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 هچکید

و برخی عوامل دیگر، ب موقعیت مهم جغرافیایی به سبکه ایاالتی است  ازجملهپرثوه در دوران باستان 

 ه؛ک حاضر بر آن است دریابد پژوهشقومی غالب احیاگر حکومت ایرانیان شدند. بر این اساس  عنوانبه

را تحت پوشش  یامنطقهنام این قومِ غالب و ایالت پرثوه، از چه روزگاری در تاریخ نمودار شده و چه 

قدرت و قلمرو مادها و هخامنشیان  حوزهاین ایالت را در  توانیمآیا  همچنین اینکه ؟است دادهیمقرار 

ن را برای ای یاگسترهنظامی و حتی اقتصادی چه جایگاه و حتی -سیاسی ازلحاظدر این صورت  ؟دانست

مادی و  منابعبا بررسی  ساننیبد ؟قائل بود توانیمساتراپی در بین دیگر ایاالت ماد و هخامنشی 

که در روزگار ماد پرثوه های پژوهش حاکی از آن است یافتهتحلیلی -رویکردی توصیفی و با یرمادیغ

 .این حکومت قرار گرفت سلطها تحت گیری ماده باقدرتو  شدهمطرحبزرگ  مادِ مرز شرقیِ عنوانبهابتدا 

 توانیم شدهاشاره هابدان هخامنشی یهابهیکتهمچنین با توجه به اهمیت قوم داهه که در نخستین 

انیا پرثوه با ایالت ورکانا/هیرکایالت ورکانا موجب پیوند سرزمینی  یجوارهمبا استقرار در  مذکور قومِ گفت؛

به دلیل ویژگی جنگاوری  بنابراین؛ دغام و ذیل یک ساتراپی قرار گرفتندادر روزگار هخامنشی شده و 

نیروی نظامی و  ازلحاظهم  تراتژیکیمهم تجاری و اس یهاراهو به سبب قرار گرفتن در مسیر  هاپارت

 یاگونههبهم موقعیت جغرافیایی و اقتصادی پرثوه از جایگاه و موقعیت بسیار مطلوبی برخوردار بوده است 

سوم از فهرست ساتراپهای هخامنشی قرار  مرتبهمتحدین مادها و در اکثر موارد در  نیترمهم زمرهکه در 

 داشته است.

 هخامنشی ،داهه، ورکانا، مادپرثوه،  لیدی:واژگان ک
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 مقدمه .1

 اندعروفمساکنان پرثوه  عنوانبهو ی پارتکه در تاریخ با نام  اقوامی
اهه د هیاتحادبه  وابسته طوایف از ایشاخه ایرانی تیره مردمانی از

پس از سقوط هخامنشیان و با بنیاد قدرت  که حدود باختر بودند در
احیای قدرت و حکومت ایرانی  درصدد جیتدربهانیرانی سلوکیان 

 موقعیت مطلوب جغرافیایی و اقلیمی و همچنین و به سبب برآمده
از سلوکیان  یتازگبهکه با حکومت نوپای باکتریا ) یجوارهم

یوالنطتوانستند قدرتی را بنیان گذاردند که ، (بودند افتهیاستقالل
. رودیمباستان به شمار  یهاحکومتدر بین  حکمرانی مدت نیتر

 اقوام پارتی که نسب خود را به یهاتیقابلافزون بر  این کامیابی
یمنیز  (Arsaces /آرساسس:رساکسآ) یهخامنشاردشیر دوم 

 ؛Wiesehöfer,2001:132 ؛291: 1368فرای،) رساندند
Shahbazi,2016;525)، موقعیت منطقه و  ریتأثتحت  تواندیم
موقعیت جغرافیایی  میدانیمزیرا چنانکه ؛ استقرارگاه این قوم باشد

نیت آن در ام تبعبههمواره بر قدرت ملی کشورها و  تاکنوناز دیرباز 
فراوانی از خود نشان داده و سبب تحوالت  راتیتأثملی هر کشور 

ر این اساس مسالة اصلی ب .ه استشددر طول تاریخ ای گسترده
امی نظ-سیاسی ازلحاظاین پژوهش بر این مبناست که؛ ایالت پرثوه 

جایگاهی در بین دیگر ایاالت و  کارکرد و و حتی اقتصادی چه
ساتراپی های ماد و هخامنشی داشته است. البته برای نائل آمدن 

خ داد دیگری پاس یهاپرسشبه پاسخ این پرسش ناگزیر باید به 
ایالت پرثوه که برای نخستین بار در  واژة بدین قرار که؛ نام

دارای چه بار ؛ دیآیمری به میان هخامنشی از آن ذک یهابهیکت
خته داهه شنا بانامحضور قومی که در تاریخ  سابقه و استمعنایی 

در داهه( قوم )و استقرار این  گرددیبرمبه چه روزگاری  شودیم
جغرافیایی قرار داشته است؟  منطقهروزگار ماد و هخامنشی در چه 

ساخت این  مطرح توانیمکه  ییهاهیفرض هاپرسشدر مقابل این 
است که؛ ایالت پرثوه به سبب موقعیت استراتژیکی)نزدیکی به باختر 

 تبعهبدریای کاسپین( از اهمیت اقتصادی و  هیحاشو مناطق واقع در 
 یاژهیوباستانی از اعتبار  یهادولتآن در سازوکارهای سیاسی 

برخوردار بود. همچنین قرابت نژادی و پیوندهای سببی اقوام داهه 
در ارتش  هاآناهای جنگاور، موجب قدرت نظامی و جنگاوری با سک

 یهاپرسشاحتمالی دیگر برای  یهاپاسخهخامنشی گردیده بود. 
با  پرثوه به سبب قرابت واژگانی واژهفرعی نیز بدین قرارند که؛ نام 

به وجود  با این واژه باشد و با توجه یمعنهم احتماالًپارس  واژه
ر شرق دریای کاسپین و در مجاورت ایالت دهستان د باناممناطقی 
 یادر منطقهاستقرارگاه نخستین قوم داهه را  توانیمهیرکانیا 

 ساننیبد مابین غرب جیحون و شرق دریای کاسپین تصور نمود.
 فباهدو  یشناسباستانتوسل به متون و منابع تاریخی و با 

برای معین ساختن اهمیت و مذکور  یهاپرسشبه  گوییپاسخ
 میتوانیمایاالت عصر ماد و هخامنشی،  نیترمهمکارکرد یکی از 

 لهسلس جغرافیایی حدودوثغورچون  ییهاافتهیبه در این پژوهش 
چگونگی  به همچنین وقدرت و قلمرو مادها  حوزه ،ماد در شرق

 استراتژیکی ایاالت ژهیوبهره بری زمامداران هخامنشی از موقعیت 
کنان این مناطق در امور سیاسی و میزان مشارکت سا مهم مرزی،

. امری که نائل آییمسیر رخدادهای موجود  در هاآننظامی و سهم 
تاریخ ماد و  دربا مشخص شدن آن بر زوایای تاریک، اما مهم 

 .بخشدیمهخامنشی و حتی اشکانی روشنی 

 شپژوه پیشینه .1.1
 تموقعیت و جایگاه این ایال ژهیوبهآن و  واژهپرثوه،  منطقه درباره

 جامعی و مدون پژوهش گونهچیهدر روزگار پیش از اشکانیان 

اطالعات  باوجود درواقعصورت نگرفته است،  تاکنون
این ایالت و اقوام مستقر  درباره هاپژوهشکه در  یاختهیگرجسته

پیش  چهارم سدهدر آن وجود دارد بیشتر این اطالعات مربوط به 
)پس از سقوط هخامنشیان(  ی پارتیانقدرت گیر هنگامهاز میالد و 

: )همچون مربوط به تاریخ اشکانی یهاپژوهشاست و سوای 
و  اهمیتجامع بدون وارسی  ولسکی، ورستاندیک، دیاکونف( که

جایگاه پرثوه در عصر ماد و هخامنشی و موقعیت جغرافیایی و 
تی ، حاندداشته هاپارت نهیشیپاجمالی به  یااشارهاقتصادی آن، 

نوشتة کاظم مدیر « حدود خراسان در طول تاریخ»ون همچ یامقاله
عنوان مقاله بیش از یک پاراگراف را به پارت  رغمیعلشانه چی، 

 رب حکومت اشکانی اختصاص نداده است. در دوران پیش از بنیاد
با توجه به عدم وجود پژوهشی  این اساس پژوهش پیشِ رو

 برهیتکبا  وآورانهن کامالً یاگونهبهمشخص و منحصر در این حوزه، 
به قوم داهه و موقعیت جغرافیایی  ،مهم و معتبر یهاپژوهشمنابع و 

وضعیت اقتصادی و جایگاه  ژهیوبهآن در قلمرو ماد و هخامنشی و 
 پردازدیمنظامی و سیاسی ایالت پرثوه در روزگار ماد و هخامنشی 

 یامنطقهپتانسیل اقتصادی و ویژگی نظامی تا از این طریق 
 یهابهیکتچون پرثوه که در بین ایاالت هخامنشی و در هم

ین ا را دریافته و نخستین ساتراپ ها بوده است زمره هخامنشیان در
افزون بر اینکه موجب اطالع از موقعیت و جایگاه این ساتراپی امر 

حضور اقوامی که مدتی پس از  سابقهاز  گرددیممهم شرقی ایران 
 یهانیزمسرستند قدرتی ایرانی را در سلوکیان( توان) رانیان سلطه

ژگی وی همچنین و اخبار مبسوطی ارائه داشتههخامنشی برپا دارند، 
نظامی و  حوزهو عملکرد ساکنان این منطقه در  یامنطقه

 مادی و یهاسلسله یسازوکارهادر قلمرو هخامنشی و  یطورکلبه
 یارههبرا در  در مقابل ساتراپهای برجسته و استراتژیک هخامنشی

 .سازدیماز تاریخ باستانی ایران نمایان 
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 قوم داههو  پارت/پرثوهو قلمرو واژه  .2
( داده یپهلوان ،یپهلو پارتی،ارشک )نام پارت که بعدها به خاندان  

( parƟava) پارتو، پارتوا یا پرثوه پارسی باستان؛شد برگرفته از واژه 
رد اختالف واژه مو . ریشه و مفهوم این(Kent,1953:122) است

 هینظر اب شناسانزبانبرخی از این  است. شناسانزبانمتضاد بسیار 
 :سدینویمم .رومی قرن دوم ق نگارخیتاراین  ژوستن موافقند؛

 و این از نامشان اندبودهسیت ها  یهایدیتبعدر اصل،  هاپارت»
 پارت به معنای تبعید واژهپیداست، چون در زبان سیت، 

  ؛Wiesehöfer,2001:130)«ستا

برخی پژوهشگران واژه پرثَوَه را  کهیدرحال .(1386:33ورستاندیک،

و هر سه نام مذکور را به معنی  «پارس»و  «پارسوا»با مترادف 
پارس  واژهمنابع ماهیت  ساننیبد .دارندیممحسوب « کنار، مرز»

(Parsaّو پرس ) وParsau). کنید با  سهیمقاparƟav)  یمعنارا به 
زبان سنسکریت این واژه به  در .دهندیم گزارش« هلودنده و پ»

 ،دنده مرز،» میمفاه Parasuو در زبان اوستایی  Parsuواژه  گونه

-67 :1383دیاکونف، ) سازدیمرا به ذهن متبادر « و بر کنار ،پهلو

پرثَوَ  واژهاگر بدین معنا از  درواقع 1. )22 :1380قرشی،؛ 155و  68
لقی ت این موقعیت را نسبت به سرزمین ماداذعان داشته باشیم باید 

البته بزرگ )ماد  دهدیمکه استرابو نیز گزارش  گونهآننماییم زیرا 
یک ساتراپی( از شرق با  عنوانبهپس از برافتادن حکومت ماد و 

 یدییتأو  دیتأکو این خود  (50 :1382استرابو، بود ) مرزهمپارت 
را به مادها  یگذارناماین  نتوایم ترتیب بدینفوق.  هیفرضاست بر 

با توجه به اینکه واژه پرثوه در  ، از طرفیمربوط و مرتبط سازیم
یم دهی( دششم ق م سده)داریوش  یهابهیکت

دوران  نیز دراین نام را  توانیم .((kent,1953;DbII:122شود
پارت را اشتباه و  واژهو معنای تبعیدی از  مالحظه کرد هخامنشی

چهارم قبل از میالد منتفی دانست  سدهرا با سکاها و  هاآنارتباط 
فن )کرد قلمداد  یشمارگاهو ناشی از سهو و خطا در 

 .(55 :1373گوتشمید،
 یاواژهبه  توانیمهمچنین در جای دیگری از متون تاریخی نیز 
رثوه پپارت و  واژهبرخورد که قرابت واژگانی و معنایی بسیاری با 

 نام یکی از ششطبق گزارش هردوت اینکه پارتوا( دارد. توضیح )
 «پارتاکنی»عنوان  ،در فهرست طوایف ماد وقبیله مادی 

(parataceni)  برخی  نکهیا باوجودکه )61 :1386)هردوت،دارد
 توانیم، دانندیماصفهان  منطقهرا ساکنین  هاآنپژوهشگران 

 ومعنایی  ازلحاظ، پارت واژهبا  نام این قبیلهمشابهت افزون بر 
 پرثوه(ت )پارو  هاآناشتراکات بسیاری بین موقعیت جغرافیایی نیز 

از میان  دهدیمکه استرابو گزارش  یاگونهبه درواقع مشاهده نمود.

)پارتاکن ها( را به  (Partakenian) مادی، پارتاکنیان لهیقبشش 
 دندینامیم نیمرزنشمرز مشترک داشتند،  هاپارسعلت اینکه با 

آمده است که واژه پریَ تکانه  بارهنیدرا. (51 :1370استرابو،)
(paraitakanaکه )  ازparaitaka در امتداد،»ه معنای ب شدهگرفته 

 حتمالابه یگذارناماست و علت این « کنار چیزی گذشتن از ،تنگ
 عنوانهب در مرز ماد و پارس ساکن بوده وار بدین دلیل بوده که بسی
. 355 :1383نیبرگ،) گشتندیمشینان محسوب مرزن

با توجه به معنای این واژه و قلمرو  بنابراین (65 :1380،پورداوود
 هاپارتپارتاکنیان را همان  توانیم این قوم )در مرز شرقی ماد(

نف ی دیاکوکه حت است یحالدر  نیا .ساکنان پرثوه( قلمداد کرد)
ت جهر و د رفتهمادی به شمار  یالهیقب که معتقد است این قبیله،

 کندیم، عنوان اصفهانی کنونی سکونت داشته است هیناحشرقی 
و  باشدیمآن وضوحا ایرانی  شهیراست که  نامی ]پارتاکنیان[» که؛

ا پارتاکنیان از دیگر ماده ظاهراً. است شدهدهیشندر آسیای میانه هم 
ینمجزو ایشان محسوب  یگاه و ستندیزیمجدا 

ین اساس تمامی شواهد حاکی برا .(142 :1383)دیاکونف،«دندیگرد
باشند که  ییهاپارتهمان  تواندیماز آن است که این قبیله 

ت و متداد داشاز آسیای میانه تا دریای کاسپین ا گاهشانسکونت
دوران پایانی ماد و آغازین هخامنشی( در  احتماالًبا نام داهه ) بعدها

یمانکه را چنزی یافتند باثباتو شرق آن سکونتی  نزدیکی کاسپین
که پارتی  اندشدهیمگوناگون نیز خوانده  یهاباناماین اقوام  میدان

رنی های( اپ) انیاپارنکه حتی استرابو  هاستنامیا پاری یکی از این 
 .(37 :1382)نک: استرابو،  کندیمداهه را بدین نام نیز معرفی 

خستین نفوق گفتنی است که؛  هیفرض دییتأبحث و در پی  ادامه در 
( در دهائه التین؛داهه )صحراگردان یعنی  هیاتحادشارات صریح به ا

: 1381داندامایف، ) دیجمشخشایارشا در تخت  بهیکتفهرست ملل 
فروردین یشت( آمده است. در این ) زدهمیسو در یشت  2(279

)اسکوتیایی( یعنی  «کاییس»نام گروه  هاآنفهرست در پی نام 
نان اطراف مصب یاکسارتس که مسکن آ دیآیم «رگهسکاهومه و»

از آنان گه گاه به نام  رونیازاریای کنونی بوده است و یا سیرد
و  ساننیبد .(129 :1373)بیوار،  است. ادشدهیهمسایگان داهه ها 

سور، پی لهیقباز سه  یاهیاتحادکه ها داهه ؛با توجه به روایت اسناد
طق شرقی منا در (،35 :1383ی،ولسکبودند )کسانتیویی و پارنی 

ا تبوده و اگر بخواهیم  وآمدرفتدریای کاسپین تا آسیای میانه در 
 (ماوراءالنهرفرارودان ) ترسیم کنیم سکونتگاه آنان راحدودی 

ها و سایر قبایل با ماساژت جایی که ،اقامتگاه اقوام داهه بود
که  -جیدرتبهاما ؛ آسیای میانه ارتباط داشتند نینشدهو  نینشکوچ

مابین سیر دریا و  منطقهست در چه روزگاری بوده، در مشخص نی
 تیرؤآمودریا را برای اسکان انتخاب کرده و در این محل بیشتر 
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 ، اما چند دههدر این صحاری بودندزمان اسکندر هنوز  و تاگردیدند 
در اواخر قرن چهارم قبل از میالد، قومی از اقوام داهه با نام  بعد؛

زا شدند و به سمت مغرب به بایل داهی مجها/پرنی از سایر قپارنی
در  «دهستان» و مرکز و مقری را با نام 3خزر مهاجرت کردند ناحیة

: 1373بیوار،آوردند )ب شرقی دریای خزر به وجود شرق و جنو
 .(frye, 1965: 50؛129-130

ی مکان دقیق این ایالت پارت درباره نظراختالف در مقابل ساننیبد
رثوه و قلمرو پ هاپارتنفوذ  حوزهی تشخیص مشکالتی نیز برا که

 موجود یهاگزارشطبق باید متذکر گردید که؛  پدید آمده است،
آسااک  نزدیکترکمنستان )از است که  ییشناساقابلسه دهستان 

خاستگاه اشکانیان( تا کران دریای کاسپین پراکنده است. بر این 
( کنپارتا )پارت، /اپرنینفوذ قوم داهه حوزهاساس و با پرکندگی و 

بوده و از سویی دیگر  جوارهمبا سکاهای ماوراءالنهر  سوکیکه از 
الزم به ذکر است که قوم  ،خود دارد سلطهورکانای باستان را ذیل 

 جیتدربهو  مذکور ایالتی را در شرق و در آسیای میانه بنیاد گذارده
جنوب شرق و با گرایش به مرزهای غربی دهستان دیگری را در 

در کنار  ترقیدق طوربهو  (84: 1390)ویسهوفر، دریای کاسپین 
( 471: 1337بالذری، ؛2/481: 1375طبری،) ایرکانیهطبرستان و 

هرتسفلد  بارهنیدرا .استنموده مرکز قدرت بنا  عنوانبه
ون اسارحد( معتقد است این شناس آلمانیشناس و ایرانباستان)
طوایف پارت را در  شدهرانده یروساق م( بود که  674شاه آشور=)
ورکانه واقع در « رکزبرنهوَ»و  ()خوار و طبرستان «پشتخواره»
 بدین .(200: 1381هرتسفلد، نشاند )=گرگان( برمسند قدرت )

ه بخراسان )پرشهر در نام اَ کههستند  ییهاهمانترتیب این قوم 
است  گرفتهنام هاآنهخامنشیان( از  ی« شهر باال»مفهوم 

( در اطراف م 23-م ق 63استرابو )در زمان ( و 290: 1368فرای،)
دریای کاسپین مشاهده گردیده و دارای کنیه اپرنی بوده و در برابر 

البته (. 27: 1382سرزمینی بیابانی قرار داشته است )استرابو،  هاآن
 شیوخشرقی و خاستگاه  منطقهاز  هاآناین امر بدین معنا نبود که 

پرثوه(  وا/پارتقوم )این  گسستند بلکه آسیای میانه( در ماوراءالنهر و)
از دورانی بسیار کهن از فرارودان تا ماد و جنوب دریای کاسپین 

 تمرکز بر مناطق غربی باوجودد بودند و و ش درآمداستقرار داشته و 
 ظ گردیدحفبا قلمرو و اقوام شرقی بعد این ارتباط  هاسدهتا  سیردریا

و حضور قوم داهه؛  آمدوشدو همین  (13-21 :1392)نک: اُلبریخت،
در شرق سیحون و از سوی دیگر شرق دریای کاسپین  سوکیاز 

موجب شده حتی در دوران هخامنشی و سلوکی، نتوان مرزهای 
 سدهاسترابو )و دقت مشخص کرد و خود  یدرستبهساتراپی پارت را 

ن به علت وحشی بودن مردما شودیم ادآوریاول قبل از میالد( 
به تخمین  توانیممازندران( فقط ) یکاسپدریای  یهاکنارهمشرق 

که در غرب  شودیمیادآور  حالنیباانظر داد.  هاآنسرزمین  درباره
 یریتپری( و ) را گاکاسپین و  یهادروازهتا  ؛هاآنسرزمین 

بنابراین ؛ (36 :1382)استرابو،  تپوری/تپورستان( گسترش دارد)
ه پرثوه در سوی غربی، هیرکانیا را در قلمرو آنچه مسلم است اینک

رکانا( ومنطقه )خویش داشته و اینکه ایالتی با نام دهستان در این 
 (Daryaee, 2002: 39 ؛Gnoli, 1980: 39-41بود )بنیاد شده 

نباید وجود سه منطقه با  ساننیبدبود.  تریشرقکه سوای دو مورد 
 دور داشته ازنظر اندبودهها  داهه هاآننام دهستان را که بنیادگران 

 و بعید شمرد.
تر و و باخ در عصر ماد در شرق تا سیر دریاایالت پرثوه  ساننیبد

ز این و مرک مازندران( گسترده بود) نیکاسپدریای  کرانهدر غرب تا 
و  4ورکانا قرار داشته منطقهقلمرو در غرب با عنوان دهستان در 

ثوه ادغام یافته بود. البته این بدین روی این ایالت مهم نیز در پر
ار دچ یتوجهقابلدر طول تاریخ، به میزان مرزهای پارتی قلمرو و 

قلمرو پرثوه، پیش از عصر هخامنشی  کهیطوربهتغییر شده بودند. 
 یسوآننفوذ قوم داهه/ پارتاکن در کنار سکاهای  حوزهبه سبب 
ه بود پیش رفتا باختر و خوارزم ت کمدست ،و آسیای میانه سیردریا

در و و دارای منافع مشترک بود  جوارهمبا این ممالک متمدن و 
( فدراسیون و هایهرات) هاخوارزمیان و سندیها و آریه  کنار

 :1392  اُلبریخت، ؛1380:22هرودت،) دادیمرا تشکیل  یاهیاتحاد

ا ت در عصر داریوش اول، این سرزمین از دریای کاسپین .(10-5
در زمان  که است یحال، این در شدیما شامل خراسان قدیم ر

مازندران(، آریان و مارجیان ضمیمه ) رکانیهخشایارشا بخشی از 

همچنین استرابو نیز با اظهار  .(1386:32ورستاندیک،شدند ) پرثوه

را از لحاظ جغرافیایی  5تردید در قلمرو اصلی این ساتراپی، پارت
حوالی غرب بلخ و محل سکونت اشکانیان تا » خواندیمچنین 

 در بخش شمالی توروس آنان .بوده است( Arii) یآرمجاور 
(Tautus )کرمان( ) ایکارمان شودیم ادآوری. همچنین «اندستهیزیم

 (424: 1392یان، )سرزمین پارت بوده است  مرزهمایی دارای صحر

 در قلمرو مادهاموقعیت سرزمین پارثوا   .1.2
 نطقهمنام و نشانی که از  نیرتکهن ،در پی بررسی اسناد و منابع

 درواقع. یافت اسناد آشوری است توانیمنی پارت در روزگار باستا
 نام به خزر دریای جنوب در سرزمینی از آشوریان یهاسالنامه در

. 1386:14ورستاندیک،) است ادشدهی (Partoukka) کاپارتو

 دراشاره به ایالتی دارد که  احتماالًکه  (103: 1374مشکور،
از آن نام به  Parθavaپرثوه  هخامنشی با عنوان یهانبشتهگسن

ارت صحبت پیرامون پ منخستین بحثی که به هنگااما ؛ دیآیممیان 
عنوان داشت بررسی این مساله است که این  توانیموا ثرو قلمرو پا
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 رتصوبهایالت و ساتراپی در روزگار نخستین دولت ایرانی آیا 
و یا تحت سیطره و در  پرداختهیم یاممستقل و مجزا به گذران ا

است؟ با بررسی متون و  شدهیمزمرة قلمرو ماد محسوب 
اطالعی که از قلمرو شرقی قلمرو ماد موجود  یهانبشتهسنگ

مبتنی بر آن است که پارثوا/ پارت در روزگار  گرددیمحاصل 
 گشتهیمرو این سرزمین محسوب جزو قلم« مادهای قوی هیاتحاد»

بسیاری از ایاالتی که بعدها جزو پارت محسوب  رواقعداست و 
 خاص ماد بودند یهانیسرزماز « خوارن وکومیسن»گشتند مثل 

اتحادیه، اگر بنابراین قلمرو ماد در شمال این ؛ (36 :1382)استرابو، 
دریای کاسپین و تمام مناطق جنوبی این دریا،  هیحاشتا  کامالًنه 

 یدربرمهیرکانیا را  و حتیطقه اما گویا قسمت مهمی از این من
شاهان آشور کوشیدند حکومت خویش  دیاکونف زعمبهگرفته است. 

قسمتی از  ضد آشوری هیاتحاددر زمان این را به خاک پارت که 
 .(244-243: 1383دیاکونوف،دهند )قلمرو ماد بود، بسط 

تا  802است که بین  شدهمشخصآشوری  یهابهیکتبر اساس  
اددمزاری( بیش از شش عملیات ) یآشوریان پ.م. سپاه 788

یعنی بیشتر در سمت شرق انجام « سرزمین مادها»نظامی در 
و طبق اطالعات کتزیاس گویا سمیرامیس به بلخ رسیده  اندداده

یماد کرد استن اطیبااحتبه گفته کتزیاس باید  نکهیباوجودااست. 
یو ج در آرشمندر یهانامبا اطمینان بگوییم که بر مبنای  میتوان

 سلطنتی آشور کارگزاران آشوری تا معادن سنگ الجورد بدخشان
 اندهشرفتیپدر پایان قرن هشتم یا آغاز قرن هفتم(  بعداً احتماالً)

ق م(،  674آسارحادون )در کتیبة آشوری  .(134 :1387)دیاکونف، 
خاک مادهای »اولین و آخرین شاه آشور که  عنوانبه این شهریار

در  ،(200: 1381هرتسفلد،) دهیکشارت( را به توبره پ«)=دوردست
پاتوش »اشاره به سرزمین  ،به خاک ماد یلشکرکششرح 

 یکنیبکه در کنار کوه  کندیمدر قلمرو ماد  (Patusharra«)آری
(Bikni)  یهاکوهو ( الپیس الزولیlazuli-Lapis )بود شدهواقع 

، هاآنمیان اما از  خوردهشکست هایآشورمردم این منطقه از 
 (Zanasanaزاناسا )(، Partakkaپارتاکو )( از شهر Uppis) سیاوپ

از شهر  (Ramatein) ایو راماته  (Partukkaپارتوکا )از شهر 
بودند با  مادها( که همگی متعلق به Urakazabarnaاورکازابارنا )

تسلیم خود به آشوریان بار دیگر به ریاست شهرهای شورشی خود 
محققین این  برخی از .(Luckenbill,1989: 215) گماشته شدند

، به پارت و شدهاشاره هاآنآسارحادون به  بهیکتشهرها را که در 
با  نظرهم. (Cameron,1937: 191) دهندیمهیرکانی نسبت 

آشور  یهابهیکتکه در  ینیز عقیده دارد عنوان« هرتسفلد»کامرون 
بیکنی  یسوآنمادهای دوردست که در »و به  ذکرشده سارگن()

صفت دوردست این افراد را از مادهای نواحی  ،«کنندیمزندگی 

باید همان  «مادهای دوردست»و در اینجا  سازدیمهمدان متمایز 
 .(199: 1381)هرتسفلد، باشند هاپارت

 مادهای) هاپارتبر احتمال تسلط آشوریان  پذیرش با بنابراین
طقه این مناست که  ترحتملم، بسیار هاآنو یا برخورد با دوردست( 

، بدانیم ستندیزیمآشوریان شرقی  مناطقکه در مادها  سلطهرا ذیل 
و باید قلمر توسعهو و قدرت گیری  تشکیل حکومتبا مادهایی که 

وای س بدین روی سرزمین پارثوا پیش رفته باشند. یسوآنتا 
ته که این نکهمگی بر  آشوری، متون تاریخی نیز یهانبشتهسنگ

و جزو این  دادهیمرثوا قلمرو شرقی حکومت مادها را تشکیل پا
، بوده است هاآندر دورانی از تاریخ حکومت  حکومت نوپای آریایی

کیاکزاربعد از شکست »هرودت  گفتهبه  کهیطوربهاذعان دارند. 
دیاکونف، «)را به ماد ملحق کرد و پارتدادن سکاها، هیرکانی 

 هوخشتره( که) اکزاریکدر روزگار  کمدستبنابراین ؛ (328: 1383
، ماد توانسته است بر رودیممعمار حقیقی حکومت ماد به شمار 

اد بر م سلطهتاریخ تقریبی  توانیم رونیاو از  سلطه یابدپارثوا 
و به روزگار هوخشتره و  م .ششم ق سدهپارثوا را به اواخر  منطقه
ا زیر شت،دامعطوف و مربوط بر آشور وی پس از سلطه  یهاتالش

یروی دست زدن به مادها تنها در زمان هوخشتره وقت و انرژی و ن

و پیش از آن و » (46 :1363هوار،) اندآوردهست این کار را به د
تالش مهمی در این زمینه از سوی شاهان ماد انجام  ازآنپس

 (272 :1383)دیاکونف، «نپذیرفت
 صورتهبتون بیس بلخ که در سنگ نبشتة هیناحاز طرف دیگر نام 

Bāxtriš  صورت نهادی ِ مفرد از( اسمBāxtri-و ) یکی از  عنوانبه
 یاواژه (kent,1953; 137) گرددیمشاهنشاهی معرفی  یهاالتیا

دخیل از زبان مادی است و صورت درست آن در زبان فارسی 

زرشناس،  ؛1381:54لوکوک،باشد ) -Bāxciṡ تواندیمباستان 
و این امر نیز  (Greshevitch,1958: 280. به نقل از:185 :1380

ته پارثوا اشاره داش یسوآنه قلمرو مادها حتی ب گسترهبه  تواندیم
 حتی پس از هردوت گفتنی است که؛ بحث مذکور دیتائ. در باشد

/ بارکانیا»یاس نیز در گزارش خود کتز همچونمورخینی 
مرو ماد را جزو قل که در قلمرو پارت واقع بود «ورکانا/هیرکانیا

را  یاافسانهکتزیاس  (.Ctesias,2004: 108) دارندیممحسوب 
که  کندیمنقل  «زرینا» جنگ بین مادها و ملکه سکا؛ یدرباره

این  اگر ؛گرددیممنجر به فتح کشور سکاها و پارت توسط مادها 
ماد بر سرزمین  سلطه توانیمافسانه مبنای تاریخی داشته باشد 

( را که قلمروشان در شرق AmirgianSacae) یرجیآمسکاهای 
سلطه بر سرزمین پارت محسوب داشت. بر  متأخرقلمرو پارت بود را 

( Justin) نیژوست (،Artasyras) وسیفوت هاگزارشطبق همچنین 
 -کتزیاس نوشته Persicaبر اساس کتاب -نیکوالی دمشقی  و
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اها سک پارثوا، شرق ایران همانند هیرکانیا، یهانیسرزمتعدادی از 
، حاصلیبپس از برخوردی بعد از شکست آستیاک و  باخترها، و

 و آمی قرارگرفتهاطالع یافتند که اژدهاک در مقام پدریِ کوروش 
به درخواست  بنابراین؛ !( و همسرش گردیده استمادر )تیس 

 ,Ctesiasخودشان تسلیم آمی تیس و کوروش شدند 

2004:II.VIII)؛Vogelsang,1992: 213). روی علل  بدین
ا باید به شهریار هخامنشی ر ثوارپااصلی پیوستن این ایاالت، بویژه 

 هرحالبه به تبعیت از زیر سلطه قرار گرفتن مادها محسوب داشت.
م را بلخ( و خوارز) ایباکترمادها نتوانسته باشند  احتماالًحتی اگر 

 خوارزم و یهاونیفدراسجزو  قبالً تسخیر نمایند اما مناطقی که 
از  ییهابخشکتریا بودند یا تحت نفوذ آنها قرار داشتند به با

چنین وضعی را در  میتوانیمبنابراین ؛ امپراتوری ماد ملحق شدند
 مورد هیرکانیه و پارت در نیمه اول قرن ششم پ.م فرض کنیم

مستقیم  اشاره افزون بر گریدیعبارتبه .(220 :1387)دیاکونف، 
جود؛ ، بر مبنای شواهد موپارثواقلمرو  منابع مبنی بر تسلط مادها بر

 در .رسدینممادها را بر مناطق شرقی پرثوه نیز بعید به نظر  سلطه
ینگامه، به هردواتاین سخن گفتنی است که طبق گزارش  دیتائ
ان صحرانوردها )کوروش اختیار ماد را به دست گرفت با ماساژت  که

 ی دره علیایآسیای مرکزی( و نیز مردم بلخ، یعنی بخش جنوب
مواجه گردید و این سخن بدین معنی است که مناطق واقع  سیحون

 ایپارتگرگان و ارتک(،  یهادره) هیرکانیه؛ سیحون در غربِ
-کوپت داغ در ترکمنستان(، هرات )دره تجن یهادامنهخراسان و )

: بنگرید بهباشد )متعلق به مادها شده  قبالًهریرود( بایستی 

 مطالعهآنچه از طریق  ساننیبد .(329 :1383دیاکونف، 
پارت در روزگار مادها  ؛گرددیمحاصل و متون کهن  هانبشتهسنگ
یمماد محسوب « مرزی هیناح»مستقیم مادها بوده و  سلطهتحت 

 .(328 همان:) 6است شده
ی بوده که بخشی از در شرق به وضع مرزهای قلمرو مادباری  

 :هماناست ) ساختهیمماد  خاک مهیضمنیز پارت را  ندهیآسرزمین 
 در کنار به همراه پارت، محتمال مسلماًهیرکانیا  بنابراین( 312
و به ظن بسیار ضعیف در کنار خوارزم،  هرات( و سغدیانه) وهیهرئ
در  ه از آنماد بوده است ک شی از ساتراپ نشین شماره شانزدهمبخ

ار ذج گساتراپهای با عنوانبهبیستون ) بهیکتتاریخ هردوت و 
نیز ؛ Herodotus,1957:III/117است )شده  بردهنامداریوش( 

که  کندیمهردوت عنوان  درواقع (.320 :1383نک: دیاکونف،
به حکومت  ستیبایممالیاتی که  بر اساسایاالت مختلف 

 .شدندیمهخامنشی پرداخت کنند به بیست ساتراپی تقسیم 
دیها نرزمیان و سخوا طبق گزارش هردوت پارتیان در کنار نیبنیدرا

( یاتیمال 16ساتراپی شماره ) یساتراپذیل یک  (هایهرات) هاه و آری

ساتراپی ها به  یبندمیتقساین  .(224 :1386هردوت،) داشتندقرار 

نشی هخام یهابهیکتساتراپهای مذکور در  با فهرستدلیل اینکه 
 (ثرهایالتی )خش یبندمیتقس احتماالً همسان نبوده و تطابق ندارد 

یمکه هردوت نیز اشاره  گونههمانزیرا ؛ باشدبه دوران ماد  مربوط
ه بفدراسیون نیرومندی را پیش از حکومت پارسیان پارت  دارد

که در آن ایالت پارت بسیار  دادیمهمراه ایاالت مذکور تشکیل 
جالب اینکه در عصر هخامنشی نیز پارت در  نقش مهمی داشت.

امی همراه با این ایاالت و در کنار نظ یهایبندصفو  هایلشکرکش
شرقی که  هیاتحادو این  ردیگیمو هندیان قرار  باختریان، سکاها

در کنار هخامنشیان در بیشتر موارد  یهایلشکرکشدر در متون 
 تواندیم ،در یک صف و لشکر واحد قرار دارندنیروهای مادی 

ل الاق پیشروی مادها )به هنگام قدرت( در مرزهای شرقی، گرنشان
 .باشدمرزهای شرقی پارت و هیرکانیا،  یبدان سو

جزو قلمرو  بر مادها، این قلمرو با پیروزی کوروش هرحالبه
 550هخامنشی در سال  گذارانیبننحو که  نیبد هخامنشی گردید.

ماد را تسخیر کرد و عناوین رسمی پادشاه ماد را به  ،قبل از میالد
 یهانیسرزمعد نیز توانست خود اختصاص داد و در طی دو سال ب

 ددرآورپارت، هورکانیان و ...( را تحت استیالی خود )قبلی مادها را 
(Walser,1972: 16). که به گزارش منابع به دلیل مطیع  یاسلطه

 داوطلبانه صورت پذیرفت. محتمالشدن شهریار ماد، 

اران شهرینخستین  ایالت پارثوا در روزگاریت وضع .3

 هخامنشی
به روزگار هخامنشی و پس از ؛ الذکرفوق یهاگزارشطبق 

ه هخامنشیان ب گذارانیبنرویدادهایی که به هنگام لشکرکشی 
، متوجه این گرددیم نام پرثوه نمودارشدنی شرقی سبب مرزها
پارت  هژیوبه ،که به سبب تابعیت مادی این مناطق میگردیمنکته 

طوالنی به  یدزدوخورو هیرکانیا، ایاالت مذکور بدون جنگ و یا 
 نگیهن دهیعقبه  درواقع قدرت جدید و نیرومند هخامنشی پیوستند.

(Henning)) ش در شرق ایران وکور و آسانپیاپی  یهایابیکام
که در آنجا یا کشوری پهناور و یا گروهی از  آن استبیانگر 

داشته  ( وجود)اتحادیه یا فدراسیون شرقیکوچک  یهاحکومت
 گرفتیمتری یشرفت کورش زمان بیشجز این بود پاگر  است.

(Frye,1993: 41).  همچنین  به حکومت ماد و هاپارتوابستگی
ست ا یاگونهبهاعتبار این ایالت در بین ایاالت مادی و هخامنشی 

پس از سقوط مادها و بنیان دولت به گزارش کتزیاس، که 
هخامنشی، کوروش هخامنشی آخرین شاهنشاه مادی و پدربزرگ 

برخی روایات به  زعمبه)تیاگ که حکومت را به جنگ خویش آس
ح( از او دریافت داشته بود، به هیرکانیا که بخش از سرزمین صل

مهم را  منطقهروانه کرد و حکومت این ، رفتیمپرثوه به شمار 
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 نیازاپس یهرروبه .(38 :1381دامایف،ن)دا بدین شاه مادی سپرد
ی را در رویدادها نام پرثوه ترمهمبرجسته و  یاگونهبهواقعه البته 

روی کار آمدن داریوش  ( وم ق 522) هیکمبوجپس از مرگ 
دِ خوو تاریخی که منابع  جا بدانتا  بارهنیدرا. میکنیممشاهده 

 ، ویشتاسپ پدر داریوشدهندیمبیستون گزارش  بهیکتش در داریو
ثره خش عنوانبه در زمان فرمانروایی کوروش و فرزندش کمبوجیه،

و در همین  است رفتهیمپاون ساتراپی پارثوا و هیرکانیا به شمار 
ای بردیگئوماتا )زمان و با کودتای داریوش و متحدانش بر علیه 

خواه لیه این جوان تاج همچون دیگر ایاالت ع دروغین!!( پارثوه
موجود ساکنان ماد و پارت و  یهاگزارش طبقشورید. داریوش( )

خود ه فرائورت( ک) شیفرورتبه شورش  نمایپهم صورتبههیرکانی 
 پیوستند ،خواندیمدوم از خاندان هوخشتره )کیاکسار(  را خشثریتة

(Diakonoff,1993: 127 1383:400دیاکونف،؛).  داریوش شاه
 کتیبه بیستون( چنین گوید: در 2از ستون  92-98 دربند) بارهنیدرا
یش از آن فرورتخود را  و پارت وگرگان نسبت به من نافرمان شدند»

 اورا مردم رها کردند، ویشتاسپ پدر من او در پارت بود. خواندند.

ت اهالی پرثوه قحقی در .(Kent,1953: 122- 124« )شدند نافرمان
ا واپسین شاه ماد(، کوروش ر) اگیآستو هیرکانیا با این توجیه که 

نار هخامنشی را ک گذارانیبنفرزند خود پذیرفته، جنگ با  عنوانبه
اما ؛ (Ctesias,2004: 108/ II.VIII) گذاشته و بدو پیوسته بودند

ف نیز خود را مکل فرورتیش() یماد یاشاهزادهبا سرکشی و طغیان 
 هرچنداز سلطه هخامنشیان دیدند و  دنیسر بازکشبه قیام و 

.م.توانست بر پارت ها وهیرکانی ق 521ویشتاسپ در »سرانجام 
( سبب شورشی شدند که قدرت 163 :1381داندامایف،)«هاغلبه یابد

 کرده و حتی پس از مرگ وی از پای ننشسته دوچندانفرورتیش را 
 نیترخطرناکو این قیام را از دید داریوش یکی از بزرگترین و 

 یهرروبه .(162 :1381)نک: داندامایف،  نمودند هایسرکش
توانست  دیگویم( 3ستون  از 1که خود )در بند  گونهآنداریوش 

ه من سپا ازآنپس» خاموش نماید: یسختبهین شورش را البته ا
ر ویشتاسپ د آناز  پس پارسی را از ری نزد ویشتاسپ فرستادم.

نام در ( Patigrabanaگربَنَه )پتی  یشهر .قرار گرفتسپاه  رأس
 ویشتاسپ اهورامزداخواست  به پارت آنجا با نافرمانان جنگ کرد.

 ماه گرم پد یک روز گذشته بود. از .آن سپاه نافرمان را بسیار بزد
 نیا ، کشور از آنِ من شد.ازآنپس. درگرفتجنگ ایشان  آنگاه

( Kent,1953: 123) «من در پارت کرده شد. لهیوسبهاست آنچه 
تن اسیر شدند و  4192تن از شورشیان کشته، 6570این نبرد  در

شت اکه گویا بعد از فرورتیش فرماندهی را در دست دشورش )رهبر 

 (و از آن نامی برده نشده( به همراه هشتاد تن دیگر اعدام شدند

 (.1381:163 داندامایف،

قدرت و اهمیتش همواره در  باوجودمهم اینکه ایالت پارت  نکته 
با ایاالت شرقی  ژهیوبهو  گرددیمکنار دیگر ایاالت در منابع مطرح 

یمطرح م نیرومند یاهیاتحادارتباطی تنگاتنگ داشته و به شکل 
که پیش از قدرت گیری هخامنشیان در  یاگونهبه است دهیگرد
 سارنگیان( و تامانائیان و) انیدرنگ، هیرکانیا ایاالت خوارزم، کنار

سکاها و در عصر هخامنشی در کنار ورکانا و گاه سکاها قرار دارد 
؛ گرددیمهنگ نظامی( مطرح سپاه )یک ساتراپی یا یک  زمرهو در 

 برخالفو  کاستینمر چیزی از ابهت و اهمیت پارثوا اما این ام
ساتراپی پارت و » نکهیباا کنندیمبرخی پژوهشگران که عنوان 

نواحی مهم  عنوانبههخامنشیان  یطرهیسهیرکانی در زمان 
کاملتبازسازی شدند ولی هرگز نتوانستند دو ساتراپی  یامپراتور

 هرچنداست که ( گفتنی Brodersen,2000: 62) «باشند افتهی
متحد بوده است اما این امر  جوارهمپرثوه در بیشتر اوقات با ایاالت 

تنها به سبب اهمیت و موقعیت جغرافیایی خاص این ایالت بوده 
همیشه پرثوه  هاهیاتحاداست و چنانکه ذکر خواهیم کرد در این 

هردوت ذکر  در این راستا شته است.ایدی دمرکزیت و اهمیت کل
قبل  یان و خوارزمیان،یان و تامانیان و پارتیان و زرنگرکانهی کندیم

که -«آک»منعقد کرده از آب رود  یمانیپ از فرمانفرمایی پارسیان،

 :1386، هردوت (کردندیماستفاده  -تجن/ هریرود باشد ظاهراً

تحاد ا شرطبهفقط این ایاالت  است اینکه؛ توجهقابلاما آنچه )231
با دره  هوجچیهبهدر این امر شرکت کنند زیرا با پارتیان قادر بودند 

 اتفاقبه محتمالچهار گروه دیگر( و  برخالفنبودند ) مرزهمتجن 
 ،اکونفید)واحدی عضویت داشتند یالهیقب یهیاتحادپارتیان در 

مار سنگینی به ش وزنهبنابراین پارت در این اتحادیه ؛ (329 :1383
اتحادیه  این از طرفی است. هرفتیمفته و مرکز ثقل آن به شمار ر

از زمان  دبو شدهلیتشکسرزمین مذکور از پنج که و یا فدراسیونی 
 اداره به پادشاه پارس، به امر پادشاه پارس هانیسرزمالحاق این 

سدی  هاگذرگاهدر هریک از این  شاه پارس فرمانبهو  شدیم
 :Herodotus, 1957,˝Book III and IV بودند )بناکرده 

143,III.117). وجود »امکان  دیمؤهرودت،  اشارهر این اساس ب
 که باشدیمحکومتی ابتدایی  هیاتحادیا یک  یالهیقباتحادیه  یک

 ریسختماد و سپس هخامنشی برقرار بوده است و با  قلمرودر مشرقِ 
نیز به صلح یا به مختصر  آن اتحادیه هاپارسو تبعیت مادها از  ماد

و چنانکه در ان گردیده است برخوردی مطیع هخامنشی
هخامنشی مشهود است پرثوه از ایاالت مهم و  یهانبشتهسنگ

 .گرددیممطرح  الذکرفوقمعتبر هخامنشی و مستقل از فدراسیون 

سیاسی پرثوه در عصر موقعیت و اهمیت   .1.3

 هخامنشی
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در دوران هخامنشی در شمار نخستین  ،(ParƟavaپرثَوَ )ساتراپی 
 kent,1953:DNA: 137 ) است شدهعنوانساتراپی ها 

DSe,p;141)  یهانیسرزمو در کنار ( زرنگZaraka)) ،وهیهرئ 

((Haraiva)،خوارزم ، (Uvarazmiy) ( باخترBaktariš)،  سغد
(Suguda،) َگندار (Gadaraو ) ( سکاSaka)  ییهانیسرزماز 

 «بوده است هاآنبه خواست اهورامزدا داریوش شاه »هستند که 
(Ibid:117-137-141).  هردوت نیز در تاریخ خویش پارت و

هیرکانا را به همراه خوارزمیا و سغدیانه ذیل ساتراپی شانزدهم 
ید و با توجه به که عنوان گرد گونه بدانو  بردیمهخامنشی نام 

نی بیستون از سرزمین هیرکانیا با عنوان ساتراپی سخ بهیکتاینکه در 
م که پرثَوَ و ورکانا ذیل یک ، باید متذکر گردیدیآینمبه میان 

و در یک جبهه  یمانیپهمو همچنین  رفتندیمساتراپی به شمار 
 تواندیمعلیه داریوش نیز  این دو ساتراپی در شورشقرار گرفتن 

؛ باشد (Dahyava)نشانگر ادغام این دو سرزمین ذیل یک دهیاو 
 پرثوه) هاآن یهردوساتراپها، از  یهاامیقزیرا داریوش ذیل گزارش 

همچنین استرابو عنوان  .بردنام می« متحدین» عنوانبهو ورکانا( 
مراه یان هدر روزگار پارسپارت و  سلطهکه هیرکانیه تحت  کندیم

 در کمدستبنابراین ؛ (36 :1382استرابو، بود )با پارت باج پرداز 
و زمامداری داریوش اول پارت با ایالت  روزگار هخامنشی

است  دادهیمیک ساتراپی را تشکیل همجوارش هیرکانیا، 
(Debevoise,1968: 3-5). 

در این مجال اینکه؛ با توجه به نخستین سنگ نبشتة  ذکرقابل نکته
( از پارت در DBi) ستونیب بهیکتکه در  میگردیممتوجه  هخامنشیان

در کنار: زرنگ، خوارزم، هرات و باختر نام به  دوازدهمین ساتراپی و رتبه
 گرددینمالبته این مساله سبب این  و( Kent,1953:117) دیآیممیان 

که همانند برخی پژوهشگران تصور کنیم ساتراپ پارت در عهد 
بلکه این ، (115: 1350)ستوده، هخامنشیان اهمیت زیادی نداشته است

نداشته بلکه داریوش همان  ار پرثوهارتباطی به اعتب یبندمیتقس
عایت نموده خویش ر بهیکتمالیاتی عصر مادی را در نخستین  یبندمیتقس

که در دوران  کندیمزیرا چنانکه مالحظه شد هردوت نیز عنوان  ؛است
عصر ماد( به پرداخت ) یبندمیتقسداریوش ساتراپها بر اساس همین 

داریوش پس از تثبیت اما آنچه مهم است اینکه؛  7.پرداختندیممالیات 
ایاالت مادی را کنار گذاشته و تنها در امور مالیاتی  یبندمیتقسقدرت این 

و در فرصتی دیگر این فهرست را تغییر داده و  قرارداد مورداستفادهآن را 
. در فهرست 8را مرتب ساخت هاآنبر اساس اهمیت و جایگاه ساتراپی ها 

( Dse) شوش( و DNa) رستمنقش  یهانبشتهسنگجدید که در 
سوم و پس از ساتراپهای مهمی چون ماد  رتبهپارثوا در  گرددیممشاهده 
یماین  و (Kent,1953:137-141) است قرارگرفته( Uja)و خوز 

 نشان از اعتبار این ساتراپی در نزد شاهنشاه هخامنشی باشد. تواند
ر صالت پرثوه در عبر این اساس و در پی بررسی اهمیت و اعتبار ای

در اینجا رسیدگی بدین مطلب است  مالحظهقابل نکتههخامنشی، 

پارت یا منطقه )که؛ مرکزیت اداری در این ساتراپی در کدام 
زدهم( شان) یساتراپبوده است و خشثره پاون این  ( برقرارهیرکانی

از این دو ایالت سکونت داشته است؟ برخی  کیکدامدر 
نشی مرکز هخام ا در دورةهیرکانی»پژوهشگران بر این باورند؛ 

 «است. شدهیمه وهیرکانیه محسوب اداری ساتراپی پارتی
(Vogelsang, 1992: 225)  ن تمامی جزئیات با در نظر گرفت»زیرا

ه ب پلکان شرقی آپادانا برجستهدر نقش  21 شماره فرستادهدر مورد 
 (Hinz,1969: 110) «او همان نماینده هیرکانی باشد. رسدیمنظر 

ه در بین سخنان داریوش بدین نکت بیستون، بهیکت مطالعها ب اما
که پدر داریوش به هنگام شورش پارت و هیرکانیا  میخوریبرم
وده مستقر ب اپِ این دو نواحی در ایالت پرثوَفرمانده ساتر عنوانبه

سپاه را برای سرکوب شورش ساتراپی شانزدهم که  ازآنجااست و 
بنابراین پارت که ؛ کردیمماندهی به قیام ماد پیوسته بودند، سا

 23 عنوانبهبرخالف هیرکانیا در ذیل ساتراپیهای داریوش )
 عنوانبه تواندیم، دیآیمشی( از آن نام به میان هخامن یساتراپها

 قرار گیرد این مدنظر شدهادغاممرکز اداری ساتراپی این دو قلمروِ 
ریوش همواره در دا که توجه کنیم گرددیم دیتائامر وقتی بیشتر 

 ،کانیاهیر از گاهچیهفهرست ساتراپی ها نام پرثوه را بیان داشته و 
، در هیچ دهدیمشورشی که در کنار پارت علیه داریوش انجام  جزبه

 ,Bivar) شودینمهای هخامنشی نامی دیده نبشتهجای سنگ

1993:151). 
متداوم  ووابستگی پرثوه و هیرکانیا و مرکزیت پرثوه همواره یکسان 

باقی نماند بلکه در روزگار خشایارشا شاهد استقالل و گسست این 
مالی استقالل احت)و سبب این احتمال  میهستدو قلمرو از یکدیگر 

نگهبان  28از میان »که ورکانا از پرثوه(، توجه به این مساله است 
در روزگار  شدهساختهستون )نقش شده در درب ورودی کاخ صد 

اشاره به یک فردهیرکانی  25 یشمارهنگهبان  نقش زین خشایارشا(
هیرکانی در  محتمال دهدیمکه نشان  (Hinz,1969 :110) «دارد.

زمان خشایارشا ازجمله ساتراپی های تحت تسلط هخامنشیان 
 ترقیدقاست )برای اطالعات  آمدهیمبه شمار  وساتراپی جداگانه

و البته این ( 175-180: 1393کاویانی پویا، داغمه چی،بنگرید به: 
استقالل زین پس نیز ثابت و پایدار نمانده، بلکه دگرباره ادغام 

 (III.8.4آریان ) گفتهبه  آخری در زمان اسکندر اتفاق افتاد و
جنوب شرقی  یگوشهبا پارثوا در هیرکانا مصادف با هجوم اسکندر 

آن، تشکیل یک ساتراپی داده و اسکندر به سبب اهمیت پارت 
 معرفی کرد« ساتراپ پارت» عنوانبهنس )فرادا( را فراتافر

(Arrian,1954:247 (. احتماالً.م ق 321ما اندکی بعد در سال ا 
-16: 1384شیپمان،)اندکردههر دو منطقه را بار دیگر از هم جدا 
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 یاجداگانه یهااستانو هیرکانیان چون  هاپارتدیودور از  زیرا ؛(17
 .(124: 1384،دیودور سیسیلی) دیگویمسخن 

 

 ویژگی نظامی ایالت پرثوه و ساکنان آن. 2.3
 باوجودورکانا/هیرکانیا که در منابع مذکور است؛  بدان گونه

وابستگی به پرثوه، واحدِ نظامیِ مستقلی در بین ساتراپهای 
یممستقل از پارت عمل  بارهنیدراو  آمدهیمهخامنشی به شمار 

 برعکس هیرکانیایی نیبنیدرا (Cook, 1993: 255).است کرده
ریایی باکت سازوبرگبا  مردم پرثوه» ها در جدال ایرانیان و یونانیان

 .(112-1379:111توین بی،. 376: 1386هردوت، )«مجهز بودند
یمنالبته این امر از اعتبار نظامی پارت و پارتیان برای هخامنشیان 

بب اهالی پارت )داهه( با اهالی باختر س یجوارهمزیرا ؛ کاست
فرهنگی و حتی نظامی گردد و همین تشابهات بین دو  یهاقرابت

یکی از دالیل  تواندیم ساکنان دو قلمرو در سازوکارهای جنگی
گروه نظامی و با توجه به قدمت و ساختار  یکیدر هاآنقرار گرفتن 

ادغام  هایباختراز جنبة نظامی با  ، پرثوهبنیادین اهالی باکتریا
د و پیوستگی که در امر فرهنگی و حتی منابع گردیدند. این پیون

حتی سبب گردید که چند سده بعد  ،دیگردیماقتصادی مشاهده 
 خواستهینمگویی  کهیدرحال البته با قید احتیاط و استرابون،

 یرباختپارتی را  سلسله گزار انیبنمسئولیت آن را بپذیرد، 
ارت را به ه و پباکتریایی( معرفی نماید که از نزد دیودوتوس گریخت)

اما سوای اشتراک  .(37: 1382استرابو، )شورش برانگیخته است
منافع و منابع اقتصادی پرثوه و باختر که به برخی تشابهات فرهنگی 

های نظامی و  ٔ  نهیدرزمو حتی نظامی انجامیده بود، اهالی پرثوه 
 ترحتملمزیرا ؛ جنگاوری بیشتر با سکاها همسو و دارای پیوند بودند

 و سکاها اهپارتپیوند اهالی داهه با باختریان، قرابت و پیوستگی  از
ان را یوستینوس که پارتیتروگوس/. این فرضیه با روایت باشدیم

است  دیتائمورد  دانندیم هاتیاسکتبعیدیان 
(Wiesehöfer,2001:130).  نظر پیشین  برخالفجالب اینکه

 هاتیکاسمذکور را از استرابون نیز این بار با احتمال بیشتری قوم 
از  یتربزرگبخش » با این عنوان که؛ داندیم( سکاها-سیت ها)

-دهی ها) هایدائ کنندیمسکاها که در کنار دریای کاسپین زندگی 
 9و این روایت خود گواه روشنی است بر این امر «هستند داهی ها(

نیز نک: لوزینسکی، و  68: 1386ولسکی، ؛32: 1382استرابو، )
1380 :18-16). 

بارز اقوام ساکن در شرق کاسپین تا  یهایژگیواز  یهرروبه
است که همواره  یگرینظام، هنر جنگاوری و تبحر در سیحون

که  یاگونهبهبرای گذران زندگی بودند،  وتازتاختسوار بر اسب در 
تمدن »آنان با عبارت  جوارهمبه سکاها و اقوام  با غالمورخین 

یمدر واقع اینان را  .(7: 1386)ورستاندیک،  اندکردهاشاره« اسب

دانست زیرا  وخوخلقو دارای یک  نژادهمبا ماساژت ها  توان
و  دانارتباطاسب سواره و با کمان و نیزه در  غالباً ماساژت ها نیز »

: 1336، 1هردوت، ج ) «باشندیمبا تبری که ساکار نام دارد مسلح 
دهای شد، پارتیان نیز به سبب پیونکه پیشتر ذکر  گونه بدان .(286

سببی و همزیستی با اقوام مذکور و به سبب جبر محیطی که سبب 
از جنبة  ،(51: 1368)استوتزل،  10گرددیمعادات و آداب مشترک 

و بر این  داشتندتشابهات بسیاری با قوم سکایی  گاورینظامی و جن
تیان پار» کندیماساس است که چند سده بعد مورخ رومی عنوان 

و جز برای تجارت و  کنندیمزندگی  شانیهااسبهمیشه روی 
 ؛35: 1386)نک: ورستاندیک،  «ندیآینمگفتگو از آن پایین 

و در کمانوری همتای سکاها و برترین  (30: 1380لوزینسکی،
 .(435: 1380پلوتارخ، ) هستندمردمان در بهره بری از کمان 

یماعتباری داشتند که  چنان نظامی حوزهباری اهالی پرثوه در  
اقوام معدودی بودند که به سبب آشنایی و  ازجملهگفت  توان

در مقابل  توانستندیمشناخت از مهارت جنگی مهاجمان شرقی 
 یک عنوانبه)در کنار هیرکانیا  هاپارت ایستادگی کنند. هاآن

مرزداران نیرومندی در مقابل تهاجمات  عنوانبه ( هموارهساتراپی
که مادها از طریق این ساتراپی در خالل  یاگونهبهوده مختلف ب

 یهابخشهخامنشی و حتی قبل از آن با سکاها در  دورهاوایل 
 پرداختندیمهیرکانی، تجهیز شده و به نبرد  تریشمال

(Vogelsang,1992:213). در  در عصر هخامنشی ساکنان پرثوه
 راتیتأث یمرزبرونرخدادهای نظامی و ستیزهای درونی و 

 ارزیب با توجه به اینکه شخصیتی نیبنیدراداشتند.  یابرجسته
پدر داریوش خشثره پاون ایالت پارت هخامنشی همچون ویشتاسپ 
بیستون؛  بهیکتطبق و با نظر به این موضوع که و ورکانا بوده است 

صورت گرفته علیه  یهاامیق نیترمهمشورش پارت یکی از 
 :Kent,1953 - 124؛297: 1386نک: داندامایف،) بودداریوش 

 رندهداقدرتی نظامی و  عنوانبهپارتیان  گفتنی است که؛ (.122
و حکمرانان و  هاقدرت موردنظرهمواره  مالحظهقابل نیروی جنگیِ 

 یانهگوبهپارتیان  ژهیوداشتند. جایگاه  یاژهیوجایگاه  هاجنگدر 
ن داریوش م( به هنگام توصیف لشکریا 91متولد ) انیآراست که 

و  نیتریعال» زمرهرا در کنار سکاها و  هاآنبا اسکندر،  درنبردو 
( که 130: 1388آریان،) بردیمنام « نظامسوارهواحدهای  نیتریقو

سواران ممتاز مقدونی راه  یهاهنگپس از پیروزی اسکندر نیز به 
عد آمیانوس (. همچنین دو سده ب281: 1388یان،آر) افتندی

یمنیروی جنگی پارتیان  درباره( 330یا  325ادة ز) نوسیمارسل
پارت( خشن و جنگجو هستند و ) صفحهسکنه تمام این  » :سدینو
در  اهآنبه جنگ و ستیز مایل و راغبند که اگر کسی از  یقدربه

به اجل طبیعی  چنانچهو  دیآیمجنگ کشته شود سعادتمند به شمار 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B3%DB%B2%DB%B5_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B3%DB%B3%DB%B0_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
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)آمیئن .«ندیانمیمخوانده و طعن و لعنش او را عاجز و ترسو  درگذرد
یم هاآن جوارهمقوم  عنوانبه( و در مورد مادها 38: 1310مارسلن،

گذشته  هاپارتمردمی هستند بسیار جنگجو و از  هایمد» :آورد
از عهده  توانندیم هاپارت، فقط ندیآیمقوم به شمار  نیترخطرناک

آمیئن )«کنند اندامعرض هاآنو در مقابل  برآیند هاآن
 .(31: 1310مارسلن،

 
 

اوضاع اقتصادی و استراتژیکی پرثوه در دوران  .3.3 

 ماد و هخامنشی
پارت در شرق با ایاالت بسیار  دهدیمکه هردوت گزارش  بدان گونه
 یهاکاوشکه طبق  ، ایالتی چون باخترو متحد بود جوارهممتمدنی 

باستان شناسان از نظام آبیاری پیشرفته و نظام اجتماعی پیشرویی 
خوردار بوده و بر این اساس حتی برخی پژوهشگران آن را متحد بر

داندامایف، ) اندبرشمردهتقیم( هخامنشیان مس سلطه)و نه زیر 
( بنابراین در شرق پیوستگی پارت با ایاالت مهم و 62-61 :1381

سند و هرات چنان مشهود است که دشت  متمدنی چون خوارزم،
این ایاالت  همهو  دیگردیمپرآبی جزو قلمرو این ایاالت محسوب 

 11قلمرو ماد بودند زمرهاز یک آبشخور برخوردار بوده و در  باًیتقر
سرزمین پارت به سبب  در مرز غربی نیز (224: 1380هرودوت،)

 و هوایی ببا ایاالت پیشرفته و مناطق آب خیز و خوش آ یجوارهم
ه اچون ورکانا که به دلیل ادغام با آن به دریای کاسپین نیز ر

. رفتیماز مناطق استراتژیک و مهم اقتصادی به شمار  افتییم
 یکاسپ دروازهایالت پارت را تا  ( مسافت39: 1310مارسلن )آمئین 

ستاد ذکر اِ 1040از طریق ساحل دریای کاسپین  =باب االبواب()
 یقتصاداکه نشانگر نزدیکی به مناطق مهم استراتژیکی و  کندیم

یمچندان توجه کرد آنجا که ن استرابو نباید بدین سخ است. پس
انبوه  یهاجنگلاز سرزمین پارت گذشته از کوچک بودنش، » :دیگو

بوده است. به همین علت، پادشاهان  فقرزدهو کوهستانی پوشیده و 
زیرا سرزمینشان  کردندیمآن با شتاب به نقاط مختلف آن سفر 

 انشفهیطال و زندگی آنان و ای توانستهینمحتی برای مدتی کوتاه 
استرابو  یهاگفتهاین  زیرا (36: 1382)استرابو، «کند. نیتأمرا 
درستی استوار نیست زیرا این  هیپاکه مشخص است بر  گونهآن

مشاهدات بلکه از نوشتارهای طریق از نه مورخ دانش خود را 
مطالب خود را  درواقعپیش از خود اقتباس کرده است. وی  مورخانِ

خیلی ت یهاداستاننوشته و  زیآماغراقدر که بسیار از مورخان اسکن
س آرتمیتایی و کتاب و سپس از آپولودور خوددارندکار را چاشنی 

نک: استرابو، است )گرفته  ق م( 100) (Parthika) «پارتیکا»وی 
بنابراین این توصیفاتی که ؛ (422-421 :1392ویزهوفر، ؛36 :1382

خشکی که اسکندر در مسیر  یا به صحاری گرددیماز پارت ارائه 
 مربوط است ،دان برخورده استب سوآناز کویرهای  درگذرشرقی و 

تا  241 )حک بیشتر به لشکرکشی آنتیوخوس سوم احتمالبه و یا
یعنی زمانی که انتیوخوس سوم ؛ در شرق منتسب است . م(پ 187

ماد و  بین یهاابانیببرای درگیری با اشک سوم مجبور به عبور از 
 امیاستراتژی نظشده و به دلیل  -از راه مستقیم کویر نمک-رتپا

قت فراوان از این و مش یسختبه (سیاست زمین سوخته) هاپارت
 .(Bing,2011:127-130؛85ولسکی، کرد )صحاری عبور 

وس خآنتیو اسکندر و کی مسیرو خش یآبیبهمین اخبار از  ساننیبد
استرابو و مرتبط  توسط دستنیازا ییهاگزارشسبب  تواندیم

تون که برخی م بدان گونهزیرا ؛ دانستن آن با سرزمین پارت باشد
در سرزمین برف سکنی دارند و  هاپارت دهندیمتاریخی گزارش 

)حاجی سو( که از  (chroatres/choatres) «خروآت رِس»رود 
آمیئن مارسلن، ) گذردیماست از این والیت  ترآبسایر رودها پر 

1310 :37.) 

این ایالت از دیرباز در  ؛کههمچنین در اهمیت پارت همین بس  
که از آسیای میانه تا  قرار داشت مهم تجاری یهاراهمسیر 

برای از ایالت مهم و استراتژیک  رونیازاو  میانرودان ادامه داشت
ی که بعدها با عنوان راه به رونق راه با توجه واقعبه بود. هادولت

ار قر هاراهو ایالت پارت در مسیر این  وف شدالجورد و ابریشم معر
مهم تالقی بین آسیای میانه و  نقطه یامنطقه ازلحاظداشته و 

ایالت پارت از دیرباز از مناطق مهم  .دیگردیمفالت ایران محسوب 
نظریه  «جورجینا هرمان»خانم . دیگردیمو پردرآمد محسوب 

 عبید دورهن را در خراسا ازجملهاستفاده از جاده بزرگ شمال شرق 

(Ubaid/  ًپ.م 3800تا  6500حدودا)  مطرح کرد. وی در مورد
 ورهدتجارت سنگ الجورد گفته است که تجار در طی  نیتریمیقد

 نیالنهرنیبدر شمال پ.م(  4300و  5300 هایسدهاُروک )عبید و 
 2900تا  3000یرامون /پNasr Jemdet)نصرجمدت  یهادورهو در 
 نیالنهرنیبدر جنوب  (Akkadianآکاد )قدیم و  یاهسلسله (،پ.م

بزرگ خراسان تمامی راه را از شمال و بعدها از جنوب  جادهاز طریق 
ارت( سفر پخراسان )به بدخشان در افغانستان، سپس به  نیالنهرنیب
می بازرگانان ایال توسطبهخراسان  جاده. استفاده از تمامی کردندیم

و  لونقحملجورد نبوده بلکه از آن برای برای تهیه سنگ ال الزاماً
 کردندیمدیگر کاالهای تجاری استفاده 

(61:1982,dzadehjiMa). مسیر  این در دوران ماد هرحالبه
رو از غرب و پس از گذر از ری به ناحیه باستانی کاروان تجاری و

رسیده و از آنجا از مسیر  که در غرب پارت واقع بوده «خوار»
 دیانجامیمو دامغان کنونی و پارت به آسیای میانه  شهرهای سمنان

پارت در مسیر حرکت  گریدعبارتبه؛ (89: 2537)دیاکونوف 
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 یهاگزارشآسیای میانه و حتی هند و چین قرار داشت و  یسوبه
تاریخی همه حاکی از آنند که بازرگانان و فرمانروایان و مهاجمان 

 -بود دهشنییتعبدین منظور  هموار بوده و مطمئناًکه  -این مسیر را
اگر در دوران  بارهنیدرابرای عبور و مرور انتخاب کرده بودند. 

 قاًیقدهخامنشی به مسیر حرکت داریوش سوم و اسکندر توجه کنیم 
که بعدها با نام راه ابریشم معروف  میگردیممواجه  ،با مسیری

 «نساراه خرا»این نام بایستی  ترحیصحصورت  کهیدرحال گردید،
راهی که پیشتر و در دوران ماد و هخامنشی همچنان  قلمداد شود؛

حرکت واپسین شهریار هخامنشی و اسکندر از مسیر  .برپا بود
روازه صد د) سیپولهکاتوم  جاده راگا(،) ،یر پرسپولیس، اکباتان،

و سپس اسکندر برای رسیدن به سایر  کندیمنزدیک دامغان( عبور 
شرق مسیر پارت و هیرکانیا،  یسوبهرکت ایاالت هخامنشی و در ح

 -315 :1385.)نک: بادیان،کندیمرا طی هرات(، باکتریا ) هیآر مرو،
از همان ایاالتی  قاًیدق شودیممسیری که پیموده  ساننیبد 12(321

 است کردهیماز آن گذر  (ابریشم) خراسان است که راه معروف
گشت اسکندر را از مسعودی مسیر باز .(68-66:1383)نک: بولنوا، 

آنگاه » :داردیمبیان  نیچننیا( یاافسانههند نیز )البته با رویکردی 
اهان آنجا اطاعت او کردند ـن و تبت رفت و شـچی یسوبهکندر ـاس
 :1374مسعودی،) «زیمت خراسان کرد.عترک  یهاابانیب از راه ...

282). 
همیت بسزا باری پارت از جمله ایاالتی است که شهرهای آن از ا 

و از طریق  قرار داشته است هاشاهراهدر مسیر برخوردار بوده و 
شهرهای آن اجناس ارزشمندی چون فیروزه و مس و دیگر 

 :see: Weisgerber, 2008 (.افتییممحصوالت به شرق راه 

( بنابراین شهرهای پارت Momenzadeh, 2009:18؛  69-71
از  ونق و شکوفا بوده وفقیر و تهیدست بلکه بسیار پر ر تنهانه

پارت شهرهای آباد و پویا در تاریخ کهن ایران را شهرهای 
در ( )پارتانیسا «نسا»شهر  این بین خراسان( باید قلمداد کرد. در)

فر، محمدیترکمنستان )آباد، پایتخت هجده کیلومتری عشق
ها ترین محل سکونت پارتدیمیق ؛برخی زعمبه، (69: 1389

 در اوستا و( 57-58 :1392. اینوِرنیتزی، 34: 1387هرمان، )
در  ه وپنجمین کشوری است که اهورامزدا آفرید عنوانبه)وندیداد( 

از همان جزو سرزمین پارت و این قلمرو  .13میان مرو و بلخ قرار دارد
 ق 529-550کوروش )ابتدای دوران هخامنشی و پس از فتوحات 

ه ک نیز مرو در کنار پارت .قلمرو هخامنشیان قرار گرفت حوزهم( در 
مورد توجه هخامنشیان و به همراه ، پارت قرار داشت تسلط حوزهدر 

 2500مرو با قدمتی قلمرو هخامنشی بود. در واقع  مهیضمپرثوه 
های آبیاری که شامل ایجاد پیشرفت در تکنیک واسطهبهساله 

های و کانال  Sultanbend)بند )سدی در ناحیه امروزی سلطان 

در طول تاریخ با سرعت بسیار زیادی به یک مرکز شد ری میآبیا
و یکی از  )Masson ,181 :1991( 14بود شدهلیتبدعمده شهری 

یممهم راه ابریشم در کنار پارت به شمار  یهابخشمراکز و 
ایالت پارت در یک  ساننیبد( Bader et al,1993-94: 51.)رفت

همی را در خود و یا بسیار م شهرهایو  یشیالجسوقموقعیت مهم 
کنار خویش داشت. از همین رو بود که هخامنشیان همواره بدین 
ساتراپی پرداخته و ایالت بسیار مهمی چون ورکانا/هیرکانیا را ذیل 

: 1393داغمه چی، : کاویانی پویا،نک (.دادندیماین ساتراپی قرار 
175-173) 

 نتیجه  .4
های سیاسی و شاهنشاهی از قدرتبا برپایی  که هاپارتنام 

توبات و مک هانبشتهسنگبودند، از دیرباز در زمین فرهنگی در ایران
عناوین  موجود با یهاگزارشدر  هاآننام باستانی مطرح بوده و 

ای  در منطقة گسترده (یا داهه پارتی یا پاری توا/رپرثوه/پامختلف )
 یو از سوی دیگر جنوب دریا میانه یایآس وفرارودان  سوکیکه از 

 و نامی شدیممشاهده گرفت،  یدربرمکاسپین و شرق ایالت ماد را 
 یمرزهمو  یجوارهماز  متأثر)پارت، پارتاکن( داده شد  هابدانکه 
 افزون بر نیروی نظامی هاپارتبر این اساس . قوم ماد و پارس بودبا 

ه سبب موقعیت ب ،در آن شهره بودندو هنر جنگاوری خاصی که 
و اتحاد  یجوارهمیعنی  که در آن قرار داشتند، یاژهیوی جغرافیای

با ایاالت بسیار متمدنی که از نظام آبیاری پیشرفته و نظام اجتماعی 
م توانستند از جنبة اقتصادی و سیاسی مهپیشرویی برخوردار بودند، 
ایرانی از همان روزگار قدرت  یهاحکومتجلوه کرده و بدین دالیل 

منطقه و بهره بری از نیروی نظامی و گیری درصدد سلطه بر این 
اد طبق اسن، و پارتیان برآمدند. بر این اساس موقعیت مهم پرثوه
ابتدا مادها در روزگار هوخشتره توانستند بر این مادی و مکتوب؛ 

ین ا و متمدن متحدین شرقی احتماالًمنطقه سلطه یابند و پارت و 
س با ستند و سپپیو بدین دولت ایرانی خوارزم، باختر، آریا() التیا

اه به که گ ایالت مهمی چون هیرکانیا ، درکناربنیاد دولت هخامنشی
سرزمین پرثوه ، دیانجامیمادغام این دو ایالت ذیل یک ساتراپی 

سنگین و ساتراپ معتبری در میان ساتراپهای هخامنشی به  نهوز
 .رفتیمشمار 
ی و هخامنشتمدنی ماد  حوزهدر  ینیآفرنقشایالت پرثوه با باری 

مهمی از مشارکت در امور سیاسی و نظامی یافته و  نهیشیپتوانست 
پس از برافتادن  یراحتبه اهالی پرثوه توانستند ساننیبد

د و نا و انیرانی سلوکیان بایستهخامنشیان در مقابل قدرت نوپ
د. امری که تنها به سبب موقعیت نحکومتی ایرانی بنیاد گذار

 یارجوهماز طریق  تصادی این ایاالت کهاستراتژیکی و اهمیت اق
 یهاشاهراهمسیر  درو به سبب قرار گرفتن  با ایاالت مهم
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یوند پالبته قرابت سببی یا . نمودیمبود، محتمل  شدهکسبری تجا 
که ساکنان پرثوة و قوم داهه با سکاها داشتند و  یکمرنگنسبی 

این قوم را از سازوکارها و شگردهای نظامی  هاآنبدین گونه 
، دلیل مهم دیگری بود که موجب نگرش نمودیمو برخوردار گججن

 هاآن مشارکتو ماد و هخامنشی به این ایالت  یهادولتمطلوب 
ایرانی با  یهادولت، زیرا گشتیمنظامی  ژهیوبهدر امور سیاسی و 

قومی مواجه بودند که روحیة جنگاوری سکاها را داشته اما برخالف 
دنی و فرهنگی واالیی برخوردار بودند و حامل سکاها از درجة تم

و هخامنشی به شمار  فرهنگ و تمدن ایرانی و همسو با قدرت ماد
 .آمدندیم

 نوشتیپ
 :1385بلخی، ابن نک:(داندیمابن بلخی نیز پارس را منسوب به پهلو  -1

4.( 
که به نظر  شمردیبرمالبته داندامایف این قوم را از اقوام سکایی  - 1

ما بر  کندیمکه وی در صفحات بعدی عنوان  گونهآنح نیست زیرا صحی
یمو متون موجود تنها از سه قوم مختلف سکایی نام  هابهیکتاساس 

که دو قوم سکایی با عنوان سکاهای هئومه ورگا و تیگراخود در  میشنو
ایران و یکی از این اقوام با عنوان سکاهای  یشرق شمالآسیای میانه و 

: 1381)داندامایف،  باشندیم( در اروپا) اهیسدریای  یسوآن پرادریا در
178-179.) 

ق م میالد  281طبق گزارش شواهد همینان بودند که در حدود سال  - 1
 و مرو() انیمرغ اسکندریه شهر راه خویش سر بر ییمایپراه ضمن در

 ؛36-35: 1383نک: ولسکی، ) ساختند ویران هرات() ایآر در را راکلیهھ
 (.311 :1370 سن، یستنکر

که در عهد  خوانندیم یامنطقهدر برخی متون دهستان را همان  - 1
 (.66: 1363، اعتمادالسلطنه رک:) شدیمیا پارثوا خوانده  پارت قدیم؛

جغرافیایی  یاهیناح عنوانبهم( بین پارت  23-ق م 63) مورخاین  - 1
ک با پارت در حُکم یهخامنشی و سلوکی  یهاحکومتمطابق با ایالتی از 

 .شودیمامپراتوری تمایز قائل 

حتی پس از براندازی حکومت ماد و در روزگار استرابو نیز طبق  - 1
ساتراپی هخامنشی( از شرق با  عنوانبه) بزرگگزارش این مورخ ماد 

 .(423: 1392بوده است )به نقل از یان ویلم،  مرزهمپارت 
 مالیاتی یکی دانسته و حوزهان را با در واقع گویا مورخ یونانی است - 1

داریوش کبیر منظورش تفرقه انداختن بین  آنکهحالمخلوط کرده است و 
واحد بودند، نبوده است و بر این اساس  ورسومآدابطوایفی که دارای 

زیرا این ایالت مالیات  مینیبینماست که در فهرست هردوت نامی از پارس 
 (.2535:145، است )نک: احتشام پرداختهینم

 یهانبشتهسنگالبته گاه نیز همان فهرست پیشین را در برخی  - 1
به دو فهرست سیاسی  توانیم احتماالً مشاهده کرد و  توانیمهخامنشی 

از  هاتهنبشسنگو مالیاتی در مورد ساتراپهای هخامنشی قائل بود که در 
 .شودیماستفاده  هاآنهر دوی 

سکا و اسکیت خاص  یواژهردد که صحیح است چنین عنوان گ - 1
یمکه در جنوب روسیه و شمال فالت ایران  باشدیماز آریاییان  یادسته

نیز از سوی کاتبان  هاآنبا سکاها  هاپارتو به دلیل مجاورت  ستندیز
ی بنابراین هر چند این دو قوم از اقوام آریای ؛اندشدهیونانی سکایی دانسته 

معیری، ) گنجندینمطایفه و قوم مشترک  اما در یک روندیمبه شمار 
 (.55: 1373گوتشمید،  :بنگرید به زین .52: 1377

ه دترمینیسم جغرافیایی( معتقد باشیم ک) یطیمحاگر به فرضیه جبر  - 1
هماهنگی به  کنندیممیان افراد و محیطی که در آن زندگی » دارداذعان 
 ریتأثت و افراد تحت اس رگذاریتأثو محیط بر رفتار فرد  خوردیمچشم 

محیطی یکسان رفتاری مشابه از خود بروز  یهایژگیومحیط مشترک و 
 هاآنو رفتار مشترک  هاپارتزیست سکاها و  یوهیش توانیم« دهندیم

در شمال فالت ایران منتسب  هاآنبه زیستگاه مشترک  توانیمرا 
 (52-51: 1368استوتزل، ) بهبنگرید  دانست. در مورد این نظریه

مداد ماد قل یامپراتور سلطهتحت  مسلماً کتزیاس پارت را  بارهنیدرا - 1
یمکرده اما بلخ و سکایه را در روابط با ماد، نیمه متحد و نیمه وابسته 

 (.214: 1387نک: دیاکونف،) خواند

)کتاب اشکانی کاروانسراهای و  هامنزلگاهشرح خاراکسی در  - 1
مسیر  نوشته است میالدی 70 سال( که در حدود های پارتیچاپارخانه
 وسپس تا جنوب شرقی یعنی سلوکیه و  اکیه تا فراتنطرا از ااین جاده 

 کندیمتوصیف و مرو  ءنسا ری، ،شمال شرقی تا همدان یسوبهبعد 
(Daryee 2003:3.) 

 است( شدهنوشتهکه در دوران اشکانی ) دادیوندبر اساس اطالعات  1-
 (.115 :1347، مدیرشانه چیاست. )نک: حدود پارت مرو و بلخ بوده 

 دهشگزارشای است که تاکنون از مرو ترین سازهقدیمیه ارگ قلع - 1
ه شد بنانهادهاست و به روزگار هخامنشی )سده ششم پیش از میالد( 

 (.Herrmann & Kurbansakhatov, 1994: 54)است. 

 منابع
: تهران (، لشکرکشی اسکندر، ترجمه محسن خادم،1388) آریان. .1

 مرکز نشر دانشگاهی.
شاپور ذواالکتاف با یولیانوس  جنگ (،1310) آمیئن مارسلن. .2

 امپراطور روم، ترجمه محمد صادق اتابکی، تهران: چاپخانه خورشید.

، فارسنامه،تصحیح گای لسترنج و نیکسون، )1385) ابن بلخی. .3
 تهران: اساطیر.

ران: شرکت (.ایران در زمان هخامنشیان، ته2535احتشام، م. ) .4
 جیبی. هایکتابسهامی 

. جغرافیای استرابو، ترجمه همایون صنعتی زاده، )1370استرابو. )  .5
 تهران: بنیاد موقوفات دکتر افشار.

 محمدعلیاجتماعی، ترجمه  شناسیروان(. 1368استوتزل، ژ.)  .6
 کاردان، تهران: دانشگاه تهران.

قدیم و جدید (. تطبیق لغات جغرافیائی 1363، م.)اعتمادالسلطنه .7
 ایران، تصحیح میرهاشم محدث، تهران: امیرکبیر.
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فرهنگ مناطق استپی و روابط میان (.» 1392اُلبریخت)کراکو (م.) .8
، امپراتوری اشکانی و اسناد و منابع «جمعیت کوچگر و یکجانشین

آن، گردآوری؛ یوزف ویزهوفر، ترجمه هوشنگ صادقی و دیگران، 
 تهران: نشر فرزان روز.

اشکانی: پرتوهای تازه  دورهنِسا در (.»1392یتزی)تورینو( آ. )اینوِرن .9
، امپراتوری اشکانی و اسناد و منابع آن، گردآوری؛ «در پژوهش

یوزف ویزهوفر، ترجمه هوشنگ صادقی و دیگران، تهران: نشر 
 فرزان روز.

تاریخ ایران در دوره « اسکندر در ایران(.»1385بادیان.)  .10
 اقب فر، تهران:نشر جامی.هخامنشیان، ترجمه مرتضی ث

ر نش :فتوح البلدان، ترجمه محمد توکل، تهران (.1337) ا.بالذرى ،  .11
 .نقره

(،راه ابریشم، ترجمه ملک ناصر نوبان، تهران: 1383بولنوا، لوس. ) .12
 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

خ تاری« اشکانیان دورهتاریخ سیاسی ایران در (.»1373بیوار،ا.د.ه. ) .13
یران از سلوکیان تا فروپاشی دولت ساسانیان،ترجمه حسن انوشه، ا

 تهران: امیرکبیر.
(. یونانیان و ایرانیان، ترجمه احمد کسروی، تهران: 1380پلوتارخ.) .14

 نشرجامی.
(. میهن، فرهنگ ایران باستان، تهران: 1380پورداود، ابراهیم. ) .15

 انتشارات اساطیر.
هخامنشیان،ترجمه همایون (.جغرافیای اداری 1379توین بی، آ.)  .16

 صنعتی زاده، تهران: نشربنیاد موقوفات دکتر افشار.

(. تاریخ سیاسی هخامنشیان، ترجمه خشایار 1381داندامایف، م.آ. ) .17
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