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1.Introduction 

Islamic texts have a more or less pessimistic view of the history 

and culture of Parthians. Based on these texts, one can obtain scattered 

insights about the Parthian history. One of the notable points in this 

text is the Parthian military confrontation with the Seleucids and the 

Romans. These insights include three main reports. The first report is 

about the military confrontation of Parthians with Romans during the 

Achaemenid Empire. The second battle involves the campaign of 

Gooderz Bin Ash for Palestine. The Blashe war with Romans is the 

last battle mentioned in the reports. This study attempts to reconstruct 

the exact details of these wars in the real history of the Parthian 

Empire. 
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2.Methodology 

In this study, we will reconstruct these battles through a 

comparative study of the Parthian battles with the Seleucids and then 

Romans in historical accounts of the Islamic period with real reports 

such as coins, archaeological sources and Greek and Roman sources. 

By refining and categorizing these reports and excluding duplicate 

reports, usually adapted from earlier sources, one can benefit from the 

capacity of Islamic sources to reconstruct Iran's political and military 

history in the Parthian era. This research is written in such an 

approach. 

 

3.Discussion  

In some Islamic texts, the first Parthian confrontation with Romans 

occurred during the reign of Ash kingdom. Some of these texts 

describe Ashk as the eldest child who provided an army and went to 

the battle of Antiches and seized his kingdom (Tabari, 1974, 2/496; 

Balami, 2001, 499; Gardizi, 1985, 59-60; Balkhi , 1985, 59; Mostofi, 

2008, 99). Isfahani Hamza mentions this war during the reign of 

Shapur ibn Ash Ash ibn Azar (Isfahani, 1968, 41-42). Various reports 

of Islamic sources have attributed the Parthian king's war against 

Antiches to the time of the Ash Kingdom, Shapur bin Ash , and 

Euphorshah. It seems that this war can be traced back to the actual 

Parthian history at the time of the first Ash (247 BC - 217 BC).At the 

time of Antiochus II's reign (246BC- 261BC ), Arsaces defeated 

Andragoras and gained dominion over Parth (Strootman, 2015b; 

Schippmann, 2012: 525-526). After Antiochus II, Seleucus II 

succeeded to the throne In 246 BC. With the onset of the Seleucus II 

campaign in the eastern regions, Arsaces retreated to the Apacak 

region (Strabo, 1928: 269; trootman, 2015b; Shipman, 2005: 28; 

Wolski, 2004: 81). In later battles with the second Seleucus, Arsaces 

achieved victory (Justin, 1994: 256). The Seleucid king was forced to 
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return because of the unrest in Asia Minor. But before his retreat, he 

recognized the rule of Ash over Parthia and Hircania as the Sultans of 

the Seleucids (Strootman, 2015b; Fry, 2006: 293; Shipman, 2005: 28). 

It may be argued that the Ash-and-Antiochus war in Islamic history is 

a reflection of the battles between Ash I the founder of the Parthian 

kingdom and of Antiochus II and Seleucus and illustrates his efforts to 

drive the Seleucids out of the Iranian borders and establish the 

Parthian dynasty. In the history of the Islamic era, there have been 

reports of the attack on Palestine by Goderz bin Ash. In these reports, 

Guderz bin Ashq is the one who, when the Jews of the Israelites killed 

YahyaBenzaria (AS), destined that he would attack Yahya (AS) in 

revenge and kill the Jews (Tabari, 1352: 2/496; Isfahani, 1346: 42; 

Thalabi, 1372: 226; Gardizi, 1363: 60-61; Balkhi, 1363: 18; Mostofi, 

1383: 101). In a solid account of the kingdom of Godezerz, his attack 

on Palestine heralds the beginning of Goderzez's reign and speaks in 

detail of the king's glory and highness. (Thaleb, 1372: 226). In 

national and epic narratives we find the name of Goderz. In these 

narratives, Goodarz, the son of Kashvad, is considered one of the 

greatest Iranian heroes. (Yarshater, 1392: 569; Safa, 1333: 574). 

Gooderz's name in national stories can be a reflection of Gooderz I the 

Parthian king. In spite of the similarity between the name of Goderz in 

the Islamic narrative with the Parthian king Goderz I, the insights in 

the Islamic texts lead us to the view that this Goderz should be 

regarded as the son of Ered II (37-37 BC). Labinius, the Roman 

commander, also accompanied him during the Pakistani invasion of 

Syria and Palestine. With the victory of Parthians in Syria, the way to 

Pakur came to the southern states of the Levant. Due to the turbulent 

conditions in Palestine, Pakor succeeded in conquering Jerusalem 

(Josphous, 1934: 126-127; Voleski, 2004: 156; Du Boaz, 1342: 92). It 

can be concluded that the Godarz raid on Palestine in the narratives of 

Islamic historians is a reflection of the Pakor army, the Parthian prince 
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in the West Euphrates in 51 BC. Blash is the third Parthian king to be 

found in his scattered references to his war with the Romans in 

Islamic texts. Some Islamic historians make no mention of this war in 

the name of Blash. For example, in his report, Balami named the Ashq 

(Balami, 2001: 449-500), and Hamdollah Mostofi attributes it to the 

time of Nursi ibn Godarz ibn Balash (Mostofi, 1387: 102). According 

to historical reports of the Islamic period, Blush son of Khosro 

reported that the Romans had come to seek revenge on Antiochus and 

to avenge his blood on the Iranian war (Tabari, 1352: 2/497; Isfahani, 

1346: 42-43). Blash asked for help from neighboring Malkovtiev. 

Each king provided the military and financial power to the extent of 

his ability. (Tabari, 1352: 2/497: Isfahani, 1346: 43-42; see also Nak; 

Balami, 1380: 500-449; Mostofi, 1387: 102). Concerning the Blash 

war and its reconciliation with the Parthian history, we may be able to 

cautiously date this war at the time of the fifth Blashe (191-208 AD). 

in the evidence provided by the Islamic texts about this war are 

references to the beginning of the war by the Romans. After the death 

of Blush IV (192/1923 - 191/1990), his son replaced him. Coinciding 

with the beginning of the reign of the fifth Blach, the Parthians were 

attacked by Septemus Soros in northern Mesopotamia. The fifth blast 

calls on the rulers of the provinces of Oserouen and Adiabon, whose 

lands were near the Roman borders, to oppose Roman siege and 

besiege Rome (Dio cassius, 1957: 217-218; Chaumont, 1988: 57 579; 

Voleski, 2004: 210; Shipman, 2005: 75). Eventually, however, the 

Roman troops, during their retreat, faced resistance from the city's 

defenders and withdrew. As the siege ended, the campaign ended. 

(Dio cassius, 1957: 221-222; Chaumont, 1988: 579; Voleski, 1383: 

212; Shipman, 1383: 76; Duobey, 1342: 233 .(  
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4.Conclusion 

In Islamic sources, we find only three cases of the Parthian-Roman 

wars. First is the Ashq war with Antiches. The victory of Ashq in this 

battle led to the establishment of the Parthian dynasty. Greek and 

Roman sources and recent research can partly trace the date of this 

war to the actual Parthian history at the time of the first Ashq (247 BC 

- 217 BC). Among these evidences are the first Ashq battles with the 

Seleucid kings and stories related to the beginning of the Parthian 

dynasty. Given the coincidence of the reign of Antiochus II (261 BC - 

246 BC) and Seleucus II (246 BC - 225 BC), the Ashq's wars are more 

likely to date in this period. The reference to Antiochus in historical 

accounts of the Islamic period may be the same as Antiochus II of 

Seleucid king. The second battle is the Godarz onslaught on Palestine. 

Evidence from Islamic reports and its concordance with new research 

suggests that the attack of Godarz Bin Ash to Palestine by Prince 

Pakour's son Ard II (57 BC - 37 BC) could be countered by Jerusalem 

and the conquest of the land. The Blashe war with the Romans is the 

last battle mentioned in reports of the Islamic era. According to the 

reports of the Islamic writers about the war of Balash and its 

reconciliation with the history of the Parthians, this war can be dated 

with prudence at the time of the fifth Balash (208-201 AD). 

Comparing the evidence of Islamic texts with Greek and Roman 

sources and new research indicates that this war is a reflection of the 

onslaught of Emperor Septimius Soros on the lands of northern 

Mesopotamia during the fifth Blashe, when Islamic historians 

combined reports of this war with the events of the Sassanid era. 

 

Key words: arsacids, Islamic texts, Seleucians, Romans, Arshak, 

Godarz, Balash   . 
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 مجلّة مطالعات ايرانی

 دانشکدۀ ادبیّات و علوم انسانی

 دانشگاه شهید باهنر کرمان

 1291 زمستانو  پاییز، ششمو  سی، شمارۀ هجدهمسال 
 

  های اشکانيان با سلوکيان و روميان در متون اسالمیگبازسازی جن
                                                                                                               

 9فرشيد نادری دکتر                                                                                          
                                                                                       زهره تقیپور بيرگانی)نويسنده مسئول(2

                                                                                                        

 چکيده
ای دربارۀ تاریخ اشکانیان های پراکندهآگاهیتوانمی اسالمیۀ روایات متون برپای    
توان وار هستند که به سختی میهای این منابع چنان پراکنده و اشارهآورد. گزار دستهب

در  توجهقابلوجو کرد. یکی از نکات پایی از تاریخ واقعی اشکانیان را در آنها جستردّ
کوشش  پژوهش، این درامی اشکانیان با سلوکیان و رومیان است. این متون، تقابل نظ

های اشکانیان با سلوکیان و رومیان در این متون که دربارۀ جنگ هایییآگاهخواهدشد 
های نظامی اشکانیان با ییاست، مورد بررسی قرارگیرد. مطالعۀ تطبیقی رویاروبرجای مانده

اسالمی با تاریخ واقعی این  تاریخی دورۀ هایسلوکیان و سپس رومیان از خالل گزار 
دوران و آنگاه بازسازی این نبردها هدف این جستار است. بر اسا  نتایج به دست آمده، 

 گهاری کرد.توان با احتیاط، سه نبرد گزار  شده در متون اسالمی را بازسازی و تاریخمی
 

، اشررک، گررودرز،  وکیان، رومیرراناسررالمی، سررل  اشررکانیان، متررون هططای کليططدی:  واژه
 .بال 
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 مقدّمه  .9
 در دارد، باستان ایران تاریخ در (م 224 – م.پ 247)اشکانی  شاهنشاهی که اهمیتی همۀ با
 نگاه منابع این در. استشدهسپرده فراموشی به تقریبای ایران تاریخ از برهه این اسالمیمتون
 پادشاهی اشکانی تداوم ادشاهیپ دارد و وجود اشکانیان فرهنگ و تاریخ به ایبدبینانه
 در ها،آن پادشاهی دوران در براین اسا ، است.شده انگاشته جانشینانش و اسکندر
 در .نداشت وجود متمرکزی پادشاهی و کردمی حکومت شاهکی ایران از ایهرگوشه
 و سلوکیان با اشکانیان نظامی رویارویی از مبهمی تصویر دورۀاسالمی تاریخی هایگزار 

 مندی از گزار شود ضمن بهرهدر اینجا تال  می. آورددستبه توانمی را میانرو
های اشکانیان در متون اسالمی، با استفاده از متون یونانی و رومی و دیگر منابع دورۀ جنگ

ها در تاریخ واقعی این دوران مورد تجزیه و تحلیل قرار اشکانی، جزئیات دقیق این جنگ
 گیرد.

 مسئله انبي و .شرح9-9

های خود های مرتبح با اشکانیان در متون اسالمی با همۀ پراکندگی و ابهامگزار    
گشا باشند. در این کردن برخی زوایای تاریک تاریخ ایران اشکانی راهتواند در روشنمی

ت های نظامی اشکانیان با سلوکیان و سپس رومیان اهمیّییمیان روایات مرتبح با رویارو
شد و این جنگها تنها از دریچۀ منابع . در گهشته توجه چندانی به این منابع نمیداردای ویژه

گرفت. از طریق نقد روشمند این منابع و تطبیق آن با یونانی و رومی مورد تحلیل قرار می
توان به بازسازی شناختی و منابع یونانی و رومی میها، منابع باستاندیگر منابع از جمله سکه

ها از خالل متون ها پرداخت. سه گزار  اصلی دربارۀ این جنگانی این گزار و بازخو
نهادن وکنارها بندی این گزار بندی است. با پاالیش و دستهاسالمی قابل تشخید و طبقه

 توان از ظرفیت منابعاند، میم اقتبا  شدهمتقدّهای تکراری که معموالی از منابعگزار 
مند گردید. این ی تاریخ سیاسی و نظامی ایران در عهد اشکانی بهرهاسالمی به منظور بازساز

 است. شده پژوهش با چنین رویکردی نگاشته

 پادشاهی در زمان با رومیان نظامی اشکانیان تقابل نخستین ها،این گزار  از ایدر پاره     
 دیزی،گر ؛499: 1211 بلعمی، ؛2/496: 1222 ن.ك: طبری،)دهدمی رخ دارابناشک
 با اشکانیان نبرد دومین ردپای(. 99: 1229 مستوفی، ؛29: 1262 بلخی، ؛29-61: 1262

 شودمیدیده فلسطین به اشکگودرزبن حملۀ در اسالمی متون در رومیان و سلوکیان
 با بال  جنگ (.226: 1272 ثعالبی، ؛42: 1246 اصفهانی، ؛2/496: 1222 ن.ك: طبری،)

ن.ك: ) استشده یاد ازآن اسالمیمتون هایگزار  در که است نبردی آخرین رومیان
 (. 211-499: 1211 بلعمی، ؛42-42: 1246 اصفهانی، ؛2/497: 1222 طبری،
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 انجام اسالمی متون منظر از اشکانیان تاریخ دربارۀ اندکی هایپژوهش تاکنون 
 با اشکانیان هایجنگ دربارۀ مختصری هایاشاره ها،پژوهش این از تعدادی در. استشده

 پیرنیا. استصورت گرفته و بیشتر بر بازتاب تاریخ اشکانیان در این متون تاکید شده رومیان
 به آن خالل در و اشکانیان گردآوری کرده دربارۀ را اسالمی مورخان مختلف هایگزار 
 را از خالل اشکانیان تاریخ واقعی است کوشیده وی. کندمیاشاره اشکانیان نیز هایجنگ
 با «اقفورشاه» جنگ دربارۀ ثعالبی روایت است، معتقد پیرنیا. بازسازی کند اسالمی متون
 و سوریه به اُرند اول )دوم( پسر پاکور اول جنگی سفر از ضعیفی بازتاب روم پادشاه
 دیگر و ثعالبی گزار  او، عقیدۀ به(. 2221: 1242 ن.ك: پیرنیا،) است صغیرآسیای
 است؛ تاریخ برخالف اسرائیل،بنی و «جوذر بن سابور» نگج دربارۀ اسالمی مورخان
 با سلطنتش طول در که بود پسرگیو و اشکانی شاه بیستمین گودرز یا جوذر همچنین

 اصفهانی حمزۀ گزار  همچنین او(. 2261 -2261 :همان) نپرداخت نبرد به اسرائیلبنی
 مقایسه شده، گفته شکانیانا باب در آنچه با را رومیان با خسرو بال  بن جنگ دربارۀ
 بازتابی یا هارومی الحضرعلیه قیام و خسرو زمان وقایع از بازتابی را جنگ این و استکرده
 (. 2267 -2266 :همان) داندمی بال  چهارم زمان وقایع از

 پادشاهان هاینام جستجوی نام به قدیم پهلوانان یا هاپارتی کتاب از فصلی در مشکور
 که اسالمی نویسندگان گوناگون هایروایت کهن هاینامهپهلوان و نامهدر شاه اشکانی
 -422: 1221 ن.ك: مشکور،) کندمی بازگو ،اندداده دست به هاییآگاهی اشکانیان دربارۀ
گردآوری  اشکانیان دربارۀرا  اسالمینویسندگان  هایگزار  از یارشاطر، تعدادی(. 477
 اقفورشاه جنگ مورد در ثعالبی روایت از کوتاهی مطلب به تنها او با این حال،. استکرده
 (. 216-212: 1292 ن.ك: یارشاطر،) استبسنده کرده رومیان با

 نظر از اشکانیان» مقالۀ به توانمی زمینه، این در گرفته صورت هایپژوهش دیگر از
 مورخان که مطالبی به تنها کرد. نویسندهاشاره آذری عالءالدین نوشتۀ «اسالمی مورخان
 نیز خطیبی ابوالفضل(. 6-1: 1224 آذری،) پردازدمی اند،نوشته اشکانیان باب در اسالمی

 شاهنامه در اشکانیان تاریخ مطالعۀ به «ملی حماسۀ در اشکانیان» عنوان با سودمندی مقالۀ در
له، مباحث ذکرشده در این مقا است. در میانپرداخته اسالمی دورۀ فارسی و عربی منابع و

 آورددستهب توانمی و رومیان سلوکیان با را  اشکانیان هایجنگ دربارۀ اندکی هایاشاره
 از که گزارشی در نیز رحمتی ها،این از گهشته(. 421 -271: 1294 ن.ك: خطیبی،)

 علل بررسی به و داده ارائه حماسی -ملی روایت در اشکانیان تاریخ تحریف موضوع
. استپرداخته اسالمیمتون در اشکانیان تاریخ گزار  و کانیاناش سلطنت مدت شدنکوتاه
 کندمیاشاره اسالمی متون در اشکانیان هایجنگ بازتاب به شکل مجملی نیز به وی
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شهبازی نیز در مدخلی در دانشنامۀ ایرانیکا به گزار  (. 42 -22: 1294 ن.ك: رحمتی،)
 .(Shahbazi,  2012: 542-543)ست اتی پرداختهتاریخ اشکانیان از منظر تاریخ سنّ

روی، نه گزار  این، برخالف تحقیقات یادشدۀ باال، تمرکز پژوهش پیش وجود با 
های اشکانیان با گهاری جنگبازسازی و تاریخ اسالمی، بلکهتاریخ اشکانیان از منظر متون
 ن دوران است.اسالمی به یاری دیگر منابع در تاریخ واقعی ایسلوکیان و رومیان در متون

 و سلوکیان با اشکانیان هایجنگ دربارۀ تاکنون این پژوهش این است که اهمیّت
 از استفاده با بنابراین نگرفته، صورت کاملی پژوهش اسالمیمتون دریچۀ از رومیان
 با هاگزار  این تطبیقی مطالعۀ و هاجنگ این دربارۀ اسالمی دورۀ تاریخی هایگزار 
 پرداخته موضوع این مطالعۀ و بررسی به شناختیباستان هایداده و ومیر و یونانی منابع

 این بازسازی برای تازه کوششی که است روی آن از پژوهش این اهمیت. شد خواهد
 . شودمی محسوب هاجنگ
 
 بحث و بررسی .2
  اسالمی متون در اشکانيان .2-9 

 ایران شر شمال از که بودند «داهه»اقوام  اتحادیۀ از و «پرنی» قوم در اصل از اشکانیان 
در ایران را به چالش کشیدند. با ( م.پ 64 – م.پ 212) و فرمانروایی سلوکیان برخاستند
 نارسا، اشکانیان تاریخ اسالمی، منابع در باستان، ایران تاریخ در سلسله این تاهمیّ وجود

یدئولوژی و سیاست متون که بازتاب ا در برخی از این. استشده گزار  مبهم مختصرو
 -نامهکنندگان نهایی خدایو تدوینبه عنوان گردآورنندگان  -است رسمی ساسانیان 

 انگاشته او پادشاهی جانشین منزلۀ به و اسکندر پادشاهی تداوم اشکانی شاهنشاهی
ظهور  تا( م.پ 222) اسکندر مرگ زمان از که را ایدوره اسالمی خانمورّ  .استشده

 حمزۀ نوشتۀ به. خوانندمی «الطوایفملوك» دورۀ را گیرددر برمی( م221) اردشیربابکان
 : اصفهانی

 به و ساخت ویران را هاقلعه و شهرها و بکشت را ایران قدرت صاحبان و بزرگان اسکندر چون
 ویران و ایشان پادشاهان کشتن با را مشر  مردم همۀ من: نوشت ارسطاطالیس به رسید، خود مراد
 کنند، مغرب سرزمین قصد من از پس که داشتم بیم و کردم منکوب هاقلعه و هااهپناهگ کردن
 چه باب این در تو سازم،ملحق پدرانشان به و گردآورم نیز را پادشاهان فرزندان که آنم بر اکنون
 افتدمی دونان و اراذل دست به حکومت بکشی را شاهزادگان اگر: نوشت ارسطاطالیس گویی؟می
 را شاهزادگان که باید. شود بیشتر فساد و کنند تجاوز و ستم و طغیان رسند قدرت به نچو اینان و

 در کینه و دشمنی و برخیزند ستیزه به یکدیگر با تا بخشی، والیت یا شهری یک هر به و گردآوری
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 .دنپردازن اندآنان از دور که( رومیان) مغرب اهل به و شوند مشغول خود به و وجودآیدبه آنان میان
  .(161: 1272 االمم، تجارب ؛64: 1264 دینوری، ن.ك: ؛41: 1246 اصفهانی،)

 فرمانروایی اسکندر که بودند شاهانی الطوایفملوك داستانندهم اسالمی نویسندگان 
 ن.ك: طبری،) آمدندمی شمار به هاآن جملۀ از و اشکانیان داد آنان به را ایناحیه برهر
 در دهدمی نشان اسالمی دورۀ تاریخی هایگزار (. 121: 1292 بیرونی، ؛2/491: 1222
 روایتی در طبری. آمدندمیشماربه تربزرگ و برتر همه از اشکانیان الطوایف،ملوك میان
 داشتند پادشاهی قوم نود بر مصر و شام و عرا  در پادشاه نود اسکندر از پس: »گویدمی
 ؛2/211: 1222 طبری،)«داشتندمی بزرگ بودند اشکانیان که را مداین پادشاهان همگی که

 اشکانیان بزرگی توصیف در ثعالبی(. 41: 1246 اصفهانی، ؛19: 1262 مسعودی، ن.ك:
 در و شمردندمی بزرگ را اشکانیان همه،: »گویدمی چنین الطوایفملوك سایر به نسبت
 «آوردندمی خود نام از پیش را آنان نام و کردندیاد می بزرگی به آنان از خود هاینامه
 پیروزی و آنان تبار و نسب را اشکانیان شمردن بزرگ علت طبری،(. 262: 1272 ثعالبی،)

 و اشکانیان شاهانۀ تبار هم، ثعالبی(. 2/496: 1222 ن.ك: طبری،)داندمی آنطیخس بر اشک
 (. 262: 1272 ن.ك: ثعالبی،)استپنداشته شانبرتری سبب را زمین برمرکز آنان فرمانروایی

 نویسندگان همچون شاهنامه، در هم فردوسی اسالمی،متون اندك هایازآگاهی گهشته 
 ما روی پیش اشکانیان از ناقصی اطالعات و نکرده چندانی توجه اشکانیان تاریخ به اسالمی

 سرایندۀ. استشده نامیده «الطوایفملوك» اشکانیان پادشاهی شاهنامه، در. گهاردمی
 پادشاهان از تن چند نام بیان از پس و کندمی ذکر کوتاه را اشکانیان سلطنت شاهنامه،
 رفتن با که شودمی یادآور اردوان، و نرسی بیژن، گودرز، شاپور، اشک، قبیل از اشکانی
 (. 129-121: 1216/6 مطلق، ن.ك: خالقی) آوردنمی یاد را هاآن کسی ایشان

  اسالمی متون در اشکانيان .قلمرو2-2

 و مبهم صورتبه اشکانیان، تاریخ دربارۀ خود هایبحث خالل در اسالمی انخمورّ 
 وآنطیخس اشک جنگ از که گزارشی در طبری. اندپرداخته نیز هاآن قلمرو به مختصر
 آوردمی «اصفهان و تا ری موصل از» آنطیخس بر تسلح از پس را او قلمرو است،داده ارائه
 تبار که از الطوایفملوك از یکی :نویسدمی یگرد در روایتی و( 496: 1222 طبری،)

 ماهات، سواد، بر پادشاهی فرزندانش و استداشته را اصفهان و جبال پادشاهی بود، شاهان
 از که در شرحی اصفهانی حمزۀ(. 491: همان)آوردنددستبه را اصفهان و جبال
 جایگاه و عرا  را هاآن قلمرو آلود،ابهام ایدر اشاره است،الطوایف به دست دادهملوك
  (.41: 1246 اصفهان،)کندمی ذکر مدائن و تیسفون را هاآن

 جزء غربی جنوب و غرب سرزمین تنها اسالمی، مورخان هایگزار  از ایپاره در
: گویدمی کوچک اردوان دربارۀ خود گزار  در طبری. استشده شمرده اشکانیان قلمرو
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 و گور بر ناحیه آن از و کرد تسخیر بود، پیوسته صفهانا به که را استخر ایالت اردوان،
 خود گزار  در دینوری(. 211-499: 1222 ن.ك: طبری،)یافت حتسلّ فار  نواحی دیگر
 هر حکومت» :گویدمی او. کندمی معرفی جبل ناحیه پادشاه را او اردوان، پادشاهی دربارۀ
 دینوری،) استبوده اردوان با «انحلو و جانقه  مهر و ماسبهان و همدان( ماهان) ماه دو

 مرگ از پس است معتقد هم بیرونی(. 191: 1272 اخبار، فی االمم تجارب ؛142: 1241
: 1292 بیرونی،) آوردنددستهب را کوهستان و عرا  بر فرمانروایی اشکانی شاهان اسکندر،

 از فراتر را شکانیانا قلمرو اسالمی، نویسندگان از دیگر برخی با همداستان نیز ثعالبی(. 141
 و فار  هایکرانه و عرا  بر اشکانیان: »گویدمی او. کندنمی ذکر غربیجنوب و غرب

 اقفورشاه که دهدمیگزار  همچنین او(. 262: 1272 ثعالبی،) «راندندمی فرمان کوهستان
 (. 262: همان) استکردهمی فرمانروایی فار  و و عرا  مداین بر اشکانی

 گستردگی از هایینشانه توانمی اسالمی دورۀ تاریخی هایگزار  از گردی برخی در
 : دهدمی گزار  گونهاین را اشکانیان قلمرو مسعودی،. آوردبه دست اشکانیان قلمرو

 موصل که آشور حدود که بودند تازیان و نبطیان و پارسیان از پادشاه صد قریب الطوایفملوك
 از که داشتند نام اشغانیان پادشاهان این ترینبزرگ. کردندمی ومتحک ایران بالد انتهای تا باشد

 شیز به تابستان در و عرا  به زمستان در. بودند کیکاو  ابنسیاوخش  جبار بن ا بن اشغان  فرزندان
 ( 19: 1249 مسعودی،).رفتندمی آذربایجان بالد از

 آورده الطوایفملوك قلمرو از که شرحی در هم بلعمی مسعودی، گزار  از گهشته 
 او( 491: 1211 ن.ك: بلعمی،) داندمی جیحون کنار تا عرا  مرز از را آنان قلمرو است

 توانست داد شکست را کوچک اردوان بابکان اردشیر که زمانی در: نویسدمی همچنین
 (. 211: همان) کند خارج الطوایف ملوك دست از را دجله تا جیحون کنار هایسرزمین

 روميان و سلوکيان با اشکانيان هایجنگ بازسازی و زخوانی.با2-3
  آنطيخس با دارا بن اشک .جنگ2-3-9  

 پادشاهی زمان در رومیان با اشکانیان رویارویی نخستین اسالمی، متون از برخی در
 که کنندمیمعرفی بزرگ دارای فرزند را اشک متون، این از ایپاره. دهدمی رخ اشک
 بر توانست آنطیخس، بر پیروزی از پس وی. رفت آنطیخس جنگ به و دکرفراهم سپاهی
 انددادهارائه جنگ از این گزارشی که اسالمی مورخان اکثر یابد.دست او فرمانروایی قلمرو
 بلعمی، ؛2/496: 1222 ن.ك: طبری،) همداستانند آنطیخس بر اشک پیروزی خصوص در

 جنگ(. 99: 1229 مستوفی، ؛29: 1262 بلخی، ؛61-29: 1262 گردیزی، ؛499: 1211
 ت سیس به منجر آن فرجام که است نبردی یادآور روایات برخی در آنطیخس علیه اشک
 جهان اسکندر از بعد» :گویدمی اشکانیان تاریخ یادکرد در گردیزی شد. اشکانیان سلسلۀ
 بود نماندهباقی تامنیّ و بود شده حمسلّ شهری و والیت بر هرکس و بودماندهباقی شاه بدون



 214 ...و انیسلوک با انیاشکان یهاجنگ یبازساز/ 

 آورددستهب را پادشاهی و داد شکست را او  و آمد آنطیخس نبرد به اشک اینکه تا
 (. 29-61: 1262 ن.ك: گردیزی،)

 : نویسدمی چنین باره این در نیز بلخیابن

 و رسیدند همهب موصل اعمال به و کردند حرکت دوجانب هر از و داشت بسیار لشکر آنطیخس
 شدکشته آنطیخس و بکشت را اندازهبی خالیق و شکست را رومیان و ظفرداد را اشک تعالی ایزد
 همگان و نکرد کسهیچ قصد و بساخت الطوایفملوك دیگر با و ماند صافی را اشک والیت آن
 (. 29: 1262 بلخی،)نهادندی حرمت را او سخن و نامه و دانستندی مقدم و داشتند معظّم را او

 و کندمی یاد بن آذران اشک شاپور بن پادشاهی زمان در جنگ این از اصفهانی حمزۀ
 را انطاکیه شهر که کندمی معرفی اسکندر از بعد پادشاه سومین آنطیخس، را او هماورد
 گونهاین اشک شاپور بن جنگ دربارۀ او(. 42-41: 1246 ن.ك: اصفهانی،) نهاد بنیان

 : دهدمی گزار 
 کشتی به را ایشان فرزندان و گرفت اسیر را گروهی و کشت را رومیان از بسیاری گروه شاپور
 آورده ایران سرزمین از اسکندر که را اموال از بسیاری و کرد غر  دارا انتقام به را همه و گردآورد

 به را آن که کرد عرا  رود حفر هزینۀ صرف را هاآن از برخی و بازگردانید خود کشور به بود،
 ( 42-41: 1246 اصفهانی،)خوانند. نهرالملک عربی

 عنوان به آنطیخس از اما کند،می بیان اقفورشاه زمان در را جنگ این گزار  ثعالبی،
 عرا  از اعظمی بخش و مدائن بر اشکانی پادشاه اقفورشاه. کندنمی یادی اقفورشاه هماورد

. دکردنمی خطاب شاه را او خود مکاتبات در زمان آن حاکمان و داشت حکومت فار  و
 حکومت سواد و موصل بر و بود کرده مستقر روم در اسکندر که فرمانروایی اقفورشاه،
 دارا، انتقام به جنگ این در اقفورشاه. کرد بیرون کشور از را او و داد شکست را داشت
 در اسکندر که کتبی و کرد ویران را هاقلعه و دژها. رسانید قتل به را مردم از زیادی بخش
 :1272ثعالبی،)بازگردانید بود،فرستاده خود کشور به فلسفه و منجو طب، ۀزمین
 زمان به را آنطیخس علیه اشکانی شاه جنگ اسالمیمنابع مختلف هایگزار (.262

 تاریخ توانمی رسد،می نظر به. اندداده نسبت اقفورشاه و شاپوربن اشک اشک، پادشاهی
 (م.پ 217 -م.پ 247) اول اشک انزم در اشکانیان واقعی درتاریخ را جنگ این وقوع
در  را ما که آورددستبه شواهدی توانمی منابع، برخی طریق از. کرد گهاریتاریخ

 با اول اشک نبردهای به توانمی شواهد این جمله از کند؛می یاریجنگ این بازسازی
 . کرد اشاره اشکانی سلسلۀ گیریشکل آغاز با مرتبح هایداستان و سلوکی پادشاهی

 246) سلوکو  دوم و( م.پ 246 -م.پ 261) آنتیوخو  دوم سلطنت همزمانی به باتوجه 
 بیشتر دوران این در جنگ این گهاریتاریخ احتمال اول، اشک قیام با (م.پ 222 -م.پ
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 سلوکی پادشاه دوم آنتیوخو  تواند همانمی اسالمیهایگزار  در آنطیخس نام. است
 . باشد

 پیشین پادشاه (م.پ 261 – م.پ211) اول آنتیوخو  فرزند تئو  به ملقب دوم آنتیوخو 
 تاریخ واقعی شماریگاهبه توجه با. رسیدسلطنت به م.پ261 سال در که بود سلوکی
 و بودند داهه قوم جزء که هاپرنی استرابون، گزار به. بود اولاشک با معاصر او اشکانیان

 آنجا و بردند حمله پارت سرزمین به اشک هبریر به ،کردندمی زندگی اُخو  ساحل در
 شدند مستقر ایران شمال در هیرکانیا و پارت هایاستان در تدریج به هاآن. کردند فتح را
(Strabo, 1928:  247-275 ؛ Strootman, 2015a؛ Schippmann, 2012; 525.) 

 به ومد آنتیوخو  سوی از که را آندراگورا  پارت، سرزمین به حمله در اشک 
-دستهب را پارت بر فرمانروایی و داد شکست بود، شده گماشته پارت ساتراپی

 ؛42: 1212 ،ولسکی ؛Schippmann, 2012: 525-526؛ Strootman, 2015b)آورد
 تخت به م.پ 246 سال در دوم سلوکو  دوم، آنتیوخو  ازپس(. 171: 1277 ویسهوفر،
 فرصتی و شد مواجه سوریه به بطالسه حملۀ با سلطنتش اول سال در او. یافت دست سلطنت
(. 26: 1214 شیپمان، ؛Strooman, 2015 b) بپردازد امپراتوریش شرقی نیمۀ به تا نیافت
. یابنددست بیشتری فتوحات به تا دیدند مناسب را فرصت این اشک رهبری به هاپرنی

 بیشتریفتوحات به ننشوند، آنا پارتیان پیشروی اگر مانع که دریافتند تدریجبه سلوکیان
 برای اشک شرقی، نواحی به سلوکو  دوم لشکرکشی با شروع. خواهندیافتدست

  ؛ Strabo, 1928:269) کرد نشینیعقب هاآپاسیاك منطقۀ به حمله این از جلوگیری
trootman, 2015bبا بعدی نبردهای در اشک(. 11: 1212 ولسکی، ؛21: 1214 شیپمان، ؛ 

 ژوستن، گفتۀ به (.Justin, 1994: 256) یابد دست هاییپیروزی هب توانست دوم سلوکو 
 براثر .سلوکو (idem) گرفتند جشن شاناستقالل آغاز مثابۀ به را رویداد این اشکانیان
 از قبل اما ،شد بازگشت به مجبور بود، آمده وجود به صغیر آسیای در که هاییناآرامی
 به سلوکیان نشاندهدستمقام در هیرکانیا و پارت بر را اشک فرمانروایی نشینی،عقب

 ژوستن(. 21: 1214 شیپمان، ؛292: 1212 فرای، ؛Strootman, 2015 b) شناخت رسمیت
 شهرهایی و دژها. داد سامان را سپاه کرد، استفاده هاپیروزی این از اشک دهد،میگزار 

 تواریخ درآنطیخس و اشک جنگ گفت توانمی (.Justin, 1994: 256) برپاکرد را
 اشکانی پادشاهی گهاربنیان اول میان اشک که است نبردهایی از بازتابی اسالمی

 راندنبیرون برای را اشک هایتال  و درگرفت دومسلوکو   و وآنتیوخو  دوم
 . دهدمینشان اشکانی سلسله و ت سیس ایران مرزهای از سلوکیان
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  فلسطين به اشک بن گودرز .حملة2-3-9

بن  گودرز حملۀ در اسالمی متون در رومیان و سلوکیان با اشکانیان نبرد دومین پایردّ 
 گودرز حمله دربارۀ هاییگزار  اسالمی، دورۀ تواریخ در. شودمی دیده فلسطین به اشک

 ناشناخته و تاریک هاگزار  این در حمله این سیمای مت سفانه که دارد وجود فلسطین به
 یحیی اسرائیل،بنی یهودیان چون که است کسی اشکودرز بن گ ها،گزار  دراین. است
 هاسوی آن به( ع)یحیی خونخواهی به او که کرد رمقدّ سرنوشت کشتند، را(ع) زکریا بن

؛ 42: 1246 اصفهانی، ؛2/496: 1222 ن.ك: طبری،)رساند قتل به را برد و یهودیان حمله
 (. 111: 1212 مستوفی، ؛11: 1262 ی،بلخ ؛61-61:  1262 گردیزی، ؛226: 1272 ثعالبی،

 به غزا برای اشکگودرز بن  که دهدمی گزار  جنگ این یادکرد در اصفهانی حمزۀ 
. شدمی تخریب اورشلیم که بود باردومین این و کرد ویران را اورشلیم ،رفت اسرائیلبنی
ن.ك: ) کشت را بسیاری و بود زده دست اقدامی چنین به (م.پ 711) النصربخت آن از قبل

 (. 42: 1246 اصفهانی،

 گودرز سلطنت آغاز را فلسطین به او حملۀ گودرز، پادشاهی از ثعالبی گزار  در 
 به گودرز از او. گویدمی سخن پادشاه این شکوه و جالل  از تفصیل به و کندمی معرفی
 هارصدچ رفت،می شکار به چون که کندمی یاد «نامبردار گردنفرازان» از یکی عنوان

 سال وهفتپنجاه از پس و بود او همراه بورفام شکاری باز پانصد و طال قالدۀ با یوزپلنگ
 (. 226: 1272 ن.ك: ثعالبی،) آمد در پای از شکارگاه در پادشاهی

 روبرو گودرز نام با حماسی و ملی هایدرروایت اسالمی،متون هایگزار  از گهشته 
 شمار به ایرانی پهلوانان ترینبزرگ از کشواد سرپ گودرز هاروایت این در. شویممی
 کیخسرو پادشاهی پایان تا و شودمی ظاهر کیکاو  پادشاهی در بارنخستین وی. استآمده
 سیاستمداری و وفادار جنگاوری ملی هایحماسه در گودرز خورد.میچشمبه او نام

 و گودرز(. 274: 1222 صفا، ؛269 :1292ن.ك: یارشاطر،)شودمیتوصیف خردمند
 میانسیاو  خونخواهی به که نبردهایی در و افراسیاب نهایی سرنوشت زدندررقم پسرانش
: 1222 صفا، ؛269: 1292 ن.ك: یارشاطر،)بودند ت ثیرگهار درگرفت،تورانیان و ایرانیان
 در بعدها گودرز نام یکی از پادشاهان اشکانی است که اند،عقیده براین خانمورّ(. 272
 فرمانروای برسد پادشاهی به آنکه از پیش گودرز. استیافته راه ملی روایات و هانامهخدای
. کردمی فرمانبرداری وردان پسر  و ]اردوان دوم  [ سوم اردوان از و بود گرگان ایالت
 ؛277-271: 1222 ن.ك: صفا،)رسیدپادشاهی به م 46 سال در وردان شدنکشته از پس وی

 (.471: 1221 مشکور،
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 گودرز همان شود بایداز آن یاد میملی هایدرداستان گودرزی که یارشاطر، عقیدۀ به 
 شمار و در یافته راه ملی هایداستان در تدریجبه که باشد اشکانی پادشاه (.م.پ 96-16) یکم

 (. 271: 1292 ن.ك: یارشاطر،)استدرآمده کیانی عهد بزرگ پهلوانان

 با باشد. اشکانی شاهنشاه یکم گودرز از بازتابی تواندمی ملی هایداستان در گودرز نام 
 اشکانی، پادشاه یکم گودرز با اسالمی روایت در گودرز نام میان همانندی وجود
 را گودرز این که کندمی هدایت نظر این سوی به را ما اسالمیدرمتون مندرج هایآگاهی
 . نستدا یکی (م.پ 27-27) دوم اُرند فرزند پاکور با باید

 تحلیل و تجزیه و بحث مورد را انگارییکسان این با مرتبح مستندات و شواهد جادراین 
 درزمان. رسید پادشاهی به ،سوم مهرداد برادر  بر پیروزی از بعد دوم اُرند. دهیممی قرار
 به که گرفت صورت نبردی آن نتیجۀ در که شدندمواجه کراسو  حملۀ با اشکانیان اُرند،
 نبرد این فاتح توانست اُرند سپاه فرمانده سورنا آن، طی ودر شد معروف( م.پ 22)انحر نبرد
 ,Shahbazi؛  Dio cassius, 1957: 421-429-447) دهد شکست را کراسو  و شود

1990b: 9, 12 ،71: 1242 دوبواز، ؛121-122: 1212 بیوار، ؛ ؛491-491: 1214 پلوتارك-
 از م.پ 21 سال در پاکور. سپرد پاکور پسر  به را اهسپ فرماندهی اُرند آن از بعد(. 21

 بین محلی ،آنتیگونه نزدیکی در اشکانیان اما ،رسید انطاکیه هایدروازه به و گهشت فُرات
: 1212 ن.ك: ولسکی،) خوردند شکست و افتادند دام به رومیان توسح ،فرات و انطاکیه
 و سوریه سرزمین به پاکور یسو از که بعدی لشکرکشی در(. 41: 1214 شیپمان، ؛127

 نبرد از قبل کاسیو ، سفیر البینیو . کرد همراهی را او البینیو  گرفت، انجام فلسطین
 اُرند دربار به کمک دریافت برای داد، رخ روم در پومپه و سزار طرفداران میان که فیلیپی
 شکست فلیپی درنبرد خواهانجمهوری جناح اینکه از پس اما ،آمداشکانی شاهنشاه دوم،

 Schipmann ؛ Dio cassius, 1957: 269) ماند باقی اشکانیان نزد در البینیو  خوردند،

 از یکی همراه به پاکور م.پ 41 درسال(. 124: 1212ولسکی، ؛531-532 :2012
 که نبردهایی از بعد کرد. حمله سوریه به «بارزافارنس» برزفان به موسوم پارتی هایساتراپ
 :Dio cassius, 1957) شدسوریه تصرف دادند،انجام منطقه ینا در اشکانیان

 در اشکانیان پیروزی با(. 124-122: 1212 ولسکی، ؛Schipmann,2012: 531؛273
 صغیر آسیای به سپاه از بخشی با البینیو  شد. تقسیم قسمت دو به اشکانی سپاه سوریه،
 هایایالت برزفان همراه به کورپا شاهزاده. تسخیرکرد را نواحی آن از هاییبخش و رفت
 .شدند تسلیم او برابر در سرزمین آن هایبخش تمام و کردند فتح را شام جنوبی

و به استقبال شاهزاده  بودند پاکور ورود خواهان ها،ایالت از برخی نمایدمی نظرچنین به 
 اوضاع هب توجه با .(Josphous, 1934: 117 ؛ Dio cassius, 1957: 273) اشکانی آمدند

 در. یابددست بیشتری فتوحات به تا دید مناسب را فرصت پاکور فلسطین، سرزمین ۀآشفت
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 سرزمین کل فرمانروای که بزرگ کاهن ،هیرکانو  میان اورشلیم سرزمین در زمان همین
 پاکور ورود با .وجودداشت ها واختالفاتیرقابت گونو آنتی ا برادرزاده و بود فلسطین

 یهودیان از و آمد او استقبال به کالنی مبالغ و هدایا با گونو آنتی شلیم،اور سرزمین به
: 1212 ن.ك: ولسکی، ؛ Josphous, 1934: 119-120) شد خواستار را پاکور ورود اجازۀ
 فتح قلعۀ برای هاییتال  داخلی، پس ازمنازعات سرانجام ؛(91-91: 1242 دوبواز، ؛126

رومیان او را  که هیرکانو  و شد اورشلیم قلعۀ فتح هب موفق پاکور شد، انجام اورشلیم
 ابتدای همان از که گونو آنتی(.  Diocassius, 1957: 273) دادشکست بودند،گماشته
 را ایشان حمایت همراهانش، و پاکور به هدایا تقدیم با اورشلیم سرزمین به اشکانیان ورود
 یافت دست سلطنت تحت به نیاناشکا پشتیبانی با نیز سرانجام بود، آورده دست به
(Josphous, 1934: 126-127 92: 1242 دوبواز، ؛126: 1212 ولسکی، ؛ .)زمانیاندك 

 دیگر بار م.پ 29 سال در. شد دگرگون اوضاع اشکانیان، دست به اورشلیم فتح از پس
 وی. برآمد اشکانیان با جنگ درصدد و گرفت دستهب را روم کشور امور زمام آنتونی
 را البینیو  سردار، این. ساخت آسیا فتح م مور را باسو  ونتیدیو نام به ریسردا

 کشته نیز پاکور و کرد مغلوب پاکور فرماندهی به را اشکانی سپاهیان سپس. داد شکست
 حملۀ گرفت،نتیجه توانمی  (.Dio cassius, 1957: 383 ؛ Schipmann, 2012: 535) شد

 شاهزاده پاکور، حمالت از انعکاسی اسالمی، مورخان هایدر روایت فلسطین به گودرز
 لشکرکشی ۀنمون تنها اشکانیان تاریخ گسترۀ در. است فرات غرب نواحی به اشکانی
 فلسطین و سوریه به دوم اُرند فرزند پاکور لشکرکشی در توانمی، اورشلیم به را اشکانیان
 . کرد وجوجست

  روميان با بالش .جنگ2-3-9

 هایاشاره اسالمی متون در رومیان با او جنگ از که است اشکانی پادشاه سومین بال ، 
 این دربارۀ خود هایگزار  در اسالمیاز مورخان برخی. آورددستبه توانمی ایپراکنده
 را اشک نام خود، گزار  در بلعمی جمله، از ؛کنندنمی ایاشاره بال  نام به جنگ
 مختصری گزار  در هم مستوفی حمدهلل و( 211-449: 1211 ن.ك: بلعمی،) استآورده
 نسبت بال  بن گودرزنرسی بن  زمان به را آن است داده ارائه جنگ این دربارۀ که
 گزار  کلی خطوط در اسالمی مورخان اکثر اما ،(112: 1217 ن.ك: مستوفی،) دهدمی
 خبر خسرو پسر بال  به ،اسالمی دورۀ تاریخی هایگزار  پایۀ بر. همداستانند جنگ این

ن.ك: ) اندآمده ایران جنگ به او خون انتقام به و آنطیخس خونخواهی به رومیان که دادند
 همجوار الطوایفملوك از بال  ،(42-42: 1246 اصفهانی، ؛2/497: 1222 طبری،

. کردفراهم مالی و نظامی نیروی خود توانایی قدر به پادشاه هر کرد. کمک درخواست
 سرزمینش و الطوایفملوك از یکی که الحضرصاحب به را لشکریان سرپرستی بال ،
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 الحضر فرمانروای و شدکشته رومیان پادشاه داد، رخ که جنگی در. سپرد بود، روم نزدیک
 شهر تا کنند فراهم اموالی رومیان که شد سبب جنگ این. کردغارت را رومیان اردوگاه
 نزدیک ایران سرزمین به تا کنند منتقل نجاآ به روم از را خود پایتخت و بسازند محکمی
 قرار خود حکومت مقرّ و ساختند بناهایی آنجا در و برگزیدند را قسطنطنیه بنابراین ؛باشد
-211: 1211 بلعمی، ن.ك: ؛42-42: 1246 اصفهانی،: 2/497: 1222 ن.ك: طبری،) دادند
 اختیار در اطالعاتی جنگ این زمینۀ در که اسالمی منابع اغلب(. 112: 1217 مستوفی، ؛449
 نیرون بن قسطنطین پادشاهی زمان در بال  جنگ که دارند نظراتفا  دهند،می قرار ما
 ن.ك: طبری،) نهادند نام قسطنطنیه را مهکور شهر علت همین به است.داده رخ( نرون)

 (. 112: 1217 مستوفی، ؛449-211: 1211 بلعمی، ؛42: 1246 اصفهانی، ؛2/497: 1222

 تاریخ با آن تطبیق و بال  جنگ دربارۀ اسالمی نویسندگان هایگزار  اسا  رب 
( م 211-191) پنجم بال  زمان در را جنگ این احتیاط با بتوانیم شاید اشکانیان،
 ما اختیار در جنگ این دربارۀ اسالمی متون که شواهدی جمله از. کنیم گهاریتاریخ
 192/192) چهارم بال  مرگ از بعد. است رومیان جانب از جنگ آغاز به اشاره گهارد،می
 روم پنجم، بال  فرمانروایی آغاز مقارن. شد او جانشین پنجمبال  پسر ( م 191/191 -م
 از سردارنش( م 192) کومودو  امپراتور قتل از پس و شد مواجه داخلی هایکشمکش با

 با مقابله به و شدند امپراتوری تخت مدعی نیگر پسنیو  و سورو سپتمیو  جمله
ن.ك:  ؛ Chaumont, 1988: 578-579 ؛ Dio cassius, 1957: 177) پرداختند   یکدیگر
 نیگرپسنیو  از پارتیان(. 224: 1224 دوبواز، ،72: 1214 شیپمان، ؛219: 1212 ولسکی،
 درصدد خواهدداد دستور هاساتراپ به که داد نیگر وعده به بال  و کردند پشتیبانی
 شمال اهالی و اوسروئنه هایایالت زمان همین در. باشند لشکر تجهیز و رونی آوریجمع
 موفق م 194 سال در سورو سپتمیو  آنکه از بعد. کردندقیام رومیان ضد بر النهرینبین
 با. کرداقدام شمالی النهرینبین  و اشکانیان علیه جنگ به کند مغلوب را نیگر پسنیو  شد
 هایایالت فرمانروایان از پنجم بال  شمالی، النهرینینب به سپتمیو  سورو  حملۀ

 از تا کندمی درخواست بود روم مرزهای نزدیکی در شانسرزمین که آدیابن و اوسروئن
 کنند محاصره را نصیبین و بپردازند روم با مخالفت و به شوند خارج روم نشاندگیدست

(Dio cassius, 1957: 217-218 ؛ Chaumont, 1988: 578-5791212 ن.ك: ولسکی، ؛ :
 و اوسروئنه هایایالت توانست سورو سپتمیو  سرانجام(. 72: 1214 شیپمان، ؛211

نیز مبادرت  هترا محاصره خود به نشینیعقب همچنین طی رومیان تصرف کند. را آدیابن
. دبپردازن مقاومت به سورو  امپراتور لشکریان برابر در توانستند شهر مدافعان اما کردند
 نیز لشکرکشی محاصره،  پایان از پس و بکشند محاصره از دست شدند مجبور روم سپاهیان
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: 1212ولسکی، ؛ Chaumont, 1988: 579 ؛Dio cassius, 1957: 221-222)یافت خاتمه
 (. 222: 1242 دوبواز، ؛76: 1212 شیپمان، ؛212

احتماالی  جدید، تحقیقات و رومی و یونانی منابع با اسالمی متون شواهد تطبیق طریق از 
النهرین بین سرزمین به سورو  سپتمیو  امپراتور حملۀ از تواند بازتابیمی جنگ این

 با را جنگ این به مربوط هایگزار  اسالمیمورخان باشد. بال  پنجم درزمان شمالی
 . اندآمیخته هم در ساسانی دورۀ رویدادهای

 

 گيرینتيجه .3

 اشکانیان دورۀ هایجنگ از مبهمی و تاریک تصویر اسالمی، ۀدور تاریخی هایمتن در 
 جنگ نخست، :شویممی روبرو هاجنگ این از مورد سه با تنها منایع این در. آیدمیچشمبه

 اند،داده ارائه جنگ این از گزارشی که اسالمی مورخان اکثر. است آنطیخس با اشک
 به منجر نبرد این در اشک زیپیرو. همداستانند آنطیخس بر وی پیروزی درخصوص

 حدودی تا جدید تحقیقات و رومی و یونانی منابع آویزدست به. شد اشکانی سلسلۀ ت سیس
 -م.پ 247) اول اشک زمان در اشکانیان واقعی تاریخ در را جنگ این وقوع تاریخ توانمی
 را ما که دآور دست به شواهدی توانمی منابع برخی طریق از. کرد گهاریتاریخ (م.پ 217
 با اول اشک نبردهای به توانمی شواهد این جملۀ از ؛کندمی یاری جنگ این بازسازی در

 . کرد اشاره اشکانی سلسلۀ گیریشکل آغاز با مرتبح هایداستان و سلوکی پادشاهان
 246) دوم سلوکو  و (م.پ 246 -م.پ 261) دوم آنتیوخو  سلطنت همزمانی به توجه با
 بیشتر دوران این در جنگ این گهاریتاریخ اول، احتمال اشک قیام با (م.پ 222 -م.پ

 تواند همانمی اسالمی دورۀ تاریخی هایگزار  در آنطیخس نام به اشاره. است
 اسا  بر. است فلسطین به گودرز یور  نبرد، دومین. سلوکی باشد پادشاه دوم آنتیوخو 

 گودرز  بن حملۀ توانمی جدید، تحقیقات با آن تطبیق و اسالمی هایگزار  شواهد
 به( م.پ 27 -م.پ 27) دوم اُرند فرزند پاکور شاهزاده لشکرکشی با را فلسطین به اشک

 نمونۀ تنها اشکانیان تاریخ گسترۀ در چراکه ؛برابردانست سرزمین این فتح و اورشلیم
 . یافت لسطینف و سوریه به پاکور لشکرکشی در توانمی ،اورشلیم به را اشکانیان لشکرکشی
یاد  ازآن اسالمی دورۀ هایگزار  در که است نبردی آخرین رومیان با بال  جنگ

 تاریخ با آن تطبیق و بال  جنگ دربارۀ اسالمی نویسندگان هایگزار  پایۀ بر. استشده
 (م 211 -191) پنجم بال  زمان در احتیاط و تسامح با را جنگ این توانمی اشکانیان،
 جدید تحقیقات و رومی و یونانی منابع با اسالمی متون شواهد تطبیق. ردک گهاریتاریخ
 هایسرزمین به سورو  سپتمیو  امپراتور یور  از بازتابی جنگ این دهدمی نشان
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 به مربوط هایگزار  اسالمی خانمورّ که است پنجم بال  زمان در شمالی النهرینبین
 .اندآمیخته مه در ساسانی دورۀ رویدادهای با را جنگ این
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