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 چکیده

غربی تختی در نزدیکی شهر سلماس در استان آذربایجانتختی در کوه پیرچاووش روستای خانعهد ساسانی خان یبرجسته نقش

ران که در اصل اردشیر بابکان و شاپور یکم اهایی را از سوکه پیادگان حلقهدهد قرار دارد که دو سوار و دو پیاده را نمایش می

یکسان و همانند  تاکنونی کیستی این سواران و پیادگان شناسان غربی و ایرانی دربارههای ایرانپژوهش کنند.دریافت می ،هستند

-پیمانی بزرگان ارمنی با اردشیر و شاپور معرفی کردهتختی را نمایش بیعت و همی خانبرجسته؛ اما بیشتر ایشان نقشنبوده است

انتساب پیادگان به اشراف ارمنی را برخاسته از ی ، ایدهتختیی خانبرجستهقشی نبازاندیشنویسندگان پس از ، حالبااین اند.

چنین های تاریخی، بر مبنای گزارشدانسته؛ و در پایان، وم و تشبّث به تکرار بستگی، توسل به باور عمی همگانهمغالطات سه

پیمانی هم روایتگرنیز ر بابکان در نبرد آذرآبادگان و ییادمان پیروزی اردشی ساسانی در اصل برجستهنقشاین که  اندنتیجه گرفته

 های اشکانی سورن و اسپهبد با خاندان ساسان است.بزرگان خاندان
 

، نبرد اسپهبد و اشکانی سورن هایخانداناردشیر بابکان، شاپور یکم ساسانی، تختی، خانساسانی نگارۀ سنگ: کلیدی هایواژه

 آذرآبادگان

                                                           
  مسئول: نویسنده یرایانامه                                                                                                              loo@tabriziau.ac.irajor 
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 مقدمه. 1

 ،سلماس ستانتختی شهرنزدیکی روستای خاندر  ،کوه پیر چاووش یسینهبر تختی باستانی خان رۀنگاسنگ

فارس  آن همانند نقوش برجستۀ ساسانیان در استاناسلوب حجاری  ؛ وردغربی قرار داآذربایجاندر  استان 

د، جکسن و پرادا، این بنام، چون هرتسفل شناسانایراناین است که شماری از نوشتار حاضر  یمسئلهاست. 

شواهد  کهدرحالیاند؛ ی تاریخی بیعت اشراف ارمنی با شاهان ساسانی معرفی و تفسیر کردهمجلس را صحنه

که سکوت کما اینی ایشان در دست نیست! شناختی و یا مدارک تاریخی کافی برای تأیید نظریهباستان

گرانی ی کیستی پیادگان، و یا نظر مغایر پژوهشدربارهشناسان، مانند هینتس و هرمان، شماری از دیگر ایران

سواران و و کیستی هویت  دهد کهدربارۀ هویت سواران، نشان میو فریدون آورزمانی سرفراز  اکبرعلیچون 

های اصلی پرسشبنابراین،  تختی سلماس نیازمند بازاندیشی و بازشناسی است.ی خاننگارهپیادگان سنگ

 :که ستنوشتار حاضر این ا

 یککدامتختی اثر ی خاننگارهسنگاند؟ ب( تختی چه کسانیی خانهای تاریخی نقش برجستهشخصیتالف( 

 از رویدادهای تاریخی است؟ یککدام روایتگرتختی ی خاننگارهج( سنگ از شاهان ساسانی است؟

 که:ها، فرضیات نویسندگان عبارت است از ایندر پاسخ بدین پرسش

، و پیادگان هم، نه سلماس، اردشیر بابکان و اردشیر یکم ساسانیکوه پیرچاووش ر بسته ب شنقان سوار

نگاره در همان عهد د هستند؛ و این سنگبهای اشکانی سورن و اسپهاشراف ارمنی، بلکه بزرگان خاندان

و ارمنیان در  سپاه روماشکانی،  بر شاهزادگان شورشیی پیروزی وی پادشاهی اردشیر بابکان و به نشانه

ی است؛ و به همین دلیل، اهمیت و ارزش تاریخی نقش برجسته شدهحجاریو ارمنیه آذرآبادگان  نبردهای

برای بررسی فرضیات  ی جنگ سواران در تنگاب فیروزآباد مقایسه شود.تختی باید با نقش برجستهخان

های ی چهره، تاج و پوشش شخصیتیسه، نویسندگان از روش مراجعه به تواریخ ساسانی و نیز مقاشدهمطرح

ی روش مقایسهناگفته نماند که  اند.بهره جستهفارس  ی استانو نقوش برجستهها اشکانی و ساسانی در سکه

ها را ارنست هرتسفلد بنیان نهاده و معرفی کرده است با سکه چهره و تاج شاهان ساسانی در نقوش برجسته
(Levit-Tawil, 1992: 161.) 

توجه دارد: یکی از مغالطات رایج چنین، مبانی نظری نویسندگان به جستار مغلطه در مطالعات تاریخی هم

برخاسته از تأکید و تأیید پیوسته  باور عمومیپژوهشی، در تاریخ باألخصدر باورهای محافل دانشگاهی و 

؛ و در حقیقت، را طلب کنندشنوندگان و یا خوانندگان از راوی اسناد مستدل و شواهد عینی  آنکهبیاست؛ 

های گوناگون، بسیار تکرار شده است را رسانه یواسطهبهکه مطلبی و یا گزارشی پیوسته و ایشان به سبب این

اند. برتراند راسل در نقد مغالطات توسل به باور عمومی و تشبّث به ردههمان حقیقت پنداشته و آن را باور ک

زش است؛ و به همین بلکه انگی ،ی اصلی در تبلیغات استدالل نیستئلهمس نوشته است کهتکرار باور باطل 

 ظاهراًبا لحنی قاطع و  دفعاتبهبارها به تأکید و  کند کهی مردم چیزهایی را باور میتودهعلت است که 

-های ایرانپژوهشدر رأی نویسندگان بر این است که  (.Russell 1954: 193)شود بازگو می تردیدناپذیر

نیز و  «بستگیهم» و« توسل به باور عموم»ی ی خان تختی، سه مغلطهبرجستهنقشی دربارهسان غربی شنا

 شود.دیده می «تشبّث به تکرار»
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 ی پژوهشپیشینه. 2

بوده است: ارنست هرتسفلد  شناسانچند از ایرانتختی موضوع تحقیق تنی ی ساسانی خاننقش برجسته

، والتر هینتس (1356) کُست، فالندن و (1386)، ادیت پرادا (1387)واندنبرگ  هوپتنو لما ، فریدریش زاره(1381)

-به (1350)گیرشمن  که،جالب آن (.1388)و جوادی و آورزمانی  (1373)( جرجینا هرمان Hinz, 1965؛ 1385)

 است. تهچیزی ننوش آنی درباره هنر ایران، جلد دوم، پارت و ساسانی،در کتاب تختی، رغم اهمیت خان

 1841در تختی گزارشی مستند اند که دربارۀ خانشناسانیاولین ایران کُستاوژن فالندن و پاسکال 

ی فارس، به اردشیر بابکان و شاپور یکم ساسانی نسبت و آن را در قیاس با نقوش برجسته کردهتهیهمیالدی 

 (.435: 1356 ،ن)فالند اندی هویت پیادگان سکوت کردهاند؛ و البته دربارهداده

شناسی اولین ایراناردشیر یکم و شاپور یکم ساسانی،  عنوانبهن ضمن تأیید سوارا (96-97: 1383)جکسن 

این است که  بر« رأی عموم»کند. جکسن نوشته است که معرفی می «ارمنیان»پیادگان را نمایندگان  است که

 نیچه کسا دقیقاًکه منظور وی و این« رأی عموم» هیچ سند و مدرکی برای تأییدجکسن اما  اند؛ایشان ارمنی

 است، اقامه نکرده است.

تر به لحاظ اسلوب حجاری مطالعه، و پیرو نظر تختی را بیشنقش خان (318: 1381)ارنست هرتسفلد 

 شناختی.هیچ سند تاریخی و یا شاهد باستانبیالبته جکسن، پیادگان را ارمنی معرفی کرده است؛ 

کند که و تأیید می ،رأی و نظر فریدریش زاره را تکرار صرفاً بارهدراین (118 -119: 1379)رگ لویی واندنب

اند؛ و البته، بار دیگر، همین باور به تأیید نمایندگان ارمنیهم، پیادگان و  ،اردشیر یکم و شاپور یکمسواران، 

-هوپت و کرپرتر سنگگویا لمان (118: 1379) بنا به نقل از واندنبرگ .(293: 1386پرادا، )ادیت پرادا رسیده است 

 دیده بودند که البته امروزه دیگر اثری از آن نیست. آنجاای نیز در نبشته

تر از طرح فالندن و کُست است و سواران را کند که قدیمیمی ارائهوالتر هینتس طرحی از کرپورتر را 

. (Hinz, 1965؛ 185: 1385)هینتس،  سکوت کرده استدربارۀ پیادگان  ، امااردشیر بابکان و شاپور یکم معرفی

-طراح سنگاولین  عنوانبهن معرفی تیکسیه، جهانگرد فرانسوی، مهم ض (106 ،86 ،16: 1373)جرجینا هرمان 

نوشته است که حضور شاپور یکم در  صرفاًهیچ بحثی نکرده؛ و ی هویت پیادگان دربارهتختی، ی خاننگاره

شریک در سلطنت پدر  رسماً ،میالدی 240عهدی وی است؛ که بعدها، از سال مقام والیت ی تأییدنشانه اینجا

 شد.

تختی را اردشیر بابکان و شاپور یکم معرفی کرده؛ و پادشاه ساسانی ی خانسواران نقش برجسته دلیله لوی

دشیر بابکان بازشناسی تختی، نه شاپور یکم، بلکه اری دارابگرد استان فارس را در قیاس با خاننقش برجسته

ایستاده در برابر  یسه پیاده کهدرحالی؛ تختی گزارشی نداردی پیادگان خاندربارهکرده است؛ البته دلیله لوی 

رغم چنین، وی بههمشناسد؛ می )سوم(ینوس و گوردیانوس اردشیر بابکان در نقش دارابگرد را بالبینوس و پوپ

کند تراشان نقش دارابگرد را رومیانی معرفی میکه سنگارابگرد، و اینی سلماس و دی نقوش برجستهمقایسه

از حرّان و نصیبین به فارس آورده، و بنابراین، اسلوب  میالدی 237های سال پس از پیروزیکه اردشیر آنان را 

یزی چ تختیی خانبرجستهی سبک و روش تراش نقشوار است، دربارهی دارابگرد رومیبرجستهحجاری نقش

 (.Levit-Tawil, 1992: 175)ننوشته است 
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سوم ساسانی نوشته است بهرام ان را بهرام دوم و ی ویلسن، سواربا توجه به نظریه سرفراز نیز اکبرعلی

 شدهمطرحنیز شناسان غربی ی ایرانی متفاوت از آرای ایراننظریه یک، حالبااین .(297: 1389)سرفراز، فیروزمندی 

شناسد های اشکانی سورن و اسپهبد میبزرگان خاندانرزمانی پیادگان را نه ارمنیان، بلکه فریدون آواست: 
 (.64: 1388)جوادی، آورزمانی، 

 

 های پژوهش. داده3

با  های آنهای شخصیت؛ که تاج و چهرهی خان تختینقش برجستهاز  است این پژوهش عبارتاصلی  یداده

ی کوه پیرچاووش تختی بر سینهی خاننگارهسنگشود: نی مقایسه میساسا هایسکهو  دیگر نقوش برجسته

و  سوارمرد است که دو  شدهحجاریمجلسی در این نگاره  .است شدهحجاریمتر  5/2در  5ی به ابعاد درون قاب

 وانبوه ریش  سمت راستسوار  .(1)شکل  و متناظر هم قرار دارند دودوبهدهد که پیاده را نمایش میمرد دو 

هایش پریشان دارد که از طرفین کاله  یا تاج وی بیرون آمده و بر روی شانهو مجعد  پرپشتبسیار موهایی 

ی شمشیر است دارد. دست چپ وی بر روی قبضه ریمبوس(و)کدار همراه با گوی موی شده است. کالهی روبان

 اسبش، اما رختمامی سوار پیکره دهد. چهره ومی مقابلشی ای را به مرد پیادهنیز حلقه راستشو با دست 

نقش رستم و که در ی ساسانی است هاهای اسب همانند نمونهاست. زین و افسار و روبان شدهحجاریرخ نیم

 بینیم. مینقش رجب 

استه است نشان تراش خوسنگ کهطوریبهاست؛  قرارگرفته روی سوار سمت راست، سوار سمت چپروبه

 اینجاتر از وی دارد. در ایستاده و مقامی پایین پشت سر سوار سمت چپ واقعدردهد که سمت سوار راست 

ی شمشیر است و دارد. دست چپ وی بر روی قبضه ریمبوس(و)کدار همراه با گوی موی سوار کالهی روبانهم، 

، اما خرتمامهم سوار این ی دهد. چهره و پیکرهمی مقابلشی ای را به مرد پیادهنیز حلقه راستشبا دست 

 است.فارس ی ساسانی هانمونه اسب نیز مشابههای شده است. زین و افسار و روبان نمایاندهرخ نیم اسبش

است که نوعی حس  شدهخمپیادگان  سویبهها ها نیز همانند یکدیگر است: پای پیشین و سر اسبنقوش اسب

 کند.احترام را تداعی می

رخ نمایش اند: هر دو تمامهم کمابیش شبیه یکدیگر تراشیده ی پیادگان راتراشان چهره و پیکرهسنگ

ها، و پیراهن ساده، شلوار گشاد و ریش و موهایی پرپشت و انبوه و پریشان بر شانه کهدرحالی؛ و اندشدهداده

ش پوشش و آرایش ری ای از ایشان بگیرند.اند تا حلقهسواران گشوده سویبهکمربند بر تن دارند، دست خود را 

های دورۀ پایانی نگارهسنگها و شماری از سکههای مشابهی در میان تختی، نمونهو موهای پیادگان خان

-؛ و یا سکهی بالش اشکانی در بیستون و یا گودرز اشکانی در سرپل ذهاباشکانی دارند؛ مثل نقش برجسته

 هرچنداست که  توجهجالب (.153و 150، شکل 115، 66، شکل 53: 1350)گیرشمن، های بالش چهارم و خسرو 

عهدی داشته، و ریش های پادشاهی و والیتبرگستوان اسبان اردشیر و شاپور در نقش تنگاب فیروزآباد، نشانه

 ،تختیاما در نقش خان (163-164، شکل 125-126: 1350)گیرشمن، است  شدهبستهاردشیر با حلقه یا انگشتری 

 عهدی ندارد.ی پادشاهی و والیتبوده، و هیچ نشانه ی ایشان و برگستوان اسبان سادهجامه
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 . بحث4

نماید؛ و نه پیروزی بر دشمنان؛ زیرا در پیمانی میتختی داستان دوستی و همخان یهبرجستمایۀ نقشبن

نی و و یا فرّ کیا پیروزی اورمزد بر اهریمنهای ، پیروزی ایران بر انیران با نشانهشناسی هنر عهد ساسانینشانه

ها را در از این نشانه یکهیچکه البته  (Soudavar 2012: 29-58)یافت نپات بازتاب میفرّ ایزدی و ایزد اپم

به بهرام دوم و  ایشانانتساب تختی باید گفت که اما دربارۀ کیستی و بازشناسی سواران خان بینیم.نمی اینجا

برای نویسندگان ؛ و البته استدرست نا یقیناً، لسن نوشتهسرفراز به نقل از وی اکبرعلیکه بهرام سوم، چندان

های یج کاوشباشد؛ زیرا بر مبنای نتابوده رأی با ویلسن همراستی هبسرفراز  اکبرعلیبسیار بعید است که هم، 

ی بهرام سوم آشنا ی منسوب به نرسی در تنگ چوگان استان فارس، با چهرهبرجستهمشارالیه در پای نقش

مانده است که چهره و تاج  جایبهچنین از بهرام سوم چند سکه هم (.120-123: 1388جوادی، آورزمانی )هستیم 

برجسته در استان فارس چندین نقشهم، از بهرام دوم (. 209، شکل 246: 1350)گیرشمن، دهد وی را نشان می

وی دار های نوشتهدار در سکهالداری است که همین تاج بها تاج بالی اصلی آنشناسه است که ماندهبرجای

دلک، سرمشهد و نقش رستم گویوم، برمنقش بهرام و اند از: عبارت برجسته نقوششود؛ این دیده می نیز
  (.52-54، 96، 99 -102: 1388جوادی، آورزمانی، ؛ 213-216، شکل 171-174: 1350گیرشمن، )

های ایشان کمابیش استاندارد و ساسانی در سکهنمایش چهره و تاج شاهان باید تأکید شود که  اینجادر 

و شود؛ دیده میی شاهان ساسانی برجستهها در نقوشچهرهتاج و همانند همان  کهطوریبهیکسان است؛ 

زیرا نام ؛ شودشناسایی می ی آنانبرجستههمین تشابهات است که هویت شاهان ساسانی در نقوش موجببه

ی اردشیر ایشان ضرب شده است؛ برای مثال، ویژگی چهره هایبر سکهره دبیبه خط گشتهشاهان ساسانی 

باید اشاره شود  اینجادر (. 109: 1380)سرفراز، آورزمانی،  است زدهشانه بلندریشی عقابی و بابکان بینی کشیده

 ,Levit-Tawil) های سلطنتی خاندان ساسانی استای که انتهای افقی دارد، یکی از نشانهزدهشانه بلندریشکه 

 ای گرد از موهای بافتهکوریمبوس یا توده اشها و نقوش برجستهچنین اردشیر یکم در سکههم. (165 :1992

 شناسیسکهمطالعات (. 98-109: 1373)هرمان، شد ابریشمی پیچیده می ردارد که باالی سر وی درون یک تو

-Levit)نتی اردشیر یکم و شاپور یکم بوده است های سلطکوریمبوس از نشانهکند که تأیید می لوکونین

Tawil, 1992: 165.)  ،و کوریمبوس اردشیر بابکان در دست است که چهره و تاج های متعددی از سکهامروزه

 ها بسیار هماننددر آنو البته چهره و تاج اردشیر ( 139-141: 1388)جوادی، آورزمانی،  دندهوی را نمایش می

ی برجستهی نقوش( بر اساس مقایسه1378گال )، فونافزون بر این .تختی استنسوارکار سمت چپ خا

ی های هر دو دوره، ریش پر پشت و آزاد و نبسته و موهای پریشان و افشاندهساسانی و اشکانی و نیز سکه

این ی بزرگان پارتی معرفی کرده است که های تاب داده را شناسههای توپی و سبیلپشت سر و گاهی ریش

ی دوم میالدی رواج یافته است؛ های پایانی سدهی اشکانی از سالبرجستهها و نقوشی نمایش در سکهشیوه

ی ایران ی مفرغی شمی در موزههای بالش و گودرز در بیستون و سرپل ذهاب و یا پیکرهبرجستهکه نقش

ی موی یا کوریمبوس و ریش انبوه هایی بارز هستند؛ این در حالی است که شاهان ساسانی گوباستان مثال

 اند.ای بستهشانه زده و مرتبی دارند که گاهی ایشان، همانند اردشیر بابکان، انتهای ریش خویش را با حلقه

ریش انبوه و موهایی مجعد و بلند و پرپشتی که بر  باألخصتختی، ی سوار سمت راست خانچهره و پیکره

نقش تنگ قندیل، های نگارهی شاپور یکم در سنگچهره و پیکره های وی پریشان شده، یادآورروی شانه
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؛ جوادی، آورزمانی، 205، شکل 160، 200، شکل 158: 1350، )ن.ک. گیرشمناست  تنگ چوگانرجب، نقش رستم و 

-ی اردشیر بابکان در سنگی سوار سمت چپ هم، یادآور چهره و پیکرهچهره و پیکره (.146، 104، 51: 1388

؛ 167، 168، شکل 164، شکل 126: 1350، )ن.ک. گیرشمنهای فیروزآباد، نقش رجب و نقش رستم است نگاره

ه و بینی عقابی ی کشیده، ریش انبوه بلند و کشیدها، با چهرهی این نمونه. در همه(41: 1388جوادی، آورزمانی، 

های اردشیر تختی باید با نمونهرسد که آرایش ریش سوار سمت چپ در خاناردشیر آشنا هستیم. به نظر می

تواند ها ریشی بلند و ساده و کشیده دارد؛ که میبابکان در فیروزآباد و نقش رجب مقایسه شود؛ زیرا همانند آن

موهای اردشیر بابکان در  . (62: 1378)کریستنسن، قیاس شود  های ویی اردشیر بابکان در اولین سکهبا چهره

 )کوریمبوس(است که درون گوی موی  شدهبافتهگویی بزرگ باالی سر  صورتبهی ساسانی نقوش برجسته

طرز  (162: 1385)به نظر هینتس  .اندتاج در پشت گردن وی مواجنوارهایی نیم کهدرحالیشد؛ محافظت می

های مواج آن شاید نشانی از فرّ پادشاهی باشد که اردشیر پس از پیروزی یر و روبانآرایش موهای اردش

های موها، چنین ویژگیشود. همی نقش رجب وی نیز دیده میبرگزید و در نقش برجسته هرمزدگان

ی هبرجستتختی همانندی بسیار با نقشدار و زین و یراق اسب اردشیر بابکان در خانکوریمبوس، تاج روبان

)جوادی، دهد با اورمزد را نمایش می اردشیر ی بیعتکه صحنه ؛رستم فارس دارد اردشیر بابکان در نقش

 شدهخمآمده و  پیشبهبینیم که پای راست اسب اردشیر یکم . در نقش رستم می(116-117: 1388آورزمانی، 

-تختی نیز دیده میاسب که در خان. این حالت (2شکل )را پایین آورده است  اسبشسر نیز اردشیر و است؛ 

 است.و احترام ی سپاس شود، نشانه

انتساب هویت ارمنی به پیادگان است،  ان را بهرام دوم و بهرام سوم پنداشتهسوارویلسن که  استثنایبه

شود؛ تختی دیده میی خانبرجستههای تاریخی نقشدر روند بازشناسی شخصیت ترین چالشی است کهمهم

شناختی و مدارک تاریخی برای بازشناسی اردشیر بابکان و شاپور یکم شواهد باستان هرچندنی که بدین مع

ی بازشناسی ارامنه هیچ درباره راستیبهدر دست است، اما دار های نوشتهی فارس و سکهبرجستههمانند نقوش

زیرا  ندگان شده است؛مایه، سبب شگفتی نویسانتساب بی مدرک ملموس و عینی در دست نیست! که همین

 ماندهبرجایی ی و آثار مادّی فرهنگ مادّشناسی بر مجموعهو بنیان باستان ،تاریخ بر اسناد تاریخی یشالوده

سند بیعت بزرگان ارمنی با اردشیر های داستان بیشاید ریشه (.Halsall, 1997)است استوار از گذشتگان 

ی اند که در ناحیهرش کردهست گزافالندن و کُست جستجو کرد؛ زیرا ی فالندن و کُرا بتوان در سفرنامه بابکان

. به نظر (435: 1356)فالندن، اند مسیحی آنجاار دارد که مردم روستایی قر - میالدی 1841به سال  –سلماس 

که به اعتبار این ایشانیعنی  است؛شده هوپت و لمانجکسن  گمراهیرسد که شاید همین گزارش سبب می

سوی دیگر منابع تاریخی روم از  و از ،نشین استمسیحی ،تختیی خانبرجستهترین روستا به نقشکنزدی

آشکار است  اند.پنداشتهارمنی را تختی پیادگان نقش خان اند،نبردهای ایران و روم بر سر ارمنیه بسیار نوشته

-، گرفتار مغلطهشناختیباستان شناسی مقبول تاریخی و یابه سبب نداشتن یک روش هوپتجکسن و لمانکه 

 .نداشده« بستگیهم»ی 

نگاهی گذار داشته باشیم، آشکارا درخواهیم یافت که  اگر به تاریخ هنر پیش از مسیحیت شرق میانه و اروپا

که چهره و ای در دست نیست برجسته و یا سکهو یا نقش یک روم حتی یک نمونه نگارهدر سراسر هنر کالس

چنین هم .(Kleiner, 2010, 2011)برای مثال ن.ک. ک نفر ارمنی را معرفی کند یفرهنگی ی اهو نشانه جامه
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دهد که فرهنگ مادی و صور مطالعه و بررسی هنر ایران عهد ساسانی، و تدقیق در منابع آن هم، نشان می

ناشناخته است شناسی و تاریخ هنوز هنری ارمنیان عهد ساسانی و دوران روم پیش از مسیحیت برای باستان

هیچ  کهراستیبهتختی به ارمنیان بنابراین، انتساب پیادگان خان .(1386؛ پرادا، 1350)برای مثال ن.ک. گیرشمن، 

اما واشکافی و  بوده است.« توسل به باور عموم»ی آن مایهشناختی و تاریخی ندارد؛ بلکه بنیت باستانسند

های اشکانی سورن و اسپهبد نتساب پیادگان به بزرگان خاندانی ای فریدون آورزمانی دربارهبررسی فرضیه

 ی تاریخی دارد:پشتوانه

 بر اردوان پنجم اشکانی پیروز شد هرمزدگانساز سرنوشت میالدی، در نبرد 224بابکان، به سال اردشیر 

، هرمان)ه است ان شدی تنگاب فیروزآباد جاویدبرجستهین پیروزی تاریخی در نقشهمکه ( 280 :1370)پیرنیا، 

، برادر اردوان پنجم با لقب بالش پنجم در سلوکیه قیام کرد؛ و بر هرمزدگانرغم پیروزی علی (.84: 1373

بر بالش  میالدی 228اردشیر بابکان در  ؛ اما دیری نگذشت کهیافتدست آذرآبادگان و کرمانشاهان و همدان

تیسفون  ازاردوان ششم  ر اردوان پنجم با لقبنجم، اردواز پسپس از شکست بالش پپنجم نیز پیروز شد. 

اسپهبدان، از وی ها و سورن استثنایبهها و بزرگان پهلوی و دودمان اشکانی، همه، برخاست و از خاندان

: 1382دیاکونف، )یز ضرب کرد ی نقره نجا که اردواز سکهتا بدان (64: 1388)جوادی، آورزمانی، پشتیبانی کردند 

های به روایتی در جنگ تیسفون، اردشیر بابکان به یاری خاندانمیالدی،  230ام، در سال . اما سرانج(289

شکانی سورن و اسپهبد اهای ندانخااز اشکانی پیروز شد. ناگفته نماند که اشکانی سورن و اسپهبد بر اردو

در نبردهای بلکه ایشان  ؛ی نکردندپنجم و اردواز اشکانی یار های بالشسرکوب قیام در صرفاًبابکان را اردشیر 

نیز نقشی بس مهم داشتند: در سال و فرات شرقی ی حاکمیت ایران بر ارمنیه اعاده اردشیر بابکان با روم برای

 – 235)اسکندر سوروس قیصر روم تبار فرمانروای ارمنیه از ی اشکانیشاهزاده )ارشک(میالدی، خسرو  228

و با  بابکان را نپذیرفت؛ اردشیرپیشنهاد صلح ری گرفت. قیصر روم علیه اردشیر بابکان یا برای جنگ م.( 222

به فرماندهی شتافت. سپاه روم به سه لژیون تقسیم شد: لژیون یکم  شورشیان ارمنیسپاهی بزرگ به یاری 

لژیون سوم اما د؛ ش مأمور تصرف شوشنیز لژیون دوم و برای فتح تیسفون حرکت کرد؛ اسکندر سوروس 

ارتباط  همدیگرروم با که سه لژیون اردشیر بابکان با علم به این ه آذرآبادگان را تصرف کند.مأموریت داشت ک

و سپس لژیون آذرآبادگان را  شکستهرا درهم لژیون شوش سرعتبهها گسسته است، ی آنکافی نداشته و عقبه

اد. اسکندر سوروس که لژیون سوم تلفات بسیار د ،نشینیکه در همین عقب نشینی واداشتمت و عقببه هزی

از شکست و سانی سپاه سا نشینی کرد؛ امامنیه عقبار طرفبهناگزیر های دوم و سوم را دید، ناکامی لژیون

نصیبین را ی جنگ به ارمنیه حتی نشینی لژیون سوم روم در آذرآبادگان بهره جست و با کشاندن دامنهعقب

-پس از عقبهم، اردشیر بابکان و  ؛سرنگون شدارمنیه تخت  سرانجام خسرو اشکانی ازکه اینتا محاصره کرد؛ 

که حاکمیت ایران بر ارمنیه و فرات م.( 232)پذیرفت شرایط صلح اسکندر سوروس را  ،نشینی از فرات غربی

ی پس از اعاده .(85: 1373؛ هرمان، 725: 1370؛ رابینسن، 280-282: 1370)پیرنیا،  شناختشرقی را به رسمیت می

پیرنیا، ) برپا گشت آنجادر ها و آتشکدههای مزدیسنی ایران بر ارمنیه، به دستور اردشیر بابکان سنتحاکمیت 

های اشکانی سورن و اسپهبد با خاندان پارسی اردشیر در این نقش راهبردی اتحاد دودمان. (282: 1370

ا و اسپهبدان با دربار ساسانی تا هاست. تأثیر  فراگیر پیمان سورن انکارناپذیرگمان ساز بینبردهای سرنوشت

کردند؛ و حتی، بنا  ی مهم ایفاءنقشوم  در نبرد با روم های شاپور دپیروزیدر چندین سده ادامه داشت؛ و آنان 
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ترین عوامل یکی از مهمگسستن پیمان این دو خاندان با خاندان اردشیر بعدها ، شریعتی پوربه تحقیقات خانم 

 (.Pourshariati, 2008: 43, 53)شد  فروپاشی ساسانیان
 

 . نتیجه5

-تختی گمانهی خانبرجستههای تاریخی نقشی هویت شخصیتشناسان غیر ایرانی که دربارهدر متون ایران

که حال آنشناسی پژوهشی ایشان است؛ شود که برخاسته از مغالطه در روشاند، تضادهایی دیده میزنی کرده

سازی نیز پاکو ی ساسانی و روایات تاریخی برجستهها و نقوشهماهنگ سکهی شناسی مبتنی بر مطالعهروش

کند آن پیادگانی که از سواران، یعنی اردشیر روشن میبازگفته در مقدمه و بحث، ی گانهخرد از مغالطات سه

د که نقشی های اشکانی سورن و اسپهبد هستنکنند، بزرگان خاندانهایی دریافت میبابکان و شاپور یکم، حلقه

-. هممیالدی، داشتند 232تا  224های ، در سالو تثبیت پادشاهی وی های اردشیر بابکانتاریخی در پیروزی

ها و اسپهبدان با اردشیر بابکان تأثیرات و ثمراتی چند برای دولت نو پای ساسانی داشت: از پیمانی سورن

؛ راه پیروزی در شکستهدرهمفتح آذرآبادگان را لژیون رومی مأمور قدرت قیام شاهزادگان اشکانی فروکاست؛ 

نقش توان ، میدرواقعشد. از تیسفون سبب دوری اسکندر سوروس ارمنیه و فرات شرقی را هموار کرد؛ و 

 ی تاریخیکه سه صحنهدانست ی شاپور یکم در تنگ چوگان تختی را همانند نقوش برجستهخانی برجسته

و و در یک قاب به نمایش گذاشته است؛  یکجا ریانوس و بیعت فیلیپ عرب راپیروزی شاپور بر گوردیانوس، وال

ها و اسپهبدان با اردشیر بابکان و شاپور پیمانی سورنرویداد مهم تاریخی بیعت و هم دوتختی هم، در خان

جاویدان شده و در یک قاب به نمایش درآمده و  یکجا روم در نبرد آذرآبادگان و پیروزی بر لژیونعهد( )ولییکم 

نبرد  همسنگتراز و اردشیر بابکان، اهمیت نبرد آذرآبادگان هم ازنظردهد که ؛ و همین صحنه نشان میاست

دارد: تنگاب  شدهشناخته غیردینیی تاریخی و برجستههرمزدگان بوده است؛ زیرا اردشیر بابکان تنها دو نقش

که بنا به رأی نویسندگان، یادمان نبرد آذرآبادگان  تختی؛فیروزآباد که یادمان نبرد هرمزدگان است و خان

 سویبهبه یاد بیاوریم که پس از درهم شکستن لژیون روم در آذرآبادگان بود که راه پیشروی اردشیر  است.

 های آتی اردشیر بود.ی پیروزی، پیروزی آذرآبادگان، مقدمهدرواقعارمنیه و سورستان و سوریه هموار شد؛ و 

اردشیر بابکان، به لحاظ اهمیت و ترتیب تاریخی، بعد  غیردینیی تاریخی و برجستهین نقشتختی دومخان

ی اردشیر بابکان در نقش رجب و نقش رستم و که دیگر نقوش برجستهاز تنگاب فیروزآباد است؛ چون

یر تاریخی بوده دار فرّ شاهی است، غی روبانهای تشرّف وی به نزد اورمزد و ستاندن حلقهفیروزآباد که صحنه

روبان، و حالت خمیدگی سر و ی بیتختی، نمایش دریافت حلقهی خانبرجستهدر نقش ی دینی دارد.مایهو بن

پیمانی طرفین به ی ادای سپاس و احترام و همپای راست اسبان اردشیر یکم و شاپور یکم، همگی نشانه

 (ارشک) خسروبزرگان ارمنی و یا همان که پیادگان  رسداست؛ و بسیار بعید و دور از ذهن به نظر می همدیگر

از نقوش جنگ  که طوریهمان، بالش پنجم باشند؛ زیرا کانی وادواز اشحتی ی شورشی ارمنیه و یا شاهزاده

فقط اردوان اردشیر بابکان شود، اردشیر در نقش رستم درک می باسواران در تنگاب فیروزآباد و بیعت اورمزد 

وی، بالش پنجم و ادواز  ازنظردانسته است؛ و ی حجاری نقش و صورت میو شایستهرسمی پنجم را پادشاه 

با ارمنیه نیز خائنی بود که اشکانی یاغی و شورشی بوده و شایستگی چنین احترامی را نداشتند؛ و فرمانروای 

 .بودهمکاری کرده  دشمن
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است که در سرآغاز عهد ساسانی  اشکانیهنری عهد های سنتهمان ی تختی ادامهاسلوب حجاری خان

در تختی رسد که خانساسانی شخصیت مستقل خود را نیافته است. به نظر میعهد سازی برجستههنوز نقش

-ی دو پیروزی اردشیر بر روم، تراشیده شده است؛ چونمیالدی، یعنی در فاصله 238تا  233های ی سالمیانه

، اینجادر  کهدرحالییک اردشیر شد و بر سرش تاج نهاد؛ میالدی در سلطنت شر 240از سال که شاپور 

ی بر سر ندارد؛ که همین نشانه، تاج ی مشترک وی با اردشیرو یا سکه در فارس اشبرجسته نقوشمتفاوت از 

 است. تأییدشدهبار دیگر  اینجا است که در عهدی شاپورمقام والیت
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