
أ.د. حياة الرشيدي

يعد ســـابور الثاني من ملوك الفـــرس الذين ُوّجُهوا بالُملك وهو فـــي بطن أمه، فأبوه 
هرمز ملك الدولة الساســـانية، وقد ورث ســـابور العرش والســـواد األعظم من البالد في العراق 
وأجـــزاء مـــن بالد إيران، تحـــت ســـيطرة العرب الذيـــن اســـتقروا فيها، ونظـــًرا لما آلـــت إليه 
إمبراطوريتهـــم من أطماع الروم وغيرهم، خرج وهو في ســـن مبكرة للقتال، وكل من وقع تحت 
سالحـــه خلع كتفه ولذلك ُعرف بذي األكتـــاف في داللة على جبروته وهو ُيَمثُّل بأســـرى الحروب 

وقتالها.

أما الفـــرس في عهد ســـابور الثاني، فلم تكن لهم حـــال بعينها، ولكن ســـادت بينهم 
االنقالبـــات والحروب ضد العـــرب، فمثًال حملته على البحرين وســـاحل الخليـــج، كانت جزًءا من 
حملة عســـكرية موســـعة وضعها للقضاء علـــى نفوذ القبائل العربية التي ســـكنت الســـواحل 
الجنوبيـــة مـــن إيران، وقد وصـــل العرب إلى إيـــران عن طريق البحـــر، وأقاموا بها واســـتقرت 

بزمن.  الثاني  سابور  قبل  أحوالهم 

وكانت الدولة الفارسية وقت اســـتقرار العرب، في ضعف وتناحر بين قادتهم، وعندما 
انتقل الحكم إلى ســـابور أعاد الســـلطة المركزية للدولة، وشن حرًبا على اإلقطاعيين ومن نازعوه 
على الســـلطة، وجـــاءت حملته األولى على عرب إيران حملة شـــديدة عنيفة، ثم نزل نحو الجنوب 
فعبرت جيوشـــه إلى البحرين والســـواحل العربيـــة المقابلة، فأوقع بالعرب مـــا أوقع بهم من 
بطـــش وجبروت، إذ زحـــف أهل ســـاحل الخليج مـــن الخط والبحريـــن وكاظمـــة وعمان، إلى 

السواحل المقابلة: الســـواحل الجنوبية من أرض الفرس. 

كمـــا نزحـــوا إليها مـــن مملكة ميســـان، فتوغلوا شـــرًقا إلى عيالم، أي خوزســـتان ثم 
األقســـام الجنوبية مـــن فارس، ولقد حدد ذلك كورتيوس روفوس، الـــذي عاش في النصف األول 
من القـــرن الثالث للميالد عندما كتب: "إن العرب كانوا إذ ذاك في كرمان وفي فارس، وال بد وأن 
يكـــون وجودهـــم في هذه األماكـــن قبل هذا العهـــد بأمد طويـــل، وذلك يؤيد ما جـــاء في تاريخ 

الطبـــري وغيره من وجود العرب في إيران قبل قيام حكومة الساســـانيين.

وقد أنشـــأ "سابور" أســـطوالً قويًّا في الخليج العربي، ليحافظ على حدود إمبراطوريته، 
و علـــى التجارة في هذا الماء، مع مســـاهمة أهل الخليج العرب أنفســـهم في ركوب البحر وفي 

نقل التجارة ما بين الهند وســـيالن وجزيرة العرب والعراق. 

وتؤكـــد بعض من الروايـــات التاريخية، ومنها المفصل فـــي تاريخ العرب قبل اإلسالم، 
ومن روايات أهل األخبار أن ســـابور نفسه كان في األسطول الذي وصل إلى البحرين لالنتقام من 

العرب الذين كانوا يهاجمون ســـواحل حكومته الجنوبيـــة المطلة على الخليج.

وفـــي رواية نقلها المـــؤرخ العراقي الطبري قـــال فيها: "إن ســـابور، بعد أن أثخن في 
العـــرب وأجالهم عن النواحي التي صاروا إليها، مما قرب مـــن نواحي فارس والبحرين واليمامة، 
اســـتصلح العرب، وأســـكن بعض قبائل تغلب وعبد القيس وبكر بن وائل كرمان وتوج واألهواز، 
وقـــد كان ذلـــك بعد حربه مع الـــروم، والظاهر أن األوضاع السياســـية اضطرته إلى اســـتصالح 
العرب، بعد أن تبين له صعوبة االســـتمرار في سياســـة العنف والقوة إلى أمد غير معلوم، وبعد 
ما وجد من خطر في االســـتهانة بشـــأن القبائل، وال يســـتبعد أن يكون للدرس الذي تعلمه من 

"أذينة" نصيب في هذا التبديل الذي أدخله على سياســـته.

وتبين تلك الروايات أنها كانت حمالت واســـعة ، شـــملت أراٍض بعيدة، بدأت بمن نزل 
أرض فـــارس من العرب، وفـــي رواية المؤرخ الســـوري أميانوس عن حروب ســـابور الثاني تأييد 

لرواية الطبري عـــن تلك الحروب وتوثيق ألكثرها. 

وقد وقعت تلك الحروب الوحشـــية  في أرض أغلب ســـكانها من عشائر عربية ..... 

سابور الثاني ذو األكتاف

https://twitter.com/whiteinkinfo
https://www.facebook.com/whiteinkinfo
https://www.instagram.com/whiteinkinfo/
https://www.youtube.com/channel/UCJJNVZo1_A42pCWU1d8PNJw

