فصلنامة علمي -پژوهشي زبانپژوهی دانشگاه الزهرا

(س)

سال ششم ،شمارة  ،13زمستان 1393

رویارویی ایران و روم در عصر ساسانی بر اساس
كتيبة شاپور بر كعبة زردشت
سيروس نصرالهزاده

1

تاریخ دریافت90/6/25 :
تاریخ تصویب92/4/5 :

چكيده

مقالة حاضر درخصوص روابط و ياايطت خطاراي ایطرار و رو در

زمار شاپور اول ياياني ايطت ایطر روابط ياايطي ط يط اگط

بزرگ را دربرداشت  ،نقطة عطف بزرگي در تطاریخ يايطاناار ايطت

مگبع آگاهي ما از ایر رواب  ،برمبگاي مگابع رومي بوده ايطت امطا در

زمار شاپور اول ،تابة ي زبان اي بر عبة زردشطت ،در نقط

ريطت

فارس ،نوشت شده ط شطاپور ،ديطتور نوشطتر آر را در يط روایطت

داده ايت ایر تاب مگبع مهمي در شگاخت ياختار دروني حكومطت

شاپور و ناز ياايطت خطاراي اويطت در ایطر تابط  ،يط اگط
روماار آمده ايت

بطا

در هاچیك از مگابع رومي ب ایطر گتطتردگي

 1دانشطططاار و عهطططو هايطططت عكمطططي پ وهشطططكد زبطططارشگايطططي پ وهشط ط اه عكطططو انتطططاني و مطالعطططا فرهگ طططي،
cyrusnasr@yahoo.com
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ب آنها اشاره نشده ايت هطد ایطر مقالط  ،برريطي اطامع يط نبطرد

شاپور با روماار و رهاوردهاي آر ايت

واژه های كليدی :شاپور اول ،تابطة عبطة زردشطت ،اردشطار اول،
ي نبرد شاپور با رو  ،گردیار ،فاكاپ ،والریر ،ایرار و انارار
 .1مقدمه

با روي ارآمدر هخامگشاار و ایجاد نختتار شاهگشاهي وحد بخ

مبتگيبر تگوع فرهگ ي

و قومي ،ب تعبار ه كي آر ،دولت دولتها ،مگازعة شرق (اهار هخامگشي) و غطر (اهطار
یوناني) ه آغاز شطد ایطر تقابطر در تمطا دور بايطتار ایطرار پط از هخامگشطي ،بط شطكر
اشكاناار-روماار و ياياناار -روماار تداو یافت؛ آرچگطار ط مهط تطریر متطيكة ياايطت
خاراي ایرار در دو عصر اشطكاناار و يايطاناار ،موااهط بطا امپراتطوري رو بطود بط واقطع،
موازنة قدر در خاور نزدیك آر روزگار ،ب ديت شاهگشاهي ایرار (اشكاني و ياياني) و
امپراتططوري رو بططود برايططاس تيقاقططا تططازه ،اشططكاناار در مبططارزه بططا روماططار ،بططرخط
تيقاقا پاشار

آر را ياايتي فعال نميدانتتگد ،نقشي فعال داشت اند و بر واط ایراناطت

اشكاناار در مقابكط بطا رو تأ اطد بتطاار شطده ايطت اشطكاناار ،خطود را وار هخامگشطاار
ميدانتتگد و ایر ،ان از بزرگي دربرابر رو بود اما تيوال ياايي داخكي ایطرار ،موازنطة
قوایي

در حال شكرگاري بود ،بر ه زد ایر تيطول ،خاطزش بط يطوي قطدر اردشطار

بابكار در فارس بود
اگ

مگجر ب يقوط اشكاناار شد؛ یك عكطت يطقوط اشطكاناار ،تطگ

هاي چهار قرر با روماار بود

و

ایگار را فريوده و ناتوار ياخت بود يايطاناار ،خطود

ناز چهار قرر همتای رو بودند اهار یوناني و رومي ،هماش در تماس نزدیطك متگطوع بطا
فرهگ

هاي خاور نزدیك بطودهانطد :رویطارویي اهطار یونطاني و مقطدوني بطا اهطار ایرانطي

هخامگشي در قرر  4و  5پ  ،.موااه اهار رومي با اهار ایراني اشكاني از قطرر نختطت
پ ب بعد و پ

از آر اهار ایراني ياياني ب يبب تكقي تازهاي ط يايطاناار از موهطو

ایراني داشتگد ،ياايتشار از همار آغاز نتبت ب رو تهاامي بود ياياناار ،ب اهطت ایجطاد
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مشروعات و تقویت اای اهشار ،ب عگطوار حا مطار برحط ایطر شاهگشطاهي دربرابطر رقبطاي
داخكي نااز ب پاروزي در نبرد و ارزار داشتگد در موااه با رو  ،حوز نبطرد ،باشطتر بريطر
تصر

شهرهاي بار الگهریر شمالي و مگطقة حائطر ارمگاط بطود (دریجطورس-446 :2009 ،1

 )445رواب ایرار ياياني و رو را مي توار در  ۳مرحك تريا
 1مرحكة نختت ( ) 226-6۳6گرای

رد:

تهاامي ياياناار ب رو و دشمگي هر

دو نتبت ب ه
 2مرحكة دو ( ) 500 -6۳6با شمكشي متر و باشتر مبتگي بر هط زیتطتي و
همكاري
بدگماني متقابر و برخورد نظامي و یك

 ۳مرحكة يو ( ) 500 -6۳0افزای

دور وتاه همكاري و درک متقابر (ویتبي)202-211 :1994 ،2

اردشار اما ادعاهاي ارضي باشتري داشت و همچور اشكاناار ،خود را وار هخامگشاار
ميدانتت و ادام دهگد مگازع با روماطار شطد اردشطار ،پط

از تتطك بطر اوضطاع داخكطي،

ياايت غربي خود را آغاز رد اردشار ،توانتت ه ايتيكاما رومطي در بطارالگهطریر و
گد اردشار ،در همار زمار ،ن اهي هط

ه دو شهر مه تجاري نصابار و ره را تصر

ب تجار در اگو و هگد داشت از ایر رو ،ب خكاج فطارس روي نمطود و توانتطت بخط
شمالي ياحر شرقي شب ازیر عربتطتار را تصطر

گطد بطا تصطر

خطار

در حطوالي

خرمشهر و بصر گوني و ب خطرافتادر مگافع تجاري و اقتصادي رو  ،موااهطة ایطرار و رو
وارد مرحكة تازهتر و اديتري شد ه چگار ،در بخ

شمالي بطارالگهطریر شطهر هتطره بطود

ب اهت قرارگطرفتر در متطار تجطارتي ،در متطار راه تجطاري نصطابار و تاتطوور ،بطراي
اشكاناار و ه ياياناار و رو حائز اهمات بود اردشار توانتطت پط از مياصطر ططوالني،
حدود  2يال ،در يال  240هتره را تصر

گد ایر وضعات ،تگ

ایرار و رو را بااشتر

رد و با مرگ اردشار ب دور شاپور شاده شد نختتار رویطارویي اردشطار بطا الكتطاندر
يوروس ،قاصر رو  ،بود و نتوانتت ب اهدا

خود بريد ب واقطع ،اردشطار مطيتوانتطت بط
Drijvers
Whitby
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پاروزي قاطع بريد اما ب يبب نداشتر يپاه دائمي ،ایر امر ماتر نشد ،1اما با مرگ ایر قاصر
در حمك اي دی ر ،دو شهر مه نصابار و اره را تصر
اندیشة تتك

رد از يطوي دی طر ،اردشطار در

امر بر خكاج فارس بود تا از ایر راه تجار با هگد را در اختاار ب اطرد رو ،

در تجار با شرق ناگزیر بود

االهای

از ایرار عبور گد و ب ایرار عوارض گمر طي

بدهد؛ از ایر رو ،يعي داشت ایر ماانجيگري انيصاري ياياناار را بشكگد،

ایطر يطعي

در دور نريي 2ب بار نشتت و با شكتت نريي در يال  ، 298نصطابار مر طز داد و يطتد
قرار گرفت (ویگتر /دی گاس )16۳-164 :1۳86 ،ایر موارد و نبردهاي اولاطة اردشطار ،مگجطر
ب مگازعة ادي در عصر شاپور شد

مطي مگطابع،

رویارویي اگ طي و دیپكمطاتاكي ایطرار و رو در دور اشطكاني ،بط ليطا

بازتططابي انططدک و در حقاقططت هططاچ داشططت؛ از ایططر نظططر دور اشططكاني ،ب ط ليططا مگططابع،
ضعافتریر دور ایراني بايتار ايت اما در دور ياياني ،وضعات مگابع ایراني بهتطر ايطت
و قهاو تاریخي اامعتري مطيتطوار ،بطرايطاس مگطابع ایرانطي و رومطي ،بطر ایطر مگايطبا
انداخت در ایر خصوص ،دو تابة ایر عصر ،وااد اهمات فراواني ايت و متتقاماً ب ایطر
رابط اشاره ردهاند ۳یكي تابة مه شاپور [اول] بر عبة زردشت و دی ري تابطة ابگطور

4

ايت
 .2رابطة شرق و غرب

رابطة ایرار و غر (یونار و رو ) ،هماش خصطمان نبطوده ايطت تابطت شطده ط در عصطر
هخامگشي ،اریار انتقال فرهگ ي تگها از غر ب شطرق نبطوده؛ بككط از شطرق بط غطر هط
برقرار بوده ايت پ

از نبرد ماراتر ،شرق یك اهاني آرماني ،اذا و خوشطبخت بطراي

 1براي توصار آر نك شهبازي 2۷5 :1۳89 ،ب بعد
۳

Narseh/ Narsē

ادباا مكتو پهكوي چور اياي ًا ماهات دیگي دارند در ایطر خصطوص اشطاراتي ندارنطد آنجطا هط

ميآید در اشاره ب عصر ايكگدر گجتت ايت

2

ط نطامي از رو

 4ایر تاب پا از تابة عبة زردشت نوشت شده ايت و از پاروزي شاپور در يال يو يكطگت وي يخر گوت ايطت؛
اشاره ب نبرد يو دارد( براي توصار آر نك شروو15۳-160 :1992 ،؛ نصرال زاده 18۷ :1۳8۷ ،ب بعد)
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یوناناار بوده ايت (ویتهوفر )6-105 :1۳89،در دور اشكاناار ،دراة ایر ارتباط فرهگ طي
فزورتر شد
بخ

در قالب فارهكگي 1یا یونانيدويتي قابرتباار ايت ایر امر ،در شطرقيتطریر

ایرار یعگي پادشاهي یوناني -بكخي وشاناار ،ب خوبي دیده ميشود درتقابطر بطا ایطر

نكت  ،ایرانات روب رشد درنزد اشكاناار ،ب اهت تثبات داخكي و مشروعات ،فزایگدهتطر بطود
نق

تاریخي اشكاناار ،در ایر تقابر دوگان «ب عگوار ماانجي مبادلة االها و اندیش ها ماطار

رو  -هگد -آيااي ماان  -چار ،گشودر اادههاي ادید ب يمت شرق براي فرهگ
و ب اانب غر براي فرهگ
اذا مينمود ،اما ایر

یونطار

هاي شرق بوده ايت» (همار )10۷ :دنااي پطارتي ،بطراي رو
ایر دنااي دی ر تبدیر ب «دناایي متهاد و مخالف و تهدید گگده

شد ،نتاجة اعمال ياايي دولت رو بود ع وهبطر اگط
آنتوني ۳و يزار ،4در دور اگويت 5بود

2

افطروزيهطاي رايطوس  ،مطارک

مگكر برابري ایدئولوژیك پار ها شد و درپطي

تشكار هویتي رومي با تكا بر دی راندیشي فرهگ ي دشمر برآمد» (همار )98 :بطا قطويتطر
شدر واوه ایراني در شاهگشاهي اشكاني در نامة دو  ،بط ویط ه دور اردوار دو بط بعطد ،و
اندیشة تقتا ایرار توي فریدور ،ماار ي پترش ،و تبدیر تورار و رو ب دشطمگار ایطرار
گوت شد در دور پارتاار ایر مه رخ داده ايت ،رویارویي ایرار و رو را وارد مرحكطة
اديتري رد در همطار دوره ا يطت ط تصطویر مگوطي ايطكگدر ط قطب ً در يطگت دیطر
زردشتي بود ،اهمات باشتري یافت و اردو شي نظامي عكا رو ب شطاهار و پهكوانطار ایطرار
نتبت داده شده ايت ( همار )116 :ياياناار ،ه ب تبع همار تهاد پطار  /ااناطار و رو ،
دشمر اصكي را رو ميدانتتگد در عصر ياياني بود
ااناار ااي داده شد نمونة آر ،پاكي ايت ط

بخ هایي از تاریخ رو در عصطر

طي طاووس بط نطزد رو مطيفريطتد و یطا

يگشتايب اوار ب رو يور مي گد و شاهزاده خانمي بازانتي را بط ازدواج درمطيآورد
(همار )116 :چگار شد

یاد و خاطر هخامگشاار ،باعث دلارترشدر اشكاناار در موااهط

بططا رو شططد (ویگتططر /دی گططاس)8 :1۳86 ،؛ يايططاناار آغططازیر ه ط

ط در بتططاار زماگ ط هططا،
1

Philhellene
Crassus
3
Mark Antony/ Marcus Antonius
4
Caesar
5
Augustus
2
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ادام دهگد اشكاناار بودند ،ایر دشمگي با رو را ه ادامط دادنطد گویطا ط ایگطار هط  ،بط

همار گذشتة تاریخي خطود ،بطراي ایطر رویطارویي اراطاع دادهانطد 1ازامكط موطاهامي ط
ياياناار بطراي مشطخ
ایرانشهر بود

طردر ایطر رویطارویي ردنطد ،ابطداع موطاهامي همچطور اناطرار و

تصور تطازه اي از شطور و مطوطر ایرانطي و حطدود و تاطور ایطرار مطيداد

ياياناار ،خود را نتطبت بط رو  ،قطدر فائقط و برتطر

ه چگار ،شایتتة یادآوري ايت

ميدانتتگد و از تابة شاپور بر عبة زردشت ،و ناز نقوش براتتة ایر يط نبطرد ،هط معكطو
شاپور ،امپراتور رو را زیرديطت و رو را خطراجگطذار مطيدانتطت (دریجطورس،

ايت

)452 :2009
 .3مواجهة روم و ایران :انجام اشكانيان و برآمدن ساسانيان و موازن ة جدی د
قدرت

پاروزي اشكاناار در اگ

اره و شكتت رايوس باعث شد ،از ایر پط  ،پارتاطار و بط

وی ه شرق ،مورد توا ادي روماار قرار گارد 2عكيرغ تيوال داخكطي ایطرار و انتقطال
شاهگشاهي از اشكاناار ب ياياناار،

البت انعكايي ادي در مگابع رومي نداشت و چگطدار

مورد توا روماار نبود ،ن اه ب مرزهاي غربي نتبت ب عصر اشكاني ن تگها دگرگور نشطد
بكك اردشار ،با ادعاي تازهتر یعگي ديتريي ب يرزمارهطاي عصطر هخامگشطي ،وارد مگازعطة
تازه با روماار شد وي ،پ

از ایجاد تبا داخكي ،متواة مرزهاي غربي شد ادعاي بزرگ

اردشار ،مبگيبر ديت یافتر ب يرزمارهاي ناا ان  ،هخامگشاار و وروش اول ،بود؛ یعگطي
بارالگهریر و تمامي مگاطقي

آياا خوانده ميشد ط پطا از ایطر ،در يطكطة طوروش و

داریوش يو بود و ايكگدر آر را متصر

 1ایر

ياياناار ب ناا انشار آر چگار

شد و خواهار آر بود تا باز ایطر مگطاط بط زیطر

در تابة شاپور بر عبة زردشت آمده مگظور هخامگشاار هتتگد یا نط و ایطر

آیا اياياْ ياياناار آغازیر از هخامگشاار أگاهي داشت اند ،مير بيثهاي بتااري شطده ايطت بطراي خ صط اي از

نظریا پاشار و دریافت تازهاي از ایر مبيث ب مقالة رحا شای ار مرااع شود

 2براي خ ص رواب اشكاناار وروماار نك ویگتر/دی گاس1-8 :1۳86 ،
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يكطة پارياار درآید 1ایر ادعاي اردشار را ن فق مگابع رومي

مگابع ایراني ايط مي هط

تأیاد مي گگد ایر ادعا ،ب واقع بازگرداندر مشروعات حكومتي و ح مطوروتي بط ایراناطار
بود

در تقابر با ادعاي روماار مبگي بر تمكك ماترک ايكگدر قرار داشت ایر دعویطا ،

برخورد دو شاهگشاهي و امپراتوري را الار ياخت باید خاطر نشار رد

ایر اگ

هطا

را ناز باید در اندیش هاي اقتصادي و تجطارتي يايطاناار دیطد از مگظطري دی طر ،اردشطار در
ياايتهاي ضداشكاني خود ،در صدد اه
دور اشكاناار بودند از ایر رو ،ب تأيطا

قطدر اشطرا

زمطاردار بطود ط بازمانطد

شطهرهایي چگطد اقطدا

طرد و یطك طبقطة تطازه

شهري در برابر طبقة زماردار رويتایي ایجاد طرد وي ،بطراي حمایطت از مگطافع ایطر طبقطة
شهري ،وارد مگازع با روماار برير تتك بر راه هطاي تجطارتي شطرق بط غطر شطد تط ش
روماار ،براي ایجاد رواب تجاري با هگد و چطار ،ایطر مقابكط را نطاگزیر يطاخت (شطای ار،
 ۳۷2 :200۳و بعد) اردشار ،در يال  2۳0-2۳1ما دي ،ب رو حمك

رد (ویگتر /دی گاس،

 ،5۳ :1۳86داگر /لاو ،۳51 :2002 ،2فكاك  )۳2-۳۳ :1985 ، ۳نصابار را مياصره طرد و
اپادو ا

حمك تا ب

شاده شد ایر حمكة اردشار ،مگتج ب پاروزي الكتاندر يوروس شطد

(نصرال زاده ) 58 :1۳84،و مگابع مواود در آر و ناز ویگتطر /دی گطاس  )11 :1۳86بطا مطرگ
الكتاندر ،اردشار باز ب رو تاخت و توانتت نصابار و اره را تصر

گد اوج قطدر و

ياايت خاراي اردشار ،تتخار هتره 4ب يال  240-241ما دي 5بود از ديطت رفطتر هتطره
 1مگابع رومي مثر هردیر ،دیو اياوس و زونارس چگار گزارشي دادهاند نطك ویگتطر /دی گطاس 9-12 :1۳86 ،و -59
 54و ناز فكاك  ۳2 :1985 ،ب بعد

 4ایر تصر

Dodgeon/ Lieu
Felix

3

ه مي تواند ازيوي اردشار بوده باشد و یطا هط  ،برايطاس شطاهد مطانوي ،در دور يطكطگت مشطترک او و

پترش شاپور اول بوده باشد (اشمات  )200۳يردار يپاه ایرار شاپور بوده
ايت اگ

2

با حهر شد گرفت و روماار ب

در ایر زمار عگوار پادشاه ایطرار را داشطت

مك حهر آمدند در ایر زمار شاپور شاهگشاه ایرانشهر شد و اردشطار

از پادشاهي گاره گرفت بود ( شهبازي)280 :1۳89 ،

 5ایر آگاهي را ب لطف مجموع مانوي كر داری ترامة امر ایر بگد ب شرح زیر ايت« :و قتي باتطتوچهطاريطال
بود در يالي

داریوش -اردشار (اردشار) [ ،]Dariadaxširشاه پارس شهر هتره را تصطر

طرد و شطاپور پتطرش

دیها بزرگ را در ماه فارموتي در روز [هشت ] مطاب با يال قمري [= 18/1۷آوریر ] 240پذیرفت»؛ نك داگر /لاو،

 ۳۳ :2002و ناز ویتهوفر۳۷4 :198۷ ،؛ طبري نكد 62-69:
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در شمال بار الگهطریر ط رابط رو و شطرق بطود و نقط

تجطاري مهمطي داشطت ،ياايطت

خاراي طرفار را در آيتانة تازهاي نهاد بطا مطرگ اردشطار ،بط يطال  242مطا دي ،پتطرش
شاپور شاهگشاه ایرار شد تصر

هتره و متطائر آر بط شطاپور ريطاد و مگازعط بطا رو وارد

مرحك اي تازهاي شد درخصوص عكتهایي

رویارویي ایطرار و رو را نطاگزیر يطاخت،

متائر زیر حائز اهمات هتتگد:
 .1دعاوی ارضی ساسانیان در برابر روم.
 1 1مگابع رومي :هرودیر گزارش مطيدهطد ط اردشطار ،بطر اردوار پطارتي غكبط
رده ايت و بر آر ايطت ط تمطا آيطاا را مجطدد ًا تتطخار گطد ط آر را
مارا فرمانروایي ایراناار ميداند؛ چرا

ایر مگطق  ،و ناز ایوني و اره ،بط

ديت وروش تا داریوش (يو ) اداره ميشد ایطر گطزارش هطرودیر نشطار
ميدهد

ب زع مگابع رومي ،اردشار تمطامي اروپطا و يطرزمارهطاي حطوالي

دریاي اژه را خوايتار ايت و آر را ح موروتي خود ميداند دیو ايطاوس
ه دی ر مورخ رومي ايت

چگار دیدگاهي را مگعك

 2.1مگابع ایراني :ارنامة اردشار بابكار و نامة تگتر و طبري

آرچ درخصوص مگابع ایراني و عربي مه ايت ایر ايت

مي گد
ایطر فتوحطا

شاپور ،در خدایگام هاي دور ياياني و بالطبع در شاهگام و غرر التار تعالبي
و طبري ،یا بازتابي ناافت و یا اگر اشارتي شطده ،مختصطر و البتط بطا اشطتباها

تاریخي مگعك

شده ايت؛ چگارچ  ،بخشي از حواد دور شطاپور اول ،بط

دور شاپور دو نتبت داده شده ايت (شهبازي 296 :1۳89 ،و ناطز  )۳1۷در
ارنامة اردشار بابكار ،در آغاز متر ،اشاره دارد بط عصطر ايطكگدر و پط

از

مرگ وي ایرانشهر ب  240دگخوداي(شاهار ميكي) تقتا شده بود و در

ادام  ،از داراي دارایار 1نا ميبرد ط يايطار از تخمطة وي بطود( فطرهوشطي،
 4 :1۳۷8و  )5در تاریخ طبري ه ایطر گطزارش آمطده ايطت[« :اردشطار] در
فارس برخايت تا ب ادعاي خود ،ار پترع خود داراي دارایار پتر بهمر،

1

Dārāy ī Dārāyān
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پتر ايوگدیار ،همار

ايكگدر با او اگ اده بود و دو تر از حاابان  ،او را

شت بودند ،بازاوید وي ،آوازه در انداخت
خداوندان

ميخواهطد پادشطاهي را بط

بازگرداند و مانگد روزگار پاشار و نااگار قبا از مكوکالطوایطف

زیر فرمار یك يردار و یك پادشاه گطرد آورد» (شطهبازي )5-94 :1۳89 ،و
در نامة تگتر ه آمده

« اردشار تا اگة دارا بطاز نخواهطد ،از ايطكگدریار و

خزایر و بات المال معمور نكگد »( نامة تگتر )1۳54

روایتي دی ر ايطت

از ادعاي اردشار بر ديتاابي بر اراضي گذشت مورد ادعاي ياياناار آغازیر
 .2دیدگاه ساسانیان در جانشینی هخامنشیان بهعنوان برنامة سیاست خارجی
مه تریر ایر مگابع ،همار تابة شاپور بطر عبطة زردشطت ايطت نوشطتر ایطر
تاب  ،در اایي

ادامة يگتهاي هخامگشي ايت و ي زبان بودر تاب هطاي

ياياني و هخامگشطي و ناطز عگطاویگي همچطور «شاهگشطاه» ،ط عگطوار شطاهار
هخامگشي ايت و عگوار «انارار»

مدعاي فرمانروایي بر تمامي دناا ايطت و
1

آوردر تبارشگايياش یعگي :پدر و ناا ار و ااداد  ،برخي ميققطار را بطر آر
داشت

مگظور از ااداد در ایر تاب همار هخامگشاار هتطتگد؛ امطا ،ایطر ط

ياياناار از هخامگشاار آگاهي داشت اند یا ن  ،مير بيطثهطاي بتطااري شطده
ايت از خود تابة عبة زردشت ،چگطار برداشطتي نمطيشطود هتطاگ ار هط
آرچگار

رحا شای ار نشار داده ،ب اد خود شاپور یعگي بابك ميريطد

شواهد تابط اي همچطور تابط هطاي بكخطي و تابط هطاي فاريطي بايطتار
ه چگار ياختاري مشطاب را نشطار مطيدهگطد(شطای ار ،پاشطار) درخصطوص
اوات آگاهي ياياناار از هخامگشاار ،ي نظر دیده واود دارد -1 :تطاني
طط برايططاس مگططابع

يططاك رومططي معتقططد بطط توتططار رومططي 2هتططتگد

[مانگد تگهوفر ،۳روبطار ]4ط دربرابطر هجطو ناگهطاني يايطاناار آغطازیر بط

1

pidar ud niyāgān ud hasēnagān
romana interpretation
3
Kettenhofen
4
Rubin
2
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يرزمارهطاي روماطار ،در توااط رفتطار تهطاامي يايطاناار آر را بط گذشطتة
تططاریخي آنهططا رب ط دهگططد  -2تططاني ط معتقططد ب ط حوططط یططاد و خططاطر
هخامگشاار در دور يايطاناار آغطازیر ايطت [ بط مانگطد شطهبازي ،ویتطهوفر،
ناولي ،ویگتر /دی گاس] -۳و تاني
از گذشت ن از هخامگشار

برآنگد

آگاهي يايطاناار آغطازیر

از ااناطار بطوده ايطت [ بط مانگطد ميمطد رحطا

شای ار ،فاكاپ هویت ] ( نك ب شای ار 11۳ :و مگابع مطورد اشطاره در آر)
براياس تابة عبة زردشت ،شاپور ي اگ

با روماار داشت ايت در زیطر،

ي نبرد شاپور بر اياس تابة عبة زردشت و همچگطار روایطت مگطابع رومطي
آورده ميشود
 .4كتيبة شاپور بركعبة زردشت

در شمال و شمال شرقي تخت امشاد و ايتخر ،وهي قرار دارد ط نطا «حتطار طوه» ،یطا

گاه وه حاايآباد ،دارد حتار وه با نا هطاي طوه ايطتخر ،طوه نوشطت (نبشطت دار) ناطز
معرو
نق

ايت (شهبازي .)16 :1۳5۷ ،در اگو ایر وه ،مجموع صيگ هایي بر ياگة وه
ب نقط

شده ايت

ريطت معطرو

ريطت  ،نطامي ايطت ط در دور

ايطت نقط

اي مي ،ب يبب تأتار از شاهگام خواني و روایتهاي پهكواني ريت  ،بط آر دادهانطد در ایطر
ميوط  ،نق براتت هایي از دور عا مطي ،هخامگشطي و يايطاني واطود دارد در ميوططة
نق

ريت  ،روبط روي طوه ،بگطاي يطگ ي چهطارگوش و پكط داري ايطت ط بط نطا

زردشت معرو

عبطة

ايت پا از ایر عگوار ،نا ميكي آر رنايخان یا نقاره خان بوده ايت

نختتار بار ،يااحار اروپایي آر را آتش اه زردشطتاار نامادنطد بعطدها ،متطكمانار ،بط يطبب
مشابهت با عب  ،آر را عبة زردشت نا نهادند (همار) براي ایر بگا ،ار ردهاي آتش اه،
آرام اه،گگجخان برشمردهاند (همو )29-۳6 :بر ایر بگا ،ي

تاب آمده ايطت نختطتار بطار

ایر تاب ها ب پادایي آمدنطد ،يطال  19۳6مطا دي در حوطاريهطاي اشطمات بطود او در
اولار حواري خود در دیطوار شطرقي روایطت فاريطي ماان  ،تابطة شطاپور را یافطت در ژوئطر
 ،19۳9چگد هوت پا
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دیوار غربي ،روایت یوناني بر دیوار اگوبي و تابة رتاردر زیر روایطت فاريطي ماانط بطر

دیططوار شططرقي ،بط پاططدایي آمططد (گططروپ 2012 ،1و ناططز هویتط  )6-۷ :1 1999، 2بططدیر
ترتاب ،متر یوناني بر ابهة اگوبي در  ۷0يطر ،متر پارتي بر ابهة غربي در  ۳0يطر و مطتر
فاريي ماار بر ابهة شرقي در  ۳5يطر آمده ايطت فطردری
تها

۳

رد و با خود ب مؤيتة شرقشگايي شاكاگو برد نختتار بطار ،مطارتار اشطپریگ كاگ

ب خواندر آر همت گماشت
هگاگ

اشطمات از ایطر تابط  ،قطالبي

تا يال  195۳موفط بط چطاپ آر نشطد پط از وي ،والتطر

 ،4براياس عك هطایي از اشطپریگ كاگ

 ،در مقالط اي بط نكطا مهط آر پرداخطت

يپ  ،ماریك )1965( 5با گتتردگي باشتري ،ایطر تابط را تيكاطرهطاي تطاریخي و زبطاني
رد اامعتریر پ وه

بر ایر تاب را ب تازگي فاكاپ هویت ( ،)1999در دو مجكد ،انجطا

داده ايت اهمات ار او ایر ايت

ي روایت فاريطي ماانط  ،پطارتي و یونطاني را بطا هط

آورده ايت؛ اگر چ تر اب واژهنام اش ،دچار مشكر شده و مبگطا را واژگطار یونطاني قطرار
داده ايططت و در اكططد دو  ،تعكاقططا بتططاار عالمانطط و گتططتردهاي عرضطط

ططرده ايططت

تا شگايي آر ،اامعتریر تا شگايي از ایر تاب ايت ب يبب اهمات ایر تاب بطراي

غرباار ،نختتار بار ،ريتفتتف ،6ميق نامدار تاریخ رو  ،ب قااس با تابة بطزرگ قاصطر
اگويتوس ۷آر را ارنامة بزرگ شاپور 8ناماد و پ از آر ناطز بط همطار نطا معطرو

شطد

(هویت  )15 :1 1999 ،از ي روایطت آمطده ،روایطت فاريطي ماانط  ،روایطت اول و اصطكي
ايططت و دو روایططت دی ططر از روي آر نوشططت شططدهانططد (هویت ط  489 :1998 ،و بعططد؛ همططو

 ) :1 1999روایت فاريي ماانط  ،بتطاار آيطاب دیطده ايطت و در حقاقطت خطوان

تابط

براياس روایت یوناني و پارتي بوده ايت ناطز گوتگطي ايطت ط ماطار دو روایطت پطارتي و
یوناني ،تواف باشتري ايطت (توهطكي )86 :1۳۷6 ،زمطار نوشطت شطدر تابط را حطدود 260
ما دي ،پ از ي اگ

با روماار ،دانتت اند
1

Gropp
Huyse
3
Springling
4
Walter Henning
5
Maricq
6
Rostovtzeff
7 Res Gestae Divi Augusti
)8 Res Gestae Divi Saporis(RGDS
2
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 .1 .4اطالعات تاریخی

تابة حاضر از مه تطریر تابط هطاي دور يايطاناار آغطازیر ايطت اهماطت ایطر تابط را

ميتوار در موارد زیر خ ص

رد:

 1نتبشگايطي و مگصطبشگايطي :در ایطر تابط  ،فهريطت طامكي از نتطب خانطدار
يكطگتي ياياني آمده ايت ناز ،براي نختتار بار ،از يايار اد اعط ي يايطاناار
با نا يايار خوداي نا برده شده ايت اضاف بر ایر نتبشگايي ،فهريت امكي
هطط از درباریططار پابطط

شططاه و اردشططار و شططاپور آمططده ايططت طط در شططگاخت

شكرگاري و تيول و تكامر حكومت يايطاني بتطي مهط ايطت ع طر عگطوار و
مگصب  16۷نا آمده در تاب  ،مك بتااري رده تا ياختار و مگايطبا اداري و
ياختار حكومتي ياياناار آغازیر شگاخت شود
 2تاریخ ياايي و اارافااي تاریخي ياياناار آغازیر :ایر تابط  ،تگهطا يطگد ایرانطي
درخصوص رواب ياايي ایرار و رو ايت برخ

مگابع رومي

اگ

هطاي

ایرار و رو در عصر شاپور را ب ایجاز گوت انطد؛ شطاپور بط توصطار از يط اگط
خود با روماار يخر گوت ايت با فتوحا گتترد شطاپور بط خطارج از مرزهطاي
ایرار ،براي نختتار بار واژه اناطرار در توصطاف قكمطور غاطر ایرانطي در ایطر تابط

آمده ايت؛ ناز ،براي نختتار بار ،عبار ایرانشهر براي نامادر شور ایرار آمطده
از ابداعا ياياناار ايت ع ر نا ايتارهطاي ایرانطي و غاطر ایرانطي ،حطدود و

تاور حكومت شاپور را نشار ميهد
 ۳يگتها و آئارهاي دیگي :در ایر تاب  ،ب يگت وقف مثر برپطایي بگاهطاي دیگطي و
تأيا

آت هاي مقدس و ناز نذورا اشطاره شطده ايطت ط در شطگاخت مبطاني

دیگي ياياناار آغازیر مه ايت از امك ایر يطگتها اشطاره بط خویطدوده و آئطار

پدروار،1

گون اي بگااد موقوفا دیگي براي روار درگذشت ار بوده ،ايت

pad ruwān
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 .5نبردهای شاپور با روميان

 .1 .5نبرد نخست

1

نختتار نبرد ب يال  242-244مطا دي ،تطاریخ یقاگطيتطر فوریط ( 244آلطرا و دی طرار،
 )12 :200۷رخ داده ايت روایت ایراني عبة زردشت ب شرح زیر ايت:
روایت پارتی( 3-4 :هویتط 26-2۷ :1 1999 ،؛ ماریطك۳06-۳08 :1965 ،؛ شطای ار،

80 :1999؛ عریار 2۷ :1۳82 ،ب بعد)

ud kaδ naxwišt pad šahr awištād ahēm, Gōrdanyōs Kēsar až hamag
Frōm , Gōt ud Garmāniyā/ Garmān Šahr zāwar hangāwišn kerd; ud ō
Asūrestān abar Ērānšahr ud amā āγ[a]d, ud Pad Asūrsetān m[arz] pad
Mišīk/g paddēmān wuzurg zambag būd. Gōrdanyos Kēsar ōžad.
Frōmāyī/ān zāwar *wānād ud Frōmāyīn Filip(p)os Kēsar kard.

«و آرگاه

براي نختتار بار بر شور متتقر شد  ،قاصطر گردیطانوس از تمطا

رو  ،گُت و ژرمر نارو امعآوري رد و ب آيوريتار ،برعكا

شطورهاي

شطور ایطرار و مطا حر طت

رد ،و در مرز ايوريتار و ماشاك ،نبردي 2بزرگ رخ داد قاصطر گردیطانوس شطت شطد

يپاه رو نابود شد و روماار فاكاپ ۳را قاصر ردند »

مگابع رومي ناز برآنگطد ط گردیطار يطو  ،در بهطار  ، 24۳از انطا اط 4حر طت طرد و
توانتت در نبرد ريایگ  ،رأسالعار حالا  ،اره و نصطابار را از يايطاناار بطاز پط

ب اطرد و
Alram

1

2ایر نبرد در فاصكة يالهاي  1۳ژانویط  244و  14مطارس  244رخ داد (داگطر /لاطو ،۳5 :2002 ،شطمار  )۷در مگطابع
رومي متأخر ،ایر واقع ب صور گذرا و یك حادتة معمولي ع ر شده ايت تگها مگبع رومي
ماشاك گزارش مي گد  Oraculaايت
هتتگد

مطرگ گردیطار را در

مطاب روایت تاب شاپور ايت (پاشار۳54 :؛ شمار  )9مگابع متو القطول

عمكاا را پدرزر گردیار یعگي تامتتيوس ميگردانگده ايت (براي خ ص اگ

هطاي شطاپور نطك فطراي،

 ،4۷4-4۷8:1۳80همو ،2258-228 :1۳68 ،شاپمار ،28 -۳5 :1۳8۳ ،ویگتر/دی گطاس 5-19 :1۳86 ،و  45-66و بط ویط ه
فكاك 4۳-89 :1985 ،؛ تگهوفر1982 ،؛ آلرا و دی رار)200۷ ،

 ۳براي روایتهاي مگابع التار ازایر نبرد و مرگ گردیار نك داگر /لاو۳6-45 :2002 ،

 4در تويعة ارضي شاپور ب يرزمارهاي شرقي رو  ،انطا ا یكي از متطائر مهط ایطر مگازعط بطود انطا اط
يكو اار بود از مرا ز مه راههاي اروار رو در خاورماان بود ( شومور )1986
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ایگار را شكتت دهد

البت ایر شكتت شاپور ،در مگابع ایراني انعكايي ناافت ايت 1ایطر

قاصر ،توانتت تا ايوريتار نووع گد و قصد تصطر

تاتطوور را داشطت موااهطة شطاپور و

گردیار در ایر زمار رخ داد و در اایي ،ب نا ماشاك ،نبرد آغاز شد مططاب روایطت عبطة
زردشت ،گردیار شت شطد و روماطار ناچطار بط صطكد شطدند مگطابع رومطي ،در خصطوص
چ ون ي مرگ گردیار ،متو القول ناتتگد ا ثریطت مگطابع ،مطرگ او را ناشطي از وتطاهي
فاكاپ ميدانگد و اشاره اي ه ب نبرد ماشاك ندارند و از پاروزي گردیار يخر گوت اند اما
برخي مگابع ،مرگ او را در نبرد و افتادر از ايب 2و ناطز بط يطبب زخط در اگط

گطزارش

دادهاند(شهبازي  )2002مگابع غربي ،يعي دارند ایر شكتت را ط اهماطت نشطار دهگطد و
فاكاپ عر را متبب ایر شكتت بدانطد (ویگتطر /دی گطاس)6۳ :1۳86 ،؛ امطا ،مگطابع غربطي،
يعي بر متطكو نهطادر ایطر شكتطت دارنطد و از ایطر رو ،فاكاطپ عطر را متطبب مطرگ
گردیار ميدانگد ب هر حال ،نتاجة اگ

 ،معاهد صطكيي بط نوطع ایطرار شطد ایطر معاهطد

صكد ،در تابة عبة زردشت ،چگار آمده ايت:
 .1 .1 .5معاهدة صلح252-ميالدی -بر اساس كتيب ة كعب ة زردش ت (هویتط ،
:)2۷ :2 1999

Ud Filip(p)os Kēsar amā ō nemastīg āγad , ud gyān guxan dēnār 500
–hazār ō amā dād , pad bāž awestād ,ud amā Mišik až ēd kerd Pērōz
Šābuhr nām awestād.

«و قاصر فاكاپ ،ب الب  ،يوي ما آمد و براي خوربهای

(اان ) 500 ،هزار دیگار ب مطا داد

و باجگزار ما شد و ما بدیر اهت ،ماشاك را ،پاروزشاپور ،۳نا نهادی »

 1در تاریخنویتي غربي ه ه چگار ايت

از شكتطتهطا يطخگي بط ماطار نمطيآیطد شطاپور از نبطرد ريطایگ ع طري

نمي گد و در عوض روماار از نبرد ماشاك يخگي نميگویگد(ویگتر /دی گاس) 62 :
 2گوت شده

گردیار یا در اگ

شت شده یا از زخ اگ ي و در بتتر یا ب توطية فاكاپ شت شده ايطت (آلطرا و

دی رار 12 :200۷؛ گوبر 20-16 :19۷4؛ هویت )4۷-50 :2 1999

 ۳انبار فعكي ،در مگابع رومي آر را پاري-يابور( )Pirisaboraنامادهاند (داگر /لاو ،پاشار ،۳58 :شمار )26
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ایر معاهد صكد را مگابع غربي ناز آوردهاند و از آر ،تعبار معاهد شر آور طردهانطد و
براياس همار مگابع ،ارمگا و بارالگهریر ب شاپور واگذار شد (داگر /لاو45-56 :2002 ،؛ و
ناز ویگتر /دی گاس )102 :اما ،در تابة عبة زردشت ،تگها از فتد ماشاك

ب پارو شطاپور

تااار نا داده شد ،يخر رفتط ايطت ایطر صطكد چگطدار نپایاطد مگطابع غربطي ،ایطر صطكد را
«صكيي يخت شر آور» دانتت اند (ویگتطر /دی گطاس )102 :1۳86،امطا ،فاكاطپ عطر  ،ایطر
صكد را بر يك هطاي خطود ،پاطروزي نمایانطد بطا شكتطت يطختي ط روماطار در ماشطاك
خوردند ایر صكد ،براي روماار ،موفقاتآماز تكقي شده ايت در هر حال ،ایر پاروزيهطا،

غرور مكي شرق را در برابر رو تقویت رد (همار )10۳ :براياس نوشتة زونارس ،1بعطدها،

فاكاپ معاهد صكد را شكتت و توانتت مجدداً بارالگهریر و ارمگا را تصر

گد (داگر/

لاو )4۷ :2002 ،ایر عهدشكگي ،يبب آغاز نبرد دو شد
 .2 .5نبرد دوم

نبرد دو  ،ب گوتة شاپور ،يت روماار بر ارمگا بود پا از آغاز ایر نبرد ،شاپور در ارمگاط -

حدود يالهاي  244ب بعد -توانتت خترو دو  ،شاه ارمگا  ،را بكشد و پتطر ایطر ختطرو
یعگي تارداد ب رو پگاهگده شد 2در حدود يال  ، 252شاپور ،نصابار را ه تصر

نبرد دو با فاكاپ ب يال  252بوده ايت:1

طرد

Zonaras

 2براي توصار مگابع ارمگي در ایر خصوص نك داگر /لاو ،پاشار49 :

۳

1

 ۳براي مگابع آر نك داگر /لاو 49 :2002؛ طبري (نكد  )60 :ميگوید ط تتطخار نصطابار در يطال یطازده يطكطگت
شاپور بوده ايت(یعگي يال ) 251/2؛ اما نا نصابار در فهريت شهرهاي تتخارشده در تابة شاپور بطر عبطة زردشطت
در نبردهاي دو و يو ناامده ايت و هاچ یك از مگابع رومي ه آر را گزارش نكطردهاند(پاشطار ،۳60 :شطمار  )1بط

نظر روبار دلاك

شاید آر باشد

شاید ایر شهر در زمره بخ هاي آزاد شده شاهگشاهي ایراني بوده و نط بط وايطط

پاروزي بر روماار؛ ه چگار درخصوص حذ
ه شهرهایي ایراني بودند

نا دو شهر اره و اديا ه ب همار دلار ايت چرا

روماار از اشكاناار گرفت بودند و تصر

آنها ب واقع تصر

ایطر دو شطهر را

شهرهاي از ديت رفت بطود

و از آر روماار نبوده ايت (روبار )184 :1998 ،در معاهد صكد ماار شطاپور و فاكاطپ ایطر شطهر و مگطاط ماطاررودار
شمالي در اختاار رو باقي ماند از همار رو ،عگوار افتخاري اولار را ه یافت نطا

بوده ايت مگابع رومي گویگد

در زمار شطاهزادهاي پطالمارایي بط نطا اودئگطاتوس ( )Odaenathusایطر شطهر تيطت

نظار رو درآمد اوتاخاوس و طبري ع ري دارند از تصر
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)81 :1999 ،؛ شای ار28-۳۳ :2

1999 ، (هویت4-9 :روایت پارتی

ud Kēsar bid druxt ō Armin winās kerd, ud amā abar Frōmāyī/ān šahr
wihišt ahēm, ud Frōmāyī/ān zāwar 60 hazār pad/ andar Bēbāliš ōžad.
ud Asūriya šahr ud čē abar Asūriyā šahr parβē/ār būd , hamag
ādurwaxt, awērān ud wardyāz/ wardāz kerd grift pad hō ē(w) yāwar až
Frōmāyī/ān šahr diz ud šahrestān. Ānāt šahrestān aδ parβēr hamgōs,
Bīrt Arūbān aδ parβēr hamgōs, Bīrt Aspōragān aδ parβēr hamgōs,
Sūrā aδ parβēr hamgōs, ٭Bēbāliš aδ parβēr hamgōs, Manbūg aδ
parβēr hamgōs, Halab aδ parβēr hamgōs, Kinašrā aδ parβēr hamgōs,
٭Apōmiyā aδ parβēr hamgōs, ٭Refaniyos aδ parβēr hamgōs, Zōmā aδ
parβēr hamgōs, Urnā aδ parβēr hamgōs, Gindaros aδ parβēr hamgōs,
Armenāž aδ parβēr hamgōs, Selūkiyā aδ parβēr hamgōs, Andiyōk aδ
parβēr hamgōs ‚ Kir(r)os aδ parβēr hamgōs ‚ any Selūkiyā aδ parβēr
hamgōs, Alexsandariyā aδ parβēr hamgōs ‚ *Nīkopolos aδ parβēr
hamgōs ‚ Sīzar aδ parβēr hamgōs ‚ Hamāt aδ parβēr hamgōs‚Aristōn
aδ parβēr hamgōs ‚ Dīkōr aδ parβēr hamgōs ‚ Dūrā aδ parβēr hamgōs
‚ Dōlōx aδ parβēr hamgōs ‚ Kirkisiyā aδ parβēr hamgōs ‚ Garmaniyos
aδ parβēr hamgōs ‚ Batnai aδ parβēr hamgōs ‚ *Artangiliyā aδ parβēr
hamgōs ‚ Suš V‚ Š ūd aδ parβēr hamgōs ‚ Frāt aδ parβēr hamgōs ‚
hamsāg šahrestān aδ parβēr hamgōs 37.

60 طردی و

رد و بر شور رو حمكط

/بطالا ) نطابود طردی و شطور آيطور
 ویطرار و،يطوخت

 ب ارمگا حمك، دی ر بار،)« و قاصر (فاكاپ اول؟
 ق،(باربالاتوس

هزار ناروي روماار در بابالا

 آشطور بطود همط در آتط/پارامور شور آيطور

آشور و هر آر چ

 شطهر آنطا: ردی و در ایر نبرد از ماار ایر دژها و شهرها را از شور رو گرفتا

غار

 باطر اروبطار بطا يطرزمارهطاي،(عان امروزي در گار فرا ) با يرزمارهاي پارامطور آنهطا

 بتاخطت و مطدتي،يپاهااني از رو در آر بودنطد

، « در يال یازده پادشاهي خود [شاپور] ب شهر نصابار:قرار ايت

مي گویگد دیوار شهر خود شكافت شد و رخگ اي در آر پدیطد آمطد ط شطاپور از آر بط

ایشار را در حصار گرفت

درور شهر راه یافت و اگ جویار را بكشت و زنار و ود ار را ايطار طرد و امطوال فراوانطي ط قاصطر آنجطا داشطت
 ما دي تويط شطاپور دو بطوده۳50 ایر شهر در يال

) ایر روایت ميتم ً مربوطب تصر60 :رد » (طبري

تصر

 باید روایا ایر مگابع عربي را صورتي از حقاقت دانتت،) در هر روي2006 باشد(لاو

 حكمططرار يططوری بططوده ايططت، در تابطط نططامي از فاكاططپ ناتططت احتمططال دادهانططد طط فرمانططد ماكططو رومططي1
 شطاپور بط25۳ ردند و در بهار
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پارامططور آنهططا (باططرو اروپططر ،قریططة امططروزي ،دژي در يططوری ) ،باططر ايططپورگار بططا
يرزمارهاي پارامور آنها (حكبا امروزي ،دژي در يوری ) ،يورا بطا يطرزمارهطاي پارامطور
آنها (يوریة امطروزي) ،بابطالا

بطا يطرزمارهطاي پارامطور آنهطا (باربالاتطوس) ،مگبطوگ بطا

يرزمار هاي پارامور آنها (هاراپطولا ) ،حكطب بطا يطرزمارهطاي پارامطور آنهطا ،اگشطرا بطا
يرزمارهاي پارامور آنها (خطالكا  ،خرابط هطایي در قگتطریر نزدیطك عطا
اپوماططا بططا يططرزمارهططاي پارامططور آنهططا (آپط ماططا ،قط

در يطوری )،

الموریططك امططروزي) ،رفططاناوس بططا

يرزمارهاي پارامور آنها (رفاناا ،رفگا امرزي در يوری ) ،زوما با يرزمارهاي پارامور آنهطا
(بكقاز امروزي در گار فرا ) ،اوریگا/اوریما با يرزمارهاي پارامطور آنهطا (هطرو هویطوک
امروزي در گار فرا ) ،گگداروس با يرزمارهاي پارامور آنها (رويتایي در يوری ) ،ارمگطا
با يرزمارهاي پارامور آنها (الرمگاز) ،يطكو ا بطا يطرزمارهطاي پارامطور آنهطا ،انطا اط بطا
يرزمارهاي پارامور آنها ،روس با يرزمارهاي پارامور آنها (ق

بگيهوروي امروزي)،

و یك يكو اة دی ر با يرزمارهاي پارامور آنها ،ايكگدری بطا يطرزمارهطاي پارامطور آنهطا
(ايكگدرور امروزي در يوری ) ،ناكوپولا

با يرزمارهاي پارامور آنها (ايكهاة امطروزي)،

يازر با يرزمارهاي پارامور آنها (يازر امروزي) ،هما با يرزمارهاي پارامور آنها (هِمطة
امروزي در يوری ) ،اریتتور با يطرزمارهطاي پارامطور آنهطا (الريطتر امطروزي) ،دیكطور بطا
يرزمارهاي پارامور آنها ،دورا با يطرزمارهطاي پارامطور آنهطا (دورا اروپطوس) ،دولطوخ بطا
يرزمارهطاي پارامطور آنهطا (دولطوک امطروزي) ،ر اتطاا بطا يطرزمارهطاي پارامطور آنهطا
(البوياره امروزي در گار فرا ) ،گرمانا با يرزمارهاي پارامور آنها (مطرع

امطروزي در

يططوری ) ،بتگططار بططا يططرزمارهططاي پارامططور آنهططا ،خططانر بطا يططرزمارهططاي پارامططور آنهططا ،و از
اپادو ا با يرزمارهطاي پارامطور آنها:شطهر يطاتر بطا يطرزمارهطاي پارامطور آر (يطدک
امروزي) ،دومار با يرزمارهاي پارامور آنها ،ارتگ كا با يرزمارهاي پارامور آنها ،يوش با
يرزمارهاي پارامور آنها ( ككات امروزي) ،شور با يرزمارهطاي پارامطور آنهطا ،فطرا بطا

يرزمارهاي پارامور آنها ،همة يي و هوت شهر با يرزمارهاي پارامور آنها» 1

 1براي روایت مگابع رومي نك داگر /لاو 1-10 :2002 ،؛ ایر نبرد ه در مگابع رومي انعكايي ناافت ايت
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درخصوص نبرد دو  ،مگابع غربي بتاار اندک ،متگاقض و خصطمان ايطت؛ در حطالي ط
روایت شاپور ،صادقان و امر ايت(شهبازي  )2002ه چگطار ط در ایطر روایطت آمطده،
عكطت اگط

از فاكاطپ عططر ( ،) 244-249تططرهبگاططانوس

متططائر ارمگاط بططوده ايططت پط

گالوس( ،) 251-25۳امپراتور رو شد پگاهگدهشدر تاطرداد ،ایطر فرصطت را بطراي شطاپور
فراه آورد تا از عهدشكگي روماار نتبتب قرارداد صكد ايطتواده گطد و بط ارمگاط  ،حمكط
برده و يكتكة اشكاني آراا را از ماار ببرد و ب ايتاني ياياني بدل گد ب احتمال ،در يطال

 25۳ما دي ،ه شاپور ب مك یك يوري ب نا ماریادس -1یك نطا يطریاني ايطت ط
صططور يططریاني آر ماریططاعع 2بط معگططي يططرور ايططت و برخططي مگططابع ،بط غكط  ،صططور

گطد( ۳داگطر /لاطو،

وریادس آوردهاند -توانتت انطا ا  ،بر ياحر اورونتوس ،را تصر

501 :2002؛ فكاك  ۷۳ :1985 ،و بعد) مجموعة اط عطا  ،نشطار مطيدهطد ط در فاصطكة
يالهاي  6-25۳چگدیر نبرد رخ داده ايت

4

هطد

غطایي همانطا تصطر

ايت در مرحكة نختت ،احتماالً ،شاپور ،ارمگا را مجطدداً تصطر

انطا اط بطوده

طرده و پتطرش ،هرمطز

اردشار ،را در آراا گماشت و عگوار شاه بزرگ ارمگا را بدو داد در ایطر زمطار ،مرزهطاي
شمالي ياياني امر شد شاپور ،بعد از شكتت يپاه رو در باربالاتطوس ،يطپاه
بخ

تقتا

رد یكطي بط رهبطري خطودش بط يطوری تاخطت و بخط

را بط دو

دی طر ،بط رهبطري

هرمزاردشار از راهي دی ر ب ارمگا صاار و اپادو ا  5تاخت (شهبازي )2002
 .3 .5نبرد سوم

آخریر نبرد شاپور با روماطار ايطت ط در تابطة عبطة زردشطت از آر يطخر رفتط ايطت

ب واقع ،اوج اقتدار شاپور و شاهگشاهي ياياني ،در ایر نبرد ايت
 1ب روایت تاریخ آگويتوس ( )Historiae Augustaeشاپور ایر مطرد را امپراتطور شطرق طرد و بطدو عگطوار قاصطر را
داد اما ایر روایت قابر اعتماد ناتت یك مگبع متايي ب نا تاریخ ياعر يخر از ايطار و انتقطال شطمار بتطااري از
يا گار انطا ا ب رهبري دمتریانوس مطرار دارد (شومور ،پاشار)

 ۳درخصوص تاریخ تصر

انطا ا برخي مگابع يال  256را فرض ردهاند (شومور ،پاشار)

Māryād'a

2

 4فراي ایر يال را  254-255ميداند ()4۷5 :1۳80

 5عكت فتد و ویراني اپادو ا در نبرد يو نارو در اختاار نهادر ایر ايتار رومي براي والریر بود
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)81 :1999 ،؛ شای ار۳۳-4۳ :1

1999 ،  (هویت9-16روایت پارتی

Hridīg yāwar kaδ amā abar Harrān ud Urhā wihišt ahēm ud Harrān ud
Urhā parrūδīd/ paywadād, Wālaraniyos/ Wālarnyōs Kēsar abar amā
āγad. ud būd aδ až Garmāniyā šahr, až Rēšiya šahr, až Nīrakos Šahr,
až Dākiya šahr, až Pannaniyā šahr , až Mōsiyā šahr, až Astriyā šahr,
až Ispaniyā šahr, až Afrikiyā šahr, až Trākiyā šahr, až *Bitūniyā šahr,
až Āsāyā šahr, až *Pamfilāyā Šahr, až Isawriyā šahr, až Likōniyā šahr,
az Galātīniyā šahr, až Lūkiyā šahr, až Kilikiyā šahr, až Kap(p)ādakiyā
šahr, až Frūgāyā šahr, až Sūriyā šahr, až Fonikāyā šahr, až Yūdāyā
šahr, až Arabiyā šahr, až Mōrān šahr, až Garmāniyā šahr, až Rōdōs
šahr až …(?) šahr, až Maδyānrōdān šahr zāwar 70 hazār ud až hō ārag
Harrān ud Urhā aδ Wālaraniyos Kēsar wuzurg raf būdm, ud
Wālaraniyōs Kēsar wxad pad wxēbēh dast dastgraβ kerd ud ٭Ōyādag,
٭rabēsēf, sānatōr ud hēgēmōn kē hō zāwar sārār būd, harw dastgraβ
kerd , ud bē ō pārs wāst ahēnd. ud Sūriyā šahr, Kilikiyā šahr
Kap(p)ōdakiyā šahr, ādurwaxt, awērān ud wardyāz kerd. ud grift hō
yāwar až Frōmāyīn šahr Alexsandriyā Katis(s)os šahrestān aδ parβēr
hamgōs Šamšāt aδ parβēr hamgōs,٭Katabalā aδ parβēr hamgōs, Aygā
aδ parβēr hamgōs, Māmāstiyā aδ parβēr hamgōs, Māl(o)s aδ parβēr
hamgōs, ٭Adāniyā aδ parβēr hamgōs, ٭Tarsos aδ parβēr hamgōs,
Zefīrōn aδ parβēr hamgōs, Sebastiyā aδ parβēr hamgōs, Kōrikos aδ
parβēr hamgōs, Anazarbos aδ parβēr hamgōs, Kastābala aδ parβēr
hamgōs, Nerōniyās aδ parβēr hamgōs, Flāwiyās aδ parβēr hamgōs,
Nīkopolos aδ parβēr hamgōs, Ēpīfanyā aδ parβēr hamgōs, Kīlindiros
aδ parβēr hamgōs, ٭Anīmūrīn aδ parβēr hamgōs, Selīnūs aδ parβēr
hamgōs, Mīyanpolos aδ parβēr hamgōs, Andiyōkiyā aδ parβēr
hamgōs, ٭Sardiyāb aδ parβēr hamgōs, Mōstinopolos aδ parβēr
hamgōs, Tūyanā aδ parβēr hamgōs, Kēsariyā aδ parβēr hamgōs,
Kōmānāyā aδ parβēr hamgōs‚ Kūbistariyā aδ parβēr hamgōs,
Sebastiyā aδ parβēr hamgōs‚ Bīrt aδ parβēr hamgōs‚ Rākūndiyā aδ
parβēr hamgōs‚ Lārandiyā aδ parβēr hamgōs‚ *Īkōniyā aδ parβēr
hamgōs‚ hamsāg šahrestān aδ parβēr hamgōs 36.

Text [13] ed. 3.indd 153

3/10/2015 7:43:58 PM

 / 154رویارویی ايران و روم در عصر ساساني بر اساس كتيبة شاپور بر كعبة زردشت

«در يومار نبرد ،هگ امي

بر حّرار ( اره) و رها (ارف  ،اديا) 1حمك

را مياصره ردی  ،قاصر والریر ب يوي ما حمك

ردی و حرار و رُها

رد ب همراه او ،يپاهي هوتطاد هزارنوطري

از شهرهاي گرمانا  ،ریشا (رتا ) ،نار وس (نوریكو ) ،دا اا ،پگ نگاا ،موياا ،ايطتریا ،ايطپگاا

(هاتپگا –ايپاناا) ،افریقاا (افریقا ،موریتاناا) ،ترا ا  ،باتوناا ،آيایا (آياا) ،پمواكاا ،ایت وریطا،
لاكوناططا ،گ تاگاططا (گاالتا ط ) ،لو اططا ،كاكاططا ( كاكا ط ) ،اپادو اططا ( اپادو ا ط ) ،فروگایططا
(فری ا ) ،يوری  ،فوناكایا (فاگاقاط ) ،یودایطا (یهودیط ) ،عربایطا (عرباط ) ،مطورار (موریتاناطا)،
گرماناا (ژرمگا ) ،رودوس(لادی ) ،اُيروئر (در شطمال فطرا ) ،ماطاررودار بطود و در ناحاطة
حرار و رُها ،ماار ما و قاصر والریر ،نبطرد بزرگطي روي داد و مطا قاصطر والطریر را خطود بطا
ديت خوی

ديت ار ردی و دی ر [افراد يپاه شامر] فرمانده لشكر ،2يگاتورها و افتطرار

فرمانده آر ناروها بودند هم را ديت ار ردی و ب پارس فريتادی و شهرهاي يوری ،

كاكا  ۳و اپادو ا  ،را يوزانده ،ویرار و غار

طردی و از روماطار ایطر شطهرها گرفتط

شد :ايكگدری و تاتوس با يطرزمارهطاي پارامطور آنهطا ،شمشطا (يمتطت امطروزي) بطا
يرزمارهاي پارامور آنها ،تاب با يرزمارهاي پارامور آنها ،ای ایبا يرزمارهطاي پارامطور

آنها (ای  4امروزي) ،مام يتتاا با يرزمارهاي پارامور آنها (ماتا

امطروزي) ،مطالوس بطا

يرزمارهاي پارامور آنها ،ادن با يرزمارهاي پارامور آنها ،تريوس با يرزمارهاي پارامور
آنها ،اگويتاا با يرزمارهاي پارامور آنها ،زفاطرور بطا يطرزمارهطاي پارامطور آنهطا (مريطار
امروزي) ،يبتتاا با يرزمارهاي پارامور آنهطا ،وریكطوس بطا يطرزمارهطاي پارامطور آنهطا
( رگوس امروزي) ،ان زربوس با يرزمارهاي پارامور آنها ،تتابك با يرزمارهاي پارامور
آنها (بدرو امروزي) ،نرونااس بطا يطرزمارهطاي پارامطور آنهطا ،ف ویطاس بطا يطرزمارهطاي
پارامور آنها ،ناكوپولوس ایپاواناا با يرزمارهاي پارامور آنها ،اكاگدری
 1اديا (اورهي /اورهاي آرامي و يریاني و رهاع عربي)
فهريت ايتار هاي تصر

بطا يطرزمارهطاي

ا گور ب نا اورف در اگو شرقي تر اط ايطت ،نطام

شده در ایر نبرد شاپور ناامده ايت در هر حال ،ب نظر ميريد

ديت شاپور بوده ايت (لاو )199۷

در

ایر شهر زماني وتاه در

 2نا ایر فرماند يپاه احتماالً يو ت ياانوس بوده ايت (داگر /لاو ،۳05 :2002 ،شمار )۳۷
 ۳ایر ايتار رومي ه ب دلار در اختاار نهادر نارو براي والریر يرنوشت اپادو ا را یافت
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پارامور آنها ،اني موریر با يرزمارهاي پارامور آنها ،يكاگوس با يرزمارهاي پارامور آنهطا،

ماانپولوس با يرزمارهاي پارامور آنها ،انطا ا با يرزمارهاي پارامطور آنهطا ،1يطردیا بطا

يرزمارهاي پارامور آنها ،مويتاگوپولوس با يرزمارهاي پارامور آنها ،تویانا با يرزمارهاي
پارامور آنها ،قاصری با يرزمارهاي پارامور آنها ،ومانایا بطا يطرزمارهطاي پارامطور آنهطا،
وبتتریا با يرزمارهاي پارامور آنهطا ،باطر بطا يطرزمارهطاي پارامطور آنهطا ،را ونطدیا بطا
يرزمارهاي پارامور آنها ،الرندیا با يطرزمارهطاي پارامطور آنهطا ،ایكوناطا بطا يطرزمارهطاي
پارامور آنها ،همة ایر شهرها همراه با اراضي پارامونشار

(تعدادشار)  ۳6تا ايت.2

ایر نبطرد ،بط احتمطال ،در يطال  260مطا دي رخ داده ايطت ۳در يطال  ، 255والطریر،

امپراتور شد در هگ امي

والریر ب يطوری ريطاد ،در ضطرا خانطة يمويطت  4يطك هطاي

ط یي براي او زده شد گوبر ،ريادر وي را ب شرق ب آغاز يطال  255و تگهطوفر هط ،
براياس تاب اي در لودی  ،معرو

تابة فا دلواطاي لودیط  18 ،ژانویط  255مطيدانگطد

ب

(آلرا و دی طرار 1۳ :200۷ ،و ناطز شطمار  )11موااهطة بطزرگ ،در يطال  ، 260رخ داد
ابتكار عمر باز در ديتار شاپور بود از داك عبور رد وارد ماار رودار شد و طاره و اديطا
را فتد نمود و در آخر ،والریر ايار شد مگابع رومي ،متو القول هتتگد
نبرد ،ايار شد ايارشدر والریر ،چگار آوازه یافت
 1درواقع انطا ا دو بار ب تصر
شد (فراي)4۷۷ :1۳80 ،

والطریر ،در ایطر

در مگابع دور اي مي مثر طبري هط

شاپور درآمد یكي در نبرد نختت و دی ري در ایر نبرد

والریر در انطا ا ايطار

 2براي دیدگاه مگابع رومي نك داگر /لاو ،پاشار )58-65 :فهريتي دی طر از قكمطرو شطاپور در تابطة رتاطر در عبطة

زردشت آمده ايت (بك (29-49 :19۷8 ،تابة شاپور بر عبة زردشت احتماالً درحدود بعد از يالهاي ( 260ايطار

شدر والریر) تا ( 262مخاصما پالمارا) نوشت شده ايت (مار)29۷-299 :1990 ،؛ گوبر ( ،288 :1969شطمار )16؛
و دی رار ( تگهوفر ،4۳ :1982 ،شمار  )104برآنگد
ب ایر دلار

ایر تاب توي پتر و اانشاگ

هرمطز اول نوشطت شطده ايطت

عگوار انارار بر روي يك هاي شاپور ناامده ايت براي شرح تما نظریطا نطك (هویتط 1999 ،

:1

 10-14و شمار  )۷۳ایر فرضا ا گور دی ر مورد قبول ناتت (نك آلرا و دی رار26 :200۷ ،؛ هویتط 112 :1998 ،؛
مار 286 :1990؛ شهبازي)۳15 :1۳89 ،

 ۳فراي ایر تاریخ را  258یا  259ميداند (فراي )44۷ :1۳80 ،تگهوفر برايطاس پطاپاروسهطاي دور حكومطت والطریر
مربوط ب قرر هوت ما دي در مصر بر آر ايت

والریر در تابتتار يال  ،1۷/9/260 ، 260ب ايار درآمده ايطت

( )20 :2001براي تاریخ ذاريهاي مختكف ميققار نك هویت 1999 ،
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از آر روایت شده ايت 1درخصوص يرنوشت بعدي والریر ،مگابع ،متواو گوتط انطد امطا
در ايار درگذشت باشد نق

احتمال دارد

براتت هطاي شطاپور ،نشطار مطيدهطد ط

هرگز با والریر بياحترامي نشده ايت در طي نبرد يو  ،انطا ا دوباره فتد شد ،2يمويطت
غار شد و لشكریار شاپور تا كاكا (طبري قالوقاط آورده) و اپادو اط (طبطري قدوقاط
آورده) پا

رفتگد با فطتد انطا اط و يمويطت  ،دو ضطرا خانطة مهط شطرقي رو بط ديطت

ياياناار افتاد نتاجة ایر نبرد ،ايار  ۷0هزار نور از فرمانطدهار و روماطار شطد ط شطاپور،
آنها را ب ایرار آورد حهور ایر روماار ايارشده ،باعث تويطعة زیطربگطایي شطهرهایي مثطر
فارس و خوزيطتار شطد ناطز يطبب ایجطاد تشطكرهطاي متطايي دراگطو ایطرار ،فطارس و
خوزيتار شد

با تتامد شاپور ب راحتي زندگي مي ردند اما در زمار بهرا دو و اقتدار

رتاربا شكم هاي بتااري همراه شد در بازگشت شاپور از غر  ،يرزمارهاي موتطوح
دچار حمكة عربار پالمارایي ب رهبري اودناتوس شد شطاپور ،در ایطر زمطار ،شطاید بط يطبب
پاري ،دی ر تواهي ب مرزهاي غربي نداشت (فكاك )85-86 :1985 ،
 .6شواهد باستانشناسی از نبرد شاپور با روميان
مجموعة ایر ي نبرد ،در چگدیر نق

براتطت هط تصطویر شطده ايطت ط از هوطت نقط

براتتة شاپور 5 ،مورد مربوط ب ایر حادتة تاریخي ايت
 260ايت (مار)26۳-281 :1990 ،؛ و شاید ،درپا

تماماً مربطوط بط پط

چشمار والطریر ،نقط

از يطال

شطده باشطگد

 1نا والریر در طبري ب صور الریانوس ،و در بعهي نتخ شاهگام بزانوش آمده ايت؛ امطا در نتطخة بریتاناطا صطور

برانوس آمده ايت تعالبي ب ااي والریر ب غك قتطگطار آورده ايت ،بكعمي اریانوس آورده ايت (شطهبازي:1۳89 ،

)۳0۳

 2در نبرد يو و در حمكة دو ب يوری  ،انطا ا مجدداً ب تصر

شاپور درآمد و بطاز شطمار بتطااري از يطا گار آنجطا

ايار و زنداني و ب ایرار آورده شدند ایر ايارار در ایرار در خصوص شهريازي ايتواده شدند گویا هد

شطاپوره

از ایر انتقال ايتواده از مهار ایگار در امر شهريازي بوده ايت ایگار در ايوريتار ،ماشار ،خوزيتار ،فارس ،و پطار

يكگي داده شدند شهرهاي شاد شاپور ،بزرگ شاپور ،خترو شاپور ،ریو اردشار (ریشهر) ،باشاپور و گگطدي شطاپور ،بطا

نا اصكي وه انتاوک شاپور

نشان تمایر شاپور بر

اهمات شدر اتطا ا بوده ،حاصر ایر انتقال ايطت مهطافاً ایطر

آمدر ایر مردمار خود مواب گتترش دیر متايات در ایر مگاط ه شد ب گونط اي ط ریطواردشطار و گگطدي

شاپور دو مر ز مه ايقف نشار شدند (شومور ،پاشطار) تطأتار هگطر ایطرار يايطاني بطر هگطر انطا اط موضطوعي ايطت

اداگان و قابرمداق
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ريت ايطت ط فاكاطپ ،اكطوي شطاپور زانطو زده ايطت (هرمطار در هرمطار و

یكي در نق

الد ت )1۳-29 :1989 ،يط نقط
تگ

براتطتة دی طر ،در در دارا (دارا  )Bو باشطاپور،

چوگار ،ايطت :یكطي ،در يطمت رايطت رودخانط رو بط شطمال ،صطيگة تطاجگاطري/

پاروزي شاپور از اورمزد ايت

زیر ي ايب او گردیانوس و زیطر يط اورمطزد ،اهطریمر

ايت درفاصر ،ماار شاهگشاه و اورمزد فاكاپ عر زانو زده ايت تاریخ ایر نق
را حدود  ، 24۳پط

از تطاجگطذاري دو شطاپور اول ،مطيدانگطد دو نقط

براتطت

براتطتة دی طر

شاپور ،در باشاپور ،صيگة پاروزي او بر روماار ايت در وي صطيگة هطر دو نقط  ،نتاجطة
ي اگ

شاپور تصویر شده ايت گردیطار يطو  ،زیطر يط ايطب شطاپور و فاكاطپ عطر ،

روب روي ايب شاپور زانو زده ايت و والریر ،در بگد و زنجار تصویر شده ايت بطر ن اگطي
ه دو يوار نق

شده

یكي شاپور ايت و دی ري والریر،

شطاپور ديطت والطریر را

شمشار را عكا شاپور بر شاده ،ب نشانة ايار گرفتط ايطت (نصطرال زاده1۳84:148 ،؛

لو طططونار۳10-۳15 :1۳۷2 ،؛ شطططورد 58۳-59۷ :1۳۷۷ ،؛ و هرمطططار )۷5-88 :1969 ،بططط
تازگي ،يك اي ،همراه با نوشت از شاپور ب ديت آمده

شاپور را يطوار نشطار مطيدهطد و

روب روي او فطردي ايطت ایتطتاده فاكاطپ عطر  ،ايطت ایطر يطك  ،در نظطا يطك شگايطي
ياياناار و يطك هطاي ایرانطي ،بطينظاطر ايطت و تطا گور مشطاب اي نداشطت ايطت بط دالیطر
بررييهاي تصویري ،تاب ن اشتي و وزر و اگ

رأي بر اصربودر ایر يك ايت (آلطرا

و دی رار )15-26 :200۷ ،ب يبب اهمات يك در خصوص موضوع ایر مقال  ،نوشت هطاي
روي و پشت يك آورده ميشود (قرائت از شروو ايت در آلرا و دی رار ،پاشار)2۳ :
روي يك :

mzdysn bgy šhpwhry MRKAn MRKA ̵yr̵n W ̵nyr̵n MNW ctry MN
yzd̵n
mazdēsn bay šābuhr (šāpūr) šāhān šāh ērān ud anērān kē čihr az
yazdān

«مزدیتر بغ شاپور شاهگشاه ایرار و انارار »
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پشت يك :

ZNE ZK AMTš prypws kycry AP hrwm̵y PWN b̵cy W OBDK
YKAYMWN HWEd
Ēn ān ka-š Firipōs kēzar ud Hrōmāy pad bāz ud bandag<īh> ēstād
hēnd.

«ایر آر زماني ايت
در نق

فاكاپ قاصر و روماار ب باج و بگدگي درآمدند »

براتتة باشاپور ،ایر ي نبرد ،بتاار هگرمگدان و با شكتتر زمطار خططي در هط

آماخت شده و تصویرآرایي شده ايت هاچ دا از شاهار يايطاني ،پاطروزيهطاي خطود را
چگار ااودان نكردند و شاپور ،یك ايتثگا باقي ماند در هر حال ،ایر مجموعة نقوش ،نشار
از اهمات واقع براي ایراناار و شاپور را دارد
 .7نتيجهگيری
ایر تاب

از يال 1944

شف شد دی ر اتكاي تا وتما بط روایطتهطاي غربطي ،ط

بتاار اانبداران ه هتتگد ،درخصوص تاریخ عصر شاپور متر شد پاطروزيهطاي شطاپور،
ب احتمال ،مكرر بازگو و تكرار شده ايت اگر گوتة رويتفتتف (ویگتر /دی گاس:1۳86 ،
 )4۷دريت باشد
ميتوار فهماد

تابة عبة زردشت خ ص نویتي يالگام هاي ريطمي يايطاني ايطت،
ایر پاروزيها تا پایار عصر ياياني چ بازتا بزرگطي داشطت ايطت رد

پاي ایر ي نبرد را ه ميتوار در آتار مانوي دید  1در هر حطال ،در زمطار شطاپور مرزهطاي

ایرار عصر ياياني ب نهایت خودش رياد آرگون

حطدود و تاطور آر در همطار تابطة

شاپور بر عبة زردشت و ناز تابة رتاربر عبة زردشت آمده ايت بط يطبب ایطر فتوحطا
بود

براي نختتار بار واژ «اناراني»

حكومتي ایرار وارد شد

ناظر ب يرزمارهاي غار از ایرار ايت ،در ادباا

ادعاي تمكك بر رو ناز در ایطر عگطوار متطتتر ايطت بط واقطع،

شواهد تاب اي ب يبب ماهات و ن رش ایراناار ب تاریخ ،متر آگطاهي تطاریخي مطيدهگطد
 1شروو (در آلرا و دی رار ،پاشار )25 :بر آر ايت
آمده ايت و بازتا

در یك متر مانوي در هگ ا روبرو شدر متاد با هطرود چگطار

نبرد شاپور با روماار ايت:bid hrē yāwar frōmāy āγad ud hrē yāwar kaft ahēnd nigōsār :

باز ،ي بار روماار آمدند و ي بار شكتت خوردند
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همار چگطد مطورد انطدک از شطواهد تابط اي ،روشطگایيهطاي زیطادي بطر تطاریخ بايطتار مطا
افكگدهاند تابة شاپور بر عبة زردشت ه ب اهت ياختار دروني حكومت و هط ياايطت
خاراي داراي اهمات بي نظاري ايت ب وی ه ط اط عطاتي مطيدهطد ط مگطابع هط زمطار
خاراي ب يبب دشمگي یا خاموشاند یا بط اختصطار يطخگي گوتط انطد نتاجطة پاطروزيهطاي
شاپور ،تتك بر مگاط مه اقتصادي و تجاري بود ه چگار ،نتاجة دی ر آر ،ورود ايطارار
بتاار رومي بود
صاحب تخص

در فارس و خوزيتار يكگي داده شدند ایر ايارار

ه در فرآوري

بودند و ه ایر ط در ماطار آنهطا دانشطمگدار بودنطد ،از یطك يطو باعطث

تويعة فر شهريازي و پطر يطازي و يديطازي همچطور باشطاپور و يطد و پطر شطا ِدروار در
شوشتر و ناز ب وايطة حهور دانشمگدار اگديشاپور تبدیر ب مر طز عكمطي براتطت اي در
عصر ياياني شد از يوي دی ر ،ناز باعث شد شمار فراوار متاياار در ایرار يا ر شطوند
و

يبب تتاهر شاپور در آرام

و ایمگي زندگي مي ردند؛ در حطالي ط در رو  ،ایطر

متاياار مورد اعیت و آزار بودند البت حهور ایر متاياار و گتطترش زیطاد آنطار ،باعطث
اعتراض روحانات زردشتي در اواخر حكومت شاپور شد؛

در ادامط  ،باعطث رویطارویي و

تعقاب متاياار و دی ر فرق هاي دیگي در عصر بهرا اول و دو و قدر گرفتر رتارشد
ایر متصرفا ياياني دیر زماني نپایاد و دولت ياياني در برابر متيكة پطالمارا و حمكطة رو
ب پالمارا قرار گرفت
منابع

توهكي ،احمد( )1۳۷6تاریخ ادباا ایرار پا

از اي

تهرار :يخر

شورد ،دروتي(« )1۳۷۷هگر ياياني» تاریخ ایطرار از يطكو اار تطا فروپاشطي دولطت يايطاناار
(اكد يو ط قتمت دو ) پ وه

دانش اه مبریج گردآورنده :احتار یارشاطر ترامة حتطر انوشط تهطرار :امار باطر صط
 652ط 55۳

شاپمار ،ط وس( )1۳8۳تطاریخ شاهگشطاهي يايطاني ترامطة فرامطرز نجطد يطماعي تهطرار:
يازمار مارا فرهگ ي
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شهبازي ،عكارضا شاپور ( :)1۳5۷شرح مصور نق

ريت  ،بگداد تيقاقا هخامگشي ،شاراز

شهبازي ،شاپور ( )1۳89تاریخ ياياناار ،ترام بخ

ياياناار تاریخ طبري و مقایت آر بطا

تاریخ بكعمي ،ترام و تيقا و تعكاقا  ،تهرار :مر ز نشر دانش اهي

طبري نكد  :نكد  ،تيودور( )1۳۷8تاریخ ایراناار و عر ها در زمار ياياناار ترامة عباس
تهرار :پ وهش اه عكو انتاني و مطالعا فرهگ ي

زریا

عریار ،يعاد( )1۳82راهگماي تاب هاي ایراني ماان (پهكوي و پارتي) تهرار :يطازمار ماطرا
فرهگ ي شور

فراي ،نكتور ریچارد(« )1۳68تاریخ ياايي ایرار در دور ياياناار» تاریخ ایرار از يكو اار
تا فروپاشي دولت ياياني

اكططد يططو قتططمت اول ،پ ط وه

دانش ط اه مبططریج ،تططاریخ ایططرار مبططریج ،گردآورنططده

اي آ بویر ترام حتر انوش تهرار :امار بار ص

 200ط 12۳

_______ ( )1۳80تاریخ بايتار ایرار ترامة متعود رابناا.تهرار :عكمي و فرهگ ي
فرهوشي ،بهرا ()1۳۷8

ارنام اردشار بابكار ،با متر پهكوي .آوانویتطي .ترامطة فاريطي و

واژهنام چاپ دو تهرار :انتشارا دانش اه تهرار

لو ونار ،گ والدیمار( )1۳۷2تمدر ایرار ياياني .ترامة عگایتاهلل رضطا تهطرار :عكمطي و
فرهگ ي

نامة تگتر( )1۳54نامة تگتر ب گشگتب ب تصياد مجتبي ماگوي گردآورند تعكاقا  :مجتبي
ماگوي ط ميمدايماعار رضوالي تهرار :خوارزمي

نصرال زاده ،ياروس( )1۳84نا تبارشگايي يايطاناار :از آغطاز تطا هرمطز دو تهطرار :يطازمار
مارا فرهگ ي

_______ (« )1۳8۷پهكویا

تاب اي  :1مروري بر تاب ابگور در بر دلك از دوره شاپور

اول» اشرنامة د تر بدرالزمار قریب ،ب
ص
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و

 دو قططدر اهططاني در شططا،) رو و ایططرار1۳86(  بيات ط، دی گططاس،  ان كبططر،ویگتططر
 فرزار روز:ه زیتتي تهرار

 فطرزار: یوناناار و روماار ترامة امشاد ارامگطد تهطرار،) ایراناار1۳89(
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