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A clean-shaven person behind the king is shown in the four Ardashir Babakan's reliefs 

in Firuzabad, Naghsh-e Rostam, and Naghsh-e Rajab. The various approaches have 

been suggested about this person's identity, mentioned with various names and titles 

such as fly-whisk bearer eunuch, the servant or bodyguard of the king. The comparison 

of this type of iconography with those of the same preceding examples the Sasanid state 

in Iran during the Achaemenid and Assyrian periods shows that the shaving of the face 

is one of the common traditions among high-ranking clerics, which is most likely 

continued the later periods and especially, the Sasanid. Also, there is the possibility of 

belonging mentioned person to person other than the royal family based on the analysis 

of some of the available emblems and historical narratives. 

The present study is based on historical and archaeological information, which has provided 

new information about a clean-shaven person behind the king, shown in the four Ardashir 

Babakan's reliefs in Firuzabad, Naghsh-e Rostam, and Naghsh-e Rajab. This paper examines the 

beardless person's figure in the Ardashir I's reliefs and similar examples in the archaeological 

evidence such as reliefs, seals, and historical narratives. Furthermore, we are trying to determine 

the identification and probable position of this person. 

The most critical questions in this research are the following: 

1- What is the identification of the beardless person in the Ardashir Babakan's reliefs? 

2- What is the position of the beardless person in the Ardashir Babakan's reliefs? 

Most researchers have used the titles such as whisk-bearer, eunuch, servants, or bodyguards of 

the king. Lukonin has described this person as the Karen dynasty representative and attributed 

the carved emblem on his kolāh to this dynasty (Lukonin, 2005: 309). Ghirshman identifies him 

as a Sasanid nobleman (Ghirshman, 2011: 125), and Hinz describes him as bitaxš of Ardashir 

(Hinz2006: 276). By studying Sasanid riders' descent in the relief of warrior's war in Firuzabad, 

Kalani considers this person as the representative of the Soren family by a special emblem on 

his kolāh (Kalani, 2017a: 90; Kalani, 2017b: 204). Mousavi Haji and Sarfaraz believe that this 

person has been a servant and bodyguard of the king (Mousavi Haji and Sarfaraz, 2017: 72). 

The presence of beardless persons (or clean-shaven?) has a long history among the civilizations 

of the Ancient Near East; for example, we can see the examples of these people in different 

periods, such as Assyrian and Achaemenid ones, and in the Sasanid period, on the reliefs and 

seals later.  
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Specimens of beardless persons are seen in ancient Near East works such as the Achaemenid 

and Assyrian periods (Figure 1, 2, 3, 4). A tradition that seems to have lasted until the Sasanid 

period, like Kerdīr (Figure 12). He reached such a very high position in the Sasanids' political 

structure that Narseh mentioned his name in the inscription of "Paikuli" among his noblemen 

and loyalists. Also, a person without a beard is seen in Ardashir I's reliefs in Fars. We can 

quickly identify these people as servants. Indeed, holding a device such as fly-whisk (?) not 

only did not create a disturb and disorder in their task, but also they could reach a position that 

everywhere are portrayed behind the king, and their Specimens are visible in the reliefs of the 

Assyrian, Achaemenid, and Sasanid (including Kerdīr). It seems the person who has been 

portrayed without a beard in all of Ardashir I's reliefs in Fars is enjoying such a position (Figure 

7, 8, 9, 10, 11). 

Regarding all of Ardashir Babakan's reliefs, this beardless person is portrayed with a diadem 

and royal ribbons, so he cannot be one of the Sasanid kingdom people. We should search for his 

identity among non-royal family members. Among the courtiers of Ardashir are only Tansar 

and Abarsam, that different narratives exist about these two persons, especially in the Islamic 

sources are mentioned about their high position among the clerics. Tansar has not been 

mentioned in any sources contemporary with the Sasanid. Abarsam is mentioned in the 

inscriptions of the Shāpūr I's Ka'ba-i Zardusht among the Ardashir's courtiers, not as the clergy 

or Ardashir's vizier, but as one of the courtiers in the fifteenth row of this inscription. 

Regarding this person in the relief of Ardashir's war with Ardawan IV and Ardashir's investiture 

from Ahura Mazda, he has been both the high political and the first rank of the clergy society. 

According to Ibn Balkhi's version about Ardashir's vizier called Nansar, some scholars consider 

Tansar and Abarsam one person. He is named as "Mobad-e Mobadan" in epic texts, such as 

Karname-ye Ardahsir, and mentioned in the Shahnameh Ferdowsi with various titles, such as 

"Dastūr", vizier, "Mobad" and "Kadkhodā or Kadiwar (alderman)". The likeness of this person 

with the great Sasanian cleric is that like Kerdīr carrying the sword in the reliefs of Sarāb-e 

Bahrām and Sarmashhad, this person also, in addition to fighting on the battlefield of Tangab-e 

Firuzabad with the Parthian rival, in other Ardashir's reliefs carries a sword indicating this 

person has had a strong political influence, in addition to the high ranking clergy, as well as 

Kerdīr. This is a crucial point in rejecting the approaches of those who regard this person as a 

simple servant or a eunuch holding a fly-whisk behind the king's head. Is it reasonable a servant 

who is only his duty to hold a fly-whisk (?) behind the king's head carrying the weapon with his 

own? 

On the other hand, the carved emblem on his kolāh shows his descent and ancestry. Emblems 

related to the family of essential persons were carved on their kolāh, not a servant whose duty 

was only holding fly-whisk (?). Regarding the courtiers of Ardashir, Abarsam is the only person 

who has received the honorific title, "Ardashir's Farr" or Ardashir glory has been named in 

many sources as the senior clergy and grand vizier, so it seems has had a very high position. If 

we accept the view of the scholars that Parthian's adversary of the beardless person in the third 

scene of the relief of the warrior's war is the king of Ahwaz, or according to Henning, Ardawan 

V Elymais, probably can be more trusted in Tabari's version about the encounter king of Ahvaz 

with Abarsam who has attacked to the Ardashir Khorra in the absence of Ardashir, and should 

be considered the third scene of Firuzabad I's relief related to this battle and battle scene 

between the king of Ahwaz and Abarsam (Figure 7, 8). Probably a person portrayed without a 

beard in all of Ardashir's reliefs is Abarsam, who had both a very high political position because 

of his numerous services to Ardashir, and senior clergy of the Sasanid period appeared with this 

portrait and figure in the reliefs according to the tradition of shaving face among the clerics. 

 

Keywords: Sasanian, reliefs, Ardashir I, clergy, beardless person 
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 های اردشیر اول ساسانیواکاوی هویتی شخص بدون ریش در نقش برجسته

 1زادهحمزه قبادی
 تهران، ایران. شگاه تهران،شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، داندانشجوی دکتری باستان

 اصغر سلحشورعلی
 تهران، ایران. شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهران،دانشجوی دکتری باستان

 وندیونس یوسف
 .ایران، تهران، مدرس تربیت دانشگاه، شناسیباستان دکتری آموخته دانش

 20/03/1400؛ تاریخ پذیرش: 14/09/1397 تاریخ دریافت:

 چکیده
 کرده اصالحی اردشیر بابکان در فیروزآباد، نقش رستم و نقش رجب و در پشت سر شاه، شخصی با صورت برجستهدر چهار نقش 

ی مگسپران، نمایش داده شده است. در مورد هویت این شخص نظرات مختلفی ارائه گردیده که با عناوین مختلفی چون خواجه

های مشابه پیش از حکومت نگاری با آنچه که از نمونهی این نوع شمایلد شده است. مقایسهخدمتکار یا محافظ شاه از او یا

رایج در میان روحانیون  های سنتدهد که تراشیدن ریش یکی از ساسانی در ایران زمان هخامنشی و آشور بر جای مانده نشان می

ی نیز تداوم داشته است. عالوه بر این، بر اساس بررسی برخی ی ساسانبلند پایه بوده که به احتمال در ادوار بعد خصوصاً دوره

 ی سلطنتی وجود دارد.های تاریخی، احتمال تعلق نقش شخص مذکور به فردی غیر از خانوادههای موجود و تحلیل روایتنشانه
 

 : ساسانیان، نقش برجسته، اردشیر اول، روحانی، شخص بدون ریش.کلیدی هایواژه
 

 مقدمه. 1

 ۀنقش برجست جز بهحکومت ساسانی تعداد پنج نقش برجسته برجای مانده است.  گذار انیبن بابکانشیر از ارد

تان فارس امروزی و در نواحی فیروزآباد، نقش رجب و مابقی در اس ،ایران شمال غربخان تختی سلماس در 

اده شده که در گذشته فردی با صورت تراشیده نشان دهای فارس نقش برجستهدر اند. نقش رستم واقع شده

هایی عنواناز  محققینغالب است. هویت او به صورت اجمالی توسط محققین مختلف مورد بحث قرار گرفته 

 لوکونین این شخص را .اندبرای این شخص استفاده کردهمحافظ  مگسپران و ی، خواجهارچون خدمتک

 این دودمان نسبت داده استبه  راه بر روی کالهش عالمت حک شدی دودمان کارن دانسته و یندهنما

بیدخش  ( و هینتس وی را125: 1390، گیرشمنساسانی ) ی زاده بینجشمن او را یک (. گیر309: 1384 ،لوکونین)

ی جنگ برجستهکالنی با بررسی تبار سواران ساسانی در نقش (. 276: 1385هینتس، ) کرده استاردشیر معرفی 

داند ی دودمان سورن میبا عالمت مخصوص بر روی کالهش نمایندهاین شخص را  روزآبادیفسواران در 

شاه  محافظ از اعتقاد دارند این شخص مستخدم وموسوی حاجی و سرفر(. 204: 1396؛ کالنی، 90: 1396کالنی، )

های شرق ای طوالنی در بین تمدنحضور افراد بدون ریش سابقه(. 72: 1396موسوی حاجی و سرفراز، بوده است )

ادامه در دوره ساسانی آشور و هخامنشی و در های مختلف از جمله تان دارد که نمونه این افراد را در دورهباس

نگارندگان در مقاله پیش رو با بررسی نقش فرد بدون ریش . شودمشاهده میو مهرها  ها نقش برجستهبر روی 

قوش برجسته، مهرها و روایات تاریخی ن بر رویهای مشابه های اردشیر اول ساسانی و نمونهدر نقش برجسته

 هویت و جایگاه احتمالی این شخص هستند. در پی تعیین

                                                      
 h.ghobadi@ut.ac.ir:                                                                                                       مسئول ۀسندینو ۀانامیرا .1
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 آشور دورهاشخاص بدون ریش در . 2

ی آشور نو به دست آمده از دوره تراشیدهافرادی با صورت  ارتباط بادر  یمدارک تصویری و نوشتاری فراوان

ی مورد بحث است. رایت و چان این شناسریخ هنری و زباناز دیدگاه تا این اشخاصاست. با این وجود هویت 

 (lû.sag = ša rèši) شیرِ.م از آنها با عنوان شَپهای اوایل قرن نهم دانند که در کتیبهافراد را خواجگانی می

اند و از جایگاه باالیی در امپراتوری آشور یاد شده که در نقوش برجسته با صورتی بدون ریش تصویر شده

(. جایگاه واالی خواجگان در حکومت آشور و برخورداری آنها Wright & Chan, 2012: 106اند )ار بودهبرخورد

 قابل مشاهده (1تصویر ) های کاخبرجستهنقوش و همچنین  ش مهرها نقاز مناصب باالی حکومتی از روی 

آنها نقش شده است. از آن  مدارکی هستند که افراد بدون ریش برجمله مهرهای آشوری از  مهرها و اثر. است

( و شلمانصر .مپ 783-810)( Adad-nērārīای مربوط به دوره اداد نیراری سوم )مهر و اثر مهر استوانه 11جمله 

بر اساس کتیبه روی آنها است که در آنها اسامی دارندگان مهر،  .م(پ 773- 782)( Shalmaneser IVچهارم )

ها این مهرها متعلق به خواجگان سلطنتی با است. بر اساس کتیبه مهرها مشخص دجایگاه اجتماعی و کارکر

 (.Nederreiter, 2015: 118مقام بسیار باالی درباری هستند )

 
در  و یپ.م( به دست آمده از کاخ نمرود در حال انجام مراسم مذهب 859-883دوم ) رپالآشورنصی برجسته : نقش1 ریتصو

 (British Museum, Relief panel) بالدار نقش شده است صورت بهنفر که  کیو  شیشخص بدون ر کیحضور 

Figure 1: The Relief of Aššurnasirpal II (883-859 BC) in Nimrud Palace Showing a Spiritual 

Ceremony in the Presence of a Beardless Person and a Winged Person (British Museum, Relief 

panel) 

 فرد به پادشاه آشوری هستند. آنها اسامی مختلفی نیتر کینزد ها کاخهای برجسته جگان در نقشبیشتر خوا

( را نیز دریافت Belšassarو ممکن بود نام بلشزر ))محافظ شاه(  DN – šarru-ušurترین آنها اند که رایجداشته

. (Ibid: 107, 108)بوده است « شاه از زندگی او یا محافظ زندگی کننده محافظت»کنند که احتماالً به معنای 

شوند؛ هرچند باید توجه سرا شناخته میبه عنوان شَرِشی یا خواجگان حرم کرده اصالحموران أبرخی از این م

ی دارد نباید همه دیتأکبا استناد به متون،  (Oppenheim, 1973: 333, 334)اپنهایم  طور کهداشت همان
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ای بودند که کرده اصالحبلکه برخی از آنها مردان جوان و یا مردان  ،نظر گرفتها را به عنوان خواجه در رِشیش

ی مربوط به آشور نو به دست آمده ی تصویری از استوانهرسیدند. یک نمونهبه مناصب باالیی در دوره آشور می

این فرد شده ای که بر روی آن حک شود و کتیبهبدون ریش در مقابل دو الهه دیده می کننده پرستشکه یک 

 (.Albenda, 1996: 69کند )ی پادشاه آشور معرفی میرعصای قدرت اداد نیرا کننده حملد را به عنوان فرزن

به  ( یاد شده است، در بیشتر مواردšiēr šūt) رِشیوتشافراد بدون ریش به مانند افرادی که از آنها به عنوان 

رشی و شوری تمایزی را میان این افراد به عنوان شَآن شوند. متوهمراهان و مالزمان شاه محسوب می عنوان

کوتاه  هاینوشتار وها نوشتو هنگامی که کوته ( قائل هستندŠa Zigniموسوم به شازیگنی ) افراد با ریش

منظور بدون ریش  پیکرهکنند، را توصیف می رِشیشوتبه ویژه  (caption) نقش برجسته همراه

آشور از جایگاه بسیار باالی برخوردار  یامپراتورموع این افراد بدون ریش در در مج .(Reade, 1972: 91)است

 خاص مذهبی به همراه شاه بود. مراسمترین وظایف آنها انجام امور دینی به خصوص در بودند که یکی از مهم

 در دوره هخامنشیاشخاص بدون ریش . 3

ها که در حال باال رفتن از پلکانی از افرادی رسد نیمتخت جمشید به نظر می یبا نگاهی به نقوش برجسته

نشان  کرده اصالحبه صورت  ،با سربندهای مشخص هابدون ریش هستند و در شوش همه پارسی ،اندنقش شده

موسوم به برجسته خزانه  ای که در پشت سر ولیعهد در نقش(. پیکرهRazmjou, 2010: 238اند )داده شده

 :Schmidt, 1953دار یاد شده )دارد و از آن به عنوان حوله شدهصورتی اصالح  ،شوددیده می بار عامصحنه 

دار است و هنگامی که در نقش قرینه و از . او دارای سربندی پلیسه(2)تصویر  که البته جای بحث دارد (165

 صورت باافرادی . (Razmjou, 2010: 239) دار بر شانه چپ خود داردچپ نمایش داده شده یک شال منگوله

تواند (. این خود میde Mecquenem, 1947: 84دار هستند )نیز دارای این شال منگولهدر شوش  کرده اصالح

(. رزمجو با توجه به پوشش Razmjou, 2010: 239نمایانگر جایگاه و طبقه اجتماعی باالی روحانیون باشد )

ا گنجینه جیحون که فردی روحانی و یا مغی را ب های این پیکرهخاص این افراد مادی و پارسی و نیز با مقایسه

نقش و نیز با مقایسه آنها با  دهددر حال انجام مراسمی خاص که شمشیری کوتاه به میان بسته نشان می

مقابل یک معبد و یا  ،لیون که دو فرد بدون ریش را در لباس مادی که برسمی در دستیداسک برجسته

شرق  های سنتاست و با توجه به  رند که دهان و بینی آنها را پوشاندهاو سربندی د ایستادهزیارتگاه قرار 

-را به عنوان روحانی و کاهن می کرده اصالحنزدیک باستان ایالمی، مصری و آشوری، این افراد بدون ریش و 

را در  1(؟) یمگسپران حالی کهها با همان سربند در نمایش این پیکره .(3-5تصاویر ) (Ibid, 235- 238شناسد )

که چنین سربندی را به  کرده اصالحکند و فرد اند، تضادی در وظایف آنها ایجاد نمیداشته پشت تخت شاه نگه

 :Ibid) تواند یک خدمتکار ساده باشد، بلکه او یک روحانی با وظایفی مشخص بوده استتنها نمینه سر دارد 

ای مذهبی برای روحانیون به مانند حشرات، وظیفه ( یا موجودات مضرkhrafastrasمبارزه با خرفسترها )(. 239

اما مغان با »این مراسم را توصیف کرده است  هرودتدر این باره  (De Jong 1997: 338, 341)آمد حساب می

ها، مارها، خزندگان کشند. آنها موجوداتی مانند مورچهها را میدست خود هر موجودی به غیر از انسان و سگ

 (.Hdt: 1.140; De Jong 1997: 339) «کنندمیکشند و به این کارشان افتخار و پرندگان را می



 ساسانی اول اردشیر هایبرجسته نقش در ریش بدون شخص هویتی واکاوی /172

 
، تاالر خزانه تخت جمشید و سمت چپ مردی با بار عامصحنه  و سربند پلیسه دار، کرده اصالح: سمت راست مردی با صورت 3 و 2تصویر 

 :Razmjou, 2010) بر روی قطعه سنگی به دست آمده از شوش ،استپوشانده  ه زیر چانه راو سربند پلیسه دار و پدام ک کرده اصالحصورت 

240,242) 

Figure 2 and 3: the right side, a stone fragment from Susa showing a clean-shaven man with a pleated 

headdress and Padam worn under his chin. The left side, a clean-shaven man with a pleated headdress, 

Audience Scene, Treasury Hall, Persepolis 

  
، تاالر خزانه، تخت جمشید بار عامصحنه  ،پشت شاهزاده هخامنشی رسربند پلیسه دا و کرده اصالحبا ریش  مردی: 4 ریتصو

(Schmidt, 1953: Pl. 121) 

Figure 4: a clean-shaven man with a pleated headdress behind the Achaemenid prince, Audience 

scene, Treasury Hall, Persepolis (Schmidt, 1953: Pl. 121). 

 بدون ریش در دوره ساسانی افراد. 4

برجسته وجود دارد. اکثر این  و نقوش ساسانی بر روی مهرها یتصاویر زیادی از مردان بدون ریش در دوره

-Lerner, 2006کنند )به لباس مردانه زمان ساسانی پیروی میمربوط  های سنتلباس پوشیدن و  از نوع افراد

. اندچه و لباسی را بر روی ردای خود انداختهخورده دارند و پار اما برخی نیز ریش کوتاه پیچ؛ (114 :2007

و  (Bōxtšābuhrخت شاپور )و، تنها سرپرست اقامتگاه زنان یا بهدشعنوانی که برای این مردان استفاده می

استفاده  افرادنیز برای این  (magus( نبود، بلکه گاهی از عنوان مغ )harzbedاقامتگاه زنان یا هرزبد )رئیس 

از اثر مهرهای به دست آمده از قصر ابونصر و تخت سلیمان افراد روحانی  یبر روی بسیار(. Ibid: 114شد )می

در مهر شماره  مثالًن ریش هستند زیادی که دارای کتیبه هستند نقش شده است. برخی از این افراد بدو

Nr.62 زنان  ءریش جز نداشتنرا به دلیل  اوگوبل  نقش شده که ی بدون ریشدر تخت سلیمان فرد

گوبل، گوید در کتیبه این مهر اسم یک مرد ذکر شده است )در حالی که خود ایشان می ،کرده است یبند دسته
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اردشیر اول دارای موهای  یها نقش برجستهش در این شخص نقش شده همانند شخص بدون ری .(59: 1384

 62بدون آرایش است که در پشت گردن آزاد هستند. همچنین در چندین نقش مهر از جمله مهرهای شماره 

 (.69و  35: 1386علیخانی، اند )قصر ابونصر نیز افراد بدون ریش نقش شده در 155و 

چهار نقش برجسته  مربوط به از دوره ساسانی رتبهاین افراد بلندمتصویرسازی های ترین نمونهقدیمی

در  پرانمگس یکنندهحمل ،Iجنگ سواران در فیروزآباد  نقش برجستهدر ین شخص سوم. هستنداردشیر اول 

ی این دربرگیرنده II و نقش رجب I رستمنقش ، II تفویض قدرت به اردشیر در فیروزآباد نقوش برجسته

 ،ی استاشکاندارای کالهی  این فرد، آباد و نقش رجب با مفهوم تفویض قدرت. در فیروزها هستندتصویرسازی

کاله گرد گنبدی  مبارزه در فیروزآباد و صحنه تفویض قدرت در نقش رستم دارای یدر حالی که در صحنه

مرد  18، از است که متعلق به اردشیر یا پسرش شاپور اول I پیروزی در دارابگرد نقش برجستهشکل است. در 

اند، بدون ریش هستند. واضح است ی پوشیدهاشکاننفری که کاله  8نفر از  4پارسی که در مقابل شاه هستند، 

با حالتی از نگهبانی نسبت به شاه قرار  اند و در قسمت جلودار پوشیدهکاله قبهکه زمانشان این افراد و مال

آتشدانی از دوره شاپور اول از نصرآباد چنین هم(. Lerner, 2006-2007: 115)افراد ویژه و خاصی هستند  دارند

 یا رئیس« آرایش دهنده میز کاخ سلطنتی( »Abnun( آبنون )عنوان؟فردی به نام ) به متعلقبه دست آمده که 

ت که به مناسببوده ( pad šabistān āyēnīgپد شبستان آینیگ سرای سلطنتی )و تشریفات مربوط به حرم مراسم

 Lerner, 2007: 114;Tavoosi and)اهدا شده است به او میالدی  244یا  243ر سال پیروزی شاه بر رومیان د

Frye, 1989: 25-29; Gignoux, 1991: 9-17.)  که دو وجه  شده یحجارنقوشی بر چهار وجه این آتشدان

و وهنام  (Aspēz) آسپِزو  جه دیگر آبنونوبر دو و  ( حک شدهشاپور شاه شاهان( و )اردشیر شاه شاهانمقابل آن )

(Wahnām )وزیر دربار»شده که به ترتیب  نقش »( داربِد: یاDarbedو فر )( مادارFarmadārهستند )سفانه . متأ

ولی داربد آسپز  (6و  5)تصاویر  هرچند صورتش به نظر بدون ریش است بسیار آسیب دیده است،تصویر آبنون 

ای بر سر توان گفت که آسپز کالهی قبها می، اممشکل استسربند آبنون تشخیص . بدون ریش است به وضوح

و نقش رجب با مفهوم تفویض  روزآبادیفعالوه بر شخص بدون ریش در  این نوع کاله سبکی است که. دارد

ی بهرام دوم در نقش برجسته به عنوان نمونه در نقش ریکرتاز جمله  توسط افراد بدون ریش دیگری قدرت،

ساسانی با عالمت ویژه بر روی  یدر دوره این افراد (.Lerner, 2006-2007: 114) استفاده شده است رستم

موبد موبدان و روحانی قدرتمند  (Kerdīr) کرتیر .اندنقش شده، دیده داردکالهشان که نشان از تبار آنها 

 خود را بر تصویر وانستتکه با قدرت زیادش  یکی از آنها استولیه ساسانی همزمان با دوران پادشاهان ا

 احتماالً است حاضر بدون ریش که موضوع مورد بررسی مقاله دهمچنین فر .کند ایجادش برجسته نق چندین

صورت بدون ریش و یا بهتر است بگوییم با ه سنت قدیمی ب بنا براست که  دارای منصب روحانی اعظم بوده

 .شده استهای روحانیون بوده نقش ریش تراشیده که یکی از ویژگی
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: تصویر آبنون بر آتشدان نصرآباد 6تصویر  (Lerner, 2006-2007: 118) نصرآباد: نقش آسپِز و وهنام بر آتشدان 5تصویر 

(Lerner, 2006-2007: 118). 

Figure 5: face of the Nasrabad fire altar showing Aspēz and Wahnām (Lerner, 2006-2007: 118). 

Figure 6: face of the Nasrabad fire altar showing Abnūn (Lerner, 2006-2007: 118). 
 و بررسی هویت و جایگاه او بابکاناردشیر  یها نقش برجستهفرد بدون ریش در . 5

تصویر شده  بدون ریش یفردمتفاوت اردشیر اول در استان فارس و در چهار صحنه  یها نقش برجستهدر 

یکی شیر اول بر اردوان چهارم نقش شده روزی قطعی اردکه بعد از پی Iدر فیروزآباد  سواراننقش جنگ  است.

(، 28: 1378گال )فون(، 14: 1349(، مشکوتی )104: 1317)ویلسن در مورد این نقش محققینی مانند  .از آنها است

: 1389(، شهبازی )162: 1385(، هینتس )308-310: 1384(، لوکونین )68: 1383(، شراتو )586: 1387شپرد )

 :Herzfeld (1941(، 71: 1396موسوی حاجی و سرفراز )(، 125: 1390گیرشمن )(، 123: 1389(، سامی )260

57), Erdmann (1948: 79), Schmidt (1970: 125), Herrmman (1977: 86), Vanden Berghe (1984: 

62), Haerinck 1999 Huff (2008: 39), Grabowski (2009: 22) Canapa (2013: 862) و  کارکرده

اردشیر با اردوان  تن به تناین نقش شامل نبرد  دانند.ی نقش برجسته را مربوط به اردشیر اول ساسانی میهمگ

با همتای اشکانی خود در سه صحنه است بدون ریش چهارم، شاپور با دربندار )؟( وزیر اردوان چهارم و فردی 

که بر پشت گردن مجعد بلند ای موه با صورت بدون ریش وی فرد( 8تصویر )در سومین صحنه (. 7تصویر )

نشان مخصوصی حک  آنکاله گردی بر سر دارد که بر روی  ،(69: 1396موسوی حاجی و سرفراز، ریخته است )

 (.70 :همان)شود شده است این نشان بر روی زین اسب او نیز دیده می
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 I: نقش برجسته جنگ سواران فیروزآباد 7تصویر 

Figure 7: the relief of warrior's war in the Firuzabad I 

 
 I (Herrmann, 1969: 74)در نقش برجسته جنگ سواران فیروزآباد  اشکانی: طرح سوار سوم ساسانی و حریف 8تصویر 

Figure 8: the motif of 3rd Sasanid rider and Parthian competitor in the relief of warrior's war in 

the Firuzabad I (Herrmann, 1969:74) 
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است. در این نقش  II بادآاردشیر در تنگاب فیروز شود نقشدیده مینقش برجسته دیگری که این فرد در آن 

باد و در سمت راست رودخانه تنگاب حجاری شده آفیروز Iنقش برجسته شماره  یکه در فاصله دو کیلومتر

. (9تصویر ( )26)موسوی حاجی و سرفراز، شود یحلقه سلطنتی از جانب اهورامزدا به پادشاه ساسانی تفویض م ،است

-22 :2009)، گرابوسکی (409 :2009)، کایم (39 :2008) هوف، (125 :1970)محققین زیادی از جمله اشمیت 

، مشکوتی (311 :1941)هرتسفلد  ،(151 :1993) لویت تاویل ،(62 :1984) واندنبرگ ،(38 :2000)، هرمان (23

، شپرد (296: 1383)، پرادا (170: 1385)(، هینتس 305: 1384)لوکونین  (،131: 1390)(، گیرشمن 140: 1349)

را  آن همه و اندکرده را بررسیقش این ن (27: 1396و موسوی حاجی و سرفراز ) (68: 1383)شراتو (، 587: 1387)

سمت راست  اهورامزدا در سمت چپ و اردشیر در برجسته در این نقش دانند.می بابکانمربوط به اردشیر 

که  Iدر فیروزآباد  بدون ریش. پشت سر شاه همان شخص شده که در بین آنها یک آتشدان قرار دارد تصویر

باالی آن به جلو او کالهی بر سر دارد که قسمت  نقش شده است. داشته نگهرا باالی سر شاه  پرانیمگس

دو تن از بزرگان  هش و در نهایتخصوص بر روی کالدر پشت سر این شخص شاپور اول با عالمت مو  شده خم

 (.131: 1390)گیرشمن  شوندمی مشاهده ساسانی

 
 II: نقش برجسته فیروزآباد 9تصویر 

Figure 9: the Ardashir's relief in the Firuzabad II 

اهورامزدا دریافت  آن اردشیر حلقه سلطنتی را ازکه در دیگری وجود دارد  نقش برجستهدر نقش رجب 

شود که دست راست خود را برای در این نقش اردشیر در سمت چپ بیننده دیده می. (10تصویر ) کندمی

-انگشت اشارهگرفتن حلقه قدرت به سمت اهورامزدا دراز کرده و دست چپش را تا مقابل صورت باال آورده و 
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اند که نظرات نقش شدهشاه و اهورامزدا دو کودک بین گرفته است.  اهورامزدااش را به نشانه احترام به سمت 

و این دو را فرزندان شاپور اول  (269: 1362)کرزن . بسیار زیاد و متفاوتی در مورد این دو مطرح شده است

حث این موضوع ب( که Herzfeld, 1941: 57) داندشاپور می رچپ را هرمزد اول پسسمت کودک هرتسفلد 

به میان ذکر آن اردشیر  یها نقش برجستهسایر  درکه ن فرد بدون ریش ایر همپشت سر اردش. مقاله نیست

ن عالمت مخصوص بر روی او هم داشته نگهپرانی  را باالی سر اردشیر مگس قرار دارد. در این نقش او ،آمد

ایستاده که دست چپ خود را بر روی قبضه شمشیرش  یشخص دیگر اودر کنار کالهش حک شده است. 

اش را به حالت احترام به سمت اهورامزدا گرفته است. در انگشت اشارهگذاشته و دست راستش را باال آورده و 

مزدا دو زن در خارج از کادر اصلی در پشت سر اهورا 2ظرات متفاوتی ذکر شده است.نمورد هویت این شخص 

دیده  در خارج از کادر اصلی این نقش برجسته نیم تنه شخصی 3است.مورد بحث ا نیز نههویت آنقش شده که 

که دست راستش را بلند کرده و انگشت اشاره را به حالت احترام به جلو و به سمت صحنه اصلی  دشومی

عالوه  در آن خود را معرفی کرده است.که کرتیر او یک کتیبه پهلوی ساسانی حک شده  . در مقابلاست گرفته

و  ر است که بعدهاتعلق نقش به کرتی قیچی بر روی کاله این شخص نشانگ دهنده عالمت چهره و بر این،

 .در دوره بهرام دوم تصویر خود را نقش کرده است احتماالً

 
 .II (Herrmann, 1969: 68) طرح نقش برجسته اردشیر اول در نقش رجب :10تصویر 

Figure 10: the motif of Ardashir's relief in the Naghsh-e Rajab )Herrmann 1969:68  (  

 

نقش برجسته  شت نقش برجسته پادشاهان ساسانی در نقش رستم فارسترین نقش برجسته از هقدیمی

 کنددر این نقش اردشیر حلقه قدرت را از اهورامزدا دریافت میگذار سلسله ساسانی است. بنیان بابکاناردشیر 



 ساسانی اول اردشیر هایبرجسته نقش در ریش بدون شخص هویتی واکاوی /178

نقش رسد د که به نظر میندشمنان شکست خورده قرار دار این دو نفرزیر پای  .سوار بر اسب هستند دو هر و

در پشت سر  4.باشنداهریمن  ،اهورامزدا اسب زیر پاینقش اردوان چهارم و  ،زیر پای اسب اردشیر خصش

ای بر سر این شخص کالهی استوانهگرفته است.  شاهایستاده که مگسپرانی را باالی سر اردشیر شخص دیگری 

و موهایش پشت صورت بدون ریش نقش شده ه او ببر روی آن حک شده است.  یدارد که عالمت مخصوص

 .(11)تصویر  سرش آویخته است

و سنتی  روحانیت بوده یها یژگیویکی از  کرده اصالحرسد صورت با توجه به آنچه که گفته شد به نظر می

سنت  های پیشیننمونهاست.  آشور و هخامنشی ،شرق باستان مانند مصر، ایالم یها تمدنرایج در میان 

که در کاخ سه دروازه نقش فردی تچر،  فراد نقش شده در پلکان کاخا بر روی مهرها، برخی اصالح صورت

 در نقش عهدیولدر پشت سر  کرده اصالحفردی با ریش باالی سر شاه گرفته،  ای شبیه به مگسپران را دروسیله

در دوران  سنترسد این د. به نظر میشوهمچنین در نقوش شوش دیده می برجسته خزانه تخت جمشید و

موبد بزرگ اوایل ین افراد کرتیر . نمونه بارز ااستا حداقل در اوایل این دوره نیز ادامه پیدا کرده ساسانیان ی

. (12)تصویر  استزیسته شاه ساسانی از دوره اردشیر اول تا نرسی می 6که همزمان با  است دوران ساسانی

یعنی بیشتر  کعبه زرتشتو  در نقش رستم، نقش رجب، سرمشهدکرتیر به چنان قدرتی رسید که چهار کتیبه 

های برجسته و نقش (Gyselen, 1989: 185-192در مهرها ) کرتیر 5د برجای گذاشت.از هر شاه ساسانی از خو

از  اول ش برجسته بهرام دوم در سرمشهد، خارج از کادر صحنه تاج ستانی اردشیرنق همچوناوایل ساسانی 

حضور بهرام  صحنه، روم در نقش رستم امپراتورانر بر شاپو، نقش برجسته پیروزی IIاهورامزدا در نقش رجب 

کرده نقش تصویر خود را  برجسته بهرام دوم در سراب بهرامنقش وم در جمع درباریان در نقش رستم و د

که توانسته به چنین جایگاهی  استقدرت زیاد کرتیر  گرنشان شدبیان مواردی که به صورت خالصه  6.است

 توانیمنمیدوره هخامنشی گفته شد  بدون ریشدر باال و در قسمت بررسی افراد  که طورهمان نیبنابرا؛ برسد

یر اردش یها نقش برجستهصورت بدون ریش در تمام ه رسد فردی که ببه نظر می .این افراد را خدمتکار بدانیم

اواخر دوره اردشیر  هایی ازسکهبرخوردار بوده است.  اول در فارس نقش شده از جایگاه یک روحانی بلندمرتبه

. در مورد (13تصویر ) به دست آمده که در روبروی تصویر اردشیر شخصی با صورت بدون ریش حک شده است

ها این شخص یکی از سکه بر روی( با توجه به کتیبه موجود 1924هویت او ابهامات زیادی وجود دارد. پاروک )

(. این Alarm, 2007: 236)مورد تردید قرار گرفته است داند که نظر او توسط محققین دیگر را شاپور اول می

بر سر  Iاردشیر اول در نقش رستم  نقش برجستهشخص کالهی اشکانی شبیه کاله شخص بدون ریش در 

ی هستند، ولی با توجه به اینکه عالمت غنچه کرده اصالحدارد. این دو همچنین دارای صورتی بدون ریش و 

اردشیر اول، بر روی کاله شخص تصویر شده بر  یها نقش برجستهون ریش در حک شده بر روی کاله فرد بد

ها بر خالف فرد بدون ریش شود و همچنین شخص بدون ریش نقش شده بر روی سکهها مشاهده نمیسکه

 رسد که این دو یک نفر باشند.نقوش برجسته اردشیر اول دارای دیهیم است، به نظر نمی

ریش با دیهیم و روبان این شخص بی بابکاناردشیر  یها نقش برجستهاز  کدام چیهدر  که نیابا توجه به 

خاندان پادشاهی ساسانی باشد و باید در بین افراد وابسته به تواند یکی از سلطنتی نقش نشده، بنابراین نمی

شخصی باشیم ذکر شده باید به دنبال بر اساس مطالب افراد غیر از خانواده سلطنتی هویت او را جستجو کرد. 

که در دوره اردشیر دارای مقام ارشد روحانیت بوده است. همچنین این شخص باید از جایگاه سیاسی بسیار 
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او در استان فارس نقش  یها نقش برجستهدر تمام باالیی برخوردار بوده باشد که توانسته پشت سر اردشیر 

اشاره شده است.  ریاردشنوان روحانی بزرگ دوره به تنسر و ابرسام به ع بابکانشود. در بین درباریان اردشیر 

 پردازیم.در اینجا به بررسی شواهد برای تنسر یا ابرسام بودن این شخص می

 
 (Herrmann, 1969: 70: طرح نقش برجسته اردشیر در نقش رستم )11تصویر 

Figure 11: the motif of Ardashir's relief in the Naghsh-e Rostam )Herrmann 1969:70  (  

 

نام برده نشده است و تنها در کتیبه شاپور اول در کعبه  از منابع همزمان با عصر ساسانی کدام چیهاز تنسر در 

اشاره شده است. با توجه  (Huyse, 1999 b: 55)« مهرگ پسر توسر»زرتشت در فهرست درباریان اردشیر به 

پذیرفتن این ( 101: 1384نصراله زاده، شیر اشاره نشده )به اینکه در این کتیبه به هیچ مقام دینی در دربار ارد

موضوع که منظور از توسر همان تنسر روحانی بزرگ دوره اردشیر بوده بسیار دشوار است و این نظر به صورت 

آوری اوستا در دوره اردشیر اول و مبارزه با ماند. در کتاب دینکرد به نقش تنسر در جمعیک فرض باقی می

(. در روایات دینکرد از Shaki, 1981: 123; Boyce, 1968: 7)در روایات مختلف اشاره شده است سایر ادیان 

در  (.102: 1384)نصراله زاده، مقام تنسر با عنوان هیربد و در یک مورد هیربدان هیربد نام برده شده است 

تفاوت میان روایات  7شده است.به تنسر اشاره  با دوره ساسانی عصر همف منابع بسیاری از منابع اسالمی برخال

اوستا توسط تنسر  یآور جمع ای بهدوره اسالمی اشارهدینکرد و منابع دوره اسالمی در این است که در منابع 

. برخی از محققین از جمله (105)همان: کنند او را حکیم و مشاوری خردمند وصف می جا همهو  نشده است

اند، ( کرتیر و تنسر را یک نفر دانستهSprengling, 1953: 214- 215( و اشپرینگلینگ )166: 1354هرتسفلد )

 ,Boyceدانند )کنند و این دو را دو شخصیت جداگانه میاز جمله بویس این موضوع را رد می یگراما برخی د

: 1384)نصراله زاده، نامه تنسر با مؤلفی گمنام است  کرده اشاره(. یکی دیگر از منابعی که به تنسر 10 :1968
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آن ( م 76/  هـ 140)مرگ اصل این اثر به زبان پهلوی بوده که عبداهلل ابن مقفع یا داذبه پسر داذگشنسب (. 109

را به عربی ترجمه کرده است. هم اکنون هم متن عربی و هم پهلوی آن از بین رفته و فقط ترجمه فارسی 

-همان(. 110)همان: به دست ما رسیده است  در مقدمه کتاب تاریخ طبرستان نوشته ابن اسفندیار آمده، که آن

 اند از دوره اسالمی هستند و در هیچ کدام از منابعشد همه متونی که به تنسر اشاره کرده گفتهطور که در باال 

 نیامده است.به میان نامی از تنسر  همزمان با دوره ساسانی

 
 .: نقش و کتیبه کرتیر در نقش رجب12تصویر 

Figure 12: The figure and inscription of Kerdīr in the Naghsh-e Rajab. 

وحانی بزرگ دوره ذکر شده در بین درباریان اردشیر که برخی منابع از او به عنوان ریکی دیگر از اشخاص 

شده اشاره  به ابرسام شاپور شیر در کتیبه کعبه زرتشتددر فهرست درباریان ارابرسام است. اند اردشیر نام برده

به معنی شکوه « شیر فردار»ابرسام تنها کسی است که در بین درباریان اردشیر صاحب عنوان افتخاری  است.

شهر  منصب صاحبکه ابرسام  لقب اعتقاد دارند این برخی از محققین با توجه به(. 41)همان: شیر است دار

وایت از طبری آمده است که . در یک ر(62: 1384 )لوکونین،ره و در واقع شهرب این شهر بوده است وخاردشیر

ابرسام از ای در نامه .ره خارج شد ابرسام را در این شهر گذاشتوخر برای نبرد با اردوان از اردشیرچون اردشی

او را شکست  هرا دفع کرده و توانست شاه اهواز( Nirufarrنیروفر )اردشیر آمده است که در نبود او هجوم  به

همدیگر  دکنندهییتأن روایت طبری و کتیبه کعبه زرتشت شاپور مکمل و ای(. 42ـ  43: 1378نلدکه، )دهد 

در اختیار بیشترین اطالعات در مورد ابرسام را در بین منابع دوره اسالمی طبری  (.42: 1384نصراله زاده،هستند )
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)نلدکه، است دار داده ادر جای دیگر آورده است که اردشیر به او مناصب زیادی از جمله بزرگ فرم .دهدقرار می

در فهرست درباریان  که نیان از جمله یارشاطر این روایت طبری را با توجه به یالبته برخی از محقق .(40: 1378

کنند رد می ر اعظم نام برده شده استبه عنوان وزیبد شخصی به نام هزار اردشیر در کتیبه کعبه زرتشت از

(Yarshater, 1982: 63 .)اسالمی همانند اخبار الطوال و النهایه  اناز منابع دور برخالف طبری و برخی دیگر

 بابکاندر کارنامه اردشیر ( 180 :1373، دینوریو  46: 1346دینوری،)دانند که ابرسام را وزیر بزرگ دوره اردشیر می

 .ن موبدان موبد نام برده شده استاز او به عنوا( 157: 7ج  1379)شاهنامه، و شاهنامه  (915: 1378وشی، ه)فر

 
 .: سکه اردشیر اول به همراه فرد بدون ریش13تصویر 

Figure 13: Ardeshir I coin with a beardless person. 

 

غیبت تنسر در منابع همزمان دوره ساسانی از جمله سنگ نوشته شاپور در  ،طور که در باال اشاره شدهمان

 انو در منابع دوره اسالمی و همچنین برعکس غیبت کرتیر در منابع دورکعبه زرتشت و حضور گسترده ا

ای را بر آن داشت که های همزمان با عصر ساسانی عدهتهصورت گسترده در سنگ نوشه اسالمی و حضور او ب

برخی از محققین همین نظر را در مورد تنسر و ابرسام این دو نفر را یکی بدانند که در باال شرح آن گذشت. 

ن بلخی ببا توجه به روایتی از فارسنامه ا (76: 1378) سن ستنیکردانند. اولین بار دارند و این دو را یکی می

او اعتقاد داشت که ابن بلخی بین تنسر و ابرسام خلط کرده و این روایت  .این مطلب را مطرح کرد (60: 1363)

شجاع و عاقل به نام ننسار  ه اردشیر وزیری داشتت آمده است ک. در این روایاو از تنسر مربوط به ابرسام است

که اگر ما این نام را تنسر بگیریم با توجه به اینکه تنسر در هیچ منبعی به عنوان وزیر نیامده و چون در 

خاطر همپوشانی این دو نفر ه اردشیر نام برده شده است این ب بزرگبسیاری از منابع از ابرسام به عنوان وزیر 

برخالف نظر هرتسفلد که اعتقاد دارد نقش برجسته  .(44: 1384 )نصراله زاده،قع این دو یکی هستند بوده و در وا

به  ،(Herzfeld, 1926: 254جنگ نهایی بین اردوان و اردشیر است ) در واقع جنگ و کینمایانگر  Iفیروزآباد 

اردوان و اردشیر در سه  جنگ بین اعتقاد دارد (Widengren, 1971طور که ویدنگرن )رسد هماننظر می

شود می را شامل النهرینبینمرحله اتفاق افتاده است که از نظر جغرافیایی بیشتر غرب ایران )الیمایی و ماد( و 
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رسد غلبه های واپسین خود در همین مناطق است. به نظر میان در سالاشکانیهم محدوده واقعی  و دلیل آن

ده است شنمایش داده  I روزآبادیفظر نمادین در سه صحنه نقش برجسته از ن نیالنهر نیببر الیمایی، ماد و 

(Grabowski, 2011: 214.) از جمله نقش برجسته  ،بینیمهای ایران باستان میکه ما در سایر دوره یاتفاق

در یک جنگ اتفاق نیفتاده را در یک نقش  ی که قطعاًششور انپیروزی خود بر تمام شاهکه داریوش بیستون 

که در فیلیپ عرب(  و گردیانوس سوم، والرینده است و همچنین شاپور اول که پیروزی خود بر امپراتوران روم )آور

نخستین تقابل اردشیر  آورده است.مشابه نقش  چنددر قالب  حل وم نیچندچندین جنگ اتفاق افتاده را در 

حمله او توسط ابرسام  زیآم تیموفقا دفع اردوان چهارم، یعنی شاه اهواز ب ی نشانده دستبا نیروهای اشکانی و 

بر اساس گفته طبری طی دو حمله بعدی خوزستان سرانجام به زیر یوغ  همراه بوده است. در غیاب اردشیر

اه اهواز نیروفر بوده طبری را در مورد اینکه ش هنینگ نظر (.Widengren, 1971: 737-738)رود ساسانیان می

 شده انیباست ویروی  قداو معت دهد.را بیشتر مد نظر قرار می (1370) ابن اثیرپذیرد و در این مورد نظر نمی

های رایج در میان شاهان الیمایی است ( یا ارد است که یکی از نامWerodتوسط ابن اثیر همان ویرود )

(Henning, 1952: 178) ه قدرت را توان گفت شاه اهواز همان شاه الیمایی یعنی ارد پنجم بوده کبنابراین می؛

 (.Grabowski, 2011: 217گیرد )میالدی در اختیار می 200در الیمایی در حدود سال 

 نتیجه. 6

 های شرق باستانتمدن ازمانند سنت اصالح کردن ریش در بین روحانیون  های هنر ساسانیبسیاری از جنبه

رسد تا دوره ساسانی ادامه میبه نظر  سنتی که .الهام گرفته استاز جمله آشوری، هخامنشی، مصر و غیره 

ی در ساختار سیاسی ساسانیان رسید که نرسی نام یکه به چنان جایگاه باالاست پیدا کرده و نمونه آن کرتیر 

در تمام همچنین شخص بدون ریش  .آوردمی کنندگانش عتیباو را در کتیبه پایکولی در بین نجبا و در صف 

 .این افراد را خدمتکار بدانیم انگارانه است کهبسیار ساده. شودده میاول در فارس دی اردشیر یها نقش برجسته

بلکه این افراد  ،کندتنها خللی در وظیفه آنها ایجاد نمیه ای مانند مگسپران نواقع در دست داشتن وسیله در

 هایستهش برجنقنمونه آنها در  و در پشت سر شاه نقش شوند جا همهتوانند به چنان جایگاهی برسند که می

بدون ریش در تمام  دی کهرسد فر. به نظر میشودمیمشاهده  (از جمله کرتیرساسانی ) و دوره آشور، هخامنشی

 که نیابا توجه به اردشیر اول در فارس نقش شده از چنین جایگاهی برخوردار بوده است.  یها نقش برجسته

بنابراین  ،دیهیم و روبان سلطنتی نقش نشدهاین شخص با  بابکاناردشیر  یها نقش برجستهاز  کدام چیهدر 

هویت او را جستجو  افرادی غیر از خانواده سلطنتیخاندان پادشاهی باشد و باید در بین  افراد تواند یکی ازنمی

های مختلفی بخصوص در منابع اسالمی که روایت هستند فقط تنسر و ابرسام ،کرد. در بین درباریان اردشیر

ذکر شده است. از تنسر در هیچ یک از منابع همزمان با دوره ی آنها در بین روحانیان در مورد جایگاه باال

 ،ابرسام در کتیبه کعبه زرتشت شاپور اول در شمار درباریان اردشیر ذکر شدهساسانی نامی برده نشده است. 

 آمده است. ردیف پانزدهم در هم آنرباریان و عنوان روحانی یا وزیر اردشیر بلکه به عنوان یکی از ده البته نه ب

نقش در و با توجه به اینکه این شخص در نقش مربوط به جنگ اردشیر با اردوان چهارم رسد به نظر می

هم دارای جایگاه باالی سیاسی و هم نفر اول جامعه  ،اردشیر از اهورامزدا حضور داردستانی تاج یها برجسته

شاهنامه فردوسی امه اردشیر از او به عنوان موبد موبدان و در روحانیت بوده است. در متون حماسی مانند کارن

با عناوین مختلفی مانند دستور، وزیر، موبد و کدخدا نام برده شده است. شباهت دیگر این شخص با کرتیر 
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سراب بهرام شمشیر حمل  روحانی بزرگ ساسانی این است که همانند کرتیر که در نقش برجسته سرمشهد و

در  ،است اشکانیخص نیز عالوه بر اینکه در صحنه نبرد تنگاب فیروزآباد در حال نبرد با حریف این ش ،کندمی

دهد که این فرد عالوه بر مقام ارشد نشان می کند و ایناردشیر نیز شمشیر حمل می یهاسایر نقش برجسته

است همی در رد نظر کسانی . این خود نکته می برخودار بوده استیر از نفوذ سیاسی باالرتیروحانیت همانند ک

. دانندمی این شخص را یک خدمتکار ساده یا یک خواجه که مگسپرانی را باالی سر شاه نگه داشته است که

الی سر شاه دارد با خود سالح اببر را  ؟(مگسپران ) داشتن نگهآیا منطقی است خدمتکاری که فقط وظیفه 

های مربوط به خاندان اشخاص شان از تبار او دارد. نشابر کاله او نحمل کند؟ و از طرفی عالمت حک شده 

با توجه  را داشته است.مگسپران  داشتن نگهنه خدمتکاری که فقط نقش  ،شدمهم بر روی کاله آنها نقش می

به معنی شکوه اردشیر را « فر اردشیر»به اینکه در بین درباریان اردشیر اول ابرسام تنها کسی است که لقب 

-به نظر می ،است دهو در بسیاری از منابع از او با عناوین روحانی ارشد و وزیر اعظم نام برده شدریافت کرده 

را بپذیریم که هماورد اشکانی شخص بدون  یینقحقم برخوردار بوده است. اگر نظر رسد از جایگاه بسیار باالیی

گوید اردوان پنجم می ریش در صحنه سوم نقش برجسته جنگ سواران شاه اهواز یا طبق چیزی که هنینگ

به نبود اردشیر  در شاه اهواز با ابرسام که برخورد شاید بتوان بیشتر به روایت طبری مبنی بر ،الیمایی باشد

را مربوط به این  I فیروزآباد نقش برجستهصحنه سوم در بایستی اعتماد کرد و  ،بود هحمله کرد رخورهیاردش

نقش ون ریش در تمام دصورت ب ام بدانیم. به احتمال شخصی که باجنگ و صحنه نبرد بین شاه اهواز و ابرس

خاطر ه ی از نظر سیاسی بیابرسام باشد که هم دارای جایگاه بسیار باال ،اردشیر نقش شده است یها برجسته

ین دن ریش در بیسنت تراش بنا برارشد این دوره که و هم جایگاه روحانی  بوده خدمات بیشمارش به اردشیر

 ظاهر شده است. اردشیر اول ساسانی یها نقش برجستهبا این شمایل در  روحانیان

 سپاسگزاری

خاطر خواندن ه خانیکی، داود داوودی و سامر نظری بدانند که از آقایان میثم لباف نگارندگان بر خود الزم می

 ر و قدردانی نمایند.تشکسودمند و در اختیار قرار دادن برخی از منابع  ها شنهادیپمتن اولیه مقاله و ارائه 

 نوشتپی
 (.34-33: 1396برای اطالعات بیشتر در این زمینه ر.ک به رضا کالنی ) .در مگسپران بودن این وسیله نیز باید شک کرد .1
 :Herzfeld (1941(. 23: 1396(، موسوی حاجی و سرفراز )171: 1385(، هینتس )307: 1384برای آگاهی بیشتر ر.ک: لوکونین ). 2

311)Schmidt (1970: 124 ،)Herrmann (1969: 68)Vanden berghe (1984: 66.) 
 Herzfeld (1941:311،)داند و اعتقاد دارد که اینها زن نیستند. ولی برخالف او کسانی مثل کرزن این دو نفر را از خواجگان درباری می. 3

Schmidt (1970: 124 و )Herrmann (1969: 68این دو را همسر اردشیر ،)  دانند.می اش خدمهو 
: 1387(، شپرد )296: 1383(، پرادا )305: 1384(، لوکونین )131: 1390از جمله کسانی که بر روی این نقش کار کردند: گیرشمن ). 4

 ،Schmidt (1970: 125)(. 27: 1396(، موسوی حاجی و سرفراز )199-120: 1364(، فرصت الدوله شیرازی )68: 1383(، شراتو )587
Kaim (2009: 409 )Grabowski (2009: 22-23 ،)Herrmann (2000: 38 ،)Levit-Tawil (1993: 151 ،)Sarre (1921: 

35 ،)Wiesehofar (2001: 160 ،)Herzfeld (1941: 312 ،)Overlaet (2013: 313-354.) 
 ,MacKenzie 1989, Brunner 1974, Gignoux 1991, Henning 1954های کرتیر ر.ک: برای اطالعات بیشتر در مورد کتیبه. 5

Huyse 1998, Grenet 1990. 
(، 1351) یانیب(، ملکزاده 1349(، مشکوتی )1343(، مصطفوی )1317برای آگاهی بیشتر در مورد نقوش برجسته ذکر شده ر.ک: ویلسن ). 6

(، 1389(، سامی )1386(، بویس )1385) (، هینتس1384(، لوکونین )1383(، پرادا و همکاران )1383(، شراتو )1378(، شپرد )1362کرزن )
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Herzfeld (1928, 1941 & 1935 ،)Von Gall (2008 ،)(، 1396حاجی و سرفراز ) ی(، موسو1390(، گیرشمن )1389شهبازی )
Trümpleman (1975 ،)Bivar (1972, 1979 ،)Harper (1981 ،)Herrmann (1969, 1970, 1977 & 2000 ،)Schmidt 

(1970: 124 ،)Vanden berghe (1984: 66 ،)Sarre (1921 ،)Canepa (2013 ،)Wiesehofar (2001 ،)MacDermot 
(1954 ،)Overlaet (2009 ،)Ricciardi (2003 ،)Haernick (1999 ،)Grabowski (2009 ،)Jackson (1906 ،)Haernick,& 

Overlot, (2009 ،)Weber (2009 ،)Frye (1974 ،)Erdmann (1943 ،)De Waele (1977.) 
هـ( مسعودی  345 تألیفهـ( و التنبیه و االشراف ) 332 تألیفاند: مروج الذهب )از جمله منابع دوره اسالمی که به تنسر اشاره کرده. 7
 (.1369هـ( ابن مسکویه ) 421 تألیف(، تجارب االمم )1349)

 منابع
 .اساطیرتهران،  روحانی، نیمحمدحس سید ۀترجم، الکامل فی التاریخ(، 1370الحسین، )، عزالدین ابیریابن اث

 ، به تصحیح گای لسترنج و نیکلسن، تهران، اساطیر.فارسنامه(، 1363ابن بلخی، )
 عسگر بهرامی، تهران، ققنوس.ۀ ، ترجمآنهازرتشتیان: باورها و آداب دینی (، 1386بویس، مری، )

 یوسف مجید زاده، تهران، دانشگاه تهران. ۀ، ترجمباستانهنر ایران (، 1383پرادا، ادیت، رابرت دایسون و چارلز ویلکینسون، )
 صادق نشات، تهران، بنیاد فرهنگ ایران. ۀ، ترجماخبارالطوال(، 1346دینوری، )

 ، تهران، سمت.تمدن ساسانی(، 1389سامی، علی، )
 ، به کوشش سعید حمیدیان، تهران، قطره.شاهنامه، بر اساس چاپ مسکو(، 1379فردوسی، ابوالقاسم، )

، گردآورنده: احسان از سلوکیان تا فروپاشی دولت ساسانیان ،3ایران کمبریج، ج  خیتار هنر ساسانی، در:(، 1387شپرد، دوروتی، )
 حسن انوشه، ج چهارم، تهران، امیرکبیر. ۀیارشاطر، ترجم

 ، تهران، مولی.ۀ یعقوب آژند، ترجمهنر اشکانی و ساسانی(، 1383شراتو، امبرتو، )
 ، تهران، مرکز نشر دانشگاهی.تاریخ ساسانیان(، 1389رضا شاپور، )شهبازی، علی

کارشناسی ارشد،  نامه انیپا، «های محوطه قصر ابونصر فارسبررسی مهرهای به دست آمده از کاوش»(، 1386علیخانی، الهه، )
 استاد راهنما حکمت اله مالصالحی، دانشگاه تهران، دانشکده ادبیات و علوم انسانی.

 ، به کوشش علی دهباشی، تهران، یساولی.آثارالعجم(، 1362دوله شیرازی، محمد نصیر بن جعفر، )الفرصت
 ، تهران، دانشگاه تهران.کارنامه اردشیر بابکان(، 1378فره وشی، بهرام، )

 وحید مازندرانی، ج دوم، چ دوم، تهران، علمی فرهنگی. ۀ، ترجمایران و قضیه ایران(، 1362کرزن، جرج، )
 ، ترجمه رشید یاسمی، تهران، صدای معاصر ساحل.ایران در زمان ساسانیان(، 1378سن، آرتور، )نکریستی

مطالعات ، «ی فیروزآبادبررسی چند امکان برای تعیین هویت دو سوار ساسانی در نقش برجسته»(، 1396کالنی، رضا، )
 .189 -209 صص ،1 ۀ، شمار9 ۀ، دوریشناس باستان

 ، تهران، ندای تاریخ.شناسی سواران ساسانی در نقش برجستۀ فیروزآبادبار و نشانت(، 1396کالنی، رضا، )
فرامرز نجد  ۀ، ترجمجنگ سواران در هنر ایرانی و هنر متأثر از هنر ایرانی در دوره اشکانی و ساسانی(، 1378فونگال، هوبرتوس، )

 سمیعی، تهران، نسیم دانش.
 بهرام فروشی، تهران، علمی و فرهنگی. ۀ، ترجمان اشکانی و ساسانیهنر ایران در دور(، 1390گیرشمن، رومن، )

ۀ فرامرز نجد سمیعی، ، ترجممهرهای تخت سلیمان: جستاری در مهرشناسی اواخر دوره ساسانیگل(، 1384گوبل، روبرت، )
 و گردشگری. یدست عیصناتهران، سازمان میراث فرهنگی، 

 رضا، چ چهارم، تهران، علمی و فرهنگی. اهلل تیعنا ۀ، ترجمدن ایران ساسانیتم(، 1384لوکونین، والدیمیر گریگوریویچ، )
 ابوالقاسم پاینده، تهران، علمی و فرهنگی. ۀ، ترجممروج الذهب(، 1349علی بن حسین، ) ابوالحسنمسعودی، 

 ابوالقاسم پاینده، تهران، بنگاه ترجمه و نشر کتاب. ۀترجمالتنبیه و االشراف، (، 1349مسعودی، )
 ابوالقاسم امامی، تهران، سروش. ۀ، ترجمتجارب االمم(، 1369مسکویه رازی، ابوعلی، )

 ، تهران، سازمان ملی حفاظت آثار باستانی ایران.فهرست بناهای تاریخی و اماکن باستانی ایران(، 1349، )اهلل نصرتمشکوتی، 
 .29 -37 صص ،3 ۀ، شمار1 ۀ، دورایران باستانانجمن فرهنگ  ،«نقوش ساسانی در فارس»(، 1343، )یمحمدتقمصطفوی، سید 

 .23ـ  46 صص ،2 ۀ، شمارهای تاریخیبررسی، «های شاپور اولنبشتهها، نقوش و سنگسکه»(، 1351ملکزاده بیانی، ملکه، )
 ، تهران، سمت.ساسانی یها نقش برجسته(، 1396سرفراز، ) اکبر یعلموسوی حاجی، رسول و 
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، تهران، پژوهشکده زبان و گویش با همکاری اداره نام تبارشناسی ساسانیان از آغاز تا هرمزد دوم(، 1384نصراله زاده، سیروس، )
 کل امور فرهنگی.

عباس زریاب، تهران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات  ۀ، ترجمها در زمان ساسانیانتاریخ ایرانیان و عرب(، 1378نلدکه، تئودور، )
 فرهنگی.
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