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I .چشم انداز هاي سراسري   

 تا پيام او در نابودي شاهنشاهي هخامنشي 1آتش زده شدتاراج و قدوني م به دست اسكندر م. پ331 در سال تخت جمشيد

با اين همه . به فراموشي سپرده شد» پارس « فرو رفت و از آن پس پارسهجهان كهن زير خاكسترهاي . به گوش جهانيان برسد

اخ هاي سوخته شده و سازه هاي گرچه ديگر آن سرزمين از كانون رويدادهاي جهان آن روز بيرون بود، اما ويرانه هاي همان ك

تاراج رفته هنوز هم سيمايي از شكوه ايران هخامنشي را يادآور مي ساخت و خشم پارس ها را از آسيبي كه تازش دهشتناك 

  .جهان آن روز پارس را فراموش كرد اما پارس ها هيچگاه هخامنشيان را فراموش نكردند. مقدونيان زده بود برمي انگيخت

. دانيم كه آغاز تالش هاي پارس ها براي استقالل از سلوكيان و سروري دوباره بر ايرانيان از چه زماني بــــودما هنوز نمي 

بي گمان در دهه هاي نخستين پس از يورش اسكندر گجسته گستردگي آسيبي كه مقدونيان به شهرهاي ايران زده بودند آنها را 

اندهان مقدوني با يكديگر بر سر جانشيني اسكندر، سرگردان و ناتوان ساخته شگفت زده و مات نموده و در هنگام نبردهاي فرم

 بدين سو كه سلوكيان (Antiochus I)» م. پ280- 261 آنتيوخوس يكم« اما به احتمال بسيار از روزگار فرمانروايي . بود

، رسيدگي آنها به اوضاع 2شده بودنددرگير زدوخورد با بيابان نشين هاي آسياي ميانه و ديگر همسايگان خود در اروپا و مصر 

  .جنوب ايران و استان پارس كمرنگ شده  آرام آرام راه براي پيدايش دودمانهاي محلي و استقالل آنجا هموار گشت

وده و ـــپس پارت ها بسيار اندك بـشوربختانه مدارك تاريخي در پيوند با چگونگي اوضاع پارس در روزگار سلوكيان و س

 3افزون بر اين، درگيري هاي سلوكيان و سپس روميان با دولتهاي شورشي يا همسايگان خود. ان شناسي ناچيزنديافته هاي باست

و دورافتاده ماندن سرزمين پارس از كانون آن رويدادها، اينكه پايتخت هاي سلوكيان و روميان و همچنين پارت ها از آن 

تنها . سيك نيز كمتر به آنجا پرداخته و تا چند سده پارس را ناديده بگيرندسرزمين بسيار دور بودند دليلي بود تا نويسندگان كال

  .هنگاميكه شورشي بزرگ در آنجا برمي خاست يا لشكري بدان سو مي رفت، نويسندگان كالسيك به ياد پارس ها مي افتادند

ني نيز اشاره نمود كه روايت هاي همچنين بايد به كمبود اشاره به اين سرزمين در نوشته هاي برجاي مانده از ايران ساسا

بخش بزرگي از نوشته ها و بايگاني هاي روزگار سـاساني . نويسندگان پس از اسالم، نيز بيشتر برپايه همان نوشته ها هستند

پسان تر در رويدادهاي گوناگون نابود شد و تنها داستانهايي اسطوره اي و گنگ از تازش اسكندر مقدوني به ايران و همچنين 

اوضاع گونگي پيدايش ساسانيان در نوشته هايي آنهم بيشتر ديني ديده شده كه شوربختانه در آنها چشم اندازي تاريخي به چ

  . نيستپيش از برآمدن ساسانيانپارس 

                                                 
1  Plutarch; Alexander, 38  ;  Diodorus Sicolus 17,69-72 ;  Arrianus 3,6,5 ;  Quintus Curtius Rufus, 5, 5-7  
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بر همه اين كمبودها بايد به اين نيز اشاره كنيم از آنجا كه گنجينه هاي پارس در يورش مقدونيان تاراج شده و اين 

اي محلي، پس از هخامنشيان ديگر داراي سازماندهي سياسي و نظامي نيرومند و گسترده نبوده و درآمد و دارايي دودمانه

سرشاري نيز نداشتند، آشكار بود كه نمي توانستند ساختمان يا سازه اي برجسته را چون كاخهاي بزرگ تخت جمشيد، پاسارگاد 

 سازه هاي سنگي برجاي مانده از آنها بسيار كم و ناچيز است و بر همين پايه .جاي بگذارندا نقش رستم برپا كرده و از خود بري

  .بايد به كاوشهاي بيشتر باستان شناسي و يافت شدن نشانه اي بيشتر از آنها هرچند كه اندك باشد اميدوار بوده و چشم دوخت

ي بسيار ارزشمند و چشم اندازي سراسري با اين همه درميان همين يافته هاي باستان شناسي، سكه ها مي توانند آگاهي ها

دي آنها، سنجش با سكه هاي نگاه به سكه هاي به دست آمده در اين بخش از ايران، دسته بن. را به آن روزگار نمايان سازند

مانهاي ديگر و نيز بررسي نوشته هاي روي آنها از آنرو سودمند و برجسته هستند كه از آنها مي توان روند پيدايش دودپادشاهان 

پژوهش بر اين سكه ها نشان مي دهد كه دودمانهاي پارس تا جايي كه . محلي و همچنين نيرو و توانمندي آنها را بررسي كرد

توانستند از درگيري هاي ميان شاهان سلوكي و پارتي بهره برده هرگاه آنها به سوي ناتوان شدن پيش مي رفتند، اين دودمانها 

 توانمندين سكه به نام خود پيش رفته اما هنگاميكه پادشاهي نيرومند خطر بزرگ شدن پارس و به سوي نيرومندتر شدن و زد

 به سوي آنها لشكركشي مي كرد، آن فرمانروايي محلي خاموش شده يا دست كم به فرمانبرداري از پادشاه وآنها را درمي يافت 

  .زندبسكه  مي توانست او تنها با اجازه وپيروزمند تن درداده 

رسي اين سكه ها براي ما آشكار مي سازد كه روند دگرگوني سيماي آنها از نخستين دهه هاي فرمانروايي سلوكي تا آغاز بر

 سكه هاي سلوكي تا الگوبرداري از هنر سكه هاي پذيري از شاهنشاهي ساساني، از الگوبرداري بسيار از هنرهاي هخامنشي و تاثير

زتابي هستند از الگوبرداري هنر، آيين و رفتار و آداب پارس ها دست كم در دربار شاه اين سكه ها با. اشكانيان پيش مي رفت

محلي و مي توانند به هنگام سنجش اين سكه ها با سكه هاي ديگر و همچنين بررسي مدارك تاريخي و رويدادها، ما را در پاسخ 

پوشش و آرايش پارس ها ناشي از فراموش كردن به اين پرسش راهنمايي كنند كه آيا دگرگوني هاي رفتاري و هنري و حتي 

هنرها و آيين هايي كه پس از منسوخ شدن هنرهاي روزگار هخامنشيان و هنر و آيين هاي آنها بود يا آنها در همساني با 

  .هخامنشي جايگزين شده بود هنرهاي پراكنده در روزگار خود را پذيرفتند

 نگاه به سكه ها، نقش ها و نوشته هاي روي آنها بررسي هاي سراسري درباره در جستاري كه آورده شده تالش كرده ام تا با

 در اين بررسي آنچه كه مهم است نخست نگاه به چهره فرمانروايان بر سكه ها، پوشش سر، كاله يا تاج آنها، 4.آنها انجام شود

 . حتي آرايش موهاي سر و ريش مي باشد

ط هاي به كار برده شده براي نماياندن بخش هايي چون ابرو، چشم، دهان، دوم اينكه الگوي نمايش همين چهره ها و خ

را مي توان با الگوي سكه هاي شاهان ديگر سنجيد و باز هم به برآورد بهتر زمان زده شدن سكه ها ... فرهاي موهاي سر، ريش و 

 بزرگان ساساني ، همچنين الگوهاي اين بخش از بررسي از آنجا مهم است كه ريشه هاي آرايش هاي شاهان و. نزديك تر شد

  .پوشش، كاله و تاج آنها را مي توان به نيكي در اينجا پي گيري نمود

سوم بررسي تاج، كاله، جامه و آرايش آنهاست كه مي تواند سيماي سراسري را از روند پيدايش دودمان هاي پارس يا برآمدن 

ه ها پوششي بر سر دارند كه يادآور همان پوشش سر شهربانان هخامنشي برخي از فرمانروايان بر سك. ساسانيان به نمايش گذارد

پس آشكار است اين دسته از سكه ها . نيز ديده شده است» م. پ247 - 211ارشك  «است و در سكه هاي شاهان اشكاني چون 

چون كاله مقدوني و يوناني و الگوي برخي ديگر از سكه ها . از آن فرمانرواياني باشد كه نزديك به زمان هخامنشيان مي زيستند

از آنجا كه خود اشكانيان از تاج ها و نوارهاي سر . اندكي پس از آن الگوهاي تاج ها و نوارهاي سر شاهان اشكاني را مي بينيم

                                                 
  :خود سكه هاي پارس و شناسايي فرمانروايان، با بررسي سرچشمه زير پي ريزي شده استبنياد و هسته نوشتار من درباره    4

  408 تا 401 ، 3 ؛ 1373:، تاريخ ايران كمبريج)ب (8 ، دولت هاي كوچك جنوب ايران، بخش (David Sellwood) ديويد سلوود 
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گوناگون در سكه هاي خود بهره مند شده بودند، مي توان با همساني الگوهاي به كار رفته در سكه هاي پارس با سكه هاي پارت 

  .ها به دستاوردي بهتر در زمانبندي برآمدن فرمانروايان دست يافت

در بررسي سكه ها شاخه اي . آنچه كه تا اينجا گفته شد بيشتر در پيوند با برآورد كردن زمان زيستن فرمانروايان پارسي بود

م، بر برخي از آنها انجام آييني را وي سكه ها مي نگريـهنگاميكه به آن س. رار مي گيرندـــژوهش ها پيش روي ما قــديگر از پ

بررسي چگونگي نمايش اين آتش مي تواند ما را در گشايش رازي از رازهاي . پيوند داشتبرافروختن آتش با مي بينيم كه 

 نشان داده شده كه چند آتش فراز ساختماني بزرگ فروزان پارسيبه باور من اينكه در برخي سكه هاي . ايرانيان كهن ياري كند

به احتمال . ، در پيوند است5زير آسمان، آنچنانكه در برخي نوشته هاي كالسيك نيز آمده استدر ت، سراسر با انجام  آيين ها اس

شگفت آور اينجاست در برخي سكه ها فراز اين ساختمان، سيماي . فراوان اين ساختمان ها در دشت يا فراز تپه اي برپا بودند

 من در بخش چهارم اين مقاله آورده ام كه نمايش اين دايره سراسر با زير آفتاب بودن انجام دايره بالدار نمايش داده شده كه

  . آييني كه بر سكه ها نشان داده شده ارتباط داشت

در هرحال در سكه هايي كه زده شدن آنها تقريباً با برآمدن پارت ها بدين سو برآورد شده اند، ديگر آن ساختمان سكه هاي 

 در جامي بزرگ افروخته شده و برخالف سكه هاي پيشين كه فرمانروا دستان خود را به سوي بلكه آتش. بينيمرا نمي پيشين 

من در اينجا به سيماي چنين . بام ساختمان باال آورده است، اينبار او برسمي را در دست جلوي آتش گرفته استآتش هاي روي 

نمي توانست روباز و زير روشنايي خورشيد بوده، بلكه  نين آتشي ديگرسكه هايي دقت كرده و به اين دستاورد رسيده ام كه چ

از آنجا كه نمايش دايره بالدار فراز .  ديگر به آن نمي تابيد روشن مي شد»نيمروز« اين آتش در ساختمان سقف دار كه خورشيد 

ك كهن شبيه سازي آييني بود كه زير نگاره ها و يا پيكره ها، دست كم در هنر پيكره نگاري هخامنشيان يا مردمان خاورنزدي

كه نگاره اي را تابش خورشيد انجام مي شد، من اين گمانه زني را در همان بخش آورده ام كه راز نمايش داده نشدن دايره بالدار 

 بسيار مهم دست كم درميان شاهان هخامنشي و  تمدن هاي خاورنزديك بود مي توان در همين دگرگوني ها در جايگاه انجام

گرچه از اين حقيقت نيز نبايد دور شد كه هنر نمايش دايره هاي بالدار هخامنشي از هنر پيكره نگاري اكدي و . آيين ها دانست

به با اين همه . مصري پيروي كرده و اين هنر پس از فروپاشي هخامنشيان در خاورنزديك جاي خود را به هنرهاي نوين ديگر داد

 سازه هاي چهارتاقي كه گنبدي فراز آنها بود را بايد در اين دگرگوني و پراكنده شدن آن بردگسترش كارباور من پراكندگي و 

  .دانست كه ساختمان چهارتاقي براي انجام آن جايگاهي بسيار شايسته بود

و نشانه هاي سه تايي بسيار مهم » ماه و ستاره «ار رفته در سكه ها چون كهمچنين، دست كم نشان ها و نمادهاي به 

برخي از اين نشان هاي مرموز را به فراواني در سكه هاي پارت ها ديده و برخي ديگر از آنها زمينه هاي نشان هايي چون . ستنده

گمان مي رود اين نشان هاي هنري از سوي پارس ها و ديگر ايرانيان با الگوبرداري از . در زمان ساسانيان بودند» سه نقطه «

در بخش . شده و سده ها پس از آن ساسانيان نيز نمايش آنها را به ويژه ماه و ستاره ادامه دادندنشان هاي پارت ها الگوبرداري 

پنجم و ششم اين مقاله تالش كرده ام زمينه هاي اسطوره هاي اين نشان ها را كندوكاو نموده و آورده ام كه نمايش اين نشان ها 

اد كه گرايشي سخت از سوي ايرانيان به پاسداشت نام هاي اسطوره اي كه باورهاي ديرين ايراني در پيوند بود در زماني روي د

ايراني، تالش براي پيوند زدن دودمان شاهان به دومان شاهان اسطوره اي چون كياني و آميختگي سرگذشت بزرگان اين 

  .سرزمين با داستان هاي كهن پديدار گشت

» باستان پارسي « براي پژوهش درباره دگرگوني هاي زبان كه هاـي نوشته هاي روي سـها كه بگذريم، بررسـاز همه اين

(Old Persian)ي كهنـــايران «هاي ـانواده زبانـــ كه زباني از خ «(Old Iranian)پارسي ميانه «ان ــه زبـ بود ب «

(Middle Persian) ايراني ميانه « يكي از زبان هاي خانواده زبان هاي «(Middle Iranian) 6 گرچه اين . تبسيار مهم اس

                                                 
5  Herodutus; 1, 131 
   دوم و سوم، بخش1 روديگر اشميت، راهنماي زبان هاي ايراني،  6
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اما با درنظر گرفتن اينكه از واپسين سالهاي فروپاشي هخامنشيان تا هنگام پيدايش . نوشته ها بسيار كوتاه، اندك و حتي ناچيزند

بررسي آوانگاري . ي سازدــيار ارزشمند مـساسانيان نوشته اي به پارسي ميانه يافت نشده است، همين چند واژه را براي ما بس

نرواياني چون داريوش و اردشير و سنجش آنها با چنين نام هايي در نوشته هاي هخامنشي، چنين دگرگوني را به نام هاي فرما

» هخامنشي آرامي «آنچه بايسته است درباره آن گفته شود، اينكه زبان و دبيره نخستين سكه ها . خوبي براي ما نمايان مي سازد

ستين سكه ها، واژه ـر در نخـوان در آنها ديد چنانچه مثال اگـارسي ميانه را مي تاما با گذشت روزگار دگرگوني به زبان پ. 7بود

zy 'lhy راني ــ در واپسين سكه هاي پيش از ساسانيان مي توانيم واژه اي8به كار رفته» خداي « برايbgyدر اين . 9 را ببينيم

ان پيش رفتند كه زمينه را براي پيدايش نوشته سكه ها نويسه ها با گذشت روزگار، از سيماي آرامي هخامنشي دور شده چن

  .گويند 10»پهلوي سنگنبشته «هاي سكه هاي ساساني و دبيره اي فراهم آوردند كه آنرا 

 به پاسخ، مي توانند ما را در يافتن شدسرانجام سخن ما در اين جستارها اينكه همه اين بررسي ها كه در باال به آنها اشاره 

چگونه از شاهنشاهي ند داشكانيان را از فرمانروايي بر ايران كنار زكه هنگاميكه پارسي ساسانيان .  مهم ياري كنندپرسشي

 فرمانروايان :با اين پرسش در پيوند آشكار است كه به باور من اين پرسش را اينجا و در اين مقاله هخامنشي آگاهي داشتند؟

آن را به ياد هخامنشيان را پاس داشته و  چگونه توانستند  كردندخود در زادگاه هخامنشيان زيسته و فرمانروايي ميكه پارس 

مي تواند به پاسخ دادن به اين  بررسي سكه هاي پارس و همزمان با آن، بررسي رويدادهاي هم زمان با آنها ؟برسانندساسانيان 

دليلي بر فراموشي  ها پرسش كمك كند كه آيا دگرگوني هاي هنري، آرايشي و پيدايش الگوهاي نوين بر سكه هاي پارس

در چون الگوي يوناني چيرگي الگوهاي هنري ، يورش اسكندردگرگوني هاي سياسي پس از اينكه يا هخامنشيان از ياد آنان بود 

دليلي بود تا ديگر فرمانروايان پارس گرايشي به الگوهاي هنري هخامنشي يا هزينه بر بودن كاربرد نداشتن جهان آن روز و 

  . 11ي هنري هخامنشي نداشته اما آنها هيچگاه هخامنشيان را فراموش نكرده بودندلگوهاكاربرد ا

من سكه ها را برپايه سيما، نقش، آرايش چهره فرمانروايان و همچنين شيوه و الگوي نوشته هاي در جستارهاي پيش رو 

 اندازي سراسري را به دگرگوني اين دسته بندي به اين دليل است كه دست كم مي تواند چشم. سكه ها دسته بندي كرده ام

در هر بخش و هنگام . سكه ها به ما نمايش داده و ما را در يافتن بازه زماني كه اين دسته هاي سكه ها زده شده اند ياري نمايد

  سكه هاي آن فرمانروا آورده شده و تالش كرده ام سخنم را درباره نقش سكه هادوسويسخن درباره هر فرمانروا چند عكس از 

 كه سرچشمه اي ارزشمند براي انجام پژوهش درباره 12(Parthia) »پارتيا «عكس هاي آورده شده از وب سايت . متمركز كنم

تاريخ و فرهنگ پارت ها است برگرفته شده در پايان اين مقاله فهرست كدهاي سكه ها به ترتيب شماره بندي و ويژگي هاي 

  .را نگهداري مي كنند آورده شده استوزني هركدام از آنها و مجموعه اي كه آنها 

همچنين تالش شده است تا واژه هاي گوناگون را براي سنجش آوانگاري هم خانواده آنها در زبان هاي ايراني كهن و ميانه 

  :نوشته امآورده و براي شناسايي اينكه واژه ها از چه زباني آورده شده است، نام آن زبان را به گونه كدگزاري زير در كنار واژه ها 

                                                 
 نوشته هاي سكه هاي نخستين فرمانروايان پارس، به دليل آرامي آنها بودن من تنها حروف كوچك (transliteration) در خوانش و نويسه گرداني  7

 .التين را به كار برده اما از بخش سوم براي واژه هاي هزراوش حروف بزرگ التين را آورده ام

  .اه كنيدنگ» فرتركه ها « به بخش دوم  8

  »پيدايش دودمان ساسان «بخش ششم :  نگاه كنيد به 9

  :  به  نگاه كنيد 10

Michael Everson, Roozbeh Pournader and Desmond Durkin-Meisterernst; Preliminary proposal to encode the 
book Pahlavi script in the BMP of the UCS; ISO/IEC JTC1/SC2/WG2 N3294 

  .بخش هفتم همين مقاله نگاه كنيد  به  11

 ) ( Auction Catalogs of Parthian Coins http://parthia.com/parthia_catalogs.htm:  در اين باره نگاه كنيد به 12
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 Proto Indo-European PIE  هندواروپايي كهن

 Indo-European IE  هندواروپايي

  Old Iranian  OIr  ايراني كهن

  Vedic Ved ودايي

 Old Persian  OP  پارسي باستان

 Medes Med  مادي

 Avestian   Ave  اوستايي

 Middle Persian  MP  پارسي ميانه

 Parthian   Par  پارتي

 Sogdian Sog  سغدي

 Bactrian bac  اختريب

 Khotanese  Khot  ختني

 Kurdish   Kur  كردي

 Ossetian Oss  اوستيايي

  Greek Gr  يوناني

 Modern Persian MoP  پارسي نو

نگاه سراسري به اين سكه ها ما را به اين دستاورد مي رساند كه پارس ها سخت به پاسداشت سنت ها و آيين هاي ايراني 

تالش ما در اين جستار . نشي را فراموش نكرده سرانجام ميراث آنان را به ساسانيان سپردندگرايش داشته هرگز شكوه هخام

  .نگاهي به اين سكه ها، بررسي دگرگوني و هنر آنها و نيز سخن گفتن درباره فرمانروايان محلي پارس است

II .رتركه هاــف  

امنشي و پاسداشت آيين هاي آنان به خوبي در آنها آنهايي هستند كه ويژگي هاي هنري هخنخستين خانواده از اين سكه ها 

بر يك روي . نمايان است، هرچند نشانه هايي از الگوهاي سكه هاي سلوكي يا حتي انگاره هاي يوناني را مي توان در آنها يافت

ه شهربانان اين سكه ها نيمرخ مردي ديده مي شود كه بيني او چون بيني پارس ها در پيكره هاي هخامنشي كشيده بوده كال

كه در ديده مي شود  آن شهربانان سكه ها همان مرد در جامهبرسر داشته و بر پشت  13 (OP: xšaçapāvan)هخامنشي 

ش ها يا ـدستانش را به نشان درود به آن آت ايستاده آتشگاهيك دربرابر است يا آن فروزان  بام ساختماني كه آتش برسوي چپ 

سراسر آشكار است كه شيوه ايستادن آن مرد درپشت سكه ها و . در پرواز است بلند كرده استكه فراز آنها » دايره بالداري «

                                                 
 ;”R. Kent; “Old Persian; Grammar, Texts, Lexicon:  براي آگاهي بيشتر از واژه آورده شده در سنگنبشته هاي هخامنشي نگاه كنيد به 13

181 
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اخ هاي تخت جمشيد ـ در كهخامنشياني ـتراش پيكره نرـهي را به ياد ـحتي هنر نمايش جامه اي كه او برتن كرده است آدم

  .مي اندازد

 ايستاده در دست چپ كماني آتشگاهساختمان يا و به روي مرد را نشان مي دهد كه با همان شيوه رآن برخي سكه ها نيز 

شاه كه پيشتر  چون آييني درست .)4 - 3 شماره( كرده است بلند دايره بالداريا و ا به سوي آتش ها گرفته و دست راستش ر

پيكره هاي فراوان احتمال بسيار فراوان است كساني كه اين سكه ها را زده اند از ميان نگاره ها و . دهخامنشي انجام مي دا

يكي برگزاري برگزيده تا براي الگوبرداري را و نيز تخت جمشيد در آرامگاههاي نقش رستم بزرگ هخامنشي، پيكره هاي شاهان 

ن ــ اي.14 نمايش دهندبرسكه ها هاي خود را در برابر آتش ها كه از روزگار كهن درميان ايرانيان باستان پراكنده بود، از آيين

و آنجا پايتخت فرمانرواي محلي پارس زده شده  تخت جمشيد  وسكه ها در همين نزديكي نقش رستمست كه اين احتمال نيز ه

آيين هاي ايرانيان باستان بوده بر جانشيني خود به جاي شاهان هخامنشي و  گويي كه آن فرمانروا پاسدار سنتها و. ه باشدبود

 تاكيد داشته آرزوي زنده ساختن شكوه پيشينيان را در گجستهزش اسكندر پيوستگي پادشاهي آنان از داريوش بزرگ تا پس از تا

  .سر داشت

 نيز كه كنار گوردخمه ها در گوشه و كنار اين سرزمين ديده مي شود به ي ايرانيان كهنشگفت آور اينكه در برخي پيكره ها

ي ـــ غرب ايران چنين آييني را به خوبدرسرپل ذهاب » دكان داود «و يا نزديك هرسين » اسحاق وند «دخمه هاي در ويژه 

چنان باال آورده دو دستش را يك يا  راست ايستاده سويبه مي بينيم كه در آنجا هم مردي با جامه شهربانان ديده مي شود كه 

  .15درود مي گويديا آتشي كه در برابر اوست  خورشيد نيمروز بهكه گويي 

 ايستاده باشد، بر تختي درست مانند تخت  هارس به جاي اينكه در برابر آتشسكه ها نيز فرمانرواي پااز اين  پشت برخي در

 ي بلند گرفته استــ در دست راست چوبتهــــ در تخت جمشيد نشسته و مانند او گلي در دست چپ داشداريوش بزرگ

ي شود كه تيرك آن بر بر همان پشت سكه ها و روبه روي فرمانروا چه نشسته و چه ايستاده درفشي ديده م. 16)1-1شماره (

 كه سرچشمه هاي آشكار است. زمين كاشته شده و به ميانه درفش پيوند خورده از دوسوي آن دنباله هايي از درفش آويزان است

پيدايش اين درفش را كه به چهار مثلث بخش بندي شده و پسان تر نيز ساسانيان از آن الگو گرفتند، بايد در ميان درفش هاي 

                                                 
 نيز (David Stronach)همچنين به اين ديدگاه ديويد استروناخ . 403، 3، 1373؛ تاريخ ايران كمبريج؛ »دولت هاي جنوب ايران«ديويد سلوود؛   14

است و در شاه در دست چپ دست راستش را باال آورده و با دست چپ كماني گرفته «: بنگريد كه بر سكه هاي پارس چون پيكره تراشي هخامنشي

 در هوا بال گشوده ] دايره بالدار[ آن به چشم مي خورد و بي شك در باالي اين شعله ها اهورامزدا برابر آذرگاهي كه بيگمان شعله هاي قلمكرد در باالي

نچه گويي بر پيمان ميان بنابراين سكه هاي ياد شده جوهر و ماهيت نقش برجسته ها دوره هخامنشي را تكرار مي كنند، چنا. به پرستش ايستاده است

، بخش دوم، 3، تاريخ ايران كمبريج، » از اين رو چيزي كه در پيش روي شاه نهاده است بايد آذرگاه باشد نه آتشكده. شاه و ايزد او تاكــــيد مي ورزند

  295بخش بيست و سوم، دين زرتشت،

كره زير دخمه دكان داود را بررسي كرده و آن اينكه نيم تنه و نيمرخ پيكره به سرپل ذهاب داشتم، پي)  2010مارس  (89 نوورز درمن  در سفري كه  15

، دوم اينكه اين پيكره )شگفت آور اينكه نيمرخ سكه هاي فرتركه ها هم به سوي راست است(و جايگاه برآمدن خورشيد است ) شرق(به سوي راست 

 شهربانان و نيز فرتركه ها يكسان بوده سوم اينكه او دست راست را به نشان درود جامه هخامنشي بر تن داشته و كالهي بر سر دارد كه سراسر با كاله

باال آورده اما در دست چپ برسم گرفته و چهارم اينكه جلوي او يك قاپ خالي ديده مي شود كه به احتمال بسيار مي خواستند آتشي را در برابر پيكره 

دخمه اسحاق وند را از نزديك ديده پيكره زير دخمه ها )  2004مارس  (83نوروز همچنين در .  بودبتراشند اما به دليلي اين كار نيمه كاره رها شده

ي كوچك ديده ـــا در برابر او آتشـكاله شهربانان هخامنشي را بر سر نداشته اما جامه او سراسر هخامنشي بوده او در اينجا دو دستش را باال آورده ام

رپل ذهاب نيمرخ و نيم تنه راست نمايش داده شده اما برخالف دكان داود، پيكره اسحاق وند رو به جنوب و نه در اسحاق وند نيز چون س. مي شود

  ).نويسنده(شرق تراشيده شده است 

  135فرتركيان، : ، عناصر ايراني3مري بويس، تاريخ كيش زرتشت، :  همچنين نگاه كنيد به 16
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 جستجو كرد كه در آنها نيز تيرك به ميانه درفش جوش  هخامنشي18شيچهاربخدرفش هاي نيز  و 17»نشاناهين ـــــش «

  .19بودخورده 

گمان مي رود كه همه اين درفش ها، چه درفش هاي نمايش داده شده بر اين سكه ها و چه درفش هاي هخامنشي با همان 

در سرودهاي اوستا از . انديشه هاي ايراني داشت در پيوند بودندكه پيشينه اي ديرين در » درفش كاوياني  «درفش اسطوره اي

 گاو نرندي ـرومـم و نيـه خشـاور بـام، بـه در اين نـ ك20)�١ -١٠يسنا (ده ــاد شـي Ave: gāuš drafšaش به نام ـدرفن ـاي

 (gāuš)نشان هاي راهنماي ديرينو پيوند آن با  ٢١ (drafša) ٢٢ردمان هندواروپايي داشتدر باورهاي مي كهن  اكه و ريشه ،

 جاوداني گرديد و از همين جا درمي يابيم درفشي كه كاوه آهنگر زيباي داستانانديشه درفش كاوياني سرانجام در . نمايان است

همچنين درفش هاي هخامنشيان و سپس داراي پيشينه اي بسيار ديرين بوده بر اين گروه از سكه ها نمايش داده شده 

                                                 
17  Xenophon; “Cyropedia”; 7,1 و Xenophon; “Anabasis”؛ براي آگاهي بيشتر از درفش هاي هخامنشي نگاه كنيد به :  

Kaveh Farrokh; “The Lion and Sun Motif of Iran: A brief Analysis”; http://www.kavehfarrokh.com/news/the-
lion-and-sun-motif-of-iran-a-brief-analysis/ 

 بر جامي كه هم اكنون در موزه همچنين  بنگريد16درفش هاي هخامنشي را به كار برده ام به شماره را براي » چهاربخشي« درباره اينكه من اصطالح  18

لوور پاريس نگهداري مي شود در برابر يك يوناني جنگجويي پارسي ديده مي شود كه پرچمي دارد و اين پرچم به چهار مثلت برابر، تقسيم شده است 

  ).نويسنده(

سكه هاي اين گروه از سكه هاي پارس نشان داده شده است بي هيچ شكي برگرفته از درفش هاي شاهي هخامنشي است به باور من درفشي كه بر   19

 يك درفش هخامنشي ديده مي شود نماينگهداري مي شود، » موزه ملي باستان شناسي ناپل «كه هم اكنون در » موزاييك اسكندر «در ). نويسنده(

، بسته شده است را آشكارا اياينكه درفش از ميانه آن به تيرك نيزه .  داريوش سوم آن را برافراشته شده استشاهيپارسي در ميان نگهبانان كه مردي 

نمايان چارچوب آن بخش كوچكي از باالي درفش و كه تنها است  خود درفش چنان آسيب ديده اما شوربختانه سيماي. مي توان از اين تصوير ديد

از همين راه مي توان تشخيص داد كه دست كم اين فــش كه مي تواند در اثر وزش باد باشد به خوبي آشكار بوده و خميدگي در ،مهـهاين با . است

همچنين تكه اي بسيار كوچك از نقشي در گوشه باال چپ درفش نمايان است كه با گوشه هاي نقش . ساخته شده بود و نه از فلز) گاو(پوست درفش از 

سيماي اين گوشه ها پهنه درفش را چنان نشان مي دادند كه به چهار بخش  . گروه از فرمانروايان پارس همساني دارددرفش هاي روي سكه هاي اين

 ;Marco Merola:  نگاه كنيد به. رشته هايي كوچك و آويزان شده را نيز مي توان در گوشه چپ پايين اين درفش ديد. تقسيم شده بودند

“Alexander Piece by Piece”; (Archaeology magazine January/February 2006)   

 gāuš)» گاو درفش «نوشيدند، به دلخواه خود مانند ) هوم(نبايد از براي من آناني كه از آن «  : 175؛ »، هوم يشت10يسنا، هات «ابراهيم پورداود،   20

drafša)91جنگ ابزارهاي باستاني ايران، درفش كاويان، زين افزار ابراهيم پورداود؛ : ؛ همچنين نگاه كنيد به».... در جنبش باشند  

  : درباره ريشه هاي اين واژه نگاه كنيد به  21

  591كنت؛ .  و همچنين فارسي باستان؛ رونالد گ265و  30 ؛ 0,2,3اشميت؛ راهنماي زبان هاي ايراني

IE: *guōs >  Ved: gáuh ~ OIr: gau > Ave: gāuš ~ OP: gav 
  :نگاه كنيد بهدرفش را مي توانيد  همچنين ريشه هاي واژه  22

 Haoma and harmaline; The botanical identity of the Indo-Iranian همچنين 363 ؛3,2,4اشميت؛ راهنماي زبان هاي ايراني 

sacred… ; By: David Stophlet Flatlery, Martin Schwartz 
  : همچنين

Etymological notes; III. 1 Proto Indo-European vocabularyو باز هم نگاه كنيد به : 

Shapur Shahbazi; Iranica/DERAFŠ 

PIE: *drepō > … > Ved: drapsá ~ OIr: drafša- > Ave: drafša  نشان«به معني«  

  :نگاه كنيد به. بررسي نموده است) درخشندگي (-drāfaya*مارتين شوارتز هم خانوادگي اين واژه را با واژه 

Iranian *DRAW- “To lead astray” ; By: Martin Schwartz 
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 سراسر با همين انديشه ،درفش هاي پارت هابر » ستاره «و » نو ماه « گفت آور استــ گاو نر ساخته شده و شساسانيان از چرم

  .23ديرين ايراني هماهنگ بودهاي 

گرچه سكه هاي اين گروه از فرمانروايان پارس سخت هخامنشي گرا هستند، اما نشانه هايي از الگوهاي سكه هاي سلوكي را 

رفته از ــود كه آشكارا برگـــ گرداگرد سكه ها چه رو و چه در پشت، نواري از دانه هاي ريز ديده مي ش.مي توان در آنها ديد

همچنين آرايش چهره، ريش و كاله . بوده و پيشتر در سكه هاي هخامنشيان چنين چيزي نبودسكه هاي سلوكي و يوناني 

افزون بر اين نوشته هاي روي . زي يوناني در آنها نمايان استبوده نفوذ چهره پردا» حقيقت گرا«فرمانروا در برخي از سكه ها 

سكه نگارده شده كه اين شيوه نگارش نيز برگرفته از نوشته هاي » گرداگرد« و نه »چهارگوش«و » راست «سكه ها در خط هاي 

  .)1سكه هاي گروه شماره  (سكه هاي يوناني است و پسان تر نيز بر سكه هاي پارت ها نيز ديده شد

با يكان هاي سكه هاي يعني وزن آنها برابر . 24هستند» سيمين «و همچنين » دو اوبولوس «يا » چهار دراخما «ين سكه ها ا

. سكه ها داراي اندك گودي هستنداز اين گروه با اين همه شگفت انگيز است كه برخي . يوناني و جنسشان با آنها يكسان است

 سكه هايي ديگر را پيشتر زده شده بودند به كار گرفته و نقش هاي پارسينندگان اين گودافتادگي نشانگر آن است كه سكه ز

با بررسي بيشتر اين سكه ها مي توان پس زمينه هاي سكه هاي سلوكي را . نوين را بر روي نقش هاي پيشين سكه ها كوبيده اند

هان سلوكي يا شهربان هاي آنها و رسيدن به  كه اين نيز نشاني از تالش پارس ها در نافرماني از شا25در برخي از آنها ديد

  .استقالل است

. تا اينجا آنچه گفته شد درباره سيماي سراسري و نقش ها بر سكه ها بود و تنها اشاره اي به سيماي نوشته روي آنها نموديم

 مين هاي درفرمانسرززبان و دبيره اي كه در . است»  هخامنشيآرامي «شگفت انگيز اينكه زبان و دبيره نوشته سكه ها 

 و شگفت آورتر اينكه اينگونه نگارش بر سكه ها در روزگاري رخ داد كه كاربرد زبان يوناني بر پهنه 26 بودپراكنده انهخامنشي

اين احتمال هست كه .  شده نوشته هاي سكه هاي سلوكي و ديگر دولت هاي خاورنزديك يوناني بودندگستردهخاورنزديك 

 شيوه اداري به گونه اي،ه راه خودمختاري و روند سرپيچي آرام از سلوكيان را درپيش گرفته بودند، فرمانروايان محلي پارس ك

دستگاه هخامنشي را به بكارگيري بازماندگان دبيران پارسي، ايالمي و شايد اكدي زنده نموده نيازي بر بكارگيري گسترده دبيران 

  .هاي خاورنزديك بود نمي ديدنديوناني كه شمار آنها در پارس كمتر از ديگر سرزمين 

همه اين . بررسي نوشته هاي آرامي اين سكه ها چشم اندازي ديگر نيز بر اين گروه از فرمانروايان پارسي برما مي گشايد

چرا كه .  خوانده اند كه پيشينه كاربرد اين واژه دست كم به روزگار هخامنشي مي رسيد΄prtrkفرمانروايان در سكه ها خود را 

                                                 
نگاه كنيد درباره انديشه هايي كه نشان ماه و ستاره را درميان پارت ها و ديگر ايرانيان باستان آفريد، نگاه كنيد به بخش پنجم همين مقاله ، همچنين   23

  :را داريم اين سرود 17ين يشت، د فروردربه پاورقي پيشين درباره ديرينگي واژه درفش ، همچنين 

ašaonam vaŋuhīš sūrao səantao fravašayō yazamaide pouru spāδao yāstō zayaō uzgərəptō drafšao bāmyao 

yao uγrāhu pəšanāhu taδa nijasən xaoviwyō taδa yōi taxma xštāvayō dānubyō azən pəšanao 

آرايند كه سالح به كمر بسته با درفش هاي برافراشته درخشان، آنانند كه پيشتر  پاك راستان را مي ستاييم كه سپاه بي شمار يفروهر نيك توانا «

   )68؛ ابراهيم پورداود ، 2يشت ها؛ جلد (» فرارسيدند هنگاميكه خشتاوي هاي دلير دربرابر دانوها مي جنگيدند

را از سوي آريايي ها در هنگام » درفش هاي درخشان «در اين سرود آشكارا به كار بردن» دانو« و همچنين قبيله توراني » خشتاوي ها« اشاره به 

  .نبرد ثابت مي كند

  
   نگاه كنيد به فهرست كدهاي سكه ها در پايان همين مقاله 24

  404 سلوود، تاريخ ايران كمبريج؛ دولت هاي جنوب ايران؛  25

26  Chul Hyun Bae; “Aramaic as a lingua franca during the Persian empire (538-333 B.C.E.)”; 8-11 
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 كه به همان زبان آرامي هستند، به سه تن از دست (Elphantine)مصر » الفانتين «يافت شده در اپيروس نوشته هاي در پ

ر ـــ بوده و به نظprtrk برمي خوريم كه داراي برنام (Memphis)» ممفيس «اندركاران اداري زيرنظر شهربان هخامنشي در 

  .27ه اداري هخامنشيان و زير نظر شهربانان در شاهنشاهي آنان بودمي رسد كه اين برنام نام سمتي برجسته در دستگا

 از rmndyn (*Ramnadainā)نخست : 28  داشتند چنين آمده استprtrkدر اين پاپيروس ها نام سه ايراني كه سمت 

 ، Yardeni ،I ، p.41 ; Cowlet و Porten( م . پ420 كه الفانتين بخشي از آن بود به سال tštrsناحيه اي به نام 

no.201.4(  دوم ،wydrng (*Vidranga)  م . پ410از همان ناحيه به سال )Porten و Yardeni ، II ، 69 و pp.63 ; 

Cowley ، 311.5 و 301.5 و no.271.4 ( و سوم gršpt (*Garšapatiy) م . پ419 از ممفيس به سال )و 27:5 

Segal .( مي توان دريافت كه همچنين از اين پاپيروس ها prtrk ها در مصر باال و در جايگاه سياسي باالتر از فرمانده پادگان 

rab haylā ساين « در شهر « )Syeneبوده و به كارهاي اداري و همچنين نظامي رسيدگي كرده و در )  يا اسوان كنوني

  .29دكنكاش هاي محلي مردم بومي آنجا و همچنين يهودياني كه در الفانتين بودند در جايگاه داور بودن

 هاي روزگاي هخامنشي، prtrk خوانده بود، بازمانده همان ΄prtrkشايد فرمانروايي كه در روزگار سلوكيان در پارس خود را 

 ها در مصر يا ديگر شهربان نشين هاي prtrkسمت و جايگاه او همسان با آنان بود و همان كاري را انجام مي داد كه روزگاري 

 گزارش هاي پراكنده مي توان دريافت كه آنها نخست نمايندگان سلوكيان در پارس بوده از برخي. ديگر انجام مي دادند

و به فرمان آنان كارهاي اداري را رسيدگي كرده سپس از درگيري هاي سلوكيان سود برده آرام آرام روند ) 15 و 2,34استرابون (

  .30)11 و 9,5استرابون (نافرماني را پيش گرفتند 

                                                 
27  Josef Wiesehofer; Iranica/FRATARAKA 

   همان 28
نويسه گرداني و برگرداني بخشي از يكي از پاپيروس هاي آرامي يافت شده  آورده شده همچنين 22نگاه كنيد به سرچشمه اي كه در پاورقي شماره   29

)p. 13495را براي نمونه در نوشته زير آورده ام)  موزه برلين:  

L. 4. kcnc bdk ydnyh wknwth kn `mrn byrh tmwz šnt ///- drywhwš mlk` kzy `ršm 

L. 5. npq w`zl cl mlk` kmry` zy `hl `hnwb zy byb byrt` hmwnyt cm wydrng zy prtrk tnh 

L. 6. hwh lm `gwr` zy yhw `lh zy byb byrt` yhcdw mn tmh `hr wydrng zk 

L. 7. lhy` `grt šlh cl npyn brh zy rbhyl hwn bswn byrt` l`mr `gwr` zy byb 

 داريوش پادشاه در چهاردهمين سال (tmwz)در ماه تموز :  و همراهانش چنين گواهي مي دهند(ydnyh)» يدانيا « تو (bdk)اكنون بنده .... «

(drywhwš mlk`) ارشام هنگاميكه (`ršm) خنوب« نزد پادشاه رفت، كاهنان خداي «(`hnwb) يب«در دژ  كه «(yb) ويدرنگ هستند با 

(wydrng) كه (prtrk) يهو« آنجا بود براي ويراني پرستشگاه «(yhw`)اين فرمان را براي ... پس آن ويدرنگ .  در دژ يب همداستان شدند

  » .... بود فرستاد (swn)» ساين« كه در فرمان پادگان دژي در (npyn)» نفين «(brh)پسرش 

 :نگاه كنيد به

 “Petition to Authorize Elephantine Temple Reconstruction” ; 
http://www.kchanon.com/ancdocs/westsem/templeauth.html 

30   Josef Wiesehofer; Iranica/FRATARAKA  ; نام » الكساندر « در اين باره بايد گفت كه واپسين شهربان و نماينده سلوكيان در پارس

كه او » مولون « با همدستي برادرش 223به نام فرمانده سپاهيان در پارس تعيين شده اما در سال ) م.پ187-223( سوم داشت كه از سوي آنتيوخوس

 ؛ همچنين اين نوشته استرابون نيز به روشن شدن ارتباط فرتركه (Polybius V.79.6)نيز شهربان ماد بود دربرابر آنتيوخوس سر به شورش گذاشت 

پيش از اين به شاهان مقدوني باج مي دادند و . شاهاني كه باجگزار شاهان ديگر هستند. پارس ها شاه دارند« : تواند كمك كندها با شاهان سلوكي مي 

؛ 2 ؛ جلد1996 ؛»؛ در مغرب ايران؛ ماد آتروپاتن، ماد بزرگ و پارستاريخ كيش زرتشت «بويس؛ ( ؛ (Strabon; 15;3,24)» .امروز به شاهان اشكاني

 ) 138 تا 131
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 كه بر پاپيروس ها و همچنين سكه هاي دودمانهاي پارسي آورده شده آوانگاري آرامي واژه ايراني prtrkبا اين همه واژه 

غدي ـــ و واژه س-Ave: frataraتايي ـزيرا واژه اوس. 31 بودfrataraka*است و به احتمال فراوان در زبان پارسي باستان 

Sog: prtr  را داريم كه هم ريشه با واژه هندي كهنOIn: pratarám 32نيز مي باشد. fratara ايراني كهن « از واژه هاي «

OIr: *fra-) فرا، پيش ( و نيزOIr: *tara) برگرفته باشدناز آ» فراتر «تشكيل شده و شايد واژه پارسي نو ) آنسو  .  

 كه در آتشگاهي  برهمين پايه برخي با نگاه به نگارهاست، كمرنگ و ناخوانا نوشته هابرخي سكه ها از آنجا كه در  همچنين

 بوده باشند prtkr (*fratakāra) يا prtdr (*fratadāra)پشت سكه ها ديده مي شود، احتمال اينكه واژه روي اين سكه ها 

دن ــــاما پيدا ش. است» نگهدار آتش «و واژه دوم به معني » ساز آتش «را نيز دور ندانسته اند كه واژه نخست به معني 

  .33 در آنها، اين احتمال را بسيار كمرنگ ساختprtrk ديده شدن واژه پاپيروس هاي الفانتين و

زيرا سكه هاي فرتركه ها تاريخ نداشته !  بود، نخستين آنها بود يا نهbgdtما نمي دانيم آيا فرتركه اي كه نامش برسكه ها 

سكه هاي سلوكي در آنها نمايان تر افزون بر اين سكه هاي اين فرتركه با سكه هاي فرتركه هاي ديگر همسان نبوده نفوذ هنر 

شايد او واپسين فرتركه ها بود كه فرمانبرداري شاهي سلوكي را گردن نهاده الگوي سكه هاي آنان را در سكه هاي خود به . است

  كهMP: bagdātيا  OP: *bagadātaواژه ايراني اما مي توانيم بگوييم كه نام او بر سكه ها، آوانگاري آرامي . كار گرفته باشد

 يا ساختماني با آتش فروزان، كه مانند داريوش بزرگ آتشگاهسكه ها نه در برابر يك برخي از او در پشت . 34است» بغداد «همان 

اما در روي سكه، بغداد ريشي كوتاه و سبيلي تاب خورده و بلند داشته و شگفت آور است كه . )1-1شماره  (بر تخت نشسته است

. مي بينيمو ديگر ايرانيان ره هاي ساساني ــسده ها پس از آن در چه و هم 35هم در چهره پارت ها اين آرايش ريش و سبيل را

 گوش هايش به خوبي گوشوارهدر روي سكه ها داشته برسر را در پشت سكه ها با اين همه او كه همان كاله شهربانان هخامنشي 

نوار باالي سر آنان را داشته همچنين چهره او سخت به هنر مقدونيان بوده به ويژه كاله  آرايش و كالهش چون استنمايان 

  .يوناني گرايش يافته است

  فرتركهدبغدااز ي يسكه ها: 1گروه شماره 

  
  1-1شماره 

                                                 
31   Josef Wiesehofer; Iranica/FRATARAKA  

    همان 32

  133، عناصر ايراني فرتركيان؛ 2؛ جلد 1996 ؛»تاريخ كيش زرتشت« مري بويس؛  33

  ه، نسخه چاپ نشد»سرگذشت بغ و كوه بغستان: داستان كوه بيستون«اميري پريان؛ صابر :  براي آگاهي بيشتر درباره پيشينه نام بغداد نگاه كنيد به 34

 )نويسنده( اين سبيل بر پيكره فلزي مرد پارتي يافت شده در شمي كه هم اكنون در موزه ايران باستان نگهداري مي شود به خوبي نمايان است  35

  .381، ) الف(؛ تاريخ ايران كمبريج؛ بخش هشتم » سكه هاي پارتي«ديويد سلوود؛ : همچنين نگاه كنيد به سكه هاي شاهان اشكاني در
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  1-2شماره 

  
 1-3شماره 

سكه روي اين . داشت گرم سنگيني 4سكه هاي بغداد سيمين و چهار دراخما يا خرده هاي آنها بود كه هر دراخم نزديك به 

  :36 استآرامي آورده شده كه نويسه گرداني آن چنين و دبيره ها نوشته اي به زبان 

bgdt prtrk΄ zy ΄lhy΄ 

  »خدا  يبغداد فرتركه «

ناميده است و مي توان گفت » بغداد فرتركه «نخوانده كه » بغداد پادشاه «اين فرمانرواي پارسي چون هخامنشيان خود را 

 ΄zy ΄lhy  آراميبرنامبا اين همه .  نماينده آنها در پارس بود به او اجازه داشتن برنامي را نمي دادترس از سلوكيان و اينكه او

 شايد برگردان آرامي الگويي يوناني بوده كه از زمان تازش اسكندر بدين سو پراكنده گرديد و در آن شاهان سلوكي خود را

ΘΕΟΣ) را به گونه فرتركه شگفت آورتر اينكه همين برنام آرامي . 37ديده شدخوانده اين الگو بر سكه هاي اشكانيان نيز ) خدا

  .38ساسانيان فراوان مي بينيم در روزگار پارتيدر نوشته هاي  هزراوش

                                                 
  420؛ » دولت هاي كوچك جنوب ايران؛ پيوست«د سلوود؛  ديوي 36
؛ » هاي پارتيسكه «ديويد سلوود؛ :  همچنين نگاه كنيد به 10؛ »تاريخ و فرهنگ ساساني؛ يادداشتي درباره نخستين القاب ساسانيان« تورج دريايي؛  37

  400-381، ) الف(تاريخ ايران كمبريج؛ بخش هشتم 

  : (ANRm-a) سنگنبشته اردشير پاپكان در نقش رستم  براي نمونه در نسخه پارتي 38

“ptkr ZNH 'hwrmzd 'LH' 'rthštr… ” :  » 29؛ سعيد عريان؛ راهنماي كتيبه هاي ايراني ميانه؛ » ....اين پيكره مزدا پرست خدايگان اردشير  
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  :39دسته ديگر از سكه ها از آن فرمانروايي است كه به آرامي چنين خوانده شده است

whwbrz prtrk΄ zy ΄lhy΄ 

 (Plinus)» پلينوس « كه در نوشته هاي (Obrozos)» اوبروزوس «اريم و با نگاه به نام اينجا نيز با نامي ايراني سروكار د

همين اشاره يك نويسنده كالسيك . 41 بازسازي كردVahubarz* سيماي به ميانه مي توان آنرا در زبانهاي ايراني 40آورده شده

برخي از سكه هايي كه از اين فرتركه پيدا ). 7,40(ت به او نشان مي دهد كه در آن روزگار در پارس رويدادهايي مهم رخ داده اس

 كه شايد به گسترش فرمانروايي او بر همه سرزمين 42را دارند) فرتركه پارس  prs prtrk΄ ) *Pārsa Fratarakaشده نوشته 

كه اوبروزوس اما پس از آن نوشت كه . 43پلينوس از كشته شدن سه هزار پارسي به دست مقدونيان ياد كرد. پارس اشاره دارند

چون از كنكاش سه هزار يوناني كه در پارس بودند عليه خود آگاه شد، آنها را با كمك زيردستان خود وادار به رفتن به خانه هاي 

  .44پراكنده كرد و پس از مست كردن آنها همه را به آرامي كشت

زمان آن فرا رسيده بود كه نافرمايي . انه داشت نشاني از كينه فراوان ايرانيان نسبت به يونانيان بيگماجرا هرچه بوده باشد

ار ــــاز همان روزگ. نگاه به سكه هاي اين فرتركه حقيقت هايي بر ما آشكار مي سازد. پارس ها از سلوكيان به فراز خود برسد

 تاريخ اين  نشاني بزرگ از خود درسالها پس از آنمي شد دريافت كه پارس ها دوباره به سروري جهان ايراني دست يافته 

  . سرزمين برجاي خواهند گذاشت

شماره  (و پس زمينه هاي سكه هاي سلوكي بر برخي از آنها ديده مي شود) 2- 1شماره (سكه هاي وهوبرز گودافتاده بوده 

همچنين آرايش چهره او با چهره .  كه آشكار مي سازد او به خود جرات داد و نقش هاي خود را بر سكه هاي سلوكي كوبيد)3-2

او در سكه هايش همان كاله شهربانان هخامنشي را به شيوه سنتي ايراني بر سر داشته كه . تفاوت داشت) فرتركه پيشين(بغداد 

 اما دهانش پوشيده شده كه نمايشي از آيين هاي ايراني در پيوند با آيين زرتشت.  پيداستباالي پيشانيشنيم تاجي كوچك نيز 

تاده به آنها درود ــ ايسديده مي شودام آن ـه آتش بر بـزرگ كه سـاختماني بـار دربرابر سهمچنين در پشت سكه او اينب. بود

سازه اي كه آشكارا هنر ساختمانها و باروهاي هخامنشيان در آن نمايان بوده و به ويژه دري درميانه آن ديده مي شود . مي گويد

» ديويد استروناخ «اي ـاوش هـنگي كه در كـنين در سچـامنشي و همـاي هخـاختمان ها و باروهـها، سـا در كاخـكه ب

(David Stronach)پيدا شد همسان است45 در دشت مرغاب  .  

                                                 
  420؛ » دولت هاي كوچك جنوب ايران؛ پيوست«ديويد سلوود؛  39

40  Josef Wiesehofer; Iranica/FRATARAK 

41   چنينـــ و هم; OP: vahu (R. Kent; “Old Persian, Grammar, Texts, Lexicon”; 1950; p. 206): » خوب«به واژه  ���� ���

 )330؛ ختني و تمشقي؛ 1989؛ »راهنماي زبان هاي ايراني«اشميت؛   (OIr: *bŗza > Med:*barz ~ Ave: bərəz ~ OP: bard : »بلند«

به ( 2 همچنين از خوانش نويسه هاي گروه سكه هاي شماره 136 و 135؛ 1996؛ 3؛ تاريخ كيش زرتشت؛ جلد » عناصر ايراني فرتركيان«؛  مري بويس 42

را در هامش راست و پايين سكه خواند  'prs prtrkبه نيكي مي توان نوشته )  كه نويسه هاي آن به روشني ديده مي شود2-2سكه شماره ويژه 

  ).نويسنده(

  135 مري بويس ؛ همان؛  43

   همان 44
  178 تا 175؛ »؛ زندان )1963 تا 1961از سال (پاسارگاد؛ گزارشي از كاوشهاي انجام شده توسط موسسه مطالعات ايراني بريتانيا «ديويد استروناخ؛   45
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در دشت مرغاب بوده كه » زندان سليمان «در نقش رستم يا » كعبه زرتشت «ساختماني به بزرگي احتمال دارد اين سازه 

نوز نمي ـاما ه. رجاي مي آوردـا را دربرابر آنها بـن هاي نيايش به آنهارس آييـرتركه پـ و ف46روخته مي شدـفراز آن آتش هايي اف

چهار آتش در چهارگوش بام ساختمان و يك آتش در ! شايد پنج آتش. دانيم كه چند آتش براي نيايش فرتركه روشن مي كردند

از روبه رو تنها سه آتش ديده مي چنانچه از هرسو كه راست به ساختمان مي نگريستند، درست مانند نقش سكه ها . ميانه آنها

  ! با اين همه اين تنها گمانه زني ماست. شد

. هم سكه هاي بغداد و هم سكه هاي وهوبرز درفشي بزرگ را كه پيشتر درباره آن گفتيم روبه روي فرتركه نشان داده اند

 و bgkrt (MP: *bagkart)اي واژه سكه هاي بغداد دار. همچنين سكه هاي اين دو فرمانروا داراي نوشته ديگري نيز هستند

 كه هنوز درباره اينكه اينها آيا نام سكه خانه آنها بود يا نام پدرشان، 47 را داردfrd (MP: *frād ?)سكه هاي وهوبرز واژه 

  .كنكاش است

  وهوبرز فرتركهاز ي يسكه ها: 2شماره 

  
  2-1شماره 

  
  2-2شماره 

                                                 
و همچنين  زندان سليمان در دشت مرغاب  هاي؛ دست كم بام ساختمان و همچنين اشميت با اين همه برپايه كاوش هاي باستان شناسي استروناخ 46

نگاه كنيد به همان سرچشمه . برافروخته شده باشد توانسته باشند آتشي بر بام آنها دور است كه) نويسنده( به باور من شيب دار بوده و كعبه زرتشت 

  42پاورقي شماره 

  405 و 404؛ تاريخ ايران كمبريج؛ » دولت هاي جنوب ايران« ديويد سلوود؛  47
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  2-3شماره 

او شايد آنها جانشينان . 48مي توان ادامه همان سكه هاي وهوبرز دانست را wtprdtرم  و چهاrthštr΄سكه فرتركه سوم 

ام ها داراي پيشينه و ـاين ن. 49 استvādfradāt*ارمي ـ و چه»اردشير «سراسر آشكار است كه نام فرتركه سوم همان . بودند

پادشاهان دست كم نام سه تن از . ي شده بودند و در روزگار هخامنشي نيز گواهبودهريشه اي ديرين در زبانهاي ايراني كهن 

همان است كه در نوشته هاي كالسيك در پيوند با روزگار هخامنشي نيز به سيماي » وادفردات «هخامنشي اردشير بوده و 

Autophradates 50 اين نيز شيوه اي ديگر بود در پاسداشت سنت هاي هخامنشي و دست كم همين . آورده شده بود    

  . بودند كه نام هاي هخامنشي را به ساسانيان رساندندپارس ها

 پارسي ميانه به پارسي باستان از پراكنده در سرزمين پارسزبان ديده شدن نامي چون اردشير براي دريافت دگرگويي آوايي 

 با rthštr΄ واژه نجشــــكه با س 51 نگاشته شده rthšsš΄پيش از آن در نوشته هاي آرامي هخامنشي، اين نام . بسيار مهم است

ي ـارش آرامـي نگـتان و دومــان پارسي باســدر زب OP: artaxšça 52مان ــــابيم نخستين واژه نگارش آرامي هيآن درمي 

  . مي بينيمميان ساسانياندر زبان پارسي ميانه است كه سده ها پس از آن نيز همين نام را بارها در  MP: artaxšir 53نام 

 بزرگ آتشگاه بر پشت برخي از آنها و فراز .فرمانروا و فرمانروايان پيشين تفاوت هايي ديده مي شود ميان سكه هاي اين دو

شايد فرتركه . كه مانند دايره بالداري كه همراه شاهان هخامنشي بود پيكري در ميان آن است) 4شماره (مي شود » دايره بالدار«

 اين انگاره ويژه شاهان هخامنشي را داده و با اين كار نافرماني خود را از پارس چنان نيرومند شده بود كه به خود اجازه نمايش

  .سلوكيان آشكارتر كرده باشد

سكه هاي وادفردات، به جاي برخي تفاوت ديگر نمايش يك آتشدان بزرگ چون پيكره آتشدان هاي نقش رستم بر پشت 

 همين آتشدان كنگره هايي بزرگ ديده مي شود كه درست با اين همه بر. 54ساختمان نمايش داده شده بر سكه هاي پيشين بود

                                                 
  405؛ همان ديويد سلوود؛  48

49   Ave: vātaپيش «  ؛« : OIr: *fraقانون(داد  « و(« OIr: *dāta ~ Ave: dāta ~ OP: dāta )  راهنماي زبان هاي ايراني؛ ايراني «اشميت؛

  )171؛ 1989» ميانه

  136؛ 3؛ تاريخ كيش زرتشت؛ جلد »راني؛ فرتركيانعناصر اي« و مري بويس؛ 405؛ تاريخ ايران كمبريج؛ »دولت هاي جنوب ايران« ديويد سلوود؛  50

51  R. Schmitt;Iranica/ARTAXERXES پاپيروس آرامي يافت شده در الفانتين؛ كه در موزه قاهره نگهداري مي شود؛  همچنينPorten B30 

Cowley 14 & TAD B2.8 and  Sayce-Cowley F &در  “A Quit Claim after Divorce” نگاه كنيد به  :

http://www.kchanson.com/ANCDOCS/westsem/quitclaim.html   
52 R. Kent; “Old Persian; Grammar, Texts, Lexicon”; 1950; P. 171 

  27-30 ؛ 1382؛ »)پارتي - پهلوي(راهنماي كتيبه هاي ايراني ميانه «سعيد عريان؛ :  نگاه كنيد به 53
گروه سكه هاي ( و همچنين پيوستار آن در اين سرچشمه 405 ؛1383 ؛ تاريخ ايران كمبريج؛»يراندولت هاي جنوب ا«ديويد سلوود؛ :  نگاه كنيد به 54

از اين گروه آشكارا از آن فرتركه ها است و شگفت آور است كه نيمرخ فرتركه نه به راست بلكه به ) در همين سرچشمه( 5؛ سكه شماره )10شماره 
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ند كنگره هاي كاخهاي هخامنشي در تخت جمشيد بوده و اين كنگره ها بر سكه هاي فرمانروايان پس از فرتركه ها نيز ديده ـمان

 بر سكه ها پشت سر  بود كه(Nike)» نيكه « همچنين نو آوري ديگر بر برخي از سكه هاي وادفردات، نمايش انگاره يوناني .شد

  . 55وادفردات ايستاده تاجي را بر سر اين فرتركه گرفته است

  اردشير فرتركهاز ي يسكه ها: 3شماره 

  
  3-1شماره 

  
 3-2شماره 

  
  3-3شماره 

                                                                                                                                                          
انستم در آرشيو سكه هاي نمايش داده شده در سايت پارتيا چنين سكه اي را براي نمايش در اين  شوربختانه من نتو.سوي چپ نشان داده شده است

  ).نويسنده(نوشتار پيدا كنم 

  405تاريخ ايران كمبريج؛ ؛ 1373؛ » دولت هاي جنوب ايران« ديويد سلوود؛  55
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   فرتركهوادفرداتاز ي يسكه ها:  4شماره 

  

  4-1ره اشم

  

  4-2شماره 

  
  4-3شماره 

مي دانيم سلوكيان چند شهر يوناني را در . ستهاي فرتركه ها هماهنگ بوده باشدنمايش اين نگاره يوناني مي بايست با سيا

 بر كرانه درياي پارس و به (Antioch on the Persian Gulf)» انتاكيه پارس «پارس برپا كرده بودند كه يكي از آنها 

فرمانروايي بر آن شهر پيش رفته بودند يا شوربختانه نمي دانيم آيا فرتركه ها تا . 56كنوني بود» بوشهر «احتمال بسيار نزديك 

در هرحال سياست اين فرتركه براين بود كه يونانيان شهرهاي درفرمان خود را به سوي خود كشانده و يكي از راهها نمايش ! نه؟

                                                 
  130 ؛ 3؛ تاريخ كيش زرتشت؛ جلد » پارس، عناصر يوناني«مري بويس؛   56
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كار برده اما در سياستي كه پسان تر نيز پارت هاي ايراني در نمايش سكه ها و پيكره هاي خود به . اين انگاره يوناني بر سكه بود

  .پس نمايش اين انگاره انديشه اي ايراني نهفته بود

سكه هاي آنها نخستين نمايش برآمدن پارس ها پس از فروپاشي . از فرتركه هاي پارس تنها نام اين چهار تن را مي دانيم

د كه نمي دانيم آيا از آن فرتركه ها ان نگاره ها و نوشته هايشان كمرنگ يا ناپديد شده اننبرخي سكه ها نيز چ. هخامنشيان بودند

اما هرچه بود ياد هخامنشيان و ديدن ويرانه ها و سازه هاي هخامنشي به ويژه در تخت جمشيد، نقش رستم و . هستند يا نه

  .دشت مرغاب پارس ها را آرام نمي گزارد

ر اين سالها بود كه سلوكيان با شورش ها د. 57برآورد كرده اندم . پ250 فرتركه ها را سالهاي نزديك به زنيآغاز سكه تاريخ 

اما پايان فرمانروايي آنها را مي توان . 58و درگيري هاي بسيار روبه رو شده و اندكي پس از آن پارت هاي ايراني از شرق برآمدند

 پس از لشكركشي بزرگ (Antiochus III)» م. پ222-187 آنتيوخوس سوم «سالي كه . 59م دانست. پ205نزديك به سال 

به همان شهر يوناني انتاكيه پارس  (Gerrha)و پس از آمدن به خليج پارس و رفتن به جزيره بحرين كنوني خود به شرق آسيا 

از آن پس ديگر سكه اي از فرتركه ها ديده نشده و گمان مي رود كه آنها خاموش يا فرمانبردار شهربان سلوكي در آن . 60رسيد

  .ش نشداما پارس هيچگاه خامو. سرزمين شدند

درميان سندهاي به . برخي گزارش هاي پراكنده از درگيري و زدوخوردهاي پارس ها با يونانيان در آن روزگاران مي گويند

نوشته هايي درباره درخواست يونانيان انتاكيه پارس  (Magnesia on the Maeander)» ماگنزيا كنار مياندر «دست آمده از 

 نشان نـــــن شهر آورده و اياز او خواسته بودند كوچ نشين هاي يوناني بيشتري را به اياز آنتيوخوس سوم ديده مي شود كه 

كه نمي دانيم (همچنين در زمان شاهي به نام آنتيوخوس . 61مي دهد آنها از نيرومند شدن پارس ها احساس خطر مي كردند

 و در نزديكي تنگه هرمز از خشكي درياي پارس  يا كويت امروزي در دهانه(Mesene)» مسنه «فرماندار ) كدام آنتيوخوس بود

  .62و دريا به پارس ها يورش برد و آنها را شكست داد

پارس ها بخشي از ايرانيان بودند كه فرتركه ها از ميان . جهان ايراني چون دريايي بزرگ اين شهرهاي يوناني را دربرگرفته بود

آرزوي ما .  از آن همين فرتركه ها بودند63ر گوشه و كنار استان پارسشايد بخشي از گور دخمه هاي پراكنده د. آنان برخاستند

  .پرسش ها و گمانه زني ها پايان دهدبه اين است كه كاوش باستان شناسي بيشتري انجام گرفته و 

رد با فرتركه ها به دست آنتيوخوس سوم خاموش شدند، اما سالها گذشت تا آب ها از آسياب افتاد و دوباره سلوكيان درگير نب

 و اينبار سكه هايي با نقش ها و ام آرام دوباره پارس ها سربرآوردندپس آر. پارت ها شده از رسيدگي به پارس ناتوان ماندند

  .نوآوري هاي هنري ديگر درميان آنها پديدار گشت

                                                 
  405؛ تاريخ ايران كمبريج؛ 1373؛ » دولت هاي جنوب ايران« سلوود؛ ديويد  57

  105 تا 101 ؛ 1373؛  »تاريخ ايران كمبريج؛ بخش يكم؛ دوره سلوكي«بيكرمان .  اي  58

  405؛ تاريخ ايران كمبريج؛ 1373؛ » دولت هاي جنوب ايران«ديويد سلوود؛  59

؛ »ايران باستان؛ كتاب سوم؛ دوره مقدوني و يوناني«  همچنين پيرنيا 137؛ 1996؛ » ؛ فرتركيان؛ عناصر ايراني3تاريخ كيش زرتشت؛ ج « بويس . م  60

  2082 ؛ 1311

  131 و 130؛ 1996؛ »....؛ در مغرب ايران 3تاريخ كيش زرتشت؛ ج  «بويس   61

  131 همان؛  62

  139؛ ص 1375؛ » )نينذوالقر(پاسارگاد پايتخت و آرامگاه كوروش هخامنشي « علي سامي :  نگاه كنيد به 63


