
 :جانشينان مھرداددوم اشکاني
پيش ٥٧تا  ٩٥مروري بر تاريخ ايران در سالھاي 

  از ميالد
  حميدرضا قشقايي

آغاز 2(م.پ91-121) 1اي از تاريخ ايران و اشکانيان که از اواخر سلطنت مھرداددوم دوره
ترين مقاطع تاريخ برانگيز ترين و بحث يابد، يکي از پيچيده ي بعد ادامه مي شود و تا سه دھه مي

اي بررسي تاريخ ايران باستان به ويژه در عھد اشکانيان به کمک منابع پراکنده. ايران است
اي تيني که در البالي کتابھاي خود، اشارات پراکندهھاي نويسندگان يوناني و ال روايت. شود مي

تأليفات مستقل اين نويسندگان. ترينِ اين منابع است ي مھم اند، از جمله به وقايع ايران داشته
  3.ي تاريخ ايران متأسفانه از بين رفته است درباره

شناسي شناسي و باستان شناسي، کتيبه ھاي سکه ھاي اخير پژوھش در دوره
ي تفسير اين منابع و اما نتيجه. اند ھاي فراواني در حل برخي از مسائل اين دوره کرده کمک

سعي من در اين مقاله 4.تشخيص ارتباطِ صحيح در بين آثار به جاي مانده، گوناگون بوده است
در اينجا الزم. ي وقايع اين دوران است يدي از رشتهي تفسيري جديد از اين منابع و طرح جد ارائه
ي اين مقاله را مطالعه دانم از زحمات استادان گرامي جناب آقاي دكتر دريايي كه متن اوليه مي

كردند و نيز جناب آقاي دكتر آثار كه با نھايت لطف مقاالت ارزشمند خود را در اختيار من قرار
ضمن. ي متن نھايي بسيار ياري كرد، تشكر نمايم را در تھيه ھاي ايشان بنده دادند و راھنمايي
ي بنده است، بايد ھاي موجود در اين متن بر عھده ي اشتباه كنم مسؤوليت كليه اينكه تأكيد مي

ھايي است كه با گذشت زمان و به اشاره كنم كه تمام مطالب ذكر شده در اين جا برداشت
  .گران در آينده تغيير خواھند كرددست آمدن شواھد جديد و ھمفكري پژوھش

  ي تاريخي زمينه

بر ضد حاکم سلوکي 6و برادرش تيرداد 5يکم با قيام ارشک) ھا پارت(عصر اشکانيان 
در اين زمان ھنوز شھربان نشين پارت در. شود غاز ميآ 8م.پ247در سال  7ي آستاون ناحيه

)م.پ226-246) 10دوم پس از شکست سلوک. بود 9دست شھربان سلوکي به نام آندراگوراس
م اتفاق افتاد، آندراگوراس شھربان.پ239که به سال  11شاه سلوکي از برادرش آنتيوخ ھيراکس

.به استقالل، سکه ضرب کردند) بلخ، شمال افغانستان کنوني(شھربان باختر  12پارت و ديودوت
بر آندراگوراس غلبه کرد و پارت را به) يا به قولي ديگر تيرداديکم(يکم  ارشک) م.پ238(سال بعد 
  .درآورد تصرف خود

دوم بر تخت اشكاني نشست و جانشين او فريبد م ارشك.پ211در حدود سال 
سپس پسران او 15.بر پارت حكومت كرد 14م.پ170تا  185بود كه در حدود سالھاي  13(فرياپت(

مھرداديکم قدرت پارتھا را در مناطق غرب و جنوب 18.پادشاھي كردند 17يكم و مھرداد 16يكم فرھاد
پسرش بود كه در جنگ) م.پ127-132(جانشين او فرھاددوم . ايران کنوني و عراق گسترش داد

يكم پسر ي آشفتگي كه در طي آن اردوان پس از يك دوره با مھاجمان صحراگرد كشته شد و
يكم و او نيز در نبرد با صحراگردان كشته شد؛ نوبت به مھرداددوم پسر اردوان 19فريبد حاكم بود

مھرداددوم توانست مھاجمان را بيرون براند و دوران جديدي از توسعه طلبي را در ممالك. رسيد
  .ار آغاز كند و سرانجام مرزھاي نھايي پارت در زمان او تثبيت شدھمجو

  سالھاي پاياني پادشاھي مھرداددوم

نوشته پمپه 22ھاي فيليپي اي از کتاب تاريخ جنگ که خالصه 21در کتاب اپيتوم 20يوستين
نويسد كه و استرابو مي 24گويد كه مھرداددوم به ارمنستان لشکر کشيد است، مي 23تروگ

زيست، ي ارمني را که سالھا در دربار ايران به صورت گروگان مي شاھزاده 25دوم مھرداد، تيگران
دوم و از اين پس کانون توجه نويسندگان باستاني، تيگران 26.به پادشاھي ارمنستان نشاند

به طوري که از. گيرند ي او قرار مي شود و اشکانيان در سايه ي او مي فعاليتھاي توسعه طلبانه
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ي تاريخي ثبت شده در آخرين واقعه. شود دوم ھيچ ذكري نمي ي پايان حکومت مھرداد نحوه
  27.منابع قديمي از زمان حكومت مھرداد، داستان مالقات سفير او با سوال سردار رومي است

ي ھا درباره دوم در ارمنستان به بازگويي افسانه يوستين پس از ذکر فتوحات مھرداد
گردد، به ناگھان از خلع پردازد و وقتي دوباره به تاريخ پارت باز مي و پشم زرين مي 28آرگوناتھا

به 29مھرداد شاه پارت پس از ارتکاب خونريزي بسيار در جنگ ارمنستان و انتخاب برادرش ارد
نزديک به چھل گويد و به اين ترتيب وقايع عنوان شاه، از طرف مجلس مھستان پارت سخن مي

مھرداد...«: خوانيم ھاي ھمين كتاب چنين مي در قسمت ديباچه 30!کند سال را حذف مي
پس از جانشيني چندين شاه مختلف در پارت، ارد به...معروف به كبير كه با ارمنيان جنگيد

  31«.سلطنت رسيد

پلوتارخ به. شود از آثار ديگر نويسندگان نيز چيز زيادي از وقايع اين زمان دانسته نمي
کند و اين مسائل را باعث جنگھاي داخلي پارتيان و نبرد آنان با خارجيان در اين دوره اشاره مي

هداند که در نھايت سبب شد تيگران خود را شاھنشا دوم مي تضعيف قدرت پارتھا در برابر تيگران
  32.بنامد

ي با مطالعه 33.اند خوشبختانه اسناد بابلي به جاي مانده از اين زمان، به کمک ما آمده
م از مھرداددوم با عنوان.پ91مه  31/30شويم که دست کم تا  اين اسناد متوجه مي

اما پس از آن با شاه جديدي به نام 34.ستھمچنان اسم برده شده ا» شاھنشاه ارشک«
بر اساس 38.شويم روبرو مي «37آباتره-آشي 36(؟(شاھدخت«اش  ھمراه ملکه «35پادشاه گودرز«

يا ھمان» شاھنشاه ارشک«م، گودرز پسر.پ91دسامبر/ھا به تاريخ نوامبر از اين کتيبهيکي 
م درگذشته بوده.پ91است و باز بر طبق ھمين کتيبه مھرداددوم پيش از نوامبر مھرداددوم بوده 

  39.است

ھاي شھر ز کاوشاي است که ا مدرک ديگري که مربوط به اين زمان است، سفال نوشته
مشخص 1760ي  نسا واقع در ترکمنستان کنوني و شمال پارت قديم به دست آمده و با شماره

ي ارشک شاه نوه 157سال «مندرج بر روي اين سفال نوشته به صورت  عبارت 40.شود مي
م شاه جديدي به تخت.پ1/90بنابراين در سال . است «41ي ارشك پسرِ برادرزاده) فرياپت(فريبد 

پدِر فرھاديكم، مھرداديکم و) م.پ170- 185(فريبد  42.ي فريبد بوده است نشسته است كه نوه
تواند گودرزيکم پس اين شاه جديد نمي. يكم و پدر بزرگِ فرھاددوم و مھرداددوم بوده است اردوان
گونه كه در بحث از اسناد بابلي ذكر شد، گودرز پسر مھرداددوم و بنابراين چون ھمان. باشد

بنابراين پس از مرگ مھرداددوم، عالوه بر گودرزيکم 43.اوي  ي فريبد بوده است و نه نوه پسرِ نوه
که در ميانرودان و جنوب غرب ايران پادشاه بود، پادشاه جديدي در نواحي شمالي ايران به تخت

  .اما براي دانستن نام او بايد بار ديگر از منابع کتبي کمک بگيريم. نشست

  اشکانيان ماد و ايبري

و 45اروندي در ارمنستان سي سال بود 44يكم بر طبق روايات ارمني پادشاھي آرتاشس
به ماد وو در اين زمان بود كه اشكانيان  47ده سال حكومت كرد 46پس از او پسرش اردوازيكم

برادر شاه اشكاني به 51ارشک يا وال 50يا وغرشک 49و واگارش 48ارمنستان لشكر كشي كردند
  52.حكومت بر ارمنستان گمارده شد

شامل مناطق غرب و مرکز و شمال غرب(نويسد که مھرداديکم، ماد  يوستين نيز مي
 55.را به حکومت ماد گمارد 54و شخصي به نام باکاس يا واگاس 53را فتح کرد) ايران کنوني

ارشک مذکور در منابع اين شخص ھمان واگارش يا وغرشک يا وال 56،اند گونه که حدس زده ھمان
يکم بوده است و نخستين شاه اشکاني ارمنستان شمرده شده ارمني است که برادِر مھرداد

ان، حكومت اروندياناكنون به طور كلي پذيرفته شده كه با وجود گسترش قلمرو اشكاني 57.است
بنابراين روايت منابع ارمني را بايد اصالح كرد و او را بايد نخستين شاه. در ارمنستان پابرجا ماند

  .باشد 58ترِ نامِ ولگاش يا بالش اين نام شايد معادل قديمي. اشکاني ماد شمرد، نه ارمنستان

برادر شاه و فرمانرواي ماد ياد 59به صورت باگاشا ھاي بابلي نام اين شخص در نوشته
را در ارمنستان) بالش يکم؟(در روايات ارمني، حکومت وغرشک يا ھمان باگاشا  60.شده است



خوانيم كه باز در ھمين روايات مي 62.اند تهنوش 61بيست و دو سال) تر در ماد يا به عبارت صحيح(
و پس از او نيز پسرش 63جانشين وغرشک پسرش ارشک بود كه سيزده سال پادشاھي كرد

  64.آرتاشس جانشين او شد و بيست و پنج سال پادشاھي كرد

ي دوم و يا طبق روايت ديگري که در گاھنماي گرجي ثبت شده است، در اواخر سده
يا 67ارباک 66شاه ارمنستان که نام او به صورتھاي وارباک، 65ي يکم پيش از ميالد، اوايل سده

را بر 71را فتح کرد و پسرش ارباك يا ارشك) گرجستان شرقي) 70ايبري 69ذکرشده، 68ارشک
جاي 74ارشك نيز پس از دوازده سال پادشاھي 73.و دو سال بعد درگذشت 72تخت آنجا نشاند

به 77و پس از او نيز پسرش بارتوم 76داد كه پانزده سال حكومت كرد 75خود را به پسرش ارتاگ
ارشك رسد وارباك ھمان وال با توجه به دو روايت ارمني و گرجي به نظر مي 78.سلطنت رسيد

ھمچنين ارتاگ و بارتوم،. ارشك باشد و پسرش ارشك نيز ھمان ارشك پسرِ وال) باگاشا، بالش(
پس در 81.باشد 80و وردان 79يا ھمان اردشير) آرتاكسياس(تواند تلفظِ گرجي نامِ آرتاشس  مي

فقط با اين 82.ارشك تا اردشير ذكر شده است اينجا ھم مانند روايت ارمني خط جانشيني از وال
  .تفاوت كه در روايت گرجي مدت حكومت اردشير پانزده سال است

در واقع بايد گفت كه بر خالف برداشت سنتي از روايت گرجي شاھان مذكور در اين
به. ي ارمنستان از خاندان اروندي باشند توانند ھيچيک از شاھان شناخته شده روايت، نمي

چون بر طبق روايت گرجي، شاه مذکور اندکي پس از. دوم نيست ، تيگران ويژه اين وارباك شاه
دوم در اواخر زندگي دست نشانده و مطيع روميان بود- آنکه تيگران حال 83.ا رفتفتح ايبري از دني

طلبي طلبي در ايبري بزند و در منابع التين ھم از توسعه و آنان مايل نبودند او دست به توسعه
ھمچنين بايد زمان وقايع را 84.بيشترِ تيگران پس از حضورِ روميان در ارمنستان ذكري نشده است

که شاه مذکور در حالي م درگذشت در.ي يکم پ ي سده تيگران در نيمه. در نظر داشته باشيم
ي ديگري که بايد به خاطر داشت، اين است که ارشک نکته. زيسته است اوائل اين سده مي

  .رايج بوده استنامي است که در زمان مورد بحث فقط در ميان اشکانيان

با توجه به اينکه متن فعلي. ارشک مذکور به احتمال زياد ھمان ارشك شاه ماد است
ي ارمني آن به دست ما رسيده است و نويسندگان ارمني در گاھنماي گرجي از طريق ترجمه

شمردند، م به بعد از خاندان اشكاني مي.ي دوم پ ھاي ميانه شاھان ارمنستان را از سده سده
کما اينکه بر خالف. يد نيست که فتوحات ايرانيان به عمد به ارمنيان نسبت داده شده باشدبع

پدر قوم ارمني تمجيد شده و 85بينيم که در ابتداي اين گاھنما به مقدار زيادي از ھايک انتظار مي
ر ديگرش يعني ديگر مليتھايسھم او از ميراث پدر به تنھايي برابر مجموع سھمھاي شش براد

در حالي که قطعاً در متن اصلي اين گاھنما بايد عنصر گرجي غالب 86.قفقاز دانسته شده است
  .بوده باشد

به عنوان. توان بازتاب تحركات اشكانيان ماد را رديابي كرد ھاي بابلي نيز مي در نوشته
م اشاره كرد كه در آن از جنگ مھرداددوم با پادشاه ماد.پ119اكتبر  مثال بايد به متني مربوط به

و وليعھدِ او براي انتقام گرفتن از كشته شدن اردوان برادرِ مھرداددوم در نبرد با آنان (87گوتيوم(
 88.ھاي مرتفع گريخت ياد شده و گفته شده كه مھرداد آنان را شكست داد و وليعھدِ ماد به كوه

م از فرماندھي.پ120ژوئن/پسرِ ديگري به نام اردوان داشته که در مه) بالش يکم؟(باگاشا 
ھا بوده و اين واقعه نيز ممكن است مربوط به ھمين درگيري 89ارشد سپاه در بابل خلع شد

و 90م.پ113سپتامبر/اي به يك درگيري در نزديكي ارمنستان به تاريخ اوت ھمچنين اشاره. باشد
  .وجود دارد 91م.پ111ز ارمنستان در سال نيز ذكر ديگري ا

خورد و در ھاي اشكانيان ماد با شاه ايران به چشم مي در روايات ارمني نيز ردپاي جنگ
 92.كرد اش را بر سرزمين ايران گسترده بود و سكه ضرب مي آنجا گفته شده كه آرتاشس سلطه

ارشك و ارشك را در نظر بگيريم و ر سالھاي ياد شده در منابع ارمني براي سلطنت والاگ
يكم در سال سيزدھمِ نيز اين نكته را كه باز بر طبق ھمين روايات شاه بزرگ ايران يعني مھرداد

تا 144الھاي بايد سلطنت بالش را در س 93درگذشت؛) ارشك باگاشا، وال(سلطنتِ بالش 
ھمچنين. م بدانيم.پ2/111تا  3/122و سلطنت ارشك پسرِ وي را در سالھاي  94م.پ3/122

اختالف يك سال براي سلطنت 95.ي بالش باشد م بايد سال فتح ايبري به وسيله.پ4/123سال 
ليل آنست كه ارشك در زمان حيات پدرش بالش به حكومتارشك در روايات ارمني و گرجي به د



اما). م.پ3/122و  4/123يعني سالھاي (ايبري رسيده بود و پدرش دو سال بعد از آن درگذشت
م به حكومت رسيده باشد و سلطنت او به مدت.پ2/111اردشير پسر ارشك بايد در سال

و در ابتداي سلطنت در برابر مھرداددوماحتماالً ا. م ادامه يافته است.پ8/97پانزده سال تا 
شايد به ھمين دليل. موضعي خصمانه داشته ولي به زودي سروري مھرداددوم را پذيرفته است

كه بازتاب اين اتفاق 96م به بعد مھرداددوم لقب شاھنشاه را اختيار كرده است.پ109از سال 
اردشير براي يادبود وي در نسا تاكستاني وقف شد كه نام او را احتماالً پس از مرگ. بوده است

  98.بارھا در اسناد نسا از آن ياد شده است 97م به بعد.پ92بر آن نھادند و دست كم از سال

گذارد و اين اريخ ميي اروندي پا به ت دوم شاھزاده درست در ھمين زمان است كه تيگران
ي تيگران و نيز اختالط ھمزماني را بايد دليلِ سردرگمي رواياتِ ارمني در شناسايي تبارنامه

در. اردشير اشكاني با آرتاشس، يكي از شاھان پيشين ارمنستان از خاندان اروندي دانست
دوم يك تن نيكم و دوم و نيز تيگران كوچك پسر تيگرا واقع در روايت موسي خورني، تيگران

دوم و تيگران يكم شايد آرتاشس بوده باشد و نام پدر تيگران نام پدر تيگران. اند پنداشته شده
موسي خورني از تركيب اين سه تن، شاھي به نام تيگران. كوچك ھر دو، تيگران بوده است

اترا نيز از رواي) ارشك وال(پسر آرتاشس ساخته است و چون اردشير پسر ارشك پسر بالش 
ھاي بعد از ميالد از نژاد دانسته كه شاھان ارمنستان در سده شناخته و نيز مي پارتي مي

اند؛ اين اردشير و آن آرتاشس را ھم يك تن پنداشته كه از قضا زمان زندگي آن دو اشكانيان بوده
  .نزديكِ به ھم بوده است

در روايت گرجيسال ذكر شده ولي  25دليل اينكه در روايت ارمني سلطنت آرتاشس 
تر به روايتِ اصيلِ پارتي روايت گرجي را بايد صورتي نزديك. سال نيز ھمين اشتباه است 15

سال مذكور در روايت 25. چرا كه در آن نام وردان جانشين اردشير نيز ذكر شده است. دانست
به سلطنتگونه باشد، زمان  اگر اين. يكم باشد ارمني شايد مدت پادشاھي آرتاشس پدر تيگران

يعني(اروندي كه سال بيست و چھارم سلطنتِ ارشك شاهِ پارت ) دوم(رسيدن آرتاشس
م يعني سال فتح ماد و ارمنستان به.پ144و احتماالً ھمان سال  99ذكر شده است) مھرداديكم

ي تاريخ آغاز سلطنت مھرداديكم و پايان ي مھرداديكم بوده است؛ ما را براي محاسبه وسيله
كند كه به اين ترتيب آغاز سلطنت اروندي در ارمنستان، ياري مي) دوم(سلطنت آرتاشس
م خواھد.پ120تا  144اروندي ) دوم( تاشسم و سالھاي سلطنت آر.پ167مھرداديكم سال

  100.م بدانيم.پ96تا  120توانيم  را نيز مي) دوم(يكم پسر آرتاشس پادشاھي تيگران. شد

  سوم اردوان

ي نوزدھم پيشنھاد کرده بود که در متن کتاب يوستين گوتشميت در اواخر سده آلفرد فن
گويد جانشينان ارشك به نامھاي اردوان و تيگران ماد و عبارتي را که مياصالحي صورت بگيرد و

 101يكم و يا مھرداديکم مربوط بدانيم، ميانرودان را در اختيار خود درآوردند، به جاي آنکه به ارشك
ان را جانشيني مھرداددوم دانست و به اين ترتيب گوتشميت شاھي به نام اردو بايد درباره

-121(وولسکي نيز انتساب اين عبارت به شاھان پيش از مھرداددوم  102.دانست مھرداددوم مي
شمارد که احتماالً داند ولي اردوان مذکور را يکي از شاھان ارمنستان مي را مردود مي) 91

دكتر آثار ھم عقيده دارند كه نام تيگران در اينجا به اشتباه به 103.دوم بوده است سلفِ تيگران
  104.جاي نام مھرداد نوشته شده است

يکم اشکاني و رسد اردوان و تيگران مذکور در اين عبارت، اردوان به ھر حال به نظر مي
به ھيچ وجه درحد رقابت با) م.پ96- 120(يکم  چرا که تيگران. يکم اروندي نيستند تيگران
ي برعکس درباره. يکم نبود و در تاريخ نيز ھيچ کجا از نبرد اين دو ذکري نشده است اردوان
از طرف ديگر. و تھاجم او به ماد و شمال ميانرودان اطالعاتي در دست داريم) 55- 96(دوم  تيگران

ي ي سده نيان در آنجا كه در حدود نيمهنام اردوان براي شاھان ارمنستان پيش از استقرار اشكا
  105.يكم ميالدي اتفاق افتاد، ديده نشده است

ي كتاب چھل و يكم پمپه تروگ به اردوان و تيگران جانشينان ارشك، بايد ي ديباچه اشاره
م باشد و در واقع.پ ي يكم ي دوم و اوايل سده بازتابي از وقايع شمال غرب ايران در اواخر سده

شاه ماد و قسمتھايي از ارمنستان) باگاشا(ارشك مذكور در اين روايت ھمان ارشك پسر بالش
ي ديباچه، براي اختصار، نام اردشير را كه بايد ممكن است در اينجا نويسنده 106.و ايبري است



به اين ترتيب شايد جانشين اردشير در ماد. شدشد حذف كرده با بين ارشك و اردوان ذكر مي
اما بنابر آنچه پيشتر گفتيم،. اردوان نام داشته كه ھمزمان با تيگران شاه ارمنستان بوده است

احتمال ديگر اينست كه در اصل نام اردشير. در ايبري وردان پسر اردشير جانشين وي شده بود
  .حل اين معما اكنون ممكن نيست. ستبه جاي اردوان در اين متن نوشته شده بوده ا

از سال 107توان گفت كه وردان به مدت سي و سه سال با توجه به مطالب پيشين مي
م در روايات التين به.پ65در حدود سال  108.كرده است م در ايبري سلطنت مي.پ66تا  8/97

توانيم او را با نام گفته، مي خوريم كه با توجه به مطالب پيش-شاه ايبري با نام ارتاك بر مي
  109.اردشيردوم، شاه ايبري بناميم و شايد او پسر وردان بوده است

اي م به بعد شاخه.پ144رسد از سال  ميبا توجه به شواھد و قراين پيش گفته، به نظر 
اند كه در مقطعي از زمان با شاھان اشكاني ايران در رانده از اشكانيان در ماد فرمان مي

م در اسناد نسا به جلوس او بر تخت.پ1/90احتماالً شاھي كه در سال . اند مخاصمه بوده
ر ارشك بوده است و چهاشاره شده، بايد يكي از اين شاھان باشد كه جانشين اردشير پس

ي كتاب پمپه تروگ و يا ھمان اردوان پسر باگاشا مذكور در بسا او ھمان اردوان مذكور در ديباچه
  .اسناد بابلي باشد

كه بايد) 91-121(به اين ترتيب وجود اين اردوان به عنوان شاه ماد و جانشين مھرداددوم 
  110.نمايد سوم بناميم، پذيرفتني مي او را اردوان

م.پ88نوامبر سال /اي از اورامانِ کردستان به دست آمده که به تاريخ اکتبر چرم نوشته
شاھنشاه ارشک، نيکوکار، دادگر، خدايگان، دوستدار«نوشته شده است و در آن نام

ملقب به 113آريازاده«و ھمسر دومش  «112اش سياکه خواھر و ملکه«به ھمراه  «111يونانيان
بالقا 116.ذکر شده است «115اش آزاده-خواھر و ملکه«و نيز » دختر شاه بزرگ تيگران 114اتوما

شد متعلق ھاي اين دوره آمده که پيش از اين تصور مي اين شاه دقيقاً بر روي گروھي از سکه
تواند ولي شاه مذکور نمي 117.ھستند) م.پ91-121(به آخرين سالھاي حکومت مھرداددوم

م درگذشته.پ91سال ھاي بابلي او در  نخست به اين دليل که بر طبق کتيبه. مھرداددوم باشد
را به) 55-96(دوم  ي مذکور دو خواھر خود و دختر تيگران دوم آنکه شاه چرم نوشته 118.بود

اين شاه گودرزيكم نيز. ھمسري گرفته بود و اين با سن و سال مھرداددوم سازگار نيست
آباتره است؛ حال اي بابلي، آشيھ دليل نخست آنست كه نام ھمسر گودرز در نوشته. نيست

ديگر اينكه از. باشد آنكه نام ھمسران شاه مذكور در سند اورامان سياكه، آزاده و آريازاده مي
حال آنكه گودرز در الواح بابلي. است» شاھنشاه«ي اورامان  ي القاب شاه چرم نوشته جمله

شايد اين شاه ھمان ممكن است اين فكر به ذھن برسد كه. ھيچ گاه چنين لقبي ندارد
  .شود-ھاي اين دوره اين نظر نيز رد مي ولي با بررسي سكه. سوم بوده است اردوان

  ھا نظري به سکه

اند و در کتاب ديويد ھاي اين دوره در دوازده گروه تقسيم بندي شده طورکلي سکه به
ھاي توصيف سکه 1ي  جدول شماره 120.اند مشخص شده 39تا  28ھاي - با شماره 119سلوود

ي ويژگيھاي تصويري ذکر شده در اين جدول، با توجه به تعدد درباره. مذکور را در بر دارد
زه وھا و گوناگوني اندا ھاي مختلف سکه ھا و حکاکان و اختالف زماني ضرب نمونه ضرابخانه

اي از نظريات پژوھشگران خالصه 2ي  در جدول شماره. ارزش آنھا بايد با احتياط برخورد کرد
ھاي اين دوره به شاھان مختلف ارائه شده ھاي مختلف سکه ي انتساب گروه مختلف درباره

ھاي اشکاني ارائه ھاي مذکور در ضرابخانه نيز طرحي از پيايي سکه 3ي  جدول شماره. است
  .دھد مي
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 یھای تصویرویژگینام و انواعهگرو



بالقاهسك
توصيف

 یكل
نقش
وسط
 جتا

ردیفھای
مروارید 

 یدوز

مروارید
روی 
شگو

مروارید
پيشانی

و 
هشراب

سایر 
بينینساویژگيھ

هشا
ریش
هشا

درھم و 28
 زبرن

شاھنشاه 
بزرگ 

ارشک، 
 نخدایگا

اكثراً 
تصویر شاه

با 
كالھخود 
بر آنھا 
نقش 
بسته 
تاس

گل 
ھشت 

 رپ

دو ردیف و 
در وسط 
شش گل 

 قزنب
خميده رپي   ددار ددار

 دگر
بسيار 
 دبلن

مدرھ 29

شاھنشاه 
ارشک، 
دادگر، 

نيكوكار، 
دوستدار 

نيایونان

  
گل 

شش 
 رپ

دارد ھمراه دندارفسه ردی
ميانسال   هشراب

 باال
خميده
طمتوس دگر

30 
چھار 

درھم، 
درھم و
 لابو

شاه بزرگ 
ارشک، 
فرزند پدری
با منزلت 
خدایی، 
نيكوكار، 
خدایگان، 
دوستدار 
نیونانيا

تصویر شاه
یتنهبا نيم

تاجداری 
با سبك 
تازه آرایش

و كه م
گوش را 
پوشانده 

تاس

سه قبه  دندار دندار دنداردسربن
فروی كت

ميانسال
 نپایي

خميده
و زاویه
 ردا

هكوتا

31 
چھار 

درھم، 
درھم و
 زبرن

شاه بزرگ 
ارشک، 

خودمختار، 
دوستدار 

پدر، 
خدایگان، 
دوستدار 
 نیونانيا

كالھخودی
ھمانند 

 28گروه 
دارد كه 
گاه گل 

نبق بر آنز
نقش 
شده 
تاس

گل 
شش 

گل (پر 
)زنبق

ميانسال   ددار ددارفسه ردی
طمتوسفصا نپایي

چھار  32
مدرھ

شاه بزرگ 
ارشک، 

خدایگان، 
دوستدار 
یونانيان، 
رنيكوكا

شبيه 
ھایسكه

29گروه 

گل 
ھشت 

 رپ
 ددار ددارفسه ردی

شاخه 
سرو در 

 تپش
ميانسال
 دبلنفصا باال

درھم و 33
 زبرن

شاه بزرگ 
ارشک، 
فرزند پدری
با منزلت 
خدایی، 
هگشایند

بر روی 
كالھخود 
ردیفی از 
گوزنھای 
خميده با 
یا بدون 
شاخ دیده

دشومی

شاخ 
 وگا

سه ردیف 
ھمراه یك 
نردیف گوز

دارد ھمراه دندار
 رپي   هشراب

اندكی
خميده
و زاویه
 ردا

 دبلن



34 
چھار 

درھم، 
درھم و
 لابو

شاه بزرگ 
ارشک، 
نيكوكار، 
خدایگان، 
دوستدار 
 نیونانيا

تصویر شاه
-با حاشيه
ی گل 

زنبق كه 
- شرابه

ھای كاله 
خود به 

برآمدگی 
باالی آن 

رسد ومی
ردیفی از 
.گلوله دارد
بر ابولھا 
تصویر 

لنگری در 
پشت سر
شاه كنده 
شده و 

 ھا وگلوله
گل زنبق 
پاك شده 

تاس

گل 
قزنب

سه ردیف 
ھمراه یك 
ردیف گل 

 قزنب
لنگر در  ددار ددار

رپشت س
ميانسال
 باال

خميده
و زاویه
 ردا

هكوتا

درھم و 35
 زبرن

شاه بزرگ 
ارشک، 
فرزند پدری
با منزلت 
خدایی، 
نيكوكار، 
خدایگان، 
دوستدار 
نیونانيا

تصویر شاه
به صورت 
ختمام ر

 دندار دندار دنداردسربن
سه قپه 
روی كتف
چھره 
ختمام ر

ميانسال
هكوتا ؟ نپایي

36 
چھار 

درھم، 
درھم و
 زبرن

شاه بزرگ 
ارشک، 
دوستدار 

پدر، 
نيكوكار، 
خدایگان، 
دوستدار 
نیونانيا

 نجوا   دندار دندار دنداردسربن  
صاف و
نوك 
 زتي

هكوتا

چھار  37
مدرھ

شاه بزرگ 
ارشک، 
دوستدار 

پدر، 
نيكوكار، 
خدایگان، 
دوستدار 
 نیونانيا

ھمان كاله
برروی 
ھایسكه

 33گروه 
كنار 

كالھخود 
شاه یك 
شاخ قرار 

ددار

شاخ 
دارد ھمراه دندار فدو ردی وگا

ميانسال   هشراب
 نپایي

صاف و
نوك 
 زتي

هكوتا

38 
چھار 

درھم، 
درھم و
 زبرن

شاه بزرگ 
ارشک، 
نيكوكار، 
خدایگان، 
دوستدار 
 نیونانيا

ھمانند 
 34گروه 

تنھا 
اختالف در
آرایش 
متفاوت 
تيرانداز 
پشت 
ھا و سكه

ینيز پيكره
پادشاه 

است كه 
بدون 

كالھخود 
تاس

ميانسال   دندار دندار دنداردسربن
 باال

صاف و
نوك 
 درگ

 دبلن



39 
چھار 

درھم، 
درھم و
 زبرن

شاه بزرگ 
ارشک، 

خداوندگار، 
نيكوكار، 
خدایگان، 
دوستدار 
 نیونانيا

تصویر 
نيمرخ شاه

با 
كالھخودی
-با شرابه
ھای 

شاخی 
شكل و 
-برآمدگی

ھایی به 
شكل سر

گوزن 
نقش 
شده 
تاس

شاخ 
 وگا

سه ردیف 
ھمراه یك 
نردیف گوز

 رپي   ددار ددار
صاف و
نوك 
 دگر

طمتوس
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پژوھش

  رگ

   

 هگرو

این 
سلوود 121آثار همقال

لو  126بيوار125ميچنر 124سير 123شور 122
 127ریدر

28 

مھردا)1
  مدود

121 -
م.پ91

مھردا)1
  مدود

121 -
م.پ91

-مھرداد)1
  مدو

123 -
م.پ87

كسنترو)2 - ------- - -------

مھردادد)1
  مو

123 -
 م.پ87

مھردادد)1
  مو

123 -
 م.پ87

29 

مھردا)4
  مسود

88-
م.پ67

-گودرز)3
  میك

91-
م.پ87

مھرداد )1
  مدو

123 -
.م.پ87

------- - ------- - ------- - 

مھردادد)1
  مو

123 -
 م.پ87

------- - 

30 

- وردان)7
  ؟یكم

-77؟
 م.پ66

ارشك)6
شانزدھ
  م

8/77 -
.پ2/61

م

ناشنا)4
  میكس

 م.پ80 از
گودرزیك)1 ماردیك)1

 م
مھردادد)1

 مو

گودرزیك)2
  م

م.پ95-80

ناشنا)3
 س

31 

مھردا)4
  مسود

88-
م.پ67

مھردا)4
  مسود

87-
م.پ80

  میكارد)3

م.پ90-80
كسنترو)2 - ------- ؟اردیكم)1

  ماردیك)3

80-
 م.پ6/75

كسنترو)2
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-گودرز)2
  میك

91-
م.پ87

-درزگو)3
  میك

91-
م.پ87

ناشنا)6
  مدوس

 م.پ6/75
------- - ------- - ------- - ------- - ------- - 
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اردوان)3
  مسو

91-
م.؟پ77

سنتر)2
  كو

3/92 -
.پ9/68

م

گودرزیك)2
  م

م.پ95-90

فرھاد)3كسنترو)2 - -------
 مسو

  كسنترو)4

م.پ75-68

فرھاد)4
 مسو
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-ارد)5
  مكی

80-
م.پ75

-ارد)5
  میك

80-
م.پ75

فرھاد)3 - -------كسنترو)5
 مسو

فرھاد)3
 - ------- - ------- مسو

35 

سنتر)6
  كو

77-
م.پ70

فرھاد)7
  مسو

70-
م.پ57

فرھاد)2 شداریو)7
كسنترو)2 - ------- مسو

ناشنا)5
  س

)داریوش؟(

ارددوم )5
یا 

مھردادسو
 م
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كارش)9
  مھجدھ

66-
م.پ63

فرھاد)7
  مسو

70-
م.پ57

فرھاد)2 شداریو)7
كسنترو)2 - ------- مسو

ناشنا)5
  س

)داریوش؟(

 مارددو)6

37 

ارشك)9
  مھجدھ

66-
م.پ63

فرھاد)7
  مسو

70-
م.پ57

 - ------- - ------- - ------- - ------- - ------- شداریو)7
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فرھاد)8
  مسو

70-
م.پ57

فرھاد)7
  مسو

70-
م.پ57

فرھاد)8
 - ------- - ------- - ------- مسو

فرھاد)6
  مسو

م.پ68-57

------- - 
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فرھاد)8
  مسو

70-
م.پ57

فرھاد)7
  مسو

70-
م.پ57

فرھاد)8
 - ------- - ------- - ------- مسو

فرھاد)6
  مسو

م.پ68-57

------- - 

  م.پ57-95ي  ھاي اشکاني در دوره انتساب سکه - )ادامه(2جدول 

گ132گوتشميت 131راث 130پترویچ 129سلوود 128آثار هاین مقال

  مدومھرداد)1

 م.پ91- 121

 مدومھرداد)1

م.پ91- 121

 مدومھرداد)1

م.پ87- 123
 ممھردادیك)1

  ممھرداددو)1

 م.پ87- 123
------- - 1(

-مھرداد)4
  مسو

 م.پ88-67

  میكرزگود)3

 م.پ91-87

مھرداد )1
  مدو

.م.پ87- 123

 ممھردادیك)1
  ممھرداددو)1

 م.پ87- 123

  سناشنا)2

 م.پ125ح
1(

  ؟یكموردان)7

 م.پ66-77؟

-ارشك)6
  مشانزدھ

8/77 -
م.پ2/61

-ناشناس)4
  میك

 م.پ80از 
 مفرھاددو)2

  )دوم(اردوان)2

 م.پ88-77

  مفرھاددو)1

 م.پ171- 176
2

-مھرداد)4
  مسو

 م.پ88-67

-مھرداد)4
  مسو

م.پ87-80

  میكارد)3

 م.پ90-80
 كسنترو)6

  كسنترو)3

 م.پ77-70

  میكسنتروك)5

 م.پ77-70
5

  میكگودرز)2

 م.پ91-87

  میكگودرز)3

 م.پ91-87

-ناشناس)6
  مدو

م.پ6/75

 - ------- - ------- سناشنا)7
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-اردوان)3

  مسو

 م.؟پ91-77

 كسنترو)2

3/92 -
م.پ9/68

  مگودرزیك)2

 م.پ95-90
 - ------- ؟فرھادسوم)4 میكاردوان)3

  مدواردوان)3

128 -
 م.پ123

34 
  میكارد)5

 م.پ80-75

 میكارد)5

م.پ80-75
ھی فرھادسوم یا شا)5 مدواردوان)5 كسنترو)5

 ؟ھمزمان با وی
  )دوم(اردوان)4

 م.پ88-77
ممھرداددو)4

35 
  كسنترو)6

 م.پ77-70

 مسوفرھاد)7

م.پ70-57
 سناشنا)6ممھردادسو)8 شداریو)7

  ممھردادسو)6

 م.پ57-54
مفرھادسو)6

36 
-ارشك)9

  مھجدھ

 م.پ66-63

  مسوفرھاد)7

 م.پ70-57
 سناشنا)6ممھردادسو)8 شداریو)7

  ممھردادسو)6

 م.پ57-54
مفرھادسو)6

37 
-ارشك)9

  مھجدھ

 م.پ66-63

  مسوفرھاد)7

 م.پ70-57
 - ------- - ------- - -------ممھردادسو)8 شداریو)7

38 
 مسوفرھاد)8

 م.پ70-57

 مسوفرھاد)7

م.پ70-57
 ممھرداددو)4مفرھادسو)8

  مفرھادسو)4

 م.پ70-57
ممھرداددو)4 - -------

39 
 مسوفرھاد)8

 م.پ70-57

 مسوفرھاد)7

م.پ70-57
 ممھرداددو)4مفرھادسو)8

  مفرھادسو)4

 م.پ70-57

  ممھرداددو)3

 م.پ88- 123
ممھرداددو)4

  134م.پ57- 95ي  ھاي مختلف در دوره ھاي اشکاني در ضرابخانه پيايي سکه - 3جدول 

اكاتاستراتيهتركسيان اآری انسهمرگيان یرناكباتا ششو

   ؟ 28s 28s 28s 28s ؟ 28s هرو

 33s هرو
33s 4 

هزیرگرو
33s 33s 33s33 ؟s33 ؟s؟   

29s 29s )33s (؟ )33s (؟ )33s (؟ )33s (؟   

   ؟) 33s( ؟) 33s( ؟) 31s 31s 31s 31s )33s هرو

   ؟) 33s( ؟) 33s( ؟) 34s 34s 34s 34s )33s هرو

 30s 30s 30s 30s 30s 30s 30s 30s هو

 36s هرو
35s 

38s 

)35s (35 ؟s 35 ؟ ؟s 

36s 
38s 

36s 36 ؟ ؟s 

 38s هرو
38s 38s 38 ؟ ؟s 

39s 39s 39s 39s 39 ؟ ؟s 
  28ھای گروه  ای از سكه نمونه - 1تصویر 



ھای مھرداددوم ھستند که تصویر آخرین سکه 135(1ی  تصویر شماره( 28ھای گروه  سکه
شاھنشاه بزرگ«شاه با کالھخود بر آنھا نقش بسته است و القاب مھرداددوم به صورت 

و بر اساس 137ھا فاقد چھار درھمی ھستند این سکه. بر آنھا آمده است «136ارشک، خدایگان
م در شوش ضرب.پ 93ھای ضرب شده در شوش، فقط تا حدود سال  طرح توالی سكه

تواند آن بعد از این سال در شوش می) 91- 121(ھای مھرداددوم  دليل فقدان سكه 138.اند شده
لطنت، حکومت بر شوش را از دست داده بود و درآنجاباشد كه مھرداددوم در سالھای پایانی س

ھا در شوش ضرب اما توجيه دیگر این مسأله آن است كه سالھایی كه این سكه. حضور نداشت
م بوده است و در واقع این دو سه سال در زمان.پ91تا  93اند، سالھای دیگری به جز  نشده

ھای این گروه عالوه بر شوش، در سکه .دیگری از سلطنت طوالنی مھرداددوم قرار داشته است
  139.اند ضرب شده) مرو(، ری، نسا، و مرگيانه )ھرات(آریا 

  32ھای گروه  ای از سكه نمونه - 2تصویر 

ی تصویر شماره(ناميده  32ھای این دوره که سلوود آنھا را گروه  یک گروه از چھار درھمی
شاه بزرگ ارشک، خدایگان، دوستدار«اند، و القاب شاه بر آنھا  ضرب شده ؛ در سلوکيه)2

نخست به دليل آنكه. ھا متعلق به گودرزیكم است سكه 32گروه . باشد می «140یونانيان، نيكوكار
و این مطابق 141گيرند ھای مھرداددوم قرار می ھای ضرب سلوكيه پس از سكه در توالی سكه
دوم آنكه در گروه. ھای بابلی كه در آنجا گودرزیكم جانشين مھرداددوم شده بود است با نوشته

شود كه ھمانند تاج مھرداددوم بر بر روی سر شاه دیده می 142پر تاجی با نقش گل ھشت 32
ھمچنين. دانيم كه مھرداددوم پدر گودرزیكم بوده است است و می 28ھای گروه  روی سكه

این 143ھای اوليه مھرداددوم وجود دارد، و سكه 32ھای گروه  ی سروی كه در پشت سكه شاخه
  .دھد دو را به ھم پيوند می

  29ھای گروه  ای از سكه نمونه - 3تصویر 

ھای مھرداددوم که سلوود آنھا را آخرین سکه) 3ی  تصویر شماره( 29ھای گروه  سکه



اند و ھا اکثراً در ری ضرب شده این سكه 144.ھستند 32ھای گروه  داند، بسيار شبيه به سکه می
 «145شاھنشاه ارشک، دادگر، نيكوكار، دوستدار یونانيان«از نوع درھم ھستند و بر آنھا القاب

  147.ی اورامان است كه گفتيم عيناً ھمان القاب مندرج بر روی چرم نوشته 146شود دیده می

)87-91(را به ھم مربوط و ھر دو را متعلق به گودرزیکم  32و 29دكتر آثار گروه 
ی اورامان دانست كه را باید از شاه مذكور در چرم نوشته 29ھای گروه  اما سکه 148.داند می

ی اثبات این نتيجه، عالوه بر دالیل پيشين باید گفتبرا. قطعاً كس دیگری به جز گودرزیكم است
بسيار 29كه از آن گودرزیكم شمردیم، با گروه  32ھای گروه  كه اختالف تصویر شاه بر روی سكه

ھای با سكه 29ھای گروه  به عالوه القاب شاه بر روی سكه. بيشتر از شباھتھای آنھا است
  :كامالً متفاوت است 32گروه 

  .نشاه ارشک، دادگر، نيكوكار، دوستدار یونانيانشاھ: 29گروه 

  .شاه بزرگ ارشک، خدایگان، دوستدار یونانيان، نيكوكار: 32گروه 

29ی سروی در پشت سكه ضرب شده است كه در گروه  شاخه 32ھمچنين در گروه 
  .وجود ندارد

شاه شمرد ورا از آن یك  32و  29ھای گروه  توان تصاویر روی سكه بنابراین به سختی می
  .از آن شاه دیگری است 29متعلق به گودرزیكم باشد، گروه  32اگر گروه 

  33ھای گروه  ای از سكه نمونه - 4تصویر 

بنابر شواھد موجود در زمانی بسيار نزدیک به) 4ی  تصویر شماره(ھا  سکه 33گروه 
شاه«ھا و برنزھایی است که القاب شاه بر آنھا  و شامل درھم 149ضرب شده 29و  28ھای  گروه

ذکر شده و بر روی کالھخود شاه «150بزرگ ارشک، فرزند پدری با منزلت خدایی، گشاینده
  151.شود و اكثراً ضرب ری ھستند-ھا با یا بدون شاخ دیده می ردیفی از گوزن

در بخش 33ھای گروه  كنيم، سكه مشاھده می 3ی  گونه كه در جدول شماره ھمان
ھمچنين این. ضرب شده است 28اعظم شاھنشاھی اشكانی به جز سلوكيه، پس از گروه

پيشنھاد شده كه ضرب 152.شده است ھا به مدت شش یا پنج سال در شوش ضرب می سكه
م ادامه.پ9/88یا  8/87م در شوش آغاز شده و تا .پ4/93یا حتی  3/92از  33ھای گروه  سكه

متأسفانه ھنوز از سالھای پایانی پادشاھی مھرداددوم ھيچ متن بابلی قابل. یافته است
نام ھمسران واگر بپذیریم كه اشارات گاه و بيگاه الواح بابلی به . اعتنایی به دست نيامده است

مادران شاھان اشكانی، برای شناسایی شاه مورد نظر در ميان سایر مدعيان سلطنت در
عدم ذكر نام ھمسر یا مشخصه دیگری در كنار نام مھرداددوم در 153ھمان زمان بوده است؛

  154.تواند زیر سوال ببرد سالھای آخر حكومتش وجود این مدعی را می

م و.پ91در شوش را از سال  33ھای گروه  به نظر من ارجح آنست كه آغاز ضرب سكه
تا 91ھا در شوش از  پس از مرگ مھرداددوم بدانيم و به این ترتيب احتماالً ضرب این سكه

را ھمانتوان او  می 33ھای گروه  با توجه به گستره ضرب سكه. م ادامه داشته است.پ87
ی فریبد م اشاره شده و نوه.پ91/90ھای نسا به جلوس او در  شاھی دانست كه در نوشته



فرزند پدری با«لقب  155.باشد) باگاشا(بوده است و گفتيم كه شاید او ھمان اردوان پسر بالش
پدر اردوان از جمله) یكم؟بالش (شاید به این مطلب اشاره دارد كه باگاشا » منزلت خدایی

اشاره به» گشاینده«ھمچنين لقب . شاھان اشكانی بود و پس از مرگ منزلت خدایی یافته بود
  .ی به حكومت رسيدن او در سراسر قلمرو اشكانی است نحوه

ھا فاقد چھاردرھمی زیرا این گروه از سکه. ظاھراً اردوان ھيچ گاه در بابل حكومت نكرد
ھای ضرب شده در سلوکيه عالوه بر درھم، معموالً شامل چھار درھمی و چون سکه 156ھستند
 .ی این سكه ھا ھيچ گاه بر سلوكيه و بابل حكومت نكرده است شاه ضرب كننده 157اند نيز بوده

در اكباتان و ری 29ھای گروه  شاه صاحب سكه 158ھای ضرب ماد، براساس توالی سكه
در 29ھای گروه  ولی با توجه به عدم وجود سكه. را گرفت 33ھای گروه  جای شاه صاحب سكه

و در برخی 31ھای گروه  ، سكه33ھای گروه  دیگر جاھا و نيز این كه در برخی جاھا پس از سكه
ھای گروه توان حدس زد كه شاه صاحب سكه می 159اند؛- ضرب شده 30ھای گروه  دیگر سكه

در ماد حكومت داشته، ھمچنان بر دیگر نواحی 29ھای گروه  در زمانی كه شاه صاحب سكه 33
33با گروه  29ھای گروه  ھمين مسأله و نيز اختالف تصویر شاه بر روی سكه. حاكم بوده است

ی اورامان یك ی این دو گروه و نيز شاه مذكور در چرم نوشته دهاین احتمال را كه شاه ضرب كنن
م؛.پ1/90بنا بر این باید بپذیریم كه پس از مرگ مھرداددوم در سال . كند تن بوده باشند، رد می

اما اندكی پيش از پایيز سال. سوم در سایر مناطق جانشين او شدند گودرزیكم در بابل و اردوان
ناميم و سيزدھم می د حكومت را به دست گرفت كه فعالً او را ارشكم شاه دیگری در ما.پ88

را ضرب كرد و نام و القاب او و ھمسرانش بر روی 29ھای گروه  ھمان كسی است كه سكه
شاید این شاه برادر گودرزیكم و پسر مھرداددوم بوده. ی اورامان ثبت شده است چرم نوشته

مھردادششم شاه پونت یاد كرده است که ممکن آپيان از یک ارشک به عنوان متحد. باشد
در ماد پس از مرگ 161سوم بنابراین حكومت اردوان 160.سيزدھم باشد است ھمين ارشك

م به طول انجاميده و در این.پ88مھرداددوم نباید چندان طوالنی بوده باشد و حداكثر تا سال
  .سيزدھم در ماد به پادشاھی رسيده است سال ارشك

  مھردادسوم

م شاه.پ87اوت/و در ژویيه 162م بر بابل حکومت کرد.پ87گودرزیکم دست کم تا آوریل
  163.جدیدی در آنجا به تخت نشست

ھای كه به گودرزیكم نسبت دادیم، سكه 32ھای گروه  در سلوكيه بالفاصله پس از سكه
باید 31ھای گروه  بنابراین شاه صاحب سكه 164.اند ضرب شده) 5ی  تصویر شماره( 31گروه 

28ھا با کالھخودی ھمانند گروه  تصویر شاه بر این سكه. ودرز در بابل شده باشدجانشين گ
شاه بزرگ ارشک،«تصویر شده که گاه گل زنبق بر آن نقش بسته و القاب شاه بر آنھا به صورت 

در 31ھای گروه  سکه. ذکر شده است «165خود مختار، دوستدار پدر، خدایگان، دوستدار یونانيان
  .اند ضرب شده 167سال در شوش 9و حدود  166سلوکيه، ری

  31ھای گروه  ای از سكه نمونه - 5تصویر 

ھای گروه ری، در این نواحی نيز شاه صاحب سكهھای اكباتان و  براساس توالی سكه
دھند كه شاه ھا گواھی می ھمچنين سكه 168.شد 29ھای گروه  جانشين شاه صاحب سكه 31

ترین را تا دوردست 33ھای گروه  ی سكه توانست شاه ضرب كننده 31ھای گروه  صاحب سكه



تنھا در شوش و 31ھای گروه  از طرفی سكه. نواحی شرقی متصرفات اشكانيان عقب براند
و تراكسيانه یعنی) ھرات(گيرند و در نسا، آریا  قرار می 33بالفاصله پس از گروه ) مرو(مرگيانه 

ادامه 30ھای گروه  احتماالً تا زمان ضرب سكه 33ھای گروه  شرقی ترین نواحی، ضرب سكه
  169.است 30و 33ی دو رو با نيم قالبھای  یابد كه شاھد آن وجود سكه می

بابلی به تاریخ ای باید ھمان كسی باشد كه در نوشته 31ھای گروه  شاه صاحب سكه
شباھت 31ھای گروه  چون تصویر شاه در سكه 170.م به جلوس وی اشاره شده است.پ87

دارد، احتمال داده شده كه این شاه 28ھای گروه  بر سکه) 91-121(زیادی با تصویر مھرداددوم
  .بوده است 172و یا پسر گودرزیكم 171پسر دیگر مھرداددوم و برادر گودرزیكم

شاه) م.پ8/87-95) 173سوم گوید دمتری خبری از این دوره در دست داریم که می
 174.فرستاده شد» مھرداد شاه پارت«سلوکی سوریه پس از اسارت به دست پارتيان به نزد

پس باید در این سال شاھی به 175.اند ضرب شده 8/87سوم در سال ھای دمتری آخرین سکه
 176.قبالً تصور شده بود که این شاه ھمان مھرداددوم است.  نام مھرداد در ایران حاکم بوده باشد

بنابراین در اینجا با مھرداد دیگری 177.م در گذشته بود.پ91انيم که او در سال د ولی اکنون می
باشد كه در بابل 31ھای گروه  این شخص شاید ھمان شاه صاحب سكه. طرف ھستيم

سوم را سيزدھم را گرفت و ھمچنين توانست اردوان جانشين گودرزیكم شد و در ماد جای ارشك
  .توانيم او را مھرداد سوم بناميم می. نواحی شرقی قلمرو اشكانيان به عقب براند تا

م شاه ماد مھرداد نام داشت كه.پ67خبر دیگری در دست است که بنابر آن در سال 
ی ناگھانی به سپاه کرد و در یک حمله دوم بود و مستقالً در ماد حکومت می داماد تيگران

این مھرداد شاه ماد ھمانند شاه مذكور در چرم 179.تعداد زیادی از روميان را کشت 178پومپه
دوم بوده است و اتفاقاً ھر دو در یك ناحيه- ، داماد تيگران)سيزدھم ارشك(ی اورامان  نوشته

مھردادسوم و مھرداد شاه ماد ھرسيزدھم و  پس این احتمال وجود دارد كه ارشك. اند حاكم بوده
ھای شاه صاحب سكه 180یكسان بودن تاج و شباھت تصویر. سه در واقع یك تن بوده باشند

سيزدھم نيز این یعنی ارشك 29ھای گروه  یعنی مھردادسوم با شاه صاحب سكه 31گروه 
م این شاه در.پ67تا  88كند و شاید بتوان نتيجه گرفت که از حدود سال  احتمال را تقویت می

م.پ87در سال  29ھای گروه  رب سكهاگر این گونه باشد، باید ض 181.کرده است ماد حکومت می
  .آغاز شده باشد 31ھای گروه  متوقف شده و پس از آن ضرب سكه

پيداست، مھردادسوم در ابتدای سلطنت 31و گروه  29ھای گروه  گونه كه از سكه ھمان
  182.به خود لقب شاھنشاه داده بوده است ولی بعدھا از این ادعا صرف نظر كرده است

كه 183نویسد او در جایی می. ذكر این مھرداد در روایات موسی خورنی نيز موجود است
مھرداد شوھر خواھر تيگران با سپاھی عظيم او را یاری كرد تا به سلطنت بازگردد و این در سال

با 185كه گابينيوس 184نویسد در قسمت دیگری نيز می. نوزدھم سلطنت ارشك شاه پارس بود
ی او یعنی مھرداد پسر مھرداد را كه قبالً اسير پمپه شده بود، به تيگران صلح كرد و خواھرزاده

  .وی بازگرداند

نند مھردادششمتوا اند، نمی ھيچ یك از دو مھرداد مذكور در این دو بند كه پدر و پسر بوده
ھای خاندان چرا كه مشخصات ذكر شده در این جا با ھيچ كدام از مھرداد. شاه پونت باشند

  :شاھان پونت ھمخوانی ندارد

پس با 187.چھارم سلوكی بود دختر آنتيوخ 186مھردادششم پسر مھردادپنجم و الئودیكه
داد پسر مھرداد كه در روایت موسی خورنی نام برده شده و مادرش خواھر تيگران شاهمھر

دوم، دختر ھمسر تيگران 188ھمچنين كلئوپاترا. ارمنستان بوده است، متفاوت است
مھرداد پسر. گاه ھمسر مھردادششم نبوده است مھردادششم بود و خواھر تيگران ھيچ

بود ولی به زودی 189ی پدرش در كلخيس م دست نشانده.پ84ششم نيز در حدود سال مھرداد
  190.پدرش به او بدگمان شد و دستور داد او را بكشند

رسد در روایت موسی خورنی، سرگذشت مھردادششم شاه پونت بنابراین به نظر می
م شاه.پ67تا  88دوم و شوھرِ خواھرِ تيگران كوچك كه در سالھای  شوھرِ دخترِ تيگرانبا مھرداد 



ماد بود، مخلوط شده است و در واقع تيگران مذكور در این دو بند باید تيگران كوچك پسر تيگران
از 191این احتمال وجود دارد كه تيگران كوچك برای به سلطنت رسيدن در سوفن. دوم بوده باشد

كمك مھرداد شاه ماد بھره برده باشد كه این مسأله در روایت موسی خورنی انعكاس پيدا كرده
اگر چنين باشد، بر اساس قسمتھای بعدی این روایت، مھرداد شاه ماد پسری ھمنام. است

 192.شده است خود داشته كه مدتی اسير روميان بوده و بعدھا به پایمردی تيگران كوچك، آزاد
ذكر شده) كوچك(ھمچنين پسر دیگری به نام ارشام برای مھرداد شوھرِ خواھرِ تيگران 

  193.است

سال نوزدھم ی دیگر در این روایت، سال آغاز حكومت تيگران مذكور است كه نكته
با توجه به جمالت و عبارات بعدی، تيگران كوچك تا زمان 194.سلطنت ارشك گفته شده است

باشد، به مدت سی و سه سال) م.پ38-57(شاه ایران كه باید ھمان ارددوم  195مرگِ آرشز
م محاسبه.پ38تا  70ت وی در سوفن از سال به این ترتيب زمان حكوم 196حكومت كرده بود

م باید مصادف با نوزدھمين سال پادشاھی یكی از شاھان.پ70پس سال  197.شده است
گيرد و م قرار می.پ88اشكانی بوده باشد كه به این ترتيب آغاز سلطنت شاه مذكور در سال 

شاھی مھردادسوم شاه اشكانی ماد پيشنھاداین یعنی ھمان سالی كه برای شروع پاد
  .كردیم

)91- 121(ممكن است پسر مھرداددوم  198با توجه به مطالب پيش گفته، مھردادسوم
خبری در دست است. باید در نظر داشت كه در این زمان قلمرو اشكانيان یك پارچه نبود. باشد

در نزدیکی اکباتان را که مقر 199د حمله برد و کاخ آدراپاناگوید تيگران به خاک ما که می
ھمچنين پلوتارخ از جنگھای داخلی پارتيان و تضعيف آنان 200.ھای مقيم ماد بود ویران كرد پارتی

ی سرزمينھای تحت تواند شواھدی از تجزیه این دو روایت می 201.كند در برابر تيگران یاد می
به ھمين دليل این احتمال نيز وجود دارد که این مھرداد پسر. فرمان اشكانيان در این زمان باشد

گرچه این احتمال ضعيف است زیرا چنانكه. باشد) بالش یكم؟(ی باگاشا  و نوه 202سوم اردوان
م نيز ھمچنان بر مناطق وسيعی از شرق و جنوب ایران.پ88سوم بعد از  خواھيم دید اردوان

اما به ھر حال باید این احتمال را در بازخوانی روایات مربوط به مھرداددوم و 203.كرد حكومت می
ان با مھردادسوم وچراكه شباھت ظاھری نام این شاھ. یكم در نظر گرفت پدرش اردوان

  .تواند منشاء برخی از تفسيرھای ناصحيح بوده باشد سوم می اردوان

را ضرب كرده 31ھای گروه  انتقال قدرت در بابل از گودرزیكم به مھردادسوم كه سكه
و» خودمختار«توان حدس زد كه القاب  است، معلوم نيست به چه صورت بوده ولی می

ی اختالف بين شود، بيان كننده مشاھده می 31ھای گروه  كه بر روی سكه» دوستدار پدر«
در. مھردادسوم و گودرزیكم است و شاید این انتقال قدرت ھمراه با زد و خورد و نبرد بوده است

از طرف جانشينان مھرداددوم به خاطر تالش آنھا در جلب» دوستدار یونانيان«واقع انتخاب لقب
مسایه بابل که عمدتاً یونانی بودند، به نفع خود بودهحمایت ساکنان سلوکيه شھر مھم و ھ

  .است

  اُُردیكم

 204.خورد م نام شاھی به اسم اُرُد به چشم می.پ80آوریل11/10در یک کتيبه به تاریخ 
رسد می 34ھای گروه  ، درسلوكيه نوبت به سكه31ھا پس از گروه  براساس طرح توالی سكه

)6ی  تصویر شماره( 34ھای گروه  بنابراین سكه 205.شود كه در شوش نيز این توالی تكرار می
، با31ھای گروه  سكهھمانند  34ھای گروه  تصویر اردیكم بر سکه. باید متعلق به اردیكم باشد

  206.ی گل زنبق تزیين شده است حاشيه
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ی ھای ضرب شوش، حكومت شاه ضرب كننده ی نقش سكه براساس طرح تغيير ساالنه
.م در این شھر ادامه یافته باشد.پ79تا  87یعنی از  207ت نه سالباید به مد 31ھای گروه  سكه

م بدانيم، باید پذیرفت.پ79در شوش را سال  31ھای گروه  اگر پایان حكومت شاه صاحب سكه
كه او پس از پایان حكومتش در سلوكيه، توانسته است دست كم یك سال دیگر شوش را حفظ

  .بنابراین در اینجا انتقال قدرت باید به صورت غير مسالمت آميز انجام شده باشد 208.كند

ی كتاب پمپه روایتی كه یوستين در خالصه 209اند، گونه كه دكتر آثار پيشنھاد داده ھمان
ز ارتکاب خونریزی بسيار در جنگ ارمنستان ازتروگ آورده مبنی بر اینكه مھرداد شاه پارت پس ا

تواند می 210سلطنت خلع شد و مجلس مھستان برادرش ارد را به عنوان شاه جدید انتخاب كرد،
.ی ارددوم و مھردادچھارم پسران فرھادسوم باشد، مربوط به این زمان باشد به جای آنكه درباره

روایت كاسيوس دیو از به پادشاھی رسيدن ارددوم كامالً با این روایت متفاوت است و در آنجا
كرد، ذكر شده كه ارددوم پس از به سلطنت رسيدن، برادرش مھرداد را كه بر ماد حكومت می

ی فعاليتھای مھرداد پسر فرھادسوم در ھای پلوتارخ درباره اما در عين حال نوشته 211.بركنار كرد
بيشتر به نفع آنست كه روایت 212جنگ با ارمنستان و تبعيد كردن ارد پس از بازگشت از جنگ،

  .باشد فرھادسوم مییوستين مربوط به پسران

م فقط در ماد به.پ80این تغييرات ظاھراً منجر به این شد كه مھردادسوم پس از سال 
  .گيری كند حكومت ادامه دھد و از رقابت برای قدرت كناره

و با 213م شوش را فتح كرد.پ77ی فوریه/ای بابلی در ژانویه اردیكم به شھادت نوشته
و پایان حكومت اردیكم بر بابل 214به مدت سه سال در شوش ضرب شده 34جه به اینكه گروه تو

در 34م را سالھای ضرب گروه .پ75تا  77توانيم سالھای  می 215م بوده است؛.پ75نيز در حدود 
ای بابلی به تاریخ کتيبه216.وجود داردگرچه احتماالت دیگری نيز . شوش بدانيم

با. دارد «217اش ایشپوبرزه شاه ارشک و خواھر و ملکه«م اشاره به .پ75ی ژانویه/76دسامبر
م در.پ75ده است كه تا سال شویم كه او ھمان اردیكم بو متوجه می 218توجه به متنی دیگر
  219.سلوكيه حاكم بود

  شانزدھم ارشك

م شاھی كه در اسناد بابلی نام برده شده فقط با نام ارشك یاد.پ69تا  75از سال 
ی تصویر شماره( 30ھای گروه  باید سكه 221ھا در سلوكيه براساس توالی سكه 220.شده است

ھا تصویر شاه با موھایی که گوشھا را پوشانده دیده بر این سكه. را از این شاه بدانيم) 7
شاه بزرگ ارشک، فرزند پدری با منزلت خدایی، نيكوكار،«شود و نام شاه به صورت  می

،)ھرات(ھا در سلوکيه، اکباتان، آریا  این سکه. آمده است «222خدایگان، دوستدار یونانيان
به عالوه برخی از آنھا دارای نقش. اند ، تراکسيانه، ری و شوش ضرب شده)مرو(مرگيانه 

یاد» ھای سفرھای جنگی سکه«یا حروف مخفف آن ھستند که از آنھا با نام  «223کاتاستراتيا«
  .ھای نظامی وسيع این پادشاه ھستند ی فعاليت اینھا نشان دھنده 224.شود-می

  30ھای گروه  ای از سكه نمونه - 7تصویر 



ھا حدود یازده سال در ھای شوش، این سكه ی نقش سكه ير ساالنهبر اساس طرح تغي
اش بنابراین شاھی كه ھمراه ملكه. ضرب شده است 226و نيز در سلوكيه 225شوش

اما اگر. نيز باید ھمين شخص باشد 228م یاد شده.پ67و  68در اسناد سالھای  «227پيروزتنه«
چون در اسناد بابلی این. م باشد.پ 66تواند بعد از  این گونه باشد پایان حكومت این شاه نمی

-...)(.«شود كه لقب شاھنشاه دارد و مادرش نام بابلی  سال نام شاه جدیدی ذكر می
كاسيوس دیو نيز اشاره به درگذشت یك پادشاه اشكانی در ھمين 230.داشته است «229ایشتر

30ھای گروه  م را زمان سلطنت شاه صاحب سكه.پ66تا  75اگر سالھای  231.كند زمان می
توان ھمين مسأله را می. اند ھای او در سلوكيه ضرب شده ثر ده سال سكهبدانيم، حداك

در شوش 30ھای گروه  بنابراین احتماالً دو نوع از سكه. ھای شوش نيز بيان كرد ی سكه درباره
  .را باید ضرب یك سال دانست

كه او» فرزند پدری با منزلت خدایی«با توجه به لقب  30ھای گروه  پدر شاه صاحب سكه
با توجه به شباھت تصویری این شاه. به خود داده است، باید یكی از شاھان پيشين بوده باشد

در نواحی شرقی 30ھای گروه  و نيز این نكته كه سكه 33ھای گروه  با شاه صاحب سكه
باید 30روه ھای گ ارشك صاحب سكه 232گيرند، قرار می 33ھای گروه  بالفاصله پس از سكه

ھمان 33اگر فرض ما مبنی بر اینكه شاه گروه . داشته باشد 33وابستگی نزدیكی با شاه گروه
بوده است، درست باشد، ممكن است شاه جدید پسر او و یا از) باگاشا(اردوان پسر بالش

است توان مطرح كرد، وردان شاه ایبری ھایی كه می یكی از گزینه. بستگان نزدیك او بوده باشد
گونه که پيشتر ی اردوان بوده است و اتفاقاً سال پایان شاھی او نيز ھمان كه پسرِ برادرزاده
تواند ھمان وردان باشد که به ھمچنين این شاه می 233.م بوده است.پ66گفته شد، سال

از طرف دیگر ممكن 236.بود 235بنيانگذار شھر تيسفون نخستين 234گفته آميانوس مارسلينوس
خواند در حالی زیرا كاسيوس دیو او را با ھمين نام می. باشد» ارشك«است نام شخصی وی

  237.برد كه فرھادسوم را با نام شخصی اسم می

  تروكسن

توان این فرض را مطرح كرد كه او برای درگذشت اردوان زمان مشخصی نداریم ولی می
و ھمين اتفاق باعث شد كه سنتروك سالخورده به فكر در 238م درگذشت.پ77در حدود سال 

با کمک سکاھا به ایران 240در سن ھشتاد سالگی 239سنتروک. دست گرفتن سلطنت بيافتد
م اتفاق.پ70و مرگ او در سال 241او ھفت سال پادشاھی کرد. بازگشت تا بر تخت بنشيند

  243.م بوده است.پ77پس آغاز سلطنت او درسال  242.افتاد

  35ھای گروه  ای از سكه نمونه - 8تصویر 



از کاوشھای شھر نسا به دست آمده است با عبارت 366ی  ای به شماره سفال نوشته
که اشاره به جلوس «244ی ارشك پسرِ برادرزاده) فریاپت(ی فریبد  ارشک شاه نوه 170سال «

او ھمان سنتروک است که گفته شده احتماالً پسر 245.م دارد.پ8/77شاه جدیدی در سال
از سکاھا) م.پ126-132) 246مھردادیکم بوده است و شاید در زمان شکست برادرش فرھاددوم

اما بيشتر محتمل است كه سنتروك در واقع پسر باگاشا .به اسارت آنان درآمده بود
م پس از مرگ اردوان با كمك قوای.پ77سوم بوده باشد كه در سال  و برادرِ اردوان) یكم؟ بالش(

م.پ77شاھد این فرض آن است كه سنتروك در سال . خارجی به سلطنت رسيده است
ست و در چنين شرایطی اگر او پسرساله بوده ا 25م .پ132ھشتاد ساله و در نتيجه در سال

یكم بود، برای جانشينی مھردادیكم نسبت به فرھاددوم كه حدوداً پانزده ساله بوده مھرداد
دقيقاً 39ھای گروه  به عالوه تاج فرھادسوم پسر سنتروك بر روی سكه. ارجح بود 247است،

دھد كه بر سر دارد و این نشان می 33گروه ھای  ھمان تاجی است كه شاه صاحب سكه
پس شاید بھتر. دانسته است می 33ھای گروه - فرھادسوم خود را وارث شاه صاحب سكه

  248.سوم بدانيم و جانشين اردوان) بالش یكم؟(باشد كه سنتروك را پسر باگاشا

كه برخی از آنھا ضرب شھر نسا )8ی  تصویر شماره( 35ھای گروه  ممكن است سکه
ی به تصویر كشيدن شاه از ھا به ویژه از نظر شيوه این سكه 249.ھستند، از آن سنتروك باشند

شاه بزرگ ارشک،«ھا  القاب او بر این سکه. ھای این دوره شاخص ھستند روبرو در ميان سكه
این. ذکر شده است «250ر، خدایگان، دوستدار یونانيانفرزند پدری با منزلت خدایی، نيكوكا

ی ماد و مناطق شرقی ضرب ھایی ھستند که ھمگی در محدوده ھا و برنز ھا شامل درھم سکه
دوم و گرانشاه پونت از داماد خود تي) م.پ63- 121(م مھردادششم .پ3/72در سال  251.اند شده

اما شاه 252.شاه اشكانی که با یکدیگر در حال جنگ بودند، برای نبرد با روميان کمک طلبيد
این شاه اشكانی ممكن است 253.اشكانی درخواست مھردادششم را با سردی رد کرد

  .باشدیا سنتروك ) یكم؟ وردان(شانزدھم  ارشك

  ھجدھم ارشك
  36ھای گروه  ای از سكه نمونه - 10تصویر 

در بابل، لقب شاھنشاه دارد و نامش ھمراه 30ھای گروه  جانشين شاه صاحب سكه
نام این شاه در اسناد بابلی سالھای. یاد شده كه نامی بابلی است «254ایشتر-....«مادرش 

باید 256ھای ضرب شده در سلوكيه براساس طرح توالی سكه 255.م ذكر شده است.پ64تا  66
كه در ھر دو القاب شاه یكسان است و تصویر شاه روی ھر دو 36و  37ھای گروه  سكه

شاه بزرگ«ھا وی خود را - بر روی این سکه. از آن این شاه باشد 257خصوصيات ھمانندی دارد،
خواند و در کنار کالھخود شاه می «258، دوستدار یونانيانارشک، دوستدار پدر، نيكوكار، خدایگان

.شود  تصویر یک شاخ دیده می) 9ی  تصویر شماره( 37ھای گروه  بر روی چھار درھمی
تصویر( 36ھای گروه  و سكه 259«کاتاستراتيا«ھای او در سلوکيه، اکباتان، ری، نسا،  سکه
حكومت این شاه در بابل با توجه به 260.اند برای پنج سال در شوش ضرب شده) 10ی  شماره
  261.م را در بربگيرد.پ63تا  66تواند سالھای  ھای اختر شماری، حداكثر می نوشته

كه دراین زمان باید در 262ھمان فرھادسوم استنظر دكتر آثار بر این است كه این شاه 
  :اما برخی شواھد برضد این انتساب وجود دارد. بابل حاكم بوده باشد

  37ھای گروه  ای از سكه نمونه - 9تصویر 



و این بدین 263م دست كم دو پسر بالغ داشت.پ57فرھادسوم به ھنگام مرگ در سال  .1
.م به دنيا آمده باشند.پ75معنی است كه فرزندان او باید دست كم در حدود سال 

و دو پسر داشته 264ساله بوده 30م دست كم .پ66سوم در سال  پس خود فرھاد
حال آنكه نام ارشك ذكر شده در اسناد بابلی، ھمراه با مادرش آمده و این بدین. است

م ھنوز به سن رشد نرسيده بوده و یا آنكه.پ66معنی است كه ارشك مذكور در سال 
  265.ھمسری نداشته است

بنابراین 266.فرھادسوم پسرسنتروك بود كه در ھنگام مرگ ھشتاد و ھفت ساله بود .2
تروك در حدود پنج سال پس از مرگ شوھرشزنده بودن مادر فرھاد یعنی ھمسر سن

  267.رسد-بعيد به نظر می
را ضرب كرده و بنابر اجماع سكه شناسان 39و  38ھای گروه  ی شاھی كه سكه چھره .3

36وه ھای گر تر از آن است كه سكه بسيار سالخورده 268جدید ھمان فرھادسوم است،
ھا متعلق به فرھادسوم ی این سكه در واقع اگر ھمه 269.را نيز به او نسبت دھيم 37و 

  .باشند، باید پذیرفت كه در مدتی كمتر از پنج سال فرھادسوم كامالً پير شده است
وینقش بسته است، حال آنكه بر ر» دوستدار پدر«لقب  37و  36ھای  بر روی سكه .4

  .این لقب وجود ندارد 39و  38ھای گروه  سكه

كه 37و  36ھای گروه  ی سكه كننده رسد شاه ضرب باتوجه به مطالب باال به نظر می
م دانست؛ باید كسی.پ64/63تا  66توان او را ھمان شاھنشاه ارشك مذكور در سالھای  می

نھاده و مادرش ھمراه» پدر دوستدار«چون این شاه بر خود لقب . به جز فرھادسوم بوده باشد
ی كننده توانيم او را فرزند شاه پيشين در بابل یعنی ھمان شاه ضرب او حكومت كرده است، می

زیرا كالھخود او. ی اشکانيان ماد باشد این شاه باید از شاخه 270.بدانيم 30ھای گروه  سكه
  271.سوم دانستيم است كه او را اردوان 33ھای گروه  ھمانند شاه سكه

  38ھای گروه  ای از سكه نمونه - 11تصویر 

در شوش باز ھمانند چند پادشاه قبل با مشكل مواجه 36ھای گروه  ی ضرب سكه درباره
ینكه نام شاهاما با توجه به ا 272.اند ھا ظاھراً پنج سال در شوش ضرب شده این سكه. ھستيم

ی كننده و پيشتر سلطنت شاه ضرب 273شود م ذكر می.پ63بعدی در اسناد بابلی در سال
ھای برای ضرب سكه) 63تا  66(م دانستيم؛ تنھا چھار سال .پ66را تا سال  30ھای گروه  سكه
در 36ھای گروه  صاحب سكهبنابراین یا باید حكومت شاه . ماند در شوش باقی می 36گروه 

ھای م ادامه یافته باشد و یا آنكه باز مانند قبل باید دو زیر گروه از سكه.پ63شوش تا بعد از 
  274.را ضرب یك سال در نظر بگيریم 36گروه 



  پایان یک دوره

تصویر( 38ھای گروه  سکه 275.م فرھادسوم جانشين پدرش سنتروک شد.پ70در سال 
نيز به دليل وجود لقب) 12ی  تصویر شماره(ھا  سکه 39گروه . متعلق به اوست) 11ی  شماره

 277.دانيم او به خود چنين لقبی داده بود چرا که می. قطعاً متعلق به فرھاد است «276خداوندگار«
شاھی كه در سندی بابلی به 278.ھا سرتا سر ایران است ی ضرب ھر دو گروه این سکه گستره
ذكر شده را «279تلئونيكه«اش  ھمراه ملكه» شاھنشاه ارشك«م نامش به صورت .پ 63تاریخ 

لقب 39و  38ھای گروه  حال عجيب است كه بر روی سكه با این 280.باید فرھادسوم دانست
  .شاھنشاه ذكر نشده است

  39نمونه ای از سكه ھای گروه  - 12تصویر 

م كه آخرین بار از او یاد.پ67شكانی ماد دست كم تا سال مھردادسوم شاه ا
م شاه ماد.پ65اما در سال . کرد دوم حکومت می در اتحاد با پدرزنش تيگران 281شود، می

  283.بود که از پمپه سردار رومی شکست خورد 282شخصی به نام داریوش

شناخته 307ی  ھای نسا در دست است که با شماره ای از کاوش سفال نوشته
)فریاپت(ی فریبد  ارشک شاه پسرِ نوه 180سال «شود و عبارت نقش شده بر آن به صورت  می

  285.خوانده شده است «284ی ارشك پسرِ برادرزاده

م دارد که از او به عنوان.پ8/67این سفال نوشته اشاره به جلوس شاه جدیدی در سال 
این شاه جدید ممكن است فرھادسوم 286.نام برده شده است» ی فریبد ارشک پسرِ نوه«

به ھر حال این 288.م به تخت نشسته بود.پ70اشت كه او در سال اما باید به یاد د 287.باشد
اشاره مربوط به مرگ یا پایان حكومت یكی از شاھان اشكانی است كه احتماالً ھمان

ھا یاد دیدیم كه آخرین بار كه از این مھرداد در نوشته. مھردادسوم شاه اشكانی ماد است
  289.م است.پ67ل شود ھمين سا می

ی شخصی به به وسيله) فرھادسوم( 39و ) مھردادسوم( 31ھای گروه  برخی از سکه
بر اساس تصویر روی سكه و 291.اند و احتماالً در مناطق شرقی ضرب مجدد خورده 290نام ھوتن

ی زمانی بين حكومت ھوتن پيشنھاد شده كه شاید او شھربانی پارتی بوده كه در فاصله نام
ی دیگری نظریه 294.كرده است شاھان پارس، در آنجا حكومت می 293دوم و داریوش 292ودفرداددوم

ھندی -شاه پارتی 295او را آخرین فرمانروای مستقل در شرق ایران پيش از حكومت گوندوفار
  296.شمرده است

ھای پای کوه بيستون و ارتباط آنھا با ی دیگری که شایان توجه است، نگارکند مسأله
در اینجا دو نگارکند وجود داشته که متأسفانه در حال حاضر آثار اندکی. است اشخاص این دوره

شاھنشاه«نگارکند طرف چپ چھار نفر از بزرگان را در حضور . از آنھا به جای مانده است
به نامھایو دو تن دیگر » شھربانِ شھربانان گودرز«داده که یکی از آنھا  نشان می «297مھرداد

  300.اند- از بزرگان و سرداران بوده «299كوھزاد«و  «298مھراد«

کرده و بر باالی نقش ای از یک نبرد سواره را تصویر می کند طرف راست نيز صحنه نگار
پيشتر این دو نگارکند را 302.نوشته شده است «301پسر گيوگودرز «ی سپاه کلمات  سردسته

ھای بابل اما پس از کشف نام گودرزیکم در کتيبه 303.دانستند می) م51–40(مربوط به گودرزدوم



  304.این نگارکندھا را به او نسبت دادند

چون نام مھراد در اسناد. ی نگاركند سمت چپ باید درست باشد این انتساب درباره
اما گودرز مذکور در نگارکند طرف راست شخص دیگری 305.بابلی این دوره چندبار آمده است

درثانی. باید توجه داشت که اوالً در این نگارکند گودرز به عنوان شاه یاد نشده است 306.است
و گودرزدوم پسر 307که گودرزیکم پسر مھرداددوم در اینجا گودرز پسر گيو خوانده شده، در حالی

  .بوده است) م40-10) 308چھارم اردوان

.ی محلی در زمان اشكانيان دانست شاید بتوان گودرز پسر گيو را از مأموران بلند پایه
ی مقدس كنده شاید ھم در اینجا با شخصيتی اساطيری طرف ھستيم كه تصویرش را بر صخره

  .اند بوده

معلوم نيست سلطنت داریوش در ماد چندان پایيده باشد و احتماالً با لشکرکشی سال
-65؟(شاید مھردادچھارم . سوم به ارمنستان، حكومت او به پایان رسيده استم فرھاد.پ 65
دانيم که او در زمان چون می. پسر فرھادسوم به جای داریوش حاکم ماد شده باشد 309(م.پ54

  310.فرمانروای ماد بوده است) م.پ57سال (کشته شدن پدرش

که پيش از نشستن بر تخت اشکانی، حاکم ماد بود را باید وارث) م40-10(چھارم  اردوان
چھارم و فرزندانش به تاج و تخت ی ادعای اردوان پشتوانه. داریوش و مھردادسوم بدانيم

  .دوم بوده است ارمنستان احتماالً وصلت مھردادسوم با آریازاده اتوما دختر تيگران

ی یکم پيش از ی سده ی پيشنھادی شاھان اشکانی تا نيمه و تبارنامهدر پایان، فھرست 
  .گردد ميالد بر اساس نتایج فوق ارائه می

ی نخست پيش از ميالد ی سده تا نيمه(ست شاھان اشکانی بر اساس سالشمار قدیم
  سالھای پادشاھی  

  م.پ250-248   
  ؟248-211  
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  138-126  
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  91-80  
  80-77  
  77-70  

  57-70    م
  55-57    م

  م.پ55-38  
ی نخست پيش از ميالد ی سده تا نيمه(ست شاھان اشکانی بر اساس سالشمار رایج
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  م.؟پ238-211   
  ؟191-211؟   م
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  ؟171-176؟  
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  95-90  
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  (ی نخست پيش از ميالد ی سده تا نيمه(ای شاھان اشکانی فھرست مقایسه -8جدول
  سالھای پادشاھی  نام شاه

  سالشماراین مقاله  سالشمار آثار  سالشمار رایج   
  م.؟پ211-247  م.؟پ211-247  م.؟پ211-238  یکم ارشک



  185-211  185-211  ؟191-211؟  دوم ارشک
  170-185  170-185  ؟176-191؟  (سوم ارشك(فریبد
  ----------  168-170  ----------  چھارم؟ ارشك

  167-170  165-168  ؟171-176؟  (پنجم؟ ارشك(فرھادیکم
  132-167  132-165  138-171؟  (ششم؟- ارشك(مھردادیکم
  127پایيز-132  127پایيز-132  126-138  (ھفتم؟ ارشك(فرھاددوم
یكم  اردوان) (ھشتم؟(ارشك

 126اکتبر/سپتامبر-127نوامبر/اكتبر 126اکتبر/سپتامبر-127نوامبر/اكتبر  ----------  (یکم؟ بالش/ یاباگاشا

یکم؟ - بالش/ باگاشا) (نھم؟(ارشك
 122نوامبر/اكتبر-126اکتبر/سپتامبر 122نوامبر/اكتبر-126اکتبر/سپتامبر  123-126  (یكم یا اردوان

  121آوریل- 122نوامبر  121آوریل- 122نوامبر  ----------  (دوم-اردوان) (دھم؟(ارشك
  91سپتامبر-121آوریل  91سپتامبر-121آوریل  87-123  (یازدھم؟- ارشك(مھرداددوم

سوم یا -اردوان) (دوازدھم؟(ارشك
  ؟77-91  9/68-3/92  ----------  (سنتروك

  87اوت/ژویيه-91سپتامبر/اوت  87اوت/ژویيه-91سپتامبر/اوت  90-95  (سيزدھم؟-ارشك(گودرزیکم
  67-88  80سپتامبر /اوت- 87اوت/ژویيه  ----------  (چھاردھم؟- ارشك(مھردادسوم

  75آوریل/مارس-80آوریل/مارس  75آوریل/مارس-80آوریل/مارس  80-90  (پانزدھم؟ ارشك(اردیکم
  ----------  ----------  75-80  یكم ناشناس شاه
  ----------  ----------  6/75  دوم ناشناس شاه

  70-77  9/68-3/92  70-77  سنتروک
  66-77؟  2/61-8/77  ----------  (یكم؟- وردان(شانزدھم  ارشك

  57-70  8/57-70/69  57-70  (ھفدھم- ارشك(فرھادسوم
  ----------  ----------  ھمزمان با فرھاد سوم  داریوش؟
  63-66  ----------  ----------  (ھجدھم؟(ارشك
  54-65؟  55-58  55-57  (یا سوم(چھارم  مھرداد
  م.پ38-57  م.پ38-55  م.پ38-55  ارددوم

  فھرست جانشينان مھرداددوم به تفکيک مکان حکومت براساس این مقاله -9جدول
  در بابل  در ماد  در نسا

  م.پ122-144  (باگاشا(یكم  بالش
م.پ91-121  مھرداددوم  111-122  ارشك  م.پ91-121  وم

  97-111  اردشير
  87-91  گودرزیکم  88-97  سوم اردوان  ؟77-91  سوم

  80-87  مھردادسوم  67-88  مھردادسوم
  75-80  اردیکم

    ؟70-77  ک
شانزدھم  ارشك

  66-75  (یکم؟ وردان(

  67-70؟  سوم؟
  63-66  ھجدھم ارشك  ؟65-67  داریوش  57-67  سوم

  57-63  فرھادسوم  55-65؟  مھردادچھارم
  55-57  ارددوم  م.پ57-38

  54-55  مھردادچھارم  50-55  ارددوم
 م.پ38-54  ارددوم  م.پ38-50  پاکریکم

   

در شوش  در ایبری
  م.پ123-122

  مھرداددوم  122-111
111-97  
  سوم اردوان  97-66



  80-87  مھردادسوم
  75-80  اردیکم
  66-75  (یکم؟ وردان(شانزدھم  ارشك

  63-66  ھجدھم ارشك  م.پ65بعداز-66  (ارتاک(دوم
  م.پ57-63  فرھادسوم





 


