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چکيده
هدف اين مقاله ،پرداختن به جنگ دوم از جنگهای سهگانة شةاپ ر اوب بةا روم،ةا  ،در کت،بة کببة
زرتشت است .با بررسي نظرات مختلف ارائه شده دربارۀ ساب وق ع دوم،ن جنگ شاپ ر اوب با روم،ةا و
همچن،ن ق،صر رومي درگ،ر با او ،که نامش در کت،به ذکر نشده است ،رخدادهای دورۀ سةلننت شةاپ ر
اوب و جنگ دوم او با روم،ا در حدود سابهای  252تا  252م،الدی م رد بحث و بررسةي قةرار گرهتةه
است .در تحق،قات ص رت گرهته ،سلن ساسان،ا در خالب اين سابها بر ارمنستا و س ريه ،همزما با
دورۀ سلننت امپرات ر رومي ترب ن،ن گال س ،ب ده است .ش اهد م ج د ،نشا ميدهد کةه عامة اصةلي
دهاع روم،ا در برابر تهاجمات ساسان،ا به س ريه ،نه امپرات ر گال س بلكه يک س ری ش رشي و مدعي
مقام سلننت به نام اوران ،س آنت ن،ن س ب ده است .به نظر ميرسد اوران،ة س آنت ن،نة س ،تنهةا ق،صةر
حاضر در مننق س ريه ،همزما با تهاجمات شاپ ر اوب ب ده است.
واژههای کليدی :شاپ ر اوب ،کت،ب کبب زرتشت ،امپرات ر گال س ،اوران ،س آنت ن،ن س ،ساسان،ا
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مقدمه
در تحق،قات تاريخي ص رت گرهته دربارۀ تاريخ ايرا باستا  ،مة ر مبمة ً بةا کمبة د
منابع و مكت ب و دست اوب ،آ هم از ن ع ايراني روبةهرو اسةت .بةديندل،ة  ،در ب،شةتر
تحق،قات ص رت گرهته ،م ر مجب ر است با رج ع به منابع ي ناني و رومي ،که همزمةا
با دورۀ م رد بحث ،به رشت تحرير درآمده ،اطالعات تاريخي م رد ن،از را استخراج نمايد.
ن يسندگا اين آثار ،بهط ر مبم ب به حك متهای ايراني به چشم دشمن و يةک رق،ة
ديرينه مينگريستهاند .بههم،ن دل ، ،ن شتههای آنها با جهتگ،ری خاصي همةراه اسةت
که سب ميش د استناد به تاريخهايي از اين دست به تنهايي ،خالي از اشكاب نباشد .امةا
کشف،ات باستا شناسي در چند ده اخ،ر ،منجر به پ،دايش آثةاری شةده اسةت کةه بةا
ترجمه ،تحل ،و بررسي آنها ،اينبار م ر ميت اند بةه منببةي اصة ،از نة ع ايرانةي آ
دسترسي پ،دا کند .اين آثار ،طرز تلقي ايران،ا باستا را از رويدادهای نظةامي ،س،اسةي
و مذهبي در دورهای خاص ،نمايا ميسازد .از جمله اين کشف،ات و از جمله مهةمتةرين
آنها ،ميت ا به کت،ب سه زبان کبب زرتشت شاپ ر اوب اشاره کةرد .در کارهةای صة رت
گرهته در ايرا  ،و بهجز در مبدودی از کارها ،پژوهشگرا ح زۀ زبا های باستاني ايةرا ،
ب،شتر به ترجم متن کت،به اکتفاء کردهاند و تحل،لي جامع از تمةامي دادههةای تةاريخي
اين کت،به ارائه نكردهاند .بدو شک ،دقت ب،شتر در متن کت،به ،همراه بةا تقسة،مبنةدی
م ض عي و تحل ،و تنب،ق دادههای تاريخي آ با ساير آثار و منابع م جة د ،مةيت انةد
سرچشمههای متبددی برای پژوهشهای ن و اص ،در اخت،ار پژوهشگرا تةاريخ ايةرا
باستا قرار دهد .اين امر ميت اند سب روشن شد نكات مبهم و کمتر منةر شةدهای
از تاريخ ايرا در دورۀ ساساني گردد.
در اين پژوهش تالش شده است با بررسي متن کت،ب کبب زرتشةت در بةارۀ جنةگ
دوم شاپ ر اوب با روم،ا  ،و تنب،ق آ با ش اهد سكهشناسي و دادههای تةاريخي ،نظةری
جديد در باب ه يت ق،صر ناشناسي که نام صريح وی ،در کت،بة کببة زرتشةت ن،امةده
است ،م رد بحث و بررسي قرار گ،رد.
دومين جنگ شاپور اول با روميان به استناد کتيبة کعبة زرتشت
با کشف کت،ب سةهزبانة شةاپ ر اوب در کببة زرتشةت در سةاب 6392م .و ترجمة آ ،
جزئ،ات مهمي دربارۀ وقايع سابهای پادشاهي شاپ ر اوب و سه جنگ مهم او بةا روم،ةا
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بهدست آمد .شاپ ر اوب ،به استناد متن کت،به ،در نخسةت،ن جنةگ خة د بةا روم،ةا بةا
گةردين س م (سابهای حك مت  292-222م ).درگ،ر شده است.
نت،ج جنگ اوب ،کشته شد گردين س م در م،دا جنگ و انبقاد قرارداد صةلح بةا
ه،ل،پ عرب ،جانش،ن امپرات ر مقت ب است ( 222م .).در دوم،ن جنگ ،که در ايةن مقالةه
بدا پرداخته خ اهد شد ،شةاپ ر اوب ،بةه بهانة پ،مةا شةكني ق،صةر رومةي در مسة ل
ارمنستا  ،به قلمةرو روم،ةا تاختةه و شةهرهای متبةددی از مننقة سة ريه را پةا از
شكست سپاه رومي با ت ا  20/000مرد جنگي ،تسخ،ر و ويرا ميکند .در جنگ سة م،
که مبروهترين جنگ از اين جنگهای سهگانه است ،شةاپ ر اوب ،م هةق مةيشة د سةپاه
والرين امپرات ر روم را که با  00/000ن،روی جنگةي بةه مقابلةه بةا ساسةان،ا آمةده بة د،
شكست داده و امپرات ر و تمامي سپاه،انش را اس،ر و به ايرا منتق کند.
در خص ص جنگ اوب و س م شاپ ر اوب با روم،ا  ،يبني جنةگ بةا گةردين سة م و
والرين ،عالوه بر متن کت،ب کبب زرتشت ،مستندات ديگری ن،ز در دست اسةت کةه بةه
روشن شد ب،شتر اين وقايع کمک ميکند .از آ جمله ميت ا به نقةشبرجسةتههةای
ساساني (ب،شاپ ر  6و  2و  9دارابگرد و نقش رستم) ،مت تاريخي رومي و مت تاريخي
سدههای نخست،ن اسالمي اشاره کرد .پ،روزی در جنگ اوب ،گ يا در سةابهةای  229تةا
222م .و پ،روزی در جنگ س م ،گ يا در سةابهةای  253تةا  220م .ر داده اسةت .امةا
جنگ دوم شاپ ر اوب با روم،ا  ،از نظر تب،،ن تةاريخ وقة ع آ و بازشةناختنش از ديگةر
جنگهای اين پادشاه ،گرهي ناگش ده است (هرای ،م،راث ،ص.)922:
بهط ر کلي ،در بررسي دق،قتر جنةگ دوم شةاپ ر اوب بةا روم،ةا  ،مشةكالتي چنةد
وج د دارد که سب ارائ نظرات مختلف پژوهشگرا شده است .از آ جمله ميت ا بةه
م ارد زير اشاره کرد -6 :ساب وق ع اين جنگ  -2ق،صری که با شةاپ ر اوب درگ،ةر شةده
است و نام او در متن کت،به ذکر نشده است  -9تبداد سپاه،ا رومةي حاضةر در مننقة
س ريه که در کت،ب کبب زرتشت تبداد آنها  20/000نفر عن ا شده است.
ترجم متن پارتي کت،ب کبب زرتشةت ،وقةايع دومة،ن جنةگ بةا روم،ةا را بةدين
ص رت ب،ا ميکند:
«ق،صر کشته شد [گردين س م] ن،روی روم،ا ناب د شةده و روم،ةا ه،ل،پة س را ق،صةر کردنةد و
ه،ل،پ س ق،صر به التماس نزد ما آمد و پانصد هزار دينار (بهعن ا ) خ بها به مةا داد (و) بةاجگةزار
شد .و ما از اين روی ،مش،گ را پ،روز شاپ ر نام کرديم .ق،صر بار ديگر پ،ما شكني کرد (و) ارمن،ةه
را تباه کرد و ما بر روم،ا شهر تاخت،م و شصت هزار ن،روی روم،ةا در بةالا کشةته شةد و شةهر

 / 30پژوهشهای علوم تاريخي ،دورة  ،0شمارة  ،1بهار و تابستان 1535

اس ريه و هرآنچه پ،رام شهر اس ريه ب د همه س خت ،ويرا و غارت شد و( » ...عريا  ،کت،بههای
ايرا م،انه ،بند2و  ، 5ص)00:

آنچه از بررسي دق،ق متن کت،به و مقايس آ با مستندات تاريخي بهدست ميآيةد،
اين است که ببد از شكست و کشته شد گردين سة م در سةاب  222مة،الدی ،ه،ل،ةپ
عرب ،با انبقاد قرارداد صلح با شاپ ر اوب کنترب ارمنستا را به شاپ ر اوب واگذار ميکنةد
(کريستنسن ،ص.)960:

شاپ ر در کت،به ،بالهاصله ببد از ذکر اين خبر ،به پ،ما شكني ق،صری که ه يةت او
مشخص ن،ست ،در مس ل ارمنستا اشاره ميکند .ايةن امةر بهانة ًزم را بةرای شةروع
تهاجمات گستردۀ ساسان،ا به قلمرو امپرات ری روم در س ريه هراهم ميکنةد .متأسةفانه
اطالعات دق،قي دربارۀ رويدادهايي که در ارمنستا گذشته است در دست ن،ست و بايةد
در اين خص ص تنها به استنتاجهای احتمالي متكي باش،م.
با استناد به روايت م رخا ارمني ،آگاتانگغ س و م سي خة رني ،پادشةاه ارمنسةتا
در دورۀ م رد بحث ،خسرو نام داشته است .اين پادشاه که از شاخ اشةكان،ا ارمنسةتا
ب ده ،از دشمنا سرسخت ساسان،ا محس ب ميشده است .خسرو ،سرانجام به تحريةک
پادشاه ساساني به قت رس،د؛ تاريخ قت خسرو ،دق،قا مشخص ن،ست ،اما ايةن قتة  ،بةه
احتماب بس،ار ،نه در دورۀ اردش،ر اوب ،بلكه در ايام پادشةاهي پسةرش شةاپ ر ،و از قةرار
مبل م در حدود ساب  252م،الدی ،اتفاق اهتاده است .ت،رداد ،پسر پادشاه ارمنستا پةا
از کشته شد پدر ،به قلمرو روم گريخته است و به احتماب ق ی بههم،ن دل ،ب ده کةه
شاپ ر اوب عةزم کةرده تةا دشةمني بةا روم را از سةر گ،ةرد (آگاتةانگغ س ،ص 92 :و مؤسةا
خ رناسي ،ص 602 :و هرای ،کمبريج ،ص.)222:

عالوه بر م ارد ذکر شده ،اختالف ب،ن مدع،ا سلننت در امپرات ری روم سب شةد
تا شاپ ر اوب ،قب از شروع تهاجم گسترده به شهرهای س ريه ،با ت جه به ضةبف قةدرت
مرکزی در روم ،ب،ن سابهای  252و  259م،الدی ،اقدام به عمل،ات جنگي در ارمنستا
نمايد .در آنجا ،سلسل پادشاهي اشكاني ارمنستا با کشتهشد شةاه آ  ،يبنةي خسةرو
اوب و هرار ول،بهد آ (ت،رداد) ،از ب،ن رهت و هرمزد-اردش،ر ،پسةر شةاپ ر و جانشة،ن او،
شاه بزرگ ارمنستا شد (252-259م) (.)Ghirshman,p.122
گ،رشمن ،سابهای مختلفي را که پژوهشةگرا بةرای ايةن جنةگ ارائةه نمة دهانةد،
گردآوری کرده است .جدوب زير نشا دهندۀ ساب پ،شةنهادی پژوهشةگرا بةرای شةروع
دوم،ن جنگ است.
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رديف

سال پيشنهادی برای جنگ دوم

نام نويسندگان

6

256/252م،الدی

Ghirshman,p.122-123

2

 259م،الدی

Rostovtzeff, p.31

9

 259م،الدی

Ensslin, p.19

2

 259م،الدی

Olmstead, p.410

5

 259م،الدی

Sprengling, p.88

2

 259م،الدی

Alföldi, p.61

در ادام بررسيهای جديةد وينتةر و ديگنةاس ،سةاب شةروع جنةگ  252م و سةاب
هت حات در س ريه  259م عن ا شده است (وينتر و ديگناس ،ص.)29:
بهط ر کلي ،در بررسي سابهای مختلف ارائةه شةده بة،ن  256الةي 259م ،آنچةه از
ش اهد و کاوشهای باستا شناسي بهدست ميآيد اين است که پاسگاههای مرزی رومي،
در کنار رود هرات و شهر دورآ اوراپ س ،در ساب 259م .به دست ايران،ا اهتاده است و تا
چندين ماه ن،ز در تصرف ساسان،ا ب ده است .در ساب 252م .ايران،ا بةه هرمةا شةاپ ر
اوب مجددا به اين شهر تاختند و آ را ويرا ساختند .اکن اين پرسش پة،ش مةيآيةد
که کدام،ک از اين دو تاريخ ،يبني سابهای  259و  252م .با جنگ دوم شاپ ر اوب برابةر
است؟
هرای در پاسخ به اين پرسش ،ت ض،ح ميدهد که در روزگار باستا  ،مبم ً جنگها
شام يک لشكرکشي يكساله ب ده است و محتمال جنگ دوم شاپ ر ،چندينسةاب طة ب
کش،ده است .هرای در ابتدا ،هر دو ساب  259و  252م را منر ميکند ،امةا سةرانجام در
بررسيهای ب،شتر ،با اطم،نا خاطر اعالم ميکند که جنگ دوم ،بايد در سةاب  252م ر
داده باشد .او مبتقد است جنگ 259م .جنگ ک چكي ب ده که در کت،ب کةازرو ن،ةز از
آ سخن نرهته است (هرای ،م،راث ،صص922:و /929هرای ،تاريخ ،صص205:و  /202هرای ،کمبريج،
ص.)222:

علت اهم،ت تب،،ن ساب وق ع دوم،ن جنةگ ،کمةک شةايا ت جةه آ بةه شةناخت
ه يت ق،صر ناشناسي است که شاپ ر اوب در اين جنگ با او درگ،ر شده است .زيرا سةاب
وق ع و آغاز اين جنگ را ميت ا با ساب سلننت ق،صر ناشناس تنب،ق داد.
به ط ر کلي ،از آنجا که ساب 259م .به عن ا ساب شروع جنگ دوم ،پ،روا ب،شتری
دارد ،حتي اگر ساب 259م .ارائه شده ت سط هرای را نه به عن ا ساب شةروع جنةگ دوم
بلكه به عن ا ساب شروع يةک درگ،ةری ک چةک نظةامي در نظةر بگ،ةريم و سةاب هةتح
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ارمنستا ت سط شاپ ر اوب را ن،ز  252/259م بدان،م ،بنابراين ،بايد بهدنباب ق،صر پ،ما -
شكني باش،م که در حدود سابهای  259م بهببد سلننت ميکرده است.
چنا که ذکر شد ،شاپ ر اوب در کت،ب کبب زرتشت و در شر جنگ دوم خة د بةا
روم،ا  ،به سادگي از يک ق،صر پ،ما شكن نام ميبةرد و نةام مشخصةات ايةن ق،صةر را
عن ا نميکند .ترجمه متن پارتي عبارت هة ق در کت،بةه بةدينصة رت اسةت« :ق،صةر
بارديگر پ،ما شكني کرد» (عريا  ، 6922بند.)00 :2
در اين متن ک تاه ،دو نكته حائز اهم،ت و ت جه ب،شتر است :نخست ،ذکر نشد نام
ق،صر و ديگر تأک،د بر پ،ما شكني دوبارۀ اين ق،صر است .در تحق،قات گ ناگ  ،تاکن
نظرات مختلفي برای شناسايي ه يت ايةن ق،صةر ناشةناس ،و دل،ة ذکةر نشةد نةام او
ص رت گرهته است .گ،رشمن ،برای ح اين مشك با تأي،د و تحس،ن نظري روسةت زف،
با او همرأی شده و نظريه روست زف را ،مبني بر ايةن کةه کت،بة کببة زرتشةت تبمةدا
خالصه ن شته شده است ،ميپذيرد ( Rostovtzeff, p.21؛ .)Ghirshman,p.122
گ،رشمن ،اين نت،جهگ،ری را نشان ت،زه شي روست زف دانسته و مةيگ يةد« :ذکةر
ق،صری که نام او در کت،به ن،امده است ،اجازه ميدهد بپذيريم که اين نام وج د داشةته،
ولي چ متن ن عي هشردگي را متحم شده اين نام حذف شده است)Idem,p.122( ».
در نقد اين نظر ،بايد گفت که بررسي متن کت،به ،نت،جهگ،ری روست زف را مبني بةر
خالصهن يسي متن کت،به ،تأي،د ميکند (بهعن ا مثاب در متن کت،ب شر جنةگهةای
سهگان شاپ ر اوب با روم،ا که در هاصل زماني  229تا 220م .ر داده اسةت بةهصة رت
مت الي و خالصه و بدو در نظر گرهتن هاصل زماني ذکر شده است) ،اما از اين امةر بةه-
سختي ميت ا نت،جه گرهت که ذکر نشد نةام ق،صةر ،محصة ب خالصةهن يسةي مةتن
کت،به باشد .از بررسي کت،به ،مشخص ميش د کةه شةاپ ر ،ت جةه شةاياني بةه ذکةر نةام
امپرات ر ا رومي درگ،ر با خ د و حتي ذکر نام مناطقي که سپاه،ا رومي از آنجا بسة،ج
شدهاند داشته است .بنابراين ،عج ،است بپذيريم برای ثبت تاريخي پ،روزی مهم خة د
نام ق،صر ،آنقدر بياهم،ت ب ده است که در خالصهن يسي متن کت،به حذف شده باشد.
بنابراين ،برای ذکر نشد نام اين ق،صر بايد بةهدنبةاب دًية ديگةری بة د .بررسةي
وضب،ت س،اسي امپرات ری روم در دورۀ م رد بحث و ظه ر مدع،ا سةلننت ،تةا حةدی
اين وضب،ت را روشن ميسازد.
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به ط ر کلي ،از زما بهقدرترس،د ه،ل،پ عرب در ساب 222م ،تا ساب به سةلننت
رس،د والرين ،يبني 259م دولت مرکزی در امپرات ری روم وضب،ت بس،ار نابهساماني را
پشتسر ميگذاشته است .در هاصله سابهای  222تا 259م يبني در هاصله نه ساب يازده
نفر صاح عن ا آگ ست شدهاند و چهار نفر ش،اد ش رشي (مدعي مقام سلننت) ن،ز بر
سر کس قدرت با هم جنگ،دهاند:)Ghirshman,p.121( .
امپراتوران صاحب

سال

عنوان آگوست

سلطنت

رديف

سال سلطنت

امپراتوران صاحب عنوان

رديف

1

ه،ل،پ عرب

 222-223م

0

ترب ن،ن گال س

256-259م

آگوست
5

ه،ل،پ ج ا (پسر ه،ل،پ عرب)

 220-223م

2

ول س،ان س

 256م

5

تراژا دس (داک ،س)

 223-256م

3

ام،ل،ن

 259-220م

5

هران ،س پسر دس (داک ،س)

 256م

60

والرين

 259-220م

3

ه ست،ل،ان س پسر دس (داک ،س)

256م

66

گال،ن

 259-222م

0

ل س،ن،ان س

حدود 250م

رديف
1

نام امپراتوران شورشي (شياد)

سال سلطنت

پاکات،ان س

 222-223م ؟

5

ژوتاپ،ان س

 222-223م ؟

5

اورل ،س س لپ،س ،س

 259-252م

5

پريسك س(برادر ه،ل،پ عرب)

؟

با بررسي جزئيتر و دقت در تبداد امپرات راني که تقريبا همزما  ،برای کس قدرت
تالش کردهاند ،ميت ا نخست،ن حدس را دربارۀ عدم ذکر نام ق،صر در کت،ب شاپ ر اوب
منر کرد؛ شايد بت ا چن،ن نت،جه گرهةت کةه بةا ت جةه بةه تبةدد همزمةا مةدع،ا
سلننت در روم و قلمرو آسة،ايي روم،ةا بةرای ساسةان،ا دق،قةا مشةخص ن،سةت کةه
سپاه،ا رومي اعزامي به مننق س ريه ،سپاه،ا کدام يک از اين امپرات را ب ده اسةت.
آيا سنای روم او را به عن ا ق،صر تأي،د کرده است يةا خ،ةر؟ ايةن حةدس بةا ت جةه بةه
ک تاهي مدت سلننت اين مدع،ا و تغ،،ر سريع امپرات را تق يت مةيشة د .هةر چنةد
اثبات آ به آساني امكا پذير ن،ست.
بنابراين شايد بهتر باشد متبدد بة د همزمةا مةدع،ا سةلننت را در روم ،دل،ة
حذف نام ق،صر دانست نه اص خالصهن يسي در متن کت،به را ،آنچنا که گ،رشمن بةه
نق از روست زف عن ا ميکند.
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ش،پما با منر کرد نظريهای متفاوت ،مبتقد است کةه محةتمال سةردار مغلة ب
رومي در جنگ دوم با شاپ ر ،اهسر عاليمقام س ريه ب ده است .او اين امةر را دل،ة ذکةر
نشد نام ق،صر در کت،به ميداند (ش،پما  ،ص.)22:
حتي با پذيرهتن درست ب د اين نظريه ،باز مشك اين است که سردار احتمالي يةا
مقام عالي رتب نظامي ،هرماندهي سپاه،ا کدام ق،صر دارندۀ مقام امپرات ری را عهةدهدار
ب ده است .با دقت در ل،ست يازده نفری که عن ا امپرات ر ياهتهانةد ،و چهةار نفةری کةه
برای کس مقام سلننت تالش کردهاند ،و ن،ز با مبنا قرارداد ساب نبرد دوم شةاپ ر بةر
عل،ه روم،ا  ،يبني ساب  259م .ناگزيريم نام تبدادی از اين اهراد را که در سابهای قبة
از 259م سلننت کردهاند ،از اين تحق،ق حذف کن،م .بنةابراين چهةار امپراتة ری کةه در
ساب  259م ،دارای قدرت رسمي و م رد تأي،د سنا ب دهاند ،عبارتند از:
 -6ترب ن،ن گال س
 -2ام،ل،ن
 -9والرين
 -2گال،ن

 256-259م
 259م
 259-220م
 259-222م

از اين اهراد ،ميبايد در هما ابتدا والرين و پسرش گال،ن را حذف کةرد؛ زيةرا والةرين در
259م ،در روم به قدرت ميرسد .او قدرت را با پسرش گال،ن تقس،م نم ده ،غرب را بةه گةال،ن
ميسپارد و خ د به قلمرو شرق (متصرهات آس،ايي روم) ميپردازد ( .)Ghirshman,p.121بةا
ت جه به سكههای ضرب شده ت سط والرين در شرق (درانناک،ه و اسكندريه) ،که متضةمن
عبارت پ،روز بر پارتها ) (Vict-Partاست و بةه م،منةت بةازپاگ،ةری انناک،ةه از دسةت
ساسان،ا ضرب شده است ،ساب ورود والرين را بةه شةرق 250/252 ،م .حةدس مةيزننةد.
( Ghirshman,p.126؛ )Olmstead pp:401,402

هرای ،با بازسازی رويدادها و با ت جه به ش اهد سكهشناسي ،ساب ورود والةرين را بةه
شرق 252 ،م .حدس ميزند (هرای تاريخ باستاني ايرا  ،ص .)202 :بنابراين ،آنچه مسلم اسةت،
والرين در ساب  259م .که ساب شروع جنگ دوم شاپ ر اوب است ،هنة ز در روم بةه سةر
ميبرده و لشكرکشي به سمت شرق را آغاز نكرده ب ده است .پسر والرين ،گةال،ن ن،ةز در
اين دوره ،کنترب ن احي غربي امپرات ری را بر عهده داشةته اسةت و دخة و تصةرهي در
قلمرو آس،ايي امپرات ری روم نداشته است .امپراتة ر ببةدی يبنةي ام،لة،ن (ام،ل،ةا ) در
درگ،ریهايي که در زما ترب ن،ن گال س با گ تها در مسي ر ميدهد ،ت سط سنا به-
عن ا امپرات ر مبرهي ميش د .ولي اين شخص ،پ،ش از رس،د به ايتال،ا و در ساب 259
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م .به دست سربازانش کشته ميش د ( .)Ghirshman,p.121پا ام،ل،ن ن،ز طببةا نمةي-
ت اند نقشي در شرق ايفاء کرده باشد .بنابراين ،آخرين هردی کةه مةيت انةد همزمةا بةا
جنگ دوم شاپ ر ،قدرت را در روم در دست داشته باشد تربة ن،ن گةال س ( 256-259م)
خ اهد ب د.
گ،رشمن ،بدو ترديد و با قاطب،ت اعالم ميکند که جنگ دوم شةاپ ر اوب در زمةا
ترب ن،ن گال س ر داده است .او اين ق،صر را کسي ميداند که نام او در کت،به ذکر نشده
است و اين ق،صر ناشناس را ترب ن،ن گال س مي داند .او محتمال اين رخةداد را در حةدود
اواخر سلننت گال س و در تابستا 259م حدس ميزند ( .)Idem,p.122هر چند هماو در
جايي ديگر از کتاب خ د ،مين يسد که امپراتة ر گةال س ،کةه هرگةز روم را بةرای سةفر
جنگي ترک نكرده ب د ،مجب ر ميش د برای مبارزه با ش رش گ تها در مسةي ،عةازم آ
ن احي ش د ( .)Idem,p.121بنابراين ،بنظر ميرسةد امپراتة ر گةال س ،در دورۀ حك مةت
خ د ،سفری جنگي به شرق نداشته است .تأک،د بر انجام نشد سفر جنگةي گةال س بةه
شرق ،در ن شتههای ه گاب ن،ز به چشم ميخ رد.
ه گاب با تأي،د اين منل که لشكرکشي شةاپ ر هقةط مةيت انةد در سةاب  259م.
اتفاق اهتاده باشد ،ق،صری را کةه نةام او در کت،بةه ذکةر نشةده اسةت ،تربة ن،ن گةال س
ميداند .اما با ذکر اين نكته که او هرگز سفر جنگي به شرق نداشته است ،در صحت اين
نظريه ترديد ميکند (ه گاب ،ص  .)622:ه گاب در نظری متفاوت با ديگرا  ،با بررسةي
نقشبرجست ساساني داراب ،اين اثر را تجسم نبرد دوم شاپ ر تلقةي مةيکنةد .او مبتقةد
است در اين نقشبرجسته ،به دو ق،صر و دو مس له اشةاره شةده اسةت .نخسةت ،ه،ل،ةپ
عرب ،که قرارداد صلح با او منبقد شده است و در نقشبرجست داراب بةهصة رت هةردی
که با دستاني دراز کرده به س ی شاپ ر ميشةتابد نمةايش داده شةده اسةت ،و ديگةری،
امپرات ری اس ت که شاپ ر دست خ د را بر سر او قرار داده است .او ايةن حالةت را نشةا
قهر و خشم دانسته و اين هرد را هما ق،صر پ،ما شكن کت،ب شاپ ر مبرهةي مةيکنةد.
ه گاب ،با ت جه به چهرۀ بدو ريش اين هرد بر روی نقةشبرجسةته او را تةراژا دس
(داک ،س) ،امپرات ری که پا از قت ه،ل،پ عرب قدرت را به دسةت مةيگ،ةرد ،مبرهةي
ميکند (ساب حك مت  223-256م.).
ه گاب مبتقد است اقدام به عمل،ات جنگي عل،ةه ايران،ةا در دورۀ حك مةت دس
(جانش،ن ه،ل،پ عرب) ،ص رت گرهته است و به استناد ش اهد سكهشناسةي حةدس زده

 / 05پژوهشهای علوم تاريخي ،دورة  ،0شمارة  ،1بهار و تابستان 1535

مةةيش ة د کةةه او رسةةان،ا را مرکةةز عمل،ةةات بةةر عل،ةةه ايران،ةةا قةةرارداده باشةةد (همةةا ،
صص622:و.)620

ايرادی که بر نظريه ه گاب وارد است اين است که او خ د بةا تأک،ةد ،سةاب وقة ع
جنگ دوم شاپ ر را ساب  259م عنة ا مةيکنةد (همةا  ،ص .)622:امةا در ادامةه ،ق،صةر،
پ،ما شكن در دوم،ن جنگ را تراژا دس مبرهي ميکند .اين در حةالي اسةت کةه ايةن
امپرات ر در ساب  256م به قت ميرسد و اساسا در سةاب  259م و هنگةام شةروع جنةگ
دوم ،در ق،د ح،ات نب ده است .شايد اين نظريةه را بةدينصة رت بتة ا اصةال کةرده و
پذيرهت که با ت جه به تأک،د شاپ ر در کت،ب کبب زرتشت ،مبني بر پ،ما شكني مجةدد
و ديگربار ق،صر ،شايد بت ا اين اشاره به پ،ما شكنيهای مكرر ق،صر را ،نة عي مسةب ق
به سابقه دانستن پ،ما شكني و دروغگ يي آنا دانسةت .نم نة ايةن شة ،ۀ رياکارانةه را
ميت ا در القاب دروغ،ن بهکاررهته ت سط ه،ل،پ عرب بر روی سكهها مبنةي بةر پ،ةروز
ب د او بر پارسها و همچن،ن در آغاز عمل،ات نظامي و تبرضات ارضي دورۀ تراژا دس
به قلمرو ساسان،ا مشاهده کرد.
ه،ل،پ عرب ،ببد از عقد قرارداد صلح با شاپ ر اوب در ساب  222م .صلحي کةه غالة
منابع رومي از آ به عن ا «صلحي سخت شرمآور» ياد کردهاند ،در اين ساب ک ش،د با
ضرب سكههايي با عبارت «صةلح اساسةي بةا پةارسهةا» ( )Pax Fundata cum Persisو
«پرسةةة،ك س ماکسةةة،م س» ( )Persicus Maximusو «پةةةارت،ك س ماکسةةة،م س»
( ،)Parthicus Maximusصلح منبقده را به منزل يک پ،روزی مهم جل ه دهةد .هرچنةد
اين القاب و عناوين ،در تبارض مشةه د بةا شكسةت نظةامي او از شةاپ ر و شةرايط عقةد
قرارداد صلح است (وينتر و ديگناس ،صص 602و.)609
آيا اين القاب و عناوين که بر سكهها ضرب شده است و به احتماب زياد در دسةترس
ساسان،ا ن،ز قرار داشته است ،ميت اند دل،لي بر پ،ما شكني و دروغگ يي امپراتة ر روم
از نظر شاپ ر باشد؟ امستد ،سكههايي را که ه،ل،ةپ عةرب در سةابهةای  222يةا 220م.
ضرب نم ده و متضمن عبارات «پرس،ك س ماکس،م س» و «پةارت،ك س ماکسة،م س»
است ،دل ،شاپ ر اوب برای مشخص کرد ه،ل،پ عرب به عن ا پ،ما شةكن و دروغگة
ب د وی ميداند (.)Olmstead, p:256
شايد تأک،د زياد شاپ ر را بر عبارت «ق،صر دروغ گفت» و يا «پ،ما شةكني ق،صةر»،
بت ا همانند سخن داري ش در سنگنبشت ب،ست دانست که ميگ يد پ،ةرو راسةتي و
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دشمن دروغ است و دشمنانش دروغ ميگ يند (دريايي ،شاهنشاهي ساسةاني ،ص  .)20دريايي
در بررسيهای خ د ب،شتر بر مفه م واژۀ «دروغ» بةهکةار رهتةه در کت،بةه تمرکةز کةرده
است؛ او در ابتدا با تأک،د بر باورهای زرتشتي ،دروغگ يي گردين س م را ،عاملي در برابةر
راست انديشي پارس،ا انگاشته است .اما در ادامةه ،ه،ل،ةپ عةرب را ق،صةر پ،مةا شةكن
مبرهي ميکند .او مبتقد است در بارۀ واگةذاری ارمنسةتا بةه ساسةان،ا  ،ه،ل،ةپ قصةد
داشته است منابق پ،ما قديم م،ا آگ ست س و اشكان،ا عم کنةد .بةر مبنةای ايةن
قرارداد ،مانند دورۀ اشكاني پادشاه ايرا شاه ارمنستا را انتخاب ميکةرد و ايةن هةرد در
ص رت تأي،د م رد حمايت امپرات ر روم قرار ميگرهت .اما در دورۀ ساسةان،ا نةه پادشةاه
ساساني چن،ن شرايني را ميپذيرهت و نه خاندا اشكاني حاکم بةر ارمنسةتا ( .دريةايي،
امپرات ری ساساني ،ص )3

ه گاب ن،ز دروغ ق،صر را به مفه م ايراني «مهر و دروغ» بهعن ا «عهد بسةتن بةه
دروغ» و «شكستن عهد» قاب درک ميداند و مبتقةد اسةت از آنجةا کةه هنگةام بسةتن
پ،ما  ،داد دست ت اهق بهشك يک س گند بهعن ا يک اص پذيرهتةه شةده اسةت ،از
ديدگاه ايران،ا  ،کسي که ت اهق را حفظ نكند ،بايد بهويژه دروغگ يا پ،ما شةكن جلة ه
کند ( ه گاب ،ص .)625
تأک،د بر پ،ما شكن ب د ه،ل،پ عرب در ن شتههای سةاير پژوهشةگرا ن،ةز ديةده
ميش د .رجبي و کاوه هر  ،بدو آنكه به ساب شروع جنگ اشاره کننةد ه،ل،ةپ عةرب را
امپرات ر پ،ما شكن مبرهي ميکنند (رجبي ،جلد  ،5ص 00و هر  ،ص .)993
زرينک ب ،در نظری متفاوت ،علت شروع جنگ دوم را پناه داد روم،ا به ت،ةرداد،
پسر خسرو پادشاه ارمنستا و همچن،ن خ دداری امپرات ر گال س از پرداخةت باق،مانةدۀ
غرامت يا در واقع باجي که ه،ل،پ پرداخةت آ را تبهةد کةرده بة د ،مةيدانةد .او «دروغ
ق،صر» و «پ،ما شكني» را در م رد ارمنستا  ،مرب ط به امپرات ر گال س ميداند (زريةن-
ک ب ،صص222 :و .)223اين نكته شايا تذکر است که در خصة ص غرامةت يةا بةاجي کةه
ه،ل،پ ،پرداخت آ را تبهد کرده بة د و شةاپ ر در کت،بةه ،مبلة آ را  500/000دينةار
عن ا ميکند ،اين س اب منر است که آيا ک اين مبل به يکباره پرداخت شده اسةت
يا اين که شام يک پ،شپرداخت ب ده است؟
در اين باره ،تاکن نظرات متفاوتي ارائه شةده اسةت .اگةر بپةذيريم پرداخةت اول،ة
بخشي از مبل قرارداد در زما ه،ل،پ عرب ص رت گرهته باشد ،ميت ا پرداخت نشةد
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بق ،آ مبل را در زما ديگر امپرات را رومةي (جانشة،نا ه،ل،ةپ عةرب) ،نشةانهای از
پ،ما شكني آنةا قلمةداد کةرد .وينتةر و ديگنةاس ،مبتقدنةد بةا تسةلط شةاپ ر اوب بةر
ارمنستا  ،که از جمل مفاد قرارداد صلح با ه،ل،پ عرب بة ده ،از آ پةا پرداخةتهةای
سال،انهای که روم،ا برای حفظ استحكامات قفقاز در برابر حمالت ک چروهةای شةمالي،
به دولت ارمنستا ميپرداخت ،در اخت،ار دولةت ساسةاني قةرار مةيگرهةت و در عة ض،
مس ل،ت حراست از ارمنستا در برابر مخاطرات تهديدآم،ز از جان شةماب ،بةه دولةت
ساساني واگذار ميشد .بنابراين ،شاپ ر ،پرداختهای سةال،انهای را کةه روم بةرای حفةظ
استحكامات قفقاز بايد ميپرداخةت «خةراج» مةينامةد (وينتةر و ديگنةاس ،همةا ص .)602:
پرداخت سال،ان دولت روم برای حفظ استحكامات قفقاز به دولت ارمنستا  ،تحت تسلط
ساسان،ا  ،يک تك،هگاه در کت،ب کبب زرتشت ن،ز مييابد ،در آنجةا کةه شةاپ ر پ،مةا -
شكني ق،صر را برابر با تباه ساختن ارمنسةتا و سةتم روا داشةتن بةه ارمنسةتا عنة ا
ميکند« .ق،صر بار ديگر پ،ما شكني کةرد و ارمن،ةه را تبةاه کةرد» (عريةا  ،همةا بنةد ،2
ص)00:

ل ک ن،ن ن،ز با مبرهي هةمزمةا دو مقصةر ،پ،مةا شةكني امپراتة ر روم را بةه دورۀ
امپرات را رومي گال س و والرين ،که در  22اکتبر ساب 259م .بةر تخةت امپراتة ری روم
نشسته است مرب ط ميداند (ل کة ن،ن ،ص .)23 :اما چنا که ذکر شد ،والةرين نةه در سةاب
259م .بلكه در حدود سابهای  250و  252م .وارد شرق شده است.
شهبازی در نظری متفاوت ،ميگ يد که در مةتن کت،بةه ،منظة ر از ق،صةر ناشةناس،
ه،ل،پ عرب ن،ست ،بلكه ايةن عنة ا  ،اشةاره ای تقريبةا گنةگ بةه امپراتة ری روم اسةت.
(شهبازی ،ص )902

بهط ر کلي ،با بررسي تمام نظرات ارائةه شةده و دقةت در شةرايط س،اسةينظةامي
حاکم بر امپرات ری روم در زما وق ع دوم،ن جنگ ،بايد خبر تاريخي منةدرج در کت،بة
کبب زرتشت را تفك،ک کرده و در دو بخش م رد بررسي قرار داد .در بخةش نخسةت بةا
ت جه به تغ،،ر سريع امپرات را رومي ،بايد بهدنباب امپرات ر يةا امپراتة راني بة د کةه بةه
شرايط قرارداد صلح ه،ل،پ عرب با شاپ ر بيتة جهي کةردهانةد .بنةابراين پ،مةا شةكني
امپرات ر رومي ،ميت اند ببد از صلح ه،ل،پ عرب ،يبني ساب  222م .تا ساب  259م ،سةاب
شروع جنگ دوم اتفاق اهتاده باشد .بنابراين ،ميت ا ه،ل،ةپ عةرب را بةهخةاطر القةاب و
عناوين دروغ،ن بهکار برده بر روی سكهها ،مبنةي بةر پ،ةروزی در جنةگ بةا ساسةان،ا ،
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امپرات ر پ،ما شكن دانست (نظري امستد و رجبةي) يةا تةراژا دس را ،بةهعلةت شةروع
عمل،ات نظامي بر عل،ه ساسان،ا  ،ق،صر پ،ما شكن هرض کرد (نظريةه هة گةاب) و يةا
نظري غال م رخ،ن را پذيرهت و بةا تك،ةه بةر سةاب  259م .تربة ن،ن گةال س را ق،صةر
پ،ما شكن اين کت،به تص ر کرد (نظري گ،رشمن ،ل ک ن،ن ،زرينکة ب) .امةا در بخةش
دوم متن کت،به ،بايد بهدنباب امپرات ری ب د که با ن،روی  20/000نفری خة د ،در مقابة
سپاه شاپ ر اوب مقاومت کرده است .علت اين تفاوت و تفك،ک قائ شد ب،ن امپرات را
بخش اوب و بخش دوم ،در اين است که امپرات را گروه اوب يةا در زمةا جنةگ دوم در
ق،د ح،ات نب دهاند يا برای عمل،ات نظامي در شرق حض ر نداشتهاند .بهنظر ميرسد تنها
هردی که در ساب  259م .در مننق س ريه حض ر مةؤثر داشةته و مةيت انسةته در برابةر
تهاجمات سپاه ساساني مقاومت کند ،يةک ش رشةي و مةدعي مقةام امپراتة ری بةه نةام
«ژول ،س اورل ،س س لپ،س ،س آنت ن،نة س» دانسةت .او بة،ن سةابهةای  259-252م.
قةةدرت را در سةة ريه در دسةةت داشةةته اسةةت« .اوران،ةة س آنت ن،نةة س» ( Uranius
 )Antoninusکةةه بةةر روی سةةكههةةا ،خةة د را «اورل،ةة س س لپ،سةة ،س» ( Aurelius
 )Sulpiciusنام،ده است ،محتمال يةک روحةاني عةزیآهروديةت بة ده کةه بةا خانةدا
س روس ها ،وابستگي خان ادگي داشته است .سكه های او تأک،د بر ساب  525سل کي دارد
که شروع آ اکتبر  259م،الدی است ) .(Sartre, p:969اين ش رشةي ،در ايةن سةاب در
س ريه ،با ضرب سكههايي از برنز و نقره و با انتخاب لق آگ ست ،خ د را امپرات ر اعةالم
ميکند .سكههای نقرۀ او دارای ش ،ۀ اسةتاندارد رايةج آ دوره و دارای  %30نقةره اسةت
).(Carson, p:92
برای شناخت بهتر نقش اين ش رشي ،بايد وقايع س،اسينظامي ر داده در سة ريه
را با ت جه به نقش تأث،رگذار او در مننقه ،دگرباره م رد بررسي قرار داد .بهنظر مةيرسةد
ببد از محاصرۀ دورآ اوراپ س ت سط سپاه ساساني ،ن،روی پارسها از هرات گذشةته و تةا
باربال،س س (ناح،ه ای در کنار جادۀ حل به ديرالةزور) پة،شروی کةرده اسةت .در ايةن
مننقه ،و در نزديكي رود هرات ،جنگي در ميگ،رد که شاپ ر ،به گفت خ دش يک لشكر
 20/000نفری رومي را مغل ب ميکند .در ادامةه ،سةپاه ساسةاني م هةق مةيشة د شةهر
ه،راپ ل،ا (امروزه منبج) را به تصرف در آورد .در اينجا ،سپاه ساسةاني تقسة،م شةده و
شهرهای ديگری در س ريه را ن،ز تصرف ميکند .به حرکت دق،ق سپاه ساساني يا گةروه-
های مختلف سپاه ،نميت ا به دقت پةيبةرد .از کت،بة شةاپ ر و سةاير منةابع باسةتاني،
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ميت ا تفس،رهای گ ناگ بهدست آورد .شايد يک گةروه از سةپاه،ا  ،از هرمةزد پسةر
شاپ ر ،و گروه ديگر از خ د شاپ ر ،هرما ميبردهاند .اين دو بخش سپاه ،بههنگام تسخ،ر
انناک،ه در کنار رود اورونتا به يكديگر پ ،ستند .تحرکات نظامي ببدی ساسان،ا را ،به
دقت و درستي نميت ا تب،،ن کرد .به هرحاب ،يک واحد از نظام،ا در ضمن حملةهای
به جن ب نزديک امسا (امروزه حمص) دچار شكست سختي شد و ناگزير عقة نشسةت
(ش،پما  ،ص .)22 :با دقت در م ارد ذکر شده ،ميت ا به اين نت،جه رس،د که در جريةا
تهاجمات سپاه ساساني به س ريه ،آنها م هق به شكست سپاه رومي در س ريه مةيشة ند
که کت،ب کبب زرتشت ،ت ا آ را  20/000مرد جنگي عن ا ميکند .تبةداد سةپاه،ا
رومي عن ا شده در کت،ب کبب زرتشت مبم ً ت سط م رخ،ن م رد شک و ترديد قرار
گرهته است.
گ،رشمن ،تبداد سپاه،ا عن ا شده در کت،به را رقمةي بةدو ترديةد اغةراقآم،ةز
دانسته است (.)Ghirshman,p.123
ه گاب ن،ز مين يسد حتي اگر منابع رومي گزارشي از اين سپاه رومي نمةيدهنةد
به استناد کت،ب کبب زرتشت ،آ را بايد يک خبر تةاريخي دانسةت .امةا او ايةن رقةم را
رقمي ميداند که منم نا مبالغهآم،ز است (ه گاب ،ص  .)622بهطة ر کلةي ،در بةارۀ ايةن
جنگ ،نميت ا با اطم،نا مشخص کرد که آيا هرماندهي سپاه رومي با اوران ،س اسةت
يا نه؟
اين احتماب وج د دارد که او ،هرماندهي سپاه،ا رومي را بر عهده داشته است .اگةر
اين امر صحت داشته باشد ،اين شكست پايا کار او نب ده است؛ زيرا او م هق ميش د بةا
بس،ج ن،روها بار ديگر در جنگ دوم با سپاه ساساني درگ،ر شده و در اين جنگ م هق به
شكست سپاه ساساني ش د (شكست ساسان،ا در نزديكي امسا يا حمص امروزی).
سارتر ،وقايع اين دوره را بدينص رت بازسازی نم ده است :ساسان،ا ببد از پ،ةروزی
باربال،س س ،سپاه خ د را به سه بخش تقس،م ميکنند .گةروه اوب بةه سةمت شةهرهای
انناک،ه ،اسكندريه ،ايس س و ن،ك پ ل،ا پ،شروی ميکند .گروه دوم به سةمت شةماب
رهته و به زوگما و کاپادوک،ه ميرسةد و گةروه سة م بايةد بة،ن ارتة س و امسةا (امةروزه
حمص) بر اثر حمل يک ارتش چريكي محلي ،که ت سط اوران،ة س آنت ن،نة س رهبةری
ميشده است ،مت قف شده باشد .اين گةروه از سةپاه ساسةاني ،ببةد از تحمة شكسةتي
سخت ،مجب ر به عق نش،ني ميش د .تاريخ وق ع اين جنگ را ،سارتر پائ،ز سةاب  252م
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عن ا مةيکنةد و ببةد از ايةن پ،ةروزی در تابسةتا  259م .اوران،ة س خة د را بةر روی
سكههای ضرب شده آگ ست مبرهي ميکند ).(Sartre, pp :968,969
با ظه ر آنت ن،ن س در اين دورۀ پرآش ب در س ريه ،او بهترين راه ح را برای مقابله
با تهاجمات ساسان،ا  ،بس،ج ن،روهای ب مي ميداند .آنت ن،ن س ،با ضرب سكه و انتخةاب
لق آگ ست برای خ د ،سبي در مشروع جل ه داد اقدامات خ د داشته است .اما ظاهرا
اقدامات او ب،شتر در جهت دهاع از زادگاهش ب ده است و قصد وی حك مت کرد بر ک
امپرات ری نب ده است .همزما با ادام تهاجمات ساسان،ا به س ريه که با هتح شهرهای
متبددی همراه است ،اوران ،س ناپديد ميش د و از سرن شت و پايةا کةار او اطالعةي در
دست ن،ست .اما آنچه مسلم است ،اين است که ببد از ايةن وقةايع ،بةا بةه خنةر اهتةاد
تمامي س ريه بر اثر تهاجمات گستردۀ ساسان،ا و محاصةرۀ انناک،ةه ،امپراتة ر گةال س،
اقدام به انتقاب ضرابخان انناک،ه به امسا ميکند ) . (Idem, p :969ايةن واقبةه ،بايةد در
ساب آخرسلننت گال س ،يبني تابستا  259م .ر داده باشد .با قت گال س اوضةاع پةر
هرجومرج و آشفت مننقه ،تا لشكرکشي امپرات ر والرين به شرق (در سةاب  250 /252م).
که به جنگ ديگری با ساسان،ا ميانجامد ادامه پ،دا ميکند.
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نتيجه
اختالهات س،اسي و ارضي ايرا با امپرات ری روم ،بهعن ا يةک م،ةراث مانةدگار از دورۀ
اشكاني ،در دورۀ ساساني ن،ز با شدت تداوم پ،دا ميکند .اين اختالهةات ،بسة،ار زود و در
زما بن،انگذار سلسل ساساني ،اردش،ر بابكا با الكسةاندر سة روس امپراتة ر روم نمة د
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مييابد .اما اين اختالهات ،در دورۀ شاپ ر اوب جانش،ن اردش،ر بابكا چهرۀ حق،قي خة د
را نمايا ساخت .شاپ ر اوب به استناد کت،ب کبب زرتشت ،سه جنةگ مهةم بةا روم،ةا
داشته است .شر کام اين جنگها عالوه بةر متة تةاريخي ،در آثةار ايةن دوره چة
نقشبرجستههای ساساني ن،ز نم د ياهته است .از مجم ع اين سه جنگ ،جنةگ دوم بةه
علت مبهم و ک تاه ب د متن کت،ب کببه زرتشت ،سب بحثهای ط ًني و ارائ نظرات
متفاوت م رخ،ن شده است .آنچه از بررسي و تحل،ة ايةن دادههةای تةاريخي بةهدسةت
ميآيد ،اين است که اين نبرد ،بايد در سابهای  252-259م،الدی ر داده باشةد .بهانة
شروع اين جنگ ،پ،ما شكني امپرات ر رومي در مس ل ارمنستا است .بر اساس مباهدۀ
صلح شاپ ر اوب با ه،ل،پ عرب ،ارمنستا در اخت،ار ساسان،ا قرار گرهته ب د .شةاپ ر بةه
اين بهانه ،ابتدا ارمنستا را هتح کرده و سپا با تهاجمات گسترده به س ريه ،شةهرهای
متبددی را که در کت،به نام آنها ذکر شده است ،هتح ميکند .در جريةا ايةن هت حةات،
سپاه،ا شاپ ر م هق به شكست سپاه رومي با ت ا  20/000نفر مرد جنگي مةيشة د .از
آنجا که نام ق،صر رومي پ،ما شكن ،در متن کت،به ذکةر نشةده اسةت ،در بررسةيهةای
ص رت گرهته ،اکثر م رخ،ن اين ق،صر را ترب ن،ن گال س مبرهي نمة دهانةد .امةا قبة از
اقدامات نظامي و س،اسي ،امپرات ر گةال س بةا ت جةه بةه شة اهد سةكهشناسةي و نكةات
جديدی که در اين تحق،ق بدا پرداخته شده است ،به نظر ميرسةد دهةاع از سة ريه در
مقاب تهاجمات ساسان،ا در حدود ساب  259م .ت سط يةک سة ری ش رشةي و مةدعي
مقام امپرات ری ،بنام «اوران ،س آنت ن،نة س» کةه بةر روی سةكههةا خة د را «اورل،ة س
س لپ،س ،س» نام،ده ،ص رت گرهته است .او در اين سابها ،قدرت را در س ريه در دست
داشته است و اقدام به دهاع از زادگاهش در برابر تهاجمات ساسان،ا کرده است .از پايا
کار اين هرد ،اطالعي در دست ن،ست؛ به نظةر مةيرسةد مقابلةه و دهةاع در برابةر ادامة
تهاجمات ساسان،ا به س ريه ،ببد از اوران ،س آنت ن،ن س را ،امپرات ر گال س و ببةد از او
امپرات ر والرين ص رت دادهاند.
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دريايي ،ت رج .شاهنشاهي ساساني ،ترجم مرتضي ثاق هر ،چاپ اوب ،ققن س ،تهرا .6929 ،
رجبي ،پرويز .هزارههای گمشده (ساسانيان) ،جلد پنجم ،چاپ اوب ،ت س ،تهرا .6922 ،
زرينک ب ،عبدالحس،ن .تاريخ مردم ايران (ايرران قبرا از اسر م) جلةد اوب ،چةاپ چهةارم،
ام،رکب،ر ،تهرا .6909 ،
شهبازی ،عل،رضا شاپ ر ،تاريخ ساسانيان ،چاپ اوب ،مرکز نشر دانشگاهي ،تهرا .6923 ،
ش،پما  ،کالوس .مباني تاريخ ساسانيان ،ترجمة ک ،كةاوس جهانةداری ،چةاپ اوب ،هةرزا روز،
تهرا .6922 ،
عريا  ،سب،د .راهنمای کتيبههای ايراني ميانه (پهلوی پارتي) ،چاپ اوب ،سازما م،ةراث هرهنگةي کشة ر،
تهرا .6922 ،
هرای ،ريچارد.نلس  .ميراث باستاني ايران ،ترجم مسةب د رجة ن،ةا ،چةاپ چهةارم ،علمةي و
هرهنگي ،تهرا .6909 ،
هرای ،ريچارد.نلس  .تاريخ باستاني ايران ،ترجمه مسب د رج ن،ا ،چاپ اوب ،علمي و هرهنگةي،
تهرا .6922 ،
هرای ،ريچارد.نلس  .تاريخ سياسي ايران در دورة ساسانيان ،در :تاريخ ايةرا از سةل ک،ا تةا
هروپاشي دولت ساسان،ا  ،پژوهش دانشگاه کمبريج ،جلد س م قسمت اوب ،گردآورنده احسا يارشةاطر،
ترجم حسن ان شه ،چاپ دوم ،تهرا  ،ام،رکب،ر.6909 ،
هر  ،کاوه .سايه های صحرا ايران باستان در جنگ ،ترجم شهربان صارمي ،چاپ اوب ،ققن س،
تهرا .6930،
ه

گاب ،ه برت س ،جنگ سواران در هنر ايراني و هنر متأثر از هنر ايراني در دورة پارت و

ساساني ،ترجم هرامرز نجد سم،بي ،چاپ اوب ،نس،م دانش ،تهرا .6902 ،
کريستن سن ،آرت ر .ايران در زمان ساسانيان ،ترجم رش،د ياسمي ،چاپ نهةم ،دن،ةای کتةاب،
.6902
ل ک ن،ن ،و.گ .تمدن ايران ساساني ،ترجم عنايتاله رضا ،چاپ اوب ،علمي و هرهنگةي ،تهةرا ،
.6902
وينتر ،انگلبرت و ديگناس ،ب اتةه .روم و ايران دو قدرت جهراني در کشراکو و همزيسرتي،
ترجم ک،كاوس جهانداری ،چاپ اوب ،هرزا روز ،تهرا .6922 ،
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