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 چکیده
که ممکن بود به واسطه این  مشکالتيد است. با وجو های مثبت و منفيدارای ویژگيدر دوران اشکاني  یيگراتمرکز غیرساختار 

های کهن در تمامي نظام پیش آید، شاهان اشکاني با پیروی از این سیاست، شرایط را برای رشد و شکوفایي بسیاری از سنت

خود فراهم آوردند. پارس یکي از نقاطي بود که با وجود انزوای نسبي در این دوران نقش مهمي در انتقال این  ۀمناطق زیر سلط

بسیار اندکي بر تاریخ این منطقه در دوران سلوکي و اشکاني صورت گرفته است.  کنون مطالعاتیاد رفته داشت. تا های ازویژگي

م. در مراکز مهم دوران  002پ.م. تا  082شاهان پارس است که از حدود های سکه خصوص،در این  مورد اعتنا ۀتنها داد

ها . شاهان پارس در سکهاست یعني استخر ضرب شده همچنین پایتخت اصلي پارس وپاسارگاد  ،جمشیدهخامنشي همچون تخت

هنگ و مذهب هخامنشي نشان ، به خوبي تعلق خاطر خود را به آثار یادماني و فرمانده بر جای معماریاندک و همچنین بقایای 

  ند.اهموفق بود دی نیزو تا حدوداشته  های پیشینسنت، سعي در احیای اشکانیان گیری از عدم تعصب مذهبيبا بهرهو  داده

 

    .ساسانیان ۀپیشین ،شناسيسکه ،میراث اشکانیان ،پارس :یکلیدهای واژه
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 مقدمه. 9

نخستین  در دوران سلوکي و اشکاني است. های ضرب شدهرس، سکهترین منبع در بازسازی تاریخ پامهم

. در ابتدا ، منتشر ساخت7171سال در  (Joseph Pellerin)دانشمند فرانسوی ژوزف پ لرن را های پارس سکه

 ا لوت دوال فویي .(Potts, 2007: 273)شد آرامي به ساسانیان نسبت داده مي ۀبه دلیل داشتن کتیب ها سکهاین 

(Allotte de la Fuye)، است. او این  به انجام رسانده راهای پارس سکه بارۀنخستین مطالعات اساسي در

 ,Hill)پیشنهاد کرده است  آنچهارم را برای  ن هیل نیز گروهجا بعدهارا به سه گروه تقسیم کرده و  ها سکه

1922: clxi). دو  نموده است، همطالع ها هسکمستقیم بر روی این به طور رسد آخرین فردی که به نظر مي

شناسي شرق از دوران باستان تا قرون راهنمای سکه»خود را در کتاب  یها يبررس ۀمورگان بوده که نتیج

عالوه بر اهمیت تاریخي،  ها سکه. الزم به ذکر است که این (De Morgan, 1923) به چاپ رسانده است« میانه

با وجود  (. Curtis, 2007: 21)اند ن سلوکي و پس از آن داشتهنقشي اساسي در احیای فرهنگ ایراني در دورا

 هاند، بر اساس شواهد بمذهبي زرتشتي، یونانیان )و یا تنها اسکندر( به شدت مالمت شده یها سنتکه در  این

سلوکي و اشکاني، این نوع نگاه نسبت به فرهنگ هلني در این ادوار شکل نگرفته  ۀدست آمده از پارس دور

 (.Wiesehöfer, 1999: 335) است

 

 گیری پادشاهی پارسشکل. 0

سلوکي و اشکاني شامل چهار بخش اصلي یعني پارس، ارمنستان، سرزمین  ۀنواحي داخلي ایران در دور

پارس یکي از که  با وجود این .Lozinski, 1984:129) ) ها در آسیای میانه و سیستان در شرق بودکوشان

های مستقل دیگر اطالعات بسیار اندکي از وضعیت آن در نسبت به پادشاهي ت،ترین این مناطق اسوسیع

بیان کرد که یکي از توان ميبرای این مسئله  را دوران طوالني سلوکي و اشکاني وجود دارد. دالیل متعددی

برترین برای مدتي طوالني  های تجاری اصلي است.آن با راه ۀانزوای نسبي پارس در این زمان و فاصل ،هاآن

خلیج فارس بود که بدین وسیله هند و چین به عربستان،  غرب از طریقمسیر برای ایجاد ارتباط بین شرق و 

 (.Seyrig, 1950: 1-2) شدمراکز تجاری خاراکس و آپولوگوس، و قرارگاه تجاری روم یعني پالمیر متصل مي

 يو بقایای سفال ها سکهامروزی،  چون الدور و ملیحا در امارات یيها محوطههرینک در  یها کاوشطي 

دست آمد که حاکي از ارتباط  همتعددی متعلق به نواحي گوناگوني از جمله خاراسن، الیمایي، هند و روم ب

   تواند ایشان با بنادر تجاری این ناحیه است. در این بین تنها دو سکه از شاهان پارس کشف شد که مي

همچنین  (.Haerinck, 1998: 288)ترین مسیر تجاری آن زمان باشد محدود پارس با مهم ۀرابط دهندۀنشان

 :Potts, 2012)پس از زمان ضرب به این منطقه رسیده باشد  ها مدت ها سکهاین امکان وجود دارد که این 

119   .) 

به عنوان حاکم  (Peucestas)ستاس به نام پوک  یکي از سرداران مشهور اسکندرپس از فتوحات اسکندر، 

بومي به خوبي استقبال کرده و جایگاه مناسبي به مقامات پارسي در  یها سنتن منطقه انتخاب شد. او از ای

تشکیل حکومتي  هب يتساهل پس از مدت کوتاه ۀاین روحی (.Bevan, 1902: 42) سپاه و دربار خود اعطاء کرد

هایي سکه .کردخود تغییر  موطن در اهپارس موقعیت ،پوکستاس برکناری از پس .دانجامی پارس در بومي عناصر با

اند، جمشید یا پاسارگاد ضرب شدهدر تخت ه به سلوکوس تعلق دارند و به احتمال قوی. کپ.م 022با تاریخ 
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اساسا  از نظام  ایشان (.Potts, 2004: 354)است  پ.م. 082مستقیم سلوکیان حداقل تا  ۀسلط دهندۀنشان

ها و به سنت ستبایمي متوجه این مسئله بودند که برای بقای خود اداری و حکومتي شرقي پیروی کرده و

این موضوع در فارس بیشتر ملموس است و ایشان  (.Venetis, 2011: 155)های بومي احترام بگذارند فرهنگ

، سیاست متفاوتي نسبت به خاستگاه نفوذ فرهنگي خاص در مادحتي در اوج قدرت آنتیوخوس سوم با وجود 

 دست آمده ههای سبک هلني ببقایای سفال ،حال نیا. با (Callieri, 1995: 82)پارس اتخاذ کردند امپراتوری 

دهد که سلوکیان به تأسیس در جنوب غرب شیراز، نشان ميضحاک  تل ۀو محوطدر تل تخت در پاسارگاد 

  (.Ibid: 84)اند کردهاقدام هایي در منطقه کولوني

درهمي محلي پارس توسط شخصي  های چهارسکهنخستین که  بود م.پ.082در حدود  هادر همین سال

های هخامنشي به کار رفته مکررا  در کتیبه این نامشکل پارسي باستان  .دضرب ش (Bagadat) گداتب  به نام

بر  )؟( شلقي تصویر بگدات رو به راست با سبیل، ریش کوتاه و با، هااین سکه بر روی (.Koch, 1988: 85)است 

عنوان  سلوکي باهخامنشي و  ۀدر دورسرپوش گونه اینالزم به ذکر است که . (7)تصویر  شودمشاهده ميسر 

توجهي شباهت قابلهای شاهان بعدی در سکه، و (Hill, 1922: 195) شدهنیز شناخته مي« ش ساتراپيسرپو»

بر پشت  (.0 تصویررای مثال )بکند در آسیای صغیر پیدا مي ژهیبه وهخامنشي  ۀهای دوربا سرپوش ساتراپي

بر تخت نشسته، عصای بلندی در دست راست و یک گل )؟( در  شاهان هخامنشي مشابهپوششي  اشاه ب ه،سک

               جمشید شاهان هخامنشي در تخت ۀش برجستودست چپ نگه داشته است. این تصویر آشکارا یادآور نق

 (’Bgdtn prtrk’ ZY ‘LHY‘) «بگدات، فرترکا، از خدایان»بر پشت سکه به خط آرامي عبارت  باشد.مي 

 نوشته شده است.

 هاآنمنشأ  يبه درستو  داشته است وجود هاسکه این آرامي هاینوشته ۀترجم در مشکالتيتاکنون 

ای ناخوانا از یکي از شاهان پارس اشاره کرده و با تکیه بر آن، فیلد به کتیبهدر این بین گرین .مشخص نیست

 .(857: 7032فیلد،)گرینداند قدیم مي ۀاین شاهان را فارسي باستان متأخر و یا فارسي میان ۀمورد استفاد خط

 (.Bivar & Shaked, 1964: 282)اند کرده استفاده خط این برای «آرامي پارسي» عنوان از کدیش و بیوار همچنین

 بردارینسخه  PRTKR’, PRTDR’, PRTRK شکل سه به را ها سکه روی بر پارس شاهان لقب محققین

سه عنوان ذکر شده به ترتیب  .شود يم خوانده fratakara, fratadāra, fratarakā صورت به ترتیب به که کرده

 سه از کدام هیچ (.Naster, 1968: 74) ستا ترجمه شده ،محافظ آتش و برافروزنده آتش، «حاکم»به معني 

 مصر به متعلق الفانتین آرامي متون در اولي تنها و نشده دیده باستان نایرا به منابع متعلق ذکر شده در عنوان

 هخامنشي دوران اداری اصطالحات از یکي fratarakā که معتقدند برخي همچنین. دارد وجود هخامنشي ۀدور

 ۀماینب ای باه عنوان واژهب گرفته و قرار شناسان زبان تأیید مورد کمتر fratadāraاست. از جهتي عنوان  بوده

 جنوبي ایالت تمامي بر که شده اطالق شخصي به الفانتین متن در fratarak (ā). شناخته شده است مذهبي

 دارد قرار داشته، را مرزها از دفاع مسئولیت که ارتش ۀفرماند از باالتر جایگاه، نظر از و کرده حکومت مصر

(Ibid: 75-76.) پیوندی نزدیک میان خود و هخامنشیان  کهنکه شاهان پارس با استفاده از عناصر  با این

و  را نداشتند« شاه بزرگ»دانستند، بدون شک توانایي اخذ لقب کردند و پادشاهي خود را الهي مياحساس مي

های خاص شاهي از نشانه یریکارگ بهاز  ها مدتبرای ، دهای شاهان هخامنشياز برخي نما با وجود استفاده

 (.Wiesehöfer, 2007: 43)ردند پرهیز ک دارکنگره جمله تاج
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به طور  بعدها های حاکمان پارس دیده شد،که از همان ابتدا در سکه )از خدایان( ’ZY ‘LHYعبارت 

لقب سلوکي  در ریشهگسترده مورد استفاده شاهان ساساني قرار گرفت. دریایي معتقد است که این عنوان 

θεοπάτωρ  گیری از شکل آرامي آن، وفاداری ن نوپای پارس با بهرهو شاهادارد  «دارای نژاد الهي»به معني

همان ابتدا  که از اینوجود ایشان با پژوهندگان به اعتقاد  (.Daryaee, 2010: 240)اند نشان داده ویخود را به 

   های خود نشان ایراني و کسب استقالل بوده و این خواسته را به خوبي در سکه یها سنتدر پي احیای 

این حاکمان در که این با وجود همچنین  ند.اهشدشاهان سلوکي محسوب مي ۀنشانددر اصل دست، اندداده

یک حزب  ۀرا نمایند هاآنتوان اند، نميوفاداری خود را به آیین کهن منطقه )شاید زرتشت( نشان داده ها سکه

را  ها پارسته اشاره کرده و استرابو به این نک (.Wiesehöfer, 2001: 110)مغ دانست -مذهبي و یا شاه-ملي

و  بگدات هایسکه تر قیدقبا بررسي  ،عالوه بر این (.Edson, 1958: 158)کند گزار مقدونیان معرفي ميخراج

گردد که حاکم پارسي با وجود استفاده ، مشخص ميو اردشیر وهبرز  دو نفر از جانشینان او یعني اوبورزوس

و پوشیدن لباس عصای سلوکي )؟( و  گرفتندست، با درهای خودسکه منشي درهای هخامایهاز نقش آشکارا

همچنین شهرها یا (. Canepa, 2010: 569) اند دادهکاله ساتراپي وفاداری خود را به دربار سلوکي نشان 

ای در ، شورش مولون در منطقه و کتیبهنمودتأسیس  آنتیوخوس اول در جنوب غرب ایران کههایي کولوني

.، همگي گویای پ.م 025در  )نزدیک بوشهر امروزی؟( پارس ۀتوجه آنتیوخوس سوم در انطاکیت قابلمورد اقام

 (.Wiesehöfer, 2007: 40) است پ.م. 781حداقل تا زمان مرگ آنتیوخوس سوم در  سپار تسلط سلوکیان بر

دیگر د که شومهم همسایه همچون الیمایي و خاراسن مشخص مي یها التیاشرایط  ۀهمچنین با مطالع

 & Le Rider, 1965: 288)نک.اند سلوکیان بوده ۀبیش پذیرای سلطوکماین زمان  انیز تایران  مناطق

Hansman, 1967: 23 .)  

ي شود که مدتاند، تصویر بنایي مشاهده مياستفاده کرده  fratarakāهای شاهاني که از لقب پشت سکه در

تقلیدی از ساختمان زندان سلیمان  راایشان آناکثر  .(0)تصویر  موضوع مورد بحث محققان بوده است طوالني

تاکنون کاربری دقیق این دو بنا مشخص  که یيآنجا، و از دانندرستم ميزرتشت در نقش ۀدر پاسارگاد یا کعب

پاتس معتقد است که  .به درستي معلوم نیستهای شاهان پارس نیز ، دلیل استفاده از آن در سکهاست نشده

آگاهي نداشته و تنها با  هاآنسال از ساخت این دو بنا، شاهان پارس الزاما  از کاربری 052ز گذشت حدود پس ا

 های خود استفاده در سکه هاآن، از یشقدرت اجداد خو شکوه و ۀتکیه بر اهمیت این آثار به عنوان نمایند

 (.Potts, 2007: 296) اندکرده

د یوناني و رومي را با معاب ها سکهبنای تصویر شده بر پشت این  بر خالف دیگران لتا ورهرینک و  اما

ن، این اتیلیا و ترومپلم یها يبررسو با تکیه بر  (2)تصویر  در ر م مقایسه کرده (Ara Pacis)پاسیس  همچون آرا

 جمشید وجود داشته استدر جنوب غرب صفه تخت Hدهند که بنایي مشابه در قسمت کاخ امکان را مي

(Haerinck & Overlaet, 2008: 207 & 212). ،شود که تصویر شاه دیده مي در مقابل بنا در سمت چپ سکه

با وجود تمام فرضیات ذکر شده،  .بلند کرده است خود را به سبک شاهان هخامنشي به نشانه نیایش یها دست

به های خود، کهپارسي سبا به تصویرکشیدن عناصر  ست که شاهان پارس از همان ابتداۀ آشکار اینتنها نکت

 اند.در منطقه بوده دنبال تثبیت مشروعیت سیاسي
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 پارس شاهان حکومت یریگشکل با مرتبط شناسی و بقایایمدارک باستان. 9

های منسوب نیز شناسي بسیار اندکي متعلق به شاهان پارس شناسایي شده و در نمونهکنون مدارک باستانتا

جمشید متری شمال غربي از صفه تخت 022 ۀهرتسفلد با کاوش در فاصل 7300در ابهامات فراواني وجود دارد. 

 ی خشتياین بنا .(Herzfeld, 1941: 275) شد« معبد فرترکا»موفق به شناسایي بقایای معماری معروف به 

 به نظر(. 5 )تصویرکوچک است  دارستونستون و تاالر یک ایوان هشتشامل چندین اتاق و راهرو به همراه 

کار رفته در آن به به یها ستونجمشید بوده باشد. پایهسلطنتي تخت ۀرسد که این بنا جزئي از مجموعنمي

در اینجا  ،جمشیدصفه تختپس از تخریب  به احتمال زیاد  آنشوند که دو نوع تقسیم مي ۀ مختلفگونسه

شکل در معماری هخامنشي مکعبي یاه ستونسوم یعني پایه ۀ. اما گوناست گرفتهدوباره قرار  ۀمورد استفاد

با  (.Shenkar, 2011: 119) اند دانستههخامنشي -ت این بنا را متعلق به دوران فرابوده است. از این جهمرسوم ن

که کاربری این بنا تاکنون به درستي مشخص نشده، این اطمینان وجود دارد که نخستین شاهان  وجود این

جمشید را برای استقرار خود انتخاب کرده بودند ي پاسارگاد و تختهخامنشي یعن ۀپارس مراکز مهم دور

(Hill, 1922: clx.) دست های است که در آن ببرجستهنقش دلیل تعلق این بنا به شاهان فرترکا، نیتر مهم

همچنین (. 7)تصویر  دهای این شاهان دارپشت سکهش شباهت خاصي با تصویر نیایشگر آمده است. این نق

دکان داوود در سرپل ذهاب مقایسه کرده و آن نقش را نیز متعلق به شاهان  ۀبرجسترا با نقش ها آندوبواز 

 (.Debevoise, 1942: 89)داند ميپ.م.  752 - 052پارس با تاریخي بین

ر تل تخت، زماني پس از نزاع احتمالي د ۀدر این محدود نشان داد کهاستروناخ در پاسارگاد  یها کاوش

جای ه بهای سلوکوس اول، کهپس از ساست، چرا که در اینجا ومي قدرت را در دست گرفته یک فرهنگ ب

 (.Stronach, 1965: 23)شود های بگدات دیده ميسکه، آنتیوخوس اول جانشین او یعني هایسکه

توان به احداث پایتختي جدید در مي ها سکهبا کمک کهن هخامنشي،  یها تختیپااهمیت  توجه بهبا  

)دژ  Pārsa staxraهای وهبرز از عبارت سوم پ.م. توسط شاهان پارس اشاره کرد. بر روی برخي از سکه ۀسد

ترین مذهبي بعدی پارس باشد که مهم-پارس( استفاده شده که ممکن است منظور شهر استخر مرکز سیاسي

جمشید و استخر از یک تختتفک ،حال نیابا  (.727: 7088)اشتیل، بود  معبد آناهیتا نیز در آن قرار گرفته

 (.Herzfeld, 1934: 35)د شویاد مياین دو در این دوران معموال  در کنار یکدیگر از یکدیگر دشوار بوده و 

 

 سرآغاز استقالل پارس. 4

، دومین پادشاه پارس حدود وهبرز-اوبورزوس پ.م. 022-052 دهد که در تاریخي بینپولیانوس گزارش مي

رساند و از این طریق در پي کاهش سلوکي را که علیه او توطئه کرده بودند به قتل مي تن از سربازان 0222

های اما ویسهوفر با تکیه بر سکه (.Mittag, 2008: 54)آید ميبر استقالل و کسب قدرت بیگانه در منطقه

های ن بار در پشت سکهبرای اولی(. 1 )تصویر داندو دفر داد اول )فرهاد(، او را نخستین پادشاه مستقل پارس مي

شده بر باالی بنا نقش این فرد نقش فروهر که توسط شاهان هخامنشي به عنوان نشانه مشروعیت استفاده مي

دادن تاج شود که در حال قرارکه مشاهده ميبسته است. عالوه بر این، در پشت سر شاه الهه پیروزی یعني نی

تواند بیانگر گویای یک پیروزی ساده نبوده و مي ها نشانهن ای (.Wiesehöfer, 2007: 42)گلي بر سر او است 

 دستیابي این شاه به استقالل از سلوکیان باشد.
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خاور نزدیک  یها حکومتتوجهي در ساختار تحول قابل پ.م.( 708-717)آمدن مهرداد اول کاربا روی

ه گسترش پیدا کرد و در اصل از شرق مدیتران یها نیسرزمصورت گرفت، حدود نفوذ اشکانیان تا غرب ایران و 

مهم  یها حکومتهای سکه برتر منطقه شناخته شدند. یها قدرتاین زمان بود که ایشان به عنوان یکي از 

 د.دهرا نشان ميمناطق نفوذ اشکانیان در این  ۀمحلي از جمله الیمایي، ماد و پارس، به خوبي نتیج

هنوز  که یيآنجامقابل دمتریوس دوم سلوکي قرار گرفت. از ماد، در  ژهیبه ومهرداد با تسلط بر غرب کشور 

اکثر حاکمان محلي در الیمایي، خاراسن و پارس با وجود استقالل بیشتر به شاه سلوکي وفادار بودند، او را در 

اول حاکم  و دفر داد رسد که در این زمانبه نظر مي (.Wenke, 1981: 306)برابر شاه نوپای اشکاني یاری کردند 

خود به معني استقالل از این مناطق،  شاه سلوکيکمک پارس بوده است. ویسهوفر معتقد است که درخواست 

تنها برای تأمین سربازان نه ،ارتش سلوکي حتي در بهترین شرایط (.Wiesehöfer, 2007: 41)ست هاآننسبي 

بنابراین  (.Venetis, 2011: 157)نخبگان ارتش خود به نیروی ایرانیان نیاز داشت  تأمین برایمزدور، بلکه 

دجله  ۀدر سلوکی پ.م.727توانست برای مدتي کوتاه در برابر مهرداد ایستادگي کند، اما در نهایت در دمتریوس 

یاری دادن  ۀبهان اهش قدرت سلوکي، مهرداد توانست بهبه اسارت رفت و به هیرکانیه منتقل شد. با ک

های الیمایي و ر ایشان دخالت کند. تغییر ناگهاني در سبک سکهدر امو به ارتش سلوکي، محلي یها حکومت

دهد که مهرداد بالفاصله پس از فتح سلوکیه دجله، این مناطق را نیز به تصرف درآورد پارس نشان مي

(Colledge, 1977: 10.) دار با شباهت قابل تصویر فردی بالغ و ریش ،اول و دفر داد هایدر گروهي از سکه

این مسئله تالش مهرداد را در کنترل اوضاع پارس نشان  هرچندشود. های مهرداد دیده ميکهتوجهي به س

با تکیه بر سیاست معمول  .(Kawami, 1987: 6)مستقیم او بر منطقه نیست  ۀدهد، دلیل کافي برای سلطمي

دالیل گوناگوني برای  .تا به حکومت خود ادامه دهد هرسد که حاکم پارس اجازه یافتشاهان اشکاني، به نظر مي

 به نسبت اشکانیان پذیریانعطاف ۀکیل به روحی طبق نظر هاآنوجود دارد که یکي از  این ایدئولوژی حکومتي

که  جایي دیداز آنتوان دلیل دیگر را مي (.Keall, 1994: 272) گرددميمحلي باز یها حکومت و ها فرهنگ

ند و گری علیه حکومت مرکزی بودشورش و طغیان ۀد روحیفاق ،خالف دیدگاه معمولحاکمان محلي پارس بر 

 نیابا  (.Wiesehöfer, 2001: 110)آمد بقای ایشان در مقام خود، تهدیدی برای شاهان اشکاني به شمار نمي

را به قدرت جدید منطقه نشان وفاداری خود های خود، با تغییر در سبک سکهبایست حاکم پارس مي ،حال

خوبي گویای این نکته مهم هستند که موقعیت سرزمین پارس، شاهان این منطقه را یاری  به ها سکه .دادمي

ساساني، اسباب  ۀکهن مذهبي را حفظ کرده و در نهایت با انتقال آن به دور یها سنتکرد تا بسیاری از 

 شکوفایي آن را فراهم آورند.

های منطقه تعلق دارند. به سکهپ.م.(  722-722) که از این پس در پارس ضرب شد، به گروه دوم یيها سکه

های دو شاه بعدی یعني داریوش اول و و دفر داد دوم توان سکهاول، مي های پایاني و دفر دادجزء تعدادی از سکه

دار شاه رو به راست با سرپوش تصویر ریش ها سکهبر روی این  (.Hill, 1922: clxx)داد  را در این گروه قرار

   دیده معرفي شده به همراه هالل ماه بر روی آن« کالهک ساتراپي»ی که به عنوان ردفبهخاص و منحصر

که بر پشت س (.Olbrycht, 1997: 52)باشد  ماد حکومت الهي شخصتواند نهالل ماه مي .(8)تصویر  شودمي

 ساختاری تنها با این تفاوت که از کیفیت نقوش آن کاسته شده و ،داردگروه قبلي وجود  ۀمایهمان نقش

های ها که گویای نفوذ سنت اشکاني است در کتیبهتحول اساسي در این سکه .کرده استخالصه شده پیدا 



 911 ی /اشکان دوران در پارس یپادشاه خیتار یبازساز 

)شاه( به  ’MLKحذف شده و تنها نام شاه به همراه هزوارش  ها سکهعنوان فرترکا از این  شود.دیده مي هانآ

اکثر محققان این عبارت گویای این  ۀعقید. طبق شده استاضافه  هاآنهای شاهان اشکاني بر تقلید از سکه

 :Canepa, 2010)کنند شاهان اشکاني در پارس حکمراني مي ۀنشاندمسئله است که از این پس حاکمان دست

چهار های پارس ، جنس غالب سکههمچنین پیش از این (.732: 7032سلوود، ؛727: 7088اشتیل، ؛ 569

شود که جنس اصلي مورد استفاده اشکانیان برای درهم تبدیل ميای بود که از این پس به نقره یها يدرهم

 (. Khademi Nadooshan and Khazaiea, 2011: 102) بوده استمصارف داخلي 

 

 نشاندهحکومت شاهان دست. 1

های حاکمان پارس با سرعت بیشتری پیش رفت و در گروه سوم که با پادشاهي روند اشکاني شدن سکه

های اشکاني، صورت به تقلید از سکه ها سکهبر روی این  شود، آشکارا خود را نشان داد.داریوش دوم آغاز مي

بر پشت سکه  .(Wroth, 1903: lxxvi) شاه رو به چپ است و تاج مخصوص مهرداد دوم را بر سر گذاشته است

شده ک شود که بر دور نقش حدیده مي MALKAنیز طبق سنت اشکاني، کتیبه با متن نام شاه و عنوان 

ای در دست گرفته و در مقابل دهد که برسم یا نیزهبا ردایي بلند نشان مي را شاه ،نقش مذکور .(3 )تصویر است

    بیانگر  ،استتوجه اشکانیان در فارس نفوذ قابل دهندۀکه نشان عالوه بر این که آتشدان ایستاده است

 .تاسفرد مذهبي نیز بهگیری تدریجي یک ساختار منحصرشکل

های کشف شد که با دیگر سکه 7382ۀپارس در ده ۀای در محدودهای کوچک نقرهای از سکهگنجینه

اول م. تعلق دارد که  ۀاحتماال  به شخصي به نام کوریوس )بالش؟( در سد ها سکهمنطقه تفاوت دارد. این 

طقه، در بخشي از پارس وابستگي شدیدی به دربار اشکاني داشته و شاید برای نظارت مستقیم بر اوضاع من

 م. 10رسد که این وقایع همزمان با پادشاهي بالش اول دربه نظر مي (.Wiesehöfer, 2009)مستقر شده است 

 ,Dabrowa)پارس است  قوی احتمالبه و اصالحات حکومتي او در نواحي مختلفي چون الیمایي، خاراسن و 

ن بالش اول است و یا شخصي وابسته به دربار به درستي مشخص نیست که آیا کوریوس هما (.175 :2011

 .است اشکاني

حاصل  ،توجه تجارت بود. این مسئلهم. دوران پیشرفت اقتصادی کشور و رونق قابلو دوم اول  ۀسد

نواحي در شرق تا چین و  نیتر دوردستو توانایي ایشان در ایجاد ارتباط با محلي  یها حکومتاستقالل نسبي 

از یکي از شاهان پارت با نام م نکو  ،م. 727چیني به تاریخ  یها گزارشدر یکي از در غرب تا روم بود. 

(Manqu) مرغ متعلق به سرزمین تیاوژی شود که تعدادی شیر و شتریاد مي(Tiaozhi)به احتمال زیاد ، 

د که منظور از رسدارد. به نظر ميخاراسن و الیمایي، به دربار امپراتوری هان به عنوان هدیه ارسال مي ۀمحدود

باشد که با ایجاد ارتباط با مراکز تجاری مهم یعني  این شاه پارتي در اصل حاکم پارس یعني منوچهر بوده

 :Hill, 2009)کسب اعتبار بیشتر برای حکومت خود داشته است  در خاراسن و الیمایي و در نهایت چین، سعي

 ،حال نیابا  (.Pliny, VI. xxviii)داند الیمایي مي پارس را در غرب ۀبدون واسط ۀهمسای ،پلیني (.242 & 23

از جمله تعدادی سکه مربوط به  یيها دادهقلمرو شاهان پارس را به درستي تعیین کرد.  ۀتوان محدودنمي

دست هاطراف شیراز ب یها دشت در اشکاني تل ملیان یها گورستاناز  اول پ.م. ۀشاهان پارس در اواسط سد



 9919، پاییز و زمستان 0شمارۀ  ،6دورۀ  ،شناسیمطالعات باستان/  916

در هر صورت  (.Balcer, 1976: 86) چندان روشنگر نیستند ،در این مورد بسیار،د اهمیت که با وجواست  آمده

 اطراف آن دشوار است. شناسي در این رابطه، امکان ارتباط پارس با نواحيهای باستانادهفقدان د توجه بهبا 

چیني، توضیحاتي وجود دارد. با  یها گزارششاه پارس با شاه اشکاني در  نشدن دلیل تفکیک خصوصدر 

و صلحي که میان ایران و روم صورت گرفت، او موفق شد نفوذ دربار  م.( 08-70) آمدن اردوان سومکارروی

برخي محققان معتقدند که یکي از  .مهمي از کشور و در مناطق مستقل تحمیل کند یها بخشاشکاني را بر 

)شیپمان،  ه استرادی از خاندان خود به حکومت آن مناطق بوداصلي او در این زمینه، انتخاب اف یها روش

از سربند شاهي  اردشیر دوم استفادهبرای مثال  ؛دهندای این موضوع را نشان مينیز به گونه ها سکه (.58: 7082

همین  که یيآنجااما از  .(72)تصویر  تواند یک اتفاق ساده باشد، نميها سکهو پوشش و آرایش کامال  اشکاني در 

این دیدگاه را به اثبات رساند  توان ينم، است کردهميدار استفاده بومي کنگره یها تاجدر این زمان از  شاه
 (.77 )تصویر

، تنها ها سکهبه جز  اطالعات بسیار اندکي از پارس در این برهه تا ظهور اردشیر بابکان در دست است.

فارسي میانه از اردشیر دوم بر روی یک  ۀخاراکسي و یک کتیباشارات کوتاهي از استرابو، لوسیانوس و ایزودور 

پایاني تا آغاز شاهنشاهي ساساني گروه  ۀهیل برای دو سد (.Wiesehöfer, 2009)ای در دست است جام نقره

از نظر  این گروه را (.Hill, 1922: clxxiv)شود آغاز مي (Namopat)کند که با نموپات را پیشنهاد مي يچهارم

ویژگي اصلي این  نیز معرفي کرد.« ساساني-پیشا»های نمونهبه عنوان توان شاه مي ۀصویرگری چهرسبک ت

در پشت سکه  در کنار شاه پشت و استفاده از ستاره و هالل ماهشاه رو به چپ با مو و ریش پر ۀچهر ها سکه

در برخي موارد از تاج  طور نیهمبند مخصوص شاهان اشکاني و شاهان این گروه از تاج و سر (.70 )تصویراست 

اردشیر چهارم، یادآور سبکي است که  ژهیبه وآرایش موهای این افراد  ،حال نیابا  اند.دار استفاده کردهکنگره

 (.731: 7032)سلوود،اردشیر پنجم )اردشیر بابکان( و جانشینان او دیده شد  ۀسکبعدها در 

 

 جمپن ظهور پاپک و شاپور و آغاز حکومت اردشیر. 6

فرزند ساسان  تحولي در ظاهر کوچک اما مهم در ساختار حکومتي پارس صورت گرفت. پاپک م. 025 در حدود

، شاه وچهرگ به استخر حمله کرده و (Xir)« خیر»از شهر  ،شاپور یکي از موبدان معبد آناهیتا و فرزند بزرگ او

و با  خاتمه داده اشکاني در منطقه ۀنشاندترتیب به حکومت شاهان دستو بدین ندرا به قتل رساند پارس

عهده گرفتند  رمرکز مذهبي منطقه یعني معبد آناهیتا در استخر را نیز ب نیتر مهمهوشیاری سرپرستي 

(Chaumont, 1958: 158.) ای کامال  این در اصل آغازی برای شاهنشاهي مقتدری بود که شاه در آن چهره

متي و ساختار متمرکز آن موجب تأسیس یک دین رسمي و دوام و این ایدئولوژی حکو ه بودالهي پیدا کرد

دو عامل اساسي در انتها باعث افول شدید اعتبار حکومت اشکاني  امپراتوری مقتدر ساساني شد. ۀسالچهارصد 

به دلیل نزاع اردوان  ي ایشان در حفظ تعادل و ثبات داخليناتوان ،اول ؛در مرزهای داخلي و خارجي کشور شد

سپتیموس سوروس که به فتح  ژهیبه وو دیگری سه شکست مهلک از روم  رش بالش پنجمادرپنجم و ب

پاپک و رسد که در این زمان بود که به نظر مي (.Rawlinson, 1893: 361-362) انجامیدتیسفون و تخریب آن 

ش عدادی نقتدر این زمان  قوی احتمالبه همچنین  (.70: 7083)فرای، شاپور حکومت پارس را دست گرفتند 

 بسیار، احتمالبه که در آن  (70 )تصویرجمشید ایجاد شد از کاخ هدیش و تچر در تخت یيها قسمتخطي در 
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 :Callieri, 2003, Razmjou, 2005)گیرد دریافت مقام شاهي با حضور شاپور و پدرش پاپک صورت ميۀ صحن

م نظام سیاسي و مذهبي باشد که در در ادغا ایشانهدف  دهندۀتواند نشاناین نقوش همچنین مي (.324

 (.Daryaee, 2011: 187)نهایت در شاهنشاهي ساساني به ثمر رسید 

 شوديم دهید پاپک او پدر ياحتمال ریتصو و سکه یرو بر شاه ریتصو شاپور، به منسوب یهاسکه یرو بر

را  يقبل يپادشاه یها تسن نیهمچن شانیا د،یمتفاوت خاندان جد یها استیسبا وجود اهداف و  (.72 ری)تصو

شود که به گفته طبری پس از مرگ ظاهر ميدر صحنه شاپور  برادر کوچک ریاردش بعد يمدتحفظ کردند. 

 (.Canepa, 2010: 571)جمشید، با رأی دیگر برادران به عنوان پادشاه انتخاب شد اتفاقي )؟( برادر در تخت

این دیدگاه را مطرح  ،دریایي شود.تاریخ ایران شناخته مي یها تیشخصترین آمیزبه عنوان یکي از راز ،اردشیر

توجهي از پدر و برادرش شاید در قابل ۀآمده و با فاصلميکرده که اردشیر در خاندان خود یک یاغي به شمار 

برادران به  به همراه دیگرخوره مستقر بوده است. بنابراین شاپور را که حاکم مشروع از سوی پدر بوده -اردشیر

در  به عنوان اردشیر پنجم در استخر مستقر شد و به تدریج حکومت کل پارس را م. 070/077تل رسانده، در ق

توجهي بر قابل تأثیر -برای مثال کاخ آشور-معماری اشکاني (.Daryaee, 2010: 245 & 248) دست گرفت

در بررسي چگونگي انتقال میراث و این آثار اهمیت بسیاری  داشته استاردشیر خوره یا کاخ فیروزآباد معماری 

     (.Vanden Berghe, 1987: 244) اشکاني به دوران ساساني دارد

پذیرفته  يتأثیر مستقیمهای برادر بزرگش شاپور از سکه ،شناسياز نظر ریخت (75)تصویر های اردشیرسکه

ز جمله ماد، ماد آتروپاتن، آدیابن دیگر ا یها التیابا حمایت  اورسید که زماني فرا  (.Gyselen, 2011: 12)بود 

زماني بود که این  (.Farrokh, 2007: 179)و کردستان شورشي گسترده در نواحي داخلي ایران صورت داد 

را خاندان خود  رفته دست گرداندن اعتبار ازسعي در باز اردوان پنجم با شکست ارتش کاراکاال امپراتور روم

را نیز فتح کرد و شاه وفادار به حکومت مرکزی در آنجا را به قتل رساند،  داشت و تا زماني که اردشیر کرمان

بنابراین اردوان شاه الیمایي نیروفر را برای سرکوب اردشیر  (.77: 7082)شیپمان،  روی او نبودمتوجه خطر پیش

یکي اهواز در نزد زیاد احتمالبه   در جنوب خوزستان م. 075گسیل داشت. اما او در نبرد با اردشیر در 

 (.Alizadeh, 1985: 184)شکست خورد و کشته شد   امروزی

 فتح رودان راپایتخت پادشاهي خاراسن در جنوب میان ،اسپاسینو خاراکس .م 000 در کمي بعد اردشیر

فتح  (.Nodelman, 1959/1960: 119)رساند  قتل به را سوم آبینرگاوس یعني آن منطقه پادشاه آخرین و کرده

از دریافت نیروی نظامي و اشکاني وارد ساخت و ایشان را  ای مهلک بر ساختار اقتصادی حکومتربهخاراسن ض

. م 002اردشیر در نبرد نهایي در  ساخت.امید ناهمچنین سود اقتصادی حاصل از تجارت از طریق خلیج فارس 

ساله خاتمه داد. پانصدو قتل او، به یک شاهنشاهي  در مقابل اردوان قرار گرفت و با شکست سپاه اشکاني

ی احیای قدرت رسد که بالش پنجم کمي پس از قتل برادر و فتح پایتخت در تالش برابه نظر مي گونه نیا

با وجود  (.Dabrowa, 2012: 39)گردد باز مي م. 008از او باقي مانده که به  یيها سکهآمد، چرا که اشکاني بر

طه امپراتوری اشکاني در دست اردشیر افتاد و تمامي مدعیان ، در نهایت تمامي اراضي زیر سلها تالشتمام 

برای اثبات مشروعیت خود، یکي از شاهزادگان اشکاني را به همسری گرفت  وا ،حال نیابا سرکوب شدند. 

(Rawlinson, 1893: 368). های خود از تاج مخصوص شاهان او همچنین به همین منظور در نخستین سکه

 .(77تصویر ) اشکاني استفاده کرد



 9919، پاییز و زمستان 0شمارۀ  ،6دورۀ  ،شناسیمطالعات باستان/  910

و  هان آاز  يتوجه، اما تأثیر قابلتهای اشکاني نیسهای ساساني تقلیدی کامل از سکهکه سکه با این

مستقیم  ۀادام، نیز ساساني ۀهای دور. تشکیالت ضرابخانهاست رفتهیپذهای رومي مایهاز نقش همچنین

سیاری جهات تغییراتي اساسي در نظام ساسانیان از ب .(005و  077: 7083، گوبل)اشکاني بود  ۀسیستم دور

سیاسي ایران ایجاد کردند. از نظر مذهبي این دیدگاه تاکنون پذیرفته شده که ساسانیان از همان ابتدا، تحمل 

دقیق سرگذشت پارس  ۀبا مطالع ،حال نیابا  (.Keall, 1971: 58)محلي داشتند  یها نییآکمتری در پذیرش 

 یيها سنتبسیاری از  ۀدهندحقیقي و ادامه انتوان وارثن ساساني را ميسلوکي و اشکاني، شاها ۀدر دور

 گذاری شده بود.اشکاني پایه ۀدور دانست که پیش از این در

 
 بگدات       

 وهبرز

 اردشیر اول

 ودفرداد اول

 

 پ.م. 052-022

 شاه ناشناس

 داریوش اول

 ودفرداد دوم

 داریوش دوم

 هوخشتر )؟(

 اردشیر دوم

 

 

 .م.پ 772-02

 نموپات

 پیروز )پاکور؟(

 قباد

 مهرداد

 اردشیر سوم

 منوچهر اول

 منوچهر دوم

 اردشیر چهارم

 شاپور

 اردشیر پنجم

 

 

 

 

 م. 002-پ.م. 02

 (099: 9912با اعمال برخی تغییرات )سلوود،  سلوودبندی تقسیمبر اساس . فهرست پیشنهادی شاهان پارس 9جدول 

 

 نتیجه. 0

به  ،مورد اعتنای محققانکمتر  ،ي اشکاني به دالیل گوناگون از جمله کمبود منابعپادشاه ،اخیر ۀتا چند ده

نقاط مختلف  طور نیهموجوه متنوع این شاهنشاهي و  به همین دلیل،گرفت. ميپژوهشگران ایراني قرار  ژهیو

های اشکاني که هر ایالت در مرز کنون این نتیجه حاصل شدهتا، ناشناخته ماند. ایران در طول حکومت ایشان

فردی بود که آن را از نقاط دیگر بهمنحصر یها يژگیوبا وجود وابستگي نسبي به حکومت مرکزی دارای 

کهن هخامنشي از جمله هنر  یها سنتموقعیت ویژه، موفق به حفظ بسیاری از  به سببکرد. پارس ميمتمایز 

 شد. و در نتیجه انتقال آن به ادوار بعدی و مذهب
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ایجاد های متعلق به پیشینیان خود، در تالش برای مایهگیری از نقشبا بهره پارس ه شاهانک با وجود این

عامل که بر خالف دیدگاه معمول،  دهندميو شواهد دیگر به خوبي نشان  ها سکه، تمایز با نواحي دیگر بودند

هان اشکاني برای گسترش شا میالدی،اول  ۀدر سد ،با این وجود اغتشاش و مبارزه با حکومت اشکاني نبودند.

کردند. دلیل این مسئله به درستي مشخص نیست، اما تغییر ناگهاني در  زیادیتالش نفوذ خود در این منطقه 

 دهد.صحت این واقعه را نشان مي ها سکهمایه و ساختار نقش

ا کرد. اپک، شاپور و بعدها اردشیر بابکان تغییری اساسي پیدآمدن پکاربا روی شاهان پارسسیاست 

داخلي و خارجي، شورشي  یها جنگو ضعف شاهنشاهي اشکاني حاصل از  يثباتبيگیری از اردشیر با بهره

وابسته به حکومت اشکاني شد. اردوان پنجم با وجود  یها التیاگسترده در کشور صورت داد و موفق به فتح 

از همان آغاز حکومت خود در  انساسانیاصالح روابط خارجي، موفق به جلوگیری از پیشروی اردشیر نشد. 

متفاوت دیگر سعي در کدر ساختن میراث اشکاني داشتند، اما  یها استیسکه با تغییر تقویم و با این، م. 007

هخامنشي، نظام حکومتي مقتدر خود را بر  ۀدر عمل با هوشیاری عالوه بر ارج نهادن بر شکوه از یاد رفت

ایشان هادند تا بدین طریق خود را به عنوان جانشین بر حق و مشروع فرهنگ و تمدن اشکاني بنیان ن ۀشالود

ساسانیان  ۀاز پیشین سلوکي و اشکاني و همچنین ۀدر دور که از تاریخ پارس کنند. با وجود اینمعرفي 

در را به خوبي اهمیت ایشان  ،ماندهجایمستمر مدارک بر ۀاست، مطالع ي در دستبسیار اندکاطالعات 

  . دهدمرزهای داخلي کشور نشان مي ای وسیع ازذشت گسترهبازسازی سرگ
 

 قدردانیتشکر و . 0

از دانشگاه نیویورک بابت ارسال مقاالتي که امکان  (Judith Lerner)نگارندگان از خانم دکتر جودیت لرنر 

 کنند.در ایران وجود نداشت، صمیمانه قدرداني مي هاآندسترسي به 

 

 تصاویر. 1

 

 
 (.Haerinck & Overlaet, 2008: 220جمشید یا پاسارگاد )ای بگدات، ضرابخانه تختقرهن یچهار درهم. 9تصویر 

 

 
 (.Richter, 1949, pl. 37: 1پنجم پ.م. ) ۀ، اواخر سدای تیسافرن ساتراپ لیدیه و کاریهنقره یچهار درهم. 0تصویر 



 9919، پاییز و زمستان 0شمارۀ  ،6دورۀ  ،شناسیمطالعات باستان/  962

 

 
 (.Haerinck & Overlaet, 2008: 220خر )جمشید یا استای اردشیر اول، ضرابخانه تختدرهمی نقره . چهار9تصویر 

 

 
 (.Haerinck & Overlaet, 2008: 233های رومی قرن اول م. ). نقش یک آتشگاه بر پشت سکه4تصویر 

 
 (.Shenkar, 2011: 120« )معبد فرترکا». نقشه بازسازی شده بنای موسوم به 1تصویر 

 
 (.Debevoise, 1942, pl. III: b« )فرترکا معبد»متعلق به بنای موسوم به  ۀبرجست. نقش6تصویر 
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 (.Hill, 1922, pl. XXIX: 7جمشید یا استخر )تخت ۀای و دفر داد اول، ضرابخاندرهمی نقره . چهار0تصویر 

 

 
 

 (.Haerinck & Overlaet, 2008: 222استخر ) ۀضرابخانفراوان  احتمالبه ای داریوش اول، . درهم نقره0تصویر 
 

 
 

 (.Daryaee, 2010: 240استخر ) ۀضرابخان فراوان احتمالبه ای داریوش دوم، . درهم نقره1تصویر 

 

 

 
 

 :Haerinck & Overlaet, 2008استخر ) ۀضرابخان نقره ای از اردشیر دوم، به احتمال قوی یها درهم. دو 99و  92تصویر 

223 & Hill, 1922, pl. XXXIII: 10.) 

 

 
 (.Haerinck & Overlaet, 2008: 224ضرابخانه استخر ) قوی احتمالبه موپات، ای ن. درهم نقره90تصویر 
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 (.Callieri, 2003م. ) 021جمشید با تاریخ احتمالی ای از نقوش خطی تخت. نمونه99تصویر 

 
 

 
 (.Gyselen, 2011: 19استخر ) ۀای شاپور با تصویر پاپک در پشت، ضرابخاننقره ۀ. سک94تصویر 

 

 
 (.Alram, 2008: 17استخر ) ۀنقره ای اردشیر پنجم با تصویر احتمالی پاپک در پشت، ضرابخان ۀ. سک91تصویر 

 
 (.Alram, 2008: 19م. ) 006. نخستین سکه اردشیر به عنوان شاه ساسانی به تاریخ 96تصویر 
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