
اشاره
یکي از مهم ترین حوادث تاریخ ایران 
حران  نبرد  اشکانیان،  عصر  در  باستان، 
است. در این نبرد رومیان شکست سنگیني 
از ایرانیان خوردند، طوري که آوازه ي این 
نبرد و سرنوشت عبرت انگیز کراسوس، در 
سراسر روم و ایران منتشر شد و نام سورنا، 
نوشته ي  در  شد.  جاودانه  ایران  تاریخ  در 
مورد  نبرد  این  نتایج  و  چگونگي  حاضر 

بررسي قرار گرفته است.

كليد واژه ها: ارد، روم، سورنا، کراسوس، 
اشکانیان.

ایران در مقطعي طوالني از تاریخ پیش 
همسایه  روم  امپراتوري  با  خود،  اسالم  از 
دو  این  میان  بسیاري  برخوردهاي  و  بود 

اشکانیان و چه  زمان  از  بزرگ چه  قدرت 
که  زماني  داد.  روي  ساسانیان  عصر  در 
دولت  ایران  در  بود،  قدرت  اوج  در  روم 
اشکاني یا پارتي بر سرکار بود و سرداران 
ایران را در  مغرور رومي سوداي حمله به 
سرمي پروراندند. آن چه در ادامه خواهد آمد 
تالش رومیان براي تصرف ایران و اوضاع 
ایران در آن عصر با تکیه بر مقطع مهمي از 

این جنگ ها یعني »نبرد حران« است. 
فرهاد سوم اشکاني براي مقابله با رومیان 
تردید داشت، از این رو مجلس مهستان وي 
را در سال 60 ق.م از پادشاهي خلع کرد؛ 
اگرچه برخي منابع به این امر اعتقاد ندارند. 
به  »فرهاد  کاسیوس  دیون  گفته ي  به  مثاًل 
اُُرد به پادشاهي  دست پسرانش کشته شد. 
رسید و برادرش مهرداد را از والیت ماد که 

بر آن حکومت مي کرد بیرون راند. مهرداد 
را  وي  کوشید  و  گریخت  گابینیوس  نزد 
ایران  به  بازگشت  در  را  او  که  برانگیزد 
 :1383 دیگران،  و  ]یارشاطر  دهد.«  یاري 

]150
در هر صورت دو برادر مدتي بر سر 
پادشاهي با هم درگیر بودند تا عاقبت ارد با 
کمک سورنا، سردار بزرگ پارتي برادرش 

مهرداد را شکست داد. )54 ق.م(
بود  مصادف  اول  ارد  کارآمدن  روي 
اعالي  حد  به  روم  ارتش  که  زماني  با 
در  امپراتوري  مرزهاي  رسیده،  نیرومندي 
بود  یافته  زیادي  بسیار  گسترش  غرب 
عالوه ي  به  صغیر  آسیاي  اعظم  بخش  و 
سراسر سوریه و فینیقیه در تصرف رومیان 
بود. در این زمان سه فرمانده نامدار تاریخ 

نبـــــردحــــّران
مرتضي ابراهيمي
دبیر تاریخ ایذه
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امپراتوري روم فرماندهي ارتش را در سه 
دست  در  پهناور  امپراتوري  این  از  نقطه 
داشتند. یکي از آن ها پومپه بود که در رم 
استقرار داشت و اسپانیا به وي واگذار شده 
بود. دیگري ژوليوس سزار، فاتح سرزمین 
بخش  فرمانروایي  که  بود  )فرانسه(  ُگل 
وسطاي امپراتوري روم را برعهده داشت و 
سومي كراسوس بود که فرمانرواي سوریه 

شده بود.
سوداي  کراسوس،  نفر،  سه  این  از 
حمله به ایران را داشت. کراسوس، همان 
کسي است که آوازه اش را مدیون سرکوب 
بزرگ ترین شورش بردگان است. شورشي 
هزار  ده ها  سال،  دو  مدت  به  آن،  طي  که 
)گالدیاتور  اسپارتاكوس  رهبري  به  برده 
گذاشتند.  پا  زیر  را  ایتالیا  سراسر  سابق(، 
آن ها خواستار آزادي و موقعیت اقتصادي 
ق.م   71 سال  در  این که  تا  بودند  مناسب 
را  بردگان  شورش  کراسوس  لژیون هاي 

سرکوب کردند. ]دوبلویس، 1379: 305[
میدان  توسعه ي  کراسوس  البته 
امپراتوري  و  سوریه  به  را  خود  فتوحات 
داعیه ي  بلکه  نمي نمود  منحصر  اشکاني 
مشرق  دریاي  تا  هند  و  بلخ  سرزمین هاي 
رویایي   .]65  :1379 ]پلوتارک،  داشت  را 
باد رفت.  بر  از سورنا  با شکست وي  که 
نامي«،  مردان  »حیات  کتاب  در  پلوتارک 
کراسوس  شکست  تا  مي زند  دري  هر  به 
را توجیه کند. او گاهي مخالفت جامعه ي 
رومي با حمله ي کراسوس به ایران را ذکر 
علت  گاهي  و   ]65 ص  ]همان،  مي کند 
ارتباط  او  به خودخواهي  را  شکست وي 
مي دهد و حتي اصرار دارد که این شکست 

را کار خدایان و سرنوشت بداند.

براي حمله  کراسوس  هر صورت،  در 
تدارکات زیادي دید. وي عده اي  ایران  به 
خدمت  در  را  سزار  سربازان  زبده ترین  از 
کرد.  حرکت  ایران  سمت  به  و  گرفت 
نزدیک ترین دستیاران وي عبارت بودند از: 
کاسیوس )قاتل آینده ي سزار(، اکتاویوس، 
یعني  کراسوس  پسر  و  وارگونتسیوس 

پوبلیوس ]دیاکونوف، 1378: 106[.
به  حمله  براي  کراسوس  انگیزه ي 
ایران چه بود؟ پلوتارک آن را حّب قدرت 
روم  تمایل  را  آن  علت  برخي  و  مي داند 
که  چهارم،  مهرداد  نشاندن  تخت  بر  براي 
]یارشاطر  مي دانند  داشت،  رومي  تمایالت 
و دیگران، 1383: 151[. اما به نظر مي رسد 
دلیل دیگري در پس برده وجود دارد. براي 

بیان این نظر مقدمه اي الزم است.

تريوم ويراي اول
در روم قدرت میان سه نفر، که به آن 
و  پومپه  سزار،  ژولیوس  یعني  شد،  اشاره 
کراسوس، تقسیم شده بود. حکومت اینان 
سال  در  آنان  مي نامیدند.  ویرا«  »تریوم  را 
توافق  هم  با  خصوصي  به طور  ق.م،   60
را  یکدیگر  سیاسي  مبارزات  در  که  کردند 
اما   .]310  :1379 ]دوبلویس،  کنند  یاري 
به نظر مي رسد که از همان آغاز تمایالت 
آن  از  دیکتاتور شدن  براي  سزار  ژولیوس 
براي رسیدن  بود. وي  بیشتر  دیگر  تن  دو 
به  اتحاد  دست  روم  کنسولي  مقام  به 
از تحکیم  پومپه و کراسوس داد ولي پس 
قدرتش درصدد حذف آن دو برآمد و ابتدا 
کرد.  خود  هدف  این  قرباني  را  کراسوس 
در  سپاهیانش  از  عده اي  دادن  قرار  با  وي 
اختیار کراسوس، وي را تشویق به حمله ي 
از  سزار  گویا  نمود.  اشکاني  امپراتوري  به 
به  بود و  پارتي آگاه  قدرت رزمي سواران 
کراسوس  سفر  این  که  مي دانست  خوبي 
پس  که  دید  خواهیم  نیست.  بازگشتي  را 
مقدمه ي  که  زماني  کراسوس،  شکست  از 
به  شد  فراهم  روم  و  ایران  میان  مذاکراتي 
شد.  کشته  سزار  و  داد  رخ  شورشي  ناگاه 
به نظر مي رسد که نمایندگان سزار در سپاه 
از میان  کراسوس مأموریت داشتند وي را 
نیز  روم  دولت  مصالح  که  چند  هر  ببرند. 

در کار بود. سزار پس از این که خیالش از 
بابت کراسوس راحت شد، جنگي داخلي 
فاصله ي  در  و  انداخت  راه  به  پومپه  علیه 
نیز شکست  را  سال هاي 49-45 ق.م وي 
داد. او به رویایش رسید: سلطه ي مطلق بر 

امپراتوري روم.
ایران:  به  اما جریان حمله ي کراسوس 
وارد سوریه شد سپاه  کراسوس همین که 
آماده  ایران  خاک  به  حمله  براي  را  خود 
حرکت  بین النهرین  طرف  به  و  ساخت 
کرد. اُُرد با اطالع از این خبر، سفیري نزد 
کراسوس فرستاد تا جویا شود که آیا این 
تهاجم به تأیید بزرگان دولت روم صورت 
مي گیرد یا خواست شخصي کراسوس بوده 

است. 
نامي  مردان  حیات  در  پلوتارک 
پادشاه  جانب  از  »سفیراني  مي نویسد: 
اگر  که  داشتند  اعالم  و  رسیدند  پارت ها 
آنان  پادشاه  با  رومیان  طرف  از  کراسوس 
جنگي  منتظر  باید  پس  دارد  جنگ  سر 
خانمان سوز باشند« و در غیر این صورت 
بر سر رحم  احترام سن زیاد وي  به  »شاه 
خود  جان  وي  که  مي دهد  اجازه  و  آمده 
کسي  و  ببرد  سالمت  به  را  همراهانش  و 
مزاحمش نشود ]پلوتارک، 1379: 68[.« اما 
جواب  ارد  سفیران  به  متهورانه  کراسوس 
داد که پاسخ شاه را در سلوکیه خواهد داد! 
از این جهت پیرترین سفیر اعزامي ایران به 
نام »واگیز« به او رو کرد و کف دست خود 
»اگر کف دست من  برد و گفت:  را پیش 
موئي دیدي دیدار شهر سلوکیه هم نصیبت 

خواهد شد ]همان[.«

در اين جنگ نيروي
 كراسوس در هم شكسته 

شد،  كشته  خودش  و 
افزون بر بيست هزار تن از 
سپاه روم كشته شده و بيش 
اسارت  به  نفر  هزار  ده  از 

درآمدند
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خود  رسالت  انجام  از  پس  سفیران 
آماده ي  باید  که  گفتند  به شاه  و  بازگشتند 
را  کراسوس  لشکریان  تعداد  باشد.  جنگ 
35 هزار سواره نظام و چندین واحد کمکي 
نوشته اند ]یارشاطر و دیگران، 1383: 153[. 
اُُرد اطمینان داشت که رومیان راه ارمنستان 
از  خود  انتخاب  این  با  و  برمي گزینند،  را 
عنوان  به  ارمنستان  کوهستاني  منطقه ي 
استفاده  پارتي  سواران  برابر  در  حربه اي 
خواهند نمود. ضمن این که طرف مهاجم، 
بدین طریق به پشت جاده ي بین النهرین و 
مراکز حیاتي پادشاهي پارت دست مي یافت 
]دیاکونوف، 1378: 107[. به همین منظور، 
ارد سپاه اصلي خود را به ارمنستان گسیل 
زدن  شبیخون  از  جلوگیري  براي  و  کرد 
رومیان از راه بین النهرین، سردارش سورنا 

را نیز به آن منطقه فرستاد.
کراسوس،  ارد،  پیش بیني  برخالف 
براي  را  بین النهرین  بلکه  ارمنستان  نه 
آن  دلیل  مورخان  که  کرد  انتخاب  تهاجم 
پادگان هایش  به  کراسوس  پشتگرمي  را 
 :1374 ]کالج،  دانسته اند.  بین النهرین  در 
راه  طول  از  کراسوس  این که  ضمن   ]37
ارمنستان مي ترسید و به همین دلیل پیشنهاد 
آرتاوازد مبني بر حمله از راه ارمنستان را رد 
کرد. شایان ذکر است که آرتاوازد نخست 

حامي روم بود ولي بعدها به ایران پیوست 
عنوان  به  را  ارمنستان  او  زمان  در  روم  و 
از دست داد  ایران  متحد دائمي خود علیه 

]پاسدرماجیان، 1372: 79[. 
سوي  به  پیشروي  حال  در  کراسوس 
خاک ایران بود که سرداري از اعراب به نام 
آریامنس یا آبگار خود را به اردوي رومیان 
رساند و با جا دادن خود به عنوان راهنما در 
نقشه اي طرح کرد که قشون  میان رومیان، 
کراسوس را درهم شکند ]پلوتارک، 1379: 
لشکریان  مدتي  براي  توانست  وي   .]71
روم را در بیابان ها سرگردان کند. پلوتارک 

این  نمي گوید که چرا  این مطلب،  ذکر  با 
و  »دوست  این  بر  سابق  که  عرب  سردار 
]پیگولوسکایا،  بود  روم  و  پومپه  حامي 
1372: 86[.« اکنون هواخواه اشکانیان شده 
شکست  توجیه  است:  روشن  پاسخ  بود؟ 
کراسوس، از سوي پلوتارک که خود رومي 

است، به هر بهانه اي.
طبق  ژوئن   9( مه  ششم  تاریخ  در 
کراسوس  گاهنامه ي رومي( سال 53 ق.م 
 :1378 ]دیاکونوف،  رسید  حّران  شهر  به 
علت  به  که  دارد  عقیده  پلوتارک   .]109
سرگردان کردن  یعني  آبگار،  اقدامات 
ولي  بود.  خسته  بسیار  روم  سپاه  رومیان، 
شاید دلیل خستگي آنان، نوعي سردرگرمي 
در رویارویي با رقیبي سخت و ناپیدا بود. 
را  روم  سپاه  که  آبگار  صورت  هر  در 
این چنین خسته دید از روي استهزا به آن ها 
گفت: »آیا رومیان تصور کرده بودند راهي 
کامپاني  ییالقات  از  دارند  پیش  در  که  را 
روم مي گذرد؟ ]پیگولوسکایا، 1347: 51[«
عقیده بر این است که یکي از مهم ترین 
دالیل پیروزي سپاه اشکاني بر روم وجود 
داراي  او  بود.  سپاه  فرماندهي  در  سورنا 
شجاعت و کارداني بسیار باالیي بود. او را 
با رستم شاهنامه مقایسه مي کنند و عقیده 
شخصیت  دو  این  دارد  احتمال  که  دارند 
 :1383 دیگران،  و  ]یارشاطر  باشند  یکي 

.]152
کراسوس لشکریان خود را به گردان هاي 
مختلفي تقسیم کرد و دستور داد تا آرایش 
مربع شکل بگیرند و دسته هاي کوچکي از 
سواره نظام بین هر گردان مستقر ساخت. 

پيشروي  حال  در  كراسوس 
كه  بود  ايران  خاك  سوي  به 
نام  به  اعراب  از  سرداري 
به  را  خود  آبگار  يا  آريامنس 
اردوي روميان رساند و با جا 
دادن خود به عنوان راهنما در 
ميان آن ها، نقشه اي طرح كرد 
درهم  را  كراسوس  قشون  كه 

شكند
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جناح چپ لشکر او بر ساحل رودخانه ي 
توسط  راست  جناح  و  داشت  قرار  فرات 
مي شد  فرماندهي  پوبلیوس  پسرش  قواي 

]مشکور، 1374: 213[.
پلوتارک در توصیف جنگجویان ایراني 
در این جنگ مي گوید »آن ها به قدري در 
تیري  هیچ  که  داشتند  مهارت  تیراندازي 
یک  با  گاه  و...  نمي رفت  خطا  به  آنان  از 
تیر دو سپاهي رومي را به هم مي دوختند. 
آن ها طبل هاي بزرگي داشتند که با به صدا 
و  دشمن  سپاه  روحیه ي  آن ها  درآوردن 
چنین  هم  مي زدند.  هم  به  را  آن ها  تمرکز 
فلزي  درخشان  زره هاي  روي  بر  پارت ها 
از  پس  که  مي انداختند  پارچه هایي  خود 
زره ها  خیره کننده ي  برق  آن ها  برداشتن 
]پلوتارک،  مي کرد  خیره  را  رومیان  چشم 
که  مي نویسد  هم چنین  وي   .]76  :1379
نمي کردند،  مرتب  را  خود  موهاي  پارتیان 
تا خوف در سپاه دشمن بیندازند، اما سردار 
آن ها، سورنا، بسیار آراسته بود و در زیبایي 

به زنان شباهت داشت ]همان، ص 75[.
آرایش سپاه پارت نیز بدین گونه بود که 
نیزه داران زره پوش، سپس سواران  نخست 
نهایت سواران سبک  اسلحه و در  سنگین 
جنگ هاي  تکنیک  مي گرفتند.  قرار  اسلحه 
رومیان  گریز(  و  )جنگ  ایرانیان  پارتیزاني 
را کالفه کرده بود. در این حالت پارت ها 
تحت  که  را  روم  لشکریان  از  قسمت  آن 
صحرا  به  بودند  پوبلیوس  فرماندهي 
پوبلیوس  انداختند.  دام  در  و  کشاندند 
کشته شد و سرش را باالي نیزه بردند که 
سپاه  روحیه ي  تضعیف  باعث  خود  این 

کراسوس شد.
کراسوس  به  را  شب  آن  پارت ها 

با فراغ بال براي  تا  مهلت و آرامش دادند 
فرزند خویش گریه و زاري کند و تصمیم 
عاقالنه اي بگیرد و داوطلبانه به خدمت اُُرد 
بارگاه  به  را  او  اسارت  و  زور  به  تا  برسد 
 .]82  :1379 ]پلوتارک،  بکشانند  پارت 
فرار  به  تصمیم  کراسوس  آن شب،  در  اما 
گرفت او ابتدا دسته اي از زبده ترین افرادش 
شهر  پادگاه  فرمانده  فرستاد.  حران  به  را 
که یوناني و طرفدار رومیان بود این دسته 
خودش  هم  کراسوس  داد.  راه  شهر  به  را 
شهر  درون  به  شب  تاریکي  از  استفاده  با 
گریخت. دسته هاي دیگر رومي نیز راه فرار 
از  »دسته اي  که  به طوري  گرفتند.  پیش  در 
رومیان مرکب از دو هزار نفر به فرماندهي 
صاحب منصبي رومي به نام وارگونتیوس1 
بامداد  کردند.  گم  تاریکي  در  را  خود  راه 
بودند  مستقر  تپه اي  فراز  بر  که  بعد  روز 
نفر  بیست  تنها  و  کرده  برخورد  پارتیان  با 
دیگران،  و  ]یارشاطر  ماندند  زنده  آن ها  از 

».]156 :1383
کراسوس نیز پس از یک روز ماندن در 
امامت  دوم  در شب  گرفت  تصمیم  حران 
خود در حران حلقه ي محاصره را شکافته 
و به کوه هاي ارمنستان پناه ببرد. اما از آنجا 
نام  آندروماخوس2  که  وي  راهنماي  که 
ایرانیان بود )وي بعدها پس  داشت حامي 
از بیرون راندن رومیان از حران، حاکم شهر 
شد( رومیان را سرگردان کرد تا سپاه پارتي 
به آن ها رسید و سپاه رومي در محاصره ي 
مذاکره  جز  چاره اي  رومیان  افتاد.  آن ها 
حین  در  که  دارند  عقیده  برخي  نداشتند. 
مذاکره سوءتفاهمي پیش آمد و کراسوس به 

قتل رسید؛ به بررسي این امر مي پردازیم: 
تعداد  است.  بازسازي  قابل  صحنه 
محدودي از سپاه روم، خسته و ترسیده و 
فراري از جنگ در محاصره ي سپاه پارت 
امتیازات  گرفتن  براي  موقعیت  هستند. 
است.  فراهم  روم  دولت  از  سیاسي 
روم  سناي  طرف  از  که  رومي  جاسوسان 
نمایندگان  هم  شاید  )و  هستند  سپاه  در 
را  موقعیت  کراسوس(  ترور  براي  سزار 
نامناسب تشخیص مي دهند و جّو شورش 
ایجاد مي کنند. در این میان کراسوس کشته 
مي شود. ظاهراً این کار براي جلوگیري از 
بستن پیماني توسط کراسوس، که احتمال 
مي رفت بر ضد مصالح روم باشد، صورت 
نیز  دیگري  فرض  آن که  ضمن  گرفت، 
وجود دارد و آن کم شدن یک مدعي براي 
دیکتاتوري سزار است که وي به شدت از 
آن استقبال مي کرد. اما سؤال اینجاست که 
چرا پارتیان باید کراسوس را بکشند؟ چرا 
براي  فرصت  بهترین  موقعیت  این  در  که 
دولت پارت پدید آمده بود تا به استحکام 
هم  غرامت  روم  از  و  بپردازند  مرزهایش 
قدرت  و  مدیریت  آن  با  از سورنا  بستاند. 
باال بعید است این امتیاز را از دست بدهد.

نتايج جنگ حّران
در این جنگ نیروي کراسوس در هم 
بر  افزون  شد،  کشته  خودش  و  شکسته 
بیست هزار تن از سپاه روم کشته شده و 
بیش از ده هزار نفر به اسارت درآمدند. با 
وجود این که مردم منطقه ي حران به ایران 
خیانت کرده و از کراسوس حمایت نموده 
در  که  بود  بزرگوار  آنقدر  سورنا  بودند، 

مقابل این خیانت بزرگ اغماض کرد.
اُُرد،  براي  را  کراسوس  سر  سورنا 
پادشاه ایران، به ارمنستان فرستاد. سر وقتي 
به ارمنستان رسید که شاه مجلس ضیافتي 
که به مناسبت ازدواج پسرش با دختر شاه 
ارمنستان برگزار شده بود، شرکت داشت. 
تماشاي  براي  همه  لحظه  آن  در  اتفاقاً 
نمایش نامه ي »باکانتها« اثر »اوري پید« گرد 
آمده بودند و چون طبق سناریوي نمایش 
»آگاوا« مي بایست سر »پنتیوس« را بر نیزه 
کرده و وارد صحنه شوند، هنر پیشه اي که 
به جاي سر  بازي مي کرد  را  نقش »آگاوا« 

پس از جنگ حران ايران در 
حريفي  جهانيان  چشم  پيش 
روم  برابر  در  پنجه  قوي 
قلمداد شد و دنياي قديم به 
دو قلمرو شرق و غرب يعني 

ايران و روم تقسيم شد
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مصنوعي، سر بریده ي حقیقي سردار رومي 
را به صحنه آورد و به تماشاگران نشان داد! 
برخي از محققان ـ و به ویژه و.و.تارن ـ در 
این داستان شک دارند و معتقدند  صحت 
براي  را خود  مؤثر  پایان  این  پلوتارک  که 
است  کرده  جعل  کراسوس  سرگذشت 

]دیاکونوف، 1378: 111[.
در هر صورت این جنگ، پي آمدهایي 
سورنا  نابودي  آن  آني تریِن  که  داشت 
خدمات  که  دارد  اعتقاد  راولینسون  بود! 
در  که  شد  میزاني  از  بیشتر  شاه  به  سورنا 
مي باشد  بي خطر  رعیت  یک  براي  شرق 

.[Rawlinson, 1976: 177]
به  نیز مي توان  را  دیگر پي آمدهاي آن 

شرح زیر خالصه کرد: 
فرات  حدود  تا  بین النهرین  اراضي   .1
دولت  به  و  رفت  بیرون  رومیان  دست  از 
اشکاني تعلق گرفت و رود فرات مرز ثابت 

ایران و روم گردید.
2. ارمنستان تا مدتي از نفوذ روم بیرون 

آمد و دست نشانده ي ایران شد.
 10 و  کشته  هزار   20 روم  دولت   .3

هزار اسیر داد.
4. اسلحه و مهمات بسیار و به خصوص 
و  افتاد  ایران  دست  به  رومي  درفش هاي 
لطمه ي بزرگي به حیثیت رومیان وارد شد.

چشم  پیش  در  ایران  پس  آن  از   .5
روم  برابر  در  پنجه  قوي  حریفي  جهانیان 
قلمداد شد و دنیاي قدیم به دو قلمرو شرق 

و غرب یعني ایران و روم تقسیم شد.
حسن پیرنیا این نبرد را با نبرد ماراتن، 
طرف،  دو  براي  معکوس  نتیجه ي  با  البته 
دولت  ماراتن هم  نبرد  در  مي کند.  مقایسه 
براي  ادامه ي کوشش  بزرگ هخامنشي در 
جهان گستري، پس از فتوحات مکرر خود 
در  هم  روم  کرد.  برخورد  یونان  دیوار  به 
ادامه ي فتوحات خود به سد محکمي به نام 
 .]154  :1384 ]پیرنیا،  نمود  برخورد  ایران 
روم  فرمانروایان  بسا  چه  شکست،  این  با 
مي بایست این جمله ي معروف اکتاویوس 
قرار  خود  کار  سرلوحه ي  را  اگوستوس 
مي دادند که: »اي رومیان هرگز به آن طرف 
فرات ننگرید«. که چنین نشد و جنگ هاي 
نیز کشیده  ایران و روم به عصر ساسانیان 

شد.

سرنوشت اسراي جنگ حران
یکي  حران  جنگ  اسیران  سرنوشت 
دابز،  هومر  است.  تاریخ  جالب  مطالب  از 
چین شناس، با کنار هم گذاشتن رویدادهاي 
مربوط به جنگ حران فرضیه اي را درباره ي 
مطرح  اسیران  این  از   بخشي  سرانجام 
مي کند. او مي نویسد: در سال 36 پ.م یعني 
نیروهاي  حران،  واقعه ي  از  بعد  سال   17
چیني براي محاصره ي یکي از اردوگاه هاي 
رهسپار  ُسغد،  در  نو  ـ  هسیونگ  محصور 
آن  از  حاکي  گزارش ها  شدند.  منطقه  این 
نرده هاي  و  خندق  با  اردوگاه  این  که  بود 
یعني  است؛  مي شده  حفاظت  ردیفه  دو 
بود. ضمن  ناشناخته  در شرق  که  شیوه اي 
این که آرایش سربازان پیاده ي آن منطقه، به 
نبرد  با سبک  که  بود  ماهي  پولک  صورت 
پارتیزاني  بیشتر  که  مرکزي  آسیاي  مردم 
سازمان یافته،  شیوه اي  به  تا  مي جنگیدند 
دیگري  تاریخچه ي  هیچ  در  نبود.  سازگار 
چنین  دیگري  جاي  در  که  است  نیامده 
رفته  به کار  ماهي«  پولک  نظامي  »آرایش 
بود  نظامي که رومي  آرایش  این  اما  باشد. 
و تستودو3 خوانده مي شد و در آن سربازان 
دوش به دوش و پشت به پشت یکدیگر با 
سپرهایي حایل به گونه ي یک دیوار دفاعي 
صف مي کشیدند، به خوبي مي توانست در 
ماهي  پولک هاي  مانند  یک خارجي  چشم 
جلوه گر شود. دابز فرض را بر این مي نهد 
که این سربازان، رومي هایي بوده اند که پس 

نتوانسته  چون  پارتیان،  دست  از  فرار  از 
عنوان  به  بازگردند،  کشورشان  به  بودند 
مزدور در خدمت هسیونگ ـ نو در آمده 

بودند ]آیرین و برانستون، 1376: 146[.

پي نوشت 
1. varguntitus
2. Andromachus
3. Testudo
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يكي  كه  است  اين  بر  عقيده 
پيروزي  داليل  مهم ترين  از 
وجود  روم  بر  اشكاني  سپاه 
سورنا در فرماندهي سپاه بود. 
او داراي شجاعت و كارداني 
با  را  او  بود.  بااليي  بسيار 
رستم شاهنامه مقايسه مي كنند 
و عقيده دارند كه احتمال دارد 

اين دو شخصيت يكي باشند


