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 چکیده:    

هاست و بدون آن حرکت و چرخش اقتصادی و اجتماعي ترين وسیله ارتباطي میان انسانراه، نخستین و طبیعي    

ها و در پي های اجتماعي و اقتصادی میان آنهای نخستین بشری و برقراری رابطهبا پیدايش جماعت .ممکن نیست

ها، جاده معروف ابريشم است ترين اين جادهشد. يکي از مهمها افزوده ميمنازعات نظامي روز به روز بر اهمیت جاده

رفت. ارتباط میان ايران و راه تبادل فرهنگ و هنر عالوه بر مبادالت تجاری به شمار ميکه در واقع به نوعي بزرگ

اين ارتباط بخاطر راه ابريشم بوده است. به طبع اين ارتباط هر دو کشور به  چین از قدمت زيادی برخوردار است که

اند. ورود و خروج کاالهای ايراني و چیني عالوه بر اقتصاد، تقويت لحاظ فرهنگي و اجتماعي تأثیراتي بر يکديگر داشته

تاريخي اشکاني و ساساني و ، ابتدا به بررسي دوران ه است. در اين پژوهشکننده فرهنگ رايج در هر دو کشور بود

ی جاده ابريشم و سپس تأثیرات جاده ابريشم بر ابعاد اجتماعي و فرهنگي دوران مذکور پرداخته شده است. پیشینه

تکیه پژوهش حاضر بر شناخت تأثیرات جاده ابريشم بر دوران تاريخي اشکاني و ساساني است. پرسشي که در اينجا 

 جاده تأثیر تحت ساساني و اشکاني تاريخي دوران در رايج معماری و تصاد و مذهباق مطرح مي شود اين است که آيا

-های باستانتحلیلي و با استناد به منابع مکتوب تاريخي و داده -است؟ به اين منظور با رويکرد توصیفي بوده ابريشم

ی حاصل از د. نهايتاً نتیجهای به نقش جاده ابريشم در دوران مذکور پرداخته خواهد ششناسي و به روش کتابخانه

پژوهش نشان خواهد داد که اقتصاد، مذهب و معماری ايران در دوران تاريخي اشکاني و ساساني تحت تأثیر اين جاده 

مذاهبي چون بودا، مسیحیت و يهوديت و پیشرفت شهرسازی و  ظهورشاهد  ای که در اين دورانبوده است به گونه

 .ايماقتصاد بوده
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 مقدمه -5-5

ارتباط میان ايران و چین از قدمت زيادی برخوردار است که اين ارتباط بخاطر راه ابريشم بوده      

اند. ورود است. به طبع اين ارتباط هر دو کشور به لحاظ فرهنگي و اجتماعي تأثیراتي بر يکديگر داشته

صاد، تقويت کننده فرهنگ رايج در هر دو کشور بوده و خروج کاالهای ايراني و چیني عالوه بر اقت

ها بود که بدون وجود آن تبادل ترين مسیر جهت ارتباط میان فرهنگاست. راه ابريشم طبیعي

فرهنگي و اقتصادی میسر نبود. در واقع جاده ابريشم عالوه بر ايجاد زمینه فرهنگي در ايجاد و نفوذ 

زمین تأثیراتي داشته، اثربخشي اين جاده در مراودات تمدن و مبادالت هنری میان اين دو سر

ترين مسیر ارتباطي میان عمده اجتماعي و فرهنگي غیرقابل انکار بوده است. راه ابريشم به مثابه

های شرق و غرب تأثیر به سزايي در وقوع رويدادهای تاريخي داشته است. ايران در دوران تمدن

های شرق و غرب، استیال داشت و به دلیل برخورداری از اين مینی وسیعي از سرزباستان، بر محدوده

ها های شرق و غرب گشت، بلکه بسیاری از فرهنگموقعیت جغرافیايي نه تنها موجب ارتباط بین ملت

و علوم آن زمان را عمیقاً تحت تأثیر قرار داد. کشور ايران از زمان هخامنشیان به ويژه در دوران 

، دين خود را در امر تجارت، بین اقصي نقاط جهان از جمله روم شرقي )بیزانس( اشکانیان و ساسانیان

ی مفرط ايرانیان به امور بازرگاني، موجب فراهم آوردن و چین و هندوستان ادا کرده است. عالقه

ها گرديد. اين شاهراه عالوه برآنکه در طول تاريخ بستری مساعد تسهیالت، تأسیسات و امنیت برای راه

های اقوام رفته، گهگاه به عنوان مسیر تهاجمات و لشکرکشيی مبادالت بازرگاني به شمار ميبرا

جايي و بهگرفته است. اين شاهراه ارتباطي در جامهاجم به سرزمین ايران نیز مورد استفاده قرار مي

ی م زنجیرهی ابريشانتقال اديان و عقايد ملل در شرق و غرب جهان نقش به سزايي داشته است. جاده

های مختلف شد و اين ارتباط به گسترش و اتصال و انتقال میان اديان و عقايد مختلف در سرزمین

ای که حضور اديان شرقي و غربي و پیروان آنها در دو سوی غنای اديان مساعدت بسیار کرد؛ به گونه

ها و ده ابريشم در سدهجهان امروز، تا حد بسیار زيادی مرهون خدمات فرهنگي و ارتباطات معنوی جا
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های فعالیت و پويايي آن شاهراه جهاني در ادوار باستان و پس از آن بوده است. عالوه بر آن، وجود سال

گیری کالن شهرهای باستاني در مسیر راه ابريشم شاهد روشني است بر نقش اين شاهراه در شکل

طول دوران اشکاني و ساساني اين  کز جمعیتي، اقتصادی و حکومتي در دنیای باستان. در تمامامر

جاده باعث پیشرفت معماری، شهرسازی، مذهب و اقتصاد و روابط بین ملل گرديد. با ظهور جاده 

 .ابريشم روابط ايران و چین وارد مرحله جديدی شد

 بیان مسئله -5-2

رفت که مي اني بشمارابريشم تولید شده در چین از ديرباز يکي از اسرار عمده صنعتي و بازرگ     

ها، جاده معروف هشد، يکي از مهمترين اين راگوناگون به نقاط دور دست صادر ميهای همواره از راه

الت توان گفت بزرگ راه تبادل فرهنگ و هنر، عالوه بر مبادبود که مي کیلومتر 8888ابريشم به طول 

فالت ايران عبور روع شده، از رفت. راه ابريشم از مرز کشور چین شتجاری رايج در آن به شمار مي

رسد. راه رکیه از طريق دريا به ايتالیا ميشد و پس از گذشتن از سوريه و تمي النهرينبین ، واردکرده

ابريشم در طول تاريخ يکي از شاهراهای مهم تجاری میان شرق و غرب بوده که حجم وسیع مبادالت 

و معدني بوده است.  بالطبع اين جاده تنها  آن مربوط به کاالهای کشاورزی، صنعتي، صنايع دستي

ها، مبادله فرهنگ، علوم مختلف، هنر و ها، مهاجرتشينقش تجاری نداشته و به نوعي مسیر لشکرک

آثار هنری نیز بوده است. در اين میان تأثیری که بر فرهنگ و آداب و رسوم ملل داشته، چشمگیر بوده 

تاً بروز آثار بديعي گشته که با اديان زمان قرابت و نزديکي و موجب آمیزش فرهنگ، هنر، مذهب و نهاي

گردد. ايران دوره اشکاني در واقع پل ميچین به زمان قبل از هخامنشیان برداشته است. ارتباط با 

ای از فرهنگ و هنر را بین دو دنیا های تازهشد که دريچهاطي بین شرق و غرب جهان محسوب ميارتب

موجب گسترش دين رايج اين امپراتوری در اقصي نقاط جهان شد. از اواسط عهد گشود. جاده ابريشم 

ساساني تجارت ابريشم در خاورمیانه از اهمیت بسیار بااليي برخوردار گشت چرا که ايران در ارسال 

ابريشم نقش بسیار مهمي بر عهده داشت. در پي افزايش مبادالت اقتصادی در شهرهای واقع بر اين 

ع به ايجاد اصناف و های تولید متنوروابط اقتصادی افزوده شد و شیوه ق شهر، بر پیچیدگيمسیر و رون

گیری طبقات اجتماعي مختلف انجامید. در واقع در اين دوره شهرهای واقع بر مسیر در نهايت شکل

ي ی و سیاسي و فرهنگو جاده ابريشم نیز موجب توسعه اقتصاد کردندميامنیت جاده را تأمین  جاده،

 شد، به نوعي تأثیر متقابل بر يکديگر داشتند.اين شهرها مي
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در پژوهش حاضر تالش شده تا به نقش جاده ابريشم در دوران مورد بحث و اين تأثیرات متقابلل  

 بر يکديگر پرداخته شود.

 های پژوهشسؤال -5-9

 ه ابريشم بوده است؟آيا مذهب و معماری رايج در دوران تاريخي اشکاني و ساساني تحت تأثیر جاد -1

آيا فرهنگ رايج در اين دوران بر فرهنگ کشورهای واقلع در مسلیر جلاده ابريشلم تلأثیر گذاشلته        -5

 است؟

فرهنگلي   –شناختي، مصاديقي بر تأثیرگذاری جلاده ابريشلم بلر ابعلاد اجتملاعي      آيا شواهد باستان -3

 دهد؟ت ميدوران تاريخي اشکاني و ساساني به دس

 پژوهش هایفرضیه -5-4

 مذهب و معماری رايج در دوران تاريخي اشکاني و ساساني تحت تأثیر جاده ابريشم بوده است. -1

 فرهنگ رايج در اين دوران بر فرهنگ کشورهای واقع در مسیر جاده ابريشم تأثیر گذاشته است. -5

فرهنگلي دوران   –شواهد باستان شناختي، مصاديقي بر تأثیرگذاری جاده ابريشم بر ابعاد اجتملاعي   -3

 دهد.تاريخي اشکاني و ساساني به دست مي

 اهداف پژوهش -5-1

 بررسي تأثیر جاده ابريشم بر مذهب و معماری رايج در دوران تاريخي اشکاني و ساساني -

بررسي تأثیر فرهنگ رايج در دوران تاريخي اشکاني و ساساني بر فرهنگ کشورهای واقلع در مسلیر    - 

 جاده ابريشم

فرهنگلي دوران تلاريخي    –شواهد باستان شناختي تأثیرات جاده ابريشم بلر ابعلاد اجتملاعي     بررسي -

 اشکاني و ساساني

هدف پژوهش، مبتني بر ارزيابي جاده ابريشم و تأثیراتي که در طول مسیر تجاری خلود بلر تملامي        

تبیلین فرهنلگ و    باشد. درواقع پژوهش حاضلر فرهنگي دوران مورد بحث گذاشته، مي -ابعاد اجتماعي

باشد که بله نلوعي تحلت تلأثیر مبلادالت تجلاری دچلار تغییلر و         آداب و رسوم رايج در اين دوران مي

 تحوالتي شده است.

 



2 

 ضرورت و اهمیت پژوهش -5-6

ترين وسیله ارتباطي میان انسلانها اسلت کله بلدون آن حرکلت و چلرخش       راه، نخستین و طبیعي     

دانند. مبلادالتي  ر نیست. محققان راه را آغاز تمدن و مدنیت بشر مياقتصادی و اجتماعي ممکن و میس

گرفت عمدتاً اقتصادی بود و به کاالهای کشلاورزی، صلنعتي، صلنايع    که در طول راه ابريشم صورت مي

شلد،  دستي و معدني تعلق داشت، اما داد و ستد اقوام مختلف صرفاً به اين حلوزه خلام محلدود نملي    

، اجتماعي و سیاسي نیز دستاورد اين طي طريق طوالني و مداوم بلود کله هرگلز    بلکه تبادالت فرهنگي

هلای مختللف بلوده و بله     ها طي قرون متمادی مسیر مبادلله فرهنلگ  نبايد از ديد مخفي بماند. اين را

پیشرفت تفکر و انديشه انساني کمک نموده است. جاده ابريشم عامل مبادالت اقتصادی و انتقال عللوم  

 شرفته بین شرق و غرب جهان بوده است.و فنون پی

نقش جاده ابريشم بر تأثیرگذاری و تأثیرپلذيری فرهنلگ و آداب و رسلوم ايلران در دوران تلاريخي          

اشکاني و ساساني از فرهنگ کشورهای واقع در مسیر جلاده ابريشلم و نیلز اهمیلت جلاده ابريشلم در       

 ن موضوع برای مطالعه است.دوران تاريخي اشکاني و ساساني از داليل انتخاب اي

 ی پژوهش پیشینه -5-7

های بسیاری صورت گرفته است که در زير بله ملواردی از آنهلا    در خصوم موضوع مورد بحث پژوهش

 اشاره شده است:

ابتلدا   "نقش ايران در جاده ابريشم تا پايان عهد ساساني"ای با عنوان ( در مقالهبي تاعنايت اهلل رضا)    

ين جاده و کاالهای مورد معامله و در نهايت تأثیراني که اين جاده بر سیاسلت و اقتصلاد   به مسیرهای ا

 اين دوران داشته پرداخته است.

های مربوط بله ايلن جلاده    به يافته "جاده ابريشم از شرق تا غرب"ای با نام مايونگ)بي تا( در مقاله     

 پرداخته است.

-بله فعالیلت   "نقش ايران در احیای جاده ابريشلم "با نام (در پژوهشي 1377رسول صديق میرزايي)    

و میزان واردات و صادرات آنها موثر در حمل و نقل پرداختله   GISهای ترانزيتي و پتانسیل کشورهای 

 است.

به اهمیلت بازرگلاني و    "پارتیان و تجارت ابريشم"( در پژوهشي با عنوان 1388احمد حاجي بابايي)    

 داخته است.تجارت در اين دوره پر
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جاده ابريشم در سلاختار تملدن سله دوللت     "ای با عنوان ( در مقاله1383سید اصغر محمودآبادی)     

به تأسیس راه ابريشم، شهرهای بازرگاني در مسیر اين جاده و تلأثیراتي کله    "ايران، چین و روم باستان

 اين جاده بر ساختار فرهنگ و تمدن اين سه کشور گذاشته، پرداخته است.

بله جلاده    "هلا جاده ابريشلم، بزرگلراه تبلادل فرهنلگ    "ای با عنوان ( در مقاله1382بهروز نصیری)     

ابريشم و پیشینه تبادل فرهنگ در اين مسیر و نهايتاً به طور خام به تأثیر آن در شهر خوی پرداختله  

 است.

بله اوللین    "هد باسلتان پیوند ابريشمین شرق و غرب در ع"( در پژوهشي با نام 1358حسین رزمي)     

، گشايش راه ابريشم، تملدن و  ی ابريشم در دنیای باستانتماس های شرق و غرب و خاستگاه کرم پیله

های واقع بر اين مسیر، شهرهای بر سر راه، مبادالت اقتصادی و فرهنگي و نهايتاً عللل افلول   امپراتوری

 آن پرداخته است.  

 "گیری راه ابريشم در پرتو امنیتشکل"ای با نام ( در مقاله1351کمال الدين نیکنامي و ده پهلوان)    

هلا و مبلادالت تجلاری، امنیلت،     گیلری راه گیری راه ابريشم و سپس به نقش امنیت در شلکل به شکل

 اند.های واقع بر اين مسیر پرداختهبناهای تأمین کننده امنیت و نهايتاً به منزلگاه

تلأثیرات متقابلل نیشلابور و راه ابريشلم در دوره     "ای بلا نلام   مقالله ( در 1353میثم لباف خلانیکي)      

به مسیر اين جاده و تأثیراتي که اين جاده بر شهر نیشابور و به صورت متقابلل ايلن شلهر بلر      "ساساني

 پردازد.ديگر کشورهای واقع بر جاده ابريشم داشته، مي

 ها( و روش پژوهشمواد )داده -5-8

 باشد.ای ميتحلیلي بوده و روش گردآوری آن اطالعات کتابخانه-یفيروش انجام پژوهش توص  
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     تاریخ پادشاهی اشکانی -2-5

 ی جغرافیایی پادشاهی اشکانیمحدوده -2-5-5

شد و مرز قلملرو آسلیايي   وني را شامل ميساتراپي باستان که زماني گوشه شمال شرقي ايران کن   

ق.م( و البته بسیاری  پلیش از آن   215داد از روزگار کتیبه داريوش در بیستون )شوروی را پوشش مي

(. پارتیلان  78: 1384؛ فلرزين فلر،   58: 1384؛ حقیقلت،  13: 1387با نام پرثوه مشهور بود. )يارشاطر، 

(. از آثار نويسندگان عهد قلديم   58: 1384ند )شیپمان، واقعي، ساکنان ساتراپي هخامنشي پرثوه هست

شود که پارت، خراسان کنوني بوده يعني از دامغان کنوني آغاز شلده بله هلری رود املروز     استنباط مي

(. حدود کشور ايلران در طلي پلنج قلرن شاهنشلاهي پلارت       181:1387شده است )قدياني، منتهي مي

هلا و اغتشاشلات اغللب در    ی و مرزهای کشور بر اثلر جنلگ  همواره به يک وسعت نبود و نواحي سرحد

-آمد و گاهي قسمتي از دسلت ملي  شد و جزء سرزمین ايران درميتغییر بود. زماني مناطقي اضافه مي

 (.555رفت )ملکزاده بیاني، بي تا :

هلا در زملان   انلد و ايلن سلاتراپي   ساتراپي ذکلر کلرده   18مورخین باستاني برای دولت اشکاني      

شلد  هرداد دوم که کشور اشکاني به منتهي وسعت خود رسید به دو قسمت علیا و سفلي تقسلیم ملي  م

-ها را شامل مي(. ظاهراً بخش علیای امپراتوری اشکاني، متصرفات نخستین پارت165)ستوده، بي تا : 

 شود و بخش سفال را در غرب ايران، متصرفات مهرداد. پلینلي در تلاريخ طبیعلي خلود بخلش سلفالی      

آپولونیاتیس در سلوريه،   -5النهرين و بابل، بین -1قسمت تقسیم کرده است :  7حکومت اشکاني را به 

کامبادنه پیراملون کرملان،    -2کارينا که احتماال کرند باشد، -4خالونیتیس که احتماال اربیل باشد،  -3

قسلمت تقسلیم کلرده     ماد سفال. او همچنین بخش علیای حکومت اشکاني را به يازده -7ماد علیا،  -6

 -2اسلتان شلامل شلیروان، بجنلورد و قوچلان،       -4گرگلان،   -3قومس،  -5خورنه،  -1است که شامل 

 -18اناويا در جنوب هرات،  -5آريا يا هرات،  -8مرگیان يا مرو،  -7اپارتیکنه پیرامون ابیورد،  -6پارت، 

 (.185:1358هندوستان سفید يا رخج )بهنام،  -11سکستان و 
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دود دولت پارت از طرف شمال خوارزم و مرو و از مشرق هرات و از جنوب زرنلگ )سیسلتان(   ح     

(. در زملان سللطنت   185:1387و ساگارتي )نواحي کويری( و از مغرب گرگلان بلوده اسلت )قلدياني،     

مهرداد اول، ششمین شاه اشکاني، وسعت دولت پارت از جیحون تلا فلرات و در زملان مهلرداد دوم يلا      

های هیمالیا رسید و از شمال حد پارت به دريای خلزر و کلوه هلای قفقلاز     اين دولت به کوه کبیر، مرز

تلوان نظلر   (. در مورد حدود و ثغور امپراتوری و دولت اشکاني نمي183:1387رسیده است )قدياني، مي

ق شود که سرزمین اصللي اشلکانیان بلر طبل    ، ولي از منابع مختلف چنین استنباط ميدرستي ارائه داد

تقسیمات جغرافیايي امروز، دامغان، شاهرود، سبزوار، جوين، نیشابور، بجنورد، دره گز، مشلهد، قوچلان،   

اسفراين، سرخس، جام با خزر خواف، تربت حیدريه و کاشمر بوده است. حدود و ثغور اشلکانیان در اوج  

از شلمال تلا رود   های هیمالیلا،  عظمت عبارت است از مشرق تا هندوکش و حدود سند و پنجاب و کوه

جیحون و دريای خزر و اراضي پشت کوه های قفقاز، از جنوب تا دريای عمان و خلیج فارس و اقیانوس 

(. راجلع بله حلدود ايلن دوللت در      15:1387هند و از مغرب تا رود فرات امتداد داشته است )آقاجاني، 

م شلده و هلر کلدام در    زمان عظمت آن بايد در نظر داشت که خانواده اشکاني بله چنلد شلعبه تقسلی    

اند : شعبه اولي در ايران، شعبه دوملي در ارمنسلتان و واليلات مجلاور آن ماننلد      ممالکي سلطنت کرده

 اُسرُاِن )اِدِس( و غیره و سوم در باختر و صفحات مجاور آن تا پنجاب و سند.

ت شلرق  بنابراين حدود دولت ترکیبي اشکاني ايلن اسلت : از طلرف غلرب رود فلرات و از سلم           

هلای  پنجاب و سند، از طرف جنوب خلیج فارس و دريای عمان و اقیانوس هند، از سلمت شلمال کلوه   

 (.182:1385هیمالیا و رود سیحون و دريای خزر و قفقازيه )پیرنیا، 

 تاریخ پادشاهی اشکانی -2-5-2

ايلت دشلوار   واقعیت آشکار آن است که پرداختن به تاريخ اشکاني، آن هم به طريقي مناسلب، بغ      

ای از تاريخ ايران يلک چنلین   است. اين دشواری عمدتاً به سبب ماهیت منابع ما است. ما در هیچ دوره

فقری را در متون تاريخي بومي شاهد نیستیم. اسناد هم عصر از امپراتوری نادرست اسلت، و ملورخین   

 (.115:1387، ه و تار از اين دوره دارند )يارشاطرشرقي متأخر نیز تصوری تیر

ای از قبايل سکايي ها مجموعهی پرني منشعب از قوم داهه متعلق بودند. داههاشکانیان به قبیله     

کردند. سلپس از  های بین دريای خزر و دريای آرال زندگي ميبودند که به صورت چادرنشین در استپ

قلومي جنلگ جلو و     آنجا کوچیده، به سوی خوارزم رفتند و از گرگان گذشتند و به خراسلان رسلیدند.  
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کردند و مرگ طبیعي در نظر آنان املری  جست و جو مي« مرگ در جنگ»سوارکار که خوشبختي را با 

ها )اشلکانیان(، يکلي از اقلوام ايرانلي     (. پارت586: 1375؛ گیرشمن، 555: 1388آور بود )جوادی، شرم

کردنلد و اهمیلت ملدني    بودند که در دوره هخامنشیان به شکل چلادر نشلین و بیابلانگرد زنلدگي ملي     

چنداني نداشتند. در زمان حمله اسکندر بدون مقاومت قابلل تلوجهي سرزمینشلان کله در خراسلان و      

تلر پناهنلده شلوند. املا در اواخلر      های شماليشمال شرق ايران بود تصرف شد و مجبور شدند به دشت

هلا هلم در شلرق عاملل     ارتيها به قلمرو غربي سلوکیان ضربه زدند، پها، زمانیکه روميحکومت سلوکي

 (.178:1358انحطاط سلوکیان شدند )کرمي، 

توان به سه قسمت تقسیم کلرد: در اوايلل   سال امتداد داشت. اين دوره را مي 478دوره اشکاني      

اين دوره که تقريباً يک صد سال دوام آن بود اشکانیان به تحکیم مباني دولت جلوان خلود پرداختله و    

هلا را از ايلران براننلد. قسلمت دوم دوره عظملت دوللت       شرق منهدم نموده سللوکي  دولت باختر را در

هلا  ها و مردمان تازه نفس شرقي مانند سکمندی در مقابل رومياشکاني است و شاهان اشکاني با بهره

و ايران پارتي يکي از دو دوللت عظیملي اسلت کله دنیلای آن روزی را در تصلرف        جنگیدندميو غیره 

رود )آقاجلاني،  ت روم و دولت اشکاني(. در قسمت سوم ، دولت اشلکاني رو بله انحطلاط ملي    دارند )دول

(. آنچله  138: 1388؛ پیرنیلا، اقبلال آشلتیاني،    637: 1355؛ رحماني، 182: 1385؛ پیرنیا، 145:1387

 (.186:1385از منابع ارمني، رومي و يوناني است )پیرنیا،  دانیمميدرباره اشکانیان 

ی نام اشکانیان دو نظريه وجود دارد؛ يکلي آنکله چلون    اند. دربارها را اشکانیان نیز نامیدههپارت     

يعنلي آسلاک گرفتنلد )ترابلي،      –اقامت داشتند، نام اشکاني را از محل اصلي اقامت خلود   "آساک"در 

ند، شلايد  اند تا نام سر دودمان خودشان را داشلته باشل  وم آنکه آنان خود را ارشک نامیده(. د43: 1384

: 1388برای اينکه اين سلسله را به اردشیر دوم هخامنشي )که نامش ارشک بلوده( برسلانند )جلوادی،    

را بلر   "اشک"(. عموماً پادشاهان اين سلسله به مناسبت نام مؤسس آن که اشک نام داشت، عنوان 554

انلد زيلرا در طلول    هنامیلد  "ملوک الطوايلف "داشتند. مورخان، حکومت اشکانیان را اسم خود مقدم مي

حکومت آنان، پادشاهان مناطقي همچون ارمنستان، آذربايجان و پلارس از اسلتقالل داخللي برخلوردار     

 (.33-34: 1385آمدند )رزاقي، بودند و فقط هنگام جنگ به کمک شاه اشکاني مي

افراشلتند و  ق.م پرچم مخالفت با سللوکیان را بر  526های اشک و تیرداد در سال دو برادر به نام    

های متعددی با آنهلا کردنلد و آنهلا را شکسلت دادنلد و      به همراهي قوم شجاع و سلحشور پارت جنگ
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های اشلکاني پلیش   (. اشک33: 1385ق.م تأسیس نمودند )رزاقي،  545يا  528دولت پارت را در سال 

اسلیوس  شلدند. ايلن مجللس بله گلزارش ت     از اينکه به شاهي برسند توسط مجلس مهستان تأيید ملي 

مرد برگزيده بود. شاهان اشکاني حاکم مطلق نبودند. هرکدام از آنها که به نظر مجللس   388متشکل از 

های سلطنت ايلن  شدند. البته در همه دورهمهستان دارای مشکلي بودند، توسط همین مجلس عزل مي

تلوان  ه ملي خاندان قدرت مهستان يکسان نبوده است. شايد به دلیل ترس از مجلس مهستان اسلت کل  

انلد کلم   هايي که بر ايران فرملان رانلده  گفت نقش ديکتاتوری در خاندان اشکاني در میان همه خاندان

 (.116: 1358تر است )بهنام، رنگ

ق.م(، بنیانگللذار سلسللله اشللکاني عضللو  548-528ق.م(: ارشللک اول ) 548-528ارشلک اول )  - 1

در مجلاورت گرگلان   آمدنلد کله   ها بله شلمار ملي   طايفه پرني بود و اين طايفه جزو قوم داهله از سلکا  

اش در دره اتلرک اقاملت داشلتند )میلر سلعیدی،      بردند. ارشک به هملراه طايفله  مي)هیرکانیا( به سر 

 535/538هلای  به عقیده يوزف ولسکي، ارشلک )اشلک( در سلال    (.72: 1385؛ میرسعیدی، 67:1387

به پارت يورش برد و بر آنلدراگوراس پیلروز    پیش از میالد در زمان پادشاهي سلوکوس دوم کالینیکوس

های دستگاه اشکاني و پادشلاهي  شد، سپس بر هیرکاني )گرگان( تاخت و آنجا را تسخیر نمود و شالوده

ريزی نمود. وی در آساک واقع در استاونه )آستوئن( در بخش شمالي قلمرو پلارت کله نسلا    پارت را پي

های از دست رفتله پادشلاهي   گیری سرزمینم برای بازپسهم در آن بود تاج گذاری کرد. سلوکوس دو

های شمال شرقي ايران زد، در تالش برای دسلت يلافتن بله ايلن     سلوکي دست به لشکرکشي به بخش

بلخي پیمان يگانگي بست اما با مرگ ديودوتلوس يکلم و تغییلر     –هدف با ديودوتوس يکم شاه يوناني 

شک يکم متحد شد، سلوکوس دوم تنها ماند. اشک يکم بله  سیاست جانشین او، ديودوتوس دوم، که با ا

های هموار آنجلا از سلواره نظلامش    ها پس نشست تا شايد در دشتروش استپ نشینان به درون استپ

ها ايلن روز را  بهتر بهره گیرد و سپس وارد نبرد شد. نتیجه نبرد پیروزی اشک يکم بود. از آن پس پارت

(. سپس با بلاختر وارد جنلگ گرديلد و در    58-55: 1358تند )بهنام، به عنوان روز استقالل جشن گرف

ی اشلکاني، ارشلک مؤسلس و    (. پلس از تأسلیس سلسلله   32: 1385حین جنگ کشلته شلد )رزاقلي،    

ها اشتغال داشت کله سلرانجام   نخستین شاه اين سلسله تقريباً دو سال به رفع منازعات داخلي و جنگ

(. چون ارشک بلاني سللطنت اشلکاني بلود، شلاهان ديگلر       88: 1384در جنگي کشته شد )فرزين فر، 

کردند چنان که به او لقب اپي فانس )به زبان يوناني به معني نامي و پرافتخار( اشکاني او را تقديس مي
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هلا  دادند و به يادبود اينکه او سرسلسله اشلکاني اسلت بله اسلم خلود کلمله ارشلک )اشلک را يونلاني         

: 1358ي شده ارشک است( را افزودند )ارشک بعدها اشلک شلد( )بهنلام،    اند که يوناننوشته« آرزاکس»

ق.م سلاختمان معبلد بلزرگ     528(. از وقايع مهم زمان حکومت اشک اول اين اسلت کله در سلال    43

هلای آن  های اين معبد شهر کنگاور فعلي سلاخته شلد کله خرابله    آناهیتا آغاز شد. بعدها بر روی خرابه

 (.168: 1384رديد )حقیقت، برداری مشهور گپس از خاک

باشلد در  ق.م تیرداد که اشلک يلا ارشلک دوم ملي     548ق.م(: در سال  514-548تیرداد اول ) - 5

( و بله احتلرام اشلک نلام سلسلله را اشلکانیان       161: 1384پارت جانشین برادر خود گرديد )حقیقت، 

ن اشلکاني اسلت کله    هلای شلاها  (. سنت گزيدن نام اشک يکي از شاخص178:1358خواندند )کرمي، 

(. وی به تحکلیم موقعیلت سیاسلي و نظلامي دوللت جلوان       116:1358همگي به آن میبالیدند )بهنام، 

های زياد سلوکیان در مغرب اسلتفاده نملود و گرگلان را بله پلارت      اشکاني پرداخت. تیرداد از گرفتاری

شکست داد و خود را شلاه  ضمیمه کرد. سپس با ديودور، پادشاه باختر، متحد گرديد و سلوکوس دوم را 

؛ 128: 1385ها جللوس او را مبلدت تلاريخ قلرار دادنلد )پیرنیلا،       (. پارتي44: 1358بزرگ خواند )بهنام، 

 (.32: 1385ق.م فوت نمود )رزاقي،  514(. تیرداد اول در سال 68: 1387میرسعیدی، 

 ق.م(: وی بعللد از بللرادرش، تیللرداد اول، بلله سلللطنت رسللید. اردوان از  156-514اردوان اول ) - 3

آنتیوخوس سوم )کبیر(، برادر سلوکوس سوم، استفاده کرد و واليت مردها، ری و هملدان   هایگرفتاری

شلد و پايتخلت    نشیني را گرفت اما آنتیوخوس سوم با سپاه فراوان به ايران آمد و اردوان ناچار به عقب

ی سلواره نظلام پلارتي برنیاملد،     ها داد. بعد آنتیخوس به گرگان رفت ولي از عهدهخود را هم به سلوکي

ای منعقد گرديد و اردوان رسلماً شلاه ايلران شلناخته شلد )رزاقلي،       سرانجام بین آن دو دولت عهدنامه

خلوس معبلد آناهیتلا را در    (. شايان ذکر است کله در ايلن جنلگ آنتی   128: 1385؛ پیرنیا، 32: 1385

همدان غارت کرده، ذخاير و نفايس زياد از آنجا برگرفت. نوشته اند چهار هزار تاالن قیمت ذخاير بلوده  

 (.42: 1358است )بهنام، 

ق.م(: وی پس از پدر به تخت نشست و با آسودگي سللطنت کلرد زيلرا     181-156فری ياپت ) - 4

ق.م درگذشلت )رزاقلي،    181کاری نداشتند. فری ياپت در سلال  ها متوجه هند بودند و با آنها باختری

(. پادشاهي او همزمان با سلطنت آنتیخوس سوم سللوکي بلود. او پلدر    125: 1385؛ پیرنیا، 32: 1385

 (.42: 1358فرهاد يکم و مهرداد يکم بود که پس از او به ترتیب به پادشاهي رسیدند )بهنام، 
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ی د از پدر به تخت نشست و تپورستان را تسخیر کلرده، طايفله  ق.م(: بع 173-181فرهاد اول ) - 2

ی کاسلپین( و راهلي را   ها نامند دروازهمردها را مجبور نمود که در بندر دريای خزر )يا چنانکه اروپايي

: 1385رفت حفظ کنند. اين شاه شلهر خلاراکس را در ری بنلا کلرد )پیرنیلا،      که از خراسان به ماد مي

یش از مرگ علي رغم داشتن فرزند پسر، برادر خود مهرداد را بله جانشلیني معلین    (. فرهاد يکم پ125

 (.46: 1358کرد )بهنام، 

ق.م(: با شروع پادشاهي مهرداد اول، برادر فرهاد اول، تلاريخ پلارت بله     138-178مهرداد اول ) - 6

(. 151: 1382ی جغرافیايي رسلید )بروسلیوس،   ی جديدی از رشد قدرت سیاسي و بسط گسترهمرحله

های او موجلب  مهرداد اول بعد از برادر خود به سلطنت رسید و باني عظمت دولت پارت گرديد. رشادت

هلا ضلعیف شلده بلود     ها و يهودیها را از سلوکیان که به واسطه جنگ با روميشد تا برخي از سرزمین

ها ضعیف ها و يهودیوميی جنگ با ر(. در اين زمان دولت سلوکي به واسطه47: 1358بگیرند )بهنام، 

ها گرفلت، بعلد آذربايجلان را از املرای محللي کله در آنجلا        شده بود. مهرداد در ابتدا مرو را از باختری

استقالل يافته بودند انتزاع نمود. پس از آن به خوزستان و پارس و بابل پرداخت و بعلد بله هنلد رفتله،     

از زمان او دوللت پلارت بلزرگ شلد. ايلن شلاه بلا         ای را تا رود جِلُم به مملکت خود ضمیمه کرد.قطعه

هلا بلا دمتريلوس همراهلي     مندی نداشت، زيرا يونلاني دمتريوس سلوکي جنگ کرد، ولي در ابتدا، بهره

ها قیام نمود، ولیکن مهرداد وارد مذاکره صلح شلده، دمتريلوس را اغفلال و    کردند و باختر هم بر پارتي

انداخت. اين شاه به تقلید از شاهان هخامنشي خلود را شاهنشلاه    بعد جنگ کرد و او را گرفته در زندان

(. تاريخ، خدمات او را در میان دولت ايران با خدمات کوروش بزرگ مقايسله  125: 1385خواند )پیرنیا، 

(. در زمان مهرداد اول ايران مجدداً در دسلت يلک قلوم ايرانلي افتلاد و      36: 1385کرده است )رزاقي، 

ها شکل گرفت. اين دوره، دوره بازگشت و احیا فرهنگ ايراني بلود )کرملي،   ن يا پارتامپراتوری اشکانیا

(. در 35:1384شلود )شلیپمان،   (. دوران بزرگ و اساسي تاريخ پارت با مهرداد اول آغاز ملي 178:1358

زمان مهرداد اول دولت اشکانیان به شکل دولتي مقتدر و مستقل درآمد و قدرتي جهاني شلد و از بللخ   

ق.م مهلرداد اول )اشلک ششلم(     137(. در سلال  175: 1358بابل را در تصرف خود داشت )کرملي،   تا

شلد و املور   برای نخستین بار مجلسي به وجود آورد که از شاهزادگان و اشراف و روحانیون تشکیل مي

 (.176: 1384کردند )حقیقت، مملکت را بررسي مي
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اد اول است که بعد از پلدر بله تخلت نشسلت. در     ق.م(: وی فرزند مهرد 152-138فرهاد دوم ) - 7

زمان فرمانروايي او آنتیخوس هفتم، پادشاه سلوکي، به پارت حمله کرد و هگمتانه را تصرف نملود. املا   

فرهاد به کمک پارتیان برضد آنها شوريد و ناگهان بر آنان تاخت. در حین جنگ، پادشاه سلوکي کشلته  

هلا ديگلر   ها را از ايران بیرون کرد. از آن به بعد، سلوکيمار نمود و آنشد و فرهاد تمام قوای او را تار و 

(. پلس از ايلن پیلروزی    36: 1385جرات نکردند متعرض ايران شوند و انحطاط آنان آغاز شد )رزاقلي،  

فرهاد مدتي بیاسود ولي اين آسودگي زياد دوام نیاورد و او با مشکالت جديدی روبرو شد. فرهلاد بلرای   

های شرقي ايران سکاها را به کمک طلبید و با آنان پیماني بست. براساس اين پیمان فرهلاد  امنیت مرز

بايست در برابر ياری رساندن سکاها به سپاه پارتیان مبلغي به آنان بپلردازد. منلابع تلاريخي آنگونله     مي

ي که مبلغ تعهلد  اند که فرهاد يکم توانست بدون ياری سکاها بر مشکالت فائق آيد و از آنجايبیان کرده

ها بسیار زياد بود، وی از پرداختن آن خودداری نمود. سکاها با توجه به خوی تهاجمي خلود  شده به آن

به سرزمین پارت يورش برده و به قتل و غارت پرداختند. فرهاد برای دفع تجاوزات سکاها بلا آنلان وارد   

 (.48-45: 1358ق.م در همان جنگ کشته شد )بهنام،  152جنگ شد و در سال 

ق.م پس از کشته شدن فرهاد دوم )اشلک هفلتم(    152ق.م(: در سال  154-152اردوان دوم ) - 8

عمويش اردوان دوم )ارتابانوس دوم( به نام اشک هشتم با انتخاب مجلس مهستان )مغستان( بله تخلت   

له بلا قلوم   ی مقاب(. اردوان دوم مجبور به ادامه182: 1384سلطنت حکومت اشکانیان نشست )حقیقت، 

ها به سوی ايران رانده شده بود. بر اثر فشار آنها دولت بلاختر بله   چي شد. اين قوم بر اثر فشار هون يوئه

ها در باختر دولتي تأسلیس کردنلد کله    هند منتقل گرديده، بعد از شصت سال منقرض شد و يوئه چي

خلم برداشلت و بلر اثلر آن زخلم      ها زدر تاريخ موسوم به کوشان است. اردوان دوم در جنگ با يوئه چي

 (.  28: 1358درگذشت. پس از او پسرش مهرداد ملقب به کبیر به شاهي رسید )بهنام، 

ق.م پس از کشته شدن اردوان دوم )اشلک هشلتم(    154ق.م(: در سال  87-154مهرداد دوم ) - 5

کبیر به سللطنت   در جنگ با طوايف وحشي يوئه چي )يوراچي( مهرداد دوم به نام )اشک نهم( ملقب به

رسید. از کارهای مهم اين پادشاه مقتدر اشکاني شکست دادن سکاها در مشلرق ايلران بلود کله خطلر      

شدند. مهرداد دوم يکي از شلاهان بلزرگ ايلران اسلت ژوسلتن      همي برای دولت اشکانیان شمرده ميم

خود برابری کند. ولي  خواست با نیاکانرا کبیر خواندند. او مينوشته است از جهت بزرگي کارهايش او 

های متعدد بلا همسلايگان خلود نشلان داد و     ز آنها گذشت شجاعت خود را در جنگاز جهت لیاقتش ا
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اش ی افتضلاحي را کله روی خلانواده   ورد او سلکاها را مغللوب کلرد و لکله    مردماني چند به اطاعت درآ

ا مطیلع سلاخت و تلا    (. وی بخشلي از سیسلتان و بلاختر ر   187: 1384گذارده بودند شست )حقیقت، 

هلرداد در  حدود هندوستان و نزديکي جبال هیمالیا پیش رفت و ارمنستان را زير اطاعت خود درآورد. م

اش شاهنشاهي خود را نظم بخشلید و ايلران را بله صلورت يلک قلدرت       طي سلطنت سي و هفت ساله

نگفتلي شلدند. بله    ب ثلروت ه هلا صلاح  در زمان مهرداد دوم پارت(. 37: 1385جهاني درآورد )رزاقي، 

، مهرداد دوم مجبور شد اختیارات بیشتری به حکمرانان محلي بدهلد. ايلن املر منجلر بله      همین علت

(. مهلرداد  175:1358قدرت يافتن و استقالل برخي از آنها از جمله گودرز در غرب ايران شلد )کرملي،   

با مشلکالت فلراوان و وضلع    رد دوم شخصیتي ممتاز و فردی اليق و مدير و مدبر بود. لذا با وجود برخو

لوب ای که شاهنشاهي پارت داشت توانست از جهات مختلف از جمله سرکوبي قبايل شمال و مغآشفته

ای با امپراتور چین )در مورد تجارت و آمد و رفلت بازرگانلان ابريشلم از    ساختن سکاها و انعقاد معاهده

(. در عرصله بازرگلاني و سروسلامان    181: 1388طريق ايران( بر استواری وضع کشور بکوشد )شعباني، 

اني ايلران بله   دادن به اقتصاد کشور مهرداد دوم اقدامات بسیاری کرد و در روزگار او بود کله راه بازرگل  

، ، هنلد از اين پس مبادالت کاال میان چینمعروف است گشوده شد.  "راه ابريشم"چین که در تاريخ به 

(. شلروع  25:1358وفايي اقتصاد کشور گرديد )بهنلام،  های ديگر موجب شکعربستان و برخي سرزمین

ق.م ( وقتلي صلورت    154/153تجارت در حجم کالني میان چین و غرب بايلد در عهلد مهلرداد دوم )   

توان ناديده گرفت کله از  یان آمد. البته اين امکان را نميگرفته باشد که يک هیئت چیني به ديدار پارت

تجاری از افغانستان تا فلرات، بله    هایجادهه است، اما حفاظت گرفتز تجارت مسلمي صورت ميقبل نی

سلتد را در حجلم وسلیعي ممکلن سلاخته اسلت )شلیپمان،        ودست پارتیلان بله طلور حلتم تلازه داد     

ق.م درگذشت. بعد از مرگ مهرداد دوم، ملدتي بله فتلرت گذشلت و از      87(. وی در حدود 113:1384

 (.37: 1385ست )رزاقي، جانشین يا جانشینان او اطالعي در دست نی

: سیناتروک يا سنتروک )اشک دهم( دهمین شاه ايلران از دودملان   ق.م( 68-87ناتروک )سی -18 

اشکاني است. او پسر مهرداد يکم و برادر فرهاد دوم است. سلینا تلروک يلک سلال پلس از درگذشلت       

وان بود و دوللت  مهرداد دوم بر تخت شاهي نشست و هنگامي که وی به تخت نشست شخصي پیر و نات

ها بود. تیگران ارمني از اين فرصت اسلتفاده  عات بین شاهزادگان و سران خانداناشکاني نیز درگیر مناز

کرده، آذربايجان را متصرف شده و جلگه فرات را غارت کرد. وی علالوه بلراين بله بلاقي مانلده قلملرو       
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(. لوکوللوس سلردار روملي،    28: 1358سلوکیان نیز دست اندازی کرد و خود را شاهنشاه خواند )بهنام 

ر مقاوملت ايرانیلان دسلت از    شهر نصیبین را که جز متصرفات ايران بلود، محاصلره کلرد، وللي در اثل     

 (.76: 1385)میرسعیدی، ی آنجا کشید محاصره

: پس از مرگ سناتروک، فرهاد سوم جانشین وی گرديلد. وی پلس   ق.م( 25-68فرهاد سوم ) - 11

( و از ايلن  37: 1385دست پسر خويش، مهرداد سوم، مسلموم گرديلد )رزاقلي،     از نه سال پادشاهي به

در زملان  (. 153: 1384ی اشلکاني شلروع شلد )حقیقلت،     درکشي و بعد برادرکشي در خلانواده زمان پ

هلای  انیان در مغرب سرزمینهای ممتدی بین ايران و روم آغاز شد. در اين زمان اشکفرهاد سوم جنگ

روم و ايلران اتفلاق    هلايي بلین  پ.م برای تصاحب ارمنستان جنگ 62 دند. در سالبزرگي را از دست دا

 (.175: 1358های چنداني به دست نیاوردند )کرمي، روزیها پیافتاد و پارت

: مهرداد سوم )اشک دوازدهم(، دوازدهمین شلاه ايلران از خانلدان    ق.م( 22-25مهرداد سوم ) - 15

ود و پس از اينکه به هملراه بلرادر کلوچکتر خلود ارد پلدر خلود را       اشکاني است. او فرزند فرهاد سوم ب

گیلری  دوام چنداني نیافت. به خاطر سخت مسموم کرد به جای او بر تخت شاهي نشست. فرمانروايي او

و سفاکي او نجبا و مردم بر او شوريدند و ارد را بر تخت نشاندند. مهرداد نزد گلابي نیلوس واللي روم در    

ابتدا والي مزبور اين موقع را بهانه مناسبي برای دخالت در امور ايلران پنداشلت، وللي    سوريه رفت و در 

ای برای دخالت در مسلايل ايلران   خیال همراهي با مهرداد که بهانه به زودی متوجه امور مصر شده و از

ه ق.م بله دسلتور بلرادرش، ارد، کشلت     22(. مهرداد سوم در سال 68: 1358بود منصرف گرديد )بهنام، 

 (.37: 1385شد )رزاقي، 

: مردم پس از برکنار کردن مهرداد سلوم، ارد را بله عنلوان جانشلین او     ق.م( 37-22رد اول )ا - 13

های ايران و روم آغاز شد و با پیلروزی ارد خاتمله   ی اول جنگکردند. در عهد اين پادشاه، دوره انتخاب

که بین رومیان و ايرانیان درگرفت )رزاقلي،   رويداد زمان اين پادشاه، جنگ حران است ترينمهميافت. 

های مهم تاريخ سیاسلي ايلران اسلت کله ايرانیلان منتهلای شلهامت و        اين يکي از جنگ(. 37: 1385

ی ظهلور  ر مشهور رومي و سربازانش به منصهرشادت خود را به سرداری سورنا در مقابل کراسوس سردا

پارتیان در غرب آسیا دست بله حملله زدنلد و تلا      (. پس از اين پیروزی557: 1384رساندند )حقیقت، 

پ.م اشکانیان سراسر آسیای صغیر، سوريه و ... را تصرف کردند وللي اشلکانیان قلادر بله اداره      48سال 

: 1358اين قلمرو وسیع نبودند و به تدريج آنها را از دست دادند و دوباره به کنار فرات رسیدند )کرمي، 
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های ايرانیان در غرب آسیا و به خاطر کشته شدن پسرش پلاکور  ايان نبرد(. ارد دوم مدتي پس از پ175

 (.  63: 1358از سلطنت بیزار شد و مقام شاهي را به پسر ديگرش فرهاد چهارم واگذار کرد )بهنام، 

مین کله بله قلدرت رسلید،     : وی مردی سنگدل و بي رحم بود و هق.م( 5-37فرهاد چهارم ) - 14

ا به قتل رساند. در دوران پادشاهي وی دولت اشکاني با رومیان وارد نبرد شلد.  ی برادرانش رپدر و همه

رومیان از تسخیر ايران مأيوس گرديدند و با ايران صلح نمودند. فرهاد چهارم در اثر مسمومیت به قتلل  

(. پلس  38: 1385مسموم و کشته شد )رزاقلي،   "موزا"رسید. وی به دست همسر ايتالیايي خود به نام 

رگ فرهاد چهارم استحکام و ثبات در شاهنشاهي اشکاني و به ويلژه در خانلدان شلاهي بله تلدريج      از م

کمتر و کمتر شد و موجبات نبردهای خانگي بسیاری را فراهم کرد که تنها به ضعیف شدن و سلپس از  

 (.67: 1358میان رفتن شاهنشاهي اشکاني کمک کرد )بهنام، 

اشک چهاردهم )فرهاد چهلارم( پسلرش فرهلادک )فرهلاد     : پس از مسموم شدن فرهاد پنجم - 12

پنجم( به نام اشک پانزدهم به سلطنت دولت اشکانیان رسید. در زمان اشک پلانزدهم )سلال دوم ق.م(   

موضوع اختالف ايران و روم بر سر ارمنستان دوباره تجديد شد و سرانجام در سال اول ق.م فرهاد پنجم 

نملايي ملادرش ترملوزا روملي     وم در نزديک فرات مالقات کرد و به راهبا کايوس نوه نماينده امپراتور ر

ای نوشتند که به موجب آن ارمنستان به طور کلي بله دوللت روم تعللق گرفلت. در سلال دوم      عهدنامه

میالدی در اثر نارضايتي و شورش مردم از اين پادشاه اشکاني که با روش رومي بزرگ شلده و تلوجهي   

ی مهم زمان واقعه(. 545: 1384رش نداشت از سلطنت خلع گرديد )حقیقت، به موقعیت و اقتدار کشو

 (.65: 1358او تولد عیسي مسیح بود )بهنام، 

م( : پس از عزل اشک پانزدهم فرهلادک )فرهلاد پلنجم( از سللطنت در      6 –ق.م  5ارد دوم ) - 16

بله نلام ارد دوم زيلر    سال دوم میالدی با موافقت اعضاء مجلس مهستان يکلي از شلاهزادگان اشلکاني    

طنت بلود و از  انلد او از خلانواده سلل   نت برگزيده شد. به طوری که نوشتهعنوان اشک شانزدهم به سلط

زيست و هیچ انتظاری نداشت که روزی او را به سللطنت  ای پنهان و گمنام ميترس فرهادک در گوشه

د کله او را بله   تلا بله او اعلالم کننل    طلبند. بنابراين هنگامي که فرستادگان نجبا اشکاني نلزد او رفتنلد   

شود ايلن اسلت کله او    د، ولي چیزی که نیز باعث حیرت مياند غرق حیرت گرديسلطنت انتخاب کرده

بايست رفتاری خلوش داشلته باشلد و    و جهات رسیدنش به تخت پادشاهي مينظر به اوضاع اين زمان 

دفع شورشیان پرداخلت وللي بلر خلالف      مملکت را به خوبي اداره کند با اينکه پادشاهي مصمم بود به
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خود را کشت و هملین املر   انتظار به قدری ظلم و تعدی کرد که مردم از او نفرت يافتند. وی مخالفان 

گیری بر آنان فايق شد و سرانجام در سال ششم يلا  . اما ارد دوم با سختهای مجدد گرديدباعث شورش

 (.  523: 1384شته شد )حقیقت، هفتم میالدی در شکارگاهي به دست مخالفان خود ک

: ونن نخست يا انن نخست )اشک هفدهم( هفدهمین شاه ايلران از خانلدان   م(17-7ونن اول ) - 17

گیلری  مجللس مهسلتان بلاالترين مرجلع تصلمیم     اشکاني است. وی پس از ارد دوم به شلاهي رسلید.   

پسران فرهاد چهارم را کله  اشکانیان پس از کشته شدن ارد از آگوستوس قیصر روم خواست که يکي از 

پیشتر در روم مقیم بود برای نشستن بر تخت شاهي به ايران روانه کند. قیصر ونن را به ايلران فرسلتاد   

ولي او به دلیل تربیت رومي که در زمان اقامتش در روم فراگرفته بلود از عهلده انجلام کارهلا برنیاملد.      

میالدی اردوان سوم به جلای او بلر تخلت     17دود سال بزرگان و نجبا نیز از رفتار او ناراضي بودند و ح

شاهي نشست. ونن به ارمنستان گريخت و زمام امور آنجا را در دست گرفلت وللي اردوان او را از آنجلا    

نیز براند. ونن دوباره فرار کرد و اين بار به سوريه رفلت و تحلت حمايلت رومیلان قلرار گرفلت )بهنلام،        

1358 :78     .) 

: اردوان سوم )اشک هجدهم( هجدهمین شاه ايران از خاندان اشکاني م( 48-17وم )اردوان س - 18

ی دوللت مرکلزی اشلکاني بلود.     نشادهاست. او پیش از رسیدن به شاهي فرمانروای آذربايجان و دست 

رسید. پیش از به تخت نشستن اردوان سوم اوضاع داخللي ايلران   ب او از طرف مادر به اشکانیان مينس

هايي را که به وقوع پیوسلته بلود   ن دادن اوضاع کشور پرداخت و شورش. اردوان به سروساماآشفته بود

(.در عهد اين پادشاه، يهوديان سلوکیه شورش کردند و او آنلان را قتلل   71: 1358سرکوب کرد )بهنام، 

 (.38: 1385م از دنیا رفت )رزاقي،  48عام نمود. اردوان سوم در سال 

وردان )اشک نوزدهم(، نوزدهمین شاه ايران از خاندان اشکاني بود. او پسلر   :م( 46-48ردان )و - 15

اردوان سوم بود و پس از مرگ او بین وردان و برادرش اردوان )احتملاالً بزرگتلرين پسلر اردوان سلوم(     

نبرد برای رسیدن به شاهي درگرفت. وردان بر برادر خود چیره شد ولي پیش از رسیدن به پايتخت بله  

رز که رقیب او بود دستگیر شد. گودرز مصلحت ديد که با وردان آشتي کند و چنین نیز کرد دست گود

و خود بر تخت شاهي نشست. برخي منايع تاريخي بر اين باورند که گودرز وردان را کشت و سلپس بله   

 (.73: 1358شاهي رسید )بهنام، 
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ز سلسله اشکاني است. اين شاه : گودرز )اشک بیستم( بیستمین شاه ايران ام( 21-46گودرز ) - 58

(. بعد از قتلل واردان،  74: 1358از خاندان اصلي اشکاني نبود، بلکه پسر گیو پادشاه گرگان بود )بهنام، 

گیر و ستمگر بود، نمايندگان مجلس مغسلتان از امپراتلور   گودرز به تخت نشست اما چون خیلي سخت

آمد. گودرز او را شکست يران بفرستد. مهرداد به ايران روم خواستند تا مهرداد، پسر فرهاد چهارم را به ا

م درگذشلت )رزاقلي،    21هايش را بريد تا نتواند سلطنت کند و خود نیز اندکي بعد در سال داد و گوش

1385 :35.) 

: با فوت گودرز، ونن دوم به تخت نشسلت و پلس از هفلت ملاه تخلت      ماه( 7 -21 ونن دوم ) - 51

(. در زمان اين پادشلاه کله بلیش از چنلد ملاهي      35: 1385ار کرد )رزاقي، سلطنت را به فرزندش واگذ

 (.525: 1384ادامه نداشت بر سر ارمنستان جنگي بین روم و ايران به وقوع پیوست )حقیقت، 

ید. وی ابتلدا  م بله سللطنت رسل    21: بالش پسر ونن دوم حدود سلال  م( 77-21ش اول )بال - 55

آمد و سپس به ارمنستان تاخت و پس ار فتح آنجا، پادشلاهي را بله   های داخلي بردرصدد رفع گرفتاری

میالدی به دستور بالش هیأتي مأمور شد تلا   27(. در سال 35: 1385فرزند خود، تیرداد سپرد )رزاقي، 

آوری و تلدوين کننلد )حقیقلت،    تاب مقدس زرتشتیان را دوباره جمعقطعات و جزوات پراکنده اوستا ک

-ند بودند. در احیای فرهنگ و آيلین مهای ايراني بسیار عالقهم به آيین و روشبالش يک(. 561: 1384

های يونلاني را در ايلران از میلان بلرد. در ايلن زملان       الش بسیاری کرد و بازمانده گرايشهای ايراني ت

 رفت و برای اولین بلار بلر روی  الفبای ايراني که از خط آرامي منشعب شده بود جای الفبای يوناني را گ

ها نقش شاه و بلر روی ديگلر آن تصلوير آتشلداني     ش يکم پديدار گشت. بر يک روی سکههای بالسکه

نقش شد. اين سنت تا زمان انحطاط ساسانیان کم و بیش حفظ شد. بنا به روايلات زرتشلتي در زملان    

خلود را  بالش متون کهن اوستايي از نو گردآوری شد و نام يوناني شده شهرها نیلز دوبلاره نلام ايرانلي     

 (.78:1358بازيافت )بهنام، 

 بللالش اول )اشللک بیسللت و دوم( م( : پللس از مللرگ  187-77پللاکر دوم و اردوان چهللارم ) - 53

ل بله تخلت نشسلت. وللي در اثلر      داخلي آغاز گرديد. سرانجام پلاکر دوم پسلر بلالش او    هایکشمکش

 88آشفتگي گذشلت. در سلال    های داخلي و نبودن پادشاهي مقتدر به هرج و مرج وها و شورشبحران

میالدی بزرگان و نجبا ايرانلي   81میالدی اردوان چهارم به تخت سلطنت اشکاني نشست، ولي در سال 
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(. 562: 1384اردوان چهارم را از سلطنت خلع کردند و بحران داخلي همچنان ادامله يافلت )حقیقلت،    

 (.35: 1385اقي، م امتداد يافت )رز 187اين اوضاع به مدت سه دهه يعني تا سال 

م يکي از نوادگان ارد اول به نام خسرو پسر پاکر به نلام   187م( : در سال  138-187خسرو ) - 54

اشک بیست و چهارم به سلطنت برگزيلده شلد. ايلن پادشلاه از طلرف خلود شخصلي را بله حکوملت          

و پلس از  ارمنستان منصوب کرد. بله هملین جهلت تلراژان امپراتلور روم بله ايلران اعلالم جنلگ داد          

لشکرکشي پارتا ماسريس پسر تیرداد فرمانروای ايراني ارمنستان را دستگیر کرده و به قتل رسلانید. در  

م تراژان امپراتور روم در شهر تیسفون زندگي را بدرود گفت و هارديان )آدريانوس( جانشلین   117سال 

کاني پس داد و قرارداد صللح  های خود گرفته بود به خسرو اشجنگوی تمام شهرهايي را که تراژان در 

بین ايران و روم منعقد گرديد که تقريباً پنجاه سال پاينده بود. درباره خسرو اشکاني بايد گفت که يکي 

از شاهان خوب ايران در دوره اشکانیان بوده. او شاهي است عاقل و متین، دارای عزم و حزم. وی بلرای  

انست مملکتش را بلي کلم و کسلر بله جانشلین خلود       اين موقع ايران با استحقاق بر تخت نشست و تو

م زندگي را به سرفرازی بلدرود گفلت    138تحويل دهد. خسرو اشکاني )اشک بیست و چهارم( در سال 

 (.  566: 1384)حقیقت، 

ملیالدی   148تلا   138: وی پس از خسلرو بله تخلت نشسلت و از     م( 148-138بالش دوم ) - 52

ها از دربند داريال گذشلته بله   پادشاه گرجي« فرس من»به تحريک  هاپادشاهي کرد. در اين زمان آالن

آذربايجان هجوم آوردند. و بالش ناچار شد پولي به آنها داده آنان را راضي کند که خاک ايلران را تلرک   

نمايند. اين پادشاه معاصر، هادريان و پسرش اورلیوس امپراتوران روم بود. در زمان او بلین ايلران و روم   

 (.  633: 1355رار بود )رحماني، صلح برق

: در زمان اين پادشاه، ارمنستان بار ديگر میان ايران و روم دسلت بله   (151-148بالش سوم ) - 56

ی النهلرين هلم ضلمیمه   ان شلد و نصلیبین و نلواحي غربلي بلین     دست گشت و سرانجام نصیب رومیل 

 (.48: 1385)رزاقي، م زندگي را وداع گفت  151امپراتوری روم گرديد. بالش سوم در سال 

: بالش چهارم، فرزند بالش سوم بلود کله بعلد از پلدر بله تخلت       م( 588-151ارم )بالش چه - 57

: 1385م درگذشلت )رزاقلي،    588نشست. در زمان او جنگي بین ايلران و روم درگرفلت. وی در سلال    

48.) 
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بل را برعهده داشلت.  : وی فرزند بالش چهارم بود که فرمانروايي بام( 516-588بالش پنجم ) - 58

(. بلالش  48: 1385م به دست برادرش، اردوان پنجم مغلوب گرديد )رزاقلي،   516بالش پنجم در سال 

پنجم در سه سال ابتدای زمامداريش دچار مشکالت داخلي بود و توانست در سه سال اوضلاع کشلور را   

 (.87: 1358سروسامان دهد )بهنام، 

ران يآخرين پادشاه اشکاني بود که فرمانروايي ممالک غربي ا : ویم( 554-516اردوان پنجم ) - 55

را برعهده داشت. در اين زمان، میان کاراکاال، امپراتور روم و اردوان پنجم مناسباتي برقلرار شلد املا بلا     

ومیلان و بیلرون رانلدن    خیانت کاراکاال و قتل او در نزديکي حران پايان يافت. اردوان درصدد جنگ با ر

برآمد ولي جانشین کاراکلاال در روم پیشلنهاد صللح داد و مبللغ گزافلي بله عنلوان         النهرينبینآنان از 

النهرين که در تصرف رومیان بود، به ايران هايي از بینگ به ايران پرداخت و قرار شد بخشخسارت جن

م در  554پس داده شود که با سقوط دولت اشکاني ايلن کلار صلورت نگرفلت. اردوان پلنجم در سلال       

امهرمز يا هرمزدگان در جنگ با اردشیر بابکان کشته شد. نارضايتي مردم، جنگ خانگي بر سلر تخلت   ر

شد، سبب گرديد تا اردشیر بابکان بر اردوان پنجم خروج کرد و انحطاطي که هر روز بیشتر ميسلطنت 

جنگ کشلته  و در جنگي که در هرمزدگان بین آن دو رخ داد، اردوان را شکست داد و اردوان پنجم در 

ی تصرف نمود. بلا تصلرف تیسلفون سلسلله    م تیسفون، پايتخت اشکانیان را  556شد. اردشیر در سال 

 (.48-41: 1385اشکاني منقرض گرديد )رزاقي، 

وان بله صلورت زيلر خالصله و     تی اشکاني را ميهای بارز ضعف و انحطاط سلسلهبرخي از نشانه     

 بیان نمود :

-ان اشکاني به دست يکديگر منجر ملي باريان که غالباً به قتل اعضای خاندهای مداوم دروطئهت – 1

توان به قتل اردوان و يکي از فرزندانش توسط فرزند ديگر او به نام فرهلاد، و  شد؛ که به عنوان نمونه مي

 يا قتل فرهاد چهارم به دست فرزندش فرهاد پنجم معروف به فرهادک و نیز قتل ارد سوم اشاره نمود.

 نزاع بین شاهزادگان اشکاني به منظور دست يافتن به قدرت، هرچه بیشتر شدت پیدا کرد.   - 5

های مقتدر ملوک الطوايف )ويسپوهران( برای بر تخلت نشلاندن   های اشرافي يا دودمانخاندان – 3

شاهزادگان مطلوب خود، و يا در راستای تصاحب سلطنت برای خلويش، بله دخاللت در املر حکوملت      

 دند.دست يازي
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بارها اتفاق افتاد که چندين پادشاه محلي و معارض يکديگر، همزمان به حکوملت پرداختنلد و    - 4

 ناگزير با هم درگیر شدند.

های خودمختار و يا مستقل بله وجلود آمدنلد کله در برابلر      در بسیاری از اياالت کشور حکومت - 2

 دادند.زی اشکاني از خود مقاومت نشان ميحکومت مرک

هلای  مخصوصلاً غربلي کشلور، درگیلر جنلگ      ت اشکاني در مرزهای مختلف شرقي، شمالي،دول - 6

ی پايداری هلم بله دنبلال نداشلت؛ و بله      مدن گرديد، که نتیجهمستمر با اقوام گوناگون بیابانگرد و مت

ی آنجا که اقتصاد کشور را بله ورطله   عالوه، نیروهای مادی، معنوی و انساني زيادی نیز از دست داد، تا

نابودی کشانید و مخصوصاً مبادالت تجاری و فرهنگي دولت و قلمرو اشکاني را با اقوام و مللل شلرق و   

 غرب عالم پیرامون، مختل نمود.

ی سیاست فرهنگي و ديني مناسب و هماهنگ با نیازهلای جامعله   دولت مذکور در ارائه و ادامه - 7

 و زمان خود، ناتواني خويش را به عینه نشان داد.

اديان متعدد بیگانه از فراسوی مرزها به کشور رخنه نمودنلد. چنلان کله از شلرق بودايیلان در       - 8

، نفلوذ کردنلد. در حلالي کله از     النهرين و ماد و خوزسلتان راسان(، و از غرب مسیحیان در بینپارت )خ

و گسلترش خلود در میلان    ها پیش دين زرتشتي در نواحي مختللف کشلور روز بله روز بلر رشلد      مدت

بیشلتری در بلین ملردم     افزودند و بدين سان، رؤسای آيین مذکور از محبوبیت و نیرومندیانیان مياير

 طلبیدند.هم افزونتری از قدرت سیاسي را ميشدند؛ و بنا به ضرورت، سبرخوردار مي

از بعد خارجي و در فراسلوی مرزهلای اشلکاني هلم، اوضلاع بلرای تحلول در نظلام سیاسلي و           - 5

فراهم بود. زيرا از يک سو، حکومت کوشاني در مرز شرقي، ديگر توان پیشین خود را از حکومتي ايران، 

-ترين مراحل حکومت خود را ملي دست داده بود؛ و از سوی ديگر، رومیان نیز در غرب، يکي از بحراني

-شلدند و يلا بله قتلل ملي     اران و سپاهیان از کار برکنار ميگذرانید، و امپراتوران به سرعت توسط سرد

 رسیدند؛ و همین مسائل غیر مستقیم، در به قدرت رسیدن ساسانیان و سرنگوني اشکانیان مؤثر افتاد.

رسلد کله در ايلن زملان، فقلر و گرسلنگي و بلي        ر مسائل ياد شده، چنین به نظر ميعالوه ب - 18 

زملاني کله    تاريخي،بهداشتي هم در بین مردم ايران به نهايت شدت خود رسیده باشد؛ زيرا بنابر اخبار 

 ها بارها توانستند بر اشکانیان غلبله بین ايران و روم درگرفت، روميهای اشکاني جنگی ورهدر اواخر د

هايي از سرزمین ماد را به دست آورند؛ چنلد بلار   النهرين و حتي بخشيابند و نواحي بسیاری را در بین
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ناگاه، مرض طاعون يا آبله، چنان در آن نیز پايتخت پارتیات )تیسفون( را تصرف و غارت نمودند؛ اما به 

مناطق گشترش يافت که نیروهای دشمن را به عقب نشیني واداشت و از همین طريق، بیماری مذکور، 

حتي به قلمرو شهرهای اصلي روم در قاره ی اروپا هم سرايت کرد و شمار بسیاری از مردم آن منلاطق  

 (.  55-54: 1382را از پا درآورد )برهمند، 

 های اشکانیانپایتخت -2-5-9

(. 545: 1388کرد )جوادی، ی متصرفات آن دولت تغییر ميپايتخت اشکانیان به تناسب توسعه     

النهلرين قلرار   پادشاهان اشکاني دارای چندين پايتخت در امپراتوری بودند کله همله در پلارت و بلین    

ائاک در پارت بود که ارشک اول (. نخستین پايتخت اشکانیان شهر آس145: 1382داشتند )بروسیوس، 

(. شهر نسا در پارت پايتخت بعلدی اشلکانیان بلود.    78: 1387آنجا را به پايتختي برگزيد )میرسعیدی، 

ق.م پايتخت را به شهر هکاتوم پیللوس   517تیرداد اول شهر دارا را به عنوان پايتخت انتخاب کرد و در 

(. بنا به منابع چیني پايتخلت  78: 1387میرسعیدی، ؛ 81: 1385)صد دروازه( انتقال داد )میرسعیدی، 

شود همان هکاتوم پولیس باشلد )بروسلیوس،   شد که تصور ميتو نامیده مي –تو يا فان  –اشکانیان هو 

(. بعد از آنکه مرز ايشان به رود فرات رسید شهر تیسفون را که در جانب چپ دجله مقابلل  145: 1382

(. بلالش اول در نزديکلي سللوکیه    117: 1358ختي برگزيدند )بهنام، شهر سلوکیه ساخته بودند به پايت

شهری به نام ولوگزوکرتا به عنوان پايتخت بنا کرد که فقط ملدتي در زملان سللطنت او پايتخلت بلود      

(. ظاهراً قصد بالش از ايجاد اين شهر آن بود که يک مرکز جديد بازرگلاني بله   81: 1385)میرسعیدی، 

(. پادشاهان اشکاني در طول سلال بله   117: 1358تأسیس کرده باشد )بهنام، جای شهر قديم سلوکیه 

بردند و به همین علت است که مورخین قديم شلهرهای  مي مناسبت فصول در شهرهای مختلف به سر

: 1385اند )پرويلز،  ي دانستهری و همدان و گرگان تپه )در گرگان( را نیز از جمله مراکز حکومت اشکان

143.) 

 اقتصاد دوران اشکانی -2-5-4

ی چند هزار لي در غرب يوئه چیه بزرگ )تخارستان( واقلع اسلت. سلرزمیني    هسي به فاصله –آن      

-شود و از انگور شراب ملي است مستعد کشاورزی که در آن مزارع زير کشتند، برنج و گندم کاشت مي

صد شهر کوچک و بلزرگ تلابع آننلد.     يوآن )فرغانه(. چند –گیرند. آنان شهرهای بارودار دارند، نظیر تا 

 ی کوئي )جیحون( هم مرز هاست. با رودخانهترين دولتهسي هزار لي مربع وسعت دارد و بزرگ –آن 
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culture in both countries. In this study, first the historical period of Parthian and 

Sassanid and history of the silk road then silk road influences in the social and cultural 

aspects of the above mentioned period will survey. This study relied is recognition of 

influences of the silk road in the historical period of Parthian and Sassanid. The 

question that arise here is that wether the economy and religion aand architecture of the 

historical period of the Parthian and Sassanid was influenced by the silk road? For this 

purpose with descriptive – analytical approach and based on  historical written sources 
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in above mentioned periods. Ultimately, the result of the research will show that 

economic, religious and architecture of Iran in historical period of Parthian and 
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