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 1/10/1398قاله: ؛ تاریخ پذیرش م8/12/1397تاریخ دریافت مقاله: 

 پژوهشی-علمی

 چکیده
هخامنشی -پارسیمآبی و یونانی میراثبر  بیشترپژوهشگران  ،های نخستین اشکانیانسکهدر بررسی 

د. یکی از نشوعناصر سکایی عموماً نادیده انگاشته میکنند و عناصر مسلط تأکید می عنوانبه
 ،پژوهشاصلی  مسئلة قرار دارد. شاه که بر سرتیزی است قائم نوک ها، سرپوشهای این سکهمایهنقش

های هخامنشی های شهربسکهمتأثر از است که عموماً  سرپوش شاهان نخست اشکانیخاستگاه بررسی 
به خاستگاه توجهسرپوش با این بودناحتمال سکایی ،فرضیة این مقاله شود.می انگاشتهو فرهنگ پارسی 

تحلیلی و مقایسة این سرپوش با -است تا با روش توصیفی نبر آاست. مقالة حاضر  اشکانیانسکایی 
به بررسی این خاستگاه بپردازد. متون کالسیک،  و توصیفاتهای هخامنشی، سکایی و یونانی مایهنقش

و هنر یونانی کالسیک های دورة هخامنشی مایهنقش موارد ،هابا سرپوش شهربها سرپوشاین مقایسة 
هستند، شباهت  فاقد برجستگینرم و موارد پارسی که  برخالفش دهد که این سرپونشان می

به صورت قائم هخامنشی و یونانی بهدارد که در هنر سکایی  گردانبیابانهای چشمگیری با سرپوش
و  ایستادهای از سرپوش سرپوش نخستین اشکانیان گونه توان گفتمی نتیجه،؛ دراندشده دهیکشتصویر 

در متون  هاسکا پای سرپوش داهه بوده است. ردِّ قبایل ها یااپرنی مختصکه تیز سکایی است نوک
ها در این بررسی اصطالحات سرپوشنام کورباسیا یاد شده است.  که از آن بهشود کالسیک نیز دیده می

با سرپوش  هابعد ،ها بوده استکه در آغاز تنها مختص سرپوش سکا واژة کورباسیادهد متون نشان می
. اندشده شتهپندا همسان ،دو نیامختص شاه بزرگ هخامنشی خلط شده و  پارسی داردندانه بلند و

وجود محافظ گردن در  ،انگاری کمک کرده استآنچه به این همسان ها، ظاهراًگذشته از ارتفاع سرپوش
 هر دو سرپوش بوده است.
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 مقدمه .1
 پژوهشگران که دهدمی نشان اشکانی لتدو گیریشکل بارةدرد موجو هایپژوهش ةمطالع

تأکید گیری ایدئولوژی سلطنتی اشکانی خارجی در شکل عناصر تأثیر براز دیرباز 
دهندگان میراث ادامه یا متأثر از فرهنگ یونانیرا  اشکانیان پژوهشگران تر. بیشاندکرده

ی هاسکههای نخستین مایهنقش ها در بررسیاین دیدگاه کنند.لمداد میهخامنشی ق
نیز  ،هستنداشکانی سیاسی ایدئولوژی  شناساییمهم برای از اسناد بسیارکه  اشکانی

 هایمایهنقش اشکانی در حکومتیپیشا عناصرامکان وجود ، خالف آنرب 1.اندبازتاب یافته
 گذاربنیان در حالی است که  است. این موضوع توجه قرار نگرفتهموردچندان  هاسکه

منطقی است که فرض کنیم  و آسیای مرکزی بودایرانی  گردانبیاباناز  اشکانی دودمان
 .باشد یافته بازتابها سکهاین در  گردانبیابان فرهنگی عناصرپای  ردِّ

سوی در دو  است که یزیتنوکقائم و  سرپوش ،هامایهنقشترین این یکی از مهم
که  است این سرپوشخاستگاه  ،حال پرسش اصلیاینبا .شودسکه بر سر شاه دیده می

 این سرپوش که به هاییپژوهشاندک  .مستقل به آن پرداخته شده است صورتبهکمتر 
سلوود که برای نمونه،  ؛دانندمیهخامنشی  آن را میراثی از گذشتةعموماً  ،انداشاره کرده

شناسی اشکانی انجام داده است، آن را با سکه بارةدر را هاترین بررسییکی از مهم
(. Sellwood, 1980: 10داند )یکی می (ساتراپیسرپوش های هخامنشی )شهربسرپوش 

 :.کبرای مثال ن، در بررسی پوشاک دورة اشکانی )یانگارسانهمپس از سلوود، این 

Olbrycht, 1997: 29 & Curtis, 1998: 61 های پارتیی سکهبندطبقه نیز( و (Sinisi, 

شاهان نخستین هخامنشی سرپوش -های پارسیعمومیت یافته و ریشه (281 :2012
نخستین  تالشبا گیری را این وام پژوهشگراناست.  گرفتهموردپذیرش قرار اشکانی 

هخامنشیان و پیوستگی به کسب مشروعیت سیاسی در قلمرو پیشین  برایاشکانیان 
 .(Canepa, 2017: 205-207 & Olbrycht, 2013: 70-71) کنندتوجیه می آنان

تنها فرض موجود  ،سرپوش نخستین شاهان اشکانی خاستگاه هخامنشیِ ،حالاینبا
فرضیة مقالة حاضر . آنان دانست گردیبیابانروزگار  یادگاروان آن را شاید بتنیست و 

پرنی و قبایل داهه که طایفة ابه  ،سردودمان اشکانیان ،ارشک نظر به تعلقاین است که 
فرهنگ  میراثی ازسرپوش این  محتمل است ،ودنداتحادیة قبایل سکایی ب ازخود 
 سکایی باشد. گردانبیابان

 ایو با تکیه بر منابع کتابخانه تحلیلی-ای توصیفیبا شیوه مقالة حاضر بر آن است تا
مکتوب دیگر شواهد منقوش و های اشکانی با در نخستین سکه راسرپوش شاه 
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بررسی در های موردنمونهاساس، اینبر .کندخاستگاه آن را بررسی  و سهیمقاپیشااشکانی 
، دو سکه های سوم و دوم ق.م.()سدهسه سکه از دوران نخست اشکانی شامل این پژوهش، 

های پارس ، دو سکه از فرترکه)سدة چهارم ق.م.(های هخامنشی در آسیای صغیر از شهرب
پنج تصویر از ، های ششم و پنجم ق.م.()سدهای هخامنشی دو مهر استوانه، )سدة سوم ق.م(

، یک تصویر از هنر سکایی های ششم و پنجم ق.م.()سدههای شاهان هخامنشی برجستهنقش
 .است های ششم تا چهارم ق.م.()سدهو سه تصویر از هنر یونان باستان  )سدة چهارم ق.م.(

 

 هاي ايراني دورة هخامنشيشمقايسۀ سرپوش اشکاني با سرپو. 2
از ارشک تا  های نخست اشکانیسکهیکی از وجوه مشترک  ،که اشاره شد گونههمان

. در است که بر سر شاه قرار دارد قائمیسرپوش ، های سوم و دوم ق.م.()سدهمهرداد یکم 
ویر اتص)ترسیم شده است  آن دوربر سر و دیهیمی به  یسرپوشها، شاه با سکهروی این 

 نیزرا بلکه گردن و گوش  باالی سر،قسمت  تنهانه ،خاص سرپوشاین  .(3و  2، 1
ها نیز شاه با در پشت سکه .د(وسلو 10تا  1)نوع  شوددر زیر چانه بسته می و پوشاندمی

در  هنگامی که بعدها شود.همان سرپوش، نشسته بر اورنگ با کمانی به دست دیده می
این دولت پارت به یک شاهنشاهی مقتدر تبدیل شد، و جانشینانش زمان مهرداد یکم 

 عنوانبهجدید آنان  و کنندة جایگاه معتبربا دیهیم که مشخصروی سکه  برسرپوش 
تا پایان روزگار اشکانیان  ،حالاینبا. شدجایگزین  ،جانشینان هخامنشیان و سلوکیان بود

 شود.سکه دیده می در پشتهمچنان در سدة سوم میالدی تصویر شاه با همان سرپوش 
 

 
سلوود،  2نوع  : سکة ارشک یکم1تصویر 
 ,Triton V) شناسی کالسیکگروه سکه

lot 1555) 

 
، سلوود 1/6نوع  : سکة ارشک دوم2تصویر 

 ,CNG 93)شناسی کالسیک گروه سکه

Lot: 649) 

 
 (756419شماره )شناسی کالسیک سلوود، گروه سکه 1/7مهرداد یکم نوع : سکة 3تصویر 
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های ای شهربهخاص را عموماً با سرپوش موجود در سکه سرپوشاین ، سلوود
این ریشة هخامنشی لسکی نیز بر . و(Sellwood,1980: 10)داند هخامنشی یکی می

 ،هافرترکه ،پارس اهخامنشیپس فرمانروایانهای سکهسرپوش  را با تأکید و آن سرپوش
مذکور سرپوش  ولبریشت نیز عقیده دارد که. ا(Wolski, 1993: 69)مقایسه کرده است 

 »سرپوش ساتراپی« هخامنشی است که نخستین اشکانیان در تالش اصطالحبههمان 
بر این کانپا سرانجام، (. Olbrycht, 1997: 29)کاربردند به با هخامنشیان  پیوندبرای 

یرانی به تصویر های اقدرت سلطنتی را با ویژگی ی اولیة اشکانی،هادر سکه باور است که
 جامهو  سرپوش شکل در ،نیستند ساتراپیهای سکهمشابه  کامالً با این که و کشیدندمی

 (.Canepa, 2017: 205-206) دارند هاآنبه  زیادی شباهت
 ؛برانگیز نیستچندان تعجب ،کنندنمی سرپوش این بهای اشاره اشکانی دورة متون کهاین

که  هستنداشکانی تا اوایل دورة ساسانی  دورة ةمیان بهمتعلق عمدتاً  هاآن ترزیرا بیش
داده بود. در دستها کاربرد خود را ازدیگر موقعیتها و احتماالً این سرپوش در سکه

 هاپژوهشگران بر تأثیر سرپوش ساتراپی و فرترکه کهوب پارتی و ازآنجامنابع مکت فقدان

باید از  ،انیانکسرپوش اش خاستگاه به نبردپی برای کنند،می تأکید اشکانیان هایسکه بر
 موضوع نای  برای .جست بهره هخامنشی و پساهخامنشیمتعلق به فرهنگ پارسی شواهد 

 یم کهکنمیرا بررسی آسیای صغیر هخامنشی  یهاشهرب هایسکه پوشسر ابتدا در
قرار  یدتأکمورد جانشینانش و ارشک هایسکه اب خود زیاد شباهت دلیل به انهآ از تعدادی

هخامنشی  شهرب (Tarkamuwa) تارکاموا به متعلق هاسکه این برجستة هاینمونه .اندگرفته
 صورتهویت وی بهکه است و شهربی دیگر ( 4تصویر ) 2کاپادوکیه در سدة چهارم ق.م.

 (:5 ، تصویرAutophradates=یا آوتوفرداتس Tiribazos =تیریبازُس احتماالً) نیست آشکار قطعی
 

 
: سکة نقرة تارکاموا/داتامس شهرب 4ویر تص

 موزة بریتانیاپارسی کاپادوکیه، ضرب ترسوس، 
 (RPK,p165E.9.Pho)شمارة ثبت: 

 
: سکة نقرة شهرب پارسی تیریبازُس/ 5تصویر 

شناسی کالسیک آوتوفرداتس، گروه سکه
(CNG, Auction Triton IX: Lot 974) 

 
 

زیادی  شباهتزیرا  ؛یت بیشتری برخوردار استتارکاموا از اهم از میان این دو، سکة
های ارشک یکم و دوم وجود دارد دار نشسته بر تخت در این سکه و سکهمیان کمان
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دانند که پس از فتح پارت تارکاموا می این سکةهای ارشک را الگوی سکهکه برخی تاآنجا
 ,Curtis) استته تأثیر گذاش اشکانیهای های ایدئولوژیک سکهمایهتوسط ارشک بر نقش

مایة کلی سکة تارکاموا، آنچه پژوهشگران بر آن تأکید (. گذشته از نقش9 :2007
تصویر و همچنین تیریبازُس/ آوتوفرداتس )سرپوش خاصی است که بر سر وی  ،نندکمی

وش سرپآن را با  معموالًو  دانندمیشود که آن را سرپوش عمومی ایرانیان ( دیده می5
 اگرچه. (Strootman, 2017: 187-188) انگارندمییکسان  «تیارا» موسوم به پارسی

رسد که سرپوش مینظراما به ،وجود دارد هاییتهباشها و موارد اشکانی میان این سکه
 فاقد برجستگی و ارتفاع است.خالف نمونة اشکانی بر هااین سکه پارسی

بولیت این سرپوش میان نیز در مق های پارسهای فرترکه، سکهاردمواین گذشته از 
 3های ارتخشیرهای این گروه، سکهترین نمونهاند. برجستهثر قلمداد شدهاشکانیان مؤ

که  هستند( در پایان سدة چهارم یا اوایل سدة سوم ق.م. 7تصویر ) 4( و وهبرز6تصویر )
د. این دهالذکر نشان میهای فوقی شهربهاخاصی با سکه شباهتسرپوش فرمانروا 

. (8تصویر خورد )میچشمای دورة هخامنشی نیز بهش در برخی مهرهای استوانهسرپو
های توجه آن جنگهای موردمایهنیز که یکی از نقشدر هنر یونانی کالسیک  همچنین

ها با سرپوش شهرب چشمگیری شباهت پارسی اورجنگ سرپوش ،یونانیان و پارسیان بود
 5دان اسکندر«، اثر موسوم به »تابوتهنرهای این نه. یکی از بهترین نموداردها و فرترکه

(. 9تصویر کشد )میتصویررا به( احتماالً گوگمل) است که نبرد میان پارسیان و مقدونیان
ا شکل رسیِ آنهاها و پیشینیان پفرترکه سرپوشبر این داللت دارند که  مذکور شواهد

 یکسانی داشته است.

 
م ضرب شوش، : سکة درهم ارتخشیر یک6تصویر 

 ,CNGشناسی کالسیک )گروه سکه

eAuction 107: Lot 120) 

 
: سکة چهاردرهمی وهبرز ضرب تخت 7تصویر 

 ,CNGشناسی کالسیک )جمشید، گروه سکه

Nomos 10, Lot: 60) 
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ای مربوط به دورة : مهر استوانه8تصویر 

 89528: موزة بریتانیاهخامنشی، 

 
وگمل؟، پارسی در گ : جنگاوران9صویر ت

استانبول:  یشناسباستاندان اسکندر، موزه تابوت
Erich Lessing / Art Resource, NY 

 

توان آن را پارسی که با اطمینان می الذکرانطباق سرپوش فوق ،مسئله ،حالاینبا
های هخامنشی و است. با مقایسة سرپوش شهرب انبا سرپوش نخستین اشکانی ،دانست
 علتتوان مشاهده کرد که می ،شک یکم و جانشینان بالفصلشها با سرپوش ارفرترکه
است  های تحتانی سرقسمتیعنی محافظت از  ،انهوجه مشترک آ ،آن دو انگارییکسان
. دانستتوان آن را تالش سواران برای محافظت از شن، طوفان و امثال آن که می

 زیرا ؛داردتفاوت پارسی  هاینمونهح با وضواشکانی بهسرپوش  باالییقسمت  باوجوداین،
ها و شهرب سرپوشکه حالی، دراست زیتنوکبلند و  شارشک و جانشینان سرپوش
 نیز رسد برخی شواهد دورة هخامنشیمینظربه است.ها فاقد ارتفاع و برجستگی فرترکه

ای که نبرد مهری استوانهدر  نمونه،برای  ؛کنندبر تقابل این دو سرپوش تأکید می
تقابل میان دو سرپوش مشخص است. در  ،دهدپارسی و سکایی را نشان می اورانجنگ

و با گرفته سرپوش سکایی را  زیتنوکقسمت با یک دست، پارسی  اورجنگاین مهر، 
 (.10تصویر کند )میدر شکم وی فروشمشیر کوتاهی را  ،دست دیگر

 

 
ان پارسی و سکایی، اور: مبارزة جنگ10تصویر 
 ,Xin)، کتابخانة ملی فرانسه مهشاای اَرمهر استوانه

2014: 289) 

 

 
های پلکان شرقی اَپَدانه در برجستهنقشهای این تفاوت به سراغ برای حل ریشه
حال بردن در  اقوامنمایندگان ها در آنها که برجستهرویم. این نقشتخت جمشید می

اقوام تابعة بررسی پوشاک در ترین شواهد اند، از مهمخراج به تصویر کشیده شده
سرپوش نخستین  باالیی قسمتاست که  توجهجالب. هستندشاهنشاهی هخامنشی 
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 یعنی ،ایرانیان غربی دارای محافظ گوش و گردنگره و سه سرپوشتنها با نه ،اشکانیان
 (12تصویر ) بلکه با سرپوش پارتیان تخت جمشید ،( 11تصویر ) و همسایگانشان هایماد
 .شباهتی نداردنیز 

 

 
ها، : عضو هیئت نمایندگی مادی11تصویر 

 ,Schmidtپلکان شرقی اَپَدانه تخت جمشید )

1970: PPPPP 102 P) 

 
: عضو هیئت نمایندگی پارتیان، 12تصویر 

 ,Schmidtپلکان شرقی اَپَدانه تخت جمشید )

1970: PPPPP 102 P) 
 

شاهنشاهی  های اقوام تابعةبا دیگر هیئت انیانشکا نخستین سرپوشمقایسة با 
نواحی شمال غربی  گردبیاباناقوام عمدتاً نمونة با  سرپوشیابیم که این هخامنشی درمی

نشان نامیدند، شباهت زیادی که پارسیان عمدتاً آنان را »سکا« میو شرقی شاهنشاهی 
و  (13)تصویر خود یزسکاهای ت هایسرپوش ،های حامالن خراج. از میان سرپوشدهدمی

را با سرپوش ارشک یکم  چشمگیریشباهت  ،ویژه گروه نخستبه ،(14ویر )تصسکودریان 
 دهند.نشان می در قسمت باالیی سرپوشو جانشینان 

 

 
: عضو هیئت نمایندگی سکاهای 13تصویر 

خود، پلکان شرقی اَپَدانه تخت جمشید تیز
(Schmidt, 1970: PLATE 103 C) 

 
: عضو هیئت نمایندگی 14تصویر 
کان شرقی اَپَدانه تخت جمشید سکودریان، پل

(Schmidt, 1970: PLATE 103 E) 
 

ایرانی  گردانبیابانهای منتسب به میان سرپوش (1جدول )تری مقایسة دقیقبا 
مشاهده توان می ،دان اسکندر«پارسی »تابوت سرپوش ارشک و نیز جنگاورها، استپ

 وجهیک جزئیات، دارای  وت درتفارغم بهو اشکانیان  گردانبیابانهای که نمونه کرد



 )از ارشک يکم تا مهرداد يکم( هاي اشکانينخستین سکه خاستگاه سرپوش در /28

،  این وجه مشترک ؛ندکمی مایزا را از سرپوش پارسی متنهآ هستند که مشترک
 .ست که در تقابل با نمونة نرم و سست پارسی استتیز آنها ودن و نوکِبایستاده

و  گردانبیابان زیتنوکسرپوش سفت و  پذیرتر ازحالت سرپوش پارسی رسدمینظربه
خوردگی بوده است که نظیر آن را در دیگر و در قسمت زیرین دارای چینا هحتی مادی

 بینیم.نمیموارد 
 

 ايراني گردانبیابان و هامادي پارسیان، هايسرپوش مقايسۀ: 1 جدول           
 توضیحات              شکل        قومیت/مکان رديف

 الف
-پارسی

 دان اسکندرتابوت
 

 رپوشس باالیقسمت  نرمی-
 عدم برجستگی در باالی سرپوش-
 در قسمت تحتانی یخوردگنیچ-
 قابلیت پوشش دهان و چانه-

 اَپَدانه-مادی ب

 

 سفتی قسمت باالی سرپوش-
 گره( در باالی سرپوشبرجستگی )سه-
 قابلیت پوشش دهان و چانه -
 محافظ گردن-

 پ
-سکة ارشک یکم

  نسا؟

 سفتی قسمت باالی سرپوش-
مت در بخش باالیی که در دو قسدارای -

 شوند.نوک به هم متصل می
)نوک تیز( در باالی  کم برجستگی-

 سرپوش
 شدن در زیر چانهبسته -
 محافظ گردن-

 اَپَدانه -سکودری ت
 

 سفتی قسمت باالی سرپوش-
برجستگی کم )نوک تیز( در باالی -

 سرپوش
 شدن در زیر چانهبسته -
 بدون محافظ گردن -

 ث
-یاسکوتی/سکای

 اوباکول
 

 سفتی قسمت باالی سرپوش-
برجستگی کم )نوک تیز( در باالی -

 سرپوش
 شدن در زیر چانهبسته -
 محافظ گردن-
 شده یدوزهیحاش-
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 ج
 -سکایی تیزخود

  اَپَدانه

 سفتی قسمت باالی سرپوش-
برجستگی زیاد )نوک تیز( در باالی -

 سرپوش
 شدن در زیر چانهبسته -
 محافظ گردن-

 چ

 –ی تیزخود سکای
 بیستون

رهبر  )اسکونخه،
 قبیله(

 

 سفتی قسمت باالی سرپوش-
برجستگی زیاد )نوک تیز( در باالی -

 سرپوش
 بدون محافظ گردن-
 بدون چانه بند-

 

های مختلف این سرپوش نشان از گونه گردانبیابانهای منتسب به تصاویر سرپوش
است که ظاهراً حتی  توجهجالب. دارد دگربیابانهای تیز و قائم میان قبایل و تیرهنوک

در  آنانبند  دردر میان قبیلة سکاهای تیزخود نیز به گواهی کاله اسکونخه، فرمانروای 
خورد که میچشمدو گونه از این سرپوش به ،اَپَدانه و کاله تیزخود سکاهایبیستون 

تفاع سرپوش سر است. گذشته از آن، ظاهراً ار پایینینخستین آن فاقد محافظ قسمت 
از آمده دستبه ظرف زرین سکاییِ با استناد بهبوده و  متغیر گردانبیاباننیز در میان 

و نیز ارتفاع کم هایتوان گفت که نمونهمی ،(17)تصویر  جزیرة کریمهاوبا در شبهکول
ها حاکی از تفاوت که این داشتباید درنظر. شدة آن نیز وجود داشته استدوزیحاشیه

فرارود  یسوآنایرانی در پهنة وسیعی از  گردبیابانو هویت مستقل قبایل متعدد  زتمای
 ییپارسیان همه را سکاهرچند که  ؛ قبایلیهای شمال دریای سیاه استتا استپ

از این قبایل هویت  هرکداماما مانعی منطقی در برابر این فرض نیست که  ،اندهنامیدمی
نیز به شکلی  شاهان اشکانیبه همین نحو، سرپوش  .تاسمستقلی داشته نسبتاً فرهنگی 

، دارای دیهیم است که احتماالً برای تمایز فرمانروا به دور آن بسته شده متمایز از بقیه
به دو بخش پیشین و پسین تقسیم  زیرینهمچنین سرپوش مذکور در قسمت  .است

ها باید گفت فاوتاین تاند. با وجود ی سرپوش به هم متصل شدهشده است که در باال
تیز هستند و ایستاده و نوک باالییدر بخش  گردانبیابانارشک و های سرپوشکه 

نرم و بدون ارتفاع  ،های پارسیدان اسکندر و سکهگواهی تابوت های پارسی بهنمونه
دار بوده و در باالی چانه چین ،های پارسی در قسمت تحتانیهستند. همچنین سرپوش

اما ، شودنیز دیده می (7و  6)تصاویر ها موردی که در سرپوش فرترکه؛ نداشدهبسته می
با  هااین شباهت اند.شدهدر زیر چانه به هم متصل می ظاهراًهای سکایی و اشکانی نمونه

 ،هااپرنیقبیلة ارشک، یعنی خاستگاه سکایی  بارةن کالسیک درهای مورخاگواهی



 )از ارشک يکم تا مهرداد يکم( هاي اشکانينخستین سکه خاستگاه سرپوش در /30

 از سکایی ارشکِ ،«جغرافیا» 11 کتاباز  9فصل در  . به گزارش استرابوداردت قابطم
همچنین در  ؛تشکیل داد را ها دولت خودبا کمک آن کهبود و قبایل داهه  اپرنیطایفة 
 ,Straboکند )میاشاره به شباهت تام آداب و رسوم اشکانیان با سکاها  استرابوادامه، 

ی اَپَدانه، بلکه با سرپوش سکاهای پلکان شرقبا تنها نهارشک  سرپوش(. 275 :1961
ستون هم مشابهت زیادی نشان ن تخت در دروازة جنوبی تاالر صدیکی از حامالسرپوش 

دانة کتیبة دَیوهدانند که در اقوام داهه می ةرا نمایند اوکه برخی  (15)تصویر دهد می
این حامل  سرپوش شباهت .(Vogelsang, 1993: 582ها یاد شده است )خشایارشا از آن

در منقوش  تا سرپوش دهدبه ما اجازه میدر کنار دالیل باال  انیشکنمونة اا ب تخت
 سکایی تلقی کنیم. گردانبیابان ویژةهمان سرپوش را  انیان نخستینشکهای اسکه
 
 

( در 18: نمایندة داهه )15تصویر 
تخت شاهی، دروازة جنوبی حامالن 
 ,Vogelsang 1992ستون )تاالر صد

150) 
 
 

 هاي کالسیکئم در نوشتهسرپوش قا .3
نخستین اشکانیان با  سرپوشهای هنر هخامنشی به شباهت مایهحال که نقش

غربی و شمال شرقی شاهنشاهی داللت دارند، به  تبار نواحی شمالایرانی گردانبیابان
 هایرسد بتوان توصیف سرپوشمینظرکه به کنیمرجوع مینویسندگان کالسیک  آثار

 هایسرپوش اصطالحات و هاواژه ،ستنخ نگاه در یافت. هاآن آثار در را ارتبایران مردمان
البدل صورت علیکه گاه بهکننده است تاآنجاسردرگممتون این در اقوام ایرانی 

ها را یافت. در سرپوشاین پای  ردِّ انهآرسد بتوان در مینظربهحال، اینبا اند.رفتهکاربه
( و μίτρα، میترا )(κυρβασία)(، کورباسیا τιάρα)تیارا  به چهار سرپوش منابع کالسیک

خوریم که همگی از سدة پنجم ق.م. به بعد برمی (κίταρις/κίδαρις)کیداریس/کیتاریس 
، تیارا در متون کالسیک یونانی و اصطالحاین چهار  ازشوند. در متون یونانی دیده می

در  آن را سدة پنجم ق.م. در وسبار آیسخولنخستینو را دارد  بسامدالتین بیشترین 
 بارنخستینبرای کورباسیا و میترا را اصطالحات  ه است.کاربردبه «پارسیان»نمایشنامة 
 شکلدو  که به واپسین اصطالح توان مشاهده کرد.می هرودوتتواریخ در کتاب 
. از شوددیده می کتسیاس یپرسیکادر  نخستظاهراً  آمده است، 6کیتاریسو  کیداریس
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ارائه  از پوشاک ایرانیانرا  هاترین توصیفجامعکه یکی از  تواریخ هرودوتان این آثار، می
ترین های مردمان گوناگون ایرانی یاد کرده است. مهماز سرپوشبار دهد، چندینمی

 را جزئیات پوشاک سربازان خشایارشا لیتفصبه هرودوتدر کتاب هفتم است که  مورد
ذکر پوشاک  در هرودوت، از کتاب هفتم 61بند . در کندمیتوصیف در حمله به یونان 

 تیاراشناسی ریشه (.Herodotus, 1922: 377نامد )میتیارا  را انسرپوش آن پارسیان،
و دیگر نویسندگان کالسیک عمدتاً در  هرودوت واژه راکه این ، اما ازآنجامشخص نیست
، احتمال خاستگاهی شرقی اندکاربردهبهویژه برای اقوام ایرانی بهمآبانه، فحوایی شرقی

در  تیارااشارة هرودوت به  ،است مسئلهآنچه مؤید این  7برای آن به دور از تصور نیست.
 عنوانبه آن از که ستاز کتاب یکم ا 132در بند  هاپارس مراسم قربانی توصیف ذیل

ظاهر  بارة(. هرودوت درHerodotus, 1920:172-173کند )می یاد هاپارس عموم سرپوش
 ( بهHerodotus, 1921:15) 12، بند کتاب سومدر اما  ،دهدنمیتوضیح چندانی  تیارا

-62، بندهای در همان کتاب هفتم. کنداشاره می آن (πῖλος) ییا نمد یجنس پشم
ها، ی، هرودوت در ادامة توصیف پوشاک اقوام مختلف سپاه خشایارشا، پوشاک ماد64

مشابه  میرمستقیغصورت اقوام شرقی را بهاز خی دیگر و بر ، باختریانهاهورکانی
تا  داردبر آن میما را  ی کهامر ؛(Herodotus, 1922: 377-379) داندپارسیان می

شود که سرپوش این اقوام را نیز تلویحاً تیارا قلمداد کنیم. این موضوع از آنجا تائید می
 هها عمدتاً به فرهنگ و پوشاک آنکند کشاره میهرودوت به اقوامی در سپاه خشایارشا ا

پس  ،برای مثال؛ خود را دارند فردمنحصربهاما سرپوش  ،ها شباهت داردپارسیان و مادی
( نام Κίσσιοιها )، وی از کیسّی62در همان بند  از توصیف سربازان پارسی و مادی

 عمدتاً که ایواژه ؛داشتند سر بر میترا بلکه ،نه تیارا ،هابرد که برخالف پارسیان و مادیمی

 موارد مذکور،گرفتن با درنظر (.Herodotus, 1922: 377-379شود )می ترجمه دستار به
ة تیارا، بلکه از واژة از واژنه  ،سکاها سرپوشرای نامیدن ب هرودوتاست که  توجهجالب

پوش سربازان هرودوت سر ،کتاب هفتم از 64بند است. در  کرده کورباسیا استفاده
ها ( که از اسکوتΣάκαکند: »سکاها )توصیف می گونهنیارا  پاه خشایارشاسکایی س

(Σκύθης ،هستند )( کورباسیاκυρβασία )ِبر سر داشتند که قائم، سخت و دارای نوک 
 (.Herodotus,1922: 378-379) تیز بود ...«

توان می ،اقوام سپاه خشایارشاتجهیزات و سرپوش به جزئیات  هرودوت به توجهنظر
، کورباسیای سکایی از تیارای پارسی متفاوت بوده است. ویگفت که از منظر با اطمینان 

شود، چنین توصیفی از سرپوش گذشته از نام کورباسیا که بعداً بدان پرداخته می
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جمشید حامل خراج تخت  گردانبیابانای هبا سرپوش تنهانهسکاهای سپاه خشایارشا 
نیز های هخامنشی در کتیبه( tigra xaudaخود )یزت موسوم به یبلکه با نام سکاها

پس از وی  نهد،میکه هرودوت میان کورباسیا و تیارا  تمایزی ،حالاینبا منطبق است.
کورباسیا برای  ،هاآناز  بعضیکه در تاآنجا محو شده است جیتدربهکالسیک  متوندر 

 از مایشنامة پرندگاندر ن ،برای مثال است؛ به کار رفتهشاه هخامنشی نامیدن سرپوش 
)سطرهای  خروس تشبیه شده است به طنز، به ،شاه بزرگ ،ق.م.(386-446)آریستوفانس 

481-487): 
»این نه خدایان، بلکه پرندگان بودند که در گذشته سروران و شاهان مردم بودند؛ برای 

از دهم که پیش این امر، من هزار دلیل دارم: اول از همه، خروس را به تو نشان می
راند. به یادگار این دیگر شاهان، داریوس ]داریوش[ و مگابازوس، بر پارسیان فرمان می

 شود. فرمانروایی است که خروس اکنون پرندة پارسی خوانده می
ست که کورباسیای مروزه، از میان پرندگان تنها اوست که حتی ارونیز، ازاین اِوِلپیدس:

     .(Aristophanes, 1927: 174-175)نهد« یخود را همچون شاه بزرگ، قائم بر سر م

 ،خطیب یونانی سدة سوم ق.م. ،الرونیآریستوفانس، در یک اثر دمتریوس پ پس از
 Demetrius of) دیدتوان همین مقایسه میان خروس و شاه بزرگ را نیز مجدداً می

Phaleron, 1902: 147.) 

نخست اینکه  :رسدمینظرتأمل بهدر اینجا دو توجیه برای کاربست واژة کورباسیا قابل
؛ ها و سکاها بوده استاعم از پارس ،سرپوش اقوام ایرانی مومیاسیا نام عبفرض کنیم کور

 قدر جزئی بودهآن ی این دوهایا تفاوتتفاوت چندانی نداشته با تیارا کورباسیا  بنابراین
در این صورت برای  ،حالایناست. با بودهپوشی چشم که از دید ناظر خارجی قابل

اقوام متمایز ها به آنکه هرودوت میان این دو سرپوش و بالطبع انتساب  تفکیکیتوجیه 
این است که  ،نمایدتأمل میکه قابل یشویم. توجیه دیگردچار مشکل می ،قائل است

 به نخستین سرپوش اساس،ایناند. برمتمایز بوده همدر ابتدا از  تیارا و کورباسیا احتماالً
در متون به علل خاصی،  دو این اقوام سکایی تعلق داشته است وبه  پارسیان و دیگری

باشد.  مرتبطبا تصور یونانیان از کورباسیا  عللرسد این مینظربه .اندخلط شده کالسیک
به نام  (سدة نخست پیش از میالد)از اثر دیونوسیوس هالیکارناسوسی توان میاین موضوع را 
سرپوش  توصیف براییافت که در 70در کتاب دوم، فصل  باستان« »رم در روزگار

 هاییسرپوشاستفاده کرده است: »آنان  «کورباسیا»م از واژة پریستاران ایزد مارس در ر
که یونانیان  هایی بلند به شکل مخروطسرپوش ؛شدنامیده می 8داشتند که آپکسبر سر 

(. دیونوسیوس اثر خود را به زبان یونانی Dionysius, 1960: 517نامند...« )کورباسیا می



 1398/33 ، پايیز و زمستان2،  شمارة 11پژوهشهاي علوم تاريخي، سال 

و زبان عمومی  بوداست که عادت مرسوم بسیاری از فرهیختگان امپراتوری روم  نوشته
را که از رسوم  وی مخاطبان یونانی گمانبی ،حالینابا .شدانتقال دانش تلقی می

رومی را به نام سرپوش  ،و بنابراین داشته استاند نیز درنظرخبر بودهتانی روم بیباس
شده برای یونانیان برگردانده است تا مخاطب یونانی ترین سرپوش مشابه شناختهنزدیک

وجه  دریافت کهتوان می یروشنبهاز آپکس داشته باشد. در اینجا  واضحیر یتصو
به عبارتی  ؛بودن آن استمخروطی ،ترو از آن مهم یبلند ،مشترک آپکس و کورباسیا

مواجه هستیم که برای یونانیان  زیتنوک سرپوشا یک تصور عمومی از در اینجا ب ،دیگر
 سرپوشبوده است. تصور این موضوع آسان است که یونانیان  فهمقابلبا واژة کورباسیا 

میان همسایگان  ،است دریافته یدرستبهکه هرودوت  گونههمانبار، تیز را نخستیننوک
های تیز که در کتیبهنوکسرپوش راین بناب؛ دیده باشند ،هااسکوت ،شمالی خود

در حقیقت  ،رفته استکارسکاها بهای از دسته تفکیک قومیِهخامنشی نیز برای 
دادن برای نشان یدر هنر یونان کراتبهای که خصیصه ؛آنان بوده است ویژة سرپوش

و آثار منسوب به هنر سکایی از شمال  (16تصویر است ) استفاده شدهقومیت سکایی 
این سرپوش و تیزی  باالییقسمت . بلندی (17)تصویر ید آن هستند یای سیاه نیز مؤدر

اوبا سکایی کول اورانای از آن که در تصویر جنگآن در شواهد موجود متغیر است و گونه
اَپَدانه های برجستهنقشخود تر از سرپوش سکاییان تیزکوتاه ،(17)تصویر شود دیده می

سرپوشی که نمایندة سکاهای داهه در تاالر صدستون بر سر دارد  است. این گونة اخیر به
. با دارد اشکانیشباهت بیشتری با سرپوش  همچنین تر است ونزدیک ،(15)تصویر 
شاهان نخستین تیز توان احتمال داد که سرپوش نوکمی ،گرفتن این موضوعدرنظر

 مختص طایفة اَپرنی یا حتی قبایل داهه بوده است.اشکانی، 
کورباسیا  ،این است که چگونه در منابع پس از هرودوت ماندهباقی نها پرسشت

در موارد باید  رارسد که پاسخ مینظرچنین به ؟پارسی قلمداد شده است یسرپوش
. ظاهراً گذشته از هرودوت، جستعنوان یک سرپوش پارسی کورباسیا به رخداد اصطالح

آریستوفانس، دیونوسیوس  شامل که یونانی ونمت در کورباسیا به اشاره شمارانگشت موارد
همگی در پارسی خواندن  ،هستند (دمتریوس پالِرونی). و نیز خطیب یونانی سدة سوم ق.م

منحصراً برای سرپوش سلطنتی شاه بزرگ  آن راعنی ی ؛دارندکورباسیا یک وجه مشترک 
 اند.بردهکاربه (و نه همة پارسیان) پارسیان
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 از سفالی بشقاب سکایی، کماندار: 16 تصویر

 بریتانیا موزة ،.م.ق ششم سدة اواخر آتیکا،
(1867,0508.941) 

 
: جنگاور سکایی بر ظرف زرین از 17تصویر 

اوبا، نیمة دوم سدة چهارم کریمه، محوطة کول
 (КО.-11ق.م. موزة ارمیتاژ )

 

 فقط گذشته از سکاها،در متون کالسیک کورباسیا  ستذیریم کارببپکه صورتیدر
( که آریستوفانس و ὀρθόςبه صفت قائم )توجهتص شاه بزرگ پارسی بوده است و بامخ
توان گفت در اینجا کورباسیای می ،برندمیکارریوس برای کورباسیای شاه بزرگ بهدمت

منابع کالسیک  برخیاست که به گفتة سرپوش ( یادآور نوعی κυρβασίαν ὀρθὴνقائم )

. به بر سر گذارندآن را  اندمجاز بوده حتماالً ولیعهد ویاو تنها شاه بزرگ پارسیان 

که شاه بزرگ حق داشته است  فقط، 23، کتاب دوم، بند گزارش کسنوفون در آناباسیس
(. ظاهراً Xenophon, 1960: 395( بر سر نهد )τιάραν … ὀρθὴνتیارای خود را قائم )

به تارک تیارای  کهیهنگام، (663-657)ابیات آیسخولوس نیز در نمایشنامة پارسیان 
را  سرپوش ویژة شاه بزرگهمین  ،کنداشاره می (βασιλείου τιάρας φαλαρον) شاهانه
 !»ای شاه، ای کهن شاه ما، پیش آی (:Aeschylus, 1922: 162) داشته است مدنظر

رنگت به جلو گام های زعفرانیبا پاپوش بر چکاد بلند آرامگاهت، صعود کن؛ نزدیک شو؛
 .«!تقصیربه پیش آی، ای داریوش، پدر بی ات را نشان ده؛تارک تیارای شاهانه نه؛

داشتن  بودن حقّبر استثنایی (2، بند 26فصل ) حیات اردشیر کتاب پلوتارخوس نیز در
او، کند. به گفتة تیارا از کیتاریس استفاده می یجابهاگرچه  ؛نهدقائم صحه میسرپوش 

کیتاریس  تااجازه داد  ویداریوش به جانشینی، به  شزندفر ابپس از انتصاردشیر دوم 
واژة در اینجا (. Plutarch, 1926: 190-191بر سر نهد ) (κίταριν ὀρθὴνقائم )

زیرا تمامی موارد رخداد این  ؛شاهی اشاره داردسرپوش الً به نام اصلی احتما «یسکیتار»
 این .است دهبو زرگسرپوش شاه بدادن نشانبرای  فقط در متون کالسیک اصطالح
برای نمونه،  ؛شوددیده مینویسندگان کالسیک  های برخی ازگزارش صراحتاً در ،موضوع

ها، بر تخت نشست و عصای شاهی به پس از پیروزی بر مادیکوروش  ،کتسیاسبه گفتة 
 Llewellyn-Jones and)کیداریس نهاد  وی بر سر ،اویبارس ،همدستش و دست گرفت

Robson, 2010: 169). کبیر »تاریخ اسکندر« کتاب سوم فصل سوم از در کورتیوس نیز 
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 :Curtius, 1946نامیدند )می «کیداریس»کند که پارسیان، سرپوش شاه را می اشاره

از بارواکسِس  »آناباسیس اسکندر« ششماز کتاب  29بند  در (. همچنین آریانوس85
(Βαρυάξης )کیداریس قائم )که به نشان شاهی کندیاد می شورشی مادی ،ὀρθὴν τὴν 

κίδαρινپس از دستگیری به دستور اسکندر اعدام شد ) و ( بر سر نهاده بودArrian, 

 را کیتاریسو  تیارا »جغرافیا« 11از کتاب  13فصل  در نیزاسترابو  (.194-195 :1933
اند اخذ کرده اهیمادپارسیان از  کند کههایی مادی معرفی میسرپوشعنوان به
(Strabo, 1961: 313 سوای صحت .)آید، آنچه از اظهارات استرابو برمیگیریاین وام، 

 تمایز میان این دو سرپوش است که از دید وی مخفی نمانده است.
توان در بودن سرپوش انحصاری شاه بزرگ را به بهترین نحو میتصور یونانیان از قائم

دید که منقوش به تصویر شاه و  «وشگلدان داری»اثر موسوم به  درهنر یونان باستان، 
با در بخشی از این اثر، داریوش همراه  9یونانی است.-درباریانش با مضامینی شرقی

درباریان پارسی به تصویر کشیده شده است که عموماً آن را به شورای جنگی حمله به 
بر تخت نشسته است و سرپوش بلند داریوش دانند. در اینجا میمربوط یونان 

است. سرپوش بلند و  سهیمقاقابلآریستوفانس  توصیفداری بر سر دارد که با هدندان
دندانة نگهبان سلطنتی است که با شمشیر یدار شاه در تقابل با سرپوش کوتاه و بدندانه

سرپوش موسوم به مردی با  ،روی شاههپشت سر شاه ایستاده است. روب ،آخته بر دوش
های دور است آوری از سرزمینو ظاهراً پیام ار داردقر (Phrygian cap« )کاله فریگی»

شاید در بلندی سرپوش سلطنتی و شباهت آن به تاج خروس اغراق  اگرچه. (18)تصویر 
اما این  ،نگاهی به نمایشنامة آریستوفانس داشته استنقاش نیم بساچهشده باشد و 

از سوی  ،تواقعیت که سرپوش شاهی بلندتر از سرپوش عادی پارسیان بوده اس
 ینمایندگان ماد گرهِسه سرپوش ،از سوی دیگر شود.می دیتائپلوتارخوس و آریانوس نیز 

احتمال  .شباهت به توصیف آریستوفانس نیست، بی(11)تصویر در پلکان شرقی اَپَدانه 
استرابو نیز  هنکآ ویژهبوده باشد، به این سرپوش مادیبلندتری از  نوعسرپوش شاه  دارد

 .کرده استگاه مادی کیتاریس اشاره به خاست
 
 

ملی  ة: شاه بزرگ و مالزمانش، گلدان داریوش، موز18تصویر 
 (Llewellyn-Jones, 2012: 330) 81948ناپل،  یشناسباستان

 
 

این است که کورباسیا سرپوشی سکایی به  ،آیدها برمیگزارشاین آنچه از بررسی 



 )از ارشک يکم تا مهرداد يکم( هاي اشکانينخستین سکه خاستگاه سرپوش در /36

تیارای نمدی پارسی فاقد ارتفاع و حالت  کهحالیتیز بوده است، درشکل قائم و نوک
قسمت ( VII, 61-64گفتة هرودوت )به مخروطی کورباسیا بوده است. گذشته از آن، 

اساس، آن را در تقابل با تیارای ( که در πεπηγυίαςسفت بوده است )باالیی کورباسیا 
احتماالً ) نوع خاصی از سرپوش ،میاندهد. دراین( پارسی قرار میἀπαγήςسست یا نرم )

در برخی منابع به علت عمومیت  ،که ویژة شاه و جانشین وی بوده است (به نام کیتاریس
حال، کیتاریس قائم بوده و ارتفاع آن گاه با آن خلط شده است. درهر ،پارسی یتیارا

به سردرگمی یونانیان آنچه  نظربهپنداری کورباسیا و کیتاریس شده است. موجب یکسان
در قسمت میانی و پایین است که  سه سرپوشهر اهر مشترک میانظ ،افزوده است

هستند. این تشابه در ادوار پس از هرودوت، موجبات گوش  و عمدتاً شامل محافظ گردن
البدل در میان نویسندگان صورت علیبهها، آنخلط میان این سه را فراهم آورده است و 

به  انهآون کالسیک، با ترجمة اند. از آن گذشته، این خلط مترفتهکارکالسیک به
 10است. تابی زیادی شدهکه موجب دشواری و کجهای غربی ادامه یافته است تاآنجابانز

شناسی تیارا و کیتاریس کمک چندانی به ریشه ،اگرچه شواهد زبانی موجود
تواند به درک ما میشناسی برای کورباسیا پیشنهاد شده است که چند ریشه اما ،کندنمی

از سوی پژوهشگرانی است  پیشنهادی شناسینخستین ریشه ش کمک کند.این سرپو از
اساس این دیدگاه، واژة اند. برکردهان یونانی تحقیق میزبشناسی ریشهکه عمدتاً بر 

 «هیتی»( خاستگاهی آناتولیایی دارد و از واژة κυρβασίαیونانی کورباسیا )
(kurpiši/gurpiši به معنی )خود گرفکاله( ته شده استGrošelj, 1954: 172 ؛)

 11یونانی عمومیت یافته است. غةللااشتقاقی که پس از آن در میان پژوهشگران فقه
 «kurpāsa/kurpāsya*» ایرانی باستان صورتبه واژهبازسازی  این باره،در  پیشنهاد دیگر

خیر را این واژة ا 12تیمه به نقل از هنینگ (. ,1992Shapur Shahbazi :727است )
kṛppās» برگرفته از واژة ایرانی باستان ͜sa» ، »که  دانسته استیعنی »محافظ بدن

kā» واژةصورت وامبه ̆rpāsa» شود در زبان سنسکریت نیز دیده می(Thieme, 1938: 

بیلی ارائه  را «kurpāsa» ایرانیواژة  . واپسین پیشنهاد دربارة ارتباط کورباسیا و(52

 «pāsa*» و (گردن) «kur*» از دو جزء «kurpāsa» ین پیشنهاد،ااساس بر ؛است کرده
؛ توان آن را »محافظ گردن« ترجمه کردمی مجموع درتشکیل شده است که ( محافظ)

اشاره ، یعنی محافظت از قسمت گردن های مهم آنکه احتماالً به یکی از ویژگی نامی
خاستگاه  فرضیةحتی با  توان(. این فرض اخیر را میBailey, 1954: 9-11کند )می

 اوراناز طریق جنگواژة فوق  بساچهزیرا به گفتة بیلی  ؛آناتولیایی نیز تلفیق داد
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(. مفهوم Ibid: 11-12تبار میتانی در هزارة دوم ق.م. به آناتولی راه یافته باشد )آریایی
در فرهنگ  ،اندبردهمیکارایرانیان نیز به-حتی اگر در روزگاری کهن تمامی هندو را فوق

جایگزین شده است های دیگری با واژه ،وام پارسی و مادی هزارة نخست ق.مواژگان اق
 یونانیدر زبان  و اندرفتهکارمادی به-پارسیجدید های که برای اطالق به سرپوش

این  رسدمینظرحال، بهاین. باشونددیده میتیارا و کیتاریس های کالسیک به صورت
تیزی برای نامیدن سرپوش نوک ،هااگرنه همة آن ،ز اقوام سکاییدر میان برخی اواژه 

 تیزظاهراً این سرپوش نوک .شناختندنام تیزخود می هارسیان بکه پرفته است کاربه
 نمایاندن برای ایخصیصه عنوانبه نیز یونانی هنردر بلکه  ،در هنر هخامنشی تنهانه

 است. رفتهکاربه اسکوتی/سکایی قومیت
 

 جهنتی. 5
های نخستین سکه در شاهان سر بر که سرپوشی که دریافت توانمی موجود شواهد بر بنا

 حاصلها از آن روی نت پنداشتنیست و این  ساتراپی سرپوش ،شوداشکانی دیده می
اشکانی در مبانی ایدئولوژیک ساختار ه پژوهشگران در بررسی میراث پیشاشده است ک

از فرهنگ هلنی، تنها بر فرهنگ هخامنشی  ، گذشتهنخستین اشکانیانحکومتی 
نسبتاً مشابه ظاهر رسد که به نظر میکنند. تأکید می دهندهوامدیگر عنصر  عنوانبه

انگاری آن با های اشکانی در قسمت محافظ گوش و گردن موجب یکسانسرپوش
، یناهای پارس شده است. باوجودر و فرترکههای پارسی آسیای صغیسرپوش شهرب

نخستین  سرپوشتیز و قائم شکل نوکهای نرم و فاقد ارتفاع پارسی، الف سرپوشخبر
گردان سکاها در هنر هخامنشی و یونانی مشابهت اناببا سرپوش منسوب به بی اشکانیان

 دهد.چشمگیری نشان می
پای آن به  اشکانی، برای یافتن ردِّ-سکاییمنابع بومی دربارة این سرپوش  فقداندر 

های ویژگی دهد کهنشان میمتون این بررسی  .یمروی آورد کالسیک بررسی متون
که هرودوت از  است توصیفی مشابه ،اشکانی-بودن سرپوش سکاییتیز و قائمنوک

سرپوش پارسیان را صراحتاً  ویکه  در حالی کندمی کورباسیا موسوم بهسکاها سرپوش 
سرپوش قائمی به نام  رودوتهای بعد از هدوره متون کالسیکدر  تیارا نامیده است.

، با داردندانهشکل قائم و به دلیل  ،است بودههخامنشی خاص شاهان کیتاریس که 
، پرداخته شده در متون کالسیک تنهانه یانگارهمساناین به شده است. خلط کورباسیا 

که تمامی شده است دامن زده  آنبه نیز  هاپژوهش وهای مدرن ترجمهدر  بلکه
شوند. گذشته از  نامیدهالبدل تیارا و کورباسیا صورت علیایرانی باستان بههای سرپوش
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بوده  ایرانی باستان به معنی محافظ گردن درشناسی کورباسیا که ریشه بهتوجهبا آن،
است.  سرپوش تعمیم یافته این واژه به کلِّ سکاهابعدها در میان توان گفت که است، می

، زیادهای نخستین اشکانیان، به احتمال در سکه شاه وشسرپ که توان گفتمی نتیجه در
همچنین شواهد موجود از کورباسیا در های کورباسیای سکایی است. یکی از گونه

 سرپوش این که دهدمی نشان ،هخامنشی، سکایی و نیز هنر یونانی کالسیک هایهنر

تفاع بوده است و اساس اره برشدگونة شناخته دو حداقل دارای و متغیر ظاهری لحاظبه
نمایندة اقوام داهه در تاالر  به مشابهت آن باتوجهبا سرپوش ارشک و جانشینانش

 است. بوده داههاپرنی یا  تیرةاحتماالً مختص  ستون،صد
ان دلیلی بر وتهای نخستین شاهان اشکانی را میسکهمجموع، حضور کورباسیا در در

. از این منظر، سکایی خود دانست خاستگاهوی به  توجه ارشک و جانشینان بالفصل
هخامنشی -های هلنیستی و پارسیمایهمتضمن بن تنهانهایدئولوژی سیاسی اشکانیان 

بلکه حداقل در روزگار پیش از تبدیل دولت اشکانی به شاهنشاهی بزرگ، حاوی  ،است
توان آن را تأکید نخستین اشکانیان بر خاستگاه مضامین و عناصری است که می

 و سکایی خود دانست. گردیبیابان
 

نوشتپي   
(. Gardner, 1877: 18کند )ها را یونانی یا آشوری قلمداد میسکهاین های مایهبرای نمونه، گاردنر، نقش .1

را متأثر از دو فرهنگ هخامنشی  هاآند، (. سلووWroth, 1903: xvکند )روث نیز بر تأثیرات هلنیستی تأکید می
های اشکانی تأکید دارد بر جنبة هلنیستی سکه بیشتر(. آلرام نیز Sellwood, 1980: 10) استو سلوکی دانسته 

(Alram, 1986:121-122برخی از پژوهش .)های اشکانی بررسی بر سکه را ها تأثیرات فرهنگ هلنیستی
های اشکانی بر سکه را ها تأثیرات فرهنگ ایرانی هخامنشیدیگر پژوهش ،( و در مقابل1393اند )اعتمادزاده، هدکر

و  64- 41: 1393کوب و نادری، زرین؛ Olbrycht, 1997: 29: ک.ن ،برای مثال) اندداده قرار پژوهش مورد
 (.1395 زاده،فر و نصراهللشکوری

 .شهرب شورشی کاپادوکیه در زمان اردشیر دوم است (Δατάμης) «داتامس» تارکاموا ظاهراً همان. 2
 ʾrtʾštr(y)به آرامی: . 3
 whwbrzبه آرامی: . 4
شاه  ،آن را متعلق به آبدالونیموس قبالً که است مربوط به دورة آغازین هلنیستیدان اسکندر . تابوت5

 ،دهند که برای مازایوساحتمال میات جدیدتر اما مطالع ،دانستندمنصوب اسکندر در صیدون می
 (.Heckel, 2006: .نک ) یوش سوم و اسکندر ساخته شده باشددر زمان دار ،شهرب بابل

 «کیتاریسرا »نام این سرپوش  ،پلوتارخوسو  «کیداریس» ،کتسیاس، آریانوس و کوینتوس کورتیوس. 6
 (.Liddell & Scott, 1996: 950: .کاند )نکردهنقل 
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بیشتر پژوهشگران بر  ،حالاینبا ؛همچنان نامشخص است (τιάρα) تیارا شناسی واژة یونانیریشه .7
 (.Beekes, 2010: 1481:.نک) کنندی آن تأکید میخاستگاه شرق

و در حالت مفرد  «Apicis»جمع استفاده کرده است که معادل التین آن «ʾπίκας»در اینجا دیونوسیوس از  .8
«Apex» .است 
 در جنوب ایتالیا ،نشین تارنتویونانی ،در کلنی احتماالًاثر فوق مربوط به نیمة دوم سدة چهارم ق.م. است و  .9

 (Llewellyn-Jones, 2012: 329-346: .های اثر نکمایهها و بنویژگیبارة در)ساخته شده است. 
را به واژة انگلیسی  (κυρβασία)و هم  (τιάρα)برای مثال، در ترجمة انگلیسی هرودوت مترجم هم  .10

(Cap) ( کاله« برگردانده است. نویسندگان کالسیک از واژة اورثوس«ʾρθόςبرای بیان ) بودن عمود
 در گزارشترجمه شده و « upright»زبان انگلیسی به در  که کنندمیاستفاده سرپوش  قسمت فوقانی

 tiara» یا «upright tiara» صورتبه «κίταρις ʾστʾσα» ،(26اردشیر: )حیات  لوتارخوسپ

standing upright»  و کورباسیا را  اریسای کیتتا عده است شدههمین مسئله باعث  است. شدهترجمه
 (Brock, 2004: 225 & Beekes, 2010: 806ک: .در این باره ن) یکی بدانند

 . Chantraine, 1970: 601 & Beekes, 2010, I: 807: .نکباره  در این .11
 مکاتبة شخصی تیمه و هنینگ. 12
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