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چکیده

اشکانیان در هنگامۀ حساسی پادشاهی خود را بنیاان نهادنا  .ساووییان با عناوان

جانشینان اسکن ر ،بخش بزرگی از آسیا را در تصرف خود داشتن و یونانیگری

یا همان «هونیسم» در اجزای گوناگون زن گی ازجموا سیاسات ،فرهناو و هنار

نفوذ یرده بود .در چنین شرایطی اشکانیان ی دارای ریش های قبیوگیِ اساتواری
بودن  ،تالش خود را ب منظور بیرونران ن سووییان از سرزمین ایران و بنیاننهادن

یک دودمان شاهی نوین آغاز یردن  .در این میان ،ارشَک ،بنیادگاذار پادشااهی

اشااکانی ن ااش اساساای و سرنوشااتسااازی را برعه ا ه داشاات .پادشاااهی نوبنیاااد
اشکانی نیازمن یسب وجه و مشروعیت سیاسی بود .در این فراین باا توجا با

زمانۀ حساس و دشوار اشکانیان ،مبانی و ریش های مشروعیت پادشاه ب آرامای در

حال شکلگرفتن و تکوین بود .م الۀ پیشِروی در تالش اسات اجازای پیدیا ه،

درهم تنی ه و چن وجهی مشروعیت سیاسی در دورۀ اشکانی را مورد بررسی قرار

ده  .براساس نتایجِ با دساتآما ه ،مهامتارین مباانی و بنیاانهاای مشاروعیت و

م بولیت پادشاه در دورۀ اشکانی عبارت بودن از :سنتهاای قبیوگای و دودماانی

ی بازتاب اساسی آن را در شخصیت ارشَک میتوان جسات ،سانتهاای یهان
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ایراناای و ب ا شااکل مشااخد خااود ساانتهااای شاااهانۀ هخامنشاای و ساانتهااای

مشروعیتبخش یونانی و ب تعبیر درستتر آن سوویی.

واژههای كلیدی :اشکانیان ،شاه ،مشروعیت ،سنتهای هخامنشی ،سنتهاای
سوویی ،ارشَکیکم.

 :1مقدمه

 :1-1بیان مسئلۀ پژوهش
در پژوهشهای مرتبط با ایران باستان ،برای سالهای متمادی ،تاریخ اشکانیان چن ان ج ی گرفتا

نش  .توج بیشازان ازه ب شاهنشاهی هخامنشی و ساسانی ،ن اش بسازایی در با حاشای رانا ن ایان

بخش از تاریخ ایران داشت است .همدنین نبای از ن ش خان ان ساسانی در تخریب وجهۀ پادشاهی
اشکانیان غافل شا  .بازتااب ایان تخریاب در گازارش منر اانۀ خا ایناما از پادشااهی اشاکانی

قابلتشخید است« .تردی ی نیست ی ب واسطۀ دشمنی ساسانیان با پارتیان ،در نوشتن تاریخِ ایناان
اهمال ورزی ن و ح ایق آن را تحریف یردن » (یارشاطر .)583 :1373 ،مشاکل دیگار با سرشات

منابع برمیگردد .از دوران پادشاهی اشکانیان حتی یک منبع مست ل ،ی مست یماً ب آنهاا پرداختا

باش  ،ب دست نیام ه است .نویسن گان یونانی و رومی نیز با دی گاه ب بینان ای ب آنها پرداخت انا .

مبانی شهریاری در دورۀ اشکانی از مباحث پیدی ه ای ب شمار میرود ی تحت تأثیر چنین مشاکالتی

ب درستی ب ان پرداخت نش ه است .با توج ب زمانۀ اشکانیان ،مبانی مشروعیت شهریاری آناان تنهاا

برپایۀ سنتهای ایرانی بنا نش ه بود .پی ایش جنبش موسوم ب یونانیگری و بهرهمنا ی اشاکانیان از

سنت های قبیوگی نیاز در ایان فراینا ن اش ماؤثری داشاتن  .مسا وۀ بنیاادین ایان پاژوهش بررسای

سنتهای مشروعیتبخشِ شهریاری اشکانی است .وایاوی عوامل مؤثر در شکلگیاری و تکاوین
مبانی مشروعیت شهریاری اشکانیان بر اساس سنتهای ایرانی و غیرایرانی و چگونگی بهارهمنا ی

اشکانیان از این عوامل در تثبیت پادشاهی خود مس وۀ اساسیِ پیشِروی این پژوهش است.

 :2-1پیشینۀ پژوهش
دربارۀ مشروعیت شهریاری اشکانی ،م الۀ مست وی در دست نیست .با وجود این ،برخی مح ان در

نوشت های خود ب این مو وع پرداخت ان و در اینجا تنهاا با معرفای برخای از پاژوهشهاای مهام

میپردازیم .ویسهوفر در م ال ای تحت عنوان «شاهنشاه و یوناندوست :پادشاهی در ایران اشاکانی»

ب برخی از مباحث مرتبط با مو وع پرداخت اسات .ولساکی در م الا ای باا عناوان «هخامنشایان و
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اشکانیان» ،برخی پیون های میان سنتهای هخامنشی و اشکانی را یادآوری یرده است .دابرووا در

م ااا ت متعا دی با ایاان مو ااوع پرداختا اساات« .پادشاااهی اشااکانی» و «اشااکانیان :خا ایان یااا

موجوداتی شبی خ ایان» از مهمترین این م ا ت اسات .فااولر در م الا ای تحات عناوان «سانت و

مشروعیت در ای ئولوژی سوطنتی اشکانیان» این مو وع را مورد بررسی قرار داده است .گاریبال ی

در م ال ای با عنوان «الگوهای سوطنتی ای ئولوژیک میان سک های سوویی و اشکانی» تالش یرده
برخی دادوست های مشروعیتبخش میان سووییان و اشکانیان را بررسی ین .

 :3-1اهمیت و ضروت پژوهش ،سؤال اصلی پژوهش ،مفروضات
این مبحث ن تنها از منظر تاریخی حائز اهمیت است بوک از منظر مطالعۀ ان یشاۀ سیاسای در ایاران
باستان و م ولۀ ساختار ق رت نیز اهمیت دارد .ب عالوه بررسای ایان مو اوع ماا را در راهیاابی با

ی های پنهان و عمیقتر ساختار سیاسای و اداری دساتگاه پادشااهی اشاکانی یااری مایینا  .ایان

پژوهش در پی یافتن پاسخ این پرسش اساسی است ی مهمتارین عوامال شاکلدهنا ۀ مشاروعیت

دستگاه پادشاهی اشکانی ی امن ؟ براساس نتایج ب دستآم ه از پژوهش حا ر ،سنتهای ایرانی،

قبیوگی و سوویی مهمترین مبانی مشروعیت بخش شهریاری اشکانی ب شامار مایرونا  .در هماین
راستا تالش میشود پیش از بررسی ویژگیهای آیین شهریاری در ایران اشکانی ،مباحث م ماتی

مطرح شون  .این مباحث میتوان زمین را برای ارائۀ بهتر مو وع فراهم ین .
 :2مالحظات انتقادی

 :1-2كتکخوتایی :ملوکالطوایف و شهریاری اشکانی
هنگااام بحااث دربااارۀ شااهریاری اشااکانی ،بنااابر عااادت ،سااخن از مفاااهیمی نظیاار حکوماات

مووکالطوایفی و پادشاهیهای متع د با میاان مایآیا (ناک :طباری494-493 :1352 ،؛ بوعمای،

« .)501-496 :1380مووکالطوایف» باار معناایی منفای داشات و در ایثار ماوارد با دوران فتارت

اطالق میش « :در سراسر روزگار اشکانیان ی مووکالطوایف نامی ه میش ن  ،از ایرانیان نامی در

میان نبود و یسی ان یشۀ دانش یا ان وختن حکمت را ن اشت تا آنک با ظهور اردشیر ق رت خاود
را بازیافتن » (حمزۀاصفهانی .)17 :1346 ،در یارنامۀ اردشیر بابکان تعا اد ایان ی خا ایان پا

از

مرگ اسکن ر «دو س و چهل ی خ ا» آم ه است (یارنامۀ اردشیر بابکاان 1.)3 :1378 ،ایناون باا
 .1برای دی ن فهرست یاموی از سایر متون اسالمی و پهووی ی از مووکالطوایف یاد یاردهانا ناک :جویویاان:1396 ،
 ،7-6پانوشت شمارۀ .4
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توج ب تحو ت چشمگیری ی در بازسازی تاریخ اشکانیان صاورت گرفتا  ،مایتاوان در برخای

مفاهیم بازبینی اساسی صورت داد .یکی از این موارد ،با مفهوم شهریاری اشکانی در ارتباط اسات.
در دی گاه منفیِ یادش ه ،شاهان اشکانی دارای ق رت مح ودی بوده و شااهانِ و یاات در قومارو
خویش خودسران حکومت یردهان  .برخی مستن ات تاریخی ،دستیم با تعمایم ایان دیا گاه با

سراسر تاریخ ایران اشکانی سازگاری نا ارد .شاای بهتار باشا میازان و چگاونگی اختیاارات ایان

شاهکنشینها را با آم وش شاهانِ ق رتمن و عیف در ارتباط دانست.

عنوان مووکالطوایف ی ازنظر یاریرد با «یتکخوتائی » نزدیکی دارد و در اصال برگردانای

از آن اسااات ،بخشااای از مفهاااوم شاااهریاری در دورۀ اشاااکانی را در باااردارد« .یتاااکخوتاااایی»

) (kadagxwadāīhاز ریشۀ ( )kadagدر معنای «ی ه» و «خانا » (مکنازی )95 :1388 ،و

()xwadāy

ب معنای «سرور» و «خ ا» آم ه است (همان .)164 :میتوان با تأمل بیشتری در معنای واژۀ «خُوتای»

ب تعریف مناسبتری از مفهوم «یتکخوتایی» یا ب تعبیر دقیقتری «مووکالطوایفی» دساتیافات.

در تحویوی ،فراین تحول معنایی «خُوتای» ایانگونا تفسایر شا ه اسات :واژۀ ( )xwadāyبرگاردان

یاموی از واژۀ یونانی «اوتویراتور» ) (autokratōrاست ی در عصار اشاکانی بارای اشااره با ایان

عنوان سیاسی برساخت ش  .در اصل ،این واژه یاریردی سیاسای و اجتمااعی داشات و در راساتای
ترجمۀ واژۀ اوتویراتور ،ب معنای سرور و فرمانروای یک موت و سرزمین است .این واژه در آین ه

دچار تحول معنایی ش و در حوزۀ دینی در دورۀ فاسیمیان و سپ

«اهلل» مترادف گردی (شایگان.)299 :1384 ،

فارسی نو با واژههای «خا ا» و

در سنونبشتۀ شاپوریکم (272-240ب.م) در یعبۀ زرتشت ،شاواه ی از باار معناایی سیاسای

این واژه قابلذیر است .گذشت از ساسان ،ی ل اب «خُاودای» 1دارد (جویویاان ،)1388 ،دو تان از
اعضای خان ان «ان یگان» هم ل ب «خُاودای» داشات انا (عریاان .)73-72 :1382 ،در سانونبشاتۀ

نرسی (302-293ب.م) نیز با ده اشاراف زاده باا ایان عناوان اشااره شا ه یا فرمانروایاان ایاا ت

یوچکتری بودهان ی شایستۀ عنوان شاه نبودهان (عریان 73-65 :1382 ،و .)126-111با اساتفاده
از تحویلِ شایگان و همدنین موارد منا ر در سانونبشات هاای ساساانی ،مایتاوان نتیجا گرفات

اشکانیانِ نخستین ،ی هنوز حوزۀ ق رتشان ب مناط ی از ایران مح ود میش در این ل بگزینای و

استفاده از عنوان اوتویراتور و ب تعبیری همان عنوان «خُوتای» تعم ی داشت ان  .ل ب «اوتویراتور»
 .1جویویان در م الۀ مبسوط خود با استناد ب شواه یتیب شناختی و دیگر منابع نشان دادهاست ل ب «خُودای» در ترییب

«ساسانخُودای» ب معنای فرماانروا یاا سارور اسات و دارای باار معناایی و پشاتوانۀ سیاسای اسات نا معناای دینای و یاا
اسطورهای .نک :جویویان.45-42 :1388 ،

فصلنامة علمی  -پژوهشی تاریخ اسالم و ایران دانشگاه الزهرا 111 /

ی در سانتهاای ساوویی با معناای «ساردار برگزیا ه» و «فرماانروای مطواق» باود در ساک هاای
اشکیکم ب درستی نشانگر موقع و جایگاه سیاسی او بود ( سووود1373 ،الف .)382 :در آین ه یا

متصرفات اشکانیان گسترش یافت ،عنوان شاهنشاه را اختیار یردن .

بنابراین واژۀ «یتکخودایی» ی بخشی از معنای آن ریشا در مفهاوم سیاسای «خُاودای» دارد،

عنوانی سیاسی است ی برای ادارۀ مناطق یوچک در تاریخ ایران استفاده میش ه اسات .تأمال در

یاربرد واژۀ «ی خ ا» در روستاهای ایران بیشتر از هر چیازی مای توانا روشانگری ینا  .بناابراین

یتکخوتایان یا همان مووکالطوایف ،فرمانروایاان منااط ی بودنا یا اساتفاده از آنهاا در ادارۀ

مناطق یماهمیت ،دستیم از دوران سوویی ب اینسوی سااب داشات اسات .بااوجوداین ،عناوان

مووکالطوایف در توصیف شهریاری اشکانی با بار معنایی منفای هماراه شا یا د یال متعا دی

داشت .یکی از این د یل ال ای وجود گسسات بزرگای در تاوالی سوساو هاای ایرانای ،ح فاصال
یورش اسکن ر تا آما ن اردشیرساساانی باود .در ایان طارح ،اردشایر رهااییبخاش ایاران از «دش

خ ایی» و «یتکخوتایی» معرفی مایشاود(یارنامۀ اردشایر بابکاان .)3 :1378 :سایطرۀ ایا ئولوژی

آشکار من ر در متون پهووی و خ اینام ها و ب تبع آن تاریخهای اسالمی در ناچیزشمردن تاریخ
1

اشکانیان قابل انکار نیست (یارشاطر ،583 :1373 ،خطیبی.)381 :1394 ،

یتکخوتایان یا شاهکنشینهای دولت اشاکانی ،یا در متاون پهواوی و اساالمی (جویویاان،

 )7-6 :1396ب فراوانی زیر نام مووکالطوایف از آنان یاد شا ه ،با تعبیار دقیاقتاری فرمانروایاانی

بودن ی زیر نظر «شاهنشاه» حکومت مییردن  .میتوان چنین تصاور یارد یا در زماان ساوطنت
برخی شاهان اشکانی ی اقت ار یمتری داشت ان شاهکنشینهایی ی زمین هاای اسات الل بیشاتری

داشت ان  ،نافرمانی یرده و تمایالت است اللطوبانۀ خود را بروز دادهان  .در ن طۀ م ابل نیز در زماان

سوطنت شاهان م ت ر ،تمریزگرایی افزایش یافت و حکومت اعمالنفوذ بیشتری یاردهاسات .بارای

نمون میتوان ب تصرف دوبارۀ «خاراین » منط ۀ تجاری مهم در ساال  151/150مایالدی در دوران

پادشاهی بالشچهارم (192-147ب.م) اشاره یرد (شول .)628 :1392 ،این منط پیشازاین نیز با

دست مهردادیکم (139-171پ.م) ب دست اشکانیان افتاده بود .همدنین مایتاوان با تاالشهاای

بالشیکم ب منظور ب دستگرفتن ینترل برخی شااهکنشاینهاای بازرگ ازجموا مادآتروپااتن و
ارمنستان اشااره یارد (شایپمان ،61 :1384 ،بیاوار .)179-178 :1373 ،شااهکنشاینهاای تابعا در

فرصتهای م تضی ،ب ویژه در بحارانهاای جانشاینی و درگیاریهاای اشاراف باا درباار اشاکانی،
 .1برای دی ن جایگاه تاریخ اشکانیان در خا ای ناما  ،شااهنام و متاون اساالمی ناک :خطیبای1394 ،الاف ،421-371
خطیبی1394 ،ب ،705-675 :یارشاطر 586-583 :1373 ،و . Shahbazi, 1986b: 542-543
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ب منظور بازیابی است الل خود تالش مییردن  .دراینبااره بایا  ،ازدساترفاتنِ بسایاری از ایاا ت

دولت اشکانی ازجمو خاراین و برخی استانهای خاوری ح فاصل مرگ مهاردادیکم (139پ.م)

تا ب تختنشینی مهرداد دوم (124پ.م) را خاطرنشان یرد (شیپمان .)39-35 :1384 ،این مناطق باا

روییارآم ن مهرداد دوم دوباره ب قومروی اشکانیان بازگشتن و است الل خود را از دست دادنا .

شواه حایی از آن است ی حتی در استان پارس ،ی سنتهای یهن ایرانی پویاتر از سایر نواحی

ایران بود ،فرمانروایی اشکانیان ب شکل ج ی ب چالش یشی ه نش ه و الگوهای اشکانی ب ویژه در

سااک هااای محواای پااارس مااورد پیااروی قرارگرفتا اساات (ویزهااوفر .)659-658 :1392 ،درنتیجا

نمیتوان سراسر دورۀ اشکانی را در رابط با اختیارات مووکالطوایف با یک رویاۀ واحا ارزیاابی

یرد .بنابراین ص ور احکام یوی دربارۀ حوزۀ اختیارات مووکالطوایف نمیتوان شیوۀ مناسابی در

تحویل ویژگیهای شهریاری اشکانیان باش  .برایناساس میتوان م عی بود شاهکنشینهاا عما تاً
وابست ب شاهنشاه بودن و اشکانیان تالش مییردن در تابعیت آنها خووای با وجاود نیایا  .البتا

وابستگی و یا خودمختاری این مناطق بنا ب شرایط سیاسی و آم وش شاهان این سوساو در نوساان

بااوده اساات .باا تعبیااری بخااش عماا های از تاااریخ ایااران اشااکانی صااحنۀ درگیااری دربااار بااا

شاهکنشینهای مریزگریز بوده است.

 :2-2انجمنها و مجلسهای شاهگزینی
شاهگزینی و ن ش انجمنهای مشورتی در گزینش و یا برینااری شااه ،ارتبااط مسات یمی باا مباانی
شهریاری در دورۀ اشکانی دارد .در اینجا مجال بررسی هم جانبۀ این مو وع فراهم نیسات و تنهاا

در قالب مالحظات اولی ب آن پرداخت میشود.

وی نگرن با بررسی شیوههای شاهگزینی در ایران اشکانی ب این نتیجا مایرسا یا ساوطنت

انتخابی مالک عمل بوده است .باوجوداین ،میگوی این شیوۀ انتخابی تا چ ان ازه اهمیتی فراتر از

سوطنت موروثی داشت است ،ناروشن است .همدنین احتما ً همیش چنان بوده ی پادشاه نیرومن ی

توانست است نامزد موردنظر خود را ب تأیی انجمن گزینشی برسان (وی نگارن .)159 :1378 ،وی

ب درستی ب ق رت سوطنت موروثی در شیوههای شاهگزینای اشاارهیارده اسات .همدناین بایا با

برخی شواه تاریخی در اعمالنفوذ شاه و نادی هانگاشتن سنتهای یهن نیز استناد یرد .ژوستن از

تصمیم فرهاد اول در ینار نهادن سنت ارش زادگی و گزینش برادر یوچکترش ب ولیعه ی خبر

میده  .وی مینویس در این مورد فرهاد سرنوشت پادشاهی را ب عالقۀ خود ب فرزن انش ترجیح

داد ( .)Justin,1994:257,41-10این خبر نشانگر درهامتنیا گی عناصار متناوع در شاکلگیاری و
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تکوین ای ئولوژی سوطنتی شاهنشاهی اشکانی است .از سوی دیگار بایا با برخای اخباار مراجاع

دستاول در خصوص ن ش و جایگاه انجمن های مشورتی در گزینش شاه و یا خوع وی از سوطنت
اشاره نمود .وی ن گرن با استفاده از محیط اشکانی داستان فراخوان مجوسی از جانب رستم ب منظور

عزل ویشتاسپشاه ،اینگون نتیج میگیرد ی احتما ً در دورۀ اشکانی نیز چنین مجوسی با ق رت
بریناری و گزینش شاه وجود داشت است (وی نگرن .)164 :1378 ،بااوجوداین ،هماانگونا یا

ولسکی ب درستی خاطرنشان ش ه ،نبای درباره قا رت ایان مجاال

مشاورتی دچاار زیاادهروی و

خیالپردازی شویم (ولسکی .)125 :1383 ،هنگامیی شاهنشاه ق رتمن ی بر ساریر ساوطنت تکیا

میزد ،میتوانست بایمال خودیامگی فرمانروایی ین ( .)Dabrowa, 2010: 125دربارۀ گازینش
جانشین نیز همین قاع ه قابلتعمیم است .در زمان سوطنت پادشاهان ق رتمن ی چون مهرداد یکم و
دوم ،یمتر مجالی برای اعمالنفوذ اشراف و انجمنهای مشورتی باقی میمان  .عبارت یریستنسن

در اینجا میتوان روشنگری ین « :ساوطنت اشاکانیان ،اگرچا هرگاز با قا رت و ثباات ساوطنت

هخامنشی نرسی  ،ولی صورتاً حکومت آنان استب ادی بود .اختیاارات شاهنشااه محا ود با قاانونی

نبود و اگر بخت و اقبال با او یار میش و موانع را از میان برمیداشت ،با یمال استب اد و خودسری

فرمانروایی مییرد» (یریستنسن .)49 :1374 ،ب عالوه با استفاده از شیوههای شااهگزینای در دورۀ

ساسانی ،ی در بسیاری موارد میارا خاوار اشاکانیان بودنا  ،مایتاوان تاا حا ودی باا چگاونگی
شیوههای شاهگزینی در دورۀ پیشین نیز آشنا گردی  .براسااس تح ی اات تااریخی« ،شااهگزینای در
دورۀ ساسانی ،همواره چاارچوب معاین و ثاابتی ن اشات و در پیونا باا موقعیاتهاای پایشآما ه،

دگرگون میش ه است» .در ح ی ت هنگامیی دستگاه پادشاهی ساسانی در دورۀ نیرومن ی خاود
بوده ،گزینش ولیعه از جاناب پادشااه صاورتمایگرفات ،در م ابال نیاز در هنگاام نااتوانی ایان

دستگاه ،مجال خودنمایی و ینشگری بزرگان و اشراف و اعضای خان انهای نژادۀ شاهنشااهی در

گزینش شاهنشاه تازه فراهم می ش (جویویان .)111 :1387 ،بنابراین این تصور ی انجمن های مشورتی
ن ش اساسی در گزینش و یا بریناری شاه داشت ان چن ان با گزارشهای تاریخی همخوانی ن ارد.

 :3-2آگاهیهای سکهشناختی
با عنایت ب یمبود منابع مکتوب ،شواه سک شناختی میتوان در بازسازیِ دستیام یمرنگای از

مشروعیت شهریاری اشکانیان مؤثر باش  1.همدنین خاموشیِ نسابیِ مناابع یوناانیورومای و یمباود

فاحش یافت های باستانشناختی ،توج بیشازپیش ب نشان ها ،ن وش و نوشت های سک ها را روری
 .1برای دی ن و عیت ینونی پژوهشهای مرتبط با سک های اشکانی نک :آلرام.1392 ،
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میین  .در بررسی گون شناسی تا سک های شاهان اشکانی نیاز مایتاوان شااه برخای تنییارات
ت ریجی و معنادار بود ( .)Sarkhosh Curtis, 2012شاهان نخستین اشکانی در ساک هاای خاود از

سرپوش سوطنتی شناخت ش ۀ باشوق استفاده مییردن  .باشوق معمو ً توسط یک دیهیم یا نیمتا در
انتها بست میش  .از دوران فرمانروایی ارشَک اول تا مهرداد یکم از این سارپوش ساوطنتی اساتفاده

میش (ر ایی باغبی ی .400 :1393 ،سووود.)382 :1373 ،

ازجمو شواه ارزشمن ساک شاناختی ،اساتفاده از تیاارا در ساک هاای اشاکانی اسات .برخای

نمادهای ب یاررفت در تیارا می توان در معرفی جنبا هاای مارتبط باا ساوطنت اشاکانی مفیا باشا

( .)Olbrycht, 1997: 28مهارداد دوم باا یاک تیاارای منحصارب فارد در ساک هاای خاود آشاکار

میگردد .این سرپوش سوطنتی شامل یک تیارای گنب یشکل دراز شا ه و یاک دیهایم اسات .باا
توج ب اینک شاهان اشکانی معمو ً در سک های خود تنها با یک دیهایم سااده ظااهر مایشا نا ،

استفاده از تیارا را بای با یک تنییرِ ای

ئولوژیک سیاسی در ارتبااط دانسات ( Wiesehofer, 1996:

 .)60فتوحات چشمگیر و همدنین ب یارگیری عنوان «شاهنشاه» ،مهرداد را شایستۀ سرپوش سوطنتی

فاخری چون تیارا یرده بود .با توج ب اینک شااهکنشاین هاای تابعا معماو ً با دیهیمای بسان ه

مییردن  ،استفاده از تیارا را میتوان با نوعی ال ای ق رت برتر شاهنشااه تفسایر یارد (

Olbrycht,

 .)1997: 57ب سخن دیگر ،تیارا و ب یارگیری آن عموماً ب خان ان سوطنتی اشکانی تعوق داشت و

دیگر شاهان محوی بیشتر از دیهیم استفاده مییردنا  .همدناین بایا با تیاارا با عناوان یاک ابازار
تبویناتی گسترده و مؤثر اشاره یرد (نک .)Dabrowa, 2008 :یکی از مهمترین مجاری انت اال ایان

سنن ب اشکانیان میتوان ایالت ماد باش  .دو رابخانۀ عم ۀ اشکانیان یعنی ایباتاان و ری در ایان

ایالت واقع ش ه و بخش عم های از ساک هاای اشاکانی در ایان ارابخان هاا ارب شا ه بودنا

( .)Olbrycht, 1997: 44از دیگر نشان های سوطنتی ،بای با اورناو یاا تخات شااهی و عصاا نیاز

اشارهیرد .هنگامیی در منابع یونانیورومی از معاه ات صاوح باا رومیاان یااد مایشاود ،یکای از

مطالب مورد مذایره ،بازپ گیری تخت شاهی اشکانیان است ی در هنگام لشکریشی تاراژان با
ینما رفت باود ( .)Dabrowa, 2010: 28براسااس ایان شاواه  ،مایتاوان چناین اساتنباط یارد یا
اشکانیان با گسترش قومروی سوطنتی و افزایش ق رت نهااد پادشااهی تاالش ماییردنا بار رونا
تمریزگرایی بیفزاین و از اعمالنفوذ و ق رت شاهکنشینهای تابع بکاهن .

 :3سرچشمههای مشروعیت شهریاری در دورۀ اشکانی
اشکانیان در زمان ای میزیستن ی ع ای متنوع دینی و سیاسی ازجمو ایرانی ،یونانی و سامی روا
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چشمگیری داشت .ب یهی است مرام سوطنتی آنان نیز دچار نوعی آمیختگای مایشا

)Olbrycht,

( .1997: 29, Wiesehofer,1996: 57در این راستا شای بتوان از عناصر سا گاناۀ ایرانای ،هونای و

سنن قبیوگی نام برد (فارای .)349 :1382 ،با شاکل دقیاقتاری مایتاوان عنصار ایرانای را باا سانن

هخامنشی ،عنصر هونی را با سنن ساوویی و عنصار قبیوگای را باا سانن آسایای مریازی در ارتبااط

دانست 1.در اینجا تالش میشود سرچشم ها و بنیانهای مشروعیتزای پادشاهی اشکانی ،در قالب

گزارههای س گانۀ یادش ه مورد بررسی قرار گیرد.

 :1-3انگارههای قبیلگی و دودمانی
اشکانیان پیون های فرهنگی ریش داری با آسیای مریزی داشتن و از همان نواحی جنابش خاود را
ب منظور برپایی یک دودمان شاهی آغازیردن  .آسیای مریزی از دیرباز محل نشاوونمای فرهناو

ایرانی بوده است .بااینهم از میان همۀ مردهریو این مناطق ،مح ان عم تاً زن گی یوچنشینی و

شاخص های آن را باا اشاکانیان در ارتبااط دانسات انا  .بخشای از ایا ئولوژی شاهریاری اشاکانیان
آبشخوری اینچنینی دارد و در اینجا از آن با عنوان موقعیت دودمانی و قبیوگی ارشَک یاد میشود.

جایگاه ارشَک ،سریردۀ قبیوۀ «پَرنای» ،مایبایسات باا اقا امات جساوران اش با آرامای تثبیات

ش هباش  .میتوان چنین تصوریرد ی افراد قبیواۀ ارشَاک باا مشااه ۀ موف یاتهاای روزافازون او

ب ت ریج گرد او جمع ش ه و م مات باور ب فرهمن ی وی را فراهم یردهان  .ارشَاک با تا ریج،

سرزمینهای بیشتری را ب دست میآورد و پ

از تاا گاذاری ،آغاازگر یاک ایا ئولوژی شااهی

نوینی می گردد .رب ساک و تعیاین تاا گاذاری وی با عناوان مبا ساوطنت ،نشاانگر حریات
بنیادگذارانۀ وی هستن (شیپمان .)102 :1384 ،پیروزیهای ارشَک چنان قابلتوج بود ی جایگااه

او را ب عنوان بنیادگذار دودمان شاهی در میان قبیواۀ خاود و دیگاران اساتوار یارد .اقا امات او در

شکلگیری ای ئولوژیِ سوطنتیِ اشکانیان ب شکل مطو ا و وراثتای بسایار ماؤثر افتااد

)Dabrowa,

( .2010:124-125مح ان در ویران های نسا ب ویژه در ساختار بنایی ی ب «ساالن دایارهای شاکل»
مشهوراست ،نشان هایی از آیین پرستش سرسوسوۀ دودماان را یافتا انا (.)Invernizzi, 2011: 655

بااینحال چن ان آشکار نیست ی این آیین را بیشتر بایستی باا سانتهاای یهان ایرانای در ارتبااط

دانست یا سنتهای یونانی .دراینباره میتوان ب یک نگرش دیرپا در سانتهاای ایرانای در زمیناۀ

قانون های مرتبط با خانواده نیز اشارهیرد .ق رت پادشاه برگرفت از یک نگرش ریش داری بود یا
 .1دربارۀ پیون های اشکانیان با آسیایمریزی نک .Olbrycht, 2003 :همدنین :البریخت.1392 ،
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ب رئی

خانواده ق رتی وسیع و فراگیر میبخشی و این نگرش ب خوبی در قانون خانوادۀ زرتشاتی

بیانش ه است .ب عبارتی سیمای پادشاه در نزد اشکانیان با سیمای پ ر خانواده شباهت تماام داشات

(یارشاطر .35 :1373 ،لویونین .)85 :1377 ،موقعیت دودماانی ارشَاک در میاان قبیوا «پَرنای» ایان
اجازه را ب او میداد تا بتوان ادعای سروری و پادشاهی ینا ( .)Wiesehofer, 1996: 59جایگااه

خانوادۀ ارشَک زمانی جووۀ بیشتری می یاب ی در آین ه یکی از شروط اصویِ گزینشِ شاخد با

پادشاهی ،تعوق ب خان ان اشکانی بود .نام و ل ب او برای همۀ جانشینانش از چنان اهمیتی برخوردار
است ی تا پایان سوسو در سک های آنان مورداستفاده قارار مایگیارد (.)Invernizzi, 2011: 649

جایگاه ویژۀ دودمان ارشَک و انحصار پادشاهی در آن ،مایتوانا ماا را در پاذیرش ان یشاۀ یهان

ایرانی «خوره» یا همان فره در میان ایان خانا ان مت اعا ینا (بروسایوس .)141 :1388 ،باورهاای

وابست ب بیابان گردی ی در تفسیر فرای بای ریشۀ آن را هن وایرانی خوان با مفهوم «فرن» یا شکوه
شاهی ی در میان ایرانیان بسیار اهمیت دارد در ارتباط اسات 1 .بااوجوداین ،یمباود فااحش مناابع

ب ویژه یتیب های سوطنتی نمیتوان ما را ب سوی این تصور ی اشکانیان تا چ پای پادشاهی خود را
آسمانی و الهی میانگاشت ان  ،ه ایت ین (بروسیوس.)140 :1388 ،

افزون بر مس وۀ فرن ،بایستی ب حق جانشینی سریردۀ قبیو با یمانی ی از سوی خ ا با او داده

میشود اشاره یرد .این مورد را میتوان با شکوه یا بخت شاهی در ارتبااط دانسات (فارای:1382 ،

 .)350ن ش یمان ار بر سک های اشکانی ،در سک های هخامنشی نیز پیشین دارد و ت اوم این ن ش
در سک ها تا پایان سوسو  ،حایی از اهمیت ویژۀ این نماد در نزد طایفاۀ «اپرنای» و اشاکانیان داشات
است (شیپمان.)81 :1384 ،

 :2-3سنتهای هخامنشی و شهریاری اشکانیان
میرا هخامنشی در شکلگیری آیین سوطنتی اشکانیان ماؤثر باودهاسات .پیونا های ایا ئولوژیک
اشکانیان با سنن هخامنشی یکی از مو وعات محل مناقش میان پژوهشاگران اسات 2.بااوجوداین،

امروزه پذیرفت ان اشکانیان در برخی موارد از میرا سیاسای و فرهنگای هخامنشای بهاره باردهانا
(.)Wolski, 1963; Fowler, 2005; Neusner, 1963

دابرووا فهرست یاموی از این پیون ها را ارائ داده است .مهمترین موارد ذیرش ه در این فهرست

 .1برای بحث فره نک Gnoli, 1999: 312 :و سودآور.1384 ،

 .2برای شواه متع دی دربارۀ ایرانگرایی اشکانیان نک :ولسکی .139-111 :1383 ،شکوریفر و نصاراهللزاده،1395 ،
زرینیوب و نادری ،1393 ،شیپمان.82 :1384 ،
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عبارتان از :استفاده از دیهیم ب عنوان نماد سوطنتی ،ب یارگیری ل ب سوطنتی شاهنشاه ،اساتفاده از

ابزار تبویناتی گسترده ازجمو تالش جهات تبارساازی از طریاق پیونا باا اردشایر دوم هخامنشای،

ب یارگیری تیارا در سک های مهرداد دوم ،ایجاد پیون ای ئولوژیک با هخامنشیان از طریاق برپاایی

یادمانهاا ،ن اشبرجسات هاا و یتیبا هاای ساوطنتی در بیساتون ،ادعاای اردوان ساوم (دوم) درباارۀ
بازپ گیری سرزمینهای آناتولی ،رسم زماینبوسای در حضاور پادشااه و بازم و مجاال

شااهان

( .)Dabrowa, 2014: 155-157ل ااب شاهنشاااه و روا آن در سااک هااا و یتیب ا هااای سااوطنتی
برجست ترین میرا هخامنشی اسات یا اشاکانیان با دساتاویز آن ،بخشای از مشاروعیت خاود را

پیافکن هان ( .)Invernizzi, 2011: 650با ترویج این ل ب ،انگارۀ شاهی در خان ان اشکانی تحول

بزرگی را تجرب یرده است .شاهان اشکانی ی در گذشت فرمانروایی مح ودی داشاتن ایناک بار

سرزمینهای گستردهای فرمان میران ن ی استفاده از ل ب شاهشاهان را مجاز مییرد .در گذشات

تردی هایی دربارۀ زمان دقیق ب یارگیری این عنوان وجاود داشات .ولساکی باا اساتفاده از ترجماۀ

یتیبۀ ن شبرجستۀ خونونوروزی ب این تردی ها پایانداد و ن مهرداد دوم ،بوکا مهارداد یکام را
نخستین پادشاه اشکانی معرفی میین ی از عنوان شاهشاهان استفاده یرد (

Wolski, 1988:166.

.)Dabrowa, 2010: 131

با وجود ن ش پررنو مهرداد یکم ،تالشهایی ب منظور بهرهگیری از سنتهاای هخامنشای در

زمان نخستین پادشاهان اشکانی ازجمو ارشَک یکم نیز آغاز ش هبود .استفاده از سرپوش هخامنشی

«باشااوق» ( )Sarkhosh Curtis, 2012: 86و ل اب «یااارنی» ) (kārnyازجموااۀ ایاان اقا امات بااود

(شکوریفر و نصاراهللزاده« .)35 :1395 :یرنای» در دورۀ هخامنشای بار بونا پایگان نظاامی اطاالق

میش  .نکتۀ درخور توج استفادۀ ارشَک اول از این ل اب در ساک هاای خاویش اسات (ساووود،
 .)382 :1373با استفاده از ل ب «یرنی» در سک های ارشَک یکم ،ی می شود آن را معادل «اوتویراتور»

سوویی دانست ،وی تمایل خود را ب استفاده از یک عنوان هخامنشی و فاصو گرفتن از طارحهاای

سوویی آشکار میین ( .)Shahbazi Shapur,1986: 525تالش اشکانیان در برساختن تبار هخامنشی

را نیز میتوان ازجموۀ پیون های اشکانیان با سنتهای هخامنشی ب شمارآورد .این تبارسازی یکای

از اق اماتی بود ی میتوانست در شکلگیری مشروعیت سیاسی آنان مؤثر باشا  .آناان خاود را از

اع اب اردشیر دوم هخامنشی میدانستن ی پیش از رسی ن ب پادشاهی ل اب «آرساای » داشات

( .)Arrian, 1933: 301همدنین بای ب داستان هفت توط گری ی عوی سااتراپ ساوویی پاارت
شورش یردن  ،اشاره یرد .این داستان ،آشکارا داستان داریوش و هم ستان وی را در شورش عوی

بردیای دروغین ت اعی میین (ویسهوفر .)169-170 :1377 ،در اینجا نیز ارشَک با شش تن دیگر
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ازجمو برادر و پنج هم ست خویش بر ساتراپ سوویی پارت شوری ه و وی را از پای درمیآورد.
ب نظر میرس این داستانها در آین ه و احتما ً در دوران پادشاهی مهرداد یکم و یاا دوم برسااخت

ش هان  .با اینک ماهیت داستانی این روایت آشکار است ،اما تالشهای اشکانیان در ساماندادن با

پای های ای ئولوژیک شهریاری خویش را ب درستی نشان میده  .مس وۀ دیگار با داساتان ارشَاک
یکم و اشارات منابع ب ساب ۀ راهزنی وی برمیگردد .این داستان با سنتهای یهن مردم ایاران یا

تمایل داشتن طب ۀ شاهان را از یک منشاأ آغاازین پسات قوما اد یننا در ارتبااط نزدیاک اسات
(ویسهوفر .)169 :1377 ،چنین داستانهایی در مورد یورش هخامنشی (بریان )71 :1379 ،و ساسان

ج اعالی ساسانیان نیز روایت ش هاست (جویویان.)17 :1396 ،

 :3-3انگارههای سلوكی در آیین سلطنتی اشکانیان
اشکانیان ب عنوان جانشینان سووییان ،برخی انگارههای مرتبط با مشروعیت شهریاری را از آنان با

ار بردهان  .مجاری انت ال این مفاهیم غیار از فرمانروایاان ساوویی ،مایتوانا پادشااهی یوناانی ا

باختری در همسایگی آنان نیز باش (لویونین .74 :1377 ،فرای .)308 :1377آیین پرساتش نیایاان

ی میتوان از آن در ایجاد مشروعیت و تولی یک آیین پادشاهی یاری جست ،ریش در سنتهای

یونانی و سوویی دارد .در پیون باا ایان سانت ،فر ایۀ خا اانگاری شااهان اشاکانی نیاز ریشا در

سنتهای سوویی دارد (گیمن .)274 :1375 ،دراینباره فرای توج را ب واژۀ ت وس 1در سک هاای

اشکانی جوب میین  .بااینحال او این عنوان را با الوهیت پادشاه در ارتباط نمیدان و آن را با ناام

یا پایگاه شاه یا نهاد پادشاهی مرتبط میدان (فرای.)351 :1382 ،

شای پیشینۀ سنتهای ریش دار احترام ویژۀ بزرگان دوده و نیایاان ،بتوانا تفااوت جهاانبینای

سیاسی اشکانیان و سووییان دربارۀ مس وۀ خ اانگاری شاه و ل ب «ت وس» در ساک هاای اشاکانی را
توجی نمای  .از طرفی میتوان تصور یرد این ل بگزینی در ت اوم سنتهای ساوویی و با منظاور

ال ای ت اوم خان ان شاهی ب زیردستان ب ویژه رعایای غیرایرانی در پوشش خان ان نوپای اشکانیان

است .از سوی دیگر شای بتوان بااحتیاط زیاد استفاده از این عنوان را ف ط ب مثاباۀ ارتبااط خانا ان

شاهی با خ ایان و برگزی ه و موردعنایت بودن این خان ان قوم اد یرد.

دابرووا با ارائۀ شواه سک شناختی تالش میین پیشاینۀ اساتفاده از ل اب ت اوس را با دوران

مهرداد یکم نسبت ده ( .)Dabrowa, 2009: 46وی تالش مایینا با یاارگیری ل اب «ت اوس»
 .1برای عنوان ت وس در سک های اشاکانی ناکDabrowa, 2011: 247. Wiesehofer, 1996: 62, Sarkhosh .
Curtis,: 2012: 86
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(خ ا)« ،ت وپاتور» (یسی ی پ رش خ است) و «اپیفان » (تجوی خ اون ) را با عالقۀ اشکانیان ب

سنت های زرتشی و هخامنشی پیون دها  .خالصاۀ فر ایۀ دابارووا ایان اسات :باا اساتناد با خبار
آمیاانوسمارسااوینوس درباارۀ ارت ااای ارشَاک پا

از ماارگش با مرتبااۀ خا ایی و همدنااین خباار

ایزی ورخاریسی دربارۀ آتش همواره فروزان شهر آساک ،این گمان پایش مایآیا یا احتماا ً

آیینی در ارتباط با پرستش ارشَک و تباار خا ایی وی در میاان باوده اسات .بااوجوداین ،متأسافان

تاینون ما ارک مکتاوب و شاواه باساتانشاناختی در تأییا ایان فر ای خااموش هساتن  .حتای

امی هایی ی در مجموعۀ یادمانهای نسا ایجاد ش ه چنا ان راه با جاایی نبارده اسات 1.ساک هاای

مهرداد یکم ی در رابخانۀ سوطنتی هکاتومپولی

در خراساان و در نیماۀ نخسات پادشااهی او و

پیش از رویارویی او با جمعیت یونانی بین النهرین و شهرهای یونانینشین رب ش هانا  ،نخساتین
م ارک مستن دربارۀ فر یۀ سوطنت الهی و آیینهای ویژۀ شاهی هستن  .برای نخستین بار عنااوین

«ت وس» و «ت وپاتور» 2در سک های مهرداد یکم ظهور میینن  .نکتۀ قابلتوج اینکا  ،اهمیات ایان
ال اب ب گون ای بوده ی تا پایان سوطنت اشکانی در ایثر موارد تکرار ش هان .)Dabrowa, 2014:

( 149-154از منظر دابرووا اشکانیان در ایثر موارد از هواداران سرسخت آموزههای ییش زرتشت

بوده و جهت مشروعیت پادشاهی خود ب سنتهای یهن هخامنشی و زرتشاتی ازجموا «پادشااهی

م س» روی آوردهان  .وی یادآوری میین اشکانیان ی در محیطی ایرانی پرورشیافت بودنا از

«پادشاهی م س» و اصول آن جهت مشروعیت پادشاهی خود بهرهبردهان « .با توج ب اینک سنت
زرتشتی ب هخامنشیان این آگاهی و دریافت را ی ب خ ایان مرتبط گردن داده بود ،اشکانیان نیاز

تالش یردن با این سنت پیون برقرار ینن » ( .)Ibid: 157بار ایان اسااس بهارهمنا ی اشاکانیان از
ال اب مذهبی نظیر ت وس و ت وپاتور بهتر میتوانست شخصیت الهی آنها را ترویج و تبویغ ین  .باا

عنایت ب روا زبان یونانی در دورۀ سوویی و زمان اشکانیان ،گزینش ایان زباان در ایان تبویناات
شاهان ابزار یارآم تری بوده است ( .)Ibid:158دابرووا در پایان نتیج می گیرد ی حق انحصاری
گزینش شاه از میان خان ان اشکانی نتیجۀ بهرهمن ی از سنت هاای زرتشاتی و هخامنشای باوده یا

ن ش عم های در ایجاد مشروعیت در خان ان سوطنتی اشکانی داشت است (.)Ibid:159

 .1اینورنیتزی تالشیردهاست از طریق یادمانهای نسا برخی مباحث مرتبط با آیینهای سوطنتی اشکانیان را تفسیر
ین :

 Invernizzi, 2011.همدنین نک :اینورنیتزی.1392 ،

 .2در مورد عنوان «ت وپاتور» ،گاریبال ی پیشنهاد داده پیشینۀ ب یاارگیری آن در ساک هاای اشاکانی با دوران ساوطنت
فرهاد دوم (128-139پ.م) برمیگردد ن مهرداد یکم (139-171پ.م) .نکGariboldi, 2002: 374 :
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فر یۀ دابرووا با همۀ دلفریبی چن ان باا واقعیاات تااریخی همخاوانی نا ارد .تاالش وی بارای

برقراری پیون هایی میان سنتهای زرتشاتی و هخامنشای باا برخای اقا امات اشاکانیان ،گرچا در
مواردی نظیر استفاده از ل ب هخامنشی «شاهنشاه» موف یتآمیز بوده است ،اماا در ماورد ل ابهاای

«ت وس» و «ت وپاتور» نمیتوان راهگشا باش  .در ن

این دیا گاه ابتا ا بایا با م ا مات نادرسات

دابرووا اشاره یرد .وی در پی ال اای ایان منظاور اسات یا ایان ساک هاا نا در شاهری یوناانی یاا

یونانینشین نظیر سوویی و شوش بوک در سرزمین اصوی اشکانیان یعنای در هکااتومپوی

واقاع در

خراسان رب ش هان  .ب عالوه در طرح او ،این سک ها در زمانی پایش از گشاایش باینالنهارین و
تماس بیشتر با شهرهای یونانینشین رب ش هان  .نتیجۀ موردنظر دابرووا اینک

رب ساک هاا در

محیط و زمانی با چیرگی عنصر ایرانی صورت گرفت است .نیازی ب یادآوری نیست ی یونانیگری
با فتوحات اسکن ر و امپراتوری سووییان ،پایش از پادشااهی اشاکانیان در بسایاری از ن ااط ایاران

ازجمو شرق ایران ریش دوان ه بود .درنتیج  ،رسوخ انگارههای مشروعیتبخاش یوناانی در قالاب

ال اب موردنظر نیازی ب فتح مناطق یونانینشین ب دست اشکانیان ن ارد .همدنین دابارووا تو ایح

نمیده ی چگون میتوان میان ال ابی نظیر ت وس و ت وپاتور باا سانتهاای زرتشاتی و هخامنشای
ارتباط معنایی برقرار یرد! شاهان اشکانی با گزینش ال ابی نظیر ت وس و ت وپاتور تاالش داشاتن باا

بهرهمن ی از یک سنت سوویی ،ب رعایای خود نشان دهن ی انسانهایی فراتر از دیگران هساتن .

ماهیت این ال اب نشانگر توج ب سرچشم های مشروعیتزایی سیاسای از جاناب اشاکانیان اسات.

پذیرفتنی تر است اگر ریش ها و آبشخور این بخاش از آیاین ساوطنتی شااهان اشاکانی و در آینا ه

ساسانی را ن سنت های یهان زرتشاتی و هخامنشای یا سانتهاای یوناانی و ساوویی با انیم یا

اشکانیان در معرض و مجاور آنها باودهانا  .ویزهاوفر در بحثای مارتبط باا اساتان پاارس در دورۀ

اشکانی «سرچشمۀ تخصیدِ خصایل خ ایگونی ب شاهان ایرانی» را در دورۀ فرمانروایی سووییان

در جنوب غربی ایران جستجو میینا (ویزهاوفر .)659-658 :1392 ،بایگماان مایتاوان دامنا و
گسترۀ این تأثیر را در سایر ن اط ایران نیز قابلتصور دانست.

نکتۀ حائز اهمیت دیگر ب آم وش های سیاسی میاان اشاکانیان و ساووییان و تاأثیرات مت ابال

آنها بر هم بازمیگردد .ب عنوان نمون بای ب حضاور درازما ت دمتریاوس دوم (125-145پ.م)

پادشاه سوویی در دربار اشکانیان اشاره یرد .وی یا در دورۀ پادشااهی مهارداد یکام با اساارت

درآم مورد مهربانی قرار گرفت و از جانب دربار اشکانی باا او رفتااری درخاور شاأن شااهان اش

صورت گرفت .در تحویوی ب این تأثیر دوجانب اشاره شا هاسات .در ایان گمانا  ،ل اب ت اوس در

سک های مهرداد یکم (139-171پ.م) و ل ب ت وپاتور در سک های فرهاد دوم (128-139پ.م) از
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نتایج حضور بون م ت (ح ود ده سال) این پادشاه سوویی در دربار اشکانیان است .همدنین برخی

سک های دمتریوس ی با شمائل و هیبتی شرقی (با ریش انبوه) و پارتی است نیز با تأثیرپاذیری وی
از آیینهای اشکانی قابل تفسیر است (.)Gariboldi, 2002:375

براین اساس میتاوان از تاأثیر برخای الگوهاای ساوویی ،یا پایشِ روی اشاکانیان بودنا  ،در

سازماندادن ب مشروعیت پادشاهی آنان سخن گفات .بااوجوداین ،در خصاوص برخای الگوهاای

یکسان در رب سک و برخی نمادهاای مشاترک ساک هاای اشاکانی و ساوویی ،شاای بتاوان از

ظرافتهای تبویناتی اشکانیان ب منظور تسهیل و ترویج بازرگانی ب ویژه در شهرهای یونانینشین نیز

سخن ب میان آورد .ب یارگیری سیستم پولی مشهور ب آتیک ،پیاروی از سابک و اوزان یوناانی و
سوویی و حتی برخی ال اب یونانی در مهمترین ابزار تبویناتی آن زمان یعنی سک  ،مایتوانسات در
نگها اری ارزش پاولی و گساترش بازرگاانی و ایجااد حا

اعتمااد در روزگاار پیدیا ۀ پا

از

هخامنشیان مؤثر باشا ( .)Ibid:375-376در ایان تفسایر ،برخای ال ااب با یاررفتا در ساک هاای
اشکانیان را ن تنها بای با پیون های ای ئولوژیک آنها با ساووییان در ارتبااط دانسات ،بوکا شاای

بتوان بخشی از آن را هم با سیاست تبویناتی آنان پیون زد .ایان مسا و با ویاژه در شاهرهایی نظیار

سوویی و شوش ،ی ساینان آن عم تاً یونانی بودن  ،بیشتر حائزاهمیت بود .گذشت از این بایا با

تااأثیر انگااارههااای سااوویی و یونااانی در نخسااتین مجموعااۀ معماااری سااوطنتی در دورۀ اشااکانیان

اشارهیرد .سخن بر سر یادمانها ،یاخ ها و معماری مجموعۀ نسا در اساتان پاارت اسات .بخشای از
بنمای ها و تزئینات هنری ،مجسم ها و سبک معمااری با یاررفتا در مجموعاۀ نساا نشاانگر تاأثیر

سووییان در شکلگیری آیین سوطنتی پیدی ه و چن وجهی اشکانیان است .برایناساس نسا ب عنوان

نخستین تختگاه اشکانیان همراه با مجموعۀ اقامتگاهها ،نیایشگاهها و می انهای آن با الهام از هنار و

الگوهای سوویی ،ن ش مهمی در جهتدهی ب آیین های سوطنتی نسل نخستین شاهان اشکانی ایفاا

یرده است (.)Canepa, 2014: 20-23

با وجود تأثیرپذیری اشکانیان از سووییان ،تمایزهای آشکاری نیز در این زمینا دیا همایشا .

برخالف سووییان ی ق رت خود را ب زور اسوح ب دست آورده بودنا  ،قا رت در میاان شااهان
اشکانی نهادی بود ن شخصی .با جووس اشکانیان بر تخت شاهی ،گونۀ سنتی سوطنت احیا گردی ،

سوطنتی ی در ابت ا برپایۀ عو ۀ خونی با خان ان هخامنشی استوار بود .اشکانیان مانن جانشینان خود

یعنی ساسانیان م عی بودن ی ق رتشان ن برپایۀ حُسن نیت رعایایشان ،بوک موهبتی الهی اسات و
شاهان اشکانی نماین گان خ ا بر روی زمین محسوبمایشا نا (یارشااطر .)33 :1373 ،همدناین

نمیتوان میان ان یش های یونانی سووییان و اشکانیان در این رابط شباهت تّامی جستجو یارد و از
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تمایزات آنها غافل مان  .در ایران ،پادشاه ن همدون خا ا پرساتش مایشا و نا یسای با شامار

می رفت ی دارای منشأ خ ایی است؛ باوجوداین ،داشتن ارتباط ویژه با خ ایان عاالوه بار اصال و
تبار و شایستگی شخصی ،اصل اساسی در مشروعیت حکومات و فرماانروایی باود

)Wiesehofer,

( .1996: 55برایناساس خ اانگاری و پرستش نیایان در میان اشکانیان را تنها نمیتوان در پیون با

سنتهای یونانی و سوویی موردتوج قرارداد .عو های دودمانی در میان جامعۀ ایرانی از دیرینگی

و اهمیت ویژهای برخوردار بوده است .همدنین احترام ویژه ای یا خاانوادۀ ایرانای بارای بزرگاان

دوده قائل میش  ،میتوان ما را ب سوی این مس و رهنمون ین یا آیاینهاای مارتبط باا پرساتش
نیایان در جامعۀ ایران ق یم نهادین بوده است (پریخانیان .16 :1377 ،یارشاطر.)35 :1373 ،

 :4نتیجهگیری
مبانی شهریاری در دورۀ اشکانی را میبایست در ظرف زمانی و باا لحاا یاردن موقعیات دشاوار
سیاسی آنان بررسی نمود .مفهوم شهریاری در این دوران چن وجهی ،ترییبی و ب گونا ای پیدیا ه
بوده است .در ابت ای تأسی

سوسو  ،انگارههای دودمانی و شخصیت اثربخش بنیادگذار پادشاهی،

اهمیت اصوی را داشت است .در آین ه یکی از مبانی اساسی مشروعیت شاهان اشکانی تعوق پادشااه

ب دودمان اشکانی بود .حضور پای ار و درازم ت نام و ل ب وی در سک های اشکانی ب عنوان نیای

نامدهن ه ،نشانگر برجستگی و اهمیت یاد و نام و تبار او در میان اشکانیان اسات .همدناین بایا با

تعیااین سااال تااا گااذاری وی ب ا عنااوان مب ا تاااریخ اشااکانیان اشاااره یاارد .شااواه معماااری و

باستانشناختی نیز نشانگر وجود آیینهای مرتبط با پرستش سرسوسوۀ دودمان اشکانی در نسا اسات.

باور ب فرهمن ی ارشَک و جانشینان او یکی از شاخص های مشروعیت دودماان اشاکانی با شامار

میرفت است .بخشی از انگارههای ابت ایی مشروعیت ارشَک و دودماان وی ،ریشا در سانتهاای
قبیوگی طوایف «پرنی» و «داه » و در م یاس گستردهتری سنتهای آسیای مریزی داشت است.

با تثبیت ق رت و گسترش ارا ی ،تأسی از انگارههای ایرانی ،و در اینجاا مشخصااً هخامنشای،

ن ش اصوی را در تکوین مشروعیت سیاسی در نزد اشکانیان باازی مایینا  .نسال نخسات شااهان

اشکانی با با یاارگیری «باشاوق» یاا هماان «یااله سااتراپی» و ل اب هخامنشای «یاارنی» ،نخساتین

تالشهای خود را جهت ایجاد مشروعیت با بهرهگیری از سنتهای هخامنشی آغاز یردن  .استفاده

از عنوان هخامنشی «شاهنشاه» از دوران مهرداد یکم ب اینسوی ،در این رابط بایش از هما دارای
اهمیت است  .تالش اشکانیان در برساختن تباار شااهان و پیونا دادن خاود باا اردشایر هخامنشای،

ازجموۀ دیگر پیون های میان خود و سنتهای هخامنشی است .ب یارگیری دیهیم و ب ویژه تیارا در
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سک های اشکانی و برپایی ن ش برجست ها و یادمان هایی در بیستون نیز در همین راستا قابال تفسایر

است .همدنین بای ب تالشهای اشکانیان در بازپ گیری سرزمینهای آسایاییوچاک و ادعاای

آنان در خصوص این نواحی ب عنوان یک میرا هخامنشی اشاارهیارد .بارایناسااس اشاکانیان باا

چنااوان ا اختن باا میاارا گذشاات و در اینجااا ب ا شااکل مشااخد میاارا هخامنشاای ،در پاای
ب دستآوردن مشروعیت سیاسی بیشتری بودن .

اشکانیان بخش قابلتوجهی از انگارههای شهریاری را ما یون ساووییان بودنا  .خا اانگاری و

ت سبخشی ن ب م ام شاهنشاه را میتوان یکی از بارزترین تأثیرات سوویی بر شهریاری اشاکانیان

قوم اد یرد .این انگاره با ظهور برخی عنوانهای سیاسی و دینی در ساک هاای شااهان اشاکانی در

ارتباط است .ال ابی نظیر «ت وس»« ،ت وپاتور» و «اپیفان » ازجموۀ مهمترین این ال اب هساتن  .ایان

عنوانها ریش یونانی دارن و از مجاری سووییان و دولت یونانی -باختری ب اشاکانیان رسای هانا .
مراودات فراوان اشکانیان با سووییان ازجمو اقامت درازم ت دمتریوس پادشااه ساوویی در درباار

اشکانی میتوان یکی از راههای انت ال این مفاهیم بوده باش  .اشکانیان با ب یارگیری این ال اب در
پی ال ای موجودی ت برتار و فرازمینای خاود در قباال رعایاای خاود بودنا  .افازون بار ایان ،برخای

انگارههای سوویی نیز در قالب معماری و هنار با اشاکانیان منت ال گشات اسات .مجموعاۀ نساا باا

یادمانها و تزئینات خود در این رابط شایان توج است .باستانشناسان نشان هایی در پیون با آیاین

پرستش نیایان را در نسا یافت ان  .با عنایت ب تأثیر ژرف عناصر یونانی در نسا ،این آیین را میتوان
در پیون با سنتهای یونانی و سوویی دانست.

مبانی مشروعیت پادشاه در دورۀ اشکانی ترییب پیدی ه و درهمتنی های از سنتهای قبیوگای،

دودمانی ،ایرانی ،هخامنشی و همدنین یونانی ا سوویی است .بااینهم  ،اشکانیان دستیم از نیماۀ
دوم پادشاهی خود تالش یردن با بهرهمن ی از سنتهای ایرانی پای های مشروعیت پادشاهی خود

را مستحکم ینن  .از این فراین در تاریخ ایران اشکانی زیر عنوان «ایرانگرایی» یاد میشود.
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 یریستنسن ،آرتور امانوئال ( .)1374ایران در زمان ساسانیان .ترجماۀ رشای یاسامی .تهاران:انتشارات دنیای یتاب.

 -لویونین ،و.گ (« .)1377نهادهای سیاسی ،اجتمااعی و اداری ،مالیااتهاا و داد و سات » .ت اریخ

ایران از سلوكیان تا فروپاشی دول ت ساس انیان 3. ( .قسامت دوم) .گردآورنا ه احساان

یارشاطر .ترجمۀ حسن انوش  .تهران :مؤسس انتشارات امیریبیر :صد.145-71

 -ولسکی ،یوزف ( .)1383شاهنشاهی اشکانی .ترجمۀ مرتضی ثاقبفر .تهران :انتشارات ق نوس.

 -وی نگرن ،گ و ( .)1375دین ایران باستان .ترجمۀ رویا منجم .تهران :انتشارات فکرروز.

 .)1378( _____ -فئودالیسم در ایران باستان .ترجمۀ هوشنو صادقی .تهران :نشر قطره.

 ویزهااوفر ،یااوزف ( « .)1392ماا اریی دربااارۀ تاااریخ و فرهنااو پااارس در دوران اشااکانیان».امپراتوری اشکانی و اسناد و منابع آن .گردآوری یوزف ویسهوفر .ترجمۀ هوشنو صادقی.

تهران :نشر و پژوهش فرزانروز .صد .673-656

 ویسهوفر ،ژوزف ( .)1389ایرانیان ،یونانیان و رومیان نگاهی به دادوستد فرهنگی میانایران و یونان .ترجمۀ جمشی ارجمن  .تهران :نشر و پژوهش فرزان روز.

 _____ ( .)1377ایران باستان از  550پیش از میالد تا  650پس از میالد .ترجمۀ مرتضیثاقبفر ،تهران :انتشارات ق نوس.

 همایونیاتوزیان ،محما عوی ( .)1385تضاد دولت و مل ت :نظری ۀ ت اریخ و سیاس ت درایران .ترجمۀ عویر ا طیب .تهران :نشر نی.

 -یارشاطر ،احسان (« .)1373پیشاگفتار» .ت اریخ ای ران از س لوكیان ت ا فروپاش ی دول ت

ساسانیان ،3. (.قسمت اول) .پژوهش دانشاگاه یمباریج .گردآورنا ه احساان یارشااطر .ترجماۀ
حسن انوش  .تهران :مؤسس انتشارات امیریبیر .صد .94-9

« .)1373( _____ -تاریخ موای ایاران» .ت اریخ ای ران از س لوكیان ت ا فروپاش ی دول ت

ساسانیان ،3. (.قسمت اول) .پژوهش دانشاگاه یمباریج .گردآورنا ه احساان یارشااطر .ترجماۀ

حسن انوش  .تهران :مؤسس انتشارات امیریبیر :صد.587-471
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