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 1397، بهار و تابستان 1،  شمارة 10پژوهشهاي علوم تاريخي، سال 

 

 ةدر اواخر سدساساني  شاهنشاهيبزرگ ي ها بحرانتحلیلي بر 

 شکست در برابر رومیان( آشوب خانگي؛) یالديمسوم 

 *پرويز حسین طالئي
 کرمان باهنر شهید گروه تاريخ دانشگاه استاديار

 زادهعلیرضا سلیمان
 تاريخ دانشگاه سیستان و بلوچستان گروه استاديار

 (37تا ص  19)از ص 

 26/6/1397؛ تاریخ پذیرش مقاله: 24/9/1396تاریخ دریافت مقاله: 

 

 چکیده
تهاجمی در پیش  یغربی خود سیاست ةدر قبال همسای م 224سیس در سال أدولت ساسانی از هنگام ت

هایی را بر روم ( شکستیکمویژه شاپور توانست در زمان پادشاهان نخستین خود )به که چنان ؛گرفت

آمدن شاپور دوم، دچار فترت تا زمان روی کار یکمولی این سیاست در زمان جانشینان شاپور  ،وارد سازد

-شد که سیاست خارجی آنها را تحترو هیی روبها بحرانزمانی، شاهنشاهی ساسانی با  ةشد؛ در این دور

ی ها بحرانموضوع، این پژوهش بر آن است که به چرایی  اهمیّتبه  با توجه ،بنابراین؛ دادأثیر خود قرارت

 انگریپژوهش ب نیا یهاافتهیها در سیاست خارجی بپردازد. دولت ساسانی و انفعال آن م سوم ةاواخر سد

ی ی خانگها آشوبی و تبعات بعدی آن )نیبا بحران جانش یدولت ساسان کم،یپس از شاپور   است که نیا

حاکمان ، نشستندبر سریر قدرت در واقع در این دوران که پادشاهان ضعیفی  .شد واجهکشی( مو برادر

 یباال در سطوحاختالفات ، مسوم  ةدر اواخر سد ،بنابراین؛ ایران اشراف و موبدان زرتشتی بودند واقعی

 یاسیس ساختار نظامدرون   یهاشثر در تنؤم لاز عوام ،گونه بر سر قدرترقابت کردیه و روعجام

قدرت و جامعه ناتوان  ةی داخلی درون دایرها بحرانحل  تنها دولت را ازنه چنین مسائلی .شد یساسان

ساسانی اثرات منفی  ةی خارجی نیز افزود و بر ساخت دولت و جامعها بحراند، بلکه بر تشدید روند کر

 یدولت ساسان یخلاد طیاز شرا یروم یصرهایاز ق یبرخ وارد کرد. در چنین احوالی، ناپذیریکتمان

  ند.شدنائل  نیز هاییموفقیّتو به  ندداد بیترت شهررانیرا به ا یو حمالت کردنداستفاده  تینها بی
 

 .آشوب داخلی مسئله جانشینی،سده سوم میالدی، دولت ساسانی،  ،دولت روم: هاي کلیديهواژ

                                                           
     parviztalaee@uk.ac.ir                                                                . رایانامة نویسندة مسئول:  *
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 مقدمه .1

ادی، اجتماعی و فرهنگی، های اقتصدر زمینه ابتکارات از بسیاری عالوه بردولت ساسانی 

)رومیان و قبایل غربی و شرقی  ةمسائل سیاست خارجی و داخلی خود مانند دشمنان بالقو

د. نیز از پیشینیان خود به ارث بر دار رات زمینو رقابت میان شاهان و اشرافیّ بیابانگرد(

قدرت در ، پس از تحکیم و تمرکز (م242-224) ساسانیان، اردشیر یکم ةسلسل گذاربنیان

را  ن(یابی به متصرفات هخامنشیا)دستی دید که توانست دعاوی ارضی داخل، خود را در وضع

شرقی امپراتوری روم در معرض  ةهای وسیعی از نیممطرح کند که بر اثر آن بخش

نخستین ساسانی از مشکالت سیاسی و داخلی روم  شاهانِ آغاز،گرفت. در تهدید قرار می

های دولت ساسانی و چند رویاروییخود سود جستند. هر هایومدر این ایام برای هج

یکم چشمگیری همراه نبود، جانشین وی شاپور  موفقیّت، با یکماردشیر  ةروم در دور

النهرین از بین را هاییها وارد سازد و سرزمینهایی بر رومیتوانست شکست م(242-272)

جانشینان شاپور  ةاست تهاجمی در دوراین سی ،حالکند. با اینضمیمه کشور  بهو قفقاز 

هایی را و شکست گشته ها رومیربات متقابلی از سوی گرفتار ضلذا  دنبال نشد و یکم

حاضر نیز بررسی این جریان خواهد بود که  ةو ارزش موضوع مقال اهمیّت. ندشدمتحمل 

داخلی  وضعیّتها را نباید تنها به حساب استحکام این شکست ةریشتوضیح خواهد داد 

 به وضع سیاست داخلی ساسانیان نیز مربوط دانست.  دو سیاسی روم گذاشت،  بلکه بای

: استاز این قرار  ،اصلی که پژوهش حاضر به دنبال پاسخ بدان است پرسش

متأثر از چه  مسوّم  ةدر اواخر سد یساسان یشاهنشاهداخلی و خارجی  ةعمد یها بحران

 ةقاعد نبودرسد به نظر می این است کهشود ح میای که مطرعواملی بوده است؟ فرضیه

آمدن ولیعهدها به عیین ولیعهد یا تفاوت در روی کاردر ت نیشکل ثابت و معمشخص یا 

بینی نشده، مداخالت مختلف رها و مسائل پیشی شرایط زمانی و با توجه به متغیاقتضا

 قلمرو یثباتبی دهندة نشان یزردشت ةرتبیعال نایروحاناز سوی  جانشین شاه نییتعدر 

ترسیم  ،پیامد آن که است در بعد داخلی آن زمان در برابر قلمرو دیانتی ی(سلطنت) دنیایی

 ،بنابراین ؛خاص از شاهنشاهی در جهان خارج بوده استو شده ای دو دستهچهره

در را داخلی و انفعال دولت ساسانی  وضعیّتاست که هدف پژوهش حاضر در پی این 

آمدن شاپور کار تا زمان روییکم )پس از شاپور  یالدیمسوم  ةجی در اواخر سدسیاست خار

  د.بررسی کن دوم(
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 21/ 1397، بهار و تابستان 1،  شمارة 10پژوهشهاي علوم تاريخي، سال 

چند در آثار مختلف در رابطه گفت هرپژوهش در موضوع حاضر باید  دربارة پیشینة

صورت این تحقیقات بهکه  توان ادعا کردمی اما ،شودموضوع مطالبی دیده میاین با 

 اند.دربارة آن دادهو تفصیل اندکی  گذشتهله ئگذرا از مس

 

 جانشیني مسئلةو  يکمشاپور  .2

 يکمبهرام  و يکمهرمزد نشستن به تخت. 2-1

ة سلسل یردامنگ جانشینی بحران ،یالدیم سوم ةسد اواخر در یکم شاپور مرگ از پس

، شاه بهرام گیالن هاینام به پسر چهار داری ترتیببه وی زرتشت ةکتیب طبق شد. ساسانیان

بوده  شاه انگسو نرسه  )شاه بزرگ ارمنستان( هرمزداردشیر یا یکم دهرمزشاه، شاپور میشان

 هایینظراختالفعنوان سومین شاه ساسانی، یکم بههرمز  یسن شرایطبارة در .1است

سوم که پسر نیا ایو  هبودیکم  پسر ارشد شاپور هرمز یکم توان تصور کردمی ؛وجود دارد

 بارهدر این . (Shayegan, 2012: 462-464) آمده استبه حساب می ردیگ انپسر انیاز م

شاهان  ةدر دور یحکومتهر  ةآیند یبسیاری از ساختارها ةشالود باید گفت که معموالً

-272) یکمهرمزد با انتخاب  یکمکه شاپور  ترتیببه اینشود؛ ریخته می آن نخستین

 .ه استکومت ارمنستان را در دست داشتبرگزید که ح راای شاهزاده، ولیعهدیبه ( م273

مت ساسانی، این سرزمین را ارمنستان برای حکو اهمیّتبه خاطر  یکمدر واقع شاپور 

 اقامت ارمنستان در خود پادشاهی زمان تا ایران وتخت تاج وارثاننشین کرد تا ولیعهد

 بزرگ اهش، یعنی «شاهارمن وزورگ» لقبجا دارای در آن و (24 :1383 دریایی،) کنند

که پسر  یکمدر این زمان بهرام  ،بنابراین ؛(64 :1380 آگاتانگغوس،) می شدند ارمنستان

البته  ؛(228 :1383)فرای،  شدپدر انتخاب نجانشین  عنوان بهبوده است،  یکمشاپور بزرگ 

 ،جانشینی به شاپور سوی از یکم بهرام انتخاب عدمبارة در گفت که بروسیوس دبای

 این و داشت زرتشت دین به شدیدی پایبندی بهرام: نویسدوی می دارد؛ن اعتقادی چنین

 نداشت هماهنگی امپراتوری دیگر مذاهب برابر در شاپورمدارای  سیاست با ویژگی

جانشین پدر  عنوان بهکه بهرام یکم به این خاطر فرای نیز آورده است  .(193-194 :1388)

عقدی تر یا حتی زن غیرهبانویی کوچکش مادر بهرام ب نشده است که احتماالًانتخا

  .(228 :1383)فرای، بوده است  شاپور

 و این شیوة حکومت، دکرهرمزد یکم همچون پدر و پدربزرگش با عدالت حکومت 

شود. با تلقی می ویدادن او برای جانشینی دو شاه پیش از محقّ جلوه برای توجیهی

  م نیاورد.تمام اوصاف، پادشاهی هرمزد بیش از یک سال دوا
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 نیجانش ،یکمشاپور یکم و  ریاردش همچون ،نخست ساسانی پادشاهان مقتدرچند هر

در ، ندبودده کر ریزیپایه آنانکه جانشینی  ة انتخابشیو ند، ایندیبرگز خود را شخصاً

-273) یکمبهرام یکم،  دپس از هرمزکه چنان؛ شد فراموشحدودی زمان جانشینانش تا

 ویبه جانشینی  م 273در سال  «کردیر»نفوذی به نام مک موبد بابا ک احتماالً (م 276

، به منصوب شود پادشاهیکه به اینانتخاب شد؛ این در حالی است که وی قبل از 

شاه که در نبود شاپور میشان)نرسه  حق قانونی اوو با انتخاب  سلطنت ارمنستان نرسیده بود

 :1383)دریایی،  سلطنت نادیده گرفته شد ختوت تاجبرای رسیدن به  ،2(پیش از این مرده بود

برخاستند.  یکدیگر با نزاع به حکومت به دنیرس سر بر ینرس برادرش و اوّل بهرام البته ؛(25

 موبدان» یعنجایگاه بسیار واال، یبه  یکمدر زمان بهرام هایش، جهت کمکبه ردیکر

 نرسه نشینی به تخت زا تشتیزر قانون نویسد:می باره این در لوکونین .افتی تدس «یموبد

خود نرسه  ،تر بودبزرگنرسه  از یکم بهرام هاینک با و کردمی پشتیبانی اردشیرهرمزد از پس

 ،3(پوربیشا ةنبشت سنگ یکم در بهرامخود به جای نام نام  کردنجایگزین) پنداشتتر میرا شایسته

 از  .(169-168 :1384)لوکونین،  بنشانند کرسی بر را خود نظر توانستند بهرام هواداران اما

شاید این  دانست،سلطنت می ةرا شایست خود نرسه که دیگری دلیل گفت باید ،دیگر طرف

موسوم به  (Ka'ba-ye Zartosht)زرتشت  ةکعب ةکتیب 19-18در بندهای  که بوده باشد

«ŠKZ» نامی از  ،ه استشدپا و روان آنها برکه آتشی به یاد  در بین نام فرزندان شاپور

دم ذکر ع ،جمله فرایای از مورخان، ازعده. (72 :1382 )عریان، شودبهرام دیده نمی

ردشیر و ادمادر بهرام از مادر هرمز بودن مرتبةپایینای به نام بهرام را دلیل بر آتشکده

نرسه بهرام را غاصب سلطنت  احتماالًحال، به هر (.485 :1382)فرای، اند ذکر کردهنرسه 

شاه  ،دومین شخص حکومت عنوان به، این مسئلهوفصل ده است، اما برای حلدیمی

اش و برادرزاده یکمو بهرام  دو تنها پس از مرگ دو برادرش هرمز بزرگ ارمنستان شد

 4.به جنگ پرداخت وتخت تاجبرای گرفتن بهرام دوم 

 

 یانبا روم يکمبهرام  جنگ. 2-2

گرفتن بود که به دلیل شکل حال ن و روم درجنگ میان ایرا یکمدر زمان سلطنت بهرام 

در صورت که بدین ایجاد نشد؛ای به قتل رسید، درگیری مرگ امپراتور روم که در توطئه

در نبردی که در  وینه، ارتباط پالمیرا و روم به خصومت گرایید ودجانشین ا ،زمان زنوبیا

تور روم توانست بر زنوبیا امپرا ،م.(Aurelian ،270-275) انطاکیه صورت گرفت، اورلئان

اورلئان به  ة. زنوبیا در جریان حمل(Dodgeon and Lieu, 2005: 80-90)غلبه کند 
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 23/ 1397، بهار و تابستان 1،  شمارة 10پژوهشهاي علوم تاريخي، سال 

سر کار بود، کمک خواست که بهرام تمایل بر  یکمپالمیرا، از ایران که در این زمان بهرام 

نداشت و نیروی کمی را برای حمایت وی فرستاد. امپراتور بعد از  کمکچندانی به 

 ;The Scriptores historiae augustae, 1998: III/XXX.1-27)رونشاندن این غائله ف

Graf, 1989: 145-149)  و در واقع به خاطر جبران وهنی که  یکمبه خاطر کمک بهرام

پیش آمده بود، قصد حمله به ایران را داشت که  م.( 260-253)در زمان امپراتور والرین 

ان در زمان شدن امپراتور مقتدری چون اورلئتهکش سید.توسط اطرافیان خود به قتل ر

 های ایران بود. از خوش اقبالی یکمی چون بهرام سست نهادپادشاه 

 

 ؛ جنگ با رومیان(آشوب خانگي)هرمزد  رويارويي بهرام دوم با .3

حال، ، به تخت سلطنت نشست. به هرپس از پدرش، بهرام یکم م.( 276-293)بهرام دوم 

سلطنت  حقِّرسه که در این هنگام حکومت ارمنستان را داشت و پادشاه بهاین بار هم ن

دستگاه دینی و شخص  ةتوطئ ةنتیجنشینی بهرام دوم دربود، نادیده گرفته شد. به تخت

. (26 :1383)دریایی،  یر به قدرت آغاز شدز این دوره صعود واقعی کردا که چنان؛ یر بودکرد

کارساز  چنان و بهرام دوم آن  اوّلهانی همچون بهرام نشاندن شانقش کردیر در به تخت

آمدن سیاسی از همان آغاز روی کار مردان در اموربود که نشان از دخالت استوار دین

ای خاص از  ای در دست عده بازیچه ةمثاببه، پادشاه ساسانی رواز همین ؛ساسانیان داشت

و آن اینکه  استری نیز قابل حدس به عبارت دیگر، صورت و بعد دیگ ؛بود افراد با نفوذ

شاهان  توانندمینشاندن برخی شاهان دخالت دارند، گونه که در به تختموبدان همان

 توانستمیشاه از سوی موبدان زمانی  برانداختن ةند. اندیشساقط کننشانده را نیز دست

 شدهدر دستگاه سیاسی قائل نفوذ موبدان  اندکی برای فرصتیا که شاه  شودمحقق 

د. اده باشکاری انجام ند آنهادر قلمرو فرمانروایی دینی  خود یا برای تثبیت قدرت اشدب

 از دستجات نظامی بدانها و مواردی ها، گسیلقلمرو سیاسی با ساخت و استقرار پادگان

های دینی  خانه در مکتب مرداندین تربیت و هاآتشکده بنای با دینی قلمرو و دستاین

 حال شدند که درعینن برای هدایت ابنای بشر ایرانی از هم متمایز میآنا گسیل و خاص

 از ثرأمت حکومتی هایاندیشه اجرای در بایستمی شاهانی چنین بودند. نیز هم مکمل

. بر همین کردند می تالش بسیار دولت و دین بین پیوند ایجاد و مزدیسنا دینی هایاندیشه

در حد  طوالنی ایکتیبه نگارش تئجر کردیر، نهمچو ایمرد برجستهکه دین اساس است

 دهد.ة سرزمینی ایران نشان در حوز را کند تا استواری قلمرو دینی خودشاهان پیدا می
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که اغتشاشی شدید در سرحدهای شرقی شاهنشاهی  حال درعیندر عهد بهرام دوم، 

 ان به ایرانورلئناموفق ا ةبعد از حمل ایجاد شده بود، جنگی جدید با دولت روم آغاز شد.

سو انتقام ، رومیان همواره درصدد فرصتی بودند که از یکیکمدر زمان سلطنت بهرام 

بگیرند و از دیگرسو نفوذ خود را در  از شاپور یکمرا والریان  م 260 سال شکست

احیا کنند، این فرصت در زمان  النهرینقفقاز و بینخصوص به ،رفتهدستهای ازسرزمین

 . به دست آمد م 283در سال  م.( Carus  ،282-283) کاروس

چهارم  ةنویس رومی سد، تاریخ(Flavius Vopiscus)وپیسکوس فالویوس  ةبه گفت

ایرانیان  ،م 283ن در سال رودادر میان تاز امپراتور کاروسومیالدی، به هنگام تاخت

فون برانگیخته امپراتور را به گشودن شهر تیس ،اند و این خود خانگی بودهگرفتار آشوب 

 آشوب)این گزارش . (The Scriptores historiae augustae, 1998: III/VIII.1) بود

 ةنویس رومی سد، دیگر تاریخ(Flavius Eutropius) اوتروپیوس فالویوس راخانگی( 

 ای مدیحه در ،گذشته این از .(Eutropius, 1853: IX/XVIII) است دهکر تایید نیز چهارم

آمده سروده شده، م.( Maximianus 276-293)پادشاهی ماکسیمیانوس  ةرومی که دربار

نامی  (Ormis)پادشاه ایران که گویا بهرام دوم بوده، مورد تهاجم برادرش اورمیس  است

. (305 :1383)بیوار،  دانست (یکم دهرمز) شاه کوشانرا  او توان میدرستی که بهقرارگرفت 

 ها کوشانی ،(Saccis)  هاسگستانی پشتیبانی با ،دوم بهرام برادر ،کوشانی شاه هرمزد

(Ruffis?) ها گیالنی و (Gellis) رافیس  مارکوارت .بود برخاسته برادرش با نبرد هب(Ruffis) 

اند  ، هرتسفلد و بیوار پذیرفتهاین اساسو بر  دانسته است (Cussis)ها  کوشانی همانرا 

 هایش پادشاهی است که خود را در سکههماورد بهرام دوم، آن  ،که این شاهزاده هرمزد

 «کوشان شاهنشاه بزرگ هرمزد، مزداپرست، خداوندگار» و «کوشان شاهنشاهبزرگ هرمزد،»

 ةدهند و نشان اند شده زده مرو و هرات بلخ، کابل، های خانه سکه در ها، سکه این .است خوانده

آورد:  ه میباراین  در ربیوا 5ت.اس  ساسانی شاهنشاهی شرقی های مینسرز بر هرمزد ةسلط

اسانی که در مرو ضرب کرد و ی زرین از نوع سها سکه ،شاه کوشان ،یکم دهرمزبنابراین 

، بیوارشورش آشکار بوده است ) ةزد، به احتمال زیاد نشان هها نقش کوشان شاهنشابر آن

 ةستبرج روشنی جایگاهها، خود به نام و نشانِ شکوهمند هرمزد بر این سکه(. 305 :1383

 6.دنمایان شاهنشاهی بازمی شرقی های سرزمین در را ساسانی ةشاهزاد این

که  شاه انگس دبه شورش هرمز تنها های بهرام دوم در سیاست داخلیگرفتاری

 یردافزون کرگیری روزبه قدرت بلکه باید ،شدنمیمحدود ، کردمیاو را تهدید  وتخت تاج
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 م که در این زمان آشکارتر شده بودمدعی سلطنت ه نرسههای و همچنین مخالفت

کار پیش روی سپاهیان روم و همچنین تسخیر اشاره کرد که ، (228 :1383)فرای، 

راحتی توانستند مناطق غربی و به ها رومیکه جایی؛ تاتسیفون را تسهیل کرده بود

این تنها باری بود که رومیان توانستند پایتخت تیسفون را به تصرف خود درآورند. 

قدری از خفت و خواری که در سال  موفق شدند کمدستسانیان را تصرف کنند و سا

 :1388بروسیوس، ؛ Dignas; Winter, 2007: 26) جبران کنند ،متحمل شده بودند م 260

گاه ولی اندکی پس از تسلط بر تسیفون، کاروس امپراتور روم در نزدیک تخت ،(195-196

به  برخی دیگرمرگ او را به بیماری ناگهانی و ی برخطور مرموزی هالک شد. ساسانی به

گویا نوعی مشیت الهی در بین بوده است که هیچ قیصر ، دهندآسمانی نسبت می ةصاعق

کسی که چنین اقدامی انجام دهد، دچار و هر رومی نباید از تیسفون پا فراتر بگذارد

 ;The Scriptores historiae augustae, 1998: III/IX-431) شودعذاب الهی می

Zonaras, 2009: XII/30)ی موجب هالک او شده باشدامل است توطئهتحبیشتر م 7؛ 

(. همین عامل باعث شد نبرد میان دو لشکر ایران و روم متوقف 444: 1386کوب، زرین)

، که ناچار به فصل مشکالت م.(Diocletian  284-305) امپراتور بعدی، دیوکلسینشود و 

رداد صلحی با بهرام دوم منعقد کرد که وضع مرزهای دو کشور را داخلی خود بود، قرا

 این قرارداد که در سال. (Zonaras, 2009: XII/30؛ 29 :1383)دریایی، کرد  میمشخص 

)رجبی،  گذاشتالنهرین باز دست روم را در مناطق ارمنستان و بین ،شدمنعقد  م 283

واگذاری این دو ایالت از طرف . 8(31 :1384شیپمان،  و 229 : 1383؛ فرای، 5/126: 1387

خبر  هنگامزیرا در این  ؛علت نبودکه دشمن ضعیف شده بود، بی زمانیشاهنشاه در 

شنید و مجبور به مصالحه  را در مشرق کشور شاه انگسبرادرش هرمزد خطرناکی طغیان 

 (. 319 :1377کریستین سن، ؛ 31 :1384یپمان، ش) شدبا رومیان 

 دست به شورش هرمزتوان میهرام دوم از روم آسوده شده بود، اکنون که خیال ب

دادن ست توجه خود را به اصالحات در روم و سامانتوان میخاتمه دهد و دیوکلسین نیز 

آگاثیاس آورده است که  بارهدر این . (29 :1383)دریایی،  آن معطوف دارد ةبه وضع آشفت

گزار خویش سازد و پس از آن به مانرا فر )سجستان(بهرام دوم توانست مردم سگستان 

اگرچه در گزارش  .(Agathias, 1975: 4/127) داد «شاه انگس»پسر خردسال خود لقب 

طبیعی است گمان رود  نشده است، شاه کوشان دآگاثیاس تصریح خاصی به شورش هرمز

 همسایه همراه بوده است شاه کوشانخواباندن شورش مردم سگستان با برانداختن که فرو
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 (دو هرمز 9کاروس شدن)کشته پیروزی دو این پاسداشت به دوم بهرام .(306-305 :1383 )بیوار،

 چوگان تنگیعنی  بیشابور، شهر نزدیکی و رستم نقش در را ییاهبرجسته نقش داد دستور

شاه، با بهرام سگان ةچهر دوم، بهرام های سکه و ها نگاره سنگ در ،پس این از کنند. حکاکی

 .(294-216 و 321-316 :1384لوکونین، ) آید ولیعهدی به چشم می های نشانه

دیوکلسین، باز به شرق روی آورد تا به وضع رومیان در مرزهای  م288در سال 

 ;Dignas) پرداخت ارمنستان امور در دخالت به چیزهر از پیش وی بخشد. استحکام شرقی

Winter, 2007: 27; Rawlinson, 1876: 112-114)بار دیگر نفوذ که توانستجایی؛ تا 

 طبق که دیوکلسین صورتبدین ؛سازد برقرار مهم و الجیشیسوق ةاین ناحی در را رومیان

 را ارمنی فراریة شاهزاد سوم، تیرداد توانست کرد، منعقد دوم بهرام با که صلحی ةمعاهد

ن ؛ همچنیDodgeon and Lieu, 2005: 106-108)  بنشاند جاآن تخت به م290 سال در

بهرام در برابر این اقدام  .(Dignas; Winter, 2007: 27؛ 229 :1383 مقایسه کنید با فرای،

 گرفتندرنظر با کرد؛ البته امپراتور روم موافقت تصمیمناچار با واکنشی نشان نداد و به

 آمد.نمیوی بر دست از هم دیگری کار ،شد یاد آن که از داخلی مشکالت

 

 (؛ جنگ با رومیانآشوب خانگي)سه نررويارويي بهرام سوم و  .4

 نرسهرويارويي بهرام سوم و . 4-1

به تخت  شاه انگسمعروف به ، پسرش بهرام سوم م293پس از مرگ بهرام دوم در سال 

 438 :1378؛ نولدکه، 324 :1368)ثعالبی،  ت، اما سلطنتش بیش از چهار ماه دوام نیافتشسن

حال شرح ای از کتیبهعراق،  (Paikuli) لیدر پایکونرسه . (94 :1381؛ مسعودی، 481 -

گونه به توجیه حق داستان ةناماین زندگی ؛شخصی خود برای ما به یادگار گذاشته است

کند که بزرگان و درباریان هنگام مالقات از او پردازد و حکایت میپادشاهی او می

شته از منظری دیگر نو. این سنگ(29 :1383)دریایی،  نشیندباند بر تخت پادشاهی خواسته

آشکارا ای است که توجه است و آن این است که این گزارش تنها نوشتهنیز بسیار جالب

به گزارش پایکولی، پس از مرگ کند. به جنگ خانگی در شاهنشاهی ساسانی اشاره می

به یاری اهریمن  ،وسپسر تتر ،وهونام ،بهرام دوم و هنگامی که نرسی شاه ارمنستان بود

که مخالف را شاه، پسر بهرام بست و کسانی بهرام سگاندیهیم شاهی را بر سر  ،و دیوان

ف به قتل آمدند و ا: برخی از اشرنویسدفرای می که چنان ؛تهدید کرد ،بودند این امر

. (230 :1383)زبان به اعتراض گشودند  ،جدید ةگرانهای سلطهدیگران نسبت به سیاست

 ؛آگاه نبودند شاه انگسبهرام نشستن تختاز به  ادگاندر این هنگام نرسی و دیگر شاهز
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 27/ 1397، بهار و تابستان 1،  شمارة 10پژوهشهاي علوم تاريخي، سال 

در  ،پسر تتروس ،وهونام سرزنشپایکولی با  نرسی در نخستین بندهای که چنان

 بودن این جانشینی را نادیده گرفته استقانونی ،شاه انگسشاهی به  تاجبخشیدن 

(Paikuli, 1983: II.1/3-32) .که پس از مرگ  میکعموی این پادشاه و پسر شاپور  نرسه

به را برای رسیدن  بود، این زمان وتخت تاجآوردن مترصد به دست دورهپدرش تا این 

شاه ارمنستان در  ساسانیان، ةدور اوایل در که کرد اشاره باید ضمن در دید. مناسب اهدافش

 ینا با نرسه ،بنابراین ؛(188: 1384)لوکونین،  های نظامی ایران بودکل نیرو ةواقع فرماند

پارسیان و  ،آزادان ،بزرگان ،شاهزادگان، دعوت شهرداران بر چنین بناهم و پشتوانه

مقایسه کنید  ؛Paikuli, 1983: II.1/16-18) ارمنستان را به سوی ایران ترک کرد ،پارتیان

 ة نرسه درنوشتدر سنگغلبه کرد.  بهرام سومو بر پادشاه جوان،  (124 :1382عریان، با 

آخرین اشاره به سرنوشت بهرام  کند، درنقل می ما را برای این برآمدن رشگزا که پایکولی

 وتخت تاجکه نرسه به بهرام پیغام فرستاده بود که او به ناحق بر است سوم گفته شده 

 یافته و باید آن را به نرسه وارث برحق بازپس دهد. بهرام نیز گویا با خواندن نامه، دست

 مقایسه ؛Paikuli, 1983: II.2/47-62) شاهی کناره گرفته استاز پاد و پذیرفته را این امر

 یتوان به سرنوشت نهای نیز نمی نوشتهسنگ این هرحال ازهب اما ،(124 :1382 عریان، با کنید

های گویا بهرام سوم پس از شکست از نرسه، چند سالی در سرزمین ؛بهرام سوم پی برد

 .(438 :1378؛ نولدکه، 325  :1377)کریستین سن،  ده استکرشرقی حکومت 
 

 جنگ نرسه با روم. 4-2

ر بهرام سوم چیره پس از اینکه به یاری بزرگان و شاهزادگان ب (مNarse ،293-302) نرسه

. در دوران پادشاهی (438 :1378)نولدکه،  م به تخت سلطنت نشست293شد، در سال 

دو های رویارویی در واقع گرفته شد؛از سر جنگ میان دو دولت بزرگ ایران و روم  نرسه

مرز شده بودند، تا پایان اشکانی که با یکدیگر هم ةاواسط دوردولت ایران و روم از 

ة ازجملکه شد ها میرویاروییدالیل زیادی باعث این . ادامه داشتشاهنشاهی ساسانیان 

ی و های بازرگانراهنظامی، اقتصادی، تجاری، تسلط بر  -سیاسیتوان به دالیل ها میآن

در  ة مذهب اشاره کرد؛ گفتنی استو مسئل های پوشالی واقع در مرزهای دو قدرتدولت

به مسیحیت گرایش پیدا ( م313)روم  و سپس( م301)ا ارمنستان ابتد ،نرسهاواخر عصر 

  ند.کرد

صلحی که بعد از آن  ةطور که اشاره شد، شکست بهرام دوم از کاروس و معاهدهمان

ة ایران در آمده بود، در م به بعد تحت سط252غربی را که از سال ارمنستان  منعقد شد،
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که محدود شد به ارمنستان شرقی نرسه م به تصرف روم در آورد و حکومت 288سال 

خاطر شود و مترصد رنجیدهنرسه تر از ارمنستان غربی بود. این کار باعث شد بزرگ

ت با دستیابی به تخت وقعیّپس گیرد. این مباشد که بتواند آن را از روم بازروزی 

 آمدن بر بهرام سوم فراهم شد. سلطنت و غالب

کرده است یا قبل از سلطنتش بر ارمنستان شرقی حکومت مینرسه اما در اینکه 

وجود ن بحث غلبه بر تیرداد را داشته است، بین محققااینکه در رأس سپاه ساسانی قصد 

چه خواند. گراش خود را شاهنشاه میر کتیبهدنرسه گوید که می باره.  فرای در این دارد

پیش از جلوس وی بر تخت نرسه احتماالً به  ،(شاه ارامنه) است لقبی که در کتیبه آمده

 که دارداین لقب به تیرداد اشاره  بگوییم تر این است کهمعقول ،کندشاهی اشاره می

کند که وقتی اشراف از یباز اضافه موی در این رابطه ها به کتیبه اضافه شده است. بعد

محل پایکوبی بیاید، با تیرداد صلح کرد و  ،(آشورستان)خواستند که به مرز بابل نرسه 

آید که میهای فرای بر. از گفته(230 :1383)فرای،  شدحتی شاید از حمایت وی برخوردار 

 یجهنتبه ارمنستان رفته است؛ درکردن تیرداد برای مغلوببه فرمان بهرام دوم نرسه 

؛ زیرا رسداما این موضوع صحیح به نظر نمی ،داندایران می ج از سلطةارمنستان را خار

 برایتنها  راتیرداد دیوکلیسن اند که هایشان اظهار کردهدر نوشته ناکثر پژوهشگرا

این فرضیه که  به حکومت نشاند. همچنین برای ردّ( ارمنستان غربی)بخشی از ارمنستان 

او را ها آن زیرا ؛که تیرداد تابع روم بوده است باید گفتلح کرده است، با تیرداد صنرسه 

های حکومت برای تثبیت پایهنرسه ای که حتی در دوره اوو انده بودند به حکومت رس

یافتن به را از دستنرسه های ساسانی، کوشید، با هجوم دائم خود به مرزخویش می

است شیپمان نیز اشاره کرده  که چنان ؛(Rawlinson, 1876: 118) داشتمیاهدافش باز

هایی به ایاالت شمال غربی دولت تیرداد به دفعات دستبرددر اوایل سلطنت نرسه، که 

 . (33 :1384)شیپمان، ساسانی زد 

در سال  یکمپس از دستگیری والرین توسط شاپور باید اذعان کرد که  ،هرحال به

سال اوایل که در ا ایند شرق تغییر کرد تقدرت میان شرق و غرب به سو ة، موازنم260

برآمدند ها درصدد در این سال ها رومی. یافت، این اوضاع به نفع غرب تغییر م270

 جبرانجمله حقارتی که از بابت اسارت امپراتورشان نصیب آنها شده بود، ها و ازشکست

ان شاهان در دور یکم و شاپوریکم  توجه است که سیاست تهاجمی اردشیرجالب کنند.

با به  ،بنابراین ؛داده بود وضعیّتبه سیاست دفاعی تغییر  ل داخلی(ئ)به خاطر مسابعدی 
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 29/ 1397، بهار و تابستان 1،  شمارة 10پژوهشهاي علوم تاريخي، سال 

. دوباره از سر گرفته شدسیاست تهاجمی ساسانیان نسبت به غرب نرسه نشستن تخت

بعد از تثبیت حکومتش و غلبه بر مشکالت داخلی، قدرت خود را در وضعی دید نرسه 

  10.دگیراه نخستین ساسانی را از سر طلبی دو پادشسیاست توسعه ةکه دنبال

 ةالحمایجا که تحتپادشاه آن ،و تیرداد کرد به ارمنستان حمله م296در سال نرسه 

 .نشانده بود، به روم گریختتخت  وی را بر سین در زمان بهرام دومروم بود و دیوکل

 :Rawlinson, 1876) ودهایی در مصر و آفریقا بدرگیر گرفتاری در این زمان دیوکلسین

پادشاه ایران  ،نرسهرا به جنگ با  (Galerius) گالریوس ،؛ بنابراین داماد خود(120-121

و  (Raqqa) رقه، (Kallinikos) النهرین بین کالینیکوسدر بین م297فرستاد. در سال 

و گالریوس که از جانب دیوکلسین نرسه  بیننخستین برخورد نظامی  (Carrhae) کرهه

ها رومی ةکنندو با شکست نابوددرگرفت نامیده شده بود،  «سزار»هایش علت پیروزیبه 

 ;Eutropius, 1853: IX/XXIV؛ 30 :1383دریایی، ؛ 447-446 :1386کوب، زرین) پایان یافت

Dignas; Winter, 2007: 28; Rawlinson, 1876: 120-121) . ،پس از این شکست

فرمان لشکرکشی دوم بر ضد  که چنان ؛از ایران بود امپراتور روم مترصد گرفتن انتقام

 ی صادر کرد.اوّلزیادی از جنگ  چندان نه ةایران را در فاصل

آورد که است، می هرا شرح دادجزئیات آن  ،مورخ رومی ،که الکتانسدر جنگ دوم 

ه ارمنی نیز همراه سپا ةشاهزاد ،ارمنستان اتفاق افتاد و تیرداد ی(Salata)جنگ در ساالتا

کرد. گالریوس وطنان خود را به یاری با لشکریان روم تشویق و ترغیب میروم بود و هم

هنوز را که نرسه پیش عمل کرده بود، توانست لشکریان  دورتر از بار محتاطکه این

که در جنگ زخم نرسه آورد. پای دراز  یشبیخونمست فتوحات پیشین بودند، با 

-Lactantius, 1984: XI/5) برددر  نست جان سالم بهبه زحمت بسیار توا ،برداشته بود

8; Dignas; Winter, 2007: 84-85; Eutropius, 1853: IX/XXV)،  اما بعضی از زنان و

 ،مانند نبرد اسکندر ،این نبرد ةنتیج ند.خواهران و سرداران ایران به دست سپاه روم افتاد

ران مانند سابق به دست رومیان ای پادشاه ةبا داریوش سوم هخامنشی بود که خانواد

ای جز راه چاره ،بنابراین ؛(33: 1384شیپمان، ؛ 231: 1383فرای، ؛ 353: 1379)گیرشمن،  افتاد

این پیروزی های آنان برای پادشاه ایران باقی نماند. صلح با رومیان و پذیرش خواسته

در  یکماپور شدن والرین به دست شاسیرویژة های قرن سوم و بهباعث شد که شکست

 . (Dignas; Winter, 2007: 29)فراموش شود  م260سال 

www.SID.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 هاي بزرگ شاهنشاهي ساساني در اواخر سدة سوم میالدي... تحلیلي بر بحران/ 30

در ارمنستان که دیگر امیدی برای دستیابی به  ایران اندکی پس از شکست قاطع

گالریوس فرستاد تا مقدمات  ،نظامی نگذاشت، نرسه سفیری را نزد ژنرال رومی موفقیّت

توانست اهرم فشاری که میسلطنتی  ةآزادسازی خانواد ویژه برایبه کند وصلح را فراهم 

 .(Bowman, 2005: 87) ها باشد، تمام تالش خود را به کار بندددر دست رومی

 Petrus)پتروس پاتریکیوس  گزارش م298منبع اصلی برای مذاکرات سال 

Patricius)های رومی ، مورخ بیزانسی است که گویا به مدارک موجود در بایگانی

 :آورده است م298بارة مفاد قرارداد در ؛ اودسترسی داشته است
( Sicorius Probus) های اصلی سفارت روم به ریاست سیکوریوس پروبوسخواسته»

 ، سوفنهIntelene)) های خاوری، باید اینتلنهکه در سرزمینعبارت بودند از این

(Sophene)ارزنته ، (Arzanene) کردوئنه ،(Cordyene) و زابدیکنه 

(Zabdiceneبه ر )ةدجله مرز میان دو کشور باشد و قلع ةوم تعلق گیرد؛ رودخان 

باید مرز ارمنستان باشد و شاه ایبریا  ،که در مرز ماد واقع است (Zintha) زینته

در ساحل دجله )گرجستان( باید نشان شاهی را به رومیان واگذارد و شهر نصیبین که 

 12.(Petrus Patricius,  frag.  14/116) «ستد تعیین شودقرار دارد برای دادو

شرایطی را که ی پادشاه ساسان، مذاکراتی که در نصیبین صورت گرفتواقع در در 

پنج سرزمین در به این صورت که ، پذیرفت؛ ندده بودکردیوکلسین و گالریوس تعیین 

پیمان سیاسی هم عنوان بهدجله به روم واگذار شد، از گرجستان  ةبخش غربی رودخان

ها شهر مجاز برای بازرگانی تن عنوان بهشهر نصیبین تحت حاکمیت روم نظر کرد و صرف

 ;Dodgeon and Lieu, 2005: 116-117) ت شناخته شدستد طرفین به رسمیّو دادو

Ammianus Marcellinus, 1935: XXV/7-9 ؛ 33 :1384؛ شیپمان، 166 :1385گرانتوسکی، ؛

نصیب روم شده و در  م298در سال  هایی کهسرزمین ،به هرحال . (196 :1388بروسیوس، 

شور نشد، بلکه از لحاظ ک ةبدن ةضمیم ،ایاالتی جدید عنوان بهآن سوی دجله واقع بود، 

های اشرافی ارمنی قرار گرفت که به هرحال ناگزیر بودند به دولت نظر خانداناداری زیر

سیاست  ،از طرف دیگر .(Dignas; Winter, 2007: 127) روم حساب پس بدهند

ای قرار دهد که در ن بود که مرزهای خود را در نقطهآ ،دیوکلسین به دنبال این نبرد

در   .(Bowman, 2005: 88) های شدید را فراهم کندتوانست موجبات درگیریآینده می

ها در تالش بودند تا خطوط دفاعی توان فهمید که رومیبا اندک دقتی می ،هر صورت

تا بر این اساس بین مرزهای واقعی خود و مرزهای خود را به جلوتر منتقل کنند 

گیر که کارکردی همچون سپر ضربهایجاد کنند حایل  ةشاهنشاهی ساسانی، یک منطق

 .(Dodgeon and Lieu, 2005: 117) داشت
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 31/ 1397، بهار و تابستان 1،  شمارة 10پژوهشهاي علوم تاريخي، سال 

تنها  عنوان بهکه مربوط به تعیین شهر نصیبین  م298سال ای از قرارداد ماده بارةدر

النهرین شمالی واقع گفت که این شهر در بین دبود، بای مکان دادوستد میان دو قدرت

در از طرفی این شهر زیرا ؛ آمدای حیاتی به شمار میالجیشی نقطهبود و از نظر سوق

اوروپوس و هتره  که امکان دسترسی به شهرهای دورا های بازرگانی قرار داشتتقاطع راه

ف این شهر با تصرّ ها رومی ،یگرو از طرف د (189: 1388)بروسیوس،  کردرا فراهم می

قلمرو ایران در به و نیز  یابندهای ققفاز دست سرزمین ستند بهتوان میاحتی ر به

. در گذشته رومیان، ارمنیان و اشکانیان به ندکنهای غربی حمله و تعرض سرزمین

دفعات این شهر را آماج حمالت خویش ساخته بودند و اکنون نیز جایگاه خود را در 

منابع از اعتراض نرسه به  ؛ البتهها و ساسانیان حفظ کرده بودبات مرزی میان رومیمناس

آورده  بارهشیپمان در این ؛ (Petrus  Patricius,  frag. 14/166)اند این ماده سخن گفته

 باید تنها  که شهر نصیبینرا پس از شکست در برابر رومیان، این ماده نرسه است که 

به این معنا بود که پولی که از  آنکه پذیرفتن نپذیرفت؛ چرا باشد،ارتباط دولتین  ةنقط

و  گرفتمیتعلق  )نصیبین( آمد، تنها به یک منطقهبابت عوارض گمرکی کاال به دست می

ها با این کار سوای این منطقه نیز طبق قرارداد تحت تسلط رومیان درآمده بود. رومی

های نفوذ بازرگانان عرب در سرزمین ازاند استهخومندی از منافع اقتصادی، شاید میبهره

 :1384)شیپمان، آمد روابط نزدیکی با ساسانیان دارند که به نظر می جلوگیری کنندرومی 

تنها محل ارتباط ایران و  عنوان بهاعتقاد دارد که انتخاب شهر نصیبین نیز . ویسهوفر (33

 .(Wiesehöfer, 2001:194) بود روم، مستلزم صرف هزینه و وقت اضافی برای ایرانیان

این انحصار ممکن است این بوده باشد دلیل  در این زمینه بر این باور است که لیو نیز

یعنی روم که از  ،خوبی اطالعات خود را از دشمن همیشگی خودها نتوانند بهایرانی که

د به یک ها را محدوآورند و در واقع ارتباطات آن، به دست شدحاصل میطریق جاسوسی 

گونه نرمشی از هیچ ،نرسه اعتراض مقابل در ها رومی که دهدمی ادامه سپس وی کنند. نقطه

  13.خود نشان ندادند

یعنی تا  ،دیگرسال  65تا  طبق این صلح، رومیان توانستند نصیبین راحال، به هر

صلح ، اما /زیرنویس(82 :1378)نولدکه، تحت تصرف خود نگه دارند  م363تابستان سال 

ع قدرت به نف ةمیان دو کشور تنها چهل سال طول کشید. با این صلح در واقع موازن

نویسد: رومیان همان تسلطی که در دوران که فرای میجاییرومیان به هم خورده بود؛ تا

شاهنشاهی را . این ضعف آرمان (360 :1385)اشکانیان یافته بودند، به دست آوردند 
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 :1383)دریایی، نیز بتوان دریافت نرسه های از بعضی سکه «انانیر» ةبسا از حذف واژ چه

در اثر فشار ناشی از آن و به دلیل دادن اختیارات نرسه اندکی پس از این صلح، . (31

بدرود  را از اندوه فراوان زندگیم 302از سلطنت استعفا داد و در سال  ،فراوان به رومیان

 . (128 :1379)هوار،  گفت

ین ا»اند: صلح نصیبین در کتاب خود آورده ةنیز دربار روم و ایران نویسندگان کتاب

. علت (Dignas; Winter, 2007: 32) «عادی یافتصلح به مدت چهل سال دوامی غیر

کفایت و نشستن پیاپی شاهان بیتدر اوضاع داخلی ایران، به تخ ددوام این صلح را بای

ت و که به امنیّ از این قرارداد نیز رومقدرت توسط درباریان و اشراف دانست. ة احاط

صلح بود. پس  این حفظ خواستار و د بوداش انجامیده بود، خرسنمرزهای شرقی استحکام

اظ سیاست داخلی هم تحت فشار از لح که احتماالً( م309-302)دوم  دچند هرمزهراز آن 

ردازد، اما به جنگ بپ میدان در نصیبین تحمیلی صلح نتایج ترمیم به که کوشید ،داشتقرار

که شاپور ادامه داشت، تا این وضعیّتاین  ؛(Wiesehöfer, 2001: 213)ی نائل نشد موفقیّت

یه ساسانی علیه غرب و اوّلبار دیگر سیاست تهاجمی پادشاهان  م( 379-309)دوم 

 کار بست. به شاهنشاهی خارجی در سیاست را های شرق فراتدستیابی به سرزمین

 سیاست اوج خود، ةدور ةمیان به بزرگ شاپور رسیدن با هک است این بر عقیده

 یها بحران ازجمله ساسانی دولت مختلف مشکالت و فرارسیده ایران در تمرکزگرایی

 برخی اما ،است شده حل حدودی تا پادشاه این از بعد خانگی هایآشوب و جانشینی

 آن شده، گرفته نادیده دوم شاپور حکومت از تصور این در آنچه که ندباور این بر پژوهشگران

 روایت به پژوهشگران این .است بوده تاشرافیّ مدیون را سلطنتش دوم شاپور خود که است

 میان از که بودند مردان دین و حکومتی بزرگان این گویدمی که کنندمی استناد طبری

 ساسانی لتدو نمادین ریاست به ینوزاد در را دوم شاپور نهایتاً داشت، پدر که زیادی پسران

  .(597 /2 :1380 طبری،) برگزیدند

 هایدشواری با خود حکومت نخست سال سی در دوم شاپور که اندکرده اشاره منابع اکثر

 پادشاه این گزینش ةنحو از گرفتهتئنش هادشواری این آیا اینکه است؛ بوده مواجه داخلی

 که معنابدین ؛داد بدان صریحی پاسخ توان مین نه، یا است بوده اشراف از برخی توسط

 این بانی دیگر شاهزادگان ةجبه در خوردهشکست و رقیب هایجناح آیا نیست مشخص

 گفت توان مین تقطعیّ با نیز پورشریعتی ةعقید به ؟خیر یا اندبوده ساسانی دولت مشکالت

 ال،ح هر در .بودند آورده کار روی را شاپور که بوده اشرافیّتی همان مشکالت این مسئول
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 نیز دیگر شاهزادگان کنار در و مقابل ةجبه در رقیب اشراف که است آن سخن این دیگر روی

 .(59-60 :1396 پورشریعتی،) باشند داشته نقشی ها بحران تشدید در اندستهتوان می
 

 نتیجه .5

یعنی زمان پادشاهی  ،های اوج شاهنشاهی ساسانی به اوایل حکومت این سلسلهیکی از دوره

های اصلی ساختارهای سیاسی، ، شالودهدوراناین گردد. در میشاپور یکم بازکم و اردشیر ی

 ةمسئلبه  دها بایاین شالوده ةازجمل ؛ارده شدزاین حکومت بنیاد گ ةاجتماعی، اداری و غیر

ة نوپا شد، بحرانی دامنگیر این سلسل عنوان به یکمپس از شاپور  مسئلهجانشینی اشاره کرد؛ این 

ند و نتوانستند در سیاست خارجی به شدی داخلی ها آشوبجانشینان شاپور درگیر که جاییتا

با انتخاب  یکمبه این صورت که شاپور  ؛مانند پادشاهان نخستین این سلسله به کامیابی برسند

نشستن، ای را به سلطنت برگزید که پیش از به تختشاهزاده اردشیر به ولیعهدی، عمالًهرمزد

پادشاهان بعدی نادیده گرفته شد  ةا در دست داشته باشد. این سنت در دورحکومت ارمنستان ر

 یی برای این سلسله شد. ها بحرانساز و زمینه

اردشیر به سلطنت رسیده بود، با واگذاری حکومت ارمنستان به که پس از هرمزد یکمبهرام 

با حمایت بار دیگر  یکم،اما پس از بهرام ، نرسه، سلطنت خود را از واکنش وی در امان گذاشت

کوتاه ماند و بهرام دوم به سلطنت رسید. وی  وتخت تاجدست نرسه از اشراف و دستگاه دینی 

یعنی  ،و درگیری خارجی شاه انگس دهرمز جمله شورشهای داخلی ازبالفاصله گرفتار درگیری

 شورش به محدود داخلی سیاست در دوم بهرام هایالبته باید گفت که گرفتاری شد؛روم  ةحمل

 روزافزون گیریقدرت به باید بلکه ،شدنمی بود، دهکر تهدید را او وتخت تاج که شاه انگسد هرمز

 مدعی ةنرس هایمخالفت چنینهم و (یرکردویژه )به دستگاه دینیبزرگان و اشراف، درباریان، 

 پیش ارک . این عواملکرد بود، اشاره شده آشکارتر هایشمخالفت زمان این در که هم سلطنت

با  .به تسخیر خود درآورند را فونسیتوانستند ت که؛ به طوریکرد تسهیل را روم سپاهیان روی

اما بهرام دوم به خاطر مسائل داخلی  ،به طرز مشکوکی هالک شد ،امپراتور روم ،اینکه کاروس

ا واگذار هلنهرین و ارمنستان را به آنابین ةصلحی با رومیان به امضاء رساند که طی آن دو منطق

 کرد. 

؛ وی دیوکلسین از سوی سپاهیان به مقام قیصر روم ارتقاء یافت( م284)سال در این زمان 

 ةبه این نتیجه رسیده بود که ادار او ؛دهدگر روم را بر مبنایی مستحکم قراردیتوانست بار 

اتوری شرقی امپر ةدار منطقبه همین خاطر خودش عهده ؛یک نفر خارج است ةامپراتوری از عهد

در  زمان با این وقایعهمماکسیمیانوس سپرد.  ،وطن خودشد و منطقه غربی امپراتوری را به هم

سلطنت بود، با کمک بزرگان و اشراف  وتخت تاجیابی به ها مترصد دستایران، نرسه که مدت

 ،بزرگان ،که دیگر شاهزادگان ترتیببدین ؛توانست بر بهرام سوم غلبه کند و به سلطنت برسد
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هایی به سوی نرسه، فرمانبرداری خود را نشان دادند  پارسیان و پارتیان، با فرستادن پیک ،آزادان

نیاکان خود را از دشمنان  وتخت تاجو از او خواستند که از ارمنستان به سوی تختگاه آید و 

یزدان و زدا و همة ااهورامو نرسه به خواست  این اتفاق افتاد ایزدان و مردم ایرانشهر پس گیرد.

، هواداران و سپاهیان بهرام را درگیری مختصرخود پس از چند  پیمانانحمایت همو  بانو آناهیتا

 .یابددست  پراکنده ساخت و توانست به پادشاهی ایرانشهر

خود را  ، قدرت شرقیپایان یافتهنگامی که مشکالت داخلی دولت ساسانی به سود نرسه 

گیرد. به این ادشاهان نخستین ساسانی را از سر ی پسیاست خارج ةدر وضعی دید که دنبال

شد و قدرت به رویارویی با روم پرداخت، اما این رویارویی به شکست ساسانیان منتهی  ،ترتیب

 تحقیرحدودی شکست و با این صلح تا د کهکربه نرسه تحمیل  م298غربی صلحی را در سال 

 به نرسه کناررفتن با داخلی هایجنگ و جانشینی در زمان والرین فراموش شد. بحران ها رومی

 دهرمز پسران بین جانشینی برای سختی نبردهای؛ زیرا نیافت خاتمه دوم دهرمز پسرش نفع

نشاندند.  تخت به را ساسانی پادشاهان ترینبرجسته از یکی دوم، شاپور اینکه تا افتاد، اتفاق دوم

که سیاست خارجی جاییشد؛ تا آغاز ساسانیان تاریخ از جدیدی فصل شاپور کارآمدن روی با

 فعال پادشاهان نخستین ساسانی، بار دیگر از سر گرفته شد.
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