
  
 

   در زمان شاپور دوم حمله روميان به ايران
 
  
  
  

 بخش دوم
  
  

  آرايش جنگی سپاهيان ايران از ديد تاريخ نگار رومی
  

سپاهيان ايران پوششی از پوالد داشتند و مفصلهای زره های آنها هماهنگ با اعضای مختلف بدن آنها بود و بر سرشان 
 شده بود و بدين سان کشتن آنها تنها از سوارخهای کوچکی که برای ديدن تمثالهايی از صورت انسان بود که با دقت کارگذاری

  .با تنفس در آن پشش فلزی تعبيه شده بود ممکن می گرديد
  

اينها آنچنان بی حرکت ايستاده بودند که . بودند) نيزه و ژوبين (Pikeگروهی از آنها که در مقدمه سپاه قرار داشتند مسلح به  
پس از آنها تيراندازان قرار گرفته بودند، تيراندازی از هنرهايی است که اين ملت از . وب شده اندگويی در جای خود ميخک

گهواره می آموزند؛ اينها کمانهای خود را با ذارع کشيده و گشاد چنان می کشند که وتر آنها به سينه راست آنها می رسد و تير 
شتان ماهر رها می شود صفيری ترسناک از آن بر می خيزد و از آن در دست چپ آنها است و اين تير هنگامی که از اين انگ

پس از اين تيراندازان صف بزرگ فيلها قرار دارد که آنها هم با پوششی که دارند از دور . زخم های کشنده ای به وجود می آيد
صدای آن . ديدار آنها را ندارندمی درخشند و اين منظر هولناک آنها مردم ما را دچار هول و هراس می کند و بدين سبب طاقت 

فيل بانهای آنها سوار بر آنها بودند و در کف خود کاردهايی داشتند که . فيلها و بوی و شکل آنها هم اسبهای ما را می رماند
  .قبضه های آنها را با دست راست خود گرفته بودند

  
حالی که گروهی از گاردهای مسلح و فرماندهان امپراتور مويد در . منظره اين وحوش، هول و هراسی سخت برانگيخته بود

و اين روشی بود . بزرگ او را در ميان گرفته بودند دستور داد که لشکر به صورت هالل حرکت کند که دو سر آن به جلو باشد
  .که وضع موجود مقتضی آن می بود زيرا شمار لشکريان دشمن بيش از ما بود

  
د در صفوف لشکريان ما نابسامانی ايجاد کنند امپراتور با سرعت پيشروی کرد تا دشمن و برای اين که تيراندازان دشمن نتوان

را از هدفی که تيراندازی داشت باز دارد و سپس فرمان حمله داد و پياده های رومی توانستند با صفهای به هم پيوسته و جهد 
  .و کوشش بسيار جبهه دشمن را در هم بشکنند

  
دشتها با . زره ها و فرياد جنگجويان و صفير تيرها و ژوبين ها، بی انقطاع به گوش می خوردصدای . جنگی خونين درگرفت

مقصود (کشته ها پوشيده و از خون رنگين شده بود و ايرانيان مثل برگ درخت به زمين می ريختند و بدين ترتيب پارتيها 
اهيان ما هم به سختی خسته شده بودند همين که با کوشش بسيار موفق به پايداری شدند و چون سپ) ايرانيان ساسانی است

  .فرمان عقب نشينی صادر شد بی درنگ به عقب بازگشتند در اين نبرد خسارت ايرانيان بسيار و خسارت ما ناچيز بود
  

پس از اين نبرد بين ما و آنها متارکه جنگ شد که سه روز دوام يافت و در طی آن لشکريان ما به بستن زخم های خود يا 
چون صبح شد از .  وستان خود پرداختند و آذوقه هم در اردوی ما بسيار کم شده بود آن چنان که نزديک بود قحطی روی دهدد

  .آنجا حرکت کرديم
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 



  حمله های پراکنده، شيوه جنگی ايرانيان
  

آنها تپه ها و بلندی های دو . مودندو هنوز مسافتی نرفته بوديم که ايرانی ها شروع به ايجاد کمينگاه ها برای ما در راهها ن
طرف کنار جاده ها را اشغال کرده بودند به همين سبب سپاهيان ما در تمام روز می بايستی با چشم باز از خود حفاظت نمايند و 

  .فرصت نمی يافتند که دور اردوی خود سنگربندی يا اطراف اردوی خود را با حفاظ خاردار مستحکم سازند
  

اين تجربه را آموخته بودند که از جنگهای بزرگ و روبرو بپرهيزند و  نگ های گذشته و خساراتی که ديده بودندايرانيها از ج
  .به اين گونه حمله های پراکنده بپردازند

  
دو جناح سپاه ما به  خوبی حفاظت می شد و لشکريان هم با نظم خاص خود بدان گونه که وضع طبيعی زمين اقتضا داشت در 

د و چيزی نگذشت که به امپراتور که بی سالح در مقدمه سپاه در حرکت بود و درصدد کسب اطالع از چگونگی حرکت بودن
 و او با سرعت مجهز شد و برای کمک به آنان به زمين جلوه راه بود خبر رسيد که دنباله سپاه مورد هجوم دشمن قرار گرفته

ه همانگونه مورد هجوم دشمن قرار گرفته و او بی آن که از خطر آن سمت شتافت، در آنجا با خبر شد که مقدمه سپاه هم ب
بهراسد به تقويت آن قسمت شتافت ولی رسته زره پوش ايرانيان از جانب ديگر به قلب لشکر ما هجوم آورد و از سوی ديگر با 

کريان ما تحمل بوی بد فيل شدت به جناح چپ سپاه ما حمله کردند بطوری که نزديک بود نظام سپاه ما در هم فروريزد زيرا لش
  .ايرانی ها توانسته بودند با نيزها و رگبار تيرهايشان ضربت سختی به ما بزنند. ها و صدای هولناک آنها را نداشتند

  
امپراتور بی پروا به هر طرف که مورد هجوم قرار می گرفت می شتافت و قوای مسلح ما آنها که به سالح سبک مسلح بودند 

  .ی به ايرانيان و حيوانات آنها ضربات کاری وارد آورندتوانستند تا حد
  
  
  

  مرگ امپراتور
  

امپراتور به هيچوجه به حفظ خود نمی انديشيد و بی پروا به هر طرف می تاخت و با دست و فرياد به لشکريانش عالمت می 
 کنند ولی نگهبانان او از هر طرف به داد که دشمن در حال عقب نشينی است و به لشکريان خود فرمان می داد که آنها را دنبال

ته هايی که دوباره برمی گردند داشته باشد و در همين هنگام ژوبين يکی از سواران ساو عالمت دادند که احتياط خود را از د
ايرانی به او اصابت کرد و پهلوی او را شکافت و در کبدش جای گرفت و چون خواست که آن ژوبين را با دست راست خود از 

بدن خارج سازد انگشتان او با اين سالح دو طرفه قطع شد و در اين هنگام از باالی اسب به زمين افتاد و سپاهيان او را با 
امپراتور که با شجاعت . رنجوری او سخت و کشنده بود درمان او برآمد ولی  چادرش منتقل ساختند و پزشک درصددشتاب به

ه او جنگ افزاری بپوشند و اسبش را آماده سازند تا به ديدار سپاهيانش که همچنان با مرگ دست به گريبان بود دستور داد ب
 نبرد بودند برود، به اين اميد که اين کار موجب دلگرمی و اطمينان خاطر آنها گردد ولی نيروی بدنی ژوليان ضعيف درگرماگرم

رکتی نداشت و هر اميدی به زنده ماندن را از او گرفته از او آن اندازه خون رفته بود که قدرت هيچ ح. تر از اراده قوی او بود
 . می خوانندPhrygia او از نام آن محل که در آن دچار چنين حادثه ای شده بود پرسيد به او گفتند آنجا را فريجيا   . بود

 
ندوه وجود آنها را فراگرفته شوق سپاهيان به گرفتن انتقام او بسيار و خشم و ا. بار ديگر امپراتور را به خيمه اش بازگرداندند

نها سلب کرده بود و گويی که در برابر شميشر دشمنان انضباط نظامی را هم با از دست آبود ولی شدت گرما هر حرکتی را از 
  .دادن فرماندهشان از دست داده بودند

  
ز ديده ها پنهان می ساخت و فيلهای از سوی ديگر ايرانيان با قدرت و سلحشوری می جنگيدند و باران تير آنها تيراندازان را ا

  .آنها هم با کندی پيش می آمدند و با پيش آمدن آنها هول و هراس همه ما چه لشکريان و چه غير لشکريان را فرا گرفته بود
  

صدای نعره جنگجويان و ناله زخميان و برخورد شمشيرها و شيهه اسبان از دور همجنان شنيده می شد تا هنگامی که شب بر 
  .سترد و دو طرف دست از جنگ کشيدندگدان جنگ دامن مي
  

در اين نبرد پنجاه تن از بزرگان و مرزبانان ايران و شمار بسياری از سپاهيان ايرانی و از آن ميان دو فرمانده بزرگ ايشان 
  . کشته شدندنوهوادريس و مرينا

  
ناح راست سپاه ما خسته  فرسوده شده و فرمانده آن ولی ج. ر از معرکه باز هم ادامه يافتوجنگ پس از بيرون بردن امپرات

سپاه هم کشته شده بود و يکی از فرماندهان منطقه ی سالوت هم اگر خدمتگزارش او را به موقع نجات نداده بود در معرض 
گرفته ولی مستشارش نجات نتوانست و کشته شد، و قسمتی از سپاهيان هم در خطری عظيم قرار . خطر حتمی قرار گرفته بود

  .بودند، ناچار به يک دژ مجاور پناه بردند و نتوانستند به لشکر ملحق شوند مگر پس از سه روز



  
ژوليان در خيمه اش افتاده بود و لحظه های آخر عمرش را در آرامش و سکون . در همان هنگام که اين حوادث اتفاق می افتاد

  . سال داشت٣١او در اين هنگام . می گذرانيد
  

ژوليان وصيت کرده بود که در . تفاقها در هنگامی روی داد که وقتی برای گريه و زاری يا پشيمانی باقی نمانده بودهمه اين ا
مراسم به خاک سپاری او به آن اندازه که موقعيت و وقت اجازه می داد .  حزيران بود او را دفن کنند٢٧پگاه روز  بعد که رز 

  . هر طرف ما را احاطه کرده بودانجام شد و اين در حالی بود که دشمن از
  

فرماندهان جمع شدند و افسران بلندپايه رسته های سوار و پياده را هم فراخواندند و درباره انتخاب جانشين امپراتور به 
 را که بزرگترين افسر گارد امپراتوری بود به امپراتوری برگزيدند و بی درنگ شعارهای ژوفيانمشورت پرداختند و 

ا به او پوشاندند و به خارج خيمه گاه بردند و به عنوان امپراتور جديد از برابر سپاه که عازم حرکت بود با سرعت امپراتوری ر
  .گذراندند

  
و از آنجا که پرچمدار رسته ژوفيان در گذشته با او سابقه دشمنی داشت هنگامی که جوفيان امپراتور شد او ترسيد و از آنجا 

بالفاصله اين . ن رساند و آنجا پناهنده شد و آنچه در سپاه روم اتفاق افتاده بود برای آنها بازگفتريخت و خود را به سپاه ايرا
خبر به شاپور که از آنجا فاصله های نداشت رسانده شد که امپراتوری که شاه از او حساب ميبرد کشته شده و کسی اکنون به 

از شجاعتی برخوردار است و نه از شخصيتی، و شاپور همين که جای او نشسته يکی افسر ساده گارد امپراتوری است که نه 
نباله داين خبر مسرت بخش را شنيد بالفاصله لشکريان خود را با دسته هايی از افسران شاهی تقويت کرد و دستور داد که 

  .سپاه ما را مورد حمله قرار دهند
  

در اين ميان که اين حوادث اتفاق می افتاد دستگاه بازرسی سپاه ما در کار پرس و جو از تعداد مجروحان و کشته شدگان بود و 
، همه چيز نابود خواهد )و اين چيزی بود که ژوفيان بر آن تصميم گرفته بود( چنين اعالم شد که اگر لشکر ما در همانجا بماند، 

در اين .  ايرانيان به ما حمله ور شدندو در حالی که ما در حال حرکت بوديم.... ل را ترک کنند شد و بهتر آن است که آن مح
 مکرويوس و يولياندر جناح چپ لشکر ما سه تن از شجاعترين سپاهيان ما، .... حمله فيلهايشان در مقدمه ی سپاهشان بود 

  .بودند کشته شدند، که هر سه تن از روسا بودند و در مقدمه ی همه سپاه مکيموسو 
  

و همين که کار دفن آنها بر طبق آنچه اوضاع اقتضا می کرد تمام شد و تاريکی شب آغاز گرديد ما با شتاب به طرف دژی که 
 برخورديم آن را هم دفن کرديم و آنجا شصت تن از سپاهيان و اناتوليس خوانده می شد رفيتم و در بين راه به جنازه سومر

 پناهنده شده بودند به ما پيوستند و در روز بعد در دره ای که واکاتوم کاخ که چنانکه ذکر شد به دژی بنام جماعتی از نگهبانان
ستحکم ساختيم و در مآنجا را برای اردو زدن شايسته يافتيم اردو زديم و آنجا را با سدهايی که بيشتر شباهت به ديوار داشت 

  .سيعی برای آن گذاشتيمآن ميخهايی شمشير مانند بکار برديم و مدخل و
  

ز ما به سبب عناد وو در اين جا چهار ر.  خوانده می شد رسيديمدورا   مسافتی پيموديم تا به شهری کهوپس از ترک اين ارد
ف شد، و آن بدين گونه بود که آنها همواره در پشت ما در حرکت بودند و با حمله های وقت و بی وقت لايرانيان و دشمنی آنها ت

 شد که عا می کردند ما را مجبور می ساختند که خيلی با احتياط حرکت کنيم و بی حساب گامی برندرايم، و در اين جا شايکه به م
ما از حدود کشور خود زياد دور نيستيم از اين رو فرياد خوشحالی سپاه برخاست و خواستند که از دجله بگذريم ولی امپراتور 

ند و به آنها گفتند که دجله در فصل طغيان است و نمی شود به حالت او اطمينان داشت و فرماندهانش با اين کار مخالفت کرد
  .زيرا امواج آن در اين حالت خطرناک است و آنها هم شنا بلد نيستند و ديگر اين که دشمن ساحل مقابل را در تصرف دارد

  
 نشود به زور متوسل خواهند شد و صدايشان از ميکردند و تهديد کردند که اگر بدان عملولی سپاهيان در طلب خود پافشاری 

و ژرمان های شمالی آن سپاهيان را تا ) فرانسوی ها( = اطراف برخاست ناچار امپراتور با اکراه دستور داد که رسته هایُ گل 
د اراده لشکر را ر توانستند به آن طرف برسنگرود همراهی کنند، اگر در امواج رود غرق شدند بقيه را از عناد باز می دارد و ا

  .قوی تر می سازد
  

از بين آن سپاهيان کسانی را که شايسته چنين کاری بودند و به گذشتن از رودها تجربه داشتند برگزيدند و چون شب شد در 
تاريکی شب که به منزله پوششی برای آنها بود لشکريان با شتاب که گويی از زندان می گريزند به عبور از دجله روی آوردند 

  .در آنجا بر نگهبانان ايرانی غلبه کرده و تعدادی از آنها را کشته بودند. ن طرف رسيدندآشيد که به ک طولی نو
  

و آنها که از رود . آنها که مغلوب شده بودند نگهبانانی بودند که با اطمينان از اين که اتفاقی نخواهد افتاد به خواب رفته بودند
راتی وصول خود را به آنجا اعالم کردند و همين که بقيه سپاه اين اشارات را ديدند شوق گذشته بودند از آن سوی رود با اشا

عبور از دجله بر آنها فزونی گرفت و بيش از پيش به اين کار اصرار ورزيدند فقط وقتی که مهندسان به آنها قول دادند که 
 برپا خواهند نمود که از روی آن به سالمت به آن بزودی برای آنها جسری از مشکها و پوست حيواناتی که ذبح خواهند کرد،

  .طرف رود بگذرند دست از اصرار و الحاح خود برداشتند



  
و چون آذوقه ما هم تمام شده . طغيان شديد رودخانه مانع از آن گرديد که جسری برای عبور بقيه سپاه بر روی آن بسته شود

سپاهيان را سخت خشمگين ساخته و به خشونت واداشته بود، آن چنان گی گذرانديم و اين گرسنگی نبود و دو روز را با گرس
  .که آنها ترجيح می دادند با زخم شمشير کشته شوند اما از گرسنگی نميرند

  
  
  

  مذاکره صلح
  

ر از  و يکی ديگسوريناولی خدا با ما بود و چيزی که انتظار آن را نداشتيم اتفاق افتاد و آن اين بود که ايرانيان با فرستادن 
آنها به . بزرگان خود، پيشنهاد صلح و مذاکره کرده بودند ولی شرطهايی پيشنهاد کرده بودند که قبول آنها بسيار دشوار بود

هيچ روی به مفاهيم انسانيت توجه نکرده بودند و با اين که دعوی می کردند که رهبرشان آدم دل رحمی است و مايل است به 
  .ت به وطنشان را بدهد ولی همه اينها به اين شرط بود که قيصر همه خواسته های او را بپذيردبازمانده سپاه ما اجازه بازگش

  
 را به عنوان سفير نزد آنها فرستاديم و در حالی که مذاکرات صلح با سالستيوس و ارنثيوسدر پاسخ اين پيشنهاد ما هم 

رسنگی گذرانديم و اين رنجی است که هيچ عذاب طمانينه و شکيبايی پيش می رفت ما چهار روز سخت ديگر را در رنج گ
  .ديگری به پای آن نمی رسد

  
کاش برای امپراتور اين فرصت به دست می آمد که پيش از اعزام سفيران و بستن پيمان صلح به تدريج سرزمين دشمن را 

و از آن جايی که مذاکرات صلح که سرزمين پربار و از آن خود ما بود   می رسيد Corduenaترک می کرد و به دژهای کردوينا 
  .ولی چنين نشد. ميل فاصله نداشت در آنجا جريان داشت بيش از صد

  
 از او گرفته بود باز پس مکسيميليانشاپور از روی عناد و با زبان خودش از ما خواسته بود که تمام سرزمين هايی را که 

فتگوها معلوم شد که او به عنوان بهای فديه ما پنج اقليم دهيم و از اين خواسته هم به هيچ روی عدول نمی کرد و در طی گ
ديگر را هم که در آن سوی دجله است طلب می کند به اضافه پانزده دژ ديگر و همچنين نصيبين و سنگارا و قلعه مهمی به نام 

  .پادگان مغربيها را
  

ز آنها هم تسليم نمی شديم ولی جماعتی از افراد و با اين که شايسته ما اين بود که دهها بار ديگر جنگ می کرديم و در يکی ا
بدين سبب ژوفيان تحت تاثير مستشاران نااهلش . ف و کم اطالع توانستند که امپراتور ضعيف ما را به اين امر راضی کنندرپرح

وانست از با سرعت همه آن شرايط را پذيرفت و هر آنچه خواسته شده بود واگذار کرد به استثنای يک مورد که به سختی ت
قبول آن سرباز زند و آن تسليم نکردن ساکنان نصيبين  سنجار بود به ايران به اين استدالل که پادگان رومی آن دژها حق دارند 

  .به دژهای مخصوص خودشان بازگردند
  

ان، اگر از ما يد ايران ارمنی بر ضَارشاقو افزون بر همه اينها شرطی بود که سرتا پا ناروا بود و ستم و آن اين بود که ما ديگر 
) م. می خاستهرارشاق فرمانروای ارمنستان بود که غالبا با کمک و با تحريک روم بر ضد ايران ب(کمک بخواهد، کمک نکنيم 

شاپور بر اين امر اصرار داشت، به دو سبب يکی برای . و با اين که او همواره دوستی همدل و هم پيمانی صديق برای ما بود
 که به دستور امپراتور به خرابکاری پرداخته بود انتقام بگيرد و ديگر بدين سبب که هر وقت خاست به اين که از کسی

  .مله کند رداع و مانعی در راه او نباشدحارمنستان 
  

 بزرگان و سرشناسان نزد طرف ديگر به عنوان گروگان زو همين که اين پيمان ذلت بار منقعد گرديد، از هر طرف عده ای ا
  . شدند که در مدتی که برای آن پيمان معين شده بود از هيچ طرف خللی در اجرای آن ايجاد نشدمبادله

  
و ما از راه . و بدين ترتيب صلحی سی ساله بين دو دولت بوجود آمد و برای تثبيت و تقويت آن با سوگندهای شديد همراه شد

و از اين سفر رنج بسيار بر ما . دخانه بسيار دشوار بودوديگری به موطن خود بازگشتيم زيرا گذار از بخش های نزديک به ر
  .وارد شد، و از گرمای شديد و عطش چه ها که بر ما نگذشت

  
سان دوستی منعقد گرديد تلفات بسيار داشت، گرسنگی سپاه ما را چنان از پا درآورده بود که ناين صلحی که ظاهرا از روی ا

م در امواج رودخانه غرق می شدند زيرا توانايی شنا نداشتند و بعضی ها هم که بعضی ها با شکم راه می پيمودند و برخی ه
ميتوانستند خود را به آن طرف رودخانه برسانند مانند گوسفند به دست مغربی ها يا ايرانی ها کشته می شدند يا اين که آنها را 

  .به جاهای دور دست می بردند و آنها را مانند بردگان می فروختند
  

افراد سپاه به سمت رودخانه شتافتند و برای اين که . مت عبور از ردوخانه طبلها به صدا درآمد، منظره هولناکی بودبه عال
زودتر از آن وضع اسف بار خالص گردند به هر وسيله متوسل می شدند و هر يک سعی می کرد که خود را از رفيقش جلو 



د زمام حيواناتی را که شنا می کردند بگيرند و هر جا که او می رفت  می کردنیبعضی ها سع. بيندازد تا زدوتر خالص شود
  .بروند و بعضی هم سوار مشکهای باد کرده شده بوند و بعضی هم با امواج دست و پنجه نرم می کردند

  
ود را به آن امپراتور هم با جمعی از رجال دولت با همان قايق های اندکی که پس از سوزاندن همه قايق ها، باقی مانده بود خ

نکه سپاهيان همگی به ز سپاهيان را هم جابجا کردند تا آمد و رفت خود بسياری اآطرف رود رسانيد و اين قايق ها دوباره با 
خداوند بزرگ توانا ما را از وضعی که در آن . جز آنها که طعمه امواج شده و غرق شده بودند به آن طرف رود منتقل گرديدند

  .جات داد؛ فضل و منت مراور استگرفتار آمده بوديم ن
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