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مقدمه-1
ایرانی در تاریخ ایران باستان، پس از هخامنشیان ۀومین سلسلساشکانی یا پارتی ۀسلسل

ایرانی در طول تاریخ ایران ۀبه جهت مدت حکومت بلندترین سلسلهاین سلسل. هستند
آغاز به قدرت رسیدن . حکومت کردند)میالدي226م تا .پ250(سال، 476است که 

ویژه پس از نبرد هسلوکیان در این زمان، ب. اشکانیان همزمان بود با تسلط سلوکیان بر ایران
سوي هشان بیشتر باعظمی از سوریه، توجههاي م و الحاق بخش.پ301ایپسوس به سال 

منجر این مسألهاز این رو، دیگر تسلط و حضور چندانی در سمت شرق نداشتند؛ . غرب بود
م، .پ235تا 250سال، از سال 15به این شد تا تسلط بر اراضی ایرانی شرق را در حدود 

ستاز قوم داهه توان1نیایرانی به نام پرۀدر همین دوره بود که یک طایف. از دست بدهند
در زمان اسکندر در اراضی میان سیردریا و که اینان . دست آوردبه به قدرت رسیدن را ۀزمین

سرانجام آنهانهضت و جنبش . زیستند، توانستند به تدریج صاحب قدرت شوندآمودریا می
اي شد و تازهۀبا تسخیر دو شهر سلوکیه یعنی بلخ و پارت، و سپس هورکانیه، وارد مرحل

و گسترش م .پ238پارت به سال /با تصرف پرثوه. تبدیل به رقیبی از براي سلوکیان شدند
نام پارت که تا این روزگار نامی جغرافیایی حکومت اشکانیان بر دیگر مناطق ایران،ۀدامن

با تسلط بر پارت، زبان این استان ) 20: 526: 1990: 21384شیپمان(بود، مفهوم قومی یافت
زوندرمن (هن ایرانی را پذیرفتند و آن را تبدیل به زبان شاهنشاهی درازمدت خود کردندک

همزمان ها اصل سکایی داشتند و با پذیرش زبان پارت، شهر هخامنشی،؛ پرنی)190: 1382
تصور بر این است . از زبان مادري خویش، که احتماالً زبان ایرانی شرقی بود، دست کشیدند

).شیپمان، پیشین(ثیر از زبان پرنی نمانده استأتبیکه زبان پارتی 

اشکانیةها و منابع دورکتیبه-2
خواه سیاست ساسانیان ،علت آن. تاریخ اشکانیان تاریخی است مبهم و با منابع محدود

باشد یا 

1. parni
2. Schipmann



3/...اشکانی سرپل ذهابۀبازنگري بر کتیب: ايادبیات کتیبه

ها تا مدت. سنت شفاهی، باعث شده تا آگاهی ما در خصوص این دوره اندك باشد
این خود باعث شده آگاهی ما از این ونوشتند یا به یونانی؛ می میاشکانیان یا به آرا

آغازین اشکانیان دو خط و زبان آرامی و یونانی رواج ةدر دور. زبان هم اندك باشد
دوم قرن نخست میالدي زبان پارتی و خط پارتی، که تحریري از ۀبعدها، در نیم. داشت

نویسی کاربرد سنت آرامی). 75: 1376تفضلی (خط آرامی بود، جاي این دو را گرفت
از سرگیري این سنت دیدگاه . اشکانیان در پیروي از سنت دیوانی هخامنشیان بود

. دانستندایدئولوژیک اشکانیان بود که خود را وارث هخامنشیان، در تقابل با یونانیان، می
ةبر سنت زندکیدأاستفاده از خط و زبان آرامی در آغاز حکمروایی اشکانیان در واقع، ت

مآبی با بازگشت به سنت هخامنشی میراث هخامنشی و نیز مخالفت با سلطه یونانی
؛ کاربرد خط و زبان یونانی توسط اشکانیان اهمیت )و بعد62: 1383ولسکی (داشت

اشکانیان در ). 3اشت د، یاد85: پیشین(تبلیغاتی داشت و دیدگاه حقیقی آنان نبود
نامیم، پهلوي اشکانی میآن را استفاده از زبان ایرانی، که بامیالدياواسط قرن دوم 

این پدیده اهمیتی تاریخیو خود را از وابستگی فرهنگی به بیگانه برهانند،اند خواسته
را اشکانیان ) هخامنشیان(به واقع، احیاگران سنت پارس). 133: پیشینولسکی(دارد

اشکانی ةاز زبان اشکانی نه در خود دوربیشترین آگاهی ما . باید دانست و نه ساسانیان
توان چنین اشکانی را میةمنابع موجود دور. ساسانی و منابع مانوي استةکه در دور

. ساسانیةمنابع اشکانی دور.2منابع اشکانی همزمان .1:بندي کردقسیمت

منابع اشکانی همزمان-2-1
از این . ابع این دوره بسیار اندکندمن): میالدي224م تا .پ247(اشکانی همزمانمنابع

هاي آن کتیبه) م.پ77-51(هاي اشکانی که تا زمان بالش اولسکه: شمار قابل ذکرند
منحصراً به یونانی بوده است؛ به تدریج یک یا دو حرف پهلوانی بدان افزوده شده، اما 

ها دیده کهاست که بر س) م.پ130حدود (کامل پهلوانی از زمان مهرداد چهارمۀنوشت
خواسگ ۀکتیب. ها بیشتر نام شاهان، و به ندرت سال، آمده استبر این سکه. شودمی

میالدي، براي این 215/ اشکانی462شهربان شوش به فرمان اردوان چهارم، به سال 
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جنگال در بیرجند است هاي کالهاي دیگر موسوم به کتیبهکتیبه. شخص کنده شده است
ۀکتیب. اول قرن سوم میالدي استۀشاهزادگان اشکانی در نیمکه محتمالً متعلق به

گودرز که پدرش گیو است؛ این کتیبه به یونانی است که بر :گودرز گئوپاترۀدیگر، کتیب
. کنده شده است) پیش از میالد87-123(مهرداد دومۀفراز نقش برجست

یادي شناسایی شده که هاي زدر نسا سفال: هاي نسا در ترکمنستان امروزينوشتهسفال
، تاکنون )استروکا(نوشته از این تعداد سفال. دار استقطعه از آنها، کتیبه2758حدود 
محتواي این قطعات، در . شده با جوهر سیاه، منتشر شده استنوشتهۀقطع1449حدود 

نخست ةآنها مربوط به سدۀخصوص شراب و خواروبار است که تاریخ بیشترین
طور کلّی در جنوب ه حفریات بعدي در این منطقه و مرو باستان و بدر. میالدي است

ۀنوشتدو سفال. هاي دیگري هم پیدا شده استنوشتهها و کاشینوشتهترکمنستان، سفال
؛ و دیگري در ترنگ تپه گرگان به 1976و 1969هاي به سال،پیدا شده در قومسپارتی
هاي دیگري در نیپور نوشتهسفال. ااروپوسهایی در دورنوشتهمجموع سفال،1975سال 

فروش تاکستانۀآهو که سه قبالبنچاق اورامان بر پوست. تپه ترکمنستانعراق؛ کوش
291و 225هاي مربوط به سالو است؛ دو سند آن به زبان و خط یونانی ) رز/باغ(

نی است سند سوم به خط و زبان اشکا. است) م.پ21-22و 87-88برابر با (سلوکی
نوشته دو سنگ. است) میالدي53برابر با ژانویه و فوریه (اشکانی300که داراي تاریخ 

کوتاه دو زبانه، یونانی و پهلوي، ۀنوشتسنگ. م.پ140در خنگ نوروزي ایذه به سال 
190(کوچکی از جنس سنگ شبیه مهر بالش چهارمۀتننیم.در آرمزي گرجستان

هرکول در عراق، دو ۀبالش چهارم بر مجسمۀکتیب. ستان استایران باةدر موز) میالدي
در ) 1371(هاي دیگر که به تازگیکتیبهومیالدي150پهلوانی و یونانی به سال ۀزبان
این مجموعه . نوشته به زبان پارتی است81مزار بیرجند به پیدایی آمده که حدود الخ

بایست با اشراف بر تاریخ ل است که میهاي کال جنگاها محتمالً همزمان با کتیبهنوشته
اي از این کتیبه قرائت هوشمندانه)34-32: 2002(لیوشیتس. اشکانی بازخوانی شوند

هاي وي بر آن است که کتیبه. است» گویی پارتیلطیفه«وي ۀعنوان مقال. داده است
و منحصر به گویانه هستند که از این جهت یگانه هایی فکاهانه و بذلهمزار، نوشتهالخ
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، )Mihrbān(مهربان: هايجوانکند به نام6نویسندگان کتیبه . فردند
،)Girdazād(، گردآزاد)Ardaxšīr(اردشیر،)Wišādwēnān(گشادبین/وشادوینان

این از یک نمونه . که نگهبان گذرگاهند) wahrām(، و بهرام)Paryōž-naw(پریوژنَو
:گوییبذله

Ardaxšīr xwadāw pad xar āyisēd pad xar čē aneyōš.
3».خداوندگار اردشیر با خر آمد؛ خري که دیوانه است«

ساسانیةمنابع اشکانی دور-2-2
هاي پل شاتیل در میالدي به بعد، نوشته256هایی از دورااروپوس به سال نوشتهدیوار: هاکتیبه

ها روایت دوم این کتیبه. اندنهساسانی گاه سه زبانه و گاه دو زباةهاي دور، کتیبهعلیادره سند
ـۀهاي شاهپور در کعباردشیر و هرمزد در نقش رستم، کتیبهۀکتیب: از این شمارند. پارتی است

نرسی ۀو کتیب) افساي دبیر(آباد، تنگ براق، نقش رجب، نقش رستم، بیشاپورزردشت، حاجی
؛54- 735: 1377س بوی؛80- 73: 1375، تفضلی 3- 192: 1382زوندرمن (.در پایکولی

)111: 1989مکنزي 

ذهابسر پلۀموقعیت جغرافیایی کتیب-3
ةکل گاراه  که چندین نقش برجسته و کتیبه از دوردر شهر سر پل ذهاب بر کوه

نی و در ارتفاع آنوبانیۀگودرز در زیر نقش و کتیبۀنقش برجسته و کتیب.ها داردلولوبی
شهر سرپل . متر درازا دارد1/04پهنا و2/10جسته این نقش بر. متري کنده شده است7

در کتب تاریخی زهاب . ذهاب بر سر راه باستانی خراسان بزرگ قرار گرفته بوده است
نویسندگان دورة . اندحلوان دانستهۀنیز آمده است که آن را مرکز ناحیزهاو به صورت 

مزار، هاي الخنگاره؛ سنگ)1373(لباف خانیکی  و بشاش کنزق. نک(هاسفانه در قرائت اولیه از این کتیبهأمت. 3
هاي اشکانی و ساسانی و نیز مسائل ورهده سبب عدم توجه به دقایق تاریخی ب) فرهنگی کشورسازمان میراث

این که چرا باید قباد و مزدکیان اشموغ . استساسانی منسوب شدهةشناختی این دو دوره، این خطوط به دورزبان
.اندنویسندگان چیزي درخور، ذکر نکردهدر اینجا و آن هم به پارتی بنویسند، 
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). 188: 1373کوارت مار(انداسالمی، همچون یعقوبی، حلوان را جزء جبال دانسته
شهر این. اندحلوان را در ساحل چپ رود حلوان که از نام شهر گرفته شده است، دانسته

واقع ) zagri pulay: به التین(حلوانۀهاي زاگرس به نام عقببر مدخل یکی از گردنه
ۀدر کتیب). 369- 70: 1371،مشکور(بوده که مکان واقعی آن براي ما مشخص نیست

:šad-du-im Ba-ti-irی نام این کوه، که این دو کتیبه بر آن کنده شده است، نانوبانی
)79: 1386زاده و رضایی صدر هللانصرا(4.نامیده شده است» کوهستان بتیر«

گردد آشوریان برمیةشد، به دورنامیده میxalaتاریخی این شهر که به یونانی ۀسابق
دورة اسالمی چون طبري و انمورخ. شده استنامیده می5که در منابع آشوري خَلمن

ساسانی نام این منطقه ةدر دور. ابن فقیه برآنند که قباد این شهر را احداث کرده است
: بوده است) بخش(شاذپیروز بوده است که به روایت ابن خردادبه داراي پنج تسوگ

ةیادداشت شمار، 53: مارکوارت پیشین(تمره، اربل و خانقین/پیروزقباد، جبال، صیمره
نام شهري که قابل انطباق با این به واقع، بر اساس شواهد مهرشناسی ساسانی). 84

است که)Ērān-āsān-kard-Kavād(کواد-کرد-آسان-منطقه هست نام شهر ایران
به شهرهاي ایرانجاي در متن پهلوي شهرستاناین نام. توسط قباد اول بنیان نهاده شد

Šahristān ī Ērān-āsān-kard, Kavād ī Pērōzān«صورت kard : شهرستان
این که این شهر . آمده است) 54بند (»کرد را قباد پسر پیروز ساخت-آسان-ایران

آن را در ) 21-420: 1938(هرتسفلد. ساسانی در کجا قرار داشته، جاي بحث دارد
فقیه مستندات او روایت طبري و ابن. داندهرسین و مارکوارت آن را در حلوان می

شاید بتوان نام ایران شاد کواد . اندسیس شهر حلوان را به قباد منسوب کردهأاست که ت
حلوان و شهرزور دانسته، صورتی دیگر ۀدر میانرا را که حمزه اصفهانی ذکر کرده و آن 

79:1386زاده و رضایی صدر نصراله. 4
،Namarهاي ، و نیز به صورت)almanˆ، 148: 1985زادوك (هاي خلمنبابلی به صورتدر متون. 5

ArmanوAlman1878در سال . )202، 38، 15، 115: 1982ناشف (.در منابع بابلی و آشوري آمده است
ر او را شدر بر آن شد که نام هلمن مذکور در الواح میخی همان حلوان در سر پل ذهاب است؛ دیگران هم نظ

. جاي در کجا واقعند، نظریات مختلف استدر خصوص دو نام هلمن و ارمن و اینکه این دو نام. پذیرفتند
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آن را در حدود هرسین و شمال لرستان دانسته ) 46:1989(گیزلن. از همین نام دانست
دو . کواد را بر خود دارد-کرد- آسان-ر ساسانی پیدا شده که نام ایرانسه اثرمه. است

و مهر سوم از آن ) Arbān(و مغ اربان) Kēn(مغ کین : اثرمهر آن، نام دو مغ را داراست
کواد در -کرد-آسان-نام ایران) 89-45: 1989گیزلن(است)Āmārgar(مقام آمارگر 

مارکوارت، (ایران آمده است) غرب(جغرافیاي موسی خورنی جزء کوست خوربران
19در سال . )a1988 ،b1988 ،1989گیزلن.و براي تمام موارد فوق نک37: پیشین

هجري که اعراب آن را فتح کردند بسیار پر رونق بوده و ابن حوقل از محصوالت 
در قرن هفتم که قزوینی کتاب خود را نوشته حلوان . بردخرما، انار و انجیر آنجا نام می

در قرن هشتم حمداهللا مستوفی .بردهاي گوگرد آن نام میان بوده اما از چشمهویر
: 1377لسترنج (گوید که شهري متروك بوده و از گندم آنجا تعریف کرده استمی

میالدي مقر 605و 558و 553هاي یهودیان در آنجا کنیسه داشتند و در سال). 206
).369: مشکور پیشین(کشیشان مسیحی بوده است

شناختیمسائل کتیبه-4
در این نقش برجسته دو نفر در . این نقش برجسته آسیب بسیار دیده است: توصیف نقش

در سمت چپ یک سواره است که بازوي راست او خم شده . دنشوپارتی دیده میۀجام
او تاجی بر سر دارد و رو به بیننده در حال . اسب را گرفته استۀو دست دیگر دهن

رخ است؛ او در حال روبروي این سوار یک نفر پیاده ایستاده و تمام. استنگریستن
این نقش برجسته نمایش ۀمایبن. گرفتن یک حلقه یا یک تاج گل از شخص سواره است

هاي هنري نقش نشان ویژگی. اعطاء قدرت یا مقام افتخاري به یکی از بزرگان است
و منابع 32- 33: 2002بویس (.انی استاشکةدهد که این نقش مربوط به اواخر دورمی

6.)4- 162: 1987کوامی .شده در آن، و نیز نکاشاره

: 1987کوامی (شاید سفارش یک شاه محلی باشدد کهدانیک هنر استانی میرا کوامی این نقش برجسته . 6
48.(
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:کتیبهۀترجم
اولین. داده است) 37:1839(نخستین گزارش از این نقش برجسته را راولینسون

نخستین بار عکس آن را ) 1896(دمرگان. اندداده) 1842(طراحی را فالندن و کست
، 1924:84، 1926:228(نخستین محققی که به این کتیبه پرداخت هرتسفلد. چاپ کرد

- 1968:16(قرائت تمامی کتیبه را گروپ.بود)1958:41(و سپس هنینگ) 1920:53
شود بر این نقش برجسته دو کتیبه دیده می. داده است) 1970:315، 1976:201، 14

.شودنامگذاري میبوالفۀکه دو کتیب
نخستین بار هرتسفلد بخش . این کتیبه درست باالي سر نقش سوارکار است:الفۀبکتی

در دیدار دوم از . »...این پیکر از آنِ «ptkr ZNE NPŠE: اول کتیبه را چنین خواند
کتیبه، به درستی، نام شاه را اردوان خواند و بر آن بود که منظور اردوان چهارم 

ۀنخستین بار گرد گروپ ترجم. )1968:315گروپ و بعد،53: 13گروپ .(است
او کتیبه را چنین . کاملی از این کتیبه ارائه داد و تا اکنون مورد ارجاع و اشاره است

:خواند
1- ptkr ZNE
2- NPŠE gwtrz
3- MLKA
4- RBE
5- BRE gyw
6- MLKA
7- RBE

padkar im wxad Gōdarz šāh wuzurg puhr Gēw šāh wuzurg
.»سر گیو شاه بزرگ استاین پیکر از آن گودرز شاه بزرگ پ«

.  ثر از کتیبۀ یونانی گودرز در بیستون بوده استأگروپ در این قرائتش محتمالً مت
گودرز «:GOTARSES GEOPOTHROS: تیبۀ گودرز در بیستون چنین آمده استک

7.این قرائت محل مناقشه قرار گرفته است]. گودرز که پدرش گیو است[»گیوزاد

. شوادکمه گیو پسر گودرز است و گودرز پسر در شاهنا. شده نیستدر تاریخ اشکانی گیو نامی شناخته. 7
ۀدر حماس. است» خاندان گیو«مارکوارت، هرتسفلد و نیز بویس بر آنند که مراد از گیو در این عبارت راولینسون،

نخستین بار نولدکه بر آن شد که بخش پهلوانان کیانی مثل گودرز و . ملی بخش اشکانیان بسیار مختصر آمده است
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8.کنمنی و گودرز قالب تهیه آنوبانیۀموریتی داشتم تا از دو کتیبأم1385در سال 

گیو در هنگام بازدید از خود کتیبه و نیز دقت در قالب کتیبه، دیده شد که اثري از واژه 
اما . به واقع، قرائت گروپ تا حدي مبتنی بر تصورات پیشین اوست. نیستو بزرگ

قرائتی که . کتیبه سخت دشوار بوده استاست چرا که رسیدن به ارزشمندزحمت او 
:نگارنده بدان رسید به شرح زیر است

1- ptkr ZNE
2- NPŠE gwtrz
3- MLKA
4- (BRE)
5- ’rtbnw
6- MLKA

padkar im wxad Gōdarz šāh puhr Ardawān šāh.
نیز، پیشتر از این، همین قرائت را داده ) 1990(پژوهشگري ژاپنی به نام هاروتا

ه بدین نکته خواهیم پرداخت که این گودرز کیست؟مقالۀدر ادام9.بود

:بۀکتیب
وضعیت کتیبه بسیار . این کتیبه در باالي سر فرد ایستاده نوشته شده است

هاي پیشتر هم بوده که تاکنون توفیقی در دیده است؛ ظاهراً این آسیب از زمانآسیب
نخست سطر دوم قابل ةواژواژگان سطر نخست و . دست نیامده استهبخواندن آن 

کتیبه که در شناسایی این شخص مهم است آنچنان آسیب دیده ۀخواندن است؛ اما ادام

در آنجا گیو پسر . ان منتقل شده استنیساسانی به بخش کیاةاشکانیان است که در دورةوط به دورگیو میالد مرب
باري، در تاریخ . پیدا شده است) هاکتیبه(حال، این سردرگمی در انطباق روایت ملی و تاریخی. گودرز آمده است

در سنت . انداي شدهل به چنین فرضیهگفته متوسپیشاناشکانی گیونامی وجود ندارد؛ به ناچار محققةشدشناخته
.تر محل بحث خواهد بودزردشت گیو یکی از جاودانان است؛ و موضوع همچنان تا پیدایی دلیلی متقن

کتیبه را 40سابق متولی آن بود، بیش اززبان و گویشةپژوهشکدکه گیري قالبةنگارنده تاکنون در پروژ. 8
سال در پس از ه بود؛ اما،شدتشکیل این پژوهشکده شروع آغاز بود که ازايپروژهاین .کرده استگیري قالب

.اي دیگر استکه خود قصهرفتمسیري دیگر به 1385
]’[rtbnwو یا MLK]’[مثل . هاي غیر ضروري کرده که مطابق با کتیبه نیستهاروتا بازسازي. 9
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گروپ به این قرائت فرضی رسیده . است که کوشش ما هم به جایی نرسیده است
:است

1- ptkr ZNE
2- NPŠE
3- ------?
4- hlwn dyz
5- ------?

. ا توسل با آگاهی پیشینی استقرائت گروپ باز نه بر اساس خود کتیبه، که ب
ساسانی این ةکند، و اساساً نام دوریید نمیأکتیبه قرائت گروپ را تةاثرات اندك بازماند

برونر بر اساس . کنندیید نمیأتواند حلوان باشد و منابع دیگر هم آن را تمنطقه نمی
:سیددر اختیار او نهاده بود بدین قرائت ر1976هایی که کوامی در سال عکس

1- ptkr ZNE
2- NPŠE (…)
3- (…)(š)rw(n)
4- (m)rw/bnkn
5- srdr

».استMrw/dnkn، سردار استان šrwn...این پیکر از آن «
. آیدآخر که به نظر صحیح میةجز واژ. این قرائت هم چندان روشنگر نیست

: آخرین قرائت را هاروتا به شرح زیر انجام داده است
1- p(tk)r ZNE
2- N(PŠ)E
3- sp(d)k
4- kryn
5- wzrk

.»کارن بزرگ) از خاندان(این پیکر از آن سپدکه «
نام نام خانواده باشد و همتواند هموي بر این فرض است که کارن می

. در خصوص چگونگی قرائت هاروتا در ادامه بحث خواهیم کرد. جغرافیایی
، srdrةسطر پنجم، واژدر در هر حال، سطرهاي نخست و دوم محققاً و 

شود چنینی قرائتی پیشنهاد آنچه از بقایاي خط دیده میبا . صحیح استتقریباً
:شودمی
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1- p(tk)r ZNE
2- N(PŠ)E
3- pt n/z/l k/d t
4- prtrt
5- srdr

padkar im wxad - - sārδār.
. قرائت نهایی از این دو نام میسر نشد4و 3در خصوص سطرهاي 

شناسیاستنتاجات تاریخی و شخصیت-5
اکثریت . سایی گودرز و بررسی وجوه هنري نقش برجسته استبحث تاریخی مهم شنا

ةمتخصصان تاریخ هنر اشکانی بر آنند که این نقش برجسته مربوط به اواخر دور
ةهاي سبکی آن را به قرن دوم میالدي و اواخر دوربر اساس ویژگی. اشکانی است

رز سر پل را گروپ گود) 1987:48، کوامی 2002:33بویس (.دهنداشکانی نسبت می
-91(داند و بر آن است که این هر دو متعلق به گودرز اولبا گودرز بیستون همسان می

, 19-315: 1968.(کنداست و آن را حدود قرن اول میالدي تاریخگذاري می) م.پ80
1976:16 .(

اما، پیشتر ذکر شد قرائت گروپ، که به قیاس کتیبۀ گودرز در بیستون بوده، صحیح 
پس باید به دنبال گودرز دیگري . ش هم نامعتبر استاست و از این رو تاریخگذارينی

: در تاریخ اشکانی نام دو شاهنشاه گودرز است. بود که نام پدرش اردوان بوده است
در صحت انتساب به گودرز اول تردید داریم و اساساً ناموجه . گودرز دومگودرز اول و

ةبه گودرز دوم به دنبال دالیل موجه بود؛ دوراست؛ پس بایستی در خصوص انتساب
. حکومتی اردوان سوم استةگودرز دوم برابر با دور

پس از مرگ اردوان . آشفته است) م.پ10-38(حوادث پس از مرگ اردوان دوم
اردوان به نام گودرز ةاما برادرزاد. به قدرت رسید) میالدي47-40(پسرش وردان اول

نفوذ و قدرت گودرز ۀحیط. براي وردان بود که نابرادري وردان هم بوداي رقیب تازه
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دوران پایانی حیات اردوان به عنوان در این گودرز . 10در شرق ایران یعنی هورکانیه بود
اردوان و با نام ةدر منابع او پسرخواند. اردوان ایستادمدعی تاج و تخت در برابر 

آن است که او همان گودرز دوم بعدي استکاراشتات بر. معرفی شده است11کیناموس
به روایت . در اینجا باید به نام اردوان در این کتیبه پرداخت. )1991شومون، . نک(

اي توسط فرزند ارشد اردوان به نام ارشک، که شاه ارمنیه بود، در توطئه،تاکیتوس
برآمد اما پسر دوم او، ارد، در صدد انتقام. میالدي کشته شد35مالزمانش به سال 

محققان برآنند که گودرز پسر ارد بوده است . احتماالً در جنگ، و از زخم سر، کشته شد
شاهد . پدر بزرگش اردوان او را تحت قیمومیت گرفتو پس از کشته شدن پدرش،

:اي است بر یک سکه که به خط و زبان یونانی استاین فرزندپذیري کتیبه
BASLIEUS BASLIEON ARSAKOU OUS KEKALOUMENOS
ARTABANOU GOTERZES.

»ارشک که گودرز نامیده شده، پسر اردوان] سکه[، انشاهشاه«
؛ این ساختار بیانی در )218: 1980، وودلسل؛ 2002:32بویس، ؛2000:161،بویس(

. شداشکانی مدعی تاج و تخت بودند، مکرراً استفاده میههنگامی که دو شا
در نبردي . قی پارت، یعنی هورکانیه، عنوان شاهنشاه را داشتگودرز در قلمرو شر

تا این . وردان گودرز را شکست داد و گودرز به داهه و مراتع نیاکانی خویش بازگشت
م، کشته شد و تاج و تخت به گودرز .پ47حدود سال که در هنگام شکار وردان،

کارن تالش کردند تا در این زمان خاندان اشرافی پارتی به رهبري خاندان. رسید
در . که در روم بود به عنوان رقیب گودرز وارد جنگ کنندرافرهاد چهارمةمهردان، نو

گودرز در . ، احتماالً بیستون یا کرفتو، گودرز او را شکست داد12نبردي در کوه سنبولس
ۀاین که هاروتا در کتیب. )بویس پیشین(. درگذشت و ونون دوم جانشین او شد51سال 
کارن را خوانده با توجه به تالش ضد گودرزي که این خاندان داشتند، عالوه ةواژب 

قلمرو شرقی ۀاین نکته حیط. انند و نه آتروپاتندبر اساس تحقیقات جدید اردوان دوم را از هورکانیه می. 10
,Schipmann.(کنندیید میأگودرز را ت Ibid: 647(

11. Cinnamus
12. Sanbulos
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دهد، به لحاظ وقایع تاریخی نیز چنین قرائتی را نمیةازجبر این که خود کتیبه هم ا
صریح این نقش به اب ساه انتشبه سبب نبودن تاج شاهی و عنوان شاهن. نامقبول است

ن که بر این فرض باشیم که عنوان شاه مربوط به آجز. شودگودرز دوم دچار مشکل می
شناسی که اما مضاف بر آگاهی نسب. اي است که در باب عناوین شاه داشته استدوره

دهد، به سبب ویژگی هنري نقش که آن را مربوط به اواخر عصر اشکانی کتیبه می
به گودرز اول گودرز در بیستون را اکنون دیگر منسوبۀدانند و این که نقش برجستمی
بایستی بر این راي بود که این نقش برجسته تعلق به گودرز ، می)بویس پیشین(دانندمی

. دوم تواند داشته باشد

گودرز دوم؟ و حاکم محلی قلعۀ یزدگرد-6
. هاي اعطاء دانستبرجستهنقشةاین نقش برجسته را باید در زمرۀنخست صحن

دیگر . به فرد پیاده استئیت سواره در حال دادن شیهمچنان که خود نقش نمایانگر اس
حکومتی اشکانیان کدگ خوداي یا فئودالی است ةاین که باید خاطرنشان کرد که شیو

ۀنمون. که هر استانی در اختیار یک حاکم محلی بوده که عنوان شاه هم داشته است
یک نمونه از این . ابک، اردشیر و برادرش شاهپور، در فارس استبآن خاندان ستۀبرج

سر پل ۀهاي اعطاء مربوط به شاهان محلی است که مثال آن همین نقش برجستصحنه
2004سرخوش (.قدرت به شاه محلی استۀاست که شاهنشاه در حال دادن حلق

اگر فرض ما بر انتساب به گودرز دوم صحیح باشد بایستی در شناخت . )182:
بزرگ اشکانی به نام قلعۀ ۀیک محوطدر نزدیکی این نقش .شخصیت روبرو بود

. اربابی به حساب آوردۀاین محوطه را باید یک خان. یزدگرد، یا بان زرده، وجود دارد
دهد که این منطقه دست آمده این اجازه را میهبآن وسعت این محوطه و اشیایی که از 

ۀرجستاز این رو، شاید بتوان نقش ب. را یک کدگ خوداي و استانی مستقل بدانیم
13.اعطاء شاه پارتی به یک امیر محلی، حاکم قلعۀ یزدگرد، دانستۀصحنبیستون را

) نقش سواره(یزدگردۀیزدگرد، بر آن است تصویر حاکم محلی قلعۀ، نخستین حفار در قلع)3- 261: 1994(ادوارد کیل. 13
محلی ناشناخته ،ئوري کوامی بر آن است که تصویر یک شاهت. کندیید میأحلوان را تآید و امیر محلی است که به حلوان می
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نتیجه-7
بر اساس قرائت تازه از این کتیبه و رد انتساب آن به گودرز اول، و نیز بر اساس 

هاي نقش برجسته سرپل و تاریخ اشکانی، نگارنده بر آن است این نقش ویژگی
تاج، بر اساس تفسیر تازه از کتیبه از آن گودرز دوم است؛ و برجسته، علیرغم نداشتن 

این که واژة گیو که گروپ در این کتیبه خوانده صحیح نبوده و صورت پیشنهادي 
. قرائت نگارنده گودرز پسر اردوان است

ویژگی این نقش برجسته نشان از یک هنر . اشرافی است، استفاده کرده استاياست که از عنوان گودرز، که نام خانواده
مربوط به زمانی باشد که باید ت، و استانی و بومی است و نه یک اثر اشکانی که اثري منتج از یک سفارش شاه محلی اس

گروپ او را همان گودرز در نقش برجسته بیستون . )9-45: 1987کوامی (حاکمان محلی داعیه استقالل پیدا کرده بودند
) 1976:16، 318: 1968گروپ (ز و نی1348:54گروپ(.داندمی
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