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 به نام اهورا مزدا

 

 (کتیبه های شاپور اول)

 :شاپور پسر اردشیر و جانشین مقتدر وی است که از او کتیبه های زیر به جا مانده است

 ) کتیبه حاجی آباد( فارس که حاوی معرفی اصل و نسب شاپور وگزارشی از تیر اندازی وی در آن محل است.

 ( در نزدیکی حاجی آباد که خالصه ای از کتیبه فوق است .کتیبه تنگ براق )

( : این كتیبه بر روي بناي مكعبي شكل واقع در نقش رستم به سه زبان پارتي ، فارسي میانه و کتیبه کعبه زرتشت)
یوناني و معروف به كعبه زرتشت نگاشته شده است. شاپور در این كتیبه ضمن معرفي خود به نام استانهاي ایران و 

زمینهاي فتح شده نیز اشاره مي كند سه لشكر كشي سپاه ایران به روم و شكست امپراتور گردیانوس و والرین و سر
. وي در پایان تاكید مي كند كه این پیروزیها را به یاري یزدان به دست آورده و دیگران را به امور خیریه توصیه 

 مي كند .

جمشید حجاري شده و ضمن : این نقش بر روي صخره اي واقع در سه كیلومتري شمال تخت  )كتیبه نقش رجب( 
 نمایش نقش شاپور و همراهانش كتیبه اي سه زباني دارد كه به اصل و نسب شاپور اشاره دارد .

( : در كنار نقش برجسته و صحنه اي با شكوه از پیروزي شاپور بر امپراتور روم كتیبه اي یوناني كتیبه نقش رستم)
 نسب شاپور را ذكر مي كند . احتماال كتیبه هاي ایراني از بین رفته اند. ، اصل و

 ادامه در ادامه مطلب

 

 

 )كتیبه هاي نرسي(

  

)كتیبه پایكولي( : درجنوب سلیمانیه عراق برج مكعب شكلي قرار داشته كه بر روي آن پیكره بزرگي از نرسي نقش 
گردیده بوده و در كنار آن كتیبه اي به زبان پهلوي ساساني و اشكاني ضمن معرفي نرسي ، به شرح در گذشت 

به سوي ایران و   ن سلطنت بهرام دوم (بهرام دوم و حركت نرسي از ارمنستان ) مقر فرمان رواییش در زما
شكست بهرام سوم ) پسر بهرام دوم ( و به سلطنت رسیدن نرسي   مالقاتش با بزرگان ساساني در پایكولي و سپس
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و اسامي یاري دهندگانش و صلح با رومیان مي پردازد . قسمت زیادي ازاین برج هم اكنون ویران و قطعاتش در 
 محل پراكنده است .

بیشاپور( : بیشاپور شهري است باستاني واقع در كازرون كنوني كه شاپور اول به یمن پیروزي بر امپراتور  )كتیبه
روم آن را بنا نموده است . تنگ چوگان واقع در این محل شامل تعدادي نقش برجسته با شكوه از دوره ساساني 

 كه به اصل و نسب نرسي اشاره دارد .بر زیر نقش برجسته اي از بهرام ، كتیبه اي نقر شده است  است كه 
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 )كتیبه هاي شاپور دوم(

  

كشف گردیده كه  )كتیبه آذربایجان( : در مشكین شهر آذربایجان كتیبه اي به یاد بود بناي دژي به دستور نرسي 
سلطنت شاپور  27ساختمان آن بعدا و در زمان شاپور دوم به پایان رسیده است .كتیبه با ذكر تاریخ ماه مهر سال 

 دوم آغاز مي گردد.

)كتیبه طاق بستان( : در ایوان كوچك طاق بستان واقع در كرمانشاه در كنار نقش برجسته اي از شاپور دوم كتیبه  
 با ذكر اصل و نسب وي وجود دارد. اي به پهلوي ساساني
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 شاپور سوم(  )كتیبه

  

) كتیبه طاق بستان( : در ایوان كوچك طاق بستان واقع در كرمانشاه در كنار نقش برجسته شاپور دوم نقشي از 
 شاپور سوم وجود دارد كه در كنارآن كتیبه اي به اصل و نسب وي اشاره مي كند .
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