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چکیده
در بررسی سکههای نخستین اشکانیان ،پژوهشگران بیشتر بر میراث یونانیمآبی و پارسی-هخامنشی
بهعنوان عناصر مسلط تأکید میکنند و عناصر سکایی عموماً نادیده انگاشته میشوند .یکی از
نقشمایههای این سکهها ،سرپوش قائم نوکتیزی است که بر سر شاه قرار دارد .مسئلة اصلی پژوهش،
بررسی خاستگاه سرپوش شاهان نخست اشکانی است که عموماً متأثر از سکههای شهربهای هخامنشی
و فرهنگ پارسی انگاشته میشود .فرضیة این مقاله ،احتمال سکاییبودن این سرپوش باتوجهبه خاستگاه
سکایی اشکانیان است .مقالة حاضر بر آن است تا با روش توصیفی-تحلیلی و مقایسة این سرپوش با
نقشمایههای هخامنشی ،سکایی و یونانی و توصیفات متون کالسیک ،به بررسی این خاستگاه بپردازد.
مقایسة این سرپوشها با سرپوش شهربها ،موارد نقشمایههای دورة هخامنشی و هنر یونانی کالسیک
نشان میدهد که این سرپوش برخالف موارد پارسی که نرم و فاقد برجستگی هستند ،شباهت
چشمگیری با سرپوشهای بیابانگردان سکایی دارد که در هنر هخامنشی و یونانی بهصورت قائم به
تصویر کشیده شدهاند؛ درنتیجه ،میتوان گفت سرپوش نخستین اشکانیان گونهای از سرپوش ایستاده و
نوکتیز سکایی است که مختص اپرنیها یا قبایل داهه بوده است .ردِّ پای سرپوش سکاها در متون
کالسیک نیز دیده میشود که از آن به نام کورباسیا یاد شده است .بررسی اصطالحات سرپوشها در این
متون نشان میدهد واژة کورباسیا که در آغاز تنها مختص سرپوش سکاها بوده است ،بعدها با سرپوش
بلند و دندانهدار پارسی مختص شاه بزرگ هخامنشی خلط شده و این دو ،همسان پنداشته شدهاند.
گذشته از ارتفاع سرپوشها ،ظاهراً آنچه به این همسانانگاری کمک کرده است ،وجود محافظ گردن در
هر دو سرپوش بوده است.
واژههاي کلیدي :سکاها ،پارسیان ،کورباسیا ،سرپوش ،سکههای اشکانی.
*  .رایانامة نویسندة مسئول:

e_afkande@sbu.ac.ir
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 .1مقدمه
مطالعة پژوهشهای موجود دربارة شکلگیری دولت اشکانی نشان میدهد که پژوهشگران
از دیرباز بر تأثیر عناصر خارجی در شکلگیری ایدئولوژی سلطنتی اشکانی تأکید
کردهاند .بیشتر پژوهشگران اشکانیان را متأثر از فرهنگ یونانی یا ادامهدهندگان میراث
هخامنشی قلمداد میکنند .این دیدگاهها در بررسی نقشمایههای نخستین سکههای
اشکانی که از اسناد بسیارمهم برای شناسایی ایدئولوژی سیاسی اشکانی هستند ،نیز
بازتاب یافتهاند 1.برخالف آن ،امکان وجود عناصر پیشاحکومتی اشکانی در نقشمایههای
سکهها چندان موردتوجه قرار نگرفته است .این موضوع در حالی است که بنیانگذار
دودمان اشکانی از بیابانگردان ایرانی آسیای مرکزی بود و منطقی است که فرض کنیم
ردِّ پای عناصر فرهنگی بیابانگردان در این سکهها بازتاب یافته باشد.
یکی از مهمترین این نقشمایهها ،سرپوش قائم و نوکتیزی است که در دو سوی
سکه بر سر شاه دیده میشود .بااینحال پرسش اصلی ،خاستگاه این سرپوش است که
کمتر بهصورت مستقل به آن پرداخته شده است .اندک پژوهشهایی که به این سرپوش
اشاره کردهاند ،عموماً آن را میراثی از گذشتة هخامنشی میدانند؛ برای نمونه ،سلوود که
یکی از مهمترین بررسیها را دربارة سکهشناسی اشکانی انجام داده است ،آن را با
سرپوش شهربهای هخامنشی (سرپوش ساتراپی) یکی میداند (.)Sellwood, 1980: 10
پس از سلوود ،این همسانانگاری ،در بررسی پوشاک دورة اشکانی (برای مثال نک:.
 )Curtis, 1998: 61 & Olbrycht, 1997: 29و نیز طبقهبندی سکههای پارتی ( Sinisi,
 )2012: 281عمومیت یافته و ریشههای پارسی-هخامنشی سرپوش نخستین شاهان
اشکانی موردپذیرش قرار گرفته است .پژوهشگران این وامگیری را با تالش نخستین
اشکانیان برای کسب مشروعیت سیاسی در قلمرو پیشین هخامنشیان و پیوستگی به
آنان توجیه میکنند (.)Olbrycht, 2013: 70-71 & Canepa, 2017: 205-207
بااینحال ،خاستگاه هخامنشیِ سرپوش نخستین شاهان اشکانی ،تنها فرض موجود
نیست و شاید بتوان آن را یادگار روزگار بیابانگردی آنان دانست .فرضیة مقالة حاضر
این است که نظر به تعلق ارشک ،سردودمان اشکانیان ،به طایفة اپرنی و قبایل داهه که
خود از اتحادیة قبایل سکایی بودند ،محتمل است این سرپوش میراثی از فرهنگ
بیابانگردان سکایی باشد.
مقالة حاضر بر آن است تا با شیوهای توصیفی-تحلیلی و با تکیه بر منابع کتابخانهای
سرپوش شاه را در نخستین سکههای اشکانی با دیگر شواهد منقوش و مکتوب
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پیشااشکانی مقایسه و خاستگاه آن را بررسی کند .برایناساس ،نمونههای موردبررسی در
این پژوهش ،شامل سه سکه از دوران نخست اشکانی (سدههای سوم و دوم ق.م ،).دو سکه
از شهربهای هخامنشی در آسیای صغیر (سدة چهارم ق.م ،).دو سکه از فرترکههای پارس
(سدة سوم ق.م) ،دو مهر استوانهای هخامنشی (سدههای ششم و پنجم ق.م ،).پنج تصویر از
نقشبرجستههای شاهان هخامنشی (سدههای ششم و پنجم ق.م ،).یک تصویر از هنر سکایی
(سدة چهارم ق.م ).و سه تصویر از هنر یونان باستان (سدههای ششم تا چهارم ق.م ).است.
 .2مقايسۀ سرپوش اشکاني با سرپوشهاي ايراني دورة هخامنشي
همانگونه که اشاره شد ،یکی از وجوه مشترک سکههای نخست اشکانی از ارشک تا
مهرداد یکم (سدههای سوم و دوم ق.م ،).سرپوش قائمی است که بر سر شاه قرار دارد .در
روی این سکهها ،شاه با سرپوشی بر سر و دیهیمی به دور آن ترسیم شده است (تصاویر
 2 ،1و  .)3این سرپوش خاص ،نهتنها قسمت باالی سر ،بلکه گردن و گوش را نیز
میپوشاند و در زیر چانه بسته میشود (نوع  1تا  10سلوود) .در پشت سکهها نیز شاه با
همان سرپوش ،نشسته بر اورنگ با کمانی به دست دیده میشود .بعدها هنگامی که در
زمان مهرداد یکم و جانشینانش دولت پارت به یک شاهنشاهی مقتدر تبدیل شد ،این
سرپوش بر روی سکه با دیهیم که مشخصکنندة جایگاه معتبر و جدید آنان بهعنوان
جانشینان هخامنشیان و سلوکیان بود ،جایگزین شد .بااینحال ،تا پایان روزگار اشکانیان
در سدة سوم میالدی تصویر شاه با همان سرپوش همچنان در پشت سکه دیده میشود.

تصویر  :1سکة ارشک یکم نوع  2سلوود،
گروه سکهشناسی کالسیک ( Triton V,
)lot 1555

تصویر  :2سکة ارشک دوم نوع  6/1سلوود،
گروه سکهشناسی کالسیک ( CNG 93,
)Lot: 649

تصویر  :3سکة مهرداد یکم نوع  7/1سلوود ،گروه سکهشناسی کالسیک (شماره )756419
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سلوود ،این سرپوش خاص را عموماً با سرپوش موجود در سکههای شهربهای
هخامنشی یکی میداند ( .)Sellwood,1980: 10ولسکی نیز بر ریشة هخامنشی این
سرپوش تأکید و آن را با سرپوش سکههای فرمانروایان پساهخامنشی پارس ،فرترکهها،
مقایسه کرده است ( .)Wolski, 1993: 69اولبریشت نیز عقیده دارد که سرپوش مذکور
همان بهاصطالح «سرپوش ساتراپی» هخامنشی است که نخستین اشکانیان در تالش
برای پیوند با هخامنشیان بهکاربردند ( .)Olbrycht, 1997: 29سرانجام ،کانپا بر این
باور است که در سکههای اولیة اشکانی ،قدرت سلطنتی را با ویژگیهای ایرانی به تصویر
میکشیدند و با این که کامالً مشابه سکههای ساتراپی نیستند ،در شکل سرپوش و جامه
شباهت زیادی به آنها دارند (.)Canepa, 2017: 205-206
اینکه متون دورة اشکانی اشارهای به این سرپوش نمیکنند ،چندان تعجببرانگیز نیست؛
زیرا بیشتر آنها عمدتاً متعلق به میانة دورة اشکانی تا اوایل دورة ساسانی هستند که
این سرپوش در سکهها و احتماالً دیگر موقعیتها کاربرد خود را ازدستداده بود .در
فقدان منابع مکتوب پارتی و ازآنجاکه پژوهشگران بر تأثیر سرپوش ساتراپی و فرترکهها
بر سکههای اشکانیان تأکید میکنند ،برای پیبردن به خاستگاه سرپوش اشکانیان ،باید از
شواهد متعلق به فرهنگ پارسی هخامنشی و پساهخامنشی بهره جست .برای این موضوع
در ابتدا سرپوش سکههای شهربهای هخامنشی آسیای صغیر را بررسی میکنیم که
تعدادی از آنها به دلیل شباهت زیاد خود با سکههای ارشک و جانشینانش موردتأکید قرار
گرفتهاند .نمونههای برجستة این سکهها متعلق به تارکاموا ( )Tarkamuwaشهرب هخامنشی
کاپادوکیه در سدة چهارم ق.م( 2.تصویر  )4و شهربی دیگر است که هویت وی بهصورت
قطعی آشکار نیست (احتماالً تیریبازُس=  Tiribazosیا آوتوفرداتس= ،Autophradatesتصویر :)5

تصویر  :4سکة نقرة تارکاموا/داتامس شهرب
پارسی کاپادوکیه ،ضرب ترسوس ،موزة بریتانیا
(شمارة ثبت)RPK,p165E.9.Pho :

تصویر  :5سکة نقرة شهرب پارسی تیریبازُس/
آوتوفرداتس ،گروه سکهشناسی کالسیک
()CNG, Auction Triton IX: Lot 974

از میان این دو ،سکة تارکاموا از اهمیت بیشتری برخوردار است؛ زیرا شباهت زیادی
میان کماندار نشسته بر تخت در این سکه و سکههای ارشک یکم و دوم وجود دارد
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تاآنجاکه برخی الگوی سکههای ارشک را این سکة تارکاموا میدانند که پس از فتح پارت
توسط ارشک بر نقشمایههای ایدئولوژیک سکههای اشکانی تأثیر گذاشته است ( Curtis,
 .)2007: 9گذشته از نقش مایة کلی سکة تارکاموا ،آنچه پژوهشگران بر آن تأکید
میکنند ،سرپوش خاصی است که بر سر وی و همچنین تیریبازُس /آوتوفرداتس (تصویر
 )5دیده میشود که آن را سرپوش عمومی ایرانیان میدانند و معموالً آن را با سرپوش
پارسی موسوم به «تیارا» یکسان میانگارند ( .)Strootman, 2017: 187-188اگرچه
میان این سکهها و موارد اشکانی شباهتهایی وجود دارد ،اما بهنظرمیرسد که سرپوش
پارسی این سکهها برخالف نمونة اشکانی فاقد برجستگی و ارتفاع است.
گذشته از این موارد ،سکههای فرترکههای پارس نیز در مقبولیت این سرپوش میان
3
اشکانیان مؤثر قلمداد شدهاند .برجستهترین نمونههای این گروه ،سکههای ارتخشیر
(تصویر  )6و وهبرز( 4تصویر  ) 7در پایان سدة چهارم یا اوایل سدة سوم ق.م .هستند که
سرپوش فرمانروا شباهت خاصی با سکههای شهربهای فوقالذکر نشان میدهد .این
سرپوش در برخی مهرهای استوانهای دورة هخامنشی نیز بهچشممیخورد (تصویر .)8
همچنین در هنر یونانی کالسیک نیز که یکی از نقشمایههای موردتوجه آن جنگهای
یونانیان و پارسیان بود ،سرپوش جنگاور پارسی شباهت چشمگیری با سرپوش شهربها
5
و فرترکهها دارد .یکی از بهترین نمونههای این هنر ،اثر موسوم به «تابوتدان اسکندر»
است که نبرد میان پارسیان و مقدونیان (احتماالً گوگمل) را بهتصویرمیکشد (تصویر .)9
شواهد مذکور بر این داللت دارند که سرپوش فرترکهها و پیشینیان پارسیِ آنها شکل
یکسانی داشته است.

تصویر  :6سکة درهم ارتخشیر یکم ضرب شوش،
گروه سکهشناسی کالسیک ( CNG,
)eAuction 107: Lot 120

تصویر  :7سکة چهاردرهمی وهبرز ضرب تخت
جمشید ،گروه سکهشناسی کالسیک ( CNG,
)Nomos 10, Lot: 60
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تصویر  :8مهر استوانهای مربوط به دورة
هخامنشی ،موزة بریتانیا89528 :

تصویر  :9جنگاوران پارسی در گوگمل؟،
تابوتدان اسکندر ،موزه باستانشناسی استانبول:
Erich Lessing / Art Resource, NY

بااینحال ،مسئله ،انطباق سرپوش فوقالذکر که با اطمینان میتوان آن را پارسی
دانست ،با سرپوش نخستین اشکانیان است .با مقایسة سرپوش شهربهای هخامنشی و
فرترکهها با سرپوش ارشک یکم و جانشینان بالفصلش ،میتوان مشاهده کرد که علت
یکسانانگاری آن دو ،وجه مشترک آنها ،یعنی محافظت از قسمتهای تحتانی سر است
که می توان آن را تالش سواران برای محافظت از شن ،طوفان و امثال آن دانست.
باوجوداین ،قسمت باالیی سرپوش اشکانی بهوضوح با نمونههای پارسی تفاوت دارد؛ زیرا
سرپوش ارشک و جانشینانش بلند و نوکتیز است ،درحالیکه سرپوش شهربها و
فرترکهها فاقد ارتفاع و برجستگی است .بهنظرمیرسد برخی شواهد دورة هخامنشی نیز
بر تقابل این دو سرپوش تأکید میکنند؛ برای نمونه ،در مهری استوانهای که نبرد
جنگاوران پارسی و سکایی را نشان میدهد ،تقابل میان دو سرپوش مشخص است .در
این مهر ،جنگاور پارسی با یک دست ،قسمت نوکتیز سرپوش سکایی را گرفته و با
دست دیگر ،شمشیر کوتاهی را در شکم وی فرومیکند (تصویر .)10
تصویر  :10مبارزة جنگاوران پارسی و سکایی،
مهر استوانهای اَرشامه ،کتابخانة ملی فرانسه ( Xin,
)2014: 289

برای حل ریشههای این تفاوت به سراغ نقشبرجستههای پلکان شرقی اَپَدانه در
تخت جمشید میرویم .این نقشبرجستهها که در آنها نمایندگان اقوام در حال بردن
خراج به تصویر کشیده شدهاند ،از مهمترین شواهد در بررسی پوشاک اقوام تابعة
شاهنشاهی هخامنشی هستند .جالبتوجه است که قسمت باالیی سرپوش نخستین
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اشکانیان ،نهتنها با سرپوش سهگره و دارای محافظ گوش و گردن ایرانیان غربی ،یعنی
مادیها و همسایگانشان (تصویر  ، )11بلکه با سرپوش پارتیان تخت جمشید (تصویر )12
نیز شباهتی ندارد.

تصویر  :11عضو هیئت نمایندگی مادیها،
پلکان شرقی اَپَدانه تخت جمشید ( Schmidt,
)1970: PPPPP 102 P

تصویر  :12عضو هیئت نمایندگی پارتیان،
پلکان شرقی اَپَدانه تخت جمشید ( Schmidt,
)1970: PPPPP 102 P

با مقایسة سرپوش نخستین اشکانیان با دیگر هیئتهای اقوام تابعة شاهنشاهی
هخامنشی درمییابیم که این سرپوش با نمونة اقوام عمدتاً بیابانگرد نواحی شمال غربی
و شرقی شاهنشاهی که پارسیان عمدتاً آنان را «سکا» مینامیدند ،شباهت زیادی نشان
میدهد .از میان سرپوشهای حامالن خراج ،سرپوشهای سکاهای تیزخود (تصویر  )13و
سکودریان (تصویر  ،)14بهویژه گروه نخست ،شباهت چشمگیری را با سرپوش ارشک یکم
و جانشینان در قسمت باالیی سرپوش نشان میدهند.

تصویر  :14عضو هیئت نمایندگی
تصویر  :13عضو هیئت نمایندگی سکاهای
تیزخود ،پلکان شرقی اَپَدانه تخت جمشید سکودریان ،پلکان شرقی اَپَدانه تخت جمشید
()Schmidt, 1970: PLATE 103 E
()Schmidt, 1970: PLATE 103 C

با مقایسة دقیقتری (جدول  )1میان سرپوشهای منتسب به بیابانگردان ایرانی
استپها ،سرپوش ارشک و نیز جنگاور پارسی «تابوتدان اسکندر» ،میتوان مشاهده
کرد که نمونههای بیابانگردان و اشکانیان بهرغم تفاوت در جزئیات ،دارای یک وجه
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مشترک هستند که آنها را از سرپوش پارسی متمایز میکند؛ این وجه مشترک،
ایستادهبودن و نوکِ تیز آنها ست که در تقابل با نمونة نرم و سست پارسی است.
بهنظرمیرسد سرپوش پارسی حالتپذیرتر از سرپوش سفت و نوکتیز بیابانگردان و
حتی مادیها و در قسمت زیرین دارای چینخوردگی بوده است که نظیر آن را در دیگر
موارد نمیبینیم.
جدول  :1مقايسۀ سرپوشهاي پارسیان ،ماديها و بیابانگردان ايراني
رديف

الف

قومیت/مکان

پارسی-
تابوتدان اسکندر

ب

مادی-اَپَدانه

پ

سکة ارشک یکم-
نسا؟

ت

سکودری -اَپَدانه

ث

اسکوتی/سکایی-
کولاوبا

شکل

توضیحات

نرمی قسمت باالی سرپوشعدم برجستگی در باالی سرپوشچینخوردگی در قسمت تحتانیقابلیت پوشش دهان و چانهسفتی قسمت باالی سرپوشبرجستگی (سهگره) در باالی سرپوش قابلیت پوشش دهان و چانهمحافظ گردنسفتی قسمت باالی سرپوشدارای دو قسمت در بخش باالیی که درنوک به هم متصل میشوند.
برجستگی کم (نوک تیز) در باالیسرپوش
 بستهشدن در زیر چانهمحافظ گردنسفتی قسمت باالی سرپوشبرجستگی کم (نوک تیز) در باالیسرپوش
 بستهشدن در زیر چانه بدون محافظ گردنسفتی قسمت باالی سرپوشبرجستگی کم (نوک تیز) در باالیسرپوش
 بستهشدن در زیر چانهمحافظ گردن-حاشیهدوزی شده
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تیزخود-

ج

سکایی
اَپَدانه

چ

سکایی تیزخود –
بیستون
رهبر
(اسکونخه،
قبیله)

سفتی قسمت باالی سرپوشبرجستگی زیاد (نوک تیز) در باالیسرپوش
 بستهشدن در زیر چانهمحافظ گردنسفتی قسمت باالی سرپوشبرجستگی زیاد (نوک تیز) در باالیسرپوش
بدون محافظ گردن-بدون چانه بند

تصاویر سرپوشهای منتسب به بیابانگردان نشان از گونههای مختلف این سرپوش
نوکتیز و قائم میان قبایل و تیرههای بیابانگرد دارد .جالبتوجه است که ظاهراً حتی
در میان قبیلة سکاهای تیزخود نیز به گواهی کاله اسکونخه ،فرمانروای در بند آنان در
بیستون و کاله تیزخود سکاهای اَپَدانه ،دو گونه از این سرپوش بهچشممیخورد که
نخستین آن فاقد محافظ قسمت پایینی سر است .گذشته از آن ،ظاهراً ارتفاع سرپوش
نیز در میان بیابانگردان متغیر بوده و با استناد به ظرف زرین سکاییِ بهدستآمده از
کولاوبا در شبهجزیرة کریمه (تصویر  ،)17میتوان گفت که نمونههای کمارتفاع و نیز
حاشیهدوزیشدة آن نیز وجود داشته است .باید درنظرداشت که این تفاوتها حاکی از
تمایز و هویت مستقل قبایل متعدد بیابانگرد ایرانی در پهنة وسیعی از آنسوی فرارود
تا استپهای شمال دریای سیاه است؛ قبایلی که هرچند پارسیان همه را سکایی
مینامیدهاند ،اما مانعی منطقی در برابر این فرض نیست که هرکدام از این قبایل هویت
فرهنگی نسبتاً مستقلی داشته است .به همین نحو ،سرپوش شاهان اشکانی نیز به شکلی
متمایز از بقیه  ،دارای دیهیم است که احتماالً برای تمایز فرمانروا به دور آن بسته شده
است .همچنین سرپوش مذکور در قسمت زیرین به دو بخش پیشین و پسین تقسیم
شده است که در باالی سرپوش به هم متصل شدهاند .با وجود این تفاوتها باید گفت
که سرپوشهای ارشک و بیابانگردان در بخش باالیی ایستاده و نوکتیز هستند و
نمونههای پارسی به گواهی تابوتدان اسکندر و سکههای پارسی ،نرم و بدون ارتفاع
هستند .همچنین سرپوشهای پارسی در قسمت تحتانی ،چیندار بوده و در باالی چانه
بسته میشدهاند؛ موردی که در سرپوش فرترکهها (تصاویر  6و  )7نیز دیده میشود ،اما
نمونههای سکایی و اشکانی ظاهراً در زیر چانه به هم متصل میشدهاند .این شباهتها با
گواهیهای مورخان کالسیک دربارة خاستگاه سکایی قبیلة ارشک ،یعنی اپرنیها،
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مطابقت دارد .به گزارش استرابو در فصل  9از کتاب « 11جغرافیا» ،ارشکِ سکایی از
طایفة اپرنی و قبایل داهه بود که با کمک آنها دولت خود را تشکیل داد؛ همچنین در
ادامه ،استرابو به شباهت تام آداب و رسوم اشکانیان با سکاها اشاره میکند ( Strabo,
 .)1961: 275سرپوش ارشک نهتنها با سرپوش سکاهای پلکان شرقی اَپَدانه ،بلکه با
سرپوش یکی از حامالن تخت در دروازة جنوبی تاالر صدستون هم مشابهت زیادی نشان
میدهد (تصویر  )15که برخی او را نمایندة اقوام داهه میدانند که در کتیبة دَیوهدانة
خشایارشا از آنها یاد شده است ( .)Vogelsang, 1993: 582شباهت سرپوش این حامل
تخت با نمونة اشکانی در کنار دالیل باال به ما اجازه میدهد تا سرپوش منقوش در
سکههای اشکانیان نخستین را همان سرپوش ویژة بیابانگردان سکایی تلقی کنیم.

تصویر  :15نمایندة داهه ( )18در
حامالن تخت شاهی ،دروازة جنوبی
تاالر صدستون ( Vogelsang 1992,
)150

 .3سرپوش قائم در نوشتههاي کالسیک
حال که نقشمایههای هنر هخامنشی به شباهت سرپوش نخستین اشکانیان با
بیابانگردان ایرانیتبار نواحی شمال غربی و شمال شرقی شاهنشاهی داللت دارند ،به
آثار نویسندگان کالسیک رجوع میکنیم که بهنظرمیرسد بتوان توصیف سرپوشهای
مردمان ایرانتبار را در آثار آنها یافت .در نگاه نخست ،واژهها و اصطالحات سرپوشهای
اقوام ایرانی در این متون سردرگمکننده است تاآنجاکه گاه بهصورت علیالبدل
بهکاررفتهاند .بااینحال ،بهنظرمیرسد بتوان در آنها ردِّ پای این سرپوشها را یافت .در
منابع کالسیک به چهار سرپوش تیارا ( ،)τιάραکورباسیا ( ،)κυρβασίαمیترا ( )μίτραو
کیداریس/کیتاریس ( )κίταρις/κίδαριςبرمیخوریم که همگی از سدة پنجم ق.م .به بعد
در متون یونانی دیده میشوند .از این چهار اصطالح  ،تیارا در متون کالسیک یونانی و
التین بیشترین بسامد را دارد و نخستینبار آیسخولوس در سدة پنجم ق.م .آن را در
نمایشنامة «پارسیان» بهکاربرده است .اصطالحات کورباسیا و میترا را برای نخستینبار
در کتاب تواریخ هرودوت میتوان مشاهده کرد .واپسین اصطالح که به دو شکل
کیداریس و کیتاریس 6آمده است ،ظاهراً نخست در پرسیکای کتسیاس دیده میشود .از

پژوهشهاي علوم تاريخي ،سال  ،11شمارة  ،2پايیز و زمستان 31/1398

میان این آثار ،تواریخ هرودوت که یکی از جامعترین توصیفها را از پوشاک ایرانیان ارائه
میدهد ،چندینبار از سرپوشهای مردمان گوناگون ایرانی یاد کرده است .مهمترین
مورد در کتاب هفتم است که هرودوت بهتفصیل جزئیات پوشاک سربازان خشایارشا را
در حمله به یونان توصیف میکند .در بند  61از کتاب هفتم ،هرودوت در ذکر پوشاک
پارسیان ،سرپوش آنان را تیارا مینامد ( .)Herodotus, 1922: 377ریشهشناسی تیارا
مشخص نیست ،اما ازآنجاکه این واژه را هرودوت و دیگر نویسندگان کالسیک عمدتاً در
فحوایی شرقیمآبانه ،بهویژه برای اقوام ایرانی بهکاربردهاند ،احتمال خاستگاهی شرقی
برای آن به دور از تصور نیست 7.آنچه مؤید این مسئله است ،اشارة هرودوت به تیارا در
ذیل توصیف مراسم قربانی پارسها در بند  132از کتاب یکم است که از آن بهعنوان
سرپوش عموم پارسها یاد میکند ( .)Herodotus, 1920:172-173هرودوت دربارة ظاهر
تیارا توضیح چندانی نمیدهد ،اما در کتاب سوم ،بند  )Herodotus, 1921:15( 12به
جنس پشمی یا نمدی ( )πῖλοςآن اشاره میکند .در همان کتاب هفتم ،بندهای -62
 ، 64هرودوت در ادامة توصیف پوشاک اقوام مختلف سپاه خشایارشا ،پوشاک مادیها،
هورکانیها ،باختریان و برخی دیگر از اقوام شرقی را بهصورت غیرمستقیم مشابه
پارسیان میداند ()Herodotus, 1922: 377-379؛ امری که ما را بر آن میدارد تا
سرپوش این اقوام را نیز تلویحاً تیارا قلمداد کنیم .این موضوع از آنجا تائید میشود که
هرودوت به اقوامی در سپاه خشایارشا اشاره میکند که فرهنگ و پوشاک آنها عمدتاً به
پارسیان و مادیها شباهت دارد ،اما سرپوش منحصربهفرد خود را دارند؛ برای مثال ،پس
از توصیف سربازان پارسی و مادی در همان بند  ،62وی از کیسّیها ( )Κίσσιοιنام
میبرد که برخالف پارسیان و مادیها ،نه تیارا ،بلکه میترا بر سر داشتند؛ واژهای که عمدتاً
به دستار ترجمه میشود ( .)Herodotus, 1922: 377-379با درنظرگرفتن موارد مذکور،
جالبتوجه است که هرودوت برای نامیدن سرپوش سکاها ،نه از واژة تیارا ،بلکه از واژة
کورباسیا استفاده کرده است .در بند  64از کتاب هفتم ،هرودوت سرپوش سربازان
سکایی سپاه خشایارشا را اینگونه توصیف میکند« :سکاها ( )Σάκαکه از اسکوتها
( )Σκύθηςهستند ،کورباسیا ( )κυρβασίαبر سر داشتند که قائم ،سخت و دارای نوکِ
تیز بود .)Herodotus,1922: 378-379( »...
نظربه توجه هرودوت به جزئیات تجهیزات و سرپوش اقوام سپاه خشایارشا ،میتوان
با اطمینان گفت که از منظر وی ،کورباسیای سکایی از تیارای پارسی متفاوت بوده است.
گذشته از نام کورباسیا که بعداً بدان پرداخته میشود ،چنین توصیفی از سرپوش
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سکاهای سپاه خشایارشا نهتنها با سرپوشهای بیابانگردان حامل خراج تخت جمشید
بلکه با نام سکاهای موسوم به تیزخود ( )tigra xaudaدر کتیبههای هخامنشی نیز
منطبق است .بااینحال ،تمایزی که هرودوت میان کورباسیا و تیارا مینهد ،پس از وی
در متون کالسیک بهتدریج محو شده است تاآنجاکه در بعضی از آنها ،کورباسیا برای
نامیدن سرپوش شاه هخامنشی به کار رفته است؛ برای مثال ،در نمایشنامة پرندگان از
آریستوفانس (386-446ق.م ،).شاه بزرگ ،به طنز ،به خروس تشبیه شده است (سطرهای
:)481-487
«این نه خدایان ،بلکه پرندگان بودند که در گذشته سروران و شاهان مردم بودند؛ برای
این امر ،من هزار دلیل دارم :اول از همه ،خروس را به تو نشان میدهم که پیش از
دیگر شاهان ،داریوس [داریوش] و مگابازوس ،بر پارسیان فرمان میراند .به یادگار این
فرمانروایی است که خروس اکنون پرندة پارسی خوانده میشود.
اِوِلپیدس :نیز ،ازاینروست که حتی امروزه ،از میان پرندگان تنها اوست که کورباسیای
خود را همچون شاه بزرگ ،قائم بر سر مینهد» (.)Aristophanes, 1927: 174-175

پس از آریستوفانس ،در یک اثر دمتریوس پالرونی ،خطیب یونانی سدة سوم ق.م،.
نیز مجدداً میتوان همین مقایسه میان خروس و شاه بزرگ را دید ( Demetrius of
.)Phaleron, 1902: 147
در اینجا دو توجیه برای کاربست واژة کورباسیا قابلتأمل بهنظرمیرسد :نخست اینکه
فرض کنیم کورباسیا نام عمومی سرپوش اقوام ایرانی ،اعم از پارسها و سکاها بوده است؛
بنابراین کورباسیا با تیارا تفاوت چندانی نداشته یا تفاوتهای این دو آنقدر جزئی بوده
که از دید ناظر خارجی قابل چشمپوشی بوده است .بااینحال ،در این صورت برای
توجیه تفکیکی که هرودوت میان این دو سرپوش و بالطبع انتساب آنها به اقوام متمایز
قائل است ،دچار مشکل میشویم .توجیه دیگری که قابلتأمل مینماید ،این است که
احتماالً تیارا و کورباسیا در ابتدا از هم متمایز بودهاند .برایناساس ،نخستین سرپوش به
پارسیان و دیگری به اقوام سکایی تعلق داشته است و این دو به علل خاصی ،در متون
کالسیک خلط شدهاند .بهنظرمیرسد این علل با تصور یونانیان از کورباسیا مرتبط باشد.
این موضوع را میتوان از اثر دیونوسیوس هالیکارناسوسی (سدة نخست پیش از میالد) به نام
«رم در روزگار باستان» در کتاب دوم ،فصل  70دریافت که برای توصیف سرپوش
پریستاران ایزد مارس در رم از واژة «کورباسیا» استفاده کرده است« :آنان سرپوشهایی
بر سر داشتند که آپکس 8نامیده میشد؛ سرپوشهایی بلند به شکل مخروط که یونانیان
کورباسیا مینامند .)Dionysius, 1960: 517( »...دیونوسیوس اثر خود را به زبان یونانی
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نوشته است که عادت مرسوم بسیاری از فرهیختگان امپراتوری روم بود و زبان عمومی
انتقال دانش تلقی میشد .بااینحال ،بیگمان وی مخاطبان یونانی را که از رسوم
باستانی روم بیخبر بودهاند نیز درنظرداشته است و بنابراین ،سرپوش رومی را به نام
نزدیکترین سرپوش مشابه شناختهشده برای یونانیان برگردانده است تا مخاطب یونانی
تصویر واضحی از آپکس داشته باشد .در اینجا بهروشنی میتوان دریافت که وجه
مشترک آپکس و کورباسیا ،بلندی و از آن مهمتر ،مخروطیبودن آن است؛ به عبارتی
دیگر ،در اینجا با یک تصور عمومی از سرپوش نوکتیز مواجه هستیم که برای یونانیان
با واژة کورباسیا قابلفهم بوده است .تصور این موضوع آسان است که یونانیان سرپوش
نوکتیز را نخستینبار ،همانگونه که هرودوت بهدرستی دریافته است ،میان همسایگان
شمالی خود ،اسکوتها ،دیده باشند؛ بنابراین سرپوش نوکتیز که در کتیبههای
هخامنشی نیز برای تفکیک قومیِ دستهای از سکاها بهکاررفته است ،در حقیقت
سرپوش ویژة آنان بوده است؛ خصیصهای که بهکرات در هنر یونانی برای نشاندادن
قومیت سکایی استفاده شده است (تصویر  )16و آثار منسوب به هنر سکایی از شمال
دریای سیاه نیز مؤید آن هستند (تصویر  .)17بلندی قسمت باالیی این سرپوش و تیزی
آن در شواهد موجود متغیر است و گونهای از آن که در تصویر جنگاوران سکایی کولاوبا
دیده میشود (تصویر  ،)17کوتاهتر از سرپوش سکاییان تیزخود نقشبرجستههای اَپَدانه
است .این گونة اخیر به سرپوشی که نمایندة سکاهای داهه در تاالر صدستون بر سر دارد
(تصویر  ،)15نزدیکتر است و همچنین شباهت بیشتری با سرپوش اشکانی دارد .با
درنظرگرفتن این موضوع ،میتوان احتمال داد که سرپوش نوکتیز نخستین شاهان
اشکانی ،مختص طایفة اَپرنی یا حتی قبایل داهه بوده است.
تنها پرسش باقیمانده این است که چگونه در منابع پس از هرودوت ،کورباسیا
سرپوشی پارسی قلمداد شده است؟ چنین بهنظرمیرسد که پاسخ را باید در موارد
رخداد اصطالح کورباسیا بهعنوان یک سرپوش پارسی جست .ظاهراً گذشته از هرودوت،
موارد انگشتشمار اشاره به کورباسیا در متون یونانی که شامل آریستوفانس ،دیونوسیوس
و نیز خطیب یونانی سدة سوم ق.م( .دمتریوس پالِرونی) هستند ،همگی در پارسی خواندن
کورباسیا یک وجه مشترک دارند؛ یعنی آن را منحصراً برای سرپوش سلطنتی شاه بزرگ
پارسیان (و نه همة پارسیان) بهکاربردهاند.
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تصویر  :17جنگاور سکایی بر ظرف زرین از
تصویر  :16کماندار سکایی ،بشقاب سفالی از
کریمه ،محوطة کولاوبا ،نیمة دوم سدة چهارم
آتیکا ،اواخر سدة ششم ق.م ،.موزة بریتانیا
ق.م .موزة ارمیتاژ ()КО.-11
()1867,0508.941

درصورتیکه بپذیریم کاربست کورباسیا در متون کالسیک گذشته از سکاها ،فقط
مختص شاه بزرگ پارسی بوده است و باتوجهبه صفت قائم ( )ὀρθόςکه آریستوفانس و
دمتریوس برای کورباسیای شاه بزرگ بهکارمیبرند ،میتوان گفت در اینجا کورباسیای
قائم ( )κυρβασίαν ὀρθὴνیادآور نوعی سرپوش است که به گفتة برخی منابع کالسیک
تنها شاه بزرگ پارسیان و احتماالً ولیعهد وی مجاز بودهاند آن را بر سر گذارند .به
گزارش کسنوفون در آناباسیس ،کتاب دوم ،بند  ،23فقط شاه بزرگ حق داشته است که
تیارای خود را قائم ( )τιάραν … ὀρθὴνبر سر نهد ( .)Xenophon, 1960: 395ظاهراً
آیسخولوس نیز در نمایشنامة پارسیان (ابیات  ،)663-657هنگامیکه به تارک تیارای
شاهانه ( )βασιλείου τιάρας φαλαρονاشاره میکند ،همین سرپوش ویژة شاه بزرگ را
مدنظر داشته است (« :)Aeschylus, 1922: 162ای شاه ،ای کهن شاه ما ،پیش آی!
نزدیک شو؛ بر چکاد بلند آرامگاهت ،صعود کن؛ با پاپوشهای زعفرانیرنگت به جلو گام
نه؛ تارک تیارای شاهانهات را نشان ده؛ به پیش آی ،ای داریوش ،پدر بیتقصیر!».
پلوتارخوس نیز در کتاب حیات اردشیر (فصل  ،26بند  )2بر استثناییبودن حقّ داشتن
سرپوش قائم صحه مینهد؛ اگرچه بهجای تیارا از کیتاریس استفاده میکند .به گفتة او،
اردشیر دوم پس از انتصاب فرزندش داریوش به جانشینی ،به وی اجازه داد تا کیتاریس
قائم ( )κίταριν ὀρθὴνبر سر نهد ( .)Plutarch, 1926: 190-191در اینجا واژة
«کیتاریس» احتماالً به نام اصلی سرپوش شاهی اشاره دارد؛ زیرا تمامی موارد رخداد این
اصطالح در متون کالسیک فقط برای نشاندادن سرپوش شاه بزرگ بوده است .این
موضوع ،صراحتاً در گزارشهای برخی از نویسندگان کالسیک دیده میشود؛ برای نمونه،
به گفتة کتسیاس ،کوروش پس از پیروزی بر مادیها ،بر تخت نشست و عصای شاهی به
دست گرفت و همدستش ،اویبارس ،بر سر وی کیداریس نهاد ( Llewellyn-Jones and
 .)Robson, 2010: 169کورتیوس نیز در فصل سوم از کتاب سوم «تاریخ اسکندر» کبیر
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اشاره میکند که پارسیان ،سرپوش شاه را «کیداریس» مینامیدند ( Curtius, 1946:

 .)85همچنین آریانوس در بند  29از کتاب ششم «آناباسیس اسکندر» از بارواکسِس
( )Βαρυάξηςشورشی مادی یاد میکند که به نشان شاهی ،کیداریس قائم ( ὀρθὴν τὴν
 )κίδαρινبر سر نهاده بود و پس از دستگیری به دستور اسکندر اعدام شد ( Arrian,
 .)1933: 194-195استرابو نیز در فصل  13از کتاب « 11جغرافیا» تیارا و کیتاریس را
بهعنوان سرپوشهایی مادی معرفی میکند که پارسیان از مادیها اخذ کردهاند
( .)Strabo, 1961: 313سوای صحت این وامگیری ،آنچه از اظهارات استرابو برمیآید،
تمایز میان این دو سرپوش است که از دید وی مخفی نمانده است.
تصور یونانیان از قائم بودن سرپوش انحصاری شاه بزرگ را به بهترین نحو میتوان در
هنر یونان باستان ،در اثر موسوم به «گلدان داریوش» دید که منقوش به تصویر شاه و
درباریانش با مضامینی شرقی-یونانی است 9.در بخشی از این اثر ،داریوش همراه با
درباریان پارسی به تصویر کشیده شده است که عموماً آن را به شورای جنگی حمله به
یونان مربوط میدانند .در اینجا داریوش بر تخت نشسته است و سرپوش بلند
دندانهداری بر سر دارد که با توصیف آریستوفانس قابلمقایسه است .سرپوش بلند و
دندانهدار شاه در تقابل با سرپوش کوتاه و بیدندانة نگهبان سلطنتی است که با شمشیر
آخته بر دوش ،پشت سر شاه ایستاده است .روبهروی شاه ،مردی با سرپوش موسوم به
«کاله فریگی» ( )Phrygian capقرار دارد و ظاهراً پیامآوری از سرزمینهای دور است
(تصویر  .)18اگرچه شاید در بلندی سرپوش سلطنتی و شباهت آن به تاج خروس اغراق
شده باشد و چهبسا نقاش نیم نگاهی به نمایشنامة آریستوفانس داشته است ،اما این
واقعیت که سرپوش شاهی بلندتر از سرپوش عادی پارسیان بوده است ،از سوی
پلوتارخوس و آریانوس نیز تائید میشود .از سوی دیگر ،سرپوش سهگرهِ نمایندگان مادی
در پلکان شرقی اَپَدانه (تصویر  ،)11بیشباهت به توصیف آریستوفانس نیست .احتمال
دارد سرپوش شاه نوع بلندتری از این سرپوش مادی بوده باشد ،بهویژه آنکه استرابو نیز
به خاستگاه مادی کیتاریس اشاره کرده است.
تصویر  :18شاه بزرگ و مالزمانش ،گلدان داریوش ،موزة ملی
باستانشناسی ناپل)Llewellyn-Jones, 2012: 330( 81948 ،

آنچه از بررسی این گزارشها برمیآید ،این است که کورباسیا سرپوشی سکایی به
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شکل قائم و نوکتیز بوده است ،درحالیکه تیارای نمدی پارسی فاقد ارتفاع و حالت
مخروطی کورباسیا بوده است .گذشته از آن ،به گفتة هرودوت ( )VII, 61-64قسمت
باالیی کورباسیا سفت بوده است ( )πεπηγυίαςکه در اساس ،آن را در تقابل با تیارای
سست یا نرم ( )ἀπαγήςپارسی قرار میدهد .دراینمیان ،نوع خاصی از سرپوش (احتماالً
به نام کیتاریس) که ویژة شاه و جانشین وی بوده است ،در برخی منابع به علت عمومیت
تیارای پارسی ،گاه با آن خلط شده است .درهرحال ،کیتاریس قائم بوده و ارتفاع آن
موجب یکسانپنداری کورباسیا و کیتاریس شده است .بهنظر آنچه به سردرگمی یونانیان
افزوده است ،ظاهر مشترک میان هرسه سرپوش در قسمت میانی و پایین است که
عمدتاً شامل محافظ گردن و گوش هستند .این تشابه در ادوار پس از هرودوت ،موجبات
خلط میان این سه را فراهم آورده است و آنها ،بهصورت علیالبدل در میان نویسندگان
کالسیک بهکاررفتهاند .از آن گذشته ،این خلط متون کالسیک ،با ترجمة آنها به
زبانهای غربی ادامه یافته است تاآنجاکه موجب دشواری و کجتابی زیادی شده است10.
اگرچه شواهد زبانی موجود ،به ریشهشناسی تیارا و کیتاریس کمک چندانی
نمیکند ،اما چند ریشهشناسی برای کورباسیا پیشنهاد شده است که میتواند به درک ما
از این سرپوش کمک کند .نخستین ریشهشناسی پیشنهادی از سوی پژوهشگرانی است
که عمدتاً بر ریشهشناسی زبان یونانی تحقیق میکردهاند .براساس این دیدگاه ،واژة
یونانی کورباسیا ( )κυρβασίαخاستگاهی آناتولیایی دارد و از واژة «هیتی»
( )kurpiši/gurpišiبه معنی کالهخود گرفته شده است ()Grošelj, 1954: 172؛
اشتقاقی که پس از آن در میان پژوهشگران فقهاللغة یونانی عمومیت یافته است11.
پیشنهاد دیگر در این باره ،بازسازی واژه بهصورت ایرانی باستان «»*kurpāsa/kurpāsya
است ( .)Shapur Shahbazi, 1992: 727تیمه به نقل از هنینگ 12این واژة اخیر را
برگرفته از واژة ایرانی باستان « ،»kṛppās͜saیعنی «محافظ بدن» دانسته است که
بهصورت وامواژة « »kā̆rpāsaدر زبان سنسکریت نیز دیده میشود ( Thieme, 1938:

 .)52واپسین پیشنهاد دربارة ارتباط کورباسیا و واژة ایرانی « »kurpāsaرا بیلی ارائه
کرده است؛ براساس این پیشنهاد »kurpāsa« ،از دو جزء «( »*kurگردن) و «»*pāsa
(محافظ) تشکیل شده است که در مجموع میتوان آن را «محافظ گردن» ترجمه کرد؛
نامی که احتماالً به یکی از ویژگیهای مهم آن ،یعنی محافظت از قسمت گردن اشاره
میکند ( .)Bailey, 1954: 9-11این فرض اخیر را میتوان حتی با فرضیة خاستگاه
آناتولیایی نیز تلفیق داد؛ زیرا به گفتة بیلی چهبسا واژة فوق از طریق جنگاوران
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آریایی تبار میتانی در هزارة دوم ق.م .به آناتولی راه یافته باشد ( .)Ibid: 11-12مفهوم
فوق را حتی اگر در روزگاری کهن تمامی هندو-ایرانیان نیز بهکارمیبردهاند ،در فرهنگ
واژگان اقوام پارسی و مادی هزارة نخست ق.م ،با واژههای دیگری جایگزین شده است
که برای اطالق به سرپوشهای جدید پارسی-مادی بهکاررفتهاند و در زبان یونانی
کالسیک به صورتهای تیارا و کیتاریس دیده میشوند .بااینحال ،بهنظرمیرسد این
واژه در میان برخی از اقوام سکایی ،اگرنه همة آنها ،برای نامیدن سرپوش نوکتیزی
بهکاررفته است که پارسیان به نام تیزخود میشناختند .ظاهراً این سرپوش نوکتیز
نهتنها در هنر هخامنشی ،بلکه در هنر یونانی نیز بهعنوان خصیصهای برای نمایاندن
قومیت اسکوتی/سکایی بهکاررفته است.
 .5نتیجه
بنا بر شواهد موجود میتوان دریافت که سرپوشی که بر سر شاهان در نخستین سکههای
اشکانی دیده میشود ،سرپوش ساتراپی نیست و این پنداشت تنها از آن روی حاصل
شده است که پژوهشگران در بررسی میراث پیشااشکانی در مبانی ایدئولوژیک ساختار
حکومتی نخستین اشکانیان ،گذشته از فرهنگ هلنی ،تنها بر فرهنگ هخامنشی
بهعنوان دیگر عنصر وامدهنده تأکید میکنند .به نظر میرسد که ظاهر نسبتاً مشابه
سرپوشهای اشکانی در قسمت محافظ گوش و گردن موجب یکسانانگاری آن با
سرپوش شهربهای پارسی آسیای صغیر و فرترکههای پارس شده است .باوجوداین،
برخالف سرپوشهای نرم و فاقد ارتفاع پارسی ،شکل نوکتیز و قائم سرپوش نخستین
اشکانیان با سرپوش منسوب به بیابان گردان سکاها در هنر هخامنشی و یونانی مشابهت
چشمگیری نشان میدهد.
در فقدان منابع بومی دربارة این سرپوش سکایی-اشکانی ،برای یافتن ردِّ پای آن به
بررسی متون کالسیک روی آوردیم .بررسی این متون نشان میدهد که ویژگیهای
نوکتیز و قائمبودن سرپوش سکایی-اشکانی ،مشابه توصیفی است که هرودوت از
سرپوش سکاها موسوم به کورباسیا میکند در حالی که وی سرپوش پارسیان را صراحتاً
تیارا نامیده است .در متون کالسیک دورههای بعد از هرودوت سرپوش قائمی به نام
کیتاریس که خاص شاهان هخامنشی بوده است ،به دلیل شکل قائم و دندانهدار ،با
کورباسیا خلط شده است .به این همسانانگاری نهتنها در متون کالسیک پرداخته شده،
بلکه در ترجمههای مدرن و پژوهشها نیز به آن دامن زده شده است که تمامی
سرپوشهای ایرانی باستان بهصورت علیالبدل تیارا و کورباسیا نامیده شوند .گذشته از
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آن ،باتوجهبه ریشهشناسی کورباسیا که در ایرانی باستان به معنی محافظ گردن بوده
است ،میتوان گفت که بعدها در میان سکاها این واژه به کلِّ سرپوش تعمیم یافته است.
در نتیجه میتوان گفت که سرپوش شاه در سکههای نخستین اشکانیان ،به احتمال زیاد،
یکی از گونههای کورباسیای سکایی است .همچنین شواهد موجود از کورباسیا در
هنرهای هخامنشی ،سکایی و نیز هنر یونانی کالسیک ،نشان میدهد که این سرپوش
بهلحاظ ظاهری متغیر و دارای حداقل دو گونة شناختهشده براساس ارتفاع بوده است و
سرپوش ارشک و جانشینانش باتوجهبه مشابهت آن با نمایندة اقوام داهه در تاالر
صدستون ،احتماالً مختص تیرة اپرنی یا داهه بوده است.
درمجموع ،حضور کورباسیا در سکههای نخستین شاهان اشکانی را میتوان دلیلی بر
توجه ارشک و جانشینان بالفصل وی به خاستگاه سکایی خود دانست .از این منظر،
ایدئولوژی سیاسی اشکانیان نهتنها متضمن بنمایههای هلنیستی و پارسی-هخامنشی
است ،بلکه حداقل در روزگار پیش از تبدیل دولت اشکانی به شاهنشاهی بزرگ ،حاوی
مضامین و عناصری است که میتوان آن را تأکید نخستین اشکانیان بر خاستگاه
بیابانگردی و سکایی خود دانست.
پينوشت
 .1برای نمونه ،گاردنر ،نقشمایههای این سکهها را یونانی یا آشوری قلمداد میکند (.)Gardner, 1877: 18
روث نیز بر تأثیرات هلنیستی تأکید میکند ( .)Wroth, 1903: xvسلوود ،آنها را متأثر از دو فرهنگ هخامنشی
و سلوکی دانسته است ( .)Sellwood, 1980: 10آلرام نیز بیشتر بر جنبة هلنیستی سکههای اشکانی تأکید دارد
( .)Alram, 1986:121-122برخی از پژوهشها تأثیرات فرهنگ هلنیستی را بر سکههای اشکانی بررسی
کردهاند (اعتمادزاده )1393 ،و در مقابل ،دیگر پژوهشها تأثیرات فرهنگ ایرانی هخامنشی را بر سکههای اشکانی
مورد پژوهش قرار دادهاند (برای مثال ،ن.کOlbrycht, 1997: 29 :؛ زرینکوب و نادری 64- 41 :1393 ،و
شکوریفر و نصراهللزاده.)1395 ،
 .2تارکاموا ظاهراً همان «داتامس» ( )Δατάμηςشهرب شورشی کاپادوکیه در زمان اردشیر دوم است.
 .3به آرامیʾrtʾštr(y) :
 .4به آرامیwhwbrz :
 .5تابوتدان اسکندر مربوط به دورة آغازین هلنیستی است که قبالً آن را متعلق به آبدالونیموس ،شاه
منصوب اسکندر در صیدون میدانستند ،اما مطالعات جدیدتر احتمال میدهند که برای مازایوس،
شهرب بابل ،در زمان داریوش سوم و اسکندر ساخته شده باشد ( نک.)Heckel, 2006 :.
 .6کتسیاس ،آریانوس و کوینتوس کورتیوس« ،کیداریس» و پلوتارخوس ،نام این سرپوش را «کیتاریس»
نقل کردهاند (نک.)Liddell & Scott, 1996: 950 :.
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 بیشتر پژوهشگران بر،) همچنان نامشخص است؛ بااینحالτιάρα(  ریشهشناسی واژة یونانی تیارا.7
.)Beekes, 2010: 1481:.خاستگاه شرقی آن تأکید میکنند (نک
» و در حالت مفردApicis« »جمع استفاده کرده است که معادل التین آنʾπίκας«  در اینجا دیونوسیوس از.8
.» استApex«
 در جنوب ایتالیا، یونانینشین تارنتو، است و احتماالً در کلنی.م. اثر فوق مربوط به نیمة دوم سدة چهارم ق.9
)Llewellyn-Jones, 2012: 329-346 :. (دربارة ویژگیها و بنمایههای اثر نک.ساخته شده است
) را به واژة انگلیسیκυρβασία( ) و همτιάρα(  در ترجمة انگلیسی هرودوت مترجم هم، برای مثال.10
) برای بیان عمودبودنʾρθός(  نویسندگان کالسیک از واژة اورثوس.) «کاله» برگردانده استCap(
» ترجمه شده و در گزارشupright« قسمت فوقانی سرپوش استفاده میکنند که در زبان انگلیسی به
tiara « » یاupright tiara« » بهصورتκίταρις ʾστʾσα« ،)26 :پلوتارخوس (حیات اردشیر
 همین مسئله باعث شده است تا عدهای کیتاریس و کورباسیا را.» ترجمه شده استstanding upright
)Beekes, 2010: 806 & Brock, 2004: 225 :ک.یکی بدانند (در این باره ن
.Beekes, 2010, I: 807 & Chantraine, 1970: 601 :. در این باره نک.11
 مکاتبة شخصی تیمه و هنینگ.12
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