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ی شاهنشاهی در ايران باستانلژوئاهميت نهاد پادشاهی سلوکی درشکل گيری ايد    
 
 

 
 دکتر تورج دريايی
  فولرتن،دانشکاه ايالتی کاليفرنيا

 

 

م س ناسيونالي يکی:هپديد دوهديي که زااست به دوره سلوکی یتوجهکم يکی از مشکالت مطالعات تاريخ ايران باستان 

 و ديگری ديد ، و ارزش مطالعه ندارد به حساب می آيد غير پارسی است خارجی هر آنچهبه معنی اينکهب ذکا

 و يونانی به حکومت سلوکيان می باشد که آنها را بصورت امپريالسيتهای قديمی تاريخدانان و شيفتگان دنيای هلنی

 مابين تاريخ دانان  به همين دليل نوعی فاصله١.تصوير می کندتباط با دنيای ايرانی رعاری از هر نوع رابطه و ا

 البته بتازگی . است بوجود آمده و باعث از هم گسيختگی تاريخ ايران باستان شدهسلوکیايران و تاريخ دانان دوره 

 به اين تصور اشتباه تغيير در سعی ٣ير برياني و همچنين پ٢ مانند آملی کورت و سوزن شروين وايتتاريخدانانی

 سلوکی بچشم دوران آنچه از آغاز اين محققان نشان داده اند که .تايش است که در خور س کرده اند ايران سلوکی

اين . دارد  حکومت اسکندر مقدونی  خاطره  وسعی در برپايی حکومتی مستقل و دوری از دوران نشان می خورد

که به نام  سلوکيان اعالميه ها و دستورات خود را نه به نام اسکندر بل آنها به اين دليل مشخص است کهاستقالل

 جلوس  با يعنی، ).م.ق ٣١٢(و تاريخ حکومت خود را که معروف به تاريخ سلوکی بود صادر می کردند خود 

 سلوکيه  وحتی در زمان نامگذاری  شهرها سلوکيان نامهايی از خاندان خود مانند لدوکيه.  اول آغاز کردندوسسلوک

اين تصميم ها همه . اکيه تغيير دادندط بود را بنام انرا انتخاب کردند و شهرهايی که اسکندر بنام خود ساخته

دوره حکومت سلوکی  نقطه  ٤. اسکندر مقدونی حکومت و نه ادامهجايگاه مستقل خاندان سلوکيان بودتاکيد  نمايانگر

                                                 
:برای اين ديد هلن محوری بنگريد به 1  
E.R. Bevan, The House of Sleucus, 2 vols., Barnes & Noble, New York, 1873 (1966)  و 
H. Bengston, Die hellenistische Weltkultur, Stuttgart, 1988. 
 برای ديدی کامال جديد از حکومت سلوکيان در ايران نگاه کنيد به2
S. Sherwin-White and A. Kuhrt, From Samarkhand to Sardis, A new approach to the Seleucid empire, 
University of California Press, Berkeley and Los Angeles, 1993.  
3 P. Briant, “The Seleucid Kingdom, The Achaemenid Empire and the History of the Near East in the First 
Millennium BC,” Religion and Religious Practice in the Seleucid Kingdom, Aarhus University Press, 1990, 
pp. 40-65. 
4 Sherwin-White and Kuhrt, op. cit., pp. 22-23. 
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 کرد و اين ايرانی/با بزرگان پارسیيم هلنی آغاز به همکاری ژ چون آنگاه يک ربودعطفی در تاريخ ايران باستان 

.خود باعث تبادل عقايد و ايده های متعددی مابين دنيای مديترانه و آسيا شد  

 در  هلنیپردازم و آن نفوذ ايده يا نهاد پادشاهی ب فرهنگی تبادل از اين مباحثدر اين مقاله قصد دارم که به يکی  

 تحقيق چندين تا کنون .است در استان فارس ی شاهنشاهی در ايران باستان و بخصوصژولوئشکل گيری ايد

 ٥. استکردهمبحث آشنا  شده و ما را با چهارچوب اين گرفتهارزشمند درباره نهاد پادشاهی در ايران باستان انجام 

 و است ايران فالتدر ايرانی اما آنچه در اين مطالعات بيشتر به چشم می خورد اصرار در تداوم ايده شاهنشاهی 

دانشمند دراين ميان می توان از. بخاطر برخورد با تمدنهای ديگر کمتر درباره تحول نهاد پادشاهی در ايران

اما  ٦. است معدود محققانی است که سعی در نشان دادن اين تحول کردهو گراردو نيولی ياد کرد که جز،ايتاليايی

 مورد ا  ايران پس از اسکندر مقدونی ر جداگانه دوباره نهاد شاهنشاهی مهمبتازگی آنتونيو پانينو در دو مطالعه

 باور اين محقق متفاوت می کندرا  اما آنچه نظر پانينو ٧. است داده�ئا متفاوتی ارت و نظريابررسی قرار داده

 ايران می ايده شاهنشاهی در درهلنی/ نهاد پادشاهی دنيای مديترانه يا کمرنگ بودن اثرايتاليايی درباره بی اثر بودن

ی بوده حسط اثر  آن، می کنيمدر دنيای ايرانی مشاهده) ايده پادشاهی هلنی (  بگفته او اگر هم ما اثراتی از آنرا.باشد

  جدی از ايده پادشاهی هلنی که  تقليدیگز نمی توانستند هر زرتشتینبخاطر مبانی دي ن شاهان پارس و ساسانياو 

اهنشاهان ساسانی تا قرن  درباره اينکه شمننظريه   او بهمين دليل.انجام دهند ه شماردن فرمانروا بود الهیبرمبنی 

 ٨. کيانی روی آوردند را رد می کندیلژوئايد خود را نوعی تجلی خدايان می شماردند و سپس به  ميالدی چهارم

 بيزانس  ان و مانند امپراطوره بودن شاه اصرار نکردمقدسدنيای ايرانی هيچگاه بر در حقيقت برای پانينو 

 دين زرتشتی و مسيحی  مبانی برخالف کاری بغير از اين چونه بود٩" آرایعالم"و يا " ناظم عالم"يک بصورت 

  ١٠.دبه حساب می آم

                                                 
5 R.N. Frye, “The Charisma of Kingship in Ancient Iran,” Iranica Antiqua, vol. 4, 1964, pp. 36-54; G. 
Gnoli, “L’Iran tardoantico e la regalità sassanide,” Mediterraneo Antico. Economie società culture, vol. 1, 
no. 1, 1998, pp. 115-139. 1998. 
6 Ibid., 
7 A. Panaino, “The Baγān of the FRATARAKAS: Gods or ‘Divine’ Kings?,” Religious Tehmes and Texts 
of Pre-Islamic Iran and Central Asia, Studies in Honour of Professor Gherardo Gnoli on the Occasion of his 
65th Birthday, 2002, pp. 283-306; و همينطور مقاله ديگر او “Astral Characters of Kingship in Sasanian and 
Byzantine Worlds,” La Persia e bisanzio, Accademia nazionale dei lincei, Roma, 2004. 
8 Panaino, “Astral Characters of Kingship in Sasanian and Byzantine Worlds,” p. 558. 
9 cosmocrator 
10 Ibid., 584-585. 
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 در . بکنيماوت قضدر اين مورد تا بتوانيم بهتربيندازيمهی در دنيای هلنی ا آغاز الزم است نگاهی به ايده پادشدر

 ،اما در زمان زندگی آنها. يدنديونان سنت بر اين بود که پايه گذاران شهرها پس از مرگ  به مقام الوهيت می رس

می   شهر بحاسب ١١"ناجی "بخاطر پيروزی او بر کسندر) واحدالعينانطقونی  (برای مثال برای آنتيگن يک چشم

تيب دادن يک جشن ی يک قربانگاه و تر برپاي، آنتيگن باعث اختصاص يک کاهن مخصوصپيروزی . آمدند

 چون در حقيقت ،دکر اسکندر مقدونی تغيير ا پس از مرگ مبحث الهی شماردن فرمانرو ١٢.مخصوص ساالنه شد

 ندر اين مورد يکی از مهمتري .بود حياتش در زمان  خويش که خواستار خدا دانسته شدن و پرستشبوددر نکاين اس

 نوشته  با اينکه در حدود هشت دهه از١٣.که تا کنون بچاپ رسيده نوشته اثر ويليام سکات فرگوسن می باشدتی مقاال

 اسکندر ما برای بگفته او با. استقابل قبول  هنوز هم بسياری از نظريات فرگوسن  اما اين مقاله می گذردنشد

قرار  پرستش  مورد و بصورت خدا شدنخداتقاضی م که در زمان زندگی روبرو می شويم شخصی  بااولين بار

را پرستش شدن خدا بصورت عنی  ي،کار اسکندر  چندی از شاهان همان است که اسکندر پس از مرگ.گرفته شد

و همان دليلی است که اسکندر را به اين کار واداشت است  روشن اينکارنظر فرگوسن دليل به .  می شوندخواستار

 يعنی اين حکما احتياج داشتند که بصورتی به قدرت خود که طبق قانون . قدرت سياسی بود در دستگيریو آن

 تا اهداف خود را در حقيقت آنها خواستار حکموتی مطلق شدند ١٤.ود بيافزاينداساسی آن شهر يا فرمانده داده شده ب

.داشتبيشتر از معمول انند و اينکار احتياج به قدرت نبه کرسی بش  

 بطلميوس  پسرش، قبل از ميالد٢٨٣در سال  ، اسکندرن يکی از فرماندهادر مصر پس از مرگ بطلميوس اول 

اين زوج در  از آن پس.  شناخته شونديانخدابعنوان  )٢٧٩(مادرش برنيکه   همودوم خواستار اين شد که پدرش 

زمانی که همسر بطلميوس دوم بنام آرسينوه که خواهر او .  مورد پرستش قرار گرفتند١٥"خدايان ناجی"مصر بنام 

" برادر -خدايان خواهر"بطلميوس دوم خواستار شد که او و خواهر فوت شده اش بصورت ) ٢٧٠(کردبود فوت 

 در دست داريم که نشان می دهد که در زمان حيات بطلمويس دوم مردم   پاپيروسی  ما١٦.مورد پرستش قرار گيرند

                                                 
11 Soteres 
12 A. Chaniotis, “The Divinity of Hellenistic Rulers,” in A Companion to the Hellenistic World, ed. A. 
Erskine, Blackwell Publishing, Oxford, 2005, p. 436. 
13 W.S. Ferguson, “The Leading Ideas of the New Period,” The Cambridge Ancient History, ed. S.A. Cook 
et. al., vol. VII, The Hellenistic Monarchies and the Rise of Rome, Cambridge University Press, 
1928(reprint 1978), pp. 1-40. 
14 Ibid., p. 15. 
15 Theoi soteres 
16 Theoi Philadelphoi 
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 اين به آن معنی است که اين ايده نه تنها ١٧. می خوردند نيز سوگندمصر بنام او و همسرش و پدرش بعنوان خدايان

اينکار البته فقط در مصر در شهر  .ل قرار گرفته بود بلکه در ميان مردم نيز رواج داشته و مورد قبو�در معابد

 مراسم پرستش اسکندر مقدونی وجود داشت و بخاطر نزديکی بطلميوس  در آن شهری که،اسکندريه انجام گرفت

 از اين واقعه مهمتر در ممالک سلوکی بود که تمام يا بيشتر .امکان انجام اين کار وجود داشتراول با اسکند

آيا  ١٨.دکننهمراه همسر و پدرش بصورت خدا پرستش را  شاه   دستور گرفتند سومآنتيخوس زمان ها در پیاساتر

لوکی نيز مانند مصر بطلميوسی بود؟اوضاع ايران س  

اين . وی سکه های اشکانی مواجه می شويم بر رمهمی مهرداد اول ما با عنوان در زمان  ميالددوم قبل ازدر قرن 

 هلنی اتغبليت يا پگاندودر اينجا با پر.  سکه ها پديدار می شودی بر رو١٩"ستکسی که پدرش خدا"لقب بصورت 

پگاند اشکانی و پر اما الزم است به اين موضوع توجه کنيم که پس از نبرد کاره،در دنيای ايرانی روبرو می شويم

ه آريان  چنانچ،يان شداشکانی در برابر رومی لژوئپگاند ايرانی قسمتی از ايدوخاطره هخامنشيان و پرتغيير کرد و 

٢٠.در کتاب خود در قرن دوم ميالدی اين ادعای اشکانيان را در کتاب خود درج کرد  

لو که به و سکه های اشکانی اشک اول را بر روی صندلی يا نشستگاه آپ يعنی قرن اول قبل از ميالداما تا آنزمان

 ها  و نمايه های  ديگر اين سکهداده می شدان باور يونانيان سنگی در دلفی بود و ثقل زمين به حساب می آمد نش

البته اين ديد بخصوص اشکانيان بود که سعی در  .نشانگر اين بود که اشکانيان جانشين خلف سلوکيان نيز می باشند

مهم است گوشزد کنيم که در نقاطی که . می کرديونانيان /جلوه دادن خود بعنوان جانشينان هخامنشيان و مقدونيان

ء بر نصب هلنی خود می کردند و در ميان مردم  اتکا بيشتر اشکانيان،يونانی نشين وجود داشت/قدونیشهرهای م

ايرانی برعکس به جلوه دادن خود بصورت مزداپرستان ايرانی و در ميان يهوديان بصورت ناجيان آنها دربرابر 

٢١. خود را نشان می دادندروميان  

                                                 
17 The Hibeh Papyri, edited by B.P. Grenfell, 2 vols., London, 1906, no. 38; quoted in A.E. Samuel, “The 
Ptolemies and the Ideology of Kingship,” in Hellenistic History and Culture, ed. P. Green, University of 
California Press, Berkeley, Los Angeles, London, 1993, pp. 131-132. 
18 C.B. Wells, Royal Correspondence in the Hellenistic Period, New Haven, 1934, no. 36, as in Chaniotis, 
op. cit., p. 437. 
19 Theopator 
20 J. Neusner, “Parthian Political Ideology,” Iranica Antiqua, vol. 3, 1963, p. 47. 
21 A. Panaino, “Trends and Problems concerning the Mutual Relations between Iranian Pre-Islamic and 
Jewish Cultures,” Melammu Symposia IV, ed. A. Piras, Milano, 2004, pp. 212-213. 
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 در دنيای اشکانی در زمان به سلطنت  شاهنشاهییژولوئنمودار ايد تغيير در  �بنظر می رسد که مهمترين نقط

 در آنزمان در برابر اولين شاه اشکانی  يک شاه سلوکی چونه قبل از ميالد بود١٥٠ باالس در سال  اسکندررسيدن

يادآور  که است اينجا مهم.  يعنی مهرداد اول قرار گرفت،که قصد تسخير تمام فالت ايران و بين النهرين را داشت

و دختر مهرداد بنام رودگونه   قبل از ميالد بدست اشکانيان به اسارت در آمد١٣٩ دوم در سال  که دميتريوسشويم

٢٢.به همسری او درآمد  

با به . روپاگاند يکديگر هم آشنا می شدنداين موضوع نشانگر روابط ميان دو خاندان بود و بطور حتم هر دو با پ

و " خدا"اين دميتريوس بود که لقبهای .  قبل از ميالد آزاد شد١٢٩ريوس در سال  دميت،تخت نشستن فرهاد دوم

غيره را بهمراه داشت و بنظر می رسد که باعث نفوذ اين موضوع بر لقب مهرداد اول شده باشد که او نيز برای 

 داده شده نشانا کنون  همانطور که ت٢٣.کردندو پس از او فرهاد دوم القاب ديگر او را اتخاذ " خدا"اولين بار لقب 

 و اولين پادشاه اشکانی ه شوداين مهرداد اول بود که می توان بعنوان نخستين بنيانگذار شاهنشاهی اشکانی شناخت

٢٤. اتخاذ کرد نيزبود که لقب شاهنشاه را  

بر  و سلوکيان در اواخر قرن دوم قبل از ميالد انجام گرفت و بطور حتم اناما اين روابط و برخورد اشکاني

 اينکه در قرن سوم ميالدی ساسانيان لقب با توجه بهاين نظريه .  در دنيای ايرانی اثر گذاشتی شاهنشاهیژولوئايد

 پروپگاند  نشاندهنده دنباله روی آنها از� نقش کردندکه بر روی کتيبه ها و سکه هايشان" که چهره از ايزدان"

 هلنی بر روی  پادشاهینظر من اين تنها راه نفوذ ايده هایولی ب.  بر خالف ديد پانينواست که مطالبيستاشکانی 

. می توانستند اين ايده را به عاريت گرفته باشند  نيز استان فارس يعنی در،نبود و ساسانيان از راهی ديگر پارسيان

  .اندازيم ساسانيان نگاهی بي اشکانيان و که بتاريخ استان فارس پيش از آمدناستالزم  دادن اين موضوع ننشابرای 

 در . کردبرپادر مصر بعنوان خدايان  برای خانواده اش  بطلميوس مراسم پرستشی قبال عنوان شدهمانگونه که

ات شاه همراه ي در زمان حملزم به پرستش سوم  خوسممالک سلوکی هم تمام يا بيشتر ساترپی ها در زمان انتيا

                                                 
22 A.D.H. Bivar, “The Political History of Iran under the Arsacids,” The Cambridge History of Iran, vol. 
3(1), The Seleucid, Parthian and Sasanian Period, Cambridge, 1983, CHI, pp. 34-37. 
23 A. Gariboldi, “Royal Ideological Patterns Between Seleucid and Parthian Coins: The Case of 
Θεοπάτωρ,” Commerce and Monetary Systems in the Ancient World: Means of Transmission and Cultural 
Interaction, Proceedings of the Fifth Annual Symposium of the Assyrian and Babylonian Intellectual 
Heritage Project Held in Innsbruck, Austria, October 3rd-8th 2002, ed. R. Rollinger and Ch. Ulf, Melammu 
Symposia V, Franz Steiner Veralg, 2004, p. 375. 
24mtrdt MLKYN MLKA " مهردادشاهنشاه: "تنديس مهرداد اول بر روس اسب با مقايسه سکه های او نيزهمخوانی می کند و نوشته  
L. Vanden Berghe and K. Schippmann, Les Reliefs rupestres d’Elymaïde (Irān) de l’epoque Parthe, Gent, 
1985, p. 32, 130. 
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ی قبل از اينکه  يعن،بوقوع پيوست قبل از ميالد ٢٢٣ و ١٨٧اين واقعه مابين سالهای   ٢٥.شدندهمسر و پدرش 

تا چه  .را اتخاذ کنند هلنی بود  ایکه ايده بصورت خدا شاهاناشکانيان ايده پرستش مهرداد اول به تخت بنشيند و 

رند که اين و گروهی بر اين با. سوم بر روی مردم ساتراپی ها اثر گذاشته معلوم نيستخوساندازه اين عمل انتيا

  اما گروهی ديگر٢٦، بودند اثر داشتهی خود در شهرهاوًالم که معمقدونی/ فقط بر روی ساکنان يونانیموضوع

ما می دانيم که سلوکيان چندين شهر عمده در ساتراپی های فالت ايران  ٢٧. هستندمانند بريان مخالف اين نظريه

 که آيين شدهداده دستور   ، سومخوساز انتياکتيبه ايی در شهر لدوکيه در نزديکی نهاوند برپاکردند و برای مثال در

 يکی از شهرهايی بود  استان پارس شهر يونانی انتاکيه پارس  در٢٨. پرستش همسرش را برپا کنند و تشريفاتدينی

 در آنجا نيز مراسم ٣٠. شدبرپا می ٢٩ اول بناکرده بود و در آن فستيوال های مذهبی سرتاسر هلنیخوسکه انتيا

 بخصوص بزرگان پارس چه ،سوال اينجاست که مردم پارسی  .گرفت خدا انجام می تورپرستش فرمانروا بص

 اين بود  بر که در اين شهرها زندگی می کرده اند داشته اند؟ در گذشته باورمقدونی/ يونانی٣١با ممتازانبرخوردی 

 آخرزمانی زرتشتی بجای  بوجود آمد که در ادبياتمقدونی ها/که بخاطر حمله اسکندر يک نوع دشمنی با يونانی ها

 می رسد که نجبای پارسی تا  بنظر اين تصور درست٣٣. متفاوت بودهاما اکنون می دانيم که اوضاع کامًال ٣٢،مانده

 آنها ٣٥ و سردمداران٣٤ از سلوکيان پيروی کرده و با مردم شهر نشينکنندبی خود را حفظ سزمانی که استقالل ن

 پارسيان ،رست می آيد چون در زمان آمدن اشکانيان و جنگ با سلوکيان اين موضوع بنظر د.داشتندرابطه خوبی 

  .نه از اشکانيان بلکه از سلوکيان هواداری کردند

                                                 
25 C.B. Wells, Royal Correspondence in the Hellenistic Period, New Haven, 1934, no. 36, as in Chaniotis, 
op. cit., p. 437. 
26 E. Lanciers, “Die Opfer im hellenistischen Herrscherkult und ihre Rezeption bei der einheimischen 
Bevölkerung der hellenistischen Reiche,” in Ritual and Sacrifice in the Ancient Near East. Proceedings of 
the International Conference Organized by the Katholieke Universiteit Leuven from the 17th to the 29th of 
April 1991, Leuven, 1993, pp. 203-223. 
27 P. Briant, “Hellenism,” Encyclopaedia Iranica, ed. E. Yarshater, vol. 12, 2004, pp. 158-159. 
28 L. Robert, “Inscriptions seleucides de Phrygie et d’Iran,” Hellenica, vol. 7, 1949, 5-31. 
29 Panhellenic 
30 E. Bikerman, Institutions des Séleucides, Paris, 1938, pp. 243-244; R.C. Wells, Royal Correspondence in 
the Hellenistic Period, New Haven, 1934, no. 31; and also in The Hellenistic Period, ed. R.S. Bagnall and 
P. Derow, Blackwell Publishing, 2004, p. 204. 
31 elites 
32 S.K. Eddy, The King is Dead, Studies in the Near Eastern Resistance to Hellenism 334-31 B.C., 
University of Nebraska Press, 1961. 
33 J. Wiesehöfer, “Fārs II. History in the Pre-Islamic Period,” Encycelpaedia Iranica, ed. E. Yarshater, vol. 
9, 1999, pp. 333-334. 
34 demos 
35 boule 
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 هيچ اثری بر روی د يا تشريفات مذهبی که پادشاه را بصورت خدا جلوه می داسوال اينجاست که آيا اين مراسم

 و يا   بزرگان خود آمرزيدن آنها نيز از اينگونه مراسم برای کهداد احتمال  يا نه و آيا نمی توانپارسيان گذاشت

گفته هرودت درباره اينکه پارسيان سنتهای بيگانگان را به راحتی به نظر من اينجاست که  کنند؟ استفاده هخامنشيان

وانستند  بگفته بريان طريقی که پارسيان می ت.می تواند بکار آيدبه عاريت می گيرند و از آن استقبال می کنند 

اين موضوع  ( زندگی آنها را اتخاذ کنندروش بشوند اين بود که فرهنگ و ممتازان يا سردمداران ی ازمتی يا جزسق

 و برای همين می توانيم قبول کنيم که عده ايی از )ما را بياد نجبا ساسانی در دوران نخست اسالمی می اندازد

 همانگونه که گذشتگان ،برای مهم شمردن و آمرزيدن هخامنشيانو سنت هلنی را  ٣٦پارسيان اينکار را انجام دادند

.مورد استفاده قرار گيردهلنی پرستش می شدند و خدا شمرده می شدند در فارس نيز   

  به روی کار آمدند که فرمانروايان محلیسکندر و به روی آمدن سلوکيان گروهی در استان پارس پس از مرگ ا

 که منابع اصلی درباره آنها سکه بود ٣٧نام اين فرمانروايان محلی فرتاراکا. نی بودند هلپادشاهانبنظر می رسد تابع 

بنظر   ٣٨. می باشد وادفرداد اول و وادفرداد دوم، وهبرز، اردشير،يشان عبارت است از بغدادا و نامهاستهايشان 

در زمانی که که گفته شد  همانطور  بلکه �می رسد که فرتارکاها نه تنها ضديت آنچنانی با سلوکيان نداشتند

  ٣٩. فرتاراکاها از سلوکيان حمايت کردند�اشکانيان به فالت ايران حمله کردند

 

 
 

 سکه وهبرز

                                                 
36 Briant, “Hellenism,” op. cit., p.١۶٠. 
37 Frataraka 
38 J. Wiesehöfer, Die “Dunklen Jahrhunderte” der Persis. Untersuchungen zur Geschichte und Kultur von 
Fārs in frühhellenistischer Zeit (330-140 v. Chr.), München, 1994, p. 114. 
39 J. Wiesehöfer, “Fārs II. History in the Pre-Islamic Period,” Encycelpaedia Iranica, ed. E. Yarshater, p. 
335. 
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و  ٤٠ری از درفش هخامنشی می باشدافشی که به احتمال زياد نموددر ، که در حال پرستشفردی بر روی سکه ها

 اکنون .بوده نقش شدهی تخت جمشيد که کاخ فراتاراکاها ساختمانی که شبيه به کعبه زرتشت و يا ضلع شمال غرب

کاخ فراتاراکاها ما می توانيم تنديس مردی که شباهت زيادی با شخصی که بر پشت سکه وهبرز ايستاده دربازمانده 

.را مشاهده کنيم دارد   

 

 

 بازمانده کاخ فرتاراکا

 

:بر روی سکه های وهبرز اين جمله نوشته شده  

whwbrz prtrk’ zy ’lhy’ br prs 
wahbarz fratraka ī bay pūs pārs 

پارسی) يک( پسر �وهبرز فراتارکای خدا  
 
 

 خاطره هخامنشيان ظنگر حفا نماي)نشاندهنده اين حقيقت است که( بنظر کاليری  با اين نقوش ضرب اين سکه ها

 کاليری بر ٤١.استه ی بود و درفش هخامنشی که يادبود شاهنشاهی پر عظمت هخامنشمکان تدفينی کردن قشبا ن

  باشدندانی غير از هخامنشيان  تابع پادشاهنمی توانستند فراتارکاها د کهن اين سکه ها نشان می ده کهاين باور است

                                                 
40 F. Sarre, “Die altorientalischen Feldzeichen,” Klio, vol. 3, 1903, pp. 348-350 and C. Nylander, “The 
Standard of the Great King – A Problem in the Alexander Mosaic,” Opuscula Romana, vol. 14, no. 2, 1983, 
pp. 19-37. 
41 P. Callieri, “A proposito di un’iconografia monetale dei dinasti del Fārs post-achemenide,” Ocnus, vol. 6, 
1998, pp. 35-36. 
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بنظر من راه ديگری . من با نظر کاليری در اين مورد مخالفم . می باشد در استان فارسو نشاهنده استقالل آنها

 سلوکيان زير سوال از آنها را فرمانبردارین می تواند وجود داشته باشد بی آنکه برای توجيه استقالل پارسيا

آيا  ، پرستش روان هخامنشيان باشدآيين دينی اگر اين سکه ها همانطور که کاليری توجيح کرده نشاندهنده .ييمببر

  برای هخامنشيانيای هلنیدر دنمی شود تصور کرد که فراتاراکاها از ايده الهی شمردن شاهان و يا مردان بزرگ ن

.  تقليد می توانسته دقيقا در استان پارس در شهر پارس انتاکيه بوقوع پيوسته باشدنمونه برای اينتقليد کرده باشند؟ 

 آمدن سلوکيان  بلکه با، تصور می کرد نه در دوران زندگی خود٤٢برای همين اين هخامنشيان همانطور که ايتو

.بصورت خدايان پرستش شدند  

 می باشد که حتما در آنزمان "هخامنشيان"همان  "يانفراتارکای خدا" :ها بر روی سکه " يانخدا"پس منظور از 

 فراتراکاها با ساختن کاخ خود در کنار تخت جمشيد و پرستش آنها سلسله هخامنشی را مورد .بياد مانده بوده اند

دند و در اين ميان ايده پادشاهی هلنی را بنفع خود يکی بوجود آورلژوئايدو نوعی استقالل قرار می گيرند پرستش 

پارسی مديون افکار /ايرانی" ناسيوناليزم"در اينجاست که فکر می کنم  . کرده و در دنيای ايرانی رواج دادندخذا

 ميالدی خود  قرن سومنشاهی ايرانی درشاه دانسته و چه ندانسته بصورت سنت هلنی است که با آمدن ساسانيان چه

 پس الزم نيست که ساسانيان . آشکار کرد )پارسيان/هخامنشيان( ٤٣، از نطفه خدايانيعنی "چهره از ايزدان " دررا

اين پروپگاند را از اشکانيان به عاريت گرفته باشند چون در خود استان فارس اين موقعيت بود که اين تبادل نظر و 

  .ايده انجام گيرد

.  کنيمدوباره بررسی را  نگاه کنيم و آنهاضرب کرد سکه خود یبکان بر رواکنون می توان به القابی که اردشير با

:اردشير نيز خود را به اينصورت شناسايی می کرد  

m’zdysn bgy ’lthštly MLK’n MLK’ ’yl’n MNW ctry MN yzd’n 
māzdēsn bay ardaxšīr šāhān šāh ērān kē čihr az yazdān 

  ايران که نطفه از ايزدان دارد اردشير شاهانشاه،)خدا( بغ�مزداپرست
   

نه تنها . فرق در اينجاست که اردشير خود را بصورت خدا می شمارد و سازندگان تخت جمشيد را از نياکان خود

. کردمی ه يا چهره از ايزدان نيز داشت و بصورت پادشاهی الهی جلوه ف بلکه نط،بود) خدايان( نسل بغان  ازاو

                                                 
42 G. Ito, “Gathica XIV-XV,” Orient, vol. 12, 1976, pp. 54-56. 
43 T. Daryaee, “Sight, Semen, and the Brain: Ancient Persian Notions of Physiology in Old and Middle 
Iranian Texts,” The Journal of Indo-European Studies, vol. 30, nos. 1&2, 2002, pp. 1-26; و “Notes on Early 
Sasanian Titulature,” R. Göbl Memorial Volume, Journal of the Society for Ancient Numismatics, Vol. 21, 
2002, pp. 41-44. 
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 قسمتی از سنت پارسی  ولی بنظر من کامال،رد اين ايده با دين زرتشتی مغايرت داشتکه پانينو باور داهمانطور 

تا زمانی که شاهان ساسانی قدرت خود را داشتند توانستند اين ايده را نگاه .  که از دنيای هلنی گرفته شده بودبود

. ا آمدن آذرباد مهراسپندان قدرت الهی شاهان به اتمام رسيد ولی ب�دارند  

يقت اردشير بابکان دنباله رو حرکتی بود که اسکندر مقدونی آغاز کرد و آن الهی شمردن فرمانروا در زمان در حق

 و چون آشکار نبودولی برای اردشير اين موضوع که اصل ايده متعلق به اسکندر و دنيای هلنی بود . حيات او بود

  در اينباره دنيای ايرانی .سنتی ايرانی بشمار می آمد برای اردشير هم ،فراتاراکاها اين ايده را ايرانی کرده بودند

.مديون دنيای هلنی بود  
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