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مــی باشــد، تــأثیري اســت کــه  ه درباره با این دوره مطرحکمیعصر هخامنشی و ساسانی دارد و یکی از مسائل مه

فرهنگ بومی پارت، به ویژه شیوه زندگی و معیشت ایشان پــیش از تشــکیل حکومــت، بــر سیاســت و کشــورداري 

ایرانِ اشکانی داشته است. در پژوهش حاضر که براساس مطالعات کتابخانــه اي انجــام گرفتــه، نهایتــاٌ ایــن نتیجــه 

م به ملوك الطوایفی، در حقیقت شکل پیشرفته تــري از همــان حاصل گردید که شیوه کشورداري اشکانیان، موسو

اتحادیه هاي قومی و قبیله ایست و نمونه تکامل یافتــه و امــروزي آن در ســاختار حکومــت هــاي فــدرال مشــاهده 

ود. براي مطالعه تاریخ دوره پارت نیز، بهتر آن است از منابعی که به این دوره از تاریخ ایــران واقــع بینانــه تــر شمی

  نگریسته اند، استفاده گردد.
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  مقدمه 1ـ  1

         به نیاز ایران تاریخی دوران شناسی باستان و تاریخ در همواره هکمیمه موضوعات جمله از

 سده پنج به نزدیک اي دوره. باشد می) اشکانیان( پارتیان تاریخ تاریک زوایاي دارد، و داشته زدایی ابهام

  .است نشده پرداخته بدیشان باید که گونه آن متأسفانه بودن، طوالنی علیرغم که.) م 226 تا م.ق 247(

 معیشتی و فرهنگی هاي ویژگی بررسی با تا است آن بر کوشش حاضر پژوهش در رو، همین از

 با درباره بیشتر هرچه شناختی ،داشته ایشان کشورداري و سیاست بر ها ویژگی این که تأثیري و پارتیان

  .آورد دست به پارت دوره تاریخ

 در و کلیات بیان از پس ،شده گردآوري و تدوین کلیات، احتساب با فصل، پنج درکه  تحقیق این در

 معیشتی و فرهنگی هاي ویژگی بیان به سوم فصل. ودشمی داده شرح پارت تاریخ و جغرافیا دوم، فصل

 شامل نیز پنجم فصل. است شده آورده آنان سیاسی و اجتماعی ساختار چهارم فصل در و پرداخته پارتیان

  .باشد می پیشنهادات و گیري نتیجه

  

  مسأله بیان 2 ـ 1

 گروه از اي شاخه و ایرانی و آریایی اي تیره دارد، آنان از نام پرثوه سرزمین که) اشکانیان( هاپارت

 صورت به خزر دریاي پیرامون هاي استپ و میانه آسیاي در آغاز در و بوده پرنی، نام به اهه،دمی قو

 تیراندازي و سوارکاري در و بوده) پهلوان( نیرومند مردمی که پارتیان. زیستند می چادرنشین و کوچرو

 ایران از را سلوکیان نامی) اشک( ارشک سرکردگی به ابتدا در و تدریج به توانستند داشتند، فراوان مهارت

 هخامنشیان با گاه هیچ اشکانی هاي سرزمین گستره. گیرند دست به را حکومت خود و رانده بیرون

 بر اسکندر جانشینان که تأثیري از. است نکاسته عصر این اهمیت از نیز چندان امر این اما نکرد، برابري

 زا گذرگاه این از مهمی بخش عبور. رسیم می ابریشم جاده به بگذریم، گذاشتند، ایرانی هاي سرزمین

. ردکمی بازي را غرب و دور شرق مابین میانجی یک نقش که کرده چندان دو را عصر این اهمیت ایران

 اشکانیان. بود آن رهاورد نیز گوناگون مردم رسوم و آداب فرهنگ، بسیار، کاالهاي بر افزون که مسیري

 پاپکان اردشیر دست به سرانجام و راندند فرمان ایران بر الطوایفی ملوك شیوه به و سده 5 به نزدیک

 دیگران از آنچه چه و بود آنان خود آن از آنچه چه( آنان فرهنگ اما رفتند، میان از) ساسانیان گذار بنیان(
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 شاهان( ساسانیان. دواند ریشه خود از پس مردمان زندگی در و ماند پابرجاي همچنان) بودند گرفته وام

 هاپارت به داشتند، اشکانیان با که دشمنی سبب به نستند،ادمی هخامنشیان بازماندگان را خود که) پارس

 پرست، بیگانه نه بودند، بیگانه نه هاپارت آنکه حال کردند؛ نابود را آنان آثار و داده پرستی بیگانه نسبت

 و مذهبی چون هایی زمینه در آنان به داشتند، خود شاهنشاهی هاي سرزمین با که مدارایی سبب به بلکه

 دلیل نیز اشکانی دوره بر ساسانیان و سلوکیان هخامنشیان، افکندن سایه. ادنددمی نسبی يآزاد هنري

 پنداشته بیگانه مردمی پارتیان پیش دهه چند تا که بدآنجا تا عصر، این فراوان ابهامات بر است دیگري

        دنیاي در یدبا که گونه آن نیز شد روشن همگان بر پارتیان بودن ایرانی که هنگام آن از حتی و شده

  .اند نبوده مطرح هنر و شناسی باستان

 و سیاست بر پارت بومی فرهنگ که است تأثیري شد، خواهد مطرح پژوهش این در که آنچه اما و

 قرار مهري بی مورد گفت وانتمی و نبوده توجه مورد چندان حال به تا که داشتهاشکانی  ایرانِ  کشورداري

  .آورد دست به عصر این ابهامات زدودن جهت در بیشتر هرچه شناختی انبتو است امید. است گرفته

  پژوهش سؤاالت 3 ـ 1

  :است شده مطرح زیر سؤاالت حاضر تحقیق در

  فرهنگ بومی پارت به چه معناست؟. 1

  . کجا بایستی به دنبال آن گشت و در چه مکان هایی ملموس تر است؟2

  ان در مرکز بررسی و توجه نبوده اند؟. چرا پارتیان همچون هخامنشیان یا ساسانی3

  پژوهش فرضیات 4 ـ 1

  :از عبارتند تحقیق این در شده مطرح فرضیات

 وان فرهنگ بومیتمیه نشده را سنت هاي پارتی که ویژه خود آنان است و از مردم دیگر وام گرفت. 1

 پارت نامید.

 ی فراوان تر و ملموس تر ازو نخستین قلمروهاي آنان، نشانه های هاپارتدر سرزمین اصلی . 2

 وان یافت.تمیپارت فرهنگ بومی 

واند سبب تمیسده تمدن اشکانی،  5سایه افکندن حکومت هاي هخامنشی، سلوکی و ساسانی بر . 3

  اصلی کم کاري و بی مهري نسبت به این دوره باشد.
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  پژوهش هدف 5 ـ 1

 شیوه بیشتر هرچه شناخت اسبراس پارت تاریخ تاریک هاي گوشه شناخت پژوهش این از هدف

  .است آنان کشورداري

  پژوهش اهمیت و ضرورت 6 ـ 1

 عنوان به که هنگام آن از حتی اند، داشته که مدتی طوالنی حکومت علیرغم) اشکانیان( هاپارت

 این در که اند نبوده توجه مورد چندان نیز شدند مطرح هنر و شناسی باستان دنیاي در ایرانی قومی

 و سیاست بر که تأثیري و پارت بومی فرهنگ بیشتر هرچه شناخت با تا است آن بر کوشش پژوهش

 میان از را است مطرح آنان با درباره که بسیاري ابهامات از اي گوشه داشته، ایرانِ اشکانی کشورداري

  .برداشت

  پژوهش پیشینه 7 ـ 1

 گوناگون، مقاالت و ها کتاب در آنان، بومی هاي سنت گاه و پارتیان کشورداري و سیاست با درباره

 بررسی و توجه مورد چندان است، نظر مد پژوهش این در که آنچه ولی شده آورده نیز گوناگونی مطالب

  .داد شده مطرح هاي پرسش به درخور پاسخی آن بردن کار به با و کرد بسنده آن به بتوان که نبوده

  پژوهش شناسی روش و مواد 8 ـ 1

 تا شده استفاده اي کتابخانه مطالعات از تحقیق، این در نیاز مورد هاي داده پردازش و گردآوري براي

  .یافت دست معقول و مقبول اي نتیجه به بتوان سرانجام
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  پارت جغرافیاي 1 ـ 2

 در ه،پرثو هخامنشی ساتراپی همان یعنی دارند، آن از نام پارتیان که سرزمینی دقیق گستره

 چندان هم هنوز ،هاپارت خود سرانجام و سلوکیان اسکندر، هخامنشیان، زمان در و گوناگون يهادوره

  ).17 ،1390 شیپمان،( نیست روشن

 روزگار از پیش بسیاري از و دهشمی شامل را کنونی ایران شرقی شمال گوشه زمانی که ساتراپی این

 استان از بزرگ بخشی بایستی می ،)13 ،1390 کمبریج،( است بوده مشهور پرثوه نام به بیستون کتیبه

 منظور نماند ناگفته. باشد دربرگرفته را) »گرگان« ورکانه: باستان پارسی( هیرکانیا و ایران امروزي خراسان

 را تجن رود تا مازندران دریاي از که تر بزرگ است سرزمینی بلکه نیست، امروزي گرگان شهر گرگان، از

  ).17 ،1390 شیپمان،( است میگرفته دربر

 »شدند شورشی من برابر در هیرکانیا و پرثوه: «است آمده چنین.) م.ق 512( بیستون کتیبه متن در

 بوده واحد منطقه یک معناي به هخامنشی اول داریوش زمان در هیرکانیا و پارت هددمی نشان که

 و پرثوه درگذشتش، از پس ندکیا یا داریوش اصالحات دنبال به بعدها، اما) 13 ،1390 کمبریج،(

  ).17 ،1390 شیپمان،( اند شده جدا هم از دوباره هیرکانیا

 هخامنشیان، زمان در تنها نه را پرثوه ساتراپی دقیق گستره شد گفته این از پیش که گونه همان

 عصر در ها ساتراپی که شود اشاره باید اصوالٌ . کرد تعیین وانتمین نیز سلوکیان و اسکندر دوران در بلکه

 تغییر بار چندین پرثوه ساتراپی وسعت بایستی البته. اند بوده ایاالت اداره پایه نیز سلوکیان و اسکندر

. است دهشمی یکی پارت با نو از گاه و ساخته می را خود خاص ساتراپی گاه هیرکانیا چراکه باشد، کرده

 دو هر شاید ،.م.ق 321 سال در آن، از پس اندکی که است داده روي اسکندر زمان در نیز آخري ادغام

 در پارت و هیرکانیا آمیختگی درهم از نیز هایی نشانه). 18 همان،( اند کرده جدا هم از دیگر بار را منطقه

  ).15 ،1390 کمبریج،( دارد وجود سلوکی دوره پایان

 نه، پارتیه یعنی ـ کوچکی هاي استان به پارتیان دوره در) هیرکانیا همراه به( ساتراپی این گویا

 دقیق تعیین که شده تقسیم ـ) خوار( خوآرنه و کومیسنه هیرکانیا، ،)وُرتنه اَپه( تیکنه وَرك اَپه استائنه،

 ،هاپارت دوران آغاز در نباید بندي تقسیم این البته. است روبرو مشکالتی با نیز ها استان این مرزبندي

 داده رخ.) م.ق 3/124 ـ 7/88( دوم مهرداد زمان در و بعدها بلکه باشد، داده روي. م.ق 250 در یعنی

  ).18 ،1390 شیپمان،( است
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 تردید اندکی با) دروازه صد( هیکاتومپیلوس و اطمینان با نسا جایگاه مورد در وانتمی تنها امروزه

   نزدیکی در ،)19 همان،( داشته قرار نه پارتیه در شده گفته که نسا بقایاي). 18 همان،( گفت سخن

 با درباره و) 34 ،1387 هرمان،( شده یافت ترکمنستان جمهوري پایتخت) آباد اشک( آباد عشق

 دامغان نزدیکی در) کومش( قومس در که است این بر نظر نیز بوده واقع کومیسنه در که هیکاتومپیلوس

  ).19 ،1390 شیپمان،( دارد جاي

            در که هستند پرثوه نشیهخام ساتراپی ساکنان همان حقیقی، پارتیان که دانست باید

 مشهورترین نام پرنی) ( 19 همان،( پرنی مهاجمان. اند شده نمایانده نیز جمشید تخت يهانگاره سنگ

        بدیشان نیز اشکانیان نسب و اصل و خاستگاه که بوده») Dahae« التین( اههدمیقو گروه از قوم

 تخت در شاه خشایار دیو مشهور کتیبه ملل فهرست در یزن بار نخستین). 17 ،1390 کمبریج،( رسد می

 پارت نام پارت، بعدي شاهنشاهی گذاران بنیان).) 16 همان،( ودشمی یاد آنان از 14 یشت در و جمشید

 اند نامیده چنین را خود نیز سپس و کرده دریافت سرزمین این در سکونتشان مکان براساس نخست را

 هاي پرنی هکمیهنگا بعدٌا، و بوده جغرافیایی نامی آغاز در پرثوه نام ین،بنابرا). 19 ،1390 شیپمان،(

  ).20 همان،( است شده بدل قوم نام صورت به دادند، گسترش ایران بر را حکومتشان مهاجم

 ساتراپی بومی گویش پارتی، زبان. است مشهود نیز زبان در ها پرنی و پارتیان میان در تفاوت این

 گویش از زمان هم و پذیرفته را آن مهاجم هاي پرنی که است بوده مادي زبان واهرخ و پرثوه هخامنشی

 گسترش طی در را اکتسابی زبان این ها پرنی. اند کشیده دست شرقی ایرانی زبان شاید خویش، مادري

 نمانده پرنی زبان از تأثیر بی پارتی زبان که رود می تصور کل در و دادند رواج ایران تمام در امپراتوریشان

  ).20 همان،( است
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  پارتیان تاریخ 2 ـ 2

  آغاز 1 ـ 2 ـ 2

 آنان از پیش چه آن از بایست می نخست آن، از درست درکی دریافت و پارتیان تاریخ نگارش براي

  .گفت سخن است، داده روي

 عظیم گستره ،.)م.ق 323 بابل،( مقدونی اسکندر مردن جانشین بی بهانه به و ناگهانی مرگ پی در

 فرمانده سلوکوس، به امپراتوري شرقی بخش سرانجام تا گشت سردارانش میان نبرد صحنه او، امپراتوري

 در نیز آنتیگونوس و شد بطلمیوس آن از مصر رسیده، بابل) ساتراپ( شهرب و مقدونی نظام سواره پیشین

  ).24 ،1387 هرمان،( پرداخت حکمرانی به صغیر آسیاي

) 35 ،1391 کالج،) (سلوکیان تاریخ مبدأ ،.م.ق 312( امپراتوریش ريگذا بنیان از پس که سلوکوس

 ،1387 هرمان،( سازد خویش آن از بود گشوده مشرق در اسکندر که هایی سرزمین همه تا بود آن بر

 خیاالت چاندراگوپتا اما شد جنگ وارد هند، ماوریایی سلسله شاه) ساندراکوتوس( چاندراگوپتا با ،)24

  ).64 ،1388 ناردو، دان.) (م.ق 305( شکست درهم را او خام

 لیسیماخوس، کاساندروس،( همرزمانش دیگر همراهی به سلوکوس ،.م.ق 301 سال به و آن از پس

 نتیجه در سلوکوس. کرد سرنگون را برگشته بخت آنتیگونوس ،)افسوس( ایپسوس پیکار در) بطلمیوس

 خود این و نکرد واگذار او به را سوریه جنوبی شبخ بطلمیوس ولی نمود، خود آن از را سوریه نبرد این

  ).23 ،1390 شیپمان،( بطالسه و سلوکیان میان درگیري نیم و سده یک بر شد سببی

) آنتوخیا( انتاکیه به داشت، قرار سلوکیه یعنی دجله، پیرامون در این از پیش تا که سلوکیان پایتخت

 سلوکوس دیگر اقدام). آن از پس اندکی یا. م.ق 301 حدود( یافت انتقال) نهرالعاصی( اورونتس ساحل در

. بود او به امپراتوریش شرقی بخش واگذاري و.) م.ق 293( السلطنگی نایب به آنتیوخوس پسرش برگزیدن

 پی در. کردند ویران را آنجا و تاخته) هرات( آریا و) مرو( مارگیانا به ناشناسی مردم زمان همین در گویا

 آنها بازسازي به آنتیوخوس آریا، در هراکلیا و مارگیانا در الکساندریا شهرهاي رانیوی و تاز و تاخت این

 شهرها برخی و داد انجام این از پیش اسکندر که کاري همانند( آنتوخیا یعنی ازه،تمی نا بدآنها و پرداخته

 انجام زمان همین رد نیز مارگیانا ساختن محصور. است داده) نامید »اسکندریه« الکساندریا خود نام به را

  ).24 همان،( شود دفاع ها استپی هجوم برابر در آن از تا شد

 همان،( گفت پاسخ بدان اطمینان با وانتمین نه، یا اند بوده ها پرنی ناشناس مردم این آیا اینکه

 بوده )پرنی کسنتیویی، پیسور،( اههدمیقو گروه از قوم سه از یکی نام پرنی انیمدمی که گونه همان). 24

 در پرثوه به هجوم و مهاجرت از پیش آنان که نیست روشن ما بر هنوز اما ،)35 ،1391 ولسکی،( است
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 به چندانی کمک نیز شده داده باره این در که گوناگونی نظرات این، از گذشته. اند زیسته می   کجا

  ).24 ،1390 شیپمان،( است نکرده آن شدن روشن

 سکونت سلوکی امپراتوري مرزهاي در. م.ق سوم سده میانه تا ارمچه سده اواخر از پرنیان هرچند

 آن خطري. م.ق 250 حدود تا ولی بودند، پارت سلوکی ساتراپی براي بزرگ کمابیش تهدیدي و داشته

 به.) م.ق 250( تاریخ این در سرانجام اینکه تا). 25 همان،( نداشتند همراه به سلوکیان براي جدي چنان

 و صغیر آسیاي در ها سلت با درگیري( غرب در سلوکیان هاي درگیري از نامی) کاش( ارشک سرکردگی

 و جسته سود) بطالسه با سوري جنگ.» م.ق 260 -  253« دومین و.» م.ق 274 ـ 271« نخستین

 در ارشک ،)پارتیان تاریخ مبدأ. (م.ق 247 حدود در شاید نیز، آن از پس کمی. آوردند چنگ به را استائنه

  ).26 همان،( گذاشت سر بر تاج است، داشته قرار استائنه در شده فتهگ که اساك

 نشستن تخت بر و. م.ق 246 در) اول آنتیوخوس جانشین و پسر( دوم آنتیوخوس مرگ از پس

 در .شد آغاز داشت، خانوادگی هاي درگیري در ریشه که بطالسه با سوري جنگ سومین دوم، سلوکوس

 و برداشته شورش به سر ،.م.ق 245 حدود در پارت) ساتراپ( هربش آندراگوراس ها درگیري این پی

 یک باز ،.)م.ق 241( بطالسه با صلح و سوري سوم جنگ پایان از پس). 26 همان،( کرد استقالل دعوي

 هیراکس آنتیوخوس برادرش و دوم سلوکوس میان برادرکشانه، جنگ به موسوم دیگر خانوادگی نبرد

. گردید ها سلت از شکستش به منجر که داد روي زمان همین در نیز نکاراآ در سلوکوس پیکار. درگرفت

 شهرب رهبري به باختریان شد سبب شرق، از آنان بیشتر هرچه غفلت و غرب در سلوکیان مشغولی دل

.) م.ق 238 در شاید( نیز ارشک. کنند خودمختاري اعالم. م.ق 239 حدود در ،)دیودوت( دیودوتوس خود

 به نیز را هیرکانیا ارشک آن از پس کمی. ساخت سرنگون نبرد این در را آندراگوراس تاخته، پارت به

  ).27 همان،( آورد دست

         به بودند، یافته باکتریا ـ یونانی و پارتیان پادشاهی دو برابر در را خود ناگاه به که سلوکیان

 سپس ،)27 همان،( شدند انپیم هم باختري، ˍ یونانی شاه دیودوتوس با و پرداخته اندیشی چاره

 سرزمین به شمال، جانب به درگیري از پرهیز براي نیز ارشک. کشید لشکر پارتیان گستره به سلوکوس

 بود، یار ارشک با بخت. گذارد برجاي سلوکیان براي را خود قلمرو و برد پناه) آبی سکاهاي( ها آپاسیاك

 با پیمانی هم دوم، دیودوتوس جانشینش و پسر و درگذشت اول دیودوتوس هنگام همین در چراکه

 را او دوم سلوکوس با دیگر نبردهاي در توانست نیز ارشک. شد متحد ارشک با و زد برهم را سلوکیان

  ).28 همان،( گیرد پس را اش رفته دست از قلمرو و داده شکست
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 در). 84 ،1391 ولسکی،( 1نشست او جاي بر دوم ارشک پسرش و درگذشت. م.ق 217 در ارشک

 تکیه سلوکی سلطنت تخت بر است، سلسله این شاهان رینتمینا از یکی که سوم آنتیوخوس زمان این

 با نافرجام نبردي انداختن راه به ،.)م.ق 220( علیا ماد قیام شکستن درهم از پس آنتیوخوس. داشت

 به. م.ق 209 حدود در صغیر، آسیاي در عهدشکن السلطنه نایب آخائیوس شکست و.) م.ق 217( بطالسه

 تا گویا که را قلمروش پدر همچون دوم ارشک لشکرکشی این پی در. کشید لشکر امپراتوریش مشرق

 اما ،)84 ،1391 ولسکی،( برد پناه ها استپ به و) 29 ،1390 شیپمان،( ساخته رها رسیده، می هگمتانه

 ها استپ عمق تا ارشک الدنب به و نکرده تکرار را دوم سلوکوس پدرش اشتباه سوم آنتیوخوس بار این

 اینکه. نشست عقب سیرینکس و تمبرکس شهرهاي و هیرکانیا هکاتومپیلوس، تسخیر از پس بلکه نرفت،

 ما بر شناخته، رسمیت به را او و بسته پیمانی و عهد دوم ارشک با سوم آنتیوخوس پیکار این از پس آیا

  ).85 همان،( نیست روشن چندان

 ـ یونانی  پادشاهی به یورش نداشت، دربر برایش نیز چندانی پیامد که آنتیوخوس دیگر لشکرکشی

 شهربندان را آنان پایتخت) کنونی بلخ( باختر.) م.ق 206 تا 208( سال دو براي آنتیوخوس. بود باختري

 با گویا که) 30 ،1390 شیپمان،) (اوتیدم( ائوتودموس با پیمانی بستن با شد ناچار سرانجام ولی کرد،

 شیپمان،( دهد پایان آن به ،)84 ،1391 ولسکی،( بود رسیده قدرت به دوم دیودوتوس ردنک سرنگون

1390، 30.(  

 در. م.ق 190 حدود در کرد، بسیار تالش اوج به سلوکیان بازگرداندن براي که سوم آنتیوخوس

 ماییالی در معبدي غارت هنگام در نیز سرانجام و خورده شکست رومیان از مگنسیا به موسوم نبردي

  ).30 همان،( شد کشته الیماییان دست به) امروزي خوزستان(

   و تاخته پارتیان قلمرو به) ائوتودموس( اوتیدم باختر، شهربندان پایان از پس اندکی شده گفته

 میانه. (م.ق 155 حدود تا که) 30 همان،( درآورده آنان چنگ از را نسا جمله از پارت از هایی بخش

  ).31 همان،( است مانده باقی باختریان دست در) اول مهرداد حکومت

 جانشین) دوم؟ ارشک عموزاده یا برادر پسر،( 2فریاپت و درگذشت. م.ق 191 حدود در دوم ارشک

 نیست دانسته چیز هیچ تقریباٌ .) م.ق 176 حدود تا 191 حدود( او سلطنت با درباره. گردید وي

 که نشست تخت بر اول فرهاد پسرش ریاپتف از پس). 87 ،1391 ولسکی، ؛31 ،1390 شیپمان،(

 خوار در کاسپی دروازه نزدیکی در را آنان و شده پیروز البرز کوهستان ردمی مرد آماردیان، بر توانست

                                                             
. بحث بر سر جانشینان ارشک و همچنین مدت زمان حکومت وي بسیار است. اساس این نوشته بر نوشته هاي کالوس شیپمان 1

  (مبانی تاریخ پارتیان) و یوزف ولسکی (شاهنشاهی اشکانی) قرار داده شده است.

ولسکی، فریاپت برادرزاده ارشک اول ـ شاید پسر تیرداد ـ  . بنا بر دیدگاه شیپمان، فریاپت پسر یا برادر ارشک دوم و بنا بر دیدگاه2

  بوده است.
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 این از پس چندي اول فرهاد). 88 ،1391 ولسکی، ؛31 ،1390 شیپمان،( دهد اسکان) خاراکس(

 تاج او جانشینی به مهرداد کوچکترش برادر و) 31 ،1390 شیپمان،( درگذشته. م.ق 171 در لشکرکشی

  ).89 ،1391 ولسکی، ؛31 ،1390 شیپمان،( گذاشت سر بر

  پارت شاهنشاهی 2 ـ 2 ـ 2

 آن در که اي دوره شد، گرفته سر از اشکانی تاریخ در درخشان عصري اول مهرداد آمدن کار روي با

 سلطنت آغازین هاي سال از رچنده. گشت مبدل شرقی امپراتوري یک به پارتی کوچک شاهنشاهی

 تري فراوان منابع گذشته با مقایسه در اما ،)93 ،1391 ولسکی،( نیست دست در چندانی آگاهی مهرداد

  ).32 ،1390 شیپمان،( کرد خواهد کمک پارتیان تاریخ از بخش این نگارش در را ما که است موجود او از

 دیگر مگنسیا نبرد در رومیان از شکست سبب به سلوکیان رسید، سلطنت به اول مهرداد هکمیهنگا

 پس نیز باختري ـ یونانی حکومت. دندشمی نزدیک خویش کار پایان به کم کم و نداشته را پیشین یاراي

 در آنان اصلی سرزمین و اوتیدم جانشین و پسر دمتریوس آن از هند شمال گشته، دوپاره اوتیدم مرگ از

 یونانیان نه بودند، سلوکیان نه این از پس پارتیان اصلی رقیبان ولی بود، نام اوکراتیدس غاصبی دست

 سر پشت در شده، قدرتمندتر روز به روز غرب جانب در و سلوکی مرزهاي سوي آن در رومیان. باختر

 به آن هر میانه آسیاي مردم برخی اقوام، جابجایی و جدید هاي حکومت تشکیل سبب به نیز باختریان

 و سلوکیان که نبود معنا بدین نیز این هرچند). 32 همان،( دندشمی تر نزدیک و نزدیک ایران خاك

  ). 33 همان،( نداشتند پارتی حکومت برابر در مبارزه براي نیرویی هیچ باختریان

 در اوتیدم که را هایی سرزمین شد آن بر سلطنتش، آغاز از سال چند گذشت از پس مهرداد سرانجام

 باختریان سوي به خاطر همین به ،)94 ،1391 ولسکی،( گیرد پس بود، کرده غصب دوم ارشک زمان

  ).33 ،1390 شیپمان،( کرد کسب را اش پیروزي نخستین و.) م.ق 155 تا 160 بین( تاخته

 آشفتگی از که را سلوکی شهرب تیمارخوس، تا کشید لشکر ماد سوي به پیروزي این از پس مهرداد

 سربلند نیز نبرد این از پارت شاه. کوبد درهم بود، خوانده شاه این زا پیش را خود و برده سود سلوکیان

 ولسکی، ؛33 ،1390 شیپمان،( برگماشت آنجا حکومت به را نامی باکاسیس و.) م.ق 148( آمده بیرون

 سده چند تا که سرزمینی رودان، میان به تر آسان دسترسی معناي به ماد آوردن چنگ به). 94 ،1391

  ).95 ،1391 ولسکی، ؛33 ،1390 شیپمان،( بود ماند، باقی ایرانیان دست در کماکان نیز این از پس

 تا) رخج( آراخوسیا و درانگیانا هاي سرزمین و رفته مشرق به ماد تسخیر از پس مهرداد آیا اینکه

 ندارد یقین از نشانی چندان که است اي فرضیه تاخته، هند مرزهاي تا و گذاشته سر پشت را گدروسیا

  ).33 ،1390 یپمان،ش(
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 روي پیش درخور فرصتی غاصب تریفون و دوم دمتریوس میان پیکار و سلوکی دستگاه آشفتگی

 تا و درآورده سلوکیان چنگال از را سلوکیه و بابل توانست او ،)95 ،1391 ولسکی،( داد قرار مهرداد

 ولسکی، ؛33 ،1390 شیپمان،.) (م.ق 141( رود پیش رودان، میان جنوب در سومري کهن شهر اوروك

 هرمان،( شد ضرب دار تاریخ و عیار خوش اي سکه سلوکیه در بزرگ، پیروزي این یادبود به). 95 ،1391

 شهر این به زمان این در را پایتخت که بود همو شاید و نهاد سر بر تاج سلوکیه در مهرداد ،)28 ،1387

  ).33 ،1390 شیپمان،( داد انتقال

 بازپس پارتیان از را رفته کف از هاي سرزمین تا شد آن بر و کرده غلبه فونتری بر دمتریوس سرانجام

 چون بردند، نمی سود اشکانیان رشد به رو قدرت از که آنانی از کمک دریافت با و منظور همین به گیرد،

 آماده ،)34 ،1390 شیپمان،( الیمایی و پارس باختر، یونانیان ،)95 ،1391 ولسکی،( مخالف مادهاي

  تیز پارتیان براي دندان و چنگال سلوکیان که هنگام همین در). 95 ،1391 ولسکی،( شد مهرداد با دنبر

 مرزهاي در آمدند، می شمار به اشکانیان براي بزرگ کمابیش خطري که سکاها کله و سر ردند،کمی

  ).96 همان،( شد پیدا شرقی

 از بخشی با خود تا داشت آن بر را مهرداد دشمنان، از یک هر نیروي برآورد و جبهه دو در جنگ

 ها،پرنی اشکانیان نیاکان. بسپارد سردارانش به را دمتریوس لشکر با رویارویی و رود هیرکانیا سوي به سپاه

 اندام عرض سلوکیان برابر در گونه این و گشته پدیدار میانه آسیاي از که بودند سکایی مردم جمله از

 بردار دست آسانی به که انستدمی و بود آشنا خوبی به آنان درتق با مهرداد سبب همین به کردند،

  ).34 ،1390 شیپمان،( نیستند

 به را سکاییان توانست مهرداد. داد نشان را مهرداد تصمیم بودن عقالنی جبهه دو هر در کامیابی

 به و دهخور شکست ماد، به ورود و آغازین هاي پیروزي از پس نیز دمتریوس و) 34 همان،( براند عقب

 شد، برده مهرداد نزد و هیرکانیا به دمتریوس). 96 ،1391 ولسکی،.) (م.ق 141 تا 140( درآمد اسارت

 کمبریج،( درآورد همسریش به را) رودابه( رودوگین دخترش و کرده رفتار احترام به او با نیز اشکانی شاه

1390، 27.(  

 این براي خوبی هاي بهانه معابدشان ثروت بر افزون هکمیمرد بودند، الیماییان اشکانیان بعدي مقصد

 ولسکی،(  تاخته بابل در آپامیا به این از پیش چراکه ،)35 ،1390 شیپمان،( دادند مهرداد دست به کار

 و گشته کامیاب نیز نبرد این در پارتیان. بودند کرده پشتیبانی دمتریوس از نیز آن از پس و) 96 ،1391

  ).35 ،1390 شیپمان،.) (م.ق 139( آورند دست به را آنان پایتخت شوش، توانستند

 شاه یا شاهنشاه هخامنشی لقب به حق به را خود که کسی نخستین اشکانی، اول مهرداد سرانجام

  سال جوان بسیار که دوم فرهاد پسرش و) 97 ،1390 ولسکی،( درگذشت. م.ق 8/139 در نامید، شاهان
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