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چکیده
ساختار غیر تمرکزگرایي در دوران اشکاني دارای ویژگيهای مثبت و منفي است .با وجود مشکالتي که ممکن بود به واسطه این
نظام پیش آید ،شاهان اشکاني با پیروی از این سیاست ،شرایط را برای رشد و شکوفایي بسیاری از سنتهای کهن در تمامي
مناطق زیر سلطۀ خود فراهم آوردند .پارس یکي از نقاطي بود که با وجود انزوای نسبي در این دوران نقش مهمي در انتقال این
ویژگيهای از یاد رفته داشت .تاکنون مطالعات بسیار اندکي بر تاریخ این منطقه در دوران سلوکي و اشکاني صورت گرفته است.
تنها دادۀ مورد اعتنا در این خصوص ،سکههای شاهان پارس است که از حدود  082پ.م .تا  002م .در مراکز مهم دوران
هخامنشي همچون تختجمشید ،پاسارگاد و همچنین پایتخت اصلي پارس یعني استخر ضرب شده است .شاهان پارس در سکهها
و همچنین بقایای اندک معماری بر جای مانده ،به خوبي تعلق خاطر خود را به آثار یادماني و فرهنگ و مذهب هخامنشي نشان
داده و با بهرهگیری از عدم تعصب مذهبي اشکانیان ،سعي در احیای سنتهای پیشین داشته و تا حدودی نیز موفق بودهاند.
واژههای کلیدی :پارس ،میراث اشکانیان ،سکهشناسي ،پیشینۀ ساسانیان.
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 .9مقدمه
مهمترین منبع در بازسازی تاریخ پارس ،سکههای ضرب شده در دوران سلوکي و اشکاني است .نخستین
سکههای پارس را دانشمند فرانسوی ژوزف پلرن ( )Joseph Pellerinدر سال  ،7171منتشر ساخت .در ابتدا
این سکهها به دلیل داشتن کتیبۀ آرامي به ساسانیان نسبت داده ميشد ( .)Potts, 2007: 273الوت دوال فویي
( ،)Allotte de la Fuyeنخستین مطالعات اساسي دربارۀ سکههای پارس را به انجام رسانده است .او این
سکهها را به سه گروه تقسیم کرده و بعدها جان هیل نیز گروه چهارم را برای آن پیشنهاد کرده است ( Hill,
 .)1922: clxiبه نظر ميرسد آخرین فردی که به طور مستقیم بر روی این سکهها مطالعه نموده است ،دو
مورگان بوده که نتیجۀ بررسيهای خود را در کتاب «راهنمای سکهشناسي شرق از دوران باستان تا قرون
میانه» به چاپ رسانده است ( .)De Morgan, 1923الزم به ذکر است که این سکهها عالوه بر اهمیت تاریخي،
نقشي اساسي در احیای فرهنگ ایراني در دوران سلوکي و پس از آن داشتهاند (  .)Curtis, 2007: 21با وجود
این که در سنتهای مذهبي زرتشتي ،یونانیان (و یا تنها اسکندر) به شدت مالمت شدهاند ،بر اساس شواهد به
دست آمده از پارس دورۀ سلوکي و اشکاني ،این نوع نگاه نسبت به فرهنگ هلني در این ادوار شکل نگرفته
است (.)Wiesehöfer, 1999: 335
 .0شکلگیری پادشاهی پارس
نواحي داخلي ایران در دورۀ سلوکي و اشکاني شامل چهار بخش اصلي یعني پارس ،ارمنستان ،سرزمین
کوشانها در آسیای میانه و سیستان در شرق بود (  .(Lozinski, 1984:129با وجود این که پارس یکي از
وسیعترین این مناطق است ،نسبت به پادشاهي های مستقل دیگر اطالعات بسیار اندکي از وضعیت آن در
دوران طوالني سلوکي و اشکاني وجود دارد .دالیل متعددی را برای این مسئله ميتوان بیان کرد که یکي از
آنها ،انزوای نسبي پارس در این زمان و فاصلۀ آن با راههای تجاری اصلي است .برای مدتي طوالني برترین
مسیر برای ایجاد ارتباط بین شرق و غرب از طریق خلیج فارس بود که بدین وسیله هند و چین به عربستان،
مراکز تجاری خاراکس و آپولوگوس ،و قرارگاه تجاری روم یعني پالمیر متصل ميشد (.)Seyrig, 1950: 1-2
طي کاوشهای هرینک در محوطههایي چون الدور و ملیحا در امارات امروزی ،سکهها و بقایای سفالي
متعددی متعلق به نواحي گوناگوني از جمله خاراسن ،الیمایي ،هند و روم به دست آمد که حاکي از ارتباط
ایشان با بنادر تجاری این ناحیه است .در این بین تنها دو سکه از شاهان پارس کشف شد که ميتواند
نشاندهندۀ رابطۀ محدود پارس با مهمترین مسیر تجاری آن زمان باشد ( .)Haerinck, 1998: 288همچنین
این امکان وجود دارد که این سکهها مدتها پس از زمان ضرب به این منطقه رسیده باشد ( Potts, 2012:
.)119

پس از فتوحات اسکندر ،یکي از سرداران مشهور اسکندر به نام پوکستاس ( )Peucestasبه عنوان حاکم
این منطقه انتخاب شد .او از سنتهای بومي به خوبي استقبال کرده و جایگاه مناسبي به مقامات پارسي در
سپاه و دربار خود اعطاء کرد ( .)Bevan, 1902: 42این روحیۀ تساهل پس از مدت کوتاهي به تشکیل حکومتي
با عناصر بومي در پارس انجامید .پس از برکناری پوکستاس ،موقعیت پارسها در موطن خود تغییر کرد .سکههایي
با تاریخ  022پ.م .که به سلوکوس تعلق دارند و به احتمال قوی در تختجمشید یا پاسارگاد ضرب شدهاند،
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نشاندهندۀ سلطۀ مستقیم سلوکیان حداقل تا  082پ.م .است ( .)Potts, 2004: 354ایشان اساسا از نظام
اداری و حکومتي شرقي پیروی کرده و متوجه این مسئله بودند که برای بقای خود ميبایست به سنتها و
فرهنگهای بومي احترام بگذارند ( .)Venetis, 2011: 155این موضوع در فارس بیشتر ملموس است و ایشان
حتي در اوج قدرت آنتیوخوس سوم با وجود نفوذ فرهنگي خاص در ماد ،سیاست متفاوتي نسبت به خاستگاه
امپراتوری پارس اتخاذ کردند ( .)Callieri, 1995: 82با این حال ،بقایای سفالهای سبک هلني به دست آمده
در تل تخت در پاسارگاد و محوطۀ تل ضحاک در جنوب غرب شیراز ،نشان ميدهد که سلوکیان به تأسیس
کولونيهایي در منطقه اقدام کردهاند (.)Ibid: 84

در همین سالها در حدود 082پ.م .بود که نخستین سکههای چهار درهمي محلي پارس توسط شخصي
به نام بگدات ( )Bagadatضرب شد .شکل پارسي باستان این نام مکررا در کتیبههای هخامنشي به کار رفته
است ( .)Koch, 1988: 85بر روی این سکهها ،تصویر بگدات رو به راست با سبیل ،ریش کوتاه و با شلقي (؟) بر
سر مشاهده ميشود (تصویر  .)7الزم به ذکر است که اینگونه سرپوش در دورۀ هخامنشي و سلوکي با عنوان
«سرپوش ساتراپي» نیز شناخته ميشده ( ،)Hill, 1922: 195و در سکههای شاهان بعدی شباهت قابلتوجهي
با سرپوش ساتراپيهای دورۀ هخامنشي به ویژه در آسیای صغیر پیدا ميکند (برای مثال تصویر  .)0بر پشت
سکه ،شاه با پوششي مشابه شاهان هخامنشي بر تخت نشسته ،عصای بلندی در دست راست و یک گل (؟) در
دست چپ نگه داشته است .این تصویر آشکارا یادآور نقوش برجستۀ شاهان هخامنشي در تخت جمشید
ميباشد .بر پشت سکه به خط آرامي عبارت «بگدات ،فرترکا ،از خدایان» (’)‘Bgdtn prtrk’ ZY ‘LHY
نوشته شده است.
تاکنون مشکالتي در ترجمۀ نوشتههای آرامي این سکهها وجود داشته است و به درستي منشأ آنها
مشخص نیست .در این بین گرینفیلد به کتیبه ای ناخوانا از یکي از شاهان پارس اشاره کرده و با تکیه بر آن،
خط مورد استفادۀ این شاهان را فارسي باستان متأخر و یا فارسي میانۀ قدیم ميداند (گرینفیلد.)857 :7032،
همچنین بیوار و شیکد از عنوان «آرامي پارسي» برای این خط استفاده کردهاند (.)Bivar & Shaked, 1964: 282
محققین لقب شاهان پارس بر روی سکهها را به سه شکل  PRTKR’, PRTDR’, PRTRKنسخهبرداری
کرده که به ترتیب به صورت  fratakara, fratadāra, fratarakāخوانده ميشود .سه عنوان ذکر شده به ترتیب
به معني «حاکم» ،محافظ آتش و برافروزنده آتش ،ترجمه شده است ( .)Naster, 1968: 74هیچ کدام از سه
عنوان ذکر شده در منابع متعلق به ایران باستان دیده نشده و تنها اولي در متون آرامي الفانتین متعلق به مصر
دورۀ هخامنشي وجود دارد .همچنین برخي معتقدند که  fratarakāیکي از اصطالحات اداری دوران هخامنشي
بوده است .از جهتي عنوان  fratadāraکمتر مورد تأیید زبانشناسان قرار گرفته و به عنوان واژهای با بنمایۀ
مذهبي شناخته شده است fratarak (ā) .در متن الفانتین به شخصي اطالق شده که بر تمامي ایالت جنوبي
مصر حکومت کرده و از نظر جایگاه ،باالتر از فرماندۀ ارتش که مسئولیت دفاع از مرزها را داشته ،قرار دارد
( .)Ibid: 75-76با این که شاهان پارس با استفاده از عناصر کهن پیوندی نزدیک میان خود و هخامنشیان
احساس ميکردند و پادشاهي خود را الهي ميدانستند ،بدون شک توانایي اخذ لقب «شاه بزرگ» را نداشتند و
با وجود استفاده از برخي نمادهای شاهان هخامنشي ،برای مدتها از بهکارگیری نشانههای خاص شاهي از
جمله تاج کنگرهدار پرهیز کردند (.)Wiesehöfer, 2007: 43

 / 910مطالعات باستانشناسی ،دورۀ  ،6شمارۀ  ،0پاییز و زمستان 9919

عبارت ’( ZY ‘LHYاز خدایان) که از همان ابتدا در سکههای حاکمان پارس دیده شد ،بعدها به طور
گسترده مورد استفاده شاهان ساساني قرار گرفت .دریایي معتقد است که این عنوان ریشه در لقب سلوکي
 θεοπάτωρبه معني «دارای نژاد الهي» دارد و شاهان نوپای پارس با بهرهگیری از شکل آرامي آن ،وفاداری
خود را به وی نشان دادهاند ( .)Daryaee, 2010: 240به اعتقاد پژوهندگان ایشان با وجود این که از همان ابتدا
در پي احیای سنتهای ایراني و کسب استقالل بوده و این خواسته را به خوبي در سکههای خود نشان
دادهاند ،در اصل دستنشاندۀ شاهان سلوکي محسوب ميشدهاند .همچنین با وجود این که این حاکمان در
سکهها وفاداری خود را به آیین کهن منطقه (شاید زرتشت) نشان دادهاند ،نميتوان آنها را نمایندۀ یک حزب
ملي-مذهبي و یا شاه-مغ دانست ( .)Wiesehöfer, 2001: 110استرابو به این نکته اشاره کرده و پارسها را
خراجگزار مقدونیان معرفي ميکند ( .)Edson, 1958: 158عالوه بر این ،با بررسي دقیقتر سکههای بگدات و
دو نفر از جانشینان او یعني اوبورزوس  وهبرز و اردشیر ،مشخص ميگردد که حاکم پارسي با وجود استفاده
آشکارا از نقشمایههای هخامنشي در سکههای خود ،با دردستگرفتن عصای سلوکي (؟) و پوشیدن لباس و
کاله ساتراپي وفاداری خود را به دربار سلوکي نشان دادهاند ( .)Canepa, 2010: 569همچنین شهرها یا
کولونيهایي که آنتیوخوس اول در جنوب غرب ایران تأسیس نمود ،شورش مولون در منطقه و کتیبهای در
مورد اقامت قابلتوجه آنتیوخوس سوم در انطاکیۀ پارس (نزدیک بوشهر امروزی؟) در  025پ.م ،.همگي گویای
تسلط سلوکیان بر پارس حداقل تا زمان مرگ آنتیوخوس سوم در  781پ.م .است (.)Wiesehöfer, 2007: 40
همچنین با مطالعۀ شرایط ایالتهای مهم همسایه همچون الیمایي و خاراسن مشخص ميشود که دیگر
مناطق ایران نیز تا این زمان کموبیش پذیرای سلطۀ سلوکیان بودهاند (نکLe Rider, 1965: 288 & .
.)Hansman, 1967: 23

در پشت سکههای شاهاني که از لقب  fratarakāاستفاده کردهاند ،تصویر بنایي مشاهده ميشود که مدتي
طوالني موضوع مورد بحث محققان بوده است (تصویر  .)0اکثر ایشان آنرا تقلیدی از ساختمان زندان سلیمان
در پاسارگاد یا کعبۀ زرتشت در نقشرستم ميدانند ،و از آنجایي که تاکنون کاربری دقیق این دو بنا مشخص
نشده است ،دلیل استفاده از آن در سکههای شاهان پارس نیز به درستي معلوم نیست .پاتس معتقد است که
پس از گذشت حدود 052سال از ساخت این دو بنا ،شاهان پارس الزاما از کاربری آنها آگاهي نداشته و تنها با
تکیه بر اهمیت این آثار به عنوان نمایندۀ شکوه و قدرت اجداد خویش ،از آنها در سکههای خود استفاده
کردهاند (.)Potts, 2007: 296

اما هرینک و اورلت بر خالف دیگران بنای تصویر شده بر پشت این سکهها را با معابد یوناني و رومي
همچون آرا پاسیس ( )Ara Pacisدر رم مقایسه کرده (تصویر  )2و با تکیه بر بررسيهای تیلیا و ترومپلمان ،این
امکان را ميدهند که بنایي مشابه در قسمت کاخ  Hدر جنوب غرب صفه تختجمشید وجود داشته است
( .)Haerinck & Overlaet, 2008: 207 & 212در مقابل بنا در سمت چپ سکه ،تصویر شاه دیده ميشود که
دستهای خود را به سبک شاهان هخامنشي به نشانه نیایش بلند کرده است .با وجود تمام فرضیات ذکر شده،
تنها نکتۀ آشکار اینست که شاهان پارس از همان ابتدا با به تصویرکشیدن عناصر پارسي سکههای خود ،به
دنبال تثبیت مشروعیت سیاسي در منطقه بودهاند.
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 .9مدارک باستانشناسی و بقایای مرتبط با شکلگیری حکومت شاهان پارس
تاکنون مدارک باستان شناسي بسیار اندکي متعلق به شاهان پارس شناسایي شده و در نمونههای منسوب نیز
ابهامات فراواني وجود دارد .در  7300هرتسفلد با کاوش در فاصلۀ  022متری شمال غربي از صفه تختجمشید
موفق به شناسایي بقایای معماری معروف به «معبد فرترکا» شد ( .)Herzfeld, 1941: 275این بنای خشتي
شامل چندین اتاق و راهرو به همراه یک ایوان هشتستون و تاالر ستوندار کوچک است (تصویر  .)5به نظر
نميرسد که این بنا جزئي از مجموعۀ سلطنتي تختجمشید بوده باشد .پایهستونهای بهکار رفته در آن به
سهگونۀ مختلف تقسیم ميشوند که دو نوع آن به احتمال زیاد پس از تخریب صفه تختجمشید ،در اینجا
مورد استفادۀ دوباره قرار گرفته است .اما گونۀ سوم یعني پایهستونهای مکعبيشکل در معماری هخامنشي
مرسوم نبوده است .از این جهت این بنا را متعلق به دوران فرا-هخامنشي دانستهاند ( .)Shenkar, 2011: 119با
وجود این که کاربری این بنا تاکنون به درستي مشخص نشده ،این اطمینان وجود دارد که نخستین شاهان
پارس مراکز مهم دورۀ هخامنشي یعني پاسارگاد و تختجمشید را برای استقرار خود انتخاب کرده بودند
( .)Hill, 1922: clxمهمترین دلیل تعلق این بنا به شاهان فرترکا ،نقشبرجستهای است که در آن بهدست
آمده است .این نقش شباهت خاصي با تصویر نیایشگر پشت سکههای این شاهان دارد (تصویر  .)7همچنین
دوبواز آنها را با نقشبرجستۀ دکان داوود در سرپل ذهاب مقایسه کرده و آن نقش را نیز متعلق به شاهان
پارس با تاریخي بین 752 - 052پ.م .ميداند (.)Debevoise, 1942: 89
کاوشهای استروناخ در پاسارگاد نشان داد که در این محدودۀ زماني پس از نزاع احتمالي در تل تخت،
یک فرهنگ بومي قدرت را در دست گرفته است ،چرا که در اینجا پس از سکههای سلوکوس اول ،به جای
سکههای جانشین او یعني آنتیوخوس اول ،سکههای بگدات دیده ميشود (.)Stronach, 1965: 23
با توجه به اهمیت پایتختهای کهن هخامنشي ،با کمک سکهها ميتوان به احداث پایتختي جدید در
سدۀ سوم پ.م .توسط شاهان پارس اشاره کرد .بر روی برخي از سکههای وهبرز از عبارت ( Pārsa staxraدژ
پارس) استفاده شده که ممکن است منظور شهر استخر مرکز سیاسي-مذهبي بعدی پارس باشد که مهمترین
معبد آناهیتا نیز در آن قرار گرفته بود (اشتیل .)727 :7088 ،با این حال ،تفکیک تختجمشید و استخر از
یکدیگر دشوار بوده و از این دو در این دوران معموال در کنار یکدیگر یاد ميشود (.)Herzfeld, 1934: 35
 .4سرآغاز استقالل پارس
پولیانوس گزارش ميدهد که در تاریخي بین  022-052پ.م .اوبورزوس-وهبرز ،دومین پادشاه پارس حدود
 0222تن از سربازان سلوکي را که علیه او توطئه کرده بودند به قتل ميرساند و از این طریق در پي کاهش
قدرت بیگانه در منطقه و کسب استقالل برميآید ( .)Mittag, 2008: 54اما ویسهوفر با تکیه بر سکههای
ودفرداد اول (فرهاد) ،او را نخستین پادشاه مستقل پارس ميداند (تصویر  .)1برای اولین بار در پشت سکههای
این فرد نقش فروهر که توسط شاهان هخامنشي به عنوان نشانه مشروعیت استفاده ميشده بر باالی بنا نقش
بسته است .عالوه بر این ،در پشت سر شاه الهه پیروزی یعني نیکه مشاهده ميشود که در حال قراردادن تاج
گلي بر سر او است ( .)Wiesehöfer, 2007: 42این نشانهها گویای یک پیروزی ساده نبوده و ميتواند بیانگر
دستیابي این شاه به استقالل از سلوکیان باشد.
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با رویکارآمدن مهرداد اول ( 708-717پ.م ).تحول قابلتوجهي در ساختار حکومتهای خاور نزدیک
صورت گرفت ،حدود نفوذ اشکانیان تا غرب ایران و سرزمینهای شرق مدیترانه گسترش پیدا کرد و در اصل از
این زمان بود که ایشان به عنوان یکي از قدرتهای برتر منطقه شناخته شدند .سکههای حکومتهای مهم
محلي از جمله الیمایي ،ماد و پارس ،به خوبي نتیجۀ نفوذ اشکانیان در این مناطق را نشان ميدهد.
مهرداد با تسلط بر غرب کشور به ویژه ماد ،در مقابل دمتریوس دوم سلوکي قرار گرفت .از آنجایي که هنوز
اکثر حاکمان محلي در الیمایي ،خاراسن و پارس با وجود استقالل بیشتر به شاه سلوکي وفادار بودند ،او را در
برابر شاه نوپای اشکاني یاری کردند ( .)Wenke, 1981: 306به نظر ميرسد که در این زمان ودفرداد اول حاکم
پارس بوده است .ویسهوفر معتقد است که درخواست کمک شاه سلوکي از این مناطق ،خود به معني استقالل
نسبي آنهاست ( .)Wiesehöfer, 2007: 41ارتش سلوکي حتي در بهترین شرایط ،نهتنها برای تأمین سربازان
مزدور ،بلکه برای تأمین نخبگان ارتش خود به نیروی ایرانیان نیاز داشت ( .)Venetis, 2011: 157بنابراین
دمتریوس توانست برای مدتي کوتاه در برابر مهرداد ایستادگي کند ،اما در نهایت در 727پ.م .در سلوکیۀ دجله
به اسارت رفت و به هیرکانیه منتقل شد .با کاهش قدرت سلوکي ،مهرداد توانست به بهانۀ یاری دادن
حکومتهای محلي به ارتش سلوکي ،در امو ر ایشان دخالت کند .تغییر ناگهاني در سبک سکههای الیمایي و
پارس نشان مي دهد که مهرداد بالفاصله پس از فتح سلوکیه دجله ،این مناطق را نیز به تصرف درآورد
( .)Colledge, 1977: 10در گروهي از سکههای ودفرداد اول ،تصویر فردی بالغ و ریشدار با شباهت قابل
توجهي به سکههای مهرداد دیده ميشود .هرچند این مسئله تالش مهرداد را در کنترل اوضاع پارس نشان
ميدهد ،دلیل کافي برای سلطۀ مستقیم او بر منطقه نیست ( .)Kawami, 1987: 6با تکیه بر سیاست معمول
شاهان اشکاني ،به نظر ميرسد که حاکم پارس اجازه یافته تا به حکومت خود ادامه دهد .دالیل گوناگوني برای
این ایدئولوژی حکومتي وجود دارد که یکي از آنها طبق نظر کیل به روحیۀ انعطافپذیری اشکانیان نسبت به
فرهنگها و حکومتهای محلي بازميگردد ( .)Keall, 1994: 272دلیل دیگر را ميتوان از آنجایي دید که
حاکمان محلي پارس بر خالف دیدگاه معمول ،فاقد روحیۀ شورش و طغیانگری علیه حکومت مرکزی بودند و
بقای ایشان در مقام خود ،تهدیدی برای شاهان اشکاني به شمار نميآمد ( .)Wiesehöfer, 2001: 110با این
حال ،حاکم پارس ميبایست با تغییر در سبک سکههای خود ،وفاداری خود را به قدرت جدید منطقه نشان
ميداد .سکهها به خوبي گویای این نکته مهم هستند که موقعیت سرزمین پارس ،شاهان این منطقه را یاری
کرد تا بسیاری از سنتهای کهن مذهبي را حفظ کرده و در نهایت با انتقال آن به دورۀ ساساني ،اسباب
شکوفایي آن را فراهم آورند.
سکههایي که از این پس در پارس ضرب شد ،به گروه دوم ( 722-722پ.م ).سکههای منطقه تعلق دارند .به
جزء تعدادی از سکههای پایاني ودفرداد اول ،ميتوان سکههای دو شاه بعدی یعني داریوش اول و ودفرداد دوم
را در این گروه قرار داد ( .)Hill, 1922: clxxبر روی این سکهها تصویر ریشدار شاه رو به راست با سرپوش
خاص و منحصربهفردی که به عنوان «کالهک ساتراپي» معرفي شده به همراه هالل ماه بر روی آن دیده
ميشود (تصویر  .)8هالل ماه ميتواند نماد حکومت الهي شخص باشد ( .)Olbrycht, 1997: 52بر پشت سکه
همان نقشمایۀ گروه قبلي وجود دارد ،تنها با این تفاوت که از کیفیت نقوش آن کاسته شده و ساختاری
خالصه شده پیدا کرده است .تحول اساسي در این سکهها که گویای نفوذ سنت اشکاني است در کتیبههای
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آنها دیده ميشود .عنوان فرترکا از این سکهها حذف شده و تنها نام شاه به همراه هزوارش ’( MLKشاه) به
تقلید از سکههای شاهان اشکاني بر آنها اضافه شده است .طبق عقیدۀ اکثر محققان این عبارت گویای این
مسئله است که از این پس حاکمان دستنشاندۀ شاهان اشکاني در پارس حکمراني ميکنند ( Canepa, 2010:
569؛ اشتیل727 :7088 ،؛ سلوود .)732 :7032،همچنین پیش از این ،جنس غالب سکههای پارس چهار
درهميهای نقرهای بود که از این پس به درهم تبدیل ميشود که جنس اصلي مورد استفاده اشکانیان برای
مصارف داخلي بوده است ( .)Khademi Nadooshan and Khazaiea, 2011: 102
 .1حکومت شاهان دستنشانده
روند اشکاني شدن سکه های حاکمان پارس با سرعت بیشتری پیش رفت و در گروه سوم که با پادشاهي
داریوش دوم آغاز ميشود ،آشکارا خود را نشان داد .بر روی این سکهها به تقلید از سکههای اشکاني ،صورت
شاه رو به چپ است و تاج مخصوص مهرداد دوم را بر سر گذاشته است ( .)Wroth, 1903: lxxviبر پشت سکه
نیز طبق سنت اشکاني ،کتیبه با متن نام شاه و عنوان  MALKAدیده ميشود که بر دور نقش حک شده
است (تصویر  .)3نقش مذکور ،شاه را با ردایي بلند نشان ميدهد که برسم یا نیزهای در دست گرفته و در مقابل
آتشدان ایستاده است که عالوه بر این که نشاندهندۀ نفوذ قابلتوجه اشکانیان در فارس است ،بیانگر
شکلگیری تدریجي یک ساختار منحصربهفرد مذهبي نیز است.
گنجینهای از سکههای کوچک نقرهای در محدودۀ پارس در دهۀ 7382کشف شد که با دیگر سکههای
منطقه تفاوت دارد .این سکهها احتماال به شخصي به نام کوریوس (بالش؟) در سدۀ اول م .تعلق دارد که
وابستگي شدیدی به دربار اشکاني داشته و شاید برای نظارت مستقیم بر اوضاع منطقه ،در بخشي از پارس
مستقر شده است ( .)Wiesehöfer, 2009به نظر مي رسد که این وقایع همزمان با پادشاهي بالش اول در 10م.
و اصالحات حکومتي او در نواحي مختلفي چون الیمایي ،خاراسن و به احتمال قوی پارس است ( Dabrowa,
 .)2011: 175به درستي مشخص نیست که آیا کوریوس همان بالش اول است و یا شخصي وابسته به دربار
اشکاني است.
سدۀ اول و دوم م .دوران پیشرفت اقتصادی کشور و رونق قابلتوجه تجارت بود .این مسئله ،حاصل
استقالل نسبي حکومتهای محلي و توانایي ایشان در ایجاد ارتباط با دوردستترین نواحي در شرق تا چین و
در غرب تا روم بود .در یکي از گزارشهای چیني به تاریخ  727م ،.از یکي از شاهان پارت با نام منکو
( )Manquیاد ميشود که تعدادی شیر و شترمرغ متعلق به سرزمین تیاوژی ( ،)Tiaozhiبه احتمال زیاد
محدودۀ خاراسن و الیمایي ،به دربار امپراتوری هان به عنوان هدیه ارسال ميدارد .به نظر ميرسد که منظور از
این شاه پارتي در اصل حاکم پارس یعني منوچهر بوده باشد که با ایجاد ارتباط با مراکز تجاری مهم یعني
خاراسن و الیمایي و در نهایت چین ،سعي در کسب اعتبار بیشتر برای حکومت خود داشته است ( Hill, 2009:
 .)23 & 242پلیني ،همسایۀ بدون واسطۀ پارس را در غرب الیمایي ميداند ( .)Pliny, VI. xxviiiبا این حال،
نميتوان محدودۀ قلمرو شاهان پارس را به درستي تعیین کرد .دادههایي از جمله تعدادی سکه مربوط به
شاهان پارس در اواسط سدۀ اول پ.م .از گورستانهای اشکاني تل ملیان در دشتهای اطراف شیراز بهدست
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آمده است که با وجود اهمیت بسیار ،در این مورد ،چندان روشنگر نیستند ( .)Balcer, 1976: 86در هر صورت
با توجه به فقدان دادههای باستانشناسي در این رابطه ،امکان ارتباط پارس با نواحي اطراف آن دشوار است.
در خصوص دلیل تفکیک نشدن شاه پارس با شاه اشکاني در گزارشهای چیني ،توضیحاتي وجود دارد .با
رویکارآمدن اردوان سوم ( 08-70م ).و صلحي که میان ایران و روم صورت گرفت ،او موفق شد نفوذ دربار
اشکاني را بر بخشهای مهمي از کشور و در مناطق مستقل تحمیل کند .برخي محققان معتقدند که یکي از
روشهای اصلي او در این زمینه ،انتخاب اف رادی از خاندان خود به حکومت آن مناطق بوده است (شیپمان،
 .)58 :7082سکهها نیز به گونهای این موضوع را نشان ميدهند؛ برای مثال استفاده اردشیر دوم از سربند شاهي
و پوشش و آرایش کامال اشکاني در سکهها ،نميتواند یک اتفاق ساده باشد (تصویر  .)72اما از آنجایي که همین
شاه در این زمان از تاجهای بومي کنگرهدار استفاده ميکرده است ،نميتوان این دیدگاه را به اثبات رساند
(تصویر .)77

اطالعات بسیار اندکي از پارس در این برهه تا ظهور اردشیر بابکان در دست است .به جز سکهها ،تنها
اشارات کوتاهي از استرابو ،لوسیانوس و ایزودور خاراکسي و یک کتیبۀ فارسي میانه از اردشیر دوم بر روی یک
جام نقرهای در دست است ( .)Wiesehöfer, 2009هیل برای دو سدۀ پایاني تا آغاز شاهنشاهي ساساني گروه
چهارمي را پیشنهاد ميکند که با نموپات ( )Namopatآغاز ميشود ( .)Hill, 1922: clxxivاین گروه را از نظر
سبک تصویرگری چهرۀ شاه ميتوان به عنوان نمونههای «پیشا-ساساني» نیز معرفي کرد .ویژگي اصلي این
سکهها چهرۀ شاه رو به چپ با مو و ریش پرپشت و استفاده از ستاره و هالل ماه در کنار شاه در پشت سکه
است (تصویر  .)70شاهان این گروه از تاج و سربند مخصوص شاهان اشکاني و همینطور در برخي موارد از تاج
کنگرهدار استفاده کردهاند .با این حال ،آرایش موهای این افراد به ویژه اردشیر چهارم ،یادآور سبکي است که
بعدها در سکۀ اردشیر پنجم (اردشیر بابکان) و جانشینان او دیده شد (سلوود.)731 :7032،
 .6ظهور پاپک و شاپور و آغاز حکومت اردشیر پنجم
در حدود  025م .تحولي در ظاهر کوچک اما مهم در ساختار حکومتي پارس صورت گرفت .پاپک فرزند ساسان
یکي از موبدان معبد آناهیتا و فرزند بزرگ او شاپور ،از شهر «خیر» ( )Xirبه استخر حمله کرده و گوچهر ،شاه
پارس را به قتل رساندند و بدینترتیب به حکومت شاهان دستنشاندۀ اشکاني در منطقه خاتمه داده و با
هوشیاری سرپرستي مهمترین مرکز مذهبي منطقه یعني معبد آناهیتا در استخر را نیز بر عهده گرفتند
( .)Chaumont, 1958: 158این در اصل آغازی برای شاهنشاهي مقتدری بود که شاه در آن چهرهای کامال
الهي پیدا کرده بود و این ایدئولوژی حکو متي و ساختار متمرکز آن موجب تأسیس یک دین رسمي و دوام
چهارصد سالۀ امپراتوری مقتدر ساساني شد .دو عامل اساسي در انتها باعث افول شدید اعتبار حکومت اشکاني
در مرزهای داخلي و خارجي کشور شد؛ اول ،ناتواني ایشان در حفظ تعادل و ثبات داخلي به دلیل نزاع اردوان
پنجم و برادرش بالش پنجم و دیگری سه شکست مهلک از روم به ویژه سپتیموس سوروس که به فتح
تیسفون و تخریب آن انجامید ( .)Rawlinson, 1893: 361-362به نظر ميرسد که در این زمان بود که پاپک و
شاپور حکومت پارس را دست گرفتند (فرای .)70 :7083 ،همچنین به احتمال قوی در این زمان تعدادی نقش
خطي در قسمتهایي از کاخ هدیش و تچر در تختجمشید ایجاد شد (تصویر  )70که در آن به احتمال بسیار،
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صحنۀ دریافت مقام شاهي با حضور شاپور و پدرش پاپک صورت ميگیرد ( Callieri, 2003, Razmjou, 2005:

 .)324این نقوش همچنین ميتواند نشاندهندۀ هدف ایشان در ادغام نظام سیاسي و مذهبي باشد که در
نهایت در شاهنشاهي ساساني به ثمر رسید (.)Daryaee, 2011: 187
بر روی سکههای منسوب به شاپور ،تصویر شاه بر روی سکه و تصویر احتمالي پدر او پاپک دیده ميشود
(تصویر  .)72با وجود اهداف و سیاستهای متفاوت خاندان جدید ،ایشان همچنین سنتهای پادشاهي قبلي را
حفظ کردند .مدتي بعد اردشیر برادر کوچک شاپور در صحنه ظاهر ميشود که به گفته طبری پس از مرگ
اتفاقي (؟) برادر در تخت جمشید ،با رأی دیگر برادران به عنوان پادشاه انتخاب شد (.)Canepa, 2010: 571
اردشیر ،به عنوان یکي از رازآمیزترین شخصیتهای تاریخ ایران شناخته ميشود .دریایي ،این دیدگاه را مطرح
کرده که اردشیر در خاندان خود یک یاغي به شمار ميآمده و با فاصلۀ قابلتوجهي از پدر و برادرش شاید در
اردشیر -خوره مستقر بوده است .بنابراین شاپور را که حاکم مشروع از سوی پدر بوده به همراه دیگر برادران به
قتل رسانده ،در  077/070م .در استخر مستقر شد و به تدریج حکومت کل پارس را به عنوان اردشیر پنجم در
دست گرفت ( .)Daryaee, 2010: 245 & 248معماری اشکاني-برای مثال کاخ آشور -تأثیر قابلتوجهي بر
معماری اردشیر خوره یا کاخ فیروزآباد داشته است و این آثار اهمیت بسیاری در بررسي چگونگي انتقال میراث
اشکاني به دوران ساساني دارد (.)Vanden Berghe, 1987: 244
سکههای اردشیر (تصویر )75از نظر ریختشناسي ،از سکههای برادر بزرگش شاپور تأثیر مستقیمي پذیرفته
بود ( .)Gyselen, 2011: 12زماني فرا رسید که او با حمایت ایالتهای دیگر از جمله ماد ،ماد آتروپاتن ،آدیابن
و کردستان شورشي گسترده در نواحي داخلي ایران صورت داد ( .)Farrokh, 2007: 179این زماني بود که
اردوان پنجم با شکست ارتش کاراکاال امپراتور روم سعي در بازگرداندن اعتبار از دست رفته خاندان خود را
داشت و تا زماني که اردشیر کرمان را نیز فتح کرد و شاه وفادار به حکومت مرکزی در آنجا را به قتل رساند،
متوجه خطر پیشروی او نبود (شیپمان .)77 :7082 ،بنابراین اردوان شاه الیمایي نیروفر را برای سرکوب اردشیر
گسیل داشت .اما او در نبرد با اردشیر در  075م .در جنوب خوزستان  به احتمال زیاد در نزدیکي اهواز
امروزی شکست خورد و کشته شد (.)Alizadeh, 1985: 184
کمي بعد اردشیر در  000م .خاراکس اسپاسینو ،پایتخت پادشاهي خاراسن در جنوب میانرودان را فتح
کرده و آخرین پادشاه آن منطقه یعني آبینرگاوس سوم را به قتل رساند ( .)Nodelman, 1959/1960: 119فتح
خاراسن ضربهای مهلک بر ساختار اقتصادی حکومت اشکاني وارد ساخت و ایشان را از دریافت نیروی نظامي و
همچنین سود اقتصادی حاصل از تجارت از طریق خلیج فارس ناامید ساخت .اردشیر در نبرد نهایي در  002م.
در مقابل اردوان قرار گرفت و با شکست سپاه اشکاني و قتل او ،به یک شاهنشاهي پانصدساله خاتمه داد.
اینگونه به نظر ميرسد که بالش پنجم کمي پس از قتل برادر و فتح پایتخت در تالش برای احیای قدرت
اشکاني برآمد ،چرا که سکههایي از او باقي مانده که به  008م .باز ميگردد ( .)Dabrowa, 2012: 39با وجود
تمام تالشها ،در نهایت تمامي اراضي زیر سل طه امپراتوری اشکاني در دست اردشیر افتاد و تمامي مدعیان
سرکوب شدند .با این حال ،او برای اثبات مشروعیت خود ،یکي از شاهزادگان اشکاني را به همسری گرفت
( .)Rawlinson, 1893: 368او همچنین به همین منظور در نخستین سکههای خود از تاج مخصوص شاهان
اشکاني استفاده کرد (تصویر .)77
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با این که سکههای ساساني تقلیدی کامل از سکههای اشکاني نیست ،اما تأثیر قابلتوجهي از آنها و
همچنین از نقشمایههای رومي پذیرفته است .تشکیالت ضرابخانههای دورۀ ساساني نیز ،ادامۀ مستقیم
سیستم دورۀ اشکاني بود (گوبل 077 :7083 ،و  .)005ساسانیان از بسیاری جهات تغییراتي اساسي در نظام
سیاسي ایران ایجاد کردند .از نظر مذهبي این دیدگاه تاکنون پذیرفته شده که ساسانیان از همان ابتدا ،تحمل
کمتری در پذیرش آیینهای محلي داشتند ( .)Keall, 1971: 58با این حال ،با مطالعۀ دقیق سرگذشت پارس
در دورۀ سلوکي و اشکاني ،شاهان ساساني را ميتوان وارثان حقیقي و ادامهدهندۀ بسیاری از سنتهایي
دانست که پیش از این در دورۀ اشکاني پایهگذاری شده بود.
بگدات
وهبرز
اردشیر اول
ودفرداد اول
شاه ناشناس
داریوش اول
ودفرداد دوم
داریوش دوم
هوخشتر (؟)
اردشیر دوم
نموپات
پیروز (پاکور؟)
قباد
مهرداد
اردشیر سوم
منوچهر اول
منوچهر دوم
اردشیر چهارم
شاپور
اردشیر پنجم
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جدول  .9فهرست پیشنهادی شاهان پارس بر اساس تقسیمبندی سلوود با اعمال برخی تغییرات (سلوود)099 :9912 ،

 .0نتیجه
تا چند دهۀ اخیر ،پادشاه ي اشکاني به دالیل گوناگون از جمله کمبود منابع ،کمتر مورد اعتنای محققان ،به
ویژه پژوهشگران ایراني قرار ميگرفت .به همین دلیل ،وجوه متنوع این شاهنشاهي و همینطور نقاط مختلف
ایران در طول حکومت ایشان ،ناشناخته ماند .تاکنون این نتیجه حاصل شده که هر ایالت در مرزهای اشکاني
با وجود وابستگي نسبي به حکومت مرکزی دارای ویژگيهای منحصربهفردی بود که آن را از نقاط دیگر
متمایز ميکرد .پارس به سبب موقعیت ویژه ،موفق به حفظ بسیاری از سنتهای کهن هخامنشي از جمله هنر
و مذهب و در نتیجه انتقال آن به ادوار بعدی شد.
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با وجود این که شاهان پارس با بهرهگیری از نقشمایههای متعلق به پیشینیان خود ،در تالش برای ایجاد
تمایز با نواحي دیگر بودند ،سکهها و شواهد دیگر به خوبي نشان ميدهند که بر خالف دیدگاه معمول ،عامل
اغتشاش و مبارزه با حکومت اشکاني نبودند .با این وجود ،در سدۀ اول میالدی ،شاهان اشکاني برای گسترش
نفوذ خود در این منطقه تالش زیادی کردند .دلیل این مسئله به درستي مشخص نیست ،اما تغییر ناگهاني در
نقشمایه و ساختار سکهها صحت این واقعه را نشان ميدهد.
سیاست شاهان پارس با رویکارآمدن پاپک ،شاپور و بعدها اردشیر بابکان تغییری اساسي پیدا کرد.
اردشیر با بهرهگیری از بيثباتي و ضعف شاهنشاهي اشکاني حاصل از جنگهای داخلي و خارجي ،شورشي
گسترده در کشور صورت داد و موفق به فتح ایالتهای وابسته به حکومت اشکاني شد .اردوان پنجم با وجود
اصالح روابط خارجي ،موفق به جلوگیری از پیشروی اردشیر نشد .ساسانیان از همان آغاز حکومت خود در
 007م ،.با اینکه با تغییر تقویم و سیاستهای متفاوت دیگر سعي در کدر ساختن میراث اشکاني داشتند ،اما
در عمل با هوشیاری عالوه بر ارج نهادن بر شکوه از یاد رفتۀ هخامنشي ،نظام حکومتي مقتدر خود را بر
شالودۀ فرهنگ و تمدن اشکاني بنیان نهادند تا بدین طریق خود را به عنوان جانشین بر حق و مشروع ایشان
معرفي کنند .با وجود این که از تاریخ پارس در دورۀ سلوکي و اشکاني و همچنین از پیشینۀ ساسانیان
اطالعات بسیار اندکي در دست است ،مطالعۀ مستمر مدارک برجایمانده ،به خوبي اهمیت ایشان را در
بازسازی سرگذشت گسترهای وسیع از مرزهای داخلي کشور نشان ميدهد.
 .0تشکر و قدردانی
نگارندگان از خانم دکتر جودیت لرنر ( )Judith Lernerاز دانشگاه نیویورک بابت ارسال مقاالتي که امکان
دسترسي به آنها در ایران وجود نداشت ،صمیمانه قدرداني ميکنند.
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