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 هچکید
الطوایفی که نزدیک به پنج سده در  تی با نظام ملوکدول منزلة به ،اشکانیان

نامِ  بهرا  ترین حکومت ایران باستان طوالنی عهد باستان حکمرانی و ایرانِ

 متمایزیدارای ویژگی  خود، در نظام سیاسی و حکومتی خویش ثبت کرد
برخی از  ،البته .بودلوکی و ساسانی س های هخامنشی، حکومت در مقایسه با

 ویژةهای پیشین و برخی نیز  دار حکومت دار و میراث وام اه ویژگیاین 
برخی  ،اشکانی اساس نظام فئودالیتةبر ،در این بین. بود ری آناندا زمام

رخی ب ،شدند اداره می حکومت مرکزی مستقیمبا نظارت ها یا ایاالت  ساتراپ

شمار  به این حکومت« تحدم»و برخی نیز بودند  در امور داخلی خودمختار
 تعدادی از شهرها، بر عالوه ،شاهنشاهی پارتیان ،بنابراین. آمدند یم

دربر نیز را ( ها استان)ها  مستقل کوچک و ساتراپ های نیمه هیاپادش
تمامی  ،ا این حالب .برخوردار بودند« پیمانان هم»قوق گرفت که از ح می

 لةمنز به -شده های دوران اشکانی وضعیتی یکسان و تعریف ایاالت و استان
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و برخی از  نداشتند -پیمان پولیس و یا هم /مستقل یمهن ،مطیع کامالًهای  ایالت
 در جایگاهیابی و دستیابی به موقعیتی برتر  این ایاالت همواره درصدد قدرت

 (از حکومت مرکزی مستقلو گاه )پیمانان  هم زمرةایالتی مستقل و یا در

 برخی از تنها حامی که نه -ساتراپی بسیار مهم مثابه هیرکانیا به. ودندب
نخست  کم تا سدة بلکه دست ،شاهنشاهان اشکانی در مواقع بحرانی بود

استان  ستراتژیک،او  سیاسی و از جنبة دهای مهم و ارزشمن میالدی از تختگاه
با  تاین ایال .ای از این ایاالت بود نمونه  -رفت شمار می مهم اشکانیان به

از عوامل  ی مهمدر مواقع جاد کرد،هایی که برای اشکانیان ایدردسر
و هرگاه اوضاع سیاسی پیچیده و بغرنجی  بود برانگیز ساز و اغتشاش بحران

این  هک ای گونه به ؛گرفت خواهانه درپیش می رایش جداییگ ،آمد پیش می

برخی پژوهشگران  شده استزاییِ حاصل از آن، سبب  ها و بحران گرایش
مخالف  های کامالً با اهداف و سیاست ،تیاناین ایالت را مستقل از دولت پار

کوشد این موضوع  این مقاله می. قلمداد کنند آن،و مجزا از با دولت مرکزی 
 .را بررسی کند و جوانب گوناگون آن را بکاود

 

 .یطلبی، کوشان یرکانی، روم، استقالله اشکانیان، :هاي کلیدي واژه
 

 همقدم

 ی کشوریفرمانروایی اشکانیان، رها نتیجة مهم. آغاز شد های ایران و روم جنگ ،اشکانی دورةدر 

مچنین ه .عصر هخامنشی در دوران اشکانی بود یایگر ایران مداوتو  یونان جانبة همه ایران از سلطة

حفظ تمدن ایران از تهاجمات ویرانگر  سبب ،خیزش اشکانیان و تشکیل حکومت توسط آنان

در . شرق بود سمت روم به مقابل تجاوز خزندةطوایف مرزهای شرقی و نیز حفظ تمامیت ایران در

الش برای ت ر این بین،د .رای تاریخ ایران داشتب چشمگیریهر سه مورد، مساعی آنان اهمیت 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%DA%AF%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D9%88_%D8%B1%D9%88%D9%85
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در ایجاد  مهمیهای فرساینده با روم عامل  جنگ حفظ حکومت و ،مطیع ساختن مدعیان قدرت

 .شدهایی بین طبقات جامعه  ناخرسندی

فقدان تمرکز در قدرت بود،  سببکه ( مداری استان)الطوایفی  نظام ملوک ،این بر افزون

مخالفت موبدان نیز کرد و  آمیزتر می آن را مخاطره متمرکز نبودنْهمین  اختالفات خانوادگی که

این دو  .بوداز عوامل انحطاط دولت اشکانیان  ،سیاست تسامح و اغماض دینی اشکانیان بازرتشتی 

ترین  مهم ،مذهبی سیاست آزاد و تمرکز دولتی و فقدان انحصارطلبی دینی نبودیعنی  ،عامل

 ،در این بین ،البته .، بودیعنی ساسانیان ،انی و حکومت آتی ایرانیبین دولت اشک تمایزهای

، از اسباب طوایفال طلبی ایاالت و تکاپو برای دریافت امتیازات حکومتی توسط ملوک استقالل

تا شاهان ایاالت  ،رواقعد .شهر بود تضعیف دولت اشکانی و اغتشاش و ناآرامی در ایران عمدة

در غیر  دیدند؛ تر از وی می کانی مطیع بودند که قدرت خویش را نازلدرمقابل شاهنشاه اشهنگامی 

فرمان خویش با شاهنشاهان  برای کسب امتیازات بیشتر برای خود و ایالت تحت ،این صورت

شدند و گاه این جدال برای کسب قدرت تا  ها درگیر می اشکانی و دیگر شاهان و خاوندنشین

رو  هو در امور داخلی و خارجی با بحران روب کرد میل وها دولت اشکانی را به خود مشغ هسد

ها  ها در دستگاه دولتی پارتیان در برخی دوره ها و خاوندنشین این پادشاهی یتموقع .تساخ می

سیاسی این فرمانروایان و  گیری جهتوتخت پارتیان به  گاه سرنوشت تاج چندان مستقل بود که گه

  .یافت تگی مییا حمایت آنان از شاهنشاه اشکانی بس

طلبی و ایجاد ارتباط  سه سده با استقاللکم  ترین این ایاالت بود که دست ایالت هیرکانی از مهم

طلبی هیرکانیا  زایی و استقالل اغتشاشتا امروز،  .بحران آفرید برای اشکانیان ،ل شرق و غربوَبا دُ

 ،ورخان کالسیک و پس از آنکه م طوری هب ؛تای مبهم باقی مانده اس مسئلهت در تاریخ این دول

با استفاده از  مقاله، در این. اند هایی کرده زنی گمانهشناسان هریک در این باره  پژوهشگران و باستان

 .ایم دنبال حل این مسئله به ،شناسان متون کالسیک و تحقیقات معاصر و دستاوردهای باستان
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 نسلوکیا تهیرکانیا در عصر حاکمی. 1

 داران وی، اثو سپس میر اواکمیت ح ،س از فتوحات اسکندرپ هخامنشیان یها ساتراپ راکث

ها  برخی ساتراپی ،ا این حالب .شدندایشان اداره  رانان گماشتةمحک دست بهو  ندلوکیان را پذیرفتس

درصدد دستیابی به استقالل و یا کوشش برای  ،و ایاالت با ازبین رفتن دولت مرکزی هخامنشیان

برای  خود،اجتماعی و گاه سیاسی  و با توجه به استعدادهای طبیعی، دندکسب امتیازاتی بو

 ،در این میان. کردندای ایجاد  شکالت عدیدهم (سلوکیان و سپس اشکانیان) دهای موجو قدرت

دنبال استقالل  بهویژه هیرکانیا که در پایان عصر هخامنشی نیز  هب ،های ایاالت شمالی ساتراپفعالیت 

 .رفت شمار می از سایر ایاالت چشمگیرتر به، و خودمختاری بود

های  بر بحران کهمقدونیان،  دست ساز بهدردسر طةتصرف این خاز  قراین کافی شواهد و

هیرکانیا در  ،رواقعد. تموجود اس افزوده بود،هخامنشی نیز شهریاران واپسین  موجود در عصر

از دولت هخامنشی  استقاللبرای  ه آن راک ،بر موقعیت مطلوب اقتصادی دوران هخامنشی افزون

 توانسته بود این نیروی نظامی که. ای نیز برخوردار بود ز نیروی نظامی برجستها د،کر وسوسه می

رو  هروب مقدونیان مبا تهاج ،س از زوال هخامنشیانپ بایستد،درمقابل داریوش دوم و اردشیر دوم 

 ,Thomas)کرد بسیج  سرباز علیه این ایالتزار ه 52اسکندر  ،استفانوس بیزانسی گزارش بربنا شد و

از که  د و اور را به این خطه کشاناسکند ،وگریز داریوش سوم تعقیب ،درواقع .(462 :1906

مور تصرف کادوسیه ا مأر 5نارمینوپ ،در همدان، های پارت مطمئن بود دستگیری داریوش در بیابان

یا تا حدودی از نیروی مستقر در اسکندر که گو .سمت پارت رفت بهیرکانی کرد وخود ه و

برای کامیابی در تصرف  بود، شدههای شمالی ایران و موقعیت استراتژیک این منطقه آگاه  ساتراپ

در  -برخی مورخان عقیدة به -و خود نیز فرستادهای خود را به هیرکانی این خطه، سه دسته از نیرو

پس از  ،سرعت به و (Robinson, 1945: 422)کرد در این لشکرکشی مهم شرکت  أس سپاهیانر

 دقرار دا را هدف بعدیِ خود( اردهام) یشرق ، تصرف آخرین منطقةورود موفق خود به هیرکانی

(Seibert, 1985: 117).  

                                                           
1. Parmenio 
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لیل خستگی ناشی از طوالنی د خیلی از مقدونیان بهکه ترسید  اسکندر می ،کپلوتار گفتة به

بخش بزرگی از ارتش را باقی گذاشت و با ارتشی  ،اینبنابر .توانایی نداشته باشند ،رکشیشدن لش

و به راه  انتخاب کردو مردان شجاعی ا .وارد هیرکانی شد هزار سوار 10زار پیاده و ه 20از متشکل 

در عین  ،و هماهنگهای آسیایی  خود را با روش کستر از هر او بیش ،بعد از آن. خود ادامه داد

 .(Plutarch, 1841: 288)کرد های مقدونی راضی  سبکبرخی ها را نیز به پذیرش  آن ،حال

کسب  بعد از و اردو زد« اتوم پلیسهک»در راه هیرکانی در نزدیکی شهری به نام  اسکندر

که را تمامی شهرهایی  و وارد شدموردنظر، همراه با سپاهیانش به هیرکانیا  اطالعات دربارة منطقة

به تصرف  ،(نامند می نیز هیرکانیآن را که برخی )ین نام کاسپ شد تا دریایی به نجا یافت میآدر 

دیپلماسی موثر  اسکندر با ارتش قوی و ،درواقع. (Diodorus of Sicily, 1963: 333) دورخویش درآ

دست یابد وتمامی این ... وغد س راخوزیا،آ ،هیرکانی تپوری، باختر، پارت، خود توانست به پارس،

 .(Appian, 1955: 209) ها را مطیع خود سازد سرزمین

 
 ن کالسیکهاي مورخا براساس گفته ،موقعیت هیرکانیا در مسیر لشکرکشی اسکندر :1تصویر 

 (55 :(Barnes, 2007 

 

سمت  سکندریان بهنظر از گریز آخرین شهریار هخامنشی که موجب کشیده شدن پای ا صرف

را  خود که اسکندر هدد نشان میالیل مختلفی د ،شدایران  شرقی های شمالی و شمال ساتراپ

و دیگر،  ،والی بلخ ،منظور دستگیری بسوس به ،نخست :ه استدید مجبور به تصرف هیرکانی می

که  استراتژیک تاز یک موقعی آنبرخورداری همچنین  ان یونانی در هیرکانی ووجود مزدور
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ا ذآب وغخیز  ها در این سرزمین حاصل برای آن و کرد میرا از پشت محافظت  سربازان یونانی

هیرکانی اقتضا  موقعیت استراتژیک همین عالوه، به .(Vogelsong, 1992: 224) آورد فراهم می

 از هکاتوم ،های البرز با عبور از کوه شاهی جادة زیرا وارد این ایالت شود؛که اسکندر  کرد می

ن به هرات راهی برای رسید و این مسیر رسید ، میاقامتگاه سلطنتی در هیرکانیا ،س به زادراکرتاپلی

ز این راه ا همراه سربازانش به منظور دستگیری فراریان بسوس، اسکندر به ،بنابراین .بودتر  کوتاه

 . (Brodersen, 2000: 20)کرد عبور 

ترین شهر  بزرگ -وی در زادراکرتا ،دست اسکندر به یهیرکانپرمشقت پس از فتح  ،به هر حال

 اینجا، در و (Arrian, 1954: 309) وز اردو زدر پانزده کاخی باشکوه بود، یکه دارا -هیرکانیا

 داشتند که در همسایگی هیرکانیا قراربسیاری از قبایل سران هیرکانی و  ،پارت ساتراپ ،فراتافرنس

 او خود را تسلیم و دندآم اسکندرنزد  هب نیز فرماندهان پارسی که از داریوش فرارکرده بودند، و

 . (Ibid: 303)کردند 

به مصر همراه اسکندر رکشی که در لشکپارتی فردی  ،5آمیناسپساسکندر  گزارش آریان، بربنا

وی ناظر  مقام ا بهر، 1 سر پیتوفانسپ، 2پلموس تله وهیرکانی گماشت  به ساتراپی پارت ورا  ،او بود

ساتراپ سابق  سکندرا ،ما بعد از مدت کوتاهیا. (Ibid: 299)منصوب کرد هیرکانی  در پارت و

ر مقام د ،دریوش سوم خود را تسلیم اسکندر کرکه بعد از مرگ دا را ، هیرکانی، فراتافرنه و پارت

هرچند  ،ه هرحالب .(Frye, 1984: 141)کرد ذاشت وآمیناسپس را برکنار قبلی خود باقی گ

دین منوال نماند و یکی ب ای برخوردار بود، ساتراپ هیرکانیا که برای اسکندر از موقعیت برجسته

نتوانستند  لوکیانس ،پس از اسکندر اما ،1هایی بر این منطقه حکم راندند ز دیگری ساتراپپس ا

                                                           
1. Amminaspes  

2. Tlepolemus 

3. Pythophanes 

4.  Phrataphernes 

از  (Philippus) نـام فیلیپـوس   شخصی یونـانی بـه   .م .ق 125تری پارادیسوس در سال  موجب معاهدة به»، بعد از مرگ فراتافرنه. 1

بـه ایالـت   و  یر کردسخت پارثیا را ، ناحیةساتراپ ماد، (Python) ونپیت .م .ق 153در سال  .است شده مورباکتریا به ایالت پارت مأ

 :Debeviose,1968) «. را به جای او گماشت ،اداموس ،برادرش و فیلیپوس مذکور را از کار برکنار کرداو  .خود منضم ساخت

7-8).  
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قدونیان م» ،استرابون قول د و بهیمی بر پارت و هیرکانی داشته باشنبدون معارض و مستق ةسلط

صرفات یرا چنان سرگرم جنگ بودند که نتوانستند به متز اندک زمانی بر آنجا فرمان راندند؛

 (.Edson, 1958: 158)« .خویش رسیدگی کنند دوردست

نشین در  مناطق یونانیدیگر در مقایسه با های پارت و هیرکانیه،  از سرزمینگرچه  ،با این حال

 چ مدرک علمی وو بااینکه هی (555: 5130خدادایان، ) کمتر گزارش شده است ،سلوکیعصر  ایرانِ

 ,Shervin- White & Khhrt) یه وجود نداردهلنی در این ناح -های یونانی هیچ کشفی از سایت

 اند؛ ت سلطه داشتهسلوکیان بر این نواحی و ایاالاین نکته اذعان دارند که شواهدی بر  ،(28 :1993

در سال  در تری پارادیسوس و .م .ق  115و  121های بابل در سال  ازطریق تقسیم نامهای که  گونه هب

نشین علیا در  هیرکانی یکی از دوازده ساتراپ پارت وکه  دآی رمیبچنین  ر پرسپولیس،د .م .ق 151

توان این ساتراپی را در عصر سلوکی  نمی ،نابراینب .(Gutschmid, 1973: 20) اند بودهسلوکی  دورة

بیانگر حضور  ،آمده از هیرکانی دست هب یونانیِ ةوجود کتیب یراز دانست؛مستقل از این حکومت 

 قبل ازحضور یونانیان در این منطقه  .است ایالت های سلوکی در این کلنی احتماالً دولت سلوکی و

در )پولیبیوس  به گفتةبنا ای که گونه به ، نیز گزارش شده است؛مقدونیان دست بهاشغال این ناحیه 

اهالی آن  ،ابعده کهسرنیکس بوده است  در شهردر این منطقه  نانیانلمرو یوق (عصر هخامنشی

 5.عام شدند پارتیان قتل دست بهسوم  آنتیوخوس ةدرخالل حمل

به باکتریا پیوست  تسرزمین پار. م .ق 156در سال  دهد که شمار تاریخ سلوکیان نشان می سال

 ةنشاند دست پارت ،.م .ق 106زسال ا .دندش 2نام استاسانور ها دارای یک فرمانروا به هردوی آن و

: 5110مشکور، ) ایاالت دولت سلوکی بوداز  ،س دومزمان آنتیوخو تا رفت و می شمار سلوکی به

 دادندتشکیل ساتراپی  کبار دیگر ی ،سلوکی هیرکانی در اواخر دورة پارت و ،سپس .(506

(Bivara, 1993: 24).  

                                                           
ــ. 5 ــه آن  ش ــترایون ب ــه اس ــانی ک ــاره   هرهای هیرک ــا اش ــرده ــد ک ــومی دارن ــام ب ــی ، ، ن ــام ول ــهرن ــه وش ــل   های تاپ ــرنیکس مث س

ــارت  ــیس در پ ــانی  ،هکــاتوم پل ــانی را در   ،ســرنیکس .(Altheim & Stiehl,1970: 322). اســتیون بااینکــه ســاکنانی یون

ــود   ــای داده ب ــود ج ــه   ،خ ــانی ب ــهری یون ــی  ش ــمار نم ــت ش ــار. (Ibid: 452) .رف ــازیلیون     ةدر ب ــک ب ــه ی ــوس ب ــاع پولیبی ارج

 Sherwin- White & Kuhrt , 1993: 82.: ک به.رساتراپ سلوکی در این ناحیه 
2. Stasanor 
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 (.Khlopin, 1977: 118) یايزودور خاراکسزارش وقعیت هیرکانی براساس گم  :2تصوير 

 

 ااستقالل هیرکانی مسئلةاشکانیان و . 2
ایرانی داهه بودند، با سربازگیری و  ةها از تیر آن نیان به یاری و پشتیبانی بزرگانی که مانند خودِاشکا

به گشودن سراسر ایران پرداختند و  ،لشکرکشی، نخست بر بخش پارت چیره شدند و پس از آن

. دادند آداب و آیین هخامنشی و ایرانی را رواج بار دیگرو  وجود آوردند بهای  ولت ایرانی تازهد

و نواحی بین  سوی شمال به (بین رود سیحون و جیحون)شرقی  شمال و شرقاز  ابتداقدرت  ،بنابراین

 طرف به ،این ایالت سپس با تسلط بر پارت و نواحی غربیِ جا شد و هجاب دریای مازندران و آرال

  .کردغرب پیشروی 

یی که هریک ها مدوشد ساتراپو آ ها آنهیرکانی و پارت و گاه جدایی  پیوستگی ،در این بین

 نام به -منابع اذعان دارند طورکه آن -ا تمام فرازوفرودهایشب ،کردند حکمرانی میبر هیرکانیا  مدتی

بدین  ها بر این منطقه، اشک و سلطةیابی اشکانیان  م تا روزگار قدرتک دستاوضاع،  .سلوکیان بود

 ؛ندداران اسکندر بود ه غیرمستقیم میراثمستقیم و گا و پارت تحت سلطة هیرکانیمنوال گذشت و 

های  قسمت ،ارشک به سرزمین باستانی هیرکانی در زمان حملة»، ولسکی عقیدة بهای که  گونه به

 .(Wolski, 1974: 193) «.دکردن ها تبعیت می طور ضمنی از سلوکی به مختلف این ساتراپی

قتل  س از شکست وپ ،ها ارشک دست به کند که فتح هیرکانی ا دقت تصریح میب ژوستین

ثبت تاریخی مشخص برای این پیروزی اگرچه  ،ر این اساسب .تریایی بوده استآندراگوراس باک

تر  به واقعیت نزدیک احتماالً .م. ق 211سال  ،یولسک ةبه گفترسد با توجه  نظر می بهدشوار است، 
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 که نویسد میدر این باره  ،فاتح هیرکانی منزلة ا معرفی کردن اشک اول بهب ژوستین. (Ibid)است 

اما با  بجنگد، ،فرمانروای باختر ،دیودوتوس ری عظیم ترتیب داد تا بتواند با سلوکوس وشک لشا

توانست در جنگی  وکرد  پیمان برقرار صلح و اوشک با ا ،جانشینی پسرش مرگ دیودوتوس و

لوکوس با س ،(هیانطاک)با ایجاد یک مشکل جدید در غرب آسیا پس س .سلوکوس را شکست دهد

 .کند مد تا حکومت پارتی را برقراروجود آ فرصت مناسبی برای اشک به ریانش بازگشت ولشک

ر این د .(Justin, 1853: 275)کرد شهرهای مستحکمی بنا  ها و هقلع و ایجادارتشی وی  ،بنابراین

حقوق  رات وبراساس اختیا با ارشک وارد مذاکره شد و ترک پارت،سلوکوس دوم قبل از  ،هنگام

در این ناحیه  ،س از عزیمت سلوکوس دومپ .هیرکانی دانست او را حکمران پارت و ،واسالی

 به تقویت قشون و شرق تحکیم بخشد و ارشک توانست مواضع خود را در شمال فترتی روی داد و

 .ازدقصبات خویش پرد

و اقتصادی هیرکانیا، استراتژیک  عیت مهمگاه از موقآ ،نخستین شهریاران اشکانی ،به هر حال

حیات سیاسی دولت نوپای  ةو گویی ادام شدندصمم به فتح هیرکانیا م ،س از تصرف پارتپ

های حکومت  نخستین سال ترتیب، بدین 5.دانستند می به این خطه و حفظ آنخویش را در دستیابی 

 ،(ادتیرد)اشک دوم  ،رادرشب ،اشکپس از مرگ  .تصرف هیرکانیا گذشت پارتیان به جنگ و

 های پارت و تمامی ساتراپی ،در زمان آنتیوخوس سوم توانست و (Colledge, 1967: 26) ادشاه شدپ

 ,Lerner)درآورد  خودتصرف  وکنترل  بهخوارنه را  هایی از کومیسنه و همچنین بخش و اهیرکانی

گزارش  ، بر اساساشکانی نخستین دوران شاهنشاهان هنگام بارة اهمیت هیرکانیادر . (45 :1999

ه خیز و پرجمعیت بود بسیار حاصل ،برخالف پارت ،این سرزمینکه  توان گفت می یوستینوس

 النهرین به مرکز باستانی نسا مستقیم از بین طول جادةدر ،پارتی دورة رخاللدو  (61: 5136ولسکی، )

در تقاطع  ،غرب -شرق سیر عمدة مچنین هیرکانیای باستانی درطول خطه. ه استتقرار داش

 :Vogelsang, 1988)شده است  های دهستان باستانی منتهی می که به استپ داشتههایی قرار  جاده

                                                           
و  61 :5136ولسـکی،  : بـه  ک. ر. دهندة اهمیـت ایـن فـتح بـرای قـدرت ارشـک اسـت        شده در هیرکانی نشان های انجام کاوش. 5

Kiani, 1974: 147. 
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مرز با  مه (وارکانادر زبان پارتی) ییرکانه آید، از منابع برمی طورکه آنو  به این امربا توجه  .(123

ها جدا  سلوکیموفق شدند از  ها که پارت ه استیکی از اولین والیاتی بود قطعاً ،پارت در جنوب

 .(Chaumont, 1973: 206) کنند

اگرچه استقالل و  شد نفوذی پارتیان منطقة( .م. ق 575 -576) لهیرکانی در زمان فرهاد او

در  بود که فرهاد اول  ، (Lecomte, 2000: 299)دست آمد  به .م. ق 533سال پارتیان از سلوکیان در 

 .(Gardner, 1877: 28)کرد خود سکه ضرب  نام بهرگا  رنیکس ویس امبراکس،ت شهرهای نسا،

انون ک آنتیوخوس سوم، سلوکیان در زمان دبا تثبیت زمامداری اشکانیان و پس از غلبه بر تهدی

ز نسا به یک ا ،(.م. ق 575 -513)مهرداد اول  ندر زما ها آنهم پیوستن قدرت  با به اشکانیانقدرت 

 .(Shervin-White & Kuhrt, 1993: 82) ر یافتپایتخت شاهی هیرکانی تغیی اداری جدید و مرکز

برای حفظ و گسترش قدرت و قلمرو  ،گذار واقعی دولت اشکانیان بنیان منزلة به ،مهرداد

شده  ضربهای  اولین سکهدر آن، ایی که ج ؛پایتخت اشکانیان قرار دادشهر سورینکس را خویش، 

وجود  . (Chaumont, 1973: 209) است یافت شده ،ها یقیمومیت سلوک از طردس پ دست مهرداد به

. اسکان موقتی کرده است (آرکانیا)در هیرکانی  دقیقاًمهرداد اول که  دهد نشان می ییک سند میخ

که محل اتکای آنان برای پیشبرد حیات سیاسی و تقویت دولت آنان  توجه اشکانیان به این ایالت

ر دوران مهرداد د نیان به غرب ایران،پس از گسترش قلمرو اشکاکه  حدی بودتا  شد، محسوب می

همدان و  ،طرف غرب اگرچه کانون قلمرو پادشاهی اشکانیان به اول و شهریاران پس از آن نیز

سکونت اش را ادامه می داد و مکانی برای  هنوز نقش تاریخی اهیرکانی ،حرکت کرد ،تیسفون

مهرداد که . م. ق 0 5سال مانند  .بودپناهگاهی برای شاهزادگان مخالف سلطنت ن و همچنی ولیعهد

مجدد به ایران  در حملةدمتریوس دوم نیکاتور که . م. ق 513سال نیز  به آنجا پناه برد واول 

ره در مرکز توجه و زیرنظر پارتیان بود، وایعنی ایالتی که هم ،(ایرکانیه)ن در این مکاو دستگیر 

علت دوام  به اشکانیشاهان  ،هرداد اولپس از م ،نبنابرای .(Bivar, 1991: 152) دسکنی داده ش

 .(Strabo, 1954: 219) گذراندند می دو ایالت اینتابستان را در آوازة باستانی اکباتان و هیرکانیا، 

و  زا بحران ای نشیان و در عصر سلوکی منطقهمکه در دوران پایانی هخا ونهگ همان ،اما این ناحیه

خطه به این پناه بدین  واینکه اشکانیان با تصرف های مذکور بود و با دردسرساز برای دولت
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زیرا هرچند  این سروران جدید نیز بحران آفرید؛رای ب کنند،مقاومت ن توانستند درمقابل سلوکیا

و با استفاده از نیروی  گریختند میدین ناحیه به گا ،شکانی در مقابل مدعیان قدرتشهریاران ا

مدعیان سلطنت نیز گاه در پناه  رسیدند، می رفته ازدست اجِتخت و تاین سرزمین دیگرباره به  نظامیِ

و حتی بر  کنندشاهنشاه شدند و توانستند تا چندی مقاومت  معارض قدرت ارشکِ ،این ساتراپی

 کهای بود  گونه به و موقعیت مهم این ایالت برای اشکانیان یابه هیرکان تکاا .تخت کیانی تکیه زنند

نیم تقسیم و تختگاه دو ه گر قرار بود قلمرو اشکانیان با تیسفون،باوجود تختگاه مهمی همچون 

شایستگی این مقام و جایگاه را  اهیرکانی فقط برای این حکمرانان ایرانی درنظر گرفته شود، یدیگر

 0 در حدود  ودرزگ) یکی ،هنگام درگیری و رقابت دو اشک برای تخت و تاج ،رو ازاین .داشت

بخش  (برادرش بردان)دیگری  های شمالی را در فرمان خود داشت و ستانا هیرکانیا و فقط( .م .ق

  .(Colledge, 1967: 49)را که مرکزش تیسفون بود  تر غربی بزرگ

پس از  ،کرد جدال میها با برادرش   هیرکانی ها و که با کمک گروهی از داهه 5گودرز ،درواقع

 قلمرو به برادر، ةبا سپردن قسمت عمد ید وها چشم پوش رقابت ةاز هم ،الحه و توافقی با وردانمص

پیکار بین دو برادر در  ،اندکی بعدما ا .(Tacitus &  Cornelius, 1952: 102) به هیرکانی بازگشت

اما  .به پیروزی رسیدوردان در این پیکار که  شدغاز آریان ازنو های داهه و آ استان و یاهیرکان

با اتکا  و گودرز اردوان کشته شد ،درگیری سال جنگ و بعد از چهار، .م. ق 6 نجام در سال اسر

 تکیه زدتخت شاهی  بر بلکه ،نشدتنها برکنار  نه ،ابه نیروی نظامی و موقعیت جغرافیایی هیرکانی

(Pigulevskaja,1963: 66) نشین را تحت لوای خود  با صالبت اقوام کوچ او توانست  در هیرکانی

 .(Kahrsted, 1950: 14) درآورد

دودستگی بین شهریاران پارتی برای حکمرانی و نقشی که ایالت هیرکانی و ساکنان این  این

تقویت ادعایی که هیرکانیان از دیرباز برای برای  شدرآغازی س ،کردندسرزمین در این بین ایفا 

و موقعیتی الطوایفی اشکانیان  با وجود نظام ملوک و اینک تحقق این آرزو را داشتندخودمختاری 

 ،در زمان بالش اول ،رو ازاین .دیدند نزدیک می ،ایجاد شده بودهای مدعیان قدرت  ر جدالکه د

                                                           
 1 از او رسـد کـه    نظر می به. شد میشناخته  گر یک اشغال منزلة و بهبود عموی اردوان دوم احتماالً ،برخی عقیدة به ،گودرز دوم. 5

  .(Choisnal:121)شد حاکم هیرکانی  دست گرفت و به  سالگی کنترل شرق ایران را
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مانند ) مستقل ایالتی نیمه منزلة بههیرکانیا  حقِ به امتناع این پادشاه پارتی از به رسمیت شناختنِ

 .(Fry, 1984: 240)شد لی آن با پادشاه پارتی منجر به مخالفت ساکنان مح (ارمنستان آتروپاتن و

 ها می دیدند پافشاری آن خوددر  مردان اشکانی که هیرکانیان درمقابل دولت و قابلیتی توان

 ،یتوستاس ةنوشت که به آن حد زیاد کردتا را مندی از برخی امتیازات  برای استقالل و یا بهره

باره گزارش شده در این  .بستند با رومیان علیه پارتیان عقد اتحاد و  روم فرستادند سفیرانی را به

 موقعدانست در  که می 5کوربولو ،به سرزمین خود هیرکانیا هنگام بازگشت نمایندگاناست که 

محافظانی  ،دستگیر خواهند شد (یاشکان) توسط سربازان دشمن حتماً ،ها از سرزمین پارتی عبور آن

 ,Tacitus) برساند اییبه سواحل دری ،از قلمرو پارتیانها را با دورکردن   تا آن همراهشان فرستاد

نام  «یج فارسخل»سواحل دریایی که منابع رومی از آن با عنوان  تا محافظان رومی .(149 :1956

ه سرزمین خود ب یان،اشکانقلمرو  ها با دور شدن از هیرکانی و کردندحفاظت ها  از آن ،برند می

رراستای پیشبرد مطالبات دها در این زمان  هیرکانی ،درواقع .(Hammond, 1934: 91) بازگشتند

های شرق و  به عقد دوستی و یا معاهداتی با قدرت قادر حتیو بودند شده  قدرتی شناخته ،خویش

 شهر شرقی ایران شمالها در  با پادشاه کوشان ی کهپیمان که با توسل به طوری به شدند؛غرب 

یق خلیج هند از قلمرو ازطر  ،بازگشت ازنزد رومیان هنگام سفرای خود را  وانستندت 2،داشتند

  .(Bivar, 1991: 159) دننابه سرزمین خود بازگرد و دهند ها عبور کوشان

 13در سال  که طوری ؛تداوم داشته است .م 65تا  13های  در سال انهیرکانی ةطلبان قیام استقالل

رکشی کوربولو در یک لشک ،هیرکانی بودشورشیان  درمقابلبالش  درحال پایداری که  .م

وس یتدر این باره تاس .(Hammond, 1934: 89)کند وانست پایتخت ارمنستان را تسخیر ت کانه،زیر

یکباره کنار  اختالف خود با هیرکانیان را به ،تهدید رومیان آگاهی ازبالش با  که کند اشاره می

                                                           
1. Corbulo 

هـا   که شهرهای استحکاماتی آن -ها قدرت کوشان یمعتقد است با ارتقا ،انهشناس های باستان کاترین ترینکئوس با استناد به داده. 2

 -دسـت آمـد   هبـ  (Angkakala) آنقاقلعه و (Ayazkala) ایازقلعه ،(Toprakkala) قلعه در توپراق انهشناسباستان   های طی کاوش

تـرین   غربـی  ،درواقـع  ،ترین پایگاه مـرزی پارتیـان و   مرو شرقی ، از آن پس .کنترل اداری پارتیان در آسیای مرکزی کاهش یافت

  .(Trinkaus,1981: 248) آمد شمار می مرز کوشانیان به
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بیان  ،با این حال .(Tacitus, 1956: 221) نیروهای خود را به جنگ علیه رومیان فراخواند گذاشت و

: 5136ولسکی، ) دشوار است ،گروهی از بزرگاناین شورش یک ساتراپ بوده یا  ةاینکه سردست

536). 

منظور استقالل و جداسری از اشکانیان به  هیرکانیا به نخست میالدی، ةدوم سد ةاز نیم ،باری

دست  طلبی لدربارة این استقال توان به اخبار بسیاری از مورخان از این تاریخ می .کاپو برخاستت

 :نویسد میدر این باره  5ژوسفوس .یافت
او  .کردها اقدام  داهه حمالت سکاها وسرعت درمقابل  به ،الش برای دفاع از سرزمین پارتیب

از  برای مدتی او را (.م 13 -11)مقابله با وردان دوم  رایتنها ب درخالل فرمانرایی خود نه

به همین منظور از او  .ن بودیر جنگ با رومیابلکه همچنین مدتی درگ ،کردپادشاهی برکنار 

 .(Koch, 1990: 54- 55) کردنظر  صرف .م 62در سال های شرق ایران  سرزمین بر ادعای خود 

غرب با رومیان و همچنین وجود  ةگرفتاری اشکانیان در جبه شود، که مالحظه می گونه همان

رویارویی  ،تر آسانرا ن به هدف خویش بود که  دستیابی هیرکانیا مهمیمدعیان داخلی از عوامل 

را برای  ،ویژه هیرکانی به ،شرق ةتر و پرداختن به مسئل هزینه کم ها آنرا با  اندشمنان اشکانی

 ت یکی از دالیل موفقیت کوربولوصراح یتوس بهتاس کرده بود؛ تا حدی کهشهریاران پارتی دشوار 

او تأکید کرده که  .رگیری پارتیان در سرکوبی شورش هیرکانی  دانسته استد را. م 13در سال 

 .(Gilmartin, 1973: 602)بودند  راه انداخته بود که بههیرکانیا ابزار دیپلماتیک مناسب جنگی 

برخی پژوهشگران بر این  -ن اشاره شده آفوق ب بحثکه در  -سبراساس گزارش ژوزفو

ایالتی  منزلة به پس از آن،و  یابدالش اول توانست به استقالل دست باورند که هیرکانیا در زمان ب

 ةعقید به ،در این راستا .درکآفرینی  کشاکش اشکانیان و دشمنان خارجی نقش ةخودمختار در عرص

 در ارمنستان اول بالشقدرت  سرآغازی برای ازدست رفتن روم  تفاهم بین هیرکانی و،  2شور

روم و ) بین این دو شریک مبتنی بر همکاریهای  کنش ،این اساس بر. بوده استها  رومی دست به

دلیل دیگر  شور، .ساختوادار  ااول را به پذیرفتن استقالل هیرکانی بالشاقبت ع ،(هیرکانیا

                                                           
1. Josephus 

2. Schur 
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 5با آنتونیوس پیوس را ارتباط این ایالت اولت مستقل هیرکانیوجود د ةاثبات نظری خصوصدر

زیر سیطره  ه قدرت رسیدن نمایندگی جدید هیرکانی در رمب ةیعنی زمانی که مسئل داند؛ می

 .(Dobrowa, 1984: 142) استبوده حکومت او مطرح 

ترین ساتراپ دولت  کومیسنه شرقی ،به بعد 13که از سال  دهند نشان می نیز برخی منابع

شکفتگی  خاری درحال رونق وسالطین ت حاکمیتدر این دوران تحت  و مشرق ایران ،یاشکان

  .(Gutschmid, 1973: 361) اند نامیده 2ها را توروشکا آن ةمنابع هندی نام سلسلکه  ه استبود

با ضعف دولت  ،آید که از منابع برمی ونهگ یید استقالل هیرکانی در این زمان، آننظر از تأ صرف

ارداد ها قر با آالن ،، هیرکانی که از اواسط قرن اول میالدی مدعی استقالل شده بوداشکانیمرکزی 

 بهالنی آگردان  یابانب ،.م 72در حدود ر توضیح این مطلب آمده است که د .بستاتحاد 

وارد به شمال ایران  و با تشویق فرمانروای هیرکانی از قلمرو او گذشتندشرقی پارت تاختند،  شمال

رت تیرداد قد ،ستاندر ارمن و دست آوردند پاکور را که فرمانروای آنجا بود به قلمرو ،در ماد .شدند

ها به  دولت روم  پارتی برای مقابله با آالن ش اولِبال .(Colledge, 1967: 52) را درهم شکستند

 ،رانجامس .(Hollis, 1994: 209)کردند پوشی  قبول این اتحاد چشم، اما رومیان از دادپیشنهاد اتحاد 

 ,Colledge)بازگشتند راه مشرق  از غنایم بسیاربا  ، خودآالنیان و سراغ پارتیان آمد و اقبال بهبخت 

1967: 52). 

اینکه هیرکانیا  خصوصدرها،  دلیل ناکافی بودن منابع و مکان یافته به ،بعد از این جنگ

 وشان،ک وری بزرگ همجوار،تدست امپرا ای همچنان پابرجا بود یا به صورت حکومت جداگانه به

 به اینبرخی منابع اشاراتی  ،همه ااینب .(62:  513شیپمان، ) اظهارنظرکرد توان مین، ازبین رفت

 ةدرحال توسعکه هایی  وشانک اند؛ ها جدال داشته با کوشان اموضوع دارند که اشکانیان در هیرکانی

: 5171یارشاطر، ) کم تا مرو پیش رفته بودند و در پیشروی خویش در غرب دست اند قدرت بوده

 نیز و شناسانه نخصوص اسناد باستا به بع تازه ومنا ةهرچند مطالعات جدید برپای ،بنابراین. (535

تمامیت ارضی خود پیروز  هستند که بالش در این جبهه برای حفظنشانگر این نگاری  تحلیل مکان

                                                           
1. Antonin Pieux 

2. Turuschka 
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دوران انی در این حاکی از پیوستگی هیرکانی به دولت اشکاین امر  و (536: 5136ولسکی، ) شده بود

استقالل خود را از پارتیان  نتوانسته است ا، هیرکانیر بالشت که تا پایان روزگابدان معنی نیس ،است

شکانی با تمامی منابع نشانگر این جداسری و جدال شاه ا یرا تقریباًز ؛کندتجربه صورت مقطعی  به

مچون برخی ه ،هیرکانیمستقل  ةضرابخان نبوددلیل  نباید به ،بر این اساس. این ایالت است

استقالل مقطعی پیدا کند یرکانی نتوانسته است حتی ه م کهچنین بیندیشی مطلقاًپژوهشگران 

(Dobrowa, 1984: 146). و نیزها و برخوردهای هیرکانیان در نبرد با اشکانیان  جدال به با توجه 

همچون اشکانیان  که مطمئناً -قلمرو و زدوخورد با این همسایگان شرقیبه این ها  ورود کوشان

جاد تا درصدد ای اند نداشتهمجالی  -کردند ها را تهدید می استقالل و تمامیت ارضی هیرکانی

های پیشین در این دوران نیز در هیرکانی  سکه همان یند و احتماالًضرابخانه و یا ضرب سکه برآ

 .رواج داشته است

یک بار دیگر امپراتوری  (.م 30تا  71) ام حکمرانی بالش اولدر واپسین ای ،این بر عالوه

 آنوتخت درمقابل  ای در آرزوی تاج حتی شاهزاده و اش کشانده شد ی دیرینهاشکانی به سرگشتگ

رب ض (وُلوگزیا) النهرین تا بالشگرد های خود را از بین که توانست سکه ای گونه هب ،قرار گرفت

پاخاسته و موفق در  به دوباره توان هیرکانی را در این روزگارْ یم. (161: 5136ورستاندیک، ) کند

ویژه  به و (.م 7 5 -501)در دوران سلطنت بالش دوم زیرا ة خویش دانست؛ خواست دستیابی به

حتی یک  ها بسیار طوالنی بود و استناد اینکه دوران سلطنت آن هب -(.م 532 -3 5) بالش سوم

از هیرکانی در این دوران  نیزو  پایداری به وجود آمد ثبوت و ةیک دور - مدعی سلطنت پیدا نشد

ما حوادث ا .گفتسخنی وضعیت هیرکانیا  ةدربار توان مینو  ه استدیرس ش نمیاخباری به گو

ان در ادعای دیرین این ایالت حاکی از آن است که هیرکانی همچن ةدربار منتشرشدهآتی و اخبار 

رای دستیابی به استقالل ب و همان روال گذشته را در ارتباط با دشمنان پارت، خویش پای فشرده

منظور مذاکره  باخترها به ها و هیرکانی ،در زمان بالش سوم بدین نحو که .استپیموده  کامل می

 ،دیاکونوف عقیدة به ،ابزارهاو با این  سفیرانی به دربار جولیوس نپوس فرستاندند ،علیه پارت

 .(дьяконов 1961: 228) ن زمان استقالل کامل داشته استدر ای اهیرکانی
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منظور  کند که به میاشاره انی در دربار جولیوس نپوس سفیران هیرکحضور پلوتارک نیز به 

ها برای عبور از طول  از حضور آننپوس به دربار روم وارد شدند و جولیوس  ،مذاکره علیه پارتیان

های  کاوش .(Plutarch, 1841: 362) حمله به پارتیان بهره برد برایهای قفقاز  دریای کاسپین و کوه

هایی در مرو ضرب  کهس (.م 501 -7 )بالش سوم زمان از  ست کهشناسان حاکی از آن ا باستان

و این نکته  استپیدا نشده  ساتراپ مستقل هیرکانینام  ای به هیچ سکه نیزو  (Koch, 1990: 55)شده 

 ,Colledge) باشد (پارتیان)از دولت مرکزی  ل هیرکانیستقالنشانگر ا تواند نمیبرخی  اذعانِ به

دست  دلیل تصرف ارمنستان به به این شاه اشکانی ،س شواهد و قراین تاریخیبراسا ماا .(167 :1967

ها را به رسمیت  تقالل آناس و منعقد سازد ارانجام ناگزیر شد قرارداد صلحی با هیرکانیس ،تیگران

ضرابخانه و یا ضرب نشدن سکه  نبوددلیل  نباید به ،بنابراین .(Gutschmid, 1973: 131)بشناسد 

ه بسفرایی موجب شد و  کردخاطر  که چند سده اشکانیان را آشفتهرا درتی ق نیان،ازسوی هیرکا

و  صورت مقطعی به الاقل -ها در دستیابی به استقالل و به کامیابی آن گرفتادیده ن ،بفرستندغرب 

یرا در همین روزگار ز ؛نگریست با تردید -اپسین اشکانیهای و نه خودمختاری کامل در سده

واقعاً شخص نیست که م اما ،اند پرداخته طور متوالی به ضرب سکه می پارس به ایاالتی همچون

 .اند یا نه بودهپارتیان  مانپی هم و اند داشتهاستقالل 

کم در دوران پایانی  در دوران بالش و یا دست احتماالًهیرکانی از ایاالتی بود که  ،به هرحال

 همچون آدیابن،) های برخی ایاالت اشکانی یاستقاللی فراتر از خودمختاربه  ،این شاه اشکانی

 ،ین ناحیهه ادلیل حساسیت شاهنشاهان اشکانی ب هر چند به .رسید (یمائیسروئن و الا ،ارسپ

ر این مسیر د ،بپیمایند تری خواسته همچون ایاالت مذکور راه سهل به این رسیدننتوانستند در 

که  ،در زمان بالش چهارم .دست یافتندز هایی نی و به کامیابی کردندای  تکاپوهای سرسختانه

رومیان برای  ازطرفمکان خطر ا ،دست آمده است به 3 5 -7 5 سالدر شدة او  های ضرب سکه

ظاهر مستقل هیرکانی  های به باوجود سفیرانی از استان ،وری رومتزیرا امپرا ؛دولت پارت اندک بود

  .(Colledge, 1967: 167) دید ی دخالت در امور ایران نمیضرورتی برا ،باختر و

رو بودند  هها نیز روب اشکانیان در شرق با قدرتی همچون کوشان ،گونه که پیشتر گفته شد همان

یکی از  ،درواقع .ها گاه با آنان برای عقد اتحاد کوشیده بودند که تا مرو پیش آمده و هیرکانی
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ها از پیشروی کوشانیان  نی آنجداسری هیرکانیان از دولت اشکانی و پشتیبا ،دالیل این پیشروی

وجب کاهش توجه م ،مشکالت دائمی پارتیان با روم های ویرانگرانه و جنگ همچنین. بوده است

 & Koshelenko) شدها در شرق  وری قدرتمند کوشان، ظهور و رشد امپراتدرنتیجه ،وها به شرق  آن

Pilipko, 1994: 136). بلکهر برخورد با هیرکانیان افزودتنها بر مشکالت اشکانیان د نهین واقعه ا ، 

هیرکانی از » ،کاهرستد ةعقید بهکه  آنجاتا  ؛ها نهاد روی آن تر را پیش تر و خطرناک درتی بزرگق

 «.ها درآمد کوشانیحاکمیت یا در فرصتی دیگر تحت  شد و یقرن دوم میالدی پادشاهی مستقل

(Kahrstedt, 1950: 87). 

صورت  حتی به ،هیرکانی از دولت پارتنداشتن ز استقالل درمقابل کسانی که ا ،بنابراین

، در 5وجوالکدفیسک ها، ور کوشانکه امپرات معتقدندپژوهشگران برخی   ،کنند حمایت می ،مقطعی

 و استها یافته  پارت بدون شک خود را دربرابر ،سمت غرب در این دوره رکشی خود بهلشک

 ،از آن پس و ة مرو را به تصرف خود درآوردهظاهراً او منطقکه  کنند های او مشخص می سکه

با الحاق مرو  ،بنابراین .شده بوده استکوشان  پادشاهی هیرکانی مرز مشترک بین پادشاهی پارت و

تمام مناطق  وجوالکدفیس احتماالًک ،هیرکانی باارتباط احتمالی آن  وری کوشان وتبه امپرا

 است کرده میکنترل  جای گرفته بود،اسپین ککه در ورودی دریای  ،را2 کشتیرانی اوخوس قابل

(Choisnal: 137). 

ه توانسته بود ک یرکانی،ه به این نتیجه رسید کهتوان از این شواهد اندک  نمی ،با این همه

گرفته بوده قی قرار رنورسیدگان ش ةسلط سادگی تحت هب ،آفرین باشد ها برای اشکانیان مشکل مدت

هیچ سوی دیگر، از  دست نیامده و ههای گرگان ب شانی از کاوشکو ةهیچ سکاز سویی،  زیرا است؛

 ر سرزمین کوشان واقع بوده،د ،شرق ایتخت قدیمی پارتیان در شمالپ ،مدرکی که نشان دهد نسا

تقاوت بیشتری با سرزمین امپراتوری کوشانی داشته است حتی نواحی غربی آن  و جود نداردو

(Frye, 1984: 283- 284). 

                                                           
1.  Kujulakadphises 

2. Oxus 
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ز هیرکانیا ا داشتن یا نداشتناستقالل  ةشده دربار ندی و درمقابل فرضیات مطرحب در یک جمع

رسمیت شناخته شدن استقالل هیرکانیا  بهو ید متذکر شد که حتی باوجود پذیرش با ،دولت اشکانی

 این خطه قطعی بوده است؛که استقالل تصور کرد نباید  در مواقعی همچون روزگار بالش اول،

م ک دست شان این ناحیه را اشکانیان تا پایان امپراتوریحاکی از این است که  اًبلکه شواهد دقیق

شکنان و مدعیان سلطنت  هرگاه شهریاران اشکانی از پیمان .اند دست نداده دائمی از طور به

، باوجود دشمنی هیرکانی با دولت اشکانی بر این، عالوه .بردند میبه هیرکانی پناه  رنجیدند، می

ن قدرت در این ایالت را از تباری مستقل از راسردمداتر،  یا به عبارت صحیحان هیرکانی نباید ساکن

 ؛کردمستقل از دولت مرکزی را از طوایف پارتی محسوب  بلکه باید هیرکانیانِ ،پارتیان برشمرد

این  .(Lecomt, 2007: 299) اشکانی امیرنشین موروثی خاندان گیو بود ةدر دور ازیرا هیرکانی

 ،وی بر ایاالت اشکانی ةو سیطر( .م 220)یابی اردشیر بابکان  با قدرتاز آنجا پیداست که ع موضو

 ها بودند دنبال نابودی آن دشمن پارتیان و بهدرمقابل کسانی که  دعیان قدرت در هیرکانی نیزم

ا ر ایرکانیه ،های نخستین دولت خویش همچون سده ،اشکانیان این بار نیز .کردند میاحساس خطر 

رزومند کامیابی درمقابل مدعی آ و با  توسل به ساکنان این منطقه، دیدندپناهگاه خویش 

ها علیه پادشاه جدید پارسی مقاومت  تا مدت اهیرکانی پارت و ،در این روزگار. شدندوتخت  تاج

 ارتاوادس نام بهپرست پارتی  یک میهن ،.م 223 -227در سال  اشکانی ةدر اواخر دور زیرا کردند؛

 .(Gardner, 1877: 17)نشده در شرق ضرب کرد  ای فتح گوشهدر هایی در هیرکانی و  دِرهم

سخن  دست اردشیر فتح سرزمین هیرکانی به زمانی که از گرچه مورخی همچون طبری، 

 :Gustchmid, 1973)یا نه است ها بوده  ها متعلق به پارتی که این سرزمینکند  ای نمی اشاره ،گوید می

 ،کشتن ارتابانوس با طی سه جنگ و هسلسلاین گذار  بنیانگیری ساسانیان،  نجام با قدرتسرا ،(361

 وبیش بزرگی کم، قبل از حمله به ارمنستان، بخش .م 277در سال  وا .توانست بر پارتیان غلبه کند

 .(Dio, 1955: 483)تصرف کرد تهدید  از پارثوا را با زور و

 



 78( / س)فصلنامه علمی ـ پژوهشی تاریخ اسالم و ایران دانشگاه الزهرا 

 گیري نتیجه

شود، یکی از  ها نیز شناخته می که امپراتوری پارت.( م  22 -.م .ق 210)امپراتوری اشکانیان 

این  .آن بنیان گذاشته شد سسمؤنام  بودکه به زمین ایراندر  ایرانیهای سیاسی و فرهنگی  قدرت

که برخی از  شد می تشکیل چند ایالتاز  ،الیرفد یالطوایفی و حکومت دولت با ساختاری ملوک

 .مستقیم شهریاران اشکانی بودند ةسلط زیر نیز این دولت و برخی پیمان رخی همب مستقل، آنان نیمه

 ،از آن درصدد دستیابی به خودمختاری داخلی و گاه فراتر وارهبرخی ایاالت هم ،اما در این میان

لحاظ موقعیت نیرومندی که ازساتراپ  منزلة بهایالت هیرکانی  .بودند ستقالل از دولت اشکانیا

ز اواخر دوران هخامنشی خواستار ا ،داشتای  موقعیت برجسته ،و ویژگی مهم اقتصادی استراتژیک

این تکاپو و  ،همه بااین .در ستیز بود حاکمهای  دولت باگاهی  ،رو و ازاینبود برخی امتیازات 

 منزلة بهمرکزی هنگامی  دولتاز کامل  جویی برای برخورداری از خودمختاری و یا استقالل ستیزه

 تبدیلمشکل و بحرانی برای دولت اشکانی به یک ایدئولوژی در ذهن مدعیان این ایالت مطرح و 

 وانستند درمقابل دشمنان خارجیت ،ین مرکزه ااتکا ب وین ایالت ه ااشکانیان ب اهمیت دادنا ب که شد

وقع هیرکانیان برای دستیابی به استقالل تن، دنبال آ به .مدعیان داخلی بایستند و (مچون سلوکیانه)

توجهی که مدعیان قدرت  و نیزهای صاحبان قدرت  در جدال این خطه مهمنقش  و با شدچندان  دو

ایالتی مهم و  منزلة به ،ایرکانیه ،ساکن شدنددر آنجا  به همین سبب،و  کردند میین مرکز ه اب

مقابل حکومت مرکزی که در در خود دیدرا این قابلیت  ،جایگاه یکی از طوایف مهم اشکانی

دولت مرکزی  ةسلطبه طور کامل  بهتنها  هنهیرکانی  ،های شهریاران اشکانی باوجود تالش .بایستد

های شرق و  ها و قدرت سوی دولت شده دست اتحاد به لکه همچون قدرتی مهم و شناختهب ،تن نداد

 .کردغرب دراز 

 ،تبع آن هیرکانی و به های دلیل نیافتن ضرابخانه هب شناسانه های باستان هرچند کاوش ،بنابراین

ز ا نمایانگر استقالل هیرکانی از دولت اشکانیان یطور قطع هب ،ی با ضرب هیرکانیانِ مستقلهای سکه

که این ایالت  دهند نشان میاما اکثر شواهد و قراین تاریخی  ،یستن یمة دوم سدة نخست میالدین

 منزلة هب گاه گه ،(.م 73یا  77 -15( )ودوم اشک بیست) ی سلطنت بالش اولکم از دوران پایان دست

صورت مقطعی  به حداقلتوانسته است و  مطرح شده ،قدرت مرکزیحتی ازطرف  ،قدرتی مستقل

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DA%A9
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طور مستقیم به دیگر ایاالت و  گاه به گرچه هیچهیرکانی  .استقالل یابداز دولت اشکانی 

با عقد قراردادها و  ،و درصدد بسط سرزمین و قدرت برنیامد تجاوز نکردهای اشکانی  ساتراپی

 .برای پارتیان باقی ماند ساز بحران یمرکز ،نخست میالدی از سدةهایی با دشمنان اشکانیان  پیمان

 ،یکی از دالیل ضعف اشکانیان در برخورد با دشمنان خارجی و داخلیها  سازی این بحرانگویا 

ها و همچنین  برخورد با آن وتخت و مدعیان تاجخیزش  خصوصدر ها آناز مشکالت مهم  برخی

 .بوده استبرای برخورد با اشکانیان دولت روم جسارت 
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