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Abstract 

One of the goddesses figures, used in the works of the Parthian and Sasanian periods, is the 

Greek goddess Nike figure. This goddess figure has been used in the Parthian period on 

Parthian coins and rock reliefs. In Sasanian era goddess Nike has also been depicted on 

some rock reliefs. Various views have been expressed about these figures, as some believe 

that the Parthians with using Greeks iconography, depict the Iranian goddess. So described 

the Nike goddess in the Parthian period was identical with the Ashi and Vanand. However, 

the kingdom, as Vologases I, made an outstanding contribution to rebuilding Iranian 

culture and religions when it came to reign and also tried to eliminate the cultural remains 

of Greek in Iran. According to the book of Denkard at the time of Vologases, the Avesta 

text was collected and the Greek names of the cities were renamed by Iranian names  For .

the first time, he also used the Parthian Pahlavi line and fire-altar on his coins, maybe 

because of the fact that he removed the figure of Nike goddess from his coins. The authors 

of this paper deal with the figure of Nike goddess among the Greeks and the Seleucid and 

the Parthian period. Then they examine the views about Nike Goddess expressed on it in 

Iranian culture. They continue to conclude that the figure of Nike goddess in the Parthian 
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period was not identical with the Ashi and Vanand. For this reason, Vologases I, eliminated 

the figure of Nike goddess from his coins during his reign with the goal of Persianism and 

the abandonment of non-Iranian symbols.  

Keywords: Nike, Ashi, Vanand, Arsacid. 
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 چکیده

کااررتهاهنقاشهایخدابانوانکهدرآثاردورۀاشکانیوساساانیبیارارباهیکیازنقش
کااررتهاههایاشکانیبهبرجیهههاونقشاست.ایننقشدردورۀاشکانیبرسکه«نرکه»

کهبرخیبرایانباورنادچنان،هایگوناگونیدربارۀایننقشبرانشدهاستاست.دیدگاه
بخشاردندونگارییوناانیایاادانایرانایرام یا  ایبردنازشمایلکهاشکانرانبابهره

هاایاشاکانیمدماداددرساکه«ونناد»یاایااد«اشی»رابازمابیازایادبانو«نرکه»خدابانو
در،پادشاهیچونبالشیک هنگا یکهبراریکا پادشااهینشیات،حالاند.بااینکرده

هایایرانیمالشبیراریکردونراکوششاوبارآنباودمااسازیترهنگوآیرنباززنده
نگارنادگاندرایان قا اهپرشارن ایان.بردبدرایراناز رانهاییونانیراباز اندۀگرایش

کنندوبهایانشدهدربارۀآنرابررسی یهایبراندیدگاه،وسپسکنندرا طرح ینقش
ایادبانواشاییااایاادوننادسانِنرکهدردورۀاشکانیه رسندکهنقشخدابانویند یابر

گراییوکنارگذاشاهننقاشونمادهاایباهدفایرانیبالشیک ،رونبودهاست.ازهمرن
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خاواهیدردرباارهماایونیونراادر راانومابایارانراهباشوروشوقومبانررانیه 
هایشزدود.هایبارگاشکانینقشونگارۀخدابانونرکهرانراازسکهخاندان

شکانی.خدابانونرکه،ایادبانواشی،ایادوَنَند،ا:ها واژهکلید



 مقدمه. 1

بهباورهایز رنهوز ان خودبااآتارینشاثارباهبراانر اایوهنر ندانازدیربازباموجه
هاای وجاودبارکاهنشاانهاییبودهاساتهاوارزشاندکهواجدپرامپرداخههنمادین ی

سراسایواوضاعاجهماعیگرنوعیبراندستبههاوچراهاییازاینبرجیهههاونقشسکه
هایایادباانوانکاهدرآثااردورۀاشاکانیوساساانی.یکیازنقشدینیوترهنگیاستو

است.حضورایننقشیوناانیبارآثااردورۀ«نرکه»کاررتههنقشایادبانوییونانیبیراربه
هایگوناگونیدرباارۀایانگراندیدگاهباعثشدهاستکهپژوهش،هاویژهسکهبه،اشکانی
ز ارنوحضاوربرانکنند.نگارندگاندراین قا هنخیتپرشرن ایننقشرادریوناننقش

بهبررسیوحضاورایان،کنند.سپسهاوآثاریونانیونراسدوکیبررسی یآنرابرسکه
شادهدرباارۀنرکاهدرترهناگایرانایراهاایبراانپردازندودیدگاهز رن ینقشدرایران
کنند.ی یبررسیوارزیاب



 پیشینۀ پژوهش. 2

هاایگونااگونیان اامشادههاوکهاابدر قا ه«اشی»ونراایادبانو«نرکه»بررسیخدابانو
(1011که ریبویسدیدگاهخودرادربارۀنرکهواشایدرکهاابش)باویساست.چنان

ایکاهاشاارهنرصورتگذرابهخادابانودرجیهارهایدیگربه،چنرنبرانکردهاست.ه 
اساتونقاشآنرادرآثااراشارهکردهنرکههاییکهبهخدابانوشدهاست.یکیاز قا ه

دار:ماداومیا پرشرن مااریخیخادابانونرکاه/ترشاه باال»ایرانینشاندادهاست قا  
هاایدر قا اه،چنارن(.ها 1031زادهونباامیاست)نصرا ه« ایهازاشکانرانماماجاربن

ماوانباهوارنرکاهبررسایشادهاساتکاه ایصورتغرر یهقر واشارهبهدیگری
«ساساانیدورۀپایاانماا( ادهاادوراندر)گراریشاکلآغازایرانازدرسدطنهینوارهای»

هاایدیگارینرااایادباانواشایاشاارهکارد.در قا اه(1030)زارعابرموییودیگاران
«باساهانایارانباورهاایدراَشایایادباانوجایگاهبررسی»گرتههاستکه ورد طا عهمرار

نگارندگاندرایان قا اهازایاندیادکاهآیاا،حالهاست.بااین(یکیازآن1013)حیرنی
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انگااریکاردساانموانخدابانوییونانینرکهراباایادبانویایرانیاشییاایادوَنَندها  ی
.اندکردهاین یئدهرابررسی



 روش پژوهش. 3

ناوعازآنروشو اهراتواساتبنرادیهایپژوهشنوعازهدفبراساسپژوهشاین
اباااروروش.اساتمحدردایوموصارییشاروۀباهشناسایباساهانوماریخیهایپژوهش

دراطالعااتگاردآوریابااار.اساتاسنادیوایخانهکهابصورتبهاطالعاتگردآوری
چاونساکهوشناسایها باسهانهاییاتهه،درادا ه.استبرداریترشصورتبهروشاین

بررسایدورۀاشاکانیوساساانیهای ربوطبهدورۀهدنایوسادوکیونراابرجیههنقش
هااییاتههازطرحوعکس مهروبرداری،ترش شاهده،صورتبهاطالعاتاینشودکه ی

هاایدیگارترهناگسااندرهاایها  ایهابانقشهسن یآنباه ،سپسواستباسهانی
.محدرلان امشدهاست



 نمادشناسی. 4

رسدساتمابالرامصاویریندکه عانینهیههدر اورااهاییازعالئ گوناگوننمادهانظام
کهواژهیامصاویرز اانینمااداساتکاه هضامنچراایدرندبراینباوربرخیند.کن ی

ایاساتکاهنماادنشاانه(.10:1033گر عنایآشکارو یهقر خودباشد)هوهنهی اورا
ایاساتبدکاهرابطاه،جواریه   رانصورتو یهومآننهشباهتعرنیاستونهرابط

هاااینمااادینرا(.نشااانه232:1011راد حیاانران)خااودینااهتاماایوخودبااه،مااراردادی
هاایهایماراردادیونشاانههایطبرعیونشانهونشانه )ic) oniconnهایغررآیکونر نشانه

 ِویاسهروسنرابراینعقردهاستکهاگاریا پدیادۀ(.132:هماننا ند)وضعینرا ی
ماوانگیاتکاههایگوناگوندوبارهودوباارهپدیادارشاود،نمای عنابارهاودرشکلبی
(.21:1031شد) ویاسهروس عناوپوچاستوگرنهدوبارهپدیدارنمیبی

هااودوآ الوآرزوهاوپراامکناندازیکم هنرموانیتدرهرترصهینقشانیانبه
ونراااحیااسوادرا ،هاینییانیهایخودراکهسرشارازنرازهایتهنی،غریاهاندیشه
اریارجااعنگا(.نگااره11:1033تاردشناسیبودبهآیندگان نهقالکناد)کاا بخشزیبایی
گرایناستکههنر نادازباورهاایهابه هونترهنگیباتتمو ردکنندهاستکهبراننشانه

کنادکاهچگوناهاثاریشناسیچنرنبران ای ندشدهاستونگارهایآگاهانهبهرهاسطوره
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،دیگارساخنباهد.ایموضار دهاصورتگیاهردههایترهنگیرابهمواندنگرشهنری ی
شودکاهازسااخهارهای یادکیا دوره،ترهناگایمبررن ی ایهگوهرودرون وضوعْ

گررد.دراینسط اساتکاهزییتاجهماعیدورانهنر ندسرچشمه یوضعرتو،غا ی
وآیرنایو،هاایماو ی،طبقاامی،مااریخی،اخالمایبرایشناخت عنایمصویر،خصادت

یعنایبحاثدرباارۀچراایاساتکاه؛ودشاسران امتدییی وجوددرمصویرمحدرل ی
،دیگارساخنیباه(.1010وجاهدرخاوداثار شاهودنریات)اسایندیاریهار درظاهرباه

ومحدرالاطالعاامیاساتکاهازیا اثارهناری،بندینگاریشا لگردآوری،طبقهنگاره
بارشناسایکاه(ونگااره1032تارو دا ازرترا نقالهباIash 1996: 89آید)دست یبه

هااودنبالباورهاودر دنرایاندیشاهنگاریاسهواراستبهازنگارههآ ددستهایبهبنران
(.1032ترو د ازرتر نقلهب،Altet 2002: 24هایترهنگیآشکاردرمصویراست)ارزش



 یونان در نیکه  خدابانو. 5

پااسسِمرهاانودخهاراساتکاههااییوناانیخدابانویپرروزیدراساطوره(Νίκη)نرکه
گاهباایادبانویپشهربانآمان،دارمصویرشدهاست.اوگهشکلبانوییبالبهبودکهاسهوکس

پارشاز023نرکاهدرساال اا کهپرسهشگاهشبانامآمنهچنان؛ایمنگامنگداردرابطه،آمنه
نرکهوآمنهشایدآنباشاد رالددرآکروپو رسآمندر رداندیدپارمنونساخههشد.ارمباط

آمناه ااا هایآمنهاست،زیراپرسهشگاهی وجوداستکاهباهپااسسکهنرکهیکیاز قب
خدابانوییکاا ال جداگاناهباودهاساتکاه،معدقداردوپاسسنامپدرنرکهاست.دراصل

هراایازآنخدابانوشادهاسات.نرکامرشخصرهشدرآمنه یهحرلشدهوتقکجنبهسپس
راهباازئاوسیااآمناهاسات)دیکیاونکردندکهه دارمصویر یصورت وجودیبالبه

هاباهپادرخاود(.اودرنبردخدایانومرهان001:1033گرانتوهرال؛032:1033کندی
(.ایان001:1033راهایکارد)گراناتوهراالهراکدسرامااو و پاوسها وپشتکرد

وشااخ نخالپدیادار،یچونبال،حدق گالیهاآثاریونانیباویژگیایادبانوییونانیدر
شدهاستکهبالنمادیازسرعتوموانااییپاروازباودوحدقا گالوشااخهنماادیاز

شدونراپرامپراروزیراازایاادهاینظا یاهدا یپرروزیخداییبودکهبهمهر انانبازی
.کایموپیربراینباوراستکاه(Encyclopedia of Britannica 2005: 709)رساندهر س ی

داربارنآورباالکاهپرااامبودجدیدینیبتدرسدۀشش پرشاز رالدنرکهخدابانویبه
گویادخادابانونرکاه.کایلاریکیوننرا ی(To¨pfer 2015)مدمروایادانوجهانانیانبود
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باشدیاسواربارگردوناهباشادباهپراروزیداشههدستدرزیهونبرگازماجیکهز انی
ازیا پراروزی،راهشاودواگربامصویرخدابانوآمناه (Erickson 2009: 180)اشارهدارد

.(ibid.: 203)گویدنظا یسخن ی


.(To pfer 2015: fig. 1b).نقشخدابانونيکهبرفنجانبویوتيادریونان9تصویر

باردنازچوننراکانشبهسب وسراقیونانرانوبابهرهه ،شاهجوان،اسکندر قدونی
کاهپشاتساک اساکندر قادونی رباوطباهچناان،زنیپرداختنمادهاییونانیبهسکه

نقشاییهادۀخدابانونرکهبادوبالگیهردهوچنگ ونراامااجیاز001ما020هایسال
نراابار،شاهسدوکی،.آنهروخوسهیه (Price 1991)برگزیهوندردسهشنقشبیههاست

کاهبارساک سارمرنشخادابانوآمنااچناان،هایشازنمادهاییونانیبهرهبردهاساتسکه
کنادنمایاانشادهکهبردستراسهشخدابانونرکهنقشبیههوسربندیهدیه ایدرحا ی
.(Krengel and Lorber 2009; Plate. 9)است


موزةآشمولين(ابانونيکهپشتسکۀاسکندرمقدونی)وبگاه.نقشخد3تصویر
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.نقشخدابانونيکهپشتسکۀآنتيوخوسهفتم)وبگاهمؤسسۀهنرشيکاگو(9تصویر

درپایااندورۀ،کهشاهربانپارمراهدردورۀآنهروخاوسیکا باود،آندراگوراسِپارسی
هایزرینوسرمرنیبهناامخاودزدکاهبارآنناامآنهروخوسدومعدرهاوشوریدوسکه

شودوپشاتآننرااخادابانوداریباسربندشاهیدیده یرخ ردریشآندراگوراسونر 
.(Curtis 2007)ایباچهاراسباستنرکهدرحالراندنگردونه


راند)وبگاهموزةبریتانيا(ایمیکهگردونهکهپشتسکۀآندراگوراسدرحالی.نقشخدابانوني4تصویر

رسردندرایرانازخاکونمادهااییوناانیدرآثارشاانبهارهمدرتپسازبهاشکانران
سادوودکاهگوناهآن،هایشاانهاایآناانونرااساکهکهخدابانونرکهدریاد انچنان،بردند
.(Sellwood 1980: 54- 56)ود نقششدهاستصورتبانووکبه،گوید ی
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ایازخاودباهیادگااربرجیاهه نداشکانیدربریهوننقش هرداددومازپادشاهانموان
و،پشاتسارها ،مرمربجایگااههای حدیبهگذاشههاستکهدرآنچهارمنازشهربان

،کاه هاردادناامدارد،اند.بردساتراساتشاخوساومروی هرداددومنقششدهروبه
یهمانندشارپورباهئایداردودردستدیگرشرخدابانونرکهوجودداردکهبردسهیحدقه

صورتاتقاینراابراین،نقشخدابانونرکهپشتسر هرداددومبهدستگرتههاست.اتاون
(.133:1013ترآ دهاست) حمدی


مهرداددومبرجستۀ.نقشخدابانونيکهدرنقش5تصویر

برجیه  هرداددوماستکهخادابانونرکاهباربرجیه گودرزدومنرادرکنارنقشنقش
گرپرروزیگودرزاستکاهساوارباراسابوباابرجیههروایتآننمایاناست.ایننقش

سویدشمنماخههاستواوراازاسبسرنگونکردهاست.برترازسارایدردستبهنراه
کند.پشاتسارایانونرکهنمایانشدهاستکهباماجگلدردستپرواز یگودرزخدابان

شاود.دستخرابرداشههاساتوساواردیگارینرااپاایرنآندیاده ایبهدوسوارینراه
« هردادپارسی...گودرزشاهشاهان،پیارگراو»نوشه یونانیآنچنرناست: ضمونسنگ

(.131:همان)
گذاراشکانران،مصویراوبنران،بیهگیواحهرامویژهبهارش دلتعداگرچهاشکانرانبه

راهروایانها هایچهاردرهمیمصویرتر انا اپشتسکه،کردندهانقش یراپشتدره 
خانا سادوکرهضاربها نحصارا درضارابشود.چهاردرهمیباخدابانوانیونانیدیده ی

(.21:1011جاحاک بود)سرترازوآورز انیآنشدکهآدابوترهنگیونانیدر ی
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کاهچناان؛هاییونانی،نمادهاییونانینراداشاتبرخکو قبهایاشکانیاتاونسکه
چوناردوانیکا ، هاردادیکا ،ترهااده ،هایچندینمنازپادشاهاناشکانیپشتسکه

دوم،پاکریکا ،ترهاادچهاارم،دوم،اردواندوم، هرداددوم،گودرزیک ، هردادسوم،ارد
وبالشچهارمنقشخدابانونرکهآ دهاست.بار،پامسترهاد و وزا،وننیک ،پارما اس

خادابانونرکاهنقاششادهاساتکاه،کهازجنس یار اسات،چهاردرهمی هردادیک 
سک چهاردرهمیاردوانیک نقشیازخادابانونرکاهداردکاه،چنرنراند.ه ای یگردونه

کند.برسک دره ارددومنراخدابانونرکاههنگاامپاروازنقاشماجیرابهاردواناعطا ی
ساک درها ترهااد وبارشدهاستکهحدق گدیراباسیسرارددردستگرتههاست.

شودکهیکایجداواوساتودیگاریده ی وزایادره ترهاد دونقشخدابانونرکهدی
وترهادپان  نرکاهایادباانوی،هایاردیک ،پاکریک ،ترهادچهارمپشتسرش.برسکه

داشاههپرروزینقششدهاستکهحدق شهریاریدردستداردوآنرارویسرشاهنگاه
نقاشجاایمصاویرارشا هاباه(.پشتدره وننبرخالفدیگردره 21:هماناست)

(.23:همانشود)خدابانونرکهدیده ی

هاییبانقشخدابانونيکه.شاهاناشکانیوسکه9جدول

مشخصاتسکهشاه

اردوانیکم



چهاردرهمی،ضربسدوکرهکناردجده،چهره

ماجیبهسردارد.نرکهبرسویراستاستکهنر به

 سدوود1/21دستد هرمراردارد.نوع

مهردادیکم



سویراستچهارکا کوی،ضربهمدان،چهرهبه

ماجیبهسردارد.نرکهپشتسکهاستکهنر 

 سدوود3/12راند.نوعای یگردونه

فرهاددوم



چهاردرهمی،ضربسدوکرهکناردجده،چهره

ماجیبهسردارد.نرکهسویراستاستکهنر به

 سدوود1/13ایدردستدارد.نوعپشتسکهحدقه

اردواندوم



سویچپاستکهدره  یی،ضرب رو،چهرهبه

ماجیبهسردارد.نرکهپشتورویسکهبهنر 

 سدوود12/12پروازدرآ دهاست.نوع
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 مهرداددوم



چهاردرهمی،ضربسدوکرهکناردجده،چهره

ماجیبهسردارد.نرکهسویراستاستکهنر به

 سدوود2/20دارد.نوعپشتسکهبردستد هرمرار

 گودرزیکم



سویچپکهچهاردرهمی،ضربری،چهرهبه

مراریبرسردارد.نرکهپشتسکهمراردارد.نوع

 سدوود12/00

 مهردادسوم



چهاردرهمی،ضربسدوکرهکناردجده،چهره

ماجیبرسردارد.نرکهپشتسویچپکهنر به

 سدوود1/01دستدارد.نوعایبهسکهحدقه

 ارددوم



سویچپکهدره ،ضربهمدان،چهرهبه

ماجیبرسردارد.نرکهپشتسراودرحالپروازنر 

 سدوود0222است.نوع

پاکریکم



سویچپکهدره ،ضربهمدان،چهرهبه

ماجیبرسردارد.نرکهپشتسراودرحالپروازنر 

 سدوود1/03نوعاست.

 فرهادچهارم



ماجیسویچپکهنر ضربری،چهرهبهدره ،

برسردارد.نرکهپشتسراودرحالپروازاست.

 سدوود11/13نوع

فرهادپنجمو

 موزا



سویچپکهچهاردرهمی،ضربسدوکره،چهرهبه

ماجیبرسردارد.نرکهبرسکهدرحالپروازنر 

است.

پشتسکهنقش وزامرارداردکهنرکهپشتاو

 سدوود11پروازاست.نوعدرحال

وننیکم



سویچپکهچهاردرهمی،ضربسدوکره،چهرهبه

ماجیبرسردارد.نرکهپشتسکهاییهادهاست.نر 

 سدوود2/13نوع
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پارتاماسپاتس



سویچپکهدره ،ضربهمدان،چهرهبه

ماجیبرسردارد.نرکهپشتسکهاییهادهاست.نر 

 سدوود0/11نوع

چهارمبالش



روکهمراریبرکا کوی،ضربسدوکره،چهرهروبه

102/10سردارد.نرکهپشتسکهنشیههاست.نوع

 سدوود

شاباهتباهنقاشخادابانونرکاههایدورۀساسانینرانقشیداردکاهبایبرجیههنقش
(NRb I, BŠ II, III)برجیه شاپوریک درمنگچوگاانبرشااپورکهدردونقشنریت.چنان

ترشههآوردهشادهرویسرشاپوریک وباسیسراسباونقشخدابانونرکهیاکود بهرو
های هیاومیدربارۀایاناستکهدرحالپروازاستودردسهشچرایوجوددارد.دیدگاه

شااپورپرروزی صحنداندکهدرنقشبرانشدهاست.گررشمنآنراایادبانویپرروزی ی
ا ااادوارد،(Ghirshman 1962: 157؛11:1033گررشامن)وجاودداردچوگانمنگدریک 

نگااریغربایوامگرتهاهشادهاساتداندکاهازشامایلای یترشههکرلآنراکود 
(Keall 1989: 288).

ایدربیهانکر انشاهدردوسویایوانبارگنقشبانوییباچنبرهدرماق،چنرنه 
ایننقشدرآثارهنریدورۀکوشاانیوچنرن،ه یانرکهاست.دستآ دهاستکهگو

شادهکهبرظرفسرمرنکوشانیساسانییاتاتچنان،شودنرادورۀتراساسانیدیده ی
ازراو پندی ربوطبهسدۀچهارم رالدیبرباسیسرتردیبدندپایهنقششادهاسات

(Harper 1981: 109, Fig 35).هشاه یااهیاه سادۀباه رباوطسارمرنبرظرف،چنرنه 
.(ibid.: 221, Plate 20)ار نیهانایننقشوجودداردایرواننادیکیازشدهیاتت


 یا ونند؟ ،نیکه، اشی. 6

هایشماریازشاهانایاندود اانونرااویژهرویسکهنقشنرکهبرآثاردورۀاشکانیبه
هایگوناگونیدرباارۀایانشدهاستکهدیدگاههایاشکانیباعثدیگرآثاریونانیبرسکه

آثاربرانشود.گررشمنبراینبااوراساتکاهمیااهلاشاکانرانباعاثشادهکاهآنااناز
کردنآثاریونانیخودداریکنندوآثارآنانراباامادبررو الیماتدرزنادگیخاودویران

ایاساتهاایارزنادهزنموناههایاشکانیاکهسکهچنان.(00:1033کارببرند)گررشمنبه
(.030:1013کردند)اشدو برژههااسهیاده یهاییونانیونراخکیونانیرابرآنکهنقش
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برخیدیگربراینباورندکهاشکانرانبرایپشهربانییونانرانساکنشاهنشااهیاشاکانی
.کارمرسنراابار(Martinez 2012)هایشاناتاودنادرابهسکه«داریوناندوست»ازآنانواژۀ

نگارییونانیبرایپروندبرمرارکردنبااجمعراتیوناانیسارز رناینباوراستکهشمایل
کاه هاردادیکا پاسازگشاودنچناان.دادنپشهربانیایادانازپادشاهاساتایرانونشان
را«دوساتیوناانی» آبسدوکرهزدکاهعناوانهاییبهنامخوددرشهریونانیسدوکرهسکه

کرمرسبراینباوراستکهنمادخدابانونرکاهچنرن،ه .(Curtis 2007)کاربردهابهبرسکه
،عداتاساتوباههمارنبرخاوردارا وهراتوحمایتازشاهداردوبردرسراسیپرا ی

.(.ibid)حکو هش شروعرتدارد
سااننرکاهدرایارانایاادوننادباودهاساتارنیتهرمییددبراینباوراستکهها 

(Herzfeld 1941: 298) ریبویسبراینباوراستکهاشکانرانبرخالفهخا نشرانکاهاز.
هایهدنایساودجیاهند.اونگارینیوامگرتههبودندازشمایلارودنمادهای صریو ران

برعایایادانشاانرادردهدکهیونانرااندرایارانمصاویرهایظریاطوطچنرنموضر  ی
هااباهچشا هما اتراشهند،یعنیدرجاهااییکاهایانشامایلبازارهایشهرهایخود ی

رودانوهارجاایدیگارکاهچاونساوریهو راانآ دند.آنااندرایارانها گذران یره
خااطرهاردوگاروهکردنادماارضاایتزییهندایادانشانراباایادان حدیهمانند ای ی
ایبرایکرشزرمشهیآتریدنادکاهپردازیمازهسان،آنانشمایلانراتراه آورند.بدینایاد
بهرواجآنکم کردهباشد؛چهاینپادشاهانپشتشاماریازدزنیاشکانرانه بایسکه
هارانمایشایادانیبهموانر بااطمرنانآنهایشان ؤ نانهمصویرایادانیرانهادندکه یسکه

باویس(.111:1011رمایایادانیونانی)وبارایرعایاایایرانای(مییاررکنار )باویسس
هاایایراناینماادیازکندکهخادابانونرکاهدرساکهبراساسهمرندیدگاهچنرنبران ی

ایادبانواشیاستونرازئوسبااهورا اداوآپو وبا رهرابرابراستوهراکدسکا رنرکوسِ
(.همانثرغنهیابهرامایادپرروزیود هروسپنهاار رهیبرابربودند)پرروزگرباور

نگااریهدنایبردنازشامایلکرمرسنراپررودیدگاهبویسبراینباوراستکهبهره
.احیاانیارشااطر(Curtis 2007)بازنماییایادانایرانیدرپرکرۀایادانیونانیبودهاست

چون هاردادهایشاهانیه رابرسکه«داریونانراندوست»کاربردنعنواننراهدفازبه
شاادهدانیااههاسااتهاااینوگشااودههااایساااکنانیونانرااانساارز رنیکاا جداابمدااب

ایانگاریایادانایرانیبااخادایانیوناانیراتراینادماازهسان(.اوی 21:1013 )یارشاطر
چراکهازدیداودردورۀهخا نشاینرااچنارنرخدادهباودهاساتوبااردیگار؛داندنمی

 آبیمرارگرتهندوزئوسرابرابربااهاورا اداوآپو اونیاامأثرریونانیخواصایرانیمحت
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،حاال(.باااین20:هماانهر سرابرابربا رهراوهراکدسرابرابربابهاراممصاورکردناد)
هایاشکانراننقششدهاستنهبرابربااویسخدابانونرکهراکهبرسکهیارشاطربرخالفب

(.20-20:همانکهبرابرباایادونندمدمدادکردهاست)،اشی
انگاریایاادانسانویارشاطربهه ،کههرمییدد، ریبویسراسهیاشکانرانچنانا ابه

انگااریایاادانساانارشاطرگیههاساتیا باور ندبودند؟یانداشارهکردهایرانیویونانی
،روحانیباابدی،گیه بروسوسکهبهچنان،ایرانیویونانیدردورۀهخا نشیرویدادهبود

آناهرهارادرشاهرهایباارگ اا نخیهرنکییبودکهپرسهششمایلآترودیتاردشرردوم
دانر کهدرهنرپادشااهیکو ااژن ی،چنرن(.ه 20:همان)کردشاهنشاهیهخا نشیرایج

پادشااهان ثال ،؛شودهایایرانیوهدنریهیدیده یدرسدۀیک پرشاز رالدآ راشسنت
چاون هاردادیکا کاا رنرکوسونرااپیارشها ،هایایرانیویونانیداشهندکو اژننام

هااوپرونادهایایرانایپرساهردندکاهریشاهایادانیرا ی،چنرنآنهروخوسیک مئوس.ه 
نبشاه .آنهروخاوسیکا درسانگ(Curtis 2007)هایشانایرانیویونانیباودا انام،داشهند

هاایپرسهرداشارهکاردهکاهناامبهایادانیکه ی(Boyce and Grenet 1991: 323)نمروددا 
.ایرانیویونانیآنانروشناست

هار سواهدراوسا رهاراا اادوآپو اوهایا وهیاززئاوس،اور ناینمندیس»
.(Curtis 2007)«امهراکدس)هرکول(،آرس) ارس(رابرپاکردها(آرماگنس)ورثرغنه

انگاریآترودیتوآناهرهاادردورۀاردشارردومهخا نشایونرااسانشایدبراساسه 
روپررواوکارمرسویارشاط،هایایرانیویونانیدرکو اژنهرمییدد،بویسآ راشسنت

اندکهاشکانرانایاادانایرانایرادرپرکارۀایااداناندوآنرامعمر دادهیندرسردهابهاینبر
بایدموجهداشتکهبدعهیکاهدردورۀاردشارردوم،حالیونانیبازنماییکردهبودند.بااین

،ادرپایداشاتگرررهخا نشیرویدادهاستبرااریروحانرانزرمشهی هعصبوسخت
دانیااهندهاااراروا اایکاادهمصااویرومناادیسآمااشچراکااهآنااانتقااکآدابپرسااهشباای

بایدبهایننکههموجهکردکاهاگارپادشااهانکو ااژنباه،(وازسویی20:1013 )یارشاطر
چنرنآ راشیدستزدهبودندناشیازآنبودکهپادشاهانکو اژننرایپدریخودشاانرا

نرای ادریخودشانراباا،رساندندوازسویی ی،پادشاهانایرانی،وخشایارشابهداریوش
باودنایانشااهانموجراهکاردارآناانودورگاه،روازهمارن.دندانیهسدوکراندرپروند ی

کاردارایانشااهاندرکو ااژنآ رخاهنخادایانو،بودنخدایانشاناست.درواما دورگه
انگااریخادابانوساانآتریدنخدایانینواست.ا ااین واردچهارمباطیبااشکانرانوها 
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هاییخاصرابهموانکرداردوپادشاهدردورهنرکهباایادبانواشیوایادونندداردوآیا ی
گرازماریخایرانیعنیدورۀاشکانیمعمر داد؟ایدیسرماسرآندورۀحکو هیونرادوره

بخشاد، عنایدانر کهاشیایادبانوییاستکهبه یهومپاداشوجاامشاخو ای ی
ی اس عامبرایدس تبار نا  به«اشی» هأخراوسهایوگاهاننا شنراهمرناست.در

ررتههاستوا بهاهبااکریراتکاپاداش طدوبوجااینا طدوبدرمبالکردارهایآد یبه
درجایگااهمار اواردتقاکاخالمیچنرنکردارهایینرا رمبکاست.ایادبانواشایدربارش

دهدچراهایخوبزنادگی،کهیشتویژۀاونشان یگونهپادشاهنر  دنظراستوهمان
ایاز رنهیشتاوگنعدت،ویژهرتاهوسعادتخانهوخانوادهدردستاوست.بههمرنبه

هادربارۀ یهومایرانرانباسهانازخانوادۀآر انیدارد.اودخهراهورا اداوساپندار ذ،آگاهی
ساروشنراابارادرشاسات.ایانپرونادهایوودین ادایایاسات،خواهرا شاسپندان

(نشاان22-21اشبهزرمشات)بنادراهباموصرط حیوسدربارۀشریهگیخانوادگیه 
(.130:1030هایژرتیدرآیرنزرمشهیدارد) اسندراکهسهایشاوچهریشهدهد ی

امیااقاوپااداشوپااداتره(وساروشباه12:00ییانهبخشاد)اردپاداش ی،دروام 
اوسات.اودخهارهر اادوساپندار ذاسات(.یشاتهیاده ازآنِِ12:00یینهدهد) ی
ایساواراسات(.اوبرگردونه1،2:13یینهبخشد)(.اوخردوخواسهه ی11:13یشت)
(.12:1031()بهار10:13یشتدهد)اوپرروزی ی،(1:13یشت)

یعنییشتناوزده آ اده،هایاشیکهدریشتویژۀاوکاریبراساسبرخیازخویش
بردشمنانرانرااداردباویساوکاریپرروزیکهاشیخویشبهاینباموجه،استوازسویی

دادنوشکیاتباردشامنانسخنازپرروزی،حالنرکهمدمدادکردهاست.بااینسانِراه 
آ ادهاسات.زا رادیشاتبدکاهدر،دشمناننهدریشتنوزده کهویژۀاشییااارداسات

10بناداوسهاسات.دریشاتِپاردازدناوزدهمرنمربهتروترّهای ایکهبرشزا رادیشت
گوید:ازپرروزیوشکیتدشمن یزا رادیشت

بخشبرخوردارشاودکاهساهوروگرااهارزانایدارد.پراروزیازبخششاشیِآسایش
روزهازآناوشودودشمنرابهنررو ندیشکیتدهدوبارشازساا یباهدرازهمه

وهم دشامنانخواردشمنچررهشودنکشدکهبرخوردارازاینپرروزیبرسپاهخون
(.030،1ج:1011اوسهاراشکیتدهد)

کهاودرجا عا زرمشاهیآنروزگاارهایاشیبرشازآنکاریبراساسخویش،دروام 
نمادیازپرروزیباشدنمادیازپاداشورتاهوسعادتاست.



 9811 یورسال بيستم، شمارة ششم، شهر ،یعلوم انسان یها متون و برنامه یانتقاد ۀنام پژوهش   832

دروداردبنادیا تقاککاهوَنَنداساتاوسهاویک بریتیشتکهدانر  ی،چنرنه 
خوانر : ی21کهدریشتچنان.استشدهسرودهبودهایسهارهناموایادکهونندسهایش

رااشااهرَداَشَااوَن،آتریاادۀ اااداسااهارۀخشاانودیوننااد،سااهارۀ اداآتریاادهرا.وننااد،
دربرابارپایاداریساهایر ؛ ایرابدنادآوازگیساااواروبخاشدر اانوَنندِ.سهایر  ی

ونناد،.راند]شاان[بایدسرهی کهرااهریمنی]آتریدگان[راندنیِزشتخاْرَتاْیهااْرانِ
(.131:همان.)..رَئشچَه.اَهمایی..وُهواَشاِ .ترسه  یدرودرا، اداآتریدهسهارۀ

اندکهوننددرکنارمرشاهروساهویسوهیهورناگ ه شمردهشدهاوسهاچهارسهارهدر
هایچهارگاناهراباردهیهری ازجهتهایتر انهاستوهرکدامازاینسهارهمرارگرته

،وهیهورناگ،سپهبدخاوروران،وسهویس،سپهبدخوراسان،کهمرشهرچنان.انددوشداشهه
چنارن،ها (.021ماا:بودهاست)پورداودبی،سپهبدنرمروچ،ونند،وسران ام،سپهبداپاخهر

آ دهاستکاهوننادبارایخرد رنوی03وننددشمنخرتیهراننرابودهاستودرتصل
هاودیوهاخکسرخورشارد حاتظتدروازهوگذرا برزگماشههشدهاستمانگذاردپری

باه عنایواژۀوننادکاهیارشاطرباموجاه،(.دروام 023:همانو اهوسهارگانرابازدارند)
ساانگرپرروزیبرخرتیهراناساتآنراها استوبران«دهندهشکیت»و«شوندهچرره»

نرکهایادبانویپرروزیکردهاست.
ایکهبایدبهآنموجهکردایناستکههرچنداشیایادپرروزینرامدمادادشادهنکهه

هایایرانیایادورثرغنهیادرسنت،دادناستشدنوشکیت عنیچررهاستونراونندبه
بهرامایااد،دانر که یبهرامایادپرروزیودسوریومهر انیونَر َنشیایرانراناست.چنان

رتتکهپرروانشبایادناماینایااد،کار یبهنظرنبردونررویجیمانیاست.ناماوازاین
(.111:1030یعنایپراروزیونراروبودناد) اسنادرا، ندیازسرشتاصدیاودرپیبهره

بردنادنمادیازپرروزیبهره ای نا  شایدنهوانپذیرتتکهایرانرانازنمادنرکهبه،بنابراین
شادۀهرکاولکردند.درمأیرداین طدبمندیسیاتتساناشیووَنَندمدمداد یوآنراه 

کنااد.باارایاانمناادیسهرکااولنوشااه دوزباناا در رشااانعااراقبیاارار هاا جدااوه اای
یونانیبالشچهارمکندهشدهاستکهنامایادانیونانیهرکولوآپو وباایاادان اا اشکانی

شادهدردورۀباالشسانیان اماینه .(Potter 1991)سانشدهاستایرانیبهرامومرره 
ک بالشچهارمبهارامایاادپراروزیودیداشکانرانیادستگرایناستکهازچهارمبران
سانهرکولمهر انیونانیاست،چهنررو ندیوموانااییود راریرو ندیه دسوریونر

زاداست.نوعیباپرروزیه به
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برجستۀشاپوریکمدرتنگچوگان)وبگاهميراثفرهنگیفارس(.خدابانونيکه؟درنقش6تصویر


(Fukai and Horiuchi 1983)بستان.خدابانونيکهدرتاق7تصویر


شدهازراولپندیمربوطبهسدةچهارمبانقشنيکه.ظرفسيمينکوشانیساسانییافت3تصویر

(Harper 1981: 109, Fig 35)
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شدهازنزدیکیایروانارمنستانبانقشنيکه؟یافتهشتمیاهفتم.ظرفسيمينمربوطبهسدة1تصویر

(Harper 1981: 221, Plate 20)


 زدودن نمودهای یونانیگرایی:  ایران. 7

چنارنآ ادهدینکارددانار کاهدرگراییبهاین وضوعنگرییت. ایدیدایرانشایدبهواناز
ازچاههارآنماابیرسهندایرانهایاسهانهم بههاییپر مادادتر اناشکانیاستکهبالش

 :Madan 1911)کننادگاردآوریاسات انادهباامینوشاهاریچاهوشیاهیچهزندواوسها

vol. II, 412: 5- 11).رااوساهاکدامبالشدساهورگاردآوریکهاینبهدینکرداگرچهدر هن
:1011)ومیضادی(133-131:1032)گرانیچونهرنهااپژوهش،اینشدهاستدادهاشاره

دردورۀاوساهااندکاهتر اانگاردآوری(چنرنپنداشهه01-01:1011و ا کومکا ج)(11
چراکاهدردورانپادشااهیباالشیکا برخایاز،بالشیک اشکانیصاادرشادهاسات

هاانمایاانبارخکآرا یبرسکههایشرمیدرترهنگاشکانیراهیاتتونرانخیهرنآیرن
(.Neusner 1963: 47؛01-01:1011هازدهشد)کا جدانپشتسکهشدونقشآمش

پایاهگذاشات«بالشاگرد»ناامباالشیکا شاهریباهدرنایبنابرگیها پ،چنرنه 
احهماالدرکناارسادوکرهباودهکاهشااید(که رکابازرگانینوینیبه013:1011 ترای)

گاینسدوکرهشدما کان قابدهباحضاورطبقااتبرماریوناانیدرسادوکرهباشادجای
گرایایباالشمدمادادایرانباهدف(.و یکیساخهنشهربالشگردرا131:1011 )شرپمن

خواستنقشبرمرعنصرایرانیرانشااندهادونراادرصاددسااختکردهاستکهاو ی
گااینشاهرهاییوناانهااراجاایهایایرانیباودمااآن رکاهایبارگشهریباویژگی
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ناامبالشنامشهرهایشوشو رورابهچنرن،ه (.131:1011انحطاطکند)و یکیروبه
دانایراباایا روحاانی(ونرانقاشآماش01-01:1011بو یخویشبازگرداند)کا ج

هاابهارهباردهاضربکاردوازا یباایپهداویاشاکانیبارساکهکنندهپشتسکهمربانی
سااازیگارانامادا اتبااالشیکا راحااکیازباززناده(.پاژوهش030:1011)گررشامن

یناداترونرااوسهاکهو یکیگردآوریچنان؛(030:1011اند)گررشمنگراییدانیههایرانی
بالشیکا ز اندربودندایرانیبارگهایخاندانازپهدوانانشکهایرانیحماس گرریشکل

هماایونیدربااردره خواهیایرانومابمبوشوقوشورازآشکاریگواهرادوماردوانو
(.131-130:1011 و یکی)کردهاستمدمدادبارگهایخاندانهایکاخدره و

داسهانهیهندکهبالشیک باامادا اتگرانه کهبرشرن پژوهشبهاینباموجه،بنابراین
موانچنرنپنداشتکهزدودننقشخادابانو ی،گراییگامبرداشههاستز رن ایرانخوددر

گراییبودهاست.ایرانباهدفهایخویشنرکهازسکه


 یندابحث و بر. 8

ز رنجایگاهبدندیداشت.اینجایگااهبدنادباعاثشادهدریونان،نرکه،پرروزیخدابانوی
هاای قادونینرااازسانتبودکهنقشاودرآثارهنرییونانبیراراسهیادهشود.اساکندر

کاارابهخدابانونرکهراییهادۀاشنقشسکهپشتکهزنیخودبهرهبردچنانیونانیدرسکه
نرااسادوکیشااههیاه کهآنهروخوسچنان؛برد.شاهانسدوکینراپرروهمرنسنتبودند

هااییوناانیپاسازبرآ ادناشزد.اینسنتبرسکهخدابانونرکهراهباراه آمناایادبانو
هایشانازخکیوناانیونقاشایاادانکهاشکانراندرسکهچنان؛اشکانراننراپیگرتههشد

گرانبرایانباورنادکاهاشاکانرانهاییونانیبهرهگرتهند.برشرن پژوهشیونانیونرا قب
هاایآناانواژۀبرایپشهربانییونانراانسااکنشاهنشااهیاشاکانیازآناانوجدابمداب

برخیدیگرنرابارایانباورنادکاه،حالهایشاناتاودند.بااینرابهسکه«داریوناندوست»
خاطرهردوگروهایاادانراکردندمارضایتیونانرانخدایانشانراباایادانبو یهمانند ی

ایبارایکارشزرمشاهیآتریدنادودرپاردازیماازهسان،آنانشامایلتراه آورندوبدین
کندکهخدابانونرکاهدرن یبراساسهمرندیدگاهچنرنبرابویسکاربردند.هایشانبهسکه
هایایرانینمادیازایادباانواشایاسات.ا ااارنیاتهرمیایددواحیاانیارشااطرسکه

،هایاشکانراننقششدهاستنهبرابارباااشایبرخالفبویس،خدابانونرکهراکهبرسکه
.اندکهبرابرباایادونندمدمدادکرده
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هااییوناانییدرحکو تنداشهندبااامهبااسازسانتابرآ دهکهپرشرنهاشکانرانمازه
هااوهاییونانیازهمانآغازبرسکههاو قبونراازخکونشانکردندرااداره یکشور

هااییونانراانسااکندربرخایبااینمرتنادمداب،حالدیگرآثارشانبهرهبردندودرعرن
گرایایکاهدر راانهااییازایارانرگاه،لحااکردناد.باااینهارابهخودجدب یسرز رن

کاهپادشاهاناشکانیپدیدآ دهبوددرز انپادشاهیبالشیک بهبارنشیتوضمنایان
هازدوازخاکآرا ایبهارهدانراپشتسکهگردآوریشود،نقشآمشاوسهاتر اندادما

وگرایایبرپااسااختایارانبااهادفگویدکهو یکی یبردونراشهربالشگردراچنان
باالشناامشاهرهایشاوشوچنارن،ه خواستنقشبرمرعنصرایرانیرانشاندهد. ی

بالشیک دردورۀپادشاهیخاودبااهادف، رورابهنامبو یخویشبازگرداند.بنابراین
وماابمابوشاوقوراهبااشاورگراییوکنارگذاشهننقشونمادهایانررانایها ایرانی
نقاشونگاارۀخادابانونرکاهرانرااازاشاکانی،باارگهاایدر رانخانادانخواهینایرا

گراییراپرش خودسااخههبودنادآرامایرانشاهاناشکانیکهآرام،هایشزدود.دروام سکه
هاایترهنگایهاایبدندپایا اشاکانینشاانهراهباخاناداندردورۀپادشاهیبالشیک ه 

هاییونانیراازترهناگخاودپاا طورکا لنشانهاگرچهنهوانیهندبهورازدودندیونانی
مالشکردندماازعناصریونانیدرترهنگوهنرشانبکاهند.،کنند


 نامه کتاب
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