درگذشت

توس هاى تاسىباوجود این از نوشته. تاریخ پارت از زمان فوت ژرمانیکوس روشن نیست
حد چنین میتوان استنباط کرد، که اردوان جنگهاى عدید با دول هم) 31، بند 6ها، کتاب سالنامه(

زمان در این : مند گردیده، که خواسته با دولت روم بجنگدجا بقدرى بهرهخود کرده و در همه
و اردوان میدانست، که ژرمانیکوس درگذشته و ) سال داشت75او . م34در (بریوس پیر بود تى

بنابراین. شخصى نیست، که طرف مالحظه باشد»5«تلّیوسوالى جدید سوریه وى

______________________________
)1(-�P�o�m�p�e�i�o�p�o�l�i�s.

)2(-�P�i�s�o.

)3(-�P�l�a�n�c�i�n�a.

)4(-�A�g�r�i�p�p�i�n�a.

)5(-�V�i�t�e�l�l�i�u�s.
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، همینکه شنید، که زنو مرده، داخل ارمنستان گردیده آن را اشغال کرد و پسر بزرگترش .م34در 
توس فقط نام خانوادگى او را، که اسم او را نمیدانیم، زیرا دیوکاسیوس و تاسى. را بر تخت نشانید

، بند 1، فصل 15از کتاب . علوم است، که نام شخصى هم داشتهاند، ولى مارشک است ذکر کرده
اى را، که ونن از در همانوقت اردوان از رومیها تقاضا کرد، خزانه. چنین برمیآیدسترابون هم36

پارت برده و در سوریه یا در کیلیکیه گذارده، پس بدهند و اظهار کرد، که او حقّا پادشاه تمام 



ه یا پارس بوده، زیرا او حقّ دارد، خود را جانشین ممالکى است، که در ایام قدیم متعلّق بمقدونی
).31، بند 6ها، کتاب توس، سالنامهتاسى(کوروش و اسکندر بداند 

تلّیوس والى سوریه دستور بریوس حاضر نیست با پارت بجنگد و به وىبعد، چون دید، که تى
د و از جنگ احتراز کند، درصدد برآمد، کاپادوکیه را، آمیز با پارت داشته باشداده، مناسباتى صلح

. که در این زمان جزء روم بود، اشغال کند و بعض عملیات براى انجام این مقصود خود کرد
.اطّالع نبودبریوس بىجهت آن بود، که اردوان از احوال تى

بریوساحوال تى

لى براى فهم وقایع مقتضى است، بریوس بتاریخ ایران مربوط نیست، واگرچه شرح احوال تى
او پسرخوانده اکتاویوس اگوست قیصر روم بود و سردارى نامى . اى چند در این باب بگوئیمکلمه

.مندى بر مشکالت فائق آمده بودهاى عدید با بهرهبشمار میرفت، زیرا در جنگ

نفّذات روم بود، پس از مرگ قیصر بواسطه نامى، که داشت و نیز از جهت نفوذ مادرش، که از مت
بریوس در تى. طرفدارانش غلبه کرده و او را بجاى اگوست نشانیده قیصر و اگوستش خواندند

داخله روم اصالحاتى مجرى داشت، اوضاع دولت روم را بهتر کرد و در سیاست خارجه پیرو 
ن عقیده اکتاویوس گردیده بسط آنرا، بیش از آنچه که بود، براى روم مضرّ دانست، ولى چو

.خودرأى و مستبد بود، باین و آن پیچید و دشمنان زیاد یافت
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بعد، چون رومیها باستثناى مجلس سنا و چند نفر چاپلوس، که کورکورانه مطیع اوامر او بودند، از 
نداشت، بجزیره او ناراضى گشتند، از سوءظن زیاد و نیز از این جهت، که طبعا معاشرت را دوست 

رفته در آنجا انزواء اختیار کرد و در اینجا جبارى شد، که نظایرش در تاریخ زیاد »1«کاپرى
هرکس، که داراى نامى بود یا از خانواده بزرگى بشمار میآمد، یا ثروتى داشت و یا مورد . نیست

ئى زیاد قربانى این هادر نتیجه، اشخاص و خانواده. سوءظن او میگردید، مصون از ظلم او نبود
سالگى بخودکشى اقدام 75احوال او گشتند و بر نفرت مردم از او بدرجات افزود، تا اینکه در سنّ 



، فسق و فجور او هم در .)م37(کرد، توضیح آنکه آنقدر از خوردن غذا امتناع ورزید، تا بمرد 
.جزیره کاپرى معروف است

بریوساردوان و تى

بریوس آگاه بود و نارضامندى رومیها را از او میدانست گمان میکرد، که تىاردوان، که بر احوال 
بریوس خبر رسید، که، چون مردم ایران او هرگز بجنگ اقدام نخواهد کرد، ولى در اینوقت به تى

.از اردوان و حکومتش راضى نیستند، میتوان انقالبى در این مملکت ایجاد کرد

بریوس گفتند، که اگر او فرهاد پسر فرهاد چهارم را بایران به تىحتّى بعض نجباى پارتى بروم رفته
این اشخاص ضمنا گفتند، که اردوان از جهت .). م35(بفرستد، مردم بر اردوان قیام خواهند کرد 

بریوس از شنیدن تى. شقاوت تمام اشخاص رشید خانواده اشکانى را کشته، تا مدعى نداشته باشد
زیرا یقین حاصل کرد، که اگر جنگ خانگى در پارت روى دهد، این اخبار مشعوف گشت، 

اردوان فرصتى نخواهد یافت، که در سیاست خارجه اینقدر جسور باشد و روم را تهدید کند، 
توس، تاسى(بنابراین فرهاد پسر فرهاد چهارم را بسوریه فرستاد تا انقالبى را در ایران برپا کند 

اردوان بزودى از این توطئه آگاهى یافت و چون سرمنشأ آن را ). 32، بند 6ها، کتاب سالنامه
اى نامى، که از نجباء پارت و بسیار ثروتمند بود، دانست و فهمید، که خواجه»2«ناکسسین

، که در دربار اهمیتى داشت،»3«آبدوس

______________________________
)1(-�C�a�p�r�a�e.

)2(-�S�i�n�n�a�c�e�s.

)3(-�A�b�d�u�s.
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با او همدست است، در ابتداء خواست هردو را نابود گرداند، ولى چون نمیدانست دشمنان او 
شان چیست و تا چه درجه این توطئه اهمیت دارد، باحتیاط نزدیکتر دید، که ها هستند و عدهکى



ترتیب داد، که زود کشنده نبود و اجراى نقشه خود را بتأخیر اندازد، بنابراین براى خواجه زهرى 
ناکس را همه روزه بقدرى مشغول کارها میداشت، که او فرصت نمییافت باداره کردن سین

.مخالفین بپردازد

توضیح آنکه پسر فرهاد چهارم، که براى ایجاد . اى هم بکمک اردوان آمددر این وقت قضیه
رفتار خود را تغییر داده طورى کند، که انقالب در ایران بسوریه وارد شده بود، چون خواست 

پسند پارتیها باشد، از عادت رومى خود دست کشید و چون در مدت چهل سال اقامت در روم این 
اند، موجب مرض است، ببستر عادات در او ریشه دوانیده بود و ترك عادت، چنانکه گفته

خودش روایت میکنند، لباس از جمله جهت ناخوشى او، چنانکه از قول. ناخوشى افتاد و بمرد
این مرگ ناگهان فرهاد براى اردوان خیلى ). 26، بند 18دیوکاسیوس، کتاب (دراز پارتیها بوده 

در اینوقت بود یا قبل از این زمان، معلوم . مفید بود، چه خیال او را از طرف فرهاد آسوده میداشت
لى ایران براى ایجاد اغتشاشى در بریوس در توطئه داخنیست، ولى محقّق است، که از شرکت تى

تننویسنده رومى سوئه. بریوس نوشتاى بسیار سخت به تىآن، اردوان بقدرى برآشفت، که نامه
بریوس را شقى، ترسو و فاسد مفاد نامه چنین بود، که اردوان تى): 66بریوس، بند تى(گوید »1«

اش، که بجا و حقّ ، موافق میل تبعهخوانده باو توصیه میکرد) از جهت فسق و فجورش(االخالق 
بریوس از این نامه بشدتتى. »2«است، فورا بخودکشى اقدام کند

______________________________
)1(-�S�u�e�t�o�n.

موافق اخالق پارتیهاى شجاع شخصى، که : بنظر مؤلّف اردوان خواسته نیشى به قیصر بزند-)2(
بنابراین اردوان خواسته فسق و . میبایست خودکشى کندمرتکب عمل شنیع بر ضد طبیعت میشد،

بریوس را بچشم او بکشد و بفهماند، که موافق اخالق پارتى، او مستحق مجازات فجور تى
در باب فسق و فجور (اش هم از شدت ظلم او همین را میخواهد خودکشى است و بعالوه تبعه

).رجوع شود45-42قیصر بند 12تن موسوم به بریوس بکتاب سوئهتى
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در خشم فرورفته بر خود پیچید و بر اثر این حال وقتیکه خبر مرگ فرهاد را شنید، از نقشه خود در 
ایجاد انقالباتى در ایران منصرف نگردید و تیرداد برادرزاده فرهاد را بسوریه روانه کرد، تا کار را 

من پادشاه ایبرى، یعنى وقت بر اختیارات وى تلّیوس افزود و فرسهماندر . بانجام برساند
.گرجستان، را تحریک کرد، که بمتصرّفات ایران حمله کند

من بارمنستانحمله فرس

در داخله توطئه بر ضد او دوام داشت و از . اى بزرگ واقع شددر این وقت اردوان در مخاطره
من اعالم کرد، که قصد او فرس. قفقاز مورد حمله بوداز طرف سوریه و: خارج از دو سمت

بریوس این نقشه را باو توس گوید، که تىتاسى. نشانیدن برادرش مهرداد بر تخت ارمنستان است
).32، بند 6ها، کتاب سالنامه(پیشنهاد کرده بود 

ست آورده نابود هاى ارمنستان را خریده از طریق خیانت آنها را بدبعد او کسان و همراهان ارشک
اردوان پسر خود ارد را . مقاومتى اشغال کردساخت و با قشونى بطرف ارمنستان حرکت و آن را بى

مأمور کرد بارمنستان رفته حقوق اشکانیان را بر این مملکت محفوظ دارد، ولى چون قواى 
ت نبرد من زیادتر بود و او آشنائى کامل باحوال این مملکت داشت، ارد از جنگ در دشفرس

.احتراز کرد

را طلبید و ) هایعنى ارانى(ها من بیشتر بود، زیرا او در این وقت کمک و همراهى آلبانىقواى فرس
باین هم اکتفاء نکرده دربند داریال را در کوههاى قفقاز باز کرده مردمان سکائى و سارماتى را در 

.این جنگ شرکت داد

، ولى یوسف فالویوس )33، بند 6ها، کتاب سالنامه(د توس این مردمان را سارمات مینامتاسى
دیگر اینکه هردو نویسنده مزبور گویند، ) 4، بند 18کتاب (مورخ یهود گوید، که سکائى بودند 

ها و سکاها از دربند دریاى خزر گذشتند، ولى گمان میکنیم، که این اشتباه است، زیرا که سارمات
دربند داریال. جهت نداشته، که راهشان را دورتر کرده، دور بزنندراه آنها از دربند داریال بوده و 
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، یعنى پشت کوههاى قفقاز به گرجستان میرود و حال آنکه »1«راهى است، که از ماوراء قفقاز
نونى به یا دربند ک) باب االبواب مورخین اسالمى(دربندى، که در کنار دریاى خزر واقع است 

این مردمان همیشه . اران آن زمان یا به شیروان قرون بعد و دولت بادکوبه کنونى هدایت میکند
ها دخالت کنند و مقصودشان این بود، انتظار داشتند، که موقعى بدست آورده در منازعه جنوبى
حقوقى دریافت دارند و بعالوه(که بخدمت یکى از طرفین منازعه درآمده طرفى ببندند 

من رفتند، که دربند اینها در این وقت از آن جهت بطرف فرس). وتاز و غارت بپردازندبتاخت
توس هم گفته، در ها بود و دربند دریاى خزر، چنانکه خود تاسىداریال در دست ایبریان یا گرجى

ها، نامهسال(تابستان قابل عبور نبود، زیرا دریا در این وقت طغیان میکرد و آبش باین راه میریخت 
ارد در مقابل اتّحاد سه مردم مزبور صالح خود را در آن دید، که جنگ را ). 32، بند 6کتاب 

من بجدال، بتأخیر اندازد و بنابراین در شروع بآن تعلّل ورزید، ولى باالخره در مقابل اصرار فرس
من و فرسنظام داشت مجبور گردید داخل جنگ شود، و حال آنکه ضعیف بود، زیرا فقط سواره

باوجود این ممکن بود ارد فاتح . نظامى از مردمان مختلف آراسته بودنظام پیادهعالوه بر سواره
بتن، که او با دشمن خود کرد، بزمین افتاد و همراهان او پنداشتند، که گردد، ولى در جنگ تن

ى میداد، قشون او کشته شده و بر اثر این قضیه، چنانکه در قشون مشرق زمین آن زمانها همیشه رو
هزاران نفر از دم شمشیر ) تاریخ یهود، همانجا(فرار کرد و موافق روایت یوسف فالویوس 

.گذشتند

ارمنستان را او بکلّى از دست داد و از قواى . این جنگ براى اردوان خسرانى زیاد دربر داشت
.).م35(اش در مقابل دشمنان داخلى خیلى کاست لشکرى و مالى

ان بگرگانفرار اردو

سپاهیان زیاد جمع کرده بطرف شمال رفت تا . م36باوجود این اردوان از پاى ننشست و در بهار 
شکست پسرش را تالفى کرده ارمنستان را هم برگرداند، ولى در این احوال باو خبر

______________________________
فقاز است، ولى براى ما صفحات ماوراء قفقاز براى اروپائیها صفحات اینطرف کوههاى ق-)1(

.آنطرف کوه مزبور
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تلّیوس والى سوریه با لژیونهاى رومى در راه است و میخواهد بمستملکات پارت در رسید، که وى
بر اثر این خبر او مجبور گردید ارمنستان را رها کرده بحفظ مستملکات . بین النّهرین دست اندازد

سردار رومى، . مند خواهد بودتلّیوس بهرهخودش بپردازد، زیرا شکّى نداشت، که در غیاب و وى
بنابراین نقشه خود . چون خبر آمدن اردوان را شنید، ترسید از اینکه با او در دشت نبرد روبرو گردد

.درا تغییر داده پرداخت باینکه پول خرج کند و بزرگان پارت را بر ضد اردوان برانگیز

مندى اردوان در جنگ آخرى از اعتبار ایندفعه توطئه نجباء بر ضد اردوان نتیجه داد، زیرا عدم بهره
، که براى حفاظتش همراه او )داهى(او کاسته بود و همه، باستثناى عده کمى از سپاهیان خارجى 

.بودند، بر ضد او شده بودند

ز تأمل تصمیم کرد، که نزد قوم داهى رفته در کس دید و بعد احال او خود را تنها و بىدر این
.آنجا اقامت گزیند، تا پارتیها از کرده خود شاید پشیمان گردیده دوباره او را بسلطنت بطلبند

آمدن تیرداد بایران

تلّیوس، پس از اینکه از خارج شدن اردوان از ایران آگاه شد، از فرات گذشته تیرداد را بر اما وى
والى بین »1«پاد-در اینوقت ارنس). 36، بند 6ها، کتاب توس، سالنامه-سىتا(تخت نشانید 

سردسته مخالفین »2«ناکسالنّهرین اول کسى بود، که باستقبال رفته طرفدار تیرداد گردید، سین
چنین کردند و شهرهاى یونانى دار شاه و سایر رجال دولت همخزانه»3«اردوان و پدرش آبداگز

ها را با بشاشت و خوشوقتى براى تیرداد گشودند، زیرا امیدوار بودند، که رین دروازهبین النّه
شخصى در میان رومیها اقامت داشته بمراتب بهتر از شاهى خواهد بود، که در میان سکاهاى غیر 

.متمدن بار آمده

اولى در (دند مانند شهرهاى یونانى رفتار کر) »4«تا و هالوسمىآرته(شهرهاى پارتى هم مثال 
اهالى). اند با محلّى مطابقت دهندبود، دومى را نتوانسته»5«تاسنسى



______________________________
)1(-�O�r�n�o�s�p�a�d�e�s.

)2(-�S�i�n�n�a�c�e�s.

)3(-�A�b�d�a�g�e�s�e�s.

)4(-�A�r�t�e�m�i�t�a� �,�H�a�l�u�s.

)5(-�S�i�t�a�c�e�n�e.
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اینها . پذیرائى افراط کردند، که رفتارشان با ملق و چاپلوسى تماس یافتسلوکیه بقدرى در حسن 
نه فقط تمام احتراماتى را، که برحسب عادت نسبت بشاه میکردند، بجا آوردند، بل سلف تیرداد را 

در مقابل این . وتخت خواندند و نیز گفتند، که او از خانواده اشکانى نبودزاده و غاصب تاجحرام
تا این . تیرداد با این یونانیها عهدى بسته بر حقوق مردم در اداره کردن شهرشان افزودچاپلوسیها 

وقت این شهر مجلس سنائى داشت، مرکب از سیصد نفر اشخاص مسن و ثروتمند و مردم هم 
اردوان بتازگى تغییرى در قانون اساسى این شهر داده حکومت اشرافى . نظارتى باعمال سنا داشتند

بعد تیرداد . تیرداد عکس این سیاست را اتخاذ کرده حکومت ملّى را قوت داد. ده بودرا تقویت کر
به تیسفون رفت، تا تاج بر سر گذارد و در این موقع، چون حضور بعض نجباء الزم بود و آنها 

آمدنشان را بتأخیر میانداختند، چند روزى گذشت و باالخره در میان جمعى سورنا تاج را بر سر 
پس از آن، چون بین النّهرین و ). معلوم است، که این شخص از خانواده سورن بوده(ذارد تیرداد گ

بابل و تیسفون تیرداد را بسلطنت پذیرفته بودند، سایر قسمتهاى مملکت هم مخالفتى نکردند 
).42، بند 6ها، کتاب توس، سالنامهتاسى(

قل او را از حدود ایران براند، ولى براى بعد تیرداد پرداخت باینکه اردوان را، گرفته بکشد یا الا
از . اینکار بمحاصره محلّى، که اردوان حرم و خزانه خود را در آنجا گذارده بود، اکتفاء کرد

ها طورى بود، که رقت آنها را تحریک میکرد، مثال او طرف دیگر رفتار اردوان در میان داهى



پوشید و همواره نشان میداد، که از آن قوت خود را از شکار بدست میآورد و لباس مندرس مى
در مقابل این رفتار و تظاهرات اردوان، . بلندى بچه پستى افتاده و مستحق ترحم و همراهى است

تیرداد خبطهائى کرد، که در ابتداى سلطنت مشئوم بود، توضیح آنکه چون مقام خود را محکم 
م و مقامات دیگر دولتى را باشخاصى، دید، پنداشت، که باید بعقیده خود کار کند و وزارت اعظ

که خودش انتخاب کرده بود، داد، نه بآنهائى، که متوقّع بودند و انتظار رسیدن باین مقامات را 
داشتند و دیگر اینکه
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آمد سوئى حاضر نشده بودند، اکنوناشخاصى، که در تاجگذارى تیرداد عمدا یا از جهت پیش
تمامى این کیفیات دست بهم داده باعث . میترسیدند، که غیبت آنها برایشان گران تمام خواهد شد

شد، که نجباء از راندن اردوان پشیمان گشتند و اشخاصى را نزد او فرستاده دعوتش کردند، که 
.بیاید و از نو تخت را اشغال کند

:ع بد و حقیرى یافتنداین اشخاص، وقتیکه وارد گرگان شدند، اردوان را در وض

.دیدند، که او با کمانش معاش خود را تحصیل میکند و در لباس مندرس است

در ابتداء اردوان درباره فرستادگان ظنین گشته تصور کرد، که اینها براى گرفتن و تسلیم کردن او 
ده اردوان را اند، ولى دیرى نگذشت، که مأمورین خیال او را از این بابت راحت کربه تیرداد آمده

).44توس، همانجا، بند تاسى(مطمئن ساختند، که دشمن تیرداداند و در اظهاراتشان صادق 

ها و سکاها ترتیب داده بطرف مغرب پس از آن اردوان پیشنهاد آنها را پذیرفت و قشونى از داهى
باید در نظر داشت، (راند و در این موقع لباس مندرس خود را تغییر نداد، تا هر بیننده را برقّت آرد 

چون . ها و سکاهاتوس فقط اسم سکاها را برده، ولى یوسف فالویوس گوید، از داهىکه تاسى
ها اقامت طوالنى داشت، بحقیقت نزدیکتر است، که باالتر گفته شد، که اردوان در میان داهى

د، بدین مناسبت اسم ها بوده و چون قوم داهى یکى از اقوام سکائى بوتصور کنیم قشون او از داهى
در اینوقت او با شتاب حرکت کرد، تا بدشمن مجال تهیه قواء ندهد و .). م. اندسکاها را هم برده

اردوان بدین منوال به تیسفون نزدیک . دوستانش فرصت نداشته باشند از تصمیمشان برگردند



و پیشنهاد میکردند بعضى با. گردید، و حال آنکه دشمن او، تیرداد، در تردید بود، که چه کند
اتالف وقت باستقبال دشمن رود و تا قشون او از خستگى این راه طوالنى بیرون نیامده، جنگ بى

برخى عقیده داشتند، که تیرداد به بین النّهرین عقب نشسته با ارامنه و مردمان دیگر شمال . کند
ت و البتّه بمجرّد رسیدن خبر تلّیوس والى سوریه اسمتّحد شده و قشون رومى را، که در اختیار وى

آمدن اردوان، از فرات خواهد گذشت،
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عقیده آخرى بد بود، زیرا در ابتداى امر تیرداد میبایست . بقواى خود افزوده بجنگ اردوان رود
این چون باوجود . نشینى در نظر مردم در حکم فرار است و اثرات شوم داردعقب نشیند و عقب

تیرداد مرد جنگى نبود، این عقیده را پسندید، بخصوص، که وزیرش آبداگز طرفدار این عقیده 
تیرداد از دجله گذشت، تا نقشه خود را انجام دهد، ولى دیرى نگذشت، که تمام قشون او . شد

در . .)م36یا 35(هاى خودشان برگشتند پراکند، بعضى باردوى اردوان ملحق شدند و برخى بخانه
این احوال تیرداد با یک مشت مردم از فرات گذشته بسوریه رفت و خود را وقتى در امنیت دید، 

معلوم است، که پس از آن اردوان از نو بتخت نشست، . که دوباره تحت الحمایه روم گردید
اینکه مجبور شده باشد جنگ کند، ولى مقام خود را چندان محکم ندید، که باز بمسئله بى

من گرجى در ارمنستان بماند بنابراین مهرداد پسر فرس. ستان بپردازد یا با دولت روم ستیزه کندارمن
.تلّیوس هم از طرف فرات دوچار اشکاالتى نگردیدو وى

روابط روم با اردوان

اش پیش بریوس، که انقالبى را در ایران باعث شده بود، چون دید، که نقشهاز طرف دیگر تى
گردید باحوال جنگ خاتمه دهد و روابط دوستانه بین دولتین روم و پارت برقرار نرفت، مایل 

یوسف فالویوس، تاریخ یهود، (تلّیوس امر کرد این کار را انجام دهد با این مقصود به وى. گردد
. و او اردوان را بکنار فرات دعوت کرد، تا عهد مودتى بین دولتین بسته شود) 4، بند 18کتاب 

ها ساختند و یوس گوید، که در جائى از فرات، چنانکه معمول بود، پلى از کشتىیوسف فالو
تالقى اردوان با والى سوریه در وسط پل رویداد و پس از اینکه عهد مودت بسته شد، هرود 



، یکى از متّحدین روم، اردوان و والى سوریه را بضیافتى طلبید و این میهمانى در »1«پاستىآن
).5-4همانجا، بند (اشکوهى، که در وسط پل زده بودند، برگذار شد زیر خیمه ب

در عهد مودت دولت روم متعهد شد، که هیچگونه کمکى بمدعیان سلطنت پارت

______________________________
)1(-�H�e�r�o�d�e� �A�u�t�i�p�a�s.
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در این مالقات رومیها اردوان را بر . رمنستان صرفنظر کردنکند و اردوان از هرگونه ادعائى راجع با
آن داشتند، که پسرش دارا را براى اظهار مودت بروم بفرستد و رومیها چنان وانمودند، که اردوان 

لفظ . خواسته، گروکانى بروم بدهد، تا بنماید، که مناسباتش با دولت مزبور حسنه خواهد بود
کتاب (و دیوکاسیوس »1«تونیوسو نیز سوئه) همانجا(رده گروکان را یوسف فالویوس ذکر ک

شاید او پسرش را براى اثبات روابط . ، ولى معلوم نیست، که قصد اردوان چنین بوده)27، بند 59
بعالوه این اقدام، که موافق مقام شاه پارت نبود، اردوان چند دانه کندر در . دوستى بروم فرستاده

مى و صورت امپراطور میسوختند، انداخت و رومیها این عمل او را آتشى، که در جلو بیرق رو
در باب این عهد باید گفت، که شرایط ). دیوکاسیوس، همانجا(عالمت احترام و خضوع پنداشتند 

و .) م37(بریوس درگذشت آن را در روم نمیدانستند و فقط وقتى شرایط افشاء شد، که تى
که رومیها از شرایط عهد مزبور مطّلع شدند، مشعوف گشتند و وقتی. بجاى او نشست»2«گوالکالى

گوال انتشار تلّیوس دانستند، ولى در زمان کالىبریوس و تردستى وىمندى را از کفایت تىاین بهره
طرف بغض و عداوت . امدادند، که اردوان اظهار کرده، من با ملّت روم هیچگاه خصومتى نداشته

گوال خصومتى ندارم و روابط مودت را حفظ ه او درگذشته، با کالىبریوس بود، حاال، کمن تى
خالصه آنکه براى نمودن دوستى خود آنطور رفتار کرده و این فتح دیپلوماسى را از . خواهم کرد

مندیهاى رومیها در دولت اشکانى نه از گوال باید دانست، ولى حقیقت این است، که این بهرهکالى
رومیها میبایست مرهون اکتاویوس اگوست باشند، که آن . گوالکالىبریوس بود و نه ازتى

اش آنهمه کنیزك فاسد رومى را بدربار فرهاد چهارم فرستاد و او منشأ اوضاعى گردید، که نتیجه



زیرا با وقایعى، که ذکر شده، شرح این انقالبات هنوز خاتمه » آنهمه«گوئیم . انقالبات دربارى بود
.کیفیات دنباله آن بیایدترنیافته و پائین

______________________________
)1(-�S�u�e�t�o�n�i�u�s.

)2(-�C�a�l�i�g�u�l�a.

2408: ، ص3تاریخ ایران باستان، ج

اغتشاش در ایالت بابل

در این وقت یا کمى پس از آن، اختاللى در یکى از ایاالت غربى دولت پارت رویداد و شرح آن 
نشین در هاى یهودىقدیم در آسیاى غربى پراکنده بودند و محلیهودیها از ازمنه : چنین بود

یوسف فالویوس، تاریخ (ارمنستان، ماد، خوزستان، بین النّهرین و سایر جاهاى ایران کم نبود 
بناى این ). 2، بند 3، فصل 2خورن، تاریخ ارمنستان، کتاب موسى-6، بند 16یهود، کتاب 

جا عده یهودیها بیش از پادشاه بابل شروع شده بود و در همهالنّصر دوم-مستعمرات از زمان بخت
عده مردمان دیگر، که مجاور آنها بودند، رو بترقّى میرفت و مخصوصا در بین النّهرین و بابل بر 

عده یهودیها و اهمیت آنها میافزود، و حال آنکه سلکوس و سایر پادشاهان سلوکى با آنها 
). 3، بند 12یوسف فالویوس، کتاب (از بابل به انطاکیه میبردند خصومت میورزیدند و آنها را

در دوره . چنین بود وضع آنها، تا دولت اشکانى بسط یافت و بابل ایالتى از دولت پارت گردید
سلطنت سلسله اشکانى وضع یهودیها خوب بود و دولت پارت از آنجا، که تعصب مذهبى نداشت، 

پارت انجمنى تشکیل کرده بودند، که دولت اشکانى آنرا شناخته یهودیهاى . متعرّض آنها نمیشد
یک خزانه عمومى تأسیس کرده بودند و . ها شهرهائى داشتند، که مختص یهودیها بوداین. بود

یوسف فالویوس، تاریخ یهود، (گاهگاه پولهائى با سى یا چهل هزار نفر به اورشلیم میفرستادند 
کلیۀ با نظر مالطفت به یهودیها مینگریست و از آنها در مقابل حکومت اشکانى). 9، بند 18کتاب 

بنابراین یهودیها از دولت . یونانیها و سریانیها، که طرف اعتماد اشکانیها نبودند، استفاده میکرد



اشکانى رضایت داشتند و هیچگاه مایل نبودند، اغتشاشى در مستعمرات یهود روى دهد، ولى در 
»1«:هاى بزرگ شدق افتاد، که موجب بدبختىاین زمان وقایعى اتّفا

یعنى»4«آردانامان، که از اهل شهر نه»3«الىو آنى»2«ناىدو جوان یهودى آسى

______________________________
.تمامی این روایت از یوسف فالویوس مورخ یهودى است-)1(

)2(-�A�s�i�n�a�i.

)3(-�A�n�i�l�a�i.

)4(-�N�e�a�r�d�a.
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اى، که شهرى، که خزانه عمومى یهود در آنجا بود، بشمار میرفتند، مورد تعدى صاحب کارخانه
آنها را بکار میبرد، گردیدند و فرار کرده بشهر سرحدى، که بین دو بازوى فرات واقع بود رفتند و 

از جوانان را دور خود جمع کرده باعث اى با این مقصود دسته. زنى بپردازندمصمم گشتند، براه
.وحوش شدندناامنى حول

کارهاى اینها چنین بود، که باجى براى امنیت از اهالى میگرفتند و از مسافرین هدایائى دریافت 
وقتیکه طغیان آنها باال گرفت، والى بابل مأمور قلع و قمع آنها گردید و براى اینکه . میکردند

شود، قرار داد، که روز شنبه، که یهودیها کار نمیکنند، بآنها بتازد، ولى مندبزودى و آسانى بهره
یهودیها بموقع از حرکت والى اطّالع یافته قرار دادند، که روز شنبه را تعطیل نکنند و در نتیجه 

اردوان، چون از قضیه آگاه شد، دو برادر مزبور را بدربار خود . والى جنگ کرده شکست خورد
این شخص ایالت بابل را . ناى نام داشت، والى بابل کردر بزرگتر را، که آسىخواست و براد

.). م34تا 19حدس میزنند از (سال در این شغل بماند 15بااحتیاط و جدى تمام اداره کرد و مدت 
الى عاشق زن یکى از نجباى پارتى، که فرمانده ساخلو بابل بود، گردید و چون پس از آن آنى

بر آن زن دست یابد، جنگى با فرمانده کرده او را بکشت و زن او را گرفت، ولى نمیتوانست 



پرستى را در جامعه یهود داخل میکند و در نتیجه از یهودیها برآشفته گفتند، که این زن آئین بت
.ناى خواستند، که او برادرش را مجبور کند، زنش را طالق دهدآسى

الى او را مسموم کرد و پس از اینکه او درگذشت، زن آنىاقدام او در این مسئله باعث شد، که 
زنى این برادر، چون اشتیاق زیاد براه. اجازه دربار حکومت بابل را بدست گرفتالى بىآنى

جوارش، که در تحت حکومت داشت، همینکه بمسند حکومت نشست، در خاك ایالت هم
.مهرداد نام پارتى بود، بناى تعدى را گذارد

که از نجباى درجه اول پارت بشمار میرفت و عالوه بر آن یکى از دختران اردوان را مهرداد،
الى بر او شبیخون مند نگردید، توضیح آنکه آنىازدواج کرده بود، بمقام مقاومت برآمد، ولى بهره

.زده قشونش را شکست داد و خود مهرداد را اسیر کرد
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و از کشتن مهرداد از جهت خویشاوندیش با اردوان و نیز از ترس اینکه شاه انتقام قتل او را اگرچه ا
الى و یهودیهاى بابل بکشد، دست بازداشت، ولى اسیر خود را بسیار توهین کرد، زیرا از خود آنى

د کرد و بعد او مهرداد را آزا. الى بردنداو را سربرهنه بر خرى سوار کرده از میدان جنگ نزد آنى
الى بشوهرش کرده بود، والى نزد زنش برگشت، ولى این زن حاضر نشد، توهینى را، که آنى

نفس دیگرى جمع کرده تحمل کند و گفت او را راحت نخواهد گذارد، مگر اینکه قشون تازه
واهمه بجنگ او رفت، الى بىمهرداد درصدد جنگ برآمد و آنى. الى بکشدانتقام خود را از آنى

اینکه بآنها ى چون قشون خود را بجلگه گرم و خشکى بمسافت ده میل از بابل برد و بىول
ها افتاده با آتش و استراحت دهد، جدال را شروع کرد، شکست خورد و در عوض بجان بابلى

ها تسلیم او را از بابلى. رفت) آردانه(آهن خسارات زیادى بآنها وارد کرد و بعد گریخته بشهر 
ها خواستند قرارى در این مزبور خواستند و چون آنها را یاراى چنین اقدامى نبود، بابلىاهالى شهر

الى آگاه شدند، شبى بر سپاهیان او، که مست یا در خواب باب داده شود و بعد، وقتیکه از قوه آنى
. گشتندالى و دسته سپاهیانش معدومبدین ترتیب آنى. بودند، تاخته همه را از دم شمشیر گذراندند

پس از آن . بر اثر این قضیه بابلیها با یهودیها دشمن خونین شدند و این دو مردم باهم درافتادند
یهودیها، چون دیدند، که در بابل نمیتوانند بمانند، کوچ کرده بسلوکیه رفتند و پنج سال در آن 



و چون یهودیها سریانیها را از اى بود در این اوان بین یونانیها و سریانیها منازعه. شهر اقامت گزیدند
ها حیث نژاد بخودشان نزدیک میدانستند، طرفدار آنها شدند، ولى یونانیها زرنگى کرده با سریانى

پس از آن جدالى رویداد، که در آن پنجاه هزار . کنار آمدند و هردو بر ضد یهودیها قیام کردند
هم دشمنان یهودیها دست از تعقیب آنها یهودى تلف شد و مابقى به تیسفون رفتند، ولى در اینجا

برنداشتند و احوال این قوم چنین بود، تا آنکه قرار گذاشتند، از شهرهاى مهم مهاجرت کرده و در 
یوسف(در چنین شهرها تمامى سکنه از آنها ترکیب میشد . شهرهاى کوچک زندگانى کنند
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).9، بند 9فصل فالویوس، تاریخ یهود،

قضیه دو برادر مذکور را با نتایجى، که از آن حاصل شد، بعض نویسندگان جدید دلیل اوضاع بد 
دولت پارت تصور میکنند و مایلند داراى این عقیده باشند، که در دولت پارت، مانند دولت 

ه بهم میافتادند عثمانى قرن نوزدهم م، ملل و اقوام مختلف از جهت ضدیت مذهبى و نژادى و غیر
دولت پارت بعقیده آنها دولتى . و دولت مرکزى با نظر بى قیدى باین منازعات داخلى مینگریست

نبوده، که وظیفه خود را حس کرده باشد، زیرا اول وظیفه دولت این است، که امنیت را در داخله 
ه باشند، در سایه این اش، از هرنژاد و مذهب و زبانیکمملکت بر پایه محکمى نهد و تمام تبعه

این اصل صحیح است، ولى، اگر بخواهیم از روى انصاف در این قضیه دو . امنیت زندگانى کنند
تحقیقاتش قیاسى »1«برادر مذکور قضاوت کنیم، باید بگوئیم، که تاریخ علمى نیست، که اسلوب

ه جزئى این نتیجه کلّى را اسلوب آن بر استقراء است و منطق اجازه نمیدهد، که از یک قضی. باشد
سال دوام آن بود، بدانیم و دیگر نباید 475بگیریم و بعد آن را شامل تمامى دوره اشکانى، که 

فراموش کرد، که سلطنت اردوان زمان ضعف حکومت مرکزى است، دو دفعه او از سلطنت افتاد 
ان داخلى و خارجى خود و چند دفعه با دشمن) تر بیایدخلع او از سلطنت در دفعه دوم پائین(

بنابراین با گرفتاریهائى، که داشت، مجبور بود این نوع مسائل داخلى را بنحوى برگذار . جنگید
چون از اوضاع دولت پارت در قسمت تمدنى این . کند و باصطالح سر و ته قضیه را بهم آرد

.گذریمکتاب مشروحا صحبت خواهد بود، عجالۀ باین اندازه تذکّر اکتفاء کرده می

راندن اردوان در دفعه دوم



فالویوس، تاریخ یهود، کتاب (از قرار معلوم اردوان پس از چندى باز مجبور گشته کناره گیرد 
جهت آنرا نمیدانیم، ولى باید، مانند دفعه اول نجباء بر ضد او شده باشند و ). 3-1، بند 3، فصل 20

صىاو شخ. این حدس با احوال اردوان موافقت دارد

______________________________
)1(-�M�e�t�h�o�d�e.
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بنابراین اشخاصیکه طرف بغض یا غضب او میشدند، براى امنیتشان . بود سخت و شدید العمل
پادشاه »1«این دفعه اردوان نزد عزّت. اى دیگر جز تحریک مردم و نجباء بانقالب نداشتندچاره

بعد از این ). فالویوس، همانجا(نشانده آدیابن، که مذهب موسوى را پذیرفته بود، رفت دست
نامى را بجاى او بر »3«ناموسیا کین»2«نامقضیه، مجلس مهستان او را از سلطنت خلع کرده کین

نام هم تخت نشاند، ولى عزّت با اردوان همراهى کرد و مجلس مهستان جواب داد، که کین
مشکالتى در این وقت بین شاه سابق و الحق رویداد، . اشکانى است و نمیتوان حقّ او را انکار کرد

ناموس با اردوان کنار آمد، باین ترتیب، که اردوان را دوباره بتخت خواند و، وقتیکه او ولى کین
اردوان بتمام دشمنانش در این موقع. آمد، استعفاء کرده تاج را از سر خود برداشت و بر سر او نهاد

اگرچه واضح است باز براى احتراز از . عفو عمومى بخشید و عزّت هم امنیت آنها را ضمانت کرد
.»4«نشانده دولت پارت بودسوء تفهیم توضیح میکنیم، که عزّت پادشاه آدیابن دست

شورش سلوکیه

لت پارت، بر اثر انقالب دوم پارتیها از وقایع سلطنت اردوان این بود، که شهر سلوکیه، دوم شهر دو
جهات این شورش و قیام را . و رفتن اردوان نزد عزّت شورشى برپا کرد و خود را مستقل خواند

نمیدانیم، ولى گمان میرود، که شهر یونانى، چون ضعف دولت پارت را دیده، قطع کرده، که در 
یه از دولت مزبوره جدا شود این زمان موقع تجزیه پارت در رسیده و وقت است، که سلوک

).9-8، بند 11ها، کتاب توس، سالنامهتاسى(

.مخصوصا باید در نظر داشت، که سلوکیه از تابعیت پارت هیچگاه راضى نبود



اما اینکه میخواسته بکلّى مستقل شود، یا در تحت حمایت روم داراى استقالل داخلى بیشترى 
از . قیام کرده خودشان را جامعه مستقلّى دانستند. م40ا در بهرحال یونانیه. گردد، معلوم نیست

طرف دیگر دیده نمیشود، که رومیها کمکى بآنها کرده باشند، زیرا مایل نبودند عهدى را، که با 
اردوان بسته بودند،

______________________________
)1(-�I�z�a�t�e�s.

)2(-�K�i�n�n�a�m.

)3(-�K�i�n�n�a�m�u�s.

.اگر چنین باشد، باید با الف نوشت. ، که عزّت از ایزد آمدهبعضى عقیده دارند-)4(
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.بنابراین شهر سلوکیه میبایست بپاى خویش بایستد و بخویشتن تکیه دهد. بهم بزنند

مند نشد، زیرا شهر مزبور دفاعى سخت از خود کرد، ولى اردوان بمقام حمله برآمد، ولى بهره
این واقعه در سلطنت دیگر رویداد، زیرا . پارتیها موفّق گشتند، که آن را از نو تابع خود کنندبعدها

.درگذشته. م42اردوان از قرار معلوم در 

.م42هاى او مینماید، که سنه میدانند، ولى سکّه. م44بعضى فوت او را در 

.تر استصحیح

صفات اردوان

هاى ایرانى، صفحه نام(و برخى مانند یوستى 42، ولى بعضى تا بود. م42تا 10سلطنت اردوان از 
. است. م42تا 17اگر سلطنت او را بعد از رفتن ونن بارمنستان بدانیم، از . میدانند40آنرا تا ) 412



او شخصى بود تندخو و شدید العمل و گمان میرود، که جهت انقالبات داخلى هم عدم اطمینانى 
.اندداشتهبوده، که نجباء از او

. ها گذشت و ایران در زمان او ضعیف گردیدبهرحال سلطنت او باغتشاشات و انقالبات و جنگ
آمیز، به بهترین دلیل این نظر نوشتن آن نامه وهن. اردوان استقامت رأى داشت، ولى عاقل نبود

رده بامور آن نظر کبریوس قیصر روم است در ابتداء و در آخر تمکین باینکه از ارمنستان صرفتى
.مملکت دخالتى نداشته باشد

.بنابراین اردوان سوم دوم شاه ایران پارتى است، که ارمنستان را برومیها واگذارد

.).م. در دفعه اول اینکار را فرهادك کرد(

»1«بردان-اشک نوزدهم. مبحث یازدهم

کتاب (فالویوس گوید یوسف. محقّقا معلوم نیست، که بعد از اردوان کى بتخت سلطنت نشسته
پسر و بتخت نشست، زیرا از زمان پدرش باین امر ) وردان، وارتان(، که بردان )4، بند 3، فصل 20

خطیر معین شده بود و مدعى نداشت،

______________________________
)1(-�B�a�r�d�a�n.

2414: ، ص3تاریخ ایران باستان، ج

اردوان سوم بجایش نشست و اگر شقى نبود، میتوانست توس گوید، که گودرز پسر ولى تاسى
ممکن است بگوئیم، که روایت هردو مورخ ). 8، بند 11ها، کتاب سالنامه(مدعى سلطنت کند بى

صحیح است باین معنى، که گودرز قبل از بردان بتخت نشسته، ولى چند روزى بیش نتوانسته بر 
این است، که گودرز برادر خود اردوان نامى را توسبهرحال روایت تاسى. سریر مزبور بماند

نجباى پارت از . هالك کرد و باین هم اکتفاء نکرده زن و پسر او را فقط از جهت سوءظنّى کشت
این . اش متنفّر گشته او را از تخت بزیر آوردند و بجاى او بردان را طلبیدنداین رفتار وحشیانه

طلب و چابک و چون جاه) فرسنگ93تقریبا (یزیست شاهزاده در اینوقت دور از دربار پارت م



تخت بود، همینکه دعوت مجلس مهستان باو رسید، سوار شده در ظرف دو روز خود را بپاى
میل یا نود و سه فرسنگ 350توس گوید دو روز، ولى چون بنظر مشکل میآید، که تاسى(رسانید 

زها اشتباه شده یا تغییر عدد از تحریف را بتوان در دو روز طى کرد، باید گفت، که در عدد رو
از آن جهت، که قواى گودرز حاضر نبود، بردان بآسانى بر او غالب آمده بر .). م. کاتب است

بردان در آنجا متعرّض او نشد و در نتیجه . ها رفتتخت نشست و گودرز فرار کرده نزد داهى
بردان هم بخواباندن . ى ریزدگودرز فرصت یافت، که براى بازگشت خود فکرى اندیشد و طرح

). توس، همان کتاب و همان بندتاسى(شورش سلوکیه پرداخت و این شهر را محاصره کرد 
محاصره بطول انجامید، زیرا شهر استحکاماتى متین داشت و یونانیها آذوقه فراوان جمع کرده 

کیه پرداخته بود، خبر در این احوال، که بردان بسلو. حاضر شده بودند، تا آخرین نفس پا فشارند
اى در باختر براى بردان براى دفع او بطرف مشرق حرکت کرد و در جلگه. قیام گودرز رسید

گودرز هم قواى زیاد داشت، زیرا ). 8، بند 11ها، کتاب توس، سالنامهتاسى(جنگ آماده گشت 
دریافت، که نجباء ها با او همراه بودند، ولى قبل از اینکه جنگى روى دهد،ها و داهىگرگانى

.مذاکراتى دارند، تا هردو برادر را کنار گذاشته شخص ثالثى را براى سلطنت انتخاب کنند

2415: ، ص3تاریخ ایران باستان، ج

بنابراین گودرز صالح خود را در آن دید، که با برادرش صلح کند و در نتیجه خبر مذکور را به 
نظر کرده پس از آن گودرز از تخت سلطنت صرف. ندبردان اطّالع داد و هردو باهم آشتى کرد

، ولى بردان بطرف سلوکیه رانده با .)م. معلوم است، که والى اینصفحه گردید(در گرگان بماند 
موافق این خبر، شورش اهالى سلوکیه هفت سال بطول . محاصره شدید اینشهر را باطاعت درآورد

).9، بند 11ها، کتاب ، سالنامهتوستاسى(خاتمه یافت 46انجامید و در سال 

پس از صلح با گودرز و گرفتن سلوکیه، بردان فراغتى یافت و پنداشت، وقت آن رسیده، که توجه 
خود را بطرف ارمنستان معطوف داشته، حق خود را از دولت روم استرداد کند، زیرا براى ستیزه 

وقایع باید در نظر داشت، که مهرداد براى فهم. کردن با روم، این موقع بنظر بردان مناسب میآمد
گوال من ایبریانى یا گرجى، که تحت الحمایه رومیها بود، آنها را ناراضى داشت و کالىپسر فرس

پادشاه ماند و ارامنه در صدد استقالل خود در غیاب او ارمنستان بى. قیصر روم او را احضار کرد



قیصر روم اجازه یافت بارمنستان »1«ز کلودیوسبعد، وقتیکه پس از چند سال، مهرداد ا. برآمدند
این احوال بطول انجامید، تا قواى . برگردد، ارامنه او را نپذیرفتند و بر ضدش قیام کرده پا فشردند

مهرداد، که بقوه اجنبى . ها، بر اهالى غلبه کرده مهرداد را بتخت نشاندندمتحده رومیها و گرجى
د، مقام خود را محکم نمیدید و براى حفظ خود بسختى و جبر زمام امور را بدست گرفته بو

این بود، که نارضامندى شدید در میان ). 9، بند 11ها، کتاب توس، سالنامهتاسى(متوسل میشد 
ارامنه پدید آمد و بردان پنداشت موقع آن رسیده، که ارمنستان را از رومیها انتزاع و آنان را از 

نشانده ایران را ، چون بردان مرد محتاطى بود، خواست پادشاهان دستاما. حدود ایران دور سازد
. در این کار شریک خود دارد و از قواء آنها استفاده کند، بنابراین تصمیم کرد با آنها مشورت کند

او، چنانکه میدانیم،. از پادشاهان مزبور از همه نزدیکتر باو، عزّت پادشاه آدیابن و کردون بود

______________________________
)1(-�C�l�a�u�d�i�u�s.
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)بردان(سکّه اشک نوزدهم -)139(

به اردوان پدر بردان در مراجعت ثانویش بتخت ایران کمک و همراهى کرده بود و بنابراین 
قشه او شاه با او مشورت کرد و عزّت، پس از اینکه از ن. دوست صمیمى بردان هم بشمار میرفت

.آگاه شد، گفت رأیش مخالف این نقشه است

جهت آن بود، که اوال عزّت چهار پنج نفر از پسران خود را بروم فرستاده بود، که در آنجا تربیت 
او . یابند و دیگر بقوت و ابهت روم عقیده داشت و صالح نمیدانست بردان با دولت مزبور درافتد

ردان بقبوالند، ولى باالخره موفق نگشت، زیرا دالیل عزّت در سعى کرد با دلیل عقیده خود را به ب
ترازوى عقل بردان آن وزن را نداشت که با فکر بردان ببرگردانیدن ارمنستان بایران برابرى کند یا 

جهت معلوم است، بردان پیش خود میگفت، که در ارمنستان سلسله اشکانى سلطنت . بآن بچربد
رومیها از اغتشاشات و انقالبات داخلى دولت پارت . فوذ ایران بودداشت و این مملکت در منطقه ن

این توهین را باید رفع کرد و این موقع هم مناسب . انداستفاده کرده، در این مملکت برقرار شده



نظر باعث کدورت ذات البین شده، خالصه آنکه بردان با عزّت موافق نگردید و این اختالف. است
).4، بند 3، فصل 20یوسف فالویوس، تاریخ یهود، کتاب (د باالخره کار بجنگ کشی

شرقى خبر رسید، گودرز از آرائى نکرده بودند، که از طرف شمالدر این احوال هنوز طرفین صف
آشتى خود با بردان پشیمان گردیده درصدد جنگ است، توضیح آنکه نجباء او را اغواء کرده 

در این وقت بردان مجبور گردید، . و تخت را صاحب شودبودند، با همراهى آنها با برادر بجنگد 
که دست از عزّت برداشته بطرف مشرق رود و در محلّى، که معلوم نیست کجا بوده، در میان 

توس گوید، که جنگها تاسى(گرگان و هرات با برادر روبرو شده در چند جدال باو شکست داد 
»1«بین اریند

______________________________
)1(-�E�r�i�n�d�e.

2417: ، ص3تاریخ ایران باستان، ج

).م. رویداد، ولى معلوم نیست، که مقصود از اریند چه محل یا چه رودى است»1«و سند

بردان نتوانست از ثمر فتوحات خود برخوردار شود، زیرا از غرور یا جهت دیگر بناى سختى و 
پس از مراجعتش از گرگان در شکارگاهى در شقاوت را نسبت بنجباء گذارد و آنها ناراضى گشته 

یوسف فالویوس فقط -10، بند 11ها، کتاب توس، سالنامهتاسى(حین شکار نابودش ساختند 
.).م. اینکه تصریح کرده باشد، در چه احوالى این قضیه رویدادهکشته شدن او را نوشته، بى

اما در . وال او در جاى خود بیایدپس از کشته شدن بردان گودرز را بر تخت نشاندند و شرح اح
باب مدت سلطنت بردان اختالفى بین مورخین عهد قدیم دیده میشود و نویسندگان جدید هم در 

توس و یوسف فالویوس راجع اوال باالتر اشاره کردیم، که بین تاسى. این باب باهم موافق نیستند
د از اردوان سوم گودرز بتخت نشست و اولى گوید، که بع. بابتداى سلطنت بردان اختالفى است

دومى بسلطنت گودرز قبل از بردان . بعد، از جهت شقاوتش او را رانده بردان را بجاى او نشاندند
هاى او را توس یکى از مورخین مهم عهد قدیم است و نمیتوان نوشتهدر اینکه تاسى. قائل نیست

ى اشکانى مثل این است، که بیشتر با روایت هااعتبار دانست، حرفى نیست، ولى سکّهبکلّى بى



پس چنین بنظر میآید، که گودرز بعد از اردوان بتخت نشسته، ولى چون . فالویوس موافقت دارد
شخصى را مانند بردان، که ولیعهد بوده مدعى در پیش داشته، سلطنت او مسلّم نبوده و حتّى عنوان 

بنابراین سلطنت مسلّم گودرز را باید . طول نکشیدهشاهى نداشته یا اگر هم داشته، چند روزى بیش 
ثانیا از نویسندگان جدید . انداز زمانى دانست، که نجباء بردان را نابود ساخته او را بتخت طلبیده

.... ششمین دولت (دانسته . م46تا 42) اواخر شهریور(سن سلطنت بردان را از سپتامبر راولین
. نوشته است. م45تا 40سلطنت او را از ) 412ایرانى، صفحه هاىنام(، ولى یوستى )251صفحه 
).127تاریخ ایران الخ، صفحه (است . م45شمید مینویسد، که آخرین سکّه او از اوت گوت

______________________________
)1(-�S�i�n�d�e.

2418: ، ص3تاریخ ایران باستان، ج

گودرز-اشک بیستم. مبحث دوازدهم

.شدن بردان گودرز را بشاهى انتخاب کردند و او بر تخت نشستپس از کشته 

بود، ) یعنى فرهاد چهارم(توس گوید، که عقیده بعضى بر سلطنت مهرداد نوه فرهاد اگرچه تاسى
46بردان سلطنت داشته و گودرز هم در . م46-45هاى اشکانى پیداست، که در بهرحال از سکّه

.بتخت نشسته

منارع سلطنت کند، ولى از جهت خشونت و شقاوتش مورد بغض و کینه گودرز میتوانست بى
مند نبود و این معنى هم مردم را از حال جنگهائى شروع کرد، که در آن بهرهدر این. پارتیها گردید

سفرائى . م49ها در در نتیجه، ناراضى). 10، بند 11ها، کتاب توس، سالنامهتاسى(او ناراضى داشت 
سفراء . یصر روم فرستادند، تا مهرداد پسر ونن و نوه فرهاد چهارم را بایران بیاورندنزد کلودیوس ق

که پارتیها از مفاد عهدى، که بین پارت و روم بسته شده، بى اطّالع نیستند و «مأمور بودند بگویند، 
نمیخواهند آن عهد نقض شود، برضد خاندان اشکانى هم نیستند، فقط مایلند، که بجاى یکنفر 

شکانى اشکانى دیگر بنشیند، زیرا سلطنت گودرز، براى نجباء و مردم پارت از جهت ظلم و ا
او از اقرباى ذکور خود هرکس را، که بدستش افتاده، نابود کرده، : تعدیات او، قابل تحمل نیست



م در ابتداء برادران خود، بعد سایر اقربایش را کشته و پس از آن باقرباى دور پرداخته و باین ه
گودرز عادتا تنبل است، در . اکتفاء نکرده اطفال این اشخاص و زنان آبستن آنها را معدوم ساخته

مند نیست و بقدرى شقى است و فاقد مردانگى، که کسى نمیتواند با نظر حقارت در او جنگها بهره
که از حیث معاهده دوستى بین روم و پارت رومیها را بر آن میدارد، که بدولت متّحد خود، . ننگرد

قوت با روم مساوى است، ولى براى ابراز احترام خود نسبت بدولت روم راضى شده است، تقدم 
بشاهزادگان پارتى اجازه داده شده، مانند گروکان در خارجه . او را تصدیق کند، کمک نماید

بمانند، براى اینکه هرزمان شاهى مورد نارضامندى
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)گودرز(هاى اشک بیستم سکّه-)140(

توس ذکر تر بین غیر را تاسىاین نطق مسن. »مردم گردید، بتوانند یکى از شاهزادگان را بطلبند
بعد ). 10، بند 12ها، کتاب سالنامه(تر از آن بوده، که ذکر کرده کرده و گوید، که خطابه مشروح

کلودیوس جواب . لس سنا و مهرداد ایراد شدنطق مذکور در حضور قیصر و اعضاى مج: او گوید
کرده اجازه داد، پارتیها شاهى را، که میطلبند، از روم »1«مساعد داد و تقلید از اگوست ربانى

.برگیرند

.که شاهزاده مذکور در روم بزرگ شده و از حیث اعتدال معروف است«: قیصر گفت

او درخواهد . دانست، نه آقاى بردگانىدر جایگاه سلطنت او خود را مدیر هموطنانش خواهد 
یافت، که ملّتى هرقدر کمتر رحم و عدالت دیده باشد،

______________________________
.اگوست ربانى یعنى اکتاویوس اگوست قیصر روم، که درگذشته و مقام الوهیت دارد-)1(
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مهرداد میتواند همراه سفراى پارتى برود و به کایوس . دانستاین صفات را بیشتر قدر خواهد 
کاسیوس والى سوریه دستور داده خواهد شد، که او را در ورود بآسیا بپذیرد و وى را سالما بآن 

).10، بند 12ها، کتاب توس، سالنامهتاسى(» طرف برساند

د و جمعى از نجباى پارتى و پس از آن شاهزاده اشکانى را رومیها بسالمت بشهر زگما رسانیدن
) یا اکبر(»1«نشانده دولت پارت، که مانند پادشاهان دیگر این صفحه آبگرپادشاه خسرون دست

.نام داشت، در اینجا بشاهزاده ملحق گشتند

پارتیها میخواستند، که مهرداد هرچه زودتر از نزدیکترین راه خود را بتیسفون برساند و والى سوریه 
توس ظاهرا دوست همین عقیده را داشت، ولى پادشاه خسرون، که بعقیده تاسىکاسیوس هم 

مهرداد و در باطن طرفدار گودرز بود، برخالف این نقشه اظهار عقیده کرده، صالح مهرداد را در 
پایتخت خسرون درآید و شاهزاده اشکانى را چندین روز در آنجا ببهانه »2«آن دید، که او به ادس

پس از آن باو پیشنهاد کرد، که بارمنستان رفته از راهى، که دور میزد، یعنى . ها نگاهداشتمیهمانى
. از قسمت علیاى رود دجله، بطرف دشمن خود رود، و حال آنکه راه مستقیم راه بین النّهرین بود

هاى آن قشون راه کوهستانى ارمنستان و برف: وقت، گرانبهاى زیادى تلف شددر این احوال
راهى، که مهرداد . مهرداد را خسته کرد و به گودرز مجال داد، که سپاهیان خود را جمع کند

:پیمود، از قرار معلوم چنین بوده

ه و قبل از عبور و جزیره گذشته، در نزدیکى موصل از دجله عبور کرد»3«او از دیار بکر و تیل
. شهر کوچکى را، که در جاى نینواى قدیم بوده، بتصرّف آورده و باالخره به آدیابن رسیده

نشانده چیزیکه در ابتداى جنگ براى مهرداد مساعد بنظر میآمد، این بود، که عزّت پادشاه دست
یکى این محل گودرز، که در نزد. آدیابن طرفدار او گردیده، قشون خود را بکمک او آورده بود

.بود، قوه خود را، براى جنگ کافى نمیدید و از جهت نگرانى میخواست، قوه بیشترى جمع کند

______________________________
)1(-�A�b�g�a�r�u�s.

)2(-�E�d�e�s�s�e.



)3(-�T�i�l.
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قرار داد، زیرا نقشه او چنین »1«او موقع محکمى را اشغال کرد و جبهه قشون خود را رود کورما
بود، که حال دفاعى اختیار کند و جنگ بدرازا بکشد، تا بواسطه فرستادگان خود معلوم دارد، که 

هاى در اینجا باید گفت، که از نوشته(دوستان و همراهان مهرداد تا چه اندازه با او صمیمى هستند 
اى رویداده، ولى بطور کلّى قا در چه نقطهتوس نمیشود معلوم کرد، که تالقى دو لشکر محقّتاسى

میتوان گفت، که این نقطه در جائى بین دجله و کوههاى کردستان واقع بوده، بعضى کورما را با 
اند، ولى محقّقا صحت این نظر هم معلوم سو، که از نزدیکى کرمانشاه میگذرد، مطابقت دادهقره

).لّ تالقى فریقین بهرحال بین اربیل و بغداد بودهباوجود این میتوان با جرئت گفت، که مح. نیست

نقشه گودرز براى او مساعد بود، زیرا پس از مدت کمى عزّت پادشاه آدیابن و نیز اکبر پادشاه 
خسرون با اعراب مهرداد را رها کرده با قشونشان از او جدا شدند و شاهزاده اشکانى فقط با 

بنابراین مهرداد تصمیم . صمیمیت آنها هم مشکوك بودهواخواهان پارتى خود ماند، و حال آنکه 
گرفت، قبل از اینکه همه او را رها کنند، بجنگد و گودرز هم میخواست جنگ را شروع کند، زیرا 

در نتیجه، جدالى، که سخت و خونین بود، . حس میکرد، که از قواى مهرداد خیلى کاسته
سردار قشون مهرداد لشکر »2«، باالخره کارندرگرفت و مدتى هیچکدام از طرفین غالب نیامدند

طرف مقابل را شکست داده بیش از آنچه مقتضى بود آن را تعقیب کرده دور رفت و، وقتیکه 
این قضیه باعث . نفسى قطع کرد و خود او اسیر گردید یا کشته شدبرمیگشت، راه او را قواى تازه

نام یکى از تبعه »3«ور گردید بشخصى پارراکسفرار قشون مهرداد گردید و شاهزاده اشکانى مجب
شاه با مهرداد خیلى . پدرش پناه برد و او خیانت کرده مهرداد را در زنجیر نزد گودرز فرستاد

مالیمتر از آن، که انتظار میرفت، رفتار کرد، یعنى بجاى آنکه او را بکشد، اکتفاء کرد باینکه او را 
ى و براى اینکهبخواند نه اشکان» رومى«و » خارجى«

______________________________
)1(-�C�o�r�m�a.



)2(-�C�a�r�r�e�n�e.

)3(-�P�a�r�r�a�x.
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توس در اینجا گوید، این تاسى. او هیچگاه نتواند بر تخت نشیند، امر کرد گوشهاى او را بریدند
ها، سالنامه(بود ) یعنى رومیها(افتضاح ما اقدام گودرز براى نمودن رحم خود نسبت به مهرداد و 

، ولى حقیقت همان است، که ذکر شده، زیرا در ایران قدیم شخصیکه ناقص )14، بند 12کتاب 
.بود، نمیتوانست بر تخت نشیند

تاریخ ایران الخ، (اى بود، که در آنجا جنگ رویداد شمید گوید، که کارن والى صفحهگوت
. توس هم چنین خبرى نیافتیمهاى تاسىعقیده را ننموده و در نوشته، ولى مدرك این)128صفحه 

توس گوید، که از مرضى فوت تاسى. بهرحال پس از این فتح طولى نکشید، که گودرز درگذشت
اى بقتل ، ولى یوسف فالویوس عقیده داشت، که بر اثر توطئه)14، بند 12ها، کتاب سالنامه(کرد 

).4، بند 3، فصل 20تاریخ یهود، کتاب (رسید 

در باب این شاه باید گفت، که او فتح خود را نسبت به مهرداد جاویدان کرده، ولى نه مانند ونن، 
. اى در کوه بیستونکه بطرز رومى مدالهائى سکّه زد، بل مانند داریوش بزرگ با حجاریها و کتیبه

چون از آثار . یونانى استتفاوتى، که دیده میشود در زبان کتیبه است، که بجاى پارسى قدیم 
قدر همین. اشکانیان صحبت در پیش است، شرح این حجاریها و کتیبه را هم بدانجا محول میداریم

اى، که از او بدست آمده، ها میخواند، ولى در سکّهگوئیم، که در کتیبه خود را ساتراپ ساتراپ
د، که این اسم بایران شرقى اطالق اراتستن گوی. این کلمه اسم قدیم ایران است. شاهنشاه آریانا

سلطنت ). این تألیف156صفحه (هاى ایران نیز میداند میشد، ولى سترابون آنرا شامل سایر قسمت
شروع شد، ولى از جهت سختى و تعدى و . م42گودرز موافق آنچه، که درباره او گفته شد از 

. بردان سلطنت کرد.) م46تا 42از(شقاوتش او را از سلطنت خلع کردند و در مدت چهار سال 
.در، گذشت. م51باز گودرز بتخت نشست و در . م46پس از آن از 

گودرز، چنانکه. شمید عقیده دارد، که مرگ او قبل از ماه ژون رویدادهگوت
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ز سایر شاهان اشکانى از توس دیده میشود، شخصى بوده ظالم و شقى و حتّى اهاى تاسىاز نوشته
. این حیث میگذشته، ولى رفتارش با مهرداد مینماید، که در مواقعى میتوانسته مالیمت نشان دهد

بهرحال او کارى براى پارت نکرد، که نام . تدبیر و احتیاطش را میتوان بیش از شجاعتش دانست
از قوت دولت اشکانى کاست اشهاى او با برادر و برادرزادهاین دولت را بلند کند، بعکس جنگ
باالخره درباره او باید گفت، که منافع شخصى . مندى نداشتو در جنگهاى دیگر هم هیچگاه بهره

موافق عقیده یوستى او پسر ارشک گیو بود و پسرخوانده . را بر منافع مملکتش ترجیح میداد
).412هاى ایرانى، صفحه نام(»1«گیو را یوستى از اشکانیان ارمنستان دانستهارشک. اردوان سوم

ونن دوم-اشک بیست و یکم. مبحث سیزدهم

او والى ماد بود و پس از گودرز . توس گوید، که پس از، گودرز تخت سلطنت به ونن رسیدتاسى
، ولى نویسنده مزبور تصریح نکرده، که ونن )14، بند 12کتاب (پارتیها او را براى سلطنت طلبیدند 

چون معلوم است، که گودرز از اقرباى نزدیک خود هرکس بدستش . گودرز داشتهچه نسبتى با 
توس بهرحال بقول تاسى. میافتاده میکشته، باید حدس زد، که ونن نسبتى دور با شاه مزبور داشته

اى نیک یا بد در زمان او روى نداد، بنابراین نامى هم از خود سلطنت ونن خیلى کوتاه بود و حادثه
.نگذاشت

ها از سه ماه تاریخ این سکّه. هائى، که از سلطنت او بدست آمده، کم و خیلى خشن استکّهس
یوستى ). 261سن، ششمین دولت مشرق، صفحه راولین(است . م52ماه اول 9و 51آخرى 

.م51و 50سلطنت این شاه را بین 

______________________________
)1(-�A�r�s�a�k�e�s� �G�e�w� �i�n� �A�r�m�e�n� �.�3�4.
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)ونن دوم(سکّه اشک بیست و یکم -)141(



نشانده آذربایجان و شمید گوید، که ونن پادشاه دستگوت). 412هاى ایرانى، صفحه نام(میداند 
.یکى از برادرهاى اردوان سوم بود

زمان سلطنت بالش پسر است، ولى چون این نظر با54تا اکتبر 52هاى او از سپتامبر تاریخ سکّه
ونن وفق نمیدهد، خود نویسنده مذکور، گوید، شاید ونن در زمان حیاتش بالش را شریک خود 

).128تاریخ ایران الخ، صفحه (در اداره کردن مملکت قرار داده بود 

اى، که حاصل میشود این است، که زمان سلطنت ونن دوم محقّقا معلوم از کلّیه این اطّالعات نتیجه
زمان سلطنت اکثر شاهان اشکانى، بخصوص از . نیست و این معنى انحصار باین مورد ندارد

ها را هم نمیتوان دلیلى سکّه. زمانیکه دولت پارت رو بانحطاط میرود، بطور تقریبى معین گردیده
.هائى از اول یا آخر سلطنتى بدست نیامده باشدمتقن قرار داد، زیرا ممکن است، که سکّه

بالش اول-اشک بیست و دوم. چهاردهممبحث

بالش اول آخرین شاه نامى اشکانى .). م52یا 51(پس از مرگ ونن پسرش بالش بتخت نشست 
بعد از او دولت اشکانى رو بانحطاط میرود و این انحطاط در تزاید است تا بانقراض خاتمه . است
چنانکه از .). م. اندضبط کرده»1«سگزبالش محفّف ولگاش است و رومیها ولگاش را ول(یابد 

،2، فصل 20کتاب (و یوسف فالویوس ) 44، بند 12ها، کتاب سالنامه(توس هاى تاسىنوشته

______________________________
)1(-�V�o�l�o�g�e�s�e�s.
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کدام یک بزرگتر بودند، . پاکر-تیرداد-بالش: استنباط میشود ونن دوم سه پسر داشت) 4بند 
) همانجا(توس گوید معلوم نیست، ولى ظنّ قوى میرود، که این مقام را پاکر داشته، زیرا اوال تاسى

زاده بود، با رضایت برادرانش بتخت نشست و این اشاره بالش، که از زن غیر عقدى یونانى
خود را مقروض برادرانش میدانسته و ثانیا بالش . تر از دو برادرش بودهمیرساند، که بالش کوچک



نشانده ماد کرده و براى برادر دیگرش خواسته ارمنستان بهمان جهت در ابتداء پاکر را پادشاه دست
:ها و تعیین تیرداد بسلطنت ارمنستان چنین استشرح وقایع جنگ. را تسخیر کند

بین ارامنه و یهودیها رویداد، در همان سال جنگى): 44، بند 12ها، کتاب سالنامه(توس گوید تاسى
.که باعث حرکت پارتیها و رومیها هم گردید

او از یکى از زنان غیر عقدى یونانى ونن تولّد یافته با رضایت . در پارت بالش سلطنت میکرد
من بود و پادشاه ارامنه نظر فرس) هاگرجى(در این زمان پادشاه ایبریان . برادران بتخت نشسته بود

من، که از حیث پسر فرس»1«رادامیست. منمهرداد برادر فرس) هایعنى رومى(بحمایت ما
هاى گوناگون ملّتش، داراى نامى شده بود، زورمندى و قد و قامت بلند و مهارت در ورزش

من، که خود را در مخاطره بنابراین فرس. میخواست پدرش را از سلطنت گرجستان دور کند
ین خیال منصرف دارد و باو گفت، که نظرت را بطرف ارمنستان بیفکن و میدید، خواست او را از ا

پس از آن رادامیست نزد مهرداد رفته چنان وانمود، که از پدرش . با حیله جاى مهرداد را بگیر
پادشاه . ناراضى است، نسبت بزن پدرش کینه میورزد و از بدرفتارى آنها به مهرداد پناه برده

پس از آن رادامیست در . انى پذیرفت و حتّى وى را پسرخوانده خود خواندارمنستان او را با مهرب
اى براى ایجاد انقالب برضد مهرداد ترتیب داد، و حال آنکه او همه روزه بر مهربانى نهان توطئه

سپس رادامیست ببهانه اینکه با پدرش آشتى. خود نسبت به رادامیست میافزود

______________________________
)1(-�R�a�d�a�m�i�s�t�e.
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)بالش اول(ودوم هاي اشک بیستسکه-)142(

ام، اکنون باقى من برگشت و باو گفت، آنچه، که با حیله میتوان کرد، من کردهکرده نزد فرس
بهانه این . کرداى براى جنگ اختراع من بهانهدر این احوال فرس. کارها را باید با اسلحه انجام داد

در جنگ است و از رومیها کمک میطلبد، برادرش ) ارانیان(بود، که وقتیکه او با پادشاه آلبانیان 
اى بپسرش داد و او ناگهان بر مهرداد تاخته او بعد او قوه. مندى او میتراشدمهرداد موانعى براى بهره



ین قلعه در موقع محکمى واقع بود و بعالوه ا. تعقیب کرد»1«آسها راند و تا قلعه گرنهرا از جلگه
توس بعد تاسى. آن را دفاع میکرد»3«پریوس-و کاس»2«پولّیوساخلوى در تحت ریاست ثلیوس

یعنى (اى ندارند و ما گیرى بهرهبربرها از فنّ محاصره قلعه و بکار انداختن ادوات قلعه: گوید
رادامیست چند دفعه بقلعه . از اینقسمت فنون نظامى بیش از هر قسمت دیگر آگاهیم) رومیها

بعد چون نمیخواست با جنگ آن . مند نگردید، محاصره آن را شروع کردیورش برد و چون بهره
پریوس این رفتار پولّیو را برضد شرافت رومیها کاس. را بگیرد، درصدد برآمد، که پولّیو را بخرد

پریوس نزددانست و باالخره قرار دادند، که کاس

______________________________
)1(-�G�o�r�n�e�a�s.

)2(-�C�a�c�l�i�u�s� �P�o�l�l�i�o.

)3(-�C�a�s�p�e�r�i�u�s.
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من رفته او را از جنگ با مهرداد منع کند و اگر نتیجه نگرفت، وضع ارمنستان را بوالى روم در فرس
من درآمد از او خواست، که قشون خود را از پریوس، همینکه نزد فرسکاس. سوریه اطالع دهد

یداد، ولى در باطن بپسرش پیغام او در ظاهر جوابهاى گنگ و حتّى مساعد م. ارمنستان بیرون آرد
پریوس استفاده کرده از طرف دیگر پولّیو از غیبت کاس. میفرستاد، که تسخیر قلعه را تسریع کند

من کنار آید و باالخره، چون شخصى فاسد بود، بامید رشوه به مهرداد فشار آورد، که با فرس
اثر این وضع مهرداد مجبور گردید، بر. سربازان را اغواء کرد، که بگویند ما جنگ نخواهیم کرد

).46همانجا، بند (که داخل مذاکره براى عقد عهدى بشود و از قلعه بیرون آمد 

رادامیست همینکه مهرداد را دید، از راه تزویر در ابتداء او را بآغوش کشیده پدر و پدرزن خود 
.خواند و قسم یاد کرد، که نه با آهن باو آزارى رساند و نه با زهر



بعد او را بجنگل مقدسى، که در همسایگى محلّ مالقات بود برد، تا پس از قربانیها عهدنامه را مهر 
کنند و خدایان شاهد عهد و پیمان طرفین باشند، ولى در اثناء اجراى آداب قربانى و عهد و پیمان 

طفالش را هم بامر رادامیست مهرداد را گرفته مغلول داشتند و پس از آن او را خفه کرده زن و ا
.»1«)47همانجا، بند (نابود ساختند 

رفتن بالش به ارمنستان

اى زیاد از ارامنه برضد پادشاهى رادامیست با تقویت پدرش پادشاه ارمنستان گردید، ولى عده
بودند، که با حیله و تزویر و قتل بر تخت نشسته بود و با این وضع معلوم بود، که اگر دشمنى باو 

وتخت در این احوال بود، که بالش صاحب تاج. اش بکمک او نخواهند آمدتبعهحمله کند،
دولت پارت گردید و خواست مملکتى را بدست آورده در ازاى خدمتى، که برادرش تیرداد باو 

در این موقع نظر او بطرف ارمنستان متوجه گشت، چه اوضاع آن . کرده بود، آن را باو واگذارد
نقشه بالش را تأیید

______________________________
توس وقایع را قدرى مشروحتر مینویسد، ولى چون کیفیات خارج از موضوع ما است، تاسى-)1(

.خالصه آنرا ذکر کردیم
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بنابراین در همان سال جلوس خود . میکرد و او این موقع را مناسب اجراى خیاالت خود میدید
در ابتداء او قشون مخاصم را ). 50بند 12ها، کتاب سالنامه(لشکر بارمنستان کشید .) م51(بتخت 

در . ها فرار کردند و ارامنه نخواستند با حرارت رادامیست را دفاع کنندتارومار کرد، زیرا گرجى
ى مملکت ها را بروى بالش گشودند، تمامنتیجه آرتاکساتا پایتخت ارمنستان و تیگران ثرتا دروازه

سر اطاعت پیش آورد و تیرداد پادشاه آن گردید، ولى این احوال چند ماهى بیش دوام نداشت، 
زیرا یک مرض مسرى از سرماى زمستان و فقدان آذوقه پدید آمد و از عده سپاهیان پارتى، که 

.براى ساخلو در ارمنستان مانده بودند، خیلى کاست



رده از ارمنستان خارج شد و رادامیست بآن مملکت در نتیجه، بالش فتوحات خود را رها ک
) 50، بند 12ها، کتاب سالنامه(توس اى، که از او نفرت داشتند، بقول تاسىبرگشت، ولى ارامنه

زن او، که آبستن بود، بر »1«حمله بقصر برده آن را محاصره کردند و رادامیست و زنوبى
زنوبى بنحوى فرار سریع را تحمل میکرد، ولى بعد، در ابتداء. هاى تندرو نشسته فرار کردنداسب

درپى آخرین رمق او را میرباید، از شوهر خود که حس کرد، سرعت حرکت و تکانهاى پى
در ابتداء رادامیست حاضر نشد این کار کند، ولى . خواست، که او را بکشد، تا بدست دشمن نیفتد

باو زده او را در کنار ارس انداخت و خود بعد، که دید زنش بدست دشمن خواهد افتاد، زخمى 
حال زخم شبانى این زن را درحالى یافت، که هنوز نفس میکشید و در این. بطرف گرجستان رفت

از آنجا او را نزد تیرداد . او را بسته و با دواهاى خشن وى را معالجه کرده به آرتاکساتا برد
).ها، همانجاسالنامه(فرستادند و او زن را مانند ملکه پذیرفت 

، که رادامیست بر )264ششمین دولت مشرق، صفحه (سن گوید راولین. وقایع بعد روشن نیست
نویسنده مذکور براى . دشمنان خود فائق آمد و سه سال با فراغت خیال در ارمنستان سلطنت کرد

نمودن مدرك این عقیده به بند

______________________________
)1(-�Z�e�n�o�b�i�e.
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توس استناد میکند، ولى از مطالعه سه بند هاى تاسىسالنامه13کتاب 6و بند 12کتاب 51و 50
از 50توس در بند مزبور و مقایسه آنها با یکدیگر ما نتوانستیم بچنین نتیجه برسیم، زیرا تاسى

رار رادامیست با زنش سخن میراند و باالخره در بند از ف51مندى پارتیها در ارمنستان و در بند بهره
ها از نو آور انتشار یافت، که پارتىدر آخر سال اخبارى وحشت«: ها، گویدسالنامه13کتاب 6

رادامیست، که . اندبارمنستان تسلّط یافته پس از راندن رادامیست از آن صفحه، آنرا غارت کرده
بعد مجبور شده بود فرار کند، این دفعه حتّى از جنگ هم چند دفعه بر این صفحه دست یافته و 

سن از اینجا است، که بالش در اینوقت بامور شاید جهت این عقیده راولین. »1«»احتراز کرد
براى فهم مسئله باید در نظر داشت، که . دیگر، که مهمتر از مسئله ارمنستان بوده، اشتغال داشته



هایش با بعض شاهان اشکانى، اختیارات زیادى ز جهت همراهىنشانده آدیابن اعزّت پادشاه دست
نشاندگى او دانسته، میخواسته تحصیل کرده بود و بالش این اختیارات را برخالف دست

از این جهت باو پیغام داد، که باید صرفنظر از حقوقى کند، که اردوان سوم باو . محدودش سازد
عزّت جواب رد . نشانده را بجا آردپادشاه دستداده است، خراج گذارد و بدرستى وظیفه یک

پس از آن . داد، زیرا میترسید، که اگر این تقاضاى بالش را قبول کند، تقاضاهاى دیگر بشود
اش درگرفت و عزّت زنان و اطفال خود را بجاى محکمى فرستاد، نشاندهمنازعه بین بالش و دست

را از آذوقه عارى ساخت، تا اگر بالش بخیال آذوقه وافر جمع کرد و سایر نواحى مملکت خود 
موقع ) سفلىزاب(»2«بعد او در کنار رود کاپریوس. مند نشودآذوقگى بهرهوتاز افتد، از بىتاخت

بالش تا رود مزبور راند و میخواست از آن بگذرد، . محکمى را اشغال کرد و آماده جنگ گردید
قى ایران باو رسید، توضیح آنکه مردمان داهى آورى از صفحات شرکه در این وقت خبر وحشت

و

______________________________
)1(-

�T�a�e�i�t�e�.� �A�n�n�a�l�e�s�.� �T�e�x�t�e�,� �e�t�a�b�l�i� �e�t� �t�r�a�d�u�i�t� �p�a�r� �H�e�n�r�i� �G�o�e�l�z�e�r�,� �m�e�m�b�r�e� �d�e

�P�I�n�s�t�i�t�u�t� �P�r�o�f�e�s�s�e�u�r� �a� �l�a� �F�a�e�u�l�t�e� �d�e�s�l�e�t�t�r�e�s� �d�e� �P�a�r�i�s�,� �t�.� �2�.� �p�.� �3�4�1�.� �P�a�r�i�s

�1�9�2�4.

)2(-�C�a�p�r�i�u�s.
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سکائى، که باالتر کرارا از آنها ذکرى شده است، چون بالش را مشغول جنگى با عزّت دیدند، 
در این . بپارت باالخص حمله آورده با آهن و آتش بخرابى و قتل و غارت آن صفحات پرداختند

این . خود بپردازداحوال بالش مجبور گردید، که دست از عزّت بازداشته بحفظ ممالک شرقى
، 20فالویوس، تاریخ یهود، کتاب یوسف(ها و سکاها گردید بود، که شتابان عازم جنگ با داهى

مند بود، آنها را شکست داده از ایران براند ها و سکاها بالش بهرهدر جنگ با داهى). 2، بند 4فصل 
، که شاید »1«نوبازوسو بعد متوجه آدیابن گردید، ولى در اینوقت عزّت درگذشته پسرش مو



مصحف مینوباذ باشد، بجاى پدر نشسته بود و او، چون شخصى عاقل بود، حقوق و اختیارات پدر 
را توقّع نداشت، چه میدانست، که این حقوق در ازاى خدماتى است، که پدرش شخصا نسبت 

جنگ بعیت آدیابن بىبنابراین مسئله تا. بشاهان اشکانى انجام داده بود و او استحقاق آن را ندارد
حلّ شد، مونوبازوس باج خود را پرداخت و بالش او را جانشین برادر خود خواند، نعش عزّت را 

.بخاك سپردند) بیت المقدس(به فلسطین حمل کرده در همسایگى اورشلیم 

مسئله ارمنستان

در ایران و ها و سکاهاپس از وقایع مذکوره، یعنى تدارك جنگ با عزّت و تاخت و تاز داهى
عزیمت بالش بطرف مشرق ایران و راندن مردمان مذکور از پارت باالخص، که تقریبا سه سال 

چنانکه باالتر گفتیم، وقایع ارمنستان در . بالش باز متوجه ارمنستان گردید.) م54-52(طول کشید 
برمیآید، که توس، که باالتر ذکر شده، صراحتا این سال آخرى روشن نیست، ولى از بیان تاسى

ها در ارمنستان پافشارد و چند دفعه فرار کرد، بنابراین طبیعى رادامیست نتوانست در مقابل پارتى
نشانده بالش در است تصور کنیم، که تیرداد در این زمان در ارمنستان فائق آمده و مانند دست

و سکاها ازها آنجا سلطنت کرده، بخصوص، که پس از حلّ مسئله آدیابن و راندن داهى

______________________________
)1(-�M�o�n�o�b�a�z�u�s.
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ایران جهتى وجود نداشت، که از نفوذ ایران در ارمنستان کاسته باشد، بل بعکس از بیانات 
قائل چنین برمیآید، که بالش براى رومیها در ارمنستان حقّى را ) 6، بند 13در کتاب (توس تاسى

ساله، جنگ و جدال را دوست ندارد، 17قیصر روم جوانى است »1«نبوده، زیرا میدانسته که نرون
محب موسیقى و صنایع دیگر است و در زمان چنین قیصرى یک مملکت دور افتاده از روم را 

ا، که بنابراین رومیه«): همان کتاب و همان بند(مورخ مزبور گوید . اشکال میتوان تصاحب کردبى
آیا قیصر یعنى جوانى، که هنوز : آنقدر شهوت گفتگو و صحبت را داشتند، از یکدیگر میپرسیدند

را تحمل کند، چه کمکى را میتوان ) یعنى حکومت(بار گران سال ندارد، میتواند سنگینى این17



لیات ها و سایر عماز جوانى، که در تحت اداره زنى است، انتظار داشت، آیا جدالها و یورش
»2«جنگى را آموزگاران اینجوان میتوانند اداره کنند؟ ولى بعضى جواب میدادند، که اگر کلود

و »3«حمیت اکنون هم بود، آیا او زحمات و مشقّات جنگ را بهتر تحمل میکرد؟ بوروسپیر و بى
، که قیصر اند و چیزى مانع نیستچندین دفعه مهارتشان را نموده) مستشاران نرون(»4«سنک

آیا پومپه در سنّ هیجده سالگى و اکتاویوس در نوزده . جوان تمامى جد و همت خود را نشان دهد
بسا اتفاق افتاده، که در امور راجعه . سالگى بار سنگین جنگهاى داخلى را بدوش نکشیدند

یعنى (آیا او . بمقامات اعلى، نصایح خوب بیش از اسلحه و دستى، که آن را بکار میبرد، مفید بوده
نظیرى را دوستان پاکدامن در خدمت خود ندارد؟ اگر او حسد را کنار گذاشته سردار بى) نرون

اش بر اعتبارش باشد، اینمسئله را انتخاب کند و اعتنائى بدسائس نکرده کسى را برگزیند، که تکیه
.»روشن خواهد ساخت

مدهاى ارمنستان نداشت، در میان مستشاران آچنین بود افکار رومیها و اگر خود نرون اعتنائى بپیش
او اشخاصى بودند، که کارهاى بالش را در آن مملکت توهینى بزرگ براى روم میدانستند، چه 

بالش برادر خود را بر تخت ارمنستان

______________________________
)1(-�N�e�r�o�n.

)2(-�C�l�a�u�d�e.

)3(-�B�u�r�r�u�s.

)4(-�S�e�n�e�q�u�e.
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)از کتاب اسکاریگر، تاریخ عمومى(مجسمه نرون -)143(

اینکه صحبتى با روم دارد یا سفیرى بدانجا بفرستد، مثل اینکه روم را در این قطعه آسیا نشاند، بى
.هیچگونه حقّى نیست و سرنوشت ارمنستان منحصرا بنظر شاه اشکانى منوط است



ز حیث سوابق تاریخى حق با بالش بود، زیرا از وقایع ازمنه قبل، که باالتر در اینجا باید گفت، که ا
گذشت، معلوم است، که ارمنستان منحصرا در منطقه نفوذ دولت اشکانى بود و روم را در آن 

مملکت حقّى یا دخالتى نبود، ولى بعد، از زمان آمدن کنیزك ایطالیائى بدربار فرهاد چهارم، رفتن 
ى بروم و وقایعى، که پس از آن رویداد، نفوذ دولت پارت در این مملکت شاهزادگان اشکان

بنابراین نزاع دو دولت پارت و روم در ارمنستان . متزلزل گردید و دولت روم در آنجا استیالء یافت
بالش میگفت من از حق دولت پارت بر ارمنستان، که از . در زمان بالش بر این مبنا قرار گرفته بود

روم هم انتظار داشت، که معاهدات او با . امنظر نکردهسوئى متزلزل گشته، صرفجهت حوادث 
.بعض شاهان اشکانى، چنانکه گذشت، رعایت شود و دولت پارت در ارمنستان دخالت نکند

با این مقصود اوامرى صادر . بارى رومیها بحرکت آمده در تدارك جنگى با دولت پارت شدند
تیوخوس پادشاه کماژن و ز گردند و پلى بر فرات بسازند و آنشد، که لژیونهاى شرقى تجهی

آگریپ پاى دوم پادشاه یهود قواى خود را آماده
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. عالوه بر این کارها دولت روم براى والیات همجوار ارمنستان حکّام جدیدى معین کرد. کنند
بهترین سردار خود را از ژرمانیا احضار و او را والى کاپادوکیه و »1«پس از آن دولت روم کربولو

گاالثیه در آسیاى صغیر کرد و فرماندهى کل قشون رومى را براى نگاهداشتن ارمنستان در اطاعت 
رومیها از خودستائى، که . در اینجا باید بلفظ نگاهداشتن متوجه شد(روم نیز باو محول داشت 

ارمنستان باطاعت روم اقدام شده و لفظ » برگردانیدن«بگویند، براى داشتند راضى نمیشدند
و حال آنکه حقیقت ) 8، بند 13ها، کتاب توس، سالنامهتاسى(را استعمال میکردند » نگاهداشتن«

از اقدامات روم یکى هم این بود، که .). م. غیر از این بود و ارمنستان از اطاعت روم خارج شده بود
دستور داد، با کربولو همراهى کند و براى اینکه بین این دو نفر »2«میدیوسومبوالى سوریه ا

تعارضى از حیث حقوق و اختیارات حکومتى روى ندهد، قرارهائى دولت روم داد، که مانع از 
.ایجاد اختالفاتى بین دو حکومت مساوى گردد

مذاکرات دوستانه



ر میآمد، که جنگ بین دولتین روم و پارت حتمى تدارکات روم خاتمه یافت و چنین بنظ. م55در 
است و چکاچاك اسلحه در آسیاى غربى طنین خواهد انداخت، ولى در این وقت میل کارکنان 

میدیوس صالح دیدند، که بدوا روم باحتراز از جنگ غالب آمد، توضیح آنکه کربولو و هم اوم
د مسئله ارمنستان را بصلح و مسالمت حلّ دوستانه مذاکراتى با بالش بعمل آورند، تا شاید بتوانن

ریزى احتراز کند نهاد کردند، که از خونبا این مقصود سفارتهائى بدربار بالش فرستاده پیش. کنند
و ضمنا باو فهماندند، که دولت روم پس دادن ارمنستان را تقاضا نخواهد کرد و ممکن است، که 

عدم استرداد ارمنستان صراحتا ) 9، بند 13کتاب (س تواز بیانات تاسى. تقاضائى کمتر داشته باشد
37و 34برنمیآید، ولى سکوت او در باب تقاضاى رد کردن آن مملکت و نیز اینکه موافق بندهاى 

تیرداد پادشاه. م58همان کتاب در 

______________________________
)1(-�C�o�r�b�u�l�o.

)2(-�U�m�m�i�d�i�u�s.
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ارمنستان بوده، مأموریت سفراء راجع باینکه بالش را از عدم استرداد آنمملکت آگاه دارند، تأیید 
بالش پیشنهاد سفراء را پذیرفت و قرار شد، که او قشون خود را از ارمنستان احضار کند، . میشود

ش براى اجراى بال. رومیها هم داخل ارمنستان نگردند و این مملکت در تحت اداره تیرداد بماند
میدیوس شرایط قرارداد حاضر شد، که مبرّزترین عضو خانواده اشکانى را نزد کربولو و اوم

جهت رضایت بالش باینکه مسئله بدین نحو دوستانه . بفرستد، تا در روم مانند گروکان اقامت کنند
ام کرده بود و او با پسر بالش برضد او قی) وارتان(جا بود، که در این وقت بردان حل شود، از این

اما جهت سستى . مندى شروع کندگرفتارى خانگى نمیتوانست جنگ خارجى را با امید بهره
رومیها با آن تدارکاتى، که دیده و اینکه از قیام بردان برضد بالش اطالع داشتند، چه بوده درست 

سابقشان را از هاى آیا رومیها شکست. توس در این باب ساکت استمعلوم نیست، زیرا تاسى
اند داخل جنگى شوند، که اگر هم در این زمان براى آنها مساعد ها بخاطر آورده نخواستهپارتى

میدیوس باعث احتراز از باشد، در آتیه باعث نزاع دائمى بین دولتین گردد، یا رقابت کربولو با اوم



ک از دو شخص اند، که هریبعضى نکته آخرى را جهت قرار داده تصور کرده. جنگ شده
مذکور خیال میکرده جنگ ارمنستان باعث اعتالى دیگرى خواهد شد و از این جهت هر دو مانع 

هاى سالنامه13کتاب 9ممکن است چنین بوده باشد، بخصوص که بند . انداز وقوع جنگ شده
.توس این نظر را تأیید میکندتاسى

جنگ تیرداد با روم

کیفیات را . و بنفع پدر تمام شد.) م58تا 55از (کشید جنگ بالش با پسرش سه سال طول 
هائى از بردان بدست سکه. نمیدانیم، همینقدر معلوم است، که بردان کشته شده یا بقتل رسیده است

.است. م58-55آمده، که راجع بسنوات 

او . پس از آن همینکه جنگ داخلى برطرف شد، لحن مذاکرات بالش با کربولو تغییر کرد
سلطنت تیرداد در ارمنستان اکتفاء نکرده خواست، که برادرشب
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.نشانده باشدفقط از طرف دولت پارت پادشاه دست

توس را ذکر کنیم، تا موقع دولت پارت در ارمنستان براى جا الزم است عین کلمات تاسىدر این
از طرفى بالش قبول «): 34بند 13سالنامه، کتاب (مورخ مذکور گوید . خواننده روشن باشد

نمیکرد، برادرش تیرداد از سلطنتى، که از او داشت، محروم گردد بالش قبول نمیکرد، برادرش 
تیرداد از سلطنتى، که از او داشت، محروم گردد و نیز راضى نمیشد، که تیرداد این سلطنت را از 

کربولو در خور عظمت روم میدید، که این دولت از طرف دیگر. عنایت یک دولت خارجه بداند
عالوه بر آن ارامنه با تردیدى، که . و پومپه را از نو بدست آرد»1«نتیجه فتوحات لوکولّوس

.داشتند، گاهى باین طرف و گاه بطرف دیگر متوسل میشدند

الق دارند و این مردم بواسطه موقع جغرافیائى خود و از جهت شباهتى، که بپارتیها از حیث اخ
اند، استقالل مملکت را در نظر دارند و ترجیح میدهند، که آقایانشان زواجهائى، که با پارتیها کرده

.»را در میان پارتیها جستجو کنند



توس این معنى برنمیآید، ولى نظر بجریان وقایع باید داراى این عقیده هاى تاسىاگرچه از نوشته
میدیوس با بالش در باب احتراز از جنگ، طرفین بولو و اومبود، که پس از مذاکرات سفراى کر

اند، که قرارى در باب ارمنستان داده شود، دولت روم دادن جواب را مدتها بروم رجوع کرده
نظر کند یا بتأخیر انداخته و باالخره جواب داده است، که باید تیرداد از سلطنت ارمنستان صرف

همان کتاب 37میها بداند، اما تیرداد، چنانکه از بند سلطنت خود را در آن مملکت از رو
توس برمیآید، خود را پادشاه ارمنستان میدانسته و اشخاصى را، که با رومیها هاى تاسىسالنامه

باالخره کربولو پس از سه سال سستى الزم دید، که داخل جنگ . بودند، سخت تعقیب میکرده
تر کرد، دوستان جدیدى در میان لژیونهاى رومى سختبا این مقصود اطاعت نظامى را در . شود

تیوخوس بعد آن. من پادشاه گرجستان قوت داداقوام سلحشور همجوار یافت و باتّحاد روم با فرس
پادشاه کماژن را بر آن داشت، که از سرحد ارمنستان تجاوز کند و خودش هم

______________________________
)1(-�L�u�c�u�l�l�u�s.
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بالش در مقابل این . حرکت کرده با آهن و آتش قسمتى را از ارمنستان خراب و غارت کرد
کارهاى کربولو قوائى بکمک تیرداد بارمنستان فرستاد، ولى خودش شخصا نتوانست بآن مملکت 

). 37، بند 13ها، کتاب سالنامه(جهت این بود، که در این وقت در گرگان شورشى رویداد . رود
و معلوم است، که تا .) م58(این شورش در همان سال رویداد، که یاغیگرى بردان بر طرف شد 

نتیجه شورش گرگان این بود، که . چه اندازه گرفتاریهاى داخلى بالش براى رومیها مساعد بوده
حال معلوم بود، که تیرداد بالش نتوانست تمام حواس خود را بطرف ارمنستان متوجه دارد و با این 

توزى من موقعى براى کینهمند گردد، بخصوص، که فرسنخواهد توانست، در مقابل رومیها بهره
و کلخید ) گرجستان(ها یعنى مردمى، که بین ایبرى »1«خود نسبت بارامنه بدست آورد و مسک

ود این تیرداد چندى با باوج. سکنى داشتند، نیز بارمنستان هجوم آوردند) الزستان قرون بعد(
رومیها جنگید و بعد، که در مضیقه واقع شد، ارمنستان را تخلیه کرده و بآذربایجان درآمده از آنجا 

بر اثر این . مند نگردید و رومیها ارمنستان را بتصرّف آوردندباز با رومیها درافتاد، ولى باالخره بهره



اه کاپادوکیه را پادشاه ارمنستان کردند، ولى در این پادش»2«الئوسوقایع رومیها تیگران نوه آرخه
هائى را از آن رومیها بممالک همجوار داده وقت از این مملکت خیلى کاسته بود، زیرا قسمت

امیر ارمنستان »4«توبولوسپادشاه پنت و آریس»3«مومن پادشاه ایبرى و پولهبودند، چنانکه فرس
رومیها . ن هریک قطعاتى را از ارمنستان در تصرّف داشتندتیوخوس پادشاه کماژکوچک و آن

خواستند بدینمنوال، ارمنستان را در ازاى اینکه در تحت اداره روم نماند و پارتیها را برومیها ترجیح 
.داد، مجازات کرده باشند

در ) ایمباالتر ذکر کرده(توس، پس از اینکه اقدامات رومیها را در ارمنستان شرح میدهد تاسى
با این اقدامات نقشه تیرداد عقیم ماند و او سفرائى بنام : گوید: هاسالنامه13از کتاب 37آخر بند 

خود و نام پارتیها فرستاده پیغام

______________________________
)1(-�M�o�s�q�u�e�s.

)2(-�A�r�c�h�e�l�a�u�s.

)3(-�P�o�l�e�m�o.

)4(-�A�r�i�s�t�o�b�u�l�u�s.
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اید و باوجود تجدید دوستى، که باید باعث خیر داد، چرا با اینکه اشخاصى را گروکان گرفته
طرفین گردد، مرا از ارمنستان، یعنى از متصرّفات قدیم من، بیرون میکنید، اگر بالش حرکتى 

اگر شما . نکرده جهت این است، که او تسویه مسئله را با مذاکرات بحلّ آن با زور ترجیح میدهد
صرار بجنگ داشته باشید، اشکانیان آن مردانگى و سعادتى را، که رومیها غالبا با شکستهایشان ا

کربولو، که از شورش گرگان بر بالش اطّالع . اند، باز خواهند یافتنتایج آن را حس کرده
اگر . بقیصر حمله مکنید مگر با اسلحه خواهش: داشت، بدادن این نصیحت به تیرداد اکتفاء ورزید

امید دور و درازى را، که موقعش هم گذشته، کنار گذارده بشخصى، که نزد شما خواهد آمد، 



خونریزى بکارهاى خودتان بهترین وثایق را بدهید، شما میتوانید تخت محکمى داشته باشید و بى
.»روش خوبى بدهید

اى نداشت، یجهچون فرستادن پیغامات براى انعقاد صلح قطعى نت: گوید38توس در بند بعد تاسى
بنابر گفته تیرداد تقریبا هزار . قرار دادند روز و محلّى را طرفین براى مالقات یکدیگر معین کنند

نفر سوار میبایست مستحفظین او باشند، اما در باب عده رومیهائى، که میبایست با کربولو باشند، 
را کنده با لباس صلح حاضر تیرداد حدى معین نکرده فقط گفته بود، که کالهخود و جوشنشان

اگر از . باشند، هر کس و بخصوص سردارى پیر میبایست این حیله بیگانگان را آشکار سازد
یکطرف عده را معین کرده از طرف دیگر عده غیر محدود را قبول کرده بودند، پس باید گفت، 

دازى ماهر بودند، میتوانستند که میخواستند دامى براى رومیها بگستردند، زیرا سوارانى، که در تیران
باوجود این، کربولو برو نیاورد، که قصد . بزودى از عهده سربازانى، که مسلّح نبودند، برآیند

تیرداد را فهمیده است و جواب داد، که در کارهائى، که راجع بخیر عمومى است، بهتر است 
رد، که قسمتى از آن داراى بعد او جائى را انتخاب ک. مذاکرات در حضور تمامى قشون بعمل آید
نظام را جا دهد و در قسمت دیگر، که جلگه بود، بلندى و شیب بود و میتوانست صفوف پیاده

.نظام میتوانستند بحال جنگ درآیندهاى سوارهدسته
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آسانتر از شنیدن تیرداد در طلیعه صبح آمد، ولى در جائى و بمسافتى قرار گرفت، که دیدن او
هاى قشونش را باین ترتیب مذاکرات وقوع نیافت و سردار رومى هر کدام از دسته. صدایش بود

.باردوگاه آنها برگردانید

توس گوید، که پادشاه شتابان عقب نشست یا از این جهت، که ترسید دامى براى تاسى39در بند 
اى را، که و یا با این مقصود، که آذوقه) ودزیرا قشون از هر سمت در حرکت ب(او گسترده باشند 

بعد مورخ . براى رومیها از طرف پنت و طرابوزان حمل میکردند، بگیرد، ولى در این راه موفق نشد
مذکور شرح میدهد، که چگونه رومیها سه قلعه ارمنستان را گرفتند و سایر قالع از ترس تسلیم 

.خت ارمنستان پرداختگشتند و سپس کربولو بتسخیر آرتاکساتا پایت



وبن حاکى از تسخیر آرتاکساتا است و اینکه رومیها این شهر را آتش زده بعد آنرا از بیخ40بند 
جهت این بود، که رومیها، چون بقدر کفایت قشون نداشتند، نمیخواستند براى حفاظت . برافکندند

یگر، اگر شهر مسخّر را سالم این شهر قسمتى از سپاهیان خود را بسان ساخلو بگذارند و از طرف د
: بعد مورخ مزبور گفته. حفاظ میگذاشتند، چه فایده داشت و چه افتخارى از آن حاصل میشدو بى

جلگه تاآرتاکساتا از نور آفتاب روشن بود، ولى . اى رویدادگویند در اینجا باراده خدایان معجزه
ردید و برقهائى این تاریکى را شیار فضاى درون دیوارهاى شهر ناگهان از ابرهاى مظلم تاریک گ

این . اندرومیها گمان کردند، که خدایان از خشمى، که دارند، شهر را بانهدام محکوم کرده. کرد
مندى باعث شد، که نرون عنوان امپراطورى یافت، مجلس سنا رأى داد، که شکرانه خدایان را بهره

ند، طاقهاى نصرت بنا کنند و او چندین دفعه هائى بسازبجا آرند، براى قیصر مقرّر داشت مجسمه
درپى بسمت قنسولى انتخاب شود و نیز مقرّر داشتند، که روز فتح، روز اعالن فتح و روز پى

از این قبیل مقرّرات بقدرى ). یعنى همه ساله عید بگیرند(گذشتن آنرا در دستور، از اعیاد بدانند 
اگر بخواهیم خدایان : تخارات نرون رأى داد، گفتزیاد بود، که کاسیوس پس از اینکه راجع باف

را باندازه عنایت اقبالمان
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پس بهتر است، که . تشکّر کنیم، یک سال تمام براى دعاخوانى عمومى کفایت نخواهد کرد
تش خدایان و و روزهاى کار، تا پرس) یعنى دعاخوانى(روزهاى مقدس : روزها را بدو قسمت کنیم

.کار کردن مردم معارض یکدیگر نباشد

توس و ما نمیدانیم در کجاى این هاى تاسىسالنامه13چنین است مضامین بندهاى مذکور کتاب 
اگر رومیها از پیشنهاد او، که مستحفظین یا حاضرین . قضیه حیله تیرداد افشاء شده و عقیم مانده

اینکه تیرداد عده رومیها را محدود نکرده بود، جوشن و کالهخود باشند، باوجودرومى بى
. »تیر و کمان باشندسواران شما هم بى«: سوءظنّى داشتند، میتوانستند در مقابل این پیشنهاد بگویند

اند و البتّه در این احوال تیرداد میبایست در آنها، بعکس تمام قشون را براى جنگ آماده ساخته
اى از طرف تیرداد نمیبینیم، یفتد، بنابراین از روى انصاف نه فقط حیلهجائى دور بایستد، تا در دام ن

بل بعکس باید بگوئیم، که رومیها مایل نبودند مذاکراتى بعمل آید، زیرا در همانوقت تدارك 



بهرحال قائل شدن بمعجزه و افتخاراتى براى قیصرى . گرفتن قالع و پایتخت ارمنستان را میدیدند
ش در تاریخ مسلّم است و تعیین عده روزهاى عید و غیره بخوبى میرساند، که مانند نرون، که بدی

جنگ یک دولت جهانی با پادشاه مملکت . در اینوقت اخالق رومیها چقدر تنزّل کرده بود
کوچکى مانند ارمنستان، با اینکه بالش گرفتار یاغیگرى پسرش و بعد شورش گرگان بود و رومیها 

اند، چه ها و غیره داشتهن آسیاى صغیر و پادشاه گرجستان و نیز مسکمتّحدینى مانند پادشاها
اهمیتى داشته، که گرفتن و خراب کردن پایتخت آن مملکت قابل جشنهائى با آن همه تظاهرات و 

. مقرّرات مضحک مجلس سنا و طاقهاى نصرت و القاب و عناوین مطنطن و ایجاد اعیاد باشد
د، که اعضاى مجلس سنا در این زمان براى ملق و چاپلوسى و پیشنهاد کاسیوس بخوبى میرسان

بال اند و بین این زمان و زمانى، که آنّىآیند قیصرى مانند نرون چگونه باهم مسابقه داشتهخوش
سردار نامى قرطاجنه در ایطالیا بود و رومیها با بردبارى و متانت آن همه مشقّات و رنج و تعب 

.ند، چقدر تفاوت استفرسا را تحمل میکردطاقت
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.بارى ذکر وقایع را دنبال کنیم

شورش گرگان

جاى یک. اطّالعیماین شورش مدتها طول کشید و باوجود این ما از کیفیات آن بکلّى بى
م نیست، که اند، ولى معلوها ارتباطى با رومیها داشتهتوس مینماید، که گرگانىهاى تاسىسالنامه

.رومیها کمکى بآنها کرده باشند

یک : مندى رومیها در ارمنستان گویدها در باب بهرهسالنامه14کتاب 35مورخ مزبور در بند 
جا بود، که پارتیها بواسطه جنگ گرگان دور بودند، حتّى گرگانیها سفارتى نزد جهت آن از این

ت کرده گفتند، که دلیل دوستى آنها این است، که امپراطور روم فرستاده و اتّحاد روم را درخواس
.اندبالش را مشغول داشته

وقتیکه این سفارت برمیگشت کربولو از ترس اینکه اگر سفراء از راه فرات برگردند، ممکن است 
) پارسیعنى خلیج(بدست پارتیها افتند، قراوالنى بآنها داده امر کرد، آنها را بساحل دریاى سرخ 



یعنى از راه دریا تا (اینکه داخل ممالک پارت گردند، بوطنشان برگردند از آنجا، بىبرسانند، تا
.).م. شرقى ایران واقعند بگرگان برگردندرود سند رفته از صفحاتى، که در مشرق و شمال

این خود دلیل است بر اینکه دولت پارت در این زمان باختر را نداشته و، الّا : شمید گویدگوت
ها سواحل او حدس میزند، که در این زمان، گرگانى. مجبور میشدند از پارت بگذرندهاگرگانى

و دیگر او گوید، که ) 153تاریخ ایران الخ، صفحه (اند را هم داشته) خزر(جنوبى دریاى گرگان 
.م155ها در سال گرگانى

.قیصر روم نماینده فرستادند»1«یوستونینوس پىمستقل بودند و نزد آن

همینقدر معلوم است، که . ما اینکه شورش چند سال دوام داشته، نمیتوان محقّقا چیزى گفتا
و 60، بعد در سال )37، بند 13ها، کتاب سالنامه(صحبت میدارد . م58توس از شروع آن در تاسى

و پس از آن در سال ) 1، بند 15کتاب -25، بند 14ها، کتاب سالنامه(ذکرى از آن میکند . م62
-یوسف. م75

______________________________
)1(-�A�n�t�o�n�i�n�u�s� �P�i�u�s.
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).4، بند 7، فصل 7جنگهاى یهود، کتاب (فالویوس از آن سخن میراند 

این شورش دوام داشته، ولى بعد چه شده است، معلوم . م75تا 58بنابراین باید گفت، که از 
).شمید، تاریخ ایران الخگوت(بوده . م72سفارت بروم در سال رفتن . نیست

جنگ بالش با روم

تا وقتیکه بالش گرفتار کارهاى مشرق ایران یا شورش گرگان بود، نمیتوانست توجهى کافى بامور 
ارمنستان داشته باشد، ولى همینکه از شورش مزبور فراغت یافت، اول چیزى، که موضوع مراقبت 

اوال بودن تیگران بر تخت . جهات اهمیت مسئله چند نکته است. مسئله ارمنستان بوداو گردید، 



ارمنستان مخالف منافع ایران بود، چه او موافق نظر رومیها کار میکرد، چنانکه با پادشاه آدیابن، که 
خوش نشانده اشکانیان بشمار میرفت، در افتاده بخاك او تجاوز میکرد و این صفحه را دستدست
وتاز و قتل و غارت میساخت و، چون مونوبازوس پادشاه آدیابن نمیتوانست از عهده او تاخت

.برآید، باینفکر افتاده بود، که او هم برومیها ملتجى شود، تا بتواند با آسایش خیال سلطنت کند

بنابراین، اگر بالش ساکت نشسته ناظر وقایع میگشت، براى سایر صفحات ایران مجاور ارمنستان
هم همین اوضاع پیش میآمد و بدین ترتیب تمامى این صفحات، یعنى آذربایجان و غیره، در تحت 

دیگر اینکه تیرداد، چون دید، که ). 1، بند 15ها، کتاب توس، سالنامهتاسى(نفوذ روم در میآمدند 
هاى جدى باو نمیکند، گم کردن ارمنستان را بر سستى یا ترس او حمل کرد و ازبالش کمک

افکار عامه هم او را محق میدانست و پارتیها خارج شدن ارمنستان را از . وضع خود دلتنگ بود
بنابراین جهات، بالش براى حفظ مقام خود الزم دید . تحت نفوذ ایران تقصیر بالش میدانستند

مجلسى از نجباء تشکیل کرده نظر خود را بمجلس مزبور اطّالع دهد و، پس از اینکه مدعوین 
پارتیها، وقتیکه من در میان شما مقام اول را «: ر شدند، حضّار را مخاطب قرار داده چنین گفتحاض

ورزى وبواسطه گذشتهاى برادرانم دارا شدم، مساعى من متوجه این موضوع بود، که بجاى کینه
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آهنگى و وفاق را در خانواده شد، همهاى خانوادگى، که از قدیم بین برادرها ایجاد میکدورت
گردید و تیرداد، که در ) یعنى آذربایجان(از این نظر، برادرم پاکر پادشاه ماد . اشکانى داخل کنم

حضور شما است، با اقدام من پادشاه ارمنستان و داراى مقامى شد، که در دولت پارت مقام سوم 
سلطنت اشکانى بوده، دوم سلطنت آذربایجان و جا باید استنباط کرد که مقام اول از این(است 

با این ترتیب مسائل خانوادگى را با صلح و مسالمت طورى حلّ کردم، .). م. سوم سلطنت ارمنستان
رومیها نمیخواهند چنین باشد و صلحى را، که هیچگاه . که نفاق را از خانواده اشکانى برانداختم

من : انکار نمیکنم. هم بر خرابى خودشان مختل ساختنداند، مگر بر ضرر خودشان، اکنونبهم نزده
ریزى، با ترجیح دادم حقوقى را، که از نیاکان من بمن رسیده، بوسیله انصاف حفظ کنم نه با خون

. اگر بردبارى من خطائى بود، شجاعت من آنرا جبران خواهد کرد. مذاکرات نگاهدارم نه با اسلحه
از نام شما چیزى نکاسته، بل بعکس با رفتار من شما بر . نخورده برجا استنیروى شما دست



اید و اعتدال چیزى نیست، که روى را افزودهشهرت نیرو و دالوریتان، اعتبار اعتدال و میانه
اعتدال چیزى است، که خدایان با نظر . مقتدرترین کسى در میان مردمان از آن مستغنى باشد

.»عنایت بدان مینگرند

الش تاج را برداشته بر سر تیرداد گذارد و اعالم کرد، که او پادشاه ارمنستان پس از این نطق، ب
سردار پارتى و مونوبازوس پادشاه آدیابن را مأمور کرد، که »1«زسدر همینوقت او، منه. است

حرکت کرده تیگران را از ارمنستان برانند، تا اینکه خودش بنزاع گرگان خاتمه داده با قشونى 
).2، بند 15ها، کتاب توس، سالنامهتاسى(نیرومند بطرف فرات برود و ایاالت رومى را تهدید کند 

را، که پس از خرابشدن »2«ثرتاازوس بطرف ارمنستان رفته تیگرانزس با مونوبپس از آن منه
و خود بالش تا نصیبین پیش رفت ) 4همانجا، بند (آرتاکساتا پایتخت بود، محاصره کردند 

و از آنجا ارمنستان و سوریه را در) 5همانجا، بند (

______________________________
)1(-�M�o�n�a�e�s�e�s.

)2(-�T�i�g�r�a�n�o�c�e�r�t�a.
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حال کربولو سردار روم در مشرق محاصره تیگران ثرتا بدرازا کشید و در این. آن واحد تهدید کرد
سفارتى نزد بالش فرستاده پیغام داد که او در ازاى دخول پارتیها بارمنستان، بپارت لشکر خواهد 

خوارگى در بین النهرین پدید آمده و از بعد مذاکرات بین طرفین شروع شد و چون ملخ . کشید
جهت کمى و حتّى فقدان آذوقه کافى قشون پارتى سست شده بود، شاه اشکانى مذاکرات را 

بنابراین مذاکرات امتداد یافته باینجا منتهى . استقبال کرد، تا موقع بهترى براى تعرّضات بدست آرد
رمنستان را تخلیه کنند، بشرط اینکه رومیها پارتیها محاصره تیگران ثرتا را موقوف داشته ا: گشت

بعد، از طرف بالش سفارتى بروم رفته با خود قیصر قرارى در باب . هم از ارمنستان بیرون روند
یک از هیچ: ارمنستان بدهد و تا وقتیکه سفارت برنگشته، متارکه جنگ بین دولتین برقرار باشد



ن مدت حکومت ارمنستان بخود ارامنه واگذار طرفین یک نفر سپاهى بارمنستان نفرستد و در ای
).6، بند 15ها، کتاب توس، سالنامهتاسى(شود 

پس از این قرارداد چند ماه گذشت و در نزدیکى فصل پائیز سیاست روم در مشرق تغییر کرد، 
بمشرق »1«پتوسنیوستوضیح آنکه نرون قیصر روم یکى از دوستان خود را موسوم به سزن

. دار باشدا امور ارمنستان را اداره کند و مقرّر داشت، که کربولو فقط امور سوریه را عهدهفرستاد، ت
یکى از جهات آمدن پتوس این بود، که کربولو خواسته بود کسى را بکمک او بفرستند و این 

خواهش نه از این راه بود، که عقیده داشته باشد دو نفر فرمانده بهتر از یکنفر کار میکنند، بل
ها و تقصیراتى براى او نزد میترسید، که ماندن او در مشرق بطول انجامد و در این مدت مسئولیت

پتوس لژیونى هم با خود آورد و بعد قواى رومى را دو سردار مزبور بین . نرون ایجاد کنند
ون خودشان تقسیم کردند، بدین منوال، که هر کدام داراى سه لژیون سپاهیان رومى شدند و از قش

محلّى سپاهیان سوریه جزء ابواب جمعى کربولو گردید و لشکرهاى پنت و گاالثیا و کاپادوکیه 
تابع

______________________________
)1(-�C�a�e�s�e�n�n�i�u�s� �P�a�e�t�u�s.
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د، که آمدن پتوس، ولى بین دو سردار حسیات دوستانه وجود نداشت، زیرا کربولو تصور میکر
الوقت و کندى سردارى را، که بزرگتر پتوس براى وارد کردن وهنى باو است و پتوس سیاست دفع

او میگفت . بعقیده او جنگ را میبایست با حرارت و جدى بیشتر کرد. از او بود، تصویب نمیکرد
لى و عبرت آنان شهرها را باید با یورش گرفت و تمام مملکت ارمنستان را براى تنبیه و مجازات اها

غارت کرد و بجاى اینکه پادشاهان مقوائى در اینجا بنشانیم، مملکت را مانند ایالتى از روم اداره 
.کنیم

اینکه سفارتى، که در تابستان از طرف بالش بروم رفته بود، در این وقت، که پائیز بود، برگشت، بى
بنابراین پتوس جنگ ). 7، بند 15کتاب ها، توس، سالنامهتاسى(جواب قطعى از نرون گرفته باشد 



هاى را شروع کرد و کربولو، باوجود بودن قواى پارتى در کنار فرات بوسیله بکار انداختن ماشین
ها گرفت و امر کرد تر رفته موقع محکمى بر تپهاو قدرى پیش. جنگى از رود مزبور گذشت

س با دو لژیون رومى از طرف از طرف دیگر پتو. هائى دور اردویشان بکنندرومیها خندق
در این احوال زمستان در رسید و . کاپادوکیه داخل ارمنستان شده قسمتى را از آن غارت کرد

چون اثرى از دشمن دیده نمیشد، پتوس قشون خود را از راه کوهستانها پس کشید، که بقشالق 
ها و رجزخوانىاو پنداشت، که جنگ خاتمه یافته و راپورتى براى نرون فرستاده . برود

بعد سه لژیون رومى را فرستاد در پنت قشالق کنند، دو . مندیهاى خویش کردها از بهرهخودستائى
.اى زیاد از سربازان مرخّصى داددیگر را بین توروس و فرات نشاند و بعده

ر معلوم است، که آنها هم خیلى خشنود بودند، زیرا اقامت را در شهرهاى کاپادوکیه بر بودن د
این بود، که . کوهستانهاى سخت ارمنستان از حیث آذوقه و آسایش و سایر چیزها ترجیح میدادند

اکثر سربازان در شهرها بپراکندند، ولى در این وقت، که پتوس هیچ انتظار جدالى را نداشت، 
ه معلوم گردید، که پارتیها سرماى زمستان را بهیچ شمرد. ناگهان شنید، که بالش بجنگ او میآید

براى فتحى،
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در این احوال پتوس نشان داد، که . اندکه تسخیر ارمنستان نتیجه حتمى آن بود، عازم جنگ شده
اول تصمیم گرفت در جاى خود بحال دفاع : وپاى خود را گم کردسردارى است ناقابل و دست

است باستقبال دشمن برود و باالخره، پس از اینکه بعد دفاع را در خور نام خود ندیده، خو. بماند
اى را از سپاهیان خود، که پیش فرستاده بود، فاقد شد، تصمیم کرد عقب نشسته در موقع سابق عده

نظام انتخاب کرده به تنگ توروس فرستاد، تا راه خود جا گیرد و در همانوقت سه هزار نفر از پیاده
از تردیدى زیاد الزم دید کربولو را هم از وضع خود آگاه در اینوقت پس. بالش را سد کنند

بنابراین، وقتیکه پیغام پتوس به کربولو رسید، او از جایش . گرداند، ولى از او استمداد نکرد
.حرکت نکرد، زیرا میخواست در انتظار موقعى باشد، که مانند ناجى بکمک پتوس برود

اى را، که پتوس براى بستن راه او ت پیش راند و قوهاتالف وقچنین بود وضع پتوس، ولى بالش بى
ها، کتاب توس، سالنامهتاسى(فرستاده بود، بآسانى شکست داده قسمت بزرگ آنرا معدوم ساخت 



را، که پناهگاه زن و اوالد پتوس بود، محاصره »1«ساتاها قلعه آرسامپس از آن پارتى). 10، بند 15
یخواستند جنگ کنند، ولى جرئت نمیکردند از سنگرهایشان بیرون رومیها در این احوال م. کردند

آیند و، چون بفرمانده خود از حیث لیاقتش اعتماد نداشتند، بزودى آشکارا گفتند، که باید قلعه را 
در اینوقت پتوس مجبور شد، پیغام جدیدى به کربولو فرستاده از او با التماس . تسلیم کرد

، 15ها، کتاب سالنامه(آمده باقیمانده قشون رومیرا نجات دهد درخواست کند، که هرچه زودتر
کربولو از راه کماژن حرکت کرد و طولى نمیکشید، که وارد میشد و آذوقه هم ). 13-11بند 

بقدرى بود، که پتوس بتواند مقاومت کند، ولى در این احوال ترسى بر او و بر سربازان مستولى 
مذاکرات. یشنهاد کرد، داخل مذاکره گردندها پگشت و سردار رومى بپارتى

______________________________
)1(-�A�r�s�a�m�o�s�a�t�a(ساط نباید اکنون معروف بشمشاط میباشد و این محل را با ساموسات یا سمى

ساموسات ). اولى یکى از قالع ارمنستان بود و از دومى بفاصله چهل میل است: مخلوط کرد
.پایتخت کماژن بود
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اوال برومیها اجازه داده شود، که از قلعه خارج شده بروند، : شروع گردید و رومیها قبول کردند
.بشرط اینکه تمام استحکامات قلعه و آذوقه را تسلیم پارتیها کنند

بارمنستان نگذارند، تا ها قدم ثالثا رومى. ثانیا تمام قشون روم ارمنستان را تخلیه کرده بیرون رود
، یکى از »1«رابعا رومیها پلى بر رود آرساماس. سفارتى تازه از طرف بالش بروم رفته برگردد

این پل مورد احتیاج فورى پارتیها نبود و تقاضاى ساختن آن از این . شعب رود فرات، بسازند
، بند 62کاسیوس، کتاب دیو(جهت میشد، که پارتیها میخواستند یادگارى از شکست رومیها باشد 

عهد متارکه باین شرایط بسته شد و پتوس از قلعه ). 21، بند 15ها، کتاب توس، سالنامهتاسى-21
پس از . معلوم است، که اینواقعه بابهت روم در انظار ملل شرقى تا چه اندازه برخورد. بیرون رفت

چه، که آنجا خارج شده باشند و هر آنآن پارتیها داخل قلعه شدند، قبل از اینکه لژیونهاى روم از
در اینموقع پارتیها لباس . از اموال غارتى مال ارمنستان بنظرشان آمد، از سربازان رومى پس گرفتند

و اسلحه سپاهیان رومى را هم تقاضا کردند و رومیها از ترس اینکه مبادا متارکه بهم بخورد، این 



پتوس ). 15، بند 15توس، همانجا، کتاب تاسى(ا دادند تأمل یا مقاومتى بپارتیهاشیاء را هم بى
بطرف فرات رفت تا بقواى کربولو ملحق شود و در اینوقت مجروحین و سربازان عقب مانده خود 

معلوم است، که معامله ارامنه با دشمنانشان ) 61همانجا، بند (را در مقابل ارامنه بخودشان واگذارد 
.چگونه بود

رسید، معلوم گردید، که اگر پتوس سه روز در تسلیم قلعه خوددارى میکرد وقتیکه او به کربولو
.پیوستکربولو بقواى او مى

اى نتیجه و فایدهکربولو شکوه کرد از اینکه پتوس بى. سرداران مهر و محبتى بیکدیگر نشان ندادند
یشد، بآسانى این مسافرت را کرده و اگر رومیها مقاومت میکردند، تا آذوقه پارتیها تمام م

پتوس، براى اینکه لکّه بدنامى را زودتر بشوید، به کربولو گفت، . میتوانستند بر اشکاالت فائق آیند
همینکه پارتیها از

______________________________
)1(-�A�r�s�a�m�a�s.
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.آنرا تصرّف کنیمارمنستان خارج شدند، ما میتوانیم باهم داخل ارمنستان شده 

.کربولو با سردى باو جواب داد، که بمن چنین دستورى از امپراطور نرسیده است

من از ایالتم خارج شدم، تا بکمک لژیونهائى، که در خطر بودند، بیایم و حاال، که خطر گذشته 
نظام پیاده. است، من بسوریه برمیگردم، زیرا معلوم نیست، که در آتیه نزدیک نقشه دشمن چیست

اند و چون نفسنظام پارتى تازهمن، که با عجله این راه را پیموده، خسته است، و حال آنکه سواره
نفس پارتى موافق نظام خسته با سواران تازهها بگذرند، جنگ پیادهپارتیها میتوانند شتابان از جلگه

ى گذرانیدن زمستان پتوس به کاپادوکیه برا. پس از آن سرداران از هم جدا شدند. عقل نیست
در این وقت بالش از کربولو خواست، که بین النهرین را رومیها . رفت و کربولو بسوریه برگشت

سردار رومى جواب داد، که حاضر است چنین کند، ولى بشرط اینکه پارتیها هم . تخلیه کنند



یرفت، زیرا تیرداد را بالش این تکلیف را پذ). 17توس، همانجا، بند تاسى(ارمنستان را تخلیه کنند 
بر تخت ارمنستان نشانده بود و میدانست، که ارامنه را میتوان بخودشان واگذارد، زیرا آنها پارتیها 

.را بر رومیها ترجیح میدهند

سفارتى، . در نتیجه وقایعیکه ذکر شد، باز جنگ بین دولتین پارت و روم چند ماه بحال وقفه افتاد
سفیر بالش . بآن شهر رسید و قیصر آن را پذیرفت. م63ل بهار سال که بالش بروم فرستاد، در او

پیشنهاد کرد، که تیرداد پادشاه ارمنستان باشد، ولى نصب او از طرف امپراطور مستقیما یا توسط 
مندیهاى نرون از چنین پیشنهادى در حیرت شد، زیرا از بهره. سردار رومى در مشرق بعمل آید

اند هاى پتوس راست است، یعنى رومیها فاتحصور میکرد، که خودستائىبالش اطّالعى نداشت و ت
، ولى وقتیکه وضع ایران و روم در مشرق بواسطه )25، بند 15ها، کتاب توس، سالنامهتاسى(

راپورتهاى کربولو و شهادت یکنفر صاحبمنصب رومى، که با پارتیها بروم رفته بود، روشن شد، 
اما دولت روم نمیتوانست پیشنهاد بالش را قبول کند، زیرا شکست .قیصر از اشتباه بیرون آمد

خورده
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بود و پس از چنین شکستى، اگر آنرا میپذیرفت، براى دولت مزبور خیلى مضرّ بود، پس میبایست 
.تأمل کند، تا نشان بدهد، که میتواند جنگ تعرّضى را پیش گیرد

. توس احضار شد و فرماندهى تمام قواى رومى براى جنگ، تنها به کربولو محول گردیدبنابراین پ
توس گوید اختیاراتى، که به تاسى. العاده بسردار مزبور داده شددر این موقع اختیارات زیاد و فوق

سفراى پارت را پس از آن . کربولو داده شد، مساوى بود با اختیاراتى، که وقتى به پومپه دادند
مقصود . اى دادنداینکه پیشنهاد آنها را پذیرفته باشند، ولى بهریک از آنها هدیهروانه کردند، بى

رومیها از دادن هدایا این بود، که فهمانده باشند، از پیشنهاد آنها ناراضى نیستند، ولى موقع براى 
ت بپادشاهان نیم در همینوق. اندپذیرفتن چنین پیشنهادى مناسب نیست، زیرا رومیها شکست خورده

. مستقل آسیاى صغیر و سوریه دستور داده شد، که با تمام قواى خودشان به کربولو کمک کنند
این سردار حواس خود را بر این مصروف داشت، که بجاى قشون زیاد سپاهى، که قابل اعتماد 

بعد او با . دیدزد و تدارکات جدید براى جنگ »1«نهتهلىباشد، جمع کند، اردوى خود را در مى



سى هزار نفر سپاهى رومى و قشون متّحدین روم از راهى، که سابقا لوکولّوس پیموده بود، داخل 
اى، که با تیگران ارمنستان گردیده بطرف قشون تیرداد و بالش رفت، تا جنگ کند و از ارامنه

ین مسافرت او از جائى در ا. پادشاه مقوائى رومیها در ارمنستان مخالفت کرده بودند، انتقام بکشد
گذشت، که نزدیک محلّى است، که در زمستان گذشته پتوس با قشون خود به پارتیها تسلیم شده 

در اینجا فرستادگانى از طرف بالش در رسیده همان پیشنهادى را، که بقیصر کرده بود، . بود
یل آن را پذیرفت و کربولو، که هیچگاه نمیخواست کار را با پارتیها بجنگ بکشاند، با م. کردند

طرفین اردوگاه پتوس را براى مالقات انتخاب کردند و تیرداد و سردار رومى هریک با سى سوار 
پس از مذاکرات همان پیشنهادى را، که نرون قبول نکرده بود، سردار . براى دیدن یکدیگر شتافتند

رومى پذیرفت و پارتیها از نتیجه راضى

______________________________
)1(-�M�i�l�i�t�e�n�e.
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ماندند، زیرا نظر آنها با بودن تیرداد بر تخت ارمنستان کامال رعایت میشد و چیزى را، که 
از طرف دیگر کربولو هم راضى بود، زیرا مذاکرات در خاك ارمنستان بعمل . میخواستند مییافتند

بنابراین او . اى را از ارمنستان اشغال کرده بودو حتّى ناحیهاى داشت نخوردهمیآمد و او قواى دست
اند، بل پس از مذاکرات از نظر انصاف باین عقیده بود، که صلح را با شمشیر برومیها تحمیل نکرده

.پذیرفته شده است

در نتیجه قرارداد، فورا مراسم عملى شدن آن بعمل آمد، توضیح آنکه تیرداد عالئم سلطنت را بپاى 
مجسمه نرون نهاد و کربولو از او قول گرفت، که بروم رفته تاج را از دست نرون دریافت کند و 

از طرف دیگر . براى اطمینان اجراى این قول یکى از دخترانش را بسمت گروکان به کربولو بدهد
خودش هم قول داد، که تیرداد در مدت مسافرت بروم و توقّف در آن شهر و مراجعت از روم 

بالش از بابت این مسافرت . ران مورد توقیر و احترامات زیاد و در کمال آسایش خواهد بودبای
نگرانى داشت، زیرا میترسید، که رفتار قیصر و رومیها با تیرداد طورى باشد، که بخانواده اشکانى بر 

نستان بخورد، ولى کربولو باو اطمینان داد، که چون نظر رومیها بر این است، که حقّشان در ارم



محفوظ بماند بماهیت مسئله اهمیت میدهند، نه باینکه مایل باشند خودنمائى کنند یا اقتدارشان را 
، 25ها، کتاب توس، سالنامهتاسى(بنابراین کارى نخواهند کرد، که باشکانیان بربخورد . نشان دهند

.انعقاد یافت. م63این قرارداد در تابستان سال ). 31-29و 28و 27بند 

رفتن تیرداد بروم

تیرداد در رفتن بروم بیش از دو سال تعلّل کرد، زیرا قرارداد، چنانکه باالتر گفته شد، در تابستان 
سن، ششمین دولت مشرق، راولین(بروم وارد گردید 66بسته شد و تیرداد در بهار . م63سال 

تعلّل معلوم نیست، ولى ، جهت )استناد کرده»1«تونعالم مذکور بعقیده کلین-281صفحه 
چیزیکه بحقیقت نزدیکتر بنظر میآید، این است، که تیرداد

______________________________
)1(-�C�l�i�n�t�o�n
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از رفتن بروم چندان خوشنود نبوده و انتظار موقعى را داشته، که شاید بتواند از اجراى این بند 
بهر حال زن تیرداد در این سفر با او بود و جمعى از نجباى پارتى، که از . لى کندقرارداد شانه خا

نشانده آدیابن بودند، با سه هزار سوار پارتى جمله پسرهاى بالش و مونوبازوس پادشاه دست
ها مانند تیرداد با این عده زیاد پارتى). 2-1، بند 63دیوکاسیوس، (مالزمت تیرداد را داشتند 

جا او را داشته باشد، دو ثلث خاك روم را پیمود و رومیها در همه»1«که روش ظفرمندىفاتحى،
هر شهرى، که در سر راه تیرداد بود، بمناسبت ورود او بآن شهر مزین . با احترامات زیاد پذیرفتند

.میگشت و مردم جمع شده با هلهله و شادى او را میپذیرفتند

از خشکى حرکت میکرد و خطّ مسافرت آن ) داردانل(پونت هلّسجا باستثناى این موکب در همه
یا (جزیره ایطالیا ایلّیریه تا آدریاتیک و از آنجا از راه خشکى بشبه-تراکیه: در اروپا چنین بود

جهت اینکه تیرداد از سفر دریائى احتراز داشته باید از اینجا باشد، که خانواده بالش ). ننآپن
معلوم است، که مخارج تیرداد با . ب زرتشت آلودن آب ممنوع استمذهبى بود و در مذه

) 30کتاب نرون، بند (نویسنده رومى نوشته »2«تنموکبش برومیها تعلّق مییافت و چنانکه سوئه



هزار فرانک طال بپول کنونى تمام میشده و 32یا »3«ترثهزار سس800براى خزانه روم روزى 
ماه طول کشید، مخارجى را، که خزانه دولت روم 9چون مسافرت تیرداد بروم و مراجعتش بایران 

مالقات اول بین . »4«پرداخته هشت میلیون و ششصد و چهار هزار فرانک طال بپول کنونى میشده
موافق مراسم . یرا در این وقت قیصر در این شهر بودتیرداد و نرون در شهر ناپل وقوع یافت، ز

شمشیر نزد قیصر رود، ولى او راضى نشد چنین کند و این مسئله در دربارى روم تیرداد میبایستى بى
ابتداء اهمیت یافت، تا آنکه آن را بدین ترتیب حلّ کردند، که تیرداد با شمشیر نزد قیصر رود، 

وقتیکه.ولى تیغش بغالف آن میخکوب شود

______________________________
)1(-�P�r�o�c�e�s�s�i�o�n� �t�r�i�u�m�p�h�a�l�e.

)2(-�S�u�e�t�o�n.

)3(-�S�e�s�t�e�r�c�e�s.

.چهل و سه میلیون و دویست هزار ریال، هرگاه هر فرانک طال را پنج ریال بدانیم-)4(
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را روى یکدیگر بعالمت اطاعت گذارد و تیرداد نزد قیصر رسید، یک زانو بزمین زده دستهایش
شب روز مراسم، . بعد مراسم نصب تیرداد بسلطنت ارمنستان در روم بعمل آمد. نرون را آقا خواند

، »1«وقتیکه روز در رسید فوروم. تمام شهر چراغانى شد و با گل و ریاحین آنرا تزیین کردند
اینها در . عمل میآمد، از رومیها پر بودگاه معروف روم، که مذاکرات عمومى در آنجا بمیدان
بر دو . داشتند»2«ها جا گرفته ملبس بلباس سفید بودند و زینتى بر سر از برگهاى درخت غارغرفه

سپاهیانى، که معروف به »3«طرف خیابانى، که به فوروم هدایت میکرد از انتهاى آن تا رسترا
شان ایستاده بودند، تا خیابان را از آمدوشد مردم و بودند، بدو صف با اسلحه ممتاز»4«پرتوریان

ها و عمارات مجاور فوروم براى جماعت زیادى از اهالى شهر بر بامهاى خانه. جمعیت تهى دارند
اى، که اختصاص بفتح داشت با اعضاى مجلس سنا و نرون با کبکبه. تماشا حاضر شده بودند

پس از آن تیرداد و ملتزمین . نشست»5«کورولقراوالن مخصوص خود آمد و در رسترا بر کرسى



بعد پادشاه ارمنستان به رسترا . او وارد شدند درحالى، که از میان دو صف سپاهى گذشته بودند
هایم و اقا، من از اعقاب ارشک«): 5، بند 63دیوکاسیوس، کتاب (نزدیک شده چنین نطق کرد 

ام تا تو را، که خداى ده تو هستم، من بدینجا آمدهبرادر شاه بالش و شاه پاکر، باوجود این من بن
از این زمان سرنوشت من بدست تو است، . من هستى ببینم و تو را بپرستم چنانکه مهر را میپرستم

.»زیرا تو طالع منى و اقبال من

______________________________
)1(-�F�o�r�u�m.

)2(-�L�a�u�r�i�e�r.(دو قسم این درخت . همیشه سبز استدرختى است، که-درخت غار، شجرالغار
برگهاي قسم اول را شعراء بسرشان میزدند و برگهاى قسم . عادى و هندى: خیلى معروف است

)دوم را نظامیان بعالمت فتح

)3(-�R�o�s�t�r�a.

)4(-�P�r�a�e�t�o�r�i�a�n�s.

)5(-�C�u�r�u�l(ل روم، تیتخ رومى گوید، که عالمت کرسی یا صندلى قضات درجه اولیو مور
).بود و رومیها آنرا از مردم اتروسک اتّخاذ کرده بودندسلطنت
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نرون با تکبر جواب داد و بعد تیرداد از راهى، که براى این موقع ساخته بودند، بطرف رسترا باال 
هاى دسترفته و در پاى نرون نشسته پس از نطقى، که کرد و براى رومیها ترجمه شد، تاج را از 

).دیوکاسیوس، همانجا(نرون گرفت 

برخى عقیده دارند، که چند ماه مانده، حقیقت معلوم (پس از آن تیرداد چند هفته در روم ماند 
باالخره او از راه آدریاتیک . و در این مدت نرون او را باشکوه و جالل زیاد پذیرائى میکرد) نیست

.برگشتو تمامى یونان و آسیاى صغیر بمملکت خود 



مسافرت «) 283ششمین دولت مشرق، صفحه (سن چنین گوید در باب این مسافرت ژرژراولین
تیرداد بروم از حیث صورت و ظاهر امر و شناختن روم با بیان، نسبت بآن گذشتى بود، ولى مزایاى 

راست است، که رومیها در مشرق و در روم از اطاعت تیرداد بخود . واقعى نصیب پارتیها گردید
بالیدند، ولى مردمان مشرق از قرارى، که دولت اشکانى با روم داد، فهمیدند، که جنگ دو دولت 

روم برترى دولت پارت را از حیث قوت و زورمندى اعتراف کرد، زیرا از . بدین نحو خاتمه یافت
زمان لوکولّوس ارمنستان بین دو دولت مزبور موضوع منازعه بود و هریک از طرفین میخواستند 

.نشانده خود را بر تخت آن مملکت بنشاننددست

وقتیکه . در این زمان مسئله باین جا منتهى شده بود، که تیگران باید پادشاه ارمنستان باشد یا تیرداد
تیگران را رومیها کنار گذاشته تیرداد را پذیرفتند، موضوع اساسى منازعه را رومیها بنفع اشکانیان 

رتى برادر شاه پارت اجازه دادند، این مملکت را اداره کند، و حال حلّ کردند، زیرا بیک نفر پا
ها ارمنستان را از ممالک خودشان میدانستند و تردیدى نبود، که تیرداد ارمنستان را آنکه مدت

بنابراین نصب او بسلطنت موافق مراسم رومى صورتى بود، . موافق منافع پارتیها اداره خواهد کرد
آنرا رعایت کند و چه اثرى این مراسم میتوانست نسبت باو داشته باشد، جز که تیرداد میبایست 

.اینکه حسیات دردآورى در او نسبت برومیها تولید کند

در واقع امر اسلحه بالش بود، که او را بر تخت ارمنستان نشانید و این اسلحه
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یتوان گفت وقتیکه تیرداد اسما حکومت روم را شناخت، در واقع امر بنابراین م. تیرداد را بلند کرد
.»دولت روم ارمنستانرا از دست داد و آن بپارتیها تعلّق یافت

واقعا رومیها مسئله ارمنستان را از حیث ماهیت بنفع . سن کرده صحیح استقضاوتى، که راولین
لوم است، اوال، چنانکه باالتر جهت مع. پارتیها حلّ کردند و از حیث صورت بنفع خودشان

هاى داخلى در خانواده اشکانى بود، گذشت، رومیها از عهده پارتیها باستثناى مواردى، که جنگ
ثانیا در این زمان دولت روم قیصرى مانند نرون داشت، که از قیاصره بد روم در تاریخ . برنمیآمدند

براى فریب دادن مردم و باشتباه انداختن شناخته شده است و همیشه در زمان زمامدارانى ناالیق 



نرون هم از این قاعده . افکار عامه بتظاهرات و صورت سازیها بیشتر میپردازند، تا بماهیت مسائل
این نظر را نطق تیرداد، که البتّه بتقاضاى رومیها و با نظر آنها انشاء شده بود، بخوبى . مستثنى نبود

چه خدائیکه . ه و پرستیدن و غیره همه لفّاظى و خودنمائى استکلماتى مانند خدا و بند. میرساند
اى، که بقدرت برادرش بالش سه هزار سوار مسلّح پارتى دو ثلث مملکتش را میپیماید و چه بنده

این است حقیقت . نشانده این خدا را از تخت بزیر کشیده و رانده استتکیه داده و تیگران دست
.انصاف گفت، که جنگهاى بالش با روم بفتح او خاتمه یافتامر و بنابراین باید از روى 

وقایع دیگر سلطنت بالش اول

از این جهت و از جهت . وقایع منازعه بالش اول با روم مهمترین قضایاى سلطنت بالش اول بود
هاىتقدم تاریخ قضایاى مذکور، ذکر کیفیات این مخاصمه را مقدم داشتیم، ولى چنانکه از نوشته

.مورخین و نویسندگان رومى دیده میشود وقایع دیگر هم در سلطنت بالش رویداده

بدوا باید گفت، که انعقاد قرارداد ایران و روم راجع بارمنستان، روابط حسنه فیمابین دو دولتى، که 
حکمرانى عالم آن روز را بدست داشتند، برقرار کرد و این صلح و مسالمت بین دولتین تقریبا 

سال بطول انجامید، زیرا قرارداد مذکورپنجاه
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است، . م115تر ذکرش بیاید و راجع بسال بسته شد و تا سفر جنگى تراژان، که پائین. م63در 
معلوم است، که این صلح متمادى براى اهالى ایران و روم . روابط دولتین با یکدیگر خوب بود

یش بوده، ولى براى تاریخ دولت پارت مساعد نیست، زیرا نویسندگان رومى، که مفید و باعث آسا
تا این زمان آنهمه اطّالعات بمناسبت مخاصمات و منازعات شاهان اشکانى با رومیها یا رومیها با 
آنان میدهند و تاریخ پارت را در حدود غربى آن روشن میسازند، از این ببعد از جهت آرامشى، 

اگر هم . ولتین با یکدیگر حاصل شده، چندان توجهى بوقایع دولت اشکانى ندارندکه در حدود د
اند، جسته و گریخته و پراکنده است و بهرحال از تاریکى تاریخ کمابیشى از وقایع ذکرى کرده
اند، ذکر باوجود این اطّالعاتى را، که نویسندگان رومى داده. دولت اشکانى چندان نمیکاهد



طّالعات راجع بدوازده سالى است، که از رفتن تیرداد بروم تا فوت بالش اول میکنیم و این ا
گذشته

روابط بالش با وسپاسیان

و خودکشى »1«در روم پس از مرگ نرون اغتشاشاتى رویداد و بعد از کشته شدن قیصر روم گالبا
69(راطور روم شود و سپاسیان والى روم در فلسطین مصمم گشت امپ»2«قیصر دیگر موسوم به اتو

در اینوقت او سفارتى نزد بالش فرستاد، تا او را از این قضیه آگاه دارد و ضمنا خواهش کند، .). م
که چنانکه بالش در مدت هفت سال با دربار روم روابط حسنه داشته، با او هم همان روابط را 

سیان را خوب پذیرفت و در بالش سفیر وسپا). 82، بند 2توس، تاریخ روم، کتاب تاسى(حفظ کند 
جواب سفارتى نزد وى زمانى، که او در اسکندریه بود، فرستاده گفت، حاضر است براى ابراز 

). 6تن، کتاب وسپاسیان بند سوئه(دوستى چهل هزار سوار پارتى باختیار امپراطور بگذارد 
چنان بود، که احتیاجى وسپاسیان این تکلیف دوستانه بالش را نپذیرفت، زیرا اوال وضع امور او 

. باین قوه نداشت و ثانیا میترسید، که بکار بردن قشون خارجه در نظر رومیها او را منفور گرداند
بنابراین پس از اینکه

______________________________
)1(-�G�a�l�b�a.

)2(-�O�t�h�o.

2455: ، ص3تاریخ ایران باستان، ج

)اسکاریگر، تاریخ عمومیاز کتاب (مجسمه وسپاسیان -)144(

سرداران وسپاسیان در ایطالیا فائق آمدند، او بالش را مطّلع داشت، که آرامشى در ایطالیا برقرار 
70این قضیه در ) 51، بند 4توس، تاریخ روم، کتاب تاسى(شده و احتیاجى بقشون امدادى ندارد 

فتح بیت المقدس به زگما، که شهر تیتوس پسر وسپاسیان پس از.) م71(رویداد و در سال بعد . م



مندى او بالش سفارتى براى تبریک بهره. ها گذشت، رفترومى بود و ذکرش در تاریخ سلوکى
)از کتاب اسکاریگر، تاریخ عمومی(مجسمه وسپاسیان -)144(

ن ای(فرستاده تاجى از طال باو هدیه کرد و تیتوس این سفارت را گرم پذیرفته ضیافتى براى او داد 
).2، بند 5، فصل 7خبر از یوسف فالویوس است، تاریخ یهود، کتاب 

والى سوریه گردید و این همان کس بود، »1«نیوس پتوسسنپس از آن دیرى نگذشت، که سه
به وسپاسیان اطّالع داد، 72این شخص در حوالى سنه . که در جنگ رومیها با بالش شکست خورد

شغول توطئه است، تا از دولت روم جدا شده جزء دولت پارت تیوخوس پادشاه کماژن مکه آن
هااند و قرارى در این باب با پارتىفان دخیلگردد، در این توطئه خود پادشاه با پسرش اپى

______________________________
)1(-�C�a�e�s�e�n�n�i�u�s� �P�e�t�u�s.
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ى نشود و کماژن جزء دولت پارت گردد، نتیجه آن براى رومیها در اگر در ابتداء جلوگیر. اندداده
. مینامیدند»1«کماژن در مغرب فرات واقع بود و پایتخت آن را ساموساتا. مشرق مضرّ خواهد بود

اى مشرف است، که بسهولت میتوان در آنجا از فرات گذشت و اگر او گفت، این شهر بر نقطه
ف باشند، در هر وقت میتوانند بسهولت از آنجا به کاپادوکیه و کیلیکیه ها این نقطه را متصرّپارتى

این اطّالعات بنظر وسپاسیان مهم آمد و . و سوریه بگذرند و در موقع لزوم بخوبى عقب بنشینند
چون او اعتمادى زیاد به پتوس داشت، اختیارات کامل باو داد، که بهر نحو صالح میداند اقدام 

توس با قشونى داخل کماژن شد و چون در اینجا، از آن جهت، که اهالى پس از آن پ. کند
پادشاه . تقصیرى نداشتند یا حاضر جنگ نبودند، مقاومتى ندید، ساموساتا را بآسانى گرفت

نیکوس نخواستند این خفّت لىفان و کالنمیخواست اقدامى برضد رومیها بکند، ولى دو پسر او اپى
پس از آن . و در رأس قشونى، که جمع کرده بودند، باستقبال پتوس رفتندو توهین را تحمل کنند

تیوخوس، که جنگى درگرفت، که یک روز بطول انجامید و براى طرفین بى نتیجه ماند، ولى آن
نمیخواست با رومیها ستیزه کند، وقتیکه دید پسرانش بحرف او گوش نمیدهند، از صفحه خود با 



»2«ه کیلیکیه، که جزء دولت روم بود، رفت و در شهر تارسوسزن و دخترانش خارج شده، ب
این بیرون رفتن پادشاه از کماژن اهالى را مأیوس کرد و در نتیجه سپاهیان پسران . اقامت گزید

.تیوخوس از دور او بپراکندندآن

. بایران رسانیدندنفر سوار خودشان را در این احوال آنها چاره را در فرار دیدند و گریخته با ده
نوازى نسبت بآنها نمود، ولى کمکى بآنها نکرد، جز اینکه بالش آنها را خوب پذیرفت و میهمان

اى به وسپاسیان نوشت و، چنانکه تصور میرود، باو اطّالع داد، که حرفهاى پتوس صحیح نبوده نامه
اقعا پادشاه کماژن و پسرانشبر اثر این نامه وسپاسیان فهمید، که و. و شاهزادگان تقصیرى ندارند

______________________________
)1(-�S�a�m�o�s�a�t�a.

)2(-�T�a�r�s�u�s.
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اند و قرار داد، که هر سه بروم آمده در آنجا اقامت گزینند و براى آسایش آنها تقصیرى نداشته
.شان مقام محترمى را دارا باشندمقرّر داشت، مبلغى کافى بآنها داده شود و خانواده

ارشک «: ، که نامه بالش به وسپاسیان چنین شروع میشد)11، بند 66کتاب (دیوکاسیوس گوید 
: و امپراطور از راه استهزاء در جواب نامه نوشت» شاهنشاه به فالویوس وسپاسیان سالم میرساند

ایت دیوکاسیوس صحیح باشد، اگر رو. »فالویوس وسپاسیان به ارشک شاهنشاه سالم میرساند«
استهزاء قیصر روم از اینجا بوده، که بالش قیصر را فقط باسم خوانده و عناوینى براى او قائل نشده 

.و دیگر خود را شاهنشاه مطلق گفته نه شاهنشاه پارت، چنانکه معمول بود

وتاز آالنها در شمال و غرب ایرانتاخت

رویداد، که بالش مجبور گردید از امپراطور روم، وسپاسیان، اى واقعه. م75تقریبا در حوالى 
.استمداد کند



:شرح واقعه پائینتر بیاید و خالصه آن عجالۀ این است

مردمى موسوم به آالن، که در پشت کوههاى قفقاز بطرف شمال سکنى داشتند، از کوههاى قفقاز 
قبل از آنکه از اینواقعه . و غارت پرداختندگذشته بقفقازیه و بعد بآذربایجان و ارمنستان ریخته بقتل 

.اند و مساکن آنها کجا بودهمهم صحبت داریم الزم است بدانیم، که این مردم چه قومى بوده

هانژاد آالن

اند و مردمى، که اکنون در قفقازیه سکنى دارند و معروف به است یا ها را آس هم نامیدهآالن
این مردم را سابقا بعض نویسندگان ازنژاد سکائى . اندمیباشند، از اعقاب این مردم»1«تیناس

گوید، که ) 291ششمین دولت مشرق، صفحه (سن در کتاب خود میدانستند، چنانکه راولین
) دریاى آزوف(»3«اتیدمو دریاچه پالوس) دن کنونى(»2«ها سابقا در نزدیکى رود تاناایسآالن

اند، ولى اکنون مسلّم است، کهد و از سکاها بودهسکنى داشتن

______________________________
)1(-�O�s�s�e�t�i�n�e.یا�O�s�s�e�t�e�s

)2(-�T�a�n�a�i�s.

)3(-�P�a�l�u�s� �M�e�o�t�i�d�e.
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. نى دانستباید آنها را از آریانهاى ایرا. نویسنده مذکور اشتباه کرده و آالنها ازنژاد سکائى نبودند
هاى کنونى هم نظر مذکور را تأیید عالوه بر تحقیقات علمى، که این نظر را میرساند خود است

و زبان آنها » ایرونى«میکنند، زیرا اگر از یک قسمت است بپرسند، که آنها کیستند، جواب میدهند 
.اى از زبانهاى ایرانى استهم شعبه

جغرافیادان، که در میان »1«سیوسدیونى: اندچنین نوشتهاما در باب این قوم نویسندگان عهد قدیم 
یعنى نیاکان رومانیهاى کنونى و »2«هام کتاب خود را مینوشته این قوم را با داکى. ق10و 30



ها جزیره قریم اسم میبرد و بعد باز اسم آنها را با تائوریها و آگاتیرسیعنى سکنه شبه»3«هاتائورى
23پلین نویسنده معروف عهد قدیم، که در . ذکر میکند) اى از سکاهاى جنوب روسیه کنونىتیره(
تاریخ (هد کنونى نشان مید»4«تولّد یافته بود، نیز مساکن آنها را در جنوب روسیه، تقریبا اوکرن. م

فالویوس مورخ یهود هم همین صفحات را مساکن -یوسف). 25، بند 12، فصل 6طبیعى، کتاب 
).4، بند 7، فصل 7هاى یهود، کتاب جنگ(آنها میداند 

سنک فیلسوف روم، که معاصر نرون قیصر روم و آموزگار او بود و بعد بحکم او خودکشى کرد، 
).یا دانوب کنونى»5«مثال در حوالى ایستر(مینماید مساکن آنها را قدرى دورتر بطرف مغرب

جاها میداند، که نویسندگان مذکور بطلمیوس بدو قوم آالن قائل است، مساکن یکى را در همان
، یعنى تقریبا کوههاى هیماالیاى کنونى، و »6«اند و محل سکناى دیگرى را بین ایمائوسنشان داده

این قسمت را ). 14، بند 6کتاب -5، بند 3کتاب -14دوم، بند جغرافیا، کتاب (مشرق دریاى خزر 
از (از جانشینان ماساژتهاى قدیم، که کرارا ذکرشان در کتاب اول و دوم این تألیف گذشته است 

یا از اعقاب آنها میدانستند و تصور میکردند، آالنهائى، که) 473جمله صفحه 

______________________________
)1(-�D�i�o�n�y�s�i�u�s.

)2(-�D�a�c�i.

)3(-�T�a�u�r�i.

)4(-�U�k�r�a�i�n.

)5(-�I�s�t�e�r.

)6(-�I�m�a�u�s.
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اند و در این زمان، یعنى در زمان بالش اول، بآذربایجان و ارمنستان ریختند، از قسمت ثانوى بوده
اند، یعنى از گرگان و درآمدهاین آالنها از جنوب دریاى خزر گذشته بقفقازیه و آذربایجان 

سن، ششمین راولین(اند طبرستان و گیالن و طوالش کنونى گذشته باینطرف و آنطرف ارس رفته
).291دولت مشرق، صفحه 

. بنظر مؤلّف چنین تعبیرى غیرطبیعى است، زیرا پیمودن چنین راهى سخت و دور مشکل است
ها اتحاد کرده به قفقازیه ها با هیرکانىنجهت تعبیر مذکور این است، که گفته شده است آال

بعض نویسندگان را باشتباه انداخته و ) یونانى شده و هرکان یا ورکان(ریختند و کلمه هیرکانى 
اند، که آالنها از حدود اند، که مقصود از آن گرگان است و بر اثر این اشتباه پنداشتهگمان کرده

از طرف گرگان و مازندران و گیالن و و طوالش سیحون یا جیحون با گرگانیها همدست شده
ها و ساسانیان ورژان گرجستان را در دوره پارتى. اند، ولى چنین نیستبآذربایجان حمله کرده

یا گرگان »2«، که تقریبا همان ورکان)»1«خورن، ترجمه مارکوارتجغرافیاى موسى(مینامیدند 
د گرگستان یا گرجستان است نه گرگان، که در است و مقصود از هیرکانى یونانى در اینمور

پس آالنها از پشت کوههاى قفقاز به آذربایجان حمله . جنوب شرقى دریاى خزر واقع است
م در . اى، که در اوایل قرن ششم قبعبارت دیگر واقعه. اند، نه از حدود جیحون یا سیحونکرده

هاى منتها در دفعه اول، موافق نوشته. افتشتر رویداد، پس از تقریبا هفت قرن تکرار یزمان هووخ
و این دفعه ) این تألیف185-182صفحات (گذشتند ) باب االبواب(هرودوت، سکاها از دربند 

اما چرا آالنها با . آالنها از تنگ داریال، که از والدى قفقاز کنونى به تفلیس هدایت میکند
ا از تنگ داریال بوده و دربند مزبور در تحت راه آنه. اند، جهت معلوم استها اتحاد کردهگرجى

وقتیکه از شاهان ساسانى صحبت خواهد بود، خواهیم دید، که چقدر شاهان . تسلّط گرجیها بود
.مذکور بداشتن گرجستان در تحت تسلّط خود اهمیت میدادند

______________________________
ایرانشهر-)1(

.استورك در پارسى قدیم بمعنى گرك-)2(
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پس اتّحاد آالنها با . ها باشدجهت عمده آن همین بود، که دربند داریال در تحت تسلّط ایرانى
من پادشاه گرجستان گرجیها طبیعى بوده و دیگر نباید فراموش کرد، که بالش و تیرداد پسر فرس

.»1«را از سلطنت ارمنستان محروم ساخته بودند

بعضى آنها را ازنژاد مادیها . اندهائى زیاد زدهها حدسنژاد آالننویسندگان عهد قدیم در باب
ها یا اى از فین، یعنى نیاکان قدیم آلمانیهاى کنونى و باالخره عده»2«اند، برخى از توتوندانسته
.اندودهها، ولى چنانکه گفتیم، امروز معلوم است، که آنها از آریانهاى ایرانى بترك

خود واقعه

ساخته از معبر داریال، که در ) هاگرجى(با ایبریها . م75پس از این مقدمه گوئیم، که این مردم در 
ها بود گذشته باینطرف قفقاز سرازیر شدند و از آنجا بطرف جنوب رفته بقتل و تحت تسلّط گرجى

نشانده پارت بود، نتوانست ه دستدر نتیجه پاکر پادشاه آذربایجان، ک. غارت و چپاول پرداختند
بعد، از . ها بغارت کردن مشغول شدندپس از آن آالنها در جلگه. مقاومت کند و بکوهها پناه برد

یوسف (آذربایجان بارمنستان حمله کرده و تیرداد را مغلوب ساخته او را با کمند گرفتند 
).2، بند 7، فصل 7فالویوس، کتاب 

اش شکست خوردند و عنقریب آالنها بخود او حمله نشاندهستبالش، چون دید پادشاهان د
اى را، که روم میفرستد، در تحت ریاست خواهند کرد، از وسپاسیان استمداد کرد و خواست، قوه

گویا نظر بالش در این خواهش آخرى بر . باشد) »3«دومى ثیانوس(یکى از پسرهایش تیتوس یا 
اى، که خواهند فرستاد، ر از خانواده امپراطورى باشد، یقینا قوهاین بوده، که اگر سردار رومى یکنف

که این مسئله در روم موضوع مذاکرات طوالنى گردید و اگرچه: گویند. زیاد خواهد بود

______________________________
آنها کلیۀ مردمان آنطرف کوههاى قفقاز مقصودى جز غارت و چپاول نداشتند و وقتیکه راه -)1(

را باز میکردند، بصفحات این طرف قفقاز ریخته مردم را غارت میکردند و نویسندگان عهد قدیم 
.سکاها- سارماتها-آالنها: غالبا سه نوع مردم را در پشت کوههاى قفقاز اسم میبرند

)2(-�T�e�u�t�o�n.



)3(-�D�o�m�i�t�i�a�n�u�s.
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، که خواهش بالش را پذیرفته باو قشونى بدهند، تا بکمک پادشاه دومى ثیانوس خیلى مایل بود
اشکانى برود، ولى وسپاسیان باالخره فرستادن این قوه را صالح ندانست، زیرا نه لزوم آنرا تصویب 

میکرد و نه میخواست خود را در این اقدام پرمخاطره داخل کند و، چون در موقعیکه بالش 
این مساعدت را نپذیرفته بود، اکنون میتوانست، خواهش بالش را تکلیف میکرد، باو کمک کند، 

پس از آن پارتیها چه کردند، معلوم نیست، ولى یوسف . ناشناس قلم بروداینکه حقرد کند، بى
از کتاب (مجسمه تیتوس -)145(، که آالنها پس از چاپیدن آذربایجان )همانجا(فالویوس گوید 

)اسکارگیر، تاریخ عمومى

.منستان اسراى زیاد و غنائم فراوانى برگرفته از ایران خارج شدندو ار

بنابراین تاخت و تاز آالنها در ایران و .) م78تقریبا (پس از آن طولى نکشید، که بالش درگذشت 
ارمنستان تقریبا سه سال دوام داشته

مالى، که بایران حمله ایست، که میبینیم پارتیها از عهده یک مردم شدر تاریخ پارت این اول دفعه
جهت این است، که دولت پارت از حدود این زمان داخل مرحله سوم تاریخ . میکنند، برنمیآیند

تر از این مبحث صحبت خواهد بود، عجالۀ چون پائین. خود میگردد، یعنى روبانحطاط میرود
.میگذریم
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مدت سلطنت بالش اول

از افتادن . م51مدت سلطنت بالش اول اختالفى هست، زیرا نویسندگان رومى در سال در باب
از یک نفر اشکانى، موسوم به پاکر، صحبت . م90ونن دوم از سلطنت حرف میزنند، و در سال 

. م95-94، که بعقیده بعضى بین »2«نویسنده رومى در یک اشعار گزنده»1«میدارند، مثال مارثیال



، وقتیکه نویسندگان رومى از 90و 51از طرف دیگر بین . نوشته شده است، از پاکر نامى اسم برده
اند، بنابراین نویسندگانى، که تاریخ پارت را نوشته. پارت سخن میرانند، شاه آنرا بالش مینامند

ى معلوم هاى شاهان اشکانبعد، از سکّه. اندسلطنت بالش را عادتا بین دو سنه مزبوره دانسته
پس از آن از . اى از این تاریخ بدست آمدهشاه بوده، زیرا از او سکّه78گردیده، که پاکر در سنه 

را هم نباید بین دو شاه تقسیم 78و 51هاى اشکانى این مسئله پیش میآید، که آیا سنوات بین سکّه
دیگر را، که اردوان بدانیم و سلطنت شاهى 62تا 51کرد؟ بدین ترتیب، که سلطنت بالش را از 

، ولى با این نظر نمیتوان موافقت کرد، زیرا از کتب 78تا 62چهارم یا بالش دوم بوده، از 
آن شاه اشکانى، که با وسپاسیان روابطى داشته، همان : نویسندگان رومى روشن مستفاد میگردد

اند، راى این نظر شدهدا»3«بنابراین بعض نویسندگان جدید. شاهى بوده، که با کربولو جنگ کرده
که بالش در یک قسمت ایران سلطنت کرده و دو شاه دیگر یعنى اردوان چهارم یا بالش دوم و 

این حدس را تاریخ پارت در مرحله سوم تأیید میکند، زیرا . هاى دیگر ایرانپاکر در قسمت
نند و نمیتوان گفت میبینیم، که مدعیان سلطنت زیادند و هرکدام در قسمتى از ایران سلطنت میک

بنابراین در این مورد هم میتوان حدس زد، که چون گرگان بر بالش . شاه حقیقى کى است
دوام داشته، شخصى را، که . م75تا 58شوریده بود و این شورش، چنانکه باالتر گفته شد، از 

ایران و چون اردوان چهارم یا بالش دوم میدانند در گرگان سلطنت میکرده و بالش اول در مغرب
سروکار رومیها با بالش اول بوده، نویسندگان

______________________________
)1(-�M�a�r�t�i�a�l.

)2(-�E�p�i�g�r�a�m�m�e.

)3(-�L�i�n�d�s�a�y� �.�H�i�s�t�o�r�y� �a�n�d� �c�o�i�n�a�g�e� �p� �.�8�7.
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ولى میتوان ظن قوى بهرحال مسئله روشن نیست، . اندرومى و یهود فقط اسم او را ذکر کرده
امتداد یافته و در این سال پاکر دوم بجاى او بر تخت . م78تا 51داشت، که سلطنت بالش اول از 



، ولى )137تاریخ ایران الخ، صفحه (متمایل است . م78-51شمید بهمان تاریخ گوت. نشسته
).412نامهاى ایرانى، صفحه (دانسته است . م77تا 51یوستى سلطنت او را از 

اهمیت سلطنت بالش اول

هاى ایران و روم یا روم و سلطنت بالش اول در تاریخ ایران مهم است، زیرا او دوره دوم جنگ
اگرچه باالتر در جاى خود وقایع مشروحا ذکر شده است، باز . مندى بآخر رسانیدایران را با بهره

آورد، میگوئیم، دوره اول جنگهاى ایران و روم براى اینکه خواننده خالصه وقایع گذشته را بخاطر 
در این دوره هرکدام از طرفین میخواست خاك طرف دیگر . م، بطول انجامید. ق36تا 55از سنه 

دوره .). م35م تا . ق35از (صلحى، که باالخره ایجاد شد، هفتاد سال طول کشید . را تصاحب کند
. م63شروع گردید و تا . م35ر سر ارمنستان در دوم مجادالت این دو دولت بزرگ آن زمان د

115تا 63از (سال مدت دوام آن بود 52پس از آن صلحى بین دولتین برقرار شد، که . دوام یافت
در این دوره، چنانکه ذکر شد، مسئله ارمنستان بنفع ایران خاتمه یافت، یعنى صورت را رومیها .). م

است، که در این دوره جنگهاى ایرانیها با رومیها بسختى جنگهاى معلوم . بردند و معنى را ایرانیها
.انددوره اول نبود و حتّى بعضى ایندوره را هم جزء زمان صلح دانسته

اى، که جلب توجه میکند، شورش گرگان بعد از مجادالت با روم و حل مسئله ارمنستان قضیه
این اول . لى عاقبتش معلوم نیستطول کشیده، و. م75تا 58این شورش بظن قوى از . است
آیند یا اى است، که پارتیها از عهده مردمى، که میخواهند از دولت پارت جدا شوند، برنمىدفعه

این معنى میرساند، که دولت پارت مرحله دوم تاریخ خود را . جنگها با شورشیان بطول میانجامد
م،. ق124تا 250مرحله اولى از: در سلطنت بالش اول دارد بآخر میرساند
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در این مرحله دولت پارت . یعنى از تأسیس دولت پارت تا سلطنت مهرداد دوم کبیر، پاینده بود
مرحله دوم از . باستحکام مبانى خود پرداخت، سلوکیها را از ایران راند، دولت باختر را مطیع کرد

78م تا تقریبا . ق124از (شده با سلطنت بالش اول خاتمه مییابد سلطنت مهرداد دوم کبیر شروع 
. آوردند، گرفتشرقى را، که بایران هجوم مىدر این مرحله دولت پارت جلو مردمان شمال.). م



وپنجه نرم گیر دستدر این مرحله نیز پارت بزرگترین دولت مشرق قدیم است و با روم عالم
واهند بیشتر توسعه یابند، یکى بطرف مغرب و دیگرى بجانب روم و پارت هر دو میخ. میکند

مشرق و باالخره هر دو در کنار فرات متوقّف میگردند، زیرا هرکدام از آنها در طرف دیگر این 
ها آنکه در این مرحله دولت ایران و دولت روم حاصل این جنگ. تر از دیگرى استرود ضعیف

کومت میکنند و نیز در این مرحله مسئله ارمنستان بین دو دولتى هستند، که بر عالم آن روز ح
اولى بماهیت مسئله اهمیت میدهد و آن را برمیدارد، . دولت ایران و دولت روم دوستانه حل میشود

مرحله سوم مرحله انحطاط دولت پارت . دومى بحفظ صورت قانع است و آن را اختیار میکند
.هاى ما استدولت نامى موضوع نوشتهاست، که از این ببعد تا انقراض این 

. ها در ایران استوتاز آالناى، که قابل توجه مخصوص است تاختپس از شورش گرگان واقعه
دولت پارت قوت سابق . ایم، تأیید میکنداین واقعه نظرى را، که در باب مسئله گرگان ذکر کرده

.را ندارد و در مرحله سوم تاریخ خود داخل میشود

بالش اولصفات

بالش اول شاهى است، که برخالف چند شاه اشکانى، که قبل از او سلطنت کردند، پدرکش یا 
اینکه سهل است، او میخواهد یگانگى و وفاق در خانواده اشکانى بر پایه . برادرکش نیست

فت، که پس از این ص. محکمى قرار گیرد و این نیت خود را نه تنها با نطق، بل با عمل ثابت میکند
این . خیلى مهم است، باید درباره بالش اول قائل بود، که سردارى بوده ماهر و داراى عزمى راسخ

صفت او در مخاصمات عدید با سردار نامى روم
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او بر پتوس سردار دیگر رومى از حیث صفات سردارى مزیت دارد و . کربولو بخوبى دیده میشود
اند، که او شخصى بوده مذهبى و باالخره درباره بالش گفته. ز پرتو همین مزیت بر او غالب میآیدا

چون از . آورى آوستا، که در زمان اسکندر از میان رفته بود، صادر شدهدر سلطنت او امر بجمع
کنیم، تا این مسئله باید مشروحتر صحبت داریم و جایش اینجا نیست، عجالۀ بهمین اشاره اکتفاء می



چون از این ببعد در مرحله سوم تاریخ پارت داخل میشویم بفصل سوم این . بسر این موضوع برسیم
.کتاب خاتمه میدهیم

دولت پارت در انحطاط است-فصل چهارم

پاکر دوم-اشک بیست و سوم. مبحث اول

نامى را شاه اشکانى پس از بالش اول محقّقا معلوم نیست، که جانشین او کى بوده، بعضى پاکر
هایش، که صورتى جوان و این حدس را پیکر او بر سکّه. میدانند و گویند، که او پسر بالش بوده

سلطنت کرده، اگرچه . م93ها نشان میدهد، که او الاقل تا ریش دارد، تأیید میکند و این سکّهبى
. م79میدانند و دیگر از . م108تا 78با این تاریخ همه موافق نیستند و برخى سلطنت او را از 

. اند، که پیکر شاه بر آن شباهتى بپیکر پاکر ندارد و از شخصى است اردوان ناماى یافتهسکّه
باالخره در اواخر سلطنت پاکر یا اوایل زمامدارى خسرو، یعنى شاهى، که پس از پاکر سلطنت 

بر یکى از . سلطنت داشته. م113تا 107هاى شخصى مهرداد نام بدست آمده، که از کرده، سکّه
هائى از شاهان چنین سکّه(، یعنى شاه مهرداد »مهرداد ملکا«ها عبارتى منقوش است این سکّه

بنابر آنچه ذکر شد، معلوم نیست سلطنت این شاهان در کجا بوده و ). اندآخرى اشکانى زیاد یافته
وباوجود این، چون از اردوان . ترتیب تاریخ سلطنتشان چیست
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)پاکر دوم(سکّه اشک بیست و سوم -)146(

اند، البد باید مهرداد خبرى نداریم، ولى از پاکر نویسندگان قدیم جسته و گریخته اطّالعاتى داده
.شاهى را، که بعد از بالش بتخت نشسته پاکر بدانیم

.م108تا 78طنت پاکر را از اگر عقیده نویسندگانى را متابعت کنیم، که سل

میدانند، او سى سال سلطنت کرده، ولى وقایع سلطنت او خیلى کم است و نمیتوان دانست، که 
حقیقتا واقعه مهمى در زمان او روى نداده یا روى داده و، چون نویسندگان رومى از جهت 



اند، چیزى ارت نداشتهمندى بوقایع دولت پصلحى، که بین دولت روم و پارت برقرار بود، عالقه
:ها استوقایعى را، که ذکر میکنند این. اندهم ننوشته

مند نشد و فرار کرده بپارت پناه شخصى بر دولت روم قیام کرد و خود را نرون نامید، ولى بهره
در ابتداء پاکر میخواست از او . ثیان، که امپراطور روم بود، او را از پاکر استرداد کرددومى. آورد

این واقعه در سال نهم سلطنت ). 57تن، کتاب نرون، بند سوئه(ایت کند، ولى بعد او را رد کرد حم
.).م89(ثیان رویداد دومى

به ) یعنى مردمى، که در داکیه سکنى داشتند و این صفحه همان رومانى کنونى است(»1«داکیها
گوید، یکنفر یونانى »3«در یکى از تجاوزات، چنانکه پلین. ایالت روم تجاوز میکردند»2«میسیه

نام بشمار »5«موسنام داشت و بنده یکنفر رومى، لیبریوس ماکسى»4«را، که کالّیدروموس
ر رئیس داکیها این بنده را نزد پاکر فرستاد و او چند سال د»6«بعد دسبالوس. میرفت، اسیر کردند

خود داراى اهمیتى نیست، ولى میرساند، این واقعه بخودى. دربار ایران در خدمت شاه پارت بود
که در عهد قدیم مردمانى، که خیلى دور از یکدیگر بودند و بنابراین نمیبایست از یکدیگر

______________________________
)1(-�D�a�c�i�a.

)2(-�M�y�s�i�e.

)3(-�P�l�i�n�e.

)4(-�C�a�l�l�i�d�r�o�m�u�s.

)5(-�L�i�b�e�r�i�u�s� �M�a�x�i�m�u�s.

)6(-�D�e�c�e�b�a�l�u�s.
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آگاهى داشته باشند، تا چه رسد باینکه باهم ارتباط یابند، از جهت اشتراك منافع باهم مربوط 
میگشتند و هدایائى فیمابین رد و بدل میشد، زیرا شکّى نیست، که داکیها منافعى در ایجاد ارتباطى 

دربار اشکانى نداشتند، جز اینکه مانند پارتیها دشمنان روم بودند و تصور میکردند، که دولت با 
اشکانى در موقع لزوم میتواند، حرکت مفیدى براى داکیها بکند و رومیها مجبور گردند یک 

پذیرفته شدن بنده مزبور از طرف پاکر نیز میرساند، که او هم. قسمت قواى خود را بمشرق بفرستند
.دوستى داکیها را مغتنم میشمرده و الّا خود را رهین منّت آنان نمیساخت

از وقایع سلطنت پاکر یکى هم این است، که او بتوسعه تیسفون، که پایتخت اشکانیان بود، افزود و 
.»1«)6، بند 23مارسلّن، کتاب مینآم(آنرا تزیین کرد 

. آبکار از جهت احتیاج بپول فروختبعد خبرى هست، که پاکر خاك خسرون را بپادشاه آن
فروش گویا از ). اورفا یا اورفه کنونى(خسرون همان ناحیه است، که پایتخت آنرا ادس مینامیدند 

جهۀ مخارج زیاد توسعه و تزیینات تیسفون بوده، ولى نباید تصور کرد، که حق دولت اشکانى 
امپراطور دیده »2«ارلا زمان ماركنسبت باین خاك از میان رفته، زیرا پس از پاکر مدتها ت

.نشانده خسرون باقى استمیشود، که حقوق شاهان اشکانى نسبت بپادشاه دست

از اینجا باید استنباط کرد، که وجهى پاکر از آبکار یا اکبر دریافت داشته، نه اینکه حق خود را باو 
نشانده بشاهان اشکانى ن دستفروخته باشد و این وجه هم شاید از وجوهى بوده، که بعض پادشاها

این خبر از سویداس(اند، یعنى پاکر باج چند سال را بطور مساعده پیشکى دریافت داشته میپرداخته
.).م. است و معلوم نیست، تا چه درجه صحت دارد. یکى از نحویون یونانى از قرن پنجم م»3«

جود این رویهمرفته باید باین عقیده از وقایع سلطنت پاکر اگرچه اطّالعات صحیحى نداریم، باو
بود، که مدعیان سلطنت در زمان او زیاد بودند و اوقات او بمنازعات داخلى صرف میشده، زیرا 

عالوه بر اردوان و مهرداد، که باالتر اشاره

______________________________
)1(-�A�m�m�i�e�n� �M�a�r�c�e�l�l�i�n.

)2(-�M�a�r�c�-�A�u�r�e�l�e.



)3(-�S�u�i�d�a�s.
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اند و هریک از بانها شد، گویا اشخاص دیگرى هم بودند، که در قسمتهائى از ایران سلطنت داشته
هاى دیوکاسیوس جاى نوشتهاین نظر از یک. آنها خود را شاه تمامى ایران، بل شاهنشاه میخوانده

گوید ) تر بیایدپائین(جهانگیرى کشى تراژان بمشرق براىاو راجع بقشون. نیز استنباط میشود
مقاومتى سخت در پیش رفتن امپراطور مزبور بطرف بابل نشد، زیرا دولت پارت از جهت جنگهاى 

داخلى ضعیف و در انحطاط بود و شورشهائى در مملکت رویداده بود، که هنوز نایره آن را 
: او دو پسر داشت. میدانند110یا 108فوت پاکر را در ). 26، بند 63کتاب (خاموش نکرده بودند 

، ولى مجلس مهستان خسرو برادر پاکر را جانشین او قرار داد، »2«و پارثامازیریس»1«دارساکس
جا باشد، که در اینوقت خبر تدارکات تراژان براى عزیمت بمشرق، بایران جهت آن باید از این

بنابراین خسرو را، که بزرگتر و . رنیایندرسیده بود و میدانستند، که پسران جوان پاکر از عهده او ب
جا تأیید میشود، که پاکر قبل از این نظر نیز از این. اندداراى تجربیاتى بوده بسلطنت برگزیده

مرگش شکایاتى از تراژان داشته و بنابراین در زمان پاکر سیاست تعرّضى تراژان شروع شده بود 
).هاى سویداس این نظر را میرساندنوشته(

ز آنچه راجع بسلطنت پاکر گفته شد، معلوم است، که ما اطّالعات درستى از وقایع این زمان ا
اند و نداریم و چنین بنظر میآید، که در زمان سلطنت پاکر در ایران دو سه نفر دیگر سلطنت کرده

اما اینکه نویسندگان رومى فقط راجع به پاکر اطالعاتى جسته و . منازعات داخلى دوام داشته
گریخته ذکر میکنند، باید از این جهت باشد، که پاکر در مغرب ایران سلطنت میکرده و چون 

اند و از دیگران تیسفون و بین النّهرین و بابل را داشته، رومیها با کارهاى او فى الجمله آشنا بوده
اشکانى نیز بهمین جهت است، که بین نویسندگان اختالفى راجع بترتیب شاهان . اندخبرى نداشته

شمید بعد از بالش اولبعد از بالش اول دیده میشود، مثال گوت

______________________________
)1(-�E�x�e�d�a�r�e�s.



)2(-�P�a�r�t�h�a�m�a�s�i�r�i�s.
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اردوان چهارم و یوستى اردوان چهارم را بیست و -پاکر دوم-بالش دوم: سه نفر را اسم میبرد
412نامهاى ایرانى، صفحه (مین شاه اشکانى میداند سو.(

108تا 78هاى اشکانى از خالصه آنکه مدت سلطنت پاکر را در ایران یا در مغرب آن بنابر سکّه
میدانند از اسناد چینى چنین مستفاد میشود، که تقریبا . م110باید دانست، ولى بعضى آن را تا . م

تاتارستان از طرف چین نمایندگانى میفرستد، که از راه دریاى چائو حاکمخان. م101در سال 
بروند و آنها تا دریاى مزبور آمده بواسطه وحشتى، که از ) روم(به تسین بزرگ »1«مغرب

بنظر چنین میآید، که چون اشکانیان . مشکالت سفر دریا حاصل میکنند، صرفنظر کرده برمیگردند
اند، زیرا تجارت ابریشم چین با روم و چین باشد آنها را ترسانیدهاند روابط مستقیمى بیننمیخواسته

در ) یعنى پارت(سى از منابع مذکور نیز معلوم است، که پادشاه آن. روم بواسطه ایران میشده
).ها میگویند بسان باجچینى(اینموقع با نمایندگان، شیر و آهو براى فغفور چین فرستاده است 

خسرو-چهارماشک بیست و. مبحث دوم

خسرو وقتى بر تخت ایران نشست، که یکى از مواقع سخت تاریخ آن محسوب است، بنابراین الزم 
پس از اینکه تیرداد پادشاه . اى از اوضاع عالم آنزمان بیان کنیماست قبل از ذکر وقایع، شمه

دارس یا آکسىدارس پاکر یکى از پسرهاى خود را، که اکس.) م100تقریبا (ارمنستان درگذشت 
اینکه نام داشت، بر تخت آن مملکت نشاند و این شاهزاده در آنجا بامور سلطنتى پرداخت، بى
بدولت روم رجوع یا اقدامى کند، که حق روم را بنصب پادشاهان ارمنستان شناخته باشد 

شغول ها مدر اینوقت تراژان امپراطور روم در مغرب با داکى). 17، بند 68دیوکاسیوس، کتاب (
.م114جنگ بود و صالح نمیدانست با پارت درآویزد، ولى وقتیکه در 

______________________________
).بحر احمر(باشد یا دریاى سرخ ) ترانهمدى(دریاى مغرب باید دریاى میانه -)1(
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مطیع کرد، موقع را مناسب دید، که هاى خود را در داکیه بآخر رسانیده آن مملکت را جنگ
بنابراین مسئله . سیاست تعرّضى در آسیا پیش گیرد و مانند اسکندر بجهانگیرى در مشرق بپردازد

اوضاع مشرق هم در این . ارمنستان را بهانه قرار داد و در تدارك قشونکشى بزرگى بمشرق برآمد
باالتر در باب سیاست تعرّضى دولت روم از آنچه: زمان چنان بود، که خیاالت او را تأیید میکرد

در مشرق گفته شده، بخوبى روشن است، که از وقتیکه دولت مزبور پا بمشرق گذاشت، مقدونیه، 
دولت سلوکى، دولت بطالسه، مهرداد ششم پنت، تیگران پادشاه ارمنستان و پادشاهان دیگر را 

مدند و بعد ایالتى از روم گشتند یا مغلوب ساخت و این ممالک در ابتداء در تحت نفوذ روم درآ
پس از این وقایع . نشانده روم بودند و مطیع سیاست رومیهاداراى پادشاهانى شدند، که دست

باالخره رومیها با دولت پارت از زمان مهرداد دوم کبیر اشکانى رابطه یافتند و دیرى نگذشت، که 
یه و دولت سلوکى و غیره درآورند، خواستند از فرات گذشته دولت پارت را هم بصورت مقدون

تونیوس نصیب رومیها گردید، آنها را بهوش ولى سه شکست بزرگ، که در زمان کراسوس و آن
آورد و دانستند، که دولت پارت آن دولت شرقى نیست، که بتوان آنرا تحت الحمایه یا تابع روم 

که حدود روم فرات است و نباید بنابراین اکتاویوس اگوست قیصر روم باین عقیده شد،. گردانید
بریوس و سایر قیاصره روم رویهمرفته حفظ میکردند، تا این سیاست را تى. رومیها از آن بگذرند

آنکه مسئله ارمنستان بین دولتین مطرح شد و باز رومیها دریافتند، که با دولت پارت باید مماشات 
.کنار آمدندبنابراین بحفظ صورت اکتفاء کرده با دولت پارت. کنند

رویداد دولت روم دولت پارت را یگانه دولتى در . م115م تا . ق124از تمامى این وقایع، که از 
. عالم دانست، که باید با آن مدارا کند و روابط خود را با آن دولت براساس مماشات بگذارد

ن است و باید ترین دولت دنیاى آن زمادولت پارت هم از طرف دیگر میدید، که دولت روم قوى
جهت خود را با روم طرف نمیکرد و فقط در مواردى بنابراین او هم بى. با چنین دولتى راه رفت

شمشیر میکشید، که میدید سنگرى از
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.سنگرهایش از دست میرود و هستى دولت پارت در خطر است



-)147(اى، که طرفین سیاست خود مشرق و شالودهچنین بود بطور اجمال و کلّى وضع دولتین در 
)خسرو(هاى اشک بیست و چهارم سکّه

را بر آن قرار داده بودند، ولى در زمان فرهاد چهارم وقایعى در دربار ایران رویداد، که تخم نفاق 
ترین و خصومت در خانواده اشکانى کاشته شد و این تخم سبز شده و بثمر رسیده، بعدها عمده

بعد از فرهاد چهارم تقریبا در هر سلطنتى حواس شاهان . انحطاط و انقراض اشکانیان گردیدجهت 
ها یا بجنگهاى داخلى مصروف است و باالخره کار بجائى میرسد، که در یک بخوابانیدن شورش

وحدت سلطنت وقتیکه از . نتیجه این اوضاع معلوم است. زمان چند نفر در ایران سلطنت میکنند
، وحدت اداره هم از میان میرود و تفاوت زیاد است، بین اینکه یک شاه از فرات تا سند میان رفت

پارس تمام وسائل مملکتى را در دست داشته باشد یا و از جیحون یا سیحون تا دریاى عمان و خلیج
اوضاع مزبور . آن وسائل بین چند نفر تقسیم شده و هرکدام از اینها برضد دیگرى قیام کند

بالش اول . د بناى محکم دولت اشکانى را متزلزل ساخت و این دولت را رو بانحطاط بردخردخر
.مند بیرون آمدآخرین شاه با ابهت این دودمان است، که در مقابل رومیها ایستاد و بهره

اینکه بینیم، که در زمان او گرگانیان میشورند و این شورش سالها طول میکشد، بىباوجود این مى
بینیم، که مردم، آالن آذربایجان و ارمنستان باشد، که باالخره بالش فائق آمد یا نه و نیز مىمعلوم

را در آتش و خون غرق میکنند و دولت اشکانى از روم کمک میطلبد و پس از او مدعیان سلطنت 
ن بقدرى زیادند، که بتحقیق تا حال معلوم نیست، کى بر تمامى ایران سلطنت میکرده و آیا چنی

.شخصى اصال وجود داشته یا نه
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بر این . چنین بود احوال دولت پارت، در این زمان، که تراژان عازم جهانگیرى در مشرق گردید
دین مسیح در مشرق انتشار مییافت و . جهت اصلى نقشه تراژان باید بعض جهات دیگر را هم افزود

یهودیها مخصوصا . پیروان مذهب قدیم و دین عیسوى حاصل میشدمخالفت و بل ضدیتى بین
عامل این نفاق و اختالف بودند، زیرا در تحت فشار مسیحیون مجبور بودند بشهرهاى دیگر مشرق 

اگرچه مورد این مطلب در اینجا نیست، ولى . مهاجرت کنند و بین اهالى نفاق دورنگى اندازند
ه کنیم، که مذهب در مشرق قدیم، چنانکه از تاریخ آن دیده اجماال ناگزیریم باین نکته اشار



در تمدن یونانى، که پایه تمدن مغرب . میشود، اهمیتى داشته وراى اهمیت آن در مغرب زمین
بر همه چیز برترى داشت و آزادى شخصى تا »1«زمین بر آن است، منافع و مصالح شهر یا وطن

در مشرق قدیم، بعکس مذهب است، که بر همه . لح شهر نبودجائى قابل تحمل بود، که مخلّ مصا
هاى یونانى حکومتشان را از مردم میدانند و دولت. چیز استیالء دارد و هر نظر دیگر تابع آن است

هاى شرقى حکومتشان از خدا است، سعى میکنند، که افکار عامه را در دست داشته باشند، دولت
تاریخ سومر و اکّد و بابل و مصر و آسور این اصل را بخوبى . ارندآنها اراده خدایان را مجرى مید

یعنى حکومت حکومت مردم »2«حکومت در یونان کمابیشى دموکراسى است. ثابت میکند
، حکومت حکومت اشخاصى است، که از طرف »3«است، ولى در مشرق قدیم تئوکراسى است

موضوع این مبحث است، تمدن مشرق قدیم، چون در این اوان، که صحبت از وقایع آن . خدایند
باوجود پدیدآمدن اسکندر و انتشار تمدن یونانى، از میان نرفته بود، یعنى یونانیها و سلوکیها و 

بطالسه نتوانسته بودند ریشه تمدن یونانى را در مشرق بعمق بدوانند و تمدن یونانى در مشرق 
رق قدیم در این زمان هنوز بر افکار و عقاید باالخره سطحى بود، میتوان گفت، که تمدن مش

مردمان آن غلبه داشت و این تمدن جهت جامعه اهالى بشمار میرفت، ولى از زمان انتشار دین 
مسیح اختالف در معتقدات

______________________________
)1(-�P�o�l�i�o�-�c�i�t�e.

)2(-�D�e�m�o�c�r�a�t�i�e(حکومت ملى.(

)3(-�T�h�e�o�c�r�a�t�i�e.
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اهالى پیدا شد و خردخرد مشرق قدیم از راهیکه میپیمود، براهى دیگر افتاد و این هم معلوم است، 
که در موقع انتشار دین جدید، چه نفاق شدیدى بین اهالى بروز میکند و چه نتایجى از آن براى 

ت با یکدیگر پایه یگانگى جامعه حاصل میشود، خالصه آنکه این تشتّت مذاهب و اختالف معتقدا
چنین بود احوال مشرق قدیم در . جامعه را متزلزل میسازد و آن را دوچار ضعف و سستى میکند



پس از این مقدمه مختصر . این زمان و در چنین موقعى تراژان عازم گردید تا سند و سیحون براند
: ن در لشکرکشى او بمشرق بودباین نتیجه میرسیم، که دو چیز یا دو عامل مهم باعث تشویق تراژا

حاال باید دید، که . ضعف دولت پارت و تشتّتى، که در جامعه مشرق زمین آن روز مشاهده میشد
.دولت پارت چه کرد

لشکرکشى بمشرق

طلب، که نمیتوانست بتسخیر مملکت کوچکى مانند داکیه قناعت ورزد و تراژان شخصى بود جاه
وسیعى را جزء امپراطورى روم گرداند، یا بهتر گفته باشیم روم را این نقشه را میکشید، که ممالک 

دولت جهانى بمعنى حقیقى آن کند و ممالکى را، که داراى تمدن قدیم مشرق بودند و پادشاهانى 
پال، کوروش، داریوش، اسکندر داشتند، یعنى ناخریب، آسوربانىمانند حموربى، بخت النّصر، سن

مخصوصا . که نامشان جاویدان است، در تحت فرمانفرمائى روم درآردداراى پادشاهانى بودند،
کارهاى اسکندر و جهانگیرى او اثراتى در تراژان گذاشته بود و، چنانکه دیوکاسیوس گوید 

خالصه آنکه نقشه او . او عالنیه اذعان میکرد، که میخواهد با او برابرى کند) 29، بند 68کتاب (
اول آنکه او سردارى بود قابل و خیلى : چیز از مزایاى او بشمار میرفتنقشه کراسوس بود، ولى دو

.ماهرتر از کراسوس و دیگر اینکه دولت پارت این زمان دولت پارت زمان ارد اول نبود

یعنى هفت سال پس از خاتمه جنگهاى داکیه، شروع . م114تراژان سفر جنگى خود را در سال 
مأموریت سفارت . سفارتى، که خسرو نزد او فرستاده بود، وارد شدکرد و، وقتیکه به آتن درآمد،
این بود، که هدایائى به تراژان
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تقدیم کند و اقداماتى نزد قیصر بعمل آرد، تا شاید مانع از سفر جنگى او بمشرق گردد 
چون رفتار «: و به تراژان اعالم کرداین سفارت از طرف خسر). 17دیوکاسیوس، همان کتاب، بند (

حاال . دارس در ارمنستان بروم برخورده، او این پسر خود را از پادشاهى ارمنستان خلع کرداکس
دارس را بر تخت این مملکت کسى نیست و خسرو پیشنهاد میکند، که پارثامازیریس برادر اکس

راطور را خواهد پذیرفت و تراژان او با میل این نصب امپ. قیصر بپادشاهى ارمنستان نصب کند



این رفتار قیصر باعث خواهد شد، که روابط هر دو دولت نسبت . میتواند عالئم سلطنت را باو بدهد
این ترتیب اعتبار دولت . اى باشد، که در زمان نرون و بالش اول مقرّر گردیدهبارمنستان بر پایه

چون مقصود . »را هم بعمل خواهد آوردروم را حفظ خواهد کرد و استرضاى خاطر دولت پارت 
تراژان از این سفر جنگى تنها اعاده اعتبار روم در ارمنستان نبود، او میخواست در مشرق وضعى 

دیگر ایجاد کند و پارت را تابع روم گرداند، اینکه سهل است بعد بهند برود، جواب سردى 
مقیاس مودت پادشاهان با یکدیگر بسفراى خسرو داد، هدایاى شاه اشکانى را رد کرده گفت، که 

عجالۀ او چیزى نمیتواند بگوید، ولى وقتیکه بسوریه درآمد، آنچه، که . عمل است نه حرف
.مقتضى باشد، خواهد کرد

ونوش، تدارکات جنگ سال بعد را بعد تراژان در اواخر پائیز به انطاکیه رفت و در این شهر عیش
ه ذکرش باالتر در جزء وقایع سلطنت پاکر دوم گذشت، پادشاه خسرون، ک) اکبر(آبکار . دید

پارثامازیریس پسر خسرو نیز با . سفارتى با هدایا نزد تراژان فرستاد و مودت خود را پیشنهاد کرد
اى در ابتداء او نامه) 19، بند 68کتاب (درباره او دیوکاسیوس گوید . تراژان داخل مذاکره گردید
اى ود را پادشاه خوانده بود، ولى چون جوابى از قیصر نرسید، نامهبه قیصر روم نوشته در آن خ

دیگر مانند شخصى متعارف باو نوشت و پس از این توهینى، که بخود وارد کرد، مذاکرات شروع 
گردید و باو فهماندند، که اگر باردوى قیصر برود، چنانکه تیرداد از دست تراژان این تاج را 

.گرفت او هم خواهد گرفت
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باوجود این تراژان تدارکات جنگ را موقوف نداشت و خود این نکته میرساند، که مقصود او از 
لشکرکشى تسویه ارمنستان نبوده، دیوکاسیوس هم همین نظر را اظهار میدارد، وقتیکه میگوید 

).17، بند 68کتاب (کشى او شد مقصود تراژان حلّ مسئله ارمنستان نبود، حب جاه باعث قشون

پس از آن تراژان تدارکات جنگ را جدا دنبال و مخصوصا توجهى باستوار داشتن اطاعت نظامى 
در . در لشکر روم در سوریه کرد، زیرا بواسطه صلح متمادى این اطاعت نظامى سست شده بود

در بین . کرارا گذشته، رفتبهار تراژان حرکت کرده از فرات بطرف ساموساتا، که ذکرش باالتر 
بعد او . نشانده نزد او آمده اظهار انقیاد و اطاعت کردندراه تمامى پادشاهان نیم مستقل یا دست



این دو شهر نزدیک فرات واقع (را تصرّف کرد »2«یاگىو اله»1«داخل ارمنستان شده ساتاال
ین شاهزاده بزودى رسیده با ملتزمین در شهر آخرى تراژان منتظر پارثامازیریس گردید و ا). بودند

بعد مجلسى ترتیب دادند و شاهزاده پارتى در حضور تمامى رومیها . کمى باردوى رومى درآمد
تاج را از سر برداشته بپاى قیصر روم نهاد، با این انتظار، که قیصر تاج را باو رد خواهد کرد، ولى 

رفته بود، با هلهله شادى امپراطور خود را از تراژان حرکتى نکرد و قشون رومى، که قبال دستور گ
مقصود این است، که ارمنستان را بى خونریزى (ریزى کرد، تبریک گفت خوناین فتحى، که بى
اند، در این احوال پارثامازیریس دریافت، در دامى، که براى او گسترده.). م. جزء روم ساخت

بعد او خواست قیصر را . ه کرده اسیرش کردندافتاده و خواست فرار کند، ولى رومیها او را احاط
در آنجا شاهزاده باز پیشنهادى کرد و تراژان . در خلوت مالقات کند و او را بخیمه امپراطور بردند

بعد رومیها از او خواستند، که براى . جوابى سرد باو داد، که تاج ارمنستان را گم کرده است
. ه امپراطورى حاضر شده از تصمیم آن آگاه شودجلوگیرى از شایعات دروغ باید در پیش محکم

پارثامازیریس حاضر شد، که چنین کند و با جرئتى،

______________________________
)1(-�S�a�t�a�l�a.

)2(-�E�l�e�g�e�i�a.
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ست و نه اسیر او نه شکستى از رومیها خورده ا: که از نیاکانش بمیراث باو رسیده بود، اعالم کرد
آنها است، بل بمیل خود باردوى آنها آمده، تا با رئیشان مالقاتى کند و، چنانکه تیرداد تاج را از 

. دست نرون گرفت، او هم از دست قیصر بگیرد و یقین داشت، که او را توهین نخواهند کرد
.بهرحال مجاز خواهد بود، که بسالمت برگردد

.ست، تاج ارمنستان را بکسى بدهدتراژان جواب داد، که او حاضر نی



پارثامازیریس میتواند بهرجا، که . ارمنستان مال رومیها است و باید یک والى رومى داشته باشد
میخواهد برود و ملتزمین او هم میتوانند همراه او باشند، ولى ارامنه باید بمانند، زیرا آنها تبعه روم 

).20، بند 68س، کتاب دیوکاسیو(هستند و اتّحادى با پارت ندارند 

چنین بود رفتار تراژان با شاهزاده پارتى، ولى باید گفت، که با اینکه دیوکاسیوس مورخ رومى با 
اما نویسندگان . اظهار شرمسارى این رفتار تراژان را شرح میدهد، باز تمام گذارشات را ننوشته

اند، که مجاز داشتن دند، نوشتهو آریان، که هر دو معاصر تراژان بو»1«دیگر مانند فرونتو
) پس از خلع او از سلطنت ارمنستان، که رسما بعمل آمد(پارثامازیریس بهرجا، که میخواهد برود 

.فقط حرف بود

تراژان، از ترس اینکه مبادا شاهزاده پارتى براى رومیها خطرناك باشد، تصمیم کرد، او را زنده 
ها، سپاهیانى فرستاد، که او را تعقیب کرده ردوى رومىنگذارد و پس از بیرون رفتن شاهزاده از ا

بعد تراژان براى تبرئه خود انتشار داد، که شاهزاده در مالقات با امپراطور قرارى داده بود، . کشتند
که آن را اجراء نکرد و در ازاى خلف وعده کشته شد، ولى مردمان آن زمان هم این انتشارات را 

).16آریان، قطعه (ند و این رفتار پست او را سخت انتقاد کردند براى تبرئه قیصر کافى ندید

بعض نویسندگان عهد قدیم این رفتار را پست میخوانند، ولى حقیقت این است،

______________________________
)1(-�F�r�o�n�t�o.
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.ظالمانه و خائنانه بودهکه آن نه فقط پستى تراژان را نموده، بل میتوان گفت 

با قدرتى، که تراژان داشت، چه چیز او را مجبور کرده بود، که شاهزاده اشکانى را بپذیرد یا او را 
از این مرحله هم اگر صرفنظر کنیم، وقتیکه او . امیدوار کند، که تاج ارمنستان را باو خواهد داد

ت، که مجاز است بهرجا، که خواهد شاهزاده را در اختیار خود داشت، چرا او را مطمئن ساخ
.اگر او را خطرناك میدید، میتوانست مانند اسیرى در اردوى خود نگاهدارد. برود



فرونتو، یکى از نویسندگان رومى، که ذکرش در صفحه قبل گذشت، در این باب قضاوتى کرده، 
گردید و بر نام درست قولى و شرافتمندى فداى انجام مقصود«: »1«او گوید. که شایان ذکر است

اگر پارثامازیریس تقصیر داشت بهتر بود، بگذارند، فرار بکند، نه اینکه او را . اى گذاردندروم لکّه
اثرى، که این رفتار . »طورى تنبیه کنند، که این مجازات در انظار مردمان ببهاى رسوائى تمام شود

دارس ه قیصر تقصیر را بر اکستراژان در آنزمان کرد چنان بود، که بعضى خواستند براى تبرئ
برادر پارثامازیریس وارد آرند، ولى تراژان براى تحمل این اندازه پستى دیگر حاضر نشد و 

دارس شرکتى در این کار آشکارا اعالم کرد، که هرچه شده است، کرده خود او است و اکس
).از قول آریان ذکر کرده»2«این خبر را، سویداس(نداشته 

شته شدن پارثامازیریس ارمنستان کامال مطیع گشت و خسرو حرکتى نکرد، تا انتقام بعد از ک
اش را بکشد، یا در باب تصرّف ارمنستان، که موضوع آنهمه جنگها بین پارتیها و رومیها برادرزاده

دارس را از سلطنت رومیها در ابتداء تصور میکردند، که چون خسرو اکس. بود، اعتراضى کند
دارس از راه خلع کرده پارثامازیریس را بجاى او معین کرده بود، ممکن است، که اکسارمنستان 

نارضامندى متحد رومیها گردد و قیصر او را بپادشاهى ارمنستان بشناسد، ولى تراژان بزودى نظر 
او ارمنستان بزرگ و کوچک را یک کاسه کرده آن را ایالتى از . خود را در این باب آشکار کرد

نست، زیرا بعقیده او بدین نحو طرفدارى ارامنه از سیاست پارتروم دا

______________________________
)1(-�P�r�i�n�c�e�p� �.�H�i�s�t� �.�v�o�l� �I�I� �p� �.�3�4�9.

)2(-�S�u�i�d�a�s.
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.یا روم خاتمه مییافت و تکلیف مملکت روشن میشد

سایر کارهاى تراژان



ارمنستان تراژان بجهانگیرى خود ادامه داده بممالک همجوار آن مملکت پس از تسویه کار 
بست و در ازاى هدایائى، که او »2«لونىو ماخه»1«پرداخت و در ابتداء اتّحادى با پادشاه هنیوخى

). 19، بند 68دیوکاسیوس، کتاب (براى تراژان فرستاده بود، هدایائى براى پادشاه مزبور فرستاد 
وقتیکه : رومیها ترتیبشان چنین بود(د را در این موقع باید بمعناى تابعیت فهمید لفظ اتحا

میخواستند، مملکتى یا والیتى را تابع کنند، در وحله اولى از در دوستى درآمده اتّحادى با پادشاه 
پس .). م. بعد این اتحاد بتسخیر آن مملکت خاتمه مییافت. بستندیا رئیس آن مملکت یا صفحه مى

ایم، همان آلبانى، چنانکه باالتر گفته(از آن تراژان پادشاهى جدید براى آلبانى معین کرد 
ایست، که در تاریخ قدیم ایران معروف باران است و در قرون اسالمى آن را الرّان و اران و صفحه

مخلوط ) ارناودستان(جزیره بالکان اند، بنابراین نباید این آلبانى را با آلبانى شبهبعد شیروان نامیده
این صفحه از شمال بجنوب بین کورا و ارس واقع بود و از مشرق بمغرب بین دریاى خزر و . کرد

الزستان قرون (و کلخید ) گرجستان(بعد تراژان با پادشاهان ایبرى . »3«.)م. ایبرى یا گرجستان
سکنى داشتند روابطى »4«و مردمان سارمات و طوایفى، که در کنار بوغاز بوسفور کیمرى) بعد

بوسفور کیمرى بوغاز کرچ کنونى است، که دریاى آزوو را با دریاى سیاه متّصل (ایجاد کرد 
.).م. میدارد

این مردمان، از این جهت، که روم را مقتدرترین دولت عالم آن روز میدانستند، با رغبت حاضر 
.شدند، با قیصر آن روابط دوستى و اتحاد داشته باشند

______________________________
)1(-�H�e�n�i�o�c�h�i.

)2(-�M�a�c�h�e�l�o�n�i.

نظر سیاسى در . اند و این نام صحیح نیستنام این مملکت را امروز آذربایجان قفقاز گذاشته-)3(
نام تاریخى این صفحه اران است یا . انداینجا دخیل بوده، که چنین نام غلطى باین صفحه داده

.شیروان

)4(-�B�e�s�p�h�o�c�e� �C�i�m�m�e�r�i�e�n.
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پس از این کارها، که در شمال و شرق دولت روم انجام شد و بعد از اینکه تراژان ساخلوى در 
ارمنستان گذارد، نظر خود را بصفحات دیگر معطوف داشت، زیرا این اندازه جهانگیرى او را سیر 

، که نظر او را جلب میکرد، دولت پارت بود و اکنون او در این مرحله، اول دولتى. نمیکرد
پادشاه . تخت آنرا ادس مینامیدند، درآمدخواست بآن بپردازد، بنابراین، تراژان به خسرون، که پاى

این صفحه، که آبکار یا اکبر نام داشت و از چندى قبل مردد بود، که بین پارت و روم تابعیت 
دیوکاسیوس، (مان از جریان وقایع متابعت کرده تابع روم گردید کدام یک را بپذیرد، در این ز

).21، 63کتاب 

اى با خسرو داشت، نیز تابع روم ، یکى از والت بین النّهرین، که کدورت و منازعه»1«مناسارس
سایر رؤساء و والت بین النهرین هم میخواستند تابع تراژان گردند، ). دیوکاسیوس، همانجا(شد 

بنابراین از اینجا منازعات و . او را مردى درست قول نمیدانستند، مردد و مذبذب بودندولى چون 
اى، که اول از صفحه. ها شروع گردید و تراژان از دو سمت بناى تعرّض را گذاردخصومت

و نصیبین و »3«و بین فرات و رود خابور واقع بود و دوم از طرف باتنه»2«سیامىتهمعروف به آن
36کتاب 23تصرّف نصیبین را دیوکاسیوس در بند (وهستانهائى، که معروف به کردون بودند ک

). هشتمین کتاب خود2در بند »4«اش ذکر کرده و تصرّف و تسخیر کردون را اوتروپیوس
پیشرفت رومیها چنان سریع بود، که قبل از اینکه زمستان کامال در رسیده باشد، آنها بر بین النهرین 

، که در دامنه کوههاى سنجار کنونى و در جنوب شرقى »5«تیالء داشتند و حتّى تا شهر سنگاراس
).22دیوکاسیوس، همان کتاب، بند (نصیبین واقع بود، پیش رفته بودند 

ها بین النهرین مانند ارمنستان یکى از ایاالت روم شد و رومیها مدالهائى سکّه در نتیجه این پیشرفت
سناى روم . ى صورت تراژان بود و مینمود، که صفحات بین النهرین بپاهاى او افتادهزدند، که دارا

در اینموقع بعنوان تراژان، که

______________________________
)1(-�M�o�n�a�s�a�r�e�s.



)2(-�A�n�t�e�m�i�s�i�a.

)3(-�B�a�t�n�a�e.

)4(-�E�u�t�r�o�p�i�u�s.

)5(-�S�a�n�g�a�r.
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ارمنستان (را افزود، زیرا دو ایالت دولت پارت » فاتح پارت«بود، لقب پارتى کوس یعنى امپراطور 
هاى بعد، از نوشته). 23دیوکاسیوس، همان کتاب، بند (را تراژان تسخیر کرده بود ) و بین النهرین

نیده، دیوکاسیوس چنین برمیآمد، که تراژان براى قشالق به سوریه رفته و زمستان را در آنجا گذرا
لرزه انطاکیه سخن رانده و گوید، که اینکه سرداران خود را مرخص کرده باشد، زیرا او از زمینبى

.).م115(تراژان از ترس این زلزله از شهر مزبور فرار کرد 

اى، که هائى بسازند و این کشتیها را تا نقطهوقتیکه تراژان در سوریه بود، امر کرد در نصیبین کشتى
در اینجا (کوهستانها خارج شده داخل جلگه میگردد، آورده در اینجا بآب بیندازند دجله از 

مقتضى است گفته شود، که دیوکاسیوس کوههاى کردستان را کوههاى کردون مینامد و این 
.).م. نامد»1«سیوسهمان جبالى است که سترابون کوه ماس

لرزهزمین

. العاده سخت بود و قسمت بیشتر شهر را خراب کردکه فوقاند، لرزه انطاکیه نوشتهدر باب زمین
جمعیت زیادى هم از اهالى شهر و مسافرین خارجه، که بمناسبت بودن امپراطور روم در این شهر 

در اینوقت اشخاص زیادى از رومیهاى بلند مرتبه نیز . باینجا آمده بودند، زیر آوارها مدفون گشتند
را، که یکى از قنسولهاى روم در این سال بود، »2«پدولیانوستلف شدند، از جمله اسم ویرگى

تراژان هم در خطر بود، ولى خود را از پنجره اطاقى بیرون انداخته از مخاطره جست، . ذکر میکنند
صدمات باقیماندگان شهر کم . اگرچه قدرى صدمه دید، زیرا مقدارى هم آوار روى او ریخت



شت در زحمت زیاد و نگرانى دائمى بودند و زمستان را در جاهاى نبود زیرا مردم از بیجائى و وح
وحشت از جمله از این جهت بود، که در میان مردم انتشار یافته بود، کوه . باز بسر میبردند

سیوس در طرف جنوب غربى انطاکیه متالشى خواهد شد و، چون بانطاکیه مشرف است، کاس
.قطعات آن بشهر مذکور خواهد ریخت

______________________________
)1(-�M�a�s�s�i�u�s.

)2(-�V�i�r�g�i�l�i�a�n�u�s� �P�e�d�o.

2481: ، ص3تاریخ ایران باستان، ج

لرزه به انطاکیه سوریه اختصاص نداشته، در جاهاى دیگر هم باعث اند این زمینچنانکه نوشته
-الیا: ا را میبرندخرابیهاى زیاد و اتالف نفوس گردیده، مثال در ایاالت رومى آسیا اسم این شهره

این بلیه . در آسیاى صغیر و در یونان هم شهرهائى خراب شدند. »1«سیمه-تانهپى-نارىمى
آسمانى برخالف تصورات و امیدهاى تراژان رویداد، زیرا با پیشرفتهائى، که داشت، میخواست 

شهرهاى زیادى را اىسلطنت او را زمان فتوحات و درخشندگى بدانند، که ناگهان چنین بلیه
. ور داشتبرافکنده هزاران نفوس را تلف کرد و بازماندگان تلف شدگان را در عزا و ماتم غوطه

.کارهاى خود را دنبال کرد. م116باوجود این تراژان از نقشه خود دست نکشید و در بهار سال 

.م116کارهاى تراژان در 

ها از قطعاتى ساخته کشتى. کشتیهاى خوب ساختندصاحبمنصبان تراژان در مدت زمستان بامر او 
شده بود، که بآسانى حمل میشد و تراژان این قطعات را تا جزیره حمل کرد و در آنجا بهم اتّصال 

بنابراین او . نخستین قصد او این بود، که به آدیابن حمله آورده آنرا تسخیر کند. داده بآب انداخت
ود را بر بعض کشتیها نشانده بپیش راند، تا سایر قسمتهاى قشون اسلحه خاى از سپاهیان سنگینعده

او کارهاى الزم را در پشت این سپاهیان انجام دهند و بعد چنین وانمود، که میخواهد از نقاط 
دیگر بآن طرف دجله بگذرد و در این احوال با مشقات زیاد پلى بر دجله از کشتیها ساخته قشون 

در . با این کار نصف نقشه او انجام شده بود. بل رود مزبور رسانیدتلفات بساحل مقاخود را بى



اینوقت خسرو خود را از قشون رومى دور میداشت و دفاع ممالک تابعه پارت را بعهده حکّام 
بعضى عقیده دارند، که . جهت دورى خسرو از دشمن روشن نیست. والیات مذکور وامیگذارد

ده پارت او را بقدرى گرفتار داشت، که نمیتوانست بدفع نشانمنازعات داخلى با پادشاهان دست
پادشاه»2«بهرحال مبارساپس). 26، بند 63دیوکاسیوس، کتاب (دشمن خارجى بپردازد 

______________________________
)1(-�E�l�e�i�a� �,�M�y�r�i�n�a� �,�P�i�t�a�n�e� �,�C�y�m�e.

)2(-�M�e�b�a�r�s�a�p�e�s.
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امیدواریش در جلوگیرى از تراژان برود دجله بود، ولى پس از اینکه رومیها از آن آدیابن تمام
بنابراین رومیها این والیات را یکى پس از دیگرى . گذشتند، مأیوس گردید و دیگر اقدامى نکرد

گوگمل (نینوا، اربیل و گوگمل بودند ) یعنى تاریخى(از جمله محلها و شهرهاى نامى . گرفتند
اى آدنیسترهقلعه) ست، که جنگ آخرى اسکندر با داریوش سوم در آنجا وقوع یافتهمان محل ا

نام، که خیلى محکم بود، بدست عده قلیلى از اسراى رومى تسخیر گردید، بدین ترتیب، که »1«
چون این اسراء از نزدیک شدن رومیها آگاه شدند، برضد ساخلو قلعه قیام کرده و آنها را کشته 

خالصه دیرى نگذشت، که ). 22، بند 63دیوکاسیوس، کتاب (را بروى رومیها گشودند هادروازه
مقاومت بدست رومیها افتاد و آنها واقع بود، بى»2«تمام صفحاتى، که بین دجله و کوه زاگرس

پس از آن تراژان، که میتوانست مستقیما . توانستند خودشانرا براى تسخیر سایر جاها آماده کنند
را »3«یسفون براند، بجهاتى، که معلوم نیست، از دجله ببین النهرین درآمده شهر هاترابطرف ت
این شهر بمسافت سه روز راه از موصل کنونى واقع بود و . هاترا اسم یونانى الحضر است(گرفت 

اى حاال خرابه. اندنویسندگان قرون اسالمى از عظمت این شهر چیزها نوشته. قلعه محکمى داشت
).هاى آن در طرف جنوب غربى موصل استاست و خرابه



را، که اکنون هم باین اسم نامیده میشود و معدن قیر »4«بعد تراژان از فرات گذشته محل هیت
در اینجاها هم مقاومتى نشد و بابل تاریخى، . دارد، تسخیر کرد و بالفاصله پس از آن ببابل رفت

.اینکه رومیها تیرى اندازند، بدست آنها افتادبى

شهرهاى جدیدى شهر مزبور در این زمان ابهت سابق خود را دیگر نداشت، زیرا تحت الشعاع 
بعضى عقیده دارند، که. مانند سلوکیه و تیسفون واقع شده بود

______________________________
)1(-�A�d�e�n�y�s�t�r�a�e.

)2(-�Z�a�g�r�o�s( این تألیف 154کوههاى کردستان است، این کوه را جبل الطّاق نیز نامند، بصفحه
).رجوع شود

)3(-�H�a�t�r�a.

)4(-�H�i�t.
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اند، که تسخیر این شهر بعد از تصرّف سلوکیه هم در این زمان مطیع گشت و برخى باین عقیده
طرفدار عقیده ) 163امپراطورى روم، صفحه (»1«مریوال. تیسفون رویداد، مسئله روشن نیست

با . عقیده دومى را ترجیح میدهد) 311ششمین دولت مشرق، صفحه (سن اولى است، ولى راولین
تسخیر شهرها و محلّهائى، که ذکر شد، رومیها تمام صفحاتى را، که از رود فرات و دجله سیرآب 

ر نشده بود و براى گرفتن آن تراژان میشد، بتصرّف آوردند و فقط شهر تیسفون هنوز تسخی
هائى، که تراژان در جریان علیاى دجله بآب انداخته بود، در این زمان کشتى. اى الزم داشتبحریه

.بکار نمیآمد یا براى حفظ جاهاى دیگر الزم بود

بهرحال تراژان امر کرد کشتیهاى کوچکى ساخته از فرات این سفاین را بدجله بگذرانند 
)پس از آن او به تیسفون حمله برد و در اینجا هم مقاومتى بسزا ). 28، بند 68یوس، کتاب دیوکاس

در این احوال خسرو قبل از وارد . هاى پایتخت اشکانى بروى رومیها باز شدندید، چنانکه دروازه



اش از شهر حرکت کرد، ولى یکى از دخترهایش با تخت شدن رومیها، با خانواده خود و خزانه
رومیها خواستند خود او را هم بگیرند و تا شهر شوش راندند، ولى موفق . بدست دشمن افتادزرین

نقشه خسرو در این وقت چه بود؟ معلوم است، که او نمیخواست در دشت نبرد با رومیها . نگشتند
هاى کوچک مواجه شود و همواره در صدد بود، که رومیها را بداخله ایران کشانیده با جنگ دسته

نشست، بل اى مىسلوب پارتى کارشان را بسازد، بنابراین نه مهیاى جدال میشد و نه در قلعهبا
همیشه خود را از دشمن دور داشته بشورانیدن اهالى بر رومیها میپرداخت و انتظار موقعى را 

.میکشید، که رومیها مستأصل گردند و او جنگ تعرّضى پیش گیرد

ورى با این نقشه خسرو میکرد، چه همینکه سپاهیان رومى آحرص و طمع رومیها مساعدت حیرت
محلّى را تصرّف میکردند، بغارت کردن اموال مردم میپرداختند و بجان اهالى افتاده آنها را از 

هستى میانداختند، معلوم است، که این رفتار

______________________________
)1(-�M�e�r�i�v�a�l� �,�R�o�m�a�n� �E�m�p�i�r�e� �,�p� �.�1�6�3.
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.باعث بغض شدید مردم نسبت بآنها میشد

تراژان پس از تسخیر تیسفون مالک تمامى صفحاتى گردید، که تا خلیج پارس بسط مییافت و 
بنابراین خود را اسکندر ثانى پنداشت، زیرا مطمئن بود، که دولت پارت، یعنى دولتى، که در مدت 

بود، از پا درآمده و اکنون دولت روم تمامى مشرق را تا رود سند آنقدر سالها رقیب و همسر روم
افتادن تخت زرین بدست رومیها خیاالت تراژان را تأیید میکرد، . و جیحون تسخیر خواهد کرد

زیرا او این قضیه را بفال نیک میگرفت و پیش خود میگفت، که سلطنت اشکانیان خاتمه یافته، 
دور شدن خسرو از رومیها بطرف ایاالت شرقى . قط رومى استپس از این آقاى مشرق زمین ف

مملکتش بجاى اینکه باعث نگرانى تراژان گردد، بعکس، او را امیدوار میساخت، که زمان امنیت 
. شاه در میان اهالى دور از تمدن خودش است و نمیتواند ضررى برومیها برساند. کاملش در رسیده

نکه اوقاتى با فراغت خیال صرف تفریحات خود کند، سفر خلیج در این احوال، تراژان، براى ای



فقط تأسفى، که داشت، این . پارس را از راه فرات پیش گرفت و بتحقیقاتى راجع بهند پرداخت
بود، که بواسطه کبر سنّ اجل فرصت نخواهد داد، تا هند براند و مانند اسکندر تسخیر هند را 

در اینوقت تراژان ). 29و 28، بند 68سیوس، کتاب دیوکا(خاتمه فتوحات خود قرار دهد 
هاى نمیتوانست تصور کند، که چند هفته دیگر ابرهاى سیاهى در افق خیاالت گوناگون و نقشه

اش دور و دراز او پدید خواهد آمد و بآمال و آرزوهاى او خاتمه داده، نتایج تمام فتوحات گذشته
.را هم نیست و نابود خواهد ساخت

اهالى برضد رومیهاشورش 

چنین بود احوال رومیها، که ناگاه اخبارى رسید، که تراژان را از فراغت و بیکارى دوباره بکار و 
.کوشش دعوت کرد

جا شورش اهالى برضد رومیها در سلوکیه و الحضر و نصیبین و ادس اخبار حاکى بود، که در همه
نشینى آنها بدست دشمن افتاده وارتباطیه رومیها و عقباند و خطوط مردم اسلحه برداشته) اورفه(
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در . نشینى رومیها را قطع کنندکنندگان خواهند خواست خطّ عقباین خطر حتمى است، که قیام
این وقت تراژان زود باقدامات پرداخت و هریک از سرداران خود را بطرفى براى خوابانیدن 

گرفته شهر را براى »2«و یولیوس آلکساندر»1«سلوکیه را اروسیوس کالروس. ها فرستادشورش
نصیبین را گرفته، آن شهر را بغارت داد و ادس را »3«توسیهلوسیوس کوى. مجازات آتش زدند

، بند 68دیوکاسیوس، کتاب (بعکس شکست خورده کشته شد »4«موسبسوخت، ولى ماکسى
). 338فرونتو، تاریخ او، صفحه (و قشون رومى، که بسردارى او بود، معدوم گردید )30-31

تراژان در اینوقت از مستى فتوحاتش بهوش آمد و مقتضى دانست تغییرى، ولو موقّتى باشد، در 
سیاست خود بدهد، بنابراین تصمیم گرفت بین النهرین سفلى را، بجاى اینکه مانند ارمنستان و بین 

با . نشانده روم باشد، بشناسدعلیا ایالتى از روم گرداند، مانند دولتى، که پادشاه آن دستالنّهرین
نامى را، که از خانواده اشکانى بشمار میرفت و سابقا با رومیها همدست »5«این نقشه پارثاماسپات

رش شده برضد خسرو کار میکرد، بپادشاهى این مملکت شناخته با مراسم باشکوهى تاجى بر س



این مراسم با حضور رجال و سرداران رومى در جلگه تیسفون بعمل . نهاد و او را شاه پارت خواند
و تراژان در نطق خود از فتوحات خود و عظمت آن سخن ) 30، بند 68دیوکاسیوس، کتاب (آمد 

ذارد، رانده، بعد پارثاماسپات، جوان اشکانى را، معرّفى کرده گفت، که تاج پارت را بر سر او میگ
بعد تراژان تصور کرد، که این کار او وجاهتش . نشانده روم استیعنى شاه پارت از این ببعد دست

در اینوقت . را نزد اهالى تأمین میکند و موقع آن رسیده، که عقب نشسته از اینمملکت خارج شود
ن عقب بنشیند، ولى راه دجله براى او باز بود و میتوانست از اینطرف ببین النّهرین علیا و ارمنستا

بجاى اینکه این راه را اختیار کند، ترجیح داد، که از راه مستقیمى بسوریه عقب نشیند و راه الحضر 
را) سنجار(و سنگار 

______________________________
)1(-�E�r�u�s�i�u�s� �C�l�a�r�u�s.

)2(-�J�u�l�i�u�s� �A�l�e�x�a�n�d�e�r.

)3(-�L�u�c�i�u�s� �Q�u�i�e�t�u�s.

)4(-�M�a�x�i�m�u�s.

)5(-�P�a�r�t�h�a�m�a�s�p�a�t�e�s.
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جهت آن را از اینجا باید دانست، که شهر الحضر بر رومیها شوریده بود و تراژان . اختیار کرد
. میخواست اهالى شهر را تنبیه کند و ذخایر معبد الحضر را، که خیلى شهرت داشت، بدست آرد

محکم بود و اهالى از این قالع استفاده کرده در مقابل الحضر شهر بزرگى نبود، ولى داراى قالعى
در باب اهالى باید گفت، که عرب بودند، مهاجرت اعراب بدینجا از . رومیها سخت پا فشردند

). 31دیوکاسیوس، همان کتاب، بند (ازمنه پیش شروع شده بود و دائما بر عده مهاجرین میافزود 
چنین ) 1، بند 3کتاب (هاى هرودیان یرفت، ولى از گفتهاین شهر از توابع دولت پارت بشمار م

.استنباط میشود، که پادشاهى از خود داشته



.هاى شهر را بروى او بستندتراژان بطرف الحضر رفت و مردم دروازه

 ت و جدالیمحاصره شروع گردید و رومیها قسمتى از دیوار قلعه را خراب کردند، ولى بواسطه فع
. جا آمد و بر او و همراهانش باران تیر بباریدندخود تراژان باین. داخل شهر شونداهالى نتوانستند

العاده، فقدان آذوقه و گرماى فوق: قشون رومى در این وقت گرفتار محن و مصائب زیاد گردید
علیق، انبوه مگس، که در سر هر لقمه خوردنى و هر جرعه آشامیدنى با سربازان در منازعه بودند، 

شدید و بادهاى سخت، همه این بلیات دست بهم داده تراژان را عاجز کرد و او مجبور رعدهاى
. گردید دست از این قلعه باز داشته و زود عقب نشسته خود و قشونش را از این تهلکه نجات دهد

او چنین کرد و پس از آن در موقع عقب نشینى عده زیادى از رومیها تلف شدند و معلوم گردید، 
کوچک الحضر از جهت پافشارى و جد اهالیش فاتح امپراطور روم است و نخوت و باد و که شهر

این واقعه مهم و عجیب، که نتایج . بروت تراژان را، که میخواست اسکندر ثانى گردد، فرونشانده
.م116فتوحات تراژان را نیست و نابود ساخت، در آخر سال 

شنید، که تراژان با عجله عقب نشسته، وارد تیسفون شده در بهار سال دیگر خسرو همینکه . رویداد
نشانده رومى، در بین النهرین جنوبى و شوش را باطاعت درآورد و پارثاماسپات، پادشاه دست

حال چاره را در این دید، که فراراین

2487: ، ص3تاریخ ایران باستان، ج

در این وقت رومیها هنوز ). 31د دیوکاسیوس، همان کتاب بن(کرده خود را بخاك روم برساند 
تراژان درگذشت و بجاى . م117آدیابن و بین النهرین علیا را مانند ارمنستان داشتند، ولى در سال 

.او هادریان امپراطور گردید

چون وقایع مذکور در وى اثرى غریب کرده بود، باین عقیده شد، که سفر جنگى تراژان کارى 
این همان نظر اکتاویوس اگوست (خیال بسط حدود شرقى خود باشد بیهوده بوده و روم نباید در 

معلوم است، که با این نظر سیاست روم در مشرق تغییر میکرد و دولت ). بود، که باالتر ذکر شده
هادریان تمامى : چنین هم شد. مزبور میبایست باز بسیاست مدارا و مماشات با دولت پارت برگردد

در این باب . ت پس داد و قشون رومى این ایاالت را تخلیه کردایاالت پارتى را بدولت پار



-2آسور قدیم یا آدیابن این زمان را پارتیها اشغال کردند، -1: اطّالعاتى، که داریم چنین است
پارثاماسپات پادشاه ارمنستان شد و این مملکت باز -3تمامى بین النّهرین علیا نیز بپارت برگشت، 

دارا بودن پادشاهى، که از خانواده اشکانى باشد و دولت روم او را نصب بحال سابق خود، یعنى
در باب خسرون بعض نویسندگان قدیم گویند، که مانند ارمنستان گردید، ولى -4کند، برگشت، 

.هائى، که بدست آمده، معلوم است، که مانند بین النهرین علیا بپارت تعلّق یافتهاز سکه

کشى او، چیزى براى رومیها نماند و تمامى ایاالتى، ى تراژان، در بدو قشونمندیهابنابراین از بهره
). 33، بند 68دیوکاسیوس، کتاب (که رومیها از پارتیها گرفته بودند، بدولت پارت برگشت 

یکى آنکه ارمنستان، که با تعیین : کشى تراژان بمشرق دو نتیجه براى آنها داشتباوجود این قشون
از طرف دربار اشکانى، بکلّى از تحت نفوذ رومیها خارج شده بود، باز دارس بسلطنتاکس

بوضعى، که بموجب قرارداد بالش اول با نرون مقرّر بود، برگشت و دیگر اینکه رومیها دریافتند، 
این سیاست هادریان و کنار آمدن او با پارتیها . که دولت پارت دولت سابق نیست و ضعیف گشته

هاى هادریان را از شکست ین دو دولت مزبور شد، ولى، چون خسرو گذشتباعث صلح ممتدى ب
تراژان میدانست، خود را رهین رومیها
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اما باز . نشان نمیداد و حتّى در یک موقع نزدیک بود، روابط دوستانه بین دولتین بهم بخورد
ئق آمد و روابط مودت محفوظ ماند، توضیح آنکه سیاست رومیها، که مبنى بر مماشات بود، فا

هادریان در سرحد روم و ایران مالقاتى با خسرو کرد و مذاکراتى بین او و شاه اشکانى بعمل آمد 
بعد هادریان دختر خسرو را، که در زمان تراژان اسیر شده بود، باو پس داد و تخت .). م122(

رد کردن آن اهمیت میدادند، وعده کرد پس بدهد زرین را هم، که پارتیها استرداد کرده ب
).دیوکاسیوس، همانجا(

سکّه (میباشد . م128آخرین سکّه او از سنه . خسرو بعد از پس گرفتن دختر خود درگذشت
بهرحال سلطنت او . میدانند. م130، ولى بعضى سلطنت او را تا )مذکور در موزه بریطانیائى است

.بوده. م130یا 128تا110یا 108تقریبا از 



این بالش را ). بالش دوم(اند بعد از او شخصى بر تخت نشست، که رومیها اسمش را بالش نوشته
78پسر خسرو میدانستند، ولى مطلب روشن نیست، شاید این بالش همان بالش باشد، که در 

رفت، ولى در مدعى سلطنت بود و خود را شاه اشکانى میدانست و بعد، چون موفق نشد، کنار 
مجددا در جائى از ایران با خسرو در یک زمان سلطنت میکرد و در اینوقت، که خسرو 119-120

.ها تأیید میشوداین حدس از سکّه. درگذشت، او را شاه تمامى ایران دانستند

شاهنشاه ارشک بالش عادل، «هاى چهار درهمى او این عبارت یونانى نقش شده در یکى از سکّه
: اش بزبان آرامى این دو کلمه خوانده میشودهاى یک درهمىو در سکّه» و محب یونانخیر 

).یعنى بالش شاه(» ولگاش ملکا«

خسرو و صفات او

کارهاى او . اند، چیزى نمیدانیمکشى تراژان بایران نوشتهاز خسرو بجز آنچه، که بمناسبت قشون
بنابراین در اینجا . نمیدانیم، داراى چه صفاتى بودهدر داخله ایران براى ما مجهول است و حتّى 

.فقط میتوانیم از صفاتى، که او هنگام جنگ با رومیها ظاهر ساخته، صحبت بداریم
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وقتیکه تراژان بمشرق آمد، چنانکه دیدیم، ابهت : از این نظر او داراى عزمى راسخ و ثبات است
جا جدالى روى میکرد و در هیچ» یک گردش نظامى«اى بود، که او باصطالح نظامیها باندازهروم 

نمیداد، همه تسلیم میشدند یا طالب دوستى روم بودند و از ترس طوق بندگى را بیدرنگ 
در چنین موقعى، خسرو ایستاد و ابدا حاضر نشد، داخل مذاکراتى با امپراطور . بگردنشان میآویختند

این نکته مهم است، زیرا موقع او بسیار . د، یا کوچکى و فروتنى نسبت باو نشان دهدروم شو
در داخله مدعیانى داشت، که فناى او را میخواستند، از خارج دولتى مانند روم، که در : مشکل بود

اینوقت باوج عظمتش رسیده بود، باو حمله میکرد و قشون خصم را قیصرى مانند تراژان، که یکى 
باوجود تمامى این اوضاع خود . ترین قیاصره روم و سردارى قابل بشمار میآمد، فرمان میدادقوىاز 

سیاستى، که او اتّخاذ کرد براى . را نباختن و در مقابل چنان دشمنى ایستادن کارى است بزرگ
دولت پارت در انحطاط امرار وقت میکرد و بر . العاده مناسب بوداین زمان دولت پارت فوق



در این احوال خسرو چاره نداشت، جز اینکه در مقابل دشمن نیرومند . فش همواره میافزودضع
مهاجم جنگ دفاعى پیش گیرد و دشمن را بداخله مملکت کشانیده از نیرویش بکاهد، تا در موقع 

اى جز تباهى او و در این مورد روبرو شدن با تراژان در دشت نبرد یا نشستن در قلعه. باو بتازد
از پیش رومیها او را تهدید . اى نداشت، زیرا نه از پیش مطمئن بود و نه از پسکتش نتیجهممل

اى، که او اختیار کرد، بهترین نقشه بود و، چنانکه بنابراین نقشه. میکردند و از پس مدعیان سلطنت
رومیها .گذشت، از پرتو این نقشه باالخره او فائق آمد، و سردارى را مانند تراژان مغلوب ساخت

تمامى ایاالت را تخلیه کرده بپارتیها پس دادند و پس از آن صلحى بین دولتین برقرار شد، که 
.تقریبا پنجاه سال پاینده بود

بنابر آنچه گفته شد، درباره خسرو باید عقیده داشت، که یکى از شاهان خوب ایران در دوره 
او براى این موقع ایران با استحقاق . حزماین شاهى است عاقل و متین، داراى عزم و. اشکانى بوده

.کم و کسر بجانشین خود تحویل بدهدبر تخت آن نشست و توانست مملکتش را بى

2490: ، ص3تاریخ ایران باستان، ج

بالش دوم-اشک بیست و پنجم. مبحث سوم

آنهائى، سال سلطنت کرد، اگر عقیده 19بالش دوم بعد از خسرو بر تخت دولت پارت نشست و 
مدعى سلطنت شد و در قسمتى از ایران 78که میگویند بالش ثانى همان بالش است، که در 

بقول آن 78سال باشد، زیرا بالش در 72سلطنت کرد، صحیح است، میبایست در این زمان سنّ او 
زمان او باستثناى یک مورد بصلح و سلم گذشته، زیرا ذکرى از . سال داشته20اشخاص تقریبا 

تغییرى در سر و صورت شاه نشان 149تا 130هاى این زمان هم از سکّه. مدعیان سلطنت نمیشود
هائى زینت یافته، هاى این شاه دیده میشود، تاجى بر سر دارد، که با پرها یا حلقهاز سکّه. نمیدهد

گفته شد، که. دماغش داراى برآمدگى است، زلفهایش مجعد است و ریشش مخروطى و افشان
زمان او باستثناى یک مورد، بآرامش گذشته، آن مورد تاخت و تاز آالنها بود، که در این زمان باز 

آالنها . ها را باید باعث این واقعه دانستمن پادشاه گرجىرویداد و در این مورد هم تحریک فرس
ران و روم وتاز بخاك ایباز از دربند داریال گذشته باینطرف قفقاز هجوم آوردند و براى تاخت

.»1«)15، بند 69دیوکاسیوس، کتاب (گذشتند 



همینقدر میدانیم، که آالنها بآذربایجان و ارمنستان . من چه بوده، معلوم نیستجهت این اقدام فرس
. ریخته، بناى نهب و غارت را گذاشتند و بعد به کاپادوکیه، که تعلّق برومیها داشت، تجاوز کردند

پادشاه گرجستان از هادریان قیصر روم رنجشى حاصل کرد و جهت آن من مقارن این زمان فرس
کشى الیقى براى امپراطور بفرستد، لباسهائى، که از زر را از اینجا میدانند، که او بجاى اینکه پیش

دوخته بودند، فرستاد و هادریان بر اثر این هدایا اقدامى کرد، که بپادشاه

______________________________
این واقعه عقیده ما را در باب آمدن آالنها در دفعه اول هم از تنگ داریال، نه از کنار سیحون -)1(

.و جیحون و از راه گرگان و طبرستان و گیالن و طوالش، تأیید میکند
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)بالش دوم(هاى اشک بیست و پنجم سکّه-)148(

که هادریان سیصد نفر مقصر را بر آن میداشت، که براى تفریح گرجستان برخورد، توضیح آن
وقتیکه این لباسها را آوردند او با نظر حقارت باین . رومیها بازى درآورده آنها را بخندانند

من کشى نگریسته، امر کرد آنرا بمقصرین بدهند، که در وقت بازى درآوردن بپوشند و فرسپیش
گفت، که قبل از این قضیه هم روابط هادریان با پادشاه گرجستان باید . از این امر سخت رنجید

نشانده ممالکى را، که در تحت نفوذ امپراطور روم پادشاهان دست. م130خوب نبوده، زیرا در 
من از تکریماتى، که میبایست نسبت بامپراطور بجا آرد، روم بودند، براى مالقات طلبید و فرس

.امتناع ورزید

من سخت وتاز آالنها در آذربایجان و ارمنستان بالش سفیرى بروم فرستاده از فرسبر اثر تاخت
جا چنین از این(شکایت کرد و دولت روم پادشاه گرجستان را طلبید، تا جواب شکایات را بدهد 

در اینوقت، چنانکه .). م. در تحت اداره روم بوده) یا گرجستان(استنباط میشود، که دولت ایبرى 
فته شد، آالنها بخاك روم هم در کاپادوکیه تجاوز کرده بودند، ولى آریان حاکم آن باالتر گ

هاى او را راجع بوقایع زمان ایالت، که یکى از مورخین نامى اسکندر است و کرارا مضامین نوشته
ود اما بالش باوج. ایم، آالنها را از آنجا رانداسکندر در کتاب دوم و سوم این تألیف ذکر کرده



بنابراین . من بدولت روم کرده بود، نمیتوانست در انتظار نتیجه ناظر وقایع باشدشکایتى، که از فرس
راست است، که اینطور بیرون کردن مردمان . ها داد و آنها از ایران خارج شدندپولى به آالن

وحشى از مملکتى، گاهى
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) ها از ایطالیامثال بیرون کردن گالّى(موردى در تاریخ روم هم دیده میشود معمول بوده، حتّى در 
ولى این سیاست اگر در موردى نافع باشد، وقتیکه دوام یابد، باعث ضررها و خسارات زیادى 

است و در این موقع اعمال این سیاست از طرف پارتیها، از هر نظرى، که بنگریم، ضعف دولت 
ایم، چنین باشد، زیرا در این زمان تاریخ پارت، چنانکه باالتر اشاره کردهد همآنها را مینماید و بای

جزء مرحله سوم است و این مرحله بطور کلّى داللت بر ضعف آن دارد و دولت مزبوره را بطرف 
.زوال میبرد

ا من باید بگوئیم، که بالش انتظار داشت، امپراطور روم او ردر باب نتیجه شکایت بالش از فرس
من را بروم احضار کرد، تا در محکمه امپراطور جواب سیاست کند، ولى او، باوجود اینکه فرس

بدهد، پس از حاضر شدن او، نه فقط پادشاه گرجستان را سیاست نکرد، بل او را گرم پذیرفت و 
»2«روم قربانى کند و مجسمه سواره خود را در معبد بلّونا»1«باو اجازه داد، که در کاپیتول

گانه روم ساخته بودند و معبد آن براى هاى هفتکاپیتول ارگى بود، که بر یکى از تپه(بگذارد 
قیصر .). م. برومیهاى فاتح در کاپیتول تاج میدادند. تر، رب النّوع بزرگ رومیها، بنا شده بودژوپى

معلوم ). 15، بند 39دیوکاسیوس، کتاب (باین مساعدتها اکتفاء نکرده، بر خاك ایبرى هم افزود 
حتّى پس از . است، که بالش از این رفتار هادریان بخود پیچید، ولى آن را برو نیاورد و تحمل کرد

، که در تاریخ به »3«درگذشت و پسرخوانده او اورلیوس. م138اینکه هادریان در 
او را تبریک معروف است، جانشین او گردید، بالش سفارتى بروم فرستاده»4«پیوستونینوسآن

اى، که در سال اول این قضیه از سکّه. گفت و با سفیرش تاجى از طال براى امپراطور جدید فرستاد
پیوس زده شده است، بخوبى استنباط میشود، سکّه مزبور از یکطرف سر تونینوسامپراطورى آن

د و با دست امپراطور را مینماید و از طرف دیگر زنى را، که کمان و ترکشى بدست چپ دار
.راست تاجى میدهد



______________________________
)1(-�C�a�p�i�t�o�l.

)2(-�B�e�l�l�o�n�a.

)3(-�A�u�r�e�l�i�u�s.

)4(-�A�n�t�o�n�i�n�u�s� �P�i�u�s.
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.منقور است) پارثیا(بر سکّه اسم پارت 

امپراطور کرد، که در این موقع، که بالش سفیرى بروم براى تبریک میفرستاد، خواهشى از 
توضیح آنکه هاردیان، چنانکه باالتر گفتیم، وعده کرده بود تخت زرین پارتى را . برآورده نشد

بالش از امپراطور میخواست، که وعده پدر خود را بجا . پس بدهد، ولى بوعده خود وفا نکرده بود
ذیرد و ترجیح داد، پیوس نخواست خواهش بالش را بپتونینوسآورده تخت را پس بدهد، ولى آن

اینکه خواهش بنابراین سفیر بالش از روم برگشت، بى. که این عالمت فتح تراژان را نگاهدارد
).9پیوس، بند تونینوسکاپى تولینوس، کتاب آنیولیوس(بالش را قبوالنده باشد 

ان پیوس آخرین خبرى است، که نویسندگتونینوسقضیه رفتن سفیر بالش بروم براى تبریک آن
از اینجا باید استنباط کرد، که سلطنت بالش . اندرومى راجع باین زمان میدهند و بعد دیگر ساکت

دوم در ده سال دیگر بآرامش پارت گذشته، یا اگر قضایائى رویداده بامور داخلى دولت پارت 
سکونت و آرامش . مربوط بوده و از این جهت توجه نویسندگان رومى را بخود جلب نکرده

لت پارت نیز داللت میکند، بر اینکه روم در صدد بسط حدود خود نبوده، زیرا، از وقتیکه روم دو
، هر وقت دولت مزبوره »1«انددولت جهانى گردید، چنانکه مورخین مهم آن دولت نوشته

درصدد توسعه حدود خود نبود، مردمان همسایه هم آرام بودند و بعکس هرزمان دولت روم 
آلود کرده، در این بین مقاصد خود را انجام دهد، همسایگان را بحرکت گلمیخواسته، آبى

میآورده یا بجان یکدیگر میانداخته و بعد ببهانه اینکه بمنافع روم ضررهائى وارد میآید، داخل شده 



مقصود خود را انجام میداده و گاهى هم شکست خورده، اجراى منظور خود را بموقعى بهتر 
.محول میداشته است

.م149یا 148تا 130بنابر آنچه گفته شد، سلطنت بالش دوم را باید از 

در. بعد از او پسرش بالش سوم بتخت نشست، چنانکه بیاید. دانست

______________________________
در تألیف خود موسوم بانحطاط و سقوط دولت روم، جلد اول، صفحه �G�i�b�b�o�nمثال-)1(

205�D�e�c�l�i�n�e� �a�n�d� �F�a�l�l�o�f� �R�o�m� �.�E�m�p�i�r�e� �v�o�l� �.�I�I� �.�2�0�5
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بیرون . باب بالش دوم نمیتوان چیزى گفت، مگر اینکه زمان او زمان ضعف دولت پارت است
از امور داخلى ایران در این زمان اطّالعى . کردن آالنها با پول این ضعف را بخوبى میرساند

.نداریم

بالش سوم-و ششماشک بیست . مبحث چهارم

بهرحال . بالش سوم را پسر بالش دوم میدانند، اگرچه نمیتوان گفت، که این نظر روشن است
بر تخت نشسته و . م149یا 148هائى، که از او بدست آمده، داللت میکند بر اینکه او در سال سکّه

طول کشیده، باید سال 42چون موافق این حساب سلطنت او . سلطنت کرده191-190تا سنه 
هاى او مینماید، نشان گفت، که وقتیکه او بر تخت نشسته، جوان بوده، اگرچه صورتى، که سکّه

.میدهد، که ریش بقاعده دارد

در سلطنت این بالش صلح و سلمى، که از زمان کنار آمدن هادریان با پارتیها تا این زمان پائیده 
گویند، که بالش بعد از . دولتین پارت و روم میرفتبود، بهم خورد و باز بیم جنگ و جدال بین 

تونینوس، بند یولیوس کاپى تولینوس، کتاب آن(نشستن بر تخت سلطنت، میخواسته با روم بجنگد 
تونینوس خبر این اقدامات شاه اشکانى به آن. و در تهیه اسبابى بوده، که این جنگ را تولید کند) 8

اى به بالش ، میخواهد از آن احتراز کند و با این مقصود نامهمیرسد و او، چون طرفدار جنگ نبود



جهت گرفتار کارهائى نکند، که نتایجش معلوم نیست و ممکن نوشته توصیه میکند، که خود را بى
بالش بر اثر این نامه از . است براى او باعث ضرر و خسارت کلّى و ندامتى جبران ناپذیر گردد

تر باشد، محول میدارد، یعنى یگر، که براى دولت پارت مناسبجنگ منصرف گشته آنرا بوقتى د
).9همانجا، بند (بموقعى موکول میکند، که اوضاع داخلى روم رومیها را سخت گرفتار کرده باشد 
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س، که پیوتونینوسمیرسد، توضیح آنکه در این سال آن. م161بعد، چنین موقعى بنظر بالش در 
پسرخوانده او جانشین او »1«دارد، درمیگذرد و مارکوس اورلیوس» خوب«در تاریخ روم لقب 

نام داشت، »2«تونینوس را، که لوثیوس وروسگردیده، این پسرخوانده پسر خوانده دیگر آن
.در اینوقت بالش جنگ را با روم شروع میکند. شریک خود در اداره کردن دولت قرار میدهد

هاى نویسنده رومى، که باالتر بکتابش اشاره شده است و نیز عقیده ن است مضمون نوشتهچنی
از آن ظاهرا این معنى برمیآید، که، چون صلح بین دو دولت پارت و روم تقریبا . نویسندگان جدید

. پنجاه سال طول کشیده بود، پارتیهاى جنگى و جنگجو از این صلح و آرامش خسته شده بودند
، که صلح را بهم زدند، ولى این عقیده را ما صحیح نمیدانیم، زیرا در این زمان دولت این بود

پارت در انحطاط و ضعف بود و هیچ طبیعى نیست، تصور کنیم، که پارتیها از آرامش خسته شده 
اگر پارتیها خودشان را قوى میدیدند، آالنها را با پول از ایران بیرون . بماجراجوئى پرداخته باشند

یقینا جهتى بوده، که آنها را بکشیدن شمشیر مجبور داشته، اما اینکه این جهت چه بوده، . نمیکردند
ما حدس میزنیم، که علّت بهم زدن . بواسطه سکوت نویسنده مذکور رومى بر ما مجهول است

تر روشن خواهد شد، زیرا صلح باید همان مسئله ارمنستان بوده باشد، جهت این حدس پائین
م دید، در ارمنستان پادشاهى سلطنت میکند، که اشکانى نیست و بالش سوم او را از آنجا خواهی
:بعالوه باید در نظر داشت، که زمینه هم براى جنگ مهیا بود. میراند

با وجود وعده هادریان راجع برد کردن تخت زرین پارتى، تخت مزبور رد نشده و سفیر دولت 
م برگشته بود، بنابراین کدورتى بین دو دربار وجود داشته و بالش نیل بمقصود از رواشکانى بى

سوم، که در انتظار موقعى مناسب براى کشیدن انتقام از دولت روم بوده، تا این زمان بردبارى نشان 
.داده و باالخره جنگ را شروع کرده



این حدس با سوابق روابط ایران و روم موافقت دارد، ولى باوجود این نمیتوان

______________________________
)1(-�M�a�r�c�u�s� �A�u�r�e�l�i�u�s.

)2(-�L�u�c�i�u�s� �V�e�r�u�s.
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)بالش سوم(اشک بیست و ششم هاىسکّه) 149(

مقصود ما فقط این است، که این جنگ جهتى غیر از خسته شدن پارتیها از . آنرا محقّق دانست
بهرحال شرح این . بواسطه سکوت نویسنده رومى بر ما مجهول استصلح متمادى داشته، ولى 

:جنگ، که بضرر دولت پارت تمام شد، چنین است

جنگ پارت با روم

نام داشت و »1«بالش سوم ناگهان با قشونش داخل ارمنستان گردیده پادشاه آن را، که سواموس
) کتاب دیوکاسیوس، که سویداس نقل کردهاز (او را رومیها بر تخت نشانیده بودند، از آنجا براند 

اى از خانواده اشکانى بود، و ارامنه او را پادشاه خود و پس از آن تیگران نامى را، که از شعبه
این خبر در اطراف ). 161، صفحه 2خورن، تاریخ ارمنستان، جلد موسى(میدانستند، بر تخت نشانید 

حاکم کاپادوکیه، که اصال از گالّیها بود، »2«و اکناف ارمنستان انتشار یافت و سوریانوس
آلکساندر نام امیدوار گردیده، بطرف ارمنستان رفت و ) متنبى(گوئى یکنفر پیغمبر کذّاب بپیش

بعد از ورود باین مملکت با شورشیان ارمنستان، که هواخواه تیگران بودند و با معاونین آنها، جنگ 
بعد او،. مند شدکرده بهره

______________________________
)1(-�S�o�a�e�m�u�s.

)2(-�S�e�v�e�r�i�a�n�u�s.
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همینکه از فرات گذشت، بسردار پارتى، که خسرو نام داشت، برخورد و شکست خورده بشهر 
، بعد چه )2، بند 71دیوکاسیوس، کتاب (در اینجا او را فورا محاصره کردند . پناه برد»1«گیاال

برخى . اند، که او با امتناع از غذا خوردن خودکشى کردبعضى گفته. شد، درست معلوم نیست
اى گلوى خود را برید، ولى ظنّ قوى این است، که ایستاده و جنگ کرده، تا اند، که با شیشهنوشته

.اش تلف شدهاند و با آخرین سپاهىکه پس از سه روز از هر طرف او را محاصره کردهاین

و ) 2، بند 71دیوکاسیوس، کتاب (پارتیها از فرات گذشته با آهن و آتش بطرف سوریه راندند 
، که میخواست جنگ کند، شکست خورده عقب »2«لیانوسدیوس کرنهتىوالى سوریه آت

مندى پارتیها باعث جنبش اهالى بهره). 8تونیوس، بند تولینوس، کتاب آنیولیوس کاپى (نشست 
، پارتیها از )همان نویسنده(سوریه، که برضد رومیها بودند، گردید و دست ببعض اقدامات زدند 

.سوریه به فلسطین رفتند و چنین بنظر میآمد، که راه تمام قسمت غربى براى آنها باز است

»3«توحات پارتیها بروم رسید و در آنجا صالح دانستند، که لوثیوس وروسدر این احوال خبر ف
براى این جنگ با پارتیها بمشرق برود، زیرا او را الیقتر از مارکوس اورلیوس براى این جنگ و 
تحمل زحمات و مشقّات آن میدیدند، ولى چون او صفات سردارى را نداشت، قرار دادند، که 

با این . او باشند، ولى نقشه جنگ را آنها بریزند و بموقع عمل گذارندسرداران خوب روم مطیع
.مقصود سه نفر سردار قابل این زمان روم مأمور گشتند با لوثیوس وروس بمشرق بروند

و سومى »5«بود، دیگرى آویدیوس کاسیوس»4«کوسیکى از این سه سردار ستاثیوس پریس
. م162وروس میل نداشت بمشرق برود، در حرکت خود تا چون، لوثیوس . »6«مارثیوس وروس

بعد از ورود به سوریه او با پارتیها . تأخیر کرده، در این سال با سرداران خود بآن طرف روانه شد
داخل مذاکره گردید، تا شاید روابط حسنه را بین دولتین برقرار کند، ولى پارتیها نظر 

مندیشان حاضرببهره

______________________________
)1(-�E�l�e�g�i�a.



)2(-�A�t�t�i�d�i�u�s� �C�o�r�n�e�l�i�a�n�u�s.

)3(-�L�u�c�i�u�s� �V�e�r�u�s.

)4(-�S�t�a�t�i�u�s� �P�r�i�s�c�u�s.

)5(-�A�v�i�d�i�u�s� �C�a�s�s�i�u�s.

)6(-�M�a�r�t�i�u�s� �V�e�r�u�s.
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نشدند، چنین کنند و باالخره وروس مجبور گردید داخل جنگ شود، ولى خودش بجنگ نرفت، 
شهر انطاکیه، که شهر زندگانى اشخاص عشرت پرست و مقرّ دوستان تفریحات گوناگون بل در 

دیوکاسیوس، (بود، مانده سرداران خود را فرستاد، تا پارتیها را از سوریه و ارمنستان بیرون کنند 
آویدیوس کاسیوس، که میبایست لژیونهاى سوریه را بجنگ ببرد، کارش بسیار ). 2، بند 61کتاب 

کل بود، زیرا از جهت صلح متمادى با پارتیها این سپاهیان از نظم و اطاعت نظامى خارج شده مش
بزندگانى مالیم خو کرده بودند و کاسیوس میبایست آنها را باطاعت برگرداند، باوجود این با 

پرده هائى، که کمتر نظیر دارد، او باین مقصود نائل شد و حمله بالش را در والیتى، که باو سسختى
گرفته در نزدیکى شهر بعد جنگ تعرّضى را پیش). دیوکاسیوس، همانجا(بودند، دفع کرد 

از طرف . بالش را شکست داد و پارتیها باین طرف فرات عقب نشستند. م163در »1«اوروپوس
مانع تا پایتخت آن پیش رفت و آنرا گرفته، کوس بارمنستان داخل شده بىپریسدیگر ستاثیوس

این سردار رومى در اینوقت در ارمنستان شهرى بساخت و ). 9بند (ه گویند، خراب کرد چنانک
مندى خود را بروم اطّالع داد و رومیها بعد بهره. ساخلوى نیرومند از رومیها در آن گذارد

تحت الحمایه روم را در ارمنستان، که بالش »3«نامى را مأمور کردند، سواموس»2«دستوثیدى
وروس بر مخالفت -او با تقویت مارثیوس. از آنجا رانده بود، دوباره بر تخت آن مملکت بنشاند

با این کارها، روم . ارامنه فائق آمده مأموریت خود را انجام داد و ارمنستان از نو بروم برگشت
ل برگردانید و پارتیها دریافتند، که دولت روم هنوز ایالتى را، که گم کرده بود، در مدت دو سا

.قوى است و میتواند، مقام خود را در مشرق حفظ کند



در اینوقت رومیها دیگر باعثى براى جنگ نداشتند، ولى سرداران رومى، که در تحت اداره 
وروس،شخصى سست و معتاد بزندگانى مالیم، مانند لوثیوس

______________________________
)1(-�E�u�r�o�p�u�s.

)2(-�T�h�u�c�i�d�i�d�e�s.

)3(-�S�o�a�e�m�u�s.
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طلبى و رسیدن بمقامات باالتر صالح خودشان را در زمام امور را بدست گرفته بودند، از جهت جاه
مندى یک سردار رومى در جنگى باعث خاتمه دادن بجنگ نمیدانستند، زیرا در این زمان بهره

بنابراین سرداران این جنگ . العاده او میگردید و حتّى او را بمقام امپراطورى میرسانیدات فوقترقی
.هم میخواستند باین مقام برسند

جنگ روم با پارت

این شخصى بود، (طلب بود تر و بیشتر جاهاز سه سردارى، که باالتر نامیدیم، کاسیوس از همه الیق
.).م. اورلیوس امپراطور یاغى شد و جانش را در این راه گذاشتکه از جهت جاه طلبى بعدها بر 

او، پس از اینکه پارتیها را از سوریه بیرون کرد، از اورلیوس لقب سپهساالرى گرفت 
و چون اختیارات تامه داشت این نقشه را کشید، که جنگ را ) 3، بند 71دیوکاسیوس کتاب (

. ر پنجاه سال قبل فتوحاتى کرده بود، نامى بلند کندبمملکت پارتیها برد و مانند تراژان، که د
کیفیات این جنگ درست معلوم نیست، ولى از اخبارى، که نویسندگان رومى جسته و گریخته 

از زگما، که در کنار فرات واقع بود، او باین طرف این رود، یعنى : اند، چنین برمیآیدذکر کرده
، که در نزدیکى التقاى رود بلیک با فرات است، درآمد »1«فوریومالنّهرین گذشته به نیکه-بین

و از آنجا جریان رود را گرفته به سورا و بابل ) اى از سویداس، که از قول دیوکاسیوس استقطعه(



فوریوم را اند، شاید شهر قدیم بابل باشد، اما نیکهسورا را درست با محلّى مطابقت نداده(رفت 
.).م. میدهندبیشتر با رقّه کنونى مطابقت

در سورا سردار روم جنگ کرده غالب آمد و بعد کاسیوس شهر سلوکیه را، که در اینوقت 
چهارصد هزار نفر سکنه داشت، محاصره کرده و آنرا گرفته بسوخت، تا اهالى را از جهت خیانتى 

، که برومیها این خیانت چه بوده؟ معلوم نیست، چیزى، که مسلّم میباشد، این است. تنبیه کرده باشد
این کار برخورد، زیرا آنها

______________________________
)1(-�N�i�c�e�p�h�o�r�i�u�m.
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.حامى یونانیت در مشرق بودند و با این داعیه چنین شهر بزرگ یونانى را سوختند

تیسفون را سردار رومى پس از آن). 8وروس، بند (یولیوس کاپى تولینوس آنرا تکذیب میکند 
بعد باین ). 2، بند 71دیوکاسیوس، کتاب (گرفت و قصر تابستانى بالش را با خاك یکسان کرد 

کارها اکتفاء نکرده معابد بسیارى را معدوم ساخت و رومیها بتفتیش و تحقیق جاهاى مخفى 
.پرداخته، غنائم زیاد بدست آوردند

پى خورده بودند، از مقاومت مأیوس گشتند و تمامى درپارتیها در اینوقت، چون شکستهاى پى
پس از آن سردار مزبور . محلّهائى، که بتصرّف تراژان درآمده بود، اکنون بدست کاسیوس افتاد

باین فتوحات اکتفاء نکرده و بطرف کوههاى زاگرس رانده قسمتى را از ماد تسخیر کرد، در نتیجه 
بود لقب »2«کوسو پارتى»1«نیکوساو، که آرممندى امپراطوران روم بر القاباین بهره

را هم افزودند، یعنى بر القاب فاتح ارمنستان و پارت لقب فاتح ماد را هم عالوه »3«مدیکوس
)مین مارسلّن برمیآیدآم23کتاب 6اینخبر از بند (کردند 

و فاتحین را بمغلوبین مبدل گیر آنها گردیداى بزرگ دامنچنین بود پیشرفت رومیها، که ناگاه بلیه
این مرض در هرزمان و در . وقتیکه رومیها در بابل بودند، مرض طاعون در میان آنها افتاد: ساخت



اى بر وحشت و اضطراب هر جا، که شیوع یابد، باعث وحشت است، ولى در این مورد شایعه
لدانیها با سحر و جادو در آمیزى شهرت یافت، که این مرض را کرومیها افزود، زیرا خبر افسانه

تر رب النوع بزرگ رومیها، در شهر سلوکیه، ، پسر ژوپى»4«آپلّنیکى از امکنه تحتانى معبد کمن
جا داده بودند و چون رومیها براى یافتن ذخائر معبد مزبور بجاهاى پنهان داخل میشدند، باینجا هم 

. ض از اینجا خارج شده بجان رومیها افتادآمده درب آن را گشودند و چیزى نیافتند، ولى این مر
چون هر روز بر عده اموات میافزود، این اشتهار باعث وحشتى بزرگتر میگردید و نظم و ترتیب 

اردوى روم را میگسیخت، زیرا سربازان رومى فرار میکردند، تا از بلیه جان بدر برده بوطنشان

______________________________
)1(-�A�r�m�e�n�i�c�u�s.

)2(-�P�a�r�t�i�c�u�s.

)3(-�M�e�d�i�c�u�s.

)4(-�C�o�m�a�e�n� �A�p�o�l�l�o�n.
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برگردند، اما طاعون دست از جان آنها برنمیداشت و گوئى، که آنها را تعقیب میکرد، زیرا در راه 
خود آنهائى هم، که قوت نفس نشان داده بجاى. میمردند، یا از یکدیگر این مرض را میگرفتند

آمدها آنکه، بعض بدتر از همه این پیش. ماندند، چه از این مرض و چه از فقدان آذوقه تلف شدند
هائى بسیار براى اهالى روم و ایطالیا و سایر فراریان خودشان را بروم رسانیده در آنجا باعث بدبختى

و تا رودخانه رن و جاها شدند، زیرا بوسیله آنها این ناخوشى بروم و تمام ایطالیا سرایت کرد 
مارسلّن، کتاب مینآم(نزدیکى اوقیانوس اطلس انتشار یافته خلق بیشمارى را بدیار نیستى فرستاد 

).6، بند 23

، که نصف اهالى و تمامى لشکر روم از این بلیه )در تاریخ مختصر روم(گوید »1«اوتروپیوس
د، که جنگ رومیها با پارتیها در اینطرف اى این اول دفعه بوباوجود چنین بلیه. هالك گردیدند



فرات بنفع روم تمام شد، زیرا تا این زمان رومیها هیچگاه نتوانسته بودند، قسمتى از خاك دولت 
پارت را جزء دولت روم کنند، حتّى در زمان تراژان، چنانکه گذشت، رومیها نتوانستند نتایج 

پارت را بدولت اشکانى برگردانید، ولى در فتوحات خود را نگاهدارند و هادریان تمامى والیات
این زمان در نتیجه جنگهاى کاسیوس بین النّهرین غربى از فرات تا رود خابور از دولت اشکانى 

بدست آمده، ) اورفا(هائى، که از حرّان و ادس این وضع از سکّه. جدا شده تحت اداره روم درآمد
اطور روم از زمان اورلیوس و لوثیوس وروس دیده ها از یکطرف سر امپربر این سکّه. روشن است

از اخبار چنین مستفاد میگردد، که در ازمنه . میشود و پادشاه خسرون خود را محب روم میخواند
سابق هیچگاه قشون رومى اینقدر در خاك ایران پیش نرفته بود، که در این زمان رفت، زیرا 

بایجان درآمده آنرا تصرّف و نیز لقب رومیها به ماد هم درآمدند و مارکوس وروس بآذر
را اختیار کرد، از این خبر معلوم میشود، که در این زمان هم»2«مدیکوس

______________________________
)1(-�E�u�t�r�o�p�i�u�s� �,�B�r�e�v�i�a�r�u�m� �H�i�s�t�o�r�i�a�e� �R�o�m�a�n�a�e

)2(-�M�e�d�i�c�u�s(یعنى فاتح ماد.(
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نشانده داشته و نیز از این معنى استنباط میشود، که رومیها از جهت انتشار اه دستآذربایجان پادش
اند، زیرا طاعون و فرار سربازان رومى قسمت بزرگى را از فتوحات خود بدولت پارت پس داده

چنانکه گفته شد بین النهرین غربى بین فرات و خابور فقط در دست آنها ماند و حال آنکه 
توحاتشان سلوکیه و بابل و تیسفون و قسمتى از ماد و غیره را بروم ضمیمه کرده میبایست موافق ف

.باشند

در باب آن قسمت بین النهرین، که بدست رومیها افتاد، درست معلوم نیست، که رومیها با آن 
چگونه رفتار کردند، ولى ظنّ قوى این است، که مانند ارمنستان ایالتى از روم نشد، پادشاهان 

انده داشت و، چنانکه باالتر گفته شد، از یکى از پادشاهان آن، که نامش مانو است، نشدست
چنین بود نتیجه این جنگ رومیها با . اى بدست آمده، که خود را روى آن محب روم خواندهسکّه



مند پارتیها و در تاریخ پارت این اول دفعه است، که رومیها از جنگهایشان در این طرف فرات بهره
شوند، زیرا تا این زمان، چنانکه گذشت، هر دفعه، که پارتیها بآن طرف فرات حمله میکردند می

مندى برمیگشتند و همین حال براى رومیها پیش میآمد، وقتیکه آنها میخواستند در بهرهباالخره بى
.این طرف فرات جائى را از دولت پارت بگیرند

داده بود، ولى این دفعه رومیها اگر تمامى نتایج گوئى، که تقدیر فرات را سرحد دولتین قرار 
جهت چه بود؟ جهت . فتوحاتشان را نتوانستند نگاهدارند، الاقل بقسمتى از بین النهرین دست یافتند

:ایمهمان است، که کرارا بدان اشاره کرده

جهات اما . دولت پارت مرحله سوم تاریخش را میپیماید و روزافزون رو بانحطاط و ضعف میرود
.دخول باین مرحله در جاى خود بیاید

. م166شمید صلحى را، که انجام یافته، از سال خاتمه یافت، اگرچه گوت. م165این جنگ در 
پس از آن دیده نمیشود، که . سال داشته25میداند و چنین بنظر میآید، که بالش سوم در اینوقت 

باشد و صلح بین دولتین برقرار است، ولى بالش درصدد برگردانیدن بین النهرین غربى بوده 
شرح موضوع این . یکدفعه این صلح نزدیک بود بهم بخورد و باز جنگى بین دولتین شروع گردد

:است
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، یعنى زمانى، که اورلیوس امپراطور روم با طوایف کنار رود دانوب در جنگ بود، 174که در 
این خبر به بالش هم رسید . آویدیوس کاسیوس در سوریه خود را امپراطور خواندهخبر رسید، که 

و او پنداشت، که جنگ خانگى در دولت روم درخواهد گرفت و موقع براى جنگ پارتیها با روم 
بنابراین در تهیه جنگ شد، ولى اورلیوس با سرعت بسوریه درآمده آویدیوس . مساعد است

نکوب گردانید و بالش، چون این وضع را دید فهمید، که جنگ با رومیها کاسیوس را مخذول و م
اند، براى تبریک ورود امپراطور خطرناك است، دست از آن باز داشت و حتّى، چنانکه نوشته

تونینوس، آن-تولینوسکاپى-یولیوس(بسوریه سفارتى نزد او فرستاد و سفارت خوب پذیرفته شد 
.سفارت پارسى حرف میزند، ولى معلوم است، که مقصودش پارتى استدر اینجا او از ) 26بند 



بجاى »1«کمودوس-چهار سال پس از این قضایا اورلیوس درگذشت و پسرش لوثیوس اورلیوس
امپراطور مزبور، چون جوان و . بالش سوم در مدت ده سال با این امپراطور معاصر بود. او نشست

که بالش این موقع را براى جنگ مناسب بداند، ولى حرکتى از طرف تجربه بود، انتظار میرفت، بى
جهت معلوم نیست، ولی حدس میزنند، که چون بالش در . او نشد و ده سال بصلح و سلم گذشت

ضعف دولت پارت را هم باید در . اینوقت مسنّ بوده، آرامش و سکوت را بر جنگ ترجیح میداده
. م191تا 148درگذشت و بنابراین سلطنت او از 191یا 190بهرحال بالش سوم در . نظر گرفت

.این نخستین شاه پارت است، که در زمان او از دولت مزبور قدرى کاسته است. بوده

بالش چهارم-اشک بیست و هفتم. مبحث پنجم

بعد از مرگ بالش سوم شخصى بالش نام، که بترتیب تاریخ باید بالش چهارمش

______________________________
)1(-�L�u�c�i�u�s� �A�u�r�e�l�i�u�s� �C�o�m�m�o�d�u�s..
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.نامید، بر تخت اشکانى نشسته و ظنّ قوى این است، که بزرگترین پسر بالش سوم بوده

نامى بوده، نه پسر ارشد بالش »1«اگرچه بعض نویسندگان عقیده داشتند، که او پسر سنتروك
دیوکاسیوس استناد میکردند، ولى ظنّ قوى میرود، که بالش پسر 25سوم و به بند نهم کتاب 

. سنتروك معاصر بالش چهارم اشکانى پادشاه ارمنستان بوده، نه معاصر بالش چهارم شاه پارت
اعث جنگ رومیها با پارت بهرحال در این زمان اختالل و اغتشاشى در دولت روم رویداد، که ب

:شرح قضایا موافق روایت نویسندگان رومى چنین بود. گردیده بضرر این دولت تمام شد

جنگ اول رومیها با بالش چهارم

نامى امپراطور شد، ولى چون »2«ناکسکشتند و پس از او پرتى. م192کمودوس قیصر روم را در 
طول نکشید و او 193نتش بیش از سه ماه اول سال میخواست اصالحاتى در دولت روم کند، سلط

جانشین او تازه معین شده بود، که سه سردار رومى در جاهاى مختلف . را هم بقتل رسانیدند



یکى از آنها کلودیوس . ممالک روم نخواستند از او تمکین کنند و هریک خود را امپراطور خواند
»5«نونینادر پان»4«تیموس سوروساشت، دیگرى سپبود، که در بریطانیا اقامت د»3«نوسآلبى

.در سوریه»6«نیوس نیگرسنو سومى پس

وقتیکه نیگر خود را امپراطور خواند و قبل از اینکه معلوم شود، که او باید با اسلحه این مقام خود 
د، سفرائى نزد نشانده شاهان اشکانى بودنرا برومیها بقبوالند، دولت پارت و پادشاهانى، که دست

نیگر فرستاده او را تبریک گفتند و نیز اظهار داشتند، که اگر کمکى الزم داشته باشد، حاضرند 
جنگ بامپراطورى روم شناخته خواهد نیگر، چون تصور میکرد، که او بى. اى براى او بفرستندقوه

ى پر زورى دارد و شد، این تکلیف را با اد رد کرد، ولى پس از آن بزودى دانست، که مدع
سوروس، که بامپراطورى شناخته شده است، با لشکرى

______________________________
1-Sanatroces.

2-Pertinax.

3-Claudius Albinus.

4-Septimus Severus.

5-Pannonina.

6-Pescennius Niger.
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بنابراین او سفرائى نزد شاه اشکانى و پادشاهان ارمنستان . بآسیا میآید، تا او را از میان برداردنیرومند 
. 1، بند 3هرودیان، کتابو الحضر، که تابع شاهان اشکانى بودند، فرستاده کمک آنها را طلبید 

طرف در این وقت بالش در موقع مشکلى واقع شد، زیرا نمیخواست کمکى به نیگر بکند و از
باالخره او جواب داد، که به والت خود امر خواهد کرد، . دیگر مالحظه داشت، جواب رد بدهد
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اى براى نیگر قوائى جمع کنند ولى عجله در اجراى این وعده نکرد و از طرف دولت پارت قوه
پادشاه الحضر فرستادگان نیگر را »1«پس از آن مشاهده میشود، که برسمیوس. فرستاده نشد

).27و 1، بند 3هرودیان، کتاب (اى را از کماندارانش بکمک او میفرستد میپذیرد و دسته

اجازه یا تصویب بالش نمیتوانست چنین نشانده پارت بود و بىچون الحضر در اینوقت دست
اقدامى کند، باید باین عقیده باشیم، که چون شاه اشکانى در موقعى مشکل واقع شده، باین پادشاه 

شانده اجازه داده است، کمکى به نیگر بکند، با این مقصود، که اگر نیگر فائق آمد، بگوید ندست
مند گردید، در مقابل شکایت یا اش وفا کرده و اگر شکست خورد و سوروس بهرهبوعده

اجازه خصومت او بتواند اظهار کند، که دولت پارت بیطرف بود و پادشاه الحضر از پیش خود بى
اى چند در باب الحضر، عالوه بر آنچه باالتر گفته در اینجا مقتضى است، کلمه. کردهبالش اینکار 
اى بود، که از سنجار تا بابل امتداد دارد این شهر در بین النهرین وسطى یا آن صفحه. شده، بگوئیم

هاى اعراب چنانکه از نوشته. و در اینوقت پایتخت یک دولت کوچک عرب بشمار میرفت
دیده میشود از دیرگاهى بین رود خابور و بابل ) 1، بند 5نشینى، کتاب اول، فصل عقب(کزنفون 

سترابون همین قسمت را . سکنى گزیده بودند، زیرا نویسنده مزبور این قسمت را عربستان مینامد
25، کتاب 2بعد، چنانکه از بند ). 26، بند 1، فصل 15کتاب (میداند »2«متعلّق باعراب سنیت

یوس برمیآید، اعراب در زمان پومپهدیوکاس

______________________________
)1(-�B�a�r�s�e�m�i�u�s.

)2(-�S�c�e�n�i�t�e.
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و ) 21کراسوس، بند (نشین میداند ببین النهرین علیا میگذرند، پلوتارك خسرون را صفحه عرب
الحضر در دفعه اولى در جنگهاى تراژان ذکر میشود و نام ). 140کتاب پارت، صفحه (پیان نیز آپ

.مینامیدند»1«رومیها آنرا هاترا. از ابتداء گفته شد، که این شهر شهر اعراب است



. م194چون جنگ بین نیگر و سوروس، یعنى بین دو مدعى امپراطورى روم بطول انجامید و در 
بودند، موقع ) ومیها آنطرف رود مزبوربراى ر(هنوز دوام داشت، مردمانى، که اینطرف فرات 

چنانکه میدانیم و کرارا باالتر . یافتند، که حسیات خصومت آمیزشان را نسبت برومیها ابراز دارند
گفته شده است، مردمان مشرق نسبت برومیها هیچگاه حسیات خوب نمیپروردند و هر زمان، که 

از جمله مواردى است، . اهالى برضد آنها بودبراى رومیها در مشرق گرفتارى روى میداد، حسیات
این موارد در سلطنت ارد . که پارتیها جنگ را بآنطرف فرات، یعنى بسوریه یا آسیاى صغیر میبردند

و غیره ذکر شد، ولى در این مورد صحبت از اهالى بین النهرین، یعنى مردمانى است، که در 
ن قسمت بین النهرین، که در سلطنت بالش سوم تابع بنابراین اهالى آ. اینطرف فرات سکنى داشتند

روم شد، اسلحه برداشته و قسمت بزرگ رومیهائى را، که در صفحات آنها اقامت داشتند، کشته 
نصیبین را، که از زمان جنگهاى کاسیوس با بالش سوم بدست رومیها افتاده و آن شهر را اقامتگاه 

در این موقع اهالى ). 1، بند 75دیوکاسیوس، کتاب (ند شان قرار داده بودند، محاصره کردعمده
، زیرا اینها هم تابع دولت )همانجا(نژاد آنها بمحاصرین کمک میکردند آدیابن و سایر مردمان هم

پس از اینکه سوروس بر رقیب . پارت بودند و حکومت آن را بر استیالى روم ترجیح میدادند
ص نصیبین و تنبیه مردمى، که برضد رومیها قیام کرده خود، یعنى نیگر غالب آمد، براى استخال

کنندگان سفرائى نزد سوروس فرستاده اظهار کردند، که در اینوقت قیام. بودند، بطرف مشرق راند
این نهضت آنها بر علیه او نبود، بل

______________________________
)1(-�H�a�t�r�a.
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میخواستند، با رقیب و مدعى او خصومت ورزند و براى اثبات این مدعى حاضرند، اسراى رومى و 
چون فرستادگان آنها چیزى در باب رد . اند و موجود است، پس بدهنداموالى را، که بغنیمت برده

)بالش چهارم(سکّه اشک بیست و هفتم -)150(کردن استحکامات نگفتند و بل بعکس 

ند، که رومیها از صفحات آنها بیرون رفته استقاللشان را بشناسند و سوروس تقاضا کرد
در مقابل او . نمیخواست، یافته رومیها را گم کند، جواب رد داد، بخصوص، که میخواست بجنگد



نشانده دولتهاى کوچکى مانند آدیابن و خسرون و الحضر بودند، ظاهرا در اینوقت پادشاهان دست
نشاندگان دولت اشکانى هستند، یقینا پارتیها نبود، که چون این پادشاهان دستولى بر او پوشیده

بنابراین، . تحمل نخواهند کرد، که رومیها این قسمتها را ضمیمه روم کنند و بحرکت خواهند آمد
وقتیکه سوروس بر جنگ با دولتهاى مذکور تصمیم گرفت، در واقع امر قطع کرد، که با دولت 

.ر این تصمیم معلوم است، که ضعف دولت پارت عامل مهمى بودپارت بجنگد و د

سوروس در رأس سپاه خود از فرات گذشته به نصیبین رفت، زیرا این شهر را . م195در بهار 
کنندگان و تنبیه محاصرین آن نتوانسته بودند بگیرند، بعد سرداران خود را براى مطیع کردن قیام

اینوقت سپاهیان او از بدى آبها در عذاب بودند، باوجود این اگرچه در . آنان باطراف فرستاد
جاهائى را، که سابقا تابع روم بود، تسخیر کرد، نصیبین را مرکز یا کرسى آن قسمت بین النهرین، 
که جزء روم بود، قرار داد و رومیهاى زیاد در این شهر اقامت گزیدند، چنانکه میتوان گفت، که 

) 3، بند 75کتاب (جاى کتاب دیوکاسیوس این نظر را یک. ى گردیدروم»1«این شهر مستعمره
هائى، که براى نصیبین در او گوید، که رومیها باینشهر مقامى دادند و نیز از سکّه. تأیید میکند
اند، همیناینزمان زده

______________________________
)1(-�C�o�l�o�n�i�e.
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.بخوبى خوانده میشود» »2«متروپولیس«یا » »1«کلنیا«ها لفظ برمیآید، زیرا بر سکّهمعنى 

بعد سوروس از دجله گذشته به آدیابن حمله کرد و اگرچه مقاومتى شدید دید، باوجود این 
و »3«و پس از تسخیر آن لقب آرابیکوس) 3، بند 75دیوکاسیوس، کتاب (مند شد بهره

در اینموقع پارتیها حرکتى براى دفاع . یعنى لقب فاتح عرب و آدیابن اختیار کرد»4«کوسآدیابنى
این والیت نکردند، زیرا بالش تصور میکرد، که رومیها به تیسفون حمله خواهند کرد و در 

نزدیکى آن اقامت گزیده بود، ولى سوروس، چون میدید، که مدعى دیگر امپراطورى، یعنى 



در مغرب مهیاى جنگ است و ممکن است با سپاهش بایطالیا درآید، »5«نوسکلودیوس آلبى
.صالح خود را در این میدانست، که در مملکت اجنبى خیلى پیش نرود

پس از آن، او موافق این نظر مشرق را ترك کرده بروم برگشت، و حال آنکه هنوز موقع خود را 
عد، همینکه خبر رفتن سوروس از مشرق ب. در بین النهرین و در این طرف دجله محکم نکرده بود

.انتشار یافت، جنگ با شدتى هرچه تمامتر درگرفت

توضیح آنکه بالش برومیها حمله کرده آدیابن را تسخیر کرد و پس از آن از دجله گذشته داخل 
ها براند، ولى نصیبین مقاومت کرد و پارتیها نتوانستند آنرا بین النهرین شد و رومیها را از جلگه

).9، بند 75دیوکاسیوس، کتاب (بگیرند 

مندى از فرات ، که پارتیها پس از این بهره)15شرح زندگانى سوروس، بند (سپارتیانوس گوید 
. م197گذشته در جاهاى حاصلخیز سوریه بپراکندند و چون این خبر به سوروس رسید، او در 

د نتیجه بگیرد و بنماید، القابى، که مجبور گردید، دوباره بمشرق بیاید، تا از فتوحات سابق خو
بعد از ورود بسوریه او باین کار اکتفاء کرد، که پارتیها را از آن مملکت . اختیار کرده، بجا بوده

براند و تا آخر سال در سوریه مانده بتدارکات پرداخت و پس از آن از فرات گذشته به بین النهرین 
.درآمد

______________________________
)1(-�C�o�l�o�n�i�a.

)2(-�M�e�t�r�o�p�o�l�i�s.

)3(-�A�r�a�b�i�c�u�s.

)4(-�A�d�i�a�b�e�n�i�c�u�s.

)5(-�C�l�a�u�d�i�u�s� �A�l�b�i�n�u�s.
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جنگ دوم رومیها با بالش چهارم

مندى هر قیصرى، که میخواست با پارت بجنگد بهمراهى دولى باید بدوا در نظر داشت، که بهره
دولت پارت و روم حائل بودند و از این دولتها، چنانکه میدانیم دو دولت منوط بود، که در میان

ارمنستان بپیشنهاد نیگر، که باو کمک بکند، . اهمیت زیاد داشتند، یکى ارمنستان و دیگرى خسرون
). 1، بند 3هرودیانوس، کتاب (جواب داده بود، نمیخواهد در جنگهاى داخلى روم شرکت جوید 

کار آمد، او هم از ارمنستان رنجشى یافت و بنابراین در این زمان تصمیم بعد، که سوروس روى
.م197و در تابستان ) 9، بند 75دیوکاسیوس، کتاب (کرد، اول باین مملکت بپردازد 

نام بالش چهارم اشکانى ایران بود قشونى بارمنستان فرستاد، تا با پادشاه آن بالش نام، که هم
ر سرحد ارمنستان براى جنگ حاضر شد، ولى جدالى وقوع نیافت، زیرا بالش با قشونش د. بجنگد

بعد بالش ارمنستان سفرائى نزد . ارامنه پیشنهاد متارکه کردند، و سردار رومى آنرا پذیرفت
سوروس فرستاده اظهار دوستى کرد، عهدى بین دولتین منعقد گردید و سوروس حتّى راضى شد، 

چنین ) 9، بند 75کتاب (هاى دیوکاسیوس از نوشته. فزایدکه مقدارى بر وسعت ارمنستان بی
ارمنستان کوچک را در (برمیآید، که سوروس از ارمنستان کوچک به ارمنستان بزرگ افزوده 

معلوم است، که در این وقت بالش پادشاه ارمنستان پذیرفته، ). اینوقت ارمنستان روم مینامیدند
ن پادشاه خسرون هم، که مانند سایر پادشاهان این دولت در این زما. نشانده دولت روم باشددست

اى از کماندارانش باردوى نام داشت، تابع رومیها گردید و خود با دسته) آبکار یا اکبر(آبگاروس 
این ). 27، بند 3هرودیان، کتاب (سوروس حاضر شده پسرش را براى گروکان با خود بدانجا برد 

د، زیرا با داشتن خسرون و ارمنستان میتوانست بین النهرین آمدها بر خوشوقتى سوروس افزوپیش
بعد سوروس خواست از راه فرات . غربى را از خابور تا التقاى این رود با فرات محکم نگاهدارد

وتاز و اهالى هائى فرستاد، که در بین النهرین شرقى و آدیابن تاختپیش رود و با این مقصود دسته
را
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ها تعلّق داشت، یعنى پارتیها این صفحات را از رومیها پس غارت کنند، زیرا این قسمتها بپارتى
براى اینکه مانند زمان تراژان قشون رومى از بى آذوقگى دوچار سختى نشود . گرفته بودند



چپ فرات ببابل هائى بسازند، تا قشون خود را از کنارسوروس امر کرد، در بین النهرین علیا کشتى
در این سفر ). 9، بند 75دیوکاسیوس، کتاب (ببرد و کشتیهائى هم آذوقه سپاهیان را حمل کند 

ساخلوهاى این . جنگى او از نزدیکى تیسفون گذشت و دو شهر سلوکیه و بابل را تسخیر کرد
.شهرها، همینکه از آمدن رومیها آگاه شدند، قالع را تخلیه کرده رفتند

اى، که گمان میکنند که از ترعه(سوروس درصدد برآمد، که به تیسفون حمله کند پس از آن 
بالش در این وقت در نزدیکى تیسفون بود و .). م. فرات را با دجله اتّصال میداد، گذشته است

میخواست آنرا دفاع کند، ولى، وقتیکه رومیها بدیوارهاى تیسفون نزدیک گشتند، بالش مقاومت 
بهرحال ). 16سوروس، بند (رتیانوس گوید، که در دشتى با رومیها مصاف داد اگرچه سپا. نکرد

جهت عدم مقاومت را بعضى از اینجا میدانند، . پس از محاصره شهر، رومیها بآسانى آنرا گرفتند
که بالش از طرفى انتظار آمدن رومیها را داشت، ولى آنها از طرف دیگر حمله کردند و حمله آنها 

بهرحال معلوم است، که تیسفون بقدر الحضر، که کیفیات مقاومتش . اگهانى بودبراى پارتیها ن
تر بیاید، پا نفشرد، توضیح آنکه رومیها با یورش این شهر را گرفتند، بالش با کمى از سواران پائین

پس از آن . خود فرار کرد و بدین نحو پایتخت اشکانى در دفعه دوم بدست مردم خارجى افتاد
سختیها و شقاوتهاى (اینجا کارهائى کردند، که غالبا عادت آنها بود با مغلوبین بکنند رومیها در

جهت نیست، که، چون خواهند شقاوتهاى آسوریها را توصیف رومیها با مغلوبین معلوم است و بى
.).م. کنند، گویند، که آنها رومیهاى شرقى بودند

بازها اجازه داده شده بود، بهر نحو، که بسر. قشون روم کشتارى در شهر کرد، که عمومى بود
در این وقت نقود و ذخایر خزانه . بخواهند، ابنیه دولتى و عمارات اشخاص متفرقه را غارت کنند

بتاراج رفت و رومیها اشیاء نفیسه و
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ز کشتن مردان، زنان و پس از آن باین هم اکتفاء نکرده بعد ا. هاى قصر را تصاحب کردندزینت
هرودیان، کتاب -9، بند 75دیوکاسیوس، کتاب (اطفال آنها را بعده صد هزار نفر باسارت بردند 

).16سپارتیانوس، کتاب سوروس، بند -30، بند 3



بعد از تسخیر تیسفون، سوروس و قشون او دوچار قحطى شدند و سربازان رومى در مدت چند 
.ریشه گیاهها قناعت ورزندروز مجبور گشتند بخوردن 

معلوم است، که در این احوال مرض اسهال شیوع یافت و سوروس دید، که نمیتواند بالش را 
در اینوقت راه فرات را نمیتوانست پیش گیرد، زیرا از این . تعقیب کند و باید زودتر از اینجا برود

این راه دجله را پیش گرفت باین بنابر. راه آمده بود و لشکریان او تمامى آذوقه را خورده بودند
خطّ حرکت قشون . معنى، که سپاهیانش از کنار دجله حرکت میکردند و کشتیهایش بر رود مزبور

از نزدیکى الحضر میگذشت و، چون این شهر به نیگر رقیب سوروس کمک فرستاده بود، 
ر تراژان را مجازات بگذارد و دیگر، چون این شهسوروس نمیخواست این اقدام الحضر را بى

بیچاره کرده بود، میخواست آن شهر را گرفته نام خود را بلندتر از نام تراژان گرداند و نیز باید 
گفت، الحضر داراى معبدى بود، موسوم بمعبد آفتاب، که از حیث ثروت و ذخایر شهرتى بسزا 

ین قلعه را، که بنابراین سوروس ا. نظر کندداشت و امپراطور روم نمیتوانست از این ذخایر صرف
اینهم . گیرى خود را بکار انداختندمحکم بود، محاصره کرد و رومیها تمام اسباب و ادوات قلعه

گیرى خیلى ماهر بودند، برعکس پارتیها، که نه معلوم است، که رومیها در فن محاصره و قلعه
باوجود این حضریها . گیرى را بکار اندازنداسباب و ادواتى داشتند و نه میتوانستند آالت قلعه

، زیرا دیوارهاى شهر محکم )9، بند 75دیوکاسیوس، کتاب (حمالت رومیها را بآسانى دفع کردند 
اینها آالت محاصره رومى را سوزانیدند و : بود و مدافعین با جرئت و جسارت کار میکردند

در این احوال اغتشاشى در. اختاللى در میان سربازان سوروس افکندند
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میان لشکریان امپراطور رویداد و این اغتشاش داشت بشورشى تبدیل مییافت، که سوروس دخالت 
. منصبان را کشتکرده براى استوار داشتن نظم باقدامات سخت متوسل شد و دو نفر از صاحب

ها محفوظ داشته بود و، نامى بود، که نصیبین را از تسخیر پارتی»1«توسیکى از این دو نفر له
چنانکه دیوکاسیوس گوید، سوروس نسبت باو حسد میورزید، زیرا سربازان او اعالم کرده بودند، 

این قتل را بجهتى »2«موسکه جز او کسى را بریاست نخواهند پذیرفت، ولى ماریوس ماکسى
دو نفر سوروس حکم بهرحال پس از قتل این). 15سیارتیانوس، سوروس، بند (دیگر مربوط داشته 



منصب امر نکرده بود و خود را تکذیب کرده چنین وانمود، که بقتل یکى از این دو صاحب
باوجود این احوال قیصر روم از قصد . اردوى خود را از اطراف شهر بمسافتى از آن عقب کشید

و جمع گیرىگرفتن شهر برنگشت و دور از شهر با فراغت خیال بساختن آالت جدیدى براى قلعه
در اینوقت باو خبر ). 11، بند 75دیوکاسیوس، کتاب (کردن آذوقه و تدارکات محاصره پرداخت 

ها و نیازهائى، که مردم مقدس در مدت زندگانى چندین دادند، که خزائن معبد آفتاب از تقدیمى
ین جهت، که اند، خیلى زیاد است و امپراطور براى بدست آوردن چنین غنائمى و نیز از انسل داده

نگویند از عهده شهرى کوچک برنیامد و محصورین جسور را تنبیه نکرد، دوباره پس از مدت 
اش بهتر و تدارکات نظامیش گیرىایندفعه آالت قلعه. کمى بشهر نزدیک شده آنرا محاصره کرد

و تر بود و اطمینان داشت، که قلعه را خواهند گرفت، ولى اهالى الحضر باز با جالدتکامل
نظامشان هم ورزیده و نیرومند بود اینها تیراندازان ماهر داشتند، سواره. رشادت مهیاى مدافعه شدند

براین آتشى بطرف سپاه سوروس پرتاب عالوه. و اعتمادى بزرگ باستحکامات خود میپروردند
.یدمیکردند، که اگرچه زیانى زیاد وارد نمیکرد، و لیکن باعث وحشت و اضطرابى بزرگ میگرد

اند، که شعله آن خاموش نمیشداین آتش از قرار معلوم نفت بوده، زیرا نوشته

______________________________
)1(-�L�a�e�t�u�s.

)2(-�M�a�r�i�u�s� �M�a�x�i�m�u�s.
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را گیرى در این محاصره سوروس باز تقریبا تمام آالت قلعه). 11، بند 75دیوکاسیوس، کتاب (
خالصه آنکه رومیها نتوانستند . از طرف دیگر الحضر علوفه سپاه رومیها را میگرفت. فاقد شد

داران و تیراندازان و آالت جنگى محصورین در آسیبى بدیوارهاى شهر وارد آرند و از فالخن
باوجود این پس از دادن آنهمه قربانى و بعد از مدتى مدید، . عذاب بوده تلفات زیاد میدادند

باالخره رومیها از جهت پافشاریشان موفق گشتند سوراخى در دیوار قلعه ایجاد کنند و سربازان از 
دیوکاسیوس، (رؤساشان خواستند، که بیدرنگ آنها را بحال یورش درآرند، تا شهر تسخیر شود 



ا ، ولى سوروس بگرفتن شهر با یورش راضى نشد، زیرا میدانست، که اگر قلعه ر)11، بند 75کتاب 
با یورش بگیرند، شهر بغارت خواهد رفت و ذخایر معبد آفتاب نیز بدست سربازان خواهد افتاد، و 
حال آنکه او میخواست ذخایر را تماما خودش دارا شود و دیگر عقیده داشت، که اهالى الحضر، 

ن بنابراین چنی. چون پافشارى رومیها را ببینند، خودشان سفرائى فرستاده امان خواهند خواست
. اى ندارندتشخیص داد، که بآنها قدرى فرصت داده شود، تا فکر کرده بدانند، که جز این چاره

پس از این تصورات سوروس یکروز تأمل کرد، ولى اثرى از رسوالن الحضر ندید، بعکس اهالى 
در این . الحضر همت کرده در مدت شب آنچه را، که رومیها خراب کرده بودند، از نو ساختند

حوال سوروس دید، چاره ندارد، جز اینکه حکم یورش را بدهد و خزانه معبد را هم بسربازان ا
میلى فرمان یورش داد، ولى لژیونها در اینوقت این بود، که با نهایت بى. براى غارت واگذارد

آنها میگفتند، وقتیکه فتح آسان بود، اجازه یورش را ندادند و اکنون،. حاضر نشدند، اطاعت کنند
ممکن است، که . اینکه نتیجه معلوم باشد، بما میگویند فداکارى کنیدکه باید تلفات زیاد داد، بى

جهت امتناع آنها از یورش بردن این بود، که از نیت سوروس بر ربودن تمام ذخایر معبد آفتاب در 
و سوروس بهرحال سربازان بطور قطعى از اجراى امر خوددارى کردند . محاصره اولى آگاه بودند

در بادى امر خواست، بقوه متّحدین آسیائى خود
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متوسل گشته آنها را داخل جنگ کند، تا شاید رومیها هم پس از آنها یورش برند، ولى بزودى از 
.اجراى این نقشه هم منصرف گردید

سوروس امراض زیاد شیوع یافته تابستان مدتى بود، که شروع شده و از گرماى شدید در قشون
بدتر از هرچیز آنکه از شدت یأس اطاعت نظامى در میان سپاهیان امپراطور بقدرى متزلزل . بود

:گردیده بود، که دیوکاسیوس گوید

یکى از صاحبمنصبان سوروس بدو گفت، اگر پانصد و پنجاه سرباز اروپائى بمن دهى، الحضر را 
پس . یعنى این عده سرباز مطیع ندارم» این عده را از کجا آرم؟«داد میگیرم و امپراطور باو جواب

روز محاصره آن در دفعه دوم، بقول 22از آن سوروس از تسخیر الحضر مأیوس گردیده پس از 



، اما اینکه راه )13، بند 75کتاب (نشینى کرد و بعد به سوریه برگشت کاسیوس تصمیم بر عقب
.راجعتش بسوریه از کجاها بوده، معلوم نیستنشینى امپراطور و معقب

مندى محصورین تمام شد و رومیها، پس چنین بود کیفیات محاصره الحضر، که این دفعه هم ببهره
از دادن تلفات زیاد، در حمالت و جدالهائى، که زیر این قلعه روى میداد و نیز از شدت گرما و 

ند و آرزوى بدست آوردن ذخایر معبد آفتاب هم در ناخوشیها مأیوس گشته، شهر را رها کرده رفت
.مرحله همان آرزو ماند

از تسخیر این شهر کوچک نام بزرگى براى ) تراژان و سوروس(عاجز شدن دو امپراطور قوى روم 
ها مشاهده نمیشود، ولى همت و امروز در این محل چیزى جز خرابه: آن در تاریخ ذخیره کرده

ن الحضر و بیچاره و زبون گشتن دو قیصر در مقابل آنها در تاریخ جالدت و پافشارى محصوری
.ثبت شده و باعث حیرت مردمان آن قرن و قرون بعد است

بینیم، که بالش پس از رفتن از ها موجود است، زیرا مىعکس این اثر از طرف دیگر راجع بپارتى
رومیها در زیر قلعه الحضر در تیسفون بکلّى خاموش و بیحرکت است و حتّى، زمانیکه سوروس و 

اند، تلفات زیادى میدهند و سربازان رومى از شدت گرما و امراض دوچار مشقّات جنگ و جدال
فرسا میباشند،طاقت
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النّهرین حرکتى از -نشینى رومیها و خارج شدن آنها از بیناقدامى نمیکند و باوجود یأس و عقب
پارتیها نمیشود، همان پارتیها، که در قرون قبل و حتّى در زمان خسرو، در اینموارد بوسیله طرف 

شورانیدن اهالى و قطع کردن خطوط عقب نشینى دشمن یا عارى کردن صفحاتى از آذوقه و غیره 
جهت چیست؟ جهت . بلیاتى براى رومیها تدارك میکردند، اکنون گوئى، که اصال وجود ندارند

.ت، که در این فصل کرارا ذکر شده، پارت در حال انحطاط و بل احتضار استهمان اس

تر بیاید، نظم این دولت بزرگ و نیرومند را از هم گسیخته و مشکالت داخلى، که ذکرش پائین
. همه را مأیوس گردانیده، کسى در فکر وطن نیست، یا اگر هم باشد، نمیتواند کارى انجام دهد

ید این را هم گفت، که بالش چهارم شخصى نبوده، که در این زمان باوجود این احوال با



این نظر را کارهاى اردوان پنجم، که پس از این زمان بر تخت . باستحقاق بر تخت نشسته باشد
در زمان او هم دولت پارت در احتضار بود، ولى باوجود این او توانست با . نشیند، ثابت میکندمى

وپنجه نرم کند و بار دیگر لژیونهاى رومى را تارومار کرد، یعنى او مندى با رومیها دستبهره
تونیوس را بخاطر رومیها آورد، که شاه اشکانى است و از اعقاب همان شاهانى، که کراسوس و آن

).تر بیایدشرح این قضایا پائین(مستأصل کردند 

.ده نکردها استفاخالصه آنکه دولت اشکانى از مقاومت الحضر در مقابل رومى

نتیجه این جنگ روم

مندى آنها خاتمه یافت، اگرچه شکست آنها از الحضر جنگ رومیها با بالش چهارم اشکانى ببهره
.بنامشان سایه افکند

مندى آنها تمام شد، زیرا بین النهرین غربى از خابور تا التقاى این رود با فرات مجددا گوئیم ببهره
نیز بآنها اختصاص یافت، ) جبل الطّاق(دجله از رود مزبور تا زاگرس بدست آنها افتاد و این طرف 

زیرا آدیابن را حفظ کردند، یعنى صفحه بین زاب علیا و زاب سفلى یا زاب بزرگ و کوچک، 
نشانده رومیها نشانده پارتیها بودند، دستمطیع رومیها گردید و پادشاهان آن، که تا این زمان دست

بنابراین بیرق رومى در صفحاتى بلند شد،). 18ب سوروس، بند سپارتیانوس، کتا(شدند 
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که به تیسفون و سلوکیه و بابل خیلى نزدیک بود و معلوم است، که این شهرها دائما در تحت 
زبور را تهدید رومیها درآمدند، زیرا آنها هرزمان میتوانستند، با یک حمله ناگهانى شهرهاى نامى م

.در مخاطره اندازند

بالش چهارم پس از جنگ رومیها تقریبا ده سال زنده بود و از وقایع این مدت سلطنت او باز 
در مشرق معلوم است، . م201و 200همینقدر از اقامت طوالنى سوروس در سال . اطّالعى نیست

ین جهت در مشرق مانده و زود النّهرین اطمینان نداشته، بهم-که او از نتایج فتوحات خود در بین
بروم مراجعت نکرده، ولى از خصومت پارتیها با روم یا اقدام شاه اشکانى براى برگردانیدن والیات 



اما در باب آن قسمت بین النّهرین، که در تحت اداره روم درآمده . از دست رفته، ذکرى نمیشود
ت از حکومت روم خوشنود نبودند، ولى بود، محقّقا میتوان گفت، که پادشاهان یا امیران این قسم

نخواهى تمکین میکردند، در انتظار در این زمان، چون میدیدند، که پارت ضعیف است، خواهى
.تر در آسیا پیدا شده رومیها را از اینجاها برانداینکه دولتى قوى

و هرزمان قائدى میگوئیم محقّقا، زیرا کرارا میبینیم، که اهالى مشرق زمین رومیها را دوست ندارند
اند، چون باالتر موارد این نوع قیامها کرارا ذکر شده پیدا میشود، با او همراه و با رومیها مخالف

. است، باین یادآورى اکتفاء کرده عجالۀ میگذریم، تا در جاى خود باینموضوع باز رجوع کنیم
صا ریاست اشکانیان یا یک خالصه آنکه اهالى آسیاى غربى عموما و ارمنستان و بین النّهرین خصو

.پادشاه نیرومند آسیائى را بر استیالى رومیها بر آنها ترجیح میدادند

درگذشت و سوروس، یعنى شخصى، که با او جنگ کرده . م209یا 208بالش چهارم در سال 
در باب. بود. م208تا 191بنابراین سلطنت بالش چهارم از . م211بود، دو سال بعدتر، در فوریه 

صفات او چیزى محقّقا نمیتوان گفت، زیرا از اوضاع داخلى دولت پارت اطّالعات صحیحى در 
این زمان نداریم، همینقدر میتوان این عقیده داشت، که او کسى نبوده، که بتواند بر اوضاع فائق 

.آید
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اردوان پنجم-و نهمبالش پنجم و اشک بیست-اشک بیست و هشتم. مبحث ششم

از . پس از اینکه بالش چهارم درگذشت دو پسر او، بالش و اردوان، مدعى سلطنت شدند
نصیب اردوان . م216وتخت الاقل از هاى نویسندگان رومى چنین بنظر میآید، که تاجنوشته

هاى فق نوشتهتر بیاید، مواگردیده، زیرا مذاکرات کاراکالّا امپراطور روم، چنانکه ذکرش پائین
با اردوان بعمل آمده، ولى از مسکوکات اشکانى چنین برمیآید، ) 20-18، بند 4کتاب (هرودیان 

سال، که از مرگ بالش چهارم تا قیام پارسیها بر پارتیها گذشته، هر دو برادر 18که در مدت 
).114و 113لیندزى، مسکوکات پارتى، صفحه (اند سلطنت داشته



اردوان مشابهتى با یکدیگر ندارند، نمیتوان گفت، که ذکر اسم اردوان بجاى چون نام بالش و
بالش از راه التباس و اشتباه بوده، بخصوص، که واقعه زدوخوردهاى رومیها با پارتیها در این زمان 

بنابراین یگانه . واقعه مهمى بود و از طرف دیگر نمیتوان صحت مسکوکات را هم تردید کرد
از دو برادر مزبور اردوان در مغرب ایران سلطنت داشته، : د صائب باشد این استحدسى، که بای

هاى او هم این است، که سکّه. اند و دیگرى، یعنى بالش در مشرق ایرانرومیها با او سروکار داشته
این حدس موافق اوضاع و احوال پارت است، زیرا از مدتها قبل از این زمان میبینیم، . بدست آمده

مدعیان سلطنت پس از مرگ تقریبا هر شاهى وجود دارند و منازعات داخلى ارکان این دولت که 
آمده و بنابراین در اینوقت هم همین منازعه و مجادله پیش. را سست کرده آن را رو بانحطاط میبرد

نتیجه این جنگهاى داخلى دو واقعه مهم است، که در . ازپیش ضعیف ساختهدولت پارت را بیش
حیله و تزویر کاراکالّا نسبت به اردوان پنجم و جنگ -1: ان آخرین شاه اشکانى روى میدهدزم

انقراض سلسله اشکانى بدست-2. پارت و روم
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)بالش پنجم(هاى اشک بیست و هشتم سکّه-)151(

.نشانده پارساردشیر پاپکان ساسانى پادشاه دست

لّا با اردوانجنگ کاراکا

چنانکه دیوکاسیوس . سوروس درگذشت و پسرش کاراکالّا امپراطور روم گردید. م211در سنه 
وتخت وقتیکه او شنید، که در داخله پارت نزاع دو برادر در سر تاج) 12، بند 76کتاب (گوید 

شمن درگرفته، یقین حاصل کرد، که این اختالف و منازعه زیانى بزرگ بدولت پارت، که د
در ابتداء دولت روم نفع . دولت روم است، خواهد رسانید و از این جهت بسناى روم تبریک گفت

و در سال ) 19، بند 77همان نویسنده، کتاب (خود را در آن دید، که بالش را بسلطنت بشناسد 
.م215

کره است و او را بینیم، که پس از این تاریخ کاراکالّا فقط با اردوان در مذاچنین کرد، ولى بعد مى
).1، بند 78دیوکاسیوس کتاب (منازع پارت میداند شاه بى



ها با این مقام اردوان موافقت نمیکند، ولى بهرحال میتوان حدس زد، که در این زمان شهادت سکّه
اردوان، اگر هم یکنفر مدعى در مقابل خود داشته، بالش را خطرناك نمیدانسته و رومیها بسبب 

بالش یا از این جهت، که او در مغرب ایران نفوذى نداشته، اردوان را مورد مالحظه یا عدم اهمیت 
.اندطرف مذاکره قرار داده
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کاراکالّا از زمانیکه بجاى پدر نشست، در نظر گرفت، که نام خود را بوسیله فتوحاتى در مشرق 
العاده او با صفاتش موافقت نداشت، زیرا طلبى فوقلى جاهبلند گرداند و اسکندر ثانى شود، و

او میخواست حدود روم در زمان . مغز و فاسد االخالقکاراکالّا شخصى بود سست عنصر، سبک
)اردوان پنجم(سکّه اشک بیست و نهم -)152(او از طرف مشرق توسعه یابد، 

میشد، براى او اهمیت نداشت شرفى انجاممندى یا با بىاما اینکه این توسعه با شرافت
بهرحال، بنابر مقاصدى، که داشت، ) 13، بند 4هرودیان، کتاب -22، بند 77دیوکاسیوس، کتاب (

پادشاه ) یا آبکار و یا اکبر(، او آبگار .م212در ابتداء یعنى در : اقدامات خود را چنین شروع کرد
رفت، وى را گرفته در محبس انداخت و خسرون را بروم احضار کرد و چون پادشاه مزبور نزد او

بعد او خواست ). 12، بند 77دیوکاسیوس، کتاب (امر کرد، که صفحه خسرون ایالتى از روم است 
با ارمنستان همان کند، که با خسرون کرده بود، ولى همینکه ارامنه شنیدند، که کاراکالّا پادشاهشان 

یعنى (و سه سال بعد ) دیوکاسیوس، همانجا(اشتند اش در محبس انداخته، اسلحه بردرا با خانواده
نامى را، که از مقرّبین او بود، با قشونى »1«توس، وقتیکه کاراکالّا یکنفر تئوکرى.)م215در 

دیوکاسیوس، همان کتاب، بند (بارمنستان فرستاد، تا ارامنه را تنبیه کند، رومیها شکست خوردند 
، ولى کاراکالّا بقدرى شهوت جهانگیرى داشت، که این سانحه اثرى در وى نکرد و خواست )21

زم بود و براى بدست آوردن آن، امپراطور روم براى این کار بهانه ال. با دولت پارت هم درافتد
خواهشى از بالش پنجم کرد، تا اگر رد شود، بهانه جنگ باشد و بهانه مزبور این بود، که دو نفر 

چون بالش،. گریخته بدربار پارت پناه برده بودند و کاراکالّا آنها را استرداد میکرد

______________________________
)1(-�T�e�o�c�r�i�t�u�s.
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هاى اردوان چهارمسکّه-)153(

چنانکه میدانیم، در این وقت مدعى سلطنت و با اردوان پنجم طرف بود، صالح خود را در این 
از این دو نفر یکى تیرداد نامى از . ندید، که خواهش کاراکالّا را نپذیرد و آن دو نفر را رد کرد

بشمار »1«تیوخوس نام، که از پیروان فلسفه کلبىتان بود و دیگرى فیلسوفى آنشاهزادگان ارمنس
.میرفت

پس از رد کردن آن دو نفر فرارى، که بدربار بالش پناه آورده بودند، کاراکالّا رضایت و 
خوشوقتى خود را بشاه اشکانى اظهار کرد، ولى هنوز سال بآخر نرسیده بود، که نقشه جدیدى 

نظر کرده و در اینوقت بالش پنجم از ایاالت غربى ایران صرف. ا پارتیها ریختبراى جنگ ب
کاراکالّا، که در این زمان از شهر . »2«برادرش اردوان پنجم را رومیها شاه پارت میشناختند

در آسیاى صغیر بانطاکیه رفته بود، از اینجا سفارتى نزد اردوان فرستاد و سفیر او »3«نیکومدى
هرودیان، (مضمون آن چنین بود . گرانبهاء و عالى تقدیم کرده نامه امپراطور را رسانیدهدایائى
اش را ازدواجشایسته امپراطور نیست، دختر یکى از تبعه«): 18، بند 4کتاب 

______________________________
)1(-�C�y�n�i�q�u�e.

انند، ولى اخیرا بیشتر این اردوان را بعضى اردوان چهارم و برخى اردوان پنجم مید-)2(
.شمید است، او را اردوان پنجم دانستهنویسندگان، که از جمله گوت

)3(-�N�i�C�o�m�e�d�i�e.
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دولت روم و دولت پارت دو دولتى هستند، که عالم . کند و داماد شخصى باشد، که پادشاه نیست
وصلتى بین این دو دولت شود، حدودى، که آن دو را از اند و اگر را بین خودشان تقسیم کرده

اى نخواهد بود، که بتواند در مقابل آنها مقاومت یکدیگر جدا سازد، وجود نخواهد داشت و قوه



پس از آن هردو دولت میتوانند، تمامى مردمان وحشى را، که در حدود و همسایگى آنها . کند
د و آنها را با یک حکومت غیرجامد و انحناپذیر سکنى دارند، در تحت اطاعت خودشان درآورن

نظام روم از بهترین سربازان عالم ترکیب شده و کسى مانند آنها نتواند جنگ پیاده. اداره کنند
. نظام پارت در میان ملل دیگر از حیث عده و مهارتش در تیراندازى نظیر نداردسواره. بتن کندتن

آنها تمامى عالم را میتوان تسخیر کرد و یک دولت جهانى آهنگى با اتّحاد این دو قوه و هم
اگر چنین اتّحادى بین دولتین برقرار گردد، دیگر امتعه و مال التّجاره پارتى و رومى . تشکیل داد

بعکس، چون هردو ملّت . بمقدار کم و پنهان از پارت بروم و از روم بپارت وارد نخواهد شد
شان بعمل خواهد آمد و هردو ملّت در آسایش آزادانه بین تبعهمتّحدند، معاوضه و مبادله اجناس 

.»خواهند بود

اردوان از مطالعه نامه کاراکالّا دوچار حیرت گردید و در اندیشه فرورفت، زیرا باور نمیکرد، که 
این نقشه بنظر او غریب میآمد و . پیشنهاد امپراطور روم جدى باشد یا با شرافتمندى انجام شود

لژیون 32از طرف دیگر او مالحظه داشت، از اینکه بفرمانده . یکرد، که قابل اجراء باشدتصور نم
).24-23، بند 55دیوکاسیوس، کتاب (رومى جوابى بدهد، که باعث قطع روابط دوستانه گردد 

بعد گفت . بنابراین جواب را بتأخیر انداخت، تا بتواند معاذیرى براى انجام خواهش امپراطور بیابد
بختى زن و شوهر باشد، زیرا آنها زبان یشنهادى، که کاراکالّا میکند، گمان نمیکنم باعث خوشپ

در میان . یکدیگر را نمیدانند و اخالق و عادات و وضع زندگانى یکى براى دیگرى غریب است
)نجباى روم(»1«ثیانپاترى

______________________________
)1(-�P�a�t�r�i�c�i�e�n�s.
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اشخاصى زیاد هستند، که دخترشان را امپراطور میتواند ازدواج کند و اینکار کردارى ناشایست 
زیبد، که از نخواهد بود، چنانکه شاهان پارت از خانواده سلطنت دخترانى میگیرند و باالخره نمى

در باب تصمیم . ددو خانواده سلطنت یکى خونش را با خون دیگرى مخلوط و ناپاك گردان



، )1، بند 78کتاب (دیوکاسیوس گوید . کاراکالّا پس از رسیدن جواب اردوان باو دو روایت است
که کاراکالّا این جواب را رد پیشنهاد خود دانسته براى جنگ با اردوان بطرف حدود پارت 

کاراکالّا «):20، بند 4کتاب (حرکت کرد، ولى هرودیان عکس این روایت را ذکر کرده و گوید 
باز سفیرى با هدایائى فرستاد و قسم خورد، که در این پیشنهاد جدى است و نیتى جز دوستى و 

پس از آن اردوان خواهش او را پذیرفت و او را داماد خود خوانده گفت، که . اتحاد ندارد
اختند و بعد پارتیها بتهیه اسباب پذیرائى رومیها پرد. امپراطور خودش بیاید و زنش را ببرد

کاراکالّا با رومیها بخاك . خوشوقت بودند، که بین دولتین صلحى جاویدان برقرار خواهد بود
جا پارتیها در سر راه قیصر همه. پارت گذشت مثل اینکه این خاك خاك دولت خود او باشد

طّر باشد ها ساخته قربانیها کردند و براى اینکه هوا معتعظیم و تکریم او را بجا آوردند، قربانگاه
وقتیکه . کاراکالّا هم از این قسم پذیرائیها خوشنودى خود را مینمود. عطریات گوناگون سوختند

مسافرت او بانتها رسید، یعنى بدربار پارتى نزدیک شد، قبل از اینکه وارد پایتخت گردد، اردوان 
پارتیها لباسهاى در اینوقت. باستقبال او شتافت، تا در جلگه وسیعى داماد خود را پذیرائى کند

زربفت خود را پوشیده و سرشان را با تاج گلهائى، که از گلهاى تازه ساخته بودند، زینت داده 
پس از آن تمامى ملتزمین اردوان جمع . بمیگسارى و رقص پرداختند و نغمات نى در اطراف پیچید

و عشرت مشغول شدند، از اسبهایشان فروآمده، کمان و ترکش را بیکسو نهاده آزادانه بعیش 
ازدحام پارتیها زیاد بود و ترتیبى نداشتند، زیرا از چیزى نمیترسیدند و میخواستند دامادشان . شدند

اى برومیهاچنین بود وضع پارتیها، که ناگهان کاراکالّا با اشاره. را ببینند
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رومیها حمله کردند و پارتیها غرق . م شمشیر بگذرانندفرمان داد، بپارتیها حمله کنند و آنها را از د
حیرت شدند و باالخره، چون دیدند ضربتها است، که بر آنها وارد میآید، پراکنده پا بفرار 

اردوان را قراوالن او از معرکه بدر برده بر اسب نشاندند و او با کمى از ملتزمین خود . گذاشتند
هایشان ریز کردند، زیرا آنها نه میتوانستند خودشانرا باسبباقى پارتیها را رومیها ریز. گریخت

رسانیده از جلگه خارج شوند و نه مقدورشان بود بدوند، چه لباسهاى آنها بلند بود و مناسبت با این 
کمان و ترکش بدینجا آمده بودند، وضع آنها نداشت و دیگر باید در نظر داشت، که بیشتر آنها بى

کاراکالّا، پس از اینکه کشتارى زیاد کرد، و اسراى . بودند نه بجنگىزیرا بعروسى دعوت شده



بسیار با غنائم برگرفت، عقب نشست و بسربازان خود اجازه داد شهرها و دهات را بسوزانند و 
.»هرجا را، که بخواهند غارت کنند

هاى ههاى او را مانند نوشتهاى هرودیان و اگرچه بعض نویسندگان نوشتهچنین است نوشته
دیوکاسیوس معتبر نمیدانند، ولى از آنجا، که خودش رومى بوده و با این شرح و بسط رفتار 

بعکس سکوت . خائنانه کاراکالّا را بیان کرده، نمیتوان گفت، که این اخبار را جعل کرده
اى در این جنگ روى نداد، دیوکاسیوس در این مورد باعث حیرت است، اوال او گوید، که واقعه

جز اینکه دو نفر سرباز رومى در سر خیک شرابى منازعه داشتند و کاراکالّا امر کرد خیک را بدو 
همان کتاب او، که میگوید رومیها 27اى روى نداد، با بند نیم کنند و دیگر این اظهار او، که واقعه

بودند، چرا اگر توهینى بزرگ وارد نکرده. غرامتى سنگین به پارتیها پرداختند، موافقت نمیکند
سن گوید، او از مستخدمین دولت روم بوده و خواسته این غرامت دادند؟ سوم، چنانکه راولین

باالخره ). 355ششمین دولت مشرق، صفحه (جنگ رومیها را با پارتیها باختصار برگذار کند 
هاى روایت دیوکاسیوس نه فقط با خبرى، که هرودیان ذکر کرده، موافقت ندارد، بل با نوشته

سپارتیانوس هم موافق نیست، زیرا دیوکاسیوس گوید، که اصال جنگى بین پارتیها واقع نشد
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، ولى سپارتیانوس صریحا اظهار میدارد، که جنگى رویداد و کاراکالّا بر والت )1، بند 78کتاب (
دیوکاسیوس افزوده، که کاراکالّا به بین النهرین بعد ). 6کتاب کاراکالّا، بند (اردوان غالب آمد 

بنابراین ). همانجا(علیا و آدیابن داخل شد، و حال آنکه سپارتیانوس گوید از راه بابل عزیمت کرد 
قرائن باید گفت، که روایت هرودیان اختراع او نیست، شاید او در توصیف احوال رومیها و پارتیها 

اساس نبوده و در مراجعت از ه، که خیانت کاراکالّا باشد، بىمبالغه کرده باشد، ولى اصل قضی
به کاراکالّا یک عمل ناشایست و وحشیانه دیگرى نیز نسبت . تیسفون، کاراکالّا از آدیابن گذشته

وقتیکه او از آدیابن میگذشته، مقبره شاهان پارت را خراب کرده، استخوانهاى مردگان : میدهند
شمید گوید، که او پنداشته بود، این مقبره از گوت. و دور انداختهاین سلسله را بیرون آورده

شاهان آدیابن بوده، ولى معلوم نیست، با مقبره پادشاهان آدیابن چرا میبایست آن رفتار وحشیانه 
سردترین مورخ او را دشمن این عمل و اعمال دیگر کاراکالّا باعث شده، که حتّى خون. بشود



اما اینکه اشکانیان قبورشان را در کجا . »1«)272، صفحه 1بن، جلد گیب(عمومى نوع بشر دانسته
ساخته بودند، بیشتر نویسندگان عقیده دارند، که قبور آنها در شهر اربیل در آدیابن بوده و نیز 

معلوم گشته، که این محل در زمان سالطین آسور و شاهان هخامنشى جائى بوده، که مقصرین 
از قرائن چنین بنظر میآید، که کاراکالّا زمستان آن سال را در . ر آنجا میکشتندمحکوم باعدام را د

، بند 4هرودیان، کتاب (گذرانیده و در آنجا بشکار و تفریحات گوناگون پرداخته ) اورفا(ادس 
بعد او در بهار تهدید کرد، که دوباره میخواهد بخاك پارت تجاوز کند و این خبر باعث ). 21

، ولى در آوریل همان سال، یعنى )3، بند 78دیوکاسیوس، کتاب (و پارتیها، گردید وحشت مادیها 
مارثیالیساو خواست بتماشاى معبد رب النوع ماه در حرّان برود و در راه بدست یولیوس. م217

دیوکاسیوس،(یکى از مستحفظین خود کشته شد »2«

______________________________
)1(-�G�i�b�b�o�n� �.�t� �.�1�.�p� �.�2�7�2.

)2(-�J�u�l�i�u�s� �M�a�r�t�i�a�l�i�s.
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).اندیوس نیز این خبر را تأیید کردههرودیان و سپارتیانوس و اوتروپى-5همان کتاب، بند 

میخواست از جنگ احتراز کند، ولى دیر بود، زیرا »1«نوسپس از کاراکالّا جانشین او ماکرى
اراکالّا و خراب کردن قبور شاهان اشکانى چنان برآشفته بودند، که ممکن نبود پارتیها از خیانت ک

آنها را ساکت کرد و از طرف دیگر اردوان برخالف بعض شاهان آخرى اشکانى داراى عقل و 
او، باوجود اینکه بزحمت از اردوى رومیها فرار کرده بود و در مدت چندین ماه . عزم بود

آورى قشونى پرداخته تصمیم کرد، بخود آمد و بجمع. م216ر زمستان نمیتوانست اقدامى کند، د
بنابراین او با قشونش . که از رومیها، در ازاى رفتار ناشایست و خائنانه کاراکالّا، انتقام بکشد

نوس دید، که باردوى رومیها نزدیک میشد، که در اینوقت کاراکالّا را کشتند و جانشین او ماکرى
گ حاضرند و، چون از سرحد روم خواهند گذشت، با اینوضع جنگ حتمى است، پارتیها براى جن

بنابراین امپراطور ). 26، بند 78دیوکاسیوس، کتاب (مگر اینکه عهد مودت با پارتیها بسته شود 



سفیرى نزد اردوان فرستاده پیشنهاد کرد، که حاضر است، تمامى اسرا را پس بدهد، بشرط اینکه 
تردید این پیشنهاد را رد کرده افزود، که باوجود این شرایط اردوان بى. رددعهد صلحى منعقد گ
شهرهائى را، -2. اسرا را پس بدهد-1: نوس باید این کارها را بکندماکرى. صلح را اظهار میدارم

.غرامتى از بابت خراب کردن قبور اشکانى بپردازد-3. که کاراکالّا خراب کرده از نو بسازد

براى قیصر ). 26، بند 78دیوکاسیوس، کتاب (را رد کند ) یعنى بین النهرین علیا(نهرین بین ال-4
.نوس آماده جنگ شدروم پذیرفتن این شرایط امکان نداشت، این بود، که ماکرى

جنگ پارتیها با رومیها

پس از آن شاه اشکانى تا نصیبین پیشرفت و در اینجا جنگ بزرگى رویداد، که در تاریخ پارت
ها با رومیها است و زمان اقتدار و نیرومندى دولت پارت راآخرین جنگ پارتى

______________________________
)1(-�M�a�c�r�i�n�u�s.
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ترین جنگى بود، که طرفین با یکدیگر کردند و باالخره پارتیها رومیها را این سخت. بخاطر میآورد
این قشون از سواران . ه سپاهیان اردوان زیاد بود و همه خوب مجهز بودندعد. درهم شکستند

تیرانداز خوب تشکیل یافته بود و بعالوه سپاهیانى در این جنگ شرکت داشتند، که سنگین اسلحه 
هاى بلند بودند اینها بر شترهائى سوار و داراى نیزه. بشمار میرفتند، زیرا اسلحه دفاعیشان کامل بود

لشکر رومى از لژیونها ترکیب یافته بود و عده بسیارى از سپاهیان ). 28، بند 4ان، کتاب هرودی(
در این قشون »1«تانیااسلحه آنرا کمک میکرد و بعالوه یک دسته قوى از سواره نظام مورىسبک

).30، بند 4هرودیان، کتاب (داخل بود 

، ولى هرودیان نوشته، )26، بند 78کتاب (دیوکاسیوس گوید، که جنگ در سر آبشخور درگرفت 
نظام پارت سخت حمله کرده برومیها باران تیر ببارید، بعد جدالى رویداد، که بطول که سواره

هاى دسته شتر سواران سخت در عذاب بودند و انجامید، رومیها از تیرهاى سواران پارتى و نیزه



یآمدند، ولى از زیادى تلفاتى، که از بتن فائق مهرچند هرزمان، که بدشمن میرسیدند، در جنگ تن
در این احوال پارتیها . سواران پارتى و شترسواران بآنها میرسید، مجبور میگشتند عقب بنشینند
هائى خاردار بزمین رومیها را تعقیب میکردند و رومیها براى جلوگیرى از این تعقیب گلوله

یب رسانیده حرکت سواران پارتیها را کند میافشاندند یا کارى دیگر میکردند، که بپاهاى شترها آس
کنندگان بزحمت افتاده دست از تعقیب این حیله براى رومیها خیلى مفید افتاد و تعقیب. کنند

روز دیگر . اینکه نتیجه قطعى گرفته باشندپس از آن هردو طرف باردویشان برگشتند، بى. برداشتند
اى رسیده باشند، ولى هرودیان این جدال را یجهاینکه بنتهم طرفین از صبح تا شام جنگیدند، بى

پس از آن روز سوم در رسید و پارتیها حمله را شروع کردند، با این مقصود، که . توصیف نکرده
چون نفرات پارتیها بیش از عده . تمامى قواى خود را بکار برده رومیها را محاصره و اسیر کنند

رومیها بود، اینها در این

______________________________
)1(-�M�a�u�r�i�t�a�n�i�a.(مراکش کنونى.(
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احوال چاره را در این دیدند، که خطّ جنگ را بکشانند، تا پارتیها نتوانند از جناحین گذشته پشت 
کرده بر اثر این کار صفوف رومى ضعیف گردید و پارتیها از این وضع استفاده. رومیها را بگیرند

در اینجا بین هرودیان ). 30، بند 4هرودیان، کتاب (با حمالت سخت سپاه دشمن را درهم شکستند 
روز سوم مانند روز اول و دوم جنگ خاتمه یافت و : اولى گوید. و دیوکاسیوس اختالفى است

تیها رومیها هیچکدام از طرفین بنتیجه قطعى نرسید، ولى دومى عقیده دارد، که همان روز سوم پار
نوس امپراطور روم یکى از اشخاصى بود، که در ابتداء فرار کرد، بارى ماکرى. را درهم شکستند

نشینى او با شتاب، رومیها را مأیوس ساخت و تمامى آنها بزودى آگاه شدند، که شکست عقب
طرف زیاد و تلفات هردو ) دیوکاسیوس(پس از آن رومیها باردوگاه خود پناه بردند . اندخورده

هائى، که از کشتگان ساخته شده بود، بقدرى بلند بود، که طرفین هرودیان گوید پشته. بود
بنابراین هر دو طرف براى صلح . یکدیگر را نمیدیدند و حرکت سواران همواره دشوار میگشت

قع، نوس، که هیچگاه امیدوارى زیاد بشجاعت او نداشتند، در این موسپاهیان ماکرى: آماده گشتند



نظام اردوان، که از سواره. که یأس او را مشاهده کردند، میخواستند نظم و ترتیب را بهم زده بروند
سپاهیان چریک ترکیب یافته بود، نه از افراد قشون دائمى، از بودن در دشت و زیر اسلحه در مدت 

.هایشان برگردندچند ماه خسته شده بود و سواران میخواستند بخانه

او حاضر شد ایندفعه چیزى بیشتر بپارتیها . نوس مذاکرات صلح را باز شروع کردماکرىبنابراین 
اند، این دفعه حاضر ها مقاومت رومیها را در جنگ دیدهبدهد و عقیده داشت، که چون پارتى

او درست فهمیده بود، زیرا ایندفعه اردوان . خواهند شد، بکمتر از آنچه تقاضا کردند، راضى شوند
اند نّهرین علیا را استرداد نکرد و راضى شد باینکه رومیها غرامات خساراتى را، که وارد کردهبین ال

.بپردازند

نوس پذیرفت، که اسراى پارتیها را پس بدهد، غنائمى را، که کاراکالّا از بر اثر مذاکرات ماکرى
هاى پارتى برگرفته بود، رد کند و پنجاه میلیونغارت محل

2528: ، ص3استان، جتاریخ ایران ب

هائى که معلوم نیست متعلّق بکدام یک از شاهان اشکانى استسکّه-)154(

.»1«)این مبلغ معادل یک میلیون و نیم لیره انگلیسى بپول کنونى بوده(دینار رومى بپردازد 

میخرند، دیوکاسیوس گوید، که چون رومیها شرم داشتند اذعان کنند، که با پول صلح را از پارتیها 
کتاب (میگفتند این پول را از بابت هدایائى میپردازیم، که میخواستیم بشاه و بزرگان پارت بدهیم 

).27، بند 78

چنین بود نتیجه جنگى، که پس از سیصد سال رقابت بین رومیها و پارتیها، باز بنفع پارتیها خاتمه 
این صلح نام اردوان . لحه در دشت نبردیافت و رومیها صلح را با پول خریدند نه با قوت بازو و اس

و پارتیها را بلند کرد و براى رومیها باعث سرشکستگى گردید، بخصوص، که دولت پارت، 
اکنون موقع . چنانکه میدانیم، همواره در انحطاط بود و در همین اوان با سرعت رو بانقراض میرفت

فقط . ده بامور داخلى دولت پارت بپردازیمآن است، که بروابط پارتیها با رومیها در اینجا خاتمه دا
بین : یک مسئله میماند، که براى اینکه خواننده در انتظار نباشد، باید در همینجا جواب آنرا بدهیم



النّهرین علیا چه شد؟ آیا بایران برگشت یا براى همیشه در دست رومیها ماند؟ بلى در دست رومیها 
ماند، زیرا

______________________________
.یکصد و بیست میلیون ریال-)1(
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مقدر نبود، که دولت اشکانى دوام یافته آن را پس بگیرد، ولى بدست دولت ساسانى نصیبین و 
ردوان اما اینکه شاهى مانند ا. بعض قسمتهاى دیگر بایران برگشت، چنانکه در جاى خود بیاید

دولت پارت در شرف . پنجم چرا این قسمت بین النّهرین را پس نگرفت، جواب معلوم است
انقراض بود و اختالل این دولت از زمانهاى شاهان قبل، بعد از بالش اول، بحدى رسیده بود، که 

ال حدر این. فتح پارتیها نسبت برومیها نتوانست این دولت را قوى و ارکان آن را محکم گرداند
طبیعى است، که اردوان نمیتوانست از امور داخلى صرفنظر کرده تمامى حواس خود را بامور 

:در اینموارد نمیتوان انتظارى دیگر داشت. حق هم با او بود. خارجى مصروف دارد

اش نفاق است، در مقابل خارجه سست است و دولت اشکانى هم از مملکتى، که در داخله
.اینقاعده مستثنى نبود

قیام اردشیر پاپکان ساسانى بر اردوان

اردشیر پاپکان ساسانى

.بدوا باید بدانیم، که اردشیر پاپکان کى و از چه قومى بود

این مطلب در جاى خود، یعنى جائى، که از سلسله ساسانى صحبت خواهد بود، مشروحا گفته 
چنانکه طبرى : نیز او را شناساندباوجود این، ولو باختصار هم که باشد، باید در اینجا . خواهد شد

ساسان مؤبد معبدى بود، که در استخر براى ): 56تاریخ االمم و الملوك، جزء ثانى، صفحه (گوید 
بهشت را دختر یکى از ساخته بودند و زن او رام) ها یا ایزدان مذهب زرتشتیکى از یزت(ناهید 

پاپک پسر ساسان در . ستخر سلطنت داشتاین سلسله پادشاهان در ا. پادشاهان بازرنگى میدانستند



او براى پسرش اردشیر منصب . شهر خیر در کنار دریاچه پختگان یا بختگان حکومت میکرد
قلعه داراب گرد را گرفت و پادشاهى، که این منصب باو داد گوزهر بازرنگى ) بیگىقلعه(دژبانى 

.»1«)بذ میگفتنددژبان را در این زمان ارگ(بود 

______________________________
.بذ استطبرى ارجبذ نوشته، که معرّب ارگ-)1(
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بعدها پاپک گوزهر را کشت و از اردوان عنوان پادشاهى براى پسرش شاپور خواست و باوجود 
اردشیر را امتناع اردوان از اعطاى آن، شاپور بعد از فوت پدرش خود را پادشاه دانسته برادرش

نزدیک بود جنگى بین دو برادر درگیرد، ولى در اینوقت شاپور . دعوت کرد از او تمکین کند
این است مفاد روایت طبرى، که با روایت . ناگهان درگذشت و اردشیر تاج پادشاهى بر سر نهاد

جد موافق این روایت نسب ساسان جد. پاپکان و فردوسى اختالف کلّى دارد-کارنامه اردشیر
اردشیر به بهمن اردشیر درازدست میرسد، یعنى جد جد او، که نیز ساسان نام داشت و پسر دارا 

در دوره اشکانیان، ایران بدویست و چهل . معاصر اسکندر بود، پس از کشته شدن دارا بهند رفت
دولت کوچک تقسیم میشد و شاه اشکانى بر تمامى پادشاهان سلطنت داشت، پاپک، که پادشاه

آور دید و دانشمندان آنرا چنین تعبیر کردند، که چوپان او ساسان یا پارس بود، خوابهائى حیرت
پس از آن پاپک ساسان را خواسته معلوم کرد، که نسب او به بهمن . پسرش شاه خواهند شد

معلوم است، که. اردشیر درازدست میرسد و دختر خود را باو داد و از این زواج اردشیر بدنیا آمد
ها برسانند، اند، که نسب ساسانیان را به هخامنشىاین روایت افسانه است و آنرا از این جهت گفته
سال گذشته بود و بنابراین ممکن نبود نسب 555زیرا از انقراض سلسله هخامنشى تا زمان پاپک 

رفت و اوالد ثانیا اگر ساسان بهند. ساسان در چهار یا پنج پشت به داریوش یا داراى داستانها برسد
او تا زمان اردوان در آنجا ماندند، خیلى بعید است، که ساسان معاصر پاپک پنج قرن و نیم پس از 

باالخره، با . مهاجرت نیاکانش بهند، ایرانى مانده و بپارس مراجعت کرده چوپان پاپک شده باشد
اماد او و زن او صرفنظر از همه این ایرادات، ساسان، چنانکه ذکر شد، پدر پاپک بود، نه د

در جاى خود ما باین . بهشت را دختر گوزهر بازرنگى امیر استخر میدانستند، نه دختر پاپکرام



. ها میرسیدهموضوع باز رجوع خواهیم کرد، تا معلوم باشد، که نسب صحیح اردشیر پاپکان بکى
آنها را آثرپاتعجالۀ باختصار گوئیم، که بعد از اسکندر در پارس حکمرانانى پیدا شدند، که 
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این پادشاهان روحانى در آتشکده پارس خدمت میکردند و ). اکنون باید آذربان گوئیم(مینامیدند 
شان زیاد است و از مسکوکات آنها، که بدست آذربانان عده. سنن مذهبى را محفوظ میداشتند

. پک معاصر اردوان یکى از آنها بود و اردشیر پسر اوپا. آمده، عده آنها بیش از سى نفر است
بنابراین اردشیر پاپکان از این سلسله پادشاهان روحانى پارس بود، نه از دودمان اردشیر درازدست 

اند نسبشان را به هخامنشیها، یا چنانکه در داستانهاى ما اما اینکه چرا ساسانیان خواسته. هخامنشى
:انند، مقصود روشن استاند، به کیانیان برسگفته

سلسله هخامنشى از حیث ابهت برتر از تمام شاهان ایران قدیم بودند و چنانکه اشکانیان نسب 
اند ساسانیان نیز خواسته) یاپت پسر اردشیر دومفرى(خودشان را به اردشیر دوم با حافظه میرسانیدند 

ها را بشاهان ساسانى ه نسب بعض سلسلهدر ایران اسالمى نیز خواهیم دید، ک. از آنها عقب نمانند
در تمامى این موارد مقصود یکى است و در جاى خود این . مانند بهرام گور و غیره میرسانیدند

.جهات ذکر خواهد شد

خروج اردشیر بر اردوان

یا قدرى پس از آن بر . م220بر اثر اوضاعى، که باالتر ذکر شد، اردشیر پاپکان ساسانى تقریبا در 
نشانده پارس بود و اگرچه بعض نویسندگان عهد او در اینوقت پادشاه دست. دوان خروج کردار

اى متوسط قدیم، مانند دیوکاسیوس، او را بطور ساده یکنفر پارسى گفته و برخى او را از خانواده
شتباه باوجود این شکّى نیست، که این نوع نویسندگان در ا) 27، بند 2آگاثیاس، کتاب (اند دانسته
کتاب ششمش ذکر کرده، صحیحتر است، یعنى اردشیر 6اى، که هرودیان در بند اند و عقیدهافتاده

تاریخ این قیام درست روشن نیست، زیرا نویسندگان رومى در این . نشانده پارس بودهپادشاه دست
نند، ولى ظنّ از تهدیدى، که اردشیر برومیها کرده، سخن میرا. م226اند و فقط در سنه باب ساکت



قوى این است، که جنگ اردشیر با اردوان و غلبه او قبل از این سنه رویداده، زیرا با گرفتاریهاى 
داخلى معقول نبود، که
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، .م224بعضى فتح اردشیر را بر اردوان بسال . امپراطور روم را تهدید کند) آلکساندرسور(اردشیر 
سوم سلطنت آلکساندر سور امپراطور روم، مربوط میدارند، ولى مدرك آن معلوم یعنى سال

226و 220اى بین بنابراین بطور کلّى میتوان گفت، که قیام و غلبه اردشیر بر اردوان در سنه. نیست
.رویداده. م

قع نشد و اردشیر پس از خروج بر اردوان و اعالن استقالل پارس، فورا مورد تعرّض شاه اشکانى وا
بنابراین فرصت یافت بممالک همجوار پارس بپردازد، با این مقصود او در ابتداء به کرمان حمله 
کرده این مملکت ضعیف را تسخیر کرد، بعد عازم شمال گردیده صفحات دوردست ماد، یعنى 

نى در اینوقت اردوان عازم مبارزه شد، قشو. حوالى یزد و اصفهان را در تحت نفوذ خود درآورد
پس از آن . وپنجه نرم کردجمع کرده بقصد او رفت و داخل پارس گردیده با رقیب خود دست

در جدال آخرى، که در ). 3، بند 80دیوکاسیوس، کتاب (سه جدال بین اردوان و اردشیر رویداد 
بین بهبهان و شوشتر در کنار رود جرّاحى وقوع یافت، اردوان جنگى ) هرمزدگان(جلگه هرمزد 

رده تمامى مساعى خود را بکار برد، ولى بر دشمن فائق نیامد و نه فقط شکست خورد، بل سخت ک
و بعد 25، بند 2آگاثیاس، کتاب -7و 6، بند 6هرودیان، کتاب -دیوکاسیوس، همانجا(کشته شد 

اردشیر از اردوان خواسته بود، که محلّ ) 162تاریخ ایران الخ، صفحه (شمید گوید گوت). از آن
را معین کند و اردوان این تقاضا را، بیشتر بواسطه شرافتمندى تا موافق عقل، پذیرفته محلّ جنگ

بعد اردشیر موقع مناسبى را در سرچشمه آبى انتخاب کرده خندقى هم دور آن . را معین کرده بود
شمید مینویسد، که بعد از جنگ، اردشیر از اسب پائین آمده بسر بریده-نیز گوت. کنده بود

این شکست باوجود اینکه مهم بود، باز قطعى نبود و نمیشد گفت، که ). همانجا(اردوان لگد زد 
دولت اشکانى از پاى درآمده، زیرا اردوان پسرانى داشت، که یکى از آنها میتوانست جانشین او 

آرتاواسدس نام، خود را شاه پارت خواند و (گردد و چنین هم شد، زیرا یکى از پسران اردوان 
جمعى از پارتیها او را بسلطنت
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اى از او بدست آمده، که سکّه. است. م227هائى زد، که تاریخ بعض آنها از بعد او سکّه. شناختند
تر، بعد معلوم ، ولى بنابر تحقیقى عمیق)»1«در ابتداء آنرا از راه اشتباه به بالش پنجم نسبت میدادند

در ). آرتاواسدس هم باید مصحف همان آرتاباذ باشد(است ) آرتاباذو(که از آرتاواسدس یا شد، 
باب وقایع بعد عجالۀ تا بتاریخ دوره ساسانى برسیم، بطور خالصه گوئیم، که اردشیر پس از غلبه بر 

بر در اینوقت خسرو پادشاه ارمنستان، که بهمراهى اردوان. اردوان بتسخیر ممالک ایران پرداخت
نین، کتاب یوس، ابنیه ژوستىپروکوپى(تخت نشسته بود و عمو یا دائى آرتاواسدس یا آرتاباذ بود، 

بکمک شاهزاده مزبور آمد و قشونى جمع کرده با اردشیر جنگید و حتّى او را شکست ) 1، بند 3
جا بعد در همه، ولى باالخره اردشیر با حیله بر او غالب آمد و )3، بند 80دیوکاسیوس، کتاب (داد 

هاى جدى باشکانیان کردند و براى آنها بسیار خورن گوید، که ارامنه کمکموسى. فاتح گردید
نویسندگان ارمنى این پادشاه ارمنستان را خسرو ). 70-68، بند 2تاریخ ارمنستان، کتاب (کوشیدند 

دوان بوده باشد هاى آنها معلوم نیست، که خسرو از اقرباى نزدیک ارنامند، ولى از نوشته
پس از چند سال اردشیر بر تمامى مملکت پارت استیالء ). 70-64، بند 2خورن، کتاب موسى(

خورن، همان کتاب، موسى(یافت و از خانواده اشکانى اشخاصى زیاد بدست آورده نابود ساخت 
، ولى شاهزادگانى هم فرار کرده در جاهاى محکم یا صفحات دور سکنى گزیدند، )70بند 

.چنانکه در تاریخ دوره ساسانى بیاید

جهت خروج اردشیر بر اردوان

در »2«جهت قیام پارسیها بریاست اردشیر پاپکان بر اردوان درست معلوم نیست، ولى آگاثیاس
اردشیر مغى بود، که از اسرار مذهب اطّالع کامل «): 25، بند 2کتاب (باب اردشیر چنین نوشته 

س هم نظرى را، که باالتر در باب نسب اردشیر ذکر کردیم تأیید این عبارت آگاثیا(» داشت
عبارت نویسنده مزبور میرساند، که). میکند

______________________________
)1(-�L�i�n�d�s�a�y� �.�H�i�s�t�o�r�y� �a�n�d� �.�c�o�i�n�a�g�e� �.�p� �.�I� �.�I�V� �N� �9�5.



)2(-�A�g�a�t�h�i�a�s.
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اند و اردشیر هم موقع را پارسیها شرکت داشته آنها را تشویق میکردهمغها در این قیام اردشیر و 
جهت نارضامندى مغها را هم باید از اینجا . مناسب خیاالت خود دیده از آن استفاده کرده است

دانست، که اشکانیان بآنها میدان نمیدادند و سعى داشتند، که از نفوذ آنها در امور دولتى بکاهند و 
انیان با نظر تساهل و تسامح بمذاهب ملل تابعه مینگریستند و مذهبى را بر مذهبى دیگر اینکه اشک

ها مذهب زرتشت را باالتر از سایر مذاهب دانسته عقیده داشتند، ترجیح نمیدادند، و حال آنکه مغ
بن، انحطاط و سقوط امپراطورى روم، جلد اول، گیب(که این دین باید مذهب رسمى ایران باشد 

اما این مسئله، که آیا اردشیر براى مذهب یاغى شده و دست بشمشیر برده یا او ). 323-322صفحه 
مقصود سیاسى داشته و خواسته از این موقع استفاده کند، از جهت فقدان مدارك روشن نیست، 

چون دودمان . تر آن است، که بگوئیم قیام او فقط از جهت حسیات مذهبى نبودهولى طبیعى
عیف و احوال ایران را در زمان اردوان مشوش دیده، خواسته است، مقصود خود را، اشکانى را ض

که رسیدن بسلطنت و روى کار آمدن قوم پارس باشد، انجام دهد و در اینوقت براى پیشرفت کار 
اما در باب موقع اردوان در . خود و جلب حسیات مردم پارس، رنگ مذهبى بخروج خود داده

، صفحه 2تاریخ ارمنستان، جلد (خورن مورخ ارمنى گوید باید گفت، که موسىاینوقت در ایران، 
اینها . نشانده شاه اشکانى بودنددو شعبه از خانواده اشکانى در باختر سلطنت میکردند و دست): 68

بقدرى با شاه خصومت میورزیدند، که تابعیت اجنبى را بر تمکین از او ترجیح میدادند و نیز 
بعد . جنگ اردوان با رومیها، اگرچه بفتح او خاتمه یافت، ولى از قوایش هم کاستمیدانیم، که

. دیده میشود، که اردوان میخواهد زودتر با رومیها شرافتمندانه کنار آمده بجنگ خاتمه بدهد
دشمنان داخلى خاطر او را نگران میداشتند و در خود خانواده اشکانى کسانى : جهت معلوم است

همینقدر . ها چیز زیادى نمیتوان گفتاز روابط پارتیها با پارسى. ان او همدست بودندزیاد با دشمن
هاى سترابون استنباط میشوداز نوشته
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، که شاهان اشکانى پذیرفته بودند پارس از خود پادشاهانى )24، بند 3، فصل 15کتاب (
وم است، که با حفظ استقالل داخلى پارس، مذهب و عادات و و معل»1«نشانده داشته باشددست

در باب مذهب هم میدانیم، که پارتیها سیاست تساهل و تسامح را . اخالق پارسیها هم محفوظ بود
پیروى میکردند و بنابراین از تعصب مذهبى در اینمورد چیزى نمیتوان گفت، ولى مسلّم است، که 

، باین معنى، که اگر »2«ها بکاهنداند، از نفوذ مغاند ساعى بودهفتهاشکانیان پس از اینکه اقتدار یا
اند، ولى در واقع امر نفوذ دولت پارت داخل بوده) مغستان یا مهستان(چه مغها در مجلس مشورت 

چنین برمیآید، ) 30، بند 6کتاب (آنها در کارهاى دولتى کم یا هیچ بوده و دیگر از گفته هرودیان 
.ردگانشان را میسوزانیدندکه پارتیها م

اگر این خبر صحیح باشد، معلوم است، که این کار آنها هم مورد نفرت مغها و پیروان زرتشت 
.بوده، زیرا در مذهب مزبور آتش مقدس است و آنرا نباید آلود، و حال آنکه مرده پلید است

زوال دولت پارت و انقراض سلسله اشکانى ایران

جهات آن

م، که فتح پارتیها نسبت بروم، باوجود اینکه واقعه مهمى بود، نتوانست مبانى دولت را باالتر گفتی
اکنون موقع . با سرعت رو بانقراض رفت) تقریبا(تقویت کند و این دولت قدیم پانصد ساله 

جهات آنرا مورخین و نویسندگان از اسباب . آنست، که ابتداء ببینیم جهات این انقراض چه بوده
اند، ولى نمیتوان بتحقیق دانست، که علل زوال دولت پارت همین گوناگون دانستهمختلف و

اند یا جهات دیگرى نیزچیزها است، که گفته

______________________________
این عبارت سترابون شامل شاهان اولى اشکانیان است، زیرا زمان حیات جغرافیادان و مورخ -)1(

.بوده. م40مزبور تقریبا تا 

.تر در مبحث مذهب در دولت پارت باین مطلب مراجعه خواهیم کردپائین-)2(
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بعضى . بنابراین اول باید دید، که علل انقراض را از چه میدانند. وجود داشته، که ما نمیدانیم
دارد و منتظر فرصت است، تا گویند، هر قومى، که ریاست داشته از تابع شدن بقومى دیگر تنفّر

رشته تابعیت را پاره کند، در اینمورد هم بعض اقوام ایران مانند پارسیها و مادیها و گرگانیها و غیره 
اند و در این اند، تا آنکه در این زمان از اطاعت آنها خارج شدههمین وضع را نسبت بپارتیها داشته

ئله را حلّ نمیکند، زیرا دولت پارت چهارصد و هفتاد و این نظر مس. واقعه قوم پارسى پیشقدم بوده
پنج سال پاینده بوده و در این مدت مدید، که چند قرن طول کشید، چرا اقوام دیگر ایرانى 

برخى عقیده دارند، که حکومت پارتیها نسبت باقوام و اهالى ایران . نتوانستند بر پارتیها غالب آیند
این عقیده را هم نمیتوان پذیرفت، زیرا . مورد تنفّر واقع شدهسخت و متعدى بوده و بهمین جهت

اند، چنانکه نه فقط در تاریخ ایران، بل در تاریخ اوال در عهد قدیم حکومتها همیشه سخت بوده
ظلم و تعدى نسبت بملل تابعه صفحات تاریخ را پر . یابیمسایر ملل، نظائر دولتهاى سخت را مى

ن رومى در ممالک مفتوحه یا والت روم در ایاالت تابعه بهترین دلیل این کرده است، رفتار سردارا
ها بدست نیامد، دیگر اینکه در نظر است و، حال آنکه موقع براى ذکر مواردى بسیار در باب رومى

یابیم، که پارتیها بیش از سایر حکومتها تعدیاتى نسبت بمردمان تابع خود روا تاریخ پارت نمى
اگر شورشیان را سخت مجازات میدادند، این کارى بود، که همه میکردند، بعکس . داشته باشند

نشانده شاهان اشکانى در دولت پارت میبینیم، هر مملکتى از ایران پادشاهى از خود دارد، که دست
بعض آنها، چنانکه در جاى خود بیاید، . است و حقوق و تکالیف چنین پادشاه عمال معلوم است

دهند و قشونى در موقع جنگ بتقاضاى شاه اشکانى بفرستند، برخى فقط بفرستادن میبایست باجى ب
بنابراین پادشاهان مزبور در امور داخلى مملکتشان بکلّى مختار بودند و . قشون اکتفاء میکردند

در این صورت ممکن نبود شاهان اشکانى با قاطبه . شاهان اشکانى دخالتى در این امور نداشتند
نشانده سخت بودند، آنهم در ند، تا ظلم و تعدى کنند و اگر نسبت بپادشاهان دستمردم طرف باش

مواردى بود، که پادشاهان مزبور
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هرگاه ). مانند ماد و خسرون، که ذکرشان گذشت(وظائفشان را نسبت بدولت تابعه بجا نمیآوردند 
شان از زمان ارد اول و فرهاد چهارم ببعد بخواهند مثل آرند، این خانوادهرفتار شاهان اشکانى را با 

نوع امثال صحیح نیست، زیرا از تاریخ پارت بخوبى دیده میشود، که اختیار شاهان اشکانى در 



هاى پادشاهان خانواده خودشان و در پارت باالخص غیر از اختیاراتى بوده، که در خانواده
ها بامور داخلى خانواده یا مملکت دخالت نمیکردند و فقط د، در آن خانوادهاننشانده داشتهدست

اى گویند، که چون پارسیها عده. انجام وظیفه را نسبت بشاه بزرگ یا شاهنشاه اشکانى میخواستند
فراموش نکرده بودند، که وقتى در آسیا ریاست داشتند و داراى شاهانى مانند کوروش بزرگ و 

دند، نمیتوانستند خود را بتمکین از پارتیها راضى بدارند، بخصوص، که در تمدن از داریوش اول بو
این نظر صحیح است، ولى در مدت تقریبا پنج قرن . پارتیها برتر بودند و خشونت پارتیها را نداشتند

چه میکردند و چرا در این زمان فقط بخاطرشان آمد، که شاهانى مانند کوروش و داریوش 
داشتند؟

عقیده دارند، که چون پارتیها با نظر تساهل و ) 26، بند 2کتاب (اى موافق نوشته آگاثیاس مرهز
شان را بر مذهبى دیگر ترجیح تسامح بمذاهب مینگریستند و هیچیک از مذاهب ملل تابعه

نمیدادند، از این جهت پارسیها دلتنگ بودند و ایراد میکردند، که چرا پارتیها مذهب زرتشت را 
).یعنى مذهب رسمى ایران قرار نمیدهند(تر از مذاهب دیگر نمیدانند و آنرا ترویج نمیکنند باال

بنابراین اردشیر، که خودش مغ بود و اسرار مذهب زرتشت را میدانست، از احوال روحى پارسیها 
.مند گردیداستفاده کرده علم مخالفت برافراشت و بهره

پارتیها اقوام دیگر را بخدمات دولتى و سردارى و ایالت اند، که چون باالخره جمعى باین عقیده
راه نمیدادند و این مشاغل بپارتیها اختصاص داشت، از این جهت خصومتى شدید بین پارتیها و 

.سایر اقوام ایرانى پدید آمد و باالخره بزوال دولت پارتى خاتمه یافت

نمیتوانعللى، که ذکر شد هرکدام در جاى خود صحیح و متین است، ولى
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این علل زمینه انقراض را حاضر میکرد، ولى . جهت اصلى زوال دولت پارت را از آنها دانست
جهت اصلى آن همانا ضعف دولت پارت بود، که از بالش اول ببعد بیشتر نمایان گردید و 

ید آمد؟ از آنچه باالتر راجع بتاریخ اما ضعف از کجا پد. خردخرد دولت پارت را رو بزوال برد
نفاق درونى در خانواده اشکانى و پیدا شدن مدعیان : پارت ذکر شده است، این مسئله روشن است



وتاج تقریبا در هر سلطنتى از زمان فرهاد پنجم ببعد مبانى دولت پارت را سست کرد و کار تخت
.نشستک مدعى بتخت مىرا بجائى رسانید، که در یک زمان در هر گوشه ایران ی

حال حواس و قوائى، که باید صرف امور مملکتى گردد یا در مقابل خارجه معلوم است، که بااین
. براى دفع او بکار رود بجنگهاى داخلى مصروف میگشت و شاهى از مقام خود اطمینان نداشت

گاهى باین و گاه بآن مردم ماجراجو هم، چنانکه میدانیم، در هرزمان زیادند و براى جلب منافع 
.میگروند

یک نظر اجمالى بتاریخ شاهان آخرى اشکانى بخوبى اینوضع و احوال را ثابت میکند و با این 
وضع طبیعى است، که تمامى جهات مذکوره میبایست دولت پارت را رو بزوال و دودمانى را رو 

ثبات چگونه میتوانست پا بىبانقراض برد، زیرا در مقابل دشمنان زیاد داخلى، دولت متزلزل و 
پس نتیجه این میشود، که زوال دولت پارت از نفاق درونى آن رویداد و علل دیگر ممد . فشارد

این علّت اصلى بود، چه از تاریخ پارت روشن است، که نفاقى شدید در خانواده اشکانى پدید 
مان اشکانى را منقرض آمده بود و این نفاق و ضدیت اعضاء خانواده سلطنت با یکدیگر، دود

.ساخت

خاتمه

چنین بود زوال دولتى، که قرنها از فرات تا هندوکش حکمرانى کرد و کرارا در مقابل لشکرهاى 
مهاجم قوى از طرف مغرب و مردمان وحشى شمالى از طرف شمال و مشرق ایستاد و فاتح بیرون 

وداع گوید، ولى باید در نظر آمد و باالخره از جهت نفاق درونى مجبور گردید ایران بانى را
داشت، که انقراض سلسله اشکانى بانقراض سلسله مادى و هخامنشى شبیه
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نیست، آنها، چون بثروت رسیدند، از جهت زندگانى با تجمل و عیش و عشرت سست و ضعیف 
. اما اشکانیان و پارتیها تا دم آخر نیرومندندگردیده نتوانستند در مقابل مردمان تازه نفس پا فشارند، 

در موقعیکه پارت در حال نزع است . جنگ اردوان پنجم با رومیها این نکته را ثابت میکند
تفاوتى، که هست این . پارتیهاى اردوان پارتیهاى زمان ارد اول و فرهاد چهارم را بخاطر میآورند



ش مطمئنّ است و در این زمان باعلى درجه نگران سراست، که در آن زمان دولت اشکانى از پشت
دولت پارت رو بزوال و سلسله اشکانى رو بانقراض میرود، ولى نه از جهت ضعف و . و مشوش

سستى خود قوم، بل از این جهت، که نفاق درونى در دودمان اشکانى ارکان دولت را متزلزل 
شورش گرگان، که معلوم . استساخته و همه حس میکنند، که دولت پارت در حال احتضار

نیست بکجا کشید و ظنّ قوى این است، که دولت اشکانى از عهده آن صفحه برنیامد، دیگران را 
ها طلبى انداخت و نفاق درونى در خانواده سلطنت باین هوى و هوسهم بهوس استقالل

ر گفته شد، باز میگوئیم، بنابراین، چنانکه باالت. هاى معنوى کرد، تا آنکه آنرا از پاى درآوردکمک
ممکن است . که جهت اصلى زوال این دولت همانا آتش نفاق بود، که در خانواده اشکانى افتاد

تصور رود، که غلبه اردشیر بر اردوان از برترى سرباز پارسى بر سرباز پارتى بوده، ولى ما این نظر 
زمان مهرداد اول اشکانى بودند، سرباز پارسى و پارتى در این زمان همانند، که در: را نداریم

سر خود دارد، که با او متّحدند، اردوان اردشیر قومى در پشت: ها از جاى دیگر استمزایاى پارسى
بعکس گرفتار منازعات داخلى است و در همان زمان، که او با اردشیر میجنگد، دشمنانى زیاد بر 

اگر در جنگ هرمزدکان فقط سردارها بنابراین با جرئت میتوان گفت، که،. ضد او میکوشند
شاید اردشیر از حیث صفات سردارى هم بر . جایشان را بیکدیگر میدادند، پارتیها غالب میآمدند

. اردوان برترى داشته، ولى در اینکه مزایاى او بیشتر از احوال روحیش بوده، تردیدى نیست
بانى بیرونز صحنه ایرانبهرحال این دولت نیرومند بزرگ، که نامش دولت پارت است، ا
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او در مدت تقریبا پانصد سال حمایت ایران را . رفت، ولى یادگارهاى بزرگى هم از خود گذاشت
بعهده گرفت و انصاف گوید، که ماموریت خود را خوب انجام داد و اگر هم از نفاق درونى 

دولت ماد بقول هرودوت یکصد و پنجاه : یرتر از همه رویدادسقوط کرد، باز براى او این سقوط د
سال حکمرانى کرد، دولت هخامنشى از کوروش بزرگ تا فوت داریوش سوم دویست و بیست، 

.دولت ساسانى، چنانکه بیاید، چهارصد و بیست، اما دولت اشکانى چهارصد و هفتاد و پنجسال

اند، دولت اشکانى یگانه سلسله سلطنت کرده و رفتههائى، که در ایرانبنابراین از تمامى سلسله
است، که تا حال از حیث طول مدت حکمرانى در تاریخ ایران نظیر ندارد، زیرا سلسله صفوى، که 



ترین سلسله شاهان ایران اسالمى تا زمان ما است، دویست و شانزده سال از حیث مدت، طوالنى
اید این نکته را هم در نظر داشت، که او، وقتیکه باالخره درباره دولت پارت ب. سلطنت کرد

.میرفت، برخالف دولت هخامنشى، ایران را بایرانى سپرد و در مقابل خارجى سر فرود نیاورد

اکنون موقع آن است، که از قسمت تاریخى دولت پارت بقسمت تمدنى آن بگذریم، ولى قبل از 
اند و ان شرقى در باب این دولت چه گفتهمبادرت باین کار، مقتضى است بدانیم، که نویسندگ

روایات ملى در این باب چیست، زیرا از مفاد آنچه که تاحال گفته شده، بخوبى معلوم است، که تا 
هاى نویسندگان یونانى و رومى و گاهى هم یوسف فالویوس اینجا نگارشات ما مبتنى بر نوشته

ئیانى است، که در تاریخ پارت مطالعاتى مورخ یهود و نیز مسکوکات شاهان پارت و کتب اروپا
.انددقیق کرده

اکنون باید دید، که آیا مدارکى دیگر براى تاریخ پارت وجود دارد یا نه و، اگر دارد، مفاد این 
.نوع مدارك چیست

تاریخ پارت موافق مدارك شرقى-فصل پنجم

ن قسمتدر میان مدارك شرقى جاى اول را باید بروایات ملّى داد و در ای
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یکى داستانهائى است، که حکیم ابو القاسم فردوسى برشته نظم : بدو نوع منابع باید متوجه گردید
اند و درآورده است و دیگرى کتبى است، که مورخین و نویسندگان قرون اولى اسالمى نوشته

:مفاد این منابع راجع باشکانیان چنین استاند،بعض آنها روایات بومى ما را هم ذکر کرده

هاى حکیم ابو القاسم فردوسى در شاهنامهگفته. مبحث اول

:شاعر بزرگ ما، تاریخ دوره اشکانیان را بهیجده بیت برگذار کرده

چه گوید که را بود تخت مهانپس از روزگار سکندر جهان
نبد تخت عاجکز آن پس کسى را چنین گفت گوینده دهقان چاج



بار و سرکش بدنددلیر و سبکبزرگان که از تخم آرش بدند
گرفته ز هر کشورى اندکىاى هر یکىبگیتى بهر گوشه

ملوك الطّوایف همى خواندندشان شاد بنشاندندچه بر تخت
نو گفتى که اندر جهان شاه نیستبدینگونه بگذشت سالى دویست

برآسود یک چند روزى زمینآن آن ازیننکرد ایچ یاد این از 
آباد ماند بجاىکه تا رومگونه راىسکندر سکالید از این

دگر کرد شاپور خسرونژادنخست اشک بود ازنژاد قباد
چه بیژن که بود ازنژاد کیاندگر بود گودرز از اشکانیان

سترگچه آرش که بد نامدار چو نرسى و چون اورمزد بزرگ
خردمند و با داد و روشن روانچه زو بگذرى نامدار اردوان
ببخشید گنجى بارزانیانچه بنشست بهرام از اشکانیان
که از میش بگسست چنگال گرگورا خواندند اردوان بزرگ

که داننده خواندیش مرز مهانورا بود شیراز با اصفهان
تنّین خروشان بد از شست اوکه باصطخر شد بابک از دست او
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نگوید جهان دیده تاریخ شانچه کوتاه شد شاخ و هم بیخشان
امنه در نامه خسروان دیدهاماز ایشان بجز نام نشنیده

.چنین است اسامى شاهان اشکانى موافق مدارکى، که فردوسى در دست داشته

فردوسى از کتابى موسوم به خداینامه، که در زمان یزدگرد سوم راجع بتاریخ ایران تألیف چون 
شده بود، مستقیما یا بطور غیرمستقیم استفاده کرده، باید گفت، که در کتاب مزبور هم راجع 

اند، که فردوسى اسامى شاهان باشکانیان چیزى بیش از این گفته نشده بوده، بعضى تصور کرده



ى را بیش از این میدانسته، ولى، چون ذکر تمامى اسامى باعث اشکال و سستى شعر میشده، اشکان
نفرى، که فردوسى ذکر کرده، فقط پنج نفرشان با تاریخ 9بهرحال از . از قسمتى صرفنظر کرده

اردوان و اردوان -)که ارشک است(آرش -گودرز-اشک: واقعى اشکانیان مطابقت دارند
-هرمز-شاپور(اند و یا از دوره ساسانى باین دوره انتقال یافته) بیژن(اند دشاه نبودهباقى یا پا. بزرگ
).نرسى

مدت اوضاع ملوك الطّوایف را، فردوسى دویست سال گفته و پائینتر بیاید، که این مدت را بعض 
و مورخین و نویسندگان قرون اسالمى موافق یکى دو روایت ایرانى، دویست و شصت یا دویست

اند، ولى بر طبق روایات غیر ایرانى سیصد و چهل یا پانصد و بیست شصت و شش سال معین کرده
از تاریخ معلوم است، که طول این مدت، یعنى از فوت اسکندر تا پدید آمدن . و سه سال است

اردشیر پاپکان پانصد و چهل و هشت سال است و کوتاه کردن مدت مزبوره تا دویست سال یا 
التّنبیه و االشراف، (جهت را مسعودى چنین ذکر کرده . بیشتر، میبایست جهتى داشته باشدقدرى

میان مورخین عجم و سایر ملل در تاریخ اسکندر تفاوتى «): 99-97صفحه . م1893طبع لیدن در 
این نکته سرّى است دینى و دولتى، که احدى . انداست بزرگ و بسیارى از مردم از این نکته غافل

اند، از آن آگاه و نیز اشخاصى، که تحصیل کرده و اهل درایت»2«و هیربذان»1«جز مؤبذان
.نیستند

______________________________
.تر بیایدروحانیون مذهب زرتشت، چنانکه پائین-)2و 1(

2543: ، ص3تاریخ ایران باستان، ج

کرده مطلبى در ضمن صحبت کشف کردم، که من در فارس و کرمان با علماى مجوس مالقاتى 
در هیچیک از کتب تواریخ فرس و دیگران ضبط نشده است و آن این است، که زرتشت 

بورشسب بن اسبیمان در آوستا ذکر کرده، که سیصد سال دیگر اضطرابى بزرگ روى دهد، ولى 
بین . زوال یابندبدین من خللى وارد نیاید، ولى وقتیکه هزار سال بگذرد، دین و ممالک هردو

زرتشت و اسکندر تقریبا سیصد سال است، زیرا زرتشت در سلطنت گشتاسب پسر لهراسب ظهور 
بنابراین در زمان . کرد و اردشیر پسر بابک ممالک را پانصد و اندى سال پس از اسکندر جمع کرد



ى زرتشت مردم اردشیر بابکان از هزار سال، دویست سال باقى بود و چون اردشیر دید، که پیشگوئ
را مأیوس ساخته باعث سستى دولت خواهد شد، زیرا مردم حاضر نخواهند گردید، جدا دولت را 
همراهى کنند، قرار داد، که از زمان بعد از اسکندر تا اردشیر بکاهند و انتشار دهند، که این زمان 

م موافق آن این اقدام باعث اختالل تاریخ گردید و کتابها را ه. دویست و شصت سال است
.»نوشتند

این است آنچه که مسعودى گوید و نمیتوان در باب صحت یا سقم این روایت چیزى گفت 
بخصوص، که در آوستا چنین خبرى ذکر نشده است، ولى وقتیکه در تاریخ سلطنت کیانیان دقیق 

د و هیجده بینیم، که مدت سلطنت کیانیان را از کیقباد تا دارا معاصر اسکندر هفتصمیشویم، مى
پش اول، تا داریوش سوم موافق تاریخ اند و حال آنکه سلسله هخامنشى از چشسال دانسته

.چهارصد سال سلطنت کرده

اند، تا تقریبا انداخته) کیانیان داستانها(ها جا سیصد و هیجده سال روى سلطنت هخامنشىدر این
دیگر میبینیم، که در . اند، جبران شودتهآنچه، که از دوره بعد از اسکندر تا اردشیر بابکان کاس

تقسیم عدد سیصد و هیجده بین دو زمان، یعنى زمانى، که از کیقباد تا گشتاسپ گذشته و از 
گشتاسپ تا دارا، تبعیض شده زمان بعد از گشتاسپ تا دارا یکصد و شصت و هشت سال است و 

ى سیصد و هیجده سال زیادى را از کیقباد تا گشتاسپ پانصد و پنجاه سال، یعنى تقریبا تمام
اند،بزمانى، که از کیقباد تا گشتاسپ گذشته است، اختصاص داده، یا روى آن زمان انداخته
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این تقسیم روایت مسعودى را . نه اینکه بتناسبى در این تقسیم، بین دو زمان مزبور قائل شده باشند
عدد سیصد و هیجده را بتناسب تقسیم میکردند، بیش از صد و شصت و تأیید میکند، زیرا اگر

هشت سال بزمان بعد از گشتاسپ تا دارا تعلّق میگرفت و این خود نقض غرض میبود، چه مقصود 
این بوده، که از هزار سال بکاهند و ابتداء هزار سال از زمان زرتشت حساب میشده، زیرا او در 

.دسلطنت گشتاسپ ظهور کرده بو



اند براى سلطنت شاهان کیانى، که قبل از ظنّ قوى میرود، که بهمین جهت هم مجبور گشته
گشتاسپ بر تخت نشسته بودند، مدتهاى غیر طبیعى قائل شوند، مثال براى کیکاوس صدوپنجاه 

سال، براى لهراسب صد سال، براى خود گشتاسپ صد و بیست سال، زیرا سلطنت او بدو قسمت 
قبل از ظهور زرتشت و بعد از این واقعه و طول زمان قبل از ظهور خللى بمقصود :تقسیم میشده

ممکن است گفته شود، که از شاهان بعد از گشتاسپ هم براى اردشیر درازدست . نمیرسانیده
این ایراد در بادى نظر وارد . اندیک مدت غیرطبیعى، که صد و ده سال است قائل شده) بهمن(

دقیق شویم، میبینیم، که وارد نیست، زیرا اردشیر بهمن در داستانها جایگیر است، ولى اگر قدرى 
اردشیر اخس و سلطنت این سه نفر -اردشیر با حافظه-اردشیر درازدست: سه اردشیر تاریخ است

اما اینکه چرا یک . رفته صد و هفت سال است، که تقریبا همان عدد صد و ده سال میشودهمروى
اردشیر شده، اگر در اینجا بخواهیم از این مطلب صحبت داریم، از موضوع اردشیر جایگیر سه

خارج خواهیم شد، زیرا جاى این مطلب در مقایسه داستانها با تاریخ است، باوجود این بطور 
اى سلطنت میکنند، بمرور همیشه یا غالبا، وقتیکه چند نفر شاه هم اسم در سلسله: خالصه گوئیم

تر است، تبدیل مییابند، مگر اینکه در زمان یکى از چند نفر کنفر، که نامىدهور این چند نفر بی
براى اینکه خیلى دور نرویم، سه شاه . دیگر واقعه بسیار مهمى رویداده و در خاطرها مانده باشد

اند و این شاه عباس عباس صفوى را مثل میآوریم، که براى سواد مردم ایران یک شاه عباس شده
چنین است نظرى، که ظاهرا روایت. تر از دو شاه عباس دیگر بودل است، که نامىشاه عباس او
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باوجود این نمیتوان گفت، که جهت همین بوده و بس، زیرا ممکن است، . مسعودى را تأیید میکند
نخواسته باشند، طول مدت نامه یا امثال اوکه بواسطه خصومت ساسانیان با اشکانیان صاحب خداى

سلطنت اشکانیان را موافق حقیقت نوشته و تاریخ این مدت را ذکر کنند، و الّا دولت پارت دولتى 
اطّالعى شده، بزرگ و نیرومند جلوه میکرد و این سکوت خداینامه در قرون بعد باعث همان بى

:که فردوسى صریحا اظهار میدارد
(�امنه در نامه خسروان دیدهاماز ایشان بجز نام نشنیده)�



بعبارت دیگر میتوان ظنّ قوى داشت، که اردشیر از کوتاه کردن دوره پارتى دو مقصود را انجام 
داده، یکى کوتاه کردن مدت زمانى، که از گشتاسپ تا اردشیر گذشته است و دیگر کاستن از 

.جلوه دوره پارتى و ابهت اشکانیان براى ازمنه بعد

این نظر آنکه وقایع دویست سال هم ذکر نشده و نه فقط فردوسى، بل هیچیک از مورخین دلیل 
اى را باجمال ذکر اند، یا اگر واقعهقرون اولى اسالمى، چنانکه بیاید، در این باب چیزى نگفته

اند، چون نیک بنگریم بیشتر وقایعى است، که بتاریخ روم یا یهود و یا بیزانس و غیره راجعکرده
است، یعنى وقایعى است، که از تاریخ عمومى است، مثال تسخیر بیت المقدس بدست تیتوس 

قیصر روم، قتل یحیى زکّریا، والدت مسیح ع، بناى قسطنطنیه، قضیه اصحاب الکهف و غیره و در 
حتّى بعض این وقایع از اصل در زمان سلطنت هیچکدام از . واقع امر بتاریخ اشکانیان مربوط نیست

در خاتمه در باب نامه خسروان الزم است تذکّر دهیم، ). بناى قسطنطنیه(هان اشکانى روى نداده شا
که این کتاب ترجمه خداینامه از زبان پهلوى بپارسى بعد از پهلوى بوده و، چون در قرون اسالمى 

ور بعضى، که اما تص. انداند شاهان را خداى گویند، خداینامه را هم نامه خسروان گفتهنمیتوانسته
در کتاب مزبور اسامى بیشترى از شاهان اشکانى بوده، ولى فردوسى از جهت اشکال گنجانیدن 

این اسامى در شعر، از قسمتى صرفنظر کرده، گمان نمیکنیم صحیح باشد، زیرا کسیکه قادر بوده 
آن همه اسامى را، که در شاهنامه مذکور است، برشته
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اسم یقینا عاجز نبوده، بخصوص، که اسامى 9نظم درآورد، از گنجانیدن چند اسم دیگر عالوه بر 
.تر از اشک و گودرز و اردوان نیستدیگرى مانند فرهاد و بالش و تیرداد مشکل

مورخین و نویسندگان قرون اولى اسالمى. مبحث دوم

ابو جعفر محمد بن جریر بن زید الطبرى-1

خ مذکور در این باب سه روایت ذکر کردهمور:

روایت اول



):11تاریخ االمم و الملوك، جزء دوم، صفحه (او گوید 

ملوك الطّوایف بودند و مدت سلطنتشان دویست و شصت و ) ملوك االشغانون(شاهان اشکانى «
:بعد اسامى آنها را با عده سنین پادشاهیشان چنین نوشته. شش سال بود

سال،10-»1«بن اشجاناشک -1

سال،60-بن اشغان»2«سابور-2

سال،10-اشغانان االکبر»3«جوذرز بن-3

سال،21-االشغانى»4«بیزن-4

سال،19-جوذرز االشغانى-5

سال،40- نرسى االشغانى-6

سال،17-هرمز االشغانى-7

سال،12-اردوان االشغانى-8

سال،40-االشغانى»5«کسرى-9

سال،24-بالش االشغانى-10

.»سال13اردوان االصغر االشغانى -11

______________________________
.اشکان-)1(

.شاپور-)2(

.گودرز-)3(



.بیژن-)4(

.خسرو-)5(

2547: ، ص3تاریخ ایران باستان، ج

لطنت او عیسى بن مریم ع ظهور در باب شاپور مورخ مذکور گوید، که در سال چهل و یکم س
ملک روم تقریبا چهل سال پس از ارتفاع عیسى بن مریم ع »2«بن اسفیانوس»1«کرد و ططوس
.را گرفت و سنگى بر سنگى باقى نگذاشت) اورشلیم(بیت المقدس 

روایت دوم

پارس را اند، که اسکندر مملکت بعض آنهائى، که این دوره را ملوك الطّوایف نامند، گفته«
بنواحى تقسیم کرده براى هر ناحیه پادشاهى قرار داد و سواد پنجاه و چهار سال پس از فوت 

در میان ملوك الطّوایف شخصى بود از نسل پادشاهان، که بجبال و . اسکندر بدست رومیها افتاد
و ماسپذانتر بیاید، نهاوند و دینور و همدان مقصود از جبال چنانکه پائین(اصفهان استیال داشت 

بعد پسرش به سواد دست یافت و پادشاهانى در اینجا و در ). و آذربایجان و کردستان است»3«
و جبال و اصفهان سلطنت میکردند، که بر پادشاهان ملوك الطّوایف ریاست داشتند، »4«ماهات

م آنها ذکر زیرا زبانها بتقدیم او و پسرش جارى بود و بهمین جهت در کتابهاى سیر ملوك فقط اس
اند، که عیسى بن مریم ع در اورشلیم پنجاه و یکسال بعد از گفته. اندشده و نام دیگران را نبرده

بن -دوره ملوك الطّوایف از اسکندر تا پیدایش اردشیر. برقرار شدن ملوك الطّوایف بدنیا آمد
نیز . سال استبابک، که اردوان را کشت، پاینده بود و مدت این زمان دویست و شصت و شش 

اند، که از پادشاهانى، که در جبال سلطنت داشتند و بعد براى اوالدشان اسباب استیالى آنها را گفته
:بر سواد تدارك کردند، اینها بودند

اشک بن جزه بن سیبان بن ارتشاخ بن هرمز بن ساهم بن رزان بن اسفندیار بن کشتاسب و -1
اند، که او اشک بن اشغان بزرگ و برخى گفته. دارا بودهپارسیها گمان میکنند، که او اشک پسر 

:پسر کیبیۀ بن کیقباد بوده و ده سال سلطنت کرد و بعد از او اینها سلطنت کردند



______________________________
.تیتوس-)1(

.وسپاسیان-)2(

. سبذان میگفتندماهپتن بوده و در دوره اسالمى ماسبذان یا ماسپذان در اصل ماسپتان یا مس-)3(
.این صفحه در زمان اعراب جزء خوزستان بشمار میرفت

.جمع ماه و ماه هم از ماد میآید-)4(

2548: ، ص3تاریخ ایران باستان، ج

سال،12-اشک بن اشکان-2

سال،30-سابور بن اشک بن اشکان-3

سال،10-جوذرز االکبر بن سابور بن اشکان-4

سال،21-بیزن پسر جوذرز-5

سال،19-جوذرز کوچک پسر بیزن-6

سال،40-نرسه پسر جوذرز کوچک-7

سال،17-هرمز پسر بالش اشکان-8

سال،12-اردوان اکبر، که اردوان بن اشکان است-9

سال،40-کسرى بن اشکان-10

سال،19-بهافرید اشکانى-11

سال،24-بالش اشکانى-12



فیروز بن هرمز بن بالش بن سابور بن اشک بن اشکان االکبر و جد او اردوان بن بالش بن -13
.»سال13-کیبیۀ بن کیقباد است

اند، که او از تمامى اشکانیان بزرگتر بود و ملوك الطّوایف گفته: در باب شاه آخرى طبرى گوید
بطرف جور از جهت اتّصال آن باصفهان تسلّط یافت، بعد ) استخر(او بر کوره . را مقهور ساخت

و صفحات دیگر پارس رفت، تا آنکه بر آن دست یافت و پادشاهان پارس مانند پادشاهان ) گور(
ملوك الطّوایف از او تمکین داشتند، مدت سلطنت این شاه سیزده سال بود، بعد از او سلطنت به 

.اردشیر رسید

روایت سوم

):12همانجا، صفحه (نیز طبرى گوید 

پادشاه بعد از اسکندر سلطنت 90در مملکت عراق و بین شام و مصر، اند، که بعضى گفته«
بود، ) تیسفون(تمامى اینها کسى را، که صاحب مداین . طایفه حکمرانى داشتند90میکردند و بر 

ها، افقور شاه اند شاهى از اشکانىگفته. تعظیم و تکریم مینمودند و صاحبین مداین اشکانیون بودند
بن اشکان بن اش الجبار بن سیاوش بن کیقاوس، شصت و دو سال سلطنت بن بالش بن سابور

.کرد

2549: ، ص3تاریخ ایران باستان، ج

:پس از او اینها سلطنت کردند

سال،53-سابور بن افقور، در عهد او مسیح و یحیى ع بودند-2

سال،59-گیدجوذرز بن سابور بن افقور، که با بنى اسرائیل براى خونخواهى یحیى ع جن-3

سال،47-برادرزاده او ابزان بن بالش بن سابور-4

سال،31-جوذرز بن ابزان بن بالش-5



سال،34-برادر او نرسى بن ابزان-6

سال،48-عموى او هرمزان بن بالش-7

سال،39-پسر او فیروزان بن هرمزان بن بالش-8

سال،47-پسر او کسرى پسر فیروزان-9

.سال55-او اردوان پسر بالش، که بدست اردشیر کشته شدپسر -10

از . »اند، که مدت سلطنت اسکندر و ملوك الطّوائف دیگر تقریبا پانصد و بیست سال بودگفته
هاى طبرى با شاهنامه معلوم است، که او روایات مختلف را جمع کرده، بعض مقایسه نوشته

وبرهم و مشوش است، باز از باوجود اینکه درهمهاى او قدرى بتاریخ نزدیک میشود و نوشته
.تر استهاى فردوسى صحیحگفته

این . مدت زمانى را، که طبرى از سلطنت اسکندر تا اردشیر پاپکان معین کرده، تقریبا صحیح است
سال امتداد یافته و ارقام طبرى موافق روایت 554یا . م224م، تا . ق330زمان موافق تاریخ، از 

ش تقریبا همان است بعض اسامى، که طبرى ذکر کرده، مصحف اسامى ایرانى بنظر میآید، سوم
مثال سیبان بن ارتشاخ هرمز بن ساهم بن رزان احتمال قوى میرود، که مصحف دشتبان ارتخشیر 

.رگان، یعنى هرمز پسر شاه رى باشدهرمز بن شاه) اردشیر(

اند و چنین است اشکانى کسانى چنین نامهائى نداشتهبهرحال، اگر چنین هم باشد، در میان شاهان 
شاپور، که بیشترشان از دوره ساسانى بدوره -فیروز-بهافرید-نرسى-بیژن: نیز اسامى دیگر، مانند

افقور طبرى همان. انداشکانى انتقال یافته

2550: ، ص3تاریخ ایران باستان، ج

نویسندگان غربى است، که پسر ارد اول بود و بیت المقدس را گرفته پادشاه آنرا تغییر »1«پاکر
.داد



عجالۀ بهمین چند کلمه اکتفاء کرده میگذریم، زیرا پائینتر در باب اطّالعاتى، که مورخین و 
.اند، عقیده خود را خواهیم نگاشتنویسندگان قرون اولیه اسالمى داده

ن الحسین المسعودىابو الحسن على ب-3

اند، که آیا ملوك اختالف کرده»2«)100، صفحه 2مروج الذّهب، جلد (مورخ مذکور گوید 
جمعى از اخباریون، که باخبار گذشته توجه دارند، . الطّوائف پارسى بوده اند، یا نبطى و یا عرب

اى رئیسى ر هر ناحیهپس دارا پسر دارا را کشت، باند، که چون اسکندر بن فیلیپحکایت کرده
گماشت و مقصود اسکندر این بود، که تشتّت کلمه بین آنها پدید آید و خراب شوند، بنابراین هر 

اى، که در آن بود، غلبه کرد و نظام مملکت و اطاعت از میان رفت، بعد اکثر آنها رئیس بر ناحیه
مصحف (نهاوند و همدان و ماسندان اینها پادشاهان جبال از بالد دینور و . مطیع اشغانیون گردیدند

و آذربایجان بودند و هرکدام از پادشاهان آنها باین اسم عمومى، که اشغان است، »3«)ماسپذان
محمد . اندنامند، زیرا اینها تابع پادشاه اشکانى) اشغانیون(سایر ملوك الطّوائف را . اندنامیده شده

اء عرب حکایت کرده، که نخستین پادشاهان دنیا کینانندبن هشّام الکلبى از پدرش و غیر او از علم
پارس اول دوره هخامنشى است، که (و آنها از پادشاهان سلف پارس اول تا دارا بن دارا بودند »4«

میآیند و آنها ) اردوان(بعد .). اند و پارس دوم دوره ساسانى مدر داستانهاى ما دوره کیانى گفته
اى را اسکندر باشاره معلّمش ارسطاطالیس هر ناحیه. در زمین عراق بودنداند و»5«پادشاهان نبط

اى استیال یافت، براى توسعه بپادشاهى سپرد، تا باهم اتّحاد نکنند و بعد از او هریک از آنها بر ناحیه
شان باهم درافتادندناحیه

______________________________
)1(-�P�a�c�o�r�e� �)�P�a�c�o�r�u�s ).

.قاهرهچاپ -)2(

.ماه سپذان و مقصود از ماه ماد است-)3(

.مقصود کیانیان بوده-)4(



.انباط قومى از اعراب بودند-)5(

2551: ، ص3تاریخ ایران باستان، ج

و در نزد اکثر مردمان ملوك الطّوائف برقرار گشت، طول مدت این زمان از سلطنت اسکندر تا 
این شخص بر ملوك الطّوایف غلبه کرد، اردوان پادشاه .سال بود517اردشیر بن بابک بن ساسان 

عراق را کشت و تاج او را بر سر نهاد، جنگ در کنار دجله رویداد و این روز نخستین غلبه اردشیر 
):101در همانجا، صفحه (بعد مسعودى گوید ....... بر سایر پادشاهان ملوك الطّوایف بود 

از عمر کسرى در کتابش راجع ) بعض نسخ الیمنى نوشته شدهدر(ابو عبیده معمر بن المثنى التیمى 
، که اول پادشاه ملوك الطّوائف اشک بن اشک بن اردان بن اشغان .......باخبار پارس ذکر کرده 

:بن انمر الجبار بن ساوس بن کیکاوس بوده و ده سال سلطنت کرد و بعد اینها سلطنت کردند

.سلطنت او مسیح ع در فلسطین بایلیاء ظهور کرد41سال، در سال 60-سابور بن اسک-2

سال،10-حود بن ابراهیم بن ادرار بن اشغان-3

سال، گویند در ایام او تطوس بن اشغانوس ملک روم21-بن سابور شاه بن اسک شاه»1«نیرو-4
بطرف ایلیاء رفت و این واقعه چهل سال پس از ارتفاع مسیح ع رویداد، او کشتار کرد ویران »2«

.نمود و اسراى زیاد برگرفت

سال،19-بن نیرو»3«جوذرز-5

سال،20-هرمز بن نیرو-6

سال،40-ملک اردوان بن اردوان-7

سال،24-کسرى بن ایالووس بن کسرى-8

.سال30-ن ایالووسایالووس بن اردوان ب-9



مسعودى گوید، که در تاریخ سنى ملوك الطّوایف ) ذکر ملوك الطّوائف(در آخر این مبحث 
غیر از آنچه او وصف کرده است، گفته شده و مدت ملوك الطّوایف

______________________________
.باید مصحف تیر باشد بجاى تیرداد-)1(

.شدهاسفیانوس است، که اشغانوس-)2(

.اسفیانوس هم، چنانکه باالتر راجع بجدول طبرى تذکر دادیم، مصحف وسپاسیان است

.مصحف گودرز است-)3(

2552: ، ص3تاریخ ایران باستان، ج

او اطّالعاتش را از علماء پارسى اخذ کرده است و آنها تاریخ گذشتگانشان را . اندرا کمتر دانسته
.اند، با قول و عمل اعتقاد دارندو بآنچه، که وصف کردهبیشتر از دیگران رعایت میکنند 

چنین است اظهار مسعودى، ولى باید از روى انصاف گفت، که روایات طبرى، باوجود اینکه 
مشوش است، باز بتاریخ اشکانیان بالنّسبه نزدیکتر از روایات مذکور مسعودى است، زیرا طبرى 

امى مانند ایالووس یا ایالووس بن ایالووس و انمر الجبار بن اشکانیان را از انباط ندانسته و دیگر اس
.هاى او نیستساوس و امثال اینها، که هیچ شباهت بنام اشکانیان ندارد، در فهرست

از مسعودى فهرست دیگرى نیز هست، که در کتاب دیگر او، موسوم به التّنبیه و االشراف ذکر 
:»1«)95کتاب مذکور، صفحه (شده 

سال،10-ن اشک بن اردوان بن اشغان بن اش الجبار بن سیاوخش بن کیقاوس الملکاشک ب-1

سال،60-سابور بن اشک-2

سال،10-جوذرز بن اشک-3

سال،21-بیزن بن سابور-4



سال،19-جوذرز بن بیزن-5

سال،40-نرسى بن بیزن-6

سال،19-هرمز بن بیزن-7

سال،12-اردوان االکبر-8

سال،40-خسرو بن اردوان-9

سال،14-بالش بن خسرو-10

.سال13-اردوان االصغر-11

این فهرست مسعودى از فهرست مذکور در مروج الذّهب بتاریخ نزدیکتر است،

______________________________
.1893چاپ لیدن، -)1(

2553: ، ص3تاریخ ایران باستان، ج

سال نوشته و هیچیک از دو 286شکانی را یازده و مدت سلطنتشان را اگرچه در اینجا عده شاهان ا
عدد مذکور با تاریخ موافقت ندارد، ولى خود او این نکته را دریافته، چنانکه گوید، پادشاهانى نیز 

اند، که نه اسمشان معلوم است و نه مدت سلطنتشان و در کتب پارس و غیر آن، از کتب سیر بوده
آنها نشده، زیرا امر سلطنت در این قرون دوچار اضطراب بوده، که از منازعات الملوك ذکرى از 

.......و اختالف روى میداده 

ابو ریحان بیرونى-4

راجع باشکانیان چند ) 1923»1«طبع لیپزیگ(117-113این عالم در کتاب آثار الباقیه، صفحات 
:عده سنین سلطنت را ابو ریحان با حروف ابجد معلوم داشته. جدول گنجانیده، که ذکر میشود



جدول اول

:اسامى شاهان اشکانى برحسب آنچه که بجدول اول اتّصال مییابد

،)یعنى چهارده سال(ید -اسکندر رومى

یج،-اشک بن اشکان-2

که،-اشک بن اشک بن اشک-3

ل،-سابور بن اسک-4

کا،-بهرام بن سابور-5

که،-نرسى بن بهرام-6

م،-هرمز بن نرسى-7

که،-بهرام بن هرمز-8

یز،-فیروز بن بهرام-9

ك،-کسرى بن فیروز-10

ل،-نرسى بن فیروز-11

.ك-اردوان بن نرسى-12

______________________________
)1(-�L�e�i�p�z�i�g� �1�9�2�3

2554: ، ص3تاریخ ایران باستان، ج

جدول دوم



:اسامى شاهان اشکانى، چنانکه حمزه در سیاقۀ الجداول ذکر کرده-جدول دوم از قسم دوم

ید،-اسکندر رومى

نب،-اشک بن بالش بن سابور بن اشکان بن اش الجبار-2

کد،-سابور بن اشک-3

ك،-بن سابور»1«جوذرز بن ویجن-4

کا،-ادرزاده او ویجن بن بالش بن سابوربر-5

یط،-جوذرز بن ویجن بن بالش-6

ل،-نرسه بن ویجن-7

یز،-عموى او هرمزان بالش-8

یب،-فیروزان بن هرمزان-9

م،-خسرو بن فیروزان-10

کد،-بالش بن فیروزان-11

.نه-اردوان بن بالش بن فیروزان-12

جدول سوم

م از قسم دوحمزه گوید، که این جدول را از نسخه مؤبد . اسامى شاهان اشکانى-مجدول سو
.اتّخاذ کرده

ید،-اسکندر رومى



:عده آنها چهارده پادشاه است. بعد جماعتى از روم سلطنت کردند و وزراء آنها پارسى بودند

سج،-اشک بن دارا بن دارا بن دارا-1

ى،-اشک بن اشکان-2

ك،-سابور بن اشکان-3

س،-بهرام بن سابور-4

______________________________
.بیژن-)1(
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یا،-بالش بن سابور-5

م،-هرمز بن بالش-6

یز،-فیروز بن هرمز-7

یب،-بالش بن فیروز-8

م،-خسرو بن مالذان-9

کد،-بالشان-10

یج،-اردوان بن بالشان-11

کج،-ن الکبیر االشکاناناردوا-12

یه،-خسرو بن االشکانان-13

یه،-بهافرید بن اشکانان-14



کب،-جوذرز بن اشکانان-15

ل،-بالش بن اشکانان-16

ك،-نرسى بن اشکانان-17

.ال-اردوان االخیر-18

جدول چهارم

:اشکانیه موافق کتاب ابى الفرج

ید،-اسکندر رومى

رمو،-ملوك الطّوایف

ى،-»1«افقور شاه-1

س،-سابور بن اشکان-2

ى،-االکبر»2«جوذرز-3

کا،-بیزن االشکانى-4

یط،-جوذرز االشکانى-5

م،-نرسى االشکانى-6

______________________________
.پاکر نویسندگان رومى-)1(

.گودرز-)2(
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یز،-هرمز-7

یب،-اناردو-8

م،-خسرو-9

کد،-بالش-10

.یج-اردوان االصغر-11

.ابو ریحان گوید، که این جدول را در کتاب شاهنامه ابو منصور عبد الرّزاق نیز یافته

جدول پنجم

:»1«اشکانیه موافق شاهنامه

یج،-اند پسر ارشنیز گفته. اشک بن دارا-1

که،-اشک بن اشک-2

ل،-سابور بن اشک-3

نا،-بهرام بن سابور-4

که،-نرسى بن بهرام-5

م،-هرمز بن نرسى-6

ه،-بهرام بن هرمز-7

ز،-هرمز-8

ك،-فیروز بن هرمزد-9



ل،-نرسى بن فیروز-10

.ك-اردوان-11

چنین است مفاد جداول ابو ریحان بیرونى و باید گفت، که تمامى مدارك او شرقى بوده و 
رسى نداشته و یا نخواسته است از آن نوع مدارك استفاده کند، جداول دستبمدارك غربى یا 

.موافق تاریخ نیست، ولى باز از جدول اولى مسعودى بحقیقت نزدیکتر است

______________________________
.باید مقصود شاهنامه ابو منصور عبد الرّزاق بوده باشد-)1(
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در باب جدول پنجم، که میگوید از شاهنامه اخذ کرده، معلوم است، که مقصود شاهنامه دیگرى، 
مثال شاهنامه ابو منصور عبد الرّزاق، بوده، زیرا در زمان ابو ریحان شاهنامه فردوسى هنوز معروف 

فى بین بینیم، که تخالنبود و دیگر اینکه، در مقایسه جدول پنجم با فهرست شاهنامه فردوسى مى
.این و آن هست

ابو منصور عبد الملک محمد ثعالبى-5

پس : »1«)456، صفحه 1900غرر اخبار ملوك الفرس و سیرهم، طبع پاریس (این نویسنده گوید 
از اسکندر بین بالد ترك تا بالد یمن و مصر و شام بیش از هفتاد پادشاه سلطنت میکردند، 

را داشتند، رومیها موصل و سواد را، هیاطله بلخ و اشکانیون عراق و اطراف پارس و جبال
. و پادشاهان طراخنه، که از ترکها هستند، خراسان را) مقصود طخارستان است(طخیرستان را 

سایرین بالد را تقسیم کرده بودند، ولى اشکانیون را تکریم میکردند و در مکاتباتشان اسامى شاهان 
اوال از جهت اینکه، اشکانیون ازنژاد : هت مقدم میداشتنداشکانى را بر اسامى خودشان، از دو ج

گفته میشود، که اشکان پسر داراى . شاهان بودند و دیگر مرکز حکومت آنها در وسط زمین بود
غیر این را هم گفته و در . ارش بن کیقباد میباشداکبر است و نیز گویند، که پسر اشکان بن کى

اند، خالفى نیست، ولى در اینکه آنها از دودمان پادشاهان بودهاند، انساب اشکانیون شک کرده



چنانکه در انساب اشکانیون خالف است، در اسامى آنها و تقدم و تأخّر و . اگرچه خدا داناتر است
طبرى در بعض روایاتش ذکر کرده، که نخستین شاه آنها . مدت سلطنتشان هم اختالف است

سال و اطّالع او در این روایت از صاحب شاهنامه 21تش اشک پسر اشکان بود و مدت سلطن
چون (است، ولى خالف در مدت سلطنت است، زیرا صاحب شاهنامه این مدت را ده سال میداند 

بعد ). هجرى بود معلوم است، که مقصود ثعالبى شاهنامه فردوسى نیست310وفات طبرى در 
مصحف افقور است(نى اقفور شاه است طبرى در روایتى دیگر گوید، که نخستین شاه اشکا

______________________________
)1(-

�A�l� �T�h�a� �a�l�i�b�i�.� �H�i�s�t�.� �d�e�s� �R�o�i�s� �d�e� �P�e�r�s�e�.� �T�e�t�x�e� �A�r�a�b�e�,� �p�u�b�l�i�e� �e�t� �t�r�a�d�u�i�t� �p�a�r

�Z�o�t�e�n�- �b�e�r�g� �P�a�r�i�s�- �1�9�0�0
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62و او ) اندنوشته) پاکر(ندگان غربى و افقور، چنانکه باالتر گفته شد، همان اسم است، که نویس
از حکایت مفصلى بر این خبر افزوده، . این روایت را طبرى از ابن خرداذبه دارد. سال سلطنت کرد

مقصود ثعالبى این است، که کتاب (ولى ذکر آن مربوط بکسى است، که کیفیات را ذکر میکند 
ین مقدمه ثعالبى شاهان اشکانى را یکایک ، پس از ذکر ا)او گنجایش ذکر این کیفیات را ندارد

:اسم میبرد

اقفور شاه اشکانى-1

در مداین و اکثر عراق و پارس سلطنت کرد، پادشاهان او را شاه میخواندند و هدایا براى او «
.میفرستادند، ولى نه بسان باجى، بل براى اینکه هدایائى هم از او دریافت دارند

که آنرا پنهان کرده بودند، بدست آورد و بحفظ آن کوشید، او پادشاه درفش کاویانى را از جائى، 
. روم را، که در موصل و سواد از زمان اسکندر سلطنت داشت، شکست داده از آن صفحات راند



او قوت اسلحه خود را ببیشتر مردمان نمود، . بعد بمملکت روم تجاوز کرد، تا انتقام دارا را بکشد
اى او عده. ینشاند و آنها را غرق میکرد، بنابراین نفوس بسیار تلف شدنداشخاصى زیاد بکشتیها م

زیاد از قالع رومى خراب کرد و آنچه را، که اسکندر از کتب طب و نجوم و فلسفه برداشته بود، 
از مالیاتها کاست، باریکه بر دوش اهالى بود، سبکتر کرد و حکومت او یکى از بهترین . برگردانید

وقتیکه اقفور شاه بسن شصت و دو رسید، پسر خود سابور را جانشین خود قرار داده . حکومتها بود
شرح مذکور ثعالبى انعکاس ضعیفى است از سفر جنگى پاکر اول پسر . »داعى حقّ را لبیک گفت

مند بود، ولى بعد از رومیها ارد اول، که بسوریه و آسیاى صغیر لشکر کشید و در ابتداء بهره
موافق تاریخ معلوم است، که پاکر اصال شاه نبوده، اما برگردانیدن . د و کشته شدشکست خور

اطّالعات طبى و نجومى و فلسفه بایران روایتى است، که از دوره ساسانى بدوره اشکانى منتقل 
.گردیده و در جاى خود بیاید
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سابور شاه بن اقفور شاه-2

. ر جوانى و بهار عمرش بتخت نشست و از شباب و نوبرهائى، که آن میدهد، برخوردار بودسابور د
: گویند این شاه روزى بیکى از دوستانش گفت. در زمان او عیسى و یحیى بن زکریا ع میزیستند
.اقتدار اگر دوام میداشت، چه چیز خوبى میبود

.ور او را تصدیق کردساب. اگر دوام مییافت، نصیب تو نمیگشت: او جواب داد

.او عادت داشت بشکار برود و میگفت، که شکار ورزش بدن است و مشق سواران

وقتیکه بقصر برمیگشت، صد کنیزك در نهایت زیبائى و کمال باستقبال او میشتافتند، در حالیکه 
میسوختند بالبسه فاخر و زینتهاى گرانبهاء ملبس و مزین بودند، آالت موسیقى مینواختند، عطریات
این . و جامهاى شراب و گل و ریاحین و طبقهائى پر از غذاهاى لطیف و لذیذ بدست داشتند

ها و شرابهاى خوب نثار میکردند و با نغمات موسیقى و الحان کنیزکان با تعظیم و تکریم میوه
شاه میخندید، صحبت و شوخى میکرد و بتفریحات گوناگون . خوش او را مشغول میداشتند

بعد، پس از استراحت و . شکفت و سعادتش بحد کمال میرسیدداخت، در اینوقت روحش مىمیپر



خواب باطاقى، که از زر ساخته بودند، میرفت و با مدعوین غذا صرف میکرد، تا نصف شب 
سرا رفته تا صبح در آنجا میآرامید، پس از آن برحسب بعد بحرم. میآشامید و صحبت میداشت

شیرى، که زیاد «: سابور فقط ماهى یکدفعه بار حضور میداد، زیرا میگفت.عادتش بشکار میرفت
وقتى چیزهاى گرانبهاء بمدعوین . »انسان را میبیند، در حمله کردن باو از سایر شیرها جسورتر است

میداد، که مست نبود و اگر شراب مینوشید، از تقسیم هدایا خوددارى میکرد، تا نگویند، که بذل و 
ذکر کرده و ) بخترى(در خاتمه این مبحث ثعالبى دو بیت از قصیده . »مى استبخشش او از

.اندوقتیکه میهمانان تو مست: مضمون آن چنین است

هاى شراب را خالى کنى، درباره آنها بذل و بخشش تو دلیل سخاوت است، زیرا پیش از آنکه جام
.جوانمردى

ک بدبختى براى او روى دهد، در کبرسنّ اینکه یشاپور پس از پنجاه و سه سال سلطنت، بى
.درگذشت
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. اوال شاپور نامى شاه اشکانى نبود: در باب این حکایت باید گفت، که تماما برخالف تاریخ است
از تأسیس دولت اشکانى بدنیا آمد و بنابراین معاصر دوم شاه 250یا 249دوم مسیح ع در سال 

عیسى ع در سلطنت فرهادك یا فرهاد پنجم پانزدهمین شاه اشکانى تولّد . ى نمیتوانست باشداشکان
سوم شاهان اشکانى مانند ). این نکته شامل گفته طبرى و مسعودى و غیر هم نیز میباشد(یافت 

ور بعض شاهان مادى و هخامنشى در عیش و عشرت، چنانکه ثعالبى توصیف کرده، غوطه
ى آنها بیشتر در اردوها و جنگ و جدالها میگذشت و خودشان در این جنگها زندگان. نمیشدند

حضور داشتند، بهمین جهت سلطنت این دودمان بیش از سلطنت دودمانهاى دیگر پائید و دیرتر 
.در انحطاط افتاد

جوذر بن سابور-3

تند، جوذر، سابور جوذر، پسرش را جانشین خود قرار داد و رجال دربارش او را باین سمت شناخ
ما ثروتمندیم، زیرا خدا ما را کافى است، فقیریم، زیرا : همینکه زمام امور را بدست گرفت، گفت



جوذر سلطنت خود را با . باو احتیاج داریم و او است، که بما توفیق میدهد، بوى نزدیک شویم
کریا ع را از آنها جنگى بر ضد بنى اسرائیل افتتاح کرد و مقصودش این بود، که انتقام یحیى پسر ز

وقتیکه یحیى را میکشتند، . بکشد، او هفتاد هزار نفر از آنها بکشت، تا خون یحیى از جوشیدن افتاد
اى از خون او بزمین چکید و مانند آب دیگى همواره جوشید، تا اینکه جوذر انتقام کشیده قطره

صد پلنگى، که قلّاده زرین اورشلیم را خراب کرد، جوذر یکى از جبابره نامى بود، او با چهار
سال سلطنت کرد، چنین 57وقتیکه او . داشتند و با پانصد قوش خاکسترى تاتارى بشکار میرفت

اتّفاق افتاد، که در شکارگاهى طعمه مرگ گردید، زیرا در حین شکار، گرازى، اسب او را زخمى 
.کرد و در نتیجه زمین خورده گردنش شکست

.یار هم، از گرازى بهمین نحو تلف شدام، که وشمگیر پسر زشنیده

این حکایت هم برخالف تاریخ است جوذر، یعنى گودرز بیستمین شاه اشکانى بود و پسر گیونه 
او جنگى هم با بنى اسرائیل. سومین شاه و پسر شاپور

2561: ، ص3تاریخ ایران باستان، ج

.باقى روایت داستان بنظر میآید. نداشت

ن بالش بن سابور اشکانىشهر بملک ایران-4

اش، خزانه این شاه پس از عمویش بتخت نشست، خزانه تهى بود، ولى از حسن اتّفاق و خوشبختى
اسکندر را در عراق یافت و آنرا بمخارج مملکتى و حوائج خود صرف کرد، اگر این خزانه را 

.نیافته بود در تنگنائى میافتاد و پست میشد

وما و بشاهان خصوصا در روزهاى بدبختى کمک میکند، بچه اندازه تفضّل خداوند، که ببشر عم
سال سلطنت درگذشت و قبل از مرگش پسر خود جوذر اصغر را 47ایران شاه پس از . است

.جانشین خود کرد

.تر یکدفعه نظرمان را راجع باین روایات ذکر خواهیم کردپائین



ملک جوذر بن ایران شاه االصغر-5

نشست و صاحب عراق و پارس بود، او مملکت خود را خوب اداره میکرد و بعد از پدر بتخت
جوذر سه محبوبه : از حکایات شیرین، که باو نسبت میدهند، از جمله این است. آنراآباد میداشت

نهایت زیبا و تمام هرکدام از آنها بى. داشت و سعادت را در عالم در داشتن این زنان میدانست
او هر سه این زنان را بضیافتش دعوت میکرد، تا زیبائى آنها را در . بودندشرایط وجاهت را دارا
او گفت، . روزى از جوذر پرسیدند، که کدام یک را بیشتر دوست دارد. یک مجلس تماشا کند

که پس از چندى جواب آنها را خواهد داد، بعد او بهریک از آنان انگشترى داد، که نگین آن از 
. بهرکدام سپرد، که انگشتر را پنهان داشته برفقایش سرّ داشتن آنرا بروز ندهدیاقوتى گرانبها بود و

یک را بیشتر ها خواستند، او وعده خود را بجا آورده بگوید، کدامپس از آن وقتیکه محبوبه
پس از شنیدن این جواب هریک از . دوست دارد، شاه جواب داد آن یک را، که داراى حلقه است

. که مقصود شاه اوست و همه راضى ماندند و زندگانیشان بخوشى گذشتاین زنان پنداشت،
.سال بود31مدت سلطنت این شاه 
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ملک نرسى بن ایران شاه-6

من : اش خطاب کرده چنین گفتاین شاه، همینکه زمام امور را بدست گرفت، بقشون و تبعه
بمن اطاعت کنید، بقدرى، که من او را اطاعت میکنم، وعده دهید، که اى از بندگان خدایم، بنده

مطیع احکام من خواهید بود و در عوض این اطاعت وعده عدالت و حکومت خوب را بشما 
اش پرداخت و بعد او حکومت را شخصا بدست گرفت و بامور معاشى و معادى تبعه. میدهم

گویند، که او چهار زن داشت، که . ذاشتآثارى بزرگ از خودش در سواد و عراق و پارس گ
دختران پادشاهان بزرگ بودند، یکى از آنها از حسد ملک نرسى را زهر داد و او در سال سى و 

.چهارم سلطنتش درگذشت

ملک هرمزان بن بالش-7



هرمزان، پس از اینکه بتخت نشست، در ایاالت مملکت خودش گردش کرد، ظلم را برانداخت، 
ها را دوست میداشت، عده چون خواجه. را بستاند و بفقراء و ضعفاء کمک رسانیدداد مظلومین 

اینها با «: او عادت داشت بگوید. زیادى را از آنها دارا بود و آنها را بمشاغل گوناگون میگماشت
این پادشاه مانند جوذرز اکبر، . »زنان زنند، با مردان مرد و براى پادشاهان بهترین خدمتگذار

روزى از . هاى خاکسترى رنگ را دوست میداشتت سبع، شکارى و مخصوصا قوشحیوانا
زیبائى و فراهت یکى از مرغان در حیرت شده، او را از دست قوشچى بدست خود گرفت و 
. بنواخت، مرغ از این نوازش شاه خوشحال بود، ولى ناگهان بلند گشته پر زد و بعد افتاد و مرد

ك شد و آنرا تطیر کرد، بعد از دوستانش پرسید، که مدت زندگانى هرمزان از این قضیه اندوهنا
پس از آن، چون . قوش چقدر است، آنها جواب دادند، که ندرتا از بیست سال تجاوز میکند

. صحبت از عمر مرغان بود، عقیده عمومى بر این شد، که عمر کرکس از تمام مرغان بیشتر است
ر این مرغ چقدر است، دوستانش جواب دادند، از پانصد در اینوقت هرمزان پرسید، که طول عم

قدر عمر هرمزان گفت این چیز غریبى است، کرکس با اینکه پست است، آن. الى هفتصد سال
بعد او مؤبد دانائى را طلبیده، جهت طول عمر کرکس. میکند، ولى قوش با آن نجابتش اینقدر
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من گمان نمیکردم، که شاه از جهت آن : دگانى قوش را از او پرسید، مؤبد جواب دادو کوتاهى زن
اش و صفات خوبى، که دارد، مرغى است آیا شاه نمیداند، که قوش باوجود زیبائى. اطّالع باشدبى

کرکس بعکس نه بدذات است و نه . خونریز و غنیم مرغان، و آزارکننده هیچگاه دیر نپاید
هرمزان . زار میکند و بهمین جهت است، که زیاد عمر میکند و بچنان سنّى میرسداى را آجنبنده

احسنت حرفهاى تو تردید مرا زائل کرد و نمود، که من براى : پس از شنیدن جواب مؤبد گفت
باید از ظلم احتراز جویم و عدالت را دوست دارم، او هشتاد سال عمر : خیر خودم چه باید بکنم

.مدت را بسلطنت گذرانیدسال این 47کرد و 

ملک فیروز بن هرمزان-8

او عدالت گسترد و حامى . ملک فیروز، پس از آنکه بجاى پدر نشست، بوظایف خود پرداخت
اش بود، چون او جوانان شکیل زیاد از اسراى یونانى و ترك در خدمت خود داشت، روزى تبعه



اند و ود را بخود نزدیک میدارد، ناراضىآگاه گردید، که رجال دربارش، از اینکه او دشمنان خ
هائى میدهند، که دور از نیز دریافت، که از نزدیک شدن این جوانان بشاه بد میگویند و نسبت

پس از آن او جوانان را از قصر خود راند و گفت کسى راحت است، که زنانى را . دیانت است
.بخدمت خود میگمارد

چون او دید، که خسرة مانند . ه و نامش خسرة بودفیروز پسرى داشت، که بسنّ رشد رسید
زمامدارى رفتار میکند، وى را بمحبس انداخته گفت، این است مجازات کسى، که خیلى 

.حوصله است و حکومت را قبل از موقع بدست میگیردکم

پسرم، صبر کن، که وقت من سر رود : بعد، پس از چندى او را آزاد کرده نزد خود خواند و گفت
قت تو در رسد، زیرا اوضاع عالم عبارت است از یک سلسله تحوالت اقبال و هر پادشاهى و و

سهمى در آن دارد و مادامى، که دوره پدران بسر نیامده پسران نباید حکومت کنند، خسرة در 
دارى نگردید، تا مقابل پدر بخاك افتاد و از آنچه کرده بود پشیمان گردیده، دیگر پیرامون زمام

.سال درگذشت39فیروز پس از آنکه 
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ملک خسرة بن فیروز-9

اش او را اصالح و روزگار تربیتش کرده بود، بنابراین او با خسرة وقتى بسلطنت رسید، که بدبختى
او محب عقل بود، گویند یکى از روزهاى . عقل مملکت را اداره میکرد و آنراآباد میساخت

او بار داد، تا هدایائى را، که براى او آورده بودند، بپذیرد، فرستاده مؤبذان ) مهرگان(ن مهرجا
مؤبذ طبقى از طال، که روى آن را، با دستمالى از ابریشم، بافت اسکندریه، پوشیده بودند، تقدیم 

چرا شاه دستمال را برداشته دید بر طبق دو پارچه زغالى است، خاموش و در حیرت شد، که . کرد
بعد او گفت، یقین دارم، که مقصود دادن . اندچنین هدیه ناقابلى را بر چنین طبق گرانبهاء جا داده

او درحال حاضر شد و خسرة سئوالى را، که . درسى است، کس فرستید، تا مؤبذ نزد من آید
لى، اى شاه بدان، که این چند روز را من در نزدیکى جنگ: مؤبذ جواب داد. میخواست بکند، کرد

. آتش چنان شدید بود، که جنگل را فروگرفته بود و درختان میسوخت. که میسوخت، بسر بردم



اى حمله کرد و او از ترس بآتش پناه برد و شاهین در در اینوقت من دیدم، که شاهینى به دراجه
من این دو زغال . درون آتش هم او را تعقیب کرد، تا هردو مرغ در آتش سوخته زغال گردیدند

:را برداشتم و از این قضیه این قاعده اخالقى را نتیجه گرفتم

وقتیکه انسان از دشمنى بیمناك است، نباید از شدت ترس بوسائلى دست بزند، که باعث فناى او 
گردد، چنانکه دراجه در مقابل شاهین چنین کرد و نیز انسان نباید، براى تحصیل مال دنیا، آنقدر 

خسرة پسر فیروز بمؤبد . د، چنانکه شاهین از حرص زیاد چنین شدحریص باشد، که هالك شو
قدر خوشنودم، کسى بمن چنین آور است و من از داشتن آن چهگفت، هدیه تو بس عبرت

مدت سلطنت خسرة چهل و هفت . اى تا امروز نداده، پس از آن تمام روز را با مؤبد گذرانیدهدیه
.سال بود

بالش آخر ملوك االشکانیهملک اردوان بن بهرام بن-10

ها او پارسى. عرب او را اردوان اصغر نامد، زیرا موافق بعضى روایات قبل از او اردوان دیگرى بود
را اردوان بزرگ نامند، زیرا، با اینکه بعد از اردوانى دیگر آمده بود، از حیث وسعت مملکت و 

او واقعا. مدت عمر از او میگذشت
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از تمامى اشکانیان از حیث اقتدار و نیرو و نام بزرگتر بود و پادشاهان ملوك الطوایف را مطیع 
اردوان عادت . سلطنت میکرد) رى(او مانند آقائى مطلق بر عراق و پارس و جبال تا . گردانید

است، همه کسى، که رفتارى خوب دارد، بکمکش میآیند و شخصى، که بدرفتار «: داشت بگوید
.»او را ترك میکنند

بعد ثعالبى از اردشیر پسر ساسان سخن میراند و نوشته او موافق روایت ایرانى است، که باالتر ذکر 
او . شده و همانجا گفتیم، که موافق تاریخ نیست، زیرا ساسان داماد پاپک نبود، بل پدر او بود

و در این باب نیز نظرمان را باالتر ذکر میرساند) اردشیر دراز دست(نیزنژاد ساسان را به بهمن 
.ایمکرده



:بنابر آنچه ثعالبى راجع بشاهان اشکانى گفته، فهرست او چنین است

اقفور شاه،-1

سال،53-سابور شاه بن اقفور شاه-2

سال،57-جوذر بن سابور-3

سال،47-ملک ایران شهر بن بالش بن سابور اشکانى-4

سال،31-شهر االصغرملک جوذر بن ایران-5

سال،34-ملک نرسى بن ایران شاه-6

سال،47-ملک هرمزان بن بالش-7

سال،39-ملک فیروزان بن هرمزان-8

سال،47-ملک خسرة بن فیروز-9

.ملک اردوان بن بهرام بن بالش آخرین پادشاه اشکانى-10

حمزة بن الحسن االصفهانى-6

بعد : گوید) 30تاریخ سنى ملوك االرض و االنبیاء، طبع برلن، صفحه (این نویسنده در کتاب خود 
تمامى . بود90از فوت اسکندر، اوضاع ملوك الطوائف برقرار شد و عده طوایف و پادشاهان آنها 

این پادشاهان کسى را تعظیم و تکریم میکردند، که صاحب عراق بشمار میرفت و در تیسفون، که 
.نشستمدائن است، مى
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اینها، وقتیکه با او مکاتبه میکردند، اسم او را بر اسم خودشان مقدم میداشتند، بعد مؤلف مزبور 
:اسامى شاهان اشکانى را، که بر پادشاهان دیگرى مقدم بودند، چنین ذکر میکند

. ان او مسیح ع ظهور کرداین همان کسى است، که در زم. سابور بن اسک بن ارزان بن اشغان-1
، پس )یعنى انطیخس(او . با روم، زمانى، که سلطان آن انطیخس بود، جنگ کرد) یعنى سابور(او 

اى زیاد از اهالى، در سفائن این شاه اشکانى عده. از فوت اسکندر سوم پادشاه و بانى انطاکیه بود
د، دست یافته بمملکت خود نشانده غرق کرد و بر چیزهائى، که اسکندر از پارس برده بو

.برگردانید

. او با بنى اسرائیل جنگید و این جنگ بعد از قتل یحیى بن زکریا ع رویداد. جوذرز بن اشک-2
او در قتل یهود . اورشلیم در اینوقت در دفعه دوم خراب شد و اهل آن از دم شمشیر گذشتند

سال پس از ارتفاع مسیح ع با 40اسراف کرد و قبل از او طیطوس بن اسفیانوس پادشاه روم 
.ها جنگید و زیاد کشت و اسیر کردیهودى

.روم در زمان این شاه خواست با بالد پارس جنگ کند. بالش بن خسرو-3

.او از ملوك الطوایف کمک طلبید و هریک از آنها بقدر وسع، سپاه و مال فرستاد

ملوك الطوایف، که از عمال روم بعد، پس از آنکه بالش قوى گردید، الحضر یکى از ممالک
.نبودند، بر رومیها قیام کرد و با قشون روم جنگیده، پادشاه آنها را کشت

.این جنگ سبب گردید، که رومیها شهرى محکم بنا کردند، تا بپارس نزدیکتر باشند

م بناء آن هنگا. جا بردندرومیها بناهائى در آن ساختند و پایتخت را بدان. این شهر قسطنطنیه بود
پادشاه روم قسطنطنین بن نرون بود و اسم شهر هم از اسم این پادشاه است، او نخستین پادشاه روم 

بعد بر آن شد، که بنى . بود، که دین نصرانى را پذیرفت و اهالى را باین مذهب دعوت کرد
سرائیل تا امروز پس از آن دیگر قائمى براى بنى ا. بیرون کند) بیت المقدس(اسرائیل را از اورشلیم 

پیدا نشد
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از مقایسه این روایت با آنچه که در باب تاریخ اشکانیان گفته شده است، معلوم است، که چیز 
هاى حمزه اصفهانى با تاریخ موافقت دارد و آنهم بزمان خسرو و قیام الحضر خیلى کمى از نوشته

.هارم راجع استبر رومیها، یا بزمان بالش چ

مطهر بن طاهر المقدسی-7

:»1«)155کتاب البدء و التّاریخ، جزء سوم، صفحه (نویسنده مذکور گوید 

سال، ملوك الطوایف اشک بن دارا را 400اند سال بود و نیز گفته266مدت ملوك الطوایف «
بعد مؤلّف . »دست او بودموصل تارى و اصفهان در . تعظیم میکردند و او را پادشاه میخواندند

:مزبور ترتیب شاهان اشغانیون را چنین نوشته

سال سلطنت کرد،10ملک اشک اشغانى -1

،« « «60ملک شاپور االشغانى -2

در زمان او عیسى ع در فلسطین ظهور کرد و ططوس بن اسفیانوس ملک روم بیت المقدس را بعد 
کرد، که سنگى بر سنگى باقى نماند و چنین بود از ارتفاع عیسى ع گرفت و طورى آنرا خراب 

.....حال این شهر تا اسالم بلند شد 

سال،10-ملک جوذرز بن-3

سال،21-ملک بیزن-4

سال،19-ملک جوذرز-5

سال،40-ملک نرسى االشغانى-6

سال،17-ملک هرمز-7



سال،12-ملک اردوان-8

سال،44-ملک کسرى االشغانى-9

سال،24-ک بالسمل-10

.سال13-ملک اردوان االصغر-11

اول. بعد دوره ملوك الطوایف سپرى شد و سلطنت به بنى ساسان رسید

______________________________
.م1903طبع پاریس -)1(
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، پس سلطنت اشغانیون موافق این پادشاه ساسانیان اردشیر بن بابک بن ساسان الجامع پسر دارا بود
.سال پائید270حساب 

احمد بن محمد مسکویه-8

، »1«)78تجارب االمم، جلد اول صفحه (نویسنده مذکور ترتیب شاهان اشکانى را چنین نوشته 
:ولى سنین سلطنت آنها را ذکر نکرده

اشک بن اشکان،-1

کرد،سابور بن اشکان، عیسى ع در زمان او ظهور -2

ملک جوذرز بن اشکانان االکبر،-3

نیرى االشغانى،-4

جوذرز االشغانى،-5



نرسى االشغانى،-6

هرمز االشغانى،-7

اردوان االشغانى،-8

کسرى االشغانى،-9

بالس االشغانى،-10

.اردوان االصغر االشغانى، که با اردشیر جنگید و کشته شد-11

ابن اثیر-9

):126تاریخ کامل، جزء اول، صفحه (این مورخ گوید 

اسکندر براى اینکه ممالک مسخّره بمقام شورش برنیایند، آن را پس از شور با ارسطاطالیس، که «
نشانده افضل و اعلم علماى یونان بود، بقسمتهاى کوچک تقسیم و هریک را بپادشاهى دست

در سواد و عراق بود و عده پادشاهانى، در باب پادشاهى، که . سپرد، تا باهم بر ضد او موافق نشوند
که در اقلیم بابل سلطنت کردند،

______________________________
.1909طبع لیدن، -)1(
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»1«هشام کلبى و دیگران گویند، که پس از اسکندر بالقس سلبقیس. بین علماء اختالف است
و او کسى است، که انطاکیه را بنا کرده، این پادشاهان سواد کوفه »2«سلطنت کرد، بعد آنطخس

و بطرف جبال و ناحیه اهواز و .) م. کوفه در این زمان وجود نداشت(سال داشتند 54را در مدت 
سپس ): 127همانجا، صفحه (بعد ابن اثیر در باب اشکانیان چنین گوید . پارس لشکر میکشیدند

بعد . او از اوالد داراى اکبر بود و در رى بدنیا آمد. ود، خروج کردشخصى، که نامش اشک ب



پس از آن در سواد سلطنت . قشون زیادى جمع کرده، با آنطخس در موصل جنگید و او را کشت
کرد و از موصل تارى و اصبهان حکمرانى داشت، او از ملوك الطوائف از حیث سنّ و شرف و 

دشاه میخواندند، بى آنکه بتواند کسى را از آنها عزل کند، بعد از فعل بزرگتر بود و سایرین او را پا
او پسرش سابور بن اشک پادشاه شد، بعد از سابور جوذرز بن اشکان بر تخت نشست و او کسى 

است، که در دفعه دوم با بنى اسرائیل جنگید و جهت آنکه خداوند ویرا بر آنها مسلّط گردانید، از 
».......زکریا ع را کشته بودند اینجا بود، که یحیى بن 

و گفته شده است طیطوس بن اسفیانوس پادشاه روم با بنى اسرائیل جنگید، کشتارى زیاد کرد، «
روم با بالد پارس میجنگید، تا انتقام . اسراى بسیار برگرفت و بیت المقدس را منهدم ساخت

.انطخس را بکشد و ملک بابل را پس گیرد

پس . ردوان، یعنى کسى، که اردشیر بن بابک او را کشت، سلطنت میکرددر اینوقت بالش ابو ا
بالش بملوك الطوائف نوشت، که روم در قصد بالد آنها است و اگر جد و جهد نکنند، بر تمامى 

از پادشاهان مزبور هریک بقدر وسع سپاه و اسلحه و مال فرستاد و عده . آنها مسلّط خواهد شد
.سیدسپاهیان بچهار صد هزار ر

از رومیها برگشت، ملک او بین سواد و جزیره بود، او با رومیها ) الحضر(در اینوقت صاحب 
کسى، که . ها قسطنطنیه را بنا کردنداین واقعه باعث شد، که رومى. جنگید و پادشاه آنها را کشت

این شهر را بنا کرد، قسطنطین پادشاه آنها

______________________________
)1(-ف سلکوس استمصح.

.مصحف آنتیوخوس-)2(
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او اول کسى است، که از پادشاهان روم دین نصرانى را پذیرفت و بنى اسرائیل را از فلسطین و . بود
بود، تا اردشیر »1«مملکت پارس متفرق..... شام پراکند، زیرا بگمان رومیها عیسى را کشته بودند 



هشام مدت سلطنت اشکانیان را معین نکرده، دیگران، که باخبار پارسى . بک پدید آمدبن با
اند و از پادشاهان بالد آگاهند، گویند، که پادشاهان آنها بعد از اسکندر ملوکى از غیر فرس بوده

، سال بود و نیز گویند200سلطنت آنها . اندجبل اطاعت میکردند و اینها اشکانیان ملوك الطوائف
.سال بود، از این مدت اشک بن اشکان ده سال سلطنت کرد340که سلطنت آنها 

سال و در سال چهل و یکم سلطنت او مسیح عیسى بن مریم ع ظهور کرد و 60بعد پسرش سابور 
سال بعد از ارتفاع مسیح با بیت المقدس جنگید، پس 40، پادشاه روم 210طیطوس بن اسفیانوس 
بعد جوذرز بن اشغان اکبر . المقدس را برانداخت-اسیر زیاد برگرفت و بیتدر شهر کشتار کرد و 

، ملک نرسى 89سال، ملک جوذرز اشغانى 21اشغانى »2«سال سلطنت کرد، پس از آن بیزن10
، ملک 40، ملک کسرى اشکانى 22، ملک اردوان اشغانى 17، ملک هرمز اشغانى 40اشغانى 

.»، بعد سلطنت بملک اردشیر بن بابک رسید30غر ، ملک اردوان اص24بالش اشکانى 

بعضى گویند، که پس از اسکندر در پارس ملوك «): 128همانجا، صفحه (نیز ابن اثیر گوید 
الطوائفى سلطنت کردند، که اسکندر بین آنها ممالک را تقسیم و براى هر ناحیه پادشاهى معین 

ر دست روم بود، در ملوك الطوائف سال بعد از هالك شدن اسکندر د54کرده بود، سواد 
شخصى از نسل پادشاهان در جبال و اصبهان سلطنت میکرد، بعد پسرش بر سواد دست یافت و 

پادشاهانى در این مملکت و ماهات و جبال و اصبهان سلطنت میکردند، که بر سایر ملوك 
از این . مقدم دارندالطوائف ریاست داشتند، زیرا سایرین عادت کرده بودند، اسم او و پسرش را 

جهت در کتابهاى سیر الملوك اسم اینها را ذکر میکنند و ما هم بذکر اسم اینها دون اسم غیر

______________________________
.متفرّق بود، یعنى ملوك الطّوایف بود-)1(

.مصحف بیژن است-)2(
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اند، سال و بازگفته344سال بود، نیز گفته شده 260مدت ملوك الطوائف . ایمآنها اکتفاء کرده
از پادشاهانى، که در جبال سلطنت و بعد براى اوالدشان اسباب غلبه را . سال، خدا داناتر است523



بعضى . بر سواد تدارك کردند، اشک بن جزه است، که بقولى از اوالد اسفندیار بن بشتاسب بود
برخى چنین کسى را، اشک بن . ن میکنند، که این شخص اشک بن دارا بودها گمااز پارسى

سال دوام یافت و بعد از او پسرش 20سلطنت او . اشکان کبیر میدانند و او را از اوالد کیکاوس
سال و پسرش 10سال، پس از او، پسرش جوذرز 30سال سلطنت کرد و پسر او سابور 21اشک 
سال، 17سال، هرمز بن اشکان 40سال، پس از او پسرش نرسه 19سال و جوذرز اصغر 21تیرى 

سال، او 13سال، اردوان االصغر بن بالش 40سال، کسرى بن اشکان 12اردوان االکبر بن اشکان 
.ترین و عزیزترین آنها، او پادشاهان را مغلوب ساختبزرگترین پادشاه اشکانى بود و نمایان

لک پارس را جمع کرده، بسلطنت رسید، چنانکه بیاید انشاء بعد ملک اردشیر بن بابک، که مما
ایم، ذکر میکنند، ولى حاجت باطاله نیست و بعضى اسامى پادشاهانى را غیر از آنچه گفته. اللّه

در مبحثى، که . »ایم، ذکر شدهاند، در جائیکه از اردشیر صحبت کردهبعض چیزهائى، که گفته
، ابن اثیر اسامى دیگرى از شاهان اشکانى ذکر )166فحه جا، صهمان(راجع به اردشیر است، 

523از زمان اسکندر تا اردشیر ) یعنى یهود(نکرده و فقط گوید، که بقول نصارا و اهل کتاب اول 
سال، بعد، از نسب اردشیر سخن میراند، که عجالۀ خارج از 266»1«سال گذشته و بقول مجوس

.موضوع است

نتیجه

این . اطّالعات مورخین و نویسندگان قرون اولیه اسالمى بر تاریخ دولت اشکانىچنین است 
اند، باوجود این نویسندگان بالنّسبه بنویسندگان قرون دیگر اسالمى بزمان اشکانیان نزدیکتر بوده

بینیم، که اطّالعاتشان راجع بتاریخ واقعى اشکانیان تقریبا هیچ است، نهمى

______________________________
.مغها-)1(
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اسامى شاهان اشکانى را درست میدانند و نه ترتیب تقدم و تأخّر آنها را، نه مدت سلطنتشان براى 
وقایع کمى هم، که اکثر نویسندگان . آنها معلوم است و نه باالخره مدت دوام دولت اشکانى

:اند، در واقع امر این چهار واقعه استاشکانى نسبت دادهمذکور، بزمان یکى از شاهان

ظهور مسیح ع، که هریک از نویسندگان مزبور بزمان یکى از شاهان اشکانى نسبت داده،-1

خراب شدن بیت المقدس بدست رومیها در زمان تیتوس قیصر روم،-2

کشته شدن یحیى زکریا ع و قضایائى، که بعد رویداد،-3

.نطنیه در زمان قسطنطین قیصر رومبناى قسط-4

هیچکدام از این وقایع بتاریخ اشکانیان مربوط نیست، حتّى بناى قسطنطنیه ربطى بدوره اشکانى 
ندارد، چه خیلى بعدتر از انقراض این سلسله وقوع یافت و، اگر مقصود نویسندگان وقایع عالم 

چون مدارك . اند، روى ندادهدادهبوده، باز این واقعه در سلطنت شاهى، که بزمان او نسبت
هاى ایرانیها، یا بقول ابن اثیر نصارا و یهود و مجوس بوده، باید از اینجا نویسندگان مزبور گفته

اند و انعکاس ضعیفى بطور روایت در استنباط کرد، که اینها هم تاریخ واقعى اشکانیان را نمیدانسته
وبرهم، بیکى از شاهان اشکانى، یا طور مشوش و درهمکتب یا در افواه بوده و این انعکاسات را ب

.اندبیکى از امپراطوران روم مربوط داشته

اردوان آخرى همان اردوان پنجم تاریخ است، ولى اکثر نویسندگان، او را بزرگتر از شاهان دیگر 
وقع اند و این هم برخالف تاریخ است، ولى جهت این است، که شاه اشکانى در ماشکانى دانسته

.ها را شکست دادهانحطاط دولت پارت رومى

باالخره، مورخین و نویسندگان مذکور بعضى اسامى ذکر میکنند، که اصال در تاریخ اشکانیان بآن 
اش -بهرام-شاپور، حود بن ابراهیم بن ادرار-ساوس-ایالووس-بیژن-برنمیخوریم، مانند نرسى

بعض اینها از داستانها. الجبار و غیره
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اى هم اختراع است، اند، عدهو برخى بوسیله روایات از دوره ساسانى بدوره اشکانى انتقال یافته
بعض اسامى هم تصحیف شده، چنانکه در جایش . زیرا بهیچ نامى از نامهاى اشکانى شباهت ندارد

اشکانیان صحبت میدارد، ولى حکایاتى، که تر از دیگران در باب ثعالبى مفصل. ایمتذکّر داده
هاى اطفال براى کودکان سرائى و قصصى، که دایهراجع بسلطنت شاهان مزبور ذکر شده، بداستان

تعیین آنهمه وقایع عمده دوره اشکانى باین حکایات تبدیل یافته، آنهم بى: تر است-میگویند، شبیه
. در سرگذشتها شرکت دارند و غیره و غیرهزمان و مکان حکایت، یا ذکر اسامى اشخاصى، که

بهرحال از مطالعات در این کتب چیزى بجز یک نکته، که پائینتر ذکر خواهد شد، بر اطّالعات ما 
شرقیها تاریخ دوره پارتى و اشکانیان را بعد از دوره مزبور نمیدانستند، زیرا نه بکتب . نمیافزاید

سکوکات اشکانى، که در قرون جدید منبع مهمى براى اند و نه بمیونانى و رومى دسترسى داشته
یافتن ترتیب سلطنت شاهان اشکانى، مدت دوام سلسله آنها و اطّالعات دیگر گردیده و هنوز هم 

کتب یونانى و رومى هم، چنانکه در جاى خود گفته شده، داراى . موضوع مداقه و تحقیقات است
ها و بعد یونانیها و رومیها روابط مستقیم با ارت سلوکىاهمیت است، زیرا از ابتداى تأسیس دولت پ

اند و بوقایعى، که در سرحدات غربى دولت پارت و ارمنستان و سوریه و آسیاى پارتیها داشته
مند بودند و دیگر اینکه بعض نویسندگان غربى، چنانکه باالتر ذکر شد، با صغیر رویداده، عالقه

مربوط بوده، بزندگانى سیاسى این دولت بزرگ، که نامش پارت صرفنظر از وقایعى که بملل آنها
توس این نظر بخوبى ثابت میشود، هاى تاسىاز سالنامه. انداست، عالقه یافته آثارى از خود گذاشته

شرقیها تاریخ . زیرا این مورخ وقایعى را نیز یادداشت کرده، که مستقیما بروم مربوط نیست
هاى ملک اسکندر پدید آمدند، نیز نمیدانستند و ائیها را، که بر خرابههجانشینان اسکندر و دولت

در تحت لفظ ملوك الطوائف دوره پس از اسکندر را تا اشکانیان، با دوره خود اشکانیان مخلوط 
خالصه آنکه، اگر ما امروز تاریخ پارت را باین اندازه هم، که ذکر شد، میدانیم، از پرتو. اندکرده

2574: ، ص3باستان، جتاریخ ایران 

همت نویسندگان رومى و یونانى است و نیز باید از یوسف فالویوس مورخ یهود ذکر خیر کنیم، 
زیرا او هم اطّالعات گرانبهائى راجع بپارتیها میدهد، ولى جاى حیرت است، که نویسندگان قرون 

بزبان غیر عربى نوشته شده اند، شاید از آن جهت، که اولى اسالمى بکتاب او هم دسترسى نداشته
از . در خاتمه یک نکته میماند که الزم میدانیم، خاطر خواننده را بدان متوجه داریم. بود



نویسندگان قرون اولى اسالمى، اگر اطّالعاتى، عالوه بر آنچه از مدارك غربى و تتبعات علماى 
توجه است، که البفنّ در عهد جدید بدست آمده، حاصل نمیشود، در عوض یکچیز مخصوصا ج

نویسندگان مزبور اشکانیان را مردم غیر ایرانى نمیدانند و وقتیکه از آنها و سلطنتشان حرف میزنند، 
اند، آنها غیر فقط ابن اثیر گوید، که بعضى گفته. ها صحبت میدارندمثل این است، که از ایرانى

زیرا در ایران اقوام زیادى از آریانها اند و غیر پارسى هم داللت بر غیر ایرانى نمیکند،پارسى بوده
. بودند و یکى از آنها قوم پارسى یا مادى بود، پس لفظ غیر پارسى داللت بر غیر ایرانى ندارد

»1«سال باینطرف در ایران پیدا شد، راجع باینکه پارتیها تورانى40اى، که از بنابراین، عقیده
اى اند، چنین عقیدهاشته، مردمانى، که بعد از پارتیها آمدهاند، در ایران و آسیاى غربى سابقه ندبوده

اند و تفاوتى بین آنها و شاهان قبل از میدانسته) هاهخامنشى(نداشته، اشکانیان را از نسل کیانیان 
نژاد قائل نبودند و الّا، چنانکه از ملل رومى و عرب و ترك و تاتار و طخارى و آنها، از حیث

یزنند، راجع باینها هم میگفتند، که از فالن ملّت یا قوم بودند و حال آنکه سقالب و غیره حرف م
پس ضدیت پارسیها با اشکانیان نه از این جهت بوده، که پارتیها را . اى هم بچنین نظرى نشدهاشاره

:این ضدیت جهات دیگر داشته. اندغیر ایرانى میدانسته

ها برترى داشتند، دوم تعصب ر زمان هخامنشىیکى میل پارسیها بریاست در ایران، چنانکه د
ها، که میخواستند مذهب زرتشت، مذهب رسمى ایرانیان گردد و از تساهل و تسامح مذهبى مغ

بنابراین. اشکانیان، در امور مذهبى متنفّر بودند

______________________________
.استعمال شدهتورانى در اینجا بمعنى تورانى آلتائى، یعنى مغول، -)1(
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نظرى، که در ایران شایع گردیده بود، مبنى بر اینکه پارتیها و اشکانیان قومى بیگانه بودند و ایرانیها 
باالتر گفتیم، که از نظر علمى هم مبنائى ندارد . آنها را از خودشان نمیدانستند، مبناى تاریخى ندارد

.ایم، تکرار زائد استآنجا ذکر کردهو، چون دالئل را در



چنانکه تاریخ ایران نشان میدهد، قبل از اسالم و بعد از طلوع آن، در هر چند وقتى، یکى از نقاط 
در ازمنه . قبل از تاریخ کدام نقاط مرکز حکومتها بود، بتحقیق نمیدانیم. آن مرکز حکمرانى میشد

بعدتر، . اند، بعد پارسیها و پس از آن پارتیهاذاشتهتاریخى در ابتداء مادیها قدم بعرصه تاریخ گ
در قرون اسالمى همینکه استقالل ایران . چنانکه بیاید، باز پارسیها بصحنه ایران بانى درآمدند

آیا بدین جهت باید گفت، که . برگشت، باز مرکز حکمرانى از این نقطه بآن نقطه سیر میکرد
اى طبرستان چهار ملّت جداگانه هستند و یکى براى دیگرى سامانیان و دیالمه و آل زیار و سپهبده

خالصه آنکه این عقیده، که در ایران انتشار یافته بود و اکنون در : بیگانه بود؟ جواب معلوم است
ایم، پارتیها، چنانکه کرارا گفته. شرف زوال است، نه مبنا و مدرك تاریخى دارد و نه پایه علمى

اند، ولى آنها هم اند، اما شاهان اشکانى در اصل شاید سکائى بودهى بودهیکى از اقوام آریانى ایران
در این شکّى نیست، که بواسطه دورى پارت از . از طول مدت اقامت در ایران ایرانى شده بودند

آسوریها و بابلیها و از مردمان دیگر آسیاى صغیر و سوریه، پارتیها از حیث اخالق و عادات و طرز 
اند و همین تفاوتها شاید باعث شده، یالت و غیره تفاوتهائى با مادیها و پارسیها داشتهجنگ و تشک

.اند، که مبنا و مدرك صحیحى نداردکه بعضى را دوچار اشتباهاتى کرده و تصوراتى پرورده

اند، از نویسندگان ایران، که بعد از فتنه مغول کتبى نوشته و در آن ذکرى از اشکانیان کرده
هاى آنها هم تقریبا در زمینه کتب نویسندگان قرون اولى نخواهیم داشت، زیرا نوشتهصحبت 

باوجود این براى نمونه، فهرست شاهان اشکانى را موافق چند تألیفى، که بعد از فتنه . اسالمى است
:اند، ذکر میکنیممغول کرده
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مبحث سوم

فى قزوینىحمد اللّه مستو-1

:گوید) 1910طبع لندن (تاریخ گزیده 101نویسنده مذکور، در صفحه 

. سال165دوازده پادشاه و مدت ملک آنها «»1«فرقه دوم پادشاهان ملوك الطوائف اشکانیانند
اشک بن دارا بر «: ، بعد ترتیب آنها را چنین ذکر میکند»اصحاف الکهف بعهد ایشان در غار رفتند



خروج کرد و او را بکشت، ملک ابطخسن او را مسلّم شد، با دیگر پادشاهان اطراف »2«ابطخسن
مقرّر کرد، که نام او در فرمانها باالى نام خود نویسند و او نیز از ایشان خراج نخواهد و بوقت 

مدت پادشاهى . تشویش بلشگر مدد همدیگر دهند و نصب و عزل هیچیک بدست دیگرى نباشد
.»سال15او 

سال حکم کرد و 20اشک بن اشک، بعد از پدر بحکم ارث بپادشاهى نشست و مدت «
.»درگذشت

شاپور بن اشک بن دارا، او را شاپور بزرگ خوانند، بعد از برادر پادشاهى باو تعلّق گرفت و او «
شمار بقتل آورد و از اموال و خزائنى، که اسکندر از ایران بروم برده بجنگ روم رفت و خلق بى

سال در پادشاهى 6بود، بسیارى باز آورد و بآن اموال جوى نهر ملک بعراق عرب بیرون آورد، 
.»بماند و درگذشت

سال در پادشاهى زیست 11بهرام بن شاپور بن اشک بعد از پدر بحکم وصیت پادشاه شد و مدت «
سال در 16مدت . بالش بن بهرام بن شابور بن اشک، بعد از پدر ملک باو تعلّق گرفت. و بمرد

.»حکومت بسر برد و درگذشت

سال در حکومت بسر 16هزمزد بن بالش بن بهرام بعد از پدر پادشاهى باو تعلّق گرفت و مدت «
.»برد و درگذشت

.»سال پادشاه بود و درگذشت4مدت . نرسى بن بالش بن بهرام بن شابور بن اشک«

______________________________
.ا عین عبارت مؤلّف مذکور نوشته شدهاز اینج-)1(

اند و بعد آنهم تصحیف شده و باین مصحف آنتیوخوس است، که در ابتداء آنطیخس نوشته-)2(
.شکل درآمده
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.»سال حکم راند17بعد از عم پادشاه شد و . فیروز بن بالش بن بهرام«

.»سال پادشاهى کرد و درگذشت12از پدر بعد. بالش بن فیروز بن هرمز«

سال در 6زاده پدر، پادشاه شد و مدت بعد از پسر عم. خسرو بن نرسى بن بالش بن بهرام«
.»پادشاهى بماند و درگذشت

مرغزار بالشان . بالشان بن بالش بن فیروز بن هرمز بن بالش بن بهرام بن شابور بن اشک بن دارا«
.»سال در پادشاهى بسر برد و درگذشت22. تبحدود اصفهان منسوب اس

سال در پادشاهى بسر برد 13بعد از پدر پادشاه شد و مدت . اردوان بن بالشان بن بالش بن فیروز«
.»و در جنگ اشغانیان کشته شد

حمد اللّه مستوفى قزوینى، بگروه سوم ملوك الطّوائف عقیده دارد و اینها را اشغانیان نامیده و 
اردوان بن اشغ اول پادشاه این سلسله بود و با اردوان بن : ریبرز کاوس دانسته، چنانکه گویدازنژاد ف

:بالشان جنگ و سلطنت را از اشکانیان انتزاع کرد، اسامى این هشت نفر را چنین نوشته

. سال، در زمان او عیسى ع تولّد یافت12خسرو بن اشغ . سال سلطنت کرد30اردوان بن اشغ «
»1«بیزى. سال، کین یحیى پیغمبر را از بنى اسرائیل خواست30ن بالش، یا گودرز بزرگ گودرز ب

سال سلطنت 10نرسى بن گودرز بن بالش بن اشغ، بعد از پدر پادشاه شد و . سال20بن گودرز 
بعد از پدر پادشاه شد، رومیان قصد او کردند، او . نرسى بن بیزى بن گودرز بن بالش بن اشغ. کرد

بعد در جنگ اردشیر پاپکان کشته . ملوك الطوائف مدد خواست و ایشان را از ایران دفع کرداز 
.سال بود31شد، مدت سلطنتش 

محمد خاوند شاه معروف به امیر خوند-2

در جلد ) هجرى1271طبع بمبئى، سنه (مؤلّف مذکور در تألیف خود، موسوم به روضۀ الصفاء 
پادشاهان اشکانى را تقریبا مانندفهرست 219اول صفحه 



______________________________
.در ابتداء بیژن بیزن شده و بعد نون بیا تبدیل یافته. بیزى باید مصحف بیژن باشد-)1(
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:صاحب تاریخ گزیده نوشته

سال سلطنت کرد،10اشک بن اشکان -1

سال،42شاپور بن اشک -2

سال،11بهرام بن شاپور -3

سال،40بالش بن بهرام -4

سال،14نوش بن بالش -5

سال،17فیروز بن هرمز -6

سال،12بالش بن هرمز -7

سال،40خسرو بن بالش بن نرسى بن هرمز -8

سال،24بالش بن بالش -9

.سال13اردوان -10

گزیده طبقه دیگراند از ملوك الطوائف و بعد مؤلف مذکور گوید، که اشکانیان موافق تاریخ 
:هشت پادشاهند بدین سیاق، که مذکور میگردد

.) م. اوالد باید مصحف اردوان باشد، زیرا در تاریخ گزیده چنین نوشته شده(اوالد بن اشکان -1
.سال سلطنت کرد23



سال،12بالش بن اشکان -2

سال،30گودرز بن بالش -3

ال،س10بیژن بن گودرز -4

سال،10-گودرز بن بیژن-5

سال، در زمان او رومیها قصد ایران کردند و او از ملوك الطوائف مدد 11نرسى بن بیژن -6
.خواسته آنها را دفع کرد

.او در جنگ اردشیر پاپکان کشته شد. سال30اردوان بن نرسى -7

تفاوتهائى همان است، که هاى مؤلّف مذکور، وقایع هم تقریبا با جزئى چنین است نوشته
اند، مثال تولد عیسى ع درنویسندگان قرون اولى اسالمى نوشته
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خواستن کین یحیى ع از بنى اسرائیل، در سلطنت گودرز . زمان شاپور بن اشک یا بالش بن اشکان
.بن بالش، پدید آمدن جرجیس در زمان اوالد بن اشکان

الدین خواندمیرغیاث-3

، که ملوك »1«)28-26حبیب السیر، جزء دوم از جلد اول، صفحه (نویسنده مذکور گوید 
:اشکانى اینها بودند

سال سلطنت کرد،15و بقول دیگر 12اشک، بقولى -1

سال سلطنت کرد،42و بقول دیگر 60شاپور بن اشک، بقولى -2



سال سلطنت کرد، بعد از قتل 50و بقول دیگر 11بقولى بهرام بن شاپور الملقّب به گودرز، -3
اى مهمل و نامرعى یحیى ع به بیت المقدس لشکر کشید و از مراسم کشتن و غارت کردن دقیقه

سال پس از ارتفاع مسیح ع واقع شد،40نگذاشت و این قضیه 

انى حضرت کبریاى سال، در زمان او جمعى از بنى اسرائیل، از جهت نافرم15بالش بن بهرام -4
سبحانى، بصورت بوزینه مصور شدند و بعد از هفت روز، که بآن صورت بسر بردند، بدوزخ نقل 

کردند،

سال،19هرمز بن بالش -5

نرسى بن بالش، در تاریخ بیضاوى عوض نرسى، انوش بن بالش مذکور است، مدت سلطنت -6
سال بود،40بیضاوى سال و بروایت قاضى 14او بروایت حمد اللّه مستوفى 

.بواسطه ظلم گماشتگانش او را گرفته میل کشیدند. فیروز بن هرمز-7

سال بود،17مدت سلطنتش 

.بالش بن فیروز شهوت دوست بود، با خواهرش معاشرت کرد-8

سال، بعضى گویند قصه اصحاب کهف در زمان 7سال بود و بقول اقل 40مدت سلطنتش بروایتى 
او ظهور یافت،

______________________________
.م1857آوریل 18هجرى مطابق 1272شعبان 22طبع بمبئى -)1(
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در اینجا خواند میر، عقیده حمد اللّه . اردوان بن بالشان، در جنگ اردوان بن اشغ بقتل رسید-9
که سلسله اشغان غیر از اردوان بن اشغ هشت مستوفى را در باب سلسله دیگر ذکر کرده و گوید، 

:تن بودند



سال،23اردوان بن اشغان مدت سلطنت -1

سال،11خسرو بن اشغان مدت سلطنت -2

سال،12بالش بن اشغان مدت سلطنت -3

سال،3گودرز بن بالش مدت سلطنت -4

سال،20بیژن بن گودرز مدت سلطنت -5

سال،15سلطنت گودرز بن بیژن مدت -6

سال،15نرسى بن بیژن مدت سلطنت -7

سال،31اردوان بن نرسى مدت سلطنت -8

.اردوان بدست اردشیر بابکان کشته شد

مرحوم میرزا تقیخان سپهر لسان الملک-4

:مورخ مذکور، در ناسخ التّواریخ جلد اول از کتاب اول، ترتیب سلسله اشکانى را چنین ذکر کرده

:سلسله اشکانیان-اول

.سال15اشک بن اشکان مدت سلطنت -1

سال،60شاپور بن بن اشک مدت سلطنت -2

سال،48بهرام بن شاپور مدت سلطنت -3

سال،16بالش بن بهرام مدت سلطنت -4

سال،19هرمز بن بالش مدت سلطنت -5



سال،40نرسى بن بالش مدت سلطنت -6

سال،17سلطنت فیروز بن هرمز مدت -7

سال12بالش بن فیروز مدت سلطنت -8
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سال،40خسرو بن بالش بن نرسى مدت سلطنت -9

سال،24بالشان بن بالش بن فیروز مدت سلطنت -10

.سال13اردوان بن بالش مدت سلطنت -11

:سلسله اشغانیان-دوم

سال،23ه اشغانیان مدت سلطنت اردوان بن اشغ سرسلسل-1

سال،19خسرو بن اشغ مدت سلطنت -2

سال19بالش بن اشغان مدت سلطنت -3

سال،30گودرز بن بالش مدت سلطنت -4

سال،20بیژن بن گودرز مدت سلطنت -5

سال،10گودرز بن بیژن مدت سلطنت -6

سال،11نرسى بن بیژن مدت سلطنت -7

سال،31نرسى مدت سلطنت اردوان بن -8



صاحب ناسخ التّواریخ، راجع بوقایع سلطنت شاهان اشکانى چیزهائى ذکر کرده، که در کتب 
متقدمین نیست و معلوم است، که مورخ مزبور بمدارك غربى دسترسى داشته، ولى ترتیب سلطنت 

سندگان شرقى است و نیز هاى مورخین و نویشاهان اشکانى و اسامى آنها با تفاوتهائى موافق نوشته
.بدو سلسله اشکانى و اشغانى قائل است

هاى نویسندگانى، که پس از فتنه مغول راجع بتاریخ اشکانیان چیزى چنان است مفاد نوشته
بعد در اوایل . هاى مورخین و نویسندگان قرون اولى اسالمى استاند و تقریبا در زمینه نوشتهنوشته

ز جهت نزدیک شدن ایران باروپا، کتابى در باب تاریخ اشکانیان بقلم این قرن چهاردهم هجرى، ا
مرحوم محمد حسنخان اعتماد السلطنه نوشته شده، این نویسنده در ایران اول مؤلّفى است، که 

-1309-1308درر التیجان، طبع طهران (تاریخ اشکانیان را موافق مدارك غربى تألیف کرده 
معلوم است، . رى اطّالعاتى، که بدوره پارتى راجع است، رنج بردهآوو براى جمع) هجرى1310

که ترتیب شاهان این سلسله و اسامى و مدت
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سلطنت آنها و سایر اطّالعات موافق عقیده مورخین و نویسندگان اروپائى زمان مؤلّف مذکور 
ات در فهرست مزبور هم بعض تغییرات حاصل و اکنون در نتیجه تحقیق) هجرى1310(است 

.ایمشده، که در جاى خود ذکر کرده

.اند، نیز موافق مدارك غربى نوشته شدهنسب شاهان و کارهائى، که کرده

راجع به فیروز گوئیم، که مؤلف مذکور پاکر را فیروز دانسته ولى پاکر نویسندگان غربى فغور، 
ربه النّوع »1«است نه فیروز، فیروز لقب بوده و بجاى نیکهفقور، افقور، اقفور نویسندگان شرقى

در تحت حمایت ربه النوع «ها، استعمال میشده، یعنى بجاى اینکه بگویند نصرت بعقیده یونانى
میگفتند فیروز، چنانکه در فصلى، که از مورخین ارمنستان صحبت خواهد بود و نیز در » مذکوره

.مبحث مسکوکات اشکانى بیاید

.دانسته) ترکمان و غیره(صاحب درر التیجان پارتیها را ازنژاد مغول 



اگرچه بعد، از این عقیده عدول کرده، بنا بعقیده احمد رفعت افندى عضو محاسبات مالیه دولت 
یاپت را، با افراسیاب مطابقت داده، نسب ارشک را باو رسانیده و بعد گفته، که، چون عثمانى، فرى

درر التیجان، (اند تور است و تور پسر فریدون بود، پس اشکانیان نیز ایرانى بودهافراسیاب ازنژاد 
).4جلد دوم، صفحه 

یاپت را افراسیاب بدانیم و چنین است عقیده مؤلّف مذکور، ولى باید گفت، دلیلى نداریم، که فرى
ان بداستانهادیگر، افراسیاب یک شخص داستانى است، نه تاریخى و در حلّ مسائل تاریخى نمیتو

اول باید ثابت : خواهد بود»3«استناد کرد و، الّا، چنانکه منطقیون گویند، مصادره بر مطلوب»2«
چون هیچکدام از . یاپت همان افراسیاب استکرد، که افراسیابى بوده و بعد مدلّل داشت، که فرى

اند، ولى نه از ایرانى بودهپارتیها. این دو فرض ثابت نشده، پس بنتیجه صحیحى هم نمیتوان رسید
یاپت افراسیاب داستانى بود، بل بجهاتى، که در جاىاین جهت، که فرى

______________________________
)1(-�N�i�k�e.

)2(-�L�e�g�e�n�d�e�s.

)3(-�P�e�t�i�t�i�o� �P�r�i�n�c�i�p�i�i.
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.ذکر شده) 2197-2192صفحات (خود، ابتداى کتاب چهارم این تألیف 

مورخین و نویسندگان ارمنستان-فصل ششم

چنانکه از تاریخ پارت بخوبى روشن است، در دوره اشکانیان ارمنستان ارتباطى خاص با ایران 
در اینوقت هنوز جدائى مذهبى بین ایرانیان و ارامنه روى نداده بود، زیرا قرونى . اشکانى داشت

از طرف دیگر از حیث عادات و اخالق و تشکیالت و غیره . پذیرفتندبعد، ارامنه مذهب عیسوى را 
اى از خاندان اشکانى سلطنت هاى تام بایرانیها داشتند و در دوره پارتى در اینجا شعبهارامنه شباهت

توجه است، که وقتیکه رومیها بر ارمنستان دست یافته شخصى دیگر را بر مخصوصا جالب. میکرد



وتخت پرستان آنها چنین شخصى را غاصب تاجلبا ملّیون ارامنه و وطنتخت مینشانیدند، غا
.ارمنستان میدانستند و با او مخالفت میورزیدند

کلیۀ، چنانکه از تاریخ پارت برمیآید، قبل از اینکه ساسانیان روى کار آیند و جنگهاى مذهبى بین 
حتّى در . با ایران بود و مخالف رومیهاپرستان ارامنهایرانیان و ارامنه درگیرد، قلوب ملّیون و وطن

زمان اردشیر پاپکان، پس از غلبه او بر اردوان، ارمنستان بحمایت اشکانیان برخاست و بعدها هم 
ها بنابراین یکى از جهات ضدیت ارمنستان با ساسانى. ملّت ارامنه بطرفدارى از اشکانیان باقى ماند

میورزیدند و جهت دیگرش تعصب مذهبى شاهان ساسانى، محبتى بود، که ارامنه نسبت باشکانیان 
چون شرح این وقایع . ها میخواستند ارمنستان را در مذهب زرتشت نگاهدارندکه در تحت نفوذ مغ

اى، که بیاید فقط این است، مقصود از نگارش چند صفحه. در جاى خود بیاید، عجالۀ میگذریم
مند بودند، در باب وقایع سلطنت که باشکانیان عالقهکه ببینیم، مورخین و نویسندگان مملکتى، 

هاى آنها چیزى بر اطّالعات ما میافزاید یا نه؟شاهان مذکور چیست و از نوشته

»1«ماراپاس کاتینا

هاى او ایم، که مفاد نوشتهاین تألیف ذکرى شده و همانجا گفته95-94از این نویسنده در صفحه 
خورنرا موسى

______________________________
)1(-

�V�i�c�t�o�r� �L�a�n�g�l�o�i�s�.� �C�o�l�l�e�c�t�i�o�n� �d�e�s� �h�i�s�t�o�r�.� �a�n�c�.� �e�t� �m�o�d�.� �d�e� �I� �A�r�m�e�n�i�e�.� �T�.� �I�.

�P�a�r�i�s� �1�8�8�1�.� �p�.� �1�3.
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هاى ماراپاس کاتینا اکنون باید دید، که مفاد نوشته. مورخ ارمنستان در تاریخ خود درج کرده
واگ (»1«وال ارشک) ..... 8، بند 1کتاب (خورن گوید موسى: ارت و اشکانیان چه بودهراجع بپ



پس از اینکه بطور شایان تمامى قسمتهاى مملکت خود را بنظم و ترتیب صحیح درآورد، ) ارشک
اند و آیا آنها پادشاهانى ها قبل از او در مملکت ارامنه سلطنت کردهخواست بداند، که کى

بنابراین او شخصى را از اهل سوریه، که ماراپاس کاتینا نام داشت و فکور . اند یا تنبلدهجوانمرد بو
و آگاه از زبان یونانى و کلدانى بود، یافته با هدایاى گرانبهاء نزد برادر بزرگترش ارشک فرستاد و 

یکند، شرحى ذکر م2، بند 1بعد او در کتاب . خواهش کرد، که دفاتر شاهى را براى او باز کند
.این تألیف مندرج است و، چون خارج از موضوع ما است، تکرار نمیکنیم95و 94که در صفحه 

هاى ماراپاس کاتینا تاریخ ارمنستان را از نخستین پادشاه آن خورن موافق نوشتهپس از آن موسى
قسمتهائى، که به تیگران و . شرح میدهد و چون باز خارج از موضوع است میگذریم) هایک(

. این تألیف ذکر شده217و 216و 205اژدهاك و نیز بپادشاهان ماد راجع است در صفحات 
شصت «): 2، بند 2کتاب (باالخره او بسر موضوعى میرسید، که باشکانیان مربوط است و گوید 

»2«در شهرى، که آنرا پهل آراوادن. سال پس از فوت اسکندر ارشک دلیر بسلطنت پارت رسید
مطابقت داده و ) بلخ(با باختر »4«این شهر را ویکتور النگلوا(واقع بود »3«در کوشانمینامیدند و

بهرحال روایت . گوید، شهرى را، که یونانیها باکتر مینامیدند در نزد ارامنه به پهل معروف بود
ارمنى با روایتى موافقت دارد، که باالتر در ابتداى کتاب چهارم ذکر شد و بنابرآن ارشک با

آور کرده تمام مشرق را بتصرّف آورد ارشک جنگى وحشت.). م. برادرش از باختر بپارت آمدند
مقصود از مقدونیها سلوکیهایند زیرا آنها اصال(و مقدونیها را از بابل راند 

______________________________
.بودنداین همان شخصى است، که اشکانیان ایران او را بتخت ارمنستان نشانیده-)1(

)2(-�P�a�h�l� �A�r�a�v�a�d�i�n

)3(-�K�o�u�s�c�h�a�n.

)4(-�V�i�c�t�o�r� �L�a�n�g�l�o�i�s.

2585: ، ص3تاریخ ایران باستان، ج



معادنى ) اسپانیا(او شنید، که رومیها بر مغرب و دریا استیال دارند و در هیسپانى .). م. مقدونى بودند
مقصود آسیاى صغیر (ى آسیا را اند و آنها گالّیها و دولتهارا، که طال و نقره میدهد، بدست آورده

.اندباجگذار خود کرده) است

بر اثر این خبر اشک سفرائى فرستاده خواست عهد دوستى با آنها ببندد و وعده داد، از هر کمکى 
اى میداد، که او راضى نشد باجى برومیها بپردازد، ولى هر سال هدیه. بمقدونیها احتراز جوید

سال بدین نحو سلطنت کرد و پس از او پسرش 31ارشک . بود) »1«کنکر(ارزش آن صد تاالن 
اسم این شاه را (اند سال و بعد ارشک پسر آرداشس، که کبیرش خوانده26) اردشیر(ارداشس 

گون در بابل با تىآن. گون پسر او جنگیدتىاین شاه با دمتریوس و با آن). اندارشگان نیز نوشته
ه جنگید، ولى اسیر ارشک گردید و در زنجیر او را بپارت لشکرى از مقدونیها باو حمله کرد

.خواندند»2«تسدرىاز این جهت دمتریوس را سى. بردند

، همینکه از حرکت ارشک آگاه شد، سوریه را تصرّف کرد و »3«دتستیوخوس سىبرادر او آن
سرماى زمستان تیوخوس از جهت شدت آن. هزار سپاهى بیرون رفت120ارشک بقصد او با 

پس از آن ارشک آقاى بخش . مجبور گردید جنگ کند و در تنگى با تمامى قشونش تلف شد
چنانکه از کتاب چهارم تاریخ صحیح هرودوت میدانیم، عالم را مورخ مزبور . سوم عالم گردید
.»ودو سومى آسیا، که در تحت اطاعت ارشک ب) افریقا(یکى اروپا دیگرى لیبیا : بسه قسمت کرده

در اینوقت ارشک برادرش وال ارشک «): 3، بند 2خورن، کتاب موسى(بعد نویسنده مزبور گوید 
وال ارشک، چنانکه در کتاب . را پادشاه مملکت ما کرد و حدود آن را شمال و مغرب قرار داد

او مؤسسات مدنى را، بقدرى که. اول گفتیم، پادشاهى دلیر و باتقوا بود و بمملکتش وسعت داد
نشانده را توانست، تشکیل و مملکت را بایاالتى تقسیم کرد و بهر ایالتى یکى از پادشاهان دست

.گماشت

.»و روساء دیگر بودند) هایگ(اینها اشخاص نامى و از اعقاب نیاى ما 

______________________________
)1(-�K�a�n�k�a�r(بمعنى تاالن.(



)2(-�S�i�d�e�r�i�t�e�s

)3(-�S�i�d�e�t�e�s.
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ها پس از اینکه مقدونیها را مخذول و منکوب گردانید و جنگ) یعنى وال ارشک(پارتى جوانمرد «
یهودى، »1«در ابتداء او در ازاى خدمات شمپه پاکارد. را بآخر رسانید، بکارهاى نیکو پرداخت

این امتیاز را داد، که تاج بر که شخصى نیرومند و باخرد بود، پاداشهاى خوبى باو داد و باعقابش 
بخوانند، »2«پس از آن بخانواده خود حق داد، که خودشان را پاکرادونى. سر اشکانیان گذارند

این پاکراد قبل از اینکه ارشک با . این ایالت بزرگى است، که امروز هم در ارمنستان وجود دارد
او رئیس دربار هم گردید و در انتهاى . مقدونیها بجنگد، صمیمانه به وال ارشک خدمت میکرد

. رب میخوانندمملکت، که هنوز بزبان ارمنى حرف میزنند، او را فرمانده یازده هزار سپاهى در مغ
اکنون عقب رفته از جنگ وال ارشک با اهالى پنت و فریگیه و پس از آن از فتوحاتش سخن 

.»برانیم

جا مورخ ارمنستان از کارهاى وال ارشک در داخله ارمنستان و جنگهاى او با متّحدین در این
جاى فقط یکها بموضوع ما مربوط نیست، میگذریم،چون این قسمت. ها صحبت میداردمقدونى

در اینجا گفته شده است، که وال ارشک دومین . جلب توجه میکند) 8، بند 2کتاب (این قسمت 
مینامند، زیرا »3«زاندهاك پادشاه ماد داد و آنها را اکنون موراتمقام را در ارمنستان باعقاب آژى

یعنى آقاى مادیها »5«اتز درزونمینامند، بل مارات»4«زان دررئیس این خانواده را امروز مورات
بعد مورخ مزبور از . وال ارشک تمامى دهاتى را، که از مادیها گرفت، باین رئیس داد. نامند

تنظیمات و تنسیقات وال ارشک حرف زده در خاتمه گوید وال ارشک پسر ارشد خود را، که 
اش آرداشس نوهاو. ارشک نام داشت، نزد خود نگاهداشت، تا او را جانشین خود قرار دهد

از . این طفل کودکى خوب بود و براى آتیه امیدواریها میداد. را خیلى دوست میداشت) اردشیر(
این زمان اشکانیان این اصل را پذیرفتند، که در نزد پادشاه یک پسرش



______________________________
)1(-�C�h�a�m�p�a� �P�a�c�a�r�a�d.

)2(-�P�a�c�r�a�d�o�u�n�i.

)3(-�M�o�u�r�a�t�z�a�n.

)4(-�M�o�u�r�a�t�z�a�n�-�d�e�r.

)5(-�M�a�r�a�t�z�o�u�-�o�t�z�-�d�e�r.
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پس از این . دیانک که بآنها تعلّق دارد، بروندباقى اوالد از زن و مرد به هاش. بماند و ولیعهد گردد
).م. ق-127-149(سال بود 22مرد و سلطنتش ) نصیبین(»1«کارها وال ارشک در مدزپین

در اینوقت اختاللى بزرگ در ..... اول پدرش را پیروى کرد و با اهالى پنت جنگید ارشک «
هاى کوه قفقاز در صفحه بلغارها پدید آمد و مردمانى زیاد بمملکت ما مهاجرت کرده در گردنه

».....خیز براى مدتى مدید برقرار شدند در صفحات حاصل) یاجوج(»2«جنوب گگ

ائى حرف میزند، که بموضوع ما مربوط نیست و باین قسمت چنین خاتمه خورن از چیزهبعد موسى
.»حکایت ماراپاس کاتینا در اینجا تمام شد«میدهد 

نظر از هاى نویسنده مذکور و میتوان گفت، که حکایت او، اگر صرفچنین است مفاد نوشته
اشکانى باسم جزئیات کنیم، رویهمرفته بتاریخ نزدیک است ولى بجاى اسامى خاصه شاهان 

یعنى (عمومى ارشک غالبا اکتفاء شده، بهرحال بقدرى، که راجع باشکانیان است، بطور کلّى 
مقصود از مقدونیها هم همان سلوکیها هستند، که اصال مقدونى . با تاریخ موافقت دارد) رویهمرفته

136-174(از شاهان اشکانى کسى، که با وال ارشک معاصر بوده یکى مهرداد اول است. بودند
و اگر آمدن ماراپاس کاتینا بدربار ایران راست ) م. ق127-136(و دیگرى فرهاد دوم ) م. ق



باشد، شاهى، که او را پذیرفته مهرداد اول بوده، ولى باید گفت، که در باب صحت این روایت و 
.اى در نینوا بوده، بعضى تردید دارنداینکه کتابخانه

»3«باردسن

، بند 2کتاب (موسى خورن از قول او گوید . این تألیف رجوع شود96ردسن بصفحه در باب با
61-66:(

تمام ) داغآغرى(او از آرارات . پادشاه شد) باذارته(پسرش آرداوازت ) اردشیر(بعد از آرداشس 
را، )دیران(او فقط . اى، که متعلّق بپادشاه است، سکنى نکنندبرادرانش را راند، تا آنها در صفحه

که جانشینش بود،

______________________________
)1(-�M�e�d�z�p�i�n�e.

)2(-�G�o�g.

)3(-�B�a�r�d�e�s�a�n�e.
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بعد از چند روز سلطنت، آرتاوازت، وقتیکه بشکار میرفت، از جهت . نگاهداشت، زیرا پسر نداشت
هائى نقل میکند، که خورن حکایتها و افسانهموسىجا در این(دوار سر بچاهى افتاد و درگذشت 

.).م. چون خارج از موضوع است میگذریم

مقصود ایران است نه (شاه پارس ) فیروز(»1«دیران پس از آرتاوازت در سال سیزدهم سلطنت برز
ى از او نمیگویند فقط گویند، که او صمیمانه برومیها ) پارس باالخصبتخت نشست، چیز مهم

.میکردخدمت 

از نژاد پاکرادونى و پسر ) تیرداد(پس از دیران درتاد ): 63، بند 2کتاب (خورن گوید بعد موسى
دیران دختر خود را باو داد، ولى این زن . دلیر بتخت نشست»3«دختر سمپاد»2«سمپادوهى



بعد حکایتى میآید، که ذکرش (شوهرش را از جهت شکل و ظاهر ناهنجار او دوست نمیداشت 
.).م. خارج از موضوع است

بتخت ارمنستان نشست و اینزمان مطابق بیست و ) دیگران(اول برادرش ) تیگران(بعد از دیگران 
اینکه کار مهمى او چهل سال سلطنت کرد بى. شاه پارسى بود) فیروز(چهارمین سال سلطنت برز 

مینامیدند، »4«تونن اوگوستآندر موقعیکه تیتوس دوم امپراطور روم، که او را. انجام داده باشد
بامپراطورى روم ) مقصود ایران است(فیروز شاه پارس . مرد، تیگران اسیر دخترى یونانى گردید

حمله کرد و از این جهت او را فیروز، یعنى فاتح خواندند، زیرا قبل از آن او را بیونانى ولوگزس
باالتر گفتیم، که در زبان پهلوى (رسیها چیست مینامیدند، ولى نمیدانیم، که اسم او در نزد پا»5«

از این نوشته . بالش را ولگاش یا ولخاش میگفتند و ولوگزس یونانى شده این اسم است
خورن صریحا استنباط میشود، که فیروز لقب بالش بوده و بمعنى فاتح است و اینکه بعض موسى

اند، جهت این است، که لقب را وشتهنویسندگان قرون اسالمى اسم شاهى را از اشکانیان فیروز ن
وقتیکه فیروز بسوریه حمله و بخاك فلسطین تجاوز کرد، تیگران ما .). م. انداسم تصور کرده

بحکم

______________________________
)1(-�B�e�r�o�s�e.

)2(-�S�e�m�p�a�d�o�u�h�i.

)3(-�S�e�m�p�a�d.

)4(-�A�n�t�o�n�i�n� �A�u�g�u�s�t�e.

)5(-�V�e�l�o�g�e�s�e�s(بالش.(
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داخل شد و اسیر شاهزاده خانمى، که این مملکت را اداره ) مدیترانه(او بایاالت دریاى مغرب 
مقصود لوثیوس ارلیوس وروس کمدوس (این زمانى بود، که قیصر لوکیانوس . میکرد، گردید



ریاى مغرب آمد و لوکیانوس با قشونى زیاد بزمینهاى د. قیصر در آتن معبدى بنا میکرد»1«)است
را خالصى بخشید و دختر جوانى را، که نامش ) دیگران(بعد از مرگ فیروز ارمنستان را گرفت، 

بارمنستان برگشت، زن مذکور را از خود دور ساخت و ) دیگران(بود، باو داد، ولى وقتیکه ) روفا(
لى رئیس خانواده اى تشکیل کرده مقرّر داشت، که اواز چهار پسرى، که از وى داشت، خانواده

سیان نامید، تا این خانواده را باسم مادرشان روف. باشد و او را در ردیف والت دیگر قرار داد
.) .......م. یعنى نمیخواست این افتخار را داشته باشند(نتوانند خودشان را اشکانى گویند 

-ولگاش(»2«پسرش واگارش) دیگران(پس از مرگ : خورن گویدموسى65، بند 2در کتاب 
اسم او واگارش شاه پارس بود اینوقت سى و دومین سال سلطنت هم. بر تخت نشست) بالش

) ...........مقصود ایران است(

.جائى، که مادرش او رازاده بود شهرى بنا کرده آنرا واگارشاوان نام نهاد

م، که از اشکانیان دو) دیگران. (واقع است) ارس(این شهر در محل تالقى رود مورتز و اراسک 
سال سلطنت 20این پادشاه پس از . بود، دور اینشهر دیوارى کشید و آنرا واگارشاباد نامید

دیگران فقط زیستند، ولى او، چنانکه میگویم، پس از مرگ هم زنده است، زیرا نام . درگذشت
در زمان او مردمان دل یا زن مانند متمایز میدارد، زیرانیکى گذارده، که او را از پادشاهان کوچک

»3«خورن در سارماتىمردمى، که موافق جغرافیاى موسى(ها شمالى، یعنى خزرها و پاسیل
تنگ مزبور را دربند زور و دربند آالنها(از تنگ جر گذشتند .) م. میزیستند

______________________________
)1(-�L�u�c�i�u�s� �A�u�r�e�l�i�u�s� �V�e�r�u�s� �C�o�m�n�o�d�u�s.

.شده ولگاش استواگارش ارمنى -)2(

)3(-�S�a�r�m�a�t�i�e(مملکت سارماتها، روسیه جنوبى کنونى.(
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حاال این تنگ را داریال نامند و در راهى است، که از آنطرف کوههاى قفقاز . »1«نیز مینامیدند
.آنها در تحت ریاست وناسب مرهاب بودند.). م. بتفلیس میآید

عبور کرده در اینجا جمع شدند، واگارش با سپاهى زیاد باستقبال آنها ) وشکور(از رودکور 
.شتافته اردوى آنها را پر از نقش کشتگان کرد و آنها را تا تنگ جر تعقیب کرده از آن گذشت

اگرچه ارامنه شجاع اینجا هم فاتح گشتند، ولى واگارش از دست تیراندازان ماهر زخمى برداشته 
پس از او پسرش خسرو بتخت نشست، این زمان سال سوم . سلطنت کردسال21او . درگذشت

بعد او فورا از کوه بزرگ قفقاز گذشت، تا انتقام پدرش . بود) ایرانیها(سلطنت اردوان شاه پارسیها 
اى بزبان را بکشد، با شمشیر و نیزه اهالى را تعقیب کرد، صد یک چیزهاى مفید را برگرفت و کتیبه

.ا نویساند، تا معلوم باشد، که این صفحه در تحت اطاعت رومیها استیونانى در اینج

حکایت ) باردسن(، که این وقایع را پارتادزن )66، بند 2کتاب (خورن گوید در خاتمه موسى
.وقت خوش بود»2«تونن اخرىدر زمان آن) اورفا(کرده و او را در ادس 

»3«آگاتانژ

.تألیف رجوع شوداین 96در باب این مورخ بصفحه 

226پادشاه ارمنستان بود و از وقایعى صحبت میدارد، که از ) تیرداد دوم(»4«آگاتانژ منشى درتاد
:هاى او راجع بانقراض دولت اشکانى چنین استمفاد نوشته. رویداده. م330تا 

) خراست(وقتیکه دولت پارت رو بانقراض میرفت، اردشیر پسر ساسان والى سدهر -فصل اول
.را کشت و سلطنت را از او ربود) بالش(اردوان پسر واگارش 

بعد او سپاه پارس را، که از پارتیها برگشته بودند، بطرف خود جلب کرد و این سپاه اردشیر پسر 
این خبر به خسرو پادشاه. ساسان را باتفاق آراء شاه خود دانست

______________________________
.3، بند 4ها، فصل گتپروکوپ، جنگ -)1(



.سلطنت کردند. م192تا 96تونن نامند و آنها از هفت نفر از قیاصره روم را آن-)2(

)3(-�A�g�a�t�h�a�n�g�e.

)4(-�D�e�r�t�a�d�e.
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زیرا پادشاه ارمنستان(مقام دوم را دارا بود ) یعنى دولت ایران(او در دولت پارس . ارمنستان رسید
. اگرچه این خبر فورا باو رسید، ولى نتوانست تدارك جنگى را بیند»1«)مقام دوم را داشت

اى براى جلوگیرى اینکه توانسته باشد، چارهبنابراین او با اندوهى عمیق بمملکتش برگشت، بى
حل م»2«در ابتداى سال بعد، خسرو پادشاه ارمنستان قوائى جمع کرد، آگوانک. اینواقعه اندیشد

تنگ آالن را امروز تنگ داریال (آالن را باز کردند اجتماع سپاهیان بود و گرجیها دربند و تنگ
.داریال باید مخفّف دره آالن باشد. گویند و این اسم ایرانى است

و .) م. 115تبصره ویکتور النگلوا، مجموعه مورخین قدیم و جدید ارمنستان، جلد اول، صفحه 
خسرو مملکت آسور را، تا . خارج گشتند) یعنى بایران(ى حمله بپارس هونها از اینجا برا

غارت کرده و با آهن و آتش شهرها و دهات را معدوم ساخته اهالى ) تیسفون(هاى دیسپون دروازه
وبن برمیافکند و میخواست قوانین او فکرى جز خراب کردن نداشت، شهرها را از بیخ. را کشت

نژاد اشکانى را از این جهت، که آنرا او قسم یاد کرده بود، که انتقام. دولت پارس را هم تغییر دهد
خسرو بعده سپاهیان خود و شجاعت آنها اعتمادى زیاد . اند، بکشداز این مملکت محروم داشته

در اطراف او سوارهاى زیادى . خواهى مانند آتش برافروخته بودداشت و از فرط غضب و کینه
خسرو مغموم بود، از اینکه پارسیها خویش او را رها . ون اردوان را بکشندجمع شدند، تا انتقام خ

او سفرائى نزد خویشاوندان خود فرستاد، که با اهالى . اندکرده در تحت تسلّط استخر درآمده
در اینجا صفحه کوشان، نظر (شجاع و سربازان سلحشور کوشان و آنطرف این صفحه جمع شوند 

، ولى آنها دعوت )، کتاب اول، باید مساکن اصلى اشکانیان باشد13د خورن بنهاى موسىبنوشته
خسرو را نپذیرفتند، زیرا به اردشیر بیعت کرده بودند و ترجیح میدادند تبعه او باشند، تا تبعه 

باوجود. خویشاوندانشان



______________________________
.هاللین جزء متن است-)1(

)2(-�A�g�o�u�a�n�k�s.
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این خسرو قشون خود را جمع کرد و اردشیر بجنگ خسرو بیرون آمد، ولى نتوانست مقاومت کند 
پس از این فتح . و فرار کرد، پارسیها هم فرار کردند و تمام دشت پر از نعش کشتگان گردید

برگشت و بمحلهائى، که پادشاه ارمنستان به واگارشاباد، که در ایالت آرارات است، با غنائم زیاد 
.ها نمود و بروحانیون و سربازها بخششهاى زیاد کردمتعلق بنژاد اشکانى بود، عنایت

سال دیگر خسرو قشون جدیدى جمع کرده به آسور راند و بعد بمملکت داجیک -فصل دوم
در اینجاها در مدت ده سال بقدرى قتل و غارت کرد، که این . گذشت) »1«یعنى اعراب(

اردشیر در اینوقت در اندوه و غصه . فحات، که تابع پادشاه پارس بودند، از هستى ساقط شدندص
جوئى پادشاهانى را، که در تحت امر او بودند و والت و سرداران و رؤساء و فرورفت و براى چاره

شاهزادگان مملکتش را بانجمنى دعوت کرد و آنها را قسم داد، که براى یافتن چاره این درد 
:بکوشند و بعد گفت

اى یافتید، پاداشى بزرگ در ازاى آن خواهم داد و هرگاه کسى را یافتید، که بتواند انتقام اگر چاره
یعنى او پس (مرا بکشد و غضب مرا فرونشاند، من بآن شخص مقام دوم را در مملکتم خواهم داد 

) آناگ(ه پارت بود و او را ، بعد از این نطق، شخصى، که یکى از حکّام عمد)از شاه خواهد بود
او حاضر است، که انتقام اردشیر را از : مینامیدند، برخاسته و در وسط انجمن جا گرفته گفت

شاه او را مخاطب قرار داده . خویشاوندان خود بکشد، چنانکه انتقام دوستى را از دشمن میکشند
ز دشمنم بکشى، من از نو گفت، اگر تو بعهده گیرى، که انتقام مرا با حرارت و جدى کامل ا

بخشم، امتیازات و افتخاراتى در ات میدهم تاجى بتو مىرا بتو مانند تیول خانواده»2«مملکت پهلو
پارتى جواب داد، . تمام مدت سلطنت من خواهى داشت و پس از من شخص دوم خواهى بود

.ص خواهیم شدمواظب حال خانواده من باش، زیرا هم امروز با برادرم از خدمت تو مرخ



پس از آن این پارتى تدارکات خود را دیده با برادر و خدمه و زنان و اطفال آنان

______________________________
.مصحف تازى است-)1(

)2(-�P�a�h�l�a�v(یعنى پارت.(
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وانمود، که او بر شاه پارس یاغى و تمام ملتزمینش عازم ارمنستان گردید و نزد خسرو رفته چنین 
خاق بود، از این خسرو، که در اینوقت در قصر زمستانى خود، در ایالت اودى در شهر خاق. گشته

.قضیه خوشنود شد و او را خوب پذیرفت

پادشاه . ام، تا باهم انتقام از دشمن مشترك بکشیممن نزد تو آمده: آناگ از راه تزویر باو گفت
اش آمده، حرفهاى او را باور داشت، احترامات زیاد باو نمود و با تمام خانوادهچون دید، که او

پس از آن روزهاى سخت زمستان در شادى و شعف گذشت و . مقام دوم را در مملکت باو داد
هاى بهار باز شد پادشاه به واگارشاباد واقع در ایالت آرارات رفت و در اینجا باز باین چون دروازه

.، که قشونى جمع کرده متصرّفات شاه پارس را غارت کندفکر افتاد

اى، که به اردشیر کرده بود، بخاطرش آمد و نیز چون پارتى چون از نیت خسرو آگاه شد، وعده
.میخواست مملکت پهلو از آن او شود، خیانت کرد

ادشاه را بعد، همینکه پ. توضیح آنکه چنین وانمود، که میخواهد از امور سرّى با او حرف زند
پس از آن شایعه . اى برد و او را تنها دید، با برادرش شمشیرهاى تیز را کشیده او را کشتندبگوشه

قتل پادشاه بزودى انتشار یافت و صداى ناله و ضجه مردم برآمد، ولى در این احوال قاتلین بر 
قسیم کرده بتعقیب رؤساء قشون ارمنى سپاه را بچند قسمت ت. هاى خودشان نشسته فرار کردنداسب

بعد ). مقصود رود ارس است(آنان پرداختند و فراریها را در تنگى محاصره کرده برود انداختند 
.برگشته مراسم سوگوارى برپا داشتند و تمامى اهالى عزادار شدند



در اینوقت . را نابود سازند) قاتلش(پادشاه پیش از آنکه جان تسلیم کند، فرمود، که تمام خانواده 
تارى بزرگ شروع گردید و بزرگ و کوچک و اطفالى، که دست راست را از دست چپ کش

.تمییز نمیدادند و حتّى زنان از این کشتار جان درنبردند

هاى آنها از کشتار اوالد پارت نجات دادند، یکى را به پارس فقط دو کودك کوچک را دایه
.بردند و دیگرى را بیونان

بامر او رقصها. شنیدن این قضیه غرق شادى گردیدشاه پارس از -فصل سوم
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.ها کرده بود، بجا آوردها گرفتند و نذرهائى، که به آتشکدهکردند و جشن

هاى بعد قشونى جمع کرده داخل ارمنستان شد، اسراى زیاد از پیر و برنا و دختران برگرفت و اسب
نام داشت، آموزگارش فراراند و او ) تیرداد(از پسران خسرو را، که درداد یکى. زیاد بغنیمت برد

بعد . بدربار امپراطور یونانیان رفت، اما شاه پارس ارمنستان را تصرّف کرد و آن را باسم خود نامید
قشون یونان را شکست داده تا سرحد راند و خندقهائى کند، تا حد معلوم باشد و اینجا را، که سابقا 

در این . پس از آن باقى اهالى را با خود برداشته برد. مینامیدند، دروازه خندق نامید»1«دزجا
رفت و معاش و تربیتش را کنت مذکور ) نیوسسىلى(»2«گیانسلىاحوال تیرداد نزد کنت

.متکفل شد

ارمنستان پسر خسرو و اینکه، چگونه بسلطنت) تیرداد(بعد آگاتانژ شرح مبسوطى راجع به ترداد 
رسید و چه کارهاى نامى کرد مینویسد، ولى چون خارج از موضوعى است، که در این کتاب 

.دنبال میکنیم و، اگر چیزهائى هم بایران راجع باشد، بدوره ساسانى مربوط است، عجالۀ میگذریم

اى که به آگاتانژ نسبت میدهندقطعه

ارمنستان بود، در کتاب خودش موسوم به »5«هاىگونىمامى»4«، که اسقف»3«اوسسبه
چون این قسمت شامل تاریخ ارمنستان . قسمتى را به آگاتانژ نسبت میدهد» امپراطورى هراکلیوس«



سال پس از مرگ تیرداد پادشاه ارمنستان درگذشته و، 63از ابتداء تا شخصى باب نام است، که 
جا معلوم است، که نویسنده و را نوشته، از اینچون آگاتانژ منشى تیرداد بوده و تاریخ وقایع زمان ا

باوجود این چون این . این قسمت آگاتانژ نبوده و از راه اشتباه قسمت مزبور را باو نسبت میدهند
خورن از قول ماراپاس کاتینا نوشته نشده است، قسمت داراى اطالعاتى است، که در کتاب موسى

:جع است، ذکر میشودجائى از آن، که به پارتیها و اشکانیان را

______________________________
)1(-�O�j�d�z.

)2(-�C�o�m�t�e� �L�i�g�i�a�n�e�s(کنت لقب است.(

)3(-�S�e�b�e�o�s.

)4(-�E�v�e�q�u�e.

)5(-�M�a�m�i�g�o�n�i�e�n�s.
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»1«شورش پارتیها، که در ارمنستان در این زمان وقوع یافت

سال تابع مقدونیه بودند و در این مدت 61مقدونیها، پارتیها در مدت پس از مرگ اسکندر پادشاه 
سال و بعد 19تیوخوس سوتر سال سلطنت کرد و پس از او آن38در بابل سلکوس نیکاتر 

تیوخوس پارتیها شوریده از قید مقدونیها در سال یازدهم سلطنت آن. سال10تیوخوس تئوس آن
در صفحه کوشان »3«، که در پهل شاهسدان»2«تتالیانارشک بزرگ پسر پادشاه. برستند

شاهسدان (میزیست، حکومت را بدست گرفت و تمامى مردمان مشرق و نیز شمال مطیع او گشتند 
تألیفش، پهل شاهسدان را پهل 2، بند 2خورن، در کتاب ارمنى شده شاهستان است و موسى

.).م. آراوادن نوشته



پاهش براى جنگ با دولتى، که پادشاهانشان را نامیدیم، ببابل درآمد و پس از آن، ارشک با تمام س
دان رفت و در آنجا پنج تیوخوس دید، که از عهده ارشک برنمیآید، فرار کرده به آسیسچون آن

اند، ولى بنظر مؤلف باید آسیاى دان را بعضى آسیاى وسطى تصور کردهآسیس(سال سلطنت کرد 
. دان مدتى تابع مقدونها بود و آنها بجاى یکدیگر مینشستنداو آسیاسپس از .). م. صغیر باشد

و تا ساحل ) قفقاز(»4«گهارشک، آسور و بابل و پارس و ماد و ارمنستان را، تا کوههاى گاب
.باطاعت درآورد و سالهاى زیاد در بابل سلطنت کرد) مغرب یا میانه(دریاى بزرگ 

دان و رت و سال چهارم حکومت دمتریوس در آسیاسسلطنت ارشک پادشاه پا114در سال 
بعد، که . سوریه، وقتیکه ارشک غایب و در مشرق بود، دمتریوس قشونى جمع کرده بابل را گرفت

در نزدیکى این شهر جدالى . ارشک با قشونى کثیر العده آمد، او عقب نشسته به انطاکیه رفت
د و ارشک امر کرد دست و پاهایش را بستند خونین رویداد، دمتریوس شکست خورده اسیر گردی

تیوخوس برادر دمتریوس، چون از این قضیه آگاهآن. »5«و او را بمشرق به پهل شاهسدان برد

______________________________
)1(-

�V�i�c�t�.� �L�a�n�g�l�o�i�s�.� �H�i�s�t�.� �a�n�c�.� �e�t� �m�o�d�.� �d�e� �I�'�A�r�m�e�n�i�e� �t�.� �I�.� �p�.� �1�9�8

)2(-�T�e�t�a�l�i�e�n�s.

)3(-�P�a�h�l�S�c�h�a�h�a�s�d�a�n.

)4(-�G�a�b�g�o�h.

اینجا پهل شاهسدان با گرگان مطابقت میکند، زیرا دمتریوس را موافق مدارك غربى بآنجا -)5(
.بردند
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ده سال . دان را تصرّف کرده ده سال بعد با قشونى بطرف بابل رفتشد، تخت سوریه و آسیاس
را آزاد کرد و اجازه داد، که او نزد برادرش برود و باو بگوید، که چه پس از آن ارشک دمتریوس 

هزار نفر سپاهى 130پس از آن ارشک با . دان درآمدباید بکند، ولى او بسوریه نرفت و به آسیاس
تیوخوس سلطنت ارشک، وقتیکه او ببابل نزدیک میشد، آن128در سال . بقصد بابل حرکت کرد

.وهها در موقع زمستان حمله کرد، ولى نتوانست بر او غلبه کندغفلتا باو در گردنه ک

در همین وقت او . ارشک قشون او را شکست داد و ضربتى بوى زده او را انداخت و کشت
نیز در همین زمان ارشک . تیوخوس را اسیر کرد و در قصر خود نگاهداشتسلکوس پسر آن

گوید، که این ارشک جوان را وال ارشک خورنموسى(ارمنستان را بپسر خود ارشک جوان داد 
رویداد ) نصیبین(»1«اینواقعه در شهر مدزپین.). م. مینامیدند و برادر ارشک بزرگ شاه پارت بود

و سوریه است و نیز کاپادوکیه را، که در ) یعنى تازى(، که در نزدیکى داجیک »2«و آروآسدان
مقصود از (باطاعت او درآورد ) رب یا میانهمغ(جوار کیلیکیه است تا سواحل دریاى بزرگ 

آروآسدان صفحه اروستان است، که نصیبین جزء آن بشمار میرفت، یعنى ارشک این صفحه را 
.).م. باطاعت وال ارشک درآورد

. این حدود ارمنستان در مغرب بود و در شمال مملکت مزبور تا کوههاى بزرگ قفقاز بسط مییافت
میرسد و از »3«ل حدود مستحکم ماد امتداد یافته بکوه زراسپاین کوهها بطرف مشرق بطو

بطرف مغرب به ) یعنى پادشاه ارمنستان را(میگذرد ارشک او را ) نوشیراگ(»4«صفحه نرشیراگ
هزار سپاهى فرستاد و شاهزادگان بزرگ ایاالت همراه او بودند و کسى 70با »5«مردزان

از اعقاب آرامانیاك، والى بزرگ با قشونش »6«رد فارازیانپاکا. نمیتوانست با او ستیزه کند
باستقبال او آمد، هدایاى زیاد از طال و نقره باو داد، قبا و رداى شاهى بر او پوشید،

______________________________
)1(-�M�e�d�z�p�i�n�e.

)2(-�A�r�o�u�a�s�d�a�n.

)3(-�Z�a�r�a�s�p.



)4(-�N�o�r�-�s�c�h�i�r�a�g.

)5(-�M�e�r�d�z�a�n.

)6(-�P�a�k�a�r�d�P�h�a�r�a�z�i�a�n.
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تاج پادشاهان قدیم را بر سرش گذارد، بر تختى زرین و جواهرنشان نشاند و دخترش را باو داد، 
نظام ارمنستان، یعنى شاهزاده و حاکمى، که اجراى سپس ارشک شاه فارازیان را فرمانده سواره

ز او را پدر و برادر پادشاه ارمنستان خوانده اختیاراتى وسیع احکام شاه را برعهده دارد، قرار داد و نی
قیام ) یعنى پادشاه ارمنستان(هاى شورشیان را، که در بین النهرین و سوریه بر او بعد دسته. باو داد

.کرده بودند، بپراکند

: بودندشاهان پارت، که بعد از پدرشان ارشک در پهل شاهسدان در کوشان سلطنت کردند، اینها 
اولى در مملکت تتالیان سلطنت کرد دومى در : گویند، که ارشک شاه پارت چهار پسر داشت

.سومى در پارت و چهارمین در ارمنستان. کیلیکیه

پس از او پسرش ارشک در پارت در پهل . سال سلطنت کرد56سال بزیست و 130ارشک 
، داره 34-، آرداشس45-، آرشاویر22-سال، آرشن32ناس بعد پسر او آش. سال70شاهسدان 

، 50-)وال ارشک(، واگارشاك 64-)فیروز(، پرز 46-، اردشیر17، ارشک 30-)داریوش(
.سال بود573بنابراین سلطنت تمامى اشکانیان . 36-)اردوان(آرتابان 

:اشکانیانى که بعد از ارشک بزرگ در ارمنستان سلطنت کردند اینها بودند

سلطنت پدرش ارشک در شهر مدزپین با برادرش وال ارشک بر تخت 129ل ارشک جوان در سا
بعد ترتیب سلطنت . سال بود42سلطنت او . ارمنستان نشست و برادرش را پادشاه این مملکت کرد

:پادشاهان ارمنستان چنین بود

سال،13-ارشک



سال،25-آرداشس

سال،37-اردوان و آرشاویر

سال،21-پسر ارشک»1«اروآن

سال،52-آرداشس برادر او

______________________________
)1(-�E�r�o�u�a�n.
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سال،22-دیران پسر آرداشس

سال،42-تیگران برادر او

سال،38-ارشام

سال،30-سندروگ خواهر آبکار

سال،41-ارداشس پسر سندروگ

سال،24-تیگران پسران آرداشسآرداوازت و 

سال،20-پسر تیگران) بالش(واگارش 

سال،48-خسرو دلیر پسر واگارش

سال،48-تیرداد بزرگ پسر خسرو

سال،7-ارشک پسر دیران

سال،74-شاه پارس) مقصود شاپور است(شاپوه 



.سال7-باب پسر ارشک

.اندژش نامیدههاى شخصى مجهول، که آگاتانچنین است مضامین نوشته

.از عمر غیرطبیعى، که براى ارشک بزرگ قائل شده زاید است چیزى بگوئیم

475مدت سلطنت سلسله اشکانى هم صحیح نیست زیرا این مدت . بدیهى است، که صحیح نیست
در باب وقایع باید گفت بعضى با تاریخ سلوکیها موافقت دارد، ولى این نویسنده . سال است

ین وقایع را بزمان ارشک بزرگ مربوط داشته، شاید جهت از اینجا بوده، که مجهول تمامى ا
شاهان اشکانى بر اسامى شخصى اسم ارشک نخستین شاه و سرسلسله اشکانى و بانى دولت پارت 

فهرست شاهان اشکانى ایران هم با تاریخ موافقت . را میافزودند و اشتباه از اینجا حاصل گردیده
خورن، که ها هم اختالفاتى بین او و موسىگفت، که راجع باسامى محلباالخره باید. ندارد
.هاى ماراپاس کاتینا را ذکر کرده، دیده میشودنوشته

»1«فوستوس بیزانسى

.این تألیف رجوع شود97در باب این نویسنده بصفحه 

هاى او راجع بروابط ارمنستان با ایران بدوره ساسانىنوشته

______________________________
)1(-�F�a�u�s�t�u�s� �d�e� �B�y�s�a�n�c�e.
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.تاریخ ایران مربوط است و چون موضوع این کتاب وقایع دوره اشکانى است، عجالۀ میگذریم

»1«ناي ادسىلروب

نا را نویسنده شامى گفته و گمان قوى این است، که این ناى ادسى یا گروپخورن لروبموسى
.نویسنده در قرون اول میالدى میزیسته



نشانده شاهان پارت این اطالعات را پادشاه خسرون دست) اکبر(هاى او راجع به آبگار نوشته
36-27، فصل 2از تاریخ موسى خورن، کتاب -تاریخ آبگار اوشاما و سندروگ(میدهد 

):استخراج شده

بتخت ) یعنى ایران(ارداشس در پارس پس از آنکه آرشاویر مرد، پسرش -فصل بیست و هفتم
ایم نه ترتیب تاریخى است و نه ها اتخاذ کردهاگرچه ترتیبى را، که ما در این سالنامه. نشست

ها باشد، باوجود این، چون صحبت از اعقاب آرشاویر و پسرش تسلسلى، که باید در نوشته
مقصود نویسنده دین (ا دارند آرداشس، یعنى از اشخاصى است، که ارامنه دین حقیقى را از آنه

ایم، تا براى احترام آنان ما اسامى آنها را پیش برده نزدیک آرداشس جا داده) مسیحى است
ما ذکر خواهیم کرد، که . پارتى هستند»2«خوانندگان بدانند، که این اشخاص ازنژاد ارشک دلیر

از اعقاب »4«و قمسریان»3«گرگوارنیاکان قارنیان و سورنیان چه وقت بارمنستان آمدند و سن
براى فهم مطلب باید توضیح دهیم، که مقصود نویسنده از مذهب حقیقى مذهب (ها هستند کى

) که ذکرش باالتر گذشت(عیسوى است، که در سلطنت تیرداد اشکانى پسر خسرو اشکانى، 
ان میدانند و او گرگوار را مبلّغ و مروج این مذهب در ارمنستمذهب رسمى ارمنستان گردید، سن

پهلو دو نفر پارتى مهم بودند و خانواده آنان در ایران قدیم به پهلو و سورنپارتى بود، اما قارن
سورناینها امتیازاتى داشتند، مثال بزرگتر خانواده قارن. قارنیان و سورنیان معروف بود

______________________________
)1(-�L�e�r�o�u�b�n�a� �d�'�E�d�e�s�s�e.

.یعنى اشک اول-)2(

)3(-�S�a�i�n�t� �G�r�e�g�o�i�r�e.

)4(-�G�a�m�s�a�r�i�a�n.
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اینها داراى تیوالت و اراضى وسیع بودند، . در موقع تاجگذارى شاه اشکانى تاج بر سر او مینهاد
ا میرسانیدند چند خانواده دیگر نیز در ایران قدیم وجود داشتند، که نژادشان را بپارتیه. چنانکه بیاید

.)م. اسامى اینها هم در جاى خود بیاید. و خودشان را پهلو میگفتند

) دست نشانده دولت پارت(هاى لروبنا چنین برمیآید، که آبگار پادشاه خسرون سپس، از نوشته
میخواسته یاغى شود، ولى چون شنیده، که در میان اقوام او در ایران، یعنى اشکانیان، نزاعى است با 

.ش بایران آمده، تا منازعه را برطرف و وفاق را بین آنها برقرار کندقشون

رفت، دید آرداشس پسر ارشاویر بر تخت ) یعنى بایران(وقتیکه آبگار بپارس -فصل بیست و هشتم
نشسته و برادرهایش با او در مجادله هستند، زیرا او میخواست بر آنها سلطنت داشته باشد و این 

از این جهۀ آرداشس آنها را از هر طرف محاصره کرد، با این تهدید، . ش بودبرخالف میل برادران
جدائى و منازعه بین سربازان و اقرباء و متّحدین آنها حکمفرما . که تمامى آنها را معدوم گرداند

بزرگترین پسرش آرداشس بود، دوم قارن، . بود، زیرا شاه آرشاویر سه پسر و یک دختر داشت
ها بود و آرشاویر او را بدامادى نام زن سردار تمامى آریک»1«رشان گشمخواه. سوم سورن

ها شغل سپهبدى تمام ایران است و سپهبد را هم در آن زمان مقصود از سردار آریک(برگزیده بود 
آبگار به پسران آرشاویر تکلیف کرد صلح کنند و بدین شرایط برادرها آشتى .). م. اسپهبذ میگفتند

:کردند

برادرهایش باسم . شس سلطنت خواهد کرد و بعد از او اعقابش بر تخت خواهند نشستآردا
مملکتشان و امالك وسیعى، که دارند، پهلو نام خواهند داشت و ایالت آنها بر تمام ایاالت مقدم 

بعالوه این شرایط با قید قسم مقرّر داشتند، که اگر . خواهد بود، زیرا اینها واقعا ازنژاد شاهانند
رداشس اوالد ذکور نداشته باشد، برادرهایش باید بر تخت نشینند، بنابراین پس از اعقاب آ

هاى برادرهاآرداشس خانواده

______________________________
)1(-�G�o�s�c�h�m.
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سورن پهلو و یکى خانواده قارن پهلو است، دیگرى خانواده: و خواهرش بر همه امتیاز دارند
.) م. مبلّغ و مروج مذهب مسیح در ارمنستان(گرگوار گویند، که سن. سومى خانواده اسپهبذ پهلو

تر ما از اوضاع و احوال آمدن آنها پائین. ازنژاد سورن پهلو است و قمساریان ازنژاد قارن پهلو
آرداشس ذکر کردیم، در اینجا ما اسامى آنها را در ردیف اسم. بارمنستان صحبت خواهیم داشت

هاى بزرگ خون وال ارشک، یعنى برادر ارشک بزرگ تا تو بدانى، که در عروق این خانواده
.جارى است

هاى پارتى و هاى لروبنا و باید گفت خبرى را، که راجع بخانوادهنوشته28چنین است مفاد فصل 
اند نویسندگان دیگر هم ذکر کردهها را مورخین و این خانواده. اشکانى ذکر کرده، صحیح است

)370، صفحه 2اى از تاریخ اشکانیان، جلد مارتن، قطعه-سن-28، بند 2خورن، کتاب موسى(
شرح این . ممکن است براى خواننده این سؤال پیش آید، که چگونه پارت پهلو شده است. »1«

ابراین پهلو، یعنى پارت و بن. ایم، بدانجا رجوع شودذکر کرده2184تغییر را در حاشیه صفحه 
الف و نون عالمت نسبت است، نه صیغه جمع و نظایر آن در فارسى . پهلوان، یعنى منسوب بپارت

.زیاد است

تصور بعضى، که الف و نون در پارسى همیشه عالمت صیغه جمع است، اشتباه میباشد، در زبان 
لى صیغه جمع نیست، بل نسبت را کنونى ما چه بسا کلماتى، که به الف و نون منتهى میشود، و

میرساند، مانند صبحگاهان، یعنى منسوب بصبح یا وقت صبح و بامدادان، یعنى منسوب به بامداد یا 
منسوب به -ها یا بامدادها و نیز مازندران، یعنى منسوب بمازندر، گیالنهنگام بامداد، نه صبحگاه

.تور و غیره و غیرهگل، که مردمى بودند، چنانکه بیاید، توران منسوب به

بعد، لروبنا از . در خاتمه باید گفت، که ارشاویر نویسنده ارمنى لروبنا را فرهاد چهارم تاریخ میدانند
وقایع دیگر سلطنت آبگار پادشاه خسرون و نامه او

______________________________
)1(-
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.بمسیح ع صحبت میدارد، چون خارج از موضوع این کتاب است میگذریم

:اى هم به آرداشس مینویسد، که مفاد آن چنین استاو بقول لروبنا نامه

.درود) ایران(از طرف آبگار پادشاه ارمنستان ببرادرم آرداشس شاه پارس «

.اى، عیسى مسیح را یهودیها بصلیب کشیدند و او زنده شدشنیدهمیدانم، که تو 

یکى از این . او تعلیم یافتگان خود را باطراف و اکناف عالم فرستاد، تا مردمان را هدایت کنند
او شما را . اشخاص، که سیمون نام دارد، در مملکت اعلیحضرت است، او را بطلب و خواهى یافت

.شیداز هر مرضى بهبودى خواهد بخ

هاى او را خواهى پذیرفت، نه تنها تو، بل او شما را بزندگانى هدایت خواهد کرد و تو حرف
.اندبرادرهایت و تمامى اشخاصى، که در تحت حکومت تو واقع

براى من خیلى گواراست، که ببینم اقرباى من نه تنها از حیث جسم، بل از حیث روح هم اقرباى 
آبگار پیش از آنکه جواب شاه باو برسد، در سى و هشتمین سال . )اندکیش منیعنى هم(» اندمن

.سلطنتش درگذشت

. بعد لروبنا از خواهرزاده آبگار، که سندروك نام داشت و پادشاه ارمنستان بود، سخن میراند
کارهاى او خارج از موضوع است، ولى وجه تسمیه او جالب توجه میباشد، زیرا چنانکه گذشت 

نویسنده مزبور گوید، . کانى ایران هم شخصى بود، که سندروگ نام داشتدر میان شاهان اش
خواهر آبگار مسافرت »1«است، توضیح آنکه وقتى اد) سند داده(معنى سندروگ بزبان ارمنى 

میکرد و روزى در کوهى دوچار طوفان و برف گردید و آن بقدرى سخت بود، که کسى کسى را 
نام داشت، او را، که در اینوقت طفل »2«ایه سندروگ، که سندنمیدید و همه متفرّق شده بودند د
.حال سه روز در زیر برف ماندبود، بسینه خود چسبانید و بهمین



بعد سگ سفیدى، که بجستجوى او آمده بود، دایه را یافت و بر اثر این قضیه طفل را از این زمان 
بنظر میآید، زیرا چنانکه گویند، بزبان این وجه تسمیه مصنوعى(سندروگ، یعنى داده سند نامیدند 

.).م. ارمنى دورك بمعنى عطا شده است نه روگ

______________________________
)1(-�O�d�e.

)2(-�S�a�n�o�d.
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»1«زنوب گالگى

و تاریخ صفحه او اسقفى از اهل سوریه بود . این تألیف رجوع شود97در باب این نویسنده بصفحه 
.را نوشته»2«دارن

.چون چیزى راجع باشکانیان نگفته، میگذریم

»3«یانگونژان مامى

.این تألیف رجوع شود97راجع باین نویسنده هم بصفحه 

چون از . او دنباله تاریخ دارن را نوشته و جاهائى بایران مربوط است، ولى بدوره ساسانى تاریخ آن
.ۀ میگذریمموضوع خارج است، عجال

»4«خورنموسى

.این تألیف رجوع شود98در باب این مورخ ارمنى بصفحه 

چنانکه خود او گوید، براى تاریخ ارمنستان اقتباساتى زیاد از کتب یونانى کرده و جهۀ آن را چنین 
همه میدانند، که در کتب نویسندگان ملل مختلف خصوصا «: »5«)2کتاب اول، بند (ذکر میکند 

باوجود این . دیده میشود) یعنى ارامنه(هاى ملّت ما سى و کلدانى اطالعاتى زیاد راجع بسالنامهپار



نژاد و نسب خودمان، ما تنها از نویسندگان نباید کسى حیرت کند، که چرا براى معلوم داشتن
مقصود پادشاهان مقدونى (جهت آن است، که چون پادشاهان یونانى . ایمیونانى استفاده کرده

کارهاى داخلیشان را بترتیبى درآوردند، جدا در این صدد برآمدند، که نه تنها نتیجه .) م. است
فتوحاتشان، بل ثمرات کارهاى فکرى را هم براى یونانیها باقى بگذارند، مثال بطلمیوس فیالدلف 

لسه مصر بطلمیوس فیالدلف از بطا(امر کرد، کتب و تواریخ تمام ملل را بزبان یونانى ترجمه کنند 
اشخاص نامى دیگرى هم از .) ..... م. است و ذکر او باالتر در کتاب سوم این تألیف گذشته است

یونان در این صدد برآمدند، که نه فقط اسناد دفاتر سایر ملل، یعنى دفاتر پادشاهان و معابد را 
بزبان یونانى آور مربوط بود، بیونانى ترجمه کنند، بل آنچه را هم، که بصنایع بزرگ و حیرت

برز همان (بنویسند، مثال برز کلدانى، که از تمام شعب حکمت اطالعاتى زیاد داشت، این کار کرد 
برس است، که تاریخ کلده را بزبان یونانى نوشته،

______________________________
)1(-�Z�e�n�o�b� �d�e� �G�l�a�g.

)2(-�D�a�r�o�n.

)3(-�J�e�a�n� �M�a�m�i�g�o�n�i�e�n.

)4(-�M�o�i�s�e� �d�e� �K�h�o�r�e�n�e.

)5(-

�V�i�c�t�.� �L�a�n�g�l�o�i�s�.� �C�o�l�l�.� �d�e�s� �H�i�s�t�.� �a�n�c�.� �e�t� �m�o�d�.� �d�e� �I�'�A�r�m�e�n�i�e�,� �T�.� �I�.� �p�.� �3�8�6
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-این تألیف76صفحه -اندهاى او گم شده و دیگران فقط قطعاتى را از آن ذکر کردهولى نوشته
تمام اسنادى را، که این .) م. ودهاز اسم او بعضى تصور میکنند، که ایرانى است و در اصل فیروز ب



این اشخاص، که اسامیشان را ما میدانیم، اسناد را . نوع اشخاص یافتند، بزبان یونانى ترجمه کردند
پژوهى با اند، زیرا از راه دانشاین مردان شایان ستایش. جمع کرده بنام وطنشان هدیه کردند

اشخاصى، که اکتشافات را . بدست آوردندزحماتى، که قابل تمجید است، نتیجه فکر دیگران را 
تردید از این جهت است، که من بى. پذیرفته و زحمات را قدر دانستند، بیشتر شایان تمجیدند

.»میگویم، تمام یونان مادر و دایه علوم است

خورن از پادشاهان یونان پادشاهان سلوکى و بطالسه در اینجا باید توضیح دهیم، که مقصود موسى
تون، که تیوخوس سوتر تاریخ کلده را بیونانى نوشت و مانبرز کلدانى در زمان آن. مصر است

). این تألیف رجوع شود74بصفحه (تاریخ مصر را بیونانى تألیف کرده، معاصر بطلمیوس اول بود 
در کتب نویسندگان ملل «او گوید : توجه میکندخورن مخصوصا جلبیک چیز در نوشته موسى

خورن در نیمه دوم چون گمان قوى این است، که موسى» ارسى و کلدانى الخمختلف خصوصا پ
تولد یافته، پس در این زمان یا مقارن آن کتبى بدست پارسیها نوشته شده بود، که . قرن چهارم م

هاى در ممالک همجوار ایران از آن اطالع داشتند و در این کتب قسمتهائى بتاریخ یا سالنامه
خورن همان برز است، اکنون از این کتب اثرى نیست و شاید مقصود موسى. ودهارمنستان مربوط ب

.زیرا از اسم او بعضى گمان میکنند، که او اصال پارسى بوده

خورن، که از نویسندگان یونانى استفاده کرده، اسامى نویسندگانى را ذکر میکند، که موسى
ن نویسندگان یونانى فقط از تألیف کتبشان گم شده و بما نرسیده است، بنابراین اسامى ای

نفر دانسته 24خورن معلوم است و عده این نوع نویسندگان را ویکتور النگلوا در تألیفش موسى
).386جلد اول، صفحه (

خورن، بقدرى که از این نوعاکنون باید دید، که مندرجات کتاب موسى
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.قسمتهائى را، که راجع باشکانیان است، ذکر میکنیم. استفاده کرده، چیستنویسندگان یونانى 

13کرات بند از پولى



چون مورخین زیادى گویند، که آرداشس ماکرزوس را گرفت و این واقعه را با کیفیات مطولى 
آرداشس: کرات چنین مینویسدآن را باور دارم، زیرا پولى) خورنیعنى موسى(ذکر میکنند، من 

اینکه از مملکتش خارج شود، به تب و بابل پارتى بعقیده من برتر از اسکندر مقدونى بود، چه بى
بگذرد، قشون لیدى را ریزریز کرد و کرزوس ) ایرماققزل(اینکه از رود هالیس دستور میداد، بى

اگر او بر . میدانستند»1«)تیکآت(ژه پیش از آنکه بآسیا درآید، اسم او را در قلعه ادى. را گرفت
).؟(تخت سلطنت درگذشته باشد، نه در جنگى بر اثر شکستى، از حیث طالع بدبخت بوده 

13از اواگراس بند 

اواگراس نیز گوید، جنگ اسکندر با داریوش در جنب جنگ آرداشس چیزى نیست، زیرا 
انند شبى تاریک گردوغبارى، که از حرکت قشون اسکندر و داریوش برمیخاست، روز روشن را م

ساخته بود، ولى آرداشس بقدرى تیر انداخت، که آفتاب را پنهان داشت و در میان روز روشن 
او . او نگذاشت یکنفر لیدى فرار کند، تا خبر شکست را به لیدیها برساند. شب مصنوعى ساخت

سپاهیان بسبب آرداشس از سیالبها رودى طغیان نکرد، زیرا. کرزوس را در دیگى از آهن جا داد
سپاه آرداشس بقدرى کثیر العده . ها را میآشامیدند و سطح رود مانند زمستان پائین میآمداو آب

.بود، که عدد براى شمردن سپاهیان کافى نبود و میبایست بجاى عدد بمقیاس متوسل شوند

»ستافسوس، که نام من جاویدان نی«: او از این احوال بخود نمیبالید، بل میگریست و میگفت

این دو قطعه را براى نمونه ذکر کردیم، باقى قطعاتى هم، که راجع به آرداشس است

______________________________
)1(-�A�t�t�i�q�u�eاى، که آتن در آن واقع استجزیره، شبه.
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نه است، مثال آرداشس بر خورن از قول نویسندگان دیگر یونانى ذکر کرده، در این زمیو موسى
او بقدرى نیرومند و توانا است، که ماهیت و خاصیت اشیاء را تغییر . تمام پادشاهان برترى دارد

بر زمین کشتى میراند و بر آب قدم میزند، ولى باالخره محن و مصائبى، که بر او وارد : میدهد



شده، نه به کبوجیه در حبشه، نه ایست، که نه به کوروش در جنگ ماساژتها وارد میشود، باندازه
بداریوش در سکائیه و نه به خشیارشا در جنگهاى یونان، زیرا اگر او خزاین خود را در یونان 

گذارد، الاقل توانست بسالمت جان بدر برد، ولى آرداشس، که آنقدر از فتوحات بزرگ بر خود 
.میبالید، بدست سربازانش کشته شد

رن راجع به آرداشس اشکانى و زاید است گفته شود، که صفات خوهاى موسىچنین است نوشته
هاى نظر از گفتهو کارهائى را، که براى بزرگ کردنش باو نسبت داده، افسانه است، زیرا با صرف

آمیز، آرداشس اشکانى معاصر کرزوس پادشاه لیدیه نبود و الاقل سه چهار قرن بعد از او اغراق
خورن، باوجود اینکه بکتب مورخین و موسى. توجه استبنابراین یک چیز جالب. میزیست

رسى داشته و مخصوصا اسم هرودوت را با احترام در نویسندگان نامى یونان مانند هرودوت دست
بنظر . جاهائى از تألیفش ذکر میکند، چگونه این افسانه را پذیرفته و حتّى میگوید، که باور دارد

خورن از حسیات ارامنه موسى. رامنه بپارتیها و اشکانیان دانستمندى امؤلف جهت را باید از عالقه
هاى او با نظر خصومت بنگرند و انتقاد کنند، جنگ آگاه بوده و، چون نمیخواسته ارامنه بنوشته

آرداشس را با کرزوس یا نسبت دادن کارهاى کوروش بزرگ را بیک پادشاه اشکانى، تصدیق 
.کرده

خورن، اگر استفاده تاریخى نمیتوان کرد، این نکته را روشن میتوان هاى موسىنوشتهبنابراین از این 
مند بودند و پادشاهانشان را از این سلسله اى نسبت به اشکانیان عالقهارامنه باندازه: دریافت

جرئت -هرودوت مورخین ارمنستان-خورنپادشاهان ملّى میدانستند، که مورخى مانند موسى
هائى را، که به آرداشس میدهند، انتقاد یا تکذیب کند و میگوید، که جنگ نسبتنمیکند، 

.آرداشس اشکانى را با کرزوس لیدى باور دارد
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76بند -از فیرمیلین اسقف قیصریه در کاپادوکیه

نظر بمنافع مشترکى، که پس از کشته شدن خسرو والت ارمنستان در فریگیه: این نویسنده گوید
ها بجنگند و مملکت را حفظ داشتند، قشون یونانى را باتفاق بارمنستان دعوت کردند، تا با پارسى



وقت آنها امپراطور والرین را از این اقدامشان آگاه داشتند، ولى او بموقع بارمنستان در همین. کنند
رسید و یکى »2«و اورلین»1«کلودبراى حفظ آن نرسید، بعد بزودى درگذشت و امپراطورى به

»5«و فلورین»4«، تاسیت»3«توسسپس کوین. پس از دیگرى در ظرف چند ماه سلطنت کرد
در خالل این احوال اردشیر مملکت ما را تصاحب کرد، یونانیها را شکست . بحکومت رسیدند

.داد، اسراى زیاد برگرفت و قسمت بزرگ اهالى را معدوم ساخت

یکى از اشکانیان آرتاوازت . فرار کرده بیونان رفتند) ارشگونى(از آن والت با اشکانیان پس 
بر اثر این احوال تاسیت دید مجبور . تیرداد پسر خسرو را ربوده بدربار امپراطور برد»6«تاگونىمان

ه است بقصد اردشیر حرکت کند، از این جهت به پنت درآمد و برادرش فلورین را با قشونى ب
بعد امپراطور را در جانیک، که در . اردشیر به تاسیت رسید و او را شکست داد. کیلیکیه فرستاد

برادرش فلورین را هم بهمین نحو . است، کسان خودش کشتند»7«قسمت شرقى پنت در خالدى
.).م. تارس کرسى کیلیکیه بود(روز بعد در تارس بقتل رسانیدند 88

ها سلطنت ، که بر یونانى»8«پروبوس): 77بند (ان نویسنده گوید خورن از قول همبعد موسى
اردشیر . میکرد، با اردشیر صلح کرد، مملکت ما را تقسیم و حدود آن را با خندقهائى معلوم داشت

را باطاعت درآورد، مهاجرین را دعوت کرد برگردند و باستثناى یک والى، ) والت(طبقه ساتراپها 
انواده آمادونى، داماد خانواده سلگونى و پدرخوانده خسرودخت دختر و از خ) ادا(که نامش 

اردشیر. ادا در کوه آنى پنهان شد. خسرو بود، سایر اقویا را مطیع خود ساخت

______________________________
)1(-�C�l�a�u�d�e.

)2(-�A�u�r�e�l�i�e�n.

)3(-�Q�u�i�n�t�u�s.

)4(-�T�a�c�i�t�e.

)5(-�F�l�a�u�r�i�e�n.



)6(-�A�r�t�a�v�a�z�t�M�a�n�t�a�g�o�u�n�i.

)7(-�C�h�a�l�d�i�e.

)8(-�P�r�o�b�u�s.
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.بمملکت ما تشکیالتى بسیار خوب داد و آنرا از حیث مقام در درجه اول گذارد

اشکانیانى، که تاج و امالك خود را در آرارات از دست داده بودند، مانند سابق داراى امالك و 
اردشیر بوظائف معابد خیلى افزود و امر کرد، که آتش هرمزد دائما در . اراضى و عوائد خود شدند

اما هیکلهائى را، که وال ارشک بیاد نیاکان خود و نیز براى آفتاب و ماه . محراب پاکاوان بسوزد
آرتاکساتاى نویسندگان (ساخته در ابتداء در آرماویر برپا داشته بود و بعد از آنجا به آرداشاد 

او برحسب . برده بودند، اردشیر امر کرد برافکنند.) م. با ایروان مطابقت میدهندرومى، که بعضى 
عالمت . جا حکومت را بنام خود مقرّر داشتفرمانى امر کرد، ارمنستان باجى باو بپردازد و در همه

حدود را، که آرداشس از سنگ ساخته بود، اردشیر تجدید کرد و فرمود این عالمات را باسم او 
26اردشیر ارمنستان را مانند یکى از ایاالت خودش دانست و آنرا در مدت . گویند» دشیرحد ار«

پوه، یعنى پسر شاه، قبل از اینکه تیرداد بر پس از او پسرش شاه. سال حکّام پارس اداره میکردند
از این تیرداد پسر خسرو بود، بقول مورخین ارمنستان بعد (تخت نشیند، در ارمنستان سلطنت کرد 

کشته شدن پدرش او را بیونان بردند و بعد بارمنستان برگشته پادشاه شد و دین مسیح را مذهب 
.).م. رسمى ارمنستان کرد

چون اردشیر خبر یافت، که یکى از : 78خورن باز از قول همان نویسنده گوید، بند بعد موسى
که اینشخص آراداوازت والت ارمنى فرار کرده و پسر خسرو را بجائى امن برده و کشف کرد، 

..............از خانواده مانتاگونى است، فرمود تمامى این خانواده را معدوم ساختند ) باذارته(

شاخه کوشار و از »1«نامى از خانواده آشوتس) دادجاد(فقط یکى از خواهرهاى آرداوازت را 
.اعقاب هاایگ نجات داده بقیصریه برد و در آنجا او را از جهت زیبائیش ازدواج کرد



______________________________
)1(-�A�c�h�o�t�z.
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)70-69بند (»2«آزارمعروف به اله»1«پودخره

گاهى جنگ میکردند و . ها روابطى داشتندزوال آن با رومىپارتیها از تأسیس امپراطوریشان تا ... 
و بسیارى »5«مونلىو فى»4«چنین گوید و پورفیر»3«پالفاتس. گاهى هدایا براى روم میفرستادند

معروف است، »6«پود، که بنام برسومهاز نویسندگان دیگر نیز، ولى ما فقط موافق کتاب خره
مقصود نویسنده شاپور دوم ساسانى (پوه شاه بود پود منشى شاهاین خره. صحبت خواهیم داشت

و وقتیکه .) م. پوه مخفّف آن استپوهر میگفتند و شاهپور را در زمان ساسانیان شاهاست، شاه
ره ساسانى است شرح جنگ ژولین قیصر روم با شاپور دوم مربوط بدو(ژولین مرتد به تیسفون آمد 

بیونان »7«پود اسیر رومیها شد و پس از مرگ ژولین او با ژووینخره.) م. و در جاى خود بیاید
او زبان یونانى را . آزار نامیدندرا اختیار کرد، او را اله) یعنى مسیحى(رفت و چون مذهب ما 

را، که یکى از رفقاى ) مقدی(بعد او تاریخ عهد اول . پوه و ژولین را نوشتآموخته کارهاى شاه
این کتاب را پرسومه و پارسیها آنرا . اسارتش نوشته بود، در یک جلد بیونانى ترجمه کرد

ها نقل میکنیم، مندرجات این کتاب را باستثناى افسانه) خورنیعنى موسى(ما . نامند»8«راسدشون
بیرون میآمد و گلّه را زیرا بیموقع است، که قصص خواب شهوت و ستون آتشى را، که از ساسان

ها شناسان، که معبرین خواباحاطه میداشت، تکرار کنیم و نیز از روشنائى ماه و تعبیر ستاره
آلود اردشیر، که درپى آن قتل است و این شهوت ما از نقشه شهوت. هستند، صحبت داریم

ا در باب ساسان هائى است، که پارسیهخورن افسانهمقصود موسى(معنى ذکرى نخواهیم کرد بى
ها، چون باورکردنى نیست، ذکرش زاید اند و مورخ مزبور میخواهد بگوید، که این افسانهگفته

هاى او نظرى را، که باالتر در باب کارهاى آرداشس اظهار داشتیم، تأیید جاى نوشتهاست، این
ار حاکى از کارهاى خورن گوید، که این اخبار را باور دارد، و حال آنکه اخبآنجا موسى. میکند
خارق



______________________________
)1(-�K�h�o�r�o�h�p�o�u�d.

)2(-�E�l�e�a�z�a�r.

)3(-�P�a�l�e�p�h�a�t�o�s.

)4(-�P�o�r�p�h�y�r.

)5(-�P�h�i�l�i�m�o�n.

)6(-�B�a�r�s�o�m�m�a.

)7(-�J�o�v�i�e�n.

)8(-�R�a�s�d�s�c�h�o�u�n.
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اخبار در آنجا هم غالبا افسانه است پس چرا . عادت میباشد و آرداشس هم معاصر کرزوس نبوده
جهت رعایت حسیات ملّى » باور دارم«خورن در آنجا نه فقط انتقاد نمیکند، بل میگوید موسى

آرداشس بعقیده ارامنه یکى از شاهان اولی اشکانى است و ارامنه باین سلسله : ارامنه است
.).م. د عداوت و بغض آنها واقع شودخورن نمیخواهد موربعبارت دیگر موسى. مندندعالقه

هاى او، که به اشکانیان راجع است، حاکى خورن بذکر وقایع میپردازد و قسمتى از نوشتهبعد موسى
قسمتى دیگر . از همان وقایعى است، که در این فصل از قول مورخین دیگر ارمنستان ذکر شد

ى باید گفت، که تاریخ ارمنستان تألیف بطور کلّ. بدوره ساسانى مربوط است و در جاى خود بیاید
بخش اول راجع بابتداى تاریخ ارامنه است از زمان هایک : خورن بسه قسمت تقسیم میشودموسى

هاى ماراپاس کاتینا، که او در این قسمت از نوشته. نخستین پادشاه ارمنستان تا غلبه اسکندر بر آسیا
.رده استاین تألیف گذشته، استفاده ک94ذکرش در صفحه 



بخش دوم نیز راجع بتاریخ ارمنستان است، بعد از اسکندر تا وفات تیرداد اشکانى، که نخستین 
خورن در این قسمت موسى. پادشاه مسیحى ارامنه و پسر خسرو اشکانى معاصر اردشیر پاپکان بود

ساسانى راجع پود منشى شاپور دوم از تاریخ آگاتانژ منشى تیرداد مذکور و نیز از کتاب خره
.باشکانیان استفاده کرده

هاى او در این قسمت غالب نوشته. بخش سوم تاریخ قرنى است، که مورخ مزبور در آن میزیسته
.اند و چندان اعتبارى نداردهاى نویسندگان مختلف است، که اهل فن نبودهگفته

»1«الیزه وارتابد، الزارفاربی، ازنیک گگپی

اند، ولى چون مربوط بدوره هم چیزهائى راجع بایران در تألیفاتشان نوشتهدو نفر نویسنده اولى
. هاى آنها صحبت داریمساسانى تاریخ ایران است، عجالۀ میگذریم، تا در جاى خود از نوشته

نوشته ازنیک گگپى را هم در اینجا ذکر نمیکنیم، زیرا اوال این نوشته چیزى راجع باشکانیان ندارد 
و دیگر

______________________________
)1(-

�E�l�i�s�e�e�.� �V�a�r�t�a�b�e�d�,� �L�a�z�a�r� �d�e� �P�h�a�r�b�e� �e�t� �E�z�n�i�k� �d�e�.� �G�o�g�h�p.
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در جزء مذهب ایرانیان در دوره هخامنشى در این باب 1524بقدرى، که الزم بوده در صفحه 
.ذکرى شده و مشروحتر در دوره ساسانى از آن صحبت خواهد شد

راجع باین نگارشات باید گفت، . چنین است اطالعاتى، که مورخین و نویسندگان ارمنستان میدهند
هاى مورخین و نویسندگان رومى چیزهاى کمى بر اطّالعات ما میافزاید، ولى که بعد از نوشته

یان اول آنکه اشکان. هاى مورخین یونانى و رومى مینمایدرویهمرفته چند چیز را بهتر از گفته



اى بعمق در ارمنستان دوانیده بودند، مقامشان در آن صفحه محکمتر از مقام آنان در ایران بود ریشه
برقرار شدن اشکانیان در ارمنستان از زمان . و ارامنه این سلسله را پادشاهان ملّى خود میدانستند

اهى آن مملکت بود، که وال ارشک برادر خود را بپادش) م. ق136-174(مهرداد اول پارتى 
430-428منصوب داشت و این علقه ارامنه باشکانیان، چنانکه بیاید، در دوره ساسانى هم تقریبا تا 

. باقى بود و در این مدت ساسانیان هم پادشاهان ارمنستان را از سلسله اشکانى انتخاب میکردند. م
اى را، که اشکانیان قبل از ا صفحهدوم پارت را ارامنه غالبا پهل یا پهلو میگویند و پارت باالخص ی

).شاهستان(بزرگ شدن دولتشان، در آنجا حکمرانى داشتند، پهل شاهسدان 

.کلیۀ چنین بنظر میآید، که این صفحه بین کپت داغ کنونى و سرخس بوده

جا باید استنباط کرد، که لفظ پارت یا پارث اصطالح یونانى و رومى است و خود پارتیها از این
باالخص را پهل یا پهلو مینامیدند و، چنانکه باالتر ذکر شد، این لفظ موافق اصطالحى است، پارت 

. که داریوش اول در کتیبه بیستون و غیره ذکر کرده، منتها پرثو بمرور دهور به پهلو تبدیل یافته
امى یعنى دولتى، که شامل تم(سوم، وقتیکه نویسندگان ارمنستان میخواهند بگویند دولت پارت 

، لفظ پارس را استعمال میکند مثال گویند فالن شاه اشکانى شاه )ایران است، نه تنها پارت باالخص
این از اثرات دولت هخامنشى است، . پارس بود، بعبارت دیگر لفظ پارس مرادف لفظ ایران است

ى آریانى اند و آیریک بمعنجا پارتى را آیریک نوشتهچهارم در یک. ماندهکه در قرون بعد باقى
کاف عالمت نسبت است. است
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پنجم از نویسندگان ارمنستان هیچ استنباط نمیشود، . و ریشه همان آیر است، که از آیریا آمده است
اگر اردشیر پاپکان با خسرو پادشاه . که بتفاوت نژادى بین پارتیها و سایر ایرانیان قائل شده باشند

ان خصومت میورزد، یا این آخرى با اولى و مستملکات یکدیگر را غارت میکنند، منازعه و ارمنست
در اینجا نظر نویسندگان ارمنستان با نظر نویسندگان قرون . جنگ در سر حکومت است و بس

اند، اى نکردهاولى اسالمى یکى است، زیرا اینها نیز، چنانکه گذشت، بایرانى نبودن پارتیها اشاره
:ابن اثیر، که او هم این روایت را چنین ذکر کردهجز



دیگران، که باخبار پارسى آگاهند، گویند، که پادشاهان آنها بعد از اسکندر ملوکى از غیر فرس «
.»اندها اشکانیان ملوك الطّوایفاند و از پادشاهان بالد جبل اطاعت میکردند و اینبوده

در حکم هیچ است و نباید اعتبارى براى چنین روایاتى این هم معلوم است، که این نوع روایات 
زیرا مدرك روایت را ابن اثیر بدست نداده و اگر هم بخواهیم . قائل شد یا ترتیب اثرى بآن داد

اعتبارى باین روایت بدهیم، ابن اثیر گوید غیر فرس و غیر فرس ممکن است غیرایرانى نباشد، 
.نى بودن آنها تردیدى نیستمادیها هم غیر فرس بودند، ولى در ایرا

فهرست شاهان اشکانى ایران

).413نامهاى ایرانى، صفحه -یوستى(اوس خورن مورخ ارمنستان و سبههاى موسىموافق نوشته

ارشک دلیر با ارشک و تیرداد تاریخ واقعى مطابقت دارد،-1

مطابق است،اردشیر یا آرتاشس با شاهان اشکانى از اردوان اول تا فرهاد اول-2

با مهرداد اول مطابق است) کبیر(ارشک بزرگ -3

ارشکان با فرهاد دوم و اردوان دوم مطابق است-4

ارشاناك با مهرداد دوم تا فرهاد سوم مطابق است-5
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آرشس با مهرداد سوم و ارد اول مطابق است-6

چهارم و پنجم مطابق استآرشاویر با فرهاد -7

آرتاشس با ارد دوم تا ونن دوم مطابق است-8

داره با بالش اول مطابق است-9



ارشک با بالش دوم و پاکر مطابق است-10

آرتاشس با خسرو اشکانى مطابق است-11

با بالش سوم مطابق است) فیروز(پروز -12

مطابق استواالرش با بالش چهارم و بالش پنجم -13

آرتاوان با اردوان پنجم مطابق است-14

استنباطات دیگر در باب اشکانیان-فصل هفتم

ها بخوبى روشن است، که آنها تا زوال دولت پارت بهمان صالبت و قوت خود از تاریخ پارتى
با هر ملّتى، رومیها، چنانکه تاریخشان نشان میدهد، زمانیکه در انحطاط نیفتاده بودند، . باقیماندند

فقط . که طرف شدند، یا از ابتداء فاتح بودند و یا باالخره بعد از پافشارى زیاد آنرا مطیع کردند
کراسوس و آنتوان . یک استثناء در تاریخ روم هست و آن جنگهاى این دولت با پارت است

تا وقتیکه . ژانها را نه کربولو بمعنى حقیقى تالفى کرد و نه تراشکست خوردند و بعد این شکست
دولت اشکانى برپا بود، رومیها از این دولت وحشت داشتند و زمانى هم، که این دولت بحال نزع 

ها گرفتند، فقط قسمتى افتاد، باز پارتیها از جنگ با رومیها فاتح بیرون آمده غرامتى سنگین از آن
در ایران این سلسله در پس از زوال دولت اشکانى . از بین النهرین علیا در دست رومیها ماند

در ارمنستان این نکته بخوبى روشن است، در ماوراء جیحون و سیحون هم . جاهاى دیگر باقى ماند
اى از اشکانیان در صفحات پشت باقیماندند، زیرا بعضى، چنانکه بیاید، عقیده دارند، که سلسله

کوههاى قفقاز و در
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.هم سلطنت میکردنددشت قپچاق 

اشکانیهاى شمالى تا زمان نهضت ): 305، صفحه 2اى از تاریخ پارت، جلد قطعه(مارتن گوید سن
بعد قسمتى از تبعه پادشاهان . عقب نشستند»1«هونها در قرن پنجم باقى بودند و در مقابل آتّیال



یعنى در اوایل قرن (تا حال اشکانى در قفقاز و در کنار دریاى بالتیک برقرار شدند و اعقاب آنها
.در آنجا هستند.) نوزدهم م

قسمتى دیگر با مردمانى، که امپراطورى روم را خراب کردند، مخلوط شده و در مقابل پادشاه 
هونها عقب نشسته در سواحل اوقیانوس اطلس برقرار گشتند، ولى بقاى اشکانیان ارمنستان 

ین در قسطنطنیه بر تخت نشیند، مذهب مسیحى را اختیار آنها، قبل از اینکه قسطنطن. تر بودطوالنى
. م428کردند و بنابراین میتوان گفت، که دولت ارمنستان اول دولت مسیحى بود و این اوضاع تا 

.بعد، که اشکانیان از سلطنت افتادند، اعقاب آنها در ایران باقى بودند، تا در قرن دهم م. دوام یافت

بعضى از آنها بطرف مغرب رفته در افریقا و در ایطالیا در تحت . دندباسم سامانیان سلطنت کر
پس از آن . کارهاى نمایان انجام دادند و باالخره بر تخت قسطنطنیه نشستند»2«زرسردارى بلى

اند و کارهاى آنان با کارهاى سربازان میبینیم، که اینها آخرین مدافعین مذهب عیسوى در ارمنستان
چنین است عقیده مؤلف مزبور، که قبل از اتمام . هاى صلیب مخلوط میگرددفرانسوى در جنگ

تاریخ پارت درگذشته و باوجود این، تألیف ناتمام او، پس از مرگش، بطبع رسیده و مورد توجه 
.است

آنها را از اعقاب اشکانیان دانسته، باید در جایش دید، که این »3«مارتندر باب سامانیان، که سن
چون عجالۀ خارج از موضوع است، میگذریم، ولى این مطلب را در . اندازه مبنى داردتا چهعقیده 

هاى مورخین ارمنستان چنین برمیآید، که همینجا باید تذکّر دهیم، که از غور و مطالعه در نوشته
سلسله اشکانى

______________________________
)1(-�A�t�t�i�l�a.

)2(-�B�e�l�i�s�a�i�r�e( نین قیصر بیزانسژوستىسردار.(

)3(-

�M�.� �J�.� �S�a�i�n�t� �M�a�r�t�i�n�.� �F�r�a�g�m�.� �d�'�u�n�e� �h�i�s�t�o�i�r�e� �d�e�s� �A�r�s�a�c�i�d�e�s�,� �e�n� �2� �V�.� �P�a�r�i�s

�1�8�5�0
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سوم در باختر تا . دوم در ارمنستان. شعبه اول در ایران سلطنت داشته: بچهار شعبه منشعب میشده
از آسیاى وسطى تا دریاى آزوف و کوههاى قفقاز شعبه اول، یعنى چهارم در ممالک شمالى . هند

اشکانیان ایران بر سایر شعب ریاست داشته و شاه اشکانى ایران را شاه بزرگ یا شاهنشاه 
.تر بودهشعبه آخرى بعد از سه شعبه اولى میآمده و از سایرین پست. میخواندند

از سلطنت میکردند، این اطّالعات بدست آمده در باب شعبه اشکانى، که در آنطرف کوههاى قفق
اروپائیها، وقتیکه میگویند آنطرف کوههاى قفقاز، مقصودشان قفقازیه یا : بدوا باید بگوئیم(

صفحاتى است، که در اینطرف قفقاز واقع است مثل تفلیس، بادکوبه، باطوم و غیره، ولى براى ما 
کوههاى مزبور بطرف شمال امتداد و بروسیه ایرانیان آنطرف قفقاز صفحات وسیعى است، که از 

).م. جنوبى اتّصال یافته

سان پادشاه اشکانى صفحات آنطرف قفقاز فوستوس بیزانسى مورخ ارمنستان راجع به سان
او به خسرو دوم پادشاه ارمنستان پسر تیرداد، که مذهب عیسوى را . مینویسد، که در قرن پنجم م

، 26-20، صفحه 7و 6کتاب سوم، فصل (هاى او چنین است نوشتهمفاد. پذیرفته بود، حمله کرد
):1730چاپ قسطنطنیه 

»1«)گریگور(پس از اینکه خسرو تمام کلیساهاى مملکت را برقرار و تعمیر کرد، گریگوار 
.سان بود، رفتها، که نامش سانباردوى پادشاه اشکانى ماساژت

قشون زیادى از مملکت هونها نزد پادشاه . ز یک نژاداندپادشاهان این مردم و پادشاهان ارامنه ا
ها آمده بودند، یک اسب وحشى آوردند و گریگوار را بدم او بسته آنرا در کنار دریاى ماساژت

. رها کردند، بدین ترتیب مبلّغ جوان پرهیزکار هالك شد»2«آاى موسوم به وادنهشمالى در جلگه
او تمامى قشون. ها با خسرو پادشاه ارمنستان کینه میورزیدسان پادشاه ماساژتدر اینوقت سان



______________________________
)1(-�G�r�e�g�o�i�r�e( ،مبلّغ دین مسیح در ارمنستان پسر آناگ قاتل خسرو اشکانى پادشاه ارمنستان

).که با اردشیر پاپکان همدست بود

)2(-�V�a�d�n�e�a.
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اى از مردمان دیگر جمع کرده و سپاهى بزرگ تشکیل داده بطرف رود بزرگ کور با عدههون را
هیچگاه چنین قشون عظیمى را از پیاده و سوار کسى . حرکت و در صفحات ارمنستان بپراکند

اینها بقتل و غارت پرداخته و تا شهر . از زیادى سربازان شمردن آنها هم محال بود. ندیده بود
باید مقصود (حد آدرباداکاد ) باید گنزك باشد(»2«پیش رفته به گندسک»1«کوچک ساداقا
.بعد در جائى جمع شدند، زیرا اردوى بزرگى در دشت آرارات زدند. رسیدند) آذربایجان باشد

ها آگاه شد، فرار کرده بجنگل تارونت سان پادشاه ماساژتخسرو، همینکه از نزدیک شدن سان
عالیمقام کشیش بزرگ ارمنستان همراه او »5«ورتانس. است رفت»4«حه کتا، که در صف»3«پرت

سان نجات دهد خسرو و او روزه میداشتند و از خداوند استغاثه میکردند، که آنها را از سان. بود
..............

.گونیان بود، در رسیدحال واچه پسر آرتاوازد، که ازنژاد مامىدر این

) بزرگان و اعاظم(او تمامى ناخارار . ئب بود، زیرا در یونان مسافرت میکرداز چندى قبل او غا
بعد حرکت کرده در طلیعه صبح بدشمن . ارمنستان را جمع کرد و قشونى بزرگ ترتیب داد

.هنگامى، که او مشغول آشامیدن بود حمله کرد

.گذشتنداوث بودند و تمامى آنها از دم شمشیر دشمنان باالى کوهى موسوم به چلوگ

بعد حرکت کرده بجلگه آرارات درآمدند، زیرا . ارامنه اسراى زیادى گرفتند و غنائم بسیار بردند
واچه ناگهان بشهر حمله برد و . سان با قشونى زیاد در شهر واگارشاباد استمیدانستند، که سان

.خداوند دشمنان او را باختیارش گذارد



همسایگى قلعه اوشاگان پناهنده شدند، باوجود این آنها از حمله ناگهانى پراکنده بکوهى در
ها و هونها پاگرادپاگارتید و چند تن دیگر با نیزه در میان آالنها و ماساژت. جنگى بزرگ واقع شد

هاى زیاد بود، پر از نعش کشتگان گردید و خون مانند جلگه، که داراى تپه. کشتارى زیاد کردند
عده کمى از. رود جارى شد

______________________________
)1(-�S�a�d�a�g�h�a.

)2(-�G�a�n�d�s�a�k.

)3(-�T�a�r�e�v�n�i�t�-�p�e�r�t.

)4(-�K�o�t�a.

)5(-�V�e�r�t�a�n�e�s.
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سان را نزد پادشاه ارمنستان سر سان. دشمنان نجات یافته بمملکت پاگاس جیک فرار کردند
، بعد »اى برادر تو از دودمان اشکانیان بودى«: گفتآوردند و چون او این سر را دید گریسته

چون هوا از . پادشاه با کشیش بزرگ بدشت نبرد رفت و دید چه کشتارى از دشمنان رویداده
سان و اجساد کشتگان متعفّن بود، حکم شد مردگان را دفن کنند چنین بود انتقامى، که از سان

ام بقدرى کامل بود، که یک نفر دشمن هم این انتق. قشونش از جهت قتل گریگور کشیده شد
.باقى نماند

ها، هاى فوستوس بیزانسى و از آن بخوبى استنباط میشود، که اوال ماساژتچنین است مفاد نوشته
یعنى یکى از اقوام سکائى، که در زمان کوروش بزرگ، موافق نوشته هرودوت، در آن طرف 

در جنگ با آنها کشته شد، در این زمان تا سیحون سکنى داشتند و کوروش بقول مورخ مزبور
در باب هونها باالتر (سان بودند ثانیا هونها هم در قشون سان. پشت کوههاى قفقاز انتشار یافته بودند



سان نام، که ثالثا این مردمان داراى پادشاهى بودند اشکانى و سان). 2254ایم، صفحه صحبت داشته
.قرابت داشتهبا خسرو پادشاه اشکانى ارمنستان 

مارتن، جلد سن(مورخ ارمنستان چنین نوشته ) آگاثانگلوس(در باب چهار شعبه اشکانى آگاتانژ 
مملکت : پارتیها، وقتیکه باعلى درجه سعادت رسیدند، این ممالک را داشتند): 36اول، صفحه 

ارس بود و نیز و ارمنستان و صفحاتى را، که در هند واقع و هم حد ممالک پ) یعنى ایران(پارس 
.مملکت ماساژتهاى شقى را

شعبه اولى قوم پارتیها بود، که بعدها اسمشان را عوض : ممالک مذکوره چنین تقسیم شده بود
کرده خودشان را اشکانى نامیدند، از جهت رشادت بر سایرین برترى داشتند و در ایران سلطنت 

بسومى ممالک هند، که در همسایگى . رسیدمیکردند، بدومى، که مقام دوم را حائز بود، ارمنستان
.این ترتیب در میان قوم پارت مدتهاى مدید باقى بود. بچهارمى مملکت ماساژتها. پارس بود

هاى آگاتانژ و بعد همان نویسنده و فوستوس بیزانسىچنین است نوشته

2618: ، ص3تاریخ ایران باستان، ج

ایران، در سایر ممالک، که بمسافتهاى زیاد از یکدیگر مینویسند، که بعد از زوال دولت اشکانى
در ارمنستان چنانکه باالتر ذکر شد تا (ها تقریبا بهمین قرار باقى ماندند واقع بودند، اشکانیان مدت

تا نهضت هونها بطرف مغرب در قرن -باقى ماندند و در صفحات ماساژتها و آالنها. م428-430
جا الزم است تذکّر دهیم، که شعبه باختر و هندى اشکانیان را شعبه در این.). م. پنجم میالدى

در این مملکت سکاها برقرار شده بودند، ولى خانواده اشکانیان بر آنها . اندکوشان نیز نامیده
.سلطنت میکرد

هاى آگاتانژ دریاى خزر را از هر طرف مستملکات دودمان اشکانى در خالصه آنکه موافق نوشته
یاپالوس (کنونى »1«ته است و ممالک اشکانى از درون آسیاى وسطى تا دریاى آزوواحاطه داش

بنابراین باید گفت، که وقتیکه رومیها . پارس امتداد مییافتهو رود فرات و خلیج) یونانیها»2«اوتیدم
به اشکانیان ایران میگفتند، ما با شما دو ملّتیم، که تمامى روى زمین را در تحت اقتدار داریم 

اند، که اشتهاین حرف اغراق نبوده و رومیها یقینا اطالع د) سفارت کاراکالّا در دربار اردوان پنجم(



بسط دولت اشکانى تا کجاها بوده، ولى از وقایع تاریخى، بقدرى که ضبط شده، هیچ برنمیآید، 
هاى دیگر دودمان اشکانى، در موقع زوال دولت اشکانى در ایران، که غیر از شعبه ارمنستان شعبه

اخلى در شاید نقار د. هاى جدى باشکانیان کرده باشند، جهت چه بوده، معلوم نیستکمک
هاى دیگر خودشان گرفتاریهاى داخلى داشته ها را بهم انداخته بود یا شعبهدودمان مزبور شعبه

حدس اول بحقیقت نزدیکتر است، زیرا میبینیم، که در . اند بکمک اشکانیان ایران آیندنمیتوانسته
دشاه اشکانى خود ایران در خانواده اشکانى اتحاد و اتّفاق نیست و اردشیر پاپکان خسرو پا

.ارمنستان را بدست یکى از نجباى درجه اول پارت میکشد

هاى نویسندگان ارمنستان نیز چنین برمیآید، که بعد از آرشاویر در زمان سلطنت از نوشته
:آرداشس، خانواده اشکانى ایران بچهار تیره منشعب میشده

پهلو، کهاسپهبذ-4پهلو سورن-3پهلو قارن-2آرداشس و اعقاب او، -1

______________________________
)1(-�A�z�o�w.

)2(-�P�a�l�u�s� �M�e�o�d�i�d�e.
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آرداشس را بعضى با اردوان سوم اشکانى، که ذکرش . از اعقاب گشم دختر آرشاویر بودند
.پهلو بودهگریگوار مبلّغ دین مسیح در ارمنستان از خانواده قارن . گذشت، مطابقت میدهند

سلسله اشکانیان ارمنستان] شاخه اول[

):اوسهاى مورخین ارمنستان و نویسندگان رومى و سبهموافق نوشته(

مدت سلطنت

م. ق127-147برادر مهرداد اول شاه ایران ) واگ ارشک(وال ارشک -1



م. ق118-127ارشک پسر او -2

م. ق94-118آرتاشس اول پسر ارشک -3

م. ق56-94تیگران اول پسر آرتاشس -4

م. ق30-56ارتاوازد اول پسر تیگران -5

م. ق20-30آرتاشس دوم پسر آرتاوازد -6

م. ق6-20تیگران دوم برادر آرتاوازد -7

م. ق1-6تیگران سوم پسر تیگران دوم -8

م. ق1اراتو -9

م. ق2-1) در دفعه دوم(تیگران سوم -10

م. ق2-1) اشکانى نبود(برزن آذربایجان آرى-11

م. ق12-2) اشکانى نبود(برزن آرتاوازد سوم پسر آرى-12

م. ق14-12تیگران چهارم -13

م. ق17-14نس ون-14

م. ق18-17ارد پارتى -15

م. ق34-18) اشکانى نبود(آرتاشس پنت »1«زنو-16

17-م. ق35-34م ارشک دو

______________________________
)1(-�Z�e�n�o.
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مدت سلطنت

م. ق35ارد پارتى -18

م. ق52-35) اشکانى نبود(»1«مهرداد گرجى-19

م. ق54-52) اشکانى نبود(رادامیست گرجى پسر مهرداد -20

م. ق100-62م و . ق60-54اول شاه ایران تیرداد پارتى برادر بالش-21

م. ق68فوت در 62-60تیگران پنجم -22

م. ق114-100آرتاشس سوم اگزدارس -23

م. ق115-114پارثامازیریس -24

م. ق117-115استیالى روم 

م. ق-117) بالش(گزس ول-25

م. ق140فوت 

م. ق120سوم آرتاوازد چهارم پسر آرتاشس -26

م. ق142-121تیران اول پسر آرتاشس سوم -27

م. ق178-142پسر آرتاشس سوم ) ششم(تیگران اول -28

)178-164(م . ق162-146»2«موسسوهه-28

م. ق163-162پاکرس -28



م. ق212-192ساناتروکس -28

م. ق212-178واالرش -29

م. ق222-217واالرش تیرداد پسر -30

م. ق238-222خسرو اول برادر تیرداد -31

______________________________
.ایبرى-)1(

)2(-�S�o�h�a�e�m�u�s.
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مدت سلطنت

م. ق252شاپور اول پسر اردشیر پاپکان -32

م. ق260آرتاوازد؟ -32

32-م. ق252تا 238سلطنت از 237تولد (ل ترداد پسر خسرو او(

م. ق325-316خسرو دوم پسر ترداد -33

م. ق327-325تیران دوم پسر خسرو دوم -34

م. ق367-341ارشک سوم -35

م. ق374-367پاپ پسر ارشک سوم -36

م. ق378-374که پسر تیران دوم بود »1«ورزدات پسر آنوپ-37

م. ق379-378ارشک چهارم پسر پاپ -38



م. ق386-378وال ارشک پسر پاپ -38

م. ق392-379خسرو سوم پسر ورزدات -38

م. ق414-392ورمشاپوه پسر ورزدات -39

.م416تیگران پسر خسرو سوم -40

پادشاه ارمنستان ایران

.م416ارشک پسر خسرو سوم -41

پادشاه ارمنستان روم

.م429-422آرتاشس چهارم پسر ورمشاپوه -42

) قسمت شرقى(پس از آن ارمنستان بین ایران و بیزانس تقسیم گردید و تقریبا چهار خمس آن 
.).م430(بایران تعلّق یافت و باقى از مستملکات بیزانس شد 

.م430م تا . ق147سلطنت اشکانیان در ارمنستان بنابر فهرست مذکور از 

مارتن زوال دولت اشکانى ارمنستانسن). 414نامهاى ایرانى، صفحه (د پاینده بو

______________________________
)1(-�A�n�o�p.
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، ولى )1850، طبع پاریس 290، صفحه 2اى از تاریخ اشکانیان، جلد قطعه(میداند . م428را در 
درگذشت و پس از او، . م441کشیش درجه اول ارامنه بود در ساهاگ، که از اعقاب گریگور و 

اینها را پادشاهان آرشارونى و . اشکانیانى در ارمنستان باقیماندند، که از شاخه کامساراکان بودند
.شیراك میگفتند



بعد از زوال دولت ارمنستان چند تن از . در باب اشکانیان در قرون بعد، اطّالعات کم است
در میان اینها صاحبمنصبانى بودند، که در قشون . نان رفته، در آنجا سکنى گزیدنداشکانیان بیو

اند، که بعد نوشته. ها جنگیده شجاعتها نمودندها و گتزار سردار بیزانس، در افریقا با وانداللىبى
سلطنت کرد، برحسب . م959تا 912امپراطور بیزانس، که از »1«تن پورفى روژنتکنستان

ممکن است، که این خبر صحیح باشد، زیرا از . قات نسب خود را باشکانیان میرسانیدتحقی
 اشکانیان ارمنستان، اشخاصى زیاد مهاجرت کرده در یونان اقامت گزیدند و داراى مشاغل مهم

گونیان، آردز رونیان و کامساراکان ها، مامىاشخاص مذکور از خانواده پاگرادونى. دولتى شدند
هاى ارامنه آن زمان، چنانکه میدانیم، دولت بیزانس نیروى سابق خود را نداشت و جنگىدر . بودند

بنابراین . کمکهاى واقعى به یونانیها میکردند، چنانکه سپاه ارامنه مهمترین قوه دولت بیزانس بود
در . اند، نمیتوان بى مبنا دانستخبرى را، که در باب نسب کنستان تن پورفى روژنت ذکر کرده

درگذشت و از . م1028باب این شخص نیز معلوم است، که آخرین کس از اعقاب ذکور او در 
امپراطور »3«مونوماكنام ماند و او زن کنستان تن»2«نتایج امپراطور مذکور، فقط دخترى زا

.گردید.) م1054-1042(بیزانس 

شاخه اشکانیان ارمنستان پدید میآید هاى جدید ازبعد مقارن این زمان میبینیم، که در ارمنستان نهال
.امروز پهلوانى گوئیم(مینامند » هوونىبل«و اینها را 

باالتر ذکر شده، که چگونه پرثو یعنى اسم پارت، در کتیبه بیستون داریوش اول

______________________________
)1(-�C�o�n�s�t�a�n�t�i�n� �P�a�r�p�h�y�r�o�g�e�n�e�t�e.

)2(-�Z�o�e.

)3(-�C�o�n�s�t�a�n�t�i�n�M�o�n�o�m�a�q�u�e.
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هاى ارمنستان، -در سالنامه. به پهلو تبدیل یافته و پهلوى و پهلوانى، یعنى منسوب بپارت یا پارتیها
بعد این اشکانیان، . العاده آنها زیاد استهاى اشکانى و شجاعت و کارهاى فوقذکر این خانواده

شاخه کیلیکیه، : بدو شاخه منقسم گشتند) 292جلد دوم، صفحه همانجا،(مارتن گوید چنانکه سن
. ، که در ارمنستان بزرگ تا نیمه قرن سیزده م»1«منقرض گردید و شاخه آنى. م1200که در 

.وجود داشت و پس از آن این شاخه هم انقراض یافت

ضمایم کتاب چهارم

آذربایجان-اول

گفته شد، یکى از قسمتهاى ایران بود، که خیلى زود از دولت 1069آذربایجان، چنانکه در صفحه 
اگرچه تاریخ جدائى آن صریحا معلوم نیست، ولى چنین بنظر میآید، که قبل از . سلوکى جدا شد

باختر و پارت دعوى استقالل کرده و اگر استقالل تام نداشته، استقالل داخلى را دارا بوده و 
زود شناخته، خانواده آثروپات را ابقاء داشته بودند، دیگر بطور سلوکیها این اندازه استقالل آنرا

اند، آذربایجان در مقابل یونانیت سنگر صراحت دیده میشود، که یونانیها در اینجا نفوذى نداشته
لکلرك، تاریخ -بوشه(ایرانیت بوده و سنن و آداب زرتشتى در اینجا پناهگاهى یافته بود 

).57سلوکیها، صفحه 

از قوت یافتن دولت پارت، آذربایجان متّحد دولت مزبور گردید، یعنى پادشاهى داشت، که بعد 
تونیوس رومى با فرهاد چهارم اینوضع بخوبى حس میشود و در جنگ آن. نشانده پارت بوددست

. نشاندگى آذربایجان نسبت بدولت پارت، بخوبى روشن استبعد از این زمان هم مناسبات دست
ن بالش اول برادر بزرگتر او پاکر در اینجا پادشاه است، یعنى سلسله اشکانى بر تخت بعد در زما
آذربایجان

______________________________
)1(-�A�n�i.
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نشسته و، چنانکه در تاریخ پارت گفته شد، آذربایجان دولتى است، که تابع پارت است و پادشاه 
باقى مطالب را راجع بآذربایجان نمینویسیم، زیرا در تاریخ پارت . انده اشکانى داردنشدست

بهریک از آنها در جاى خود اشاره شده است، فقط باید این نکته را تذکر دهیم، که رومیها سعى 
، ولى در مقابل )تونیوساقدامات پومپه و آن(زیاد داشتند، این صفحه را از دولت پارت جدا سازند 

مند نشدند، فقط در زمان فرهاد چهارم میان او و پادشاه آذربایجان نقارى ها هیچگاه بهرهرتىپا
برزن آذربایجان از روم پادشاهى خواست و آن آرى. م2م و . ق20تولید شد، که بر اثر آن بین 

یجان در حدود آذربا). 116شمید، تاریخ ایران الخ صفحه گوت(وازد اول را فرستاد دوم پسر ارته
این زمان معلوم نیست، ولى بطور کلى میتوان گفت، که از طرف شمال با ارمنستان بزرگ و اران

حد بوده، از طرف غرب با ارمنستان بزرگ و کوچک و کردون و آدیابن، از طرف جنوب هم»1«
ند، ولى ابا ماد بزرگ، اما از طرف مشرق معلوم نیست، آذربایجانیها با چه مردمى همجوار بوده

در باب کادوسیان بصفحه (اند گمان قوى میرود، که در این زمانهم، با کادوسیان سروکار داشته
).این تألیف رجوع شود1128

تونیوس سردار رومى باین صفحه، پایتخت آذربایجان را در زمان پارتیها، یعنى زمان لشکرکشى آن
فرسنگى دریاچه 25محلّ آنرا در تخت سلیمان کنونى، یعنى در . مینامند»2«مورخین رومى پرسپه

سن، ششمین دولت بزرگ مشرق، صفحه راولین(ارومیه از طرف جنوب شرقى، باید جستجو کرد 
201.(

در خاتمه الزم است تکرار کنیم، که این صفحه را مورخین یونانى و رومى بیشتر ماد کوچک 
در . ندر ببعد بمناسبت اسم والى اینجا آثروپات گاهى هم آتروپاتن گویندنامند و فقط از زمان اسک

.زمان ساسانیان آنرا آذرپاتکان میگفتند، که بعد آذرپایگان و آذربایجان شده

______________________________
.اران شیروان قرون بعد است-)1(

).ارانشهر(پرسپه شده است مارکوارت گوید در اصل فراد اسپه بوده، بعد پراسپه و-)2(
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:امراء و پادشاهان آذربایجان از زمان اسکندر ببعد

م منصوب شد،. ق328آتروپات در زمان اسکندر در 

تیوخوس سوم سلوکى عهد دوستى بست،بازان با آنارته

.م دختر تیگران پادشاه ارمنستان را گرفت. ق67مهرداد در 

م،. ق65داریوش 

م،. ق30برزن اول آرى

م مرد،. ق20وازد اول در ارته

،.م2م تا . ق20برزن دوم از آرى

تونیوس خواهر او را، که یوتاپ نام داشت، آن. این شخص در یک میالدى پادشاه ارمنستان نیز بود
.گرفتسردار رومى براى پسرش آلکساندر، که از کلئوپاتر ملکه مصرى داشت، 

برزن پادشاه آذربایجان و ارمنستان بود،وازد دوم پسر آرىارته

).412یوستى، نامهاى ایرانى، صفحه (سالگى در روم مرد 38وازد در سن یولیوس ارتهگایوس

امراء و پادشاهان پارس-دوم

که هائى، از آن خیلى کم صحبت میشود، ولى سکّه. پارس در دوره پارتى موقع غریبى دارد
ها جبران اى سکوت مورخین را در باب پارس در دوره بعد از هخامنشىبدست آمده، تا اندازه

هاى نقره است، که در یکطرف آن خط پهلوى یکنوع سکّه: اینجا دو نوع سکّه پیدا شده. میکند
.است و در طرف دیگرش آتشکده

: میتوان بسه دوره تقسیم کرد) 157تاریخ ایران الخ، صفحه (شمید ها را بقول گوتاین نوع سکّه
نامهاى (دارند، ولى یوستى آنها را فراتاکارا مینامد »1«کاراصاحبان مسکوکات عنوان فریت-1



ها صاحبان سکّه-2. هاى این دوره پهلوى آتشکده یک بیرق استدر سکّه). 415ایرانى، صفحه 
یعنى(خودشان را ملکا 

______________________________
)1(-�F�e�r�i�t�k�a�r�a.
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عالمتى (اى قرار گرفته میخوانند و بجاى بیرق ستونى دیده میشود، که روى آن پرنده) شاه بآرامى
ران و بهرام شده، یعنى عالمت آتش بهرام شمید از ورثرغنا، که بعدها ورهاست بعقیده گوت

گاهى هم . اند و عبادتگاه عبارت از آتشکده تنها استپادشاهان لباس پارتى پوشیده-3). است
.یکنفر مؤبد پهلوى آتشکده است

شاید خودشان را اعقاب (خشتر داریو، ارته: بعض پادشاهان اسامى شاهان هخامنشى را دارند، مانند
نرسى و یزدکرت و قسمتى نامهاى : برخى نامهاى زمان ساسانیان را مانند). شاهان مزبور میدانستند

:پادشاهان داستانى ایران را، مانند

.منوچهر

را نشان میداده، ولى »1«هاى نوع دوم از سرب است، که اول خط یونانى داشته و سرافیمسکّه
دوره دوم با قبول عنوان . دوره اول را دوره مقدونى میدانند. بعدها مثر یعنى ایزد آفتاب را مینموده

دوره سوم دوره پارتى . شاهى باید دوره استقالل پارس و مجزّا شدن آن از دولت سلوکى باشد
شروع »2«دوم با سلطنت منوزدوره. نشانده دارداى، که پارس پادشاه دستاست، یعنى دوره
»3«.ها آرامى استمیشود، خط سکّه

تر در در این باب مشروح) 1895، طبع 415نامهاى ایرانى، صفحه (بعض امراء و شاهان اینها هستند 
.کتاب پنجم صحبت خواهیم داشت

______________________________
)1(-�S�e�r�a�p�h�i�m(ل بعقیده یهودیها و مسیحیهاملکى است از مالئکه درجه او.(



)2(-�M�a�n�a�v�a�z.

:بوده، این عبارت نوشته شده) یعنى خداداد(مثال روى سکّه پادشاهى، که اسمش بغدات -)3(

بغداد حافظ شعله پسر : بغدات پرت دارزى االهیه بغ کرت و آنرا یوستى چنین ترجمه کرده است
.کرتایزد بغ
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فراتاکاراها-اول

کرت اولبغ

رازبغ

»1«و هوبرز-خشتر اولارت-پتوکراز اول-کرت دومبغ

نرسه

پتوکرت

نرسه پتوکرز دوم

شاهان-دوم

زمان جدا شدن از سلوکیها-1

)م. ق165(زاتوردات -تا.... ته -تیرداى-منوز؟

زمان تابعیت نسبت بپارت داریو-2

)م. قیکسال (خشتر ارت



منوچهر-و هومیتر

دو نفر مجهول

منوچهر دوم

خشترارته

و هومیتر نموپت

نوبچاتارت

زرنچ پاکور

______________________________
).261-280(تیوخوس اول سلوکى ابرز معاصر آن-)1(
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اند، یعنى هرکدام از آنها پادشاهند پادشاهان روحانىاین امراء و پادشاهان را آثرپات مینامند، زیرا
ها را حفظ و مغها را اداره کار عمده پادشاهان مزبور این بوده، که آتشکده. و هم رئیس آتشکده

چون این مذهب . کنند و کلیۀ اصول مذهب هرمزد پرستى را از تصرّفات و بدعتها محفوظ دارند
میتوان گفت، که با حفظ آن شعائر قومیت پارسى و ملّت در آنزمان مذهب ملّى ایرانیان بود، 

.ایرانى از روایات و آداب و عادات و اخالق و غیره در اینجا حفظ میشده

هاى خسرون و ادیابندولت-سوم

چون در تاریخ پارت کرارا از دولت کوچک خسرون ذکرى شده، مقتضى است سطورى چند در 
: بنابراین گوئیم. شانده شاهنشاهان اشکانى بودند، نوشته شودنباب این دولت، که پادشاهانش دست

م . ق132یا 131تاریخ یونانى، که با 180دولت خسرون در ) 388صفحه (هاى ادس موافق سالنامه
ها گردید و ده پادشاه سلوکى اسیر پارتىتیوخوس سىمطابقت دارد بنا شد، یعنى زمانى، که آن



وقت دولت پارت تا فرات بسط یافت و در همین. شده، رویدادوقایعى، که در جاى خود ذکر 
جا معلوم است، که ادس هم جزء دولت مذکور گردید و بنا بعادتى، که اشکانیان داشتند، در این

سوریها حکمرانان ادس را ملکا میخواندند، که بمعنى . نشانده بر تخت نشاندندهم پادشاهان دست
و مگاس ) پادشاه(»1«لوسهایشان بیونانى عنوان بازىور بر سکّهپادشاه است و خود پادشاهان مزب

نقر میکردند، ولى باید در نظر داشت، که رومیها پادشاهان مزبور را ) پادشاه بزرگ(»2«لوسبازى
یا رئیس »4«یعنى امراء محلّى میخواندند و نویسندگان عهد قدیم آنها را فیالرخ»3«توپارخس

زیادى است . ، زیرا این پادشاهان دست نشانده بر طوایف عرب حکومت میکردندطایفه میخوانند
گفته شود، که طوایف عرب از دیرگاه در صفحات بین النّهرین و در حوالى ادس سکنى گزیده 

تاریخ طبیعى،(جهت نیست، که پلین ادس را جزء عربستان بشمار آورده بودند و بى

______________________________
)1(-�B�a�s�i�l�u�s.

)2(-�M�e�g�a�s� �B�a�s�i�l�u�s.

)3(-�T�o�p�a�r�c�h�e�s.

)4(-�P�h�y�l�a�r�c�h�e.
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»1«و کزنفون، چنانکه گذشت، در کتاب سفر جنگى کوروش کوچک) 21، بند 24، و 15کتاب 
و میگوید، که قشون کوروش در ) این تألیف1008صفحه (این طرف فرات را عربستان نامیده 

.فرسنگ در بیابانهاى کویر عربستان پیمود تا بشهر کرنت رسید35روز 5مدت 

اول کسى، که در ) 63و 27تاریخ خسرون، صفحه (خلیفه بزرگ ادس »2«ماهابقول دنیس تل
او پنجسال سلطنت کرد و ادس ). م. ق136سنه (بود »4«پسر خویا»3«اینجا بتخت نشست اورروا

نام این ) 17فصل اول، بند (هاى پارس پروکوپ، در کتاب خود موسوم بجنگ. بنام او معروف شد
نام دارد و »6«نوشته و گوید، که ادس و حوالى آن از نام این پادشاه اسرهن»5«شخص را اسرهه



گمان قوى . الى این صفحه متّحدین پارسیها بودند، در اینجا سلطنت داشتاو در زمانى، که اه
میرود، که پروکوپ بهتر نام این صفحه را ضبط کرده، زیرا اسرهه همان خسرو پارسى است، که 

خسره و غیره -کسرى-خسروس-اسرهه: انددر زبانهاى غیرپارسى بانواع و اقسام تصحیف کرده
.و غیره

سلوکیها بیاد شهرى بدین اسم، که در . نکه باالتر ذکر شد، نام مقدونى استاما نام ادس، چنا
یا روحا »8«و اعراب روها»7«ارامنه این شهر را اوررا. مقدونیه بود، این شهر را هم ادس نامیدند

اکنون این شهر را . ترین شهرهاى آسیا استعقیده اعراب این بود، که این شهر از قدیم. مینامیدند
.اورفا نامند

بعد . چنین بنظر میآید، که پادشاهان یا حکّام اولى این شهر را اشکانیان ارمنستان معین میکردند
ا شناختند بنابراین جاهائى، که حکومت در اینجا ارثى شد و شاهان اشکانى ایران این حق ر

نویسندگان عهد قدیم لفظ پارس را استعمال میکنند، باید مقصودشان پارت باشد، زیرا در دوره 
اشکانى پارس بجاى پارت زیاد استعمال میشود، چنانکه در دوره هخامنشى ماد بجاى پارس گاهى 

استعمال میشد

______________________________
)1(-�E�x�p�e�d�i�t�i�o�n� �d�e� �C�y�r�u�s.

)2(-�D�e�n�y�s� �d�e� �T�e�l�-�M�a�h�a.

)3(-�O�r�r�h�o�i.

)4(-�K�h�e�v�i�a.

)5(-�O�s�r�h�o�e�s.

)6(-�O�s�r�h�o�e�n�e.

)7(-�O�u�r�r�h�a.



)8(-�R�o�u�h�a.
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).ایمموارد آنرا در کتاب اول از قول هرودوت ذکر کرده(

اورروى پسر خویا بود و پس از پنجسال عبدو ماها اول پادشاه خسرون چنانکه گفته شد، بقول تل
او . جانشین او گردید»2«دشت پسر گبروبتخت نشست و هفت سال بعد فره»1«پسر مازااور

بعضى (بتخت نشست و سه سال حکم راند »3«پنجسال سلطنت کرد و پس از آن پسرش باکرو
کس گویند، که مصحف بکر تصور میکنند، که اسم او مصحف پاکر اشکانى است، ولى برخى بع

پسر باکرو .). م. نشین بوده، ما عقیده آخرى را ترجیح میدهیمیا بکیر است، چون این صفحه عرب
چنین بنظر میآید، که او در . سال سلطنت کرد، او همنام پدرش بود20پس از او بتخت نشست و 

کومت را با او تقسیم کند، اواخر سلطنتش گرفتار یکنفر مدعى ماآنو نام گردیده و مجبور شده ح
) فیکا یعنى الل(»4«مندى نداشته و جایش را به آبگارفیکاولى مدعى مزبور بیش از چهار ماه بهره

پس از آن . داده و این شخص پس از دو سال باکرو را کشته و تنها زمامدار این صفحه گردیده
اسم اولى را باید . بود»6«ارو آبگار یا آوگ»5«نساسامى پادشاهان خسرون مانوس یا مان
) 1، بند 15ها، کتاب سالنامه(نوشته »7«توس آنرا منوبازوسمصحف اسم ایرانى دانست زیرا تاسى

»8«مونوواز-خورنو موسى) 2، بند 20تاریخ قدیم یهود، کتاب (چنان و یوسف فالویوس هم
).23و 2تاریخ ارمنستان، کتاب (

که مصحف مینوباذ پارسى میباشد، ولى نام دوم باید مصحف اکبر منوبازوس هم معلوم است،
ها بزبان بر سکّه(باشد، زیرا اکبر در ابتداء آکبار شده بعد آکبار به آبکار و آبگار تبدیل یافته 

. اند، ولى میدانیم، که یونانیها و رومیها و غیره اسامى را تصحیف میکردندیونانى آبگاروس کنده
.).م

:رگ آبگار الل فهرست سلسله پادشاهان خسرون چنین استپس از م

او متّحد تیگران. م درگذشت. ق57م بتخت نشست و در . ق70آبگار، که در -1



______________________________
)1(-�A�b�d�o�u� �f�i�l�s� �d�e� �M�a�z�a�o�u�r.

)2(-�F�a�r�a�d�a�s�c�h�t� �f�i�l�s� �d�e� �G�a�b�r�o�u.

)3(-�B�a�c�r�o�n.

)4(-�A�b�g�a�r� �F�i�k�a.

)5(-�M�a�n�u�s� �o�u�M�a�n�n�o�s.

)6(-�A�b�g�a�r�e� �o�u� �A�v�g�a�r.

)7(-�M�o�n�o�b�a�z�u�s.

)8(-�M�o�n�o�v�a�z.
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. پادشاه ارمنستان بر ضد لوکولّوس سردار رومى بود، ولى بعد به پومپه سردار دیگر روم تسلیم شد
سال و 18شت، دا» خداوند«بعد از مرگ او ایام فترت یکسال طول کشید و سپس ماآنو، که عنوان 

معلوم نیست، که او پسر کى بوده، تصور میکنند، که از خانواده دیگرى است . پنجماه سلطنت کرد
و نیز گمان میکنند، که معاصر کراسوس بوده، زیرا دیوکاسیوس نوشته آبگار نامى، که متّحد 

، )22-20، بند 40تاریخ روم، کتاب(پومپه بود، طرفدار پارتیها گردید و به کراسوس خیانت کرد 
ممکن است، که دیوکاسیوس، آبگار معاصر کراسوس را با سلف او، که به پومپه تسلیم شده بود، 

کلیۀ باید در نظر داشت، که چون پادشاهان ادس غالبا نامشان آبگار است، . التباس کرده باشد
.اندمورخین در اشتباه افتاده

کراسوس، بند (نامى به کراسوس خیانت کرد »1«نسپلوتارك چنانکه گذشت نوشته، که آریام
21.(



بنظر میآید، که . جانشین او شد و پنجسال سلطنت کرد) بسریانى فکورى(بعد از مانّوس، پاکور -2
خورن در زمان او، چنانکه یوسف فالویوس گوید و موسى. این شخص از خانواده سلطنت نبود
.نى ایران بسوریه رفت و پاکور اولى با پاکور دومى همراه بودنیز، پاکور پسر ارد اول پادشاه اشکا

.آبگار، مدت سلطنت سه سال بود-3

.مدت سلطنت سه سال بود) یعنى سرخ(آبگار سوماکا -4

).معنى سافلول معلوم نیست(سال بود 28مدت سلطنت ) سافلول(»2«ماآنو-5

یکطرف دیده میشود، که پادشاهان آدیابن، از. از این زمان تاریخ دولت خسرون روشن نیست
خورن بعض پادشاهان نشانده اشکانیان، در خسرون سلطنت میکنند، از طرف دیگر موسىدست

از آنچه در جاى خود گفته . ارمنستان را از خانواده آبگارها و اینها را از خانواده اشکانى میداند
شد، معلوم است، که آدیابن

______________________________
)1(-�A�r�i�a�m�n�e�s.

)2(-�M�a�a�n�o�u� �)�S�a�f�e�l�o�u�l. )
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در دوره اشکانیان به آسور قدیم اطالق میشده و محلّهاى تاریخى مانند نینوا و اربیل و گوگامل در 
مدارك این صفحه واقع بودند و کرسى این والیت را نصیبین مینامیدند و نیز از وقایعى، که بنابر

ارمنى ذکر شد، معلوم است، که پادشاهان دست نشانده آدیابن از اشکانیان بودند و با خانواده 
بعد چنین بنظر میآید، که در ابتداء، یعنى قبل از اینکه دولت اشکانى . اشکانى ایران قرابت داشتند

رادر تیگران پادشاه ارمنستان اند و پادشاهانى، که از خانواده بقوت یابد، ارامنه بین النهرین را داشته
اند و در اینوقت ادس هم از بودند و نخستین آنها ارشام نام داشته، در بین النهرین سلطنت میکرده

منتها حکّامى از اعراب از طرف ارمنستان در اینجا حکومت . قلمرو حکمرانى آنها بشمار میرفته
برد پادشاهان نتوانسته است ادس را از دستمیکردند و استقالل داخلى داشتند، ولى بعدها ارمنستان 



کلیۀ کمى مدت سلطنت . اندآدیابن یا نصیبین حفظ کند، زیرا پارتیها از آنها حمایت میکرده
گیر این صفحه بوده و این اوضاع حکمرانان ادس میرساند، که اغتشاشات داخلى یا خارجى دامن

92تاریخ خسرون، صفحه (نویسنده شامى گوید مار دیونیس تل. تا سلطنت ماآنوسافلول دوام یافته
سال و هفت ماه سلطنت تخت را براى پسرش، که نیز ماآنو نام داشت 28، که ماآنو پس از )93و 

یعنى (این پادشاه را آبگار اوشاما . او شش سال سلطنت کرد و بعد آبگار جانشین او گردید. گذارد
ه او پسر کى بود، ولى چنین بنظر میآید، که پسر مانو نویسنده مذکور نمیگوید، ک. اندنامیده) سیاه

آبگار نامى پسر ) 26و 25، فصل 2تاریخ ارمنستان، کتاب (خورن هاى موسىموافق نوشته. نبوده
چون مدت سلطنت آبگار اوشام . ارشام در نصیبین بود و مانند پدرش در آنجا سلطنت میکرد

م در نصیبین بر تخت نشسته، . سر او تقریبا شش سال قبیست سال بوده ظنّ قوى میرود، که آبگار پ
، 2کتاب (خورن هاى موسىزیرا سر شمارى، در امپراطورى روم و والدت مسیح ع موافق نوشته

آبگار پس از اینکه چندى در نصیبین حکمرانى داشت در . در سلطنت او روى داده) 25فصل 
بریوس قیصر روم در ادس اقامت گزیدسلطنت تى
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این شهر را تزیین کرد، از این جهت ) 26، فصل 2همان کتاب (خورن گوید و چنانکه موسى
.اندبعضى بناى این شهر را برخالف حقیقت باین آبگار نسبت داده

.ارامنه گویند، که آبگار پادشاهى خردمند بوده و صفاتى خوب داشته

اى، که بین اشکانیان ایران رویداده بود، باالتر از قول رفع منازعهذکر مسافرت او بایران براى 
آرداشس ارامنه با اردوان نام اشکانى ایران مطابقت میکند و از . نویسندگان ارمنستان گذشت

حکایت ارمنى چنان مستفاد میگردد، که آبگار هم از خانواده اشکانى بوده و براى اصالح امور 
از اینجا باید استنباط کرد، که آبگار از خانواده . ایران مسافرت کردهداخلى اشکانیان ایرانى ب

.ماآنوسافلول نبوده و از زمان آرشام آبگارها از خانواده اشکانیانند

نویسندگان کلیسائى گویند، که آبگار پادشاه خسرون معاصر مسیح ع بود، او بمرضى عالج ناپذیر 
عیسى ع . اى براى او ارسال داشتیکى از پیروان مسیح نامه»1«مبتال گردید و توسط آنانیاس



این خبر از . نام نزد وى فرستاد و آبگار و مرضاى دیگر از او شفا یافتند»2«شخصى را تاده
اند، ولى اوسویوس نویسنده کلیسائى است و نویسندگان دیگر کلیسائى نیز بعدها آن را ذکر کرده

اند، که جواب مسیح ع بعض نویسندگان کلیسائى نوشته. نمیداننداکنون عموما این خبر را صحیح
در (»3«کاپنبنامه آبگار و صورت عیسى ع مدتها در ادس بوده و، این اشیاء را در سلطنت ل

در آن شهر بود و »4«به قسطنطنیه نقل کردند، تا زمان امپراطور میشل پافالگونى.) م920حدود 
، که جواب نامه آبگار را )29، فصل 2کتاب (خورن گوید -موسى. پس از آن مفقود گردید

ترجمه ارمنى نامه عیسى با ترجمه یونانى روایت . نامى از حواریون عیسى نوشت»5«طوماس
اوسویوس مغایرت کلّى ندارد و از اینجا باید استنباط کرد، که هردو ترجمه یک اصل بوده، که 

سال سلطنت کرد و بدست تاده 38رن گوید، که آبگار خوموسى. اندبمسیح ع نسبت میداده
حوارى عیسى، که او را شفا داد، دین مسیح را

______________________________
)1(-�A�n�a�n�i�a�s.

)2(-�T�h�a�d�e�e.

)3(-�E�m�p�r�e�u�r� �L�e�c�a�p�e�n�e.

)4(-�M�i�c�h�e�l� �P�a�p�h�l�a�g�o�n�i�e�n.

)5(-�T�h�o�m�a�s.
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یکى از : پس از مرگ او ملکش بدو قسمت تقسیم شد). 30تاریخ ارمنستان، فصل (اختیار کرد 
خورن در ادس سلطنت کرد و برادرزاده او سندروك در ارمنستان پسرهایش آنانى نام بقول موسى

آنانى در ابتداء مسیحى بود، ولى بعد بر ضد این مذهب اقدام کرد و پیروان این دین . بتخت نشست
.ك خواست ادس را از او انتزاع کند و آنانى در حین جنگ از ستونى افتاده مردسندرو. را کشت



پس از آن اهالى ادس خزانه و اموال آنانى را تسلیم کردند، باین شرط که با مذهب مسیحى آنها 
در . او پذیرفت، ولى بعد تمام اعضاى ذکور خانواده آنانى را معدوم ساخت. کارى نداشته باشد

و معلوم نیست، که این گفته ) 2602صفحه (سندروگ باالتر ذکرى شد باب وجه تسمیه
اندازه صحیح است، ولى چنین بنظر میآید، که در میان اشکانیان اشخاصى زیاد خورن تا چهموسى

در اینجا باید گفت، که . نامى شاه اشکانى ایران بوداند و چنانکه گذشت سنتروكاین نام داشته
م در ذکر وقایع این زمان و راجع باسامى پادشاهان خسرون و آدیابن بین نویسندگان عهد قدی

اختالفاتى دیده میشود، مثال یوسف فالویوس گوید، که پسر آبگار مانو نام داشت و اسم 
ممکن است، که عزّت . سندروگ را ذکر نمیکند، سپس از عزّت پادشاه آدیابن صحبت میدارد

مشرق پس از اسکندر و سلوکیها القابى اختیار میکردند لقب سندروگ بوده باشد، زیرا پادشاهان 
بنابراین مستبعد نیست، که عزّت . میخواندند» خداوند«ها و بعضى خودشان را بتقلید از سلوکى

.اندچنین عنوانى باشد، یعنى این لفظ در اصل ایزد بوده نه عزّت و بعد آنرا تصحیف کردههم

وبرهم است و اسامى پادشاهان درهم. ستان روشن نیستبهرحال تاریخ خسرون و آدیابن و ارمن
بنابراین مطابقت دادن . اسامى منوباذ و آبگار و سندروگ و ایزد یا عزّت باهم مخلوط میگردد

اسمى با شخصى بنظر متتبع منوط است و استنباطات شخصى و حدسیات نویسندگان قرون بعد در 
نظرى دیگر »2«مارتنیکنظر دارد، سن»1«کرووانمثال س. تطبیق اسامى دخالت دارد و مؤثر است

و

______________________________
)1(-�S�a�i�n�t� �C�r�o�i�x.

)2(-�S�a�i�n�t� �M�a�r�t�i�n.
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چون مقصود ما . ها هم درست معلوم نیست و با یکدیگر منازعه دارندحدود این دولت. قس علیهذا
دیابن و خسرون نیست، زیرا این مطلب از موضوع ما خارج است و داخل نگارش تاریخ مستقل آ

مقصود ما این بود، که . اى که ذکر شد، اکتفا میورزیممورد، بشمهشدن در این کیفیات هم بى



روابط پادشاهان خسرون و آدیابن را با دولت بزرگ اشکانى ایران برسانیم و نیز معلوم باشد، که 
. اندها، مانند پادشاهان ارمنستان، از اشکانیان بوده یا خویشى با آنها داشتهلتبعض پادشاهان این دو

هاى نویسندگان عهد قدیم این مطلب مسلّم است، که از شرح مذکور باوجود اختالف در نوشته
ارمنستان بزرگ و کوچک و آدیابن و خسرون ارتباطى خاص با سلسله اشکانى ایران داشته 

قراول دولت ها تحت الحمایه ایران و پیشاین دولت. بزرگ بشمار میرفتندنشانده آن دولت دست
در زمانى، که تراژان براى جهانگیرى بمشرق آمد و . بزرگ اشکانى در مقابل رومیها بودند

کوشید، که مقام بیطرفى »1«میخواست با دولت پارت بجنگد آبگار پادشاه خسرون پدر آرباندس
در نتیجه . بعد از آبگار هم پسرش همان رویه را داشت. ا قیصر را نرم کردرا اختیار کند و با هدای

رومیها جنگى با خسرون نداشتند، تا اینکه عاقبت کار تراژان بجائى، که در جاى خود مشروحا 
ذکر شده، منتهى گردید، او عقب نشسته رفت و قیصر جدید هادریان تمامى بین النّهرین را بدولت 

پس از . وم است، که در اینوقت خسرون و آدیابن هم بحال اولى خود بازگشتندمعل. پارت رد کرد
آن وقایع دیگر بین النهرین، بقدریکه با تاریخ دولت پارت مربوط و مالزم بود، باالتر در جاى 

.خود ذکر شده

سلسله اشکانیان ارمنستان-شاخه دوم

گفت، که شاخه دوم سلسله اشکانیان را، پس از آنچه، که در باب آدیابن و خسرون ذکر شد باید 
نه در (که در جنوب ارمنستان و نیز در بعض قسمتهاى بین النهرین و آسور حکمرانى داشتند 

:مارتن چنین میدانستسن) ارمنستان بزرگ

______________________________
)1(-�A�r�b�a�n�d�e�s.
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»1«)کانیان، جلد دوماى از تاریخ اشقطعه(

. ق38) انداو را ماآنوسافلول نیز نامیده(ارشام یا اردشام پسر آرتاشس دوم و برادر تیگران اول -1
م



م. ق8یا 9مانو پسر ارشام یا پسر سافلول -2

م. ق2یا 3) فوت کرد. م36یا 35اینشخص در (پسر دیگر ماآنوسافلول ) اوشاما(آبگار سیاه -3

.م51یا 50سندروگ پسر یکى از خواهرهاى آبگارسیاه -4

.م68) اروآن(اروان -5

.اندبعد از مرگ تیرداد اول، برادر بالش شاه ایران، او را پادشاه ارمنستان دانسته

.م88آرتاشس سوم پسر سندروگ -6

مارتن در سن. م129اند، مدت سلطنت تا دارس نامیدهمورخین یونانى او را اگزدارس یا آکسى
جا توقف کرده، ولى در یادداشتهایش راجع بسلسله کتابش موسوم بتاریخ اشکانیان در این

:اشکانیان ارمنستان چنین مینویسد

.م120آرتاوازد چهارم پسر آرتاشس سوم -1

.م121دیران اول برادر آرتاوازد چهارم -2

.م142تیگران چهارم برادر دیران اول -3

که از شاخه »3«قیصر روم او را از تخت محروم ساخت و تاج را به سوهم،»2«ثیوس وروسلو
.دیگر سلسله اشکانى بود داد

.م178پسر تیگران چهارم ) بالش(واگارش -4

.م198اول کبیر پسر بالش ) خسرو(کسرواس -5

.م232اردشیر ساسانى شاه پارس -6

______________________________
)1(-



�S�a�i�n�t� �M�a�r�t�i�n�.� �F�r�a�g�m�e�n�t� �d�'�u�n�e� �h�i�s�t�o�i�r�e� �d�e�s� �A�r�s�a�c�i�d�e�s�,� �t�.� �I�I� �P�a�r�i�s� �1�8�5�0

)2(-�L�u�c�i�u�s� �V�e�r�u�s.

)3(-�S�o�h�e�m�e.
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.سلطنت ارمنستان با اردشیر ساسانى و پسرش شاپور اول بود. م259تا 232در این زمان از 

.م314یا 313در تیرداد دوم پسر خسرو کبیر فوت-7

.م314ابتداى فترت -8

اولى در . وتخت را غصب میکننداز خانواده آرد زوریان تاج) پاگر(سندروگ اشکانى و پاکر 
.شمال ارمنستان و دومى در جنوب آن

.م316خسرو دوم پسر تیرداد دوم ملقّب بکوچک -9

.م325دیران دوم پسر خسرو دوم -10

.م341دیران ارشک سوم -11

.م370) آمین مارسلّن او را پارا نامیده(باب پسر ارشک -12

.م377برادر ارشک سوم »1«ورزدات پسر آنوب-13

.م382دوم هردو پسران باب ) واگارشک(ارشک چهارم و وال ارشک -14

.م383ارشک چهارم تنها -15

.م387تقسیم ارمنستان بین پارسیها و رومیها 



پور سوم شاه پارس سلطنت ارشک چهارم از طرف قیصر قسطنطنیه سلطنت میکند و شاه-16
.قسمت خود را به خسرو سوم، که از شاخه دیگر اشکانیان است، میدهد

م. 389فوت ارشک چهارم 

از خانواده »3«پسر سپانتازاد»2«پس از فوت او قیصر بیزانس ارمنستان بیزانس را به کازاوون-17
بعد چیزى نمیگذرد، که این سردار تابع خسرو . ، که از اشکانیان ایران بود، میدهد»4«ساراکانکام

این رفتار باعث خشم بهرام چهارم ساسانى گردیده . سوم میگردد و او باجگذار دولت بیزانس
.خسرو را از سلطنت معزول و در قلعه فراموشى محبوس داشت

______________________________
)1(-�A�n�o�b.

)2(-�K�a�z�a�v�o�n.

)3(-�S�p�a�n�t�a�z�a�d�e.

)4(-�K�a�m�s�a�r�a�k�a�n.
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برادر خسرو سوم از طرف ایران بسلطنت ارمنستان ایران ) ورهام شابوه(پور بعد بهرام شاه-18
.م392منصوب گردید 

.م414یزدگرد اول بسلطنت رسید خسرو سوم بعد از مرگ برادرش بهرام شاپوه از نو بامر -19

.م415پور پسر یزدگرد اول بر تخت نشست شاه-20

.م419سال فترت 

شاه ایران بهرام پنجم ساسانى ) که بعدها اردشیر نام داشت(پور را سس پسر بهرام شاهآرتاك-21
.م422بر تخت نشاند 



.تى بایران ضمیمه شداو از سلطنت افتاد و ارمنستان مانند ایال. م428در سال 
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قسمت تمدنى-باب دوم

وسعت دولت اشکانى و تشکیالت ان-فصل اول

تختپاى-وسعت دولت اشکانى. مبحث اول

وسعت دولت اشکانى

هاى حدود دولت اشکانى را، نمیتوان بتحقیق معلوم داشت و بهمین جهت است، که در اطلس
علّت این . اند ترسیم کنندتاریخى، نقشه دولت اشکانى را، بنحویکه صحیح باشد، نتوانسته

ما از دولت اشکانى تا . اطّالعى همان است، که در قسمت تاریخى این کتاب کرارا گفته شدهبى
اینها اند واى اطّالع داریم، که نویسندگان یونانى و رومى و ارمنى و یهودى وقایع آنرا نوشتهاندازه

مند بودند، که با حدود غربى دولت اشکانى ارتباط هم، چنانکه گذشت، غالبا بوقایعى عالقه
تردید گفت، وقایعى زیاد از دوره اشکانى، که بحدود دیگر آن دولت پس میتوان بى. داشت

مربوط بوده، اصال ضبط نشده، یا بطور ناقص ضبط گردیده و بنابراین مدارکى نیست، که حدود 
نویسندگان قرون اولیه اسالمى هم، هرچه راجع . ت اشکانى را موافق آن محقّقا معلوم داریمدول

ها را مبناى استنباطاتى وبرهم و مجمل و گنگ است و نمیتوان این نوشتهاند، درهمباشکانیان نوشته
دولت بنابراین یگانه منبع ما براى تعیین حدود . صحیح، راجع بتاریخ دولت اشکانى، قرار داد

اى، که مبتنى بر وقایع باشد، باز نگارشات مورخین و نویسندگان یونانى و رومى و پارت، تا اندازه
ها،اکنون باید دید، که از این نوشته. ارمنى است، بعالوه کتاب یوسف فالویوس مورخ یهود
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ها معلوم است، که از این نوشته. چه برمیآیدکه تماما در قسمت تاریخى این کتاب ذکر شده، 
اول از پارت باالخص گرفته، بطرف مغرب میرویم، : دولت پارت در ایران، این ممالک را داشته



از این قرار ایاالت و والیاتى، که نام . بعد برگشته باز از همانجا گرفته بطرف مشرق خواهیم رفت
ص یا خراسان با تمامى والیاتى، که جزء خراسان پارت باالخ: میبریم جزء دولت پارت بودند

تقریبا تنکابن (صفحه ماردها یا مردها -دامغان و سمنان-ایمشمرده2186کنونى است و در صفحه 
-نهاوند-کرمانشاهان-گروس-همدان(عجم قرون بعد ماد بزرگ یا عران-)کنونى با حوالى آن

) یعنى خوانسار و گلپایگان و کمره(والیات ثالث، -)آبادسلطان(عراق -بعد مالیر و تویسرکان
کردون ) آسور قدیم(آدیابن ) آذربایجان(ماد کوچک -یزد-اصفهان-رى-قزوین-خمسه

کلده قدیم با بابل -الحضر) یا ادس و یا اورفا(خسرون -ارمنستان بزرگ و کوچک-)کردستان(
مجاور کویر لوت، مانند سیستان و صفحات-کرمان-پارس-خوزستان با شوش-تا خلیج پارس

کوههاى (ماالیا باختر تا صفحاتى، که در مشرق باختر واقعند، تا هند و کوشان و هى-ساگارتى
مقصود . صفحات مجاور خراسان تا رود جیحون-صفحات مجاور سند-)حدود شمالى هندوستان

اند، البتّه، این صفحات را داشتهما این نیست، که در تمامى مدت عمر دولت اشکانى، پارتیها تمام 
چنانکه از تاریخ این دولت برمیآید، تفاوتهائى بین زمان قدرت و انحطاط بوده، ولى در سلطنت 

مهرداد اول ششمین شاه اشکانى دیده میشود، که وسعت دولت پارت از جیحون تا فرات است و 
ن است وسعت دولت پارت، بقدرى که ای. ماالیا میرسددر زمان مهرداد دوم کبیر این دولت به هى

قفقازیه جزء دولت پارت بوده یا : در اینجا سئوالى طرح میشود. مبتنى بر اخبار و مسکوکات است
اى، نه؟ اگر بخواهیم با مدرك حرف بزنیم، باید گفت این مسئله روشن نیست، بل بعکس باندازه

اما . انددر تحت نفوذ روم بوده) گرجستان(و ایبرى ) شیروان قرون بعد(که از اسناد برمیآید، اران 
این معنى مسلّم است، که اشکانیان جد
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اند، حدود طبیعى ایران را بدست آرند و حدود طبیعى ایران باستان بشواهد تاریخى چنین داشته
-پارسدریاى عمان و خلیج-سند-جیحون-)بحر خزر(دریاى گرگان -کوههاى قفقاز: »1«بوده

بنابر آنچه گفته شد، دولت پارت در زمان قدرتش، باستثناى قفقازیه، حدود طبیعى . دجله و فرات
نویسندگان ارمنستان، چنانکه باالتر ذکر شد، حدود دولت اشکانى را از این . ایران را تقریبا داشته

دارند که اشکانیان بچند تیره یا خانواده آنها عقیده . تر میدانند و طور دیگر معین میکنندوسیع
اى در ایران، با حدودیکه معلوم است، مثال تیره: منقسم بودند و هرکدام در مملکتى سلطنت داشتند



اى دیگر در ارمنستان بزرگ و کوچک، تیره سوم در افغانستان کنونى، باسم دولت هند و تیره
تیره چهارم در ماوراء . نیز بوده) هند غربى(سکائى، زیرا حدود این دولت شامل قسمتى از هند

بنابراین آسیاى وسطى و . سیحون تا حدود چین از طرف مشرق و دریاى آزوو از سمت مغرب
دشت قبچاق قرون بعد و صفحات پشت کوههاى قفقاز، تا دریاى آزوو جزء این دولت بوده و 

.در وسط ممالک اشکانیان واقع شده بود) خزر(دریاى گرگان 

ها هم جزء دولت اشکانى بودند و چنانکه در کتاب اول اتانژ مورخ ارمنستان گوید، که ماساژتآگ
ها از سکاهاى آن طرف رود سیحون بودند و صفحاتى زیاد از ایم، ماساژتو دوم کرارا ذکر کرده

اند، ولى نمیتوان این است آنچه که گفته. طرف مشرق و مغرب در تحت حکومت خود داشتند
ها صحیح است بخصوص، که میدانیم ارامنه نسبت باشکانیان اندازه این گفتهست، تا چهدان

اند آنها را بزرگ کنند و دیگر اینکه اگر این عقاید صحیح مندى خاصى نشان داده، خواستهعالقه
. اند نه دولت پارتباشد، راجع بدودمان اشکانى است، که در ممالک مختلف سلطنت میکرده

باالخره آنچه، که مبتنى بر اسناد میباشد، همان است، که دولت اشکانى ایران در زمان بنابراین 
و ) خزر(قدرتش، داراى حدودى بود، که تقریبا از هیماالیا تا فرات و از جیحون و دریاى گرگان 

پارس امتدادارس تا خلیج

______________________________
.این تألیف ذکر شده691هرست این ممالک در صفحه مقصود کلیه ممالک تابعه نیست، ف-)1(

2642: ، ص3تاریخ ایران باستان، ج

میگوئیم تقریبا، زیرا براى حدود محقّق غالبا سند نداریم، یعنى، چنانکه هرودوت ایاالت . مییافته
جزء دولت هخامنشى را نموده، یک نویسنده یونانى یا رومى محققا حدود دولت پارت را نشان 

این است، که ما بهتر دانستیم از . ه، تا بتوان آنرا در ترسیم نقشه دولت پارت مبنى قرار دادنداد
تر صحبت خواهیم در باب ایاالت پارت باز پائین. نظر کنیماى اصال صرفترسیم چنین نقشه

.داشت

تختپاى



مزبور، پایتخت دولت اشکانى، چنانکه در قسمت تاریخى گذشت، در تیسفون بود، ولى محلّ 
بنابراین بالطّبع این سئوال پیش . وقتى پایتخت شد، که دولت پارت تا دجله و فرات توسعه یافت

یعنى قبل از تسخیر شهر صد دروازه، یا بناى دارا، مقرّ : میآید، که پایتخت پارت باالخص کجا بوده
نرا با قوچان یا در این باب بعضى اسم شهر اساك را برده، آ. حکمرانى اشکانیان کدام شهر بود

در باب نسا اخیرا در . برخى پایتخت قدیم پارت را شهر نسا میدانند. بجنورد مطابقت میدهند
آباد و فیروزه است، کشفیاتى رویداده، که از ترکمنستان شوروى در قریه باقر، که در میان عشق

سیده است، چنین قرار اطّالعاتى، که از سفارت کبراى دولت ایران در مسکو، بوزارت خارجه ر
در سه سال قبل یکى از اعضاى مؤسسه علمى ترکستان، که از علماى آثار قدیمه است، در : است

هاى بزرگى از خاك مالحظه میکند، که برحسب شکل داغ نزدیک قریه باقر تپهپایه سلسله کوپت
رى مبادرت بعد تحقیقاتى در این محلّ بعمل آمده بحفّا. و ترکیب خاص مورد توجه او میشود

میکنند و در اندك زمانى آثار قدیم معبد پارتیها و آالت و اسباب چندى، که مربوط بانجام مراسم 
دینى آنها بوده، در محلّ مزبور کشف و ثابت میگردد، که شهر نسا پایتخت قدیم دولت پارت، که 

د، در آن محلّ بکلّى مفقود االثر بود و علماء آثار قدیمه قرنهاى متمادى در تفحص آن بودن
عملیات حفّارى جدا تعقیب شده و تابحال قسمتى از غرفات معبد و راه زیرزمینى، . مدفون است

قطر . که معبد را تا قصر سلطنتى مربوط میداشته و خطوط معابر عمده، از زیر خاك بیرون آمده
کیلومطر و نیم است،4دائره این شهر 
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در وسط شهر از چهار . سانتیمطر کشیده شده بود17مطر و 8در اطراف آن دیوارى بارتفاع که 
گودال . طرف خیابانهاى وسیع دیده میشود، که بوسیله گودال عمیقى در مرکز بهم وصل میگردد

هاى مزبور از قرار معلوم آب انبار بزرگى بوده است، که در مرکز شهر واقع بوده و بواسطه نقب
در نتیجه حفریاتى، که فعال در اطراف معبد مزبور . داغ ارتباط مییافتههاى کوپتین با چشمهزیرزم

و دیوارهاى ) خاتمکارى(هاى موزائیک بعمل آمده، یک عده ستونهاى قطور سنگى و سقف
.حفریات در محلّ مزبور فعال هم دوام دارد. کارى کشف گردیدهکاشى



آباد نیز در این باب راپورتى بوزارت خارجه داده، که مضمونش جنرال قونسولگرى ایران در عشق
:دو فقره راپورت داده، که ذیال درج میشود1313آبان 12تقریبا همان است، بعد در 

هاى شهر قدیم نسا متخصصین دو مجسمه و یک کلّه شیر، که از در نتیجه حفریات اخیر در خرابه«
ها بطرف زمین بوده، ولى بواسطه مرور زمان صورت مجسمه. اندگل پخته سرخ رنگ میباشد، یافته

اى که مجسمه از آن ساخته شده، طورى سست گردیده، که متخصصین نمیتوانند در مقام ماده
اند فعال اینست که تصمیم کرده. پاك کردن مجسمه از خاك و شن، که آنرا احاطه نموده، برآیند

و شن اطراف، براى آنکه از هم متالشى نشود، بشهر آورده اند، با خاكبهمان شکلى، که یافته
اى، که ممکن شود، خاك و مواد اضافى را شاید بوسیله بعضى آالت و ادوات مخصوص تا اندازه

.»حفریات ادامه دارد. دیگر متّصل کننداز روى مجسمه برداشته قطعات مجزّا شده آنرا بیک

هاى آن تا آباد واقع و خرابهمند، در چهارده کیلومترى عشقالو میناشهر قدیم آنائو، که تراکمه«
آباد امتداد دارد و بموجب آخرین حفریات و کاوشهائیکه در سال یک کیلومتر و نیمى عشق

از طرف انستیتوى کارنژى بوسیله عده متخصصین امریکائى بعمل آمده، قدمت این شهر را 1904
هاى متعددى باقى از عالئم این شهر خرابه. اندد نسبت دادهبه سه الى چهار هزار سال قبل از میال

است، که دو خرابه آن
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از کلیه آثار شهر مزبور چیزى که فقط . خیلى مهم است و غالباهم کاوشها در آنجا بعمل آمده
و متخصصین در نتیجه مطالعات مانده، مسجدى است، که در آنجا بنا شده بوده قسمتى از آن باقى

، براى آنکه 1926در سال . بسیار دقیق تاریخ آنرا نسبت به نیمه اول قرن پانزدهم میالدى میدهند
. گنبد و محراب بکلّى از هم متالشى نشود، حکومت ترکمنستان در آنجا مختصر تعمیراتى کرده

نائو و اشیاء زیرخاکى، که کشف از طرف اداره نشریات و مطبوعات ترکمنستان رساله راجع به ا
.»اینک یک نسخه آن لفّا تقدیم میگردد. گردیده، طبع و منتشر شده بود

. اندمینامیدند و نویسندگان ارمنستان نام آن را دیسپون نوشته»1«ها کتزیفونتیسفون را یونانى
ى ندارد، جز اینکه بنابراین عقیده نویسندگان قرون اسالمى، که پایتخت اشکانیان رى بوده، مدرک



اند، ولى بگوئیم، که اشکانیان در نهضت خود بطرف مغرب، چندى هم در اینجا اقامت گزیده
بعدها چنانکه بیاید سلوکیه، که در . پایتخت آنها را مورخین غربى تقریبا همیشه تیسفون میدانند

صال یافت و طرف راست دجله بود، با تیسفون در طرف چپ رود مزبور و یک محلّ دیگر ات
تردید میتوان گفت، که شاهان بى. بهمین جهت پایتخت دولت ساسانى را اعراب مداین نامیدند

جا اقامت نداشتند و در عرض سال، از جائى بجائى حرکت میکردند، اما اشکانى و دربارشان یک
دگان غربى اینکه اینجاها کجا بوده و چه نام داشته، محقّقا معلوم نیست، ولى از نگارشات نویسن

چنین برمیآید، که تیسفون مقرّ حکمرانى و ادارات دولتى بوده زیرا پلین این شهر را سر مملکت 
و ) 26، بند 6ها، کتاب سالنامه(توس مقرّ سلطنت تاسى). 26، بند 6تاریخ طبیعى، کتاب (میداند 

، که از هواى عالى سترابون گوید، که شاه زمستان را در اینجا با نشاطى. دیوکاسیوس شهر سلطنت
پلین گوید، که پارتیها این شهر را ). 16، بند 1، فصل 16کتاب (آن حاصل میشد، میگذرانید، 

ساختند، تا سلوکیه را تنزّل دهند، ولى چون مقصودشان حاصل نشد، شهر دیگرى را بنام 
بپارسى کنونى(»2«ولوگزوثرتا

______________________________
)1(-�C�t�e�s�i�p�h�o�n.

)2(-�V�o�l�o�g�e�s�o�c�e�r�t�a.
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، بند 1، فصل 16کتاب (سترابون گوید ). 26همانجا، بند (در نزدیکى تیسفون بنا کردند ) گردبالش
، که چون سربازان پارتى در دنبال دربار از جائى بجائى حرکت میکردند و زندگانى سربازان )16

.نداشت، تیسفون را بنا کردندبا وضع سلوکیه موافقت 

شاهان اشکانى در همدان، که شهر ) یعنى غیر زمستان را(مانده سال همان نویسنده گوید، که باقى
، فصل 11کتاب (نامیده »1«سترابون مقرّ شاه را در گرگان تاپه. مادى است و گرگان بسر میبردند

از این نگارشات سترابون چنین باید استنباط کرد، که دربار اشکانى پس از گذشتن ) 2بند 7
زمستان از تیسفون حرکت کرده بطرف گرگان میرفته و در شهرهائى مانند همدان و رى و شهر 



تگاه شاهان اشکانى در باب رى آتنه گوید، که اقام. صد دروازه توقّف میکرده تا بگرگان میرسیده
در بهار بوده و این خبر باید صحیح باشد، زیرا رى را ارشکیه مینامیدند و بقول ایزیدور خاراکسى 

رى از تمامى شهرهاى ماد بزرگتر بود و بهار هم، چنانکه معلوم است، در رى غالبا ) 7پارت، بند (
یجه میرسیم، که وقتیکه دولت بنابر آنچه در باب پایتخت اشکانیان ذکر شد، باین نت. خوب است

پارت بزرگ شده و بفرات رسیده، تیسفون مقرّ حکومت و ادارات دولتى گردیده، ولى دربار در 
عرض سال در همدان و رى و شهر صد دروازه و گرگان نیز اقامت میگزیده، تا از هواى خوب 

.اینجاها استفاده کند و از گرماى تیسفون در تابستان محفوظ بماند

ین نیز تردیدى نیست، که شهر صد دروازه، در موقع بسط دولت پارتى از مشرق بطرف در ا
هوتوم . انداما محلّ این شهر را تاحال نیافته. مغرب، چندى مرکز حکومت بوده و اهمیت داشته

شنیدار و ویلیام جکسن عقیده داشتند، که این محلّ باید کرسى والیت سابق قومش باشد و باید 
دکتر شمیدت بخرج 1933-1931هشت میلى جنوب دامغان جستجو کرد، ولى در سال آن را، در

دار العلوم فیالدلفیا در تپه حصار مشغول حفریات و کاوشهائى شد، با این مقصود، که شهر

______________________________
)1(-�T�a�p�e.
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اینکه نوب دامغان در هشت میلى این شهر، خیلى کار کرد، بىصد دروازه را کشف کند و در ج
.بنابراین عجالۀ محلّ این شهر معلوم نیست. اثرى از این شهر ظاهر گردیده باشد

-اسلحه-سپاه-ادارات-ترتیبات سلطنتى-ممالک تابعه-حکومت شاه-تشکیالت. مبحث دوم
)تقویم(تاریخ -هاضرابخانه-مسکوکات

حکومت شاه

از مملکت پارت : دولت اشکانى، چنانکه از تاریخش برمیآید، از دو نوع ممالک ترکیب یافته بود
:ممالک تابعه را هم باید از دو قسم بدانیم. و از ممالک تابعه



ممالکى، که از ایاالت دولت پارت بشمار میآمدند و براى هریک از آنها، یک نفر والى یا -1
.معین میشد) ویتاکسا(

ممالکى، که تابع پارت بودند، ولى والت پارت آنها را اداره نمیکردند، بل اینها پادشاهانى -2
اینها وظائفى نسبت بشاه اشکانى یا شاهنشاه داشتند، . نشانده شاهان اشکانى بودندداشتند، که دست

ند، تر ذکر خواهد شد، ولى در امور داخلى مملکتشان مستقلّ، یا چنانکه اکنون گویکه پائین
.خودمختار بودند

بنابراین تشکیالت دولت پارت شامل پارت باالخص و ممالکى میشود، که ایاالت پارت محسوب 
. نشانده مربوط نمیباشد، در باب آنها جداگانه صحبت خواهیم داشتهاى دستمیشدند و بدولت

ویند، یک پس از این مقدمه گوئیم، که در دولت پارت یک وضع اساسى، یا چنانکه اکنون گ
یک از شاهان کدام. وجود داشت و این قانون حکومت شاه را محدود ساخته بود) قانون اساسى(

.اشکانى این وضع را ایجاد کرده بود، درست معلوم نیست

تلویحا) 2203صفحه (هاى ژوستن، که در جاى خود ذکر شد از نوشته
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سن عقیده ط میشود، که تیرداد اول اشکانى آن را برقرار کرده، ولى راولینو اجماال چنین استنبا
دارد، که باید مؤسس این وضع مهرداد اول بوده باشد، زیرا در زمان او دولت اشکانى دولت 

) 84ششمین دولت مشرق، صفحه (وسیعى، یا چنانکه مؤلّف مزبور گوید، یک امپراطورى شد 
پس در . آنها این کار را کرده باشد، اوضاع پارت جهت اصلى آن بودهولى بعقیده ما، هرکدام از

این اساس در وضع زندگانى سیاسى . واقع امر مؤسس این اساس نه تیرداد بوده و نه مهرداد
ها آن را اقتضا میکرده و، چون ریشه دوانیده بود، بعد ها سابقه داشته و عادات و اخالق پارتىپارتى

.هم با تغییراتى، که ذکر خواهد شد، باقى مانداز بزرگ شدن پارت 

براى روشن بودن این نظر، باید بخاطر آورد، که آریانها، چنانکه از آوستا استنباط میشود، وقتیکه 
ها تقسیم میشده و عشیره به اند، شکل حکومتشان ملوك الطّوایفى بوده، قوم به عشیرهبایران آمده

و محل ) تئوما(، تیره را )نمان(مینامد و خانه را ) نافه(خانواده را آوستا . هاها به خانوادهها و تیرهتیره



رؤساى ). یودن(یا ) یوده(و مسکن آن را ) توزن(یعنى ده، عشیره را ) ویس(سکناى آن را 
ها رئیس عشیره را پتویس. نامند) پتویس(ها رئیس تیره را انتخاب میکنند و او را خانواده

معلوم است، که با این وضع، . یوپت یا رئیس مملکت هم، انتخابى استد دهخو. برمیگزینند
ها و متنفّذین قوم شور کند و یوپت محدود بوده و او میبایست با رؤساء عشایر و تیرهحکومت ده

این وضع در ایام صلح بود، ولى در هنگام جنگ، چون . در میان آنها فقط شخص اول باشد
کر را برعهده داشتند، بر اختیاراتشان میافزودند، بخصوص اگر عاقل و ها فرماندهى لشیوپتده

هائى، که میخواستند حکومتشان کمتر یوپتبنابراین ده. شجاع بودند و بر دشمن غالب میآمدند
چنین بود . محدود باشد، میبایست کارهاى مشکل انجام دهند، یا در جنگى بر دشمن غلبه یابند

هاى هرودوت راجع از نوشته. هاى بزرگى تشکیل کننداز اینکه دولتوضع حکومت آریانها، قبل 
بماد و نگارشات کزنفون در باب
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پارس قبل از کوروش بزرگ، این ترتیب ملوك الطّوایفى نیز استنباط میشود، ولى بعدها، وقتیکه 
دید، زیرا شاهان ماد ترتیب دولت آسور دولت ماد بزرگ شد، حکومت شاه از محدوده مطلقه گر

پارسیها هم، وقتیکه از حدود پارس بیرون آمدند، وضع حکومت ماد را . و بابل را اقتباس کردند
.اتّخاذ کردند

اما پارت، وضع خود را بطوریکه استنباط میشود، تغییر نداد، زیرا از آسور و بابل دور بود، نه تمدن 
بنابراین طبیعى است، که . ز مردمان آن چیزهائى اقتباس کرده بودآسیاى غربى را داشت و نه ا

مؤسسات پارت، بهمان وضع ملوك الطّوایفى محفوظ ماند و حتّى، پس از اینکه پارت دولت 
بزرگى شد، وضع مزبور، چون در مدت قرون عدیده ریشه دوانیده بود، باوجود میل بعض شاهان 

ذکر شد، یعنى حکومت شاه نسبت بنجباى پارتى محدود اشکانى بحکومت مطلقه، همان بود، که
پس از آنچه، که گفته شد، طبیعى است، که تیرداد دوم یا مهرداد اول تشکیالتى در این زمینه . بود

بپارت داده باشند، زیرا تیرداد دومین شاه اشکانى است و مهرداد ششمین شاه و در این وقت دولت 
اند، که براى رسیدن نوز قوامى نداشته و این شاهان روشن میدیدهاشکانى، دولتى جوان بوده و ه

ها از ایران و تمامى ایران را در تحت تسلّط آوردن، باید بقوم بمقصود، یعنى بیرون کردن سلوکى



پارت تکیه کنند، یعنى برخالف سلوکیها، یک دولت ملّى تشکیل دهند و در این صورت هم، جز 
این بود، که تشکیالت آنها بر همان اساس قرار گرفت، پس . ندارنداى حفظ مؤسسات ملّى چاره

اوضاع پارت این طرز حکومت را . موجد اصلى این اساس، نه تیرداد اول بوده و نه مهرداد ششم
اکنون باید دید، که اساس این تشکیالت چه . اند کار دیگر کننداقتضاء میکرده و آنها نمیتوانسته

یست با دو مجلس شور کند، یکى را نویسندگان رومى شوراى خانوادگىبوده؟ شاه اشکانى میبا
، اولى از اعضاء ذکور خانواده سلطنت، که )مجلس شیوخ(اند و دیگرى را مجلس سنا نامیده»1«

بحد رشد رسیده بودند، ترکیب مییافت و انتخاب

______________________________
)1(-�C�o�n�c�i�l�i�u�m� �D�o�m�e�s�t�i�e�u�m.
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باید استنباط کرد، که شاهزادگان ذکور، همینکه بحد رشد میرسیدند، از (آنها منوط بمیل شاه نبود 
، دیگرى از مردان پیر و مجرّب و روحانیون بلند مرتبه قوم .)م. اعضاى این مجلس بشمار میآمدند

.پارت

مییافت، یعنى وقتیکه هردو مجلس باهم منعقد سوم مجلسى هم بود، که از هردو مجلس ترکیب 
، از قول 3، بند 9، فصل 11سترابون، کتاب (میگردید آن را مغستان یا مجلس بزرگان مینامیدند 

ما تصور میکنیم، که مصحف مهستان است، زیرا این نام با » مغستان«در باب لفظ ). پوسیدونیوس
ر موافقت دارد و اکنون هم بزرگ را مه گوئیم، معناى مجلس مزبور، که مجلس بزرگان باشد، بهت

ها تشکیل نمیشد، تا آن را ولى مغستان با معناى مزبور موافقت نمیکند، چه این مجلس تنها از مغ
.مغستان نامند

تعیین شاه اشکانى انتخابى بود و میبایست هردو مجلس باهم انعقاد یافته شاه را انتخاب کنند، ولى 
ترتیب انتخاب . مهستان مقید بود، که شاه را از خانواده اشکانى برگزینداین مجلس یعنى مجلس 

شاهى، پس از فوت شاه عمال چنین بود، که پسر رشد شاه متوفّى بتخت مینشست، مگر در دو 
مورد، یکى آنکه پسر شاه متوفّى بحد رشد نرسیده باشد و دیگر در موردیکه لیاقت سلطنت را دارا 



مجلس مهستان برادر شاه را انتخاب میکرد و اگر او برادر نداشت، عموى شاه در این موارد. نباشد
.را

:آمده، که برادر شاه بسلطنت انتخاب شدهدر تاریخ پارت چند دفعه چنین پیش

اما مورد انتخاب عموى شاه، مورد اردوان . خسرو-گودرز-اردوان سوم-ارد اول-مهرداد اول
اى از دودمان اشکانى وقتیکه سلطنت از شاخه. د دوم بتخت نشستاول است، که بعد از فرها

اى را، که ترجیح داده بودند، عقیم گردیده، یا خارج میشد، دیگر بآن برنمیگشت، مگر آنکه شاخه
بعد از آنکه شاه را مجلس مهستان انتخاب میکرد، . کسى را، که الیق سلطنت باشد دارا نباشد

ها یا چنانکه رومى(تاج را میبایست شخصى، که رئیس خانواده سورن تاجگذارى او بعمل میآمد و 
، بند6ها، کتاب توس، سالنامهتاسى(بود بر سر شاه گذارد ) نامند سورنا
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همین شخصى، . ، که این مقام در خانواده سورن ارثى بود)141پارت، صفحه (پیان گوید آپ). 43
از تاریخ . سر شاه میگذاشت، شغل سپهساالرى کلّ قواء مملکتى را نیز برعهده داشتکه تاج بر

آیندش نبوده، پارت دیده میشود، که مجلس مهستان چند دفعه شاه را از جهت رفتارى، که خوش
از سلطنت خلع کرده، ولى باید گفت، که همیشه جنگ درونى در این موارد روى داده، شاه 

بارزه این اقدام مهستان را نپذیرفته و باالخره این مسئله را، که حق با مجلس ستیزه و ممخلوع بى
.مهستان است یا با شاه، شمشیر شاه یا مجلس حلّ کرده

پس از اینکه شاه بتخت مینشست و موقعش محکم میگشت، حکومتش تقریبا مطلقه میشد، زیرا 
.محاکمه بقتل برساندبینیم، که او میتواند هرکس را بىمى

. مخصوصا اعضاى رشید خانواده سلطنتى، که مورد رشک و حسد شاه واقع میشوند، بقتل میرسند
.نفر از برادران خود را بقتل رسانید39مثال فرهاد چهارم 

راجع به گودرز و دیگران هم در قسمت تاریخى این کتاب مواردى ذکر شده، ولى باید گفت، 
گویند مجلس سنا، مالحظه زیاد داشته، زیرا در این هاکه شاه از مجلس شیوخ، یا چنانکه رومى



ها عضویت داشتند و آنها از جهت تشکیالت، در میان مردم مورد احترام و داراى قوت مجلس مغ
چون قدرت آنها را شاهان اشکانى ). تر باین مطلب مراجعه خواهیم کردپائین(و قدرت بودند 

از اینجا ضدیتى بین اینها و شاه بوجود . ها برآمدندپسندیدند، بعدها درصدد محدود کردن مغنمى
).25، بند 2آگاثیاس، کتاب (آمد، که یکى از جهات انقراض اشکانیان گردید 

ممالک تابعه

این والت را . از ممالک تابعه پارت، بعضى ایاالت پارت بودند، یعنى والتى براى آنها معین میشد
ساتراپ، چنانکه باالتر گفته . اند، ولى صحیح نیستگفته) اپساتر(در دوره پارتى، یونانیها باز 

در دوره پارتى، والى را . پارسى قدیم، یا شهربان زبان کنونى ماست) خشترپوان(شد، یونانى شده 
مینویسند»2«میگفتند، که نویسندگان اروپائى ویتاکسا) »1«تاکسسبیس(

______________________________
)1(-�B�i�s�t�a�x�e�s.

)2(-�V�i�t�a�x�a.
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عده این نوع ممالک . نظام و والى شاهى استو آمین مارسلّن گوید، معنى آن رئیس سواره
چهارده یا پانزده بوده، ولى آمین مارسلّن عده را هیجده نوشته و پارس و خوزستان را هم در این 

.عده بشمار آورده

چنین توان از این نوع ممالک دانست، زیرا از خود پادشاهانى داشته، خوزستان هماما پارس را نمی
.بنظر میآید که گاهى پادشاهى از خود میداشته

شمید، تاریخ ایران الخ، گوت(اند ها بودهاند، اینممالک تابعه، که بواسطه والت اداره میشده
کارینا، درست -4خالونیت، -3، )سابق»1«تاسنسى(آپلّونیاتیس، -2بابل، -1): 55-54صفحه 

ماد -7، )همدان(مادباال -6، )کرمانشاه(کامبادن -5معلوم نیست کجا بوده، باید نهاوند باشد، 
-10تقریبا دامغان کنونى، ) قومیش(کمیسن -9، )خوار(خوآرن -8، )رى(پائین یا ماد رازى 



-13پارت باالخص -12ت، آستوئین، درست تطبیق نشده اس-11وهرکان یا گرگان، 
-16، )هرات(آریا -15، )مرو(مرگیان -14اى، که جزء پارت باالخص بوده، آپاآوارتاکن ناحیه

، بعض )رخّج یا هندوستان سفید(آراخوزیا -18) سیستان(زرنگ -17، )جزء هرات(آنائوئر 
.پاراپامیزاد-سغد-باخترایاالت ایران سابق را در این زمان جزء دولت پارت اسم نمیبرند، مثال 

جهت آن است، که این ایاالت جزء دولت یونانى و باخترى گردیده بود، و بعد، که پارت بر باختر 
باالتر گفتیم، که بعضى حد شرقى پارت . دست یافته، دست معلوم نیست، کجاها را ضمیمه کرده

یکند و برخى گویند، که سرحد را پاراپامیزاد میدانند، که با افغانستان شمالى امروز مطابقت م
.شرقى دولت پارت در زمان مهرداد اول پنجاب هند بوده

ها در امور داخلى این. هائى بودند، که از خودشان پادشاهانى داشتندممالک دیگر دولت
مملکتشان مستقل بودند، ولى بایست در موقع جنگ بتقاضاى شاهنشاه پارت، بکمک آیند یا 

اب تأدیه باج از نویسندگاندر ب. قشون بفرستند

______________________________
)1(-�A�p�o�l�l�o�n�i�a�t�i�s� �)�S�i�t�t�a�c�e�n�e. )
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غربى خبرى روشن نرسیده، ولى چنین بنظر میآید، که بعض ممالک مانند پارس و ماد و خوزستان 
.میگرفتندباجى نمیپرداختند، ولى شاهان اشکانى از آنها هدایائى

اما نویسندگان شرقى در این باب متّفق . برخى دیگر عالوه بر فرستادن قشون باجى هم میدادند
اند، که مزیت شاهنشاه اشکانى بر سایر پادشاهان فقط از این حیث بود، که اسم او را مقدم القول

ترتیب تقدم و تأخّر . »نکرد ایچ یاد این از آن، آن از این«: فردوسى دورتر رفته گوید. مینوشتند
نویسندگان (نشانده هم معلوم نیست جز آنکه پادشاه ارمنستان حائز مقام سوم بود پادشاهان دست

در باب پادشاه ماد کوچک یا آذربایجان اگرچه تصریحى نیست، ولى ظنّ قوى این ). ارمنستان
. شت، چنین استنباط میشوداز حرف بالش اول، که باالتر گذ. است، که مقام درجه دوم را داشته

نشانده از شاهنشاه پارت باز اطّالعات کافى نداریم، ولى در باب اطاعت و تمکین پادشاهان دست



نشانده پارتیها را از یکى دو جاى نگارشات نویسندگان غربى چنین برمیآید، که پادشاهان دست
:انددوست نداشته

سردار روم روابطى با ماد و خوزستان ایجاد کرد و اند، که پومپهاوال چنانکه باالتر گذشت گفته
تیوخوس سوم همین اقدام یکى از جهات کدورت دولت پارت از او گردید و دیگر، وقتیکه آن

سلوکى میخواست با اشکانیان جنگیده، آنها را باطاعت درآورد، پادشاهان ماد و پارس و بعض 
کردند، از خشونت پارتیها نالیدند و نیز هنگامى، دیگر نزد او رفته اظهار همراهى و مساعدت با او 

ده با فرهاد دوم میجنگید، چند پادشاه مشرق زمین باستقبال او آمده خودشان تیوخوس سىکه آن
تر ها و پارسیها خشندر اینکه پارتیها از مادى). 2237صفحه (را باختیار پادشاه سلوکى گذاشتند 

اند، صحیح بوده باشد، جهت ین پادشاهان، اگر چنانکه نوشتهاند، حرفى نیست، ولى همراهى ابوده
دولت سلوکى، چنانکه در باب سوم کتاب سوم این تألیف ذکر شده، از زمان . دیگرى هم داشته

.حال براى او تا زمان زوالش باقى ماندبعد از سلکوس اول نیکاتور رو بتجزیه شدن گذارد و این

هان ماد و پارس و غیره میخواستند سروکارشانبنابراین طبیعى بود، که پادشا
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با دولتى باشد، که سست و در حال انحطاط است، تا بتوانند بمرور استقالل یابند و بنابراین، دولت 
.ضعیف سلوکى را بر پارت قوى ترجیح میدادند

آنچه، که در تاریخ پارت ذکر میشود، این عده این نوع دولتهاى کوچک چه بود؟ نمیدانیم، ولى 
. پارس) خوزستان(عیالم -الحضر-خسرون-آدیابن-ارمنستان-)آذربایجان(ماد کوچک : است

کرمان و غیره، ولى چون در -سیستان-تردید میتوان گفت، که عده اینها بیشتر بوده مثال باختربى
تفاوت این وضع با وضع دولت . ستتاریخ ذکرى از اینها صراحتا نشده، موضوع مجهول ا

هخامنشى بعد از تشکیالت داریوش اول این است، که در دوره هخامنشى هم بعض ممالک، 
نشانده داشتند، ولى برحسب مرکزیت، پادشاهانى دست) 695-691صفحات (چنانکه ذکر شد 

انده، یا شهرهائى، که نشداریوش اول، والتى از مرکز بممالک تابعه میرفتند، و این پادشاهان دست
.خودمختارى داشتند، در تحت نظارت آنها بودند



مرکز قانع است باینکه این دولتهاى . اما در دولت اشکانى مرکز باین ممالک والتى نمیفرستد
جهت چیست، که آن وضع بدین . کوچک در موقع لزوم قشون بفرستند و بعضى هم باجى بدهند

را از سه چیز باید دانست، اوال دولت پارت خودش، چنانکه گفتیم وضع تبدیل یافت، بعقیده ما آن 
وضع ملوك الطّوایفى داشت و با این ترتیب طبیعى بود، که اوضاع ملوك الطّوایفى را تشویق 

دوم باید بخاطر آورد، که دولت سلوکى تقریبا از ابتداء و بخصوص از وقتیکه ضعیف . کند
راى اینکه ایاالت جدا نشوند، با والت مدارا میکرد و ممالکى گردید، از عهده والت برنمیآمد و ب

نیه تىبى-پرگام-پنت-ارمنستان کاپادوکیه-آذربایجان: اسما تابع و در معنى مستقل بودند، مانند
بان ها ایرانبنابراین، وقتیکه پارتى. حال را داشتندو غیره، ماد و پارس هم ظن قوى میرود، همین

، که اگر بخواهند، برخالف این ترتیب رفتار کنند، ماد و پارس و خوزستان و گشتند، دیدند
.درپى روى خواهد دادآذربایجان و غیره، زیر بار نخواهند رفت و جنگهاى پى

هاباید در نظر داشت، که پارتى-سوم. این بود، که همان وضع را پیروى کردند
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ها و عیالمیها و سایر مردمان ایران غربى بودند و در این موارد، تر از مادیها و پارسىپائیندر تمدن 
هائى میکند، تا آن را راضى نگاه دارد، بخصوص، که مردم غالب نسبت بمردم مغلوب گذشت

براى مردم غالب، اداره کردن مردم مغلوب محال، یا الاقل خیلى مشکل است، زیرا، در عادات و 
در این موارد مطاع از مطیع . ق و بسیارى از چیزهاى دیگر، نظر غالب و مغلوب متفاوت استاخال

اما اینکه مردم مطیع چطور خود را اداره . فقط شناسائى تسلّط خود و کمک مادى را خواهان است
اگر خود غالب بخواهد اداره کند، از عهده برنمیآید و، جز کشمکش و . میکنند، مورد توجه نیست

پس طبیعى است، که در . اى حاصل نمیشودمنازعات دائمى و ناراضى داشتن مردم مغلوب، نتیجه
ها اشکانى. حکومت مرا بشناسند، باج و قشون بدهند، باقى را خود دانند: این موارد غالب بگوید

.هم همین را گفتند

، مقایسه »1«قرّ بوداین وضع دولت اشکانى را، اگر با اوضاعى، که در اروپا در قرون وسطى مست
راست است، که تفاوتهاى زیادى هم باهم . یابیمکنیم، در جاهاى زیاد شباهتهائى بین هردو مى

بن آور است، چنانکه گیبدارند و شاید تفاوتها بیش از شباهتها باشد، ولى شباهتها عمده و حیرت



شهرهاى یونانى، . »2«)339صفحه -انحطاط و سقوط روم، جلد اول(هم همین نکته را تذکر داده 
که در ممالک پارت زیاد بودند، نیز خودمختارى داشتند، یعنى جمعیتى بودند مستقلّ، که دولت 

. هاى مستقل بودنددر بعض شهرها بلدیه. پارت نظارتى بر آنها نداشت، یا اگر داشت سطحى بود
از همه مهمتر بود و عده ) دجلهدر کنار (در میان چنین شهرها، چنانکه باالتر گفته شده، سلوکیه 

اند، عده این نوع شهرهاى یونانى را مختلف ذکر کرده. اندهزار نوشته600تا 400نفوس آن را از 
بالغ بود، 35اش به بیش از که غیر از شهرهائى، که سلکوس نیکاتور ساخت و عده: آپیان گوید

ایزیدور خاراکسى نوشته، که ). 125-124کتاب سوریه، صفحه (شهر دیگر هم وجود داشت 25
).19-1پارت، بند (فقط در یک خط راهى، که پیموده، شصت شهر یونانى یافته 

______________________________
)1(-�S�y�s�t�e�m�e� �F�e�o�d�a�l�e.

)2(-�G�i�b�b�o�n� �.�D�e�c�l�i�n�e� �a�n�d� �F�A�l�l� �,�v�o�l� �.�I� �.�P� �.�3�3�9.
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اریخ پارت برمیآید، داراى دیوار محکمى بود و بقول پلین از هر طرف سلوکیه، چنانکه از ت
توس عده اعضاى بلدیه یا سناى آن بقول تاسى. خیز آن را در احاطه داشتهاى حاصلزمین

، بند 6ها، کتاب سالنامه(یافتگان اهالى انتخاب میشدند بسیصد نفر میرسد و از متمولین و تربیت
ین شهر باج خود را میپرداخت و شاهان اشکانى دخالتى در امور آن در اوقات عادى ا). 42

نداشتند، این بود، که این شهر مقام شهر آزاد را دارا بود، ولى وقتیکه منازعاتى در شهر روى میداد 
و قشون پارتى داخل شهر میشد، حکومت پارتى لدى االقتضاء هر تغییرى را، که در تشکیالت 

اگرچه در باب سایر شهرهاى یونانى اطّالعاتى نداریم، . ى میداشتبلدى صالح میدانست، مجر
.اندوبیشى مانند شهر سلوکیه بودهولى میتوان گفت، که آنها هم کم

ها برمیآید، باید گفت، که راجع بروابط دولت اشکانى با شهرهاى یونانى، بقدرى، که از سکّه
محب «بینیم، که شاهان مقیدند عبارت مىدولت اشکانى نظر خصومت با این شهرها نداشته، زیرا

جا باید استنباط کرد، که شاهان اشکانى براى جلب از این. ها استعمال کنندرا روى سکّه» »1«یونان



یونانیان اینکار را میکردند، ولى این را هم باید گفت، که، اگر سیاست مالیمت و اعتدال اشکانیان 
، وجود این شهرها در دولت پارت مضرّاتى نیز داشته، زیرا نسبت بشهرهاى یونانى عاقالنه بوده

سلوکیها این شهرها را متّحدین خود میدانستند و رومیها هم، با اینکه از ملّت یونانى نبودند، در بین 
-13، بند 40دیوکاسیوس، کتاب (النهرین از وجود چنین شهرها در موقع جنگ استفاده میکردند 

).136ه آپیان، کتاب پارت، صفح

ترتیبات سلطنتى

، که مهرداد اول، پس از اینکه تسخیر ممالک )33اى از کتاب در قطعه(لى گوید سىدیودور سى
مقصود از قوانین . را بانجام رساند، بهترین قوانین ملل تابعه خود را جمع کرده در پارت داخل کرد

از اینجا باید چنین استنباط . چنین نامندباید عادات باشد، زیرا یونانیها عادات را در غالب موارد 
کرد، که دولت پارت، پس از اینکه داراى ممالک وسیعى گردید،

______________________________
)1(-�P�h�i�l�-�H�e�l�l�e�n�e.
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، تا با وضع مهرداد اول الزم دانسته دربارى براى آن، مانند دربارهاى مادى و پارسى تشکیل دهد
جدید دولتش موافقت داشته باشد و در انظار ملل تابعه دولت اشکانى را جانشین دولتهاى قبل 

پس از آن این خبر در قرون بعد انعکاس یافته، که مهرداد اول بهترین عادات ملل تابعه . بنماید
را دو چیز این نظر. لى راوى این انعکاس استسىخود را در پارت داخل کرده و دیودور سى

تأکید میکند، عنوان پادشاه اشکانى، که در ابتداء شاه و بعد شاه بزرگ بود، در زمان مهرداد موافق 
بر مسکوکات »1«)بازیلوس بازى لئون(عقیده غالب مورخین بشاهنشاه تبدیل یافت، عبارت 

.اشکانى روشن خوانده میشود و این عبارت ترجمه یونانى شاه شاهان است

نکه میبینیم شاهان اشکانى نظرى دائما بسوریه و آسیاى صغیر دارند و حتّى، چنانکه دیگر ای
چون شاهنشاه از عناوین . گذشت، صراحۀ اظهار میدارند، که این ممالک از آن نیاکان آنها بوده

) ، نه شاهان ماد و نه سلوکیها»2«نه پادشاهان آسور چنین عنوانى داشتند(ها بود مختصه هخامنشى



در باب سوریه و . اند، عنوان شاهان هخامنشى را اختیار کنندس باید گفت، که اشکانیان خواستهپ
آسیاى صغیر هم، همان نظر وارد است، چون شاهان هخامنشى این ممالک را داشتند و اشکانیان 

زم جا الدر این. خودشان را وارث آنها میدانستند، این است، که همواره نظرى باین ممالک دارند
است گفته شود، که گودرز شاه اشکانى، چنانکه از کتیبه بیستون او بزبان یونانى دیده میشود، 

اى عنوان ساتراپ ساتراپها را اختیار کرده بود و ترجمه آن والى والت است، ولى بر روى سکّه
انجا ایم، بدتوضیح داده155خوانده میشود، در باب آریانا در صفحه » شاهنشاه آریانا«عبارت 

.رجوع شود

. بنابر آنچه گفته شد، عناوین شاهان اشکانى در ابتداء شاه و بعد شاه بزرگ و بعدتر شاهنشاه بوده
، 23کتاب (بود » برادر آفتاب و ماه«آمین مارسلّن گوید، که از عناوین شاهان اشکانى نیز عنوان 

).6بند 

خوانده میشود، که بیونانى»3«هاى شاهان اشکانى لفظ تئوسبر بعض سکّه

______________________________
)1(-�B�a�s�i�l�e�u�s�-�B�a�s�i�l�e�o�n.

.عنوان پادشاهان آسور آقاي شاهان بود-)2(

)3(-�T�h�e�o�s.
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یا (دیده میشود، که بیونانى بمعنى پسر خدا است »1«بر برخى لفظ تئوپاتر. بمعنى خداوندگار است
اتّخاذ این نوع عناوین ناشایست، تقلید از ) تر گفته باشیم کسى، که پدرش خدا استصحیح

) 2101-2097صفحات (ایم، اسکندر و سلوکیها بوده و، چون در این باب باالتر صحبت داشته
بقدریکه از مسکوکات اشکانى معلوم میگردد، از شاهان اشکانى . تکرار را جایز ندانسته میگذریم

فرهاد -فرهاد اول: عنوان پسر خدا را: اند، اینها هستندائى، که این نوع عناوین را اختیار کردهآنه
غیر . مهرداد سوم-مهرداد دوم: فرهاد سوم، عنوان خداوندگار را-سیناتروك-اردوان دوم-دوم



-)نامى(»2«فاناپىهاى اشکانى خوانده میشود، مثالاز این عناوین الفاظ دیگر هم بیونانى بر سکّه
تاج . ، این عناوین هم از سلوکیها اقتباس شده)نیکوکار(»4«اورگت-)عادل(»3«کایسدى

شاهان اشکانى، چنانکه از مسکوکاتشان دیده میشود، در ابتداء کاله کوتاه مخروطى شکل سکائى 
و در عقب سر گره میزدند، بوده و بعد نیمتاجى، که عبارت بود از نوار پهنى، که دور سر میبستند 

پیچیدند و دو سر آن از پشت آویزان این نوار را چند مرتبه دور سر مى. که موهاى سر را نگهدارد
شاهان اشکانى تیار بلند و راست هخامنشى را اتخاذ ) از زمان مهرداد اول ببعد(بعدتر شاید . بود

شکانى دو نیم تاج توأمان بسر ، که اخیرا شاهان ا)6، بند 6کتاب (هرودیان گوید . کردند
لباس شاهان اشکانى در . تاج را با جواهراتى از مروارید و غیره میآراستندتاج یا نیم. میگذاردند

ابتداء ساده و کوتاه بوده، ولى بعدها لباس مادى را، که گشاد و بلند بود و به قوزك پا میرسید، 
. هایشان میرسیدمیکردند و این لباس براناتخاذ کردند، در موقع جنگ لباس کوتاه نظامى در بر

موهاى سر شاهان . شان اسلحه پارتى بودبجاى تاج در اینموقع، کالهخودى بر سر داشتند و اسلحه
اشکانى و ریش آنها مجعد است، شکل ریش گاهى مربعى است مستطیل و گاه به تک تیزى 

شاهان اشکانى در موقع . میکردندبند و گوشواره هم استعمالاشکانیان گردن. منتهى میگردد
نقره و طال براى آرایش اسب و اسلحه . جنگ بر اسب مینشستند، ولى گاهى هم سوار فیل میشدند

در موقع. زیاد بکار میبردند

______________________________
)1(-�T�h�e�o�p�a�t�o�r.

)2(-�E�p�i�p�h�a�n�e.

)3(-�D�i�c�a�i�o�s.

)4(-�E�v�e�r�g�e�t�e.
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جنگ خودشان فرمان میدادند و شخصا داخل گیرودار میشدند، ولى، اگر در موقعى شخصا از 
آمد، مورد مالمت پارتیها تونیوس چنین پیشجنگ احتراز میکردند، چنانکه در جنگ پارتیها با آن



. در موقعیکه خود شاه جنگ میکرد، قراوالن مخصوصش در اطراف او میجنگیدند. نمیگشتند
آجودانهائى هم در اطراف شاه بودند، که باو در موقع سوار شدن یا پائین آمدن از اسب کمک 

.میکردند

بندهاى متعدد تر از شاه نبود، تاج یا نیمتاج بر سر میگذارد و گردنملکه از حیث مقام خیلى پست
: سن گویدراولین. تر از جواهرات شاه بودتر و قشنگاستعمال میکرد، ولى این اشیاء ملکه، ظریف

چون (میخواندند »1«اگر شاه عنوان خداوندگار داشت، ملکه را ربۀ النوع یا ربۀ النوع آسمانى
اى باشد و، چون گراور چنین سکّه را مدرکى براى این عقیده ذکر نکرده، باید مبنى بر سکّه

.).م. ایم، فقط بذکر این خبر اکتفاء میورزیمندیده

قصور را بر . اه، از ملکه جدا بودند و براى هریک قصورى جداگانه ساخته میشدزنان غیر عقدى ش
بقول فیلوستراتوس، شیروانى قصر در بابل از مفرغ . بلندى میساختند و پلّکانى بآن هدایت میکرد

ها و چهارطاقیها را با رواق. بود و اشعه آفتاب و ماه از آن منعکس گردیده جلوه غریبى بآن میداد
موضوع این کارها را . زر زینت داده بودند و این زینتها در دیوارها بسان پرده نقاشى مینمودسیم و 

و غیره اتخاذ کرده بودند و نیز از موضوع »3«یا اورفه»2«آندرومد: هاى یونانى ماننداز افسانه
را خراب »5«سسناك»4«ها بیونان بود، مثال داتیس،کشى پارسىکارهاى مزبور وقایع قشون

، خشیارشا در )این تالیف680-668صفحات (را محاصره کرده »6«میکند، آرتافرن، ارترى
جنگ ترموپیل، تسخیر آتن، خشک شدن رودها از کثرت نفرات : اش فاتح استجنگهاى نامى

سقف یکى از اطاقها آسمان »7«.قشون خشیارشا، ساختن پل روى دریا، حفر کانال در کوه آتس
را با ستارگان مینمود

______________________________
)1(-�T�h�e�a�-�O�u�r�a�n�i�a.

)2(-�A�n�d�r�o�m�e�d�e.

)3(-�O�r�p�h�e�e.

)4(-�D�a�t�i�s.



)5(-�N�a�x�o�s.

)6(-�E�r�e�t�h�r�i�e.

)7(-�A�t�h�o�s.

2659: ، ص3تاریخ ایران باستان، ج

کارها را با یاقوت کبود آسمانى و سنگهاى دیگر این . و نیز خدایانى را، که اشکانیان میپرستیدند
در چنین اطاقى شاه براى محاکمه و حکم مینشست، چهار چرخ سحرانگیز . انجام داده بودند

این چرخها را زبان خدایان . زرین، که در محور خود میچرخید، از سقف اطاق آویزان بود
اگر فراموش کنى، که «: و بشاه میگویدمیدانستند و عقیده داشتند، که گردش روزگار را مینماید 

این چرخها . »خواهى شد»1«زیسمهبشرى و بخواهى خودت را فوق آن بدانى، گرفتار غضب نى
»2«هاى فیلوستراتوساین اطّالعات از نوشته(را مغانى که در قصر بودند، بجایش میآویختند 

.).م. 25ند ، ب1اخذ شده، کتاب » آپولّونیوس تیانا«موسوم بزندگانى 

.شخص شاه را مقدس میدانستند و پس از مرگش با تعظیم و تکریم نامشرا میبردند

، که شاه اشکانى در موقع صرف غذا میزى )13، بند 6کتاب (آتنه از قول پوسیدونیوس گوید 
جداگانه داشت، آنرا بر جائى بلندتر از محلّ میز مدعوین میگذاردند و کسى از دوستان شاه بر سر 

. تر بر زمین مینشستند و از سفره شاه بآنها غذا میدادندنزدیکان او خیلى پائین. میز او نمینشست
ایستادند، در این انتظار، که بیک اشاره قراوالن مخصوص، وزراء و آجودانها در اطراف شاه مى

شاه اشخاصى در تمام مملکت بودند، که آنها را چشمان یا گوشهاى. احکام شاه را مجرى دارند
فیلوستراتوس، کتاب (میخواندند و اخبارى را، که راجع بمنافع شاه یا سالمت او بود باو میرسانیدند 

خواب زرین میخوابید و احدى مجاز نبود بر بسترى از زر بخوابد شاه بر تخت). 28-21، بند 1
ند و، اگر آمدن یک نفر بیگانه نمیتوانست شاه را ببی). 3، بند 3، فصل 20یوسف فالویوس، کتاب (

در اینموقع میبایست . چنین کسى مقتضى میشد، صاحبمنصبى مخصوص او را نزد شاه میبرد
.اى باو میداداى بشاه تقدیم کند و در ازاى آن شاه هم هدیهکس هدیهآن



در مواردى، که شاه میخواست عنایت مخصوص خود را بنماید، انتخاب هدیه

______________________________
)1(-�N�i�m�e�s�i�s(ربۀ النوع مکافات بعقیده یونانیهاى قدیم.(

)2(-�P�h�i�l�o�s�t�r�a�t�u�s م و . ق244تا 172، این نویسنده تقریبا ازم میزیسته و معاصر بالش سو
نوشته، که جاهائى از آن اطالعاتی در باب ) آپلّونیوس تیانا(اورومانى راجع به . چهارم و پنجم بوده

.جاها از حقیقت دور نیستند، که اینپارت میدهد و تصور میکن
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در باب ). 34و 28فیلوستراتوس همانجا، بند (را بخود شخصى، که مورد عنایت بود وامیگذارد 
چنین 213خورن در تاریخ پارت، صفحه -شاهان اشکانى نیز باید گفت، که از نگارشات موسى

شاه اشکانى را مقدس و مصون میدانستند و پس از مرگش مجسمه او برمیآید، که پارتیها شخص
و نیز چنین بنظر میآید، که بلند کردن ) بعضى گویند میپرستیدند(را ساخته آن را محترم میداشتند 

دست بر شاه اشکانى فعلى بوده ممنوع، حتّى در میان مدعیان سلطنت، وقتیکه شاهى اسیر میگردید 
.کشتن او جایز نبود

بعضى اطالعات مختصرى را، که . در باب تجمالت دربار اشکانى هم اطّالعاتى صحیح بما نرسیده
پلوتارك راجع به سورنا فاتح کراسوس بیان میکند، شامل دربار اشکانى نیز میدانند، ولى از یک 

.قضیه جزئى نتیجه کلّى گرفتن منطقى نیست

: ، که سورنا بجنگ کراسوس با این کبکبه رفت)24کراسوس، بند (بهرحال مورخ مزبور گوید 
ده هزار نفر . او را نقل میکرد و هزار شتر باروبنه او را میکشید) زنان غیر عقدى(دویست ارابه حرم 

.از رعایایش با او بجنگ رفته بودند

و برخالف پارتیها، که »1«خود سورنا لباسى مانند لباس مادیها در بر داشت، صورتش را آراسته
.موهاى سر را مرتّب کرده بود»2«»فرقى«موهاى ژولیده داشتند، با 



منتها . از اینجا استنباط میکنند، که تجمالت دربار اشکانیان همان تجمالت دربار هخامنشى بوده
تیبات چون پارتیها درجه تمدن پارسیها را نداشتند، ترتیبات و مراسم دربارى اشکانیان لطف تر

.دربار هخامنشى را نداشته

اینکه نویسندگان عهد قدیم از جالل و شوکت دربار اشکانى بطور کلّى حرف میزنند، بى
شاهان اشکانى : چگونگى آن را ذکر کنند، باوجود این چیزهائى، که معلوم میباشد، این است

که گاهى آذوقه کم میآمده اند و عده ملتزمین آنها خیلى زیاد بوده، چنانییالق و قشالق میکرده
).1، بند 9، فصل 11سترابون، کتاب (

شاه حرم بزرگى داشته و عده زنانش زیاد بوده، ولى یکى از زنان، ملکه بشمار

______________________________
.یعنى باصطالح کنونى بزك کرده-)1(

راست و سمت چپ سر جا خطّى است، که فاصله میان موهاى طرفمقصود از فرق در این-)2(
.باشد
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زن عقدى، یا ملکه از ) 19، بند 6کتاب (بقول هرودیان . میآمد و سایرین زنان غیرعقدى او بودند
: سترابون گوید. هاى اشکانى انتخاب میشدخانممیان زنان پارتى و در اکثر موارد از میان شاهزاده

شاهان اشکانى . نشانده بود، که ملکه ندرتا دختر یکى از شاهان دست)1د ، بن13، فصل 11کتاب (
، فصل 17یوسف فالویوس، تاریخ یهود، کتاب (میتوانستند یکى از کنیزکان را باین مقام برسانند 

بیشتر زنان غیرعقدى شاهان اشکانى یونانى بودند، اگرچه پلوتارك این خبر را راجع به ). 4، بند 2
اند، شاید بتوان این خبر را شامل ده، ولى، چون نجباى پارتى از دربار تقلید میکردهسورنا ذکر کر

.دربار هم دانست

راجع . در باب زنان شاه عقیده دارند، که از مردان جدا بودند و در مجالس مردان داخل نمیشدند
.بآنها در کتب نویسندگان یونانى و رومى تقریبا ذکرى نشده



شاهان هخامنشى بزنان اجازه نمیدادند در امور دولت دخالت کنند، فقط شاهان اشکانى برخالف
مادر فرهاد پنجم است، که با ) یا ترموزا(یک استثناء از این قاعده کلّى دیده میشود و آن موزا 

غیر از این مورد شاه در تحت نفوذ زنان . پسرش بر تخت نشسته زمام امور مملکت را بدست دارد
مملکت را اداره میکند و مانع از این است، که زنى یا خواجه و یا وزیرى بر نیست، با دستى قوى

.او نفوذ یابد

ها در این دوره قضایائى ذکر نمیشود و معلوم است، که مقام درجه اول را حائز نبودند و از خواجه
، که باالترین هاى فیلوستراتوس میتوان استنباط کرداز نوشته. اندزمام امور را هیچگاه بدست نداشته

این صفت شاهان . مقامى، که بآنها داده میشد، مقام والى ایالتى بود و باین مقام هم گاهى میرسیدند
ها، چنانکه بیاید، اشکانى، براى قرون بعد شایان تقلید بود، ولى متاسفانه بعض شاهان برخى دودمان

فت، که طول مدت سلطنت دودمان تردید میتوان گبى. این رفتار شاهان اشکانى را پیروى نکردند
.اشکانى، یکى از نتایج این رفتار بوده

ادارات

از وضع ادارات دولت پارت اطّالعى نیست و از نویسندگان عهد قدیم هم خبرى در این باب بما 
نمیدانیم ادارات دولت اشکانى چطور تشکیل و کارهاى دولتى چگونه تقسیم شده بود، . نرسیده

وزراء چه
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پهلو سپهساالر کل -همینقدر میدانیم، که سورنا رئیس خانواده سورن. نام داشتند و چند تن بودند
قشون بود و او هم در موقع تاجگذارى تاج بر شاه میگذاشت، نیز معلوم است رجال و اعیانى 

ز این هرچه گفته شود، مبتنى بر بیش ا. عضویت داشتند) سناى رومیها(بودند، که در مجلس شیوخ 
همرفته، ادارات دولت مدرکى نخواهد بود، ولى میتوان حدسى نزدیک بحقیقت زد، که روى

اشکانى، مانند ادارات دولت هخامنشى و سلوکى بوده، یعنى شاه کسى را، که طرف اعتمادش 
رجوع میکرد و او هم واقع میشد، بخود نزدیک میداشت، مانند وزیر اعظم قرون بعد، کارها را باو

اى را بکسى میسپرد و اینها با کارکنان دولت را بنظر خود، با تصویب شاه انتخاب کرده، هر رشته



ها بود، هاى امور دولت کداماما اینکه رشته. دستور و در تحت نظر وزیر اعظم کار میکردند
دفترخانه : شته باشدنمیتوان چیزى گفت، برحسب طبیعت، امور میبایست این ادارات وجود دا

ریاست تجار و -هاضرّابخانه-هاچاپارخانه-مالیه یا خزانه-خانهاسلحه-اداره جنگ-سلطنتى
.کسبه و اداره گمرکات

در باب امور خارجه فقط از روابطى، که اشکانیان با رومیها داشتند اطّالعاتى بدست میآید، این 
خالصه آنکه، شاهان اشکانى در موقع جلوس .اطّالعات هم در ضمن تاریخ پارت گفته شده

قیاصره روم سفارتى براى تبریک و تهنیت بروم میفرستادند و اگر در امرى مذاکره با خود قیصر 
مقتضى بود، سفیر مخصوصى بروم میرفت و نامه را داده، در صورت لزوم توضیحاتى میداد، ولى 

وقتیکه سفیرى از خارجه بدربار اشکانى . هدمجاز نبود چیزى بر مفاد نامه بیفزاید یا از آن بکا
تخت برسانند و باز بسرحد مراجعت دهند، میآمد، سعى داشتند، که او را با آسایش از سرحد بپاى

سفیر را خوب پذیرفته محترم میداشتند، ولى در تاریخ پارت کمتر ذکرى از ورود سفیر خارجه 
هنیت بروم میرفتند هدایائى میفرستادند و دولت با سفرائى، که براى ت. بدربار دولت اشکانى شده

.روم هم هدایائى براى شاه اشکانى میفرستاد

زبان مذاکره زبان یونانى بود، ولى در اواخر دوره پارتى زبان رومى بیشتر استعمال
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رجه کامال رعایت شود و، چنانکه شاهان اشکانى بسیار مقید بودند، که مقام سفرایشان در خا. میشد
گذشت، مهرداد دوم از سفیرش سلب حیات کرد، که چرا جاى خود را به سولّا مأمور سناى روم 

.در آسیاى صغیر داد و مقدم بر او ننشست

سالطین اشکانى از مهرداد اول ببعد نیز مقید بودند، که رومیها آنها را شاهنشاه خطاب کنند و در 
قیاصره خودشان را باین عنوان میخواندند، در موردى بالش اول خود را شاهنشاه مطلق هاشان بنامه

بعد، چنانکه گذشت، این عنوان باعث استهزاء وسپاسیانوس قیصر شد و . خواند، نه شاهنشاه پارت
نظر کرده، باسم تنها اکتفاء ورزید، ولى صرف) قیصر و اگوست(او در نامه جوابى از عنوان خود 

.شکانى را شاهنشاه مطلق خواندشاه ا



اگر مذاکراتى هنگام جنگ پیش میآمد، چه قبل از بهم افتادن فریقین و چه پس از مجادله، پارتیها 
بعد، اگر . این رفتار میرسانید، که میخواهند با طرف در امرى مذاکره کنند. زه کمان را میکشیدند

در وسط پل نمایندگان طرفین بمذاکره رودى بین طرفین متحاربین بود، پلى بر آن میزدند و 
. اى در رود وجود داشت، در آن جزیره مالقات و مذاکره بعمل میآمدمیپرداختند و اگر جزیره

وقتیکه هیچکدام از این دو صورت میسر نبود، مسافتى بین دو لشکر معین میشد و نمایندگان 
صل میشد، عهدى امضاء اگر مقصود حا. طرفین در وسط آن یکدیگر را مالقات میکردند

ها بیکدیگر میدادند و الّا نمایندگان میکردند، بعد طرفین با یکدیگر مراوده مییافتند و ضیافت
.برمیگشتند و جنگ دنباله مییافت

در دولت هخامنشى، چنانکه در جاى خود گذشت، . بیرق دولت پارت معلوم نیست چه بوده
در دولت اشکانى گویند، که گاه بتقلید . الهاى گشادهعالمت شاهان هخامنشى عقابى بود از زر با ب

.از رومیها عقابى دو سر استعمال میکردند و گاهى، باقتباس از بابل، عالمت ماه و ستاره را

اینکه تصدیق یا تکذیب کنیم، ولى چون مدرك این خبر را نیافتیم، بذکر آن اکتفاء میورزیم، بى
.تاج بعض شاهان شکل ستاره نقش شدهاز مسکوکات اشکانى دیده میشود، که بر
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سپاه

اگر بخواهیم از سپاه پارتى با مدرك صحبت کنیم، باید بآنچه، که از تاریخ جنگهاى دولت پارت 
با روم در باب اول گفته شده، رجوع کرده اطّالعاتى را هم، که نویسندگان غربى بطور جسته و 

.جا جمع و خالصه کنیماند، در اینبسپاه پارتى دادهگریخته راجع

اوال این سئوال پیش میآید، که دولت پارت سپاه دائمى داشته یا نه؟ باین سئوال باید موافق 
در این دوره از سپاه دائمى دوره . جواب داد، که نداشته) 1، بند 3کتاب (هاى هرودیان نوشته

این تألیف 1480فر جاویدان میرسید و ذکرش در صفحه اش بده هزار نهخامنشى هم، که عده
آورى میشد و حال قشون چریک را سپاه پارتى در وقت جنگ جمع. گذشت، خبرى نیست

.داشت



هاى سلطنتى و قالعى، که اهمیت نظامى داشت و تخت و اقامتگاهمعلوم است، که ساخلو پاى
.ینى داشتنددربندها از این قاعده مستثنى بودند و دائما مستحفظ

نظام اهمیت نمیدادند و دیده سوار و پیاده، به پیاده: سپاه چریک پارتى از دو نوع افراد تشکیل میشد
.نمیشود، که این نوع افراد، در جنگى کارى کرده باشند

ها و اینها در قشون براى خدمت داخل میشدند و در پس صفوف جنگ بحفظ و حراست محلّ
شان هم خیلى کمتر از عده سوارها بود، اما و غیره بکار میرفتند و عدهنظامخدمات افراد سواره

. نظام اهمیت داشت و باید گفت، که سپاه بمعنى واقعى از این قسمت تشکیل میشدسواره
:نظام را هم باید بدو قسمت تقسیم کردسواره

ود و اسلحه تعرّضى بتن با دشمن تدارك شده باولى براى جنگ تن. سنگین اسلحه و سبک اسلحه
این زره را از . از زرهى بلند، که بزانو میرسید: اسلحه دفاعى عبارت بود اوال. و دفاعى داشت

پوست شتر ساخته بآن قطعاتى از آهن یا پوالد میدوختند، ثانیا کالهخودى از آهن یا پوالد بر سر 
تر هم میآمد، ى پائینمیگذاشتند و یک شلوار چرمى گشاد هم، که تا قوزك پا میرسید و گاه

.میپوشیدند

هاى پلوتارك راجع بجنگ از نوشته. هاى دشمن بوداین لباس جنگ براى حفظ بدن از ضربت
پارتیها با کراسوس دیده میشود، که وقتیکه، اشعه آفتاب باین قطعات
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آورى نظام پارتى جلوه و شکوه حیرتسوارههاى پوالدین میتابید، آهن صیقل یافته یا پارچه
چنین بنظر میآید، که این سوارها سپر نداشتند، زیرا آنها را کالهخود و زره از این سالح . داشت

.دفاعى مستغنى میداشت

نیزه ضخیم و محکم بلند و تیر و کمان و : اسلحه تعرّضى سپاه سنگین اسلحه عبارت بود از
مه وقتى بکار میرفت، که با دشمن دست بگریبان میشدند سوارهاى ق. شمشیرى دو دمه شبیه بقمه



هایشان را هم با زره یا با برگستوانى از چرم مسلّح میساختند و قطعاتى از آهن سنگین اسلحه اسب
.یا پوالد بر آن نصب میکردند

نه نظام سبک اسلحه اما سواره. نظام سنگین اسلحهچنین بود اسلحه دفاعى و تعرّضى سواره
این . کالهخودى داشت، نه زرهى و نه برگستوانى و اسلحه تعرّضى نیز منحصر به تیر و کمان بود

وچاالك باشد بخصوص، در جدال دسته با این مقصود، تدارك شده بود، که سبکسار و چست
وقتیکه جنگ شروع میشد، . زیرا پارتیها در این اسلوب جنگ شهرتى بسزا داشتند. جنگ و گریز

دشمن حمله کرده باران تیر بر آن میباریدند و، چون در تیراندازى ماهر بودند، تلفات زیاد اینها ب
بدشمن وارد میآوردند، در این وقت سپاه سنگین اسلحه رومى براى اینکه زودتر داخل جنگ 

نظام اسلحه را تارومار کند، با حرارت حمله کرده با این سوارهبتن گردیده، این سواران سبکتن
در . اسلحه پارتى پشت برگردانیده فرار میکردندل کارزار میشد، ولى ناگهان سواران سبکداخ
حال وجد و شعف رومیها را حدى نبود و، چون آنها میپنداشتند، که پارتیها واقعا رو بفرار این

رده حال بهر طرف فرار کاند، شتابان و سخت بتعقیب دشمن میپرداختند، اما پارتیها در اینگذارده
و دشمن را از عقب خود کشانیده از میدان جنگ خارج میساختند و، چون پارتیها در سوارى 
ماهرتر از رومیها بودند، رومیها بپارتیها نمیرسیدند و پارتیها دائما برگشته باران تیر بطور قیقاج 

فوف سپاه از طرف دیگر معلوم است، که بر اثر تعقیب رومیها پارتیها را، ص. برومیها میباریدند
رومى بهم میخورد و این وضع دوام مییافت تا آنکه بکلّى سپاه مذکور پراکنده، خسته و فرسوده 

میگشت، زیرا رسیدن بسواران

2666: ، ص3تاریخ ایران باستان، ج

.اسلحه، که بر اسبهاى بادپیما نشسته بودند، کارى بود بس دشوارسبکسار سبک

یرسید، یعنى صفوف رومى بهم خورده و سپاهیان مذکور پراکنده و بنابراین، وقتیکه این موقع در م
اسلحه پارتى برگشته از هرطرف دشمن را احاطه خسته و فرسوده گشته بودند، سواران سبک

بجنگ (میکردند و، چون تلفاتى زیاد بدشمن میرسانیدند، باالخره آنرا از حیز انتفاع میانداختند 
چنین بود کار سواران .). م. تونیوس رجوع شودا با آنسورنا با کراسوس و جنگ پارتیه

هاى بتن تدارك شده بودند و ضربتاما سواران سنگین اسلحه پارتى براى جنگ تن. اسلحهسبک



این را هم باید گفت، . آنها بقدرى قوت داشت، که نیزه آنها با یک ضربت از دو نفر میگذشت
ها با دشمن طرف میشدند، در جنگهاى قتیکه در جلگهها در تیراندازى بود، ولى ومهارت پارتى

تر و داراى اطاعت نظامى نظام روم ورزیدهبتن مانند رومیها سترگ نبودند، زیرا لژیونهاى پیادهتن
نظام آنها در کوهستانها ها احتراز داشتند، زیرا سوارهاز جنگهاى کوهستانى نیز پارتى. سخت بود

ها و دشتهاى پهناور از حیث هنرشان را بنمایند و، حال آنکه در جلگهنمیتوانستند، چنانکه بایست، 
در باب قشون پارتى نیز باید گفت، . سوارى و تیراندازى مثل و مانند نداشتندجنگ گریز و اسب

گیرى هیچ مهارت نداشت، چنانکه محاصره سلوکیه چند سال بطول که در فنّ محاصره و قلعه
آالت محاصره و قلعه گیرى نیز نداشتند و هرزمان این نوع اسباب . آمدندها فائقانجامید، تا پارتى

گرفتن اسباب (و ادوات رومیها را میگرفتند، چون نمیتوانستند از آن استفاده کنند، خراب میکردند 
).تونیوسو ادوات قلعه گیرى در جنگ با آن

.تعرّضى بودندتر از جنگ کلیۀ باید گفت، که پارتیها در جنگ دفاعى قوى

این است، که میبینیم، هرزمان رومیها باین طرف فرات میگذرند باستثناء یکى دو مورد، که در 
موقع انحطاط دولت پارت رویداد، شکست میخورند و نیز هروقت پارتیها بسوریه و آسیاى صغیر 

ه و پارتیها حمله پاکر بسوری(مندى برمیگردند دیرى نمیگذرد، که با عدم بهره. حمله میکنند
.).م. بآسیاى صغیر در زمان ارد اول
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آور بود، زیرا با فریادها، غوغا و همهمه حمله میکردند و در این وقت شروع پارتیها بجنگ وحشت
.صداى طبل و دهل مانند غرّش رعد در اطراف و اکناف میپیچید

اى پارتیها خوب دریافته بودند، که در انسان هیچ حاسه): 29کتاب کراسوس، بند(پلوتارك گوید 
مانند حاسه سامعه متأثر نمیشود، این صداها اثرى غریب در رومیها میگذارد و آنها را مرعوب 

از شیپور و کارناى در قشون پارتى خبرى نیست، بنابراین باید گفت، که این آلت جنگ . میساخت
ن پنجم با رومیها دیده میشود، که پارتیها شترسوارانى غرق آهن و در جنگ اردوا. اندرا نداشته

از چه وقت چنین سپاهى ترتیب داده بودند، معلوم نیست، ولى چنین بنظر میآید، که . پوالد دارند



جا بود، که شتر سنگینى مرد نظام بوجود آمده و جهت آن از ایندر اواخر دولت پارت این سواره
ر تحمل میکرد، سوار بلندتر مینشست و بهتر میتوانست تیر اندازد، ولى با این مسلّح را بیشتر و بهت

بمیدان جنگ میپاشیدند و »1«هاى خاردارنظام مزبور قوى نبود، زیرا رومیها گلولهوصف سواره
مانع بدوند، چه این خارها بپاهاى شتران فرورفته آنها را از شترها، که نعل نداشتند، نمیتوانستند بى

نظر کرده باز کلیۀ چنین بنظر میآید، که از این اختراع در عهد قدیم بزودى صرف. ار میانداختک
.انداسب را بر شتر ترجیح داده

خانه و ذخیره و جباخانه از راجع باسلحه. از بیرق نظامى پارتیها ذکرى نشده و نمیدانیم چه بوده
تیر در پشت صفوف پارتى حاضر و آماده بوده هائى پر ازجنگ با کراسوس دیده میشود، که ارابه

خانه درآمده بقدر کفایت تیر و تیراندازان پارتى، هرزمان تیرهایشان تمام میشده، دور زده و باسلحه
چنانکه پلوتارك گوید، در جنگ با کراسوس همین نکته یکى از جهات یأس . اندبرمیگرفته

.، که اسلحه پارتیها تمام شدنى نیستمندیشان گردید، زیرا فهمیدندرومیها از بهره

یکى از شاهکارهاى پارتیها در وقت جنگ این بود، که قشون خارجه را بداخله مملکت بکشانند و 
هاى آب را پر کنند، تا دشمن مستأصل گردد و پس از همواره عقب نشسته آذوقه را معدوم و چاه

آن بر او از هرطرف بتازند و نیز جد داشتند، که

______________________________
)1(-�T�r�i�b�u�l�u�s.
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تیوخوس سوم پادشاه سلوکى و تراژان قیصر روم را با همین آن. اهالى را بر قشون خارجه بشورانند
این اسلوب جنگ، . اسلوب بیچاره کردند و باالخره اولى از در صلح درآمد و دومى عقب نشست

شد، در عهد قدیم معروف باسلوب سکائى بود، زیرا در لشکرکشى داریوش اول به که ذکر 
سکائیه و حمله اسکندر به سکاها در طرف سیحون، چنانکه گذشت، آنها همین اسلوب را اختیار 

نیز باید گفت همین اسلوب بود، که نویسندگان عهد قدیم را باشتباه انداخته و تصور . کردند
ها از آریانهاى ایرانى بودند نه ازنژاد سکائى، ولى پارتى. تیها هم از سکاها هستنداند، که پارکرده



چون از طرف آسیاى وسطى بایران آمده و مدتها در جوار اقوام سکائى زیسته بودند، این عادت 
باین مسئله، که سپاه پارتى از چه . جنگ و بعضى عادات دیگر آنها را هم پذیرفته بودند

کیب مییافت، بطور کلّى چنین میتوان جواب داد، که از خود پارتیها و از افراد هائى ترقسمت
.جنگى ممالک تابعه

هائى وقتیکه، دولت پارت خبر مییافت، که قشونى از خارج بمملکت حمله خواهد کرد، پیک
نشانده و والت هائى تندرو باطراف و اکناف مملکت میفرستاد و از پادشاهان دستسوار بر اسب

امراء و نجباى خود پارتى هم بامر دولت از تیوالت خود سوار و پیاده گرفته حرکت . پاه میطلبیدس
هائى، که از طرف دسته. بعد این افراد در جائى جمع شده لشکرى بوجود میآوردند. میکردند

افرادى را، که صاحبان . نشانده میآمدند، میبایست داراى لباس و اسلحه باشندپادشاهان دست
.از رعایاى خودشان گرفته بجنگ میآوردند، نیز میبایست ملبس و مسلّح باشند) سیورغال(والت تی

ژوستن گوید، که عده نجباء در جنگ پارتیها با کراسوس بچهارصد نفر میرسید و عده قشون 
ا ، ولى عده افراد جنگى یک نفر رئیس خانواده ی)2، بند 41کتاب (اشکانى به چهل یا پنجاه هزار 

.ملّاکى گاهى بده هزار نفر میرسید، چنانکه در باب سورنا از قول پلوتارك، باالتر گذشت

از: افراد پارتى، که در سپاه داخل میشدند، از سه نوع مردم ترکیب مییافتند
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جنگى اسیر گشته اسراء اشخاصى بودند، که در موقع . آزادان، بندگان، اسراء و اسراءزادگان
هاى اسراء را براى بودند، اینها را بین نجباى پارتى تقسیم میکردند و ایشان باینها زن داده زاده

اى از اسراء یا جنگ تربیت میکردند و هریک از امراء و بزرگان میبایست در موقع جنگ عده
ا از بندگان بشمار میآمدند، اینه. اسراءزادگان خود را براى دخول در سپاه شاه باداره نظام بفرستند

.ولو اینکه چند پشت میگذشت

.معلوم است، که سرپرستى و کفالت اسراء و اسراءزادگان بعهده صاحبان و آقایان آنها بود



پارتیها عادت داشتند، که در موقع جنگ عالوه بر اسبى، که بر آن سوار بودند، یک اسب یدکى 
نفسى بنشینند اول خسته شد و درماند، بر اسب تازهنیز همراه خود داشته باشند، تا اگر اسب

، ولى از نویسندگان رومى دیده نمیشود، که مزایائى براى این )24، بند 41دیوکاسیوس، کتاب (
.ترتیب قائل شده باشند

اند و ثانیا چون اداره کردن اسب یدکى بنابراین باید گفت که اوال همه پارتیها این عادت را نداشته
رودار جدال مشکل بوده، نمیتوان گفت، که حسن داشتن اسب یدکى بر نداشتن آن در گی

، 3نشینى، فصل کتاب عقب(پارتیها عادتى داشتند، که کزنفون بپارسیها نسبت میدهد . میچربیده
چنین بود، که شب جنگ نمیکردند و، همینکه هوا تاریک میشد، دست از جنگ و آن) 4بند 

جهت این بود، که پارتیها اردوشان را با خندق و . از دشمن میزدندکشیده اردوى خود را دور
نظام ترکیب مییافت و استحکامات دیگر محکم نمیکردند و، چون عمده قشون پارتى از سواره

مند است و حاضر کردن اسب براى سوارى در شب مشکل است و مستلزم سوار باسبش عالقه
ا داشت، که اردوى پارت ناگهان مورد حمله دشمن وقت، دور از دشمن اردو زدن این مزیت ر

در موقع تعقیب قشون دشمن هم، چنانکه از ). 1، بند 40دیوکاسیوس، کتاب (واقع نمیشد 
همینکه شب درمیرسید، پارتیها تا ) 47تونیوس، بند کتاب آن(هاى پلوتارك دیده میشود نوشته

اندنظر میکردهروز دیگر از تعقیب صرف
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تونیوس از قول کتاب آن(و نیز استنباط میشود، که پارتیها در زمستان جنگ را دوست نداشتند 
توس ده و جنگ بالش اول با پهتیوخوس سى، ولى جنگ فرهاد دوم با آن)40پلوتارك، بند 

یخى این کتاب بکیفیات این جنگها در قسمت تار(برخالف اینقاعده در زمستان روى میدهد 
جهت اینقاعده از اینجا بود، که پارتیها در تیراندازى مهارت داشتند و چون زه ). رجوع شود

کمانها از رطوبت زمستان سست میگشت، آنها نمیتوانستند از این مهارت خود نتیجه مطلوب را 
.بگیرند

بردبار بودند، ها حرارت آفتاب را خوب تحمل میکردند و بیش از رومیها از این حیثپارتى
رومیها تصور میکردند، که پارتیها براى تحمل ) 15، بند 40کتاب (چنانکه دیوکاسیوس گوید 



گرماى شدید دوائى میخورند، زیرا میدیدند، که پارتیها زودزود آب نمیآشامند و آب زیاد هم با 
بارى پارتیها از عادات خود برنمیدارند، ولى باید گفت، که این تصور مبنائى نداشته، تحمل و برد

این هم طبیعى است زیرا پارتى یعنى یک مرد جنگى و دولت پارت . آنها بسختیهاى جنگ بوده
بهمین جهت پارتیها صلح متمادى را دوست نداشتند و شاه جنگجو را بر . یعنى یک اردوى نظامى

ومیها با پارتیها طلب ترجیح میدادند و نیز از این جهت بود، که در هشت جنگى، که رشاهى صلح
جنگ (مند گشتند و آنهم در زمان اعلى درجه انحطاط دولت پارت کردند، فقط در یکى بهره

اینکه در باقى جنگها در دشت نبرد شکست خوردند یا پارتیها، بى). آویدیوس کاسیوس با پارتیها
. ه یافتنشینى رومیها خاتمداخل جنگ شوند، چنان دشمن را مستأصل کردند، که جنگ بعقب

. چون کیفیات تمامى این جنگها در قسمت تاریخى این کتاب گفته شده، تکرار را زاید میدانیم
فیل جنگى در قشون پارتى استعمال نمیشد، شاید پارتیها هم مانند اسکندر عقیده بمفید بودن این 

لها از جهت حیوان در جنگ نداشتند و، چنانکه در کتاب دوم و سوم این تألیف گذشت، کرارا فی
.برداشتن زخمهاى زیاد برگشته بقشون خودى بیش از قشون بیگانه زیان میرسانیدند

دار دوره هخامنشى نیز خبرى نیست و بایدهاى داسها یا گردونهاز ارابه
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ارك از آن ذکر فقط در یک مورد پلوت. گفت، که کلیۀ ارابه در قشون پارتى استعمال نمیشود
بکیفیات جنگ کراسوس با پارتیها رجوع (میکند و آنهم براى حمل زنان غیرعقدى سورنا است 

).شود

ونقل قشون پارتى خوب تشکیل نشده بود، ولى هزاران شتر براى حمل بنه و آذوقه و اداره حمل
.اسلحه قشون حاضر بود

. ها میماندندها، زنان عقدى در خانهپارسىپارتیها زنانى را با خود بجنگ میبردند، ولى برخالف
زنانیکه با اردوها حرکت میکردند، غالبا زنهاى یونانى سلوکیه یا سایر شهرهاى یونانى و مقدونى 

مینامند، که بزبان پارسى کنونى زنان غیرعقدى یا متعه »1«رومیها این نوع زنانرا همخوابه. بودند
چنین برمیآید، زیرا او گوید، که دویست دستگاه تخت روان، هاى پلوتارك از نوشته. باید گفت



بعض این زنان زنهاى بدعمل ). 21کتاب کراسوس، بند (زنان غیر عقدى سورنا را حمل میکرد 
.اى زیاد از آنها خواننده یا سازنده بودندبشمار میرفتند و عده

نانکه باالتر گفته شد، زه کمان وقتیکه پارتیها میخواستند با قشون دشمن داخل مذاکره گردند، چ
را کشیده و بدشمن نزدیک شده مقصودشان را اطّالع میدادند، بعد مالقات در منطقه بیطرفى، 

.چنانکه باالتر گذشت، بعمل میآمد

رومیها گویند، که در بعض موارد پارتیها از این حق سوء استعمال و دشمن را اغفال میکردند، ولى 
ا کراسوس موردى براى خیانت پارتیها ذکر نشده و آن مورد هم، چنانکه جز مورد مالقات سورنا ب

در جاى خود گفته شد، محقّق نیست، زیرا خود پلوتارك گوید، که هرکس حدسى میزند و 
.خبرى صحیح نداریم

کسانیکه . این است اطّالعاتى، که از نویسندگان عهد قدیم راجع بسپاه پارتى بدست میآید
ت بیشترى بیابند، باید بشرح جنگهاى پارتیها با رومیها، که باالتر در قسمت میخواهند اطّالعا

.تاریخى این کتاب ذکر شده، رجوع کنند

اسلحه

در میان اسلحه تعرّضى تیر اهمیت مخصوصى داشت و . اسلحه پارتیها همان بود، که ذکر شد
اند، که عالمتبعضى باین عقیده

______________________________
)1(-�C�o�n�c�u�b�o� �)�C�o�n�c�u�b�i�n�e. )
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جا مشهور باید هم چنین باشد، زیرا مهارت پارتیها در تیراندازى معروف و در همه. قوم پارت بود
.تر ملّتى است، که این هنرمندى پارتیها را نداندکم: است



در کیفیات (لرزه بر اندامشان میافتاد وقتیکه به لژیونهاى رومى امر میشد بجنگ پارتیها روند، 
.، بعد از تیر نیزه هم اهمیت داشت)جنگ کراسوس دقت شود

. چوب نیزه و تک آنرا خیلى محکم میساختند، چنانکه گاهى با یک ضربت دو نفر را میافکندند
ه پس از این دو اسلحه شمشیر دو دمه و قمه و کارد نیز استعمال میشد و اسلحه دفاعى، چنانک

.گذشت، عبارت بود از کالهخود و زره بلند و شلوارى گشاد از چرم

.بر اسبها هم زره و برگستوانى میپوشیدند و سوار با اسبش غرق آهن و پوالد میگشت

بحریه

از بحریه پارتى ابدا ذکرى در نگارشات نویسندگان غربى نشده است و بنابراین باید گفت، که 
.دولت پارت بحریه نداشته

چنین باشد، زیرا دریاى گرگان در دست یک دولت دریائى نبود و ارتباطى هم با دریاهاى باید هم
پارس از پارت خیلى دور بود و باالخره استیالى پارت بر سوریه یا آسیاى خلیج. دیگر نداشت

.انداما براى گذشتن از فرات قایقهائى بکار میانداخته. صغیر چند ماهى بیش دوام نیافت

لیهما

هائى، که میگرفتند، چه بوده و -از امور مالیه دولت اشکانى اطّالعى نیست و نمیدانیم مالیات
آیا دولت اشکانى . چگونه وصول میکردند و تشکیالت مالى آنها بچه اساس گذارده شده بود

از یا ترتیبى دیگر، که تقلید) این تألیف1470صفحه (ترتیبات دولت هخامنشى را رعایت میکرده 
نه از پادشاهان (سلوکیها بوده مقرّر داشته بود، ولى ظنّ قوى این است، که از والت پارتى 

.برحسب مقاطعه وجوهى بخزانه وارد و با نظر شاه خرج میشده) نشاندهدست

در دولت هخامنشى، چنانکه گذشت . اى، که دیده میشود، گمرك استدر این دوره چیز تازه
ذکرى از گمرك نمیشود، ولى پارتیها بتقلید) این تألیف1513صفحه (
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از سلوکیها از امتعه وارده و صادره هردو در سرحد گمرك میگرفتند، اما اینکه چه میگرفتند، در 
.تر صحبت خواهد بود و راجع بگمرك نیزباب تجارت پائین

مسکوکات اشکانى

عهد قدیم نوشته شده باشد، وجود ندارد، ولى در عهد جدید و در این مبحث کتابى، که در 
بخصوص معاصر، علمائى رنج برده در مسکوکات اشکانى مداقّه و تحقیقات عمیقى کرده، نتایج 

گنجانیدن تمامى اطّالعاتى، که آنها میدهند در این . اندرا بوسیله کتبى نفیس و گرانبهاء انتشار داده
اى خود رشته»1«شناسىود کتاب تاریخ خارج است، زیرا سکّهمبحث کارى است، که از حد

اما . است جداگانه و اگر کسى بخواهد اطّالعات کامل از آن بیابد، باید این رشته را تحصیل کند
در صورتیکه بخواهیم از موضوع فنّى صرف نظر کرده فقط نتایجى را، که بتاریخ مربوط است، 

هاى گرانبهائى براى تاریخ کرد و ما این اصل را پیروى ع کتب استفادهاتّخاذ کنیم، میتوان از این نو
.ایم، که در اینجا ذکر میکنیمکرده از بعض این نوع کتب اطّالعاتى بدست آورده

زاید است عالوه کنیم، که تعیین سنین سلطنت شاهان اشکانى، چنانکه در قسمت تاریخى این 
.شناسى استجه همین رشته سکّهکتاب گذشت، بجز مستثنیاتى چند نیز نتی

اند، با اسم کتاب آنها مینویسیم تا اشخاصى، که اسامى بعض علمائى را، که در این رشته رنج برده
:طالب اطّالعات بیشترى باشند، بدان کتابها رجوع کنند

.هاى مجمع آثار عتیقه جلد دومشناسى اشکانى، خاطرهتحقیقات در باب سکّه»2«بارتولومه

.1853هائى راجع بتاریخ سلطنت و تصاویر پادشاهان اشکانى پارت، پاریس خاطره-»3«پریهلن. آ

.1875-1874هاى پادشاهان پارت، پاریس سکّه-»4«کنت پروکش استن

______________________________
)1(-�N�u�m�i�s�m�a�t�i�q�u�e.
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�r�o�i�s� �P�e�r�t�h�e�s� �A�r�s�a�c�i�d�e�s�)� �P�a�r�i�s� �1�8�5�3.)

)4(-

�C�o�m�t�e� �P�r�o�k�e�s�c�h�- �O�s�t�e�n�.� �L�e�s� �m�o�n�n�a�i�e�s� �d�e�s� �r�o�i�s� �P�a�r�t�h�e�s�)� �P�a�r�i�s� �1�8�7�4�-

�1�8�7�5.)
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.1877مسکوکات پادشاهان پارت، پاریس -»1«متمم این کتاب از آلکسیس دومارکف

.1852تاریخ و مسکوکات پارتیها، کرك، -»2«لیندزى

.1877مسکوکات پارتى، لندن، -»3«پرسى گاردنر

و اندشناسى هند و باختر و غیره نوشتهمعلوم است، که بعض علماى دیگر کتبى در رشته سکّه
شناسى پارت اطّالعاتى نیز در باب مسکوکات پارتى میدهند ولى از کتبى، که مستقیما راجع بسکّه

.و اشکانیان پارتى است اینها بیشتر معروفند

هائى هست، ولى نادر است، از مفرغ هم سکّه. مسکوکات دولت اشکانى از نقره و مس است
جهت . اند، از طال سکّه نمیزدنداز مس دادهها برنجى است، که روى آن را لعابىجنس این سکّه

جا بوده، که دولت روم میخواست ضرب این سکّه از مختصات آن آنرا بعضى تصور میکنند از این
باشد و با دولى، که معاهده میبست، این شرط را قید میکرد و نیز مقرّر داشته بود، که تجار رومى 



باید این نظر صحیح باشد، زیرا وقتیکه . نکنندمسکوکات طالى خارجه را در معامالت قبول
ها بر دولت اشکانى غلبه کردند و اردشیر پاپکان با قیصر روم آلکساندر سور در جنگ شد، پارسى

جاى نوشته اما اینکه گویند، که یک. مخصوصا سکّه طال زد، تا این امتیاز رومیها را نشناخته باشد
ید این است، که ضرب سکّه طال بروم اختصاص داشته، نین نیز مؤپروکوپ راجع بزمان ژوستى

.بنظر مؤلّف پذیرفتن این عقیده مشکل است

مورخ مذکور گوید، که چون اعراب باجى بروم فرستاده بودند، که از پول طال بود، ولى صورت 
.نین با آنها گردیدقیصر را نداشت، این اقدام باعث جنگ ژوستى

وم شرقى یا بیزانس میخواسته مسکوکاتش متّحد الشکل باشد و سکّه این خبر میرساند، که دولت ر
را در ضرّابخانهاى دولتى بزنند، نه اینکه ضرب سکّه طال بدولت بیزانس اختصاص داشته است و 

دیگر در این مورد صحبت از اعرابى است، که باجگذار روم

______________________________
)1(-

�A�l�e�x�.� �d�e� �M�a�r�c�o�f�f�.� �L�e�s�m�o�n�n�a�i�e�s� �d�e�s� �r�o�i�s� �P�a�r�t�h�e�s�)� �P�a�r�i�s� �1�8�7�7.)

)2(-

�L�i�n�d�s�a�y�.� �H�i�s�t�o�r�y� �a�n�d� �C�o�i�n�a�g�e� �o�f� �t�h�e� �P�a�r�t�h�i�a�n�s�)� �C�o�r�k� �1�8�5�2.)

)3(-

�P�e�r�c�y� �G�a�r�d�n�e�r�.� �T�h�e� �P�a�r�t�h�i�a�n� �c�o�i�n�a�g�e�)� �L�o�n�d�o�n� �1�8�7�7.)
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.نبودشرقى، یعنى تابع آن بودند و دولت اشکانى هیچگاه تابع روم 



قسمى را دراخم مینامیدند و آن : بهرحال مسکوکات اشکانى از نقره و مس بود و اولى از دو قسم
).دراخم در قرون بعد درهم گردید(و قسم دیگر را چهار دراخمى »1«اصال پول یونانى بود

معلوم است، که چهار دراخمى چهار مقابل . دراخم گاه چهار گرام وزن داشت و گاهى کمتر
در باب قیمت درهم اشکانى نمیتوان بتحقیق چیزى گفت، زیرا معلوم نیست، . دراخم وزن داشته

هرودوت در جائى، که از مالیاتهاى مقرّر داریوش . که نسبت طال بنقره در این زمان چه بوده
، ولى )این تألیف1474صفحه (صحبت میدارد، نسبت طال را بنقره سیزده و ثلث معین میکند 

چون دراخم یونانى . یست، که این نسبت تا دوره اشکانیان یا در آن دوره ثابت مانده باشدمعلوم ن
گرام و ربع دانسته ارزش آنرا نود و سه سانتیم فرانک طالى کنونى معین 4را از حیث وزن 

قدر فرض کنیم، ارزش آن بپول اند، بنابراین اگر حد وسط وزن دراخم اشکانى را هم همینکرده
پول مسین اشکانى تقریبا یازده گندم وزن داشته و چون نسبت مس بنقره . همانقدر میشودکنونى

اش نسبت یک را بهفتاد و در دوره امپراطورى روم تغییر میکرده بدین معنى، که اعلى درجه ترّقى
داشته، نمیتوان ارزش پول مسین اشکانى را محقّقا معلوم داشت، 40ادنى تنزّلش نسبت یک را به 

هائى نقر شده و زبان و هاى اشکانى نوشتهبر سکّه. سال بود475خصوص، که طول دوره اشکانى ب
هاى آرامى نیز ها نوشتهها یونانى است، ولى در اواخر دوره اشکانى بر بعضى سکّهخطّ این نوشته

ند اشاهان اشکانى اسم شخصى را کمتر ذکر کرده بهمان اسم ارشک اکتفاء ورزیده. دیده میشود
و این عدم ذکر اسم شخصى تعیین این مسئله را، که فالن سکّه متعلّق بکدام شاه اشکانى است، 

بسیار دشوار کرده است و در بعض موارد این مسئله محقّقا حل نشده است، ولى بر برخى از 
ها اسم شخصى شاه ذکر شده، بخصوص در مواردى، که چند نفر در یک زمانسکّه

______________________________
آسورى آمده و بمعنى شصت ) مندراگ(لفظ دراگم را بعضى تصور میکنند، که از کلمه -)1(

.من وزن بابلى است. من است) 1/ 60(یک 
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.اند مثال بالش، پاکر دوم و اردوان چهارم، چنانکه گذشتدر ایران سلطنت کرده



:هاى منقوش چند سکّه را ذکر میکنیمبراى نمونه نوشته

).یعنى شاه بزرگ ارشک(لوس مگالى آرزاکى بازى-بیونانى: از تیرداد اول

.بهمان مضمون-بیونانى: از اردوان اول

).ارشک بزرگ محب برادر(مگالى آرزاکى فیالدلفى -بیونانى: یاپتاز فرى

).شاه بزرگ ارشک نامى(اپى فانیس لوس مگالى آرزاکى بازى-بیونانى: از مهرداد اول

فانیس تى اپىبازى لوس مگالى آرزاکى اورگه-بیونانى: از کامناسکیر یا مناسکیر پسر فرهاد
).شاه بزرگ، ارشک نیکوکار نامى، محب یونان(نس هلّفیل

شاه (نس فیل الّهتى کاىآرزاکى دیکایى اورگهله انلوس بازىبازى-بیونانى: از مهرداد اول
).شاهان، ارشک عادل، نیکوکار و محب یونان

نس فیل هلّفانیس کاىتى اپىبازى لوس مگالى آرزاکى فیل پاترس اورگه-بیونانى: از فرهاد سوم
).شاه بزرگ، ارشک پدر دوست، نیکوکار نامى و محب یونان(

نیکوکار و محب شاه ارشک(نس بازى لوس آرزاکى اورگه تى فیل هلّ-بیونانى: از ارد اول
).یونان

).اردشاه(اردس بازى لیس -بیونانى: ایضا از ارد اول

شاه شاهان، (نس تى دیگایى فیل هلّآرزاکى اورگهله انلوس بازىبازى-بیونانى: از فرهاد چهارم
).ارشک نیکوکار عادل محب یونان

).فرهاد شاه(لوس فراآتس بازى-بیونانى: ایضا از فرهاد چهارم

شاه شاهان، (ان اورگه تى دیکایى اپى فانس فیل هلّن بازى لوس بازى له-بیونانى: از بالش دوم
).ارشک نیکوکار، عادل نامى، محب یونان



بالش ارشک(ولکاش ارشک ملکان ملکا -بآرامى: از بالش چهارم
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، این سکّه را حدس میزنند، که از بالش )بالش شاه(ولکاش ملکا-بآرامى: ، سکّه دیگر)شاهنشاه
.پنجم است

.، این سکّه را به مهرداد چهارم نسبت میدهند)مهرداد شاه(میتردت ملکا -اى بآرامىنیز سکّه

و از این عالمات استنباط »1«بر مسکوکات عالمت شهرى، که سکّه زده است نمایان است
»2«تاآرتامى) در خوزستان(فیالکس، خاراکس، : انداشتهمیکنند، که این شهرها ضرّابخانه د

ها دیده میشود، ولى عالمات شهرهاى دیگر نیز بر سکّه). در کرمانشاهان(رباط کنونى نزدیک قزل
عده . انداند معین کنند، که متعلّق بکدام شهر است و برخى را تقریبا معین کردهبعضى را نتوانسته

ظنّ قوى میرود، که در هرکدام از ممالک تابعه شهرى بوده، که ضرّابخانه این شهرها زیاد است و
.داشته

هاى سلوکى است، هاى سکّهاندازه شبیه نوشتههاى اشکانى تا چههاى سکّهبراى اینکه بنمائیم نوشته
:نوشته سکّه دمتریوس دوم پادشاه سلوکى را، که اسیر پارتیها گردید، ذکر میکنیم

پس . یعنى شاه دمتریوس خداوند، محب برادر، فاتح. رسفیالدلفى نیکاتاىدمترى تهلوس بازى
از اینکه این پادشاه سلوکى در جنگ شکست خورده اسیر پارتیها گردید و، چنانکه در قسمت 

اى زده، که تاریخى این کتاب گفته شد، چند سال در گرگان بزیست، از قرار معلوم سکّه
:اش این استنوشته

از این سکّه بعضى استنباط میکنند، که او در . ازى لوس مگالى آرزاکى یعنى شاه بزرگ ارشکب
نشانده گرگان بشمار میآمده و از این جهت اسارت، چون داماد شاه اشکانى بوده، پادشاه دست

.سکّه زده است



اى یونانى و ندرتا هائى، که بزبان و خطّ یونانى است، حروف الفبهاى پارتى عالوه بر نوشتهبر سکّه
باى یونانى نقش حروف آرامى نیز مشاهده میشود، بدین ترتیب، که بهر سکّه یکى از حروف الف

هاى یونانى در اوایل دوره پارتى خوب است،نوشته. شده

______________________________
)1(-�M�o�n�o�g�r�a�m�m�e.

)2(-�P�h�i�l�a�c�e�s� �,�C�h�a�r�a�x� �,�A�r�t�a�m�i�t�a.
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جهت را از . ولى در اواسط دوره رو بانحطاط رفته و در اواخر آن خراب است و خواندنش مشکل
ها فقط در پارت باالخص، یعنى در مستملکات اینجا میدانند، که در اوایل دوره پارتى ضرّابخانه

زمان مهرداد اول دولت اند، ولى در ها کار کردهدولت سلوکیها بوده و استادان یونانى در ضرّابخانه
هاى پارت وسعت یافته شامل پارس و ماد و خوزستان و بابل و غیره شد و چون میبایست ضرّابخانه

بعد، چون استادان از قوم یونانى . جدید بنا شود، این نوع مؤسسات در هر مملکتى ایجاد گردید
میکردند و بعبارت دیگر صورت هاى یونانى تقلید نبودند و زبان یونانى را نمیدانستند، از سکّه

.»1«ها را محقّقین مسکوکات لژاند بربرى مینامنداین قسم نوشته. ها را میساختندنوشته

ها منحصرا بزبان و خطّ یونانى نقش شده، ولى از مهرداد در ابتداء و اواسط دوره پارتى نوشته
.چهارم ببعد بزبان و خط آرامى نیز

و تاریخ را مثل ) 171شمید، تاریخ ایران الخ، صفحه گوت(دارد تاریخ . م. ق37ها از سکّه
اند، مانند جداول ابو ریحان بیرونى، که باى یونانى معلوم داشتههاى سلوکى با حروف الفسکّه

.عده سنین سلطنت شاهان اشکانى را بحساب حروف ابجد مینماید

تر ت چگونه بوده، در این باب پائیناما اینکه تاریخ یا چنانکه اکنون گویند تقویم دولت پار
اند، پارتى و سلوکى، مبدأ اولى خالصه آنکه دو تقویم داشته. صحبت خواهد شد) 2683صفحه (



م مطابقت دارد و مبدأ دومى . ق247تأسیس دولت پارت یا ابتداى سلطنت تیرداد اول است، که با 
.م. ق312تأسیس دولت سلوکى یا 

هائى بزبان یونانى و گاهى بآرامى بعضى صورتها و عالمات نیز نقش نوشتهها عالوه بربر سکّه
ها صورت اشک اول ارشک است، که بر سنگى مخروطى بپشت بعض سکّه: شده، که ذکر میکنیم

ها عقاب و عصاى سلطنت بدست گرفته ارشک بر بعض سکّه. شکل نشسته کمانى بدست دارد
انیها،سنگ مخروطى شکل تقلیدى است از یون(

______________________________
)1(-�L�e�g�e�n�d�e�s� �b�a�r�b�a�r�e�s.
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رب النّوع آفتاب، پسر زوس رب االرباب یونانى را بر چنین »1«زیرا در معبد دلف مجسمه آپلّن
: اتى مشاهده میشوداز ارباب انواع دیگر یونان نیز گاهى صورت یا عالم.). م. اندسنگى نصب کرده

ربۀ النوع فتح، که تاج بر سر »3«نیکه-2. ، خداى بزرگ یونانیها و رومیها»2«ترزوس یا ژوپى-1
پالّاس رب -3. ها صورت دو نیکه است و هردو تاج بر سر شاه مینهندبر بعض سکّه. شاه میگذارد
هراکل یا -6. میس ربۀ النوع شکارآرته-5. ربۀ النوع عدالت با ترازوئى بدست-4. النّوع جنگ

-7. هرکول نیم رب النوع یونانى و رومى، که ذکرش کرارا در کتاب دوم این تألیف گذشته
. دار بر سر دارندها تاج کنگرهاند، گاهى این فرشتهفرشته شهرى، که در ضرّابخانه آن سکّه را زده

-»4«هالل و ستاره بدین شکل-ر یا تیرهائىتی-آنکمان باقربان یا بى: عالمات دیگر اینها است
از . دارعقاب، اسب، فیل، گاو، گاو کوهان: از حیوانات. شاخ حیوان، که عالمت فراوانى است

.، که بدست فرشته است»5«برگ شبدر، برگ نخل: نباتات

تصویر در این باب باید گفت، که این . بر بعض مسکوکات شکل لنگر کشتى بخوبى نمایان است
اند، لنگر کشتى تقلیدى است از سلوکیها، ولى بنظر میآید، که اشکانیان از این کار مقصودى داشته

ها، چنانکه باالتر ذکر شد، نسب در یونان عالمت آپلّن رب النوع آفتاب و صنایع بود و سلوکى
).این تألیف2053افسانه الادیسه، صفحه (سلکوس اول را باین رب النوع یونانى میرسانیدند 



ها نژادشان اند نیز بفهمانند، که عالوه بر هخامنشىاشکانیان چون از سلوکیها زن میگرفتند، خواسته
.از طرف زنان سلوکى باین رب النوع هم میرسد

اى نیست، بعضى دون بعضى داراى یکى دو معلوم است، که تمامى این عالمات بر هر سکّه
نشانده اشکانى از مسکوکات دیده میشود، که پادشاهان دست.عالمت از عالمات مذکوره میباشند

اى باسم خود میزدند، مثال مسکوکاتى از باختر و آذربانان پارس و هفواد کرمان و هم سکّه
که در جنوب(پادشاهان یزد و آبست یا بست 

______________________________
)1(-�A�p�o�l�l�o�n.

)2(-�J�u�p�i�t�e�r.

)3(-�N�i�k�e.

)4(-)

)5(-�P�a�l�m�e.
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سکّه عراق عجم از اردوان . و عراق عجم و هرات بدست آمده) سیستان در کنار رود هیرمند است
یعنى (ملکو، یعنى پادشاه عراق و نیز از همدان از ارد مدائى نامى است با این نوشته منقوش، آراق

).مادى

تقلید از یونانیها و سلوکیها است، ولى هالل و ستاره باید تقلید در باب عالئم باید گفت، که بیشتر
ها، زیرا کزنفون، چنانکه در از بابل باشد، عقاب از رومیها و عقاب با بالهاى گشاده از هخامنشى

کتاب دوم گذشت، در دو جا گوید، که عالمت شاه عقابى بود زرین با بالهاى گشاده، ولى این 
بر مسکوکات اشکانى شکل . سکّه فرهاد پنجم عقاب نیمتاجى بمنقار گرفتهبر. عالمت دیده نشده

.زن ندرتا نقش شده، ولى سکّه فرهاد پنجم صورت مادر او را داراست



بر طرف دیگر بخوبى نمایان ) یا ترموزا(صورت خود شاه بر یک طرف سکّه و صورت موزا 
یکى دو سکّه دیگر . ن شاه دیده میشوداست، ولى نباید تصور کرد، که صورت زن فقط بر سکّه ای

ها هم بدست آمده، که پشتش داراى صورت زن است، ولى محقّق نیست، که اینها کیانند و سکّه
.از کیست

از اشک اول ارشک از همه : درجه قلّت یا کثرت مسکوکات اشکانى، که بدست آمده چنین است
با تقدم و تأخّر آنها از حیث زمان است، یعنى از سایرین درجه کم و زیادى متناسب. اندکمتر یافته
.هاى شاهان مقدم استهاى شاه مؤخّر بیش از سکّهعده سکّه

.اى هم بدست آمده، که شاه بر اسب سوار استبر سکّه سر شاه نقش شده، ولى سکّه

. استها زنجیره دارد و برخى آن را فاقدبعض سکّه. تاجها مختلف الشّکل است و نیمتاجها نیز
کیفیات دیگر از گراورهاى این کتاب دیده میشود و از این جهت بذکر آن نمیپردازیم، باالخره 

تر از مسکوکات اواخر آندوره است، هاى اوایل دوره پارتى ظریفباید گفت، که هرچند سکّه
.هاى دولت ساسانى استتر از سکّههاى اشکانى از حیث ظرافت پستولى کلیۀ سکّه

از مسکوکات اشکانیان پارتى مشاهده میشود، شاهان اشکانى چیزهاىچنانکه 
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: اند و اینگونه رفتار ایشان در بادى نظر باعث حیرت استزیادى از یونانیها و سلوکیها تقلید کرده
انیها بفهمانند، که جانشینان ها رسانیده به ایراند، نژاد خودشانرا به هخامنشىبا آنکه آنها جد داشته

شاهان مزبور میباشند، چگونه رفتارشان غیر آن بوده؟ جهت را بعضى چنین بیان میکنند، که در 
ها ها، چون پارتىابتداء اشکانیان بپارسیها نزدیک شده خواستند از آنها استفاده کنند، ولى پارسى

ها مأیوس و در نتیجه پارتیها از پارسى» بازى نگرفتند«را دوست نداشتند، آنها را باصطالح به 
گردیده ترتیبات یونانى را تشویق کردند، تا آنها را رو بخود کنند و آنها پارتیها را بکلّی قومى بربر 

.نسبت بخودشان ندانند، ولى این نظر نباید صحیح باشد) خارجى(



ه بعض نویسندگان اوال از نویسندگان عهد قدیم کسى این نظر را ذکر نکرده، راست است، ک
مزبور گویند، پارسیها و مادیها از خشونت پارتیها شکایت داشتند، ولى این خبر نمیرساند، که تقلید 

ثانیا باید در نظر گرفت، که . آنها از یونانیها مبنى بر عدم همراهى پارسیها و مادیها از آنها بوده باشد
اشت، که پارسیها نخواهند در ادارات اگر پارتیها میخواستند بپارسیها نزدیک شوند، جهت ند

بینیم، که حتّى در ادارات دولتهائى مانند دولتهاى پارتى داخل شوند، چنانکه در قرون بعد مى
ما عقیده . ها بمراتب برتر بودندمغول داخل میشوند، و حال آنکه پارتیها از حیث تمدن از مغول

:ها نزدیک شوندسىاند به پارداریم، که پارتیها از دو جهت نخواسته

روایات پارسى گوید، که اسکندر آنرا (ترتیبات دوره هخامنشى در این زمان از میان رفته -اوال
شاهان اشکانى حس میکردند، که -گیر آن گردیده بود، ثانیاو ترتیبات یونانى جاى) برانداخته بود

لوکیها و یونانیها و رومیها زبان و با بودن شهرهاى یونانى زیاد در خود ایران و داشتن سروکار با س
.خط و پول و سایر چیزها بترتیب دوره هخامنشى مقاصد آنها را حاصل نمیکند

زبان و خطّ یونانى در آسیاى غربى از آسیاى صغیر و سوریه گرفته تا باختر و دورتر بیش از زبان 
ود و چون اشکانیان پارسى قدیم انتشار داشت و تمدن یونانى بیش از تمدن پارسى رایج ب

ها و اسکندر میدانستند،خودشانرا جانشینان هخامنشى
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چنانکه بهمین عنوان آسیاى صغیر و سوریه را مطالبه میکردند، عیبى در این نمیدیدند، که ترتیبات 
رهاى یونانى، که این پول را در ایران شه. یونانى را هم اتّخاذ و یونانیها را بخودشان نزدیک کنند

بعالوه، این پول در تجارت خارجه هم استعمال میشد و بخارجه میرفت و . بکار میبردند، زیاد بودند
چون زبان یونانى در آسیاى غربى و مصر و هند خیلى انتشار داشت، معلوم است، که زبان و خطّ 

.یونانى باعث رواج پول اشکانى میگردید

ظر آنکه درجه تقلید اشکانیان از یونان بسته بقوت تمدن یونانى است و در اوایل بهترین دلیل این ن
جهت معلوم است، هرقدر دولت . تر از قسمتهاى دیگر آن دوره میباشددوره اشکانیان یونانیت قوى

سلوکى، که مشوق تمدن یونانى است سست و ضعیف میگردد، از قوت یونانیت هم میکاهد، مثال 



دانستن زبان و ادبیات یونانى رو . ها بزبان و خطّ آرامى مبدل میگرددخطّ یونانى روى سکّهزبان و 
.ها بقدرى بد است، که خوانا نیست و قس علیهذابانحطاط میگذارد، خطّ سکّه

پس این تقلید از قوت تمدن یونانى ناشى گردیده بود و نیز از آنجا، که در این زمان ترتیبات 
باالخره باین نتیجه میرسیم، که چنانکه دولت ماد و دولت اول . ى را برانداخته بودنددولت هخامنش

پارس ترتیباتى زیاد از آسور و بابل اتّخاذ کرده بودند، دولت پارت هم چیزهاى زیادى از یونانیها 
ذ شاهان اشکانى از القاب و عناوین، لقب شاهنشاهى را اتّخا. و گاهى هم از رومیها اقتباس کرد

عادل، نیکوکار، : اتّخاذ باقى القاب مانند لقب. ها هستندکردند، تا برسانند، که جانشینان هخامنشى
محب برادر، پدر دوست و غیره براى رقابت با سلوکیها است و باالخره عبارت، محب یونان براى 

.جذب قلوب یونانیهاى داخلى استعمال شده

سکّه نمیزد، از اینمعنى نباید استنباط کرد، که طال بایران باالتر گفتیم، که دولت اشکانى پول طال
چنانکه پول نقره اشکانى هم . در دوره اشکانى پول طال از راه تجارت بایران میآمد. وارد نمیشد

.بخارجه میرفت و با دینار رومى رقابت میکرد

ت،نام داش»1«پول طالى رومى، که از مستملکات روم بایران وارد میشد آئورى

______________________________
)1(-�A�u�r�i.
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آئوریهاى روم و بیزانس . که بمعنى طالئى است، چنانکه در یک هخامنشى هم بهمین معنى است
طال میدانستند و لیبراى طال »1«آئورى را معادل یک لیبراى72و گاهى 40مختلف بود، گاهى 

گرام و دو 8مثقال وزن داشته، بنابراین وزن آئورى از چهار گرام و نیم تا 65گرام یا تقریبا 328
. دینار رومى محسوب میشد25گرام و نیم یا تقریبا یک مثقال وزن داشت 4عشر بوده و وقتیکه 

ت باعث ورود طالى زیاد بایران گردید، عالوه بر تجارت غرامتى، که اردوان پنجم از رومیها گرف
اشکانیان عنوانى هم از رومیها اتّخاذ کردند و . ولى ساسانیان بیش از اشکانیان از آن استفاده کردند

یعنى پادشاهى، که حکومتش محدود (بود، که بمعنى حاکم مطلق است »2«آن لفظ اوتوکرات



که راجع بترتیبات سلطنتى گفته شده است، اتّخاذ این عنوان در دولت پارت با آنچه، ). نیست
.صورى بنظر میآید، زیرا با بودن مجلس مهستان پادشاه پارت حکومت مطلقه نداشته

)تقویم(تاریخ 

یا از . ق م312مبدأ تاریخ اولى از . ترتیب سلوکى و پارتى: تقویم شاهان اشکانى دو ترتیب داشت
ین تقویم قمرى است، یعنى داراى دوازده ماه است سال موافق ا. ابتداى تأسیس دولت سلوکى بود

ها را بجاى دوازده سیزده حساب و چون با سال شمسى مطابقت ندارد، هر سه سال عده ماه
میکردند، تا با سال شمسى مساوى گردد، معلوم است، که تقویم سلوکى تقلید از تقویم یونانى و 

247ریخ پارتى ابتداى سلطنت تیرداد اول یا مبدأ تا. مقدونى است، که نیز سالش سال قمرى است
سالها شمسى است و اسامى دوازده ماه همان اسامى اوستائى است، که اکنون نیز . م است. ق

ها هردو تاریخ ذکر میشد، ولى در میان مردم تنها بر سکّه. بهشت، الخفروردین، اردى. معمول است
اند، که متعلّق بدوره اشکانى است و فقط تاریخ فتههائى در بابل یالوحه. تاریخ پارتى رواج داشت

اى ذکر شده معلوم است، که ماهها همان در لوحه) هئوروتات(پارتى دارد و چون اسم خردادماه 
جا سئوالى طرح میشود، که سالهاى شمسى پارتى را چگونه کبیسه در این. نامهاى اوستائى بوده

اند؟ زیرا مسلّم، است که سالهاىمیکرده

______________________________
)1(-�L�i�b�r�a.

)2(-�A�u�t�o�c�r�a�t�e.
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ماه 12روز، بعالوه پنجروز، که در آخر سال بر 30ماه فى 12(روز است 365شمسى آوستائى 
ثانیه است روز و پنجساعت و چهل و هشت دقیقه و پنجاه 365و حال آنکه سال طبیعى ) میافزودند

و بنابراین در هر چهار سال سال عرفى تقریبا یک روز از سال طبیعى پیش میافتد و در هر صد و 
در دوره ساسانیان براى رفع . بیست سال تقریبا یکماه، چنانکه در جاى خود در دوره ساسانى بیاید

و ماه سیزدهم ماه حساب میکردند13ماه 12سال سال را کبیسه کرده بجاى 120این نقص در هر 



را بنوبت بعد از ماهى افزوده، مثال میگفتند فروردین اول، فروردین دوم، اردیبهشت اول، 
بنابراین میبایست در دوره اشکانى هم ترتیبى اتّخاذ . اردیبهشت دوم، خرداد اول، خرداد دوم الخ

اه میشد و ترتیب فصول سال مدت دوره اشکانى تقریبا چهار م475شده باشد، زیرا اختالف براى 
متأسفانه اطّالعى . بکلّى بهم میخورد، امور زراعتى و اعیاد مذهبى و امور مالیاتى نیز اختالل مییافت

شاید کبیسه کردن . در این باب نداریم و نمیدانیم، که اشکانیان براى رفع این عیب چه میکردند
انیان هم مانند ساسانیان رفتار سال از زمانى قدیم معمول بوده و اشک120سال عرفى در هر 

میکردند، یا از یونان و روم تقلید میشده و سال قمرى را کبیسه میکردند، اما سال شمسى در تمام 
.دوره اشکانى بحال سال سیار باقى میماند

معارف-خط-زبان-اخالق و عادات-مذهب-فصل دوم طبقات

طبقات

اند و، جز اینکه اعیان و اشراف پارتى خیلى متنفّذ بودهدر باب طبقات قوم پارت اطّالعى نیست، 
آنها در مجلس مهستان هم نفوذى . چنانکه باالتر ذکر شد، مجلس اعیان از آنها تشکیل شده بود

اقتدار و : زیاد داشتند و حکومت شاه اشکانى را محدود میساختند، بهمین جهت است، که گویند
تدار اعیان و اشراف هر پادشاهى بود، که در مشرق سلطنت نفوذ اعیان و اشراف پارتى بیش از اق

عضویت مجلس مهستان چیزى نبود، که . مقام اعیان و حقوق آنها موروثى بنظر میآید. کرده
برحسب میل شاه اعطاء شده باشد، بل مبنى
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این طبقه سلب کرد و، چون این مجلس بر حقّى بود، که طبقه اعیان داشت و ممکن نبود آن را از
شاه را انتخاب میکرد و در مواردیکه باالتر گذشت، تغییر میداد، اعیان مورد مالحظه و احترام 

بعالوه باید در نظر داشت، که اعیان قوت و قدرت مادى هم داشتند، زیرا . شاهان اشکانى بودند
یداشت و این سوارها در موقع جنگ مورد اى سوار و اشخاص جنگى نگاه مهرکدام از آنها عده

.استفاده میشد



اى براى حفاظت خود داشت و مستحفظین و قراوالن او میتوانستند راست است، که شاه هم دسته
از عهده سواران و طرفداران اعیان و اشراف برآیند، ولى در این موارد اعیان بکمک یکدیگر 

این ترتیب را نه در دوره مادى میبینیم، نه در دوره .میآمدند، تا حقوق و منافعشان محفوظ بماند
.هخامنشى و نه در ادوار دیگر تاریخ ایران چه قبل و چه بعد از ظهور اسالم

هاى مختلف چنین ترتیبى دیده نمیشود، بنابراین میتوان گفت، که در دول دیگر مشرق هم از دوره
این وضع معایبى داشت . تى داراى رأى بودنداعیان پارتى باعمال شاه نظارت داشتند و در امور دول

عیب بزرگ این بود، که اقتدار اعیان گاهى باعث مصادمه بین این طبقه و سلطنت . و محسناتى نیز
حسن آن استحکامى بود، که استقالل این طبقه پارتى . میگردید و جنگهاى داخلى پیش میآمد

و نیز در موارد مشکل قوى، مهیب و با ثبات بدولت پارت میبخشید و آنرا در مقابل دشمنان پارت 
. میساخت، زیرا در این موارد فقط منافع شاه در خطر نبود، بلکه اعیان هم از هستى ساقط میشدند

بنابراین استقالل دولت پارت استقالل خود آنها بود و هر کوششى، که براى حفظ استقالل دولت 
کدام از دول مشرق زمین از ترتیب در هیچاین . خود میکردند، نفعش عاید خود آنها میگشت

بنابراین جاى . شرق نزدیک تا شرق اقصى وجود نداشت و بآن فقط در دولت پارت برمیخوریم
حیرت نیست، که دولت پارت تقریبا پنج قرن در مقابل آن همه فشارهاى خارجى از طرف مغرب 

نهاى رومى را تارومار کرد و و مشرق ایستاد و درحالى هم، که محتضر بود و میمرد، باز لژیو
.غرامتى سنگین از قیصر روم گرفت
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چنین بنظر میآید، که اعیان بدرجاتى تقسیم میشدند، ولى خبر صحیحى در این باب نداریم

، هاى پلوتارك راجع بجنگ کراسوس معلوم است، که سورنا باالترین مقام را دارا بوداز نوشته
شغل سپهساالرى قشون را داشت و تاج بر سر پادشاه میگذاشت، سایر چیزهاى این خانواده را 

).از قول پلوتارك در قسمت تاریخى این کتاب(ایم باالتر ذکر کرده



نجباء داراى امالکى وسیع بودند، در اراضیشان زندگانى میکردند و در موقع جنگ با سواران و 
اما در موقع صلح بوزراء یا بوالى محل خودشان در کارها کمک رعایاى خود بجنگ میرفتند، 

.میکردند و گاهى هم مستشار شاه واقع میشدند

بعض اینها سرکش بودند و از این جهت اختالفات و حتّى زدوخوردهائى بین حکومت و اینها 
لح نجباى پارتى جنگ را دوست میداشتند و هنگام ص. روى میداد و از اقتدار سلطنت میکاست

در گرگان ببر زیاد بود، در کوههاى کردستان خرس و در بین النّهرین در دو . غالبا بشکار میرفتند
هاى فیلوستراتوس استنباط میشود چنانکه از نوشته. ها پلنگ و شیرطرف فرات و دجله و در باتالق

ها خرس و ببر جاهاى وحش وسیعى ایجاد میکردند، در آنشاهان اشکانى باغ) 38کتاب اول، بند (
.و پلنگ نگاه میداشتند و در موقع شکار با این جانوران مواجه میشدند

ها کمتر ها و دشتهرچند مخاطرات این نوع شکار از خطر شکار با جانوران مذکور در جنگل
، بند 1فیلوستراتوس، کتاب (ها را تحریک میکرد است، باز ورزش خوبى بود و شجاعت شکارچى

38.(

استنباط ) 20، بند 6کتاب (و هرودیان ) 41کتاب (هاى ژوستن ها، چنانکه از نوشتهلباس پارتی
میشود، عبارت بود از رداى بلندى، که تا قوزك پا میرسید و زیر آن چیزى مانند ارخالق و شلوار 

بفت نیز این لباس از رنگهاى مختلف بود و بقول لوکیان گاهى لباس زردوز یا سیم. میپوشیدند
اى بر کمر داشته و آن خنجر یا قمه) 4، بند 2، فصل 18کتاب (د و بقول یوسف فالویوس میپوشیدن

را بسان اسلحه یا ابزار
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)مطابق کتاب فالندن و کست(شکار خرس -)155(

دل بودند، نجباى پارتى اساسا در اوایل دولتشان در وقت خوردن و آشامیدن معت. کار بکار میبردند
تاریخ طبیعى، کتاب -این خبر از پلین است(ولى بعدها بپر خوردن و زیاد آشامیدن عادت کردند 

).53، بند 11



.از طبقه روحانیین در مبحثى، که از مذهب سخن خواهد بود، صحبت خواهیم داشت

مذهب

این از کلیه اطّالعاتى، راجع بمذهب پارتیها و شاهان اشکانى باز اطّالعات خیلى کم است، باوجود 
ها، قبل از اینکه بایران بیایند و زمانى، که با سکاها معاشر یا که بما رسیده، چنین برمیآید، که پارتى

همجوار بودند، مانند سایر آریانها عناصر را میپرستیدند و پرستیدن آفتاب و ماه و ستارگان در 
مان دیگر ایرانى معاشر شدند، هرمزد پرستى بعد، که بایران آمده با مرد. مذهب آنها داخل بود

مذهب آنها گردید، ولى اثراتى هم از مذهب
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سابق پارتیها در آنها ماند، باالخره بعد از آمدن اسکندر بایران و انتشار یونانیت در ایران، صور یا 
.پدید آمدعالمات اربا انواع یونانى هم بر مسکوکات اشکانى 

این نظرى است، که بطور کلّى و رویهمرفته . بنابراین پارتیها داراى مذهبى گشتند، که ترکیبى بود
. حاال باید دید، که کیفیات مذهب ترکیبى پارتیها چه بوده. از تاریخ دولت پارت حاصل میشود

افق مذهب قدیمشان، متاسفانه این کیفیات تاریک است، ولى در این تردیدى نیست، که پارتیها مو
هاشان با قبل از آمدن بایران، اجدادشان را میپرستیدند، صورت یا هیکل آنها را ساخته در خانه

مند بودند، که حتّى در زمان مسافرت هم مراقبتى مخصوص حفظ میکردند و بقدرى بآن عالقه
برمیداشتند، زیرا در هاى اجدادى مفارقت جویند و این اشیاء را با خودشان نمیتوانستند از هیکل

بزرگترین خدایان پارتى آفتا و ماه . بینیمتر بیاید، این چیزها را مىازمنه تاریخى هم چنانکه پائین
. 30، بند 6هرودیان، کتاببودند، البتّه آفتاب را مهر مینامیدند، هنگام طلوعش او را میپرستیدند 

هائى براى او ساخته آن را با ماه میدادند و هیکلدر معابدشان براى او قربانیها میکردند و نیازها 
خداى آفتاب حامى . 74، بند 2خورن، تاریخ ارمنستان، کتابموسىنماینده روشنائى میدانستند 

هاى اجداد بود، خانواده اشکانیان به آلهه دیگرى نیز معتقد بودند، اجداد خانواده سلطنت و هیکل
ن خانواده سلطنت داشتند و ایزد آفتا در میان این آلهه مقام شاهان اشکانى مقامى در میان خدایا

پس از اینکه پارتیها و اشکانیان هرمزد پرستى را پذیرفتند، این خدایان معاونین یا . اول را حائز بود
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تاریخ یهود، هاى یوسف فالویوس از نوشته. موسى خورن، همانجاوزراى هرمزد گردیدند 
شان بنام این چنین استنباط میشود، که شاهان اشکانى و اعضاى خانواده3، بند 9، فصل 18کتاب

صریحا )5همان کتاب و همان فصل، بند آلهه سوگند یاد میکردند، ولى نگارشات همان مورخ 
ها را در جاى محترمى در این هیکل. میرساند، که سواد مردم پارت هیکل اجدادشان را میپرستیدند

مذهب مزده پرستى عبارت بود از اعتقاد . همیشه پرستشى براى آن داشتندها میگذاردند وخانه
بخداى
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خوبى و بدى یا هرمز و اهریمن و محترم داشتن مغها، نیاز دادن بآنها، تقدیس آتش و مخصوصا 
ش آن را بدرد و دفن نکردن میت، تا آنکه طیور و وحو)3، بند 41ژوستن، کتابرودها 
یک قسمت بزرگ مجلس مهستان از مغها ترکیب مییافت و اختیارات مجلس مزبور در . جاهمان

، فصل 11سترابون، کتابانتخاب شخصى بسلطنت و یا خلع او از سلطنت در موارد لزوم کم نبود 
رو بضعف ، ولى باید گفت، که احترام اشکانیان بآتش هرمز و مراقبت بحفظ آن بمرور9، بند 9

این کار از اشکانیان . 74، بند 2خورن، تاریخ ارمنستان، کتابموسىگذارده از میان رفت 
قیدى باین کار مینگریستند، ارمنستان شروع گردید و ظنّ قوى این است، که اشکانیان پارتى با بى

است و زیرا پارتیها اجساد مردگان را میسوزانند و، حال آنکه در مذهب زرتشت آتش مقدس
مستفاد )26، بند 2کتابهاى آگاثیاس چنانکه از نوشته. 30، بند 6هرودیان، کتابمرده پلید 

ها نفوذ خود را در دوره اشکانیان بمرور فاقد شدند و از احتراماتشان خیلى کاست، میگردد، مغ
بوده، بیشتر هاى اجدادشان بنابراین پارتیها بمذهب قدیمشان، که پرستش آفتا و ماه و هیکل

این . مند بودند، تا بمذهب زرتشت و مخصوصا هیکل اجدادشان را خیلى محترم میداشتندعالقه
مند پارتیها با اینکه خیلى بمذهب زرتشتى عالقه. هاى پارتى بودها گرانبهاترین اشیاء خانههیکل

در پارس، که یکى نبودند، ممانعتى هم براى پرستش هرمز یا ترویج این مذهب نمیکردند، چنانکه 
هاى عمده داشت و سلسله پادشاهان روحانى از ممالک تابعه دولت پارت بود، این مذهب پیشرفت

همین رویه نسبت بشهرهاى یونانى ایران دیده . در امور مذهبى بکلّى مستقل بودند)آذربانانپارس 
کسى بانها مزاحمتى ها بمعتقدات مذهبى خود و آلهه المپ باقى بودند و میشود، زیرا یونانى

چنین بود نیز احوال یهودیهاى بابل و . 8تولینوس، قیصر و روس، بند -یولیوس کاپىنمیرسانید 
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یوسف (نصیبین و جاهاى دیگر، که آزادى کامل در حفظ و حراست مذهب موسوى داشتند 
اینکه سهل است ترویج). 1، بند 9، فصل 18فالویوس، تاریخ یهود، کتاب 

2690: ، ص3ن باستان، جتاریخ ایرا

این مذهب را هم شاهان اشکانى با نظر بد نمینگریستند و اشخاصى زیاد در آدیابن و خاراکس و 
مذهب مسیحى هم همین حال را داشت و در ممالک تابعه . جاهاى دیگر باین مذهب درمیآمدند

ه در یکى از ممالک حتّى گویند، ک. اینکه کسى با آن ضدیت کنددولت پارت انتشار مییافت، بى
در باب نامه آبگار . پادشاه خسرون مسیحى بود. تابعه پارت دین مسیح مذهب رسمى گردید

پیروان زیاد . بمسیح ع باالتر ذکرى شده و نیز معلوم است، که این مذهب قبل از آخر قرن دوم م
ماد و در ادس پایتخت خسرون داشت و از ادس بممالک دیگر هم سرایت میکرد، چنانکه در

، ولى پیروان این مذهب بقدرى )10، بند 6باردسن، کتاب (پارس و حتّى باختر پیروانى مییافت 
.زیاد نبودند، که بتوانند باعث تغییراتى در دولت اشکانى گردند

مقصود ما این است، که دولت پارت در امور مذهبى تبعه خود دخالت نمیکرد و آنها را باحوال 
.بودروحى خودشان واگذارده

هاى آنها صورت یا عالمت چند وقتیکه از مسکوکات اشکانى صحبت بود، گفته شد، که بر سکّه
هاى یونانى اینها تن از آلهه یونانى نقش شده است، در همانجا تذکّر دادیم، که آلهه روى سکّه

-یکهرب النوع جنگ، ن-ها، پالّاسرب النوع بزرگ یونانیها و رومى-ترزوس یا ژوپى: هستند
رب النوع عدالت، هراکل یا -»2«رب النوع شکار، اکویتاس»1«-رب النوع فتح، آرتمیس

.نیم رب النوع یونانى و رومى-هرکول

اند، باید هایشان نقش کردهاز اینکه اشکانیان صورت یا عالمت این آلهه یونانى و رومى را بر سکّه
یران بوده اشکانیان براى جذب قلوب تبعه استنباط کرد، که چون شهرهاى یونانى زیاد در ا

اگر پرستشى براى این آلهه یونانى . اندهایشان نقش کردهیونانیشان این صور و عالمات را بر سکّه
میداشتند، البد میبایست آداب مذهبى یونانیها را هم رعایت کنند و حال آنکه خبرى در این باب 

.ایمنیافته



د، باین نتیجه میرسیم، که قوم پارتى مذهبى داشتهاز تمامى چیزهائى، که گفته ش

______________________________
1-Artemis.

2-Equitas.
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مند بوده، در آن ترکیبى، ولى بمذهب زرتشتى خیلى نزدیک، زیرا اگر هم بمذهب قدیمش عالقه
. چنانکه میدانیم، یکى از ایزدان مهم مذهب زرتشت استمذهب مهرپرستى قوت داشته و مهر، 

اگر خانواده اشکانى به آلهه دیگرى هم غیر از مهر معتقد بوده، از کجا، که این آلهه همان ایزدان 
بغا اى «جمشید بطور کلّى بلفظ هاى تختمذهب زرتشت یا آلهه خانواده هخامنشى، که در کتیبه

اند، بنابراین یگانه تفاوتى، که در میان مذهب ر میشود، نبودهذک)یعنى با سایر خدایان» بیش
طرف و مذهب زرتشت از طرف دیگر دیده میشود، پرستش اجداد اشکانیان و پارتیها از یک

ها یا سوختن میت را در آتش دلیل برگشتن پارتیها از اما اینکه ضدیت اشکانیان را با مغ. است
کم . ب از جهت کمى مدارك نمیتوان صحیحا اظهار عقیده کردمذهب زرتشت میدانند، در این با

.کردن نفوذ مغها از نظر سیاسى بوده و روشن نیست، که نظر مذهبى در این کار دخالت داشته

سوختن اموات در آتش از کجا، که تقلید پارتیها از مقدونیها و سلوکیها نباشد؟

ان بآسانى ترتیبات سایر ملل را میپذیرفتند و نیز زیرا از نظایر دیگر میدانیم، که پارتیها و اشکانی
.میتوان گفت، که شاید از نفوذ هنود بوده و معتقدات هندى بایران سرایت کرده بود

راجع بمذهبى بودن شاهان اشکانى خبرى نرسیده است، اما در با بالش شاه اشکانى روایت 
نیست، که در اینکار موفّق شده آورى اوستا برآمد، ولى معلومپارسى گوید، که درصدد جمع

ذکر شده و ماحصل آن اینکه در زمان 1517-1516روایت همان است، که در صفحه . باشد
اسکندر اوستا را سوزانیده بودند و بالش شاه اشکانى، اول کسى بود، که درصدد جمع کردن آن 

ه، که تیرداد برادر او در ظنّ قوى این است، که این بالش بالش اول بوده، زیرا این نکت. برآمد
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مسافرت خود بروم راه خشکى را اختیار کرد، تا از ملوث کردن آب در سفر دریائى، احتراز 
.جوید، میرساند، که خانواده بالش اول مذهبى بوده

در باب مغها عقیده این است، که شغل آنها منحصر بامور مذهبى نبود، بلکه
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مغها لباس سفید در بر . نگار نیز بودندبسیارى از آنها طبیب و مدرس و معلّم و منجم و سالنامه
میکردند و بسه درجه تقسیم میشدند، آنهائى، که از درجه اولى بودند جاندارى را نمیکشتند و 

زواج را اى بود، که در میان مغها فرقه: گوید»1«کلمان اسکندرائى. غذاى حیوانى نمیخوردند
از این اطالعات، اگر صحیح باشد، برمیآید، که مذاهب هندى در دوره اشکانیان . ممنوع میدانست

بایران سرایت کرده بود، زیرا احتراز از کشتن جاندارى مخالف دین زرتشت است و موافق 
مذهب تعلیمات آن باید جانوران موذى یا مخلوقات اهریمن را نیست و نابود کرد و دیگر اینکه در 

کسى، که اینکار کند دوست هرمز . زرتشت ترك دنیا و احتراز از زناشوئى کارى است نکوهیده
نیست، دوست هرمز آنست، که خانواده تأسیس کند، زمین را شخم بزند، حشم تربیت کند، کاریز 

).سعى و عمل با درستى و راستى(بکند، زمین موات را احیاء دارد و غیره و غیره 

.، که روحانیین این زمان را حافظین آتشکده مینامیدندسترابون گوید

در باب مذهب پارتیها و اشکانیان بیش . بان استیا بپارسى کنونى آتش) آثروان(این لفظ ترجمه 
از این اطّالعاتى بما نرسیده و از آنچه گفته شد بخوبى معلوم است، که در دوره پارتى هم مانند 

نداشته و مردم ایران و کلیه ملل تابعه دولت پارت در اختیار دوره هخامنشى مذهب رسمى وجود 
.مذهبى آزاد بودند

1533خالصه آنچه، که تا اینجا در باب پارتیها و اشکانیان گفته شد، همان است، که در صفحه 
عدم مرکزیت در امور سیاسى و آزادى : دو چیز از خصایص دولت پارت است. هم ذکر شده

ر باب مذهب زرتشت و شعب آن در اینجا ذکرى نخواهد شد، زیرا بیشتر د. مذهب در امور دینى
اطّالعات راجع باین مذهب از دوره ساسانى بما رسیده است و، اگر بخواهیم با مدرك از این 



آورى منابع و مدارك این مذهب و نوشته مذهب سخن گوئیم، باید تأمل کنیم، تا بزمان جمع
.حاوى است، برسیم و این زمان جزء دوره ساسانى استشدن کتبى، که اطّالعات راجعه را

______________________________
)1(-�C�l�e�m�e�n�t� �d�'�A�l�e�x�a�n�d�r�i�eم میالدى میزیستاز علماى مسیحى بود، که در قرن سو.

2693: ، ص3تاریخ ایران باستان، ج

اخالق و عادات

واال، مانکجى اونجمشید جىکتاب(راجع باخالق و عادات پارتى این اطالعات رسیده است 
.»1«)1925بمبئى 

خانواده پارتى

تعدد : اند نتیجه ذیل حاصل میشوداز نویسندگان خارجه، که معاصر با اشکانیان بوده و نوشته
ها متداول بوده و لیکن بیش از یک زن عقدى نمیتوانستند داشته باشند زوجات در نزد پارتى

د زنان غیرعقدى در میان آنها و بخصوص در خانواده سلطنتى از تعد). 3، بند 41ژوستن، کتاب (
زمانى متداول شده بود، که بثروت رسیده بودند، زیرا زندگانى صحراگردى مانع از داشتن زنهاى 

شاهان اشکانى زن عقدى خود را از شاهزاده خانمها یا الاقل زنان پارتى انتخاب . متعدد است
ش نمیتوانسته شوهر دیگر اختیار کند، یعنى طالق جائز نبود، و زن قبل از فوت شوهر. میکردند

مرد فقط در . لیکن زن محترمه، در صورت عدم رضایت از شوهر خود، بآسانى طالق میگرفته
:چهار مورد میتوانسته زن خود را طالق بدهد

وقتیکه زن عقیمه بود،-1

بجادوگرى میپرداخت،-2

اخالقش فاسد بود،-3



بعضى از مورخین خارجه ازدواج شاهان اشکانى را با اقرباء . قاعده را از شوهر پنهان میکردایام -4
چنین نسبتى را نیز هرودوت به کبوجیه و پلوتارك . و خویشان نزدیک با نهایت نفرت ذکر میکنند

اند، و لیکن بعضى از نویسندگان پارسى زرتشتى این نسبت را ردبه اردشیر دوم هخامنشى داده
کلیه شاهزاده خانمها را . کرده میگویند کلمه خواهر را در مورد اشکانیان نباید بمعنى حقیقى فهمید

شاهان پارتى خواهر میخواندند، زیرا از یک دودمان و خانواده بودند و دختر عمو و نوه عمو و 
جستجو کرد نویسى باید حقیقت را ها نیز در تحت این عنوان درمیآمدند، ولى چون در تاریخغیره

و نوشت، حاقّ مسئله این است، که ازدواج با اقرباى

______________________________
)1(-

�O�b�s�e�r�v�a�t�i�o�n� �s�u�r� �l�a� �r�e�l�i�g�i�o�n� �d�e�s� �P�a�r�t�h�e�s� �b�a�s�e�e�s�,� �s�u�r� �l�e�s� �m�a�t�e�r�i�a�u�x

�h�i�s�t�o�r�i�q�u�e�s� �n�u�m�i�s�m�a�t�i�q�u�e�s� �e�t� �e�p�i�g�r�a�p�h�i�q�u�e�s� �p�a�r� �J�a�m�s�h�e�d�j�i� �M�a�n�e�c�k�j�i

�U�n�v�a�l�a�,� �P�h�.� �D�.�)� �H�e�i�d�e�l�b�e�r�g� �(�B�o�m�b�a�y�,� �1�9�2�5
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و ظاهرا جهت آنرا حفظ »1«دس، پسندیده بودهخیلى نزدیک در ایران قدیم، موسوم به خوتک
هاى ازمنه بعد آنرا، مثل سایر ملل، نژاد قرار میدادند، ولى معلوم است، که زرتشتىخانواده و پاکى

زنهاى پارتیها با . ه امروزه هم از چنین نسبتى کامال منزّه میباشنداند، چنانکالعاده مذموم دانستهفوق
هاى شاهان اشکانى و ها، بطوریکه از سکّهاند، و لیکن بعضى از ملکهمردها خلطه و آمیزش نداشته

بعض آثار دیگر معلوم میشود، در مجالس جشن حاضر میشدند، چنانکه فرهاد پنجم با مادر خود 
سااولک، که ى او صورت مادر و فرزند را داراست و حجاریهاى تنکهابتخت نشست و سکّه

م یافته و بعضى از محقّقین مربوط بدوره . ق1841دوبد در کوههاى بختیارى در سنه بارون
قاعده عمومى بر جدا بودن زنها از مردها بوده، زیرا . »2«اشکانى میدانند، این نظر را تأیید میکند

. ز بیرونى مجزّا بوده و زنها در زندگانى خارجى مردها شرکت نمیکردنداندرونى نجباى پارتى ا
یکى از خصایص دوره . تر از مقام آنها نزد مادیها و پارسیها بودهکلیۀ مقام زنها نزد پارتیها پست



این است، که برخالف بعضى از شاهان هخامنشى . اشکانى عدم مداخله زنها است در امور دولتى
جنایاتى، . سرایان در امور دربارى و دولتى هیچ دیده نمیشودسرا و خواجهذ حرمدر این دوره نفو

که در خانواده واقع میشد، مثل قتل زن بدست شوهر یا پسر و دختر بدست پدر و یا خواهر بدست 
برادر یا جنایتى مابین پسران و برادران بعدلیه رجوع نمیشد و بایستى خود خانواده قرارى در موارد 

نه جنایات بدهد، زیرا بعقیده پارتیها این نوع جنایات بحقوق عمومى مربوط نبود و تصور اینگو
اند، که فقط بحقوق خانواده خلل وارد میآورد، و لیکن اگر دختر یا خواهر شوهردار میکرده

موضوع چنین جنایتى واقع میشد، امر بعدلیه محول میگشت، زیرا زنى، که شوهر میکرد، جزو 
از مجازاتهاى این دوره اطّالعاتى در دست نیست، همینقدر معلوم . هر محسوب میشدخانواده شو

است، که مجازات خیانت زن بشوهر خیلى سخت بوده و مرد حق کشتن زن را داشته و دیگر اینکه 
اگر کسى مرتکب عمل شنیعى بر ضد طبیعت میشد بایستى خودکشى کند و در این باب پارتیها 

اى سختباندازه

______________________________
)1(-�J� �.�D�a�r�m�e�s�t�e�t�e�r� �.�L�e� �Z�e�n�d�-�A�v�e�s�t�a.

.تر بیایدشرح این مجلس پائین-)2(
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این است مختصر اطالعاتى، که از اخالق پارتى بما . بودند، که هیچ استثنائى را روا نمیداشتند
.رسیده است

بودند، که آنها را مانند مردمان متمدن کنونى مینماید، اوال داشتن پارتیها داراى بعضى عادات
مجلس اعیان و مجلس مهستان، دوم رفتار خوب با اسراء، سوم پناه دادن باشخاصى، که بپارتیها پناه 

در مقابل این صفات خوب بعضى عادات نیز . میآوردند، چهارم نگاهداشتن قولى، که میدادند
بر پستى تمدن آنها میکرد، مثال زجر در موقع استنطاق براى اینکه متّهم یا مقصر داشتند، که داللت 

بکار بردن شلّاق براى تنبیه در موقع تقصیرات . را باقرار بیاورند، ناقص کردن بدن دشمنان خونى
اى، که از نویسندگان یونانى و رومى حاصل میشود این است، که کلیۀ عقیده. اهمیتجزئى یا بى



تر از یونانیها و رومیها بودند، ولى اگر باید با دلیل و موافق رتیها از حیث تمدن خیلى پستپا
ایست، که آنها میخواهند انصاف حرف زد، باید نیز گفت، که این پستى بهرحال نه بآن اندازه

ران نظر بینیم، که در ایبنمایند، حتّى در یک مورد پارتیها از رومیها بمراتب باالتراند، زیرا مى
دولت پارت بمذهب مسیح وراى نظرى است، که در زمان بعض قیاصره در روم مشرك پیدا شد و 

باعث تعقیب عیسویان و افناى آن همه مردم گردید، آنهم با زجرهائى، که تاریخ بشر کمتر 
این تالیف گفته شده 1533جهت چیست؟ جهت همان است، که در صفحه . نظائرش را یاد دارد

اند، دو چیز از اننده باید بدانجا رجوع کند، خالصه آنکه وقتیکه آریانها بایران آمدهاست و خو
:خصایص آنها بوده

ها هردو صفت را از ابتداء پارتى. عدم مرکزیت در شکل حکومت و تساهل و تسامح در امور دینى
.تا آخر تاریخشان حفظ کردند

رومى راجع بپارتیها این نظر حاصل میشود، که جز در هاى نویسندگان یونانى و رویهمرفته از نوشته
موقع تصدیق شجاعت و مردانگى پارتیها، در موارد دیگر غالبا نویسندگان مزبور اوضاع و احوال 

.اندزمان و مکان را، بطوریکه شایسته است، در نظر نگرفته
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همه قسم گوشت میخوردند، شراب خرما زیاد : ست این استراجع بزندگانى پارتیها آنچه معلوم ا
میآشامیدند، جنگ و شکار را دوست داشتند، انواع بازیها و ورزشها در نزد آنها خیلى معمول بود 

.و در آخر مجالس میهمانى میرقصیدند، آالت موسیقى آنها نى و تنبور بود

زبان

شناس معروف بزبان ه در میان علماء زبانزبان مادرزاد پارتى آن مرحله زبان پارسى است، ک
زبان وسطى نامند، زیرا بین زبان پارسى قدیم، معمول دوره هخامنشى (وسطى یا زبان پهلوى است 

، ولى زبان پارتى زبان شمال ایران )و تقریبا زبان قرن نهم هجرى است، که امروز هم معمول است
.ول دوره ساسانى بود دارداست و جزئى تفاوتى با زبان پهلوى جنوبى، که معم



خطّ

:خط پارتى خطّ آرامى است و این معنى از دو چیز استنباط میشود

هاى مثل سکّه(هائى است، که روى آنها کلمات پهلوى با خطّ آرامى نوشته شده است یکى سکّه
نوشته و دیگر سه نسخه ) مهرداد چهارم و بالش اول و سوم و چهارم و پنجم و اردوان پنجم و غیره

پیدا شده و دو نسخه از آن بخطّ یونانى و سومى بزبان 1909است، که در اورامان کردستان در 
هرسه روى پوست آهو نوشته شده و متعلّق بدوره اشکانیان است، زیرا . پهلوى و خطّ آرامى است

ه خطّ میشود و لیکن نباید تصور کرد، ک. م53اشکانى است، که مطابق سنه 300تاریخ آن سنه 
اند، که متعلّق بدوره اشکانى است و بخطّ هائى یافتهمیخى بکلّى متروك بوده، زیرا در بابل لوحه

ها مطالب قانونى و نجومى و سرودهاى مذهبى مندرج است در این لوحه. میخى نوشته شده
).یر انتشار دادههاى کوچک را تقریبا بیست سال قبل سترسماىمضمون این لوحه(

پلوتارك این خبر را راجع به . ن اشکانى و نجباى پارتى با زبانهاى خارجه آشنا بودندبعض شاها
پید مصنّف ارد ذکر میکند و گوید، که با زبان یونانى آشنا بوده و نمایشى در این زبان از اورى

-2325صفحات (یونانى در دربار میدادند 
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.هاى پارتى نیز معرّفى شاه بخطّ یونانى استوى سکه، ر)این تألیف2327

در یک مورد از کتاب . ها استعمال میشدبعد از زبان یونانى زبان و خطّ آرامى هم در روى سکه
.لیندزى دیده میشود، که خطّ آریانى، بطوریکه در باختر معمول بوده استعمال شده

هاى یهود، قبل از اینکه بزبان یونانى یوسف فالویوس مورخ یهود کتاب خود را در باب جنگ
.زیرا خواننده زیاد بین پارتیها داشته»1«بنویسد، براى خوانندگان پارتى بزبان آرامى نوشته

معارف



قدر میتوان گفت، که پارتیها خطّ داشتند و اشخاص باسواد در میان آنها کم در باب معارف همین
پارتیها بجاى کاغذ براى کتابت در اوائل کتان . یکردندادارات دولت با یکدیگر مکاتبه م. نبود

را، که در حوالى بابل میروئید ) کاغذ حصیرى(استعمال میکردند، ولى بعد مانند مصریها پاپیروس 
احکام مرکز براى والت فرستاده میشد و ). 11، بند 13پلین، تاریخ طبیعى، کتاب (بکار میبردند 

).1، بند 3هرودیان، کتاب (میفرستادند هاى کتبى بمرکز والت هم راپورت

سازىموسیقى، معمارى، حجارى و زینت: صنایع مستظرفه-فصل سوم تجارت و صنعت

تجارت و صنعت

اى بود، که امتعه ایران در دولت پارت تجارت زیادى با روم داشت و در سرحد گمرك خانه
ص این کار بود، ثبت میشد هائى، که مخصوجا وارد و در کتابچهورودى و صدورى بدان

در شهرهاى بزرگ مواظب ورود اشخاص خارجى بودند، اسامى ). 20، بند 1فیلوستراتوس، فصل (
).27جا، بند همان(بانها در این باب راپرت میدادند آنها را ثبت میکردند و دروازه

: رت بود ازاى، که بروم میرفت، عباتجارت با روم بتوسط تجار بعمل میآمد و مال التجاره
.هاى ابریشمىمنسوجات گوناگون و ادویه و قالى و قالیچه و پارچه

______________________________
.424ششمین دولت الخ، صفحه -)1(
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.هاى ابریشمى ایران را محترمات رومى خیلى استعمال میکردندپارچه

هاى گزاف فروخته میشد و زینت ایران از رنگهاى مختلف بقیمتهاى پلین گوید، که قالیچه
در میان مال التجاره ایران، که بروم میرفته، اسم صمغ و کتیرا و جگن معطّر نیز . قصور رومى بود

نانى از روم ). 9، بند 12کتاب -48، بند 8کتاب -23، بند 11پلین، تاریخ طبیعى، کتاب (برده شده 
، بند 18پلین، تاریخ طبیعى، کتاب (»1«ه رومیها آن را نان پارتى مینامیدندبایران وارد میشد، ک



در میان امتعه دیگر، که از روم بایران وارد میشد، فلزّات . این نان خیلى سبک و متخلخل بود). 11
.و چیزهائى، که در کارخانجات رومى درست میکردند، زیاد بود

هاى ابریشمى و قالى و قالیچه و آنهم راجع بپارچهدر باب صنعت پارتى چیز کمى میتوان گفت 
.است، که باالتر ذکر شد

اطالعاتى از دوره پارتى نیست و نمیدانیم چه بایران ) غیر از روم(از تجارت ایران با ممالک دیگر 
هاى چینى در یک مورد از روابطى، که با دولت وارد و چه از آن صادر میشده، فقط در نوشته

88و 120بین (در این زمان . اند، ذکرى شده و آنهم راجع بزمان مهرداد دوم استاشکانى داشته
نامى از طرف سردار »2«یینگکان. م97در دفعه اولى سفارتى بایران آمده و نیز در ) م. ق

این سفیر از شهر صد دروازه و همدان تا بابل . به ایران و روم فرستاده شده) چااوپان(معروف چینى 
فارس تا خلیج عقبه در دریاى احمر از راه دریا برود، ولى بعد منصرف ه و میخواسته از خلیجرفت

چنین بنظر میآید، که دولت پارتى وقت ). 148-138شمید، تاریخ ایران الخ، صفحه گوت(شده 
عنى ی) تاتسن(ها راههاى دریائى را بدانند و بعد از چندى باز سفیرى آمده و مینویسد نخواسته چینى

اند و میخواهند، یعنى پارتیها مانع) آنسیه(رومیها میخواهند از راه ایران با چین تجارت نمایند، ولى 
بعد دیده میشود، که بواسطه این ممانعت امپراطور روم . که تجارت ابریشم چین توسط آنها بشود

پشتاى مثل استخوان فیل و الكمال التّجاره. م166ارل آنتوان در مارك

______________________________
)1(-�P�a�n�i�s�-�P�a�r�t�h�i�c�u�s.

)2(-�K�a�n�-�Y�i�n�g.
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این اطّالعات داللت میکند، بر اینکه ایران واسطه تجارت بین شرق و . از راه هند و چین میفرستد
کلیۀ باید این نکته را در . اند، این مقام مهم اقتصادى را حفظ کنندغرب بوده و پارتیها میخواسته

نظر داشت، که چون فالت ایران پلى است، که آسیاى باالخص یعنى آسیاى بزرگ را با بین 
النهرین و آسیاى صغیر و سوریه اتصال میدهد، همیشه ایران واسطه مبادالت آسیا با اروپا بوده و 



راههاى دریائى و حفر کانال سوئز تجارت ترانزیت از راه ایران بعمل میآمده، ولى بعد از باز شدن
.خصوصا، بمرور از این مقام افتاده است

صنایع مستظرفه

از این صنایع پارتى همینقدر میتوان گفت، که یک نوع موسیقى داشتند، ولى از آالت موسیقى 
پیداست، که موسیقیشان خشن بوده، زیرا در ضیافتها فقط نى و تنبور میزدند و گاهى هم این آالت 

، 4هرودیان، کتاب (بنابراین موسیقیشان بیشتر موسیقى ضرب بوده . را با هم مینواختند و میرقصیدند
، ولى »1«بوکانویسنده رومى گوید، که یک آلت موسیقى نیز داشتند موسوم به سام). 20بند 

.نمیگوید، که شبیه چه آلتى بوده، شاید لفظ دنبک پس از تصحیف رومیها سامبوکا گردیده

اند، که نثر ادبیات پارتى بما هیچگونه اطّالعى نرسیده، ولى معلومست، که آوازهائى داشتهاز
.اندنبوده و آن آوازها را میخوانده»2«مرسل

سازىمعمارى و حجارى و زینت

از زمان آمدن اسکندر بمشرق تا روى کار آمدن ساسانیان، در تاریخ معمارى و حجارى شرق 
دیده میشود، باستثناى چند مورد این دوره طویل، که پنجقرن و نیم است، تقریبا یکنوع جاى خالى 

در دنبال صنایع آسورى و بابلى صنایع هخامنشى . از شاهکاریهاى معمارى و حجارى عاریست
جهت . میآید و دنباله آن براى پنجقرن و نیم قطع شده پس از آن صنایع ساسانى شروع میشود

تر از همان چیز پارسیها است و، چنانکه پسندى قوم پارت پائین-زیباچیست؟ جهت آنستکه حس
باالتر گفتیم، پارتى

______________________________
)1(-�S�a�m�b�u�c�a.

.نثر مرسل یا نثر فروهشته نثریست، که عارى از هرگونه نظم است-)2(
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)مطابق کتاب لفتوس(پارتى گلدان، سبو و المپاى -)156(

بنابراین یک نوع خشونت و سادگى . یعنى یک مرد جنگى و دولت پارت یعنى یک اردوى نظامى
در عادات، در لباس، در طرز زندگانى، در ابنیه، در حجارى، : چیزشان دیده میشودابتدائى در همه

نشى تغییر میکند، مبتنى بر در موسیقى، و غیره و غیره، هرچه هم در این دوره نسبت بدوره هخام
هخامنشیها، چنانکه گذشت، اقتباس میکردند، ولى تصرّفى هم در چیز اقتباس شده . تقلید است

مثال ستونهاى مصرى، . تر و صنعت هخامنشى میکردبعمل میآوردند، بحدیکه آنرا ظریف
قلید قانعست، ، ولى پارتى بهمان ت)این تألیف1562-1555صفحات (سرستونهاى آسورى و غیره 

.زیرا از بهتر کردن عاجز است و خود تقلید هم خشن است

اى، که از اسکندر تا روى کار آمدن ساسانیان امتداد مییابد و پنج قرن و نیم است، کلیۀ در ایندوره
آثار از قبیل ابنیه و عمارات عالیه و کارهاى بزرگ مانند دوره آسوریها و بابلیها و ایرانیان 

دیده نمیشود و آن روح، که در این سه ملّت ظاهر شد و باعث آنقدر ابنیه و آثار ) هخامنشیها(
.گردید، از میان میرود

اند، ولى از حیث ابنیه و قصور و قبور و راست است، که پادشاهان پارت داراى ثروت و تمول بوده
ر داد، زیرا عدم تناسب غیره آنها را نمیتوان در ردیف پادشاهان بابل و آسور و ایران هخامنشى قرا

از این جهت است، که اگر در . و نازیبائى در کارهاى آنها، بیشتر بآثار قبل از تاریخ شباهت دارد
دوره فاصل بین اسکندر و
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سخن پیش آید، ) ایران و بین النهرین(فتوحات اسالم از فن معمارى و حجارى در آسیاى غربى 
نظرها بآثار ساسانى متوجه میشود، زیرا پارتیها را در جزء معماران جهان بمعنى حقیقى این لفظ 

نمیتوان محسوب داشت و دیگر اینکه معلوم نیست، چه آثارى محقّقا از دوره پارتیست و اگر هم 
.معلوم باشد، عده این موارد خیلى کم است



در ابتداء آثاریرا شرح . نسبت میدهند، اینهاستبارى آثاریرا، که بیشتر اهل فنّ بدوره پارتى 
میدهیم، که در ایران است، اگرچه بعض آثار، که در خارج ایران کنونى واقعست، در اهمیت از 

:این آثار میگذرند

هائیست، که از حیث شیوه ساخت و ترکیب بنا و غیره خیلى شبیه آثار خرابه»1«در کنگاور-اول
، که در زمان تولّد مسیح ع میزیسته، )این تألیف193صفحه (یدور خاراکسى ایز. اثار یونانى بوده

بود و رومیها او را »2«گوید، که این معبد براى ربۀ النوع شکار، که نزد یونانیها موسوم به آرتمیس
مینامیدند، ساخته شده بود معمارى این بناء معمارى یونانیست، ولى قدرى از سبک و »3«دیان

این بناى وسیع را در عهد اشکانیان ساخته بودند و مشتمل بود بر . اندصلى منحرف شدهاسلوب ا
.طاالرى در وسط و رواقى بسبک یونان در اطراف

اکنون تمام سطح بناى قدیمرا . انداى واقع بوده و کاروانها از پاى تپه میگذشتهمعبد در روى تپه
بد بر آن بوده، امروز جزء یکى از محلّات کنگاور سکوئى، که بناى مع. ها پوشیدهها و کوچهخانه

است، ولى بطوریکه سیاحان میگویند در زاویه شمال غربى محلّ، نزدیک مسجد کوچک قصبه، 
قسمتى از معبد سالم مانده، قطعاتى از مرمر سفید رواق هنوز نمایانست، باین معنى، که در دیوار 

سرستونها و زیر ستونهاى معبد افتاده و . اندشتهها و عمارات جدید این قطعات را نگاهداخانه
تقریبا. اندسنگهاى کوچکتر را اهالى شکسته و در بناهاى تازه بکار برده

______________________________
تلفّظ کنگاور در عهد قدیم کینگیور بوده و نویسندگان رومى این اسم را کنکبار ضبط -)1(

.فرسنگى کرمانشاه از طرف مشرق است16این محل در . اندکرده

)2(-�A�r�t�h�e�m�i�s.

)3(-�D�i�a�n�e.
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)مطابق کتاب راس(فریز سردر معبد در الحضر -)157(



اند قسمتهاى بنا را بیابند و توانسته»1«یکقرن قبل دو نفر سیاح فرانسوى موسوم به فالندن وکست
.نقشه آنرا ترسیم کنند

بیفایده نیست گفته شود، که در زمان فتوحات عرب این معبد ویران بوده، چنانکه اعراب قصر 
).یعنى مأمن دزدان(اند اللصوص بدان نام داده

1529-1528در باب اناهیتا در صفحه . انددر ایران قدیم ربۀ النوع دیان را با اناهیتا مطابقت میداده
) در دوره ساسانى(ر باب ایزدان صحبت خواهد بود مختصرى گفته شده و در جائى، که د

، وقتیکه محلّى را باو نسبت »دختر«بعضى عقیده دارند، که مقصود از . »2«مشروحتر ذکرش بیاید
میدهند، مثال میگویند کوه دختر، پل دختر، گردنه دختر و غیره همین ایزد بوده و این اسم از ایران 

اند و عقیده دارند، که دختر بمعنى سخت یا محکم استعمال یرفتهبرخى این معنى را نپذ. قدیم مانده
اند، چنین بنظر میآید، که باید معنى دوم را ترجیح چون براى عقیده اولى مدرکى ذکر نکرده. شده
.داد

در اینجا بمناسبت مطلب ذکرى هم از معبد همدان میکنیم، اگرچه نمیتوان گفت، که این معبد در 
ته شده بود، زیرا از معبد اناهیتا در زماندوره اشکانى ساخ

______________________________
)1(-�F�l�a�n�d�i�n� �e�t� �C�o�s�t�e.

.ایزدماه-)2(
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بهرحال معلومست، که در دوره ). این تألیف1530صفحه (ذکرى میشود ) با حافظه(اردشیر دوم 
هاى مختلف معمارى ترکیب شده بود و ستونهایش بوده، که از شیوهاشکانى معبدى هم در همدان 
اند، مردم زیاد در یونانى داشت، این معبد را هم از اناهیتا دانسته»1«شباهت زیاد بستونهاى در یک

باالتر در قسمت تاریخى گفته شد، . دوره اشکانى بدانجا براى قربان کردن میرفتند و نیاز میدادند



میلیون ریال بپول 120(سوم سلوکى آن معبد را غارت کرد و چهار هزار تاالن تیوخوسکه آن
.از ذخائر آن ربود) کنونى

این محل از . زهاب بر جاده و تنگى مشرف است، که بگردنه پاطاق منتهى میشودقصبه سرپل-دوم
این محل ازمنه خیلى قدیم مسکون وآباد بوده، چنانکه نقوشى نزدیک قصبه ازآبادى گذشته 

معلوم (حکایت میکند و یکى از این نقوش را از دوره اشکانى میدانند، زیرا بنام اردوان است 
هائى مربوط دو نقش دیگر بزبانهاى خیلى قدیمتر مربوطست و باید بدوره). نیست کدام اردوان

چون این . ندم است، یعنى قبل از آنکه آریانها روى کار آمده باش. باشد، که قبل از دو هزار سال ق
چیزیکه منسوب بدوره . مطلب در اینجا خارج از موضوعست و ربطى بآثار پارتى ندارد، میگذریم

ایستکه در تنگه کوه سرپل زهاب واقع است و یکى از پادشاهان پارت را پارتیست، نقش برجسته
هیست، که نشان میدهد، پادشاه سوار اسب است و گلى را از دست رعیتى میگیرد، شاه داراى کال

.هاى بلند آن روى شانه شاه افتادهاطراف آنرا رشته شرّابه سلطنتى گرفته و گوشه

ها را پوشیده، اسب شاه لباس تنگى در بر دارد، ولى شلوارش گشاد است، بحدیکه روى چکمه
هیکل شاه با اسب، اگرچه نامتناسب است، ولى رویهمرفته بد . کوچک است، ولى قوى بنظر میآید

نشده، اما هیکل رعیت خیلى بد حجارى شده و مثل این است، که شخص صنعتگر فقط ساخته
.اعتنائى برگذار کردهبراى هیکل شاه متحمل زحمتى شده و شکل رعیت را با بى

______________________________
)1(-�D�o�r�i�q�u�e(سازى یونانی استهاى چهارگانه ستونیکى از شیوه.(

2704: ، ص3ن، جتاریخ ایران باستا

)مطابق کتاب فالندن و کست(حجارى دیوارى برجسته یک شاه اشکانى و یکى از رعایا -)158(

در بیستون، که تقریبا در شش فرسنگى کرمانشاه در سر راهیست، که بهمدان میرود، گودرز -سوم
اول تقلید از داریوش بزرگ کرده فتح خود را نسبت
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اى هم نویسانده، که برخالف به مهرداد و کاسیوس رومى با حجاریهاى دیوارى نشان داده و کتیبه
شاه روى اسب است، نیزه بدست دارد، که حرکت میدهد و نیکه، ربۀ . کتیبه داریوش، بیونانیست

گفته شد، 2422در صفحه در اینجا، چنانکه . النوع فتح بعقیده یونانیها، باالى سر او پرواز میکند
اى از همان شاه، که بر آن گودرز خود را ساتراپ ساتراپها، یعنى والى والة میخواند، برعکس سکّه

این حجارى دیوارى موقعى را نشان میدهد، که گودرز با حریف . شاهنشاه آریانا نقر شده است
ان و دست مردم جاهل خراب حجاریها بواسطه طول زم. خود مشغول نبرد است و فاتح بیرون آمده

.شده

):390ششمین دولت، صفحه (سن در باب این آثار چنین مینویسد راولین

وهوا و حوادث جوى صور بزرگتر را نهایت بد است، زیرا تأثیرات آبحال حاضر این مجسمه بى
کرمانشاهان از یکى از حکام اخیر . بحدى محو کرده، که آنرا با نهایت اشکال میتوان تشخیص داد

معنى روى کمال جهالت و وحشیگرى لوحه سنگى سر هاللى، که بر آن بعضى عبارات بى
اند، در وسط کتیبه مزبور جاى داده، بنحویکه ما حالیه با کمال اشکال میتوانیم در باب زیبائى کنده

گر وهو ظرافت چنین صنعتى، که فعال در آخرین درجه خراشیدگى و فرسودگى در مقابل ما جل
است، قضاوت کنیم، ولى با کمال جرأت میتوان اظهار داشت، که این کتیبه در بهترین حال 

اش نیز، در صورتیکه با نظائر اینگونه آثار آسیائى مطابقه شود، از جمله آثار مهم و برجسته اولى
.نبوده است

و آسور، صور و وضع و صفات عمومى این کتیبه بیشتر بعصر ساسانى شبیه است تا بعصر پارسى
.اشکال هیکلها بسیار خشن و نامتناسب میباشند و تشخیص آنها بسیار مشکل است

صور اسبها نیز بصعوبت تمیز داده میشود و نسبت بجثّه انسانها بسیار نامتناسب و کوچکست، هیکل 
که حتّى تاجى،. فرشته نسبت بهیکل شخصى، که میخواهد تاج بر سر او گذارد، نیز نامتناسب است

در دست فرشته است خیلى مضحک است، زیرا
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)موافق کتاب فالندن و کست(حجارى دیوارى برجسته از گودرز اشکانى در بیستون -)159(



از طرفى مشاهده میشود، که در طرز عزم و تصمیم و حرکت سواران . خود تاج باندازه فرشته است
فرشته نیز در هوا بحال پرواز است و باالخره این . ح مخصوصى موجود استیک نوع زندگى و رو

کتیبه و حجارى از خشونتها و ناهمواریهائى، که در ضمن آثار صنعتگران ساسانى ما را متأذّى 
.میدارد، کامال آزاد است

افته، دوبد یبارون. م1841حجاریهائى هم در تنگ سااولک در کوههاى بختیارى در سال -چهارم
جا یک ملکه اشکانى در میان سه نفر مرد، که دو نفر این. که محقّقین بدوره اشکانى نسبت میدهند

این مجلس نشان . از آنها نیزه در دست دارند، دراز کشیده و مغى مشغول خواندن دعا است
میدهد، که شاه بشکار رفته، ملکه نگرانست و منتظر مراجعت او و مغ براى سالمتى شاه دعا

اند و شخص اولى، که در پیش سرهم ایستادهمیخواند، پانزده نفر تماشاچى در دو صف پشت
صور و اشکال خیلى مندرس و خرابست، هیکل مغ خوب. است، روى چهارپایه نشسته
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)مطابق کتاب فالندن و کست(حجارى دیوارى برجسته از یک مغ -)160(

گیسوان این خانم مجعد و انبوه است و . نده و لباس روحانیون پارت را نشان میدهدمحفوظ ما
.یکحلقه گل برگ قشنگى در دست دراز کرده او است

مجلسى را، که نشان میدهد، . لوحه دیگرى در همان سنگ، ولى نه در همان جهت، موجود است
نیزه با یک حیوان، که حمله کرده و حاکى از این است، که یک سوار مسلّح پارتى با تیروکمان و 

جا لباسدر این. بخرس شباهت دارد، در نبرد است
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و شلوار معمولى پارتیها دیده میشود و این شخص کاله مدور تیار بر سر دارد، گیسوانش انبوه 
وى زین در عقب سوار کمان بدست چپ او است و ترکشى ر. است و در حال برآمدگى میباشد

ساختمان و حجارى این آثار بسیار خشن . آویخته، درحالى، که سوار نیزه را بگلوى حیوان فروبرده
اینها ). 158گراور نمره (است، ولى، چون از مرور زمان خیلى صدمه دیده قضاوت مشکل است 



اگر . منسوب میدارنداست و امثال اینها آثارى، که از دوره پارتى مانده یا اهل فن بآن دوره 
بخواهیم یک قضاوت کلّى در باب این آثار بکنیم، باید بگوئیم، که از حجارى و کارهاى صنعتى 

تر است و در دوره پارتى صنعت حجارى ایران نسبت باین صنعت در دوره دوره هخامنشى پست
رستم و غیر نقشجمشید و هخامنشى عقب رفته، چون پارتیها داراى سرمشقهائى مانند صنایع تخت

اند، این حجاریها را باید خیلى خشن و آن بوده، از طرف دیگر بسرمشقهاى یونانى دسترسى داشته
اشکال نامتناسب دانست، اگرچه کشیدن خطّ فاصلى هم بین حجاریهاى ایندوره و دوره ساسانى بى

ه، قواى خود را در جنگ این آثار نشان میدهد، که قوم پارت اعتنائى بصنایع مستظرفه نداشت. نیست
مندیهائى خیلى بزرگتر دارى صرف میکرده و در این راه ببهرهو شکار و حکومت و مملکت

.رسیده است

چون در بعض جاها، که امروز خارج از ایران بشمار . تا اینجا صحبت از آثار پارتى در ایران بود
هند، مقتضى است نظرى هم باین آثار ها یا بدوره آنان نسبت میدمیرود، نیز برخى آثار را بپارتى

بنابراین گوئیم، مهمترین آثارى، که در خارج ایران بتوسط اهل فنّ بدوره پارتى مربوط . بیفکنیم
.گردیده، همانا آثار الحضر است

در جلد نهم مجله انجمن جغرافیائى »2«دیده، راس1846انگلیسى در تاریخ »1«این آثار را الیار
اند و اشخاصى، در کتاب خود راجع بتاریخ معمارى ذکر کرده»3«س و نیز فرگوسنسلطنتى انگلی

چون مقصود . که مایل باشند، در آثار پارتى بیشتر دقیق شوند، بتألیفات مذکور رجوع خواهند کرد
ما از شرحى، که در اینجا نوشته میشود، ذکر کلیاتیست از آثار پارتى، در توصیف آثار الحضر هم 

ن اندازه تجاوزاز ای

______________________________
)1(-�L�a�y�a�r�d.

)2(-�R�a�s�s.

)3(-�F�e�r�g�u�s�s�o�n.
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)مطابق کتاب فرگوسن و راس(نقشه معبد الحضر -)161(

.نخواهیم کرد

. اوایل قرن دوم مالحضر چنانکه باالتر، در قسمت تاریخى این کتاب، گفته شد این شهر در -پنجم
در 198در مقابل قیصرى مانند تراژان و در . م116مندى، که در موقعى مهم داشت و بواسطه بهره

تیموس سوروس یافت، داراى معروفیت خاص گردیده و مقابل قیصرى دیگر معروف به سپ
محکم و در این وقت الحضر شهرى پرجمعیت بود و دیوارهاى . مقامى را بس ارجمند دارا شد

متین داشت و در درون آن معبدى بود، معروف بقصر آفتاب، که بواسطه نذر و نیازهاى گرانبهائى، 
که از طرف مردم مقدس باین معبد تقدیم میشد، پر از ذخایر و اشیاء نفیسه بود و همین ذخائر طمع 

اى، صرهدو محا. دو قیصر مذکور روم را بحرکت آورد و باعث آن دو محاصره تاریخى گردید
363این شهر از سنه . که نام الحضر را آنقدر بلند کرد و موجب ناکامى تراژان و سوروس گردید

آبادى آنرا در حدودرو بویرانى نهاد، تا اینکه خالى از سکنه شد، بنابراین باید دوره
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تقریبا نسبت . م150ار و ابنیه الحضر را به شاید بهمین جهت باشد، که آث. دانست. م300الى 100
ششمین دولت بزرگ (اند، چنین است آثار مذکوره، بطورى که اهل فنّ تشخیص داده. میدهند

این شهر دیوار مدور ضخیمى داشته و بواسطه برج و باروهاى محکمى ): 384-373مشرق، صفحه 
دق عمیق پهنى شهر را در احاطه حفظ و حراست میشده، محیط آن بیشتر از سه میل بود و خن

.داشت

از درون شهر، مجاور خندق، خاکریز ضخیم و بلندى ساخته شده بود و دو قلعه محکم از 
دیوار شهر داراى . یکى از طرف مشرق و دیگرى از سمت شمال. مهاجمین بشهر جلوگیرى میکرد

ر را بدو قسمت تقسیم چهار دروازه و مهمترین آنها در سمت شرق واقع بود، نهر آبى داخل شه
در باب قسمت شرقى، که نسبۀ خالى از ساختمان بود، حدس میزنند، که قبرستان بوده، ولى . میکرد

مهمترین ابنیه در وسط . قسمت غربى داراى عمارات سلطنتى و ابنیه و ساختمانهاى سکنه شهر بود
اى بشکل مربع محوطهاین قصر در وسط. شهر قرار گرفته بود و آنرا قصر یا معبد مینامیدند



پا عرض داشته، واقع و دیوارى محکم با قالع و استحکاماتى، 700پا طول و 800مستطیل، که 
محوطه داراى دو دستگاه حیاط و عمارت . مانند استحکامات اطراف شهر، آنرا محارست میکرده

اى دو دستگاه بود، حیاط بیرونى در طرف شرق بنا، مدخل محسوب میشده، و حیاط اندرون دار
از دو عمارت مزبور آنکه کمتر اهمیت داشته، عمارتى بوده، که در طول . ساختمان مفصل بوده

این عمارت داراى اطاقهاى . محوطه از شمال بجنوب بنا شده و اتّصال بحیاط خارج یافته بود
تى کوچکى بوده، که شاید بمستخدمین و مستحفظین اختصاص داشته، ولى عمارت دیگر اهمی

زیادتر داشته و مرکّب از هفت طاالر مسقّف ضربى با دیوارهاى ضخیم بوده، که همه متوازى با 
یکدیگر و بطرف مشرق ساخته شده بود، در این عمارت سه طاالر بزرگ و چهار طاالر کوچک 

پا ارتفاع و طاالرهاى 30پا عرض و 20پا طول و 30طاالرهاى کوچک داراى : ساخته بودند
.پا ارتفاع60پا عرض و 40تا 35پا طول و از 90راى بزرگ دا
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اى و دایرهکلیه طاالرها از روى یک سبک و نقشه ساخته شده و همه داراى سقفهاى ضربى نیم
اند و آن درها هم یا تماما بازبدون پنجره بوده و از درهاى هاللى شرقى تحصیل روشنائى میکرده

جبهه شرقى عمارت، عالوه بر اینکه داراى هفت . هائى پوشیده و بسته میشدهمیمانده یا بوسیله پرده
معبد -)162(هائى داشته اطاق در یک ردیف بوده، از لحاظ زینت نیز یک، سلسله ستونها و پایه

)مطابق کتاب آئین سورز(الحضر روزیکه آباد بوده 

اى بر سنگهاى آن طاقها میشده و غالبا نیز صور برجستههاى طاق شروعکه از روى آنها پایه
. منقوشست و در فواصل طاقها و سرستونها یکى دو مجسمه و صورت اشخاص حجارى گشته

هاى انسانى و یا از صور زنانه، که بطور وضوح و آشکار در فضا حجارى طاقها عبارت بوده از کلّه
.اندحرکت مینموده

خورده نشان میدهد و این م و پنجم مجسمه شیر پردارى را با دم پیچفضاى بین طاقهاى چهار
. پا میشده است300کلیۀ طول جبهه عمارت قریب . مجسمه بقدر پنج پا از سطح زمین فاصله دارد

العاده داخله طاالرهاى کوچکتر بهیچوجه داراى تزیینى نبوده، لیکن درون طاالرهاى بزرگتر فوق
.تزیین شده بود



رهاى اطراف این طاالرها بواسطه سه پایه و جرزهائى، که بشکل مربع تا زیر سقف ضربى دیوا
اند و بسرستونهاى منقّشى، که مرکّب از اشکال بیضى شکل است، منتهى میرسند، از هم جدا شده

تقریبا بفاصله دو الى سه پا زیر این . میشوند، در وسط هر بیضى قطعه سنگ سیاه گردى قرار دارد
اى قرار دارد، که از تمام جرزها و ستونها گذشته و تمام طول اطاق را ونها حاشیه کتیبهسرست

پیموده منقّش
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)مطابق کتاب لفتوس(هیکل پارتى -)162(

بیضى میباشد، هریک از آنها نیز مانند سرستونها در وسط نیم بیضى خود از گلها و برگهاى نیم
ها نزدیک کتیبه معموال دو یا سه کلّه انسانى باالخره در روى پایه. اى سیاه نیمگرد داردسنگه

بعضى را . حجارى شده، طول هر کلّه تقریبا دو پا است و انواع اشکال صور انسانى را نشان میدهد
اى را زن، بعضى صور حقیقى است و برخى مجازى واى را مرد، عدهپیر، برخى را جوان، پاره

ها، چنانکه گفته ساختمان کلّه. وبیشى هم از حیث ساختمان نامتناسب و ناهموار استخیالى، کم
شد، داراى روحى کامل بوده، اثرات ظاهرى آنها نیز داراى حالتى گیرنده و زنده بنظر میآمده 

.است

ر سه طاالر در یک قسمت و چها(هفت طاالر، که باالتر ذکر شد، بدو قسمت تقسیم شده بود 
و معجر کوتاهى، که از شرق بغرب ممتد بود، از وسط حیاط داخل و ) طاالر در طرف دیگر

دیوارى، که حد فاصل طاالر سوم و چهارم بود، عبور کرده حیاط اندرونى را از بیرونى بطور کلّى 
. بوداحتمال میرود، که این معجر براى جدا کردن اطاقهاى مردانه از زنانه ساخته شده. جدا میکرده

دیگر از عالئم و آثاریکه داللت میکند، که این طاالرها اختصاص بزنان داشته، همانا رابطه 
مخصوصى است، که بین معبد و این طاالرها موجود است، زیرا طرز بنا طورى بوده، که ممکن 

نبوده از قسمت عمارات بیرونى بدون گردش در اطراف معبد بآنجا برسند، خود معبد نیز عمارتى 
پا داشته و بوسیله داالنى مسقّف و ضربى کامال احاطه شده 40بوده بشکل مربع، که هر ضلعش 

بود و فقط از دو پنجره، که در زوایاى شمال غربى و جنوب غربى آن واقع بوده، کسب روشنائى 
.میکرده است



شده بود و ساخته 2معبد فقط داراى یک مدخل بوده و کامال در جهت مخالف مدخل طاالر نمره 
باالى راهرو آن عالمتى مجلل نصب بوده، که مقصود و موضوع
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درون معبد داراى تزیینى نبوده، فقط سقفى . مذهبى بودن آن عمارت را بخوبى نشان میداده است
میداشت، ضربى داشته و چنانچه روشنائى ضعیفى، که منحصرا از یک در بآن میرسیده، وجود ن

اى بوده، که فقط بداالن راه داشته تاریک میمانده است، ولى در طرف غربى آن از خارج دریچه
سواى این طاالرهاى عمده بنائیرا، که ما شرح میدهیم داراى یک عده اطاقهاى کوچکى نیز . است

دو تا از بوده، که در عقب طاالرها واقع و بآنها راه داشته، در عقب طاالرهاى کوچک هم یک یا
) شود161رجوع بگراور نمره (8این اطاقها واقع بود، که بزرگتر آن اطاقها در عقب طاالر نمره 

واقع گشته و آخرین بناى عمارت زاویه غربى را تشکیل داده بود، این اطاقها هم سقفشان ضربى و 
اى چنین عده. بدون پنجره بوده و روشنائى را فقط از همان راهروهاى کوچک کسب میکرده

از بعض عالئم . معتقدند، که تمام این عمارت یا الاقل قسمت اعظم آن داراى طبقات فوقانى بوده
دیده میشود چنین بنظر میرسد، که کلیه بنا داراى طبقات 6و 1و آثاریکه باالى طاالرهاى نمره 

قیق و تصدیق کرده فوقانى بوده است، حتّى یکى از سیاحان عمارت مزبور را با ارتفاع سه طبقه تح
بعقیده همین سیاح قسمتهاى ). 162گراوور نمره (و با جرأت تمام طبقات دوم و سوم را نشان داده 

فوقانى این بنا از بسیارى جهات شبیه قصر بزرگ سالطین ساسانى بوده، که آثار شکوه و عظمت 
مقصود (، باقى است آن هنوز در تیسفون، در مکانیکه بقصر خسرو یا تخت خسرو معروف میباشد

، ولى آن قصر از لحاظ طرح و نقشه با الحضر تفاوت زیادى داشته، زیرا آن )طاق کسرى است
قصر فقط داراى طاالرهائى بوده، که از همه طاالرهاى الحضر بزرگتر و در طرفین آن طاالر دو 

عدودى از م. جناح واقع بوده، که یکى براى خوابگاه و دیگرى بمنزلگاه اختصاص داشته است
هاى موجود در الحضر، که بشکل مربع مستطیل است، رویهمرفته مدخل اطاقها را تشکیل پنجره

بجز رواقیکه . داده، در یک نقطه هم درگاهى هاللى شکل دیده میشود، که فعال مسدود است
، اطاقها بطور عموم بیکدیگر راه داشته. معبد را احاطه کرده، راهرو و معبد دیگرى وجود ندارد

سنگ، که با نازكغالبا سردر راهروها فقط از یک تخته
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)مطابق کتاب راس(گیلویه و شبیه سرستون در الحضر -)164(

کاریهاى خیلى ظریف تزیین شده بود، ساخته شده و بیشتر راهروها در زاویه و گوشه اطاقها بوده، 
بطور کلّى طرز ساختمان الحضر را باسلوب . شرقى واقع بوده استولى راهرو معبد در مرکز دیوار

اند، که سبک و اسلوب تزیینات و صور حجارى معماریها روم و بیزانس تشبیه کرده، حتّى گفته
شده آن نیز بعید نیست، که ناشى از ضعف سلیقه و ذوق صنعتگران قسطنطنیه بوده، لیکن دالئل 

ضر تقریبا دویست سال قبل از ایجاد و احداث قسطنطنیه ساخته بسیارى هست بر اینکه قصر الح
شده بود، گرچه طاقهاى ضربى مدور رومى شکل آنرا ممکنست مربوط بافکار معمارى روم 

دانست، ولى مأخذ و مدرك ثابتى براى اثبات این مدعا وجود ندارد، تا تصور شود، که سواى 
کار مداخله داشته یا بناى الحضر غیر از یک نمونه ها و صنعتگران بومى اشخاصى در این پارتى

.زیباى معماران پارت، که در اواخر دوره دولتشان بمنصه شهود رسیده، کار دیگران باشد

قصر بالش سوم در تیسفون، که بواسطه مهاجمه آویدیوس کاسیوس ویران و خراب گردید، از 
موعه طاالرهاى بلندى مختص پذیرائى خیلى جهات داراى همین وضع بوده و عبارت است از مج

و نمایشات و جلسات بانضمام یکعده اطاقهاى کوچک تاریک براى خواب و استراحت، که بآن 
فرش واقع بوده و بانیان با نهایت اى سنگطاالرها راه داشته و کلیه این ساختمانها در وسط محوطه

هاى موجوده آثار و خرابه. هم جدا میکردنداحتیاط و مراقبت اطاقهاى مردانه و زنانه آن قصر را از 
.انبار قابل دقت استبیشتر از لحاظ عده زیادى قبر و آب

مصالح و موادیکه در الحضر استعمال شده است، بطور کلّى عبارتست از یک
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.شده استاى رنگ روشن، که بطور ظریف و صاف بریده و نصب نوع سنگ آهکى قهوه

.اند یا نهانسان مردد میشود، که آیا محتاج باستعمال گچ و آهک هم بوده



جا سنگها اتّصال یافته و فرضا مواد آهکى هم استعمال کرده بودند، فعال معلوم نیست و همه
امروز بعض ابنیه و آثار در ایران موجود است، که تاریخ آنها پیشتر از . جفتگیرى شده بنظر میرسد

تمان بناى الحضر نمیباشد و بطور کلّى ممکن است آن آثار را بدوره ساسانیان مربوط داشت ساخ
کافى است، که تصور کنیم، اسلوب . نه بدوره پارتیها، لذا در اینجا از آنها ذکرى نخواهد رفت

معمارى آنها طبعا از روى سبک معمارى پارتیها اقتباس شده و از این لحاظ حق است، که ذوق 
رى شرقى را، که پس از قرنها خواب خمول تجدید حیات کرده و در اندك زمانى آثار معما

هاى عمارت شاپور و طاق بستان بوجود آورده و خرابه) طاق کسرى(خسرو اى مانند تختبرجسته
.است، بالتّمام مقروض و مرهون عصر پارتیها بدانیم

1852الى سنه 1850منکشفه بابل در سنه آالت و صنایع سفالین عصر پارتیها از آثار زینت-ششم
از یک عده اشیاء سفالین و فلزّى، که در ضمن مسکوکات . العاده قابل توجه و شایان دقت بودفوق

پارتى در ارخ قدیم یا وارکاى امروز بوسیله لفتوس کشف گردیده، میتوانیم از طرز تزیینات 
لوازم زندگانى آنان، که داراى کیفیت صنعتى ها مطّلع گردیده از اسلوب تزیینات شخصى و پارتى

آثار منکشفه عبارت است از قطعات بسیارى آثار معمارى و اشیاء سفالین و . بوده، آگاهى یابیم
ها، سبوها، آجر و عده زیادى تابوتهاى زینت شده و چندین مجسمه کوچک سفالى، کوزه

ها و ام زیورآالت شخصى از قبیل مهرهاى و اقسها، چراغهاى گلین و بعضى بطریهاى شیشهکاسه
ها و غیرهانگشترها و گوشواره

هائى از یکقسم اشیاء قطعات معمارى عبارت است از سرستونها و از حواشى و لبه ستون و نمونه
سرستونها از . مشبک، که تصور میرود براى تجیر و پرده یا حاجب نازکى استعمال میشده است

ن حیث شکل و اندازه تا حدارى آن غیر متمدل سبک حجى قطور و سنگین است و در نظر او
جلوه میکند، لیکن در همین حال داراى
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)مطابق کتاب لفتوس(سرستون پارتى -)165(



بنظر »1«مهارت و رشادت صنعتى بوده و غالبا از لحاظ زیبائى کمتر از صنایع ظریف گوتیک
د، مخصوصا یکى از آنها باالتنه انسانى را نشان میدهد، که داراى موئى مجعد و انبوه یا نمیرسی

زلف عاریه، که معمول پارتیها بوده، میباشد و با برگى قشنگ و زیبا، که از گردنه ستون برخاسته و 
یزانس پیچید، شایان دقّت و توجه است و شباهت زیادى بصنایع دوره اخیر بباطراف گیلویه آن مى

.دارد

حاشیه ستونها هم نظاره کننده را بیاد صنایع ظریفه الحضر میاندازد، زیرا داراى همان مزایاى 
ترین این آثار منکشفه عبارتست از یکنوع قطعات آزادى صنعتى و اختراعى میباشد، لیکن عجیب

تلف مشبک گلین، که از دو طرف داراى اشکال هندسى است و طرح نقشه آن از دو طرف مخ
.میباشد

شباهت نیست، ولى بطور کلّى ها گرچه از بسیارى لحاظ بنقشجات اسالمى و عربى بىاین نقشه
هاى ها و کنگرهاعراب زوایا و نیمدایره. بنظر میرسد، که پیشرو سرمشق معمارى اعراب باشد

باس و در هندسى آنرا، از لحاظ زیبائى طرح و نقشه در دوره عظمت و اقتدار فتوحات اسالمى اقت
اقصى بالد عالم آنروز منتشر کردند، تابوتهاى مزین بگلى خشن، ولى صیقل شده و صاف، داراى 
6رنگ سبز روشن و از حیث شکل شبیه بکفش راحتى است، از لحاظ اندازه مختلف و از سه پا تا 

را داخل پا طول ساخته شده، دهانه گشادى در قسمت باالى تابوتها بوده، که از همان دهانه جسد
بسته و با گل سمنت درب پهنى، که مانند همان تابوت تزیین شده، دهانه آنرا مى. اندآن میکرده

در قسمت پائین تابوت منفذ کوچکى براى خروج هواى فاسد و . رقیقى محکم و مسدود میشده
.گازها و مواد پوسیده تعبیه شده بود

______________________________
)1(-�G�o�t�h�i�q�u�e(شیوه جناقى.(
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)مطابق کتاب لفتوس(تابوت پارتى -)166(



از جمله . »1«اینچ طول داشته7تا 6تزیینات تابوتها مختلف بوده، از صور کوچک انسانهائیکه از 
اند، درحالیکه دستهایش صوریکه بیشتر معمول بوده، صورت شخص جنگجوئى را نقر میکرده

اى و بکمر شمشیرى داشته است، چنانکه بر ته و پاهایش باز بوده و بر سر آرایش و زلف برجستهبس
هاى گلى بسیار عجیب هیکل یکنفر پارتى جنگجوئى را یکى از مجسمه. سکّه پارتى دیده میشود

مجسم میسازد، این نظامى دراز کشیده مشغول نوشیدن از جامیست، که در دست چپ خود دارد 
تمام هیکل با زره پوشیده، بر سر داراى کالهخود و در پا داراى زنگال است، ). 163ر نمره گراو(

ها داراى کالههاى بلندیست، که غالبا دو ها از اشکال زنانه میباشد، این مجسمهسایر مجسمه
اى مانند شاخ دارد و نیز داراى نقابها و روپوشى است، که قسمت باالى بدن را پوشانده، گوشه

ها ها، سبوها، چراغها و کاسهکوزه. ولى صورت آنها باز و پاهایشان از زانو به پائین برهنه است
تمام شبیه باشیاء دوره آسور بوده، ولى رویهمرفته از لحاظ صنعت زیباتر و قشنگتراند، این ظروف 

یه و نذر و تماما از حیث قد و اندازه مختلف است و چنین بنظر میرسد، که بعض آنها را برسم هد
پرستى، یعنى براى اینکه خاطر -نیاز دوستان و خیرخواهان میت و برخى را بیشتر از لحاظ موهوم

میت را در حال انتقال از عالم زندگانى بعالم مرگ از حیث آب و روشنائى آسوده کرده باشند، 
.انددر قبور آنان میگذارده

______________________________
.یبا دو سانتیمطر و نیم استاینچ تقر-)1(
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گرى قدیم بوده، شکل مخصوصى نداشته و تقریبا بطریها گمان میرود، از جنس کارهاى شیشه
.هاى بابل و آسور ساخته شده بودشبیه بهمان قسم معمول دوره

کشفه عهد سلطنت بابل و هاى مناینها داراى همان رنگهاى هفتگانه قوس قزحى، که در شیشه
آسور دیده میشود، بودند و این در اثر ماندن زیر خاك بوده، که در جاهاى دیگر تا این حد تغییر 

شکل نداده، لیکن در اینمورد، بواسطه الوان طبیعى، ظرافت، زیبائى و درخشندگى اولى آن ده 
ها، انگشترها و ، مهرهبندهاآالت شخصى عبارت بود از اسلحه، دستزینت. برابر شده است

آالت طرح و شکل بعض زینت. ها، که از طال و نقره و برنج و مس ساخته شده بودگوشواره



العاده بندها اعم از مهره یا لوحه از حیث ساختمان فوقها و گردنکوچک طالئى از قبیل گوشواره
ترهاى پا و آالت انگشترها از حیث ساختمان قدرى خشن است، ولى انگش. قشنگ و ظریف بوده

معروفست، که کالههاى . بندها اغلب ناهموار است و زشت و خشن ساخته شدهاسلحه و دست
هاى اروپا تیز بلند طالئى مختص بزنان گاهگاهى کشف شده، لیکن تابحال هیچیک از موزهنوك

اقها و یر. اندموفق نشده آنها را بدست آورد، چه معروف میباشد، که آنها را کاشفین آب کرده
نوارهاى زرین، که از کاله آویخته میشود، زیادتر دیده شده، حتّى لفتوس براى العین مشاهده 

آالت از عشقى سرشار بخودنمائى و تظاهر و ثروتمندى رویهمرفته این زینت. کرده است
ریزى و اما بهیچوجه وسعت ذوق و سلیقه و هوشمندى کامل از طرح. العاده، حاکى استفوق
چنین بنظر میرسد، که پارتیها از فنّ صنعت زیبا و ذوق . ارى پارتیها مشاهده نمیشودفلزّک

اى اى نباشد، ابدا بهرهیعنى فنّى، که بهیچوجه متضمن فکر نفع و فائده) صنایع مستظرفه(زیباپسندى 
ه نیز بنظر میرسد، که پارتیها در مدت پنج قرن حکمرانى و قدرت بیش از شش کتیب. اندنداشته

اند و بطور تحقیق فقط یکى از حجاریها را از حجارى شده در کوهها از خود بیادگار نگذارده
).حجارى بیستون و کتیبه آن(خطوط منقور در آن میتوان قطعا و جدا بعهده پارتیها مربوط دانست 
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شده و متخصصین فن قضاوتى کرده بآنها نسبت سایر حجاریهاى برجسته، که از آثار پارتیها فرض
اند، فقط از این لحاظ است، که این آثار از حیث طرح و نقشه و موقع در حدود سلطنت داده

.پارتیها واقع شده و فاقد صفات و مزایاى صنعتى ملل قبل و بعد از آنها است

و مبنى بر قرائنى، نه اینکه بنابراین بیشتر آثاریکه بدوره پارتى نسبت میدهند از روى فرض است
اشکال محقّق باشد، زیرا، چنانکه باالتر گفتیم، بین آثار پارتى و ساسانى خطّ فاصلى کشیدن بى

.نیست

.هاى برلن هستیک مجسمه، که سرش از مفرغ است در یکى از موزه-هفتم

میدهند، که مجسمه ها تشخیص این مجسمه را باوجود اینکه دماغش شکسته است، بواسطه سکّه
.ارد اول اشکانى است، از شکل تاج و وضع ریش و موها ارد کامال شناخته میشود



مجسمه دیگر در برلن موجود است، که تصور میکنند مجسمه اناهیتا ایزدماه باشد، زیرا خصایص 
.ظاهرى او با شرحیکه در اوستا نوشته شده مطابقت میکند

عاج ساخته شده و هردو مجسمه داراى کیفیات و صفات شرقى مجسمه دیگرى باز هست، که از
میباشند و، چنانکه استاد فردریک زاره گوید، یک مجسمه کوچکى در شمال آلمان پیدا شده و 

این مجسمه نشان میدهد، که چگونه صفات مشرق زمین با . در شهر استاندال در یک موزه است
مانده، نفوذ مشرق در موها و لباس ها باقىمشرق زمینى چهنفوذ یونانى تغییر کرده و از کیفیات

تصور میکنند، که این مجسمه از مصر یونانى است و یکنفر سرباز رومى آنرا بآلمان . دیده میشود
.آورده

از آثاریکه بدوره پارتى نسبت میدهند، حجارى دیوار برجسته نمرود داغ است، که -هشتم
اى است در محل کااله اژن را با ایزد مهر نشان میدهد، نمرود داغ تپهتیوخوس اول پادشاه کمآن

هاى نینوا، که قبل از در چهار میلى خرابه(م بنا شده بود . ق1300پایتخت قدیم آسور، که در 
این حجارى برجسته متعلّق بقبر ). کااله پایتخت آسور بوده و بمسافت پنجساعت راه از موصل

تیوخوس مزبور استآن
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از کتاب استاد (کار یونانى و سریانى در موزه قیصر فردریک در برلن -تیرانداز پارتى-)167(
)صنایع ایران قدیم-زاره
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و پارتى و چون بهتر حفظ شده، بیشتر میتواند مورد مطالعه گردد و تصورى در باب آثار سلوکى 
جمشید است و مهر ایزد آفتاب مانند حجاریهاى برجسته شیوه این آثار شیوه آثار تخت. بما بدهد

.ایرانى تصور شده و پرتوى از نور او را مانند هلیوس رب النوع آفتاب یونانى احاطه کرده

اما در باب . ها میرساندتیوخوس پادشاه کماژن نسب خود را به هخامنشىچنانکه معلوم است آن
.ایم، که تابع روم بودکماژن باالتر کرارا گفته



اش را از حفریات در رأس العین در شمال بین مجسمه یک مردى را، که نشسته و پائین تنه-نهم
اند، نیز از حیث جالل لباس و زیادى جواهر، که حتّى روى شلوار استعمال شده، از النهرین یافته

اگرچه سر این مجسمه . مان میکنند، که این مجسمه آکبار پادشاه ادس استگ. آثار پارتى میدانند
شان از عاج یا اند، باوجود این تصور میکنند، که شبیه پادشاهان پارتى است، که مجسمهرا ندیده

.فلزّ و غیره زیاد است، لباس پارتى دارد و موهاى مجعد و تاجى بر سر

اقع در شامات را، که واسطه تجارت بین ایران و دریاى مغر و)تدمرحجاریهاى پالمیرا -دهم
بوده و نیز بعض اشیائى را، که در افغانستان و هند از حفریات بدست آمده، بدوره پارتى مربوط 

میدارند، ولى از این حیث متمایزاند، که اختالط شیوه یونانى و مشرق زمینى در آنها بیشتر است و 
.شیوه صحیح پارتى نیستندمانند آثار نمرود داغ از

:از آنچه، که در باب آثار پارتى و صنایع این دوره گفته شد، باین نتایج میرسیم

اوال چنانکه صنایع هخامنشى در تحت تأثیر صنایع آسورى درآمده بود، صنایع پارتى در تحت 
ضى معتقدند، بع. سازى یونانى بخوبى حس میشودتأثیر صنایع یونانى بوده، مخصوصا شیوه ستون

که شیوه رومى هم در صنایع پارتى تأثیر کرده بود، زیرا در معبد الحضر طاق استعمال شده و 
اکثریت اهل فنّ طاق را از معمارى رومى میدانند، برخالف دیوالفوا، که آنرا از معمارى ملّى قدیم 

ایران میداند
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، ولى نباید تصور کرد، که آثار پارتى ر جاى خود صحبت خواهد شدتر ددر این باب پائین
کامال در تحت تأثیر صنایع یونانى درآمده جنبه مشرق زمینى خود را از دست داده، زیرا، چنانکه 
در مسکوکات اشکانى یکطرف سکّه مشرق زمینى و طرف دیگر یونانى است، در آثار هم سلیقه 

توأم شده، مثال حجارى دیوار برجسته در مواردى زیاد بیشتر شبیه مشرق زمینى با سلیقه یونانى 
حجاریهاى دوره پارسى است و دیگر در اشکال زن گردى صورت و وضع سر و چشم بزرگ و 

.بازو حالت چشم حزن انگیز و غیره بطورى است، که عادتا در مشرق زمین دیده میشود
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اء مفرغى و تزیینات و غیره این دوگانگى در شیوه نتیجه کلّى این است، که در آثار معمارى و اشی
موجود است و دائما دیده میشود، که بین این دوگانگى، یعنى شیوه مشرق زمینى و شیوه یونانى 

.گاه جنگ است و گاهى اختالط و امتزاج

از آثار پارتى، که بشیوه پارسى نزدیک است در ایران دو حجارى برجسته هست، که در بیستون 
یکّى چهار قسمت عالم را نشان میدهد، که مهرداد دوم : دیک آثار مشهور داریوش اول استدر نز

این دو . و دیگرى فتح گودرز دوم را نسبت برقیبش مینماید و باالتر ذکر شده»1«را تکریم میکنند
رتى معبد در ایران از آثار پا. آثار بقدرى خراب شده، که باید بسیار دقیق بود، تا شیوه آنرا یافت

اى نزدیک کنگاور، که بشیوه یونانى ساخته شده بود، خیلى مهم است، ولى هنوز مورد مطالعه
.نگشته

برعکس آثار بین النهرین، که بمراتب بیشتر مورد مطالعه دقیق گردیده، مثال آثار بابل یونانى و 
ر و حفریات جدیدى هاى الحضر و معابد آسوو خرابه)ارخ قدیمآثار سلوکى در وارکاى حالیه

........در تیسفون و اودیه دجله و فرات، که اطالعات کاملترى بدست میدهد 

______________________________
1 .عقیده استاد فردریک زاره-
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