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استاديار گروه تاريخ دانشگاه شهید باهنر کرمان

علیرضا سلیمانزاده
استاديار گروه تاريخ دانشگاه سیستان و بلوچستان
(از ص  19تا ص )37
تاریخ دریافت مقاله1396/9/24 :؛ تاریخ پذیرش مقاله1397/6/26 :

چکیده
دولت ساسانی از هنگام تأسیس در سال  224م در قبال همسایة غربی خود سیاستی تهاجمی در پیش
گرفت؛ چنانکه توانست در زمان پادشاهان نخستین خود (بهویژه شاپور یکم) شکستهایی را بر روم
وارد سازد ،ولی این سیاست در زمان جانشینان شاپور یکم تا زمان روی کارآمدن شاپور دوم ،دچار فترت
شد؛ در این دورة زمانی ،شاهنشاهی ساسانی با بحرانهایی روبهرو شد که سیاست خارجی آنها را تحت-
تأثیر خود قرارداد؛ بنابراین ،با توجه به اهمیّت موضوع ،این پژوهش بر آن است که به چرایی بحرانهای
اواخر سدة سوم م دولت ساسانی و انفعال آنها در سیاست خارجی بپردازد .یافتههای این پژوهش بیانگر
این است که پس از شاپور یکم ،دولت ساسانی با بحران جانشینی و تبعات بعدی آن (آشوبهای خانگی
و برادرکشی) مواجه شد .در واقع در این دوران که پادشاهان ضعیفی بر سریر قدرت نشستند ،حاکمان
واقعی ایران اشراف و موبدان زرتشتی بودند؛ بنابراین ،در اواخر سدة سوم م ،اختالفات در سطوح باالی
جامعه و رویکرد رقابتگونه بر سر قدرت ،از عوامل مؤثر در تنشهای درون ساختار نظام سیاسی
ساسانی شد .چنین مسائلی نهتنها دولت را از حل بحرانهای داخلی درون دایرة قدرت و جامعه ناتوان
کرد ،بلکه بر تشدید روند بحرانها ی خارجی نیز افزود و بر ساخت دولت و جامعة ساسانی اثرات منفی
کتمانناپذیری وارد کرد .در چنین احوالی ،برخی از قیصرهای رومی از شرایط داخلی دولت ساسانی
بینهایت استفاده کردند و حمالتی را به ایرانشهر ترتیب دادند و به موفقیّتهایی نیز نائل شدند.
واژههاي کلیدي :دولت روم ،دولت ساسانی ،سده سوم میالدی ،مسئله جانشینی ،آشوب داخلی.
* .رایانامة نویسندة مسئول:
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 .1مقدمه
دولت ساسانی عالوه بر بسیاری از ابتکارات در زمینههای اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی،
مسائل سیاست خارجی و داخلی خود مانند دشمنان بالقوة غربی و شرقی (رومیان و قبایل
بیابانگرد) و رقابت میان شاهان و اشرافیّت زمیندار را نیز از پیشینیان خود به ارث برد.
بنیانگذار سلسلة ساسانیان ،اردشیر یکم (242-224م) ،پس از تحکیم و تمرکز قدرت در
داخل ،خود را در وضعی دید که توانست دعاوی ارضی (دستیابی به متصرفات هخامنشیان) را
مطرح کند که بر اثر آن بخشهای وسیعی از نیمة شرقی امپراتوری روم در معرض
تهدید قرار میگرفت .در آغاز ،شاهانِ نخستین ساسانی از مشکالت سیاسی و داخلی روم
در این ایام برای هجومهای خود سود جستند .هرچند رویاروییهای دولت ساسانی و
روم در دورة اردشیر یکم ،با موفقیّت چشمگیری همراه نبود ،جانشین وی شاپور یکم
(272-242م) توانست شکستهایی بر رومیها وارد سازد و سرزمینهایی را از بینالنهرین
و قفقاز به کشور ضمیمه کند .با اینحال ،این سیاست تهاجمی در دورة جانشینان شاپور
یکم دنبال نشد و لذا گرفتار ضربات متقابلی از سوی رومیها گشته و شکستهایی را
متحمل شدند .اهمیّت و ارزش موضوع مقالة حاضر نیز بررسی این جریان خواهد بود که
توضیح خواهد داد ریشة این شکستها را نباید تنها به حساب استحکام وضعیّت داخلی
و سیاسی روم گذاشت ،بلکه باید به وضع سیاست داخلی ساسانیان نیز مربوط دانست.
پرسش اصلی که پژوهش حاضر به دنبال پاسخ بدان است ،از این قرار است:
بحرانهای عمدة داخلی و خارجی شاهنشاهی ساسانی در اواخر سدة سوّم م متأثر از چه
عواملی بوده است؟ فرضیهای که مطرح میشود این است که به نظر میرسد نبود قاعدة
مشخص یا شکل ثابت و معین در تعیین ولیعهد یا تفاوت در روی کارآمدن ولیعهدها به
اقتضای شرایط زمانی و با توجه به متغیرها و مسائل پیشبینی نشده ،مداخالت مختلف
در تعیین جانشین شاه از سوی روحانیان عالیرتبة زردشتی نشاندهندة بیثباتی قلمرو
دنیایی (سلطنتی) در برابر قلمرو دیانتی آن زمان در بعد داخلی است که پیامد آن ،ترسیم
چهرهای دو دستهشده و خاص از شاهنشاهی در جهان خارج بوده است؛ بنابراین،
پژوهش حاضر در پی این هدف است که وضعیّت داخلی و انفعال دولت ساسانی را در
سیاست خارجی در اواخر سدة سوم میالدی (پس از شاپور یکم تا زمان روی کارآمدن شاپور
دوم) بررسی کند.
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دربارة پیشینة پژوهش در موضوع حاضر باید گفت هرچند در آثار مختلف در رابطه
با این موضوع مطالبی دیده میشود ،اما میتوان ادعا کرد که این تحقیقات بهصورت
گذرا از مسئله گذشته و تفصیل اندکی دربارة آن دادهاند.
 .2شاپور يکم و مسئلة جانشیني
 .1-2به تختنشستن هرمزد يکم و بهرام يکم

پس از مرگ شاپور یکم در اواخر سدة سوم میالدی ،بحران جانشینی دامنگیر سلسلة
ساسانیان شد .طبق کتیبة زرتشت وی بهترتیب داری چهار پسر به نامهای بهرام گیالنشاه،
شاپور میشانشاه ،هرمزد یکم یا هرمزداردشیر (شاه بزرگ ارمنستان) و نرسه سگانشاه بوده
است .1دربارة شرایط سنی هرمز یکم بهعنوان سومین شاه ساسانی ،اختالفنظرهایی
وجود دارد؛ میتوان تصور کرد هرمز یکم پسر ارشد شاپور یکم بوده و یا اینکه پسر سوم
از میان پسران دیگر به حساب میآمده است ( .)Shayegan, 2012: 462-464در این باره
باید گفت که معموالً شالودة بسیاری از ساختارهای آیندة هر حکومتی در دورة شاهان
نخستین آن ریخته میشود؛ به اینترتیب که شاپور یکم با انتخاب هرمزد یکم (-272
273م) به ولیعهدی ،شاهزادهای را برگزید که حکومت ارمنستان را در دست داشته است.
در واقع شاپور یکم به خاطر اهمیّت ارمنستان برای حکومت ساسانی ،این سرزمین را
ولیعهدنشین کرد تا وارثان تاجوتخت ایران تا زمان پادشاهی خود در ارمنستان اقامت
کنند (دریایی )24 :1383 ،و در آنجا دارای لقب «وزورگ ارمنشاه» ،یعنی شاه بزرگ
ارمنستان می شدند (آگاتانگغوس)64 :1380 ،؛ بنابراین ،در این زمان بهرام یکم که پسر
بزرگ شاپور یکم بوده است ،بهعنوان جانشین پدر انتخاب نشد (فرای)228 :1383 ،؛ البته
باید گفت که بروسیوس دربارة عدم انتخاب بهرام یکم از سوی شاپور به جانشینی،
چنین اعتقادی ندارد؛ وی مینویسد :بهرام پایبندی شدیدی به دین زرتشت داشت و این
ویژگی با سیاست مدارای شاپور در برابر مذاهب دیگر امپراتوری هماهنگی نداشت
( .)194-193 :1388فرای نیز آورده است که بهرام یکم به این خاطر بهعنوان جانشین پدر
انتخاب نشده است که احتماالً مادر بهرام شهبانویی کوچکتر یا حتی زن غیرعقدی
شاپور بوده است (فرای.)228 :1383 ،
هرمزد یکم همچون پدر و پدربزرگش با عدالت حکومت کرد و این شیوة حکومت،
توجیهی برای محقّ جلوهدادن او برای جانشینی دو شاه پیش از وی تلقی میشود .با
تمام اوصاف ،پادشاهی هرمزد بیش از یک سال دوام نیاورد.
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هرچند پادشاهان مقتدر نخست ساسانی ،همچون اردشیر یکم و شاپور یکم ،جانشین
خود را شخصاً برگزیدند ،این شیوة انتخاب جانشینی که آنان پایهریزی کرده بودند ،در
زمان جانشینانش تاحدودی فراموش شد؛ چنانکه پس از هرمزد یکم ،بهرام یکم (-273
 276م) احتماالً با کمک موبد بانفوذی به نام «کردیر» در سال  273م به جانشینی وی
انتخاب شد؛ این در حالی است که وی قبل از اینکه به پادشاهی منصوب شود ،به
سلطنت ارمنستان نرسیده بود و با انتخاب او حق قانونی نرسه (در نبود شاپور میشانشاه که
2
پیش از این مرده بود)  ،برای رسیدن به تاجوتخت سلطنت نادیده گرفته شد (دریایی:1383 ،
)25؛ البته بهرام اوّل و برادرش نرسی بر سر رسیدن به حکومت به نزاع با یکدیگر برخاستند.
کردیر بهجهت کمکهایش ،در زمان بهرام یکم به جایگاه بسیار واال ،یعنی «موبدان
موبدی» دست یافت .لوکونین در این باره مینویسد :قانون زرتشتی از به تختنشینی نرسه
پس از هرمزداردشیر پشتیبانی میکرد و با اینکه بهرام یکم از نرسه بزرگتر بود ،نرسه خود
را شایستهتر میپنداشت (جایگزینکردن نام خود به جای نام بهرام یکم در سنگ نبشتة بیشاپور)،3
اما هواداران بهرام توانستند نظر خود را بر کرسی بنشانند (لوکونین .)169-168 :1384 ،از
طرف دیگر ،باید گفت دلیل دیگری که نرسه خود را شایستة سلطنت میدانست ،شاید این
بوده باشد که در بندهای  19-18کتیبة کعبة زرتشت ( )Ka'ba-ye Zartoshtموسوم به
« »ŠKZدر بین نام فرزندان شاپور که آتشی به یاد و روان آنها برپا شده است ،نامی از
بهرام دیده نمیشود (عریان .)72 :1382 ،عدهای از مورخان ،ازجمله فرای ،عدم ذکر
آتشکدهای به نام بهرام را دلیل بر پایینبودن مرتبة مادر بهرام از مادر هرمزداردشیر و
نرسه ذکر کردهاند (فرای .)485 :1382 ،به هرحال ،احتماالً نرسه بهرام را غاصب سلطنت
میدیده است ،اما برای حلوفصل این مسئله ،بهعنوان دومین شخص حکومت ،شاه
بزرگ ارمنستان شد و تنها پس از مرگ دو برادرش هرمزد و بهرام یکم و برادرزادهاش
4
بهرام دوم برای گرفتن تاجوتخت به جنگ پرداخت.
 .2-2جنگ بهرام يکم با رومیان

در زمان سلطنت بهرام یکم جنگ میان ایران و روم در حال شکلگرفتن بود که به دلیل
مرگ امپراتور روم که در توطئهای به قتل رسید ،درگیری ایجاد نشد؛ بدینصورت که در
زمان زنوبیا ،جانشین اودینه ،ارتباط پالمیرا و روم به خصومت گرایید و در نبردی که در
انطاکیه صورت گرفت ،اورلئان (275-270، Aurelianم ،).امپراتور روم توانست بر زنوبیا
غلبه کند ( .)Dodgeon and Lieu, 2005: 80-90زنوبیا در جریان حملة اورلئان به
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پالمیرا ،از ایران که در این زمان بهرام یکم بر سر کار بود ،کمک خواست که بهرام تمایل
چندانی به کمک نداشت و نیروی کمی را برای حمایت وی فرستاد .امپراتور بعد از
فرونشاندن این غائله ( ;The Scriptores historiae augustae, 1998: III/XXX.1-27
 )Graf, 1989: 145-149به خاطر کمک بهرام یکم و در واقع به خاطر جبران وهنی که
در زمان امپراتور والرین ( 260-253م ).پیش آمده بود ،قصد حمله به ایران را داشت که
توسط اطرافیان خود به قتل رسید .کشتهشدن امپراتور مقتدری چون اورلئان در زمان
پادشاه سست نهادی چون بهرام یکم از خوش اقبالیهای ایران بود.
 .3رويارويي بهرام دوم با هرمزد (آشوب خانگي)؛ جنگ با رومیان
بهرام دوم ( 276-293م ).پس از پدرش ،بهرام یکم ،به تخت سلطنت نشست .به هرحال،
این بار هم ن رسه که در این هنگام حکومت ارمنستان را داشت و پادشاه بهحقِّ سلطنت
بود ،نادیده گرفته شد .به تختنشینی بهرام دوم درنتیجة توطئة دستگاه دینی و شخص
کردیر بود؛ چنانکه از این دوره صعود واقعی کردیر به قدرت آغاز شد (دریایی.)26 :1383 ،
نقش کردیر در به تختنشاندن شاهانی همچون بهرام اوّل و بهرام دوم آن چنان کارساز
بود که نشان از دخالت استوار دینمردان در امور سیاسی از همان آغاز روی کارآمدن
ساسانیان داشت؛ از همینرو ،پادشاه ساسانی بهمثابة بازیچهای در دست عدهای خاص از
افراد با نفوذ بود؛ به عبارت دیگر ،صورت و بعد دیگری نیز قابل حدس است و آن اینکه
موبدان همانگونه که در به تختنشاندن برخی شاهان دخالت دارند ،میتوانند شاهان
دستنشانده را نیز ساقط کنند .اندیشة برانداختن شاه از سوی موبدان زمانی میتوانست
محقق شود که شاه یا فرصت اندکی برای نفوذ موبدان در دستگاه سیاسی قائل شده
باشد یا برای تثبیت قدرت خود در قلمرو فرمانروایی دینی آنها کاری انجام نداده باشد.
قلمرو سیاسی با ساخت و استقرار پادگانها ،گسیل دستجات نظامی بدانها و مواردی از
ایندست و قلمرو دینی با بنای آتشکدهها و تربیت دینمردان در مکتبخانههای دینی
خاص و گسیل آنا ن برای هدایت ابنای بشر ایرانی از هم متمایز میشدند که درعینحال
مکمل هم نیز بودند .چنین شاهانی میبایست در اجرای اندیشههای حکومتی متأثر از
اندیشههای دینی مزدیسنا و ایجاد پیوند بین دین و دولت بسیار تالش میکردند .بر همین
اساس است که دینمرد برجستهای همچون کردیر ،جرئت نگارش کتیبهای طوالنی در حد
شاهان پیدا میکند تا استواری قلمرو دینی خود را در حوزة سرزمینی ایران نشان دهد.
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در عهد بهرام دوم ،درعینحال که اغتشاشی شدید در سرحدهای شرقی شاهنشاهی
ایجاد شده بود ،جنگی جدید با دولت روم آغاز شد .بعد از حملة ناموفق اورلئان به ایران
در زمان سلطنت بهرام یکم ،رومیان همواره درصدد فرصتی بودند که از یکسو انتقام
شکست سال  260م والریان را از شاپور یکم بگیرند و از دیگرسو نفوذ خود را در
سرزمینهای ازدسترفته ،بهخصوص قفقاز و بینالنهرین احیا کنند ،این فرصت در زمان
کاروس ( 283-282 ، Carusم ).در سال  283م به دست آمد.
به گفتة فالویوس وپیسکوس ( ،)Flavius Vopiscusتاریخنویس رومی سدة چهارم
میالدی ،به هنگام تاختوتاز امپراتور کاروس در میانرودان در سال  283م ،ایرانیان
گرفتار آشوب خانگی بودهاند و این خود ،امپراتور را به گشودن شهر تیسفون برانگیخته
بود ( .)The Scriptores historiae augustae, 1998: III/VIII.1این گزارش (آشوب
خانگی) را فالویوس اوتروپیوس ( ،)Flavius Eutropiusدیگر تاریخنویس رومی سدة
چهارم نیز تایید کرده است ( .)Eutropius, 1853: IX/XVIIIاز این گذشته ،در مدیحهای
رومی که دربارة پادشاهی ماکسیمیانوس (293-276 Maximianusم ).سروده شده ،آمده
است پادشاه ایران که گویا بهرام دوم بوده ،مورد تهاجم برادرش اورمیس ( )Ormisنامی
قرارگرفت که بهدرستی میتوان او را کوشانشاه (هرمزد یکم) دانست (بیوار.)305 :1383 ،
هرمزد شاه کوشانی ،برادر بهرام دوم ،با پشتیبانی سگستانیها ( ،)Saccisکوشانیها
(? )Ruffisو گیالنیها ( )Gellisبه نبرد با برادرش برخاسته بود .مارکوارت رافیس ()Ruffis
را همان کوشانیها ( )Cussisدانسته است و بر این اساس ،هرتسفلد و بیوار پذیرفتهاند
که این شاهزاده هرمزد ،هماورد بهرام دوم ،آن پادشاهی است که خود را در سکههایش
«هرمزد ،بزرگشاهنشاه کوشان» و «خداوندگار مزداپرست ،هرمزد ،بزرگشاهنشاه کوشان»
خوانده است .این سکهها ،در سکهخانههای کابل ،بلخ ،هرات و مرو زده شدهاند و نشاندهندة
سلطة هرمزد بر سرزمینهای شرقی شاهنشاهی ساسانی است 5.بیوار در این باره میآورد:
بنابراین هرمزد یکم ،کوشانشاه ،سکههای زرین از نوع ساسانی که در مرو ضرب کرد و
بر آنها نقش کوشان شاهنشاه زد ،به احتمال زیاد نشانة شورش آشکار بوده است (بیوار،
 .)305 :1383نام و نشانِ شکوهمند هرمزد بر این سکهها ،خود بهروشنی جایگاه برجستة
6
این شاهزادة ساسانی را در سرزمینهای شرقی شاهنشاهی بازمینمایاند.
گرفتاریهای بهرام دوم در سیاست داخلی تنها به شورش هرمزد سگانشاه که
تاجوتخت او را تهدید میکرد ،محدود نمیشد ،بلکه باید به قدرتگیری روزافزون کردیر

پژوهشهاي علوم تاريخي ،سال  ،10شمارة  ،1بهار و تابستان 25/ 1397

و همچنین مخالفتهای نرسه مدعی سلطنت هم که در این زمان آشکارتر شده بود
(فرای ،)228 :1383 ،اشاره کرد که کار پیش روی سپاهیان روم و همچنین تسخیر
تسیفون را تسهیل کرده بود؛ تاجاییکه رومیها بهراحتی توانستند مناطق غربی و
تیسفون را به تصرف خود درآورند .این تنها باری بود که رومیان توانستند پایتخت
ساسانیان را تصرف کنند و دستکم موفق شدند قدری از خفت و خواری که در سال
 260م متحمل شده بودند ،جبران کنند (Dignas; Winter, 2007: 26؛ بروسیوس:1388 ،
 ،)196-195ولی اندکی پس از تسلط بر تسیفون ،کاروس امپراتور روم در نزدیک تختگاه
ساسانی بهطور مرموزی هالک شد .برخی مرگ او را به بیماری ناگهانی و برخی دیگر به
صاعقة آسمانی نسبت میدهند ،گویا نوعی مشیت الهی در بین بوده است که هیچ قیصر
رومی نباید از تیسفون پا فراتر بگذارد و هرکسی که چنین اقدامی انجام دهد ،دچار
عذاب الهی میشود ( ;The Scriptores historiae augustae, 1998: III/IX-431
)Zonaras, 2009: XII/30؛ 7بیشتر محتمل است توطئهای موجب هالک او شده باشد
(زرینکوب .)444 :1386 ،همین عامل باعث شد نبرد میان دو لشکر ایران و روم متوقف
شود و امپراتور بعدی ،دیوکلسین (305-284 Diocletianم ،).که ناچار به فصل مشکالت
داخلی خود بود ،قرارداد صلحی با بهرام دوم منعقد کرد که وضع مرزهای دو کشور را
مشخص میکرد (دریایی29 :1383 ،؛  .)Zonaras, 2009: XII/30این قرارداد که در سال
 283م منعقد شد ،دست روم را در مناطق ارمنستان و بینالنهرین باز گذاشت (رجبی،
126/5 :1387؛ فرای 229 :1383 ،و شیپمان .8)31 :1384 ،واگذاری این دو ایالت از طرف
شاهنشاه در زمانی که دشمن ضعیف شده بود ،بیعلت نبود؛ زیرا در این هنگام خبر
طغیان خطرناکی برادرش هرمزد سگانشاه را در مشرق کشور شنید و مجبور به مصالحه
با رومیان شد (شیپمان31 :1384 ،؛ کریستین سن.)319 :1377 ،
اکنون که خیال بهرام دوم از روم آسوده شده بود ،میتوانست به شورش هرمزد
خاتمه دهد و دیوکلسین نیز میتوانست توجه خود را به اصالحات در روم و ساماندادن
به وضع آشفتة آن معطوف دارد (دریایی .)29 :1383 ،در این باره آگاثیاس آورده است که
بهرام دوم توانست مردم سگستان (سجستان) را فرمانگزار خویش سازد و پس از آن به
پسر خردسال خود لقب «سگانشاه» داد ( .)Agathias, 1975: 4/127اگرچه در گزارش
آگاثیاس تصریح خاصی به شورش هرمزد کوشانشاه نشده است ،طبیعی است گمان رود
که فروخواباندن شورش مردم سگستان با برانداختن کوشانشاه همسایه همراه بوده است
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(بیوار .)306-305 :1383 ،بهرام دوم به پاسداشت این دو پیروزی (کشتهشدن کاروس 9و هرمزد)

دستور داد نقش برجستههایی را در نقش رستم و نزدیکی شهر بیشابور ،یعنی تنگ چوگان
حکاکی کنند .از این پس ،در سنگنگارهها و سکههای بهرام دوم ،چهرة بهرام سگانشاه ،با
نشانههای ولیعهدی به چشم میآید (لوکونین 321-316 :1384 ،و .)294-216
در سال 288م دیوکلسین ،باز به شرق روی آورد تا به وضع رومیان در مرزهای
شرقی استحکام بخشد .وی پیش از هرچیز به دخالت در امور ارمنستان پرداخت ( ;Dignas
)Winter, 2007: 27; Rawlinson, 1876: 112-114؛ تاجاییکه توانست بار دیگر نفوذ
رومیان را در این ناحیة سوقالجیشی و مهم برقرار سازد؛ بدینصورت که دیوکلسین طبق
معاهدة صلحی که با بهرام دوم منعقد کرد ،توانست تیرداد سوم ،شاهزادة فراری ارمنی را
در سال 290م به تخت آنجا بنشاند ( Dodgeon and Lieu, 2005: 106-108؛ همچنین
مقایسه کنید با فرای229 :1383 ،؛  .)Dignas; Winter, 2007: 27بهرام در برابر این اقدام
واکنشی نشان نداد و بهناچار با تصمیم امپراتور روم موافقت کرد؛ البته با درنظرگرفتن
مشکالت داخلی که از آن یاد شد ،کار دیگری هم از دست وی برنمیآمد.
 .4رويارويي بهرام سوم و نرسه (آشوب خانگي)؛ جنگ با رومیان
 .1-4رويارويي بهرام سوم و نرسه

پس از مرگ بهرام دوم در سال 293م ،پسرش بهرام سوم معروف به سگانشاه به تخت
نشست ،اما سلطنتش بیش از چهار ماه دوام نیافت (ثعالبی324 :1368 ،؛ نولدکه438 :1378 ،
 481؛ مسعودی .)94 :1381 ،نرسه در پایکولی ( )Paikuliعراق ،کتیبهای از شرح حالشخصی خود برای ما به یادگار گذاشته است؛ این زندگینامة داستانگونه به توجیه حق
پادشاهی او میپردازد و حکایت میکند که بزرگان و درباریان هنگام مالقات از او
خواستهاند بر تخت پادشاهی بنشیند (دریایی .)29 :1383 ،این سنگنوشته از منظری دیگر
نیز بسیار جالبتوجه است و آن این است که این گزارش تنها نوشتهای است که آشکارا
به جنگ خانگی در شاهنشاهی ساسانی اشاره میکند .به گزارش پایکولی ،پس از مرگ
بهرام دوم و هنگامی که نرسی شاه ارمنستان بود ،وهونام ،پسر تتروس ،به یاری اهریمن
و دیوان ،دیهیم شاهی را بر سر بهرام سگانشاه ،پسر بهرام بست و کسانی را که مخالف
این امر بودند ،تهدید کرد؛ چنانکه فرای مینویسد :برخی از اشراف به قتل آمدند و
دیگران نسبت به سیاستهای سلطهگرانة جدید ،زبان به اعتراض گشودند (.)230 :1383
در این هنگام نرسی و دیگر شاهزادگان از به تختنشستن بهرام سگانشاه آگاه نبودند؛

پژوهشهاي علوم تاريخي ،سال  ،10شمارة  ،1بهار و تابستان 27/ 1397

چنانکه نرسی در نخستین بندهای پایکولی با سرزنش وهونام ،پسر تتروس ،در
بخشیدن تاج شاهی به سگانشاه ،قانونیبودن این جانشینی را نادیده گرفته است
( .)Paikuli, 1983: II.1/3-32نرسه عموی این پادشاه و پسر شاپور یکم که پس از مرگ
پدرش تا این دوره مترصد به دستآوردن تاجوتخت بود ،این زمان را برای رسیدن به
اهدافش مناسب دید .در ضمن باید اشاره کرد که در اوایل دورة ساسانیان ،شاه ارمنستان در
واقع فرماندة کل نیروهای نظامی ایران بود (لوکونین)188 :1384 ،؛ بنابراین ،نرسه با این
پشتوانه و همچنین بنا بر دعوت شهرداران ،شاهزادگان ،بزرگان ،آزادان ،پارسیان و
پارتیان ،ارمنستان را به سوی ایران ترک کرد (Paikuli, 1983: II.1/16-18؛ مقایسه کنید
با عریان )124 :1382 ،و بر پادشاه جوان ،بهرام سوم غلبه کرد .در سنگنوشتة نرسه در
پایکولی که گزارش این برآمدن را برای ما نقل میکند ،در آخرین اشاره به سرنوشت بهرام
سوم گفته شده است که نرسه به بهرام پیغام فرستاده بود که او به ناحق بر تاجوتخت
دست یافته و باید آن را به نرسه وارث برحق بازپس دهد .بهرام نیز گویا با خواندن نامه،
این امر را پذیرفته و از پادشاهی کناره گرفته است (Paikuli, 1983: II.2/47-62؛ مقایسه
کنید با عریان ،)124 :1382 ،اما بههرحال از این سنگنوشته نیز نمیتوان به سرنوشت نهایی
بهرام سوم پی برد؛ گویا بهرام سوم پس از شکست از نرسه ،چند سالی در سرزمینهای
شرقی حکومت کرده است (کریستین سن325 :1377 ،؛ نولدکه.)438 :1378 ،
 .2-4جنگ نرسه با روم

نرسه (302-293، Narseم) پس از اینکه به یاری بزرگان و شاهزادگان بر بهرام سوم چیره
شد ،در سال 293م به تخت سلطنت نشست (نولدکه .)438 :1378 ،در دوران پادشاهی
نرسه جنگ میان دو دولت بزرگ ایران و روم از سر گرفته شد؛ در واقع رویاروییهای دو
دولت ایران و روم از اواسط دورة اشکانی که با یکدیگر هممرز شده بودند ،تا پایان
شاهنشاهی ساسانیان ادامه داشت .دالیل زیادی باعث این رویاروییها میشد که ازجملة
آنها میتوان به دالیل سیاسی -نظامی ،اقتصادی ،تجاری ،تسلط بر راههای بازرگانی و
دولتهای پوشالی واقع در مرزهای دو قدرت و مسئلة مذهب اشاره کرد؛ گفتنی است در
اواخر عصر نرسه ،ابتدا ارمنستان (301م) و سپس روم (313م) به مسیحیت گرایش پیدا
کردند.
همان طور که اشاره شد ،شکست بهرام دوم از کاروس و معاهدة صلحی که بعد از آن
منعقد شد ،ارمنستان غربی را که از سال 252م به بعد تحت سطة ایران در آمده بود ،در
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سال 288م به تصرف روم در آورد و حکومت نرسه به ارمنستان شرقی محدود شد که
بزرگتر از ارمنستان غربی بود .این کار باعث شد نرسه رنجیدهخاطر شود و مترصد
روزی باشد که بتواند آن را از روم بازپس گیرد .این موقعیّت با دستیابی به تخت
سلطنت و غالبآمدن بر بهرام سوم فراهم شد.
اما در اینکه نرسه قبل از سلطنتش بر ارمنستان شرقی حکومت میکرده است یا
اینکه در رأس سپاه ساسانی قصد غلبه بر تیرداد را داشته است ،بین محققان بحث وجود
دارد .فرای در این باره میگوید که نرسه در کتیبهاش خود را شاهنشاه میخواند .گرچه
لقبی که در کتیبه آمده است (شاه ارامنه) ،احتماالً به نرسه پیش از جلوس وی بر تخت
شاهی اشاره میکند ،معقولتر این است که بگوییم این لقب به تیرداد اشاره دارد که
بعدها به کتیبه اضافه شده است .وی در این رابطه باز اضافه میکند که وقتی اشراف از
نرسه خواستند که به مرز بابل (آشورستان) ،محل پایکوبی بیاید ،با تیرداد صلح کرد و
حتی شاید از حمایت وی برخوردار شد (فرای .)230 :1383 ،از گفتههای فرای برمیآید که
نرسه به فرمان بهرام دوم برای مغلوبکردن تیرداد به ارمنستان رفته است؛ درنتیجه
ارمنستان را خارج از سلطة ایران میداند ،اما این موضوع صحیح به نظر نمیرسد؛ زیرا
اکثر پژوهشگران در نوشتههایشان اظهار کردهاند که دیوکلیسن تیرداد را تنها برای
بخشی از ارمنستان (ارمنستان غربی) به حکومت نشاند .همچنین برای ردّ این فرضیه که
نرسه با تیرداد صلح کرده است ،باید گفت که تیرداد تابع روم بوده است؛ زیرا آنها او را
به حکومت رسانده بودند و او حتی در دورهای که نرسه برای تثبیت پایههای حکومت
خویش میکوشید ،با هجوم دائم خود به مرزهای ساسانی ،نرسه را از دستیافتن به
اهدافش بازمیداشت ()Rawlinson, 1876: 118؛ چنانکه شیپمان نیز اشاره کرده است
که در اوایل سلطنت نرسه ،تیرداد به دفعات دستبردهایی به ایاالت شمال غربی دولت
ساسانی زد (شیپمان.)33 :1384 ،
به هرحال ،باید اذعان کرد که پس از دستگیری والرین توسط شاپور یکم در سال
260م ،موازنة قدرت میان شرق و غرب به سود شرق تغییر کرد تا اینکه در اوایل سال
270م ،این اوضاع به نفع غرب تغییر یافت .رومیها در این سالها درصدد برآمدند
شکستها و ازجمله حقارتی که از بابت اسارت امپراتورشان نصیب آنها شده بود ،جبران
کنند .جالبتوجه است که سیاست تهاجمی اردشیر یکم و شاپور یکم در دوران شاهان
بعدی (به خاطر مسائل داخلی) به سیاست دفاعی تغییر وضعیّت داده بود؛ بنابراین ،با به
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تختنشستن نرسه سیاست تهاجمی ساسانیان نسبت به غرب دوباره از سر گرفته شد.
نرسه بعد از تثبیت حکومتش و غلبه بر مشکالت داخلی ،قدرت خود را در وضعی دید
10
که دنبالة سیاست توسعهطلبی دو پادشاه نخستین ساسانی را از سر گیرد.
نرسه در سال 296م به ارمنستان حمله کرد و تیرداد ،پادشاه آنجا که تحتالحمایة
روم بود و دیوکلسین در زمان بهرام دوم وی را بر تخت نشانده بود ،به روم گریخت.
دیوکلسین در این زمان درگیر گرفتاریهایی در مصر و آفریقا بود ( Rawlinson, 1876:
)120-121؛ بنابراین داماد خود ،گالریوس ( )Galeriusرا به جنگ با نرسه ،پادشاه ایران
فرستاد .در سال 297م در بینالنهرین بین کالینیکوس ( ،)Kallinikosرقه ( )Raqqaو
کرهه ( )Carrhaeنخستین برخورد نظامی بین نرسه و گالریوس که از جانب دیوکلسین
به علت پیروزیهایش «سزار» نامیده شده بود ،درگرفت و با شکست نابودکنندة رومیها
پایان یافت (زرینکوب447-446 :1386 ،؛ دریایی30 :1383 ،؛ ;Eutropius, 1853: IX/XXIV
 .)Dignas; Winter, 2007: 28; Rawlinson, 1876: 120-121پس از این شکست،
امپراتور روم مترصد گرفتن انتقام از ایران بود؛ چنانکه فرمان لشکرکشی دوم بر ضد
ایران را در فاصلة نهچندان زیادی از جنگ اوّلی صادر کرد.
در جنگ دوم که الکتانس ،مورخ رومی ،جزئیات آن را شرح داده است ،میآورد که
جنگ در ساالتا()Salataی ارمنستان اتفاق افتاد و تیرداد ،شاهزادة ارمنی نیز همراه سپاه
روم بود و هم وطنان خود را به یاری با لشکریان روم تشویق و ترغیب میکرد .گالریوس
که اینبار محتاطتر از دور پیش عمل کرده بود ،توانست لشکریان نرسه را که هنوز
مست فتوحات پیشین بودند ،با شبیخونی از پای درآورد .نرسه که در جنگ زخم
برداشته بود ،به زحمت بسیار توانست جان سالم به در برد (Lactantius, 1984: XI/5-
 ،)8; Dignas; Winter, 2007: 84-85; Eutropius, 1853: IX/XXVاما بعضی از زنان و
خواهران و سرداران ایران به دست سپاه روم افتادند .نتیجة این نبرد ،مانند نبرد اسکندر،
با داریوش سوم هخامنشی بود که خانوادة پادشاه ایران مانند سابق به دست رومیان
افتاد (گیرشمن353 :1379 ،؛ فرای231 :1383 ،؛ شیپمان)33 :1384 ،؛ بنابراین ،راه چارهای جز
صلح با رومیان و پذیرش خواستههای آنان برای پادشاه ایران باقی نماند .این پیروزی
باعث شد که شکستهای قرن سوم و بهویژة اسیرشدن والرین به دست شاپور یکم در
سال 260م فراموش شود (.)Dignas; Winter, 2007: 29
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اندکی پس از شکست قاطع ایران در ارمنستان که دیگر امیدی برای دستیابی به
موفقیّت نظامی نگذاشت ،نرسه سفیری را نزد ژنرال رومی ،گالریوس فرستاد تا مقدمات
صلح را فراهم کند و بهویژه برای آزادسازی خانوادة سلطنتی که میتوانست اهرم فشاری
در دست رومیها باشد ،تمام تالش خود را به کار بندد (.)Bowman, 2005: 87
منبع اصلی برای مذاکرات سال 298م گزارش پتروس پاتریکیوس ( Petrus
 ،)Patriciusمورخ بیزانسی است که گویا به مدارک موجود در بایگانیهای رومی
دسترسی داشته است؛ او دربارة مفاد قرارداد 298م آورده است:
«خواستههای اصلی سفارت روم به ریاست سیکوریوس پروبوس ()Probus Sicorius
عبارت بودند از اینکه در سرزمینهای خاوری ،باید اینتلنه ( ،(Inteleneسوفنه
( ،)Sopheneارزنته ( ،)Arzaneneکردوئنه ( )Cordyeneو زابدیکنه
( )Zabdiceneبه روم تعلق گیرد؛ رودخانة دجله مرز میان دو کشور باشد و قلعة
زینته ( )Zinthaکه در مرز ماد واقع است ،باید مرز ارمنستان باشد و شاه ایبریا
(گرجستان) باید نشان شاهی را به رومیان واگذارد و شهر نصیبین که در ساحل دجله
12
قرار دارد برای دادوستد تعیین شود» (.)Patricius, frag. 14/116 Petrus

در واقع در مذاکراتی که در نصیبین صورت گرفت ،پادشاه ساسانی شرایطی را که
دیوکلسین و گالریوس تعیین کرده بودند ،پذیرفت؛ به این صورت که پنج سرزمین در
بخش غربی رودخانة دجله به روم واگذار شد ،از گرجستان بهعنوان همپیمان سیاسی
صرفنظر کرد و شهر نصیبین تحت حاکمیت روم بهعنوان تنها شهر مجاز برای بازرگانی
و دادوستد طرفین به رسمیّت شناخته شد ( ;Dodgeon and Lieu, 2005: 116-117
Ammianus Marcellinus, 1935: XXV/7-9؛ گرانتوسکی166 :1385 ،؛ شیپمان33 :1384 ،؛

بروسیوس .)196 :1388 ،به هرحال ،سرزمینهایی که در سال 298م نصیب روم شده و در
آن سوی دجله واقع بود ،بهعنوان ایاالتی جدید ،ضمیمة بدنة کشور نشد ،بلکه از لحاظ
اداری زیرنظر خاندان های اشرافی ارمنی قرار گرفت که به هرحال ناگزیر بودند به دولت
روم حساب پس بدهند ( .)Dignas; Winter, 2007: 127از طرف دیگر ،سیاست
دیوکلسین به دنبال این نبرد ،آن بود که مرزهای خود را در نقطهای قرار دهد که در
آینده میتوانست موجبات درگیریهای شدید را فراهم کند ( .)Bowman, 2005: 88در
هر صورت ،با اندک دقتی میتوان فهمید که رومیها در تالش بودند تا خطوط دفاعی
خود را به جلوتر منتقل کنند تا بر این اساس بین مرزهای واقعی خود و مرزهای
شاهنشاهی ساسانی ،یک منطقة حایل ایجاد کنند که کارکردی همچون سپر ضربهگیر
داشت (.)Dodgeon and Lieu, 2005: 117
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دربارة مادهای از قرارداد سال 298م که مربوط به تعیین شهر نصیبین بهعنوان تنها
مکان دادوستد میان دو قدرت بود ،باید گفت که این شهر در بینالنهرین شمالی واقع
بود و از نظر سوقالجیشی نقطهای حیاتی به شمار میآمد؛ زیرا از طرفی این شهر در
تقاطع راههای بازرگانی قرار داشت که امکان دسترسی به شهرهای دورا اوروپوس و هتره
را فراهم میکرد (بروسیوس )189 :1388 ،و از طرف دیگر ،رومیها با تصرّف این شهر
بهراحتی میتوانستند به سرزمینهای ققفاز دست یابند و نیز به قلمرو ایران در
سرزمینهای غربی حمله و تعرض کنند .در گذشته رومیان ،ارمنیان و اشکانیان به
دفعات این شهر را آماج حمالت خویش ساخته بودند و اکنون نیز جایگاه خود را در
مناسبات مرزی میان رومیها و ساسانیان حفظ کرده بود؛ البته منابع از اعتراض نرسه به
این ماده سخن گفتهاند ()Petrus Patricius, frag. 14/166؛ شیپمان در این باره آورده
است که نرسه پس از شکست در برابر رومیان ،این ماده را که شهر نصیبین باید تنها
نقطة ارتباط دولتین باشد ،نپذیرفت؛ چراکه پذیرفتن آن به این معنا بود که پولی که از
بابت عوارض گمرکی کاال به دست میآمد ،تنها به یک منطقه (نصیبین) تعلق میگرفت و
این منطقه نیز طبق قرارداد تحت تسلط رومیان درآمده بود .رومیها با این کار سوای
بهرهمندی از منافع اقتصادی ،شاید میخواستهاند از نفوذ بازرگانان عرب در سرزمینهای
رومی جلوگیری کنند که به نظر میآمد روابط نزدیکی با ساسانیان دارند (شیپمان:1384 ،
 .)33ویسهوفر نیز اعتقاد دارد که انتخاب شهر نصیبین بهعنوان تنها محل ارتباط ایران و
روم ،مستلزم صرف هزینه و وقت اضافی برای ایرانیان بود (.)Wiesehöfer, 2001:194
لیو نیز در این زمینه بر این باور است که دلیل این انحصار ممکن است این بوده باشد
که ایرانیها نتوانند بهخوبی اطالعات خود را از دشمن همیشگی خود ،یعنی روم که از
طریق جاسوسی حاصل میشد ،به دست آورند و در واقع ارتباطات آنها را محدود به یک
نقطه کنند .وی سپس ادامه میدهد که رومیها در مقابل اعتراض نرسه ،هیچگونه نرمشی از
13
خود نشان ندادند.
به هرحال ،طبق این صلح ،رومیان توانستند نصیبین را تا  65سال دیگر ،یعنی تا
تابستان سال 363م تحت تصرف خود نگه دارند (نولدکه/82 :1378 ،زیرنویس) ،اما صلح
میان دو کشور تنها چهل سال طول کشید .با این صلح در واقع موازنة قدرت به نفع
رومیان به هم خورده بود؛ تاجاییکه فرای مینویسد :رومیان همان تسلطی که در دوران
اشکانیان یافته بودند ،به دست آوردند ( .)360 :1385این ضعف آرمان شاهنشاهی را
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چهبسا از حذف واژة «انیران» از بعضی سکههای نرسه نیز بتوان دریافت (دریایی:1383 ،

 .)31اندکی پس از این صلح ،نرسه در اثر فشار ناشی از آن و به دلیل دادن اختیارات
فراوان به رومیان ،از سلطنت استعفا داد و در سال 302م از اندوه فراوان زندگی را بدرود
گفت (هوار.)128 :1379 ،
نویسندگان کتاب روم و ایران نیز دربارة صلح نصیبین در کتاب خود آوردهاند« :این
صلح به مدت چهل سال دوامی غیرعادی یافت» ( .)Dignas; Winter, 2007: 32علت
دوام این صلح را باید در اوضاع داخلی ایران ،به تختنشستن پیاپی شاهان بیکفایت و
احاطة قدرت توسط درباریان و اشراف دانست .روم نیز از این قرارداد که به امنیّت و
استحکام مرزهای شرقیاش انجامیده بود ،خرسند بود و خواستار حفظ این صلح بود .پس
از آن هرچند هرمزد دوم (309-302م) که احتماالً از لحاظ سیاست داخلی هم تحت فشار
قرارداشت ،کوشید که به ترمیم نتایج صلح تحمیلی نصیبین در میدان جنگ بپردازد ،اما به
موفقیّتی نائل نشد ()Wiesehöfer, 2001: 213؛ این وضعیّت ادامه داشت ،تا اینکه شاپور
دوم ( 379-309م) بار دیگر سیاست تهاجمی پادشاهان اوّلیه ساسانی علیه غرب و
دستیابی به سرزمینهای شرق فرات را در سیاست خارجی شاهنشاهی به کار بست.
عقیده بر این است که با رسیدن شاپور بزرگ به میانة دورة خود ،اوج سیاست
تمرکزگرایی در ایران فرارسیده و مشکالت مختلف دولت ساسانی ازجمله بحرانهای
جانشینی و آشوبهای خانگی بعد از این پادشاه تا حدودی حل شده است ،اما برخی
پژوهشگران بر این باورند که آنچه در این تصور از حکومت شاپور دوم نادیده گرفته شده ،آن
است که خود شاپور دوم سلطنتش را مدیون اشرافیّت بوده است .این پژوهشگران به روایت
طبری استناد میکنند که میگوید این بزرگان حکومتی و دینمردان بودند که از میان
پسران زیادی که پدر داشت ،نهایتاً شاپور دوم را در نوزادی به ریاست نمادین دولت ساسانی
برگزیدند (طبری.)597 /2 :1380 ،
اکثر منابع اشاره کردهاند که شاپور دوم در سی سال نخست حکومت خود با دشواریهای
داخلی مواجه بوده است؛ اینکه آیا این دشواریها نشئتگرفته از نحوة گزینش این پادشاه
توسط برخی از اشراف بوده است یا نه ،نمیتوان پاسخ صریحی بدان داد؛ بدینمعنا که
مشخص نیست آیا جناحهای رقیب و شکستخورده در جبهة شاهزادگان دیگر بانی این
مشکالت دولت ساسانی بودهاند یا خیر؟ به عقیدة پورشریعتی نیز با قطعیّت نمیتوان گفت
مسئول این مشکالت همان اشرافیّتی بوده که شاپور را روی کار آورده بودند .در هر حال،
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روی دیگر این سخن آن است که اشراف رقیب در جبهة مقابل و در کنار شاهزادگان دیگر نیز
میتوانستهاند در تشدید بحرانها نقشی داشته باشند (پورشریعتی.)59-60 :1396 ،
 .5نتیجه
یکی از دورههای اوج شاهنشاهی ساسانی به اوایل حکومت این سلسله ،یعنی زمان پادشاهی
اردشیر یکم و شاپور یکم بازمیگردد .در این دوران ،شالودههای اصلی ساختارهای سیاسی،
اجتماعی ،اداری و غیرة این حکومت بنیاد گزارده شد؛ ازجملة این شالودهها باید به مسئلة
جانشینی اشاره کرد؛ این مسئله پس از شاپور یکم بهعنوان بحرانی دامنگیر این سلسلة نوپا شد،
تاجاییکه جانشینان شاپور درگیر آشوبهای داخلی شدند و نتوانستند در سیاست خارجی به
مانند پادشاهان نخستین این سلسله به کامیابی برسند؛ به این صورت که شاپور یکم با انتخاب
هرمزداردشیر به ولیعهدی ،عمالً شاهزادهای را به سلطنت برگزید که پیش از به تختنشستن،
حکومت ارمنستان را در دست داشته باشد .این سنت در دورة پادشاهان بعدی نادیده گرفته شد
و زمینهساز بحرانهایی برای این سلسله شد.
بهرام یکم که پس از هرمزد اردشیر به سلطنت رسیده بود ،با واگذاری حکومت ارمنستان به
نرسه ،سلطنت خود را از واکنش وی در امان گذاشت ،اما پس از بهرام یکم ،بار دیگر با حمایت
اشراف و دستگاه دینی دست نرسه از تاجوتخت کوتاه ماند و بهرام دوم به سلطنت رسید .وی
بالفاصله گرفتار درگیریهای داخلی ازجمله شورش هرمزد سگانشاه و درگیری خارجی ،یعنی
حملة روم شد؛ البته باید گفت که گرفتاریهای بهرام دوم در سیاست داخلی محدود به شورش
هرمزد سگانشاه که تاجوتخت او را تهدید کرده بود ،نمیشد ،بلکه باید به قدرتگیری روزافزون
درباریان ،بزرگان و اشراف ،دستگاه دینی (بهویژه کردیر) و همچنین مخالفتهای نرسة مدعی
سلطنت هم که در این زمان مخالفتهایش آشکارتر شده بود ،اشاره کرد .این عوامل کار پیش
روی سپاهیان روم را تسهیل کرد؛ به طوریکه توانستند تیسفون را به تسخیر خود درآورند .با
اینکه کاروس ،امپراتور روم ،به طرز مشکوکی هالک شد ،اما بهرام دوم به خاطر مسائل داخلی
صلحی با رومیان به امضاء رساند که طی آن دو منطقة بینالنهرین و ارمنستان را به آنها واگذار
کرد.
در این زمان (سال 284م) دیوکلسین از سوی سپاهیان به مقام قیصر روم ارتقاء یافت؛ وی
توانست بار دیگر روم را بر مبنایی مستحکم قراردهد؛ او به این نتیجه رسیده بود که ادارة
امپراتوری از عهدة یک نفر خارج است؛ به همین خاطر خودش عهدهدار منطقة شرقی امپراتوری
شد و منطقه غربی امپراتوری را به هموطن خود ،ماکسیمیانوس سپرد .همزمان با این وقایع در
ایران ،نرسه که مدتها مترصد دستیابی به تاجوتخت سلطنت بود ،با کمک بزرگان و اشراف
توانست بر بهرام سوم غلبه کند و به سلطنت برسد؛ بدینترتیب که دیگر شاهزادگان ،بزرگان،
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آزادان ،پارسیان و پارتیان ،با فرستادن پیکهایی به سوی نرسه ،فرمانبرداری خود را نشان دادند
و از او خواستند که از ارمنستان به سوی تختگاه آید و تاجوتخت نیاکان خود را از دشمنان
ایزدان و مردم ایرانشهر پس گیرد .این اتفاق افتاد و نرسه به خواست اهورامزدا و همة ایزدان و
بانو آناهیتا و حمایت همپیمانان خود پس از چند درگیری مختصر ،هواداران و سپاهیان بهرام را
پراکنده ساخت و توانست به پادشاهی ایرانشهر دست یابد.
هنگامی که مشکالت داخلی دولت ساسانی به سود نرسه پایان یافت ،قدرت شرقی خود را
در وضعی دید که دنبالة سیاست خارجی پادشاهان نخستین ساسانی را از سر گیرد .به این
ترتیب ،به رویارویی با روم پرداخت ،اما این رویارویی به شکست ساسانیان منتهی شد و قدرت
غربی صلحی را در سال 298م به نرسه تحمیل کرد که با این صلح تاحدودی شکست و تحقیر
رومیها در زمان والرین فراموش شد .بحران جانشینی و جنگهای داخلی با کناررفتن نرسه به
نفع پسرش هرمزد دوم خاتمه نیافت؛ زیرا نبردهای سختی برای جانشینی بین پسران هرمزد
دوم اتفاق افتاد ،تا اینکه شاپور دوم ،یکی از برجستهترین پادشاهان ساسانی را به تخت نشاندند.
با روی کارآمدن شاپور فصل جدیدی از تاریخ ساسانیان آغاز شد؛ تاجاییکه سیاست خارجی
فعال پادشاهان نخستین ساسانی ،بار دیگر از سر گرفته شد.
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