
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 ۴ -ی اتریخ تمدن اریانیمجموهع

كانی  اتریخ سیاسی شاهنشاهی اش

 

 دکتر شروين وكیلی

 
 



 

 

 

 

 

 

 انقالب، نرسيده به پيچ شميران، كوی نوبخت، تهران، خيابان: شانین

 09359572008: ؛ همراه77603212: مکف؛ تلفنی ه، طبقه2 یشماره
               shourafarin@gmail.com    

 

 تاریخ سیاسی شاهنشاهی اشکانی

 ایرانی: جلد چهارم(ی تاریخ تمدن )مجموعه

 دکتر شروین وکیلی: نویسنده

www.soshians.ir 
https://telegram.me/sherwin_vakili 

 طرح جلد: شيرین بصيرت

:آراییصفحه گيتی عباسی    

 مهرگان: مهارت؛ صحافی: سحرگرافيک؛ چاپ: ليتوگرافی

 1393 اول؛: نسخه؛ نوبت چاپ 1000: تيراژ

 ی كارآزما منتشر شده استاین اثر با حمایت موسسه

 ی الکترونيکی، با متن چاپی برابر نيست(آرایی مجدد نسخهها به خاطر صفحهصفحه ی)شماره

  

http://www.shourafarin@.gmail.com
http://www.soshians.ir/


 

 پیشکش   هب    ماردم؛  آرذدخت   

 و    هب   یاد   پدرم؛ انوشیروان
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 ی همیارینامهشیوه

ایست از نویسنده به مخاطب. هدف غایی از نوشته شدن و انتشار کتابی که در دست دارید هدیه

اثر آن است که محتوایش خوانده و اندیشیده شود. بهای چاپ کاغذی این اثر )چاپ نخست: این 

مان بوده است، اما این نسخه اش نُه هزار توی الکترونیکی( پنجاه هزار تومان و نسخه1393

تمام یا توانید میدر صورت تمایل  ای رایگان است و بازپخش آن هم هیچ ایرادی ندارد.هدیه

 بهای کتاب را برای نویسنده واریز کنید:بخشی از 

 6104 3378 9449 8383شماره کارت: 

 4027460349شماره حساب نزد بانک ملت شعبه دانشگاه تهران: 

 IR30 0120 0100 0000 4027 4603 49شماره شبا: 

 شروین وکیلی :به نام

خواهید از روند تولید و انتشار کتابهای این نویسنده پشتیبانی کنید، مبلغ مورد همچنین اگر می

 (sherwin_vakili@نظرتان را به همین حسابها واریز بفرمایید و در پیامی تلگرامی )به نشانی 

 اعالم کنید که مایل هستید آن سرمایه صرف انتشار )کاغذی یا الکترونیکی( چه کتاب یا چه

ای از کتابها شود. نوشتارهای دیگر دکتر شروین وکیلی و فایل صوتی و تصویری کالسها و رده

  :دنبال کنیدشان در این نشانی توانید در کانال تلگراما میهایشان رسخنرانی

(https://telegram.me/sherwin_vakili) 

 

 

 

 

 نامهشیوه

ایست از نویسنده به مخاطب. هدف غایی از نوشته شدن و انتشار کتابی که در دست دارید هدیه

بازپخش  ،ای رایگان استاین اثر آن است که محتوایش خوانده و اندیشیده شود. این نسخه هدیه

 .متن آزاد استی غیرسودجویانه از محتوای آن با ارجاع به هرنوع استفاده و آن هیچ ایرادی ندارد

اش نُه ی الکترونیکی( پنجاه هزار تومان و نسخه1393بهای چاپ کاغذی این اثر )چاپ نخست: 

توانید تمام یا بخشی از بهای کتاب را برای نویسنده هزار تومان بوده است، در صورت تمایل می

 واریز کنید:

 6104 3378 9449 8383شماره کارت: 

 4027460349شعبه دانشگاه تهران: شماره حساب نزد بانک ملت 

 IR30 0120 0100 0000 4027 4603 49شماره شبا: 

 به نام: شروین وکیلی

خواهید از روند تولید و انتشار کتابهای این نویسنده پشتیبانی کنید، مبلغ مورد همچنین اگر می

 (sherwin_vakili@و در پیامی تلگرامی )به نشانی کنید نظرتان را به همین حسابها واریز 

که مایل هستید آن سرمایه صرف انتشار )کاغذی یا الکترونیکی( چه کتاب یا چه نمایید اعالم 

ای از کتابها شود. نوشتارهای دیگر دکتر شروین وکیلی و فایل صوتی و تصویری کالسها و رده

 دنبال کنید:  هانشانیشان در این کانال تلگرامتارنمای شخصی یا توانید در هایشان را میسخنرانی
www.soshians.ir 

(https://telegram.me/sherwin_vakili) 

 

 

 

 



6 

 

 

  صفحه         فهرست 

   8      هابازتعریفداشتها و درآمد: پیشپیش

 12   بخش نخست: پویایی قدرت پس از فروپاشی هخامنشیان

 12      گفتار نخست: میراث اسکندر 

 36   ی مقدونیانجنگهای جانشینی و الگوی توسعهگفتار دوم:  

 98    گفتار سوم: شهریاران ایرانی در برابر امیران مقدونی 

 130      بخش دوم: فراز آمدن دولتهای ایرانی

 130      گفتار نخست: تاریخ ایران غربی 

 169      گفتار دوم: تاریخ ایران شرقی 

 207       گفتار سوم: دولت هرات 

 217       گفتار چهارم: دولت بلخ 

 248       گفتار پنجم: دولت پارت 

 278    ها و ظهور دولت کوشانیگفتار ششم: تخاری 

 308       بخش سوم: کوشان و اشکان

 308     گفتار نخست: تاریخ دولت کوشانی 

 347      گفتار دوم: تاریخ دولت اشکانی 

 411     بخش چهارم: تاریخ جهان در عصر اشکانی

 411     گفتار نخست: تاریخ مصر بطلمیوسی 
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 صفحه         فهرست

 456       گفتار دوم: تاریخ روم 

 515       گفتار سوم: تاریخ چین 

 552      بخش پنجم: ایران و همسایگانش

 552      گفتار نخست: خاک و خون 

 569    ومیان و ایرانیانگفتار دوم: نخستین تماسهای ر 

 620     گفتار سوم: جنگهای اشکانیان و رومیان 

 848      بخش ششم: ایران و همسایگانش

 848  پیکربندی مجدد هویت ایرانی در عصر اشکانیگفتار نخست:  

 857      گفتار دوم: نقدی بر آرای نیولی 

  865    گفتار سوم: رمزنگاری انسان کامل در عصر اشکانی 

 878       بندیگفتار چهارم: جمع 

 881       نوشت: الگوها و چارچوبهاپی

 905        تصویرها

 945         کتابنامه
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 هاها و بازتعریفداشتدرآمد: پیشپیش

 

های موجود و بد فهم شده است، روایت زمین، که معموالً ناقص خواندهدر تاریخِ دیرینه و درازپای ایران

یان دهد. اشکانترین و نارساترین تصویرها را به دست میی تاریخ عصر اشکانی یکی از نامفهومدرباره

، از بسیاری از «ایرانی بودن»اند و تأثیر و ژرفای ایشان بر تعریف زمین بودهدیرپاترین دودمانِ حاکم بر ایران

ناپذیر است. با وجود این، دیرزمانی است که این دوران کهن تنها با تکیه بر متون ها، یگانه و رقابتسویه

نویسان غربی کهن فرو کاسته ی برداشت تاریخاسنجیدهرومی و یونانی فهم شده، و به بازگویی نقدناشده و ن

 شده است. 

گردد. ریخ این دوران باز میهای بومی از تابخشی از این نقص، به گسیختگی و نامنسجم بودنِ روایت

فردوسی، که شیواترین روایت از تاریخ باستانی ایران را به دست داده، تنها در دو جا از اشکانیان یاد کرده 

جا ربوط به خسروپرویز، در آناست. یکی پس از ماجرای کشته شدن دارا به دست اسکندر و دوم در بخش م

کند. کل دوران اشکانی در شاهنامه که شاهنشاه از کشته شدن اردوان اشکانی به دست اردشیر بابکان یاد می

 ها روایت شده است:با این بیت

 گاه اشکانیان بازگردسوی    کنون ای سراینده فرتوت مرد

 که گوینده یاد آرد از باستان  راستان یچه گفت اندر آن نامه

 چه گوید کرا بود تخت مهان   پس از روزگار سکندر جهان
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 کزان پس کسی را نبد تخت عاج   چنین گفت داننده دهقان چاچ

 سار و سرکش بدنددلیر و سبک   آرش بدند بزرگان که از تخمِ

 گرفته ز هر کشوری اندکی   ای بر یکیگوشهبه گیتی به هر 

 ملوک طوایف همی خواندند   شان شاد بنشاندندچو بر تخت

 تو گفتی که اندر زمین شاه نیست  برین گونه بگذشت سالی دویست

 برآسود یک چند روی زمین   نکردند یاد این ازان آن ازین

 یکه تا روم آباد ماند به جا   گونه رایسکندر سگالید زین

 دگر گرد شاپور خسرو نژاد   نخست اشک بود از نژاد قباد

 چو بیژن که بود از نژاد کیان   ز یک دست گودرز اشکانیان

 چو آرش که بد نامدار سترگ  چو نرسی و چون اورمزد بزرگ

 روانخردمند و با رای و روشن   چو زو بگذری نامدار اردوان

 با رزانیانببخشید گنجی    چو بنشست بهرام ز اشکانیان

 که از میش بگسست چنگال گرگ   ورا خواندند اردوان بزرگ

 که داننده خواندش مرز مهان   ورا بود شیراز تا اصفهان

 که تنین خروشان بد از شست اوی  به اصطخر بد بابک از دست اوی

 شاننگوید جهاندار تاریخ  شانچو کوتاه شد شاخ و هم بیخ

 امخسروان دیده ینه در نامه   امکزیشان جز از نام نشنیده

های شناسانه به روشنی نشان داده، این غیابِ سرگذشت اشکانیان در نامهچنان که مطالعات اسطوره

ی تاریخی ایرانیان های حماسی جبران کرد. چرا که حافظهتوان با تحلیل دقیق روایتخسروانی کهن را می
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های بت به میراث سیاسی اشکانیان را با انبوهی از روایتتوجهی شاهنشاهان ساسانی نسنیز به همین شکل بی

های متفاوت از متون ادبی و های ملی جبران نموده است. با وجود این، پیوند میان این ردهداستانی و حماسه

ی تاریخ اشکانیان، بارها و بارها به چنین چنان هنگام مطالعه دربارهتاریخی درست پژوهیده نشده و هم

 خوریم:ی برمیهایگزاره

 1«پس از مرگ اسکندر ملوک طوائف بر سرزمین ایران فرمانروایی یافتند...»

شمار بگذریم، برداشت عمومی گرِ انگشتنویس چاالک و پرسشبه این ترتیب، اگر از چند تاریخ

 شود:های پایه را شامل میی اشکانیان این گزارهربارهدنویسان معاصر تاریخ

 زمین شد.ـ بعد از فروپاشی دولت هخامنشی، یک دولت هلنیستی به نام سلوکیان وارث ایران نخست

ود شدند و ـ سلوکیان دودمانی متمدن و شکوفا بودند که زیر فشار بربرهای سکای مهاجم از شمال ناب دوم

 این مهاجمان همان اشکانیان بودند.

 اند.ـ اشکانیان یک دودمان سست، ناتوان و منفعل از نظر نظامی و سیاسی بوده ومس

زمین ــ به طور خاص ارمنستان و سوریه ــ بعد از فروپاشی عصر هخامنشی از هایی از ایرانـ بخش چهارم

 ر فرمان رومیان قرار گرفت.ناپذیر و استوار زیزمین جدا شد و به شکلی برگشتایران

شده ی فئودالی اداره میـ دولت اشکانی یک واحد سیاسی پراکنده، نامتمرکز و ناکارآمد بوده که به شیوه جمپن

 رو بوده است.شاهنشاه روبه های درونی و نامشروعیتو همواره با تنش

                      
 .217: 3، ج.1369طبری،  1
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ـ اشکانیان در آفرینش یک فرهنگ اصیل و شکوفا بازماندند و در ابتدای کار مقلد یونانیان و در پایان  ششم

 شان باقی ماندند.رو رقیبان رومیکار دنباله

ها به نظر نگارنده یکسره نادرست است. در این کتاب خواهم کوشید تا این برداشتِ برآمده از این گزاره

 ها را برنشانم:شان این گزارهها را نقض کنم، و به جایگزاره

زمین شکل گرفت که یکی از ناپایدارترین و ـ بعد از فروپاشی هخامنشیان پنج دولت در ایران نخست

 ها بودند.هایش سلوکیترینشکننده

یاسی تبار، خویشاوند و از نظر سای، با دو دولتِ همـ دولت هخامنشی بعد از یک دوران فترت چند دهه دوم

 و فرهنگی همسانِ اشکانی و کوشانی جایگزین شد.

شان گرا بودند، آثار فرهنگی و سیاسی حضور مقدونیان را زدودند و هدفـ دولت اشکانی و کوشانی ایران سوم

 احیای نظم هخامنشی بود و در این زمینه کامیاب شدند.

زمین کامیاب شد و تنها در مرزهای غربی با هجوم ـ دولت اشکانی ـ کوشانی در اتحاد مجدد ایران چهارم

ی استثنایی، با اقتدار و برتری نظامی چشمگیری بر رومیان دایمی رومیان مواجه بود، اما جز چند برش زمان

 غلبه داشت.

 کوفا بود.ـ دولت اشکانی از نظر دینی، هنری و فرهنگی بسیار زایا و ش پنجم
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 پویایی قدرت بعد از فروپاشی هخامنشیان بخش نخست:

 

 

 گفتار نخست: میراث اسکندر

نزدیک به دو و نیم قرن پس از ظهور شاهنشاهی هخامنشی، جوانی مقدونی به نام اسکندر پس از آن . 1

قدرت را در کشور خویش به دست گرفت  ای درباری از میان برداشت،که ]احتماالً[ پدر خویش را در توطئه

ی بالکان بسیج کرده بود، به مرزهای شاهنشاهی پارس یافتهو با لشگری غارتگر که از جمعیتِ تازه افزایش

ای از رخدادها را رقم زد آسا واپسین شاه هخامنشی را شکست داد و زنجیرههجوم آورد. او در حمالتی برق

بر باد رفتن نظام سیاسی هخامنشیان منتهی شد. اسکندر با این ادعا به ایران  که به متالشی شدنِ نظم پارسی و

هایش بر ی شاه پیشین هخامنشی است. از این رو، پس از نخستین پیروزیحمله کرد که فرزند حرامزاده

ها عمل کرد. نبوغ نظامی وی و جمعیت شناور وتخت پارسچون رقیبی داخلی برای تاجداریوش سوم، هم

گی که برای غارت شهرهای ثروتمند شرقی با خود همراه کرده بود، عواملی بودند که او را شکست ناپذیر بزر

ی وی با متغیرهایی ساختگی مانند ساختند. هر چند بعدها هر دو این عوامل به دنبال اساطیری شدنِ خاطرهمی

 گ هلنی فرو پوشانده شدند. انضباط سی هزار تن فاالنژ مقدونی یا اشتیاق اسکندر برای ترویج فرهن
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زمین مقاومت مردم سغد و بلخ را با شدت و خشونت بسیار سرکوب کرد، اسکندر پس از فتح ایران

ی ماندهآمیز در شمال هند از دست داد و با شماری اندک از باقیدر عملیاتی بیهوده و جنونسپاهیانش را 

، و پس از چند 2ی بابلی به ماالریا مبتال شودسربازانش به بابل بازگشت، تنها برای آن که با نیش یک پشهکهنه

-روز شرابخواری افراطی و مستی شدید جان بسپارد. به این ترتیب، بنیاد امپراتوری هخامنشی با ماجراجویی

 وتاز کرد بر باد رفت. های جوانی مقدونی که تنها ده سال در این قلمرو تاخت

ی اسکندر زمین گذشت، باید ابتدا ماهیت حملهپ.م. بر مردم ایران 333ـ323 هایبرای فهم آنچه در سال

 را دریابیم. 

ام، در دوران جوانی سخت تحت تأثیر نشان داده 3ی یونانیی معجزهاسطورهان که در کتاب اسکندر، چن

گری ی او در آغاز کار غارتهایی بود که در ادبیات یونانی در مورد کوروش وجود داشت. دلیل حملهروایت

رو بود. با وجود این، وقتی شهربانیِ ای که در سرزمین خود با آن روبهصرف بود، و ورشکستگی اقتصادی

های محلی هخامنشی را دید، به این فکر افتاد که هجوم فریگیه را گشود و برتری انبوه سربازانش بر ارتش

اش با دودمان ی خونید او روایت رابطهخود را ادامه دهد و کل شاهنشاهی را فتح نماید. از این لحظه به بع

رفت، بیش از پیش عناصر فرهنگی هخامنشی را جعل کرد، و هرچه بیشتر به درون سرزمین ایران پیش می

 کرد. گرفت و از مردمی که بر ایشان چیره شده بود، تقلید میایرانی را بر می

                      
 : فصل نخست.1392دستن،  2

 .1389وکیلی،  3
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و باور راسخی که به برتری فرهنگ هلنی داشت « غربی»این برداشت که اسکندر برای ترویج فرهنگ 

یابی خویش بدان دست به کشورگشایی زده بود، ایمانی است که اندیشمندان عصرِ مدرنِ غرب برای هویت

یونانی به تعبیری « فرهنگ»زمین حمله کرد، اند و مبنای تاریخی ندارد. در زمانی که اسکندر به ایراناز داشتهنی

هایی قومی در که امروز ما در ذهن داریم، اصوالً وجود نداشت. البته ادبیاتی، اساطیری، آثاری هنری و عادت

توان سراغ گرفت. و البته این هم درست وری پارس میاش را در مورد تمام اقوام تابع امپراتکار بود که مشابه

ی جهان متمدن ــ یعنی قلمرو زبان، در آن هنگام به لحاظ جغرافیایی در حاشیهاست که این زیرفرهنگ یونانی

جا به وقوع پیوست و رقابتی سبکتر هایی کمتر در آنپارس ــ قرار داشت و به همین دلیل هم نبردها و غارت

اش جریان داشت و از همین رو هم متون و آثار نوشتاری بیشتری از آن هنگام برای ها بر عرصهدر میان منش

زمین مقایسه شود، که هر فاتحی برای تثبیت ما به یادگار مانده است. به ویژه هنگامی که با آثار تمدنی ایران

 گشود. های پیشین میچیرگی خویش نخست در آن دست به محو کردن آثار تمدن

در هر حال، اسکندر با هر قدم پیشروی در خاک ایران، بیش از پیش از فرهنگ سرزمینی که گشوده بود 

هایی که به سبک پارسی ساخته شده ها و خانهای ایرانی خورد، در خیمهتقلید کرد. لباس پارسی پوشید، غذاه

بود اقامت کرد، سردارانش را تشویق کرد تا زبان پارسی بیاموزند، از ایشان انتظار داشت تا مراسم درباری 

 چون مراسم پرستش شاه تلقی کرد وها را همهای پارسی را اجرا کنند و به غلط این آیینمرسوم در کاخ

ی پارسی را یکجا در اسلحهی سوارکاران سنگینبنابراین ادعای خدایی کرد! اسکندر، در همین راستا، طبقه

 هایی از سکاها و مادها را نیز در سپاه خویش جای داد.ارتش خویش جای داد و بعدها فوج

پ.م. در شوش مراسم ازدواج بزرگی را ترتیب داد که هدفش ایرانی کردنِ فرزندانِ  325اسکندر در سال 

د هزار تن از سربازانش با دخترانی ایرانی ازدواج کردند. خودش اش بود. در این مراسم هشتاسربازان مقدونی

ـ که به شکلی دستهم با وصلت با شاهزادگان هخامنشی کوشید تا به نوعی در طبقه نخورده ی اشراف پارسی ـ
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شان گذاشته بود ــ پذیرفته شود. با وجود این، اسکندر جز یک جوان ماجراجوی وحشی و توانمند نبود باقی

گیری مقاومتی مردمی در ها پنهان کرد. از این رو، پس از شکلچیزی نبود که بتوان به سادگی از چشم و این

ای که به گمان خودش محور این برابر مقدونیان، اسکندر کوشید تا با نابود کردن نمادها و عناصر فرهنگی

جمشید را در حالت مستی تختی ایرانی تحمیل کند. این که داد، خود را به جامعهمقاومت را تشکیل می

را در آتش سوزاند، از رفتارش در این هنگام سرچشمه  اوستاهای کامل آتش زد یا این روایت که نسخه

 گیرند.می

گشتند، و به هایی برای هویت خویش مینویسان رومی که در میراث کهن یونانیان به دنبال ریشهتاریخ

چون نویسان اروپایی عصر نوزایی به بعد که به درد مشترکی دچار آمده بودند، اسکندر را همشان تاریخدنبال

رومی در اروپا تصویر کردند. نادرستی گذاری برای تمدن یونانی ـ نخستین قهرمان نظامی قلمرو غربی و بنیان

گویی و تحریف نمایانِ رخدادهای تاریخی همراه است. نویسان از اسکندر گاه با دروغو هواداری این تاریخ

سازِ اسکندر به ی تأثیر سودمند و تمدناما این روند به قدری دیرپا و پردامنه بوده و ادعاهای گزاف درباره

 داشتی تردیدناپذیر بدل گشته است. ی مردم امروز به پیشهم عامیانهقدری تکرار شده، که در ف

ی بسیار متأخر از اسکندر را نقادانه وارسی کنیم، و به شواهد تاریخیِ دارانههای جانب گزارش ِاگر این انبوه

شک یکی از تر بنگریم، این نکته را به روشنی درخواهیم یافت که اسکندر بیبازمانده از عصر وی دقیق

ی های تاریخ بوده است. کسی که تأثیر ماندگارش در متوقف ساختن سیر توسعهویرانگرترین شخصیت

ند رود و با غارتگران بزرگی مانگذاران تفتیش عقاید و تعصب مسیحی فراتر میهای انسانی از تأثیر بنیانتمدن

ای ظهور کرد که تازه برای مدت دو قرن نظمی نوازد. اسکندر در زمانی و زمانهچنگیزخان کوس رقابت می

ها و فنون ها، ظهور دانشمدار و صلحی پایدار در جهان باستان نهادینه شده بود و درآمیختگی فرهنگقانون

ینده در قلمرو جهانی هخامنشیان جریان های جدید با شتابی افزابندی ادیان و فلسفهنو، و پیدایش و صورت
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داشت. اسکندر این جهان هماهنگ و یکپارچه را ویران کرد، اقتصادِ پولیِ شکننده و ظریفی را که شاهکارِ 

مدیریت دولتی جهان باستان بود، یکسره از میان برد، و صلح و آشتی میان اقوام را به نبردی پایدار و 

ه پیامدهایش تا به امروز ادامه یافته است. اسکندر به جهانی تاخت آورد که ای دامنگیر تبدیل کرد کخونریزی

کننده و نوظهوری برای تولید و انباشت قدرت، لذت، معنا و بقا در آن ابداع شده بود، و این راهبردهای خیره

ر افول قدرت، دستگاه ظریف و نوپا را با یک ضربه از میان برد. از این روست که اگر بخواهیم تأثیر وی را د

شده و نکوهیده )گُجَستَک( را برایش معنا، شادمانی و بقای مردمان جهان باستان ارزیابی کنیم، لقبِ کهن نفرین

 زیبنده خواهیم یافت.

ای پلید دست به ویرانگری گشوده بر اساس نقشه ها البته بدان معنا نیست که اسکندر از سرِ بدخواهی یااین

زمین تاخت و شاهنشاهی عظیم هخامنشی را از میان برد، این سودا بود. این جوان مقدونی زمانی که به ایران

به همین دلیل هم در چارچوبی  4پخت که جانشین شاهان خوشنام و سرافراز هخامنشی شود.را در سر می

کرد. به محض پا گذاشتن به ایران لباس ایرانی پوشید، کوشید تا سازگار با آداب درباری هخامنشیان رفتار می

اش در ابتدای کار بر این ادعا تکیه داشت که او فرزند ، و حتا تبلیغات جنگی5به سبک ایرانیان حکومت کند

ده است. با تمام این ی خویش فراز آمی شاه پیشین هخامنشی است و حاال برای طلب کردن ارثیهحرامزاده

ساالری دولتی های دیوانتمدن نبود که از پیچیدگیادعاها، اسکندر در واقع بیش از مهاجمی غارتگر و بی

مدارانه و کوتاه مدت از شهرهایی که آورد و جز سودهای غارتجهانی با بیش از دو قرن قدمت سر در نمی

هایت نتوانست وفاداری رعایای ایرانی خود را به دست داشتی نداشت. به همین دلیل هم در نگشود، چشممی

                      
 .1376ویلکن،  4

5 Arrian, 11. 

http://websfor.org/alexander/arrian/book7a.asp
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ی ایران شرقی پرداخت و به روایتی تنها در جریان درهم شکستن های پردامنهآورد و به سرکوب شورش

 6شورش بلخ، صد هزار تن را کشتار کرد.

ای ببرد، گشایی خویش بهرهزمین، و پیش از آن که بتواند از جهاندرنگ پس از فتح ایراناسکندر بی

ه کدرگذشت و دنیایی آشفته و انباشته از آشوب و خشونت را پشت سر خویش به جا گذاشت. برای آن 

اش اشاره روشن شود، در این گفتار تنها به دو شخصیت مهم در زندگی ماهیت زیست و میراث وی بهتر

وتاز مشغول بود، دو تن برایش اهمیتی چشمگیر زمین به تاختکنیم. در آن هنگام که اسکندر در ایرانمی

ها چنان است که ارتباط وی با هر یافتند. یکی از ایشان مردی مقدونی بود و دیگری بانویی پارسی. روایت

های زندگی اسکندر درگذشت، ایشان از جنس مهر و عشق جنسی بوده است. یکی از آنان در واپسین سال دو

تواند و دیگری پس از وی زنده ماند و چند سال بعد کشته شد. بررسی هویت و سرنوشت این دو تن، می

 برای شناسایی بهتر اسکندر و میراثی که از او باقی ماند، راهگشا باشد. 

 

داشت مردی بود به نام اش او را از همه بیشتر دوست می. احتماالً کسی که اسکندر در سراسر زندگی2

پ.م. زاده شده بود  9(354)یا شاید  356در حدود سال  8( پسر آمونتورφαιστίωνἩ) 7هفائستیون. هفائستیون

ی پاتروکلس و آخیلس تشبیه شان را به رابطهجه به این که اسکندر و او در مراسم عمومی دوستیو با تو

                      
6 Lucian, Pharsalus, 10.25; Quintus Curtius Rufus, III, 13.9. 
7 Hephaestion 
8 Amyntor 
9 Heckel, 2006: 133. 
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کرده چون در آن دوران این ارتباط چنین معنایی را حمل می 11شریک جنسی اسکندر بوده است، 10کردند،می

این دو پس از ورود به خاک آسیای صغیر نیز به دیدار گور آخیلس و پاتروکلس رفتند و بر مزار این  12است.

آیلیان هم تصریح  13ی مادرزاد در اطراف آرامگاه این دو با هم دویدند و رقصیدند!دو گل افشاندند و برهنه

بازِ کرده که اسکندر هنگام اجرای مراسم بر گور آخیلس اعالم کرد که هفائستیون اِرومنوس )شریک همجنس

کردند، چنان که دیوگنس سینوپی در معاصران اسکندر نیز او را به این دلیل شماتت می 14مفعول( اوست.

 15راند!میای نوشته که رانِ پای هفائستیون است که بر اسکندر فرمان نامه

( بود که از گروهی از Σωματοφύλακες) 16ی نظامیِ سوماتوفوالکسهفائستیون عضوی از دسته

ترین اشراف مقدونی تشکیل شده بود. ماهیت و سرنوشت اعضای این دسته نیز شاخصی است که برجسته

تر سازد. بیشتر اعضای سوماتوفاالکس از سرداران تواند پویایی قدرت و معنا در دربار مقدونیه را روشنمی

کردند. این دسته را نخستین بار فیلیپ را نیز ایفا می رفتند و نقش گارد سلطنتیمهم ارتش مقدونی به شمار می

درنگ این افراد را به دوم تشکیل داد، و بعد اسکندر آن را حفظ کرد. اسکندر پس از به قدرت رسیدن بی

ی نگهبانانش برگزید: لوسیماخوس، آریستونوس، پیتون، آروباس، باالکروس، دمتریوس و عضویت در دسته

 شان در زمان زندگی اسکندر به قتل رسیدند. ی اولیه، بیشترن دستهبطلمیوس. از میان ای

                      
10 Arrian, 1.12.1. 
11 Curtius Rufus, 3.12.16. 
12 Hammond, 1980: 16. 
13 Lane Fox, 1973: 113. 
14 Aelian, Varia Historia, 12.7. 
15 Diogenes of Sinope, 24. 
16 Somatophylax 
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ی شهر هالیکارناسوس در نخستین کسی که از این جمع کشته شد، بطلمیوس بود که در جریان محاصره

پس از مرگ او، اسکندر هفائستیون را به جایش برگزید. دومین کسی که مُرد،  17پ.م. به قتل رسید. 334سال 

پ.م.  332بود، یکی از مردم اِپیروس که احتماالً خویشاوند مادر اسکندر بوده است. او در زمستان  18آروباس

ی نگهبانان اسکندر، لئوناتوس جانشین وی شد. پس از او نوبت به در مصر بیمار شد و درگذشت و در حلقه

پ.م( با فرمان اسکندر به  333)( پسر نیکانور رسید. وی بعد از نبرد ایسوس ςoάλακρB) 19االکروسب

احتماالً او همان  21اما کمی بعد در جریان درگیری با مردم پسیدیا کشته شد. 20شهربانی کیلیکیه برکشیده شد،

پ.م. که باالکروس کشته شد،  332در  22پاتر، را در عقد خود داشته است.کسی است که فیال، دختر آنتی

ه عنوان ( پالیی را به جای او برگزید. این همان کسی بود که یک سال بعد، اسکندر بΜένηςاسکندر منِس )

اش کرد. دمتریوس هم، که از دوستان نزدیک فیلوتاس پسر پارمنیون شهربان سوریه و فنیقیه به آن سو گسیل

پ.م. به همراه دوستش به دست اسکندر شکنجه و کشته شد. در  330ی ارتش به سال بود، در جریان تصفیه

یستونوس، لوسیماخوس، لئوناتوس، ی هفت نفره عبارت بودند از هفائستیون، آراین تاریخ اعضای دسته

ی نگهبانانش وارد کرد پ.م. اسکندر پوکِستاس را نیز در حلقه 326پردیکاس، بطلمیوس سوتر و پیتون. در 

 و شمار ایشان را به هشت تن رساند. 

                      
17 Arrian, Anabasis alexandrii, i. 22. 
18 Arybbas 
19 Balacrus 
20 Arrian, Anabasis Alexandri, ii. 12. 
21 Diodorus Siculus, Bibliotheca, xviii. 22. 
22 Photius, Bibliotheca, cod. 166. 
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ی اعضای آن جوان و تقریباً شایان ذکر است. نخست آن که همهدر مورد اعضای این گروه چند نکته 

شان، به احتمال زیاد، از دوستان دوران نوجوانی وی و سال اسکندر هستند و با توجه به تبار و زادگاه سنهم

زه بعد ی مقدونی نیستند و تاشان در میان سرداران نامدار و آزمودهشوند. دیگر آن که هیچ کداممحسوب می

کند. سومین نکته هایی از مهارت نظامی و سازماندهی ارتش در ایشان ظهور میز سفر به هند است که نشانها

طور علنی معشوق خود کم یکی از آنها )هفائستیون( را بهآن که اسکندر ایشان را بسیار دوست داشته، و دست

 دانسته است. می

اند که توان زد، آن است که در واقع یک گروه دوستی قدیمی بودهی این دار و دسته میحدسی که درباره

سن بودن ایشان، اند. هماز دوران نوجوانی در پال دورادور اسکندر تشکیل شده و تا پایان همراه وی باقی مانده

دهد که با وجود صورت شان در رهبری سپاهیان نشان میاندک یشان با اسکندر و تجربهو صمیمیت غیرعادی

ی مقدس جنگاوران ظاهری، محور پیوندشان با اسکندر ماهیتی نظامی و جنگی نبوده است. این گروه به دسته

دانیم که فیلیپ می 24شدند.باز تشکیل میهایی یا گروهی از سربازان همجنسکه از زوج 23تبسی شباهتی دارند

ها دانیم که فیلیپ فنون رزمی خود را از تبسیاند و این را هم میباز بودهدوم و پسرش اسکندر همجنس

آموخته بود. هر چند اسکندر بعدتر این شهر را با خاک یکسان کرد و تمام ساکنانش را کشت یا برده ساخت، 

گرفته شده باشد. به خصوص که  ها در مقدونیه نیز وامی مقدس تبسیاما بعید نیست چیزی شبیه به دسته

بینیم. پس حدس من آن نخستین شکل از این گروه کوچک از پاسداران شاه را نیز در همان دوران فیلیپ می

ها بوده، و گروهی کوچک از دوستان اسکندر را ی مقدس تبسیاست که سوماتوفاالکس رونوشتی از دسته

                      
23 DeVoto, 1992: 3–19. 
24 Plutarch, "Life of Pelopidas" 18. 
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اعتماد قلمداد اند و به همین دلیل برای حفاظت از جانش قابلهاش بودگرفته که احتماالً شریک جنسیدر بر می

 اند. شدهمی

ای دوستانه بود که اسکندر از دوران نوجوانی ترین اعضای دستهبه این ترتیب هفائستیون یکی از قدیمی

پنداری داشت که در برخی از شد. خودِ اسکندر با هفائستیون نوعی همذاتی مرکزی آن محسوب میهسته

ی های تاریخی بدان اشاره شده است. مثالً وقتی بعد از نبرد ایسوس اسکندر و هفائستیون به خیمهموقعیت

وی شان را از اسیران هخامنشی رفتند، مادر داریوش دوم به اشتباه در برابر هفائستیون کرنش کرد و آزادی

تر و زیباتر از اسکندر بود. بعد وقتی به اشتباه خود پی برد، شرمگین شد، اما خواست، چون او بلندقامت

 25«ای، این مرد هم اسکندر است!مادر، اشتباه نکرده»اسکندر خندید و به او گفت: 

اند، اما حقیقت آن است چون یک مهندس، دیپلومات و فیلسوف بازنمودههفائستیون را در منابع جدید هم

ها ای که به او داشته، یا شاید به خاطر ناتوانی نظامی او، از گسیل کردنش به جنگکه اسکندر به دلیل عالقه

کرده شده را به او واگذار میهایی مانند نظارت بر زدن پل یا رایزنی با شهرهای تسلیمه و وظیفهکردپرهیز می

شود و هیچ نشانی در دست نداریم که نشان ها دیده نمیاست. نام او به عنوان سردار در هیچ یک از جنگ

امی زیادی را نثار معشوق گری داشته است. اسکندر، با وجود این، افتخارهای نظدهد او مهارتی در نظامی

در  26جا را بر سر هفائستیون نهاد.کرد. چنان که بعد از گشودن شهر صیدا و کشتار ساکنانش، تاج آنخود می

پ.م، اسکندر بخشی از ناوگان خود را به هفائستیون سپرده بود، اما این  332ی صور، به سال یان محاصرهجر

مهارت او در دیپلوماسی هم به همین ترتیب از  27دقیقاً همان بخشی از سپاهش بود که در نبرد شرکت نکرد.

                      
25 Curtius Rufus, 3.12.17. 
26 Curtius Rufus, 4.1.16. 
27 Curtius Rufus, 4.5.10. 
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نویسان جدید برآمده است. مثالً پلوتارک نوشته که وقتی اسکندر در مصر بود، برای او سرایی تاریخدل افسانه

ندر قرار ی ساده نتیجه گرفته که پس البد هفائستیون در جایی دور از اسکای نوشت. چاگ از همین جملهنامه

داشته، و بنابراین از سوی او به مأموریتی مهم گسیل شده بوده، که البد انجام مأموریتی دیپلوماسی در ارتباط 

 28ها به رهبری آگیس بوده است!ها و اتحاد اسکندر و دموستنس در برابر شورش اسپارتیبا تسلیم شدنِ آتنی

ی خیال ناگفته پیداست که کل این ماموریت دیپلوماتیکِ مهم در آتن برای اتحاد بر ضد اسپارت، زاییده

 هیچ چیز دیگر.مورخی امروزی است، چون در متن پلوتارک تنها به نوشته شدن یک نامه اشاره شده و نه 

به همین ترتیب، به شکلی کامالً نامستند فرض شده که هفائستیون همان کسی بود که سپاه اسکندر را از 

فرض که هیچ یشمصر تا رود فرات راهبری کرد و پل زدن بر این رود را به نتیجه رساند. بعد بر مبنای این پ

اند که هفائستیون از قدرت مذاکره و توانایی متقاعد کردنِ رسیده گواه تاریخی پشتیبانی ندارد، به این نتیجه

شگفتی برخوردار بوده است، چون سرداری به نام مازر، که برای جلوگیری از عبور مقدونیان از فرات فرستاده 

ستی به خرج داد و بعدتر هم تسلیم اسکندر شد و به مقام شده بود، همان کسی بود که در نبرد گوگامل س

روشن است، اما این که  این که مازر سرداری فرومایه و خائن بوده از کردارش 29شهربانی بابل دست یافت.

شود که فرض کنیم هفائستیون زمانی او را برای مقابله با مقدونیان در نزدیکی فرات فرستاده بودند، دلیل نمی

ی خود ساخته است. این در حالی است که در خودِ نبرد گوگامل، رو در رو با او مذاکره کرده و وی را شیفته

 30ی هفت نگهبان اسکندر )گروه سوماتوفوالکس( بوده است.او سرکرده دانیم،پایگاه نظامی هفائستیون را می

از جنگاوران فرماندهی نداشته است. او  اییعنی یکی از دوستان نزدیک و مورد اعتماد وی بوده، اما بر رسته

                      
28 Chugg, 2006: 93. 
29 Lane Fox, 1973: 227. 
30 Diodorus, 17.61.3. 
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ای به دستش خورد و او را ی نبرد نیزهدر نبرد گوگامل هم دلیری نمایانی از خود نشان نداد، چون در هنگامه

 31از میدان به در بردند.

ی این مرد در میان سرداران اسکندر البته به معنای نرمدلی و مالیم بودن طبعش درخشان نبودن چهره

دانیم که با فیلوتاس پسر پارمنیون دشمنی داشته و زیر تأثیر سخن او بوده که اسکندر در سال نیست. چون می

فیلوتاس و یارانش را صادر کرده است. در واقع آن کسی که فیلوتاس و  یپ.م. فرمان اعدام و شکنجه 330

دوستانش را با دست خود شکنجه داد و بعد به قتل رساند، همین هفائستیون بود که با همکاری کراتروس 

نظام شد و این مقامی بود که فیلوتاس تا ی سوارهبعد هم هفائستیون سرکرده 32این کار را به انجام رساند.

پیش از این داشت. با وجود این، انگار این مقام حالت تشریفاتی داشته باشد، چون سرداری آزموده و قدیمی 

  34کرد.هم همراه با او همین منصب را اشغال می 33به نام کلِیتوس

اند هفائستیون هوادار پرشور سیاست اسکندر برای درآمیختن با پارسیان و شبیه شدن به ایشان بود. آورده

زنی از اشراف پارسی را به اسارت گرفته و که بعد از فتح بابل، اسکندر روزی دید که سربازان مقدونی 

شان برقصد. آن شب موضوع را با هفائستیون در میان نهاد و فردای آن روز با نظر اند که برایوادارش کرده

در جریان  35ی اسیران ایرانی مشخص شود و با پارسیان با احترام رفتار شود.او حکمی صادر کرد تا تبار همه

لشگرکشی به سغد هم بارها از هفائستیون نام برده شده و انگار او کسی بوده که سیاست آشتی با مردم سغد 

د. چون در جریان این لشگرکشی برای نخستین بار و بلخ و ازدواج اسکندر با رخشانه را طراحی کرده باش

                      
31 Arrian, 3.15.2; Curtius Rufus, 4.16.32. 
32 Curtius Rufus, 6.11.10. 
33 Cleitus 
34 Arrian, 3.27.4. 
35 Curtius Rufus, 6.2.9. 
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شنویم و این اتفاقا همان بخشی از سفرهای جنگی اسکندر نام هفائستیون را به عنوان شخصیتی تأثیرگذار می

است که با صلح و آشتی به انجام رسیده است. هفائستیون را در ضمن موسس پادگان یونانیان در نزدیکی 

ای بینیم که هفائستیون فرماندهی رستهدر جریان جنگ رود هیداسپ هم می 36ند.دانشهر مرکند در سغد می

هفائستیون در این نبردها صمیمیتی با پردیکاس به هم رساند. طوری که معموالً  37ها را بر عهده دارد.از سواره

م اسکندر مقام خیلیارک ی هر دو آنها بود. بعد از مرگ هفائستیون هرهبری سپاهیان به طور مشترک بر عهده

 38را به پردیکاس واگذار کرد.

اما احتماالً ارتباط او با  اند،نویسان امروزین هفائستیون را شاگرد ارسطو و کسنوکراتس دانستهبیشتر تاریخ

اند. همان طور که در رفتار شدهایشان به قدر اسکندر بوده، یعنی برای مدتی این دو معلم ایشان محسوب می

شود، در رفتار هفائستیون ی عمیق و خرد فلسفی دیده نمیای از اندیشهو سخنان اسکندر کوچکترین نشانه

ی این که او با ارسطو ارتباطی داشته یا نه، خبر خاصی نداریم. تنها رهنیز چنین عاملی غایب است. اصوالً دربا

سن در منبعی متأخر آمده که اسکندر در پانزده سالگی با او دوست بوده و در منبعی دیگر او کمابیش هم

اند که البد دوستش هم اسکندر دانسته شده و چون اسکندر در پانزده سالگی شاگرد ارسطو بوده، فرض کرده

ای در این مورد در سخنی که در بهترین حالت حدسی پا در هواست، چون نشانه 39چنین وضعی داشته است.

گاه فلسفی ارسطو تأثیری پذیرفته باشد، چه رسد به این که دوستش دست نیست که خودِ اسکندر هم از دید

 های اندک شاگرد ارسطو دانست. را بتوان تنها با این داده

                      
36 Arrian, 4.16.43 and 4.16.45. 
37 Curtius Rufus, 8.14.15. 
38 Photius, 92. 
39 Chugg, 2006: 67. 
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اند، به کسی به نام اند و بر آرای او شرحی داشتهدیوگنس الئرتیوس در نام کسانی که دوست ارسطو بوده

باال اند. در حالی که هفائستیون دستکه وی را به خطا همین دوست اسکندر دانسته 40هفائستیون اشاره کرده،

و یک سالگی در مقدونیه بوده و بعد از آن به همراه اسکندر به سوی ایران حرکت کرده است. تا  تا بیست

ی این تاریخ هم از نظر سنی در موقعیتی نبوده که بخواهد دوست یا شارح ارسطو دانسته شود. بنابراین اشاره

دوم و عصر نوجوانی  دهد. هفائستیون در دوران زندگی فیلیپشک به شخصی دیگر ارجاع میدیوگنس بی

، چنان که بعد از ماجرای پیکوسداروس اسکندر حتا به عنوان دوست اسکندر هم موقعیت درخشانی نداشته

 42بینیم.نمی 41ی تبعیدیانو تبعید دوستان اسکندر از دربار مقدونیه، نام وی را در سیاهه

ی درخشانی در ی جنگی یا کارنامهربهاسکندر به تدریج هفائستیون را برکشید و با وجود آن که تج

پ.م. در هگمتانه  324نظامیگری نداشت، او را به عنوان سپاهبد و جانشین خود انتخاب کرد. هفائستیون در 

چنان تا چند روز درگذشت و اسکندر که از فراقش بسیار غمگین بود، حاضر نشد از جسدش جدا شود و هم

گریست. تا آن که نعش او بو گرفت و سرداران مقدونی به زور می اش را در آغوش گرفته بود وبدن مرده

د تا او را در میان خدایان بگنجانند! اسکندر به کاهن آمون در سیوه دستور دا 43اسکندر را از جسد جدا کردند.

گویند برای اجرای مراسم تدفینش ده یا چنین بعد از مرگ او فرمان داد کسی دیگر موسیقی ننوازد و میهم

                      
40 Diogenes Laertius, Aristotle 5. 

پالوس، اریگیوس سکندر تبعیدشان کرد عبارت بودند از: بطلمیوس، نئارخوس، هارکسانی که فیلیپ به عنوان دوستان ناباب ا 41

چندان مهم تلقی  و الئومِدون، که همه از اسکندر بزرگتر بودند. هفائستیون احتماال در این هنگام دوست اسکندر بوده، اما

 شده که بخواهند تبعیدش کنند.نمی
42 Heckel, 2006: 119. 
43 Arrian, 7.14.13. 
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دوازده هزار تاالن هزینه کرد! این مقدار برابر است با شصت میلیون دراخما، یا به پول امروزین یک و نیم 

 میلیارد پوند!

شد. مشهور است که اسکندر در اثر مرگ هفائستیون هم مانند عاشقش اسکندر به خوراک مربوط می

مغزی شده و درگذشته است. هفائستیون نیز به دلیلی مشابه  خواری زیاد دچار ورمعوارض ناشی از باده

به او زنهار داده بود  44متانه مقیم بود، تب کرد و بیمار شد. پزشکش گالوکیاسدرگذشت. او زمانی که در هگ

ر برای تماشای تئاتری از خانه خارج شده بود، که از پرخوری بپرهیزد، اما او گوش نکرد و وقتی فرد اخی

 45ای بسیار مفصل خورد که از غذاهایی ناسازگار تشکیل شده بود. بعد هم بیمار شد و فوت کرد.صبحانه

زنند که بیماری او وبا بوده و به این دلیل بوده که خوردن غذای سفت باعث خونریزی روده امروز حدس می

 و مرگش شده است. 

عاطفی اسکندر را نشان  سرنوشت هفائستیون از این نظر خواندنی و معنادار است که گرانیگاه ارتباط

رد، برای شناخت یک شخصیت تاریخی باید به دوستان صمیمی و اطرافیانش دهد. در بسیاری از موامی

کند و حس پنداری مینگریست و هویت کسانی را وارسی کرد که شخصیت مورد بحث با ایشان همذات

نویسان را پذیرفت که رایج در میان تاریختوان این برداشتِ نزدیکی دارد. در مورد اسکندر و هفائستیون، می

اند. اما تصویر ایشان به عنوان جوانانی جنگاور و جوانمرد این دو تن شخصیتی مشابه و سرشتی همسان داشته

شک نادرست است. این دو جوانانی ی خرد و تمدن غربی، که دستی هم در فلسفه داشته باشند، بیو گسترنده

                      
44 Glaucias 
45 Plutarch, 72.2. 
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شان در استعداد نظامیِ اندکِ ی پارسیان بودند که تفاوت عمدهخونریز، و شیفته باز، خشن ومقدونی، همجنس

 هفائستیون و نبوغِ جنگیِ اسکندر نهفته بود.

 

ونی نوخو و خصوصیات اسکندر را روشن سازد، همسرِ قاتواند تا حدودی خلق. شخصیت دیگری که می3

شود، اما به همان میزان ما را در ی مقابل هفائستیون محسوب میها نقطهاوست. زنی که از بسیاری جنبه

 دهد. شناخت نظام شخصیتی اسکندر و نظم سیاسی پیرامون وی یاری می

طیر یونان باستان یک عنصر ام، در ادبیات و اسانشان داده ی یونانیی معجزهاسطورهچنان که در کتاب 

آرزومندانه، که بسیار به پهلوانان حماسی نسبت داده شده، رسیدن به مقام دامادی شاهنشاه هخامنشی است. 

گفتند، تنها دو تن به این موقعیت دست یافتند و ایشان هم در میان تمام کسانی که به زبان یونانی سخن می

بودی دودمان هخامنشی به کام خود رسیدند. این دو عبارتند از اسکندر مقدونی و غیریونانی بودند و در زمان نا

سرایش به اسارت مقدونیان درآمد. و هفائستیون. وقتی داریوش سوم در نبرد ایسوس شکست خورد، حرم

و  46ها نزدیک نشان دهد، با زنان پارسی بسیار محترمانه برخورد کرد،کوشید خود را به پارساسکندر که می

 47ی خود بزرگ داشت.چون خانوادهبا این ادعا که خودش هم فرزند نامشروع شاه قبلی است، ایشان را هم

ارته ــ برادر وقتی اسکندر به بلخ رفت تا مقاومت مردم این منطقه را از میان بردارد، موفق شد وخش

اش، به دختر ارته و خانوادهوخشجا بعد از اسیر کردن اند که او در آنداریوش سوم ــ را شکست دهد. گفته

پ.م. جشنی بزرگ در سغد  327خورده ــ بانویی به نام رخشانه ــ دل باخت. آنگاه به سال سردار شکست

                      
46 Garthwaite, 2005: 39. 
47 Carney, 2000: 108. 
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اش هم آزاد شدند و با احترام و ارجی همتای ارته و خانوادهوخش 48برگزار کرد و با رخشانه ازدواج کرد.

یعنی  49ارته بعد به عنوان شهربان شرق افغانستان و هندوکوش برگزیده شد،شاهان با ایشان رفتار شد. وخش

شناختند. کابل و بگرام امروزین در این ( آن را میΠαροπαμισάδαι) 50جایی که یونانیان به نام پاروپامیسادای

ی یادشده را از ارته رفته بود و این مرد منطقهگیرد. با توجه به این که اسکندر به جنگ وخشمنطقه قرار می

باز، به دلیل دلباختگی و عشق، حریفی ندرِ خونریز و همجنسنماید که اسکابتدا در دست داشته، بسیار بعید می

ی هخامنشی را آزاد کند و او را در مرکز نفوذش ابقا نماید. حدس من آن خطرناک مانند برادر شاهِ درگذشته

ای دست ی بلخیان، دو طرف به مصالحهاست که بعد از جنگ اسکندر و مردم بلخ، و احتماالً شکست اولیه

ارته ازدواج کند و حاکمیتش به عنوان شاهنشاه هخامنشی اسکندر پیشنهاد کرده تا با دختر وخش اند.یافته

ی خودش خواهد شد و این ارته هم حساب کرده که به این ترتیب شاهنشاه بعدی نوهپذیرفته شود، و وخش

ه وصلت کرده و بلخیان پیشنهاد را، با توجه به تهدید سپاه مقدونی، پذیرفته است. بعد هم اسکندر با رخشان

جا ناشده ماندن بلخ و باقی ماندنش در دست برادر داریوش سوم را از اینرا به حال خود گذاشته است. فتح

ارته نشد. در حالی که اگر که قلمرویش کس مزاحم وخشهای جانشینی هم هیچیابیم که در جریان جنگدرمی

داشتند. در واقع، در جریان سرداران اسکندر بدان ادعایی می بایستتر به دست مقدونیان افتاده بود، میپیش

جا دولتی مستقل برای خود نو انگار در آ 51چنان شهربان بلخ باقی ماندارته همهای جانشینی وخشجنگ

                      
48 Arrian, iv. 18-20; Curtius Rufus, Historiae Alexandri Magni, viii. 4; Strabo, Geography, xi. 

11; Plutarch, Parallel Lives, "Alexander", 47. 
49 Arrian, iv. 21, vi. 15; Curtius, ix. 8; Plutarch, 58. 
50 Paropamisadae 
51 Diodorus Siculus, Bibliotheca, xviii. 3, 39; Justin, Epitome of Pompeius Trogus, xiii. 4; 

Photius, Bibliotheca, cod. 82, cod. 92. 
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های جانشینی از مزاحمت سرداران مقدونی مصون ماند، ارته نه تنها در جریان جنگتشکیل داده بود. وخش

های ایشان دخالت کند. او سپاهی ی نفوذ خود را هم گسترش دهد و در جریان درگیریکه کوشید تا دایره

گونوس پ.م. که اومنس کشته شد، رقیب و دشمن او آنتی 316در سال  52برای کمک به اومنس گسیل کرد.

نخورده باقی گذاشت. چند سال بعد، وقتی سلوکوس به هم با وی از در آشتی وارد شد و قلمرو وی را دست

د گوپتا است که با مقدونیان واربینیم و تنها چاندرهارته نمیای به درگیری با وخشهند لشگر کشید، باز اشاره

  53شود.نبرد می

هایی از به ایران شرقی موجی جمعیتی بوده که اردوگاه با وجود این، باید پذیرفت که لشگرکشی اسکندر

کوچندگان مقدونی ـ یونانی را در این سرزمین پدید آورده است. یعنی لشگرکشی اسکندر به ایران شرقی 

شده، شان محسوب میدهد که سیالب کوچندگان فقیر و ماجراجوی مقدونی که اسکندر رهبر نظامینشان می

هایی را خامنشی هم رسیده و بعد از بازگشت وی به بابل در این منطقه اقامتگاهتا مرزهای شرقی دولت ه

های محلیِ ایجاد کرده است. این کوچندگان بعدها امیرانی مقدونی را از میان خود به قدرت رساندند و دودمان

کن شد. شهها ریای را در ایران شرقی تشکیل دادند که بعدتر زیر فشار سکاها و تخاریکوچک و شکننده

هایی چند هزار نفره اند دستهنویسان باستانی نوشتهشود که تاریخجا روشن میشمار زیاد این مهاجران از آن

اند. دیودور نوشته که در دوران گریختهی ایرانیان، به ایران غربی میاز ایشان، احتماالً زیر فشار طردکننده

ونان بازگردند. از دید او، ایشان از تبعید در ایران شرقی خسته اسکندر سه هزار تن از ایشان کوشیدند تا به ی

ست، چون معلوم نیست اگر ایشان اما این سخنی غریب ا 54شان بازگردند.خواستند به وطنشده بودند و می

                      
52 Diodorus, xix. 14, 48. 
53 Strabo, xv. 2. 
54 Diodor, XVII,99.5. 
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چنین دیودور نوشته اند؟ همکردهاند، در ایران شرقی چه میشان داشتهای چنین زیاد به وطنبه راستی دلبستگی

ی بزرگ دیگری با بیست و سه هزار مرد به همین ترتیب به که بعد از انتشار خبر مرگ اسکندر هم دسته

دلیلی که دیودور برای بازگشت ایشان ذکر کرده، یعنی دلتنگی برای  55نشینی کردند.سوی ایران غربی عقب

م ایران شرقی ناگزیر به گریز از نماید و احتماالً ایشان به خاطر مقاومت مردوطن، حرفی نامربوط می

اند. جالب آن که ورود ایشان به ایران غربی تهدیدی برای ساخلوهای مقدونیانِ شدههای خود میاردوگاه

تر ی بزرگشده است. به شکلی که گروه نخست را سرداران اسکندر و دستهمستقر در آن مناطق محسوب می

 شان کرد.امدوم را سردارِ پردیکاس شکست داد و قتل ع

شود که ارته، و اقتداری که پدر زنِ اسکندر در ایران شرقی دارا بوده، روشن میبا توجه به موقعیت وخش

رای دلباختگی ازدواج وی با رخشانه هم تدبیری سیاسی بوده است و نه ماجرایی عاشقانه. نادرست بودنِ ماج

شود که اسکندر به این عهد و پیمان اولیه پایبند نماند و اصوالً ازدواج جا روشن میاسکندر به رخشانه از این

کردنش همواره با محاسباتی سیاسی همراه بوده است. اسکندر بعد از بازگشت از لشگرکشی به هند، در سال 

هفائستیون با دختران داریوش سوم هخامنشی ازدواج  پ.م، جشنی بزرگ در شوش ترتیب داد و به همراه 324

انه. اما اسکندر دختر بزرگ داریوش بود، و نه رخش 56کرد. عروس اصلی در این مراسم استاتیرا )بَرزین(

و به این ترتیب کوشید  57ی داریوش سوم( هم وصلت کردزمان با پریزاد )دختر اردشیر سوم و برادرزادههم

 58ی خاندان هخامنشی خویشاوند شود. هفائستیون هم با خواهر کوچکتر استاتیرا ــ دروپِتبا هر دو شاخه

                      
55 Diodor, XVIII, 7.2. 
56 Tarn, 2002: 334. 
57 Carney, 2000: 110. 
58 Drypetis 
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به طول انجامید، نود سردار اصلی مقدونی با بانوانی پارسی ــ ازدواج کرد. در جریان این جشن که پنج روز 

دید آورند. در همین مراسم ی مقدونی ـ پارسی پو به این ترتیب کوشیدند یک نژاد دورگه 59ازدواج کردند

خاندان سلوکی بسته شد.  ی سردودمانِ بود که سلوکوس با آپامَه ــ دختر اسپیتامن ــ وصلت کرد و نطفه

گویند در کل ده هزار تن از مقدونیان زن ایرانی گرفته بودند و همه در این جشن حضور داشتند و از می

 ی عروسی گرفتند. اسکندر هدیه

رو شد که هر دو دخترعموهایش بودند و ممکن بود از به این ترتیب، رخشانه با دو رقیب بزرگ روبه

دهد که وتخت بزایند. این که اسکندر جز این بانوان پارسی زنی نگرفته، نشان میاسکندر وارثی برای تاج

اند که شاهنشاه بعدی باید از شکم زنی پارسی زاده شود، این که هیچ یک از این اشتههنوز همگان اعتقاد د

بخش املی مشروعیتسه زن فرزندی از او پیدا نکردند، احتماالً بدان معناست که او از ازدواج تنها به عنوان ع

 شته است. جسته، و تشکیل خانواده یا روابط عاشقانه در این تصمیم او هیچ تأثیری ندابهره می

وقتی اسکندر یک سال بعد مرد، هیچ یک از زنان او باردار نبودند، در حالی که پریزاد و استاتیرا یک سال، 

ای ون هیچ اشارهو رخشانه چهار سال در عقد او بودند. ناتوانی جنسی و ناباروری اسکندر امر غریبی نیست، چ

های خوانیم، به عشقاش با زنان در تاریخ وجود ندارد و هر آنچه میبه روابط صمیمانه و ارتباط جنسی

شود. از این رو بعید نیست که او اصوالً در ارتباط جنسی های مذکرش مربوط میگرایانه و همخوابهمجنس

دی مانند اسکندر تا سی سالگی عمر کند و تنها با سه زن با زنان دچار اختالل یا ناتوانی بوده باشد. این که مر

دار نشود، در جهان باستان امری نامعمول به شمار بر مبنای متغیرهای سیاسی ازدواج کند و تازه از آنها هم بچه

                      
59 O'Brien, 2001: 197. 
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لوغ ی بهای اولیهاند و در سالکردهرفته است. به ویژه در مقدونیه و بالکان، مردان با چندین زن ازدواج میمی

ی سنی میان پدر و اند. طوری که در اسناد بازمانده از یونان باستان، میانگین فاصلهشدهصاحب فرزند می

دار نبودنِ اسکندر در نخستین فرزندش از بیست سال کمتر است. بنابراین غیاب شریک جنسی زن و بچه

 توان به ناتوانی جنسی او حمل کرد.اش را میدوران زندگی

مرگ زودهنگام اسکندر و باردار نبودن هیچ یک از زنانِ پارسیِ او، به معنای بروز یک بحران جانشینی و 

ـ می ـ رخشانه، استاتیرا و پریزاد ـ ی شاهنشاه توانستند مادران بالقوهمشروعیت پردامنه بود. در این میان سه زن ـ

بعدی باشند، که هر سه در زمان مرگ اسکندر نشانی از حاملگی نمایان نکرده بودند. در میان ایشان استاتیرا 

چنان به که دختر بزرگِ شاهنشاه پیشین بود، بیشترین مشروعیت سیاسی را داشت. اما رخشانه که پدرش هم

هایی با ایشان میان مقدونیان ارتباط راند، و بعد از چهار سال زیستن دراستواری بر ایران شرقی فرمان می

 برقرار کرده بود، از موقعیتی نیرومندتر برخوردار بود.

برانگیز از دید رو هستیم، که به شکلی تعجبهای شگفت روزگار روبهجا با یکی از بازیدر این

ان مانده است. ماجرا آن است که بعد از مرگ اسکندر، سردارانش در بابل به جان هم افتادند نویسان پنهتاریخ

و بر سر جانشینی با هم درگیر شدند. در این هنگام، پردیکاس که دوست نزدیک اسکندر و هفائستیون بود و 

ار است، و تنها پس از آن هایی داشت، ناگهان ادعا کرد رخشانه از اسکندر باردبنابراین با رخشانه هم ارتباط

شنویم. با توجه به هواداری سفت و سخت پردیکاس از شاه شدنِ است که خبری از باردار شدنِ رخشانه می

ی سرداران مخالفش با مشروعیت این فرزند، حدس من آن فرزندِ رخشانه، و مخالفت جدی و سرسختانه

 است که خودِ پردیکاس پدر این کودک بوده باشد. 

شود. نخست آن که دلیل ازدواج اسکندر و رخشانه از عشق اگر این حدس درست باشد، دو مسأله حل می

ارته کند، و پایداری قدرت وخشو عاشقی به روابط سیاسی و تدبیری نظامی برای کنار آمدن با بلخیان گذر می
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های جانشینی بعدی ی هوادار رخشانه و جنگشود. دوم آن که رفتار بعدی جبههتان توجیه میدر افغانس

 گردد. تر میفهمقابل

کشت. هر زمان با وی خواهرش دروپت را نیز پلوتارک نوشته که رخشانه استاتیرا را به قتل رساند، و هم

احتماالً این پریزاد بوده که کشته شده است.  60نماید و چنان که کارنی حدس زده،چند قتل دوم نامحتمل می

توانستند چنین ادعایی داشته اده شدنِ رقیبی از پشت اسکندر بود و استاتیرا و پریزاد میچون رخشانه نگرانِ ز

شناخت و چهار باشند. دروپت با هفائستیون وصلت کرده بود که کسی او را به عنوان دولتمرد به رسمیت نمی

هفائستیون هم انگار به درد اسکندر دچار بوده باشد، چون  61ماه بعد از این ازدواج هم شوهرش مرده بود.

 62شد.دروپت هم از او فرزندی نیاورد. بنابراین، وجود او خطری برای رخشانه محسوب نمی

اش در به خدمت گرفتِن سردار نیرومندی مانند روشن است که رخشانه با توجه به این دسیسه، و توانایی

دانیم که وقتی اسکندر درگذشت، هیچ یک از طلب بوده است. این را میاهپردیکاس، بانویی سیاستمدار و ج

ای در این مورد وجود داشته و این شایعه را نیز پردیکاس زنانش باردار نبودند، مگر رخشانه که تنها شایعه

اری سرداران بود، به سادگی وفادکرده است. این ادعا که رخشانه از اسکندر بار دارد، اگر راست میپشتیبانی می

ن که پادگان بابل ادعای پردیکاس را نپذیرفت و ملئاگروس با شنیدن خبرِ باردار بودنِ کرد. اما ایرا جلب می

دهد که کسی تا بعد از مرگ اسکندر از قضیه خبر رخشانه خشمگین شد و از جلسه خارج شد، نشان می

سر جانشینی رو کرده است. از سوی دیگر، ای بوده که پردیکاس تازه هنگام بحث بر نداشته و این برگه

اند رخشانه بعد از به قدرت رسیدن پردیکاس بالفاصله دست به کار شد و دو تن نویسان باستانی نوشتهتاریخ

                      
60 Carney, 2000: 110. 
61 Curtius Rufus, 10.15.20. 
62 Heckel, 2006: 116. 
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شک استاتیرا و دیگری چنان که گفتیم احتماالً پریزاد از زنان پارسی دیگر را به قتل رساند. یکی از ایشان بی

 ک به اشتباه او را دروپت دانسته است. بوده، هر چند پلوتار

باید توجه داشت که از سویی رخشانه به تنهایی قدرت و اعتبار کافی برای کشتن دو زنِ پیشین اسکندر 

و در شرایط نابارداری این زنان، هیچ  و شاهزادگان هخامنشی را نداشته، و از سوی دیگر بعد از مرگ اسکندر

خاسته که ایشان نیز شدند. خطر در شرایطی برمییک از این دو تهدیدی برای قدرت رخشانه محسوب نمی

ای استفاده کرده که به دروغ ادعا کنند که از اسکندر بار دارند. یعنی پردیکاس با همدستی رخشانه از حیله

به کار ببندند. در این میان پردیکاس طرفِ خشن و زورمندِ این اتحاد ممکن بوده دیگران هم مشابهش را 

زمان با ملئاگر، به قتل رسانده است. چرا که ملئاگر بوده، و به نظرم او بوده که استاتیرا و پریزاد را، احتماالً هم

بعد با ادعای این که توانسته هریک از این زنان را در اختیار بگیرد و باردارشان کند و یا هر رقیب دیگری می

این نوزاد از پشت اسکندر است، به رقیبی برای قدرت پردیکاس تبدیل شود. احتماالً پردیکاس از این امکان 

 هراسیده، چون خودش مشابه آن را با موفقیت اجرا کرده است. می

تی فرزندی زایید که اسکندر چهارم نام گرفت. وقتی پردیکاس در جریان حمله به مصر رخشانه پس از مد

پاتر به جای وی فرمانروای قلمرو اسکندر شد. او، برای پرهیز از ظهور رقیبان تازه، رخشانه و کشته شد، آنتی

. به این ترتیب، رخشانه اسکندر چهارم و فیلیپ سوم را به دربار مقدونیه برد و ایشان را نزد خود نگهداری کرد

 های جانشینی قرار گرفتند.و فرزندی که احتماالً از پشت اسکندر نبود، برای مدتی در کانون جنگ

ر و سرنوشت رخشانه و دخترعموهایش اگر به درستی تحلیل شود، بخشی از زوایای شخصیتی اسکند

سازد. این که اسکندر به او وفادار نماند و در اولین فرصت با دخترعموهایش به طور درباریانش را روشن می

دهد. این که رخشانه پس از ی ارتباط این دو را نشان میرسمی ازدواج کرد، ماهیت سیاسی و غیرعاشقانه

دهد که از مرگ او باردار شد، نشان می چهار سال ازدواج رسمی، از اسکندر فرزندی نداشت، و بالفاصله بعد
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در ارتباط میان او و اسکندر، فرد اخیر طرفِ از نظر جنسی ناتوان یا نابارور بوده است. رخشانه، استاتیرا و 

انگیز پریزاد نخستین نسل از زنان ایرانی بودند که در معرض بالیِ فاتحان خارجی قرار گرفتند. سرنوشت غم

در هیاهوی درگیری سرداران فاتح بیگانه، الگویی بود که پس از آن بارها و بارها در  شانایشان، و فدا شدن

های مادرتبارِ مورد مهاجمان تازی و ترک و مغول تکرار شد. الگویی که معموالً به نابودی و زوال خاندان

به زایش فرزندانی  شد، اما گهگاه با هوشیاری همین زنان و سردارانِ متحدشان،شاهنشاهانِ پیشین منتهی می

زمین تکیه زنند. هر چند در زمان مرگ شدند بر اورنگ فرمانروایی ایرانشد که موفق میدورگه منتهی می

ارته چشم دوخته بودند، کمی بعد فرزند سلوکوس مقدونی اسکندر همه به دختران داریوش و اردشیر و وخش

خورده و های این زنانِ شکستستین نمونه از کامیابیو دختر اسپیتامن پارسی بر تخت بابل تکیه زد، و به نخ

 اسیر بدل شد.
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 ی مقدونیانسعههای جانشینی و الگوی توگفتار دوم: جنگ

 

پ.م. درگذشت و تختی خالی را برای  323ی خرداد سال . اسکندر چند سال پس از فتح ایران در میانه1

رحم و ناآشنا به قواعدِ اخالقی طلب و بیچون خودِ او جاهسرداران و یارانش باقی گذاشت، که هم

پ.م، یازده  312پ.م. که اسکندر مرد، تا  323ی ی قدرت سیاسی بودند. از این رو، در فاصلهکنندهمشروط

وتخت کردند و یکدیگر را به سالِ خونین سپری شد که در طی آن سرداران مقدونی اصلی همگی ادعای تاج

ج در مراکز جغرافیایی قدرت های بسیار کشتار کردند، تا آن که رقیبان اصلی به تدریدنبال اتحادها و خیانت

، 64پاترآنتی 63های مقدونی ادامه یافت.شان عمال تا انقراض آخرین بقایای سلسلهتثبیت شدند، هر چند درگیری

به همراه شمار  71و دمتریوس 70، سلوکوس69، لیسیماخوس68، اومنس67، پردیکاس66، کراتر65گونوسآنتی

در این مدت با هم جنگیدند و یکدیگر را به قتل رساندند. به همین دلیل هم این  بیشتری از سرداران فروپایه

                      
 . Waterfield, 2011ن منبع بیابید: توانید در ایا میهای جانشینی ری جنگجدیدترین اثرِ معتبر درباره 63

64 Antipater 
65 Antigonus 
66 Crater 
67 Perdiccas 
68 Eumenes 
69 Lissimachus 
70 Seleucos 
71 Demetrius 
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( ــ Diadochi« )دیادوکی»( و به التین Διάδοχοι« )دیادوخوی»ــ به یونانی « عصر جانشینان»دوران را 

 نامند.می

پاتر و پردیکاس، که از زمان مرگ اسکندر تا نخستین رده از جانشینان عبارت بودند از کراتروس، آنتی

( که مقدونیه پاتر )پ.م. به مدت سه سال با هم جنگیدند. در میان این سه، آنتی 320سال 

پ.م.  397را در دست داشت و در میان مردم مقدونیه صاحب نفوذ بود، معتبرترین رقیب بود. او در حدود 

خاندانش با شاهان  74زاده شد. 73در شهر پالیوال 72نام لوالوس به عنوان فرزند یکی از اشراف مقدونی به

ونی بود که در به قدرت رسیدن فیلیپ دوم و پاتر از سرداران قدیم مقددودمان آرگِئاد خویشاوند بودند. آنتی

پ.م. که فیلیپ به مدت سه سال از پایتختش  342تثبیت اقتدار اسکندر نقشی کلیدی ایفا کرده بود. در سال 

کرد، او به عنوان نایب سلطنت انتخاب وتاز میغایب بود و برای نبرد با قبایل تراکی و سکا به اطراف تاخت

ها به اوبوئیا حمله کرده و به دست گرفت. او در همین سال وقتی خبردار شد آتنی شد و حکومت مقدونیه را

اند، سپاهی فرستاد و ایشان را سرکوب کرد. او در پاییز همین سال به عنوان جا راندههواداران مقدونیه را از آن

 ی شاه مقدونیه در مراسم دینی معبد دلفی شرکت کرد. نماینده

پاتر جالب توجه است، غیرت و تالش او برای بر تخت نشستن اسکندر است، و آنچه در مورد آنتی

ی صمیمانه و نزدیکش با اولمپیاس، مادر اسکندر. شاید از این روست که در قدیم این شایعه وجود رابطه

ست و چه بسا که این شایعه راست بوده باشد. به هر صورت با پشتیبانی او داشته که او پدر راستین اسکندر ا

اش فیلیپ به حکومت رسید. وقتی اسکندر پ.م. پس از به قتل رساندن پدر رسمی 336بود که اسکندر در 

                      
72 Iolaus 
73 Paliura 
74 Heckel, 2006: 35. 
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پاتر به عنوان نایب شاه مقدونیه به پ.م. با ارتشی بزرگ به ایران هخامنشی حمله کرد، باز آنتی 334در 

جا سربازان مزدور ومت رسید و این بار کل بالکان را نیز به همراه مقدونیه زیر فرمان داشت. او از همانحک

کرد، چنان گرفت و به عنوان قوای کمکی برای اردوی اسکندر گسیل مییونانی و مقدونی را به خدمت می

ی مان کسی بود که بعد از حملهپاتر هپ.م. چنین کرد. آنتی 334که بعد از نبرد گوردیوم در زمستان سال 

زمان پ.م، هم 332آرایی کرد. در اش مِنون، در برابر ایشان صفدریاساالر ایرانی، فرناباز، و سردار یونانی

آگیس سوم در اسپارت و مِمنون تراکی در تراکیه سر به شورش برداشتند، و این دومی حاکمی بود که خودِ 

کم از احتماالً هر دو این شورشیان هوادار هخامنشیان بودند، چون دست مقدونیان بر تراکیه گماشته بودند.

ها به آگیس اسپارتی خبر داریم، و این که او توانست به کمک طالی هخامشیان ارتشی کمک مالی پارس

ای ضد بیست هزار نفره بسیج کند. یونانیان آخائی و اهالی آرکادیا به وی پیوستند و به این ترتیب جبهه

پاتر با پوزش خواستن از ممنون و وا نهادن تراکیه در پاتر را نگران کرد. آنتینی در یونان باز شد که آنتیمقدو

اش را آرام کرد و بعد از دریافت پولی فراوان از اسکندر، نیرویی چهل هزار نفره از ی شمالیدست او، جبهه

ان را بر عهده گرفت و به بالکان لشگر کشید. شپ.م. خود فرماندهی 330مزدوران یونانی را پدید آورد و در 

دو ارتش در نزدیکی شهر مگالوپولیس با هم درآویختند و بعد نبردی خونین مقدونیان پیروز شدند و آگیس 

 در میدان جنگ کشته شد.

« بازیموش»ی نبرد با داریوش سوم برد، پیروزی او را در مقایسهد میپاتر حساسکندر که به کامیابی آنتی

پاتر دستور داد خودش رهبری سپاه کمکی اعزامی از مقدونیه را بر عهده دانست و در اولین فرصت به آنتی

بگیرد و حکومت شهر را به سردار دیگری به نام کراتِروس واگذار کند. اما مدت کوتاهی بعد از ابالغ این 

پاتر و چنان بر مسند قدرت باقی ماند. ماجرای درگیری اسکندر و آنتیپاتر همفرمان اسکندر فوت کرد و آنتی
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هایی اشاره شده که بر نماید. در تمام منابع باستانی هم به شایعهبرانگیز میمرگ ناگهانی شاه مقدونی، شک

 است. پاتر بوده که اسکندر را مسموم نموده و کشته مبنای آن آنتی

پاتر و اولمپیاس )مادر اسکندر( برقرار بوده چنان که گفتیم، ارتباطی بسیار صمیمانه و نزدیک بین آنتی

ـ برای پ.م. اولمپیاس ــ یا یکی از خبرچینان اسکندر در مقدونیه ـ 323گویند در است. با وجود این، می

ی او برای استقالل از اسکندر هشدار داد. اسکندر پاتر و نقشهی خیانت آنتیاسکندر پیغامی فرستاد و درباره

پاتر ناآرامی یونان را بهانه کرد و پاتر را به بابل فراخواند تا محاکمه شود. آنتیاین خبر را جدی گرفت و آنتی

د. بالفاصله بعد از رسیدن کاساندر به بابل بود که اسکندر نرفت، اما پسرش کاساندر را به جای خود فرستا

شود که دریابیم اسکندر به خاطر نوشیدن شراب درگذشت، و این نکته به خصوص وقتی بیشتر معنادار می

پاتر بوده است. تمام منابع باستانی ( ــ برادر کاساندر و پسر آنتیλλαςIo) 75اش ــ یوالسدرگذشت و ساقی

ساندر برادرش را در مورد گفتند که کاگویند بالفاصله بعد از فوت اسکندر همه از این موضوع سخن میمی

زهر خوراندن به اسکندر متقاعد کرده و او در یک مهمانی که دوست نزدیکش مِدیوس میزبانِ آن بوده، در 

  76اند.شراب اسکندر زهر ریخته است. منابع باستانی این مدیوس را نیز بخشی از این دسیسه دانسته

بعید نیست که پردیکاس هم از این جریان خبر داشته باشد. چون بالفاصله بعد از مرگ اسکندر یوالس با 

به این ترتیب، دو سردار اصلی مدعی  77به نزد پردیکاس رفت و این دو با هم ازدواج کردند.خواهرش نیکایا 

ه اتحادی شکننده دست یافتند. پلوتارک که این شایعه را قبول پاتر ــ با هم بوتخت ــ پردیکاس و آنتیتاج

                      
75 Iollas 
76 Arrian, Anabasis Alexandri, vii. 27; Plutarch, Parallel Lives, "Alexander", 77; Curtius Rufus, 

Historiae Alexandri Magni, x. 10; Justin, Epitome of Pompeius Trogus, xii. 14; Vitruvius, De 

architectura, viii. 3. 
77 Photius, Bibliotheca, cod. 92. 
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پ.م. )شش سال بعد از مرگ اسکندر( این اتهام را به  317ندارد، گفته که برای نخستین بار اولمپیاس در 

 78پاتر را توجیه کند.ها و خشونتش نسبت به خاندان آنتیاش این بود که بدرفتاریپاتر وارد آورد، و انگیزهآنتی

های بعد از مرگ اسکندر چندان نیرومند بوده که مورخی آتنی مانند ی یادشده در سالبا وجود این، شایعه

به این ترتیب،  80زیسته، با اطمینان یوالس را قاتل اسکندر دانسته است.ها می، که در همان سال79هوپِریدس

پاتر احتماالً فیلیپ را اش با آنتیپاتر و اولمپیاس بوده، اما با توجه به دشمنی بعدیاحتماالً اسکندر فرزند آنتی

سانده است. هنگامی که اسکندر وتخت به قتل ردانسته، هر چند او را هم برای دستیابی به تاجپدر خود می

اش مسموم شد و به قتل اش را به قتل برساند، به دست دو برادرِ ناتنیتصمیم گرفت از روی حسد پدرِ واقعی

 رسید.

 

( پسر Περδίκκας) 81شد. پردیکاس. وقتی اسکندر درگذشت، پردیکاس به عنوان جانشین وی برگزیده 2

پ.م.(  335ی اورِستیس در مقدونیه بود. او در نبرد مقدونیان با شهر تبس )سال از اشراف ناحیه 82اورونتِس

یی بسیار به سختی زخمی شد. او از سرداران جا بعد از خودنمارهبر یکی از فاالنژهای اسکندر بود و همان

مورد اعتماد اسکندر و احتماالً شریک جنسی وی بوده است. پردیکاس یکی از رهبران سپاهی بود که به هند 

ی مذکر اسکندر ــ به جای او به خوابهپ.م. بعد از مرگ هفائستیون ــ دوست و هم 324گسیل شدند، و در 

                      
78 Plutarch, Parallel Lives, "Alexander", 77. 
79 Hyperides 
80 Pseudo-Plutarch, Moralia, "Lives of the Ten Orators", Hyperides. 
81 Perdiccas 
82 Orontes 
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 83(χιλίαρχοςپاتیش در پارسی باستان و خیلیارخوس )مقام که همان هَزارَه منصب هزاربَد دست یافت. این

ساالر و رئیس گارد سلطنتی در یونانی است، موقعیتی قدیمی در دربار هخامنشی بود که کمابیش با جایگاه سپه

 برابر بود. 

پاتر درپیچید و کوشید قدرت وی که با آنتی، اسکندر پس از بازگشت به بابل و بعد از آنچنان که گذشت

را محدود سازد، در شرایطی مشکوک درگذشت. بالفاصله بعد از آن، پردیکاس ادعا کرد که رخشانه از شوهر 

رداران چیرگی یافت. ی این نوزاد، بر سایر سالسلطنهاش باردار بوده و خود به عنوان حامی و نایبدرگذشته

ی وجود فرزندی از پشت اسکندر چندان هم پذیرفتنی نبود و مخالفان مهمی با وجود این، ادعای او درباره

داشت. از این رو بود که بالفاصله بعد از مرگ اسکندر انجمنی برای تعیین جانشین وی در بابل تشکیل شد. 

و، پردیکاس و رخشانه قرار داشتند و در سوی دیگر در این انجمن دو جناح اصلی حضور داشتند. در یک س

اسکندر، فیلیپ سوم، وتخت را به برادر گفت باید تاجموضع گرفته بود که می 84سرداری به نام مِلِئاگِروس

 بدهند. 

( سردار کارآزموده و نامداری بود که پدرش نئوپتولموس هم در میان مقدونیان Mελεαγροςملئاگروس )

های فاالنژ مقدونی را در مقابل پ.م.( فرماندهی یکی از جناح 334ندآوازه بود. او در نبرد گرانیک )سرداری بل

ها بر عهده داشت و بعد از آن نیز این مقام را حفظ کرد، به شکلی که در زمان مرگ اسکندر به عنوان پارس

موقعیت بیشتر دستاورد استعدادهای  ی مقدونی موقعیتی استوار یافته بود. ایننظام سنگین اسلحهرهبر پیاده

طلب بود و اسکندر از ارتقای مقام او خودداری شخصی خودش بود، تا پشتیبانی اسکندر. چون او مردی جاه

                      
83 chiliarch 
84 Meleager 
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که در نبردهای گوگامل و ایسوس نقشی کلیدی ایفا کرده بود، از گسیل کردنش در راس کرد و با وجود آنمی

 85زد.سپاهی مستقل سر باز می

 'ὁΦίλιππος Γ ) 86کسی که نامزدِ ملئاگروس برای اورنگ اسکندر بود، فیلیپ سوم آریدائیوس

Ἀρριδαῖοςشد. نام این مرد به هنگام زاده شدن آریدائیوس ( نام داشت که برادر ناتنی اسکندر محسوب می

شد. مادرش زنی تسالیایی بود که به عنوان کنیز و رقاص به دربار اش محسوب مینام سلطنتیبود و فیلیپ 

اش عقل بود. پلوتارک نوشته که نامادریمانده و کمفیلیپ دوم راه یافت. خودِ این شخص، مردی عقب

زمان کودکی به او اولمپیاس ــ مادر اسکندر ــ برای آن که رقیبان احتمالی را از سر راه پسرش بردارد، در 

دارویی جادویی خورانده بود و به این ترتیب باعث شده بود دیوانه شود. این شایعه در جهان باستان خیلی 

دانند و معتقدند فیلیپ سوم به طور مادرزاد نویسان امروزین آن را نادرست میقوت داشت، اما بیشتر تاریخ

ی وتخت بود و به همین دلیل به بهانهبه هر صورت، اسکندر نگرانِ ادعای او بر تاج 87نقص ذهنی داشته است.

چون گروگانی او را در تواند تحمل کند، عمال هماین که او را خیلی دوست دارد و دوری از او را نمی

گذاشت که برد. در دوران جوانی هم وقتی فیلیپ دوم داشت قرار و مدار میهایش به همراه میلشگرکشی

این پسرش با دختر پیکسوداروس ــ شهربان هخامنشی کاریه ــ ازدواج کند، اسکندر پا پیش گذاشت و خود 

ایی به راه انداخت که به رانده شدنش از دربار فیلیپ را به عنوان داماد به پیکسوداروس پیشنهاد کرد و دعو

 منتهی شد. 

                      
85 Arrian, Anabasis Alexandri, i. 4, 14. 
86 Philip III Arrhidaeus 
87 Carney, 2006: 24-25. 
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زمانی که اسکندر مرد، او نیز در بابل و در میان سپاهیان مقدونی بود و با وجود دیوانگی، از نظر تبار 

شد. یک جبهه از سرداران مقدونی به رهبری ادشاهی محسوب میترین نامزد برای پاش شایستهمقدونی

ملئاگروس به حکومت او گرایش داشتند. ملئاگروس، تا آن زمانی که اسکندر درگذشت و سربازانش برای 

چون عروسکی در دستان خود داشته باشد. تعیین جانشین دور هم جمع شدند، توانسته بود فیلیپ سوم را هم

اه شدن او هواداری کرد و وقتی دید سرداران دیگر در این مورد تمایلی ندارند، برآشفت او با سرسختی از ش

دانستند اگر فیلیپ به قدرت برسد، و از شورای ایشان بیرون رفت. دلیل همراهی نکردن سرداران آن بود که می

کرد ئاگروس هواداری مینظام مقدونی از ملدر عمل ملئاگروس فرمانروا خواهد شد. این در حالی بود که پیاده

 گشت. ناپذیر میو با این ترتیب قدرت او معارضه

آنچه مانع به کرسی نشستن ادعای ملئاگروس شد، مکرِ پردیکاس بود که برای جلوگیری از تثبیت فیلیپ 

شد و خون هخامنشی ی پارسی، که زنِ رسمی اسکندر محسوب میهسوم بر اورنگ سلطنت، گفت که رخشان

هایش جاری بود، باردار است و شاید پسری بزاید. ملئاگروس که این بحث را مانعی جدی در راه در رگ

دید، و احتماالً از بار نگرفتن رخشانه از اسکندر خبر داشت، خشمگین شد و به میان گذاری فیلیپ میتاج

سو پردیکاس و سرداران دیگر و ایشان را شوراند و فرمان اعدام پردیکاس را صادر کرد. از آنسربازانش رفت 

کردند، با نیروهای وفادار خویش از بابل خارج شدند و بیرون از دیوارهای شهر اردو که احساس امنیت نمی

ونی که مقلد پارسیان ی شهسواران مقدنظام مقتدر پارسی که به اسکندر پیوسته بود، و طبقهزدند. سواره

شدند، هوادار پردیکاس بودند و از شاهی که خون هخامنشی ـ مقدونی داشته باشد پشتیبانی محسوب می

ی سرداری به نام اومنس کردند. تنها عاملی که از جنگی زودهنگام میان دو جناح جلوگیری کرد، مداخلهمی

(Εὐμένης بود. این مرد در حدود سال )پ.م. در کاردیا به دنیا آمده بود و بنابراین تا پیش از هجوم  362

زیست. او در دوران جوانی شد که در تراکیه میاسکندر از سرداران محلی شهروند هخامنشیان محسوب می
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کرد، به شکلی با او مربوط شد و بعد از آن به صورت وتاز میو هنگامی که فیلیپ دوم در خرسونسوس تاخت

 یکی از سرداران وفادار به مقدونیان درآمد. 

میانی کرد و قرار شد فیلیپ سوم، برادر اومنس، که دوست نزدیک پردیکاس بود، در میان دو گروه پادر

عقلِ اسکندر، به همراه اسکندر کوچک، که قرار بود از رخشانه زاده شود، به طور مشترک به وضع و کمخل

نظام ی سوارهجانشینی اسکندر برسند. ملئاگروس به عنوان رهبر نیروهای پیاده و پردیکاس به عنوان سرکرده

شان زیاد دوام نخواهد آورد. اب شدند. هر چند روشن بود که همکاری و آشتیبه عنوان نایبان سلطنت انتخ

در نهایت پردیکاس هوشمندتر از رقیبش از آب درآمد. او موفق شد فیلیپ سوم را به خود نزدیک سازد و او 

آموزش را در اختیار خود بگیرد. آنگاه، در جریان مراسمی عمومی، ناگهان فیلیپ سوم که قبال توسط پردیکاس 

دیده بود، اعالم کرد که سربازانی که چند روز پیش سر به شورش برداشته بودند، باید مجازات شوند. 

های غافلگیرشده را محاصره کردند و سیصد تن از هواداران پرشور ملئاگروس را نظام پردیکاس پیادهسواره

قدرتش را از از دست داده بود، گریخت  شان کردند. ملئاگروس، که پایگاهشان بیرون کشیدند و اعداماز میان

این ترتیب، به  88جا بیرونش کشیدند و به قتلش رساندند.و به معبدی پناه برد. اما به فرمان پردیکاس از آن

پردیکاس به عنوان فرمانروا قدرت را به دست گرفت و به اسم اسکندر کوچک و فیلیپ سوم حکومت کرد. 

به این ترتیب، نخستین کشمکش میان سرداران مقدونی به نتیجه رسید و پردیکاس از این میدان پیروز به 

 درآمد.

 

                      
88 Curtius, x. 6-9; Justin, Epitome of Pompeius Trogus, xiii. 2-4; Photius, Bibliotheca, cod. 92; 

Diodorus, xviii. 2. 
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داشت رایجِ متون کالسیک تاریخی آن است که سرداران مقدونی در رنویسان و ب. گمانِ عمومی تاریخ2

اند. یعنی فرض بر این است که: کردهگیری میبابل بر سر حکومت بر کلِ قلمرو باستانی هخامنشی تصمیم

ها ن سرزمیندر زمان مرگ او به کل ایالف( اسکندر سراسر قلمرو هخامنشی را فتح کرد، و ب( سردارانش هم 

توان کردند. میها با هم رقابت میی پارسشدهدسترسی داشتند و بنابراین بر سر فرمانروایی بر کل قلمرو ویران

 ها نادرست است. فرضبا بازخوانی دقیق متون تاریخی نشان داد که هر دو این پیش

ی نفوذ مقدونیان در زمان مرگ وی را به دست ی فتوحات اسکندر و دایرههایی که دامنهترین دادهمهم

ها در شورای بابل چهار ی تقسیم سرزمینشود. دربارهدهد، به تقسیم اراضی در شورای بابل مربوط میمی

 یکتابخانهپ.م.( در  40ترین روایت را دیودوروس )سال ترین و کاملمنبع باستانی در دست داریم و قدیمی

مان ثبت م.( دو گزارش دیگر را برای 820ـ 893اسقف بیزانس فوتیوس ) 89اش به دست داده است.تاریخی

شود. واپسین منبع مهم ما در این مورد به مربوط می 91و دیگری به دکسیپوس 90کرده که یکی از آنها به آریان

 94مان ثبت کرده است.را برای 93اثر پومپئیوس تروگوس 92تاریخ فیلیپیکایوستینوس تعلق دارد که بخشی از 

تر خطاهای فاحشی در آن یافت های قدیمیمورد دوراناین منبع از همه جدیدتر است و به خصوص در 

 شود. می

                      
89 Diodorus Siculus, Bibliotheca Historia XVIII, 3. 
90 Arrian, After Alexander (codex 92). 
91 Dexippus, History of events after Alexander (codex 82). 
92 Historiae Philippicae 
93 Pompeius Trogus 
94 Justin, Epitome of Phillipic History, Book XIII. 
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تواند تصویری از دامنه و عمق فتوحات اسکندر را به دست دهد. یعنی با های یادشده میی سیاههمقایسه

هایی را به طور پایدار شود که سپاهیان مقدونی چه سرزمینم میشده در بابل، معلوتوجه به قلمروهای تقسیم

های بازمانده از تمام این منابع اند. دادهاند و از چه مناطقی بعد از فتح و غارت اولیه رانده شدهدر دست داشته

 توان به این شکل خالصه کرد:را می

 آریان یوستینوس دیودوروس قلمرو یا نقش

 و دکسیپوس

 2آریان 2دیودوروس

 فیلیپ سوم فیلیپ سوم فیلیپ سوم فیلیپ سوم شاه مقدونیه

 و اسکندر چهارم

 فیلیپ سوم

 و اسکندر چهارم

 پاترآنتی پاترآنتی پردیکاس پردیکاس پردیکاس فرمانروا

 کاساندر کاساندر سلوکوس سلوکوس سلوکوس رئیس مالزمان

 ــ   ــ   ــ   کاساندر ــ   رییس نگهبانان

 پاترآنتی پاترآنتی پاترآنتی مقدونیه

 و کراتروس

 پاترآنتی پاترآنتی

 پاترآنتی فیلو پاترآنتی ایلوریه

 و کراتروس

 پاترآنتی پاترآنتی

 پاترآنتی ــ   پاترآنتی اِپیروس

 و کراتروس

 پاترآنتی پاترآنتی

 پاترآنتی پاترآنتی پاترآنتی یونان

 و کراتروس

 پاترآنتی پاترآنتی

 لوسیماخوس لوسیماخوس لوسیماخوس لوسیماخوس لوسیماخوس تراکیه
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 آریدایئوس 95آریدایئوس لئوناتوس لئوناتوس لئوناتوس فریگیه هلسپونتی

 گونوسآنتی گونوسآنتی گونوسآنتی گونوسآنتی گونوسآنتی ی بزرگفریگیه

 گونوسآنتی گونوسآنتی گونوسآنتی نئارخوس گونوسآنتی پامفولیه

 گونوسآنتی گونوسآنتی گونوسآنتی نئارخوس گونوسآنتی لیکیه

 آساندر آساندر کاساندر کاساندر آساندر کاریه

 کلیتوس سپید کلِیتوس سپید مئاندر مئاندر مئاندر لودیه

 نیکانور نیکانور اومنس اومنس اومنس کاپادوکیه

 نیکانور؟ نیکانور؟ اومنس اومنس اومنس پافالگونیه

 فیلوکسنوس فیلوکسنوس فیلوتاس فیلوتاس فیلوتاس کیلیکیه

 بطلمیوس بطلمیوس بطلمیوس بطلمیوس بطلمیوس مصر

 الئومِدون الئومِدون الئومِدون الئومِدون الئومِدون سوریه

 ماخوسآمفی ماخوسآمفی آرکِسیالئوس آرکِسیالئوس آرکِسیالئوس میانرودان

 پِیتون پِیتون پِیتون پِیتون پِیتون ماد بزرگ

 ــ   ــ   ــ   آذرباد آذرباد ماد کوچک

 گنسآنتی گنسآنتی ــ   96اسکونوس ــ   ایالم

 پوکِستاس پوکِستاس پوکِستاس تلِپولموس پوکِستاس پارس

 تلِپولموس تلِپولموس نئوپتولموس ــ   تلِپولموس کرمان

 ــ   ــ   ــ   فرنهفرته ــ   ارمنستان

                      
95 Arrhidaeus 
96 Scynus 
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 فیلیپ؟ فیلیپ؟ فرنهفرته فیلیپ فرنهفرته گرگان

 فیلیپ فیلیپ ــ   نیکانور فرنهفرته پارت

 استاناسور استاناسور فیلیپ اسکوتایوس فیلیپ سغد

 استاناسور استاناسور ــ   آمونتاس فیلیپ بلخ

 استاساندر استاساندر استاناسور استاناسور استاناسور زرنگ

 استاساندر استاساندر استاناسور استاناسور استاناسور هرات

 سیبورتیوس ــ   سیبورتیوس سیبورتیوس سیبورتیوس رخج

 سیبورتیوس ــ   سیبورتیوس سیبورتیوس سیبورتیوس گدروزیا

 اتهوخش اتهوخش اتهوخش اتهوخش ارتهوخش پاروپامیسیا

 تاخیلس تاخیلس تاخیلس تاخیلس تاخیلس پنجاب

 پوروشوتامه پوروشوتامه پوروشوتامه پیتون پسر آگنور  پوروشوتامه هند

 پیتون پسر آگنور پیتون پسر آگنور پیتون پسر آگنور پیتون پسر آگنور پیتون پسر آگنور گنداره

 

گیری شورای شان. سه ستون دست راست مربوط به تصمیمحاکمانشده در شاهنشاهی هخامنشی و فهرست سرزمینهای فتح

 شود.مربوط می طرفهبندی سهبابل است و روایت دوم دیودوروس و آریان به تقسیم

 

کند، مبهم بودن حد و مرزهای مربوط به ایران شرقی، ای که با مرور این سیاهه جلب نظر مینخستین نکته

ی غربی قلمرو قدیمی هخامنشیان های این منطقه است. در مقابل، انگار، نیمهو ایرانی بودن نام برخی از شهربان

پاتر بابل، قرار بر این شد که آنتی بندی شده باشد. بر اساس نظر شورایبا دقت و روشنی بیشتری بخش
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گیه، پامفولیه و ، فری97مقدونیه و بالکان از جمله تراکیه و ایلوریه را در اختیار داشته باشد. کاریا به آساندِر

حاکم سوریه و  98ایگونوس، و مصر و عربستان و اتیوپی به بطلمیوس رسید. الئومِدون موتیلنهلوکیه به آنتی

 رودان شد. حاکم میان 99آرکاِلئوس

نماید شود. با وجود این، چنین میهخامنشی ابهامی در منابع دیده میهای شرقی شاهنشاهی در مورد استان

رسیده  102، و پارت به نیکانور101س، بلخ و سغد و سکائیه به آمونتا100که رخج و گدروزیا به سیبورتیوس

داده  103«استاناسور اهل سولی»خوانیم که هرات و زرنگ به سرداری به نام باشد. در گزارش دِکسیپوس می

و پارس در دست پوکِستاس یا  104خوانیم که کرمان در دست نئوپتولموسشده بود. در همین جا می

ی حاکم ارهشود که دکسیپوس دربی حاکمان مقدونی معلوم مینامی بوده است. با تطبیق سیاهه 105پوکستِس

  107نام داشته است. 106کرمان اشتباه کرده و این شخص در اصل تلِپولِموس

( که حاکم رخج Σιβύρτιος) 108چند توضیح در مورد اشخاص گمنام این سیاهه الزم است. سیبورتیوس

به  و گدروزیا دانسته شده، از مردم کرت بود و از کسانی بود که در جریان لشگرکشی اسکندر به هند شهرتی

دست آورد. اسکندر بعد از بازگشت به بابل او را به عنوان شهربان کرمان منصوب کرد، اما کمی بعد که حاکم 

                      
97 Asander 
98 Laomedon of Mytilene 
99 Arcesilaus 
100 Sibyrtius 
101 Amyntas 
102 Nicanor 
103 Stasanor of Soli 
104 Neoptolemus 
105 Peucestes 
106 Tlepolemus 
107 Green, 1990: 35. 
108 Sibyrtius 
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هم  بعد از مرگ اسکندر 110ها را به او داد.ــ درگذشت، این استان 109رخج و گدروزیا ــ مردی به نام توآس

پ.م. به همراه پوکستاس به اومنس پیوست. اما  317او در  111اند که این قلمرو در دست او بوده است.نوشته

وارتر بود و به همین دلیل با اومنس دعوایش شد و اردوی او را ترک کرد. دشمنی پیوندهایش با پوکستاس است

گونوس به او جلب شود و بعد از قدرت گرفتن وی، او در مقام خود ابقا شد. او با اومنس باعث شد نظر آنتی

د رفت، پ.م. به عنوان سفیر سلوکوس به هن 303نویس بعد از آن که در آریان نوشته که مگاستنسِ تاریخ

  112زیست.برای مدتی در دربار سیبورتیوس می

(، هم توضیحی الزم است. نام این Πευκέστας) 113یت به نسبت گمنام دیگر، پوکستاسی شخصدرباره

شنویم. او های هند میی شهر میِزا در مقدونیه را، به عنوان یکی از سرداران، برای نخستین بار در جنگزاده

نبرد بسیار مبهم است  پ.م.( جان اسکندر را نجات داد هر چند رخدادهای این 325در جریان نبرد ماالواس )

زمین وقتی اسکندر به ایران 114 اند.و هر یک از نویسندگان باستانی آن را به صورتی متفاوت روایت کرده

پوکستاس از  115بازگشت، در مراسمی در شهر شوش بر سر او تاج نهاد و وی را شهربان پارس خواند.

کوشید تا خود را به پارسیان شبیه سازد. او سیاستی را در ی فرهنگ ایرانی بود و میمقدونیانی بود که شیفته

ی اشراف پارسی بود، و خود نیز لباس و کردارش را شبیه پارسیان سره به سود طبقهپیش گرفت که یک

                      
109 Thoas 
110 Arrian, Anabasis Alexandri, vi. 27; Curtius Rufus, Historiae Alexandri Magni, ix. 10. 
111 Diodorus Siculus, Bibliotheca, xviii. 3; Justin, Epitome of Pompeius Trogus, xiii. 4; Photius, 

Bibliotheca, cod. 82, cod. 92. 
112 Arrian, v. 6. 
113 Peucestas 
114 Arrian, Anabasis Alexandri, vi. 9-11; Plutarch, Parallel Lives, "Alexander", 63; Diodorus 

Siculus, Bibliotheca, xvii. 99 BCurtius Rufus, Historiae Alexandri Magni, ix. 5. 
115 Arrian, vi. 28, 30, vii. 5. 
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در زمانی که اسکندر در بابل بیمار شد و درگذشت، این مرد  116ساخت و از رفتارهای مقدونیان دوری گزید.

شینی شرکت نکرد های مربوط به جانبا بیست هزار شهسوار پارسی در بابل حضور داشت، هر چند در بحث

سوی زاگرس بازگشت. قلمرو ایالم که در اختیار او بود در سراسر نبردهای و بالفاصله بعد از آن به آن

های درگیر واقع نشد و همه او را به عنوان شهربان ایالم )پارس( به رسمیت جانشینی مورد تعرض طرف

 کرده است. این نشانگر آن است که او قلمرویی متمایز و مقتدر را رهبری می 117شناختند.می

ناشده چنان فتحهای قدیم هخامنشی همشود که بسیاری از استانمیی شورای بابل روشن با مرور سیاهه

شود. مشهورتر از همه در این های میراثِ سرداران مقدونی دیده نمیشان در فهرستاند، چون نامباقی مانده

شهربان ارمنستان هم  118اش آذرباد باقی مانده بود.چنان در دست شهربان هخامنشیمیان ماد است که هم

بود که نامی پارسی دارد و انگار از حاکمان دوران هخامنشی است که با مقدونیان به توافقی  119فَرنَهفراتَه

فرده انگار استانداری نیرومند بوده و ایران مرکزی را نیز در رسیده و در مقام خود ابقا شده باشد. این فراته

گفته گرگان به سرداری به نام فیلیپ رسید، در حالی اختیار داشته باشد. چنان که مثالً دیودوروس در جایی 

فرنه دانسته است. نام این شخص جا را فراتهکه خودِ او در جایی دیگر در سازگاری با آریان نام شهربان آن

فرنه بوده است، و معلوم است فرنه آمده، و قاعدتاً منظور همین فراتههای التین و یونانی راتَهدر برخی گزارش

                      
116 Arrian, vi. 30, vii. 6; Diodorus, xix. 14. 
117 Arrian, vii. 23, 24, 26; Photius, Bibliotheca, cod. 82, cod. 92; Diodorus, xvii. 110, xviii. 3, 

39; Justin, Epitome of Pompeius Trogus, xiii. 4. 
118 Arrian, Anabasis Alexandri VII, 4. 
119 Phrataphernes 
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جا اش بسنده کرده بودند. این را از آندونیان در گشودن این منطقه ناکام مانده و به ابقای حاکم قدیمیکه مق

 120فهمیم که آریان نوشته این مرد در دوران اسکندر هم حاکم این منطقه بوده است.می

گوشیه، مَکَه، گنداره و مرو در های مهمی مانند خوارزم، هند، زرنگ )سیستان(، هرات، تتهاز استان

های نماید که مقدونیان تنها ایران جنوب غربی را به همراه استانهای میراث اسکندر یاد نشده و چنین میسیاهه

وتاز اولیه، در ایران شرقی شاهنشاهی )اروپای بعدی( به طور کامل فتح کرده باشند. یعنی بعد از تاختغرب 

ی نفوذشان به نوار باریکی در جنوب ایران اند و دایرهو شمال هند سرزمینی را به طور پایدار در دست نداشته

ین منطقه منسوب شده، یا اصوالً غیاب های متفاوتی که به حاکمان امحدود بوده است. این با توجه به نام

در »جا که نوشته: شود، در آنشود. احتماالً این منطقه مشمول بندی از سخن آریان میاشاره به آنها، روشن می

شان باقی ها، همان طور که اسکندر قرار گذاشته بود، در دست حاکمان پیشینهمین هنگام بسیاری از استان

نویسان . گزارش تاریخ121«نخورده باقی ماندقع تقسیم قلمرو میان سرداران دستها موماند و این سرزمین

ی فهرستی از شاهان اشکانی و تأکید بر این که ایشان ئهکند. طبری بعد از اراایرانی نیز همین نکته را تأیید می

شان اند که ملوک طوایفی که اسکندر مملکت را میانها گفتهبعضی»نویسد: شوند، میطوائف خوانده می ملوک

رودان( که تا پنجاه تقسیم کرده بود، پس از او پادشاهی کردند و هر ناحیه پادشاهی داشت به جز سواد )میان

سال پس از مرگ اسکندر به دست رومیان بود. و یکی از ملوک طوایف که از نسل شاهان بود،  و چهار

جا و ماهات پادشاهی جبال و اصفهان را داشت، و پس از وی فرزندانش بر سواد تسلط یافتند و پادشاهان آن

                      
120 Arrian, Anabasis Alexandri IV, 23. 
121 Arrian, Anabasis Alexandri IV, 23. 
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رزندانش را تقدم و جبال و اصفهان شدند و ساالری دیگر ملوک طوایف یافتند که رسم چنین بود که وی و ف

 .122«دهند و از این رو در کتب سرگذشت شاهان نام ایشان آمد و به همین بس کردند و نام شاهان دیگر نیامد

کند. اما دو سه اند که گویی طبری به شاهان اشکانی اشاره میاین گزارش را معموالً چنان تفسیر کرده

گوید که بعد از کند. طبری به درستی میی اول به روشنی از دوران آشوب پسااسکندری حکایت میجمله

ی مقدونیان )روم( باقی مانده بود و دوران پنجاه و چهار رودان به استواری زیر سلطهانمرگ اسکندر تنها می

پ.م.( اشاره دارد تا زمانی  301ی چیرگی سلوکوس اول بر بابل )ای هم که به دست داده قاعدتاً به فاصلهساله

عنی اگر دوران چیرگی پ.م.(. ی 247ـ246جا بیرون کرد )که بطلمیوس به بابل تاخت و سلوکیان را از آن

استوار سلوکیان بر بابل را اندازه بگیریم، خواهیم دید که گزارش طبری درست است و ایشان تنها پنجاه و 

م. که  247پ.م. که سلوکوس اول بابل را گرفت، تا سال  301اند. از چهار سال در این قلمرو حکومت کرده

و چهار سال گذشت و در این مدت این خاندان بر  آنتیوخوس دوم در شهر افسوس کشته شد، درست پنجاه

رودان حاکم بودند. بعد از آن، کشمکش میان شاهزادگان سلوکی آغاز شد، به شکلی که سلوکوس دوم میان

گذاری کرد و بطلمیوس که به خوانخواهی خواهرش پیش پ.م. در اِفِسوس ــ و نه در بابل ــ تاج 247در 

استقبال گرم مردم به بابل وارد شد. اگر این بخش از گزارش طبری را چنین  تاخت چند ماه بعد در میانمی

شود. او نوشته که اش به پادشاهی مستقل ماد در این هنگام مربوط میبینیم که جمالت بعدیتفسیر کنیم، می

بایجان کسی از نسل شاهان )یعنی هخامنشیان( بر جبال و اصفهان چیره بود. جبال در دوران اسالمی نام آذر

ی هخامنشی تا اصفهان نیز ادامه داشته است. این و کردستان است و معلوم است که قلمرو این شاهزاده

                      
 .849ـ949: 2، ج.1362طبری،  122
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فرمانروا از نسل شاهان باید خودِ آذرباد باشد که به این خاندان تعلق داشت و ماد را در برابر اسکندر حفظ 

رودان، فرزندان همین شخص بودند ان از میانکرده بود. جالب آن که طبری نوشته که بعد از رانده شدن سلوکی

 نماید.رودان )سواد( و ایالم قدیم )ماهات و اصفهان( را در دست گرفتند و این کامالً محتمل میکه میان

مرو هخامنشی در نظر داشت. نخست آن که اسکندر ی هجوم مقدونیان به قلبنابراین باید دو نکته را درباره

های شمال غربی )ماد و های هخامنشی ناکام ماند، و در زمان خودش استانخود در گشودن تمام استان

های شرقی )سغد و بلخ و هند(، با وجود تلفات ی مقدونیان را پس زدند و استانارمنستان و کاپادوکیه( حمله

ی اسکندر به مناطقی مانند بلخ و هند، مقاومت شدیدی از خود نشان دادند. حمله ی وی،زیاد در برابر حمله

با وجود کشتارهایی که از مردم این مناطق کرد، دستاورد نظامی چشمگیری در بر نداشت و تنها به گرفتن باج 

که وقتی  شودجا روشن میهایی گذرا ختم شد. پوشالی بودنِ انتخاب شهربانِ بلخ و سغد از اینو غارت

بازِ اش بر مردم بلخ و سغد را اعالم کرد، گفت که ارتَهاسکندر در شهر مرکند جشنی گرفت و در آن چیرگی

تر شهربان این منطقه بود از وی شکست یافته و عزل شده و به جای او سرداری مقدونی به پارسی که پیش

جا به از این انتصاب خوشحال شود، هماننام کلیتوس شهربان سغد خواهد بود. اما کلیتوس به جای آن که 

سو است، که تسخیرناپذیر هم هست، و از گسیل شدنش به آن نشدنیاسکندر گفت که استان سغد نه تنها رام

ی استقالل خوارزم هم هیچ تردیدی وجود ندارد. شواهدی هست که انگار مقدونیان درباره 123هراس داشت.

اند، اما این برداشت احتماالً از عهد دوستی میان اسکندر و شهربان در دوران اسکندر مدعی فتح خوارزم بوده

فَرنَه یا فَرته 124مان )فارسامنس(اند که این شهربان پارسهخامنشی خوارزم ناشی شده است. آورده

                      
123 Diodor, XVIII, 7. 
124 Arrian, Anabasis, VII, 15.4. 
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نام داشته است. بعد از آن که اسکندر بلخ را گشود، این مرد با هزار و پانصد شهسوار به دیدار  125)فراتافرنس(

وی رفت و با او عهد دوستی بست. احتماالً او به عنوان شهربانی پارسی به دیدار اسکندر رفته و وی را به 

وش سوم به رسمیت پذیرفته و به همین دلیل هم آریان نوشته که اسکندر خود را سرور عنوان جانشین داری

ن است که مقدونیان هرگز به خوارزم پا نگذاشتند و با وجود این، کامالً روش 126دانست.ها هم میخوارزمی

تراز شباهت دارد. شهربان خوارزم در این دیدار پیشنهاد مان و اسکندر هم به دو فرمانروای همی پارسمذاکره

ها کرده بود راهنما و آذوقه در اختیار سپاهیان اسکندر بگذارد، و در مقابل این سپاهیان را برای جنگ با کلخید

 ها به کار بگیرد. ازونو آم

ها منظور از اقوامی که شهربان خوارزم قصد نبرد با ایشان را داشته، درست روشن نیست. کلخیدها و آمازون

ه احتمال زیاد، اسکندر و مقدونیان در زیستند. بی دریای سیاه میاند که در کرانهای بودهنام قبایلی گاه افسانه

اند. یونانیان باستان ها دچار اشتباه شده و دریای مازندران و دریای سیاه را یکی فرض کردهجریان این مذاکره

گرفتند و به احتمال زیاد آمیز برای سکاها به کار میی آمازون را به عنوان تعبیری اساطیری و افسانهکلمه

رو بوده و کوشیده اسکندر و سپاهیان سرگردان ی سکاها از مرزهای شمالی خود روبهحملهشهربان خوارزم با 

ی شمالی و جنگاورش را به خدمت بگیرد و ایشان را به نبرد با سکاها وا دارد. این سکاها قاعدتاً در حاشیه

اند، یونانیان آشناتر بوده ی دریای سیاه، که برایاند و با سکاهای ساکن در کرانهدریای مازندران مستقر بوده

اند. به هر صورت، اسکندر این پیشنهاد را رد کرد و به این ترتیب راهنما و آذوقه را نیز از اشتباه گرفته شده

دهد که ارتباط میان آن دو از جنس شاهنشاه و شهربانش نبوده و خوارزم استانی دست داد و این نشان می
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ر ضمن، این گزارش معنادار را هم در دست داریم که اسپیتامن که شده است. دتابع اسکندر محسوب نمی

رهبر مقاومت بلخیان و سغدیان در برابر یورش مقدونیان بود، وقتی کامالً شکست خورد به خوارزم گریخت 

 127و مقدونیان جرات نکردند در این قلمرو او را دنبال کنند.

شد. های غربی و جنوبی هخامنشی محدود میی مقدونیان در زمان مرگ اسکندر به استاننفوذ و سلطه

نیان را پس زده گرفت، در نهایت، مقدوقلمرو وسیعی که ماد، ایران مرکزی، مرو، خوارزم و بلخ را در بر می

های جنوبی ایران با وجود فتح شدن، در دست سرداران مقدونی گمنامی بودند که به سرعت از بود و استان

که ی تاریخ ناپدید شدند. ردپای یونانیان در ایران شرقی تنها تا یک قرن بعد در بلخ باقی ماند و چنانصحنه

ی دولت آمیختند و حتا رهبری ایشان را در برابر توسعهگفتیم این جایی بود که مقدونیان با مردم بومی در

ی اقتدار سیاسی دولت کوچکی که در این منطقه تأسیس شد، سلوکی بر عهده گرفتند. با وجود این، دایره

ی نفوذ قابل مقایسه با استان هخامنشی بلخ در دوران پیشین یا دولتِ کوشانی در دوران پسین نبود. حتا گستره

رفت و این چیزی است که از شد و از شهر ترمذ فراتر نمیهای آمودریا محدود مینیز به کرانهاقتصادی آن 

 128توان استنتاج کرد.شده در بلخ میهای ضربروی پراکنش سکه

 

. در زمانی که سرداران مقدونی در بابل بر سر برتری پردیکاس به نتیجه رسیدند، در واقع، سیاست 3

درآمیختگی پارسیان و مقدونیان را به رسمیت شمردند. پردیکاس سخنگوی شهبانویی هخامنشی بود و خود 

کشته شدنِ ملئاگروس، در بابل معارض  شد. بعد ازگرایی اسکندر محسوب میاز هواداران سیاست پارسی

                      
127 Strabo, XI, 8.8. 
  زیمال، 1383: 343ـ128.342
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وتخت مقدونیه در دست چنان تاجمهمی در برابر پردیکاس باقی نمانده بود. با وجود این، در این هنگام هم

پاتر تصمیم شورای بابل را پذیرفت، چون که شد. آنتیپاتر بود که رقیبی نیرومند برای وی محسوب میآنتی

ازدواج کرده بود و بنابراین دامادش محسوب  129ردیکاس با دخترش نیکایابعد از ماجرای مرگ اسکندر، پ

 شد. می

رو شده پاتر برای مداخله نکردن در این جریان، این بود که با شورش شهرهای یونانی روبهدلیل دیگرِ آنتی

بود. بالفاصله بعد از انتشار خبر مرگ اسکندر، آتن و کورینت با قبایل آیتولی و آخائی و اهالی تسالی و 

ندند. به این ترتیب، نبردهای هلنی آغاز شد که طی آن لوکری و آرکادیا متحد شدند و مقدونیان را بیرون را

هایی به ظرفیت سی تا چهل هزار تن را به میدان فرستادند. در دی ماه سال مقدونیان و یونانیان هر یک ارتش

پاتر را که به آن در کنار خلیج مالیک حمله بردند و آنتی 130پ.م.( یونانیان به شهر المیا 322پ.م. )آغاز  323

شهر پناه برده بود، محاصره کردند. سپاه یونانیان در این مقطع از ده هزار آتنی، دوازده هزار آیتولی و چند 

 در مقابل ایشان، 132نام داشت. 131ها در این عملیات لئوستِنِسود. سردار آتنیهزار سرباز مزدور تشکیل شده ب

تر بودن شمار یونانیان باعث شد تا مردم تسالی که در ابتدای فزون 133پاتر تنها سیزده هزار سرباز داشت.آنتی

گیر شد اما پاتر در المیا زمینی خویش را عوض کنند. به همین دلیل، آنتیکار متحد مقدونیان بودند نیز جبهه

ماند. های یونانیان برای گشودن شهر نافرجام هایی به مقدونیه فرستاد و کمک طلبید. در نهایت، تالشپیام

ها از شهر خارج شدند و به ایشان حمله کندند، مقدونیکنندگان برای نفوذ به شهر تونل میوقتی محاصره

                      
129 Nicaea 
130 Lamian War 
131 Leosthenes 
132 Westlake, 1949. 
133 Diodorus Siculus. XVIII.12. 
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پاتر به این و آنتی 134ها بعد از آن سپاه یونان را ترک کردندکردند و در این میان لئوستنس کشته شد. آتنی

ــ در آتن مراسمی برای کشتگان برگزار کرد  135ها ــ هوپِرِئیدِسشکل از خطر جست. سیاستمدار اصلی آتنی

 را به رهبری سپاهیان آتنی برگزید. 136فیلوسو سرداری به نام آنتی

پاتر شتافت. این یبه یاری آنت 137در این میان، قوای کمکی مقدونی به رهبری سرداری به نام لِئوناتوس

شد. از سوی دیگر، نیروی دریایی مقدونیه ناوگان سپاه از بیست هزار پیاده و هزار و پانصد سواره تشکیل می

پاتر، لئونوتاس و سردار دیگرش کراتروس آتن را در نبرد آمورگوس شکست داد و به این ترتیب قوای آنتی

پاه شورشیان غلبه کردند. کرانون جایی در تسالی بود که یکی از بر س 139و در نبرد کرانون 138به هم پیوستند

فیلوس و منونِ فارسالوسی رهبری سپاهیان های قدیم یونان در آن رخ داد. در این نبرد آنتیترین جنگبزرگ

اه ها برخوردار بودند. سپها و لوکریاییها، آرکادیاییها، ائولیشورشی را بر عهده داشتند و از یاری آخائی

پاتر و دو شد. در برابر ایشان، آنتیایشان از بیست و پنج هزار پیاده و سه هزار و پانصد سواره تشکیل می

سردار مهمش ــ کراتروس و لئونوتاس ــ صف آراسته بودند. ایشان چهل هزار پیاده و پنج هزار سواره و سه 

ار زیادِ جنگاوران، یونانیان ترسیدند و به افکن در اختیار داشتند. به خاطر این شمهزار کمانگیر و فالخن

های مقدونی به سوی شمار نظام دو سو ابتدا با هم درگیر شدند، اما وقتی پیادهسرعت تسلیم شدند. سواره

ها هم فرار کردند. در شان گریختند و به این ترتیب سوارههای آتنی و متحدانکمترِ یونانیان هجوم بردند، پیاده

                      
134 Diodorus Siculus.XVIII.12-13. 
135 Hypereides 
136 Antiphilus 
137 Leonnatus 
138 Diodorus Siculus.XVIII.13-15. 
139 Crannon 
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نظام که منون فارسالوسی بود دعوایش شد ی سوارهفیلوس آتنی بود با فرماندهها که آنتیپیاده این میان، رهبر

هزینه پاتر بسیار کمشد و پیروزی آنتیو ارتش شورشیان منهزم شد. تلفات جنگ در کل به چند صد تن بالغ می

نسبت به ایشان سختگیری نکرد. پاتر تقاضای صلح یونانیان را پذیرفت و به دست آمد. به همین دلیل، آنتی

قرار شد شهرهای شورشی به مقدونیان باج بپردازند و برایش سرباز گسیل کنند. در ضمن، دولت دموکرات 

آتن سقوط کرد و رهبرانش که از سیاستمداران قدیمیِ هوادار هخامنشیان، و بنابراین از دشمنان اسکندر بودند، 

ها بود وادار به خودکشی شد و هوپرئیدس که به مرگ محکوم آتنیمجازات شدند. دموستنس که رهبر سیاسی 

ی متوسط آتنی پشتیبان شورش بودند، جا که طبقهشده بود گریخت، اما گویا دستگیر شد و به قتل رسید. از آن

غو ی کسانی را که کمتر از دو هزار دراخما دارایی دارند لپاتر آتنیان را وادار کرد تا حق شهروندی همهآنتی

اش همان کسانی های اصلیکار اشرافی بر سر کار آمد که شخصیتبه این ترتیب، یک دولت محافظه 140کند.

کردند و افالطون سخنگویشان محسوب ها هواداری میپونسوس از اسپارتیبودند که در جریان نبردهای پلو

ی الطون را به مرتبههای هلنی یکی از عواملی بود که شاگردان افپاتر در جنگشد. یعنی چیرگی آنتیمی

 های این فیلسوف را ممکن ساخت.اجتماعی واالیی رساند و نهادینه شدنِ آموزه

های جانشینی نقشی کلیدی را پاتر بودند، بعدتر در جنگدو سردار مهمی که در نبردهای هلنی یاور آنتی

پ.م. زاده شده و از اشراف شهر  356بود که در  141(Λεοννάτοςایفا کردند. یکی از ایشان لئوناتوس )

شد که فیلیپ دوم آن را به قلمرو مقدونیه افزوده بود. او دوست نزدیک اسکندر محسوب می 142لونکِستیس

ی هلسپونتی منسوب کرد. بعدتر، وقتی یهبود. وقتی پردیکاس به قدرت رسید، او را به عنوان شهربان فریگ

                      
140 Diodorus Siculus.XVIII.17-18. 
141 Leonnatus 
142 Lyncestis 
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شوهر خواهر اسکندر ــ کلئوپاترا ــ که شاه اپیروس بود درگذشت، لئوناتوس او را نامزد کرد و به این ترتیب 

پاتر بود و در جریان شورش یونان بسیار به وی یاری با اسکندر خویشاوند شد. لئوناتوس از متحدان آنتی

دهد در این میانه قصد داشته او را کنار بزند و به عنوان شاه هست که نشان میرساند، هر چند شواهدی هم 

ی نبرد یونان کشته پ.م. در هنگامه 322هایش هرگز تحقق نیافت و در اما نقشه 143مقدونیه جانشینش شود.

 شد. 

 370(، پسر اسکندر اورِستیسی یکی از سرداران اسکندر، بود که در Κρατερόςسردار دیگر، کراتروس )

ـ آمفوتِروس ـ برادر او بود. در نبرد ایسوس ) 144پ.م. زاده شده بود. دریاساالر اسکندر ـ پ.م(، کراتروس  333ـ

نظام فاالنژ در جناح چپ قوای مقدونی را بر عهده داشت. بعد از آن، اسکندر او را به جنگ با فرماندهی پیاده

کردند. او در نبرد رود هیداسپ ها( فرستاد که در گرگان در برابر هجوم مقدونیان مقاومت میها )طبریتَپوری

 ی قوای پشتیبانی بود. پ.م. در نزدیکی رود جهلوم رخ داد، فرمانده 326که به سال 

تیاق نشان هایی بود که مانند خود اسکندر به درآمیختن و همسان شدن با پارسیان اشکراتروس از مقدونی

ارته جنگید، یکی از سردارانِ هماوردش وخشها میدادند. وقتی که در میدان نبرد ایسوس با ایرانیمی

های بسیار کرد و راه را بر ارته در نبرد ایسوس دلیری)وَخْشواَرْتَه( ــ برادر داریوش سوم ــ بود. وخش

 145مقدونی، شاهنشاه را از میدان نبرد به در برد.ی اسکندر و سوارانش بست و بعد از کشتن چند پهلوان حمله

عهده گرفت. بنا بر ارته، چنان که گفتیم، کمی بعدتر در بلخ رهبری مقاومت در برابر مقدونیان را بر وخش

رسد، اسکندر موفق شد او را دستگیر کند، اما چندان تحت روایتی که نقدش کردیم و به نظر نادرست می

                      
143 Smith, 2007: 753. 
144 Amphoterus 
145 Quintius Curtius Rufus, 3.11.8. 
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نویسان اش قرار گرفته بود که با احترام با او برخورد کرد و او را در جایگاه پیشین ابقا نمود. تاریختأثیر دالوری

د، که بعدتر هنگامی که داریوش سوم به دست باز ــ شهربان بلخ اند، و صحتش جای تردید داریونانی گفته

 ــ کشته شد، اسکندر سپاهی به وی داد و اجازه داد تا به جنگ قاتل شاهنشاه برود و انتقام برادرش را بگیرد. 

هایی است که از سوی طرف مقدونی ساخته شده تا ال زیاد افسانهچنان که گذشت، این سخنان به احتم

دانیم که نشینی قوای مقدونی از این منطقه را توجیه کند. میارته و عقبباقی ماندن بلخ در دست وخش

رو شده است. بعد از بازگشت اش به ایران شرقی با او جنگیده و با مقاومت شدید وی روبهاسکندر در پیشروی

چنان در دست او بوده و بنابراین حدس معقول آن است که او موفق شده هجوم هم این منطقه هم اسکندر

وتخت جمقدونیان را دفع کند. حضور رخشانه در دربار اسکندر و موقعیت ممتازی که به عنوان مدعی تا

 اند. ت به صلح دست یافته بودهارته و اسکندر در نهایدهد که وخشداشت، نشان می

دهد، آن است که دخترِ دیگر این مرد ــ که ن میارته و مقدونیان را نشای دیگری که صلح وخشنشانه

بعدتر کراتروس از او  146اند ــ با کراتروس ازدواج کرد.( ثبت کردهμαστριςAیونانیان نامش را آماستریس )

پ.م. با دیونوسوس حاکم  322پاتر ــ را به زنی گرفت. آمستریس هم ابتدا در جدا شد و فیال ــ دختر آنتی

د از پ.م. با لوسیماخوس از سرداران اسکندر وصلت کرد. بع 302هراکلئیا در پونت ازدواج کرد، و بعدتر در 

 147پ.م. که درگذشت. 284مرگ لوسیماخوس او برای خود دولت کوچکی در پامفولیه پدید آورد، تا سال 

های سیاسی بالکان و ارته منسوب است، در دل کشمکشانه، که به وخشی دودمانی دختربنابراین یک شاخه

                      
146 Arrian, Anabasis Alexandri, vii. 4. 
147 Diodorus Siculus, Bibliotheca, xx. 109. 
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کننده را در نبردهای جانشینی ایفا کرده است. کراتروس یکی از سردارانی آناتولی حضور داشته و نقشی تعیین

 ی بازمانده از هخامنشیان نزدیک بود.بود که با این شاخه

زمین آغاز هایی برای دستیابی به قدرت در ایرانپاتر با شورش یونان درگیر بود، تالشدر زمانی که آنتی

 149ای ایلوری به نام آوداتِه( نام داشت و مادرش شاهزادهυνάνηK) 148شد. خواهر ناتنی اسکندر، که کونانه

(Αὐδάτηبود، احتماالً با هماهنگی آنتی )زنی بود که  پاتر تالش کرد تا در دربار نوپای بابل نفوذ کند. آوداته

های کلیدی در پ.م. به طور رسمی با فیلیپ دوم، پدر اسکندر، ازدواج کرده بود و یکی از شخصیت 359در 

بعدتر، اولمپیاس مادر اسکندر با زاییدن یک پسر برای فیلیپ  150شد.ها و مقدونیان محسوب میپیوند ایلوری

جایگاه او را قبضه کرد و مقام ملکه را از آن خود کرد. آوداته به سنت زنان ایلوری سوارکاری و کمانگیری 

کونانه با آمونتاس،  دانست و شخصیتی جنگاور داشت. او دخترش کونانه را نیز به همین ترتیب پرورده بود.می

م. و در جریان  336در سال  151پسرعموی پدرش، ازدواج کرد و از او صاحب دختری شد به نام اورودیکه.

 گذاری اسکندر، آمونتاس کشته شد. ی به تاجهای منتهدسیسه

اسکندر بعد از قدرت گرفتن کوشید کونانه را به شکلی از دربار مقدونیه دور کند. برای همین، او ترتیبی 

ازدواج کند. این مرد بر قوم  ( با کونانهΛάγγαρος) 152ی فروپایه به نام النگاروسداد تا یک رئیس قبیله

هایی به او کرده بود. کونانه یا ها کمکراند و در جریان نبردهای اسکندر با ایلوریفرمان می 153هاآگریانیایی

                      
148 Cynane 
149 Audata 
150 Wilkes, 1992: 122. 
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اقبال بود، و یا مانند اولمپیاس دستی در مسموم کردن مردم داشته است، چون به محض آن که بسیار خوش

به این ترتیب،  154ی این مرد منتقل شود، النگاروس بیمار شد و چند روز بعد درگذشت.به قبیله قرار شد

 ت مقدونیه باقی ماند. چنان در دربار پال و در پایتخکونانه هم

کونانه نیز به رسم زنان ایلوری دخترش اورودیکه را خوب پرورده بود و سوارکاری و فنون رزمی را به 

او پا پیش گذاشت و  وی آموخته بود. وقتی خبر رسید که فیلیپ سوم، برادر ناتنی کونانه، به سلطنت رسیده

شد. این تصمیم زنگ خطری برای پردیکاس محسوب می 155ترتیبی داد تا این دختر با فیلیپ سوم ازدواج کند.

ی پاتر تصمیم دارد فیلیپ سوم را به سوی خود بکشد. نتیجهداد که دربار مقدونیه به رهبری آنتیچون نشان می

مانده کامالً روشن بود. کونانه منتظر تأیید عقل و عقبی جنگاور و سیاستمدار با فیلیپِ کموصلت اورودیکه

د تا ترتیب این ازدواج را بدهد. زمین حرکت کردیگران نماند و با اردوی مجللی از مقدونیه به سوی ایران

قتل  را گسیل کرد تا کونانه را به 156پردیکاس که در برابر عمل انجام شده قرار گرفته بود، برادرش آلکِتاس

پ.م.  322برسانند. آلکتاس، با وجود ناخوشنودی سربازانش، این کار را به انجام رساند و کونانه به سال 

رو شد. اما بازتاب این جنایت برای پردیکاس بسیار گران تمام شد و نفرت همگان را شجاعانه با مرگ روبه

و سربازانش او را به حریف تحویل  گونوس شکست خوردبرانگیخت. آلکِتاس دو سال بعد در جنگ از آنتی

  157دادند ولی او برای آن که زنده به دست دشمن نیفتد، خودکشی کرد.

                      
154 Arrian, Anabasis Alexandri, i. 5. 
155 Diodorus Siculus, Bibliotheca, xix. 52. 
156 Alcetas 
157 Diodorus, xviii. 29, 37, 44-46; Justin, Epitome of Pompeius Trogus, xiii. 6, 8; Photius, 

Bibliotheca, cod. 92. 
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زدواج اورودیکه در این میان از فرصت بهره جست و نزد فیلیپ رفت و این دو به طور رسمی با هم ا

ای سیاسی از این عمل به دست نیامد. اورودیکه که موفق شده بود فیلیپ سوم را به کردند. هر چند نتیجه

رو شد. مدت کوتاهی بعد، فیلیپ و اورودیکه مانند اولمپیاس روبهدربار مقدونیه بکشاند، با دشمنی خطرناک 

 به دستور اولمپیاس کشته شدند. 

تقل شود. او پردیکاس با کشتن کونانه نشان داد که قصد دارد قدرت را قبضه کند و از دربار مقدونیه مس

 پاتر ــ طالق گرفت، به این سودا که با کلئوپاترا خواهر اسکندر ازدواج کند و به اینیا ــ دختر آنتیاز نیکا

بانی کاپادوکیه و ترتیب جانشین وی قلمداد شود. او بعد از آن وفادارترین یارِ خود ــ اومِنِس ــ را به شهر

ز توسط مقدونیان فتح نشده بود و منطقه هنوجا بود که این دو پافالگونیه منصوب کرد. اما ایراد کار در آن

ی حمله به راندند. هدف پردیکاس این بود که سپاهیان آناتولی را به بهانهشهربانانی پارسی بر آن فرمان می

گونوس که حاکم فریگیه، لوکیه و پامفولیه بود، بکاهد. این منطقه زیر فرمان اومنس قرار دهد و از نفوذ آنتی

اد. بعد هم وقتی از به رسمیت شمردن اومنس خودداری کرد و سپاهیانش را برای وی نفرستگونوس اما آنتی

پاتر گریخت. به این ترتیب، دید که به دربار فرا خوانده شده تا به جرم نافرمانی محاکمه شود، به نزد آنتی

 د. پاتر در رأس شورشی قرار گرفت که به زودی بطلمیوس و کراتروس نیز بدان پیوستنآنتی

پردیکاس، اومنس را برای فتح آناتولی به این منطقه فرستاد و خود با سپاه بزرگی به مصر حمله برد که در 

ختگیری دست بطلمیوس بود. او تا پلوسیوم پیش رفت، اما در عبور از نیل ناکام ماند و همان جا، به دلیل س
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پ.م. به دست ایشان  320پ.م. یا ابتدای  321بیش از حد، شورش سربازانش را برانگیخت و در اواخر سال 

 160و سلوکوس نام داشتند. 159، پِیتون158گِنِسکشته شد. سردارانی که برای کشتن او با هم تبانی کرده بودند، آنتی

پاتر زمانی خبر مرگ پردیکاس را دریافت کرد که با سپاهیانش در سوریه اردو زده بود و به مصاف آنتی

رسید که بر مبنای آن کراتروس نیز در نبرد با اومنس کشته شده بود.  رفت. کمی بعد، خبر دیگریوی می

ماجرا از این قرار بود که کراتروس به همراه سردار دیگری به نام نئوپتولموس، که شهربان ارمنستان بود، به 

ه بزرگ آناتولی لشگر کشیده بودند تا از پشت به پردیکاس حمله کنند. اما اومنس که در این هنگام با یک سپا

شان پ.م. در هلسپونت راه را بر ایشان بسته و به سختی شکست 321یونانی در کاپادوکیه ساکن بود، به سال 

 161داده بود. نئوپتولموس در میدان نبرد به قتل رسید و کراتروس به سختی زخمی شد و کمی بعد درگذشت.

 

های جانشینی با مرگ پردیکاس دستخوش چرخشی نمایان شد. . به این ترتیب، نخستین دور جنگ4

 162های متفاوتی پیدا کردند. یکی از آنها پیتونسردارانی که برای کشتن پردیکاس تبانی کردند، سرنوشت

(Πείθωνپسر کراتِئوس )پ.م. در غرب مقدونیه، در جایی به نام  355نام داشت که در حدود سال  163

جا بود. او یکی از هفت ، زاده شده بود؛ و این شهری بود که خاندان آریستونوس نیز بومیِ همان164اِئوردایا

یدا کرد. بعد از آن که پردیکاس نگهبان شخصی اسکندر بود و در همان زمان با پردیکاس دوستی نزدیکی پ

                      
158 Antigenes 
159 Peithon 
160 Anson, 1986: 208–217. 
161 Diodorus xviii. 25-39. 
162 Peithon 
163 Crateuas 
164 Eordaia 
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رو شد، او را برای سرکوب ایشان فرستاد. پیتون بر سرداران شورشی به قدرت رسید و با مقاومت رقیبانش روبه

شان را به تاراج برد. بعد از بازگشت به دربار ایران به قدری شان را سالخی کرد و اموالغلبه کرد و سپاهیان

دیکاس را برانگیخت. زمانی که پردیکاس برای نبرد با بطلمیوس به مصر لشگر نیرومند شده بود که رشک پر

تر زد و ی قتل وی شرکت داشت. انگار پیشکشید، او همراهش بود و یکی از سردارانی بود که در دسیسه

بندی با بطلمیوس کرده باشد، چون پس از کشته شدن پردیکاس، بطلمیوس پیشنهاد کرد که او فرمانروا شود، 

 ی سرداران زیر بار این نظر نرفتند. هر چند بقیه

تر از همدستانش بود و به خاطر نزدیکی به سلوکوس به گِنِس بود که انگار سرداری فروپایهدیگری آنتی

ای که در جریان این توطئه نقش ایفا کرد و در نهایت چیان وارد شده بود. اما شخصیت اصلیی دسیسهجرگه

لوکوس در تاریخ بعد از این خیانت مند شد، سلوکوس نام داشت. در واقع، اهمیت یافتن ساز دستاورد آن بهره

( شهرت یافت، فرزند Σέλευκος Νικάτωρآغاز شد. او که بعدها به سلوکوسِ پیروزمند )سلوکوس نیکانور: 

ی سوماتوفوالکس بپیوندد و در مردی به نام آنتیوخوس از اهالی اورستیس بود و تا پیش از آن که به دسته

اند که هر چند برخی حدس زده 165بینیم.نبرد هند نقشی بر عهده بگیرد، نامی از او یا پدرش در تاریخ نمی

حتا در نبردهای هند هم او بر خالف سایر دوستانش رهبری  166بطلمیوس پسر سلوکوس، عموی او بوده باشد.

ساله  77یوستینوس نوشته که او در زمان نبرد کوروپدیوم  167ای مستقل از سپاهیان را بر عهده نداشت.دسته

                      
165 Grainger, 1990: 2. 
166 Grainger, 1990: 3. 
167 Grainger, 1990: 9-10. 
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سال و  75پ.م. زاده شده باشد. اوزبیوس سن او را در این هنگام  358بوده و به این ترتیب باید در حدود 

  168اسکندر بوده باشد. سننماید که کمابیش همسال دانسته است. روی هم رفته چنین می 73آپیانوس 

های مربوط به اسکندر شباهتی ها بوده که با قصهبر سر زبان ی سلوکوسها دربارهای از افسانهمجموعه

اند که بر بدن او و پسرش دارد و انگار بخشی از تبلغات سیاسی اردوگاه هوادار وی بوده باشد. مثالً گفته

آنتیوخوس نمادی شبیه به لنگر وجود دارد. لنگر در یونان قدیم نماد آپولون خدای خورشید بوده و سلوکوس 

زده که پیش از پیوستن به اردوی اسکندر برای حمله به ایران، پدرش آنتیوخوس به او ن شایعه دامن میبه ای

ی این خدا به مادرِ ای با نماد لنگر را به او داده که انگار هدیهاش آپولون است، و حلقهخبر داده که پدر واقعی

 169سلوکوس بوده است!

چون سلوکوس گویا در جریان دستگیری و قتل اسپیتامن نقشی ایفا کرده باشد، چون دخترش آپامه را هم

جا به سال داشت و در همانی خود داشت. او در زمان لشگرکشی به هند این زن را به همراه اسیری در خیمه

پ.م. پسرش آنتیوخوس از او زاده شد. سلوکوس از سردارانی بود که هوادار سیاست درآمیختن با  326

یابیم که جا درمیکرد. این را از آنایرانیان بود و از تالش اسکندر برای پارسی ساختنِ مقدونیان پشتیبانی می

زمین طی مراسم جشن شوش به طور رسمی با آپامه ایران یک سال بعد از جنگ هند، پس از بازگشت به

ازدواج کرد. هر چند سلوکوس بعدها چند زن دیگر هم گرفت، اما از نظر سیاسی به آپامه وفادار ماند و او را 

در منابع باستانی تنها سه بار از سلوکوس در زمان زندگی اسکندر نام برده شده، که  170ی خود ساخت.ملکه

ای که مدیوس برگزار ترینش آن است که انگار او هم در جریان مهمانیجز اشاره به او در مورد سفر هند، مهم

                      
168 Grainger, 1990: 1. 
169 Grainger, 1990: 2. 
170 Grainger, 1990: 12. 
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چیان مدستی یالوس مسموم ساخت، حضور داشته و همدست دسیسهکرده بود و در جریان آن اسکندر را با ه

گوید وقتی فهمید اسکندر بیمار شده، برای بهبودش در معبد سراپیس بوده باشد. هر چند روایت دیگری می

بنابراین سلوکوس تا زمان مرگ اسکندر شخصیت مهمی نبود و تنها به دلیل ازدواجش با دختر  171دعا خواند.

ی قتل اسکندر، ردپایی از او اش در توطئهها در ایران شرقی، و دست داشتنِ احتمالیقهرمان مقاومت پارس

 باقی مانده است. 

ای که پردیکاس را به قتل رساندند، هر سه با سیاست این نکته شایان توجه است که سه سردار مقدونی

اند. پیتون با دختر آذرباد ــ حاکم ماد ــ ازدواج کرده بود های بازمانده از عصر هخامنشیان پیوند داشتهپارس

کرد. چنان که گفتیم، قلمرو ماد بزرگ به دست مقدونیان فتح و در نبردها شرکت میی اچون نمایندهو هم

جا را حفظ کرد، آذربادگان نام گرفت و این همان نامی اش که آننشد و به پاس پایمردی شهربان هخامنشی

شده،  کشتهمنِاست که به شکل آذربایجان تا امروز باقی مانده است. از سوی دیگر سلوکوس خود داماد اسپیتا

گنس هم، چنان که گفتیم، شخصیت شد. آنتیواپسین رهبر مقاومت هخامنشیان در ایران شرقی، محسوب می

 مهمی نبود و به عنوان دستیار و یاور سلوکوس بود که در این میان نامی یافته بود.

اند. های ایران غربی پیوند داشتهدهد که همه با سرزمینهای قدرت این سه تن نشان میهبررسی پایگا

پ.م، پردیکاس مردی را به عنوان  320پیتون با ماد در ارتباط بود و پایگاه سلوکوس در بابل قرار داشت. در 

ال )پایتخت مقدونیه( خوانده دانیم و تنها با لقبش، آرخونِ )حاکمِ( پِشهربان بابل منسوب کرد که نامش را نمی

شده است. در این هنگام سلوکوس تحت امر او قرار داشت و در دستگاه حکومتی بابل نقشی داشت. پردیکاس 

                      
171 Heckel, 2006: 256. 
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سو گسیل کرد، را به عنوان حاکم بابل به آن 172هنگام حمله به مصر یکی دیگر از سردارانش به نام دوکیموس

اما آرخون پال زیر بار این تصمیم نرفت و از تسلیم شهر به او خودداری کرد و در نبرد با او کشته شد، خودِ 

 ت شهر بابل دست یافت. دوکیموس هم توسط سلوکوس رانده شد و به این ترتیب، این مرد به حکوم

ی مقدونی در شهری به نام پ.م، یعنی تنها دو سال بعد از مرگ اسکندر، سرداران باقی مانده 321در سال 

و در نزدیکی بعلبک قرار  (، که در سوریهΤριπαράδεισος /173پارادِیسوس)به یونانی: تری« سه پردیس»

پاتر به عنوان شده را میان خود تقسیم کردند. در این شورا آنتیداشت، گرد آمدند و بار دیگر قلمروهای فتح

ها به شکلی نو تقسیم شد. مصر و لیبی به بطلمیوس، سوریه به فرمانروای کل این قلمرو انتخاب شد و استان

پاتر(، بابل به سلوکوس، کاپادوکیه به ماخوس )برادر آنتین به آمفیروداای، شمال میانالئومدون موتیلنه

 گونوس، کاریه به آساندر، و لودیه به کلیتوس داده شد. نیکانور، فریگیه و لوکیه و پامفولیه به آنتی

های شرقی شاهنشاهی هخامنشی انگار شود. نخست آن که استانیده میالگوی جالبی د بندیدر این تقسیم

ارته در بلخ، پوروشوماته در هند، اربیک در پنجاب، و پوکستاس از نیروهای مقدونی خالی هستند. وخش

شان باقی ماندند. آریان نوشته که های زیر فرمانچنان در سرزمینشده که ایالم را در دست داشت، همپارسی

سپران بود، برای گرفتن خراج به شوش فرستاده شد و برخی از منابع معاصر ی سیمگِنِس، که رئیس دستهآنتی

اند، که نادرست است. شوش بخشی از استان ایالم هخامنشی با استناد به این اشاره وی را شهربان شوش دانسته

بینیم که پوکستاس در راس سپاهی و استان فارس امروزین بوده است، نه سرزمینی مستقل. کمی بعد هم می

جا در دست پ.م. این 321کند. بنابراین در شود و در نبردها مداخله میبزرگ از این قلمرو به صحنه وارد می
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دهد اقتدار این مرد در ایالم اش پوکستاس بوده است. البته شواهدی در دست است که نشان میشهربان پیشین

 معارض و استوار نبوده است. بی

دهد که پارسیان از همان ابتدا در صدد بیرون راندن مقدونیان های بازمانده از رومیان نشان میگزارش

و این  174اند. پولیانوس از تبانی سه هزار جنگاور پارسی برای برانداختن حاکم مقدونی فارس خبر داده،بوده

شده است. این ماجرا احتماالً با شورش دودمان فراتَرکَه مرتبط است و توسط وَهوبَرز پسر بغداد رهبری می

دودمان چند سال بعد از مرگ اسکندر در ایالم به پا خواستند و مقدونیان را کشتار کردند. در مورد ماهیت 

جا دانستند و در آنرستم را مقدس میید و نقشجمشها هیچ تردیدی وجود ندارد. ایشان تختایرانی فراترکه

آراستند و نقش فروهر، شان خود را با نمادهای سنتی هخامنشیان میهایوسازهایی کردند، و بر سکهساخت

بغداد  175کردند.شود، نقش میرستم دیده میی داریوش در نقشآتشکده و شاه را به همان شکلی که در نگاره

ها را در این سلسله ضرب کرده، خود را با سبیلی تابیده و ریشی کوتاه بازنموده و به سبک که نخستین سکه

جالب آن که آرایش ریش و سبیل او  176دارد.ای در گوش جمشید گوشوارهجنگاوران هخامنشی در تخت

هوبرزن به بینیم. بعد از او پسرش وهوبرزن یا ها بعد در شاهنشاهان ساسانی میدقیقاً همان است که قرن

                      

174 Polyaenus, Stratagems, VII, 40. 

 .84ـ85: 1390هوفر، سوی .175

176 Curtis et al., 2005: 258-9, fig. 454. 



71 

 

هایی عجیب با شکلی کوژ و اند. او سکهقدرت رسید که یونانیان نامش را به شکل اوبورزوس ثبت کرده

« الهی!(وهوبرز، فراترکه، برخوردار از الوهیت )ذی»کرد که رویش نوشته شده بود خمیده را ضرب می

(’lhy‘zy ’ whwbrz Prtrk.)177 

کردند، اما ادعای حکومت جهانی نواده و جانشین هخامنشیان قلمداد میها به طور رسمی خود را فراترکه

پیشتاز و »شان در پارسی باستان ایشان را نداشتند و به قلمرو استان ایالم هخامنشی قانع بودند. نام دودمان

اج ساالری هخامنشیان روشک از عنوانی رسمی وامگیری شده که در دیواندهد. این لقب بیمعنی می« رهبر

ی های مختلف مصر ادارهداشته است. در دوران شاهنشاهان پارسی، فراترکه لقب استاندارانی بود که در بخش

کم نام سه تن از این کردند. دستامور را به دست داشتند و به طور مستقیم زیر فرمان شهربان مصر کار می

پ.م. در استان  420دَینا در حدود رَمنَههای مصری معلوم شده است: های هخامنشی از روی پاپیروسفراترکه

ی دیگری کهچنین از فراترهم 178پ.م. جای خود را به ویدرَنگ داد. 410تشترس )الفانتین( حاکم بود، و در 

های جنوبی مصر مقام پ.م. استاندار ممفیس بوده است. در استان 429به نام گرشاسپَتی خبر داریم که در 

  179کرد.ی نظامی )رَب خَیال( پارسیان در استان زیر نظر او فعالیت میها به قدری باال بود که فرماندهفراترکه

                      

 .404: 1383سلوود،  .177

178 Porten and Yardeni, Vol. I, 1986-1989: 41; Cowley, 1923: nos. 27 l. 4, 30 l. 5, 31 l. 5. 
179 Porten and Yardeni, II, 1986-1989: 69. 
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بینیم هایی غربی مانند ایالم ـ فارس هم تا چند سال بعد از مرگ اسکندر میبه این ترتیب، حتا در استان

در مورد  180هایی محلی منتهی شده است.نیروهای ایرانی به نتیجه رسیده و به تأسیس دودمانکه خیزش 

اند که پیتون به مقام شهربانی ماد رسید، اما بعدتر همواره او های شمالی هم بدفهمی فراوان است. گفتهاستان

شوند. در مورد حکومت بینیم، و نیروهای مقدونی نیز هرگز به ماد وارد نمیرا در خدمت پدرزنش آذرباد می

استاناسور بر هرات و زرنگ و سیبورتیوس بر رخج و فیلیپ بر پارت هم ابهام فراوانی وجود دارد. از سویی 

ارته در این هنگام بر دانیم به احتمال زیاد وخشاناسور حاکم سغد و بلخ هم دانسته شده، در حالی که میاست

ترین و معتبرترین این قلمرو حکومت داشته است. حاکمان رخج و پارت هم در روایت پلوتارک، که قدیمی

یا آریان در برشمردن نام این شهربانان مان در این مورد است، شهربانانی قدیمی و ایرانی دارند. بنابراین منبع

اند مقدونی دچار اشتباه شده یا این سرداران برای مدت کوتاهی این مناطق را تسخیر کرده و در دست داشته

گوید پارامیسوس ــ اند. آریان خطاهایی از این دست زیاد دارد، چنان که جایی میو بعدتر از آن رانده شده

ی فیلیپ، چنین دربارهه بوده ــ زیر فرمان پیتون پسر آگنور قرار داشته است. همارتشک در دست وخشکه بی

که شهربان پارت دانسته شده، این گزارش را داریم که سرداری به این نام برای مدتی کوتاه در این منطقه 

پردیس شورای سه ها دراقامت داشته و بعد به دست پیتون به قتل رسیده است. بنابراین بر مبنای تقسیم استان

توان پذیرفت که ایران مرکزی و شرقی دو سال بعد از مرگ اسکندر از دست مقدونیان خارج شده بود، و می

 اند.رسیدهتنها بقایایی از سرداران به طور جسته و گریخته در برخی از مناطقِ ایران جنوبی به قدرت می

                      
180 Mørkholm, 1991:74. 
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پردیس آن بود که بعد از کشته شدنِ پردیکاس، میراث او میان سه سرداری ی شورای سهدر واقع، نتیجه

ه همین دلیل بکه او را به قتل رسانده بودند، تقسیم شود. در این میان انگار سلوکوس شخصیت اصلی بوده و 

ود، شاید به عنوان کارگزار سلوکوس، بپاهیانی نخبه ی سگنس که سردستههم بابل را به دست آورده است. آنتی

شت، اما انگار به عنوان ناظر مالی و مأمور مالیاتی ایالم تعیین شد، که گفتیم شهربانی قدیمی و مقتدر دا

لمرو جا ادعا داشته است. پیتون نیز، که به خاطر پیوندش با آذرباد با مادها ارتباط داشت، قسلوکوس هم بر آن

های ماد به دست آورد و احتماالً زیر نظر پدرزنش ــ آذرباد، حاکم مستقل ماد نزدیکی دروازه کوچکی در

 کرد. آذربادگان ــ عمل می

 

مدعیان سلطنت  پردیس هم چندان ماندگار از آب درنیامد و طبق معمول به کشمکشی شورای سه. نتیجه5

پ.م. به مقدونیه بازگشت، اما  320پاتر که در زمان مورد نظرمان مردی سالخورده بود، در سال انجامید. آنتی

پرخون را به عنوان جانشین در حالی که سرداری سالخورده به نام پولی 181بیمار شد و کمی بعد درگذشت.

ساالر مقدونیه را باقی گذاشته نظام و سپهی سوارهترِ فرماندهتعیین کرده و برای پسرش کاساندر سمتِ فروپایه

 319راهم آورد. به این ترتیب، در بود. او با این تصمیم نابخردانه از همان ابتدا زمینه را برای جنگ داخلی ف

 های جانشینی آغاز شد. پ.م. دومین دور جنگ

پ.م. زاده شده بود و از اهالی اپیروس بود. در زمان مرگ اسکندر  394( در Πολυπέρχων) 182پرخونپولی

او و کراتروس در راه سفر به مقدونیه بودند و در کیلیکیه از مرگ جهانگشا خبردار شدند. ایشان بعد از آن 

                      
181 Justin, xiii. 6. 
182 Polyperchon 

http://en.wikipedia.org/wiki/Justin_%28historian%29
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پرخون ند. پولیپاتر یاری رسانند و شورش المیا را سرکوب کنراه خود را کج کردند و به یونان رفتند تا به آنتی

نظام نیرومند تسالیایی که زیر فرمان منون قرار داشت جنگید و ایشان را شکست در جریان این نبردها با سواره

رو شد و این دو با هم وارد پاتر ــ کاساندر ــ روبهپاتر او با دشمنی و مخالفت پسر آنتیداد. بعد از مرگ آنتی

آرایی، کاساندر با بطلمیوس نبردهای جانشینی آغاز شد. در این صفجنگ شدند و به این ترتیب دومین دور 

 پرخون قرار گرفت که با اومنس متحد شده بود. گونوس متحد شد و رویاروی پولیو آنتی

پ.م. ناوگانش در نبردی  318شد، اما در  پرخون در گشودن یونان و فتح شهرهای ایونی کامیابپولی

او در  183بزرگ از میان رفت. تا سال بعد کاساندر موفق شده بود آتن را فتح کند و یونان را به دست آورد.

(، را از دست داد. Kλείτoς Λευκόςاین زمان یکی از متحدان مهمش، کلِیتوس سپید )کلئیتوس لوکوس: 

کندر بود که به خاطر تمایلش به تجمل شهرت داشت. او بعد از مرگ اسکندر کلئیتوس یکی از سرداران اس

پ.م. او به  321ی ناوگان مقدونیه بود. در تقسیم اراضی سال پاتر پیوست و در نبردهای یونان فرماندهبه آنتی

را گونوس به آن سمت لشگر کشید، او شهرها عنوان شهربان لودیه منصوب شد. دو سال بعد، وقتی آنتی

پرخون برای او ناوگانی پ.م. پولی 318حصاربندی کرد و پیکی برای دریافت کمک به مقدونیه فرستاد. در 

جا حمله کرده کمکی فرستاد که کلیتوس به کمکش در بیزانس بر نیکانور، که به نمایندگی از کاساندر به آن

اندر غافل شد و این دو بر او تاختند و بود، چیره شد. با وجود این، بعد از پیروزی از قوای نیکانور و کاس

تمام ناوگانش را نابود کردند. او به زحمت توانست خود را برهاند و به مقدونیه بگریزد، اما در راه با سربازان 

 184لوسیماخوس برخورد کرد و به دست ایشان کشته شد.

                      
183 Green, 1990: 17–20. 
184 Diodorus Siculus, Bibliotheca, xviii. 39, 52, 72. 
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عقل بود، کم در همین حین، کاساندر توانست از مجرای اورودیکه، که زنِ مدبر و سیاستمدارِ فیلیپ سومِ

پیاس جا به اولمپرخون به اپیروس گریخت که زادگاه مادر اسکندر بود. او در آنبه مقدونیه نیز دست یابد. پولی

ی م بازماندهپیوست که همراه رخشانه و اسکندر چهارمِ نوزاد به این شهر پناه آورده بودند. در این هنگا

خاست، در دو قطب متمرکز شده بود. رخشانه و پسرش که در اردوی مشروعیتی که از خاندان اسکندر برمی

اندر بود و مجنون، که آلت دست کاس مادر اسکندر بودند، رهبری قوای اپیروس را بر عهده داشتند و فیلیپ

های قدرت مقدونیان نباید زیست. در کل، نقش اپیروس به عنوان یکی از قطبدر پال پایتخت مقدونیه می

رسید و هم بعدتر در جریان سیاست دوران نادیده انگاشته شود، چون هم تبار مادری اسکندر به این شهر می

 شد. می محسوب میجمهوری روم این منطقه کانون قدرت مه

حاکم اپیروس نیز  185پرخون، تصمیم گرفت به مقدونیه حمله کند. آیکیدساولمپیاس، بعد از اتحاد با پولی

اش را بر عهده گرفت و به سوی مقدونیه به ایشان پیوست و ارتشی بسیج کرد که اولمپیاس خودش فرماندهی

های پلوپونسوس غلبه کند. از آن سو، اولمپیاس پیش رفت. کاساندر در این میان به یونان بازگشت تا بر ناآرامی

 یه پیشروی کرد. سپاه مقدونیه از جنگیدن با مادر اسکندر خودداری کرد و بدون جنگ تابع وی شد. در مقدون

پولیس دستگیر شدند. اولمپیاس ناپسری فیلیپ سوم و زنش از مقدونیه به یونان گریختند، اما در شهر آمفی

رو شد که ی کاساندر روبهاش را به قتل رساند و زنش را وادار به خودکشی کرد. اما بعد با حملهندهماعقب

او اطرافیان  186پ.م. به قتل رساند. 316گشت. کاساندر او را شکست داد و مادر اسکندر را در از یونان باز می

                      
185 Aeacides  
186 Simpson, 1957: 371–373. 
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بود که در  188پِالیی پسر پِیسائوس 187و وفاداران به اولمپیاس را نیز کشتار کرد. یکی از ایشان آریستونوس

جریان لشگرکشی اسکندر به هند از نزدیکان وی بود. بعد از مرگ اسکندر، او نخستین کسی بود که از فرمانروا 

شدن پردیکاس هواداری کرد. بعدتر او به عنوان یکی از سرداران هوادار اولمپیاس شهرت یافت و وقتی 

 پ.م. اعدام شد. 316کاساندر بر اوضاع حاکم شد، در سال 

ی شتوانهکاساندر، بعد از چیرگی بر مقدونیه، رخشانه و اسکندر چهارم را به اردوی خود برد و به پ

پرخون از مقابلش گریخت و به مشروعیتی که ایشان فراهم آورده بودند، به مصاف رقیب رفت. پولی

گونوس و ی آنتیکرد. بعد خبردار شد که میانههنوز در برابر کاساندر سرکشی می پلوپونسوس رفت که

 کاساندر به هم خورده، پس با او وارد اتحادی شکننده شد. 

صفیه کند. یکی از ایشان تن دیگر پرخون، توانست حسابش را با رقیباپولی گونوس، بعد از صلح باآنتی

ی پدرزنش آذرباد کوشید تا قلمرو نپاتر به حرکت درآمد و به پشتیباپیتون بود که بالفاصله بعد از مرگ آنتی

جا را گرفت و به برادرش اومِنِس سپرد، هرچند فرد اخیر ماد را گسترش دهد. او به پارت لشگر کشید و آن

پِرخون به عنوان ر، وقتی پولیپ.م. از پارت رانده شد. کمی بعدت 317ر جا را نگه دارد و دنتوانست آن

گونوس تیفرمانروای جدید انتخاب شد، پیتون پسر آگنور و اومنس را فراخواند تا سپاهی برای سرکوب آن

ش پرخون را در نزدیکی شوگونوس بود. ایشان ارتش فرمانبر از پولیبفرستند. در این هنگام پیتون متحد آنتی

 شکست دادند. 

                      
187 Aristonous of Pella 
188 Peisaeus 
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گونوس، که از نیرومند شدن پیتون هراسان شده بود، های جانشینی، آنتیبعد از درگرفتن دور دوم جنگ

از این کار، پ.م. به قتلش رساند. روشن بود که بعد  314ای او را نزد خود دعوت کرد و در سال به بهانه

پ.م.  317تر از آن که پیتون کشته شود، در اومنس برادر پیتون به خونخواهی وی برخیزد. اومنس پیش

های قدرت خود را استوار کرده و با پوکستاس که شهربان ایالم بود، متحد شده بود. بنابراین هنگام پایه

خوردار بود، اما احتماالً نتوانست وفاداری و رویارویی با حریف از پشتیبانی ارتش نیرومند پارس و ایالم بر

گونوس شکست از آنتی 189اشتیاق ایشان برای جنگیدن را برانگیزاند. چون در نهایت در جنگ پارایتِکانه

 316خورد، و انگار در این هنگام اثری از شهسواران پارسی در سپاهیانش باقی نمانده باشد. در نبرد گامبیِن )

ی گرانبهایش را از دست اش چون نتوانست سپاهیان خود را کنترل کند، خزانهپ.م(، با وجود پیروزی اولیه

(، که صاحب اصلی این غنایم بودند، از ργυράσπιδεςἈ: 190سپران )آرگوراسپیدِسی سیمی نخبهداد. رسته

گونوس خواستند تا این اموال را به ایشان بازگردانند، و او پذیرفت که در مقابل تحویل دادنِ اومنس آنتی

مانند اسیری به او تحویل دادند و او هم اومنس را سه روز  چنین کند. به این شکل سپاهیان سردارشان را

گرسنه و تشنه نگه داشت و بعد چون دید هنوز زنده است، جالدی را سراغش فرستاد و او را به قتل رساند. 

گونوس پوکستاس، که متحد اومنس بود ولی انگار در جریان از دست رفتن خزانه خیانت ورزیده بود، با آنتی

به این سو و  گونوسچون گروگانی ناگزیر شد همراه اردوی آنتیگویند او همدست یافت. اما میبه توافقی 

 191خوش کند که هرگز تحقق نیافت.هایی دلآن سو برود و به وعده

                      
189 Paraitacene 
190 Argyraspides 
191 Diodorus, xix. 14, 15, 17, 21-24, 37, 38, 48; Polyaenus, Stratagemata, iv. 6, 8. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Paraitacene
http://en.wikipedia.org/wiki/Polyaenus
http://websfor.org/alexander/polyaenus/polyaenus3.asp
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ای که در ایران غربی صاحب نفوذ بودند تنها سلوکوس باقی مانده با مرگ اومنس از میان سرداران مقدونی

ا به قتل رساند و پوکستاس گونوس برای استوارتر کردن اقتدار خویش در ایران غربی پیتون و اومنس ربود. آنتی

اما با همین کار در عمل سلوکوس را به عنوان مهمترین مدعی قدرت در  192را از شهربانی ایالم برکنار کرد،

کرد و یکی از فرستادگان منطقه برکشید. سلوکوس که در این هنگام بابل را در دست داشت، احساس خطر  این

گونوس گونوس را، که انگار برای نقشی نظارتی به قلمرویش فرستاده شده بود، زندانی کرد. وقتی آنتیآنتی

گونوس به وقتی خبردار شد آنتیخشمگین شد و از او خراج بابل را طلب کرد، از پرداختش سر باز زد. اما 

گونوس گروهی را برای به رود، با پنجاه سوار به مصر گریخت و به بطلمیوس پناهنده شد. آنتیسوی او می

ــ را به خاطر یاری رساندن  193رودان ــ مردی ناشناخته به نام بلیتورقتل رساندنش گسیل کرد و شهربان میان

 به وی کشت. 

سلوکوس در نهایت او گونوس پیشگویی کرده بودند که اند که مغان کلدانی برای آنتیمنابع قدیمی نوشته

گونوس قصد کشتن وی را به قتل خواهد رساند و بر آسیا سروری خواهد یافت، و به این دلیل بوده که آنتی

نماید، اما بعید نیست که مغان کلدانی به شکلی هایی از این داستان مشکوک میرا داشته است. بخش

اند ی کاهنان بابلی از او دل خوشی نداشتهکه طبقهدانیم گونوس را از سلوکوس ترسانده باشند. چون میآنتی

  194اند.ورزیدهو با سلوکوس دشمنی می

                      
192 Grainger, 1990: 44–45. 
193 Blitor 
194 Grainger, 1990: 49–51. 
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( نام Λυσίμαχος) 195سردار دیگری که در این میان به میدان وارد شد و مدعی قدرت شد، لوسیماخوس

و اصل و تبارش به مردم  196پ.م. در پال زاده شده 360داشت و از سرداران قدیمی اسکندر بود که در حدود 

نام داشت و از دوستان نزدیک فیلیپ دوم و از اشراف مقدونی  197گشت. پدرش آگاتوکلِستسالی باز می

اش بوده است، چون موقعیت او از دوستان بسیار نزدیک اسکندر و احتماالً شریک جنسی 198شد.محسوب می

اش با بینیم و به رابطهی سردارانش میچیزی بود که درباره داد فراتر ازو صمیمیتی که اسکندر به او نشان می

ی ی اسکندر به ایران به مقام عضوِ دستههای مذکرش شباهت دارد. لوسیماخوس در زمان حملهخوابهم

پ.م. در شوش برای قدردانی از خدمات لوسیماخوس در  324سوماتوفوالکس دست یافت. اسکندر در سال 

ها طرف بطلمیوس را گرفت و با او او در نبردهای این سال 199تاجی بر سر او نهاد. جریان لشگرکشی به هند

 متحد شد.

پ.م. با لوسیماخوس ، بطلمیوس و کاساندر متحد شده و در برابر  315به این شکل، سلوکوس در سال 

گونوس بعد از قلع و قمع سرداران حاکم بر ایران غربی صف آراست. آنتی 200چشم(گونوس اول )یکآنتی

نیرومندتر شد و بر آناتولی چیره گشت. بطلمیوس و لوسیماخوس که افزایش قدرت او را خطرناک تشخیص 

گونوس در مقابل با داده بودند، با هم متحد شدند و ناگهان به همدستِ پیشین خود حمله بردند. آنتی

پ.م. به سوریه که  314گونوس در ون متحد شد که هنوز پلوپونسوس را در دست داشت. آنتیپرخپولی

                      
195 Lysimachus 
196 Heckel, 2006: 153. 
197 Agathocles 
198 Lund, 2002: 3. 
199 Heckel, 2006: 153-154. 
200 Antigonus I Monophthalmus 
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شد ، حمله برد و شهر صور را بیش از یک سال محاصره کرد. ناوگان بخشی از قلمرو بطلمیوس محسوب می

 ی حریف به رودس، به ارتریا حمله برد. زمان با حملهمصر، که دریاساالرش سلوکوس بود، هم

امنشی پ.م. وضعیت به این شکل بود که سه جبهه در قلمرو کهن هخ 312به این ترتیب، در حدود سال 

ه بود و گشوده شده بود. از یک سو بطلمیوس مصر و سوریه را در اختیار داشت و با لوسیماخوس متحد شد

گونوس که آناتولی را در اختیار کرد. از سوی دیگر آنتیچون سرداری در ارتش او خدمت میمسلوکوس نیز ه

هایی کردند تا شاید صلح کوشید تا دست وی را از سوریه کوتاه کند. در این میان دو طرف تالشداشت می

شان صلح عمل کند و میانهای درگیر ی طرفشان برقرار شود. اما کاساندر که قرار بود به عنوان نمایندهمیان

گونوس دشمنی ورزید و بر ضد او فعالیت کرد. مقدونیه هم در دست کاساندر قرار داشت برقرار سازد، با آنتی

 کرد. که به اسم رخشانه و اسکندر چهارم سلطنت می

ی ایران شرقی زیر نظر فرمانروای بابل قرار نداشت و وضعیتی خودمختار پیدا هااز همین هنگام، استان

ی کم دربارههای این ناحیه کم و ناکافی است. اما دستی حاکمان بیشتر استانهای ما دربارهکرده بود. داده

را در دست  گونوس بابلسرداران مقدونیِ حاضر در این منطقه اخباری در دست داریم. در آن هنگام که آنتی

ی نفوذ ی کامیابی و دامنهرا به حکومت زرنگ و هرات فرستاد، اما درباره 201داشت، سرداری به نام اوئیتوس

دانیم که خبر چندانی نداریم. احتماالً او در این منطقه کار زیادی از پیش نبرده، چون میوی در این منطقه 

را به عنوان شهربان راهیِ همین منطقه کرد.  202پ.م. سردار دیگری به نام اواگوراس 315گونوس در آنتی

دانیم که استان پارت و احتماالً گرگان برای مدتی در دست سردار دیگری به نام نیکانور بوده چنین میهم

                      
201 Euitos 
202 Euagoras 
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اندازی کند، پ.م. که کوشید در ایران شرقی دست 316 ـ315گونوس در دانیم که آنتیاست. این را هم می

ی سیاستش به تنها تا زرنگ و پارت را در میدان دید داشت و مرو و بلخ و سغد و رخج )بلوچستان( از دایره

ن دورانِ آغازینِ حضور مقدونیان در ایران شرقی، برخی از دور مانده بود. دیودوروس نوشته که از همی

کردند و با حاکمانِ شدند و از ورود مهاجران مقدونی نو جلوگیری میسرداران مهاجم با مردم محلی متحد می

در کرمان و استاناسور در بلخ چنین کردند و با  203دانیم که تلِپولِموسجستند. مثالً میمقدونیِ بابل ستیزه می

وارد جنگیدند و ایشان را قدونیانِ تازه، یعنی ایرانیان( با مپشتیبانی ساکنان محلی )اِنخوروی: 

 204راندند.

به نام آتنائیوس که گونوس تمام شد. سرداری ی قوا در ایران غربی به تدریج به ضرر آنتیتعادل سه طرفه

اش رو شد و حملهها گسیل شده بود، با مقاومت ایشان روبهگونوس برای مطیع ساختن نبطیاز سوی آنتی

دفع شد. سلوکوس و برادر بطلمیوس ــ مِناِلئوس ــ با ده هزار سرباز مزدور و صد کشتی در دریای اژه 

ول داشتند. بعد، بطلمیوس با ارتشی بزرگ از مصر گونوس را به خود مشغوتاز کردند و نیروهای آنتیتاخت

ــ غلبه کرد. پیتون،  205گونوس ــ دمتریوس پولیوکِتِسپ.م( بر پسرِ آنتی 312به سوریه تاخت و در نبرد غزه )

گونوس به عنوان شهربان بابل منصوب شده بود، در این نبرد از پای درآمد. به پسر آگنور هم که توسط آنتی

جا را صد پیاده و دویست سوار به بابل بازگردد و آناین ترتیب، سلوکوس این امکان را پیدا کرد که با هشت

اش را بار دیگر گرد های یونانی بازدید کرد و سه هزار تن از سربازان قدیمیاو در راه از پولیس 206بگیرد.

                      
203 Tlepolemos 
204 Diodor, 19.48.1. 
205 Demetrius Poliorcetes 
206 Grainger, 1990: 56–72. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Demetrius_I_of_Macedon
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گونوس زندانی توسط هواداران آنتی آورد. به این ترتیب، با سپاهی کوچک به بابل وارد شد و دوستانش را که

 گرفتند. شده بودند، آزاد کرد. بعدها این تاریخ را به عنوان مبدأ تاریخ سلوکی و آغازگاه این دودمان در نظر می

پ.م. کاساندر رخشانه و اسکندر  310که در پ.م. کشمکش این نیروها ادامه داشت. تا این  311تا سال 

وتخت هراسیدند و کوچک را به قتل رساند. به دنبال این رخداد، حریفان از ادعای مستقلِ کاساندر بر تاج

پرخون باقی خواست متحد پولیچنان میگونوس همگونوس با حریفانش به صلحی دست یافت. آنتیآنتی

ی یونان را در اختیار داشت. جزیرهی شبهت پیشروی کرده بود و بخش عمدهبماند، چرا که این سردار تا کورین

پرخون فرستاد گفتند فرزند اسکندر است، نزد پولیاو برای اثبات حُسن نیتش پسری به نام هراکلس را، که می

گونوس پ.م. کودک را کشت و اتحادش را با آنتی 309تا به حرکتش مشروعیتی ببخشد. اما او در سال 

که نقشی بیشتر در سیاست منطقه ایفا کرده باشد. سپاهیانش آنپرخون درگذشت بیبعد از آن پولی 207گسست.

 کرد.های پدرش را دنبال میطلبیاری الیق بود و جاهبه پسرش اسکندر پیوستند که سرد

گونوس از سوریه عقب نشست و با بطلمیوس و کاساندر و لوسیماخوس صلح پس از این رویداد، آنتی

از میدان به در کند. دو تن از سردارانش به درنگ به سوی بابل لشگر کشید تا سلوکوس را کرد. بعد هم بی

های نیکانور و اِواگوراس نیز از شرق به بابل حمله کردند. این دو را به ترتیب شهربان ماد و هرات نام

شان کل سربازان این هایاند، اما بعید است که چنین بوده باشد. چون نویسندگان باستانی با تمام اغراقدانسته

گونوس شبیه است، تا ای از سربازان وفادار به آنتیاند، و این بیشتر به شعبههزار تن دانسته دو سردار را هفده

های بزرگی مانند ماد و هرات. سلوکوس با سپاهی کوچکتر این ارتش را شکست داد و بخش ارتش شهربانی

                      
207 Wheatley, 1998: 12–23. 
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نیکانور با شماری اندک از  ی اسیران را به سربازان خود افزود. اواگوراس در ابتدای نبرد از پا درآمد وعمده

  208میدان گریخت.

س و سلوکوس کوشیدند تا قلمرو خود را گسترش دهند. دیودوروس نوشته که پ.م. بطلمیو 308در 

ی دمتریوس سلوکوس بعد از فتح مجدد بابل، که باز در این فاصله یک بار به دست ارتش بیست هزار نفره

های اطراف را تسخیر کرد، هر چند از استانی مشخص ی قدرت خود را بسط داد. او سرزمینافتاده بود، دایره

گرفته است. به هر صورت ی نفوذ او در این هنگام ایالم و کرمان را نیز در بر میام نبرده است. احتماالً دایرهن

گونوس شک در ایران شرقی اقتداری نداشته است. بطلمیوس هم جزایر دریای اژه و قبرس را گرفت. آنتیبی

د این، جز در قلمروی دو رقیبش فضایی برای راند. با وجوای فرمان میهنوز بر ارتش بزرگ هشتاد هزار نفره

پ.م. آتن را گشود و دمتریوس  307توسعه نداشت. پس پسرش دمتریوس را برای فتح یونان فرستاد. او در 

جا به قبرس تاخت جا راند. دمتریوس از آنکرد از آنفالرونی را که از طرف کاساندر در این شهر حکومت می

گونوس به ها، دمتریوس و پدرش آنتیالمیس شکست داد. بعد از این پیروزیو ناوگان مصر را در نبرد سا

طور مشترک تاجگذاری کردند و رسماً خود را شاه خواندند. این اتفاقی بود که باالخره دیر یا زود بعد از 

داد. پس از زمانی کوتاه، بطلمیوس، سلوکوس، و مرگ اسکندر چهارم و انقراض دودمان آرگئادها رخ می

وتخت کرد. وسیماخوس نیز از وی پیروی کردند و در نهایت هم کاساندر آخرین سرداری بود که ادعای تاجل

ای که از نظام هخامنشی باقی پریدهی رنگبه این ترتیب، سایه 209زمان آگاتوکلس در سیسیل نیز چنین کرد.هم

                      
208 Grainger, 1990: 79. 
209 Bosworth, 2005: 246. 
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مانده بود و در رخشانه و اسکندر چهارم تجلی یافته بود، بعد از مرگ ایشان رنگ باخت و سرداران مقدونی 

 هر یک در گوشه و کنار ادعا کردند که شاه )باسیلئوس( هستند.

اش به سلوکوس در تالشی ناکام برای فتح ایران شرقی خیز برداشت، اما در عمل این لشگرکشی پردامنه

رو شد که با قدرت در برابرش مقاومت کردند و هایی روبهشکست انجامید. او در ایران شمال شرقی با بلخی

اند که استاناسور مقدونی در این هنگام نویسان باستانی نوشتهتاریخ 210ی سپاه بزرگش را دفع کردند.حمله

کرد. از مرور ( را بر عهده داشت و ایشان را در نبرد با سلوکوس رهبری میBactrianiها )رهبری بلخی

ی شود که این کلمهترین شرح را از این لشگرکشی به دست داده، روشن میگزارش یوستینوس که دقیق

هایی را که به این و هم موج نخست مقدونی ـ یونانی 211دهدها هم به ایرانیان و بومیان بلخی ارجاع میبلخی

نماید که نخستین موج مهاجرت مقدونیان در بلخ، بعد از چنین می 212گیرد.منطقه کوچیده بودند در بر می

ی بلخیان از اسکندر در این منطقه مستقر شده و به نوعی در جمعیت بومی این استان حل شده شکست اولیه

گونوس و سلوکوس برخاست، این مین موج تهاجم به رهبری آنتیباشد. به شکلی که وقتی چند سال بعد دو

 مهاجران و بلخیان با هم دست به یکی کردند و جلوی ورود کوچندگان جدید را گرفتند.

اند که بلخیان در نهایت با سلوکوس نویسان معاصر از گزارش یوستین چنین نتیجه گرفتهبرخی از تاریخ

توان به فتح شهر بلخ کنار آمدند و تابعیت وی را پذیرفتند، و این از آن روست که بندی از گزارش وی را می

                      
210 Justin, 15.4.12. 
211 Justin, 2.3.6; 30.4.5. 
212 Justin, 41.4.5; 6.3. 
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 214اند.پ.م. قرار داده 306حتا برخی برای این فتح تاریخی دقیق به دست داده و آن را در سال  213تعبیر کرد.

بعید نیست که سلوکوس بعد از ناکامی اولیه در نبرد با بلخیان به شکلی با ایشان به توافق دست یافته باشد. 

اند و به این ترتیب سلوکوس مسیر سپاهیانش را از شمال به احتماالً بلخیان در نهایت باجی به سپاهیانش داده

های باستانی و در پویایی نده و به جانب هند پیش رفته است. با وجود این، در گزارشسوی جنوب گردا

 شود. شاهان بعدی سلوکیسیاست ایران شرقی نشانی از تسلط پایدار سلوکوس و فرزندانش بر بلخ دیده نمی

و همیشه هم  کردندآمدند، همواره لشکری بزرگ را رهبری میهم در آن موارد نادری که به ایران شرقی می

شان نبوده شدند و کامالً روشن است که این قلمرو بخشی از قلمرو دولترو میبا مقاومت حاکم بلخ روبه

 است. 

میان  بینیم. درای به سغدیان نمیجالب آن که در جریان لشگرکشی سلوکوس به شرق هیچ اشاره

ی سفرهای نویسان قدیمی تنها آپیان است که از این مردم نامی برده است. اما، در کل، گزارش او دربارهتاریخ

ی سلوکوس به ایران شرقی پیروزمندانه بود و جنگی سلوکوس بسیار نادقیق و مبهم است. او نوشته که حمله

نماید که او به سادگی با مرور متن وی بیشتر چنین می 215مردم سغد و بلخ و گرگان و پارت تابع او شدند.

نسته است. شناخته، پشت سر هم ردیف کرده و همه را تابع سلوکوس دافهرست اقوام ایران شرقی را که می

احتماالً هرگز از خط  دهد که اوغیاب نام سغدیان در جریان لشگرکشی سلوکوس به ایران شرقی نشان می

هرات و بلخ باالتر نرفته و سفرش تنها به جنوب غربی ایران شرقی محدود بوده است. همسرِ سلوکوس، 

                      
213 Justin, 40.4.2. 

 .339: 1383زیمال،  214

215 Appian, Syrian wars, 55. 
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ی میان او و سغدیان برقرار شده باشد. با آپامه، دختر رهبر مدافعان سغدی بود و بنابراین انتظار داریم ارتباط

دهد که اگر هم در جریان وجود این، سرزمین سغد به کلی از دسترس او دور ماند و شواهد موجود نشان می

هایی یونانی ـ مقدونی در سغد برپا شده باشند، تا این هنگام اثری از آنها باقی لشگرکشی اسکندر مهاجرنشین

گوید یکی از سرداران ن مهاجمان کامیاب شده بودند. گزارشی در دست داریم که مینمانده و سغدیان در راند

سلوکوس، به نام دموداماس، از سیردریا عبور کرد و به اهالی آن منطقه حمله برد. اما این حرکت باید نوعی 

 اندازی غارتگرانه بوده باشد و نه تالشی برای فتح و چیرگی بر سرزمینِ سغد. دست

اش رو شد و حملهزمین با ناکامی کامل روبههای شمال شرقی ایرانبه این ترتیب، سلوکوس در استان

های اصلی شدند، پس زده شد. با وجود این، ستونتوسط بلخیان که خط مقدم نبرد با وی محسوب می

گوپتا درگیر شدند که به تازگی زمین حمله کردند و با چاندرهای جنوب شرقی ایرانهسپاهیان او به استان

رود و گدروزیا تشکیل داده بود. این نبرد به شکست کامل های گنداره، هند، هفتدولت مائوریه را در استان

 سلوکوس منتهی شد و پای او را برای همیشه از این منطقه برید. 

گونوس به مصر حمله کردند. توفان باعث شد قوای کمکی پدر نتواند به پسر پ.م. سربازان آنتی 306در 

پ.م. رودس را محاصره کرد. بطلمیوس، کاساندر و لوسیماخوس قوای  305ملحق شود، اما دمتریوس در 

ی او را دفع کردند. در نهایت، دمتریوس و مردم رودس به این هکمکی خود را به رودس فرستادند و حمل

چنان تابع بطلمیوس توافق دست یافتند که قوای کاساندر و لوسیماخوس از شهر خارج شوند، اما رودس هم

شد. بطلمیوس به این دلیل از سوی مردم رودس با ها دانسته میی رودسیدهندهباقی بماند که دیگر نجات

 سوتِر( نامبردار شد و این اسم بر رویش باقی ماند.لقب ناجی )

ی رودس به یونان تاخت و بر کاساندر حمله آورد. او یونان را گرفت دمتریوس بعد از برداشتن محاصره

نتیجه پرداخت. در این هایی بیاساندر به کشمکشو تقاضای صلح کاساندر را رد کرد و در تسالی با قوای ک
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گونوس در آناتولی حمله برد. دمتریوس ناگزیر شد برای کمک به پدرش میان لوسیماخوس از پشت به آنتی

از تسالی به آناتولی بازگردد. لوسیماخوس در ابتدای کار توانست غرب آناتولی را فتح کند، اما زیر فشار 

 پ.م. در موقعیتی تدافعی قرار گرفت.  301رانده شد و در سال سپاهیان پدر و پسر عقب 

لوسیماخوس که پایگاه قدرتش جنوب آناتولی بود، در این میان با قبایل سکا و تراکی که توسط 

ی خرسونسوس شهری به نام لوسیماخیا .م. در دهانهپ 309گونوس تحریک شده بودند، درگیر شد. او در آنتی

از کاساندر دریافت کرد پ.م. سپاهیانی کمکی  302در  216گونوس خود را شاه نامید.را بنیان نهاد و مانند آنتی

گونوس، او به شهر هراکلئا و آناتولی را بدون مقاومت گرفت. اما با رسیدن خبرِ نزدیک شدن سپاهیان آنتی

ی این شهر که بانویی پارسی به نام آمستریس بود، جا بگذراند، و با ملکهعقب نشست تا زمستان را در آن

پ.م. که زمان رویارویی نهایی فرا  301منشی بود. در سال ی هخاارتهازدواج کرد. این زن هم دختر وخش

 سازِ ایپسوس مداخله کرد. رسید، سلوکوس بر صحنه پدیدار شد و به نفع لوسیماخوس در نبرد سرنوشت

رو شدند. در یک سو ( شهری در فریگیه بود که دو سپاه بزرگِ هماورد در آن با هم روبهἹψόςایپسوس )

ی هزار پیاده 25اسلحه، ی سنگینگونوس و پسرش دمتریوس حضور داشتند که بر چهل هزار پیادهآنتی

ساندر و راندند. در مقابل ایشان سپاه متحد سلوکوس، کافیل فرمان می 25اسلحه، ده هزار سواره و سبک

ی قدرتمند سپاه رویاروی پدر لوسیماخوس قرار داشتند که ارتشی به همین بزرگی را زیر فرمان داشتند. بدنه

سواران تشکیل یافته بود که همگی ایرانی بودند و زیر رانان سکا و پیلو پسر از شهسواران ایرانی و گردونه

زمین را آشکار سازد. ی نفوذ او در ایرانواند دایرهتجنگیدند. ترکیب سربازان سلوکوس میفرمان سلوکوس می

                      
216 Williams, 1904: 450. 
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ی هزار پیاده 20اسلحه، ی سنگینطبق گزارش دیودور سپاهیان سلوکوس عبارت بودند از چهل هزار پیاده

پیل  480ی سکایی و اسلحه، صد گردونهی سنگیناسلحه، دوازده هزار شهسوار پارسی، سه هزار سوارهسبک

ها بسیج ای را که از هر استان ایران غربی در جنگای شمار سپاهیان ایرانیاولبریخت در مقاله 217جنگی.

های ایران غربی ربازان سلوکوس در این نبرد از استانشدند محاسبه کرده و به این نتیجه رسیده که کل سمی

دانیم که سلوکوس در نبرد ایپسوس از حمایت اشراف پارسی و مادی برخوردار تأمین شده است. این را می

بوده است. نیکانور در نبردهایش توانست هفده هزار سرباز از میان ایرانیان بسیج کند، و پوکستاس در 

ها نشان سیزده هزار سپاهی از ایالم و پارس به خدمت زیر پرچم فرا بخواند. داده پ.م. موفق شد 318ـ317

شان گسیل ها تا ده هزار تن و مادها هم تا پنج هزار سوارکار را برای یاری با متحداندهد که کوسائیمی

های رانده که از استانبنابراین سلوکوس در نبرد ایپسوس، در واقع، بر سپاهیانی ایرانی فرمان می 218اند.کردهمی

رودان و ایالم و احتماالً ایران مرکزی بسیج شده و به همراه نیروهای کمکی مادی با مهاجمان مقدونی و میان

ی نفوذ و اقتدار سلوکوس آید که دایرهجا برمیاند. از همینجنگیدهگونوس و پسرش مینانیِ زیر فرمان آنتییو

رودان محدود بوده و حتا در آن مناطق هم روی کمک نیروهای ی میانهای همسایهزمین تنها به استاندر ایران

 کرده است.متحد ــ و نه سرسپرده ــ حساب می

ی جنگ سلوکوس در ایپسوس با هرآنچه پیش از آن در میدان نبرد نمایش داده بود تفاوت داشت و شیوه

نمود. او در برابر به کلی برای سرداران مقدونی که به نبرد در فضای اسکندری عادت داشتند، ناآشنا می

های ایرانیِ سوارکاران کمانگیر را قرار داد و این روشی بود که احتماالً از سرکردههای مقدونی فاالنکس

                      
217 Diodor, 20.113.4. 
218 Olbrycht, 2005: 233. 
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گونوس هشتاد ساله در سپاهش سرچشمه گرفته بود. در این نبرد سلوکوس و متحدانش پیروز شدند. آنتی

زمندان ی قلمرو خویش را حفظ کند. پیروماندهمیدان نبرد کشته شد و دمتریوس به یونان گریخت تا باقی

قلمرو آناتولی را میان خود تقسیم کردند. لوسیماخوس غرب آناتولی )لودیه و فریگیه و ایونیه( را به دست 

گونوس )سوریه و آناتولیِ ی قلمرو آنتیآورد، کیلیکیه و لوکیه سهمِ پلِئیستراخوس برادر کاساندر شد، و بقیه

 شرقی( به سلوکوس رسید. 

پاتر جوانانی خام و ناالیق از آب درآمدند. پ.م. کاساندر درگذشت و دو پسرش اسکندر و آنتی 298در 

ترش اسکندر پنجم را از قدرت کنار زد. اسکندر از دمتریوس یاری پاتر برادر بزرگبعد از مرگ پدر، آنتی

ز برادر کاساندر اقبرس را در دست داشت و به تازگی کیلیکیه و لوکیه را نیز طلبید که در این هنگام یونان و 

ت، اسکندر را پ.م. به سبک خودش به این تقاضا پاسخ داد. او به مقدونیه تاخ 294ستانده بود. دمتریوس در 

دیگر  گاه بار دیگر قوای متحدان به حرکت درآمدند. لوسیماخوس بارکشت، و خود شاه این سرزمین شد. آن

هایی از غرب آناتولی را که از دست رفته بود پس گرفت. سلوکوس کیلیکیه را فتح کرد و بطلمیوس بخش

 قبرس، لوکیه و بخشی از کیلیکیه را تسخیر کرد. 

اش آماده شد. او نخست با دختر بطلمیوس یرینهدن جا به بعد برای رویارویی با متحدالوسیماخوس از این

ـ آرسینوئه ـ وصلت کرد و کوشید تا در برابر سلوکوس به اتحادی با مصر دست یابد. وقتی دمتریوس ـ ی دوم ـ

یونان  پ.م. برای باز پس گرفتن قلمرو پدرش وارد صحنه شد و بر مقدونیه دست یافت و بعد به 297در 

د، اما در ر مقام تالفی به آناتولی تاخت و شهرهای وفادار به وی را ویران کرلشگر کشید، لوسیماخوس د

و جنگ  پ.م. دو طرف به توافق رسیدند تا مقدونیه در اختیار دمتریوس باقی بماند 294نهایت در سال 

 شان متوقف شود.میان
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موفق شدند شورشی را در مقدونیه برانگیزند و به این ترتیب  219س و پوروس شاه اپیروسلوسیماخو

 220گونوس گوناتاسد تقسیم کردند. دمتریوس پسرش آنتیدمتریوس را بیرون راندند و این سرزمین را میان خو

پ.م. پیروزمندانه  287ر های شرقی حمله برد. او درا به حکومت یونان فرستاد و خود با سپاهی بزرگ به جبهه

پ.م. با خیانت سربازانش اسیر سلوکوس شد. او بعد  286پیشروی کرد، اما در نهایت شکست خورد و در 

گونوس که قبال شهربان فریگیه بود، از دو سال زیستن در اسارت، به دست سلوکوس قتل رسید. پسرش آنتی

با لوسیماخوس، که آناتولی غربی و تراکیه را در  نواحی شرقی آناتولی را در اختیار خود گرفت و به زودی

 اختیار داشت، درگیر شد.

ی گِتای سوی دانوب بسط دهد، اما در نبرد با قبیلهاز آن سو، لوسیماخوس کوشید قلمرو خود را به آن

ــ شد. او با قول باز نگشتن به آن منطقه آزاد شد و این  221ــ درومیخایتِسشکست خورد و اسیرِ شاهِ ایشان 

کرد. لوسیماخوس و پوروس با همکاری هم بار به تراکیه تاخت، بعد شورش اوبوئیا در یونان را سرکوب 

گونوس گوناتاس را از تسالی و آتن بیرون راندند. اما بعد لوسیماخوس کل مقدونیه را گرفت و قوای آنتی

پ.م. پوروس به مقدونیه تاخت و دمتریوس را از این سرزمین  288پوروس را از سهم خود محروم کرد. در 

ن سرزمین شد. بعد لوسیماخوس به این منطقه تاخت و برای مدت بیرون کرد و به مدت هفت ماه شاه ای

 پ.م. از مقدونیه رانده شد.  285کوتاهی مقدونیه دو شاه داشت، تا آن که پوروس در 

ی لوسیماخوس آمده بود، به ولی به خانهی دوم که برای اتحاد دربار مصر و آناتاز سوی دیگر، آرسینوئه

زودی قدرت را در مشت خود قبضه کرد. نخست، آماستریس به دست پسرانش کشته شد و این پسران نیز 

                      
219 Pyrrhus of Epirus 
220 Antigonus Gonatas 
221 Dromichaetes 
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ی حاکم خود آمیز توسط لوسیماخوس کشته شدند. در نتیجه، شهر مقتدر هراکلئا طبقهخود به شکلی خیانت

ی عروسی از لوسیماخوس خواست و گرفت و چه بسا نوان هدیهرا از دست داد. آرسینوئه این شهر را به ع

ی خودش برای دست یافتن به این شهر بوده باشد. که کشتن آماستریس و پسرانش نیز از ابتدای کار توطئه

ای چید و پسر بزرگ لوسیماخوس ــ دسیسه 222اش بطلمیوس کراونوسبعد از آن، آرسینوئه با برادر ناتنی

اش نیکایا زاده شده بود، به همدستی با سلوکوس و توطئه متهم ساخت و به آگاتوکلس ــ را که از زن پیشین

قتل برساند. در همین گیر و دار، بطلمیوس  پ.م. به 284این ترتیب باعث شد لوسیماخوس پسرش را در سال 

گذشت. پ.م. در بستر در 282را به جانشینی برگزید و کمی بعد در  223پسر کوچکترش بطلمیوس فیالدلفوس

نام داشت، از مصر به نزد سلوکوس  224دید و بطلمیوس کراونوستر که حکومت را حق خود میبرادر بزرگ

زن آگاتوکلس هم، که از مرگ بطلمیوس و چیرگی  225در همین هنگام لوساندراگریخت تا از او یاری بخواهد. 

 نزد سلوکوس گریخت.  آرسینوئه بر دربار لوسیماخوس هراسان شده بود، با فرزندانش به

پ.م. به قلمرو لوسیماخوس حمله برد. او پیش از حرکت  281دید، در سلوکوس که شرایط را مناسب می

صلت او و پسرش آنتیوخوس را به عنوان جانشین بر حکومت بابل گماشت و این همان فرزندی بود که از و

های زن لوسیماخوس ی سلوکوس، شهرهای آناتولی که از دسیسهزمان با حملهی پارسی زاده شده بود. همآپامه

شده قیام کردند. لوسیماخوس از هلسپونت به لودیه لشگر کشید خشمگین بودند، به هواداری از جوان کشته

از سلوکوس شکست خورد و کشته شد. کمی بعد، خودِ سلوکوس به  226ساز کوروپودیومو در نبرد سرنوشت
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دونیه وتخت مقدست بطلمیوس کراونوس که حاال شاه مقدونیه شده بود، به قتل رسید. اما خودِ او هم از تاج

خیری ندید و بعد از هجوم قبایل گُل از غرب، در جنگ کشته شد. قبایل سلت به آناتولی وارد شدند و تا 

گونوس گوناتاس بتواند مقدونیه را بگیرد و ثباتی در اوضاع فراهم آورد، در بخشی از پیش از آن که آنتی

 . شان گاالتیا نامیده شدآناتولی مستقر شدند که بعد از آن به نام

زمین را بار دیگر فتح سلوکوس و فرزندش آنتیوخوس موفق شدند در مدتی کوتاه بخش مهمی از ایران

هایی از سوریه و ایران مرکزی رودان، پارس و بخشپ. م. موفق شد قلمرو میان 312کنند. سلوکوس در سال 

قلمرو خود بیافزاید. با وجود این، کلیت شاهنشاهی هخامنشی از دسترس او دور ماند. سندی میخی  را به

پ.م. حاکم بلخ مقداری طال و بیست فیل برای آنتیوخوس هدیه  273دهد در سال شده که نشان مییافت

ی ناچیز به هیچ عنوان با خراج استان ثروتمندی مانند بلخ تناسب ندارد و معلوم اما این هدیه 227فرستاده است.

ی واحد سیاسی مستقلی سر و کار داریم. به هر صورت اگر در ابتدای کار نوعی جا با هدیهاست که در این

ری صوری هم وجود داشته، به زودی گذشته از ماد و هند و هرات، بلخ هم با رهبری دیودوتوس کوس فرمانب

 چون واحد سیاسی مستقلی از دولت سلوکی جدا شد.استقالل نواخت و هم

وی زاگرس نیز سدهد که فرمان آنتیوخوس حتا در قلمرو آنمیهای بازمانده از ایالم کهن نشان مرور داده

ها در سرزمین کهن ایالم به پا زمان با به قدرت رسیدن این شاه سلوکی، پارسنافذ نبوده است. تقریباً هم

 300ـ280های های فراترکه در سالخاستند و دودمانی محلی به نام فراترکه را بر سر کار آوردند. نخستین سکه

های میان سرداران مقدونی پارسیان مستقر اند. به این ترتیب، بالفاصله بعد از آغاز درگیری. ضرب شدهپ.م

                      
227 Epping et Strassmaier, 1893. 
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داد( در ایالم نیز به جنبش درآمدند و استقالل خود را باز یافتند. نخستین فراترکه، مردی بود به نام بغداد )بَی

او به  228کومت استخر برگزیده شده بود.پ.م. از طرف سلوکوس اول به ح 300که احتماالً در حدود سال 

نشسته هایی هخامنشی مانند شاهِ های او مضمونها پیوست و مقدونیان را بیرون راند. بر سکهشورش پارس

شان به خط هایهم او و هم جانشینانش بر سکه 229شود.بر اورنگ و مراسم پیشکش به آتشکده دیده می

نویساندند. بعد از او وَهوبَرز ی( را مprtrkʾ ZY ʾLHYʾ)به آرامی:  «ی خداوندفراترکه»آرامی لقبِ 

( و به دنبالش شاهان دیگری به نام اردشیر و وادفرداد )در منابع رومی 231در گزارش پولیانوس 230)اوربورزوس

هایش با کاله شهربانی نموده شده، اما دیهیمی ( به قدرت رسیدند. وهوبرز بر سکه232و یونانی: اوتوفارداتِس

ی بزرگی را نقش کرده که هایش بنای آتشکدهباریک را روی کالهش بر سر بسته است. او در پشت سکه

 شباهتی دارد.  ی زرتشتاش به کعبهمعماری

کم برخی از کوشیدند بر قلمرو باستانی ایالم چیره شوند، و دستسلوکیان البته تا چند دهه بعد می

هایش این ، بر سکهاند. شکل کاله بنیادگذار این دودمان، یعنی بغدادها به طور اسمی تابع ایشان بودهفراترکه

کند. چون او خویش را با کالهی به نام کورباسیا نمایش داده که عالمت شهربانان پارسی حدس را تقویت می

چنین این گزارش را در دست داریم که بغداد در اصل حاکمی بوده که سلوکیان بر هم 233قدیمی بوده است.

استخر گماشته بودند، و بعید نیست که برخی از جانشینانش با وجود استقالل اقتصادی و سیاسی از سلوکیان، 

                      
228 Strabo, 15.2.34. 
229 Mørkholm, 1991:74. 
230 Oborzos 
231 Polyenus, VII.40. 
232 Autophradates 
233 Mørkholm, 1991: 73f. 
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ها هم ابایی قلمرو فرناکهاندازی به چنان با ایشان راه مماشات را پیموده باشند. سلوکیان در ضمن از دستهم

پ.م. موفق شدند شهربانی مقدونی به نام اسکندر را بر تخت بنشانند  220ی نداشتند. چنان که مثالً در دهه

چنان باقی ها همها هم موقت و ناکام ماند و فراترکهکه برادر مولون )شورشی مشهور( بود. اما این تالش

 نیان جایگاهی برای خود پیدا کردند.ماندند و بعدتر در دل نظام سیاسی اشکا

ی ها و مقاومت در برابر مهاجمان مقدونی تنها به قلب ایرانشهر محدود نبود. ناحیهطلبی پارساستقالل

کرده بود، در نهایت پس از مرگ  ی امروزین، که سلوکوس برای فتح کردنش بسیار تالشآناتولی و ترکیه

پ. م. در نبرد کوروپودیوم به صورت واحدی مستقل و جدا تثبیت شد. پس از  281لوسیماخوس در سال 

هخامنشی کوچ های کوچکی تجزیه شد. از ابتدای عصر ی آناتولی به دولتمرگ لوسیماخوس، ناحیه

ی شده در میانههای یونانی نوشتهی جمعیتی ایرانی به این منطقه آغاز شده بود، به طوری که در تاریخگسترده

 234ها، جمعیت و دینِ مردم این ناحیه فراوان اشاره شده است.نامها بر ایرانی بودن جایدوران چیرگی پارس

-تبار داشتند که نسب خود را به پادشاهان هخامنشی میها شهربانان و حاکمانی ایرانیبرخی از این دولت

ی تبار در منطقهی ایرانیهایی آناتولی را در اختیار گرفت و دولترساندند. در نهایت آتالوس، بخش عمده

 پونت، کادوکیه، ارمنستان و گرجستان امروزین پدیدار شد.

مرگ اسکندر و دوران تاریک و خونینی که پس از آن آغاز شد، به سادگی با مرور تاریخ پرهیاهو و انباشته 

گردد. اسکندر و سربازان بالکان که زیر فرمان او بودند، از فن پذیر میین دوران فهماز جنگ و خیانتِ ا

دانستند و از این رو در دوران پسا اسکندری سیاست کشورداری و هنر تنظیم روابط سیاسی و تجاری هیچ نمی

                      
  رادیتسا، 1383: 205ـ234.202
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درک قدونیان قابلبار دیگر مانند دوران پیشاهخامنشی به جنگ فرو کاسته شد. ماهیت سیاست پارسیان برای م

ها را نبود، و از این رو ایشان شکلی بسیار خشن و نامنضبط از همان سیاستِ مبتنی بر جنگ و غارتِ آشوری

 نزد خویش بازتولید کردند. 

پ.م. که تنها  522سازِ سال دهای سرنوشتی هخامنشیان، گذشته از نبردر سراسر دوران دویست ساله

ها و شمار ور بود. شمار جنگیک سال طول کشید، سراسر قلمرو هخامنشی در صلحی چشمگیر غوطه

بینیم قابل قیاس نیست. در کننده در آنها، به هیچ عنوان با آنچه در آشوب پسااسکندری میسربازان شرکت

تای نها طی حدود چهل سال، پنجاه جنگِ بزرگ درگرفت که چهلپ.م، یعنی ت 281تا  323های ی سالفاصله

هایی با ظرفیت چهل تا هشتاد هزار نفر با هم رویارو ها ارتشآن میان خودِ سرداران مقدونی بود. در این جنگ

شماری به دست نیروهای دشمن یکسره ویران گشتند. چنین تراکمی از خشونت در شدند و شهرهای بی

ترین جنگِ دوران پ.م. هم که بزرگ 522نظیر است، و حتا در نبردهای سال امنشی بیسراسر دوران هخ

جنگیدند و باستان است، شهرهای بزرگ مورد حمله قرار نگرفتند و تنها سپاهیان ایرانی بودند که با هم می

سلوکوس ی بعد از مرگ اسکندر بعد از مرگ های چهل سالهجمعیت غیرنظامی آسیب چندانی ندیدند. جنگ

های کالسیک ده درصدِ شمار تا یک قرن بعد با شدتی کمتر ادامه یافت. اگر تلفات هر جنگ را طبق محاسبه

های نظامی را دو لشگر چهل هزار نفره در نظر بگیریم، در همین سربازان فرض کنیم، و میانگین رویارویی

به چهارصد هزار تن بالغ خواهد شد. اگر  چهل سالی که رخدادهایش را روایت کردیم، تنها تلفات میدان نبرد

یابیم که آشوب دوران شدند جمع ببندیم، درمیاین را با شمار غیرنظامیانی که در جریان فتح شهرها کشتار می

شده است، اگر که نخواهیم به پیامدهای ای مهیب محسوب میپسااسکندری تنها از نظر تلفات انسانی فاجعه

 بازرگانی و زایش فرهنگی اشاره کنیم.درازمدتش در توقف جریان 
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ی گرداگرد دریای سالی که شرح رخدادهایش گذشت، خشونت نظامی به طور خاص در منطقه در چهل

ی دارد. نخست آن که های این دوران الگوی خاصی مدیترانه متمرکز بوده است. یعنی جنگاژه و حاشیه

ی درگیری سرداران نشین انجام پذیرفته است. یعنی منطقهتعدادی بسیار اندک از آنها در خارج از مناطق یونانی

زبانِ مهاجر از بالکان در آن ساکن ی جمعیت یونانیمقدونی، همان قلمرو شرقی دریای مدیترانه است که بدنه

مقدونی به آناتولی، سوریه، یونان و مقدونیه محدود است و این تا  وتاز سردارانی تاختشده بودند. دامنه

ی شرقی شاهنشاهی هخامنشی که کند که مهاجمان مقدونی در نیمهحدودی این حدس آغازین را تأیید می

 اند.گرفته، پایگاهی قدرتمند نداشتهایران مرکزی و شرقی را نیز در بر می

ها ی بازی سیاسی است. سرداران این جنگدومین الگوی مهم، غیابِ کاملِ هر نوع اخالق فردی یا قاعده

بایست اشتراک منافع به هم رزم و خویشاوند بودند و قاعدتاً میمقدونیانی بودند که معموالً با هم هم

ی ی خوبی با هم دارند، همهنیم که به جز چند پدر و پسر که رابطهبیشان کرده باشد. اما در عمل مینزدیک

کنند. میانگین عمر اتحادهای میان این سرداران تنها چند ماه های ممکن به هم خیانت میآنها در تمام ترکیب

 . زندشان را رقم میترین الگویی است که پویایی سیاسیتا یک سال است و خیانت و تبانی با دشمنان رایج

دهد که ادعای مرسوم و مشهورِ بزرگیِ این مرور فشرده بر رخدادهای بعد از مرگ اسکندر نشان می

اسکندر یا نقش مثبت او در سیاست و فرهنگ روزگار باستان تا چه اندازه نادرست و نامستند است. مردمی 

جویانه خو گرفته که به مدت دو قرن شهروند یک دولت جهانی بودند و عمالً به سیاستی منسجم و آشتی

های رو شدند و در مناطقی که در دسترس راهبودند، ناگهان با هجوم انبوهی از سربازان مقدونی و یونانی روبه

ی مردمی که در این ی اسکندر پرداختند. بخش عمدهآبیِ مدیترانه قرار داشت، بهای سنگینی را بابت حمله

شدند، د و زیر فشار سپاهیان سرداران مختلف مقدونی خُرد میشدنگرفتند، غارت میمیان مورد حمله قرار می

 ی نظم پارسی سپری کرده بودند. زبانانی بودند که دورانی طوالنی را زیر سایهخود یونانی



97 

 

 

 

 

  



98 

 

 گفتار سوم: شهریاران ایرانی در برابر امیران مقدونی

 

یان سلطنتی در م . در یازده سالی که از مرگ اسکندر گذشت، چند الگوی اصلی راهیابی به قدرت1

وتخت، خود را اجترین راهبرد، آن بود که سردارِ مقدونی مدعی تترین و قدیمیمقدونیان ابداع شد. جاافتاده

خاندان  از نظر خویشاوندی و تبار به ایرانیان مربوط بداند و به این ترتیب با منسوب کردن خویش به

وپا کند. )معموالً از راه ازدواج با دختری از این خاندان(، مشروعیتی برای سلطنت خویش دست هخامنشی

اتی سردار یادشده ی تخیل و دستگاه تبلیغتوانست ریشه در واقعیت داشته باشد، یا اصوالً آفریدهاین ادعا می

درت، این الگو را قخودِ اسکندر بود. در میان نسل اول مدعیان باشد. بنیانگذار این شیوه از تبلیغِ مشروعیت، 

امنشی بینیم. خودِ اسکندر، از راه ازدواج با رخشانه، استاتیرا و پریزاد با خاندان هخبه روشنی و رواجی کامل می

ر های جانشینی قد نداد، اما بعد از اسکندر دومین مقام مقتدمربوط شد. هفائستیون که عمرش به درگیری

پیتامن مقدونیان بود، همین نسبت را بعد از وصلت با دروپت به دست آورد. سلوکوس با آپامه دختر اس

جشن ازدواج  هخامنشی عقد ازدواج بست. پیتون و پردیکاس با دو دختر آذرباد ازدواج کردند، و با توجه به

 اند.مشابه داشته رجسته وضعیتیبی سرداران مقدونی بزرگی که در شوش برگزار شد، انگار همه

ی هلنی بداند و به عنوان اتحادیه 235طلب، خود را شاه مقدونیه و رهبردومین راهبرد، آن بود که سردارِ جاه

وتخت را طلب کند. در این حالت، سردار از حمایت شاه کشوری که ایران هخامنشی را شکست داده، تاج

شد تنها روی حمایت سپاهیان یونانی و مقدونی حساب کند. با وجود ماند و ناگزیر میبهره میی مردم بیتوده

                      
235 hegemones 
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ترین نیروی نظامی حاضر در صحنه این، همین سپاهیان بودند که در آن هنگام به دلیل شمار بسیارشان مهم

 گونوس از این راهبرد بهره جستند.پاتر، دیمتریوس و آنتیشدند. آنتیقلمداد می

شناسانه و دو چارچوب متفاوتِ این دو الگوی متفاوت از طلبِ مشروعیت، در دو رکنِ مهمِ جمعیت

ی سیاستِ عصرِ پسااسکندری بود. یکی از این دو، نظم سازماندهی قدرت اجتماعی ریشه داشت که برسازنده

شد، ی هخامنشی بود. نظمی که از واحدهای خردی مانند دهکده و روستا آغاز میی جامعهقدیمی و جاافتاده

ی یک واحد سیاسی محلی بودند. شد که در نهایت زیرمجموعهو به شهرهایی با قلمروهای مشخص منتهی می

راندند، معموالً تابع شهربانی بودند که بر ی کوچک فرمان میامیران و حاکمانی که بر این واحدهای سیاس

راند. این شهربان، در واقع همان قلمروی بزرگ و متشکل از چندین زیرسیستم سیاسی از این دست، حکم می

 نامیدند. پاوَنِ هخامنشی بود که یونانیان آن را به طور خالصه ساتراپ میخشثرَه

بندی شد، گذشته از الواح اداری و متون اقتصادی این این نظم اجتماعی که در دوران هخامنشی صورت

مراتب اجتماعی چهار الیه نیز انعکاس یافته است. این سلسله توراتو  اوستاهایی دینی مانند دوران در کتاب

شد، و بعد از گذر از سطوح دار( شروع میدار یا رمهی زمینی گستردهانمان، خانوادهداشت که از نمانه )خ

شد که از نظر وسعت و روستا )ویس( و قبیله ـ شهر )زنتوم( به سرزمین و قلمروی بزرگِ دَهیوم ختم می

کشاورزان  مراتب اجتماعی،جمعیت با کشورهای دوران پیشاهخامنشی برابر بود. مبنای اقتدار این سلسله

پَتی(، داری بودند که به ترتیب منابع اقتصادی و نیروی نظامی را برای کدخدایان )ویسدار و قبایل رمهزمین

کردند. در این الگو بر خویشاوندی مردمی که ساکن شهرداران )خشثره( و شهربانان )خشترپاون( فراهم می

شان از بقیه متمایز با کاله و لباس و سالح ویژهشد، و قومیت ایشان یک منطقه و سرزمین بودند تأکید می

 گشت.می
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کردند، شده که سرداران مقدونی بر سر آن با هم رقابت میهای فتحبا این مقدمه، روشن است که سرزمین

های ه از قدرت سیاسی را در خود نهادینه کرده بود. این بخشیافتشده و سازمانبندیپیشاپیش ساختاری الیه

ی چند هزار هایی از آن به خاطر سابقههای دولتی جهانی بودند که بخششده، تنها، بخشی از استانفتح

اش نهادهای اجتماعی و نظم سیاسی چشمگیری را در خود پرورده بود و این سیستم در دو قرنِ چیرگی ساله

سابقه و نوظهور از پیچیدگی نیز دست یافته بود. مقدونیان وارث چنین دولتی ه مراتبی بیقدرت پارسی ب

هایش هم به طور پایدار و مستحکم فتح نشده بود. این قلمروِ به لحاظ سیاسی بودند، که تازه تمام بخش

یرفت که در قالب پذیافته، از فرهنگ و هویتی هخامنشی برخوردار بود و تنها مدعیان حکومتی را میسامان

 یافته توسط هخامنشیان بگنجند، یا به گنجیدن در آن تظاهر کنند. شده و رواجروابط و قواعد شهریاری ابداع

ی ساز و برگ ی تهیهتوانهنظام اجتماعی یادشده، نه تنها به عنوان منبع تولید کشاورزانه، بلکه در مقام پش

ی مردم ها، و هواداری تودهو ارتش نیز اهمیت داشت. از این رو فرمانبرداری حاکمان محلی، تابعیت شهربان

کرد. به همین دلیل هم بود که سرداران مهم از شاهان، ثروت و توانایی بسیج سپاه ایشان را نیز تعیین می

در کسوت شاهان هخامنشی بر صحنه پدیدار شوند و با ادعای  مقدونی از همان ابتدای کار کوشیدند تا

ی ایشان بر فراز این هرم قدرت را پر کنند. این ترفند که ارزی با ایشان، جای حاضر و آمادهخونی یا همهم

مصر، که یک واحد جغرافیایی مستقل بود، یا در  با نبوغ اسکندر شکل گرفته بود، در جایی مثل شهربانی

رو ی ثروتمند و مقتدرشان نزد، با کامیابی روبهانند بابل و پارس که اسکندر دست به ترکیب طبقهمناطقی م

ها جا به درستی پیاده کند. به همین دلیل هم برخی از شهربانشد. اما اسکندر نتوانست این سیاست را در همه

های مقاومت کرد و با گرفتن شهربانی مانند آذرباد که ماد را در دست داشت، با موفقیت در برابر سپاه مقدونی

های مرو و سغد و بلخ ی ارمنستان و قفقاز به نیرویی مستقل تبدیل شد. برخی دیگر که مانند شهربانیهمسایه
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چنان ناآرام و شورشی باقی کانون مقاومت در برابر بیگانگان بودند، از نظر نظامی شکست خوردند اما هم

 ماندند. 

یک رکن  مراتب قدرت آن اهمیتی بسیار داشت، اما اسکندر ازهرچند نظام اجتماعی هخامنشی و سلسله

دومِ قدرت نیز برخوردار بود و در اصل به کمک آن جهانگشایی خود را به انجام رسانده بود. آن هم عبارت 

های چون هجومزمین، همی مقدونیان به ایراناهالی بالکان بسیج کرده بود. حملهبود از سپاه بزرگی که از 

کرد. در عصر اسکندر جمعیت بالکان شناسانه تبعیت میبعدی اعراب و ترکان و مغوالن، از منطقی جمعیت

های سیاسی امکان بسیج جمعیت و این انفجار جمعیتی به همراه فقر و ناآرامی 236به پنج میلیون نفر رسیده بود

ی «کشاورزانه»توانستند به سادگی بر مقاومت منتشر و متحرک و جنگاور بزرگی را فراهم آورده بود که می

 آسودگی و نظم هخامنشی چیره شوند. شهرهای خوگرفته به

بایست این نیروی بزرگ خورده، میبنابراین اسکندر، گذشته از سیاستش برای جلب محبت مردم شکست 

زمین وارد شدند، از سی تا چهل ی مرکزی سپاهیان مقدونی که به ایرانرا نیز سازماندهی و هدایت کند. هسته

چون اسلحه( تشکیل یافته بودند، که همی سنگیناسلحه( و هِتایری )سوارهی سنگینهزار نفر هوپلیت )پیاده

-اسلحه را هدایت میهای سبکتر و منتشرتر از پیادهکردند، و سپاهی بسیار بزرگاشرافیتی جدید عمل می

ه این سپاه پیوسته بودند، به همان ترتیب که پس از عصر فروپاشی ساسانی کردند. مقدونیان و یونانیانی که ب

هایی مستقر شدند که در نزدیکی شهرهای بزرگ شکل گرفته ی قبایل عرب مهاجم رخ داد، در پادگاندرباره

غارت زمین را گشوده بودند، و معموالً به خاطر ها محل تمرکز جمعیتی بیگانه بود که ایرانبود. این پادگان
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ها به زودی کارکردی تجاری هم یافتند و درست مانند شهرها ثروتمند شده بودند. به همین دلیل این پادگان

های بعدی، به مرکز آمیختگی بازرگانان بومی و سربازان بیگانه تبدیل شدند. شهرهایی بصره و کوفه در دوران

شدند و به همین دلیل فاقد آن یان اداره میآمدند، بر مبنای قواعد حقوقی یونانکه به این شکل پدید می

ی کشاورزی ایرانی بودند. در این شهرها در واقع مجلسی مرکب از نمایندگان مراتب منظم جامعهسلسله

این شهرها را، به یونانی،  237کردند، که در نهایت تابع فرماندار نظامی خویش بودند.سربازان حکومت می

 ترِ واحدهای یکجانشینی کشاورزانه بود. که نام رایج و کهن« شهر»نامیدند، در برابر پولیس می

ها را شود، آن است که این پولیسنویسان معاصر دیده میخطای چشمگیری که معموالً در تفسیر تاریخ

گیرند. دانند و ماهیت نظامی و اردوگاهی آن را نادیده میشهری کشاورزانه و واحدی از جمعیت یکجانشین می

پندارند رهای ایرانی مشترک میها را با شهبه همین دلیل هم برخی از خواص و متغیرهای موجود در پولیس

های به نسبت به عنوان مثال، در یکی از کتابشوند. یا در تحلیلِ دالیل ظهور این متغیرها دچار اشتباه می

پذیرشِ پرتردیدِ غارتگریِ نوآمدگان،  ی عصر اشکانی که تازه به پارسی ترجمه شده، در کنارپرمخاطب درباره

آبادگرانی واقعی و حامل روح و فرهنگ و هنر یونانی... کارگرانی »اند: کوچندگان مقدونی چنین توصیف شده

های نوینی را بر روی هایی ایجاد کردند و راهسختکوش که طی یک قرن صدها شهر به وجود آوردند، سازمان

 238«.تجارت و صنعت گشودند...

                      
237 Cohen, 1978. 

 .25: 1386ورستاندیگ،  238
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شناختی بازمانده از دوران پسااسکندری به روشنی های تاریخی و شواهد باستاناین در حالی است که داده

فرهنگی به فروپاشی نهادهای اقتصادی، متروک ماندن نظام راهداری هخامنشیان، افول سطح زندگی مردم، و بی

تر از این برداشت را در نوشتار ای روشنفکرانهکنند. نمونهها داللت مینظامی بودن ماهیت پولیس و

هایی مانند وجود ها تنها به کلیشهاو هنگام شرح تمایز شهرها و پولیس 240توان یافت.می 239پیگولوسکایا

ها اشاره کرده است، و این حقیقت را نادیده انگاشته که اصوالً این دموکراسی و مجلس و ورزشگاه در پولیس

اند که در چند سالِ کوتاهِ تازش اسکندر، به عنوان مرکز تجمع سربازان بوده هایی نظامیشهرها در ابتدا اردوگاه

مقدونی و یونانی پدید آمدند. او تمایز بنیادین میان این دو مرکز جمعیتی را نادیده انگاشته است. یعنی توجه 

ی غالب در ی تولید در شهر کشاورزانه، و در پولیس غارت نظامی بوده است؛ بافت جمعیتنکرده که شیوه

ای که در ی تاریخی و هویت محلیشده؛ و پیشینهشهر ایرانی و در پولیس یونانی ـ مقدونی محسوب می

ی سیاسی فرو شود. او تمایز میان این دو را تنها به الگوی ادارهها دیده نمیشهرها وجود داشته، در پولیس

های خاص ها، ویژگیهرهای کهن ایرانی و پولیسشناختیِ شکاسته و بنابراین با همتا پنداشتن ساختار جامعه

دانیم ها میها را به شهرهای باستانی ایران نیز تعمیم داده است. مثالً بر مبنای اسناد بازمانده از پولیسپولیس

های یونانی داری در این مراکز وجود داشته است. این دقیقاً همان الگویی است که در پولیسکه شکلی از برده

خوریم. های نظامی فاتحان بعدی ــ مثالً در بصره و کوفه ــ نیز بدان برمیبینیم و در اردوگاهنیز می

پیگولوسکایا این ویژگی را بر گرفته و فرض کرده که شهرهای بازمانده از عصر هخامنشی نیز سازوکاری 

که روحانیان معابد و شوراهای  گاه برای توجیه این سخن گفتهاند. آندارانه برای تولید کشاورزانه داشتهبرده

                      
239Pigulevskaja  
240Pigulevskaja, 1963. 
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اند، این شهرها های پرشمارشان داشتههای زیادی در اختیار داشتند، به کمک تسلطی که بر بردهشهر که زمین

ی هلنی، زیر تأثیر اند. او در واقع مدعی است که همین شهرهای باستانی بودند که در دورهکردهرا اداره می

 ها دگردیسی یافتند. دمختاری سیاسی پیدا کردند و به پولیسفرهنگ مترقی مهاجمان غربی، خو

دهند که نه در دوران هخامنشی و نه این در حالی است که از سویی اسناد تاریخ به روشنی نشان می

داری وجود نداشته و تولید کشاورزانه توسط اشکانی، در شهرهای بزرگ ایرانی اقتصاد مبتنی بر برده

سپیدان و معبدها هم در شهرهای ایرانی شده است. نقش شورای ریشناف انجام میهمی های گستردهدودمان

داری نداشته است و این پیوند به ویژه در الگوی کشورداری مصریان باستان وجود داشته و ارتباطی با برده

 شناسانه راه یافته است. فرضی به نوشتارهای شرقجا به صورت پیشاحتماالً از همان

ها مراکز استقرار نوظهوری بودند و از شهرِ بزرگی مانند بلخ و ری و هگمتانه یا بابل ی پولیس همهتقریباً

ها مانند سلوکیه در نزدیکی شهرهای خبر نداریم که به پولیس تبدیل شده باشد. از سوی دیگر، بیشتر پولیس

ازانی بوده که برای فتح یا اش اردوگاه سربی مرکزیشدند و به روشنی هستهبزرگ باستانی ساخته می

کننده را بر عهده گرفته و شان اردو زده بودند و بعد از فتح آنها نقش کنترلی این شهرها در نزدیکیمحاصره

خانوم و سلوکیه خبر داریم که به هایی بزرگ مانند آیاند. از پولیسکردهی فاتح را بر شهر تثبیت میسلطه

ی بین چند شهر بزرگ قدیمی ساخته شده بودند، و کارکرد ا در فاصلهاین ترتیب در نزدیکی یک شهر ی

شان قاعدتاً همین بوده است. گاه این نزدیکی در حدی بوده که خطاهایی را پدید آورده است. چنان که نظامی

 مثالً در سندی اشاره شده که شوش در مقطعی یک پولیس بوده است و این احتماالً از اشتباه گرفتنِ پولیسِ 

 واقع در نزدیکی آن، با خودِ شهر شوش ناشی شده است.

پس دو راهبردی که مقدونیان پیشاروی خود داشتند، در واقع به تکیه کردن به یکی از این دو رکن قدرت 

ها( بر مبنای غارت شد. دو رکنی که در ذات خود با هم متعارض بودند، چون یکی از آنها )پولیسمربوط می
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دیگری )شهرهای کهن ایرانی( پدید آمده بود. از این رو دو الگوی بسیج قدرت  و درهم شکستن قدرت

ی سیاست هخامنشی، نظامی و سازماندهی ثروت پس از نابودی هخامنشیان پدید آمد. یکی از آنها، در ادامه

دانه های بیکاری فصلی استوار بود، و دیگری شکلی کوچگربر کشاورزی بر زمین و بسیج نیروی کار در زمان

شان در شهرهایی نوبنیاد پدید آمده بود. اقتصاد این یکی مبتنی بر هایداشت و از استقرار سربازان و خانواده

ی شده«ایرانی»شده و اش با تکثرِ تنظیمغارت و جنگ بود و به خاطر فرهنگ یونانی و هویت آمیخته و چندرگه

 اولی ناهمخوان بود. 

های بومی های یونانی نیز از نظر دینی و فرهنگی به سرعت به سوی قبول منشناگفته نماند که پولیس

جا به ها وجود داشته و از آنیافتند و این برداشت که چیزی به نام تمدن یونانی در این پولیسگرایش می

شناختی ناسازگار است. بهترین نمونه برای نشان شواهد تاریخی و باستانشده، با های دیگر منتقل میسرزمین

اش در دست خانوم است که اطالعاتی فراوان دربارههای مقدونی ـ یونانی، شهر آیدادنِ بافت فرهنگی پولیس

یکی  242یا اوکراتیدیا 241ی وخشخانوم شهری بوده در کنار آمودریا، که برخی آن را با اسکندریهداریم. آی

شناختی آن به دنبال دانند. این شهر امروز در استان قندوز افغانستان قرار دارد و بقایای ارزشمند باستانمی

اش موجود درباره هایهای ارتش شوروی از میان رفت. به همین دلیل هم دادهجنگ داخلی افغانستان و بمباران

ی دوم قرن گیرد که در نیمههای کاوش علمی را در بر میبسیار جسته و گریخته است و تنها یکی از الیه

 های فرانسوی و روسی به انجام رسید. بیستم به شکلی ناقص توسط گروه

                      
241 Alexandria on the Oxus 
242 Eucratidia 
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خانوم در قرن چهارم پ.م. بعد از ورود مهاجمان مقدونی به منطقه تأسیس شده است. اگر اند که آی گفته

چنین باشد، این شهر در ابتدای کار اردوی سربازان مقدونی بوده است. هر چند هیچ بعید نیست که 

سی نکرده های زیرین را برری باالییِ مربوط به دوران هلنی را کاوش کرده و بخششناسان تنها الیهباستان

یا در نزدیکی ــ شهر دیگری ساخته شده باشد، ــ باشند. یعنی احتمال زیادی هست که این شهر بر روی 

 هایاش به آمودریا و تسلطش بر راهچون موقعیتش از نظر نظامی و تجاری بسیار مناسب است و نزدیکی

انش نامزدی طبیعی برای تأسیس شهر بوده باشد. آثاری که از شود مکتجاری بدخشان به بلخ باعث می

شود. این خانوم به دست آمده، به دوران حکمرانی امیران مقدونی در قرون سوم و دوم پ.م. مربوط میآی

  243پ.م، بعد از مرگ آنتیالکیدس، ویران شده است. 145شهر احتماالً در سال 

اند ساکنان این شهر کوچندگانی بوده ن است کهشده در آن کامالً روشبا توجه به بقایای شهر و متون یافت

ها معموالً یونانی است و متونی که در شهر یافت ها و نشاناند. نامکه از یونان و مقدونیه به این سرزمین آمده

پ.م. مربوط  300ـ250اند. در یکی از بناهای تدفینی که به حدود سالهای شده به زبان یونانی نوشته شده

 های سروش دلفی را ثبت کرده است:ه شده که بندی از پیشگوییای نوشتشود، کتیبهمی











                      
243 Bernard, 1994: 103. 
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Païs ôn kosmios ginou  

hèbôn enkratès,  

mesos dikaios  

presbutès euboulos  

teleutôn alupos.  

 در کودکی، ادب بیاموز.»

 گام بزنی.در جوانی یاد بگیر که بر هیجان خود ل

 در میانسالی، درستکار باش.

 در سالخوردگی اندرزهای خوب بده.

 «گاه بدون افسوس بمیر!آن

اند نیز های تدفینی یا سندهای اقتصادی مورد اشاره قرار گرفتهنام و نشان تقریباً تمام افرادی که در یادمان

معلوم است که گروهی از مردم  244(ها )یونانی هستند. هر چند از برخی نام

 اند.کردهبلخ به عنوان کارگزار ایشان در این شهر فعالیت می

طبق معمول هر آنچه در این شهر یافت شده، به نوعی در قالب فرهنگ یونانی ترجمه و تفسیر شده است. 

ت که در این شهر، که بالفاصله پس از ورود مقدونیان به ایران شرقی تأسیس شده و قاعدتاً اما جالب آن اس

در آن باید بیشترین تأثیر فرهنگی یونانیان را شاهد باشیم، ردپاهای فرهنگ یونانی بسیار اندک است. معماری 

ایرانی در آن رعایت  یشناسانهکاخ اصلی شهر مشتقی بومی از معماری هخامنشی است و معیارهای زیبایی

شده است. معبد اصلی شهر، که احتماالً برای پرستش زئوس اختصاص داشته و با تندیسی پنج متری از زئوس 

                      
244 Oxuboakes, Oxubazes 
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فرضِ همسانی زئوس و اهورامزدا ساخته شده است، چون معماری شده، انگار با پیشنشسته آراسته می

معابد یونانی، به شکل چهارتاقی گنبددار با های زرتشتی را دارد و به جای فضای باز و پرستون آتشکده

دیوارهای بسته و استوار ساخته شده است. حصار دور شهر، و برج و باروی آن نیز کامالً ایرانی هستند و 

کنند. عناصر دینی تکرارشده بر ی مستقیم فنون شهرسازی بلخ را در عصر هخامنشی در ذهن تداعی میادامه

 یش از آن که یونانی باشند، هندو و گاه بودایی هستند. ها و نمادهای سیاسی، بسکه

ای از آثار و ابزارهای اخترشناسانه در این شهر یافت شده که به دانشمندان یونانی جالب این که مجموعه

زمین به یونان ام که دانش نجوم از ایراننشان داده ی آسمان شبانهاسطورهمنسوب شده است. من در کتاب 

رفت. در همان کتاب شواهدی گیری یونانیان از این دانش بسیار کند، دیر و سطحی انجام گمنتقل شد و وام

ام که شکوفایی دانش اخترشناسی در ایران شرقی و مرکزیت محور سیستان ـ بلخ را در این به دست داده

اند، دقیقاً در بافت خانوم پیدا شدهدهد. ساعت آفتابی و ابزارهای ابتدایی رصد که در آیزمینه نشان می

فتی که یک قطب آن در نجوم مغان کلدانی بابلی در ایران گنجند. بااخترشناسی ایرانی عصر هخامنشی می

های فلکی بر مبنای اساطیر میترایی ها و رمزگذاری صورتی دیگرش را در یشتشود و گوشهغربی دیده می

خانوم نیز نشانگر بومی بودن این ابزارها و نفوذ فرهنگی بینیم. ابزار گاهشماری و رصدِ آیدر ایران شرقی می

گر است. وگرنه چگونه است که یونانیان در آتن و اسپارت که مراکز شکوفای ر میان یونانیانِ چیرهبلخیان د

ای بسیار گاه فرهنگ خالص یونانی است، ابزار رصد ندارند و گاهشماری و اخترشناسیتمدن یونانی و جلوه

بابل و سازگار با ردپاهای بازمانده در  یپایهاش همخانوم را دارند، که اتفاقاً دانش اخترشناسیتر از آیابتدایی

ی مهمی پیدا شده که ای از تحریف مدارک آن که در همین شهر نماد اخترشناسانهمتون اوستایی است؟ نمونه

ای دهد که بر گردونهشده که ایزدبانویی را با تاج پارسی نشان میعبارت است از یک پالک زیبای طالکاری

کشند و مردی با رانی هدایت آن را به دست دارد. گردونه را دو شیر میردونهدو چرخه ایستاده و بانوی گ
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لباس پارسی و کاله میترایی در پشت آن ایستاده و چتری زرین را بر سر ایزدبانو گرفته است. پیشاروی گردونه 

هنی در حال شود که جامی زرین بر آن قرار دارد و کاهای زرتشتی دیده میمذبحی پلکانی به شکل قربانگاه

شوند، و ایزدی جوان که از ریختن چیزی در آن است. در آسمان نماد ماه و خورشید در کنار هم دیده می

سرش شعاع خورشید بیرون زده، در کنار آنها تصویر شده است. این تصویر برای هرکسی که آشنایی 

سوار است. ایزدبانوی گردونهای با نمادهای اساطیری جهان باستان داشته باشد، کامالً روشن مقدماتی

نپات است آناهیتاست که نمادش شیر است، و مردی که پشت سر او با کاله مهری چتر به دست گرفته، اپام

شک مهر است و دقیقاً به شود. ایزدِ خورشیدوَش آسمانی بیکه فرزند ناهید و گاه همتای مهر پنداشته می

کردند. ت توروس در آناتولی آن را چند قرن بعد تصویر میهمان شکلی ترسیم شده که شاهانِ پارسیِ دول

نمادهایی مانند جام و نماد مهر و ماه هم که به قدر کافی نمایان هستند. این اثر هنری به روشنی تأثیر آیین 

دهد. بدیهی است که تفسیر مرسوم از این نقش، خانوم نشان میی ساکنان آیمهر را بر باورهای اخترشناسانه

ربط است و تنها بر مبنای پیوند کوبله و شیر بنیاد داند، به کلی پرت و بیی یونانی مین ایزدبانو را کوبلهکه آ

شده، که خود وامی است که اساطیر یونانی از آناهیتای ایران غربی ستانده است. نماد شیر در اساطیر یونانی 

های همواره متأخر و د ندارد و روایتشده است، چرا که اصوالً در یونان شیر وجوگیریهمواره وام

ی پهلوانان شیرکش یونانی مانند هراکلس هم همیشه ایشان را در سرزمینی دور از یونان با شیر شدهگیریوام

 سازد. رو میروبه

گوییم، دو بافت فرهنگی رقیب یا دو قالب معنایی متمایز می بنابراین وقتی از پولیس در برابر شهر سخن

ی بومی پیرامون ها از نظر دینی، علمی، هنری و فرهنگی کامالً تابع زمینهرا در پیش روی خود نداریم. پولیس

خود بودند و تنها به خاطر اقتصاد غارتگرانه، بافت جمعیت مقدونی ـ یونانی، و ساختار سیاسی اردوگاهی و 

اند. در یازده سالی که پس از مرگ اسکندر گذشت، سرداران شان با شهرهای ایرانی تفاوت داشتهوارتشار
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مقدونی به تدریج آموختند که چگونه اتکای خویش بر این دو پایگاهِ اقتدار را تنظیم کنند. در ابتدای کار، 

ها بر شهرها و مبتنی بر چیرگی پولیس که قابل انتظار است، سرداران مقدونی هوادار راهبردِ غارتگرانهچنان

بودند. کشمکش میان سردار نامداری مانند پارمنیون و اسکندر، و مخالفت برخی از ایشان با سیاست آمیختگی 

شد. تمایز یافتن این دو راهبرد محسوب میی سازی مقدونیان، در واقع، جوانهبا جمعیت بومی و ایرانی

ترین سردار فیلیپ مقدونی و پسرش اسکندر بود و بخش مهمی از نبوغ جنگی اوست که پارمنیون بزرگ

تنها  مدار مقدونی ـ یونانی،دستاوردهای نظامی اسکندر را ممکن ساخت. پارمنیون در راستای سیاست غارت

های نوظهور ی تکیه به شهر ـ پادگانکرد و بنابراین نمایندهنها فکر میهای پیشارو و غارت آبه فتح سرزمین

 های یونانی، است. فاتحان، یعنی پولیس

اید نادیده هایش، این نکته را دریافته بود که قدرت شهرها را نبها و نابخردیاسکندر، با تمام دیوانگی

کوشید تا با تقلید از آداب و رسوم پاتر، میگرفت و از این رو، بر خالف سردارانی مانند پارمنیون و آنتی

پارسی در میان ایرانیان برای خود جایگاهی بیابد و به این ترتیب شهرها را با خود همراه سازد. او به شکلی 

هم شکست و کشتن پارمنیون و پسرش و یارانش را  خشن سردارانی را که با این سیاست مخالف بودند در

ی اوج این رفتار دانست. بعد از مرگ اسکندر در عمل تنها سردارانی باقی مانده بودند که شهر را به باید نقطه

ها، یعنی در میان جمعیت شهرنشین و متمدنِ مغلوب کوشیدند میان شهرها و پولیسشمردند و میرسمیت می

پاتر از هواداران بازان پیروزمند خویش، تعادلی ایجاد کنند. بعد از عصر اسکندر تنها آنتیهای سرو اردوگاه

ی سرباز )مقدونیه و کنندههای گسیلی قدرتش به همان سرزمینافراطی پولیس باقی مانده بود که عمال دایره

 شد و شهرهای ایرانی چندانی را در قلمرو خود نداشت.یونان( محدود می

شناسانه به نابودی هخامنشیان و دوران آشوبناکِ پس از آن بنگریم، عصر موسوم به اگر با دیدی جامعه

ی چیرگی مجدد شهر بر سلوکی را دورانِ اغتشاش و درگیری شهر و پولیس، و فراز آمدن اشکانیان را نشانه
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های جانشینی که شرحش گذشت، به طور عمده به درگیری سربازانِ ساکن یم یافت. دوران جنگپولیس خواه

مانند شهسواران پارسی که سلوکوس را در جنگ ــ شد. نیروهای برخاسته از شهر ها مربوط میپولیس

شدند و همیشه هم حضورشان در نبردها بسیار به ندرت در صحنه حاضر میایپسوس یاری کردند ــ 

هایی جنگیدند، ساکنان پولیسها با هم میی سپاهیانی که در دوران کشمکش دیادوخیکننده بود. بدنهتعیین

نظامی بردند و بعد از فروپاشی نظم هخامنشی، از دستیابی به طلب فرمان میبودند که از سرداران مقدونی جاه

 بخش به قدرت سیاسی محروم شده بودند. فراگیر و مشروعیت

 

ها پس از دو و نیم قرن حکومت هخامنشیان، زمین حمله برد، قلمروهای شهربان. وقتی اسکندر به ایران2

داد ای تشکیل میبندی این مجموعه را سی شهربانیرده بود. استخوانیافته پیدا کوضعیتی جاافتاده و سازمان

اند. که از حدود دو و نیم قرن پیش ــ احتماالً در شماری کمتر، از همان دوران کوروش ــ وجود داشته

تا برشمرد و این احتماالً نظمی بوده که در دوران  23ها را این استان داریوش در ابتدای دوران حکومتش شمار

کمبوجیه و کوروش )با استثنای شهربانی مصر( نیز رواج داشته است. داریوش بزرگ در پایان دوران 

تایی را تثبیت کرد که تا پایان عصر ها را افزایش داد و خشایارشا قالب سیاش شمار این شهربانیداریزمام

 نخورده باقی ماند. خامنشی، یعنی تا حدود دو قرن بعد، کمابیش دسته

سوم از این ی جنوبی شاهنشاهی را فتح کرد، اما در نهایت بیش از یکاسکندر در هجوم خویش نیمه

هایی دوردست مانند عربستان و کوش )اتیوپی( وارد نشدند. تانمجموعه را نگرفت. سپاهیان او اصوالً به اس

خوار، قلمرو چنین مقدونیان در فتح ماد )آذربایجان(، ارمنستان، خوارزم، سغد، مرو، سرزمین سکاهای هومهم

های پارت، چنین نتوانست استانسکاهای تیزخود، و حتا کاپادوکیه در قلب آناتولی، ناکام ماندند. اسکندر هم

ها تاخت و کشتار و غارتی در آنها هرات، بلخ، سغد و هند را به طور پایدار نگه دارد، هر چند به این سرزمین
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به راه انداخت. به این ترتیب، این برداشت که اسکندر در مدت چند سال کل قلمروی هخامنشی را تسخیر 

 خوانی ندارد.ه و با شواهد تاریخی همو نادرستِ فروپاشی هخامنشیان ناشی شد انگارانهکرد، از فهمِ ساده

داری سپاهیان مقدونی، در واقع، از اضافه جمعیتِ مردم بالکان تشکیل شده بودند که در دوران زمام

هخامنشیان به تدریج فنون کشاورزی عمیق و سازماندهی سیاسی را از ایشان آموختند و در نتیجه دستخوش 

پرشمار که در سرزمینی انفجار جمعیتی مهمی شدند که شمارشان را به پنج میلیون تن رساند. این جمعیت 

ی جمعیتی بزرگ از مردان ی دوم دوران هخامنشی یک الیهکوهستانی و فاقد منابع تکثیر شده بود، در نیمه

سرگردان را پدید آورد که بیشتر به صورت سپاهیان مزدور زیر نظر سرداران پارسی، یونانی یا مصری شمشیر 

های هخامنشی آغاز کرده بودند و از درون یکی از استان زدند. اسکندر و پدرش فیلیپ که تازش خود رامی

شدند، متوجه این فرصت شدند و بعد از فتح بالکان توانستند این در اصل شهربانانی شورشی محسوب می

جمعیت اضافی را در قالب سپاهیانی غارتگر و متحرک سازماندهی کنند. این همان نیرویی بود که بر ارتش 

 شهربانانِ محلی هخامنشی چیره شد و این دودمان را نابود کرد. با این همه، توانایی و ترِای اما کوچکحرفه

ی دل ایرانشهر عبور کردند. چون خنجری از میانهوتاز این سپاه غارتگر محدود بود. ایشان همی تاختدامنه

زمین تاختند ی به ایرانی جنوب غربهای غربی آناتولی و مصر، از گوشهیعنی بعد از فتح اروپای شرقی، بخش

زمین را در بر های جنوبی ایرانو تا هند پیشروی کردند. مسیر پیشروی و غارتگری ایشان در واقع استان

ی جنوبی قلمرو هخامنشیان نرسید و مردم عربستان و های حاشیهگرفت. پای ایشان اصوالً به سرزمینمی

ی های شمالی نیز یا مانند آذرباد در پس زدن حملهاستان اتیوپی از آسیب ایشان در امان ماندند. شهربانان

 ارته در نهایت به صلحی دست یافتند و قلمرو خود را حفظ کردند. ایشان کامیاب شدند، و یا مانند وخش

ونی آشکار شده بود که تکیه کردنِ مطلق بر یکی از دو تا یک دهه پس از مرگ اسکندر برای سرداران مقد

شود. در این فاصله هواداران سیاستِ سرکوب و غارت مستمر رکنِ شهر یا پولیس به شکست منتهی می
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توانستند، پاتر بود( از صحنه حذف شده و تنها آنهایی باقی مانده بودند که میشان آنتیایرانیان )که نیرومندترین

های مقدونی ـ یونانی را به دست آورند و در ضمن در میان شهرنشینان ایرانی هم تیبانی ارتشبه شکلی، پش

 ادعای مشروعیتی برای خود داشته باشند. 

نیرومندتر است. او در این سال پ.م. آشکار شد که در میان تمام این مدعیان، سلوکوس از همه  312در 

اش ی پارسی را به عنوان ملکه و پسرِ دورگهی سلوکی تاجگذاری کرد و آپامهبه عنوان نخستین شاه سلسله

به این ترتیب، عنصر ایرانی و یونانی به تعادلی دست  245آنتیوخوس را به عنوان ولیعهد به مردم معرفی کرد.

یافت، و شهر و پولیس به ظاهر با هم سازگار شد. با وجود این، این تعادل شکننده و آن توافق فریبنده بود. 

ل ساختن ساختارهای قدرت مقدونی ـ واقعیت آن بود که ایرانیان هرگز از تالش خود برای راندن و منح

ی کسب های غارتگرانهیونانی دست نکشیدند، و سپاهیان مقدونی نیز در کشمکش با ایشان از بازتولید روش

ثروت خویش فروگذار نکردند. از این رو، دودمان سلوکی، با وجود دورگه بودنِ شاهانش و ادعای جانشینی 

چنان با ند تاج و آداب درباری، مشروعیت به دست نیاورد و همهخامنشیان و احیای عناصری نمادین مان

رو بود. تاریخ سلوکی، در واقع سرگذشت شاه ـ سردارانی دورگه است که تمام عمر هایی پردامنه روبهشورش

های آن در ترین کانونکردند، که مهمهای محلی ایرانیان میخود را به سفرهای جنگی و سرکوب شورش

  246خوارزم قرار داشت.سغد و مرو و 

                      
245 Bosworth A. B. 2005: 246. 

که از کشور کنونی ایران  استزمین های متن، ساکنان ایرانناگفته پیداست که مقصود از ایرانیان در این عبارت و سایر بخش 246

 د.گیری برخوردار از فرهنگ ایرانی را در بر میهای همسایهبسیار فراتر است و فالت ایران به همراه سرزمین
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خوریم و فرض بر آن ی سلوکی برمیامنشیان به نام سلسلههای درسی تاریخ، بعد از دوران هخدر کتاب

ی مقدونی قرار داشته است. با توجه به آنچه زمین در تمامیت خود در اختیار یک دودمان یگانهاست که ایران

گذشت، این برداشت به کلی نادرست است. از سویی، خاستگاه قدرت اجتماعی و نظم سیاسی مستقر در 

دست نداشته و از دو قالبِ بومی )شهر( و مهاجم فروپاشی هخامنشیان بافتی منسجم و یکزمین بعد از ایران

اند. دیگر آن است که اصوالً فتح دادهشده که در کنار یکدیگر به بقای خویش ادامه می)پولیس( تشکیل می

از نادیده گرفتن ی شرقی بعد از او نادرست است و زمین به دست اسکندر و تشکیل یک دولت یگانهکل ایران

نویسان باستانی ناشی شده است. یعنی این باور که فتوحات اسکندر به ظهور دولت های صریح تاریخگزارش

اندیشی زمین منتهی شده است، مبنایی مستند و استوار ندارد و بیشتر از سادهیکتایی به نام سلوکی در کل ایران

ی فرضی ی هخامنشیان و اشکانیان را به شکلی با یک سلسلهاند فاصلهخواستهنویسندگانی ناشی شده که می

ی سلوکی به دست خواهیم آورد، اگر که از دید ایرانیان و از درون تر از تاریخ دورهپرکنند. تصویری دقیق

 ی اشکانیان به سیر رخدادها بنگریم. خیمه

ی سرکشی داشتند و هرگز به چنان که گذشت، آذربایجان و ایران شرقی در همان دوران اسکندر داعیه

زمین به ناشده از ایرانهای فتحهای یونانی ـ مقدونی فتح نشدند. بخشطور پایدار و محکم توسط ارتش

مراکز قدرتی مستقل تبدیل شدند و با سلوکیان به رقابت پرداختند. در نهایت، آنچه این مراکزِ منتشر زودی به 

نیروی  و فروپاشی قدرت مقدونی ـ یونانی را رقم زد،و ناپایدارِ مقاومت در برابر سلوکیان را به هم متصل کرد 

دارِ راندن آمدند و داعیهزمین پیش میرانکننده قبایل داهه بود که از شمال شرقی اینظامی و رهبری تعیین

اشکانی جریانی منتشر، دیرپا، پر فراز و نشیب، و  مهاجمان و احیای نظم هخامنشی بودند. روندِ زایش دولت

بر خالف تصویر مرسوم امری متأخر نبود و از همان یافت، و پیچیده بود که در این مراکز مقاومت سازمان می

 ابتدای کارِ سلوکیان وجود داشت. 
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پس از پایان یافتن یازده سال خونینِ پس از مرگ اسکندر، در آن هنگام که سلوکوس بر بابل چیره شد، 

گرفتند که به این ترتیب آرایش یافته زمین پنج قلمرو سیاسی بزرگ را در بر میهای قدرت در ایرانگرانیگاه

 بودند:

پ.م. با مرکزیت  311ا رومیان شهرت بیشتری دارد، در اش بنخست، دولت سلوکی، که به دلیل درگیری

زمین را که خواهیم دید، دولت سلوکی هرگز کل ایرانی ایران جنوب غربی پدیدار شد. چنانبابل در گوشه

رو بود. این ه بود که همواره با شورش مردم بومی روبهپایه و شکننددر اختیار نداشت و اصوالً دولتی سست

ـ شهرنشین  بدان معناست که تالش سلوکوس و آنتیوخوس اول برای دستیابی به تعادلی میان دو عنصرِ کشاورز 

ایرانی و کوچگرد ـ غارتگرِ یونانی به سرانجامی مناسب نرسید. در نهایت، خودِ آنتیوخوس بود که ناگزیر شد 

های مجهز مقدونی ـ یونانی های یونانی و ارتشهای داخلی و رقیبان خارجی، پولیسبر شورش برای چیرگی

وتاز را به عنوان متحد اصلی خود برگزیند. به همین دلیل هم تاریخ سلوکیان در واقع تداوم تاریخ تاخت

ای اتحاد فرهنگی و زمین است، هر چند همراه با گرایشی قوی ولی ناکارآمد برهای بیگانه در ایرانارتش

 پذیری از ایرانیان.هویت

 141پ.م. همچون دولتی سازمان یافته وجود داشت. بعد از  187تا  311ی دولت سلوکی تنها در فاصله

شان ها افتاد، دیگر حتا از نیروی نظامیپارتپ.م. که مرکز قدرت این دولت یعنی بابل به دست مهرداد اول و 

زمین باقی نماند. پس از آن، سلوکیان بیشتر ارتشی متحرک و تبعیدی بودند که مدام از هم نشانی در ایران

های بعدی شدند. در بخشجا میهای آسورستان و آناتولی جابهخوردند و در سرزمینرقیبان شکست می

 ه تفصیل شرح خواهم داد.کتاب تاریخ دولت سلوکی را ب

دومین گرانیگاه قدرت ماد بود که با درایت آذرباد و جانشیانانش تا دوران آنتیوخوس سوم مستقل ماند. 

دانیم. حتادر مورد مؤسس این پادشاهی، یعنی در مورد پویایی قدرت در درون این دولت چیز زیادی نمی
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ی نامهی مربوط به این شخصیت را در فرهنگها دستخوش ابهام است. شومون، که نمایهآذرباد، هم برداشت

معتقد است که او پس از جنگیدن دوشادوش داریوش سوم و کشته شدن سرورش به  247ایرانیکا نوشته است،

شومون با  249)اردشیر چهارم(، تسلیم اسکندر شد و به این ترتیب در مقام شهربانی ماد ابقا شد. 248دست باز

کند که آذرباد نسبت به اسکندر وفادار بود، چون یکی از مدعیان ارش دیودوروس تأکید میتکیه به گز

شت و در ماد به سودای احیای دولت هخامنشی قیام کرده بود، ( نام دا250وتخت را، که بَریاخا )باریاخسِستاج

تأیید فرمانبرداری آذرباد از  چنین درهم 251پ.م. در پاسارگاد به اسکندر تحویل داد. 324دستگیر کرد و در 

اسکندر به این نکته اشاره شده که دخترِ او در جشن عروسی بزرگ شوش، که طی آن سرداران مقدونی با 

چنین آریان گفته هم 252ساالر و جانشین اسکندر، پِردیکاس، درآمد.دختران ایرانی ازدواج کردند، به عقدِ سپه

و این همان زمانی بود که یار وفادار و محبوب  253پ.م. اسکندر در ماد مهمان آذرباد بود 323/324که در 

 اسکندر هفاستیون درگذشت و او را عزادار کرد.

سکندر شده ی ابنابراین تصویر رسمی و مرسوم در مورد آذرباد آن است که شهربان ماد بوده و سرسپرده

و پس از عزلی دو ساله توسط او ابقا شده و مورد اعتمادش قرار گرفته است. با وجود این، چنین تفسیری 

آورد. نخست آن که آذرباد در زمان زندگی داریوش سوم آشکارا سیاستی ضد چند مشکل جدی را پدید می

داریوش و زمانی کوتاه پیش از  پ.م، درست چند ماه قبل از مرگ 330مقدونی داشته است. در واقع، در 

                      
247 Chaumont, 1989. 
248 Bessus 
249 Chaumont, 1989. 
250 Baryaxes 
251 Arrian, 6.29.3. 
252 Arrian, 7.4.5 & Justin, Historiae, 13.4.13. 
253 Arrian, 7.13.2, 6. 
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ی مقدونیان هنگامی که ادعا شده او تسلیم اسکندر شد، آذرباد مشغول بسیج سپاهی بزرگ برای مقابله با حمله

بود. این سپاه در ابتدای کار به فرمان داریوش و در زمان حضورش در هگمتانه گرد آمده بود، اما پس از 

ای نماید که سردار برجستهنخورده باقی ماند و کمی غریب مینان دستچگریختن داریوش به ایران شرقی، هم

مانند آذرباد که در گوگامل با مقدونیان جنگیده بود و میزبان شاهنشاه بود ناگهان تابعیت از اسکندر را بپذیرد، 

هم درست در زمانی که سپاهی مجهز را در اختیار دارد. حتا اگر هم چنین کرده باشد، این که اسکندر او را آن

 تر است. در مقام خود ابقا کرده باشد غریب

های در واقع، آنچه احتماالً رخ داده توافقی دوسویه بوده است. این حقیقت که اسکندر در جریان لشگرکشی

اش به ماد نرفت غریب است. چرا که هگمتانه در آن روزگار به همراه بابل و داریخود تا پایان دوران زمام

شد. از این رو، نرفتن اسکندر های ایران نیز محسوب میترین شهر جهان بود و یکی از پایتختبزرگشوش 

ی ایشان را دفع کند و به نوعی و سپاهش به آنجا فقط یک معنا دارد و آن هم این که آذرباد توانسته بود حمله

مصالحه دست یابد که احتماالً در جریان آن تابعیت صوری اسکندر را پذیرفته و در مقابل از گزند هجوم او 

جا درگذشته مانده است. این گزارش که اسکندر به عنوان مهمان به هگمتانه رفته بود و هفائستیون در آنمصون 

ه راستی آذرباد به عنوان ابراز دوستی در جشن ای که گفتیم، ناممکن نیست. اگر ببود، با توجه به بافت سیاسی

شوش شرکت کرده و دخترش را به عقد پردیکاس درآورده باشد، دور از ذهن نیست که اسکندر هم پاسخ 

این حرکت را با مهمان شدن در هگمتانه پس داده باشد. گزارش آریان بر این نکته که اسکندر در قلمرو ماد 

جا بنابراین روشن است که حضور او در آن 254به همراه نداشت، تأکید دارد. مهمان بود و سپاهیان زیادی را

                      
254 Arrian, 7.13.2, 6. 
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. بلکه، شاهی بوده که مهمان شاهی دیگر شده چون شاهی فاتح نبوده که از قلمرویی تسخیرشده بازدید کندهم

 است. 

وتخت در ماد دستگیر شده باشد عجیب نیست، چون شورشی یادشده از سوی دیگر این که یک مدعی تاج

تواند نشان از نمایشِ فرمانبرداری اما، می شده است. فرستاده شدنش به پاسارگادرقیب آذرباد هم محسوب می

باشد. این که آذرباد در نهایت به شوش رفته و مهمان اسکندر بوده و اسکندر نیز در آخرین سال عمرش در 

ماند، و نه یک شاه و شهربانِ فرمانبردارش. ناگفته پایه میهگمتانه مهمانش شده، بیشتر به روابط دو دوستِ هم

اند، چنان که کوینتوس کورتیوس ویسان قدیمی نیز در مورد دلیل ابقای آذرباد دچار مسأله بودهننماند که تاریخ

کند که اسکندر پس از ابراز تابعیت آذرباد شهربانی ماد را به ایرانی دیگری به نام هوخوداد حتا ادعا می

پ.م.( دوباره او را عزل کرد و آذرباد را به شهربانی  328سپرد، اما یکی دو سال بعد )در  255)اوکسیداتِس(

و گفته که اسکندر برای این تغییر به هگمتانه  257آریان هم همین ماجرا را با کمی تغییر شرح داده 256برگزید.

تر است که تسلیم شدنِ آذربادِ مقتدرِ مجهز به سپاهی رفت و آن شهر را گشود. این روایت از آن رو ناپذیرفتنی

نماید، و اگر هم چنین چیزی رخ داده اش میتر از مقاومت کردن و مصالحهبزرگ و عزل شدنش نامحتمل

ماند، نه ابقا. چون هیچ سردار عاقلی شهربانی را که قبالً عزل کرده بیشتر به کودتا می باشد، بازگشت آذرباد

نماید، چون کوینتوس کورتیوس کند. روایت یادشده در ضمن مخدوش نیز میجا ابقا نمیبود دوباره در همان

 258آن را به شاهی از ماد به نام اردشیر منسوب دانسته است.

                      
255 Oxydates 
256 Quintus Curtius, Historiae 6.2.11. 
257 Arrian, 4.18.3 
258 Quintus Curtius, 8.3.17 



119 

 

ن سلطنت بعد کند، این حقیقت است که از میان مدعیاآنچه فرضِ استقالل آذرباد از اسکندر را تقویت می

د شور و هخامنشی نبودند. اسکندر، با وجو از مرگ اسکندر، هیچ یک جز آذرباد از شهربانان قدیمی عصر

شان با داد، اتفاقاً در مورد تضعیف اشرافیت پارسی و جایگزین کردنشوقی که برای ایرانی شدن به خرج می

بان قدیمی پارسی را ابقا کرده بود، رئیس هایی که شهربین بود و در تمام شهربانیقوای مقدونی بسیار واقع

اد بالفاصله پس از گزید. به این ترتیب، این که آذربدار را از میان مقدونیان برمینهپادگان اصلی شهر و خزا

های مستقر است، تنها به این شکل قابل توجیه است که مرگ اسکندر در میدان حضور دارد و یکی از قدرت

 ان مقدونیان قرار گیرد. ها زیر فرمکه مانند سایر شهربانیآناو از پیش این قلمرو را در اختیار داشته است، بی

ی بعد از مرگ اسکندر هم شواهدی مبنی بر استقالل آذرباد وجود دارد. های یازده سالهدر سیر کشمکش

بخشی از ماد را فتح کرد، و آن را مادِ بزرگ  259گویند در این دوران یکی از سرداران پردیکاس به نام پیتونمی

پ.م. در جریان زد و بندهای میان سرداران  314و برای چند سالی هم بر آن حکومت کرد، اما در  260نامید

مقدونی به دست ایشان کشته شد. پیتون هم مانند آذرباد در سازگاری با حدس ما به شکلی ضد مقدونی عمل 

چنین با گرفت. او همماد راند و سرداران مقدونی را به خدمت نمی کرد و مهاجران یونانی و مقدونی را از

ال زیاد او یکی از سرداران مقدونی بوده بنابراین به احتم 261سرداران و مدعیان سلطنتِ مقدونی نیز متحد نشد.

که با آذرباد متحد شده است. به گزارش استرابو، دودمانی که آذرباد در ماد بنیان نهاد تا چند قرن بر این 

 راند.سرزمین فرمان می

                      
259 Peithon 
260 Diodorus Siculus, 18.3.3; Justin, 13.4.13 
261 Strabo, Geography 11.13.1 
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کنند. متون پهلوی به همان شدتی که به اسکندر ناسزا ر را تأیید میمتون دینی ایرانیان نیز همین تصوی

ستایند و حتا خوانشی مقبول دانند، آذرباد را میو مغان منفور می اوستای گویند و او را به عنوان نابودکنندهمی

 262، که احیاگر آیین زرتشتی پس از اسکندر است،نامهارداویرافهست که آذرباد ماراسپندانِ مورد اشاره در 

جا نیز آذرباد کسی دانسته شده که از نیز تکرار شده و در آن دینکردداند. مضمونی مشابه در را همین فرد می

زمین راند و مغان را در قلمرو خود ایرانی مقدونیان به ماد جلوگیری کرد و ایشان را از شمال غربی رخنه

  263پناه داد.

ی سیاسی ایران غربی، در کنار دولت سلوکی با مرکزیت بابل، باید به دولت هنگام بازسازی نقشه بنابراین

ماد که پایتختش هگمتانه بود نیز قایل شویم. این دولت کامالً ایرانی باقی مانده بود و چندان مقتدر بود که 

پس از ظهور اشکانیان نیز از بین شاهان سلوکی تا آنتیوخوس سوم با آن درگیر نبرد نشدند. این دودمان حتا 

دارِ اشکانیان در همین منطقه حکمرانی داشت و بعدتر هم با خاندان اشکانی ها به عنوان تیولنرفت و تا مدت

  264های سیاسی مربوط شد.از راه ازدواج

ی سومین گرانیگاه قدرت در مرکز مقاومت ایرانیان در برابر سپاه اسکندر، یعنی در بلخ، پدید آمد. هسته

اند و حکومتش در اش کردهم پاروپامیسادای ثبتی هندوکوش بود که یونانیان با نامرکزی این دولت منطقه

ی سلوکیان را ارته، برادر داریوش سوم هخامنشی، باقی مانده بود. این دولت راهی واژگونهدست وخش

                      
 .10، 1ارداویرافنامه،  262

 . 374-435 ؛446-441دینکرت،  263

264  Schippmann, 1989. 
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جا نهادند که در های یونانی در این منطقه در جمعیت بومی حل شدند و حاکمانی را بهبرگزید. یعنی پادگان

خوردند. اما به تدریج با ایرانیان کوچگرد د نبودند و مدام از قبایل سکا شکست میابتدای کار چندان نیرومن

های اسپیتامه و اردشیر درآمیختند و دولتِ مقتدر کوشانی را پدید آوردند. تاریخ این مرکز قدرت از شورش

کوشیدند بار دیگر نظم هخامنشی را احیا کنند. پس شود که شاهزادگانی هخامنشی بودند و میچهارم آغاز می

ارته و شان، اشراف ایرانی با سرداران مقدونی کنار آمدند و وخشاز شکست خوردن ایشان و کشته شدن

اش ی همسایههاپ.م، دیودوتوس بلخ و سرزمین 246جانشینانش به صلحی پایدار با مقدونیان دست یافتند. در 

ی سلوکیان به ایران غربی منتفی شد. چنان را به قدرتی مستقل در برابر سلوکیان تبدیل کرد و امکان توسعه

اند، سیاست دولت بلخ آشکارا اتحاد با ایرانیان و مخالفت با نویسانی مانند یوستینوس اشاره کردهکه تاریخ

های بازمانده از سربازان یونانی ـ با وجود این، پولیس 265د.شان از آن منطقه بومقدونیان و یونانیان و راندن

ود که ایشان را برای گشودن چنان قدرتی داشتند. گویا سیاست بلخیان بر این بمقدونی در این منطقه هم

ی نبرد کنند. از این روست که همراه با استقرار دولت نوپای بلخ، به حرکت درآمدن های همسایه روانهسرزمین

این بدان معناست که شاهان بلخ  266بینیم.شان میی سند و هند را به دستقبایل یونانی ـ مقدونی و فتح دره

دن جمعیت یونانی جنگاور از مراکز شهری شکلی از سازگاری را بین دو رکن ترجیح داده بودند با دور کر

 قدرتی که شرح دادیم، برقرار کنند.

های شمالی آن که زمین عصر پسااسکندری پارت و گرگان بود و استانچهارمین مرکز قدرت در ایران

گرفت. بخش جنوبی این ناحیه ــ پارت ــ خوار و تیزخود را در بر میسغد و خوارزم و قلمرو سکاهای هوم

                      
265 Justinus, XLI. 4. 
266 Strabo, XI.XI.I. 
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وس دوم، شهربان یونانی حدود پ.م. پس از مرگ آنتیوخ 245برای چند دهه تابع سلوکیان بود. تا آن که در 

زمان و چه بسا در هماهنگی با شهربان بلخ )دیودوتوس(، شورش جا که آندراگوراس نام داشت، کمابیش همآن

ی داهه از شمال وارد منطقه بینیم که قبیلهکرد و پارت را قلمرویی مستقل اعالم کرد. بالفاصله بعد از آن می

تمدن نویسان قدیمی که این ماجرا را هجوم قبایلی بیبرداشت تاریخ 267کنند.شوند و پارت را تسخیر میمی

خوارزم و سغد به کلی مردود شده دانستند، امروز با کشف بقایای تمدن شهرنشین و کشاورز گرد میو کوچ

های سغد و خوارزم و دو استانِ سکاهای تیزخود و ی استاناز این رو، باید پذیرفت که بازمانده 268است.

شد، پس از هجوم مقدونیان به شکل یک واحد سیاسی خوار که قلمروشان تا ترکستان چین کشیده میهوم

زمین را در دستور کار سیاسی خود قرار نخورده باقی مانده و در اولین فرصت تسخیر ایرانمستقل و دست

 داده است. این واحد سیاسی همان بود که در نهایت دولت اشکانی را پدید آورد.

های پنجمین واحد سیاسی بازمانده از دولت هخامنشی، که ماهیتی هند و ایرانی داشت و معموالً در تاریخ

ی پنجاب و استان شود، هند است. وقتی اسکندر به هند لشگر کشید در منطقهاین دوران نادیده انگاشته می

ثبت  269هیندوش( به شهربانی برخورد که نامش را یونانیان به صورت اومفیسرود )هَپتَههخامنشی هفت

بوده است. در بیشتر منابع یونانی باستان او را، با توجه به این  270اَمبیکاند و احتماالً شکل اصلی نامش کرده

آمبیک زمانی که اسکندر به سغد رفته بود،  271ند.اکه پایتختش در شهر تاکسیال قرار داشته، تاکسیلِس نامیده

                      
267 Wolski, 1950: 111-114. 

 .64ـ74: 1383ولسکی،  268

269 Omphis 
270 Ambhik 
271 Diodorus Siculus, Bibliotheca, xvii. 86; Curtius Rufus, Historiae Alexandri Magni, viii. 12. 
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دند و به قلمرو پیکی نزد او فرستاد و ابراز اطاعت کرد. وقتی اسکندر و لشگریانش به سوی جنوب حرکت کر

او رسیدند، این شهربان با سپاهیانی بسیار به استقبالش رفت و اموال زیادی را به عنوان هدیه به وی داد و او 

اسکندر هم که از این ابراز سرسپردگی شادمان شده بود، هدایا  272را به عنوان شاهنشاه به رسمیت شناخت.

جا روشن از این 273را به او بازگرداند و در مقابل ردایی پارسی و زیورهایی را با هدایای دیگر به وی بخشید.

ی پارسیان تعلق نداشته است، چون اسکندر در واقع با این شود که این مرد حاکمی محلی بوده و به طبقهمی

دهش وی را طبق سنن هخامنشی به عضویت گروه پارسیان درآورد. این که اسکندر تا این پایه به رسوم 

ی لقب پارسی تثبیت کرده بود، نشانگر آن است که ی پایبند بوده و خویشتن را به عنوان دهندههخامنش

کم در جاهایی مانند پنجاب این ادعایش کوشیده نقش یک شاهنشاه مشروع هخامنشی را بازی کند و دستمی

 خریدار داشته است. 

ی شرقی رود هیداسپ اش که در کرانهالبته دلیل تمایل آمبیک به اسکندر آن بود که با امیرنشینِ همسایه

اش درست از آب قرار داشت، درگیری داشت و امیدوار بود به کمک اسکندر بر وی غلبه کند. این محاسبه

اردوی اسکندر پیوست و این دو با هم  درآمد. آمبیک بر هیداسپ پلی زد و با پنج هزار تن از سربازانش به

اه آمبیک در جایگ 274جا را به قلمروی آمبیک افزود.سوی هیداسپ را فتح کردند و اسکندر آنسرزمین آن

قدرت خود استوار بود و بعد از مرگ اسکندر و در جریان تقسیم اراضی میان سرداران مقدونی، کسی مزاحم 

                      
272 Arrian, Anabasis Alexandri, iv. 12, v. 3, 8; Diodorus Siculus, Bibliotheca, xvii. 86; Curtius 

Rufus, Historiae Alexandri Magni, viii. 12.; Plutarch, Parallel Lives, "Alexander", 59, 65. 
273 Curtius Rufus, Historiae Alexandri Magni, viii. 12. 
274 Arrian, v. 8, 18, 20; Curtius, viii. 14, ix. 3. 
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شود که مقدونیان سرزمین او را فتح جا معلوم میاز این 275او نشد و قلمروش در اختیار خودش باقی ماند.

 اند. نکرده بودند و بر آن ادعای مالکیت نداشته

زمین قی ایرانی جنوب شری سیاسی گوشهنبرد رود هیداسپ از این نظر اهمیت دارد که تا حدودی نقشه

ی تاریخی بود که در آن قوای شدهی ثبتسازد. این نبرد، نخستین حملهو هند شمالی را برای ما روشن می

ی شرقی پ.م. در کرانه 326بردند. این رخداد در سال زمین به هند حمله میمهاجمی از جنوب شرقی ایران

پاکستان امروزین واقع شد. نیروی مهاجم،  رود هیداسپ )جهلوم امروزین( در استان پنجاب هخامنشی و

سپاهیان مقدونی به رهبری اسکندر بودند که با راهنمایی و تحریک آمبیک )حاکم تاکسیال( تصمیم گرفتند از 

ی رود هیداسپ بگذرند و سرزمینِ پیشاروی خود را فتح کنند. سپاه زیر فرمان اسکندر از حدود سی هزار پیاده

ی هندی به رهبری آمبیک، و هفت هزار شهسوار که بیشترشان پارسی بودند، تشکیل همقدونی، پنج هزار پیاد

و فولر تخمین زده که حدود دوهزار  276راندشده بود. آریان نوشته که اسکندر بر شش هزار سواره فرمان می

اش، گانهنگهبانان هفتاسکندر به همراه  277اند.ی دیگر نیز به فرماندهی کراتروس در نبرد شرکت داشتهسواره

که در جریان این نبردها درخششی نظامی پیدا کردند، رهبری این سپاه را بر عهده داشتند. پردیکاس، 

 ی این سرداران بودند. بطلمیوس، لوسیماخوس، کراتروس، هفائستیون و سلوکوس در زمره

                      
275 Photius, Bibliotheca, cod. 82, cod. 92; Diodorus, xviii. 3, 39; Justin, Epitome of Pompeius 

Trogus, xiii. 4. 
276 Arrian, 5.14. 
277 Fuller, 1960: 181-198. 
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کرد. نام این شاه را تر از مهاجمان را رهبری میی مقابل، شاه دولتِ هندیِ پَئورَوَه نیرویی کوچکدر جبهه

( परुुषोत्तम) 279اند، که شکلی تحریف شده از پوروشوتامَه( ثبت کردهΠῶρος) 278یونانیان به شکل پوروس

ای در میان رودهای جهلوم راند، احتماالً یک قلمرو قبیلهمیدر سانسکریت است. سرزمینی که او بر آن فرمان 

ی متفاوت وجود دارد. هشان دو نظریدر مورد هویت این قبیله و شاه 280و چِناب امروزین بوده است.

ها را مبنای کار خود قرار داده، بر این باور ی نامشناس نامداری به نام بودا پراکاش که تحلیل ریشهباستان

ی پاروسنی و آسیکنی مستقر شده ای را بر عهده داشته که بین دو قبیلهاست که پوروشوتامه رهبری قبیله

استانی هندی ایشان همان قومی بودند که به قلمرو بهارات حمله های ببودند. اگر چنین باشد، طبق روایت

( ی نفوذ خود را تا رودهای سراسوستی )هیرمند( و یَمونا )جَمنابردند و با ایشان ادغام شدند و بعد دایره

ی پنجاب پیشروی گسترش دادند. آن گروهی که با اسکندر جنگیدند، بخشی از این قبیله بودند که تا منطقه

ی این ی پوروس، که برای نام سرکردهگوید کلمهنگرش دیگر به پراکاش تعلق دارد که می 281بودند. کرده

( است که تا به ਖੱਤਰੀو به پنجابی:  खत्रीاز کاست کْهَتری )به هندی:  قبیله به کار گرفته شده، در اصل بخشی

نویسان دیگری مانند ی رهبران آیین سیک بدان تعلق دارند. تاریخو همه ی پنجاب باقی ماندهامروز در منطقه

ها را با اند. فرد اخیر این قبیلهنیز همین نظریه را پذیرفته 283و هرمان کولکِه 282دامودَر دَرماناند کوسامبی

 شان اشاره شده، یکی دانسته است. ی پورو که در وداها به نامطایفه

                      
278 Pōros 
279 Purushottama 
280 Arrian, Anabasis of Alexander, V.29.2. 
281 Prakash, 1964: 77. 
282 Kosambi, 1966. 
283 Kulke and Rothermung, 1998: 57. 
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 284ی رویاروی اسکندر را شورساینیهای اساطیری استوار شده و قبیلهرویکرد دیگر بر ستون نمادشناسی

ی ماتورَه بوده است. گواهِ پشتیبان این نظریه آن است که چندی بعد منطقه شانداند که قلمرو اصلیمی

اش به این نکته اشاره کرد که نماد پرچم ارتش رویاروی اسکندر امهمگاستنس به هند سفر کرد و در سفرن

ی ماتوره مربوط دانست. این نماد، به احتمال زیاد، به کریشنا نقش هراکلس بوده است، و این نماد را با منطقه

به را به ی شورساینی است و آریان نیز گزارشی مشاشده است که ایزدِ مهم قبیلهیا برادرش بالدِوَه مربوط می

  285دست داده است.

توانست سپاهی بزرگ را در برابر مقدونیان بسیج ی نیرومند بود که میادر هر حال، پوروشوتامه رهبر قبیله

سواره و حدود صد پیل جنگی و هزار  288تا چهار هزار 287دو 286کند. او در نبرد هیتاسپ بیست هزار پیاده،

اند، که نیز نوشته 291و پنجاه هزار تن 290های او را سی هزارداشت. شمار پیاده زیر فرمان 289ی جنگیگردونه

اما کورتیوس روفوس  293تا نوشته، 130 292هایش را گرین به پیروی از دیودوروسنماید. شمار پیلبعید می

اعتمادترین ترین و قابلرسد. بر مبنای کهنتر میو این به نظر محتمل 294تا بوده 85تصریح کرده که شمارشان 

افزارها تر بوده، و جنگگزارش، که به پلوتارک تعلق دارد، سپاه پوروشوتامه کمی از ارتش مقدونیان کوچک

نموده تر میرانان نسبت به نظم ارتش مقدونی قدیمیها و گردونهاش با توجه به حضور پیلآراییلگوی رزمو ا

                      
284 Shoorsaini 
285 Bryant, 2007: 5; Bhargava, 1996: 76; Nilakanta Sastri et al., 1992: 383. 
286 Plutarch, 62.1. 
287 Plutarch 62.1. 
288 Arrian, 5.15. 
289 Plutarch, 60.5. 
290 Arrian, 5.15. 
291 Diodorus, 17.87.2. 
292 Diodorus, 17.87.2. 
293 Green, 1974: 553. 
294 Curtius Rufus, 8.13.6; 54. 
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و به فنون رزمی عصر ودایی و پیشاهخامنشی شباهت داشته است. در این نبرد هندیان شجاعت زیادی به 

 9ن از ایشان کشته شدند و خرج دادند، اما در نهایت شکست خوردند. دیودوروس نوشته که دوازده هزار ت

که کمابیش تمام  296هزار تن دانسته 23آریان هم شمار کشتگان طرف هندی را  295هزار نفر دیگر اسیر شدند،

چنان با ی سپاه پوروشوتامه باقی مانده بود و همشود. با توجه به این که بدنهنیروهای مدافع را شامل می

به تنگ آورده بود، بعید است که شکست هندیان چنین قطعی و خونین  عملیات ایذایی سپاهیان مقدونی را

بوده باشد. به ویژه که اسکندر بعد از این نبرد دیگر از پیشروی باز ماند و با شورش سپاهیانش ناگزیر شد به 

 زمین باز گردد. ایران

و دلیل این سخن برای من  297اند،ویسان جنگِ غربی این نبرد را شاهکار جنگی اسکندر دانستهنتاریخ

آوری به دهد که ارتش اسکندر از نظر شمار و فنی نشان مینویسان باستانروشن نیست. مرور گزارش تاریخ

افزارها و سبک شمارتر و با جنگروشنی بر هماوردانش برتری داشته است. پوروشوتامه با سپاهیانی کم

های خوانیم با تصویرِ ارتشی سپاهیانش میتری پا به میدان نهاده بود و کمابیش آنچه دربارهآرایی ابتداییرزم

در وداها برابر است. در مقابل او اسکندر با سپاهیانی صف آراسته بود که دستاوردهای سراسرِ تاریخ هندی 

ترین دولت ی بزرگی نیروهای نابودکنندهتکامل جنگ در قلمرو هخامنشی را به ارث برده بودند و نماینده

 ی زمین بودند. کره

                      
295 Diodorus, 17.89.1-2. 
296 Arrian, 5.18. 
297 Burn, 1965: 150. 
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با توجه به این نامتوازن بودنِ نیروها پیروزی اسکندر طبیعی است، و با توجه به نتایجش از آنچه معموالً 

و دیودوروس  298سوار، 230تبلیغ شده، کمتر درخشان بوده است. تلفات طرف مقدونی را آریان هشتاد پیاده و 

نماید. نظرم آشکارا نادرست است و از جنس تبلیغات سیاسی می، که به 299سوار دانسته 280هفتصد پیاده و 

های اسکندر محسوب ترین جنگاند که این نبرد یکی از پرهزینهطرف این را پذیرفتهنویسان بیبیشتر تاریخ

  300شد.می

خودِ پوروشوتامه در جریان نبرد زخمی و اسیر شد. او مردی با قدِ دو متر بود که ظاهری نیرومند و رفتاری 

سکندر او را آزاد کرد و قلمروش را به او پس داد، به این شرط که به عنوان شهربانی دلیرانه و شاهانه داشت. ا

کوشید اسکندر بعد از جنگ از پیشروی باز ماند و می این که 301به نمایندگی از طرف او بر آن حکومت کند.

تا با پوروشوتامه صلح کند و او را به عنوان شهربانی مطیع در منطقه باقی گذارد، به این معنا بوده که پیروزی 

اند. شورش سربازان اسکندر و شانه خالی کردن کننده نبوده و مقدونیان از تداوم جنگ بیم داشتهقطعی و تعیین

 پیشروی بیشتر نیز با همین بافت حوادث سازگار است.از 

قلمرویی که پوروشوتامه و آمبیک بر سر آن دعوا داشتند و اسکندر بدان وارد شد، در واقع، همان استان 

های هخامنشی پارسی باستان است، که دو تا از استانهای هیندو( و هند )هیندوش( در کتیبهرود )هپتههفت

گرفته و با پاکستان و هند شمالیِ امروز برابر است. ی جنوب شرقی این شاهنشاهی در بر میرا در گوشه

معلوم است که بعد از کشته شدن داریوش سوم و فرو ریختن نظم پارسی، شهربانان این منطقه با هم درگیر 

                      
298 Arrian, 5.18. 
299 Diodorus, 17.89.3. 
300 Connolly, 1981: 66. 
301 Rogers, 2004: 200. 
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رو شد، دو هایی محلی را تأسیس کنند. در مورد مردمی که اسکندر با ایشان روبهدولتاند تا شده و کوشیده

شناختی بازمانده از این منطقه، سنت سیاسی ها و آثار باستانکه بر مبنای سکهدانیم، نخست آنچیز را می

در میان فرمانروایان  هخامنشیان و نمادهایی مانند شیر و خورشید و نقش پارسی از همان هنگام تا چند قرن بعد

اند که سربازان رویاروی کردهنویسان یونانی تأکید این منطقه رواجی کامل داشته است. دوم آن که تاریخ

جمشید هم نقش جا با یکی از اقوامی سر و کار داریم که در تختاند و بنابراین در ایناسکندر، هندی بوده

 اند. شدهحسوب میاند و یکی از سی قومِ تابع هخامنشیان مشده

دولت مستقلی که در زمان تازش اسکندر در هند شمالی تشکیل شد، از این نظر اهمیت دارد که به زودی 

پیدایش دولت بزرگ های نامدار و تأثیرگذاری مانند مائوریه جایگزین آن شدند و در نهایت راه را برای دولت

 کوشانی هموار ساختند.

زمین و ویرانی نظم پارسی توان چنین انگاشت که تازش اسکندر و مقدونیان به ایرانبندی، میدر مقام جمع

ها در تر بود. این دولتمحلی و کوچک هاییآسا، و ظهور دولتی یک واحد سیاسی غولبه معنای تجزیه

های ایرانیِ ماد و پارت، شان عبارت بودند از دولتپ.م. پدید آمدند و مهمترین 310تا  330های ی سالفاصله

های ایرانی ـ مقدونیِ بلخ و بابل )سلوکی(، و دولتی کوچک در شمال هند. آنچه به نام عصر سلوکی دولت

اش با کشمکش زمین به این پنج دولت تجزیه شده و پویاییدورانی است که ایرانخوانده شده، در اصل تاریخ 

 خورده است.این واحدهای سیاسی رقم می
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 اهی اریانیفراز آمدن دولتبخش دوم: باز 

 

 گفتار نخست: تاریخ ایران غربی 

 

. بایگانی شواهد و مستندات ما در مورد تاریخ عصر سلوکی و گذار آن به دوران اشکانی به نسبت غنی 1

است. این از سویی به خاطر حضور رقیبی قدرتمند مانند روم در مرزهای غربی، و از سوی دیگر به سبب 

گیری تدریجی روابط تجاری با چین در مرزهای شرقی است. با وجود این، اگر از دستاوردهای ارزشمند شکل

تحلیل « ایرانی»ای های امروزین به ندرت تاریخ اشکانیان را از زاویهبزرگانی مانند ولسکی بگذریم، تاریخ

ر پسااسکندری است. در میان پنج کنند. در این نوشتار هدف ما دست یافتن به چنین تفسیری از تاریخ عصمی

ی سلوکیان بیش از بقیه های ما دربارهزمین پدید آمدند، دادهدولتی که بعد از فروپاشی هخامنشیان در ایران

شماری برای فهم تاریخ چهار چون گاهپردازم و از سیر تحول ایشان هماست. از این رو، نخست به ایشان می

 جویم. دولت دیگر بهره می

زمین به دستگاه نظری و چارچوبی تحلیلی های چندگانه و ناهمگونِ پدیدآمده در ایرانفهم پویایی دولت

بندی مفهوم سوژه و کاربست آن در صورت« های پیچیدهسیستم»ی نیاز دارد که در این متن چارچوب نظریه

های تاریخی در این تفسیر نیز رعایت شده، )دیدگاه زروان( است. هر چند معیارهای مرسوم در تحلیل ـ نهاد

های اجتماعی بیش از کردار بازیگران منفرد مورد توجه است و اما با افزودن این مالحظه که پیکربندی نظام

های امروزین چه در تحلیلبندی نظم و قدرت سیاسی در واحدهای جغرافیایی و جمعیتی، بیش از آنصورت
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رسد، چنین کاری برای شرح و توجیه نظمی که از دل مرسوم است، مورد تأکید این نوشتار است. به نظر می

 آشوبِ پسااسکندری بیرون آمد ضروری باشد.

 

س به خود لقب پادشاه )باسیلئوس( داد، به ایران شرقی لشگر کشید پ.م، بعد از آن که سلوکو 305. در 2

توانست و کوشید قلمرو مرکزی شاهنشاهی هخامنشی را فتح کند. رمز قدرت یافتن سلوکوس این بود که می

کرد. مهابا با حریفان پرهیز میی مناسب باقی بماند و از تاختن به این سو و آن سو و جنگیدن بیمنتظر لحظه

تر یکدیگر را تر و مشروعای امن منتظر ماند تا رقیبان بزرگی آن بود که در گوشهواقع، برآمدن او نتیجهدر 

این، چنان که گفته شد، در ایران شرقی زمام امور در دست سرداران مقدونی نبود با وجود  302به قتل برسانند.

ی شهربانان عصر هخامنشی بودند و در این کردند که بازماندهو شهریارانی بر قلمروهای قدیمی حکومت می

وانست در تآمیز سلوکوس با سرداران مقدونی، نمیهای عمیقی داشتند. از این رو، بازی موفقیتمنطقه ریشه

 مرزهای خاوری تکرار شود. 

پ.م.  311که دیدیم، سلوکوس در نهایت موفق شد بر رقیبان نیرومندترش غلبه کند و با فتح بابل در چنان

انه حالتی مهاجم داشت و با موفقیت ی مدیتردولتی را به نام خود تأسیس نماید. سلوکوس در قلمرو حاشیه

زمین تا این پایه کامیاب نبود و حد نهایی کرد. اما در درون ایرانوتاز میدر سوریه و آناتولی تاخت

نویسی پ.م. حاصل آمد. تاریخ 305وتازهایش در سوی شرق، همان است که در جریان لشگرکشی سال تاخت

رودان، او میان» 303را در این زمان به این شکل ثبت کرده است:رومی، به نام آپیان، حد و مرز قلمرو او 

                      
302 Grainger, 1990: 43. 
303 Appian, History of Rome, The Syrian Wars, 55. 
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تان، سغد، رخج، گرگان و سایر ارمنستان، بخشی از کاپادوکیه، پارس )ایالم(، پارت، بلخ، عربستان، طبرس

ی میان فریگیه و هایی را که تا رود سند تابع اسکندر شده بودند در دست داشت... طوری که فاصلهسرزمین

 «.رود سند در اختیار او بود

های مهمی یاد نشده است. آپیان از ماد، کرمان، مینی مهم آن است که از سرزدر این فهرست نکته

های ایران شرقی نامنظم و مبهم است. یعنی اش به استانپاروپامیسا، خوارزم و مرو یاد نکرده، و ترتیب اشاره

زمین ی جنوبی ایراننام بلخ و سغد و رخج را آورده، ولی هنگام ترسیم حد و مرز قلمرو سلوکوس تنها به نیمه

های ی فریگیه )جنوب آناتولی( تا سند را مهم دانسته است. این در حالی است که در کتیبهرده و فاصلهاشاره ک

شده ی سارد )شمال آناتولی( تا سند و سکائیه تا اتیوپی اشاره میی مشابه به فاصلههخامنشی هنگام اشاره

تر از شمال غربی را نیز خیلی جنوبی ای نکرده و مرززمین اشارهاست. یعنی آپیان به مرز شمال شرقی ایران

اندازی سلوکوس به ایران شرقی، تکرار لشگرکشی زمین یاد کرده است. یعنی انگار تنها دستقلمرو سنتی ایران

گرفته است. حوادث بعدی هم ی جنوبی ایران را تا مرزهای پاکستان امروزین در بر میاسکندر بوده و حاشیه

و رخج به سستی و احتماالً بعد از لشگرکشی سلوکوس به این منطقه و تنها در دهد که سغد و بلخ نشان می

رسیده و ی اقتدار سلوکوس تا رود سند نمیاند. حتا در جنوب شرقی هم دایرهمقطعی کوتاه در دست او بوده

لوکوس در دانیم که سجا میکرده است. این را از آندر این منطقه دولتی مستقل و نیرومند با او رقابت می

جا شکست خورد و وادار به صلح شد و از آن به بعد سلوکیان پ.م. به سوی سند لشگر کشید و در آن 305

 عمالً از ادعای خویش بر ایران شرقی دست برداشتند. 

گوپتا ــ شاه دولت هند شمالی ویارویی سلوکوس با چاندرهوتاز در ایران شرقی در نهایت بعد از رتاخت

اش فرمانبری امیران کوچک محلی را به دست ــ پایان یافت. سلوکوس که در جریان حمله به مرزهای شرقی

شده پولی اندوخته بود، به بابل بازگشت و برای چند سال آرام گرفت. های گشودهآورده بود و با غارت استان
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ها در ایالم که به روی کار آمدن خاندان فراترکه اندازی او به ایران شرقی، و شورش پارسدست ناموفق بودن

 305که مقدونیان در انجامید، باعث شد تا او بیش از پیش مقر خود را به درون سوریه پس بکشد. با وجود آن

یدند، اما این اردوگاه کوچک نامپ.م. اردوگاهی را در نزدیکی بابل تأسیس کرده بودند و آن را سلوکیه می

نشینی کرد و شهری در پ.م. سلوکوس در عمل به درون سوریه عقب 300هنوز به شهر تبدیل نشده بود. در 

ی اورونتس پایین دست اروندرود را به عنوان پایتخت انتخاب کرد. این همان شهری بود که بعدها انطاکیه

های چنان در این هنگام سرزمیناند او همنویسانی که گمان کرده)نهر العاصی( نام گرفت. تفسیر کالسیک تاریخ

وجه به این که تنها سفر جنگی او به با ت 304کیلومتر دورتر زیر فرمان داشته، 1700زمین را در درونی ایران

ایران مرکزی و شرقی با شکست خاتمه یافته و بعد از آن هم دیگر به آن سو سفر نکرده، غریب به نظر 

 رسد.می

مقدونیه پیشروی کرد. او در شهرهای پ.م. بار دیگر به حرکت درآمد و به سوی  281سلوکوس در سال 

سفر جنگی  اما این 305رو شد و در آتن عنوان شهروند افتخاری را پذیرفت.یونانی آناتولی با استقبال مردم روبه

پ.م، به دست بطلمیوس  281اش فرجام خوبی نداشت. چون دیدیم که در شهریور سال و کامیابی اولیه

 کراونوس که مدتی پیش به دربارش پناهنده شده بود، به قتل رسید. 

پ.م.( بر تخت نشست و  281ـΑντίοχος Α' Σωτήρ( )261)پس از سلوکوس پسرش آنتیوخوس سوتر 

دلیل مشروعیتی در میان ی پارسی ـ مقدونی بود و به همین بخش بود. او دورگهلقبش )سوتر( به معنای نجات

زمین نبود. یکی از شواهدی که های شرقی ایرانایرانیان داشت. با وجود این، این تبارنامه مانع نافرمانی بخش

                      
 .210ـ310: 1383بیکرمان،  304

305 Grainger, 1997: 57. 
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دهد، آن است که در زمان کشته شدن او پسر و های شرقی ایران را نشان میناکامی سلوکوس در فتح استان

ها های مردمی درگیر بود. در همین زمان بود که سکاها و داههجانشینش آنتیوخوس در این منطقه با شورش

 از شمال )دولت سکائیه( به جنوب آمدند و شهرهای هرات و ترمذ را گرفتند. 

غربی رفت. اما سلوکیان  وتخت به ایرانآنتیوخوس وقتی از مرگ پدرش خبردار شد، برای تصاحب تاج

پ.م. سر به شورش برداشتند و کوشیدند تا  279حتا در پایتخت خود نیز موقعیتی استوار نداشتند. بابلیان در 

ای مقدونیان را از شهر خود برانند. آنتیوخوس با سپاهی گران سر رسید و پس از سرکوب شورش چنان ویرانی

های سپاهیانش، جمعیت بابل را به شهری تازه بکوچاند که خسارتبه بار آورد که ترجیح داد به جای ترمیم 

ی پ.م. کنار بابل ساخته بود، و این همان سلوکیه 307یا  305چون اردوگاهی جنگی در پدرش سلوکوس هم

آنگاه باز به ایران شرقی رفت و به هرات و مرو لشگر کشید، بدان امید که ایران شرقی را نیز  306مشهور شد.

بینیم که تمام بگشاید. اما شاهدی بر پیشرفت کارش در این قلمرو در دست نیست و بعدتر هم می

ی این گردد. دربارهر به ایران شرقی باز نمیاش محدود است و دیگهایش به مرزهای غربیلشگرکشی

ی مرگیانه دانیم که یک ساخلوی مقدونی در نزدیکی مرو وجود داشته که آن را اسکندریهلشگرکشی می

های سربازان مقدونی و یونانیِ بازمانده از اند. این اردوگاه احتماالً پولیسی بوده که یکی از اقامتگاهنامیدهمی

داده است. پلینی نوشته که پیش از بر تخت نشستن آنتیوخوس، ایرانیان را در خود جای میلشگرکشی اسکندر 

پ.م. رخ داده باشد و احتماالً  280به این اردوگاه تاختند و ساکنانش را کشتار کردند. این واقعه باید پیش از 

ی در نزدیکی شهرشان بوده گشته و پاتک اهالی مرو به یک اردوی نظامی مقدونتر هم باز میبه دورانی پیش

                      
306 Grainger 1997, 54. 
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ی است. به هر صورت یک گزارش متأخر در دست داریم که آنتیوخوس به این شهر رفت و به جای اسکندریه

و کل آن  307اندنویسانی متأخر مانند پلینی نقل کردهای تازه ساخت. این ماجرا را تنها تاریخشده انطاکیهویران

خواستند آنتیوخوس اند که مینویسان قدیمی این گزارش را هنگامی آوردهتاریخ 308رسد.به نظر ساختگی می

شده توسط اسکندر های تأسیسی پولیساند تا او را احیاکنندهرا با اسکندر مقایسه کنند و به این شکل کوشیده

ی مروی، ها همین بس که مثالً استرابو نوشته دیوار دور این انطاکیهبدانند. در مشکوک بودن این گزارش

 آمیز است.شک افسانهو این بی 309استادیا )حدود سی کیلومتر( درازا داشته 1500

ها و حضور شاهان سلوکی در ایران شرقی بسیار اندازیدانیم آن است که دستبه هر صورت آنچه می

ی مدارانه بوده و تقریباً همواره نیز به ناکامی نظامی منتهی شده است. کمی بعد از حملهنادر و همواره جنگ

ی وی، سرداری به نام دموداماس پسر آریستیدس از برنامهآنتیوخوس به ایران شرقی، و شاید به عنوان بخشی 

جا ی سیردریا پیش رفت و در آناند که تا کرانههای شمالی تاخت و نوشتهنیز در رأس سپاهیانی به سرزمین

اندازی اما این گزارش سخت مبهم و نامعلوم است و احتماالً جز دست 310قربانگاهی برای آپولون برافراشت.

به جز این گزارش منحصر به فرد،  311ی سرداری جسور با دستاوردی موضعی و مقطعی نبوده است.غارتگرانه

 از این سردار یا حضور مقدونیان در اطراف سیردریا گزارش دیگری در دست نداریم.

                      
307 Pliny, VI, 18.47. 

 .393ـ403: 1383زیمال،  308

309 Strabo, XI, 10.2. 
310 Gaius Julius Solinus, 49. 5-6; Pliny, VI, 49. 

 .340: 1383زیمال،  311
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وتخت بابل دست یافت، دولت مصر سوریه و یبانی بطلمیوس به تاجپ.م، که سلوکوس با پشت 311در 

بطلمیوس  آناتولی را در اختیار گرفت. سلوکوس که خیزش سیاسی خود را به عنوان دریاساالرِ زیر فرمان

ی لشگرکشی به مقدونیه اش، به بهانههای آخر زندگیآغاز کرده بود، در این مورد شکایتی نکرد. اما در سال

اندازی کرد. پاسخ بطلمیوس آن بود جا را گرفت و در عمل به قلمرو مصر دستیه هم گذشت و آناز سور

درنگ پس از مرگ او آتش شورشی را در سوریه برافروزد و به این ترتیب قلمرو از دست رفته را باز که بی

ه نیز ه در سوریپس گیرد. به این شکل، بالفاصله بعد از کشته شدن سلوکوس، فرزندش با شورشی پردامن

 درگیر شد. 

دونی تبانی از سوی دیگر بطلمیوس کراونوس که به دسیسه سلوکوس را به قتل رسانده بود، با سرداران مق

ناگزیر شد با  که آنتیوخوس کرد و بر تراکیه و مقدونیه دست یافت. اقتدار او در این هنگام چندان زیاد شد

ندین دولت چقاتل پدرش صلح کند و سروری او بر مقدونیه را به رسمیت بشناسد. آناتولی در این هنگام به 

ها کاپادوکیه بود، که گفتیم انگار در جریان تازش اسکندر ترین این دولتکوچک تجزیه شده بود. بزرگ

ها شاهانی پارسی را بر اورنگ داشتند که از شهربانان یا ن دولتی ایناشده باقی مانده بود. همهچنان فتحهم

پ.م.  278د. در اشراف دوران هخامنشی بودند. آنتیوخوس به آن سو هم تاخت، اما در غلبه بر ایشان ناکام مان

بعد  شان را دفع کرد و انگاروتاز در آناتولی پرداختند. آنتیوخوس با ایشان جنگید و حملهقبایل گُل به تاخت

 بخش را به نام خود افزود. از این ماجرا بود که لقب نجات

به این ترتیب، آنتیوخوس مردی بود که شهر باستانی بابل را با ویران کردنش، و ساخت رقیبی به نام 

خت؛ و با وجود این، سرداری کامیاب نبود و همواره با شورش سلوکیه در کنارش، برای همیشه از رونق اندا

اش، زندگی عشقی لیاقتی نظامیرو بود. این مرد گذشته از خشونت و بیو سرکشیِ مردم زیر فرمانش روبه

پ.م، زمانی که هنوز پدرش زنده بود، عاشق  294انگیزی را نیز از سر گذراند. او در سال شگفت
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نام داشت و دختر دمتریوس پولیوکِتِس بود. سلوکوس بعد از مرگ  312زن استراتونیکه اش شد. اینمادرخوانده

بعد از شنیدن خبر این دلدادگی بسیار خشمگین شد. اما  آپامه ــ مادر آنتیوخوس ــ با او ازدواج کرده بود و

شوریدگی آنتیوخوس جوان به قدری بود که بر خشم پدرش غلبه کرد و این دو در نهایت با هم ازدواج 

ترین پسرش سلوکوس اش باقی ماند. بزرگاین زن پنج فرزند برای آنتیوخوس زایید و تا پایان ملکه !کردند

ی نام داشت که در جوانی شورش کرد و به دست پدرش اعدام شد. بعد از آن سه دختر ــ الئودیکه، آپامه

ه بعد از پدرش با لقب ی مقدونی ــ زاده شدند و در نهایت آنتیوخوس دوم زاده شد کدوم و استراتودیکه

 خدایگان )تئوس( بر تخت نشست. 

تر کرده بود، پسر مهترش سلوکوس را به عنوان پ.م. آنتیوخوس با تقلید از کاری که پدرش پیش 275در 

ا گرفت. رو به سوریه تاخت و تا مرز شمالی مصر نایب سلطنت در بابل بر تخت نشاند و سپاهی بسیج کرد 

های سوریه آغاز شد که شش نبرد بزرگ را رقم زد و منابع انسانی جنگبه این ترتیب، اولین درگیری از رشته

دوم که  پ.م. آغاز شد و بطلمیوس 271هر دو دولتِ سلوکی و بطلمیوسی را تحلیل برد. پاتک مصریان در 

آسا بار دیگر سوریه را گرفت و تا کیلیکیه و کاریه پیش رفت و ود، در عملیاتی برقدر این هنگام شاه مصر ب

اش ماگاس، که حاکم کورنه در شمال جنوب آناتولی را نیز به قلمرو خود افزود. در همین حین، برادر ناتنی

ه ماگاس د کمصر بود، شورید و اعالم استقالل کرد. بطلمیوس به قدری در مرزهای شمالی کشورش درگیر بو

 چنان استقالل خود را حفظ کند. توانست تا بیست سال بعد هم

                      
312 Stratonice 
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چینی و شورش دستگیر کرد و کشت. او در پ.م. پسرش سلوکوس را به جرم دسیسه 267آنتیوخوس در 

ی سارد از او ون اندیشناک شد و به او حمله برد، اما در نزدیکپ.م. از قدرت گرفتن تدریجی شاه پرگام 262

جایش  شکست خورد و ناگزیر شد به قلمرو خود بازگردد. کمی بعد او درگذشت و پسرش آنتیوخوس دوم به

 نشست. 

پ.م.  262پ.م. زاده شد و در زمستان سال  286( در Αντίοχος Β' Θεόςآنتیوخوس دوم تئوس )

فرمانروای قلمرو سلوکی شد. او سیاستی تهاجمی را در برابر مصر اتخاذ کرد. ابتدا به میلتوس تاخت و جبار 

 314، را از میان برداشت. بعد از آن بود که به خود لقب خدایگان )تئوس( داد.313آنجا، مردی به نام تیمارخوس

های گونوس گوناتاس، که در این هنگام شاه مقدونیه شده بود، متحد شد و به پایگاهپ.م. با آنتی 261او در 

گونوس های سوریه آغاز شد. آنتیقدرت مصریان در بالکان و سوریه هجوم برد. به این ترتیب، دور دوم جنگ

پ.م. موفق شد بطلمیوس را در نبرد دریایی کوس شکست دهد. نیروهای بطلمیوس از پامفولیه،  258در 

کاریه و کیلیکیه رانده شدند. از آن سو، آنتیوخوس توانست میلتوس و افسوس را بگیرد و به این ترتیب استان 

 هخامنشی ایونیه را تصرف کند. 

قبایل  پوشی کند. از سویی، چونپ.م. شاه مقدونیه ناگزیر شد از حمله به مواضع مصر چشم 253در 

شمالی به مرزهای کشورش هجوم برده بودند و از سوی دیگر به خاطر شورش شهرهای کورینت و خالکیس، 

یان، آنتیوخوس اعتماد به نفس خود را از دست که احتماالً با تحریک بطلمیوس آغاز شده بود. بعد از این جر

پ.م.  253داد و با بطلمیوس از در آشتی وارد شد. دو کشور با هم صلح کردند. آنتیوخوس در همان سال 

                      
313 Timarchus 
314 Appianus, Syriaca, 65. 



139 

 

اش الئودیکه را طالق داد و افسوس را با اراضی زیادی به او بخشید و به جای وی با دختر زنِ پیشین

 رد. بطلمیوس ــ بِرِنیکِه ــ وصلت ک

وتازش در مرزهای شمالی نتوانست بر خاندان آتالیدها که آناتولی را آنتیوخوس دوم در جریان تاخت

 های شمالی آناتولی را در اختیار نداشت. چنان که دیدیم، گسستهگرفته بودند چیره شود. او، در عمل، بخش

ی دیگری به اقتدارش وارد کرد و در عمل بعد از آشتی با مصر در سال شدن اتحادش با مقدونیه نیز ضربه

پ.م. سوریه را نیز از دست داده بود. با وجود این، مهمترین بهایی که او بابت صلح با مصر و ازدواج با  253

 دختر بطلمیوس پرداخت، جانش بود!

همسر اول آنتیوخوس ــ الئودیکه ــ که از او پسری بزرگ داشت و ورود شاهدخت بطلمیوسی را خوش 

 247ای چید و زمانی که آنتیوخوس در سال نداشت، دل را به حکومت شهر افسوس خوش نکرد. او دسیسه

ه سراغ برنیکه و نوزاد پ.م. برای دیدار با او به انطاکیه رفته بود، وی را مسموم کرد. بعد هم مزدورانی را ب

نام پدرش بود، فرستاد. این افراد ملکه و فرزندش را خردسالش، که تازه از پشت آنتیوخوس زاده شده و هم

 کشتند. سپس الئودیکه پسرِ خودش سلوکوس دوم را به عنوان شاه بر تخت نشاند. 

پ.م. به  246(، که لقبش کالینیکوس )پیروزمند( بود، در Σέλευκος Β' Καλλίνικοςلوکوس دوم )س

زمان شد با کشته شدن برنیکه و سلطنت او در افسوس هم پ.م. سلطنت کرد. اعالم 226قدرت رسید و تا 

آنتیوخوسِ نوزاد در انطاکیه، که به دست مأموران الئودیکه به قتل رسیدند. بطلمیوس سوم شاه مصر، که برادر 

برنیکه بود، از این دسیسه سخت خشمگین شد و از مصر به قلمرو سلوکی لشگر کشید. او پیروزمندانه سوریه 

اتولی را گرفت و انطاکیه را فتح کرد. سردار بزرگ او در جریان این نبرد، کسانتیپوس کارتاژی و سواحل آن

ای به خط میخی پ.م. رومیان را نیز در نبرد باگراد در تونس شکست داده بود. به تازگی کتیبه 255بود که در 

 اند. یز پیشروی کرده بودهدهد قوای بطلمیوس در این تازش تا این نقطه ندر بابل کشف شده که نشان می
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گشت که سلوکوس دوم که توانایی مقاومت نداشت، به درون ارتفاعات آناتولی گریخت و تنها وقتی باز

گونوس ان آنتیهای بطلمیوسیان زودگذر بود، چون در همین زمبطلمیوس به مصر بازگشته بود. پیروزی

های دریای اژه )کوکالد( را گرفت. سلوکوس گوناتاس در نبرد آندروس بر ناوگان بطلمیوس چیره شد و جزیره

تیوخوس هیراکس بعد از بازگشت توانست بار دیگر آناتولی و سوریه را بگیرد اما با رقابت برادر جوانترش آن

 شد!نی میپشتیبا رو شد، که وی نیز توسط مادرش الئودیکهروبه

شان به در زمین از دستی قلمرو سلوکیان در ایرانسلوکوس دوم همان شاهی بود که در دورانش بدنه

ها به پارت جنگید، در ایران شرقیرفت. در همان زمانی که او با خاندان آتالیدِ حاکم بر لودیه در آناتولی می

ی ایرانی دادند. در دوران همین شاه، مردم بلخ با برخی از سرداران مقدونی که شیوهپیشروی خود ادامه می

پ.م. سرداری مقدونی به نام  246شدن را در پیش گرفته بودند متحد شدند و شورش کردند. در نتیجه، در 

داد، شباهت زیادی دارد ــ که شهربان سلوکی بلخ ، یعنی خدا«دیودات/ دیوداد»دیودوتوس ــ به نامِ ایرانی 

ی مرکزی دولت کوشانی بود، با همدستی مردم شورش کرد و پادشاهی مستقلی در بلخ تشکیل داد که هسته

ها و راندند که آیینبعدی شد. در این دولتِ نوظهور، سردارانی مقدونی یا دورگه )مقدونی ـ بلخی( حکم می

ی قرن سوم پ.م، یعنی تنها هفتاد ی دههبه این ترتیب، در نیمه 315پذیرفته بودند.فرهنگ و دین بلخیان را 

ی اقتدار سوریه و بلخ و پارت و گرگان از دایره هشتاد سال پس از تأسیس دولت سلوکی، ماد و آناتولی و

زمین را نشان ی سلوکیِ حاکم بر کل ایرانی سلسلهاند؛ و این نادرستی تصویر عامیانهشاه سلوکی خارج بوده

 دهد.می

                      
315. Bernard, 1994: 100. 
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های های بلخ و پارت در شرق، تنها بابل و بخشی دولتی بطلمیوس به سوریه و توسعهپس از حمله

پیرامون آن برای خاندان سلوکی باقی مانده بود. اما این خاندان در درون خود نیز دچار تفرقه و پراکندگی 

بود. الئودیکه، که در کشتن شاهان و وارثان سلطنت مهارتی به دست آورده بود، به بر تخت نشاندن پسر 

ترش آنتیوخوس را نیز س بسنده نکرد و در گیر و دار کشمکش با بطلمیوس پسر کوچکترش سلوکوبزرگ

، که لقبش به معنای عقاب است، برادر کهتر (Ἀντίoχoς Ἱέραξوتخت رساند. آنتیوخوس هیراکس )به تاج

ی بطلمیوس توانست بخشی از سوریه را تصرف کند و به عنوان سلوکوس دوم بود و در گیر و دار حمله

وتخت سلوکی هوادارانی بیابد. او بر سر آناتولی با برادرش سلوکوس جنگید. نبرد اصلی این دو مدعی تاج

آنکارا رخ داد. در این جنگ سلوکوس شکستی خردکننده را تحمل کرد پ.م. در نزدیکی  235برادر به سال 

نشینی کرد. آنتیوخوس از این پیروزی خیری ندید. چون، در ی سپاهش به سوی شرق عقبو با بازمانده

نهایت، آتالوس شاه پرگامون او را از مناطق شمالی بیرون راند. آنتیوخوس به ناچار به مصر گریخت، اما به 

 316پ.م. در راه به دست راهزنان گرفتار شد و به قتل رسید. 227یا  226سال 

وجه ایران شرقی شدند و به آن سو تازه بعد از شکست در نبرد آنکارا بود که بار دیگر سپاهیان سلوکی مت

های شرقی هجوم بردند. آشکار است که سلوکوس دوم در این هنگام در موقعیتی نبوده که بخواهد بر استان

کرده ی سربازانش حرکت میشاهنشاهی هخامنشی ادعایی داشته باشد، و احتماالً تنها برای غارت و تغذیه

ها غلبه کرد و ارشک با او صلح کرد و برتری وی را جنگی بر پارت اند که او در جریان این سفراست. آورده

گویند که او نماید. به خصوص که چند سند تاریخی دیگر میبه رسمیت شمرد. اما این گزارش نامعقول می

                      
316 Justin, Epitome of Pompeius Trogus, xxvii. 2-3; Polyaenus, Stratagemata, iv. 17; Eusebius, 

Chronicon (Schoene ed.): 251; Pompeius Trogus, Prologi, 27. 
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ها جای تردید دارد. تنها از ارشک شکست خورد و برای چند سال زندانی وی بود. صحت تمام این گزارش

ی خویش را بر پارت تثبیت کرده بود و از لشگرکشی دانیم آن است که ارشک در این مدت سلطهچیزی که می

سلوکوس به شرق تأثیری نپذیرفت. اگر به راستی برخوردی نظامی بین این دو رخ داده باشد، سلوکوس بوده 

هست. به هر ی زندانی شدنش جای تردید که شکست یافته و از پیشروی باز مانده است. هر چند درباره

اش به ایران شرقی کشته شد. به روایتی از اسب دانیم که سلوکوس در جریان همین حملهصورت این را می

هایش مرد، اما دلیل واقعی مرگش به درستی مشخص نیست. به زیر افتاد و به خاطر شکستگی استخوان

اش در ش به دست ارشک و مردنی مرگ اوست، در جایی به زندانی شدنترین مرجع دربارهیوستین که مهم

ها به سوریه بازگشت و در جایی دیگر نوشته که سلوکوس بعد از شکست از پارت 317گویدتبعید سخن می

 318جا درگذشت.و در آن

ی دوم ازدواج کرده بود و از او پنج فرزند داشت. پسر مهترش سلوکوس دوم با دخترعمویش الئودیکه

ترش آنتیوخوس بزرگ یکی پس از دیگری به قدرت رسیدند و بر بقایای دولت سلوکوس کراونوس و پسر که

 Σέλευκος Γ' Σωτὴρسلوکی فرمان راندند. سلوکوس سوم که با لقب سوتر )ناجی( یا کِراونوس )تندر( )

اش اسکندر پ.م. زاده شد. نام واقعی 243شود، در حدود سال ( شناخته میΣέλευκος Κεραυνόςیا 

های پرطمطراقش، مردی وتخت اسم خود را به سلوکوس تغییر داد. با وجود لقبما بعد از رسیدن به تاجبود، ا

پ.م. برای جنگ با آتالوس پرگامونی به  223ناتوان بود که سه سال بعد از به قدرت رسیدن، وقتی در سال 

 Ἀντίoχoςیوخوس کبیر )تاخت، به دست سربازان خودش به قتل رسید. پس از او برادرش آنتآناتولی می

                      
317 Justin, XXVII, 3. 
318 Justin, XLI, 4-5. 
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Μέγας زمانی  319پ.م. پ.م در نزدیکی شوش به دنیا آمده بود. 242یا  241( به قدرت رسید. او در سال

وتخت رسید، تنها، پانزده سال داشت. با وجود این، مردی الیق و جنگاوری دلیر که برادرش مرد و او به تاج

)باسیلئوس « شاه بزرگ»ا احیا کرد. او در متون رسمی خود را از آب درآمد و ثبات و اقتدار دولت سلوکی ر

نامید که نام قدیمی شاهنشاهان هخامنشی در زبان یونانی بود و لقب ( میمِگاس: 

 جا به نامش افزوده شده است. بزرگ و کبیر )مِگاس( از آن

قرار داشت، که از مردم کاریه بود  320در ابتدای دستیابی به سلطنت زیر تأثیر وزیرش هِرمِئیاس آنتیوخوس

هرمئیاس بعد از مرگ سلوکوس به نیرومندترین شخصیت دولت  و با سلوکوس سوم دوستی نزدیکی داشت.

ناپذیر بر آنتیوخوس جوان داشت و همین سرداران قدیمی مقدونی را به سلوکی تبدیل شد. او نفوذی تخطی

شود که او واکنش و شورش واداشت. تنها گزارشی که ما از هرمئیاس داریم، به روایت پولیبیوس مربوط می

بر اساس گزارش او، سیاستِ دور نگه داشتنِ آنتیوخوس از  321ها توصیف کرده است.گزارهترین را با منفی

های سنگینی ر باعث شد سرداران او در ابتدای کار شکستمیدان نبرد را هرمئیاس ابداع کرده بود و همین ام

ها خودداری کرد را از دشمن تحمل کنند. آنتیوخوس در چند سال نخست حکومتش از حضور در لشگرکشی

ها بود، دو برادر و سردارانش را به میدان فرستاد. در همان هنگامی که او در سوریه درگیرِ نبرد با بطلمیوسی

مولون که ایالم و ایران مرکزی را در دست داشتند نیز با وی وارد جنگ شدند و سپاهیان وی  به نام اسکندر و

را شکست دادند. در نهایت، آنتیوخوس بعد از باال گرفتن کار مولون و اسکندر اندرزهای مشاورش را نادیده 

 گرفت و خود رهبری سپاهیانش را به دست گرفت. 

                      
319 Jonsson, 2005: 566. 
320 Hermeias 
321 Polybius, v. 41-56. 
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که ( شهربان سلوکی ماد بوده است، اما مرور شهرهایی Moλωνاند که مولون )نویسان یونانی نوشتهتاریخ

کند که بیشتر در ایران مرکزی پایگاه داشته، و نه ماد. اش معلوم میکشیدر آن اقامت داشته و مسیرهای لشگر

باز از خاندان آذرباد در این هنگام شاه ماد بوده و چنان مقتدر بوده دانیم که شاهی به نام ارتهگذشته از این، می

باز نیز مانند سایر نوادگان کرده است. ارتهودداری میکه آنتیوخوس از نزدیک شدن به حریم قلمروی او خ

نماید که رو، چنین می از این 322خاندان آذرباد مدعی بود که از نسل یکی از چهار پسر داریوش دوم است.

 اند. چنان دولتی مستقل بوده و سرداران مقدونی بر آن ادعایی نداشتهی سرزمین ماد همبدنه

نتیوخوس بعد که آی هرمئیاس بودند و با وجود آنخوردهمولون به همراه برادرش اسکندر از دشمنان قسم

پ.م. سر به شورش برداشتند. مولون در رأس  223از به قدرت رسیدن ایشان را در مقام خود ابقا کرد، در 

را شکست داد.  323رودان تاخت و تا رود دجله پیش رفت و سردار سلوکی کسِنوئِتاسارتشی بزرگ به میان

بعد هم بابل و سلوکیه را گرفت. آنتیوخوس این بار خود به جنگ وی شتافت و بعد از گذراندن زمستان در 

  324رو شد و شکستش داد.پ.م. در نزدیکی بابل با او روبه 221نصیبین در سال 

سدش را بر مولون، برای این که به دست دشمن نیفتد، خودکشی کرد. حریف پیروزمند دستور داد تا ج

ترسیدند، مانند بیشتر سرداران مولون که از انتقام مهیب هرمئیاس و آنتیوخوس می 325صلیب بیاویزند.

ی سرورش از سرنوشتی کی از ایشان به ایالم گریخت و برای آن که خانوادهسرورشان خودکشی کردند. ی

شان را به خودکشی تشویق کرد. خودش هم فرزندان مولون و مادرش را با شمشیر دردناک بگریزند، همه

                      
322 Hallock, 1985: 591. 
323 Xenoetas 
324 Polybius Hist 5.51. 
325 Polybius, v. 40-54; Pompeius Trogus, Prologi, 30. 



145 

 

کشت و اسکندر نیز چنین کرد. در نهایت، آن سردار جان خود را هم ستاند و به این ترتیب شورش در ایالم 

نشست. از آن سو، آنتیوخوس پس از مستقر شدن در سلوکیه و سرکوب شورشیان، فرصت را برای رهایی فرو 

 پ.م. او را به توطئه متهم کرد و به قتلش رساند.  220از زیر نفوذ هرمئیاس مناسب دید. پس در 

هایی به دست آورد، آنتیوخوس، تنها کسی که توانست در دوران غیاب او پیروزیدر میان سرداران 

پسرعمویش آخایئوس بود که حاکم آناتولی بود و در نبردی بر آتالوس پرگامونی چیره شد. وقتی آنتیوخوس 

پ.م. زمام امور را به دست گرفت، او هم سر به شورش برداشت و خود را شاه خواند. آنتیوخوس  220در 

رو شود، برای همین هم ابتدا به سوریه لشگر کشید و به این شکل هنوز چندان نیرومند نبود که با او روبه

پ.م. سوریه را گرفت و حتا کمی درونِ خاک  218و  219های سوریه آغاز شد. او در چهارمین دور جنگ

ورد و ناچار به لبنان پ.م. در نبرد رافیا از بطلمیوس چهارم شکست خ 217مصر پیشروی کرد، اما در 

از میان مصریان نیز یارگیری کرده  326نشینی کرد. دلیل کامیابی بطلمیوس این بود که وزیرش سوسیبیوسعقب

هزار تن از ایشان را به ارتش بطلمیوس وارد کرده بود. البته این تدبیری خطرناک بود، چون این  بود و سی

سپاه پس از بازگشت به مصر شورش کردند و کوشیدند مقدونیان را از مصر برانند. این شورش چندان پردامنه 

تقل از مقدونیان پاکسازی چون دولتی مسهایی از مصر باالیی را همپ.م. طول کشید و بخش 185بود که تا 

 کرد. 

 216آنتیوخوس برای جبران شکستی که از مصریان خورده بود، به سوی شمال تاخت و آخایئوس را در 

ی سارد رسید. آخایئوس هاپ.م. به دروازه 214پ.م. شکست داد و او را به تدریج عقب راند، تا آن که در 
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ی او الئودیسه، که با گروهی از سربازان وفادارش در این شهر دستگیر شد و به شکل فجیعی کشته شد. بیوه

ارگ شهر سارد را در اختیار داشت، تا یک سال بعد مقاومت کرد و بعد ناگزیر شد تسلیم شود. با وجود این 

اش را به سراسر آناتولی تحمیل کند. شاهان پارسی حاکم لطهها، آنتیوخوس چندان نیرومند نبود که سپیروزی

چنان بر جای خود باقی ماندند و ارمنستان ماد نیز مورد های محلی بیتینیا و پرگامون همبر کاپادوکیه و دولت

 تهدید قرار نگرفت. 

اد. بعد از سال دباز شاه ماد بود و نیرومندترین واحد سیاسی را در این میان تشکیل میتهدر این هنگام ار

پ.م. که شاه پیشین ماد ــ ارشام ــ درگذشت، قلمروش میان پسرانش تقسیم شده بود. به شکلی که  228

نویسان ی از تاریخاروند چهارم ارمنستان را در اختیار داشت و برادرش خشایارشا بر سوفِنِه حاکم بود. برخ

پ.م. با اعالم تابعیت  212پ.م. در برابر آنتیوخوس شورش کردند و در سال  223اند که این شاهان در نوشته

نماید آن است که تر میی آنتیوخوس رستند. اما در این مورد جای تردید وجود دارد. آنچه محتملاز حمله

پ.م. رخ داد، به قلمرو  223ـ222که دقیقاً در همان  هایش بر ضد آخایئوسآنتیوخوس در جریان لشگرکشی

ها اش دفع شده باشد. هیچ نشانی از حضور ارتش مقدونی در این سرزمیناین شاهان تجاوز کرده و حمله

یابد و نه نشانی از دریافت وجود ندارد و آنتیوخوس سوم هم هرگز نه در شهرهای این قلمروها حضور می

فرضِ قدرقدرتی سلوکیان ی دیگری که نادرست بودنِ پیشهان در دست است. برگهخراج یا سپاه از این شا

 ترینِ این شاهان است. دهد، درگیری میان آنتیوخوس و ضعیفها را نشان میو استقالل این دولت

پ.م.  212آن است که آنتیوخوس در  ی سلوکیان در این زمینه داریم،هطلبانتنها خبری که از تالش توسعه

ساته ترین دولت منطقه را زیر فرمان داشت. او حتا ارشامترین و ناتوانبه خشایارشا حمله کرد که کوچک

لی )آرساموساتا( را نیز در محاصره گرفت، اما دید که مقاومت مردم بسیار شدید است و خشایارشا در میان اها

چون عروسی به دربار خشایارشا نظیر دارد. پس، کوتاه آمد و خواهرش آنتیوخا را همسوفنه محبوبیتی بی
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فرستاد. این که او به دربار محلی عروس داده و از ایشان عروسی نستانده، نشانگر آن است که از نظر سیاسی 

دربار به کمک ازدواجی سیاسی نشان چنین اصلِ پیوند میان دو در موقعیتی فرودست قرار داشته است. هم

ی خویش پایهدهد که این سرزمین در چشم او پادشاهی مستقل و مقتدری بوده و خشایارشا را شاهی هممی

گزار او بوده هایی مقتدر مانند ماد و ارمنستان خراجکرده است. به این ترتیب، این که شاهانِ دولتفرض می

 باشند به کلی منتفی است. 

این نکته را باید در نظر داشت که ازدواج آنتیوخیا و خشایارشا یک ماجرای عشقی ساده نبوده که در 

ی دربارهایی محلی و شاهی فرازمرتبه روی دهد. این دقیقاً ازدواجی سیاسی ای آرام از روابط دوستانهزمینه

ی نفوذ سلوکیان در منطقه انجام پذیرفته است. آنتیوخوس در میدان نبرد تاب رویارویی با قصدِ توسعهبوده و 

ای روی آورده است. چرا که خواهرش به محض با خشایارشا را نداشته و برای سرنگونی وی به دسیسه

توان از همین جا می جایگیر شدن در دربار سوفنه به توطئه پرداخت و شوهرش خشایارشا را به قتل رساند.

دریافت که آنتیوخوس به لحاظ نظامی و سیاسی توانایی چیرگی بر این مرد را نداشته و به همین دلیل 

ای چنین ناشایست روی آورده است. جالب آن که این دسیسه در خواهرش را به خطر انداخته و به توطئه

ی زروان؟( به قدرت رسید و خط دودمانی )بنده 327نهایت هم نتیجه نداد و بعد از خشایارشا پسرش عبدزَروِه

 چنان ادامه یافت.خشایارشا در سوفنه هم

نواخته، گرجستان است. شک در زمان آنتیوخوس وجود داشته و کوس استقالل میقلمرو دیگری که بی

در دوران آنتیوخوس گرجستان در دست شاهان خاندان فرناباز بود که امروزه در گرجی پَرناوازیانی 
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(ფარნავაზიანებიخوانده می ) شود. این سلسله توسط سرداری پارسی به نام فرناباز بنیان نهاده شد و

را به داری فرناباز ی زمامهای گرجستان بود. پژوهشگران گوناگون دورهپایتختش شهر کارتلی در کوهستان

پ.م.  302ـ237.م( این تاریخ را  1757ـ1696) 328اند. شاهزاده واخوشتاشکالی گوناگونی استخراج کرده

پ.م.  284ـ192ی فاصله 331م. فرض کرده و پاولِه اینگوروغوا 299ـ234آن را  330سیریل تومانف 329دانسته،

شود و در ضمن ای است که نیای مشترک گرجیان دانسته میفرناباز شخصیتی افسانه 332را در نظر گرفته است.

داری او را در قرن سوم پ.م. نویسان معاصر تاریخ زمامهر چند تاریخ 333تأکید شده است. اشبر تبار ایرانی

آمیزِ زندگی او بازتابی از سرگذشت یک سردار پارسی باشد فسانهاند، اما هیچ بعید نیست که روایت اقرار داده

 زیسته است. ی اسکندر میتر و در زمان حملهکه یک قرن پیش

قتل رسیدند و ی اسکندر به ی او در جریان حملهروایت کالسیک زندگی فرناباز آن است که خانواده

سرداری مقدونی به نام آزون از سوی اسکندر به حکومت گرجستان منصوب شد و حق مشروع وی را غصب 

وطه خورد و خود را وقفِ کردارهای نیک کرد، و بعد از آن هنگام شکار او در نور خورشید غ 334کرد.

ای یافت که با کمکش سپاهی بسیج کرد و آزون مقدونی را شکست داد و به ظلم و ستمش پایان داد. گنجینه

خو اشاره شده، و شرح جو و دشمنها و رومیان به عنوان نیروهای سلطهتخیلی او به سلوکی یدر زندگینامه

  335را در قلمرو خود برقرار سازد.« نظم پارسی»داده شده که فرناباز چگونه توانست با وجود آزمندی ایشان 

                      
328 Prince Vakhusht 
329 Rapp, 2003: 423-424.  
330 Cyril Toumanoff 
331 Pavle Ingoroqva 
332 Rapp, 2003: 274. 
333 Rapp, 2003: 276. 
334 Rayfield, 2000: 60. 
335 Rapp, 2003: 275. 



149 

 

گذشته از عناصر اساطیری این داستان، و در کنار این نکته که سپاهیان مقدونی در دوران اسکندر نتوانستند 

توان پذیرفت که بعد از انقراض هخامنشیان تا قفقاز پیشروی کنند، اصل قضیه کامالً محتمل است. یعنی می

ان که فرناباز پارسی باشد، در این منطقه حکومتی تأسیس کرده و خودش یا یکی از حاکمان محلی گرجست

ای در هم اشارهی بعدیِ مقدونیان را دفع کرده باشد. در گزارش آریان از سفرهای جنگی اسکنفرزندش حمله

کند. آریان نوشته که یک سردار پارسی به نام فرسمن زمانی وی با اسکندر را تأیید میهست که هم

(Фαρασμάνηςبا پانزده هزار سوار به اردوی اسکندر آمد و در مقابل چیرگی بر کولخیس و کرانه ) ی

شود و اسمی . نام فرسمن بعدتر در خاندان فرناباز بسیار تکرار میدریای سیاه اقتدار او را به رسمیت پذیرفت

کرده که باعث شده رایج برای شاهان گرجستان است. از این رو، به احتمال زیاد، آریان به توافقی اشاره می

های داران پارسی حاکم بر گرجستان را به حال خود وا بنهند. البته گزارش آریان خطااسکندر و مقدونیان زمام

جا نام خوارزم را به اشتباه جای زیادی دارد. مثالً نوشته که فرسمن مردی خوارزمی بود و احتماالً در این

  337به کار برده که جایی در جنوب غربی گرجستان است. 336خوالرزِنِه )خورزنه(

اند، ها کل قفقاز را زیر فرمان داشتهفرض که سلوکیها، بر اساس این پیشوجه به این دادهتتومانف بی

 338اند.چنین فرض کرده که البد شاهان این دودمان از سوی سلوکیان بر دودمان شاهان ارمنستان نظارت داشته

آید و مقاومتی ترِ این شاهان با ایرانیان برمیی او، پیوند نزدیکهای ارمنی و گرجی دربارهدر حالی که از روایت

ند که در دانی خط گرجی میکنندهاند. جالب آن که گرجیان او را ابداعدادهها نشان میکه در برابر سلوکی
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شناختی در دست است م. و بعد از مسیحی شدن این مردم پدید آمد. اما شواهدی باستان 337اصل در سال 

 339اند.کردهها پیش از آن از خط آرامی سلطنتی مرسوم در دربار هخامنشی استفاده میدهد گرجیکه نشان می

ی فرناباز اشاره شده که او با شاهی به نام آنتیوخوس عهد دوستی داشت و سروری او را در زندگینامه

رم گیری یادشده سوق داده است. اما به نظقبول کرده بود. این همان بندی است که تومانف را به نتیجه

اش تنها تا جایی پذیرفتنی است که با الگوی عام ی مرکزیی فرناباز روایتی داستانی است که هستهزندگینامه

شود که دولتی های بازمانده از هخامنشیان سازگار داشته باشد. آن هم تنها این نکته را شامل میحاکم بر دولت

 کرده است.ار بر آن حکومت میتبکوچک و دوردست در گرجستان وجود داشته و شاهی پارسی

و عهد ابا توجه به الگوی حاکم بر رفتار سیاسی آنتیوخوس، بسیار بعید است که شاهان گرجستان با 

دهای فتوحات بررسی پیام دوستی یا ارتباطی از نوع تابعیت داشته باشند. با مرور سفرهای جنگی آنتیوخوس و

های یونانی ـ مقدونی و غارتِ شهرهای ایرانی را با صراحت شود که او سیاست تکیه بر پولیسوی، روشن می

نماید که هدف او از حمله به شهرهای ایرانی از همان ابتدا غارت آنها بوده، و کرده است. چنین میدنبال می

اش تنها به یابیم که در شرح سفرهای جنگیجا درمین را از آنشان به قلمروی سیاسی. اینه ضمیمه کردن

د. او همواره غارت شهرها اشاره شده و هیچ شهری نیست که، بعد از فتح شدن، در قلمرو آنتیوخوس باقی بمان

کرده جا ابقا میپیشین را در همان نویسان رومی شاهکرده و به تعبیر تاریخگشوده و غارت میشهری را می

ی این حقیقت باشد که آنتیوخوس توانایی نگهداشتن شهرها را نداشته و تواند بیانِ محترمانه، که این میاست

 گذاشته است. شان وا میرفته و شهرها را به شاهان اصلیبعد از غارت از شهر بیرون می
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 واز گرفتن سارد و زجرکش کردن پسرعمویش، به جانب شهرهای ایرانی حرکت کرد  آنتیوخوس، بعد

ر دمستقر « اردشیری»پ.م. بعد از آن که یکی از شاهان  211ی غارت و گریز را دنبال کرد. او در همین شیوه

تَه ساباالدستِ فرات، یعنی خشایارشا حاکم سوفنه، را با دسیسه به قتل رساند به شهر مهمش ارشام

جا را غارت کرد. اما نتوانست در سیاست داخلی این منطقه ردپای ماندگاری به )آرساموساتا( حمله کرد و آن

ی این دولت به خرج داد، در نهایت فرزندان خشایارشا بر اورنگ جا گذارد و با وجود تالشی که برای تجزیه

را در همدان  معبد بسیار ثروتمند آناهیتا پ.م. به ماد آتورپاتن تاخت و 209این سرزمین مستقر شدند. در 

از داشت. غارت کرد، و طالهای آن را صرف بسیج سپاهی بزرگ کرد که برای چیرگی بر ایران شرقی بدان نی

یا کومش را، که نزدیک دامغان است، « صد دروازه»ها یعنی شهر پ.م. پایتخت پارت 209آنگاه در همان سال 

گردانی غارتگر چون کوچبلخ لشگر کشید، در حالی که کل سپاهیانش همگرفت و غارت کرد. بعد هم به 

از گشودن  همراهش بودند و هیچ یک از این شهرها را نتوانسته بود نگه دارد. گواهِ این سخن آن که بعد

ها ، و دیگر وارد قلمرو پارت«حکومت اشک دوم را بر پارت به رسمیت شناخت»ها، به تعبیری پایتخت پارت

شان افاین قاعدتاً بدان معناست که بعد از غارت شهر صددروازه با سپاهیان اشک دوم که به مص نشد.

اش رو شده، و یا از ایشان شکست خورده و یا از برابرشان گریخته است. یعنی الگوی لشگرکشیآمدند روبهمی

خوس بعد از ترک قلمرو ه حفظ تعادلی میان شهر و پولیس. آنتیوشان بوده، و نغارت شهرها و ترک کردن

کرد و پشت شک چنین میپارت به سوی بلخ لشگر کشید و اگر توانایی نگه داشتن این شهر را داشت، بی

 گذاشت. سر خود پادشاهی مستقل و مهاجم را باقی نمی
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ن قلمرو رویارو شد که اوتیدم نام داشت و در این هنگام حق پسر آنتیوخوس در بلخ با شاه جدید ای

بنابراین روشن  340ی آنتیوخوس را دفع کند.دیودوتوس را غصب کرده بود. اوتیدم توانست با موفقیت حمله

که به نام خود افزوده بود، تنها در نبرد با خویشاوندان « بزرگ»است که این شاه سلوکی، با وجود لقب باشکوه 

مانده است. او های ایرانی باز میکرده و از چیرگی بر شاهان دولتخویش و غارت شهرها موفق عمل می

شان گشود و غارت کرد، و در بلخ که شاهش در شهر ن غیاب شاهانشهرهای هگمتانه و صددروازه را در زما

حضور داشت، از این کار باز ماند. در تمام موارد بعد از غارت شهرِ مزبور ــ یا در مورد بلخ، بعد از دفع 

کوشید با او صلح کند. اقتدار و توانایی نظامی شناخت و میاش ــ اقتدار شاه پیشین را به رسمیت میحمله

مانده و معلوم است که سلوکیان با ارتش منظم و نخورده باقی میه، دستگشودهایی هم که میرزمینس

اند. گواهی دیگر بر این نکته آن که در همان هنگامی که شدههای ایرانی درگیر نمیسپاهیان اصلیِ دولت

بودند و این در واقع ها در پشت سرش مشغول پیشروی آنتیوخوس از بلخ به ایران غربی بازگشت، پارت

همان تحرکی بود که به تأسیس دودمان اشکانی در ایران مرکزی منتهی شد. این الگوی حرکت شاه سلوکی 

بیش از آن که به کردار یک جهانگشا یا مدعی چیرگی بر سرزمینی شباهت داشته باشد، به رفتار سرداری 

کاری بود که پیش از او سلوکوس دوم نیز کوشیده ماند. این همان غارتگر و سپاهیان نه چندان توانمندش می

 بود انجام دهد، و در آن مورد ناکام مانده بود. 

دهد، ماجرای های منظم را نشان میمحک دیگری که ناتوانی آنتیوخوس هنگام رویارویی با ارتش

و با رومیان است. چون آنچه آنتیوخوس را در نهایت شکست داد، پدیدار شدن نیروی رویارویی نظامی ا

                      
340 Polybius 11.34. 
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ی قرن دوم پ.م. شروع به توسعه به ی غرب بود. دولت روم از نیمهنفس و مهاجمِ رومیان بر صحنهتازه

صغیر  جانب شرق کرد و در نخستین گام دولت باستانی اتروریا را از پا درآورد و به سوی بالکان و آسیای

ی سلوکی تعارض پیدا کرد و به جنگ میان دو دولت متوجه شد. خیزش ناگهانی روم با منافع دولت شکننده

 انجامید. 

جا هم آن نتیجه ماند، به سمت جنوب رفت، اما انگار دراش در بلخ بیآنتیوخوس، بعد از آن که حمله

اند که با شاه کابل عهد دوستی بست و بدون این که بتواند غارتی بکند، از راه کاری از پیش نبرد. چون نوشته

توان فرض کرد که عهد دوستی او با شاه کابل از تغییر رویه و سیستان و کرمان به بابل بازگشت. نمی

حمله  341پ.م. به شهر جرهاء 205ـ204 گرفته است، چون دراش از غارت شهرها سرچشمه میپوشیچشم

ی از سر و صدایش از کابل و سیستان و کرمان ناشجا را غارت کرد. بنابراین بازگشتن آرام و بیکرد و آن

کرده و شاه سلوکی ناگزیر بوده با حضور نیروی نظامی نیرومندی بوده که در این مناطق از شهرها دفاع می

پرهیز از جنگ و گاه بستن عهد دوستی از قلمروشان بگذرد. اما این شهر جرهاء، احتماالً، همان حَجَر بعدی 

 داده و در نزدیکی خلیج فارس قرار داشته است. که ساکنانی عرب و کلدانی را در خود جای می 342است

درگذشت و فرزند نوزادش بطلمیوس پنجم، اِپیفانِس، بر تخت نشست. در همین سال بطلمیوس چهارم 

پولیبیوس نوشته که آنتیوخوس با فیلیپ پنجم شاه مقدونیه تبانی کرد تا به مصر حمله کنند و قلمرو بطلمیوس 

پ.م. آنتیوخوس به قلمرو مصر تجاوز کرد و دوباره سوریه را گرفت.  199را میان خود تقسیم کنند. در 

، که در خدمت بطلمیوس بود، توانست برای مدتی او را از این قلمرو 343ی آیتولی به نام اسکوپاسسردار

                      
341 Gerrha 
342 Strabon, Geography, i6. 4. 19-20. 
343 Scopas 
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نبرد بزرگ پانیوم ارتش سلوکی بر سپاه بطلمیوسی چیره شد و سوریه پ.م. در جریان  198بیرون براند، اما در 

وتاز در آناتولی پرداخت و به این ترتیب برای به استواری به قلمرو سلوکی پیوست. او بعد از آن به تاخت

نخستین بار با رومیان درگیر شد. چون حاکمان المپساکوس و ازمیر با جمهوری روم متحد شده بودند. او بعد 

ز حمله به تراکیه و یونان و پناه دادن به هانیبال کارتاژی در دربارش، به دشمن رسمی رومیان تبدیل شد. ا

ی آیتولی، که از نفوذ روم بیمناک پ.م. با ده هزار سپاهی به یونان حمله کرد و اتحادیه 192آنتیوخوس در 

 345پ.م. سرداری رومی به نام مانیوس آکیلیوس گالبریو 191اما در  344بود، او را به عنوان رهبر خود برگزید.

ی ترموپوالی راه را بر او گرفت و سپاهش را به آناتولی راند. آنگاه سردار رومی دیگری به نام در تنگه

پ.م. در نبرد ماگنزیا پیروزی بزرگی بر وی به دست آورد. در همین حین،  190به سال  346اسکیپیوس آسیایی

 هانیبال نیز در نبرد دریایی سید شکست خورد و آناتولی به این شکل به دست رومیان افتاد. 

پ.م. آنتیوخوس بعد از نبردهای پیاپی با رومیان ناگزیر شد به صلحِ آپامئا تن در دهد. به این  188در سال 

های توروس از دست او خارج شد و رومیان متصرفات خود در ترتیب، کل قلمروی سلوکیان در شمال کوه

هایش با ورشکستگی اقتصادی دست شکستشان تقسیم کردند. آنتیوخوس که به خاطر آناتولی را بین متحدان

کوشید یکی از معبدهای لرستان را غارت پ.م. به ایالم لشگر کشید و زمانی که می 187به گریبان بود، در 

های آنتیوخوس به خوبی با مرور لشگرکشی 347کند، به دست سپاهیان ایالمی شکست یافت و کشته شد.

اش با شهرهای ایرانی را های مقدونی و دشمنیمدارِ مبتنی بر پولیستوان چیرگی مطلقِ سیاست غارتمی

                      
344 Bringmann, 2007: 91. 
345 Manius Acilius Glabrio 
346 Scipio Asiaticus 
347 Wilson, 2006: 58. 
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هایی باال به غارتق بوده و دستزمین ناموفهای مستقر در ایراندریافت، و دید که این سیاست در برابر دولت

 شده است.دامنه منتهی میمقطعی و کم

اما در ضمن این گزارش را هم در  348که آنتیوخوس سوم با یهودیان ارتباطی نیکو داشته، یوسفوس نوشته

یک کتبیه از او به جا  349ی یهودی را به لودیه و فریگیه کوچانده است.دست داریم که او دو هزار خانواده

شناسد، اما تفسیر مانده که طبق آن حق آزادی دین و خودگردانی کاهنان را در شهر اورشلیم به رسمیت می

دانیم که پسرش کم این را میداند جای بحث دارد. دسترایجی که روابط او را با یهودیان دوستانه می

ها ش در برابر این مردم باعث شد تا شورش مکابیآنتیوخوس چهارم سخت با یهودیان دشمن بود و خشونت

نماید تا رفتاری دوستانه. آغاز شود. بنابراین کوچاندن یهودیان به آناتولی نیز بیشتر به تبعیدی گروهی شبیه می

ی نظامی آنتیوخوس بزرگ را بنگریم و لقبِ پرطمطراقش را جدی نگیریم، به این نتیجه در کل، اگر کارنامه

وتاز به اش را به حال تاختدارید که او سرداری غارتگر و مهاجم بوده که تمام دوران زمامخواهیم رسی

دهد. اطراف و غارت شهرها گذرانده است. او اوجِ سیاست هواداری از پولیس و حمله به شهرها را نشان می

د که بسیاری از شهرهای قلمرویی که بعد از مرگ او باقی ماند، بسیار کوچک و ناچیز بود، و این در حالی بو

دهد که تنها در مواردی هایش نشان میزمین را غارت کرده یا مورد حمله قرار داده بود. الگوی جنگمهم ایران

های نظامی شده است. آنتیوخوس تقریباً در تمام رویاروییکرده، کامیاب میدفاع حمله میکه به شهری بی

غلوب از میدان بیرون آمد. مصریان، رومیان و بلخیان در غلبه بر او اند، مجدی که ارتشی منظم با او جنگیده

شد، ها هم وارد نبرد میها و کرمانیها و سیستانیکرد و با کابلیکامیاب شدند و چه بسا که اگر خطر می

                      
348 Josephus, Antiquities, 3, 3-4. 
349  Freedman,  Beck and Myers, 2000: 61. 
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 زمین با وجود غارت هگمتانه و شهروتاز او در ایرانکرد. این نکته که تاختچنین سرنوشتی را تجربه می

ی آن های ایرانی نداشته، و حتا آن را تسریع هم کرده، نشانهی دولتصددروازه تأثیری در اقتدار و توسعه

چنین این اند. هماست که سلوکیان در این هنگام به کلی پایگاه مردمی خود را در شهرها از دست داده بوده

و از غارت شوش بازمانده و جان بر سر حقیقت که در همسایگی بابل و در ایالم از ایرانیان شکست یافته 

 دهد.این کار نهاده، محدود بودن قلمرو سلوکیان به غربِ زاگرس را نشان می

اختیار ها ایالم را در دهد سلوکیان برای مقاطعی در این سالشناسی نشان میبا این وجود شواهد سکه

ی فارس اقامت گزیده پ.م. در شهری به نام انطاکیه 205شنویم آنتیوخوس سوم در که مثالً میاند. چنانداشته

شد. یعنی است. این اقامت، سفری عادی نبود و بخشی از سفر جنگی این مرد به ایران شرقی محسوب می

یالم وارد شد و مدتی را در پولیسی به اش به پارت و بلخ، به اآنتیوخوس در جریان بازگشت از لشگرکشی

های دودمان فراترکه نیز متوقف ماند و معلوم زمان با فراز آمدن آنتیوخوس، ضرب سکهنام انطاکیه اردو زد. هم

اند و به همین دلیل هم با چیره شدنش اقتدار سیاسی کردهاست که ایشان در استقالل از او سکه ضرب می

پ.م، که ارتش سلوکی از این قلمرو خارج  190اند. بعد از حدود سال ز دست دادهخود را در ایالم و فارس ا

هایی در ایالم و فارس ضرب شد، اما کیفیت و نقش آنها دستخوش چرخشی شده بود. شد، بار دیگر سکه

ر دارند. هایی از شاهانی گمنام از این دوران به دست آمده که کاله کاوسیا را یعنی نماد مقدونیان را بر سسکه

جمشید رخ پارسیان در تختهایی که این کاله را بر سر دارند با تقلیدی آشکار از نیمبا وجود این، چهره

ها شود. جالب آن که بر این سکهچنان نماد شاهِ پریستار آتشکده دیده میها هماند و بر پشت سکهترسیم شده

ده بر روی سکه روی کاله شاه بازنموده شده و بر پشت شود. این پرننقش شاهین به عنوان نماد فرّه ظاهر می

ها فاقد نبشته است. بعد از این شاهان گمنام بار دیگر سکه بر درفشی در برابر آتشکده نشسته است. این سکه
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دهند بینیم که کالهی مشابه بر سر دارند و نشان میاعضای خاندان فراترکه )داریوش و وادفرداد دوم( را می

 اند. ی پیشین را نیز شاهانی گمنام از این دودمان ضرب کرده بودههاکه سکه

بند سلوکیان ی نیمهایش در عمل واپسین شاه مقتدر سلوکی بود. پس از او سلطهآنتیوخوس با تمام ناکامی

ها به حکومت ها و دمتریوسای از آنتیوخوساز آن پس، زنجیره 350زمین فرو پاشید.بر جنوب غربی ایران

 141های مکرر رومیان بودند. عمالً از اندازیرسیدند که همه ضعیف و گرفتارِ پیشروی پیاپی ایرانیان و دست

های زمین رانده شدند و به صورت همتای دولتزاد کردند، سلوکیان از ایرانها بابل را آپ.م. که پارت

ی ز زمانی کوتاه زیر فشار دو نیروی فرازندهکوچکِ مستقر در سوریه و آناتولی درآمدند که پس ا 351اردشیری

 روم و اشکانیان خرد شدند و از میان رفتند. 

( در Σέλευκος Δ' Φιλοπάτωρبعد از مرگ آنتیوخوس سوم، پسرش سلوکوس چهارم فیلوپاتور )

پ.م. حکومت کرد. عمالً قلمرو او به مرزهای دولت پیشاکوروشیِ بابل  175پ.م. بر تخت نشست و تا  187

لتی ورشکسته را به ارث برده بود، سرداری گرفت. او که دورودان را در بر میشد و سوریه و میانمحدود می

روس در این را به یهودیه فرستاد تا با غارت معابد یهودیان پولی فراهم کند. هلیودو 352به نام هلیودوروس

کار کامیاب شد، اما بعد از بازگشت خودِ او را به قتل رساند و ادعای پادشاهی کرد. پسرِ سلوکوس که 

ی آپامئا، به عنوان گروگان جنگی نزد رومیان زندانی بود. به این ترتیب، نامهدمتریوس نام داشت، طبق صلح

وتخت کرد و هلیودوروس را از میان برداشت تاجبرادر کوچکترِ سلوکوس چهارم که مهرداد نام داشت، ادعای 

برای مدتی ( به قدرت رسید. او Ἀντίοχος Ἐπιφανήςپ.م. با نام آنتیوخوس چهارم اپیفانِس ) 175و در 

                      
350 Bar Kochva, 1976. 
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سلطنت را با نوزاد خردسال سلوکوس چهارم تقسیم کرد، اما به زودی او را نیز به قتل رساند. او تا پایان 

کرد. او بعد از تغییر داد و القاب تازه برای خود ابداع میاش مرتب اسم خویش را تغییر میداریدوران زمام

( نهاد. Θεὸς Ἐπιφανής)تئوس اِپیفانِس: « ی یزدانجلوه»نام خویش از مهرداد به آنتیوخوس لقب خود را 

ی ناگهانی آنتیوخوس چهارم پ.م. بطلمیوس ششم ادعای مصر بر سوریه را تجدید کرد، اما با حمله 170در 

س را آسا شمال مصر را فتح کرد و اسکندریه را گرفت و بطلمیوای برقرو شد. شاه سلوکی در حملهروبه

نشانده بر اورنگ اسیر کرد. اما چون از دخالت رومیان در هراس بود، اجازه داد تا او به عنوان شاهی دست

 مصر باقی بماند. 

( را به نام خود افزود. بعد Νικηφόρος)نیکوفوروس: « بخشپیروزی»آنتیوخوس بعد از این فتح لقب 

نشانده نشینی قوای سلوکی از اسکندریه، سرداران مقدونی بطلمیوس هشتم را، که برادر شاه دستاز عقب

ندند. دو برادر در نهایت به توافق رسیدند که به طور مشترک بر مصر حکومت کنند و به بود، به تخت نشا

این ترتیب از جنگ داخلی جلوگیری کردند. آنتیوخوس بار دیگر به مصر لشگر کشید و ناوگانی را هم برای 

پوپیلیوس  ی ورود به مصر با یک سناتور پیر رومی به نام گایوستسخیر قبرس گسیل کرد. او در آستانه

رو شد که از طرف سنای روم برایش پیام برده بود که باید فوراً از مصر و قبرس خارج شود، روبه 353گائِناس

رو خواهد شد. آنتیوخوس به سناتور پیر گفت که باید با مشاورانش صحبت کند وم روبهی روگرنه با حمله

ها کشید و گفت باید پیش از گام و بعد پاسخ او را بدهد. اما گائناس با عصایش دور آنتیوخوس خطی بر شن

                      
353 Gaius Popillius Laenas 
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ده بود، پذیرفت تا بیرون نهادن از این دایره به او جواب دهد. آنتیوخوس که از این رفتار تهدیدآمیز ترسان ش

 354اش به مصر متوقف شد.از مصر بیرون برود و به این ترتیب حمله

گ او به یهودیه رسید. به این ترتیب کاهن اعظمِ ی مربار آنتیوخوس به صورتِ شایعهخبر بازگشت خفت

ی سلوکیان ــ یهود که مخالف سلوکیان بود و یاسون نام داشت، با کمک مردم اورشلیم بر کاهنِ گماشته

شد مِناِلئوس ــ شورید و او را از شهر راند. منالئوس با سپاه سلوکی که با آنتیوخوسِ خشمگین رهبری می

آمده که  توراتدر  355زیادی از یهودیان در این میان به دست سلوکیان کشته شدند.به شهر بازگشت و شمار 

آنتیوخوس دست به کشتار یهودیان گشود و هشتاد هزار تن از آنان را به شکلی فجیع کشت و هشتاد هزار 

گرا به هواداری از ایرانیانی آنتیوخوس متوجه شده بود که یهودیانِ سنت 356تن دیگر را به بردگی گرفت.

کردند و مدعی احیای شاهنشاهی هخامنشی بودند. از این اند که از شمال به سوی بابل پیشروی میبرخاسته

 357ین یهود را سرکوب کند و دستور داد تا تندیس زئوس را در اورشلیم بنهند و بپرستند.رو، او کوشید تا د

کشتار شدند و اورشلیم در این میان ویران شد.  یهودیان مقاومت کردند و در لشگرکشی بعدی به شدت

در عبری( تأسیس کرد تا هر  חקראدر یونانی و خاقرا:  Aκραآنتیوخوس در شهر پادگانی به نام ارگ )آکرا: 

                      
354 Polybius 29.27.4, Livy 45.12.4ff. 
355 Josephus, Wars of the Jews 1:1:1–2. 

 .11ـ41های ، آیه5کتاب دوم مکابیان، باب  356

 .1ـ12های ، آیه6کتاب دوم مکابیان، باب  357
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اما یهودیان به رهبری سه برادر از خاندان مکابی سر به شورش برداشتند و به این  358مقاومتی را سرکوب کند.

 توراتها( آغاز شد که کتاب اول و دوم مکابیان در یعنی چکش מקביםها )مَکابیم: ترتیب طغیان مکابی

نویسان بیشتر بر این باورند که شورش مکابیان در اصل جنگی امروز تاریخگزارشی از آن را ثبت کرده است. 

ی هوادار مقدونیان بوده شدههای ایرانی ـ هخامنشی و یهودیانِ یونانیداخلی در میان یهودیانِ هوادار سنت

ی نشاندهای دستشده در اقلیت بوده و به عنوان طبقهبا وجود این، تردیدی نیست که طرف یونانی 359است.

ای اقتصادی و اجتماعی نیز برای شورش مکابیان وجود داشته کرده است و بنابراین زمینهمقدونیان عمل می

  360است.

نبرد بر سرداران مقدونی چیره شدند و تا  دار شد. ایشان در چندها دامنهپ.م. شورش مکابی 167در سال 

)به عبری  361پ.م. مقدونیان را از قلمرو یهودیه بیرون راندند. ایشان در این تاریخ دودمان حَسمونی 160

پ.م. پایدار ماند و سنتی دینی را پاسداری کرد که از نظر  63( را تأسیس کردند که تا חשמונאיםحَشمونَئیم: 

های شد، هر چند نمادهای سیاسی دولترشور ایرانیان و دشمن سرسخت روم محسوب میسیاسی هوادار پ

 کرد. هایی به سبک شاهان یونانی را با خط یونانی ضرب میهلنی را نیز وامگیری کرده بود و سکه

پ.م.  172( نام داشت. او در Αντίοχος Ε' Ευπάτωρم اوپاتور )شاه بعدی سلوکی، آنتیوخوس پنج

پ.م. درگذشت.  161بعد در  سال داشت، بر اورنگ سلطنت نشست و دو سال 9زاده شد و در حالی که تنها 

السلطنه فرمانروای واقعی در این دوران سرداری بود به نام لوسیاس که بر سوریه حاکم بود و به عنوان نایب

                      
 .03ـ73های ، آیه1کتاب اول مکابیان، باب  358

359 Schultz, 1981: 155. 
360 Freedman, Myers and Beck, 2000: 837. 
361 Hasmonean 
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ها، خبردار ای بر مکابیقدرت را در دست داشت. لوسیاس ابتدا به یهودیه تاخت و بعد از پیروزی شکننده

ر ایالم متحمل شکست شده و شاه خود را از دست داده بود، با شد که بقایای سپاه آنتیوخوس چهارم که د

ها گردد. لوسیاس هراسان شد و با یهودیان صلح کرد و مکابیرهبری سرداری به نام فیلیپ به سوی بابل باز می

را به رسمیت پذیرفت، هر چند پیش از ترک این منطقه عهدشکنی کرد و دیوارهای اورشلیم را ویران ساخت. 

فاصله، فیلیپ و سپاهیانش به انطاکیه رفته و شهر را گرفته بودند، اما لوسیاس بر او غلبه کرد و انطاکیه  در این

ــ که با هدف کاستن  363ی رومیان ــ گنایوس اوکتاویوسین، در برابر نمایندهبا وجود ا 362را بازپس گرفت.

، در نهایت، در هاف فراوان نشان داد. سوریجا سفر کرده بود، خواری و ضعها به آناز توان رزمی سوری

چون گروگانی زمان با آن، دمتریوس پسر سلوکوس چهارم که همپ.م. این رومی را کشتند و تقریباً هم 162

چون شاهی بزرگ داشتند و لوسیاس در روم اسیر بود، گریخت و به سوریه رفت. سپاهیان سلوکی او را هم

 سال داشت.  23پ.م. زاده شده بود و در این هنگام  185دمتریوس در  364و آنتیوخوس پنجم را کشتند.

ها چیره شد و یهودا مکابی را، که رهبر دمتریوس شاهی جنگاور از آب درآمد. او نخست بر شورش مکابی

تر بخشی از سوی دیگر، سرداری به نام تیمارخوس که پیش 365پ.م. به قتل رساند. 160این جریان بود، در 

ها گریخت و به بابل رفت و در این شهر به مردم ستمِ فراوان روا از ماد را در دست داشت، زیر فشار پارت

)سوتر( داد. بعد « ناجی»داشت. دمتریوس بابل را هم گرفت و تیمارخوس را به قتل رساند و به خود لقب 

                      
 . 63-55های ، آیه6کتاب اول مکابیان، باب  362

363 Gnaeus Octavius 
364 Appian, Roman History, Syrian Wars 8.46. 

 . 3ی ، آیه9کتاب اول مکابیان، باب  365
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جا فرمانروایی ها پیش در آنبه کاپادوکیه حمله کرد و آریارادِ پنجم را شکست داد که پدرانش از مدتهم 

 رسید. داشتند و نسبش به شهربانان هخامنشی می

داشت با جوانی از اهالی ازمیر به نام اسکندر  در این میان، یکی از برادران تیمارخوس که هراکلئیدس نام

ادعای کرد فرزند آنتیوخوس چهارم است، تبانی کرد و (، که ادعا میἈλέξανδρoς Bάλαςباالس )

وتخت کرد. این دو سنای روم را به یاری خواندند و به این ترتیب با کمک سپاه مزدوری که به کمک تاج

پ.م. دولتی رقیب در قلمرو سلوکی تشکیل دادند و یوناتان مکابی را، که  152رومیان بسیج شده بود، در 

دمتریوس که در صدد  366شناختند.رهبر شورش یهودیان شده بود، به عنوان کاهن اعظم اورشلیم به رسمیت 

دیان اش باعث شد یهوای نوشت و او نیز این انتصاب را تأیید کرد، هر چند پیشینهجلب نظر یهودیان بود، نامه

ها و اسکندر باالس با هم متحد شدند و دمتریوس را شکست دادند و در نهایت، مکابی 367به او اعتماد نکنند.

 368به قتل رساندند.پ.م.  150او را در سال 

های مصر وابسته شد. تا آن اسکندر باالس پنج سال با عیش و عشرت سلطنت کرد و سخت به بطلمیوسی

ترش که پسر دمتریوس ــ دمتریوس دوم ــ فراز آمد. دمتریوس دوم بعد از مرگ پدرش با مادر و برادر بزرگ

ونی مصر دخترش کلئوپاترا به کرت گریخت و توانست بطلمیوس ششم را به اتحاد با خود برانگیزاند. شاه مقد

                      
 . 1ی ، آیه10 کتاب اول مکابیان، باب 366

 . 52ـ54های ، آیه10کتاب اول مکابیان، باب  367

 . 57ی ، آیه10کتاب اول مکابیان، باب  368
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تئا را که در عقد دمتریوس بود از حرم او بیرون کشید و او را به ازدواج دمتریوس درآورد. به این ترتیب، 

پ.م. در سوریه نیرو پیاده کرد و او را در  147پشتیبانی حیاتی وی از اسکندر باالس منتفی شد. دمتریوس در 

اد. اسکندر به یکی از امیران نبطیه پناه برد، اما توسط او کشته شد و پ.م. شکست د 145نبرد انطاکیه به سال 

 سرش را نزد بطلمیوس فرستادند.

رو شد. مهرداد در نبردی او را ی مهرداد اول اشکانی روبهپ.م. با حمله 139دمتریوس دوم در سال 

اد و اسیر کرد و به مدت ده سال در اسارت نگه داشت. در این میان، برادر او آنتیوخوس هفتم با شکست د

کلئوپاترا تئا ازدواج کرد و جانشین او شد، در شرایطی که تنها سوریه را در دست داشت. مهرداد دمتریوس را 

به عقد وی درآورد. دمتریوس دو به گرگان فرستاد و با احترام با او برخورد کرد و حتا دخترش رودوگونه را 

بار اقدام به فرار کرد و هر دو بار دستگیر شد. بار نخست، ندیم و دوستش کالیماندر از سوریه به گرگان رفت 

و او را فراری داد. وقتی این دو دستگیر شدند، مهرداد به خاطر وفاداری کالیماندر به او پاداش داد و آزادش 

به گرگان فرستاد. بار دوم که دمتریوس هنگام فرار دستگیر شد، مهرداد برایش دو  کرد، اما دمتریوس را دوباره

 سرانه است. تاسِ زرین بازی فرستاد و به این ترتیب کنایه زد که رفتارش کودکانه و سبک

ها لشگر کشید، فرهاد دوم از پا خطا کرد و به قلمرو پارت ، وقتی آنتیوخوس هفتم دست130در سال 

شد، بخش مهمی از سپاهیان آنتیوخوس بینی میی او فرستاد و چنان که پیشدمتریوس را با سپاهی به مقابله

زمان با این حرکت، مردم آید، از آنتیوخوس گسستند. همشان میشان به مقابلهبا شنیدن این خبر که شاه قبلی

های سلوکیان را ها قرار گرفته بودند به شکلی هماهنگ شورش کردند و اردوگاهی سلوکیکه مورد حمله ماد

ی تاریخ ناپدید گشتند و آنتیوخوس در این جریان کشته شد نابود کردند. سربازان مقدونی مهاجم از صحنه

ای مدت کوتاهی به جای او شد، برها محسوب میی پارتنشاندهیا خودکشی کرد. دمتریوس، که دیگر دست

در سوریه فرمان راند، اما به زودی کوشید در سیاست مصر مداخله کند و بعد از آن که بطلمیوس هفتم 
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اش فرستاد، در نبرد دمشق شکست خورد. او به کلئوپاترا تئا پناه برد، اما این زن که به سپاهیانی را به مقابله

های شهرش را بر وی بست. کمی بعد دمتریوس در بندر صور ازهی سه شاه سلوکی شده بود، درونوبت ملکه

 به قتل رسید. 

 

. دولت سلوکی با وجود مقاومتی که به مدت چند دهه در مقابل اشکانیان از خود نشان داد، دولتی ضعیف 3

مند نبود. در واقع، دولت سلوکی در روعیت کافی در میان اتباع خود بهرهو سست بود و از مقبولیت و مش

گرا بود که از راه چیرگی بر شهرها و غارت ی سنتی که اسکندر بنیان نهاده بود، دولتی غارتگر و نظامیادامه

و حمایت ی مردم گذراند. دلیل اصلی محبوبیت پادشاهان اشکانی در میان تودههای معابد روزگار میخزانه

ی هخامنشیان بود، و این تدبیری بود که سلوکیان هرگز آن را شان به سیاست دیرینهعمومی از ایشان، پایبندی

ی خود را تنها برای مدتی بسیار کوتاه، یعنی هفتاد سال، روندهها دولت ناپایدار و تحلیلفرا نگرفتند. سلوکی

 زمین را از دست دادند. د سال، عمالً قلمرو ایرانزمین گستردند و پس از این هفتای ایراندر پهنه

زمین همراه ورود اشکانیان به صحنه، از سوی دیگر، با ظهور قدرتی دیگر در فراسوی مرزهای غربی ایران

ود دو قرن پیش از آن تراکم جمعیت چشمگیری که شد. از حدبود. این قدرت به امپراتوری روم مربوط می

های متمرکز جدیدی را در این عرصه ممکن ساخت. رومیان در ی ایتالیا پدید آمده بود، ظهور دولتدر ناحیه

ای هویتی را برای خویش ای فرهنگی و خزانهی بالکان و فتح یونان، زمینهابتدای کار با دست انداختن به ناحیه

-ها روزگار میی بطلمیوسیپس از آن، کشمکش میان رومیان و مصریانی بود که زیر سطلهتسخیر کردند. 

آمد. آخرین پادشاه سلوکی، در نهایت، به دست های مرزی که با سلوکیان پدید میگذراندند و کشمکش

ی ندهرومیان از میان رفت و انقراض دودمان سلوکی به همان ترتیبی که مدیون نیروی زورآور و درهم شکن

شد. به این ترتیب، های رومیان در مرزهای غربی خویش نیز مربوط میاشکانیان از شرق بود، به دخالت
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ی آورده ای بودند که بنا به سنتی غارتگرانه و ناپایدار در میان دو نیروی تازه سر برسلوکیان نیروی شکننده

 ی این دو نیرو از میان رفتند.اشکانی و رومی دچار تنگنا شدند و زیر منگنه

های کالسیک تاریخی عنوان شده، دورانی با این اوصاف، دودمان سلوکی بر خالف آنچه در بیشتر کتاب

ه در میان عصر اشکانی و هخامنشی گنجاندنی باشد. در واقع آنچه دوران سلوکی مستقل و متمایز نیست ک

ی اسکندر زمین است که به دنبال حملهشود، نشانگر عصری از آشفتگی و چندپارگی در سراسر ایراننامیده می

ر بدان تمقدونی و فروپاشی شاهنشاهی هخامنشی عارض مردم این منطقه شد. تاریخ سلوکیان، اگر کمی دقیق

پ.م.  312ی سال زمین در این دوران است. در فاصلههای محلی مستقر بر ایرانیکی از دولت بنگریم، تاریخ

پ.م. که اشکانیان حرکت خود به  250که سلوکوس نخست، اولین پادشاه سلوکی، بر تخت نشست، تا سال 

توان در بخشی یان را در این مدت میسال سپری شد که سلوک 62زمین را آغاز کردند، تنها مدت درون ایران

زمین صاحب نفوذ دانست. حتا در این مدت هم تاریخ سلوکیان بیشتر به تاریخ فروپاشی دودمانی مهم از ایران

زمین با واحدهای سیاسی مستقل کردند، اما در سراسر ایرانماند که خود را وارث اسکندر تلقی میشکننده می

های طرفانه نگریسته شود، یکی از همین دولتد. دولت سلوکی، اگر با دیدی بیرو بودنو محلی رقیبی روبه

شان هم نیست. از میان چهارده شک مهمترینشان نباشد، بیترینمایهو اگر ناپایدارترین و سست محلی است،

. به عبارت پادشاه سلوکی تنها دو نفر از آنها در بستر بیماری و در شرایطی آرام از نظر سیاسی درگذشتند

های میدان نبرد جان های درباری یا کشمکشدیگر، از چهارده پادشاه سلوکی دوازده نفرشان در جریان خیانت

گیرد و بعد از آن بیشتر زمین را در بر میسال از سیاست ایران 70تا  60باختند. تاریخ دوران سلوکی در واقع 

، تا کشوری ایرانی. این دوران، هم به لحاظ طول و ی دولتی کوچک در سوریه و جنوب آناتولی استسابقه

ی جغرافیایی چندان نیست که بتوان آن را معادلی برای دوران اشکانی یا دوران هخامنشی هم به لحاظ گستره
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ی سلوکی به کلی نادرست است و همان قدر اعتبار دارد که تعبیر در نظر گرفت، از این رو، عبارت دوره

 تواند داشته باشد.ی بلخِ مقدونی می آذربادی، یا دورهی مادِنامرسومِ دوره

پ.م. سلوکوس نخست بابل را فتح کرد و با ازدواج با اسپیتامه، شاهزاده خانم سغدی، کوشید تا  312در 

های خود داشته باشد، تأسیس کند. با وجود مان در رگدودمانی دو رگه، که خون پارسی و مقدونی را توأ

ی بسیار کم، های گوناگون قلمرو سلوکی از فاصلهزمین و جدا شدن بخشی ایراناین، موج نخست تجزیه

پ.م. آریارمنه، که یکی از  280د. در سال گذاری سلوکوس، آغاز شسال پس از تاج 32یعنی از همان 

بازماندگان نسل هخامنشی بود، در کاپادوکیه اعالم استقالل کرد و دودمان پادشاهی مستقلی را در آن منطقه 

گیری کرده بود، از پ.م. اشک نخست، که نام خود را از اردشیر دوم هخامنشی وام 247تأسیس نمود. در 

پ.م. آتالوس در  228ی پارت و گرگان تاخت و ظهور دودمان اشکانی را اعالم کرد. در شمال به منطقه

ی قلمرو سلوکی جدا کرد. به این ترتیب، در موج نخست آناتولی به قدرت رسید و این منطقه را از پیکره

ی کاپادوکیه، پارت ـ گرگان و آناتولی از قلمرو سلوکی جدا منطقه بینیم که سهی دولت سلوکی میتجزیه

سال پس از تأسیس این دودمان، یعنی تقریباً در همان سرآغاز ظهور دودمان  32شدند. این موج تجزیه 

 سال، تداوم یافت. 52پ.م، یعنی به مدت  228تا  280سلوکی، آغاز شد و از 

سال، به نتیجه  41پ.م، یعنی بعد از  123پ.م. آغاز شد و در  164ی دولت سلوکی از موج دوم تجزیه

پ.م. با رسمیت یافتن استقالل ماد آغاز شد. سرزمین ماد در سراسر این مدت در  164رسید. این موج در 

قرار نگرفته بود، اما شواهدی هست که هر از چند گاهی  داران سلوکیواقع هرگز زیر فرمان مستقیم زمام

 شد. مورد هجوم مقدونیان واقع می

ی یونانی ـ گذاری کرد و یک دولت دو رگهپ.م. فردی به نام بطلمیوس در شهر کوماگنه تاج 163در 

طقه بر سر کار آورد. کوماگنه همان جایی بود که آیین مهر در آن به همان شکلی تکامل ایرانی را در این من
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هایی پارسی داشتند و بینیم. پادشاهان این دودمان نامیافت که بعدها در مهرپرستی رومی نظیرش را می

پ.م.  162پرداختند. در کردند. هر چند به پرستش ایزدان یونانی نیز میهایی پارسی در بر میلباس

پ.م. جای خود را به کَمناسکیر داد که به طور  147و در  369هوکناسپسِس نامی در ایالم به قدرت رسید

وکیان اعالم کرد و به این ترتیب در نزدیکی بابل بار دیگر کشمکش میان رسمی استقالل خود را از سل

پ.م. سفنا در ارمنستان و هوسپائوسین در  123های این سو و آن سوی زاگرس از سر گرفته شد. در دولت

 زمین پس کشیده شد.ی قدرت سلوکیان تا مرزهای غربی ایرانخاراسِن استقالل یافتند و به این ترتیب دایره

داری مامزپ.م. به بعد دانست. در واقع، دوران  187ی دولت سلوکی را باید از سال سومین موج تجزیه

پ.م.( دورانی است  187.م. تا پ 312ی نخست )از ی متمایز تقسیم شود. دورهتواند به دو دورهسلوکیان می

زمین را بار دیگر متحد سلوکوس نخست بر تخت نشست تا زمانی که آنتیوخوس سوم کوشید تا کل ایران که

دو  پ.م. از رومیان در مگنزیا شکست خورد و 189کند و در این کار شکست خورد. آنتیوخوس در سال 

 سال بعد درگذشت. 

ی میان سلوکوس و آنتیوخوس سوم شش پادشاه سلوکی بر تخت نشستند که به ساله 138ی در فاصله

چنان پادشاهانی مقتدر و نیرومند سال سلطنت کردند. در این دوران سلوکیان هم 23طور میانگین هر یک 

پایداری در قلمرو  آید که از اقتدار سیاسی به نسبتشان برمیداریبودند و از میانگین دوران زمام

 پ.م.( از مرگ 129پ.م. تا سال  187ی دوم )از سال ی خود برخوردار بودند. اما دورهشوندهکوچک

ومرج و آشوب را سال هرج 58تا هنگامی است که واپسین پادشاه سلوکی کشته شد. در این  سوم آنتیوخوس

                      
 .417: 1383سلوود،  369
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بینیم و هشت پادشاهی که در این مدت سلطنت کردند، به طور متوسط، هر یک کمتر از در این قلمرو می

ی غربی ی کوچکی از حاشیهدر این دوران دودمان سلوکی تنها بر باریکه هفت سال بر تخت باقی ماندند.

 یافته تلقی کرد.زمین را باید پایانراند و در واقع اقتدار و نفوذش در قلمرو ایرانزمین فرمان میایران
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 گفتار دوم: تاریخ ایران شرقی

 

 نخست: دولت هند 

 

ی جنوب غربی شاهنشاهی قدیم هخامنشی پدیدار گشت، همان است که در این . دولتی که در گوشه1

اند. هشناختایم، و در آن دوران مردمان آن را به نام دودمان مائوریَه میمتن با نام دولتی هندی بدان اشاره کرده

زنند، خطای بزرگ و فاحشی رواج دارد ی تاریخ عصر اشکانی قلم مینویسانی که دربارهدر میان بیشترِ تاریخ

ی هند، و در نتیجه جدا پنداشتنِ تحوالت سیاسی دولت قارهو آن هم اشتباه گرفتنِ استان هند هخامنشی با شبه

ی هند در منابع باستانی را به معنایی ، آن است که کلمهی این خطامائوریه از سپهر تمدن ایرانی است. شالوده

های باستانی هند بسیار متأخرتر و امروزین فهم کنند و به این ترتیب پیوندهای استوار و درونی میان دولت

تیجه زمین را نادیده بگیرند. نی فرهنگی و سیاسی ایرانشان در زمینه)به ویژه مائوریه( را با ایران، و عضویت

های کهن هندی نامفهوم و مبهم گشته، و هم نقش مهم این ن که معموالً هم خاستگاه و سیر تحول دولتآ

 ها در ظهور نظم سیاسی عصر اشکانی و پیدایش دولت کوشانی مورد غفلت واقع شده است. دولت

نویسان امروزین را ی هند مفهومی متفاوت از پارسیان و تاریخکه یونانیان برای کلمهجاست نکته در این

ساالران هخامنشی بودند که این دیوان 370امهای هخامنشی نشان دادهاند. چنان که در مرور کتیبهدر ذهن داشته

                      
 به قلم نگارنده. ،(1390)شورآفرین،  داریوش دادگربرای شرح بیشتر بنگرید به بخش دوم از کتاب  370
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کردند که ی هند را به کار گرفتند. ایشان با این کلمه استانی را مشخص میبرای نخستین بار در تاریخ کلمه

اش جاری بوده است. این نام ی شرق شاهنشاهی قرار داشته و رود سند در میانهی گوشهترین نقطهدر جنوبی

چنان همین داللت را حفظ کرد. در مقابل، یونانیان از ابتدا تصویری یان ایرانیان تا عصر اشکانی همدر م

هرودوت نمایان است. بعد از عصر  تواریخاساطیری و مبهم از هند در ذهن داشتند، و این چیزی است که در 

اسکندر، یونانیان و رومیان از مجرای لشگرکشی یا تبادل سفیر با این کلمه آشنا شدند، و کل قلمرو بلوچستان، 

نامیدند. از دید ایشان مرز شمالی این منطقه رود کابل بود، سیستان، افغانستان، و پاکستانِ امروزین را هند می

های هخامنشی هرات، رخج، ه پلینی نیز نوشته، آن را به عنوان مترادفی برای استاننه رود سند. و چنان ک

زمین هستند و به هایی از حریم ایراناین نواحی بخش 371بردند.زرنگ، گدروزیا و پاروپامیسادای به کار می

ی هند یا کشور کنونی هند ــ ارتباطی ندارد. در واقع حد نهایی آشنایی قارهتعبیر جدیدِ هند ــ در معنای شبه

 372پوتره بوده است.نویسان یونانی از هند، تا رود گنگ در نزدیکی پتلیجغرافی

شناختند ( میindia, در تمام دوران کالسیک یونانیان و بعدتر رومیان دولت مائوریه را با نام هند )

که وامی از همان نام استان هند هخامنشی است و در منابع یونانی پیش از اسکندر مثل هرودوت نیز دقیقاً در 

ی اخیر به ارهی هند در هزشود. نویسندگان معاصر با توجه به این که کلمهیایی دیده میهمان معنای جغراف

نویسان یونانی و رومی از دولت هندی مائوریه نیز کل اند که منظور تاریخشده، پنداشتهقاره اطالق میکل شبه

ی ن مائوریه خودِ هندیان از کلمهها پس از انقراض دودماقاره بوده است. این کامالً نادرست است و تا قرنشبه

ای کردند. در واقع، در خودِ هندِ پیش از عصر اسالمی کلمههند برای نامیدن این قلمرو بزرگ استفاده نمی

                      
371 Pliny, Natural History VI, 23. 
372 Pliny, Natural History, Book 6, Chap 17; Chap 21. 
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ی جغرافیایی به این واحد بزرگ سرزمینی خاستگاهی ایرانی قاره ارجاع دهد و اشارهنداریم که به کل شبه

 دارند. 

نشین )دِکیشنا( تمایز دراویدی یهای شمالیِ آریایی )آریاوَرتَه( و نواحی جنوبهندیان همواره میان بخش

های متنوعی که در طول تاریخ در این سرزمین ظهور کردند، هر یک نام و قایل بودند و زیرواحدها و دولت

ی هند، اصوالً، نشانگر کاربردی ایرانی است و به نواحی پیرامون ند. استفاده از کلمهنشان خاص خود را داشت

شد. این نام در محسوب می یترین استان ایرانِ عصر هخامنشترین و شرقیکند که جنوبیرود سند اشاره می

رفت که پایتخت و های هخامنشی به کار میای از استانچنان برای اشاره به مجموعهدوران مائوریه نیز هم

های همسایه را نیز فتح کرده بود. در این نوشتار منظور از ای از سرزمینمرکزش استان هند بود و محدوده

های تابع اش است که در آن دوران رواج داشته و به یکی از استانی هند و هندی، داللت هخامنشیکلمه

های شده در محل این استانارسی، و دولتِ تأسیسی نظم پهخامنشیان، و یکی از سی قوم متحد در منظومه

 کند. ایرانی در پاکستان و شمال هندِ امروزین اشاره می

ای هنویسان معاصر برداشتی هند با معنای قدیمیِ آن، باعث شده تاریخاشتباه گرفتنِ کاربرد جدید کلمه

برانگیز ی حد و مرز دولت مائوریه به دست دهند. مثالً این گزارش بحثآمیزی دربارهعجیب و غریب و اشتباه

گرفته است و مساحتش به ی تامیل را در بر میی هند جز منطقهقارهگوپتا کل شبهرا داریم که قلمرو چاندره

بر این پایه، نقل قول استرابو از مگاستنس هم جدی گرفته شده  373شده است.پنج میلیون کیلومتر مربع بالغ می

ه در اردوی او حضور گوپتا وارد شد، دید که سپاهی چهارصد هزار نفرکند وقتی به دربار چاندرهکه ادعا می

                      
373 Mookerji, 1988 [1966]: 31, 28–33. 
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آمیز است. شک نادرست است و به ویژه در شرایط صلح و در اردوی یک شاه اغراقعددی که بی 374دارند.

هزار  9صد هزار پیاده، سی هزار سواره، و لینی به دست داده و ارتش مائوریه را دارای ششعدد مشابهی که پ

فقط  375های جهان باستان خارج است.ی استعداد ارتشپیل جنگی دانسته نیز به همین ترتیب به کلی از دامنه

ترین ارتشی که گوپتا بزرگای برای مقایسه، بد نیست بدانیم هزار و پانصد سال بعد از چاندرهبه عنوان نمونه

ی خود ثبت کرد، سپاهیان مغول ی فتوحات را نیز در کارنامهترین دامنهدر جهان پیشامدرن بسیج شد و بزرگ

 رسید. ها ــ اعم از سوار و پیاده ــ به حدود سیصد هزار تن مینگیز بود که شمارشان در تمام جبههچ

برداشت نادرست دیگری که رایج هم هست، آن است که دولت مائوریه را از ابتدا با آیین بودایی مربوط 

و این تا حدودی بدان دلیل است که نامدارترین شاه این دودمان ــ آشوکا ــ در ضمن کوشاترین مبلغ  بدانند

دین بودایی هم بوده است. با وجود این، تعمیم چنین ارتباطی به آغازگاه دولت مائوریه نادرست است و نیاز 

گوپتا از دولت مائوریه دیدار کرده بود، به مستنداتی بیشتر دارد. مگاستنس که احتماالً در دوران زندگی چاندره

ی دین و جغرافیای ایران جنوب شرقی و نوشته و در آن جزئیات زیادی را درباره ایندیکاای به نام سفرنامه

نماید که تا پیش از این رو، چنین می 377دایی ندارد.ای به دین بواما هیچ اشاره 376هند شمالی شرح داده است،

گرای وچک و نخبههای کاز عصر آشوکا این منش هنوز به صورت دینی فراگیر درنیامده و بیشتر در حلقه

 378ی بودایی رواج داشته است.هوادار فلسفه

 

                      
374 Strabo, Geographica, 15.1.53. 
375 Pliny, Natural History VI, 22.4. 
376 McCrindle, 1877. 
377 Dahlaquist, 1996: 386. 
378 Vassiliades, 2005. 
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ه که بعد از فروپاشی . نیروی سیاسی اصلی حاضر در ایران جنوب شرقی، دولتی بود به نام مائوری2َ

رود )پنجاب( و گَنداره از دولت پارسی تأسیس شده بود. در مورد های هند، هفتهخامنشیان در جایگاه استان

ی دولت محلیِ مَگَدَه در نویسان آن است که این قلمرو سیاسی ادامهدولت مائوریه، برداشت عمومی تاریخ

داند بوده است. چنین برداشتی این دولت را بیشتر هندی می شمال شرقی هند، و ایالت اوتارپرادش امروزین

کند. این در حالی است که ی نفوذ تمدن و سیاست هخامنشی قلمداد میتا ایرانی، و آن را خارج از دایره

های دهند که دولت مائوریه نیز مانند سایر دولتشناختی در این مورد گواهی میشواهد تاریخی و باستان

هایی متحد، به های نظم هخامنشی بوده که در قالب استاند از تازش اسکندر، یکی از بازماندهپدیدآمده بع

نویسان باستانی از جمله استرابو هم به صراحت سبک سیاست عصر هخامنشی بازتعریف شده است. تاریخ

اند، و بعد از هشدهایی از دولت پارسی محسوب میهای یادشده تا پیش از اسکندر بخشاند که استاننوشته

از این رو، برداشت  379هجوم مقدونیان از نواحی شمالی جدا شدند و به صورت دولت مستقلی درآمدند.

نماید، که با نه تنها از نظر پویایی سیاست در جهان باستان نامعقول و نامحتمل می عمومی کتابهای کالسیک

 نویسان باستانی نیز در تضاد است.نصّ صریح تاریخ

دوران سلوکوس ( نام داشت که همमौर्य चन्द्रगपु्त) 380گوپتا مائوریهبنیانگذار دولت مائوریه چاندره 

 382، سندروکوتوس(Σανδρόκυπτος) 381زیست. او را در منابع یونانی سَندروکوپتوسمقدونی می

                      
379 Strabo, 15.2.9. 
380 Chandragupta Maurya 
381 Sandrokyptos 
382 Sandrokottos 
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(Σανδρόκοττοςیا آندروکوتوس )383 (κοττοςανδρόنامیده ).ی خاستگاه خانوادگی درباره 384اند

( داستان 385رَکَشَسَه)مودْرَه ی کوچک وزیرنشانهی سانسکریت دانیم. در نمایشنامهگوپتا چیز زیادی نمیچاندره

اند. در این متن تبار وی با کلماتی مانند جا وی را به خاندان ناندَه منسوب دانستهزندگی او ثبت شده و در آن

نویسان غربی هم توصیف شده که نشانگر خاستگاه غیراشرافی اوست. در میان تاریخ« وْریشَلَه»و « کولَهینَه»

ی مقدونیان داند که توانست بعد از غلبهای از راهزنان مییوستینوس او را مردی از تبار فرودست و سردسته

  386را کشتار نماید. بر شمال هند، مقاومت مردم را در برابر ایشان سازمان دهد و سربازان مقدونی

های بسیاری درآمیخته و در جایی هم شخصیت مورد نظرش ناگفته نماند که روایت یوستینوس با افسانه

گوپتا. یک متن قرون وسطایی درهای باشد به نانده، و نه چانتواند اشارهنامد که می( میNandrumرا ناندروم )

داسَه )بومیان گوپتا فرزند یکی از شاهزادگان خاندان نانده و زنی از تبار گوید که چاندرهمی ویشنوپورانابه نام 

ای به نام موریَه منسوب او را به طایفه مَهاوَمسَهی بودایی بوده است. رساله« مورَه»غیرآریایی هند( به نام 

گوپتا، هم نوشته که پسر چاندره 387وَدَنَهدیویَهاند. متن ی کشتریه )ارتشتاران( تعلق داشتهه که به طبقهدانست

اند. در شدهمحسوب می( 388بْهیشیکَتَهیعنی بیندوسَرَه، و پسرِ او آشوکا عضو رسمی کشتریه )کشتریه موردْهَه

ی هایی بودند که در منطقهی مَئوریَه بخشی از کشتریهآمده که طایفه 389پَرینیبْهَنَه سوتَهمَهای بودایی رساله

                      
383 Androcottus 
384 Smith, 1870, Vol 3 : 705-6. 
385 Mudrarakshasa 
386 Justin "Epitome of the Philippic History" XV-4. 
387 Divyavadana 
388 Kshatriya Murdhabhishikata 
389 Mahaparinnibhana Sutta 
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 ی شَکیَه، که بودا در آن زاده شد،نوشته که این طایفه با قبیله 391مَهاوَمْشَتیکَهاند. متن زیستهمی 390وَنَهپیپالی

 خویشاوند بوده است. 

دانیم. پلوتارک نوشته که وقتی اسکندر به تاکسیال گوپته چیز زیادی نمیی دوران کودکی چاندرهدرباره

اطالعش رساند که مردم شد، به دیدارش رفت و به رفته بود، او که تازه در آن هنگام نوجوانی محسوب می

پ.م. به مرزهای ایران  326اسکندر در  392شان نفرت دارند.مگده از شاهان دودمان نانده به خاطر تبار پست

گوپتا را گر کشیده و در این هنگام به تاکسیال رسیده بود. بنا بر این گزارش باید زمان زایش چاندرهشرقی لش

پ.م. دانست. یوستینوس در مقابل او را رهبر یک نیروی سرکش محلی دانسته که با مقدونیان  340حدود 

است. انگار نخستین کنش دشمن بوده و به پشتیبانی مردم طبقات پایین ایشان را از سرزمین خویش رانده 

ی و غلبه بر حاکم مگده بوده، که به طایفه 393(चाणक्र्سیاسی او، متحد شدن با راهبی به نام چانَکیَه )

تعلق داشته است. بعد او بر سرداران اسکندر که در منطقه باقی مانده بودند چیره شد و ایشان  394وَشنیچَندرَه

 را از استان هخامنشی گنداره پس راند. 

 

گوپتا شاگرد شخصی به نام کته توافق دارند که چاندرههای بازمانده از آن دوران دوردست در این ن. داده3

نامیده شده است.  396وپتایا ویشنوگ 395چانکیه بوده است. چانکیه همان کسی است که در منابع دیگر کاوتیلیَه

                      
390 Pippalivana 
391 Mahavamshatika 
392 Plutarch, Parallel Lives: Life of Alexander 62.9. 
393 Chanakya 
394 Chandravanshi 
395 Kautilya 
396 Vishnu Gupta 
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ی پوتره زاده شد. دربارهدر پتلی 397ی مردی برهمن به نام آچاریَه چانَکپ.م. در خانواده 350او در حدود سال 

اند، چون یکی از القاب وی های دیگری هم وجود دارد، چنان که برخی او را دراویدی دانستهتبار او روایت

او در جوانی به تاکسیال سفر کرد که مرکز تبلیغ فرهنگ  398اند.ا با تامیل یکی گرفتهدْرَمیال بوده که امروز آن ر

اش به و پیشینه آباد امروزین استتاکسیال تقریباً همان اسالمپارسی و احتماالً مرکز استان گنداره بوده است. 

گذار آن را پسر یا برادرِ راما ــ پهلوانی نامدار ــ اساطیر هندی بنیانگردد. باز میقرون ششم و هفتم پ.م. 

ی ی قبیلهشاهزاده»تواند به ( است که میTakshaçilaثریلَه )دانند. اسم این شهر در سانسکریت تَکشَهمی

ومی ( و رΤαξίλαنامند و همین کلمه است که به یونانی )ترجمه شود. آن را در زبان پالی تاکاسیال می« مار

(Taxilla )نامیدند.  399لوها نیز با این شهر آشنا شدند و آن را چوچاشینیز راه یافته است. بعدتر، چینی 

ثار تاریخی به دست آمده ترین آاین سرزمین در دوران داریوش بزرگ به قلمرو هخامنشی افزوده شد. کهن

م. آثاری از بناهای  2002در سال  400دهد.ی بَهیر تعلق دارد، تأثیر فرهنگ ایرانی را نشان میجا که به تپهاز آن

گیری تاریخی دوران هخامنشی با سبک پارسی در این شهر خاکبرداری شد، هر چند این آثار هنوز به نتیجه

زنی دهد که سبک سکه( نشان می4ی بهیر )فاز ترین آثار به دست آمده از تپهکهن 401اند.ای منتهی نشدهقطعی

آوری در شاهنشاهی هخامنشی رایج بوده و این فن 402ی خمیده در این قلمرو رواج داشته استبا روش میله

ی نی در تپهتوان نشان داد که شهرنشیبر مبنای همین شواهد می 403و از این منطقه به تاکسیال وارد شده است.

                      
397 Acharya Chanak 

398 Iyengar, 1929: 325-326. 

399 Chu Ch'a-shi-lo 
400 Beveridge, 1908: 22-24. 

401 Bahadar Khan et al, 2002. 
402 Marshall, 1951: 103. 

403 MacDowall and Taddei, 1978: 203. 
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ای از افراد را جمشید هم سیاهههای ایالمی تختکتیبه 404بهیر در اواخر دوران هخامنشی شکوفا شده است.

هایی در آن حوالی دهند که به سرزمین هند، گنداره و رخج تعلق داشتند و برای انجام مأموریتبه دست می

پارسیِ هخامنشیان در تاکسیال تا دیرزمانی باقی نفوذ و ثبات فرهنگ  405اند.کردهی خوراک دریافت میسهمیه

جا در کل های وزنی مربوط بدان از آنها و معیارهای پارسی در ضرب سکه و یکاها و استاندهماند و روش

های تاکسیال در پایان قرن سوم پ.م. )یک و نیم یک نشانه از این تأثیر آن که سکه 406شمال هند پخش شد.

 407دادند.را نمایش می« پارسی»چنان در پشت خود تصویر شیان( همقرن پس از انقراض هخامن

بود. آجیویکه مسلکی  408ای برهمن برخاسته بود، یکی از پیروان آیین آجیویکَهچانکیه که از خانواده

زمان با تأسیس این دو آیین از میان رفت و تنها تر بود و همطلبانه بود که از دین بودایی و جَینی کهنریاضت

توان یافت. در هر دو این منابع این آیین مورد حمله واقع اهایی از آن را در منابع بودایی و جَینی کهن میردپ

شده، و با وجود این، قدمت بیشتر و وجوه شباهت چشمگیرش با هر دو نظام بودایی و جَینی چشمگیر 

ودایی ـ جَینی بوده باشد که بعدتر و دین ب نماید. از این رو، انگار این شکلی اولیه و آغازین از فلسفهمی

مهاویره و بودا زیر تأثیر آن، یا شاید به پیروی از آن، دستگاه فکری خود را ایجاد کردند و به تدریج 

 شان این میراث را انکار نمودند. شاگردان

واج داشته گوپتا و چانکیه به الگوی مرسومی شبیه است که در میان هند و ایرانیان باستان رارتباط چاندره

داده و نوعی پیوند استادی ـ شاگردی را و سرداران و جنگاوران بزرگ را با مغان و دانشمندان پیوند می

                      
404 Allchin, 1995: 131. 

405 Seibert, 2002: 22. 

406 Cribb, 1983: 80-101. 

407 Bernard, 1987: 188-189. 

408 Ājīvika 
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بینیم ترین نمونه از چنین الگویی را در ارتباط گشتاسپ کیانی و زرتشت میکرده است. کهنشان برقرار میمیان

ته است. بعدتر ارتباط آشوکا با راهبی بودایی را نیز در که به پسرش اسفندیار و پیامبر آریایی نیز تعمیم یاف

گنجیده است. یعنی او به گوپتا با چانکیه نیز در همین قالب میبینیم. احتمااًل ارتباط چاندرههمین قالب می

ی جنگاوران کشتریه، چانکیه را به عنوان استاد و راهبر خود برگزیده و با مشاوره و عنوان عضوی از طبقه

های ی تأسیس دولتی بزرگ را طراحی کرده است. این برنامه قاعدتاً از آموختهبانی معنوی او برنامهپشتی

چانیکه در تاکسیال و تماسش با نظم پارسی سرچشمه گرفته، و با دیدن چیرگی مقدونیان در منطقه و قتل و 

ترین متن هندی ، که کهنشَستْرَهاَرتَهای باقی مانده به نام شان تقویت شده است. از چانکیه رسالههایغارت

 ی اقتصاد و سیاست و جنگ است. درباره

جا یک رهبر دینی هندو بود پ.م. به تاکسیال وارد شد، چانکیه در آن 326به این ترتیب، وقتی اسکندر در 

شد، که احتماالً از طرف داریوش سوم بر این و از درباریان حاکم شهر ــ مردی به نام آمبیک ــ محسوب می

نماید که چانکیه از سیاست آمبیک بوده باشد. چنین می ارهراند و چه بسا که شهربان استان گندمنطقه فرمان می

د از نبرد رود برای ابراز ارادت به اسکندر و متحد شدن با وی برای تاختن بر هندیان موافق نبوده است. بع

مبیک هیداسپ که پوروشوتره از مقدونیان شکست خورد، چانکیه آشکارا با حضور مقدونیان در قلمرو آ

دْهانَه که در آن زمان بر یاری جستن از امیران هند شمالی به این منطقه رفت و از ناندهمخالفت کرد و برای 

 رخواست را رد کرد.داما او این  کرد، تقاضای کمک کرد.مگده حکومت می

 مقاومت شدید هندیان، از فرمان اسکندر سرپیچی کردند سپاه اسکندر بعد از جنگ با پوروشوتامه و دیدنِ

و از پیشروی به سوی رود گنگ سر باز زدند. پلوتارک نوشته که یکی از دالیل هراس ایشان، خبرهایی بود 

که از قدرت پادشاهی نانده به ایشان رسیده بود. به روایت وی، دودمان نانده در آن هنگام دویست هزار پیاده، 

سوار، و شش هزار پیل جنگی در اختیار داشتند و این باعث شد تا مقدونیان بازگشت را به  هشتاد هزار
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اند که به اند و فرض کردهنویسان معاصر این اعداد را جدی گرفتهبرخی ازتاریخ 409پیشروی ترجیح دهند.

گوپتا هم برای فتح این سرزمین راستی شاه مگده قدرت نظامی چنین بزرگی را در اختیار داشته است، و چاندره

اما این برداشت به کلی نادرست است. تا پیش از تشکیل  410ارتشی به همین بزرگی را سازماندهی کرده است.

های بزرگ در شمال هند وجود دولت مائوریه وحدت سیاسی و نهادهای دولتیِ الزم برای سازماندهی ارتش

یافته های بزرگ و سازمانآید، تنها ارتشهای بازمانده از سفر جنگی اسکندر برمیگزارش نداشتند و چنان که از

اند که شمارشان ای وجود داشتهاند. در فراسوی ایشان تنها جنگاوران قبیلههای هخامنشی تعلق داشتهبه استان

ر فرمان پوروشوتامه، به ده تا باال به چند هزار تن یا، در حالتی استثنایی مثل سپاهیان قبایل متحد زیدست

توان زد آن است که پوروشوتامه هم حدس نیرومندی که میرسیده است. تازه در این مورد بیست هزار تن می

در اصل شهربان هخامنشیِ استان هند بوده که تصمیم گرفته در برابر مقدونیان مقاومت کند. احتماالً قوای زیر 

ی اقتدار این ن داشته است. بعید نیست سربازان اسکندر به خاطر آوازهفرمان شاه مگده شماری کمتر از ای

دولت از پیشروی دلسرد شده باشند، اما به نظرم تلفات فراوانی که در نبرد با پوروشوتامه دادند برای تغییر 

 شان بسنده بوده است. نشینیسیاست و عقب

گشت قلمرو شمالی هند، در آن هنگام که چانکیه در میان هندیان به دنبال متحدی برای راندن مقدونیان می

ی سیاسی هخامنشیان بود، از گذشته از استان هند که در اطراف رود سند قرار داشت و بخشی از حوزه

یکی از این  411شد.ای رهبری میبیلهای قشد که هر یک توسط سرکردههایی کوچک تشکیل میامیرنشین

                      
409 Plutarch, Parallel Lives, "Life of Alexander" 62.1-4. 
410 Mookerji, 1988 [1966]): 31, 28–33. 
411 Shastri, 1967: 26. 
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به نام  ها شهر مگده بود که رهبرانش از دودمان نانده برخاسته بودند. مگده در زمان زندگی امیریامیرنشین

چنان ساخت قدرتی ی رود گنگ تبدیل شد، اما همها در حوزهوَردَنه به نیرومندترینِ این امیرنشینناندی

 زمین در این منطقه غایب بود.ترِ درون ایرانهای قدیمیمتمرکز و بزرگ شبیه به دولت

گوپتا ارتباط یافت و پیوندی نیرومند میان این دو برقرار شد. طبق گزارش ، در نهایت، با چاندرهچانکیه

ی متحد شد. در رساله 413ای به نام پَرَوَتکَهگوپتا ابتدا با یک رهبر قبیلهچاندره412«دوتَهویسَکَه»و « وَکشَسهمودرَه»

های هیمالیا فرمان هم چنین چیزی نوشته شده، و آمده که که این مرد بر کوهپایه 414پَریسیشتَه پَروانجَینی 

گوپتایی که با تاکسیال پیوندهای روشنی داشته، از سرزمینی در رانده است. با وجود این، بعید است چاندرهمی

نویسان معاصر این مرد را همان پشت سرِ دشمن خود یارگیری کرده باشد. از این رو، برخی ازتاریخ

شرق رود هیداسپ توانست  اند که با اسکندر جنگید و بعد از بازگشت مقدونیان درپوروشوتامه دانسته

با توجه به پیوندهای چانیکه با تاکسیال و اتحاد احتمالی با پوروشوتامه،  415موقعیت خود را حفظ کند.

ی میان تاکسیال و وپتا احتماالً ارتشی را زیر فرمان داشته که سربازانش از مردمِ مستقر در فاصلهگچاندره

زیسته و چه بسا که اند. یعنی سربازان او مستقیماً در همسایگی استانی هخامنشی میپوتره برخاسته بودهپتلی

 باشند. ی پارسی بودهشدهشهروندان دولتِ تازه منقرض

اش بود تاخت و یاسی همسایهترین واحد سها به دولت مگده که قویای از جنگگوپتا در زنجیرهچاندره

پوتره را فتح کرد. به این ترتیب، ( را شکست داد و خودِ پتلی416سالَهنانده( و سپاهبد مگده )بَدرَه)دهانَه شاه

                      
412 Visakhadutta 
413 Parvatka 
414 Parisishtaparvan 
415 Marshall, 1951: 18. 
416 Bhadrasala 
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پ.م، موفق شد دولت بزرگ مائوریه را تأسیس  321این مرد در زمانی که تازه بیست سال داشت، یعنی در 

طلب بِ بعد از آن موقعیت را برای فراز آمدن این شاه جوان و جاهپ.م. درگذشت و آشو 323کند. اسکندر در 

های پیشین هخامنشی پیشروی کرد و مقدونیانی را که بعد از گوپتا به سوی استانهموار ساخت. چاندره

شده توسط اسکندر لشگرکشی اسکندر در منطقه باقی مانده بودند کشتار کرد. او دو تن از شهربانان منصوب

  417ه قتل رساند. این دو نیکانور و فیلیپ بودند.را نیز ب

 316های جنوب غربی شاهنشاهی هخامنشی در های مقدونی در استانن بقایای اردوگاهاحتماالً واپسی

توان حدس زد جا میپ.م. سرکوب شده و سربازان بازمانده از هجوم اسکندر کشتار شده باشند. این را از آن

ن تاریخ قلمرو که سرداران و شهربانانی که در زمان تازش اسکندر در این منطقه به قدرت رسیده بودند تا ای

قاعدتاً اردوی مقدونیان در قلمروهای فتح شده باشد، به ایران غربی هایی که باید خود را رها کردند و با ارتش

پ.م. اودموس که پنجاب را در اختیار داشت این منطقه را ترک کرد و به غرب رفت و در  317کوچیدند. در 

نویسان رومی نیز امنشی خارج شد و به بابل بازگشت. تاریخپ.م. پیتون پسر آگنور نیز از استان هندِ هخ 316

اند که وقتی سلوکوس به اند و گفتهگوپتا و راندن مهاجمان مقدونی را مورد تأکید قرار دادهی چاندرهحمله

ایران شرقی لشگر کشید، نتوانست در میان مردم این منطقه پایگاهی برای خود بیابد و در نتیجه ناگزیر شد با 

  418گوپتا صلح کند.ندرهچا

بخش چون نیرویی رهاییزمین همگوپتا در جریان حمله به جنوب شرقی ایراننماید که چاندرهچنین می

رود عمل کرده و از پشتیبانی مردم برخوردار بوده باشد. این که قلمرو او بعد از این عملیات استان هرات، هفت

                      
417 Boesche, 2003: 9–37. 
418 Junianus Justinus, Historiarum Philippicarum libri XLIV, XV.4.19. 
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خاستگاه قدرت وی در اصل همین  گرفته، نشانگر آن است کهی هخامنشی را در بر می)پنجاب( و گنداره

ی تاکسیال برخاسته، بخشی بوده که به همراه استادش از منطقهگوپتا در واقع نجاتمنطقه بوده است. چاندره

پادشاهی مگده را به عنوان گرانیگاهی برای بسیج نیرو در شمال هند فتح کرده، و بعد از آن باز به سوی 

 جا را از مقدونیان پاکسازی کرده است. منشی بازگشته و آنهای جنوب شرقی هخاتاکسیال و استان

اش با سلوکوس است. دهد، رویاروییگوپتا را نشان میای ماهیت قدرت چاندرهآنچه بهتر از هر داده

شده به دست مقدونیان ه که بخشی از قلمروی فتحنگریستچون کسی میروشن است که سلوکوس به او هم

ها ادعا داشته است. با وجود این، نبرد را از دست ایشان بیرون آورده است و در ابتدای کار بر این سرزمین

پوشی از ادعا بر ایران ای چنان قطعی و ماندگار منتهی شد که شاهان بعدی سلوکی را به چشماین دو به نتیجه

های هایی دقیقی در مورد رویارویی نظامی این دو شاه در دست نداریم، اما از دادهداشت. دادهجنوب شرقی وا 

آید که سلوکوس از هماورد هندی خود شکست سختی خورده باشد. او، در نهایت، ناگزیر فرعی چنین برمی

افت چند پیل جنگی دل گوپتا واگذار کند و در مقابل به دریهای جنوبی ایران شرقی را به چاندرهشد سرزمین

و هندوکوش  419گوپته در این نبرد به دست آورد، رخج، گدروزیا، هراتهایی که چاندرهخوش دارد. سرزمین

های هخامنشی گنداره و پنجاب و هند است که پیشاپیش و این جدای از استان 420)پاروپامیسادای( بوده است؛

یابیم که مگاستنس تا پیش جا درمیگوپتا فتح شده بود. تازه بودنِ فتح رخج را از اینهتوسط نیروهای چاندر

و بنابراین بخشی از سپاه اسکندر در این منطقه  421از این نبرد در دربار شهربان مقدونی رخج ساکن بود

                      
419 Strabo, XV, 724. 
420 Majumdar, 1977. 
421 Arrian, Anabasis Alexandri v,6. 
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ی دهد که از همان ابتدای عصر پسااسکندری ناحیهشناسی هم نشان میهای سکهاند. تحلیلچیرگی داشته

 422هندوکوش و رخج بخشی از پادشاهی مائوریه بوده است.

ی خیزش مردم در گوپته و دولت مائوریه بیش و پیش از آن که دولتی هندی باشد، نتیجهبنابراین چاندره

این  نویسان امروز درهای پیشین هخامنشی و پیامد بیرون راندن مقدونیان از منطقه بوده است. تاریخاستان

گرفته گوپتا افغانستان و پاکستان و بلوچستان را در بر میی قدرتمند قلمرو چاندرهمورد توافق دارند که بدنه

های جنوب شرقی شاهنشاهی ی مستقیم نظم هخامنشی در استانتوان این دولت را ادامهیبنابراین م 423است.

 دانست. 

ای تازش نظم نوپای سیاسی که بعد از فروپاشی دولت هخامنشی در این منطقه شکل گرفت، از همان ابتد

گرفت. هفده سال پس از های قدیمی را در بر مید و تا زمان مرگ اسکندر سه تا از استانمقدونیان آغاز ش

گر را نیز فروپاشی هخامنشیان، این دولت نوپا با چیرگی بر سلوکوس تثبیت شد و چهار استان هخامنشی دی

پایی از خود هیچ ردزمین، مقدونیان عمالً ی جنوب شرقی ایرانبه قلمرو خود افزود. به این ترتیب، در گوشه

رود پ.م. از گنداره، هند و هفت 320درنگ پس از تازش اسکندر تا به جا نگذاشتند. مقدونیان و یونانیان بی

ی مقدونیان گوپتا طی پانزده سال بعد پاکستان، افغانستان و بلوچستان را گرفت و بدنهرانده شده بودند. چاندره

در ایران شرقی ناممکن گشت. هر چند تا  قرار جمعیت مهاجم مقدونیجا راند. به این ترتیب، استرا از آن

هایی از ایران شرقی باقی ماندند و به نوعی صلح و آشتی با این ها بعد برخی از امیرانی مقدونی در بخشسال

 بخش دست یافتند. نیروهای رهایی

                      
422 Bernard, 1980: 85-88. 
423 Smith, 1998. 
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اند که مرزهای اند. گفتهگوپتا را در بیشتر منابع بسیار گسترده و بزرگ دانستهی جغرافیایی نفوذ چاندرهدایره

، و 425، در غرب به افغانستان و بلوچستان، در شمال به نپال و کشمیر424قلمروی او در شرق به آسام و بنگال

ار بزرگ است و بعید است در غیاب ساختارهای رسیده است. اما این قلمرویی بسیدر جنوب به دکن می

ای را فتح کند و در قالب یک دولت سازماندهی سیاسی قدیمی، یک تن به تنهایی توانسته باشد چنین دامنه

 نماید. 

تراز به رسمیت بشناسد. ا او را به عنوان شاهی همگوپتا خورد، باعث شد تشکستی که سلوکوس از چاندره

گوپتا، و در مقابل دریافت پانصد اند که او برای استوار ساختن پیمان صلح با چاندرهنویسان یونانی نوشتهتاریخ

چنین سفیری مقدونی به سلوکوس هم 426گوپتا درآورد.پیل جنگی، دختر خویش کورنلیا را به عقد چاندره

( از یونانیان بومی آناتولی بود که Μεγασθένης) 427گوپتا گسیل کرد و این همان مگاستِنِسدربار چاندره

چنان به روابط گوپتا همسلوکوس و چاندره 428تیوس اقامت داشت.برای مدتی در رخج نزد شهربان سیبور

گوپتا به نزد اند که از سوی چاندرهآمیز خود ادامه دادند و منابع یونانی از پیکی یاد کردهدوستانه و صلح

دربار ارتباط دیپلوماتیک  429ی قدرت مردانگی را به عنوان هدیه برد.سلوکوس رفت و برایش داروی افزاینده

نام چنان ادامه داشت. چنان که در دوران بیندوسارَه سفیر دیگری به های بعد نیز همسلوکی و مائوریه تا نسل

                      
424 Vaughn, 2004: 440–459 [442]. 
425 Goetz, 1955: 61–74. 
426 Tarn, 1940: 84–94; Bosem, 2003. 
427 Megasthenes 
428 Arrian, Anabasis Alexandri, v,6. 
429 Athenaeus of Naucratis, "The deipnosophists" Book I, chapter 32 Ath. Deip. I.32. 
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به دربار مائوریه گسیل شد. در عصر آشوکا شاه مقدونی مصر نیز سفیری به دربار مائوریه فرستاد  430دِیماکوس

  432نام داشت. 431که دیونوسیوس

 

را تأسیس کرد، صاحب پسری  گوپتا پادشاه نانده را شکست داد و دولت خود. در همان سالی که چاندره5

ش گیری کرد، این پسر به جایگوپتا از سلطنت کنارهپ.م. که چاندره 298نامید. در  433شد که او را بیندوسَرَه

یا  434بر تخت نشست و قلمرو خود را به سوی جنوب گسترش داد. یونانیان این شاهزاده را آمیتروخاتِس

است، که لقب وی بوده  436گْهَتَهی سانسکریتِ اَمیترَهشده از کلمهخواندند که شکلی یونانیمی 435آلیتروخادِس

دهد که مفهوم مهر )میتره( در ادبیات نام نشان میدهد. این معنی می« شکنان(ی مهردروجان )پیمانکشنده»و 

شکن و مهردروج همان است سیاسی دولتِ نوپا با داللتی ایرانی کابرد داشته است. لفظِ اَمیترَه به معنای پیمان

 یابد.نیز سابقه دارد و به خصوص در منابع عصر اردشیر دوم به بعد بسیار رواج می اوستاکه در 

اند که نام اصلی این چنین آوردههم 437«.مردِ بی دشمن»شَترو بوده، که یعنی لقب دیگر این شاهزاده اَجاتَه

ثبت  439«تَهوَلیکَراجَه»ی جَینی ی نام بیندوسره داستانی هست که در رسالهبوده است. درباره 438فرد سیمْهَسِنَه

گوپتا نسبت به زهر، در غذای او به در این متن آمده که چانکیه برای ایمن ساختنِ بدن چاندره 440شده است.

                      
430 Deimakos 
431 Dionysius 
432 Pliny the Elder, "The Natural History", Chap. 21. 
433 Bindusara 
434 Amitrochates 
435 Allitrochades 
436 Amitraghata 
437 Strabo, II,I, 9. 
438 Simhasena 
439 Rajavalikatha 
440 Geiger, 1908: 40. 
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که از این موضوع خبر داشته باشد، غذایش را با زن آنگوپتا بیریخت. یک بار چاندرهمقدار اندکی سم می

ا هفت روز تا زایمان فاصله داشت، با خوردن غذای مسموم باردارش دوردْهَرَه شریک شد. این بانو که تنه

درنگ شکم ملکه را شکافت و بالفاصله فوت کرد. چانکیه همان لحظه وارد شد و از ماجرا خبردار شد و بی

ای آبی را بر سرش ایجاد ای از زهر به پیشانی او رسید و لکهنوزاد را از آن بیرون کشید. با وجود این، قطره

ها و مرور این نام 441ای بر سر دارد.این رو، بعدها او را بیندوسره نامیدند، یعنی کسی که بند و لکهکرد. از 

ارچوب معناییِ حاکم بر ادبیات سیاسی دولت مائوریه را در پگاهِ ها از این رو کارگشاست که چلقب

« اوژنمهرضد»نامیده و لقبش را « بَندسَر»گوپتا پسر خود را دهد. این که چاندرهاش نشان میگیریشکل

 دهد. گذاشته، به خودیِ خود پیوندهای نزدیک او را با سپهر ایرانی نشان می

چنان بیندوسره در بیست و دو سالگی بر تخت نشست و با راهنمایی چانکیه حکومت کرد. این مرد هم

ی دولت مائوریه به دست وی بر پا شده هنماید که شالودکرد و چنین میوزیر را برای او ایفا مینقش نخست

کیه کسی بود که باعث شد تا بیندوسره بتواند بر شانزده قلمروی گوید که چانباشد. یک متن تبتی می

اند نویسان هندی امروزین ادعا کردهاش غلبه کند و قدرت خود را در میان دو آب بسط دهد. تاریخهمسایه

ی میان اقیانوس آرام و دریای عمان بوده است. اما از متن چنین فاصله« میان دو آب»که منظور این متن از 

ی میان هیرمند و گنگ بوده است. بیندوسره دو پسر داشت به آید و احتماالً مقصود اصلی فاصلهی برنمیچیز

کردند. های آشوکا و سوسیمَه که به عنوان حاکم شهرهای اوجاین و تاکسیال زیر نظر پدرشان فعالیت مینام

کم یکی از آنها به دلیل در دوران حکومت او مردم تاکسیال دو بار سر به شورش برداشتند که دست

                      
441 Srinivasachariar, 1989: 550. 
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های سوسیمه بوده است. بیندوسره در سرکوب شورش دوم ناکام ماند و این کاری بود که پسرش ستمگری

 آشوکا بعدتر به انجام رساند. 

 

نام  442پ.م. به جای پدرش بر تخت نشست. 269پ.م. زاده شد و در  304( در سال अशोक. آشوکا )6

 443پْریالقبِ دِواناماش خود را با پارسی است. او در کتیبه« سوگبی»و همتای « درد و غمبی»آشوکا به معنای 

مهربان »است که یعنی  444است. لقب دیگرش پیَدَسی« محبوب و مورد توجه خدایان»شناسانده که به معنای 

)آشوکاوَدانَه:  روایت آشوکاداستان زندگی او در دو متن از قرن دوم میالدی ثبت شده که «. با همه

अशॊकवदन)445  ی بزرگسالنامهالنکایی به نام شوند. متنی سریخوانده می 446)دیویاوَدانَه( روایت خدایانو 

 پردازد. در سینهالی( هم هست که به شرح زندگی او می මහාවම්ස: 447وَمْسَه)مَها

 آشوکاودانهی این زن را در ترین توضیح درباره. مفصلاند که نام مادرش دَرما یا دَمّا بوده استگفته

بوده است. او دختر شاه چَمپا بود که  448دْرَنگیی شاه بیندوسره، سوبْهَهاش اسم ملکهخوانیم که به گزارشمی

نیز همین ماجرا را روایت کرده، اما نام مادر آشوکا را  دیویاودانهکرد. ی تِلَنگَنَه حکومت میبر منطقه

ی ی منابع توافق دارند که این زن از پیروان آجیویکه بود و واسطههمه 450دانسته است. 449دَکَلیانیجَنَپَه

                      
442 Thapur, 1973/ 1980: 51. 
443 Devānāmpriya 
444 Piyadasī 
445 Aśokāvadāna 
446 Divyāvadāna 
447 Mahavamsa 
448 Subhadrângî 
449 Janapadakalyānī 
450 Sarao, 2007: 89. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Ashokavadana
http://en.wikipedia.org/wiki/Divyavadana
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گفتیم که بیندوسره  451وَتسَه بود که به همین فرقه تعلق داشت.جش با شاه مائوریه، دانشمندی به نام پیلیندَهازدوا

نماید که دولت مائوریه زیر تأثیر آرا و عقاید وان این کیش بوده و بنابراین چنین مینیز مانند چانکیه از پیر

 این فرقه پدید آمده باشد. 

اش از الوریهای بدنی و دتر از خود داشت، اما به زودی به خاطر تواناییآشوکا چندین برادر ناتنی بزرگ

ای بسیار ماهر بود و یک بار شیری را تنها با یک عصای چوبی به قتل گویند شکارچیدیگران ممتاز شد. می

داری بیندوسره به عنوان حاکم شهر اوجاین برگزیده شد، و این دورانی بود رساند. او در اواخر دوران زمام

م.( نوشته  1575 ـ1634) 452ان بود. المایی به نام تارَناثَهداخلی دست به گریب که دولت بزرگ مائوریه با ناآرامی

که چانکیه به نمایندگی از بیندوسره شانزده امیر را از میان برد و در قلمرو ایشان سروری یافت. برخی از 

 اند. اما با توجه بهی دولت مائوریه به سوی جنوب و فتح دکن دانستهنویسندگان این را به معنای توسعه

شورش شهرهای مهمی مانند تاکسیال بعید است دولت مائوریه در این زمان توانایی الزم برای چنین گسترشی 

را داشته باشد. به احتمال زیاد این اشاره به پیگرد و کشتار اشراف سرکشِ درون دولت مائوریه و تمرکز قدرت 

سره ادامه یافت. طوری که در این هنگام ها تا زمان مرگ بیندوکند. این ناآرامیبه دست چانکیه داللت می

چنان در حال شورش بود و حاکم آن سوسیمه ــ که ولیعهد بیندوسره هم بود ــ در فرو شهر تاکسیال هم

 نشاندن آن درمانده بود. 

نوشته آشوکا که از پشتیبانی چندتن از درباریان پدرش برخوردار بود، به یاری وزیری به نام  دیویاوندانه

های نوک ای چید و برادرش را فریفت و او را به چاهی فرو افکند که درونش را از مرجاندسیسه 453گوپتارادَه

                      
451 Singh, 2008. 
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برادرش را به قتل رساند و از میان  99تیز پر کرده بودند. بعد آشوکا به کشتار سایر شاهزادگان پرداخت و 

نماید که در این میان جنگی داخلی در گرفته باشد، چنین می 454ایشان تنها یک تن یعنی تیسا را زنده گذاشت.

اما آشوکا پ.م. درگذشت و سوسیمه انگار مدت کوتاهی پس از آن کشته شده باشد،  273چون بیندوسره در 

 پ.م. توانست تاجگذاری کند و قدرت را به دست بگیرد.  269تازه چهار سال بعد در 

هایی گویند بعد از دست یافتن به قدرت آزمونآشوکا به ظاهر شاهی ستمگر و خونخوار بوده است. می

اند چنین آوردهمن وفاداری درباریانش ترتیب داد و پانصد تن از ایشان را به قتل رساند. هدشوار برای سنجید

اند. او که پانصد زن در حرم خود داشت و چون یکی از ایشان به او توهین کرد، همه را زنده زنده سوز

لیل این کارها بود که نامیدند. به ده بود که مردم آن را دوزخِ روی زمین میگاه مخوفی ساختچنین شکنجههم

 آور.نامیدند، یعنی آشوکای هراسمی« چَند آشوکا»مردم او را 

های قدرتش کرد و به گوشه و کنار آشوکا هشت سالِ بعد از به قدرت رسیدنش را صرفِ تحکیم پایه

نادو در جنوب هند پامیر در شمال افغانستان تا تامیل یهای دولت او از کوهمنهاند که دالشگر کشید. گفته

ای نماید و نشانهگرفته است، اما این سخنان افسانه میشده و بنگالدش و برمه را نیز در بر میکشیده می

چنان مهدانیم که او شناختی از وجود دولتی چنین عظیم در هندِ آن دوران وجود ندارد. با وجود این، میباستان

رانده پال فرمان میافغانستان و پاکستان و بلوچستان امروزین را در اختیار داشته و بر هند شمالی تا مرزهای ن

 است. 

                      
454 Singh, 2008. 
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ریافت که مشهورترین و آخرین توان دجا میمرزهای کشوری را که زیر نظر آشوکا قرار داشت از این

( دولتی کوچک در هند شمال شرقی بود که امروز استان कळ िंगکالینگا ) 455نبردش فتح شهر کالینگا بوده است.

ای به همین نام گرفته که شود. بر اساس گزارش مگاستنس این دولت نام خود را از قبیلهاوریسا خوانده می

پایتخت این مردم را پارتالیس نامیده و گفته که ارتش این دولت  مگاستنس 456زیستند.بین رود گنگ و دریا می

مردم این منطقه بعدها نویسا  457داشته است. شصت هزار پیاده و هزار سوار و هفتصد پیل جنگی را در اختیار

مانده با این کردند که از خط براهمی مشتق شده است. بر اساس متون بازشدند و از خط کالینگا استفاده می

ی اند. خط اوریا در هندِ امروزین بازماندهگفتهکالینگا به زبانی دراویدی سخن میشود که مردم خط معلوم می

ترین خطِ زنده است که به براهمی باستانی شباهت دارد. در زمان آشوکا این منطقه شاه آن است و نزدیک

جا برپا بوده باشد، جای بحث هست. در مراجع تی در آنی این که واقعاً دولنداشت و به همین دلیل درباره

که این منطقه دارای یک دموکراسی و نظام پارلمانی بوده است!  پدیا( نوشتهی ویکیامروزین )مثالً دانشنامه

شک خطاست و از تعمیم نهادهای سیاسی مدرن به گذشته برخاسته است. احتماالً کالینگا در سخنی که بی

ای بر آن سپیدان قبیلهای بوده و به سبک مرسوم در جهان باستان، شورایی از ریشروی قبیلهاین هنگام قلم

 های دوران بودا هم وجود داشته است.«جمهوری»اند و این نظمی است که در هراندحکم می

داد. هایش را نشان میاندازیترین جنگِ آشوکا بود و حدِ نهایی دستکنندهتعیینترین و نبرد کالینگا بزرگ

توان حد جنوبی دولت مائوریه را در زمان آشوکا به اوریسای امروزین محدود دانست، و این از این رو، می

نان که ی آن را در دست نداشته و چی هند، یا حتا بخش عمدهقارهبدان معناست که این دولت کل شبه

                      
455  Mohapatra, 1986: 10. 
456 Megasthenes, fragm. XX.B. (in: Pliny, Historia Natura, V1. 21.9–22. 1.) 
457 Megasthenes, fragm. LVI(in: Pliny, Historia Natura VI. 21. 8–23. 11. 
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ی ماست، بیشتر دولتی ایرانی ــ و نه هندی ــ بوده که به تدریج در شمال هند تا اوریسا پیشروی کرده فرضیه

نویسان هندی وجود دارد و آن هم این که اعتقاد دارند آشوکا در زمان فرضی در آرای بیشتر تاریخاست. پیش

ی کوچک را تنها برای کسب حیثیت و این منطقهحمله به اوریسا تمام هند جز اوریسا را در دست داشته، 

ی تاریخی یا فرض، کافی است به این حقیقت اشاره کنیم که هیچ اشارهبرای رد این پیش 458فتح کرده است.

تر از اوریسا را نشان دهد. هایی جنوبیی دولت مائوریه تا بخششناختی وجود ندارد که توسعهگواه باستان

ی این منطقه هماوردی شایسته برای ارتش آشوکا دهد که قوای چند ده هزار نفرهجنگ کالینگا هم نشان می

گوپتا اومت کنند. پیش از آشوکا، پدربزرگش چاندرهاند به سختی در برابرش مقاند و توانستهشدهمحسوب می

که در قدرتش بحثی نیست نیز به این منطقه لشگر کشیده بود، اما از پیشروی باز ماند و مقاومت بومیان 

ی مردم کالینگا نشانگر آن است اش را دفع کرد. دشوار بودن این نبرد برای آشوکا و مقاومت سرسختانهحمله

ی ارهقگوپتا و چه در عصر آشوکا، غولی سیاسی به وسعت کل شبهچه در دوران چاندره که دولتِ مائوریه،

فهمیم که کالینگا جا میشده است. این را از آنتراز با کالینگا محسوب میتر، اما، همهند نبوده و دولتی بزرگ

قرن دوم پ.م. به صورت  چنان باقی ماند و بعد از ضعیف شدنِ مائوریه دربعد از پیروزی خونین آشوکا هم

نیرومندترین دولت هند درآمد. بنابراین تصویر هندِ عصر آشوکا، بر خالف نظر غالب، یک دولت متحد و 

ای را در خود ادغام کرده باشد. برعکس، در مانده در گوشهسراسری هند نیست که استانی کوچک و باقی

های هخامنشی یم که پایگاهش و آغازگاهش استانجا با یک واحد سیاسی ایرانی ـ هندی سر و کار داراین

 جا تا حد نهاییِ قلمرو کالینگا توسعه یافته است. قدیمی است و از آن
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جایی را کالینگا آخرین شهری بود که آشوکا به ضرب شمشیر گشود و پس از آن دیگر به جنگ نرفت و 

توان در همان حدی دانست که بعد از ی قلمرو او را میبا زور فتح نکرد. به این ترتیب، حد نهایی توسعه

دهد، مرور ی گسترش دولت مائوریه را نشان میگشودن کالینگا بدان دست یافته بود. شاهد مهمی که دامنه

ها و ثبت ردپای خویش ظر برافراشتن یادمانی آثاری است که از آشوکا به جا مانده است. آشوکا از نسیاهه

توانیم اطمینان داشته باشیم که او در تمام مراکز مهم در تاریخ شاهی پرکار و کوشا بوده است. از این رو، می

پرادش و بیهار های اوتارپرادش و مَدهَهقلمرو خود آثاری یادمانی به جا گذاشته است. این آثار تنها در استان

اند. این بدان هایی از جنوب افغانستان یافت شدههای تاکسیال و سوات در پاکستان، و بخشاندر هند، است

اش جنوب ی مرکزیی هند گسترش نیافته و هستهقارهی شبهی نفوذ دولت او به بدنهمعناست که دایره

ندازی کرده است. از اای در شمال هند نیز دستجا به باریکهافغانستان و پاکستان امروزین بوده و از آن

شود که چند موضوع محدود در مرکز توجه او قرار داشته است. تقریباً های بازمانده از آشوکا معلوم میکتیبه

هایش برای گسترش این آیین، و برشمردن قوانین و شها به چگونگی گرویدن او به دین بودا، تالتمام کتیبه

آید که او ( برمیBb1ی ستون )شود. از کتیبهدایی محدود میرهنمودهایش برای زندگی بر اساس موازین بو

 پاس وی از مالیات معاف کرده است. جا را به ی لومبینی که زادگاه بوداست بازدید کرده و مردم آناز دهکده

اند. بر اساس این منابع تاریخی به دقت رخدادهای منتهی به گرویدن آشوکا به دین بودایی را ثبت کرده

با پیروزی آشوکا پایان یافت. اما  اسناد، تحول روحی آشوکا از جنگ کالینگا آغاز شد. این نبرد در نهایت

اند که او ده هزار تن از سربازان خود را در جریان این نبرد از دست داد و خشمگینانه به کشتار مردم نوشته

طوری که آب رود دایَه، غیرنظامی روی آورد و روی هم رفته صد هزار تن از اهالی کالینگا را به قتل رساند به

 د جاری بود، از خون ایشان به سرخی گرایید. که در نزدیکی میدان نبر
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کرد، زنی به نزدش رفت و گویند زمانی که آشوکا بعد از جنگ در میدان انباشته از کشتگان گردش میمی

، بعد از آن بود که آشوکا ناگهان از «کنم؟ ای، دیگر برای چه زندگیتو پدر، شوهر و پسر مرا کشته»گفت: 

ی کالینگا ناگهان آشوکا را از جنگ و خونریزی بیزار کرد و باعث شد کردار خود پشیمان شد. کشتار وحشیانه

اش را در به آیین بودایی بگراید و به عنوان پرشورترین مبلغ این دین فعالیت کند. او ماجرای تحول روحی

محبوب خدایان، شاهِ نیکوکار )آشوکا(، هشت سال پس از »ی ما به یادگار گذاشته است: ای نوشته و براکتیبه

اش کالینگا را فتح کرد. صد و پنجاه هزار تن رانده شدند. صد هزار تن کشته شدند و شمار فراوان تاجگذاری

مه احساس کرد، دیگری مردند. بعد از آن که کالینگا تسخیر شد، محبوب خدایان در دل گرایشی نسبت به در

های دَمَّه در قلب خود یافت. حاال محبوب خدایان احساس پشیمانی عمیقی از مهری نسبت به درمه و آموزه

 .459«فتح کالینگا داشت

ترین سندی است که فاتحی از خود به جا گذاشته و در آن بابت ی عجیب، نخستین و کهناین نبشته

 261پیروزی در یک نبرد و فتح یک سرزمین ابراز پشیمانی کرده است. به این ترتیب، آشوکا بعد از سال 

ه کالینگا را گرفت، دیگر به جنگ نرفت. او دین بودایی اختیار کرد و برای نخستین بار سیاستی مبتنی پ.م. ک

میهرَه ( با همکاری خواهر دوقلویش که سنگهَهमहने्द्र) 460آزاری )آهیمسَه( را وضع نمود. پسر او مَهیندرَهبر بی

النکا منتقل کرد. در این زمان شاهی به نام )یعنی مهرِ سنگهه، مهرِ انجمن( نام گرفته بود، آیین بودا را به سری

شان در زمانی به نزد راند. این مبلغان با همراهانپ.م.( بر این سرزمین فرمان می 250ـ210) 461تیسَهپیَدِوَنَم

فارغ شده بود و درگیر برگزاری بزمی بود. بعد از سخنرانی ایشان، شاه و شاه بار یافتند که تازه از شکار 
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اش آنوال و درباریان به آیین بودا گرویدند و مجلس شکار به نخستین نشست بوداییان سریالنکا تبدیل ملکه

که در سریالنکا  بودایی را به زبان سینهالی سبد سهها در این سرزمین ماند و مهیندره پس از آن مدت 462شد.

اند، چون انگار مردم این سرزمین تا پیش از ورود رواج داشت ترجمه کرد. او را پدر ادبیات سینهالی دانسته

 ی متون بودایی به نوشته درآورد. اند و او نخستین کسی بود که این زبان را در قالب ترجمهوی نویسا نبوده

ودایی در پ.م. دین رسمی دولت مائوریه را بودایی قرار داد. هزاران استوپا و معبد ب 260آشوکا در 

گریزانه را در پیش گرفت. حتا شکار جانوران را ممنوع وکنار ساخت و سیاستی ضد خشونت و جنگگوشه

هایی را که بر افراشته ها و تندیسشمار زیادی از ستونکرد و مهربانی با زندانیان و مجرمان را باب کرد. او 

هایی آراست و در آنها اصول اخالقی خویش را شرح داد. مردم تابع او در این متون با عبارتِ بود، با کتیبه

ترین اثر تاریخیِ اند. ستونی که او در شهر سارناث برافراشته، کهنمورد اشاره واقع شده« کودکان»یا « فرزندان»

امالً مشهور هندی است و نقش پرچم هند از عالیم آن گرفته شده است. جالب آن که نمادهای یادشده ک

شود که طبق سنت هنری هخامنشیان ساخته شده ایرانی هستند. بر فراز این ستون تندیس چهار شیر دیده می

چون پدر هستم. همان ن همشاندان من هستند. من برایی مردمان فرزهمه»است. او بر این ستون نوشته که: 

ی مردم همیشه شادمان خواهد، من آرزومندم که همهطور که پدر شادمانی و خوشبختی فرزندانش را می

  «.باشند

« ی مردمانهمه»و « کامِ شاه»و « شادی»های به کار گرفته شده در این کتیبه، از جمله تأکید بر کلیدواژه

 ی بیستون دارد. شباهتی نمایان به سخنان داریوش بزرگ در کتیبه
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عنصر بدل نشد. او در اصل از دین خو و سستش، به شاهی نرمآشوکا، با وجود تغییر سیاست نمایان

بخش سیاسی بهره جست. متن بودایی برای متمدن ساختنِ مردم قلمروش و دستیابی به یک آیین وحدت

آمیز یک راهب جَینی بود. این یک پیگرد مذهبی خشن را ثبت کرده که علت آن رفتار توهین« آشوکاورانه»

ده و دارد پایش بود و بودا را در حالتی تصویر کرده بود که در برابر مهاویره زانو زراهب یک نقاشی کشیده 

وا ربوسد. وقتی آشوکا از این جریان خبردار شد، دستور داد تمام هواداران آیینی که چنین توهینی را را می

پیوندی داشته است، چون ی آجیویکه داشته بودند، اعدام شوند. احتماالً کسی که این نقاشی را کشیده با فرقه

ویکه کشتار در متن تصریح شده که در شمال بنگال تعقیبی مذهبی آغاز شده و هجده هزار تن از پیروان آجی

اش در آتش ای که توهین مشابهی به بودا کرده بود به همراه خانوادهپوتره، جَینیچنین در شهر پتلیشدند. هم

ای زر پاداش خواهد گرفت. به  یک جَینی را برایش بیاورد، سکهسوزانده شد و آشوکا اعالم کرد هر کس سرِ

داری او بر خالف تصور این ترتیب چند هزار جَینی به دست مردم مزدور گشته شدند. بنابراین دوران زمام

انی رایانه را با پشتیبعامیانه یک دوران طالیی انباشته از مهربانی و رواداری نبود، که نوعی تمرکز سیاسی اقدارگ

 داد.دین بودایی نشان می

های بزرگ دوران خود در ی سایر دولتآید که او تصویر روشنی دربارههای آشوکا بر میاز یکی از نبشته

 463خوانیم:است. در این متن میجسته چون ابزاری سیاسی بهره میذهن داشته و به روشنی از دین بودایی هم

گی( داند. این )چیرهایش میاکنون این چیرگیِ آیین )دَمَّه( است که محبوب خدایان )آشوکا( برترینِ چیرگی»

صد یوجانَه )شش هزار کیلومتر( دورتر، جایی که آنتیوخوس، جا، درون مرزها رخ داده است. حتا ششدر این

                      
463 Edicts of Ashoka, Rock Edict (S. Dhammika) 
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گونوس، ماگاس و اسکندر کند، دورتر از وی، جایی که چهار شاه، بطلمیوس، آنتیشاه یونانی حکومت می

پَرنی )آیین چیره شده وردست مانند پامرَهچون جنوب، در میان چوالها، پاندیاها، تا جایی درانند، همفرمان می

ها و پیتینیکاها، در ها، بْهوجَهها، نَباپَمکیتها، نَبْهَکَهجا در قلمرو پادشاهی در میان یونانیان، کَمبوجَهاست(. این

حتا  کنند.ی آیین پیروی میهای محبوب خدایان )آشوکا( دربارهمیان آدراها و پالیداها، همه جا مردم از آموزه

های اند و آموزهی آیین شنیدهجا راه نیافته، آن مردم نیز دربارههای محبوب خدایان به آندر جاهایی که پیک

 «.کنند و در آینده نیز چنین خواهند کرددانند و آن را رعایت میاش میمحبوب خدایان را درباره

ثبت شده  465«تورَمایِه»و اسم بطلمیوس به شکل  464«یوکواَمتی»در این متن نام آنتیوخوس به صورت 

نوشته شده؛ و اسم  467«مَکَه»ای به صورت اند و ماگاس کورنهنوشته 466«اَمتیکینی»گونوس را است. آنتی

آن شاه »هایش را به نزد آمده است. آشوکا نوشته که پیک 468«اَلیکاسودَرو»یروسی هم به شکل اسکندر دوم اپ

  470فرستاد. 469امَه یونَه راجَه()اَمتیوکو ن« یونانی که آنتیوخوس نام دارد

زدایی را ممنوع ساخته داری، شکار، ماهیگیری و جنگلآشوکا احتماالً نخستین پادشاهی است که برده

جانوران به دست داد که زیر ای از است. او در بیست و ششمین سال سلطنتش حکمی صادر کرد و سیاهه

بایست به دست مردم آسیب ببینند. در این سیاهه از جانوران گوناگونی مانند چتر حمایت شاه بودند و نمی

نماید که این فرمان به معنای پشت و گاو نام برده شده است. چنین میی مورچه، خفاش، الکطوطی، ملکه

                      
464 Amtiyoko 
465 Turamaye 
466 Amtikini 
467 Maka 
468 Alikasudaro 
469 Amtiyoko nama Yona-raja 
470 Gandhari original of Edict No13 (Greek kings: Paragraph 9. 
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اشد، و به طور خاص به محدود ساختن مراسم قربانی اشاره منع کامل گوشتخواری و ذبح جانوران نبوده ب

ی دیگری تصریح شده و چنین داده است. این نکته در نبشتههای هندویی را تشکیل میی آیینکند که شالوده

ی . در نبشته471«جا )در قلمرو من( نباید جانوری به قتل برسد و برای قربانی پیشکش شوداین»آمده که 

دیگری آشوکا نوشته که برای مردمان و جانوران بیمارستان بنا کرده و پرورش و استفاده از داروهای گیاهی 

های دیگر نیز پراکنده و بهره جستن از آن را باب شان در سرزمینرا رواج داده و این گیاهان را به همراه بذر

اند، آنتیوخوس سلوکی های پزشکی جدید سود بردهای که از این روشساخته است. او در میان شاهان بیگانه

 472برد.را نیز نام می

ی آشوکا به خط آرامی و یونانی نوشته شده و در قندهار قرار دارد. در این نبشته چنین ترین کتیبهمهم

به  ( راεὐσέβειαده سال )سلطنت( کامل شده است. شاه پیادَسی )آشوکا( پرهیزگاری )اوسِبِئیا: »خوانیم: می

شکوفا خواهد  مردم شناساند. از این لحظه او مردمان را پرهیزگارتر ساخته است، و همه چیز در سراسر جهان

ز شکار کردن گیران اشد. شاه )کشتن( جانداران و مردمان دیگر را ممنوع ساخت، و آنچه را شکارچیان و ماهی

شان خلع شدند. و بر خالف آنچه در شان در حد قدرتبازداشته شدند. و آنان که آزمند بودند، از آزمندی

شان فرمانبر شدند. با این گونه رفتار کردن گذشته بود و در آینده خواهد بود، نسبت به پدر و مادر و مهتران

 «.یستخواهند زتر و بهتر ها ایشان شادماندر تمام موقعیت

دستی، راستگویی، پاکیزگی و درمه خوب است. اما درمه چیست؟ بدیِ کم و نیکی زیاد، مهربانی، گشاده»

 .473«خلوص

                      
471 Rock Edict Nb1 (S. Dhammika). 
472 Edicts of Ashoka, Rock Edict 2. 
473 Pilar Edict Nb2 (S. Dharmika). 
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دستی، راستی، و کردارهای شریف درمه و عمل کردن به درمه عبارت است از افزودن بر مهربانی، گشاده»

 .474«پاکیزگی، ادب و نیکوکاری در میان مردم

جا برقرار باشد. من حتا تا آن کام من آن است که یکنواختی در قانون و یکنواختی در حکم صادر کردن»

شان در پیش رفتم که به هر کس زندانی شده و به مرگ محکوم شده، ده )؟( روز مهلت دهم تا خویشاوندان

کس نبود که بتواند به جای ایشان تاوان این مدت رایزنی کنند و بتوانند جان ایشان را نجات دهند. اگر هیچ

تیابی به وضع بهتری در جهان بعد از مرگ، هدایایی به دیگران بدهند یا توانند برای دسپس دهد، زندانیان می

 .475«روزه بگیرند

 .476«مورد مشمول عفو قرار گرفتند 25گذاریِ من، زندانیان در در بیست و ششمین سال بعد از تاج»

چنان بر آید که در زمان او هنوز سنت دینی بودایی نویسا نبوده و همهای آشوکا چنین بر میاز کتیبه

 ها تکیه داشته است:ای شفاهی از انتقال منشزنجیره

ی پیشِ هااین سخنان آیین )دمه( است که از شاگردان سرچشمه گرفته است: راه شریف زندگی، ترس»

های اوپَتیسَه، و اندرزهایی به راهولَه که ی خردمند خاموش، گفتمانِ زندگی خالص، پرسشرو، شعری درباره

ها این ی راهبان و راهبهکه همه ی گفتار ناراست است. ای آقایان محترم، کام من آن استکالمِ بودا درباره

 .477«های زن و مرد هم چنین کنندنشینسخنانِ آیین را پیوسته بشنوند و به خاطر بسپارند، و پیش

 .478«آورد، اگر که آیین را بیاموزاندانسان در این زندگی بهره، و در زندگیِ بعدی اعتبار به دست می»

                      
474 Rock Pilar Nb7 (S. Dharmika). 
475 Pilar Edict Nb4 (S. Dhammika). 
476 Pilar Edict Nb5 (S. Dhammika). 
477 Minor Rock Edict Nb3 (S. Dhammika). 
478 Rock Edict Nb11 (S. Dhammika). 
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های آید، مگر با عشق فراوان به آیین، خودآزماییشادمانی در زندگی کنونی و بعدی دشوار به دست می»

 .479«بسیار، احترام بسیار، هراسِ بسیار )از بدی( و اشتیاق فراوان

های عمرانی آشوکا هخامنشی، فعالیت های آشوکا و متون رسمیگذشته از همسانیِ نمایان لحن و کلیدواژه

نیز با آنچه در ایرانِ عصر هخامنشی باب بود، شباهت دارد. آشوکا در قلمروش جاده کشید، در فواصلی 

اش درختانی کاشت تا مسافران از تابش ها چاه آب و کاروانسرا ساخت، و حتا در کنارهمشخص در این جاده

آشوکا در سیزدهمین سال سلطنتش نهادی برای تربیت و گسیل مبلغانی دینی تأسیس  480آفتاب در امان بمانند.

ها و مردم نامید. او نوشته که این مبلغان به میان یونانیان، کمبوجه 481کرد و گماشتگان این نهاد را مَهامَترَه

یکی از نمادهای محبوب آشوکا، چرخِ  482گنداره فرستاده شدند و آیین را در آن مناطق پراکنده کردند.

شناسند. این نماد ای بود با بیست و چهار پره، که هندیان آن را به نام آشوکاچَکرَه )چرخ آشوکا( میگردونه

م. که هند استقالل خود را بازیافت، به عنوان نماد  1947شود و در سال های او دیده میمانبر بسیاری از یاد

 ی پرچمش جای گرفت. این کشور انتخاب شد و در میانه

نامند. ا داشت که آنها را آشوکاتَمبْهَه میهایی سنگی را بر پهای گوناگون قلمرو خود ستونآشوکا در بخش

ها، آن های آشوکا به طور میانگین پانزده متر بلندا و تا پنجاه تن وزن دارند. مشهورترین این ستوناین ستون

ـ نقش شده ـ پیل، اسب، گاو و شیر ـ اند. است که در شهر سارناث وجود دارد. در پای این ستون چهار جانور ـ

اند. اما این چهار جانور ارتباط معناداری ی زندگی بودا دانستهی چهار دورهویسان آنها را نمایندهنبرخی ازتاریخ

                      
479 Pilar Edict Nb1 (S. Dhammika). 
480 Pilar Edict Nb7 (S. Dhammika). 
481 Mahamatra 
482 Rock Edict Nb5 (S. Dhammika). 
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ها نماد اقتدار سیاسی باشند. در این امتداد کنند. احتمال بیشتر آن است که اینی یادشده پیدا نمیبا چهار دوره

اند. اما شده توسط دولت مائوریه دانستهفتح ی چهار جهت اصلی یا عالمت چهار قلمروی اصلیِآنها را نشانه

پیوند این چهار جانور با چهار جهت روشن نیست و دولت مائوریه هم چهار قلمرو مهم را فتح نکرده است 

که بخواهد با این جانوران نمایانده شود. از میان این چهار جانور، سه تای آنها دقیقاً با همین نمادپردازی در 

ی هما ــ شوند و تنها پیل است که جایگزین چهارمین جانور تخت جمشید ــ پرندهیجمشید دیده متخت

تر آن است که آشوکا در این ستون نمادهای سیاسی باستانی هخامنشیان شده است. از این رو، توضیح ساده

اند و اشتهرا با رنگ و بویی بومی بازسازی کرده است. نمادهایی که در آن هنگام داللتی دینی و اساطیری د

 اند.خوردهدر ضمن با نمادهای نجومِ نوپای مغانه نیز پیوند می

 

رو شد. یکی از زنان های پایانی عمرش با بحران جانشینی روبه. آشوکا چهل سال سلطنت کرد و در سال7

نام داشت، برای هموار کردن راهِ قدرت گرفتن  483رَکشَهد شده بود و تیشیَهاو که به تازگی به حرمش وار

نام داشت و حاکم تاکسیال بود، به خیانت متهم  484پسرش، مکری اندیشید و پسرِ بزرگ آشوکا را که کونالَه

کوناله و زنِ  کرد. جالدانی که برای کشتن وی فرستاده شده بودند، جانش را به او بخشیدند و به این ترتیب

گرد به سفر در اطراف پرداختند. خوانانی دورهاز دربار رانده شدند و به صورت آوازه 485مالَهمحبوبش کَنچان

رو شد و آوازشان را شنید و ناگهان پوتره با ایشان روبهیک بار آشوکا بر حسب تصادف در پتلیتا این که 

ی گناهان پیشین خودِ او بوده و فرزندش در این مورد بیگناه است. ی خیانت پسرش به او نتیجهدریافت شایعه

                      
483 Tishyaraksha 
484 Kunala 
485 Kanchanmala 
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رش به قدرت رسید و بعد جای خود رکشه را اعدام کرد. کوناله پس از پدپس، او را به دربار باز آورد و تیشیه

ه داد. دولت مائوریه در این میان در سراشیب سستی و ناتوانی درغلتید، تا جایی ک 486را به پسرش سَمپرَتی

ساالرش کشته گوپتا به دست سپهپ.م، پنجاه سال پس از مرگ آشوکا، آخرین شاه از دودمان چاندره 185در 

نام داشت و تنها هفت سال سلطنت کرد. سالِ آخرِ  487شد و این سلسله منقرض شد. این شاه بْریهَدراثَه

زمان شد. دمتریوس، که بلخ را در اختیار داشت، به جنوب حمله ی دمتریوس شاه بلخ همحکومت او با حمله

ا کرد و کابل و قندهار و بخشی از پنجاب را گرفت و به این ترتیب بخش ایرانیِ قلمرو مائوریه را از آن جد

نشینی کند و برای رویارویی عقب پوتره را هم گرفت، ولی ناگزیر شد از این منطقهکرد. او حتا ماتوره و پتلی

  488با رقیبی خطرناک به بلخ بازگردد.

ی نظر ماست که زمین به مرگ دولت مائوریه انجامید و این تأییدکنندهاز دست رفتن جنوب شرقی ایران

بریهدراثه کشته شد و این داند تا هندی. بالفاصله بعد از کنده شدنِ این نواحی، این دولت را بیشتر ایرانی می

ساالر دولت مائوریه بود، ی انهدام نهایی دولت مائوریه را چکاند، سپهدولت از میان رفت. کسی که ماشه

لیاقتی که در جریان سان دیدن شاه از ارتش او را به خاطر بی 489میترا سونگَهمردی برهمن و هندو به نام پوسیَه

و شکست خوردنش از دمتریوس سرزنش کرد و به قتلش رساند. او خود دودمانی تازه تأسیس کرد که به نام 

 ( شهرت یافته است. शुिंग राजविंशدولت سونگَه )

                      
486 Samprati 
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488 Lahiri, 1974: 22-24. 
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ی جنوب ود و در واقع از دنبالهپ.م. دوام آورد و نخستین دولت کامالً هندی ب 73تا  185از  سونگَه دولت

اش هندویی پوتره قرار داشت و دین رسمیشرقی دولت مائوریه تشکیل یافته بود. پایتخت این دولت در پتلی

 490بود. سیاست شاهانش آن بود که هویتی نو را بر مبنای دین هندو و سنن قبایل قدیمی هندی پدید آورند.

ی دودمان مائوریه از کیش بودایی بوده است. این روشن است که این سیاست واکنشی به هواداری سرسختانه

باقی ماند و گرانیگاهش در ایران شده از دولت مائوریه های ایرانیِ کندهچنان در بخشکه دین بودایی هم

تر در دوران مائوریه نیز چنین بوده است. یعنی در اصل ی آن است که احتماالً پیششرقی تثبیت شد، نشانه

های قدیمی هخامنشی بوده، و از اش استانی مرکزیرو هستیم که هستهما با یک دولت ایرانیِ بودایی روبه

جنوب و شرق پیشروی کرده است. بخشِ هندیِ دولت مائوریه در اصل همان ابتدا از این ناحیه به سوی 

ای ایرانی بوده، که بالفاصله بعد از جدایی از این خاستگاه دستخوش فروپاشی شده و به دولتی ی هستهدنباله

ی دولت مائوریه ــ کیش کنندههای اصلیِ تعریفیکسره متفاوت دگردیسی یافته است. عناصر و شاخص

های تابع تأکید بر دادگری و ساخت سیاسی تمرکزگرا ــ همگی در دوران هخامنشی در درون استانبودایی، 

شان ابداع شده و در این قلمرو ریشه داشته است. بعد از فروپاشی مائوریه نیز ها یا مناطق همسایهپارس

ی هندی ماند و تنها دنبالهیهای قدیمی هخامنشی پایدار باقی مها در همان استانبینیم که باز همین شاخصمی

 کند. جنوبی و شرقی است که بعد از جدایی از این ریشه، حیات مستقل و متفاوت خود را پیدا می

های ودایی که این نام میترا گذاشت ومیترا نخستین پادشاه برهمن تاریخ است. او نام پسرش را آگنیپوسیه

های فلسفی و ضدخدای شد، واکنشی بود به آییندر آن از اسم خدایان باستانی هند و ایرانی زیاد استفاده می
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بودایی و جَینی که مستقیما از خرد زرتشتی تأثیر پذیرفته بود. تردیدی نیست که در زمان حکومت وی آیین 

ی همیترا دشمن قسم خوردخوانیم که پوسیهمی آشوکاودانهاست. در  بودا در قلمرو دولت سونگه از رونق افتاده

ی کوکوترَمَه رفت و انجمن دارد. او به منطقهدین بودایی بود و چهار سپاه بسیج کرد تا این دین را از میان بر

جا را ویران کرد و راهبانش را کشت. او در ساکاال هم اعالم کرد به هرکس که سرِ یک بودایی را بودایی آن

به این ترتیب، در دشمنی او با بوداییان جای بحث نیست.  491ی زر پاداش خواهد داد.برایش بیاورد، صد سکه

کن کند، به نظرم بعید اما این که سیاست و پیگرد یک شاه توانسته باشد به این سادگی دینی بزرگ را ریشه

شده رسد. به خصوص که این دین تا چند سال پیش به مدت هفتاد سال دین رسمیِ دولت محسوب میمی

میترا بدان دلیل در نابود کردن دین بودایی کامیاب شد که این دین از همان که پوسیه است. گمان من آن است

ابتدا در قلمرو زیر فرمانش، یعنی هند شمال شرقی، هوادار چندانی نداشته است. هیچ یک از شهرهای مهم 

ن اشاره شده، همگی شاها و آثاری که در منابع به ویران شدناند و انجمنبودایی در این منطقه قرار نداشته

گمنام هستند. معنای این شواهد آن است که مراکز دین بودایی در قلمرو سونگه از همان آغاز پراکنده و 

دهد که اند. این نشان میاند و به شهرهای بودایی بزرگی مانند بلخ و تاکسیال و قندهار شبیه نبودهتوان بودهکم

 ایی ایران شرقی و نه شمال هند بوده است. در سراسر دوران مائوریه منزلگاه دین بود

دهد شاهان بعدی این دودمان به این اندازه در دشمنی هایی در قلمرو سونگه پیدا شده که نشان میکتیبه

وپایی هم در بَرهوت برافراشته است. با وجود این، اند، و حتا یکی از آنها استبا دین بودا غیرت به خرج نداده
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بعد از فروپاشی دولت مائوریه دیگر دین بودایی در هند اهمیتی نیافت و همواره به صورت کیشِ اقلیتی از 

 مردم باقی ماند. 

شود که اولی دولتی ایرانی و وارث سنت مائوریه و سونگه، معلوم میبه این شکل، با مرور تاریخ دولت 

گرفته ای وامسازی سیاسیسیاسی هخامنشیان بوده که دین فلسفی بودایی، نمادهای سیاسی هخامنشی، و مفهوم

ی این دولت در شمال هند یافتهی استقاللکرده است. دومی، ادامهبندی میاز نظم پارسی را در خود صورت

ها ای آریاییبود که مسیری متفاوت را در پیش گرفته، دین هندویی را پذیرفته، و نوعی بازگشت به سنن قبیله

ام، نشان داده 492که به طور مفصل در کتابی دیگرکرده است. چنانهای پیشاهخامنشی( را تبلیغ می)هند و ایرانی

زمین رواج داشته، و بنابراین گرانیگاه آیین بودایی، دینی ایرانی است که در شرق و جنوب شرقی قلمرو ایران

 فرهنگی دولت مائوریه نیز، بر خالف سونگه، در همین منطقه بوده است.

پوتره در شمال هند بوده در بیشتر منابع تاریخی جدید، چنین آمده که پایتخت دولت مائوریه شهر پتلی

آید، آن است که اگر به راستی دولت مائوریه ماهیتی ایرانی داشته، چرا جا پیش میاست. پرسشی که در این

و شمالی هند و دور از مرکز ایرانیِ مورد نظر ما قرار داشته است. اما واقعیت آن است که پایتختش در قلمر

پوتره پایتخت دودمان مائوریه بوده است! این شهر مرکز دولت هیچ دلیلی وجود ندارد که فرض کنیم پتلی

بیشتر با تاکسیال گوپتا از میان رفت. اما هم او و هم استادش چانکیه کوچک مگده بود که به دست چاندره

بینیم که همواره ولیعهد به عنوان حاکم تاکسیال برگزیده پوتره. در تاریخ این دودمان هم میپیوند داشتند تا پتلی

                      
 .1396وکیلی، شروین، تاریخ خرد بودایی،   492
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پوتره شده است، و این به معنای آن است که پایتخت این دولت تاکسیال در پنجاب امروزین بوده، و نه پتلیمی

 در مرکز هند شمالی. 

در واقع، تاریخ هند باستان با رویکردی ایدئولوژیک خوانده شده که هدفش تراشیدنِ دولتی هندی در 

دورترین زمان ممکن بوده است. در دوران استعمار هند، غربیان از مجرای تمدن هندی با مفاهیمی آشنا شدند 

بخشِ آریایی( در اصل خاستگاهی هندی نداشتند، و بسیاری انند مفهوم سیاسی و هویتشان )مکه بسیاری

دیگر )مانند کیش بودایی( سیر تکامل خود را در هند سپری نکرده بودند. غربیان تمام این عناصر را هندی 

ا را برای شان درگیر شدند، همین نمادهطلبانهفرض کردند و بعدتر که خودِ مردم هند با خیزش استقالل

های این عناصر را ترین بارقهوران اروپایی کوشیدند تا کهنسازی خویش برگرفتند و همگام با دانشهویت

هایی باستانی مانند هایی ایدئولوژیک بر خواندن تاریخ دولتفرضبه هند منسوب سازند. به همین دلیل پیش

های هند شمالی مانند ه هر ضرب و زوری دولتمگده و مائوریه پرتو افکند. به شکلی که اصراری هست تا ب

ها ربط نشان دهند. در حالی که این سرزمینمگده و کوسله را نسبت به شاهنشاهی هخامنشی مستقل و بی

شان رواج داشته و های رسمی هخامنشی هستند و خطی مشتق از آرامی هخامنشی در میانی استانهمسایه

روِ تحول سیاسی جا دنبالهها در آنشده و ظهور نخستین دولتآنها زاده  گری درهایی متأثر از زرتشتیآیین

ها زمین است. به همین ترتیب، دولت مائوریه، که تمام دادهریخت با الگوهای فرهنگی درونِ ایرانپارس، و هم

د، در حد ساززمین مربوط میاش را به ایرانبه روشنی مرزبندی جغرافیایی و بافت فرهنگی و ساخت سیاسی

 تر بنماید. اش دورتر واقع شود و هندیی مرکزی ایرانیامکان به جنوب و شرق رانده شده تا از هسته

به  های سیاسی خوانده شوند،داشتچنان که در این بخش نشان دادیم، منابع باستانی اگر بدون این پیش

روشنی ماهیت ایرانی دولت مائوریه و الگوی تمایز و استقالل یافتن نخستین دولت هندی )سونگه( را نشان 

زمین قرار داشته و از قبایل افزاری و فیزیکی در جنوب شرقی ایراندهند. دولت مائوریه، هم از نظر سختمی
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افزاری با دین شده و هم از نظر نرممی ی ایرانی و هندیِ شهروند دولت هخامنشی تشکیلو جمعیِت آمیخته

 شده است. بودایی و ایدئولوژی شاهنشاهِ دادگرِ هخامنشی راهبری می
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 گفتار سوم: دولت هرات

 

اش داریم، استان قدیمی هرات است که هایی به نسبت دقیق دربارهیکی از مناطق ایران شرقی که داده

که گیرد. چناناش را در بر میی مرکزیی کابل هستهی کوهستانی هندوکوش )پاروپامیسادای( و جلگهمنطقه

ارته )برادر مردن حکومت وخشی نظامی بر این منطقه ناکام ماند و با به رسمیت شگذشت، اسکندر در غلبه

داریوش سوم( بر این منطقه، و ازدواج با دختر او به نوعی حاکمیت صوری بسنده کرد. این دختر همان 

گونوس ی مادرِ کل قلمرو مقدونیان در دوران پردیکاس و آنتیرخشانه بود که مادر اسکندر چهارم و ملکه

شد نیز باید مردی مقتدر و بانفوذ در سیاست محسوب می ارته که پدرِ اوشد. از این رو، وخشمحسوب می

 آن روزگار بوده باشد. 

شنویم. ها نمیهای دیادوخیترین دلیل بر اقتدار و نفوذ این مرد آن که نامش را در جریان درگیریمهم

ته در این منطقه چندان استوار بود که هیچ یک از سرداران مقدونی در جریان اریعنی پایگاه قدرت وخش

گوپتا چنان در قلمرو خویش باقی ماند. وقتی هم که چاندرههای جانشینی مزاحم او نشدند و او همجنگ

جا که هیچ نشانی ارته همسایه شد. اما از آندولت خود را تأسیس کرد، در مرزهای شمالی خویش با وخش

ی سیاستی این دقیقاً واژگونهای با وی داشته باشد و خورد، انگار روابط دوستانهاز جنگ با وی به چشم نمی

ارته تا چند دانیم که وخشاست که نسبت به مقدونیان در پیش گرفته بود. بر مبنای گزارش شورای بابل می

گوپتا ن دقیقاً همان زمانی است که چاندرهسال بعد از مرگ اسکندر در قلمرو خود استوار باقی بوده است و ای

کرد و تا مرزهای هرات پیشروی کرده بود. غیاب اشاره به درگیری این دو نشان دولت مائوریه را تأسیس می
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اند و اند و یا دو فرمانروای همسایه با روابطی دوستانه بودهکردهدهد که یا از سیاستی مشترک پیروی میمی

 ی ماهیت ایرانی دولت مائوریه است. ندهاین نیز باز تأییدکن

کم برای چند دهه ی میان دولت بلخ و هند، دستها همه بدان معناست که در ایران شرقی و در فاصلهاین

منشی بوده است. این دولت ن شاه هخاگذارش برادر واپسییک دولت مستقل هرات هم وجود داشته که بنیان

کرده شده و کمابیش با کشور امروزین افغانستان برابری میاستان هرات قدیم را با مرکزیت کابل شامل می

طلب شدند، و شاهان جاهاست. این سرزمین به قدری نیرومند بود که سرداران مهاجم مقدونی مزاحمش نمی

 نمودند.ر میمائوریه روابطی دوستانه با آن برقرا

دهد، گزارشی است که از دوران یکی از شواهدی که استواری و ثبات این واحد سیاسی را نشان می

ی آنتیوخوس سوم به ایران شرقی در دست داریم. منابع یونانی و رومی جریان لشگرکشی این شاه حمله

اند و از این رو تصویری به نسبت دقیق از ایران شرقی به دستمان وکی به مرزهای خاوری را ثبت کردهسل

ارته، شود که یک قرن بعد از تأسیس دولت هرات به دست وخشها معلوم میرسیده است. از این گزارش

وده است. چون وقتی پذیر نبشان هم خدشهاند و قدرتچنان در این قلمرو حکومت داشتهنوادگان او هم

آنتیوخوس بزرگ، که با سپاهی نیرومند سه سال بلخ را در محاصره گرفته بود، بعد از عبور از هندوکوش به 

اند این قلمرو وارد شد، از جنگیدن با شاه کابل خودداری کرد و تنها به بستن پیمان صلحی بسنده کرد. گفته

از  493ته است و در این سفر تنها آن را تجدید کرده است.تر هم چنین پیمانی را با شاه کابل داشکه پیش

شده رسمیت شمرده میشود که این دولت پیشاپیش وجود داشته و از سوی شاه سلوکی به جا روشن میهمین
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ی طرف کابلی، است. به هر صورت، دو طرف در این هنگام برای اثبات دوستی هدایایی به هم دادند و هدیه

هایی را در سپاه های جنگی بود. هر چند شمارشان خیلی نبود. چون آنتیوخوس در زمان نبرد بلخ پیلپیل

پیل در ارتش  150افزوده شدن هدایای شاه کابل، تنها گشت بعد از خود داشت و وقتی از کابل به بابل بازمی

 494خود داشت.

منحصر به فرد در دست  ی دوستی نوشت، گزارشیدر مورد هویت شاهی که آنتیوخوس با او عهدنامه

است و این  ثبت کرده 495شود که نام وی را به صورت سوفاگاسِنوساست. آن هم به پولیبیوس مربوط می

اند که این شخص مردی نویسان اروپایی نوشتهتاریخ496شنویم.که نامی از این شخص می تنها جایی است

ای مائوری بوده است. به همین دلیل هم برخی او را شاهزاده 497گَسِنَههندی بوده و نامش به سانسکریت سوبْهَه

عین حال برخی بدون هیچ  اند که از طرف شاهان این دودمان در هندوکوش حکمرانی داشته است. دردانسته

ها و اساطیری اند که به خاطر نوپا بودن جاتدانسته 499یا یودی 498سند و گواه تاریخی او را متعلق به قوم جات

دانسته « شاه هندیان»بودنِ یادوها، آشکارا نادرست است. دلیل هندی پنداشتن وی آن است که پولیبیوس او را 

ی هند که قارهاستان هخامنشی هند و حوالی آن است و نه شبهاست. اما چنان که گذشت، منظور او از هند، 

 نام است. تعبیر جدید و بسیار متأخرتری برای این جای

                      
494 Polybius, XI.34.11-12. 

495 Sophagasenos 

496 Polybius, XI.34.11-12. 
497 Subhagasena 

498 Joon, 1967: 54. 

499 Tod, 1920; Singh Yadav, 1992. 
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گان مائوری ی هویت سوفاگاسِنوس چند نظریه وجود دارد. توماس اعتقاد دارد که او یکی از شاهزاددرباره

ی ودانه و سیاههبوده است. او با تطبیق نام شاهان جانشین آشوکا در چند تاریخ هندی )آشوکاودانه، دیویه

در این متون را پدرِ سوفاگاسنوس  500شاهانِ تاراناتا( به این نتیجه رسیده است. او شاهی به نام وریشاسِنا

ی خود را ودایی تبتی به نام تاراناتا ایجاد شده که سیاههاین برداشت بر مبنای سخن یک ب 501دانسته است.

ی دو هزار سال پیش .م( نوشته است، و بنابراین به عنوان گزارشی معتبر درباره 1608بسیار دیرگاه )در 

آید که فردِ مورد نظر ایرانی بوده باشد، و نه هندی. چون تاراناتا پذیرفتنی نیست. حتا از این سیاهه هم برمی

زیسته و این دومی در گنداره زاده شده بود. گذشته از این ارجاعِ ی دوم میزمان با کسیَپَهه که وریشاسنا همگفت

 ی دیگری وجود ندارد که به ارتباطی میان وریشاسنا و کابل یا شاهان این منطقه داللت کند. جدید، هیچ اشاره

دورانی که آنتیوخوس به ایران شرقی تاخت، کمابیش همان زمانی است که آشوکای بزرگ بر دولت 

های فراوان ها و یادمانراند و این شاه به خاطر ثبت دقیق رخدادها و بر جا نهادن کتیبهمائوریه فرمان می

ها و ای میان این نامه نه تنها همسانیدهد کی جانشینان آشوکا نشان میشهرت دارد. خواندن دقیق سیاهه

ی هندوکوش و کابل نیز منتفی شود، که حتا ارتباط میان شاهان مائوریه و منطقهسوفاگوسنوس دیده نمی

سازد، ای که این شاهِ کابل را با خاندان مائوریه مربوط مینماید. از این رو، برداشت مغشوش و شتابزدهمی

آشوکا یکی گرفته  است سخنِ آشکارا غلطِ بالفور که سوفاگوسنوس را با خودِچنین نماید. همنادرست می

ای به چنین خواهیم یافت که هیچ ردپا و اشارهدر واقع، اگر بخواهیم بر منابع هندی تکیه کنیم، در 502است!

                      
500 Vrishasena 

501 Raychaudhury and Mukerjee, 1996: 310. 
502 Balfour, 1885: 778. 
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نام این شخص  بر مبنای همین شواهد، امروز این توافق به دست آمده که 503شخصی یا نوادگانش وجود ندارد.

 505اند.های جدید، او را شاهی محلی دانستهو بیشتر تاریخ 504با هیچ یک از شاهان مائوریه همخوانی ندارد،

به خاطر منحصر به فرد بودنِ گزارش پولیبیوس، ارزش آن نیز برای بازسازی هویت سوفاگوسنوس بسیار 

ی هندوکوش را با اراپامیسادای باستانی یعنی منطقهآید که سوفاگوسنوس همان پزیاد است. از متن وی برمی

اختیار برادر  و این دقیقاً همان جایی است که تا صد سال پیش در 506مرکزیت کابل در دست داشته است

ی کابل و قلمرو هندوکوش در این هنگام مسکن قبایلی هند و آخرین شاهنشاه هخامنشی بوده است. دره

ا به شان رها که بعدها به سوی شرق کوچیدند و نامها بودند. کمبوجهشان کمبوجهایرانی بود که مهمترین

اهان پارسی انشان، شاید بعد از وصلت با ایشان، نام اند که شای بودهکشور کامبوج دادند، احتماالً همان قبیله

اند. چنان که کوروش بزرگ نیز چنین کرد و نام پدرش هم کردهشان انتخاب میکمبوجیه را برای فرزندان

ای ایرانی بودند که به خاطر سوارکاری و تربیت اسب شهرت داشتند. وقتی اسکندر ها قبیلهچنین بود. کمبوجه

ها در همین منطقه سرسختانه در برابرش مقاومت کردند و ایشان ای از کمبوجهحمله کرد، تیرهبه ایران شرقی 

( نام داشتند و अश्वकو به سانسکریت:  ، به یونانی: Assacenii /Assacaniاَسْوَکَه )به التین: 

( یاد از ایشان با نام آسیوی ) ایندیکامگاستنس نیز در  507شدند.ربی تقسیم میبه دو گروه شرقی و غ

ی آساکِنوی ی اسکندر در دست دو تیرهکرده است. آریان هم نوشته که قلمرو کابل در زمان حمله

                      
503 Ma, 2002: 6, 64. 
504 Wilson, 1998: 221; Chattopadhyaya, 1977: 202. 
505 Von Pochhammer, 1993: 156. 
506 Smith and Spear, 2006: 143-144; Aperghis, 2004: 21, 117. 
507 Majumdar and Bhavan, 1968: 49. 
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(( و آسپاسیوی )بوده ) .نام این طایفه از اَسوَه/ اَسپَه گرفته شده که در  508است

سوار هم این کلمه در مهابهاراتا در معنای شهسوار و جنگاورِ اسبهای هند و ایرانی همان اسب است. زبان

نظام نیرومند بلندآوازه ا بودن سوارهبنابراین این مردم به خاطر پروراندن اسب یا دار 509به کار رفته است.

 511نَم اَیَتانَم(.)کَمبوجَه، اَسّا« کَمبوجَه، منزلگاه اسبان»خوانیم که هم می 510اند. در متون کهن بوداییبوده

( بوده است. شهر دیگرِ مهم آریان نوشته که مرکز استقرار آساکِنوی شهری به نام ماساکا )

( نام داشت. ) 512در این ناحیه که به مردم غرب گنداره )آستاکِنوی( تعلق داشت، پوکِالیتیس

گوید که در شمال ی آشوکا در شهبازگره سازگار است. آشوکا در این متن میاین گزارش با مضمون کتیبه

دانیم که مرکز قلمرو این را می 513اند.ها مستقر بودهها و گنداری، کمبوجههاغربی پاکستان امروزین یونانی

نویسان اعتقاد دارند که ترتیب برشمردن نام اریخی پیشاور امروزین در پاکستان بوده است. تها درهگنداری

ها شود که کمبوجهاقوام در این متن با همسایگی جغرافیایی ایشان تناسب دارد و به این ترتیب تأیید می

و  جایی که آریان به آسپاسیوییعنی همان 514اند،ی شمال پاکستان تا نزدیکی کابل را در اختیار داشتهمنطقه

ها ای در میان کمبوجههای اخیر به طایفه یا طبقهآساکِنوی متعلق دانسته است. بنابراین روشن است که نام

های آشوکا کنند و متون بودایی و کتیبهند که به این دو نام اشاره میکند. در واقع تنها یونانیان هستاشاره می

کنند که با توجه به رواج نام کمبوجیه در دربار پارس، احتماالً ها یاد میهنگام توصیف کابل تنها از کمبوجه

                      
508 Arrian, Anabasis Alexandrii, IVb, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVIII. 
509 Mahabharata, Sabhaparava, Section LXVII. 
510 Samangalavilasini, Vol I, p 124. 
511 Eggermont, 1966: 257-296. 

512 Peukelaitis 

513 Pande, 1990: 24. 

514 Jayaswal, 1955: 140. 
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ها را سازگار است که کمبوجه« شَسترهارتَه»ترِ این قبیله بوده است. این برداشت با گواهی نام درست

ماهرترین »ها هم کمبوجه مهابهاراتادر  515داند.دهندگان بهترین نژاد اسب و ماهرترینِ سوارکاران میپرورش

 518شود.هم دیده می پوراناهاو چنین تعبیری در  517اند( دانسته شده516)اَسوَه یودْهَه کوشَلَه« سوارکاران

 مهابهاراتاکه در اند. چنانهای جنگی نیز در اختیار داشتهشان به سوارکاری، پیلها با وجود شهرتکمبوجه

های جنگی داشته ای از پیلهای این مردم به نام سودَکشینَه در سپاه خود رستهکردهخوانیم که یکی از سرمی

های فراوانی در سپاه وی وجود داشته است، کشته شد پیلدر نبردی هم که شاهزاده پرَپَکشَه کمبوجه  519است.

کمبوجه در برابر اسکندر و در جنگ ماساگا هم قوم  520چون ارجونَه بعد از پیروزی بر او آنها را کشتار کرد.

 521مهاجمان مقدونی سی هزار پیاده و سی هزار سواره و سی پیل جنگی به میدان بردند.

ها اهمیت بیشتری ها از گنداریکم در قلمرو او کمبوجهدهد که دستنشان میهای آشوکا در ضمن ارجاع

آشوکا، که بر بخشی از این منطقه حکمرانی  522اند.شدهها محسوب میپایه یا مهمتر از یونانیداشته و هم

اش را در گنداره ی فرهنگ ایرانیِ عصر هخامنشی بود، چون مهمترین کتیبهداشت، خود آشکارا وارث ادامه

زمین ی هخامنشی ـ مقدونی است که در ایرانبا خط آرامی و یونانی نوشته است، و این دقیقاً سنت آمیخته

  523رواج داشته است.

                      
515 Kautiliya, Arathashastra, 1956, Book II. 

516 Aśva.yuddha.kushalah 

517 Mahabharata, 7.7.14. 

518 Vishnudharmotra Purana, Part II, Chapter 118. 

519 Mahabharata, 8.5.20. 

520 Mahabharata, 8.56.110-114. 

521 Arrian, Anabasis Alecandrii, IVb, XXV. 

522 Barua and Topa, 1968: 149; Raychaudhury and Mukerjee, 1996: 256. 
523 Raychaudhury and Mukerjee, 1996: 601. 
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اشی هخامنشیان در کابل دولت مستقلی ها بعد از فروپآید که کمبوجهبندی کل منابع این نتیجه برمیبا جمع

را بر  ارتهاین دولت از نظر زمانی و مکانی دقیقاً همان جایی است که وخش 524برای خود تشکیل داده بودند.

ارته که در برابر اسکندر مقاومت کرد، از بینیم. بنابراین چه بسا ستون فقرات ارتش وخشاورنگش استوار می

چنان از ارته و اسکندر، همنماید که این مردم حتا بعد از صلح وخشها تشکیل شده باشد. چنین میکمبوجه

اند. چنان که کردهزمینهای همسایه پشتیبانی میهای محلی و بیرون راندن مقدونیان از سایر سرتأسیس دولت

پ.م. برای فتح  326گوپتا در گیری دولت مائوریه نیز نقشی کلیدی ایفا کردند. چون وقتی چاندرهدر شکل

شد و ایشان بخش مهمی از ارتش وی را تشکیل ها پشتیبانی میقلمرو مگده به حرکت درآمد، توسط کمبوجه

ارته فرمانبری داشته باشند، این ها در این هنگام از وخشاگر حدس من درست باشد و کمبوجه 525دادند.می

 سیس شده است. بدان معناست که دولت مائوریه با پشتیبانی دولت هرات تأ

اش به هرات و تلفات زیادی که در هند داد، دو در واقع، بعد از تازش اسکندر و پس زده شدنِ حمله

ی جنوب شرقی قلمرو کهن هخامنشی تأسیس شد. یکی از آنها همان استان قدیم دولت مستقل در گوشه

ارته بود. دیگری گذارش وخشهرات بود که با نام کابل یا پاروپامیسادای در منابع یونانی شهرت یافته و بنیان

ی استان های در بر گیرندهگوپتا در سرزمینارته و به دست چاندرهدولت مائوریه بود که با پشتیبانی وخش

گوپتا به پاس همین پشتیبانی بوده که چاندرهأسیس شد. شاید تهیندو )پنجاب( و هند هخامنشی گنداره، هپته

 یافته است. نارته درگیری نظامی شمرده و هرگز با وخشمرزهای شمالی قلمرو خود را محترم می

                      
524 Boyce, Grenet, and Beck, 1991: 136. 

525 Mudrarakshasa, Act II, Visakha Datta; Mukerjee, 1956: 141-42; Prakash, 1964: 202. 
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قرن بعد پابرجا بود. کمابیش در همان چنان تا یک ی میان هرات ـ کابل و دولت مائوریه همارتباط دوستانه

کرد، آشوکا پرهیز میگذشت و از درگیری با شاه این منطقه زمانی که آنتیوخوس سوم از هندوکوش می

ها اند. این اشارهکردهای نوشته و در آن آورده که مبلغان بوداییِ او در این منطقه با آزادی تمام فعالیت میکتیبه

ی نشاندهچون دستاند که در برخی مقاطع مانند عصر آشوکا این قلمرو همفسیر کردهرا برخی به معنای آن ت

شود. چون شت به سادگی با مرور منابع تاریخی روشن میاما نادرستی این بردا 526شده است.مائوریه اداره می

 527پ.م. )سال مرگ آشوکا( به بعد گواهانی روشن مبنی بر استقالل این قلمرو در دست داریم. 232کم از دست

به خط براهمی  528شان عبارتِ وَتَسْوَکَهکردند که بر رویهایی ضرب میها در این تاریخ سکهچنان که کمبوجه

ها )وَرتَه + اسْوَکه(. تاریخ ضرب این سکه« داری جنگاور و میداناَسْوَکَه»شته شده بود و این عبارت یعنی نو

 529رسد.پ.م. می 200باال به دست

اند، اما هیچ یک ایشان ها اشاره کردهاین نکته هم شایان ذکر است که منابع هندی فراوانی به نام کمبوجه

 دستور زبان سانسکریتی اسکندر کتاب اند. پانینی که دو قرن بعد از حملهرا تابع شاهان مائوریه ندانسته

خود را نوشته، هنگام اشاره به این نام نقل کرده که مرکز استقرار این مردم کافرستان یا نورستان در افغانستان 

جالب  531اند.بنابراین این قبیله برای مدتی به نسبت طوالنی در همین منطقه ساکن بوده 530است.امروز بوده 

(، نام 532و در سانسکریت اَبْهیسارَه های ایشان، هَزارَه )در یونانی اَئوراسا: آن که یکی از شاخه

                      
526 Boyce, Grenet, and Beck, 1991: 128-129. 

527 Singh, 2005: 155-156. 
528 Vatasvaka 

529Rapson, 1897: 14. 
530 Ashtadshyayi: Sutra IV-1, 110; Nadadi gana IV-1, 99. 
531 Mookerji, 1936: 283. 
532 Mahabharata, 7.4.5. 
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ناگفته  533کنند.زیستند که امروز هم قوم هزاره در آن زندگی میاند و اینان کمابیش در همان جایی میداشته

  534شده از اَسوَکان است.نماند که به احتمال زیاد نام قوم افغان هم از همین اسوکه گرفته شده و شکلی تحریف

                      
533 Raychaudhury and Mukerjee, 1996: 248. 
534 McCrindle, 1960: 180; 1896: 38. 
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 چهارم: دولت بلخ گفتار

 

ی اسکندر دانیم که در زمان حمله. در مورد دولت بلخ، ابهام و معماهای بسیاری وجود دارد. این را می1

پارسی )اسپیتامن( و یک شاهِ  کم یک قهرمان ملیبلخ گرانیگاه مقاومت ایرانیان در برابر مقدونیان بوده و دست

های اند. دادهونیان را داشتهاند و دعویِ بیرون راندن مقدهخامنشی )اردشیر چهارم( در این شهر حکومت کرده

نماید که مقدونیان چندین بار بلخ را فتح ما در مورد فتح بلخ به دست مقدونیان ضد و نقیض است. چنین می

هایش را غارت کرده باشند. با وجود این، هر بار که از ورود سرداری نهکرده، مردمش را کشتار کرده و خا

هایی هم سخن رفته است. یعنی انگار شنویم، از مقاومت مردم بلخ و جنگمقدونی به این قلمرو گزارشی می

 شان بر بلخ، هرگز نتوانستند بر مقاومت مردم این شهر غلبه کنند.ی چندبارهمقدونیان با وجود غلبه

ها زاده شده، آن است که مقدونیان در پوشی از جزئیات این گزارشدیدگاه سنتی مورخان، که از دلِ چشم

همان زمان اسکندر بلخ را به استواری گرفتند و تا دیرزمانی بر آن حکومت کردند. نگرش سنتی و رایج آن 

اند که شاهان مقدونی شده و بنابراین معموالً فرض کردهکه قلمرو سلوکیان تا ایران شرقی نیز کشیده میاست 

های های مداوم و لشگرکشیاند. اما گذشته از درگیریی سلوکیان بودهنشاندهبلخ در ابتدای کار تابع و دست

ن بر این منطقه در دست نداریم. در واقع، ای از چیرگی سلوکیانافرجام برخی از شاهان سلوکی به بلخ، نشانه

شان در بهترین حالت به انعقاد هایهیچ یک از شاهان سلوکی هرگز نتوانستند بلخ را فتح کنند و لشگرکشی

شد. یعنی اگر بخواهیم حضور نظامی یک شاه در شهری را دلیل پیمان صلح بین ایشان و شاهان بلخ ختم می

 اند.شهر بدانیم، هیچ یک از شاهان سلوکی هرگز بلخ را در اختیار نداشتهو نمادِ در اختیار داشتن آن 
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زمین تاخت، تا پ.م، که اسکندر به ایران 330ی حقیقت آن است که تاریخ بلخ و ایران شرقی در فاصله

آید، کامالً تاریک و ناشناخته ه از شاهان یونانی بلخ سخن به میان میپ.م.( ک 250هشتاد سال بعد )حدود 

دانیم که در این فاصله نظم سیاسی حاکم بر این منطقه چگونه بوده است. در این میان، است. یعنی درست نمی

 تواند به روشن ساختن وضعیت این قلمرو سیاسی یاری رساند.چند داده در دست داریم که می

دانیم شهر بلخ، هم یکی از مراکز مهم دین زرتشتی و احتماالً زادگاه این آیین بوده و هم که مینخست آن

ی بزرگ زرتشتیان ترین اشاره به آتشکدهیافته است. کهنبه تدریج به عنوان مرکز اصلی دین بودایی اهمیت می

است. زرتشت در  کردهگردد و نخستین شاهان زرتشتی یعنی گشتاسپ بر بلخ حکومت میلخ باز میبه ب

ی سکاها به بلخ در این شهر کشته شد، و بنابراین در اهمیت این شهر در کیش زرتشتی تردیدی جریان حمله

ترتیب پایگاهی نیرومند  وجود ندارد. دین بودایی نیز در این شهر ــ به همراه بخارا و تاکسیال ــ به همین

اند و مبلغان بودایی بسیاری از این شهر که بخش مهمی از آثار بودایی بعدی در بلخ تدوین شدهپیدا کرد. چنان

 های شرقی سفر کردند. به سرزمین

ر هخامنشی مرکز و پایتخت ایران شرقی بوده است. معموالً برادر دانیم بلخ در عصکه میدومین نکته آن

شماری که از یک مدعی سلطنتِ رانده و در موارد انگشتبزرگ شاهنشاه هخامنشی بر این شهر فرمان می

رو شنویم، )گذشته از کوروش کوچک که از آناتولی برخاسته بود( با شهربانانی روبهرقیبِ شاه مستقر سخن می

زمین تاخت، شهربان بلخ بود که دسیسه کرد کنند. زمانی هم که اسکندر به ایرانه بر بلخ حکومت میهستیم ک

 «باز»وتخت شد. در این هنگام مردی به نام و داریوش سوم را به قتل رساند و بعد از آن خود مدعی تاج

را آغاز کرد که پ.م. با نام اردشیر تاجگذاری کرد و جنبشی ملی  330در  ، که)باسوس( شهربان بلخ بود

مقاومت کرد و در نهایت به نبرد چریکی اسکندر د. او سه سال در برابر بوها از ایران نیمقدواندن هدفش ر

)افغانستان( بود هم به او هرات روی آورد. اسپیتامن شهربان سغد و شادبرزن )ساتیوبرزنوس( که شهربان 
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ها و تجهیزات پارسی مجهز کرد و ایشان را به ها، سربازان، لباسنظام خود را با اسب. اسکندر سوارهندپیوست

ــ  هراتسوی شادبرزن گسیل کرد. سپاه اسکندر که حاال دیگر ایرانی شده بودند، به آرتاکوانا ــ پایتخت 

را فتح کردند )دَرنگیانَه( نگ رَو زَ (آراخوزیابلوچستان )جا را در دو روز گشودند. مقدونیان هجوم بردند و آن

باز بارها به یاری سکاها و بلخیان به  میان،های هندوکوش رسیدند. در این پ.م. به کوه 330و در زمستان 

س سپاهی یونانی از أپ.م. بطلمیوس در ر 329هایی جدی به ایشان وارد کرد. در بهار یونانیان تاخت و لطمه

ند هندوکوش عبور کرد و بلخ را فتح کرد و باز را در سغد دستگیر کرد. او را با مراقبت بسیار به اکباتان برد

بعد از د. به قتلش راندنهای بسیار و گوش و دماغش را بریدند و به چهارمیخش کشیدند و پس از شکنجه

های اسپیتامن رهبری قیام ملی ایرانیان را بر عهده گرفت و با یاری فراسمنِ خوارزمی و سوارهمرگ باز، 

کنوس ــ ــ جا کرد. بعد به سغد تاخت ولی از والی یونانی آن کشتارحمله کرد و یونانیان را  لخماساگت به ب

 ها کشته شد. خیانت ماساگت در اثرگاه در حالی که به جنگ مشغول بود، شکست خورد. آن

شود؛ یکی آن که از این تاریخ مختصرِ مقاومت ایران شرقی در برابر اسکندر دو الگوی سیاسی روشن می

های ایران شرقی بوده و شهربانان سغد و خوارزم و زرنگ و هرات از حاکم این شهر بلخ مرکز استان

های سکایی مقاومت در برابر مقدونیان با قبیله اند، و دوم آن که مردم ایران شرقی هنگامفرمانبرداری داشته

ی رود سیردریا هایی شمالی، در فاصلهها متحد شده بودند و اینان مردمی بودند که در سرزمینمانند ماساگت

 زیستند. و آمودریا، می

ی حاکمان شهر بلخ پ.م، درباره 250سرکوب شورش اسپیتامن تا حدود سال ی منابع تاریخی در فاصله

دانیم که چه کسانی در این هشتاد سال های ایران شمال شرقی خاموش هستند. یعنی ما درست نمیو استان

د سال که بلخ در حدودانیم. نخست آناند. اما چند چیز را در پایان این دوران میراندهبر این قلمرو فرمان می

آمیز رهبر مقاومت مردم های مقدونی بوده، که انگار به شکلی تناقضپ.م. زیر فرمان سردارانی با نام 250
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به « مردم شرق»خوریم که اند! یعنی بارها به این عبارت برمیشدهایران شرقی در برابر مقدونیان قلمداد می

اند. این گزارش را معموالً به ز این منطقه بیرون راندهها را اها و مقدونییاری این سرداران برخاسته و یونانی

اند که تا پیش از آن زیر فرمان شاهان سلوکی بر این سرزمین عنوان استقالل یافتنِ شهربانانی تعبیر کرده

شود که این شاهان جاست که با مرور تاریخ دودمان سلوکی معلوم میاند. اما ایراد کار در آنکردهحکومت می

اند. از همان ابتدای کار، سلوکوس در گشودن ایران در ایران شرقی پایگاه نیرومند و استواری نداشتههرگز 

گوپتا تا زرنگ و رخج ــ یعنی تا مرزهای کرمان ــ پیش شرقی ناکام ماند و قلمرو شاه رقیبی مانند چاندره

اند و هرگز موفق وتازی گذرا کردهتزمین تاخی شرقی ایرانباال در نیمهآمده است. شاهان بعدی هم دستمی

پ.م. بر سریر سلطنت  310ها که تازه در اند. بنابراین هیچ شاهدی وجود ندارد که سلوکیبه گشودن بلخ نشده

رودان و جنوب آناتولی بود، در ایران شرقی نفوذ شان سوریه و میانبابل استوار شدند، و حریم اصلی فعالیت

 و اقتداری داشته باشند.

ی رسیم که در ایران شرقی الگویی واژگونههای موجود را با هم جمع ببیندیم، به این نتیجه میاگر داده

ایران غربی تجربه شده است. دیدیم که در قلمرو سلوکیان، پولیس بر شهر غلبه کرد و سرداران مقدونی با 

جنگیدند و در این میان برای دستیابی به منابع مورد ها با سرداران رقیب میکیه بر نیروی نظامی پولیست

گشودند. این قضیه به قدری در میان ایشان نهادینه شد که شاهانی مقتدر نیازشان به غارت شهرها دست می

بردند و جز غارت آنها حمله میمانند آنتیوخوس بزرگ نیز در شرایط مناسب به شهرهای قلمروهای همسایه 

 سودایی نداشتند. 

نماید که الگویی معکوس رخ نموده باشد. شمار سربازان مقدونی در این منطقه در ایران شرقی چنین می

دهد. نِ ایشان را به مناطق غربی نشان میبینیم که کوچ و رانده شدهایی میاندک است و مرتب گزارش

ی تاریخی محدود فرمانروایانی با هایی که در این منطقه زمام امور را در دست داشتند، در یک دورهدودمان
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جا شهر بر پولیس غلبه کرده و این حاکمان نماید که در اینشوند. اما چنین میهایی مقدونی را شامل مینام

جا، بر خالف خود را به عنوان نمایندگان مشروع شهرها به مردم منطقه بقبوالنند. در این اندمقدونی موفق شده

هایی نظامی مانند سلوکیه مستقر باشند و به نابودی بینیم که در اردوگاهایران غربی، معموالً شاهانی را نمی

، ما با چیرگی شهر بر پولیس که در ایران شرقیشهرهایی همسایه مانند بابل کمر بسته باشند. کوتاه سخن آن

اش بودایی و گسترش ی جنوبی این قلمرو، دولت مائوریه را داریم که به خاطر ماهیترو هستیم. در نیمهروبه

های پیشین هخامنشیِ هرات، ی شمالی، استانی فرمانروا هند و ایرانی است. در نیمهدر شمال هند از نظر طبقه

خوار را داریم که امیرانی مقدونی بر مناطق ی هومی تیزخود و سکائیههبلخ، سغد، خوارزم، پارت، سکائی

چنان در دست اشراف بازمانده از عصر ی اصلی آن همرانند، اما شواهدی هست که بدنهاش فرمان میجنوبی

 هخامنشی هستند. 

 

ی قرن سوم پ.م. برای های ما به خیزش مردم این منطقه در میانهترین گزارشلخ، قدیمی. در مورد ب2

شود، و عجیب آن است که رهبر ایشان در این هنگام خود نامی مقدونی دارد. این راندن مقدونیان مربوط می

اند، پ.م. دانسته 285( نام دارد. تاریخ تولد او را حدود Διόδοτος Α' ὁ Σωτήρمرد دیودوتوس سوتر )

پ.م. به عنوان شهربان بلخ قیام کرده و پادشاهی مستقل یونانی ـ  246یا  255اند که در سال کرده و محاسبه

یوستینوس نام او را به صورت تئودوتوس  536پ.م. درگذشت. 239او در سال  535بلخی را تأسیس کرده است.

 Theodotus, mille urbium Bactrianarumثبت کرده و نوشته که او حاکم هزارشهرِ )استان( بلخ )

                      
535 Bernard, 1994: 100. 
536 Justin xli. 4, 5; Trogus, Prol. 41; Strabo xi. 515. 
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praefectusی مردم او سرکشی کرد و خویشتن را شاه خواند و همه»ی یوستینوس، ( بوده است. به گفته

. بنابراین در شهرمدار بودنِ این شورش 537«یان آزاد نمودندمشرق از او پیروی کردند و خود را از قید مقدون

نانیانی که به شورش بلخ دامن یو»های یونانی تردیدی وجود ندارد. استرابو هم نوشته اش با پولیسو دشمنی

زدند، به خاطر باروری آن سرزمین چندان نیرومند شدند که نه تنها بر آریانا )هرات( سروری یافتند، که طبق 

هایی که مطیع ایشان شدند، از اسکندر بر هند نیز ]چیره شدند[. و شمار قبیله 538ی آپولودوروس آرتمیتاییگفته

شد و این نام رودی هم هست بیشتر بود... شهرهای مهم ایشان عبارت بود از بلخ ــ که زریاسپ نیز نامیده می

شان اوکراتیدیا ه، و چندین جای دیگر، که در میانریزد ــ و دراسپَ گذرد و به رود وخش میکه از میان آن می

 .539«به شمار است که به نام مؤسسِ آن نامگذاری شده است

دانیم که مردی مقدونی از خاندانی اشرافی بوده است. او با یکی از دختران در مورد این دیودوتوس می

پ.م. زاده شده بود. این زن برای او دو فرزند  266آنتیوخوس دوم سلوکی و الئودیکه ازدواج کرد که در سال 

پ.م. به دنیا آمد و بعدا با اوتودموس وصلت کرد.  250دیگری دختری که در زاد. یکی دیودوتوس دوم و 

 540ها به شرق لشگر کشید، دیودوتوس با او متحد شد،پ.م. وقتی سلوکوس دوم برای نبرد با پارت 239در 

پ.م. که طغیان اسپیتامن  320ی ی دههنماید که در فاصلهاما از ارشک شکست خورد. بنابراین چنین می

پ.م. که طغیان مشابهی به رهبری دیودوتوس شکل گرفت، دو نسل از سرداران  250ی سرکوب شد، و دهه

اند. هوادار شهرها بوده و در میان مردم از مقبولیتی برخوردار بودهمقدونی در بلخ حکومت کرده باشند. ایشان 

                      
537 Justin, 41.4. 
538 Apollodorus of Artemita 
539 Strabo, XI.XI.I. 
540 Justin xli. 4, 9. 
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اند و بنابراین به احتمال به زودی خواهیم دید که نوادگان ایشان هواداران سیاست پارسی شدنِ اسکندر بوده

شونت ی چنین گرایشی بوده باشد. یعنی در بلخ، و احتماالً در سغد، که با خزیاد خود دیودوتوس هم نماینده

هایش سرکوب شد، قوای مقدونی و مردم به تعادلی دست یافته بودند. تمام توسط مقدونیان گشوده و شورش

جا سرداران مقدونی در شهرها مقیم شده و با جذب در بافت فرهنگی و سیاسی عصر هخامنشی، در این

 اند. کردهچون فرمانروایان و شهربانانی شهرمدار بر مردم حکومت میهم

پ.م. نمود یافت  250ی های یونانی، در دههچیرگی نهایی سیاست شهری ایشان بر نظام غارتگرِ پولیس

زمین آغاز کرد. به زودی خواهیم دید و این همان زمانی بود که دولت پارت خیزش خود را برای فتح ایران

ها( های سربازان مقدونی )پولیسها از همان ابتدا راندن مقدونیان و از میان برداشتن اردوگاهپارتکه شعار 

زمان با این جریان، و برای افزودن بر نماید که شاهان مقدونی بلخ نیز همبوده است. از این رو، چنین می

همراه مردم شرق یونانیان را از به »ی پیروی کرده و شان، از سیاست مشابهمشروعیت خود در میان رعایای

 «.قلمرو خود رانده باشند

های یونانی رسد که این چرخش سیاسی و یکسره شدنِ ارتباط حاکمان مقدونی بلخ با پولیسبه نظر می

زاد و خودجوش نبوده باشد؛ یعنی، انگار ایشان زیر فشاری نظامی و طی ضرورتی این راه را امری درون

یران شرقی به بلخ لشگر دانیم که ارشک پارتی بعد از پدیدار شدن در افق سیاسی ابرگزیده باشند. چون می

اش که در این منطقه حکومتی داشتند، شکست سختی وارد آورد. به احتمال زیاد، کشید و به حریفان مقدونی

زمان با خیزش ارشک، و بینیم که دقیقاً همدیودوتوس اول در همین مقطع زمانی کشته شده است. چون می

رسد. شود و پسرش دیودوتوس دوم در بلخ به قدرت میمیاش به بلخ، نام وی از مدارک تاریخی ناپدید حمله

فرستد. ارشک بر سلوکوس دوم شود و برای نبرد با سلوکوس برایش قوای کمکی میاو هم تابع ارشک می
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دیودوتوس  541ها درآمد.پ.م. به صورت آغازگاه تاریخ پادشاهی پارت 239نیز پیروز شد و به این ترتیب سال 

، که شوهر خواهرش بود، کشته 542پ.م. به دست سرداری به نام اوتودموس 223یا  230دوم کمی بعد در 

 543شد.

 260( نام داشت. او مردی بود که احتماالً در حدود سال Εὐθύδημοςحاکم بعدی بلخ، اوتودموس )

شده است. پولیبیوس نامیده می 544پ.م. زاده شده است. پدرش سرداری از اهالی ماگنزیا بوده که آپولودوتوس

ی او هستند. پولیبیوس نوشته که اوتودموس در ابتدای کار شهربان و استرابو تنها منابع اطالعاتی ما درباره

بعدتر میراث دیودوتوس را تسخیر کرد و بلخ را نیز به قلمرو خود افزود. در مقابل، استرابو نوشته سغد بود و 

 545پ.م. بوده است. 223ـ220های های داخلی و کشمکش سرداران سلوکی در سالکه برآمدن او ناشی از تنش

ماخوس ای که بعدتر در ایران شرقی و بلخ حکومت کردند )مثال آگاتوکلس و آنتیسرداران و شاهان مقدونی

ی آن است که او ساختند و این نشانهکردند و تبار خود را به وی منسوب میاول(، همواره از او یاد می

 ممتاز و متفاوت با پیشینیانش داشته است. موقعیتی

دانیم و این که او را پیش از این دوران شهربان سغد یا مرو پ.م. هیچ چیز نمی 208ی او تا پیش از درباره

دارد. برای نخستین بار در این تاریخ نامش را اند کامالً حدس و گمان است و هیچ شاهد تاریخی ندانسته

اش به ایران شرقی پیشروی کرد. شنویم و این زمانی است که آنتیوخوس سوم در تعقیب سرداران شورشیمی

رود با هم رویارو شدند. اوتودموس در این هنگام بر ده هزار در این سال او و اوتودموس در کنار رود هری

                      
541 Justin, 41.4. 
542 Euthydemus 
543 Polybius, xi. 34, 2. 
544 Apollodotus 
545 Strabo, Geography 11.11.1. 
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او به بلخ عقب نشست، در حالی که آنتیوخوس او  546در نهایت، جنگ را باخت. سوار فرماندهی داشت اما،

پ.م. معلوم شد که  206اصره گرفت. در کرد و برای به چنگ آوردنش دو سال بلخ را در محرا دنبال می

گرفتن شهر ممکن نیست. به این ترتیب، دو طرف با هم صلح کردند و دختر آنتیوخوس با پسر اوتودموس 

ــ دمتریوس اول ــ ازدواج کردند. پولیبیوس نقل کرده که اوتودموس با گوشزد کردنِ خطرِ هجوم قبایل 

از این رو، تردیدی نیست که در این  547ف را به آشتی واداشت.ایرانی و لزوم اتحاد سرداران مقدونی حری

ت. اوتودموس مدت کوتاهی های جنوبی برای ایشان ملموس بوده اسهنگام پیشروی اشکانیان به سوی استان

پ.م. درگذشت. با توجه به غیاب اشاره به اوتودموس  195تا  200های بعد از بازگشت آنتیوخوس بین سال

توان حدس زد که او تا پیش از آن سرداری در بلخ بوده که بعد از ازدواج با دختر پیش از این تاریخ، می

ی مقدونیانِ یدا کند. احتماالً اوتودموس عضوی از جبههدیودوتوس اول توانسته راهی به اورنگ این شهر پ

توانست از پشتیبانی مردم شهرِ بلخ برخوردار شود و سه سال در برابر هوادار شهر بوده است وگرنه نمی

 آنتیوخوس ایستادگی کند. 

پ.م. بعد از کشتن برادرزنش، دیودوتوس، بلخ را گرفته است. اما در  223حدود اوتودموس احتماالً در 

تاریخ پیشروی دولت مائوریه به سوی شمال، نشانی از دولتِ بلخ، که باید قاعدتاً مدعی گنداره و هرات باشد، 

پدیدار ی تاریخ بینیم و تنها پس از مرگ اوتودموس است که پادشاهان مقدونی این منطقه بر صحنهنمی

شوند. دیودوتوس اول و دوم، که قاعدتاً باید پیشینیانِ اوتودموس باشند، گویا تنها سردارانی مستقر در بلخ می
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شنویم و این خبر بوده باشند. چون از ایشان جز در هنگام جنگ با ارشک و رقابت با اوتودموس خبری نمی

 شود.شان مربوط میهم تنها به مرگ

س، احتماالً، ابهام در مورد فرمانروایان بلخ و زودگذر بودنِ قدرت حاکمانی مانند دیودوتوس و اوتودمو

نویسان جدید بلخ و ایران شرقی را نیز بخشی از قلمرو دولت سلوکی یکی از دالیلی بوده که باعث شده تاریخ

نماید صاحب بودنِ ظاهریِ بلخ رهایی یابند. با وجود این، چنین میه این ترتیب از مشکلِ بیبدانند، تا شاید ب

داران بلخ در یک ی زمامکه باید به نادانی خود در این مورد اعتراف کنیم. یعنی حقیقت آن است که درباره

شک داران بیهد این زمامدد شواهدی داریم که نشان میدانیم، هر چنقرنِ بعد از اسکندر چیز زیادی نمی

 اند. اند، ولی به احتمال زیاد از میان اشراف مقدونی برخاسته بودهسلوکی یا تابع ایشان نبوده

پ.م.  240ـ220ی هایی بلخی است که در فاصلهآنچه به تصورِ تابعیت بلخیان دامن زده، یافت شدن سکه

دوم سلوکی منسوب  ها معموالً به آنتیوخوساند و نام آنتیوخوس را بر خود دارند. این سکهضرب شده

ها به شاهان سلوکی انتساب به نظرم مردود است. دالیلی که برای نامربوط بودن این سکه اما این 548اند،شده

شود که آنتیوخوس دوم ها به دورانی مربوط میرسد، چنین است: نخست آن که تاریخ این سکهبه نظرم می

ی آنتیوخوس دوم در سوریه و آناتولی درگیر جنگ با رقیبانش بوده است. بسیار بعید است که اقتدار و سلطه

زمان در بلخ هایی نزدیک به بابل، مانند سوریه و جنوب آناتولی، موضوع مناقشه بوده باشد و همدر سرزمین

کم بود، دستبه نامش سکه زده باشند. اگر او به راستی از چنین مشروعیت و اقتداری در بلخ برخوردار می

های خواند. حد شرقی نفوذ او کوهجانب به کمک فرا می کرد یا سپاهیانی را از آنیک بار به آن سو سفر می
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رودان به سوی شرق پیشروی زاگرس است، و هیچ شاهدی نداریم که او در سراسر دوران حکومتش از میان

شک به آنتیوخوس دوم تعلق ندارد و های یادشده بیشده بر سکهی حککرده باشد. گذشته از این، چهره

ی دیودوتوس اول، ی زنجیرهدارد. منابع تاریخی به وجود شاهی در میانه بیشتر به اوتودموس شباهت

کنند. دهند. اما ابهام دارند و وجود شاهی دیگر را نیز نفی نمیدیودوتوس دوم و اوتودموس اول گواهی نمی

خود  خواست در یادمانی از شاهان پیش ازدر ضمن، یکی از شاهان بعدیِ بلخ به نام آگاتوکلس زمانی که می

ها لقب این ی خود گنجانده است. عالوه بر این، روی سکهیاد کند، یک اسم آنتیوخوس را نیز در سیاهه

شناسیم که چنین لقبی را به خود )نیکانور( است و در میان سلوکیان آنتیوخوسی را نمی« پیروزمند»آنتیوخوس 

تیوخوس چهارم هم که برای این تاریخ خیلی نامیدند و آن)تئوس( می« خدایگان»داده باشد. آنتیوخوس دوم را 

شد که هرگز پایش به حوالی بلخ نرسید. آنتیوخوس سوم )نیکانوفور( خوانده می« بخشپیروزی»متأخر است، 

شک در بلخ به نام سردار مهاجمی که شکست هم که موفق شد به آن حوالی بتازد، در نهایت، ناکام ماند و بی

ی های یادشده به احتمال زیاد نشانهاند. از این رو، سکهکردهشد، سکه ضرب نمینشینی کرده بایافته و عقب

ها، احتماالً بین دیودوتوس دوم حضور شاهی مستقل به نام آنتیوخوس نیکانور هستند، که مستقل از سلوکی

  549کرده است.و اوتودموس سلطنت می

نویسان امروزین برای های ایران شرقی اندک نیستند. تاریخای از این دست در تاریخهای شتابزدهاستنتاج

های مورد اشاره در ابهام و تیرگیِ تصویرِ ایران شرقی در این دوران رهایی یابند، تمام اسم آن که به نوعی از

اند که احتماالً هرگز در هایی را پدید آوردهشناختی را به هم متصل کرده و دودمانمنابع تاریخی یا باستان
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تا  255از  550ی یونانی ـ بلخیخوانیم که پادشاهجهان خارج وجود نداشته است. در منابع کالسیک تاریخ می

اند. بعد از آن هم ای از شاهان یونانی بر آن حکومت کردهپ.م. با مرکزیت بلخ وجود داشته و سلسله 125

شده محسوب میای از آن م. دوام آورد، شاخه 10پ.م. تأسیس شد و تا  180پادشاهی یونانی ـ هندی که در 

خوانیم که سه خاندان اصلی در این پادشاهی حکومت کردند. خاندان های مرجع میچنین در کتاباست. هم

پ.م.(، خاندان اوتودموس )اوتودموس اول، دمتریوس اول،  250ـ230دیودوتوس )دیودوتوس اول و دوم: 

ماخوس دوم، دمتریوس دوم، اول، آنتی ماخوس اول، پانتالئون، آگاتوکلس، آپولودوتوساوتودموس دوم، آنتی

پ.م.( و خاندان اوکراتیدس )اوکراتیدس اول، افالطون، اوکراتیدس دوم، هلیوکلس:  223ـ130و مناندر: 

ای پراکنده از نام سی امیر یونانی پ.م.(. به همین شکل، برچسبِ پادشاهی هندی ـ یونانی به سیاهه 170ـ130

 هایی از شمال هند حکومت کردند. م. بر بخش 10 پ.م. تا 180کند که از اشاره می

های گوناگون و ترتیب ی تاریخی، شاید برای حفظ کردن اسمهای پراکندهاین تراشیدن دودمان از نام

کند، که در منابع تاریخی ن مورد نظر منسوب میفتی سیاسی را به دوراشان مناسب باشد، اما الگو و بازمانی

های یونانی ـ هندی و یونانی ـ بلخی تر از این پادشاهیکه تصویری دقیقشود. برای آناثری از آن دیده نمی

ها را یک به یک شرح خواهم داد و بعد خواهیم دید که ی تمام این نامهای مستند دربارهبه دست آوریم، داده

 شوند یا نه.یهایی منسجم و منظم محسوب ملسلهها ساین نام
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مان و مکان ز کردند به قدری مبهم، وای که در ایران شرقی حکومت می. نام و نشان امیران مقدونی3

شان به قدری ناپایدار بوده که برای دستیابی به تصویری درست و تحلیلی از ایشان به چارچوبی حکومت

ای در دست داشته باشیم، نام و نشان تمام این امیران را بر جا تنها برای آن که سیاههمنطقی نیاز داریم. در این

دارانی را که بر آغازم و زمامدهم. ابتدا از بلخ میمیشناسیِ موجود به دست های تاریخی و سکهاساس داده

 پردازم. های همسایه میکنم و بعد به امیران چیره در سرزمیناین شهر فرمان راندند یاد می

( اول بلخی به قدرت رسید. او دولتی را بنیان ΔΗΜΗΤΡΙΟΣبعد از اوتودموس، پسرش دمتریوس )

شهرت یافته، اما جز نام شاهانش نشان دیگری از  551نهاد که در منابع اروپایی با نام پادشاهی یونانی ـ هندی

ی بلخ در سال شود. دمتریوس همان پسرِ اوتودموس بود که در جریان محاصرهگری در آن دیده نمییونانی

پ.م. به قدرت رسید و وقتی خبردار  200او در  552ر آنتیوخوس سوم ازدواج کند.پ.م. قرار شد با دخت 206

پ.م. به جنوب پیشروی کرد و  180ده، در شد که دولت مائوریه دستخوش ناآرامی شده و دچار فروپاشی ش

زمین تعلق داشت، فتح کرد. احتماالً او ابتدا قلمرو گنداره و هایی از قلمرو مائوریه را که به ایرانبخش

هندوکوش را گرفته و بعید نیست که تا رخج و زرنگ )بلوچستان و سیستان( پیشروی کرده باشد، چون 

نوشته که در رخج شهری به نام  های پارتیایستگاهدی در کتاب ایزیدور خاراکسی در قرن نخست میال

 که قاعدتاً توسط او تأسیس شده است.  554وجود داشته، 553دمتریاس
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ی جنوبی پیشروی دمتریوس حتا به دهد دامنههای باستانی هست که نشان میهایی مبهم در روایتاشاره

 556گوپْهَهی هاتیترین سندی که در این مورد در دست داریم کتیبهمهم 555پوتره نیز رسیده است.نزدیکی پتلی

وِلَه نام داشته، شود. این متن را شاهِ دولت کالینگا که کارَهاست که هفده سطر متن به خط براهمی را شامل می

 چون معبدی بودایی کارکردی آیینی داشته است. بر سردر غاری نبشته که هم

های هندی بود که به تدریج توسعه یافت و به پادشاهی نیرومندی تبدیل یکی از امیرنشیندولت کالینگا 

پ.م. در این سرزمین حکومت  170( که از खारवेल) 557واِلگذار این دولت، جنگاوری بود به نام کارَهشد. بنیان

پیش از او این قلمرو را در اختیار داشتند. کرد. او در ابتدای کار سرداری از کارگزاران دودمان چِدی بود که 

 558توان با خواندن نخستین بندِ این کتیبه بازسازی کرد:وال را میی کارهخودانگاره

ऐरेण महाराजेन महामेघवाहनने चतेराज वस वधनेन पसथ सभुलखलेन चतरुिंतलुठन गणुउपनेेत कळलिंगाळधपळतना ळसरर खारवेलेन 

Airēṇa mahārājēna mahāmēghavāhanēna cētarāja vasa vadhanēna pasatha 

subhalakhalēna caturantaluṭhana guṇa'upēnēta kaliṅgādhipatinā siri khāravēlēna 

شود جا معلوم میشد و از اینکالینگا، با وجود ابعاد کوچکش، هماورد و همتای دولت مائوریه محسوب می

آمیز و خطاست. در ی رایجِ منسوب بدان افسانهی هند اندک بوده و گسترهقارهکه گسترش مائوریه در شبه

ده که هنوز هم در زبان یرومند بوقدر مهم و نواقع، دولت کالینگا با وجود مساحت اندکش در زمان خود آن

 نامند. می« کِلینگ»مردم مالزی و اندونزی، هندی را 
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است. این  560در نزدیکی بْهومباسوَر 559گومپهاهای هاتیی تاریخ دولت کالینگا کتیبهبهترین منبع درباره

لمرو مگده تاخته و شهرهایی از آن را تسخیر وال به قخدادهایی تاریخی را ثبت کرده و نوشته که کارهکتیبه ر

دانیم که این دولت بر دمتریوس اول مقدونی چیره شده و او را از ماتوره بیرون رانده چنین میکرده است. هم

 شود: گوپتهه با دعایی جَینی شروع میی هاتیاست. کتیبه

नमो अरहिंतानिं  

णमो सवळसधानिं 

 561کرده است.ن دین را در قلمرو خود تبلیغ میوال به آیین جَین گرویده و ایدهد که کارهو این نشان می

نویسانده شده است. بر مبنای تاریخ مائوریه  165وال و در سال در کتیبه آمده که به سال سیزدهم سلطنت کاره

پ.م.  156پ.م. بدانیم، زمان نوشته شدنِ آن  321گوپتا در گذاری چاندرهاگر مبدا تاریخ مائوریه را تاج

وال گوید که کارهپ.م. بر تخت نشسته باشد. متن یادشده می 170وال باید در حدود شود. در این حالت کارهمی

ها )رَتَه( به شهر موسیکاس در مرزهای رَه( و اسبان و گردونهدر سال دوم حکومتش با ارتشی از پیادگاه )نَ

جا را فتح کرد. در سال هشتم، شاهِ یونانیان )یَوَنَه( که دیمیتَه )دیمیتریوس( نام داشت را غربی تاخت و آن

گاهه که در و به ماتورَه عقب راند. پس، دمیتریوس تا راجه 562گاهَه راندشکست داد و او را از راجَه

 پوتره قرار دارد پیشروی کرده بود. امروزین و هفتاد کیلومتری جنوب شرقی پتلی 563گریهَهراجَه
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خانومِ یافته است. در آیجهت لشگرکشی دمتریوس تنها به سمت جنوب نبوده، بلکه به شمال نیز تعمیم می

های دمتریوس در زمان ای از شخصی به نام هلیودوروس کشف شده که در آن از پیروزیکمستان کتیبهتر

در  565پایتخت او احتماالً شهری نوساخته به نام سِرکَپ 564داری پدرش اوتودموس سخن رفته است.زمام

به دست آمده است. آثار به های اوست که از این شهر نزدیکی تاکسیال بوده و این به خاطر شمار زیاد سکه

اند. اما آنچه در نظر نویسندگان معاصر جا مانده از سرکپ را در بسیاری از منابع با تأکید بسیار یونانی خوانده

های شهر، ی شطرنجی خیابانیونانی پنداشته شده، به سادگی عناصر بازمانده از تمدن هخامنشی ــ مانند نقشه

شود. سرکپ در زمان رونقش ها ــ است که به خطا به یونانیان منسوب میادمانیا نقش جانوران اساطیری بر ی

متر  5ـ7کیلومتر و پهنای  8/4متر مربع مساحت داشته و دورادورش را دیواری به درازای  400×  1200

 پوشانده است. می

دهد که دمتریوس، با وجود نام عمومی و نمادهای دینی در این شهر به خوبی نشان می بررسی بناهای

شان دلگرم بوده، حامل فرهنگ یونانی محسوب اش و جمعیتی از مقدونیان که قاعدتاً به پشتیبانییونانی

فرهنگ منطقه  شده و کوچندگانی که همراه با اسکندر از بالکان به این منطقه آمده بودند، به سرعت، درنمی

اند. در این شهر بقایای یک استوپای بودایی گِرد، حل شده و عناصر دین یونانی را از دست فرو نهاده بوده

ی دوسر، یک معبد هندو، و یک پرستشگاه بزرگ زرتشتی دیده یک معبد بودایی بزرگ با نقش سکاییِ پرنده

نی پنداشته شده، در حالی که نمادهای دینی آن های بلندش به خطا ایوشود که این آخری به خاطر ستونمی

                      
564 Bopearachchi, 2005: 133. 
565 Sirkap 
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ترین بنای دینی شهر آپسیدال نام دارد و با جاست. بزرگای از زرتشتیان در آنبه روشنی نشانگر فعالیت فرقه

 تر است.متر( بزرگ 31×  70متر مساحت از پانتئون آتن ) 40×  70

دهند. اما گواهی تاریخی در این مورد وجود پ.م. قرار می 180تاریخ مرگ دمتریوس اول را معموالً در 

اند که برای جانشینانش زمانی کافی باقی بماند. واقعیت آن است که ندارد و این عدد را تنها از آن رو برگزیده

شان در ایران جنوب شرقی قلمروی برای هها را داریم که انگار همبعد از دمتریوس فهرستی پرجمعیت از نام

اند. اند. فرض بر این است که این افراد با هم خویشاوند بوده و همگی با دمتریوس اول نسبتی داشتهخود داشته

که سندی آناند، بیاما این هم فرضی است که برای ساده شدن تصویرمان از تاریخ این دوره در نظر گرفته

 اشته باشیم. استوار برایش در دست د

پ.م. در بلخ یا رخج حکومت  180ـ175های ماخوس اول است که احتماالً بین سالامیر دیگرِ بلخ، آنتی

شود. میرخ وی با کالهی چهارگوش دیده هایی نقره به جا مانده که رویش نیمکرده است. از او سکهمی

سند  566ماخوس از جایی در پنجاب مالیات دریافت کرده است.دهد که آنتیسندی منحصر به فرد نشان می

دهد که تمام کارگزارانِ مربوط به گردآوری مالیات او نوشته شده و نشان مییادشده در سال چهارم حکومت 

اند. در مقابل، کسی که مالیات را پرداخت کرده، فرزند یک پریستارِ احتماالً پارسی بوده هایی یونانی داشتهنام

تدای این سند از یک که نامش به شکل داتائِس ثبت شده و باید قاعدتاً داتَه )داد/ دادگر( بوده باشد. در اب

اند، یا به روایتی زمان با وی شاه یا امیرِ جایی بودهماخوس دیگر و یک اومنس یاد شده که انگار همآنتی

پ.م. بر  165تا  174، که احتماالً میان 567ماخوس دوم نیکوفوروسشدند. این آنتیولیعهد او محسوب می

                      
566 Rea, Senior and Hollis, 1994. 
567 Antimachus II Nikephoros 
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ماخوس اول است و همان کسی است که کرده، بنا بر تفسیر رایج، پسر آنتیهندوکوش و پنجاب حکومت می

های رو، صاحب سکه هایی را به نام خود ضرب کرده است. از اینبینیم. او سکهنامش را بر سند مالیاتی می

ماخوس دوم فاقد نقش شاه هستند و معموالً با دو خط های آنتیاند. سکهماخوس دوم نامیدهیادشده را آنتی

 یونانی و خروشتی رویشان نویسانده شده است. 

شود و بسیاری از امیران مقدونی ایران شرقی نیز آن را بر دیده میماخوس ی آنتیکاله پهنی که بر سکه

منشی به عنوان کاله رسمی مقدونیان ( است که در اواخر دوران هخاκαυσία« )کاوسیا»گذارند، همان سر می

ول است که امروز بازنموده شده است. این کاله احتماالً نیای کاله پاک رواج یافت و در دو تندیس سفالی آتنی

گذارند و به خصوص در جریان جنگ داخلی افغانستان به هم مردم افغانستان و پاکستان آن را بر سر می

 شد.دان دیده میها درآمد و بر سر مجاهصورت نماد مقاومت ملی افغان

 

 

 

 

 

 

 

 کالهماخوس اول با همان ی آنتیتندیس سفالی دو مقدونی با کاله کاوسیا و سکه
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ی یونانی ـ بلخی، بعد از ی موسوم به سلسلهنویسان امروزین، در زنجیرههای تاریخطبق روایت

کرده است. پایگاه پ.م. حکومت می 190ـ180خوریم که در زمانی میان رمیب 568ماخوس، به نام پانتالئونآنتی

ها بر آلیاژی از مس و نیکل هایش را به سنت جاری در این استاناو احتماالً رخج و گنداره بوده، چون سکه

، ی فلزی تا قرن هجدهم میالدی در اروپا رواج نیافتآوری ضرب سکه بر این آمیزهکرده است. فنضرب می

رخ مردی با اما در دوران یادشده در ایران شرقی و نقاطی از چین رواج داشته است. بر روی این سکه نیم

شود که اند. در پشت سکه نقش پلنگی دیده میشود، که آن را دیونوسوس دانستهتاجی گیاهی دیده می

گردد و به نظرم بعید است باز میها بیشتر به سنت محلی بلوچستان باستان ای به گردن دارد. این نقشزنگوله

ها رواج نداشته و رخ دیونوسوس بر سکهنقش دیونوسوس بوده باشد. از سویی بدان دلیل که حک کردن نیم

نشانی از اهمیت و رواج کیش این ایزد در ایران شرقی در دست نداریم. از سوی دیگر، بدان دلیل که پلنگ 

 قابل این جانور بومی بلوچستان قدیم است.هیچ ارتباطی با این شخصیت ندارد و در م

پ.م، یک امیر یونانی دیگر در ایران شرقی حکومت  190ـ180ی زمان با پانتالئون، یعنی در فاصلههم

افتخارِ نیکِ »توان نامش را ( نام داشته و میΔίκαιος ο Αγαθοκλής) 569کرده که آگاتوکلِس دیکایائوسمی

ی اند و فرض بر آن است که بر منطقهترجمه کرد. او را بدون هیچ سندی پسر دمتریوس اول دانسته« دادگر

ها را با اسم شاهان مقدونی ای از سکه. این شخص مجموعهرانده استپاروپامیسادای )هندوکوش( حکم می

خواسته به این ترتیب مشروعیت خود را به عنوان نواده و جانشین ایشان تثبیت قبلی ضرب کرده و انگار می

)باسیلِئونتوس آگاتوکلئوس دیکائیوی: « برای سلطنت آگاتوکلسِ دادگر»ها نوشته شده کند. پشت تمام این سکه

                      
568 Pantaleon 
569 Agathocles Dikaios 
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ΒΑΣΙΛΕΥΟΝΤΟΣ ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥهای او این (، اما بر روی این رده از سکه

 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥوی فیلیپوی: )آلِکساندروی ت« برای اسکندر پسر فیلیپ»خوانیم: ها را میعبارت

ΤΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΥ ،)«دیودوتوی سوتِروس: « بخشبرای دیودوتوسِ نجات(ΔΙΟΔΟΤΟΥ 

ΣΩΤΗΡΟΣ دِمیتریوی اُنیکِتوی: « ناپذیربرای دمتریوس شکست»(، و(ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

ΑΝΙΚΗΤΟΥ .) 

ی نیکل و مس )به نسبت یک چهارم به سه چهارم( هایی دارد که آمیختهآگاتوکلس نیز مانند پانتالئون سکه

نمادهایی جانوری )مثل شیر( و دینی )مثل استوپا( را  اهشده توسط این شهای چهارگوش ضرباست. سکه

ها به خط یونانی، براهمی های بودایی و هندویی منسوب شوند. بر این سکهتوانند به آیینبر خود دارند که می

خانوم کشف های شش دراخمایی آگاتوکلس از آیم. سکه 1970و خروشتی مطالبی نوشته شده است. در 

های ضرب نقش ایزدان هندو بر ترین نمونهشد و این کهننقش ایزدان ودایی دیده می شانشد که بر روی

 این ایزدان عبارتند از ویشنو، کریشنا و الکشمی.  شود. برخی ازسکه محسوب می

 175ـ165( است که احتماالً بین Απολλόδοτος ο Σωτήρ) 570حاکم دیگر، آپولودوتوس اول سوتر

کرده است. تارن، بدون هیچ سندی، فرض کرده که های پنجاب و هند هخامنشی حکومت میپ.م. در استان

چنین در این کرده است. او هماو یکی از سرداران دمتریوس اول بوده و از طرف او بر این منطقه حکومت می

شاید آپولودوتوس از خویشاوندان دمتریوس بوده باشد، اما در این مورد تردید داشت. مورد بحث کرده بود که 

شان در نویسندگان بعدی نیز معموالً از برداشت او پیروی کرده و در هر نسل بر اطمینان و اعتماد به نفس

                      
570 Apollodotus I Soter 
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در دست داریم، ها افزوده شده است. این در حالی است که تمام آنچه ما از این فرد گیریمورد این نتیجه

اند و نام هایی که به تازگی یافت شدههایی است که بیشترشان اسم شاهی را بر خود ندارند. سکهسکه

شکلی را بر سر گذاشته است. در رخ مردی را بر خود دارند که کاله مربعآپولودوتوس را بر خود دارند، نیم

شود که فرزند جنگاورش در کف دستش ه میپشت سکه نقش بانویی نیزه به دست و تکیه زده بر سپر دید

تواند نماد دانند، هر چند به خوبی میایستاده است. این نقش را معموالً به آتنا و فرزندش نیکِه مربوط می

 ایزدبانویی بومی مانند ناهید و مهر باشد. 

شود که ، دیده میاهل دریای سرخی آپولودوتوس، در گزارش پریپلوس، ترین گواه تاریخی درباره مهم

در گجرات رایج بوده که توسط جانشینان  571هایی در بَروگازَهگوید در دوران او )قرن اول میالدی( سکهمی

ارای نام این دو تن در هند های ددر واقع هم سکه 572اسکندر ــ آپولودوتوس و مناندر ــ ضرب شده است.

های وی ی سکهی مهم دربارههای زیادی از آن به دست ما رسیده است. نکتهاند و نمونهباستان فراوان بوده

های چهارگوش آن است که بر روی آن به دو خط یونانی و خروشتی متن نوشته شده است. بر روی سکه

)باسیلِئوس « بخشبرای آپولودوتوسِ نجات»ن عبارت شود که دورادور آآپولودوتوس نقش پیلی دیده می

( نوشته شده است. پشت ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΑΠΟΛΛΟΔΟΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣآپولودوتوی سوتْروس: 

شاه بزرگِ ناجی »اند شود و دورادورش به خط خروشتی نوشتها نقش گاوی کوهاندار دیده میهاین سکه

 . 573دَتَسَه()مَهاراجَسَه تراتَرَسَه آپَلَه« آپولودوتوس

                      
571 Barygaza 
572 Periplus, of the Erythraean Sea, Chap. 47. 
573 MAHARAJASA TRATARASA APALADATASA 
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های گوناگونی پیشنهاد شده است. فوشه نوشته که گاو ی دلیل برگزیدن نقش این دو جانور نظریهدرباره

مادرش را  ی نمادی است کهعالمت برج ثور و اردیبهشت ماه است که بودا در آن به دنیا آمد و پیل نشانه

کند باردار ساخت. برداشت دیگر آن است که پیل نماد مایا مادر بوداست و بنابراین به آیین بودایی اشاره می

ی شهر تاکسیا بوده و و در مقابل گاو به دین هندویی و ایزدِ شیوا ارتباط دارد. تارن حدس زده که پیل نشانه

ها بیشتر حدس و گمان است و بر اند. اما ایندانسته 574به این ترتیب گاو را هم عالمت شهر پوشکاالوَتی

 سندی تاریخی متکی نیست. 

شویم که خبردار می 575زمان با آپولودوتوس، از شخصی به نام اوکراتیدس اول ملقب به بزرگتقریباً هم

کرده است. او همان کسی بود که خاندان اوتودموس را پ.م. در بلخ حکومت می 145 تا 171ی در فاصله

کرده و به دست وی از بین رفته، برانداخت. احتماالً امیری که از این خاندان در زمان او سلطنت می

گویند پدرش هِلیوکلِس و های زیادی مطرح است. میی هویتش بحثماخوس اول بوده است. دربارهآنتی

اند که پسرعموی اند و برخی دیگر گفتهمادرش الئودیکه نام داشته است. با وجود این، برخی او را بلخی دانسته

هایش نقش زن و جا ناشی شده که بر برخی از سکهآنتیوخوس چهارم سلوکی بوده است. این باور از آن

در و مادرش هستند و احتماالً به شوند و فرض بر آن است که پمردی با نام هلیوکلس و الئودیکه دیده می

به هر صورت، روشن است که او در ابتدای کار در  576اند.بخش تعلق داشتهخاندانی سلطنتی و مشروعیت

میان بلخیان هوادارانی داشته و به یاری ایشان بر حکمرانان خاندان اوتودموس چیره شده است. یوستینوس 

 در شرح به قدرت رسیدن وی الگویی شبیه به فراز آمدن پارتیان را تشخیص داده و نوشته: 

                      
574 Pushkhalavati 
575 Eucratides I Megas 
576 Astin, 1990: 401. 
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Eodem ferme tempore, sicut in Parthis Mithridates, ita in Bactris Eucratides, 

magni uterque uiri regna ineunt.577 

ها و اوکراتیدس در میان در همین زمان دو مرد بزرگ فرمانروایی خود را آغاز کردند: مهرداد در میان پارت»

 «.هابلخی

اش بر هایی دوزبانه را ضرب کرد که نشانگر چیرگیاوکراتیدس در جهت جنوب پیشروی کرد و سکه

ها قرار ی پارتپ.م. مورد حمله 167های جنوب شرقی شاهنشاهی هخامنشی بود. اما کمی بعد، در استان

و جانشینش به قتل  گرفت و هرات را از دست داد. یوستینوس نوشته که او بعد از حمله به هند توسط پسر

اش از روی جسد اوکراتیدس عبور کرد و اش را پنهان نکرد و با گردونهرسید. این فرزندِ ناخلف پدرکشی

این پسر احتماالً  578جا رها کنند و مراسم تدفین برایش به جا نیاورند.فرمان داد تا نعش پدرش را همان

هلیوکلس اول یا اوکراتیدس دوم بوده است. هر یک از این دو پسر که قاتل پدرشان بوده باشند، دیگری را 

نتیجه هر دو ضعیف  اند. به این ترتیب، میان این دو برادر جنگی درگرفت و دربه خونخواهی وی برانگیخته

ها( شکست خوردند. درگیری میان این دو در نهایت به چیرگی چیی قبایل تخاری )یوئهشدند و در حمله

پ.م. بعد از مرگ پدرش قدرت را به دست گرفت. اما مدام با یورش  145هلیوکلس اول منتهی شد که در 

ست خورد و از بلخ رانده شد و احتماالً به پ.م. از سکاها شک 130سرداران دیگر درگیر بود، تا آن که در 

 ای بود که در بلخ حکومت کرد. دست ایشان کشته شد. او آخرین یونانی

                      
577 Justin, 41.6. 
578 Justin, 41.6. 
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الف ی زمان و مکان حکومتش اختاز امیری به نسبت گمنام یعنی دمتریوس دوم هم خبر داریم که درباره

دانیم که چنین نظر زیادی وجود دارد. تارن و ناراین معتقد بودند او فرزند دمتریوس اول است. اما امروز می

پ.م. در بلخ و رخج حاکم بوده  175ـ170های نبوده است. اوسموند بوپیراچی بر این باور بود که او بین سال

ند و ویلسون نیز از این دیدگاه هواداری کرده داپ.م. می 175ـ140داری او را است. اما سنیور زمان زمام

  579دانند.است. این دو او را خویشاوند اوکراتیدس می

نیز یاد کرده که دشمن اوکراتیدِس بود و با سپاهی مشتمل بر « دیمتریوس شاه هندیان»یوستینوس از یک 

شصت هزار سرباز به اوکراتیدس حمله کرد، در حالی که او تنها سیصد سوار به همراه داشت. اما در نهایت 

بر اساس این گزارش، دمتریوسی وجود داشته  580او را به قتل رساند.اوکراتیدس بر حریف چیره شد و انگار 

که تاریخ دمتریوس اول  پ.م. به قتل رسیده است. بوپیراچی خاطرنشان کرده 150که در حدود سال 

خوانی ندارد و از این رو این شخص را پ.م.( با این مقطع زمانی هم 100پ.م( و سوم )حدود  200ـ185)

کرده و هیچ جاست که دمتریوس دوم در بلخ سلطنت میدمتریوس دوم دانسته است. اما ایراد کار در این

یوستینوس از این که او را شاه هندیان نامیده، ای با خط هندی ضرب نکرده است. از این رو، منظور سکه

 روشن نیست. 

است که در منابع هندی نامش به صورت میلیند آمده.  581سردار مقدونی نامدار دیگر، مناندر اول پیروزگر

پ.م. کشته شد. مناندر یکی از معدود حاکمان یونانی  130پ.م. به قدرت رسید و در  155یا  165او در سال 

دوروس آرتمیایی نوشته که او در بلخ است که نامش در منابع یونانی غربی ذکر شده و استرابو به نقل از آپولو

                      
579 Wilson, 2004: 12-13. 
580 Justin, Epitome of Pompeius Trogus, XLI:6. 
581 Menander I Soter 
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آید که او تا از گزارش استرابو برمی 582شرق پیشروی کرد و نسبت به اسکندر قبایل بیشتری تابع وی شدند.

قالب یک را در « یونانیانِ غارتگر پلید»ی متن یوگاپورانا ماجرای حمله 583پوتره پیشروی کرده است.پتلی

پوتره اشاره های پتلیدهد و به نبرد بزرگی در کنار دروازهپ.م. قرار می 150پیشگویی در حدود سال 

 584کند.می

داری های هندوکوش عقب راند. دوران زمامی بود که با اوکراتیدس جنگید و او را به کوهمناندر همان کس

ی ها در دامنههای یونانی بلخ و هند را او ضرب کرده و این سکهاو طوالنی و پررونق بود. بیشترین شمار سکه

اند. باستانی انگلستان یافته هایاند، به شکلی که برخی از آنها را در الیهجغرافیایی چشمگیری در گردش بوده

دهد. در این ماجرای گرویدن این شاه به آیین بودا را شرح می 585پَنهَه میلیندَهیکی از متون پالی بودایی به نام 

دانسته شده است. بر اساس  587اهبی بودایی به نام ناگَسِنَهدانسته شده و شاگرد ر 586متن، او شاه شهر ساگَلَه

یاضت زیاد به مقام ارهتی این روایت، او بعد از بودایی شدن سلطنت را به پسرش واگذار کرد و بعد از ر

چنان تا پایان عمر بر سریر قدرت باقی ماند و دست یافت. این گزارش البته نادرست است، چون او هم

نماید چون نقش اما بودایی شدنش محتمل می 588پلوتارک نوشته که در جریان یک سفر جنگی درگذشت.

های چهارگوش او حک شده است. احتماالً واپسین لشگرکشی چرخ آیین و نمادهای بودایی بر برخی از سکه

. بعید جنگیده استهای آخر با او میاو بر ضد زویلوس اول بوده که گنداره را در دست داشته و در سال

                      
582 Strabo, 11.11.1. 
583 Strabo, 15.698. 
584 Gargi-Samhita, Yuga Purana chapter, No5. 
585 Milindanpanha (Davids, 1890) 
586 Sâgala 
587 Nāgasena 
588 Plutarch, Praec. reip. ger. 28, 6. 
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نیست که در جریان این نبردها او موقعیتی فرودست داشته و شکست خورده و در میدان جنگ کشته شده 

داند که توسط کند که طی آن او خود را شیری میخنی را از مناندر نقل میهم سمیلینده پنهه باشد. چون 

های او بر پشت بسیاری از سکه 589خانمان گشته است.ای رانده شده و سرگردان و بیدشمنانش به گوشه

 اند.دانسته 590)آتنا آلکیدِموس(« آتنای حامی مردم»انداز نقش شده که آن را نقش ایزدبانویی نیزه

 150ـ135پ.م. )طبق نظر بوپیراچّی( یا  130ـ120نام دارد که بین  591امیر دیگر زویلوس دادگر )دیکایوس(

هایش نقش مناندر اول کرده است. برخی از سکهسِنیور( در رخج و هندوکوش حکومت می نظر پ.م. )طبق

دانست نادرست است. اند، از این رو دیدگاه سنتی که او را جانشین مناندر میرا داشته و آن را حک کرده

دهد که کمان کوتاه و مرکّب سکایی را بر دوش دارد. از این های برنز او هراکلس را در حالی نشان میسکه

 592ناپذیرکسی به نام لوسیاسِ شکستهایی از چنین سکهی سکاها بوده است. همنشاندهرو او متحد یا دست

ج شان انگار بر رخپ.م. )بوپیراچی( ضرب شده است و دارنده 130ـ110)آنتیکِتوس( در دست داریم که بین 

کرده است. لوسیاس مدعی بود که جانشین دمتریوس است و از نمادهایی همسان و پاروپامیسادای حکومت می

شود که دارد تاجی را بر های او همواره هراکلس دیده میگرفت. بر پشت سکههایش بهره میبا او بر سکه

 گذارد. سر خود می

بر تاکسیال حاکم بود و بوپیراچی زمان حکومت وی را در  593امیر مقدونی دیگر، آنتیالکیداس نیکِفوروس

دهد و به این ترتیب پ.م. را ترجیح می 130ـ120پ.م. قرار داده است، در حالی که سنیور  115ـ95ی فاصله

                      
589 Milinda Panha, Book III, Chapter 7. 
590 Athena Alkidemos 
591 Zoilus I Dikaios 
592 Lysias Anicetus 
593 Antialcidas Nikephoros 
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ی او بیش از سایر امیران مقدونی این دوران اطالعات داریم، داند. دربارهاو را شریک سلطنت لوسیاس می

. متن این ستون را به نام بْهَدرَه برافراشته استچون سفیر او در دربار سونگه به افتخارش ستونی را در بهَگَه

نامند. این ستون در واقع پیشکشی است که امیر مقدونی به ایزدان هندو می« ی هلیودوروسکتیبه»آن سفیر، 

 594پیشکش کرده است. ستون در برابر معبد وَسودِوَه به افتخار ویشنو برپا شده و بر آن چنین نوشته شده:

Devadevasa Va [sude]vasa Garudadhvajo ayam karito i[a] Heliodorena bhaga ــ 

vatena Diyasa putrena Takhasilakena Yonadatena agatena maharajasa 

Amtalikitasa upa[m]ta samkasam ــ rano Kasiput[r]asa [Bh]agabhadrasa tratarasa 

vasena [chatu]dasena rajena vadhamanasa. 

ی ویشنو(... ردهاین ستون بر اساس معیارِ گارودا )ایزدی هندو( به دستور بْهَگَوَتَه )در دین هندو: سرسپ»

بخش، پسرِ بهدره، نجاتس برای شاه بهگههلیودوروس پسر دیون، از اهالی تاکسیال، پیکِ شاه آنتیالکیدا

 «.شاهزاده خانم بنارس، در حالی فرستاد که از چهاردهمین سال سلطنتش خرسند بود

 د، به این شرح:ی دومی نیز بر این ستون وجود دارکتیبه

Trini amutapadani‹[su] anuthitani nayamti svaga damo chago apramado. 

 «.نمایند: پرهیزگاری، دهش و خودآگاهیسه ردپای جاویدان... که اگر پیروی شوند، به آسمان راه می»

ترین مدافعانش هستند، آن است که پس از مناندر زنش نگرش کالسیک که تارن و بوپیراچی مهم

وتخت را ، تاج596پ.م.( به سلطنت رسید و بعد از بالغ شدن پسرشان، استراتون اول 110ـ100) 595آگاتوکلئا

شود و زمانش از های استراتون هم آتنا آلکیدموس دیده میبر سکه به او داد. دلیل این اعتقاد آن است که

                      
594 Gelberg, 1983: 117. 
595 Agathocleia 
596 Straton I 
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هایی از هندوکوش مناندر دو نسل دورتر است، نه یک نسل. طبق این دیدگاه، این مادر و پسر تنها بر بخش

ی این قلمرو را به دست آورده است. در برابر این دیدگاه، سنیور اند و زویلوس بقیهراندهو پنجاب حکم می

کنند و این دو را به دو خاندان ی میان استراتون و مناندر اشاره میبیوار قرار دارند که به چندین دهه فاصله و

نام داشت به سلطنت  597دانند. دیدگاه ایشان چنین است که پس از مناندر پسرش که تراسونمتفاوت مربوط می

ای منحصر به فرد پیدا شده رسید و پس از مدت کوتاهی به دست رقیبان به قتل رسید. از این تراسون سکه

ن او به نام است. بعد از او زویلوس یا لوسیاس قلمرو مناندر را گرفتند. تنها بعدها بود که یکی از نوادگا

پ.م.(  25ـ10نیکیاس در کابل برای مدتی قدرت را به دست گرفت. در نهایت، استراتون دوم و سوم )حدود 

داران یونانی در شهر ساگله حاکم شدند و بخشی کوچک از پنجاب را در اختیار گرفتند. ایشان آخرین زمام

 شار پارتیان و سکاها منقرض شدند. های پیش از عصر زایش مسیح زیر فایران شرقی بودند و در سال

های اند. بر بسیاری از سکهامیران مقدونی متأخر احتماالً به دین بودایی بیش از سایر ادیان گرایش داشته

شان حالتِ ال گرفته و با خم کردن انگشتانشان را بااند که دستانایشان ایزدان یونانی در حالتی نقش شده

کَسَه )پیرو چنین لقبِ دَرمیهای بوداست. همی انتقال آموزهدهند که در دین بودایی نشانهمودرَه را نشان می

های زویلوس اول، استراتون اول، هلیوکلس دوم، تئوفیلوس، پوکوالئوس و آیین( لقبی است که بر سکه

مرکز آیین بودایی در این هنگام گنداره بوده است، چون تمام شاهانی که بعد از شود. آرخِبیوس دیده می

اش داریم(، نمادهایی رانند )به استثنای دمتریوس سوم که اطالعات کمی دربارهمناندر در این منطقه فرمان می

انسانی در تمام این  ی مهم این که بازنمایی بودا در قالبگیرند. نکتههای خویش به کار میبودایی را بر سکه

                      
597 Thrason 
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های دینی غایب است. این بدان معناست که سبک هنری بودایی که در نگاهی عوامانه تداوم هنر رمزنگاری

شود، ارتباطی به نفوذ حاکمان هلنیِ ایران شرقی ندارد. هنر بودایی کالسیک در واقع در یونانی پنداشته می

گیری زمان بود با شکلنانی در منطقه آغاز شد و این همهای یوقرن اول میالدی و بعد از انقراض دودمان

 کرد. دولت کوشانی، که تباری ایرانی و فرهنگی بازمانده از عصر هخامنشی را ترویج می

 

ی شود که در فاصلهر دست داریم، معلوم میی فرمانروایان بلخ دهایی که دربارهی داده. از مرور سیاهه4

ر ابتدای داسکندر و چیرگی اشکانیان نوعی دولت ناپایدار در این قلمرو وجود داشته است. دولت یادشده 

تر از مهاجران مقدونی وتاز اسکندر در این منطقه شکل گرفته، اما ظاهراً جمعیتی کوچککار به دنبال تاخت

داده است. خواه به خاطر کم بودن این جمعیت، و خواه به دلیل رانده شدن و یو یونانی را در خود جای م

ای که در قلمرو بلخ حکومت ها، امیران مقدونیتر به دست مائوریی مقدونیان در قلمروهای جنوبیتصفیه

 اند. دهرانچون نمایندگانی از شهر حکم میزمین جذب شده و همی دینی و سیاسی ایراناند در زمینهداشته

های تاریخ ایران شمال شرقی در این دوران بسنده نیست. با کاریهای موجود برای بازسازی ریزهداده

یدار ی میان بلخ و هرات با دولتی منسجم و پاشود که در منطقهوجود این، از شواهدی که گذشت معلوم می

شده و بینیم که بر شهرهایی چیره میسر و کار نداریم، و بیشتر فهرستی از امیران و سرداران مقدونی را می

های تاریخیِ بازمانده در منابع هندی، ها و ارجاعاند. نام و نشانکردهباال سه نسل بر آن حکومت میبرای دست

رقیِ پسا اسکندری، با نوعی آشفتگی سیاسی و فروپاشی دهد که در ایران شیونانی و رومی به روشنی نشان می

رو هستیم. میانگین زمان حکومت شاهان تا جایی که خبر داریم، بسیار کوتاه است و نهادهای حکومتی روبه

های شان در روایتاند و ماجرایشود که برجستگی و درخششی در تاریخ داشتهاین تازه به امیرانی مربوط می

ی ایرانی را از استانی ثبت شده است. جذب سریع نیروی نظامی مقدونیان و یونانیان در زمینهنویسان بتاریخ
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ی اند، هنگام حملهشدهیابیم که این امیران برای راندن مقدونیان دیگر با مردم بلخ همدست میجا درمیآن

ها بودایی، پارسی و بودایی در سکهدستی از نمادهای اند، و با گشادهسلوکیان از پشتیبانی مردمی برخوردار بوده

ای دیگر در این مورد آن است که رواج زبان یونانی در این منطقه اند. نشانهبردهشان بهره میو نمادهای دولتی

ی مقدونیان قرار گرفته بود، با آنچه در مصر شاهدش هستیم به کلی متفاوت است. در مصری که زیر سیطره

شان ارتباط برقرار توانستند با اربابانی این زبان میبود و مصریان تنها با واسطهزبان رسمی و دولتی یونانی 

شان با هایها و بر پشت و روی سکهرو هستیم که در کتیبهکنند. در قلمرو بلخ در مقابل با امیرانی روبه

ی این نشانهنویسند و یافته از دوران هخامنشی )خط خروشتی و آرامی( مطلب میهای بومیِ تکاملخط

 درآمیختگی مقدونیان با بومیان و رسمیت یافتن فرهنگ بومی در میان سربازان مهاجم است. 

که گذشت، استقرار مقدونیان در ایران شرقی در کل امری زودگذر و سطحی بود و تأثیر فرهنگی و چنان

شناختی حضور سیاسی داری به جا نگذاشت. بنابراین اسناد تاریخی و شواهد باستانماندگار یا دامنهسیاسی 

پ.م. محدود بود. در این صد و بیست سال، از حدود  130تا  250های ی سالمقدونیان هم تنها به فاصله

زمان در قلمروهایی به طور همبیست امیر مقدونی نام برده شده که انگار در هر مقطع زمانی چند تا از ایشان 

آمیز اغراق« ی شاهان بلخی ـ یونانیسلسله»اند. با این اوصاف، عنوانِ همسایه و کوچک فرمانروایی داشته

های پراکنده سازیِ مصنوعی از نامنویسان برای سلسلههای نامستند تاریخها و تالشداشتنماید و از پیشمی

 کند. حکایت می

با هم اشتراک دارند. نخست آن که تاریخ  های بازمانده از امیران مقدونی در چند ویژگیتقریباً تمام نام

که در بیشتر موارد شان به درستی معلوم نیست. دیگر آنداری ایشان و قلمرو جغرافیایی زیر فرماندقیق زمام

دانیم که هر یک ها میشود. بر مبنای همین دادهشان مربوط میهایاز آنها داریم به مرگ و شکست خبری که

اند. در میان این امیران ارتباط خونی اند و اقتدار پایدار و استواری نداشتهاز آنها تنها چند سال حکومت کرده
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که به طور مستند بدانیم که حکومت را شان نیست پایدار و معناداری وجود ندارد. یعنی هیچ شاهی در بین

کرده و بعد از وتخت را به پسرش منتقل میاش به ارث گذاشته باشد. در بهترین حالت، یک شاه تاجبرای نوه

این  شده است. از سیاستگرفته و این چرخه دوباره تکرار میمدتی کوتاه غاصبی قدرت را به دست می

اند و انگار در جلب مشروعیت و ها بودهدار شهر و سرکوبگرِ پولیسآید که هواحاکمان بلخی چنین برمی

اند. با وجود این، برخی از نمادهای قومیت مقدونی کردهها رقابت میحمایت جمعیت ایرانی منطقه با پارت

 خود )مانند کاله کاوسیا( را حفظ کرده بودند. 
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 گفتار پنجم: دولت پارت

 

مازندران از های پهناور شمال دریای . کل قلمرو آسیای میانه تا مغولستان خارجی و سراسر سرزمین1

دار دوران حاکمیت هخامنشیان تا قرن پنجم میالدی توسط قبایل ایرانی کوچگردی مسکونی شده بود که رمه

یافتند. ها و سکاها سازمان میها و سارماتو متحرک و جنگاور بودند و در قالب قبایلی نیرومند مانند ماساگت

بردند؛ شی نبودند و در وضعیتی مستقر به سر میاین قبایل، بر خالف تصویر مرسوم و سنتی، بدوی و وح

شان رواج داشت و با وجود این، ستون های دایم و استفاده از فنون زندگی کشاورزانه در میانیعنی، استقرارگاه

-نام عمومی تاریخی ایشان، سکا و نام اساطیری 598داد.داران متحرک تشکیل میشان را رمهفقرات قدرت نظامی

شان به زبان اوستایی که شان در ادبیات ما، تورانی است. این قبایل تورانی یا سکا نژادی ایرانی داشتند و زبان

ی سپهر هخامنشی محسوب که از نظر فرهنگی دنباله، اما با وجود آنزبان دینی زرتشتیان بود شباهت داشت

شدند، معموالً زرتشتی نبودند و به دین کهن هند و ایرانیان پایبند بودند. این قبایل در دوران هخامنشی می

 تند. ساخمعموالً تابع شاهان ایران بودند، و به دلیل سوارکاران دلیرشان بخش مهمی از ارتش ایران را برمی

آید که مقاومت مردم ایران شرقی در برابر مقدونیان بعد از نویسان رومی و یونانی برمیاز گزارش تاریخ

تر ق شمالیشکست خوردنِ اسپیتامن فرو نخفت و تنها، بعد از فتح بلخ به دست مقدونیان، گرانیگاه آن به مناط

های بعد از مرگ چنان در دهههای شمال شرقی شاهنشاهی قدیم هخامنشی هممنتقل شد. ساکنان استان

نخورده باقی ماندند و نیرویی دایمی و خردکننده را بر سرداران مقدونیِ جایگیرشده اسکندر مقتدر و دست

                      
598 Frumkin, 1970, 82. 
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های گنداره و هند روی مهاجم دولتکردند. ایشان از این نظر همتای نیهای جنوبی وارد میدر سرزمین

شان بودند. هایکن کردن مقدونیان و پولیسآوردند و در صدد ریشه)مائوریه( بودند که از جنوب فشار می

ها تا ابتدای دوران دهد که برخی از نیرومندترین و جنگاورترینِ این قبیلهشناسانه نشان میشواهد باستان

رود، ی دیلمان )خرمکه مثالً از منطقهمازندران مستقر شده بودند، چنان اشکانی در مناطق پیرامون دریای

 599ی سارمات کشف شده است.اسپری، نوروزمحله و شاهپیر( بقایای آثار استقرار قبیله

خوانیم. او های شمالی را در تاریخ پولیبیوس میها در مورد نقش این استانترین گزارشیکی از مفصل

های ایرانیِ شمالی بود که برای راندن مقدونیان به آن نوشته که دولت بلخ از همان ابتدا زیر فشار هجوم قبیله

آمدند. نام ی بزرگ پدید میها بودند که از اتحاد سه قبیلهترین این قبایل، داههمهم 600کردند.سو پیشروی می

( ثبت شده و رومیان آن را Δάαι, Δᾶαι« )دائای»( یا Δάοι« )دائوی»ها در متون یونانی به صورت داهه

 اند. ( نوشتهDahaeans« )داهائیان»

 خوانیم:وجود دارد که در آن چنین می اوستاها در یشت سیزدهم ترین اشاره به داههکهن

`,ediamazaY ,OyaCawarf ,m&ninoaCa ,m&niriAn ,m&nuyFad 

,m&niniAs 

,ediamazaY ,OyaCawarf ,m&noaCa ,m&ran ,m&nuyFad ,m&nIhAd 

.,ediamazaY ,OyaCawarf ,m&ninoaCa ,m&niriAn ,m&nuyFad 

,m&nIhAd 

,ediamazaY ,OyaCawarf ,m&noaCa ,m&ran ,m&nuyFad ,m&napsIW  

                      
599 Olbrycht, 2009 (a): 548-549. 
600 Polybius, xi. 34, 5. 
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 ستاییم.های ساینی را میزمینهای پارسای مردان سرفروشی»

 ستاییم.های ساینی را میهای پارسای زنان سرزمینفروشی

 ستاییم.های داهی را میهای پارسای مردان سرزمینفروشی

 .601«ستاییمهای داهی را میهای پارسای زنان سرزمینفروشی

ه دوران زرتشت اش در زمانی نزدیک بتعلق دارد که بدنه اوستاهای ترین یشتبندِ یادشده به یکی از کهن

ی میان این ی زمانی هزار سالهگران به خاطر فاصلهپ.م.( سروده شده است. برخی از پژوهش 1200ـ1100)

ها لزوماً به اند که این اسماند و گفتهها در تاریخ، شباهت این دو نام را صوری دانستهمتن و ظهور داهه

یشت که این سخن به نظرم نادرست است. در متن فروردین 602اند.کردههای قومی همسانی اشاره نمیگروه

های هستند و افزودهی کیش پرستش نیاکان دارد، بندهایی هست که کامالً زرتشتی ای پیشازرتشتی و ویژهبدنه

ها ضمن تحلیل یشت شناسی آسمان شبانهاسطورهو داریوش دادگر های های بعدی هستند. من در کتابدوران

اند و های کهن در دوران دو اردشیر هخامنشی بازنویسی و تدوین شدهام که بندهایی از یشتنشان داده

ستگاه فکری زرتشتی شان با دبندهایی با داللت زرتشتی خالص به آنها افزوده شده تا امکان پیوند خوردن

یشت که موضوع بحث ما هستند و بر پارسا بودن )اشونی( فروردین 144و  143فراهم آید. اتفاقاً بندهای 

شوند. یعنی هر چند در قدمت کنند، دقیقاً به همین بافت معنایی مربوط میزنان و مردان قبایل ایرانی تأکید می

پ.م. به متن این یشت افزوده  450 مورد نظر در حدود سال یشت تردیدی نیست، اما احتماالً بندِفروردین

ها و توریه )سلم و تور( یاد ها و سئیریمها از قبایلی مانند ساینیشده است. در این بندها پیش از نام داهه

                      
 .144یشت، بند فروردین 601

602 de Blois, 1993: 581. 
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ن و اند، و به همین دلیل هم تنها زناهای ایرانیِ هنوز پیشازرتشتیِ ساکن در ایران شرقی بودهشود که قبیلهمی

 اند. شان ستوده شدهمردان اشون )یعنی زرتشتی( در میان

ی دوران زرتشت و یشت با بندهایی از شعر اوستایی سر و کار داریم که در فاصلهبنابراین در فروردین

ر خوارزم ریجی دین زرتشتی در میان قبایل ایرانی ساکن دعصر دو اردشیر هخامنشی سروده شده و نفوذ تد

اند ی عصر هخامنشی در ادبیات رسمی زرتشتی تثبیت شدهدهد. این بندها در میانهو آسیای میانه را نشان می

ی منابع بخش در صحنهچون نیرویی نجاتای است که دو قرن بعد همشان همان قبیلهو قاعدتاً موضوع اشاره

زند. آنچه حدسِ جدیدتر بودن این بندها را تقویت شود و پیدایش دولت اشکانی را رقم میدار میغربی پدی

توان یافت. او در این متن به مردمی ها را میخشایارشاست که در آن نیز نام داهه« ی ضد دیوکتیبه»کند، می

های پارسی باستان که در منطق نبشته به نام داهه اشاره کرده و بالفاصله بعد از آنها از سکاها یاد کرده است

 به معنای همسایگی یا خویشاوندی این دوست. 

اند ای بودهآید، یکی از قبایل ایرانیی خشایارشا برمییشت و کتیبهکه از توصیف فروردینها، چنانداهه

ها از همان داهه 603اند. استرابو نیز ایشان را گروهی از سکاها دانسته است.گنجیدهکاها میی سکه در مجموعه

شدند و نسبت به پارسیان نیز وفادار بودند، چنان ا محسوب میعصر هخامنشی یکی از نیرومندترین قبایل سک

ها نام خود را جنگیدند. داههشان در نبرد گوگامل در سپاه داریوش سوم با اسکندر میای از سوارانکه رسته

استرابو نوشته  604اند که احتماالً در مکانِ زیستگاه باستانی ایشان قرار گرفته است.به داغستان و دهستان داده

های میان آمودریا و دریای ها در سراسر سرزمینکه در زمانِ خیزش ایشان و تأسیس دولت اشکانی، داهه

                      
603 Strabo, Geographika, 11.8.1. 
604 Bivar, 1993: 27. 
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ها در همان زمانِ دوردست به عنوان مردمی سوارکار و کمانگیر شهرت داهه 605ند.امازندران گسترش یافته بوده

بینیم که ایشان را این رو بود که در منابع غربی می شدند. ازشان در نبرد ستوده میداشتند و به خاطر دلیری

نامند و استرابو اشاره ( میequites sagittariiو به التین:  ‘)به یونانی: « سوارکارانِ کمانگیر»

ی سواران رسته 606اند.کردهای نخبه از ایشان در ارتش سلوکیان به صورت مزدور خدمت میکه رسته کرده

و چه بسا  607اندپ.م.( در ارتش سلوکی حضور داشته 190پ.م.( و جنگ ماگنزیا ) 217داهه در نبرد رافیا )

دانیم که در پ.م.( هم سلوکوس اول از یاری ایشان برخوردار بوده باشد، چون می 301که در نبرد ایپسوس )

حتا گزارشی از آریان در دست داریم  608اند.این جنگ دوازده هزار سوارکار ایرانی در سپاه او حضور داشته

ای نخبه از سوارکاران داهه را در سپاه خود کند که اسکندر هم در زمان حمله به هند رستهکه بارها تأکید می

زمین حضوری فعال داشته به این ترتیب، سپاهیان داهه از همان ابتدای یورش اسکندر در ایران 609داشته است.

 اند.و با سیاست سلوکیان در تماس بوده

ی قبایل داهه رهبری نیروی حادیهزمین آغاز کرد، در اتدر زمانی که ارشک خیزش خود را برای فتح ایران

ی ارشک مورد اشاره ی پَرنی که در منابع غربی به عنوان طایفهای بود به نام پَرنی. قبیلهی قبیلهبر عهده نظامی

با وجود این، در دوران ساسانی یکی از  610از خود به جا نگذاشته است. واقع شده، در منابع ایرانی ردپایی

ام داشتند، هر چند بعید است ایشان به های بزرگ اشکانی که با ساسانیان متحد شده بودند، پرنی نخاندان

                      
605 Strabo, Geographika, 11.8.2. 
606 Griffith, 1935: 143-145. 
607 Griffith, 1935: 167, 251. 
608 Diodorus, 20.113.4. 
609 Arrian, Annal. 4.24.1; 4.28.8; 5.12.2; 5.14.3; 5.15.1; 5.16.4; 5.20.3; 5.22.5; 6.5.5; 6.6.1; 

6.2.3; 6.22.1. 
610 Lecoq, 1987: 151. 
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صد سال قبل بوده باشند، و احتماالً خاندانی اشرافی از میان صد هفتهای ششی مستقیم پرنیراستی ادامه

 611اند.ساختهاند که تبار خود را به این بنیانگذارانِ خوشنام منسوب میها بودهپارت

ی ی اتحادیهی برسازندهها یکی از سه شاخهآید که پرنینویسان یونانی و رومی برمیاز گزارش تاریخ

رای ورود به ایران مرکزی و ها را بقبایل داهه بوده باشند. ارشک رئیس این طایفه بوده و توانسته کل داهه

های ی زبانشک این زبان از خانوادهها نشانی به جا نمانده، اما بیراندن مقدونیان سازماندهی کند. از زبان پرنی

ها، که انگار سراسر شمال دریای مازندران را در بر ها و داههایران شرقی بوده است. با توجه به جایگاه پرنی

های زبان ارمنی که از ایران شرقی وامگیری شده، به این مردم واژهکه بخشی از وام زنندگرفته، حدس میمی

ها چیزی میان زبان سکاها و مادها بوده و عناصری از هر یوستینوس نوشته که زبان پرنی 612مربوط بوده باشد.

زده و سخنش تنها تا جایی قابل اما یوستینوس در زمانی به نسبت جدید قلم می 613دو را در خود داشته است.

  614کند.قبول است که به تبار ایرانی شرقی این زبان تأکید می

ها ی بطلمیوس سوم بر آنتیوخوس دوم و فتح انطاکیه به دست مصریان، پرنیزمان با غلبهپ.م، هم 247در 

سیس ی تاریخ پدیدار شدند. در همین مقطع بود که آندراگوراس کوشید در پارت برای خود دولتی تأدر صحنه

ی چند سال به دست ارشک از میان رفت. ارشک را منابع باستانی مردی سکا یا بلخی کند، اما به فاصله

دقیق ورود او به پارت و ترتیب رخدادها در ارتباط با شورش و استقالل شهربانان ی تاریخ درباره 615اند.دانسته

گویند نویسان رومی متأخرتر )آریان و سینسلوس( میبلخ و پارت، دو گزارش متفاوت در دست داریم. تاریخ

                      
611 Lukonin, 1983: 704. 
612 Bivar, 1983: 27. 
613 Justin, 41.1.10. 
614 Curtis and Stewart, 2007: 8. 
615 Curtis, 2007: 7. 
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شک ی ارپ.م. با حمله 250پ.م. ادعای شاهی کردند و در حدود  255دیودوتوس و آندراگوراس در حدود 

رو شدند. در مقابل، گزارش استرابو و یوستینوس را در دست داریم که تاریخی جدیدتر را به دست روبه

داند. ولسکی، بعد از بحث مفصلی که در این زمینه کرده، دهد و ماجرا را به بعد از نبرد آنکارا مربوط میمی

پ.م. شروع  245لخ و پارت از حدود به این نتیجه رسیده که حکومت مستقل دیودوتوس و آندراگوراس بر ب

جنگیدند. منابع شده، و آن زمانی بوده که سلوکوس دوم و برادرش آنتیوخوس هیراکس در آناتولی با هم می

پ.م. او را  239/238اند. بنابراین ارشک در سال داری آندراگوراس را هفت سال دانستهغربی دوران زمام

اند که اند، و پذیرفتهشماری ولسکی را پذیرفتهامروز بیشتر نویسندگان گاه 616شکست داده و کشته است.

  617آمده بود.های شمالی پارت را گرفته بود و تا قوچان پیش پ.م. بخش 238ارشک در 

سازد، درست و ایی که به تاریخ آریان وارد میدر کل به نظرم تفسیر ولسکی از سیر رخدادها و نقده

پذیرم. اما این نکته را بار دیگر گوشزد گذاری را میجاست و به این ترتیب من هم در این متن همین تاریخبه

دهد که به احتمال زیاد های شمالیِ ایرانِ عصر هخامنشی نشان میی استانهای موجود دربارهکنم که دادهمی

های خوارزم و مرو و ی دولتی مستقل در مناطق شمالی بوده و استانتاختن بر پارت، نمایندهارشک پیش از 

خوار و سکاهای تیزخود را نیز در اختیار داشته است. بعد از فروپاشی شاهنشاهی گرگان و قلمرو سکاهای هوم

ت که مقدونیان به حریم شنویم، و این بدان معناسها نمیهخامنشی در منابع غربی هیچ نامی از این استان

های شمال شرقی شاهنشاهی نخورده بودن استاناند. این پرهیز از درگیری و دستشدهایشان وارد نمی

                      
 .49ـ64: 1383ولسکی،  616

617 Bickerman, 1983: 19. 
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اندازی مهاجمان جا وجود داشته که از دستهخامنشی، بدان معناست که یک واحد سیاسی مقتدر در این

که داریوش سوم هم یان هم چشمگیر بود، چنانکرده است. اقتدار این ناحیه در دوران هخامنشجلوگیری می

ی مقاومت نظامی در برابر مقدونیان نیز در همین منطقه قرار هنگام گریختن در مرو به قتل رسید و هسته

ی سغد و بلخ و هرات ــ در که اردشیر چهارم هخامنشی و اسپیتامن در همین منطقه ــ به عالوهداشت. چنان

 کردند. می برابر مقدونیان ایستادگی

های شمال های بعدیِ مقدونیان در ایران شرقی هیچ نامی از استاندر جریان نبردهای جانشینی و کشمکش

ال رسید و پارت توسط قوایی که از شمپ.م. فرا می 238شنویم، تا این که سال شرقی شاهنشاهی نمی

ی اول قرن ها، در نیمهای از آنها به نام پَرنیها بودند که شاخهشود. این نیروی شمالی داهَهاند، فتح میآمدهمی

، به رسمِ روز، خود سوم پ.م، توانست شهر نسا در نزدیکی مرو را تسخیر کند. رهبر این قبیله مردی بود که

را اردشیر نامید تا نشان دهد مدعی احیای نظم هخامنشی است. این نام در گویش سکایی به ارشک تبدیل 

نامند. ارشک بنیانگذار نظم سیاسی نوینی بود که شود، از این رو او را ارشک اول یا اشک نخست میمی

ها های سلوکیان و گلنوشته که ارشک از جنگی سلوکی شود. یوستینوس رفت تا جایگزین دولت شکنندهمی

ها سازمان داده بود. رفتار نظامی ارشک ی خود به جنوب را بر مبنای این دادهدر آناتولی خبردار بود و حمله

دهد و بنابراین های دوردست را نشان میو جانشینانش هم به روشنی این خبردار بودن از اوضاعِ سرزمین

شود که دستگاه به این ترتیب، روشن می 618خوانی دارد.فت کلی تاریخ این عصر همگزارش یوستینوس با با

بینیم ها و رومیان بعدی میآنچه نزد سلوکی ای که در خدمت ارشک قرار داشته، ازجاسوسی و خبررسانی

                      
 .26ـ36: 1383ولسکی،  618
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شود. دو قرن بعد از تر بوده و این تنها با حضور یک دستگاه دولتی پیچیده توضیح داده میبسیار پیشرفته

چنان دستگاه خبرگیری منظمی نداشتند و کردند، همزمین حمله میارشک، زمانی که سرداران رومی به ایران

ماندند. طبیعی است که در این اطالع میرودان بیبردند، از رخدادهای میانه سر میزمانی که در آناتولی ب

توان به حضور دولتی مقتدر در این شرایط وجود یک سیستم جاسوسی میان آناتولی و پارت ـ مرو را تنها می

 ناحیه حمل کرد. 

ین که سلوکوس دوم هنگام حمله به این قلمرو با وجود پشتیبانی دیودوتوس بلخی شکست خورد و ا

زمان در دو جبهه بر دولت بلخ و سلوکی پیروز شود، نشانگر آن است که از نیروی نظامی ارشک توانست هم

آید. در ته باشد، برنمیی تنها، که یک استان در ابعاد پارت را گرفبزرگی برخوردار بوده و این از یک قبیله

چنان با استواری تمام به دولت ایران متصل هستند و های خوارزم و مرو و سکائیه همدوران اشکانی استان

ای در این منطقه وجود نداشته باشد. حدس من آن بسیار بعید است بعد از تازش اسکندر هیچ واحد سیاسی

د جنوب شرقی، دولتی ایرانی داشته است که ارشک یکی زمین نیز، ماننی شمال شرقی ایراناست که گوشه

ها و دهد که قلمرو زیر نفوذ پرنیشده است. رخدادهای بعدی هم نشان میاز شاهان مهاجم آن محسوب می

پ.م. وقتی آنتیوخوس سوم به پارت حمله  209ها به پارت محدود نبوده است. به شکلی که در سال داهه

بینیم که ی چند سال بار دیگر میسیاسی این دودمان از میان نرفت و به فاصله ی نفوذ و قدرتبرد، دامنه

؛ رفتاری که اگر پارت تنها 619پارت در دست ارشک دوم است و آنتیوخوس به صلح با وی تن در داده است

ها بعد از چند سال در دوران فرهاد نماید. تهاجمی شدن رفتار پارتمعنا میبود، بیها میقلمروِ در اختیار داهه

                      
619 Bivar, 1983: 29. 
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تر از شود که بپذیریم قلمرو و پایگاه قدرت اشکانیان بزرگهم، به همین ترتیب، زمانی معنادار می 620نخست

 استان پارت بوده است. 

 

ای چنان، آن است که او را رهبر قبیلهی تاریخ، همعمومی امروزین از ورود ارشک به صحنه. تصویر 2

ها تاخته و به تدریج آن را فتح کرده است. با وجود این، متحرک و بدوی بدانند که از شمال به قلمرو سلوکی

شناختی های باستانهچنان که گفتیم، این برداشت از چندین نظر نقدپذیر است و با اسناد تاریخی و داد

ی آسیای میانه و آغازگاه حرکت قبایل داهه و پرنی جایی بدوی و دور از خوانی ندارد. از سویی، منطقههم

خوار ی سکاهای هومشدهی خوارزم و سغد و مرو و قلمرو کمتر شناختهیافتهتمدن نبوده و شهرهای توسعه

رسد و دو سکائیه ی دوم پ.م. میها به هزارهولیانشینی در ی شهرجا قرار داشته که سابقهو تیزخود در آن

ی محسوب هایی از شاهنشاهی هخامنشاند و استانکم از ابتدای دوران هخامنشی متمدن بودههم دست

 اند. شدهمی

ها خیزش خود را در آن آغاز کردند، باعث شده هایی که پرنیرزمینی هخامنشیِ سنادیده انگاشتن پیشینه

جیکوب نویزنر با مرور گزارش استرابو و شان بد فهم شود. مثالً ی هویتی ایشان و دعوی سیاسیتا زمینه

ز فراز آمدن اشکانیان در سرزمینی دوردست نوشته شده، به این یوستینوس که دویست تا پانصد سال پس ا

شان جز برتری اند که مشروعیت سیاسیای فاتح و مهاجم بودهی اشرافیِ قبیلهنتیجه رسیده که اشکانیان طبقه

اش انی از دید او نوعی نظام فئودالی بوده که در عین حال در زمینهدولت اشک 621نظامی مبنایی نداشته است.

                      
620 Bivar, 1983: 31. 
621 Neusner, 1963: 44. 
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از دید نویزنر اشکانیان در ابتدای کار فاقد هویت  622تمرکز قدرتی نیز در شخص شاهنشاه وجود داشته است.

کردند. از دید او، تازه شان تعریف میرزمی خود را بر اساس توانایی سیاسی منسجم و مستقلی بودند و تنها

در اواخر قرن دوم پ.م. و یک و نیم قرن پس از تثبیت اقتدار اشکانیان بود که زیر فشار تهاجم رومیان، 

  623شان شکل گرفت و باعث شد تا خود را وارث هخامنشیان قلمداد کنند.ایدئولوژی سیاسی استواری در میان

چنان تا به امروز در گوشه و کنار انعکاس دارد این برداشت که به اواسط قرن بیستم میالدی تعلق دارد، هم

فرهنگی و نامتمدن داشتِ اصلی این رویکرد همان بیو در منابع فارسی نیز بارها و بارها بازگو شده است. پیش

ها بدان دست یافتند، باید نی مانند آنچه پارتهاست، و این باور که هویت سیاسی درخشاها و پرنیبودنِ داهه

ی درگیری نظامی اشکانیان و رومیان قاعدتاً از جایی در غرب سرچشمه گرفته باشد و بنابراین پیامد و نتیجه

 بوده است. 

ها نادرست است داشتدهد که این پیشناختی به روشنی نشان میشهای باستانمرور منابع تاریخی و داده

زیستند ها از همان ابتدای کار در سرزمینی میی برآمده از آن نیز اعتبار ندارد. پرنیو به همین ترتیب نتیجه

ی اند. از سوی دیگر، آیین کشوردارکه در درونِ قلمرو هخامنشی قرار داشت و مردمش شهرنشین و متمدن بوده

ی مستقیم سنت هخامنشی ی اشراف همین قبیله هستند آشکارا پیچیده و کارآمد است و ادامهاشکانیان که طبقه

اند، ی حاکم بر این قبیله نمایندگان الیقی برای سیاست ایرانیِ روزگار خود بودهشود. یعنی طبقهمحسوب می

اند. ایشان پیچیدگی سیاسی ناسبتی نداشتهو بر خالف مقدونیان در درون شهرها ریشه داشته و با پولیس م

اند و نهادهای مدیریتی، سازوکارهای زمین را دارا بودهی قلمرو بزرگ ایرانچشمگیرِ الزم برای فتح و اداره

                      
622 Neusner, 1963: 43. 
623 Neusner, 1963: 45-47. 
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ای برخوردار بوده که کامالً از شان از پیچیدگی و کامیابیتمرکز قدرت سیاسی و به خصوص دستگاه نظامی

 بینیم، فراتر است. و رومیان میآنچه در میان سلوکیان 

داشت کامالً ی ورود اشکانیان به صحنه بر این مبنا، دست کم دو پیشتصویر مرسوم امروزین درباره

دوی و ناآشنا با فنون ها را مردمی بها و داههنادرست را در خود حفظ کرده است. نخست آن که پرنی

های شمالِ استان هخامنشی پارت را وحشی و دور از تمدن داند، و دوم آن که انگار سرزمینکشورداری می

کم از دوران داریوش ها دستشود. داههها با شواهد روشن تاریخی رد میداشتداند. هر دو این پیشمی

شان به عنوان یکی اند و نامشدهحسوب میهخامنشیان می اقوام ایرانی بوده و تابع بزرگ بخشی از مجموعه

ی های پارسی باستان آمده است. از این رو، در زمان ظهور ارشک بر صحنهاز اقوام تابع نظم پارسی در کتیبه

ی آشنایی با سیاست هخامنشی را از سر گذرانده است و این به خوبی کم سه قرن سابقهتاریخ، این قبیله دست

 ی سازماندهی سیاسی و مدیریت اجتماعی شاهان اشکانی جلوه کرده است. در توانای

های جاری در دربار داری بودند که درهم پیوستنِ نظمشاهان اشکانی وارث سنت سیاسی استخوان

ورخی بیزانسی به نام تئوفیالکت سیموکاتا، که در اواخر هخامنشیان و دوران ساسانی را ممکن ساختند. م

های درباریان دقیقاً همان ها و جایگاهزیست، تأکید کرده که آداب دربار اشکانی و نقشدوران ساسانی می

یک کاهن بابلیِ »او از بوده که در دوران داریوش پسر هیداسپ )داریوش سوم هخامنشی( رواج داشته است. 

چنان که قانون باستانی تعیین کرده، هفت تن از میان مادها »کند که نقل می« های سلطنتیخبره در نوشتن نامه

 گفت که این قانون تغییرناپذیر است؛ترین امور را به عهده دارند. او )آن کاهن( میترین و محترمانهخردمندانه

گذراند، گویند که قومی موسوم به اشکانیان پادشاهی را در دست دارند و آنان دیهیم را بر سر شاه میو می

دهد، دیگری در میان کسانی که اختالف و دشمنی آراست، دیگری تشریفات دربار را سامان مییکی دیگر رزم

کند و ناظر زیردستان مالیات وضع می ی اسواران است، یکی دیگر برایکند، پنجمی فرماندهدارند داوری می
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. این قواعد، هم از دید مورخی رومی که از 624«کندافزارها را وارسی میهای پادشاه است، هفتمی رزمخزانه

ی سنت  از درون در جریان امور بوده، ادامهای بابلی که کامالًنگریسته و هم از نگاه راویبیرون به صحنه می

 رسیده است و دلیلی ندارد که ما نیز برداشتی جز این گزارش صریح را بپذیریم.سیاسی هخامنشیان به نظر می

دمِ ورود این دودمان به تاریخ رسمی آن است که ارشک اول و دوم در سپیده شاهد دیگر در این باره

اند. نوشتهساالری هخامنشی بر آن با خط آرامی میاند و به رسم دیوانکردهرب میهایی با کیفیت باال ضسکه

شان با خط آرامی سلطنتی هخامنشی و گاه یونانی متن نوشته ها با کیفیتی خوب ضرب شده و بر همهاین سکه

ای یافتهاین بدان معناست که ایشان پیش از چیرگی بر پارس اقتصاد دولتی منظم و سامان 625شده است.

شان در قلمروهای شمالی، خود دولتی مستقل داشته اند و این تنها زمانی ممکن است که سرزمینِ زادگاهداشته

اند که دست بر گرفتهر میخوار را در بی تیزخود و هومها مرو و خوارزم و سغد و سکائیهباشد. این سرزمین

 قضا کانون باستانی تمدن ایرانی هم هستند.

زمین یا حدِ پیشروی تمدن ایرانی نیست، و در سپهر ایرانشهر استانی از سوی دیگر، استان پارت مرزِ ایران

ی ساسانی، لفظ جغرافیایی پَهلَوْ )پارت، پَرثَوَه( به قلمرو وسیعی در دورهشود. به نسبت درونی محسوب می

اشاره داشت که از شمال به دریای مازندران، از شرق به گرگان، و از جنوب و غرب به ایالم و ماد باستانی 

ها تمایز قایل شده و به نقل از ها و پارسمسعودی هم در دوران اسالمی میان قلمرو پارت 626محدود بود.

                      
624 Simocatta, 1986: 101. 

تغییر جهت  کند به این تفسیریموکاتا زمانی که از تبارشناسی بهرام چوبین صحبت میگونه که خواهیم دید این که سهمان

 (.1ـ6فصل  بنگرید به:ی پژوهش ما اهمیتی ویژه دارد. )دهد، در حوزهمی

625 Dayet, 1949: 9-26. 
626 Gyselen, 1989 : 73 ; Bivar, 1983: 24-27. 
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فارس بودند... ]حال آن که[ ماهات )دو بخش از ماد( و سایر مناطق جزو قلمرو »نبطیان آورده که پارسیان در 

 .627«ها( بودپارت ها،فَهلویون )پَهلَو

های مرو، سغد، خوارزم و دو سکائیه در آن قرار داشته و ها از قلمرویی برخاسته بودند که استانپرنی

شک انده بودند و بیاندازی مقدونیان دور ماند که در جریان تازش اسکندر از دستهایی بودهها سرزمیناین

ی اند که به احتمال زیاد مانند ماد و هرات، از بازماندهدر سه قرنِ میان داریوش سوم و ارشک، حاکمانی داشته

ی تاریخ و ها به عرصهرنیاند. بنابراین ورود پیافتهشان تشکیل میهای محلیاشراف هخامنشی یا جایگزین

ی که برای ک واحد سیاسی شمالی به سمت جنوب بوده است؛ واحدی یتسخیر استان پارت، در واقع، توسعه

ام، اما باز باید تأکید جا نامش را دولت پارت گذاشتههای مشهورِ یونانی در اینسادگی و سازگاری با گزارش

 خش آن، بوده است. ترین و نوترین بکنم که پارت تنها بخشی از آن، و جنوبی

های یادشده دامن زده و این خطاهای چشمگیر داشتیکی از دالیل ابهام در مورد دولت پارت، که به پیش

ی گزارش یوستینوس از ظهور اشکانیان است. یوستینوس نوشته را ایجاد کرده، پذیرشِ سرسری و غیرنقادانه

ها جدا شدند ان این دو قلمرو از سلوکیپ.م. به دنبال شورش شهربان 255های پارت و بلخ در سال که استان

ی قرن سوم پ.م، پارت بخشی از آید که تا پیش از میانهو اعالم استقالل کردند. از این سخن چنین برمی

نویس باستانی که چنین گزارشی به دست داده، اوست و سخنش جای قلمرو سلوکیان بوده است. تنها تاریخ

 نقد دارد.  بحث و

                      
 .37: 1965مسعودی،  627
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به گزارش یوستینوس، آن شهربان پارت که شورش کرد در دوران آنتیوخوس اول و دوم نیز این قلمرو را 

بر پارت  پ.م. 245زیر فرمان داشت و مردی بود به نام آندراگوراس. به این ترتیب، این مرد باید از حدود 

وس به ایران شرقی خبری از فتح پارت های سلوکحاکم بوده باشد. این در حالی است که در لشگرکشی

شنویم، و اصوالً از حضور سلوکیان در ایران شمال شرقی گزارشی در دست نیست. واپسین خبری که تا نمی

شود. در ابتدای کار یک پارسی می های جانشینی مربوطپیش از این تاریخ از پارت در دست داریم، به درگیری

فرنه پارت را در دست داشته و در دور اول جریان نبردهای جانشینی هم آن را حفظ کرده است. به نام فرته

اند، اما انگار هر دو عمری های نیکانور و فیلیپ خبر داریم که شهربان پارت دانسته شدهبعد، از دو تن به نام

های اول جانشینی شهربان پارت دانسته شده در برخی از منابع در همان دوران جنگاند. نیکانور کوتاه داشته

بینیم که مردی به نام فیلیپ شهربان پارت است. در جریان ها میو چند سال بعد در دور دوم این جنگ

و فیلیپ را  های نیکانورگوپتا دو شهربان به نامبینیم که چاندرهگوپتا و سلوکوس میرویارویی نظامی چاندره

اند که بعد از تازش اسکندر بنابراین، به احتمال زیاد، این دو تن سردارانی مقدونی بوده 628رساند.به قتل می

اند. احتماالً این دو در مقطعی به پارت تاخته پرداختهوتاز در اطراف میدر منطقه باقی مانده بوده و به تاخت

پ.م.  305تا  320ی ساله ی پانزدهجا حاکم شده باشند. به هر صورت در فاصلهبرای زمان کوتاهی در آن و

فرنه، که احتماالً شهربان هخامنشی این استان بوده، با تازش مقدونیان از پا درآمده و این دو سردار پارت فرته

 اند. تا کشته شدهگوپاند و خود در نهایت به دست چاندرهرا به نوبت فتح کرده

                      
628 Boesche, 2003: 9–37. 
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های شنویم، تا این گزارش یوستینوس. اگر بخواهیم بر مبنای دادهبعد از آن دیگر خبری از پارت نمی

. نشانی از این باشدپیشین داوری کنیم، باید اورنگ حکومت پارت بعد از نبرد سلوکیان و مائوریه خالی مانده 

ها و شیکه سلوکوس این منطقه را فتح کرده یا شهربانی بر آن گماشته باشد در دست نیست، و در لشگرک

ای به اقلیم یا مردم پارت وجود ندارد. بنابراین حدس نیرومندتر آن است های قوای او نیز هیچ اشارهحرکت

 که پارت هرگز بخشی از قلمرو سلوکی نبوده باشد.

داند، شخصیتی است که با اما آندراگوراسی که یوستینوس شورش و استقالل پارت را به وی مربوط می

ی مردی با ای از این دوران در دست داریم که بر رویش چهرهشود. سکهشناسی هم تأیید میشواهد سکه

راند و مردی سوار که چهار اسب را مییهیم اشکانی نقش شده، و بر پشت آن بانویی گردونهریش بلند و د

ی این مرد و آرایش ریش و دیهیمش دقیقاً همان است که در میان اند. چهرهپشت سرش ایستاده، نقش شده

ی یهیم آندراگوراس نشانهاند که دنویسان غربی این نکته را مورد توجه قرار دادهبینیم. تاریخشاهان اشکانی می

ها به منطقه وارد شده و تا پیش از آن اند که این نشانه توسط پارتپادشاهی است. اما این را ناگفته گذاشته

رسمِ هخامنشی تاج بر سر نهادن نماد مقام سلطنت بوده است. ناگفته نماند که مادها هم از این نماد سلطنتی 

ی خود دهد اشکانیان از همان دوران آغازین توسعهی هست که نشان میاند و شواهد زیادکردهاستفاده می

اند که بردهاند و به ویژه از نمادهای سلطنتی همسانی بهره میروابطی پیچیده و در هم تنیده با مادها داشته

 629ریشه در عصر هخامنشی داشته است.

                      
629 Ritter, 1965. 
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« آندراگوروی»ران، به خط یونانی نوشته شده های او، زیر تصویر بانوی گردونهبر روی سکه

(ΑΝΔΡΑΓΟΡΟΥو بنابراین می ) توان پذیرفت که این سکه را آندراگوراس ضرب کرده است. اما گذشته

چهره و ریش بلند آندراگوراس کامالً با  خورد.از این نام هیچ عنصر یونانی دیگری در این سکه به چشم نمی

ر هم در منابع باستانی بیش از همه با توصیف آناهیتا در سواسنت اشکانی همسان است و بانوی گردونه

نویسان غربی سیرِ غالب و رایج در میان تاریخخوانی دارد، تا با ایزدبانوی پیروزی )نیکه( که تفیشت همآبان

رانِ تواند مهرِ گردونهبه خصوص که مردی با کاله میترایی هم پشت سرش هست و او نیز می 630است.

شده است. اصوالً تصویر نیکه در اساطیر یونانی مهریشت باشد، که در سنت پیشازرتشتی پسر ناهید دانسته می

ران، اش در قالب بانویی گردونهی این ایزدبانو و بازنماییفته و سابقهکامالً زیر تأثیر آناهیتای ایرانی شکل گر

شود، های این دوران دیده میسواری که بر سکهگردد. بنابراین بانوان گردونهبه ابتدای دوران هخامنشی باز می

زار سال بخش است که با همین توصیف و کارکرد در منابع اوستاییِ مربوط به حدود ههمان آناهیتای تاج

شده از این ایزدبانو مورد نظر بوده شوند. در برخی از قلمروها ممکن است شکلی بومیپیش هم دیده می

های کهن ایران های آیینباشد، که نیکه در قلمرو یونانی یکی از آنهاست. اما این که در پارت، که از خاستگاه

 نماید. شده باشد دور از ذهن و نامحتمل میها نقش شرقی بوده، این تلقی که نیکه و نه ناهید بر سکه

تبار بودن این شخص اشاره کرده و نویسان باستانی هم یوستینوس به ایرانیجالب آن که در میان تاریخ

( بود که نامی یونانی را برگزید و اسکندر به مقام ex nobilibus Persarumگفته که او یکی از اشراف پارسی )

                      
 .24: 1390سرخوش کورتیس،  630
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اما  632رومن گیرشمن بر مبنای همین گزارش او را ایرانی دانسته است، 631شهربانی پارت منصوبش کرد.

از دید او، روایت پارسی بودنِ آندراگوراس  633ولسکی در این شرح تردید کرده و او را یونانی دانسته است.

ها در سوریه برساخته بودند تا ارشک نخست را شاهی غاصب و غیرایرانی بنمایند که بر حاکم را سلوکی

ای از اگر آندراگوراس ایرانی بوده باشد، نامش ترجمه 634پارسی )و بنابراین مشروعِ( پارت غلبه کرده است.

معنی « دانهی مرجلوه»ی پهلوی و دری باشد که اسمی ایرانی است و این باید نریوسنگ اوستایی یا نرسه

 شود.ی دقیقی از آن محسوب میدهد و آندراگوراس یونانی ترجمهمی

ای یونانی در ایران کشف شده که به دوران آنتیوخوس اول تعلق دارد و سندِ آزادی یک به تازگی کتیبه

ی حکومتی به نام آندراگوراس نام برده شده است. ولسکی با مقام بلندپایه برده است. در این سند از یک

ساالر را همان این دیوان نمایاند،ی وی را سالخورده باز میهای آندراگوراس، که چهرهاستناد به نقش سکه

و بر این ی ارشک بر این قلمرو حکومت داشته است. به این ترتیب، اشهربانِ پارت دانسته که در زمان حمله

نکته تأکید کرده که آندراگوراس بخشی از دستگاه دولتی سلوکیان بوده و بنابراین این دودمان پارت را به 

ی یکی پنداشتنِ آندراگوراسِ سندِ آزادی برده و امیرِ فرضِ ولسکی دربارهپیش 635اند.استواری در دست داشته

فرضی ناشی شده که حاکمان پارت و بلخ را گماشتگانِ مقدونی حاکم بر پارت به نظرم نادرست است و از پیش

آید ها برمینقش سکهکند. چنان که ولسکی نیز تأکید کرده، چنان که از گوش به فرمانِ سلوکیان قلمداد می

                      
631 Justin, XII, 4. 12. 
632 Ghirshman, 1974: 1-7. 
633 Wilski, 1975: 159-169. 

 .68: 1383ولسکی،  634

635 Wilski, 1950: 111-114. 
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 یودوتوس در زمان حکومتش بر بلخ، مردی سالخورده بودهاش بر پارت، مانند دآندراگوراس هنگام سلطه

سربازان مقدونیِ شود که هر دو ایشان احتماالً از کهنهاست. اما این به سادگی با این نکته توضیح داده می

اند. به همین دلیل هم سن و سالی نزدیک به او خودِ وی بوده ی سربازانهمکار با اسکندر، و چه بسا از زمره

اند. اگر گزارش یوستینوس درست باشد، شدهاند و در زمان خیزش ارشک مردانی پیر محسوب میداشته

پ.م، یعنی هفت سال، بر پارت فرمان رانده است. بنابراین او شهربان  238تا  245ی آندراگوراس در فاصله

ی ارشک بر پارت مسلط شده است. ناپایدار ه نبوده و اصوالً کسی بوده که کمی پیش از حملهقدیمی این منطق

ی تواند به همین ترتیب با نوپا بودن دولتش توضیح داده شود. این که بر سکهبودن قدرت دیودوتوس هم می

شان که بنیاد قدرت دهدشان به تنهایی )بدون لقب شاه( حک شده نیز نشان میآندراگوراس و دیودوتوس نام

  636ها به نامش افزود.دار و استوار نبوده است. بعدتر دیودوتوس این لقب را بر سکهها ریشهدر این سرزمین

کند که آندراگوراس در اصل یکی از سرداران یا تابعان با وجود این، تفسیر یادشده این احتمال را رد نمی

چون حاکمی مستقل و خودمختار شود همی تاریخ پدیدار میسلوکیان بوده باشد، هر چند از زمانی که بر پهنه

 ی مرگ آندراگوراس چنین است:یوستینوس درباره کند. گزارش التینِل میعم

Hic solitus latrociniis et rapto uiuere accepta opinione Selencum a Gallis in Asia 

uictum, solutus regis metu, cum praedonum manu Parthos ingressus praefectum 

eorum Andragoran oppressit sublatoque eo imperium gentis inuasit. 

                      
 .44ـ54: 1383ولسکی،  636
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ای آمیخته با دزدی و غارت ها خبردار شد، به زندگیاز شکست آنتیوخوس از گلزمانی که او )ارشک( »

ها حمله کرد و ای از راهزنان به پارتیعادت کرده بود. او که ترسش از شاه )آنتیوخوس( ریخته بود، با دسته

 .637«ت آورداستاندارشان آندراگوراس را به قتل رساند. بعد از کشتن او، فرمانروایی بر آن قوم را به دس

وده که از سوی آنتیوخوس ( بpraefectumکتوم: ای نظامی )پرایفِطبق این گزارش، آندراگوراس گماشته

شک نادرست ی گروهی راهزن دانسته شده که بیجا سردستهرانده است. ارشک در اینها فرمان میبر پارت

ها بر ضد اشکانیان اولیه صادر شده است. سلوکییاسی ای است که زیر تأثیر تبلیغات ساست و احتماالً گزاره

مهاجم و متحرکش  به احتمال زیاد، آندراگوراس هم مانند نیکانور و فیلیپ سرداری مقدونی بوده که با سپاهیان

کرده و موفق شده چند سالی هم پارت را در اختیار بگیرد. او به دست ارشک وتاز میدر ایران شرقی تاخت

 ها از پای درآمده بودند. همان طور که پیش از او نیکانور و فیلیپ به دست مائوری به قتل رسید، درست

  

نویسان یونانی و رومی در قرن نخست میالدی ی ارشک نخست به آنچه تاریخهای ما درباره. داده3

ی ی پرنی و بنابراین اتحادیهپ.م. بر قبیله 250دانیم که او حدود سال شود. این را میاند، محدود مینوشته

توان پذیرفت که له بود، میقبایل داهه حکومت داشته است. چون قلمرو خوارزم و پارت در دست این قبی

اند و احتماالً با دودمان هخامنشی نیز خاندان او در بلندپایگان و حاکمان محلی این منطقه ریشه داشته

ی اند. در زمینهدانستهاند، چون ارشک و نوادگانش خود را نوادگان اردشیر دوم هخامنشی میپیوندهایی داشته

روزگار، بعید بوده کسی تنها هفتاد سال بعد از فروپاشی هخامنشیان و در  زمین آنای و اجتماعیِ ایرانقبیله

                      
637 Justin, xli. 4. 
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ای بزرگ و نیرومند فرمان اند، در عین حال که بر قبیلههای قدیمی هنوز زنده و فعال بودهشرایطی که دودمان

ده که نیاکانش ای بوی قبیلهراند، در این مورد دروغ بگوید. از این رو، به احتمال زیاد ارشک یک سرکردهمی

اند و احتماالً در ی هخامنشی قدرت داشتهان داههی داهه در استدر دوران هخامنشی به عنوان بلندپایگان قبیله

و وی را  همین شرایط با فرزندان اردشیر دوم هخامنشی هم وصلت کرده باشند. ثعالبی او را اشکان نامیده

 640و ثعالبی 639جالب آن که طبری 638است. قباد دانستهد کیارش فرزنپسر یا وارث دارای اکبر یا فرزند کی

نویسان دوران اسالمی از سویی ریخاند، و این بدان معناست که تانیز اشک اول را پسر دارای بزرگ دانسته

اند و از سوی دیگر آشوب دوران پسااسکندری را تنها یک نسل ستودهداریوش سوم را با لقب بزرگ می

این  641اند.گرفتهاند و ارشک نخست را تنها یک نسل بعد از انقراض هخامنشیان در نظر میدانستهمی

ی تاریخی داند که میان دو دورهی حدس ماست که دوران سلوکی را برشی کوتاه از آشفتگی میتأییدکننده

 م دودمان سلوکی نیست.معنادار )عصر هخامنشی و اشکانی( فاصله انداخته است و به خودیِ خود سزاوار نا

                      
 .2557: 3 ، ج.1311پیرنیا،  638

 . 496: 1362طبری،  639

 .214: 1385ثعالبی،  640

ن داریوش است که به درستی ارشک نخست )اشکان( را جانشی مجمل التواریخو  السیرحبیبتا جایی که من دیدم، تنها  641

 (. 32: 1346، ریخ و القصصمجمل التواو  219: 1، ج.1333، خواندمیر بنگرید به:داند )سوم )دارای اصغر یا دارا بن داراب( می
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های ی مستقیم سبکی است که در عصر هخامنشی بر سکههای ارشک دنبالهتصویرسازی روی سکه

را های او نقش مردی حک شده که بر اورنگی نشسته و کمانی شود. بر پشت سکهشهربانان پارسی دیده می

بینیم که در های شهربانی پارسی به نام داتامَه میدر دست دارد. همین نقش را در دوران هخامنشی بر سکه

ی بر پشت سکه 642دوران اردشیر دوم شهربان کاپادوکیه بوده و دست بر قضا از طرف مادری سکا بوده است.

ای را در دست دارد. هر چند به نظرم همسان انگاشتن شود که خوشهاو نیز شهربانِ نشسته بر اورنگ دیده می

اشکانیان  دانیم کهنماید. به هر صورت این را میی پارتی کمی دور از ذهن میآن با کمانگیر بر تخت نشسته

هایی پُرابهام روایت ها داستانی نقش او در جریان شورش شهرباناند. منابع یونانی قدیم دربارهشناختهاو را می

ی درباره 643گردد که یونانیان و بعدتر رومیانهایی برمیاند. احتماالً اصل داستان این شورش به داستانکرده

دانیم که خودش و بعد از وی پسرش شهربان هایش پرداخته بودند. به هر صورت میاین مرد و ماجراجویی

دهد و از این رو ها گواهی میشناختی به وفاداری ایشان به پارساند. شواهد تاریخی و سکهکاپادوکیه بوده

توان دربست اش به شاهنشاه پارسی را نمیی شورش او و ابراز وفاداری بعدیهای ضد و نقیض دربارهروایت

شان با روم به ماجرای شورش داتامه دانیم که بعدها اشکانیان یک بار در جریان درگیریپذیرفت. این را می

شی استناد کرده بودند، اما در این میان خود را با شاهنشاه و رومیان و بخشیده شدنش به دست شاهنشاه هخامن

 اند.مهاجم را با داتامه همسان انگاشته بوده

                      
642 Nepos, Datames, ii 
643 Nepos, Datames, x; Diodorus Siculus, Bibliotheca, xv. 91; Polyaenus, Stratagemata, vii. 

21, vii. 29. 
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و از  644هایش خود را در حالی بازنموده که کالهی شبیه به سکاهای تیزخود بر سر دارد،ارشک بر سکه

ی تیزخود ادامه یافته باشد. ظهور این رو بعید نیست مرز شمالی قلمرو او تا دو استان خوارزم و سکائیه

های عصر پس از اسکندر و محبوبیتی که فرزندانش بین مردم ی کشمکشی او بر صحنهناگهانی و پیروزمندانه

ای ریشه داشته که خاندانی اشرافی از سکاها در عصر هخامنشی از آن اند، احتماالً در آوازهزمین داشتهایران

 اند. مند بودهبهره

 

  

 

 

 

 ی پارسی شهربان کیلیکیه و کاپادوکیهی داتامهی سناتروک با نقش کمانگیر نشسته و نقش پشت سکهرو و پشت سکه

 

ارشک، در نخستین حرکتش، به آستابنه در شمال پارت رفت و با آندراگوراس مقدونی جنگید و او را 

هایش اند، اما بر سکهاو را در بیشتر منابع شهربان پارت دانسته 645شکست داد و در میدان نبرد به قتلش رساند.

رودان، نشانی در دست برانگیزِ آزادی یک برده در میانشود و گذشته از سند بحثتنها نام خودش دیده می

ته، جا که خودِ آنتیوخوس ایران شرقی را در دست نداشنیست که تابع شاه سلوکی بوده باشد. بنابراین از آن

                      
  سرخوش کورتیس، 1390: 644.26
645 Justin, xli. 4. 
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جا نادرست به کند، در اینمراتبی از فرمانداری داللت میی شهربان، که به نظمی سیاسی و سلسلهاطالق کلمه

وتازهای ناموفقش در ایران نماید که آنتیوخوس در جریان تاختکار رفته است. در واقع، بیشتر چنین می

این مرد انگار پارت را برای مدتی گرفته و شرقی، سرداری به نام آندراگوراس را به پارت گسیل کرده باشد. 

بایست حاکمی داشته باشد و جا ادعای استقالل کرده است. اما پارت پیش از ورود او به صحنه میهمان

بوده، این قلمرو را در  ی داههحدس من آن است که خودِ ارشک یا یکی از خویشاوندانش که رئیس قبیله

ها در عمل های هخامنشی کنار هم یاد شده و قلمرو داههپارت در کتیبه دست داشته است، چون استان داهه و

یافته است. عالوه بر این، از همان ابتدا اشکانیان را از نظر جغرافیایی با استان تا درون پارت و گرگان ادامه می

 د. اننامیدهاند و دولتی را که اشکانیان تأسیس کردند دولت پارتی میدانستهپارت مربوط می

گشت، این شد و از دولت سلوکی جدا میبود که به دست قبایل بیابانگرد فتح میاگر پارت تنها استانی می

اشته د ی اشکانی معموالً حالتی تهاجمیدانیم شاهان اولیهنمود. به خصوص که مینامگذاری قدری بعید می

توان فرض کرد پیوند نام پارتی و اشکانیان به تشکیل اند. از این رو نمیو به مرزهای پارت محدود نبوده

هتر آن دولتی محلی و کوچک در پارت و تداوم آن در مرزهای جغرافیایی این استان مربوط باشد. حدس ب

اشکانیان بوده و ایشان نماینده و سرور ها و ترِ داههاست که پارت از همان ابتدا بخشی مهم از قلمرو وسیع

شان در اند. در این حالت طبیعی است که شاهان این دودمان و نیروهای نظامیشدهاین منطقه محسوب می

وده، هر چند چشم مردم سایر نقاط پارتی خوانده شوند. در این شکل، پارت از ابتدا زیر فرمان سلوکیان نب

شده است. آخرین جا چیره میموقت بر آن گهگاه سرداری مقدونی به طورگرفته و شان قرار میمورد حمله

 فرد در این زنجیره باید خودِ آندراگوراس بوده باشد.

از این زمان از تثبیت قدرت مقدونیان در پارت و گرگان و داهه و حکومت شهربانان یونانی در پیش 

ها هم بعد از گذر سپاه اسکندر، حاکمان و شهربانانی خبری در دست نداریم. بنابراین قاعدتاً در این استان
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تر در عصر هخامنشی نیز در این اند که پیشی داهه بودهاند که احتماالً همان رهبران قبیلهقدیمی حاکم شده

االً ارشک نبوده که به آندراگوراس حمله کرده، بلکه اند. به این ترتیب، احتممنطقه صاحب نفوذ بوده

اندازی کرده است. شکست سریع و ی داهه دستآندراگوراس بوده که با ورود به پارت به قلمرو قبیله

ای که او از ارشک خورد، و پایداری موقعیت ارشک در پارت نشانگر آن است که پایگاه قدرت او خردکننده

 های گسسته و گاه به گاه تکیه نداشته است. وده و بر خالف مقدونیان به تازشدار بدر این منطقه ریشه

هرتسفلد با کنار هم نهادن چند سند تاریخی به این نتیجه رسیده که شهر توس پایتخت استان پارت 

شود و سزاوار است به جای نام توس همان شهری است که امروز مشهد نامیده می 646هخامنشی بوده است.

 از زمان اشکانیان تا پایان عصر اش که چند قرن قدمت دارد، با همان نام توس شناخته شود که احتماالًتازه

تیموری )یعنی حدود هزار و پانصد سال( نام این شهر بوده است. اگر حدس هرتسفلد درست باشد، شهری 

که ارشک در خیزش خود فتح کرده و قوای آندراگوراس را در آن قلع و قمع کرده، همان مشهد امروزین 

 بوده است.

کرد، مردی جوان بوده با توجه به موقعیت، ارشک، احتماالً در زمانی که پارت را از مقدونیان پاکسازی می

دهد. در این حالت ساختار قدرت در درون خاندان هایش چنین چیزی را نشان میباشد. چون نقش او بر سکه

نویسان متأخر رومی مانند آریان ها گزارش تاریخمند بوده است. تا مدتعدهاشکانی از همان ابتدا نیرومند و قا

شد که بر مبنای آن ارشک نخست تنها دو سال سلطنت کرده و بعد جای و سسینسلیوس حجت قلمداد می

خود را به برادرش تیرداد داده که سی و هفت سال بر اورنگ سلطنت باقی مانده است. در قرن هجدهم و 

                      
 .128: 1383بیکرمان،  646
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اش را نامهم داریی زمامیشتر نویسندگان با تکیه بر این گزارش، ارشک نخست و دوران دو سالهنوزدهم ب

دانستند. با وجود این، گواهی هماهنگ و کردند و تیرداد را بنیانگذار راستین دودمان اشکانی میتلقی می

باقی ماندن نام او بر شهرها ی ارشک نخست در تاریخ، و ی نقش برجستهنویسان باستانی دربارههمسانِ تاریخ

ه توانستدهد که دوران حکومت او نمی، نشان می647ها بعداش تا قرنو شاهانِ بسیارِ بعدی و بزرگداشت خاطره

 نماید. دو سال بوده باشد و خیالی بودن شخصیتش هم نامعقول می

نویسان های سالهای اخیر در نسای باستانی در جمهوری ترکمنستان نشان داده که برداشت تاریخکاوش

قعیت تاریخی داشته، که شاهی بسیار مقتدر و دیرپا نیز بوده رومی نادرست بوده، و ارشک نخست نه تنها وا

گرفت که انبوهی را در بر می ها و بیش از دو هزار سکهنوشتهشده در این منطقه سفالهای کشفاست. داده

های بازمانده بر نوشته 648دهد.ی آغازگاه تاریخ اشکانیان به دست میهای معتبر و دقیق را دربارهاز داده

پ.م. ــ بر سریر  217کم تا دهد که ارشک نخست برای مدتی طوالنی ــ دستها هم نشان میسفالخرده

های پادشاهی سال که در روایت رومیان آمده، به سال 37ال زیاد عدد اشکانیان باقی بوده و بنابراین به احتم

بینیم که بعد از شود، و در مقابل میها هیچ اثری از نام تیرداد دیده نمیشده است. در این سفالاو مربوط می

این شواهد  649کند.پ.م. حکومت می 191نشیند و تا حدود ارشک نخست، پسرش ارشک دوم بر تخت می

های در تاریخ 650نام با خود داشته است.کند که نوشته ارشک نخست فرزندی همروایت یوستینوس را تأیید می

کالسیک اروپایی فرض بر این بود که کسی به نام اردوان هم در این میان یا بعد از اشک دوم بر تخت نشسته 

                      
647 Justin, 41. 5.5; Strabo, XV, i.36; Dio Cassius, XL, 14.3; Suda, . 
648 Dayet, 1949: 9-26. 
649 Diakonov and Livshitz, 1976. 
650 Justin, 41. 5.7. 
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خواندن سرسریِ متن پومپئیوس تروگوس است. اما وُلسکی به درستی نشان داده که این نام از تحریف و 

اثر پومپئیوس تروگوس در ابتدای دوران  تاریخ فیلیپیناگفته نماند که کتاب  651ناشی شده و اعتباری ندارد.

ی داری آگوستوس برای بازتعریف جایگاه رومیان در صحنهامپراتوری روم )قرن اول پ.م.( و در عصر زمام

، نقلی تاریخ فیلیپیاز  42و  41ن در برابر ایران و تمدن شرقی نوشته شده بود. کتاب شایابیجهانی و موقعیت

تبارِ اشکانیان بود و از اهالی شهر اثر آپولودوروس آرتمیایی که از شهروندان یونانی پارتیکااست از کتاب 

شود، اما معتبرترین ش خطا میها دستخوشد. آپولودوروس در برخی زمینهآرتمیا در ایران غربی محسوب می

چون شهروندی از درون به دولت ایشان آید و همی امور داخلی اشکانیان به شمار میمرجع باستانی درباره

 652نگریسته است.

های گونه بازسازی کرد. احتماالً در سالتوان اینبه این ترتیب، تاریخ شاهان نخستینِ دودمان اشکانی را می

های مرو، خوارزم و دو سکائیه پ.م. ارشک نخست بر اورنگ دولتی تکیه زده که از استان 250ی میانی دهه

سیده است. راش به فروپاشی دولت هخامنشی میقهشده و به نظرم سابخوار( تشکیل می)تیزخود و هوم

جا، ی آندراگوراس بر آنی هفت سالهپ.م. پارت را نیز گرفته، یا چه بسا پس از سیطره 245ارشک در حدود 

پ.م. با سلوکوس  238آن سرزمین را پس گرفته باشد. احتماالً او برادری به نام تیرداد داشته که گویا در سال 

گوید سلوکوس در این نبرد پیروز ن شرقی لشگر کشیده بود، درگیر شد. اما گزارش آریان که میدوم که به ایرا

شده و معلوم است پارت ها ضرب میچنان در این سالهای ارشک نخست همشد اعتباری ندارد، چون سکه

                      
 .57ـ67: 1383ولسکی،  651

652 Altheim, 1947/1948: 1-23. 
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توان گفت که ارشک ها با قطعیتی به نسبت باال میگذاری سکهچنان در دست او بوده است. بر مبنای تاریخهم

پ.م. درگذشته و پسرش اشک دوم به جای او بر تخت نشسته است. اگر این شاه نو پسر  217نخست در 

مهتر ارشک نخست بوده باشد، باید در این هنگام نزدیک به پنجاه سال داشته باشد. او تا بیست و شش سال 

می همواره از جانشین بنیانگذار دودمان اشکانی های ایرانِ دوران اسالکه در تاریخبعد حکومت کرد. جالب آن

 و این باید همان اشک دوم باشد. 653با نام اشک پسر اشکان یاد شده است

یابیم که اشک دوم سرور ماد نیز بوده، و حاکم ماد از گزارش لشگرکشی آنتیوخوس سوم به شرق درمی

خوانیم که آنتیوخوس شده است. چون میی آذرباد هخامنشی بوده، مطیع وی محسوب میکه احتماالً نواده

 ک دوم از برابرش به شرق عقب نشست. بر حاکم ماد غلبه کرد و اش

های دقیقی در دست نیست. تنها راوی این ماجرا پولیبیوس ی نبرد آنتیوخوس سوم و اشک دوم دادهدرباره

های تامبرانکس تیوخوس دو شهر به ناماست که اطالعاتی جسته و گریخته را بازگو کرده است. او نوشته که آن

اند. اشک دوم پیش از عقب نشستن از آنها هایی یونانی بودهو سورینکس را گرفت که انگار هر دو پولیس

این هم رویکرد اشکانیان آغازین به مهاجمان مقدونی را نشان  654های سورینکس را کشتار کرد.تنها یونانی

کند. اگر رخدادهای جزئی و نامهم این گزارش دهد و هم پولیس و اردوگاه بودن این دو شهر را تأیید میمی

ز برابر آنتیوخوس تا پارت و گرگان عقب رسیم که اشک دوم ارا کنار بگذاریم، در نهایت به این نتیجه می

بینیم که آنتیوخوس با او های یونانی سر راهش را نابود کرده است. بعد هم مینشسته و در ضمن اردوگاه

                      
 .853: 2 ؛ ج.500: 1 ، ج.1380بلعمی،  653

654 Polybius, 10.27-31. 
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شناسد. شرایط این صلح درست معلوم نیست. کند و سروری وی بر پارت و گرگان را به رسمیت میصلح می

پوشی کرده فتح قلمرو اشکانیان بوده باشد، از این برنامه چشمولی روشن است که اگر هدف آنتیوخوس 

اند که او به این اند و گفتهچون شکستی برای آنتیوخوس تلقی کردهنویسان معموالً این را هماست. تاریخ

ترتیب شورشیانی را که چند استانِ او را در اختیار داشتند به رسمیت شناخت. اما با توجه به سیر رخدادها 

رفته که از ابتدا توان فرض کرد که اصوالً استانی شورشی در کار نبوده و شاه سلوکی به مصاف دولتی میمی

هم مستقل بوده و بعد از آن که حریف را زورآور دیده، ناگزیر شده صلح کند و از قلمرو وی بیرون برود. 

اند، جنگیدهکه زیر نظر آنتیوخوس میای از سوارکاران داهه در نبرد رافیا اشاره کرده ولسکی به حضور رسته

  655و نتیجه گرفته که شاید این رسته به دنبال قرار آشتی میان این دو به خدمت شاه سلوکی درآمده باشند.

ی تیرداد بوده ید که انگار پسر یا نوهبه قدرت رس 656پ.م. اشک دوم درگذشت و فریاپات 191در سال 

است. او حدود پانزده سال سلطنت کرد و جای خود را به پسرش فرهاد نخست داد. فرهاد توانست 

نشین ساکن در البرز را مطیع خود سازد. او در پیروی های کوه«مَرد»نشینان گرداگرد دریای مازندران و جنگل

ی راه منتهی به ی خاراکس در نزدیکی دهانهی جنگاور را به منطقههاز سیاست باستانی هخامنشیان این قبیل

او در این هنگام ری را در دست داشته آید که از گزارش ایزیدور خاراکسی برمی 657دریای مازندران کوچاند.

                      
 .85: 1383ولسکی،  655
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د را فتح پ.م. وقتی تقریباً کل ما 171او در  658رانده است.ی غربی ماد حکم میکم بر نیمهو بنابراین دست

 کرده بود، درگذشت. 

با  659شان را فرهاد، مهرداد و اردوان ثبت کرده است.هایکم سه پسر داشته که یوستینوس نامفرهاد دست

تر از پسرانش دانست و وی را به جانشینی برگزید. ولسکی بر مبنای شمار زیاد وجود این، برادرش را الیق

استنتاج پسران فرهاد و اقتدار او که از رسم انتخاب پسر مهتر چشم پوشید و برادرش را به سلطنت برگزید، 

تری نسبت به پیشینیان خود برخوردار بوده و چندین همسر کرده که البد فرهاد از قدرت متمرکزتر و مستبدانه

نماید. از سویی، شمار پسران او تفاوت زیادی با اما این استدالل به نظرم درست نمی 660اختیار کرده است.

های موجود برای تأیید چرخشی در ساختار سیاسی پیشینیانش و شاهان دودمان مائوریه ندارد و به نظرم داده

و کسی بود که کار اشکانیان بسنده نیست. به هر صورت، بعد از فرهاد برادرش مهرداد اول به قدرت رسید و ا

 زمین را تکمیل کرد.آزادسازی ایران

  

                      
658 Isidore, Parthian Stations, 7. 
659 Justin, 41.5.9-10; 42.2.1. 
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 ها و ظهور دولت کوشانیگفتار ششم: تخاری

 

های شود که جریان. فهم پویایی قدرت در ایرانِ شرقیِ قرن سوم و دوم پیش از میالد تنها زمانی ممکن می1

گرد چشناختیِ آن دوران را مورد توجه قرار دهیم. تمام منابع به این که اشکانیان از تبار قبایل کوجمعیت

تر بشناسیم تا نی مهاجر در این دوران را دقیقو، الزم است قبایل ایراراند، تأکید دارند. از این شمالی بوده

ی تر شود. اگر به دو بازیگر اصلیِ این عصر در عرصهپویایی نیروهای جمعیتیِ فعال در این منطقه روشن

شود و الگوهای منتهی به ظهور ی تاریخ ایران شرقی دگرگون میمان دربارهشناسی بنگریم، دیدگاهجمعیت

ای که باید در این میان گردند. نیروهای جمعیتی اصلیپذیر مینی به خوبی فهمهای اشکانی و کوشادولت

ها هستند. در مورد سکاها، چنان که دیدیم، شواهدی روشن وجود مورد توجه قرار گیرند، سکاها و تخاری

های مینهنشاهان پارسی بوده و سرزشان فرمانبر شای بزرگی از قبایلدارد که از ابتدای عصر هخامنشی بدنه

ی این که چنین دربارهاند. همشدههایی هخامنشی محسوب میزمین، استانبزرگِ سکانشینِ شمال شرق ایران

أسیس هایی از همین قبایل از همین منطقه برخاستند و مقدونیان را بیرون راندند و دودمان اشکانی را تشاخه

مدن ایرانی کمتر سخن گفته تو پیوندشان با سپهر  های تخاریکردند، توافقی عمومی وجود دارد. اما درباره

 شده است. 
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( شهرت 月氏« )چییوئه»شان ها جمعیتی ایرانی هستند که در منابع غربی بیشتر با نام چینیتخاری

 خوانند. در چینیهم می« رو ـ ژی»یا « زییوئِه»ینی به صورت های دیگر چاین کلمه را در گویش 661دارند.

این مردم احتماالً  662دهد.را بهتر نشان می شاناند که نام ایرانینامیده( میTokwar« )وارتوک»باستان ایشان را 

در قرن  663اند.( ثبت کردهΤοχάριοι« )توخاریوی»شان را به صورت ها نامهمان کسانی بودند که یونانی

، که متون بودایی را از سغدی و سانسکریت به 664جیوَهپنجم میالدی، یکی از مترجمان بودایی به نام کومارَه

 کرد. چی ترجمه ی تخاری را به یوئهگرداند، کلمهچینی برمی

( در چینی کالسیک 月氏چی )( به معنای ماه است. از این رو، یوئه月« )یوئه»در زبان چینی عالمت 

« دی»رساند. همین نشانه در دوران هان ( نژاد و قبیله را می氏« )زی»یا « چی»دهد، چون معنی می« نژاد ماه»

قبایل ایرانیِ ساکن در ترکستان  رفته و ایشانبه کار می« بربرهای غربی»شده و به معنای خوانده می« زی»یا 

نماید که این اسم ی دلیل این نامگذاری توافقی میان پژوهندگان وجود ندارد. اما چنین میاند. دربارهبوده

شان تبار بودنی ایرانیاند. دربارهی چینی نامی باشد که خودِ این مردم برای خویشتن وضع کرده بودهترجمه

چی ای از قبایل تخاری و سکا یوئهاند یا به آمیختهها یکی بودهن که دقیقاً با تخاریتوافقی وجود دارد، اما ای

 665اند، جای بحث دارد.گفتهمی

                      
661 Mallory, 2006: 35. 
662 Beckwith, 2009: 380-383. 
663 Roux, 1997: 90. 
664 Kumarajiva 
665 Lebedynsky, 2006: 240-247; Mallory and Mair, 2000: 98-99; 280-283. 
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اند که در قلمرو گیرند، آن است این دو مردمی همسان بودهها یکی میچیها را با یوئهاریدلیل این که تخ

جیانگ چین ها هم سرزمینی بوده که امروز استان شیناند. زادگاه تخاریکردهجغرافیایی مشترکی زندگی می

ترین شاخه از شرقی تبار بودند ودهد و همان ترکستان قدیم است. تخاریان مردمی ایرانیرا تشکیل می

ایشان بعد از فروپاشی هخامنشیان زیر فشار قبایل زردپوست شرقی  666دادند.های آریایی را تشکیل میجمعیت

زمین شدند و بعد از بیرون راندن مقدونیان، در نهایت دولت رآمدند و از شمال شرقی وارد ایرانبه حرکت د

  667کوشانی را پدید آوردند.

داستان »( و 管子) 669«زیگوان»(، 逸周書) 668«ژوشویی»های ها را در رسالهچیکهنترین اشاره به یوئه

ی قرن سوم پ.م. تا قرن اول بینیم که در فاصله( می穆天子傳ژوان: زی)موتیان« مو، پسر آسمانمینگ

اند که در شمال غربی ها مردمی غیرچینی بودهچیخوانیم که یوئهدر این متون می 670اند.میالدی نوشته شده

اهمیت آیینی این  671فروختند.ترین بازرگانانی بودند که سنگ یشم را به چینیان میزیستند و مهمچین می

ترین عصر شده از کهنی آثار هنری کشفسنگ در میان چینیان باستان به خوبی شناخته شده و بخش عمده

ن قرار داشته است. ی تاریم و قلمرو ختشان در حوزههای یشمی ساخته شده که معدنتاریخ چین، با سنگ

ی تراشیده از سنگ یشم یافت شده که همگی قطعه 750بیش از ( 妇好ی شاهی به نام فوشائو )مثالً در مقبره

ی دهد که قبایل ایرانی ساکن در این منطقه از اوایل هزارهاند. شواهد نشان میبه همین ناحیه تعلق داشته

                      
666 Hill, 2009: 310-312. 
667 Runion, 2007: 46. 
668 Yizhoushu 
669 Guanzi 
670 Liu, 2004: 115-127. 
671 Lebedynsky, 2006: 59. 
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نخست پ.م، که هنوز دوران تاریخی در چین شروع نشده بود و تازه بنیادهای زندگی کشاورزانه در حال 

در واقع، اهمیت یافتنِ سنگ  672اند.کردهر صدور سنگ یشم به این قلمرو نقشی کلیدی ایفا میتأسیس بود، د

ی تاریم مستقر بودند و استخراج و صدور انی است که در حوزهیشم در تمدن چینی تا حدودی مدیونِ بازرگان

این سنگ را در انحصار خود داشتند. این مردم از همان ابتدا به قبایل آریایی شرقی تعلق داشتند و همان 

 شوند.کسانی هستند که در دوران تاریخی تخاری نامیده می

هِه سروری یافت و دولتی را تأسیس ی رود هوانگزمین کرانهرای تخاری بر سدر قرن سوم پ.م. ملکه

ی قبایل ها را از بقیهنامیدند. این نام دولتِ نوپای تخاریچی( میچیِ بزرگ )دایوئهها آن را یوئهکرد که چینی

ای بود که ی قبیلهسازد. همین اتحادیهشدند، متمایز میچی( نامیده میچی کوچک )شیا یوئهتخاری که یوئه

اند که نویسان یونانی نوشتهبه تدریج به سوی غرب پیش رفت و در قرن دوم پ.م. بلخ را فتح کرد. تاریخ

اها تبار هستند که به سکگرد ایرانیل کوچها بخشی از قبایاند، و آسیهای تخاری و آسی بودهفاتحان بلخ قبیله

تر ترکستان، که یکی دارند. بعد از ورود ایشان به این منطقه، زبان تخاری در بلخ رایج شد و قلمرو بزرگنزد

 زادگاه فاتحان نوآمده بود، با نام تخارستان در منابع ایرانی مورد اشاره قرار گرفت. 

ی این ، که در اواخر قرن دوم پ.م. نوشته شده، شرحی دقیق درباره«جیشی»اریخِ مهمِ سیماچیان در ت

لیان در نزدیکی کوه آسمان )تیان شان( و ی چیها در اصل در منطقهچییوئه»دهد: مردم به دست می

سوی غرب  شان دادند، بهنو )سکاها( شکستی شیونگکردند. اما بعد از آن که قبیلههوانگ زندگی میدون

سوی دایوان؛ جایی که به مردم داشیا حمله کردند و بر ایشان غلبه کردند و دربار پادشاهی کوچ کردند، به آن

                      
672 Liu, 2001: 267–268. 
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خود را در باالی رود گوئی )آمودریا( بر پا نمودند. اقلیتی از آنها که قادر به کوچ به سوی غرب نبودند، در 

 .673«کوچک شهرت یافتند هایچیمیان مردم چیانگ ساکن شدند و با نام یوئه

یاد کرده، مناطقی هستند در استان گانسو که در چین مرکزی  هوانگ، که سیماچیان از آنلیان و دونچی

ای چنین شرقی را بعید دانسته و نویسان جدید چینی سکونت اقوام ایرانی در منطقهقرار دارد. برخی از تاریخ

تر از گانسو شان مربوط دانسته است که هزار کیلومتر غربیهونگ در نزدیکی تیاناین اشاره را به کوه دون

های نامبا وجود این، گزارش سیماچیان خیلی روشن و دقیق است و حتا امروز هم در جای 674ر دارد.قرا

 های تخاری را بازجست. هایی از نامتوان نشانهاستان گانسو می

اما این سخن نادرست است.  675اند.اولیه دانستههای ها را ترکنویسان روس این تخاریبرخی از تاریخ

را در خود دارند،  ای از خون ایرانی و مغول هستند و عناصر مهمی از فرهنگ ایرانیها هم آمیختهالبته ترک

ها برای شان ترکی است و از نظر تاریخی سه قرن بعد از تخاریو زبان شان نیرومندتر استاما عنصر مغولی

شوند. آمیختگی عنصر جمعیتی مغول و زردپوست با قبایل آریایی در دورانِ نخستین بار در تاریخ پدیدار می

الق نام ترک به ایشان نادرست است و برچسبی بسیار متأخرتر مورد نظر ما هنوز شروع نشده بود و بنابراین اط

 دهد. را به گذشته تعمیم می

های چیها تردیدی وجود ندارد. نام شاهان کوشانی، که نوادگان یوئهچیتبار بودن یوئهی ایرانیدرباره

ها نیز شان، و بازنمایی چینیان از آنها بر تندیسهایهای ایشان بر سکهند، ایرانی است و چهرهپیروزمند بود

شان ایشان را ها در متوناند. چینیآبی یا سبز داشته نشانگر آن است که پوست سپید و موی بور و چشم

                      
673 Sima Qian, 1993: 234.  
674 Liu, 2001: 268. 
675 Zuev, 2002. 
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که امروز در شهر  شده در صحرای تاریمهای کشفاند و مومیاییتوصیف کرده« سپیدپوست و موبلند»

ی اشراف حاکم در این منطقه آریایی دهد که طبقهاورومچی به نمایش گذاشته شده، به روشنی نشان می

ی شرقی سنتی بسیار کهن هستند که از ابتدای دوران هخامنشی در ها، در واقع، دنبالهومیاییاین م 676اند.بوده

شده ی وسیعی بین خوارزم و چین مرکزی رواج داشته است. گانسو حد شرقی این قلمرو محسوب میدامنه

های ریم شباهتشده در پازیریک و تای هخامنشی حد غربی آن بوده است. آثار یافتو و مرز استان سکائیه

ی انسانی و فرهنگی مشترکی در کل این منطقه ساکن بوده دهند که زمینهچشمگیری به هم دارند و نشان می

 است. 

 

نو با رهبری کسی ی شیونگپ.م. قبیله 174آید، در سال . چنان که از مدارک دولت هان در چین برمی2

ها تاخت و چیبه قلمرو یوئه 677( ثبت شده،冒顿单于یو )که در منابع چینی نامش به شکل مودو شان

تر بوده ها تباری ایرانی داشتند، اما انگار به سکاها نزدیکچینوها هم مانند یوئهایشان را شکست داد. شیونگ

ای چینی از لقب سکایی بَغاتور است که احتماالً از دو بخش بغ هها. نام مودی احتماالً ترجمباشند تا تخاری

های قبایل مغول و ترک )خداوند، سرور( و تور )دلیر و شجاع( تشکیل شده است. این لقب بعدها برای خان

ا کوشند تای ــ میتراشانهی امروز ــ بر مبنای ایدئولوژی هویتبه یادگار باقی ماند و بر این مبنا در ترکیه

                      
676 Mallory and Mair. 2000: 55. 

اند ترجمه شده های ایرانی و هندی در منابع چینی به زبان چینیی قبیله است. اسمیو در چینی به معنای خان یا سرکردهشان 677

 جاع به منابع بیرونی آسان نیست.تشخیص شکل اصلی آنها بدون ار ،شوند. از این رویا به آواهای مشابه چینی برگردانده می
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ی مبنای این سخن هم آن است که افسانه 678نوها ترک قلمداد کنند!ی شیونگیو را به همراه همهمودو شان

ی زندگی مودو در منابع چینی شباهت زیادی اهلل ثبتش کرده، به افسانهین فضلزندگی اوغوز خان، که رشیدالد

ها پدید آورده است. دارد. دولت ترکیه در این امتداد تندیسی تخیلی از او را به عنوان نیای مشترک ترک

باستانی زمان ترک بودن )یعنی زردپوست بودن( و توصیف منابع ی این تندیس برای آن که به طور همسازنده

اش را حفظ کند، او را با چشمانی مغولی و سبیلی کلفت بازنموده است! های ظاهری آریاییی ویژگیدرباره

انگیز ی قدیمی ــ چه مغول باشند و چه ایرانی ــ شگفتنخوردهترکیبی که در نژادهای خالص و قبایل دست

 نماید. می

 

 

 

 

 

 

 خان، طبق بازسازی تخیلی هنرمندان ترکیهیو یا مودیسردیس مودی شان

 

                      
678 Clauson, 1972. 
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ها را در نبردی چیی یوئهاند که او موفق شد سرکردهاند، و گفتهالئوشانگ نامیدهها پسرِ این مودی را چینی

و این رسم  679ی او را زر گرفت و از آن جامی ساخت.به قتل برساند، بعد هم به رسم سکاها درون جمجمه

توزانه، چنان که هرودوت نیز اشاره کرده، در میان سران قبایل سکا رایج بوده است. به این ترتیب، بخش کین

هایی بودند که تا قرن ها همان تخارینوها شدند و با ایشان یکی شدند و اینها تابع شیونگچیی یوئهعمده

رکستان باقی مانده بودند. گروه کوچکی از آنها به جنوب کوچیدند و در قلمرو مردم چیانگ در ششم م. در ت

( نوشته 後漢書« )شوهوهان»های کوچک تبدیل شدند. در تاریخ چینزدیکی تبت اقامت گزیدند و به یوئه

ها به سوی شمال کوچیدند و در چیی اصلی یوئهشد. اما بدنهخانوار محدود می 150که شمار ایشان تنها به 

 680شان با قبایل سائی )سکا( جنگیدند و بر ایشان غلبه کردند و قلمرو ایشان را تسخیر کردند.نزدیکی کوه تیان

زمین وارد شدند و تا کشمیر پیشروی سکاها زیر فشار ایشان به حرکت درآمدند و از شمال به قلمرو ایران

 ردند. کردند و دولت سکا ـ هندی را تأسیس ک

( نام 烏孫شان ووسون )ها در سرزمین سکاها ساکن شدند، یکی از قبایل زیر فرمانچیزمانی که یوئه

گردان سکا محسوب ای از کوچاین مردم در آن هنگام شاخه«. فرزندان کالغ»داشت که در چینی یعنی 

کم عنصر مغولی بیشتری را در خود جذب کردند و تا اواخر دوران ساسانی به یکی از قبایل  شدند، اما کممی

شان دگردیسی نیافته بود، با ها، که هنوز ماهیت ایرانیپ.م. ووسون 155ترک مهم منطقه تبدیل شدند. در 

ها به سوی دایوآن چیها را شکست دادند و آنها را به جنوب راندند. یوئهچینوها متحد شدند و یوئهشیونگ

های ینپ.م. بر امیرنش 145جا به فرغانه کوچیدند و در نزدیکی آمودریا ساکن شدند. آنان در رفتند و از آن

                      
679 Sima qian, 1993: 231. 
680 Han Shu, 61 4B (Hill, 2009).  
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ترین اردوی خانوم را، که مهمهای بلخ و سغد هخامنشی تاخت آوردند و شهر آیمقدونی بازمانده در استان

زمین جمعیتی چشمگیر ها در زمان ورود به ایرانتخاری 681مقدونیان در منطقه بود، با خاک یکسان کردند.

 682خوانیم که شمار سوارکاران کمانگیر ایشان بین صد تا دویست هزار تن بوده است.می« جیشی»اند. در داشته

شان صد هزار تن را در بر شان صد هزار خانوار و چهارصدهزار نفر بود و سپاهنوشته که جمعیت« شوهان»

 683گرفت.می

ها رفت ( نزد تخاری張騫) 684پ.م، امپراتور وو از دودمان چینیِ هان سفیری به نام چانگ چیِن 126در 

ها در این هنگام ها بجنگند. رهبر تخارینوها متحد شوند و با شیونگو از ایشان درخواست کرد تا با چینی

و از این رو به سفیر چین جواب رد داد. با وجود این، چانگ چین یک سال به آشتی با سکاها تمایل داشت 

ها در چیها ماند و گزارش دقیقی از دولت ایشان به دست داد. او گزارش کرده که قلمرو یوئهنزد تخاری

ی کیلومتر( نسبت به دایوآن )فرغانه( قرار دارد. کشورهای همسایه 832ـ1247لی ) 3000تا  2000ی فاصله

 «. جو در شمالشی )اشکانیان( در غرب، و قلمرو کانگایشان عبارتند از داشیا )بلخ( در جنوب، آن

کم چهار زمین دستی شمال شرقی ایرانآید که در اواخر قرن دوم پ.م، در گوشهاز این گزارش برمی

ها که پارت و مرو و گرگان و ایران مرکزی را تا این هنگام متمایز وجود داشته است: اشکانی قلمرو سیاسی

های هخامنشی کهنِ خوارزم و سکاهای تیزخود را نیز زیر سلطه در اختیار گرفته بودند و احتماالً استان

مون سیردریا که مردمِ آن ها بوده است؛ و سرزمین پیرااند؛ امیرنشین بلخ که احتماالً در دست تخاریداشته

                      
681 Bernard, 1994: 88-97. 
682 Sima Qian, 1993, Chapter 123: 234. 
683 Hulsewé and Loewe, 1979: 119-120. 
684 Zhang Qian 



287 

 

اند. در ابتدای قرن بیستم دانشمندی ژاپنی به نام شیراتوری کوراکیچی این مردم را ترک جو نامیده شدهکانگ

  686اند.جوها ایرانی بودهاما این سخن نادرست است و تقریباً شکی نیست که کانگ 685دانست.

نویسد جی به نقل از او میاند. شیشک ایرانی بودهها بیجودهد که کانگگزارش چانگ چیِن نیز نشان می

ها چیکردند، از نظر آداب و سنن با یوئهصد کیلومتری شمال غربی فرغانه زندگی میکه این مردم در هشت

اند. نوها )سکاها( پیوند و نزدیکی داشتهشدند و با شیونگوب میها( همسان بودند، و تابع ایشان محس)تخاری

ها این توصیف 687اند هشتاد تا نود هزار کمانگیر را برای جنگ بسیج کنند.توانستهاند و میگرد بودهایشان کوچ

کنند. محل زندگی این مردم، بنا به توصیف منابع چینی، دقیقاً گرد اشاره میای ایرانی و کوچبه روشنی به قبیله

خوار قرار داشته در همان جایی است که در دوران هخامنشی مرز میان استان سغد و استان سکاهای هوم

 است. 

در اواسل قرن ششم پ.م. که کوروش این ناحیه را فتح کرد، تنها تا سیردریا پیشروی کرد و در کنار این 

نامیدند. این شهر در اصل دژی بود ها آن را کوروپولیس )شهر کوروش( میرود شهری ساخت که یونانی

گرد سکا که ازش قبایل کوچاش پاسداری از استان کشاورزِ سغد بود، در برابر تمشرف به سیردریا و وظیفه

زیستند. ده سال بعد از مرگ کوروش، داریوش بزرگ به فراسوی سیردریا لشگر کشید سوی این رود میدر آن

خوار و سکاهای های او با نام سکاهای هومو دو استان دیگر را به قلمرو هخامنشیان افزود. این دو در کتیبه

این ترتیب، شهر کوروش که تا پیش از آن مرز دولت هخامنشی محسوب اند. به تیزخود مورد اشاره قرار گرفته

                      
685 Kurakichi, 1925/ 1970: 48. 
686 Walter, 2006: 5. 
687 Sima Qian, 1993: 234. 
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های یادشده قرار داشت. این شهر بعدتر ی استانشد، به شهری با هویت بازرگانی تبدیل شد که در میانهمی

 گذاری کرد. حد شمالی تازش اسکندر را نشانه

وقتی مقدونیان به رو شد. پ.م. پس از غارت استان سغد، با شورش مردم این منطقه روبه 329اسکندر در 

خوار و تیزخود ــ به های سکاهای هومکشتار مردم دست گشودند، گروهی از سکاها ــ احتماالً از استان

ی درگیری شهرها را غارت بود که در میانه اند که هدف این سکاها آنیاری سغدیان آمدند. منابع یونانی نوشته

اند و از همراهیِ کردهنماید که ایشان تنها به اردوی مقدونیان حمله کرده و آنان را غارت میکنند، اما چنین می

کم در شهر کوروش ایشان به یاری ساکنان این منطقه آمدند و در برابر اند. دستمردم شهر برخوردار بوده

فتند. اسکندر، در نهایت، با شش هزار سپاهی شهر کوروش حمله کرد و بر مدافعان آن اسکندر موضع گر

های سکائیه بوده است. سکاها به رهبری مردی چیره شد. هدف او ظاهراً عبور از سیردریا و حمله به استان

ی رَخشَه )صد بار درخشان( نام داشته، در کرانهثبت شده، و احتماالً سَتَه 688که در منابع غربی نامش ساتراکِس

 سیردریا صف آراستند تا مانع عبور مقدونیان از رود شود. 

های مرجع تاریخ جنگ، بر مبنای در کتاب 689ی این نبرد داریم، آریان است.هایی که دربارهمنبع اصلی داده

ی عملیات عبور اسکندر از سیردریا چیزهایی نوشته شده که به وضوح نادرست و یان، دربارهی آرچند جمله

کند پدیا ــ که نظر غالب و مرسوم را منعکس میآزاد ویکی ینامهبه عنوان مثال، دانش 690تحریف شده است.

ــ نوشته که اسکندر با عملیاتی درخشان از رود سیردریا عبور کرد و موفق شد برای نخستین بار در تاریخ 

جنگ، ارتش سکاها را در یک نقطه زمینگیر کند و ایشان را محاصره کرده، کشتار نماید. با وجود این، 

                      
688 Satraces 
689 Arrian. Anabasis Alexandri Book 4. 
690 Ashley, 2004. 
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جمعی سربازان از سیردریا، در انی که به اسکندر منسوب شده عبارت است از عبور دستهاستراتژی درخش

اند. گرفتهسوی رود قرار میشان نبوده و مدام هدف تیرهای کمانگیران سکا از آنحالی که کمانگیری در میان

شان نند و راه بازگشتی کوچکی از سوارکارانش را فرستاده تا از پهلو به سکاها حمله کبعد هم اسکندر دسته

را ببندند. در این منابع چنین آمده که مقدونیان با شش هزار تن به سکاها حمله کردند، در کل هزار و دویست 

 160رخشه را به قتل رساندند، در حالی که خود تنها تن از ایشان را کشتند یا اسیر کردند، و سردارشان سته

 کشته و هزار زخمی داده بودند. 

نماید. نخست آن که سکاها کمانگیران ماهری با وجود این، گزارش یادشده از چندین نظر مشکوک می

ها را هدف ی رود صف کشیده و مقدونیانِ سوار بر قایقی بزرگی از این کمانداران در کرانهاند و دستهبوده

ی سربازانش آن بود که کمانگیران اند هدف اسکندر از گسیل کردن همهاند. مفسران اروپایی گفتهادهدقرار می

سخنی کامالً  شمار بسیار زیادی هدف در پیشاروی خود داشته باشند و نتوانند همه را آماج قرار دهند! این

نخورده باقی هم تقریباً دستنادرست است. اگر سپاهی هزار و دویست تن در جنگ تلفات دهد، و در پایان 

کم چند هزار تن سرباز داشته است. بنابراین شمار کمانگیران )چند هزار تن( برای آن که شش بماند، دست

حض مهزار تن مقدونی را هدف قرار دهند کافی بوده و عبور از رود در چنین شرایطی یک خطای جنگی 

اده شوند هم خطای واران به مصاف سپاه سکا فرستی کوچک از سبوده است. از سوی دیگر، این که دسته

 اند. اها به خاطر داشتن سوارکاران و کمانگیران شهرت داشتهنماید، چون سکتری میبزرگ

بر کف داشته و بنابراین  جانخوانیم که اسکندر سربازانی سخت منضبط و باز در تفسیرهای امروزین می

ای از سوارانش را فدا کرده تا در مقابل مسیر بازگشت سکاها بسته شود و ارتش دشمن را زندگی دسته

نماید. هیچ دلیلی نداشته سپاهیان سکا بعد از رویارویی با این دسته از زمینگیر کند. اما این هم نامعقول می



290 

 

صد اسب به غنیمت اند که مقدونیان هزار و هشتمنابع باستانی گفتهسواران و کشتار ایشان زمینگیر شوند. 

 کم دو هزار جنگاور داشته است. نظامی با دستشان سوارهگرفتند و این بدان معناست که سپاه رویاروی

که آریان به دست داده، آشکارا نادرست دو سو و تلفات، چنانبندی نهایی، شمار سربازان در یک جمع

آمیز و نابخردانه بوده است. رفتاری که او به اسکندر نسبت داده و عملیاتی که سپاه مقدونی انجام دادند، جنون

رش صوالً این گزاو در واقع حمله کردن در بدترین شرایط به دشمنی آماده بوده است. بر همین مبنا، به نظرم ا

نماید. در نهایت، آنچه که اسکندر در این جنگ پیروز شده و پایش به آنسوی سیردریا رسیده، دروغ می

آورد و سرزمینی است که فتح کند، منابعی است که به دست میپیروزی یا شکست سرداری را تعیین می

ا وجود ندارد و حد نهایی سوی سیر درینران مقدونی در آای از حضور اسکندر یا سردانهکند. هیچ نشامی

 وتاز اسکندر به همان شهر کوروش محدود ماند. یعنی نه اسکندر و نه هیچ یک از سردارانش در جاییتاخت

اند و نفوذی سیاسی یا نظامی به دست شود به پیروزی دست یافته، ردپایی از خود به جا نگذاشتهکه ادعا می

سکندر بار دیگر به دست سغدیان و سکاهای از بازگشت ا اند. خودِ شهر کوروش بالفاصله بعدنیاورده

د. یعنی نبرد متحدشان افتاد و تنها صد سال بعد بود که سرداران مقدونی نفوذی در آن حوالی به دست آوردن

شان از آن منطقه منتهی رود سیردریا به نظرم اشتباهی عملیاتی بوده که به تلفات سنگین مقدونیان و بازگشت

وتاز خود در ایران شمال شرقی، به این منطقه رسید و این شهر را سکندر در حد نهایی تاختشده است. ا

ی ا اسم اسکندریهگشود و آن را مجدداً با اسم اسکندریه نامگذاری کرد و این همان است که در منابع یونانی ب

چنان شود و قاعدتاً مردم منطقه همیسیردریا مورد اشاره واقع شده است. اما این نام تنها در منابع یونانی دیده م

اند. این شهر در های بعدی هم به این اسم اشاره کردهاند، چنان که در دوراننامیدهجا را شهر کوروش میآن

 اند. خوار بودهجوها همان سکاهای هومشود. بنابراین کامالً روشن است که کانگحال حاضر خجند نامیده می
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جو بسیار افزایش یافت و ایشان به قدرتی در قرن اول پ.م. شمار مردم کانگ« شوهوهان»بنا به گزارش 

خوار ی سکاهای هومشود که اعضای قبیلهدر منطقه تبدیل شدند. بر مبنای آمار ذکرشده در این متن معلوم می

هزار تن سپاهی را بسیج کنند. در این  120اند توانستهرسیده و ایشان میهزار تن می صددر این زمان به شش

و این احتماالً به سه استان  691را زیر سلطه داشتند، (小王五« )ترسه پادشاهی فرودست»هنگام این مردم 

ها ها را چینین پادشاهیکند. یکی از ایشان، یعنی قلمرو سغد و خوارزم و سکاهای تیزخود اشاره میهمسایه

دهد. این مردم قاعدتاً همان سکاهای تیزخودِ دوران معنی می« های فراخدشت»نامیدند که می« چائییان»

ها در میان ایشان به ها تمایز یافتند. چینیها و آالنهایی مانند سرمتهخامنشی بودند که کم کم به قبیله

نام ایشان « شوهوهان»نامیدند. در ( می阿蘭聊« )لیائوآالن»ان را شناختند و ایشها را خوب میخصوص آالن

شود و این دیده می« ایرون»شان به شکل ( ثبت شده و در منابع بعدی چینی گاه نام阿蘭« )آالن»به صورت 

د و خویشتن نامنها ــ که به آلبانی کوچیدند، هنوز خود را بدان میای از ایشان ــ اوسِتیهمان است که شاخه

ی آریا گرفته شده و کمابیش دانند. به این ترتیب، شاهدی داریم که احتماالً نام آالن هم از ریشهمی« ایرونی»را 

اند و متحد سکاهای ها صد هزار مرد جنگی داشتهاند که این آالنداده است. منابع چینی گفتهمعنی می« ایران»

ها م. پسر شاه تخاری 94خوانیم که در سال می« شوهوهان»در اند. شدهجو( محسوب میخوار )کانگهوم

چائو با جو( ازدواج کرد و سرداری چینی به نام بانخوار )کانگی سکاهای هومچی( با دختر سرکرده)یوئه

 هدایای زیادی از طرف امپراتور هان در این مراسم شرکت کرد. 
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رو کهن هخامنشی به پنج شاخه تقسیم شدند و هر یک به رهبری یک ها پس از ورود به قلم. تخاری3

های چینی این سرکرده )یَبغو، یعنی بَغ و خداوندگار( بخشی از این منطقه را در اختیار گرفتند. امروز تنها نام

های سکا یا ی نامها به سنت متون تاریخی این تمدن، ترجمهپنج قبیله برای ما به یادگار مانده است، و این

( بود. 休密) 692ی وَخان و شیبَکِ غربی در دست شیومیشوند. منطقهتخاری به زبان چینی محسوب می

( در سرزمینی 雙靡) 694می( تصرف کرده بود، شوانگ貴霜) 693شوانگبدخشان و شمال آمودریا را گویی

都( بر بلخ حاکم بود و دومی )肸頓شناختند. شیدون )نان میها آن را به اسم شوانگساکن بود که چینی

密.695( ترمذ را در دست داشت 

شده از نام کوشان است. چون شوانگ اطمینان داریم که شکلی چینیها، تنها، در مورد گوییاز میان این نام

ی کوشانی را این قبیله همان بود که به تدریج قدرت خود را بیشتر کرد و در اواخر قرن نخست پ.م. پادشاه

بت کرده که غیاب دولت متمرکز و چین ثگزارشی را از چانگ« جیشی»در شمال هند تأسیس کرد. تاریخ 

دهد و این دلیلی است بر این که چیزی شبیه به پادشاهی یونانی ـ بلخی واحدی را در قلمرو بلخ نشان می

 خوانیم:هرگز وجود نداشته است. در این متن چنین می

کیلومتر( در جنوب غربی دایوان )فرغانه( و در  830ی دوهزار لی )منشی بلخ( به فاصلهداشیا )استان هخا»

ها و شهرهای خوبی دارند. رسم و جنوب رود گوئی )آمودریا( قرار گرفته است. مردمش کشاورزند و خانه

وچکی هستند که شان به مردم دایوان )فرغانه( شباهت دارد. فرمانروای بزرگی ندارند و تنها امیرهای کفرهنگ
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ترسند، اما بازرگانان هوشمندی آور نیستند و از جنگ میکنند. مردمش رزمبر شهرهای گوناگون حکومت می

شان حمله کردند، کل این قلمرو به ها( به غرب کوچیدند و به سرزمینچی )تخاریهستند. بعد از آن که یوئه

شی شان النشود. پایتختیلیون تن یا بیشتر بالغ میشان زیاد است و به یک مشان افتاد. جمعیت مملکتدست

 «.696شودنوع کاال در آن یافت می )بلخ( است و بازار بزرگی دارد که همه

هر چند مردم »پ.م. توصیف مشابهی از این مردم را به دست داده است:  126چانگ چین نیز در 

شان گویند، اما رسومهای متفاوت سخن میشی )پارت( به گویشهای غرب دایوان )فرغانه( تا آنسرزمین

فهمند. مردان چشمانی عمیق و فرو نشسته دارند های یکدیگر را میی مردم زبانکمابیش یکسان است و همه

زنند. شان باشکوه و بلند است. در تجارت مهارت زیادی دارند و بر سر یک پول سیاه چانه میهایو ریش

 .697«گیرندهای مهم را میشان بنا به اندرز زنان تصمیمدارند و مردانشان را بسیار محترم میزنان

ارد جنگ شدند. یوستینوس گزارش کرده ها با هم وها و تخاریپ.م.( بود که پارت 126در همین زمان )

می بعد ی بازو زخمی شد و کها، آرتابانوس )اردوان اول اشکانی( از ناحیهدر جریان نبرد با تخاری» 698که:

ها نبودند چون به زودی با ایشان صلح کردند. حریف اصلی ها دشمن اصلی تخاری، اما پارت«درگذشت

زمان هایی از ایشان در منطقه باقی مانده بود. استرابو نوشته که همایشان، مهاجمان مقدونی بودند که هنوز هسته

ها )سکاها( در بیشتر اسکیت» 699کسازی شد:ها به جنوب، منطقه از بقایای مقدونیان پابا پیشروی تخاری

ماساگت و شوند. و آنها که در شرق ایشان اقامت دارند، نزدیکی دریای کاسپیان سکاهای داهَه نامیده می

                      
696 Sima Qian, 1993: 235. 
697 Sima Qian, 1993: 245. 
698 Justin, Epitomes, XLII,2,2. 
699 Strabo, 11-8-1. 
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شان با نام خاص خود شناخته های عمومی سکاها را دارند، اما هر قبیلهساکای )سکا( نام دارند. بقیه هم ویژگی

شان آن )قبیله(هایی هستند که یونانیان را از بلخ بیرون هایترینگرد هستند. بلندآوازهشود. بیشترشان کوچمی

سوی سکائیه و سغد ، که از سرزمینی در فراسوی سیردریا و آن700، تخاری و ساکارولی، پاسیانیراندند: آسی

 «. اندآمده

به این ترتیب، در کنار منابع چینی گزارش همسان و سازگارِ منابع یونانی را هم داریم که این بار به پنج 

ها را با منابع هندی جمع ببندیم، تصویری به نسبت کنند. اگر این دادهی متحد سکایی ـ تخاری اشاره میقبیله

دست خواهیم آورد. در منابع هندی، از پنج قبیله )پَنچَه ی هویت فاتحان جدید ایران شرقی به دقیق درباره

ها عبارت بودند از سَکَه )سکاها(، گَنْهَه( یاد شده که با هم متحد شدند و به شمال هند حمله بردند. این قبیله

ی شمالی به این شکل روشن است که قبایل نوآمده 701ها.ها و هایهَیَهها(، پَرَدَهها، پارتکمبوجه، پَهلَوَه )پهلوی

 اند. دستی و اتحاد قبایل ایرانی بومی منطقه برخوردار بودهاز هم

نماید که دست به یکی کردن قبایل ایرانی و حمله به قلمرو قبایل هندی در ادبیات اساطیری هند چنین می

شرح مفصل نبرد دشت کوروش )کوروکْشترَه( ذکر شده که در آن قبایل  مهابهاراتهنیز انعکاس یافته باشد. در 

ی کورو )کوروش( شوند و بعد از دوران چیرگی قبیلهکمبوجه، سکا، پهلوی و یونانی )یَوَنَه( با هم متحد می

( نام सदुळिणکه سودَکشینَه )جنگند. رهبر ایشان در این نبرد سرداری از قوم کمبوجه بود با قبایل هندی می

شان با قبایل ودایی سخن رفته است. این بینیم که از اتحاد این چهار گروه و جنگنیز می رامایانهداشت. در 

تر و در زمان جدا تر هستند که احتماالً چند قرن پیششان بازتاب رخدادهایی قدیمینبردها در شکل اولیه

                      
700 Asii, Pasiani, Tochari, et Sacarauli,  
701 Haihaya-Kamboja-Saka-Pahlava-Parada 
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ها کمابیش با عصر این اسطوره اند. با وجود این، زمان تدوین شدنایرانی اولیه بروز کردهشدن قبایل هندی و 

 خوانیم. ی قبایل درگیر جنگ میها را در مجموعهپساهخامنشی برابر است و از این روست که مثالً نام یونانی

  

ای از زمین، شاخهها بر ایرانزمان با چیرگی پارتی قرن دوم پ.م، هم. به این ترتیب، در میانه4

ی نفوذ خود را در جنوب تا شمال هند گسترش ترِ ایشان بر ایران شرقی چیره شدند و دامنهخویشاوندان شرقی

ها در کابل یا پهلوها های ایرانیِ بومی منطقه بودند که مانند کمبوجهد. بخش مهمی از این قبایل، همان تیرهدادن

دافعی در پارت، از عصر هخامنشی در منطقه صاحب نفوذ بودند و با ورود مهاجمان مقدونی در وضعیت ت

آمدند، متحد شدند ای که از شمال میخاریا قبایل سکایی و تهای مستقر در منطقه بقرار گرفته بودند. این تیره

آمد، در سازمان  و بقایای مقدونیان را از ایران شرقی بیرون راندند. نظم سیاسی جدیدی که بر این مبنا پدید

ی زمین ریشه داشت. اگر اشکانیان را طبقهی شمال شرقی ایرانهای ایرانیِ برخاسته از گوشهیافتنِ جمعیت

ها را باید یم که در قلمرو خوارزم و سکاهای تیزخود و پارت چیرگی داشتند، تخاریاشرافی سکاهایی بدان

 شان در ترکستان بدانیم.خوار و قبایل متحد ایوارث قلمرو سکاهای هوم

شان نامدارتر بودند، از شمال به جنوب کوچ انها در میها و قبایل سکای متحد ایشان، که آالنتخاری

ی طبیعیِ مرکزیت و جا قرار دادند. این امر نتیجهکردند و بعد از فتح بلخ، پایگاه قدرت خویش را در آن

ها و سکاها در بلخ متوقف اهمیت بلخ در ایران شرقی بود که پیشتر بدان اشاره کردیم. با وجود این، تخاری

ی های مقدونیِ بازمانده از حملهسوی جنوب پیشروی کردند و سر راه خود امیرنشین چنان بهنشدند و هم

ی منسجمِ یونانی توان به یک دودمان یا سلطهها را نمیاسکندر را نابود کردند. چنان که گذشت، این امیرنشین

با قبول برتری شهر بر تر آن است که ایشان را امیرانی محلی بدانیم که معموالً ـ بلخی تعبیر کرد، و درست

شان حل شده بودند و دین و سنن ایرانیان را پذیرفته بودند. سکاها و ی ایرانی اطرافپولیس، در زمینه
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هایی از قبایل متحد ی دولتی منسجم و متحد نبودند و از شاخهآمدند هم نمایندههایی که از شمال میتخاری

ی چند سال بعد اص خود را داشتند. به این ترتیب، به فاصلهو رهبر خ تشکیل شده بودند که هر یک سرکرده

زمین و شمال هند یک ها، امیران یونانی و مقدونیِ بازمانده در جنوب غربی ایراناز فتح بلخ به دست تخاری

ای با هم متحد شده ای قبیلهتبار دادند که در اتحادیهبه یک سرنگون شدند و جای خود را به امیرانی ایرانی

 دادند.ودند، اما هنوز دولتی منسجم و یگانه را تشکیل نمیب

ی مقدونیان ابداع شده بود، برای این امیران سکا نیز به در متون کالسیک تاریخی، همان ترفندی که درباره

 702کنند.از این دگردیسی قدرت با تعبیرِ پادشاهی هند و سکا یاد می نویسان معموالًکار بسته شد. یعنی تاریخ

د و حاال جای خود را به دولتِ سکایی ـ ی یونانی ـ بلخی وجود داشته باشتر یک دولتِ یگانهانگار که پیش

بلخی در شمال و هند و سکایی در جنوب داده باشد. اما این عنوان مبهم و نادرستی است که طیفی از 

ی قرن اول پ.م. تا قرن چهارم میالدی بر شمال هند فرمان دهد که در فاصلههای سکا را نشان میامیرنشین

 راندند. می

هایش به صورت مایوی نخستین شاه سکایی که بر هند حکومت کرد، مردی بود که نام خود را بر سکه

(ΜΑΥΟΥو در کتیبه )های خود را در تاکسیال ضرب کرده ای به شکل موگا ثبت کرده است. او بیشتر سکه

 85توان فرض کرد که در حدود سال و در ضمن شهر سرکپ را نیز در اختیار داشته است. از این رو، می

شان اند و رویلی ضرب شدههای او طبق سنت محی هخامنشی حاکم شده است. سکهپ.م. بر استان گنداره

نامید. بازنمایی به خط یونانی و خروشتی نویسانده شده است. او خود را طبق سنت هخامنشی شاه شاهان می

                      
 .382ـ392: 1383بیوار،  702
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ها، استفاده از خط خروشتی، و جامه و شکل ظاهری این مرد کامالً با شهربانان پارسی همسان است او بر سکه

کرده ی نظم پارسی و ناجی مردمِ قلمروش قلمداد میاحیاکننده کند که او خود راو این حدس را تقویت می

 است. 

شود، و بر پشت آن مردی ای را باال گرفته دیده میهای چهارگوش او نقش پیلی که شاخهبر روی سکه

که در بخشی از گنداره  703از امیری یونانی به نام آرتِمیدوروس نشسته نقش شده که شباهتی به بودا دارد.

وی نامیده است. بوپراچینی زمان هایی به دست آمده که بر روی آن خود را پسرِ مایکرد نیز سکهحکومت می

و را پ.م. دانسته است. اگر او به راستی پسر مایوی بوده باشد، باید یکی از زنان ا 80ـ    85حکومت وی را 

اش ماخِنِه های موگا نام ملکهدختر یکی از امیران مقدونی بازمانده در گنداره بدانیم. بر برخی از سکه

(ΜΑΧΗΝΗنیز دیده می )اند. در حالی د که برخی مانند سنیور او را به خطا شاهدختی یونانی دانستهشو

است در گویش شرق ایران. بنابراین مادر آرتمیدوروس « بانوماهان/ ماه»که نامش ایرانی است و همان 

 ها حک شده باشدای که نامش بر سکهتوانسته این زن بوده باشد. موقعیت این امیر نیز با پسر ملکهنمی

خواند. چون او تنها شاه )باسیلئوس( لقب دارد و نه شاهِ شاهان. بنابراین به احتمال زیاد آرتمیدوروس نمی

یکی از امیران مقدونی بازمانده در این منطقه بوده که داوطلبانه فرمانبردار موگا شده و مقام خود را حفظ کرده 

 ت.و طبق سنت قدیم منطقه خود را پسر و کهترِ وی دانسته اس

ده که بر روی موگا شاهی نامدار بود و دودمانی پایدار را تأسیس کرد. در تاکسیال پالکی مفرغین یافت ش

 خوانیم:آن به خط خروشتی چنین می

                      
703 Artemidoros Aniketos 
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1. [samva]tsaraye athasatatimae 20 20 20 10 4 4 maharayasa mahamtasa mogasa 

pa[ne]masa masasa divase pamcame 4 1 etaye purvaye kshaha[ra]ta[sa]  

2. [cukh]sa ca kshatrapasa liako kusuluko nama tasa [pu]tro pati[ko] takhaśilaye 

nagare utarena pracu deśo kshema nama atra 

3. (*de)she patiko apratithavita bhagavata śakamunisa shariram (*pra)tithaveti 

samgha]ramam ca sarvabudhana puyae mata ــ pitaram puyayamt(*o) 

4. [kshatra]pasa saputradarasa ayu ــ bala ــ vardhi[e] bhratara sarva ca [nyatiga ــ 

bamdha]vasa ca puyayamto maha ــ danapati patikasa jauvanyae 

5. rohinimitrenya ya ima[mi] samgharame navakamika Reverse: Patikasa 

kshatrapa Liaka 

ی( در این نخستین های مقدون)از ماه 704، شاه بزرگ، موگای بزرگ در روز پنجم از ماه پانِموس78در سال »

کْشَهَرَتَه و کْشَتْرَپَه از چوکْسَه، با نام الیکَه کوسولوکَه، پسرش پاتیکَه در شهر تاکشاسیلَه )تاکسیال( به سوی 

تر وجود نداشت، ی شرقی، به نام کشیپه، در این مکان پاتیکه یادمانی را برافراشت که پیششمال و در ناحیه

میترَه که ناظر بر این ی روهینیبه واسطه ی بودایی(رامَه )صومعه(، و سنگههبرای بزرگداشت ساکیامونی )بودا

صومعه بود، برای پرستش تمام بوداها، و پدر و مادرش، برای افزودن بر زندگی و نیروی کشترپه، به همراه 

ی هی برادران و خویشاوندان خونی و بستگانش، در فرق)بقا و قدرت( همسر و پسرش، برای پرستش همه

 «.جَووَه که متعلق به سرور دهشگر پاتیکه است، برای پاتیکه، کشترپه الیکه

م.  6گذاری موگا نویسانده شده و بر این مبنا برخی تاریخ آن را به سال بعد از تاج 78این کتیبه در سال 

را امیری به نام پاتیکَه پسر الیکه کوسولوکَه نوشته و آن را بر تندیسی از بودا به معبدی  دانند. متنمربوط می

جا بوده است. بودایی پیشکش کرده است. چوکسه نام شهری است در نزدیکی تاکسیله که این مرد حاکم آن

                      
704 Panemos 
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ی این سند پاتیکه را به عنوان شهربان در ماتوره نیز وجود دارد. اشاره 705ی پایتخت شیرنام پاتیکه در کتیبه

 دهد. تاکسیال در حدود زمان گندفرنه قرار می

های گنداره، سند، بلخ و هراتِ هخامنشی، شده از استانهای کشفکتیبه و شناختیبا مرور شواهد باستان

یابیم که پراکندگی سیاسی شوند، درمیهای نخستینِ عصر مسیحی مربوط میپ.م. تا دهه 150ی که به فاصله

چنان تداوم داشته است. این دوران نیز همقه در های کوچکِ موجود در این منطو تکثر و واگرایی امیرنشین

، که جانشینان یعنی نه تنها مقدونیانی که به این منطقه تاخته بودند در تأسیس دولتی منسجم ناکام ماندند

هایی شان هم تا حدود یک قرن در این مورد دستاورد مهمی نداشتند و آنان نیز امیرنشینسکایی و تخاری

ی انقراض اصلهفمنطقه پدید آوردند. به این ترتیب، تاریخ قلمرو ایران شرقی در کوچک و پراکنده را در این 

های مائوریه و هرات در جنوب و دولت پارت در شمال، هخامنشیان تا تثبیت اشکانیان، گذشته از دولت

ز شمال هایی ابخش گرفت که از بلخ تا کرمان وهای کوچک و مستقل را نیز در بر میای از امیرنشینمجموعه

ی ها در ابتدای کار قلمرو سردارانی مقدونی بودند که بعد از حملههند کشیده شده بودند. این امیرنشین

ها در همان ابتدای کار با پاتک سرداران و ی این امیرنشیناسکندر در منطقه باقی مانده بودند. بخش عمده

ز میان رفتند. ابل و پارت سر بر کشیده بودند، شاهانی که مدعی احیای نظم هخامنشی بودند و از گنداره و کا

ای بیلهشان تا قرن نخست پ.م. باقی مانده بود. در این دوران اینان به طور کامل با امیران و روسای قاما بقایای

ازتولید شد، با تخاری و سکا جایگزین شدند. در نتیجه، همان نظم سیاسی نامتمرکز و پراکنده در این منطقه ب

 وت که این بار سرداران و امیرانی سکا و تخاری حکومت را در دست داشتند.این تفا

                      
705 insc. 348. 



300 

 

پ.م.  65ـ75های دانیم. مثالً خبر داریم که بین سالاز نام و نشان برخی از این امیران نوآمده چیزهایی می

( و 706الهورسکاهای هندوستان را در دست داشت. نام او به همراه برادرش )اَسپَه مردی به نام وُنون رهبری

شود. این برادر بعد از او قدرت را به دست گرفت و پس از ها دیده می( بر سکه707الگادَمَهاش )اسپهبرادرزاده

ه خط خروشتی نوشته الگادمه بهای چهارگوش اسپهپ.م. به حکومت رسید. بر سکه 50او پسرش در حدود 

 و از این رو باید او را شاهی بودایی دانست. « الهورالگادمه از درمه )آیین بودا(، فرزند اسپهاسپه»شده 

امروزین در پاکستان قرار  709که در محل باجور 708دانیم که استان کوچک اَپراچَه یا اَواچَههمچنین می

داشته، از قرن اول پ.م. تا پایان قرن نخست میالدی حاکمانی سکایی داشته که دودمان محلی کوچکی را در 

نامیدند. این منطقه همان قلمرو اسپَسَه می 710راجَه(اند و خود را شاهان اپراچه )اپراچهآوردهاین محل پدید می

ی، که به ی بازمانده بر یک صندوق آیینی بودایی جنگاور کمبوجه در آن مستقر بودند. کتیبهاست که قبیله

در سال »دهد: ی برخی از اعضای این دودمان به دست میخط خروشتی نوشته شده، اطالعاتی را درباره

ای که آزس ، شاه اپراچه، در بیست و سومین سال از دوره711میترَهبیست و هفتم از حکومت سرورمان ویجایَه

یونه )یونانی(، در هشتمین روز از ماه سْرَوَنَه، در این روز این استوپا توسط  201شود، در سال خوانده می

نهاده شد، به همراه زنان و بنیان وَرمَه ساالر ایندرَهمیتره شاه اپراچه و سپهروکانَه، همسر شاه اپراچه و ویجایه

                      
706 Spalahores 

707 Spalagadames 

708 Apraca/ Avaca 

709 Bajaur 
710 Apracarajas 

711 Vijayamitra 
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داری خرئوسته در منطقه م. نوشته شده و به این ترتیب به دوران زمام 15. این کتیبه در سال 712«پسرانشان

 شود. بوط میمر

ی دیگری بر روی ظرف باجور یافت شده است. این ظرف پیشکشی بودایی است که از جنس سنگ کتیبه

پ.م. باز  6ـ   5ی پاجور پاکستان کشف شده است. تاریخ ساخته شدنش به منطقه شیست ساخته شده و در

در شصت و سومین سال سلطنت شاه »این شرح:  شود بهای به خط خروشتی دیده میگردد و بر آن کتیبهمی

های ورمه، پسر شاه اپراچه، این یادمانآیَه )آزس( در روز شانزدهم از ماه کَرتیه، در ساعتی سعد شاهزاده ایندره

های برهمایی ساخت، به همراه مادرش روکوناکَه، ی شاکیامونی را برافراشت... را او بر مبنای شاخصپیکره

های یادمانی از اموال استوپای غار موراکَه آورده شدند، که در جایگاهی امن، ژرف این پیکره دختر آجی... و

 .713«و استوار...

 

 

 

 

 

Σαπαδβιیکی دیگر از امیران سکایی، که در این هنگام سکه ضرب کرد، سَپادبیز )ساپادبیزِس:  ζης )

دانیم. تنها ی او چیز زیادی نمیشمگیر دارد، دربارهشباهتی چ« بیزسپاه»نام داشته است. گذشته از نامش که به 

                      
712 Senior, 2006. 
713 Salomon, 1982: 59–68. 
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های هایش بر سکهی عالی ضرب شده است. برخی از سکههای کمیابی با نام او در دست است که بر نقرهسکه

پ.م.  40نماید که در حدود سال زمان با او زیسته باشد. چنین میفرهاد چهارم ضرب شده و بنابراین باید هم

گرفته در نهایت در ی پارتیان بوده باشد و قلمرویش که بلخ را نیز در بر مینشاندهای دستاز امیران سک

 پادشاهی کوشان ادغام شده باشد.

 

باستانی پادشاهی ها در جریان بسط قدرت خویش در جهت جنوب، به زودی به قلمرو . سکا ـ تخاری5

ی جنوب شرقی شاهنشاهی کهن هخامنشی را نیز زیر فرمان گرفتند. های گوشهمائوریه رسیدند و استان

 48ها را بر هند شمالی تکمیل کرد، آزس نام داشت. او در ی سکا ـ تخارینخستین امیر از این تبار که سیطره

شاه شاهان، آزسِ »های او نوشته شده روی سکهپ.م. حکومت کرد. بر  25پ.م. بر تخت نشست و تا  46یا 

(. آزس : )باسیلئوس باسیلئون مگالو آزو« بزرگ

که دستاوردهای موگای را تثبیت کرد و شمال هند را از بقایای امیران مقدونی پاکسازی کرد. او کسی بود 

گذاری شاهان سکای چنین به عنوان بنیانگذار مبدأ تاریخ آزس نیز شهرت دارد که تا چند قرن مبنای تاریخهم

ای را کشف ا فالک به تازگی کتیبهدانستند. امپ.م. می 58بعدی بود. در نگاه سنتی آغازگاه این تاریخ را سال 

دهد این مبدأ تاریخ را خودِ آزس گذاری شده بود. این متن نشان میکرده که به دو تاریخ آزسی و یونانی زمان

پ.م.  45گذاری آزس یونانی. به این ترتیب زمان تاج 128بنا نهاده و سال نخست آزسی برابر است با سال 

  714بوده است.

                      
714 Cribb, 2005; Falk and Bennett, 2009: 197-216. 



303 

 

انشینش شد، شاه دیگری که احتماالً پسر آزس بود و مدتی همراه با او سلطنت کرد و در نهایت ج

شان نام آزیلیس آمده هایی مشترک دارند که بر رویشان نام آزس و بر پشتنام داشت. این دو سکه 715آزیلیس

پ.م. حکومت کرد.  12پ.م. به قدرت رسید و تا  35آن بود که پس از او آزس دوم در است. برداشت سنتی 

های داده 716های این شخص به همان آزس نخست تعلق دارند.اما سنیور به تازگی نشان داده که سکه

کنند و در نتیجه باید تنها یک آزس شاه را در دودمان هند و سکاها ی سنیور را تأیید میشناسانه هم نظریهنام

نماید، چون این دودمان تنها از نادرست می« ی هند و سکاییسلسله»پذیرفت. به این ترتیب، در کل تعبیر 

 اند.شود که روی هم رفته حدود چهل سال در قلمرویی کوچک حکومت کردهمییک پدر و پسر تشکیل 

هایی از هند و نام داشته و نامش بر سکه 717امیر سکای دیگری که احتماالً شهربان آزس بوده، خَرَئوستَسَه

ای بر سه گلبرگ ای به صورت دایرههایش نقش خانوادگیای در ماتوره باقی مانده است. بر روی سکهکتیبه

د. از این رو، های کوجاال کادفیس دارژه سکهشود که شباهتی به نماد خاندان شاهان کوشانی به ویدیده می

هایش متنی همسان به خط خروشتی و یونانی زمان یا خویشاوند بوده باشد. بر سکهبعید نیست با ایشان هم

)خَرَئوستِئی ساتراپِئی آرتوئو: « شهربان خَرَهوستِه پسر ارتَه»اند: نوشته شده است. به یونانی نوشته

Kharahostei satrapei Artauou) حْرَئوشتَسَه اَرتَسَه  پَسَه پْرَهو به خط خروشتی هم همین جمله )کْشَترَه

ی سینکوتِ ای بر لوحی سیمین بر یادمانی بودایی در منطقهبه تازگی کتیبه 719حک شده است. 718پوترَسَه(

                      
715 Azilises 
716 Senior, 2008: 25-27. 
717 Kharahostes 
718 Kṣatrapasa Pra Kharaoṣtasa Artasa Putrasa 
719 Lüders, 1940: 252.  
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شود دیده می 720پاکستان کشف شده که به ربع آخر قرن نخست میالدی تعلق دارد و بر روی آن نام خَرَیوستَه

  721کند.که احتماالً به همین شخص اشاره می

های هرودوت و کتیبه تواریخنمادپردازی رایج در میان این امیران سکا کامالً ایرانی است و با آنچه در 

شان سواره بر اسب هایخوانیم، سازگار است. مثالً این امیران خود را بر سکهی سکاها میهخامنشی درباره

ودا های آزس شیر و گاوی نموده شده که برخی آنها را نماد دین بچنین بر برخی از سکهاند. همکردهنقش می

های آزس اما به سادگی ممکن است نمادی مهری برای ماه و خورشید بوده باشد. بر سکه 722اند،و شیوا دانسته

بزرگ »نوشته شده و با خط خروشتی عبارت « یلئوس باسیلئون مِگالون آزویباس»به خط یونانی عبارت 

 حک شده است.  723دیراجَسَه مَهاتَسَه آیَسَه()مَهاراجَسَه راجَه« ی بزرگشاهنشاه، آیسه

شود. مثالً شناختی دیده میدر عین حال، ردپای رمزگان و کلیدواژگان هخامنشی نیز در این بقایای باستان

اند. شدهاتراپ( نامیده میپاون/ سچنان به سنت هخامنشی شهربان )خشترهامیران و استانداران محلی هم

شهربان این منطقه  724دهد در دوران آزس مردی به نام جیهونیَههایی از کشمیر به دست آمده که نشان میسکه

)مانولو اوئیو ساتراپو زِیونیسو « شهربان زیونیس، پسر مانیگول»ها عبارت وده است. بر روی این سکهب

:MANNOLOU UIOU SATRAPY ZEIONISOU حک شده و در روی دیگر به خط خروشتی )

 725پاسَه جیهونیاسَه(.پاسَه پوتراسَه چترَه)مَنیگولَسَه چَترَه« شهربان جیهونیَه پسر شهربان مانیگول»خوانیم: می

                      
720. Kharayosta 

721. Salomon, 1996: 418- 452. 

722. McEvilley, 2002. 

723. MAHARAJASA RAJADIRAJASA MAHATASA AYASA 
724. Zeionises 
725. MANIGULASA CHATRAPASA PUTRASA CHATRAPASA JIHUNIASA 
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ها این سرزمین را به م. بر کشمیر حکمرانی داشته است و بعد از آن با هجوم پارت 10این شخص احتماالً تا 

جیهونیه، پسر »ای که در تاکسیال یافت شده، این عبارت نوشته شده که: ایشان واگذار کرده است. بر کوزه

  726معلوم نیست این شاه آزس بوده یا کسی دیگر.، اما «مانیگوال، شهربان چوکسَه، برادر شاه

ای که در قرن نخست پ.م. بر دهد امیران سکا ـ تخارییایی به جا مانده که نشان میاز دوران آزس بقا

ای از این دین را در قلمرو زیر فرمان اند و روایتی بلخی ـ گندارههند شمالی چیره شدند، دین بودایی داشته

ی بیماران رد که در منطقهنام دا« جام بیماران»های بودا ترین بازنماییاند. یکی از کهنکردهخویش تبلیغ می

آباد افغانستان کشف شده است. این جام در درون استوپای بیماران نهاده شده و درونش در نزدیکی جالل

 اند. هایی نذری از آزس نهادهسکه

آباد م. در جالل 1838تا  1833های ی سالن در فاصلههای چارلز ماسوجام بیماران در جریان کاوش

متر که بر روی آن هشت نقش افغانستان یافت شد. جام ظرفی آیینی از جنس طالست به بلندای هفت سانتی

اند. در حالی که هیچ عنصر نویسان این نقش را یونانی دانستهانسانی حک شده است. طبق معمول بیشتر تاریخ

انه بودنِ سبک هنری، یا وجود گرایشود. عناصری مانند بازنمایی بدن از روبرو، واقعت نمییونانی در آن یاف

شده روی سر، که در منابع گوناگون به عنوان نمودهای هنر یونانی مورد اشاره قرار گویی از موی بسته

ها و سکاهاست ص پارترو سبک هنری خااند، هیچ ارتباطی به هنر یونانی ندارند. بازنمایی تن از روبهگرفته

های بازمانده از امیران مقدونی دیده ها و یادمانشود و بر سکهو با ورود ایشان به این منطقه هم آغاز می

ها کامالً ایرانی گرا هم میراثی هخامنشی است و مدل آرایش مو یا لباس شخصیتشود. سبک هنری واقعنمی

                      
726. Konow, 1929: 81-83; Konow, 1934: 1- 46. 
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یابد. این هشت پیکره چنان تا دوران ساسانی ادامه میو هم و بومی است و در سنن عصر هخامنشی ریشه دارد

اند که آن نیز بخشی از هنر بیزانسی پنداشته شده است، در حالی های ضربی بلندی تصویر شدهدر درون تاق

زمین ابداع شده و تنها چند قرن بعد است که که تاق ضربی به این شکل دقیقاً در همین دوران در ایران

شده بر دورادور این ظرف چهار های نقشبینیم. پیکرههایش را در غرب و بیزانس مییگیرنخستین وام

ها عبارتند از بودا، ایندره، برهما و یک اند. شخصیتدهند که دو بار تکرار شدهشخصیت را نشان می

های به هم قفل کرده است. زیر پا و باالی تاق 727بودیساتوای ناشناخته که دستانش را در حالت اَنجَلی مودرا

 نقش ردیفی از یاقوت بدخشان نشانده شده است. 

های کانیشکا بازنمایی شده است. او دست چپ بودا در این جام دقیقاً شبیه به نقش میتریه بودا بر سکه

سنگه وسکه و اوترهمودرا باال آورده، و تنها دو لُنگِ انترهخود را بر کمر نهاده و دست راست را به صورت آبهیه

شود. جام در درون ظرف بزرگی ان آن دیده میی تنش از میرا به بر تن کرده که نازک و کوتاه است و سایه

هایی از بدن بودا کرد درون جام بخشای بود که ادعا میاز جنس سنگ صابون قرار داشت و روی آن کتیبه

 قرار داشته است:

Shivaraksita mumjavamdaputrasa danamuhe niyadide bhagavata sharirehi 

sarvabudhana puyae  

 «.شده به تمام بودایانپیشکشِ مقدسِ شیوارَکسیتَه پسر مونجاوَمدَه، اهداشده برای بقایای بودا، تقدیم»

در آن « دایانتقدیم شده به تمام بو»عبارت  بر پشت این ظرف نیز همین متن بار دیگر تکرار شده، و تنها

 شود. دیده نمی

                      
727 Añjali Mudrā 
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در درون جام بقایای استخوان انسانی یافت نشد. تنها چهار سکه از عصر آزس و بقایای مرواریدهای 

دهد که پیشکش این ظرف شده در اطراف این جام نشان میسوخته را در آن نهاده بودند. بقایای دیگرِ یافت

ترین تصویر از بودای ایستاده محسوب پ.م. انجام پذیرفته و به این ترتیب این کهن 10ـ30ی سال در فاصله

فرض که تصویر بودای ایستاده نقشی متأخرتر بوده و به قرن شود. بیشتر منابع تاریخ هنر، تنها با این پیشمی

در حالی که شواهد  728اند.دی تعلق داشته، این جام را به قرن دوم میالدی منسوب دانستهدوم میال

ها فرضح و روشن است و قاعدتاً در حضور شواهد باید پیشی سن این جام کامالً صریشناختی دربارهباستان

ها تحریف شود. ناگفته نماند که سبک هنری این جام و فرضرا تغییر داد، نه آن که شواهد بر اساس پیش

تپه در شمال افغانستان هم نمود دارد. این گنجینه به قرن ی تیلیهبوداهایش دقیقاً همان است که در گنجینه

اش به دوران هخامنشی و آثار دی تعلق دارد و اشیای آن کامالً سبک هنری سکایی دارند که سابقهنخست میال

 شود. رسد و جام بیماران هم جزئی از آن محسوب میشده در پازیریک مییافت

  

                      
728 Huntington, 1990: 401-408. 
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كانبخش سوم: کوشان  اهاه و اش

 

 کوشانگفتار نخست: تاریخ دولت 

 

های پارت، ماد، و سلوکی به تدریج با اقتدار اشکانیان با هم . در همان زمان، و به همان ترتیبی که دولت1

دی مشابه پیش آوردند، در قلمرو ایران شرقی نیز رونشدند و بار دیگر دولتی یگانه را پدید میمتحد می

ی قرن دوم پ.م. تا ابتدای قرن نخست میالدی، در همان دورانی که اشکانیان از رفت. یعنی در فاصلهمی

راندند و ایران سوی فرات میکردند و سلوکیان را به آنرفتند و پارت و ماد را تسخیر میشمال شرق پیش می

ی بلخ د، امیران تخاری و سکاهای مستقر در فاصلهکردنمرکزی و غربی را در قالب یک دولت یگانه متحد می

تا شمال هند نیز به موازات این روند حرکتی همانند را به انجام رساندند و دولتی نیرومند و یکپارچه را در 

شود. دولت کوشانی را در زبان ایران شرقی تأسیس کردند. این دولت همان است که کوشان نامیده می

  731نامیدند.( می730خْشَثْر)کوشان« شهرکوشان»( و در پارتی राजविंश कुषाण« )729سَهگوسانَه وَم»سانسکریت 

هایی ی این قرن، سکهگردد. در میانههای پیدایش دولت کوشانی به قرن نخست پ.م. باز مینخستین جوانه

یا میایوس خوانده  732مائوستواند هرشود که میشان نامی دیده میاند که بر رویی کابل ضرب شدهدر دره

                      
729 Guṣāṇa-vaṃśa 
730 Kušanxšaθr 
731 Rosenfield, 1993: 5. 
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ها را به یکی از امیران مقدونیِ خاندان اوکراتیدس منسوب نویسان معاصر، این سکهبیشتر تاریخ 733شود.

پ.م. دانسته و سنیور  90ـ70دانند که بر هندوکوش حاکم بوده است. بوپیراچی زمان سلطنت او را می

ی او آمده، مثالً این پ.م. محدود کرده است. در متون مرجع جزئیات دقیقی درباره 95ـ 80حکومتش را به 

 از شاهان مقدونی دیگر بوده است.  کرده، و این که این بانو دختر یکیاش کالیوپه سلطنت میکه به همراه ملکه

دانیم. و حتا یونانی بودنش هم به هیچ اما واقعیت آن است که در مورد هرمائوس تقریباً هیچ چیز نمی

ی کابل یافت ت که بیشترشان در درههایی اساریم، سکهدای که از او در دست عنوان معلوم نیست. تنها برگه

ها در مورد او بسیار متنوع و گاه تخیلی است. مثالً او اند. به خاطر همین خأل اطالعات است که برداشتشده

 اند که به اورشلیم رفت و بر زایش مسیح گواهی داد! ، یعنی یکی از سه مغی دانسته«سه شاهِ شرق»را یکی از 

اند. در این متن نویسان آن را به وی مربوط دانستههست که تاریخ« شوهوهان»ای در تاریخ چینی اشاره

موفو نپ.م. یکی از سرداران چینی که در کابل اقامت داشت، با مردی به نام یی 40خوانیم که در حدود سال می

جا )اسپاالدگمه؟( را به قتل رساند. این گزارش )کابل و گنداره( حمله کرد و حاکم آن بینمتحد شد و به جی

 اند. موفو را با وی یکی فرض کردهاند و یینمبهم را به هرمائوس مربوط دانسته

ی این شخص در دست داریم، ی قاطعی که دربارهنها دادهاما تمام این موارد حدسی بیش نیست و ت

ها، که تنها شاهد بر وجود کسی به اند. از مرور رمزنگاری این سکههایی است که با نام وی آراسته شدهسکه

ها متفاوت است، و سبک آید: نخست آن که نقش رو و پشت سکهنام هرمائوس هستند، چند نکته برمی

ها در زمانی به نسبت طوالنی در کند. یعنی این سکهرب سکه هم بسیار تغییر میگری و کیفیت ضریخته

                      
 .350: 1383زیمال،  733
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هایش شود که به سکهاند. ابهام مربوط به این شخص وقتی شدیدتر میهایی متفاوت ضرب شدهموقعیت

ر ها را در بها و نقشهای دارای نام هرمائوس طیف وسیعی از طرحبینیم که سکهبنگریم. در این حالت می

شده در ی نمودهفر تعلق ندارد. تقریباً هیچ یک از دو چهرهها هم آشکارا به یک نرخ روی سکهیرند. نیمگمی

اند اند. بوپیراچی و سنیور فرض کردهها را افراد متفاوتی ضرب کردهها همسان نیستند. بنابراین این سکهسکه

اند و کردهها به نامش سکه ضرب میا مدتکه این هرمائوس شخصی چندان مهم بوده که بعد از مرگش ت

اند. اما بعید است که شخصیتی با این اهمیت وجود داشته باشد دانستهها هم خود را به او منسوب میکوشان

 و هیچ ردپایی از خود به جا نگذاشته باشد. 

نه در مورد هرمائوس آن است که اصوالً هرگز امیری یونانی با این مشخصات وجود یک حدسِ جسورا

های موسوم به شود جایی است که پیش از او در دست سرکردهنداشته است. قلمرویی که به او منسوب می

ند، هایی که نام هرمایئوس را بر خود دارافتد. سکهها میهند و سکایی است، و بعد از او به دست کوشان

های تاریخی متفاوتی تعلق دارند. عالوه بر این، آنچه را به خط یونانی بر سکه بسیار متنوع هستند و به دوران

( به خط یونانی دانست. MR’y« )مار.ای»ی آرامی توان ثبتی از کلمهنوشته شده و هرمائوس خوانده شده می

و از دوران هخامنشی در متون آرامی سلطنتی ردپایش  734دهداین کلمه به معنای سرور و فرمانروا معنی می

هایی سر و کار داریم که توسط حاکمانی محلی در جنوب جا با سکهبینیم. بنابراین به احتمال زیاد در اینرا می

شان اند و لقب هخامنشیِ حاکمان محلی با خطی یونانی رویشدهتاجیکستان و ازبکستان امروزین ضرب می

 حک شده است.

                      
 .350: 1383زیمال،  734



311 

 

 

 

 

 

 

)باسیلئوس سوتِروس هِرمائیوی( « یروزمند هرمائیوسبرای شاهِ پ»یونانی:  ای با متنِسکه

 هم خوانده شود.« زمندسرور و شاهِ پیرو»تواند که می





 

 

 

ی تکراری شود. در تمام موارد جملهسومین نکته آن که متن پشت و روی سکه مدام تکرار می

(H را داریم که یعنی )«شده به برای )یا متعلق به، یا ضرب

بینیم: در پشت سکه نیز همواره عبارت خروشتی همسانی را می«. افتخارِ( هرمائوس شاه )یا سرور ـ شاه(

رخ را بر خود دارد. شود که دو نیمای دیده میاین قاعده در سکهتنها انحراف از «. مهاراجَه تراتَرَسَه هِرمایَسَه»

ی کالیوپه را از آن استنتاج کرد. حروفی شود که شاید بتوان کلمهبر روی این سکه بخشی مخدوش دیده می

  :که بر روی این سکه نوشته شده در واقع چنین است



312 

 

«»735 

 «. ئیوس و کالیوپهشاه پیروزمند هرما»اند: که آن را چنین خوانده

های ی پشت سکهدهد. نقش ایزد نشستهنقش پشت سکه به روشنی هویت فرهنگی فرمانروا را نشان می

شود. ی یونانی در این تصویر دیده نمیاند. در حالی که هیچ نشانههرمایئوس را معموالً زئوس یا میترا دانسته

شده و بسیاری از این اگون تصویر میزمین به اشکال گوننی سوم پ.م. در ایراشاهِ نشسته بر اورنگ از هزاره

اند. از این رو، تصویر ایزدی که بر تختی شبیه به اورنگ هخامنشیان شدهبرهنه تصویر میایزدان نیز نیمه

تواند با زئوس یکسان فرض شود. این اش برهنه است، نمیتنهنشسته، تنها به خاطر این که ریش دارد یا نیم

کنند، و این ایزد دارد، به خصوص که ایزد مهر را معموالً بدون ریش تصویر میتصویر با میترا هم شباهتی ن

ی بودایی را نمایش داده، آشکارا ریش دارد. در این مورد که این ایزد نشسته دستش را باال گرفته و نماد مودره

دِ بودا را نشان شناسان وجود دارد. در این شرایط، به نظرم بدیهی است که این تصویر خوتوافقی میان سکه

 دهد. می

یی است که آنچه باعث شده این تصویر با داللت روشن و نمایانش درست تفسیر نشود، هنر متأخرترِ بودا

اافتاده و مشهور از دهد. این در حالی است که تصویر جبودا را در وضعیتی نشسته و بدون ریش نشان می

زمان است، اش که با تاریخ ضرب این سکه همبودا در دل دولت کوشانی تکامل یافته و در مراحل نخستین

برهنه بودن داده است. به این ترتیب، دلیل نیمهبوداهایی ایستاده یا نشسته بر اورنگ را با سبیل هم نمایش می

 اند. کردههمین شکل تصویر می کوشانی اولیه دقیقاً به شود، چون بودا در هنراین ایزد نیز روشن می
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شود، سوارکاری سکاست که به خاطر لباس پارتی های هرمائوسی دیده میتصویر دیگری که بر پشت سکه

رخ شاه بر روی سکه هم با سنت سکاها و ترکش بلندش هویتی روشن و مشخص دارد. حتا نقش نیم

دانیم که نخستین شاهان هندوسکایی و کوشانی از جمله خودِ کوجاال کادفیس ناهمخوان نیست. چون می

های منسوب به اند. بنابراین بر سکههایشان به همین شکل نمایان شدهاند و بر سکهریش و سبیل نداشته

شود، مگر نام هرمائوس، که به عنوان نامی یونانی، غیرعادی ه نمیهرمائوس هیچ نشانی از عناصر یونانی دید

توان به معنای هرمسی، یا است و در میان شاهان مقدونی حاکم بر ایران شرقی نیز سابقه ندارد. این نام را می

ها حک شده، احتماالً منسوب به ایزد هرمس ترجمه کرد. اگر چنین باشد، شکل سانسکریتش که بر پشت سکه

 هاست. شده بر پشت سکه، که شکلِ عمومی حک«هرمایَسَه»باشد، و نه « سَیَههرمی»یا « هرمیسَه»بایست یم

توان این حدس را پیش کشید که هرمایئوس اصوالً اسم شاهی های یادشده میبا جمع بستن تمام داده

اند. با توجه به نامیدهشده که شاهان گوناگون خود را بدان می، و لقبی عمومی مانند ارشک محسوب مینبوده

ها، تردیدی نیست که شاهانی سکایی و تخاری شده سکهها، و موقعیت زمانی و مکانی یافتنقش پشت سکه

 اند. داشته ها در این منطقه فرمانرواییدر زمان ضرب این سکه

جاست که اگر این شاهان سکا بوده و ربطی به یونانیان نداشته باشند این هرمائوس که اما پرسش در این

ای ای یونانی نبوده و واژهشود چه معنی دارد؟ به نظر من اصوالً هرمائوس کلمهشان تکرار میهایروی سکه

های ایرانی بوده که هنگام استفاده از خط یونانی برای نگارش روی سکه، به این شکل تحریف زبان به یکی از

ها باقی مانده است. این کلمه بر پشت سکه« هرمایَسَه»شده است. اصل کلمه به نظرم در شکل سانسکریت 

اوند رواج داشته است. در تواند شکلی از هورمزد باشد که در ایران شرقی و میان سکاها به عنوان نام خدمی

زمین از آمدند، مانند پارتیان، در حال عقب راندن و پاکسازی ایرانزمان یادشده، سکاهایی که از شمال می

ی ها ادامهاند. از این رو، استفاده از خط و زبان یونانی بر سکهسربازان مقدونی بازمانده در این منطقه بوده
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جا دریافت که بر توان از اینرفت در این دوران منقرض شود. این را میمیدار بود که سنتی نه چندان ریشه

( ΣΩΤΗΡΟΣهای آخرین شاهی که خود را هرمائوس نامیده، یعنی کوجاال کافیدس، لقبِ پیروزمند )سکه

( ثبت شده و این نشانگر آن است که توجه به زبان و خط یونانی در ΣΤΗΡΟΣΣΥبه نادرست به شکل )

ی نگارش مرسوم کلمات یونانی، در حال زوال بوده است. کوشانیان، گذشته از دستکاری کردن شیوه منطقه

« ش»( را به این خط افزودند و آن را Ϸ) بردند، یک حرف تازهدر همان مدت کوتاهی که از این خط بهره می

 خواندند و برای نوشتن نام کوشان از آن استفاده نمودند. 

لی در قلمرویش گوید که زبان یونانی به کی کتل سرخ با افتخار میچند نسل بعد، کانیشکا در کتیبه

رمائوس لقبی همنقرض شده و زبان ایرانی )آریایی( جایش را گرفته است. به این ترتیب، بسیار بعید است که 

ها نامی چنین ماندگار از یونانی برای شاهانی تخاری بوده باشد و وجود شخصی به این نام هم که بر سکه

 نماید. تاریخی نداشته باشد، بعید میخود به جا بگذارد و در عین حال هیچ ردپایی در اسناد 

هرمز یا هورمزدِ پارتی ـ سکایی، همتایی برای اهورامزدای پارسی باستان است و همان است که در نهایت 

اهورامزدا «ِ اوستایی ـ پارسی باستان» تر ودر عصر اشکانی و ساسانی در زبان عمومی مردم جانشین نام کهن

ها و سکاها، با وجود گرایش نمایان به دین بودایی، برخی از دانیم که کوشانیی کانیشکا میشود. از کتیبهمی

اند. گرفتهشان به کار مینمادهای دین زرتشتی ــ مانند سروش و خودِ نام هورمزد ــ را در پیوند با دین دولتی

دار بودن این رسم دانست. احتماالً نخستین ای از ریشههای هرمائوسی را نشانهتوان سکهمی به این ترتیب،

شاهان تخاری که در ایران شرقی به قدرت رسیدند، کوشیدند تلفیقی میان دین بودایی و زرتشتی پدید آورند. 

به خود لقبِ هورمزدی کردند و شان هورمزد شاه )باسیلئوس هرمایئوس( را حک میهایاز این رو بر سکه

شان به هایشان بودایی بود و این را بر پشت سکه)هرمایسه( داده بودند، در حالی که مضمون اصلی آیین

چنان باقی ماند، دادند. ناگفته نماند که لقبِ خداوندی یا هورمزدی برای شاهان کوشانی همروشنی نمایش می
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داند و این بدان معناست که هیچ بعید سزاوار پرستش می چنان که کانیشکا نیز خویشتن را پسر خداوند و

پنداری شاه با تصویر هورمزد آغاز شده باشد. گوشزد کردنِ این نکته هم ذاتنیست در میان پدرانش رسم هم

ترین مرکز حکومتی این شاهانِ سکا ـ تخاری، شهر بلخ بوده که در آن زمان مرکز دین سزاوار است که بزرگ

 رفته است.به شمار میزرتشتی نیز 

ناخورده است که باید با شواهد ای محکدر هر حال، حدسِ مربوط بودنِ هرمائوس به هورمزد، تنها، فرضیه

ی کابل به کار اهان درهی هرمائوس که آشکارا به عنوان لقب شبیشتر ارزیابی شود. هیچ بعید نیست که کلمه

ای بومی و گمشده در زبان تخاری باستان بوده باشد. این گرفته شده، شکلی تغییریافته از نامی خاص یا کلمه

جا به عنوان ی مشابه دیگری ــ هرایوس ــ را در همان دوران و همانخیزد که کلمهجا برمیحدسِ دوم از آن

  طی به هورمزد نداشته باشد.بینیم و این یکی انگار ربلقب شاه می

چی( خبر داریم که نامش ی قبایل متحد تخاری )یوئهدر حدود زمان زایش مسیح، از یکی از پنج سرکرده

رخ خود را هایش نیمی کوشان بوده است. این مرد بر سکهثبت شده و رئیس قبیله 736به صورت هِرایوس

ی او رسمِ تغییر شکل دادن اش برخی معتقدند که قبیلهترسیم کرده و به خاطر شکل غیرعادی جمجمه

شده را دارا بوده است. های دگرگونای از این جمجمهاند و او نیز نمونهکردها اجرا میی نوزادان رجمجمه

های های اول بعد از تولد در طیف وسیعی از تمدنی نوزاد در ماهتوضیح آن که رسمِ فشردن و بستن جمجمه

به احتمال زیاد چنین  ها همشود. آالنها مربوط میهایش به مایاباستانی رواج داشته و مشهورترین نمونه

های این بر پشت سکه 737شده است.ای از آن محسوب میاند و در این حالت هرایوس نمونهرسمی داشته

                      
736 Heraios 
737 Bachrach, 1973: 67-69. 
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ای وارکاری با لباس اشکانی بازنموده شده که فرشتهشود. یعنی او در قالب س اشکانی دیده میمرد نقشی کامالً

اش ی ساسانینهد. این دقیقاً تصویری است که نسخهی فرّه کیانی را از پشت بر سرش می)احتماالً ناهید( حلقه

 بینیم.ی خسروپرویز در تاق بستان میرا درباره

شود. نخست زمان حل میاگر هرمائوس/ هرایوس را لقبِ چند تن از این شاهان فرض کنیم، دو مشکل هم

شود که او این که نخستین شاه کوشانی کوجاال کادفیس خود را هرمائوس نامیده، به این ترتیب تفسیر می

شان بوده است. این نکته با لقبِ دیگر کوجاال بوده که هرمایئوس لقب یونانیای از شاهان محلی وارث زنجیره

کوشِ آیین بودایی امیده که یعنی پیروِ سختن« دَسَهدَرمَتی»هایش خود را آید. او بر سکهکادفیس هم جور درمی

ه تبار تخاری و های هرمائوسی همخوانی دارد. همان طور ک)درمه( و این با نماد بودای نشسته بر پشت سکه

 ایرانی وی با سوارکار سکای پشت سکه همخوان است.

ترین شواهدی که از ظهور دولت کوشانی در دست داریم، به همین شاهانی مربوط به هر صورت کهن

ی هرایوس کابلی به روشنی نام کوشانی حک چون بر سکهاند. شناساندهشود که خود را با این لقب میمی

های هرایوس به روشنی نوشته اند. بر سکهنامیدهدهد این شاهان دولت خود را کوشانی میشده و نشان می

هرایوسِ جبار، سانابِ »که یعنی  ΚΟϷϷΑΝΟΥـ  ΣΑΝΑΒـ   ΤΥΡΑΝΝΟΥΟΤΟΣ ΗΛΟΥشده

 کند. ها داللت می، که معنی ساناب در آن روشن نیست، اما معلوم است که به مقام سرکردگیِ کوشان«هاکوشان

، که یونانیان شکل کوشانی نامش را 738بنیانگذار رسمیِ دولت کوشانی مردی بوده به نام کوجاال کَدفیس

اند. ( ثبت کردهΚοζολα Καδαφες« )کوزوال کادافِس»( یا Κοζουλου Καδφιζου« )کوزولو کادفیزو»

                      
738 Kujula Kadphises 
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نامند. ( می丘就卻« )چیوجیوچوئِه»باقی مانده و چینیان او را  739«کوجوال کاساسا»در پالی نامش به شکل 

ن را چنان استوار با هم متحد کند ی قبایل تخاری بود و توانست ایشااو در اوایل قرن نخست میالدی سرکرده

 های هند شمالی را بر روی قبایل ایرانی گشود. شان دروازهکه نیروی نظامی

است. اند که نخستین شاه کوشانی، کوجوال کدفیس، احتماالً پسر هرایوس بوده برخی از نویسندگان آورده

، چون بر 740هر چند این حدس قوی هم وجود دارد که هرایوس را لقبی برای خودِ کوجوال کدفیس بدانیم

 ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΣΤΗΡΟΣΣΥ« )بخششاه هرمائوس، نجات»شده های این شاه نوشته برخی از سکه

ΕΡΜΑΙΟΥ.)741 کوجولَه کادفیس، فرمانروای »ها به خط خروشتی نوشته شده بر پشت همین سکه

، بنابراین تردیدی 742دَسَه()کوجولَه کَسَسَه کوشانَه یَووگَسَه دَرمَتی« ها، پیرو سرسخت آیین )درمه(کوشان

نیست که او بودایی بوده است. از سوی دیگر، نام خانوادگی امیران مشهور به هند و سکایی با اسم این شاه 

 کَه و پاتیکَه کوسولَکَه، همان کوجوال بوده باشد. یکی است. یعنی بعید نیست بخش دوم نام الیکا کوسولَ

 

 

 

 

 ی هرایوس با نام کوشان در متن پشت سکهسکه

                      
739 Kujula Kasasa 
740 Cribb, 1993: 107-134. 
741 Basileos Stirossu Ermaiou 
742 KUJULA KASASA KUSHANA YAVUGASA DHARMATHIDASA 
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 به دست داده است:« شوهوهان»فراز آمدن کوشانیان را  ترین گزارش از. کامل2

ها( که چیوجیوچوئه )کوجوال کدفیس( ی کوشانشوانگ )سرکردههو گوییبعد از بیش از صد سال، شی»

ا از میان برد. او خود را شاه دانست و دودمانش از هو )رئیس قبیله( دیگر رنام داشت، حمله کرد و چهار شی

( 高附ی گائوفو )شی )اشکانیان( حمله کرد و منطقهشوانگ )کوشان( نامیده شد. او به آنآن به بعد گویی

( )کَپیشَه ـ گندارَه( را 罽賓بین )( )پَتیکیَه( و جی高附چنین کل پادشاهی پودا ))کابل( را گرفت. او هم

 .743«گرفت. چیوجیوچوئه )کاجوال کادفیس( در زمان مرگ بیش از هشتاد سال سن داشت

تح هند شمالی فبعد از کوجاال کادفیس پسرش ویماتاکتو به قدرت رسید. احتماالً در زمان او بوده که کار 

هایش نام خود را ننوشته ی راتاباک می دانیم، چرا که او بر سکها از روی کتیبهبه پایان رسیده است.. نامش ر

 ΒΑΣΙΛΕΥ)باسیلئوس باسیلئون سوتِر مِگاس: « شاهنشاه، پیروزِ بزرگ»و تنها به حک کردنِ عبارتِ 

ΒΑΣΙΛΕΥΩΝ ΣΩΤΗΡ ΜΕΓΑΣ شوهوهان»( بسنده کرده است. احتماالً او همان است که در »

 خوانیم که:می« شوهوهان»اند. در ( ثبت کرده閻高珍گائوژِن )نامش را به صورت یان

گائوژِن )احتماالً ویماتاکتو، یا شاید هم برادرش سَدَشْکانَه( به جایش بر تخت نشست. او پسرش یان»

چی جا گماشت. بعد از آن یوئهکست داد و سردارانش را بر مدیریت آنژو )شمال غربی هند( را شتیان

نامند. تنها )امپراتور( هان شوانگ )کوشان( میی شاهان آنها را گوییها( بسیار ثروتمند شدند. همه)تخاری

 .744 «شناسدهای بزرگ( میچی )تخاریشان دایوئهاست که آنها را با نام اصلی

                      
743 Hill, 2009: 29. 
744 Hill, 2009: 29. 
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 Οοημο« )اوئِمو کادفیسِس»بر تخت نشست که نامش را به یونانی  745ویما کادفیسپس از او پسرش 

Καδφισης( و در چینی )阎膏珍ی زرین ضرب اند. او نخستین شاه کوشانی بود که سکه( ثبت کرده

« ما کادفیسشاه وی»هایش به یونانی ها هشت گرم بود. بر یک روی سکهکرد. وزن هر یک از این سکه

(ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΟΟΗΜΟ ΚΑΔΦΙΣΗΣرا می ) شاه »خوانیم و در روی دیگر به خط خروشتی نوشته

دیراجَسَه سَروَلوگَه )مهاراجَسَه راجَه 746«ویماکادفیس، نگهبان بزرگ، شاهنشاه، سرور جهان، مهترِ زمین،

اش رخ شاه و بر روی خروشتیها نیمنی این سکهایسوَرَسَه مَهیسْوَرَسَه ویما کاتفیساسَه ترادارَه(. بر روی یونا

دار و پوست ببر در دست نقش شده و عالمت خانوادگی کوشانیان و نماد نقش شیوا با عصای بلند دندانه

تر بودنِ متن خروشتی و خطاهای نمایان در شود. با توجه به مفصلرَتنَه در دو سوی آن دیده میبودایی تیری

ی سنتی رو به انقراض بر شود که در زمان او خط یونانی تنها به عنوان بازماندهشن میامالی متن یونانی، رو

شده و روی سکه در اصل همان بوده که خط خروشتی داشته و با تصویر ایزدی آراسته شده ها نقش میسکه

 بود. 

دهد که دولت کوشانی در زمان وی ثروت های او و به کار گرفته شدن طال نشان میسکهتنوع و کیفیت 

دهد. ی ابریشم و تداوم بازرگانی میان ایران و چین خبر میزیادی داشته و این قاعدتاً از امن شدن جاده

وم را تثبیت رو  احتماالً او همان شاهی است که سفیرانی را به دربار روم فرستاد و راه تجاری میان دولتش

هایی را به زبان یونانی تسلیم پ.م.( به رم رسیدند و نامه 117ـ98کرد. این سفیران در دوران ترایانوس )

 امپراتور کردند. 

                      
745 Vima Kadphises 
746 MAHARAJASA RAJADIRAJASA SARVALOGA ISVARASA MAHISVARASA VIMA 

KATHPHISASA TRADARA 
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أسیس تکه دولت کوشانی در آن دوران کوجاالکادفیس و پسرش ویماکادفیس همان مقطعی از تاریخ بود 

تقر در ایران شرقی بود، به سدارِ امیران سکا ـ تخاریِ مشد و اقتدارش تثبیت شد. این دولت نوپا، که میراث

ی قدرتش به جنوب و هند شمالی بسط یافت. شواهدی از این دوران در سرعت سازماندهی شد و دامنه

دهد و چگونگی سر بر کشیدن را تا حدودی نشان میدست داریم که ماهیت قدرت سیاسی در این دوره 

ها از نظر سنن سیاسی و دهد. کوشانیهای سکا ـ تخاری پیشین را نشان میدولت کوشانی از دل امیرنشین

شان، شان، القاب و نمادهای قدرت سلطنتیهایبافت فرهنگی دقیقاً با اشکانیان همسان بودند. لباس و جامه

کم در ابتدای بینیم همسان بود. دستلمرو بزرگشان یکسره با آنچه در دولت اشکانی میی ساماندهی قو شیوه

های پیاپی ایشان به اشکانیان در دادند، و از یاریکار، بیشتر ایشان گرایش نمایانی به دین زرتشتی نشان می

هم قلمرو یکدیگر را آید که دو دودمانِ اشکانی و کوشانی حتا از نظر سرزمینی جریان نبرد با روم برمی

 اند. کردهدانسته و برای دفاع از آن نیرو بسیج میبسته با خویش میهایی همبخش

 

ترین شاه کوشانی کانیشکا بود که بعد از پدرش ویماکادفیس به قدرت رسید. نام کانیکشا را در . بزرگ3

ها نامش را در اند. چینینوشته Κανηϸκιو در خط یونانی بلخ به شکل  कळनष्कمنابع سانسکریت به صورت 

م. بر تخت نشست و تا  127اند. او در سال ( ثبت کرده迦腻色伽« )جیاسِهجیانی»متون خود به صورت 

ی شاهنشاهان پایتختش پوروشپورَه )پیشاور( بود. او قلمرو بزرگ خود را به شیوه 747پ.م. حکومت کرد. 151

هایی تقسیم کرده و هر یک از استانداران کوشانی را، درست طبق رسم هخامشیان، هخامنشی به استان

                      
747 Falk, 2001: 121-136. 
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وص )ساتراپ، شهربان( نامیده بود. بنابراین، تردیدی وجود ندارد که شاهان کوشانی و به خص« کْشَترَپَ »

شود، همان سرمشق سیاسی ها شخصیتی مؤسس و بنیانگذار محسوب میکانیشکا، که از بسیاری از جنبه

 اند.هخامنشیان را برگرفته و آن را بدون دستکاری چندانی در قلمرو خویش به کار بسته

تدری قلمرو خویش چندان کامیاب بود که موفق شد به سرعت نیروی نظامی مق کانیشکا در سازماندهی

ها دانیم که در دوران او، نفوذ و اقتدار کوشانیهای زیر نفوذ خود را گسترش دهد. میبسیج کند و سرزمین

به  اند وشدهدر شمال هند تثبیت شده و بَگرام، ماتوره و تاکسیال از شهرهای بزرگ قلمرو او محسوب می

چنین کشمیر را در اختیار داشته، چون یکی از شهرهای اند. او هماستواری در دولت کوشانی جای گرفته بوده

 و توسط وی بنیان نهاده شده است.  جا کانیشکاپور نام داردبزرگ آن

ی در عصر کانیشکا تنها به سوی جنوب نبود و به قلمرو هند محدود ی دولت کوشاناما جهت توسعه

ی شود که گسترش دامنهترین گزارشی که از این دوران در دست داریم، به منابع چینی مربوط مینماند. دقیق

دهد. گزارش منابع چینی از آن رو شان با دولت چین را نشان میها به شرق و تماس منافعاقتدار کوشانی

داری همین شخص شده میان ایرانیان و چینیان نیز به دوران زمامیت دارد که نخستین برخورد نظامی ثبتاهم

م. سرداری چینی به نام بان چائو به سمت غرب لشگر کشید تا بر سغدیان که  84شود. در سال مربوط می

ست سفیری به دربار کوشان یافتند، غلبه کند. چینیان نخکاشغر را گرفته بودند و به سوی شرق توسعه می

ی های یادشده باید همان شبکهفرستادند تا نظر مساعد ایشان را برای این عملیات جلب کنند. سغدی

بازرگانانی باشند که راه ابریشم را تأسیس کرده و از صحرای تاریم تا قلب چین پراکنده شده بودند. چنین 

چین با رهبری شاه کاشغر قدرت و نفوذی یافته و های نماید که در اواخر قرن اول میالدی سغدیمی

چائو روی خوش نشان  ها ابتدا به بانهایی از غرب چین را در اختیار گرفته باشند. هر چند کوشانیبخش

م. سپاهیانی برای برای حمله به شرق تاریم به نزدش فرستادند، اما در نهایت در این  85دادند، و حتا در 



322 

 

شدند و از سوی دیگر را گرفتند که احتماالً از سویی تابع خودشان محسوب می هاها طرف سغدیکشمکش

 ، خویشاوندشان نیز بودند. به خاطر ایرانی بودن

به رهبری سرداری م. ارتش بزرگی با هفتاد هزار تن  90گزارش کرده که کانیشکا در سال « شوهوهان»

خوانیم که می« شوهوهان»اند. در ( نامیده謝این سردار را در منابع چینی شیِه ) 748سغدی به شرق گسیل کرد.

ها را از میدان به در برد. اما شواهد تاریخی بان چائو به سیاست زمین سوخته روی آورد و موفق شد کوشان

شان پیروز شده و سراسر صحرای ها و متحدان سغدیکوشاندهد که این گزارش دروغ است و نشان می

منطقه را در دست داشتند و در عمل، ایشان تا نزدیک به چهل سال بعد این  749اند.تاریم را در اختیار گرفته

 750م. بود که چینیان باز بر این ناحیه مسلط شدند. 127تازه در 

رو شده بود، تاریخ تاجگذاری خود کانیشکا، به عنوان پادشاهی فاتح که در جنوب و شرق با کامیابی روبه

ها، دودمان را مبدا تاریخ دانست و شاهان کوشانی بعدی نیز از این قاعده پیروی کردند. بعد از نابودی کوشان

گذاری را حفظ کردند. به این ترتیب، مبداء تاریخ چنان همین تاریخر آمدند همگوپتا که در ماتوره بر سر کا

شود که شمشیری های کانیشکا نقش میترا دیده میکانیکشا تا سه قرن پس از خودش دوام آورد. بر پشت سکه

 های بودایی باال گرفته است. به کمر دارد و دستش را مانند مودره

 

 

                      
748 Torday, 1997: 393; de Crespigny, 2007: 5–6. 
749 Chavannes, 1906: 232. 
750 Hill, 2009: 11. 
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( حک شده، ΗΛΙΟΣیونانیِ غلط ) به« خورشید/ مهر»ی ها از آن رو که کنار این نقش کلمهبیشتر کتاب

حتا  ت. اما این برداشت کامالً نادرست است.پرستیده اسنی هلیوس را میاند که کانیشکا ایزدِ یونافرض کرده

خودِ  در زمان حضور امیران مقدونی در ایران شرقی نشانی از پرستیده شدن هلیوس در دست نیست و در

ه و به یونان هم خدای اصلی خورشید آپولون بوده و نام هلیوس برای اشاره به خدایان خورشیدی بیگان

ه خط یونانی است بر روی این سکه هم، به سادگی، چون کل متن بشده است. خصوص مهر به کار گرفته می

های خورشید که از سرش بیرون آمده و اند. وگرنه تصویر مهر با شعاعنام خورشید را هم به یونانی نوشته

 بینیم. داغ و تاق بستان میاش کامالً بومی است و دقیقاً همان است که در کوپتلباس ایرانی و کاله شکسته

شود که این شاه سیاستی فعال در ی کانیشکا با این داده تأیید میدرست بودن این تفسیرمان از نقش سکه

رانی های یونانی خود نیز نام ایراستای ترویج نام و نشان ایرانی خدایان کهن داشته و در بیشتر موارد در کتیبه

یرو و میورو مایزدان را به کار برده است. نام مهر در این نوشتارها بسیار تکرار شده و به صورت میثرو، 

(ΜΙΘΡΟ, ΜΙΙΡΟ, ΜΙΟΡΟ, ΜΙΥΡΟ ثبت شده است. در تمام مواردی که شکلی به مهر نسبت )

 بینیم.داده شده، عناصر تصویری همان است که در این نقشِ هلیوس می

( یا اردیبهشت، آدشو ΑΡΔΟΧϷΟخوریم: اَردوخْشو )های او به نام این ایزدان بر میو سکهها در کتیبه

(ΑΘϷΟ( یعنی آتش یا آتور اوستایی، فَرو )ΦΑΡΡΟ( یا فرّه، مائو )ΜΑΟ یا ماه، مانائوبَگو )

(ΜΑΝΑΟΒΑΓΟ( یعنی بغِ منش، یا همان بهمن، اوآدو )ΟΑΔΟیا وای، موزدائوانو ) 

(ΜΟΖΔΟΟΑΝΟ( احتماالً یعنی مزدای پیروزمند، نانا یا نانایا یا ناناشائو )ΝΑΝΑ, ΝΑΝΑΙΑ, 

ΝΑΝΑϷΑΟای که لْرواَسپو ( که همان آناهیتای اوستایی و نانا در ایالم ـ سومر است. کلمه

(ΛΡΟΟΑΣΠΟ( خوانده شده، اما به احتمال زیاد دْروسپو )ΔΡΟΟΑΣΠΟ است، همان درواسپ )

 اوستایی است. 
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 شودکوشانی دیده می ( به معنای ایزد آتش نوشته شده و کنارش نماد خاندانΑΘϷΟی آدشو )نقش سوارکاری که کنارش کلمه

 

هایی به کیش بودایی هم وجود دارد، که شمار و های اوستایی و زرتشتی، اشارهعالوه بر این انبوهِ نام

ی دو شکلِ شاکیامونی ( را داریم، به عالوهΒΟΔΔΟتنوعش بسیار کمتر است. در این زمینه نام بودا )بودّو: 

 ΜΕΤΡΑΓΟراگوبودو: بودا )مِت( و میتریانهϷΑΚΑΜΑΝΟ ΒΟΔΔΟبودا )شاکامانو بودو: 

ΒΟΔΔΟ( امروز معلوم شده که ایزد دیگری به نام اوئِشو .)ΟΗϷΟها عنصری هندویی و ( که تا مدت

 کند. شد، شکل دیگری از همان وایوی اوستایی است و به ایزد باد اشاره میهمتای شیوا پنداشته می

 این شاه به خدایان کهن ایرانی و دین زرتشتی انِهای دینی که گرایش چشمگیر و نمایگذشته از این ارجاع

 دهد، کانیکشا از این نظر هم اهمیت دارد که رمزگانِ هویتیِ شاهان کوشانی و امیران تخاری ورا نشان می

دهد. او در پیروی از سنتی که با نخستین امیران تخاریِ حاکم سکای پیش از خود را به کمال در خود نشان می

دار نشان داده که قبای سنگین و هایش به صورت مردی تنومند و ریشه بود، خود را بر سکهبر بلخ آغاز شد

 ی بلند بر تن دارد. شلوار و چکمه
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های اش بر تن دارد دقیقاً همان است که در نگارههای رسمیواقع، لباسی که کانیشکا در بازنمایی در

بینیم. یعنی کانیشکا مانند شاهان کوشانی و امیران تخاریِ جمشید بر تن نمایندگان بلخی و هراتی میتخت

اشت و از دوران هخامنشی پیش از خود، پوشش و لباسی را برگرفته که در سنت محلی بلخ و هرات ریشه د

ی شاهنشاهی پارسی ــ به طور مشخص بر تن مردم هرات و بلخ و بر تن برخی از اقوام محوریِ برسازنده

ی سنگی از این شاه در افغانستان کشف شد که تنههای حاکمیت طالبان یک نیمشد. در سالماد ــ دیده می

دان ضدفرهنگ طالبان این اثر باستانی را به خاطر تعصب لباسی به همین شکل را بر تن داشت. افسوس که مری

  751و نادانی خویش از میان بردند.

 

 کانیکشا در لباس بلخی. دورادور سکه 

 ی یونانی به زبان بلخی و خط تغییریافته

 « شاهنشاه کانیشکیِ کوشانی»: نوشته شده

(ϷΑΟΝΑΝΟϷΑΟ ΚΑΝΗϷΚΙ ΚΟϷΑΝΟ) 

 

 

 

 

 

                      
751 Wood, 2003: 39. 
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ی تصویر )نفر سوم( قبایی بر روی لباس خود پوشیده ی ماد در میانهسرکردهجمشید. نقش اشراف ماد و پارس در تخت

 شودکه امروز هم در لرستان به نام چوقا باقی مانده و همان است که بر تن کانیشکا هم دیده می

 

ی سیاسی از کانیشکا چندین کتیبه به جا مانده که ایرانی بودنِ دولت کوشانی، و بافت فرهنگی و نظریه

دهد. به ویژه ارتباط خویشاوندی میان فرمانروایان کوشان را بهتر از بر این سامان را به خوبی نشان می حاکم

ی سرخ کتل، در مرز باغالن و سمنگان در توان یافت که در نزدیکی منطقهی راباتاک میهر جا در کتیبه

ف شد، در زمان کانیشکا به دو خط م. کش 1993افغانستان امروزین، نویسانده شده است. این متن که در سال 

سال نخست از سلطنت کانیشکا، دهشگر » 752بلخی و یونانی نوشته شده است. متن این کتیبه چنین است:

راستکار، دادگر، خودکامه، خدایگان، سزاوار پرستش، او که پادشاهی را از نانا )آناهیتا( و سایر ایزدان  بزرگ،

ی خوشنودی خدایان بود. و او کسی بود دریافت کرده است، کسی که سال نخست را بنا نهاد، چنان که مایه

را باب کرد. در سال نخست، هند زیر  که استفاده از زبان یونانی را فرو نهاد و بهره جستن از زبان آریایی

و شهر اوزِنو )اوجاین( و شهر زاگِدا ی حاکم در کونَدِئَنو )کوندینیا(، فرمان او بود، در سراسر قلمروی طبقه

                      
752 Mukherjee, 1995. 
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تَمبو )سری ـ چَمپَه(. چنان تا شهر زیریپوتره( و هم)سَکِتَه( و شهر کوزامبو )کاوسَمبی( و شهر پَلَبوترو )پتلی

ی شاه شد و سراسر هند فرمانبردارِ شاه شد. شاه شرافی و حاکمی که در این جاها بود، تابع ارادههر خاندان ا

جا ساخت، که به خاطر داشتنِ آب در راند، که معبد نانا را در آنکانیشکا بر شاپارا، سرور شهرها، فرمان می

این خدایان: زیری، فَرو )فَرّه( و اومّا. بیرون )زمین( در دشت کایپیا بلندآوازه است. )او معبد را ساخت برای( 

شود، .... راهبران عبارتند از بانوی نانا، بانوی اوما، اهورامزدا، مَزدوآنا، سْروشَردَه )سروش( که ... نامیده می

شود و میرو شود و بیزاگو )ویساکَه( نامیده میشود، و ماسِنو )مهاسِنَه( نامیده میکومَرو )کومارا( نامیده می

هایی بسازند. نوشته شده، تندیسشان در باال شود. و او فرمان داد تا برای این خدایانی که نامهر( نامیده می)م

که سومَه  هایی شبیه به این شاهان را بتراشند: کوجوال کادفیس به عنوان نیا، سَدَشکَنَهو فرمان داد تا تندیس

کدفیس به عنوان پدر، و برای خودش، شاه کانیشکا. کرد به عنوان پدربزرگ، و شاه ویما)هوم( را نذر می

سپس، شاهنشاه، پسرِ خداوند، فرمان داد تا این پرستشگاه در شاپارا، سرور شهرها، ساخته شود. بعد سرور 

شهرها شاپارا و نوکونزوکا آیین پرستش را، چنان که حکم سلطنتی بود، اجرا کردند. پس چنین باد که این 

کرانه برای شاهنشاه جا نوشته شده، سالمت، امنیت و پیروزی را در زمانی بیدر اینشان خدایانی که نام

چنین اقتدار پسر خداوند را بر سراسر هند از سال یک تا سال هزار هزار تضمین کانیشکا تضمین کنند. و هم

رواج خود را حفظ  نمایند. باشد که از سال اول که پرستشگاه بنیان نهاده شد، تا آن هنگام سال بزرگ آریایی

نماید... بر مبنای حکم سلطنتی، آبیمو که برای شاه بسیار عزیز است، پایتخت را به پوشیپو داد... شاه بزرگ 

 «.ها را به خدایان دادپیشکش

شناس دیگری به نام وکِرجی به دست داده است. بلخی یادشده را که امروز شهرت بیشتری یافته مترجمه

ای به سومَه ی متن در چند نکته با او اختالف نظر دارد. یکی این که از دید ویلیامز اشارهویلیامز هنگام ترجمه
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دیگر آن که از دید وی نام سَدَشکنه در متن نیامده و او نام پدربزرگ کانیشکا  753شود.)هوم( در متن دیده نمی

  754را ویماتکتو خوانده است.

ی ایشان بر شمال ی سلطهدهد و هم دایرهاین متن هم تبارشناسی شاهان کوشانی را به خوبی نشان می

ها تا زمان بیرون است. کوشانیشد های سنتی تصور میدهد که به کلی از آنچه در دیدگاههند را نمایش می

کانیشکا سراسر قلمرو قدیمی مائوریه را فتح کرده بودند و به همین دلیل هم از نام هخامنشی هند که بعد از 

ی مهم دیگر در متن، تأکید جستند. نکتهداد، بهره میعصر مائوریه تعمیم یافته و به کل هند شمالی ارجاع می

تر و های قدیمیونانی است، و به همین شکل تأکیدی بر فرو نهادن مبدأ تاریخبر زبان آریایی و طرد زبان ی

شود که چشمگیر است. نام ایزدانِ مورد اشاره کامالً اعالم سال نخست به عنوان ابتدای دورانی نو دیده می

یان یونانی ای به خداایرانی است و برخی از آنها حتا رنگ و بویی ایالمی دارند. با وجود این، هیچ اشاره

شده و عضوی ی یونانی نوشته میوجود ندارد. زبان آریایی مورد نظر او، زبان بلخی است که به خط تغییریافته

  755شود.های هند و اروپایی محسوب میی ساتِمِ زبانهای ایرانی و شاخهی زباناز خانواده

 

 

 

 

 

                      
753 Sims-Williams, 2008: 56-57. 
754 Sims-Williams, 1998: 82. 
755 Gnoli, 2002: 84-90. 
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شاهنشاه »دهد و دورادورش به بلخی نوشته شده دادن به مذبحی نشان می ی کانیکشا که او را در حال پیشکشسکه

)اَبهَیَه مودرَه( گرفته و کنارش نام بودا نوشته « نماد ناترسیدن»در پشت سکه، بودا دستش را به وضع  «کونیشکی کوشانی

 شده است

 

اش، بدان دلیل نیز اهمیت دارد که در تاریخ . کانیکشا با وجود گرایش نمایان اوستایی ـ زرتشتی4

گیری دین بودایی نقشی کلیدی ایفا کرده است. او فرمان داد تا چهارمین شورای بودایی در کشمیر برگزار شکل

بودا گردآوری شد و نخستین ی ظاهری پیکر چنین در زمان او برای نخستین بار سی و دو نشانهشود. هم

های دارای نقش بودای ترین سکهچنین کهنهای بزرگ بودا بر مبنای آن ساخته شدند. کانیشکا همتندیس

ها نشانگر تثبیت شکلی استانده برای بازنمایی بودا ایستاده را ضرب کرده است. چنان که گفته شد، این سکه

تر و ها به دورانی بسیار پیشترین بازنمایی بودا بر سکهکهناند، و حدس من آن است که در این کیش بوده

 عصر کوجاال کادفیس بازگردد. 

ی دیگر اهمیت این پادشاه در سیر تاریخ دین بودایی آن است که احتماالً نخستین نمودهای دین سویه

جا را گرفت. بعد از آن بود که ی تاریم لشگر کشید و آنزمانی بروز کرد که کانیشکا به منطقهبودایی در چین 

راهبانی ایرانی از مردم گنداره به چین سفر کردند و متون بودایی را در این منطقه ترویج کردند. یک نسل بعد 
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ی متون بودایی به چینی ای ترجمهم. به لویانگ رفت و به طور رسمی نهادی بر 178از کانیشکا، لوالکسِما در 

 تأسیس کرد. 

 گوشَهاش با یکی از رهبران بودایی به نام اشوَهکانیشکا به خصوص به خاطر روابط نزدیک و صمیمیانه

اش تبدیل شد. اما این ه مشاور و راهبر روحانیشهرت دارد. به روایت بوداییان او در دوران پیری کانیشکا ب

رسد کرد، به نظر نمیسخن جای چند و چون دارد. چون در کل با وجود حمایتی که کانیشکا از دین بودایی می

شده های یافتهای بودایی کانیشکا هم کمتر از یک درصد کل سکهخودش به این آیین گرویده باشد. سکه

ی او به ایزدان باستانی ایرانی مانند مهر و وایو بارها از بودا و شمار و تنوع اشارهدهند از او را تشکیل می

اش کسی گوید مشاور و راهبر معنوی کانیشکا در زمان تاجگذاریبیشتر است. روایت دیگری هست که می

« بالروزه»د و ر قرار داری سْرینگَر در کشمیی چنین کسی امروز در منطقهبه نام یوزارسف بوده است. مقبره

شده از بودیساتوا )بوذارسف( است که احتماالً نماید و شکلی تحریفشود. این نام نیز اصیل نمینامیده می

 رده است. در دورانی به یکی از بوداهای محلی منسوب بوده و بعد داستانش با کانیشکای نیرومند گره خو

های مربوط به او وی جالب آن است که، با وجود نقش پررنگ و ماندگار کانیشکا در منابع بودایی، روایت

نمایانند. تأثیر سیاست کانیشکا بر کیش بودایی چندان چشمگیر بود را چونان شاهی بودایی و مؤمن باز نمی

ی باقی مانده است. با وجود این، منابع بودایی او را مردی که نام و نشان این شاه به روشنی در منابع کهن بودای

دانند که به دین بودایی باور نداشته و تنها در زمان پیری و پیش از مرگ به آیین گرویده خشن و خونریز می

ها( مردی بسیار در این هنگام شاهِ نْگَنسی )پهلوی»خوانیم که: می 756«دَرمَه پیتاکَه نیدانَه سوترَهسْری»است. در 

                      
756 Sri-dharma-pitaka-nidana sutra 
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شده )بْهیکشو ارهت( هم وجود داشت که کردارهای احمق بود که طبیعتی خشن داشت... یک راهب روشن

شت تا او را به توبه وا دارد. پس، او با نیرویی فراطبیعی شاه را واداشت تا دید و آرزو داپلید شاه را می

 .757«کار شدها هراسان شد و توبههای دوزخ را ببیند. شاه از دیدن این شکنجهعذاب

ی دین بودایی، ساختن استوپای عظیم پیشاور بود که به سرعت مهمترین دستاورد مادی کانیشکا در عرصه

بودایی به عواملی فراطبیعی، و ی جغرافیایی بوداییان اعتبار یافت. ساخت این بنا در تمام منابع چون قبلههم

نه ایمان و باور قلبی کانیشکا، منسوب دانسته شده است. این روایت را داریم که بودا فراز آمدن کانیشکا و 

ای خوانیم که بودا به پسربچهمی 758«وینَیَه سوتره»ساخته شدن استوپای پیشاور را پیشگویی کرده بود. در 

جا استوپایی کرد. بعد گفت: کانیکشا خواهد آمد و آنای درست میاشاره کرد که داشت روی زمین با خاک تپه

بینیم که تر از همین روایت را در توماری به زبان ختنی میشکلی مفصل 759را به نام خودش برخواهد ساخت.

اخت خوانیم که بودا چهارصد سال پیش از سهوانگ چین کشف شده است. در این متن میی دوندر منطقه

به این ترتیب، کانیشکا آرزومند شد )تا استوپایی » 760این استوپا فراز آمدن کانیشکا را پیشگویی کرده بود:

نگام چهار فرمانروای جهان از خواست شاه آگاه شدند. پس برای خاطر او به شکل عظیم( بسازد... در آن ه

پسرانی جوان درآمدند... و شروع کردند به ساختن استوپایی از گِل،... پسران به شاه گفتند: ما داریم استوپای 

کا گفتند: ای شاه ها صورت خود را تغییر دادند... و به کانیشسازیم... در آن هنگام پسربچهکانیشکا را می

                      
757 Kumar, 1973: 95. 
758 Vinaya sutra 
759 Kumar, 1973: 91. 
760 Kumar, 1973: 89. 
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رامَه( با استوپایی بزرگ بر آن بسازی، ی توست که یک صومعه )سنگههبزرگ، بر اساس پیشگویی بودا بر عهده

 «.و بر مبنای آن روحانیونی باید دعوت شوند که موجودات نیکوی ارجمند... را به همراه بیاورند

م. از استوپای پیشاور بازدید کرد، ساخت این استوپا  630زانگ نیز، که در حدود زایری چینی به نام شوان

هایی فراطبیعی نسبت داده است. او نوشته که کانیشکا به آیین بودایی باور نداشت و به راهبانش را به انگیزه

گوشی سپید از برابرش گریخت و او را به دنبال خود تا کرد. تا آن که روزی هنگام شکار خراعتنایی میبی

آید که ها برمیام این حرفاز تم 761جا ناپدید شد.محلی که قرار بود استوپا ساخته شود، کشید. بعد هم در آن

کانیشکا پادشاهی بودایی و سرسپرده نبوده و به همین دلیل هم این که او استوپا را ساخته امری نامنتظره بوده 

های کانیشکا که به توجیهی آسمانی نیاز داشته است. چنان که از مرور نام ایزدان و نیروهای مقدس بر سکه

دین بودایی نگرویده، و با وجود این، از این دین مانند سایر ادیانِ رایج در  دیدیم، این مرد احتماالً هرگز به

هایی سیاسی و اقتصادی و برای رونق شهر پیشاور و تثبیت کرده و احتماالً با انگیزهقلمرویش پشتیبانی می

 قدرتش در میان بوداییان فرمان ساختِ استوپای بزرگ را صادر کرده است. 

کانیشکا به هر صورت با تأسیس استوپای پیشاور موقعیت خود را به عنوان بنیانگذار معماری بودایی در 

شناسان تازه در اوایل قرن بیستم کشفش متر قطر دارد و باستان 87تاریخ این دین تثبیت کرد. این استوپا 

اش به اند که بلندای این استوپا در زمان رونقگزارش کرده 762باستانی مانند شوان زانگکردند. زایران چینی 

به  763یده و سراسر سطحش با جواهر پوشیده بوده است.رسمتر( می 180ـ210صد پای چینی )برابر با هفت

                      
761 Kumar, 1973: 93. 
762 Xuan Zang 
763 Dobbins, 1971. 
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ارتفاعش به قدر یک  شده وترین بناهای دینی در جهان باستان محسوب میاین ترتیب، این بنا یکی از عظیم

 متر( بلندتر بوده است.  146سوم از هرم بزرگ خوفو در گیزه )

کند تأیید می در آثار بودایی کانیشکا بر هویت بودا به عنوان شاکیامونی تأکید شده است و این حدس مرا

ام. کانیشکا احتماالً با تأکید بر این جنبه از دین بودایی ای از سکاها دانستهاکیه را شاخهی شاکیه/ سکه قبیله

اند، مربوط سازد و احتماالً به لحاظ تاریخی حق هم داشته است. تبارش بودهخواسته وی را با سکاهایی که هم

اش انی است که ساختار اساطیریزمشود، بودای آخرالعنصر دیگری که در این دوران در دین بودایی پررنگ می

ین بودای ناجی اآشکارا از سوشیانس زرتشتی و مفهوم آخرالزمانی ایزدِ داور )مهر دادگر( برگرفته شده است. 

 دهد. و به روشنی آمیختگی دین بودا و کیش مهر را نشان می« بودای مهری»نامند که یعنی را میترایه بودا می

اش در ماتوره زمان سبکی هنری در قلمرو او شکل گرفت که روایت هندوییدر دوران کانیشکا به طور هم

اش در گنداره متمرکز بود و بعدتر در هنر بودایی هندی و چینی تداوم یافت. این سبک ی بوداییو نسخه

تأثیر پذیرفته بود  نمادهای دینِ کهن ایرانیانِ پیشازرتشتی و نمادهای ایشانآشکارا از تلفیق و ورود عناصر و 

توان بازیافت. های فراوان ایزدان آریایی قدیم در هنر درباریِ کانیکشا میو این را به خوبی در بازنمایی

و سبیل و پارتی ـ بلخی )با دیهیم  های مقدس بودایی را با هیبتیی بودایی زیر، که شخصیتبرجستهنقش

ای از این هنر به شمار است، نمونه ریش تراشیده( و در لباسی پارتی )پیراهن و شلوار گشاد( تصویر کرده

 رود.می
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های کانیشکا متفاوت است و انگار به دو موجود مقدس متفاوت بودا بر سکهبازنمایی شاکیامونی و میترایه

ها در حالتی ی عصر هخامنشی، است بر سکهسیدارتهکند. شاکیامونی که بودای تاریخی، یعنی گوتمهداللت می

ای شانهنرا باال برده و با آن  ایستاده حک شده است. او دست چپ خود را به کمر گذاشته و دست راستش

ی یداست، و دنبالهپ)ابهدره مودره( را ساخته است. ردایی بلند و تقریباً شفاف بر تن دارد که بدنش از زیر آن 

 آن در دست چپش جمع شده است. 

چنان با دست کوتاه نشسته و همشود. او بر اورنگی پایهنشسته بازنموده میمیتریه بودا در مقابل به شکلی 

دهد، اما جالب آن که در دست چپش پیمانه یا جامی را گرفته است. را نمایش می« ناترسیدن»ی راستش نشانه

شد، ته بااگر حدس من درست باشد و میتریه بودا زیر تأثیر آیین مهر و مفهوم سوشیانس زرتشتی شکل گرف

 این پیمانه همان جام جم است. 

نده خوا« تاج گل»شده بر باالی سر، که در سنت بودایی هر دو نوع بودا به خاطر داشتن موهای جمع

ی بودا با ردای ها هر دو شانهچنین در تمام نقشهای مقدس کوشانی متمایز هستند. همشود، از سایر نقشمی

نشین را های ایرانیی مکتب گنداره است و خاستگاه هنر بودایی در بخشراهبان پوشیده شده و این نشانه

ودا با ردا پوشیده شده و دیگری برهنه ی بدهد. در مکتب ماتوره، که هندی است، تنها یک شانهنشان می

 است. 

 

 روبرو: شاکیامونی بوداهای ایستاده؛ پایین: میتریه بوداهای نشسته
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تر بودن تصویر های کانیشکا تفاوتی چشمگیر با سایر ایزدان دارد. گذشته از کمیاببازنمایی بودا بر سکه

دهند که در ابعاد سکه اند و عناصری را مورد تأکید قرار میرو دیده شدهها همواره از روبهبودا، این نقش

د که در زمان شتر پژوهشگران اعتقاد دارنقاعدتاً نباید مورد توجه قرار گیرند. بر اساس این دو شاخص، بی

هایی عینی اند، نمونهکردهها را طراحی میکانیشکا هنر بودایی کالسیک شکل گرفته و کسانی که این سرسکه

گیرد که همواره اند. این در برابر ایزدان پیشازرتشتی و اوستایی قرار میاز تندیس بودا را در برابر خود داشته

ی تصویر تناسب دارد و نمادهای بیشتری اند و جزئیات پیکرشان با اندازهبازنموده شدهرخ به صورت نیم

 بخشی به ایشان به کار گرفته شده است. برای هویت

مربوط به کیش بودایی در  ییافتههای سازمانهای هنری و آییندهد سنتشواهدی هست که نشان می

اند. یعنی عالوه بر تحولی که در بازنمایی تصویر زمان کانیشکا تثبیت شده و به شکلی چشمگیر شکوفا شده

شود، تشکیل انجمن چهارم بودایی و تدوین متون مقدس این دین، و تأسیس بودا در عصر این پادشاه دیده می

مرو وی نوعی دهد که کیش بودایی در زمان این پادشاه و در قلنهادها و نمادهایی مانند استوپا، نشان می

ها و نمادپردازی تصویر بودا محدود نوزایی را تجربه کرده است. شواهد مربوط به این شکوفایی به سکه

ی شهر پیشاور، ی شاه جیدِری در حومهم. در حفاری زیر استوپای پیشاور، در محله 1908ـ1909شود. در نمی

م.( روی آن دیده  127کاری شده یافت شد که تاریخ سال نخست کانیشکا )جنس مسِ چکشصندوقی از 

دانند، که آن را به شد. با وجود این، امروز بیشتر متخصصان آن را به فرزند و جانشین کانیشکا منسوب میمی

 یاد پدرش به معبد پیشکش کرده است. 
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بر روی آن، تندیس بودا و ایندره و برهما قرار داشت و درونش سه قطعه استخوان نهاده بودند که ادعا 

ها را بعدتر به برمه فرستادند و امروز هم در همین کشور این استخوان 764شود به بودا تعلق داشته است.می

 بر روی صندوق به خط خروشتی نوشته شده:  765قرار دارد.

(*mahara)jasa kanishkasa kanishka ــ pure nagare aya gadha ــ karae deya ــ 

dharme sarva ـ ـ satvana hita ـ  suhartha bhavatu mahasenasa sagharaki dasa agisala ـ

nava ــ karmi ana*kanishkasa vihare mahasenasa sangharame 

ارجمند به شاه بزرگ )مهاراجَه(  وادین، این عطردان پیشکشی استبرای خوشنودی استادان سرواستی»

ی موجودات باشد. ...سَه. کانیشکا، در شهر کانیشکاپورا. باشد که آن ابزاری برای بهروزی و شادمانی همه

 .766«ی مَهاسِنَهکانیشکار در سَمگهارامَهی معبد بِهار خانهکاهن ناظر بر ساخت سفره

ها به ماجرای خوانده شدنِ همین متن وریادگرایی و تحریف منابع بر مبنای پیشانای دیگر از یوننمونه

شد که ناظر ساخت این صندوق یک یونانی به نام آگِسیالئوس بوده، و ها گمان میشود. تا مدتمربوط می

نگ کوشانی ی نفوذ چشمگیر یونانیان در هنر و فرهچنان از درجههای مرجع همهنوز هم در بسیاری از کتاب

شود. این تنها بدان خاطر سخن به میان رفته و آگسیالئوسِ هنرمندی که این صندوق را ساخته، گواه گرفته می

اند. نخستین مترجمان متن خروشتی، این متن ی این صندوق را نادرست خواندهی آخر کتیبهاست که جمله

 را چنین خوانده بودند: 

dasa agisala nava ــ karmi ana*kaniskasa vihara mahasenasa sangharame 

                      
764 Spooner, 1908-9: 49. 
765 Marshall, 1909: 1056-1061. 
766 Dobbins, 1971. 
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ی معبد خانهخدمتگزار )دَسَه( آگسیالئوس، کاهن ناظر بر ساخت سفره»کردند: و آن را چنین ترجمه می

 «.ی مَهاسِنَهبِهار کانیشکار در سَمگهارامَه

اما این خوانش نادرست است. نیم قرن بعد، وقتی این صندوق را تمیز کردند و بار دیگر متن آن را 

خوانده شده و نامی یونانی پنداشته شده بود، در اصل « آگیساال»ای که به نادرست خواندند، معلوم شد کلمه

خانه و غذاخوریِ معبد است. یعنی در متن هیچ عنصری که ربطی به فرهنگ است و به معنای سفره« سالَهاَگنی»

  767شود.یونانی پیدا کند، دیده نمی

در واقع، نقش و مضمون و محتوای این صندوقچه کامالً ایرانی است. خط خروشتی که متن بدان نوشته 

شان )گنداره( است، و دین بودایی و معبدِ مربوط هایی خط رسمی هخامنشیان در یکی از استانشده، بازمانده

شاه کوشانی )احتماالً خود  ی عصر هخامنشی ریشه دارد. روی صندوق،های دینی میانهبه وی نیز در جنبش

اند. یکی از ایشان به کانیشکا( تصویر شده، در حالی که خدای خورشید و ماه ایرانی در دو سویش ایستاده

های ساسانی بعدی دیده ی فرّه را در دست دارد و دقیقاً همان است که در نگارهروشنی مهر است که حلقه

ی فره دیده ی حلقهاش در فروهر اهورامزدای بخشندهابهی مششود و در دوران هخامنشی هم نمونهمی

ریش نموده شده، که لباسی پارسی بر تن دارد جا مهر دقیقاً مانند مهریشت در قالب جوانی بیشود. در اینمی

چون بینیم که همو دست چپ خود را بر روی گرز یا شمشیری نهاده است. در سوی دیگر شاه، ایزد ماه را می

اند. در ای از نور دور سرش را پوشانده و به همین دلیل معموالً او را خدای ماه دانستهوست و هالهمردی ریش

                      
767 Myer, 1966: 396–403. 
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کند که با ماهِ پُرشونده از نور همتا انگاشته حالی که شکلش دقیقاً همان هوم اوستایی را در ذهن متبادر می

 ای در منقار دارند. شان شاخهکه برخی اندشده است. دورادور صندوق شمار زیادی قو یا کبوتر تصویر شدهمی

 

چنان ادامه یافت. پس از مرگ کانیشکا پسرش . اقتدار و شکوه دولت کوشانی بعد از کانیشکا نیز هم5

ن پ.م. به قدرت رسید و چهل سال سلطنت کرد. در دورا 140( در حدود Οοηϸκιهوویشکا )به بلخی: 

افته بودند. ها ــ تا حدودی خودمختاری ی )ساتراپ، شهربان(« کْشَترَپَ»کانیشکا استانداران کوشانی ــ 

ترین پایگاه قدرت ترین و هندیهوویشکا قدرت را در دستان خود متمرکز کرد و به خصوص در جنوبی

 زارانی عادی بدل نمود. خویش، در ماتوره، این شهربانان را به کارگ

ی این نوع بودا تاریخ ترین نمونهدر دوران هوویشکا برای نخستین بار تندیس آمیتابَه بودا ساخته شد. کهن

شود. هوویشکا به تعادلی ی میی ماتوره نگهداررا بر خود دارد و امروز در موزه« سلطنت هوویشکا 28سال »

های او کمتر در میان ایزدان ایرانی و هندی دست یافت. شمار و بسامد اشاره به ایزدان ایرانی باستان بر سکه

از پدرش است و در مقابل بیشتر از ایزدان هندو مانند شیوا یاد کرده است. او در ضمن نخستین شاه کوشانی 

شود که ( دیده میΣαραποی او نام ساراپو )ه نیز یاد کرده است. بر یک سکهاست که از ایزدانی کامالً بیگان

شود که احتماالً ( دیده میΡΙΟΜی دیگری نام ریوم )بر سکه 768با سراپیس مصری یکی فرض شده است.

 (، ایزد نگهبان شهر رم، است. Roma aeternaرُمِ جاویدان )

                      
768 Bussagli, 1996: 225. 
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)شائونانوشائو اوهشکی « شاهنشاه هوویشکای کوشانی»های زر هوویشکا این عبارت نوشته شده: بر سکه

های دیگرش نقشی از ایزد (. بر برخی سکهϷΑΟΝΑΝΟϷΑΟ ΟΟΗϷΚΙ ΚΟϷΑΝΟکوشانو: 

اند. یکی از های رومی مقایسه کردهریشتی )راستی؟( نقش شده که آن را با تصویر رُم جاویدان بر سکه

های مسی کاهشی اش وزن سکهداریهای دوران هوویشکا آن است که در ابتدای دوران زمامهای سکهشگفتی

یابد تا در پایان چنان ادامه میگرم رسیده است. این کاست وزن پول هم 10ـ11گرم به  16چشمگیر یافته و از 

 رسد. گرم می 9ها به دوران حکومت وی وزن سکه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ترین مکان گایابودهی پیدا شده، و از این رو فرض بر های زرین هوویشکا در کهنشمار زیادی از سکه

ترین ( نام جدیدِ مهمबोधगर्ाه باشد. گایابودهی )آن است که این زیارتگاه در دوران او بازسازی یا ساخته شد

شده  یا سَمبودهی نامیده میزیارتگاه بوداییان در هند است که در استان بیهار قرار داد و در گذشته اورووِال

 شدگی رسید. است. این همان مکانی است که بودا در آن زیر درختی به روشن
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( ΒΑΖΟΔΗΟبعد از هوویشکا، فرزندش وَسودِوَه به قدرت رسید. نامش در بلخی بازودیو )بازودِئو: 

اند. نامش در وداها آمده و اسم پدر کریشنا است. او نخستین نامیده( می波調بوده و چینیان او را بودیائو )

تا  191های دین هندو گروید. او بین سال شاه کوشانی بود که اسمی هندویی داشت و خودش هم بعدتر به

وتخت را به طور مشترک با پدرش شریک بود. های اول سلطنت خود تاجکرد. او در سالم. حکومت می 225

گویند که وسودوه شود، و منابع چینی میم. مربوط می 187واپسین نوشتارهای مربوط به سلطنت هوویشکا به 

 نت استوار بوده است. چنان بر سریر سلطم. هم 229تا 

م. سفیری به دربار امپراتور هان )چائو  229( نقل کرده که او در سال 志三國) 769«گوئوژیسان»کتاب 

هایی را به او پیشکش کرد. او واپسین شاه کوشانی است که در منابع چینی به او اشاره رستاد و ارمغانوِئی( ف

م. ساسانیان قلمرو  240شود، چون در شده است. در منابع شرقی نیز او آخرین شاه مهم کوشانی محسوب می

ساختند. اوایل دوران سلطنت وسودوه  جا حاکمشاه را بر آنای به نام کوشاننشاندهکوشانیان را گرفتند و دست

نماید که او این خأل قدرت را پر کرده و نیروهایش را و چنین می نشینی چینیان از ترکستان همراه بودبا عقب

گوپتاکَه در این به ترکستان و کاشغر فرستاده باشد. دقیقاً در همین دوران فعالیت شدید راهبان بودایی درمه

 دواند. این دین در چین غربی به تدریج ریشه میبینیم و منطقه را می

های همسایه به جا گذاشت. حضور نیرومند ایرانیان در ترکستان تأثیر عمیقی بر فرهنگ و سیاست سرزمین

هست که نهادینه شدن فرهنگ هند و ایرانیِ  هاییدر اواخر دوران اشکانی و ابتدای عصر ساسانی، نشانه

دهد. در همان زمانی که دولت کوشانی در دل دولت ساسانی ها را در مرزهای غربی چین نشان میکوشانی

                      
769 Sanguozhi 
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اش پراکریت بود و فرمانروایش شد، در ختن دولتی به نام شان شان وجود داشت که زبان رسمیادغام می

ترین فرمانروای ختن در این هنگام مردی بود به نام ویجیدَه شد. مهمینامیده م« شاه بزرگ ختن، شاهنشاه»

جا بیجیَه سینهَه نامیده شده و نام یابیم. او در آنسیمهَه که پانصد سال بعدش نامش را در منابع تبتی باز می

ه قید شده است. جالب آن که لقب ویجیده سیمهه در متون ختنی هینگهَه است ک« لی»کشورش پادشاهی 

ساالر( ی سرهنگ در پارسی دری امروزین است و با سَناپَتی در سانسکریت )به معنای سپهکمابیش همان کلمه

گیری شده که خود در ختنی به ی سانسکریت اخیر در تبتی به صورت سْدِه دْپون واممترادف است. کلمه

  770ست.ی هینگ/ هَنگ اهینایَسَه برگردانده شده که صورت دیگری از همین کلمه

شود. نامی بومی محسوب میشده از جایرانیی خُتن احتماالً نامی ایرانی است یا صورتی ایخودِ کلمه

ترین شکل آن هَوَتَنَه است که در متون قرن هفتم تا دهم میالدی نوشته شده است. تمام این متون به کهن

اند. مردم این منطقه همان سکاهای باستانی ترکستان بودند و های ایرانی سغدی و تومشوق نوشته شدهزبان

نَه تانسکایی بود. ثبت دیگرِ نام سرزمین ختن، گوستَنَه است که در چینی به چوسَهشان هم تا دیرزمانی زبان

ی سانسکریت هَوَنَیَه کشیرَه )کشور ختن( عبارت ختنیِ تبدیل شده است. در یک متن دوزبانه، در مقابل کلمه

این کلمه از دو بخشِ گائوستَنَه دَشا آمده و بنابراین شکی نیست که این کلمه همتایی برای ختن بوده است. 

شود ی پسر آشوکا مربوط میای دربارهگو )گاو( و سْتان )پستان( تشکیل شده است. احتماالً این اسم به افسانه

که طبق آن این شاهزاده از خانه رانده شد و با نوشیدن شیر از پستانی که از زمین برآمده بود پرورده شد و 

ا با داستان پرورده شدن کوروش، یا رمولوس در جنگل، یا زال در بالید و بزرگ شد. این روایت که آشکار

                      
 .366: 1383امریک،  770
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زمین ـ »ها این شاهزاده را سانو بنامند که یعنی کوهستان به دست جانوران پیوند دارد، باعث شده تا تبتی

ها ها و سکا ـ تخاریی نفوذ سیاسی و فرهنگی کوشانیبه این ترتیب جای تردید نیست که دایره 771«.پستان

ها و حتا سه قرن ی غربی قلمرو خاوری نیز گسترده شده بود و تا دیرزمانی بعد از انقراض کوشانیدر نیمه

 اری خود را حفظ کرد. بعد از نابودی ساسانیان نیز پاید

که شرح سفر یکی از حواریون مسیح به هند است احتماالً در « اعمال توماس قدیس»ی سریانی رساله

ر این متن نام او رودان منتقل شده است. دم. تدوین شده و از هند به اودسا در میان 223زمان او و در سال 

رُبُن  772نتیجه شده و منظور همان بازودیو بوده است.« م»به « ب»میسدِئوس آمده که احتماالً از تبدیل حرف 

  774اش چنین نوشت:گذاری کرد و دربارهتوماس و او نامدر جهان مسیحی روزی را به افتخار سنت 773اسلیبا

Coronatio Thomae apostoli et Misdeus rex Indiae, Johannes eus filius huiusque 

mater Tertia 

 «تاجگذاری توماس حواری و میسدئوس، شاه هند، به همراه پسرش یوحنا و مادرش تِرتیا»...

م. حکومت کرد. در  222ه قدرت رسید و تا .م پسر وسودوه به نام کانیشکای دوم ب 200در حدود سال 

های قدیمی هخامنشی را از دولت کوشانی جدا زمین به قدرت رسید و استاندوران او دولت ساسانی در ایران

ی ساسانیان بدل شدند. نشاندهکرد. به این ترتیب، عماًل کوشانیان قدرت خود را از دست دادند و به دست

ی دوم برای مدت حکومتی به دست داشت، واشیشکَه است که بعد از کانیشکا آخرین کسی که از این دودمان

                      
 .636ـ736: 1383امریک،  771
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هایی از او در سانچی به دست آمده که به کوتاهی در جنوب قلمرو قدیم کوشانیان حکومت کرد. کتیبه

ی سوم پسر واشیشکه در دست شود. بعد از او تنها یک کتیبه از کسی به نام کانیشکام. مربوط می 247ـ265

یم که در نزدیکی رود آرا در پنجاب نوشته شده و در آن این شخص خود را کایسَرَه )خسرو، قیصر، سزار( دار

م. برای خود قلمرویی در هند داشت و جای  275ـ300ی دوم در حدود بعد از او وسودوه 775خوانده است.

اند. بالیدهها به هویت سکایی خود میچنان بقایای کوشاندهد همخود را به شَکاکوشان داد که نامش نشان می

و در هند  م. تعلق دارند 300ـ350ی هایی زرین با نام شَکا هستند که به فاصلهی بازمانده از او سکهتنها نشانه

شاهِ ایزدزاد )دیوپدر!(، شهنشاه سکا، »خوانیم که آباد هم این عبارت را میی اهللاند. در کتیبهضرب شده

گوپتا هدایایی فرستاده است. در برای شاه سَمودرَه 776پوترَه شاهی شاهنشاهی شَکا موروندَه()دِوَه« مورونده

ای بوده و در ی کلی وجود دارد. روبرت گوبل معتقد است که عنوان شکا لقبی قبیلهمورد این نام دو نظریه

فکرانش قرار دارند که در مقابل او، مایکل میچنر و هم 777است.« شاه سکاها»ها به معنای ها و کتیبهاین سکه

ارم میالدی در هند شمالی حکومت ی قرن چهدانند و معتقدند شاهی به این اسم در نیمهاین را نام شخصی می

 778کرده است.می
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. مرور تاریخ شاهان سکایی و تخاریِ ایران شرقی، و دودمان کوشانی که بعد از یک و نیم قرن حکومت 6

ی تاریخ قرون دوم پ.م. تا دوم میالدی روشن پراکنده بر این منطقه بدان دست یافتند، چند نکته را درباره

 سازد. ند شمالی را مردود میی قلمروِ ایران شرقی و ههای رایج دربارهفرضسازد، و برخی از پیشمی

شود ی ایران شرقی ـ هند شمالی، روشن مینخست آن که از تداوم ارتباط جغرافیایی میان سکاها و منطقه

ز در این قلمرو حضور داشته دیربااند، از ی ایشان بودهن شرقی و نوآمدهها که خویشاونداکه سکاها و تخاری

ای های ایرانیهای فراوان به نام قبیلهام، اشارهاند. چنان که در تاریخ دین بودایی نشان دادهو صاحب نفوذ بوده

دهد که بافت جمعیتی استان هخامنشی هند، که کل مانند کمبوجه و کورو در منابع هندی باستان، نشان می

ی ای که با شاخهگرفته، بیشتر ایرانی بوده تا هندی، و قبایل آریایینپال در بر میهند شمالی را تا مرزهای 

اند و از نظر سیاسی دادهکردند، تنها بخشی از جمعیت این منطقه را تشکیل میوگو میهای هندی گفتزبان

ند. این نکته حدس پیشین ما ازبانِ سکا و کمبوجه بودهتر از قبایل ایرانیــ و احتماالً جمعیتی نیز ــ فروپایه

کند. ارتباط یادشده تنها به شخص ی تبار سکایی بودا و ارتباط لقب شاکیامونی با سکاها را تأیید میدرباره

یافته عمیم میتبودا )سیدارته گوتمه( و سکاها محدود نبوده، و به کل بافت سیاسی ایران شرقی و هند شمالی 

، و زمین محدود نبودهنظر مشهور، قلمرو سکاها به شمال شرقی ایران است. این بدان معناست که بر خالف

و  یافته است. این سکاها و خویشاوندان تخاریهای شمالی هند ادامه میی تأثیر و نفوذشان تا بخشدامنه

مقتدر را  شان بودند که مقدونیان را بیرون راندند، بلخ را در اختیار گرفتند و در نهایت، دولتی نیرومند وآالن

 .زمین تأسیس کردندی شرقی ایراندر نیمه

چون آید، آن است که امیران تخاری ـ سکای بلخ، که به نادرست همدومین نکته که از همین شرح برمی

اند، تا دیرزمانی، مانند امیران مورد اشاره واقع شده «ی سکا ـ بلخیسلسله»دودمانی مستقل و مستمر با تعبیر 

مقدونی پیش از خویش، دولتی یگانه و منسجم پدید نیاوردند. ایشان تنها از دوران هرمائوس کوجاالکدفیس 
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ی تأسیس دولتی یکپارچه و بزرگ را ریختند. دولت کوشانی که در ایران شرقی جایگزین این بود که شالوده

های ای از خاندانخانی داشته و بر مبنای اتحادیهراکنده شد، احتماالً از نظر سیاسی بافتی خانهای پامیرنشین

ای استوار بوده که هر یک قلمرویی جغرافیایی را در دست داشته و بر سر انتخاب شاهی بزرگ و رهبران قبیله

ن مرکزی و غربی نیز رخ داد و تأسیس اند. این دقیقاً همان الگویی است که در ایرامقتدر به توافق رسیده بوده

 دولت اشکانی را به دنبال داشت. 

ی قرن دوم پ.م. تا ابتدای قرن اول میالدی، در دو قلمروی ایران شرقی و ایران مرکزی بنابراین در فاصله

رو هستیم که در نهایت به تأسیس دو دولت هایی مستمر روبهپی و تالشـ غربی، با آزمون و خطاهای پیا

ها ساختار و نظام سیاسی مشابهی دارند. هر دوِ آنها خود شود. هر دوِ این دولتکوشانی و اشکانی منتهی می

ی بندی باورهارتهای سیاسی هخامنشی برای صودانند، از نمادها و کلیدواژهدار نظم پارسی میرا میراث

جویند و الگوی کشورداری و نظم سیاسی خویش را بر مبنای سرمشق شاهنشاهان سیاسی خویش بهره می

اند. نیروی نظامی و ستون فقرات قدرت سیاسی این دو دولت، از قبایل سکا و متحدان پارسی ساماندهی کرده

شده است. تنها تفاوت می ته، و اتحاد ایشان در فدراسیونی بزرگ سازماندهیشان تشکیل یافو خویشاوندان

هه در غرب به در این میان آن است که خاندان کوشانی با تباری تخاری در شرق و خاندان اشکانی با تبار دا

ه در ابتدای عنوان شاهنشاهان دولتی یکپارچه و نیرومند برگزیده شدند، و پس از کشمکش خونین و کوتاهی ک

 کار با هم داشتند، با یکدیگر متحد گشتند.

های مبهمِ متون تخصصی، به سومین ویژگی دولت کوشانی آن است که بر خالف تصور عوامانه و اشاره

هایی هندی به معنای هیچ عنوان ماهیت هندی ندارد. در زمان حیات دولت کوشانی برای نخستین بار دولت

های گرفتند که به زبانگر را در بر میها قبایلی چیرهی هند پدید آمدند. این دولتقارهه در شبهواقعی کلم

شان هندو بود و کردند. دینای از بومیان دراویدی حکومت میگفتند و بر تودهی هندی سخن میخانواده
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شد و ی مستقیم آن محسوب نمیشان، با وجود تأثیر پذیرفتن از نظم پارسی، دنبالهنمادها و ساختار سیاسی

تری بود که در دنیای پیشاهخامنشی در این منطقه وجود داشت ی نظمِ سیاسی کهنها ادامهاز بسیاری از جنبه

و در متونی مانند وداها و مهابهاراتا منعکس شده است. دولت کوشانی بر مبنای این معیارها به هیچ عنوان 

های کهن هخامنشی )بلخ، شد. یعنی دولتی بود که در جایگاه استانمیهندی نبود و کامالً ایرانی محسوب 

رود و هند خوار، هرات، گنداره، بخشی از زرنگ )سیستان(، هفتبخشی از سغد، سرزمین سکاهای هوم

تأسیس شده بود. مرزهای این دولت به قلمرو هخامنشی محدود بود و تنها در برخی مقاطع تاریخی، گسترشی 

داد. زبان رایج در این قلمرو بلخی های هندی نشان میرق و ترکستان چین، یا جنوب و سرزمینرا به سمت ش

شدند. زبان تشکیل میی جمعیتش از قبایل ایرانیی حاکم آن تخاری و سکا بودند و بخش عمدهبود، طبقه

 در سپهر تمدن و تا و خویشاوندی برای دولت اشکانی دانست که کامالًبنابراین دولت کوشانی را باید هم

 ای از قلمرو جغرافیایی آن را نیز در اختیار داشت. گنجید و نیمهفرهنگ ایرانی می
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 اشکانیگفتار دوم: تاریخ دولت 

 

های خوارزم تا ترِ بلخ تا هند، در استانهای جنوبیها و سکاها در استانزمان با نیرو گرفتن تخاری. هم1

دیگری پدید کرد، نیروی سیاسی هن هخامنشی را اشغال میتر از شاهنشاهی کهایی شمالیپارت، که بخش

باهت داشت. آمد که از نظر ساختار و بافت جمعیتی با آنچه در نهایت دولت کوشانی را پدید آورد بسیار ش

ارت ریشه داشت این نیرو، همان بود که در نهایت به ظهور دولت اشکانی انجامید. نیروی اشکانیان در دولت پ

د تشکیل شده بود. رزم، مرو، پارت، و سکاهای تیزخوهای خوای استاننخوردهی دستکه احتماالً از بازمانده

هایی کردند و شاهدی اندازیمقدونیان در جریان تاختن به قلمرو هخامنشی تنها به طور محدود به پارت دست

 شند. های این منطقه وارد شده بادر دست نداریم که به سایر بخش

ای که پس از انقراض هخامنشیان در این منطقه حاکم بوده، اطالعات چندانی نداریم. ی نظم سیاسیدرباره

بینیم که دولتی مقتدر و نیرومند در این منطقه حضور دارد. ی چند دهه بعد از مرگ اسکندر میاما به فاصله

گذشتند سر ناسازگاری داشت از قلمرو نفوذ پارت می دولت یادشده با سپاهیان مقدونی که برای حمله به بلخ

توان حدس زد شد. از این رو، میو از همان ابتدا قدرتی پایدار و مقاوم در برابر شاهان سلوکی محسوب می

چنان جا هم مانند ماد و کاپادوکیه و هرات، بقایای خاندان هخامنشی و شهربانان پارسی قدیمی همکه در این

 هایی محلی را تأسیس کرده باشند.اشند و دولتباقی مانده ب

ی اسکندر به شهر کوروش دیدیم، در این منطقه نیز تکرار شده است. احتماالً الگویی که در جریان حمله

شدند، اهه، ماساگت و تیزخودها محسوب میهای یادشده در دوران هخامنشی قلمروی قبایل سکای دسرزمین

دانیم که در جریان تازش مقدونیان به سغد و بلخ، این قبایل بودند که به یاری شهرهای ایرانی آمدند و و می
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ها، با پس کشیدن از میدان نبرد، باعث شکست شهرها گاه در مواردی مانند طغیان اسپیتامن و خیانت ماساگت

 . ها شدندو چیرگی پولیس

وتاب نیفتاد. منابع یونانی و بعد از چیرگی اسکندر بر بلخ و کشتار مردم سغد، مقاومت مردم منطقه از تب

مان اشاره تأسیس مهاجهای تازهبه ایران شرقی و کشتار مقدونیان و ویرانی پولیس« هجوم اقوام بربر»رومی از 

هایی است که به یاری مردم سغد نویسان غربی از این اقوام بربر همان سکاها و ماساگتر تاریخاند. منظوکرده

و بلخ آمده بودند و توانستند مهاجمان را از این قلمرو بیرون برانند. با وجود این، به احتمال زیاد نیروی 

 779که بعدتر دولت اشکانی را تأسیس کردند. اندها بودهانسانی اصلی در این میان خودِ داهه

ران شرقی را تبار عاملی بود که رفتار غیرعادی امیران مقدونی مستقر در ایورود این نیروی نظامی ایرانی

کم ستکند. چنان که در گفتار پیشین دیدیم، این سرداران قاطعانه شهر را بر پولیس ترجیح دادند و دتوجیه می

ا بر عهده ردر بلخ برخی از میان خودشان به مردم محلی پیوستند و رهبریِ جنبشِ بیرون راندن مقدونیان 

طقه، چیرگی ورود نیروی جدیدی به معادالت سیاسی منگرفتند. این تنها در شرایطی ممکن بوده که به خاطر 

 طلبِ مقدونی به مردم بلخ دامن زده باشد. پولیس بر شهر ناممکن گشته و به پیوستنِ سرداران فرصت

ها سزاوار رومی محبوب است، برای این قبیلهنویسان یونانی و با وجود این، صفتِ بربر، که نزد تاریخ

های اصلی زادگاه این قبایل قلمروهایی نامتمدن ی جدید نشان داده که سرزمینشناسانهنیست. شواهد باستان

ای برخوردار بوده است. خاستگاه شده، و برعکس از شهرنشینی و کشاورزی پیشرفتهو دورافتاده محسوب نمی

ی خوارِ هخامنشی بوده که در دو دههی تیزخود و هومهای مرو و خوارزم و سکائیهنقبایل یادشده همان استا

                      
 .43ـ53: 1383ولسکی،  779
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نویسان قدیمی نیز مثالً پولیبیوس جا کشف شده است. از میان تاریخگذشته بقایای شهرهای بزرگی در آن

ای گسترده پ.م. که زمانِ روایت اوست به شبکه 209ی غربی استان هخامنشی پارت تا اشاره کرده که منطقه

ی تحول چندقرنی زندگی کشاورزانه ممکن بوده است. بنابراین و این تنها در ادامه 780از کاریزها مجهز بوده

گردی شان بر تعادل کوچآمدند، با زندگی یکجانشینانه بیگانه نبوده و سبک زندگیمناطق می قبایلی که از این

 و کشاورزی مبتنی بوده است. 

، که بر بربر بودن و گرد ایرانی به دقت در منابع باستانی نیامده است. اد ویلتاریخ دقیق هجوم قبایل کوچ

اش به ایران شرقی یافتهغارتگریِ سکاها تأکید دارد، بر مبنای رفتار نظامی آنتیوخوس اول و لشگرکشی سازمان

 781پ.م. رخ داده باشد و به آزاد شدن ایران شرقی انجامیده باشد. 293حدس زده که این ماجرا باید حدود 

اما حقیقت آن است که  782پ.م. را برایش در نظر گرفته است. 281وُلسکی این تاریخ را دیرتر دانسته و 

دانیم های پس از سرکوب شورش سغد و بلخ به دست اسکندر عقب برد. میتوان تاریخ یادشده را تا سالمی

دستِ اسپیتامن بوده و به خاطر کوتاهی در یاری رساندن به وی زمینه را برای شکست که قبایل ماساگت هم

های شرقی ی اسکندر و خیزش استانراهم آوردند. بنابراین نیروی قبایل سکا از همان زمان حملهخوردنش ف

در برابر وی در منطقه حضور داشته و نیرومند هم بوده است. بعد از اسکندر، سلوکوس هنگام حمله به ایران 

ت خورد و کاری از پیش نبرد. گوپتا شکسجا هم از چاندرهشرقی تنها به قلمرو جنوبی حمله برد و تازه در آن

بعد از او هم رفتار جنگی آنتیوخوس هنگام حرکت به ایران شرقی طوری بوده که گویی در حال حمله به 

                      
780 Polybius, 10.28. 1-7. 
781 Will, 1982. 
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دولتی مستقر و مستقل است. سپاهیان او عبارت بودند از یک ناوگان به فرماندهی پاتروکلس و یک ارتش 

سوی سیردریا دریای مازندران پیشروی کرد و دومی تا آنهای زمینی به رهبری دموداماس، که اولی در کرانه

آنتیوخوس  783جا معبدی به افتخار آپولون بنیان نهاد که نماد حضور سلوکیان در منطقه بود.جلو رفت و در آن

چون ایزدِ مهر بازتعریف کرده بود و آپولون را برگرفته و او را همهای شرقی برای همرنگی با ایرانیانِ استان

ای کرد. احتماالً این کار واکنشی بوده در مقابل رقیبانِ ایرانیرفت، معبدی به افتخار او تأسیس میهر جا که می

امنشی مدعی بازسازی نظم پارسی بودند و ایزد مهر را از این رو که با ارجاع به عصر زرین اردشیر دوم هخ

 داشتند.بزرگ می

هایی از آنتیوخوس پس از فتح موقت چند دژ در بلخ و مرو سیاست تأسیس پولیس و استقرار اردوگاه

ها را از اسکندریه به انطاکیه )آنتیوخیا( دنبال کرد، اما نام این استقرارگاه ی مقدونی راهای کوچندهجمعیت

 784اند.دانستهتغییر داد و این قاعدتاً به خاطر همراهی با مردمی محلی بوده که اسکندر را خونریز و منفور می

ی دریای به ترتیب در کرانه که احتماالً 785های سلوکیس و آنتیوکیس را تأسیس کرداو دو استان جدید به نام

پهناور این دو بر خالف آنچه معموالً عنوان شده، احتماالً دو استان  786اند.مازندران و رود سیردریا قرار داشته

اند که ابتدا قرارگاه ــ یعنی اردوگاهی نظامی و مهاجرنشینی یونانی ــ بوده اند و تنها دو پولیسنبوده

هایی نظامی در منطقه عمل کنند. این که بعدتر اند و قرار بوده به عنوان پایگاههای آنتیوخوس بودهلشگرکشی

                      
 .36: 1383ولسکی،  783
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که کوشش شاه سلوکی برای تثبیت موقعیت خود در  دهدشنویم نشان مینام و نشانی از این دو استان نمی

دامنه و اشغال نظامی موقت بخشی از اش هم جز غارتی کمنتیجه بوده و احتماالً لشگرکشیایران شرقی بی

 های پارت و مرو قدیم را به دنبال نداشته است.استان

ها از همان اواخر ها و داههتوان فرض کرد که حضور نظامی قبایل سکا به ویژه ماساگتاین مبنا می بر

نویسان غربی از قرن چهارم پ.م. و دوران اسکندر در این منطقه چشمگیر بوده است و چه بسا منظور تاریخ

کندر بوده انی در برابر اسهجوم بربرها همان موج نخستِ حرکت این قبایل برای پشتیبانی از شهرهای ایر

 باشد. 

ـ سکاهای بلخ و هند می های بینیم، قدرت و نفوذ خاندانبه هر صورت درست مانند آنچه در مورد تخاری 

ه دیگر نام و نشانی از شهربانان ان چشمگیر بوده کی قرن سوم پ.م. چنداشرافی سکا در این منطقه تا نیمه

بالند. شنویم و به جای آن با امیران و سردارانی سر و کار داریم که به تبار سکای خویش میپارسی قدیمی نمی

ودمان اشکانی نخستین قهرمان نامدار در این رهبران سیاسی نوظهور، مردی بود به نام ارشک که بنیانگذار د

 است.

 

گردد و این تنها هفتاد و پ.م. باز می 250. نخستین گزارشی از که از ارشک در دست داریم، به سال 2

دانیم که در این تاریخ ارشک به پارت رفته و این استان را به قلمرو چند سال بعد از مرگ اسکندر است. می

، در مرو و کت او از شمال به جنوب بوده و بنابراین باید پیش از ورود به پارتخود افزوده است. جهت حر

رمانروای خوارزم و سرزمین سکاهای تیزخود مستقر بوده باشد. این با حدس من همخوانی دارد که او را ف

 کنم.های هخامنشی قلمداد میاین استان
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ـ رومی هستند. استرابو که کهنهای موجود دربارهگزارش ترین گزارش ی فراز آمدن ارشک همگی یونانی 

و در آن هنگام )که سلوکوس دوم و آنتیوخوس هیراکس با هم جنگیدند » 787گوید:را به دست داده، چنین می

ها گردانی است که آپارنیانها ــ و منظورم آن کوچپ.م(، ارشک، یک سکا، با برخی از داهه 240/239ـ 

جا را آن کنند ــ به پارت حمله کرد وشوند و در امتداد اوکسوس )آمودریا( زندگی میها( نامیده می)پرنی

فتح کرد. در ابتدای کار ارشک ناتوان بود و مدام با کسانی که آنان را از قلمروشان محروم ساخته بود، 

های های همسایه را با پیروزیجنگید. اما به زودی او و جانشینانش چندان نیرومند شدند که پیوسته سرزمینمی

 «.های اندرونی )در شرق فرات( شدندسرزمین افزودند، تا آن که سرور تمامنظامی به سرزمین خود می

اند ان خود نگه داشتهها، چنان شرق را در دستپرنی» 788یوستینوس گزارشی مشابه را روایت کرده است:

که گویی این حقِ تردیدناپذیرشان از جهان است. ایشان تبعیدیانی از میان سکاها بودند... آنان به خاطر جنگی 

ها(، آریان )هراتی درونی از سکائیه رانده شدند و به سرزمین برهوتی کوچ کردند که بین گرگان و قبایل داهه،

شان مقاومتی های ایشان در برابر توسعهها( قرار داشت. در ابتدای کار همسایهها )مرویها و مارگیاناناسپَرنیان

شان برای پیشگیری از این امر، آنها بسیار گسترش یافتند... در این ندادند. بعدتر هم، با وجود تالش نشان

جنگید( تئودوتوس )دیودوتوس(، که رهبر هزار شهر بلخ وس هیراکس میهنگام )که سلوکوس دوم با آنتیوخ

ی ملل شرقی از این سرمشق پیروی کردند و از مقدونیان مستقل بود، مستقل شد و خود را شاه نامید. و همه

چون زیست. او که همهای تردیدناپذیر، در این زمانه میشدند. ارشک، مردی با خاستگاه نامعلوم و توانایی

پ.م.(، با  239ها شکست خورده )زیست، وقتی این شایعه را شنید که سلوکوس دوم از گلیک راهزن می

                      
787 Strabo, 11.9.2. 
788 Justin, 41.4.6-7. 
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جا ــ آندراگوراس ــ غلبه کرد و بعد از خلع او، خود ای از دزدان به پارت هجوم برد و بر استاندار آندسته

هم گرفت و به این ترتیب بر دو  جا ساخت. مدت کوتاهی بعد، او پادشاهی گرگان راهای آنرا رهبر قبیله

قوم حاکم شد. او از ترس سلوکوس و شاه بلخی تئودوتوس، ارتشی بزرگ بسیج کرد. اما به زودی مرگ 

تئودوتوس او را از ترس رهاند. او با پسر وی که او نیز تئودوتوس نام داشت، عهدی بست و کمی بعد با 

ر نبرد بر او پیروز شد. پارتیان هنوز هم این روز را کرد درگیر شد و دسو پیشروی میسلوکوس که به آن

کنند. وقتی سلوکوس ناچار شد به آسیا)ی صغیر( گیرند و آن را آغازگاه آزادی خویش قلمداد میجشن می

جا برقرار سازد. او بازگردد، دست ارشک باز ماند تا سپاهیانی بسیج کند و دژهایی بسازد و امنیت را در همه

تر از آن وجود ندارد... بخشپائورتِنون شهری به نام دارا بنا نهاد که جایی با جایگاه و کیفیتی لذتبر فراز کوه آ

ها و اسکندر در قدر به یاد ماندنی و محبوب است که کوروش در میان پارسها همانارشک در میان پارت

اش را چنان ها خاطره، پارتمیان مقدونیان و رمولوس بین رومیان بود. وقتی که او در سنی باال درگذشت

 «. گرامی داشتند که تمام شاهان بعدی خود را ارشک نامیدند

شود مربوط می اپارتیکسومین گزارشی که از فراز آمدن ارشک در دست داریم، به متنِ پُر ایراد و متأخرترِ 

هایی از آن توسط فوتیوس بیزانسی نقل شده است. در این روایت، ارشک و که آریان آن را نوشته و بخش

کلِس ی هستند. وقتی شهربان منصوب آنتیوخوس ــ فِرِبرادرش تیرداد از نوادگان اردشیر دوم هخامنش

دست دیگر بر او شوریدند و وی را )آگاتوکلس( ــ به ارشک توهین کرد، او به همراه برادرش و پنج هم

 کشتند. 

تر ها دارد، دقیقشته، با وجود دشمنی آشکاری که با پارتها، آنچه یوستینوس نودر میان تمام این روایت

جا آباد قرار دارد و هیچ بعید نیست که ارشک در آناست. شهر دارا همان ابیورد است که بین مرو و اشک

های برآمده از ایدئولوژی سیاسی اشکانیان است که شهری ساخته باشد. روایت آریان بازگوییِ یکی از روایت
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سازد. با ای را بر غاصبی اهریمنی چیره میانگارد و گروه هفت نفرهداریوش بزرگ همسان می ارشک را با

تر قدرتی داشته های شمالیآید که ارشک پیش از ورود به پارت در بخشها برمیوجود این، از همین گزارش

 789پ.م. قرار دارد 247ل و رهبری قبایل داهه و سکا را بر عهده داشته است. آغازگاه تاریخ اشکانیان در سا

تر است. به احتمال زیاد این تاریخ به زمانِ تاجگذاری پ.م.( قدیمی 239که از زمانِ تاختنِ ارشک بر پارت )

کند و به حضور واحدِ سیاسی را تأیید میشود و این حدس ما های شمالِ پارت مربوط میشک در سرزمینار

 کند. مستقلی در آن منطقه داللت می

شده است و فتح این استان از جنسِ رو دهد که ورود ارشک به پارت با استقبال مردم روبهشواهد نشان می

اندازی به سرزمینی غریبه نبوده است. در واقع، حدس من آن است که پارت از همان ابتدا بخشی از دست

ی خوارزم ــ مرو ــ سکائیه بوده و احتماالً در مقطعی به دست سرداران قلمرو دولتِ بازمانده در منطقه

ه است. چون از طرفی، گزارش دیودوروس و آریان از شورای مقدونی یا مدعیان دیگرِ قدرت تسخیر شد

فرنه بعد از مرگ اسکندر پارت و گرگان را در دست دهد که یک پارسی به نام فرتهجانشینان در بابل نشان می

ای از دست رفته گیری منطقهداشته است. از طرف دیگر، فتح این منطقه به دست ارشک بیشتر به بازپس

وساز دانیم که ارشک سه سالِ بعد از این پیروزی را صرف ساختتسخیر سرزمینی نو. مثالً میشباهت دارد تا 

و آبادانی در این منطقه کرد و شهر نسا را بنا نهاد و آن را به پایتختی باشکوه تبدیل کرد. شهر نسای باستانی 

آباد کشورمان به نادرست آن را عشقشود و در آباد شناخته میهمان است که امروز هم باقی مانده و با نام اشک

نویسند. این شهر هنوز هم پایتخت دولتِ مستقر در منطقه )جمهوری ترکمنستان( است. این گزارش می

                      
789 Wiesehöfer, 2001: 134-135. 
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شان ها بعد روزِ ورود ارشک نخست به سرزمینمردم پارت تا قرننویسد است که می یوستین هم قابل تأمل

چنین سنتی تنها زمانی معنا دارد  790دانستند.ن از یوغ مقدونیان میشاگرفتند و آن را زمانِ رهاییرا جشن می

 بخشی ایشان را بیرون رانده باشد.چون نجاتکه مقدونیان به تازگی این استان را فتح کرده و ارشک هم

ی ر شهری به نام آساک به شیوهپ.م. د 247ارشک بعد از سه سال آبادانی در پارت و مرو، در نوروز سال 

ای مهم اند که در این شهر آتشکدهزمین خواند. نوشتههخامنشیان تاجگذاری کرد و خود را شاهنشاه ایران

شود که عناصری از آیین جا روشن میاز این 791چنان پا بر جا بوده است.ها بعد هموجود داشته که تا قرن

کم ایدئولوژی سیاسی ایشان بر مبنای زرتشتی از همان ابتدا در میان خاندان اشکانی وجود داشته و دست

ش چندان بود که در مدتی شده است. تدبیر ارشک و دستاوردهایبندی میالگوی کهن هخامنشیان صورت

کوتاه قبایل ایرانی دیگر و مردم محلی بر او گرد آمدند و کارش باال گرفت. به طوری که پس از شورش 

گاه، چنان که شرحش گذشت، آن 792آندراگوراس به او حمله کرد و سراسر پارت و گرگان را گرفت.

ی نفوذش تا بلخ کشیده شد. ارشک پادشاهی بسیار نیرومند و الیق بود که دیودوتوس را شکست داد و دایره

  793کرد.برد و یونانیان را کشتار میهای مقدونیان را از میان میدر همه جا اردوگاه

شناختی و های باستاناز داده 794اند.چون شاهی آرمانی تصویر کردهارشک را در منابع باستانیِ غربی هم

وای آید که او سکه ضرب کرد، نمادهای پادشاهی کهن ایرانی را بار دیگر احیا کرد و در تعادل قتاریخی برمی

شان، نیرویی های نیرومند و غارتگرشان، و شهرهای ایرانی و قوای کشاورزانههای یونانی و ارتشمیان پولیس

                      
790 Justin, 41. 4.10. 

791 Isidorus Characenus, Mansiones Parthicae, 11 (Schoff, 1914). 

792 Justin, 41.4.8. 

793 Ammianus Marcellinus, 23.6.3. 
794 Suda, ; Ammianus Marcellinus, 23.6.3. 
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تازه را به صحنه آورد و آن هم قبایل کوچگرد ایرانی بود که از نظر زبان و فرهنگ و نژاد با مردم شهرنشین 

 شد تواناییشان در سوارکاری باعث میشان و مهارتاما سبک زندگی کوچگردانه 795ایرانی یکسان بودند،

نویسان غربی تردیدی در هواداری با وجود این، گزارش تاریخ 796شان بیشتر باشد.شان از رقیبان یونانیرزمی

زمین را با دژهای خوانیم که ارشک سراسر ایرانگذارد. در منابع التین و یونانی میاو از شهرها باقی نمی

تأسیس های تازهو این آشکارا به معنای تقویت رکنِ رقیبِ پولیس 797های حصاردار پر کرداستوار و شهر

نظام به امی ایران با ظهور ارشک دگرگون شد و سوارهمقدونی بوده است. با وجود این، ماهیت نیروی نظ

آید که در عصر اشکانی های ایرانی قرار گرفت. از گواهی منابع غربی برمیاستواری در کانون مرکزی ارتش

ی سوارکاران و پیادگان همسان نبوده است. هیچ یک از شاهان بر خالف دوران هخامنشی، اهمیت و مرتبه

جنگاوری زورمند هستم، هم پیاده و هم بر روی »رستم، ادعا نکرد که ش بزرگ در نقشاشکانی، مانند داریو

و اصوالً  798دیدنددارِ پیاده آموزش رزمی میاشراف هخامنشی هم به عنوان سوارکار و هم به عنوان نیزه«. اسب

دادند. اما در میان اشراف ها( تشکیل میداران انوشَیه )نگهبانان/ جاویدانی سپاهیان پارسی را نیزهبرترین رسته

ه بینیم، بی آنچه در منابع رومی و چینی میای سراغ نداریم و همهو پهلوانان پارتی از هیچ جنگاور پیاده

ی رستم و رخش و ریشخند شدنش توان ارتباط صمیمانهسوارکاران اشاره دارد. در این چارچوب است که می

 های وی در دوران اشکانی دانست. ای از تدوین داستانبه خاطر نبرد پیاده با اشکبوس را نشانه

                      
795 Justin, 41.2.3; Strabo, 15.2.8. 

 . 1383ولسکی، 796

797 Ammianus Marcellinus, 23.6.4; Justin, 41.5.1-4. 
 .9ـ11. 2. 1، کوروپدیا؛ کسنوفانس، 18. 3. 15؛ استرابو، 136هرودوت، کتاب نخست، بند  798
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بلند و شلوار شود، پیراهن چسبان و آستینها دیده میها و تندیسرسمی پارتیان نیز، که بر سکه حتا لباس

 799ی بلند است که از دیرباز در میان سکاها رواج داشته و به خصوص برای سوارکاری مناسب است.و چکمه

ی هایی که تا پیش از آن ویژهبرای اشکانیان، اسب و سوارکاری مبنای جنگاوری بود و بسیاری از سالح

افزارِ سوارانِ جنگاور ترکیب شد. البته سپاهیان وار با زینها بود )کمان، گرز و تبرزین( به شکلی اندامپیاده

  800شان را از دست داده بودند.پیاده نیز در ارتش اشکانیان حضور داشتند، اما مرتبه و اهمیت قدیمی

پ.م. سلوکوس دوم به ایران  235یابیم که به سال جا درمیقدرت نظامی ارتش زیر فرمان ارشک را از این

چون محکی برای این نیروی شمالی عمل کرد. گفتیم که در این سال سلوکوس دوم شرقی هجوم برد و هم

خورد و با سپاهی پریشان به ایران شرقی تاخت.  از برادرش آنتیوخوس هیراکس در آنکارا شکست

کنند او ارشک را هایی ضد و نقیض از رویارویی او با ارشک در دست است. یعنی برخی ادعا میگزارش

برخی دیگر  801شکست داد و با وجود این، چندان تلفاتش سنگین بود که اقتدار او را به رسمیت شمرد.

دانیم آن است که در گویند که او شکست خورد و چند سال زندانی ارشک بود. آنچه به طور عینی میمی

چنین با وی جنگیده است. همجا زمان تازش سلوکوس دوم، ارشک پارت را در اختیار داشته است و در آن

چنان پارت را در دست داشته ی مقدونیان همها در این مورد توافق دارند که ارشک بعد از حملهتمام گزارش

دانیم که سلوکوس در جریان همین نبرد ــ احتماالً چنین میی اقتدار خود را گسترش داده است. همو دامنه

بنابراین، به احتمال زیاد، ماجرا از این قرار بوده که سلوکوس دوم در  در اثر سقوط از اسب ــ به قتل رسید.

                      
799 Nikonorov, 1997, II, fig. 27, 32, 36. 
800 Dio Cassius, 40.15.2. 
801 Justin xli. 4, 9. 
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های زیر فرمان ارشک ی سرزمیننبرد با ارشک شکست خورده و به شکلی کشته شده و راه را برای توسعه

ی نویسان رومی در دست داریم که ارشک با سوارکاران قبیلههموار ساخته است. این گزارش را از تاریخ

نظام پرشمار سوریه را، که زیر فرمان سلوکوس متحد شد و به این ترتیب توانست پیاده 802یِ آپاسیاکاایران

 جنگید، به شدت در هم بکوبد.می

دهد که احتماالً برای دستیابی به های متفاوتی که در متون غربی برای ارشک ثبت شده، نشان میتبارنامه

به جا آمده که وقتی ارشک ها از آنجسته است. قاعدتاً این روایتمشروعیت، از چند راهبرد موازی سود می

های یونانی این شایعه را رواج داد که خویشاوند و برد، در میان سپاه یونانی و مقدونی پولیسپارت حمله می

ای از اهالی بلخ جنگید، این شایعه رواج یافت که ایرانیوارث آندارگوراس است. زمانی که با دیودوتوس می

ای که برای خود برگزید و در قالب نام صلیاست که بر ضد یونانیان قیام کرده و در نهایت، تبارشناسی ا

ارشک رواجش داد، آن بود که از نوادگان اردشیر دوم هخامنشی است و برای باز پس گرفتن حقش بر تاج 

ت و اعتبار را به دست آورد و او را در زمین فراز آمده است. این همان روایتی است که بیشترین شهرایران

شان از چنگ فاتحان مقدونی بازگشته چون شاهی مشروع و انتقامجو بازنمود که برای رهاندنچشم ایرانیان هم

 803اند.نویسان غربی معاصر اشکانیان مانند آریان نیز همین روایت از تبار اشکانیان را ثبت کردهاست. تاریخ

گرا بود و بین دو ، سیاست ارشک از همان ابتدا ضد یونانی و ایران804است چنان که ولسکی نشان داده

هایی که از دوران او باقی مانده نشان قطبِ قدرتِ یادشده، به طور قاطع، طرفِ ایرانی را برگزیده بود. گنج

                      
802 Apasiacae 
803 Arrian i (preserved in Photius( 

 . 1383ولسکی، 804
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ه شهربانی هخامنشی نوشت و کالهایش به خط آرامی میدهد که از همان ابتدا به سبک هخامنشیان بر سکهمی

و کمان را به عنوان نماد حکومتش برگزیده بود، که این دومی نمادی مهرپرستانه است و احتماالً نشانگر آن 

است که این بنیانگذار، بر خالف آذرباد که هم نامش و هم میراثش زرتشتی است، به دین کهن ایرانیان 

 پیشازرتشتی پایبند بوده است.

 

دهد، یکی که معموالً گیری سیاسی و سوگیری فرهنگی ارشک را نشان میهایی که جهت. در میان داده3

به معنای خرس و پسوند نسبت « آرسَه»مورد غفلت واقع شده، نامِ اوست. برخی از منابع این نام را ترکیبی از 

( Urs« )اورس»ی التین نماید و انگار زیر تأثیر ریشهشناسی نادرست میاما این ریشه 805اند.دانسته« آک ـ»

اما خویشاوندی و ارتباطش با نام ایرانی ارشک سخت نامحتمل دهد، شکل گرفته باشد که خرس معنا می

کم یکی از شاهان این دوران که اردشیر آید که دستنماید. از سوی دیگر، از منابع عصر هخامنشی برمیمی

شده از شده است. بنابراین پذیرفتنی است که ارشک شکلی ساده و کوتاه)سوم( نام داشته، ارشک نامیده می

 های رایج در ایران شمال شرقی، است. یر، در یکی از گویشهمان اردش

کند، داللت سیاسی این لقب و پراکندگی بسیار شاهد دیگری که پیوند میان نام ارشک و اردشیر را تأیید می

ی دانیم که ارشک لقبِ این مرد بوده و بقیهاست. این را می ی جغرافیای پسااسکندریاش در زمینهگسترده

آید آن است که این ارشک/ اند. اما پرسشی که پیش میشاهان اشکانی همین لقب را برای خویش حفظ کرده

                      
 .37: 1386ورستاندیک،  805
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اشک/ اردشیر چه داللت و اهمیتی داشته که شاهانی چنین قدرتمند در دورانی به درازای پنج قرن آن را 

 اند؟ورزیدهاش اصرار مییش برگزیده و بر داشتنچون لقب خوهم

آید که بار دیگر به جغرافیای سیاسی قلمرو هخامنشی پس از تازش پاسخ به این پرسش زمانی به دست می

ی، به قلمروهای و واحدهای نیرومند سیاس های بزرگاسکندر بنگریم و این بار به جای تمرکز بر دولت

شان، به طور مستمر توسط ایهایی بنگریم که به دلیل جایگاه کوهستانی یا حاشیهخودمختار کوچک و سرزمین

چنان بر سر کار باقی ماندند. پس از پایان های پارسی قدیمی در آنها هممقدونیان اشغال نشدند و دودمان

های سلوکی، بطلمیوسی و مقدونی که در نبرد با هم ه بعد از ناتوان شدنِ دولتهای جانشینی و به ویژجنگ

زمین پدید آمدند. زمان و مکان ظهور ی مرکزی ایرانها در گرداگردِ هستهدچار فرسایش شدند، این دولت

های دولت ه با تأسیسکهایی قدیمی سر و کار داریم دهد که در این مناطق با امیرنشینها نشان میاین دولت

  ایشان در اوایل قرن دوم پ.م. کوسِ استقالل نواختند. ِزمان با ضعیف شدنمقدونی تابع ایشان شدند و هم

کوهستانی شان در مناطقی های یادشده از چند نظر با هم شباهت دارند. نخست آن که تقریباً همگیدولت

شان پارسیانی های اصلی نظامی قرار دارند، دیگر آن که مؤسسان و فرمانروایان همهو دور از دسترس راه

اند، اما ی مقدونیان عناصری از سیاست ایشان را نیز به خود جذب کردههستند که بعد از یک قرن سلطه

ی شهربانان عصر هخامنشی معرفی ادامهشان خود را هایی پارسی دارند و در تبلیغات سیاسیچنان نامهم

های شوند و از این رو آنها را با نام دولتشان با نام اردشیر خوانده میکنند، و سومی این که بیشتر شاهانمی

کنم که دولت ارمنستان نویسان ارمنی پیروی میگذاری از تاریخاردشیری مورد اشاره قرار خواهم داد. در این نام

رمنستان اند. دولت اردشیریِ انامیده( Արտաշեսեան արքայատոհմ« )دشیریدودمان ار»را 

م. زیر  12ترین و مقتدرترین واحد سیاسی از این رده بود که به مدت دو قرن دوام آورد و در سال بزرگ
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فشار رومیان منقرض شد و شاهانِ پارسیِ آن جای خود را به شاهزادگان پارتی دادند که از طرف اشکانیان بر 

 راندند.این قلمرو فرمان می

یکی از شاهانی که بعد از دوران اسکندر با نام اردشیر بر تخت نشست و با نفوذ مقدونیان مقابله کرد، 

ی اول قرن سوم پ.م. به قدرت رسید. اعضای این عضو خاندان فراترکه در ایالم و فارس بود که در نیمه

ی هخامنشیان به حساب بردند و آشکارا خود را دنبالهشان بهره میهایخاندان از نمادهای هخامنشی بر سکه

زمان با او اردشیر دیگری در ارمنستان به قدرت رسید. یک قرن بعد از آنها، دودمانِ آوردند. تقریباً هممی

شود. ( نامیده میარტაშესიანიاردشیری دیگری در گرجستان به قدرت رسید که در گرجی آرتاشِسیان )

وتخت دست پ.م. به تاج 90این دودمان با خاندان اردشیری ارمنستان خویشاوند بود و در حدود سال 

شان ارشک دوم بود که در این خاندان نیز چند تن با نام ارشک و اردشیر حکومت کردند که آخرین 806یافت.

، که در زندگی شاهان گرجیکه در میالدی بر گرجستان حاکم بود. ناگفته نماند  1پ.م. تا  20های بین سال

 ,ფარნაჯომიشان فرناگوم )پرناجُم: قرون وسطا نوشته شده، آمده که اشراف گرجی به دالیل دینی بر شاه

ფარნაჯობი از خاندان فرناباز شوریدند و بعد از خلع او از شاه ارمنستان خواستند تا پسرش را، که )

را در عقد خود داشت، برای حکومت بر گرجستان نزدشان بفرستد. در این خانمی از همین خاندان  شاهزاده

اند. تومانف معتقد است که این تاریخ آمده که هم آن شاهِ ارمنستان و هم پسرش ارشک )اردشیر( نام داشته

به هر صورت،  807رانده است.پ.م. بر ارمنستان فرمان می 123تا بعد از  161شاه ارمنستان آرتاواز بوده که بین 

قوای ارمنی با اشراف ارمنی متحد شدند و فرناگوم را در نبردی شکست دادند و کشتند و اردشیر ارمنی به 

                      
806 Toumanoff, 1963: 185. 
807 Toumanoff, 1969: 10-11. 
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جالب آن که دلیل هواداری گرجیان از این اردشیر، پاکدینی او دانسته شده و  808جای او بر تخت نشست.

  809اند.نگریستهبخشی دینی میچون نجاتمعلوم است که به او هم

زمین ی غربی و شرقی ایرانهایی که در حاشیهپ.م، در سرزمین 150تا  250ی یک قرنی بنابراین، در فاصله

نامند و تبار خود را به پارسیان و شهربانان هخامنشی رو هستیم که خود را اردشیر میقرار دارند با شاهانی روبه

ده به دست مقدونیان فرمانروایی دارند. این که نام ناشفتاده و فتحرسانند و بر دولتی به نسبت دوراقدیمی می

شود نشانگر آن ها تا این حد تکرار میی این نام )ارشک( در نام بنیانگذار این دودمانشدهاردشیر یا ساده

ی ، رهبر قبیلهرو هستیم. از سوییبخشِ تاریخی روبهسازی هویتاست که با نوعی ایدئولوژی سیاسی و پیشینه

ی تیزخود بوده، های مرو و خوارزم و سکائیهشاه دولت پارت و به احتمال زیاد فرمانروای استانپرنی که 

خوانده، و از سوی دیگر شاهانی دیگر در قلمروهای دوردستِ قفقاز و آناتولی خود را با این لقب می

 اند. شناساندههای خویش را با همین لقب میدودمان

کافی است نامِ ارشک یا اردشیر در کنار ادعای ارتباط خونی این شاهان با دودمان هخامنشی نگریسته شود 

ی نام اردشیر دوم هخامنشی بوده، که شدهتا معنای این نام روشن گردد. ارشک، در اصل لقب و شکل ساده

ام نشان داده داریوش دادگرو مهم در جهان باستان بوده است. در کتاب  های بسیار بانفوذیکی از شخصیت

به نام ناهید و مهر در آیین شهریاری هخامنشی که او همان کسی بود که آیین مهر را به طور رسمی و با اشاره 

، بازسازی 810رودانتثبیت کرد، و موجی از نوسازی دینی را آغاز کرد که برجسته شدنِ ایزد آسمان )آنو( در میان

لی و بالکان، و احتماالً نوشته شدن )یا بازنویسی شدنِ( کیش یهود، انتقال کیش ناهید و مهر به قلمرو آناتو

                      
808 Rapp, 2003: 282-284. 
809 Thomson, 1996: 42. 
810 Berossos, FGrH 680, f11. 
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داری را در جهان باستان امهای زمشود. او در ضمن یکی از دیرپاترین دورانبخشی از آن محسوب می اوستا

های فراوانی که به او در منابع عبری و سال( حکومت کرد. اشاره 46پ.م. )یعنی  358تا  404داشت و از 

دهد که شخصیتی بسیار محبوب و تأثیرگذار بوده و یونانی و اکدی و پارسی باستان وجود دارد، نشان می

نام تر از همه این که اند. مهمشناختهخامنشی را با نام او میبرای دیرزمانی پس از او، نظم و شکوفایی عصر ه

هایش نوشته که دِینون اند. پلوتارک در زندگینامهاردشیر دوم را در منابع گوناگون به اشکال متفاوت ثبت کرده

را  812و کتسیاس ــ که مدعی بود پزشک دربار وی بوده ــ اسمِ آرسیکاس 811پ.م.( نامِ اوآرسِس 360ـ340)

توان ثبت شده و بنابراین می« آرشو»( به شکل LBAT 162ای )اند. این نام در کتیبهبرایش به کار گرفته

  813شده از نام او رواج داشته است.چون شکلی کوتاهپذیرفت که در دوران خودِ اردشیر هم

های اردشیری، با وجود مؤسسی که نامِ اردشیر یا ارشک را م شایان توجه است که تمام دولتاین نکته ه

شان یک نام تکراریِ مشترک دارند و آن هم مهرداد است. در دودمان اشکانی دارانبر خود دارد، در میان زمام

های پادشاهی تند. در خاندانول و دوم هساترین شاهان این سلسله مهرداد شود و بزرگاین نام زیاد تکرار می

شود و اگر نام تمام شاهان این مجموعه ارمنستان، کوماگنه، گرجستان و پونت هم نام مهرداد فراوان دیده می

دارد. این سنتِ بزرگداشت مهر هم با د بیشترین بسامد تکرار را یابیم که اسم مهردارا روی هم بنگریم، درمی

توان این شاهان را وارثان سنتی دینی ر دوم هخامنشی شباهتی دارد و مینوسازی آیین مهر در دوران اردشی

زمین و یرانادانست که در دوران این شاهنشاه پارسی به وضعیتی نهایی دست یافت و از آن موقع به بعد در 

 اش نهادینه شد.های همسایهسرزمین
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هایی سر بر آوردند که زمین دولتوکنار ایرانزمان با فرو نشستن موج یورش مقدونیان در گوشههم

ورزیدند و خویشتن را با لقب رساندند، با مقدونیان دشمنی میشان تبار خود را به هخامنشیان میفرمانروایان

اند و به دعی بازسازی نظم هخامنشی بودهدان معناست که ایشان مبشناساندند. این به سادگی اردشیر دوم می

اند. با این تعبیر، نام ارشک و پایداری این لقب دادهای مشترک در تاریخ دو قرن پیش از خود ارجاع مینقطه

یابد. این دودمان، در واقع، مدعی بازسازی و احیای نظمی سیاسی و در میان اشکانیان معنای دیگری می

شده است. دودمانی بوده و به اردشیر دوم هخامنشی منسوب می« اردشیری»اند که حراست از هویتی ملی بوده

جا کل این قلمرو را فتح کردند، به زمین را در دست داشتند و از آنی شمال شرقی ایراناشکانی، که گوشه

میابی شدند و برای کاحسوب میمهای( دوران خویش های )یعنی اردشیریاین ترتیب، تنها یکی از اشکانی

 شان غلبه کردند. نیِ همسایههای اردشیری/ اشکاشان به تدریج بر سایر دولتدر برنامه

شد و در میان شاهانِ بزرگ تاریخ، ارشک نخست از دید پیروانش شخصیتی مقدس و ورجاوند دانسته می

ترین کاربرد را داشته است. جانشینان او تا در مقام لقبی برای شاهان دیرپاترین و پیوسته کسی است که نامش

نامیدند و این ثباتِ نمادهای سیاسی در تاریخ جهان باستان سنتی شگفت پنج قرن پس از او خود را ارشک می

را مقدس دانستند و به  ها بعد از مرگ ارشک اوکه پارت شود. آمیانوس مارکلینوسِ رومی نوشتهمحسوب می

افتخارش مراسمی برگزار کردند. او آورده که بزرگانِ قوم ارشک را در میان ستارگان جای دادند و شاهانِ 

به این  814نامیدند.بعدی اشکانی ــ و ساسانی هم ــ با تکیه بر این سنت خود را برادرِ ماه و خورشید می

ی نیرویی آسمانی و گونه یافت و گذشته از یک بنیانگذار سیاسی، به مرتبهترتیب، ارشک مقامی خدای

                      
814 Ammianus Marcellinus, 23.6.4-6. 
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یی به سنت اخترشناسی شخصیتی مقدس نیز برکشیده شد. ناگفته نماند که پیوند میان ارشک و ستارگان از سو

هایی از نوعی کیش کند، و از سوی دیگر نشانهمغانه و تأثیر چشمگیر این سنت در دولت اشکانی اشاره می

نو )سکاهای ترکستان دانیم در آن دوران میان سکاها و قبایل شیونگدهد که میپرستش نیاکان را به دست می

با این شرح، روشن است که ارشک از درون بافتی دیرینه و سنتی سیاسی به دولتِ  815چین( رایج بوده است.

خته و نه مقدونی. بر های مشروعیت سیاسی خویش را بر مبنایی ایرانی استوار سانگریسته و ستونخود می

اش در گیری سیاسی وی و دلیلِ کامیابیتر فهمید و جهتتوان کردارهای ارشک نخست را عمیقاین مبنا می

 زمین را نیکوتر تحلیل کرد.جلب نظر و رضایت شهروندان ایران

 

چون حکومت کرد و نزد رعایایش به قدری محبوب بود که بعدها او را هم . ارشک مدت سی سال4

اش در سلطنتش شریک ستودند. احتماالً برادرش تیرداد برای چند سال در زمان پیریموجودی مقدس می

پس  816پ.م. درگذشت، برادرزاده یا فرزندش ارشک دوم بر تخت نشست. 217بوده است. وقتی ارشک در 

زمین تکیه زدند که نقاط اشتراک و ای طوالنی از پادشاهان اشکانی بر تخت سلطنت ایراناز ارشک، زنجیره

زمین دارا هستند و بیش داری را در کل تاریخ ایرانترین دوران زمامشباهتی چشمگیر داشتند. اشکانیان طوالنی

های میان شاهان شان برای حدود نیم هزاره بر این سرزمین فرمان راندند. مرور شباهتاز چهل تن از شاهان

نگرد این اجازه را خواهد داد تا رمز های تاریخ معاصر به آن دوران میدوردستاین دودمان به ناظری که از 

 های قدرت را دریابد.شان بر سایر گرانیگاهموفقیت ایشان و دلیل چیرگی
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و از این رو به  817نخستین ویژگی مشترک شاهان اشکانی آن بود که از تبار قبایل بیابانگرد ایرانی بودند

گرم بودند. اشکانیان این پیوند خویش با م نیرومند و نیروی نظامی بزرگ این قبایل پشتنظاحمایت سواره

قبایل سکا را تا پایان حفظ کردند و حتا با پسرعموهای خود، که بلخ و هند را فتح کرده بودند و پادشاهی 

ی نظامی این پشتوانهیارانه داشتند. برخورداری از کوشانی را تأسیس کرده بودند، نیز روابطی نزدیک و هم

 ترین رمز پیروزمندی ایشان در برابر نیرویی بزرگ مانند روم بود.مهم

برگزیدند و  یابی خویش را با قاطعیتدومین ویژگی آن بود که اشکانیان از همان ابتدا راهبرد مشروعیت

ا پولیس یونانی اولی را ی شهر ایرانی یتا پایان نیز بدان پایبند ماندند. چنان که دیدیم، آنان در میان دو گزینه

ند. از میان برد برگزیدند و در دو قرنِ ابتدای سلطنت خود با دومی مبارزه کردند و عمالً نفوذ سیاسی آن را

زدودن نام ایشان  تبلیغات سیاسی ساسانیان، که جایگزین ایشان شدند و تالشی جانانه را در پنج قرنِ بعد برای

ای فئودالی شده در زمینهبه کار بستند، باعث شده تا هنوز عوام ایشان را پادشاهانی نامقتدر، ناکارآمد و گم

 تصور کنند، که به زبان و فرهنگ یونانی آلوده شده بودند. 

مراتبی و هرمی با مراکز منتشر این برداشت در مورد شاهان اشکانی درست نیست. ساختار قدرتِ سلسله

ی ایرانی بوده است، و لزوماً های ساخت سیاسی در جامعهز یکی از ویژگیخانی از دیرباو به اصطالح خان

ترِ عصر ی زوال اقتدار یا ضعف دولت مرکزی نیست. ناگفته پیداست که اشکانیان به تدبیرهای تازهنشانه

شان ساسانی برای تمرکز قدرت در دربار دسترسی نداشتند و احتماالً به دلیل میراث فرهنگی هخامنشی

پسندیدند. با وجود این، دولت اش است ــ را نیز نمیسازی دینی عارضهپیامدهای آن ــ که مثالً یکدست
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های پیش اشکانی در نهایت ساختار سیاسی نیرومند و در حد خود متمرکزی بود که تداومش از تمام دولت

های محلی معموالً نظامی و سکاتبار را توان کارآمد بودنِ اتحاد قدرتخود بیشتر بود و بنابراین نمی و پس از

 با دربار شاهنشاهی نادیده انگاشت. 

یغات ساسانیان نادرست بوده است. شان با فرهنگ ایرانی نیز تبلزدگی ایشان و بیگانگیدر مورد یونان

شان را د و حتا ناماشکانیان از همان ابتدا به عنوان ناجیان ایران و وارثان شاهنشاهی هخامنشی به میدان آمدن

هایی را به خط آرامی ضرب دای کار سکهان ابتهای اردشیری برگزیدند. از همی رستاخیز دولتدر زمینه

 کردند. شان کشتار میهایراندند و یونانیان را در پولیسکردند و سرداران مقدونی را میمی

ی برخالف تصور عوامانهاین حقایق را باید در کنار این نکته دید که خط و زبان و فرهنگ یونانی، 

امروزین، در دوران هخامنشی و پارتی زیرواحدی در درون قلمرو ایرانی بود، و نه نیرویی در خارج از آن. 

نشینِ دنیا در آن هنگام اِفِسوس و سارد و میلتوس بودند که همگی در قلمرو ایران ترین شهرهای یونانیبزرگ

-مان ابتدای تشکیل شدنش، زیرواحدی از نظام چندرگه و ترکیبهخامنشی قرار داشتند. فرهنگ یونانی از ه

گرای هخامنشی بود و از این رو شاهان اشکانی مانند امروز یونانیان را اروپایی متعلق به سپهری بیگانه 

های به راستی بیرونی، روم دیدند، چرا که در آن هنگام هنوز اروپایی وجود نداشت و تنها تمدن ـ دولتنمی

ها کشف کرده بودند. یونان برای ودند که اولی تازه تشکیل شده بود و دومی را تازه در دوردستو چین ب

اش در بالکان و آناتولی قرار داشت و برای دو قرن در عصر ی اصلیشهرهایی بود که بدنهایشان دولت

از این رو، وامگیری از خط و زبان و هنر یونانی را در دوران  818شد.هخامنشی استانی از ایران محسوب می
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ی هویت فرهنگی در عصر هخامنشی دانست ای از سیاست خردمندانهاشکانی و پس از آن، بیشتر باید دنباله

ی نیرومندی و غنای هویت ملی های قومی را مایهداد و در هم جوشیدن هویتکه به تکثر مجال ظهور می

قدر برای اشکانیان و ایرانیانِ آن دوران آشنا و خودی و قابل وامگیری بود، که خط دید. خط یونانی همانمی

زمینِ های مستقر در ایرانی خطوط بعدی ایرانی را برساخت. دودمانآرامی و سریانی، که شالودهفنیقی و 

ها دورانِ پسااسکندری همواره از خط آرامی یا مشتق هندی آن )خروشتی( به همراه یونانی برای نوشتن سکه

زمین است و مقدونی در ایرانبردند و این تنها نشانگر حضور کوچندگان یونانی و های خود بهره مییا کتیبه

ها، ارشک نخست ها و سکهنه دلبستگی شاهان یادشده به هلنیسم. چرا که مشهورترین نویسندگانِ این کتیبه

گوپتا و آشوکای مائوری هستند که به خاطر شکست دادن مقدونیان و کشتار ایشان شهرتی اشکانی و چاندره

 اند.به دست آورده

ی متمایز دوره گرایانه به پویایی قدرت سیاسی در ایرانِ عصر سلوکی بنگریم، سهاگر بخواهیم از دیدی کل

ی ر فاصلهدپ.م. به طول انجامید.  250شد و تا  پ.م. آغاز 311ی نخست، از را تشخیص خواهیم داد. دوره

ارته در کابل و ( وخش2( سلوکی در بابل، 1پ.م. شصت سال گذشت که در آن پنج دولتِ  250تا  311

های گوناگون ( مائوریه در هند، بخش5( ماد و 4ی خوارزم ـ مرو ـ سکائیه ـ پارت، ( مجموعه3هرات، 

  زمین را در اختیار داشتند.ایران

پ.م. تعادل قوا به هم  250پ.م.( شصت سال طول کشید. در  191پ.م. تا  250ی دوم هم )از دوره

ی ارشک از شمال شرقی پیشروی کردند و شهر نسا را گرفتند. در خورد. قبایل ایرانی داهه با راهبری داهیانه

ن دگرگونی ناشی از این ضربه، امیران مقدونی که بلخ و پارت را در اختیار گرفته بودند، از سلوکیان جریا

هایی خودمختار ایجاد کنند. اما ارشک به سرعت پارت را گرفت و در اعالم استقالل کردند و کوشیدند دولت

ش قوا در ایران شرقی به هم برابر سلوکوس با دیودوتوس متحد شد. به این ترتیب، در عرض پنج سال آرای
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تر هم در دست ارشک بوده، بار دیگر زیرِ فرمانش قرار گرفت و بلخ به خورد. پارت که احتماالً پیش

 های مقدونی تجزیه شد.ای از امیرنشینمجموعه

تحاد شهرنشینان ای به معادالت قدرت روزگار خود، برگ برنده را رو کرد. اارشک با وارد کردن متغیر تازه

رانیان یکجانشین نمود. چرا که ایایرانی با قبایل کوچگرد ایرانی، حرکتی بود که تا پیش از ارشک ناممکن می

هایی باستانی محسوب رتشتیان در برابر پرستندگان ایزدان باستانی آریایی، دوقطبیدر برابر کوچگردان، و ز

های ایرانی برای مدت رسید. این دو سیستمِ اجتماعیِ جمعیتشان به دوران زرتشت میشدند و قدمتمی

زمین یرانون اهزار سال از دوران زرتشت تا آن هنگام با هم کشمکش داشتند و از نظر جغرافیایی هم در اندر

تر در جریان فراز آمدن ی مرزهای بیرونی آن مستقر شده بودند. پیوندی مشابه با این پیشیا در حاشیه

های مستقر ایالم و گوتیوم تحقق یافته بود، هخامنشیان و مادها با اتحاد قبایل جنگاور پارس و ماد و دولت

های استوار تأثیر کیش زرتشتی قرار داشتند و اتصالیژه دینی زیر ها و مادها از نظر فرهنگی و به واما پارس

 ها همزیستی و همسایگی به دست آورده بودند. خویش با شهرهای بومی را در جریان قرن

ای خود ها بعد ساختار قبیلهتا قرنآید که سپاهیان پارتی نویسان رومی برمیهای متأخرتر تاریخاز گزارش

ای های قبیلهنظام و حضور سرکردهشان بر سوارهچنان حفظ کرده بودند. سپاهیان پارتی به خاطر تکیهرا هم

داده است. تصویری که از این مردان ای تشکیل میشان را جنگاوران سوارکار قبیلهاند و سربازاناهمیت داشته

ی سرراست و غیرنقادانه از های فاحشی درآمیخته که استفادهه شده، به خطاها و اشتباهدر منابع غربی بازتابید

ها و نویسان رومی که ارتباط میان سرکردهسازد. تاریخکننده میهای یونانی و التین را خطرناک و گمراهتاریخ

ز آزادمردان و انبوهی از بردگان اند که هر سپاه سواره از شمار کمی ااند، فرض کردهیافتهشان را درنمیاتباع

ی ای شبیه به خوانش نادرست کلمهنماید که در این مورد هم با بدفهمیشده است، و چنین میتشکیل می

 رو باشیم. ی بیستون روبهدر کتیبه« بندَک»
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شماری از ( تشکیل شده، و تنها تعداد انگشتservitiaاه پارتیان از بردگان )ی سپیوستین نوشته که بدنه

ی جا آزادمرد خوانده، همان طبقهاحتماالً آنچه او در این این 819کنند.( ایشان را همراهی میliberiآزادمردان )

داران بزرگ است، و نه افرادِ غیربرده. برده های بعدی باشند که منظور از ایشان اشراف و زمینآزاتانِ دوران

ن پیمان شاکه با سرکرده کند؛ یعنی، اعضایی از قبیلههم در گفتمان یوستین قاعدتاً به همان بندک اشاره می

شوند. یوستین خود اش )معنای اصلی بندک( قلمداد میچون خویشاوندان او و اهلِ خانهجنگی دارند و هم

در شرح ارتباط میان این دو گفته که آن آزادمردان در تربیت و آموزش سوارکاری و کمانگیری به فرزندان 

انجام دهند که برای فرزندان خویش هم کنند و حاضرند برای ایشان کارهایی ها تالش زیادی میاین برده

نخست در جایی دیگر هم نوشته که تنها تفاوت میان بردگان و آزادان آن است که گروه  820دهند.انجام نمی

جا روشن است از این 821روند.کنند، اما آزادان همواره بر پشت اسب به این سو و آن سو میپای پیاده سفر می

رو نیستیم و همان ارتباط میان اعضای قبیله و کشاورزان آزاد ساکن اش روبهکه با مفهوم برده به معنای رومی

 شان مورد نظر است. نظامی یک منطقه و سرکرده

آید که شمار ایشان بسیار بیش از آزادان بوده، ی تکمیلی هم برمیی از این دادهنبودن سوارکاران پارت برده

ها با مارک آنتونی )مارکوس آنتونینوس(، در میان پنجاه هزار سوارکار پارتی، تنها چنان که در جنگ پارت

دار بدیهی است که چنین ترکیبی از نسبت جمعیتی برده و برده 822اند.ی آزادان تعلق داشتهچهارصد تن به طبقه

درنگ بر اربابان خود ناممکن است و بردگان، به خصوص وقتی به اقتدار نظامی دست یافته باشند، بی

                      
819 Justin, 42.2.5. 
820 Justin, 42.2.5. 
821 Justin, 41.3.4. 
822 Justin, 42.2.6. 
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گیرند. چنان که بردگان آلمانی در روم چنین کردند و ترکان اسی را خود به دست میشورند و قدرت سیمی

ها نیز در درون دولت سامانی همین تجربه را از سر گذراندند. بنابراین آرایش نظامی قبایل داهه که از سرکرده

چنان ه است که همگردانشد، سیستمی کهن و کوچشان تشکیل میهای سرسپردهایقبیلهو خویشاوندان و هم

 های اولیه نیز به همین شکل وجود داشته است. ماند و قاعدتاً در داههها در دل ارتش پارتی باقی میتا قرن

شان را ز ایل و طایفهداران بزرگی هم بوده و بخشی اشهسواران و سرکردگان قبیله، که به احتمال زمین

اند. چنان که فالویوس یوسفوس هم شدهمی اند، احتماالً از همان ابتدا آزادان )آزاتان( نامیدهکردهرهبری می

نوشته که بعدها پاکور برای کمک به هیرود یهودی ده شهسوار را به همراه دویست سوارکار نزدش فرستاد، 

ه این نامگذاری عاملی بوده که باعث شد 823شدند.( خوانده می)اِلوتِروی: « آزادمرد»که آن ده تن 

 اند. نویسان غربی فرض کنند البد بقیه در تقابل با ایشان برده بودهتاریخ

دهد که خودِ رومیان هم به شده در توصیف جمعیتِ رعیتِ پارتی نشان میبندی به کار گرفتهمرور واژه

اند، اما چون در زبان و سپهر فرهنگی خودشان برابرنهادی دقیق برای این شکل از دهنبودن ایشان آگاه بو برده

اند. مثالً پلوتارک اند، از واژگانی متکثر و مبهم برای توصیف ایشان اشاره کردهکشاورزِ آزاد روستایی نداشته

ایشان رعیت سورن ی سورن بودند و در نبرد حران جنگیدند، نوشته که در توصیف سربازانی که سرسپرده

ی پاِلتای در منابع اند. کلمه( به سورن بودهبودند. اما بعد اشاره کرده که آنها وابستگان )پاِلتای: 

( کمابیش با پِنِستای )زاد به کار گرفته شده است و ی خانهتر به معنای رعیت و بردهیونانی قدیمی

ی رفته و دربارهی تِسالی به کار میهای منطقهی مردم فروپایه و رعیتمترادف است که با همین معنی درباره

                      
823 Josephus Flavius, Bell. Jud. 1.255; Antiq. 14.342. 
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انی کمابیش برابرنهادی دقیق است برای سربازان اشکانی نیز مورد استفاده واقع شده است. اما پالتای یون

ر خاص برای رساند و در منابع رومی گاه به طوپیمانی و وابستگی حقوقی را میکه هم clientsی التین واژه

به همین ترتیب،  824کند.اشاره به اشراف پارتی به کار گرفته شده و به هیچ عنوان معنای بردگی را حمل نمی

( بوده و این کلمه در ح نبرد حران گفته که سورن سرورِ هزار تن اویکِتِس )پلوتارک هنگام شر

را « زادی خانهبرده»( به معنای برده و فرد غیرآزاد است و دقیقاً معنی یونانی مترادف دولوی )

توانسته چنین بوده باشد، چون این هزار تن دقیقاً همان نخبگان نظامی و شهسواران رساند. اما منظور او نمیمی

 اند. فی داشتهجنگیدند و آشکارا منش و ساز و برگی اشرااند که زیر فرمان مستقیم سورن میپوشی بودهزره

های رومیان از ماهیت سپاهیان پارتی و نظم اجتماعی ی گزارشبینانهبنابراین خواندنِ غیرنقادانه و ساده

گیر منتهی شود. های چشمتواند به سادگی به خطاهای بزرگ و بدفهمیزمین آن دوران، میحاکم بر ایران

در بالکان با نظم اجتماعی  قضیه آن است که رومیان اصوالً تا هنگام درگیری با قبایل ایرانی سکا و سارمات

اند و به همین دلیل دریافت خویش از دشمنان پارتی خویش را در گردان سوارکار ناآشنا بودهحاکم بر کوچ

اند. ایشان تمایز میان اشراف و جنگاوران کردهبندی میی خویش صورتی جامعهدارانهچارچوب قواعد برده

ی سپاهیان پارتی و دادند و به این ترتیب، بدنهزمین نیز تعمیم میآزاد و رعیتِ کشاورز و برده را به ایران

ساختند. این خطا در منابع یونانی باستان هم ی کشاورزان آزاد ایرانی را با برچسب برده مشخص میطبقه

زیستند، تمام شهروندان دار میای بردهنویسان یونانی نیز، که در جامعهارد. چون در چشم تاریخمصداق د

                      
824 Olbrycht, 2003: 84-85. 
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ی مفهوم برده دستانهبدیهی است که کاربرد گشاده 825ی شاهنشاه بوده باشند.بایست بردهدولت هخامنشی می

زمین داللت کند، انعکاس نهادینه شدنِ این نظم اجتماعی در این متون بیش از آن که به رواج بردگی در ایران

شهرهای یونانی و دولت روم است. این خطایی است که اگر هنگام خواندن منابع غربی بدان توجه در دولت

های نظامی عصر اشکانی را یکسره نامفهوم و متناقض ی رفتارهای سیاسی و پویاییشود، بخش عمدهن

 سازد. می

شان را داد و ایاش پیوند میای را با مردان جنگاور قبیلهای قبیلهای که سرکردهگردانهنظم اجتماعیِ کوچ

ی مرکزی ارتش اشکانی باقی ماند. این ساختار کرد، در هستهدر قالب سوارانِ وابسته به وی سازماندهی می

ی ایرانی ترکیب شد. از منابع مربوط به مراتب سیاسی و اقتصادی شهرنشینانهمدار و متحرک با سلسلهجنگ

های آریایی ای کاستمراتب چهار الیهآید که سلسلهپایان دوران اشکانی و ابتدای عصر ساسانی برمی

داده، در صدر خود های اجتماعی افراد را نشان می)ارتشتاران، مغان، کشاورزان و صنعتگران(، که خویشکاری

ی ووزورگان )بزرگان(، شهرداران )شهریاران(، ویسپوهران آورده که چهار رستهای از اشراف را پدید میطبقه

ی این چهار گروه در مواردی با نام عمومی گنجانده است، و انگار همهدر خود می )شاهزادگان( و آزاتان را

، 826(megistanesهای بزرگان )ها را با نامنویسان رومی این الیهاند. تاریخشدهآزاتان )آزادمردان( خوانده می

مورد اشاره  829(illustres Parthi پارتی )و برجستگانِ 828(nobiles، اشراف )827(primoresها )نخستین

                      
 .242؛ آیسخولوس، پارسیان، 38،5،2، آناباسیسنوفانس، ؛ کس135هرودوت، کتاب هفتم، بند  825

826 Tacitus, Annal. 15.27; Frontinus, Strateg. 2.9.5; Seneca, Ep. 21.4. 
827 Tacitus, Annal. 2.2; 6.31; 6.37. 
828 Tacitus, Annal.6. 31; 11.10; 12.10; 15.2. 
829 Tacitus, Annal. 12.12. 
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چنان بر بخشی از این ای هماند. ساختار قبیلهاند و به طور مبهم همین چهار رسته را در نظر داشتهقرار داده

های سورن عضای خاندانمراتب اشرافی حاکم بوده است، به طوری که مثالً بزرگان به طور عمده به اسلسله

 اند. های نیرومند سکا بودهی راهبرِ قبیلهشده که در ابتدای کار طبقهو کارن اطالق می

آمیز و نبوغظره با این مقدمه، ترکیب شهرنشینی با کوچگردی، که ارشک به میدان آورد، در آن روزگار نامنت

تر از عقاید دینی و بایست برای اتحاد این دو نیروی متمایز و متعارض، بر شباهتی بنیادینمود. ارشک میمی

داری مامزستینِ های نخسبک زندگی تأکید کند، و چنین نیز کرد. به این ترتیب بود که به تدریج در دهه

زمین تکوین یافت که با مفهوم دولت جهانی هخامنشیان متفاوت اشکانیان، مفهومی نوظهور از ملیت در ایران

شد. اتحاد شهرنشینان و های دشمنی مانند سلوکیان مقدونی یا رومیان تعریف میبود، و اتفاقاً در برابر دولت

« ایرانی»، و ه هر دو زبان و نژاد و اساطیر مشترکی داشتندکوچگردانِ ایرانی از این رو ممکن تلقی شد، ک

یونانی  وبودند. به این شکل، مفهوم پارسی بودن که داللتی جهانی داشت و در عصر هخامنشی مصری بودن 

شده از رزبندیممدار و شد، وا نهاده شد تا مفهومی سرزمینبودن و تعلق به اقوامی بسیار متنوع را شامل می

تانی )سکا( ملیت به شکلی تدافعی جایگزین آن شود. در دراز مدت، این همان تدبیری بود که پهلوانان سیس

 افراشت. شان بری کیانی و دشمنان تورانین سلسلهای حد واسط بیچون الیهمانند رستم را هم

ت به وضعیتی ی قرن سوم پ.م. با ورود این ترکیب نو تحقق یافت و به سرعی چرخش قوا در میانهنقطه

نهایی منتهی شد. چنان که گفتیم، اقتدار دولت ماد به قوت خود باقی بود تا آن که آنتیوخوس سوم توانست 

 830ای نابرابر را به شاهِ ماد که آرتاباز نام داشت تحمیل کرد.پ.م. عهدنامه 220اندازی کند. او در به آن دست

                      
830 Polybius, V. 55. 
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ها باعث شده باشد که مادها به پارت تمایل یابند و اتحاد با آن را ترجیح دهند. چون اشک گویا فشار سلوکی

، کشور خود را به سوی غرب توسعه داد 832اش شده بودایپ.م. جانشین پدر افسانه 217، که تازه در 831دوم

ی اتحاد و آزادسازی بوده و با جنگ همراه ها احتماالً از گونهدردسر هگمتانه را گرفت. این حرکت پارتو بی

چنان عت از پای درآیند، و بعدها هم همنبوده است، چرا که مادها هنوز چندان ضعیف نبودند که به این سر

بینیم که شاهی خودمختار اما مطیع اشکانیان چنان میها باقی ماندند و تا یک قرن بعد همنیرومند اما مطیع پارت

ها را در نبردی مهم شکست داد. راند. آنتیوخوس سوم به سرعت واکنش نشان داد و پارتجا فرمان میبر آن

-های یونانی سر راهش را از میان برد و ساکنان یونانی و مقدونینشینی تمام پولیسعقب اما ارشک دوم هنگام

پ.م. تالفی کرد. ارشک با  209شان را کشتار کرد. آنتیوخوس هم انتقام این کارِ مادها را با غارت همدان در 

 بوده است. ها برگزیدن قاطع یکی از دو قطب قدرت یادشده کشتارهایش نشان داد که سیاست پارت

ای که در پارت پدیدار شد، به خاطر برخورداری از قدرت نظامی کوچگردان ایرانی، گرانیگاه قدرت تازه

ی نظم هخامنشی اش دنبالهاش و ساختار هویتیگرا و ضد مقدونیخاطر سیاستِ ایرانمنحصر به فرد بود و به 

شد. به همین دلیل هم بود که به سرعت از سوی مردم مورد پذیرش قرار گرفت و توانست محسوب می

ت پادشاهی ماد را در لحظاتی بحرانی در خود ادغام کند و با سکاهای کوچنده به بلخ به اتحادی استوار دس

ی هرات و هند مائوریه با این منطقه، بختی و روابط دوستانه های ایرانی پارت، ماد و بلخ،یابد. اتحاد دولت

                      
831 Bivar, 1983: 22-99. 

امروز هوادار بیشتری  جا از تفسیر ولسکی کهداند. اما من در اینروایت کالسیک، تیرداد برادر ارشک را دومین شاه پارتی می 832

 ام.دوم را شاهِ پیش از تیرداد گرفتهام و ارشک دارد بهره گرفته
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برای پیروزی واپسین رقیب میدان ــ یعنی پادشاهان سلوکی ــ باقی نگذاشت و به این ترتیب بود که در 

ها وارث قلمرو ناپذیر به هم خورد و پارتشتتعادل قوا میان این رقیبان به شکلی برگ ی قرن دوم پ.م،میانه

 هخامنشی، و سلوکیان از صحنه رانده شدند.

ایران  وی دوم، دولت پارت ماد ی شصت سالهپ.م. به پایان رسید. در این دوره 191دومین دوره در 

خوار ی هومها نفوذ خود را در سغد و بلخ و سکائیهمرکزی را فتح کرد و در مقابل زیر فشار سکا ـ تخاری

زمین گاه سومین دوره فرا رسید که با تثبیت قدرت اشکانی و کوشانی در غرب و شرق ایراناز دست داد. آن

تازه بر صحنه  پ.م. نیرویی 191پ.م. ادامه یافت. در  141پ.م. شروع شد و تا  191ه از همراه بود. این دور

ضور یافت و حزمین پدیدار شد و آن هم روم بود. روم در این هنگام برای نخستین بار در سپهر سیاسی ایران

ند و نیروم در سه نبرد خُردکننده دولت سلوکی را به زانو درآورد. کشمکش میان دولت سلوکی و دشمن

داشتند، دومین ها تباری مقدونی و تاریخی مشترک با سلوکیان نخطرناکی مانند رومیان، که برخالف بطلمیوسی

تر ایشان ها متحد راهبردی و ضعیفها، و بلخیبیعی پارتها بود. مادها متحد طنقطه عطف در برآمدن پارت

شد. ظهور زمین محسوب میسر راه اتحاد مجدد ایرانبودند، و بنابراین تنها دولت سلوکی بود که مانعی بر 

ی ین شصت سالهپ.م. یعنی سوم 129تا  191ی رومیان این مانع را از سر راه برداشت. به این شکل باید دوره

زمین مترادف ها بر ماد و بلخ، و راندنِ سلوکیان از ایرانرتپا داری سلوکیان را با چیرگی تدریجی و قاطعزمام

ودمان پ.م. فرهاد نخست بر تخت اشکانیان نشست و نخستین شاه خودکامه از این د 176دانست. در سال 

زندران کوچاند تا شد. او قبایل ناآرام ایرانی مستقر در البرز را سرکوب کرد و ایشان را به مرزهای دریای ما

پ.م. جای خود را به مهرداد اول داد، که معمار راستین  171گاه در هاجمان خارجی باشند. آنمراقب م

 شاهنشاهی اشکانی است. 
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او پ.م، یعنی صد و هفتاد سال پس از مرگ اسکندر به قدرت رسید.  171. مهرداد نخست، در سال 4

پ.م. را صرف غلبه بر بلخ کرد. او حاکم مقدونی بلخ ــ اوتیدم ــ را شکست داد و  160ـ155های سال

نابودی اوتیدم و  833کشت. به این ترتیب، دولت بلخ نیز تابع اشکانیان شد و به قلمرو مهرداد اول پیوست.

ـ سکاها را ممکن ساخت و اورنگ  ورود نیروهای اشکانی به صحنه، همان عاملی بود که فراز آمدن تخاری

بلخ را برای برنشستن ایشان تهی ساخت. با وجود این، مهرداد بر اساس سنت سیاسی هخامنشیان عمل کرد 

ی حکمرانانی تابع و های محلی مقدونی و سکا را نابود نکرد و تنها ایشان را به مرتبهاره دودمانو یکب

 834شهربانانی مطیع فرو کاست.

ت مرزبندی سیاسی مقدونیان بلخی را تحلیل کرده و به این نتیجه رسیده که مرز میان ایشان و اولبریخ

اشکانیان، رود تجن ـ هریرود، یعنی مرزهای غربی استان قدیمی هرات بوده است. از دید او، مقدونیان در 

ا در این مناطق انجام پذیرفته اند. از این رو پیشروی مهرداد ابتدی مهرداد مرو را نیز در دست داشتهزمان حمله

وران استرابو نوشته که مهرداد ــ احتماالً در ابتدای د 835و بعد به فروپاشی دولت مقدونی بلخ انجامیده است.

هایش به بلخ ــ این سرزمین را به دو استان تقسیم کرد. او در کتابش آنها را آسپیونِس حمله

(( و توریوا ).نامیده است )ا در اولبریخت مکان این دو استان ر 836

 837حد فاصل هریرود تا آمودریا دانسته است.

                      
833 Justin, 41.6.1-3. 
834 Strabo, 11.9.2. 
835 Olbrycht, 2010a: 234. 
836 Strabo, 11.11.2. 
837 Olbrycht, 2010a: 236. 
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است. پولیبیوس به احتمال زیاد، پیشروی مهرداد با خیزش مردم ایران شرقی به هواداری از وی انجامیده 

وتاز آنتیوخوس سوم در ایران شرقی، مردم استان هخامنشی هرات مجالی یافتند و نوشته که در جریان تاخت

کرده بنابراین مهرداد در قلمرویی پیشروی می 838ی مقدونیان را برانداختند و با اوکراتیداس جنگیدند.سیطره

هایی جا وجود داشته است. فتح سریع و قاطع دولتای از مقاومت نظامی در برابر مقدونیان در آنکه پیشینه

 اند. بوده ها هوادار شاه اشکانیدهد که مردم ساکن در این سرزمینبزرگ مانند بلخ نشان می

های زمان با این عملیات شورشجا دریافت که همتوان از اینی مهرداد را میها دربارهرویکرد بلخی

اش تهتوان حدس زد سررشهماهنگی در سراسر قلمرو قدیم هخامنشی برای راندن مقدونیان آغاز شد که می

ها شده است. کمی بعد از آن، یکی دیگر از اقوام وابسته به تمدن ایرانی در برابر مقدونیبه دربار مهرداد ختم می

ها سر به شورش برداشتند و استقالل خود را بازیافتند، و ایشان یهودیان بودند. دقیقاً در همان سالی که مکابی

جنوب تاخت و هرات را گرفت و بخش مهمی از ایران مرکزی شورش کردند، مهرداد اول اشکانی از شمال به 

ها بر یهودیه را سست ساخت و به یاری شورش مکابیان ی سلوکیرا تسخیر کرد. یکی از عللی که سیطره

ی سریع و قاطع مهرداد بر ماد و هرات بود و این حرکتی است که بعید است بدون هماهنگی صورت آمد، غلبه

تر و در پیوند با رخدادهای سراسر ها در یهودیه را در چارچوبی کالناگر طغیان مکابیپذیرفته باشد. یعنی 

ها ی قرن دوم پ.م. اقوام گوناگون ایران غربی به نفع پارتبینیم که در نیمهزمین بنگریم، به روشنی میایران

خوس برای مقابله با این خطر اند. آنتیوها را از سرزمین خود راندهسر به شورش برداشته و مقدونی ـ یونانی

                      
838 Polybius, 10. 49. 
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در رأس ارتشی بزرگ به حرکت درآمد و بعد از غارت ارمنستان به سوی شرق رفت. اما در راه بیمار یا 

 پ.م. درگذشت.  164مسموم شد و به سال 

کشورش تبدیل کرد.  ماد را فتح کرد و این دولت را به استانی از آساپ.م. مهرداد در عملیاتی برق 148در 

وتاز ی تاختشد. مادِ بزرگ که عرصهماد در این هنگام به دو بخشِ مادِ بزرگ و مادِ آتروپاتن تقسیم می

اش، ماد آتروپاتن، بوده که نخوردهی دستتر از همسایهمقدونیان بود، به احتمال زیاد از نظر وسعت کوچک

ها های خونین پیشینِ مادها و سلوکیچنان دودمان آذرباد بر آن سروری داشتند. سرعت فتح ماد و کشمکشمه

بخش چون نجاتدهد که این دولت زیر فشار تازش مقدونیان ناتوان شده بود و احتماالً به مهرداد همنشان می

 نگریسته است. می

ی مهرداد، سرداری مقدونی به نام تیمارخوس در ماد بزرگ به یوستینوس نوشته که کمی پیش از حمله

قدرت رسید و ادعای سلطنت کرد. این نویسنده او را شهربانی دانسته که در برابر سلوکیان سر به شورش 

نماید که فرض کنیم ماد بزرگ در این هنگام کامالً زیر نظر سلوکیان این تفسیر زمانی درست می 839برداشت.

دهند. نمی بوده و شهربانی مقدونی داشته است. اما چنان که گذشت، شواهد تاریخی چنین چیزی را نشان

اند. این شدهدهند که شاهان سلوکی معموالً با جنگ به قلمرو ماد وارد میهای تاریخی نشان مییعنی گزارش

چنان دور از دسترس مقدونیان قرار داشت و ی ماد بزرگ مصداق دارد، وگرنه ماد آتروپاتن همسخن درباره

 اند. جا صاحب اقتدار بودهن در آنچنادودمان آذرباد هخامنشی تا دوران سلطنت ارد دوم هم

                      
839 Justin, 41.6.6. 
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توان زد آن است که سرداری سرکش به نام تیمارخوس به ماد بزرگ و بعد به ماد جا میحدسی که در این

سته شده و خویشتن را شاه خوانده، جا را فتح کرده باشد. این که او مردی شورشی دانآتروپاتن تاخته و آن

دولتی خودمختار را فتح کرده و بنابراین حق داشته خود جا ناشی شده که سرزمینی مستقل و احتماالً از این

های مستقل بازمانده از نظم تراِز دولت محلی ماد با سایر دولترا شاهی مستقل قلمداد کند. موقعیتِ هم

وتخت ماد از ریافت که دیودور نوشته تیمارخوس برای دستیابی به تاججا دتوان از اینهخامنشی را می

 840پشتیبانی اردشیر شاه ارمنستان برخوردار شده بود.

ها مقاومت اندازی سلوکیوتاز او ماد چندان ناتوان شده بود که نتوانست در برابر دستاز تاختاحتماالً بعد 

دهد که چند سال بعد از چیرگی تیمارخوس بر ماد، در شهر هگمتانه به نام شناسی نشان میکند. شواهد سکه

این بدان  841ست.پ.م.( سکه ضرب شده ا 150ـ142پ.م.( و الکساندر باالس ) 161ـ145دمتریوس اول )

وتخت سلوکی ها بوده و در میان رقیبان تاجپ.م. این شهر در اختیار سلوکی 150معناست که در حدود سال 

کاره در بیستون وجود دارد که در آن با خط یونانی و ای نیمهچنین کتیبهشده است. همدست به دست می

 842اکم منطقه بوده است.پ.م. ح 149ـ148آرامی از مردی به نام کلئومنس یاد شده که در 

وتخت آذرباد را غصب بنابراین مهرداد دقیقاً در زمانی به دولت ماد حمله کرده که سرداران مقدونی تاج

ی استقبال از وی شده بودند. با وجود این، نیروهای مستقر در این سرزمین ند و مردم این سامان آمادهکرده بود

توان ماد را استانی اشکانی دانست، هر چند پ.م. می 148ا این حال، از ب 843سرسختانه با مهرداد جنگیدند.

                      
840 Diodor, 31, 27. 

 .135: 1383بیکرمان،  841

842 Olbrycht, 2010a: 238. 
843 Justin, 41. 6.6-7. 
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پ.م. ادامه داشته  155تا ها و بقایای مقدونیان ــ احتماالً در ماد بزرگ ــ اند که نبرد میان پارتتخمین زده

مهرداد پس از فتح ماد حکومت بر این قلمرو را به مردی سپرد که یوستین نامش را به صورت  844است.

)لقب مهر( بوده است. عصار او را با بَغایاش، برادر « بَغ»شک باکاسیس ثبت کرده و بخش اول نامش بی

 845کرده است.پ.م. در بابل به نمایندگی از سوی او حکومت می 130سال  مهرداد، یکی دانسته که در حدود

 اشد.هر چند بعید هم نیست که این فرد وارثی از دودمان آذرباد بوده ب

قلمروی دیگری که با پیشروی مهرداد به سادگی به او پیوست، استان ایالم قدیم هخامنشی بود که با  

ا ی امروزین برابر است. چنان که گذشت، خاندان پارسیِ فراترکه که خود راستان فارس و ایالم و کهکیلویه

طلبی بودند که دو دهه بعد از مرگ اسکندر دانستند یکی از اولین نیروهای استقاللی هخامنشیان میادامه

موفق شدند مقدونیان را بیرون برانند و خودمختار گردند. با وجود این، ارتباط ایشان با شاهان سلوکی فراز و 

ها ی سلوکینشاندهچون شاهان دستن، همشاداریکم برای بخشی از دوران زمامنشیب بسیار داشت و دست

نماید که اقتدار سیاسی سلوکیان خیلی زود در این منطقه از میان رفت کردند. با وجود این، چنین میرفتار می

و حتا حضور مهاجران مقدونیان در این منطقه چندان پررنگ نبوده و تا تنها دوران آنتیوخوس سوم دوام آورده 

  846است.

کانی بود، برای فرمانروای یوستینوس اشاره کرده که دمتریوس سلوکی وقتی در حال نبرد با مهرداد یکم اش

ای که در این هنگام بر استان فارس حاکم بوده، همان پارس پیامی فرستاد و از او کمک خواست. فراترکه

                      
844 Olbrycht, 2010a: 238. 
845 Assar, 2006: 89. 

 .79ـ81: 1390ویسهوفر،  846
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شده است. بعد از چیرگی مهرداد دهد که او حاکمی مستقل محسوب میوادفرداد دوم است و این نشان می

یابد و به تقلید از معیارهای پارتیان شمایلی متفاوت می های وادفرداد شکل وبینیم که سکهبر دمتریوس، می

ها در برابر پیشروی اشکانیان مقاومت نکردند و در مقابل به شود. بنابراین آشکار است که فراترکهضرب می

هایی که بعد از این دوران فراترکه 847ی ایشان در قلمرو خویش ابقا شدند.نشاندهعنوان حاکمان محلی دست

در این قلمرو سکه ضرب کردند بر فرق سر خود، به جای شاهین، هالل ماه را نمایش دادند. بعدتر، شاهان 

ی اشکانی را بر سر نهادند. شدهد کردند و تاج بلند و مروارید دوزیها تقلیمحلی ایالم و فارس از رسم پارتی

هایش خود را دار بر سر نهاد و بر سکهتا آن که اردشیر دوم از این دودمان به سبک هخامنشیان تاجی کنگره

 زمین استقرار یافت. چنین باز نمود و این سنتی بود که با به قدرت رسیدن ساسانیان در ایران

د، که مانند پدرانش از نظام جاسوسی نیرومندی نمود. مهرداناپذیر میها مقاومتپ.م. پیشروی پارت 141تا 

سلوکیه را  پ.م. 141برداری کند، و در نهایت در برخوردار بود، توانست از کشمکش سرداران مقدونی بهره

ه بابل وارد بفتح کرد، که جایگزین بابل شده و پایتخت دولت سلوکی بود. بعد از آن شاه اشکانی بدون جنگ 

روش بزرگ کرده شد، در حالی که مراسم ورودش به شهر بابل در واقع بازسازی استقبالی بود که بابلیان از کو

 بودند. مهرداد در بابل تاجگذاری کرد و خود را شاهنشاه خواند. 

هایی است که در بابل ضرب ی سیاست مهرداد وجود دارد، سکهبرانگیزی که درباره یکی از نکات بحث

دوستدار »( را حک کرد. این عبارت به معنای هلن )کرد و بر روی آن عبارت فیل

یون نابود کردن نیروهای است و تعبیری است که از شاهنشاهی اشکانی و پیروزمند، که شهرتش مد« یونانیان
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های شاهان یهودی دودمان نماید. به خصوص که این لقب را بر سکهمقدونی ـ یونانی است، نامنتظره می

ی یونانیان شان در برابر سیطرهشان با سلوکیان و مقاومتبینیم، که آنها هم به خاطر دشمنیحسمونی نیز می

 شهرت دارند.

جنگیدند، با تفسیر قدیمی و کالسیک از این لقب، آن بود که پارتیان و سایر اقوامی که با سلوکیان می

شان با بازماندگان هجوم اسکندر از نظر فرهنگی و هویت ملی از یونانیانِ مجهز به تمدنِ وجود دشمنی

ای بیناقومی، خود را به یونانیان اند برای اعتباریابی در زمینه، و ناگزیر بودهتر بودهی هلنیستی فروپایهپیشرفته

داند و ببندند و خویشتن را یونانی قلمداد کنند. این برداشت که هلنیسم را فرهنگ پیشروی دوران خود می

داشتِ ذهنیِ و پیش 848شودهایی نقل مینگرد، هنوز هم در کتابمدارانه به تاریخ میآشکارا از دیدگاهی یونان

ها و یهودیان سازد. با وجود این، این دیدگاه یکسره نادرست است. اقوامی مانند داههعوامِ کتابخوان را بر می

دادند، و از طرفی سیاستی ضد یونانی داشتند و گرایشی نسبت به خط، زبان یا خدایان یونانی نشان نمیاز 

شان از اقتداری فراتر از یونانیانِ سوی دیگر از نظر تاریخی قدمتی بیشتر و از دید سیاسی در قلمرو بومی

شود های این شاهان ظاهر میی بر سکههلن دقیقاً در زماناند. از سوی دیگر، لقب فیلکوچنده برخوردار بوده

های یونانی بازمانده از ایشان را به طور کامل در نظم اند و پولیسکه سلوکیان را به طور کامل شکست داده

 اند.ی خویش مهار کردهسیاسی تازه

آید، آن است که مهرداد پس از نابود کردن بقایای سلوکیان، خیالش این الگو برمیتری که از تفسیر معقول

هایی برای اطمینان خاطر زمین راحت شده بود، که سکهمانده در ایرانبه قدری از جانب پولیسهای یونانی باقی
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ها با این ی این سکهجویانهپیام آشتی 849ضرب کرد و بر آن خود را دوستدارشان دانست. بخشیدن به ایشان

اش از سنت اشکانیان تخطی کرد و مانند شهریاران سلوکی های بابلیشود که مهرداد در سکهداده تأیید می

اند که سلوکیان رخ خود را به سوی راست گرداند. بسیاری از نویسندگان معاصر به این نکته توجه کردهنیم

های اشکانی از مهرداد اول کردند، در حالی که سکهها به سوی راست تصویر میشان را بر سکهرخ شاهاننیم

کردند. این تصویرسازی رخ شاهنشاه را به سمت چپ تصویر میشاید در تقابل با سلوکیان ــ نیم به بعد ــ

یا به سادگی نشان  850تواند تعارض و مرزبندی سیاسی میان دو نیروی درگیر در جنگ با هم را نشان دهد،می

 نگرد.دهد که شاه سلوکی به شرق چشم دوخته و در مقابل شاهنشاه اشکانی به مرزهای غربی می

شود که در ابتدای دوران اشکانی در به قلم ایزیدور خاراکسی روشن می های پارتیایستگاهاز خواندنِ 

از فروپاشی قدرت  ها بعدست. این پولیسانشین وجود داشته رودان تراکم چشمگیری از شهرهای یونانیمیان

چنان جمعیتی از کوچندگان های نظامی از دست دادند، اما همسلوکیان دیگر کارکرد خود را به عنوان اردوگاه

دادند که آمادگی داشتند تا به عنوان نیروی مزدور به خدمت سرداران مقدونی زبان را در خود جای مییونانی

دادند. شاهان ی نسبت به شاهان اشکانی از خود نشان نمییا رومی درآیند و به هر صورت وفاداری چندان

های یونانی نظری دشمنانه داشتند و چنان که دیدیم فرهاد اول اشکانی از همان ابتدا نسبت به این پولیس

 کرد. ها را سر راه خود کشتار مینشینی از برابر مهاجمان سلوکی جمعیتِ یونانی پولیسهنگام عقب
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زمین را متحد کند و سلوکیان را به شکلی مهرداد با فتح سلوکیه، در عمل، موفق شد بار دیگر ایران

ی عطفی نماید که فتح بابل را باید به عنوان نقطهناپذیر از این قلمرو براند. به این ترتیب، چنین میبازگشت

زمین دیگر امکانِ بسیج نظامی زیر درفش سرداری زبانِ مقیم ایرانه در آن جمعیتِ یونانیدر نظر گرفت ک

چنان های ایرانی محروم گشتند. با وجود این، هممقدونی را از دست دادند و از ادعای سیاسی بر سرزمین

شد. رودان دیده میشان هم در میانگوشه و کنار وجود داشتند و بیشترین تراکمنشین در شهرهایی یونانی

دهد که حتا در این ها در ایران شرقی نیز نشان مینامهایی با همین لقب در مرو و مرور جایضرب سکه

 851اند.هایی از مهاجران یونانی وجود داشتهی به نسبت دورافتاده هم تا این زمان جماعتمنطقه

زمین ساکن ایران مبایست به عنوان یکی از اقوازمین، این جمعیت هم میبعد از متحد شدنِ مجدد ایران

هلن به نظرم در این بافت معنایی باب شده و بر ی جمعیتی آن جذب و ادغام شوند، و عبارت فیلدر بدنه

های زباننیو اطمینان از این که یونا زمینهرداد احتماالً پس از تثبیت اقتدارش بر ایرانها حک شده است. مسکه

اند، ایشان را به عنوان قومی ایرانی مقیمِ قلمروش دیگر امکان بسیج نظامی و ادعای سلطنت را از دست داده

 شان در نظر گرفته است. به رسمیت شناخته و احتماالً از نظر حقوقی موقعیتی برابر با سایر اقوام را برای

ای در بینیم که مقام نظامی تازههای اشکانی، میهلن بر سکهی فیلزمان با ظاهر شدنِ کلمهتقریباً هم

بَذ شود. این شخص در منابع یونانی آرکاپات نامیده شد و این همان ارگنشین منصوب میهای یونانیپولیس
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هایی چون هستههای مقدونی را هم. یعنی اشکانیان، بعد از راندن سلوکیان، پولیسی دژ( است)فرمانده

 852خودمختار به جا نگذاشتند و ناظری نظامی و فرمانداری پارتی و مطمئن را بر هر یک گماشتند.

ی این که شاهان نویسان معاصر دربارهنماید که تفسیر مرسومِ تاریخبا مرور رخدادهای تاریخی، بدیهی می

اند، زبان قایل بودهاند یا ارزش و احترام خاصی برای جمعیت یونانیی فرهنگ یونانی بودهاشکانی شیفته

سازد و کردار سیاسی هلن به هیچ عنوان چنین تعبیری را مجاز نمی. عبارت فیلیکسره نادرست و موهوم است

دهد، اگر که نسبت هیچ یک از شاهان اشکانی نیز هواداری یا احترامی خاص نسبت به یونانیان را نمایش نمی

 به ایشان سختگیرانه و دشمنانه نبوده باشد.

زمین را فتح کرد و برای نخستین بار بعد از مهرداد، به این ترتیب، در مدت بیست و پنج سال کل ایران

زمین در ی پنج دولت پیشین مستقر در ایرانتازش اسکندر این قلمرو را زیر یک درفش متحد ساخت. همه

ن سلوکیان که در سوریه آواره شده بودند، به صورت این هنگام تابع شاهنشاه اشکانی شده بودند. در این میا

تر فروپاشیده بود، به تدریج های نظامی رومیان درآمدند. دولت هند که زیر فشار مقدونیان پیشنشاندهدست

های یونانی های مقدونی و بقایای امیرنشینشد و این نیرو پولیسها غرق میآسای سکا ـ تخاریدر موج سیل

ت بر این ی مهرداد نخسبرد. فراز آمدن امیران تخاری در ایران شرقی با غلبهو از میان می شسترا فرو می

های سکا، در ابتدای کار، متحد و قلمرو همراه بود و معقول است اگر بپذیریم که این قبایل خویشاوندِ داهه

زمین ترکستان چین به مرزهای ایران هایی که ازاند؛ یعنی، در آغاز مهرداد با تخاریی اشکانیان بودهنشاندهدست

چون بازویی نظامی برای فتح بلخ به کار گرفته بود. اما یک نسل بعد، کوچیده بودند متحد شده و ایشان را هم
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ها چندان نیرومند شد که به قدرتی مستقل تبدیل شدند و با دو شکستِ خونین موج مهاجرت سکاها و تخاری

ازیافتند. آرامش در ایران شرقی زمانی برقرار شد که اشکانیان به این متحدان استقالل خود را از اشکانیان ب

تراز نگریستند و به این ترتیب دو دولت کوشانی و اشکانی سر و همچون یارانی همقدیمی و رقیبان نو هم

د جلوگیری شان در چهار قرن بعی نزدیکی با هم پیدا کردند، و این عاملی بود که از جنگپیوندهای دوستانه

 کرد. 

مهرداد، پس از فتح بابل، ناگزیر شد برای فرو نشاندن سرکشی سکاها به ایران شرقی بازگردد. او در گرگان 

ن دمتریوس سلوکی با شان را به دست آورد. در این میارو شد و توانست وفاداری و فرمانبریبا سکاها روبه

اش از نیروهای وفادار به اشکانیان رودان حمله کرد و با وجود پیشروی اولیههای یونانی به میانحمایت پولیس

شان بر شاه سلوکی ی سپاهیان پارتی در بابل توانستند در غیاب شاهشکست خورد و اسیر شد. این که بازمانده

ریشه بودن قدرتی که سلوکیان رودان از مهرداد است، و بیمیان ی حمایت چشمگیر مردمغلبه کنند، نشانه

چون اسیری به نزد برای بیش از یک قرن در این منطقه اعمال کرده بودند. چنان که گفتیم، دمتریوس را هم

ی بزرگواری کوروش چون مهمان و دامادی، هم خاطرهپ.م. با پذیرفتنش هم 140مهرداد فرستادند و او در 

کرد و هم زیرکانه سایر مدعیان سلطنت سلوکی را خلع سالح کرد. او بعد از آن به ایالم تاخت و بر  را زنده

ی که خاطره« هنگ نوروزی»ی جا ادعای سلطنت داشت، چیره گشت. نبشتهامیری احتماالً پارسی که در آن

ترین کرده، در ضمن قدیمیی اشکانیان را ثبت نشاندهچیرگی او بر ایالم و تبدیل شدن شاه ایالم به دست

دهد که اشکانیان شود و محتوایش به روشنی نشان میی بازمانده از خط پهلوی اشکانی نیز محسوب مینمونه
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ی مستقیم و بر حق هخامنشیان اند و خود را دنبالهکردهی سیاسی روشن و دیرپا پیروی میاز یک برنامه

 853اند.دانستهمی

 

دهد که از تالش برای تثبیت این ی تاریخ اشکانیان تا بیست سال بعد اُفت و خیزی را نشان می. ادامه5

ای حکومت مقتدرانه درگذشت، وقفه از سی سالپس  پ.م. 131شد. وقتی مهرداد اول در دستاوردها ناشی می

 ها بود، و ازها رخ نمود. علتِ این وقفه، از سویی متحد شدن بقایای سلوکیان با رومیدر تثبیت نیروی پارت

چون نیرویی مستقل ها درآمیخته و همبا تخاری سوی دیگر هجوم سکاهای تیزخود و ماساگت از شرق بود که

هایی منتهی شد کردند. امواج ایشان قلمرو بلخ و هرات را در خود فرو برد و به تأسیس امیرنشینپیشروی می

 که مقدر بود بعدها به دولت کوشانی دگردیسی یابند. 

پ.م. به تخت نشست و به همین دلیل در  138بعد از مهرداد پسرش فرهاد دوم به قدرت رسید. او در 

اند. اما در سندی متأخرتر از فرهاد دوم و منابع کالسیک این سال را تاریخ درگذشت مهرداد نخست دانسته

چنان زنده پ.م. هم 132تا  مادرش ملکه رینو نام برده شده و از این شاهد چنین برداشت شده که مهرداد دوم

  854وتخت وی شریک بوده است.و فرمانروا بوده و پسرش پیش از درگذشت او در تاج

هایی کرد. پ.م. آنتیوخوس هفتم )سیدتس( به ماد و بابل لشگر کشید و در ابتدای کار پیشروی 130در 

اند و معلوم است که ی شمار سپاهیان او ذکر کردهآمیزی را دربارهنویسان یونانی و رومی اعداد اغراقتاریخ
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های او آن بود که دمتریوس، که یکی از خواست 855اند.به شرق موافق بودهرومیان نیز با لشگرکشی وی 

بود که قصدش کشتنِ این مدعی خطرناک ها بود، به وی تحویل داده شود و معلوم چنان گروگانِ پارتهم

ای دقیق و زیرکانه طراحی کرد. او مذاکره با وتخت است. فرهاد به سرعت واکنش نشان داد و برنامهتاج

آنتیوخوس را چندان به درازا کشاند که فصل سرما فرا رسید و شاه سلوکی ناگزیر شد سپاهیان پرشمارش را 

آمیزی، ترتیبی داد گاه با سازماندهی درخشان و نبوغدان پراکنده سازد. آنرودر شهرها و روستاهای ماد و میان

ها به طور هماهنگ شورش کنند و سپاهیان مهاجم ی سپاهیان اشکانی، مردم این سرزمینزمان با حملهتا هم

خش ی فرهاد با دقت چشمگیری انجام پذیرفت و آنتیوخوس زمانی به خود آمد که برا کشتار نمایند. نقشه

 ی نیروهایش به دست مردم نابود شده بود. عمده

و این شاهدی است که  856ها و سکاها سربازگیری کردفرهاد برای رویارویی با شاه سلوکی از میان تخاری

دهد. این ارتش بزرگ سواره که برای یاری به او پیوند نزدیک اشکانیان و کوشانیان را از ابتدای کار نشان می

پ.م، پیش از آن که  129د در بسیج شده بود، هرگز در نبرد برابر مقدونیان به کار گرفته نشد. چون فرها

رو شد و حریف را کشت. سپاهیان کمکی تخاری به اردویش برسند، با آنتیوخوس هفتم در نبردی منظم روبه

ی تبلیغات او به درون سپاه سلوکی هم رخنه کرده باشد، چون در زمان نبرد بخشی از نماید که دامنهچنین می

دا شدند و به فرهاد پیوستند. فرهاد این سربازان را به ارتش خود سربازان مقدونی و یونانی از آنتیوخوس ج
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ی وارد کرد، و با خاندان سلطنتی سلوکی، که به اسارتش درآمده بود، مهربانانه برخورد کرد. او خانواده

 آنتیوخوس را به دربار خود برد و پسران سلوکی را به رسم اشکانیان تربیت کرد. 

فرهاد اول بعد از این پیروزی ماد و بابل را به سادگی باز پس گرفت و حتا در سوریه نیز قدری پیشروی 

کرد. شهربانی که بر بابل گماشته بود، مردی بود که نامش به صورت هیمروس ثبت شده است. او با فرمان 

ها از ایشان پشتیبانی کرده و برایش سرباز ی سلوکیای که در زمان حملهیهای یونانشاه اشکانی به پولیس

جالب آن که انگار خریداران  857فرستاده بودند حمله برد و ساکنانش را به عنوان برده به اهالی ماد فروخت.

زیستند و نسبت به اشکانیان وفادار بودند و هایی در ماد میهایی بودند که در پولیساین بردگان، خود یونانی

اند که نویسان رومی به این نکته اشاره کردهتاریخ 858با شورش مردمی به هواداری از وی پیوسته بودند.

دارانه برخوردار ها تنها مراکز جمعیتی بودند که از اقتصادی بردهای در ماد وجود داشته و اینهای یونانیپولیس

 859اند.بوده

ها و به رسمیت شمردن هلن بر سکهی فیلبه این ترتیب، اشکانیان نشان دادند که با وجود حک کردن کلمه

چنان سیاستی کنند و همیشان را تحمل نمیزمین، خیانت اقوم یونانی به عنوان بخشی از ساکنان ایران

های یونانی روشی عادالنه شان اعمال خواهند کرد. با وجود این، عقوبت پولیسسختگیرانه را در برابر سرکشی

ای توان دریافت که سربازان یونانیجا میشد. این را از آنگیری کور از یک قوم محسوب نمیداشت و انتقام

                      
857 Justin, 42.1.3; Diodor, 34.21. 

 .99ـ100: 1383ولسکی،  858

859 Justin, 42.1.3; Diodor, 34.21. 
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چنان به او وفادار جنگیدند و حاال در ارتش اشکانی وارد شده بودند همتیوخوس میکه زمانی در سپاه آن

 ماندند و موقعیت و جایگاه خود را نیز حفظ کردند. 

اهیت این کشمکش درست اش بروز کرد. مدر این میان اختالفی بین فرهاد و متحدان تخاری ـ سکایی

هایی که برای یاری فرهاد سپاه بسیج کرده بودند و بعد توان حدس زد که تخاریمعلوم نیست. هر چند می

اعتنایی او قرار گرفته بودند، از این حرکت او خشمگین شده باشند. بیوار نوشته که دلیل اصلی آن مورد بی

تیوخوس به میدان رسیدند و فرهاد از پرداخت دستمزد یا غنیمت بود که سپاهیان تخاری بعد از پایان نبرد با آن

داخت نشدن دستمزد سواران هایی هم در منابع قدیمی هست که پرو اشاره 860جنگی به ایشان خودداری کرد

 داند.متحد را دلیل اصلی مناقشه می

دانیم که فرهاد بعد از مرگ آنتیوخوس سربازان مقدونی او را به خدمت گرفت به هر صورت، این را می

اشتند. به دهره جست که به هر صورت پایگاهی در آن ناحیه و برای تسخیر مجدد ایران غربی از سربازانی ب

ها کمک نظرم، دلیل اصلی این کشمکش همین بوده است؛ یعنی، فرهاد در شرایط بحرانی از سکا ـ تخاری

هایش به خدمت نگرفته است. خواسته، اما بعد از رفع خطر ایشان را کنار گذاشته و آنها را در دیگر لشگرکشی

ی سپاهیان ها در مقابل بازماندهدعوای اصلی احتماالً بر سر جایگاه نیروی نظامی سکا ـ تخاری به این ترتیب،

کوشد از حرکت سکا ـ جا با جنگ قدرتی سر و کار داریم. فرهاد میمقدونی بوده است. به نظرم، در این

 کند.ها تکیه میده در پولیسها به ایران غربی جلوگیری کند و در این میان بر پایگاه مقدونیان بازمانتخاری

                      
 .65ـ75: 1390بیوار،  860



392 

 

ها و سکاها به ایران شرقی لشگر کشید، ارتشی وقتی سال بعد فرهاد اول برای مقابله با تهاجم تخاری

اعتماد نبودند. ایشان در میدان شان چندان قابل یونانی ـ مقدونی را زیر فرمان داشت که به خاطر خیانت قبلی

 861نبرد سستی به خرج دادند و از برابر سکاها گریختند و در نتیجه فرهاد شکست خورد و به قتل رسید.

اند. اما ی از منابع علت سستی یونانیان را هم بدقولی فرهاد و نپرداختن دستمزد سپاهیان مزدور دانستهبرخ

زمین وارد شده بودند، همان های شرقی ایرانهایی که در این هنگام به استانفراموش نشود سکا ـ تخاری

دولت کوشانی را پدید آوردند. نیروی بزرگ و مقتدری بودند که به تدریج تا شمال هند پیشروی کردند و 

ی سست شدن اش کوتاهی کرده و به این ترتیب مایهشاید فرهاد در پرداخت دستمزد سربازان مزدور یونانی

وفاداری ایشان شده باشد، اما به هر صورت باید به این نکته توجه کرد که دشمنان او قبایلی پرشمار و نیرومند 

 پ.م.( درنوردیدند.  135ـ130زمین را در مدتی کوتاه )ی شرقی ایراننیمه کن کلچون سیلی بنیانبودند که هم

پس از فرهاد، اردوان اول به قدرت رسید که به احتمال زیاد برادر فرهاد اول و مهرداد اول و فرزند فریاپات 

پ.م.  124این هنگام مردی سالخورده بوده باشد. او تنها پنج سال حکومت کرد و در  بود و بنابراین باید در

ها و سکاها با تیری زهرآگین از پای درآمد. در این هنگام سکاها به استان قدیمی زرنگ هنگام نبرد با تخاری

زرنگِ هخامنشی با  رسیده بودند و در ایران شرقی پایگاهی استوار پیدا کرده بودند. از همین هنگام است که

زمان با این بحران در دربار اشکانی، امیری ایرانی به نام هوسپائوسین نام سیستان )سکستان( شناخته شد. هم

جا دولت کوچکی به را فتح کرد و در آنی کنار خلیج پارس پ.م. شهر انطاکیه 127در  862پسر سغدودوناک

                      
861 Junianus Justinus, Historiarum Philippicarum, xli. 
862 Hyspaosines -Sagdodonakos 
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نام خاراکس تأسیس کرد و با هیمروس که شهربان بابل بود وارد کشمکش شد. او کمی بعد تابع مهرداد دوم 

 863پ.م. درگذشت و جای خود را به پسرش اپوداکَه سپرد. 110اشکانی شد و در 

داری فرهاد و اردوان، که برادر پ.م. یعنی در دوران زمام 120و  130ی به این شکل اشکانیان در دهه

رو شدند. این بار مانند دوران هخامنشی، قبایل سکا و خود روبهبودند، با نیرویی سهمگین در مرزهای شرقی 

دیدی برای های جها و سرزمینآوردند و خواستار تسخیر چراگاهماساگت بودند که از قلمرو شرقی هجوم می

ی این قبایل در زمان مهرداد نخست صورت پذیرفته و با تدبیر وی مدیریت شده بود. خود بودند. ورود اولیه

آمیز را به هم زد و نوآمدگان انداز صلحاین چشم هایی نو و مهاجم از قبایل سکاها ـ تخارییش آمدن موجاما پ

 را به مدعیان و رقیبانی برای قدرت اشکانیان بدل ساخت.

مان روایتی است که با درگیری افراسیاب و کیخسرو در ها احتماالً هکشمکش میان اشکانیان و تخاری

گشته است. بیوار معتقد  جاودانه شاهنامهدوران اوستایی ترکیب شده و در قالب نبردهای ایران و توران در 

ی روایتی حماسی است که شکست خورند، بازماندهاست نبرد هماون که در آن ایرانیان از تورانیان شکست می

توان به این ترتیب ادامه داد که بعد از این حدس را می 864ها را در خود حفظ کرده است.اشکانیان از تخاری

رود و بعد از مدت کوتاهی به دنبال نبرد یازده رخ و رویارویی این نبرد رستم سیستانی به یاری ایرانیان می

خوانی دارد. چون بعد از شود. این الگو هم با سیر تاریخ همسران دو سپاه، صلحی میان دو طرف برقرار می

ای از سکاها که در سیستان مقیم بودند به یاری ایرانیان آمدند و بعد از چیرگی مهرداد ی یادشده شاخهنبردها

                      
 .413: 1383سلوود،  863

 .58: 1390بیوار،  864
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ها، از سویی، حق نهادنِ تاج بر سر شاه اشکانی را به دست آوردند و از سوی دوم اشکانی بر سکا ـ تخاری

که از نبرد  شاهنامهر، به نظرم بخشی از دیگر، صلحِ دیرپای اشکانیان و کوشانیان را ممکن ساختند. با این تعبی

ها را در الهای این سیابد، در اصل ماجرای کشمکششود و با نبرد یازده رخ پایان میکوه هماون شروع می

ی خاندان سورن بوده، با رستم خود حفظ کرده است و سیمای رهبر سکاهای سیستان، که احتماالً سرکرده

 همسان گشته است.

ی تخت نشست و خاطرهپ.م. دومین مهرداد از خاندان اشکانی، که فرزند اردوان اول بود، بر  124در 

جویانه ها را شکست داد و مرو را گرفت. اما سیاستی آشتیهمنام پیشینِ خود را زنده کرد. او سکا ـ تخاری

یت شمرد. سکاهایی که ها بر بلخ را به رسمرا با این خویشاوندان نیرومند در پیش گرفت. او حق ماساگت

ها را تمام کردند، یعنی قدرت مقدونیان را برانداختند و این دو منطقه را گشوده بودند، کارِ ناتمام پارت

حکومتی ایرانی با رنگ و بوی کوچگردانه را پدید آوردند که به سرعت به متحد بزرگ پادشاهی اشکانی 

نامش، از راه جلب این ترتیب، مهرداد هم مانند نیای هم تبدیل شد و با نام پادشاهی کوشانی شهرت یافت. به

اندازی به قلمرویش ها و سکاها را از دستدوستی ایشان و متحد شدن با قوای نظامی آنها موفق شد تخاری

ها ی کوتاه چند سال در میدان نبرد با سکا ـ تخاریپیش از او، دو شاه اشکانیِ نیرومند در فاصله 865باز دارد.

ها تر بر سلوکیکم یکی از ایشان )فرهاد دوم( سرداری الیق و نیرومند بود که پیشبه قتل رسیده بودند. دست

ها در این مقطع بنابراین روشن است که نیروی نظامی سکا ـ تخاری پیروزی بزرگی به دست آورده بود.

 ناپذیر و خُردکننده بدل شده بود. تاریخی به قدرتی مقاومت

                      
865 Josephus, Antiquities of the Jews xiii, xiv. 
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لخ و هرات همراه بود. اش بر بدیدیم که ورود این قوم به ایران شرقی با فراز آمدن مهرداد اول و غلبه

بنابراین حدس معقولی است اگر فرض کنیم قبایل سکا ـ تخاری از ابتدای کار به عنوان متحد نظامی اشکانیان 

اند و بعدتر با فرهاد دوم و اردوان اختالف پیدا کرده و اعالم استقالل کرده بودند. پس به میدان وارد شده بوده

ر نبرد با ایشان، تعادلی در میان این نیروها برقرار شد به شکلی که در از کشته شدن فرهاد دوم و اردوان د

ی اشراف اشکانی شکل گرفت. به این ترتیب، گرد و طبقهدوران مهرداد دوم، عمالً اتحادی میان سکاهای کوچ

و قبایل  866نهادندخاندان سورن، که رئیس سکاهای ساکن در سیستان بودند، تاج را بر سر شاه اشکانی می

زمین وارد عمل شدند. اتحاد میان قبایل ناشدنی، برای دفاع از مرزهای ایرانی نیرویی تمامچون ذخیرهسکا هم

روی سنت هخامنشی شده بودند، تدریج در مدت این چند قرن یکجانشین و دنباله سکا و اشکانیانی که به

ایران را به کشوری نیرومند از نظر نظامی تبدیل کرد. در این هنگام بود که برای نخستین بار، ارتباط میان ایران 

 آورانه داشت.و روم برقرار شد و این ارتباط از همان ابتدای کار خصلتی تهاجمی و جنگ

های بلخ، هرات، احتماال سیاست مهرداد دوم این بوده که، با یک ابراز تابعیت صوری، ایران شرقی )استان

رود و هند( را به ایشان واگذارد و در مقابل از نیروی نظامی ایشان بهره بگیرد. این و بعدتر گنداره، هفت

زمان با به قدرت دانیم که هم. اما میهای جهان باستان گزارش نشده استتوافق به طور صریح در تاریخ

ـ تخاریدهد که معنادار است. از سویی ناگهان دستزمان رخ میرسیدن مهرداد، چند اتفاقِ هم ها اندازی سکا 

کنند. دیگر این که از همین زمان شود و ایشان تنها به بلخ و هرات بسنده میهای دیگر متوقف میبه استان

گیرند و رود را میشود و به تدریج گنداره و هفتهای جنوبی می چیرگی بر استاننیروی نظامی ایشان صرفِ

                      
866 Plutarch, Crassus, 21.7. 
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چون شاهی ناتوان کنند. سومین الگو آن است که مهرداد نه تنها همتا دو نسل بعد کل شمال هند را تسخیر می

که بخشی از آن زند و با نیروی نظامی فراوانی شود، که دست به کشورگشایی میدر برابر ایشان ظاهر نمی

تازد. مهرداد از ورود به قلمرو بلخ و غربی می ها تشکیل یافته باشد، به ایرانتواند از همین سکا ـ تخاریمی

هرات پرهیز کرد و این مناطق را به خویشاوندان سکایش سپرد. در مقابل ایشان جهت پیشروی خود را به 

گیری را در اختیارش گذاشتند. به این ترتیب، به نظرم سوی جنوب تغییر دادند و احتماالً نیروی نظامی چشم

ها دست یافته بودند. پس از آن پ.م. اشکانیان بار دیگر به اتحادی با سکا ـ تخاری 124روشن است که در 

های غربی بارها با شان با هم نجنگیدند در حالی که، در جبههها دیگر در تاریخ دیرپایها و اشکانیکوشانی

اند. از این رو، های رومیان به یاری اشکانیان آمدهاندازیکنیم که در برابر دستکا برخورد میسپاهیانی س

حدس من آن است که نوعی پیوندِ استوار از جنس وصلت درباری میان دو خاندان کوشانی و اشکانی وجود 

 کند.قرن توجیهی پیدا نمیآمیز دو دولتِ مقتدر برای حدود چهار داشته باشد، وگرنه همزیستی دوستانه و صلح

های کوچک مهرداد، پس از سر و سامان دادن به کار سکاها، به سوی غرب حرکت کرد و بقایای دولت

ها به دست مقدونیان نیز نزمین را یکی یکی از بین برد یا مطیع ساخت. بسیاری از این استامانده در ایرانباقی

راندند. مهرداد دوم کمتر از یک سال چنان شاهزادگانی از تبار هخامنشی در آن فرمان میفتح نشده بودند و هم

باز ــ چیره شد و ولیعهدش تیگران را به عنوان پ.م. بر شاه ارمنستان ــ ارته 123گذاری، در بعد از تاج

هایش تابعیت از اشکانیان را پ.م. مطیع وی شد و بر سکه 122سین در گروگان به دربار خود برد. هوسپائو

پ.م. خاراسن را نیز گرفت و بقایای ایالمِ مستقل را، که معموالً الیمایی نامیده  121اعالم کرد. مهرداد در 

دولت به شود و تا اواخر قرن دوم میالدی با فراز و نشیب بسیار تداوم یافته بود، در دولتش حل کرد. این می

هایی از استقالل های جنگی و آشوبزده بود که نشانهاستواری تابع شاهنشاهی اشکانی شد و تنها در موقعیت

کردند و شان نقش خود و همسرشان را نقش میهایداد. شاهان محلی دودمان الیمایی بر سکهرا بروز می
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 867ش بلند چهارگوش از دیگران متمایز است.داده و ریهای تابشان به خاطر دیهیم بلند و سبیلی شاهچهره

ته شده و این ای حکومتی به کار گرفها برای نخستین بار نماد هالل ماه و ستاره به صورت نشانهبر این سکه

 دهد.همان است که امروز نقش پرچم کشورهای اسالمی زیادی را تشکیل می

های باز را سرنگون کرد و به این ترتیب یکی از دودمانپ.م. باز ارمنستان را گرفت و ارته 110مهرداد در 

باز به کمک رومیان تا مدتی اردشیری به جا مانده از دوران پسااسکندری را منقرض کرد. هر چند نوادگان ارته

های غربی در استان در قفقاز و فنیقیه باقی ماندند. به این ترتیب، دودمان شاهان خودمختاری که تا پیش از این

 استه شد. ی شهربان فرو کشان به مرتبهمنشی وجود داشتند زیر نظرِ شاهنشاه اشکانی قرار گرفتند و حاکمهخا

ی دربارهفرض نادرستی که نویسان رومی بنا به پیشدر همین جا گوشزد کردن این نکته الزم است که تاریخ

اند و این خطا های ایرانی را شاه نامیدهاند، حاکمان استانزمین داشتهنامتمرکز بودنِ قدرت سیاسی در ایران

نویسان نویسان جدید نیز دولت اشکانی را نوعی نظام فئودالی پراکنده در نظر بگیرند. تاریخباعث شده تاریخ

های میان سرداران رومی و شهربانان و حاکمان ی از درگیریهایاند که گزارشرومی به این دلیل چنین نوشته

اند و چون شهربانان درست مثل الگوی هخامنشی در دفاع از سرزمین کردههای ایرانی را ثبت میسرزمین

اند که البد در هر بخش از اند، رومیان را به این گمان انداختهی آن ابتکار عمل داشتهخود و حتا گاه توسعه

هستند. چنان که طی مرور تاریخ سیاسی اشکانیان روشن خواهد رو شان با شاهی مستقل روبهشرقیمرزهای 

هایی مانند ماد و گرگان و ارمنستان زمین را متحد کرد، حاکمان استانشد، بعد از دوران مهرداد، که کل ایران

ی نخست دوران ز آنها در نیمهاند، و نه شاه. هر چند بسیاری ااش شهربان بودهبه معنای دقیقِ هخامنشی

                      
 .44ـ54: 1390سرخوش کورتیس،  867
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ی رومیان یا شدند. همواره هنگام حملهاشکانی نوادگان شاهان پارسیِ بازمانده در دوران فترت محسوب می

آمد، شاهنشاه به همراه ی دفاع از کشورش برنمیها، اگر شهربانِ آن از عهدهسکاها به یکی از این استان

ها لشگریان پرشماری در مسیر شرقی ـ شتافت، و در بیشتر دورهمیاش های دیگر به یاریشهربانان استان

ی دولت کوشانی به سمت جنوب و مقاومت مرزهای غربی در برابر غربی مدام در حرکت بودند تا توسعه

چون یک واحد زمین و سراسر دولت اشکانی همرومیان را ممکن سازند. این بدان معناست که کلیت ایران

ها به این کرده است. به همین دلیل است که عزل و نصب حاکمان استانمتمرکز عمل می سیاسی یکپارچه و

ی بالش اول به بعد، بیشتر حاکمان یادشده برادران یا خویشاوندان نزدیک شده و از دورهسادگی انجام می

د و ارمنستان و ها همه بدان معناست که تعبیر شاه، که در منابع التین برای حاکم ماشاهنشاه هستند. این

گرجستان آمده، نارسا، سطحی و نادرست است و باید برای اشاره به حاکمانِ یادشده عنوان شهربان را به کار 

کردند و این همان چون شاهانی تابع زیر نظر یک شاهنشاهِ واالمرتبه عمل میها در عمل همگرفت. شهربان

چنان از عبارتِ خامنشی تکامل یافت. من در این متن هممراتبی کارآمدی بود که در ابتدای عصر هنظم سلسله

کنم تا اتصال روایت با منابع اصلی التینی آشناترِ شاه برای فرمانروایان ارمنستان و گرجستان و ماد استفاده می

ای ی شاه در این تعبیر، تنها، در کنار لقبِ شاهنشاه ــ به معنو یونانی حفظ شود، اما باید توجه کرد که کلمه

 دار اشکانی معنا دارد.ها ــ برای زمامشاهِ شاه

های ایرانیِ بازمانده از انقراض این نکته البته بدان معنا نیست که اشکانیان موفق شدند ناگهان تمام دولت

ی شهربان فرو بکاهند. بیشتر شاهان باز انده در شان را به مرتبهفرمانروایانی هخامنشیان را فتح کنند و همه

آناتولی و بالکان که از دسترس قبایل ایران شرقی دور بودند، تا حدودی استقالل و خودمختاری خود را حفظ 

-ز این شاهشان تمام شد. یکی اکردند و این مزیت نسبی در نهایت هنگام رویارویی با روم به بهای نابودی

های ایرانی در پونت، در جنوب دریای سیاه، قرار داشت که مهرداد ششمِ مشهور، دشمن نیرومند رومیان نشین
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نشین کاپادوکیه را فتح کردند. کرد. مهرداد اشکانی و مهرداد پونتی با هم متحد شدند و شاهبر آن حکومت می

های اردشیری کم بود که به یکی دیگر از این دودماندر این هنگام شاهی به نام آریوبرزن در این منطقه حا

چنان با شرطِ تابعیتِ اشکانیان، حاکمان و امیران قدیمی خویش را حفظ تعلق داشت. بسیاری از این مناطق هم

پ.م. از طرف پدرش مهرداد  95ـ90ای برجسته از آن گودرز نخست بود که احتماالً در سال کردند. نمونه

ی های اخترشناسانههایی با نام او از این شهر به دست آمده و در کتیبهده است، چون سکهدوم حاکم بابل بو

 بابلی این دوران نیز به نامش اشاره شده است. 

برانگیزِ بعدیِ برآمده از آن، به ی بحثی نظام سیاسی اشکانیان، و تفسیرهای استرابو دربارهاحتماالً اشاره

ی قدرت شود که در دوران مهرداد وضعیتی نهایی به خود گرفته است. این سامانهای مربوط میسامان سیاسی

زمین را بر خاست و رهبریِ نظامی کل ایراندر رأس خود یک شاهنشاه را داشت که از خاندان اشکانی برمی

ر فرمانداری قرار داشت که از نظر موقعیت و اختیارها با شهربانان دوران عهده داشت. هر استان، زیر نظ

خوانیم که دولت پلینی میتاریخ طبیعی شد. در هخامنشی همسان بود، اما در این دوران با لقب شاه شناخته می

نویسان معاصر این و تاریخ 868( تشکیل شده استoctodecim regnaی هجده پادشاهی )اشکانی از مجموعه

  869اند.را به وجود هجده واحد سیاسی نیمه خودمختار در دل دولت اشکانی تعبیر کرده

توان تا حدودی های یونانی و رومی میی آن با تاریخی اشکانیان و مقایسهاز مرور منابع ایرانی درباره

های دولت اشکانی را بازسازی کرد. ثعالبی نوشته که بعد از اسکندر قلمروی هخامنشیان )بالد ی استانقشهن

ترک تا بالد یمن و مصر و شام( به هفتاد پادشاهی تجزیه شد که در نهایت اشکانیان ایران مرکزی و غربی، 

                      
868 Pliny, I, 6.26; VI, 41.44;  
869 Lukonin, 1983 : 728. 
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ها( بلخ و طخارستان را در )کوشانیرومیان سوریه و موصل، طراخنه که از ترکان هستند خراسان، و هیاطله 

ها و صدور نگاریشان در نامهاند و همهاختیار داشتند. ثعالبی نوشته که شاهان دیگری هم در این میان بوده

  870دانستند.داشتند و خود را تابع ایشان میها شاهنشاهان اشکانی را بزرگ میفرمان

هایی که زمین در عصر پسااسکندری دیدیم، و با مرور نام استانی سیاسی ایرانبا توجه به آنچه از نقشه

ایالم ـ فارس،  اند از:ها عبارت بودهترینِ این استانتوان حدس زد که مهمع رومی نقل شده، میدر مناب

دانیم که خوارزم ، گرگان، ارمنستان، گرجستان و احتماالً مرو. این را میرودان، پارت، ماد، خوارزم، سغدمیان

توان به نویسان معاصر نمیاند. اما این را بر خالف نظر برخی از تاریخو سغد بخشی از دولت کوشانی نبوده

های ایران سغد و خوارزم به همراه گرگان و پارت در جریان جنگ 871ها تعبیر کرد.مستقل بودنِ این سرزمین

اند و سواران سورن در زمان کردهچون منبعی برای تأمین سپاهیان سواره برای اشکانیان عمل میو روم هم

ها را بخشی ی مرو بود. از این رو، باید این منطقهبر تن داشتند که ساخت زرادخانهنبرد با کراسوس زرهی 

 از دولت اشکانی در نظر گرفت.

های ستان، ابا وجود این، هجده استانِ دارای شاه تعداد زیادی است و بعید نیست پلینی، در این شمارش

 قلمرو کوشانی را نیز به حساب آورده باشد. 

                      
 .456: 1900ثعالبی،  870

 .035ـ135: 1383زیمال،  871
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ای دارد که نویسندگان کالسیک معموالً آن را به انتخابی بودن ی نظام سیاسی اشکانیان جملهاسترابو درباره

  872ند:اگزینش شاهنشاه در دولت اشکانی تعبیر کرده

  

ولسکی به درستی این جمله را تحلیل کرده و نشان داده که منظور استرابو آن بوده که انجمن مهستان در 

توان به گزینش داده، و این موضوع را نمیانتخاب شاهانِ حاکم بر هر استان رای میی عصر اشکانی درباره

هد که سازوکاری مبتنی بر خرد جمعی برای انتخاب داین جمله به روشنی نشان می 873شاهنشاه تعمیم داد.

های حاکم بر هر استان وجود داشته است. انجمن مهستانِ اشکانیان ساختار و کارکردی همسان با مجلس شاه

یافته است. های قبایل تشکیل میسنای رومیان داشته و به احتمال زیاد مانند سنا از رهبران اقوام و سرکرده

ی فراترکه و های قدیمی محلی مانند سلسلهدهد که با وجود باقی ماندن دودمانان میگزارش استرابو نش

ها جاری و ساری بوده، های گرجستان و ارمنستان، قدرت مرکزی انجمن مهستان بر استانخاندان اردشیری

استرابو  گرفته است. از گزارشهای تابع اشکانیان از مجرای ایشان صورت میو انتخاب شاه برای سرزمین

شک پایداری شاهنشاه در آید که شاهنشاه را هم مهستان انتخاب کرده باشد، هر چند بیاین نکته برنمی

دهد که جایگاهش به موافقت و همراهی اشراف و مهتران وابسته بوده است. شواهد تاریخی نیز نشان می

شده و ی موارد رعایت نمیدر همهوتخت پدر ــ ای منفرد و عمومی ــ مانند حق پسر مهتر بر تاجقاعده

 انجامیده است. همین در برخی موارد به رقابت شاهزادگان اشکانی بر سر مقام شاهنشاهی می

                      
872 Strabo, XI, 9.3. 

 .512ـ712: 1383ولسکی،  873
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 ده هزار نفری ی چندها نیروی نظامی سوارهورنتوانستند مانند سهای نیرومندی که میحضور خاندان

دارِ بازمانده از دوران هخامنشیان، نظام سیاسی های محلی و اشراف ریشهبسیج کنند، در کنار بقای دودمان

ای، سوارکار، و نظامی سکایی ایرانِ اشکانی را به ساختاری دو وجهی و پیچیده تبدیل کرد که یک روبنای قبیله

اش به دوران پیشاهخامنشی دار قدیمی که پیشینهو استخوانداشت، که با یک زیربنای کشاورزانه و شهرنشین 

آورد و زیستی یافته بود. انجمن مهستان برآیندی را میان رهبران این نظام دو الیه پدید میگشت، همباز می

 گذارد. ای بود که تمرکز قدرت را در این ساختار پیچیده به نمایش میشاهنشاه اشکانی نماینده

فئودالیسم »و یا « استبداد شرقی»نویسان کالسیک از نظام سیاسی اشکانیان بین دو طیفِ تفسیر غالبِ تاریخ

اند، کند. هر دو این مفاهیم، که به ترتیب بیشتر در آرای ولسکی و ویدنگرن نمود یافتهنوسان می« ایرانی

گیرند و آن را به بافت اجتماعی می فرضوپایی را به عنوان قالب و سرمشق عمومی نظام سیاسی پیشالگویی ار

ی ایرانی های قدرت در جامعهدهند. به نظر من هر دو قالب یادشده برای توضیح جریانایران تعمیم می

رت را در قالب خودکامگی ی اروپایی که ممکن بود تمرکز یا تشتت قدانگارانه است. جامعهنابسنده و ساده

ای بود عمدتاً روستایی که به تازگی و از چند خانی قرون میانه تجربه کند، جامعهامپراتور روم یا نظام خان

قرن پیش سبک زندگی کشاورزانه را فرا گرفته بود. بافت قدرت در میان قبایل و اقوامِ به نسبت همسان و 

ی ایرانی که بیشتر بر مبنای بینیم به کلی متفاوت است. جامعهزمین میانمتمایزِ مستقر در اروپا با آنچه در ایر

های پیدایش زندگی کشاورزانه بود و بستر شهرنشینی و تجارت سازمان یافته بود، از نخستین خاستگاه

وش سال تشکیل شده بود که در درازای چند هزاره کامالً با هم جاش از اقوام و قبایلی دیرینه و کهنجمعیتی

خورده بودند و فنِ ترکیب شدن در قالب هویتی ملی و در ضمن رمزگذاری تمایزهای قومی را در دورانی 

ی ایرانی برای جذب مهاجمان مقدونی یا مدافعان سکا بسیار طوالنی تمرین کرده بودند. دلیلِ توانایی جامعه

 زمین بود. ساکن در ایران و تخاری همین استوار بودن و پیچیده بودنِ بسترِ جمعیتیِ یکجانشینِ
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ی مستقیم الگویی بود که در عصر هخامنشی تجربه شده زمین در عصر اشکانیان، ادامهنظام سیاسی ایران

ای پیچیده از بومیان ینهی جنگاور آریایی بر زمی نخبهی یک الیهبود. ظهور عصر هخامنشی هم با سیطره

لید شد. با ایالمی و گوتی و اکدی و آرامی همراه بود. همین چارچوب در عصر اشکانی به شکلی دیگر بازتو

های بیرونی سوارکاران زمین و مدافع آن در برابر حملهی ایرانی جنگاورِ متحدکنندهاین تفاوت که این بار طبقه

دار پارسی و مادی را گرفته بودند. تمرکز های نیزهپیاده بودند که جای ها(ها و تخاریکمانگیر سکا )داهه

داران بزرگ دار و زمینای رمههای قبیلهچشمگیر قدرت در این نظام سیاسی، با ترکیب نیروی نظامی سرکرده

د را ه فربکشاورز و حاکمان محلی قدیمی و بومی ممکن شده بود، و این پویایی چشمگیر و انعطافی منحصر 

ی عصر اشکانی در قالب یک نظام سیاسی منظم و های قدرت ممکن ساخته بود. آنچه در میانهدر جریان

 د.ی این راه طوالنی بوشده در متون رومی انعکاس یافت، تصویری از میانهپیکربندی

ت که مهرداد دوم با استفاده از سیاستی تکثرگرا توانست شاهنشاهی اشکانی را بر به این شکل، روشن اس

ی جهان تثبیت کند. او این کار را در ایران شرقی با تقسیم کردن قلمرو بلخ با خویشاوندان سکایش عرصه

د. حتا در های کوچک سوریه و آناتولی و ارمنستان بسنده کرنشینانجام داد، و در غرب به مطیع کردنِ شاه

چون شاهی محلی مراکز مهمی مانند بابل هم سرداران و امیرانی از سوی او به قدرت رسیدند که خود هم

ی مستقیم سیاست پارسیان در عصر زدند. الگوی کشورداری او ادامهاعتبار داشتند و به نام خود سکه می

کرد. جالب آن شناخت و حتا تشویق میها به رسمیت میهخامنشی بود که استقالل مشابهی را برای شهربان

سازی شد. به شکلی که مثالً از دو که کمی دیرتر همین الگو در دولت کوشانی نیز دقیقاً به همین شکل پیاده
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هایی نقره به دست اند، سکهو سنب نام داشته 874تن از شهربانان شاهنشاه کوشانی ویماکادفیس، که جیهونیک

  875آمده است.

شاهانِ مستقل  مهرداد، در واقع، نوعی شاهنشاهی به سبک هخامنشیان پدید آورد، به شکلی که از راه ابقای

های تازه را به رسمیت پیشین یا به قدرت رساندنِ سرداران نامدار و خویشاوندش، شهربانان و حاکمان استان

زمین را متحد و نیرومند سازد و امیران و حاکمان مقدونی و ناخت. او موفق شد به این ترتیب ایرانشمی

نه و پیوسته پدید یونانی را از سراسر این قلمرو پاکسازی کند. به این ترتیب، بار دیگر یک قلمرو ایرانی یگا

 اط برقرار کند. یه ارتبهای همساای با سرزمینچون هویت سیاسی یکپارچهتوانست همآمد که می

ها عبارت بودند از روم و چین. او نخستین شاه اشکانی بود که به طور رسمی در زمان مهرداد این همسایه

پ.م. با امپراتور وو از دودمان هان سفیر رد و بدل  115و  123چنین در او هم 876با رومیان وارد مذاکره شد.

کرد و به این ترتیب، راه ابریشم به طور رسمی گشوده شد. مهرداد دوم، مانند داریوش بزرگ، خطی تازه را 

 ی آرامی گرفت و آن را پهلوی اشکانی نامید و زبان ایرانیان شرقی را به آن وسیله نگاشت. ریشه از

زمین آغاز ی جدیدی در سیاست ایرانبا مهرداد دوم، دوران آغازین تاریخ اشکانیان سپری شد و مرحله

زمین، سراسر قلمرو هخامنشی که در شرق فرات قرار داشت، شد. با رانده شدن دولت سلوکی از قلمرو ایران

زمین پدید آمد که بر غرب ایران به دست اقوام و قبایل ایرانی افتاد. دو دولتِ کوشانی در شرق و اشکانی در

شان مدعی احیای نظم هخامنشی بودند و بر مبنای ها و آثار به جا مانده از ایشان، شاهانمبنای نمادپردازی

                      
874 Zeionisis 

 .350: 1383زیمال،  875

876 Junianus Justinus, xlii, 2. 
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ها شان، از سوی مردم نیز با این اعتبار پذیرفته شده بودند. اعقاب کوشانیپایداری و دوام سیاسی چهار قرنه

های اشکانیان آغاز کردند. اما در دوران مهرداد نشاندهچون دستداری خود را همکم در ابتدای کار زمامدست

ای خونین، که میان این دو شاخه از سکاها درگرفت، به تعادل و صلحی دست یافتند دوم بعد از جنگ ده ساله

کردند و  ها به شرق و جنوب پیشرویی جغرافیایی برگزیدند. کوشانیو مسیرهایی متضاد را برای توسعه

ها به سوی غرب روی آوردند ها تسخیر کردند. اشکانیایران شرقی و هند و ترکستان را تا مرزِ قلمرو چینی

 اندازی کردند. و ایران مرکزی و ایران غربی را گرفتند و به سوریه و آناتولی دست

یگر نظم هرداد دوم بعد از یک و نیم قرن آشوبی که تازش اسکندر به بار آورده بود، بار ددر عصر م

زمین ی سیاست هخامنشیان بود. با این تفاوت که این بار قلمرو ایرانزمین حاکم شد که ادامهای بر ایرانسیاسی

د. این ایرانِ جدید، در مرز ت در اندرون آن جای گرفته بودنگرفت، و دو دولکل جهان متمدن را در بر نمی

هایی مستقر و شرقی با چین و در مرز غربی با روم در تماس بود. یعنی ایرانیان برای نخستین بار با دولت

شدند. برای آن که این نظمِ نوظهور بیرونی تماس یافتند که از نظر قدرت و قلمرو همتای خودشان قلمداد می

در دوران  دو قلمرو و به طور کلی نظم سیاسی جهانِ غیرایرانی رابهتر فهم شود، باید نخست تاریخ این 

 انیان را پی گرفت.توان شرح تاریخ اشکیادشده مرور کرد. بعد از آن، می

 

یی ایرانیان که در دوران هخامنشی زمین، ذهنیت جغرافیای اسکندر به مرزهای غربی ایران. پس از حمله6

ی مقدونیان، خطر اصلی پیشاروی مردم بندی شده بود دستخوش تحولی جدی شد. تا پیش از حملهصورت

های ایرانی شرقی سخن تبار بودند و به یکی از زبانگرد سکا بودند که خود ایرانیزمین، نیروهای کوچایران

الی و شرقی ایران بود. از این رو، در سراسر دوران هخامنشی، بر گفتند. خاستگاه این قبایل مناطق شممی

دهند، نیروهای اصلی تهدیدگرِ خالف آنچه متون یونانی به خاطر دیدگاه بسته و محدود محلی خود نشان می
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گرد و متحرک سکا اند و به قبایل کوچخاستهزمین و شهرهای کشاورز آن از سوی شرق و شمال برمیایران

 اند.ودهمربوط ب

زمین زبان بالکان، نخستین تهدیدی بود که در مرزهای غربی ایرانی اسکندر مقدونی و قبایل یونانیحمله

ی در مرزهای پ.م. با تهدیدی جد 640تا  750های ی سالزمین تنها در فاصلهظهور کرد. در عمل، مردم ایران

های شد و در چارچوب درگیریرو بودند که آن نیز به کشمکش آشوریان و ایالمیان مربوط میغربی روبه

گنجید. در واقع، وقتی مقدونیان به مرزهای غربی های پرشمار و نامتمرکز عصر پیشاکوروشی میمرزی دولت

 مود. نِ ایرانیانِ باستان رخ نجهادر زیست« غربی»شاهنشاهی هخامنشی تاختند، نخستین تهدیدِ 

سال دولت هخامنشی را زیر فشار خود نابود کرد ی تنومند و کهناین تهدید به قدری جدی بود که پیکره

از آن که اسکندر در شهر بابل ی مهیب مواجه کرد. پس زمین را با پایانو نخستین عصر اتحاد سراسر ایران

پاره شده در دوران سلوکی به یکدیگر هایی تجزیه شد. این نواحی تکهی فتوحاتش به بخشدرگذشت، دایره

رو هستیم، ای را که پیش و پس از آن در دوران هخامنشی و اشکانی با آن روبهمتصل نشدند و تمرکز سیاسی

 پدید نیاوردند.

اش را در دوران مقدماتی ظهور نخستین کشمکش دولتی ایرانی با قدرتی در فراسوی مرزهای غربی

سلوکیان  واشکانیان داریم و معارض اصلی در این ماجرا سلوکیان بودند. آنچه در کشمکش میان اشکانیان 

انشینی جکه اشکانیان از همان ابتدای کار مدعی  است است، آن چشمگیر است، چنان که ولسکی نشان داده

شدند، ینشینی مر به عقبهخامنشیان و احیای قدرت ایرانی در منطقه بودند. آنان در شرایطی که ناگزی

ـ که در واقع شهرهایی نظامی یافته برمبنای پولیسشهرهای سازمانهای یونانی و دولتجمعیت های یونانی را ـ

 گرفتند.کردند و نمادها و عالیم کهن سیاسی هخامنشیان را به کار میو اردوگاهی بودند ــ کشتار می
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و در اتحادی  آشکار است که اشکانیان به عنوان نیرویی که از فراسوی مرزهای شرقی ایران برخاسته بودند

گرد سکا قرار داشتند، از مشروعیت کافی برای جایگزینی هخامنشیان برخوردار نبودند. ناگسستنی با قبایل کوچ

چنان کیان، همی سلونوادگان هخامنشیان در شهربانی پارس، زیر سلطه این به ویژه از این رو اهمیت دارد که

رتیب، تهایی کوچک را در این قلمرو پدید آوردند. به این های کوتاه دولتحضور داشتند و برای مدت

شکانی و به ی روزافزون و تدریجی پادشاهی انخستین عالیم از کشمکش ایرانیان و مرزهای غربی به توسعه

 شود. ضرر قلمرو سلوکی مربوط می

سیار عمیق بی هفتاد ساله چرخش دوران سلوکی بیش از هر چیز به این دلیل اهمیت دارد که در این دوره

نویسان دور مانده است. تا زمین رخ داد. چرخشی که معموالً از چشم تاریخر تاریخ سیاسی ایرانو مهمی د

زمین سرزمینی گسترده، کشاورز و متمرکز بود که از پیش از دوران سلوکی و قبل از ظهور اسکندر، ایران

ی وسیع در واقع توسط غرافیایجی یافت. این گسترهکوه هندوکش ادامه میمرزهای شمالی آفریقا تا رشته

شد. سکاها از مرزهای شمالی و شدند تهدید مینامیده می زبان که سکاتبار و ایرانیگرد ایرانینیروهای کوچ

زمین نداشتند. دم ایرانتاختند و تمایزی از نظر زبانی، شکل ظاهری و حتا دین با مرزمین میشرقی به ایران

شدند، تی تلقی میبه خدایان کهن آریایی بودند و بیشتر ایرانیان زرتش هر چند بیشتر سکاها مهرپرست و پایبند

ران هخامنشی با وجود این، پیوندهای میان آیین زرتشت و آیین کهن آریایی چندان شدید بود که در همین دو

نش ذیرفته شدها و پی آن ظهور یشتپیوند و آمیختگی فراوانی میان این دو رده از دین پدید آمد که نشانه

 در درون ادبیات رسمی زرتشتی است.

پس از ورود اسکندر مقدونی به صحنه، برای نخستین بار مرزهای غربی تهدیدکننده تلقی شدند. ظهور 

د که ایرانیان برای نخستین بار به شان به ایران مرکزی و شرقی بدان معنا بواندازیسلوکیان و چند دهه دست

رو شدند. برای نخستین بار در دوران آمد روبهمرزهای غربی خود چشم دوختند و با دشمنی که از غرب می
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زمین از شرق به غرب انجام شد. تا پیش از آن، در دوران هخامنشی، مسیر اصلی ی ایرانسلوکی توسعه

گرفته بود. کوروش از سرزمین انشان، یعنی همان ایالم باستان  ی سیاسی در جهت غربی به شرقی قرارتوسعه

چنان در زمین، برخاست و نخستین قلمروهایی را که فتح کرد ــ ماد ــ همی جنوب غربی ایراندر گوشه

ی آناتولی و کشور لودیه را به دنبال آن گرفت و بعد بابل را فتح نمود. زمین بود و ناحیهجنوب غربی ایران

زمین محکم کرده بود. سایر پادشاهان ی غربی ایراناین کوروش پایگاه اقتدار سیاسی خود را در نیمهبنابر

رساندند و این البته متفاوت های خود را در مرزهای شمالی و شرقی به انجام میهخامنشی نیز بیشتر جنگ

ی میان شهربانان پارسی و دزدان های مرزدانستند و درگیریاست با روایت یونانیان که خود را مرکز جهان می

 ی تاریخ سیاسی مهم و محوری در جهان باستان برکشیدند.دریایی یونانی را به مرتبه

داشت.  گردرو هستیم که خود تباری سکا و کوچدر دوران سلوکی، برعکس با ظهور دودمان اشکانی روبه

شکانیان به ابینیم که ای که میان ارشک ــ اشک نخست ــ و مهرداد اول سپری شد، میساله 110ی در فاصله

زمین شدند و از همان مسیر باستانی شمال ای از سکاها وارد قلمرو ایرانگرد و شاخهای کوچعنوان قبیله

ا از نیاکان ر. با وجود این، آنچه اشکانیان ی خود به درون قلمرو باستانی هخامنشی را گشودندشرقی رخنه

زمین در این دوران فاقد یک دولت ملی متمرکز کرد آن بود که مردم ایرانغارتگر و مهاجم خود متمایز می

مقدونیان و  هایهایی که در واقع پادگانشان بر پولیسبودند. سلوکیان به دلیل روش غارتگرانه و تکیه کردن

یروی نوظهور دند، از مقبولیت عمومی و مشروعیت سیاسی محروم بودند. به این ترتیب، نشیونانیان تلقی می

 بخش و ملی عمل کرد.چون قوایی رهاییاشکانی که تازه در صحنه پدیدار شده بود هم

ت خود را برای فتح دامغان و گرگان و پارت آغاز کرد، تا پ. م.، که اشک نخست حرک 250ی در فاصله

 110ی زمین را بار دیگر متحد کرد، دورهگذاری کرد و ایرانپ.م. که مهرداد نخست در بابل تاج 141سال 

سال بود،  18داری ایشان ای داریم که در آن شش پادشاه اشکانی بر تخت نشستند. میانگین زمان زمامساله
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دوران نظم سیاسی و پایداری نسبتاً باالیی از قدرت نظامی و سیاسی را در دولت نوپای اشکانی  یعنی در این

زمین ی شمال شرقی ایرانشاهد هستیم. در این یک قرنِ آغازین، اشکانیان گام به گام از خاستگاه خود در گوشه

ن سلوکی در مرزهای به سمت جنوب و غرب حرکت کردند و به ویژه با دشمن اصلی خود یعنی پادشاها

ست که بر ضد ی گام به گام نظمی سیاسی ارو شدند. پیدایش دولت اشکانی، در واقع، توسعهغربی روبه

جنگید. به عبارت دیگر، دولت اشکانی دقیقاً بر خالف دولت نیروهای مستقر در مرزهای غربی خود می

جست و خویش را در مرزهای غربی میکرد و دشمن اصلی ای شرق به غرب را تجربه میهخامنشی توسعه

 ساخت. نابود می

، دچار وقفه پ.م. به طول انجامید 120تا  130مدارانه تنها در دوران کوتاهی، که از ی غرباین توسعه

ودند، بار دیگر از شرق هجوم آوردند ها بشان ماساگتمیانتر در شد. در این فاصله، قبایل سکا، که از همه مهم

 140ود و آخرین پاتک بزرگ خود را به بقایای نظم هخامنشی انجام دادند. قبایل سکا و ماساگت در حد

د و گروهی از ایشان تا غرب ها، به دو شاخه تقسیم شدنچی، یا همان تخاریپ.م. زیر فشار قبایل یوئه

زمین پیش رفتند. اینان همان کسانی بودند که خود را به طور خاص با نام غربی ایرانرودان و جنوب میان

رزمین سیستان نامیدند و بعد از آن که با پاتک سلوکیان و اشکانیان ناگزیر به بازگشت شدند، در سسکا می

ان است که ـ ستتثبیت شده و نام خود را به این قلمرو دادند. نام سکستان یا سجستان در واقع همان سکا 

 دهد. ی باستانی این قوم را نشان میخودانگاره

ای دیگر از سکاها از هندوکش به سمت جنوب حرکت کرد و شهر بلخ را فتح کرد. این همان شاخه

زمین، ها به دورن ایرانورد. دوران ورود سکا ـ ماساگتای بود که در نهایت پادشاهی کوشانی را پدید آشاخه

پ.م. شکلی جدی به خود  130گردان در قلمرو هخامنشی فهم شود، از چون موج دوم تثبیت کوچکه باید هم

گردان هان اشکانی، که موج اول این مهاجرت کوچپ.م. دوام یافت. در این مدت پادشا 120گرفت و تا 
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رو شدند که از خونِ خویش روبهکردند، با رقیبانی خویشاوند و همزمین را رهبری میآریایی به درون ایران

پ.م. در نبرد با نیروهای سکا که  129آوردند. فرهاد دوم اشکانی در شرق و از پشت سر به ایشان هجوم می

ی پ.م. در نبرد با شاخه 123کردند، کشته شد. اردوان نیز در رودان حرکت میمیاندر محور سیستان و 

 ماساگت، که هندوکش و بلخ را در اختیار داشت، با تیری زهرآلود که به بازویش برخورد کرد، درگذشت.

خشی دیگر مهرداد دوم به قدرت رسید و با قبایل سکا و ماساگت صلح کرد، چربه این ترتیب، زمانی که 

زمین ی شرقی سکا که از دیرباز در ایرانوی مهاجم و تهدیدکنندهزمین رخ داد، یعنی آن نیردر سیاست ایران

به نیرویی  ی خود را در همان دوران به انجام رسانده بود، برای همیشهحمله وجود داشت و آخرین پاتک و

ب را دوست و متحد تبدیل شد. مهرداد دوم از این رو پادشاهی بزرگ است که سیاست توسعه به سمت غر

ار ظامی و سوارکدر دولت اشکانی نهادینه کرد و با متحد شدن و پیوند زدن خویشتن با قبایل سکا، هم نیروی ن

 توانستند ازاطمینانی را در اختیار گرفت و هم خیال خود را از بابت تهدیدهای دیگری که مینیرومند و قابل 

 گیر دولت اشکانی شوند، آسوده ساخت.شرق گریبان
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كانی  بخش چهارم: اتریخ جهان رد عصر اش

 

 گفتار نخست: تاریخ مصر بطلمیوسی

 

نشینِ غربی که خاستگاه خیزش اسکندر بودند و بخش مهمی از سپاهیان های یونانی. گذشته از استان1

کردند، مصر نخستین استان هخامنشی بود که به دست اسکندر فتح شد. شهربان مصر مزدور وی را تأمین می

یگری به نام دجریان نبردهای اسکندر و پارسیان در نبرد ایسوس به قتل رسید و بعد از آن سردار پارسی  در

خودداری  مَزَکَه حکومت مصر را بر عهده گرفت. اسکندر بعد از نبرد ایسوس از تعقیب شاهنشاه هخامنشی

کرد فرزند یماین هنگام ادعا جا استوار ساخت. او در ر آندهای قدرت خود را کرد و به مصر رفت و پایه

اخته بود. بعد سنامشروع شاه پیشین هخامنشی است و با این ترفند راه را بر خیانت بلندپایگان پارسی هموار 

ن بار برخی از پیروزی مقدونیان در نبرد ایسوس، و سرازیر شدن سیل سپاهیان اسکندر به مصر، برای نخستی

زکه بود که در ت با اسکندر را در پیش گرفتند. پیشروی ایشان، خودِ ماز اشراف هخامنشی راهِ آشتی و مماشا

ا تسخیر بپلوسیون به نزد اسکندر رفت و تسلیم شد و برای مدتی در مقام خود ابقا شد. اسکندر در عمل 

ی جمعیت شناورِ توانست با پشتوانهسال را به دست آورده بود که میمصر یک واحد سیاسی مستقل و کهن

 مت کند. ها در برابر پارسیان مقاوی دریای اژه، تا مدتدر بالکان و حاشیهموجود 

ی اسکندر بعد از ورود به مصر در ممفیس برای ایزد پتاح و آپیس قربانی گزارد و اجرای این مراسم نشانه

شده است. با وجود این، اسکندر هرگز در مصر به طور رسمی تاجگذاری نکرد  آن بود که مدعی نقش فرعون
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بردند و گذاری هخامنشی را به کار میچنان مبنای تاریخپ.م. هم 323و اسناد مصری هم تا زمان مرگ او در 

سیوه پ.م. به معبد آمون در  331دانستند. اسکندر در زمستان سال سال تاجگذاری داریوش سوم را مرجع می

نشین کورنه وارد مذاکره شد و در قبال دادن خودمختاری به ایشان، ی یونانیرفت و در راه با نمایندگان منطقه

شان را به دست آورد. سیوه معبدی کوچک و از دید مصریان پرت و دور افتاده بود که از اواخر قرن فرمانبری

کوشید تا ادعای تبار با سفر به این منطقه، در اصل میپنجم پ.م. در میان یونانیان اهمیت یافته بود. اسکندر 

ی گواهی یکی از معابد مصری استوار سازد و به این ترتیب فرمانبری و اطاعت کامل اش را با پشتوانهایزدی

اش را به دست آورد. این که سیوه برای منظور انتخاب جمعیت ناهمگن و نامنضبط سربازان یونانی و مقدونی

اند. هر چند با مراجعه به منابع یونانی دانستهجا را مهم و مقدس میبدان دلیل بوده که یونانیان آنشک شده، بی

شود معبدهای دیگری مانند معبد پتاح در ممفیس اهمیت و ارج بیشتری در چشم ایشان باستان معلوم می

قدونی بوده که اسکندر ناگزیر شده ی این کاهنان در برابر جهانگشای مداشته و احتماالً به دلیل مقاومت اولیه

 به گواهی کاهن سیوه بسنده کند.

اش حفظ کرد و حتا ساالری و سازماندهی اجتماعی مصر را به همان شکل هخامنشیاسکندر دیوان

قا کرد. او دو فرماندار برای مصر باال و پایین برگزید. یکی سرکردگان و رهبران پیشین را نیز در مقام خود اب

وتاه خلع شد. دیگری یک پارسی بود ( که مصری بود و بعد از مدتی ک877سی )به یونانی: پِتِئیسیساز آنها پِتی

یی اند و احتماالً نامش همتای همان دْرواسپ اوستاثبت کرده 878که یونانیان نامش را به صورت دولوآسپیس

ساالری و نظام حقوقی و بوده است. او در عمل نقش شهربان کل مصر را بر عهده گرفت. اما تنها بر دیوان
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 879مالی مصر حاکم بود. اسکندر دو فرماندار نظامی مقدونی برای مصر تعیین کرد که عبارت بودند از باالکروس

مفیس و پلوزیس قرار داشت و به تدریج از مهاجران هایی بودند که در ماین دو رهبران پادگان 880و پوکِستاس.

شد. فرماندهی نظامی کل قوای مقدونی در مصر را یکی از سرداران نزدیک مقدونی و یونانی پرجمعیت می

بر عهده داشت. این مرد ناوگان مقدونیان را نیز زیر فرمان داشت و ناظرِ ساخت  881به اسکندر با نام کلئومِنِس

های شمالی مصر ساخته بود ای در کرانهچون دروازهشهر اسکندریه هم بود. اسکندر بندرگاه اسکندریه را هم

داد که اسکندر مصر را تسهیل کند. تأسیس این شهر نشان میتا کوچیدن جمعیتِ شناورِ مقدونی و یونانی به 

زبان به این ی جمعیتی یونانیای برای ورود یک طبقهقصد دارد در مصر باقی بماند و برای این منظور برنامه

سرزمین را طراحی کرده است. این جمعیت مهاجر همان بود که در نهایت تثبیت بطلمیوسیان در مصر را 

 سال ممکن ساخت.تبار را در این کشور کهنی اشرافی مقدونیحضور یک طبقهممکن ساخت و 

دار کل مصر هم محسوب کلئومنس عالوه بر رهبری نظامی مقدونیان و مدیریت جمعیت نوآمده، خزانه

ر فعال از ظلم و غارت مردم مصر به دست کوچندگان کار بود و به طوشد. او خود مردی بسیار آزمند و ستممی

های مقدونی و یونانی بیشتری را به این سرزمین کرد، تا کوچ سربازان مزدور و خانوادهزبان حمایت مییونانی

ایت نزد او شک تشویق کند. نمایندگان مردم مصر چند بار در دوران اقامت اسکندر در این سرزمین از کلئومنس

ن باز کردند. اما اسکندر به نارضایتی عمومی توجهی نکرد و دست سردارش را در غارت و سرکوب مصریا

 گذاشت. 
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ین تاخت، سرداری داشت به نام بطلمیوس. نام مقدونی ا. زمانی که اسکندر به ایران شرقی و مصر می2

( است به معنای Πολεμαῖος( بود که شکلی کهن و همری از پولِمایوس )Πτολεμαῖοςمرد، پتولِمایوس )

شود و به همین دلیل معموالً در متون نامش را ( شناخته میΣωτήρبخش )سوتِر: جنگاور. او با لقب نجات

( نام Ἀρσινόη) 883لمیوس، آرسینوئِهبینیم. مادر بطمی 882به صورت بطلمیوس سوتر یا بطلمیوس نخست

گوس بخشید. ایِ فیلیپ دوم، شاه مقدونیه بود. فیلیپ او را به یکی از نزدیکانش به نام الداشت و زن صیغه

ناتنی اسکندر  پ.م. ــ به احتمال زیاد از پشت فیلیپ ــ زاده شد و به این ترتیب برادر 367بطلمیوس در سال 

توانست رقیبی سیاسی قلمداد شود، و شود. بطلمیوس به خاطر پایگاه فرودست مادرش نمیمحسوب می

همین عامل جانش را نجات داد و باعث شد اسکندر در جریان غصب قدرت و کشتار برادرانش به او آسیبی 

کس وارد کرده بود. بطلمیوس به ظاهر نرساند. اسکندر به او اعتماد زیادی داشت و او را به گروه سوماتوفوال

 324هوادار سیاست اسکندر در راستای پارسی شدنِ مقدونیان بود، و در جشن ازدواج بزرگی که در نوروز 

کامَه ازدواج کرد. پلوتارک نام این زن را به صورت پ.م. در شوش برگزار شد، با شاهدختی پارسی به نام ارتَه

کامه شتر دارد، اما نادرست است و در پارسی باستان معنای درستی ندارد. ارتهآپامَه ثبت کرده که شهرتی بی

شد. ی شاهنشاه پیشین هخامنشی محسوب میباز، پسر اردشیر دوم و استاتیرا، بود و بنابراین نوهدختر ارته

ن دلیل یونانیان باز در زمان اردشیر سوم و داریوش سوم شهربان فریگیه و حاکم داسکولیون بود و به همیاَرتَه

ی یونانیان در ارتش شناسند. او با زنی یونانی ازدواج کرد که خواهرِ مِمنون، فرماندهاو را با لقب فریگی می

باز را محترم شمرد اسکندر بعد از فتح فریگیه ارته 884کامه از این وصلت زاده شده بود.محلی فریگیه، بود. ارته
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کامه، به حل بطلمیوس با وجود ازدواج با ارته 885و بعد از چیرگی بر ایران شرقی، شهربانی بلخ را به او سپرد.

کامه جدا شد و با ی اشراف پارسی اشتیاق نشان نداد و بالفاصله بعد از مرگ اسکندر از ارتهشدن در طبقه

ا با نخبگان پاتر، شاه مقدونیه، بود. چنین وصلتی بطلمیوس راورودیکه پیوند زناشویی بست که دختر آنتی

 سیاسی مقدونیه مربوط ساخت. 

ی چون شهربان برگزیدهزمان با مرگ اسکندر به همراه سپاهیانش به مصر رفت و به ظاهر همبطلمیوس هم

ند و ثروت هنگفتی را که او با غارت جا حاکم شد. اما خیلی زود کلئومنس را به قتل رسااسکندر بر آن

پ.م. مردم کورنه با کمک سپاهیان مزدور اسپارتی شورش  322در  886مصریان گردآورده بود، تصاحب کرد.

شده به شهرشان را بیرون راندند. رهبری این شورش را سرداری اسپارتی به کردند و اشراف مقدونیِ تحمیل

ی میوس وقتی از این شورش خبردار شد، سپاهی را به یاری فرماندار منطقهبر عهده داشت. بطل 887نام تیبرون

کورنه ــ مردی به نام اوفاِلس ــ فرستاد و به این ترتیب شورش کورنه سرکوب شد. آنگاه بطلمیوس به این 

ای منطقه رفت و خود را حاکم نظامی )استراتگوس( و قاضی اعظم شهر نامید و به این ترتیب خودمختاری

 ا که اسکندر به این مردم داده بود، منسوخ ساخت. ر

های جانشینی به قدرت رسید، بطلمیوس دست به بعد از آن که پردیکاس در جریان دور نخست جنگ

بردند، در سوریه ر مقدونیه به این سرزمین میحرکتی بلندپروازانه زد و زمانی که پیکر اسکندر را برای تدفین د

به کاروان حامل نعش حمله کرد و جسد را دزدید و آن را به مصر برد و در ممفیس دفنش کرد! او، به این 

ترتیب، هم به پردیکاس اعالم جنگ کرد و هم خود را به عنوان جانشین مستقیم اسکندر در مصر وا نمود. 
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ویارویی با او به مصر لشگر کشید، اما دو بار از سپاه بطلمیوس شکست خورد پ.م. برای ر 321پردیکاس در 

پ.م. پردیکاس به دست  320گاه در تابستان و هنگام عبور از نیل دو هزار تن از سربازانش کشتار شدند. آن

عت سلوکوس و سرداران دیگرش به قتل رسید و بطلمیوس که احتماالً پشتیبان اصلی این توطئه بود، به سر

 با سرداران خائن صلح کرد و به سپاهیان ایشان خوراک داد و اجازه داد تا از مصر خارج شوند. 

ی پ.م. با حاکمان محلی قبرس و دریای اژه متحد شد و به سوریه لشگر کشید و دایره 318بطلمیوس در 

، پاسیکراتِس 888ا در سراسر ساحل مدیترانه گسترش داد. در این مقطع نیکوکرئون ساالمیسینفوذ خود ر

گونوس پ.م. آنتی 315با او متحد شده بودند. در  891س آماتوسیو آندروکلِ 890، نیکوکلِس پافوسی889سولویی

پ.م. با پاتکی این  313یوس در به سوریه تاخت و سپاه بطلمیوس را از سوریه و قبرس بیرون راند، اما بطلم

گونوس از بابل رانده شده بود، مناطق را پس گرفت. در این میان سلوکوس که زیر فشار دمتریوس پسر آنتی

جنگید. در این هنگام مِناِلئوس برادر چون سرداری در خدمت او میی بطلمیوس پیوسته بود و همبه جبهه

پ.م.  312ی قبرس را فتح کرد. نیروهای این دو در نهایت در بطلمیوس هم وارد صحنه شد و در رأس سپاه

در نبرد غزه دمتریوس را درهم شکستند. اما دمتریوس چند ماه بعد باز به میدان بازگشت و سوریه را بازپس 

کرد. اهالی دلوس هم که گرفت، هر چند پادگان بطلمیوس در صور تا یک سال در برابرش مقاومت می

ی دمتریوس با سرسختی مقاومت کردند و با پشتیبانی نانیان با مصر بود، در برابر محاصرهگرانیگاه تجارت یو

برد، توانستند از سقوط شهرشان جلوگیری کنند. ایشان برای سپاس شان خوراک میهای مصری که برایکشتی
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هان باستان از بطلمیوس تندیسی از هلیوس را در بندرگاه خود ساختند که در چشم نویسندگان یونانی ج

 311اند. در نهایت، در بهار ی دنیای کهن یاد کردهگانهنمود و از آن در میان عجایب هفتای شگفت میسازه

و قوای بطلمیوسی چیره شد، صلحی ناپایدار میان  892پ.م، بعد از آن که دمتریوس بر سرداری به نام کیلِس

 دو طرف برقرار شد. 

به  وپ.م. نیکوکرئون ساالمیسی درگذشت و منالئوس به عنوان جانشین وی به ساالمیس رفت  310در 

جا را گرفت. در آرای )استراتگوس( این شهر سکه ضرب کرد. بعد به شهر پافوس حمله کرد و آنن رزمعنوا

شد و انتظار این هنگام شاه پافوس نیکوکلس بود که از دوستان و متحدان قدیمی بطلمیوس محسوب می

اش نوادهاعضای خانداشت برادر متحدش به او حمله کند. مقدونیان بعد از گرفتن این شهر نیکوکلس و کل 

ریه را گرفت پ.م. به شمال حمله کرد و لوکیه و کا 309را وادار به خودکشی کردند. بعد خودِ بطلمیوس در 

شهرهای یونانی پشتیبانی ایشان جا به یونان پیشروی کرد و با به رسمیت شناختن خودمختاری دولتو از آن

الئوس و ا را گرفت. به این ترتیب، با عملیات منپ.م. کورینت و سیکون و مِگار 308را جلب کرد و تا 

 سماً زیر فرمان بطلمیوس قرار گرفت. ی دریای اژه رهایی از حاشیهبطلمیوس، کل قبرس و بخش

کورنه را سرکوب کرد. حاکم های از سوی دیگر، بطلمیوس در جهت غرب نیز پیشروی کرد و ناآرامی

ی حمایت از سیراکوز سپاهی گران فراهم آورد و به کارتاژ لشگر کورنه در این هنگام اوفالس بود. او به بهانه

طلبانه بود که خودِ شاه سیراکوز ــ کشید. این سپاه به قدری نیرومند بود و اهداف اوفالس چندان توسعه

ــ هراسان شد و به او خیانت کرد. او را در جریان لشگرکشی با مکر دستگیر کردند و به شهر  893آگاتوکلِس
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دیدند مسیرهای را به خاطر آن که میجا اعدامش کردند. مردم کورنه بعد از این ماجکارتاژ بردند و در آن

پ.م.  305ی اژه زیر نظارت بطلمیوس درآمده، سر به شورش برداشتند. اما در شان در ارتباط با منطقهتجاری

 سرکوب شدند.

ترین ناوگانِ یونان، پسرش دمتریوس را با بزرگوتازهای بطلمیوس در گونوس در پاسخ به تاختآنتی

، 895اونوس، ک894پ.م. کسانتوس 308های مدیترانه به سراغ منالئوس فرستاد. دمتریوس در موجود در آب

 306هایی از سواحل دریای اژه را از بطلمیوس پس گرفت. در را گرفت و بخش 897و یادوس 896موندوس

اش ی ناوگان مصر و نیمی از قوای ترابریننده بر حریف وارد آورد و تقریباً همهپ.م. دمتریوس شکستی خردک

ی مهم رودس را بگیرد. پشتیبانی پ.م. جزیره 305ی سال را از میان برد. با وجود این، نتوانست در حمله

ر برابر بطلمیوس از مردم این شهر باعث شد هنگام محاصره دچار قحطی نشوند و به این ترتیب بتوانند د

پ.م، مردم این  304در ی دلوس مهاجمان ایستادگی کنند. پلوتارک نوشت که بعد از شکسته شدن محاصره

بخش )سوتِر( را به بطلمیوس دادند، هر چند در اسناد تاریخی این لقب شهر در مقام سپاسگزاری لقب نجات

 منسوب شده است. پ.م. به پدرش 263های بطلمیوس دوم در سال برای نخستین بار بر سکه

گونوس و لوسیماخوس آغاز شد. بطلمیوس از فرصت استفاده کرد و سوریه پ.م. جنگ میان آنتی 302در 

پ.م.  301گونوس بر حریف این منطقه را تخلیه کرد، اما در را تصرف کرد. او با شنیدن خبر پیروزی آنتی

گونوس را در میدان نبرد اند و آنتیخبردار شد که لوسیماخوس و سلوکوس در نبرد ایپسوس پیروز شده

                      
894 Xanthus 
895 Kaunus 
896 Myndos 
897 Iados 
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اند. پس، بازگشت و سوریه را بار دیگر گرفت. او با این کار در واقع قلمرویی را که به سلوکوس تعلق کشته

یش هنگام رانده شدنش از بابل، در این مورد هایافت تسخیر کرده بود. اما سلوکوس برای قدردانی از یاریمی

 اعتراضی نکرد. 

وتاز ترین ناوگان آن روزگار به تاختگونوس، پسرش دمتریوس جانشین او شد و با بزرگبا مرگ آنتی

را از دست داد، اما سال بعد یونان را گرفت و در جنگ پ.م. زیر فشار بطلمیوس قبرس  295پرداخت. او در 

آیگینا بر صد و پنجاه کشتی مصری چیره شد و آتن را گرفت. بطلمیوس با سلوکوس و لوسیماخوس متحد 

پ.م. به رهبری دریاساالرشان، کالیاس، قیام  287هایی فرستاد که در سال آتنی شد و هزار سرباز به یاری

سو در نهایت به صلحی انجامید که به خاطر هوشمندی و زیرکی سفیر بطلمیوس،  کردند. کشمکش میان دو

ریوس در نبردی اسیر سلوکوس شد و در ، به نفع مصر تمام شد. دو سال بعد دمت898سوستراتوس کنیدوسی

 پ.م. به دست وی کشته شد. 283

های جانشینی سربلند بیرون بیاید و مصر را برای خود نگه بطلمیوس به این ترتیب توانست از میان جنگ

مقدونی( در ممفیس مراسمی برگزار کرد و  899ماه دایسیوسِ 28م. )پ. 304ماه سال دارد. او در ابتدای دی

اند. پ.م. قید کرده 305ی را گذاری کرد. با وجود این، برخی از اسناد دموتی تاریخ آغاز سلطنت وتاج

پاتر بود کامه بود که از او فرزندی نزاد. دیگری اورودیکه دختر آنتیبطلمیوس با سه زن ازدواج کرد. یکی ارته

)یعنی آذرخش(، پسری گمنام، و سه دختر به  901، بطلمیوس کِراونوس900که برایش شش فرزند زایید: ملِئاگِر

                      
898 Sostratos of Knidos 
899 Daisiois 
900 Meleager 
901 Ptolemy Keraunos 
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 322نام داشته است. اوریدیکه در  904و دختری دیگر که احتماالً تِئوکسِنا 903، پتولِمائیس902های لوساندرانام

پاتر و به قدرت ی طالع آنتیی او بود. اما بعد از افول ستارهلکهپ.م. م 319پ.م. با بطلمیوس ازدواج کرد و تا 

وصلت کرد. او موفق شد به تدریج اورودیکه  905رسیدن اشراف مقدونی دیگر، بطلمیوس با زنی به نام بِرِنیکه

را از قدرت کنار بزند و تختگاه مصر را به فرزندان خود برساند. او سه فرزند برای بطلمیوس زاد که عبارت 

پ.م. زاده شده بود، با  316آرسینوئه، که در  908و بطلمیوس فیالدلفوس. 907، آرسینوئِه906بودند از فیلوتِرا

لوسیماخوس ازدواج کرد که تراکیه را در دست داشت. دختری که از ایشان زاده شد نیز آرسینوئه نام گرفت 

پ.م. زاده شد و پس از طرد برادران  308فیالدلفوس در اش، بطلمیوس، وصلت کرد. بطلمیوس و او با دایی

پ.م. بطلمیوس سوتر  285شده یافت. در ی قدرت، به عنوان جانشین پدرش موقعیتی تثبیتاش از دایرهناتنی

که بسیار سالخورده شده بود و بیش از هشتاد سال سن داشت، وی را در سلطنت سهیم کرد و خود دو سال 

اش بطلمیوس کراونوس که از با قدرت گرفتن بطلمیوس دوم فیالدلفوس، برادر ناتنی زمانبعد درگذشت. هم

برد، به همراه مادرش اورودیکه از مصر گریخت و به وتخت را به ارث میبایست تاجتر بود و میاو بزرگ

  909 شمال رفت و در دربار لوسیماخوس پناهنده شد.

 

                      
902 Lysandra 
903 Ptolemais 
904 Theoxena 
905 Berenike I 
906 Philothera 
907 Arsinoe 
908 Ptolemy II Philadelphus 
909 Caroli, 2007. 
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داری بطلمیوس بر مصر، به چرخشی فراگیر و عمومی در سیاست و تاریخ این ی زمام. دوران چهل ساله2

د و همان نظمی را که ی مصر دست نزساالرانهسرزمین دامن زد. بطلمیوس مانند اسکندر به ترکیب دیوان

و نشان  ها در این این قلمرو پدید آورده بودند محترم شمرد. ردپای این نظم در منابع یونانی باقی ماندهسپار

ی شهرستان، شهر و روستا )به اوستایی ویس، زَنتوم و دَهیوم( که احتماالً با بندی سه گانهدهد که تقسیممی

ماند. یونانیان این ان در این قلمرو باقی میچنمدل بومی سازماندهی اجتماعی مصریان نیز سازگار بوده، هم

(، و دهکده (، منطقه )توپوی: مراتبی از نظم اجتماعی را استان )نوموی: ی سلسلهیهسه ال

  نامیدند.( می)کومای: 

نیان در این سرزمین یکسره با آنچه در و مقدوساالری مصر، سیاست بطلمیوس با وجود باقی ماندن دیوان

کشی از عصر هخامنشی رواج داشت، متفاوت است. بطلمیوس درست مانند اسکندر و کلئومنس قصدِ بهره

ی مصری برقرار ساخت. اقتصاد مصر دارانه را در تار و پود جامعهمصریان را داشت. از این رو، نظامی برده

شد. مصریان ی نقره و طال تنها به دست کارگزارانش انجام میداشت و ضرب سکه کامالً زیر نظر دربار او قرار

توانستند از ی استفاده از پول نقره را هم نداشتند و تنها مینه تنها حق ضرب سکه نداشتند، که حتا اجازه

سه میلیون شان به های مسی استفاده کنند. به این ترتیب، بطلمیوس در عمل بومیان مصر را که جمعیتسکه

شان وابسته ساخت. با طرد شد از جریان تبادل اقتصادی بیرون راند و ایشان را به اربابان مقدونینفر بالغ می

ی مالکیت، ترابری کاالها و داد و ستد و شان از کل حوزهی تجارت، و بعدتر با محروم شدنمصریان از دایره

های پیاپی از بالکان به مصر زبانی متمرکز شد که در موجیی یونانی نخبههای اقتصادی در دست طبقهفعالیت

های گوناگون مصر چون سپاهیان مزدور بطلمیوس و کارگزاران دولتش در بخشکردند و هممهاجرت می

 گرفتند. قدرت را به دست می
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های کشاورزی در این دوران به خوبی ماهیت حکومت بطلمیوس را نمایان نگاهی به ساماندهی زمین

سازد. واحد تولید کشاورزانه در مصر از دیرباز دهکده بود. در دهکده سه نوع زمینِ کشاورزی وجود می

تسلط مقدونیان زیر نظر فاتحان  بالً به کشاورزان مصری تعلق داشت، اما بعد ازهای معمولی که قداشت: زمین

گذراندند و رعیتِ شاه آزاد و نزدیک به بردگی روزگار میشد. این کشاورزان در وضعیتی نیمهاداره می

های دیگری وجود داشت که زیر شدند. زمین( نامیده می)باسیلیکوی گِئورگوی: 

شد. سومین رده از ( خوانده میه: شد و زمینِ شاه )گِه باسیلیکِنظر مستقیم دربار اداره می

 ( نام داشت و در اختیار معابد قرار داشت. کشتزارها، زمین مقدس )گِه هیِرا: 

ترین رکن شان در مصر با معبدهای مصری، که مهماست که مقدونیان پس از تثبیت قدرتاین بدان معن

شان را به رسمیت شمردند. هایاجتماعی بومی در مصر بودند، به توافقی دست یافتند و حق معبدها بر زمین

عصر هخامنشی را یکسره یافته در پا را برانداختند و قواعد حقوقیِ تکوینداران خردهاما در مقابل مالکیت زمین

داریِ دانیم، در دوران هخامنشی، به تدریج شکلی از زمینویران کردند. بر مبنای آنچه از اسناد دموتیک می

ی محترم شمردن مالکیت محلی و مالکیت خصوصی شکل گرفته بود که از نظر قواعد حقوقی و درجه

هی مالکیت زمین در امتداد رسوم سنتی مصریان قرار های بومی بسیار پیشرفته بود. این الگوی سازماندخاندان

داری و کرد، چنان که مثالً با محدود ساختن حق معبدها بر بردهداشت، اما از چند جنبه از آن عدول می

ی بومیان مالکیت کشتزارها همراه بود. با ورود مقدونیان این روند متوقف شد و واژگونه گشت. یعنی توده

ی اشرافی مقدونی ـ یونانی با همکاری برده فرو کاسته شدند که طبقهرعیت نیمهمصری به جماعتی از 
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شهرهای یونانی راند و این دقیقاً همان نظم اجتماعیِ حاکم بر دولتمعبدهای بزرگ مصری بر ایشان فرمان می

  910بود.

( رئیس منطقه )توپارخیا:  ای مقدونی بود کهی سرکردهها )توپوی( بر عهدهرهبری منطقه

( قرار داشت که حاکم ای باالتر از او، استاندار )نومارخوس: شد. در مرتبهنامیده می

( حضور آرا )استراتگوس: شد. در کنار او یک رزمساالری یک استان مصری محسوب میدیوان

یوس خدمت داشت که فرماندهی ارتشِ مقدونیِ ساکن در استان را بر عهده داشت و زیر فرمان مستقیم بطلم

نی داشتند و در سراسر دوران ی یونانی یا مقدوی مصر و تمامی ارتشیان تبارساالرانهکرد. کل دستگاه دیوانمی

وده بشناسیم که مصری شان نمیچیرگی بطلمیوسیان بر مصر هیچ کارگزار یا سرداری بلندپایه را در دستگاه

 باشد.

بختیِ مصریان در آن بود که به واژگون ی چیرگی پولیس بر شهر است.این نظم اجتماعی، به روشنی نشانه

رو بالکان و مقدونیه نزدیک بودند و بنابراین در همان ابتدای کار با سیلی از مهاجران مقدونی و یونانی روبه

هایی محلی برای سرکوب چون اردوگاهیی یونانی سازمان یافتند و همهاشدند. این مهاجران در قالب پولیس

کردند. این الگوی تأسیس پولیس و مطیع ساختن شهرها را خودِ اسکندر مقاومت محلی مصریان عمل می

پ.م. بطلمیوس با درباریانش به  311 ابداع کرده بود، و بطلمیوس هم آن را با جدیت پیگیری کرد. بعد از

اسکندریه کوچید که پولیسی نوساخته بود. به این ترتیب، او با ترک ممفیس که پایتخت قدیمی مصریان بود 

زبانان های یونانیشهری مرکزی ارج و اعتبار داشت، برتری اردوگاه و در سراسر دوران هخامنشی به عنوان

                      
910 Hölbl, 2001: 8-12. 
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های یونانی از همان دهد پولیسرا بر شهرهای بومی اعالم داشت. شواهد فراوانی در دست است که نشان می

اند. مهمترین دادهزبان را در خود جای میدوران بطلمیوس شمار و جمعیتی چشمگیر از مهاجران یونانی

زبان در این هنگام عبارت بودند از اسکندریه، ناوکراتیس و شهری دیگر به نام پتولِمائیس های یونانیپولیس

( که به افتخار بطلمیوس نامگذاری شده بود. هر یک از این شهرها هِرمائیو )

برای سرکوب و چیرگی بر یکی از شهرهای باستانی و مهم مصری تأسیس شده بود. اسکندریه جایگزینی 

شد، و ناوکراتیس و پتولمائیس هرمایو را برای کاستن از نفوذ و اهمیت ِتب ساخته برای ممفیس محسوب می

وس شهر اخیر را در کنار شهر کهن تینیس ساخته بود و این احتماالً بعد از ویران ساختن شهر بودند. بطلمی

ی قدیمی انجام شده بود. این درست شبیه به الگویی است که در مورد شهر سلوکیه و بابل دیدیم. وزنه

ی مصر برکشید و زبان ی زبان رسمجمعیتی این نیروی نظامیِ اشغالگر چندان بود که زبان یونانی را به مرتبه

 و فرهنگ مصری را در محاق فرو برد. 

های موجود نشان با وجود آن که مصریان به این ترتیب به ملتی مغلوب و فرودست تبدیل شدند، اما داده

شان دست نکشیده بودند. در میان نخبگان این هویت دیرینهدهد که به هیچ عنوان از غنای فرهنگی و می

بینیم. یعنی کامالً روشن است که مصریان و اشراف دورانِ سرزمین مصر، هیچ ردپایی از خودِ مصریان نمی

اند. عمالً در سراسر دوران پارسیِ بازمانده از عصر هخامنشی، به تدریج از میدان قدرت کنار گذاشته شده

شنویم، به کاهنان و دانشمندانی تعلق دارد که با وجود هایی که از نخبگان مصری مینها نامبطلمیوسی، ت

چنان مرجع دانش و خرد قلمداد ها، همچیرگی مقدونیان بر سپهر سیاسی و رواج زبان یونانی در پولیس

را بر عهده داشته  توتِف ناختِه است که رهبری آیین سِخمِتشوند. در میان ایشان مشهورتر از همه سوممی

شد. با وجود این، با مقدونیان توافقی نداشت. چون مرجع خرد ارج نهاده میاست. او در دوران بطلمیوس هم

ی ها در مقاومت اولیهاو در نبرد ایسوس در سپاه ایران با مقدونیان جنگیده بود و بعد هم همراه با پارس
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تسلیم مصر او نیز دربار را رها کرد و به زادگاه خود در شهر مصریان در برابر اسکندر مشارکت داشت. بعد از 

 پولیس رفت.هیراکون

دهد که رویکرد سیاسی دودمان مقدونیان، که مرور عملیات نظامی بطلمیوس و دستاوردهای وی نشان می

ن هخامنشی، بودند، با قالب عمومی سیاست عصر هخامنشی در تضاد بود. در دورابه تازگی بر مصر چیره شده 

بینیم، همسان است. ی تاریخ مصر میهای باستانی و بدنهسیاست حاکم بر مصر کامالً با آنچه در دوران سلسله

ود ــ های شمالی خیعنی گذشته از چند دوران کوتاه چند ساله، مصر در سراسر عصر هخامنشی با سرزمین

ی اقتدار برد و مسیرهای توسعهشدند ــ در وضعیت صلح به سر میها محسوب میکه بخشی از دولت پارس

شود. این همان الگویی است که از ابتدای تأسیس دولت مصر در این مصر به جنوب و غرب محدود می

ا چیرگی مقدونیان بر مصر، زند. بهای سنتی مصری را رقم میجنوبِ فرعون شود و نگاه بهسرزمین دیده می

هایی دشمن و مستقل در مرزهای شمالی مصر سر بر آوردند، و از این سیاست واژگونه شد. از سویی دولت

ی ارباب مقدونی و رعیت مصری تجزیه شد. به این ترتیب، توان ی مصری به دو طبقهسوی دیگر جامعه

ی دریای اژه محدود های نظامی به منطقهمکشنظامی بومیان برای فتح جنوب یا غرب از میان رفت و کش

ای بودند و به این دلیل هم نگاه بطلمیوس و فرزندانش به شمال دوخته ماند. مقدونیان وارث سیاستی مدیترانه

شان هایشده بود. در عصر دودمان سائیس و بالفاصله پیش از چیرگی کمبوجیه بر مصر، فراعنه در ارتش

ای حایل در چون منطقهرا هم های مزدور یونانی کردند و کوشیدند تا جنوب سوریهشروع به استفاده از نیرو

های نظامی را برابر بابل در اختیار داشته باشند. بطلمیوس دقیقاً از همین سیاست پیروی کرد. یعنی کشمکش

کرد و کوشید  یدبه مرزهای شمالی منتقل کرد و جنوب را به حال خود وا نهاد، بر یارگیری جمعیت یونانی تأک

 تا سوریه را در برابر نیروهای سلوکی در اختیار داشته باشد.
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 Πτολεμαῖος) 911. پس از بطلمیوس سوتر، پسرش بطلمیوس دوم ملقب به فیالدِلفوس3

Φιλάδελφος.اش است که با توجه به موقعیت و زندگی« دوستدارِ برادر»لقبش به معنای  912( به قدرت رسید

واقع با غصب کردن حق برادر نماید. چون از همان ابتدای کار با برادرانش کشمکش داشت و در طنزآمیز می

پ.م.  308وتخت دست یابد. بطلمیوس دوم در ترش ــ بطلمیوس کراونوس ــ بود که توانست به تاجبزرگ

زمان با قدرت گرفتن او، پ.م. به عنوان پادشاه مصر همراه با پدرش تاجگذاری کرد. هم 285زاده شد و از 

ی اول یان دو زنِ بطلمیوس سوتر به نفع مادر او ــ برنیکهبرای سیاستمداران مصری نمایان شد که اختالف م

پاتر بود، به دربار لوسیماخوس ــ پایان یافته است. از این رو زنِ پیشین بطلمیوس، که اورودیکه دختر آنتی

گریخت و فرزندانش بطلمیوس کراونوس و ملِئاگِر یکی پس از دیگری در مقدونیه به سلطنت رسیدند. در 

بر لوسیماخوس ــ شاه مقدونیه ــ غلبه کرد و او را به قتل رساند  913لوکوس در نبرد کوروپِدیونپ.م. س 281

وتخت مقدونیه ن اسکندر بود. پس از او بطلمیوس کراونوس به تاجو این واپسین نبرد جانشینی میان سردارا

وجود آن که در نوجوانی به در تراکیه دعوت کرد و با  914دست یافت و سلوکوس را به شهر لوسیماخِئیا

سلوکوس پناه برده بود و با پشتیبانی او به قدرت رسیده بود، به او خیانت ورزید و در این شهر به قتلش 

پ.م. با  300ی دوم ازدواج کرد. این زن خواهر بطلمیوس دوم بود و در سال رساند. بعد هم با آرسینوئه

اش از داشت. ازدواج بطلمیوس کرانوس با خواهر ناتنیلوسیماخوس ازدواج کرده بود و از او دو پسر 

خاست و برای آن بود که این دو پسر را که وارثان حق سلطنت بودند، کنترل کند. او ای سیاسی برمیمحاسبه

                      
911 Ptolemy II Philadelphus 

های این بند از آن نقل ی دادههاست که بخش عمدهبهترین منبع برای شناسایی دوران بطلمیوس دوم، این مجموعه مقاله 912

  McKechnie and Guillaume, 2008.ی نام آن پرهیز شده است: شده است و برای پرهیز از تکرار، از ذکر چندباره
913 Korupedion 
914 Lysimacheia 
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طلب بود، بعد از آن به مصر گریخت و در نهایت این دو را به قتل رساند، و آرسینوئه که زنی زیرک و جاه

ی سلتیِ ی قبیلهپ.م. بطلمیوس کراونوس در جریان حمله 280اش درآمد. در سال د برادر تنیجا به عقدر آن

گاالت به آناتولی کشته شد و جای خود را به برادرش ملئاگر داد. اما او نیز دو ماه بعد به همین دلیل از میان 

ی وی ــ کاساندروس ــ به قدرت ای که در آن برادرزادهپاتر داد. بعد از وقفهرفت و جای خود را به آنتی

ی او ــ پسر دمتریوس ــ به سلطنت رسید. این گونوس بازگشت و نوهوتخت باز به خاندان آنتیرسید، تاج

ها چیره شود و در نزدیکی شهر پ.م. بر سلت 277گونوس گوناتوس نام داشت، موفق شد در مرد، که آنتی

وی قلمرو مقدونیه و تراکیه را در اختیار گرفت و پادشاهی نیرومند  لوسیماخئیا ایشان را کشتار کند. بعد از آن

ها در این منطقه برافتاد و ی دوم، تبار بطلمیوسیاز آب درآمد. با کشته شدن فرزندان اورودیکه و آرسینوئه

 گونوس دوام یافت.پادشاهی برای مدتی در خاندان آنتی

پ.م. بعد از مرگ او  282کرد، در پ.م. به طور مشترک با پدرش حکومت می 285بطلمیوس دوم که از 

پ.م. شمرد و سیاستی تهاجمی را  285های سلطنت خویش را از چنان سالبه تنهایی فرعون مصر شد. او هم

. پ.م 280دریای اژه گسترش داد. در در مرزهای خویش در پیش گرفت و نفوذ خویش را در سوریه و 

شان برقرار پ.م. میان پدران 294ای که از آنتیوخوس اول سلوکی پیکی نزد او فرستاد و بر تداوم عهد دوستی

او برای گسترش  بود، تأکید کرد. با وجود این، عملیات بطلمیوس از دید رقیبانش پنهان نماند و روشن بود که

 کند. ی میچینی اقتدارش زمینهدایره

اش بطلمیوس ی دوم که پس از مرگ پسرانش از دربار برادر ناتنیپ.م. آرسینوئه 279گفتیم که در 

س دوم اش بود، ازدواج کرد. بطلمیوکراونوس گریخته بود، به مصر رسید و بالفاصله با فرعون، که برادر تنی

ی دوم بعد از ی اول ازدواج کرده بود که دخترِ آرسینوئه و لوسیماخوس بود. آرسینوئهپیش از او با آرسینوئه

نام خود را از چشم فرعون بیندازد و احتماالً بعد از مدتی او را سر به ورود به اسکندریه موفق شد هووی هم
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با وجود این، همین زن بود که فرزندان مشروع بطلمیوس دوم را زایید، که عبارت بودند از  915نیست کند.

  917و بطلمیوس سوم که بعدتر به سلطنت رسید. 916لوسیماخوس، برنیکه فِرنوفِروس

ود، بازدواج بطلمیوس و خواهرش آرسینوئه در قالب رسم مصریِ وصلت فرعون با خواهرش انجام شده 

لمرویی قو عملی سیاسی بود. بطلمیوس بعد از این ازدواج، خود را وارث و جانشین لوسیماخوس دانست و 

حاکم شهر  رزنش از شوهر پیشینش به ارث برده بود طلب کرد. او ترتیبی داد تا فیلوکلِس، کهرا که خواه

ای زیر نظر بطلمیوس ی ساموس گرد آورد و اتحادیهفنیقی صیدا بود، حاکمان جزایر دریای اژه را در جزیره

را  رستاد و قلمرویی بزرگجا تأسیس کند. او بعد از آن ناوگان خود را به جزایر دریای اژه و سوریه فدر آن

پ.م. در جنوب یونان تشکیل شده بود و با مردم  280ی آخائی پیوست که از تسخیر کرد. این نیرو به اتحادیه

 آیتولی در پیوند بود.

ی شد که به ترتیب سوریه و یونان را در اختیار قدونی منتهطلبی فرعون به واکنش دولت سلوکی و مجاه

ی ناوگان قدرتمند بطلمیوس پ.م. با حمله 279ای سوریه را فتح کرد، اما در داشتند. آنتیوخوس اول در حمله

ی ترین نیروی دریایی مستقر در مدیترانهنشینی شد. این ناوگان در آن هنگام بزرگرو شد و وادار به عقبروبه

انی صد و دوازده کشتی جنگی در آن وجود داشت. بطلمیوس دوم این ناوگان را با پشتیبشرقی بود و 

هایش از ساموس به حرکت درآورد و، بعد از دفع آنتیوخوس، لوکیه و کاریه و ساموتراس و نشاندهدست

گاه پ.م. پای 270ـ269ی پ.م. پامفولیه را نیز گرفت و در فاصله 270ی جزایر کوکالد را فتح کرد. او در دهه

 نظامی نیرومندی در هالیکارناسوس تأسیس کرد. 

                      
915 Hölbl, 2001: 36. 
916 Brenike Phernopheros 
917 Clayton, 2006. 
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هلنی، که بر ضد نفوذ مقدونیه شکل گرفته اش از جنبش پانگسترش اقتدار بطلمیوس در یونان و هواداری

رو شد. این شاه نیروی زمینی بزرگی را برای اتوس ــ روبهگونوس گونبود، با واکنش شاه مقدونیه ــ آنتی

ی جزایر اژه تحکیم قدرت خویش در یونان گسیل کرد. او، در گرماگرم دور اول نبردهای سوری، بر اتحادیه

های غلبه کرد و پوروس را گرفت و بیزانس را محاصره کرد، هر چند این شهر موفق شد با یاری کشتی

 فرستادند، در برابر شاه مقدونیه مقاومت کند. دستی برایش غله میمصری، که با گشاده

با نیروهای اسپارتی متحد شد و در پالته که مرکز  918پ.م. سرداری آتنی به نام خرِمونیدِس 267در سال 

مقاومت در برابر مقدونیان بود، سر به شورش برداشت. بطلمیوس با فرستادن پول و خوراک از ایشان حمایت 

کرد و ناوگان خود را به رهبری سرداری به نام پاتروکلس برای یاری به ایشان گسیل کرد. پاتروکلس سرداری 

ی دونیه زاده شده و در جنوب آتیکا پایگاه استواری برساخته بود. این پایگاه در جزیرهالیق بود که در مق

شود. او همان ی پاتروکلس خوانده میمروز به نام وی جزیرهقرار داشت که بعد از آن تا به ا 919گایدورونیسی

از آن هنگام تا قرن سوم را گرفته بود و این منطقه  920ی کِئوسپ.م. جزیره 270ی کسی بود که در دهه

 چنان پایگاه استوار مصریان در دریای اژه باقی ماند.میالدی هم

هایی را تسخیر کرد و در آنها زمان با شورش آتن و اسپارت به حرکت درآمد و جزیرهپاتروکلس هم

رفت و بعد از آن که به شهروندی افتخاری  921رای بطلمیوس بنا کرد. او ابتدا به ایتانوسب هایی نظامیپایگاه

رفت و با مردم  922ها سازماندهی کرد. بعد به اولوسا مقدونیجا برگزیده شد، قوای محلی را برای مقابله بآن

                      
918 Chremonides 
919 Gaiduronisi 
920 Keos 
921 Ithanos 
922 Olus 
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جا ای در جنوب کرت است. او در آنرا گرفت که جزیره 923جا دوستانه برخورد کرد. سپس کاودوسآن

تر ازدواج بطلمیوس دوم و را در دریا غرق کنند. این شاعر پیش 924دستور داد شاعری یونانی به نام سوتادِس

ی دوم او را به کرت تبعید کرده بودند. او در خواهرش را نکوهیده بود. به همین دلیل هم به امر آرسینوئه

دونی دست برنداشت و به این ترتیب جان خود را بر سر این کار تبعیدگاه خود نیز از ریشخند فرعون مق

پ.م. تِرا را گرفت و آن را زیر نظر فیلوکس ــ شاه صیدا ــ قرار داد. او  267نهاد. پاتروکلس پیش از پایان 

سازماندهی  را در این شهر به قدرت رساند و مردم محل را در برابر دزدان دریایی 925دریاساالری به نام باکخون

 کردند.های شورشی حمله میکرد. این دزدان با تحریک شاه مقدونیه به جزیره

گونوس گوناتوس بعد از گسترش نیروهای بطلمیوس، برای دفع کردن ایشان به حرکت درآمد. آنتی

انی تشکیل نیروهایی که از خاک مصر به گوشه و کنار یونان گسیل شده بود، از سربازانی دریانورد و یون

کارآمد بودند. بطلمیوس قصد های دریایی ادت نداشتند و به خصوص در جنگعشد که به نبرد زمینی می

هرهای شورشی نداشت تمام نیروهای خود را در نبردی فرسایشی درگیر سازد. از این رو، با وجود آن که از ش

 فرستاد، اما از درگیر کردن ناوگان خود در نبردهای پردامنهشان میکرد و غله و پول براییونانی پشتیبانی می

ری در برابر قوای بزرگ شاه شهرهای شورشی یونانی یکی پس از دیگکرد. به همین دلیل هم پرهیز می

 مقدونیه از پا درآمدند. 

                      
923 Kaudos 
924 Sotades 
925 Bakchon 
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پ.م. بر قوای یونانی چیره شد و توانست از پیوستن ناوگان مصر به ایشان جلوگیری  261گونوس در آنتی

ها کشتار شدند. بعد از آن مقدونیان آتن ــ در کورینت کشته شد و اسپارتی 926ــ آرِئوس کند. شاه اسپارت

این کار را ادامه دادند. در این تاریخ جناحِ هوادار مقدونیان  پ.م. 250ی ی دههرا محاصره کردند و تا میانه

نشانده را در این گونوس پذیرفت تا محاصره را بردارد و در مقابل دولتی دستدر آتن روی کار آمد و آنتی

 شهر روی کار آورد. 

ی زیادی نگذاشته بود، اما در ایونیه به اهداف در جریان شورش آتن و اسپارت مایههر چند بطلمیوس 

 260ی بزرگی دست یافت. او پسر و ولیعهدش بطلمیوس را برای فتح این منطقه فرستاد. این پسر در دهه

ردم میلتوس پ.م. م 262جا فرمان راند. در پ.م. بخش بزرگی از ایونیه را گرفت و ابتدا زیر نظر پدرش بر آن

ترین شهر ایونیه بود، پیامی به او فرستادند و ابراز اطاعت کردند. بطلمیوس به این شهر رفت و با جبار که مهم

پ.م. بطلمیوس کوچک بر ضد پدرش  259گاه در بهار جا ــ تیمارخوس اهل آیتولی ــ متحد شد. آنآن

جا را گرفت و سردار پدرش را تاخت و آن بطلمیوس دوم شورش کرد و به همراه قوای میلتوسی به ساموس

های سوری را آغاز جا اعدام کرد. اما در همین میان آنتیوخوس دوم به قدرت رسیده و دور دوم جنگدر آن

پ.م. بطلمیوس کوچک را در نبرد  254پ.م. بر قوای ساموس غلبه کرد و در سال  258کرده بود. او به سال 

طلمیوس دوم از مصر سر برآورد و افسوس را فتح کرد. در این میان پ.م. ب 246افسوس شکست داد. در 

پ.م. بر قوای بطلمیوسی چیره شد و  255کرد. او در گونوس گوناتوس هم در آناتولی پیشروی میآنتی

ها چندین دولت کوچک مستقل را که از دیرباز در آناتولی باقی مانده بودند تابع خود ساخت. این دولت

                      
926 Areus 
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ها در دست شاهانی ز پونت در جنوب دریای سیاه، کاپادوکیه، بیتینیا و پرگامون. بیشتر این دولتعبارت بودند ا

رساندند و به خاطر موقعیت خاص قلمروشان پارسی بودند که تبار خود را به شهربانان دوران هخامنشی می

 هرگز به طور کامل تسلیم مقدونیان نشده بودند. 

ی شمالی فعال نبود، و در جنوب و شرق و غرب نیز حرکاتی انجام داد. بعد از بطلمیوس تنها در جبهه

ی اسکندر به آفریقا و فروپاشی استان هخامنشی مصر، این استان که از نظر وسعت از دولت مستقل حمله

ها آن را ه سه دولت تقسیم شد. یکی از آنها مصر بود که بطلمیوسیتر بود، تجزیه شد و بمصر باستان بزرگ

در دست داشتند. دیگری مِروئه بود که در جنوب شکل گرفته بود و پایتختش شهری به همین نام، در محل 

گرد از مروئه به شمال حمله کردند و پوست کوچپ.م. قبایل سیاه 275آبشارهای پنجم و ششم نیل، بود. در 

ی معبد ایزیس در فیال یِنِه را تسخیر کردند. بطلمیوس به سرعت به این سو لشگر کشید و در کتیبهاستان س

ی وادی علّاقی که در شک تا منطقهادعا کرد که مروئه را فتح کرده است. این ادعا احتماالً گزاف بوده، اما بی

قرار داشت، پیشروی کرده است. چون در این منطقه شهری به نام  927خوینوسجنوب شهرِ دودِکاس

برداری از معادن طالی آن سرزمین بود. در همین بنا نهاد که به قول پلینی مرکز بهره 928خروسوسپانبرنیکه

های دوران جهانگردی به نام فیلون به عنوان جاسوس از اسکندریه به قلمرو مروئه رفت و بعد از بازگشت دیده

 ( ثبت کرد. ) آیتیوپیکاخود را در کتابی به نام 

طلبی ارضی در بالکان و سوریه، این کارها بخشی از سیاست اقتصادی بطلمیوسیان بود که موازی با توسعه

مین و شرق چشم دوخته بودند. بطلمیوس دوم کانال سوئز را، که داریوش بزرگ کنده زبه تجارت با ایران

                      
927 Dodecaschoinos 
928 Brenike Panchrysos 
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ی مجدد از آن را پ.م. بازسازی کرد و استفاده 270ـ269ی اسکندر ویران شده بود، در بود و بعد از حمله

هخامنشی  های همسایه، تراکم بازرگانی در مصر هرگز به میزان عصرباب کرد. هر چند به خاطر دشمنی دولت

بازنگشت و در نهایت استفاده از این کانال متوقف شد. بطلمیوس شهری به نام آرسینوئه را در نزدیکی این 

کانال تأسیس کرد. شهر دیگری به نام برنیکه را با کمک مهاجرانی از میلتوس در نزدیکی خلیج عقبه بنا کرد 

ها و بهره برد. حرکتی که با واکنش منفی نبطی و از آن به عنوان پایگاهی برای تجارت با یمن و دولت سبا

 های سنتی تجارت با یمن بودند. شهر باستانی الحضر منجر شد، که طرف

منطقه شهری دولت دیگری که بعد از تازش اسکندر در شمال شرقی آفریقا پدید آمد، کورنه بود. مرکز این 

ی کمبوجیه به شدند و هنگام حملهنشین بود که ساکنانش از هواداران پرشور پارسیان محسوب مییونانی

ها متحد شده بودند. بطلمیوس نخست موفق شد کورنه را زیر مهمیز قدرت خود قرار دهد، اما مصر، با پارس

ی مقدونی از تبار بطلمیوس را بر اورنگ خود این منطقه خیلی زود بار دیگر مستقل شد. با این تفاوت که شاه

د. ماگاس با پ.م. از برنیکه ــ دختر بطلمیوس دوم ــ زاده ش 250نام داشت و در  929داشت. این شاه ماگاس

پ.م. ادعای  274پ.م. به حکومت کورنه رسید و در  276دختر آنتیوخوس اول ــ آپامه ــ ازدواج کرد و در 

وتاز کرد، اما وقتی ی نیروهای پدربزرگش را دفع کرد. او حتا به سوی اسکندریه تاختاستقالل کرد و حمله

زمان این ترتیب مصر در دوران بطلمیوس دوم، هماز شورشی در لیبی خبردار شد، به قلمرو خود بازگشت. به 

با گسترش در دریای اژه، از جنوب و غرب تجزیه شد و دو دولتِ مروئه در اتیوپی و کورنه در لیبی در 

چنان پیوند ها هماش زاده شدند. از میان این دو، کورنه به خاطر ارتباط خونی شاهش با بطلمیوسیهمسایگی

                      
929 Magas 
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ظ کرد. ماگاس به مدت پنجاه سال بر کورنه حکومت کرد و نوعی نوزایی فرهنگ خود را با سیاست مصر حف

یونانی را در قلمرو خویش ممکن ساخت. دربار او میزبان سفیرانی بود که گاه از مناطق دوردستی مانند هند 

ودایی را به ی آشوکا به عنوان یکی از شاهانی که مبلغان بجا آمده بودند. چنان که نام وی را در کتیبهبه آن

طلب بود. چی و جاهی دوم که زنی بسیار دسیسهبینیم. ماگاس دختری داشت به نام برنیکهحضور پذیرفته، می

او نخست به عقد دمتریوس درآمد که به تازگی در مقدونیه بر تخت نشسته بود. این زن شوهرش را با 

ن عروس به اسکندریه رفت و با بطلمیوس ای به قتل رساند و نزد پدرش بازگشت و این بار به عنواتوطئه

  930سوم ازدواج کرد.

 

اش را ولت و دربار اسکندریه در دوران بطلمیوس دوم اوج رونق و شکوفایی فرهنگی و اقتصادی. د4

شود، بهای سنگینی است که بومیان مصری در این تجربه کرد. اما آنچه معموالً در این میان نادیده انگاشته می

ر این دوران در مصر نقشی سیاسی، آید، تمام کسانی که دها برمیی ناممیان پرداختند. چنان که از مرور سیاهه

اند. مردم مصر در عصر بطلمیوس دوم زیر نظامی یا اقتصادی بر عهده داشتند، یونانی یا مقدونی بوده

ی بردگان فرو کاسته شده بودند. به همین ترین فشارهای اقتصادی و سیاسی قرار داشتند و به مرتبهسخت

وکنار ن مصری در گوشههای دهقاناشد، شورشریه خارج میدلیل هم هر بار که فرعون مقدونی از اسکند

ها در جریان لشگرکشی ترینِ این شورششد. بزرگخاست که با خشونت و قساوت سرکوب میبرمی

                      
930 Heckel, 2006: 69-72. 
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بطلمیوس سوم به سوریه و بابل رخ داد که در نهایت با کشتار مصریان سرکوب شد. بعد از آن بطلمیوسیان 

 هایی وابسته به زمین فرو کاستند. ی بردهمصریان گرفتند و ایشان را به مرتبه در عمل حق مالکیت زمین را از

ی مصرِ دوران بطلمیوسی از اسنادی پاپیروسی به دست آمده که در های ما دربارهی دادهبخش عمده

ودن پاپیروس، به مومیاگران فروخته شده بها بشده و بعدها، به خاطر گراننده میساالری مقدونیان نویسادیوان

های اداریِ شده است. بخش بزرگی از این پاپیروسها به کار گرفته میو در نوارپیچ کردنِ جسد مومیایی

ینوئه نامیده ها نومِسِ )استانِ( آرساند، که در دوران بطلمیوسیی فیوم مصر یافت شدهگونه در منطقهکفن

ی ایشان برای های جاافتادهها و شیوهی سیاست بطلمیوسیها دربارهبه یاری این پاپیروس 931شده است.می

دانیم که اقتصاد و به ویژه تجارت در های زیادی در دست داریم. این را میرزمین دادهغارت مردم این س

های مقدونی به طور کامل در دست دربار متمرکز بوده و داد و ستد کاالهای اساسی با دقت دوران این فرعون

های پولیسپذیرفته است. پول زر و سیم تنها در و سختگیری زیر نظر کارگزاران بطلمیوس انجام می

اند و مالکیت زر و کردهنشین کاربرد داشته و مصریان تنها از قطعات مس برای تبادل کاال استفاده مییونانی

ی بازرگانی کنار گذاشته شده شان غیرقانونی بوده است. این مردم به این شکل به طور کلی از شبکهسیم برای

 90ی تکامل یافته بود، به طور کامل در میان بیش از بودند و اقتصاد پولی چشمگیری که در دوران هخامنش

ی کن شد، به شکلی که نوعی اقتصاد متمرکز دولتی جایگزین داد و ستد آزادانهدرصد جمعیت مصر ریشه

 اقوام در عصر هخامنشی شد. 

                      
931 Clarysse and Thompson, 2006: 3. 
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توان در ماجرای مالیات نمک ردیابی کرد. در روز یکی از نمادهای این کنترل انحصارطلبانه بر بازار را می

ی الفانتین مصر، مردی مقدونی به نام آکِساندروس پسر نیکانور با پ.م، در منطقه 246ی سال دوازده فوریه

ی ه برایش کفش و جامه فراهم کند، هزینهفیلوتِرا دختر فیلون از اهالی کرت ازدواج کرد و بر عهده گرفت ک

شود که مالیات نمک )به یونانی او را بپردازد. از این جا روشن می« مالیات نمکِ»خوراکش را فراهم آورد و 

های مهم زندگی برای ساکنان ( بخشی از هزینه932«خ.د خ.م»یا « خ.مدنی»و به مصری  ‘«: هالیکِه»

کم در قرن دوم پ.م. نشان داده که دست« پاپیروس دوبلین»به تازگی محتوای  933است.مصر باستان بوده 

اند و به این ترتیب کردهد و توزیع نمک اعمال میبطلمیوسیان نوعی انحصار دولتی سفت و سخت را بر تولی

اند. کردهبا تنظیم مالیات بر این کاالی خوراکی بنیادی، عمالً داد و ستد غذا در کشور خود را کنترل می

پ.م.( مربوط  264ی این مالیات به سال بیست و دوم از دوران بطلمیوس دوم )ترین اسناد دربارهکهن

های سوری، ی جنگبه احتمال زیاد این مالیات چند سال زودتر وضع شده و به عنوان مقدمه 934شوند.می

یونانی مزدور. این مالیات زنان و مردان را به یک راهی بوده برای دستیابی به پول الزم برای بسیج سربازان 

گرفته و با توجه به ضروری بودنِ خوردن نمک در غذای روزانه، نوعی مالیات سرانه هم میزان در بر می

 شده است. محسوب می

ها هم با هدفی همسان با بطلمیوسیان از همان ابتدای دانیم که سلوکیخاستگاه مالیات نمک مبهم است. می

اند. با وجود این، معلوم نیست که این رسم گرفتهکار و آغاز قرن سوم پ.م. مالیات نمک از مردم سوریه می

                      
932 Claryss and Thompson, 2006: 39. 
933 Claryss and Thompson, 2006: 37. 
934 Claryss and Thompson, 2006: 39. 
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اما به هر صورت  935ی یک مالیات قدیمی هخامنشی بوده باشد.از بطلمیوسیان وامگیری شده، یا بازمانده

شده و ابزاری برای تصاحب مازاد دانیم که این مالیات با سختگیری و شدت تمام از مصریان دریافت میمی

 تولید کشاورزان بوده است. 

زبان مصریان را به معنای دقیق کلمه غارت کردند. هرودوت بطلمیوسیان با همکاری جمعیت مهاجر یونانی

پرداختند، نوشته بود ها میهای گوناگون هخامنشی به پارسدر گزارش غیرقابل اعتمادش از خراجی که استان

کردند، و نظر عمومی بر این است که در صد تاالن نقره به دربار داریوش پرداخت مییان ساالنه هفتکه مصر

کرد. ثبت این رقم اغراقی وجود دارد. اما این عدد در مقایسه با درآمدِ دربار بطلمیوس مقداری ناچیز جلوه می

 14800مالیاتِ دریافتی از مصریان، به ی دربار بطلمیوس از اند که درآمد ساالنهنویسان رومی نوشتهتاریخ

ستان مصرِ تر از ایعنی بطلمیوسیان از مصری که کوچک 936شد.تاالن نقره و نیم میلیون پیمانه گندم بالغ می

گرفتند، و این جدای انحصارهای گوناگونی است که بر ها مالیات میهخامنشی بود نزدیک به سه برابر پارس

 تجارت اعمال کرده بودند. 

گیری تحول شکل جدیدی از مالیات برداری از نیروی کارِ ایشان، باکنترل جمعیت بومی مصری، و بهره

مان های برخاسته از آن کمکهمراه شد که در ضمن با سرشماری جمعیت نیز پیوند داشت و به این ترتیب داده

دانیم که در جهان باستان، برای زبانِ حاکم بر مصر را تخمین بزنیم. این را میکند تا جمعیت اربابان یونانیمی

های دقیقی که از الواح این نکته با داده 937شمار شهروندانش آمار گرفتند. نخستین بار هخامنشیان از

                      
935 Claryss and Thompson, 2006: 40. 
936 Appian, Praef. 10; Jerome, Commentary on Daniel, 11.5. 

شود که امپراتور وانگ مانگ از دودمان هان اجرایش کرد و ترین آمار در تاریخ چین به سال دوم میالدی مربوط میکهن 937

م. باز  69 را هم در بر بگیرد به سالـ  تای مثالًـ های دیگر چینیان که قوم شد. اولین سرشماریتنها قوم هان را شامل می
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شده در عصر هخامنشی ونِ ویراسته و تدوینچنین انعکاس این ماجرا در متجمشید به دست آمده، و همتخت

 شود. ــ تأیید می توراتــ مانند سفر اعداد در 

هایی برای سرشماری از ساکنان این سرزمین انجام گرفت که بر وقتی مقدونیان مصر را گرفتند، برنامه

خالف الگوی عصر هخامنشی، هدفش اقتصادی و سازماندهی نیروی کار برای خدمات عمومی ــ مانند 

کنترل مصریان و البته دریافت مالیات از ایشان عمل  راهداری ــ نبود، که بیشتر به عنوان مبنایی سیاسی برای

ای که در مصر اقدام به سرشماری کرد، سردار و شهربان اسکندر ــ کلئومنس کرد. احتماالً نخستین مقدونیمی

ــ بود که برای غارت کردن مصریان و دریافت مالیات چنین کرد. با وجود این، فعالیت مقدونیان در این زمینه 

مرتب و درستی نداشتند و نخستین سرشماری قابل استناد در مصر در سال سی و پنجم دوران سازوکار 

ی مالیات نمک و سرشماری هایی برای محاسبهپ.م.( انجام پذیرفت، هر چند تالش 250بطلمیوس دوم )

های نبرداری زمیچنین از مساحی و نقشهشده است. همرمه از ده سال پیش در دربار این شاه انجام می

  938پ.م. خبری داریم. 258کشاورزی مصر در 

چنان تا قرن نخست پ.م. در مصر از سرشماری به معنای واقعی کلمه نماید که همین میبا وجود این، چن

در متون  (ی سرشماری )الئوگرافیا: خبری نبوده باشد. در این تاریخ برای نخستین بار کلمه

داری رومیان در معنای سرشماری )به التین: کِنسوس/ درباری بطلمیوسیان پدیدار شد. این کلمه در دوران زمام

censusدانیم معنایش در عصر بطلمیوسیان دقیقاً همین بوده باشد. ناگفته نماند که رفت، اما نمی( به کار می

                      
ها هم در همین حدود نخستین سرشماری قبایل ایتالیایی (. رومی.Claryss and Thompson, 2006: 11گردد )می

 متحدشان را انجام دادند.
938 Claryss and Thompson, 2006: 16. 
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و این احتماالً میراثی از دوران  از قدیم برای اشاره به سرشماری کاربرد داشته« س.پ.س.پ»ی مصری کلمه

های کشاورزی و اموال مصریان در بیست و دومین سال نخستین آمارگیری از زمین 939ها بوده است.پارس

خواستند برای پشتیبانی اقتصادی از پ.م.( انجام گرفت و دلیلش این بود که می 264طنت بطلمیوس دوم )سل

های موجود داده 940ی دوم، همسر و خواهر شاه مقدونی، از مصریان مالیات بگیرند.کیشِ پرستش آرسینوئه

اند، با دادهدار را تشکیل میی ارباب و بردههایی که طبقهزباندهد که سرشماری سربازان و یونانینشان می

امدی منظم از مردم آمار پذیرفته است. احتماالً بطلمیوسیان با بسسازوکار و الگویی متفاوت انجام می

میالدی به بعد مربوط  47ـ48ترین نشانه از آمارگیری منظم جمعیت به دوران رومیان و سال گرفتند. کهننمی

  941شده است.ای انجام میشود که هر چهارده سال سرشماریمی

ها و اطالعاتی کمکی مانند اسناد مربوط به مالیات نمک، های بازمانده از این سرشماریبر مبنای داده

زبان طلمیوسیان را بهتر درک کرد. شمار مهاجران یونانیداری بتوان ترکیب جمعیتی مصر در دوران زماممی

شد، به طوری که وجود متون یونانی در اسکندریه به کل مصر ها با اغراق تخمین زده میبه مصر، تا مدت

گفته شد و فرض بر این بود که خودِ مردم مصر در زمان بطلمیوسیان به زبان یونانی سخن میتعمیم داده می

دهد که این شناختی و شواهد تاریخی نشان میهای باستاناند. دادهفرهنگ یونانی قرار داشتهیا زیر تأثیر 

نشینِ اسکندریه ناشی شده های مربوط به شهر یونانیتصویر کامالً نادرست است و از خیره نگریستن به داده

ن در مصر بود. این شهر است. اسکندریه، هم پایتخت سیاسی بطلمیوسیان و هم قلب اقتصادیِ دولت مقدونیا

ی آفریقا ها را در قارهزبانترین تراکم جمعیت یونانیترین پولیسِ بازمانده از تهاجم اسکندر و بزرگبزرگ

                      
939 Claryss and Thompson, 2006: 17. 
940 Claryss and Thompson, 2006: 25. 
941 Claryss and Thompson, 2006: 33. 
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شد. مصریان در این شهر تنها در موقعیت بردگی قرار داشتند و حتا ورود مصریانِ دیگر به این محسوب می

که زبان و نوشتار مردم اسکندریه یونانی باشد و روشن است که  شهر ممنوع بود. به این ترتیب، بدیهی است

 توان به سراسر مصر تعمیم داد.این امر را نمی

ین امروز در مورد جمعیت کلی مقدونیان و یونانیان در مصر آرای متفاوتی وجود دارد. یکی از مستندتر

دهد در ازای سی هزار شود که نشان میی فَیوم مربوط میطقهشده در منها در این مورد، به اسناد کشفداده

ی سربازان اند و به طبقهزبان بودهنفرشان یونانی 6500اند، زیستهمردی که در قرن سوم پ.م. در این منطقه می

زبان در مصر ه، به این نتیجه رسیده که شمار مردان یونانیها را تحلیل کرداند. راتبون که این دادهتعلق داشته

بطلمیوسی صد و سی هزار تن بوده و به این ترتیب شمار کل مهاجران یونانی در این قلمرو به چهارصد هزار 

نویسان این تخمین در آثار برخی از تاریخ 942رسیده است و این با ده درصد کل جمعیت مصر برابر است.تن می

معاصر نقد شده است. مثالً از دید فیشر ـ بووِه شمار یونانیان در این محاسبه بیش از واقع تخمین زده شده 

ضرب کرده تا  20راتبون آن است که فرد اخیر شمار یونانیان فیوم را در ی ترین نقد او بر محاسبهاست. مهم

به عدد مناسب برای کل مصر برسد. مبنای کارش هم این بوده که مساحت فیوم یک بیستم مساحت مصر 

است. اما او با این کار کم بودن تراکم جمعیت در فیوم و نظامی بودن منطقه را از قلم انداخته است. بر مبنای 

اند و به این ترتیب نزدیک زیستهی قرن سوم پ.م. در مصر میزبان در میانههزار یونانی 184های او، حاسبهم

  943اند.گرفتهبه پنج درصد جمعیت را در بر می

                      
942 Rathbone, 1990: 112-113. 
943 Fischer-Bovet, 2008: 70-75. 
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ی یونان و شهرهای مشهوری مانند آتن و اسپارت جزیرهبر خالف تصور مرسوم، بیشتر این مهاجران از شبه

نانیان در لیبی و کورینت به مصر نکوچیده بودند. بلکه خاستگاه بیشترشان کورنه )مهاجرنشین قدیمی یو

زبان اصوالً امروزین(، تراکیه، کرت و تسالی بوده است. جالب آن که بخش مهمی از این مهاجران یونانی

ها به اسکندریه کوچیدند و در این شهر اند و یهودیانی هستند که در ابتدای دوران بطلمیوسییونانی نبوده

ها شمار زیادی از سربازان مزدوری که در کم در برخی از اردوگاهدانیم که دستچنین میهم 944ساکن شدند.

اند. جالب آن که داشته اییزبان نبودند و قومیت سلتیِ گاالتی یا لیبیخدمت بطلمیوسیان بودند، اصوالً یونانی

اند، هر مشخص شده« پارسی»شود و بخشی از سرداران با لقب در میان ایشان عرب و یهودی هم دیده می

ای در اند و لقب پارسی را به عنوان مرتبهدهد این افراد تبار ایرانی نداشتهچند شواهدی هست که نشان می

روشن است که اولویت اول برای حاکمان مقدونی مصر، غلبه بر  945اند.شدهمراتب نظامی دارا میسلسله

 اند. کردهمقاومت بومیان مصری بوده و در این مسیر از هر متحدی استقبال می

ها که از مناطق مختلف به مصر کوچیده بودند و در خدمت نظام زبانجمعیت به نسبت بزرگی از یونانی

کرد. شان گوشزد میسیاسی سرکوبگر بطلمیوس درآمده بودند، ضرورتِ زایش هویتی تازه و منسجم را در میان

نوان دستیارانش یوس ناگزیر بود برای سامان دادن به ترکیب ناهمگنِ سربازان مزدور و مهاجرانی که به عبطلم

کید آمدند، چارچوبی عمومی و قالبی سیاسی و کارآمد از هویت را پدید آورد. او این کار را با تأبه مصر می

اجران مقدونی و نانی بود که در میان مهبر تنها وجه مشترک این سربازان مزدور انجام داد، و آن هم زبان یو

 یونانی تثبیت شده بود. 

                      
944 Muller, 2006: 170.  
945 Fischer-Bovet, 2008: 87-92.  
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کوشید تا با برکشیدن مهاجران یونانی و مقدونی و تبدیل  ی سیاست پدرش،در ادامه 946بطلمیوس دوم 

سره یونانی ر پدید آورد. این فرهنگ یکدارِ ممتاز، فرهنگ و هویتی نوین در مصی بردهشان به یک طبقهکردن

کرد. ی مصر برقرار نمیا جامعهواری ببود و با وجود تأثیر پذیرفتن از دین و سنن مصری، ارتباط اندام

بطلمیوس دوم برای تثبیت این هویت نوساخته، بر اتحاد با شهرهای یونانی حساب باز کرد و ایشان را در 

های غریب روزگار، یکی هم این که زایش هویت یونانی و هلنی، هلنی گرد هم آورد. از بازیهایی پاناتحادیه

وتازهای اسکندر است. برعکس، این فرهنگی است ی تاخترد، و نه زادهنه ارتباطی به آتنِ عصر هخامنشی دا

ها و به عنوان سالحی سیاسی در مقابله با شاهان مقدونی که با رهبری شهر اسکندریه و زیر فرمان بطلمیوسی

طلمیوس ها از سایر اقوام به ویژه در زمان بابداع شد و کاربرد یافت. تدوین مفهوم هلنی بودن و تمایز یونانی

بندی شد. جالب این که این هویت نوساخته اصوالً در تقابل با هویت مقدونی ساخته شده دوم بود که صورت

دهندگان شان برانگیزاند. سازمانبود و ابزاری بود برای این که مردم بالکان را به مقاومت در برابر شاهان مقدونی

ی که خودشان تبار مقدونی داشتند، اما در زمینههایی بودند و راهبران این سیاست فرهنگی بطلمیوسی

 شان بیشتر یونانی بودند تا مقدونی. نشین شهر اسکندریه غرقه شده بودند و نیروهای زیر فرمانیونانی

اگونی بهره جستند. بنیانگذار این دودمان بعد از های گونها برای تقویت این هویت نو از حربهبطلمیوسی 

کند و کیشِ پرستش دزدیدن جسد اسکندر و تدفینش در مصر، مدعی بود که به عنوان جانشین وی سلطنت می

کرد. بطلمیوس کوچک، که برای فتح ایونیه ی اژه تبلیغ میتبار در منطقهاسکندر را به عنوان ایزدی یونانی

                      
ها رواج نداشته است. مقدونیـ  مصر باستان و بین خودِ یونانی رگذاری شاهان مصری با عدد ابداعی مدرن است و دشماره 946

اند. رسمِ منسوب کردنِ عدد به ایشان یک نوآوری کردهشان از هم تفکیک میهایهای پیاپی را با لقبدر جهان باستان بطلمیوس

 مورخان اروپایی در قرن نوزدهم میالدی است. 
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ضمن کاهن بزرگ کیشِ اسکندر هم بود. به همین ترتیب خرمونیدس ــ همان  فرستاده شده بود، در

ها را بر عهده داشت ــ برادری داشت به نام گالوکون که او نیز کاهن دریاساالری که رهبری شورش آتنی

اعظم کیش اسکندر بود. این دو برادر بعد از محاصره و شکست آتن به اسکندریه رفتند و در مقام مشاور 

شان نوعی دینِ ها و متحدانمیوس دوم مقامی ارجمند یافتند. بنابراین روشن است که بطلمیوسیبطل

ی دریای اژه و ها در منطقهاسکندرپرستی را با محورِ ایدئولوژیکِ اتحادِ مردم هلنی و بیرون راندن مقدونی

تا اسکندر متأخرتر است و از اند. این تصویر سیاسی، که نسبت به عصر زرین آتن و حکردهایونیه تبلیغ می

ی بسیاری از شده و عامیانهدید تاریخ ادیان موفقیتی کسب نکرده، همان است که تصویرِ ذهنیِ تحریف

 سازد. را بر می« آتن و اسکندرِ مبلغ هلنیسم»نویسندگان امروز در مورد 

پوشی کنیم، دوران بطلمیوس دوم را اوج ی جمعیتی این سرزمین چشماز فالکت مصریان، یعنی بدنهاگر 

ها پ.م. که برتری نظامی بطلمیوسی 250ی ی دههشکوه و جالل حکمرانی این سلسله خواهیم یافت. در میانه

شور برخاست که به رو شده بود، رود نیل طغیان کرد و قحطی بزرگی در کدر دریای اژه با شکست روبه

 های دهقانی و کشتارهای منظم ناراضیان منتهی شد. بطلمیوس دوم موفق شد با وارد کردن مقدار کمیشورش

ود که در بهترین غله از قبرس، سربازانش را از گرسنگی برهاند. اما مقدار این خوراکِ واردشده چندان اندک ب

 کرد و سودی به حال مردم مصر نداشت. نشینان یونانی و اربابان را تغذیه میحالت کوچ

بنیادِ مند بود و به خصوص سفیرانی به کشورهای تازهها عالقهبطلمیوس دوم به ارتباط با سایر دولت

پ.م. در سواحل غربی مدیترانه  270ی هااش گسیل کرد. دریاساالرش به نام تیموتِنِس رودسی در سالهمسایه

ها و رومیان ارتباطی دوستانه برقرار کرد. در این میان پیوند میان رم و اسکندریه گردش کرد و با کارتاژی

پ.م. این دو دولت سفیرانی رد و بدل  273شدند. در نیرومندتر بود و این دو شهرهایی دوست قلمداد می

ای دایمی ایجاد کرد. شمار سربازان مزدور رومی در ارتش دریه سفارتخانهپ.م. رم در اسکن 241کردند و در 
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یافتند. چنان که رئیس پادگان ایتانوس در های باالیی دست میبطلمیوس اندک بود، اما برخی از ایشان به مقام

شت. پ.م. یک رومی بود. بطلمیوس شاید به این دلیل نسبت به رومیان نظر مساعدتری دا 221کرت به سال 

ها برای دریافت دو هزار تاالن کمک مالی طرف ماند و درخواست کارتاژیهای پونیک بیاو در جریان جنگ

 را نادیده انگاشت.

شهر جای داد و  ای زیبا ازبطلمیوس دوم شهر اسکندریه را بسیار آراست. زنان پرشمارش را در محله

ی فراوان هلنی و نماد فرهنگی آن بود، در زمان وی توسعهی اسکندریه، که مرکز ترویج ایدئولوژی پانکتابخانه

ی دوم درگذشت، او اعالم کرد که خودش، خواهرش، پ.م، وقتی زن و خواهرش آرسینوئه 270یافت. در سال 

سی هم این ترتیب کیش اسکندر به شاهان بطلمیو پدرش و مادرش خدا هستند و باید پرستیده شوند و به

 تعمیم یافت.

پ.م.  275بطلمیوس برای مستقر ساختن هویت نوپای هلنی از خرج پول دریغ نداشت. او در زمستان 

کرد که در آن هشتاد هزار تن رژه رفتند و جانورانی مراسم بزرگی به افتخار دیونوسوس در اسکندریه برگزار 

ها را نمایش دادند. در این نمایش هایی بسته به پیلمانند شیر، کرگدن، زرافه، شترمرغ، خرس، پلنگ و ارابه

پ.م.  249در سال  947ها برافراشته شده بود.تندیس زرین دیونوسوس به ارتفاع دو متر بر یکی از گردونه

ی زیادی پرداخت تا مراسم مشابهی برای بزرگداشت خدایان هلنی در شهر دلوس برگزار بطلمیوس هزینه

 ( نامید. شود. او این جشن را بطلمیوسی )پتولِمائیا: 

 

                      
947 Scullard, 1974: 125. 
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پ.م.  246مقدونیِ مصر آغاز شد. در ابتدای تابستان . بعد از بطلمیوس دوم، روند انقراض دولت 4

ی اول زاده شده بود، با لقبِ نیکوکار )اوئِرگاتِس: بطلمیوس سوم که از ازدواج بطلمیوس دوم و آرسینوئه

Εὐεργέτης)948 تر ای بود و پیشی دوم ازدواج کرد که دختر ماالگاس کورنهبه قدرت رسید. او با برنیکه

وتخت وس شاه مقدونیه وصلت کرده و او را با زهر به قتل رسانده بود. ازدواج این دو بار دیگر تاجبا دمتری

کورنه و اسکندریه را متحد ساخت و جمعیت یونانیِ ساکن در شمال آفریقا را به زیر یک پرچم گرد آورد. 

رومند مصر بعد از فرعون مدار نیچی بود و توانست به عنوان دومین سیاستطلب و دسیسهبرنیکه زنی جاه

شوند، در رخ این زوج دیده میهای او که در این هنگام ضرب شده، نیمبر سکه 949اقتداری به دست آورد.

  950(.)تِئوی آدِلفوی: « خدایانِ همشیره )برادر و خواهر(»زیرش نوشته شده حالی که 

بطلمیوس درست در زمانی به قدرت رسید که آنتیوخوس دوم سلوکی به دست زن سابقش، الئودیکه، در 

درگذشت. علت این توطئه آن بود که آنتیوخوس با خواهر بطلمیوس سوم )برنیکه(  افسوس مسموم شد و

ازدواج کرده بود و از او صاحب پسری شده بود و قصد داشت او را به عنوان جانشین خود انتخاب کند. 

و  های سلوکوس و آنتیوخوس داشت، این ترتیب جدید را برنتابیدالئودیکه که از شاه سلوکی دو پسر به نام

شوهرش را کشت و به انطاکیه که مقر برنیکه بود حمله برد و او را به همراه پسر خردسالش به قتل رساند. 

بطلمیوس که از این جنایت خشمگین شده بود، با ناوگانی کوچک به سوریه و بابل تاخت و به این ترتیب 

نیابت از خواهرش ادعای  های سوم سوری را آغاز کرد. او خبر مرگ خواهرش را پنهان کرد و بهجنگ

ها و مغان مورد استقبال قرار گرفت. لقبِ پ.م. وارد بابل شد و از سوی ساتراپ 245وتخت کرد. او در تاج

                      
948 Ptolemy III Euergetes 
949 Salmonson, 1991: 33. 
950 Clayton, 2006: 208. 
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اش با ایشان به دست آورد، اما قوای کافی به رفتارینیکوکار را در همین هنگام از مردم بابل بابت خوش

و پسرش سلوکوس دوم به سوی بابل و منتشر شدنِ خبر مرگ  زمان با پیشروی الئودیکههمراه نداشت و هم

برنیکه، با غنایم فراوانی که به دست آورده بود، به قلمرو خویش عقب نشست. اما در پاپیروس گوروب ادعا 

 کرد جهان را فتح کرده و تا بلخ و هند پیشروی کرده است. 

عون مقدونی از بدرفتاری مقدونیان با مصریان چندان پردامنه بود که مردم مصر بالفاصله بعد از آن که فر

ز مردم کشورشان خارج شد، سر به شورش برداشتند. بطلمیوس سوم بعد از بازگشت به مصر کشتار بزرگی ا

یابیم که شمار زیادی از شهرهای جا درمینبومی کرد و شهرهای فراوانی را با خاک یکسان کرد. این را از آ

شود. ای تأسیس میشود و در نزدیکی آنها شهرهای اردوگاهی تازهقدیمی مصری در این هنگام متروک می

ا نام تولمِتا باقی بمثالً بطلمیوس شهر بَرکِه را نابود کرد و به جای آن شهر پتولمائیس را ساخت که امروز هم 

نامیدند، نابود شد و جای خود را به شهر دیگری به نام برنیکه ونانیان اوهِسپِریدِس میمانده است. شهری که ی

شهر بود  داد که امروز هم در نزدیکی بنغازی هست. این سیاست به معنای چیرگی خشن و خونینِ پولیس بر

 و عاملی بود که تمدن باستانی مصر را به تدریج از درون منهدم ساخت.

های کشاورزی را غصب کرد و مصریان را به طور رسمی بطلمیوس سوم بعد از کشتار مصریان، تمام زمین

ای برده تبدیل کرد، بعد هم بخشی از ثروتی را که به این ترتیب به دست آورده بود برای جلب حمایت به طبقه

ی آخائی برگزیده شد و ساالنه مبلغ پ.م. او به عنوان هِگِمونِ اتحادیه 243ینه کرد. در های یونانی هزپولیس

ی آیتولی نیز به داد. بعد از چند سال اتحادیهکالنی به رئیس این اتحادیه ــ مردی به نام آراتوس ــ رشوه می

پ.م.  234تا  238های ی سال( به بطلمیوس پیوست. در فاصلهپیمان )سومّاخوس: عنوان هم

ی نفوذ فرعون مقدونی را گستردند. ی آرگوس و آتیکا حمله کردند و دایرهشهرهای این دو اتحادیه به منطقه

ها شهری به نام پتولمائیس در قلمرو ها قوای مقدونی را از شهر خود راندند. در همین سال.م. آتنیپ 229در 
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ی آخائی تأسیس شد، و تندیسی از بطلمیوس را در مرکز این اتحادیه ــ شهر تِرموس ــ و دلفی اتحادیه

روی کرد و در مقابل س زیادهپ.م. در هواداری از بطلمیو 226تا  229های ی سالبرافراشتند. آتن در فاصله

(ی نو به نام بطلمیوس در )قبیله دریافت پولی کالن، کار را به چاپلوسیِ علنی کشاند. در این مدت یک فوله

جا تأسیس شد. شهر آتن به خود لقب ای جدید به نام بِرِنیکِدای در آناین شهر پدید آمد و دِمِه )طایفه(

داد و تندیس او را در آگورای شهر برافراشت و کیش پرستش فرعون و بطلمیوفیل )دوستدار بطلمیوس( را 

ها باب شد. بطلمیوس، در مقابل، پولی را که از سرکوب و استثمار مردم مصر به اش در میان آتنیخانواده

جا کرد. او ورزشگاه باشکوهی به نام پتولمائیون در آندست آورده بود با سخاوت میان مردم آتن پخش می

ی رودس در هم شکست، پولی گزاف داد تا آن را بازسازی و وقتی تندیس خودش در جریان زلزله ساخت

 کنند.

داری درگذشت و جای گونوس گوناتوس بعد از چهل سال زمامپ.م. آنتی 239از سوی دیگر، در بهار 

پ.م. به دست زنش به قتل  229ای بود. او در ی کورنهیوس درستکار داد که شوهر اول برنیکهخود را به دمتر

گونوس ساالر شاهِ خردسال مردی بود به نام آنتیاش فیلیپ پنجم داد. سپهساله 9رسید و جای خود را به پسر 

کرد. این مرد دو سال بعد شاه ی آخائی و آیتولی را مطیع درنگ به یونان لشگر کشید و اتحادیهدوسون، که بی

پ.م. از بطلمیوس برید و وی را  227قانونی را کنار زد و خود را شاه خواند. آراتوس از او ترسید و در سال 

ها برگزید. شاه جدید مقدونیه، که مردی مقتدر و الیق بود، به سوی جنوب یونان به عنوان هگمون آخائی

زبان ی هلنی جدیدی را اعالم کرد که بیشتر مردم یونانیل اتحادیهپ.م. تشکی 224پیشروی کرد و در پاییز 

 223در آن عضویت داشتند و از نظر سیاسی مطیع مقدونیه بودند. فرعون مقدونی از اقتدار او هراسید و در 

اش بود. در میان ایشان کلئومنس پیمانان یونانیاش خیانت به همپ.م. به صلحی با وی تن در داد که نتیجه
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پ.م.(  222شد، قربانی شد و بعد از شکست از مقدونیان )شاه اسپارت که متحدی وفادار برای او محسوب می

 چون یک تبعیدی باقی بماند. جا همناگزیر شد به اسکندریه بگریزد و در آن

تس درگذشت و پسرش بطلمیوس چهارم با لقب پدردوست )فیلوپاتور: پ.م. بطلمیوس اوئرگا 222در 

Φιλοπάτωρ)951 ی دوم، که بر سیاست بر تخت نشست. در جریان به قدرت رسیدن او مادرش، برنیکه

مصر سیطره داشت و مانعی در راه خودسری فرعون جوان بود احتماالً به فرمان خودِ او به قتل رسید. به هر 

ز مرگ برنیکه فرمانی صادر شد تا او را به عنوان ایزدبانویی بپرستند. به این مناسبت به آوازخوانان صورت بعد ا

 952ی او آواز و شعر بخوانند!و شاعران دستور داده شد تا یک روز کامل در برابر مجسمه

پ.م. زاده شده بود و به محض به قدرت رسیدن، کشتاری در میان  244بطلمیوس چهارم در سال 

اند که سه سال خویشاوندانش به راه انداخت. عالوه بر مادرش، قتل برادرش ماگاس را نیز به وی نسبت داده

گذاری با عنصر و جبون بود. او دو سال بعد از تاجچهارم مردی سست تر بود. بطلمیوساز خودش جوان

پ.م.( ازدواج کرد و از او صاحب پسری شد که بعد از او بر  245ی ی سوم )زادهاش آرسینوئهخواهر تنی

های زن و مردِ متنوعش خوابهی وقت او صرف عیش و نوش با همبا وجود این، بخش عمده 953تخت نشست.

کردند و به این ترتیب در زمانی شد. این شریکان جنسی فرعون مقدونی در امور سیاسی نیز دخالت میمی

پ.م. وزیر او به سوریه لشگر کشید و آنتیوخوس سوم را  217 جا غلبه کرد. درکوتاه آشفتگی کاملی بر همه

در نبرد رافیا شکست داد و یهودیه را تسخیر کرد. با وجود این، این پیروزی بیش از آن که به قابلیت رزمی 

 ها بود. مقدونیان مصرنشین مربوط باشد، مدیون ناتوانی سلوکی

                      
951 Ptolemy IV Philopator 
952 Tetlow, 2005: 212. 
953 Clayton, 2006: 208. 
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در این نبرد، چون شمار سربازان یونانی و مقدونی کاهش یافته بود، ناگزیر شدند از گروهی از مصریان 

نیز در نبرد استفاده کنند. این مصریان که بعد از یک نسل سرکوب وحشتناک بار دیگر مسلح شده بودند، بعد 

رو شدند. به این ترتیب، در سال بانی شدید مردمی روبهاز بازگشت به مصر سر به شورش برداشتند و با پشتی

ی خاک مصر رانده شدند. پ.م. بار دیگر فرعونی مصری بر تخت نشست و مقدونیان از بخش عمده 205

، 955نوفریسکه منابع یونانی نامش را به صورت هارون 954نِفِراین فرعون تازه مردی بود به نام هورْوِن

ای بود که در نقش ناجی نفر مردی با تبار نوبهاند. هورْوِنهم ثبت کرده 957یا هوگرونافور 956هارماخیس

های جنوبی مصر را کامالً از مقدونیان پاکسازی کرد و تا آبیدوس در شمال مصریان ظاهر شد. او بخش

نگاشت و در آن برای های خود پ.م. در معبد آبیدوس شرحی از پیروزی 201او در سال  958پیشروی کرد.

نخستین بار از الفبای یونانی برای نوشتن زبان مصری استفاده کرد و این آغازگاه خط قبطی بود که هنوز هم 

( اج دارد. او در این کتیبه نام خود را با خط یونانی به صورت هورگونافور )در کلیسای مصر رو

 959ثبت کرده است.

 35پ.م. درگذشت، اما فرزندانش پس از او به قدرت رسیدند و به این ترتیب دودمان  197نفر در هورون

پس از او  960در اختیار داشت.ی مصر تأسیس شد که برای چندین سال هشتاد درصد خاک مصر را فراعنه

                      
954 Hur-Wen-Nepher 
955 Haronnophris 
956 Harmachis 
957 Hugrunaphor 
958 Hölbl, 2000: 155. 
959 Clarysse, 2004. 
960 Bianchi, 2004: 224. 
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شهر اند. مرکز قدرت او نوشته 962بر تخت نشست که یونانیان نامش را به صورت آنخْماکیس 961نِفِروِنآنخ

ی مقدونیان و یونانیان مقاومت کرد. در سال ها در برابر ضدحملهجا تا مدتتِب در مصر مرکزی بود و همان

پ.م. سرداران مقدونی نیروهای خود را بسیج کردند و برای فتح مجدد مصر به حرکت درآمدند. فرعونِ  186

 963ت سرداری مقدونی به نام کوناتوسپ.م. شکست خورد و به دس 185اش در جوان با وجود مقاومت دلیرانه

را  964ی مشهور سنگِ روزِتابه قتل رسید. این همان سرداری است که برای بزرگداشت پیروزی خویش، کتیبه

 پدید آورد. 

ی جنوبی مصر ناکام ماند. با وجود چنان در گشودن نیمهدر سوریه هم بطلمیوس چهارم با وجود پیروزی

ترین کشتیِ جهان باستان، این، عمر خود را در تجمل و خوشگذرانی سپری کرد و به خاطر ساخت بزرگ

 965(τεσσαρακοντήρης)تِسّاراکونْتِرِس: « چهل ردیفه»شهرتی به دست آورد. این کشتی را به یونانی 

توانست عالوه نامیدند. پلوتارک نقل کرده که این کشتی چهارصد مالح و چهار هزار پاروزن داشت و میمی

و  966متر بود 25متر و پهنایش حدود  128بر این جمعیت، سه هزار سرباز مسلح را نیز حمل کند. درازایش 

کرد. بطلمیوس ی تاریخ بود که با نیروی عضالنی انسان حرکت میی نقلیهترین وسیلهبه این ترتیب بزرگ

و خودش هم ای هم داشت، چندان که معبدی را برای پرستش همر ساخت فکرانهچهارم عالیق روشن

شرحی بر آن نوشت. این شخص  967هایی را به یونانی نوشت که یکی از نزدیکانش به نام آگاتوکلستراژدی

                      
961 Anch-Wen-Nepher 
962 Anchmakis 
963 Conatus 
964 Rosetta Stone 
965 tessarakonteres 
966 Plutarch, Demetrius, 43.4-5 
967 Agathocles 
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فرعون مقدونی ــ آگاتوکلئا ــ بود و به همراه او نفوذ سیاسی فراوانی به دست اخیر برادر زنِ غیررسمی 

 آورده بود.

اش بطلمیوس پنجم داد که با سالهپ.م. بطلمیوس چهارم درگذشت و جای خود را به پسرِ پنج 204در 

رِ فرعون خردسال بر تخت نشست. در همین هنگام، آگاتوکلس موفق شد ماد 968(Ἐπιφανήςلقب اِپیفانِس )

به عنوان نایب  969دستی به نام سوسیبیوسی سوم ــ را به قتل برساند و خودش به همراه همــ آرسینوئه

پ.م. سرداری پارسی، که به نام  202د. ایشان دو سال بر صدر امور بودند، تا آن که در سلطنت انتخاب شو

قیام کرد و به اسکندریه رفت و با همراهی مردم این شهر شهرت داشت، در پلوسیوم  970پولِموسیونانیِ تلِه

سیبیوس را از او او با ترساندن بطلمیوس پنجم حکم اعدام آگاتوکلس و سو 971قدرت را به دست گرفت.

ی پیشین، آن دو را به قتل رساند. بعد هم برای مدتی به عنوان نایب فرعون بر گرفت و به جرم کشتن ملکه

 972مصر حکومت کرد.

پ.م. فیلیپ پنجم مقدونی هواداران  198ی مصر همراه شد. در داری بطلمیوس پنجم با تجزیهدوران زمام

بطلمیوس را از یونان بیرون راند و آنتیوخوس سوم موفق شد سوریه را پس بگیرد. بعد هم صلحی برقرار شد 

و طی آن آنتیوخوس دخترش کلئوپاترای اول را به عقد فرعون مقدونی درآورد. با وجود این، بطلمیوس 

وفا از آب درآمد و وقتی رومیان آنتیوخوس را در نبردی شکست دادند، به یاری پدرزنش برنخاست. متحدی بی

خونخوار بود و در کشتار و خو و بطلمیوس پنجم مردی زورمند و ورزشکار بود، اما به همان اندازه درنده

                      
968 Ptolemy V Epiphanes 
969 Sosibius 
970 Tlepolemos 
971 Scott-Kilvert and Walbank1979: 484. 
972 Polybius, xv.25, 34. 
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کرد. او به مصر باالیی )جنوب مصر( تاخت و بقایای قدامی فروگذار نمیی مردم بومی مصر از هیچ اشکنجه

وکشتار فراوان به انجام را سرکوب کرد. او این کار را با وحشیگری و کشت 35ی شورشیانِ هوادار سلسله

و پیمانِ شخصیِ فرعون مبنی بر این که آزاری به کسی نرساند،  پ.م. مردم مصر باالیی با عهد 183رساند. در 

ها را بر زمین گذاشتند و تسلیم شدند. اما بطلمیوس پنجم بالفاصله عهد خود را شکست و کشتار سالح

دفاع مانده بزرگی از شورشیانِ اسیرشده به راه انداخت و شمار بسیار زیادی از مردم جنوب مصر را که بی

 های وحشیانه به قتل رساند. وشبودند، با ر

وتخت با هم پ.م. درگذشت و جای خود را به فرزندانی داد که مدام برای تاج 181بطلمیوس پنجم در 

را در دست داشت. این زن کردند. برای مدتی کلئوپاترای اول سلوکی به عنوان نایب سلطنت قدرت ستیزه می

، بطلمیوس هشتم )اوئرگاتس دوم( و کلئوپاترای دوم نامیده 973سه فرزند داشت که بطلمیوس ششم فیلومِتور

( حکومت Φιλομήτωρ)فیلومِتور: « مادردوست»ابتدا او به عنوان نایب بطلمیوس ششم ملقب به  شدند.می

پ.م.  176و هنگام مرگ پدرش تنها پنج سال داشت. در سال پ.م. زاده شده بود  186کرد. این پسر در می

نظمی باقی گذاشت. بطلمیوس ششم با خواهرش کلئوپاترای اول درگذشت و کشور را در آشوب و بی

کلئوپاترای دوم ازدواج کرد، و سهمی از قدرت را هم به برادرش داد. این برادر کهتر نیز بطلمیوس نام داشت 

  974شناختند که یعنی سوسیس!( میΦύσκωνبود او را با لقبِ فوسکون ) و چون مردی چاق و فربه

پ.م. وارد مصر شد و  168پ.م. آنتیوخوس چهارم سلوکی دو بار پیاپی به مصر حمله کرد و در  170در 

نشانده در مقام خود ابقا هم بطلمیوس ششم را به عنوان فرعونی دست در این سرزمین تاجگذاری کرد. بعد

                      
973 Ptolemy VI Philometor 
974 Bevan, 1923, Chap. IX. 
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ها و مردم اسکندریه دید، با حمایت رومیکرد. بطلمیوس فوسکون که فرصت را برای غصب قدرت مناسب می

او را از قدرت برکنار کرد. در نهایت، قرار بر این شد که این دو برادر به همراه خواهرشان به طور مشترک بر 

پ.م. این قاعده برقرار بود. اما بعد از آن فوسکون برادرش را  164تا  169ی مصر حکومت کنند. در فاصله

راند. این بار بطلمیوس ششم بود که به روم پناه برد و از سنای رم خواست تا به نفع او وارد عمل شود. سنا 

 رفت و باز او را بر تخت نشاند. پ.م. کاتوی رومی به همراه او به مصر  164نظر او را پذیرفت و در 

پ.م. بر تخت سلطنت باقی ماند  145بطلمیوس ششم با وجود آن که مردی ناتوان و سست عنصر بود تا 

ت. بعد از ورود پ.م. پسرش بطلمیوس هفتم ملقب به اوپاتور را نیز در حکومت شریک ساخ 152و از 

پ.م. کوشید  161ها به صحنه، بطلمیوس فوسکون ناگزیر شد به حکومت بر کورنه قناعت کند. او در رومی

تا قبرس را فتح کند و آن را از قلمرو برادرش جدا کند، اما شکست خورد و قوایش را پس زدند. بعد 

اش کنند. فوسکون به سنای تند زخمیهایی را برای قتلش گسیل کرد که فقط توانسکُشبطلمیوس ششم آدم

ها را نشان داد و با سپاهی رومی باز به قبرس حمله کرد. اما دوباره شکست خورد و رم رفت و جای زخم

پ.م. که بطلمیوس ششم درگذشت، فوسکون موقعیت  145این بار اسیر شد، اما برادرش جان او را بخشید. در 

وپاترای دوم ازدواج کرد و بعد از مدت کوتاهی بطلمیوس هفتم را را غنیمت شمرد و به زور با خواهرش کلئ

پ.م. لقب فرعون را به خود داد. در  144به قتل رساند و خود با لقب بطلمیوس هشتم بر تخت نشست و در 

پ.م. با دختر خواهرش ــ کلئوپاترای سوم ــ وصلت کرد. کلئوپاترای دوم که از قتل فرزندش  131یا  132

ترش در حرمسرای برادرش خشمگین بود، با مردم اسکندریه سر به شورش برداشت و کاخ و اسارت دخ

فوسکون را به آتش کشید. بطلمیوس هشتم به قبرس گریخت و کمی بعد دوباره به اسکندریه لشگر کشید و 

بطلمیوس  قوای خواهرش را تارومار کرد. در این مدت پسر دیگرِ کلئوپاترای دوم، که تنها دوازده سال داشت و

کرد. بطلمیوس فوسکون این پسر را کشت و خواهرش را به شد، بر مصر حکومت میمِمفیتیس خوانده می
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کردند و فوسکون نیز مانند پیشینیانش هر بار سوریه فراری داد. در این میان مردم مصر نیز مرتب شورش می

بازگشت به اسکندریه از مردم این شهر  کرد. فوسکون بعد ازبا خشونت و سنگدلی فراوان ایشان را کشتار می

 975انتقام سختی گرفت و تمام دانشمندان و استادان و هنرمندان یونانی مقیم شهر را از شهر راند.

پ.م. بطلمیوس هشتم درگذشت و کلئوپاترای سوم و پسرانش به جای او بر تخت نشستند. یکی  116در 

از آنها، که فیلومِتور سوتِر نام داشت و برای مدتی حاکم قبرس بود، در میان مردم اسکندریه محبوبیتی به 

هاست که با طلمیوسی شمار زیادی از بدست آورد و با نام بطلمیوس نهم بر تخت نشست. او سرسلسله

های بطلمیوس ــ کلئوپاترای کردند و جفتخواهرانِ خود ــ که معموالً کلئوپاترا نام داشتند ــ ازدواج می

چنان سیری طنزآمیز را های مقدونی از فوسکون به بعد همکردند. نام و لقب این فرعونای را تولید میتازه

کردند. بطلمیوس نهم با شان مینیانِ مصرنشین نثار حاکمانطی کرد و نمادی شد از ریشخندی که حتا یونا

شد، و دو نسل بعد از او نوبت به بطلمیوس دوازدهم شناخته می 976(Λάθυρος)التوروس: « علف لوبیا»لقب 

 ( رسید. Αὐλητής)آولِتِس: « نوازنی»ملقب به 

کننده در قلمرو مصر تبدیل شد و تا چند ده سال از دوران بطلمیوس ششم به بعد، روم به قدرتی تعیین

پ.م. کار با فتح مصر توسط قوای اکتاویانوس  44ها به چهارده رسیده بود، در سال وسی بطلمیبعد، که شماره

داران مقدونی و بعدتر رومی بر مصر، مسیر رشد و انضمام رسمی این قلمرو به روم پایان یافت. چیرگی برده

شده بدل کوبای از بردگانِ به سختی سرو شکوفایی فرهنگی مصریان را مسدود ساخت و ایشان را به طبقه

ی این سرزمین ی جمعیت مصر، تمدن درخشان و دیرینهکرد. به این ترتیب، بعد از سه قرن سرکوب پیوسته

                      
975 Habicht, 1988: 9. 
976 Ptolemy IX Soter II Lathyros 



455 

 

پرورد و به هایی از زهد و جبرگرایی را در خود میی آن که رگهدر عمل نابود شد و بقایای افراطی و بدبینانه

شده در اسکندریه نهادینه های پروردهدر قالب دین آمد، در نهایت،بار مصریان میکارِ توجیه وضعیت رقت

 های یهودی و مسیحی راه یافت. شد و به بافت متون یونانیِ کیش
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 تاریخ رومگفتار دوم: 

 

 هایی که بعد از تازش اسکندر در قلمرو کهن هخامنشی سر بر آوردند، عبارت بودند از پنج دولتِ . دولت1

ولتِ مقدونیه و مصر دو د وزمین قرار داشتند، رودان و سوریه(، پارت و هند، که در ایرانماد، سلوکیه )میان

دادند. چنان که دیدیم، از که به ترتیب مسیرهای پیشروی دولت هخامنشی در اروپا و آفریقا را تشکیل می

زمین چیرگی یافتند اواخر قرن سوم پ.م، یعنی چند دهه پس از مرگ اسکندر، نیروهای ایرانی در درون ایران

زمین منحصر ی جنوب شرقی ایراندولت سلوکی در گوشهو بقایای قوای مقدونی به بخشِ بازمانده در دست 

های مداوم سلوکیان به شرق با قدرتی بیشتر پس زده شد و به دنبال کوچ سکاها اندازیشد. پس از آن، دست

ی دوران پسااسکندری های پارت و کوشان جایگزین نظم سیاسی برآشفتهها به ایران شرقی، دولتو تخاری

 شد. 

رسید، زمین به قدرت میها در شرق و غرب ایرانی سیاسی سکا ـ تخاریدر همان زمانی که دو شاخه

چنان با هم درگیر بودند. مقدونیان در این ی غربی دولت کهن هخامنشی همنوادگان سرداران مقدونی در نیمه

ها بر مقدونیه و بالکان، و گونیدرودان، آنتیدر دست داشتند: سلوکیان بر سوریه و میانهنگام سه قلمرو را 

 بطلمیوسیان بر مصر حاکم بودند.

ماد و هخامنشی با ای که در دوران ایشان، در منطقه زمان با درگیری این سه قدرت، در مرزهای غربیهم

ی نفوذ خود را گسترش دادند. این نیروها، در هایی تازه پدید آمدند و دامنهکشاورزی آشنا شده بودند، قدرت

ی ها در حاشیهنهایت، به دولت روم در شمال و دولت کارتاژ در جنوب تبدیل شدند. هر دو این قدرت
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ها بت کردند. از نظر تمدنی، هر دو آنها وامدار فنیقیمدیترانه پدید آمدند و بر سر چیرگی بر آن با هم رقا

ها ی مستقیم فنیقیها هم نوادهها گرفته بودند و کارتاژیها تمدن و خط خود را از اتروسکبودند. رومی

ها به سنت شان )پونیکا( همان فنیقیه بود. از میان این دو، کارتاژیشدند و اصوالً نام سرزمینمحسوب می

وفادار ماندند، اما رومیان به تدریج به سوی فرهنگ یونانی گرایش یافتند و در نهایت آن را به تاریخ خود 

 بخش برگزیدند. عنوان سرمشقی هویت

ران غربی بیرون را از ایرسیدند و بقایای مقدونیان ه قدرت میبها در ایران در همان زمانی که پارت

بار، رومیان سربلند از میدان راندند، روم و کارتاژ هم با یکدیگر درگیر شدند، و بعد از نبردهایی بسیار خونمی

هیچ مانعی به سوی شرق و غرب ادامه یافت، و تا قرن نخست پ.م. ی روم بعد از آن بیبه در آمدند. توسعه

ز آن بود که قدرت سیاسی سلوکی و مقدونیه را در خود ادغام کرد. بعد ا یسوریه سه دولتِ مصرِ بطلمیوسی،

 از شد.ی ایران و روم آغدر قلمرو میانی دو قطبی شد و نبردهای بلندآوازه

 

ای بسیار ی نخست پ.م. مجموعهدر هزارهی مرکزی دولت روم، در ایتالیا شکل گرفت. ایتالیا . هسته2

ی این منطقه احتماالً مردمی از نژاد قفقازی داد. بومیان اولیهمتنوع از اقوام و قبایل را در خود جای می

ی شوند. این مردم در ابتدای کار در فاصلهی ایشان محسوب میبازمانده 977هاای( بودند که لیگور)مدیترانه

ی پو در بودند که در دره 978هاساحل جنوا تا آلپ در شمال غربی ایتالیا ساکن بودند. جمعیت دیگر، وِنِتی

شان به سلتی و التین نزدیک بود. شمال شرقی ایتالیا سکونت داشتند. این مردم هند و اروپایی بودند و زبان

                      
977 Ligures 
978 Veneti 
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کم در مناطق شمالی تباری هند شان دستبود که زبان 979ی ساحل شرقی ایتالیا مسکن قوم پیکِنومبخش عمده

و اروپایی داشت و به التین نزدیک بود. این مردم تازه در قرن نهم پ.م. با کشاورزی آشنا شدند و تا قرن 

شدند و در آبریز رود تیبر در مرکز نامیده می 980پ.م. فاقد کشاورزی پیشرفته بودند. قوم دیگر اومبری سوم

 زیستند. ایتالیا می

شان هند و اروپایی بود و نامیدند. زبانترین قوم ساکن در ایتالیا مردمی بودند که خود را التین میمهم

های سکونت انسان در شهر رم، به شود. نخستین نشانهشان به قرن دهم پ.م. مربوط میهایترین نشانهکهن

گردد و به همین قوم تعلق دارد. اما در این دوران هنوز ایشان قبایلی گردآورنده و پ.م. باز می 1000سال 

ها بود و در همین قوم دیگری که خویشاوند التین 981شدند و با کشاورزی بیگانه بودند.شکارچی محسوب می

زیستند. ، می983نام داشت. این مردم بیشتر در جنوب ایتالیا، در جایی به نام سامنیوم 982زیست، سامْنیتمنطقه می

ی چکمه!( سکونت ی کاالبریا در جنوب ایتالیا )روی پاشنهبودند که در منطقه 984هاقوم مهم دیگر مِساپی

 داشتند.

ترین کم سه موج جمعیتی از مناطق دیگر به ایتالیا کوچیده بودند. قدیمیالوه بر این قبایل بومی، دستع

ها نیز به ایتالیا مهاجرت تعلق داشت. بعد از ایشان یونانیان و سلت 985هاها به اتروسکترین این جریانو مهم

وسکی یا اِتروسکی ها در زبان التین ترسید. اتروسکها نمیشان به پای اتروسککردند، اما تأثیر و اهمیت

                      
979 Picenum 
980 Umbri 
981 Matyszak, 2003: 19. 
982 Samnite 
983 Samnium 
984 Messapii 
985 Etruscan 
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ها هم بعدتر ایشان را نامیدند. رومی( میΤυρρηνίαشدند، اما یونانیان سرزمین ایشان را تورِنیا )خوانده می

جا آمده و از آن 987( مشتق شدهτύρσις)به یونانی تورسیس: « برج»نامیدند. این اسم از  986بر همین مبنا تیرِنی

 988اند.هایی چند طبقه در میان یونانیان شهرت داشتهکه این مردم به خاطر زیستن در خانه

 کامپانیا یمنطقه در بودند کوچیده مرکزی ایتالیای به  آسورستان یمنطقه از که بودند کوچندگانی مردم این

 این در. م.پ 1000 تا 1200 هایسال یفاصله در مردم این. شدند ساکن امروزین توسکانیِ و اومبریا و

 و زمینانایر کهن شهرهای مرسوم الگوی همان از که نهادند بنا را بزرگ شهرهایی و شدند جایگیر سرزمین

 هاییخانه هااتروسک. شدمی مشخص هم بر عمود چلیپاییِ خیابان دو با مرکزش و کردمی پیروی رودانمیان

 کوچکِ هایخانه و( وانو ویال فرهنگ) منطقه ترِقدیمی بومیان معماری سبک با که ساختندمی سنگی و آجری

 تأسیس موج نخستین هافنیقی که است زمانی همان یادشده تاریخی یدوره. داشت کلی تفاوتی شانگِلی

 شمالی یشاخه دو در اصل در هافنیقی که پذیرفت توانمی بنابراین و کردند، آغاز را خود هایمهاجرنشینی

 تونس در ارتاژک و ایتالیا در اتروسک قلمرو ترتیب به و کرده پیشروی مدیترانه دریای یحاشیه در جنوبی و

 .بودند آورده پدید را

ها شباهت داشت و قلمروشان از شهرهایی مستقل ها و فنیقیها هم به کارتاژیتار اجتماعی اتروسکساخ

ای و در قالب اتحادیه 989و خودمختار تشکیل یافته بود که مردمش به ویژه در صنعتگری و تجارت خبره بودند

نامیدند. نمادهای سیاسی می 990ها این قلمرو سیاسی را اتروریاها و رومیکردند. یونانیبا هم همکاری می

                      
986 Tyrrhēni 
987 Bonfantes, 2003: 51. 
988 Dionysius of Halicarnassus, Roman Antiquities, I, 30. 
989 Bonfante, 2006: 9. 
990 Etruria 
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که شاه هر شهر بر های سلطنتی هخامنشی رونوشت برداری شده بود. چنانها کامالً از روی نشانهاتروسک

گرفت و گذاشت و عصایی در دست مینشست و تاجی زرین بر سر می( میcurulisاورنگی )کورولیس: 

ها همه نمادهایی است که برای نخستین بار به این شکل در دوران هخامنشی کرد و اینردایی شاهانه بر تن می

 .ظهور کرد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شده و این عالمتی است ی مهر حک میهای زرین تدفینی این مردم، نماد سواستیکا یا گردونهحتا بر سکه

ام، در نشان داده داریوش دادگرهای باستانی ایران مرکزی ریشه دارد و چنان که در کتاب کهن که در تمدن

ام که آنچه با دوران هخامنشی به عنوان نماد ایزد مهر رواجی فراگیر داشته است. در همین کتاب نشان داده

 ها(ها )سلتگل  هاوِنِتی

 مانتوآ      

 ی پو دره آتریا         

 هالیگوری  فِلسینا          اسپیکا      دریای آدریاتیک       

  

 

 دریای      

 لیگوری فِالتری        پِروسیا    

 وِتلونا     فوفلونا            هااومبری        

            هاسابین

 کرسیکا   تارکْنا  

 آاللیا        رم      هاسامنیت

   دریای تیرنیا  هاالتین     

      کامپانیا

      

      
 

 پ.م 750    
  .مپ 750-500              
  شهر اتروسکیدولت          
  شهر اتروسکی                 
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ها های غربی شاهنشاهی پارسنام هنر یونانی شهرت یافته، سبکی هنری است که در عصر هخامنشی در استان

. آثار هنری بازمانده از اندتکامل یافته و یکی از مراکز مهم آن فنیقیه و شهرهای نوهیتی و نوهوری بوده

کند، چون در غیابِ کامل ارتباط ایشان با یونانیان، همین سبک هنری ها نیز این دیدگاه را تأیید میاتروسک

ای شهرهای اتروسک، دسته. نماد سیاسی دیگرِ دولتتوان یافترا در آثار بازمانده از شهرهای اتروسکی نیز می

( fiscusهای اشرافی هر شهر بود و دسته )فیسکوس: ی اتحاد خاندانشده بود که نشانهچوبِ به هم بسته

 شد. رومیان، در نهایت، تمام این نمادها را به ارث بردند.خوانده می

های رم تأسیس شده بود، ای کوچک در میان تپهپ.م. که تازه دهکده 800ها در حدود سال اتروسک

ها و ی فن فلزکاری و بازرگانی با کارتاژیاز راه استخراج معادن ایتالیا و توسعه شهرهایی شکوفا داشتند که

ها به خط و زبان پ.م. نخستین کتیبه 700ها از ثروت و جمعیتی فراوان برخوردار بود. در حدود سال فنیقی

الد الفبای رسمی اتروسکی نوشته شد. این خط از فنیقی مشتق شده بود و همان بود که تا قرن اول پیش از می

 شود. های اروپایی امروزین محسوب میو نیای تمام خط 991رومی را برساخت

هایی به ایتالیا و ها افزون شد و برای تأسیس مهاجرنشینیی قرن ششم پ.م، وقتی جمعیت یونانیدر میانه

رو شدند که پیشاپیش در این مناطق اقامت ای روبهفرانسه و اسپانیا کوچ کردند، با شهرهای فنیقی و اتروسکی

جنگ این قلمرو تازه را بگشایند، اما در بیشتر موارد از مهاجران پیشین، ها کوشیدند تا با گزیده بودند. یونانی

ی ماگنا گرایکیا، که ای با مردم بومی برقرار کرده بودند، شکست خوردند. منطقهکه معموالً روابط دوستانه

                      
991 Rix, 2008: 141-164. 
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قرار داشت ی جنوب شرقی این منطقه گرفت، در واقع در حاشیههای یونانی را در ایتالیا در بر مینشینیکوچ

 ها اشغال نشده بود.ها و کارتاژیو این جایی بود که پیشتر توسط اتروسک

ها قلمرو خویش را در ایتالیا توسعه دادند و تحول در بافت جمعیتی پ.م. اتروسک 750در حدود سال 

ی ای اتروسکی دارد و از کلمهاست ایشان بوده باشد. چنان که خودِ نام روم ریشهروم باید ناشی از این سی

گرفت نیز روماکس در این زبان برگرفته شده است. شهر قدیمی رم که به تدریج در این هنگام شکل می

شد. ( خوانده میViscus Tuscaniها )ویسکوس توسکانی: ی اتروسکنشین داشت که محلهای اعیانمحله

 در این زبان برگرفته شده است.« ثِفاری»اش ساخته شده بود نیز از چنین نام رود تیبر که رم در کرانههم

ی بودند. مرکز قدرت ایشان در اتحادیه ی ایتالیا را تسخیر کردهی قرن ششم پ.م. بدنهها تا نیمهاتروسک

شهرهایی در شمال ایتالیا قرار داشت که بقایایش تا دیرزمانی در قالب جمهوری روم باقی ماند و در نهایت 

ها موفق شدند ها و اتروسکپ.م. کارتاژی 535و  540های در سال 992روم ادغام شد.در ساختار امپراتوری 

منشیان بر ایونیه رشدی در فنون دریانوردی را تجربه هایی چیره شوند، که تازه بعد از چیرگی هخابر یونانی

ترینش نبرد ها که مهمکرده بودند و بار دیگر رهسپار تشکیل مهاجرنشینی شده بودند. در جریان این جنگ

تر ها با ناوگانی متشکل از صد و بیست کشتی جنگی وارد میدان شدند و ناوگان کوچکآاللیا بود، اتروسک

 ی ساردینیا را اشغال کردند. ت کشتی داشت از میان بردند و منطقهیونانیان را که شص

ای در محل کنونی شهر رم بنا شد زمان با اوج شکوه دولت آشور در شرق، دهکدهدر قرن هشتم پ.م، هم

زیستند دایی در آن ساکن بودند. مردمی که در این دهکده میکه مردمی کشاورز با سبک معیشت بسیار ابت

                      
992 Livy, Book V, 33; Polybius, II.17. 
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شان قرار ای قرار دادند که در گرداگرد دهکدهی هفت تپهنامیدند و قلمرو خود را در میانهخود را التین می

شد که در زبان التین به معنای قصر است و امروز هم در ی اصلی در این میان، پاالتین نامیده میداشت. تپه

های اروپایی باقی مانده است. این کلمه، به احتمال زیاد، شکلی در زبان plazaو  palaceالب واژگان ق

 993«.آسمان»است که در زبان اتروسکی یعنی « فاالد»شده از وامگیری

کرد، این دهکده زمین حمله میی قرن هفتم پ.م، در همان هنگام که شروکین دوم اکدی به ایراندر میانه

. این دهکده را ها فرو رفته بودندمتری در پای این تپههایی را در بر گرفت که تا عمق نیمتوسعه یافت و خانه

زمان با اوج اقتدار دولت پ.م، هم 575نامند. در ( میcasa Romuliی رومولوس )کاسا رومولی: امروز خانه

 تر اتروسکی جای آن را گرفته بود. سازی دگرگون شد و شکلی از معماری پیشرفتهک خانهماد، این سب

ی رموس و رمولوس تاریخ این دوران را در قالب افسانه اِنِئید، و ویرژیل در تاریخ روم باستانلیوی در 

ــ از  994ی آینِئاساند. برابرِ این روایت، رموس و رمولوس دو برادر دوقلو از خاندان شاهانهردهثبت ک

در  996بود که در شهرِ التینیِ آلبا لونگا 995ای به نام رِئا سیلویارشان ملکهبازماندگان نبرد تروا ــ بودند. ماد

کرد. پدرِ این دو برادر خدای جنگِ رومیان ــ مارس ــ بود و به همین دلیل بعد از همسایگی رم زندگی می

و  997اده پرورش یافتندزایمان، دو نوزاد حرامزاده را در جنگل رها کردند تا بمیرند. اما این دو توسط گرگی م

ای از مردان جوان و جنگاور تشکیل دهند و بعد از چیرگی بر قبایل ساکن در نهایت موفق شدند دار و دسته

جا تأسیس نمایند. در این میان رمولوس برادرش رموس را ی تیبر، شهر رم را در آنی کرانههفت تپهدر میان 

                      
993 Duiker and Spielvogel, 2001: 129. 
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995 Rhea Silvia 
996 Alba Longa 
997 Adkins and adkins, 1998: 3. 
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گذاری کرد. او با یاری مردم رم به به قتل رساند و خود نخستین شاه رم شد و این شهر را به نام خود اسم

ها با ین شکل مردم التین و سابینها تاخت و زنان ایشان را دزدید و به آنها تجاوز کرد. به اسرزمین سابین

نظر کنیم، همان هایش صرفهم درآمیختند و یکی شدند. این داستان، اگر از تجاوزهای پیاپی و برادرکشی

اش بر اقوام همسایه است که هرودوت نیز آن نهایی داستان زایش کوروش و رها شدنش در جنگل و چیرگی

 ومی بازنویسی شده است. جا در قالبی ررا نقل کرده است و در این

حکومت رم را در دست گرفت و نخستین قانون را  998بعد از مرگ رمولوس مردی به نام نوما پومپیلیوس

پ.م. را به عنوان  673 گیرند، سالِمورخانی که این افسانه را جدی می 999برای مردم این شهر تدوین کرد.

ای است و در قرن نخست اند، اما تقریباً تردیدی نیست که این شخصیت افسانهسالِ مرگ نوما پیشنهاد کرده

ای از شاهان بر این منطقه حکومت کردند پس از او، زنجیره 1000پ.م. به متون تاریخی رومیان راه یافته است.

نام داشت که به  1001اند. آخرینِ ایشان، سِکستوس تارکوینوسآید اتروسکی بودهشان برمیهایکه از لقب

از قدرت کنار زده شد. به این ترتیب، رژیم سیاسی رم تغییر  1002دست مردی به نام لوکیوس یونیوس بروتوس

کرد و از پادشاهی به جمهوری تبدیل شد. مردم رم شمار سناتورها را از صد به سیصد تن افزایش دادند و به 

شان به رهبری نظامی محدود بود و ایی ساالنه انتخاب کردند که نقشهها دو شاه را برای دورهسبک اسپارتی

یده شدند و عبارت بودند از پ.م. برگز 449ها در شدند. نخستین کنسولشناخته می 1003با لقب کنسول

                      
998 Numa Pompilius 
999 Livy, Ab urbe condita, 1:18-20; Plutarch, "The Parallel Lives, Numa Pompilius, §VII-XVI. 
1000 Silk, 2004: 863–96. 
1001 Sectus Tarquinus 
1002 Lucius Junius Brutus 
1003 Consul 
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ها از اقتداری ویژه برخوردار کنسول 1004بروتوس و یکی از همدستانش به نام لوکیوس تارکوینوس کوالتینوس.

شد و عبارت بود از فرماندهی کل قوای نظامی. همین عبارت بود که بعدها نامیده می 1005ند که ایمپِریومبود

 لقب امپراتور را پدید آورد.

امیدند. این لقب، گذشته از مقام نمی 1006ی سیاسی خود را ماگیستراتوسرومیان تمام کارگزاران بلندپایه

 1007شد. هر پنج سال یک بار، دو تن با عنوان کِنسورکنسولی، به چندین جایگاه سیاسی دیگر نیز منسوب می

شان نظارت بر انتخاب اعضای سنا بود. نخستین کنسورها در شد که وظیفه)به فرانسه: سانسور( انتخاب می

ی نظامی که فرمانده 1008های اداری دیگر دولت روم عبارت بودند از پرایتورپ.م. انتخاب شدند. مقام 443

ها و مراسم عمومی را در رم بر عهده یها و بازکه مدیریت جشن 1009های اشغال شده بود، و آیدیلِساستان

ی ارضی روم برگزیده شد. هر کنسول یک حسابدار زمان با توسعهپ.م. و هم 366داشت. نخستین پرایتور در 

بود. به این ترتیب، دولت روم تازه در قرن  1010و معاون مالی را در خدمت خود داشت که لقبش کوایستور

 شده مجهز شد. های سیاسی تعریفپنجم پ.م. شکل گرفت و به نهادهای مدنی و نقش

پ.م، دورانی در جنوب ایتالیا حاکم  509تا  753های ی سالکالسیک، در فاصلههای گذاریطبق تاریخ

ی اتروسکی در نامند. این بدان معنا بود که نهادهای سیاسی برآمده از جامعهبود که آن را عصر پادشاهی می

ید آمدند. شهرهایی که شاهانی را در رأس امور داشتند، در این منطقه پدجنوب نیز منتشر شده بود و دولت
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ی زندگی کشاورزانه در ی دوران آغازین توسعهجمعیت و ناتوان بودند و نشانهچنان کمشهرها هماین دولت

شهرهای هایی از این قبایل و دولتپ.م. اتحادیه 509 ـ 508ایتالیای جنوبی بودند. به گزارش لیوی، در سال 

پ.م.  27نامند. این دوران تا سال از آن را عصر جمهوری می همسایه پدید آمدند و به همین دلیل دورانِ پس

 که تمرکزی سیاسی در این ایتالیا حاصل آمد، به همین ترتیب ادامه یافت. 

ن جمعیت بومی ایتالیا بود. ی جایگیر شدن فنون زندگی کشاورزانه در میاعصر جمهوری، در واقع، نشانه

ها غلبه پ.م، قبایل بومی ایتالیا چندان نیرومند شدند که توانستند بر نفوذ سیاسی اتروسک 500حدود سال 

و این همان است که به آغاز دوران جمهوری تعبیر شده است. وگرنه این نظم سیاسی ارتباطی با  1011کنند،

هایش گیرد که نمونههای همسایه را در بر میای از شهرها و قبیلهمفهوم مدرن جمهوری ندارد و تنها اتحادیه

ی میان شهرها یادشده به دلیل پیوند شکننده بینیم. نظم سیاسیرا در قلمرو هند، یونان و فنیقیه و کارتاژ نیز می

و فقدان تمرکز سیاسی به نسبت ناپایدار است و از این رو، وجودش به معنای حضور دولتی رومی در ایتالیا 

ی جمهوری را به این تعبیرِ تر بنمایند، کلمهنیست، هر چند نویسندگانی که تمایل دارند تمدن رومی را کهن

 رند. گینادرست به کار می

ی کومه و سیراکوز منقرض شدند. با وجود این، نفوذ ها در منطقهی دوم قرن پنجم پ.م. اتروسکدر نیمه

اتروسکی دهد که به دنبال آن دین و هنر شناختی نشان میچنان تداوم یافت. شواهد باستانفرهنگی ایشان هم

ها غلبه کرده پ.م. در نبردی بر رمی 476، که در 1012ی التیوم و الفوویوم رواج یافت. قوم وِئیدر منطقه

( به رم وصل شدند و دو سال بعد مارکوس via salarinaمسیر تجاری ویا ساالرینا ) پ.م. با 437بودند، در 
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ها به رم را نیز ی سلتآن منطقه را فتح کرد. این مرد همان سرداری بود که موج حمله 1013فولیوس کامیلوس

 1014پس زد.

ی ، که در میانهها از نظم سیاسی در ایتالیای جنوبی، نه در ابتدای قرن پنجم پ.مدر واقع، نخستین نشانه

قرن چهارم پ.م، پدیدار گشت. این امر معلول توسعه و رشد مدنیت در رم نبود، که از اغتشاشِ ناشی از 

چون جریانی هایی بودند که در قرون پنجم و ششم پ.م. همشد. این مهاجمان، سلتی بیرونی ناشی میهجوم

کن تبدیل شان به سیلی بنیانمداوم و مالیم از غرب به ایتالیا کوچیده بودند و در قرن چهارم پ.م. حرکت

وتاز در ایتالیا پرداختند. آنان شهر به تاخت 1015پ.م. قبایل سلت به رهبری مردی به نام برِنوس 398شد. در 

غارت کردند و بعد از تسلیم شدنِ ایشان، به سوی شمال پیشروی کردند  1016رم را بعد از پیروزی در نبرد آلیا

شکست دادند. اما قبایل ونتی و آلپین، که انگار در این هنگام متحد  1017ها را نیز در نبرد کلوسیومو اتروسک

پ.م.  354تا  358ها بودند، به ایشان پاتک زدند و وادارشان کردند که به قلمرو خویش بازگردند. در اتروسک

تغییر کرد  1020جا به بونونیاجا را گرفت. از آن پس نام آند و آنحمله کردن 1019به شهر فِلسینا 1018ی بویانقبیله

ها در این جریان واکنش باقی مانده است. رومی 1021چنان تا به امروز در قالب نام شهر بولونیاو این اسم هم

 نشان دادند و بر اشغالگران این شهر چیره شدند. 

                      
1013 Marcus Firius Camillus 
1014 Plutarch, Parallel Lives, Life of Camillus, XXIX, 2. 
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ی ایشان تا ها به میدان آمدند و به رم هجوم بردند. این بار حملهپ.م. بار دیگر سلت 347کمی بعد، در 

ها مله رمیحپ.م. به طول انجامید، اما مردم رم توانستند در برابرشان مقاومت کنند. در جریان این  343

ان را پس زیدند و او توانست با بسیج قوای شهر، مهاجمسرداری به نام لوسیوس فوریوس را به رهبری برگ

شد و مردم رم بعد از آن بود که به بزند. این واقعه رخدادی مهم در تکامل نظامیگری رومی محسوب می

ها با عنوان ی تاریخی رومیاهمیت قدرت نظامی و انضباط برخاسته از قانون پی بردند. این رخداد در حافظه

Tumultus Gallicus ساز بدل گشت. تازه بعد از آن بود که مردم بخش و هویتباقی ماند و به عاملی وحدت

 گرا و مهاجم را تأسیس کردند.رم دولتی نظامی

ها شروع شده بود، پ.م. و بعد از هجوم نخستین سلت 380ی رم که از روند اتحاد شهرهای همسایه

 foedusای میان این شهرها بسته شد که حقوقی برابر )فوِئدوس آیکوم: ناگهان سرعت گرفت و معاهده

aequumکرد. این دستاورد حقوقی جبرانی بود برای حمله و نابودیِ شان هدیه می( را به شهروندان

شد. رومیان، به این ترتیب، ها محسوب میطلبی رمیتوسعهی التینی که سد راهی برای ی اتحادیهزورآورانه

پ.م.  354بعد از آن در  1022موفق شدند شهرهای التینی را فتح کنند و آنان را در قلمرو خود منضم سازند.

پ.م.(  298ـ291و  334ـ327، 343ـ341های ها حمله بردند و در سه نبرد خونین )به سالها به سامنیترمی

پ.م. به قلمرو رم منضم  312تا  318های ی سالشان کاپوآ را گشودند. کل این سرزمین در فاصلهپایتخت

 1023شد.
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ی مردم کشاورز متمایز بودند ی اشرافی نظامی منتهی شد که از تودهوتازها به پیدایش یک طبقهاین تاخت

ی اشراف ی رومی به سه طبقهسی را در اختیار داشتند. از آن پس جامعهی ثروت و قدرت سیاو بخش عمده

ی ی اشراف رومی یک الیه( و بردگان تقسیم شد. طبقهPleb(، رعیت )پلِب: Patrician)پاتریسین: 

مداران شدند که تقریباً تمام سیاستی اجتماعی نبودند، و در اصل از هشت خاندان اصلی تشکیل میگسترده

ی سیاسی توان با تأکید بر سویهها تعلق داشتند. بر این مبنا، میدانو سرداران مهم رومی در دوران جمهوری ب

 ماجرا، جمهوری روم را در اصل نوعی نظام آریستوکراسی بسته و متمرکز نیز دانست.

ها )پلب( ی پاتریسین تعلق داشت، اما رعیتبقههای سیاسی به اعضای طدر ابتدای کار تمام این موقعیت

ها بودند و در اثر اختالف بر سر این موضوع از نیز به خصوص در دوران جنگ خواهانِ دستیابی به این مقام

ی جنگ داخلی پیش رفت و کردند. کشمکش میان اشراف و رعیت تا مرحلهشرکت در نبردها خودداری می

ها یلس از میان پلبپ.م. به فرجام رسید. به این ترتیب، ساالنه یک آید 367ر ها ددر نهایت با پیروزی پلب

زمان با ها قرار گرفت و به این ترتیب همپ.م. منصب پرایتور هم در دسترس پلب 337شد. در برگزیده می

دند، به که در آغاز فرودست بو کردند، خودِ این طبقهها کار میی جمعیت بردگانی که زیر دست پلبتوسعه

هایی ی اشراف پیوستند، هر چند هنوز از نظر ثروت و نفوذ سیاسی با ایشان تفاوت داشتند و با حد و مرزجرگه

 شدند.خانوادگی و خاندانی از اشراف بلندمرتبه متمایز می

داد، به نظم سیاسی روم کامپانیا که شهرهایی بازرگان را در خود جای میی ها، ناحیهبعد از این پیروزی

شهرهای باستانی بود، جایی برای ی اشراف آن در سنای روم که همان شورای مشایخِ دولتپیوست و طبقه

زمین خود پیدا کردند. به این ترتیب، در ابتدای قرن سوم پ.م. و در همان زمانی که نبردهای جانشینی در ایران

ها موفق شدند بخش مهمی از جنوب ایتالیا را تسخیر ی هخامنشی در جریان بود، رومیشدهو قلمرو ویران

ی رمی، یک دوقطبیِ بازرگان در برابر کنند. در این هنگام عالوه بر تمایز اشراف از رعیت در درون جامعه



470 

 

تر بازرگان بودند، از ثروت و فرهنگی غنیکشاورز نیز شکل گرفته بود. شهرهای ثروتمند کامپانیا، که مردمش 

 های کشاورز برخوردار بودند. از رمی

ی این شهر بر سیاست کل ایتالیا بدان معنا بود که هویتی تازه تعریف شود و اقوام ی رم و غلبهتوسعه

های مین در آن گنجانده شوند. به این شکل بود که هویت رومی بر مبنای ستونگوناگون ساکن در این سرز

ها شکل گرفت، و عنوان عمومی التین را برای تمام اتباعش، از جمله فرهنگی و نهادهای اجتماعی اتروسک

های اشرافی در این هنگام، روم به دولتی بزرگ و نیرومند تبدیل شده بود که خاندان 1024ها، باب کرد.اتروسک

های اولیه بر منابع اقتصادی در این هنگام از میان رفت، بزرگی بر سیاست آن حاکم بودند. انحصار آن خاندان

های قدیمی متمرکز بود. با وجود این، ر سیاسی و نظامی در دست اعضای همان خانوادهچنان اموهر چند هم

اشراف  1025شدند. مثالً خاندان آتیلیهایی اشرافی پدیدار شدند که التین محسوب نمیدر کنار ایشان خاندان

تباری اتروسکی داشتند، و خاندان  1027و اوگولنی 1026گرفت، خاندان وُلومنیسرزمین کامپانیا را در بر می

 از قوم اومبری برخاسته بودند.  1028سِمپرونی

هایی که نظم های آغازین قرن سوم پ.م. نیز ادامه یافت. در همان سالی دولت رم در دههروند توسعه

 290شد، رومیان برای تسخیر کل ایتالیا خیز برداشتند. در ی تثبیت میهای مقدونیه و مصر و سلوکمیان دولت

ها را تسخیر کرد و مدافعانی را بینواپسین شهرهای سا 1029پ.م. کنسولی به نام مارکوس کوریوس دِنتاتوس

                      
1024 Haywood, 1971: 350–358. 
1025 Atilli 
1026 Volumnii 
1027 Ogulnii 
1028 Sempronii 
1029 Marcus Curius Dentatus 
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شان مستقر ساخت. به این ترتیب، قلمرو ا در جایکردند کشتار کرد و مهاجرانی رومی رکه زیاد مقاومت می

پ.م. دو دولت کوچکِ تارنتوم و تورو با هم درگیر شدند.  284روم تا دریای آدریاتیک گسترش یافت. در 

ها یاری خواستند و به این ترتیب شهرشان درگیر بودند، از رومی هایاشراف تورو، که خود با دموکرات

ها را سرکوب کردند. تارنتوم کوشید از فرصت بهره ببرد و در همین رومیان وارد این شهر شدند و دموکرات

پ.م. ویران  282جا را در میان به تورو حمله کرد، اما شکست خورد و رومیان به این شهر تاختند و آن

  1030کردند.

اتروریا بود که هنوز رومیان یارای مقابله با آن را مانده در ایتالیا در این هنگام، تنها دولت بزرگ باقی

و شهر آرِتیوم را غارت  ها حمله بردندبه قلمرو اتروسک 1031های گُلِ سِنونینداشتند. چند سال بعد، قبیله

مداران دموکرات کار و سیاستها در میان خود با دودستگی و کشمکش اشراف محافظهکردند. اتروسک

ها واکنش نشان دهند. رومیان فرصت را ی سلترو بودند. از این رو، نتوانستند به موقع در برابر حملهروبه

ها را سرکوب کردند وارد میدان شدند و دموکرات چون متحدی برای اشراف اتروسکیغنیمت شمردند و هم

ها گسیل کردند و هایی از قلمرو اتروسکها را پس زدند. رومیان برای دو دهه مهاجرانی را به بخشو سنونی

پ.م. اتروریا را فتح کردند و این دولت را منقرض کردند و مردمش را به قلمرو خود  265بعد از آن در 

 افزودند. 

شهرهای یونانیِ ایتالیا زبان تماس یافتند و شروع به فتح دولتبعد از آن بود که رومیان با مردم یونانی

سوی دریای شهرهای یونانی آنطلبی ارضی رومیان به درون خاک ایتالیا محدود نماند و دولتکردند. توسعه

                      
1030 Haywood, 1971: 357–358. 
1031 Senonians 
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ک را نیز آماج خود ساخت. در زمانی که رومیان در حال تأسیس دولت خود بودند، در ساحل شرقی آدریاتی

اندرکارِ تأسیس واحدهایی سیاسی بودند. یکی از زیستند که آنان نیز دستدریای آدریاتیک دو قوم مهم می

ی ایلوریه و تراکیه قرار داشت و از نظر قومی ترکیبی از شان در میانهبودند که سرزمین 1032هاآنها، داردانی

تری داشته باشند چون ها خویشاوندی نزدیکشدند، هر چند انگار با ایلوریها محسوب میها و تراکیایلوری

دانسته شده است.  1034، که یکی از پهلوانان تروا است، فرزند ایلوریوس1033ر اساطیر یونانی نیز داردانوسد

ی تاریخ پدیدار شدند. این مردم برای نخستین بار در قرن چهارم پ.م. به عنوان قدرتی مستقل بر صحنه

 385کرد و بین ای از قبایل داردانی را رهبری میکه اتحادیه 1035شان مردی بود به نام باردولیسنخستین شاه

. او های اقتدار هخامنشیان در اروپای مرکزی، بر مردمش حکمرانی داشتپ.م، یعنی در آخرین سال 358تا 

حمله  1036دست شد و به اِپیروسچند بار بر آمونتاس )شاه مقدونیه( غلبه کرد و با دیونوسوس سیراکوزی هم

 کرد. 

                      
1032 Dardani 
1033 Dardanus 
1034 Illyrius 

ها ابهامی وجود دارد. یونانی ،(yی حرف یونانی اوپسیلون )های مردم این منطقه، و به خصوص دربارهی خوانش نامدرباره 1035

به قلمرو سیاسی روم  هایی کهی نامخواندند. من در این متن دربارهمی« ای»ها آن را و التین« او»برِ این حرف را به صورت واک

ام. یعنی مثال شان آوردهصلیهای یونانی را به شکل اام، و در قلمرو بالکان نامشود از خوانش التین پیروی کردهمربوط می

Bardyllis  گاه  ـهای ـی سایر نامام. این کار را دربارهشده، به همین صورت ثبت کردهخوانده می« باردولیس»را که در یونانی

ها رایج های خاستگاهِ نامام، تا خوانشی را نزدیک به آنچه در جهان باستان در سرزمینـ رایج در ایتالیا هم انجام دادهـتبارِ یونانی

ام، هرچند شده به همین ترتیب به پارسی منتقل کردهخوانده می« ک»را که در التین  Cبوده به دست دهم. به همین ترتیب واکِ 

اند. در ثبت و نقل هنیز خواند« چ»یا « س»های جدیدترِ فرانسه و انگلیسی آن را به صورت بعدتر در قرون وسطا و به ویژه زبان

را سیراکوز، آرخیمِدِس  چنان که سوراکوسای ،امهایی رایج و جاافتاده در پارسی استثنا قایل شدههای خاص تنها در مورد نامنام

 ام.را ارشمیدس، ویرگیلوس را ویرژیل، و پلوتارخوس را پلوتارک نوشته
1036 Epirus 
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ن مردم نام خود را بودند که اپیروس مرکز استقرارشان بود. ای 1037هادومین قومِ مهم این منطقه، مولوسیان

بودند و از نظر فرهنگی و زبانی با یونانیان نزدیکی داشتند. قلمروشان در دست  ی آخیلس گرفتهاز نوه

ی چهارده قبیله بود که در قرن پنجم پ.م. و زیر تأثیر نفوذ سیاسی هخامنشیان با هم متحد شدند و اتحادیه

ر پرورش سگ شکاری شهرت داشتند و چنان که ویرژیل دولتی ابتدایی را تشکیل دادند. این مردم به خاط

شد. آنها بعد از نابودی دولت هخامنشی دولتی با مرکزیت شان در زبان التین به همین معنا فهم مینوشته، نام

پ.م. دوام آورد و در نهایت به دست رومیان منقرض شد. به این  170تا  320اپیروس تشکیل دادند که از 

ه کوتاهی یک قرن، وسعت قلمرو دولت روم از پنج هزار کیلومتر مربع به بیست و هفت ترتیب، در مدتی ب

 هزار کیلومتر مربع افزایش یافت. 

های ر کلنیی نخست قرن سوم پ.م. را صرف غلبه بر شهرهای ماگنا گرایکیا کردند و عالوه برومیان نیمه

شهرهای یونانی بالکان نیز حمله بردند و با اشغال شهرهایی بندری، یونانیِ مستقر در شرق ایتالیا، به دولت

شان پدید آورند. در همین میان، آثار برای نخستین بار، موفق شدند ناوگانی را از نیروهای یونانی زیر فرمان

شد. به این ترتیب، موجی از هرها غارت و به رم منتقل میشزمان با فتح دولتهنری و فرهنگی یونانیان هم

واسطه به رم نیز منتقل شد. رومیان از هنر ها در این شهرها به راه افتاده بود، بیهلنیسم، که با تدبیر بطلمیوسی

زتعریف ی اساطیر یونانی باتر بود تقلید کردند و خود را در زمینهو فرهنگ یونانیان که از ایشان بسی پیشرفته

ای که بطلمیوس اول و دوم برای مقابله با مقدونیان ابداع کرده بودند، کردند. به این شکل، ایدئولوژی سیاسی

های مقدونی آفریده بودند و آن را رو شد. آن هویتی که فرعوندر رم با مخاطبانی نامنتظره اما پرشور روبه

                      
1037 Molossians 
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ار داده بودند، ناگهان به سالحی ارزشمند در دست ی متحد ساختن و مطیع کردن شهرهای یونانی قردستمایه

 ی خود به غرب دقیقاً به چنین ابزاری نیاز داشت.دولتی نوپا و جنگاور تبدیل شد که برای توسعه

 

ی جنوبی دریای مدیترانه. ر حاشیهزمان بود با گسترش دولت کارتاژ دی دولت روم، هم. توسعه3

زمان با روم آغاز کرده بودند، از چند نظر با رومیان تفاوت شان را همها که سازماندهی نظم سیاسیکارتاژی

داشتند. سیاست خارجی ایشان به قدر رومیان تهاجمی نبود و بر خالف رومیان که اقتصادی کشاورزانه داشتند 

ود، ثروت سرشار خود را از راه بازرگانی در قلمرو مدیترانه به دست آورده بودند شان نیرومند بو نیروی زمینی

گرای ی نظامیها، نوعی جامعهی سلتتری داشتند. رومیان، بعد از پس زدن حملهو بنابراین نیروی دریایی قوی

شهر ش به دولتاش بیش از پیمنضبط را پدید آوردند که به تدریج نمادهای ارتشی و سبک ساماندهی سیاسی

شدند ی اعضای قبایل التینی و کسانی که شهروند رم شناخته میشد؛ یعنی، همهباستانی اسپارت شبیه می

کردند. این، در حالی بود که نیروی نظامی دار عمل میای جنگاور و بردهچون طبقهمردانی جنگاور بودند و هم

  1038ان اهل لیبی بودند.شد که بیشترشها از قوای مزدوری تشکیل میکارتاژی

نامیدند، و این شکلی ( میΚαρχηδών( و یونانیان کارخِدون )Karthagoکارتاژ را رومیان کارتاگو )

« شهر تازه»دَشت( آن به معنای فنیقی )قَرط هَه( یا קרתא חדאתאدَثَه: ههَ شده از اسمِ آرامی )قَرطَهتحریف

دانستند. می« صورِ جدید»جا از صور به آن نقطه کوچیده بودند و شهرشان را ی آناست، چرا که اهالی اولیه

شد. بسیاری ترین شهر در شمال آفریقا بود و جمعیتش به نیم میلیون نفر بالغ میکارتاژ بعد از اسکندریه بزرگ

                      
1038 Polybius, Book 6, 52. 
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رسید. ی این شهر در سه طبقه ساخته شده بود و بلندای دیوار دور شهر به بیش از سیزده متر میهااز خانه

ستون مرمرین کار گذاشته بودند و آن را  40شد که پیرامونش گاهی آبی ختم میبندرگاه این شهر به میدان

ترین نیروی دریایی مدیترانه بود و ناوگان کارتاژ در زمان ابتدای درگیری با روم بزرگ 1039نامیدند.کوتون می

 گرفت. پانصد کشتی جنگی سه ردیفی را در بر می

شد که سیصد سناتور سپیدانی اداره مینداشت و توسط شورای ریش کارتاژ نیز مانند روم دولتی متمرکز

گرفت. این بدان معنا بود که مانند روم، قدمت نظم سیاسی در این سرزمین هنوز اندک بود و به را در بر می

پ.م. این شهر ثروتمندترین مرکز جمعیتی  تکامل نهادهای سیاسی متمرکز منتهی نشده بود. در قرن سوم

رسید، که بیست برابر درآمد اش به دوازده هزار تاالن میشد و درآمد ساالنهی مدیترانه نیز محسوب میکرانه

آتن در زمان عصر زرین پریکلس بود. مردم این شهر نویسا بودند و فرهنگی پیشرفته داشتند، هر چند شواهد 

سخت جسته و گریخته است. چون وقتی رومیان این منطقه را به دست گرفتند، بقایای  شانامروزین ما درباره

 1040فرهنگ و تمدن کارتاژیان را از بین بردند و تنها منابعی معدود را به زبان التین یا یونانی ترجمه کردند.

ی خود را به فراسوی خاک ایتالیا آغاز کنند، ارتباط دو کشور دوستانه بود. تا پیش از آن که رومیان توسعه

پ.م. با هم پیمان دوستی بستند. در جریان نبرد تارنتوم،  278و  348، 506های ها و رومیان در سالکارتاژی

ان این شهر را گرفتند و به باد غارت دادند، ناوگان کارتاژ هم در همان حوالی حضور داشت، اما در که رومی

ی نفوذ شان دست یابند. با وجود این، گسترش دایرهای نکرد و گذاشت که رومیان به غنایم جنگینبرد مداخله

قرن سوم پ.م، در همان هنگام  ی نخسترومیان به سوی جنوب، به تضاد منافع دو دولت انجامید و در نیمه

                      
1039 Lancel and Morel, 1992: 43-59. 
1040 Jongeling, 2005. 
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کردند، یکی از ها ایران شرقی را تسخیر میکرد و سکا ـ تخاریکه دولت پارت گسترش خود را آغاز می

 ترین نبردهای جهان باستان در میان این دو کشور آغاز شد. ترین و پردامنهبزرگ

چون سربازان )یعنی فرزندان مارس(، که هم 1041هاای به نام مامِرتینکشمکش از زمانی شروع شد که قبیله

را در شمال این  1042یا بودند، به سیسیل حمله کردند و شهر استراتژیک مِسانامزدور در خدمت اهالی کامپان

 1043ه زنان تجاوز کردند و ایشان را به بردگی گرفتند.جزیره گرفتند. آنان تمام مردان شهر را به قتل رساندند و ب

ام هیروی دوم بود که گاه به سیراکوز هجوم بردند و این شهر را غارت کردند. شاه سیراکوز در این هنگآن

ها و هم از رومیان تقاضای زمان هم از کارتاژیها همی ایشان را پس زد و به مسانا حمله برد. مامرتینحمله

ها ناوگانی را به یاری ایشان فرستادند و پادگانی در نزدیکی شهر بنا کردند و هیرو را کمک کردند. کارتاژی

ها پاسخ منفی داده ها که ابتدا به تقاضای کمک مامرتیننکند. رومیمتقاعد کردند که دیگر به آن سو حمله 

اند، ها به میدان وارد شدهدانستند، با شنیدن این خبر که کارتاژیی یاری نمیبودند و این غارتگران را شایسته

ر این ی ایشان بر سیسیل هراسیدند. در نتیجه، مجلس عوام رم در فضایی پرهیجان دخالت نظامی داز غلبه

های موسوم به پونیک آغاز شد و این نامی به این ترتیب، نخستین دور از جنگ 1044منطقه را تصویب کرد.

دور نخست  1045نامیدند.حاصل آمده بود و رومیان کارتاژیان را بدان نیز میبود که از تغییر شکل فنیقیه 

 1046رد این جزیره انجام پذیرفت.های آن گرداگهای پونیک بر سر سیسیل درگرفت و بیشتر جنگجنگ

                      
1041 Mamertins 
1042 Messana 
1043 Warmington, 1993: 165. 
1044 Polybius. The Histories, 1:9.7-9.8. 
1045 Sidwell and Jones, 1997: 16. 
1046 Cassius Dio, Roman History, XI, XLIII. 
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 1048به سیسیل لشگر کشیدند 1047پ.م. رومیان به رهبری کنسولی به نام آپیوس کالودیوس کاودِکس 263در 

ها که انتظار حضور نظامی رومیان کارتاژی 1049و سردار کارتاژی را با مکر به جایی کشاندند و اسیرش کردند.

ها و دو لژیون رومی که به سردارشان سردرگم شده بودند، زیر فشار مامرتینرا نداشتند و به خاطر اسارت 

رومیان  1050شان آمده بودند، عقب نشستند، اما با رسیدن قوای کمکی شهر مسینا را در محاصره گرفتند.یاری

به جای آن که به ایشان حمله کنند، به جنوب پیشروی کردند و شهر سیراکوز را که متحد کارتاژ بود در 

شان اهالی سیراکوز که نشانی از متحدان 1051محاصره گرفتند و در یک نبرد زمینی بر حریف پیروز شدند.

شهر کوچک دیگر نیز از سرمشق ایشان دیدند، از کارتاژ گسستند و با رومیان صلح کردند و چند دولتنمی

  1052پیروی کردند.

ها با بسیج نیروی مزدوری پنجاه هزار نفره، که سربازانش سلتی و ایبری بودند، واکنش نشان کارتاژی

ها در آن دست باال را ای بود که کارتاژیجنگ به سرعت به دریا نیز تعمیم یافت و این عرصه 1053دادند.

گانی نیرومند متمرکز کرد و موفق شد در دو ماه بیست کشتی داشتند. روم تمام قوای خود را بر ساخت ناو

شان چنان سپاهیان پیادههمدر همین میان، رومیان که  1054سه جنگی ردیفی )تریرِم( و صد کشتی عادی بسازد.

( را اختراع کردند و این ابزاری بود که با نزدیک شدن به Corvusدار )کورووس: نیرومندتر بود پل چنگک

داد تا به کشتی حریف وارد شوند و در انداخت و به لژیونرهای رومی اجازه میدشمن آن را به دام می کشتی

                      
1047 Appius Claudius Caudex 
1048 Polybius. The Histories, 1:11.3. 
1049 Starr 1965: 479; Warmington, 1993: 168–169. 
1050 Polybius, The Histories, 1:11.2-11.4. 
1051 Polybius, The Histories, 1:11.12-11.14. 
1052 Polybius, The Histories, 1:16.6-16.8; Warmington, 1993: 171-172. 
1053 Polybius, The Histories, 1:17.4; Warmington, 1993: 171–172. 
1054 Zoch, 2000: 94–96. 
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ساالری رومیان چنین دو مقام نظامی تازه به دیوانهم 1055نبردی تن به تن با دریانوردان کارتاژی درگیر شوند.

پ.م. ناوگان  260( تعلق داشت. تا سال suoviri navalesافزوده شد که به دریاساالران )سوویری ناوالِس: 

توانست متر درازا داشت و می 45ها کشتی پنج پارویی گسترش یافته بود. هر یک از این کشتی 330رومیان تا 

 1056سرباز را با خود حمل کند. 120سیصد پاروزن و 

عیاری در آگریگنتوم با هم رویارو شدند. در این جنگ پ.م. روم و کارتاژ در نبرد زمینیِ تمام 261در 

رومی، که چهل هزار سپاهی را زیر فرمان داشت، بر هانوی کارتاژی و  1057لوکیوس پوستومیوس میگِلوس

موفق شد ابتدا مسیر  1058پنجاه هزار سربازش غلبه کرد و سه هزار تن از سربازان دشمن را به قتل رساند. هانو

                      
1055 Wallinga, 1956: 73–77. 
1056 Reynolds, 1998: 22; Roberts, 2006: 64–65. 
1057 Lucius Postomius Migellus 

هایی دهد که سرداران بزرگ این سرزمین نامهای کارتاژی که از مجرای منابع رومی به دست ما رسیده، نشان مینام 1058

شان نیز صادق است. این به معنای آن است که رهبران نظامی رومی و ی هماوردان رومیاند و این دربارهتکرارشونده داشته

راسی شبیه بوده است. در نبردهای پونیک سه شان به آریستوکخاستند و نظام سیاسیشمار برمیکارتاژی از چند خاندان انگشت

شود، به مدت بیست سال با ثروت و افتخار مهتر نامیده می شان اهمیت دارند. یکی که هانویِ م هانو داریم که دو تایسردار به نا

 ،ای داشته استنامهن به امپراتور یا جبارِ کارتاژ برتمام در شهر کارتاژ زیست. او انگار برای قبضه کردن قدرت و تبدیل شد

اهی سیاسی در میان طبقات فرودست پدید آورد. ن مردم و سازمان دادن بردگانش پایگکوشید با پخش کردن غذا در میاچون می

ره با اهالی سیراکوز به خاطر مذاک ـ( ثبت شده ـSuniatusکه نامش به شکل سونیاتوس ) ـاش ـاو ترتیبی داد تا رقیب سیاسی

ها به تالش او برای کسب قدرت مطلق پی رتاژیکا ،و تمایل به صلح با رومیان به خیانت متهم شود و اعدام گردد. در نهایت

جویان کارتاژ بود که به خصوص با بردند و اموالش را مصادره و خودش را زجرکش کردند. دومین هانو، رهبر جناح صلح

کرد و به صلح با رم تمایل داشت. او در ضمن سردار بزرگی هم بود و های اول و دوم پونیک مخالفت میدرگرفتن جنگ

ژ به خاطر مدیریت پ.م. ناوگان کارتا 244 مساحت بزرگی از آفریقای شمالی و اسپانیا را فتح کرد و ثروتی هنگفت اندوخت. در

د آورند. او در پایان گیر شد و این به رومیان فرصتی داد تا نیروی دریایی خود را برای نبردهای پونیک اول پدینادرست او زمین

وای کارتاژ قهای اول پونیک از پرداخت دستمزد سپاهیان مزدور سر باز زد و شورش ایشان را دامن زد. بعد هم رهبری جنگ

که توانست بر آنان  ی هامیلکار بودرا در مقابله با ایشان بر عهده گرفت، اما از آنها شکست خورد و در نهایت تنها با همکار

 ی صلح با روم بود.پ.م، او رئیس هیات مذاکره 202 غلبه کند. در سال
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و بعد از آن که نیروی ایشان را زورآور یافت، سپاه خود را  1059تدارکاتی رومیان را از سیراکوز قطع کند،

آسیب چندانی از میدان به در برد. اما مردم آگریگنتوم بهای این شکست را پرداختند. رومیان شهر را بی

 1060ی جمعیتش را کشتند و بقیه را به بردگی گرفتند.گشودند و آن را ویران کردند و بخش عمده

 1062در سواحل سیسیل درگرفت که در آن دو سردار کارتاژی به نام بودِس 1061سال بعد، نبرد جزایر لیپاری

( و هجده 1065و گایوس کامیلوس اسکیپو 1064شان بر سرداران رومی )آسینابا بیست کشتی 1063و هانیبال گیسکو

ای در )جزیره 1066اسیر کردند. چند ماه بعد در نبرد موالی شان غلبه کردند و دریاساالران رومی راکشتی

دار در جنگ دریایی استفاده کرد و به برای نخستین بار از پل چنگک 1067نزدیکی سیسیل( گایوس دولیوس

ها در این نبرد صد و سی کشتی در اختیار داشتند که کارتاژی 1068این ترتیب بر هانیبال گیسکو غلبه کرد.

 شد.این نخستین پیروزی نظامی رومیان در نبردی دریایی محسوب می 1069تایش را از دست دادند.سی

در سواحل ساردینیا شکست دیگری را تحمل کرد و  1070پ.م. در نبرد سولکی 258هانیبال گیسکو در 

نشینی کند. سنای کارتاژ از هانیبال گیسکو به عقب 1071ناگزیر شد از برابر گایوس سولپیکوس پاترکولوس

پ.م. ناوگان کارتاژ با رهبری  257های اخیرش خشمگین شد و او را محاکمه و اعدام کرد. در خاطر شکست

                      
1059 Polybius, The Histories, 1:19. 
1060 Warmington, 1993: 172. 
1061 Lipari 
1062 Boodes 
1063 Hanibal Gisco 
1064 Asina 
1065 Gaeus Camellus Scipio 
1066 Mylae 
1067 Gaeus Dolius 
1068 Addington, 1990: 29. 
1069 Lazenby, 1996: 70. 
1070 Sulci 
1071 Gaeus Solpicus Paterculus 
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شکست  1074گولوساز گایوس آتیلیوس رِ 1073به میدان رفت، اما در نبرد تینداریس 1072سرداری به نام هامیلکار

خورد. قوای کارتاژی در این بین به سمت جنوب حرکت کردند و کوشیدند تا با تهدید قلمرو سیراکوز، این 

این سیاست در آن هنگام پاسخی  1075روم و بازگشتن به پیمانشان با کارتاژ وا دارند، شهر را به گسستن از

چار شدند برای رهایی از وحشیگری رومیان به متحدان ها ناصریح دریافت نکرد، اما بعد از مدتی سیراکوزی

 قدیمی خود پناه ببرند.

درگرفت.  1076ی اِکنوموسترین نبردهای دریایی جهان باستان در دماغهپ.م. یکی از بزرگ 256در سال 

کردند، و رومیان ناوگانی هزار نفر رهبری می 150کشتی و  350و هانو ناوگان کارتاژ را با  1077هامیلکار

و لوکیوس مانیلیوس  1078هزار تن را زیر فرمان مارکوس آتیلیوس رگولوس 140کشتی و  330کوچکتر با 

د پیروز شدند و سی کشتی دشمن را غرق کردند و به میدان فرستادند. رومیان در این نبر 1079وولسولونگوس

جا را پس از پ.م. رومیان به شهر آسپیس حمله کردند و آن 255در  1080تای دیگر را به غنیمت گرفتند. 65

و بوستار به مصاف رومیان رفتند و در  1081ای طوالنی گشودند. چند ماه بعد، هامیلکار و هاسدروبالمحاصره

                      
1072 Hamilcar 
1073 Tyndaris 
1074 Gaeus Atilius Regulus 
1075 Lazenby, 1996: 75. 
1076 Ecnomus 

 228 پ.م. زاده شد و در 275 شد، سرداری کارتاژی بود که درهامیلکار که با لقب بارکا )برق، یعنی آذرخش( شناخته می 1077
یزدِ ملکارت )همتای ایعنی برادرِ « اَخی ملقارت»پ.م. درگذشت. او بزرگ خاندان برقی )بارکید( بود و در برخی از متون او را 

ن سردار تاریخ کارتاژ است، بزرگتری که ،پ.م. شورش مزدوران را فرو نشاند. هانیبال 237 اند. او در سالبهرام ایرانی( دانسته

 اند.ها، او را بنیانگذار شهر بارسلونا در اسپانیا دانستهفرزند اوست. طبق برخی از افسانه
1078 Marcus Atilius Regulus 
1079 Lucius Manilius Volsulongus 
1080 Polybius, The Histories, 1:25.9; Warmington, 1993: 175–176. 
1081 Hasdrobal 
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شان دادند. رهبری ارتش بزرگ روم را مارکوس آتیلیوس رگولوس بر عهده داشت و شکست 1082نبرد آدیس

ن نبرد ناوگان رومیان به دلیل توفان دچار آسیب شد و راند. در ایبر پانزده هزار پیاده و پانصد سوار فرمان می

ها اش به قتل رسیدند و خودش هم اسیر شد. کارتاژیسواره 284در نهایت هشت هزار تن از پیادگان و 

کوشیدند با رومیان صلح کنند و آزادی سردار اسیر رومی را منوط به قرارداد صلح کردند. سنای روم این 

قدر بیدار نگه داشتند تا مرد. ها هم مارکوس آتیلیوس را زجرکش کردند و او را آنرتاژیپیشنهاد را رد کرد. کا

 فرزندان او در رم اجازه یافتند تا به عنوان انتقام دو اسیر اشرافی کارتاژی را زجرکش کنند!

د، رومیان به خاک کارتاژ حمله کردند، اما از سپاه کارتاژ که رهبرش سردار مزدوری چند ماه بعد از این نبر

ها دوازده هزار پیاده و چهار . در این نبرد کارتاژیبود، شکست سختی خوردند 1083اسپارتی به نام کسانتیپوس

هزار سواره و صد فیل در اختیار داشتند. رومیان با پانزده هزار تن به ایشان حمله کردند، اما به شدت کشتار 

بقایای سربازان رومی که  1084شدند و دوازده هزار کشته و پانصد اسیر پشت سرشان بر جا گذاشتند.

کوشیدند با ناوگانی کمکی به ایتالیا بازگردند، در دریایی توفانی گرفتار آمدند و تلفات سنگینی بر ایشان می

ها از این حادثه بهره جستند و در این میان آگریگنتوم را، که به صورت پایگاه رومیان کارتاژی 1085وارد آمد.

جا را سوزاندند و با خاک یکسان ند آناش را نداردانستند توانایی نگه داشتندرآمده بود، گرفتند اما چون می

  1086کردند.

                      
1082 Adys 
1083 Xanthippus 
1084 Polybius, The Histories, 1:33-34; Warmington, 1993: 177–178.. 
1085 Warmington, 1993: 178. 
1086 Smith, 1854: 76. 
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 1087ر دیگر نبردی در پالرمو درگرفت و این بار هاسدروبال از لوکیوس کایکلیوس مِتِلّوسپ.م. با 251در 

پ.م. هامیلکار و سردار دیگری  249انده و اعدام شد. در رومی شکست خورد و به همین گناه به کارتاژ فراخو

ــ غلبه  1089در نبرد درِپانا در سیسیل بر دریاساالری رومی ــ پوبلیوس کالودیوس پولچِر 1088به نام اَدهِربال

تای آن را در جریان  93در اختیار داشتند، که رومیان  کشتی 120کردند. در این نبرد هر یک از دو طرف 

شیدند تا خط تجاری کوپ.م. درپانا را در محاصره داشتند و می 241رومیان تا  1090جنگ از دست دادند.

 1091ها از سیسیل را قطع کنند، اما موفق نشدند.کارتاژی

در غرب سیسیل درگرفت. در این جنگ هانو  1092پ.م. جنگ بزرگی در جزایر آیگاتِس 241در اسفندماه 

که ناوگانی با دویست کشتی را زیر فرمان  1093راند و با گایوس لوتاتیوس کاتولوسکشتی فرمان می 250بر 

ها پنجاه و رومیان سی کشتی را از داشت، درگیر شد. هر دو طرف دلیرانه در این میدان جنگیدند و کارتاژی

بعد از این نبرد  1094ان چیره شدند و هفتاد کشتی کارتاژی را به غنیمت گرفتند.دست دادند، اما در نهایت رومی

را ندارند. در نتیجه، صلحی میان دو کشور  های شمالی سیسیلها توانایی حفظ بخشروشن شد که کارتاژی

های شمالی سیسیل را تسخیر کردند و غرامت گزافی به بهای برقرار شد. رومیان که پیروز شده بودند، بخش

ترین نبرد های پونیک را پرتلفاتها ستاندند. پولیبیوس دور نخست جنگهزار و دویست تاالن را از کارتاژی

صد کشتی رومی و پانصد در طی بیست و سه سالی که این جنگ طول کشید، هفت جهان باستان دانسته است.

                      
1087 Lucius Caecilius Metellus 
1088 Adherbal 
1089 Publius Claudius Pulcher 
1090 Warmington, 1993: 179. 
1091 Lazenby, 1996: 148. 
1092 Aegates 
1093 Gaeus Lutatius Catulus 
1094 Mokhtar, 1981: 457. 
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ها در این میان به کشتی کارتاژی غرق شدند و پنجاه هزار سرباز رومی و احتماالً شماری بیشتر از کارتاژی

جا که هیچ یک از دو طرف در سیسیل پایگاهی دایمی نداشت و برای با وجود این، از آن 1095قتل رسیدند.

شمار جنگاوران دو  1096های مستمر و انتقال سربازان از فواصل دور نیازمند بود،جا به ترابریجنگیدن در آن

های سیسیل فراتر نرفت. ناگفته نماند که سخن پولیبیوس تنها در سو هرگز از حد اردوگاهی مستقر در استان

های پونیک به و شمار سربازان درگیر در جنگ ی نبردهای دریایی درست است، وگرنه ابعاد جغرافیاییحوزه

پ.م. که به قدرت گرفتن داریوش انجامید، قابل مقایسه نیست. شمار  522های سال هیچ عنوان با جنگ

های پونیک بود، شده در نبردهای داریوش کمی بیش از کل سربازان دو طرف در دور اول جنگسربازان بسیج

تر بود. در ضمن، کل این نبردِ پرهزینه ی جغرافیایی نبرد بسیار گستردهتلفاتش کمابیش یکسان بود و حوزه

ی روم و کارتاژ بود تنها در یک سال رخ داد و به این ترتیب، بسیار بسیار شدیدتر از نبرد بیست و سه ساله

 که همین مقدار سرباز و تلفات داشت.

 1097پ.م. آغاز شد و هفده سال به طول انجامید. 218های پونیک بیست و سه سال بعد، در دور دوم جنگ

پ.م. ارتش  239ها بود. در ساز آغاز دور دوم درگیرید پونیک، رخدادهایی زمینهدر دوران صلحِ میان دو نبر

ها بود، به خاطر پرداخت نشدنِ دستمزدش سر به شورش برداشت. دو سردار مزدوری که در خدمت کارتاژی

ر مرخص با بیست هزار سرباز مزدور در اوتیکا از خدمت هانوی مهت 1099و اسپِندیوس 1098های مِتوسبه نام

که دستمزدشان پرداخت شود. این سرداران سر به شورش برداشتند، اما هامیلکار با سپاهی ده آنشدند، بی

                      
1095 Bringmann, 2007: 127. 
1096 Niebuhr, 1844: 18–19. 
1097 Bagnell, 1990: vii. 
1098 Methos 
1099 Spendius 
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هزار نفره به یاری هانو آمد و ایشان را شکست داد. نبرد میان قوای مزدور و ارتش زیر فرمان سرداران کارتاژی 

زدور در جریان این نبردها مشارکت داشتند که نزدیک پ.م. ادامه یافت. در کل هفتاد هزار سرباز م 238تا سال 

 به شصت هزار نفرشان در نهایت کشته شدند. 

رومیان از این آشفتگی اوضاع بهره جستند و کُرسیکا و ساردینیا را تسخیر کردند. اسکیپیو که یکی از 

پ.م. موفق شد کل ایتالیا را برای روم فتح کند  222تا  226های ی سالروزمند روم بود، در فاصلهسرداران پی

ها هم ی اقتدار رم را تا میالن و تمام قلمرو طرف ایتالیاییِ آلپ گسترش دهد. از سوی دیگر، کارتاژیو دایره

سرکوب کردند. بعد از آن، سردار  شان رابه سرعت کنترل امور را به دست گرفتند. آنان نخست ارتش شورشی

تسخیر  را به اسپانیا فرستادند و او کل این قلمرو را با صد و پنجاه هزار سپاهی 1100نیرومندی به نام هانیبال

 کرد. 

پ.م. هانیبال به شهری به نام ساگونتوم حمله کرد که تابع رم بود. او این شهر را بعد از نبردی  219در 

خبر برآشفته ی مدافعان را به قتل رساند و مردمش را به بردگی گرفت. سنای رم از این سخت گشود و همه

شد و پیکی را به کارتاژ فرستاد و درخواست کرد تا اسیران آزاد شوند و هانیبال به خاطر این گناه به رومیان 

خواهند هانیبال را دستگیر کنند، باید تحویل داده شود. سنای کارتاژ به پیک پاسخ داد که اگر رومیان می

به این ترتیب، دور دوم نبردهای پونیک آغاز شد. تفاوت این دور با  1101خودشان این کار را به انجام برسانند.

                      
در  پسوند بال«. بعل باشکوه است»است که یعنی « خَنی َبعل»شده از نامِ کارتاژی ( شکلی رومی.پ.م 182-248هانیبال ) 1100

 است. ،نام سایر سرداران کارتاژی )مانند هاسدروبال( نیز همین نام بعل، یعنی خدای بزرگ کنعانیان
1101 Mahaney, 2008: 221. 
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ی برخوردهای و دایرهنبردهای پونیک اول آن بود که گرانیگاه جغرافیایی مشخصی مانند سیسیل نداشت 

 نظامی آن در کل شمال آفریقا و ایتالیا و اسپانیا گسترده شده بود. 

پ.م. با سپاه بزرگ خود به سوی آلپ پیش رفت و بعد از متحد شدن با قبایل گُل، از  218هانیبال در 

ها در خاک ایتالیا شت و از پشت سر به ایتالیا حمله برد. این نخستین بار بود که کارتاژیهای پیرنه گذکوه

زده های جنگی از آلپ همه را شگفتشان و تدبیر هانیبال برای گذراندن پیلجنگیدند و مسیر لشگرکشیمی

تن بود و این شمار در کرد. پولیبیوس نوشته که کل قوای هانیبال هنگام حمله به اسپانیا صد و پنجاه هزار 

هزار تن کاهش یافته بود. او این عده را متشکل از سه بخش  137های دوم پونیک آغاز شد، به زمانی که جنگ

شان هاسدروبال بود و هزار تن که زیر فرمان هانیبال قرار داشتند، پانزده هزار تن که فرمانده 102دانسته: 

گروهی از مردم محلی در اسپانیا و ایتالیا هم  1102همراه شده بودند. بیست هزار تن متحد آفریقایی که با ایشان

کند که زیر پرچم هانیبال اتالونیایی یاد میبه سپاه کارتاژ پیوستند، چنان که پولیبیوس از یازده هزار سرباز ک

 جنگیدند. می

های رومی، شده در تاریخهای دیگرِ ثبتاعدادی که پولیبیوس به دست داده، مانند بسیاری از شماره

هزار  26بال در آن هنگام که ایتالیا را مورد حمله قرار داد، تنها به دانیم که سپاهیان هانینماید. میآمیز میاغراق

شد، و بعید است او سه چهارم سربازانش را در جریان عبور از پیرنه از دست داده باشد. هانس تن بالغ می

و دو هزار  نویسد که سپاهیان هانیبال در ابتدای کار هشتاددلبروک که این اعداد را مورد بازبینی قرار داده، می

هزار نفرشان بعد از فتح اسپانیا زیر فرمان هانو و هاسدروبال در این قلمرو جایگیر شدند. ده  26تن بودند که 

                      
1102 Polybius, 3.35.1. 
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هزار تن به سوی ایتالیا هجوم برد که از این عده  34هزار تن دیگر از خدمت مرخص شدند و هانیبال تنها با 

  1103شان در جریان عبور از آلپ کشته شدند.یک چهارم

 پ.م، زمانی که هانیبال از اسپانیا گذر کرده 218نماید، چون در اواخر تابستان تر میاین اعداد اخیر درست

ره را زیر فرمان هزار پیاده و هشت هزار سوا 38و به فرانسه رسیده بود، در نبرد شرق رُن، در نزدیکی مارسی 

کننده در این جنگ ی سلتیِ وولکای، که متحد رومیان بود، غلبه کرد. عامل تعیینداشت. او در این نبرد بر قبیله

 ها تاخت.رتاژی بود به نام هانو پسر بومیلکار که از رود رن عبور کرد و از پشت به گُلسرداری کا

، پوبلیوس 1104پ.م. هانیبال از مرزهای غربی ایتالیا سر درآورد و در نبرد تیکینوس 218در زمستان 

های دو طرف با هم درگیر شدند و طی آن شش کیپیو را شکست داد. در این نبرد تنها سوارهاس 1105کورنِلیوس

بر  1106ها در نبرد تْرِبیاهزار سوارکار کارتاژی بر چهار هزار شهسوار رومی غلبه کردند. کمی بعد کارتاژی

سواره و بیست هزار چیره شدند. در این جنگ چهار هزار  1107سردار رومی تیبریوس سِمپرونیوس لونگوس

 18تا  16به رومیان پیوسته بودند. رومیان، گذشته از این متحدان،  1108ی گلِ کِنومانیی ایتالیایی از قبیلهپیاده

ی زرهپوش، ی مقابلشان هانیبال قرار داشت که بر بیست هزار پیادهزار پیاده را در سپاه خود داشتند و در جبههه

راند. تلفات رومیان در این نبرد چشمگیر بود و به ی سبک اسلحه و یازده هزار سواره فرمان میهزار پیاده 9

شد. این دو سردار رومی که با این شدت از می شان ــ بالغچهارم کل سپاههزار تن ــ یعنی سه 28تا  26

                      
1103 Lazenby, 1996: 41. 
1104 Ticinus 
1105 Publius Cornelius Scipio 
1106 Trebia 
1107 Tiberius Sempronius Longus 
1108 Cenomani 
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تر سپاهیان رومی را با موفقیت در آزموده بودند که کمی پیشهانیبال شکست خوردند، سردارانی جنگ

 800ی دو لژیون )با هشت هزار پیاده و تر فرماندهراندند. تیبریوس لونگوس پیشهای دیگر پیش میجبهه

کشتی به سیسیل تاخته بود  160سوار از اقوام متحد روم با  1800هزار پیاده و سوار( رومی بود که با شانزده 

نشینی سیاسی وا دارد. پوبلیوس اسکیپیو هم در این هجوم با ارتشی از متحدان، و کوشیده بود کارتاژ را به عقب

ز آن که هانیبال در کشتی داشت، به او پیوسته بود. رومیان تا پیش ا 65سوار و  1600که چهارده هزار پیاده و 

د و کردند نبرد اصلی بر سر سیسیل جریان دارچنان گمان میی آلپ سر درآورد، همشان در دامنهکنار گوش

پ.م. هم دریاساالرشان  218بنابراین قوای خود را بر این جزیره متمرکز کرده بودند. چنان که در تابستان 

 ای به دست آورده بود. سیسیل پیروزی 1110کشتی کارتاژی در لیلیبایومِ  35با بیست کشتی بر  1109آمِلیوس

ها های خطر را برای مردم رم به صدا در آورد. رومیان کوشیدند تا در تمام جبههورود هانیبال به ایتالیا زنگ

 218در پاییز  1111رومی به نام گنایوس کورنلیوس اسکیپیو کالدوس کارتاژ را زیر فشار بگذارند. سرداری

سپاه هانو را ــ با ده هزار  1112سوارکار به اسپانیا حمله کرد و در نبرد کیسا 2200پ.م. با بیست هزار پیاده و 

ده هزار سواره ــ شکست داد. شش هزار کارتاژی در این نبرد کشته شدند و دو هزار تن دیگر اسیر پیاده و 

کشتی با سردار کارتاژی دیگری  55پ.م. با ناوگانی مشتمل بر  217گشتند. او راه خود را ادامه داد و در بهار 

رو شد و در نبرد رود اِبرو او را شکست داد. هیمیلکو در این نبرد چهل کشتی به روبه 1113به نام هیمیلکو

 شان به غنیمت برده و چهار تای دیگر غرق شدند. تای 25همراه داشت که 

                      
1109 Amelius 
1110 Lilybaeum 
1111 Gnaeus Cornelius Scipio Caldus 
1112 Cissa 
1113 Himilco 
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ی ها، هانیبال متوقف نشد و راه خود را به سوی رم ادامه داد. او در نبرد دریاچهبا وجود این شکست

اش را کشتار کرد و چیره شد و پانزده هزار تن از سپاه چهل هزار نفره 1115بر گایوس فالمینیوس 1114تراسیمِنِه

ی ای شش هزار نفره از سپاهیانش در منطقهپ.م. با دسته 217د. هانیبال در تابستان خودش را نیز به قتل رسان

رفت که چهار هزار سرباز را به همراه چند  1117به مصاف کوینتوس فابیوس ماکسیموس 1116آگِر فالِرنوس

خویش به هزار نیروی ذخیره زیر فرمان داشت. رومیان بار دیگر شکست خوردند و هزار کشته را پشت سر 

پیوست که  1118جا گذاشتند. این سردار رومی با بقایای سپاهش به ارتش بزرگ مارکوس مینوکیوس روفوس

پ.م. هانیبال  217شتافت. در پاییز ها میت هزار نیروی ذخیره به جنگ کارتاژیخود با بیست هزار پیاده و بیس

رو شد، در حالی که چهل هزار پیاده و ده هزار سواره را زیر فرمان داشت. جنگ در با این دو سردار روبه

 درگرفت و بار دیگر هانیبال بر رومیان چیره گشت.  1119جایی به نام گِرونیوم

ه بودند و از هر سازشی در این مقطع، مردم کارتاژ هانیبال را به عنوان قهرمان ملی خود در افتخار غرق کرد

پ.م. یک نفر از اشراف کارتاژی که به قولی برای رومیان جاسوسی  217زدند. در سال با رومیان سر باز می

چند  1120کرد و به هر صورت هوادارشان بود، دستگیر شد و مردم دستانش را به جرم این کار قطع کردند.می

رو ای که تا آن زمان در برابرش بسیج شده بود روبهترین نیروی رومیماه بعد، در اسفند ماه، هانیبال با بزرگ

پوش کارتاژی و ده ی زرهار پیادهشد و در نبرد کانای دشمنانش را کشتار کرد. در این جنگ هانیبال چهل هز

                      
1114 Trasimene 
1115 Gaeus Flaminius 
1116 Ager Falernus 
1117 Quintus Fabius Maximus 
1118 Marcus Minocius Rufus 
1119 Geronium 
1120 Livy, XXII 33.1. 
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ی ی متحدِ گل و اسپانیایی همراه بودند. در جبهههزار سوارکار را زیر فرمان داشت که با شش هزار پیاده

. 1122و لوکیوس آیمیلیوس پاولوس 1121دارِ رومی حضور داشتند: گایوس ترنتیوس وارّومقابلش دو سردار نام

دوشِ نیرویی به همین ی و دو هزار سوارکار رومی را زیر فرمان داشتند که همایشان چهل هزار لژیونرِ پیاده

جنگیدند. در این نبرد هانیبال نظام و چهار هزار سواره( از قوای متحد روم میاندازه بزرگ )چهل هزار پیاده

ی آن هارتش بزرگ رومیان را که دو برابر سپاهیان خودش سرباز داشت، به سختی شکست داد و بخش عمد

را کشتار کرد. پولیبیوس نوشته که سپاهیان هانیبال هشت هزار کشته دادند، و لیوی نوشته که چهل و پنج هزار 

سوار اسیر شدند. لوکیوس  1500سواره از طرف رومیان به قتل رسیدند و سه هزار پیاده و  2700پیاده و 

 پاولوس نیز در جریان نبرد کشته شد. 

ی کامپانیا حمله ها به منطقهنبرد کانای راه جنوب ایتالیا را بر روی هانیبال و سپاهیانش گشود. کارتاژی

جا را از میان بردند. این رخدادها هراس و نگرانی شدیدی را در رم جا را گرفتند و کشتزارهای آنبردند و آن

را در اختیار داشت، با موفقیت  1124که شهر نوال 1123داری به نام مارکوس کالودیوس مارکِلّوسبرانگیخت. سر

پ.م. به این شهر  214و  215جا را بگیرد. هانیبال دوبار دیگر در در برابر هانیبال مقاومت کرد و نگذاشت آن

 215ی رومیان را ترمیم کرد. در شکستهی درهمحمله برد، اما هر بار پس زده شد و این تا حدودی روحیه

رهبری قوای ، که سردارانی نامدار بودند، 1125های گنایوس و پوبلیوس کورنلیوس اسکیپیوپ.م. دو برادر به نام

سواره را  2800رومی را به دست گرفتند و برای فتح اسپانیا به آن سو حرکت کردند. ایشان سی هزار پیاده و 

                      
1121 Gaeus Trentius Varro 
1122 Lucius Aemilius Paulus 
1123 Marcus Claudius Marcellus 
1124 Nola 
1125 Gnaeus and Publius Cornelius Scipio 
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هزار  25جنگید که می 1126شان سرداری کارتاژی به نام هاسدروبال بارکای مقابلزیر فرمان داشتند. در جبهه

رو با هم روبه 1127ی دِرتوساپیاده و چهار هزار سواره و بیست فیل در اختیار داشت. این دو سپاه در منطقه

 شدند و بعد از جنگ خونینی رومیان پیروز شدند، هر چند تلفات سنگینی را تحمل کرده بودند. 

لیوس تورکواتوس بر دو سردار کارتاژی به پ.م. سردار رومی دیگری به نام تیتوس مان 215در پاییز 

ی کورنوس در ساردینیا در گرفت. رومیان شد. این جنگ در منطقههای هامیلکارِ کچل و هامْپسیکورا چیره نام

جنگیدند که با ی کارتاژی میترِ پانزده هزار نفرهسوار داشتند و با قوای کوچک 1200بیست هزار پیاده و 

شان را شکست دادند و کشتار شدند. رومیان دشمناز مردم ساردینیا پشتیبانی میسوارکار و گروهی  1500

ای پ.م. سردار رومی 214بزرگی از مردم ساردینیا به راه انداختند. در این نبرد هامْپسیکورا نیز کشته شد. در 

ها ی داوطلب را بر عهده گرفت. به این بردهرهبری هجده هزار برده 1128به نام تیبریوس سِپورینوس گراکوس

ی وعده داده شده بود که اگر در نبرد پیروز شوند، آزادی خود را باز خواهند یافت. این سپاه در منطقه

داد، غلبه کردند. تلفات بر سپاه هانوی کارتاژی که شماری برابر از سربازان را در خود جای می 1129بِنِوِنتوم

ردگان به خاک افتادند. در مقابل، آنها کشتار شدیدی از دشمن هر دو سو سنگین بود و چهار هزار تن از ب

ی دهندهکردند و تقریباً تمام سپاهیان کارتاژی از جمله اسرا در این میان به قتل رسیدند. استفاده از بردگان نشان

اداری شان بود. در همین هنگام، مردم سیسیل ناگهان به هوکاهش نیروی انسانی روم و بحرانی شدن وضع برای

ها شورش کردند و هیروی دوم ــ شاه سیراکوز ــ را که متحد رومیان بود بیرون راندند. این مرد کارتاژی

                      
1126 Hasdrobal Barca 
1127 Dertosa 
1128 Tiberius Seporinus Gracchus 
1129 Beneventum 
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همان کسی بود که با یاری طلبیدن از رومیان نبردهای خونین پونیک را آغاز کرده بود. شورشیان ابتدا سیراکوز 

د و رومیان را از بخش مهمی از سیسیل بیرون راندند. را گرفتند و بعد پیشروی کردند و آگریگنتوم را نیز گرفتن

ارتش روم هشت ماه تالش کرد تا بتواند بار دیگر این منطقه را باز پس بگیرد. یکی از شورشیانی که به 

کرد، ی رومیان به سیسیل را دفع میها حملههایش برای مدتها برخاسته بود و نوآوریهواداری از کارتاژی

های رومی ابداع کرده بود. وقتی دو سال های مکانیکی برای در هم شکستن کشتیدستگاهارشمیدس بود که 

بعد مارکوس کالودیوس مارکلوس موفق شد سیراکوز را فتح کند، کشتاری در شهر به راه انداخت و ارشمیدس 

 نیز در این میان به قتل رسید. 

پ.م، تقریباً همان زمانی که  212کرد. در چنان پیشروی میل در ایتالیا همها، هانیبابا وجود این کشمکش

مقاومت سیراکوز در هم شکست و ارشمیدس کشته شد، هانیبال که تنها ده هزار تن را زیر فرمان داشت، در 

اش را کشتار کرد. چند ماه بعد در کاپوآ نبردی تارنتوم بر مارکوس لیویوس چیره شد و تمام سپاهیان رومی

دیگر درگرفت. این بار هانیبال تنها دو هزار سرباز از نومیدیا در اختیار داشت، اما مردم کاپوآ نیز قوایی را 

ها که دو سردار ــ کوینتوس ی رومیاش فرستاده بودند، ایشان بر سپاه عظیم چهل هزار نفرهبرای یاری

ـ رهبری 1131و آپیوس کالودیوس پولچر 1130فولویوس فالکوس اش را بر عهده داشتند، غلبه کردند و شگفتی ـ

آفریدند. کوینتوس فالکوس چندی بعد در دومین نبردی که در بنونتوم درگرفت بر هانوی مهتر کارتاژی چیره 

، هانیبال با حدود سی زمان با این نبرداش را به دست آورد. تقریباً همشد و بخشی از آبروی از دست رفته

حمله برد و در نبردی که نزدیک رود  1132ی مارکوس کِنتِنیوس پِنوالهزار سپاهی به ارتش شانزده هزار نفره

                      
1130 Quintus Fulvius Flaccus 
1131 Appius Claudius Pulcher 
1132 Marcus Cenetius Penula 
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پیشروی  1134درگرفت، او را با کل سپاهیانش به قتل رساند. او با همین سپاه به سوی هِردونیا 1133سیالروس

 ی گنایئوس فولویوس را مغلوب کرد و ایشان را نیز کشتار کرد. هزار نفره کرد و سپاهیان هجده

ها در اسپانیا نیز نتیجه داد. سه سردار زمان با پیشروی هانیبال در جنوب ایتالیا، پاتک کارتاژیتقریباً هم

هزار پیاده و سه هزار سواره و  35نامدار ــ هاسدروبال بارکا، برادرش ماگو و هاسدروبال گیسکو ــ که بر 

رتش دو برادرِ رومی ــ پوبلیوس و راندند، با امتحد اسپانیایی فرمان می 7500سه هزار متحد نومیدیایی و 

ـ رویارو شدند و در دو نبرد پیاپی در کاستلو ایشان را شکست  1136و ایلورکا 1135گنایئوس کورنلیوس اسکیپیو ـ

دادند. رومیان سی هزار پیاده و دو هزار سواره و بیست هزار مزدور اسپانیایی در سپاه خود داشتند و از نظر 

عددی بر حریف برتری داشتند، اما در نهایت شکست خوردند. هر دو سردار رومی به همراه بیست و دو 

 شان به قتل رسیدند. هزار تن از سربازان

پ.م. سپاهیان کارتاژی که سرداران مهمی مانند هانیبال، بوستار، هانو و فرزند بومیلکار در آن  211در 

رو شدند. این بار کوینتوس فولویوس فالکوس حضور داشتند، در نزدیکی کاپوآ برای بار دوم با رومیان روبه

کردند و موفق شدند بر دشمن غلبه ارتشی بزرگ از رومیان را رهبری می 1137دیوس پولچرو آپیوس کالو

م. با بیست و پنج هزار سپاهی برای بار دوم در هردونیا پ. 210ی چندانی ندید و در کنند. اما هانیبال صدمه

                      
1133 Silarus 
1134 Herdinia 
1135 Castello 
1136 Ilorca 

کنسولی رسید و خویشاوند  پ.م. به مقام 212 شد، در سالاین سردار رومی که با لقب پولچر )یعنی زیبارو( شناخته می 1137

سول بود. خود پ.م. کن 249 چند سردار نامدار دیگر از خاندان کالودیان است. او پسر پوبلیوس کالودیوس پولچر است که در

ها چند بار جنگید. فرد اخیر برادر سردار مهم جنگهای پونیک، آپیوس وی فرزند گایوس کالودیوس است که با کارتاژی

 کالودیوس کاودکس است. 
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شت و بیش از بیست هزار نام دا 1138بر رومیان غلبه کرد. سردار رومیِ مقابلش گنایوس فولویوس کِنتومالوس

سرباز را زیر فرمان داشت. هانیبال در این نبرد سیزده هزار تن از سربازان رومی را کشتار کرد. دو نبرد دیگر 

ی قاطعی منتهی نشد. هر پ.م.( به نتیجه 209)تابستان  1140پ.م.( و آسکولوم 210) 1139هانیبال در نومیسترو

تن از بیست  5700تنها دو هزار تن کشته داد و در مقابل  ل انجامید، هانیبالچند در نبرد دوم که سه روز به طو

 هزار سرباز رومی را به خاک انداخت.

ی فروپاشی بود. نیروهای نظامی دو طرف به تعادلی رسیده بود، دولت روم در آستانهپ.م. که  209در 

دار با مردم ساالر و بردهها، که اقتصادشان بر بازرگانی استوار شده بود، در کل بهتر از رومیانِ جنگکارتاژی

نکته که مردم سیسیل  کردند و بنابراین از حمایت و هواداری مردمی برخوردار بودند. اینمحلی برخورد می

ی خاصی در برابر رومیان به پا خاستند و دو سال در برابرشان به سختی مقاومت کردند، باید بدون پشتوانه

اپوآ برخوردار در کنار این حقیقت دیده شود که هانیبالِ سختگیر و خشن در جنوب ایتالیا از حمایت اهالی ک

خش مهمی از ایشان ین تاریخ در گوشه و کنار پدید آورده بودند، ببود. از میان سی مهاجرنشینی که رومیان تا ا

نها تا این دادند نبرد رم و کارتاژ را از دور بنگرند و در آن مداخله نکنند، در حدی که دوازده تا از آترجیح می

 ی نظامی روم خودداری کرده بودند.هنگام از دادن وام و کمک مالی برای تقویت بنیه

پ.م. در کمان نهادند و این همان بود که به نشانه نشست.  209با این همه، رومیان آخرین تیرِ خود را در 

ها شتافت. نتیجه های نیروی نظامی رم در چند موج از شهر خارج شد و به مصاف کارتاژیآخرین بازمانده

                      
1138 Gnaeus Fulvius Centomalus 
1139 Numistro 
1140 Asculum 



494 

 

ها چیره شود و بار دیگر توانست در نبرد تارنتوم بر کارتاژی 1141توس فابیوس ماکسیموسآن شد که کوین

میان از رومیان هواداری کردند و موجب در هم شکستنِ  سیسیل را فتح کند. گروهی از مردم تارنتوم در این

ی سی هزار تن اهالی شهر را به بردگی مقاومت مردم شهر شدند، اما رومیان این یاری را پاس نداشتند و همه

که  1142پ.م. اسکیپیو آفریکانوس مهتر 208شان غلبه کنند. در گرفتند و به فروش رساندند تا بر بحران مالی

به پیروزی مهمی دست یافته بود و شهرتی به هم زده بود، در رأس سپاهیان روم  1143سال قبل در کارتاگِنا

رو شدند. با هم روبه 1144ی بایکوالاسپانیا را درنوردید و بر هاسدروبال بارکا چیره شد. این دو در منطقه

ها در این هزار تن را بر عهده داشت. کارتاژی 25اسکیپیو سی و پنج هزار سرباز داشت و هاسدروبال رهبری 

به اسارت درآمدند.  نبرد به شدت شکست خوردند. شش هزار تن از آنها کشته شدند و ده هزار تن دیگر

 هاسدروبال ناگزیر شد از اسپانیا خارج شود و در ایتالیا به هانیبال بپیوندد. 

، در این میان مردم ساردینیا نیز سر به شورش برداشتند و رومیان را بیرون راندند. اما بعد از مقاومتی سخت

پ.م. شکست خوردند و شمار زیادی از ایشان به بردگی گرفته شدند. در همین سال گایوس  207در 

ها را کشت صد تن از کارتاژیبر هانیبال و ماگو غلبه کرد و هشت 1146در نبرد گرومِنتوم 1145کالودیوس نِرو

. چند ماه بعد، یک ارتش بزرگ صد تن دیگر را به اسارت گرفت، هر چند خود نیز پانصد تن کشته دادو هفت

 1148و پورکیوس لیکینوس 1147رومی با چهار لژیون و چهل هزار سرباز به رهبری مارکوس لیویوس سالیناتور

                      
1141 Quintus Fabius Macimus 
1142 Scipio Africanus Major 
1143 Cartagena 
1144 Baecula 
1145 Gaeus Claudius Nero 
1146 Grumentum 
1147 Marcus Livius Salinator 
1148 Purcius Licinus 
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راند. این دو هزار پیاده و هشت هزار سوارکار کارتاژی فرمان می 48به مصاف هاسدروبال بارکا رفتند. او بر 

با هم درگیر شدند و رومیان با دادن کمتر از ده هزار کشته، پیروز از میدان به در  1149در نزدیکی مِتاوروس

پ.م. اسکیپیو  206را نیز به قتل برسانند. در  آمدند و توانستند کل سپاه هاسدروبال را کشتار کنند و خودِ او

مانده در اسپانیا غلبه کرد. آفریکانوس با سپاهی چهل و سه هزار نفره بر آخرین ارتش بزرگ کارتاژیِ باقی

)شاه نومیدیه  1150این ارتش نزدیک به شصت هزار تن سرباز داشت و هاسدروبال گیسکو، ماگو و ماسینیسا

 در آفریقا( رهبرانش بودند. رومیان در این نبرد غلبه یافتند و شاه نومیدیه در میدان جنگ کشته شد. 

های قرن سوم پ.م. رومیان با الهام از روشی که هانیبال ابداع کرده بود، به سرزمین اصلی در آخرین سال

پ.م. پوبلیوس کورنلیوس اسکیپیو در تونس امروزین پیاده شد و در نبرد  203کارتاژ حمله کردند. در 

را  ی کارتاژیبر هاسدروبال پسر گیسکو غلبه کرد و ده هزار تن از سپاهیان بیست و پنج هزار نفره 1151اوتیکا

آفریکانوس به قتل رساند. هاسدروبال از مقابل مهاجمان عقب نشست، اما چند ماه بعد با قوای اسکیپیو 

رو شد که به همراه دو سردار به نام ماسینیا و گایوس الئِلیوس در کارتاژ پیشروی کرده بودند. این دو با روبه

ی هاسدروبال را کشتار کردند. بعد های بزرگ، سپاه سی هزار نفرهرو شدند و رومیان در نبردِ دشتهم روبه

 1152ی کریتراافتند و بقایای نیرویش را بار دیگر در منطقههم ماسینیا و گایوس الئلیوس در پی هاسدروبال شت

 عام کردند.قتل

                      
1149 Mataurus 
1150 Masinissa 
1151 Utica 
1152 Critra 
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ورنلیوس کپ.م، پوبلیوس کوینتیلیوس واروس به همراه سردار دیگری به نام مارکوس  203در همان سالِ 

ی پو بر نیروهای ماگو غلبه کردند. کاتِگوس در رأس چهار لژیون در ایتالیا پیشروی کردند و در نبردِ دره

ست دادند. دتن از ایشان را در جنگ از  رومیان سی و پنج هزار سرباز در اختیار داشتند و حدود سه هزار

ن شکست از مقام هزار سرباز داشت که پنج هزار نفر از آنها کشته شدند. بعد از آن ماگو به خاطر ای 21ماگو 

هر کارتاژ را شخود عزل شد و به کارتاژ فرا خوانده شد. هانیبال نیز، که خبر نزدیک شدن سپاهیان رومی به 

رو شود. در این مدت تنها سردار رومی که ود بازگشت تا با اسکیپیو آفریکانوس روبهشنیده بود، به زادگاه خ

ن دلیل هم رومیان او را توانسته بود در نبرد با هانیبال سربلند از میدان بیرون بیاید، همین اسکیپیو بود. به همی

ند و وی نخستین رومی بود بود ی کل قوا( را به او داده امپراتور )یعنی فرماندهداشتند و لقبِسخت بزرگ می

 که با این لقب شناخته شد. 

رو شدند و به این ی زاما در نزدیکی شهر کارتاژ با هم روبهپ.م. این دو حریف در منطقه 202در پاییز 

ی رومی، شش هزار هزار پیاده، سه هزار سواره 34ومی )هزار ر 43ترتیب نبردی بزرگ درگرفت که در آن 

ار هزار پیاده و سه هزار سواره و هشتاد پیل جنگی( قر 45هزار کارتاژی ) 48ی نومیدیایی( در برابر سواره

ود. رومیان گرفتند. هانیبال در این جنگ برای نخستین بار به طور کامل شکست خورد و ناگزیر شد تسلیم ش

ی کارتاژی ی التین را از دست دادند و در مقابل بیست هزار پیادهی نومیدیایی و دو هزار پیادهسه هزار سواره

ایِ ده هزار تاالن را کشتند و بیست هزار تن دیگر را اسیر گرفتند. کارتاژ تسلیم شد و پذیرفت که مبلغ افسانه

 تحویل دهد.  تا به رومیانا به جز دهاش رهای جنگیرا در مدت پنجاه سال به روم پرداخت کند و تمام کشتی

رو بود. بیشتر اقوام تابع رم در سامان روبهروم، با وجود پیروزی در نبرد دوم پونیک، با وضعیتی کامالً نابه

چنان متحد شده بودند. ورشکستگی اقتصادی روم هم هااین میان سر به شورش برداشته و یا رسماً با کارتاژی

ی هانیبال به ایتالیا از میان رفته بود. با وجود به جای خود باقی بود و منابع انسانی چشمگیری در جریان حمله
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ی تاریخ ترین حملهاین، انضباط اجتماعی رم در اوج خود قرار داشت و این مردم توانسته بودند خطرناک

ر بگذرانند. سنای رم که هشتاد تن از اعضایش در نبرد با کارتاژ به قتل رسیده بودند، به خاطر خویش را از س

کننده دست سرسختی و تسلیم نشدن در برابر دشمن اعتبار و ارجی فراوان یافت و اسکیپیو به قدرتی خیره

مردان رم به صورت سرباز ی رومی به ارتشی بزرگ تبدیل شده بود و عمالً تمام یافت. در جریان نبرد جامعه

ورشکستگی اقتصادی رم باعث شد سرداران به سیاستِ اسیر گرفتن مردم شهرها و  1153درآمده بودند.

وان برده روی آورند. به این ترتیب، بخش مهمی از مردم ساکن در قلمرو نفوذ رم به برده شان به عنفروختن

ی ی بزرگ برده نیز شکل گرفت. توسعهای نظامی، یک طبقهزمان با تثبیت اقتدار طبقهتبدیل شدند و هم

ت لژیون داشتند های پونیک شش تا هشتوان دریافت که رومیان پیش از جنگجا میقدرت نظامی رم را از این

 120هزار نفر بود. بعد از نبرد زاما، رومیان بیست و هشت لژیون داشتند که  35تا  25شان که شمار سربازان

 داد.هزار تن را در خود جای می

پوشی کردند و فعالیت خود را بر های نظامی چشمزیهای پونیک دوم، کارتاژیان از بلندپروابعد از جنگ

چنان ایشان های همسایه متمرکز ساختند. با وجود این، رومیان همشان با سرزمینی روابطبازرگانی و توسعه

وتاز هانیبال در ایتالیا را از یاد نبرده بودند. پنجاه سال بعد از پایان کردند و تاخترا خطری بزرگ قلمداد می

های دوم پونیک، کاتوی رومی که سفیر رم در کارتاژ بود، با دیدن رفاه و ثروت این مردم در اندیشه شد جنگ

ها دیر یا زود بار دیگر برخواهند خواست و در برابر روم پ.م. به سنای رم هشدار داد که کارتاژی 153و در 

فته باشد، فرمان داد تا شهر کارتاژ از ایستادگی خواهند کرد. چنین بود که سنای رم، بدون این که جنگی درگر

                      
1153 Livy, XXI,3-11. 
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به همراه  1155و مانیوس مانیلیوس 1154میان برود. به این ترتیب، دو سردار رومی به نام اسکیپیو آیمیلیانوس

  1156ای به کارتاژ حمله بردند.هشتاد هزار سرباز حرفه

ی های پونیک آغاز شد و این بار خودِ شهر کارتاژ بود که آماج حملهپ.م. دور سوم جنگ 149در سال 

ترین شهرهای این هنگام سیصد هزار نفر جمعیت داشت و یکی از بزرگرومیان قرار گرفت بود. کارتاژ در 

دنیا بود. اسکیپیو، پس از پیاده کردن قوا در تونس، به سنای کارتاژ اعالم کرد که باید بدون قید و شرط تسلیم 

بستند و شان را هایها دروازههایی نامدار را به رومیان تحویل دهند. کارتاژیشوند و باجی کالن و گروگان

تصمیم گرفتند ایستادگی کنند. نود هزار تن از اهالی شهر برای مقابله با رومیان بسیج شدند و سردارشان 

ها هر روز سیصد هاسدروبال تا دو سال با کامیابی در برابر مهاجمان ایستادگی کرد. در این مدت، کارتاژی

کردند. رومیان از انضباط کافی برخوردار می ی منجنیق تولیدسپر و هزار پرتابه 140شمشیر، پانصد نیزه، 

ای نبودنِ مدافعان شهر، در گشودن آن ناکام ماندند. وضعیت به همین ترتیب باقی بود نبودند و با وجود حرفه

به مقام کنسولی رسید و رهبری قوای مهاجم  1157تا آن که سرداری جوان و الیق به نام اسکیپیو ماینیلیانوس

پ.م.  146او انضباطی سخت را بر اردوی رومیان حاکم ساخت و موفق شد در بهار  1158را بر عهده گرفت.

ای پدید آورد و به درون بتازد. با وجود آزموده بودنِ سربازان رومی، مردم کارتاژ با در دیوار شهر رخنه

جنگ پایان یافت، سرسختی از شهرشان دفاع کردند و خانه به خانه در برابر رومیان ایستادگی کردند. وقتی 

هزار تن از اهالی کارتاژ نیز به قتل رسیده بودند. رومیان پنجاه  250حدود نیمی از ارتش روم کشته شده بود و 

                      
1154 Scipio Aemilianus 
1155 Manius Manilius 
1156 Scullard, 2002: 310, 316 
1157 Scipio Maenilianus 
1158 Appian, Punica, 112. 
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هزار تنِ بازمانده را، که همگی زن و کودک بودند، به بردگی گرفتند و شهر را کامالً ویران کردند و کل قلمرو 

ریف کردند و مرکز آن را اوتیکا قرار دادند. به این ترتیب، تمدن کارتاژ کارتاژ را به عنوان استانی رومی بازتع

 یکسره بر باد رفت.

 

های پونیک در جریان بود، اقوام کهنِ ساکن در بالکان که به تازگی مورد . در زمانی که دور دوم جنگ4

قرار گرفته و مطیع شده بودند، فرصت را برای رهایی از قید لژیونرها مناسب دیدند. نخستین  ی رومحمله

وتاز ها در حال تاختپ.م. که سلت 279و  280ها بودند. در سال قدم شدند ایلوریقومی که در این مسیر پیش

ها به در این هنگام شاه داردانیای از ایشان به ایلوریه و مقدونیه نیز حمله بردند. در ایتالیا بودند، شاخه

شان بطلمیوس کراونوس که در این هنگام شاه مقدونیه بود، پیشنهاد داد که با بیست هزار سرباز به یاری

ترسید، این پیشنهاد را رد کرد. دو ها هم به قدر مهاجمان سلت میبشتابد. اما بطلمیوس که از خودِ داردانی

 1160ها را بر عهده داشت. او شهر بیالزورارهبری داردانی 1159ام لونگاروسپ.م. مردی به ن 230نسل بعد، در 

م مقدونی غلبه کرد. فرزندش باتو با رئیس قبایل پ.م. بر دمتریوس دو 229گرفت و در  1161هارا از پایونیایی

ها )آموناندِر( متحد شد و بعد از جلب نظر کنسول روم )سولپیکیوس( با ایلوری )پلوراتوس( و شاه آتامانیایی

 فیلیپ پنجم مقدونی جنگید و او را شکست داد. فیلیپ سال بعد پاتکی زد و بوالزورا را پس گرفت.

                      
1159 Longarus 
1160 Bylazora 
1161 Paionians 
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ها برای مدتی در میدان بالکان نقشی نیرومند ایفا کردند، اما بار اصلی مقاومت در برابر هرچند داردانی

ی قبایل پ.م. رهبر اتحادیه 250، که از 1162پ.م. آگرون 231رومیان بر دوش مردم ایلوری وا نهاده شد. در 

ی نام داشت و رئیس قبیله 1163ایلوری بود، درگذشت و زن جنگاورش به جای او به قدرت رسید. این زن توتا

در زبان ـ *toutaی ها خویشاوندی داشته است، چون ریشهلهم بود. به احتمال زیاد نیاکان او با گ 1164آردیای

گرفته « قبیله»به معنای  tuathی ایرلندی کهن است، و از همین ریشه است که کلمه« مردم»سلتی به معنای 

 شده است.

 1165نگروی امروزین( بود و دیگری اسکودراشان شهر ریسان )مونتهاین ملکه دو پایتخت برگزید که یکی

 1166پ.م. توتا به رومیان حمله کرد و ایشان را از بالکان بیرون راند و شهر فوینیکه 229در آلبانی امروزین. در 

اش بود، گرفت و رومیان را از یک پایگاه تجاری مهم در منطقه را، که ثروتمندترین مرکز تجاری همسایه

ی روم ها به ناوگان روم در دریای آدریاتیک تاختند و آن را از بین بردند و نمایندهمحروم ساخت. بعد ایلوری

های غریبه حمله بردند و به این ترتیب خط قتل رساندند. بعد هم مانند دزدان دریایی به کشتی در منطقه را به

های لوکیوس سنای رم در پاسخ به این حرکت، دو سردار به نام 1167ترابری شمال ایتالیا به بالکان را بریدند.

را به رهبری سپاهی مشتمل بر بیست هزار  1169و گنایوس فولوینوس کِنتومالوس 1168پوستومیوس آلبینوس

را آغاز کردند. رومیان شهر  های ایلوریپیاده و دویست کشتی منصوب کرد و ایشان نخستین دور از جنگ

                      
1162 Agron 
1163 Teuta 
1164 Ardiaei 
1165 Scodra 
1166 Pheonice 
1167 Wilkes, 1995: 158. 
1168 Lucius Postumius Albinus 
1169 Gnaeus Fulvinus Centumalus 
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جا را که دمتریوس نام داشت ناگزیر به تسلیم کردند. دمتریوس با را گرفتند و حاکم ایلوری آنکورکورا 

رومیان پیشروی  1170رومیان کنار آمد و شهر را در اختیارشان گذاشت و در مقابل مقام خود را حفظ کرد.

تا بر تخت سلطنت باقی تو 1171کردند و شهر اسکودرا را محاصره کردند و توتا را به ترک جنگ واداشتند.

رومیان برای  1172کرد هر ساله به روم خراج بپردازد.ماند، اما فرودستانه صلحی را پذیرفت که متعهدش می

ا در میان اشراف ایلوری دودستگی ایجاد کردند و دمتریوس را برکشیدند. این مرد به زودی تضعیف توت

ی ساحل حکومت شهر فاروس را نیز به دست گرفت و صاحب ناوگان بزرگی با نود کشتی شد و بخش عمده

  1173ایلوریه را در اختیار گرفت.

های ایلوری را پ.م. خودِ دمتریوس به سرکشی پرداخت و بروز دومین جنگ 220چند سال بعد در 

را گرفت و از شهر اخیر  1175و پیلوس 1174پیشروی کرد و لیسوسپ.م. به جنوب  219موجب شد. او در 

سوی دریای آدریاتیک را به آن گاه نیروهایش را تقسیم کرد و نیمیآن 1176پنجاه کشتی را به غنیمت گرفت.

را  1178، که شهر دیمالِه1177ی رومیان گسیل کرد. لوکیوس آیمِلیوس پاولوسفرستاد و نیمی دیگر را به مقابله

در اختیار داشت، او را در نزدیکی این منطقه شکست داد. دمتریوس به دربار فیلیپ پنجم مقدونی گریخت و 

                      
1170 Freeman, 1863: 418–419. 
1171 Wilkes, 1995: 161. 
1172 Polybius, Histories, 2.12. 
1173 Polybius, Histories, 2.11. 
1174 Lissus 
1175 Pylos 
1176 Polybius, The Rise of the Roman Empire, Book 6.16. 
1177 Lucius Aemelius Paulus 
1178 Dimale 
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داد  1180در این میان، توتا جای خود را به اسکِردیالیداس 1179در مقام مشاور وی جایی برای خود پیدا کرد.

ی جانشینان توتا در نهایت به گِنتیوس زنجیره کرد.ها حکومت میپ.م. بر ایلوری 205تا  218ی که در فاصله

رسید و یک  پ.م. به قدرت 181ختم شد که واپسین شاه دودمان آردیای بود. او در  1181پسر پلوراتوس دوم

پ.م.  171ا پشتیبانی رومیان ادعای استقالل کرده بودند. در رو شد که بسال بعد با شورش مردم دالماسی روبه

مقدونیان قلمرو گنتیوس را تهدید کردند و او با یاری رومیان بر ایشان غلبه کرد. اما بعد دید که ویرانیِ ناشی 

مقدونیان متحد شد و رومیان را از قلمرو خود راند. به این  از سربازان رومی بیشتر است و دو سال بعد با

و  1182های ایلوری آغاز شد. او بر دو لژیون رومی غلبه کرد و شهرهای آپولونیاترتیب، سومین دور جنگ

را  1184را که با رم متحد شده بودند سوزاند. سنای رم سرداری به نام لوکیوس آنیکیوس گالوس 1183دیراکیوم

به مصاف وی فرستاد. رومیان حدود یک ماه اسکودرا را در محاصره گرفتند و باالخره بر ایلوریان غلبه کردند 

 ( تقسیمmerisقلمرو قدیم پادشاهی ایلوریه به سه بخش ) 1185ستادند.و گنتیوس را در غل و زنجیر به رم فر

شد و در سامان سیاسی روم ادغام گشت. به این شکل، روم دریای آدریاتیک را در اختیار گرفت و به 

 1186ترین قدرت سیاسی در غرب بالکان تبدیل شد.بزرگ

ها، قلمرو روم تا مرکز بالکان گسترش یافت و این دولت را با مقدونیه در تماس قرار پس از این جنگ

های ایلوری آغاز شده بود، در مقابل روم صف آراسته بودند و نابودی داد. مقدونیان از همان هنگام که جنگ

                      
1179 Polybius, The Rise of the Roman Empire, Book 6.19. 
1180 Skerdilaidas 
1181 Gentius son of Pleuratus II 
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1183 Dyrrhachium 
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1185 Montagu, 2000: 47. 
1186 Wilkes, 1992: 120. 
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گیری مقدونیان از همان آغاز ساخته بود. جبهه ناپذیرپادشاهی ایلوریه نبرد میان این دو قدرت را اجتناب

پ.م، که نبردهای دوم پونیک آغاز شد، به اهمیت  217های پونیک نمایان بود. فیلیپ در ی دوم جنگدوره

بسازند،  1187نیروی دریایی پی برد و دستور داد تا ناوگانی مشتمل بر صد کشتی کوچک ایلوری موسوم به لِمبی

ی دمتریوس هم برخوردار بود، او که از مشاوره 1188هر چند امید نداشت بتواند بر رومیان در دریا غلبه نماید.

های هانیبال قوت قلب گرفت و تصمیم گرفت قلمرو قدیمی مقدونیان در بالکان را دوباره فتح از پیروزی

ی آیتولی که به بطلمیوس گراییده بود راه آشتی پیمود و بعد هم از یونانیان دلجویی کرد و با اتحادیه 1189کند.

متحد شدند و به ایلوریه حمله  پ.م. مقدونیان با هانیبال 215یونانیان را به قلمرو خود پیوند داد. در تابستان 

به مقام پروپرایتوریِ بالکان رسید و سرداری به نام  1190پ.م. مارکوس والریوس الئونیوس 213بردند. در 

 1192را به جنگ مقدونیان فرستاد. او در نبردی بر ناوگان مقدونی چیره شد. 1191ینتوس نایویوس کریستاکو

شان به دریای آدریاتیک را مقدونیان در سال بعد پاتکی زدند و شهرهای لیسوس را گرفتند و مسیر دسترسی

بود، نتوانستند به  1194قوای رومی که رهبرشان سرداری به نام پوبلیوس سولپیکیوس گالبا 1193استوار ساختند.

 1195مردم این منطقه کمک موثری بکنند.

                      
1187 Lembi 
1188 Polybius, Histories, 5.109. 
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های ایشان دریافتند که ردند و با خواندن نامهدر این میان، رومیان چند تن از سفیران فیلیپ را دستگیر ک

ی وارد مذاکره شد ی آیتولپ.م. با اتحادیه 211الئونیوس در  1196ها متحد شده است.شاه مقدونیه با کارتاژی

پ.م. با جلب موافقت اسپارت و مِسینا  210ی متحدان روم درآورد. بعد هم در زمستان و ایشان را به جرگه

 را گرفت و تمام ساکنانش را به عنوان برده به فروش رساند.  1197کوراو اِلیس به یونان تاخت و شهر آنتی

کوشید در دریا جلوی پیشروی  1198ی آیتولی بود،در این میان، آتالوس، که یکی از دو رهبر نظامی اتحادیه

مقدونیان را بگیرد. او با صد کشتی به مصاف مترودوروس رفت که با دویست کشتی برای حمله به خیوس 

اح چپ سپاهیان خود را بر عهده داشت، ابتدا بر جناح آمد. خودِ آتالوس که در این نبرد رهبری جنپیش می

ی راست مقدونیان چیره شد و رهبر آن ــ دموکراتِس ــ را به قتل رساند. اما نتوانست در برابر فشار بدنه

ناوگان مترودوروس تاب بیاورد و ناگزیر شد به اریتره بگریزد. جناح راست ناوگان او در این جنگ زیر فرمان 

رودسی به نام تئوفیلیسکوس قرار داشت که در جریان نبرد زخم شدیدی برداشت و درگذشت.  دریاساالری

نشینی شد، اما با دادن کمترین کشته تلفات سنگینی را بر مقدونیان هر چند در این جنگ آتالوس وادار به عقب

صد رسیدند و شش تن به قتل 130وارد آورد. از سوی او شش کشتی غرق شد، دو کشتی به غنیمت برده شد، 

کشتی مقدونی غرق شدند، هفت کشتی و دو هزار تن به اسارت در آمدند و  92تن اسیر شدند. در مقابل 

  1199شش هزار پاروزن و سه هزار سرباز مقدونی کشته شدند.

                      
1196 Livy, 23.34. 
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505 

 

گیری ی آخائی هم به رومیان پیوسته بود. با وجود این، مقدونیان موفق شدند در پسپ.م. اتحادیه 209در 

چنان مطیع فیلیپ پنجم محسوب یان همی یونانپ.م. بخش عمده 206این مناطق کامیاب شوند، به شکلی که تا 

ــ به دیماله  1200ی دریاساالر رومی ــ پوبلیوس سمپرونیوس تودیتانوسشدند. در این سال فیلیپ حملهمی

را پس زد و بر ناوگانش که از سی و پنج کشتی و یازده هزار سرباز تشکیل شده بود، غلبه کرد. با این جنگ 

های صیب طرفدور نخست نبردهای مقدونیان و رومیان پایان یافت، در حالی که برد و باخت چشمگیری ن

 1201درگیر نشده بود.

های پونیک، رومیان که نیروی نظامی بزرگی را در اختیار داشتند و بعد از پایان یافتن دور دوم جنگ

نمود، متوجه مرزهای شمالی و شرقی شدند. یک سال پیش از شکست کامل شان آرام میی جنوبیهجبه

پ.م. فیلیپ پنجم و آنتیوخوس سوم سلوکی با هم عهدی بستند تا به مصر بتازند و قلمرو  203کارتاژ، در 

کنار خود داشتند، نخست ی آیتولی را در ها را میان خود تقسیم کنند. مقدونیان که اتحادیهناتوان بطلمیوسی

جا با مقاومت یکی از شاهان ی داردانل و دریای مرمره حمله کردند، اما در ایننشین حاشیهبه شهرهای یونانی

های کوچکِ بازمانده از نظم دوران رو شدند. آتالوس حکومت یکی از دولتمحلی به نام آتالوس نخست روبه

راند. اصطکاک منافع او و فیلیپ باعث شده بود مون فرمان میهخامنشیان را در دست داشت و بر شهر پرگا

ی مقدونیان به قلمرو پ.م. نبردهایی بین دو کشور در بگیرد. بعد از حمله 200تا  205ی تا در فاصله

شد، آتن و کنوسوس و سیزیکوس و بیزانس ها محسوب مینشین آناتولی، که متحد سنتی بطلمیوسییونانی

مقدونیان اما زورمندتر بودند و ابتدا کئوس  1202دند و در برابر فیلیپ پنجم صف آراستند.با آتالوس متحد ش

                      
1200 Publius Sempronius Tuditanus 
1201 Livy, 29.12. 
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. فتح کردند. سرداری مقدونی به نام مترودوروس با پ.م 201را گرفتند و بعد ساموس و میلتوس را در 

نامه به تاسوس وارد شد، اما به مردم این شهر خیانت کرد و دست به کشتار گشود و ی دوستی و امانوعده

ی شان را غارت کرد. قوای پرگامون با مردم رودس متحد شدند و حملهاهالی شهر را به بردگی گرفت و اموال

را دفع کردند. در این میان سفیرانی از روم به نزد آتالوس رفتند و میان این دولت و روم  مقدونیان به کایرا

 ای بسته شد. عهدنامه

تیوس پ.م. سردار دیگری به نام تیتوس کوین 198های مقدونیه آغاز شد. در پ.م. دور دوم جنگ 200در 

رهبری رومیان بالکان را به دست گرفت و چرخشی در سیاست خویش ایجاد کرد. او زیر  1203فالمینینوس

شهرهای یونانی و آرام ساختن منطقه ها، از چیرگی بر دولتبطلمیوسی تأثیر سیاست و ایدئولوژی هلنیستیِ

پوشی کرد و در مقابل با شعار رهاسازی شهرهای یونانی به مقابله با مقدونیان شتافت. به عبارت دیگر، چشم

های پیشارویش نگریست و به این ترتیب توانست ها به کشمکشهلنی بطلمیوسیاو از درون ایدئولوژی پان

 ا حدودی همراهی جمعیت یونانی بالکان و آناتولی را به دست آورد.ت

ی آخائی پس از آن پیشروی رومیان آغاز شد. فالمینینوس در تسالی بر فیلیپ پیروز شد. بعد از آن اتحادیه

دار روم از آب درآمد. فیلیپ کوشید با مهاجمان رومی به توافقی دچار دودستگی شود و بخشی از آن هوا

ی فالمینینوس شکست خورد. سردار رومی در نبرد آئوس هم بر دست یابد، اما در برابر سیاست سرسختانه

کِفاالی پ.م. در نبرد کونوس 197ی مزدور فیلیپ غلبه کرد و در زمستان سپاهیان بیست و پنج هزار نفره

تن در قالب فاالنژهای مقدونی برای فیلیپ  33400ی بر قوای مقدونی وارد آورد. در این جنگ شکست سنگین
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جنگیدند و رومیان بیست و شش هزار سپاهی در اختیار داشتند. در جریان این نبرد مقدونیان از انضباط می

های جنگی در ارتش لکافی برخوردار نبودند و به دلیل مه غلیظی که همه جا را فرا گرفته بود و حضور پی

جنگیدند و تا روم، هراسان شدند و صفوف خود را گسستند. لژیونرهای رومی هم که با شمشیر کوتاه و می

هایی بسیار ی مقدونی داشتند که نیزهبرهنهپوش بودند، تحرک و کارآیی بیشتری از فاالنژهای نیمهحدودی زره

ان پنج هزار کشته و هزار اسیر دادند و رومیان تنها با دو هزار گرفتند. در نهایت، مقدونیسنگین را در دست می

اش را به عنوان گروگان تلفات پیروز گشتند. فیلیپ پس از آن تن به تسلیم داد و پذیرفت تا اعضای خانواده

  1204ی قوای خویش را از یونان خارج کند.به رم بفرستد و ناوگانش را تحویل دهد و همه

ی یونانی خودمختار شهرهای دولتی آزادی به یونانیان داده بود، اعالم کرد که همهفالمینینوس، که وعده

ی یونان )مانند کورینت و کالخیس( باقی جزیرههایی رومی را در نقاط مهم شبهو مستقل هستند، اما پادگان

چنان در دریا کمین ی چندانی ندیده بود همی روم را بر منطقه حفظ نماید. آتالوس که صدمهنهاد تا سیطره

جا ناوگان پرگامون به او حمله کرد و شکست سید. در آنکرد تا فیلیپ با ناوگانش به نزدیکی میلتوس ر

زدیکی آکادمی نسختی به وی وارد آورد. آتالوس بعد از آن به غارت شهرهای کاریا و آتیکا پرداخت و حتا تا 

ومی در رآتن پیشروی کرد، اما وقتی از سوی رومیان تهدید شد بر سر جای خود نشست. باقی ماندن قوای 

ها ی آیتولی سیاستی ضدرومی را در پیش بگیرند. ایشان کوشیدند اسپارتیا اعضای اتحادیهیونان باعث شد ت

پ.م. از روم شکست  195ها که در ها را به اتحاد با خود برانگیزند و رومیان را بیرون برانند. اما آخائیو آخائی

 سختی خورده بودند، این پیشنهاد را رد کردند.

                      
1204 Green, 1993: 305–311. 
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شهر ترین شاهی تاریخ این دولتنام داشت و احتماالً غیرعادی 1205در این هنگام، شاه اسپارت نابیس

شد. او باید مردی بود که با لقبِ نَبی )پیامبر( شناخته می ای از اهالی سوریهشود. او در اصل بردهمحسوب می

بسیار هوشمند و تأثیرگذار بوده باشد، چون اسپارت در آن هنگام ناگوارترین شهرِ جهان باستان برای بردگان 

نه تنها در این شهر آزادی خود را بازیافت، که به مقام  نامیدند. اوشد. نبی را اربابانش نابیس میمحسوب می

ها آغاز کرد. او برای نخستین بار در تاریخ اسپارت، ی زمینهپادشاهی رسید و اصالحات عمیقی را در همه

 ی شهروندان توزیع کرد. های کشاورزی را از نو میان همهی بردگان را آزاد کرد و زمینهمه

ی ها که خود در معرض حملهگشتند، اسپارتیها برای مقابله با رومیان دنبال متحدی میزمانی که آیتولی

روم قرار گرفته بودند، از این برنامه استقبال کردند. نبی رهبری سپاهیان متحد را بر عهده گرفت و پذیرای 

ها هزار سوارکار را برای کمک به اسپارت گسیل کردند، اما وقتی دیدند انقالبی . آیتولیجنگجویان آیتولی شد

ی نظم و بندی اربابان و بردگان به دست نبی نابود شده، دربارهاجتماعی در این سرزمین جریان یافته و الیه

ی اسپارتی دست به یکی شهرهای خود داشتند نگران شدند. ایشان با اشراف ناراضترتیب مشابهی که در دولت

ای نبی را به قتل رساندند، و کوشیدند تا قدرت را در این شهر به دست بگیرند. اما کردند و طی دسیسه

دار بود و از پشتیبانی مردم برخوردار بود. از این رو، در نهایت شکست خوردند و پس اصالحات نبی ریشه

در این میان، رومیان با مداخله در دربارهای محلی به تدریج نفوذ خود را افزون کردند و  1206رانده شدند.

پرگامون که نیرومندترین پ.م.  188نشاندگانی مطیع فرو کاستند. در شهرهای یونانی را به دسترهبران دولت

                      
1205 Nabis 
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شد، بعد از مرگ آتالوس اول زیر فرمان اومنِس دوم قرار گرفت که کامالً شهر در غرب آناتولی محسوب می

 مطیع روم بود. 

پ.م. فیلیپ  179مقدونیان پنهان نماند. در  ای که رفتار رومیان در یونان برانگیخته بود، از چشمنارضایتی

وتخت را برای فرزندش پرسئوس باقی گذاشت. او با الئودیکه، دختر سلوکوس چهارم پنجم درگذشت و تاج

سلوکی، وصلت کرد و برای رویارویی مجدد با رومیان آماده شد. او ارتش را بازسازی کرد و انضباطی کامل 

ای دوستانه برقرار کرد و با سران قبایل ایلوری و شهرهای یونانی رابطهلترا بر آن حاکم ساخت. بعد با دو

پ.م. با حمله به  171تراکی وارد مذاکره شد. رومیان اومنس دوم را به مقابله با وی برانگیختند و اومنس در 

س های مقدونی را آغاز کرد. او با وجود آن که کنسول رومی ــ پوبلیوقلمرو پرسئوس دور دوم جنگ

ــ پشتیبانش بود، در نبرد کالینیکوس شکست خورد. بعد از آن کوینتوس مارکیوس  1207لوکینیوس کراسوس

پ.م. با ناوگانی به مقدونیه حمله برد، اما پرسئوس موفق شد خطوط ارتباطی او را قطع  170در  1208فیلیپوس

  کند و ارتش روم به خاطر کمبود غذا ناگزیر شد در دریا باقی بماند.

ی مقدونیان پیوست و به این ترتیب، ها که همان گنتیوس بود به جبههپ.م. شاه ایلوری 169در پاییز سال 

ی خود آرایی رزمرومیان ناگزیر شدند در بالکان با دو جبهه رویارو شوند. با وجود این، مقدونیان در شیوه

های زمینی دست باال را داشته باشند. در تغییری ایجاد نکرده بودند و این به رومیان اجازه داد که در جنگ

بر مقدونیان چیره شد و پرسئوس  1210در نبرد پودنا 1209پ.م. کنسولی به نام لوکیوس آیمیلیوس پاولوس 168
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اش به اسارت گرفت. رومیان کل خاندان سلطنتی مقدونیه را به عنوان اسیر به رم بردند، که را با خانواده

 نویس یکی از ایشان بود. پولیبیوسِ تاریخ

رومیان بنا به اندرزِ کاتو از نابود کردنِ کل دولت مقدونیه چشم پوشیدند، اما بیشتر شهرهای آن را ویران 

شان های ساکن در آن به چهار بخش تقسیم کردند و ترتیبی دادند تا نیمی از مالیاتکردند و آن را بسته به قوم

گونید، که به طور مستقیم نسب خود را به اسکندر زمان با انقراض دودمان آنتین برسد. همبه دست رومیا

رساندند، رومیان سیصد هزار تن از مردم مقدونیه را به بردگی گرفتند و به این ترتیب قومی که زمانی می

عد از این شکست دیگر انگیز تاوان داد. مقدونیه بدولت هخامنشی را به خاک و خون کشیده بود، به شکلی غم

، که تباری آسیایی داشت، مدعی شد 1211پ.م. سرباز مزدوری به نام آندریسکوس 150قد راست نکرد. در 

ت و سر به شورش برداشت. مردم مقدونیه از او هواداری کردند و کارش باال گرفت. اما که پسر پرسئوس اس

ل بعد در همان محلِ پودنا بر او غلبه کرد و بابت این دو سا 1212سرداری به نام کوینتوس کایکیلیوس مِتِلوس

وجودیت دولتی به نام )یعنی مقدونی( را به نام خود افزود. بعد از آن، دیگر م 1213فتح لقب ماکِدونیکوس

 مقدونیه منتفی شد و این منطقه به صورت استانی رومی درآمد.

های مقدونیه و ایلوریه، بدون مانع چندانی کل بالکان را در اخیار گرفتند. رومیان بعد از نابود کردن دولت

 138عنصر و ناتوانش آتالوس دوم داد. در پ.م. درگذشت و جای خود را به پسرِ سست 159اومنس دوم در 

نشانده درگذشت و فرزندش آتالوس سوم بر تخت نشست. او تنها پنج سال بر سریر پ.م. این شاه دست

مانند فاتحی پ.م. سرداری رومی به نام اسکیپیو آیمیلیانوس برای بازدید از پرگامون  136قدرت باقی ماند. در 
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چون خدمتکاری کرنش کند. کمی بعد، رومیان متکبر به این شهر وارد شد و شاه را واداشت تا در برابرش هم

کل خزانه و بایست را کشتند و وصیتی را از او جعل کردند که طبق آن می دوم دسیسه کردند و آتالوس

سرزمینِ پرگامون به سنای روم اهدا شود! به این ترتیب، رومیان پرگامون را نیز در اختیار گرفتند. برادر ناتنی 

میان آن را به نامه دروغین است و روآتالوس سوم، که آریستونیکوس نام داشت، اعالم کرد که این وصیت

پ.م. با همراهی ایشان شورشی به راه  128ی آزادی داد و در اند. او به بردگان وعدهزور از برادرش گرفته

انداخت، اما دو سال بعد از رومیان شکست خورد. با وجود این، نمایندگان پرگامون در رم اعتبار و قدر خود 

ساالری روم پذیرفته شدند. طوری که در میان دیوانرا حفظ کردند و به صورت بخشی معتبر و ارجمند در 

 توانستند تا مقام پروکنسولی ارتقا یابند.جا میشده، تنها، نمایندگان آنهای اشغالسرزمین

نیاز داشتند تا بقایای نظمِ سیاسی بازمانده بعد از پایان جنگ با مقدونیه، رومیان تنها به یک حرکت ساده 

ی روم بعد از یورش اسکندر را نابود کنند. دولت بطلمیوسی در جریان نبرد با کارتاژ به قدر کافی زیر سیطره

ها که کرد. سلوکیچون کشوری مطیع و گوش به فرمان عمل میقرار گرفته بود و در پایان قرن دوم پ.م. هم

ای قاطع شکست یافتند. در ه در آناتولی و سوریه بودند، در چند جنگِ خونین با نتیجهتنها نیروی بازماند

ی آیتولی عهد دوستی داشتند، رویارو پ.م. رومیان با سلوکیان، که با اتحادیه 188تا  192های ی سالفاصله

تیوخوس سوم سلوکی شدند. در این هنگام، هانیبال که به صور پناه برده بود به افسوس رفت و به دربار آن

ی آیتولی برای این ی رومیان به اسپارت و پیشنهاد اتحادیهدهد حملهشواهدی هست که نشان می 1214پیوست.

                      
1214 Livy 34.49. 
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ای بوده که در دربار سلوکیان طراحی ای متحد در برابر رومیان تشکیل دهد، برنامهسپارت جبههکه به همراه ا

  1215شده و رومیان به عنوان عملی پیشگیرانه به اسپارت حمله کردند.

ای برای حمله به یونان طراحی کرد و از راه هلسپونت به این سو لشگر به هر صورت، آنتیوخوس برنامه

آوردند. سردار رومی، کشید. رومیان در ترموپوالی با او رویارو شدند و شکست سختی به قوای سلوکی وارد 

ی اژه دنبال کرد و ناوگان سلوکی، که شد، آنتیوخوس را در منطقهخوانده می 1216که اسکیپیو آسیاتیکوس

آنتیوخوس سوم بار دیگر  1217های رودسی درهم شکست.ی هانیبال بود، زیر فشار کشتیعهدهاش بر رهبری

ون جنگید، اما در نبرد ماگنسیا باز شکست خورد و در آناتولی صف آراست و با قوای متحد روم و پرگام

به صلح ننگینی تن در داد  پ.م. در شهر آپامِئا 188نشینی کند. شاه سلوکی در نهایت به سال ناگزیر شد عقب

 1218پوشی کند.و پذیرفت تا پانزده هزار تاالن نقره به عنوان غرامت بدهد و از ادعای سیادت بر آناتولی چشم

های روم و جا که شرح کشمکشپس از نبرد ماگنسیا رومیان برای نخستین بار با ایرانیان تماس یافتند و از آن

جا مرور تاریخ روم را در قرن نخست پ.م. و آغازگاهِ تبدیل روم به اینام، در ایران را به بخشی دیگر وانهاده

 برم تا آن را از همین نقطه در بخش بعدی پی بگیرم.یک امپراتوری متمرکز به پایان می

های مهاجم، اش در برابر سلتهای دفاعیی جنگههای مداوم موفق شد در فاصلدولت روم با این جنگ

ای ی دولت محلیِ کوچکی تا مقام امپراتوریهای مقدونی در اواخر قرن دوم پ.م، از مرتبهتا پایان جنگ

کیلومتر مربع را در اختیار داشتند و آن هم  983عظیم توسعه یابد. رومیان در پایان قرن ششم پ.م. تنها 

                      
1215 Gruen, 1984: 450. 
1216 Scipio Asiaticus 
1217 Grainger, 2002. 
1218 Badian, 1959: 81–99. 
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کیلومتر  3098پ.م. ایشان با متحد کردن قبایل همسایه  340زیستند. در ه در آن میای بود کمساحت دهکده

مربع را در اختیار داشتند و این مقدار تا ده سال بعد که جنوب ایتالیا را تسخیر کردند، دو برابر شده بود. در 

لیا برابر بود. بعد از آن بود هزار کیلومتر مربع سیطره داشتند و این کمابیش با کل ایتا 27پ.م، رومیان بر  264

ساردینیا و در  238پ.م. رومیان سیسیل را گرفتند و در  241ی روم در خارج از ایتالیا آغاز شد. در که توسعه

های دور دوم پونیک، سه استان را در اسپانیا پ.م، بعد از جنگ 197پ.م. کرسیکا را نیز فتح کردند. در  227

پ.م. مقدونیه را به قلمرو خود  146.م. بندر دلوس را در اختیار گرفتند. در پ 166تشکیل داده بودند و در 

پ.م. آناتولی را فتح  126تا  133ی افزودند و در همان سال یونان و کارتاژ را هم گرفتند. رومیان در فاصله

را گرفتند و  پ.م. کیلیکیه 101ها هجوم بردند. در پ.م. از آلپ گذر کردند و به قلمرو گل 121کردند و در 

و  64های پ.م. کرت و در سال 68پ.م. به سوی مصر پیشروی کردند و کورنه را گرفتند. در  74تا  96در 

پ.م. از سویی قبرس را  58پ.م. سوریه را فتح کردند و آخرین بقایای سلوکیان را برانداختند. در سال  63

پ.م. درگیرِ سرکوب  51حمله بردند و تا سال های گیسوبلند از مصر ستاندند و از سوی دیگر به قلمرو گل

پ.م. پادشاهی نومیدیه در شمال آفریقا را اشغال کردند و در  46مقاومت ایشان بودند. رومیان در نهایت در 

هزار  55پ.م. به  190پ.م. مصر را به قلمرو خود افزودند. به این ترتیب، مساحت کشورشان که در  30

 هزار کیلومتر مربع رسید.  237پ.م. به  49ا صد سال بعد سه برابر شد و تا سال شد، تکیلومتر مربع بالغ می

ای از پیش ی گام به گامِ روم را به برنامهنویسان در قرن نوزدهم آن بود که توسعهدیدگاه کالسیک تاریخ

نویسان اروپایی معاصر جهان منسوب کنند. این برداشت که در آثار مونتسکیو و تاریخطراحی شده برای فتح 

سازد. این در حالی است که ی این دولت برمیاو رواج داشت، هنوز هم برداشت عمومی مردم را درباره

دی جنگ ی اقتصاگرای ایشان بیشتر جنبهدهد که دولت نظامیی دقیق رفتار سیاسی رومیان نشان میمطالعه

ی روشنی برای گسترش قلمرویش نداشته است. گسترش و غارت را در نظر داشته و تا عصر امپراتوری برنامه
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اش بیش از هرچیز مدیون دشمن نیرومندی مانند کارتاژ و به ویژه نبوغ هانیبال گرا شدنِ جامعهروم و نظامی

جا را به قلمرو توانستند آنی، با وجود آن که میهای ایلوربود. رومیان بعد از فتح بالکان در دور نخستِ جنگ

ی ایشان بر فیلیپ جا بسنده کردند. غلبهخود منضم سازند، چنین نکردند و به بنا کردن پادگانی کوچک در آن

پنجم و پرسئوس هم به تبدیل قلمرو مقدونیه به استانی رومی منتهی نشد و این اتفاق پنجاه سال بعد به دنبال 

پ.م. قدرت و امکان فتح مصر را داشتند،  168هایی در منطقه رخ داد. به همین ترتیب، رومیان از بروز شورش

توانستند کل آفریقای پ.م. می 146چنین بعد از مغلوب کردن کارتاژ در پ.م. چنین کردند. هم 30اما تازه در 

هایی مانند حمت زیاد پادشاهیشمالی را تسخیر کنند، اما از این کار غفلت کردند تا صد سال بعد که به ز

 نومیدیه را نابود کردند، که در خالء قدرتِ کارتاژ بالیده و نیرومند شده بودند. 

نگرانه ی منسجم و آیندهشود که این دولت از یک برنامهبا مرور رفتار نظامی و سیاسی روم معلوم می

شده؛ اش بر مناطقِ رومیداد: نخست، تثبیت چیرگیبرخوردار نبوده است. سنای روم به دو موضوع اهمیت می

ها ین خواستو دیگری، غارت و باج گرفتن از شهرهایی که خارج از قلمرو دولت روم قرار داشتند. هر دوِ ا

د. از این رو بود که رومیان مدام با شورش های همسایه در تضاد بوشده و دولتبا منافع مردم تازه مغلوب

یرگی بر ایشان از نظر جغرافیایی چشدند، و ناگزیر بودند برای رو میهای همسایه روبهی دولتمردم و مداخله

 بیشتر و بیشتر توسعه یابند.

ی دارانهمراتبِ بردهشان که شکلی ارتقایافته از سلسلهگ و نظام حقوقیرومیان، گذشته از فنِ جن

شهرهای یونانی بود، دستاورد تمدنی مهمی نداشتند. ایشان فرهنگ و ادبیات و اساطیر خود را از یونانیان، دولت

گیری وامزمین و مصر شان را از ایرانها، و عناصر دینی و دانششان را از اتروسکهنر و خط و معماری

کردند. این دولت واحد سیاسی عظیمی بود که گرداگرد دریای مدیترانه شکل گرفته بود و از همان ابتدا می

  شد. قدرتی دریایی محسوب می



515 

 

 چینتاریخ گفتار سوم: 

 

گیری دولت روم، برای نخستین بار، تمرکزی سیاسی در قلمرو خاوری پدید آمد زمان با شکل. تقریباً هم1

نه و تمدن در قلمرو خاوری محسوب شد. چینِ خاص، قلب زندگی کشاورزاو این به دولت چین مربوط می

 دوشوند و این تم پیش از میالد شروع میشی هاز هزاره ،در واقع ،ی چینهای دوران نوسنگتمدنشد. می

ترین زمین و سوریه و جنوب آناتولی یافت شده است. کهنهزار سال پس از آثار مشابهی است که در ایران

توشان( و جنوب خاوری چین )تمدن آوند ی رود یانگ تسه )تمدن پنگآثار تمدن نوسنگی چینی در میانه

ی ششم هزاره بهال واقعی چینی سفشود. اولین پ.م. مربوط می 7500ـ7000( یافت شده و به 1219نواری

( یافت شده است. در .پ.م 6500ـ   5000کانگ؛ لی)تمدن پیی رود زرد در میانهشود و مربوط میپ.م. 

بر همین مبنا برخی اند و پیدا کردهآثاری مشابه هم  (.پ.م 5800ـ5400 دوان؛شمال غربی چین )تمدن وای

ین حدسی اما ا به چین وارد شده باشد.زمین از آسیای میانه و ایران اند سبک زندگی کشاورزانهحدس زده

های مستقل محلی قدر ساده است که معموالً در کانونآوری سفال آنفنفنون کشاورزانه و بیش نیست و 

 شود. ابداع می

ترین شکل دهند که کهنشناسانه نشان میای و غیرمستند بگذریم، شواهد باستانهای افسانهاگر از روایت

نامند، و این نام یکی از رن هشتم پ.م. پدید آمد. این دوران را دودمان ووی غربی میاز دولت در چین در ق

شهرهای کوچک موجود در چین است، و نه دولتی که سراسر چین را در اختیار داشته باشد. در سال دولت

                      
1219 Corded ware 
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. دوام آورد، و پ.م 481شود و تا پ.م. دورانی در تاریخ چین آغاز شد که با نام بهار و پاییز شناخته می 722

بهار را از این رو دوران . نام این است جوی شرقی ضا انقراجوی غربی تدولت انقراض ی میان این فاصله

در  «ی بهار و پاییزنامهسال»نامند که رخدادهایش در متنی به نام می( 春秋時代 :دایشیچیوچون)و پاییز 

حدود دوازده امیرنشین تقسیم شده بود که . در این دوران سرزمین چین بین استشده ثبت  «لو»دولت 

سنت چینی . قرار داشتلو یانگ اند که مرکز حکومتش در شهر بودهگویند به طور صوری تابع شاه جو می

جملگی را با به همین دلیل هم پندارد و میشاهزادگان خویشاوندی از تبار شاهان جو را این امیران ی همه

. امندن( هم می十二諸侯: شواِرجوهو) «جو خانِدوازده »آنان را با لقبِ . نامدمی( 诸侯/諸侯جوهو )نام 

با وجود این، تقریباً تردیدی نیست که چنین تمرکز قدرتی در آن هنگام در چین وجود نداشته است، چون 

ینی که دو قرن پس از پایان این دوران شکل گرفت، واحد سیاسی بسیار شکننده و نخستین دولت متمرکز چ

های دوازده امیرنشین را زیر فرمان داشت. در واقع، نخستین تر از کل سرزمینسستی بود و قلمرویی کوچک

نها شود و تا پیش از آن تنظم سیاسی متمرکز و دولت واقعی فراگیر در چین به قرن دوم پ.م. مربوط می

 اند. شدهایم که با هم درگیری داشته یا با هم متحد میرا داشته شهرهایی محلیدولت

مرو بزرگ نه تنها دولت متحدی در این قلدهد که ان می،شهر دوران بهار و پاییز نشدولتدوازده مرور 

یکی از  به عنوان مثال ساکنانهم متفاوت بوده است. و ساکنان هر قلمرو زبان  یتحاکم نبوده، که قوم

تبار بودند و قومیتی مستقل محسوب شد، با مردم ویتنام همها، که کای نامیده میترینِ این امیرنشینبزرگ

داده ای میجشدند. امیرنشین هوآ، که در ایالت هِنان امروزین قرار داشته، مردمی احتماالً تورانی را در خود می

با  وپ.م. به غرب گریختند  627عد از شکست خوردن از امیرنشین چین در که بسیار متحرک بودند و ب

 نوها( درآمیختند. سکاها )شیونگ
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اولین سرشار است. ها امیرنشینزده های مداوم این دوااز اتحادها و کشمکشدوران بهار و پاییز تاریخ 

ه امیرِ کنام داشت  (.پ.م 757ـ701جوانگ )موزائیک سیاسی ظهور کرد،  مهمی که در میان اینرهبر نظامی 

امیران دیگرِ این  امیر دولت چی بود. از میانشد که نامیده میسرزمین جِنگ بود. شخصیت مهم دیگر هوان 

و نوزده سال  ه مردی خردمند و مدبر بودکنام برد ( حاکم سرزمین جین هم پ.م 697ـ 628)از وِن  دوره باید

کرد و به اصالح امور مشغول بود. او را به خاطر درستکاری و تیزهوشی بسیارش در کشورش سفر می

ود منضم ساخت و در نهایت شاه جو های همسایه را به تدریج در کشور خاند. او کسی بود که دولتستوده

چون ای دیگر عزل شده بود به تخت بازگرداند و او را همــ مردی به نام شیانگ ــ را که توسط شاهزاده

کرد که مو ه زندگی میشخصیت جالب توجه دیگری هم در این دور ای در مشت خود داشت.نشاندهدست

شد و امیر دولت چین بود. او پسر وِن از ایالت جین را در جنگ شکست داد و به قتل رساند و نامیده می

هم ادغام  دو دولت چین و جین در دستور داد تا مردان کشورش با زنان کشور جین ازدواج کنند و در نتیجه

 شدند. 

تر و تشکیل های کوچکدایمی به درهم شکسته شدنِ امیرنشین هایبا این کشمکش دوران بهار و پاییز

ی فاصلهنویسان چینی، بر مبنای متنی که در دوران هان نوشته شده، تر همراه بود. تاریخهای بزرگپادشاهی

. نامندمی( 戰國時代: 1220دائیجانگوئو شی)« های جنگاورایالت»ی دوره پ.م. را 221تا  475 هایسال

است. زمان عصر آشوبناکِ پسااسکندری همخر و أمت های جنگاور کمابیش با دوران هخامنشیِی ایالتدوره

 ؛: دولت چین در غرب در کنار رود وِئیهفت دولت در چین وجود داشتند که عبارت بودند از ،در این مقطع

                      
1220 Zhànguó Shídài 
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دولت یان در شمال  ؛دونگی شاندولت شرقیِ چی در منطقه ؛زِهدولت چو در جنوب و نزدیک خم رود یانگ

ی و و سه دولت میانی که به ترتیب از جنوب به شمال عبارت بودند از هان، وِئ ؛شرقی نزدیک پکن امروزین

سیاسی در چین بود و این الگویی آشناست که  ی روند تمرکزجائو. پیدایش این هفت دولت به سادگی ادامه

دهد که در ابتدای کار در عصر بینیم. در چین هم مرور مدارک نشان میها هم نظیرش را میدر سایر تمدن

شهر کوچک وجود داشته که کم کم در دوران بهار و پاییز به دوازده و در عصر ایاالت مفرغ چند دولت

 د. یابنجنگاور به هفت و در نهایت با تولد دولت چین به یک دولت متمرکز تکامل می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پ.م 260 -ایالتهای جنگاور

 

     دای       جی        یان      

 ژائو  خلیج جیلی     

  دانهان              چیزی         لین      

 ییآن   وئی      یِه                      دریای زرد

 یانگ     هان  لویانگ         دالیانگ        

 جنگ  نان    یانگشیان   یانگدان   چین   کای           

  چین    شوچون      ووشی  

 یانگ    با      یینگ  چو   
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 هفت دولتِ این تفاوت که این بار ا بادامه داشت، چنان های خونین همدرگیری و جنگنیز  در این دوره

دولت که از سرداران یاد کرد ووچی وران باید از دمردان مهم این از میان دولت. با هم درگیر بودند نیرومندتر

و دست یافت  . ووچی در قلمرو چو به قدرتی بزرگبه دولت چو پیوست را ترک کرد وجا آن ، اماوِئی بود

ا اخراج کرد، و ، شمار زیادی از خدمتکاران رکاستمخارج دربار از او  آغاز کرد. راای اصالحات پردامنه

دین رو شد همه را به مرزهای کشور تبعید کرد. بعد هم قوانینی وضع کرد تا وقتی با مخالفت اشراف روبه

 «ووزی»کتاب ی او را نویسندهکاهنان تائویی را به گوشه و کنار گسیل کرد. مردم یکدست شود و با این هدف 

پ.م. کشته  381 ی هنر جنگ است. ووچی در سالکه یکی از هفت کتاب کالسیک چینی دربارهاند دانسته

 شد. 

های جنگاور، نقش اندیشمندان و رهبران فکری در چین بسیار پُررنگ بود و بیشتر ایشان در عصر ایالت

سانی که زیر تأثیر کیکی از کردند. امیران در دربارها خدمت می همان وزیرهایی بودند که به عنوان مشاور

و در ت گرایان تعلق داشیانگ که به مکتب قانونسیاست ووچی قرار گرفته بود، فیلسوفی بود به نام شانگ

شان ترجیح دهند و وفاداری ی تعالیم او آن بود که مردم باید دولت را بر خانوادهزیست. خالصهایالت وئی می

گرا و هوادار تمرکز قدرت بود. او شان باشد. او سخت نخبهشان به خویشاوندانبه شاه بیش از مهر و محبت

( مینیی)« ی مردممدارانه با همهرفتار همسان و قانون»و ( فادینگ)« هاتثبیت استانده»که  دو اصل وضع کرد

گ یانگ داران شانهوا .شتخود را در شرح این دو قاعده نو« کتاب قانون»پ.م.  356 شوند، و درخوانده می

های کشاورزی را نخبه بتوانند زمینن سرداراکردند. نفوذ او باعث شد مقابله میکنفوسیوس سخت با تعالیم 

ا به دستور رپ.م. او  338 به عنوان تیول غصب کنند، و این به نارضایتی مردم انجامید. در نهایت، در سال

 ند. رداعدام کنام داشت  وِنهوئیکه شاه وئی 
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 299تا  325های سالکه بین تر بود. او، بر جا نهاد از بقیه مهموولینگ ، تأثیری که مرداندر میان این دولت

منظور او از ها از پوشاک و رفتار بربرها تقلید کنند. پ.م. دستور داد تا چینی 307در  ،کردپ.م. حکومت می

ها شروع چینی ،در نتیجهزیستند. ی غربی قلمرو خاوری میگردی بود که در نیمهبربرها قبایل ایرانیِ کوچ

چینیان به لِ رواج این پوشاک این بود که دلی .ی بلند، لباس پشمی و کمربندکردند به پوشیدن شلوار، چکمه

  ند.گرفتمیوام از ایشان مهارتِ سوارکاری را آموختند و تدریج پرورش اسب را از سکاها می

 

را پدید آورد  ستین بار کشور متحد چینبا ظهور قدرتی پایان یافت که برای نخ «ایاالت جنگاور»دوران . 2

گجو بود. در و نام خود را به این سرزمین داد. خاستگاه این قدرت دولت چین بود که یکی از هفت ایالت جن

ولت حاکم دارشک بزرگ بر اورنگ سلطنت استوار شده بود، پ.م، یعنی همان هنگامی که  250سال حدود 

ام داشت جائوشیانگ ــ که پنجاه سال سلطنت کرده بود، درگذشت. پسرش شیائووِن ن چین ــ مردی به نام

داری دیرپای پدرش بسیار پیر بوده است. این شاهِ نوآمده احتماالً به دست بازرگان و احتماالً با توجه به زمام

اه طول کشید منها سه بسیار ثروتمند و بانفوذی به نام لوبووِئی مسموم شد و به قتل رسید. دولت شیائوون ت

داشت سر از کنیزانش بیست پقبلی و بعد از او ساختار قدرت در قلمرو چین دستخوش بحران شد. چون شاه 

بر تخت با حمایت لوبووِئیِ بازرگان رن یکی از ایشان به نام یی ،وتخت بودند. در نهایتکه همه مدعی تاج

  و او را به وزارت برکشید. نشست

این جوان وقتی بر تخت نشست با دختر رقاص زیبایی به نام شیاجو ازدواج کرد و حاصل این وصلت 

رایطی رن در شسه سال بعد ییبه وجود آمده بود. لوبووئی شت ، که احتماالً از پپسری بود به نام یینگ جِنگ

او وقتی به سیزده سالگی رسید، پ.م. به جای او بر تخت نشست.  246در مشکوک درگذشت و همین پسر 

دعوت کرد تا به این شهر دانشمند چینی پایتخت دولت چین را در شهر شیان یانگ قرار داد و از سه هزار 
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وزیرش یینگ جنگ در طی ده سالی که نخستبنویسند. ی بزرگ چینی را نامهنخستین فرهنگو  بروند

 238 دراش کرد. به همین دلیل هم وقتی برادر ناتنیمیکاره بود، خود را برای قبضه کردن قدرت آماده همه

شورش کرد، خود به نبرد با او شتافت و در این هنگام بیست و سه ساله بود. او بعد از درهم شکستن پ.م. 

فرمانروای مطلق شورش کانون قدرتی را که در اطراف مادرش شکل گرفته بود با خشونت از میان برد و 

. او نامش را به چین شی هوانگ ــ یا شی هوانگ دی ــ تغییر داد و ادعا کرد که نخستین سرزمینش شد

که تمام هفت ایالت جنگاور را فتح کرد و به این ترتیب دولت متحد  امپراتور چین است. او نخستین کسی بود

پ.م. دولت هان را فتح کرد که در میان هفت ایالت از همه  230در چین را برای نخستین بار تأسیس کرد. او 

 225جا هم سقوط کرد. در سردارش جیان را سراغ ایالت جائو فرستاد و آنپ.م.  229تر بود. بعد در کوچک

ی دالیانگ را ویران کرد. چین شی هوانگ هم سردارش وانگ فِن را با م. سیلی در ایالت وئی آمد و منطقه

پ.م.  221پ.م. دولت یان سقوط کرد و در  222جا فرستاد و ایالت وئی را هم تسخیر کرد. در سپاهی به آن

چین  ،جا را هم فتح کرد. به این ترتیبطلب آنایالت جائو با زلزله ویران شد و طبق معمول امپراتور فرصت

های متمدن چین را بعد از شانزده سال فتح کرد. کشوری که به این ترتیب ی مرکزی بخششی هوانگ هسته

ی این منطقه  خاص امروزین برابر است، اما مساحتی کمتر داشت و حاشیه ِپدید آمد، کمابیش با سرزمینِ چین

ی چین. این که یعنی سلسله ،نامند( می秦朝شد. دودمانی که او تأسیس کرد را چین چائو )ا شامل نمیر

  بر پا بود. .(پ.م 206تا  221 هایبین سالپانزده سال )دودمان تنها 

شود. او شاهی مقتدر و خونریز بود شی هوانگ نخستین امپراتور چین محسوب میچین  ،به این ترتیب

ی چینی راه یافت. او یکاها را استانده کرد و برای های عامیانهاش به تدریج به افسانهکه کردار قاطع و زیرکانه

 کرد.ده گرم نوسان می نامیدند که وزنش بین شش تالیانگ مینخستین بار از پول استفاده کرد. این پول را بان
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کرد. مشاورش ها بسیار خشن و خونریز عمل میها و سرکوب ناآرامیدر فتح سرزمینچین شی هوانگ 

ی اندیشمندان دیگر را از بین ببرد. او امپراتور فیلسوفی بود که حاضر بود برای فراگیر شدن آرای خودش همه

ی را که در پایتخت گرد آمده بودند به سرزمین شو تبعید کند و بعد هم به همه ی فیلسوفانرا قانع کرد که همه

ها و آثار دستور داد با خوردن سم خودکشی کنند. حرکت بعدی این امپراتور این بود که فرمان داد تمام کتاب

چین را با نام او آغاز کنند. بعد هم  تاریخ نوشتاری را بسوزانند تا کسی شاهان قبلی را به یاد نیاورد و همه

ها اند و آنها را هم زنده به گور کرد. این واقعه را چینیخبر رسید که سیصد تن از فیلسوفان جان به در برده

ها و دفن کردن دانشمندان. این ماجرا بین یعنی سوزاندن کتاب نامند که( می焚书坑儒رو )شو کِنگفِنگ

در چین چندان شکوفا بود که این دوره  ی اجتماعیاندیشهدوره، پ.م. رخ داد. در این  206تا  211های سال

ها به جز نامند. وقتی امپراتور زرد به کشتار دانشمندان دست گشود، تمام این مکتبرا عصرِ صد مکتب می

چین . بود که به مکتب قانون تعلق داشت ،سیلی، گرا از میان رفت. علت اصلی هم وزیر امپراتوردیدگاه قانون

پ.م. ــ وقتی در حال سفر به سوی پایتخت بود، به خاطر  210در شهریور ــ شی هوانگ چند ماه بعد 

 ی زیاده از حد درگذشت. خوردن قرص جیوه

نهادهای سیاسی پایداری نه تنها مردی خونریز و مستبد و ویرانگر بود، که در تأسیس چین شی هوانگ 

چند نفر از درباریانش توطئه کردند و قدرت را غصب کردند. در برای چینیان نیز ناکام ماند. بعد از مرگ او 

که سردار نیرومندی هم بود، در مرزهای شمالی قلمرو پدرش به حالت تبعید  ،زمان مرگ شاه، پسر بزرگش

ی کنفوسیوس بود و با گروهی هوادار فلسفه ،زیست. او جوانی بود به نام فوسو که بر خالف سیاست پدرمی

اند، حفظ از سرداران وفادار و صد هزار سرباز مرزهای کشور را در برابر هجوم بربرهایی که احتماالً سکا بوده

کرد و با تحریف دسیسه ی حرمسرا به نام جائوگائو سی با یک خواجهرش مرد، لیکرد. وقتی پدمی
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 ترین سرداران همراه او ــ مِنگ تیان و منگ یو ــ اعدام شوندداد تا دو تا از مهمدستور امپراتور ی نامهوصیت

بر تخت نشست چین اِر شی به نام نشانده دست یشاهبعد از آن د. شخودکشی وادار به خودِ شاهزاده هم  و

پ.م.  229سال به  چین شی هوانگ بود کهپسران او یکی از در تاریخ بیشتر به نام هوهای شهرت دارد. که 

پ.م.  210ی تمام شاهزادگان و رقیبان احتمالی سلطنت را به قتل رساند. هوهای در فاصلهاو  .زاده شده بود

وم کرد و او را مسمکه شخصیت مقتدر دربار چین بود، سی خودِ لیدر نهایت . سلطنت کرد و پ.م 207تا 

های فراوانی ها و انقالبیینگ به قدرت رسید و پس از مدت کوتاهی شورشکشت. پس از او کسی به نام زی

  1221که کشور را در خود غرقه کرده بود چندان قدرت گرفت که دودمان چین را بر باد داد.

 

ای به نام رفته بود، تا آن که دودمان تازهچین، تا پانزده سال آشوب همه جا را گدولت بعد از انقراض . 3

یکی از تداوم یافت، میالدی  .م 22پ.م. تا  206از که ( 漢朝: هان چائو) هان. دودمان هان به قدرت رسید

 یبه معنای واقعی کلمه چین را به کشورو همان نیرویی بود که شود های چین محسوب میدیرپاترین سلسله

شد و بعدتر وقتی به سس این دودمان مردی بود به نام لیوبانگ که گائوزو هم خوانده میؤیگانه تبدیل کرد. م

 شی بودهانجیا( و زنی به نام وانگفقیر )لیوجی یفرزند دهقاناو د اسم گائو را برای خود برگزید. قدرت رسی

چین دولت در ابتدای کار به عنوان سربازی ساده به سپاه لیوبانگ .م. زاده شد. پ 256یا  247 سالو به 

شی برساند. در راه موریت داده بودند تا چند زندانی را به کوه لو در شاآنأگویند زمانی به او مپیوست. می

دانست به خاطر این کوتاهی اعدام خواهد شد، تصمیم گرفت ها فرار کرد و لیوبانگ که مییکی از زندانی

                      
1221 Ebrey, 1999: 60–61. 
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شان به وی، آزادشان کند. آنها پذیرفتند شنهاد کرد که در ازای پیوستنها پیی زندانیشورش کند. پس به بقیه

به  یمرددختر دولت یدر جریان دستبرداو شمار شورش کرد. ی جسور با همین پیروان کمزادهو این دهقان

ی دودمان هان شد، لوجی نام اولین ملکه نام لوون را اسیر گرفت و با او ازدواج کرد. این دختر که بعدها

و تأسیس بنشیند دی( بر تخت امپراتور )هوانگلقبِ گائو و نام با توانست پ.م. این مرد  202 داشت. در سال

در این او ترین انقالبی چینی تبدیل شده بود. پ.م. لیوبانگ به سرشناس 197 تا. نمایددودمان هان را اعالم 

شورش  که در جریان ،نژادنوهای ایرانیراند. او با شیونگفرمان می صد هزار نفره یتاریخ بر ارتش بزرگ

شی و تسخیر این منطقه به دست ، اما این از هجوم ایشان به استان شان1222کردمدارا می ،کمکش کرده بودند

پ.م. پیروزی بزرگی بر قوای چینی کسب کردند و بعد  200 نوها درشیونگ 1223قبایل ایرانی جلوگیری نکرد.

 1224شان بفرستد.بها برایشان به ایشان باج دهد و هدایایی گراناز آن امپراتور ناگزیر شد برای آرام کردن

شاورزان را فعالیت ک . اوتجارت را فلج کرد مالیاتی چندان سنگین بر بازرگانان بست که عمالً لیوبانگ

در سال  اوکه در دولت چین تجربه شده بود، قدرت را متمرکز ساخت. وقتی  الگوییتشویق کرد و بر اساس 

 واو شخصیتی ضعیف پ.م. زاده شده بود، بر تخت نشست.  210ل پ.م. مرد، پسرش هویی که در سا 195

رحمش لوجی بود که در کشتن شاهزادگان فرومایه داشت و در دورانش زمام امور در دست مادر مستبد و بی

 ود به جا گذاشت. خای طوالنی از رقیب و زجرکش کردن زنان زیبای رقیبش سابقه

یکی از قربانیان مادرش ، که چیان شائو به قدرت رسیدامپراتور درگذشت و فرزندش پ.م.  188 در سال

. نتیجه سر وقتی به قدرت رسید دستور داد در مورد مرگ مادرش تحقیق کنندپاین آشام بود. لوجیِ خون ملکه

                      
1222 Torday, 1997: 75–77. 
1223 Torday, 1997: 75 77; Di Cosmo, 2001: 190–192. 
1224 Yü, 1967: 9–10; Morton and Lewis, 2005: 52; Di Cosmo, 2001: 192–195. 
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دستیِ یکی از زنانِ شاه پیشین مادر او را به که مادربزرگِ مقتدر امپراتور بود، با همآن بود که ملکه لوجی، 

را عقوبت کند و او در مادربزرگش نتوانست هووی مادرش را اعدام کرد، اما قتل رسانده بودند. چیان شائو 

کرد، اعضای حکومت می امپراتور وِنبعد از آن، چیان شائو که با نام . پ.م. در اثر بیماری درگذشت 180

که  زاده شدی امپراتور پسری در خانهپ.م.  188سال در . کردکشتار و تبعید ی مادربزرگِ منفورش را قبیله

 154. او کسی بود که در سال تبدیل شدیکی از امپراتوران مهم دودمان هان جینگ نام گرفت و بعدها به 

ساالری را کوچک کرد تا قدرت را در دربار متمرکز کند، و از سوی دیگر از های دیوانپ.م. از طرفی بخش

. ها آزادی عمل زیادی داد، به طوری که تقریباً نوعی خودمختاری پیدا کردندپ.م. به حاکمان ایالت 157

ی مادر پسر این ملکه ثر بود.أ( ــ مت.پ.م 135ی جینگ از عقاید سیاسی مادرش ــ ملکه دو )درگذشته

ترش ــ لیو وو ــ را بیشتر دوست داشت و با نفوذ او بود که وی را به حکومت لیانگ برگزیدند. اما کوچک

ــ جا بود که پسرعموی او ــ لیوپی ــ که از قدیم با او دشمنی داشت، حاکم ایالت همسایه مشکل در این

 همان دولت ووی قدیمی ــ بود. 

سرزمین وو به خاطر معادن نمک و مسی که داشت، ایالت ثروتمند و مهمی بود و لیوپی مثل شاهی مستقل 

ها پیش، در آن زمانی که ی عمویش این بود که سالراند. یک دلیل دشمنی لیوپی با خانوادهدر آن فرمان می

جینگ هنوز ولیعهد بود، پسرش را برای کاری به پایتخت فرستاده بود. پسرِ او مرد جوانی بود به نام لیوشیان 

هنگام بازی با هم دعوا کردند و در جریان آن جینگ سن و سالِ جینگ بود. این دو یک روز و تقریباً هم

ی جینگ را بر عهده گرفت و در ی خانوادهلیوپی کینهای به قتل رساند. در نتیجه، اش را طی حادثهبازیهم

و ــ برادرِ شاه ــ را از و ه سرزمین لیانگ لشگر کشید تا لیواولین فرصت با ایالت چو دست به یکی کرد و ب

اما هفت استانی که سر به شورش برداشته بودند آرام  ،میان بردارد. او در این نبرد شکست خورد و کشته شد
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خواست اصلی شورشیان  1225وو آنها را یکی یکی فتح کرد و مخالفان را سرکوب کرد. نشدند، تا آن که لیو

ئو ــ اعدام شود. دلیلش هم این بود که این مرد همان طراح ووزیر ــ مردی به نام چائوکآن بود که نخست

گیری از شهرها بود و به خاطر هموار ساختنِ راه ظلم و ستم بر رعیت، بسیاری از او تمرکز قدرت و مالیات

 چینی به مکتب قانون تعلق داشت.  ی وزیران بدنامِم مثل بقیهنفرت داشتند. او ه

با وجود شهرت ناپسندش، مردی کارآمد و مدبر بود. او از شاگردان دانشمندی به نام فوشِنگ  ،ئووچائوک

را از تاراج سربازان نجات داده  «تاریخ رسمی»داری چین بود و کتابی به نام بود که از دانشمندان دوران زمام

 ،نوها بر اسب سوار شوند. به این ترتیبها هم به سبک شیونگبود. او همان کسی بود که دستور داد تا چینی

ان به سمت حمایت از بازرگانان های دولتی در این زمسیاست .گیری کردندنظام را از سکاها وامها سوارهچینی

ی خوبی شان با تجارت میانهگردینوها بود که به خاطر کوچچرخش کرد و دلیلش هم نفوذ فرهنگ شیونگ

ها جمعیت ،داشتند. پیامد این سیاست آن بود که کشاورزان فقیر و بازرگانان ثروتمند شدند. در همین هنگام

اندازی لت چین سازماندهی شد و کشاورزان به درون ارتش راه یافتند تا با دستدر نزدیکی مرزهای دو

نخستین رساله . به ادبیات سیاسی چین وارد شدتازه در این دوره مفهوم مرز در واقع، همسایگان مقابله کنند. 

نام  «هاپاسبانی از مرزها و نگهبانی از جبهه» که. نوشته شد پ.م 169 در مورد مرز و مرزبانی در چین به سال

 پ.م. رواج یافت، و آن 111 سیاست مستقر ساختن سربازان در مرزها نیم قرن بعد از این دوران در داشت.

 1226ها و سکاها.های میان چینیواکنشی بود به جنگ

                      
1225 Loewe, 1986: 139–144. 
1226 Chang, 2007: 34–35. 
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اند، دستور داد چائوکوئو را اعدام دید شورشیان زورآور شدهوقتی با وجود تمام این خدمات، امپراتور 

نوها چنان ادامه یافت. شورشیان از شیونگمومی را حاصل نیاورد و ناآرامی همکنند. اما این کار رضایت ع

ن های خودمختاری در جنوب این سرزمیچین دولت دستی مردمکمک خواستند و آنها هم آمدند و با هم

ی قرن چهارم پ.م. شان به میانهسابقههائی نام داشتند، و یوئه و دونگترینش مینتشکیل دادند که مهم

مین هم نظامی سر کار بیاورد. برای ه یوکوئو تصمیم گرفت دولترسید. امپراتور بعد از کشتن چائمی

رتش برقرار اوزیر کرد. او انضباط شدیدی در ساالری به نام جویافو پسر جوبو را برکشید و او را نخستسپه

کرد، سخت تحت تأثیر قرار گرفت کرده بود، طوری که یک بار وقتی امپراتور سرزده از سپاهیانش بازدید می

 کرد.  ت شورشیان را سرکوبی این سردار شد. جویافو به سرعو شیفته

دی پسر بزرگش لیورونگ خشم گرفت و تصمیم گرفت او را از ولیعه پ.م. بر 150سال امپراتور در 

ه جویافو هم کبرکنار کند. چنین هم کرد و چون با مخالفت درباریان مواجه شد، همه را گوشمالی داد. چنان 

 143در سال  پ.م. عزل شد و به زندان افتاد، تا آن که 147که با وفاداری به اربابش خدمت کرده بود، در 

ممنوع شد  ها بود که خرید و فروش زرهقدر او را گرسنگی دادند که مرد. در همین سالجا آنپ.م. در همان

ی مادر د ملکهو در انحصار دولت درآمد. امپراتور جینگ در این دوره به راستی بدخو شده بود، چون وقتی دی

 ایبهانهبه پ.م.  144ل سار دو کند، خشمگین شد از ولیعهد شدنِ یکی از پسرانش به نام لیووو هواداری می

 را اعدام کرد. به خیانت متهم کرد و هر دو لیووو  را به همراهملکه 

های حرمسرا امپراتور جینگ درگذشت و یکی از پسرانش به نام لیوچِه که از تندباد توطئه.م. پ 141در 

پ.م.  87 پنجاه و سه سال بعد، یعنی تاام رسمیِ وو بر تخت نشست و تا با نجان سالم به در برده بود، 

ی چینی را بر اساس تعالیم کنفوسیوس سازماندهی کرد و این کشور را به بیشترین حکومت کرد. او جامعه

 هایی از شمال کره، شمال ویتنام و حتاها بخشچینی ،اش در جهان باستان رساند. در دوران اوحد توسعه
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قرقیزستان را فتح کردند. یک دلیل این توسعه آن بود که لیوچه یا همان وو رسمِ امتحان گرفتن بر اساس متون 

 کشید. جوانان مستعد را به مشاغل دولتی برمیآن باب کرد و بر اساس مقدس کنفوسیوسی را 

نفوذ و اقتدار زیادی به دست آورد. این زن پسر دیگری داشت  مادرش ملکه وانگ ،داری وودر دوران زمام

پ.م. یکی از عموهایش را به خاطر توهینی  132ساالر چین بود. امپراتور وو در سال فِن که سپهبه نام تیان

 138در سال  .ی نیز دست یافتوزیرنخستبعدتر به مقام فن که به این برادر ناتنی کرده بود، اعدام کرد. تیان

هائی به این منطقه سپاه فرستاد و به قلمرو دونگ یوئهی دولت کوچک مینپ.م. امپراتور وو به دنبال حمله

قلمرو یان یوئه هم مورد حمله واقع شد و به همین  ،این منطقه را به سرزمین خود الحاق کرد. سه سال بعد

نان قرار داشت، به دربار که در شرق یون ،پ.م. سفیری از دولت دیان 122ترتیب در دولت هان ادغام شد. در 

پ.م. در  112پ.م. انجام پذیرفت. در  109ها شود و این کار در که سرزمینش تابع هان وو آمد و پذیرفت

جا رفتند و این سرزمین را هم فتح کردند. یوئه کودتایی رخ داد و یک سال بعد سپاه هان به آنسرزمین نان

ها دست ای پیشگیرانه بر ضد هانیوئه بود که کوشید به حملهترین دولت مستقل در این هنگام همان مینقوی

شده، از های الحاقشد. در میان این دولت ن هم به هان الحاقآ 110سال ما پادشاهش ترور شد و در ابزند، 

راند. این مرد در لیوآن بر آن فرمان مینان بود که شاهی خردمند و شاعر به نام تر سرزمین هوایهمه جالب

بود. او کسی بود که دانش جغرافیا را گسترش سالخورده . زاده شده بود و در این هنگام پیرمردی پ.م 179

گویند برای اند و میرا به او نسبت داده «زینانهوای». کتاب کشان بودگردان و نقشهداد و مشوق جهان

نخستین بار شیر سویا و کشک را ابداع کرد و آن را برای فرو نشاندن درد دندان مادرش به کار گرفت. این 

اند. امپراتور وو دولت خود را تنها در جهت غرب چی چوان هم دانستهشاه غیرعادی را مبدع هنر رزمی تای

.م. توانست شاه دولت جوسئون پ 108سال های دیگر هم چشم دوخت. او در گسترش نداد، بلکه به جهت
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مان بود که نخستین شخصیت ی سرداری به نام وِئیدر کره را تابع خود سازد. این شاه اوگِئو نام داشت و نوه

 سس نخستین دولت در این سرزمین است. ؤتاریخ کره و م

مار زیادی از اشراف شو اش به تدریج دچار مالیخولیا شد داریدر اواخر دوران طوالنی زماموو امپراتور 

آئو هم سوننگساالری نامدار و محبوب به نام گوبیگناه را به جرم جادوگری اعدام کرد. در میان ایشان سپه

رئیس نگهبانان کاخ که سووِن نام  ،گاماش اعدام شد. در این هنوجود داشت که به همراه کل اعضای قبیله

شد ــ متحد شد و برای چونگ خوانده میداشت، با رئیس سیستم جاسوسی امپراتور ــ که جیانگ

اند. تهانداخ انولیعهد پاپوش درست کردند و وانمود کردند که هنگام جادوگری گیرشخویشاوندان نزدیک 

ی زیبا و بسیار ملکهفرزند مهترِ بود. او .م. زاده شده پ 128 این پسر و ولیعهد، جو نام داشت و به سال

اعدام شدند،  با این دسیسه. جو وقتی دید خواهرانش و پسرعمویش شدمحسوب می ،وزیفوئیمحبوبِ چین، 

ساند و ربه قتل  پ.م. 98 مسبب اصلی ماجرا یعنی جیانگ چونگ را در سالتصمیم گرفت انتقام بگیرد. پس 

ا بر باد رار خشمگین شد که کل خاندان او بعد خودش به همراه مادرش خودکشی کرد. وو به قدری از این ک

 کرد.  کشتاراش را ی زنِ درگذشتهداد و قبیله

 

ای بود که تماس رسمی دربارهای ایران و چین را برای نخستین بار دار چینی. امپراتور وو همان زمام4

ی دو دولت اقامت ای در فاصلهاسطهچون وممکن کرد، و این ماجرا مدیونِ حضور قبایل سکایی بود که هم

زمین گزیده بودند. تأسیس دولت هان از نظر زمانی با تأسیس و جایگیر شدن دولت اشکانی و کوشانی در ایران

زمان بدون توجه به عامل مشترکی که نظم سیاسی نوینی را در قلمرو زمان بود. فهم این رخدادهای همهم

کننده که در ایران و چین تأثیری مشابه بر مکن نیست. این نیروی تعیینزمین پدید آورد، مخاوری و ایران

شود. چنان ی سیاست کشاورزانه مربوط میجای گذاشت، به قدرتمند شدنِ قبایل سکا و ورودشان به عرصه
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قبایل سکا سراسر مرز میان قلمرو خاوری و میانی را پر کرده بودند و که گذشت، در دوران هخامنشی 

( 匈奴) 1227شیونگ نوها این قبایل را شان از ترکستان چین تا آمودریا ادامه داشت. چینیهایچراگاه

این مردم همان کسانی بودن که در دوران  .شودگاه هسیونگ نو یا خیونگ نو هم خوانده مینامیدند که می

ی هون را هشدند و برخی از نویسندگان خودِ کلمساسانی هپتالی و بعدتر در میان اروپاییان هون نامیده می

  1228.های ضد و نقیضی در این مورد وجود دارداند، هر چند دادهنو دانستهمشتق از هسیونگ

گردانه روزگار چی کوها به اقوامی غیرچینی که تابع امیران محلی نبودند و به شیوهنخستین اشاره

خرتر که این دوران أهای چینی متشود. روایتگذراندند، به دوران جو و قرن هشتم و نهم پ.م. مربوط میمی

ها بوده باشند. نودهند که بعید نیست اجداد شیونگکنند از حضور مردمی به نام رونگ خبر میمی را وصف

اسناد چینی پدیدار شد و این آغازگاه  پ.م. در 244 نو برای نخستین بار در سالبا وجود این، نام شیونگ

اند. نویسان چینی آنها را با شاهان باستانی خودشان خویشاوند دانستهتکوین دولت واحد چین هم هست. تاریخ

اند و این شخص اخیر بوده ( پسر جیِه淳維وِئی )شان نوادگان چونمثالً سیماچیان نوشته که خاندان سلطنتی

 ای چین را آغاز کرده است. همان کسی است که دودمان اساطیری شیا را بنیان نهاده و تاریخ افسانه

نوها جای خود را در تاریخ تثبیت کردند. این قبیله از قرن سوم پ.م. و آغازگاه شیونگ ،به این ترتیب

تاریخ مدون چین در صحنه حاضر بودند و تا قرن پنجم م. به همراه دربار چین یکی از دو نیروی سیاسی مهم 

چنان باقی شان تا قرن هفتم میالدی و پایان عصر ساسانی همشدند. بعدتر هم بقایایاین قلمرو محسوب می

                      
1227 Xiōngnú 
1228 Beckwith 2009: 404-405. 
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نوها در قیاس با سایر نویسد که دولت شیونگبود. بارفیلد که تاریخ این مردم را نگاشته، به درستی می

 1229.گرد، به شکل غریبی پایدار و بادوام بوده استاحدهای سیاسیِ برآمده از دل قبایل کوچو

ب چین در اختیار داشتند. به شکلی بسیار گسترده را در شمال و غر ینو قلمروینگپی قبایل شیواتحادیه

هوانگ موفق  های جنگاور سه تا از هفت ایالت با آنها مرز مشترک داشتند. وقتی چین شیر دوران ایالتکه د

تیان را به سراغ این قبیله فرستاد و او ایشان های اصلی چین را یکپارچه کند، سرداری به نام مِنگشد بخش

و صحراهای شمال چین راند. وقتی این دودمان برافتاد  یرا به سختی شکست داد و آنها را به مغولستان داخل

نوها باز به جنوب کوچیدند. در این هنگام رهبرشان مردی بود به و جنگ داخلی در چین درگرفت، شیونگ

 یو در چینی استراند. شانیو همان چان. بر ایشان حکم میپ.م 209تا  220 ینام شانیو تومِن که در فاصله

ی لوانتی اختصاص داشت که بین دیرباز به سران قبیله دهد. این لقب ازمعنی می «کرانهپسرِ آسمان بی»و 

 ایمن هم همان کلمهشتند. توها را بر عهده دای این ایلقرون سوم پ.م. و چهارم میالدی رهبری اتحادیه

ان داده است. تومن در زبست که در فارسی امروز به صورت تومان باقی مانده و در اصل ده هزار معنی میا

 کرده است. یافته از ده هزار سواره اشاره میها به یک واحد نظامی تشکیلهون

یو انشیروزمندانه به خاک چین، درگذشت و جای خود را به پسرش مودوشانیو تومن بعد از بازگشت پ

یو(ای بود که اسم چینیِ مودو را برایش پ.م. زاده شده بود، در واقع شانیو )چان 234 داد. این پسر که به سال

اش را به شکل بَغادور و باتور نیز ثبت ده است، چون نام شخصیانتخاب کرده بودند. اسم واقعی او بهادر بو

زمان کودکی او را به عنوان گروگان به  داستان زندگی او فراز و نشیب بسیاری را طی کرد. در 1230اند.کرده

                      
1229 Barfield, 1989. 
1230 Di Cosmo, 2001: 175–189, 196–198; Torday, 1997: 80–81; Yü, 1986: 387–388. 
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ها تخاریجا پرورده شد. چندی بعد جنگی میان پدرش و ها( سپردند و او در آنتخاریی )چی یوئهقبیله

درگرفت و بهادر که نگران بود به عنوان گروگان به قتل برسد، وانمود کرد بیمار است و بعد نگهبانانش را از 

اش اِشی برای کشتن او و بر ی پدرش بازگشت خبردار شد که نامادریپا درآورد و گریخت. وقتی به قبیله

کرده است. پدرش یک تومن )ده هزار سوار( به او داد و این جوان در اش دسیسه تخت نشاندن برادر ناتنی

پیوندد، اش میی نامادریدارد به دسیسه اش را ثابت کرد. بعد هم وقتی دید پدرشها لیاقت و دلیریجنگ

اش را به قتل هنگام شکار با تیری او را از پا درآورد و خود قدرت را به دست گرفت و نامادری و برادر ناتنی

اش حاکم کرد و برای آن که وفاداری رعایایش را بسنجد رساند. او انضباط شدید و محکمی بر مردم قبیله

داد زن یا فرزندش یا اسبِ محبوبش را کرد، مثالً به کسی فرمان میهای عجیب و غریبی طراحی میآزمون

 بکشد! 

کاران تشکیل داد را بر عهده گرفت و ارتشی نیرومند از سوارنوها شیونگپ.م. رهبری  209بهادرخان در 

خت و ش تایپ.م. به مرزهای شرقی قلمرو 208در شمال و غرب چین پدید آورد. او در  یبزرگپادشاهی و 

م نمادهای قدرت ایشان یعنی که در مغولستان شرقی ساکن بودند، شکست داد. بعد ه ،هو رای دونگقبیله

هوها بعد از این های لباسش افزود. دونگئی( و کالهی طالیی )هوگوان( را به آرایهکمربندی زرین )هودا

آمد. در حالی شکست به دو شاخه تجزیه شدند. ایل ووهوان به استان هِبِئی رفت و در خدمت امپراتور هان در

م.( و وئی  310ـ373های دائی )مغولستان شرقی پایگیر شد و به تدریج دولت بِئی در منچوری وکه ایل شیان

ای نیرومند از قبایل بود ی اخیر قدرت در دست اتحادیهرا تشکیل داد. در این شاخهم.(  386ـ536شمالی )

دهد و امروز نامش در شدند. این کلمه همان تَبگاچ ترکی است که گِرد و زمین معنی میکه توئوبا نامیده می

 کاخ توپکاپی استانبول باقی مانده است. 
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 ،ستقر بودندکه در مغولستان شمالی م ،بهادرخان بعد از گرفتن مغولستان شرقی بر قبایل ترک دینگ لینگ

ه از میدان بیرون پ.م. با دولت مقتدر هان هم درگیر شد و چندان پیروزمندان 197تا  200سال غلبه کرد. او در 

اج بفرستد. ساله برایش ب نوها شناخته شود و هرگزار شیونگآمد که امپراتور چین پذیرفت تا به عنوان خراج

جنگید و دولتی مقتدر و نیرومند از  پ.م. زیست و بیست و شش بار 174یو یا بهادرخان تا سال مودوچان

 نش را به دوخود به جا نهاد که ستون فقراتش بر سوارکاران کمانگیر استوار شده بود. او قبایل زیر فرما

ترش بود، رهبر ی چپ و راست )شرقی و غربی( تقسیم کرد. جانشین شانیو که معموالً پسر بزرگشاخه

شد. قرار ی راست میاشت، رهبر شاخهدمراتب سیاسی بعد از او قرار ی چپ بود و کسی که در سلسلهشاخه

نامیدندش و ( می蘢城چِنگ )ها لونگکه چینی هنگام نوروز ــ در شهری ی قبایل ــ احتماالًشد سران همه

ها برکشیده نواین شهر به جایگاه پایتخت شیونگ ،در مغولستان قرار داشت، گرد هم جمع شوند. به این ترتیب

 شد. 

لت پ.م. دو 176در سال آنان  چنان ادامه یافت.نوها همی شیونگپس از مرگ بهادرخان روند توسعه

 های تاریم گسترش دادند. پسرکوچک ووسون در غرب گانسو را فتح کردند و قلمرو خود را در دشت

ها( را از یچه)یوئ تخاریپ.م. قبایل  162بهادرخان که در این هنگام رهبری این قبایل را بر عهده داشت در 

ها پیش رفت و شهرها را غارت کرد. با وجود خوی پ.م. تا نزدیکی پایتخت هان 158گانسو بیرون راند و در 

کردند و بخش مهمی از راه ابریشم در زمان چیرگی ایشان بر تیبانی میجنگی این قبایل، ایشان از تجارت پش

 شد. چین شمالی تکامل یافت و توسط ایشان سازماندهی و حراست می

پ.م. دستخوش تغییر شد و  140 نوها در حدود سالها در برابر شیونگموضع ضعیف و تدافعی چینی

نظام گیری اسب و سوارهکردند به تقلید از سبک زندگی ایشان و به ویژه وام این زمانی بود که مردم چین شروع
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داد و اطرافیانش را به قتل امپراتور وو به تدریج عقل خود را از دست میشان. در دورانی که هایدر ارتش

( نام داشت، 衛青چینگ )یافت. این مرد که وِئیرساند، در دربارش سرداری شایسته و الیق پرورش میمی

مدتی ست برخاسته بود و از تباری پزیفو و داییِ ولیعهدِ مقتول )جو( بود. او نیز مانند ملکه برادرِ ملکه وئی

زیفو به عنوان رامشگر به دربار وو . وقتی وئیکردمییانگ کار مهتر اسبان در کاخ حاکم محلی پینگچون هم

. امپراتور وو به او دادمهتری را منصب ، برادرش را هم به همراه برد و و قلب امپراتور را تسخیر کرد رفت

  .این جوان را به ریاست نگهبانان سلطنتی برکشیدبعدتر 

ی اسب و سوارکاری بود، موفق شد روش سوارکاری سکاها را فرا بگیرد و آن را در چینگ که شیفتهوئی

نو به چین تاختند، او رهبری ده .م. قبایل شیونگپ 139سال وقتی در میان سربازان خویش آموزش دهد. 

آن رخ داد،  هزار سرباز را بر عهده داشت و برای رویارویی با ایشان به حرکت درآمد. در نبردی که پس از

نوها غلبه کردند و این پیروزی را مدیون یادگیری فنون سوارکاری از این ها بر شیونگن بار چینیبرای نخستی

شان در صد تن تلفات داده بودند، به شهر مقدسنو که در نبرد هفتی ایرانی بودند. سکاهای شیونگطایفه

 شان داد. جا هم شکستر آنشان کرد و دچینگ دنباللونگ عقب نشستند. اما وئیچِنگ

ها تسخیر شده بود بازپس که توسط آریاییرا هایی های زردپوست به راه افتادند تا سرزمینبعد از آن موجی جمعیتی از چینی

مغولستان داخلی بود که صد هزار مهاجر را در خود جای داد و به نشینان چینی شهر شوئوفانگ در بگیرند. مرکز این کوچ

تدریج قبایل شیونگنو را از منطقه بیرون راند.1231 در سال 139 پ.م. امپراتور وو سفیری به نام جانگچیان را به خوارزم و 

نوها خودداری کنند. ایشان که خود درخواست کرد تا از یاری به شیونگ (چییوئهها )تخاریجا از سغد گسیل کرد و در آن

                      
1231 Torday, 1997: 91–92. 
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نو از حمایت قبایل پشت سرشان محروم شدند. زیر فشار دستبردهای این قبیله بودند، پذیرفتند و به این ترتیب قبایل شیونگ

و باعث  جمی شدنوها تهاپ.م. برای نخستین بار سیاست چین در برابر شیونگ 130ی در دههبه این شکل، 

 شد به آن سوی صحرای گوبی رانده شوند.1232

ه شیِه ثبت شدجیچینی یی نو که اسمش بههای شیونگپ.م. رهبر یکی از شاخه 123با وجود این، در سال 

 ،اش، در نهایتها پاتک زد و با وجود شکست اولیهو احتماالً چیزی شبیه به یزدشاه یا مشابه آن بوده، به چینی

ر کرد. امپراتور وو در دی ماه سال بر سردار چینی سوجیان چیره شد و سه هزار تن از سربازان او را کشتا

نوها شیونگای گسترده را به حملهس ارتش بزرگی قرار داد و برای نخستین بار أپ.م. دو سردار را در ر 119

چینگِ مشهور و پسرعمویش هوئوچوبینگ. ارتش چین با . این دو سردار عبارت بودند از همان وئیآغاز کرد

کنی در صحرای گوبی به حرکت درآمد و قبایل ایرانی گ بود و مانند سیل بنیانهای آن دوران خیلی بزرمقیاس

ای که را در سر راه خود نابود کرد. سکاها به روش زمین سوخته روی آوردند. یعنی همان شیوه

وپای مرکزی در برابر داریوش بزرگ اتخاذ کرده بودند و توانسته شان چهارصد سال پیش در ارخویشاوندان

ی اسب ها عقب نشستند و منابع آب را با افکندن الشهبودند او را به بازگشت وادار کنند. آنها از برابر چینی

                      
1232 Yü, 1986: 390; Di Cosmo, 2001: 237–240. 
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د ها وارد آوردند. با وجودر آن آلوده کردند. بعد هم به نبرد چریکی روی آوردند و تلفات زیادی به چینی

شان را قطع نکردند. در نبرد موبوئی که پس از آن درگرفت هوئوچوبینگ نقشی این، این دو سردار پیشروی

نوها چیره شد. او سکاها را کشتار کرد و به روایتی هفتاد هزار و چهارصد مهم ایفا کرد و بر جناح چپ شیونگ

عام شدند و سردار چینی از این قبیله قتل ایشاخه ،و چهل و سه تن از سربازان ایشان را کشت. به این ترتیب

شان را به تیول دریافت کرد و آن را به ده هزار خانوار چینی داد. اما مدت کمی بعد از این پیروزی سرزمین

ی اسب پ.م. در سن بیست و چهار سالگی درگذشت و علتش را خوردنِ آب آلوده به الشه 117به سال 

 اند. دانسته

تاخت. یکی از ایشان که می چنان پیشاش همچینگ با هفت سردار برجستهعموی او وئی ،در این میان

گوانگ نام داشت، مردی دلیر نو را کشت. دیگری که لیشهسوار شیونگ 2800 لوبودوئه نام داشت در نبردی

چینگ بپیوندد، اما در بیابان گوبی گم شد و به بود که قرار بود در نبردی بزرگ به وئی اقبالو قوی، اما بد

نوها جنگیده و پیروز شده اش دست تنها با شیونگجا رسید دید فرماندهآنموقع به محل نبرد نرسید. وقتی به 

و به همین خاطر از شدت شرم خودکشی کرد! این نبرد که او از آن محروم شده بود، به خاطر ترفندهای 

ها را گرداگرد هم در جایی قرار داد و های جنگی و ارابهچینگ شهرتی به دست آورد. او گردونهنظامی وئی

هایی دوربرد ساخت. بعد کمانگیرانش را پشت آن جای داد و آنها که کمان یمتحرک به این شکل دژ کوچکِ

 ،از سواران دشمن را با کشت و کشتار فراوان دفع کردند. در این هنگام ایی سپاه ده هزار نفرهحملهداشتند، 

ها صف آراسته بود و هنوز شمار سوارانش به هشتاد هزار تن بالغ نو رویاروی چینیی شیونگی قبیلهبدنه
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چینگ به ها آمد و زمانی که توفان شنی برخاست، وئیبه یاری چینیطبیعت هم  ،در نهایت ،شد. امامی

 نوها شبیخون زد و ایشان را محاصره کرد و نوزده هزار تن از ایشان را قتل عام کرد. شیونگ

دولت هان به صورت تنها واحد سیاسی مهم قلمرو خاوری تثبیت شد و با وجود وام گرفتن  ،به این ترتیب

ها، عنصر جمعیتی ایشان را مانند سوارکاری و لباس و کمان مرکب از آریایی ،آورانهناصری فرهنگی و فنع

این عاملی بود که جمعیت چینِی بعدی را پدید آورد و شاید به همین دلیل است که امروز  1233از میان برد.

 دهد. درصد جمعیت این کشور را تشکیل می 90 نامند کههم قومیت اصلی ساکن در چین را هان می

که  ،ی چین. ارتش چند صد هزار نفرهمام شدگران تهم ها نوها برای خودِ چینیالبته نابودی شیونگ

پانصد کیلومتر حرکت  ی فقیر بودند، در این عملیات هزار واحتماالً بخش مهمی از آن مهاجران از جان گذشته

های ارتش هان در جریان این شان کشته شدند. هشتاد درصد کل اسبکردند و بیست درصد از جمعیت

نوها غارت کردند، تا ای که از شیونگها از میان رفت. اما این هزینه با به غنیمت بردنِ چند میلیون رمهجنگ

ی قحطی و بدبختی مردم شد حدودی جبران شد. مالیات سنگینی که برای جنگ بر کشاورزان بسته شد، مایه

گرد بود در تعی که در اختیار قبایل کوچو جمعیت شهرها را در مناطق دیگر کاهش داد. با وجود این، مرا

ی ام دادند. آنان در این تاریخ به منطقهپ.م. انج 112 نوها آخرین خیزش خود را درشیونگ .نهایت اشغال شد

 ی تاریخ رانده و منقرض شدند. شکست خوردند، دیگر از صحنه یوویوان حمله کردند و وقت

ها این بود که سپاهیانی را به از دید ایرانی ووترین اقدام نظامی امپراتور ها، مهموجود تمام این ترکتازیبا 

زمین گسیل کرد و برای نخستین بار جنگ ایران و چین را رقم زد. ماجرا از آن قرار بود که بعد مرزهای ایران

                      
1233 Bailey, 1985: 25–26. 
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نظام چین قدرت چندانی ندارد و علت اصلی ضعف آن هم سواره نوها، معلوم شد کهاز درگیری با شیونگ

های ها در ارتباط با سکاها قرار داشتند و اسبچینی ،های چینی است. در این هنگامکوچک و ناتوان بودنِ اسب

ی چین در کره، امپراتور گروهی زمان با مداخلهپ.م، هم 108 نیرومند و جنگیِ ایشان را دیده بودند. در سال

ر فرهنگی و سیاسی را به ترکستان فرستاد تا با قبایل تاتار و مغول دوست شوند. این قبایل در آن دوران از نظ

سرداری به نام جائوپونو به سرزمین لوالن در شمال شرقی  ،بودند. در این سالها تخاریتابع قبایل سکا و 

جا تا تورفان پیش رفت و با دولت چِشی در این منطقه وارد مذاکره شد. او صحرای تاکالماکان رفت و از آن

چینی را همراهی کرد تا با شاه دولت کوچک ووسون در فالت  یپ.م. ک شاهزاده خانم 105 در سال

ها شدند. بعد، در های میانی هوادار و متحد چینیکول وصلت کند و به این ترتیب مردم این سرزمینایشیک

هایی را به ایشان سبپ.م. سپاهی چینی به خوارزم رفت و از شاه خجند درخواست کرد تا ا 104 سال

 بفروشد. 

ت چینی أاند. هیشان بسیار از آبادانی آن تعریف کردههاینامیدند و در سفرنامهها خجند را دایوآن میچینی

زیادی مغرور  ،نوهابر شیونگ شانهای تازهکه برای خرید اسب در دربار خجند رفت، انگار به خاطر پیروزی

ور داد بودند. آنها در دربار شاه خجند دور برداشتند و به شاه این سرزمین توهین کردند. شاه خجند هم دست

شان را اعدام کنند. وقتی خبر شکست سپاه اولیه و کشته شدن سفیر به دربار هان رسید، امپراتور دژم شد همه

س سپاه بزرگی با بیست هزار چینی پیاده و شش ألی در رگوانگ.م. دستور داد برادرزنش لیپ 104سال و به 

الً سکا یا ترک بودند ــ به خجند حمله کنند. شاه خجند در برابر این  استپ ــ که احتما ِهزار سوارکارِ بومی

رفت و آنان را به شدت شکست داد و کشتار تر به استقبال مهاجمان حمله مقاومت کرد و با سپاهی کوچک

وارزم تعریف کرد قدر از دالوری مردم سغد و خکرد. برادرزن امپراتور با حالی زار به چین برگشت، ولی آن

که این بار امپراتور ارتشی شصت هزار نفره را در اختیارش گذاشت. این ارتش شهر کاشغر را محاصره کرد، 
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سردار چینی پذیرفت تا سه هزار اسب از نژاد اصیل ایرانی  ،ی شکست قبلی را در ذهن داشت. پساما خاطره

 پ.م. رخ داد.  102 بگیرد و محاصره را بردارد و برگردد، و این به سال

ی بود نوها هم نابود شدند. در این هنگام رهبر ایشان کسی تاریخی آخرین بقایای شیونگدر همین دوره

لح وادارش صپ.م. او را شکست داد و به  103سال در  ،جائوپونو نخست ،ساالر چینیبه نام شانیو اِر. سپه

لی با او جنگید و گوانگپ.م. به همراه همین لی 99کرد اما چون تابع امپراتور نشده بود، بار دیگر در سال 

های کاشغری را به دست آورده بود لینگ نام داشت و چون هم اسبی این سردار اخیر، لیشکستش داد. نوه

ای بزند و ارتشی سواره طلبانهنو چیره شده بود، تصمیم گرفت دست به عمل جاههم بر سوارکاران شیونگ و

نادرست به دربار فرستاد و از سپاهیان  یگزارش ها و سکاها برای خود درست کند. اوبه سبک ایرانی

نو خواست تا سربازانش را برای سوارکاری تعلیم دهد. اما امپراتور از ی شیونگشدهخورده و تسلیمشکست

نویس تاریخ ته نماند کهاش را هم کشتار کرد. ناگفقضیه خبردار شد و کل خاندان او را بر باد داد و قبیله

بود به امر امپراتور لینگ بود و چون در دربار از او هواداری کرده دوست نزدیک همین لی ،سیماچیان ،بزرگ

 اخته شد. 

ار مهم زمین، کگیری اسب و فنون سوارکاری از ایراننوها و وامامپراتور وو عالوه بر نابود کردن شیونگ

دیگری را نیز به انجام رساند و آن هم گشایش رسمی راه ابریشم و چیرگی دربارهای ایران و چین بر این 

. او یکی از چیانزمین آمد، مردی بود به نام جانگنخستین سفیری که از چین به ایرانمسیر بازرگانی بود. 

کرد و این شهر در آن آن زندگی میی قرن دوم پیش از میالد در شانگدبیران دولت هان بود که در میانه

تخاری موریت داد تا به غرب برود و با قبایل أپ.م. به او م 140امپراتور وو در سال دوران پایتخت چین بود. 

 پ.م. همراه 138چیان در سال نوها تشکیل دهند. جانگونگیی متحد در برابر شاوارد مذاکره شود تا جبهه

چون شان همنوها شد و به مدت ده سال در میاناسیر شیونگبا نود و نُه همراه به آسیای میانه رفت، اما در راه 
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دانشمند و جهاندیده  یو چون مرد نو ازدواج کردای زیست. او در زمان اسارت با یکی از زنان شیونگبرده

از راه بود توانست اعتماد و احترام اربابانش را جلب کند. بعد در فرصتی مناسب همراه با زنش گریخت و 

 لون و سین کیانگ رفت. نور به تاریم و کوه کونبیابان لوپ

ها ها و خوارزمیمردم سغد و خوارزم ارتباط برقرار کند. سغدی موفق شد به خجند برسد و با ،در نهایت ،او

با وجود این، این سفیر چینی یک سال در  شان متحد شوند.نپذیرفتند که با امپراتور چین بر ضد خویشاوندان

نوها شد و دوباره ناچار شد دو بلخ و سمرقند ماند و بعد به سوی چین بازگشت. اما باز در راه اسیر شیونگ

نوها جدی شد و در ها و شیونگدرگیری میان چینی ،شان به اسارت بگذراند. در این میانسال را در میان

پ.م.  125او در سال  ،آشوبی که برخاست این سفیرِ جان بر کف موفق شد بار دیگر بگریزد. به این ترتیب

 که دیده بود در اختیار امپراتور گذاشت و به مقام مشاور ویرا به چین بازگشت و اخبار فراوانی از قبایلی 

  1234برگزیده شد. او گزارشی از سفرِ پرماجرای خود نوشت و در آن به شهرها و اقوامی که دیده بود اشاره کرد.

تبار را دیده بود، کمی بعد او را به عنوان سفیر چین به نزد امپراتور چون ارتباط گرم وی با مردم ایرانی

نوها پ.م. از شیونگ 176ال تبار بود که در سقومی ایرانی و این نامِ چینی شاهان دولتِ ووسون فرستاد

گول مهاجرت کردند و در ی ایسیکیل و دریاچهشکست خوردند و از شمال غرب چین به نزدیکی رود ل

جا معلوم ها نیای توتمی این مردم کالغ بوده و از اینجا برای خودشان دولتی تشکیل دادند. طبق افسانهآن

شت و نوشته که زنان این قوم ز «لینییجیائوشی»اند. متنِ باستانیِ دانستهشود که این پرنده را مقدس میمی

متن در  ،ها شباهتی دارد. در عین حالی که از ایشان به دست داده به هندیهایتوصیفبرخی اند و سیاه بوده

                      
1234 Di Cosmo, 2002: 247–249; Morton and Lewis, 2005: 54–55; Yü, 1986: 407; Ebrey, 1999: 

69; Torday, 1997: 104–117. 



541 

 

 شانانشده و مردصد و سی هزار تن بالغ میشان به ششکه جمعیتخوانیم می «شوهان»دیگری به نام 

ای از قبایل هندی و ایرانی د آمیختهرسبه نظر می ،اند. از این روسرخ داشته یسبز یا سیاه و ریش انیچشم

ست که آریایی های بازمانده از ایشان معلوم ااند. از روی استخوانبوده باشند که به شمال و شرق کوچیده

شان رواج داشته باشد، چون کالغ اند و به همین دلیل هم بعید نیست نوعی باور به مهرپرستی در میانبوده

فرزندان »ی چینی به معنای شناسی عامیانهقدس مهرپرستان هم هست. نام ووسون هم طبق یک ریشهی مپرنده

 است.  «کالغ

ثبت شده و  نبوده که در جغرافیای بطلمیوس به صورت اوسیا «اوسی»قبیله این  یاصلنام حتمال زیاد به ا

چینی با یکی از رهبران این  یه خانمپ.م. شاهزاد 107کرده است. در سال ای از سکاها را مشخص میقبیله

مو نام داشت، ازدواج کرد. در شعری که به مناسبت تبریک این ازدواج سروده شده، گفته مردم که اوسون هون

های سغدی را که ها اسبها مردمی از نژاد آسمانی هستند. این را هم داشته باشید که چینیشده که ووسون

ی سکاهای م. نوشته که قبیله 177م در نامیدند. بطلمیوس همی «آسمانی هایاسب»از کاشغر گرفته بودند 

های قدیمی شوند و این همان اوسیانی آسمانی خوانده میساکن در شرق رودهای ایتیل، راه و ولگا قبیله

 ها به یک قوم اشاره کنند. که تمام این نام نمایداست. بنابراین چنین می

می به یادگار مانده، با دختری پ.م. رهبر ایشان که در متون چینی نامش به صورت کون 110در حدود سال 

نسل بعد، ارتشی با پنجاه هزار سواره از این مردم به یاری سپاهیان  از خاندان اشراف هان ازدواج کرد. یک

نوها را به سختی شکست دادند. بعد از آن هم به دو شاخه تقسیم پ.م. شیونگ 71چینی آمدند و در سال 

سو ی جتیها به بقای خود ادامه دادند. امروز بقایای این مردم در منطقههای تابع هانشدند و به عنوان دولت

ی چکنند و بخش مهمی از جمعیت ایشان خودشان را سائی )سکا( یا یوئهاز سرزمین ووسون زندگی می

 نامند.)تُخاری( می



542 

 

ان انجامید. در تبادل سفیر با دربار شاهان بلخ و سغد، به زودی، به اندرکنش بیشترِ دربارهای چین و ایر

رتیب راه ابریشم اشکانی و امپراتور وو سفیرانی را نزد یکدیگر فرستادند و به این تپ.م. مهرداد  114و  123

ی نهادی دولتی که از دو قرن پیش به شکلی غیررسمی و زیر نظارت بازرگانان سغدی پدید آمده بود، به مرتبه

ترین گراه ابریشم بزربرکشیده شد و زیر نظارت و حمایت شاهان اشکانی، کوشانی و چینی قرار گرفت. 

گیرد و زمین و شمال هند را در بر میی این راه چین و ترکستان و ایرانمسیر تجاری تاریخ بشر است. بدنه

ی اشکانی و پ.م. با تبادل سفیر میان شاهنشاه 114سال  شش هزار کیلومتر درازا دارد. این جاده از حدود

کارگزاران و ی همهامپراتوری هان به طور رسمی تأسیس شد و بعد از آن تا دو هزار سال دوام آورد. تقریباً 

 داشتند.  مدیران و بازرگانانی که به آن شکل دادند، ایرانی بودند و بیشترشان تباری سغدی و خوارزمی

 

سس عظمت و ؤیاسی تاریخ چین و مهای سترین شخصیتامپراتور وو با این تفاصیل یکی از بزرگ. 5

در با وجود این، او دوران حکومتش را با خونریزی و استبداد کامل به پایان برد. او  .شکوه این دولت است

ای به نام گوئورونگ ادعا د، چون خواجهکراش اعدام به همراه خانوادهرا . وزیرش لیوچومائو پ.م 90سال 

به د. زلی هم گوانگلیهمین خواجه چنین تهمتی را به کرد که برای کشتن امپراتور جادوگری کرده است. 

نوها و درست وقتی که بر آنها غلبه کرده بود، خبردار ی جنگ با شیونگدر میانهسردار الیق این این ترتیب، 

ای که شکست داده بود پناهنده شد. اعدام شود. این بود که به قبیلهبعد از بازگشت به چین شد که قرار است 

زیست او را به جاسوسی متهم کرد و سکاها که در نبرد با که در اردوی سکاها می یدیگرچینی ی اما پناهنده

کرد  اعالم 88در سال امپراتور وو  او تلفات زیادی داده بودند و نسبت به او بدگمان بودند، به قتلش رساندند.

ین که برای ارا ــ ملکه جائو ــ  او اش لیونولینگ جانشین و ولیعهد اوست، بعد هم مادرکه پسر شش ساله

 قدرت را قبضه نکند اعدام کرد!  شسلطنت در زمان نیابتِ
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 بشست. ناینجائو بر تخت امپراتور پ.م. درگذشت و همین پسر با نام  87امپراتور وو در سال  ،سرانجام

د به سرور سلطنت او مردی بود به نام هوئوگوانگ که برادر ناتنی سردار مشهور هوئوچوبینگ بود. این مر

وی او جایش پسرعم وزیر بهرد و نخستپ.م. این امپراتور نوجوان مُ 74خردسالش وفادار ماند. در سال 

مین هم بعد از هلیوهِه را انتخاب کرد. اما رفتار این شاه نوآمده شایسته و سزاوار اورنگ چین نبود. برای 

یی را بر تخت بیست و هشت روز او را عزل کردند و به جایش مردی عادی و غیراشرافی به نام لیوبینگ

توسط وو به جرم جادوگری کشته  پ.م. 91به سال  مای لیوجو بود، که زمانی ولیعهد بود انشاندند که نوه

ر ووی مشهور مان امپراتوشده بود. او در کودکی به همین دلیل به زندان افتاده بود و پدرِ پدربزرگش که ه

و را پیچید و و انفسی بود، از انجام این فرمان سرباشد، دستور داده بود او را بکشند. زندانبان که مرد نیک

آسا یی به شکلی معجزهلیوبینگ ،رزندی بپذیرند. به این شکلفای او را به فراری داد و ترتیبی داد که خانواده

 و پیروزمندانه با لقب شوان به تخت سلطنت بازگشت.  از مرگ رهید

شی به قدرت ، امپراتور بعد از شوان .تکیه زدندبر تخت چین ناتوان ای از امپراتوران زنجیرهآن، بعد از 

اش آئی شاه شد که خواره و عیاش بود. بعد از او برادرزادهیکه مردی مِرسید نوبت به چِنگ او رسید، بعد از 

در سال دوم پیش از میالد به جرم انتقاد را جیا وزیرش وانگنخستبسیاری از اطرافیانش را به قتل رساند و 

امپراتور آئی جدای از این د. رخودکشی کبه  وادار سپس امپراتور عزل و زندانی وی گرایانهجنستمایل هماز 

های بردگان چینی مرد مهربانی بود و تصمیم گرفت راهی برای کم شدن رنج اش،ی جنسی غیرعادیسلیقه

چین شصت میلیون نفر جمعیت داشت و یکی از سه کشور بزرگ دنیا بود. آئی دستور  ،بیابد. در این هنگام

، اشراف رده باال تنها داد تا اشراف چینی از شمار بردگان خود بکاهند. یعنی حاکمان شهرها تنها دویست برده

کس سه  صد برده، و سایر اشراف تنها سی برده داشته باشند، و قانونی هم پیشنهاد کرد که بر مبنای آن هر

جا معلوم ال صادقانه بردگی کرد، آزاد شود. اما اشراف در برابر او صف آراستند و مخالفت کردند و از اینس
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 پذیرفتندشود که شمار واقعی بردگان نسبت به مردم آزاد از این ارقام خیلی بیشتر بوده است. اشراف تنها می

بردگان باالی پنجاه ساله را رها کنند و آن هم به این خاطر بود که در این سن دیگر رمقی برای کار نداشتند 

توان حدس زد ا، میهکردند. بر اساس این دادهخور اضافه هم خودداری میو به این شکل از قبول یک نان

ی جمعیتش دار دنیا بوده و بخش عمدهکشور بردهین ترکه چین در قرون نخست میالدی به همراه روم بزرگ

 اند. شدهسوب میبرده مح

عزل کرد. این سردار  م.( را 23پ.م. تا  45مانگ )ساالر نیرومندی به نام وانگ آئی در اواخر عمرش سپه

به مسند قدرت بازگشت و در عمل  ،طلب و بانفوذ بود که با وجود عزل شدن، پس از مرگ آئیمردی جاه

ای در مشت خود داشت و هنگام ضرورت ایشان را نشاندهچون دستچند امپراتور بعدی دودمان هان را هم

در  ،های دربار هان خویشاوند بود. این مردرساند. وانگ مانگ از طرف پدری با چند نفر از ملکهبه قتل می

گویی دارد. او دودمانی هایی مانند غیبد و مدعی بود کرامتشدانشمندی کنفوسیوسی هم محسوب می ،ضمن

اش نوعی کیش پرستش شخصیت )یعنی تازه و نو( را تأسیس کرد که مبنای سیاسی ی شیننو به نام سلسله

  1235بود.

و اجتماعی عمیقی دست  وانگ مانگ شخصیتی عجیب و تأثیرگذار داشت. او به اصالحات بوروکراتیک

ها بر اساس چاهی در مرکزشان را باب کرد و کوشید تا بخشی زمینبندی نُهوکارِ چای و کرتیازید. کشت

شان را گرفت و بین هایزمین های جنوبی را که تقریباً خودمختار بودند سرکوب کند و حتاایالت اشرافِ

م. هم رود  11م. با اتحاد اشراف این سیاستش شکست خورد. در سال  12در سال اما  ،دهقانان تقسیم کرد

                      
1235 Hinsch, 2002: 23–24; Bielenstein, 1986: 230–231; Ebrey, 1999: 66. 
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هایی دهقانی های کشاورزی و قحطی دامن زد و این خود به شورشزرد تغییر جهت داد و به ویرانی زمین

 انجامید. با ظهور او، دودمان هان به دو بخشِ شرقی و غربی تقسیم شد. 

و یکی از بازنماندگان خاندان هان ازمان با هم 1236وانگ مانگ در شورشی به قتل رسید.م  23در سال 

یانگ بود. او با نام . این مرد لیوشوان نام داشت و حاکم هوایمتحد سازدکوشید تا بار دیگر این دولت را 

ترین سرداران او دو تا از پسرعموهایش ــ شی بر تخت نشست و ادعا کرد که امپراتور هان است. مهمگِنک

هایی از استان هنان فو چیره شد و بعد بخشلیویان و برادرش لیوشیو ــ بودند. لیویان ابتدا بر والی شهر جِن

وزیر دولت یی، به همراه نخستکه سرداری نامدار بود به نام وانگ ،را تصرف کرد. پسر عموی وانگ مانگ

اند، به هنان نوپای شین )وانگ شون( با ارتش عظیمی که شمار سربازانش را چهارصد و پنجاه هزار تن نوشته

شون را کشت و به شهر ی این شورش را بخشکاند. اما لیوشیو بر ایشان چیره شد و وانگهتاخت تا ریش

ر اغتشاشی در ارتش شین رخ داد. اما شمار زیاد این سپاهیان وزییانگ عقب نشست. با کشته شدن نخستکون

یانگ را محاصره کردند و درست در زمانی چنان برتری چشمگیری بر شورشیان داشت. ایشان شهر کونهم

شی به یاری پسرعموهایش آمد و از پشت به سپاه شین شد، خودِ گنگکه شرایط برای مدافعان دشوار می

عام کرد. چند سال بعد، لیوشیو به عنوان امپراتور بعدی بر تخت نشست و موفق شد قتلحمله کرد و آنان را 

م. دولت هان شرقی را تأسیس کند. او مردی مهربان و نیکوکار بود و به ویژه به خاطر  25در سال 

 شاهکارهایش در راهبرد جنگی شهرتی به دست آورده است. 

                      
1236 Hansen, 2000: 135; de Crespigny, 2007: 196; Bielenstein, 1986: 241–244. 
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پا ی چینی نیز بهبا پردامنه شدن اختالف میان اشراف، مجالی فراهم آمد که دهقانان و رعیتِ فقیر و گرسنه

میالدی جنبش اجتماعی عظیمی در چین پدید آمد که رهبرانش شورشیان  19 در سال ،خیزند. به این ترتیب

امروز در تاریخ چین با نام  کردند. این شورشیانزاده بودند و در هماهنگی و اتحاد با هم عمل میدهقان

ها جا به سایر استانها شهر لیانگ بود و از آن. پایگاه مرکزی ابروسرخنداشهرت یافته مِئی(ابروان )چیسرخ

صد هزار  سپاه و مشهور بر سرداران دولت شین ی. در یک نبردم 23سال یشان در تابستان بردند. احمله می

 1237چیره شدند.شان نفره

ای ایفا کرد، زنی بود که مادر لو نام گرفت ی پرآشوب نقش پرآوازههایی که در این زمینهیکی از شخصیت

رید و با خردند. او کشتزارش را فروخت و با پولش اسلحه میالدی پسرش را به ناحق اعدام ک 17و در سال 

ی اش را به قتل رساند و دستهاش سر به شورش برداشت. او فرماندار منطقههمراهی صد تن از مردان دهکده

کوچ کردند و  . کشته شد و هوادارانش به کوه تاییم 21از دزدان دریایی پدید آورد. این زن در سال  یبزرگ

 های شورشی پیوستند. یکی دیگر از گروه جا بهدر آن

داری امپراتور لینگ م، در زمان زمام 184در سال شورش مهم دیگری یک و نیم قرن بعد آغاز شد. 

بود، بروز قحطی در چین شمالی و سیالبی شدنِ رود زرد باعث شد  و ناالیق عیاشمردی م.( که  189ـ156)

دید مردم از جیائو که میتائویی به نام جانگ یراهب ،خانمان شوند. در این هنگامصدها هزار دهقان چینی بی

ی خاصی در ذهن اند، بدون این که برنامههای سنگین و بیگاری دایم در مسیر راه ابریشم به جان آمدهمالیات

بائو و های جانگداشته باشد به همراه دوستانش سر به شورش برداشت. به زودی دو برادرش به نام

                      
1237 Hansen, 2000: 135; de Crespigny, 2007: 196; Bielenstein, 1986: 241–244. 
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های تاریخ چین را آغاز کردند که با نام ترین شورشلیانگ به او پیوستند و این سه تن یکی از بزرگجانگ

هایی زرد لوان( شهرت یافته است و دلیلش هم این بود که شورشیان عمامهجیجینان )هوانگقیام زرد دستار

ها، در نهایت، در ابتدای قرن دوم میالدی به بار نشستند و تقریباً در همان این شورشگذاشتند. بر سر می

 ساختند، دولت هان نیز در چین دچار فروپاشی شد. که پارسیان دودمان اشکانی را منقرض میدورانی 

الب قثبت شده و در « داستان سه برادر»همان است که در آشوبی که پایان دوران هان را رقم زد، 

لیدی در جریان این کمان به یادگار مانده است. شخصیت های چینی حجیمی برایها و حماسهنامهنمایش

ستاد هنرهای رزمی بود و از مردی بسیار نیرومند که از سویی ا ؛کائوکائو بودوزیری به نام انقراض، نخست

شد. او محسوب میخوبی هم شاعر  مانند داشت وی باستانی چین تسلطی بیسوی دیگر بر دانش و فلسفه

ورش شم. درگذشت. پدرش سرداری به نام کائوسونگ بود که با  220و در سال  م. زاده شد 155در سال 

سرایی به نام شته شد و خواجهکبه دست شورشیان  م. 193رو شد. او در سال بزرگ زرد دستاران روبه

سرایان دربار هان ستی کائوکائو را بر عهده گرفت. این مرد رئیس خواجهکائوتِنگ که خویشاوندش بود سرپر

 اش هموار کرد. بود و به این ترتیب راه را برای ارتقای شغلی پسرخوانده

وزیری رسید تمام قدرت را در دست خود متمرکز کرد و با وجود این، کائوکائو وقتی به مقام نخست

. حکومت در دستش قرار داشتوتخت نشد، هر چند در عمل قام خود عزل نکرد و مدعی تاجامپراتور را از م

چنین پایتخت ش زرد دستاران را به شدت سرکوب کرد. هماو به انتقام مرگ پدرش سپاهی بسیج کرد و شور

ی اشراف سنتی دور شود و امپراتور را هم مانند گروگانی با خود را به شوچانگ انتقال داد تا از نفوذ و دسیسه

شائو نیرومند چینی که چهار استان شمالی را در اختیار داشت و یوان یکی از سرداران .م 200. در سال برد

شد، با سپاهی بزرگ که از صد هزار پیاده و ده هزار سوار تشکیل شده بود، به او حمله کرد تا نامیده می

برای مقابله با او به مقابلش شتافت و رود زرد را میان خود و دشمن حایل امپراتور را رها سازد. کائوکائو 
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تر رخ داد که طی آن کائوکائو با وجود ارتش کوچک های تاریخ چینترین جنگیکی از پیچیده ،کرد. پس از آن

و موقعیت نامناسبش موفق شد دشمن را تارومار کند و شمار زیادی از سپاهیان حریف را کشتار نماید. 

ل و مقام ی پوشائو را با وعدهکائوکائو در این جنگ از ترفندهایی گوناگون بهره برد. ابتدا کوشید خودِ یوان

های متفاوتی، مانند بریدن خط تدارکات حریف یا پراکندن پول و راهاز بفریبد و چون نتوانست چنین کند 

دشمن را آزمود. او در جریان نبرد با مکری بسیار سرداران  ،ریان پیروزمندگغنیمت بر زمین برای به هم زدن لش

ی یوان شائو حدود یک سال پس از حمله ،برد. در نهایتکردند از میان مینافرمانی میمتحد خود را که 

وزیر کشته شد و سپاهیانش پراکنده شدند. دو پسرش بر سر جانشینی با هم درگیر شدند. بزرگش به نخست

تسه گسترش در شرق رود یانگ کائوکائو از ورود به قلمرو ایشان خودداری کرد و در مقابل قلمرو خود را

 داد و چین شمالی را تا دیوار بزرگ فتح کرد. 

ه نام لیوبِی که تبارش را به خاندان شاهیِ جینگ وقتی یوان شائو درگذشت، در میان سپاهیانش مردی بود ب

ی گوشی بزرگ ینی با نرمههای چرساند. با وجود این، او مردی فقیر و تنگدست بود. لیوبی را در تندیسمی

خواهند بر تبار اشرافی و قدرتش تأکید کنند. او مردی کنند و به این ترتیب میو بازوانی دراز مجسم می

شاگرد فیلسوف و جنگاوری به نام لوجی  ،چنینهماو، خردمند و نیکوکار بود و پیرو آیین کنفوسیوسی بود. 

قیام این  که ،م 184که بر طغیان زرد دستاران غلبه کرده بود. در سال شد محسوب میم.(  192ی )درگذشته

سردار از میان دهقانان و مردان روستایی فقیر  شد، اینگروه تهدیدی جدی برای دولت هان محسوب می

جا با سرباز دیگری به نام سربازگیری کرد و لیوبی در آن هنگام به ارتشِ زیر فرمان او پیوست. او در آن

ساالری نامدار تبدیل شد، از اطرافیان نزدیکش شد. زان دوست شد و بعدتر که این مرد به سپهسونگونگ

نظام زان مردی دلیر و زورمند بود که همواره بر اسبی سپید سوار بود و در سپاهش بر اهمیت سوارهسونگونگ
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وزیر شد، اما زودتر از وی با کائوکائو درگیر شد. نخستمیتأکید داشت. او رقیب اصلی یوان شائو محسوب 

 بردی شکست داد و پهلوانِ اسبِ سپید ناگزیر شد خودکشی کند. م. او را در ن 199مکار در سال 

شائو پیوست. از همان روزهای اولی بعد از مرگ او، لیوبی یکی از سرداران مهمِ جانشینش شد و به یوان

ی یافت و با ایشان پیمان قطارانش با دو جوان دیگر رفاقتکه لیوبی زندگی سربازی را برگزید، در میان هم

 گیر کهفی مردی بود زورمند و بسیار سختد. جانگیو نام داشتنفِی و گوانبرادری بست. این دو تن جانگ

شد. دخترانی داشت که با پسران لیوبی ازدواج کردند. گوان سرداری الیق و استراتژیستی عالی محسوب می

توان حدس ها میهو با این نشان پوشیدد که همواره ردایی سبز بر روی زرهش میرو و ریشو بویو مردی سرخ

ت و در نبردی هم در برابر عنوان والی به کائوکائو پیوسیو مدتی به . گوانزد که تباری ایرانی داشته است

اش پیوست. ی درآمده، به برادرخواندهوقتی دید لیوبی با کائوکائو از در دشمن ،در نهایت ،شائو جنگید. امایوان

وئی سدر حدی که بعدها در دوران  ،ای به دست آوردافسانه وزیر چیره شد و شهرتیاو بارها بر ارتش نخست

 چون خدای جنگ پرستیدند.او را هم

شائو رویارو شدند، به سرزمین که در آن کائوکائو و یوان ،م.( 200دو )گوانلیوبی بعد از جنگ بزرگ 

م.( متحد شد. این مرد دولتی به نام ووی شرقی  182ـ252چوان )ه نام سونجینگ گریخت و با فرمانداری ب

دویست و بیست هزار نفره به سوی ایشان حمله  م. با ارتشی 208را تأسیس کرد. کائوکائو در زمستان سال 

بی( بر حریف غلبه کرد. سربازان کائوکائو ی سرخ )چیار تن نیرو در نبرد صخرهآورد، اما لیوبی با پنجاه هز

  1238کشتار شدند و آنهایی هم که با شمشیر دشمن به قتل نرسیدند، با طاعون از پا درآمدند.

                      
1238 Beck, 1986: 352; de Crespigny, 2007: 37. 
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جا بنیان نهاد. دو . دولت شو را در آنم 210سال لیوبی بعد از این پیروزی قلمرو جینگ را گرفت و به 

دوستش هم در این هنگام به او پیوستند و این سه تن قهرمانان دورانی شدند که عصر سه پادشاهی نام گرفته 

ت ووی شرقی با است. این سه عبارتند از دولت وئی با رهبری کائوکائو، دولت شو با رهبری لیوبی و دول

ی چین و به دو بود. تأسیس این سه دولت به معنای تجزیهپایتخت این دولتِ شو، چنگچوان. ریاست سون

  1239پایان رسیدن دودمان هان بود.

زمین همتا عصر هان در چین را با دوران اشکانی ـ کوشانی در ایرانتوان بندی فشرده، میدر یک جمع

ها برای نخستین بار دولتی متمرکز و نهادهای سیاسی پیشرفته را ابداع کردند و با دانست. در این دوران چینی

ترین قدرتی نظامی در قلمرو خاوری تبدیل شدند. هر چند گیری فنون رزمی سوارکاران سکا به بزرگوام

های کهن چینی کامیاب شدند، اما نتوانستند قلمروهای مپراتوران هان در فتح و مطیع ساختن امیرنشینا

ها بعد های محلی تا قرنشان حل کنند و بقایای این دولتساالرانهپادشاهی قدیمی را به کل در ساختار دیوان

 1240کرد.ت عمل میونهایی برای شورش و ظهور مدعیان جدید سلطنباقی بود و به صورت کان

مند بود. هر چند، چنان بودنِ بیشتر پادشاهانش، به نسبت آرام و سامانچین در این دوران، با وجود ناالیق 

اش با تأکید فراوان بر کشاورزی و شکاف طبقاتی شدید میان رعیت و اشراف، که گفته شد، ساختار اجتماعی

در حدود سال چین  ی ایرانی.ی روم بیشتر شبیه بود تا ساختار شهرنشینانه و بازرگانانهدارانهبه الگوی برده

نفر  میلیون 57و تا پنجاه سال بعد،  1241مساحت داشتپ.م. دولتی بود که شش میلیون کیلومتر مربع  50

                      
1239 Beck, 1986: 353–357; Hinsch, 2002: 206. 
1240 Bielenstein, 1980: 105. 
1241 Turchin et al. 2006: 219–229. 
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بندی شد و هنوز هم داری امپراتوران هان صورتهویت چینی در دوران زمام 1242شدند.تابعش محسوب می

شناسند و عصر این شاهان را به عنوان دوران زرین تاریخ خویش ها قومیت خویش را با نام هان میچینی

 1244نامند.می« نمادهای هان»های خط چینی را و به همین ترتیب نشانه 1243نهند،ارج می

 

 

  

                      
1242 Nishijima, 1986: 595–596. 
1243 Zhou, 2003: 34. 
1244 Schaefer, 2008: 279. 
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گانش  بخش پنجم: اریان و همسای

 

 

 گفتار نخست: خاک و خون: ترکیب شهرنشینی هخامنشی و ارتش سکایی

 

ر بود. شناختند، از نظمی خاص برخورداجهانی که مردم ساکن قلمرو پارس در زمان هخامنشیان می. 1

ه بر سطح کاز دو نظر اهمیت داشت. نخست آن که برای نخستین بار بود قواعدی که بر آن جهان حاکم بود، 

ظمی که ننشد. دلیل ویژه بودنِ آن اش، هرگز تکرار شد، و دوم آن که پس از فروپاشیزمین پدیدار می

های کشاورزی که اش بود. در زمان هخامنشیان، تمدن«فراگیری»هخامنشیان در بنیان نهادنش کامیاب شدند، 

خبر بودند. هم بی ی زمین وجود داشتند، در سه قلمرو متمایز و نامرتبط به هم قرار داشتند و از وجودبر پهنه

شهرهایی ی دولتهایی کشاورزانه وجود داشت که تا مرحلهای مرکزی هستهدر این هنگام در چین و آمریک

هایی شان دولتشهرها به خاطر دیرینگیابتدایی تکامل یافته بودند. تنها در قلمرو میانی بود که این دولت

وراسیا و ی شرقی ارو میانی نیمهی جغرافیایی قلمهایی گسترده را پدید آورده بودند. گسترهبزرگ و پادشاهی

 گرفت. ی شمالی آفریقا را در بر میحاشیه
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وع ی تازه شردر قرن ششم پ.م. که کوروش شاهنشاهی پارس را بنیاد کرد، کشاورزی در قلمرو خاور

ی تسه در شمال این سرزمین محدود بود. در این هنگام، بخش عمدهشده بود و به اطراف رود یانگ

هایی کوچک از مردم گردآورنده و شکارچی مسکونی شده بودند و های این منطقه توسط جمعیتسرزمین

ترین، مرو میانی بزرگشد، اما در قلتمدن کشاورزی استثنایی محدود و نوپا در شمال چین محسوب می

ها از ای به هم پیوسته قرار گرفته بودند. این تمدندر شبکه های کشاورزانهترین تمدنیافتهترین و توسعهکهن

های شدند، به بقایای تمدن شهر سوخته در سیستان و تمدنی سند در شمال هند شروع میتمدن باستانی دره

شدند. تمدن رودان و آناتولی ختم میسال ایالم، میانهای کهندنرسیدند و به تمآریاییِ ایران شرقی می

انی، در بالکان کشاورزانه در آن زمان تازه چند قرن بود که، بعد از ویرانی ناشی از هجوم اقوام مهاجر یون

با این  های کشاورزانه، باید مصر را هم افزود که از دیربازی بزرگ از تمدندوباره پا گرفته بود. به این شبکه

ی اطراف دریای مدیترانه ی آفریقا، از نظر تمدنی به حوزهر قارهدها مربوط بود، و با وجود قرار داشتنش تمدن

شان ترین نمایندهها مهمی آمریکا بود که در این زمان اولمکتعلق داشت. سومین قلمروِ دارای کشاورزی، قاره

ربوط مقلمرو بزرگ تمدنی که به آفریقای زیر صحرا  زیستند. چهارمینبودند و در آمریکای مرکزی می

 شود، در این هنگام هنوز کشاورزی مستقر نداشت. می

دند، به کریتی متمدن ــ یعنی با سبک زندگی کشاورزانه ــ زندگی میمردمی که در آن روزگار در وضع

ز ی تمدنیِ خاوری )چین(، میانی یا آمریکایی تعلق داشتند. ساکنان هر یک از این قلمروها ایکی از سه حوزه

تشکیل شاورزانه کخبر بودند. یعنی جهان برای ایشان از یک مرکزِ مستقرِ دارای زندگی وجود سایر قلمروها بی

گرد با گردآورنده و شکارچی احاطه شده بودند و در بیرون آن هاله نیز ای از اقوام کوچشد، که توسط هالهمی

 های وحشی و ناشناخته قرار داشت. سرزمین
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های زندگی گوناگون برای مدتی به درازای دو و نیم ها، و سبکدر قلمرو میانی مردمی از نژادها، زبان

پایه تقسیم شده های همزیستند، و به جهانی عادت داشتند که از موزائیکی از تمدنهزاره در همسایگی هم می

های متمدن این قلمرو بود. انداز، و متحد شدن تمام سرزمینچشمباشد. ظهور هخامنشیان، به معنای زوال این 

شکل گرفت،  از عصر کمبوجیه به بعد، برای نخستین بار در تاریخ جهان مفهومی بسیار مهم در قلمرو میانی

« مرکزدار»ال سبود. به این ترتیب، جهان در مدت چند « مرکز و پیرامون»و آن هم جفت متضاد معناییِ )جمِ( 

داتَه( و )و همگان به ناگهان عضوِ این مرکز تلقی شدند. مرکزی که با مفاهیمی مانند نظم، قانون شد، 

شد. این مرکز تازه، در دو مرحله و توسط دو ص میمراتبی منظم و مرتب از قدرت و تقدس مشخسلسله

کل قلمرو ساز آفریده شده بود. نخست، توسط زرتشت که با اخالقی کردنِ ی تاریخدهندهسازمان

 اش، به کل گیتی مرکزیشناسی، و تعمیم مفهوم خوب و بد به همه چیز، و فرض یکتاپرستیِ سختگیرانههستی

ی شخصی ی ایالمیان و فرهمندمعنایی بخشیده بود. و دیگری کوروش، که با درآمیختن سیاست روادارانه

زرگ، در بنیز پدید آورد. داریوش  خویش، توانست مرکزی مشابه را در قلمرو جامعه و سازماندهی مردمان

برای  ی آسمانی و زمینیی لقب خویش است که توانست به ارزش این دو پایهواقع، بدان دلیل شایسته

ی مرکز زمین، ندهی بیستون، شاه را به عنوان نمایمرکزدار کردن گیتی پی ببرد، و به همین دلیل هم در نبشته

یروهای مخالف، به بینیم که داد و نظم را با سرکوب نی مرکز آسمان، میهدر کنار اهورامزدا به عنوان نمایند

 گردانند. هستی باز می

ی شد، که همه، قلمرویی فراگیر و همگون را در مرکز شامل میجهانِ یک شهروند پارسی باستانزیست

شده عضو آن بودند، و همگان به خاطر عضویت در یک نظام سیاسی، برخورداری مردمان شهرنشینِ شناخته

از یک نظام اداری، تأثیر پذیرفتن از یک رشته از فرامین دولتی، و اتصال به مراکز نظامی و مالی یگانه، هویتی 

گردی بودند که در اطراف شهرها کردند. دیگری در این تمدن، قبایل کوچرا با یکدیگر احساس می مشترک
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زدند. بر خالف آنچه با شور و شوق تمام از سوی های متمدنِ دارای زندگی کشاورزانه پرسه میو سرزمین

انیانِ اروپایی نبودند و سه امپراتوری پارس، یون« دیگریِ »نویسان اروپایی پذیرفته شده، در آن هنگام تاریخ

ی یونانیان و تقریباً تمام شهرهای توان آورد. نخست آن که در آن هنگام بخش عمدهدلیل بر این ادعا می

ی وی، و شهرهایی که گاهی از این حاکمیت شانه نشاندهشان یا تابع مستقیم شاهنشاه ایران بودند یا دستمهم

ده. دوم آن که جمعیتی صد هزار نفره که در شهری مانند آتن در وسعت کردند استثنا بودند نه قاعخالی می

توانند برای دولتی که در سه قاره گسترش یافته و دوازده میلیون شهروند و کنند، نمیهکتاری زندگی می

گیرد، دیگری محسوب شود. سوم آن که در آن هنگام نزدیک به ده میلیون کیلومتر مربع وسعت را در بر می

ساالری هخامنشیان به منظورهای اداری تعریف هویت یا مفهومی به نام یونانی ــ جز آنچه در دیوان هنوز

شد ــ وجود نداشت، و اروپایی هم تعریف نشده بود که یونان بخواهد عضو آن باشد یا نباشد. چنان که می

ت که چند قرن بعد در روم در ی مقدونیان به یونان، و اروپا مفهومی اسدیدیم، هلنیسم واکنش بود به حمله

 اش ابداع شد.شکل جنینی

 ایرانِ هخامنشی ـ یونانِ ی تقسیم شدنِ جهان متمدن به دو قطبِ تا این حد ناهمسانِبه این ترتیب، افسانه

ی مصر، ایالم، بابل، ایران شرقی، سند، آناتولی، شمال های دیرینهنماید، چون تمدنآتنی تقریباً مضحک می

انگارد. تراز مینهد و این دو را همبالکان و بیشتر شهرهای یونان را در یکسو، و شهرِ آتن را در سوی دیگر می

« دیگری»هوم را کنار بگذاریم، خواهیم دید که برای شهروندان دولت پارس، اگر این برداشت نامستند و مو

زیستند و گاه و بیگاه به شهرها دستبرد شان میاند که در حواشی دولت جهانیگرد عمدتاً ایرانی بودهقبایل کوچ

گفتند و نی سخن میهای ایراهای مختلف زباننژاد بودند و به شاخهی این قبایل آریاییزدند. تقریباً همهمی

شهرهایی مانند آتن و ها بودند. در این میان، البته دولتها و ماساگتشان سکاها و سارماتهایمشهورترین

اند که به طور موضعی به مرزهای مصر، فنیقیه و و ایلوری هم بوده پوست سودانی و اقوام قفقازیقبایل سیاه
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رابر قبایل پرجمعیت و متحرک آریایی، که سراسر مرزهای شمالی ها در بزدند، اما اینآناتولی دستبرد می

 شاهنشاهی هخامنشی را احاطه کرده بودند، اهمیتی نداشتند. 

گیر بود که تا ، در عصر هخامنشیان هر انسانِ متمدن در قلمرو میانی، عضوی از یک مرکزِ فرابر این مبنا

رک، و در عین حال روادار و یافت. این مرکز، گذشته از بافت فرهنگی مشتشده ادامه میپایان جهانِ شناخته

گرد، متحرک، ه کوچداشت ک ای قراراش، در تقابل با نیروهای بیرونی و تهدیدکنندهشوندهبنابراین پیچیده

معنایی مانند  برای مردمان آن عصر، با عناصری« درون/ بیرون»غارتگر و فارغ از قانون )داته( بودند. جمِ 

خ جهان بود که شد، و این نخستین و واپسین بار در تاریمترادف دانسته می« نظم/ آشوب»و « مرکز/ پیرامون»

ند. به این ترتیب، مردمانی یکجانشین شدل با هم چفت و بست میهای متضاد معنایی به طور کاماین جفت

دارِ خویشاوندشان تابع و کشاورز، که به کشتزار، شهر و در نتیجه سرزمینِ خاصی پایبند بودند و قبایل رمه

از سپهر جهان « بیرون»ه در کگرفتند دار قرار میگرد و رمهوامی متحرک، کوچها بودند، در برابر اقپارس

 بردند.زیستند و مدام به مرزهای این قلمرو هجوم میمند میانونق

مین، و زمین به حصارها و مرزهای شوند. کشاورزان به زمردمان کشاورز بر مبنای سرزمین سازماندهی می

ها و شهرها همه بر مبنای ی مشترک کشاورزان است. تمدنجغرافیایی نیاز دارد. از این رو، خاک ریشه

کنند. خاک، توتم آورند، هویت ایشان را سازماندهی میشان پدید میجغرافیایی مشترکی که برای ساکنان

کنند، هویتی مشترک همسانی زندگی می« جای»ترکی و در مشترک کشاورزان است و مردمی که بر خاک مش

گیرد. سازماندهی اداری و شان از مکان سرچشمه میی مشترکآورند که به طور عمده از تجربهبه دست می

هایی گیرد. به همین دلیل هم، در درازنای تاریخ همواره با تمدننظامی این مردمان نیز بر مبنای مکان شکل می

شان قرار داشته، و با ایم که مرکزشان شهری خاص بوده، قلمرو جغرافیایی مشخصی زیر سلطهدهرو بوروبه

 اند.شان بر سر مرزِهای مکانی کشمکش و جنگ داشتههای همسایهتمدن
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گردان به دلیل اتصال به گرد اما، ستون فقرات دیگری برای هویت وجود دارد. کوچدر مورد مردمان کوچ

شان به مراتع نو، هایجا شوند. و به دلیل نیازِ رمهتوانند در محیط جابهها، میمنابع غذایی متحرکی مانند دام

یست. روابطی از نوع نی اجتماعی در میان ایشان، مکان دهندهنصر سازمانناگزیرند چنین کنند. از این رو، ع

چون زمانِ کشاورزانه ــ امری هنجارین و سیال هم معناست، چرا که مکان ــگردان بیبرای کوچ« مکانی»هم

ه، گردانچگذرد. عنصر مرکزی برای سازماندهی روابط کوآید و میاست که خواه ناخواه با نظمی غایی می

گردان در قالب قبایل، و قواعد خویشاوندی و روابط خونیِ میان مردمان است. از این روست که کوچ

جتماعی ــ یعنی ایابند. این واگراییِ دو مرکزِ ممکن برای سازماندهی یکجانشینان در قالب شهرها سازمان می

 شود. ط مییک زمان از مکان مربوخاک و خون ــ به معنای واگرایی بسیار مهمِ دیگری هم هست، که به تفک

 ارشوندهای منظم و تکردر قلمروهای کشاورزانه، زمان تابع مکان، و خون تابع خاک است. زمان چرخه

به مراقبت و  رود. مکان، اما، عنصری کلیدی است که نیازآید و میست که در قالبی هنجارین و ساالنه میا

وست که زاست. از این رآیش و آبیاری و رسیدگی دارد. برای مردم کشاورز، زمین و خاک و مکان مسأله

ایشان بر مبنای رویش گیاهان و  رایبگردد. نظم امور سازماندهی اجتماعی ایشان نیز بر این مبنا استوار می

یک جا زندگی  وگردد. از این رو، آنان که در یک مکان تغییرات فصلیِ زمین، یعنی محوری مکانی، برقرار می

خون بودن مکانی به همامع، همشوند. در این جوشهری و شهروند محسوب میکنند، آشنا، دوست، هممی

 کنند. صلت میشود، چرا که همسایگان با هم ومنتهی می

گردانی که در مکان جاری هستند، این عنصر چندان اهمیت ندارد. مکان برای ایشان در مقابل، برای کوچ

کشاورز شباهت دارد. برای آنان، مکان جریانی سیال است که با نظمی هنجارین، با سرعتی  به زمان در جوامع

ی غایی جامعه محسوب دهندهکمابیش ثابت و هنجارشده، در گذر است. در مقابل، این زمان است که سازمان

گردان، چهارپایانی هستند که بر خالف درختان و گندمزارانِ کشاورزانه به شود. منبع غذایی اصلی کوچمی
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گیرد. هایی مشخص ولی تغییرپذیر جای میزمین پایبند نیستند، اما تابع زمان هستند و زاد و ولدشان در چرخه

های زایش غذا و تولید اقتصادی بود، ی چرخهترتیبی که زمین و مکان در روستاهای مستقر برسازندهبه همان 

کند. پس، پیوستگی مردمان نیز در این جوامع به روابط گرد آسمان و زمان است که چنین میدر جوامع کوچ

شود. های دودمانی تحویل میهی نزدیک بودنِ شاخای، و به درجهخویشاوندی، به نوع ارتباط در قالبی قبیله

« با هم بودن»مکانی و خونی است که به همجا، برعکسِ شهرهای کشاورزمدار، خویشاوندی و همدر این

 شود.منتهی می

ی نخستین به این ترتیب، مردمانی که برای مدت دو و نیم قرن در چارچوب شاهنشاهی پارس زیستند، برا

شدنِ نظام  قید و شرط خاک را بر خون، و مکان را بر زمان تجربه کردند. هنجارینی کامل و بیبار غلبه

ها، پیامد این حادثه بود. تثبیت نظام انیها و شهربزا شدنِ حد و مرز کشورها و استانشماری، و دغدغهگاه

های مدار و تقویمشماری خورشیدی و رصد مدارهای هفت سیاره و پیدایش نخستین نظام نجومی ریاضیگاه

زمین عصر هخامنشی تحقق یافت، دستاوردی بود که رام شدن زمان و مستقر برآمده از آن، که همگی در ایران

  داد.شدنش بر مکان را نشان می

سابقه پیکربندی شد. سره نو و بیبندی زمان، مکان نیز به همین شکل با معیارهایی یکهمراه با صورت

نژاد، قلمرو خود به حدود سی استانِ مستقل دست یازیدند تا واحدهای همهخامنشیان از آن رو به تقسیم 

های کوروش و جانشینانش برای رهایی اقوام تبعیدی خون را در خاکی مشترک جای دهند. برنامهزبان و همهم

یان، بر این متمدن مانند اعراب و یونانمدارانه برای قبایل نامستقر و نیمهمانند یهودیان، و تثبیت هویتی مکان

ی کشاورزی دیرینه های پایدار و مستقر که تجربهمبنا استوار بوده است. هخامنشیان نه تنها در قبال تمدن

نیز چنین کردند و به  را محور هویت فرض کردند، که در مورد قبایل و اقوام فاقد این پیشینه داشتند مکان

یدند. نام قبایلی مانند ایونیَه و اَرَبایَه که در آن هنگام تراشیِ متکی بر خاک دست یازاین شکل به نوعی هویت
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ی بیستون به صورت اسمی جغرافیایی مورد اشاره ساز نداشتند، برای نخستین بار در کتیبههنوز نقشی فرهنگ

ساالری هخامنشی هویتی مشترک یافته واقع شد. بسیاری از این قبایلِ ناهمگون که به ضرب و زور دیوان

در سرزمینی محصور جای گرفته بودند، این هویت را در خود جذب کردند و خود را با آن شناختند. بودند و 

برخی که جمعیتی بسیار داشتند ــ مانند یونانیان ــ در اندک زمانی به سازماندهی اجتماعی متکی بر شهرها 

ها برخی دیگر ــ مانند عربدست یافتند و به این ترتیب در روند عمومی آفرینش معنا و فرهنگ سهیم شدند. 

ها به ــ برای دیرزمانی در سایه باقی ماندند و در کشاکش نیروهای تاریخی تراش خوردند، تا بعد از قرن

 ی بازی تاریخ جهان تبدیل شوند. ای کارآمد در عرصهمهره

ی کلیت شاهنشاهی هبایست نمایندها، به عنوان نیرویی که میخودِ پارس ها همه در حالی است کهاین

کرده بودند، اما نباشد، خصلتی شناور و سیال در مکان داشتند. ایشان البته خاستگاه خود در ایالم را فراموش 

ی و متحدان چندان گسترده از خویشاوندی و اندرکنش سیاسی و اقتصادی با سایر قبایل آریای ایدر شبکه

های تابع هخامنشیان زمین و با شدتی کمتر سرزمینشان سراسر ایرانشان قرار داشتند که افق جغرافیاییبومی

ویج( )ایران« هاینِ آریاییسرزم»یش را با برچسب دینیِ ها در این دوران قلمرو خوگرفت. پارسرا در بر می

ون و خویشاوندی دادند، که در هر دو حال به خمورد اشاره قرار می« کشور پارس»یا عنوانِ سیاسی و حکومتیِ 

خون ای از مردمان هماند که ردههایی بودهو هم اسم پارس در ابتدای کار نام تکیه دارد. یعنی هم نام آریایی

ی خونی بودند کرده است. هخامنشیان، در واقع، نمایندهاوند را از دیگران جدا میای از قبایل خویشو اتحادیه

ت با شاهنشاهی که خود را وقف خاک کرده بود. به این ترتیب، در غیابِ جغرافیایی که از بیرون در صدد رقاب

زتعریف شد و ای نوظهور با«من»ای نو و چون سوژههم« پارسی»زمان با چیرگی خاک بر خون، برآید، و هم

 ای نمادین و اجتماعی از این مفهوم سیاسی ـ اجتماعی برکشیده شد. به ابرانسانی آرمانی و سایه
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ل گرفت شی چشمگیر و برجسته است که برای نخستین بار در تاریخ، کشوری شکاز این رو، دوران هخامن

عریف ی خود با بیرون را بر اساس خاک تتوانست رابطهکه کشور دیگری در خارجش قرار نداشت و نمی

گرد دیگر حضور داشتند، که اتفاقاً با اقوامِ مسلط بر درون خویشاوند و کند. در آن بیرون تنها قبایل کوچ

بایست بر محوری سرزمینی شکل شان میو، مرزبندی میان هخامنشیان و همسایگانخون بودند. از این رمه

بایست با معیارهایی مستقل از زبان و نژاد تعریف شود. چرا ای که مرکزنشین بود، می«منِ پارسی»بگیرد، و 

ی بودند که نی خویشاوند سکاهایکه قبایل پارس و مادی که بر جهان چیره شده بودند، از نظر نژادی و زبا

شدند. به همین دلیل هم در این دوران نام کشورِ ایران جز در قالب استعالیی و دیگریِ بیرونی محسوب می

در اندرون شاهنشاهی « مردمان بسیار»و « های دور و پهناورسرزمین»شود و تأکید بر دینیِ ایرانویج دیده نمی

تواند به نخبگان فنیقی و مصری بودن است، که می« پارسی»اش سیاسی است که اوج هویت دینی، فرهنگی و

 و یونانی نیز اطالق شود. 

سازی هویت ارسی، از سویی، تدبیری خالقانه و کارآمد برای بازکنده شدن مفهوم پارسی از قبایل کهن پ

ناپذیرِ آمیختگی و پراکنده شدنِ جنگاورانِ پیروزمند ملی در دولتی جهانی بود، و از سوی دیگر پیامد اجتناب

« من پارسی»خاست. شان با اقوام تابع برمیهای بسیار بود و دستاوردی که از پیوند خوردنآریایی در سرزمین

های نوعی انسانِ آرمانی استوار شده بود که چارچوب فلسفی و دستگاهی نظری بود که بر محور ویژگی

ی تاریخی ایالمیان و نبوغ کوروش و داریوش اش از تجربهاش از زرتشت و قالب سیاسی و اجتماعیدینی

اک را بر خون در تاریخ، خ بزرگ برآمده بود. این ترکیبِ شگفت و نامنتظره عاملی بود که برای نخستین بار

 چیره ساخت. 

 مدارانه برای هویت شهروندانزمان با شکل گیری پیکربندی جغرافیایی و مکاندر این دوران، هم

مراتب قدرت زمینی به شهربانان، رو هستیم. سلسلهشاهنشاهی، با استعالیی شدنِ شکلِ خاصی از خون هم روبه
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تباری را باز شد که شکلی انتزاعی و قراردادی از همسرداران، مغان و در نهایت شاهنشاه پارسی منتهی می

دمانی که هم اکنون حضور دارند و یا به شده از زندگی مردست و اساطیریهایی یکنمایاند. یعنی روایتمی

خونیِ ساختگی و مینویی را میان ای بسیار نزدیک تعلق دارند، در این هنگام شکل گرفت که نوعی همگذشته

ی نقش کرد. همگام با توسعهپوشیدند و پاسبان نظمِ پارسی بودند، برقرار میی پارسی میکسانی که جامه

ها ها، روایتی که این کار را ممکن ساخته بود فرارونده شد و به خلق سرمشقیابی، نیروی خونخاک در هویت

هایی منتهی شد که از سویی مشروعیت شاهنشاه را ــ در غیابِ ادعای خدا بودن یا کاهن بودنِ نامهو زندگی

. بر مبنای ساختی حال و اکنونِ تاریخی مردمان را اساطیری میکرد، و از سوی دیگر زمانهوی ــ تضمین می

شدند، و با ی خود در برابر هستی تعریف میاین اساطیر، آنان که در مرکز حضور داشتند بر اساس کارویژه

برآورده کردن مأموریتی که در سرمشق نظری دینی یا سیاسی خویش دارند دِین خود را به این مرکزنشینی ادا 

ریِ زرتشتی بود که بر اتحاد خودآگاهانه و کنند. این، در واقع، کاربستِ عملیاتیِ مفهوم خویشکامی

جا نیز، شاهنشاهی بود که بر مرکزی به کرد. در اینی فرد مزدیسن یا اهورامزدا داللت میگرانهانتخاب

شد. کرد متحد وی دانسته میراند، و هر کس که از داد او پیروی میشده فرمان میگستردگی کل دنیای شناخته

توان تبلور شود میرستم را که به دوران پختگی نگاه سیاسی داریوش مربوط مییژه نقشی بیستون و به وکتیبه

 این اندیشه دانست. 

ی خدایی یگانه تر با روایتی زرتشتی از سیطرهگوناگون را در سطحی بزرگ های دینیاساطیری که روایت

ی پارس را با سایر قبایل، و فرهنگ و نژاد و زبان آریایی هایی بود که قبیلهداد، از همان جنسِ اسطورهپیوند می

ت که هر شهروند ساخکرد. جهان به این شکل کلیتی منظم را برمیرا با سایر عناصر قومی و نژادی مربوط می

کرد؛ جایگاه و موقعیتی جغرافیایی به عنوان هخامنشی جایگاهی ویژه و موقعیتی خاص را در آن اشغال می

ای که نقش و کارویژه و گیری اجتماعی و زمانیی استانی خاص، و جایشهروند فالن شهر از بهمان ناحیه
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داد. ، خدایانش، معبدش و شاهنشاه نشان میاشاش را در ارتباط با خویشاوندان و اهل طایفهخویشکاری

فهمیدند مورد استفاده و تقلید واقع شود و به توانست توسط مردمان مرکزنشینی که آن را میاساطیری که می

نشینان وام گرفته شود و به تر شدن روابط انسانی و آفرینش معناهایی نو منتهی شود یا توسط حاشیهپیچیده

بدفهمی رونویسی گردد و به ویرانی ختم شود. این چیزی بود که در مورد اسکندر رخ طور ناقص و همراه با 

 داد.

 

توسط  رو ریخت. دیگر مرکز و پیرامونت و منظم فدس. با ورود اسکندر به صحنه، این تصویر یک2

های آسیای میانه کَرتشدند، و دیگر دژهایی مرزی ــ مانند کوروشمرزهایی محکم و استوار از هم جدا نمی

در »گردان مقاومت کند. موجوداتی که تا به حال بیگانه، دوردست و ــ وجود نداشت که در برابر هجوم کوچ

راندند. انهدام فرمان می« بر درون»آورنده و پیروزمند تبدیل شدند که بودند، ناگهان به نیرویی هجوم« آن بیرون

را بر هم « نظم و آشوب»و « مرکز و پیرامون»های نی بود که جمدولت هخامنشی، به معنای زوال نظمی آرما

انی مرکزدار شده داد. با نابودی این نظام، آشوب به درون رخنه کرد، و قلمرو مرکزی که برای دیرزمتطبیق می

 بود با مرکززدایی دست به گریبان گشت.

طلبی بود که سودای تکرار کردارهای بزرگِ کوروش را در سر داشت. در اسکندر، جوان ماجراجو و جاه

آن حدی از دانش و خرد که او از آن بهره داشت، فتح جهانِ ــ و نه سازماندهی و سامان دادنِ بدان ــ 

تر شد. از این رو، اسکندر زندگی خود را وقفِ فتح جهانی کرد که پیشترین کردار کوروش محسوب میهمم

اش فتح شده و سامان یافته بود. به این شکل، اسکندر جهان را فتح کرد بدون آن که در مورد سازماندهی

توان آن را نوعی و به همین دلیل مییافته بود اندیشیده باشد. فتحی که او کرد، در واقع، واسازیِ امری سامان

مند نبود، جهانی پادفتح دانست. اسکندر هر چند مقلد کوروش بود، اما چون از بزرگی و نبوغ و خرد وی بهره
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قانونی و ویرانی فتح کرد. بر این تر به دست وی با نظم و قانون تسخیر شده بود با آشوب و بیرا که پیش

ای چنان که نظم سیاسی ناپایدار، وحشیانه و غارتگرانهکوروش شبیه است، هممبنا، اسکندر به ضدِ تاریخی 

 شد.که پشت سر خود باقی گذاشت، ضدِ منحطِ نظم سیاسی کوروشی محسوب می

گردان بر شهرنشینان ی مقدونیان پیامد طبیعی چیرگی کوچهای سیطرهفروپاشی نظم هخامنشی در سال

ودند که به دلیل ی جمعیتی که با اسکندر همراه شده بودند، قبایل ایلوری، مقدونی و یونانی ببود. بخش عمده

مقدونیان در شمال بالکان به حرکت درآمده  های میان ایلوریان وهای پلوپونسوس در یونان و کشمکشجنگ

، کورینت و بودند. خودِ این حقیقت که شهرهای یونان ــ از جمله مراکز تمدنی این منطقه یعنی آتن، تبس

دهد ها را در برابر اسکندر نشان دادند، تا حدودی ماهیت نیروهایی را نشان میترین مقاومتاسپارت ــ سخت

گرد کوچ»شان ــ گرد یا ــ به دلیل ورشکستگی اقتصادی زادگاهاین نیروها کوچ شان بود.که او نماینده

مدار آتن ترین سیاستی اسکندر به یونان، مهمی حملههبودند. خودِ همین حقیقت که در آستان« شدهسازی

نی شهر عیشد، و این نکته که متحد آتن ــ دموستنس بود و آشکارا کارگزار ایران در آن شهر محسوب می

ـ توسط اسکندر کامالً نابود شد، و این امر که مقاومت در برابر مقدونیان تا ها بعد با رهبری سال باستانی تبس ـ

 دهد. چنان ادامه داشت، تا حدودی نامعقول بودنِ ادعای پیوند اسکندر با فرهنگ یونانی را نشان میاسپارت هم

اسکندر، در واقع، رهبر یک موج جمعیتیِ مقدونی/ ایلوری/ یونانی بود، که به دنبال انفجاری جمعیتی به 

شود ان به این حد محدود میحرکت درآمده و موفق به رخنه در قلمرو پارس شده بود. ارتباط اسکندر به یون

بوده، با ایرانی شدنِ سریعش در جریان فتح پارس  ادیسهو  ایلیادی که زبانش یونانی بود. این نکته که او شیفته

دانسته چندان معنادار نیست، چون در ی زئوس بوده و خود را فرزند او میخوان است، و این که شیفتهناهم

دانسته است. ون خود را فرزند شاه قبلی هخامنشی و فرزند آمون ــ خدای مصری ــ هم میمقاطع گوناگ

ی اقوام یونانی یا فرهنگ هلنی قرار ها همه بدان معناست که ایرانیان در زمان هجوم اسکندر مورد حملهاین
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راتوری پارس بودند و ی امپشان در آن زمان زیرمجموعهترین مراکز این مردم و تمدننگرفتند. چرا که مهم

های نامدارشان هم در آن هنگام دموستنسِ خطیب و ممنونِ سردار و ارسطوی فیلسوف بودند که یا شخصیت

جنگیدند و یا ــ در مورد ارسطو ــ با کردند و برایش میبه طور مستقیم از شاهنشاه هخامنشی هواداری می

 ر دشمنی داشتند.وجود پرورده شدن در دربار مقدونیه، با خودِ اسکند

گرد بود. قومی که کوشیدند تا رو شدند، هجوم قومی کوچآنچه شهروندان پارسی در آن هنگام با آن روبه

توانستند در نهایت، ن ی شاهنشاهی بنشینند، و در این کار کامیاب نشدند. پیروان اسکندر،مرکزِ دیرینهبه زور در 

چندگان در شاهنشاهی هخامنشی به شکلی پایدار مستقر شوند. در گرداگرد دریای مدیترانه که جمعیت کو

گونوسی را تیطلمیوسی و آنهای هلنی سلوکی و بد، چنین استقراری رخ داد و دولتزبان چشمگیر بویونانی

زمین بود، اشکانیان و کوشانیان بود که پیروز شدند و مقدونیان را بیرون پدید آورد اما در مرکز، که ایران

 راندند. 

کز و پیرامون در جهانِ اشکانیان، از چند نظر تفاوتی بنیادین با دنیای هخامنشی داشت. از سویی، مفهوم مر

زمین تنها مرکزِ گیتی نبود. در همسایگی آن، مصری این دنیای نو دچار دگردیسی بنیادین شده بود. دیگر ایران

راندند و دولتی مستقل و نیرومند را زیر فرمان ن فرمان میدار بر آوجود داشت که مقدونیانی خونخوار و برده

سوتر حضور داشت رودان را در دست داشتند و دولت مقدونیه نیز آنچنان سوریه و میانها همداشتند. سلوکی

 و روم و کارتاژ هم بودند که به تازگی به آوردگاه تاریخ جهان وارد شده بودند.

زمین، رومیان نیز از افق باختری پیشروی کردند و ها در ایرانزمان با پیشروی سکا ـ تخاریبه تدریج، هم

زمین دو دولتِ خویشاوند و متحدِ کوشانی ایران بیی شرقی و غراین دو نیرو زمانی به هم رسیدند که در نیمه

های شمال هند و بلخ و ها موفق شدند دولتو اشکانی مستقر شده بود. در همان زمانی که اشکانی ـ کوشانی

ماد و سلوکی را فتح کنند، رومیان نیز کارتاژ و ایلوریه و مقدونیه و یونان و در نهایت مصر را گرفتند. به این 



565 

 

مرز زمین با روم هموتاز پیروزمندان فرو نشست، سراسر مرزهای غربی ایرانقتی گرد و غبار تاختترتیب، و

 و همسایه شده بود.

معارض در مرکز گیتی از میان رفته بود. این ماجرا وقتی تشدید امکانِ قرار گرفتنِ بی به این شکل، دیگر

زمان با سازمان یافتن گیری الگوی سیاسی هخامنشی در جهت خاوری آشکار شد. همشد که پیامدهای وام

با تمدن چینی زمین و تثبیت زندگی کشاورزانه در ترکستان چین، راهِ ارتباط های شرق ایرانتدریجی جمعیت

شده برای شناخته گشوده شد و مردمِ قلمرو میانی برای نخستین بار دریافتند که تنها نیستند و خارج از قلمرو

 هایی دوردست ولی نیرومند وجود دارد. ایشان هم پادشاهی

ی هخامنشی به جهان چندمرکزی چینی ـ اشکانی ـ رومی در قلمرو مرکزهتردید گذار از جهان تکبی

ی آمریکا برای اروپاییان عصر نوزایی چنان که کشف قارهشده است، هممیانی، شوکی فرهنگی محسوب می

های آن دوران ر مورد دگردیسی هویتددوران به قدری زمان گذشته، که شد. با وجود این، از آن محسوب می

داریم به  توان دست یازید. در واقع، تنها متون مفصلی که از این دوران در دستجز به حدس و گمان نمی

د و بنابراین ی امپراتوری پارس برآمده و بالیده بوشود که خود از دیرباز در حاشیهتمدن رومی مربوط می

 ی چندانی ببیند. یتِ مرکزدار و خودمرکزپنداری نداشت که بخواهد در اثر این تحول لطمههو

حاکم بر ایشان ناگزیر بودند در این شرایط خود را در دنیایی زمین و شاهان اشکانی و کوشانیِ مردم ایران

تازه بازتعریف کنند. این پادشاهان از تبار هخامنشیان نبودند، و مشروعیت آسمانی ایشان را نداشتند. بلکه 

بردند. در ضمن، در دنیایی خوی کهن نسب میگرد و دشمنهای کوچبرعکس، از سکاها، یعنی همان دیگری

زیستند و رقیب سیاسی سرسختی مانند روم را در برابر داشتند. دوام چشمگیر اشکانیان، می چندمرکزی

های مکررشان بر روم در زمانی که این دولت در اوج قدرت خود بود و تأسیس ساختارهایی مانند پیروزی

 نمود.ناشدنی میای دارد که در ابتدای کار حلی کامیابی این پادشاهان در حل مسألهراه ابریشم، نشانه
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انیانی که . سیمای اشکانیان در تاریخ بسیار تحریف شده است. از سویی، به دلیل تبلیغات سیاسی ساس3

ی رومیانی وی دیگر، بر اساس خاطرهکاستند و از سیابی از مشروعیت ایشان میمشروعیتبایست برای می

داری طوالنی ایشان پنج قرن به طول که بارها از آنها شکست خورده و تحقیر شده بودند. با وجود این، زمام

نی، در معنایی های هویت ایراوران بود که شالودهنظیر است. در همین دانجامید که در سطحی جهانی کم

 ریزی شد.ر هخامنشی، پیی جهانیِ عصتر از آن اسطورهتر و امروزیخاص

گرد حفظ کردند. پیوند نزدیک خویش را با قبایل ایرانیِ کوچ اشکانیان از تبار سکاها بودند و تا پایان نیز

های آغازین ارشک، بر خالف شاهنشاهان ساسانی بعدی، مشروعیت خود را به این دلیل هم با وجود تالش

های کشاورزی در چنین ادعای ایشان بر حراست از سرزمینبر اصل و نسبی هخامنشی استوار نکردند. هم

شد. اشکانیان ناگزیر شان به سادگی پذیرفته نمینظامی گرد بودنِ نیروییز با توجه به کوچگردان نبرابر کوچ

گرد به وجود بیاورند، و در همین روند بود که مفهوم ایرانی بودند ترکیبی میان عنصر ایرانیِ کشاورز و کوچ

داری هخامنشیان، تمام مردمِ ن زمامبودن به معنایی کمابیش امروزین آفریده شد. تا پیش از آن، و تا پایان دورا

تری را که شدند. از این رو، این واژه داللت دقیقمتمدن دنیا شهروند پارس، و به تعبیری ایرانی محسوب می

تقریباً مترادف بود با  1245فهمیم در بر نداشت. در آن هنگام شهروند شاهنشاهی پارسی بودنامروزه از آن می

متمدن بودن، پذیرش نظم اجتماعی کشاورزانه، ارتباط با مردم شهرنشین و وفاداری به اصول کنش متقابلِ 

                      
ی نیروهای زمین و به خصوص بدنهباید این نکته را در یاد داشت که در دوران هخامنشی نیز بخش مهمی از جمعیت ایران 1245

شان به خاطر اسکان بخشی از اما ساخت اجتماعی ،چنان وضعیتی کوچگرد و متحرک داشتندنظامی قبایل پارس و ماد هم

کوچگرد پیرامونی تفاوت داشت که نانویسا و  شان به زندگی کشاورزانه با قبایل کامالًشان در شهرها و پیوند خوردنجمعیت

 کردند.سیاسی کشاورزانه تبعیت نمی مراتبِبه کلی نامستقر بودند و از سلسله
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، هویت قومی مصری داشته باشد یا بلخی، و خواه مند یا داد. خواه کسی که به این اصول پایبند استقانون

 گرد.کشاورزی شهرنشین و مستقر باشد یا عضوی از ایلی متحرک و کوچ

برداشته شده، و دیگری « گرد/ شهرنشینکوچ»اما، نیاز به آن بود که محور هویت از جمِ در عصر اشکانیان، 

های سلوکی و ادشاهیی روم و پیابندهبه شکلی نوظهور بازتعریف شود. در برابر اشکانیان امپراتوری توسعه

هرها در برابر شان، کشاورزمدار و نگهبان شبطلمیوسی قرار داشتند که همگی بنا بر ماهیت دولت بودن

ه عنصری دیگر نیازمند بی چندمرکزی شدند. از این رو، تشخص یافتن در این زمینهگردان محسوب میکوچ

ابر هجوم رومیان و بود. اشکانیان و کوشانیان شاهانی بودند که مقدونیان را از ایران راندند و کشور را در بر

نش بر مبنای ـ زبانی شدنِ هویت ایرانی، و استوار شدچینیان حفظ کردند. به این ترتیب، همگام با نژادی 

ها هم نهایی استعالیی از زندگی ابرانساها و روایتنامهاساطیر دینی و خدایان باستانی قبایل آریایی، زندگی

 دگرگون شد و به وضعیتی حماسی ـ پهلوانی منتقل شد. 

، به «ایرانی/ انیرانی»به « گردیکجانشین/ کوچ»و « متمدن/ بربر»تغییر جهت محور هویتی ایرانیان از جمِ 

این مورد از خود به  گمان من، در زمان اشکانیان تحقق یافته است و ساسانیان با وجود آن که متون زیادی در

توانست شاهنشاهی باشد که مانند خوار این ابداع بودند. ابرانسانِ اشکانیان، دیگر نمیجا گذاشتند، میراث

معارض دنیا شناخته چون کنشی مذهبی به انجام رساند و حاکم بیها را همخدایان باستانی آباد کردن پردیس

اش امپراتوران روم و چین نیز حضور داشتند و معموالً یگیشود. شاهنشاه اشکانی مردی بود که در همسا

گرفت. بنابراین اساطیری نو پدید آمد و ابرانسان را در قالبی پهلوانی و حماسی شان در میهایی هم میانجنگ

ای مانند داستان رستم و اساطیر سیستان را در این دوران، بر ی تنومند و پیچیدهبازسازی کرد. ظهور حماسه

ی سیستانیِ پهلوانان که توان توجیه کرد. در ضمن، از یاد نبریم که در اساطیر ایرانی رگهاسِ این تحول میاس

رسد، از نظر دینی سکاهایی غیرزرتشتی، و از نظر تبار نیز سکا ـ تخاری از سام به زال و از او به رستم می
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انی. بنابراین هویت ایرانی در این دوران در هستند و بنابراین بیشتر در دولت کوشانی ریشه دارند و نه اشک

ی اشکانی و کوشانی فرمانروایانش بودند. در واقع، بدون ای تکامل یافت که دو دولتِ در هم پیوستهزمینه

 شده ممکن نیست.توجه به پویایی نظم سیاسی در دولت کوشانی فهم هویتِ ایرانیِ باسازی

هایی موازی نیز رخ نمود. دیگر ایرانی به معنی تنها انسان متمدن همراه با این تحول، لزوم پذیرش هویت

ی خود، در طیر و حتا دولت ویژهط و زبان و اساخهای متمدن دیگری، با جهان نبود، که ممکن بود انسان

رگون شد. تجارت تا بیرون از مرزهای ایران وجود داشته باشند. از این رو، نوع ارتباط ایرانی با غیرایرانی دگ

از قلمرو  شد، چرا که در خارجپیش از آن امری درونی بود و تنها به مسیرهای درون شاهنشاهی مربوط می

نیان به ت که بخواهد گرانیگاه تجارت محسوب شود. اما با ورود اشکاهخامنشی شهری و تمدنی وجود نداش

های تجاری بزرگی پدیدار شد که شهرهای ایران را به شهرهای چین صحنه، همه چیز دگرگون شده بود. راه

د و به شکرد، و به این ترتیب با چرخش هویت ایرانی بر محور خون، خاک نیز بازتعریف و روم متصل می

د. به ززدایی دچار گشت. در عصر اشکانی، مرکزیت از خاک برداشته شد و به خون پیوند خورنوعی تمرک

زمین کشوری شد در میان کشورهای دیگر، که توسط نژاد و خونی منحصر به فرد و نژاده این ترتیب، ایران

 ها متمایز بود. مسکونی شده بود و از این رو از سایر سرزمین
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 های رومیان و ایرانیانگفتار دوم: نخستین تماس

 

رفت. شمار نمیمعنای معمول کلمه یک دولت یا کشور به. در دوران هخامنشی کشور ایران در واقع به1

 جود نداشت.چرا که در آن زمان کشور یا دولتی دیگر که واحد سیاسی رقیب یا بیگانه تلقی شود در جهان و

کردند و شهروندان کشورشان نیز چنین چون سروران کل گیتی تلقی میاز این رو، هخامنشیان خود را هم

ود که ای از نظم سیاسی حاکم بر خویش داشتند. برای نخستین بار در دوران آشوب پسااسکندری بتلقی

یانی مهاجم تأسیس شده بود و دونرو شدند. این نظام سیاسی، توسط مقای روبهایرانیان با نظم سیاسیِ بیگانه

گرفت. در آن هنگام که اشکانیان از ایران شمال شرقی زمین را در بر میی جنوبی ایرانبخش مهمی از نیمه

ی اندند، نمایندهزمین بیرون رسر برآوردند و با شعار احیای تمدن هخامنشی یونانیان و مقدونیان را از ایران

ا دولت سلوکی ین نظم غارتگرِ نوآمده بودند. اشکانیان تا حدود یک قرن بواکنش جمعیت ایرانیِ مستقر به ا

هایی ، سلوکیان در شکستزمین ریشه دوانده بود، کشمکش داشتند. با وجود اینی غربی ایرانکه در حاشیه

ی دو نیروی ایرانی و رومی خرد شدند و تدریج زیر منگنهنشینی کردند و بهمنظم از مقـابل اشـکانیان عقب

امالً مستقل و بیرونی کاز میان رفتند. تازه در این هنگام بود که ایرانیان برای نخستین بار با دولتی نیرومند و 

 همان امپراتوری روم میباشد.رو شدند که روبه

های بعدیِ میان ایران و روم، دو قلمروِ ارمنستان و سوریه اهمیتی کلیدی یافتند. چنان که در کشمکش

های کمیت سلوکیان، پولیسگذشت، رومیان بعد از شکست دادنِ سلوکیان سوریه را اشغال کردند. از زمان حا

هایی یونانی پرجمعیتی در سوریه پدید آمده بود که، درست طبق الگوی بطلمیوسیان در مصر، مانند قرارگاه

کشی از ایشان کارکرد داشت. وقتی رومیان به صحنه وارد شدند، ها و بهرهنظامی برای سرکوب مقاومت سوری
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است خویش بهره جستند. بر خالف سلوکیان که بر مرزبندی میان ها به عنوان مراکز اعمال سیاز همین پولیس

ها را نیز در قالب فرهنگ یونانی جای کوشیدند سوریها تأکید داشتند، اربابان رومی مییونانیان و سوری

رومیان در یونانی کردن مردم سوریه  1246زبان برای خود ایجاد کنند.ای هوادار یونانیدهند و به این ترتیب طبقه

های چنان بومیانی سرسخت و مقاوم را در برابر خویش داشتند. با وجود این، حضور پولیسناکام ماندند و هم

 ساخت. راتور روم شدند، عاملی بود که نفوذ پایدارشان در سوریه را ممکن مییونانی که به سادگی تابع امپ

های اردشیری بازمانده در آناتولی، حتا بعد از این در حالی بود که سرزمین کوهستانی ارمنستان و دولت

های رومی خارج بود. برای فهم اندازی لژیونی دستچنان از دایرهنیه، همفروپاشی دولت سلوکی و مقدو

تر به قلمرو قفقاز و آناتولی نگریست. چرا که های جنگ دیرپای ایران و روم، باید نخست کمی دقیقخاستگاه

رین و پایدارترین تها میان ایرانیان و رومیان در این منطقه آغاز شد. در این میان، ارمنستان کهننخستین درگیری

 شد.واحد سیاسی منطقه محسوب می

ی دولت آشور بر زمان با توسعهزمین است که همترین واحدهای سیاسی ایرانارمنستان یکی از کهن

رتو ــ که نامش را بر کوه آرارات به یادگار ی تاریخ ظاهر شد. در قرن هشتم و هفتم پ.م. دولت اوراصحنه

نهاده ــ در ارمنستان کنونی تأسیس شد و مردمِ آن که نژادی هوری داشتند، در برابر پیشروی آشوریان به 

سوی شمال به سختی ایستادگی کردند. بعد از آن که مادها آشور را شکست دادند، ارمنستان را نیز گشودند. 

آید که در دوران مادها دودمانی ایرانی در این سرزمین حکومت یونانی چنین برمینویسان از گزارش تاریخ

اش را کرده که تابع مادها بوده است. این دودمان را مردی به نام اروند تأسیس کرد و از این رو نام سلسلهمی

                      
1246  Andrade, 2009: 6-11.  
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آوری زمان بود با رواج فننامند. ظهور این سلسله کمابیش هم( میԵրվանդունիներاروندی )به ارمنی: 

 1247جا بود.های ایرانی در آنی دگردیسی جمعیت قفقاز و جایگیر شدنِ جمعیتآهن در این منطقه و این نشانه

شد. بنابراین، بعد از در هم جا میآوری آهن در آن دوران بیشتر با موج مهاجران آریایی جابهچرا که فن

عد از نابودی آشور به دست ماد، سکاها و مادها این منطقه را شکسته شدنِ دولت اورارتو به دست آشور، و ب

پ.م. فتح کردند و واحدی سیاسی در این منطقه شکل گرفت که دودمانی مستقل داشت، اما تابع  612در 

 1248شد.مادها محسوب می

توان دودمان اروند را که پس از آن در این های بازمانده از عصر هخامنشی تا حدودی میبر مبنای داده

ی ایرانی حاکم بر ارمنستان، یعنی اروند، احتماالً منطقه حاکم شدند، بازسازی کرد. بنیانگذار نخستین سلسله

ی بینیم. او در فاصلهرا نیز می 1249داشته است، چون در میان القابش عنوانِ سَکاوَکیات با سکاها هم پیوندی

آورده که در زمان جوانی  کوروپدیاپ.م. دولتی پادشاهی در ارمنستان پدید آورد. کسنوفانس در  570ـ 560

شد. این شاه ارمنی دوست کوروش بزرگ، شاه ارمنستان تیگران نام داشت و پسرش هم تیگران خوانده می

ــ شاه ماد ــ هم بود. استرابو هم به  ویکهگزار ارتشهرفت و در ضمن خراجکوروش بود و با او به شکار می

توان حدس زد که به این ترتیب، می 1250وجود چنین شاهی پیش از ظهور هخامنشیان اشاره کرده است.

منستان یکی از زیرواحدهای سیاسی ماد بوده که در جریان برآمدن کوروش بزرگ با او متحد شده است. ار

ی پارسی به های ابتدای سلطنتش، هیدارنهی بیستون نوشته که پس از فرو نشستن شورشداریوش در کتیبه

                      
1247 Toumanoff, 1963: 278ff. 
1248 Tiratsyan, 1977: 640; Garsoïan, 1997: 46-47. 
1249 Sakavakyats 
1250 Strabo, Geography, xi.13.5. 
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یدارنه شاهی دیگر به نام گوید که بین تیگران و هشهربانی ارمنستان برگزیده شد. تاریخ سنتی ارمنیان می

پ.م. فرمانروای این خطه بوده است. برابرِ گزارش  530ـ 515های واهاگان وجود داشته که بین سال

ی دیگر نیز بر ارمنستان حکم راندند و پس از ایشان ن یونانی، بعد از عصر داریوش دو هیدارنهنویساتاریخ

 شهربانی به نام اردشیر بر این قلمرو حاکم شد. 

آورده که ارتش مزدوران یونانی هنگامی که به مرز ارمنستان رسیدند، با شهربانی  آناباسیسکسنوفانس در 

رو شدند که سپاهی از ارمنیان و آالرودیان ( روبه1251)آرتاسوراس سورَهپارسی به نام اروند )اورونتِس( پسر ارتَه

داشت. این اروند مردی مقتدر بود و معاونش را زیر فرمان داشت و ایشان را از نزدیک شدن به شهرها باز می

پ.م. با رودوگونه  401باذ( نام داشت، بعدتر به مقام شهربانی لودیه رسید. خودش هم در د )تیریکه تیربا

ی قفقاز باقی ماند. دختر اردشیر دوم هخامنشی ازدواج کرد و دودمانی را تأسیس کرد که دیرزمانی در منطقه

ش او، این اروند از نوادگان ی این زوج دانست. طبق گزاربعدها آنتیوخوس اول شاه کوماگنه خود را نواده

 داریوش بزرگ بوده است. 

پ.م. حاکم  362برد که در دیودوروس سیکولوس هم از یک اروند دیگر )یا شاید همین شخص( نام می

شک ه را بر عهده گرفت. گزارش دیودوروس بیموسیا در آناتولی بود و رهبری امیران شورشی بر ضد شاهنشا

گوید او رهبر شورشیان بود، اما به یارانش خیانت کرد و همه را به شاهنشاه تحویل نادرست است. چون می

داد و در مقابل پاداشی گرفت و باز چند سال بعد شورش کرد و باز با شاه از در آشتی درآمد و مقام و 

اقی ماند. تقریباً قطعی است که در دوران هخامنشی امکان نداشته شهربانی نخورده بچنان دستجایگاهش هم

                      
1251 Artasyras 
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چنان استوار در شورشی در همان مقام سابق خود ابقا شود و بعد از دو بار شورش کردن جایگاهی هم

ها داشته باشد. گذشته از این، اروندی که مورد نظر دیودوروس است شخصیت مراتب قدرت پارسسلسله

ای به نام موسیا است و به خاطر فتح شهرهایی مانند پرگامون است که مورد و تنها حاکم منطقهمهمی نیست 

ای پارسی با جهان یونانی زادهها از ارتباط نجیبنویس رومی قرار گرفته است. احتماالً این داستانتوجه تاریخ

دانیم که همین اروند ون میوتازهایش در مرزهای بیرونی قلمرو هخامنشی سرچشمه گرفته است. چو تاخت

 پ.م. به او مقام شهروند افتخاری را داده بودند.  349اند و در ستودهرا در آتن هم می

دوم( بوده که به هر صورت، شهربان ارمنستان در دوران تازش اسکندر مردی به نام اروند )احتماالً اروند 

به همراه سرداری به نام مهرداد با دلیری در نبرد گوگامل جنگید. این اروند دوم بعدها با پوکستاسِ مقدونی 

شد. دیودوروس نوشته که ها محسوب میی پارسدوستی پیدا کرد، که از یاران اسکندر و دوستدار بلندآوازه

کندر شد. اما اگر هم چنین بوده باشد امری صوری شهربان ارمنستان پس از شکست داریوش سوم تسلیمِ اس

ندر ابتدا اروند و دیودوروس هم نوشته که اسک 1252بوده است، چون مقدونیان هرگز در ارمنستان راه نیافتند

دوم را شکست داد و بعد یکی از خویشاوندان وی به نام میتران )مهران( را به عنوان جانشین وی به رسمیت 

پ.م. باز یک اروند در این قلمرو حاکم بود که پایتختش را از آرماویر به یِرمانداشات  302شناخت. در سال 

 )شهرِ اروند( منتقل کرد. 

ی خود شهربانانی های متأخرتر همواره در قلمروهای زیر سلطهبا توجه به این که سلوکیان به ویژه در دوران

ای از حضور شاهان سلوکی در ارمنستان یا دریافت گماشتند، و با استناد به این که برگهمقدونی را به کار می

                      
1252 Manandyan and Bournoutian, 2007: 3. 
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شود که ارمنستان در این تاریخ بخشی از دولت ز ایشان در دست نداریم، این نکته روشن میباج و خراج ا

دانیم که در کم این را میاند. دستشدهها میسلوکی نبوده و فرمانروایی مستقل داشته که گاه تابع سلوکی

ماد آتورپاتکان جریان تازش اسکندر ارمنستان توسط قوای مقدونی فتح نشد و به صورت بخشی از دولت 

ی ضعف و ناتوانی باقی ماند. به نظرم، جداسری ارمنستان و حضور فرمانروایی مستقل در آن بیشتر نشانه

شود که سلوکیان هرگز پایگاه دولت ماد است، و نه سلوکی. چرا که بعد از مرور منابع این دوران روشن می

های اندکی که به دولت ماد وجود دارد اشاره ، در مقابل،اند. امای پایداری در ارمنستان نداشتهاستوار و سلطه

دانیم که کمی شده است. این را میکم در قرن سوم پ.م. ارمنستان را نیز شامل میطوری است که انگار دست

پ.م. غارت کرده بود. کمی بعد،  209پیش از نبرد ماگنسیا، آنتیوخوس به ماد تاخته و هگمتانه را در سال 

از شمال و شرق پیشروی کردند و قلمرو ماد بدون مقاومت به ایشان پیوست. بنابراین در اواخر قرن اشکانیان 

سوم و ابتدای قرن دوم پ.م. دولت ماد که توسط آذرباد تأسیس شده بود دچار ضعف و سستی بود و بعد از 

جدا شدن ارمنستان از  شد. احتماالًیک قرن مقاومت برای نخستین بار پایتختش به دست مقدونیان غارت می

نگریسته و ی چشم رومیان به موضوع میاین قلمرو هم در این هنگام انجام پذیرفته، اما استرابو که از دریچه

دانسته، به این نکته پی نبرده و گمان کرده اردشیر ارمنی از آنتیوخوس سلوکی را سرور قلمروهای شرقی می

 دولت سلوکی مستقل شده است. 

ی های پراکندهیابیم که تمام گزارشجا در میمستقل ماندن ارمنستان در دوران سلوکی را از این

 1253نویسان از این دوران به حضور شاهانی خودمختار و پارسی در ارمنستان داللت دارد. پولیایِنوستاریخ

                      
1253 Polyaenus 
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پ.م. بعد از شورش ناگزیر شد به ارمنستان پناه ببرد و شاهِ این منطقه  227نوشته که آنتیوخوس هیراکس در 

حضور پذیرفت. این آرشام در ضمن کسی بود که شهر که آرشام دوم نام داشت، او را در دربار خود به 

 212در  1254ی رود فرات مرکزش و شصت کیلومتری ااِلزیگ امروزین تأسیس کرد.آرساموساتا را در کرانه

ی اصلی این سرزمین در قفقاز را در بر پ.م. پادشاهی ارمنستان به دو بخش تقسیم شد. یکی از آنها بدنه

گرفت و ارمنستان بزرگ نام داشت. دیگری امروز در جنوب شرقی ترکیه قرار دارد و همان جایی است می

( خوانده شده است. این قلمرو، در نهایت، به Σωφηνή( و در یونانی سوفِنِه )Ծոփքکه در ارمنی چوپِنِه )

شد و آرساموساتا مرکزش بود. آنتیوخوس پادشاهی کوماگنه دگردیسی یافت و ارمنستان کوچک هم نامیده می

سوم در جریان سفرهای جنگی خود به سوفنه حمله برد و آرساموساتا را در محاصره گرفت، و حاکم این 

با او به توافق رسید و او را به عنوان شاه بزرگ به رسمیت شناخت و در مقابل شهر که خشایارشا نام داشت، 

ش ابقا شد. این زن، بعدتر، شوهرش را به قتل ــ ازدواج کرد و در مقام خوی 1255با خواهر وی ــ آنتیوخیس

هایش رساند. پس از کشته شدن خشایار، پسرش بر تخت نشست. نام این مرد درست معلوم نیست، اما بر سکه

ی زَرِه است. بنابراین این نامِ زَره که در ارمنی نوشته شده که به معنای بنده 1256زَرِهبا خط آرامی عبارت عبدی

زره برادرش به قدرت رسید زارِه و در یونانی زاریاندِس ثبت شده، باید اسم خدایی بوده باشد. بعد از عبدی

جا نام ایزدی را داریم که شاید همان زاراوان در متون نابراین در اینشد. بکه او نیز زاره یا زریاندس نامیده می

 میتانی و زَروان در منابع پارتی بوده باشد.

                      
1254 Sinclair, 1987-1990, Vol. III: 112-115. 
1255 Antiochis 
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( نام داشت. استرابو 1257وتاز آنتیوخوس در قفقاز، شاه ارمنستان بزرگ هودَرنَه )هیدارنِسدر زمان تاخت

ی ارمنستان را به دو تا از سردارانش داد و ایشان در نوشته که آنتیوخوس قلمرو او را نیز گرفت و دو پاره

وتازهایش نماید که آنتیوخوس سوم در جریان تاختچنین می 1258جا به حکومت رسیدند.ر آنآرا دمقام رزم

های ها زیر فشار او تاب آورد و با روشما خاندان اروندیدر ایران غربی به قفقاز نیز لشگر کشیده باشد. ا

ی وی کشته شدند. هنگامِ این قلمرو به دنبال حملهسیاسی یا نظامی بقای خود را حفظ کرد، هر چند شاهانِ آن

با وجود این، فرمانروایان جدید ارمنستان بزرگ و کوچک جانشینان طبیعی و بر حق شاهان پیشین بودند و 

نوع به رسمیت شمردن و حمایت صوری بوده وتخت دست باال از شان به تاجآنتیوخوس در رسیدن یمداخله

است. چون دو تنی که استرابو از ایشان یاد کرده عبارتند از: زریاندس )زاره( که فرزند خشایارشا و حاکم 

این اروند چهارم  1259راند.سوفنه بود، و فرزندِ او اردشیر که بعد از اروند چهارم بر ارمنستان بزرگ فرمان 

 هایی که در شهر آرماویرراند. کتیبهپ.م. بر ارمنستان فرمان می 200تا  212های فرزند ارشام بود و بین سال

دهد که این شاه ارمنی به دست سربازان ارتش خود به قتل رسیده و بعد از او اردشیر یافت شده نشان می

است. از این رو، احتماالً اردشیر سرداری در سپاه ارمنستان بوده که با پشتیبانی پدرش  نخست به قدرت رسیده

است. آنتیوخوس نیز البد به این چرخش که حاکم سرزمینِ همسایه بوده، کودتا کرده و به قدرت دست یافته 

 قدرت روی خوش نشان داده و از آن رو استرابو کل ماجرا را وابسته به او فرض کرده است. 

پ.م. رخ داده، بر تخت نشستن دو حاکم جدید بر اورنگ ارمنستان و سوفنه  190بنابراین آنچه به سال 

بوده، که در ضمن با آنتیوخوس هم کنار آمده بودند. اما این که حاکمان یادشده از سرداران آنتیوخوس بوده 

                      
1257 Hydarnes 
1258 Strabo, xi.14.15. 
1259 Strabo, Geography, 11.14.15. 
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هر دوی این حاکمان به خاندان و به این مقام رسیده باشند، خطایی است که استرابو مرتکب شده است. چون 

شان بوده و هر دو هم بالفاصله بعد از جنگ اروندی تعلق داشتند و بنابراین سلطنت بر ارمنستان حق مشروع

شان به قدرت رسیدند و با سلوکیان دشمنی ورزیدند ترموپوالی و شکست سلوکیان از رومیان و ناتوان شدن

 پیمان شدند. و با روم هم

راندند، همان هویت و نمادهای عصر پ.م. بر ارمنستان به استواری فرمان می 189اردشیر و زریاند که تا 

ی رود آراسک در نزدیکی کردند. اردشیر شهر آرتاشات )شهر اردشیر( را در کرانههخامنشی را بازتولید می

های مرزی شهر حک کرد که هایی فراوان به خط آرامی هخامنشی بر سنگان بنیان نهاد و کتیبهی سِودریاچه

ی ها اردشیر خود را نوادههای اخیر در ارمنستان کشف شده است. در این کتیبهچندین نمونه از آنها در سال

یر، با وجود آن که بعد از رساند. اردشداران عصر هخامنشی میداند و تبار خود را به زماماروند بزرگ می

نشانده یا ی دوستی داشت، اما دستپنداشت و با رومیان عهدنامهها را دشمن میشکست آنتیوخوس سلوکی

شد و استقالل کامل داشت، در حدی که هانیبال کارتاژی برای مدتی در دربار او تابع ایشان محسوب نمی

اردشیر، پس از تکمیل این شهر، جمعیت  1260هده گرفت.مهمان بود و در ساخت شهر آرتاشات نیز نقشی بر ع

نتقل کرد. اردشیر با پایتخت پیشین ارمنستان ــ یروانداشات )اروندشهر( ــ را به این مرکز حکومتی جدید م

ها، ازدواج کرد و صاحب شش پسر شد که به ترتیب چنین نام گرفتند: آرتاواز، ساتِنیک، دختر شاه آالن

وتاز آنتیوخوس چهارم در پ.م. در جریان تاخت 165هان، زریاند، تیران و تیگران. او در سال ، ماز1261ورویر

 ارمنستان در برابر او لشگر آراست و در جنگ کشته شد. 
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منقرض شد و جای خود را به دولتی نوپا داد ها به ارمنستان، دولت سوفنه نیز ی سلوکیزمان با حملههم

شد. مؤسس این پادشاهی نو نیز یکی از شاهزادگان خاندان اروند بود. این شخص پسر که کوماگنه نامیده می

گویا  1262شد.کم در میان مقدونیان با نام بطلمیوس شناخته میاروند چهارم، شاه قدیمی ارمنستان، بود و دست

ها ی سلوکیزمان با حملهپ.م، هم 163او در ابتدای کار یکی از سرداران آنتیوخوس چهارم بوده باشد. در سال 

ان نهاد و پایتخت خود را در ساموساتا قرار داد که نباید با به قفقاز و آناتولی، او پادشاهی کوماگنه را بنی

ی راست رود فرات ساخته شده بود و همان است آرساموساتا در سوفنه اشتباه گرفته شود. این شهر در کرانه

اند و ثبت کرده Շամուշատ(، ارمنیان به شکل Σαμόσαταکه یونانیان نامش را به صورت ساموساتا )

( تا به امروز در قالب نام سمیساط باقی مانده است. بطلمیوس ܫܡܝܫܛاش به صورت شمیشاط )یشکل سریان

شد، و از سوی دیگر در حسوب میخونِ مهردادِ اشکانی مهماز سویی با خاندان پارتی خویشاوندی داشت و 

پ.م.  130رسد. او در سال ای در نمرود داغ تأکید کرده که نسبش به داریوش بزرگ هخامنشی میکتیبه

 1263«ساموس تِئوسِبِس دیکائیوس»درگذشت و جای خود را به پسرش سام داد که یونانیان اسمش را به صورت 

(Σάμος Θεοσεβής Δίκαιοςثبت کرده ) پ.م. درگذشت، فرزندان و  109اند. بعد از آن که سام در

دادند. خاندان پادشاهان ها و مهردادها را تشکیل میای از آنتیوخوسنوادگانش به تخت نشستند که زنجیره

 ری ارمنستان و از سوی دیگر با شاهان پونت خویشاوندی داشت. کوماگنه از سویی با شاهان اردشی

اشاره به تاریخ قفقاز بدون پرداختن به دولت کوچکی که در گرجستان شکل گرفت، بسنده نخواهد بود. 

ان در گشودنش ناکام ماندند و بنابراین بعد از فروپاشی هایی بود که مقدونیگرجستان نیز یکی از سرزمین
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ی فَرناباز )به جا پدیدار گشت. نخستین دودمان شاهیِ گرجستان، سلسلههخامنشیان دولتی مستقل در آن

شد و بنیانگذار آن حاکم پارسیِ این منطقه در دوران ( نامیده میფარნავაზიანებიگرجی: پَرناوازیانی 

ای در آمده و اشاره جیزندگی شاهان گرهخامنشی بود. نام و نشان این دودمان تنها در متنِ قرون وسطاییِ 

داری فرناباز را بین تومانف دوران زمام 1264شود.ی عصر ساسانی نیز دیده میموردش در یک متن ارمنی میانه

ها به گذاریاین تاریخ 1265پ.م. دانسته است. 219تا  284پ.م. و پاولِه اینگوروغوا آن را بین  234تا  299

دهد که احتماالً چند شاه با نام فرناباز در آن دوران شان نشان میاسناد مشخصی متکی نیست و دراز بودن

دوران اسکندر بوده و حتا با آمده که فرناباز همزندگی شاهان گرجی اند. به هر صورت، در حکومت کرده

سردار وی ــ مردی به نام آزو ــ نیز جنگیده است. از این رو، به نظرم زمان تأسیس پادشاهی گرجستان همان 

ی است. فرناباز، یا چند شاهی که با این نام زمان با آغاز آشوب مقدونی در آناتولپ.م. و هم 330ی دهه

مشترک حکومت کردند، تا پایان قرن سوم پ.م. بر سریر قدرت باقی بودند. آخرین نفرشان ــ احتماالً پدر و 

پ.م. درگذشت  159پ.م.( بود. آن سئورمگ که به سال  234ـ159) 1266پسری با نام مشترکِ ــ سَئورمَگ

این خاندان بعد از او از مجرای دخترش مهریان )میریان:  فرزند پسر نداشت و از این رو خط دودمانی

 پ.م.( ادامه یافت.  159ـ109

نویسان باستانی گرجستان هم این دودمان را در پارسی بودن این خاندان شکی نیست، چون تاریخ

زادگان ایرانی در این زبان نجیبی نامیدند که لقب ویژه( میნებროთიანი)به گرجی: نِبروتیانی « نِمرودی»

پ.م، مردی به نام اردشیر که از شاهزادگان دودمان اردشیریِ ارمنستان بود، در گرجستان  90است. در سال 
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پ.م. خاندان فرناباز پس از  30( پسرِ مهریان را از قدرت کنار زد. در 1267به قدرت رسید و فَرناگوم )پَرناجُم

چنان وتخت دست یافتند. با این حال، شاهان این دودمان همشصت سال بار دیگر با یاری رومیان به تاج

 مستقل باقی ماندند و رومیان را از مرزهای خود دور نگه داشتند. 

دولت کوچک دیگری که در آناتولی وجود داشت و به همین شکل وارث سنت هخامنشی محسوب 

کند و امروز در ترکیه های توروس تا دریای سیاه را پر میی کوهشد، کاپادوکیه نام داشت. این منطقه فاصلهمی

ی کهن ایرانی م خود را از اسم یک قبیلهی پژوهشگران توافق دارند که این سرزمین ناتقریباً همه قرار دارد.

پَتوکَه گرفته است، هر چند این نظریه هم طرح شده که شاید این اسم شکلی پارسی شده از نام به نام کَت

ی دوم مرکزی دولت هیتی را در هزاره یاین قلمرو هسته 1269ــ بوده باشد. 1268قدیمی این منطقه ــ کیزوواتنا

 ی شاهنشاهی پارسی بود. داد و در دوران هخامنشی یکی از سی استانِ برسازندهپ.م. تشکیل می

( نام داشت، در برابر 1270ریاراتِسوقتی اسکندر به آناتولی تاخت، شهربان کاپادوکیه که آریاراد )به یونانی: آ

و ی مقدونیان را پس زد و از آن به بعد دولتی مستقل را در این منطقه تأسیس کرد او مقاومت کرد و حمله

او  1271در زمان زندگی اسکندر به نام خود سکه زد و بر روی آن با خط آرامی هخامنشی نام خود را نوشت.

پ.م. اسیر پردیکاس مقدونی  322یان مقاومت کرد، اما در نهایت به سال های مقدونده سال در برابر حمله

نماید که مقدونیان با وجود به قتل رساندن او، شد و به فرمان او مصلوب گشت. با وجود این، چنین می

                      
1267 P’arnajom 
1268 Kizzuwatna 
1269 Summerer, 2005: 129-166, 135. 
1270 Ariarathes 

 .211: 1383رادیتسا،  1271
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چنان در تسخیر قلمرویش ناتوان مانده باشند، چون بعد از او پسرش آریاراد دوم بر تخت نشست و هم

در برابر مقدونیان ایستادگی کرد. پس از او نیز شاهان کاپادوکیه تا هشت نسل پیاپی خود را آریاراد چنان هم

شان را با مقدونیان حفظ کردند. آریاراد چهارم نخستین شاه کاپادوکیه بود که با نامیدند و دشمنی سرسختانه

عدتر رومیان را یاری داد تا آخرین روم وارد مذاکره شد و با ایشان بر ضد آنتیوخوس سوم متحد گشت. او ب

شاه مقدونی ــ پرسئوس ــ را شکست دهند و به این ترتیب در انقراض دودمان مقدونی نقشی ایفا کرد. 

 آریادراد پنجم نیز برای فتح پرگامون سپاهی به یاری رومیان فرستاد. 

 

ها به دست های میان مقدونیه و مصر و نابود شدن قدرت هر دو این دولت. بعد از فرو نشستن کشمکش2

شان پارسی بودند و تبار خود را به تبار در آناتولی شکل گرفته بودند که شاهانهایی ایرانیرومیان، دولت

اشراف هخامنشی بودند که در  ن شاهان به راستی نوادگانرساندند. بیشتر ایشهربانان دوران هخامنشی می

این منطقه بودند، و بعد از تازش مقدونیان توانسته بودند با ایشان کنار بیایند و  ها حاکمان محلیدوران پارس

هانی که در موقعیت خویش را در قلمروهایی کوچک حفظ کنند. برخی از آنها مانند دولت کاپادوکیه و پادشا

د که احتماالً در سراسر دوران یی دورافتاده و کوهستانی را در اختیار داشتنکردند، قلمرونمرودداغ حکومت می

 پسااسکندری هرگز به دست مقدونیان فتح نشد. 

محلی از پا  هایوقتی قرن دوم پ.م. به پایان رسید و مقدونیان و مصریان زیر فشار رومیان و شورش

هایی را پدید آوردند که به خاطر آیین درآمدند، این امیران پارسی قلمرو خود را گسترش دادند و دولت

های همسایه ی مهرپرستانه و پیوندشان با جمعیت یونانیِ قلمروشان از سرزمینپادشاهیِ هخامنشی، دینِ ویژه

پونت در ساحل دریای سیاه، ارمنستان، و کاپادوکیه، و ها عبارت بودند از ترینِ این دولتمتمایز بودند. مهم

ی زندگی مهرداد ششم پونتی نیرومندترین شاهی که در این میان ظهور کرد، مهرداد ششم پونتی بود. درباره
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چون ها بوده است و به خصوص خودِ رومیان همواره از او همهای زیادی بر سر زبانها و افسانهداستان

 شود. اند. او اولین دشمنِ ایرانیِ رومیان محسوب میکردهباشکوه یاد می موجودی نیرومند و

ترین پسرِ مهرداد پنجم پونتی و پ.م. در شهر سینوپ زاده شد. او بزرگ 130مهرداد ششم در حدود سال 

ی ششم دختر شد. الئودیکهود که شاهدختی سلوکی محسوب میی ششم مقدونی بهمسرش الئودیکه

اشت که با نام آنتیوخوس چهارم )اِپیفانِس( بود و در تاریخ سلوکی نقش مهمی ایفا کرد. او دو برادر تنی د

ش الکساندر پ.م. الئودیکه با برادر 152آنتیوخوس پنجم و الکساندر باالس بر تخت سلوکی تکیه زدند. در 

ای چید تا برادر ناتنی دیگرشان ــ دمتریوس اول )سوتِر( ــ را که شاه سلوکی بود از قدرت هباالس دسیس

گران و بر تخت نشستنِ الکساندر، الئودیکه با مهرداد پنجم پونتی کنار بزنند. بالفاصله بعد از پیروزی توطئه

ست دست یافت. بنابراین بعید نی وتخت پونتپ.م. به تاج 150ا و حدود زمان با این قضایازدواج کرد، که هم

 دست ایشان بوده باشد. که در این توطئه مهرداد نیز هم

ی اول پونتی بود. او رساند، فرزندِ فرناکهمهرداد پنجم چنان که گفتیم تبارش را به شهربانان هخامنشی می

پ.م.(  149 ـ146های سوم پونیک )ست نزدیکی به رومیان را در پیش گرفتند. او در جریان جنگو پدرش سیا

پ.م. هم  131ـ129های او در سال 1272ویرانی کارتاژ نقشی ایفا کرد.ناوگانی را به یاری رومیان فرستاد و در 

شان کرد تا بر اومنس سوم شاه پرگامون در جریان نبرد رومیان با پادشاهی پرگامون به یاری ایشان آمد و کمک

د شد های او خوشنونام داشت چندان از یاری 1273چیره شوند. کنسول پیروزمند روم که مانیلیوس آکویلینوس

که قلمرو حاصلخیز فریگیه را به عنوان پاداش به او بخشید. سنای روم کوشید با این بهانه که رفتار کنسول 

                      
1272 Appian, The foreign wars, Mithridatic Wars, 10. 
1273 Manius Aquillius 
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دهد این منطقه تا پایان دوران نوعی رشوه دادن بوده، این قلمرو را پس بگیرد، اما شواهدی هست که نشان می

مهرداد پنجم از مبلغان مهم فرهنگ یونانی بود و  1274چنان در اختیارش بوده است.داری مهرداد پنجم همزمام

 ای که به معابد آتن و دلوس اهدا کرده بود در جهان باستانی شهرتی داشت. آثار هنری

شان دو پسر مهرداد و دو دختر الئودیکه نام داشتند، الئودیکه برای شوهرش هفت فرزند زایید که از میان

م، بعد پ. 63این سه تنِ اخیر را رومیان در  1276، رخشانه و استاتیرا.1275فرزندان دیگر عبارت بودند از نوسا

ترین فرزند ایشان که الئودیکه نام داشت، به عقدِ آریاراد ششم درآمد که از فتح پونت، به قتل رساندند. بزرگ

کرد. مهرداد پنجم با پ.م. بر این قلمرو حکومت می 116تا  130های ی سالشاه کاپادوکیه بود و در فاصله

ی کاپادوکی برای شوهرش چند دیل کرد. الئودیکهنشانده تباین کار در عمل کاپادوکیه را به دولتی دست

شان نوسا با شاه بیتینا ــ نیکومدس سوم )اوئِرگاتِس( ــ ازدواج کرد و دو پسرش به فرزند زاد. دختر بزرگ

 1277ترتیب با نام آریاراد هفتم و هشتم بر تخت کاپادوکیه تکیه زدند.

پ.م، مهرداد پنجم در بزم بزرگی که خود در شهر سینوپ ترتیب داده بود، به دست شخص  120در سال 

کرد که  نامعلومی، که چه بسا خودِ الئودیکه بوده باشد، مسموم شد و به قتل رسید. او پیش از مرگ وصیت

وتخت به طور مشترک به دو پسرش که مهرداد نام داشتند برسد. اما هر دو ایشان در این هنگام خردسال تاج

( 1279این زن پسر دومش )مهرداد خرِستوس 1278بودند و مادرشان الئودیکه نیابت حکومت را به دست گرفت.

                      
1274 Justin, xxxvii. 1; Appian, 12, 56, 57; Orosius, Adversus Paganos, v. 10; Eutropius, 

Breviarium, iv. 20. 
1275 Nysa 
1276 Walbank, 1984, Vol. 7: 491. 
1277 Justin; Epitome of Pompeius Trogus, 1886. 
1278 Mayor, 2009: 68-69. 
1279 Mithridates Chrestus 
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ترش کشته شود، اما ای چید تا پسر بزرگرا از برادر مهترش )مهرداد ششم( بیشتر دوست داشت و برنامه

چون شکارچی سرگردانی در جنگل مهرداد به این نقشه پی برد و از دربار گریخت و برای چند سال هم

درایتی بسیار چهار )یا به روایتی هفت( سال حکومت کرد و پای سفیران زیست. الئودیکه با ولخرجی و بیمی

های سنگین از سناتورهای رومی کشورش را بدهکارِ ایشان فتن وامروم را به قلمرویش باز کرد و با گر

  1280ساخت.

هایی دشوار بدن و ها و تمرینمهرداد، پس از گریز از دربار، هفت سال را در جنگلها گذراند و با ورزش

دید و های سکا و جادوگران آموزش میاند که در این مدت توسط شمنذهن خود را نیرومند ساخت. آورده

آمیز هایی اغراقی او برداشتتان دربارهآموخت. مردم جهان باسراز و رمز استفاده از گیاهان دارویی را می

اش های ذهنی و بدنی غیرعادیاند و به خصوص رومیان که دشمنش بودند، او را به خاطر تواناییداشته

و  1281کرده و قادر بوده به بیست و دو زبان سخن بگویداند که زهر بر بدنش تأثیر نمیاند. مثالً نوشتهستوده

شود. به همین دلیل در قرون شانزدهم تا نوزدهم اش را شامل میهای رایج در قلمرو گستردهاین تمام زبان

 1282شد.ی برای افراد چند زبانه به کار گرفته مینام مهرداد در زبانهای آلمانی و هلندی به عنوان مترادف

فت و با پ.م. از عزلت خویش خارج شد و به پونت ر 113تا  116های مهرداد ششم در زمانی بین سال

ی ایشان جوانمردانه رفتار پشتیبانی مردم به قدرت بازگشت و برادر و مادرش را از دربار طرد کرد. او درباره

ها شان کرد. مادرش سالجا در شرایطی مناسب محترمانه زندانیای تبعید کرد و آنکرد و هر دو را به قلعه

رتیب به مرگی طبیعی مرد، و یا به روایتی هنگام بعد در اثر بیماری درگذشت و برادرش هم یا به همین ت

                      
1280 Mayor, 2009: 69. 
1281 Pliny the Elder, Natural History, VII, 24. 
1282  Adelung &  Vater, 1806–1817 (1970). 
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مهرداد ششم هر دو ایشان را با احترام  1283توطئه برای سرنگونی برادرش رسوا شد و به این جرم اعدام گشت.

 1284و تشریفات سلطنتی دفن کرد.

ر این هنگام شانزده ساله بود، ازدواج ترش که او نیز الئودیکه نام داشت و دمهرداد ششم با خواهر جوان

گیری شان جهتهایاو عالوه بر خواهرش چند زن دیگر نیز گرفت و صاحب پسرانی شد که نام 1285کرد.

دهد. نام پسرانش به ترتیب زاده شدن عبارت است از: مند وی را به روشنی نشان مییاسی و هویت تاریخس

، که از زنی سوری زاده 1287، ققنوس )فوینیکس1286کوروش، داریوش، خشایارشا، آریاراد، آرتافرنه، هوخشتره

 «(.نیکو برای پدرش»)احتماال هوَخپوترَه، یعنی  1288شد( و اِکسیپودراس

 1289فت و بعد از شکست دادن پاالکوسی کشور خود را آغاز کرد. او ابتدا کولخیس را گربعد کار توسعه

هایی که قلمرو سکاها بود پیشروی کرد. پاالکوس ابتدا با رهبر ــ شاه سکاها ــ به سمت شمال و دشت

پ.م. به کریمه  100ــ متحد شد و در حدود سال  1291ــ مردی به نام تاسیوس 1290آالنی سکای رُخشبیلهق

شکست خوردند و بعد از آن تابع  1292تاخت. اما مهاجمان از یکی از سرداران مهرداد پونتی به نام دیوفانتوس

مهرداد شدند. مهرداد ششم، بالفاصله بعد از بر تخت نشستن ترتیبی داد تا شوهرخواهرش آریاراد ششم که 

                      
1283 Mayor, 2009: 394. 
1284 Mayor, 2009: 100. 
1285 Getzel, 1996: 387. 
1286 Oxathres 
1287 Phoenix 
1288 Exipodras 
1289 Palacus 

شان در اصل نام(. Book VII Geographika,abo, Strاند )نوشته Rhoxolaniرومیان نام این قبیله را به صورت  1290

بند بر اساس ثبت رومی نقل شده، چون شکل اصلی  در این های درخشان. نام تمام سران سکابوده که یعنی آالن« آالنـ  رُخش»

 های ایرانی نامعلوم است. این نام
1291 Tasius 
1292 Diophantus 
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م دست بود، به قتل برسد. یکی از اشراف کاپادوکیه به نابا مادر و برادرش در کنار زدن او از قدرت هم

پ.م. او را به قتل رساند. اما نیکومدس سوم شاه بیتینیا  116که از یاران مهرداد بود، در سال  1293گوردیوس

تا بتواند این  به کاپادوکیه رفت و با الئودیکه که مادرزنش هم بود، ازدواج کرد که داماد آریاراد ششم بود،

قلمرو را در اختیار بگیرد. مهرداد با یاری گوردیوس به کاپادوکیه حمله کرد و در چند نبرد نیکومدس را 

 . اش آریاراد هفتم را بر تخت نشاند و در عمل کاپادوکیه را تصرف کردشکست داد و خواهرزاده

نیکومدس، برای جلب یاری رومیان، به سنای رم شکایت برد و رومیان حکم کردند که مهرداد ازکاپادوکیه 

خارج شود و یکی از نجبای پارسی کاپادوکیه به نام آریوبرزن اول بر این سرزمین حاکم شود. این مرد از 

« دوستآریوبرزنِ روم»دوستداران روم و از یاران سوالی رومی بود و یونانیانِ کاپادوکیه او را با نامِ 

هایش بدون شناختند. نقش او بر سکه( میἈριοϐαρζάνης Φιλορώμαιος)آریوبَرزَنِس فیلورومائیوس: 

مداران رومی است، هر چند دیهیمی همسان با اشکانیان را نیز ریش و سبیل حک شده و این شبیه به سیاست

پ.م. به تختِ کاپادوکیه دست یابد. او دختری به نام  95بر سر بسته است. فشار رومیان باعث شد که او در 

شد و با آنتیوخوس اول، شاه ( شناخته می1294)فیلوستروگوس« آرا دوسترزم»ائیس داشت که با لقب ایس

ارها با تحریک مهرداد پونتی از سلطنت خلع شد، ولی هر بار با پارسیِ کوماگنه، ازدواج کرد. آریوبرزن ب

گیری ها از روم، کنارهپ.م. بعد از شکست پونتی 62یا  63پشتیبانی رومیان به قدرت بازگشت و در نهایت در 

 کرد و پسرش آریوبرزن دوم به جایش فرمانروای کاپادوکیه شد.

                      
1293 Gordius 
1294 Isias Philostorgos 
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 پ.م. نیکومدس سوم درگذشت و فرزندش نیکومدس چهارم بر تخت نشست. این شاه عمالً  94در سال 

اش کنند. مهرداد در این ی رومیان در منطقه بود، و از ایشان خواست تا در برابر مهرداد یارینشاندهدست

رفت تا دولت بیتینیا را نیز هنگام تیگران بزرگ را یاری کرده بود که آریوبرزن را از کاپادوکیه براند و می

پ.م. به یاری پدر و پسر برخاستند و سپاهیانی را به آناتولی  92و  95های سرنگون سازد. رومیان در سال

ی گسترده در سیاست آناتولی باز گسیل کردند، اما در همین زمان روم درگیر جنگ داخلی شد و از مداخله

 ماند. 

 

های ایلوریه و مقدونیه، های پیاپی رومیان بر دولت. ماجرای جنگ داخلی روم آن بود که بعد از پیروزی2

ی اشراف این کشور نشانده، وسعت قلمرو روم و ثروت و دارایی طبقهو با تبدیل شدن مصر به دولتی دست

ی قرن دوم پ.م. و همان ی روم انجامید. در میانههای طبقاتی در جامعهناگهان افزایش یافت و به بروز تنش

زمانی که تنور این نبردها گرم بود، نیم تا ثلث کل سربازان رومی به قوم ایتالی تعلق داشتند که تا دو قرن پیش 

به فرجام ها بودند، و تنها چند نسل بود که با ایشان متحد شده بودند. پس از رقیب و دشمن رم و التین

ها، دولت روم که رهبرانش بیشتر از رؤسای قبایل التین تشکیل شده بود، غنایم و رسیدنِ این کشورگشایی

ها تقسیم کردند و این سربازان را از سهم خود محروم ساختند. این جریان های تسخیرشده را بین رمیزمین

  1295به نارضایتی گسترده و عمیق مردم ایتالی انجامید.

                      
1295 Appianus, 1.9. 
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ها در رم به منصب تریبونِ پلب 1296پ.م. مردی اشرافی به نام مارکوس لیویوس دروسوس 91در سال 

شد. دروسوس دست به مداری انقالبی بود و در ضمن کاهنی بزرگ هم محسوب میدست یافت. او سیاست

و کوشید رضایت مخالفان را جلب کند. او بر قدرت سنا افزود، شمار سناتورها را از  اصالحاتی گسترده زد

شان را به عنوان واحدهای سیصد به ششصد افزایش داد، و به مردم ایتالی حق شهروندی رم را داد و شهرهای

به سنا هموار ساخت  1297ی رم به رسمیت شناخت. او از سویی راه را برای پیوستن شهسوارانپایهسیاسی هم

های قضایی را از ایشان دریغ کرد، و یکی از بزرگانِ این طبقه را به جرم ستمگری و و از سوی دیگر منصب

پ.م.( نام داشت و در  158 ـ78) 1298اکمه کرد. این مرد پوبلیوس روتیلیوس روفوسقضاوت ناعادالنه مح

پ.م. کنسول روم شده بود. او، در ضمن، عموی یولیوس سزار هم بود. چند ماه بعد از اعالم این  105

ی ا برادرزادهدیدند، بشان را در خطر میداران بزرگی هم بودند و منافعاصالحات، سناتورهای قدیمی که زمین

پ.م. او را به  91ــ دست به یکی کردند و در همان سال  1299دروسوس ــ مردی به نام سِرویلیوس کایپیو

 1300های دینی متوقف ساختند.اصالحات وی را با بهانه گاهقتل رساندند. آن

مستقل به نام ایتالی  بعد از این ماجرا، شهرهای ایتالی به پا خواستند و از دولت روم جدا شدند و دولتی

هایی ضرب امروزین( بود. در این دولت سکه 1302)شهر آبروزو 1301تشکیل دادند که پایتختش در کورفینوم

بستند. این نقش نشانگر اتحاد هشت شد که بر آن نقش هشت جنگجو کشیده شده بود که با هم پیمان می

                      
1296 Marcus Livius Drusus 
1297 Equestrian 
1298 Publius Rotilius Rufus 
1299 Servilius Caepio 
1300 Appianus, 1.7. 
1301 Corfinum 
1302 Abruzzo 
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، 1305ها، وِستینی، سامنیت1304، پایلیگنی1303هاینشهر و قوم مهم بود که عبارت بودند از مارسی، پیکِنت

. این اقوام دوازده شهر بزرگ را در اختیار داشتند و توانستند صد هزار 1308و فْرِنتانی 1307، هیرپینی1306ماروکینی

شان کنند. به این ها گسیلمیدانِ نبرد با رمی ای را بسیج کنند و در قالب لژیونرهایی منضبط بهسرباز حرفه

م محسوب نام گرفته است و اولین جنگ داخلی مهم در رو 1309ترتیب، جنگی آغاز شد که نبردهای مارسی

 1310شود.می

پ.م.  90در سال  1312و گایوس پاپیوس موتیلوس 1311دو سردار ایتالی به نام کوینتینوس پوپایدیوس سیلو

های شورشی را بر عهده گرفتند و به سوی های دولت ایتالی برگزیده شدند و رهبری لژیونسولبه عنوان کن

رم پیشروی کردند. سیلو، رهبر نیروهای مارسی، از شمال به حرکت درآمده بود و موتیلوس با قوای سامنیت 

در رم به مقام کنسولی رم  1313پ.م. پوبلیوس روتیلیوس لوپوس 90کرد. در سال از جنوب پیشروی می

برگزیده شد و نیروهای این شهر را برای مقابله با شورشیان بسیج کرد. او مشاوری الیق به نام گایوس 

را در کنار خود داشت و برای مقابله با نیروهای مارسی از رم خارج شد. سردار جانشین  1314پومپئیوس استرابو

                      
1303 Pectines 
1304 Paeligni 
1305 Vestini 
1306 Marrucini 
1307 Hirpini 
1308 Frentani 
1309 Marsic wars 
1310 Salmon, 1958: 159–84. 
1311 Quintus Pupaedius Silo 
1312 Gaeus Papius Mutilus 
1313 Publius Rotilius Lupus 
1314 Gaeus Pompeius Strabo 
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 104تا  100های که بین سال 1316سواد اما هوشمند بود به نام گایوس مارسیوساو سرداری بی 1315یو نماینده

 پ.م. شش بار پیاپی به مقام کنسولی دست یافته بود. 

مارسیوس در منضبط ساختن ارتش زیر فرمان خویش ناموفق ماند و به همین دلیل زمانی که قصد داشت 

ی سربازان پایلیگنی به رهبری وِتیوس رو شود، مورد حملهز رود لیریس بگذرد و با قوای مارسی روبها

آن سو، سیلو و نیروهای مارسی به پیشروی خود ادامه دادند و شهر قرار گرفت و کشته شد. از  1317اسکاتو

پومپئیوس استرابو در مقام تالفی به را بعد از مقاومتی شدید گرفتند و مردمش را قتل عام کردند.  1318کایپیو

جا را در محاصره گرفت. اما روتیلیوس لوپوس که تاخت که هوادار شورشیان بود، و آن 1319شهر آسکولوم

 از سیلو شکست خورد و کشته شد. 1320ی تولِموسبخش اصلی قوای رم را زیر فرمان داشت، در نبرد دره

کردند، شهر نوال را فتح کردند و از دو هزار سرباز نیروهای سامنیت که زیر فرمان موتیلوس پیشروی می

همگی جا دعوت کردند تا به سپاه شورشیان بپیوندند، اما ایشان این پیشنهاد را رد کردند و رومی مستقر در آن

و سالرنوم  1322و مینِرْویوم 1321بعد از شکست خوردن از گرسنگی و تشنگی مردند. موتیلوس شهرهای استابیای

ساخت. به شکلی که به زودی کرد و آنان را مسلح میرا گرفت و در همه جا بردگان و مردم رعیت را آزاد می

 پیوستند. اش ده هزار پیاده و هزار سوارکار از میان ایشان به ارتش

                      
1315 Legatus 
1316 Gaius Marsius 
1317 Vettius Scato 
1318 Caepio 
1319 Asculum 
1320 Tolemus 
1321 Stabiae 
1322 Minervium 
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ر نیرومند را به مقام زده شده بودند، دو سرداها وحشتپ.م. رومیان که از پیشروی ایتالی 89در سال 

نام داشتند.  1324و لوکیوس کورنلیوس سوال فِلیکس 1323کنسولی برگزیدند. این دو لوکیوس یولیوس کایسَر

جویانه را در پیش گرفتند. یعنی پذیرفتند که حق شهروندی رم به مردم شهرهایی داده این دو سیاستی آشتی

ی دولت روم بازگردند. از سوی دیگر، شود که حساب خود را از شورشیان جدا کنند و بار دیگر به اتحادیه

گران بسیج کردند و به مقابله با سیلو و موتیلوس شتافتند. کمی بعد، سرداری به نام مامرکوس ایشان سپاهی 

همان دروسوسِ مقتول بود، موفق شد بر نیروهای سیلو غلبه کند ، که برادرِ 1325آیمیلیکوس لپیدوس لیویانوس

و او را به قتل برساند. بعد از آن نوبت به موتیلوس رسید که در دو نبرد پیاپی در برابر سوال و کایسر شکست 

خورد و کشته شد. بعد از فرو نشستن این شورش، کایسر به شهرهای غیرشورشی حق شهروندی اعطا کرد 

پ.م. بعد از  88های مارسی در سال رتیب شور و شوق شورشیان به سرعت فروکش کرد و جنگو به این ت

ها بود، شکست ها به پایان رسید. در این تاریخ اسکاتو، که آخرین سردار بزرگ سامنیتمقاومت اندکِ سامنیت

صلحِ »بود خورد و خودکشی کرد. یولیوس کایسر آرامشی را که بعد از خونریزی بسیار به دست آمده 

 نامید. 1326«یولیانی

 

شد و احتمال آغاز جنگ داخلی ای التین و ایتالی در ایتالیا تشدید میهایی که کشمکش میان قو. در سال3

کرد. یاور های اقتدار خویش را با استواری در آناتولی تثبیت مییافت، مهرداد پونتی ریشهبه تدریج افزایش می

                      
1323 Lucius Julius Caesar 
1324 Lucius Cornelius Sulla Felix 
1325 Mamercus Aemilicus Lepidus Livianus 
1326 Pax Julia 
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ند و ی نیرومندش تیگران بزرگ، شاه ارمنستان، بود. تیگران نیز شاهی نیرومو دوستِ اصلی او، همسایه

ها با مهرداد پونتی شباهت داشت و با دختر او ــ کلئوپاترای پونتی ــ ازدواج طلب بود که از خیلی جنبهجاه

پ.م. بعد از آن که پارتیان این سرزمین  105کرده بود. او یکی از شاهان دودمان اردشیری ارمنستان بود که در 

جا مقیم بود. پارتی فرستاده شد و تا چهل سالگی در آن را فتح کردند، به عنوان گروگان به دربار مهرداد دوم

پ.م، وقتی پدرش آرتاواز )ملقب به تیگران اول ارمنی( درگذشت، مهرداد اشکانی او را آزاد کرد  95در سال 

تر به شاه ارمنستان تعلق ی آذربایجان را که پیشو به حکومت ارمنستان منصوبش کرد، اما در مقابل هفتاد دره

در همین زمان، شاهان ایرانی مستقر در قفقاز و آناتولی نسبت به رومیان موضعی  1327از او گرفت. داشت،

شک با راهبری مهرداد ی نفوذ ایشان را بگیرند. این برنامه بیتوسعهتهاجمی اتخاذ کردند و کوشیدند تا جلوی 

ی ارمنستان و شاه مقتدر پونت که خویشاوند و متحد آمد و شاهِ مطیع و تازه آزادشدهاشکانی به اجرا درمی

ها با رومیان پ.م. که نخستین جنگ پونتی 89شدند. در سال وی بود، دستیاران و کارگزارانش محسوب می

ای نیرومند در پیشروی و مقاومت بعدی مهرداد پونتی ر گرفت، پشتیبانی و حمایت شاهنشاه پارتی وزنهد

ی های داخلی دولت پارت در دههشد. در نهایت، زوال و نابودی دولت پونت هم به گرفتاریمحسوب می

 1328شد.پ.م. و از بین رفتن این حمایت مربوط می 70و  60

ی اشکانیان به اورنگ ارمنستان دست یافت، اما به نشاندهتیگران، در ابتدای کار، به صورت شاهی دست

و تمرکز قدرت را در ارمنستان تثبیت کرد و بعد  سرعت لیاقت و درایتی فراوان از خود نشان داد و ابتدا نظم

جا بود، ارمنستان کوچک، سوفنه، را گرفت و یکی از نوادگان زریاند به نام آرتان را، که در این دوره شاه آن

                      
1327 Strabo, Geography, 11.14.15. 
1328 Olbrycht, 2009 (b): 163-191. 
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تیگران و مهرداد پونتی در این هنگام با هم متحد شدند و قرار گذاشتند قلمرو خویش را به  1329خلع کرد.

ی شرق و غرب گسترش دهند. طی دو سال بعد، وقتی مهرداد دوم پارتی درگذشت، تیگران هفتاد دره

از سوی دیگر مهرداد پونتی نیز کل  1330ی کرد.رودان پیشروها گرفت و تا شمال میانآذربایجان را از پارت

 ی رومیان را فتح کرد.آناتولی را در اختیار گرفت و تمام مناطق زیر سلطه

جا بیرون راند و به مدت چهارده )یا به روایتی هجده تیگران سوریه را نیز فتح کرد و سلوکیان را از آن

پ.م. آنتیوخوس سیزدهم با یاری  66تا آن که در سال  1331سال( با آرامش و درایت بر آن حکومت کرد،

نویسان رومی او در مقطعی چنین به گزارش تاریخرومیان او را از سوریه راند و این قلمرو را پس گرفت. هم

های همسایه، در عمل، به هر چند تیگران با تسخیر سرزمین 1332بخشی از ماد را نیز در اختیار داشته است.

ن، که در اصل شهربانانی در نماید که این شاهاکرد اما چنین میاندازی میاش دستقلمرو شاهان همسایه

اند، با او به ستیز برنخاسته باشند. یعنی بر خالف تصور عامیانه، چنین نبوده که اندرون شاهنشاهی پارتی بوده

ها مستقل شود. این تیگران بعد از مرگ مهرداد دوم سرکشی آغاز کرده باشد و کوشیده باشد از دولت پارت

وتخت اشکانی بود، با اول پسر مهرداد دوم که بعد از مرگ پدر مدعی تاجیابیم که گودرز جا درمیرا از آن

نماید که گودرز نیز در پیروی دختر تیگران ازدواج کرد و روابطی دوستانه با وی داشت. در واقع، چنین می

 طلبی تیگران و پدرزنش مهرداد پونتی در آناتولی و سوریه حمایت کرده باشد. از سیاست پدرش از توسعه

                      
1329 Strabo, Geography, 11.14.15. 
1330 Strabo, Geography, 11.14.16. 
1331 Assar, 2006: 74. 
1332 Plutarch, Lucullus, 14.5, 21.4, 26.1,36.6; Isidore, Partian Stations, 6. 



594 

 

راستا با منافع دولت چنان همهرچند سیاست عمومی تیگران و مهرداد پونتی بعد از مرگ مهرداد دوم هم

اش را بر رومیان متمرکز ساخت، اما تردیدی نیست که مرگ شاهنشاه ی تیز تهاجماشکانی باقی ماند و لبه

 1333تدری مانند مهرداد دوم به اغتشاشی در دربار اشکانی منجر شده است. شاهنشاه بعدی پارتی سناتروکمق

نویسان برخی از تاریخ 1334سکای شرقی او را به پادشاهی برگزیدند.نام داشت و لوکیان نوشته که قبایل 

، 1336ی عصارشدهگذاری اصالحتاجگذاری کرد. بنا به تاریخ 1335پ.م. 77اند که او در حدود سال نوشته

پ.م. عقب برد. پس انگار در این دوران  92سناتروکی هم بوده که باید زمان قدرت گرفتنش را تا سال 

شان های ضد و نقیضی دربارهکم دو سناتروک داریم و همین باعث شده با هم اشتباه گرفته شوند و دادهدست

 پدید آید. 

سرایی کرده و گفته که وقتی این فرد نوزادی بیش نبود، به ی او افسانهنامهموسی خورنی در شرح زندگی

های کردستان )؟( به توفان و برف برخوردند همراه مادرش از اِدِسا به ارمنستان سفر کرد. کاروان ایشان در کوه

نزدیک بود که این نوزاد جان دهد. اما در این میان جانوری سپید شبیه به سگ پدیدار شد گیر شدند و و زمین

و گذاشت تا کودک را در کنارش بنهند و گرمای بدنش وی را از مرگ نجات داد. موسی خورنی نوشته که 

آریان  1337(.Շունنامیدند که یعنی هدیه یا بخششِ )تور( سگ )سنا/ شون: به همین دلیل او را سناتروک می

خویش یاد کرده و منابع مسیحی هم از او یاد  های دورانترین شخصیتاز این سناتروک در میان برجسته

                      
1333 Sanatruces 
1334 Lucian, Macrobii, 15. 
1335 Phlegon of Tralles, The Olympiads, preserved in Photius, Bibliotheca, 97. 
1336 Assar, 2006. 
1337 Hovannisian, 2004: 69–70. 
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چنین اند. همرا او به شهادت رس 1338تادِئوساند که با کیش مسیحیت دشمنی داشت و سِنتاند و آوردهکرده

جنگید و ایشان را از ارمنستان بیرون راند. به این ترتیب، نامی خبر داریم که بعدتر با رومیان می از سناتروک

نماید که دو سناتروک وجود داشته که یکی در ابتدای قرن اول پیش از میالد و دیگری در قرن دوم چنین می

 اند. هزیستمیالدی، که مسیحیت به ارمنستان رسید، می

دهد که به احتمال زیاد سناتروک هرگز به طور رودان نشان میهای میانغیاب نام این شخص در کتیبه

ی سنت شاهنشاهی اشکانی توان پذیرفت که در ادامهبا وجود این، می 1339مستقیم در بابل سلطنت نکرده است.

همدان )اکباتان( اند، به ری )راگا( و رب شدههایی که به نام این شاه ضاین قلمرو نیز تابع وی بوده است. سکه

زمین بوده باشد. شواهد ی شمالی ایراننماید که پایگاه اقتدار او نیمهو مرو )مرغیانَه( تعلق دارند. چنین می

هر چند  1340دهد که سناتروک پسر مهرداد اول اشکانی بوده است.شناسی و اسناد بازمانده از نسا نشان میسکه

 اند. تر وی، دانستهنویسان معاصر او را جانشین و پسرِ تیرداد اول، یا خویشاوند جوانبرخی از تاریخ

اند. غالمرضا عصار با استناد پ.م. ضرب شده 93ـ92های سناتروک از شوش و ایران غربی در سال سکه

پ.م. منسوب  92ـ91ای که در شهر نسا کشف شده، و یک مراسم تاجگذاری را در این شهر به سال به کتیبه

ا در ایران غربی حاکم بوده و بعدتر در نسا تاجگذاری دارد، این احتمال را مطرح کرده که سناتروک ابتدمی

( هَفت، اَرشَک شاه پورِ سَرْد سَد )اود( پنجاست )اود»ی یادشده به پارتی چنین است: کتیبه 1341کرده باشد.

                      
1338 St. Thaddeus 
1339 Assar, 2006: 56. 
1340 Assar, 2006: 59. 
1341 Assar, 2006: 62. 
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پ.م(، ارشک  91. یعنی: به سالِ صد و پنجاه و هفت )1342«پورِ چِه)؟( فْریاپاتَک پور برادرزادَگ چِه)؟( ارشک

 ی ارشک )نخست( ]به تخت نشست[.شانزدهم( پسرِ پسرِ فریاپات، پسر برادرزاده)

تواند به خوانی دارد، اما در ضمن میاین تبارشناسی چنان که عصار نیز اشاره کرده، با سناتروک هم

گذاری کرد. پ.م. تاج 91بعد از مهرداد دوم به قدرت رسید و در همین سال تاجگذاری گودرز اشاره کند که 

ی بعد از عصر مهرداد دوم، بیست و نماید که سناتروک در دوران کمابیش ناشناختهبه هر صورت، چنین می

های فراوانی از او در این دوران طوالنی به دست آمده و تاریخ ضرب سه سال سلطنت کرده باشد. سکه

های هنگام در استانی اشکانی دیگر که همانهای مربوط به چهار شاهزادهزمان است با سکهان همششدن

 اند. راندهدیگر شاهنشاهی فرمان می

شد. ادر کهتر سناتروک محسوب میترینِ این شاهان گودرز اول بود که فرزند مهرداد دوم و احتماالً برمهم

نماید که تابع شاهنشاه سناتروک او بالفاصله بعد از مرگ پدرش در بابل با لقب شاه شناخته شد، اما چنین می

در روز ششم از ماه »دهد: ای اکدی در بابل به دست آمده که موقعیت او را به خوبی نشان میبوده باشد. کتیبه

است، شاه ارشکِ که گودرز نامیده  221پ.م(، )که همتای( سال  91و هفت ) دوازدهم از سال صد و پنجاه

 .1343«اش ]بر تخت نشست[شود، با او آشیاباتارِ آدوکتادام )دخترِ شادمان؟( ملکهمی

ای است که بعد از نام شاه ارشک )اَرشَکَه لوگال( قرار گرفته ای وجود دارد و آن هم کلمهدر این متن گره

ه که هنوز در پارسی دری و گرفته شد« طرد»آمده که از بن « ایطَّریدو»است. در متن اکدی بعد از نام ارشک 

دهد. اما اشکال معنی می« شدهمطرود و رانده»عربی امروزین باقی مانده است. تقریباً قطعی است که این کلمه 

                      
1342 Assar, 2006: 61. 
1343 Assar, 2006: 62-63. 
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ها به بینیم و نه پس از آن. عالوه بر این سنت شمردن سالجاست که همواره آن را پیش از اسم میکار در این

ی ثبت رخدادهایی مانند رانده شدن شاهی به شود و دربارهمنحصر میاین ترتیب به اعالم شروع حکومت 

اند که دست شاهی دیگر سابقه ندارد. متخصصان به کمک شواهدی دیگر در منابع اکدی آن دوران نشان داده

 1344در پارسی امروزین بوده است.« شوداطالق می»رسانده و همتای را نیز می« شودنامیده می»این کلمه معنای 

پ.م. بر تخت بابل نشسته و بیشتر با نام گودرز شهرت داشته تا با شاهنشاه سناتروک،  91بنابراین این شاه در 

 رتر بوده، اشتباه گرفته نشود. که شاه ارشکِ رسمی و مشهو

زرگ شاه ب»شود، نوشته: هایش، که قاعدتاً به دوران فرمان راندنش بر بابل مربوط میگودرز بر بیشتر سکه

هِلِن اوئِرگاتو: )باسیلئوس مِگالو آرساکو اِپیفانوس فیل« دوست نیکوکارگرِ )خداوند( یونانارشک جلوه

) اما .

ها لقبِ دادگر را بر خود دارند. بر این سکه« شاه شاهان»لقبِ « شاه بزرگ»هایش به جای برخی از سکه

شود به دوران برکشیده شدنِ وی به مقام شاهنشاهی تعلق فزوده شده است و معلوم می( ا)دیکائیو: 

  1345دارد.

دهد گودرز در اواخر دوران حکومتش با شواهدی در ایران جنوب غربی به دست آمده که نشان می

است. احتماالً در این  وتخت کرده و سناتروک را از شوش بیرون راندهسناتروک درگیر شده و ادعای تاج

هنگام بوده که گودرز برای جلب حمایت شهربانان دیگر، با دختر شاه ارمنستان نیز ازدواج کرده است. سندی 

در دوران »دهد: به زبان یونانی که در روستای آورومان در کردستان یافت شده، به خوبی این ماجرا را نشان می

                      
1344 Assar, 2006: 62-64. 
1345 Assar, 2006: 65-66. 
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هایش، داریِ( ملکهدوست، و )دوران زمام)ی یزدان(، یونانر، جلوهحکومت شاه شاهان، ارشک، نیکوکار، دادگ

خون و خویشاوندِ( اوست، آریازاد ملقب به اوتومَه دختر شاه نافِ )همسیاک همسرش که مانند خواهر هم

 .1346... «225سال نافِ اوست، در ماه آپِالئیوس از چون خواهری همبزرگ تیگران، و همسرش آزاد که هم

اش را شود و این احتماالً همان دورانی است که گودرز تازه سرکشیپ.م. مربوط می 88سال این سند به 

بنابراین در  1347پ.م. از دنیا رفت و در آن هنگام هشتاد و پنج سال داشت. 55آغاز کرده بود. تیگران در سال 

شده است. زمانِ قیدشده در متن، او مردی پنجاه و دو ساله بوده و حکمرانی مقتدر برای ارمنستان محسوب می

ی بابلی این که او در این سن دختری دم بخت به نام آریازاد داشته باشد هم منطقی است. در این متن از ملکه

نیست این سند تنها شهبانویانِ مقیم هگمتانه را به نام یاد کرده باشد. بینیم، اما بعید گودرز )آشیاباتار( اثری نمی

چنان در بابل حضور داشته و شهربانو دانسته دانیم که آشیاباتار هم.م. میپ 87چون بر مبنای سندی از سال 

  1348شده است.می

 87سال که به جنگی غافلگیرانه در  شودای اکدی مربوط میآخرین سند قطعی از دوران گودرز به کتیبه

ای اشکانی در کنار اثر مهرداد نگارهکند، که گودرز در آن پیروز شده است. در بیستون سنگپ.م. اشاره می

ی این کند. در کنار نگارهآناهیتا دریافت می دوم وجود دارد که در آن یک شهسوار پیروزمند تاج خویش را از

نام (. این سلحشور با خط یونانی نوشته شده: گوتَرزِس گِئوپوفروس )

اش به رقیبش مهرداد خوانده و آن را به گودرز دوم اشکانی و چیرگی« گودرز پسر گیو»را هرتسفلد با صورتِ 

                      
1346 Assar, 2006: 67. 
1347 Lucian, Macrobia, 15. 
1348 Assar, 2006: 68. 
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گرفته و آن را لقبی عمومی « بزرگ و باشکوه»عصار بخش دوم این نام را در معنای  1349مربوط دانسته است.

 1350برای مهرداد دوم اشکانی فرض کرده و به این ترتیب نگاره را به خودِ گودرز نخست منسوب کرده است.

بیوار نیز این پیکره را همان گودرز نخست دانسته است که نقش دیگری از او در همان نزدیکی در کنار مهرداد 

 1351ها حک شده است.دوم بر سنگ

ده باشد و بعدتر هیچ بعید نیست که گیو در معنای نیرومند و بزرگ در ابتدای کار لقبی برای مهرداد دوم بو

لد از گیو، به گوسانی به شخصیتی جداگانه تبدیل شده باشد. ناگفته نماند که خوانش هرتسف هایدر روایت

نه برعکس.  گیو پسر گودرز است، و شاهنامههم سازگار است. البته در  شاهنامهعنوان اسم خاص، با روایت 

برده که به  رز، از پهلوانی به نام شَطرُخ نامفردوسی در شرح ماجراهای جنگ کاموس کشانی با خاندان گود

 احتمال زیاد همان سناتروک است:

 را که بر هم زدی آتش و باد  ابا بیژن گیو گلباد را

 ی نیو را دو گردِ گرانمایه ابا شطرخ ناور گیو را

جا شاه کوشانیان شود. کاموس در اینی مربوط میاین روایت به نبرد خاندان گودرز و خاندان کاموس کشان

توان برای قبایل سکای مستقر در ایران شرقی و پشتیبانان سناتروک است و این دقیقاً همان تباری است که می

نماد گودرز  شاهنامهتوان پذیرفت که گودرز و پسرش گیو در انتظار داشت. بنابراین با اطمینانی نسبی می

 نخست اشکانی و پدرش )یا پسرش( هستند.

                      
1349 Herzfeld, 1935: 56-57. 
1350 Assar, 2006: 68. 

 .178: 1383بیوار،  1351
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کند و بر مبنای آن دار هالی اشاره میی دنبالهه ظهور ستارهی دیگری به دست آمده که باز بابل کتیبه

پ.م. شاهی دیگر بر تخت سلطنت جلوس کرده است. این شاه  87توان فهمید که در ماه پنجم از سال می

اش اُرُد اول ــ پسر گودرز اند که برادرزادهتازه مهرداد سوم نام داشته و او را یکی از پسران مهرداد دوم دانسته

او احتماالً  1352ی تیگران دوم ارمنی ــ را از قدرت کنار زده و به جای او شاه شده است.اول و احتماالً نوه

یوسفوس، دمتریوس سوم سلوکی را در زمانش در حوالی حلب اسیر کردند  همان کسی است که، به روایت

پ.م. رخ داده باشد، چون دمتریوس  87ال ی ساین واقعه باید در همان حدود نیمه 1353و به دربار او فرستادند.

 پ.م. در دمشق ضرب کرده بود.  88هایش را در اواخر سال آخرین سکه

)ی یزدان(، شاه بزرگ ارشک خودمختار دوستدار پدر جلوه»خوانیم: های مهرداد سوم چنین میبر سکه

هلنوس: )باسیلئوس مگالو آرساکو اوتوکراتوس فیلوپاتوروس اِپیفانوس فیل« نان دوستیو



 ی تر تنها بر سکهشود، پیشها دیده میسکه(. لقب خودمختار )اوتوکراتوس( که بر این

وتخت را پ.م.( هم، که تاج 139ـ142ارشک اول ظاهر شده بود. شاه غاصب سلوکی دیودوتوس تروفون )

هایش نویسانده است. بعدتر هم احتماالً بعد از کشتن آنتیوخوس ششم به دست آورد، همین لقب را بر سکه

م را از پادشاهی خلع کرد و به جایش بر تخت نشست، همین لقب را به پ.م. فرهاد چهار 29وقتی تیرداد در 

ی غصب سلطنت و به دست گرفتن قدرت خارج خود داد. از این رو، فرض بر آن است که این لقب نشانه

ی جانشینی دودمانی بوده است و بر این مبنا مهرداد سوم نیز جانشین قانونی گودرز نبوده و بابل را از زنجیره

                      
1352 Assar, 2006: 70. 
1353 Josephus, Jud. Ar. 13, 384-386. 
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سر و جانشین وی به زور ستانده است. در ضمن لقب پدردوست )فیلوپاتروس( نشانگر آن است که پدر از پ

کرده است. بر این مبنا مهرداد سوم مرد نامدار و بزرگی بوده و او مشروعیت خویش را از پدرش دریافت می

  1354بایست همان مهرداد دوم اشکانی بوده باشد.این پدر می

اندازی دست اش با سلوکیان احتماالً همان موقعیتی بوده که بهبر تخت نشستن مهرداد سوم و درگیری

پ.م.  87رودان دامن زده است. چنان که گفتیم، در آخرین روزهای امرداد ماه سال تیگران در ماد و میان

زمان بود با قدرت گرفتن مهرداد سوم. بنا به زمین ظاهر شد و این همدار هالی در آسمان ایرانی دنبالهستاره

ی عصری جدید قلمداد کرد و خود را شاهنشاه ره را نشانهنظر برخی از پژوهشگران، تیگران نیز ظهور این ستا

های تیگران داری که بر سکهی دنبالهایران و احیاگر دولت هخامنشی دانست. بر اساس این دیدگاه، نقش ستاره

  1355نمایاند.روی تاجش حک شده، این رخداد نجومی را باز می

تیگران، به احتمال زیاد، در مقطع کوتاهی کوشیده خود را به عنوان احیاگر نظم هخامنشی و بنابراین رقیبی 

وتخت اشکانی معرفی کند. اما مهرداد سوم که جانشین گودرز شده بود، مردی مقتدر بود. تیگران، تاجبرای 

پ.م. به ارد اول  80وتخت اشکانی حمایت کند. او در سال در نهایت، ناچار شد از یک مدعی رسمی تاج

رزند گودرز نخست بود وتخت اشکانی دست یابد. این ارد فکمک کرد تا بر مهرداد سوم چیره شود و به تاج

طلبی در مرزهای یعنی تیگران در نهایت از جاه 1356و مادرش به احتمال زیاد آریازاد دختر تیگران بوده است.

 ها شود. اش یاری رساند تا شاه پارتچشم پوشید و در مقابل به نوه اششرقی

                      
1354 Assar, 2006: 70-71. 
1355 Gurzadyan and Vardanian, 2004. 
1356 Assar, 2006: 74. 
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اند. در هایش را از همدان و ری یافتهکهس کرد وپ.م. در ماد حکومت می 90ـ 80های اُرُد اول بین سال

 پ.م. سندی نجومی در بابل نوشته شد که در آن به ارد اول اشاره شده و 80گرفتِ آخر اسفند سال زمان مه

شده، چنین  خر مهر ماه همین سال نوشتهلقب شاهنشاه به او داده شده است. در سند بابلی دیگر که در اوا

ناف و شود، و ایسپوبَرزَه، هماست، ارشک، او که شاه ارد نامیده می 232، که سال 168در سال »خوانیم: می

 «.ی او...ملکه

 75کند به سال آید. آخرین سندی که از این زوج یاد میمیبه این ترتیب، نام همسر ارد اول هم به دست 

ارد در  1357ی آن است که ارد اول تا این تاریخ بر سریر سلطنت استوار بوده است.پ.م. تعلق دارد و نشانه

ی پارتیان متفاوت است هایی ضرب کرد و بر آن خود را با تاجی بلند بازنمود که با دیهیم سادهسلوکیه سکه

هایش که در ری ضرب شده شباهت دارد. این تاج را بعد از مهرداد و در مقابل به تاج مهرداد دوم بر سکه

ی تاج های خاصی آن را آراستند. حاشیهو هر یک با نمادها و نقشدوم، سناتروک و تیگران هم بر سر نهادند 

شود که چه بسا الله باشد و این گلی است که ی آن نقش گلی دیده میشده و بر میانهارد اول مرواریددوزی 

بر آن نقش بسته، شباهتی چشمگیر  این تاج به کاله بلند تیگران، که نماد ستاره 1358نماد شهر شوش بوده است.

 دارد. 

داری خود را صرف لشگرکشی به شمال و زمام های کوتاهدهد که ارد اول سالهای بابلی نشان میکتیبه

پ.م. ایالم را گرفت و شاه محلی  77ی اقتدار خود را گسترش دهد. او در سال شرق کرد و کوشید تا دایره

پ.م. در شوش  82کم از سال اش آنزازِه را از شوش راند. این دو دستجا کمناسکیر دوم )یا سوم( و ملکهآن

                      
1357 Assar, 2006: 76. 
1358 Assar, 2006: 77. 
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داد. بعد از فتح شوش بود شان را نمایش میرخ هر دویکردند که نیمضرب می هاییحکومت داشتند و سکه

ی ارد، که در ری ضرب شده، نقشی لنگرمانند ظاهر شد که در اصل عالمت خاندان های نقرهکه بر سکه

اند، نقش لنگر و مرواریددوزی های ارد که در همدان ضرب شدهبر برخی از سکه 1359کمناسکیر بوده است.

 روی تاج حذف شده است. 

ی جوانی پارتی به نام پ.م. شاهزاده 75آب درآمد و در اوایل سال ی ارد اول بر شوش گذرا از سلطه

ارشک شانزدهم در شوش سکه ضرب کرد و خود را شاه خواند. بعید نیست که این رقیب اشکانی به پشتیبانی 

پ.م. کمناسکیر چهارم از همین خاندان در  73خاندان کمناسکیر ایالمی دلگرم بوده باشد. از ابتدای سال 

ی اشکانی نسبت به این خاندان نظر مساعدی هایی ضرب کرد و معلوم است که شاهنشاه تازهشوش سکه

رودان چنان در میانپ.م. هم 69دهد که اشک شانزدهم تا سال شناختی نشان میداشته است. شواهد باستان

ت. یک سال ی رقیب نیرومندش سناتروک بوده اسمستقر بوده است، هر چند شوش و ایران شرقی زیر سلطه

ها سناتروک درگذشت و در همین سال 1360ای به نام پیروزتن اشاره شده است.ای بابلی به ملکهبعد در کتیبه

دهد که ایران شرقی به قدرت رسید و خود را شاهنشاه خواند. سندی از نسا نشان میپسرش فرهاد سوم در 

 1361پ.م. در این شهر تاجگذاری کرده است. 68فرهاد در سال 

در این هنگام، اشک شانزدهم، که احتماالً شوهر پیروزتن هم بوده است، در ماجرای کشمکش مهرداد 

ها مغلوبه شده بود، اشک پ.م. که جنگ میان رومیان و پونتی 69ر د 1362ها درگیر شده بود.پونتی و رومی

                      
1359 Assar, 2006: 78-79. 
1360 Assar, 2006: 85. 
1361 Assar, 2006: 88. 
1362 Appian, 13. 87. 
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آخرین  1363شانزدهم کوشید تا شهرهایی مانند نصیبین را، که تیگران ارمنی از او ستانده بود، باز پس بگیرد.

شود. شواهدی هست که نشان پ.م. مربوط می 67داری اشک شانزدهم در بابل به سال سند مربوط به زمام

دهد اشک شانزدهم در جریان کشمکش با فرهاد سوم به ایران شرقی لشگر کشیده است. دلیِل این امر، می

شهرت دارند و به اسم اشک شانزدهم در مرو « لشگرکشیمسکوکات »های کمیابی است که با برچسب سکه

شکست خورد  اشک شانزدهم بعد از این لشگرکشی به ایران شرقی 1364اند.و نسا و هرات و ری ضرب شده

پ.م. در بابل به نامش  66به این ترتیب، فرهاد سوم شاهنشاه شد و در سال  1365پ.م. کشته شد. 66و در سال 

را شاهنشاه خواندند. فرهاد سوم نیز فرمانروایی دودمان محلی ایالم را به رسمیت شناخت کتیبه نوشتند و او 

و این قاعدتاً با ابراز تابعیت کمناسکیر چهارم از او ممکن شده است، چون او بعد از استقرار فرهاد در بابل، 

  1366های خود را در شوش ضرب کرد.پ.م، سکه 63ـ 61به سال 

عصر تاریک »های تاریخ با نام انداخته را گاه در کتاب نیم قرنی که میان مهرداد دوم و فرهاد سوم فاصله

های میان ایران و روم دهند و این تا حدودی بدان دلیل است که هنوز درگیریمورد اشاره قرار می« اشکانیان

شد. با وجود ی پویایی سیاست اشکانی در منابع التین دیده نمیده و بنابراین گزارش دقیقی دربارهآغاز نش

چنان مقتدر و استوار بوده اند، در این مدت دولت اشکانی همشناس نشان دادهنویسانِ سکهاین، چنان که تاریخ

ده و اقتدار شاهنشاه سناتروک را زیر رودان بروز کرهایی در میاناست، هر چند گویا در بخشی از آن سرکشی

                      
1363 Dio, 36.6.2-3. 
1364 Assar, 2006: 86-87. 
1365 Dio, 36.45.3. 
1366 Assar, 2006: 93. 
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اش سوال برده است. در این حال و هوا بود که آتش درگیری ایرانیان و رومیان در آناتولی شعله برکشید و زبانه

 دو دولت ایران و روم را گرفت.

های ور نشده، اما کشمکشانی که هنوز آتش جنگ داخلی در ایتالیا شعلهپ.م، زم 90در تابستان سال 

مقدماتی آن در جریان بود، سنای رم حکم کرد که نیکومدس چهارم بر اورنگ بیتینیا و آریوبرزن اول در 

شد. چون قلمرو کاپادوکیه حکومت کنند. این حکم دخالت در امور داخلی شاهان تابع اشکانیان محسوب می

 1367های آکویلیوسن لحظه تیگران کاپادوکیه و مهرداد پونتی بیتینیا را در دست داشتند. دو نماینده به نامدر ای

به عنوان نماینده به آناتولی رفتند و فرمان سنا را به سردار رومی مستقر در پرگامون که  1368و مالتینوس

کاسیوس در این هنگام نیروی کوچکی در حد یک یا دو لژیون را در  1369کاسیوس نام داشت ابالغ کردند.

ی نوشته ای هم به مهرداد پونترسید. سنای رم نامهاختیار داشت که شمار سربازانش به حدود پنج هزار تن می

و از او خواسته بود تا از این حکم جانبداری کند. مهرداد از این ماجرا خشمگین شد، اما بدون جنگ عقب 

پ.م. رخ داد.  90نشانده به قلمروهایشان بازگردند و این در پاییز سال نشست و اجازه داد تا دو شاهِ دست

ل هنگفتی به عنوان رشوه به سناتورها داده در این میان نیکومدس که برای به دست آوردن رای سنای رم پو

بود، تنها کشوری کوچک و فقیر را به دست آورده بود و با طلبکارانی درگیری داشت که پول خود را 

دستی آکویلیوس و قوای رومی، به قلمرو پونت خواستند. به این شکل بود که کاری غیرعقالنی کرد و با هممی

پ.م. سپاهیان رومی  90احتماالً تا پایان پاییز  1370اش را فراهم کند.غِ بدهیحمله کرد تا با غارت شهرها مبل

                      
1367 Aquillius 
1368 Maltinus 
1369 Appianus, 11. 
1370 Appianus, 11. 
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پیشروی کنند  1371و بیتینیایی موفق شدند بسفرِ تراکیه را بگیرند و در چند ماه بعد تا شهرِ باستانی ماریاندونیا

جا را به باد غارت بگیرند. نیکومدس بعد از این حمله به سرعت بازگشت، در حالی که اموال فراوانی و همه

 1372کرد.اش کفایت میهایش و پاداش دادن به همدستان رومیکه غارت کرده بود، برای پرداخت بدهی

بعد از آن که قوای غارتگر نیکومدس به شهر خود بازگشتند، نیروهای پونت ابتدا به جنگی تبلیغاتی دست 

نام داشت، در ظاهر وانمود کرد که از همدستی آکویلیوس و  1373یازیدند. سفیرِ زیرک مهرداد، که پِلوپیداس

رومیان با نیکومدس خبر ندارد و از دولت رم خواست تا نیکومدس را به خاطر عهدشکنی و نقض پیمان 

در نشست پرهیاهویی که در رم برگزار شد و طی آن پلوپیداس و  1374یتینیا مجازات کند.صلح میان پونت و ب

عهدشکنی و بدرفتاری نیکومدس و همدستانش را اثبات  ی مهرداد موفق شدسفیر بیتینیا سخن گفتند، نماینده

چنان کند. رومیان که در برابر استدالل نیرومند پلوپیداس درمانده شده بودند، با شرمساری حکم کردند که هم

 1375از نیکومدس هواداری خواهند کرد و تقریباً به زور سفیر پونت را از دادگاه بیرون کردند.

بعد از این رسوایی سیاسی، تردیدی وجود نداشت که افکار عمومی از مهرداد پونتی هواداری خواهد کرد 

ومیان انتظار کشیده بود، موقعیت را مناسب دید و چنین نیز شد. مهرداد که مدتی بود برای یکسره کردن کارِ ر

ی او زمانی شروع شد که مردم ایتالیا با و با اقتدار تمام پاتکی گسترده به نیروهای مهاجم زد. ضدحمله

های داخلی خود دست به گریبان شده، و بنابراین از تقویت نیروی خویش باز مانده بودند. در آغاز سال جنگ

ها و ی آناتولی، تراکیدیدهرداد نیروهای خود را به حرکت درآورد، عالوه بر مردمِ ستمپ.م، زمانی که مه 89

                      
1371 Mariandynia 
1372 Appianus, 12. 
1373 Pelopidas 
1374 Appianus, 12. 
1375 Appianus, 14. 
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مانده در سوریه نیز قبایل سکا نیز به یاری او برخاستند و امیران کرت و حتا امیران سلوکی و بطلمیوسیِ باقی

این در شرایطی بود که مهرداد دوم پارتی درگذشته بود و مهرداد پونتی بعد از  1376از او هواداری کردند.

 ها را نیز از دست داده بود. درگیری میان گودرز و سناتروک، حمایت پارت

ت نشین سینوپ منتقل ساخت و در بافی یونانیبه منطقه 1377نشین آماسیامهرداد پایتختش را از شهر ایرانی

ایدئولوژیکی که بطلمیوسیان بنیاد کرده بودند، خود را نماینده و مدافع فرهنگ هلنی دانست و رومیان را 

بربرهایی قلمداد کرد که قصدِ نابودی فرهنگ یونانی را دارند. اما جالب این که مهرداد مؤسسان این هویت 

اشت. چرا که نخستین بار کوروش دانست، و در این مورد حق دهلنی را کوروش بزرگ و داریوش بزرگ می

بود که با تأسیس استان ایونیه به یونانیان هویتی مستقل بخشید و بعدتر داریوش بزرگ بود که با تثبیت نظم 

سیاسی پارسی در شهرهای یونانی بالکان گذار این منطقه به شهرنشینی پیشرفته و نویسایی را تکمیل کرد. 

ای از برد و زنجیرهاول به عنوان نیاکانِ سیاسی خویش نام می چنین از اسکندر و سلوکوسمهرداد هم

کرد که از کوروش تا سلوکوس کشیده شده و از او تا خاندان شاهان پونت ادامه فرمانروایان را تصویر می

  1378یافته است.

زبان نیز در زمان او هویت داد که مردم یونانیی تبلیغات سیاسی مهرداد نشان میکنندهکامیابی و تأثیر خیره

اند. دانستهاش را پذیرفتنی میشدهی ارائهستند و تبارنامهدانخود را به همین بنیانگذارانِ پارسی منسوب می

ی یونان نیز جزیرهنشین آناتولی محدود نماند، بلکه به بالکان و شبهاستقبال از مهرداد تنها به شهرهای یونانی

مردم  تعمیم یافت. مردم آتن با شور و هیجان از او هواداری کردند و سپاهیانش را به شهر خود راه دادند، و

                      
1376 Appianus, 13, 15, 16; Sallust, Historia, IV. 69.10M, the epistula Mithridatis. 
1377 Amasya 
1378 McGing, 1986: 11. 
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رودس ناوگانی را برای یاری به وی گسیل کردند و شهرشان را بندرگاه جنگی وی قرار دادند. شواهدی 

های بازمانده از آن دوران اند. چون کتیبهی دینی پذیرا شدههست که مردم یونان مهرداد را تا حدودی در زمینه

اند. استرابو به استمداد شدهی محسوب میدهد که کاهنان سنتی یونانی از پرشورترین هواداران ونشان می

ی خویش از شر بربرها )رومیان( مردم خرسونسوس از مهرداد پونتی اشاره کرده و گفته که ایشان او را رهاننده

آتنی ــ در شهر دلوس به دست آمده که  1380ای از کاهن اعظم پوزئیدون ــ هِلیاناکسِ کتیبه 1379اند.دانستهمی

پ.م. یک کاهن سراپیس به  94ـ93دهد. در سال پ.م. گواهی می 102به مهرداد را در سال پیشکشی دینی 

های دینی و سیاسی در این یادمان 1382ه او تقدیم کرد.ها بپیشکش مشابهی را از طرف آتنی 1381نام دیکایوس

نمادهای پارسی در کنار عالیم دینی یونانی نمایان است و به خصوص کیش بزرگداشت پرسئوس ــ پهلوانی 

 ی پارسیان باستان است ــ در این میان برجستگی خاصی دارد. که نماینده

ی نیروهای پونتی آغاز شد. مهرداد پسرش آریاراد را با ها بود که تهاجم گستردهچینیپس از این مقدمه

پ.م. به کمک مردم این منطقه را تسخیر  89سپاهی کوچک به کاپادوکیه فرستاد و او توانست در آغاز تابستان 

راندند. روم به وی بخشیده بود، بیرون میها آریوبرزن را از قلمرویی که کند. این چهارمین بار بود که پونتی

اندازی و غارتگری رومیان تلقی کردند، اما حقیقت آن بود که این حرکت را همگان پیامدِ طبیعی دست

آریوبرزن در جریان حمله و تاراج شهرهای پونت نقشی ایفا نکرده بود و به همین دلیل هم جنبش قوای 

به مقام  1383شد. در پاییز همان سال لوکیوس کورنلیوس سوال پونت در روم به صورت اعالم جنگ تعبیر

                      
1379 Strabo, 7.4.3. c.308. 
1380 Helianax 
1381 Dicaeus 
1382 McGing, 1986: 64. 
1383 Lucius Cornelius Sulla 
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ر در جریان جنگ داخلی کنسولی برگزیده شد. سوال همان سردار پیروزمندی بود که به همراه یولیوس سزا

ی خود داشت. او دشمن ایتالیا نقشی مهم ایفا کرد. او در همان زمان فتحِ مصر، کرت و یونان را در کارنامه

 1384ی مهرداد پونتی بود و معلوم بود که جنگی بزرگ در میان این دو برخواهد خواست.خوردهقسم

از آن سو مردم آناتولی که از غارتگری رومیان خشمگین بودند، از سپاهیان مهرداد استقبال کردند و در 

که دشمن  1385پسیسیکمین فرصتی بودند تا از رومیان انتقام بگیرند. فیلسوفی یونانی به نام مِترودوروس اسکِ

شد، به دربار شناخته می (‘امان رومیان بود و با لقبِ ضدِرومی )هو میسورومائیوس: بی

ان و آناتولی کشتار نماید. مهرداد در مهرداد پیوست و به او اندرز داد که تمام مهاجران رومی را در قلمرو بالک

پ.م. فرمان داد تا تمام رومیانِ مستقر در آناتولی به قتل برسند. مردم این منطقه از او  88اواخر فروردین سال 

فرمان بردند و به این ترتیب هشتاد هزار تن از رومیان، که در گوشه و کنار این سرزمین پراکنده بودند، در 

( نامیدند و سنای رم واکنشی 1386)آسیاتیک وِسپِرس« کشتار آسیایی». رومیان این ماجرا را یک روز کشتار شدند

به  1387بزرگ برای انتقام از مهرداد به این منطقه گسیل شود. تند در برابرش نشان داد و دستور داد تا ارتشی

 سال بعد ادامه یافت. پ.م. شروع شد و تا چهار  88در « های مهردادیجنگ»این ترتیب، نخستین دور 

ی را به یونان فرستاد و او نیز با استقبال گسترده 1388مهرداد در پایان همان سال سرداری به نام آرخاِلئوس

را در آتن به قدرت رساند و رومیان را از شهرهای این قلمرو  1389رو شد. او جباری به نام آریستیونمردم روبه

                      
1384 Plutarch, Sulla 7.1. 
1385 Metrodoros of Skepsis 
1386 Asiatic Vespers 
1387 Cicero, Political Speeches: 103. 
1388 Archelaus 
1389 Aristion 
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پ.م. سوال با ارتشی بزرگ به شرق تاخت و در ساحل اِپیروس در غرب یونان نیرو  87بیرون راند. در سال 

تر از همه تبس، از بزرگی ارتش او ترسیدند کرد. بسیاری از شهرها، و مهمپیاده کرد و از آتیکا تا بوئتیا را فتح 

ای وحشتناک را در زمستان این سال ها به مهرداد وفادار ماندند و محاصرهو سر به فرمانش نهادند، اما آتنی

پ.م. سوال آتن را گرفت و مردم شهر را به سختی عقوبت کرد.  86در اواخر فروردین سال  1390تاب آوردند.

داری بطلمیوسیان با پول مردم مصر در او معبدهای شهر را غارت کرد و آثار هنری آن را که در دوران زمام

چنان سرسختانه تا چند ماه بعد آریستیون و سربازان آتنی هم 1391ره ویران ساخت.سآتن ساخته شده بود، یک

شان ناگزیر شدند ایت به خاطر تمام شدن منبع آبدر آکروپولیس در برابر رومیان مقاومت کردند، اما در نه

 1392تسلیم شوند و همگی قتل عام شدند.

ساحل دور شد و به قوای رومی در بوئتیا حمله کرد. آرخالئوس پیش از سقوط شهر با ناوگان آتن از این 

او با این حرکت خط ترابری سپاهیان روم را قطع کرد و مسیر پشتیبانی و غذارسانی به سپاهیان رومی را 

وتاز پ.م. ناگزیر شد از تاخت 86سیاست آرخالئوس به نتیجه رسید و سوال در فروردین  1393مسدود ساخت.

  1394ی سپاهیانش راه بوئتیا را در پیش بگیرد.و کشتار در آتیکا دست بردارد و برای تغذیه

به این ترتیب، نخستین نبرد میان سوال و مهرداد، که در ضمن اولین رویارویی نظامی دو ارتش ایرانی ـ 

 1395پ.م. آغاز شد و جنگی دریایی بود. در نبرد تِنِدوس 86ر ابتدای سال شد، دیونانی و رومی هم محسوب می

                      
1390 Pausanias, 1.20.5; Memnon, 22.11. 
1391 Plutarch, Sulla, 14.6, 7. 
1392 Plutarch, Sulla, 14.7. 
1393 Plutarch, Sulla, 15.1-2. 
1394 Plutarch, Sulla, 15.1-3. 
1395 Tenedos 
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شد در برابر لوکولوس نامیده می« پِتولموسنِئو»ی امروز(، دریاساالر مهرداد که ای در ساحل ترکیه)جزیره

آرایی کرد، اما از او شکست خورد. سردار رومی پس از این پیروزی به سوی آناتولی به حرکت درآمد. صف

مهرداد پس از این شکست نیروی زمینی بزرگی را بسیج کرد و پادشاهی بیتینیا را فتح کرد. یکی از شهرهای 

کرد و مردانش به حصاربندی روی آورده بودند. داشت در مقابل مهرداد مقاومت مینام « پِتا»این امیرنشین که 

ی سپاه رومیان ناگزیر شد محاصره را بردارد و پس مهرداد این شهر را محاصره کرد اما با سر رسیدن طلیعه

در مناطق  کوشید تااز شکست کوچکی که از رومیان خورد رو به عزیمت نهاد. لوکوس در تمام این نبردها می

 ترسید. نظام نیرومند مهرداد میها با سپاه مهرداد وارد نبرد نشود، چرا که از شهرت سوارهباز و دشت

ی منطقهپ.م. در  86زمان با این کشمکش، درگیری در یونان نیز ادامه داشت. در بهار سال تقریباً هم

ی نیروهای پونتی آرخالئوس بود که جنگی دیگر میان سرداران پونت و روم درگرفت. فرمانده 1396خایرونیا

نویسان رومی دوکی، تراکی، فریگی و بیتینیایی در سپاهش حضور داشتند. تاریخسربازان سکا، پونتی، کاپا

شک به اغراق آلوده است. در مقابل، شمار سپاهیان سوال اند که بیشمار ایشان را صد و بیست هزار تن دانسته

و نیروهای تحت فرمان آرخالئوس نیز باید در همین حدود بوده باشند.  1397نماید)چهل هزار تن( معقول می

های رومی در این مورد نامعقول است، چنان که راویان شمار تلفات سپاه در کل، اعداد قیدشده در تاریخ

 1398اند!کشتگان رومی را تنها دوازده نفر دانستههزار تن و  110پونت را 

سپاهیان  دهد کهسوال بعد از این پیروزی به پیشروی خود به سمت شمال ادامه داد. شواهد نشان می

آرخالئوس، با وجود شکست اولیه در خایرونیا، هنوز توانایی رزمی خود را حفظ کرده بودند. چون او چند 

                      
1396 Chaeronea 
1397 Plutarch, Sulla, 17-19. 
1398 Frontinus, Stratagems, II, 3.17. 
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باز راه را  1399ی اورخونِموسپ.م. در منطقه 85ماه بعد توانست قوای خود را بازآرایی کند و در اوایل سال 

 1400هزار سرباز رومی را در برابر هشتاد هزار سرباز پونتی داریم 150جا رقم بر سپاهیان رومی ببندد. باز در این

نماید که قوای سوال بر حریفانش برتری عددی داشته باشد. نماید. اما به هر صورت چنین میکه نادرست می

این بار هم سوال پیروز شد و آرخالئوس ناگزیر شد تسلیم شود. اما در این میان ناگهان خبر رسید که رقیب 

ــ در رم قدرت را غصب کرده است. پس، ناگزیر شد با مهرداد صلح  1401وال ــ گایوس ماریوسس سیاسی

ی سربازانش به ایتالیا کند و سرداری را با بخشی از سپاهیانش در یونان و آناتولی باقی بگذارد و خود با بقیه

 بازگردد. 

نام داشت. مورنا تا پنج  1402به نیابت از سوال مستقر شد، لوکیوس لیکینوس مورِنا سرداری که در یونان

م مهرداد موفق شده بود قوای خود را بازسازی کند و سال بعد در وضعیتی منفعل باقی ماند. اما در این هنگا

دستی ظلم و ستم رومیان به مردم محلی باز زمینه را برای شورش ایشان فراهم کرده بود. از این رو، مورنا پیش

 1403های مهردادیپ.م. به آناتولی و قلمرو مهرداد حمله کرد و به این ترتیب دومین دور جنگ 83کرد و در 

ها، سپاهیان رومی ابتدا در قلمرو آغاز شد و تا دو سال بعد به طول انجامید. در این دور جدید از درگیری

نشینی شدند. سوال، که رداد شکست خوردند و وادار به عقبپونت پیشروی کردند، اما با واکنش سریع مه

 هنوز در رم مستقر بود، دستور داد تا مورنا به اردوگاه خود بازگردد و با مهرداد صلح کند و او چنین کرد.

                      
1399 Orchomenus 
1400 Plutarch, Sulla, 20-21. 
1401 Gaius Marius 
1402 Lucius Licinius Murena 
1403 Second Mithridatic War 
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ی قلمرو خود پرداختن و با ، تیگران نیز از شرق به توسعههای مهردادیزمان با آغاز دور دوم جنگهم

های خونین میان شاهزادگان سلوکی بر سر سیاستی هماهنگ با مهرداد، سلوکیان را شکست داد. کشمکش

پ.م. تیگران را به عنوان فرمانروای خود انتخاب کنند. او  83وتخت باعث شد که مردم سوریه در سال تاج

( را به عنوان 1404دم به سوریه رفت و یکی از نمایندگانش به نام بغداد )به یونانی: مَگاداتِسدر میان استقبال مر

او فنیقیه و کیلیکیه را فتح کرد و در عمل شاهِ ناتوان سلوکی ــ اش به حکومت انطاکیه منسوب کرد. نماینده

سلوکوس هفتم فیلومِتور ــ را از تمام قلمرویش محروم ساخت. او شهر تیگرانوکَرت را بنیان نهاد و بسیاری 

د شده را به عنوان شهروند به این منطقه کوچاند. تیگران خود را شاهنشاه نامید و کوشیاز مردم شهرهای فتح

ای مانند سیسرو که نزدیک به وی نویسان رومیتا هگمتانه را نیز فتح کند، اما در این هدف ناکام ماند. تاریخ

  1405«.رومیان به لرزه درافتند»اند که اقتدار او باعث شده بود تا زیستند، نوشتهمی

شان مشغول شدند و وضعیت صلح را میان خود هایطی هشت سال بعد، روم و پونت به ترمیم خسارت

کرد و رومیان با مداخله در دربار بیتینیا، تجهیز میحفظ کردند. در این فاصله مهرداد ارتش بزرگ خود را 

شان به مردم روم وادار سازند و این کاری بود جا را به اهدای سرزمینی آننشاندهکوشیدند تا شاهان دستمی

پ.م. شاه بیتینیا مرد و هواداران روم در دربار اعالم  73تر در مورد پرگامون انجام پذیرفته بود. در که پیش

ند که شاه پیشین وصیت کرده که قلمرویش به روم اهدا شود. در این هنگام بود که مهرداد بار دیگر به کرد

جا جا را گرفت و رومیان را از آنحرکت درآمد و در میان استقبال مردم بیتینیا به این سرزمین وارد شد و آن

 1406.م. آغاز شد.پ 73بیرون راند. به این ترتیب، سومین دور از نبردهای مهردادی در 

                      
1404 Magadates 
1405 Boyajian, 1916: 117. 
1406 Glew, 1981: 109-130. 
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مهرداد تا ده سال بعد با رومیان به سختی جنگید و در بیشتر نبردها رومیان را شکست داد. سنای رم بعد 

پ.م.( شد که  118 ـ57) 1407دامان سردار نیرومندی به نام لوکیوس لیکینیوس لوکولوساز سوال دست به 

 73ی سوال بود. او به قلمرو پونت لشگر کشید و مهرداد را در چند جنگ شکست داد. در سال پروردهدست

کست داد و این پ.م. لوکولوس که به مقام کنسولی روم رسیده بود، در نبرد کاریبا بار دیگر مهرداد را ش

جنگی زمینی بود که به شکست کامل نیروهای پونت منتهی شد. مهرداد به ارمنستان عقب نشست و نزد 

ساز بود چرا که به اقتدار مهرداد کننده و سرنوشتدامادش تیگران بزرگ پناه گرفت. نبرد کاریبا نبردی تعیین

نمود. مهرداد از ارمنستان کوشید تا شورشی را در  در آناتولی و قفقاز خاتمه داد و او را وارد مرحله دفاعی

 میان شاهزادگان سلوکی ساکن سوریه پدید آورد، اما رومیان این شورش را فرو خواباندند. 

د و عالوه بر ماد و ارمنستان، سوریه و تیگران در این هنگام در عمل شاهِ دولت مادِ آتروپاتن قدیم شده بو

 1408مردان هخامنشی بود.فنیقیه و شرق آناتولی را نیز زیر فرمان داشت و با لقب شاهنشاه مدعی جانشینی دولت

لوکولوس سوال سفیری نزد او فرستاد و خواست تا مهرداد پونتی به ایشان تحویل داده شود، اما تیگران 

ای غافلگیرانه لوکولوس در حمله 1409چون مهمانی محترم در پایتخت خود جای داد.نپذیرفت و پدرزنش را هم

های گویند تیگران پیکی که خبر پیروزیی او چندان نامنتظره بود که میبه قلمرو تیگران هجوم برد. حمله

ی سرداری که به مقابله 1410های دروغ اعدام کرد.رومیان را به دربارش آورده بود به جرم پراکندن شایعه

لوکولوس گسیل شد، میترابرزن نام داشت که در جنگی شکست خورد و کشته شد. تیگران به شمال ارمنستان 

                      
1407 Lucius Licinius Lucullus 
1408 Rollins, 1844: 461. 
1409 Greenhalg, 1980: 74. 
1410 Keaveney, 1992: 104–105. 
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تیگران به زودی با سپاهی بزرگ به  1411تند تیگرانوکرت را در محاصره بگیرند.عقب نشست و رومیان توانس

دادند که به زور به این نی جنگی تشکیل مییاری پایتختش آمد، اما بخشی از جمعیت تیگرانوکرت را اسیرا

ها را بر روی رومیان گشودند. تیگران که با سپاهیانش به منطقه کوچانده شده بودند. گروهی از آنها دروازه

های تیگرانوکرت ساز در برابر دروازهپ.م. در نبردی سرنوشت 69کمک اهالی شهر آمده بود، در پاییز سال 

ی شش هزار نفره از شهسوارانش را به شهر او با وجود این، توانست یک رستهاز رومیان شکست خورد. 

 بفرستد و خانواده و هوادارانش را از آوردگاه به در ببرد. 

دند تا پ.م. هر دو سو یعنی مهرداد و تیگران از یک طرف و لوکولوس از سویی دیگر کوشی 68در سال 

گران به تعبیری اد و تیگران که در ابتدای کار و پیش از قدرت گرفتن تیمذاکره کنند. مهرددربار اشکانی با 

ی ایشان با رومیان وارد درگیری شده بودند، به شدند، و به عنوان جبههشاهان تابع اشکانیان محسوب می

مکشی که شان بیایند. اما دربار اشکانی به دلیل کشها باید قاعدتاً به یاریدرستی محاسبه کرده بودند که پارت

معنای آن بود  میان فرهاد سوم و رقیبش درگرفته بود، نتوانست در این مورد به موقع وارد عمل شود. این به

طرفی اشکانیان بود، عمل کردند و مهرداد و تیگران را به حال ها به نفع لوکولوس که خواهان بیکه پارت

اش به اندازیتی به اعالم استقالل تیگران و دسخود وانهادند. البته بعید هم نیست که این انفعال تا حدود

 ماد هم مربوط باشد.

در اوایل پاییز سال بعد رومیان به سوی پایتخت قدیمی ارمنستان ــ آرتاکساتا ــ پیشروی کردند. این بار 

ه یاری تیگران فرستاد و قوای ارمنی و پونتی این دو متحد که به روایتی هفتاد مهرداد پونتی نیز سپاهیانی را ب

                      
1411 Keaveney, 1992: 107–108. 
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نویسان هزار تن شمار داشتند، دلیرانه با رومیان جنگیدند، و به هر دو طرف تلفات سنگینی وارد شد. تاریخ

ی نهایی باید جهاند. اما با توجه به نتیزمان ادعا کردند که تیگران و لوکولوس پیروز شدهرومی و ارمنی هم

ها در این جنگ پیروز شده و رومیان را راندند، چون لوکولوس ناچار شد از قلمرو پذیرفت که ارمنیان و پونتی

 پوشی کند. وتاز در این سرزمین چشمارمنستان خارج شود و از تاخت

ی ارمنستان ترین ناحیهناگزیر شدند به دلیل فرا رسیدن فصل سرما عقبگرد کنند و در جنوبینیروهای رومی 

کرد، فتح کنند. لوکولوس و سپاهش در این دژ باقی را، که برادر تیگران در آن حکومت می« بیسیوسی»دژ 

چید، سربازانش شورش کردند. ی حمله به قلمرو اشکانی را میقاً در زمانی که لوکولوس برنامهماندند و دقی

رو شده بود، به جنوب رفت و نصیبین را در محاصره گرفت، لوکولوس که با اغتشاش در ارتش خود روبه

سرش پیش آمدند  ی سربازانش را التیام بخشد. تیگران و مهرداد از پشتبدان امید که غارت آن شهر روحیه

لوکولوس، بدون این که به پیشرفت پایداری دست  1412شده توسط رومیان را بازپس گرفتند.های فتحو بخش

 67ب بازگشت و سنای رم در سال ی شورش بودند به غردیده که در آستانهخسته و آسیبیابد، با سپاهیانی 

های ی لژیونپ.م.( را به عنوان سرکرده 106 ـ48) 1413پ.م. سردار مقتدری به نام گنایوس پمپِئیوس ماگنوس

  1414آسیایی به این قلمرو گسیل کرد و او همان است که بیشتر با نام پُمپِی شهرت دارد.

از او  1415پ.م. در نبرد سیزیکوس 65ی خود را بر پونت متمرکز ساخت. مهرداد در پمپی ابتدا حمله

ی کوهستانی ها تشکیل شده بود، به منطقهشکست خورد و با ارتش کوچکی که از مردم گرجستان و کولخیسی

                      
1412 Keaveney, 1992: 119. 
1413 Gnaeus Pompeius Magnus 
1414 Greenhalg, 1980: 125. 
1415 Cyzicus 
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کریمه عقب نشست. او از پسرش که فرمانروای پادشاهی بسفر بود یاری خواست. این پسر ماخار )به یونانی: 

او  1416داده است.معنی می« جنگاور»های پارسی گویا در یکی از گویش ( نام داشت کهΜαχάρηςماخارِس 

ار به او خیانت کرد و تاج زرین خود را تر پدرش را در شرایطی مشابه یاری کرده بود، اما این بیک بار پیش

برای سردار رومی ــ لوکولوس ــ فرستاد و با او متحد شد و به سپاهیان رومی که قوای پدرش را در سینوپ 

محاصره کرده بودند، یاری رساند. مهرداد بعد از شکست یافتن از پمپی با حرکتی جسورانه سپاهیانش را از 

ه کریمه رخنه کرد. ماخار که از خیانتش شرمسار و هراسان بود، با نزدیک شدن میان قوای رومی عبور داد و ب

 جا خودکشی کرد..م. در آنپ 65گریخت و در اواخر همان سال  1417ارتش پدرش به خرسونسوس

های اش آن بود که سرزمینزمین فرهاد سوم با اقتدار بر تخت نشست و برنامهدر این میان، در ایران

منستان و قفقاز را دوباره تابع زمین را که در دست تیگران بود، بار دیگر فتح کند و شاه اری غربی ایرانحاشیه

ی خود نشاندهاشکانیان سازد. او موفق شد فرزند تیگران بزرگ، که او هم تیگران نام داشت، را به عنوان دست

را گرفتند و ماد و جنوب ارمنستان را تسخیر کردند. تیگران 1418به ارمنستان بفرستد. پارتیان شهر گوردیِنِه

فرهاد که تصمیم نداشت  1419نشست. بزرگ که یارای مقاومت در برابر ایشان را نداشت، به آرتاکساتا عقب

رد ی این شهر تسخیرناپذیرِ کوهستانی زمینگیر کند، به فتح همان نواحی بسنده کنیروهایش را برای محاصره

، تیگران جا به تخت نشاند و خود به بابل بازگشت. بعد از رفتن اوو تیگران کوچک را به عنوان شاه در آن

پ.م. باز به ارمنستان لشگر کشید و این بار در  66پمپی در  1420بزرگ به ارمنستان بازگشت و پسرش را راند.

                      
1416 Mayor, 2009: 114. 
1417 Chersonesus 
1418 Gordyeyne 
1419 Greenhalg, 1980: 114. 
1420 Greenhalg, 1980: 115. 
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ا شکست داد و او را در غل و زنجیر با خود به رم برد. تیگران بزرگ، که در این نبردی تیگران کوچک ر

هنگام هفتاد و پنج سال داشت، پس از این ماجرا از مقاومت دست برداشت و تسلیم شد. پمپی با او به توافق 

ج از او بستاند. نخورده باقی بگذارد و در مقابل شش هزار تاالن نقره به عنوان باوتختش را دسترسید که تاج

چنان تیگران بزرگ هم 1421چون اسیری به رم فرستاده شد.تیگران کوچک که قربانی این توافق شده بود، هم

  1422پ.م.( بر اورنگ ارمنستان باقی ماند و دیگر با رومیان وارد جنگ نشد. 55تا سال مرگش )

پ.م. تیگران کوچک را در غل و زنجیر و در وضعیتی  61پمپی بعد از پیروزی بر مهرداد پونتی در 

کرد. با وجود این، به ظاهر تیگران شخصیتی جذاب داشته است، چون وقتی پوبلیوس نامطلوب نگهداری می

ای ز پمپی خواست تا در جریان مهمانیها برگزیده شد، اپ.م. به مقام پرایتورِ پلِب 58کلودیوس پولچِر در سال 

اش بفرستد تا او را به مهمانانش نشان دهد. بعد هم او را نزد خود نگه داشت و غل و زنجیر تیگران را به خانه

  1423را از دست و پایش گشود و کمکش کرد تا بگریزد.

از سوی دیگر، مهرداد پونتی در بسفر ماند و بار دیگر ارتشی بزرگ را بسیج کرد. رومیان که از سرسختی 

ی دوم را به اتحاد با خود وادارند و او را به عنوان شاهی کهاو خسته شده بودند، موفق شدند پسرش فرنا

نشانده بر اورنگ پونت بنشانند. بعد هم ارتشی را به نام وی تجهیز کردند و با همراهی قوای رومی به دست

قب مقابله با مهرداد گسیل ساختند. مهرداد، که از خیانت پیاپی پسرانش ناامید شده بود، از برابر قوای فرناکه ع

به همراه دخترانش دست به خودکشی زد تا به دست رومیان اسیر نشود.  1424کاپایومنشست و در شهر پانتی

                      
1421 Scullard, 1959: 106. 
1422 Fuller, 1965: 45. 
1423 Asconius, on Cicero's Pro Milone. 
1424 Panticapaeum 
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ها پیش برای مصون شید تا با نوشیدن زهر خودکشی کند، اما چون از سالآپیان نوشته که مهرداد ابتدا کو

خورد، در برابر زهرهای گوناگون مصونیت داشت. از این رو به ماندن از توطئه هر روز مقدار کمی سم می

 1426خواست تا او را به قتل برساند و او هم چنین کرد. 1425اش بیتوئیتوسناچار از دوست و نگهبانِ گُل

با دشمنانش درآویخت و به ضرب  1427کاسیوس دیو در مقابل نوشته که وقتی زهر بر بدن مهرداد اثر نکرد،

پمپی، که رهبری سپاهیان دشمن را بر عهده داشت، جسد او را با احترام در  1428شمشیر ایشان کشته شد.

  1429گورستان سلطنتی پونت به خاک سپرد.

                      
1425 Bituitus 
1426 Appianus, XVI, §111. 

زهای پایین از روش مهرداد برای دستیابی به یک پادزهرِ عمومی و سازگار ساختن بدنش با سموم از راه جذب تدریجی دُ 1427

در پزشکی جهان باستان به نام  ــد های سکا آموخته بودری و زندگی در جنگل از شمنروشی که گویا در دوران دربه ــ زهر

 ( ثبت شده است. Antidotum Mithridaticumوی )
1428 Cassius Dio, 37, 13. 
1429 Cassius Dio, 37, 14. 
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 های اشکانیان و رومیانجنگ گفتار سوم:

 

ای در دربار اشکانی پدید آمد که به سرکشی پ.م. درگذشت، دودستگی 88. وقتی مهرداد دوم در سال 1

ول از بابل و تیگران از ارمنستان در ز اول و ارد اکه دیدیم، گودرگاه و بیگاهِ شاه بابل و ماد منتهی شد. چنان

هایی ریمقاطعی ادعای شاهنشاهی داشتند و با سناتروک که شاهنشاه مستقر بر اورنگ اشکانی بود، درگی

ای مانند آنچه در روم رخ داد، منتهی نشد. اما سیاست داشتند. این اختالف داخلی هرگز به جنگ داخلی پردامنه

های پونت و ارمنستان را الیی داد تا دولتیان را مهار کرد و به رومیان فرصتی طی اشکانطلبانهفعال و توسعه

هایی سیاسی بودند که مدعی احیای شاهنشاهی هخامنشی بودند و چه بسا اگر از از پا درآورند. این دو اقلیم

ا تا فراسوی ی نظم پارسی رگشتند و بازماندهشدند، در این هدف کامیاب مییاری اشکانیان برخوردار می

 دادند. اما درگیری درونی اشکانیان و تخاری ـ سکاهای ایران شرقی به از میان رفتن اینآناتولی گسترش می

ونی های ایرانی حاکم بر آناتولی و سوریه و بالکان زیر فشار رومیان از پا درآمدند و هژمفرصت انجامید. دولت

نظر ساختار  رداد و تیگران شد. این سامان سیاسی نو، ازسیاسی متفاوتی جایگزین نظم پارسیِ مورد نظر مه

 ها( شباهت داشت. های جنگی )پولیسی مقدونیان و محوریت اردوگاهساالرانهبیشتر با اقتدار جنگ

ی کوشانی، اشکانی، ارمنی و پونتی بر بخش نههای چهارگای سیاسی دولتدر قرن نخست پ.م. با سیطره

توانست به بازسازی و اتحاد مجدد کل قلمرو ی قلمرو هخامنشی، فرصتی فراهم آمده بود که میعمده

بود، این آرمان هخامنشی بینجامد. چه بسا اگر جانشین مهرداد دوم اشکانی از اقتدار و نفوذ او برخوردار می

پ.م. چهار دولت یادشده با محوریت دربار اشکانی با هم متحد  100حدود سال رسید. چون در به نتیجه می

ی شاهان این چهار قلمرو تبار خود را به شاهان شنوی داشتند. همهشده و همگی از مهرداد دوم حرف
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رساندند و هویتی ایرانی داشتند. ایشان هم مدعی احیای نظم پارسی بودند و هم با چارچوبی هخامنشی می

نگریستند و به همین دلیل از پشتیبانی مردمی و محبوبیتی چشمگیر مدارانه و شهرمحور به سیاست میممرد

 برخوردار بودند.

را از پا درآورد ها ی نخست قرن اول پیش از میالد، نیروی زورآور و مهاجم روم دو تا از این دولتدر نیمه

مرز شدند و زمین همی ایرانی غربی شاهنشاهی هخامنشی را تسخیر کرد. پس از آن، رومیان با بدنهو نیمه

های خویشاوند و متحدِ ارمنستان ـ پونت داشتند، به جفتِ مشابهِ دولت هایی که تا پیش از آن با دولتدرگیری

 اشکانی ـ کوشانی تعمیم یافت.

شود و این زمانی است که پ.م. مربوط می 96نخستین ارتباط سیاسی دربارهای اشکانی و روم، به سال 

سوال بعد از مسلط ساختنِ اقتدار روم بر غرب آناتولی، برای نخستین بار با اشکانیان تماس یافت و کوشید با 

به این ترتیب،  1430ی امضا کند و به این ترتیب از یاری ایشان به مهرداد پونتی جلوگیری کند.اایشان عهدنامه

س( را به اردوی رومیان فرستاد. سوال در جریان این نشست مهرداد دوم سفیری به نام هورباذ )اوروباسو

ای را که ی دوستیشد، موفق شد عهدنامهدیپلماتیک که اولین ارتباط رسمی میان دولت روم و ایران تلقی می

شد به امضا برساند. با وجود این، سوال در جریان مذاکره تکبر و غرور بسیار از نامیده می« آنوکیتا»به رومی 

ی رومیان بود او را تحقیر کرد. نشاندهنشان داد و با نشاندن هورباذ در کنار آریوبرزن اول که شاه دست خود

که آبروی ایرانیان را برده، این تحقیر چندان بر ایرانیان گران آمد که هورباذ پس از بازگشت به ایران به جرم آن

 با وجود این، مهرداد بر سر عهد خود باقی ماند.  1431به فرمان شاهنشاه پارتی اعدام شد.

                      
1430 Beate and Engelbert, 2007: 9. 
1431 Plutarch, Sulla, 5. 3–6; Sherwin-White, 1994: 262. 
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اد دوم زمانی فرو نشست که فرهاد سوم پسر سناتروک به قدرت اختالفِ برخاسته بعد از مرگ مهرد

شاه بزرگ نیکوکار ایزدگون »ی ری ضرب شده، نوشته شده: های او که در ضرابخانهبر سکه 1432رسید.

 ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΜΕΓΑΛΟΥهِلِنوس: )باسیلئوس مِگالوی اوئِرگِتوی اِپیفانوس فیل« دوستیونان

ΝΟ[Σ][Ε]ΥΕΡΓΕΤΟΥ ΕΠΙΦΑΝΟΥΣ ΦΙΛΕΛΛΗ.)1433  پ.م. بر تخت  70فرهاد سوم در

گذاری او با زمانی مصادف شد که لوکولوس برای مت کرد. چنان که گذشت، تاجپ.م. حکو 57نشست و تا 

های پیشینِ تیگران بود که او کرد. احتماالً به خاطر سرکشیحمله به تیگران بزرگ به ارمنستان لشگرکشی می

ناموفق از یاری به تیگران بزرگ و مهرداد ششم پونتی خودداری کرد، اما در بر تخت نشاندن تیگران کوچک 

ماند و به این ترتیب رومیان توانستند آناتولی را بگیرند و تا ارمنستان و سوریه پیشروی کنند. فرهاد سوم 

وتاز در ارمنستان را داد، انتظار داشت تیگران بزرگ که بیش از حد مقتدر ی تاختهنگامی که به رومیان اجازه

ای رسیده در دامان اشکانیان بیفتد. در چون میوهان همشده بوده، در کشمکش با ایشان از پای درآید و ارمنست

 نشینی رومیان، اشکانیان بودند که حکومت بر ارمنستان را به ارث بردند. عمل چنین هم شد و پس از عقب

پ.م. که  69و  66هدهای خویش پایبند نیستند. در سال اما در این میان پمپی نشان داد که رومیان به ع

شان با اشکانیان را بار دیگر تجدید ی دوستیهای مهردادی با شدت در جریان بود، رومیان عهدنامهجنگ

کردند و تأکید کردند که رود فرات مرز میان دو کشور است، هر چند در همان هنگام خود را برای عبور از 

جویانه ساختند. در این مذاکرات فرهاد سوم آشکارا موقعیتی صلحقلمرو اشکانیان آماده میاین رود و حمله به 

عنوان مرز دو کشور تعیین شود. پمپی اما حالتی مهاجم داشت و در پی به داشت و پذیرفت که رود فرات به

                      
1432 Appianus, Mithridates, 104; Dio Cassius, xxxvi. 45. 
1433 Colledge and Praeger, 1967: 35. 
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زمین روم به ایران یدانست که شاهزادگان پونتی و ارمنی بعد از حملهدست آوردن امتیازهایی بود. او می

کرد، تحویل اند. از این رو، یکی از شرایطی که او برای صلح عنوان میاند و در دربار فرهاد مهمان شدهگریخته

پیمان دادن تیگران کوچک پسر تیگران بزرگ بود که به فرهاد پناه برده بود، اما اشکانیان از تسلیم کردن هم

 خود خودداری کردند. 

.م. عهد پ 65پمپی در جریان این مذاکرات بسیار عهدشکنانه و غیراخالقی رفتار کرد و در همان سال 

چنین در نوشتن حکم صلحی ی قفقاز به پادشاه اشکانی را زیر پا گذاشت. او همخود برای واگذاری هفتاد دره

« شاه شاهان»که او را جای آندشاه اشکانی امضا کند، به شاهنشاه اشکانی توهین کرد و بهکه قرار بود با پا

چنین ی کسانی مانند مهرداد پونتی و تیگران بود، یاد کرد. او هم، که شایسته«پادشاه»عنوان بنامد از او تنها به

 کرد. چینی میدان زمینهروه میانرفت و برای تجاوز باز قبولِ رود فرات به عنوان مرز طفره می

گویند پمپی به فرهاد سوم روا داشت، توضیحی الزم است. پلوتارک نوشته که پمپی ی توهینی که میدرباره

این در  1434رف ایرانی شد.زد و این باعث خشم طسر باز می« شاهِ بزرگ»از نوشتن نام فرهاد سوم به شکلِ 

شود و حتا روی های شاهان اشکانی ظاهر میپیش و پس از آن بارها بر سکه« شاهِ بزرگ»حالی است که لقبِ 

 1435شود.پ.م.( که مقتدرترین شاه از این دودمان است نیز چنین عبارتی دیده می 171ـ138مهرداد )ی سکه

کرده، این عبارت نبوده است. به وده و پمپی از قبولش خودداری میبنابراین لقبی که مورد نظر فرهاد سوم ب

ای بازجست. این ی مهرداد دوم کوماگنهتوان در کتیبهرسد کلید فهم این بند از روایت پلوتارک را مینظر می

ها، در قلمرو خود آرامگاهی برای خواهرش ی پمپی و پارتی مذاکرهحاکم محلی، سی سال بعد از جلسه

                      
1434 Plutarch, Pompey, 38. 
1435 Hekster and Fowler, 2005: 142. 
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ی گور خواهرش نوشت که ت که در ضمن شاهدختی اشکانی و همسر ارد دوم هم بود. او بر کتیبهساخ

شود یاد کرد. به این ترتیب، معلوم می« شاهِ شاهان»هستند، اما از ارد دوم با لقبِ « شاه بزرگ»خودش و پدرش 

شد، فرهاد سوم منعقد می ی پمپی وکم برخی از حاکمان محلی آناتولی در همان حدودی که عهدنامهکه دست

اند که لقبش شاهنشاه بوده است. این بدان اند و تابع شاه اشکانی بودهنامیدهخود را شاه یا شاه بزرگ می

اند کردهمعناست که ایشان در قالب سنتی بازمانده از عصر هخامنشی، خویشتن را چون شاهانی تابع قلمداد می

اند و خواندهته نماند که این شاهنشاه را در یونانی باستان شاه بزرگ میکه فرمانبرِ یک شاهنشاه هستند. ناگف

در تمام متون افالطون و ارسطو و سایر نویسندگان باستانی عبارت شاه بزرگ همواره به شاهنشاه هخامنشی 

ارت را بر اشاره دارد. از این رو، احتماالً پلوتارک همین تعبیر را وام گرفته، و شاهان اشکانی هم که این عب

 اند.اند، چنین تعبیری را در ذهن داشتهکردهشان ضرب میهای یونانیسکه

آید که اشکانیان از همان ابتدا بر سراسر ای و گزارش پلوتارک برمیی مهرداد دوم کوماگنهی کتیبهاز مقایسه

گیر ایشان به سوی غرب و تالش برای اند. پیشروی مداوم و پیی هخامنشیان ادعای ارضی داشتهقلمرو قدیم

خوانی دارد. اولین و تنها موردی که گزارشی بر خالف زمین با چنین ادعایی همبیرون راندن سلوکیان از ایران

پلوتارک، در این جا فرهاد شود. به گزارش ی فرهاد سوم و پمپی مربوط میاین در دست داریم، به مذاکره

پوشی از قلمرو سوریه بود سوم پذیرفت که مرز ایران و روم رود فرات قرار داده شود و این به معنای چشم

شد و تا پایان عصر که هم مردمش هوادار ایران بودند و هم به زودی پیشروی ایرانیان برای فتح آن آغاز می

هنگام عقد این قرارداد دوستی، فرهاد از مالکیت بر سوریه  یافت. معلوم است که درساسانی ادامه می

خواسته تا لقب شاهنشاه )یا لقب مشابه دیگری که پلوتارک آن را شاه بزرگ پوشی کرده، و در مقابل میچشم

های کوچک آناتولی بوده ثبت کرده( برایش تثبیت شود، که این خود به معنای برقراری تسلطش بر دولت

 است.



625 

 

قب را به پمپی از قبول این لقب سر باز زد و روابط دو کشور را تیره ساخت. چرا که اگر پمپی این ل

تبار آناتولی همگی خود به خود تابع شاهنشاه اشکانی محسوب گاه شاهان ایرانیشمرد، آنرسمیت می

روشن بود که حاضر نبوده برای  ازگی مهرداد پونتی و شاه ارمنستان را شکست داده بود وشدند. پمپی به تمی

ای که تازه رومیان آن را از سلوکیان گرفته بودند، زیر بار ادعای فرهاد بر دریافت حق حاکمیت بر سوریه

داشته، همین  هدنامهقلمرو آناتولی برود. دلیل اهمیت این لقب و حساسیتی که طرف ایرانی برای ثبت آن در ع

کرد، رومیان هم است. در زمانی که فرهاد سوم بر سر استفاده از لقبِ شاه بزرگ یا شاهنشاه پافشاری می

باید فرض نسوریه و هم آناتولی را با زور و شمشیر تصرف کرده بودند. بنابراین، بر خالف تصور مرسوم، 

پوشی کرده و حاکمیت رومیان بر این قلمرو کلی چشمهای غربِ رود فرات به کرد که فرهاد سوم از سرزمین

ماند. های مذاکره باقی نمیبود، دیگر مشکلی در میان طرفرا به رسمیت شمرده است. چون اگر چنین می

ی غربی آن پیشروی کرده و ارمنستان را ی شرقی فرات را در تصرف داشت و رومیان هم تا کرانهفرهاد کرانه

 گشوده بودند. 

ی لقب فرهاد سوم تا این کردند و پمپی دربارهدلیل این که رومیان ضرورتِ صلح با اشکانیان را حس می

ی روم در آناتولی و شدهداد، قاعدتاً آن بوده که اشکانیان بر قلمروهای تازه گشودهپایه حساسیت نشان می

اند. ایشان در این ادعا چندان جدی و سختگیر بودند که سفیر خود را به خاطر یه ادعای ارضی داشتهسور

ی نخستین ی موجود دربارههای جسته و گریختهدفاعِ ناکارآمد و کوتاه آمدن در مذاکره اعدام کردند. گزارش

دهد که اشکانیان خود ی شود، نشان میی دیپلوماتیک ایرانیان و رومیان، اگر به دقت خوانده و رمزگشایمذاکره

گرفتند های سیاسی، هم القاب ایشان را برای خود به کار میاند و در مذاکرهکردهرا وارث هخامنشیان قلمداد می

ها هم اند. این نکته در فهم پویایی نظامی پارتهای قدیم هخامنشی ادعای حاکمیت داشتهو هم بر سرزمین

های توان لشگرکشیانداز ارضی است که میتنها با درک این آرمان سیاسی و چشم اهمیت زیادی دارد، چون
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شان را فهم کرد و به دلیلِ هواداری چشمگیر مردم آناتولی و سوریه بعدی پارتیان و راهبردهای درخشان نظامی

 از ایشان پی برد. 

ی پمپی با نمایندگان اشکانی، در نهایت، به صلح پایداری منتهی نشد. ایرانیان و رومیان تازه وارد مذاکره

ی نهایی این کشمکشی شدند که بخشی از آن در قلمرو دیپلماتیک و بر روی کاغذ به فرجام رسید. برنده

رد ادعایش بود و حریمش تا سوریه رودان که موکشمکش ایرانیان بودند، چون فرهاد سوم توانست قلمرو میان

وابسته چون قلمرویی متحد و را هم 1436یافت را حفظ کند، و رومیان تنها توانستند امیرنشین اوسروئِنِهبسط می

شده از نام پارتی این شهر یعنی خُسروان است اوسروئنه شکلی یونانی 1437رودان حفظ کنند.به خویش در میان

 132اش مردمی آرامی و نبطی بودند و از حدود ن در جنوب ترکیه است که اهالیکه همان اُدسای امروزی

ی قلمرو رو به زوال سلوکیان ظاهر شدند. رهبران این شهر، با شهری خودمختار در میانهچون دولتپ.م. هم

ایران و  چنان به شاهان اشکانی وفادار باقی ماندند و این را به خصوص در نبردهایوجود این عهدنامه، هم

 روم به شایستگی اثبات کردند. 

)ُحمص امروزین(  1438امیرنشین کوچک دیگری که در این تاریخ میان ایران و روم ظاهر شد، شهر اِمِسا

پ.م. که  64( قرار داشت. در سال 1439کِرامیاش در دست آل شمیس غرام )به رومی: سَمپسیبود که اداره

پمپی به سوریه تاخت و قلمرو سلوکیان را از میان برد، آل شمس غرام شهرشان را تسلیم او کردند و در مقام 

شمس غرام اول پسر عزیز همان کسی بود که در این سال آنتیوخوس سیزدهم آخرین  1440خود ابقا شدند.

                      
1436 Osroene 
1437 Sherwin-White, 1994: 264. 
1438 Emesa 
1439 Sempsigerami 
1440 Shahid, 1984. 
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خاندان شمیس غرام در اصل کاهنان ایزدِ خورشیدِ شهر  1441شاه سلوکی را دستگیر کرد و به قتل رساند.

شد. ایشان در دژی به نام شمیمیس مستقر بودند که در پنج کیلومتری حمص بودند که با لقبِ الجَبَل نامیده می

  1442ی امروزین قرار دارد.شمال غربی سالمیه

ی سلوکی، ز پمپی در سوریه و نابودی سلسلهوتاتاخت ی قرن اول پ.م. و به دنبالبه این ترتیب، در میانه

شهرهای مستقلی تجزیه شد که رهبران برخی از آنها )انطاکیه، حمص و اورشلیم( سوریه به دولت

شدند. مردم شهرهای زیر فرمان روم به دلیل ی رومیان بودند و بقیه متحد ایران محسوب مینشاندهدست

دند و برای شورش آمادگی داشتند. ان رومی، از ایشان ناراضی بودادند و خشونت سربازمالیات زیادی که می

دادند. از این رو، سیاست ها از خود نشان میامیران حاکم بر این شهرها هم معموالً گرایشی برای اتحاد با پارت

های محلی و گماشتن فرماندارانی نظامی بر شهرها چرخش یافت. اما روم به تدریج به سمت عزل خاندان

 کاری بود که یک قرن بعد، و در عصر امپراتوری روم تحقق یافت. این

پ.م. به دست دو پسرش ارد دوم و مهرداد کشته شد.  58اند که فرهاد سوم در سال مورخان رومی نوشته

تا  58ثبت شده، از سال  1443ن نامش به صورت هورود آناریدیوسارد دوم که در برخی از منابع یونانی و التی

)باسیلِئوس باسیلِئون « ارگذشاهنشاه ارشکِ بزرگ و بنیان»هایش نوشته پ.م. حکومت کرد. او بر سکه 38

 ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΒΑΣΙΛΕΩΝ ΑΡΣΑΚΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΚΑΙارشک مِگالوی کای کْتیستوی :

ΚΤΙΣΤΟΥ .) 

                      
1441 Levick, 2007: 8. 
1442 Birley, 1999: 71. 
1443 Hyrodes Anaridius 
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ای ازدواج کرد و به این ترتیب با دربار کوماگنه، که با تهدید ارد با الئودیکه دختر آنتیوخوس اول کوماگنه

رو بود، پیوندی برقرار کرد. ازدواج ارد با شاهدخت کوماگنه به معنای آن بود که شاهان این دولت روم روبه

فوذ اشکانیان قرار بگیرند. درک ارتباط میان این دو دودمان بسیار اهمیت دارد، چون دقیقاً در منطقه زیر چتر ن

ی کوماگنه به دست آنتیوخوس اول ی نوهخامنشی و کیش مهرپرستانههمین زمان است که هویتِ نوساخته

دینی درباری برگرفتند  شود. این مرد، به همراه پدرش مهرداد، عناصر مهرپرستانه را به عنوان محورتأسیس می

شخصیت کلیدی در این میان  1444ی آن بازتعریف کردند.و هویت هخامنشی ـ مقدونی خویش را در زمینه

اش، زمان با ساختن پرستشگاهی بزرگ در نمرود داغ و بزرگداشت اجداد هخامنشیهم آنتیوخوس بود که

نویسان به خاطر پیوندهای جمعیتی و اقتصادی چشمگیر روم و دخترش را نیز به عقد ارد دوم درآورد. تاریخ

مایل دارند کوماگنه، باب شدن تدریجی کیش مهر در قلمرو روم، و هضم شدن نهاییِ این قلمرو در دل روم، ت

تر از این منسوب دارند. اما شواهد تاریخی هایی پیشالحمایه بودنِ کوماگنه را به زمانتا وابستگی و تحت

شده و شاه آن دهد که تا پایان دوران ارد دوم، کوماگنه بخشی از قلمرو نفوذ اشکانیان محسوب مینشان می

ی شاهدی که در این مورد در دست داریم، به کتیبهدانسته است. بهترین خود را تابع شاهنشاه اشکانی می

 شود.ای مربوط میآرامگاه همین شاهدخت کوماگنه

زنی که ارد دوم از خاندان شاهان کوماگنه گرفت، الئودیکه نام داشت که دختر بزرگِ آنتیوخوس اول و 

( بود. او بعد از ازدواج با ارد به مقام شهبانوی ایران دست یافت و پسر 1445مشهور به فیلوستروگوسایسیاس )

                      
به بخشِ مربوط به مهرپرستی در  اگنه و چگونگی انتقال آن به روم، بنگریدی کیش مهر در کومبرای شرحی مفصل درباره 1444

 به قلم نگارنده. شناسی ایزدان ایرانیاسطوره
1445 Philostorgos 



629 

 

ای درباری به قتل رسید و پیکرش م. به همراه شوهرش در توطئه 38سال  و ولیعهدِ ارد، پاکور، را زاد. او در

ی مجللی دفن شود. کسی که در این هنگام بر تخت کوماگنه استوار بود، را به کوماگنه بازگرداندند تا در مقبره

ت و بر شد. او آرامگاه زیبایی برای خواهرش ساخمهرداد دوم نام داشت و برادر کهترِ الئودیکه محسوب می

م. خوانده نشده بود. مهرداد دوم بر این کتیبه  1979ای نگاشت که به خاطر فرسایش زیاد تا سال آن کتیبه

ی شاه بزرگ مهرداد، فرزندِ شاهِ بزرگ آنتیوخوس و ایسیاس، این یادمان را برای خاطره»چنین نوشته است: 

ای که( خواهرِ شاه، و همسرِ ارد، شاهِ شاهان یکهفناناپذیرِ ملکه الئودیکه و به احترام او وقف کرد. )الئود

 «.)بود(

پ.م. و یک قرن پیش از آن که  38آید که شاهان کوماگنه در زمانی به دیریِ از این نبشته به روشنی برمی

اند که با شاهِ شاهان )یعنی شاهنشاه پارتی( خویشاوندی ستهدانتوسط رومیان عزل شوند، خود را شاهی می

دارند. القابی که در متن به مهرداد و پدرش منسوب شده و برچسب شاهنشاه که به ارد اختصاص یافته، نشان 

و این  1446اند،شدهدهد که ایشان نیز درست مانند آرتاواز و تیگران ارمنی شاهانی تابع پارتیان محسوب میمی

چنین لقبی برای فرهاد سوم سر باز زنند.  تر از پذیرششد پمپی چند سال پیشهمان دلیلی بود که باعث می

ای وجود دارد که در آن مهرداد با رسم مهرپرستان دست راست جستهبرجالب آن که بر این آرامگاه نقش

ی پارتی در بندد. این را شاید بتوان به تأثیر ملکهخواهرش را در دست گرفته و انگار دارد با او پیمانی می

 برکشیده شدنِ برادرش بر سریر کوماگنه تعبیر کرد. چنان که پدر ایشان آنتیوخوس اول نیز نقشی مشابه را

                      
1446 Rubin, 2008: 99. 
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ترسیم کرده و در آن خود را در حال فشردن دست ایزدِ مهر نشان داده و به این ترتیب، مرجع مشروعیت 

 قدرت سیاسی خود را بازنموده است. 

آناتولی گسترش داد و از سوی  لبقی نفوذ خود را تا ارد، بعد ازدواجش با الئودیکه، از سویی دایره 

اج کرد که دیگر صاحب پسری دالور و جنگاور به نام پاکور شد. این پاکور بعدها با شاهدختی ارمنی ازدو

ای که از دیرباز ی خویشاوندیی پونت بود. به این ترتیب، شبکهدختر تیگران بزرگ ارمنی و کلئوپاترا، ملکه

ین شبکه در دربار تولی برقرار بود، بازسازی شد. گرانیگاه قدرت سیاسی امیان ایرانیانِ حاکم بر قفقاز و آنا

وشبخت نبود. خپارت قرار داشت. ارد، با وجود تکیه بر این خویشاوندان وفادار، از نظر مهر برادری چندان 

جا به برادرش مهرداد که شهربان ماد بود، کمی بعد سرکشی کرد و عزل شد و به سوریه گریخت و از آن

 وتخت کرد. دعای تاجرودان تاخت و برای مدت کوتاهی ایانم

زمان بود با نابودی دولت سلوکی و حضور نظامی رومیان در سوریه. این منطقه ی مهرداد بر بابل همغلبه

ا حاکم سوریه شده بود و در روم هم پروکنسول محسوب هدر دست گابینیوس قرار داشت که از طرف رومی

داد که بافت سیاست در روم با ی قدرتی بزرگ و قانونمند شبیه نبود و نشان میشد. رفتار او به نمایندهمی

پ.م. مهرداد شکست  58سره متفاوت بوده است. در اواخر سال آنچه در قلمرو اشکانی وجود داشت، یک

وتخت بابل را رها کرد و به سوریه گریخت. بعد از مدتی مذاکره، گابینیوس و تاجسختی از برادرش خورد 

پذیرفت تا در مقابل دریافت رشوه، او را در مقابل برادرش یاری کند و سپاهش را زیر فرمان وی قرار دهد. 

یا  پ.م. شورشی در مصر برخاست و بطلمیوس یازدهم )آیلوتس 55اما مدت کوتاهی بعد از آن، به سال 

ای بیشتر را پیشنهاد کرد و جالب نواز( از این قلمرو رانده شد و او نیز به گابینیوس روی آورد و رشوهنی

تواند باشد، تنها های خارجی روم و منافع ملی رومیان چه میکه سیاستکه گابینیوس، بدون توجه به اینآن

وتخت بازگردد. د و به بطلمیوس کمک کرد تا به تاجکرد مهرداد را وانهاای که دریافت میبر مبنای میزان رشوه
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ر سرداران و پادشاهان سلوکیِ پیش از خودشان ی سیاستگذاری سرداران رومی در این دوران به رفتااین شیوه

دانستند. با ای پر و پیمان و ارتشی متحرک و کارآمد را اولویت اول خویش میشباهت دارد که حفظ خزانه

از مهرداد، بخت به او پشت کرد. ارد دوم رهبر خاندان سورن را به سراغ او فرستاد که جدا شدن گالینیوس 

ی مدافعان، شهر اش کرد و پس از مقاومتِ سرسختانهی کنار دجله محاصرهشکستش داد و در شهر سلوکیه

 را گشود و مهرداد را به قتل رساند. 

تر از پویایی سیاست در اما دخالت خاندان سورن در درگیری دو برادر، شاهدی است که درکی عمیق

های اشرافی عصر اشکانی بود که مقام سازد. دودمان سورن یکی از خانوادهقلمرو اشکانیان را ممکن می

وشته که این خانواده بعد از خاندان ساالری ایران را در انحصار خود داشت. آمیلیانوس مارسلینوس نسپه

شان ظهور سلطنتی بانفوذترین و مقتدرترین افراد در شاهنشاهی پارت بودند و سرداران بزرگی از میان

در  1448دهد.معنی می« قهرمان و نیرومند»نام سورن شکلی از همان سورَه در اوستایی است که  1447کردند.

 1449هاست که بیش از بقیه مورد اشاره واقع شده.ی پارتمنابع دوران اشکانی، خاندان سورن یکی از دو شاخه

ها سرکردگانش ای وابسته باشد که سورنها به قبیلهی نیروی نظامی پارتهنماید که بخش عمدچنین می

گذاری هاست که در مراسم تاجبینیم در قرن سوم پ.م. رهبر سورناند. از این روست که میشدهمحسوب می

  1450یابد.نهد، و این رسم تا چند قرن تداوم میتاج را بر سر شاه اشکانی می

                      
1447 Rawlinson, 1901: 420. 
1448 Herzfeld, 1929: 44,70; Lang, 1983: 510; Justi, 1895: 317. 
1449 Lukonin, 1983: 704. 
1450 Curtis and Stewart, 2007: 4. 
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های یکی از خاندانی خود را عوض کردند و به ایشان پیوستند و خاندان سورن با فراز آمدن ساسانیان جبهه

اشرافی پارتی بودند که در عصر ساسانی صاحب قدرت و منزلتی چشمگیر بودند. واپسین خبری که از ایشان 

ی شود که در قرن نهم میالدی به عنوان بازماندهشنویم، به سرداری نامدار از این دودمان مربوط میمی

نماید چنین می 1451اش پرآوازه بوده است.رزمی اناییکرده و به خاطر توپناهندگان ایرانی در چین زندگی می

شرقی، در سیستان ساکن ای باشند که در جریان کوچ سکاها به ایران ی همان قبیلهکه این خاندان بازمانده

شدند و نام این سرزمین را به سکستان )سرزمین سکاها( تغییر دادند. این دگرگونی نیز در قرن نخست پیش 

بینیم: زمین، چند رخدادِ مربوط به هم را میوم به ایرانی رزمان با نخستین حملهاز میالد رخ داد. بنابراین هم

شرقی، جایگیر شدن سکاها در سیستان، و بسیج سپاهی از ایشان برای ظهور خاندان نیرومند سورن در ایران 

 زمین. دفاع از مرزهای غربی ایران

های زیادی وجود ی آن سرداری که مهرداد را شکست داد و ارد دوم را به تخت نشاند، نادانستهدرباره

نویسان رومی با این فرض که سورن نام شخصی بوده، سردار یادشده را با نام سورن مورد بیشتر تاریخ دارد.

دانیم اند. اما امروز میذکر کرده 1452اند و نام پدرش را آرَخش )آرش( و اسم مادرش را ماسیساشاره قرار داده

دانیم که در حدود زمانِ چیرگی ارد دوم بر برادرش، یکی از که سورن خاندان بوده و نه فرد. این را هم می

نداپور ها نامش را به صورت گَشده است. گندفرنه که پشتونرهبران این خاندان با نام گندفرنه شناخته می

پ.م. بر شمال هند  20ـ10های ی سالکه در فاصله 1453های خاندان سورن بوداند، یکی از سرکردهثبت کرده

دانستند. طبق سنتی، تاریخ حکومت گندفرنه را به تاریخی متأخرتر منسوب میکرد. در نگاه حکومت می

                      
1451 Perikanian: 1983, 683. 
1452 Massis 
1453 Bivar, 2003. 
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وتخت خود را به دست م. تاج 20م. تعلق دارد، شخصی با این نام در سال  46ی تخت بَهی که به سال کتیبه

های جدید نشان داده که نام گندفرنه لقبی بوده که چندین شاه سکا در با وجود این، پژوهش 1454آورده است.

های آخر پیش از میالد مسیح تعلق ی نخست به دههنماید که گندفرنهاند. چنین میایران شرقی آن را داشته

گنداره و پنجاب و سیستان را از آزِس دریافت کرده باشد. به این ترتیب، بعید نیست  هایداشته باشد و استان

ی اول ــ بوده باشد. ها ــ احتماالً گندفرنهآن رهبر سورن که با ارد دوم متحد شد، یکی از این گندفرنه

 1455دانند.دان میی این خانهرتسفلد و بیوار چنین اعتقادی دارند و گندفرنه را در زمان ارد دوم سرکرده

رانده است و در این م. بر تاکسیال و زرنگ و رخج فرمان می 46تا  20های ی سالشک در فاصلهگندفرنه بی

شاهنشاه بزرگ، گندفرنه، »ها را چنین خوانده است: کرده است. بیوار یکی از این سکهضرب می سه استان سکه

 1456داند.می شاهنامهای تاریخی به سامِ نریمان ، و این را اشاره«مشهور به سام

صایلش ها و خی ویژگیبه هر صورت، چه سورنِ مورد نظر رومیان همان گندفرنه باشد و چه نباشد، درباره

ها توصیفی دقیق و جاندار در دست داریم. پلوتارک نوشته که او رشیدترین و زیباروترین مرد در میان پارت

های زیبا و اش را در پوششی از جامهبود. با وجود این، رفتاری نرم و مالیم داشت و خوی و اندام پهلوانی

آراست و احتماالً ی مادها )پارسیان( میرا به شیوه کرد. پلوتارک نوشته که او موهایشهای زرین پنهان میآرایه

یم که شهسواران چنین این گزارش را در دست دارهم 1457کرد.اش را با رنگ تزیین میهنگام جنگ چهره

سازان نامدار مروی ساخته پوشِ همراهش ساز و برگی در بر داشتند که از پوالد درخشان و به دست زرهزره

                      
1454 Bivar, 1983: 197. 
1455 Bivar, 1983: 51. 

 .65ـ 75: 1390بیوار،  1456

1457 Perikanian: 1983, 683. 
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اند این هنگام تنها سیستان را در دست نداشته توان پذیرفت که خاندان سورن دراین رو، میاز  1458شده بود.

های شده است. به این ترتیب، احتماالً قلمرو نفوذ ایشان با سرزمینی اقتدارشان تا مرو نیز کشیده میو دایره

 پوشانی داشته است.زیر فرمان کوشانیان هم

هستند.  هنامهشاتقریباً تردیدی وجود ندارد که خاندان سورن تاریخی، همان خاندان پهلوانان سیستانی در 

ی ایشان به این ترتیب قید شده است: گرشاسپ، کورنگ، نریمان، سام، زال، رستم سلسله تاریخ سیستاندر 

کند، از گرشاسپ نام برده شده های دوران پیشاهخامنشی اشاره میشک به روایت، که بیاوستاو فرامرز. در 

جا که گرشاسپ و ادبیات اوستایی هم به ایران شرقی و . از آنشوندهای او محسوب میو سام و نریمان لقب

های سورن، که در ابتدای عصر اشکانی به اند، احتماالً نخستین سرکردهی سیستان )زرنگ( تعلق داشتهمنطقه

ود دارد اند. این امکان هم وجپنداری کرده و او را نیای خویش دانستهاند، با گرشاسپ همذاتاین منطقه آمده

ی پهلوانانِ اوستایی و اشکانیِ سیستانی رخ نموده های بعدی و با درآمیختن خاطرهکه چنین ترکیبی در دوران

 باشد. 

اند. تر از این سلسله ثبت شده و این دودمان از نریمان به بعد مهم دانسته شدهروایتی تاریخی شاهنامهدر 

چنین لقب زال )دستان( در متن زیاد مورد تأکید است. چیرگی بهمن پسر اسفندیار بر فرامرز پسر رستم هم

بی از چیرگی خاندان ساسانی بر دودمان سورن و از میان رفتن خودمختاری این دودمان بوده هم باید بازتا

 شاهنامهی متن زمین چندان چشمگیر بوده که بدنهباشد. نقش مهم خاندان سورن در ساماندهی نظامی ایران

های بازمانده، های این افراد اختصاص یافته است. بیوار، بر مبنای سکهها و جانبازیی دلیریبه ذکر خاطره

                      
 .36ـ 46: 1390بیوار،  1458
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نام شاهان این دودمان را به این ترتیب بازسازی کرده است: گندفرنه، آبداگاش اول، اورتاگن، هیبوزان )؟(، 

دانیم که اورتاگن و آبداگاش اول تقریباً ور، سنابار، آبداگاش دوم، سنابار دوم و سرپندان. در این میان میپاک

ای پیدا شده چنین سکههم 1459کرده است.میالدی حکومت می 50ی اند و پاکور در دههزمان و رقیب بودههم

ی دیگری یافت شده که بر رویش سکه به تازگی 1460«.آبداگاش پسر سنابار»که بر رویش نوشته شده 

ی سنابار ی تیرداد، نبیرهساسان، پسر آتورساسان، نوهفارن»ای بسیار طوالنی نوشته شده است: نامهنسب

بینیم. فارن بر روی این سکه نقش شاهی با لباس پارتی حک شده و بر پشتش نماد آتشکده را می«. شاهنشاه

نداشته  ز آخرین بازماندگان خاندان سورن بوده و ارتباطی با خاندان ساسانیساسانِ مزبور، به احتمال زیاد، ا

 1461است.

 

لطنت در دربار اشکانی خرسند بودند، ارتشی بزرگ پ.م. رومیان، که از کشمکش مدعیان س 53. در سال 2

ی این ارتش، مارکوس لیکینیوس زمین و فتح قلمرو اشکانی گسیل کردند. فرماندهرا برای هجوم به ایران

ی نظامی و سیاسی درخشانی داشت. در پ.م. زاده شده بود و کارنامه 115نام داشت. او در  1462کراسوس

آراست، کراسوس را نیز  صف 1463جریان جنگ داخلی روم، زمانی که سوال در برابر لوکیوس کورنِلیوس کینّا

                      
 .56ـ66: 1390بیوار،  1459

 .69: 1390بیوار،  1460

 .70: 1390بیوار،  1461

1462 Marcus Licinius Crassus 
1463 Lucius Cornelius Cinna 
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شود ــ پدرزن های اروپایی امروز معموال سینا خوانده میدر کنار خود داشت. کینا ــ که نامش در زبان

با سوال یولیوس سزار بود و در ابتدای کار دست باال را داشت. او موفق شد سناتورها و شهسوارانی را که 

اما او در  1464پ.م. دولت قدیم جمهوری را برانداخته بودند از قدرت کنار بزند. 88پیمان شده و در سال هم

به سال  1465ی کولینی و یارانش بار دیگر به قدرت بازگشتند. در نبرد مهمِ دروازهپ.م. درگذشت و سوال 84

، کراسوس رهبری جناح راست سپاه او را بر عهده پ.م، که طی آن سوال کنترل شهر رم را به دست گرفت 82

او این پول  1466داشت. او بعد از پیروزی سوال بخش مهمی از اموال گروه کینا و هوادارانش را تصرف کرد.

داری رشد یافته بر آن افزود. ثروت او بر مبنای بردهگذاری کرد و بادآورده را به شکلی هوشمندانه سرمایه

ی فراوانی را در دست های نقرهترین تاجر برده در روم بود و در ضمن کنترل معدنبود، چون احتماالً بزرگ

ی )سکه 1467وت کراسوس به دویست میلیون سِسْتِرسیافتند. ثرداشت که کارگرانش از بردگان تشکیل می

 شد و به این ترتیب او را باید ثروتمندترین مرد در کل تاریخ روم دانست.نقره( بالغ می

های بردگان را در این ترین شورشپ.م. اسپارتاکوس تراکی در روم قیام کرد و یکی از بزرگ 73در سال 

ی داری بودند که ارزش افزودههای بردهها دولتها و چینیسرزمین به راه انداخت. رومیان نیز مانند اسپارت

ها، قیام بردگان کردند. در تمام این دولتمیامان از بردگان تولید اقتصاد خود را از استثمار و کار کشیدنِ بی

زمان با دشوارتر شدن شرایط زندگی های تاریخی مشخصی، همرخدادی عادی و پربسامد است که در دوره

زمین ترین دالیلی که غیاب نظام بردگی در ایرانکند. در واقع، یکی از مهمیا سست شدن اقتدار دولتی، بروز می

                      
1464 Plutarch, Crassus, 4; Cicero, Scaur. fragment at Ascon. 27G = 23C. 
1465 battle of the Colline Gate 
1466 Plutarch, Crassus, 1. 
1467 Sestertius/ sesterce 
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ی اموی و در های بردگان است. تنها در دورهدهد، غیابِ تقریباً کامل قیامامر را نشان میو نهادینه نبودن این 

شود و همان هم به سرعت دارانه زیر نظر حجاج بن یوسف پدیدار میجنوب شرقی ایران است که نهادی برده

ن و پایدارترین دولتِ الزنج، در ابتدای دوران عباسی، خاتمه یافت و نخستیبا قیام بردگان به رهبری صاحب

 اش شد. بردگانِ شورشی در جهان جایگزین

ترین قیام بردگان در تاریخ روم را کراسوس سرکوب کرد. اسپارتاکوس بعد از دو به هر صورت، گسترده

وتاز در بخش مهمی از ایتالیای جنوبی، در نهایت، در سال های رومی و تاختسال مقاومت در مقابل لژیون

بود و وقتی  رحمکراسوس سرداری خشن و بی 1468پ.م. از کراسوس شکست خورد و به قتل رسید. 71

کشید و از هر ده شان قرعه میجنگیدند، در میانگریختند یا خوب نمیای از سربازانش از میدان نبرد میرسته

های عجیب و غریبی برای سربازانی که از اطاعت ها و مجازاتچنین شکنجهرساند. همتن یکی را به قتل می

 1469کرد.چون نمایشی اجرا میی سربازانش همبر چشم همهزدند، ابداع کرده بود و آنها را در براسر باز می

شان دانستند کراسوس برایمیباک و فرمانبردار بودند، چون آپیان نوشته که سربازانش به همین دلیل بسیار بی

تر رفتار کند. او بعد از شکست طبیعی است که کراسوس با دشمنانش سنگدالنه 1470تر است!از دشمن خطرناک

 1471سپاه اسپارتاکوس و کشتن وی، دستور داد تا شش هزار اسیری را که گرفته بود در سراسر راهِ آپیا دادن

بود به صلیب بکشند و بعد هم از تدفین ایشان جلوگیری کرد و آنها را  که شاهراه اتصال رم به مناطق جنوبی

جا باقی گذاشت تا در برابر چشم مسافران بپوسند و اسکلت شوند. با وجود نقش مهمی که کراسوس همان

                      
1468 Shaw, 2001: 178–179. 
1469 Plutarch, Crassus, X. 
1470 Appianus, I.18–19. 
1471 Via Appia 
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های شورشی را سرکوب کرده بود، در نهایت، در فرو نشاندن شورش بردگان ایفا کرد، پمپی که واپسین دسته

در  1472ای که به سنا نوشت افتخار این کار را نصیب خود ساخت و این به اختالف دو سردار دامن زد.مهبا نا

های روم انتخاب شدند و کراسوس که دولتمندتر از رقیبش بود، پ.م. این دو به عنوان کنسول 70سال 

توانست با مهمان کردنِ ده هزار تن از شهروندان رم و خوراک دادن به ایشان شهرتی برای خود دست و پا 

 کند. 

پ.م. وی به مقام کنسولی دست  60ار بود و وقتی در سال کراسوس یکی از حامیان مهم یولیوس سز

یافت، پا در میانی کرد تا کراسوس و پمپی با هم آشتی کنند. به این ترتیب، این سه تن با هم متحد شدند و 

شان بر در عمل حکومت روم را در دست گرفتند. رومیان این شیوه از دست به یکی کردن سرداران و چیرگی

اش همان است که کراسوس و یارانش نامیدند که اولین نمونه( می1473ویری)تریوم« سه مرد»سپهر سیاسی را 

شدند و قانونی گذارندند و به ترتیب فرمانروایی بر سوریه پ.م. باز او و پمپی کنسول  55تشکیل دادند. در 

سوی جا به آنو اسپانیا را به دست آوردند. هدف کراسوس از تسلط بر سوریه آن بود که لشکری گران را از آن

زمین را پیامدِ فرات منتقل کند و به قلمرو پارت بتازد. نویسندگانی مانند بیوار لشگرکشی کراسوس به ایران

اند که کراسوس غارتگری عهدشکن نبوده و به عنوان حامی مهرداد اند و گفتهیری مهرداد و ارد دوم دانستهدرگ

طلبی و آزمندی مبرا اشکانی وارد جنگ شده است. به این ترتیب، کمی فروپوشیده، کراسوس را از اتهام جاه

ی سره نادرست است. به احتمال زیاد کراسوس درگیری دو برادر را نشانهاما این تفسیر یک 1474اند.دانسته

                      
1472 Plutarch, Crassus, XI. 
1473 Triumvirate 
  بیوار، 1383: 1474.151
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چون فرصتی مناسب برای حمله به ایران غنیمت شمرده است. بعید ضعف دربار اشکانی دانسته و آن را هم

یابی نزد مردم ایران ادعای هواداری از مهرداد را اش برای مشروعیتهم نیست که او در جریان لشگرکشی

بار کراسوس به ایران در واقع بعد از داشته باشد. اما این تفسیر دو ایراد مهم دارد. نخست آن که تازش فاجعه

ای به ارتباط و یونانی هیچ اشاره شکست و کشته شدن مهرداد انجام پذیرفت، و دیگر آن که منابع رومی

کراسوس و مهرداد ندارند و این تقریباً بدان معناست که اگر هم تبلیغاتی موضعی برای مشروعیت بخشیدن 

به این لشگرکشی صورت گرفته، چندان مهم نبوده که ردپایی در منابع تاریخی به جا گذارد و بنابراین قابل 

 داستان هستند.طلبی سردارشان همی آزمندی و جاهع رومی دربارهاستناد نیست. در مقابل، تمام مناب

جا به قلمرو پارت پ.م. در رأس سپاهی عظیم به سوریه رفت و از آن 54به این ترتیب، کراسوس در سال 

ان روم و ایران بود. از این رو، ارد دوم سفیری را به اردوی ی دوستی میتاخت. لشگرکشی او نقض عهدنامه

شان توضیح شکنیی پیمانشان بازخواست کرد و خواست تا دربارهرومیان فرستاد و از ایشان بابت این حرکت

بدهند. کراسوس از سر غرور به سفیر پارتی گفت که به زودی در تیسفون در این مورد توضیح خواهد داد و 

اگر بر »ها را فتح خواهد کرد. سفیر ایران هم حاضرجوابانه گفت: رتیب کنایه زد که پایتخت پارتبه این ت

ی سردارشان با . رومیان برخورد متفرعنانه1475«کف دست من مو بروید تو هم رنگ تیسفون را خواهی دید

وتاب در ها را از یاد بردند، اما دستگاه تبلیغاتی منظم اشکانیان جریان این رویارویی را با آبی پارتنماینده

 میان مردم پراکند و بر عهدشکنی رومیان و زیرکی سفیر ایرانی تأکید کرد.

                      
1475 Plutarch, Crassus, XVII. 
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داشت و پسر تیگران بزرگ  رودان، شاه ارمنستان که آرتاواز دوم نامبعد از ورود سپاهیان رومی به میان

دستی سنج، او را به خیانت و همبود، به اردوی کراسوس پیوست. بیشتر نویسندگان معاصر، حتا وُلسکیِ نکته

اما چنان که به زودی نشان خواهم داد، از رفتارهای او به روشنی آشکار است که  1476اند.با رومیان متهم کرده

به اردوی رومیان پیوسته است. آرتاواز مردی فرهیخته چون نیرویی نفوذی در نهان دل با اشکانیان داشته و هم

آرتاواز به رومیان  1477و دانشمند بود و پلوتارک نوشته که چند تراژدی هم به زبان یونانی تصنیف کرده بود.

پیشنهاد کرد که چهل هزار تن از سربازان خود را در اختیار ایشان بگذارد، بدان شرط که از مسیر کوهستانی 

این مسیر خطرناک و طوالنی بود و کراسوس عاقالنه آن را رد  1478زمین پیش بروند.ارمنستان به سوی ایران

رودان را برگزید و از رود فرات گذشت. او انتظار داشت به سادگی بر شهرهای کرد و مسیر مستقیمِ میان

 1479رودان و ایران مرکزی دست یابد و غنایمی گرانبها به دست آورد.میان

کردند عبارت بودند از: پسرش پوبلیوس و سردارانی که کراسوس را در این لشگرکشی همراهی می

ساله بود با  کراسوس در این هنگام سرداری شصت 1480سرداری دیگر به نام گایوس کاسیوس لونگینوس.

اش بسیار ندیگوش سنگین و ذهنی نه چندان روشن که معاصرانش، به ویژه پلوتارک، بر خونخواری و آزم

ی او برای حمله به ایران ی نویسندگان روم باستان در این مورد توافق دارند که انگیزهاند. همهتأکید کرده

با وجود این، برخی از  1481اند.غارت شهرها بود و حرص و طمعش را دلیل اصلی این حرکت دانسته

                      
 .147: 1383ولسکی،  1476

1477 Plutarch, Crassus, 33. 
1478 Plutarch, Crassus, 19.1. 
1479 Plutarch, Crassus, 18.4. 
1480 Gaius Cassius Longinus 
1481 Plutarch, Crassus, 2; 14.4. 
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هایی مانند افزودن بر های معاصران او را نادیده بگیرند و انگیزهاند این گزارشنویسان معاصر کوشیدهتاریخ

اموری که نه تنها با  1482اند؛ی مالی شهروندان رم را به وی نسبت دادهی عمومی یا باال بردنِ اندوختهخزانه

نویسان باستان تعارض دارد و ناقض سخن صریحِ همگان است، که اصوالً به مفاهیمی ی تاریخگواهی همه

زمین کند که در روم باستان ناشناخته بوده است. این برداشت که کراسوس هنگام حمله به ایرانیمدرن اشاره م

ی عمومی روم را در نظر داشته، در همان حدی ی اقتصادیِ خزانهمفهومی انتزاعی مانند منافع ملی یا پشتوانه

ی غربی و وحدت فرهنگی هی تمدن پیشرفتهایی مانند توسعهمعقول و پذیرفتنی است که بخواهیم آرمان

 شرق و غرب را به اسکندرِ ویرانگر و سپاهیان غارتگرش نسبت دهیم.

گشایان بزرگ نیز در میان ی جهانطلبی و میل به دستیابی به آوازهنماید که شهرتدر این میان، چنین می

ی گل به کراسوس نوشت و عملیات نظامی ای اشاره کرده که سزار از جبههچون پلوتارک به نامه بوده باشد.

شان را به صورت عملی هماهنگ هایت که این دو لشگرکشیبنابراین بعید نیس 1483زمان وی را ستود.هم

توان حدس زد که پسرِ کراسوس ــ ای دارد که طبق آن میبرای فتح جهان قلمداد کرده باشند. سیسرو اشاره

ی پدرش برای حمله به ایران بوده است. چون او سردار پوبلیوس لیکینیوس کراسوس ــ عامل برانگیزاننده

ها جنگیده بود و افتخارهای زیادی را در تر زیر فرمان سزار در فرانسه با گلای بود که پیشهجوان و بلندآواز

طلبی او باعث شده باشد پدرش به این اش ثبت کرده بود. بنابراین، بعید نیست که جاهی نظامیکارنامه

با وجود این، هم او اشاره کرده که اشکانیان در این هنگام با رومیان پیمان  1484لشگرکشی شوم دست یازد.

ناپذیر و مدارانی در رم بودند که مخالف این حمله بودند و آن را عملی توجیهدوستی داشتند و سیاست

                      
1482 Gruen, 1977: 125. 
1483 Plutarch, Crassus, 16.3. 
1484 Rawson, 1982: 540–549; Syme1980: 403–408. 
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هایی را طرح کردند که حمله به قلمرو ایران را برخی از ایشان حتا پیشگویی1485کردند.قلمداد میسرانجام بی

پ.م. با سپاه بزرگش رم را  55این، کراسوس در آبان ماه سال  دانست. با وجودی بدبختی میشوم و مایه

اسلحه ی سبکو چهار هزار پیادهاو در سپاهش سی و پنج هزار لژیونر پیاده، چهار هزار سواره،  1486ترک کرد.

پسرش هم تا سال بعد با هزار سوارکار  1487داشت و به این ترتیب شمار سپاهیانش چهل و سه هزار تن بود.

در سوریه به او ملحق شد. وقتی او در خاک سوریه پیاده شد، سپاهی از متحدان یونانی و شش هزار  گل

 اش ملحق شدند. سوارکار ارمنی از طرف آرتاواز نیز به ارتش

بود، سردار نامدار خود از خاندان سورن را به سراغ  رو شدهی مستقیم رومیان روبهارد دوم که با حمله

ی خاندان سورِن بود، با ی قوای ایرانی را به خاطر آن که سرکردهها فرماندهکراسوس فرستاد. در بیشتر تاریخ

 9پوش و اند. سورن تنها ده هزار نفر را زیر فرمان داشت که هزار نفرشان شهسوارِ زرههمین نام شناسانده

ی رومیان از نیروی ی سکا بودند. هر چند ارد دوم در زمان حملهدیگر سوارکارانِ سبک اسلحه هزار تن

 توانست روی همدستی و وفاداری اتباعش حساب کند. انسانی کافی برای مقابله با او برخوردار نبود، اما می

ای دقیق و مؤثر برای نابود کردن ی سپاه روم، برنامهدهد که ارد، پیش از آغاز حملهشان میشواهد ن

رودان به همکاری دشمنانش طراحی کرده است. کراسوس برای یافتن راه عبور از فرات و پیشروی در میان

دست داشت و مردم محلی وابسته بود. وقتی سپاه او به حرکت درآمد امیری عرب، که شهر ادسا را در 

اند، راهنمایی را به اردوی کراسوس ثبت کرده«( اکبر»ی نویسان رومی نامش را آبگار )شکلِ رومی شدهتاریخ

                      
1485 Cicero, De finibus, 3.75. 
1486 Cicero, Ad Atticum, 4.13.2. 
1487 Plutarch,Crassus, 20.1. 
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ذکر کرده که شاید شکلی  1489راهنما مردی عرب بود و پلوتارک نامش را آریامْنِس این 1488گسیل کرد.

ی پمپی به سوریه تر هنگام حملهاو پیش شود.شده از آریامن باشد که نامی پارسی محسوب میتحریف

 شد. و با وجود این، در نهان همدست وفادار پارتیان محسوب می 1490فرمانبردار رومیان شده بود،

آریامن با دو ترفند سپاهیان کراسوس را به دام انداخت. او ابتدا اطالعاتی غلط به رومیان داد و گفت که 

با این بهانه اند. او ی روم غافلگیر شدهی ناگهانی و نامنتظرهپارتیان نامنضبط و نامنظم هستند و به خاطر حمله

کراسوس را به شتاب در حمله واداشت و از این که سربازانش استراحت کنند یا اطالعاتی بیشتر گردآوری 

های ترین بخشآب و علفکنند، جلوگیری کرد. بعد هم به عنوان راهنمای رومیان عمل کرد و ایشان را به بی

ین میان پیکی از سوی آرتاواز به اردوی کراسوس آمد رودان کشاند. پلوتارک نوشته که در ابیابانیِ شمال میان

ها به ارمنستان رفته و در حال تسخیر قلمرو وی هستند. اما کراسوس که غارت شهرهای و خبر داد که پارت

  1491رودان را آماج کرده بود، به تقاضای کمک او توجهی نکرد و راه خود را ادامه داد.ثروتمند میان

ترِ سوریه را انتخاب اهبا توجه به این که کراسوس از همان ابتدا مسیرِ قفقاز را نادیده گرفته بود و راهِ کوت

کرده بود، بعید است منظور آرتاواز از فرستادن پیک، ترغیب وی به تغییر مسیرش به سمت ارمنستان بوده 

ای فراهم کرده تا شش هزار سوارکار ارمنی که به ارتش روم پیوسته رسد این پیک بهانهباشد، بیشتر به نظر می

شان از اردوی رومیان جدا شوند و به ارمنستان بازگردند. به هر صورت، ی ارد به سرزمینی حملهبودند، به بهانه

آید که آرتاواز دوم از همان ابتدا با ارد دوم همدست بوده باشد. مسیر قفقاز که او به از شواهد چنین بر می

                      
1488 Lindsay, 1852: 28. 
1489 Ariamnes 
1490 Plutarch, Crassus, 21.2. 
1491 Plutarch, Crassus, 22.3. 
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ی بزرگ داد تا سپاهتر بود و به ارد فرصت میرومیان پیشنهاد کرده بود، به راستی دشوار و سخت و طوالنی

را برای مقابله با ایشان بسیج کند؛ یعنی، پیشنهاد آرتاواز برای آن که رومیان از ارمنستان بگذرند و به ایران 

رودان حمله ماند. وقتی کراسوس به میانو راهی برای دفع وقت به سود پارتیان می حمله کنند، بیشتر به تله

رفت و آرتاواز بدون مقاومت کشورش را به او تحویل داد و کرد، ارد دوم به جای جنگیدن با او به ارمنستان 

قرار شد ولیعهد شاه اشکانی با خواهر آرتاواز ازدواج کند. این که ارد دوم بعد از ورود به ارمنستان آرتاواز را 

نگریسته، و این که چون فرمانروایی دشمن نمیی آن است که به او همبر اورنگ خویش باقی گذاشت نشانه

شاهدختی را  دهد که با وجود این، به عنوان شاهنشاهی فرازمرتبهبا خواهر وی وصلت کرده نشان می پسرش

های پدرش چون گروگانی به دربار خویش برده است. نتیجه به سادگی آن است که آرتاواز مانند جوانیهم

 کرده است.ومت میهای دولت پارت حکتیگران بزرگ، تابع شاهنشاه اشکانی بوده و بر یکی از استان

ی شهر کاره رسیدند که همان شهر روی دشوار در صحرا، به حومهسپاهیان رومی بعد از چند روز پیاده

رز سردارش جا سورن و سوارانش راه را بر کراسوس بستند. کراسوس ابتدا اندباستانی حران بود. در این

ها در پشت صف سواران مستقر شوند. اما بعد از دیدن سپاهیان پارتی کاسیوس را پذیرفت و قرار شد پیاده

های پرشمارش را در آرایشی تر را در پیش گرفت. او پیادهترسید و نظرش را تغییر داد و آرایشی تدافعی

ها به ی مستقیم پیادهآرایی در حملهاین صف 1492مربعی چید که هر ضلع آن از دوازده رسته تشکیل شده بود.

گرفت. ازان میتری بود، اما انعطاف و تحرک را از سربها استحکام بیشتری داشت و وضعیت تدافعی قویپیاده

کراسوس خطای دیگری هم کرد و آن هم این که به نظر پسرش پوبلیوس تسلیم شد و پذیرفت که سربازان 

                      
1492 Plutarch, Crassus, 23.3. 
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ترش اندرز اش بالفاصله پس از رویارویی با دشمن نبرد را آغاز کنند. در حالی که سرداران آزمودهخسته

 1493گند.دادند که آن روز را اردو بزنند و فردا بعد از استراحت بجنمی

در این میان، سورن هم به قدر کافی از ترفندهای جنگ روانی بهره برده بود و رومیان را به وحشت انداخته 

های جنگی پیشروی کنند و رومیان که با موسیقی جنگ ی طبلسربازانش با صدای کوبندهبود. او فرمان داد تا 

پوشِ خود را در زیر نور چنین شهسواران زرهآشنا نبودند، از شنیدن صدای کوس و کرنا هراسان شدند. او هم

و وقتی در دیدرس  ای در بر داشتندی رومیان فرستاد که همگی رداهایی پارچهتند آفتاب در حالی به مقابله

شان را از تن کندند و به این ترتیب به فوجی از شهسواران نورانی زمان رداهایرومیان رسیدند، همگی هم

زده شدند و هراسیدند، اما به همدیگر دل شبیه شدند. پلوتارک نوشته که رومیان از دیدن این منظره حیرت

نماید که سورن ابتدا قصد داشته با همین شهسواران چنین می 1494های منظم خود را حفظ کردند.دادند و صف

رساننده فرو کاسته و صف رومیان را در هم بشکند، اما بعد نظرش تغییر کرده و تاخت ایشان را به نمایشی ت

ی سکاها در مقابل سوارکاران سبک اسلحه را به مصاف دشمن فرستاده است. سوارکاران سورن که به شیوه

گشتند و با دقت زیادی تیر کردند و حتا موقع دور شدن از دشمن بر زین برمیدر حال سواری تیراندازی می

چرخیدند و ایشان را تیرباران کردند. کراسوس که انتظار  انداختند، گرداگرد سپاهیان خسته و زمینگیر رومیمی

آرایی را نداشت، غافلگیر شد، و منتظر بود که تیرهای کمانگیران پارتی پایان یابد تا ای از رزمچنین شیوه

آوری ساخت اما او از دو چیز خبر نداشت: نخست آن که فن 1495ی عمومی سپاهیانش را آغاز کند.حمله

های مرکب پارتیان که از دو قوسِ پرتابگرِ متصل به تر بود و کمانزمین از روم بسیار پیشرفتهکمان در ایران

                      
1493 Plutarch, Crassus, 23.5. 
1494 Plutarch, Crassus, 24.3. 
1495 Plutarch, Crassus, 25.1. 
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توانست زره لژیونرها را به کرد و از این رو میرا بر تیرها اعمال میهم ساخته شده بود، نیرویی بسیار بیشتر 

ی سپاه حساب کرده بود و نه ی دوم این بود که سورن بر سواران کمانگیر به عنوان بدنهراحتی بدرد؛ و نکته

ا در اختیار ای از تیر رهآغازکنندگان جنگ. از این رو به هزار شتردار مأموریت داده بود تا مدام بارهای تاز

( بود که جلوی Scutaسوارانش بگذارند. در جریان این مرحله از نبرد، تنها سپرهای بلند رومیان )اسکوتا: 

کردند و کردند و ایشان را تیرباران میگرفت. سواران پارتی به صف رومیان حمله میا میتیرهای پارتی ر

گشتند و به شدند، برمیخورد، در حالی که از آنان دور میوقتی صف رومیان برای حمله به ایشان به هم می

از آن که تلفات بسیاری  دادند. از این رو، کمی بعد از آغاز جنگ لژیونرها، پسشان ادامه میتیرباران کردن

دادند، دریافتند که تواناییِ درگیر شدن با پارتیان در نبردی رویارو را ندارند. پس آرایش جنگی خود را تغییر 

کردند و شان را به هم چفت میفرو رفتند. در این حالت لژیونرها سپرهای 1496«پشتالک»دادند و در قالب 

ساختند که برای تیرهای عادی ای فلزی برمیگرفتند و به این ترتیب جعبهبرخی نیز سپرها را بر سرشان می

حرکت شده و در برابر سربازان عمالً بیجا بود که در این حالت نمود. اما ایراد کار در ایننفوذناپذیر می

شدند. سورن با دیدن این آرایش شهسوارانش را به میدان پذیر مینظام زرهپوش سورن آسیبی سوارهحمله

پشت رومی را دریدند و تلفات سنگینی به شان غالف فوالدی الکهای بلند و سنگینفرستاد و ایشان با نیزه

ی اجتماعی پلوتارک بر این نکته تأکید کرده که این دو روش جنگی متمایز به دو طبقه 1497ایشان وارد آوردند.

زاد های خانهبه غلط برده ی کمانگیر، کهاسلحهگوناگون تعلق داشته است. سواران سبک

(‘( و وابستگان )سورن دانسته شده )گشتند و اند، گرداگرد دشمن می

                      
1496 testudo formation 
1497 Dio Cassius, Roman History, Book 49, 30. 
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های بلندشان پوشی که در صف مقدم جبهه ایستاده بودند، با نیزهکردند. در مقابل، شهسواران زرهتیراندازی می

  1498جستند.رزم می

برسد. اما وقتی دریافت  ایانی تیرهای پارتیان به پچنان امیدوار بود که اندوختهکراسوس، در این میان، هم

سوار گل گسیل  1300آورند، پسرش پوبلیوس را با که کاروانی از شتران مدام برای سواران اشکانی تیر می

بر ایشان کرد تا این مسیر ارتباطی را قطع کنند. سواران پارتی با روش خاص خود هنگام عقبگرد از برا

ی سپاه فاصله ی سواران از بدنهکندند. بعد وقتی رستهک افشان کردند و بسیاری از ایشان را به خاتیرباران

پوش اشکانی که از نظر ساز و گرفتند، برگشتند و مسیر بازگشت ایشان را مسدود کردند و شهسواران زره

ها برتری چشمگیری داشتند، پیش تاختند و ایشان را کشتار کردند. کراسوس که دریافته بود برگ بر گل

شان آماج تیرهای ی مغشوشی عمومی را صادر کرد، و رومیان در حملهفرمان حملهپسرش در خطر است 

 سواران قرار گرفتند. 

کراسوس وقتی به سرنوشت فرزندش آگاه شد که سر او را بر نیزه دید. پارتیان در این مرحله کل سپاه 

دادند تا به دل ایشان گاه به شهسواران راه میکردند و گهشان میمحاصره کرده و از هر سو تیرباران روم را

شان را به هم بزنند. کشتار رومیان با این شیوه تا شامگاه ادامه یافت. کراسوس شبانگاه به بتازند و صفوف

به شهر کاره )حران( عقب بنشینند.  سربانش فرمان داد چند هزار زخمی رومی را پشت سر خود جا بگذارند و

 1499پارتیان ایشان را دنبال کردند و زخمیان را اسیر کردند، اما بر خالف انتظار رومیان کشتارشان نکردند.

، که بر 1500دادند. سرداری به نام وارگونتیوسنشینی شبانه نیز مدام تلفات میهای رومی در جریان عقبدسته

                      
1498 Plutarch, Crassus, 27.2. 
1499 Plutarch, Crassus, 28.1. 
1500 Varguntius 
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دم فردا به سربازان پارتی برخورد و چندان قلع و قمع راند، راه را گم کرد و سپیدهمی دو هزار سوارکار فرمان

 اش تنها بیست تن جان سالم به در بردند.شد که از رسته

بانه به شهر حران عقب بنشیند. او این کراسوس، که سربازان زخمی خود را قربانی کرده بود، مؤفق شد ش

شد. اش گرفته بود و در این هنگام سرداری به نام کاپونیوس حاکم آن محسوب میشهر را در زمان حمله

توانستند شان طوری بود که نمینیروهای رومی روز بعد را در پشت دیوارهای حران پناه گرفتند. اما شرایط

 1501شده است.بیوار نوشته که مشکل به کمبود خوراک در شهر مربوط میبه نگه داشتن شهر دل خوش دارند. 

و روم بارها برای دورانی طوالنی در اما حران شهری بزرگ و ثروتمند بود و در جریان نبردهای بعدی ایران 

تر آن است که فرض کنیم مردم شهر با رم احتمال پذیرفتنیی مهاجمان پایداری کرده بود. به نظبرابر محاصره

اند با نزدیک شدن سورن زدهاند و رومیان حدس میی شورش بودهشنیدنِ خبرِ شکست هولناک رومیان آماده

یش بگشایند. این دلیل برای توجیه رفتار بعدی کراسوس و بالهایی که به سرش به شهر، مردم دروازه را بر رو

نماید. چون او تنها یک روز را در حران سنگر گرفت و شبانگاه از شهر خارج شد. این کار، تر میآمد معقول

یده، ربطی یعنی وا نهادن برج و باروهای شهری بزرگ مانند حران، و اقامتی که کمتر از یک روز به درازا کش

 ی ایمن نبودن رومیان در شهر است. به کمبود آذوقه ندارد و به روشنی نشانه

ی حران، که نامش را به کند. یکی از اشراف بلندپایهرفتار بعدی مردم حران نیز این حدس را تأیید می

های اند، بر عهده گرفت تا رومیان را از شهر خارج کند و ایشان را به سمت کوهس نوشتهیونانی آندروماخو

ها از آب درآمد و بار دیگر کراسوس را گمراه کرد. طوری که ارمنستان راهنمایی نماید. اما او هم عامل پارت

                      
 .156: 1383بیوار،  1501
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ی زیادی دارند. آندروماخوس رومیان تمام شب را راه پیمودند و بامدادان دریافتند که هنوز با کوهستان فاصله

ها پیوست و ارد دوم او را به حکومت حران برگزید. بنابراین، هم در این میان گریخت و به اردوی پارت

تردیدی وجود ندارد که حضور رومیان در حران سست و موقت بوده و بالفاصله بعد از نزدیک شدن سورن 

 ها را بر روی ایشان گشوده بودند.بعد از گریز رومیان دروازهمردم این شهر به هواداری از اشکانیان پرداخته و 

دار کراسوس، در این میان، ناامیدی بر رومیان غلبه کرده بود و هر کس به فکر نجات جان خود بود. خزانه

تر دار سپاه بوده و به حران نزدیکد به نام کاسیوس. او انگار عقبکه پانصد سوار در اختیار داشت، مردی بو

ی سرورش را برداشت و به سوریه گریخت بوده است. چون وقتی از گمراه شدن رومیان خبردار شد، خزانه

و جان خود را نجات داد. فردای آن روز سورن برای کراسوس پیام فرستاد و اعالم کرد که حاضر است اجازه 

 1502های شرق فرات به ایران بازگردانده شود.شان برگردند، به این شرط که کل سرزمینیان به سرزمیندهد روم

شد. کراسوس که در مرگ فرزندش و این، با توجه به موقعیت رومیان، پیشنهادی سخاوتمندانه محسوب می

ی شورش بودند، ناگزیر شد برای دیدار با سورن به اردوگاه او عزادار بود، زیر فشار سربازانش که در آستانه

  1503برود.

آنچه بعد از آن رخ داد، موضوع بحث و تردید است. بیوار نوشته که اشکانیان کراسوس را بر اسبی نشانده 

به اردوی خود هدایتش کنند، و یکی از سرداران او به نام اوکتاویانوس که تازه از  بودند تا برای مذاکره

کوهستان بازگشته بود و از جریان خبر نداشت، عنان اسب او را گرفت و از این کار جلوگیری کرد و این امر 

                      
1502 Dio, Cassius, Roman History: Book 40, 26.1. 
1503 Plutarch, Crassus, 30.5. 
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دانیم که پیشاهنگ سپاه کراسوس بوده و موفق از چنین اوکتاویانوسی خبر داریم و می 1504به دعوا منتهی شد.

جا برای کمک به کراسوس به اردویش های ارمنستان برساند و از آنشده بود زودتر از بقیه خود را به کوه

ما به هر صورت این که با این شکل مانع حرکت سردار مقتدری مانند کراسوس شود بسیار بازگشته بود. ا

 نماید.بعید می

ی سورن به کراسوس اهانت نویسان رومی آن است که سرداری پارتی در خیمهترِ تاریخگزارش پذیرفتنی

ین باعث شد تا طرفین شمشیر بکشند و به جان هم بیفتند. اما این روایت هم نامحتمل است و بعید کرد و ا

شان شمشیر بکشند. خورده در اردوی دشمن بدون هماهنگی به روی میزباناننماید که سردارانی شکستمی

به میزبانان خود حمله بردند، با توجه به این که رومیان بعدها نیز بارها در زمان عقد پیمان صلح ناجوانمردانه 

نماید که کراسوس در این رو هستیم. یعنی چنین میجا نیز با همین الگو روبهحدس من آن است که در این

ای چیده و قصد کرده به همراه سردارانش قاتل پسرش را ناغافل به قتل برساند. به هر صورت، هنگام دسیسه

ی سوار کمتر بود و در نبرد رویارو، کراسوس و همهبکقدرت رزمی کراسوس سالخورده از سورِن چا

که سورن دستور داد تا جسد کراسوس را به مقابل سپاهیان  همراهانش به قتل رسیدند. کاسیوس دیو نوشته

 1505ببرند و زرِ گداخته در دهانش بریزند و به این ترتیب عاقبتِ شومِ آزمندی را نمایش دهند.

شان یا نظمی بگریزند. اما همهسپاهیان رومی که سردار خود را نیز از دست داده بودند، کوشیدند تا با بی

هزار اسیر دانسته  این نبرد را بیست هزار کشته و دهکشته شدند و یا اسیر گشتند. پلوتارک تلفات رومیان در 
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نبردند. در این حالت  اما در ضمن نوشته که جز چند هزار تنِ معدود از این نبرد جان سالم به در 1506است،

ترین شکست نظامی رومیان شمار کشتگان رومیان باید حدود سی هزار تن باشد. در هر دو حال، این بزرگ

 شد. شان تا این لحظه محسوب میدر کل تاریخ

انگیز ی سرنوشت غمهای زیادی دربارهزه انداخت. داستاناین شکست افکار عمومی را در روم به لر

چون زنی بزک گفتند کراسوس اسیر شده و او را همها افتاد. برخی میرومیانِ اسیرشده در پارت بر سر زبان

سیر به کراسوس را یافته ترین سرباز رومیِ اگفتند پارتیان شبیهاند. برخی دیگر میکرده و در شهرها گردانده

ها تبلیغاتِ رومیان برای به نماید که تمام ایناند. با وجود این، چنین میو را به جای او به نمایش گذاشتهو ا

جویی بوده باشد. به هر صورت، این نکته روشن بود که هیجان آوردن مردم و بسیج مجدد سپاه برای انتقام

ن و ثروتمندترین سیاستمدار و سردار رومی اند و مقتدرتریعام شدهسپاهیان پرشمار رومی در خاک ایران قتل

 ها افتاده است. ا به دست پارتنشانِ لژیونرههای عقاببه همراه پسرش در این میان کشته شده و پرچم

شود که چه بسا دشمنان و رقیبان مربوط می روایتی که به نظرم از این تبلیغات سیاسی برخاسته، به داستانی

کراسوس در روم آن را برساخته باشند. طبق این داستان، سرِ کراسوس را زمانی برای ارد دوم و پسرش پاکور 

بردند که ایشان در حال تماشای تراژدی باکیدها اثر اوریپیدس بودند. پیکی که سرِ کراسوس را در دست 

ای معنادار قرار بود خوانده شود. پس پیش شتافت و به جای د شد که جملهای وارداشت دقیقاً در لحظه

هایی تازه ما از کوهستان ریشه» 1507ی اصلی این جمله را گفت و سرِ بریده را به شاهنشاه تقدیم کرد:هنرپیشه

 «.ایم، شکاری شگفت برای این کاخشده را برایت آوردهبریده

                      
1506 Plutarch, Crassus, 31.7. 
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 وتارک بخشیجالب آن که این مجلس در پایتخت ارمنستان ــ آرتاشات ــ برگزار شده بود و به نقل از پل

اشت و او پهلوانی از جشن ازدواجِ ارد دوم با خواهر آرتاواز بود. در این جشن، پسر و ولیعهد ارد نیز حضور د

اد کرده و خردمندی یاز او « شاه اقفور»جوان و برومند بود به نام پاکور و او همان کسی است که ثعالبی با نام 

ی را از رومیان پس گرفت و به انتقام خون دارا و ناش را ستوده و نوشته که درفش کاویاو دادگری و دلیری

اند که او حکمت و دانشی را که در چنین نوشتهتازش اسکندر شمار زیادی از ایشان را نابود ساخت. هم

 دوران اسکندر به تاراج رفته بود، بار دیگر به ایرانشهر باز آورد.

نماید. نخست این روایت که بارها و بارها در متون جدی معاصر بازگو شده، به نظرم کامالً نادرست می

اف اشکانی به آن که به جز این اشاره، هیچ ارجاع تاریخی دیگری نداریم که نشان دهد شاهان اشکانی یا اشر

ای شده، و نشانهها قاعدتاً به زبان یونانی ارائه میاند. این تراژدیشتههای یونانی عالقه یا گرایشی داتراژدی

های معدودِ یونانی در این دوران هم نوشتهها و سکهنیست که خاندان اشکانی یونانی بلد باشند، و کتیبه

ساالرانه برای دهند استفاده از این زبان تنها رسمی دیوانخطاهای دستوری و امالیی فراوان دارند و نشان می

مواره در ه یا نوشتن کتیبه بوده و کاربرد زبانی زنده پشتیبانش نبوده است. در ضمن، تراژدی هضرب سک

ها و مراسم شده و شکی نیست که جشنمراسمی دینی به افتخار خدایان یونانی و به ویژه دیونوسوس اجرا می

حدود زمانی شکست کراسوس شان در دربار اشکانیان یا ارمنیان رواج نداشته است و در یونانی برای ایزدان

 ام. هم جشنی به افتخار دیونوسوس پیدا نکرده

این ریشه، ارد دوم با سپاهیانش در ارمنستان « تازه چیده شدنِ»دوم آن که در زمانِ شکست کراسوس، و 

اهی دیگر در مرز سوریه مستقر شده بود. به احتمال زیاد، در گرماگرم بود و پاکور به احتمال زیاد با سپ

نبردهای ایران و روم، جشنی رسمی برای ازدواج پاکور و شاهدخت ارمنستان برگزار نشده است. بالفاصله 

تازد و بنابراین معقول است بینیم که پاکور در رأس سپاهی بزرگ در سوریه پیش میبعد از مرگ کراسوس می
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بپذیریم که پاکور در مجلس ازدواجی در ارمنستان حضور نداشته است. به احتمال زیاد، ارد دوم، که به  اگر

قدر کافی از وفاداری آرتاواز اطمینان داشته، با سپاهی کوچک به ارمنستان رفته تا موقعیت این استان را در 

رده و هم به عنوان نمایش تبلیغاتیِ قلمرو خویش تثبیت کند. بعد دختر آرتاواز را هم به عقد پسرش در آو

 این پیوند، و هم به عنوان گروگانی برای شرایط بحرانی، او را با اردوی خود همراه کرده است. 

ایشان  وندیدادی اند و به گواهدیگر آن که بخشی از اشکانیان، به احتمال زیاد، در این هنگام زرتشتی بوده

 یاند. رسم هدیه بردن سرِ دشمن برادانستهپرهیزیدند و آن را نجس میبه شدت از تماس جسد مردگان می

 ام. ی چندانی از آن را ندیدهکسی، در میان رومیان رواج داشته و در تاریخ ایران تا پیش از یورش تازیان نمونه

پردازی الی شکست کراسوس خیی پیامدها و زمینهبه نظرم، کامالً روشن و نمایان است که رومیان درباره

ر هم اند و چنین داستانی را ساند و شاهنشاه اشکانی را به اشتباه با یکی از امیران یونانی همسان انگاشتهکرده

دان بودنِ اند. این گزارشی منحصر به فرد و آشکارا نادرست بارها و بارها به عنوان دلیلی بر یونانیکرده

  1508مورد استناد واقع شده است.های یونانی اشکانیان یا پیوندشان با تراژدی

ی مشکوک گنجانده شود، آن است که ارد دوم بالفاصله بعد همین رده داستان دیگری که به نظرم باید در

از این پیروزی به سورن رشک ورزیده و او را به قتل رسانده است. این نیز تنها در منابع رومی ذکر شده و با 

نماید. نخست از نظر این گزارش به دو دلیل بعید می 1509قطعیتی چشمگیر در منابع مدرن تکرار شده است.

منطقی نامحتمل است، یعنی بسیار غریب است که شاهی مانند ارد که در کل رفتارهایش خردمندانه و 

                      
1508 Bivar, 1983: 56. 
1509 E.g: Herrmann, 1977; Schippmann, 1987: 528. 
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و تأثیرگذار، سردار بزرگ خود را به قتل برساند، آن ای چنین نمایان دوراندیشانه بوده، درست بعد از پیروزی

 اش ادامه داشته است. ی غربیچنان در جبهههم در شرایطی که جنگ هم

خود را حفظ کرد،  چنان در دوران ارد دوم و شاهان بعد از او قدرتاین نکته که خاندان اشرافی سورن هم

هایی است ی پارتیان دیده نشد، به نظرم نشانهو هنگام حمله به سوریه نشانی از نافرمانی یا خیانت در جبهه

ها در زمانی کند تا در گزارش رومیان از قتل سورن شک کنیم. به خصوص که این گزارشکه وادارمان می

قاعدتاً تبلیغات سیاسی ایشان برای روحیه دادن به نوشته شده که رومیان درگیر جنگ با ایران بودند و 

یافته است. از سوی دیگر، نام و یاد سورن به احتمال زیاد در شان راه میهای تاریخیشان به روایتسربازان

بخش در اساطیر ایرانی جاویدان شده، یا به هر صورت ماجرای او در داستان رستم های رستمِ تاجقالب داستان

ی تداوم ارج و محبوبیت سورن در میان ایرانیان است. این در حالی است که و این همه نشانه 1510ادغام گشته

، که قاعدتاً باید تصویری اساطیری شاهنامها سایر قهرمانان سکایی های مربوط به رستم یدر هیچ یک از روایت

بعد از پیروزی بزرگی به امر شاه کشته  خوریم کهاز خاندان سورن را به دست دهند، به پهلوان بزرگی برنمی

ی این امر در منابع ایرانی، و تهی بودن بایگانی تاریخی و اساطیری شده باشد. بنابراین، غیاب شواهد درباره

زمین از رخدادی با این اهمیت، در کنار نامعقول بودن و نامحتمل بودن این کار، نخستین دلیل برای شک ایران

 ان از مرگ سورن است.کردن در گزارش رومی

رسد. پلوتارک نوشته که سورن دومین نکته آن که کشته شدن سورن به دست ارد به نظر ناممکن هم می

شد. به ب میزمین محسومردی بسیار برجسته بود و بعد از شاهنشاه اشکانی دومین مرد نیرومند در ایران

                      
1510 Curtis and Stewart, 2007: 29-30. 
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کشیدند و دویست ارابه رفت، هزار شتر بارهایش را میوگذار به سفری میطوری که وقتی برای گشت

پوش و چند هزار سوارکار عادی را به دادند. او همواره هزار شهسوار زرهحرمسرایش را در خود جای می

در ضمن، پلوتارک این  1511کرد.می پوش را بسیجهمراه داشت و هنگام نبرد به راحتی ده هزار شهسوار زره

خبرِ مهم را ثبت کرده که همین سورن کسی بود که ارد دوم را به تخت نشاند و رهبری سپاهی را در دست 

اشت که شهر سلوکیه را برای ارد فتح کردند. بنابراین او سرداری گمنام نبوده که تازه در جنگ حران قابلیت د

شده ترِ او محسوب مینشانده و متحد فرودستو محبوبیتش نمایان شود، که به تعبیری شاهنشاه اشکانی دست

مورخانی مانند آمیانوس مارکلینوس نیز  کرده است.و با اتکا به قوای نظامی او بوده که ارد دوم سلطنت می

داد و دومین ساالر معنی میاند که سورن اصوالً در این دوران به لقبی درباری تبدیل شده بود و سپهتأکید کرده

بنابراین سورن سرداری عادی نبوده که به سادگی با امر شاه  1512کرد.شخص قدرتمند کشور را مشخص می

 کشته شود.

بینیم؟ ران نامش را نمیهای بعدی روم و ایاما اگر سورن بعد از نبرد حران به قتل نرسید، پس چرا در جنگ

ها در ایران شرقی بوده و که پایگاه قدرت سورنیدانیم. نخست آنی سورن و خاندانش چند چیز را میدرباره

های بزرگی به دست آوردند و به رهبری زمان با جنگ حران همین خاندان در ایران شرقی نیز پیروزیهم

ی کمکی بوده که دند. بنابراین حضور سورن در بابل، نتیجهسرداری به نام گندفرنه شمال هند را تسخیر نمو

ی ی این خاندان در بابل با خدعهنماید که سرکردهاین خاندان برای پارتیان فرستاده بودند. بسیار نامحتمل می

تفاوت به این موضوع به ها در ایران شرقی بیاش نجات یافته، کشته شود، و سورنیشاهی که تازه با یاری

                      
1511 Plutarch, Crassus, 21.7. 
1512 Rawlinson, 1901: 420. 
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دهد که او در مقطعی رگشایی در هند بپردازند. یعنی اتفاقاً پویایی قوای نظامی در دوران ارد دوم نشان میکشو

ها و قبایل مستقر در ی کراسوس، به کمک نیاز داشته و این یاری را از سورنیخاص، یعنی در زمان حمله

زگشتند و با توانایی چشمگیری سرزمینِ ها به قلمرو خود باایران شرقی دریافت کرده است. بعد از آن، سورنی

شان را گسترش دادند. نه نشانی از کشته شدنِ رهبری بزرگ در این خاندان نمایان است، و نه زیر سلطه

شود. بنابراین، حدس من آن است که دشمنی و اختالفی بین آنها و شاهنشاه پارتی ــ ارد دوم ــ دیده می

شکانی به قلمرو خود بازگشته و در فتوحات بعدی این خاندان نقش ایفا سورن بعد از یاری رساندن به شاه ا

ی قتل وی و هایی امیدبخش دربارهشان از غیاب وی در میدان نبرد را با داستانکرده است، و رومیان شگفتی

 اند.درایتی شاهنشاه اشکانی پاسخ گفتهبی

 

زمین، شود. در ایرانکننده در تاریخ جهان باستان محسوب می. نبرد حران رخدادی بسیار مهم و تعیین3

های پرشمار دیگری قرار گرفت که ایرانیان پیروزمندانه دفعش کرده بودند. با وجود این رخداد در کنار تهاجم

ماجرای  وسیستانی در متون اساطیری تثبیت شد  این، اهمیت آن چندان بود که سیمای سورن به صورت رستم

رآمد. دهای او با مهاجمان به ایران، به صورت بخشی تکرارشونده و اصلی از روایت این ابرپهلوان ایرانی جنگ

بردند و رومیان  ارد و پسرش پاکور بعد از آن که از وفاداری ارمنستان اطمینان خاطر یافتند، به سوریه حمله

ود که زیر فشار رومیان باندند و تا شرق آناتولی را تسخیر کردند. در این هنگام تنها دولت پونت جا ررا از آن

پیمودند، در ضمن خویشاوندان شاه پارتی می در هم شکسته بود و شاهان کوماگنه که با رومیان راه مسالمت

 شان را در عقد خود داشت. شدند و ارد دختر شاههم محسوب می

ها قرار داشت. ارد با یاری سورن موفق شد در امتداد سیاست قدیمی پارت این پیشروی پیروزمندانه

ی تهاجمی تاریخ رومیان تا این مقطع را با شکوه تمام پس بزند، ارمنستان را در اندرون ترین حملهبزرگ
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زمین تا نزدیکی ها را تسخیر کند. به این ترتیب، مرزهای غربی ایراندارد و کل قلمرو سلوکی زمین استوارایران

رفت قلمروِ قدیمی هخامنشیان پیشروی کرد، با این استثنا که مصر هنوز در دست بطلمیوسیان باقی بود و می

 ی مستقیم رومیان قرار گیرد. که تا چند سال بعد مورد حمله

ها از اواخر سال بنابراین، کشمکش میان رومیان و ایرانیان دستخوش چرخشی جدی شد. این کشمکش

گاه این پ.م. به پیشروی دشوار و پرزحمت رومیان منتهی شده بود. در آغاز 65پ.م. آغاز شده و تا  86

لی و سوریه به شده بود اعتبار و اقتدار شاهنشاه اشکانی در قفقاز و آناتوماجرا، تدبیر مهرداد دوم باعث 

های محلی خود را تابع شاهنشاه پارتی بدانند. پس از مرگ مهرداد و رسمیت شمرده شود و شاهان دولت

ی نخست از درگیری ای در این تصویر بروز کرد. رومیان در مرحلهاندازی رومیان در این قلمرو، رخنهدست

های آناتولی، به رهبـری لوکولوس و سوال، قلمرو قفقاز، ارمنستان و سوریه را از آن با شاهان ایرانیِ دولت

ی سوریه )قلمرو حائل میان روم و ایران( را در اختیار خود خود کردند. نابود شدن پادشاهی سلوکی، که ناحیه

سوس منتهی شد. به این ترتیب، بعد از نخستین گرکشی کرای نیروها را بر هم زد و به لشداشت، تعادل شکننده

 53ای ده ساله روی داد و در پ.م.( طول کشیده بود، وقفه 86ـ65ی پیشروی رومیان که بیست سال )دوره

تا سه سال  پ.م. لشگرکشی کراسوس پاتک ایرانیان را برانگیخت که به فتح ایران غربی و سوریه و آناتولی

 اشکانیان منتهی شد.بعد و پیوستن این منطقه به 

ی بازمانده از ایران غربی و پیشروی در آناتولی و سوریه بود، پیامد نبرد حران برای اشکانیان فتح حاشیه

ت و بست شدنِ ایران شدند و مرکز چفزمین محسوب میهای حایل مرز باختری ایرانکه از دیرباز سرزمین

ی مقدونیانِ سلوکی با قلمرو پیرامون دریای مدیترانه بودند. مردم این ناحیه برای یک و نیم قرن زیر سلطه

زیسته بودند، اما هنوز نظم پارسی را در یاد داشتند و هوادار پیوستن به قلمرو ایرانِ اشکانی بودند. پس از 

نشین ایشان گشته بودند، مردم منطقه به هواداری از ایرانیان برافتادن سلوکیان و شکست رومیانی که جا
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کرد، بدون برخورد با مقاومت سوریه را گرفت برخاستند و پاکور، که سپاهی نخبه اما کوچک را رهبری می

رو شد. پاکور در این هنگام هم ولیعهد شاهنشاهی اشکانی بود و هم پیوندهای و با استقبال مردم محلی روبه

اش بود، و آرتاواز با شاهان محلی آناتولی و قفقاز داشت. به شکلی که مهرداد دوم شاه کوماگنه دایی استواری

ی مهرداد پونتی هم بود و به این ترتیب او شد. در ضمن زنِ او، نوهدوم شاه ارمنستان پدر زنش محسوب می

ت و کوماگنه مربوط بود و فرمانبری گرانیگاهی بود که با خاندان حاکم بر هر سه دولتِ کوچک ارمنستان، پون

 کرد.و وفاداری ایشان نسبت به اشکانیان را تضمین می

های ها، تنها دولت کاپادوکیه بود که رومیان نفوذی کامل بر آن داشتند. تاریخدر میان تمام این سرزمین

خاطر سیسرو در این هنگام از دست دادن کاپادوکیه بوده و برای ترین دغدغهدهد که مهمیرومی نشان م

بیشتر شهرهای سوریه در برابر پیشروی  1513جلوگیری از این امر تدبیرهای فراوانی را به کار بسته است.

مقاومت تسلیم ایشان شد و بزرگان این شهر اشکانیان مقاومتی نکردند، چنان که حصار شهر انطاکیه بی

  1514پذیرفتند تا بدون جنگ به شاهنشاه پارتی خراج بپردازند.

شد، یهودیه دولت کوچک دیگری که در قلمرو نفوذ رومیان قرار داشت و هوادار ایرانیان محسوب می

به ویژه برای فهم تاریخ دین مسیحیت اهمیت زیادی دارد. از این رو، الزم  بود. تاریخ یهودیه در این هنگام

تر به این منطقه بنگریم. چنان که گفتیم، یهودیه از همان ابتدای کار و بالفاصله پس از فروپاشی است کمی دقیق

دران مکابی، شد. بعد از شورش براهای داغ مقاومت در برابر مقدونیان محسوب میهخامنشیان یکی از کانون

                      
1513 Cicero, V, 20, 3-4. 

 .152: 1383ولسکی،  1514
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زمان کاهن مقدونیان از این قلمرو رانده شدند و دودمانی حسمونی به قدرت رسید که بیشتر شاهان آن هم

شدند. این خاندان از نظر فرهنگی و اعظم هیکل سلیمان هم بودند و نوادگان خاندان مکابی محسوب می

و سیاست مقدونی سرِ ناسازگاری داشتند،  گیری سیاسی هوادار ایرانیان بودند و با نفوذ فرهنگ یونانیجهت

هر چند در دوران چیرگی مقدونیان بر این سرزمین بسیاری از عناصر فرهنگ یونانی در میان عبرانیان رواج 

 گذاشتند.شان میهایی یونانی بر فرزندانیافته بود و بسیاری از ایشان در قرن نخست پ.م. نام

بر تخت یهودیه تکیه زد. این هورکانوس  1515پ.م. مردی ضعیف و جبون به نام هورکانوس دوم 67در سال 

ترین ی یهودا، بزرگها در اصل القابی بود که به رئیس قبیلههم شاه یهودیه بود و هم کاهن اعظم یهودیان، و این

شد. هورکانوس از نظر دینی هوادار نگرش فریسیان بود و از این نظر در مقابل برادر ی عبرانی، اطالق میقبیله

داری هورکانوس داد. دوران زمامها همدلی نشان میگرفت که با صدوقیبولوس دوم قرار میکهترش آریستو

ای که نزدیک شهر تنها سه ماه به درازا کشید و بعد از آن این دو برادر با هم وارد جنگ شدند. در درگیری

واداران آریستوبولوس باستانی جریکو رخ داد، سپاهیان هورکانوس که بیشترشان سربازان مزدور بودند، از ه

شکست یافتند و برخی از ایشان به سپاه وی پیوستند. هورکانوس به ارگ اورشلیم پناه برد، اما در نهایت 

با وجود این، هورکانوس به عهد خود وفادار نماند، و این به دلیل  1516تسلیم شد و از قدرت کناره گرفت.

حضور شخصی در میان اطرافیان اوست که بعدها فرزندانش تأثیری چشمگیر بر تاریخ دین جهان باقی 

 گذاشتند. 

                      
1515 Hyrcanus II 
1516 Schürer, 1886, Vol.I : 291. 
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است که دستیار و مشاور هورکانوس بود و پدرِ هیرود کبیر است. او از  1517پاترِ اِدومیتیاین شخص آن

 1519بود که در جنوب شرقی یهودیه، بین خلیج عقبه و بحرالمیت، قرار داشت. 1518اهالی جایی به نام ایدومای

پاتر و این آنتی 1520هاست،خوانیم که همین منطقه سرزمینِ ادومیجا میاین نام در سِفر پیدایش هم آمده و آن

اند و تازه در نبوده هم باید از نوادگان این قوم بوده باشد. شواهدی هست که خاندان این مرد از ابتدا یهودی

خوار هر چند بعدتر مورخانی مانند نیکوالی دمشقی، که جیره 1521اند.قرن دوم پ.م. به این کیش گرویده

نویسان البته، تاریخ 1522فرزندانش بودند، ایشان را از تبار تبعیدیان بابلی در دوران نبوکدنصر به شمار آوردند.

اند به ساختگی بودنش و ارتباطش با تبلیغات دستگاه سیاسی این خاندان باستانی که این خبر را ثبت کرده

به دین 1524گوید که نیای این خاندان در زمان حکومت یوحنا هورکانوسمثالً یوسفوس می 1523تأکید دارند.

 1525یهود درآمدند، و او کسی بود که به زور مردم ادوم را وادار کرد ختنه کنند و دین یهود اختیار نمایند.

ها آن را ناروا دانستند و فریسیها تغییر کیش اجباری را درست و شایسته میآن که تنها صدوقیجالب 

  1526ها اعتبار نیافتند.پاتر تا آخر به عنوان مردمی یهودی نزد فریسیشمردند. به همین دلیل هم نوادگان آنتیمی

                      
1517 Antipater I the Idumaean 
1518 Idumaea 
1519 Josephus, Antiquities, 14.1.3. 

 . 8ی ، آیه36سفر پیدایش، باب  1520

1521 Richardson, 1996: 52-53. 
1522 Josephus, Antiquities, 14.1.3. 
1523 Josephus, Antiquities, 16.7.1. 
1524 John Hyrcanus 
1525 Josephus, Antiquities, 13.9.1. 
1526 Josephus, Antiquities, 14.15.2. 
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مایه و ناتوان تسلطی کامل داشت و ساز بود و بر هورکانوسِ سستطلب و نیرنگپاتر مردی جاهآنتی

داری پاتر در دوران زمامآنتی 1527اسم او قدرت را در دست بگیرد.خواست با بر تخت نشاندن وی، به می

زاده از اعراب او در همان هنگام با دختری نجیب 1529)شاه قبلیِ یهودیه( حاکم ادوم بود. 1528اسکندر یوحنا

رهبر اعراب  1531ازدواج کرد و به این ترتیب با این قوم خویشاوند شد. 1530نبطی به نام کوپروس )قبرس(

اند ی پارسی( ثبت کرده)شاید تحریفی از آرتَه 1532نبطی مردی بود که رومیان نامش را به صورت آرِتاس سوم

وتاز در سوریه اش به تاختداریراند. او در ابتدای دوران زمامپ.م. بر شهر پِترا فرمان می 62تا  87و از 

ها را پر کرد. او دمشق را گرفت و به این ترتیب فتادن سلوکیپرداخت و بخشی از خالء قدرت ناشی از فرو ا

های باستانی چیره شد و دولتی نبطی پدید آورد که با این ابعاد و گستردگی تا پیش از آن بر سرزمین ادومی

هایی به سبک و سیاق و در دمشق سکه 1534هلن( داددوست )فیلاو به خود لقبِ یونان 1533سابقه نداشت.

آرتاس سوم از نظر سیاسی  1535یان ضرب کرد و روی آن، به جای آرامی، به یونانی نام خود را نوشت.یونان

گرفت. اعد ایشان را در ساماندهی شهرهای خویش به کار مینیز به رومیان گرایش داشت و برخی از قو

پ.م. تیگران ارمنی از شمال پیشروی کرد  72پاتر در این هنگام همدست و یاور حاکم نبطی بود. در سال آنتی

چنان پترا را در دست داشت طلبی آرتاس خاتمه داد. با وجود این، امیر عرب همو دمشق را گرفت و به توسعه

                      
1527 Josephus, Antiquities, 14.1.3. 
1528 Alexander Jannaeus 
1529 Josephus, Wars, 1.6.2. 
1530 Cypros 
1531 Josephus, Wars, 1.8.9. 
1532 Aretas III 
1533 Horsfield and Conway, 1930:. 369-388. 
1534 Bowersock, 1971: 219-242. 
1535 Price, 1973 – 1974: 66-71. 
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گرد کند، باز دمشق را تسخیر پ.م. ناگزیر شد عقب 69ایت رومیان برخوردار بود و وقتی تیگران در و از حم

 کرد. 

شان چندان گرم بود که وقتی دو برادر پاتر دوست نزدیک و خویشاوند آرتاس بود و روابط میانآنتی

 1536ی هورکانوس پیوست، فرزندانش را به آرتاس سپرد.ی با هم وارد جنگ شدند و آنتی پاتر به جبههحسمون

نام داشت یکی از کسانی بود  1537پاتر که فالیونهزینه بود و برادر آنتیاین نبردها برای هواداران هورکانوس پر

بعد از شکست و تسلیمِ  1539به دست سپاهیان آریستوبولوس به خاک افتاد.  1538که در جنگ پاپورون

 1540پاتر او را از جانش ترساند و گفت که برادرش مشغول دسیسه برای به قتل رساندن اوست.هورکانوس، آنتی

حاکم معزول با این سخنان هراسان شد و به پترا گریخت و به آرتاس سوم پناه آورد، که دوست و همدست 

طلبی مناسب دید و با پنجاه هزار سرباز به شد. آرتاس موقعیت را برای توسعهپاتر ادومی محسوب میآنتی

 1541اورشلیم حمله برد.

اهالی اورشلیم با سرسختی تا چند ماه در برابر این سپاه مقاومت کردند. آریستوبولوس وقتی دید شهر به  

، که 1542س اسکاوروسها سقوط خواهد کرد، به سرداری رومی به نام مارکوس آیمیلیوزودی زیر فشار نبطی

ها را وادار کرد شان بشتابد. اسکاوروس نبطیاز زیردستان پمپی بود، چهارصد تاالن نقره رشوه داد تا به یاری

                      
1536 Josephus, Antiquities, 14.7.3. 
1537 Phalion 
1538 Papyron 
1539 Josephus, Wars, 1.6.3. 
1540 Josephus, Antiquities, 14.1.4. 
1541 Josephus, Antiquities, 14.19-21. 
1542 Marcus Aemilius Scaurus 
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اه برگشت محاصره را بردارند و به سرزمین خود بازگردند. آریستوبولوس هم از فرصت بهره جست و در ر

 به آنها حمله برد و تلفات زیادی به ایشان وارد کرد. 

پاتر نزد رومیان شکایت برد. پمپی هورکانوس که از فتح نظامی اورشلیم ناامید شده بود، با راهنمایی آنتی

دانست و از برادر جنگاورش نند وی را بر تختگاه یهودیه مناسب مینشانده و ضعیف ماکه حضور شاهی دست

 1543کرد، دستور داد تا او را به عنوان رهبر قوم )اِتنارخوس( در اورشلیم به رسمیت بشناسند.احساس خطر می

سپاهیان رومی به نفع هورکانوس وارد عمل شدند و در نتیجه آریستوبولوس ابتدا در دژ اسکندریه در نزدیک 

های شهر را به روی رومیان اورشلیم پناه گرفت، اما بعدتر تسلیم رومیان شد. با وجود این، هوادارانش دروازه

هر را محاصره کرد و آن را به زور فتح کرد و قتل و غارت بزرگی در آن به راه نگشودند. در نتیجه، پمپی ش

پاتر سپاسگزار بودند، او انداخت و بعد هورکانوس را به مقام کاهن اعظم برکشید. رومیان، که از خدمات آنتی

غل و زنجیر  چون اسیری فروپایه درنشانده بر تخت نشاندند. آریستوبولوس را نیز همچون شاهی دسترا هم

دهد که به احتمال گونوس نام داشت، به نزد ایرانیان گریخت و این نشان میبه رم فرستادند. پسر او که آنتی

زیاد از همان ابتدا شورش و بعد بر تخت نشستن آریستوبولوس هم با پشتیبانی اشکانیان صورت پذیرفته 

 است. 

پ.م. اسکاوروس با سودای غارت و گرفتن غنیمت به پترا حمله برد. اما شرایط اقلیمی  62در سال 

شان پا در میانی کند. کاهن نامساعد و سرسختی اهالی پترا او را به جان آورد و از هورکانوس خواست تا میان

یدان فرستاد و در نهایت قرار شد مردم پترا چند صد پاتر را به عنوان سفیر آشتی به ماعظم هم دوستش آنتی

                      
1543 Hayes and Mandell, 1998: 107. 
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پاتر نقش ها، آنتیی این کشمکشتاالن نقره بدهند و رومیان محاصره را بردارند و پی کار خود بروند. در میانه

کرد و به این ترتیب توانست موقعیتی سیاسی برای خود به دست راهنما و مشاور وفادار رومیان را ایفا می

پاتر به سوی سزار گرایید و زمانی که وی در مصر اقامت داشت، بعد از شکست خوردن پمپی، آنتی 1544آورد.

جا او را به مقام حاکم یهودیه ابراز وفاداری کرد. سزار در همان با سه هزار سرباز به اسکندریه رفت و به او

حق شهروندی رم را نیز به او  و 1545ها را هم خودش گردآوری کند،منصوب کرد و اختیار داد تا مالیات

 1546داد.

ها بودند از قدرت عزل شدند و دودمان ی مکابیی حسمونی که نوادهبه این ترتیب، در عمل، سلسله

پاتر در ابراز اطاعت نسبت به رومیان و چاپلوسی در برابر اربابانش شان را گرفتند. آنتیها جایوظهورِ هیرودین

گونوس، ها بعد، آنتیگرفت. مدتداد و به همین دلیل هم آماج نفرت یهودیان قرار میتردیدی به خود راه نمی

انی در اسارت رومیان زیسته بود، به اورشلیم چون گروگها همی خاندان حسمونی بود و سالکه بازمانده

هایی را نشان داد که در هواداری از پاتر بر تنش جای زخموتخت خود را طلب کرد، اما آنتیبازگشت و تاج

و نه به خاندان حاکمان  1547رومیان برداشته بود، و به این ترتیب نشان داد که تنها به رومیان وفادار است

 قدیمی یهودیه. 

                      
1544 Hayes and Mandell, 1998: 117. 
1545 Josephus, Antiquities, 14.6.3. 
1546 Josephus, Wars, 1.9.3-5. 
1547 Josephus, Antiquities, 14.8.4. 
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داشت که به ترتیب حکومت جلیله و اورشلیم  1549و فاسایلوس 1548های هِرودپاتر ادومی دو پسر به نامآنتی

یهودیه برکشید و به این ترتیب، این  )حاکم ایالت( 1550را به ایشان واسپرد. سزار او را به مقام پروکوراتور

ی حتا دربارهپاتر با وجود این، آنتی 1551منطقه را به استانی تقریباً خودمختار در درون قلمرو روم تبدیل کرد.

برد. او داد و از هر فرصتی برای افزودن بر اقتدار خود بهره میاربابان رومی خود نیز یکرنگی به خرج نمی

و  1552حصار و دیوار اورشلیم را که پمپی هنگام بیرون راندن آریستوبولوس ویران کرده بود، بازسازی کرد

فرزندش هرود، که در  1553نارضایتی مردم اورشلیم را با تهدیدشان به سختگیری و آزار و اذیت سرکوب کرد.

اش شهرتی نامبارک هنگام منصوب شدن به حکومت جلیله تنها پانزده سال داشت، به خاطر رفتار غیریهودی

 1555و یک بار شورای سنهدرین او را برای بازخواست فرا خواند. 1554به دست آورد

ی رفاه و رونقی که زیر نظر زنند، دربارهتر قلم میورخان امروزین و به خصوص نویسندگانی که عامیانهم

اند و در این مورد به گواهی مورخانی مانند پاتر در یهودیه وجود داشته راه اغراق را پیمودهخاندان آنتی

شدند. حقیقت کنند که خود در خدمت رومیان بودند و نزد یهودیان خائن محسوب میاستناد می 1556یوسفوس

گوار شان بر یهودیه برای مردم این سامان بسیار نانشاندهداری رومیان و حاکمان دستآن است که دوران زمام

بود و با غارت منظم اموال و محصوالت کشاورزی به نام مالیات همراه بود. کمی بعد، سرداران رومی وقتی 

                      
1548 Herod 
1549 Phasaelus 
1550 Procurator 
1551 Josephus, Antiquities, 14.8.5. 
1552 Josephus, Antiquities, 14.9.1. 
1553 Josephus, Antiquities, 14.9.1. 
1554 Josephus, Antiquities, 14.9.2. 
1555 Josephus, Antiquities, 14.9.3-4. 
1556 Josephus, Wars, 1.10.3; Josephus, Antiquities, 14.8.5. 
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نشین را دستگیر ماندند، به سادگی کل اهالی یک روستا یا شهر یهودیشان درمیی سربازاندر پرداخت هزینه

پاتر و فرزندانش داری آنتیها همه در دوران زمامو این 1557رساندند،کردند و به عنوان برده به فروش میمی

 داد. رخ می

های بعد از آمیز و ناشایست بود. در جریان درگیریشان هم بسیار توهیننشاندگانرومیان با دسترفتار 

پاتر این مبلغ را صد تاالن نقره برایش فراهم کند. آنتیپاتر فرمان داد که هفتمرگ سزار، کاسیوس به آنتی

قلمرو زیر فرمانش، بخشی از  های مختلف ازمیان پسرانش تقسیم کرد و قرار شد هر کس با دریافت مالیات

 1558ها شده بود، مالیخوساین مبلغ را تهیه کند. مردی اشرافی که از میان یهودیان مسئول گردآوری این پول

کرد، توسط او دستگیر شد و نزدیک بود به دست ام داشت و چون با سرعتِ مورد نظر کاسیوس کار نمین

های خودش را به کراسوس داد و توانست او را پاتر صد تاالن از پولسردار رومی کشته شود. اما آنتی

ی رومیان بر یهودیه ناخرسند بود، در نهایت، ناسپاسی کرد و همین مالیخوس که انگار از سیطره 1559برهاند.

اما  1560پاتر زهر بریزد و او به این شکل از میان رفت.به ساقی دربار هورانکوس رشوه داد تا در شراب آنتی

این توطئه دیر انجام شد و دیگر راهی برای بازگشت دودمان حسمونی به قدرت باقی نمانده بود. هورکانوس 

پاتر بود، کمی بعد جای خود را به هرود داد که بعد از ازدواج تیچون عروسکی اسیر دست خاندان آنکه هم

روعیتی دودمانی نیز برای سیطره بر مش 1561با شاهدختی از خاندان حسمونی، دختری به نام مِریامنِه )مریم(،

 اورنگ یهودیه به دست آورده بود.

                      
1557 Josephus, Antiquities, 11.1-2. 
1558 Malichus 
1559 Josephus, Wars, 1.11.2. 
1560 Josephus, Wars, 1.9.2-4. 
1561 Josephus, Antiquities, 14.15.14. 
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ترین پیامد شکست رومیان در حران، آن بود که نظام سیاسی روم از جمهوری به امپراتوری . مهم4

پ.م. به مقام کنسولی  59ار زیرکی به نام یولیوس سزار در سال مدار و سرددگردیسی یافت. گفتیم که سیاست

دست یافت و موفق شد میان دو سردارِ بزرگ رومی ــ کراسوس و پمپی ــ آشتی برقرار کند. او از شش 

شد، و ی او محسوب میپروردههفت سال پیش دوستی نزدیکی با کراسوس داشت و متحد سیاسی و دست

شد و دخترش یولیا را در عقد خود داشت. این دو تن با وساطت ش محسوب میاز طرف دیگر پمپی داماد

سزار آشتی کردند و به طور پنهانی بین خود قرار گذاشتند تا قدرت سیاسی را به دست بگیرند. این توافق 

رد. شده در میان سربازانش را رد کهای فتحپنهانی زمانی برمال شد که سنای رم طرح سزار برای توزیع زمین

سزار با پشتیبانی کراسوس و پمپی حرف خود را به کرسی نشاند و به این ترتیب همدستی این سه تن نمایان 

زمان به مقام پروکنسولیِ گل و ایلوریه شد. پس از آن، سزار قوانین زیادی را به نفع خود تصویب کرد و هم

خواه قدیمی در برابر قبضه جمهوریمداران دست یافت و چهار لژیون نخبه را زیر فرمان گرفت. سیاست

شان عبارت بودند از مارکوس تولیوس شدن قدرت در دست این سه تن به مقاومت پرداختند. رهبران

چنان پیشروی . اما سزار هم1563ترین رومیِ دوران خود بود، و کاتوی کهتر، که احتماالً فرهیخته1562سیسرو

متحد شد  1564می رم به نام لوکیوس کالپورنیکوس پیسو کایسونینوسمداران قدیکرد. او با یکی از سیاستمی

پ.م. بار  55کنسولی برسد. در پ.م. به مقام  58و دخترش را به زنی گرفت و ترتیبی داد که خودش در سال 

دیگر کراسوس و پمپی کنسول شدند و به این ترتیب زمام امور به کلی به دست این سه تن افتاد. در همین 

                      
1562 Marcus Tullius Cicero 
1563 Cato the Younger 
1564 Lucius Calpurnius Piso Caesoninus 
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هنگام بود که اسپانیا به پمپی و سوریه به کراسوس اهدا شد و این دو منصب پروکنسول این قلمروها را به 

های غرب را به مدت پنج سال دیگر تمدید کردند و به این یوندست آوردند. این دو فرماندهی سزار بر لژ

وتاز و غارت در فرانسه و اروپای غربی بپردازد و استان رومیِ گل را در ترتیب او فرصتی یافت تا به تاخت

زمین حمله کرد و در این فاصله پمپی زمان با لشگرکشی وی، کراسوس نیز به ایرانجا تأسیس نماید. همآن

 داد. کرد و امور اسپانیا را به کمک معاونانش سامان میجا حکومت میچون شاهی در آنماند و عمالً همدر رم 

ی میان سه تن از هم گسست. در زمین کشته شدند، اتحاد شکنندهوقتی کراسوس و سپاهیانش در ایران

ونینوس نیز از دودِ زمانی، همسرِ سزار هنگام زایمان درگذشت و به این ترتیب پیوند میان او و کایسهمین ح

ه بودند به عنوان پ.م. همه انتظار داشتند پمپی و سزار که تنها بازماندگان گروه سه نفر 52بین رفت. در سال 

الی ماند. در و جایگاه کنسول دوم خ کنسول انتخاب شوند. اما پمپی ترتیبی داد تا تنها خودش برگزیده شود

های سزار در فرانسه محبوبیتش را افزایش داد و باعث شد پمپی سنا را وادار سازد تا پ.م. پیروزی 50سال 

فرماندهی  او را از فرماندهی ارتش غرب عزل کند. سزار با دریافت این فرمان پاسخ داد که حاضر است از

ین ترتیب کنایه زد که سنا به آلت دست رقیبش ای که پمپی نیز چنین کند و به گیری کند، اما تنها به شرطکناره

وجه شده تبدیل شده است. سنا پس از این نافرمانی وی را به عنوان دشمن مردم نکوهش کرد. سزار که مت

هایش به سوی روم بازگشت و با وجود بود همدست سابقش قصد دارد او را از قدرت کنار بزند، با لژیون

رم پیشروی  پ.م. از رود روبیکون واقع در شمال شرقی ایتالیا گذشت و به سوی 49شدار سنای رم، در سال ه

 ای در روم آغاز شد. کرد. به این ترتیب، جنگ داخلی تازه

ی بزرگی گرداگرد دریای ید، لژیونرهای رومی در گسترهپ.م. به طول انجام 45تا  49در این جنگ که از 

مدیترانه با هم جنگیدند. در یک سوی نبرد سزار و همدستانش قرار داشتند که عبارت بودند از: مارک آنتونی 
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ی سزار بود که پسر خوانده 1566، دِکیموس بروتوس1565)مارکوس آنتونینوس(، کوینتوس کاسیوس لونگینوس

جنگیدند و پوبلیوس سوال. از سوی دیگر، پمپی از حمایت سنا برخوردار بود و سردارانی که به همراهش می

های گنایوس و سِکستوس و دو برادر به نام 1567عبارت بودند از: تیتوس البینوس، کاتوی کهتر، مِتِلوس اسکیپیو

 .1568پومپِئیوس

پ.م. از رود کوچکِ روبیکون گذشت و به ایتالیا وارد شد.  49ماه سال سزار با سپاهیانش در ابتدای دی

ناپذیر بودنِ وقایع بعد از گذر از این سزار به برگشتنقل قول مشهوری در این هنگام ثبت شده که طبق آن 

داشت، اما سنای رم از این سزار در هنگام ورود به ایتالیا تنها یک لژیون به همراه  1569رود آگاه بوده است.

کرد دفاع از رم در برابر سربازان سزار ممکن نیست، به همراه یارانش خبر بود. پمپی که گمان میموضوع بی

جا ستاد خود را تشکیل و در آنشدند، به کاپوآ گریخت ( خوانده میOptimatesها )اوپتیماتِس: که بهترین

 داد. او در این هنگام دو لژیون با استعداد و بیش از یازده هزار سرباز را در مرکز ایتالیا زیر فرمان داشت. پمپی

اش بفرستد. این فرمانده با را بسیج کند و به یاری ی نیروهای رومی اتروریا دستور داد تا سربازانیبه فرمانده

و در طی مسیر به بود. ا 1570اش لوکیوس دومیتیوس آهِنوباربوسنام دومیتیوس شهرت داشت، اما نام اصلی

                      
1565 Quintus Cassius Longinus 
1566 Decimus Brutus 
1567 Metellus Scipio 
1568 Gnaeus/ Sextus Pompeius 

ی سزار را پذیرند که جملهی این نقل قول اختالف نظرهایی وجود دارد. بیشتر مورخان گزارش پلوتارک را میدرباره 1569

عنای کمابیش یکسان را به یونانی پلوتارک عبارتی با م ،( نوشته است. از سوی دیگرAlea iacta est« )ها ریخته شدندتاس»

 م. 121 ( و سوتونیوس هم در سالἈνερρίφθω κύβος( )Plutarch, Pompey, 60.2.9ثبت کرده: )آنِریفتو کوبوس: 

 (. Suetonius, Vita Divi Iuli, paragraph 33همین را نقل کرده است ) گونهزندگی یولیوسِ خدایدر 
1570 Lucius Domitius Ahenobarbus (Domitius) 
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سوی جنوب کندی و تردید بسیار به خرج داد و در نهایت توسط قوای سزار محاصره شد و تسلیم گشت و 

 بیشتر سربازانش به سزار پیوستند. 

نشینی کرد. سزار چند بار برایش پیام فرستاد عقب 1571ی بروندیسیومپمپی از سوی دیگر به سوی منطقه

با یکدیگر رو شوند و که به جای به کشتن دادن سربازان رومی، خودشان دو تایی در میدان نبرد با هم روبه

تر از پمپی بجنگند. اما پمپی به قواعدی حقوقی پناه برد و گفت که طبق امر سنای رم، او سرداری فروپایه

بایست فرمانش را اطاعت کند و ی کل قوا بود، و بنابراین پیش از هر توافقی میشد، که فرماندهمحسوب می

هایی یافت و به همراه یارانش اما پمپی کشتی سربازانش را ترک کند. سزار به سوی بروندیسیوم پیش رفت.

فرمانده مانده بودند، به سادگی، زیر به بندر اپیروس در بالکان گریخت. سربازان پمپی در اسپانیا هم که بی

صدها تن تلفات دادند، تسلیم  1572های هوادار سزار در هم شکستند و بعد از آن که در جنگ ایلِردافشار لژیون

پ.م. این شهر را گرفت. سنای هراسان  49شدند. سزار با سرعت به سمت رم پیش رفت و در اواخر پاییز 

بعد از آن که یکی از هوادارانش به مقام کنسولی رسید و مارک آنتونی لقبِ  به او لقب دیکتاتور داد. سزار،

 ی اسواران رم را به دست آورد، با پانزده هزار سپاهی به مصاف پمپی رفت. فرمانده

با سزار جنگید و او را شکست داد. سزار بعد  1573ی دیراکیومپمپی نیز قوای خود را بسیج کرد و در منطقه

شد به راستی در جنگ نشینی کرد. پمپی که باورش نمیرا از دست داد، عقب از آن که هزار تن از سربازانش

ی جنگی و تله دانست و او را دنبال نکرد و به این پیروز شده باشد، به اشتباه عقبگرد سزار را نوعی حیله

                      
1571 Brundisium 
1572 Ilerda 
1573 Dyrrhachium 
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بر سپاهیان  1574ترتیب از فتحی نمایان محروم شد. سزار قوای خود را بازسازی کرد و در نبرد فارسالوس

پ.م. وقتی پمپی از رقیبانش شکست خورد، کوشید تا به ایرانیان پناهنده  49پرشمارترِ پمپی چیره شد. در سال 

ای بود برای رایت سیاسی قابل تحسینی به او پناه داد. پیوستن او به ارتش ایران مقدمهشود. پادشاه اشکانی با د

پیوستن بخشی از ارتش شرقی روم به شاهنشاهان اشکانی. در میان دستیاران و همکاران مهم پمپی سرداری 

ت. سپاهیان به نام کولوتوس کایکیلیوس باسوس حضور داشت که با ارتشی به نسبت بزرگ به اشکانیان پیوس

سزار موفق شدند او را محاصره کنند و تنها چیزی که نجاتش داد، آن بود که پاکور و ارتش اشکانی به 

اش آمدند. باسوس پس از آن پاکور را وسوسه کرد تا پدرش ارد دوم را عزل کند و خود زمام امور را یاری

ی رد و بدل کردن که اروندباد نام داشته، واسطهرودان به دست بگیرد. گویا در این ماجرا شهربان اشکانیِ میان

ن بسیار نیرومند بود به هر حال، دستگاه جاسوسی ایرانیان که از همان زما 1575ها میان ایشان بوده باشد.پیام

های این خطر را تشخیص داد و به این ترتیب پاکور توسط پدرش به دربار احضار شد تا از مجاورت وسوسه

پ.م. رخ داد. پاکور تا دو سال بعد زیر نظر پدرش در دربار ماند، تا بار  42رومیان دور باشد و این به سال 

 رگ برای فتح سوریه پیش تاخت.دیگر اعتماد وی را به دست آورد و با سپاهی بز

جنگیدند، با بخشی از پمپی، بعد از شکست فارسالوس، در شرایطی که سردارانش زیر پرچم اشکانیان می

داخلیِ مهیبی دیدند که ی جنگ سپاهیانش به مصر گریخت. در اسکندریه، او و سپاهیانش خود را در میانه

میان بطلمیوس سیزدهم و خواهر، زن و شریک سلطنتش کلئوپاترای هفتم درگرفته بود. بطلمیوس پمپی را به 

قتل رساند و سرش را برای سزار فرستاد. سزار که متوجه اوضاع بحرانی و عدم مشروعیت مقدونیان در مصر 

                      
1574 Pharsalus 
1575 Dio Cassius, XL, 30. 
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ی پمپی گریست و از گرفتنِ این رو، با دیدن سرِ بریده شده بود، قصد کرد این سرزمین را نیز فتح کند. از

 ترِ جنگ داخلی بود حمایت کرد. انتقام وی سخن گفت و از کلئوپاترا که طرفِ ضعیف

ریخت و سپاهیانی را که در شهرهای گیری را نداشت، مخفیانه از اسکندریه گبطلمیوس که انتظار این موضع

پ.م. اردوگاه  48دیگر شمال مصر داشت، به یاری فرا خواند. او با این نیرو بازگشت و در سراسر پاییز سال 

کرد. سزار در این هنگام با چهار هزار نفر سرباز در ساخلویی موضع گرفته  سزار را در اسکندریه محاصره

داشت. کلئوپاترا از یکی از متحدانش، که حاکمی ایرانی به نام مهرداد اول بود و موقعیتی شکننده و خطرناک 

اش آمد. مهرداد با سه هزار سرباز از شمال به سوی اسکندریه پرگامونی بود، کمک خواست و او به یاری

بخش مهمی از سربازانش یهودیان و اعراب  1576پیشروی کرد و دژ پِلوسیوم را در کنار صحرای سینا گرفت.

مهرداد سردار بطلمیوس ــ مردی  1577شان نقش ایفا کرده بود.پاتر ادومی در گرد آوردنبودند که آنتی نبطی

ــ را شکست داد و سزار را رهاند. این مهرداد، فرزندِ مهرداد پونتیِ مشهور از بطن  1578به نام آخیالس

شد. ی ایرانی ـ سلتی محسوب میبود و بنابراین از نظر تبار دورگه 1579شاهدختی گاالتی به نام آبودوگیونا

تر قرار گرفت. او قوای خود را با نیروهای زیر فرمان سزار، بعد از شکسته شدن محاصره، در موضعی قوی

طلمیوس سیزدهم صف آراست، که او نیز مهرداد درآمیخت و در نبرد نیل با بیست هزار سرباز در برابر ب

ی نیل با هم پ.م. در کرانه 47سپاهیانی در همین اندازه را زیر فرمان داشت. این دو سپاه در بهمن ماهِ 

                      
1576 Volkmann, 1958: 69. 
1577 Foss, 1997: 87. 
1578 Achillas 
1579 Adobogiona 
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اش درآویختند. نیروهای بطلمیوس بعد از نبردی سرسختانه شکست یافتند و خودِ فرعون مقدونی همراه کشتی

 طلمیوس سیزدهم، کلئوپاترا را بر تخت مصر نشاند. غرق شد. سزار پس از پیروزی بر ب

در همین گیر و دار کلئوپاترا آبستن شد و ادعا کرد که فرزندی از پشتِ سزار را در شکم دارد. سزار این 

و وقتی شهبانوی مقدونی پسری زاد، او را سزاریون  ادعا را پذیرفت و به طور غیررسمی با او ازدواج کرد

ی معموالً نادیده اش بطلمیوس پانزدهم بود. یک نکتهنامید که یعنی سزارِ کوچک، هر چند که لقب رسمی

شده آن که سزار در این هنگام مردی پنجاه و سه ساله بود و گذشته از یک دختر، از هیچ یک از زنان انگاشته

تا  84) 1580های کورنلیا کینا مینورکم سه زن اشرافی و رسمی به نامنداشت. سزار دستاش فرزندی پیشین

پ.م.( داشته است. تنها فرزندی  44تا  59) 1582پ.م.( و کالپورنیا پیسونیس 63تا  68(، پومپِئیا )1581پ.م. 69

پ.م.  73که در سال  1583که به سزار منسوب شده، گذشته از سزاریون، دختری است به نام یولیا کایساریس

 1584اند که این تنها فرزندِ رسمی سزار بوده است.نویسان باستانی تأکید کردهاز بطن کورنلیا کینا زاده شد. تاریخ

سزار هنگام زاده شدن او بیست و هفت سال داشت. این همان دختری است که با پمپی ازدواج کرد و امکان 

ی اول را فراهم آورد. این که سزار با وجود در دسترس داشتن انبوهی از بردگان و تشکیل حکومت سه نفره

نماید. این شگفتی شت، کمی غریب میکنیزان و ازدواج با چندین زن تا این تاریخ فرزندی جز این دختر ندا

                      
1580 Cornelia Cinna minor 

 اند.دهد که این زنان در عقد سزار بودهای را نشان میها دورهتاریخ 1581
ین که فرزندی از این دو اارتباط میان سزار و کالپورنیا را تصویر کرده و با توجه به  یولیوس سزاری شکسپیر در نمایشنامه 1582

آغوشی با فاسقی ورزشکار بینیم که جویای همزاده نشد، به تلویح سزار را اخته دانسته است. چون کالپورنیا را در شرایطی می

 است. و نیرومند
1583 Julia Caesaris 
1584 Tacitus, Annals, iii. 6. 
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نماید شود. یعنی چنین میکرده، معنادار میدر کنار این نکته که او پسران جوان زیادی را به فرزندی قبول می

اش را از دست داده سالگی پیدا کرد، دیگر امکان باروری 27که او به هر دلیلی بعد از نخستین فرزندی که در 

چون موضوع آگاهی داشته و به همین دلیل کسانی مانند بروتوس و اوکتاویانوس را هماست و خود نیز بر این 

 پذیرفته است. وارثانی به فرزندی می

کم از ایشان دستبینیم که هر یک اش مقایسه کنیم، میدورهمردان هماگر موقعیت سزار را با سایر دولت

نویسان قدیمی معموالً تنها نام پسرانِ تأثیرگذار اند. تاریخسه فرزندِ رسمی و قانونی از همسرانی اشرافی داشته

اند. به این ترتیب، روشن است که فهرستی که کردهاند ثبت میدر تاریخ یا دخترانی که شوهرانی نامدار داشته

دهد. اما با همین فهرست ناقص شان را نشان میتنها، بخشی از فرزندان از شمار فرزندان اشراف رومی داریم،

مداران مهم رومی سه تن بوده است و زمان زایش شود که میانگین شمار فرزندان برای سیاستهم معلوم می

 مداران رومی تا زمان سالخوردگیشده است. یعنی بیشتر سیاستاین فرزندان در سراسر عمر پدرشان توزیع می

 اند.شدهدار هم میاز نظر جنسی فعال بوده و بچه

نماید که سزار در دوران جوانی و در حدود سی سالگی، شاید به با جمع بستن این دو شاهد، چنین می

از دست داده است. در این حالت، این که دوران  دنبال زخمی که در جنگی برداشته، توانایی زادآوری خود را

ی مصر انجامیده غریب اش با کلئوپاترا، آن هم در هیاهوی نبردهای پیاپی، به باردار شدنِ ملکهکوتاهِ همنشینی

تر برای نماید. اما اگر بخواهیم در نسبت خونیِ سزار و سزاریون شک کنیم، باید به دنبال پدری محتملمی

ای در صحنه حضور دارد و او مهرداد پرگامونی است. دیدیم که این ردیم. اتفاقاً چنین پدرِ بالقوهاین نوزاد بگ

ی دوم پونتی و فرزند مهرداد پونتی بزرگ بود. از این رو، خاندان او به خاطر دشمنی با مهرداد برادر فرناکه

وی دیگر، درست در همان حدودی که رومیان شهرت داشته و در این زمینه بالیده و پرورده شده بودند. از س

جنگ داخلی در مصر جاری بود، فرناکه بسفر و بیتینیا را فتح کرد و برادرش مهرداد احتماالً در این زمینه به 
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قدرت و سربازان کافی برای مداخله در مصر دست یافته است. این نکته که مهرداد پرگامونی درست در همان 

ی جغرافیایی کامالً متفاوتی به یاری سزار آمده، غریب و جنگید، در زمینهزمانی که برادرش با رومیان می

بینیم کلئوپاتراست که او را به یاری فرا شود که میتر مینماید. این نکته به خصوص وقتی جالبغیرعادی می

د و حرکت شوخواند. باردار شدنِ کلئوپاترا دقیقاً به زمانِ حضور مهرداد پرگامونی در مصر مربوط میمی

شتابان و موثرِ مهرداد برای نجات کلئوپاترا از دست شوهر ـ برادرش هم خارج از چارچوب سیاستِ آن 

جا طرح کرد، آن است که شاید مهرداد پرگامونی و توان در اینای که میروزگار قرار دارد. حدس گستاخانه

پردازانه است و باید با گرد آمدن شواهد النه سزار، پدر اصلی سزاریون بوده باشد. این البته تنها حدسی خی

 بیشتر محک بخورد و سنجیده گردد.

تی در به هر صورت، جنگ داخلی در مصر به آرامشی نسبی منتهی شد و فرماندهانِ پیروزمند برای مد

ر کشید. در پ.م. به سوریه و آناتولی لشگ 47ره بر مصر، در بهار سال اسکندریه آسودند. سزار پس از سیط

های کوچکِ تابع پارتیان باقی مانده بودند. در واقع، ای از حاکمان دولتاین منطقه بقایای سپاه پمپی در زمینه

ر کرده ها ارتباط برقراخواهان رومی، که مخالف قدرت گرفتن سزار بودند، تا این هنگام با پارتجمهوری

 بودند و همراهی و پشتیبانی ایشان را جلب کرده بودند. 

ی دوم بر سریر ها بود. در این زمان فرناکهی پونتیدلیل دیگرِ لشگرکشی سزار به شمال، فعال شدن دوباره

پ.م. از ازدواج مهرداد پونتی و خواهرش الئودیکه زاده شده بود و  97پونت استوار نشسته بود. او در سال 

در این هنگام شاهی پنجاه ساله و سرد و گرم چشیده بود که به مدت بیست سال در آرامش حکومت کرده 
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های پدرش از رومیان با ایشان کنار آمد و از جنگ با ایشان او همان کسی بود که بعد از شکست 1585بود.

خودداری کرد و به این ترتیب زمینه را برای خودکشی پدرش فراهم ساخت. بعد از مرگ مهرداد پونتی در 

امی برای صلح نزد پمپی فرستاد. پمپی، که از مرگ پ.م، فرناکه به جایش بر تخت نشست و پی 63سال 

رسمیت ترین دشمن روم در آناتولی شادمان بود، اقتدار او بر تختگاه پونت و بسفر را بهترین و سرسختبزرگ

شناخت و او را دوست روم نامید و خود به رم بازگشت تا سهمی از قدرت را در کنار کراسوس به دست 

 آورد. 

ی رومیان را در چنان کینهی دوم، با وجود آن که در شرایط بحرانی با پمپی کنار آمده بود، اما همفرناکه

ترین واحد سیاسی آناتولی فرمان دل داشت. او از سویی خویشاوند شاهان پارتی بود و از سوی دیگر بر بزرگ

شد، ای نیرومند از سکاها محسوب میکه شاخهی ایرانیِ سارمات، پ.م. با قبیله 77و در حدود سال راند. امی

متحد شد و دختر رهبرشان را به زنی گرفت. این زوج صاحب سه فرزند شدند که به ترتیب داریوش، 

  1586دونامیس و ارشک نام یافتند و بعدها بر بسفر و پونت حکومت کردند.

ی شاهنشاه فرناکه»هایی ضرب کرد که بر آن نوشته شده بود پ.م. او سکه 50تا  55های ی سالدر فاصله

 ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΒΑΣΙΛΕΩΣΝ ΜΕΓΑΛΟΥ)باسیلئوس باسیلئون مِگالوی فرناکوی: « بزرگ

ΦΑΡΝΑΚΟΥدهد که بر خالف شاهان کوماگنه و ارمنستان خود را تابع اشکانیان ( و این نشان می

 شده است. دانسته و با بستن لقب شاهنشاه به خود، رقیب و همتای ایشان قلمداد مینمی

                      
1585 Mayor, 2009: xviii. 
1586 Mayor, 2009: 362. 



677 

 

وقتی خبرهای کشمکش رومیان به سرزمین او رسید، فرناکه از فرصت بهره جست و بار دیگر برای قلع 

جا رومیان را کشتار مشی پدرش پیروی کرد و در همهو قمع کردنِ قوای رومی به حرکت درآمد. او از خط

ود، فرناکه کولخیس را فتح کرد و شهر کرد. در همان زمانی که سزار در مصر با نیروهای بطلمیوس درگیر بمی

  های کوچکِ کاپادوکیه و بسفر و بیتینیا را نیز گرفت.را گرفت. او دولت 1587نشین فاناگوریایونانی

 1588های سلت بود که رهبرشان دِیوتاروسی دوم، قلمرو گاالتیوتاز فرناکههای اصلی تاختیکی از آماج

گاوِ »ی قدیم هخامنشی را در دست داشت. دیوتاروس یعنی شد و بخش مهمی از استان کیلیکیهنامیده می

شد و پیش از این هم در جریان دور سوم و او کسی بود که با لقب دوستدار روم شناخته می 1589«خداوند

ی جا بر سه قبیلهقرار داشت و از آن 1590های میترایی از رومیان هواداری کرده بود. مقر او در دژ بلوکیومجنگ

دستی پاسخ های او را با گشادهر مهرداد پونتی یاریپمپی بعد از پیروزی ب 1591راند.ها فرمان میبزرگ از گاالتی

هایی از شرق پونت را به وی داد. سنای رم او را به عنوان شاه به رسمیت شناخت و گاالتیا )غالطیه( و بخش

ها به غرب تاختند، دیوتاروس از نیروهای رومی به رهبری سیسرو پشتیبانی بخشید. بعد از نبرد حران که پارت

 د نتوانست جلوی پیشروی پارتیان را بگیرد. کرد، هر چن

اش را دیوتاروس در گرماگرم جنگ داخلی از پمپی هواداری کرد، اما وقتی از شکست او آگاه شد، جبهه

با وضعی فروتنانه نزد او رفت و ابرازپشیمانی پ.م. به خاک آسیای صغیر وارد شد،  47تغییر داد. وقتی سزار در 

                      
1587 Phanagoria 
1588 Deiotarus 
1589 Delamarre, 2003: 142. 
1590 Blucium 
1591 Berresford Ellis, 1998: 43. 
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را به رهبری سزار یک لشگر بزرگ رومی  1592اش ابقا کرد.و اطاعت کرد و سزار هم او را در جایگاه پیشین

ی دوم چیره شود. اما شاه پونت در به یاری دیوتاروس فرستاد تا بر فرناکه 1593گنایوس دومیتیوس کالوینوس

ها و رومیانِ متحدشان غلبه کرده و شمار زیادی را از دم تیغ گذراند. به طوری بر گاالتی 1594نبرد نیکوپولیس

  1595( را از دست داده بود.36خود )اعضای لژیون  نشینی دو سوم سپاهیانکه کالوینوس هنگام عقب

شهر آمیسوس بود که هوادار رومیان بود و هم جماعت بزرگی از مهاجران رومی را  هدف بعدی فرناکه

هایش را بر روی ایشان گشوده بود. فرناکه شهر را گرفت و دستور تر دروازهدر خود جای داده بود و هم پیش

به فروش برسند.  هداد تا تمام پسران شهر دستگیر شوند و اخته گردند و همراه با سایر اهالی شهر به عنوان برد

در این میان شورشی در پونت برخاست که فرناکه را وادار کرد به پایتخت خویش بازگردد. او به سرعت 

شورش را سرکوب کرد و با بیست هزار سرباز به مقابله با سزار شتافت که با سپاهی در همین ابعاد به سویش 

ی طوقاتِ ترکیه، با هم روز روستایی است در منطقهکرد. دو ارتش در شهرکی به نام زِال، که امپیشروی می

جا را رها ی زال در اختیار داشت، آنرو شدند. فرناکه که در ابتدای جنگ موضعی فرادست در باالی تپهروبه

شان شد. ی سردرگمی و شکستِ جزئیکرد و ناگهان به قوای رومی تاخت و به این ترتیب در ابتدای کار مایه

ی سختش را به وضعیتی تهاجمی تبدیل نماید. در شد لژیونرهایش را منظم کند و ضدحملهاما سزار موفق 

این فتح چندان برای سزار  1596پایان کار، فرناکه شکست خورد و بخش مهمی از سپاهیانش به قتل رسیدند.

                      
1592 Cicero, Philippica, ii. 37; Ad fam. viii. 10, ix. 12, xv. I, 2, 4; Ad Att. xiv. 1; De div. i. 15, ii. 

36, 37; De harusp. resp. 13; Pro rege Deiotaro. 
1593 Gnaeus Domitius Calvinus 
1594 Nicopolis 
1595 Caesar, De Bello Alexandrino, 34-40. 
1596 Goldsworthy, 2006: 446-447. 
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خوشایند بود که وقتی پیکی فرستاد تا به دوستش آمانتیوس گزارش نبرد را بدهد، به گفتنِ سه کلمه بسنده 

های اروپایی و این به زبانزدی در التین و زبان 1597(Veni, vidi, vici« )آمدم، دیدم و فتح کردم.»کرد: 

ی یکی از حاکمان جا با دسیسهفرناکه بعد از این شکست به سوی بسفر عقب نشست. اما در آنتبدیل شد. 

محلی کشته شد. سزار برادرِ فرناکه، یعنی مهرداد، را به جای او بر تخت نشاند و این پاداشی بود که بابت 

 رهاندن رومیان در مصر نصیب وی شد. 

ی فتوحاتش سزار پس از غلبه بر دشمنانش در آناتولی و سوریه، به سرعت به رم بازگشت تا از نتیجه

خورده و کین ایشان مند شود. در حالی که پشت سر خود مردمی را به جا گذاشته بود که از رومیان زخمبهره

رفت، چهار مساعد نبود. در زمانی که سزار به مصر می را در سینه داشتند. شرایط در خودِ روم هم چندان

آنتونی به سوی رم رفتند و در اطراف این شهر موضع گرفتند تا از بازگشت لژیونِ زیر فرمانش به رهبری مارک

سربازان قدیمی سزار بودند و انتظار ها کهنهخواهان به قدرت جلوگیری کنند. اعضای این لژیونجمهوری

نبرد فارسالوس، چنان که سزار وعده کرده بود، پاداشی کالن بگیرند و از خدمت مرخص شوند.  داشتند بعد از

هایی وقتی خبری از پاداش نشد و سزار هم در مصر جایگیر گشت، سربازان به سرکشی پرداختند و در دسته

ی نتوانست ایشان را کنترل آنتوناندازی کردند و به غارت مردم پرداختند. مارکهای جنوبی ایتالیا دستبه استان

کند و این وضعیت تا وقتی که سزار به ایتالیا بازگردد، باقی بود. سزار موفق شد سربازانش را آرام کند و ایشان 

بر بقایای لژیونرهای وفادار  1598پ.م. در نبرد تاپسوس 46را با خود به شمال آفریقا برد و توانست در سال 

                      
1597 Plutarch, Caesar, 50; Suetonius, Divus Iulius, 37. 
1598 Thapsus 
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ی سرداران بزرگ وفادار به جمهوری، که در آفریقا مستقر بودند، به به جمهوری غلبه کند. در این نبرد همه

 ناگزیر شدند خودکشی کنند.  1599کهتر و یوبا قتل رسیدند. مِتِلوس اسکیپیو در جریان نبرد غرق شد، و کاتوی

نیا بود، چون دو پسر پمپی ــ گنایوس و سکستوس پومپِئیوس ــ به همراه تیتوس آماج بعدی سزار اسپا

کردند. جا هم از ایشان حمایت میالبینوس در این سرزمین موضع گرفته بودند و لشگریان رومی مستقر در آن

دمت ها به عنوان دستیار سزار خشد، چون برای سالدر میان ایشان، البینوس رقیبی خطرناک محسوب می

 45شد. سزار در اسفند سال ی مهم محسوب میکرده بود و در نبردهای گل هم بعد از سزار دومین فرمانده

  1601ها را از میان برد.ان غلبه کرد و واپسین مقاومتبر ایش 1600پ.م. در نبرد موندا

ها، که پنج سال به طول انجامیده بود، به رم بازگشت. شکست کراسوس این زنجیره از جنگ سزار پس از

 ی ایران عمالً باعث شده بود رومیان به اهمیت قدرت متمرکز سیاسی پی ببرند و از وجود یک رهبرِدر جبهه

رم  رد و نهادهایی را درگرا هواداری کنند. سزار، به این ترتیب، مقام دیکتاتوری خود را حفظ کفعال و نظامی

فراهم آورد.  تأسیس کرد که در عمل نظام جمهوری را از میان برد و مقدمه را برای ظهور دستگاه امپراتوری

نشین تعیین پ.م. یکی از خویشاوندانش به نام گایوس اوکتاویوس را به عنوان وارث و جا 45او در شهریور 

س نخستین کسی بود که بعدها با نام آگوستوس اوکتاویانو کرد و او را به پسرخواندگی پذیرفت. او همان

 امپراتور روم شد. 

های باشکوهی را برای بزرگداشت سزار پس از بازگشت به رم در ابتدای بهار همان سال جشن

های قبضه شدن قدرت در دست یک تن بیمناک بودند و خاندان هایش برگزار کرد. اما هنوز مردم ازپیروزی

                      
1599 Juba 
1600 Munda 
1601 Plutarch, Caesar, 56. 
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بخشی از افکار عمومی با او شان را در نبرد با سزار از دست داده بودند. از این رو، نیرومند زیادی فرزندان

ی چهارم ــ شهبانوی قبلیِ مصر ــ را در غل و زنجیر برای تماشای مردم از همراه نبود. وقتی آرسینوئه

اش به حالش دریغ ها گذراندند، مردم او را تشویق کردند و به خاطر بردباری و کرامت نفس شاهانهخیابان

  1602خوردند.

ای های گالدیاتوریبا وجود این، سزار مراسم خود را با ولخرجی چشمگیری به انجام رساند و طی آن بازی

ها به جان هم افتادند و خاک رم را با برگزار کرد که چهارصد شیر و چهار هزار جنگجوی اسیر در میدانگاه

هایی پراکنده دامن زدند، که با خشونت سرکوب مردم رم در این میان به شورشخون خود رنگین کردند. 

شد. سزار دستور داد دو تن از رهبران شورش را به افتخار ایزد جنگ )مارس( در معبدی قربانی کنند و به 

هایی را که در او به یارانش سخاوتمندانه پاداش داد و زمین 1603این ترتیب بقیه حساب کار خود را کردند.

 1604اش تقسیم کرد.طی نبردها از مردم به زور ستانده بود، بین پانزده هزار سرباز نخبه

ی فرهنگ یونانی سزار تبلیغات سیاسی چشمگیری را بر ضد ایران آغاز کرد و کوشید رومیان را دنباله

ا سپاهیان خشایارشا بداند. ها بی نبردهای آتنیهای جاری میان ایران و روم را دنبالهقلمداد کند و کشمکش

های لژیونرها در دست ایرانیان او سپاه بزرگی را برای حمله به قلمرو اشکانی بسیج کرد و باقی ماندن درفش

ترین بسیج نیرو تا آن زمان در روم محسوب را سرشکستگی بزرگی برای روم قلمداد کرد. این ارتش بزرگ

سواره بودند در اختیارش قرار گرفت. ثروت بزرگی که برای  هزار تن از آنانشد. هجده لژیون که دهمی

داد که به غنایم جنگی ارزشمندی چشم دوخته است. با گذاری کرده بود، نشان میگردآوری سپاه سرمایه

                      
1602 Cassius Dio, Roman History 43.19.2–3; Appian, Civil Wars 2.101.420. 
1603 Fuller, 1965: Chapter 13. 
1604 Campbell, 1994: 10. 
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اش به واکنشی در میان همشهریانش انجامید و به این ترتیب از طلبانهوجود این، رفتار خودمدارانه و جاه

 بلندپروازانه باز ماند.  اجرای این طرح

دیدند، دسیسه پ.م. سناتورهای رم، که عمالً قدرت خود را هیچ و پوچ می 44در اواخر اسفندماه سال 

بود از قضیه خبردار شد، اما  ای به قتل برسانند. مارک آنتونی که یاور وفادار سزارکردند تا سزار را در جلسه

گران کسی را فرستادند تا با او صحبت کند و معطلش نماید و نگذارد به محل تشکیل جلسه نزدیک توطئه

آغاز شد که خواهانِ بازگشت  1605ی سنا با سخن سناتوری به نام تولیوس کیمبرشود. درگیری در جلسه

برادرش از تبعید بود. سناتورهای دیگر از این درخواست پشتیبانی کردند، اما سزار با حرکت دستش ایشان را 

آهای، این کارت »ی سزار را گرفت و او را در جای خود میخکوب کرد. سزار گفت: پس زد. اما کیمبر جامه

با  1606(. در این هنگام سناتور دیگری به نام سِرویلوس کاسکاIsta quidem vis est!« )آمیز استخشونت

. کاسکا 1607«کنی؟کاسکای پلید، چه می»خنجر گلوی سزار را درید. سزار بازوی او را گرفت و فریاد زد که: 

 به این ترتیب، شصت تن از«. 1608برادران، کمک کنید»که ترسیده بود، دیگران را به یاری خواند و گفت: 

سناتورها که با هم دسیسه چیده بودند خنجرهای خود را از زیر ردایشان بیرون آوردند و سزار را با بیست و 

( καὶ σύ, τέκνον« )تو هم، بچه؟»گوید واپسین سخن سزار این بود به قتل رساندند. سوتونیوس می سه ضربه

گران تبانی کرده بود و خنجری در دست اش بروتوس گفته شد که با توطئهو این خطاب به پسرخوانده

( در باورهای عامیانه et tu, Brute?« )بروتوس، تو هم؟»به صورت این همان تعبیری است که  1609داشت.

                      
1605 Tillius Cimber 
1606 Servilius Casca 
1607 Plutarch, Caesar, ch. 66: "ὁ μεν πληγείς, Ῥωμαιστί· 'Μιαρώτατε Κάσκα, τί ποιεῖς;'" 

 .δελφέ, βοήθειἀی کاسکا به گزارش او چنین است: پلوتارک این گفتارها را به یونانی ثبت کرده است. جمله 1608
1609 Suetonius, Julius, 82.2. 
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گوید که او در این مورد اما پلوتارک می 1610ی شکسپیر در این مورد است.باقی مانده و خاستگاهش نمایشنامه

 1611چیزی نگفت و تنها وقتی بروتوس را در میان مهاجمان دید از ناراحتی با ردایش صورتش را پوشاند.

اند، و مارک آنتونی اش به سناتورها اعالم کرد که بار دیگر رومیان آزاد شدهبروتوس پس از کشتن پدرخوانده

جمهوری که در راه رفتن به سنا خبرها را شنیده بود پا به فرار گذاشت. مرگ سزار به طور رسمی پایان دوران 

  1612در رم را اعالم کرد.

 

ای در روم آغاز گشت. طبقات فروپایه و میانه، که سزار سخنگوی تازه. پس از مرگ سزار، جنگ داخلی 5

شان را به قتل رسانده بودند، ای از اشراف و نخبگان قهرمان جنگیشان بود، سخت از این که دستهمنافع

ی این طبقات به دو تن به ارث رسید، که به زودی خشمگین شدند. رویکرد سزار به سیاست و نیروی رهاشده

ترین همکار و یاور سزار بود و در زمانی امان هم تبدیل شدند. نخست، مارک آنتونی که نزدیکشمن بیبه د

ی مردم را بر ضد سناتورها زندگی وی وفادارانه به او خدمت کرده بود. مارک آنتونی بعد از مرگ سزار توده

سوزانِ سزار سخنرانی مؤثری شوراند و طوری وانمود کرد که گویی جانشین سزار است. او در مراسم مرده

ها ریختند و آتش را ی هیزمشان را بر کومههایی خانه و حتا لباسایراد کرد، چنان که مردم اسباب و اثاثیه

ی کاسیوس و بروتوس چندان تیز کردند که بخشی از شهر در آن گرفتار آمد. بعد هم مردم خشمگین به خانه

 1613دیدی پس رانده شدند.حمله بردند و تنها بعد از درگیری ش

                      
1610 Stone, 2005: 250. 
1611 Plutarch, Caesar, 66.9. 
1612 Florus, Epitome, 2.7.1. 
1613 "Suetonius, Life of Caesar, Chapters LXXXIII, LXXXIV, LXXXV 
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کرد، انتظار نداشت در این زمینه مارک آنتونی در آن هنگام که خود را به عنوان خونخواهِ سزار معرفی می

رو شود. اما خودِ سزار جانشین و وارث خود را معین کرده بود و او کسی جز گایوس بی روبهبا رقی

اوکتاویانوس نبود. سزار فرزندی نداشت و تمام ثروت هنگفت خود را برای او باقی گذاشته بود. به این 

مرد روم تبدیل  شبه به ثروتمندترینترتیب، اوکتاویان که تا پیش از آن شهرت و نفوذ چندانی نداشت، یک

های اوکتاویان در زمان مرگ سزار تنها هجده سال داشت، اما به زودی معلوم شد که از نظر توانایی 1614شد.

دید، ی یاران سزار همتای خویش نمیمردی برجسته است. مارک آنتونی که کسی را در جبههسیاسی و نظامی 

پ.م.  43برد اقتدارش بعدها از سوی این جوان به چالش کشیده شود. به این ترتیب، در پاییز گمان نمی

بودند از:  کرد. این بار سه حاکم عبارتقانونی در رم تصویب شد که دومین حکومت سه نفره را اعالم می

این گروه سه  1616ی وفادارِ اسواران سزار بود.که فرمانده 1615آنتونی، اوکتاویانوس و سرداری به نام لِپیدوس

نفره به طور رسمی سزار را خداوند دانستند و کیشی را برای پرستش وی ایجاد کردند و وی را با عنوانِ 

ی رومیان وارد کردند. به این ترتیب، ( به ایزدکدهDivus Iulius)دیووس یولیوس: « خدایگان یولیوس»

 Divusفیلیوس:  شد، پسرِ خدایگان )دیووساوکتاویانوس، که از نظر حقوقی پسرِ قانونی سزار دانسته می

Filius.1617( لقب گرفت 

جا ارتش کاسیوس و بروتوس که از پیامد کردار خویش هراسان شده بودند، به یونان گریختند و در آن

ساز میان دو طرف در اواخر برخورد سرنوشت 1618بزرگی را برای از میان برداشتن مارک آنتونی بسیج کردند.

                      
1614 Suetonius, Julius, 83.2. 
1615 Lepidus 
1616 Suetonius, Augustus, 13.1; Florus, Epitome, 2.6. 
1617 Warrior, 2006: 110. 
1618 Osgood, 2006: 60. 
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پ.م. رخ داد و جنگ فیلیپی نام گرفت. در این نبرد قوای متحد مارک آنتونی و اوکتاویان نوزده  42پاییز سال 

شان، روی هم رفته بیش از صد هزار تن سرباز هزار سربازِ محلیِ همراه 33گرفت که با لژیون را در بر می

جنگیدند و شمار سربازان ایشان نیز ی مقابل ایشان، کراسوس و بروتوس با هفده لژیون میداشتند. در جبهه

ی فیلیپی در مقدونیه در مقابل هم صف آسا در منطقهرسید. این دو ارتش غولبه حدود صد هزار تن می

نامیدند، از پشتیبانی ( میLiberatorبخش )لیبِراتور: خواهان که خود را آزادییآراستند. در این جنگ جمهور

 کرد. از خونخواهانِ هوادار میراث سزار هواداری می ها برخوردار بودند و در مقابل کلئوپاترای مصریپارت

تر هم با پمپی بخش و اشکانیان سرداری نامدار به نام البینوس بود، که پیشی ارتباط جناح آزادیواسطه

کرد. او مقام همراه با سزار خدمت میدومین افسر عالی همکاری کرده بود و قبل از آن هم در گل به عنوان

خواهان وریبعد از مرگ سزار با کاسیوس و بروتوس متحد شد. پیش از این نیز البینوس به عنوان سفیر جمه

اطر او بود که اشکانیان از اردوی بروتوس به پارت سفر کرده و دوستانی در میان ایرانیان یافته بود. احتماالً به خ

خواهان رومی گسیل کنند. این سپاه پارتی در نبرد فیلیپی دلیرانه ول کردند سپاهی برای یاری به جمهوریقب

 جنگید، اما در نهایت بروتوس و کاسیوس شکست خوردند و خودکشی کردند و البینوس با گروهی از

 سربازانش به ایران گریخت. 

های جنگ فیلیپی، در واقع، ترکیبی از دو نبرد پیاپی بود. در اولین جنگ، قوای مارک آنتونی بر لژیون

شان را کاسیوس چیره شد و در مقابل سربازان بروتوس توانستند سپاهیان اوکتاویان را پس بزنند و اردوی

کست خوردند و نوزده هزار کشته دادند. سپاه های اوکتاویان به سختی شتصرف کنند. در این جنگ لژیون

جا را گرفته هزار تن را از دست داد. اما به خاطر مه غلیظی که همه 9تری تحمل کرد و کاسیوس تلفات سبک

ها کرد هوادارانش در تمام جبههی جنگ خبر نداشت و کاسیوس که ناامیدانه فکر میکس از نتیجهبود، هیچ
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اش دستور داد تا شمشیرش را در شکم او فرو کند و به این ترتیب ی آزادشدههاند، به بردشکست خورده

 خودکشی کرد. 

خواهان موفق شد زمان با این جنگ، نبرد سخت دیگری در دریا درگرفت که طی آن ناوگان جمهوریهم

اداران سزار به رهبری گنایوس دومیتیوس کالوینوس را نابود کند. در این نبرد، نخست نیروهای تدارکاتی هو

بخش دست باال را داشت و با قطع شدن دو طرف تلفات زیادی تحمل نکردند، اما روی هم رفته ارتش آزادی

موفق شد به شد. با وجود این، آنتونی شان خطرناک میخط تدارکات سپاه آنتونی و اوکتاویان، اوضاع برای

ی آینده آنتونی به تدریج مواضع جدیدی را در تر بود چیره شود. طی هفتهتجربهتدریج بر بروتوس که بی

ای نافرجام و ناسنجیده دست بزند. پس از نبردی خونین، اختیار گرفت و بروتوس را وادار کرد تا به حمله

شت سربازانِ گریزانش را ببندد. به این ترتیب، ی بروتوس را دفع کند و راهِ بازگاوکتاویان موفق شد حمله

های بروتوس ناچار شدند تسلیم شوند و خودِ بروتوس خودکشی کرد. مارک آنتونی که دوستیِ نزدیکی لژیون

با بروتوس داشت و خبر داشت که او کوشیده تا بعد از قتل سزار وی را از خطر دور نگه دارد، جسد بروتوس 

 1619پوشاند و او را با احترام به خاک سپرد. ای ارغوانیرا با پارچه

خورد، هر  ی سردارانی که حکومت سه نفره را در دست داشتند به همبالفاصله بعد از جنگ فیلیپی، میانه

های سیاسی و نظامی اوکتاویان را در شان درنگرفت. مارک آنتونی که قابلیتچند تا ده سال بعد جنگی میان

میدان نبرد دیده بود، خود را به کلئوپاترا نزدیک کرد و کوشید جایگاه سزار را در دربار وی پر کند. این دو 

در بندرگاه تارسوس با هم مالقات کردند. کلئوپاترا، که پ.م.  41بالفاصله بعد از جنگ فیلیپی در پاییز سال 

                      
1619 Florus, Epitome, 2.7.11–14; Appian, The Civil Wars, 5.3. 
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اش ای را که با سزار کرده بود با متحد نظامیشان پی برده بود، همان بازیبه قدرت روم و سیاست تهاجمی

 هم در پیش گرفت. 

خاست داشتند، ا به کلی با تمام زنانی که سرداران رومی با ایشان نشست و برواقعیت آن است که کلئوپاتر

شان جایگاهی کردند و برایای فرو دست محسوب میتفاوت داشتند. رومیان نیز مانند یونانیان زنان را طبقه

بودند. این در سواد و نادان و مطیع مردان بین بردگان و کودکان قایل بودند. از این رو، زنان رومی در کل بی

گیری کرده بودند و اه ارجمند و مهمِ زنان را از بومیان وامگها در مصر جایحالی بود که بطلمیوسی

کردند. کلئوپاترا نیز زنی نیرومند و هوشمند بود که به شان نقش سیاسی و اجتماعی مهمی ایفا میشاهدختان

ها گرفت و به تنهایی سالردها بر عهده میگفت و خود رهبری سپاهیانش را در نبچندین زبان سخن می

دل رومی که از محیطی کمابیش روستایی کشوری کهنسال را اداره کرده بود. روشن بود که سرداران ساده

 ی او شوند و این در مورد مارک آنتونی نیز مصداق یافت. خاستند، شیفتهبرمی

در غیاب او به جای خودش آماج  1620پ.م. خبردار شد که همسرش فولْویا 40مارک آنتونی در بهار سال 

در  تبعید شده است. آنتونی به رم بازگشت، اما 1621جویی اوکتاویان قرار گرفته و به جایی به نام سیکیونکینه

راه خبردار شد که زنش در تبعیدگاه بیمار شده و درگذشته است. اما او کوشید با اوکتاویان کنار بیاید و به 

 جای آن که انتقام همسرش را بستاند، با خواهر اوکتاویان ــ اوکتاویای کهتر ــ وصلت کرد. 

هایی از قلمرو خواهان سودی نبرده و بخشهمین هنگام، پارتیان که از گسیل سپاه به یاری جمهوری در

ی روم از دست داده بودند، بار دیگر به حرکت درآمدند. در سوریه و آناتولی را در جریان جنگ داخلی تازه

                      
1620 Fulvia 
1621 Sicyon 
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و سرداری نامدار  1622بینوسپ.م. پاکور بار دیگر پس از ده سال به حرکت درآمد و این بار کوینتوس ال 40

. هوسکا به سوریه حمله برد و تا انطاکیه چون سرداری الیق در کنار خود داشترا نیز هم1623به نام هوسَکا

پیش رفت. در این زمان پروکنسول رومی مستقر در سوریه و حاکم کیلیکیه سیسِروی مشهور بود که بعدتر 

جا پیروز شدند و توانستند سوریه و س شد. ایرانیان تقریباً در همهمشاور نخستین امپراتور روم یعنی آگوستو

 انطاکیه را فتح کنند. 

پاتک رومیان، در نهایت، پاکور را وادار کرد تا به مناطق شمالی سوریه پس بنشیند. هوسکا هم در نبردی 

هایی از سوریه و شان بخشی بعدیاما پارتیان در حمله 1624س از مدت کوتاهی درگذشت.زخمی شد و پ

به سرعت گرفتند. حضور البینوس باعث شد بخشی از آناتولی شرقی را که در دست رومیان باقی مانده بود 

ها بپیوندند. حاکم سوریه در این هنگام ی پارتسربازان رومی که در دل هوادار نظام جمهوری بودند به جبهه

شد. پاکور رومیان را شکست نام داشت و از یاران مارک آنتونی محسوب می 1625لوکیوس دِکیدیوس ساکسا

داد و شهر مهم آپامیا را گرفت و ساکسا را از سوریه راند. ساکسا بعد از شکست در نزدیکی انطاکیه شمار 

ین سرشکستگی بزرگ دیگری برای نظامیان رومی نشان رومی را از دست داد و اهای عقاببیشتری از درفش

 شد. محسوب می

دادند بعد از این پیروزی، قوای اشکانی دو شاخه شدند. گروهی که بیشترشان را سربازان رومی تشکیل می

ختند و ساکسا را دنبال کردند. ساکسا به کیلیکیه پناه برد که جنگیدند، به شمال تاو زیر فرمان البینوس می

                      
1622 Quintus Labienus 

و « سکای خوب»بوده است، یعنی « هوسَکَه»اند که احتماال در اصل یونانیان اسم او را به صورت اوساک ثبت کرده 1623

 «.ی سکاهابرگزیده»

1624 Bivar, 1968: 56. 
1625 Lucius Decidius Saxa 
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 1626جا فراوان بودند. اما البینوس در همان منطقه بر او غلبه کرد و به قتلش رساند.های هوادار روم در آنگاالتی

پاکور هم در جهت جنوب پیش رفت و سوریه و یهودیه را آزاد کرد. سردار پاکور به نام بَرزَفَرنَه در میان 

استقبال یهودیان به اورشلیم وارد شد و شاهِ پیشینِ هوادار روم ــ هورکانوس دوم ــ را خلع کرد و یکی از 

گونوس پسر گونوس را به جایش بر تخت نشاند. آنتیدار ایران به نام آنتیشاهزادگان حسمونیِ هوا

شان ناراضی ی رومیان بر سرزمینآریستوبولوس دوم بود که به انتقام پدرش فراز آمده بود. مردم که از سلطه

عمویش  هایگونوس به مقام شاه اورشلیم و کاهن اعظم یهودیان رسید. او گوشبودند به او پیوستند و آنتی

هورکانوس را برید و او را به بابل تبعید کرد. از سوی دیگر، البینوس هم در آناتولی پیشروی کرد و بعد از 

رزهای آسیاییِ دولت هخامنشی دست یافت زمین به مجا به اشکانیان، در عمل ایرانپیوستن شاهان محلی آن

 و تا دو سال بعد این مواضع را حفظ کرد. 

 1627مارک آنتونی بعد از آگاه شدن از عملیات نظامی اشکانیان، سردار الیق خود پولیوس وِنتیدیوس باسوس

را به مقابله با ایشان فرستاد. باسوس در چند نبرد مهم توانست بر البینوس و سردار پارتی دیگری به نام 

شان چیره شود و ایشان را از آناتولی بیرون براند. کمی بعد، البینوس گرفتار رومیان شد و به دست 1628پاتفرنَه

در آتن به مارک آنتونی رسید و باعث شد او هم سپاه بزرگی بسیج  های باسوسبه قتل رسید. خبر پیروزی

  1629ها سهیم باشد.به سوریه لشگر بکشد تا در افتخار این پیروزی کند و

                      
1626 Cassius Dio, Roman History, 48.25; Marcus Velleius Paterculus, Roman History, 2.78.1. 
1627 Publius Ventidius Bassus 
1628 Phranipates 
1629 Plutarch: Antony, 32-33;  
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ها پیروز شد و در برخی شکست خورد، اما فتح بزرگش آن بود که باسوس تا سال بعد در برخی از جنگ

ساز میان این دو در جایی به نام در نبردی توانست به پاکور دست یابد و او را به قتل برساند. نبرد سرنوشت

 38وقوع یافت. در این نبرد که به سال  (، که بین انطاکیه و فرات قرار داشت،Κυρρηστική) 1630کورِستیکا

رو شد که پ.م. رخ داد، پاکور تنها ده هزار سرباز در اختیار داشت و دلیرانه با ارتشی بزرگ از رومیان روبه

اسلحه تشکیل یافته بود. سپاهیان ایرانی، احتماالً برای های سبکاز هشت لژیون و شمار زیادی از پیاده

ای بزرگ باسوس به شرقِ فرات، از این رود گذشتند و به رومیانی که در باالی تپه ی سپاهپیشگیری از حمله

ی جنگی باسوس و فریب نویسان رومی به حیلهموسوم به گینداروس موضع گرفته بودند، حمله بردند. تاریخ

رسد به نظر می اند که شکستِ پاکور به این دلیل بوده است. امااند و گفتهخوردن پارتیان از او اشاره کرده

تر روم کرده، دلیرانه به ارتش بزرگفریبی در کار نبوده و پاکور که سپاهی کوچک و سواره را هدایت می

حمله برده و ایشان را زمینگیر کرده باشد. هشت لژیون با حدود چهل هزار سرباز برابر است و این در حالی 

را نادیده بگیریم. در این حالت، باید پذیرفت که  ی فراوان متحد با باسوساسلحههای سبکاست که پیاده

کرده و احتماالً به راستی باسوس ارتشی بسیار بزرگ در ابعاد سپاهیان زیر فرمان کراسوس را فرماندهی می

رودان حمله کند. پاکور، در واقع، به ارتشی که چهار پنج برابر قصد داشته از رود فرات بگذرد و به قلمرو میان

تر بوده حمله برده و چندان خوب جنگیده که باسوس را از پیشروی بازداشته است. ی خودش بزرگاز نیروها

در این نبرد هر دو طرف تلفات شدیدی دادند، و رومیان موفق شدند پاکور را به دام اندازند و به قتلش 

                      
1630 Cyrrhestica 
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بها و شاهوارش هِ گرانجنگید و به خاطر پرچم بلند و زربرسانند. پاکور دلیرانه در صف مقدم شهسوارانش می

  1631پوشِ همراهش نمایان و مشخص بود.در میان سواران زره

بسیار بعید است که باسوس چهل هزار لژیونر را تنها برای به دام انداختن یک تن بسیج کرده باشد. اما به 

هر صورت بعد از این نبرد تلفات واردشده بر رومیان چندان بود که از پیشروی به سوی قلمرو اشکانیان 

را به عنوان فتحی بزرگ به اطالع رومیان پوشی کردند و ناگزیر شدند بازگردند و کشتن پاکور چشم

ن زیر چناهای پشت سرشان همالبته یکی از دالیل دیگرِ بازگشت رومیان آن بود که سرزمین 1632رساندند.

شان خطرناک باشد. ونتیدیوس باسوس به آناتولی رفت توانست برایها بود، و پیشروی بیشتر مینفوذ پارت

جا شهر ساموساتا، پایتخت کوماگنه، را در محاصره گرفت. آنتیوخوس که شاه این قلمرو بود و تابع و در آن

گاه وقتی ابر رومیان مقاومت کرد. آنشد، شهر را حصاربندی کرد و برای مدتی در برپارتیان محسوب می

شتابد، تصمیم گرفت صلح کند و پذیرفت هزار سو میخبردار شد که مارک آنتونی نیز با سپاهی بزرگ به آن

تاالن به باسوس بدهد، به شرط آن که رومیان محاصره را بردارند و شهر را رها کنند و بروند. باسوس که 

خواهد، و در ضمن از مقاومت تخار این پیروزی را برای خود میدانست مارک آنتونی بخشی از افمی

ی صلح با خودِ مارک آنتونی انجام ی مردم کوماگنه خسته شده بود، گفت که بهتر است مذاکرهسرسختانه

شود. آنتونی کمی بعد رسید و رهبری محاصره را در دست گرفت، اما به قدری در مدیریت سپاهیانش ضعیف 

یوخوس را به مقاومت بیشتر برانگیخت. رومیان، در نهایت، دیدند که امکان فتح این شهر عمل کرد که آنت

جا رفتند. ی صلحی بسنده کردند و سیصد تاالن گرفتند و از آنوجود ندارد و از این رو به بستن معاهده

                      
1631 Dando-Collins, 2008: 36–39. 
1632 Plutarch: Antony, 34;  
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هر چند  ونتیدیوس باسوس پس از آن به رم بازگشت و جشن بزرگی برای پیروزی بر ایران برگزار کرد.

چنان با مقاومت سخت مردم سوریه و ی واقعی این جشن تنها کشته شدن پاکور بود و رومیان همدستمایه

های غربی تابع اشکانیان شان در سرزمینرو بودند و در گشودن شهرهای بزرگ یا تثبیت قدرتآناتولی روبه

 ناکام مانده بودند. 

نیان بتازد و مارک آنتونی در رم بعد از آشتی با اوکتاویان تصمیم گرفت تا با سپاهی بزرگ به خاک اشکا

پ.م. 38پ.م.( تا  53ی میان نبرد حران )ی پانزده سالهبار کراسوس را جبران کند. در فاصلهشکست خفت

ل پاتک موفق خود به مرزهای ایران هجوم برد، ایرانیان به دنباکه دومین سپاه رومیان به رهبری مارک آنتونی 

و  سال ایرانیان تنها به حفظ این قلمرو 15ی آناتولی را در اختیار داشتند. در طول این سوریه و بخش عمده

کنند. این  حفظ مرزهای کهن هخامنشیان بسنده نکردند، بلکه کوشیدند تا در سیاست داخلی روم نیز مداخله

ر دو کشور های مشابه که پس از آن توسط هایرانیان در سیاست داخلی روم، آغازی بود برای مداخله ورود

 شد.در شرایط بحرانی سیاسی در سرزمین همسایه اعمال می

دور شود، پذیرفت تا با سپاهیان فراوان و پول از  اش از پایتختداد رقیب سیاسیاوکتاویان که ترجیح می

رق لشگر پ.م. در رأس سپاهی عظیم به سوی ش 39او پشتیبانی کند و به این ترتیب مارک آنتونی در سال 

چون گروگانی به همراه برده بود تا رقیب و شریک کشید. او در این سفر خواهر اوکتاویان ــ اوکتاویا ــ را هم

وار رفتار کرد و به یوانهدهمکاری وا دارد. مارک آنتونی در این لشگرکشی بسیار سنگدالنه و اش را به سیاسی

کرد دیونوسوس ــ خدای مستی و شراب یونانی قتل و غارت مردم آناتولی و بالکان پرداخت. او وانمود می

 پرداخت. گساری میــ است و بخش مهمی از وقتش را به می
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ی خاندان پمپی، یعنی پسرش سکستوس پومپئیوس که به سیسیل گریخته در همین زمان آخرین بازمانده

با سه  1633ی پیکِنومبود، در جریان حمله به ایران اختاللی ایجاد کرد. او در ابتدای همین سال طی عهدنامه

حاکم به توافق رسیده بود که سیسیل را در دست داشته باشد و مزاحم امور داخلی روم نشود. علتِ این که 

های رومی ی لژیونان بود و برای این کار همهآنتونی این صلح را پذیرفته بود، اشتیاقش برای لشگرکشی به ایر

ی سربازان رومی را زیر فرمان رقیبش قرار دهد. برای را الزم داشت. اما اوکتاویان در واقع تمایل نداشت همه

پ.م. سپاهیانش را به سیسیل گسیل کرد و عهدش را شکست.  38همین هم اوکتاویان در اواخر سال 

پ.م.( اوکتاویان را شکست داد. به این ترتیب، قولی  37)سال  1634یی مِسیناسکستوس پمپئیوس در نبرد دریا

ی عمل نپوشید و سپاهیان رومی در سیسیل مشغول شدند. بار دیگر که برای پشتیبانی آنتونی داده بود جامه

پ.م. در شهر تارنتومِ  38د و این بار با پادرمیانی اوکتاویا در سال میان دو مرد قدرتمند روم دعوایی رخ دا

سیسیل عهد جدیدی میان ایشان بسته شد. طبق این عهدنامه بار دیگر حکومت سه نفره به مدت پنج سال 

 تمدید شد و اوکتاویان قول داد در گسیل نیروی کمکی سستی ننماید. 

پ.م. شکست خورد، اما بعد از آن سردار دلیر و الیقش  36اوکتاویان در نبرد دریایی دیگری در شهریور 

حریف را شکست  1636ی ناولوخوسرا به سیسیل فرستاد و او در نبرد دماغه 1635مارکوس ویسپانیوس آگریپا

                      
1633 Pact of Misenum 
1634 Messina 
1635 Marcus Vipsanius Agrippa 
1636 Naulochus 
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جا تحت تعقیب قرار گرفت و باالخره یکی از سکستوس پومپئیوس به آناتولی گریخت و در آن 1637داد.

 در میلتوس دستگیرش کرد و بالفاصله به قتلش رساند.  1638سرداران آنتونی به نام مارکوس تیتیوس

تواند او را ده و به سادگی نمیان در رم ریشه دوانشد که اوکتاویدر این میان آنتونی به تدریج متقاعد می

ا همسرِ باردارش تاز قدرت کنار بزند. از این رو، وقتی بعد از این آشتی به سوی شرق بادبان کشید اجازه داد 

شتافت که با کلئوپاترا متحد شود و با نیرویی مصری، اوکتاویا در رم بماند. این بار او با این سودا به شرق می

شرافی رم بودند، را در چنگ بگیرد. با وجود آن که مارک آنتونی دو بار ازدواج کرده و همسرانش از زنان ارم 

شمرد. کلئوپاترا از دانست و دو فرزند دوقلویش از وی را به رسمیت میحاال کلئوپاترا را زنِ اصلی خود می

ی مجهز از جنوب ین ترتیب، آنتونی با سپاهاو استقبال کرد و پولی را که نیاز داشت در اختیارش گذاشت. به ا

 به آسورستان وارد شد و یهودیه را فتح کرد. 

ها عیسی مسیح در این منطقه زاده تاریخ یهودیه در این هنگام بسیار اهمیت دارد، چرا که در همین سال

بالید و پرورش یافت که کشمکش میان ایرانیان و رومیان بر آن غالب بود. از این رو، نیک  ایشد و در زمینه

تر به تاریخ یهودیه در این دوران بنگریم. یهودیه در این هنگام از قلمروهای اورشلیم، است اگر کمی دقیق

چهار »ن آن منطقه را ایدومای )ادوم(، سامریه و جلیله تشکیل شده بود و به همین دلیل هم رومیان حاکما

پاتر ادومی، که با یاری رومیان به قدرت رسیده پ.م. آنتی 43نامیدند. در می 1639)تترارخی( یهودیه« امیرنشین

ها پیوست. اما مدت کوتاهی پس از آن ــ شاید به بخشی آزادیاز قاتالن سزار هواداری کرد و به جبهه بود،

دست پسرش هرود ــ مسموم شد و به قتل رسید. چند ماه بعد مارک آنتونی از هرود پشتیبانی کرد و او در 

                      
1637 Jones, 1976: 234. 
1638 Marcus Titius 
1639 Judea tetrarchia  
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گونوس مردم یهودیه با رهبری آنتی ی رومیان در یهودیه به قدرت رسید، اما دو سال بعدمقام هوادارِ دوآتشه

ها وی را از اورشلیم راندند. هرود به رم رفت و از سوی سنای رم حسمونی به پا خاستند و با پشتیبانی پارت

او برای این که مشروعیتی  1640لقبِ شاه یهودیه را دریافت کرد و با سپاه مارک آنتونی به آسورستان بازگشت.

گونوس ــ ازدواج کرد. او در این هنگام زنی به نام ی آنتیبرای خود دست و پا کند، با مریامنه ــ برادرزاده

و را رها کرد تا نزد یهودیان ارج و قربی پیدا کند. با پاتر داشت و آن ددوریس و پسری سه ساله به نام آنتی

های فراوان مردمش، سه سال بعد چنان از او متنفر بودند و فتح یهودیه بعد از مقاومتوجود این، یهودیان هم

هرود، که از خاندان حسمونی برنخاسته بود و مشروعیت الزم  1641پ.م. بود. 36ممکن گشت و این به سال 

ها هورکانوس را برانگیزند و او را به عنوان رقیب برای حکومت بر یهودیان را نداشت، نگران بود که پارت

پ.م.  36و هورکانوس را به اورشلیم دعوت کرد و در همان سالِ  وی برکشند. پس، پنهانی به بابل پیام فرستاد

 های قدرتش محکم شد، او را به قتل رساند.ی کاهن اعظم را به او وانهاد. اما شش سال بعد که پایهمرتبه

 74پاتر ادومی بود و در سال نواخته شده است، دومین پسر آنتی هرود، که در برخی از متون با لقب بزرگ

پ.م. پدرش او  25، بود. در سال هامادرش همان قبرس، دختر امیر نبطی 1642پ.م. در ایدومای زاده شده بود.

بخش را به حکومت جلیله گماشت. در همین زمان بود که به روایت انجیل متی، هرود از سه مغ شنید که نجات

ی پسران نوزاد )سوشیانس( در این قلمرو زاده خواهد شد و برای پیشگیری از این رخداد، فرمان داد تا همه

                      
1640 Josephus, Jewish War, 1.14.4. 
1641 Dio, Roman History 49.23.1-2. 
1642 Steinmann, 2009 : 1-29. 
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اش به سوی مصر گریخته نها عیسای نوزاد باقی ماند که به همراه خانوادهرا به قتل برسانند و در این میان ت

 1643بود.

از کاهنان  سانی بردگان توسعه داد و هزار تنپ.م. بنای معبد سلیمان را با نیروی ان 19هرود در سال 

شود، وادار کرد تا به عنوان بنا در آن کار کنند. شان باعثِ تقدیس بنا مییهودی را نیز با این بهانه که فعالیت

ندگی هرود برای حفظ قدرت خود از هیچ جنایتی رویگردان نبود و به خاطر کوششی که در ترویج سبک ز

های خونین گالدیاتوری را در یهودیه باب رد تنفر مردم یهودیه قرار داشت. او بازیکرد، مورومی صرف می

 ی مالیات و خراج غارت کنند. کرد و اجازه داد تا رومیان مردم قلمرویش را با بهانه

مپراتور اهرود ده زن رسمی و شمار زیادی فرزند داشت و بیشتر پسرانش را به دست خودش از بین برد. 

یمن است. پس پ.م. به او اطمینان خاطر داد که جایگاهش به عنوان شاه یهودیه نزد رومیان ا 8روم در سال 

راه مادرش د و او را به هماو بالفاصله پسرش را که خون حسمونی در رگ داشت به توطئه و دسیسه متهم کر

ـ آریستوبولوس و اسکن در ــ بدگمان )ماریامنه( به قتل رساند. یک سال بعد، هرود نسبت به دو پسر دیگرش ـ

پاتر را به عنوان جانشین انتخاب کرد، اما او از شد و ایشان را نیز به قتل رساند. بعد هم پسرِ مهترش آنتی

یس زرین معبدِ اورشلیم پ.م. شورشی برخاست و مردم تند 4ی در سال ها بود و وقتهواداران پرشور فریسی

 پرستی درهم شکستند، هرود دست به کشتار مردم گشود و پسرش را نیز اعدام کرد! را به خاطر مهار بت

دهد که او برای های تاریخی نشان میم. درگذشت. گزارشی نخست پ.های هزارههرود در واپسین سال

شد بدنش کرم بگذارد و بپوسد. انگیزی مبتال بود که باعث میمدتی طوالنی به بیماری دردناک و نفرت

                      
  انجیل متی، باب دوم.1643
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ها در مورد سال مرگش، تا مدت 1645اند.تشخیص داده 1644متخصصان امروزین بیماری او را گال یا جرب

پ.م. را مهم  4پذیرفته شده بود که، بر اساس تاریخ بر تخت نشستن پسرانش، سال  1646شورِر دیدگاه امیل

پ.م.  4تر کرده و به ابتدای فروردین سال یخ را دقیقدانست. بسیاری از نویسندگان معاصر این تارمی

ر سال اول پ.م. درگذشته دهد به احتمال زیاد او داما امروز شواهدی در دست است که نشان می 1647اند.رسیده

پیش از  4آید و آن هم این که عیسا مسیح پیش از سال ی جالبی به دست میبه این ترتیب، نتیجه 1648است.

 شک قبل از سال اول پیش از میالد مسیح( متولد شده است!یح )و بیمیالد مس

شکست و رومیان از مصر به شمال پیشروی در همان سالی که مقاومت یهودیان به تدریج در هم می

که او پدرش را به قتل  ر تخت نشست. پلوتارک نوشتهکردند، ارد دوم درگذشت و پسرش فرهاد چهارم بمی

های دیگری ن دیگر گزارشنویسااند. اما تاریخی او را نقل کردهنویسان بسیاری این گفتهو تاریخ 1649رساند،

ترین دلیل مرگ ارد دوم سالخوردگی بوده، هر چند دیو کاسیوس نوشته که او در غم اند. محتملبه دست داده

این نکته را باید خاطرنشان کرد که انگار  1650از دست دادن پسرش پاکور بود که بیمار شد و درگذشت.

اند نویسان نوشتهنویسان رومی بوده است. این تاریخمضمون پدرکشی روایتی تکرارشونده در گفتمان تاریخ

قتل رسید؛ یعنی،  که ارد پدرش فرهاد سوم را به قتل رساند، و خودش هم به دست پسرش فرهاد چهارم به

                      
1644 Scabies 
1645 Ashrafian, 2005: 82-3. 
1646 Emil Schürer, 1896. 
1647 Barnes, 1968: 204-19; Bernegger, 1983: 526-31. 
1648 Edwards, 1982: 29-42; Filmer, 1966: 283-298; Keresztes, 1989: 1-43; Vardaman and 

Yamauchi, 1989: 85-92. 
1649 Plutarch, Crassus, 33. 
1650 Cassius Dio, Roman History, 49.23. 
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فرضِ تراژیکِ بازگشتن گناه بر دوش فرد و تاوانِ آسمانی شباهت دارد. به نظرم در نقد مضمونی که به پیش

 توان اقامه کرد.این مضمون پدرکشی در میان شاهان اشکانی، سه دلیل می

اند و بعید نیست این گفتمان رومیان در زمان نوشتن این تاریخ در حال جنگ با ایرانیان بودهنخست آن که 

ی منابع ایرانی به ترفندی برای کاستن از مشروعیت شاهان دشمن بوده باشد. این امر در غیابِ کامل اشاره

های رومیِ سرگذشت یتهای مشابهی در روایابد. ناگفته نماند که داستاناین موضوع، اهمیت بیشتری می

ی سرداران کارتاژی هم از این رده سخنان بسیار است و شود. یعنی دربارهدشمنان دیگرشان هم دیده می

کشد. می مهرداد پونتی هم کسی است که مادرش قصدِ کشتنش را دارد و در نهایت خودش مادر و برادرش را

نویسان رومیِ شان مشغول بوده باشند و فقط هم تاریخنداران این دوران به کشتن خویشاوندااین که تمام زمام

 نماید.درگیر جنگ با ایشان موضوع را ثبت کرده باشند، کمی عجیب می

در دست نداریم  شناختی از این موضوعدومین دلیل در نقد پدرکشی شاهان اشکانی آن که بازتابی جامعه

کند. در تاریخ قاعده ی آن را تأیید میرو هستیم که واژگونهو برعکس با ثبات سیاسی و نظمی اجتماعی روبه

عداد شود؛ یعنی، از چیرگی شمشیآن است که پدرکشی معموالً به کشمکش دو برادرِ مدعی سلطنت منتهی می

کشی بینیم که شاهفوی به دست برادرش، همواره، میپنجم آشوری بر برادرش تا کشته شدنِ بهرام میرزای ص

دهد که دو یا چند مدعی سلطنت تقریباً همزور هستند و یکی از و به خصوص پدرکشی در شرایطی رخ می

دارد تا بر رقبا برتری یابد. پیامد این داند پدرش و شاه را از میان بر میآنها در موقعیتی که خود مناسب می

تمام موارد، رویاروییِ برادران و مدعیان قدرت با هم است و گاه به جنگ داخلی هم منتهی امر، تقریباً در 

شود. ارد دوم بعد ترین نمودی از این الگو دیده نمیشود. این در حالی است که در تاریخ اشکانیان کوچکمی

وی قلمداد شده و  بایست رقیبش باشد، همدستاز فرهاد سوم به قدرت رسید و آن برادری که قاعدتاً می
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تر بوده است. فرهاد چهارم هم در شرایطی بحرانی و جنگی جانشین پدرش شد، اما نه آشکارا از او ناتوان

 بینیم. ای میشود و نه در مشروعیتش خدشهنشانی از رقیب در دربارش دیده می

کته آن که سن و سال شاهانِ یادشده با پدرکشی همخوانی ندارد. تقریباً در تمام موارد، کسی که سومین ن

کشد، ولیعهدی جوان است و پدری جوان را نیز در کنار دارد و از این رو وتخت میپدرش را به سودای تاج

خصوص در حضور رقیبانِ ناگزیر است برای زمانی طوالنی برای دستیابی به قدرت صبر کند، و این زمان به 

ی این پدرانی که رومیان اش از قدرت بینجامد. اما حقیقت آن است که همهتواند به پس زده شدنهمخون می

اند. فرهاد سوم پدری بسیار سالخورده اند، سالخورده بودهشان روایت کردهشان را به دست پسرانکشته شدن

پ.م. بیش از  70. زاده شده بود و در زمان مرگش در پ.م 157داشت و او سناتروک سکا بود که حدود 

هشتاد سال سن داشت. او احتماالً پسر بزرگِ این پدر بوده و بنابراین باید در زمان جوانی او )در حدود سال 

کم چهل ساله بوده و پ.م.( دست 70پ.م.( زاده شده باشد. در این حالت او در زمان بر تخت نشستن ) 130

پ.م.( نزدیک به شصت سال داشته است. بنابراین ارد دوم نیز با پدری سالخورده سر و  57در زمان مرگ )

نماید. به خصوص کرده و کشتن وی غریب میکار داشته که احتماالً به زودی به خاطر سن و سالش فوت می

ح و آشتی بینیم و او با صلکه بعد از مرگ او تنها رقیبِ سلطنت، یعنی برادرش مهرداد، را همدستش می

کند. از سوی دیگر، خودِ گیرد و تنها چند سال بعد است که شورش میحکومت بر قلمرویی را بر عهده می

پ.م.( زاده شده باشد. یعنی او هم در  90ی ارد دوم هم که پسر مهتر بوده باید در دوران جوانی پدرش )دهه

فرهاد چهارم در غیاب رقیبی جدی، پ.م.( حدود شصت سال داشته است و نامحتمل است  37زمان مرگ )

مرده است. به این ترتیب بسیار بعید دست خود را به خون پدری بیاالید که سالخورده بوده و دیر یا زود می

شان حکومت ی دودمانی که شاهانی مقتدر در آن حدود دو دهه و تا شصت سالگیاست در این زنجیره

دانیم فرهاد را خودِ ارد دوم بعد داشته باشد. به خصوص که میاند، پدرکشی با چنین بسامدی رواج کردهمی
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کشت، معقول بود. اگر فرهاد از مرگ پاکور به قدرت رساند. اگر پاکور پدر را از ترس دعوی فرهاد چهارم می

زد، باز هم معنایی داشت. اما چهارم در زمان زنده بودنِ برادرش پاکور دست به پدرکشی یا برادرکشی می

رقیِب پدرش شد، نامعقول است پدرکشی را به او نسبت پاکور درگذشت و فرهاد چهارم جانشین بیوقتی 

مدار عاقلی در این سیاست ی رومیان رخ داد و هیچدهیم. به خصوص که مرگ ارد دوم دقیقاً در زمان حمله

م. به قدرت رسید، پ. 37گزیند. فرهاد چهارم که در شرایط ننگ پدرکشی و خدشه بر مشروعیتش را برنمی

مداری زیرک و عاقل است، و این زمانی رخ داد که پیروزی پدرش بر کراسوس خیلی زود نشان داد که سیاست

 را تکرار کرد و بر مارک آنتونی و قوای عظیمش چیره شد. 

ه به آسورستان تاخت و هرود را بر تختگاه یهودیه استوار ساخت، سپاهی مارک آنتونی، در آن هنگام ک 

ی رومی، ده هزار سوارکار اسلحهنظام سنگینبسیار بزرگ را زیر فرمان داشت. سپاهیان آنتونی شصت هزار پیاده

به این ترتیب، شمار سربازانش  1651شد.شده از آناتولی را شامل میسوری و سلتی و سی هزار سرباز گسیل

 ای بود که رومیان تا آن زمان بسیج کرده بودند. ترین نیروی نظامیرسید و بزرگبه صد هزار تن می

تواند نوری بر اوضاع سیاسی این منطقه بیفکند و این فرضیه الگوی حرکت و رفتار رومیان در سوریه، می

چنان، زیر فرمان اشکانیان قرار ایِ رومیان، هموتازهای دورهی میان تاخترا تأیید کند که سوریه در فاصله

شود. چنان که است. یک نمونه در این مورد، به خاندان شاهان حمص مربوط میها بوده داشته و متحد پارت

غرام در این شهر به قدرت رسید. در دوران کن شدن سلوکیان از سوریه خاندان شمیسگفتیم، بعد از ریشه

پ.م.( شهر حمص توسعه یافت و بر قدرت این خاندان افزون  48 ـ31ایامبلیخوس اول پسر شمیس غرام )

                      
1651 Cassius Dio, Roman History, 49.25-9. 
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های زمان بود با پاتک پارتیان بعد از مرگ کراسوس، و بر خالف آنچه در بیشتر کتابداری او همشد. زمام

ها بوده که در دوران این شخص سوریه و حمص زیر فرمان پارت تاریخ عمومی نوشته شده، شکی نیست

است. ایامبلیخوس از نظر دینی نیز زیر تأثیر اشکانیان قرار داشت و آیین پرستش خدای الجبل را در شهرهای 

مراتبی در کیش پرستش وی ایجاد کرد و از نمادها همسایه رواج داد. او به عنوان کاهن اعظم این خدا سلسله

های ایرانی برای پوشش و مراسم کاهنانش بهره جست. کاهنان این ایزد ردایی آستین بلند و ارغوانی، مهو جا

 1652شده به همین رنگ، و دیهیمی پارتی داشتند.شلواری زردوزی

تا پیش از آن که ایامبلیخوس به قدرت برسد، سیسِروی رومی او را متحدی ارزشمند برای روم به شمار 

های داخلی روم، او سپاهی به کمک سزار فرستاد و کوشید قوای پمپی را از سوریه ی جنگآورد. در مقدمهمی

خواهان و قاتالن سزار حمایت کردند، ه شدند و از جمهوریها هم وارد صحنبیرون کند. اما بعدتر که پارت

ایامبلیخوس هم جبهه عوض کرد و از ایشان پیروی کرد. وقتی مارک آنتونی به سوریه لشگر کشید، ایامبلیخوس 

را کشت و برادرش آلِکس را به جایش بر تخت نشاند، اما یک سال بعد اوکتاویان بر او غلبه کرد و در سال 

پ.م. حاکمی  20نشاندگان رقیبش اعدام کرد. حمص تا سال کس را نیز به همراه سایر دستپ.م. آل 30

نداشت و در اشغال رومیان بود، اما بعد از آن بار دیگر امیران خاندان شمیس غرام ــ احتماالً با پشتیبانی 

با این ترتیب موافقت ها ــ به قدرت رسیدند. ایامبلیخوس دوم در این هنگام بر سر کار آمد. رومیان پارت

گونه، حمص به دولتی کردند و برای جلب او به اردوی خویش، مقام شهروندی رم را به وی اهدا کردند. این

                      
1652 Birley, 1999: 71-72. 
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کوچک و حایل بین ایران و روم تبدیل شد. بعدها یکی از امیران این خاندان به اردوی روم پیوست و شاه 

 ی ایشان بر ارمنستان شد.نشاندهدست

نفوذ سیاسی  بنابراین آنتونی هنگام ورود به سوریه به استانی رومی وارد نشده بود، و در عمل در سپهر

ی پادشاه کرد. جالب آن که آنتونی هنگام ورود به قلمروی ایران از پشتیبانی و مشاورهاشکانیان پیشروی می

چنان دل با اشکانیان داشت. آرتاواز ساز همارمنستان یعنی آرتاواز برخوردار بود، و این بار هم این شاهِ نیرنگ

ی ارمنی را همراه خود به اردوی رومیان برده بود، و به این ترتیب یکی شش هزار سواره و هفت هزار پیاده

 های ارتش آنتونی را تشکیل داد. از جناح

تدای ورود آنتونی به قلمرو ایران به او پند داد تا مسیری شمالی را در پیش بگیرد و از قلمرو آرتاواز در اب

ی شاهان باستانی آتورپاتیکان ماد آتروپاتگان بگذرد. در این هنگام شهربان ماد نیز آرتاواز نام داشت و نواده

هرچند تفسیرهای  1653ز با هم دشمنی داشتنداند که این دو آرتاوابود که تابع اشکانیان شده بودند. رومیان نوشته

کوشید ان میی رفتارشان داشت. دلیل این گزارش رومیان آن است که شهربان ارمنستتوان دربارهدیگری نیز می

شد، اما شک باعث نابودی این مهاجمان میسپاهیان رومی را وارد قلمرو ماد کند. سرزمین کوهستانی ماد بی

شد. استدالل آرتاواز برای آنتونی این بود که فرهاد چهارم هایی وارد میدر این میان به مردم ماد نیز آسیب

ی مستقیم به آن قلمرو خطرناک است. این اندرز براین حملهرودان متمرکز کرده و بنانیروهای خود را در میان

و آن استدالل دقیقاً همان بود که کراسوس هم از شاه ارمنستان دریافت کرده بود. این بار آنتونی از سرنوشت 

کراسوس عبرت گرفت و تصمیم گرفت راهنمایی سپاهش را به آرتاواز بسپارد. اما به زودی معلوم شد که 

                      
1653 Cassius Dio, Roman History, 49.25.1. 
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ای جغرافیایی طور که در مورد کراسوس عمل کرد، این بار نیز در پی کشاندن رومیان به تلهانآرتاواز، هم

های کوهستانی و مسیرهای دشوار ماد سرگردان است. آرتاواز به سادگی آنتونی و ارتش بزرگش را در سرزمین

که گویی در نبردی اسیر  آرایی کردکرد. به محض آن که آنتونی به قلمرو ماد وارد شد، آرتاواز طوری صحنه

کرد و در شرایطی که ممکن بود ای سنجیده پیروی میاشکانیان شده است، اما اصل قضیه آن بود که از برنامه

 اش به اردوی ایرانیان پیوست. رومیان به خیانتش پی ببرند به همراه زن و بچه

ی سپاهیان ماد بود که زیر فرمان شاه ماد آتورپاتیکان ــ آرتاواز جا به بعد، مقابله با رومیان بر عهدهاز این

توان ی خویشاوندی آرتاواز میکشیدند. با ردیابی شبکهنخست ــ در ارتش فرهاد چهارم انتظار رومیان را می

های بازمانده بعد از سقوط هخامنشیان را به لحاظ تدریافت که اشکانیان در این هنگام نه تنها شاهان دول

سیاسی زیر پرچم خود متحد کرده بودند، که یک سیستم خویشاوندی پیچیده و در هم تنیده را نیز ایجاد کرده 

یافت. این آرتاواز اول، فرزند شد و تا قلب آناتولی ادامه میبودند که از ایران شرقی و قلمرو کوشانی آغاز می

بیانگر آن است که مادها در  1654رساند و نام خودشن بود که نسب خود را به آذربادِ هخامنشی میآریوبرز

اند. آرتاواز اول دختر نازیدهشان در برابر مقدونیان میروزمندانهی مقاومت پیچنان به خاطرهاین هنگام هم

آنتیوخوس اول پسر مهرداد )شاه کوماگنه( را در عقد خود داشت و از او صاحب چندین فرزند شد. از 

شان آریوبرزن دوم بعد از خودش در ماد بر تخت نشست و وفادارانه به شاهنشاهان پارتی خدمت کرد؛ میان

                      
ی اسکندر موفق شدند هجوم مقدونیان را پس بزنند. دو سردارانی پارسی بود که در زمان حمله آذرباد و آریوبرزن هر 1654

ر راهی یافت تا چند بعدتر اسکند هر ،ورودشان به پارس را بست آذرباد ایشان را از ورود به ماد بازداشت و آریوبرزن راه

 آریوبرزن را دور بزند و او را از پا درآورد.
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ای وصلت کرد؛ و پسر کوچکش داریوش، که پدرِ اردوان امه، در نهایت، با مهرداد سوم کوماگنهدخترش لوپ

 اد حکومت کرده باشد.، گویا مدتی در م1655شوددوم پارتی محسوب می

چنان هایی ایرانی وارد شدند که همزمین به قلمرو دولتبه این ترتیب، رومیان هنگام لشگرکشی به ایران

وم به احتمال زیاد راه شان را حفظ کرده بودند. ارتش رنسبی شان را و خودمختاریسابقه و هویت هخامنشی

خوی به مرند را در پیش گرفتند و با نظمی نه چندان معقول پیشروی کردند. آنتونی که با عبور از قلمروی 

)فرا اسب(  1656کوهستانی و سرسخت ماد ارتش خود را فرسوده کرده بود در نهایت به شهری به نام فراسپ

سلیمان بوده است. راولینسون این شهر را همان تخت« فراتَه»رسید که به احتمال زیاد نام آن در قلمروی ماد 

برای این شهر است، به خصوص تری دانسته، اما مینورسکی با استداللی پذیرفتنی گفته که مراغه نامزد مناسب

ی مادی همسان بوده اند و این شاید با فراتهنامیدهمی« افراروذ»که بالذری نیز نوشته که مراغه را در قدیم 

ی آرتاواز اول مادی دانیم که فراسپ یا فراته یکی از شهرهای مهم ماد بوده و خانوادهبه هر حال می 1657باشد.

اند و هم ایشان به سختی در برابر رومیان مقاومت کردند. پس از گرد آمدن سپاه روم در این شهر ساکن بوده

 یست.های فراسپ، معلوم شد که فتح این منطقه ممکن نپشت دروازه

اش به دستش برسد. ابزار گیریآنتونی بعد از اردو زدن پشت دیوارهای فراسپ در انتظار بود تا ابزار قلعه

ر یک از کوب بود که بیوار ابعاد هگیری رومیان، تجهیزات سنگین و بزرگی از جنس برج متحرک و قلعهقلعه

                      
1655 Schmitt, 1986: 653. 
1656 Phraaspa 

 .316ـ416: 1383بیوار،  1657
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ی شک نادرست است و حتا دربارهعددی که بی 1658است. آنها را هشتاد پا )بیست و هفت متر( دانسته

شد هم مصداق ندارد. بیوار ی دیوار شهرها ساخته میهای طوالنی در کنارههایی که در جریان محاصرهبرج

ی این نبرد را به ستایش از انضباط و هماهنگی حرکت نظامی رومیان چنین یک بند از شرح خویش دربارههم

با وجود این، کافی است  1659ها از این همه نبوغ نظامی را توصیف کرده است.اختصاص داده و حیرت پارت

های تالی هیچ ارتباطی به به منابع تاریخی رومی بنگریم تا دریابیم که این راهبرد نظامی ماهرانه و ستایش

 کند. نمیارتش زیر فرمان آنتونی پیدا 

های نبرد با رومیان از خود نشان داده بود، در حقیقت آن است که آنتونی، با وجود درخششی که در میدان

هایی او مقیاس یریگشک ابعاد لوازم قلعهمیدان نبرد با ایرانیان بسیار ضعیف و نابخردانه عمل کرد. هر چند بی

وپاگیر بوده که حمل و نقل آن بخشی از سپاه را ای نداشته، اما به هر صورت چندان سنگین و دستافسانه

با دو لژیون رهبری جناحی از ارتش  1660ساخته است. سرداری به نام اوپیوس استاتیانوسزمینگیر و کُند می

کرد. سرعت این بخش از سپاه به تدریج کاهش یافت و آنتونی را بر عهده داشت که این ابزارها را حمل می

دیوارهای فراسپ  ی سپاهش به سویاش را با هماهنگی حرکت دهد، نابخردانه با بدنهبه جای آن که ارتش

 یافت و به این ترتیب استاتیوس را پشت سر خود جا گذاشت. 

                      
 .160: 1383بیوار،  1658

 .160: 1383بیوار،  1659

1660 Oppius Statianus 
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چنین اشتباهی بودند. به این ترتیب، آرتاواز اول ایرانیان که رفتار رومیان را زیر نظر داشتند، منتظر بروز 

ست دادن و کشتار ی ارتش روم حمله کردند و بعد از شکبه دنباله 1661مادی و سرداری اشکانی به نام موناز

گیری و تجهیزات نظامی آن را از میان بردند و یک سوم تدارکات ارتش روم را این دو لژیون، کل ابزار قلعه

ی آنتونی خبر رسید که جنگی در گرفته است. او برای کمک به استاتیوس منهدم کردند. در این میان به خیمه

گیری خرد و نابود زمانی به میدان رسید که تمام ابزار قلعه با سپاهیانش به سوی او بازگشت، اما دیر جنبید و

شده بود و استاتیوس به همراه تمامیِ ده هزار تن سربازش به قتل رسیده بودند. آن مانورهای ماهرانه و 

منضبطی هم که بیوار بدان اشاره کرده، حرکات سپاهیان روم در جریان این فاجعه بوده که در کل تلفاتش 

 1662یرانی هشتاد کشته و سی اسیر بود!برای طرف ا

چنین مقاومت با از میان رفتن تدارکات، قحطی و کمبود غذا در میان سربازان مهاجم رخنه کرد. هم

کردند، های چریکی روی آورده و به سپاه رومی حمله میی مردم ماد که از گوشه و کنار به جنگسرسختانه

ی فراسپ زمینگیر شد و هنگامی تلفاتی سنگین به سپاه آنتونی وارد کرد. به این ترتیب آنتونی در مقابل دروازه

هزار سواره، یعنی ستون فقرات سپاه  ی این شهر منصرف شد که بیست هزار پیاده نظام و چهاراز محاصره

 1663خود را از دست داده بود.

ه ارمنستان در اردوی آنتونی ی فراسپ، تنها گروگانی که از خاندان شازمان با شکسته شدن محاصرههم

ی ایرانی پیوست. او اردشیر پسر آرتاواز بود که رومیان او را باقی مانده بود، گریخت و به پدرش در جبهه

                      
1661 Monaeses 
1662 Plutarch, Antony, 39. 
1663 Plutarch, Antony, 38-40; Cassius Dio, Roman history, 49.25-26; Strabo, Geographica 11: 

523. 
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ی آن از ارمنیان تشکیل شده بود، به رومیان تاخت نامیدند. او به همراه ارتشی که بخش عمدهآرتاکسیاس می

ی ای در ماد به محاصرهگینی به ایشان وارد آورد. رومیان در منطقهشان تلفات سننشینیو در جریان عقب

ی نیروهای نظام سلتی حلقهکوشیدند همراه سوارهنیروهای ایرانی درآمدند و زمانی که لژیونرهای رومی می

اد پارتی را بشکنند، قتل عام شدند. آنتونی، در نهایت، تسلیم نظر سردارانش شد و سفیرانی را به دربار فره

چهارم فرستاد تا درخواست صلح کنند. نمایندگان رومی شاهنشاه پارتی را در شرایطی یافتند که بر تختی 

نوازد. فرهاد چهارم با چون آلت موسیقایی میزرین نشسته و کمانی بزرگ را در دست دارد و زه کمان را هم

بر ایشان رواداشت. او اعالم کرد که تکبری بسیار با سفرای روم برخورد کرد و توهین و تحقیری بسیار را 

های رومیان را که در جنگ حران به غنیمت گرفته بودند پس نخواهد داد، ولی بزرگوارانه به سپاهیان بیرق

 دهد که به قلمروی خود بازگردند. روم اجازه می

اند اند. آوردهی سرداری پارتی به نام مونائز و نقش وی در این نبرد بسیار سخن گفتهرهمورخان رومی دربا

که او سرداری الیق و نیرومند بود که در ابتدای بر تخت نشستن فرهاد چهارم با او دشمنی ورزید و به سوریه 

دِ آنتونی بود، و بنابراین ی عالی قوای روم در آن هنگام خوگریخت و به نیروهای رومی پناهنده شد. فرمانده

های اشکانی را در جنگ با رومیان بر عهده داشت، کسی بوده که برای مدتی مونائز که رهبری یکی از جناح

ای خیانتکار به رهبری سپاه پارتی رسیده و چنین وفادارانه نزد آنتونی پناهنده بوده است. این که چطور پناهنده

اند که مونائز به راستی با فرهاد اند. آوردههایی توجیه کردهیان با داستانبه فرهاد چهارم خدمت کرده را روم

نهاد از او مانند مهمان گرانقدری پذیرایی کرد. اما ورزید و آنتونی که قابلیت نظامی او را ارج میدشمنی می

برای مونائز  وقتی معلوم شد رومیان قصد حمله به ایران را دارند، فرهاد چهارم نقشی از دست راست خود

ی بازگرداندن نامه داد تا به ایران بازگردد. مونائز هم با این بهانه که دربارهفرستاد و به این ترتیب به او امان

 های رومی با فرهاد مذاکره خواهد کرد، به کشورش بازگشت و در ارتش ایران مردانه با مهاجمان جنگید.پرچم
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روست. بعید نیست که شاهنشاهی نماید، اما با چند ایراد جدی روبهاین روایت هر چند زیبا و دلپذیر می

ردوی مهاجمان زیرک مانند فرهاد چهارم در شرایط بحرانی یکی از سرداران خائن خود را ببخشد و او را از ا

ی خیانت بسپارد، بسیار بعید است. به رتش خود را به کسی با سابقهجدا کند، اما این که رهبری بخشی از ا

نویسان معاصر به درستی استدالل ی سپاه مهاجم بوده است. تاریخخصوص کسی که برای مدتی مهمانِ فرمانده

چون جاسوسی به اردوی آنتونی اند که مونائز از همان ابتدای کار به فرهاد چهارم وفادار بوده و همکرده

ی اندازه و آرایش نیروهای رومی به دست آورده و به همین یوسته است. او احتماالً اطالعات دقیقی دربارهپ

اش نزد رومیان شده است. این که فرهاد بعد از پناهندگیدلیل بهترین فرد برای مقابله با ایشان محسوب می

دهد که از همان ابتدا به او اعتماد نشان می بار دیگر به او اعتماد کرده و او را به رهبری سربازانش برکشیده،

 فراوان داشته است. 

ی جالبی که در داستان مونائز وجود دارد، آن است که فرهاد برای اثبات این که مونائز را بخشیده، نکته

او آشکارا در هنگام انجام این کار سنتی هخامنشی را در نظر  1664د.تصویر دست راست خود را برایش فرستا

فرستاد، تصویر دست راست نامه میداشت چرا که اردشیر هنگامی که برای یک شورشی به نام داتامَه امان

پیمان دست شد که طبق آن دو همخود را برای او ارسال کرده بود. این کار در چارچوب آیین مهر انجام می

بخشیدند. فرهاد با این کار نه فشردند و به این ترتیب دوستی و عهدشان را رسمیت میراست همدیگر را می

ی خود را نیز به شاهنشاهان هخامنشی هریاریِ ایرانی را نشان داد، که تبارنامهی آیین شتنها خاستگاه مهرپرستانه

                      
1664 Plutarch, Antony, 37. 
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ی حمله رساند. به هر صورت، مونائز با پایمردی در سپاه اشکانی خدمت کرد و احتماالً بخش مهمی از برنامه

 ی درایت او بوده است.به استاتیوس و زمینگیر کردن سپاهیان رومی نتیجه

زمین خارج شوند و این در اوج زمستان به معنای فرهاد چهارم دستور داده بود که رومیان بالفاصله از ایران

گردِ خود را آغاز کرد. تلفاتی بیشتر بر سپاه مهاجم بود. ارتش روم چندان هراسان شده بود که فوری عقب

ی توان حدس زد که از قبیلهکند که راهنمای ایشان مردوس نام داشت و بنابراین میپلوتارک اشاره می

کند، چون آورده که این راهنما نشینان ایرانیِ مَرد بوده است. اما به احتمال زیاد او در این مورد اشتباه میکوه

دانسته و میل داشته زودتر به ایتالیا بازگردد! بنابراین به احتمال زیاد او به مردی رومی اشاره التین می زبان

چون مدام آنتونی را از سرنوشت  1665ی کراسوس بوده باشد.خوردهی سپاهیان شکستکند که شاید بازماندهمی

های هموار پرهیز ی ترسش از سورن، از عبور در دشتداده و، بنا به خاطرهانگیز کراسوس زنهار میغم

 کرده است. می

تان، سپاهیان رومی به طور مدام با شبیخون و حمالت چریکی مردم محلی دست به گریبان گذشته از زمس

جا از دادند. در نهایت، چنان شد که رومیان ناگزیر شدند به مراغه بگریزند و از آنبودند و مرتب کشته می

ی آنتونی ران نخبهی راه، فالویوس گالیوس، که یکی از سرداشرق کوه سهند به سوی تبریز بروند. در میانه

اندازی کند و بود، بر اثر اشتباهی از ارتش روم جدا شد و به همراه هشت هزار نفر کوشید تا به شهری دست

پاییدند، بر ایشان تاختند ها که عقبگرد مهاجمان را میاش را آرام کند. اما پارتبا غارت مردم سربازان ناراضی

ج هزار تن دیگر را اسیر گرفتند. روی هم رفته بیش از نیمی از ارتشی و سه هزار لژیونر را کشتار کردند و پن

                      
 .216ـ316: 1383بیوار،  1665
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بار به قلمرو زمین وارد کرده بود، کشته شدند و کمتر از نیمی دیگر در وضعیتی بسیار فالکتکه آنتونی به ایران

 1666روم بازگشتند.

بارش از ایران زمین، دومین شکست بزرگ نظامی رومیان در کشتار سپاه مارک آنتونی و بازگشت خفت

تی بدهند، ی بیست سال بود. هر دوِ این نبردها تهاجمی بود و در هر دو ایرانیان تقریباً بدون این که تلفافاصله

عام و تارومار کرده بودند. در این دو نبرد حدود صد هزار سپاهی رومی کشته شدند و نظام را قتل دشمن

ه نظام سیاسی سیاسی روم زیر فشار این دو رخداد به کلی دگرگون شد. رومیان کامیابی نظامی ایرانیان را ب

ست یک تن به تمرکز قوا در د ایشان مربوط دانستند و به این نتیجه رسیدند که قدرت یک شاهِ بلندمرتبه و

صر به معظمت و شکوه کشورشان کمک خواهد کرد. به این ترتیب بود که اوکتاویان در روم و آنتونی در 

 زمان کوشیدند تا خود را به عنوان آن رونوشتِ کامیاب از شاهنشاه ایرانی جا بزنند. طور هم

آمیز بود. او برای این که دعوی خویش را به راهبرد آنتونی برای دستیابی به این هدف، نظامی و خشونت 

رو بود که شکست سنگین خویش در ماد را کرسی بنشاند به فتحی نظامی نیاز داشت و با این ضرورت روبه

تی دریافت که گین بود، به درسبه شکلی رفع و رجوع کند. او که از همدستی آرتاواز با اشکانیان بسیار خشم

نی ها به رومیان از همان ابتدا نیرنگی بیش نبوده و چه بسا که اگر کراسوس هم مانند آنتوپیشنهاد کمک ارمنی

 گشت. ود میهای پربرف ماد سرگردان و نابشد، به همین شکل در کوهستانی پیشنهاد آرتاواز میفریفته

را به ارمنستان فرستاد و پیشنهاد کرد تا پیوندی میان  1667آنتونی نخست سردار معتمدش کوینتوس دِلیوس

دربار ارمنستان و رومیان برقرار شود. پیشنهاد او آن بود که پسرِ نوزادش از کلئوپاترا را به عقد دختر شاه 

                      
1666 Plutarch, Antony, 37-39; Cassius Dio, Roman History, 49.25. 
1667 Quintus Dellius 
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ی خانوادگی البته اعتبار چندانی نداشت، چون این کودک که اسکندر نام داشت ارمنستان در آورد. این رشوه

م مهمی دست یابد. در ضمن، این کار ارمنیان را تازه به دنیا آمده بود و هیچ معلوم نبود بعدها به قدرت و مقا

آنتونی بعد از  1668ساخت. به همین دلیل هم آرتاواز این پیشنهاد را مؤدبانه رد کرد.به اردوی روم مربوط می

این که پیشنهادش رد شد، به آرتاواز اول مادی پیشنهاد مشابهی داد و او پذیرفت. به این ترتیب، اسکندر 

شد، در خردسالی به عقد دختر ی مصر محسوب میی مقدونی ـ رومی بود و پسر ملکههلیوس که دورگه

  1670)هوتابِه؟( نام داشت. 1669شاه ماد درآمد که یوتاپِه

اش کشید. آنتونی که از یاری مادها به ارمنیان آرتاواز مادی به این ترتیب انتقام خود را از همتای ارمنی

به سوی پ.م. به ارمنستان تاخت. رومیان با لشگری بزرگ  34آسوده خاطر شده بود، برای تنبیه ارمنیان در 

ارمنستان پیشروی کردند و در راه آرتاواز دوم ارمنی را به اردوی خود در نیکوپولیس دعوت کردند، اما آرتاواز 

این دعوت را نادیده انگاشت. رومیان به سرعت ارمنستان را درنوردیدند و آرتاواز را در آرتاکساتا اسیر کردند. 

حضور یافت و پذیرفت تا آنتونی را در برابر اوکتاویان یاری پ.م. آرتاواز اول مادی در اردوی رومیان  33در 

ی قبلی از استاتیانوس گرفته بود، به وی پس داد. در مقابل، های رومی را که در حملهدهد، و یکی از بیرق

بخش مهمی از ارمنستان را دریافت کرد. اما آرتاواز اول مادی تا یک سال بعد تاوان خیانت خود پرداخت. 

هارم بعد از خبردار شدن از زد و بند شاهِ ماد و رومیان به ماد لشگر کشید و این سرزمین را گرفت و فرهاد چ

پ.م. به نزد رومیان گریخت. آگوستوس اوکتاویانوس  30انتکار در سال شاه خی 1671آرتاواز اول را عزل کرد.

                      
1668 Cassius Dio, Roman History, 49.39.2. 
1669 Iotape 
1670 Cassius Dio, Roman history, 49.40.2; Plutarch, Antony, 53.12. 
1671 Cassius Dio, Roman history, 49.44.1-4. 
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او را بزرگ داشت و انگار او را به عنوان و  1672که به تازگی امپراتور روم شده بود، دوستانه به استقبالش رفت

 1673شاهِ بخشی از ارمنستان منصوب کرد که هنوز در اختیار رومیان مانده بود.

زمان پسرش اردشیر را برای ی خود جانش را خرید، اما همآرتاواز دوم ارمنی با دادن خزانهاز سوی دیگر، 

ها بسیج نیرو و راندن رومیان به نزد شاهنشاه اشکانی فرستاد. نیروهای اردشیر که با سپاه کوچکی از پارت

یانش تنگ کردند که شدند، در نبردی از آنتونی شکست خوردند، اما روزگار را چندان بر سپاهتقویت می

چون اسیری در ناگزیر شد با سربازانش از ارمنستان خارج شود. آنتونی به اسکندریه رفت و آرتاواز را نیز هم

اش بر ارمنیان جشنی برگزار کرد، آنتونی در اسکندریه به مناسبت پیروزی 1674غل و زنجیر زرین با خود برد.

وتاز لشگریان رومی در آمیز بود. چون در جریان تاختکه با توجه به رانده شدن رومیان از ارمنستان فریب

ها بر ز آن سرزمین باز پارتاش ای او قرار نگرفت و به محض رانده شدنارمنستان هیچ سرزمینی زیر سلطه

اش در بندهای زرین، برای تبلیغ سیاسی اما به نمایش گذاشتنِ آرتاواز و خانواده 1675همه جا حاکم شدند.

آرتاواز در این مراسم بسیار شاهوار ظاهر شد و از تعظیم کردن در برابر کلئوپاترا سر باز  1676نمود.ی میکاف

 1677ن بر تخت زرین سلطنت ندانست.ی نشستزد و آنتونی را شایسته

در پایان این مراسم، مارک آنتونی سخنرانی مهمی کرد و گفت که به طور رسمی با کلئوپاترا ازدواج کرده 

هایی را که شود. بعد هم اعالم کرد که سرزمیناش محسوب میو پسرش اسکندر هلیوس جانشین و وارث

                      
1672 Monumentum Ancyranum, 33. 
1673 Cassius Dio, Roman history, 51.16.2; 54.9.2. 
1674 Cassius Dio, Roman History, 49.39.3 - 49.40.1. 
1675 Cassius Dio, Roman History, XLIX, 27–33; Bivar, 1968: 58–65. 
1676 Tacitus, The Annals, 2.3. 
1677 Cassius Dio, Roman History, 49.40.3-4; Velleius, Roman History, 2.82.4; Plutarch, Antony, 

50.6-7. 
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دهد که ها نشان میی این سرزمینبخشد. سیاههی عروسی به فرزندان کلئوپاترا میفتح کرده به عنوان هدیه

آنتونی برای جلب نظر مقدونیانِ  اند و تنها تبلیغ فریبکارانه و دروغینِ ی آنها اصوالً فتح نشدهبخش عمده

شان شده بود را به شان اشاره شود. او ماد، پارت و ارمنستان که به تازگی مغلوبمصری باعث شده به نام

ی کورنه و لیبی قلمداد شد و بطلمیوس فیالدلفوسِ اسکندر هلیوس بخشید. خواهر دوقلویش سلنه ملکه

 ید. مصر هم ملک کلئوپاترا و پسرش سزاریون شد. نوجوان به مقام شاهیِ کیلیکیه و سوریه رس

ای پوشالی، کوشید تا به این ترتیب، مارک آنتونی با زد و بند با برخی از شاهان ایرانی و نمایشِ پیروزی

مارک آنتونی بعد از بازگشت به مصر مدتی در اسکندریه خود را نامزدی شایسته برای امپراتور شدن جا بزند. 

ی ثروت هنگفت کلئوپاترا نیروی دریایی بزرگی بسیج کرد و آماده شد تا به کمک آنها به رم ماند و با پشتوانه

بازگردد و قدرت را از اوکتاویان بستاند. از سوی دیگر، اوکتاویان راهبردی سیاسی و غیرنظامی را برای 

کرد، نخست در اواخر موقعیت امپراتوری برگزید. او که هوشیارانه حرکات رقیبش را دنبال می دستیابی به

پ.م. نظام حکومتی سه نفره را از میان برد و به این ترتیب مارک آنتونی را از مشارکت در قدرت  33سال 

تاز سیاست در ب به یکهگیری کند و به این ترتیسیاسی باز داشت. او لِپیدوس را واداشت تا از قدرت کناره

رم تبدیل شد. سپس با زنی اشرافی به نام لیویا ازدواج کرد، با اشراف قدیمی زد و بند کرد، و قدرت را در 

حریف را  رم کامالً به دست گرفت. بعد هم جنگی تبلیغاتی را بر ضد مارک آنتونی شروع کرد. اوکتاویان

ی شهوتران و ثروتمندِ مصر را خورده و همسرِ نجیب لوح و فاسد بازنمود که فریبِ ملکهچون مردی سادههم

بخشی چنین حاتمو پاکدامن خود را رها کرده و حاال قصد دارد با قوایی بیگانه رم را در اختیار بگیرد. او هم

دانست و سخنش سخت کارگر افتاد. چون رومیان  ی سرشکستگی رومیانآنتونی در جشن اسکندریه را مایه

اند و در واقع آن را به خاندان مقدونیِ مصر منتقل ی شرقی قلمرو خود را ناگهان از دست دادهدیدند نیمهمی
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اند. از سوی دیگر، مارک آنتونی هم اوکتاویا را طالق داد و اوکتاویان را متهم کرد که اسناد مربوط به کرده

 سزار را جعل کرده است.  بری ازمیراث

پ.م.  32مهارت اوکتاویان در تبلیغ سیاسی و سازماندهی هوادارانش چندان چشمگیر بود که در سال 

از آن روم به کلئوپاترا های رسمی عزل کند. بعد توانست سنا را با خود همراه سازد و آنتونی را از تمام مقام

پ.م. جنگ میان دو تن آغاز شد، هر دو سو زورمند و قوی بودند و دو  31اعالن جنگ داد. وقتی در سال 

جنگیدند. اوکتاویان های گرداگرد مدیترانه بودند که با هم میی جنوبی ـ شرقی و شمالی ـ غربی سرزمیننیمه

و او شهر مِتونِه را در یونان  1679را به یونان فرستاد 1678گریپااش مارکوس ویپسانیوس آسردار الیق و برجسته

سازِ پ.م. در نبرد سرنوشت 31فتح کرد، که نسبت به آنتونی وفادار بود. ناوگان دو سردار در شهریور سال 

گرفت. رو شدند. آکتیوم بندرگاهی در یونان بود که آوردگاه نیروی دریایی مصر و روم قرار آکتیوم با هم روبه

کشتی کلئوپاترا و آنتونی، که بیست هزار سرباز و دو هزار کمانگیر را در خود جای داده بودند، در برابر  290

کشتی رومی قرار گرفتند که شانزده هزار سرباز و سه هزار کمانگیر داشتند. اما نیروهای کلئوپاترا و  250

ناوگان روم که  1680ا در مصر ضعیف شده بودند.آنتونی با وجود شمار بیشترشان به خاطر شیوع مرض ماالری

ر تن از جنگید، در نهایت، پیروز شد و دویست کشتی دشمن را غرق کرد و پنج هزازیر فرمان آگریپا می

شد. آنتونی و کلئوپاترا بعد کشته بالغ می 2500نیروهای آنتونی را کشتار کرد. تلفات رومیان نیز کم نبود و به 

کرد همسرش خودکشی کرده، شمشیرش را در شکم از این شکست به مصر بازگشتند و آنتونی که گمان می

ی مصر بردند و به روایتی . او را نزد ملکهخود فرو کرد، اما به سرعت خبردار شد که کلئوپاترا زنده است

                      
1678 Marcus Vipsanius Agrippa 
1679 Cassius Dio, Roman history, 50:31. 
1680 Cassius Dio, Roman history, 50:13. 
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آنتونی در آغوش کلئوپاترا جان داد. کلئوپاترا وقتی از شکست آنتونی در آکتیوم خبردار شد، آرتاواز دوم ارمنی 

را که در اسارتش بود به قتل رساند و سرش را نزدِ آرتاوازِ اول فرستاد که شاه ماد آتورپاتیکان بود و از دیرباز 

شد. او به همراه این هدیه از شاه ماد درخواست یاری کرده بود، اندان شاهی ارمنستان محسوب میدشمن خ

 1681که اجابت نشد.

پ.م. به مصر رسید و این کشور را فتح کرد. اوکتاویان اجازه داد  30اهی در سال آگریپا بعد از مدت کوت

اش کرد و قصد داشت وی را به رم بفرستد کلئوپاترا شوهرش را با تشریفات مرسوم دفن کند، اما بعد زندانی

ترا خودکشی اش، او را در غل و زنجیر برای رومیان نمایش دهد. اما کلئوپای جشن پیروزیو در جریان رژه

توانست بعدها مدعی سلطنت شود و تهدیدی برای کرد و این برنامه را عقیم گذارد. سزاریون هم که می

شد، در این میان به قتل رسید. سربازان پسر بزرگ مارک آنتونی را نیز در شهر قیصریه اوکتاویان محسوب می

اسکندر هلیوسِ خردسال که فرزند او و کلئوپاترا بود در ابتدای کار از مجازات مصون  1682به قتل رساندند.

اما کمی بعد احتماالً به دستور اوکتاویان کشته شده است، چون نام و نشانی از او در تاریخ باز  1683ماند

چنان نفوذ و اقتدار بینیم. با وجود این کشتاری که در خاندان مارک آنتونی وقوع یافت، این دودمان همنمی

 شوند. ی کلودیان از طرف مادر نوادگان آنتونی محسوب میو امپراتوران سلسلهخود را حفظ کرد 

بعد از نبرد آکتیوم، رومیان به نظم سیاسی نوینی تن در دادند که معمارش اوکتاویان بود. او نظام امپراتوری 

ش را فراهم آورده بود، با نهادهایی نوظهور تثبیت کرد و خود با نام آگوستوس اوکتاویانوس را، که سزار مقدمات

                      
1681 Cassius Dio, Roman History, 51.5.5; Strabo, Geography, book 11: 532. 
1682 Plutarch, Antony, 81.1 - 82.1; 87.1; Cassius Dio, Roman history, li. 15.5; Suetonius, 

Augustus, 17.5. 
1683 Cassius Dio, Roman history, li. 15.6; Plutarch, Antony, 87.1-2. 
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سزار، به عنوان نخستین امپراتور روم تاجگذاری کرد. او نمادها و عالیم سلطنتی هخامنشیان ــ تاج، ردای 

را بنیان نهاد که بر  ارغوانی و اورنگ ــ را وامگیری کرد و به دستیاری سیسرو ایدوئولوژی سیاسی نوینی

شدند. داربست این ایدئولوژی دهندگان راه تمدن درخشان یونانی محسوب میمبنای آن رومیان وارث و ادامه

سیاسی نوظهور، همان هلنیسمی بود که بطلمیوس اول و دوم برای متحد کردن یونانیان و مقابله با مقدونیان 

 تواریخداد و که حاال هلنیسم معنای ستیز با ایرانیان را میجا بود ابداعش کرده بودند. اما تفاوت در آن

ت بدی که به عنوان اثری تخیلی و کرد، با وجود شهرها را گزارش میهرودوت، که نبردهای ایرانیان و آتنی

پدر »بخش برکشیده شد و سیسرو برای نخستین بار هرودوت را ی متنی هویتپردروغ داشت، ناگهان به مرتبه

قدر خردمند بود که اشتباه دو کراسوس و آنتونی را نامید. با وجود این، آگوستوس اوکتاویانوس آن« تاریخ

و ایران و پیکربندی هویت جدید رومی در مقام غربی که با شرق تکرار نکند. از این رو، کشمکش روم 

 ستیزد، تنها، در سطحی فرهنگی و تبلیغاتی جریان یافت و به کنش نظامی منتهی نشد. می

ی صلح با ایران بود. در اردیبهشت ماه در واقع نخستین اقدام سیاسی آگوستوس گسیل کردن هیأتی برا

گرفت. پ.م. ایرانیان پذیرفتند تا با روم وارد صلح شوند. این صلح آشکارا به شکلی نابرابر انجام می 20سال 

شان تنی چند از شاهزادگان پارتی نیز وجود رومیان پذیرفتند تا تمام اسیران ایرانی را آزاد کنند که در میان

های رومیان را پس دادند و اسیران را نزد خود نگه داشتند. در قلمرو ایرانیان تنها درفش داشتند. در مقابل،

چون فتحی نمایان ستوده شد. تندیس ی تبلیغ فراوان قرار گرفت و همها دستمایهگرفته شدن درفشروم پس

پ.م. ساخته شده، نخستین  17در شهر رم کشف شده و در سال  1684ی پریما پورتاآگوستوس که در منطقه

                      
1684 Prima porta  
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 ی سلطنتی، زرهسازد. بخش اصلی این جامهامپراتور روم را در با لباسی رسمی و زرهی آراسته مجسم می

رد و مناظری آسمانی از پیروزی و نبرد رومیان بر آن کنده شده کاری ظریفی دای امپراتور است که کندهسینه

شود که درفش رومیان را در دست گرفته و ی این زره، یک پارتی دیده میاست. جالب آن که دقیقاً در میانه

مرد اشکانی در این اثر لباس گشاد و شلوار اشکانی بر تن دارد و از  1685دهد.دارد آن را به سرداری رومی می

این نظر که سردار رومی مقابلش با حالتی کهتر برای دریافت درفش دستش را دراز کرده، با معیارهای رومی 

 نماید.فروتنانه می

شود برای بار نخست یعنی صلح رومی که در متون رومی از این پس بسیار تکرار می« پاکس رومانی»نام 

های کالسیک قدیمی این نابرابر بودن موقعیت روم و برای این پیمان صلح به کار گرفته شد. برخی از تاریخ

اند که در منابع قرارداد یادشده را نادیده انگاشته، و موادی را در قرارداد دو کشور گنجانده ایران هنگام عقد

ی صلح حق عزل و نصب شاه ارمنستان اند که آگوستوس طی این عهدنامهشود. مثالً نوشتهباستانی دیده نمی

ی نویسان معاصر بر مبنای سابقهو این سخنی است نامستند که تاریخ 1686را نیز در انحصار رومیان درآورده بود،

اریخی اند. در واقع منابع تهای ناموفق روم در ارمنستان آن را استنتاج کرده و به گذشته منعکس ساختهدخالت

کردند و آن را در در این مورد تصریح دارند که شاهان اشکانی ارمنستان را بخشی از دولت خود محسوب می

 1687اند.دانستهتملک اجداد خویش نیز می

                      
 .105: 1390اشنیدر،  1685

1686 Boardman, 1925: 158–159. 
1687 Tacitus, Annals, 12.5. 
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پ.م. با  80ی ها از دهههای ایران و روم به این ترتیب به سرانجام رسید. این درگیریدور اول درگیری

و  اندازی رومیان در آناتولی و پاتک خونین مهرداد پونتی آغاز شد، و به پیشروی مداوم اما پرهزینهدست

ود را جانشین خموده شد، اشکانیان از همان ابتدا دشوارِ رومیان در آناتولی و سوریه منتهی شد. چنان که ن

اند. این ادعا در قرن نخست پ.م. در دانستند و بر آسورستان و آناتولی ادعای ارضی داشتههخامنشیان می

های پونت، کوماگنه، یهودیه، بسفر و کاپادوکیه درست عمل هم تحقق پذیرفت. یعنی شاهان حاکم بر دولت

ی سیاست اشکانی بودند. یعنی شاهنشاه اشکانی را به عنوان ی گستردهعضوی از شبکه مانند شاهان ماد و بلخ

ای از رساندند و در شبکهشمردند و تبار خود را به هخامنشیان میرهبر نظامی و سیاسی خود به رسمیت می

 های درباری با هم خویشاوند شده بودند. ازدواج

ی سیاسی در این قلمرو کامیاب بودند و حضور رومیان، بعد از شکست مهرداد پونتی، تنها در مداخله

ی بزرگ رومیان شد. دو حملهکن میهای پیاپیِ مردم منطقه ریشهشان با پاتک مداوم اشکانیان و خیزشنظامی

وتازی در زمین متوقف ماند و تنها تاختلی و جنوبیِ غرب ایرانی شمابه قلمرو پارت، که اتفاقاً در حاشیه

پ.م.  53ی رومیان منتهی شد. کراسوس در شد، به شکست سخت و قاطعانهآناتولی و سوریه محسوب می

رودان کشته شد، و مارک آنتونی به محض ورود به قلمرو ماد شکست مشابهی را به محض ورود به میان

های جان به در برد. به این ترتیب، یک قرن درگیری میان ایران و روم در حدود سالتجربه کرد و به زحمت 

زایش مسیح، به تعادلی انجامید که ایرانیان در آن به وضوح دست باال را داشتند. در این هنگام آناتولی و 

ودند. امیرانی چنان زیر فرمان شاهانی قرار داشت که فرمانبردار و خویشاوند شاهنشاه اشکانی بسوریه هم

نشانده و تابع رومیان محلی مانند اکبر نبطی و شاهانی مانند آرتاواز ارمنی که در متون رومی به عنوان دست

گاه که در میان نبرد ایران و روم برسنجیده شوند و محک بخورند، به روشنی اند، آنمورد اشاره واقع شده

های منظم میان دو کشور عبارت بود دهند. جنگرا نشان می شان با رومیانشان از اشکانیان و دشمنیهواداری
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ی این موارد به جز نبرد از نبرد حران، نبرد فراسپ، فتح انطاکیه و نبردی که به مرگ پاکور منتهی شد. در همه

 ی ارتش روم را دروتازهای غارتگرانهآخری، ایرانیان قاطعانه بر حریف پیروز شدند. در این میان البته تاخت

گرا بر منطقه همراه بوده بینیم، که همواره با بازگشت رومیان و ابقای شاهان قدیمیِ ایرانیسوریه و آناتولی می

ی بسفر ـ کوماگنه شان بر یهودیه و منطقهی سیاسی چیره شدناست. در این مدت تنها فتح رومیان در عرصه

 نشانده در منطقه ممکن گشت. بود که با گماشتن شاهی دست

ی تأثیر نبردهای ترین نشانه بر اقتدار بیشترِ طرف ایرانی و ناتوانی رومیان در این هنگامه، از مقایسهمهم

ها در شود. در سراسر هشتاد سالی که این درگیریایران و روم در سیاست داخلی دو کشور استخراج می

نخورده باقی ماند؛ یعنی، هیچ پادشاهی در میدان دوران جمهوری جریان داشت، سیاست داخلی ایران دست

ند. سیاست درونی نبرد با رومیان کشته نشد و ایرانیان هیچ تلفات جمعیتی بزرگی را در این میدان تجربه نکرد

که پیروزمندانه هم بود، تأثیری نپذیرفت. طی کرد و از نتایج نبرد با روم،  چنان سیر سابق خود رااشکانیان هم

ها محسوب ترین کسی که در این مدت در نبرد با رومیان از پا درآمد، پاکور بود که ولیعهد پارتبلندپایه

شد. این در حالی است که جمهوری روم زیر فشار جنگ با ایران منقرض شد، و کراسوس و مارک آنتونی می

شان را در یا سرنوشت سیاسی موقعیتی نزدیک به شاه داشتند، یا کشته شدند و شان به ایرانکه در زمان حمله

 این آوردگاه بر باد دادند. 

ی پ.م. با آگوستوس پیمان صلح را امضا کرد رومیان سیاست اولیه 20هنگامی که فرهاد چهارم در سال 

شد وا نهادند و آگوستوس سیاست ( نامیده میImperium sine fine« )حد و مرزفرمانرواییِ بی»د را که خو

شد. به عبارت ( نامیده میIntra terminus impri« )وایی در درون مرزهافرمانر»جدیدی را تبلیغ کرد که 

های جغرافیایی توسعه ند تا در تمام جهتکوشیددیگر، رومیانی که ادعای سروری بر جهان را داشتند و می

های جدیدی را فتح کنند، چرخش بزرگی را در سیاست خارجی خود تجربه کردند و به باقی یابند و سرزمین



720 

 

ماندن در پشت مرزهای پارت رضایت دادند. پومپیئوس پس از عقد قرارداد میان فرهاد و آگوستوس با افتخار 

دو دولت بزرگ و مقتدر تقسیم شده است و این دو عبارتند از ایران و جهان بین »در تاریخ خود نوشت: 

اندازی به قلمرو ایران دست شستند به عبارتی دیگر، رومیان در این تاریخ از سودای فتح جهان و دست«. روم

 و به دست آوردن اعتباری همتراز با شاهنشاهی پارت را مغتنم شمردند.

ی رم به جا گذاشت و موقعیت شاهان و سرداران نبردهای ایران و روم، در دربار اشکانی تاثیری واژگونه

های سیاسی حذف نیرومند را تثبیت کرد. فرهاد چهارم که پیش از آن توانسته بود رقیبان را از دور کشمکش

یاقت زیادی نمایان ی شاهنشاهی بزرگ خویش و بسیج سپاهیان استعداد و لساالرکند، هنگام سازماندهی دیوان

ل استوار ارمنستان ای که در برابر آرتاواز از خود نشان داد به اتصاساخت. چیرگی بر آنتونی و سیاست ماهرانه

که پایتخت  وازه(به ایران و اخراج رومیان از قلمرو ماد منتهی شد. او پایتخت خود را از دامغان )شهر صد در

اش منتقل کرد و به این ترتیب، هم محل استقراری ربیها بود به تیسفون در همسایگی دشمن غباستانی پارت

ی سرزمینش برای پاییدن و مقابله با حرکات احتمالی رومیان در اختیار گرفت و هم بر امنیت قلمرو داخل

 تأکید کرد.

به این ترتیب، در میان دو دولت بزرگ ایران روم دو سرزمین حایل پدید آمدند. این دو سرزمین حائل هر 

شدند. با وجود این، در این ناشدنی از شاهنشاهی هخامنشیان محسوب میدو در ابتدای کار جزئی تفکیک

ی سوریه در اختیار رومیان قرار بگیرد. بخش دیگر آن زمان تعادل نیروها باعث شده بود که یکی از آنها یعن

چنان در اختیار ایرانیان قرار داشت. با وجود این، رومیان در ارمنستان و ایرانیان در سوریه یعنی ارمنستان هم

های کالسیک مورد تأکید قرار گرفته کردند. بر خالف آنچه در بیشتر تاریخاندازی و اعمال نفوذ میدست

شده اندازی اصلی در قلمروهای حائل یادشده به حضور ایرانیان در سوریه مربوط میل نفوذ و دستاست اعما

شان است. این حضور چندان بود که به سرعت به ورود قدرت نظامی نوپای ساسانیان و تاخت و تازهای پیاپی
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نه نبود و به تأثیرات نظامی در قلمرو سوریه منتهی شد. از سویی دیگر، نفوذ رومیان در ارمنستان هرگز پردام

 چندانی منتهی نشد. 

 

داری او . فرهاد چهارم، در میان شاهان اشکانی، از این نظر ویژه است که دولت اشکانی در دوران زمام4

که رومیان کوشیدند در قالب نظام امپراتوری از آن  تمرکز قدرت زیادی را تجربه کرد و این همان چیزی بود

معارض سپری نشد. او که در جریان عقوبت آرتاواز رونوشت بردارند. با وجود این، حکومت فرهاد نیز بی

پ.م.  32مادی خشونت زیادی به خرج داده بود، نارضایتی اشراف پارتی را برانگیخت. این اشراف در سال 

اد دوم را به پادشاهی برداشتند و فرهاد را عزل کردند. فرهاد چهارم به ایران شرقی رفت ای به نام تیردشاهزاده

و سکاها را به یاری خواند. سکاهای خاندان ونون، که بلوچستان را در اختیار داشتند، از او پشتیبانی کردند. 

پ.م. تیرداد  26ن ماه سال رودان لشگر کشید و در فروردیبه این ترتیب، فرهاد با سپاهی از سکاها به میان

وتخت خود را بازپس گرفت. تیرداد به نزد رومیان گریخت و اوکتاویان به او جایی در دوم را راند و تاج

سوریه داد تا در آن اقامت کند، هر چند سپاهی در اختیارش نگذاشت. در اسفند همان سال، تیرداد به کمک 

هایی ضرب کرد که رویش نوشته شده بود: رفت و سکهرومیان بازگشت و سلوکیه را در اختیار خود گ

ی او را در میان اشراف اتحاد تیرداد با رومیان وجهه«. شاهنشاه ارشکِ دوستدار رومیان )فیلورومائیوس(»

پ.م.( تیرداد را کامالً  25اشکانی و مردم از میان برد و به این ترتیب فرهاد توانست چند ماه بعد )سال 

  1688ن را بار دیگر از صحنه براند.شکست دهد و رومیا

                      
1688 Junianus Justinus, Historiarum Philippicarum, xlii. 5; Cassius Dio, Roman History, ii. i8.  
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شان با یکدیگر را به پایان فرهاد چهارم و تیرداد اشکانی تازه کشمکش پ.م، یعنی زمانی که 20در سال 

رسانده بودند، تیبریوس ــ پسرخوانده و جانشین آگوستوس اوکتاویانوس ــ با سپاهی به نسبت بزرگ به 

 ارمنستان رفت و با تیگران سوم که پادشاه ارمنستان بود پیمان دوستی بست. او در جریان این سفر از درگیری

طرف ها قراردادی منعقد کرد که طی آن پادشاهی ارمنستان به صورت دولتی بینظامی پرهیز کرد و با پارت

اد که در این هنگام با رومیان عهد دوستی داشت و دید که دودمان پادشاهی فره 1689بین دو کشور باقی بماند.

 نخورده باقی مانده، این حرکت را نادیده انگاشت.چنان دستارمنستان هم

ای را برای دولت اشکانی پدید آورد. ی فرهاد چهارم مشکالت تازهچند سال بعد، ماجراهای عاشقانه

کرد کنیزی زیبارو با نام موسا را به فرهاد پ.م. که قرارداد صلح را با ایران امضا می 27آگوستوس در سال 

نیز ثبت شده  1691نوشته و لقبش به صورت تِئا اورانیا 1690چهارم هدیه کرد. یوسفوس نام این کنیز را تِرموسا

ی سوگلی ی او شد و موسا به مرتبهفرهاد چهارم که در این هنگام مردی سالخورده بود، شیفته 1692است.

چهارم فرزندی به نام فرهادک زاده شد که در نهایت با نام حرمسرایش دست یافت. از ازدواج موسا و فرهاد 

فرهاد پنجم بر تخت نشست. موسا زنی بسیار زیرک بود و تقریباً شکی نیست که با مأموریت نفوذ در دربار 

اشکانیان از خاک روم به شرق گسیل شده بود. او شاهنشاه سالخورده را وا داشت تا چهار تن از پسرانش 

و به این ترتیب  1694( را به عنوان مهمان به دربار امپراتور روم بفرستد1693داسپ، فرهاد و ونن)سراسپادان، رو

                      
1689 Suetonius, The Lives of Twelve Caesars, Life of Tiberius, 9. 
1690 Thermusa 
1691 Thea Urania 
1692 Josephus, Antiquities of the Jews, xviii, 2–4. 
1693 Strabo, XVI, I, 28. 
1694 Tacitus, The Annals, 2.1. 
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ای سرشار از مدعیان سلطنت و شاهزادگانِ اشکانیِ هوادار روم مجهز شدند و در عمل رومیان به گنجینه

ها، با خوراندن این دسیسه گویند که موسا، بعد اززمان عرصه برای ولیعهدی فرهاد پنجم گشوده گشت. میهم

زهر فرهاد چهارم را به قتل رساند و پسرش را به پادشاهی برکشید. او در سال دوم پیش از میالد به عنوان 

ها همراه با وی نقش کرد و به دلیلی شریک سلطنت فرهاد پنجم به قدرت رسید، نقش خود را بر سکه

ای از ازدواج با محارم نویسان معاصر این را نمونهتاریخ نامشخص با پسرِ نوجوان خود ازدواج کرد! برخی از

اند، اما از سویی بسیار بعید است موسا که کنیزی رومی بوده زرتشتی شده و در دین زرتشتی قلمداد کرده

برانگیز و احتماالً موهوم در این کیشِ نو، تابوی عمومیِ زنای با محارم را نقض کرده باشد. بابت رسمی بحث

شود که به ی این موضوع در دست داریم به یوسفوس مربوط میدیگر، تنها گزارشی که درباره از سوی

بنابراین چنین  1695صراحت نوشته اشراف و سرداران ایرانی از این رفتار موسا بدشان آمد و از او متنفر شدند.

 توانسته با سنن ایرانیان آن دوران سازگار بوده باشد. کاری نمی

شده، اما بیست و ب میهرچند احتماالً موسا در زمان فرستاده شدن به دربار ایران مأمورِ رومیان محسو

پنج سال بعد که به قدرت سیاسی دست یافت راه خود را از ایشان جدا کرد. او سرسختانه از حاکمیت ایران 

بر کل ارمنستان دفاع کرد، به شکلی که آگوستوس اوکتاویانوس پسرش گایوس سزار را با سپاهی به شرق 

وسا و فرهادک حاکمانی ضعیف بودند و از این حرکت فرستاد تا منافع رومیان را در منطقه حفظ کند. اما م

 1696ترسیدند و در سال اول پ.م. در برابر روم کوتاه آمدند و از بروز جنگ پیشگیری نمودند.

                      
1695 JosephusAntiquities of the Jews, xviii, 42-3. 
1696 Josephus, Antiquities of the Jews, xviii, 2. 
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اشراف پارتی از همان ابتدا نسبت به موسا و پسرش بدگمان بودند. نام فرهاد پنجم در منابع ایرانی بیشتر 

رساند. شش سال بعد از به قدرت به صورت فرهادک ثبت شده که کوچک بودن و ناکارآمدی این فرهاد را می

ز حکومت خلع کردند و ارد سوم رسیدن موسا و پسرش، اشراف اشکانی دست به یکی کردند و این دو را ا

م. بر تخت نشاندند. اما شاه جدید مردی تندخو و خودکامه از آب درآمد و سرداران پارتی دو  4را در سال 

سال بعد در یک مهمانی او را به قتل رساندند. اشراف اشکانی از آگوستوس خواستند تا وُنون اول را که 

باز پس بفرستد. این شاهزاده که از چند سال پیش به صورت مهمان  ترین پسر فرهاد چهارم بود به ایرانبزرگ

  1697زیست، به ایران آمد و بر تخت نشست و چهار سال سلطنت کرد.در دربار روم می

اش موقعیتی فرودست داشت ونون، که با پشتیبانی امپراتور روم به قدرت رسیده بود، در سیاست خارجی

« شیدیمتاج پارتیان را ما بخ»های خود نوشتند: داد. طوری که رومیان بر سکهو به رومیان بسیار میدان می

(Rex Partis datus اشراف اشکانی از این سیاست او به خشم آمدند و طرفدار اردوان دوم شدند که .)

رساند. او فرزند داریوش پسر آرتاواز اول مادی بود و نسبش را به آذرباد می حاکم مقتدر آذربایجان و ماد

ی داهه اش را نزد قبیلهبود، و از طرف مادر با خاندان اشکانی پیوند داشت. او دوران کودکی و نوجوانی

ی قدیمیِ نیای اشکانیان بودند. اردوان بر که مردمش همان قبیله 1698)احتماالً در داغستان امروز( گذرانده بود،

کرد. او لقب کرد و در این مورد از پدرش داریوش پیروی میی تمام رخ خود را حک میهایش چهرهسکه

اخبار هایش برداشت و سیاستی ضد یونانی در پیش گرفت. دینوری در هم از روی سکه دوستدار یونانیان را

                      
1697 Tacitus, The Annals, 2.2. 
1698 Tacitus, The Annals, 2.3. 
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شکان بوده و ابتدا پادشاهی جبال )ماد( را داشته است و او را بسیار ستوده و گفته که پسر اشه پسر ا الطوال

 1699گفته که عیسی مسیح در حدود زمان حکومت وی زاده شد.

هایش به با هم جنگیدند و در نخستین نبرد ونون چیره گشت. او شتابزده بر سکهاردوان دوم و ونون اول 

 ΒΑϹΙΛΕΥϹ)باسیلِئوس اونونِس نِیکِساس آرتابان)ون(: « شاه وُنون، پیروزمند بر اردوان»یونانی نوشت 

ΟΝΩΝΗϹ ΝΕΙΚΗϹΑϹ ΑΡΤΑΒΑΝ[ΟΝ]ی او نقش ایزدبانویی بالدار با شاخ (. بر پشت سکه

دلیل در منابع غربی با نام نیکِه مورد بخش است، و بیشود که قاعدتاً آناهیتای تاجدرختی در دستش دیده می

نیکه همتای یونانی آناهیتاست و در دوران هخامنشی زیر تأثیر فرهنگ ایرانی در  1700اشاره قرار گرفته است.

بخش و نگهبانِ ایرانیان هنگام اشاره به ایزدبانوی تاج میان یونانیان ابداع شد و اهمیت یافت. بدیهی است که

تر که یونانیان چند تر و ناقصاند، و نه روایتی سادهکردهاش اشاره میی اصلی و اوستاییوتخت به نسخهتاج

 قرن پیش آن را وامگیری کرده بودند. 

نون اول در ثبت پیروزی خود کمی عجله به خرج داد، چون کمی بعد از اردوان دوم شکست خورد. و

م.( توانست ونون را  12م. چندان نیرومند شده بود که سکه ضرب کند و تا دو سال بعد ) 10اردوان در سال 

ی نشاندهچون دستا همجبراند و به طور رسمی شاهنشاه اشکانی شود. ونون اول به ارمنستان گریخت و در آن

اردوان با سپاهی به ارمنستان لشگر کشید و این سرزمین را فتح کرد. آگوستوس  1701رومیان بر تخت نشست.

                      
 .67: 1386دینوری،  1699

 .40: 1390کورتیس سرخوش،  1700

1701 Tacitus, The Annals, 2.3. 
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س که سالخورده شده بود و تمایلی به جنگ نداشت، تسلیم شد و ونون اول را به اردوی رومیان اوکتاویانو

اش ادامه با امکاناتی شاهانه به زندگی 1702فرا خواند و او را به سوریه فرستاد. او در سوریه و بعدتر در کیلیکیه

. کوشید تا از چنگ رومیان بگریزد و م 19اما در عمل گروگانی در دست رومیان بود. ونون در سال  1703داد،

 1704به ایران بازگردد، اما نگهبانان رومی هنگام فرار بر او تاختند و به قتلش رساندند.

کرد. او بقایای رحمانه رفتار میپادشاهی مقتدر و مدبر بود و گاه در برخورد با اشراف بی اردوان دوم

گردآوری کرد.  زمین زدود و متون زرتشتی و متون حماسی باستانی را بازنویسی وفرهنگ هلنیستی را از ایران

 میالدی ادامه یافت، آشکارا تداوم سیاست دوران هخامنشی بود. در 38تا  12داری او که از سال امدوران زم

در قلمرو  حدی که سفیرانش به تیبِریوس ــ دومین امپراتور روم ــ گفتند که مصر و مقدونیه از دیرباز

ات رسانند به دوران هخامنشیان ن قلمرو به اثبآکه ادعای مشروعیت خود را در ت و برای آنزمین بوده اسایران

نت خود با رومیان م. یعنی تا اواخر سلط 35جو بود و تا سال ارجاع دادند. با وجود این، اردوان پادشاهی صلح

 در صلح به سر برد.

م. آگوستوس بعد از سلطنتی موفق و آرام  14ر سال صلح میان روم و ایران تداوم داشت، تا آن که د

اش تیبریوس باقی گذاشت. تیبریوس که اسم کاملش تیبریوس وتخت روم را برای پسرخواندهدرگذشت و تاج

شد. پدرش تیبریوس بود، یکی از سرداران بزرگ اوکتاویان محسوب می 1705یولیوس سزار آگوستوس

پ.م. از او طالق گرفت و با اوکتاویان  39بود، اما وقتی مادرش در  1706هاکلودیوس نرو از خاندان کلودیان

                      
1702 Tacitus, The Annals, 2.58. 
1703 Tacitus, The Annals, 2.4. 
1704 Tacitus, The Annals, 2.68. 
1705 Tiberius Julius Caesar Augustus 
1706 Tiberius Claudius Nero 
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ی وی پذیرفته شد. او بعدها با دختر اوکتاویان ــ یولیای مهتر ــ ازدواج ازدواج کرد، به عنوان پسرخوانده

ز وی جنگ شد، هر چند همواره با زنش به خاطر رفتار تحقیرآمیکرد و به این ترتیب داماد او نیز محسوب می

او سرداری  1707و دعوا داشت و اختالف این دو و تلخکامی تیبریوس بابت ازدواجش زبانزد مردم رم بود.

ید. او مردی های پانونیا، دالماتیا و رائِتیا را برای روم فتح کرد و حتا به آلمان هم لشگر کشالیق بود و سرزمین

ترینِ ترین و مالیخولیاییظلمانی»اش نوشته که او بدخلق، افسرده و ستمگر بود و پلینی مهتر هنگام شرح زندگی

م. از قدرت سیاسی کناره گرفته و برای  6او در سال  1708( بود.tristissimus hominum« )مردمان

گذراندن ، احتماالً دور بودن از یولیا و وقت 1709اش، گذشته از دالیل سیاسیاستراحت به رودس رفت. انگیزه

که دختر آگریپا، سردار بزرگ آگوستوس، محسوب  1711بوده است 1710اش ویپسانیا آگریپینابا معشوقه

ها و بسط نفوذ رومیان میالدی گایوس سزار پسر امپراتور که برای فشار آوردن بر ارمنی 4در سال  1712شد.می

وان به ارمنستان رفته بود، در این سرزمین به قتل رسید و به این ترتیب آگوستوس ناگزیر شد او را به عن

وتازی غارتگرانه تیبریوس پس از آن به آلمان لشگر کشید و بعد از تاخت 1713ولیعهد و جانشین انتخاب کند.

او تا چند سال  1714میلی به حکم سنا گردن نهاد و امپراتور شد.م. با بی 14ر سال جا به رم بازگشت و ددر آن

کرد تا سنا هایی مبهم بسنده میبه فرمان کرد ونخست از صدور دستورهای روشن و شفاف خودداری می

های پیاپی از ایرانیان نظام استقالل رای داشته باشد و نظر خود را اعمال کند. اما سناتورها که بعد از شکست

                      
1707 Cassius Dio, Roman History, LV.9. 
1708 Pliny the Elder, Natural Histories, XXVIII.5.23. 
1709 Seager, 2005: 23-24. 
1710 Vipsania 
1711 Tacitus, Annals, I.53. 
1712 Suetonius, The Lives of Twelve Caesars, Life of Tiberius, 7. 
1713 Tacitus, Annals, I.3; Suetonius, The Lives of Twelve Caesars, Life of Tiberius, 15. 
1714 Tacitus, Annals, I.12, I.13; Suetonius, The Lives of Twelve Caesars, Life of Tiberius, 26. 
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های داخلی از بین رفته بودند، شان با این قاعده در جریان جنگحکومتی متمرکز را پذیرفته بودند و مخالفان

دادند که منظور واقعی او از صدور فالن فرمان چه بوده تر با بحث در این باره هدر میوقت خود را بیش

دانست که سزاوار بردگی داشت و آنها را مردانی میتیبریوس به همین دلیل ایشان را خوار می 1715است.

 1716هستند.

ی رومیان ود تا آن که مداخلهان ایران و روم برقرار بچنان، آشتی میبعد از به قدرت رسیدن تیبریوس، هم

تولی های آناتولی بار دیگر به کشمکش میان دو کشور دامن زد. احتماالً کسی که با مداخله در آنادر امور دولت

 ها دامن زد، کسی نبود جز پسرخوانده و ولیعهد تیبریوس، که گرمانیکوس نام داشت. و سوریه به این کشمکش

پ.م. زاده شد.  15بود و در سال  1718و آنتونیای کهتر 1717گرمانیکوس فرزند نِرو کالودیوس دروسوس

خوی اوکتاویان و آنتونی بود. چون او دختر کوچکِ مارک آنتونی بود ی دو خاندان دشمنمادرش پیونددهنده

اتور آگوستوس، زاده شده بود. او برادرِ کالودیوس، پدرِ کالیگوال، و پدربزرگ که از بطنِ اوکتاویا، خواهر امپر

پ.م. که امپراتور آگوستوس  14نِرو بود که یکی پس از دیگری به مقام امپراتوری دست یافتند. در سال 

درگذشت، لژیونرهای رومی مقیم مرزهای غربی سر به شورش برداشتند، چون خبر رسید که حقوق 

شان که قرار بود از بیست سال به شانزده سال کاهش یابد، شود و دوران سربازیشان پرداخت نمیادهافتعقب

                      
1715 Tacitus, Annals, III.35, III.53, III.54. 
1716 Tacitus, Annals, III.65. 
1717 Nero Claudius Drusus 
1718 Antonia Minor 
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ی سربازان رومی در آلمان منصوب سنا در این میان گرمانیکوس را به مقام فرمانده 1719تغییر نخواهد کرد.

  1720کرد.

افتاده به ایشان پیشنهاد گرامانیکوس به میان لژیونرها رفت و شورش را فرو خواباند و در مقابلِ حقوقِ عقب

جا پول خود را به دست آورند. لژیونرها این های آلمانی حمله کنند و با غارت مردم آنکرد که به سرزمین

گردن نهادند. به این ترتیب، گرمانیکوس در رأس هشت لژیون به خاک پیشنهاد را پسندیدند و به فرمان او 

شان را غارت کرد. آلمان تاخت و روستاها و شهرها را ویران کرد و مردم را به بردگی گرفت و اموال

ی گرمانیکوس در این نبردها نشان داد که مردی سنگدل و خونخوار است، چنان که بعد از تاختن به قبیله

قبایل  1721ی رود روهر، تمام اهالی آن را به قتل رساند و حمام خون به راه انداخت.ی، در کرانهبزرگ مارس

ی گرد آمدند. او رهبر قبیله 1722، زیر پرچم سرداری به نام آرمینیوسآلمانی که مورد تهدید قرار گرفته بودند

 9را در سال  1724ی قبلی رومیان به رهبری پوبلیوس کوینکتیلیوس واروسبود که حمله 1723آلمانی چِروسکی

گرمانیگوس  1726قتل عام کرده بود. 1725م. دفع کرده بود و بیست هزار لژیونر رومی را در نبرد جنگل توتوبورگ

های لژیونرهای رومی را در جنگل بیابد و طی مراسمی موفق شد همسر آرمینیوس را اسیر کند و استخوان

بار دیگر به آلمان حمله برد و این بار، با وجود تلفات زیادی که تحمل کرد، م.  16دفن کند. او در سال 

                      
1719 Tacitus, The Annals, 1.31. 
1720 Tacitus, The Annals, 1.14. 
1721 Tacitus, The Annals, 1.51. 
1722 Arminius 
1723 Cherusci 
1724 Publius Quinctilius Varus 
1725 Teutoburg 
1726 Strabo, Geographia, 7:1.4; Suetonius, Lives of the Twelve Caesars: Augustus 23, Tiberius 

17–18; Dio Cassius, Roman History 56:18–24. 
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نشان او موفق شد دو تا از سه درفش عقاب 1727توانست در نبرد رود وِسِر آرمینیوس را به شدت شکست دهد.

 رومی را که در نبرد توتوبورگ از دست رفته بود، باز یابد و به رم بازگرداند. 

و چنگیز را در  طرفانه مورد داوری قرار گیرد، شخصیتی مانند اسکندرگرمانیکوس اگر با معیارهای بی

ربازانی آزمند و پرشمار به قلمرو س سازد. او مردی خونخوار و غارتگر بود که بامان نمایان میبرابر چشمان

های مداوم او بر آرمینیوس به شان را به باد غارت داد. پیروزیها تاخت و روستاها و شهرهای کوچکآلمان

نشستند و پس از ها عقب مین ایشان هر بار به درون جنگلها نبود، چوکن کردنِ مقاومت آلمانمعنای ریشه

شان را به دست گرفتند. گرامانیکوس اما در آرام کردن هایبازگشتن سپاهیان رومی بار دیگر کنترل سرزمین

شان با اموالِ غارت شدن از مردم آلمانی خالقیت به خرج داد و به خاطر شورش سربازان و پرداختنِ حقوق

ی غارت مانند در رم به دست آورد. با وجود این، او با انگیزههای از دست رفته محبوبیتی بیرفشباز آوردن د

رمینیوس همه را سپاهیانش را از مرزِ رسمی دولت روم گذرانده بود و در رویارویی با دشمنی نیرومند مانند آ

هایش بیشتر مدیون شمار پیروزی شده نبود وبه خطر انداخته بود. راهبردهای نظامی وی نیز سنجیده و حساب

م.  17آرایی خردمندانه. بر این مبنا تیبریوس او را به رم فراخواند. در سال زیاد سپاهیانش بود تا رزم

 ی پیروزی کاملی را برگزار کرد. گرمانیکوس به رم بازگشت و برای نخستین بار طی نسلِ گذشته، مراسم رژه

های شرقی م. گرمانیکوس و پسرش دروسوس را به سِمَت حکمران استان 18تیبریوس در سال  

گرمانیکوس با  1728شد.منصوب کرد و این مقامی بلند بود که معموالً به ولیعهد و جانشین امپراتور داده می

شان های کوماگنه و کاپادوکیه هنوز زیر فرمان شاهان قدیمیسپاهی بزرگ به آناتولی رفت. در این هنگام دولت

                      
1727 Tacitus, The Annals, 2.18. 
1728 Tacitus, Annals, II.43. 
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ها تاخت یکوس به این دولتشدند و با روم عهد دوستی داشتند. گرمانبودند و به شکلی خودمختار اداره می

شان را منقرض ساخت یا عزل کرد و خودشان را به استانی رومی تبدیل کرد. گرمانیکوس و دودمان پادشاهی

، که فرماندار سوریه، 1729راند، به زودی با گنایئوس کالپورنیوس پیسوکه با مشتی آهنین بر همه جا فرمان می

بود اختالف پیدا کرد و او را عزل کرد و به رم پس فرستاد. مدت کوتاهی بعد از آن، زمانی که در انطاکیه 

شت. نظر شایع آن بود که پیسو اقامت داشت، به بیماری عجیبی دچار شد و احتماالً در اثر مسمومیت درگذ

ا کمی بعد خواستند پیسو را بابت این اتهام محاکمه کنند ام 1730ی تیبریوس به او زهر خورانده است.با اشاره

ها راست بوده و به احتمال زیاد این شایعه 1731او ناگهان خودکشی کرد یا به دست تیبریوس کشته شد.

ورزید، زمینه را برای قتل وی و بود و به کامیابی و شهرتش رشک میاش متنفر تیبریوس که از برادرزاده

تیبریوس احتماالً این کار را برای برکشیدن پسرش دروسوس  1732مکتوم ماندن راز مرگش هموار ساخته است.

م. دروسوس به عنوان ولیعهد و شریک  22انجام داده بود و این درست کاری بود که انجام داد. در سال 

و تیبریوسِ خسته از سیاست  1733کل مشکوکی درگذشتسلطنت تیبریوس تعیین شد، اما یک سال بعد به ش

ت و کارها را م. به استراحتگاهی در کاپری رف 26دیگر کسی را به عنوان جانشین مشخص نکرد. او در سال 

  1735وا نهاد. 1734اش لوکیوس آیلیوس سِجانوسچیبه دست دستیار دسیسه

                      
1729 Gnaeus Calpurnius Piso 
1730 Tacitus, Annals, II.71. 
1731 Tacitus, The Annals, II.72. 
1732 Suetonius, The Lives of Twelve Caesars, Life of Tiberius, 52. 
1733 Tacitus, Annals, IV.7, IV.8. 
1734 Lucius Aelius Sejanus 
1735 Tacitus, Annals, IV.67. 
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ی تیبریوس م. برادرزاده 29سجانوس در مدت کوتاهی تمام امور را در دست خود متمرکز ساخت. در سال 

سجانوس برای دستیابی به قدرت از او خواستگاری کرده بود، درگذشت و واپسین پل  که لیویا نام داشت و

او به محاکمه  1736ارتباطی میان تیبریوس و رم قطع شد و سجانوس به مقام قدرقدرتی خودکامه برکشیده شد.

م. سجانوس چندان  31شان را غصب کرد. در سال و کشتار سناتورها و شهسواران ثروتمند روی آورد و اموال

نیرومند شده بود که قصد کرد امپراتور را از بین ببرد و خود جانشین وی شود، اما رسوا شد و تیبریوس با 

کسی که در این راه امپراتور را یاری داد، اخترشناس و  1737ا او را محاکمه و اعدام کرد.فرمانی نامنتظره به سن

زمان اقامت تیبریوس در کاپری نقش مشاور و دستیار وی را ایفا مُغی ایرانی از تبار شاهان آناتولی بود که در 

م. به دست رئیس نگهبانانش ــ نایویوس سوتوریوس  37کرد. تیبریوس، در نهایت، در اسفندماه سال می

ــ کشته شد و کالیگوال پسر گرمانیکوس که دستور این قتل را داده بود، به جایش به قدرت رسید.  1738ماکرو

قدر در میان مردم منفور بود که وقتی خبر رسید درگذشته، همه به شادمانی و تاسیت نوشته که تیبریوس آن

شان این شایعه دروغ بوده و تیبریوس هنوز زنده است و جشن پایکوبی پرداختند، اما بعد خبردار شدند که

اند و باز جشن و شادخواری که خبر رسید کالیگوال و همدستانش او را خفه کرده و کشتهکاره ماند. تا ایننیمه

  1739مردم رم از سر گرفته شد.

گیری های دو کشور، پیش از کنارهای از کشمکشزمین و آغاز دور تازهی روم در امور داخلی ایرانمداخله

های شد که پای گرمانیکوس به آناتولی رسید. نایب امپراتور در استان تیبریوس از قدرت و دقیقاً زمانی آغاز

                      
1736 Tacitus, Annals, V.3. 
1737 Cassius Dio, Roman History, LVIII.10. 
1738 Naevius Sutorius Macro 
1739 Tacitus, Annals, VI.50. 
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های قدیمی منطقه که خویشاوند شاهان پارتی بودند نفوذ اشکانیان شرقی روم، در عمل، با نابود کردن پادشاهی

 ی این کشمکش باید به چند دهه پیش و زمان ارد دوم بازگشت. را از میان برد. برای فهم ریشه

پ.م. زمانی که پاکور و سپاهیان پارتی به سوریه و آناتولی حمله کردند، یکی از امیران  40در سال 

اضر نشد تسلیم شود. این مرد از اشراف ی رومیان به نام زِنون در برابر او مقاومت کرد و حنشاندهدست

اش به خدمت رِ شهر الئودیکه بود و وقتی چند سال بعد مارک آنتونی به این منطقه تاخت، با خانوادهتبایونانی

( که با همان شور ο Πολέμων Πυθόδωρος) 1740او درآمد. او پسری داشت به نام پولِمون پوتودوروس

پ.م، وقتی موفق  39بود، در سال  برد. آنتونی که از وفاداری او به رومیان خرسندو شوق از رومیان فرمان می

ی پونتی را از اورنگ کیلیکیه کنار بزند، این خدمتگزار را به جای او به حکومت این شد داریوش پسر فرناکه

منطقه برکشید. دو سال بعد وقتی ارشک شاه پونت نیز درگذشت، آنتونی کشور پونت را نیز به قلمرو او افزود 

ی اصلی او گردآوری مالیات از این منطقه بود مقتدر آناتولی تبدیل کرد. وظیفهو پولمون را به یکی از شاهان 

و بسیج سپاهی که قرار بود هنگام حمله به قلمرو پارت به اردوی آنتونی بپیوندند. پولمون این هر دو کار را 

جریان شکست  بار آنتونی به ماد شرکت کرد. درپ.م. در لشگرکشی فاجعه 36با درایت انجام داد و در سال 

 ای هنگفت آزاد شد. ها درآمد و مدتی بعد با پرداخت فدیهرومیان، پولمون به اسارت پارت

پ.م. ارتباط میان آنتونی و آرتاواز اول مادی را برقرار ساخت و  35پولمون همان کسی بود که در سال 

شد. او در جریان نبرد آکتیوم نیروهایی به یاری نجیِ ازدواج دختر حاکم ماد و پسر آنتونی محسوب میمیا

ی اوکتاویان شد. اوکتاویان پس از به قدرت آنتونی فرستاد، اما بالفاصله بعد از شکست خوردن او سرسپرده

                      
1740 Polemon Pythodoros 
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 16داشته باشد. در سال  1741ونیومی ایکرسیدن او را نواخت و اجازه داد تا برای خود آب و ملکی در منطقه

شد، در امور پادشاهی بسفر پ.م. مارکوس ویپسانیوس آگریپا، که دست راست امپراتور روم محسوب می

 کرد.  مداخله

اش ی دوم، که شاه بسفر بود، در شرایطی غریب درگذشت و ملکهدر این هنگام آساندر پسر فرناکه

اند که آساندر نویسان رومی نوشتهرا به عنوان شوهر برگزید. تاریخ 1742دونامیس مردی به نام اسکریبونیوس

کنند، چندان غمگین در این هنگام نود و سه سال داشت و چون دید سربازانش از اسکریبونیوس هواداری می

دداری کرد. به احتمال زیاد آنچه رخ داده، آن است که اسکریبونیوس شد که تا حد مرگ از غذا خوردن خو

رسید از سوی روم به دسیسه در شاه بسفر را به قتل رسانده است. این مرد هوادار رومیان بود و به نظر می

بسفر مشغول بوده باشد. به هر صورت این وفاداری سودی به حالش نداشت چون آگریپا وی را به قتل رساند 

ی رومیان بود، ی برگزیدهنشاندهلکه را واداشت تا با پولمون ازدواج کند. به این ترتیب، پولمون، که دستو م

ی بسفر در این هنگام از آساندر پسری داشت که رومیان او را تیبریوس یولیوس بر دولت بسفر چیره شد. ملکه

ی بسفر بود، گرفته شده ی ایرانی اسپورگَه، که همسایهاش از قبیلهنامیدند و نام اصلیمی 1743آسپورگوس

ی ناکهاست. این پسر با وجود نام یونانی پدر و مادرش تباری ایرانی داشت. از طرف پدری، پدر بزرگش فر

دوم و مادربزرگش شاهدختی سارماتی )از قبایل سکا( بود. مادرش هم فرزندِ پسرِ کهترِ مهرداد ششم پونتی 

  1744بود که با خواهرش الئودیکه ازدواج کرده بود.

                      
1741 Iconium 
1742 Scribonius 
1743 Tiberius Julius Aspurgus 
1744 Mayor, 2009: xviii. 
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کردن قدرت در  دونامیس دو سال بعد از این ازدواج در شرایطی مشکوک درگذشت و پولمون با قبضه

اش گرد آورد، داریدستانش، به مقام پادشاهی بسفر رسید. پولمون، با وجود ثروت و قدرتی که در دوران زمام

ی نفوذ خود را گسترش دهد و از این رو م. کوشید تا دایره 8ی سرزمینش ناکام ماند. او در سال در توسعه

( حمله برد. این قبیله عضوی 1746و به یونانی: آسپورگیوی 1745ی اَسپورگَه )به التین: آسپورگیانیبه قلمرو قبیله

ای از قبایل آریایی نامیدند. مایوتای اتحادیه( میΜαιῶται) 1747ن مایوتایاز اتحادیه قبایلی بود که یونانیا

ی پالوس کردند و نام خود را به منطقهی شرقی دریای آزوف در آناتولی زندگی میبودند که در کرانه

آید ته شده ــ برمیشان ــ از جمله اسپورگه که از نام اسب گرفهایاز نام قبیله 1749داده بودند. 1748مایوتیس

رسانند که در سالِ آریایی میاند. هر چند برخی تبار ایشان را به قبایل کهنگفتهکه به زبانی ایرانی سخن می

اند. استرابو نوشته که این قبایل از راه ها در این منطقه، پیش از چیرگی دولت آشور، ساکن بودهقالب میتانی

در دوران حاکمیت  1750شدند.اندند و مردمی جنگاور محسوب میگذرماهیگیری و دامداری روزگار می

های جایکردند، کوشیدند نامدنبال میزدایی از منطقه ای را برای ایرانیها که برنامهها بر قفقاز، روسکمونیست

همسان بینگارند. چنین سخنی که هیچ  های چرکسی قوم باستانی مایوتای را با ترکاین منطقه و تبارنامه

ی این قوم نیز تکرار شده م. کتاب بوریس پیوتروفسکی درباره 1998ی سال مبنای علمی ندارد، حتا در نسخه

  1751است.

                      
1745 Aspurgiani 
1746 Ἀσπουργιανοί 
1747 Maeotae 
1748 Palus Maeotis 
1749 Strabo, Geographica, 11.; Pliny, 4.7.26; Pomponius Mela, 1.2.6, 1.19.17. 
1750 Strabo, Geographica, xi. 2. 11. 
1751 Piotrovsky, 1998. 
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قرار بوده باشد. این پورگه و خاندان پادشاهی بسفر بری مایوتاییِ اسنماید که پیوندی میان قبیلهچنین می

ی دوم، شاه پونت و بسفر که دشمن رومیان بود، با شاهدختی سارماتی ازدواج کرد. دانیم که فرناکهرا می

ه است. بر بنابراین آساندر پدر اسپورگه یک رگ سارمات داشته و نام فرزندش را هم بر این اساس برگزید

ی سکاهای بخشی از شبکه ی مایوتایحتماالً کل اتحادیهی اسپورگه و اتوان حدس زد که قبیلهاین مبنا می

وتخت بسفر را غصب کرد، این اند. بعد از آن که پولمون با پشتیبانی رومیان تاجشدهسارمات محسوب می

اند نماید که اصل قضیه آن بوده که رومیان کوشیدهقبیله به حرکت درآمدند و با او جنگیدند. بنابراین چنین می

ای ایرانی یلهاصل و نسب از میان خدمتگزاران خود را به پادشاهی بسفر برسانند، اما با مقاومت قبشاهی بی

اند که خویشاوند و پشتیبان ولیعهدِ قانونی این قلمرو بوده است. به هر صورت، جنگِ پولمون با رو شدهروبه

پس زدند و خودش را دستگیر کردند  ی پولمون راها حملهجنگاوران اسپورگه برایش گران تمام شد. اسپورگه

ر شدند وی را و به قتلش رساندند. پس از او، پسرِ شاه پیشین یعنی اسپورگه به قدرت رسید و رومیان ناگزی

ام خود افزود نبه عنوان شاهِ مشروع به رسمیت بشناسند. در مقابل اسپورگه هم لقبِ تیبریوس یولیوس را به 

 ورنگ بسفر باقی بود.امیالدی بر  38داده باشد. او تا سال  اش با رومیان را نشانتا دوستی

شان برای برکشیدن پولمون در بسفر شکست خورده بود، از تعقیب این رومیان، با وجود آن که نقشه

ش با دومنامیس بسفری، با زنی رومی ـ یونانی که در اسیاست دست نکشیدند. پولمون بعد از ازدواج سیاسی

ی مارک ند حرامزادهنام داشت و احتماالً فرز 1752پونت مقیم بود، ازدواج کرد. این زن پوتودوریدای پونتی

آنتونی از یکی از اهالی پونت بوده است. پوتودوریدا پسری برای پولمون زایید که به یاد پدرش زنون نامیده 

                      
1752 Pythodorida of Pontus 
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اش اش به کاپادوکیه رفت و زیر نظر پدرخواندهم. زنون به همراه خانواده 8شد. بعد از مرگ پولمون در سال می

 آرخاِلئوس کاپادوکی پرورده شد. 

م. گرمانیکوس، که به فرماندهی نیروهای مستقر در شرق روم منصوب شده بود، تصمیم گرفت  18در سال 

ها را در منطقه ای از اغتشاشاش گسترش دهد. به این ترتیب، زنجیرهی نفوذ خود را در مرزهای شرقیدایره

ای را در قفقاز به قدرت برسانند، نشاندهکه آغازگاهش ارمنستان بود. رومیان که تصمیم داشتند دست برانگیخت

اش گِرمانیکوس را به زنون را برگزیدند و او را با سپاهی رومی به ارمنستان فرستادند. تیبریوس پسرخوانده

ند و اردشیر پادشاه ارمنستان را رهبری این سپاه منصوب کرد. گرمانیکوس موفق شد زنون را به قدرت برسا

از بین ببرد. زنون در آرتاکشات خود را شاه ارمنستان خواند و برای این که دل مردم را به دست آورد نام خود 

م. بر ارمنستان حکومت  35( تغییر داد. بعد از آن، او با پشتیبانی رومیان تا سال 1753را به اردشیر )آرتاکسیاس

ای داشت و نه صاحب ای داشته باشد، چون نه با زنان مراودهنماید که او رفتار جنسی غیرطبیعیکرد. چنین می

 فرزندی شد. 

چون مدعی سلطنت به قلمرو پارت کمی بعدتر، تیبریوس یکی دیگر از شاهزادگان اشکانی مقیم روم را هم

گسیل کرد. این شاهزاد فرهاد پسر فرهاد چهارم بود و در سوریه ادعای سلطنت کرد. شورش او نیز ناکام ماند 

و به قتل رساند. حرکت دیگری که احتماالً با پشتیبانی رومیان انجام و اردوان دوم توانست او را شکست داده 

که دو برادر به  1754گرفت، شورش دو برادر یهودی در نزدیکی بابل بود. یوسفوس فالووس گزارش کرده

                      
1753 Artaxias 
1754 Josephus, Antiquities, xviii.9. 
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در نزدیکی بابل « دَئیانهره»)آسینائوس و آنیالئوس(، که به شغل بافندگی در  1756و آنیالی 1755های آسیناینام

ی یهودیان اورشلیم را دزدیدند و به گروهی یاغی و خزانه 1757اشتغال داشتند، در نزدیکی فلوجه و شهر انبار،

 راهزن تبدیل شدند. 

سال در این شهر  15تا مدت  یوسفوس فالووس ادعا میکند که این افراد توانستند بابل را فتح کنند و

نماید، و بسیار بعید است دو جوان راهزن توانسته باشند شهر فرمان برانند. این روایت بسیار مشکوک می

ها فتح کنند و پانزده سال حفظ کنند. به احتمال زیاد آنچه رخ داده، بزرگ بابل را در نزدیکی پایتخت پارت

ی پایبندی ایشان به کیش یهود نیز جای بحث بوده است. درباره ی فراتای راهزن در کرانهپیدایش دسته

شان در روز شنبه به آنها حمله کرد، مراسم سبت را وجود دارد. چون وقتی حاکم پارتیِ بابل برای سرکوب

گویند آنان در این جنگ چندان دالوری نشان دادند که اردوان می 1758نادیده انگاشتند و با ایشان جنگیدند.

دوم آنها را به خدمت گرفت و حراست از بخشی از فرات را به ایشان سپرد. احتماالً یوسفوس همین رسمیت 

شان بر بابل حمل کرده است. یوسفوس نوشته که آنیالی در حکومترودان را به یافتن حضور ایشان در میان

وتازهایش جنگجویی پارتی را به قتل رساند و زنش را اسیر کرد و با او ازدواج کرد. یارانش، یکی از تاخت

 دانستند، با رهبری برادرش آسینای او را شماتت کردند، اما آنیالی باکه ازدواج با زنی غیریهودی را روا نمی

خشونت با ایشان رفتار کرد. بعد این زن آسینای را زهر خوراند و کشت. آنیالی که حاال به تنهایی رهبری 

                      
1755 Asinai 
1756 Anilai 

 .691ـ711: 1383بیوار،  1757

 .171: 1383بیوار،  1758
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ای کرد و مهرداد اشکانی، داماد اردوان دوم و حاکم شهر پارتیِنِه، را اسیر راهزنان را بر عهده داشت، حمله

شان را ی گرد آورد و او را شکست داد و بساطکرد، اما از ترس شاهنشاه اشکانی او را آزاد کرد. مهرداد سپاه

شدند، بر مردم بابل ستم کرده برچید. یوسفوس نوشته که یهودیان مقیم بابل که توسط آنیالی پشتیبانی می

رودان به قتل بودند و به همین دلیل بعد از مرگ آنیالی پنجاه هزار تن از یهودیان به دست مردم بابل و میان

نماید و نشانی از چنین ماجرایی در سایر منابع دیده آمیز میفوس از این ماجراها افسانهرسیدند. روایت یوس

اند شدهای از راهزنان که توسط دو یهودی رهبری میتوان پذیرفت آن است که دار و دستهشود. اما آنچه مینمی

زمانیِ ماجرا، به خاطر هماند، و بعید نیست این هایی برای بابلیان فراهم آوردهم. مزاحمت 18در سال 

 معنادارش، با پشتیبانی و تحریک رومیان آغاز شده باشد. 

داستان آنیالی و آسیالی احتماالً از داستانی عامیانه تأثیر پذیرفته که به تحول جماعت یهودیان در 

دانیم که به دلیلی نامعلوم، گروهی بزرگ از یهودیان در زمانِ شده است. این را میرودان مربوط میمیان

جا ساکن شدند. یوسفوس نوشته ها از مناطق اطراف به سلوکیه کوچیدند و در آنمنسوب به همین درگیری

دند و یهودیان را های این دو برادر کینه به دل گرفته بورودان از ستمکه دلیلِ این کوچ، آن بود که مردم میان

م. جمعیتی  35ـ36کردند. با وجود این، شواهدی در این مورد در دست نداریم. به هر حال در سال آزار می

از کوچندگان یهودی به بافت اجتماعی سلوکیه افزوده شدند و تعادل میان قوای درونی آن را به هم زدند. 

ای ارمنستان به این شهر آمده بودند و در شهر وزنهتر از این، گروه بزرگ دیگری از مهاجران از کمی پیش

دادند که با اکثریت مردم شهر، که یونانی ـ مقدونی بودند، کشمکش و درگیری داشتند. جمعیتی را تشکیل می

یهودیان پس از استقرار در سلوکیه با ارمنیان همدست شدند و قضایا به ضرر یونانیان پیش رفت، تا آن که به 

یونانیان ارمنیان را فریفتند و ناگهان بر یهودیان حمله بردند و به روایتی پنجاه هزار تن از  روایت یوسفوس
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جا بگریزند. اما جالب آن است شکلی که یهودیان ناگزیر شدند از آن به 1759ایشان را در سلوکیه کشتار کردند،

که پس از گریز از سلوکیه به تیسفون و نهاردیا پناه بردند و این همان جاهایی است که یوسفوس نوشته 

 مردمش ابتدا به یهودیان ستم کرده بودند.

چنان مانند ستون پنجمی سلوکیه هم نزبابه احتمال زیاد آنچه به واقع رخ داده، آن است که جماعت یونانی

سره سازد. اند و در این هنگام شاهنشاه اشکانی قصد کرده که تکلیف خویش را با این شهر یککردهعمل می

شهر با پشتیبانی پارتیان صورت گرفته و هدف از  ن به اینای مانند ارمنیان و یهودیااحتماالً کوچ اقوام ایرانی

ی سیاست ایرانی شان در زمینهدستِ یونانیان در این منطقه و بازجذباین کار به هم زدن بافت جمعیتی یک

آید که یونانیان در مقابل این برنامه مقاومت نشان داده و یهودیان را، که بوده است. از گزارش یوسفوس برمی

رودان و دو برادر اند. بعید نیست کشمکش میان مردم میاناند، از سلوکیه طرد کردهدتری بودهی نیرومنوزنه

شان هم پیامدی از همین سیاست برای رام کردن سلوکیه بوده باشد. آنچه این تحلیل را یهودیه و دار و دسته

انگیختند، جانب رودان برمیانهایی که رومیان در میت است که مردم سلوکیه در فتنهکند، این حقیقتقویت می

 کردند. ی امپراتور هواداری مینشاندههان دستگرفتند و از شاایشان را می

 36سال ها آغاز شد. اردوان دوم در زمین، پاتک پارتی رومیان در قلمرو ایرانی مداخلهبعد از این دوره

م. به ارمنستان لشگر کشید، زنون اردشیر را از قدرت کنار زد و پسرش ارشک را به عنوان شاه ارمنستان بر 

ی فرهاد چهارم را که تیرداد )سوم( ی مستقیم نظامی را نداشت، نوهتخت نشاند. تیبریوس که توانایی مداخله

ادعای سلطنت او پشتیبانی کرد. نیز، سرداری رومی  رودان فرستاد و ازپسر وُنَن نام داشت با سپاهی به میان

                      
1759 Josephus, Antiquities, xviii.310-379. 
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مرد پسری به نام کرد. این که حاکم رومیِ سوریه بود تیرداد را همراهی می 1760به نام لوکیوس ویتِلیوس

ویتلیوس داشت که بعدها امپراتور روم شد. در میان دستیاران تیرداد سوم از مردی هم سراغ داریم که 

اند و به احتمال زیاد مردی عرب به نام ثبت کرده 1761نویسان رومی نامش را به صورت آبداگایسِستاریخ

عبدقیس بوده است. او کسی بود که تیرداد را از پیشروی به سوی ایران مرکزی بازداشت و او را به استقرار 

تیم، در این میان رودان تشویق کرد. این گروه اردوان دوم را شکست دادند. مردم سلوکیه، چنان که گفدر میان

نشینی کرد و از های شهرشان را بر تیرداد گشودند. اردوان از برابر رومیان عقبدل با رومیان داشتند و دروازه

قبایل داهه که مقیم گرگان بودند یاری خواست. فرهاد و هیرو، که دو شهربان مهم ایران شرقی بودند، سپاهی 

یج کردند و به این ترتیب پس از چند ماه رومیان و تیرداد سوم از بزرگ از قبایل داهه و سکاها را برایش بس

  1762رودان رانده شدند.میان

هم ظهور کرد، اما کارش پیشرفتی نداشت. اردوان  1763در این میان، مدعی سلطنت دیگری به نام کیناموس

هنگام بیرون راندن وی از یاری اعراب برخوردار شد. مؤثرترین چهره در این میان شاه آدیابَنه بود که عزت 

م آدیابنه را یونانیان از روی حَدیاب ساخته بودند که نام آرامی نامیدند. اسنام داشت و رومیان او را ایزاتِس می

                      
1760 Lucius Vitellius 
1761 Abdagaeses 
1762 Tacitus, Annals,VI, 31-37. 
1763 Cinnamus 
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یوسفوس نوشته که عزت  1765شد.مینامیده  1764این شهر بود، و این همان جایی بود که در پارتی نورشیرکان

ها و بینیم که پیوندی میان سیاست پارتجا میباز در این 1766حدیابی به تازگی به کیش یهود گرویده بود.

سازد. او با اشراف یهودیان برقرار بوده است و این ماهیت یهودیِ جریان آسینای و آنیالی را مشکوک می

رد که از اردوان دوم پشتیبانی کنند، و این در شرایطی بود که مخالفتهایی با پارتی رایزنی کرد و متقاعدشان ک

زمامداری وی در میان ایشان وجود داشت. به این ترتیب، بار دیگر سامانی در کارها پدید آمد. اردوان در مقام 

خود را در جلوی  ی دوران هخامنشی دستار )تیار(چون شهربانان بلندپایهسپاسگزاری به عزت اجازه داد تا هم

ی و این افتخاری بود که در دوران باستان تنها به اشراف بلندپایه 1767سرش گره بزند و بر اورنگ زرین بنشیند

 ختصاص داشت.هخامنشی ا

رودان و ارمنستان راند و بسیاری از شاهان محلی را اردوان پس از بازگشت به سلطنت رومیان را از میان

ر گرفت. اَرداواز نیز از کار برکنار کرد. عزت، عالوه بر نورشیرکان، نصیبین را هم به عنوان پاداش در اختیا

برادر اردوان حاکم میسن شد و برادر دیگرش وِنون آذربایجان را در اختیار خود گرفت. تیرداد سوم به سوریه 

ای منعقد کرد م. با ویتلیوس عهدنامه 37گریخت و رومیان نیز به همین قلمرو عقب نشستند. اردوان دوم در 

                      
ا پارتیِ شهرهایی های تاریخی جدید نام پارسی یبه دلیلی که برای من روشن نیست، نویسندگان و مترجمان ایرانی در کتاب 1764

اند. این کار حتا در مورد آوردن شکل التینی اش )اوسروئنه و آدیابنه( نوشتهشدهمانند خسروان و نورشیرکان را به شکل یونانی

 .شده استستفاده اها شهرهایی مانند الحضر )هَترا( هم به نظرم توجیهی ندارد و در این کتاب از نام اصلی و ایرانی این شهر
 .189: 1383بیوار،  1765

1766 Josephus, Antiquities, XX, 67. 
1767 Josephus, Antiquities, XX, 67. 
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و به این ترتیب مردم  1768را از سلوکیه به بابل منتقل کرد شان برقرار شد. اردوان تختگاه خودو صلح میان

ه قدرت سیاسی در ایران سلوکیه به خاطر خیانتی که مرتکب شده بودند موقعیت خود را به عنوان گرانیگا

 جنوب غربی از دست دادند.

درت رساندند، قدر همان زمانی که اردوان با مدعیان سلطنت درگیر بود، رومیان دو برادر را در قفقاز به 

م.  35راند. او موفق شد در سال ن )ایبِریا( حکم میدر این هنگام فرَسمَن با پشتیبانی رومیان بر گرجستا

ن، این سرزمین برادرش مهرداد را با سپاهی به ارمنستان بفرستد و او پس از به قتل رساندن ارشک پسر اردوا

گیری ای بازپسای به نسبت درازمدت را بررا در اختیار گرفت. وقتی اردوان بار دیگر به قدرت برگشت، نقشه

 وین کرد که در دوران شاهنشاه بعدی به نتیجه رسید. ارمنستان تد

چون تاسیت او را هم 1769م. اردوان دوم درگذشت و پسرش وَردان به پادشاهی دست یافت. 38در سال 

 1770کرده است.جوانی دالور و خردمند تصویر کرده که محبوب مردم بوده، اما با دشمنانش سنگدالنه رفتار می

نماید که وتخت بود، کشمکش داشت. چنین میاو از همان ابتدا با برادرش گودرز دوم، که او نیز مدعی تاج

زمین بوده باشد. یعنی زمین، و مقر گودرز شمال شرقی ایراندر این دوران پایگاه وردان جنوب غربی ایران

ها در رودان پشتگرم بود. این درگیریکرد و وردان به حمایت مردم میاندرز را پشتیبانی میی داهه گوقبیله

کل به پیروزی وردان انجامید و تنها برای یک مقطع گودرز توانست او را از سلطنت کنار بزند. گودرز برادر 

فرت اشراف را برانگیخت. اش به قتل رساند و به این ترتیب خشم و ندیگرشان اردوان را به همراه خانواده

                      
 .174: 1383بیوار،  1768

1769 Josephus, Antiquities, XX, 34. 
1770 Tacitus, Annals, xi, 9, 10. 
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و دست کم  1771ها دوباره به قدرت بازگشتاش به بلخ رفت و با حمایت کوشانیوردان پس از عقبگردِ اولیه

زمین فرمان راند. برادرش گودرز با شنیدن خبر پیشروی وردان و آگاهی از م. بر کل ایران 40ـ47ی در فاصله

ای که بر ضد ایران در مرزهای غربی در جریان بود، با برادرش به توافق رسید و از جنگ پرهیز کرد دسیسه

  1772و در مقابل به عنوان شاه گرگان به حکومت این منطقه برگزیده شد.

ی درگیری دو برادر کشمکش هنگامهوردان بعد از تثبیت اقتدارش به کارِ ناتمامِ سلوکیه رسیدگی کرد. در 

بزرگی میان دو شهرِ تیسفون و سلوکیه برخاسته بود. سلوکیه، چنان که گذشت، در اصل یک پولیس یونانی و 

اش به دارانههای مداوم و اقتصاد بردهاردوگاه سربازان مقدونی بود که در برابر بابل ساخته شده بود و تاخت

چنان بافت هی شدنش از جمعیت شد. سلوکیه تا این تاریخ همتدریج باعث ورشکستگی بابل و ت

زمین اش را حفظ کرده بود و احتماالً واپسین جماعت بازمانده از مهاجمان مقدونی در ایراننشینیونانی

روی سلوکیه، ی شرقی دجله، روبهشد. وقتی اشکانیان به قدرت رسیدند، شهر تیسفون را در کرانهمحسوب می

د و کوشیدند تا بار دیگر یک شهر را جانشین بقایای پولیسی یونانی کنند. نام تیسفون، که در تأسیس کردن

از نام پارسیِ  1773( ثبت شده، به روایت یعقوب، از قول حمزه،Κτησιφῶνمنابع یونانی در شکل کْتِسیفون )

منابع سریانی و ارمنی هم از این نام به ترتیب به صورت قطیسفون  1774توسبون یا توسفون گرفته شده است.

نماید که این منطقه در دوران باستان به خاطر اند. چنین می( یاد کرده(Տիզբոն( و تیزبون )ܩܛܝܣܦܘܢ)

های مقیم آن شهرتی داشته باشد، چون اولین سند تاریخی که بدان اشاره کرده، کتاب عزرا جمعیتی از کاسی

                      
1771 Tacitus, Annales, xi. 8-10. 

 .175: 1383بیوار،  1772

1773 Kröger, 1993. 
1774 Brill's First Encyclopaedia of Islam, Vol. 2, 1987: 75. 
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گرفته « کاس»و بخش اول این نام از  1775فیا آوردهاست که اسمش را در دوران هخامنشی به صورت کَس

این منطقه بینیم. اش را میهای قزوین و کاشان و دریای کاسپین نشانهشده که نام قومی ایرانی است و در نام

گذرانی اردوی شاهنشاه مورد استفاده قرار گرفت و بعد چون قشالقی برای زمستاندر ابتدای ورود پارتیان هم

از آن به تدریج به شهری شکوفا دگردیسی یافت. ناگفته نماند که شاهنشاهان اشکانی در پیروی از سرمشق 

ها را در همدان، . چنان که استرابو نوشته تابستانهخامنشیان اردویی متحرک داشتند و در یک شهر مقیم نبودند

 1776اند.کردهها را در تیسفون و بخشی از سال را در گرگان سپری میزمستان

ون کامالً با شهرهای سنتی ایرانی منطبق بود و تنها تفاوتش با بابلِ باستانی که در همان نزدیکی طرح تیسف

ها و بناهایی نوساخته و بزرگ داشت و یکی از مراکز اداری حکومت اشکانی در قرار داشت، آن بود که محله

بر سلوکیه رقم خورد و شهر ناپذیر تیسفون آن مستقر بود. در دوران وردان بود که چیرگی کامل و برگشت

اش به تیسفون یا شهرهای اطراف کوچ کردند. این که سیاست سلوکیه به تدریج خالی از سکنه شد و اهالی

هایی توان حدس زد که او محدودیتوردان برای انحالل ساختار سلوکیه چه بوده درست دانسته نیست، اما می

دانیم قابل به بازرگانان تیسفونی امتیازهایی داده باشد. چون میرا برای تجارت مردم این شهر وضع کرده و در م

ورزیدند. مارکوس که مردم سلوکیه سر به شورش برداشتند و به خصوص با اهالی تیسفون دشمنی می

مارکِلینوس رومی نوشته که این شورش هفت سال به طول انجامید، که با توجه به نزدیکی سلوکیه و تیسفون 

نماید. اما به هر صورت روشن است که شورشی رخ داده و اشکانی در همسایگی آن، بعید می و استقرار سپاه

                      
 .17ی ، آیه8کتاب عزرا، باب  1775

1776 Strabo, XVI, 1, 16. 
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م. به سختی سرکوب شده و به جایگزینی کامل تیسفون به جای سلوکیه منتهی شده است.  43در سال 

 مارکلینوس به همین دلیل وردان را بنیانگذار شهر تیسفون دانسته است. 

ای نامه( هم هست و سفارشἈπολλώνιος ὁ Τυανεύς) 1777چنین حامی آپولونیوس تیاناییوردان هم

ها سفر کند و از حمایت حاکمان کوشانی برخوردار برایش نوشت تا بتواند به ایران شرقی و قلمرو کوشانی

زین قرن اول میالدی زاده شد و از اهالی شهر تیانا در کاپادوکیه بود. او، که های آغاگردد. این مرد در سال

شد، سرگذشتی عجیب و پیروانی اش محسوب میترین فیلسوف نوپوتاگوراسی )نوفیثاغورثی( زمانهبزرگ

ها و کردارهای شگفتش نقل شده است. بخش مهمی از ی معجزههای زیادی دربارهمؤمن داشت و داستان

زیست. در کتاب زمان با وی میی عیسی مسیح گنجانده شد که تقریباً همنامهی او بعدها در زندگینامهزندگی

چون شاهی نیکوکار ی زندگی اوست، به وردان همترین منبع ما درباره، که کهنی آپولونیوس تیاناییزندگینامه

 1778و هوادار اندیشمندان اشاره شده است.

رو شد. او به ایران شرقی م. بار دیگر با سرکشی برادرش گودرز روبه 47تا  45های ی سالوردان در فاصله

ی خوانده شده، شکست داد. از اشاره 1779ی رودی که در منابع رومی اِرینداستاخت و حریف را در کرانه

وردان بعد از این  1782در مرز ماد و گرگان بوده است. 1781آید که این همان رود چارندبرمی 1780بطلمیوس

پیروزی یادمانی در این محل برافراشت اما کمی بعد، زمانی که در شکارگاهی به شکار مشغول بود، به شکل 

                      
1777 Apollonius of Tyana 
1778 Life of Apollonius Tyana, II, 17. 
1779 Erindas 
1780 Ptolemaeus, Geographia, VI, 2.2. 
1781 Charindas 

 . 176: 1383بیوار،  1782
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وتخت بود باالخره بدون رقیب به سلطنت مرموزی به قتل رسید. به این ترتیب، گودرز که دیرزمانی مدعی تاج

 ا در دستان خود ایجاد کرد. برگزیده شد. او مردی جنگاور بود و تمرکز قدرتی ر

تنها تالش رومیان برای مداخله در سیاست داخلی ایران زمانی بروز کرد که امپراتور کالودیوس آخرین 

راه کرد و او را به عنوان مدعی ی اشکانی بازمانده در رم را، که مهرداد نام داشت، با سپاهی رومی همشاهزاده

ت وتخرودان مدعی تاجم. از فرات عبور کرد و در میان 49مهرداد در سال  1783رودان فرستاد.سلطنت به میان

ای را برای از پا درآوردن این مهاجمان طراحی کردند. طبق ی زیرکانه و پیچیدهبار نیز برنامها اینهشد. پارت

های ارمنستان سرگردان معمول، سپاهیان رومی با راهنمایانی فریبکار همراه شدند و در فصل سرما در کوه

 بودند. رودان رسیدند که کامالً فرسوده شده شدند و زمانی به میان

رودان، که کارن نام داشت، پیام دوستی برای مهرداد فرستاد و ی دجله یکی از فرمانداران میاندر کرانه

میان شده عزت، شاه نورشیرکان )آدیابنه(، به اردوی وی پیوست. اما هم او و هم اکبر که به ظاهر تابع رو

ی رومی به سوی نینوا و اربیل پیشروی کردند. کردند. سپاهیان خستهبودند، در نهان از اشکانیان هواداری می

با نزدیک  1784در این هنگام، گودرز با سپاهی کوچک برای رویارویی با وی از رود زاب کوچک )؟( گذشت.

ی مهاجمان را شان اردوی مهرداد را ترک کردند و به این ترتیب روحیهشدن گودرز، اکبر و عزت با سربازان

رن که گویا به در هم شکستند. نبرد آغازین میان دو رقیب شدید بود و به فروپاشی ارتش مهرداد انجامید. کا

راستی با گودرز دشمنی داشت، از پای درآمد و مهرداد به امیری به نام فرک )پاراکس( پناه برد که وی نیز 

                      
1783 Tacitus, Annals, XII, 10-14. 

 .177: 1383بیوار،  1784
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هایش را برید و از جانش دستیار گودرز از آب درآمد. او را به شاه پیروزمند تحویل دادند و گودرز گوش

  1785گذشت.

ای یا در اثر دسیسه 1786م. حکومت کرد و بعد به خاطر بیماری 51گودرز دوم تا ابتدای تابستان سال 

داری او شهربان وتخت به برادرش ونون دوم رسید که در زمان زمامدرگذشت. پس از مرگش تاج 1787درباری

اش، ماد بود و بعد از وی مدت کوتاهی حکومت کرد و زود درگذشت. او، با وجود حکومت چند ماهه

ن پنج پسر او یکی پس از دیگری بر اورنگ ایران شود، چوی اشکانیان محسوب میشخصیتی مهم در تبارنامه

و ارمنستان تکیه زدند. پنج پسر او عبارتند از: بالش اول، پاکور دوم، خسرو اول، مهرداد چهارم و تیرداد 

 نخست ارمنی.

ل بر تخت نشست و بیست و هشت سال سلطنت کرد. پس از مرگ ونون دوم، پسر مهترش بالش او

مادرش شاهدختی از مردم تراکیه بود و به همین دلیل به پیشروی رومیان در بالکان و آناتولی حساسیت نشان 

 53گاه در سال گذاری برادرش پاکور دوم را به عنوان شاه )شهربان( ماد برگزید. آنداد. بالش پس از تاجمی

رداد را به مقام شاه ارمنستان منصوب کرد. این به معنای عزل شاهِ قبلی بود که روابطی م. برادر دیگرش تی

ای در انبارِ باروتِ روابط ایران و روم بود. در ون جرقهچاین حرکت بالش هم 1788دوستانه با رومیان داشت.

گذراند. اما برای های سلطنت خود را میاین هنگام امپراتور روم مردی بود به نام کالودیوس، که واپسین سال

                      
1785 Josephus, Antiquities of the Jews, xx, 3, 4. 
1786 Tacitus, Annals, XII, 14. 
1787 Josephus, Antiquities of the Jews, xx, 74. 
1788 Sicker, 2000: 163. 
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نگریست، الزم است کمی به عقب بازگردیم و داستان ای که کالودیوس از درون آن به امور میفهم زمینه

 ن روم را از زمان مرگ تیبریوس دنبال کنیم.امپراتورا

 

پ.م. تیبریوس را به قتل رساند  37ی گرمانیکوس در سال دیوانه. چنان که گذشت، پسر خونخوار و نیمه5

ولیوس سزار آگوستوس گرمانیکوس بود، اما و به جای او امپراتور روم شد. نام این پسر در اصل گایوس ی

پوشید، او را کرد و مانند لژیونرها کفش میهای جنگی شرکت میچون از کودکی همراه پدرش در اردوکشی

( را که کالیگوال شکل مصغر caligaی کالیگا )کلمه 1789«!کوچولوکفش»شناختند که یعنی با نام کالیگوال می

اند، اما این نادرست است و کالیگا در اصل تکه چرمی به پوتین یا چکمه برگرداندهآن است بیشتر مترجمان 

آمده است. رومیان در شده و بنابراین نوعی کفشِ بندی به شمار میضخیم بوده که با بند به دور پا بسته می

قبایل سوارکار ایرانی ای را که از ابتدای عصر هخامنشی در میان این دوران هنوز چکمه و پوتین بلند و پوشیده

 کردند.شناختند و اکثر شهروندان رومی کفش به پا نمیرایج بود نمی

وتخت بیست و پنج سال داشت. منابع م. به دنیا آمده بود و هنگام دست یافتن به تاج 12کالیگوال در سال 

خویی در پی ارضای تمایالت جنسی اند که با درندهای دیوانه معرفی کردهچون خودکامهو را همرسمی رومی ا

اند نویسان معاصر در این برداشت سنتی تجدید نظر کردهاش بود و روم را به ویرانی کشید، اما تاریخغیرعادی

ی اند. مثالً بدگمانی بیمارگونهنموده نویسان سنتی تطهیرو هم او و هم تیبریوس را از بسیاری از اتهامات تاریخ

گذشت، های مذکر میهای آخر عمرش را، و این شایعه را که اوقاتش در کاپری تنها با معشوقتیبریوس در سال

                      
1789 Suetonius, The Lives of Twelve Caesars, Life of Caligula, 9. 



750 

 

دانند که بر اقتدار مقام امپراتور افزود و اند و کالیگوال را نیز حاکمی نامتعادل اما کارآمد میمشکوک دانسته

 ا در شهر رم به انجام رساند. وسازهایی رساخت

نویسان ها که تاریخهرچند نگاه انتقادی به منابع باستانی الزم و ضروری است، اما به گمانم برخی از داده

اش تیبریوس پدرخوانده و پرورنده کالیگوال اش همداستان هستند، قابل انکار نیست. مثالً این را کهرومی درباره

ی انتقامجویی انجام پذیرفته باشد، چون توانسته با انگیزهاند. این کار البته میرا به قتل رساند همه نوشته

کرد و با گرسنگی یک به جرم واهیِ توطئه دستگیر میهای آخر عمر برادران او را یک به تیبریوس در سال

کرد. کالیگوال در میان برادرانش تنها کسی بود که از گزند تیبریوس کشت و یا وادار به خودکشی میدادن می

ی وی را نیز به خود جلب زیست، حتا عالقهمصون ماند و طی شش سالی که همراه امپراتور در کاپری می

شان بود و کارهای غیراخالقی و مهیبی ته که دلیل همدلی این دو، سرشت پلید و پستکرد. سوتونیوس نوش

انی که این دو روابطی دوستانه یافته بودند، مادر و در همان زم 1790کردند.که در خلوت کاپری به اشتراک می

شان کشته جا به خاطر بدرفتاری زندانبانانبرادر کالیگوال در زندان تیبریوس گرفتار بودند و هر دو در آن

ای ماهر و سیاستمداری زیرک بود، در کاپری با رئیس نگهبانان امپراتور که کالیگوال، که هنرپیشه 1791شدند.

همان ماکرو ــ قاتل سجیانوس ــ بود، طرح دوستی ریخت و در نهایت به کمک او تیبریوس را از پای 

ی مرگ تیبریوس اختالف نظر دارند و برخی علت مرگ ربارهنویسان امروزین ددرآورد. ناگفته نماند که تاریخ

اند، به کشته زدهزمان با این رخداد قلم میدانند. چون یوسفوس و فیلوی اسکندرانی که هماو را طبیعی می

                      
1790 Suetonius, The Lives of Twelve Caesars, Life of Tiberius, 62. 
1791 Tacitus, Annals, VI.25. 
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اش با این امپراتوران نمایان و تنها گواهِ این ماجرا سوتونیوس است که دشمنی 1792اندشدنش اشاره نکرده

 است.

محبوب بود و به قدرت  اش به خاطر شهرت گرمانیکوس سختداریکالیگوال در ابتدای دوران زمام

 1794ی مردمی، رقیبش تیبریوس گِمِلوساو به کمک همین پشتوانه 1793ی شادمانی مردم رم شد.رسیدنش مایه

تراز با او باشد عزل کرد و به تنهایی بر رومیان فرمان راند. سوتونیوس ی تیبریوس بود و قرار بود همرا که نوه

ود را به مدت سه ماه ادامه داد و در این مدت صد و شصت هزار نوشته که کالیگوال جشن تاجگذاری خ

داری او در هفت ماه نخستِ زمامفیلوی اسکندرانی هم نوشته که  1795جانور در رم به افتخار او قربانی شدند.

او پیگرد اشراف را متوقف کرد، تبعیدشدگان را به رم بازگرداند و نظام  1796رضایت کامل اتباعش سپری شد.

زمان رقیبانش را به قتل رساند و مهمتر از همه گملوس را اعدام کرد. وقتی هم مالیاتی را اصالح کرد. اما هم

که مادربزرگش آنتونیای کهتر ــ که مادربزرگ گملوس هم بود ــ از این کار ابراز نارضایتی کرد، او را نیز به 

ای برای سلطنت باقی نماند. او، یز کشت تا مدعیاش را نچنین پدرخوانده و برادرخواندهقتل رساند. او هم

اش در مسیر صعود به قدرت بود، وادار به م. ماکرو را که پشتیبان و دستیار اصلی 41در نهایت، به سال 

 1797خودکشی کرد.

                      
1792 Philo of Alexandria, On the Embassy to Gaius, IV.25; Josephus, Antiquities of the Jews, 

XIII.6.9. 
1793 Philo of Alexandria, On the Embassy to Gaius, II.10. 
1794 Tiberius Gemellus 
1795 Suetonius, The Lives of Twelve Caesars, Life of Caligula, 14. 
1796 Philo of Alexandria, On the Embassy to Gaius, II.13. 
1797 Cassius Dio, Roman History, LIX.10. 
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دستی بهره برد. این خزانه جا گذاشته بود، با گشاده ی سرشاری که تیبریوس برایش بهکالیگوال از خزانه

های کالن به قهرمانان ورزشی داد، گرفت. کالیگوال پاداشمیلیون سسترس را در بر می 2700ایِ مبلغِ افسانه

ی سوزی را از خزانه به مردم پرداخت. در زمینههای ناشی از آتشو زیان ها را معوق ساخت،برخی از مالیات

سیاست هم از انتخابات دموکراتیک در شهرها هواداری کرد. با وجود این، او در مدیریت امور ناتوان بود و 

بعد از آن، کالیگوال شروع کرد به زندانی کردن و اعدامِ  1798اش را به باد داده بود.تا سه سال بعد کل خزانه

شان را تصاحب کند، اما این تدبیرها حاصلی نداشت و قحطی و های واهی، تا بتواند اموالاشراف با اتهام

ی روم بود، نان به شهرشان وارد گرسنگی رم را فرا گرفت. سناتورها نتوانستند از مصر، که مانند انبار غله

به هم وصل  1799های شهر را برای ساختن یک پلِ بزرگ بر فراز خلیج بایایون کالیگوال تمام قایقکنند، چ

برای این کرده بود تا از خشایارشای هخامنشی که سپاهیانش را به این  کرده و از میان برده بود. او این کار را

تر تراسولوس مندسی، که مشاور ترتیب از هلسپونت گذرانده بود، تقلید کند. دلیلش هم این بود که پیش

ال تیبریوس بود، خیال او را از بابت کالیگوال آسوده کرده بود و گفته بود او خطری برای وی ندارد، چون احتم

این که بتواند امپراتور شود کمتر از آن است که با اسب بر فراز خلیج بایای بتازد! کالیگوال که شنا هم 

  1802بر روی آن تاخت! 1801را درست کرد و بعد با اسب محبوبش اینکیتاتوساین پل بزرگ  1800دانست،نمی

 

 

                      
1798 Suetonius, The Lives of Twelve Caesars, Life of Caligula, 37-38. 
1799 Baiae 
1800 Suetonius, The Lives of Twelve Caesars, Life of Caligula, 54. 
1801 Incitatus 
1802 Suetonius, The Lives of Twelve Caesars, Life of Caligula, 19. 
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 ی آنشدهی بازسازیصر کشف شده و نمونهی قصر اِبریم در میک کالیگا که در منطقه

 

اش به بعد رفتاری داریمنابع رومی معاصر کالیگوال در این مورد اتفاق نظر دارند که او از سال اول زمام

رساند، گویا به شکلی عمدی اموال آمیز و پلید داشته است. او تنها به خاطر سرگرمی مردم را به قتل میجنون

زنان سناتورها و اشراف  1803آغوشی با زنان و مردان پرشمارکرد و عالوه بر هممیخزانه را حیف و میل 

یک  1804گفت.د در این مورد در مجامع رسمی سخن میکرد و بعبستری میی رم را نیز وادار به همبلندمرتبه

گوال دستور داد تا بار در جریان یک بازی گالدیاتوری، وقتی قربانیان در میدان سریع از پا درآمدند، کالی

های سیرک نشسته بودند به ای از جایگاه تماشاچیان بروند و کسانی را که در یکی از جناحسربازان به گوشه

اند که با خواهرانش زنا کرد، و ایشان را چنین آوردهدرون میدان بریزند تا توسط درندگان خورده شوند! هم

                      
1803 Seneca the Younger, On Anger, xviii.1, On Anger, III.xviii.1; On the Shortness of Life, 

xviii.5; Philo of Alexandria, On the Embassy to Gaius, XXIX. 
1804 Seneca the Younger, On Firmness, xviii.1. 
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و اصرار داشت که او  1806و اسبش اینکیتاتوس را به مقام کاهنی رساند 1805گذاشت،در اختیار مردان دیگر می

ها صحت بخشی از این گزارش نویسان معاصر دربرخی از تاریخ 1807را به عنوان کنسول هم انتخاب کنند!

روی در ارضای میل دانیم که در گفتمان سیاسی رومیان باستان، زیادهاند، و به هر صورت این را میشک کرده

 1808شده است.عنان پنداشته میجنسی با سنگدلی و ناتوانی در مدیریت کشور هم

اش محسوب ی یکتاپرستانه را ترویج کرد که خودش خدای یگانههم. کالیگوال نوعی دینِ تاز 40در سال 

و اصرار داشت در  1809شدهایی شبیه خدایان گوناگون رومی در مراسم رسمی حاضر میشد. او با لباسمی

ی خدای یگانه را از یهودیان وام گرفته باشد، چون احتمالً او ایده 1810متون رسمی با نام ژوپیتر خطابش کنند.

  1811م. به عنوان شاه یهودیه منصوب شد. 37یکی از دوستان نزدیکش هرود آگریپا بود که در سال 

، که با کالیگوال روابط 1812ها سرداری رومی بود به نام آولوس آویلیوس فالکوسحاکم مصر در این سال

خوبی نداشت. او همان کسی بود که مادر و برادران وی را به دستور تیبریوس زندانی کرده و کشته بود. بعد 

هایی را با مصریان آغاز کرد تا شاید بتواند حکومتی مستقل به قدرت رسیدن امپراتور تازه، فالکوس رایزنیاز 

کالیگوال، که در پی راهی برای برکنار کردن وی بود،  1813در این سرزمین تأسیس کند و از روم جدا شود.

                      
1805 Cassius Dio, Roman History, LIX.11, LIX.22; Suetonius, The Lives of Twelve Caesars, 

Life of Caligula, 24. 
1806 Cassius Dio, Roman History, LIX.28. 
1807 Suetonius, The Lives of Twelve Caesars, Life of Caligula, 55; Cassius Dio, Roman History, 

LIX.14. 
1808 Younger, 2005: xvi. 
1809 Philo of Alexandria, On the Embassy to Gaius, XI-XV. 
1810 Cassius Dio, Roman History, LIX.26. 
1811 Josephus, Antiquities of the Jews XVIII.6.10; Philo of Alexandria, Flaccus V.25. 
1812 Aulus Avilius Flaccus 
1813 Philo of Alexandria, Flaccus, III.8, IV.21. 
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 1814جا برایش تهیه کند.هرود آگریپا را به عنوان نماینده و بازرس به اسکندریه فرستاد تا گزارشی از وضع آن

ی یهودیه در اسکندریه نیز جمعیت قابل توجهی داشتند. در واقع، شهر در این هنگام یهودیان عالوه بر منطقه

های ای مقدونی ـ یونانی تشکیل شده بود که مهاجرانی سوری و رومی و یهودی در بخشاسکندریه از بدنه

هایی ی یهودیان در شمال شرقی اسکندریه قرار داشت و مردمش کنیسه. محلهگوناگون آن سکونت داشتند

های شهر رقابت و زبانپرشمار و انسجام قومی چشمگیری داشتند. به همین دلیل هم بین یهودیان و یونانی

 ای وجود داشت.درگیری

پنداشتند، هیاهو هایی که او را حامی یهودیان میم. به اسکندریه رفت، یونانی 38ود آگریپا در سال وقتی هر

ی این ماجرا در دستان فالکوس قرار داشته است، چون او کردند و او را ریشخند نمودند. احتماالً سررشته

ی ادعای خدایی داشت ــ در کنیسهبرای آن که یهودیان را تحریک کند، دستور داد تندیس امپراتور را ــ که 

رفت، یهودیان شهر چنان که انتظار می 1815یهودیان برپای دارند و این نقض صریح یکتاپرستی یهودی بود.

 1816ها ادامه یافت.ورش کردند و فالکوس ایشان را سرکوب کرد، اما در مدیریت شهر ناکام ماند و درگیریش

 1817ا از حکومت مصر بردارد و اعدامش کند.در نتیجه، کالیگوال موفق شد او ر

ل نظر ی درگیری امپراتور و استاندارش قرار گرفتند، اما ایشان در کهرچند یهودیان اسکندریه بازیچه

جویانی غارتگر بودند و به طور منظم به چپاول و غارت خوشی نسبت به هرود آگریپا نداشتند. رومیان سلطه

پرداختند. از این رو، بیشتر یهودیان هوادار ایرانیان بودند و محصوالت کشاورزی سوریه و یهودیه و مصر می

                      
1814 Philo of Alexandria, Flaccus, V.26–28. 
1815 Philo of Alexandria, Flaccus, VI.43. 
1816 Philo of Alexandria, Flaccus, VII.45. 
1817 Philo of Alexandria, Flaccus, XXI.185. 
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زمین به قدرت رسید و یکی از ا، وردان در ایرانزمان با این رخدادهدانستند. همهرود آگریپا را مشروع نمی

هایش بسط نفوذ ایران در آسورستان بود. این برنامه پیش از بر تخت نشستن وی نیز وجود داشت اولین برنامه

و اردوان دوم نیز با گسیل مبلغان زرتشتی به آسورستان چنین حرکتی را آغاز کرده بود. سه مغی که از 

پاتر رفته بودند و با چنان احترامی در دربارش پذیرفته شدند، به احتمال هرود پسر آنتیزمین به دربار ایران

ی شاه قرار بگیرند اند، وگرنه بعید بوده مورد مشاورهی سیاسی بودهزیاد سفیرانی رسمی یا مبلغانی با پشتوانه

 و رفتارهای وی را تعیین کنند. 

جوی یهودی در آسورستان وجود داشت که به طور مستقیم ستیزهمیالدی، چند جریان  30و  20ی در دهه

ها در داد. این جریانی خود قرار میها برخوردار بود و در هر فرصتی رومیان را آماج حملهاز حمایت پارت

ای بود برای شورش یهودیان و چینیمنطقه، به روشنی زمینهکنار تبلیغ پرشورِ ظهور سوشیانس در این 

ها آغاز کرد و هایی را با خاندان هرودیای ایرانی. وقتی وردان به قدرت رسید، مذاکرهشان به زمینهبازگشت

توانست یکی از حاکمان این خانواده را با خود همراه سازد. این مرد هرود آنتیپاس پسر هرود بزرگ پسر 

ی جلیله بود. او در حدود سال م.( حاکم منطقه 39پ.م. تا  4تر ادومی بود و برای مدتی بسیار طوالنی )پاآنتی

های آخرِ عمر او در سال 1818پ.م. زاده شده و به همراه برادرش فیلیپ چند سالی را در رم زیسته بود. 20

پدرش به عنوان ولیعهد انتخاب شد و قرار بود شاه یهودیه شود، اما ناگهان نظر هرود بزرگ از او برگشت و 

پ.م. اعالم کرد که جانشینش پسر مهترش آرخالئوس است که برادر هرود آنتیپاس بود. قلمرویی  5در سال 

بود که حتا پیوستگی جغرافیایی هم نداشت و  1819ی کوچک و فقیِر جلیله و پِرِئاه به هرود داده شد، منطقهک

                      
1818 Josephus, Antiquities, 17.20–21. 
1819 Perea 
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اش اش و اربابان رومیی نارضایتی وی از سیاست خانوادهشد. این ریشهمیی جلیله از هم جدا با دریاچه

بود. او حتا بر ضد برادرانش طرح دعوا کرد و به رم رفت و نزد آگوستوس شکایت کرد که پدرش او را به 

ی ولیعهدی برگزیده و تنها در سال آخر عمر و با حواسی پریشان از سخن خود برگشته، اما رومیان که تجزیه

دادند این سرزمین را چند پاره کردند و هر بخش را به یکی از برادران یهودیه بین چند برادر را ترجیح می

( 1821ـ سِفوریس ִצּפֹוִריعمیقی در یهودیان ایجاد کرد و اهالی شهر صفوریه ) این طرح نارضایتی 1820دادند.

رومیان  1822به رهبری یهودا بن حزقیال سر به شورش برداشتند و جلیله را گرفتند و رومیان را بیرون راندند.

ی مردان را قتل عام کردند و زنان و کودکان را به این شهر تاختند و همه 1823به رهبری کوینکتیلیوس واروس

  1824به بردگی گرفتند.

دو سال بعد، رومیان شهر اورشلیم را اشغال نظامی کردند و آرخالئوس را عزل کردند و استانداری رومی 

ترش را در قبال برادر بزرگرا در این شهر منصوب نمودند. هرود آنتیپاس در این زمینه سیاست پدرش و 

ی ایرانیان گرایش یافت. او با دختر آرتاس چهارم نبطی ازدواج کرد، که رومیان نادیده انگاشت و به جبهه

مهمترین نماینده و هوادار شاهنشاه پارت در آسورستان بود. آرتاس در مقابل لقبِ حاکمان محلیِ 

( φιλόκαισαρرومائیوس( یا دوستدار سزار )فیلوکایسَر: ی روم، که خود را دوستدار روم )فیلونشاندهدست

کرد و این به روشنی )فیلوپاتریس( حک می« هادوستدارِ پارت»هایش لقب خویش را نامیدند، بر سکهمی

                      
1820 Josephus, Antiquities, 17.224–249, 299–323. 
1821 Sepphoris 
1822 Josephus, Antiquities, 17.271–272, War, 2.56. 
1823 Quinctilius Varus 
1824 Josephus, Antiquities, 17.288–289, War, 2.68. 



758 

 

نامیدندش، احتماالً در می 1825دخترِ او که رومیان فاسایلیس ی دشمنی با روم و هواداری از ایرانیان بود.نشانه

ن هرود آنتیپاس با آرتاس، و این م. در عقد هرود آنتیپاس بود. پیوند میا 26اصل فصیله نام داشته و تا سال 

ی آن باشد که تواند نشانهها مغان ایرانی را در دربار خویش به مشاوره فرا خوانده، میکه به روایت انجیل

ی جلیله و بخشی از قلمرو یهودیه در حدود زمان زایش مسیح زیر نفوذ ایران قرار داشته و این در منطقه

 شده است. نفوذ رومیان محسوب میتقابل با اورشلیم بوده که مرکز 

م. تیبریوس فرمانداری خشن و خونریز به نام  26با این همه، نفوذ پارتیان در یهودیه شکننده بود. در سال 

د. پیالتس از همان ابتدا شروع کرد به پونتیوس پیالتس را به یهودیه گسیل کرد و او در اورشلیم اقامت گزی

تحریک یهودیان و هر مقاومتی را با خشونت سرکوب کرد. او سپرهای نذری یهودیان را گرفت و آنها را در 

اش نهاد، که باعث برانگیختن مخالفت هرود و برادرانش شد و با اعتراض ایشان ناگزیر شد آنها کاخ حکومتی

با وجود این، سختگیری و خودکامگی پیالتس کار خود را کرد و هرود را واداشت تا در  1826را پس بدهد.

م. هرود آنتیپاس ناگزیر شد زنش  26گرای خود تجدید نظر کند. چند ماه بعد، در اواخر سال سیاست ایران

اند که این کار را به خاطر عشقی ناگهانی و سوزان کرد، اما به نظرم روشن است که ماجرا را طالق دهد. گفته

ها او را عضوی از اردوی ایرانیان ساخته، دیده پیوند هرود آنتیپاس و نبطیسیاسی بوده است. پیالتس که می

نام داشت  1827ق دهد و با زن اشرافی دیگری ازدواج کند. این زن تازه هِرودیاسوادارش کرده تا زنش را طال

                      
1825 Phasaelis 
1826 Philo, On the Embassy to Gaius, 299–305. 
1827 Herodias 
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های ی بلندیفیلیپ برادر هرود بود، که بر منطقهشد. شوهر اول او محسوب می ی هرود بزرگ و مریامنهو نوه

  1828ی هوران حاکم بود.جوالن تا منطقه

این  1829فیلیپ، احتمال زیر فشار رومیان، ناچار شد این زن را طالق دهد تا برادرش با او ازدواج کند.

ران ی ایگسست خانوادگی در عمل به معنای چرخش هرود آنتیپاس به سمت رومیان و جدا شدنش از جبهه

ی جلیله، به افتخار امپراتور روم، تیبریاس نامید که بود. او بعد از این کار پایتخت خود را در کنار دریاچه

تند، از این شهر نوساز استقبال نکردند و به حرکتی کامالً معنادار بود. اتباع او که از رومیان دل خوشی نداش

ی این که بخشی از شهر بر روی گورستانی قدیمی ساخته شده، از سکونت در آن سر باز زدند. در بهانه

جا نهایت، هرود ناگزیر شد برای پر کردن آن از جمعیت گروهی از بردگان آزادشده و فقیران را به آن

 1830بکوچاند.

ها ایشان در منطقه نبطی ها در برابر این عهدشکنی به سرعت واکنش نشان دادند. بازوی اجراییپارت

گریخت و نزد پدرش رفت. آرتاس چهارم با  بودند. فصیله بعد از طالق با مکری از دربار شوهر پیشینش

دن ــ از ی باختری رود ارهایی از کرانهو او را شکست داد و بخش 1831اش حمله بردسپاهی به داماد پیشین

ها، گروهی از یهودیان نیز به ی نبطیدر جریان حمله 1832جمله قُمران ــ را گرفت و به قلمرو خود افزود.

م است درگیری بین هواداران ایران و وفاداران به روم درگرفته است، چون در همین ایشان پیوستند و معلو

                      
1828 Josephus, Antiquities 17.188–189, War, 1.664. 
1829 Josephus, Antiquities, 18.109–110; Mark, 6:17. 
1830 Josephus, Antiquities, 18.37–38. 
1831 Josephus, Antiquities 18.111–113. 
1832 Josephus, Jewish Antiquities, 18.109-118. 
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دانستند، حدود زمانی فیلیپ برادر هرود نیز درگذشت و سربازانش، که گویا هرود را در مرگ برادر مقصر می

 به آرتاس چهارم پیوستند. 

ی آرتاس با تبلیغ نویسد که حملهم. شرح داده، می 26یوسفوس که ماجرای این نبرد را در زمستان سال 

م. بعد به امر هرود سر  28یا  27یحیای تعمیددهنده و اعدام شدن او مربوط بوده است. یحیا را در سال 

اند که پیروان پرشور او مترصد فرصتی برای شورش بودند و به تمام منابع معاصر یحیا نوشته 1833بریدند.

عبری و قلة المشناقی  מכוור)مکور:  1835یحیا را در شهرِ ماخایروس 1834همین دلیل هرود از ایشان هراسان شد.

جا و این شهری مرزی بود که فصیله نیز هنگام گریختن نزد پدرش نخست به آن 1836امروزین( دستگیر کردند

ها نماید که این شهر ایستگاهی بوده که نبطیها وارد شده بود. یعنی چنین میجا به قلمرو نبطیرفته و از آن

ی مرکزی این شهر دژی بود که اند. هستهکردهتباط برقرار میو هواداران پارت در آن با یحیا و پیروانش ار

. برای مقابله با مقدونیان در منطقه پ.م 90( از خاندان حسمونی در حدود سال אלכסנדר ינאיاسکندر یَنائی )

این دژ  1838پ.م( این دژ را ویران کرده بودند. 57تر در زمان گابینوس )بار پیشرومیان یک 1837ساخته بود.

شد. روایت دینی پ.م. بازسازی شد و از آن هنگام کانون مقاومت در برابر رومیان محسوب می 30در سال 

وید که هرود آنتیپاس در صدور حکم قتل یحیای تعمیددهنده مردد بود تا آن گبازمانده در سنت مسیحی می

اش قول گرفت تا هرچه که سالومه، دختر هرودیاس زن جدیدش، بعد از رقص زیبایی که کرد از پدرخوانده

                      
1833 Luke, 3:1;  
1834 Matthew, 14:3-4; Mark, 6:17-18; Luke, 3:19; Josephus, Antiquities, 18.118. 
1835 Machaerus 
1836 Josephus, Antiquities, 18.119. 
1837 Josephus, The Wars of the Jews, 7.6.2. 
1838 Josephus, The Wars of the Jews, 1.8.5. 
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دهد که مسیحیان را بخواهد برآورده شود، سپس بریده شدن سر یحیا را درخواست کرد. این روایت نشان می

اش به اردوی رومیان بود، ی هرود، که نماد پیوستنلیه هم مرگ این مبلغ دینی را با هرودیاس و زِن تازهاو

 اند. دانستهمربوط می

ی آن است که اند، نشانهی آرتاس برقرار کردهنویسان میان این تبلیغات یحیا و حملهپیوندی که تاریخ

رتاس آای فراگیر و پیچیده برای سرنگون کردنِ هرود آنتیپاسِ خیانتکار از سوی پارتیان اجرا شده است. برنامه

 شدند و یحیای تعمیددهنده وها در سوریه محسوب میترین دژ هواداری از پارتاش مهمو پیروان نبطی

س و رهایی ظهور سوشیان و انگار در پیوند با سه مغ پارسی، ی سنت زرتشتیشاگردش عیسا، درست در ادامه

کردند. در ضمن این نکته هم معنادار است که جرمِ یحیای تعمیددهنده که یهودیان از یوغ رومیان را تبلیغ می

دانست و از تداوم پیوند زناشویی به اعدامش منجر شد، آن بود که ازدواج هرود با هرودیاس را نامشروع می

 گرفت. کرد، کاری که دقیقاً در راستای سیاست پارتیان قرار مین با شاهدخت نبطی هواداری میپیشی

طبری نوشته که شاهی به نام گودرز پسر اشکان بعد از خبردار شدن از مرگ یحیا به خونخواهی وی به 

که کتابی از قرن هشتم هجری  االنسابمجمعدر  1839شمار زیادی از قوم یهود را کشتار کرد.یهودیه تاخت و 

جوشید تا این که یکی از شاهان چنان میخوانیم که خون یحیا پس از آن که سرش را بریدند هماست نیز می

این شخص احتماالً گودرز دوم بوده که یک  1840اشکانی آمد و اهالی شام را به انتقام خون وی کشتار کرد.

 رودان و سوریه شهرتی دارد واش با رومیان بر سر میانکرد و به خاطر درگیرینسل بعد از یحیا سلطنت می

                      
 . 496: 1362طبری،  1839

 .145: 1، ج.1363ای، شبانکاره 1840
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کرده باشد. به هر صورت، هواداری اشکانیان از یحیای  اندازیچه بسا در این میان به یهودیه نیز دست

های ایران در دوران تعمیددهنده و دشمنی ایشان با رهبران سیاسی یهودیه که موجب قتل وی شدند، در تاریخ

 اسالمی ثبت شده است. 

دانستند، بخش و سوشیانسِ موعود میعیسا، که پیروانش وی را همان نجات تعمیددهنده شاگرد مهم یحیای

چینی برای شورشی عمومی در یهودیه پیوند داشته است، کرد و احتماالً به زمینهامتداد حرکت می نیز در همین

اش بودند، دهچون رومیان او را دستگیر کردند و مصلوبش نمودند. مردمی بودن حرکتی که یحیا و عیسا نماین

نوشته  عهد جدیدیابیم که در جا درمیز اینی پارتیان را او تردید هرود آگریپا در جدایی کامل از جبهه

ادر عدام وی را صپونتیوس پیالتِس ــ حاکم رومی یهودیه ــ عیسا را نزد هرود آنتیپاس فرستاد تا او فرمان ا

 صلوبش کردند. کند، اما او چنین نکرد و عیسا را نزد رومیان پس فرستاد و در نهایت هم رومیان بودند که م

یابیم که جا درمیهای روم و ایران نبوده را از اینربط به جنگاین که رخدادهای یادشده امری محلی و بی

ی آرتاس، به حاکم رومی سوریه فرمان داد تا به یاری هرود آنتیپاس ی پیروزمندانهتیبریوس، پس از حمله

بشتابد و قلمرو از دست رفته را پس بگیرد، اما این ماجرا تا ده سال بعد که امپراتور درگذشت پیشرفتی 

چنان قلمرویش را حفظ کرد و تبلیغ آرتاس هم 1841نداشت و بعد از آن هم به خاطر مرگ تیبریوس منتفی شد.

ر این نکته ی فتوحات آرتاس روشن شود، ذکهواداران ایران در منطقه با شدت ادامه یافت. برای آن که دایره

                      
1841 Josephus, Antiquities, 18.120–126. 



763 

 

گوید ترین شهر منطقه را نیز در اختیار داشته است. پولس رسول میالزم است که این مرد دمشق یعنی مهم

  1842جا حاکم بوده است.که هنگام خروج از دمشق، آرتاس بر آن

ثبت شده است. « 101سالِ »هایی با نام آرتاس یافت شده که روی آن تاریخ چنین از این شهر سکههم

نماید و بعید دانند که سخت مشکوک مینویسان مبداء این تاریخ را فتح یهودیه به دست پمپی میبیشتر تاریخ

هایی را از ایشان ستانده، بر مبنای رخدادی موضعی است امیری عرب که با رومیان دشمن بوده و سرزمین

گذاری خود را تنظیم کند. باور به این که تاریخ یادشده به پمپی مربوط مانند چیرگی پمپی بر یهودیه تاریخ

در حالی که  1843م. ضرب کرده است، 37ها را در سال ده که آرتاس این سکهشود، این نظر غالب را رقم زمی

 م. و بعد از چیرگی وی بر دمشق ضرب شده باشند.  27ها در حدود توان حدس زد این سکهمی

پیمانی ها حکومت کرده بود، در همها در پیوند با آرتاس و پارتچنان که گذشت، هرود آنتیپاس که مدت

م. که تیبریوس درگذشت و کالیگوالی جوان و نابخرد به  37کرد. در سال رومیان چندان قاطع عمل نمیبا 

ی ی مذاکرهها گرایش یافت. او به عنوان نماینده و واسطهقدرت رسید، هرود آنتیپاس بار دیگر به سوی پارت

 1844ه امر کالیگوال رخ داده است.ویتلیوس و اردوان دوم عمل کرد و این احتماالً بعد از مرگ تیبریوس و ب

آمده بعد از مرگ تیبریوس بهره جسته و فرصت را برای نماید که هرود آنتیپاس از آشفتگی پیشچنین می

م. او را به جرم ارتباط با  39زگشت مجدد به اردوی پارتیان غنیمت شمرده باشد. چون در تابستان سال با

در میان شواهدی که منجر  1845ها محاکمه کردند و به فرانسه تبعیدش کردند، که در همان جا درگذشت.پارت

                      
 . 24و  23، آیات 9؛ اعمال رسوالن، باب 22ی ، آیه11باب  ی دوم کورینتیان،رساله 1842

1843 Mionnet, 1811: 284f. 
1844 Suetonius, Caligula, 14.3; Cassius Dio, 59.27.2–3. 
1845 Josephus, War, 2.183. 
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کرد و معلوم بود که قرار ای بود که برای مسلح ساختن هفتاد هزار تن کفایت میبه محکومیتش شد، زرادخانه

کالیگوال حکومت یهودیه  1846است با این تجهیزات مردم یهودیه بسیج شوند و در برابر رومیان به پا خیزند.

شد. این امپراتور نابخرد داد که برادر هرود آنتیپاس بود و خودش هم هرود نامیده می 1847را به آگریپای اول

برای همین هم در  1848سخت نسبت به یهودیان بدگمان بود و منتظر بود تا هر لحظه سر به شورش بردارند.

ها هواداری کرد و برای آزردن یهودیان دستور داد تا جریان درگیری یهودیان و یونانیان اسکندریه از یونانی

استاندار  1850در این هنگام پوبلیوس پترونیوس 1849اش در مقام خدا در معبد اورشلیم برافراشته شود.مجسمه

و در نهایت توانست کالیگوال را  1851رومی یهودیه بود. او تا یک سال در نصب تندیس امپراتور درنگ کرد

  1852داشتند.شک یهودیان سر به شورش بر میاین کار چشم بپوشد، چرا که با چنین کاری بیقانع کند که از 

ی نگهبانانش ــ مردی به وار و پرهیاهوی کالیگوال در نهایت وقتی پایان یافت که فرماندهسلطنت دیوانه

یوسفوس نوشته که کایریا به دالیلی سیاسی این کار را کرد،  1854ــ او را به قتل رساند. 1853نام کاسیوس کایریا

دانسته و گفته کالیگوال او را به خاطر ناتوانی در گردآوری مالیات از ی او را شخصی اما سوتونیوس انگیزه

های کالیگوال توهین به یکی از تفریح 1855کرد.آمیز صدا میچنین صدای نازکش با القابی توهیناشراف و هم

هایی کرد. او کایریا را نیز با نامشان ابداع میهایی زشت را برایاطرافیانش بود و معموالً برای این کار لقب

                      
1846 Josephus, Antiquities, 18.240–252, War, 2.181–183. 
1847 Agrippa I 
1848 Philo of Alexandria, On the Embassy to Gaius, XVI.115. 
1849 Philo of Alexandria, On the Embassy to Gaius, XXX.203. 
1850 Publius Petronius 
1851 Philo of Alexandria, On the Embassy to Gaius, XXXI.213. 
1852 Josephus, Antiquities of the Jews, XVIII.8.1. 
1853 Cassius Chaerea 
1854 Josephus, Antiquities of the Jews, XIX.1.3. 
1855 Seneca the Younger, On Firmness, xviii.2; Josephus, Antiquities of the Jews, XIX.1.5. 
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و به نظر  1857کرد)جِن مضحکِ آلت نره( و ونوس )ایزدبانوی شهوت زنانه( صدا می 1856مانند پریاپوس

 40ماه سال ی وی کافی بوده باشد. به هر تقدیر، در دیرسید همین کار برای کاشتن تخم کینه در سینهمی

د. نگهبانانش که از م. بنا بر تقویم رومی( کالیگوال را به ضرب خنجر از پای درآوردن 41پس از میالد )ژانویه 

را به پادشاهی برکشیدند و او عموی پیر و  1858بازگشت نظام جمهوری هراسان بودند، به سرعت کالودیوس

پوشی کرده بودند که اطمینان یگوال بود. دو امپراتور پیشین تنها برای آن از قتل وی چشملنگ و بیمار کال

کند، و به خصوص کالیگوال او را شان ایجاد نمیداشتند هرگز به قدرت نخواهد رسید و خطری سیاسی برای

 برد. چون ابزاری برای تمسخر و ریشخند در جمع دوستانش همراه خود به این سو و آن سو میهم

 

شد و این همان جایی بود که هرود آنتیپاس  فرانسه زاده 1859پ.م. در لوگدونوم 10. کالودیوس در سال 6

ی دختری مارک را بدان تبعید کرده بودند. پدرش دروسوس و برادرش گرمانیکوسِ مشهور بود، و بنابراین نوه

شد. او نخستین امپراتور روم بود که زادگاهش بیرون ایتالیا قرار داشت. او دوران آنتونی هم محسوب می

کردند و یک خرکچیِ خشن ن بالهت و اختالل در حرکتش را حمل بر تنبلی میکودکی سختی را گذراند، چو

را برای تربیتش گمارده بودند تا با تنبیه کردنش این تنبلی را عالج کند. بعد از رسیدن به سن بلوغ بخش 

                      
1856 Priapus 
1857 Seneca the Younger, On Firmness, xviii.2; Suetonius, The Lives of Twelve Caesars, Life 

of Caligula, 56. 
1858 Tiberius Claudius Caesar Augustus Germanicus 
1859 Lugdunum 
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خ های بالهت از میان رفت و کالودیوس این بخت را پیدا کرد تا زیر نظر لیوی ــ موری این نشانهعمده

  1861فیلسوف آموزش ببیند. 1860بزرگ رومی ــ و آتنودوروسِ

ی مذکر از خاندان کالودیو ـ یولیان بود و به همین دلیل هم به قدرت رسید. کالودیوس آخرین بازمانده

ا دست به یکی کرد و زن و فرزندان وی را نیز به قتل رساند و قصد کایریا بعد از کشتن کالیگوال با سناتوره

داشت کل خاندان امپراتوری را نابود کند. اما گارد امپراتور، که نسبت به این خاندان وفادار بودند و بیشترشان 

یوس وقتی گویند کالودتبار گل داشتند، با ایشان جنگیدند و شمار زیادی از سناتورها را به قتل رساندند. می

ای پنهان دلیل به قتل رساندند، گریخت و پشت پردهاش را بیدید این سربازان چند تن از دوستان اشرافی

 1862شد، تا آن که گارد امپراتوری او را همان جا یافتند و به عنوان امپراتور انتخابش کردند!

وتخت، ناگهان تغییر ماهیت داد و به امپراتوری مدبر و خردمند تبدیل کالودیوس، بعد از رسیدن به تاج

های زیادی در رم ساخت، نظام حقوقی رومیان را بازسازی کرد و در شرق و غرب شد. او بناها و آبراهه

جا پیشروی کرد و به این ترتیب مرزهای م. به انگلستان لشگر کشید و در آن 43گشایی کرد. او در سال کشور

غربی امپراتوری روم را گسترش داد. در شرق هم به بالکان تاخت و تراکیه، پامفولیه، لوکیه، نوریکوم و یهودیه 

شان را نابود کرد و های محلیاو در بیشتر این مناطق دودمان 1863را با خشونت فتح کرد و مورتانی را گشود.

  1864هایی رومی فرو کاست.ها را به استاناین سرزمین

                      
1860 Athenodorus 
1861 Suetonius, Claudius, 4. 
1862 Josephus, Antiquitates Iudiacae, XIX. Dio, Roman History, LX 1.3 
1863 Pliny 5.1–5.2, Cassius Dio, 60.8, 60.9. 
1864 Scramuzza, 1940: Chap. 9. 
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م. شهروندان رومی را سرشماری کرد و معلوم شد که شمار ایشان نزدیک به شش میلیون  48او در سال 

ی رومیان تن( است و این بدان معنا بود که از دوران آگوستوس یک میلیون تن بر عده 5984072 تن )در اصل

شده تشکیل داد و به این ترتیب های تازه اشغالی در سرزمیننشین روماو چندین کوچ 1865افزوده شده بود.

تأسیس پدید آورد. کالودیوس در امور حقوقی مردی های تازههایی محلی برای چیرگی رومیان در استانپایگاه

ی منصف و دادگر بود. وقتی باز شورشی در اسکندریه برخاست و یونانیان و یهودیان با هم درآویختند، نامه

ش خطاب به یهودیان را نوشت و فرمان داد که کوچیدن یهودیانِ دیگر به اسکندریه ممنوع شود، اما مشهور

در ضمن آزادی دینی یهودیان این شهر را به رسمیت شمرد. یوسفوس نوشته که او در کل نسبت به یهودیان 

او  1866دانستند، تفاوت داشت.میمهربان بود و از این نظر با امپراتوران رومی که ایشان را ستون پنجم ایرانیان 

 چنین برای نخستین بار در روم قوانینی برای حمایت از حقوق بردگان وضع کرد. هر چند این قانون بسیارهم

ی بیمارش را بدون مراقبت به حال خود رها کند و آن برده بهبود گفت که اگر اربابی بردهابتدایی بود و می

های رومی بردگان بیمار خود را در معبد خدای پزشکی تر قاعده این بود که اربابشود. پیشیابد آزاد می

گرفتند. یافت بار دیگر او را به بردگی میشفا میکردند تا بمیرند یا نجات یابند، و اگر برده )آسکلپیوس( رها می

 1867ی بیمارش را به قتل برساند باید جریمه بدهد.حکم دیگر وی این بود که اگر اربابی برده

های اسکندریه که چاپلوسانه کرد. او به یونانیمدارانه، رفتار میکالودیوس در امور دینی معقول، اما سیاست

ی این کار را نداد. با وجود اش کنند، اجارهخواستند برایش معبدی درست کنند و به عنوان ایزدی پرستشمی

یروان ادیان دیگر برخورد کرد. او تمام اخترشناسان این، متوجه نفوذ ادیان شرقی در روم شد و به سختی با پ

                      
1865 Scramuzza, 1940: 142. 
1866 Josephus, Antiquitates Iudiacae, XIX.5.3 (287). 
1867 Suetonius, Claudius, 51. 
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را از رم راند، و ایشان همان مغانی بودند که در گوشه و کنار به تبلیغ آرای خود مشغول بودند و به خصوص 

ی رودان پیوند داشتند. تا این هنگام نظام نجومی و رمزگان مغانهبا کیش مهرپرستیِ رایج در آناتولی و میان

ها ناکام ماند، هر چند به در میان اشراف رومی جایگیر شده بود و کالودیوس در طرد این منشاختربینی 

های ایرانی سازد. او به خصوص بینی را جایگزین روشهای رومیِ فالگیری مانند پرندهسختی کوشید شیوه

ئیدها را به قتل رساند. آمیز رفتار کرد و شمار زیادی از دروها بسیار خشونتدر برخورد با کیش ابتدایی گل

های گالدیاتوری را رواج داد و زمانی که یک نهنگ قاتل در ساحل اوستیا های خشن رومی مانند بازیاو آیین

دفاع را به قتل رساند. پلینی در جریان به گل نشست، در هیأت یک گالدیاتور به جنگ او رفت و جانور بی

 1868ثبت کرده است. تاریخ طبیعیاز این کار را در کتاب این ماجرا شاهد صحنه بود و گزارشی جاندار 

م. حکومت کرد و در این فاصله هرگز به قلمرو نفوذ ایران تجاوز نکرد و ارمنستان و  54کالودیوس تا سال 

 هایی از سوریه و آناتولی را که در دست اشکانیان بود تهدید نکرد. بخش

شان در هایی تلخ با زنان زیبارویی سپری کرد که از موقعیتاش را در کشمکشکالودیوس دوران پیری

شد کردند و به خیانت به وی مشغول بودند. بدکردارترین زن او مِسالینا خوانده میمقام ملکه سوءاستفاده می

م. کشته شد. بعد از آن کالودیوس برای چهارمین بار ازدواج کرد و این بار  48 که به دست خودِ امپراتور در

م.  37بود و در سال  1870یوس دومیتیوس آهِنوباربوسنام واقعی نرو، لوک 1869همسرش آگریپینا، مادرِ نرو، بود.

سالگی احتماالً به خاطر زهری که آگریپینا در غذایش  64کالودیوس در سن  1871در نزدیکی رم زاده شده بود.

                      
1868 Pliny, Historia Naturalis, IX.14–15. 
1869 Suetonius, The Lives of Twelve Caesars, Life of Claudius, 27. 
1870 Lucius Domitius Ahenobarbus 
1871 Suetonius, The Lives of Twelve Caesars, Life of Nero, 1. 
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گذاری درگذشت. به این ترتیب، پسرخوانده و ولیعهدش نِرو به قدرت رسید. نرو در زمان تاج 1872ریخته بود،

داری شد. سال نخست زمامترین امپراتور روم تا آن لحظه محسوب میتنها هفده سال داشت و بنابراین جوان

این  1875قرار داشت. 1874و رئیس نگهبانانش بوروس 1873نِکااو سخت زیر تأثیر مادرش و مشاور و معلمش سِ

آگریپینا را از سیاست کنار  سه تن مدام در حال کشمکش با هم بودند. یک سال بعد، نزدیکان نرو موفق شدند

م. به رم آمد آگریپینا به پسرش پیوست، اما نرو مادرش را از  54وقتی سفیر ارمنستان در سال  1876بزنند.

تر تا سال بعد اوضاع وخیم 1877تن و مشارکت در مذاکرات منع کرد و به این ترتیب به او توهین کرد.نشس

ای صمیمانه رابطه 1878شی نداشت و با کنیزی به نام کالودیا آکتِهشد، چون نرو از همسرش اوکتاویا دل خو

ی اما با مداخله 1879اوکتاویا وارد عمل شود، به هم زده بود. آگریپینا کوشید تا آکته را از دور خارج کند و به نفع

ه بود که نرو به سنکا نتوانست چنین کند و نرو او را نادیده انگاشت. بعد از مرگ کالودیوس قرار بر این شد

طور مشترک همراه با بریتانیکوس پسر کالودیوس سلطنت کند. اما او پسری نوجوان بود و مدتی طول کشید 

م، درست یک روز قبل از این که بریتانیکوس بالغ شود و به جایگاه  55تا به سن قانونی برسد. در سال 

و معلوم بود که نرو  1880طی مشکوک درگذشتمشروع خود به عنوان جانشین امپراتور پیشین برسد، در شرای

                      
1872 Tacitus, Annals, XII.66; Cassius Dio, Roman History, LXI.34; Suetonius, The Lives of 

Twelve Caesars, Life of Claudius, 44; Josephus, Antiquities of the Jews, XX.8.1. 
1873 Lucius Annaeus Seneca 
1874 Sextus Afranius Burrus 
1875 Cassius Dio, Roman History, LXI.3–7. 
1876 Tacitus, Annals, XIII.13. 
1877 Tacitus, Annals, XIII.5. 
1878 Claudia Acte 
1879 Tacitus, Annals, XIII.12. 
1880 Tacitus, Annals, XIII.16; Josephus, Antiquities of the Jews, XX.8.2; Suetonius, The Lives 

of Twelve Caesars, Life of Nero, 33; Cassius Dio, Roman History, LXI.7. 
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م. عاشق زنِ  59اند که نرو در سال نویسان رومی نوشتهتاریخ 1881او را با خوراندن زهر از پای درآورده است.

 1882یکی از دوستانش به نام اوتو شد و چون مادرش با طالق دادنِ اوکتاویا مخالف بود، او را به قتل رساند.

ــ ازدواج نکرد.  1883م. با این زن ــ پوپایا سابینا 62رسد، چون نرو تا سال اما این بهانه به نظر درست نمی

ی مقتدر بازمانده در اطرافش به قتل رساند، نرو، به احتمال زیاد، مادرش را به سادگی برای حذف تنها چهره

او اوکتاویا را هم طالق داد و  1884ن عزل کرده بود.های خودشاتر هم سنکا و بوروس را از مقامچون پیش

نرو بعد از آن با  1885خورد، اعدامش کرد.تبعید کرد و بعدتر وقتی معلوم شد افکار عمومی به حالش دریغ می

م. در حالی که همسرش آبستن بود با لگد کتکش زد و باعث شد زن و  65پوپایا ازدواج کرد، ولی در سال 

نویسان هر چند این احتمال هم هست که پوپایا هنگام وضع حمل درگذشته باشد و تاریخ 1886.نوزادش بمیرند

 باشند. متنفر از نرو این مرگ را نیز به پای او نوشته 

ی نظامی فعالیت های درباری و کشتار اطرافیانش، در حوزهنرو در کل شاهی ناتوان بود و گذشته از دسیسه

های غربی وخو فرصتی در اختیار بالش گذاشت تا نفوذ خود را در مرزداد. این خلقزیادی از خود نشان نمی

شیرکان )آدیابنه( بود، که شورش قبایل سکا در ی حمله به امیرنشین نورزمین بیشتر کند. او در آستانهایران

اش به این منطقه شد. نورشیرکان در این هنگام امیرنشینی خودمختار بود که واپسین شرق مانعِ لشگرکشی

ه و سکا به پشتیبانی از وردان دوم صورت شد. شورش قبایل داهرودان محسوب میسنگر رومیان در میان

                      
1881 Tacitus, Annals, XIII.16. 
1882 Tacitus, Annals, XIV.1. 
1883 Poppaea Sabina 
1884 Dawson, 1969: 254. 
1885 Tacitus, Annals, XIV.64. 
1886 Farquhar, 2001. 
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م. طول کشید، اما در نهایت  58تا  55وتخت داشت. این ناآرامی از گرفته بود که پسرِ بالش بود و ادعای تاج

 بعد از آن بالش بار دیگر به سیاست مناطق غربی پرداخت.  1887سرکوب شد.

ی قفقاز بود. چنان که گذشت، فرسمن شاه گرجستان که به خاندان گرانیگاه توجه بالش در غرب، منطقه

جا را به م. موفق شد ارمنستان را فتح کند و آن 35اش بودند، در سال میان پشتیبانفرناباز تعلق داشت و رو

چون مهرداد هم 1888ها به رهبری ارد پسر اردوان دوم را پس بزند.ی پارتبرادرش مهرداد بسپارد و حمله

اش در اصل به معنای پیشروی تیبریوس و راند و این پیروزینشانده در گرجستان فرمان میشاهی دست

کرد، چنان که چون حاکمی خوار و ناتوان فعالیت میرومیان به سمت شرق بود. مهرداد زیر نظر رومیان هم

ها دستگیر و زندانی کرد و بعدتر وقتی کالودیوس به را به جرم تمایل به پارت م. او 37کالیگوال در سال 

 م. باز بر سریر ارمنستان نشاند.  42قدرت رسید او را رهاند و در سال 

بسپارد. پس، مهرداد را از جایگاه خود خلع م. فرسمن تصمیم گرفت ارمنستان را به فرزند خویش  51در 

 1889ی برادرش گسیل کرد. رومیان نام این پسر را به صورت رادامیستوسکرد و پسرش را با سپاهی به مقابله

ترین رادی( بوده است. ترین/ مِهاش رادامیست )رادامِهیشت، یعنی بزرگتماالً شکل اصلیاند که احثبت کرده

چنین طلب و ستمگر بوده است. هماند که این رادامیست مردی بسیار زیبارو، اما جاهنویسان رومی نوشتهتاریخ

را در عقد خود داشت و احتماالً او را بعد از به قتل رساندن اند که او زِنوبیا، دخترِ عمویش مهرداد، آورده

 چون غنیمتی و گروگانی تصاحب کرده بود. عمویش هم

                      
1887 Tacitus, Annals, xiii, 7. 
1888 Tacitus, Annals, vi, 32-35. 
1889 Rhadamistus 
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و تصمیم  موضع گرفت 1891در شرق ایروان 1890اش در دژ گَرنی )گورنِئاس(مهرداد وقتی با سپاهیان رومی

و  1892رو شد. سرداران رومی همراه او کایلیوس پولیواش مقابله کند، با خیانت ایشان روبهگرفت با برادرزاده

ای از رادامیست دژ را به او تحویل دادند. رادامیست به عمویش نام داشتند و با گرفتن رشوه 1893کاسپِریوس

قول داد که در صورت تسلیم شدنش کسی صدمه نبیند، و مهرداد بر این مبنا از جنگ خودداری کرد و تسلیم 

ی پسرانش به قتل رساند و خود شاه ارمنستان شد. ا وجود این، رادامیست مهرداد را به همراه همهشد. اما ب

های شرقی روم به شکلی خودمختار م.( سرداران رومی مستقر در استان 51نماید که در این سال )چنین می

دگان نظامی روم در اند، چون بعد از رشوه گرفتنِ نماینکرده و در پی منافع شخصی خود بودهعمل می

ارمنستان، نوبت به سرداران دیگر رسید که از این آشفتگی سودی بجویند و پولی به جیب بزنند. در همین 

نام داشت، کمی بعد به ارمنستان حمله کرد و چند شهر  1894م. حاکم رومی کاپادوکیه که پایلیگنوس 51سال 

ـ گایوس اومیدیوس دورمیوس کوادراتوس  1895و روستا را غارت کرد و به مقر خود بازگشت. فرماندار سوریه ـ

ها هراسان ــ هم با لشگریان بزرگی به سوی ارمنستان حرکت کرد، اما با فرمان امپراتور که از واکنش پارت

  1896کاره ماند.اش نیمهبود، سفر جنگی

                      
1890 Gorneas (Garni) 

 .179: 1383بیوار،  1891

1892 Caelius Pollio 
1893 Casperius 
1894 Julius Paelignus 
1895 Gaius Ummidius Durmius Quadratus 
1896 Sherk, 1980: 954–1052. 
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زمان با م. به این منطقه سفر کند. مردم ارمنستان هم 52آشفتگی در قفقاز باعث شد بالش اول در سال 

ها م. پارت 53دامیست را بیرون راندند و به این ترتیب در نزدیک شدن بالش سر به شورش برداشتند و را

شان شایع شد و ناگزیر شدند از این سرزمین ارمنستان را پس گرفتند، اما بیماری واگیرداری در میان سپاهیان

بیرون بروند. بالفاصله بعد از بازگشت ایشان، رادامیست بازگشت و دست به کشتار ارمنیانی گشود که پذیرای 

 55ها حتا در غیاب لشگریان پارتی به مقاومت در برابر وی ادامه دادند. در ارمنی 1897ها شده بودند.تپار

ها فرستاد و ایشان رادامیست را سرنگون کردند و پاهیانی به یاری ارمنیپ.م. بالش برادرش تیرداد را با س

  1898تیرداد در مقام شاه ارمنستان تثبیت شد. 

ی فرار او داستانی رادامیست پس از رانده شدن از ارمنستان به دربار پدرش بازگشت. تاسیت درباره

زنوبیا دختر مهرداد گرجی که باردار هم  انگیز را تعریف کرده و آن هم این که در جریان فرار، ملکههیجان

کنندگانش بگریزد، متوجه شد که زنوبیا بود. رادامیست که شتاب داشت از برابر تعقیب بود با شوهرش همراه

شان را کند کرده است. بنابراین با خنجر به او حمله کرد و با این فکر که زنش را کشته، او را در کنار حرکت

بود که خودش پیشنهاد جاده انداخت و پا به گریز نهاد. تاسیت نوشته که زنوبیا چندان به شوهرش وفادار 

نه و پایان داستان با این سخن سازگار نیست. زنوبیا ها نیفتند، اما پیشیکرده بود کشته شود تا به دست پارت

دخترِ مردی بود که به دست رادامیست به قتل رسیده بود. پس، هیچ بعید نیست که در این هنگامه کوشیده 

ورت، نه رفتار بعدی زنوبیا شباهتی به دوستدارانِ خودکشی باشد آسیبی به قاتل پدرش وارد کند. به هر ص

دهد که چوپانان زنوبیای ها با وی سختگیرانه بوده است. تاسیت داستان را چنین ادامه میدارد و نه رفتار پارت

                      
1897 Tacitus, Annals, 12.50.1–2. 
1898 Tacitus, Annals, 13.7; Suny, 1994: 14. 
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ون چزخمی را یافتند و او را درمان کردند و وی را به دربار تیرداد بردند، که با مهربانی او را پذیرفت و هم

 1899شاهدختی به او احترام گذاشت.

های بسیار کرده و به خویشاوندان بسیاری آسیب زده بود، پس از گریختن به رادامیست که جنایت

ای چید تا او را ن نیز خوی بد خویش را حفظ کرد. او در دربار پدرش هم آرام ننشست و دسیسهگرجستا

م. خودِ فرسمن هم  58بکشد و به جایش شاه گرجستان شود. اما رسوا شد و فرسمن او را اعدام کرد. در 

رار داشت، ی آالن قی قبیلهدرگذشت و پسرش مهرداد اول گرجی بر تخت نشست. او که زیر فشار حمله

ــ یافت شده، از او به عنوان  1900ای که در پایتخت او ــ متسخِتاناگزیر شد از رومیان کمک بخواهد. کتیبه

کند. با وجود این، فرزندان او باز به سوی ایران های دوستدار روم یاد میرهبر گرجیمتحد سزار بزرگ و 

 چرخیدند. 

م. آن بود که شاهانی اشکانی بر اورنگ ارمنستان تکیه بزنند.  50ی ی دهههای میانهپیامد پایدار درگیری

های برادرش با قبایل سکا و داهه در شرق، با اقتدار بر ارمنستان حکومت تیرداد اول ارمنی در جریان درگیری

روندی  ی آخرای اشکانی، مرحلهاهزادهکرد. عزل خاندان سلطنتی ارمنستان و سپردن این منطقه به دست ش

های قفقازی در دل دولت اشکانی انجامید. این که شاهنشاه اشکانی دیرپا بود که به جذب و تثبیت سرزمین

دهد که شاهان ارمنستان در این تاریخ کامالً تابع ایشان بوده و در نقش اختیار چنین کاری را داشت، نشان می

م.  53بندی انجام این کار بسیار دقیق و کارآمد بود، چون سال اند. زمانکردهفه میشهربانانی مطیع انجام وظی
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های درباریِ منتهی به مرگش که تیرداد به ارمنستان رفت، زمانی بود که کالودیوس پیر و بیمار در توطئه

 تجربه چنین وضعیتی داشت. ور بود و تا چند سال بعد هم نروی جوان و بیغوطه

م. موفق شد بعد از به قتل رساندن مادرش قدرت را در دستان خود متمرکز سازد. او  58نرو باالخره در 

به عنوان نخستین حرکتِ نظامی، تصمیم گرفت به ارمنستان بتازد و از یکی شدن دربار اشکانی و ارمنی 

برد و با شورش سکاها در گرگان درگیر بود. این هنگام هنوز بالش اول در شرق به سر می جلوگیری کند. در

 1901م. ادامه یافت. 61های آن تا لرزهم. رخ داد و پس 58ها در همین سال تاسیت نوشته که اوج شورش داهه

و فرماندار آسیای صغیر بود را که داماد کالیگوال  1902نرو سرداری نامدار به نام گنایوس دومیتیوس کوربولو

ی کوماگنه )آنتیوخوس چهارم( و نشاندهزمان شاهان دستو هم 1903با سپاهی بزرگ به ارمنستان گسیل کرد

ن )فرسمن اول( را نیز برانگیخت تا از جنوب غربی و شمال به ارمنستان حمله برند. کوربولو موفق گرجستا

ی مردم خشمگین شد که پایتخت ارمنستان را در شد آرتاکشات را فتح کند و چندان از مقاومت سرسختانه

خشونت او به حدی بود که وقتی به تیگرانوکرت هجوم برد،  1904آتش سوزاند و آن را با خاک یکسان کرد.

ی مردم شهر را ترک کرده و از سر راهش گریختند و تنها سربازان ارگ شهر باقی ماندند و در برابرش همه

ای برخوردار بود، به جنگ چریکی روی آورد تیرداد، که از پشتیبانی مردمی گسترده 1905دلیرانه مقاومت کردند.

ها را در هم بشکند، به و کوشید خطوط تدارکاتی رومیان را قطع کند. کوربولو برای این که مقاومت ارمنی
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در  1906رزهای ارمنستان بتازند و روستاها و شهرها را غارت کنند.داد تا به م ی گرجی موسخوی اجازهقبیله

ای چیدند تا کوربوال را به برنامه همین گیرودار گروهی از اشراف ارمنی که به اردوی رومیان پیوسته بودند،

 1907قتل برسانند، اما رسوا شدند و همگی به قتل رسیدند.

ارمنستان، یکی از کارگزاران مطیع رومیان به نام تیگران کوربولو در نهایت بعد از فتح دو شهر اصلی 

(Տիգրանرا بر تخت ارمنستان نشاند. این مرد به خاندان هرودی ) تعلق داشت و تبارش ادومی های یهودیه

 1909شد.شناخته می 1908اش گایوس یولیوس تیگرانِسـ یهودی بود، اما در روم پرورده شده بود و با اسم رومی

ها هم پیوند های ارمنستان و اشکانیپارسی 1910های کاپادوکیه،او در ضمن مدعی بود که با خاندان پارسی

  1912رش بیشتر به خدمتگزاران و بردگان رومی شباهت داشت.با وجود این، نوع رفتا 1911دارد.

 1913ی تبلیغاتی پر سر و صدایی برای بزرگداشت آن ترتیب داد.از این پیروزی شادمان بود، برنامهنرو، که 

اخواند و تاج ارمنستان را بر سرش نهاد و او را با هزار لژیونر به عنوان م. تیگران را به رم فر 58در اواخر سال 

جا ای منفور در آننشانده، همراه با ارتشی رومی، به ارمنستان باز پس فرستاد تا به عنوان دستنگهبان شخصی

تیگران  1914شد.حکومت کند. کوربولو هم به مقام استانداری سوریه رسید که موقعیتی بسیار واال محسوب می

های رومی به دولت کوچک نورشیرکان )آدیابِنه(، که تابع شاهنشاه اشکانی م. با پشتیبانی لژیون 61در سال 
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جا مونوباز را از قدرت کنار زد. حاکم نورشیرکان در این هنگام مونوباز دوم فرزند حمله برد و امیر آن 1915بود،

م. درگذشته و جای خود را به وی سپرده بود. این مونوباز  55و برادر عزت بود که در سال  1916مونوباز اول 

چنین به گروه اخیر یاری رساند. هم های رومیان و یهودیانگویا به آیین یهود درآمده بود، چون در جریان جنگ

اش به مردم سالی و قحطی از ثروت شخصیدست بود و در زمان خشکاند که بسیار نیکوکار و گشادهنوشته

هایی وجود در تلمود به هدایای وی به معبد اورشلیم نیز اشاره 1917بخشید تا کسی دچار سختی نشود.می

 1918دارد.

زمان شد با فرو نشستن شورش سکاهای داهه. سکاها که ی تیگران و رومیان به نورشیرکان همحمله

شان را در اختیار وی تنگنای مرزهای غربی را دیده بودند، با شاهنشاه اشکانی صلح کردند و شهسواران

بالش اول با سپاهیان فراوانی که از ایران شرقی بسیج کرده بود، به غرب آمد و نورشیرکان را به  1919گذاشتند.

روی سرعت آزاد کرد. سربازان این شهر به ارتش او پیوستند و همگی به همراه تیرداد به سوی ارمنستان پیش

رو گشتند. کوربولو که ستون دیگری از سپاهیان وی به سوریه وارد شدند و با استقبال مردم روبه 1920نمودند.

هایی را که در اختیار داشت به ارمنستان فرستاد و خود از نرو کمک خواست. ز لژیونهراسان شده بود، دو تا ا

های آب را کور کرد تا سپاهیان ایرانی مانده در نزدیکی فرات موضع گرفت و چشمهاو با سه لژیون باقی

  1921نتوانند از آن استفاده کنند.
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پوش خود به سوی اسپهبد نام داشت، با شهسواران زره 1922از سوی دیگر، سردار اشکانیان که موناسِ 

ی سپاهیان نورشیرکان ی محاصرهتیگرانوکرت تاخت و این شهر را در محاصره گرفت. او شهر را در حلقه

کوربولو که بخش مهمی از سپاهیان رومی را در  1923قرار داد و خود با شهسوارانش به بالش پیوست.

 ای را نزد بالش فرستاد که در این هنگام در نصیبیندید، خواهان صلح شد و نمایندهتیگرانوکرت گرفتار می

اردو زده بود. اما خواست بالش آن بود که رومیان کامالً از ارمنستان خارج شوند و انتخاب فرمانروا را به 

ها بود، بار دیگر به قدرت بازگردد. کروبوال خود مردم بسپارند، و این بدان معنا بود که تیرداد که محبوب ارمنی

که آندر مقابل کوربوال از ارمنستان خارج شد، بیی تیگرانوکرت را برداشتند و ها محاصرهپذیرفت و پارت

ی فرات را ترک کند. مذاکره میان دو طرف چند ماه ادامه یافت و در نهایت معلوم شد اردوگاه خود در کرانه

کشی است تا نیروهای کمکی موعود از کاپادوکیه به سوریه برسند و ارمنستان را که کوربوال مشغول وقت

م.  62بالش که از نیرنگ رومیان خشمگین شده بود، در سال  1924چنان حفظ کنند.هم چون استانی رومیهم

 اش را از سر گرفت. بار دیگر حمله

سید و رهبری کل با قوای کاپادوکیه از راه ر 1925در این میان سرداری به نام لوکیوس کایسِنیوس پایتوس

قوای رومی را بر عهده گرفت. او سال پیش از آن کنسول روم بود و حاال با یک لژیون اضافی و قوای کمکی 

ی فرات باقی گذاشت و خود پونت و کاپادوکیه و گاالتیا از راه رسیده بود. او کوربوال را با سه لژیون در کرانه

 1926ز همان ابتدا اختالف نظری میان دو سردار بروز کرده باشد.نمود که ابه سوی ارمنستان پیش رفت. چنین می
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د. شش لژیون رومی که در منطقه راندنبه هر صورت، در این هنگام دو سردار بر ارتشی بسیار بزرگ فرمان می

های تابع گرفتند و احتماالً به همین تعداد سرباز از استانحضور داشتند به تنهایی سی هزار سرباز را در بر می

هزار نیروی کمکی زیر فرمان  7ـ9نیز به این ارتش پیوسته بودند، به طوری که تنها کوربوال در سوریه 

زمان با حرکت همکارش به ارمنستان، موفق شد در نزدیکی استحکاماتی که ساخته کوربوال هم 1927داشت.

 1928رودان را تهدید کند.بود، پلی بر فرات بزند و میان

نخست به سوی  1930با دو لژیونی که زیر فرمان داشت 1929پایتوس، که مردی مغرور و نابخرد بود،

سالی و شده پیشروی کرد، اما مردم محلی مسیرهای تدارکاتش را بریدند و چون خشکتیگرانوکرتِ محاصره

را بگذراند، نیروهایش  ی راه بازگردد. او برای آن که زمستانقحطی در منطقه رخنه کرده بود، ناگزیر شد از میانه

شان کاست و را در شهرها و روستاهای گوناگون پراکنده کرد و به این ترتیب هم از انضباط و آمادگی رزمی

های سربازان بودند، به مقاومت وا داشت. بالش در یک اندازیهم مردم محلی را که ناگزیر به تحمل دست

اش را به دژ استوار زده شده بود، خانوادهیتوس که وحشتآسا به او تاخت آورد و شکستش داد. پاحرکت برق

ها را سد کند، اما های توروس مسیر پارترومیان در آرساموساتا فرستاد و کوشید با تقسیم سپاهیانش در کوه

شد این قوای پراکنده را به سادگی به دام انداخت و نابود بالش که با نیروهای چریک مردمی پشتیبانی می

  1931کرد.
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زد و برای کوربوال پیام فرستاد که به کمکش  پایتوس به همراه بقایای سپاهیانش در جایی به نام راندِئیا اردو

شکستی خردکننده را بر ایشان  1933ها با رومیان رویارو شد و در نبرد راندِئیادر این میان ارتش پارت 1932بیاید.

وارد کرد. کوربوال شاید به سودای آن که افتخار و شهرت بیشتری به دست آورد، کمی در عزیمت درنگ 

اما دیر کردنِ او بهای سنگینی برای  1935و بعد با نیمی از قوای مستقر در سوریه به یاری پایتوس رفت. 1934کرد

روند، تسلیمِ بالش شد و ها تحلیل میدید سپاهیانش زیر فشار حمالت پارترومیان داشت. پایتوس که می

ها شده بودند که آنها در این میان، بخش بزرگی از سپاهیان رومی اسیر ارمنی 1936تمام شرایط وی را پذیرفت.

 1937شان در یوغ نهاده بودند.رومیان را از ایشان گرفته بودند و گردن برخی را برای خوار کردن هایحتا لباس

هایی خواست بالش آن بود که تمام قوای رومی از سراسر خاک ارمنستان بیرون بروند و تمام دژها و اردوگاه

چنین برای تحقیر رومیان خواست تا پلی بر رود آرسانیاس بسازند تا ل دهند. همرا که در اختیار دارند، تحوی

  1938شان بالشِ سوار بر پیل از آن بگذرند!سپاهیان پیروزمند پارتی و در رأس

اش خوردهرومیان این شرایط را پذیرفتند و بالش ایشان را رها کرد تا بروند. پایتوس و سپاهیان شکست

ارمنستان وا دارد و به  ی راه به کوربوال و سربازانش رسیدند. پایتوس کوشید همکارش را به حمله بهدر میانه

ها ترسیده بود که حاضر نبود این ترتیب عهدی را که به تازگی بسته بود بشکند، اما خودش به قدری از پارت

خواست خطر کند، با این بهانه که باید دستور ی مجدد او را همراهی کند. کوربوال هم که نمیدر این حمله
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بالش پیکی نزد  1939شود، از درگیری با ایرانیان خودداری کرد.حمله به ارمنستان از سوی امپراتور صادر 

نیز چنین کرد. بعد بالش  کوربوال فرستاد و خواست تا پلی را که بر فرات ساخته بود خراب کنند، و او

سپاهیان پارتی را از ارمنستان بیرون کشید و برادرش تیرداد در میان استقبال مردم بار دیگر به کشورش 

 بازگشت. 

خبر بودند و غافالنه تان گذشته بود بیتاسیت نوشته که نرو و رومیان در این میان به کلی از آنچه در ارمنس

م.  36تا آن که در سال  1940ها بودند.های نصرت برای بزرگداشت پیروزی بر پارتدر حال برافراشتن تاق

است تا عهد صلحی که بین پایتوس و بالش بسته شده بود، به ی شاهنشاه اشکانی به رم رفت و خونماینده

تأیید امپراتور برسد. تازه در آن هنگام بود که سردارانِ از جنگ برگشته مورد پرسش قرار گرفتند و شکست 

آور راندئیا را اما نرو تصمیم گرفت عهدشکنی کند و صلح خفت 1941آور لژیونرها در رم آشکار شد.شرم

ی نپذیرد. در نتیجه، بار دیگر پایتوس و کوربوال به خدمت فرا خوانده شدند و فرد اخیر به مقام استثنای

 ی کل قوای رومی بود. برکشیده شد که معادل فرمانده 1942ایمپِریوم

ی پیشین را خوردههای شکستکوربوال با درایت تمام کار سازماندهی سپاهی بزرگ را آغاز کرد. او لژیون

 ها را چشیده بودند به کاپادوکیه و سوریه فرستاد تا سربازان قدیمی تخم ترس را درکه طعم جنگ با پارت

های شده از استاننفس نکارند. آنگاه چهار لژیون را، به همراه انبوهی از سربازان فرستادهدل لژیونرهای تازه

ترسید و به دنبال ها میچنان از پارتتابع، زیر پرچم خود گرد آورد. کوبوال، با وجود این سپاهیان پرشمار، هم
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ی آخرین شکست رومیان کردند تا در راندئیا که صحنهگشت. بالش و تیرداد او را وادار راهی برای صلح می

شان میدان جنگی قرار داشت از ایرانیان بود، مذاکره کنند. سپاه ایران در برابر رومیان اردو زد و در همسایگی

نویسان رومی برای رفع جا روی زمین مانده بود. تاریخهای سربازان رومی در آنکه هنوز انبوهی از استخوان

کردن این حقیقت که مذاکره و دستاوردهای آن کامالً به نفع ایرانیان بوده، به تفسیرها و تعبیرهای  و رجوع

ها مذاکره کند تا اند. مثالً تاسیت نوشته که کوربوال خودش مایل بود در راندئیا با پارتگوناگونی روی آورده

ها ارمنستان را نگه داشتند و قوای پارتننگ شکست پیشین را پاک نماید! اما با توجه به این که در نهایت 

 نماید. رومی را وادار به عقبگرد کردند، این تفسیرها درست نمی

زمین، هم به خاطر شکست اخیر و حقیقت آن است که ارتش بزرگ رومی هنگام نزدیک شدن به ایران

یل شورش یهودیه، به قدری خود را باخته بود که کوربوال با تمام اختیارات و امکاناتی که در اختیار هم به دل

دانیم که خودِ نرو هم داشت از درگیری هراسید و تصمیم گرفت به شکلی به صلح دست یابد. این را هم می

 1943ظامی با ایرانیان خودداری کند.به صلح تمایل داشت و به کوربوال دستور داده بود تا حد امکان از درگیری ن

شود.  از سوی دیگر، تیرداد هم خواهان صلح بود و مایل نبود بار دیگر پای لژیونرهای رومی به ارمنستان باز

با وجود این، طرف ایرانی آشکارا در مذاکرات دست باال را داشت. تیرداد و کوربوال که هر یک با بیست سوار 

پیروزی اصلیِ  1944ی دو سپاه در راندئیا با هم دیدار کردند و قرار بر صلح گذاشتند.شدند، در میانههمراهی می

نخورده باقی ماند، و رومیان تنها به جا بود دستها که گرفتن ارمنستان و بر تخت نشستن تیرداد در آنپارت

ابتدا امیدی به پس گرفتن نماید که نرو و کوربوال هم از دستاوردهایی صوری بسنده کردند. در اصل چنین می

                      
1943 Tacitus, Annals, XV.16. 
1944 Tacitus, Annales, XV.28. 
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ی اجتماعی خویش را حفظ کنند. پارتیان اند با نمایشی اعتبار و وجههخواستهاند و تنها میارمنستان نداشته

خورده فراهم آورند. قرار بر ی حیثیت از رومیانِ شکستمتوجه موضوع شدند و پذیرفتند زمینه را برای اعاده

چنان شاه شان را از میدان نبرد راندئیا برگیرند و ببرند و تیرداد همگانهای مرداین شد که رومیان استخوان

ارمنستان باقی بماند، با این شرط که به رم برود و تاجش را از نرو دریافت کند. این ماجرا در اصل قضیه 

د بر کرد و در واقع مُهر تأییدی بویعنی یکی شدن خاندان سلطنتی ارمنستان و اشکانیان خللی وارد نمی

خواست حکومت تیرداد بر ارمنستان، که حاال دوازده سال سابقه پیدا کرده بود. نرو، در واقع، با این حرکت می

نمایشی مقتدرانه نزد مردم رم بازی کند و نشان دهد که از بین رفتنِ ادعای روم بر ارمنستان با فشار اشکانیان 

کت از سوی دیگر به نفع اشکانیان بود، چون گذار از صورت نپذیرفته و امری داوطلبانه بوده است. این حر

ساخت و های ارمنستان به شاهزادگان پارتی را با تأیید امپراتور روم استوار میدودمان سلطنتی قدیم پارسی

ی تبلیغاتی نیز در بست. با وجود این، اشکانیان حاضر نشدند در این جبههراه را بر ادعاهای بعدیِ رومیان می

ومیان کوتاه بیایند. کمی پیش از آن که تیرداد برای دریافت تاج خود به رم برود، بالش جشنی بزرگ برابر ر

های شاهنشاهی، تاج ارمنستان را بر سر تیرداد نهاد. )شاهان( استان برگزار کرد و در حضور اشراف و شهربانان

مایه از آیین شهریاری ایرانی ونوشتی کماو، به این ترتیب، هم بر نرو پیشدستی کرد و هم مراسم رومی را به ر

داد و نخستین شاه اشکانی است که  اوستابالش همان شاهی است که امر به گردآوری  1945فرو کاست.

                      
 .190: 1383ولسکی،  1945
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وبویی زرتشتی توان حدس زد که مراسم یادشده رنگبنابراین می 1946آراست.هایش را با خط پهلوی میسکه

 است. و دینی نیز داشته

همراهان و سه هزار شهسوار م. تیرداد نخست ارمنی به همراه گروهی بزرگ از  66به این ترتیب، در سال 

ایرانی به رم رفت و نرو در مراسم باشکوهی تاج ارمنستان را به او تقدیم کرد. نرو از حضور تیرداد در رم 

های ورزشی زیادی ترتیب داد و درهای معبد یانوس را بست و به این ترتیب ی بهره را برد و بازیبیشینه

تیرداد در این سفر بسیار شاهانه رفتار کرد و از  1947کم شده است.نشان داد که صلح بر کل امپراتوری روم حا

م برافراشتند. او در جریان شکار هنر سابقه برخوردار شد، چنان که تندیسی مرمرین از او را در راحترامی بی

ی حیرت رومیان شد. با یک تیر به نمایش گذاشت و مایهاش را با به هم دوختنِ دو گاو وحشی کمانگیری

وقتی طی مراسمی قرار شد در کنار نرو بایستد، از او خواستند تا شمشیرش را از کمر باز کند، اما چنین نکرد 

  1948و را به خاطر دلیری و غرورش ستود.اش شده بود، او نرو که شیفته

ر جلوگیری از جنگ به خرج داده بود، نزد رومیان محبوبیت زیادی یافت و در نرو، به خاطر تدبیری که د

صلح ایران و روم که نرو و  1949طلب شناخته شد و شهرتی یافت.زمین هم به عنوان امپراتوری صلحایران

آفرینان رومی در این میان، چندان بالش بنیانگذارش بودند، تا پنجاه سال بعد دوام آورد. سرنوشت نقش

یک سال  1950فرجام نبود. نرو کوربوال را بعد از مدتی از سمت خود عزل کرد و او را به یونان تبعید کرد.نیک

                      
 .205: 1383ولسکی،  1946

1947 Shotter, 2005: 39. 
1948 Dio Cassius, 62.3.1. 
1949 Cassius Dio, Roman History, LXII.23. 
1950 Shotter, 2005: 72. 
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خودِ نرو کمتر  1951م، وقتی کوربوال دریافت که دستور اعدامش صادر شده، خودکشی کرد. 67بعد، در سال 

م. با شورش چهار تن از سرداران  68ی ارمنستان اجرا کرد، در سال از دو سال بعد از نمایشی که درباره

 های پیاپی خودکشی کرد.رو شد و بعد از شکستمهمش روبه

جا برقرار بود، ادامه از سوی دیگر، تیرداد به ارمنستان بازگشت و حکومتش را که بیش از یک دهه در آن

ها را دفع ها و سارماتم. با همراهی برادرش پاکور، که شاه آذربایجان بود، هجوم آالن 72داد. او در سال 

  1952نزدیک بود اسیرشان شود.کرد، هر چند در جریان نبرد با ایشان 

هایی که از خود نمود، برای رومیانِ معاصرش روشن مورد کرد و ستایشبا وجود تبلیغاتی که نرو در این 

ناپذیر این منطقه را از او ها به شکلی برگشتپوشی کرده و پارتبود که او از ادعا بر ارمنستان و قفقاز چشم

نی یع 1954های التینیِ دوران وی نیز منعکس شده است.و این چیزی است که در تاریخ 1953اند،ستانده

 1955دانستند که ارمنستان را از دست داد.نویسان بعدی رومی نیز نرو را امپراتوری میتاریخ

معارض در ارمنستان به دست آورده بود، از نظر این ترتیب بیای که به تیرداد گذشته از اقتدار سیاسی

فرهنگی و دینی هم شخصیتی تأثیرگذار بود. او مغی بلندپایه بود و به کیش زرتشتی دلبستگی زیادی داشت. 

فرمانروایی او بر ارمنستان به معنای رواج دین زرتشتی در این منطقه بود و حتا فرانتس کومون معتقد است 

چنان که در کتاب  1956مآبانه در روم بوده است.رم دلیل اصلی رواج کیش مهرپرستیِ زرتشتیسفرش به 

                      
1951 Cassius Dio, Historia Romana, LXIII.17.5–6. 
1952 Josephus, Jewish Wars, 7.8.4. 
1953 Wheeler, 2007: 242. 
1954 Redgate, 2000: 88–91. 
1955 Festus, Breviarium, XX.1. 
1956 Cumont, 1905. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Josephus
http://en.wikipedia.org/wiki/Festus_%28historian%29
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ی مهرپرستی ام، این برداشت درست نیست و کیش مهر رومی ادامهنشان داده شناسی ایزدان ایرانیاسطوره

ی نیست و دگرگونی دینی شود. با وجود این، در تأثیرگذاری تیرداد شکرایج در پونت و کوماگنه محسوب می

 ارمنیان را باید تا حدودی به وی مربوط دانست.

قه زمانی بهتر دلیل نافرجام ماندن لشگرکشی کوربوال به ارمنستان و کوتاه آمدن رومیان در مورد این منط

زمان با گسیل ارتشی چنین بزرگ، ناگهان، با شورشی پردامنه در سوریه همشود که دریابیم رومیان درک می

زمان با ورود سپاهیان رومی به سوریه م، هم 66رو شدند. شورشیان این بار هم یهودیان بودند که در سال روبه

زمین داشتند، به نتان و ایراهایی که با ارمنسزمانیِ قیام ایشان و ارتباطو آناتولی، سر به شورش برداشتند. هم

های ایران ای دیگر از درگیریها متحد بوده و شورش ایشان جبههدهد که رهبرانش با پارتروشنی نشان می

شده است. این شورش، بر خالف ماجرای ارمنستان، پایان خوشی نداشت و به سختی و روم محسوب می

 توسط رومیان سرکوب شد. 

ی آن نشاندهم. یهودیه دو نقش مهم در سیاست روم ایفا کرده بود. نخست آن که شاهان دست 66تا سال 

ای میان اربابان رومی و مردم بومی عمل کرده بودند و چون واسطهکه به خاندان هرودی تعلق داشتند، هم

ستان گسترانده بودند. وفاداری و سرسپردگی اعضای این خاندان به ی رومیان را بر سراسر آسورنفوذ و سلطه

رومیان در حدی بود که وقتی رومیان ارمنستان را نیز گشودند، کسی از این خاندان )تیگران ششم( را برای 

م. مردی به نام عیسا، که  30ی جا انتخاب کردند. دومین تأثیر مهم یهودیه آن بود که در دههحکومت بر آن

دانستند، ظهور کرد و پیش از آن که به جنبشی فراگیر دامن بزند به بخش آخرالزمان میروانش او را نجاتپی

هایی از جماعت مسیحیان را در چنان به تبلیغ ادامه دادند و حلقهدست رومیان اعدام شد. اما پیروانش هم

های پیرامونی یح چندان در سرزمینرودان و مصر و قفقاز پدید آوردند. شمار پیروان مسآسورستان و میان



787 

 

چنان زیاد شد که در گرماگرم نبردهای ایران و روم بر سر ارمنستان، گروهی از ایشان در رم نیز جایگیر آن

 شدند. 

ی پایتخت امپراتوری که طی آن بخش عمدهسوزی بزرگی در شهر رم رخ داد م. آتش 64در خردادماه سال 

ه تاسیت، ک 1957ی جنوب شرقی رم آغاز شده بود.روم سوخت و از میان رفت. حریق از بازار شهر و گوشه

سوخت. سوتونیوس مدت حریق سال داشت، نوشته که رم برای پنج روز در آتش می 9در زمان این حادثه 

 9ا که دومیتیانوس ستونی یادمانی برای آن برافراشت، نوشت که و بعده 1958را شش روز و هفت شب دانسته

سوزی بزرگ و مهمی بود که بخش مهمی از مردم رم را روز به طول انجامیده است. به هر صورت، آتش

سوزی عمدی یا تصادفی بوده، هنوز ی این که آتشخانمان ساخت و بناهای فراوانی را از میان برد. دربارهبی

( هم بارها به دالیل 1960م. 80و  1959م. 69رد. این نکته اهمیت دارد که رم پس از آن )سال بحث وجود دا

در میان پژوهشگران هوادارانِ حریقِ عمدی غلبه دارند. با وجود این،  1961تصادفی دستخوش حریق شد.

اند که شهر را اند و گفتهاند، او را مسبب این کار دانستهسوتونیوس و کاسیوس دیو، که از نرو نفرت داشته

اند که نرو در زمان چنین نوشتههای سوخته کاخی باشکوه برای خود بسازد. ایشان همآتش زد تا به جای خانه

( آواز Ἰλίου πέρσις)ایلیوپِرسیس: « نابودی ایلیوم )تروا(»نواخت و بر مبنای شعر نگ میحریق چ

 1963اند.زدهای بیش نبوده که دشمنان نرو به آن دامن میتاسیت نوشته که این سخن شایعه 1962خواند!می

                      
1957 Tacitus, Annals, XV.38. 
1958 Tacitus, Annals XV.40; Suetonius, The Lives of Twelve Caesars, Life of Nero, 38. 
1959 Tacitus, Histories, I.2. 
1960 Suetonius, Lives of Twelve Caesars, Life of Titus, 8. 
1961 Juvenal, Satires, 3.7, 3.195, 3.214. 
1962 Suetonius, The Lives of Twelve Caesars, Life of Nero, 38; Cassius Dio, Roman History, 

LXII.16. 
1963 Tacitus, Annals, XV.39. 
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حقیقت آن است که نرو تا حدودی استعداد هنری داشت و در سرودن شعر و نواختن چنگ و آواز خواندن 

ی مردم آواز خوانده م. و کمی پیش از حریق، برای نخستین بار، برای توده 64دستی داشت و از همان سال 

 ها دامن زده باشد. و این ماجرا باید به شایعه 1964بود

است. تاسیت نوشته که او در زمان  گناه بودهدهد که نرو در این ماجرا بیشواهد تاریخی نشان می

اقامت داشته و با شنیدن خبر حریق به سرعت به رم بازگشته است. او درهای  1965سوزی در شهر آنتیومآتش

جا سکونت کنند و تدابیری را برای فرو خانمان اجازه داد تا در آنهای خویش را گشود و به مردم بیکاخ

گشت و در ها میچنین بدون نگهبان همراه سایر مردم رم در میان ویرانهنشاندن آتش به انجام رساند. او هم

  1966کرد.دیدگان کمک مینجات آسیب

حلِ احتماالً آنچه باعث شده نام نرو به عنوان مسبب این حادثه باقی بماند، آن بوده که بعدها، در م

جا تندیس ( بنا کرد و در آن1967شده توسط آتش، کاخ باشکوهی به نام گنبد زرین )دوموس آورِئاپاکسازی

این تندیس تا قرن چهارم میالدی بر پا  1968متر بلندا داشت. افراشت که سیآسایی از خود را بربرنزی غول

داد که نامی التین برای ( نشان میSol Invictus« )ناپذیرخدای خورشید شکست»بود و نرو را در نمای 

نامیدند و سیرک مشهوری ( میColosseum)کولوسِئوم: « غول»ایزدِ مهرِ ایرانی بود. رومیان این تندیس را 

به سادگی  اما این 1969روی آن ساخته شده بود چنین اسمی پیدا کرد.که همین نام را دارد، به خاطر آن که روبه

                      
1964 Tacitus, Annals, XV.33. 
1965 Antium 
1966 Tacitus, Annals, XV.39. 
1967 Domus Aurea 
1968 Tacitus, Annals, XV.42. 
1969 Roth, 1993. 
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های خشتی و پرهیز از به کار ها، ساخت خانهی بازسازی رم بود که با عریض کردن خیابانبخشی از برنامه

  1970چوبِ فراوان در بناها همراه بود.بردن 

دانست و تاسیت گزارش کرده که مسیحیانِ دستگیرشده به انجام این اصلی میخودِ نرو مسیحیان را متهم 

شکنجه از ایشان گرفته شده باشد. هر چند بعید نیست این اعتراف زیر  1971کار اعتراف کرده بودند،

شان با سبک زندگی اند که مسیحیان از سویی به خاطر دشمنیزمان با این حادثه نوشتهنویسان رومی همتاریخ

ی رومیان مورد تنفر مردم بودند، و از سوی دیگر کارهایی ویرانگرانه مانند تخریب آمیز و شادخوارانهتجمل

زد. بنابراین دو احتمال به قوت خود ها و سوزاندن معابد از ایشان سر میبناهای عمومی و شکستن تندیس

ی مشارکتش در حریق ایشان را سپربال کرده یا ایشان به راستی باقی است. یا نرو برای خالص شدن از شایعه

یان ی پیگرد مقصران آن بود که چند ده تن از مسیحاند. به هر صورت، نتیجهدر آتش زدن رم دخالت داشته

 انداختند یا مصلوب کردند.  را دستگیر کردند و آنها را در مراسمی عمومی جلوی جانوران درنده

ی ی شرق حرکت کرد، رومیان دو تجربهم. که لشگر بزرگ روم به سوی جبهه 66به این ترتیب، تا سال 

سوزی رم به مسیحیان منسوب شده بود، که در آن هنگام ز مردم یهودیه داشتند. از سویی، آتشناهمگون ا

هنوز تمایزشان با یهودیان درست مشخص نبود، و از سوی دیگر در سطوح باالی اداری کسانی از قلمرو 

ان و یهودیان کردند. در این حال و هوا بود که نخستین جنگ بزرگ رومییهودیه با وفاداری کامل خدمت می

نخستین نبرد یهودی »( و در التین המרד הגדול )هَه مِرِد هَه گَدول:« قیام بزرگ»آغاز شد. این جنگ در عبری 
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نبرد نخستین شورش بزرگ شود. این ( نامیده میPrimum Iudæorum Romani Bellum« )ـ رومی

 م.( دنبال شد.  132ـ135م.( و شورش بارکوخبا ) 115ـ117های کیتوس )یهودیان بود که بعدتر با جنگ

کشاورزان و  ی اصلی نخستین شورش، ستم رومیان بر مردم یهودیه بود و مالیات سنگینی که ازانگیزه

ستاندند. یوسفوس نوشته که درگیری دینی میان یونانیان و یهودیان نیز در این جریان موثر بازرگانان می

این درگیری در اسکندریه قرار داشت و بعید است آن کشمکش چنین عمیق در یهودیه  اما کانون 1972بوده،

م.  55شک به هواداری از ایرانیان برخاسته است چون، چنان که گفتیم، تا سال نفوذ کرده باشد. شورش بی

ت دمشق ی سوریه با مرکزیجلیله زیر فرمان هرود آنتیپاس بود که به ایرانیان گرایش داشت، و بخش عمده

نیز زیر نظر آرتاس نبطی قرار داشت که از شاهان تابع اشکانیان بود. بنابراین این تصویرِ رایج که کل سوریه 

و یهودیه به استواری زیر فرمان رومیان قرار داشته، نادرست است. سوریه نیز مانند ارمنستان قلمروی مورد 

ی ارمنستان کوهستانی و دور از دسترس نبود و دازهجاست که به اناختالف ایران و روم بود. تفاوت در این

جا داشتند و به خصوص اورشلیم را به همراه هایی در آنهایی در استقرار اردوگاهبنابراین رومیان کامیابی

 های فنیقی سرسختانه در اختیار گرفته بودند. بندرگاه

م. هرود آنتیپاس به جرم هواداری از ایران دستگیر و تبعید شد و برادرش هرود آگریپای دوم  55در سال 

نویس هم بود، در واقع، رومی به مقام فرمانداری یهودیه رسید. این مرد که در ضمن دوست یوسفوسِتاریخ

باقی نمانده بود. او دست رومیان را  اش در اوشد و نشان چندانی از تبار اِدومی و دینِ یهودیمحسوب می

کرد. در سال برای غارت مردم یهودیه باز گذاشت و به فرمان ایشان کاهنان اعظم یهودی را عزل و نصب می
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زمان با ورود کوربوال به آناتولی، یهودیان سر به شورش برداشتند و آگریپا و خواهرش برنیکه را م. و هم 66

ی نام داشت، با لژیونرهای رومی به مقابله 1973رماندار سوریه، که کِستیوس گالوساز اورشلیم بیرون راندند. ف

رد. در این نبرد رومیان سی هزار سرباز را به شورشیان شتافت اما در نبرد بیت هورون به سختی شکست خو

ترین میدان فرستادند که شش هزار تن از ایشان کشته شدند و چند هزار تن دیگر اسیر گشتند. این بزرگ

شد. گالوس بعد از این شکست با بخش شکست رومیان در مقابله با مردم محلیِ شورشی محسوب می

نرو به سرعت واکنش نشان داد و سرداری به نام وِسپاسیانوس را کوچکی از سربازانش به انطاکیه گریخت. 

به همراه پسرش تیتوس برای سرکوب قیام گسیل کرد، و او کسی بود که سه سال بعد در مقام امپراتور بر 

خوارش بودند به سپاهیان رومی پیوست و با یهودیان زد. آگریپا با دو هزار کماندار که جیرهاورنگ رم تکیه 

 1974جنگ شد.وارد 

با چهار لژیون به جلیله حمله برد، اما تقریباً در همان زمان بار دیگر جنگی داخلی  67وسپاسیان در سال 

، که حاکم فرانسه بود، در برابر سیاست مالیاتی نرو موضع 1975یوس یولیوس ویندِکسدر روم شروع شد. گا

نرو به حاکم آلمان فرمان داد تا او را دستگیر کند، اما ویندکس با فرماندار  1976گرفت و سر به شورش برداشت.

ی شورش خود ــ دست به یکی کرد و او را امپراتور خواند و دامنه 1977اسپانیا ــ سِرویوس سولپیکیوس گالبا

ــ در نبرد وِسونتیو به سادگی بر  1979حاکم آلمان ــ لوکیوس وِرگینیوس روفوس 1978تر ساخت.را گسترده
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ویندکس غلبه کرد و او را وادار به خودکشی کرد. اما بعد از آن سربازانش خودِ وی را به عنوان امپراتور 

نام  1981در این میان رئیس نگهبانان امپراتوری )گارد پرِتوری( که گایوس نیمفیدیوس سابینوس 1980برکشیدند.

های شرقی که به او وفادار بودند برود، اما ی کرد. نِرو از رم گریخت و کوشید به استانداشت، از گالبا هوادار

ی دوستان و سربازانش ترکش کرده رو شد و به رم بازگشت و در شرایطی که همهبا نافرمانی سربازانش روبه

 Qualis« )رود!نا میچه هنرمندی در من به باد ف»اش این بود: بودند خودکشی کرد، در حالی که آخرین جمله

artifex pereo.)1982 

م. فرا رسید که طی آن چهار تن با نام امپراتور  69با مرگ نرو دودمان کلودیو ـ یولیان منقرض شد و سال 

زمان در گوشه و کنار دعوی سلطنت داشتند. گالبا در اسپانیا، اوتو در پرتغال، ویتِلوس در آلمان و روم هم

یانوس در بالکان و مصر سر برداشتند و یکی پس از دیگری به قدرت دست یافتند. در انگلستان و وسپاس

 را بنیان نهاد. 1983نهایت وسپاسیانوس به مقام امپراتوری دست یافت و دودمان فالویان

جنگیدند، شورش یهودیه هم با شدت تمام ادامه وتخت با هم میدر مدتی که چهار سردار بر سر تاج

اریه بود که قوای رومی داشت و این استان در عمل از روم کنده شده بود، و تنها در شمال یهودیه و شهر سز

پایگاهی استوار داشتند. یهودیان در این مدت به کمک شهرهای فنیقی ناوگانی هم پدید آورده بودند و در پی 

شان هجوم آوردند و رهبران رومیان از پایگاه شمالی 1984ی مصر به رم بودند.بریدن خط دریاییِ حمل غله
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ــ را شکست دادند و به جنوب  1986و شمعون پسر گیورا 1985شهرهای شمالی یهودیه ــ یوحنای گیسکاالیی

یانش را برای فتح رم راندند. در این میان، نرو درگذشت و جنگ داخلی شروع شد و وسپاسیانوس که سپاه

الزم داشت، پسرش تیتوس را در یهودیه گذاشت و خود به مصاف رقیبانش شتافت. تیتوس در همان سال 

م. اورشلیم را در محاصره گرفت، اما از رخنه به درون شهر ناتوان ماند و تنها به گماردن نگهبانانی در  68

شت جنگ داخلی به نفع پدرش رقم خورد و م. سرنو 70اطراف دیوار شهر بسنده کرد. وقتی در سال 

وسپاسیانوس امپراتور شد، نیروی رومیان بر گشودن شهر تمرکز یافت. یوحنای گیسکاالیی و شمعون بار 

کردند. ی تندروی زیلوت را بر عهده داشتند و دفاع از شهر را مدیریت میگیورا در این هنگام رهبری فرقه

ورزیدند و هر کس را که قصد فرار از شهر یا صلح با رومیان داشت میایشان با سرسختی با رومیان دشمنی 

نویسان رومی، در یک روز پانصد تن آمیز تاریخکشیدند. به طوری که، به روایت احتماالً اغراقبه صلیب می

  1987را به جرم خیانت مصلوب کردند.

در نهایت، تیتوس موفق شد حصار شهر را بشکافد و اورشلیم را فتح کند، در حالی که اهالی شهر خانه 

زیست، نوشته که اهالی دادند. تاسیت که در زمان این ماجرا میی نشان میبه خانه در برابر مهاجمان ایستادگ

شدند و همه مستقل از سن و جنس سالح در دست گرفته و صد هزار تن بالغ میشهر در این هنگام به شش

ر جنگیدند. مقاومت ایشان چندان شدید بود که تیتوس بعد از عبور از دیوار اصلی و ورود به شهبا رومیان می

تا چند ماه بعد نتوانست کل اورشلیم را فتح کند. در نهایت، رومیان کشتار عظیمی در شهر به راه انداختند و 

معبد اورشلیم را، که کانون مقاومت بود، به کلی نابود کردند و تمام اموال آن را به تاراج بردند. بقایای شورشیان 
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جا مقاومت کردند. وقتی باالخره رومیان موفق م. در آن 73به دژی استوار به نام ماسادا گریختند و تا سال 

 اند.نفرشان پیشاپیش خودکشی کرده 960تن مدافع دژ،  967شدند دژ را بگشایند، دیدند از 

کردند و این سرزمین را به شدت ویران رومیان در جریان جنگ یهودیه نیروی انسانی چشمگیری را بسیج 

شان در جریان رسید که بخش عمدهساختند. در ابتدای کار شمار سربازان رومی در منطقه به سی هزار تن می

ی یهودیان کشتار شدند. بعد از ورود وسپاسیانوس به معرکه، پنج لژیون در نبرد ی اولیههای پیروزمندانهجنگ

رسید. تلفاتی که این لژیونرها به مردم بومی شان به حدود هشتاد هزار تن میاندرگیر شدند که شمار سرباز

های روم و یهودیه در کل به بهای بار و وحشتناک بود. یوسفوس نوشته که جنگیهودیه وارد آوردند، فاجعه

ی صرهجان یک میلیون و صد هزار یهودی تمام شد که بخشی از آنها در اثر قحطی و بیماری ناشی از محا

ها هزار نفر به بردگی گرفته شدند و در عمل کل ساکنان یهودیه در جریان این شورش 97اورشلیم درگذشتند. 

  1988از خانمان خود کنده شدند و آسیب دیدند.

ناپذیر از قلمرو ای در تاریخ بود که هویت یهودیان را به شکلی برگشتدر عین حال، جنگ یهودیه نقطه

سلوکی و عصر نفوذ  اش پیوند داد. یهودیان که در دورانهای ایرانییونانی ـ رومی گسست و آن را به ریشه

شان بار گرفتند، در جریان شورش سه سالهرومیان به تدریج بیش از پیش رنگ فرهنگ یونانی را به خود می

شان هایشان بازگشتند و به نوشتن با خط آرامی روی آوردند و بر سکهدیگر به سنن و هویت عصر هخامنشی

ا کردند. جایگزین شدنِ خط آرامی به جای یونانی، با این خط متن نوشتند و مراسم دینی کهن خود را احی
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گرفت. چون او هم خط یونانی را طرد های بالش اول قرار میسیاستی بود که مستقیماً در ارتباط با برنامه

 ساالری خود رواج داده بود. کرده و به تقلید از شاهان هخامنشی خط آرامی سلطنتی را در دیوان

توان برخی های یهودیه اطالع دقیقی در دست نیست. اما میاز یاری اشکانیان به یهودیان در جریان جنگ

ها در این زمینه انجام ترین کاری که پارتهای ایشان را به همراهی با قیام یهودیه حمل کرد. مهماز سیاست

کردند نرو هستند. با وجود تصویر وتخت روم بود که ادعا میساختنِ مدعیانی برای تاجدادند، حمایت یا حتا بر

دهد که اند، شواهد تاریخی نشان مینویسان هوادار سنا یا مسیحیان از نرو ترسیم کردهناخوشایندی که تاریخ

زمان با عیسی که هماین امپراتور در میان مردم روم بسیار محبوبیت داشته است. نرو یکی از کسانی بوده 

زرتشتی خود را با سوشیانس یکی بخشی داشته و در قالبی نیمهمسیح و آپولونیوس تیانایی ادعای نجات

های زیادی رواج یافت که از بازگشت وی خبر انگاشته است. به همین دلیل هم بعد از مرگ او افسانهمی

زمان با تثبیت وسپاسیانوس بر تخت سلطنت و از سر گیری حمله به یهودیه، ناگهان چندین هم 1989داد.می

 1990حمایت شدند. نروی دروغین از گوشه و کنار سر بر کشیدند و در بسیاری از موارد آشکارا با سپاهیان پارتی

نام داشت که شباهتی به نرو داشت و آواز خواندن و چنگ زدنش  1991ترینِ ایشان، تِرِنتیوس ماکسیموسمهم

ی فرات و سوریه حمایت با او همسان بود. او شورش خود را در آناتولی آغاز کرد، اما توسط اهالی کرانه

وم پارتی به طور علنی از او حمایت کرد و سپاهیانی در شد. یکی از شاهزادگان اشکانی به نام اردوان سمی

 م. کشته شد.  81اما او شکست خورد و به سال  1992اختیارش گذاشت.
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ای سیاسی از یهودیان حمایت کرده نماید که اشکانیان تنها در زمینهها، چنین میگذشته از این آشوبگری

های چهار امپراتور که نبرد در یهودیه متوقف دانیم که بالش اول در جریان جنگکم این را میباشند. دست

خواسته وسپاسیانوس پیشنهاد کرد تا چهل هزار کماندار در اختیارش بگذارد و معلوم است که می مانده بود، به

به این ترتیب نفوذی در امپراتور بعدی روم پیدا کند. بعدتر، بالفاصله بعد از شکست یهودیان در اورشلیم، 

ازمانده بود، بالش اول تاجی زمانی که تیتوس به خاطر توفانی بودن دریا زمینگیر شده و از بازگشت به رم ب

به همراه هدایای دیگر برایش فرستاد و در مقابل خواست تا به یهودیان انطاکیه آسیبی نرساند و تیتوس هم 

ترین دانشمند دینی ی اورشلیم بزرگدر جریان محاصره 1993پذیرفت و به مردم این شهر گزندی نرساند.

ی رومیان گریخت و ی محاصرهداشت، به یاری شاگردانش از حلقهنام  1994یهودی، که ربی یوحنان بن ذکائی

ی شاگردان او یکی از به شهر یاونِه رفت و تیتوس اجازه داد که همان جا بماند و به وی آسیبی نرساند. حلقه

 شود.های تلمودی محسوب میبنیانگذارانِ مهم اندیشه

ای پنجاه ساله صلح میان ایران و روم برقرار بعد از مرگ نرو و به قدرت رسیدن وسپاسیانوس، برای دوره

شد. وسپاسیانوس و پسرش تیتوس یکی پس از دیگری در مقام امپراتور روم نقش ایفا کردند و با وجود 

ودند، از هر کاری برای برانگیختن دشمنی ایرانیان ای که در ابتدای کار در یهودیه انجام داده بکشتار وحشیانه

م. حکومت کرد و یادگار مهمی که از خود باقی گذاشت  79خودداری کردند. وسپاسیانوس به مدت ده سال تا 

(، که فاتح 1995م. تیتوس )فالویوس سزار وسپاسیانوس آگوستوس 79سیرک کولوسئومِ رم بود. در سال 

خونریزِ اورشلیم بود، به جای پدرش بر تخت نشست و از سیاست پدرش پیروی کرد و دوران کوتاه حکومتش 
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 1996م.( آتشفشان وِسوویوس 79ست )را در آرامش به سر آورد. او تنها دو سال سلطنت کرد که در سال نخ

بار م.( شهر رم دیگر 80های سوزان غرق کرد و در سال دوم ))وِزو( شهرهای پمپی و هرکوالنِئوم را در گدازه

 1997م. تیتوس در اثر بیماری درگذشت و برادرش دومیتیانوس 81دستخوش حریق شد. در ابتدای شهریور سال 

ای برای قتل او چیده بود که افشا گشت. زمان حکومت برادرش دسیسهبه جای وی بر تخت نشست. او در 

زنند که بیماری و مرگ او ناشی از تیتوس از به قتل رساندن برادرش پرهیز کرد و با وجود این حدس می

  1998زهری باشد که همین برادر در خوراکش ریخته است.

بر قلمرو این  دومیتیانوس برای مدت پانزده سال بر روم حکومت کرد و با فتح اسکاتلند و رومانی )داسیا(

رباب و ا»نوعی کیش پرستش خودش را در همه جا رواج داد و فرمان داد تا با عبارتِ کشور افزود. او 

زیستند، یمبا وجود این، مورخانی که در عصر او  ( مورد اشاره قرارش دهند.dominus et deus« )خدایگان

 نمایاند. طلب و پلید باز میاند که وی را مردی منفور و جاهاش پدید آوردهداریهایی پنهانی از دوران زمامتاریخ

 

زمان با بر تخت نشستن تیتوس، کرد. همهایش را ضرب میو سکهم. زنده بود  97. بالش نخست تا سال 7

م. شخصی به نام پاکور دوم هم، که احتماالً پسر ونون دوم بوده، در سلوکیه سکه ضرب کرده  78در سال 

به نظرم  1999اند.ی اختالف درونی در میان شاهزادگان پارتی دانستهنویسان این را نشانهاست. برخی از تاریخ

                      
1996 Vesuvius 
1997 Titus Flavius Caesar Domitianus Augustus 
1998 Philostratus, The Life of Apollonius of Tyana, 6.32; Suetonius, Life of Domitian, 2; Cassius 

Dio, Roman History, LXVI.26. 
 .186: 1383بیوار،  1999
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تواند به حاکم ها میی ناپایداری اقتدار بالش نخست نیست. هر چند این سکههای پاکور نشانهوجود سکه

ی تابع شاهنشاه د و این موقعیتی است که سایر شاهانِ صاحب سکهسلوکیه و شهربان منطقه مربوط بوده باش

توان به کشمکشی میان شاهزادگان پارتی در خودِ شهر باال میاند، اما دستاش را داشتهاشکانی نیز مشابه

زند و بعد م. به نام کسی به نام اردوان سکه می 80ـ 81ی این شهر در سال خانهسلوکیه قایل بود. چون سکه

گردد. بنابراین بعید نیست که در شهر سلوکیه رقابتی های پاکور جایگزین آن میم. سکه 83از آن باز از سال 

میان پاکور و اردوان وجود داشته باشد. دیر زمانی است که واپسین شاه اشکانی، به خاطر فرضِ قدیمیِ یک 

شود. چنان که دیدیم، این فرض نادرست ی دودمانی، اردوان پنجم خوانده میاردوان در ابتدای این سلسله

توان اردوان چهارم خواند است. اما برای آن که نامگذاری مرسوم به هم نخورد، این اردوان مقیم سلوکیه را می

 رودان را به رسمیت شمرد. و حکومت زودگذرش بر میان

زمان با این تحول، م. درگذشت و جای خود را به پسرش بالش دوم داد. هم 97ول احتماالً در سال بالش ا

تواند بدان معنا باشد که شاهنشاه جدید اشکانی زنی به نام پاکور در سلوکیه نیز متوقف شد و این میسکه

شدند، اما انگار ب میم. ضر 105های بالش دوم تا حاکم جدیدی را برای سلوکیه منصوب کرده است. سکه

کرده است. پاکور دوم شهر بخشی از این دوران را به طور مشترک یا در رقابت با پاکور دوم سلطنت می

ی خسروان )اوسروئنه( را به اکبر هفتم نبطی تیسفون را توسعه داد و برج و باروی دورش را ساخت و منطقه

 2000م. سفیری به دربار چین فرستاد 101د. او در سال شواگذار کرد که از شاهان تابع اشکانیان محسوب می

م.  105دوم به سال مند بوده است. پاکور دهد که به مدیریت تجارت در راه ابریشم عالقهو این نشان می

                      
2000 Crespigny, 2007: 239. 
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م. حکومت کرد و در سراسر این  129درگذشت و پس از او برادرش خسرو اول بر تخت نشست. او تا سال 

جا را در دست بالش سوم وا نهاد. این بالش در واپسین سالِ مدت در ایران شرقی نفوذ چندانی نداشت و آن

 حکومت کرد.حکومت پاکور دوم به قدرت رسید و برای مدتی بر ارمنستان 

 2001اش اَخشیدار پسر پاکور دوم را بر تخت ارمنستان نشاند.م. خسرو اول برادرزاده 110در حدود سال 

اند که دلیل این نویسان معاصر نوشتهتاریخ 2003وی گشت. جانشین 2002سه سال بعد، برادرِ او پارتامازَر

خواست از ی امپراتور روم منصوب کرده بود و میجایی آن بود که خسرو اول اخشیدار را بدون اجازهجابه

اما بعد از تیرداد یکم همواره شاهزادگانی اشکانی بر اورنگ ارمنستان  2004میان پرهیز کند.درگیری نظامی با رو

ی رومیان نبوده است. از این بر این سرزمین مورد معارضه های پارتنشسته بودند و معلوم است که سیطره

ی عزل و نصب شاه ارمنستان لزوم داشته باشد، به خصوص که تمام ای دربارهرو، بعید است اصوالً اجازه

کنند. حدسی که شاهزادگان یادشده پارتی هستند و همواره هم پیوند استوار خود را با دربار اشکانی حفظ می

چینی رومیان برای حمله به م. متوجه زمینه 113نماید، آن است که خسرو اول در سال تر میقولبه نظرم مع

 تر دانسته و او را به جای برادرش برکشیده است. ارمنستان شده و پارتامازر را برای شرایط جنگی شایسته

 آنچه خسرو اول را به احتیاط واداشته، قدرت گرفتن امپراتوری تازه در روم بود. دومیتیان، بعد از احتماالً

م. به دست سربازان گارد پرِتوری به قتل  97دورانی طوالنی از حکومتِ باثبات و به نسبت موفق، در سال 

اش برگزیدند. او در زمان مرگ دومیتیان شصت و پنج را به جانشینی 2005رسید و سناتورها مردی به نام نِروا

                      
2001 Potts, 1988: 151. 
2002 Parthamasiris 
2003 Mommsen et al., 2004: 66. 
2004 Potts, 1988: 150-151; Yarshater, 1993: 87. 
2005 Marcus Cocceius Nerva Caesar Augustus 
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ی ساالری کارآمد فعالیت کرده بود. او نخستین امپراتورسال داشت و از دوران نرو به عنوان مشاور و دیوان

چنان نیرومند بودند و چند ماه با وجود این، سربازان گارد امپراتوری هم 2006شد.بود که توسط سنا انتخاب می

رحم به نام ترایانوس را به عنوان و نروا را وادار کردند تا سرداری الیق و بی بعد سر به شورش برداشتند

  2008و سال بعد به دلیل سالخوردگی درگذشت.نروا چنین کرد و کمتر از د 2007جانشین خود انتخاب کند.

شد، از رومیانی بود که نامیده می 2009مارکوس اولپینوس نِروا ترایانوس آگوستوسترایانوس که در اصل 

ن زیتون ثروتی هنگفت اندوخته بودند. او سرداری اش در اسپانیا ریشه دوانده و از راه تجارت روغخانواده

 2010م. به حکومت رسید، سرکوب سرداری شورشی به نام آنتونینوس ساتورنینوس 98نامدار بود و زمانی که در 

ترایانوس امپراتوری کارآمد و  2011ی خود داشت.م.( و حکومت بر اسپانیا را در کارنامه 89ی راین )در منطقه

وسازهایی بنیادین تغییر ی آن را به کلی با ساختدرآمد. او شهر رم را از نو ساماندهی کرد و نقشهالیق از آب 

 داد. 

 طلب است. او به داسیا در رومانی امروزینترایانوس به سرعت نشان داد که امپراتوری جنگاور و توسعه

تبار بر آن حاکم بودند، پس از چند نسل کشمکش، به حمله کرد و این پادشاهی را که دودمانی سکا و ایرانی

ــ را غارت کرد و شاه  2012م. پایتخت داسیا ــ شهری به نام سارمیزِگِتوسا رِگیا 106کلی از میان برد. او در 

ها با رومیان جنگیده بود، ها که سالت داسینام داشت شکست داد. شاه سرسخ 2013داسیا را که داکِبالوس

                      
2006 Grainger, 2003. 
2007 Cassius Dio, Roman History, LXVIII.3. 
2008 Aurelius Victor (attrib.), Epitome de Caesaribus, 12.11. 
2009 Marcus Ulpius Nerva Traianus Augustus 
2010 Antonius Saturninus 
2011 Benett, 1997: 30–31. 
2012 Sarmizegetusa Regia 
2013 Decebalus 
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وقتی همه چیز را از دست رفته دید، برای آن که به چنگ رومیان نیفتد، خودکشی کرد. ترایانوس در برابر 

 های پایتخت داسیا شهری دیگر به همان نام ساخت و مهاجرانی رومی را در آن مستقر ساخت. ویرانه

شد، آن بود که کوشید تا دولت نبطی ها محسوب میحرکت دیگر ترایانوس، که تهدیدی برای منافع پارت

را که تابع اشکانیان بود به روم منضم سازد. دولت نبطیه از اواسط قرن اول میالدی، به خاطر انحراف مسیر 

های تجاری شاهرگ اقتصادی آن را قطع ه بود و کاهش تردد کاروانادویه به سمت مصر، دستخوش زوال شد

ی عربستان و جزیرهکرده بود. تقصیر این انحراف مسیر تجاری بر عهده رومیان بود که راهِ دور زدن شبه

 م. 40خواستند راه ابریشم را از انحصار ایرانیان خارج کنند. در سال دسترسی به هند را یاد گرفته بودند و می

( نام داشت و پسر آرتاس چهارم بود. 2014شاهی در نبطیه بر تخت نشست که مالک دوم )به التین: مالیکوس

م. شورش یهودیه آغاز  66این سیاست رومیان، با آنها کنار بیاید. وقتی در او ناگزیر شد برای سازگار شدن با 

های او را با وجود این، رومیان قدر یاری 2015شد، مالک هزار پیاده و پنج هزار سوار به یاری تیتوس فرستاد.

این به  2016ندانستند و بعد از سرکوب شورش یهودیه دمشق را نیز فتح کردند و آن را به قلمرو خود افزودند.

ی اصلی سوریه بخشی زمین بود، که تا آن هنگام دولت نبطی و بدنهاندازی مستقیم به قلمرو ایرانمعنای دست

 شد. از آن محسوب می

رسید، که در منابع التین نامش به ایل به قدرت مالک دوم درگذشت و فرزند خردسالش رب 70در سال 

)دختر  2018داری او مادرش شَقیالتثبت شده است. در ابتدای دوران زمام 2017صورت رابِل سوتر )ناجی(

                      
2014 Malichus II 
2015 Amadasi and Schneider, 2002: 40, 94, 166, 168, 170. 
2016 Taylor, 2001: 73. 
2017 Rabel II Soter 
2018 Shaqilath 
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به عنوان ملکه رسمیت  2019آرتاس چهارم( سمت نیابت سلطنت را بر عهده داشت، و خواهرش گَمیالت

اش تا حدودی نظم سابق را به دولت نبطیه بازگرداند و داریایل موفق شد در دوران طوالنی زمامیافت. رب

ی را بازپس بگیرد. وقتی او ی مرکزچنان ادامه داد، اما نتوانست دمشق و سوریهسیاست تابعیت ایران را هم

اندازی در خاک ایران مناسب دید و به قلمرو نبطیه م. درگذشت، ترایانوس فرصت را برای دست 106در سال 

جا را به استانی رومی تبدیل کرد و نامش را )اردن امروزین( لشگر کشید. او این دولت را از میان برد و آن

  2021نهاد و مرکزش را شهر بُصرا قرار داد. 2020آرابیا پِترای

صدای فراوان  ترایانوس بعد از این کار به رم بازگشت و به تجدید قوا پرداخت و پیروزی خود را با سر و

اتور یا به طول انجامید و در جریان آن یازده هزار تن به عنوان گالدیجشن گرفت. مراسم جشن سه ماه 

ی شادکامی رومیان شدند، جلوی چشم مردم رم به قتل رسیدند و مایهاسیرانی که جلوی درندگان انداخته می

صله چینی کرد. او بالفاشدند. چنان که گفتیم، در همین مدت بود که خسرو اول برای مقابله با رومیان زمینه

خت اندازی رومیان به نبطیه دو پسرش را به ارمنستان فرستاد و ایشان را یکی پس از دیگری بر تپس از دست

 این سرزمین استوار داشت.

گ به سوی ارمنستان پیش م. بار دیگر به حرکت درآمد و با لشگری بسیار بزر 113ترایانوس در سال 

کوشید با رایزنی از جنگ پرهیز کند، نمایندگانی را به نزدش فرستاد و حتا به روایتی رفت. پارتامازر، که می

خود به اردوی ترایانوس رفت، اما دریافت که امپراتور روم قصدِ فتح ارمنستان و الحاق آن به روم را دارد. به 

خواسته کل ایران غربی را فتح کند و به ها بوده و میتر از اینطلبانهجاه احتمال زیاد، هدف نهایی ترایانوس

                      
2019 Gamilath 
2020 Arabia Petraea 
2021 Taylor, 2001: 73-74. 
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 2022ی خلیج پارس، خط تجاری راه ابریشم را در دست بگیرد.این ترتیب با به دست آوردن پایگاهی در دهانه

خاست و میلی ساده برای جهانگشایی محرک طلبی شخصی برمیکاسیوس دیو گفته که هدف او از جاه

ی شرقی را منظور نظر داشته اند که او ایجاد خطی دفاعی در جبههاین حدس را هم زده 2023اش بود.اصلی

کرده و قصد ویکرد او به سیاست خارجی با پیشینیانش تفاوت میدر هر حال روشن است که ر 2024است.

های تازه به خاک روم منضم سازد. این همان است های بیشتری را به عنوان استانداشته در حد امکان سرزمین

 2026اند.بدان اشاره کرده« 2025راهبردِ کالن»نویسان معاصر با نام که تاریخ

اش ی نظامی بیشتری دربارهاو قفقاز و ارمنستان بود که رومیان تجربه به هر صورت، آغازگاه عملیات

اش به جا گذاشته بود. پارتامازر، که انگار برای مذاکره با ی خوشایندی دربارهداشتند و تبلیغات نرو خاطره

ماهیت مرموز  نویسان معاصر در موردی تاریخ ناپدید شد. تاریخرومیان به اردویشان رفته بود، ناگهان از صحنه

اما به نظرم روشن است که ترایانوس او را ناجوانمردانه دستگیر کرده  2027اند،فرسایی کردهاین ماجرا بسیار قلم

های رومی به بیوار از مرور تاریخ 2028رسانده است، و این حدسی است که یارشاطر نیز زده است.و به قتل 

ریفتند و متقاعدش کردند که اگر نزد امپراتور روم برود و تاجش را این نتیجه رسیده که رومیان پارتامازر را ف

به وی بدهد، ترایانوس مانند نرو آن را پس خواهد داد و خطر از ارمنستان دفع خواهد شد. پارتامازر که در 

ا ی رومیان را نداشت، به این وعده اعتماد کرد و بی غافلگیرانهآن هنگام توانایی مقاومت در برابر حمله

                      
2022 Christol & Nony, 2003: 171. 
2023 Bennett, 2001: 188. 
2024 Luttvak, 1979: 108. 
2025 grand strategy 
2026 Sicker, 2000: 167–168. 
2027 Bunson, 1995: 313. 
2028 Yarshater, 1993, Vol.III: 88. 
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شماری اندک از یارانش به اردوی ترایانوس رفت. اما امپراتور روم تاج ارمنستان را از او گرفت و آن را پس 

 2029نداد، و انگار وقتی پارتامازر او را به خاطر عهدشکنی سرزنش کرد دستور داد تا نگهبانان به قتلش برسانند.

ی پارتامازر به قیمت جانش تمام شد و نتوانست مردم ارمنستان را از گزند رومیان دور نگه حرکت دلیرانه

مه داد و دست به دارد. ترایانوس اعالم کرد که ارمنستان استانی رومی است و به پیشروی در این سرزمین ادا

قتل و غارت مردم گشود. با وجود آن که او با حیله شاه ارمنستان را از میان برده بود، مقاومت مردمی در 

 2030برابرش فراوان بود و یک سال طول کشید تا بتواند ارمنستان را بگیرد.

م. نصیبین  116رودان حمله برد. او در سال ترایانوس بعد از آن به سمت جنوب چرخید و از باال به میان

نشینی کرد. رومیان در ابتدا قصد داشتند کل و بعد بابل و تیسفون را گرفت و خسرو اول را وادار به عقب

چون استانی به روم ملحق سازند، اما بعد از فتح تیسفون معلوم شد که چنین کاری شده را همقلمرو فتح

را بر تخت نشاند. ترایانوس  2031ای اشکانی به نام پارتاماسپاتپذیر نیست. در نتیجه، ترایانوس شاهزادهامکان

هایی ضرب کرد که در آن ارمنستان و هایش کمی شتابزده عمل کرد و در تیسفون سکهدر اعالم پیروزی

آمد، در ترایانوس که با سپاهیانش از مسیر فرات پایین می 2032هایی رومی دانسته بود.رودان را استانمیان

رو شد که رومیان نامش را به صورت ی دجله با شاه خاراسن روبهنهایت، به خلیج پارس رسید و در کرانه

اند و باید اسمش ارتَمْبار یا چیزی شبیه به این باشد. این مرد به ترایانوس ابراز اطاعت ثبت کرده 2033آتامبِلوس

                      
 .187: 1383بیوار،  2029

2030 Bennett, 2001: 194–195. 
2031 Parthamaspates 
2032 Bennett, 2001: 196; Christol & Nony, 2003: 171. 
2033 Athambelus 



805 

 

 جا برای سنای رم نامه نوشت ووتاز در سرزمینش باز دارد. ترایانوس از آنکرد و توانست او را از تاخت

تواند کل فتوحات اسکندر مقدونی را تکرار کند، اما افسوس خورد که به خاطر سن و سال زیادش نمی

 2034به نام آشور به روم را اعالم داشت. پیوستن یک استان تازه

اش ندانسته در دامی که شاهنشاه اشکانی برایش گسترده بود، گرفتار آمده بود. اما ترایانوس در سفر جنگی

جا به رم بازگردد، ناگهان خبردار زمانی که ترایانوس پا در مسیر بازگشت نهاد و تصمیم گرفت به بابل و از آن

های رومیان در سراسر قلمرویی که فتح کرده بودند، مورد حمله گاهها آغاز شده و اردوشد که پاتک پارت

رودان مهرداد چهارم ــ برادر خسروی اول ــ بود که به همراه ی میانقرار گرفته است. رهبر پاتک در منطقه

 پسرش سناتروک قیام کرده بود. این دو سلوکیه را گرفتند و با ترایانوس جنگیدند. 

ترایانوس به بابل بازگشت و مراسمی اجرا کرد تا عزل خسرو اول و بر تخت نشستن پارتاماسپات را به 

اند، پس شتابان رودان کشتار شدهزمان خبردار شد که نیروهایش در ارمنستان و شمال میانکرسی بنشاند. اما هم

ی دجله او در راه دید که برخی از شهرها ــ از حمله الحضر )هَترا( در کرانه 2035گشت.به سوی ارمنستان بر

کنند. در الحضر جمعیتی از رابر قوای رومی مقاومت میچنان در بترین شهر اعراب نبطی بود ــ همکه مهم

شان در دفاع از شهرشان چندان بود که حتا بعد از فرو زیستند و دلیریها با هم میارمنیان و آرامیان و پارتی

ریختن بخشی از دیوار شهر و ایجاد رخنه در حصار هم رومیان نتوانستند کاری از پیش ببرند و از ورود به 

دید. ی الحضر شرکت داشت و ناکامی سپاهیانش را به چشم میماندند. ترایانوس خود در محاصره شهر باز

های شرقی روم جا بیمار شد و حالش رو به وخامت نهاد. در همین هنگام یهودیانی که در دل استاناو همان

                      
2034 Bennett, 2001: 199. 
2035 Bennett, 2001: 200. 
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رودان. ترایانوس سرداری زمان بود با شورش عمومی مردم میانزیستند، سر به شورش برداشتند، و این هممی

را برای سرکوب شورشیان گسیل کرد و به او قول داد در صورت پیروزی  2036الیق به نام لوکیوس کویِتوس

ب کنسولی را به او بدهد. کویتوس به نسبت خوب عمل کرد و توانست ادسا و نصیبین را از سال بعد منص

شورشیان پس بگیرد، اما بعد از آن خبرِ مرگ ترایانوس منتشر شد و رومیان ناگزیر شدند به شکلی نامنظم 

هادریانوس ــ  م. توسط امپراتور بعدی ــ 118نشینی کنند. کویتوس هم بعد از بازگشت به رم در سال عقب

 اعدام شد!

نشینی اش در راه بازگشت شدت گرفت. او تنها توانست عقبماجرای مرگ ترایانوس این بود که بیماری

گرد م. در کیلیکه جان باخت. عقب 117های ایرانی را هدایت کند و در تابستان ی سربازانش از سرزمینشتابزده

ش را نجات داد، چون پیش از آن که زمین حرکتی عاقالنه بود و جان سربازانی او از ایرانسریع و شتابزده

نفس سر رسید و رودان و ارمنستان خارج شوند، خسرو اول با سپاهی تازهسربازانش به طور کامل از میان

های مردمی که به نفع ایرانیان در گوشه و کنار برخاسته تمام قلمروهای پیشینش را بازپس گرفت. شورش

گیری یادی بکند از قدرت کنارهزکرد. پارتاماسپات بدون این که مقاومت ها را ساده بود، کارِ تثبیت قدرت پارت

م. او را به طور مشترک با امیری عرب به حکمرانی خسروان  118ها گریخت که در کرد و به نزد رومی

 )اوسروئنه( گماشتند. 

انوس، این خبر منتشر شد که طبق وصیت او سلطنت باید به سرداری به نام هادریانوس پس از مرگ ترای

ای بوده که هادریانوس و همسرِ ترایانوس ــ زنی به نام پومپِئیا سازی و دسیسهبرسد. احتماالً این ماجرا صحنه

                      
2036 Lusius Quietus 



807 

 

ــ ترتیب داده بودند. اما به هر صورت سنای روم این ترتیب را تأیید کرد و هادریانوس امپراتور  2037پلوتینا

ترسیدند. به خصوص ها میی پارتچنان از ضدحملهروم شد. سپاهیان رومی که در کیلیکه مستقر بودند، هم

رودان و نبطیه را گرفته بود و خود را برای حمله به غرب آماده اشکانی تا این لحظه ارمنستان و میان که ارتش

ها وارد مذاکره شد و فوری پذیرفت تا ارمنستان به ایران بازگردد و ساخت. هادریانوس با شتاب با پارتمی

م. زیر فرمان مشترک  122تا  118خسروان از  2038حتا خسروان و نورشیرکان را نیز به ایران تحویل داد.

حاکم ی اشکانی یک سال به تنهایی بر آن پارتاماسپات و امیری عرب به نام یالور بود، اما بعد از آن شاهزاده

جا برقرار شد و امیرنشین خسروان یا بود، تا آن که بار دیگر حکومت دودمان عرب قدیمی این منطقه بر آن

م. در این منطقه احیا گشت. خسرو اول تا سال بعد  133اوسروئنه که تابع شاهنشاه پارتی بود باز در سال 

ر در این تاریخ به سوریه رفت و با او چنان موضع تهاجمی خود را حفظ کرده بود و هادریانوس بار دیگهم

ها ی پارتم. بار دیگر حمله 121ی بیشتر به قلمرو روم باز دارد. در سال وارد مذاکره شد تا وی را از حمله

  2039تکرار شد و باز روم بود که فرودستانه برخورد کرد و توانست با دادن امتیازاتی صلح را برقرار سازد.

دت های خسرو اول و رومیان، رقیبش بالش سوم از فرصت استفاده کرد و برای مدر جریان درگیری

م. بر ارمنستان حاکم بوده، و در این حالت  144کوتاهی تا ارمنستان پیشروی کرد. شواهدی هست که او تا 

او آن سرداری بوده که رومیان را از این منطقه بیرون رانده است. در دوران چیرگی او بر ارمنستان پارتیان در 

نگام، با وجود نفوذ گذرای رومیان در شمال نفوذ خود را به سمت غرب گسترش دادند. گرجیان در این ه

ی رومیان، آمازاسپ اول )حکومت: ها را برگزیدند. در زمان حملهدوران فرسمن اول، در نهایت اتحاد با پارت

                      
2037 Pompeia Plotina 
2038 Luttvak, 1979: 110. 
2039 Birley, 1997: 151–152. 
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م.( بعد از پدرش، مهرداد پسر فرسمن اول، به قدرت رسید که روابطی دوستانه با دربار اشکانیِ  106ـ116

م.( به قدرت رسید که با گادانَه ــ  116ـ132ش فرسمن دوم )حکومت بین ارمنستان داشت. پس از او پسر

 2040خواهر بالش اول، شاه پارتیِ ارمنستان ــ ازدواج کرد و به این ترتیب با خاندان اشکانی خویشاوند شد.

م. دعوت امپراتور روم ــ هادریان ــ را برای حضور در رم به عنوان شاهی تابع رد کرد و در  129او در سال 

گویند که مقابل به قبایل آالن راه داد تا از کشورش بگذرند و از شمال به رومیان حمله کنند. منابع گرجی می

پس از او پسرش گادامَه سه سال  2041یان لشگرکشی رومیان به کشورش کشته شد.او، در نهایت، در جر

د. او بعدها با رومیان متحد شد و با اش فرسمن سوم در یک سالگی به سلطنت رسیسلطنت کرد و بعد نوه

درباریانش به رم سفر کرد و مهمان امپراتور آنتونیوس پیوس شد. رومیان به او بسیار احترام گذاشتند و او در 

( ამაზასპიکاپیتول برای خدایان رومی قربانی گزارد. آخرین شاه گرجستان از دودمان فرناباز، آمازاسپ )

ها داشت، و این بدان معناست م. حکومت کرد و نبردهایی پیروزمندانه با آالن 189تا  185دوم بود که از سال 

م. مردم گرجستان بر او شوریدند. شاه ارمنستان ــ بالش چهارم  189در  2042که فرمانبردار رومیان بوده است.

ورشیان پیوست و م.( که با خواهر آمازاسپ ازدواج کرده بود ــ به ش 140ـ191اشکانی )حکومت در حدود 

ی آمازاسپ هم او را از قدرت کنار زد و فرزندش ریو را بر تخت گرجستان نشاند که در ضمن خواهرزاده

  2043شد.محسوب می

                      
2040 Toumanoff, 1969: 304. 
2041 Rapp, 2003: 289-290. 
2042 Toumanoff, 1969: 17. 
2043 Rapp, 2003: 291-292. 
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م. در این قلمرو فرمان راند. این  216ا ت 189شود، از (، که با لقب دادگر شناخته میრევ Iریو نخست )

دگردیسی در قدرت به معنای آن بود که گرجستان نیز مانند ارمنستان با استواری به دولت اشکانی متصل شد. 

های نوشته که ریو نسبت به مسیحیان مهربان بود و در زمان او بود که نخستین گروه تاریخ شاهان گرجی

( را به این მართალიآلی مسیحی در گرجستان پدید آمدند. مسیحیان لقب دادگر )به گرجی: مارت

نماید که این تفسیر نادرست باشد و دادگری او در اند، اما چنین میاش از مسیحیان مربوط دانستههواداری

ـ اشکانی تعریف شده باشد.زمینه آید به هر صورت، از همین منبع برمی 2044ی سیاست باستانی ایران هخامنشی 

ی پرستش شک به کیش چندخدایی ایرانیان باستان پایبند بوده است و شواهد زیادی دربارهکه ریو نخست بی

 از گرجستان به دست آمده است. آناهیتا و مهر در دوران وی 

ی جنوبی م. خسرو اول درگذشت و جای خود را به برادرش مهرداد چهارم داد، که نیمه 129در سال 

ه بود، و این جدای از کل الش سوم باقی گذاشتبی شمالی را در دستان زمین را زیر فرمان داشت و نیمهایران

رم و بالش سوم تقریباً در یک اها قرار داشت. مهرداد چهایران شرقی و شمال هند بود که در دست کوشانی

دهد که شان در دست است نشان میم.(. گزارشی که از مرگ 144و  140زمان درگذشتند )به ترتیب در 

سوریه حفظ کرده بودند. چنان  خود را در آناتولی وچنان حالت تهاجمی اشکانیان پس از مرگ ترایانوس هم

ای کوهستانی در قلب اند مهرداد چهارم هنگام حمله به کوماگنه در جنگ کشته شد، و این منطقهکه نوشته

 آناتولی است. 

                      
2044 Rapp, 2003: 292. 
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زمین زیر فرمان یک شاهنشاه اشکانی درآمد که بالش چهارم ایرانی غربی بعد از ایشان، بار دیگر نیمه

قلمرو  م. بر تخت نشست و بعد از چهار سال که بالش سوم درگذشت، 140پسر مهرداد چهارم بود. او در 

در  اوستادد شاهی توانمند و محبوب بود و به احتمال زیاد گردآوری مج چهارم او را نیز اشغال کرد. بالش

ها برای فهم ماهیت سیاست بالش چهارم، توجه به زمان او انجام پذیرفته است. یکی از بهترین آغازگاه

شده، شاه شاهان بالش ارشک، تدهین»های بالش به یونانی نوشته شده های اوست. بر برخی از سکهسکه

 ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΒΑΣΙΛΕΩΝ ΑΡΣΑΚΟΥ ΟΛΟΓΑΣΟΥ« )هلنبرجسته، دادگر، فیل

ΑΠΕΛΑΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣ ΕΠΙΦΑΝΟΥ ΦΙΛΕΛΛΗΝΟΣ .) 

خط و زبان نیز مانند  خط و زبان یونانی است جای تعجب ندارد، چون این ی روی سکه بااین که نوشته

های یونانی خود را در همین منطقه زمین رایج بود و بالش نیز سکهی غربی ایرانآرامی از دیرباز در نیمه

خست آن نهای منسوب به بالش دریافت. تواند چند نکته را از صفتکرده است. با وجود این، میضرب می

چنان خود را ارشک که در این تاریخ، یعنی حدود چهارصد سال بعد از ارشکِ اول، شاهنشاهان اشکانی هم

اند و این نشانگر سنتی سیاسی است که در تاریخِ آن دوران نظیری ندارد. لقب امپراتوران روم مدام نامیدهمی

اند. لقبی مانند آگوستوس، که یافتهمی باال یک قرن دوامهای امپراتوران نیز دستکرده و خاندانتغییر می

چنان سال دوام داشت. در حالی که لقب ارشک هم توان آن را با ارشک مقایسه کرد، تنها سیصد و اندیمی

 بعد از بالش هم تا یک قرن رایج بود. 

هایش خود شود. بالش بر سکهبخش به پادشاه مربوط میها و عناصر مشروعیتقبدومین نکته، به تداوم ل

دهد و ی هخامنشی را نشان میفهوم داتَه( نامیده، که تداوم مستقیم مΔΙΚΑΙΟΣرا دادگر )دیکائیوس: 

های رسیده است. تمام لقبصد سال میزمین در آن تاریخ به نزدیکِ هفتاش در ادبیات سیاسی ایرانسابقه

بالش بر این سکه، از جمله ارشک یا اردشیر، داللتی دینی دارد و به مقدس بودن و مشروع بودن اقتدار وی 
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هلن است، اگر که آن را به روش مرسوم ی ناجور در این میان فیل. تنها کلمهکنددر بافتی دینی اشاره می

 ترجمه کنیم. « دوستدار یونانیان»یا « دوستیونانی»

پیرامون دریای مدیترانه  یچنان که گفته شد، جریان فرهنگی و سیاسی هلنیسم از نظر جغرافیایی به حوزه

شد و در کشمکش میان شاهان مقدونیه و مربوط بود و از نظر زمانی هم به قرن سوم تا اول پ.م. مربوط می

های شاهان هلن را بر سکهشد. لقب فیلحاکمان مصر بر سر شهرهای یونانیِ آناتولی و بالکان خالصه می

اند. یی که در سپهر جغرافیایی و تاریخی کامالً متفاوتی ضرب شدههابینیم. یعنی بر سکهی اشکانی نیز میاولیه

ی کرد. یعنی مهرداد اول و بالش چهارم که با فاصلهسره متفاوتی سلطنت میی یکبالش چهارم نیز در زمینه

شان زمین زیر فرمانکردند، برای این که جمعیتِ یونانیِ ناموجود در ایرانسیصد و پنجاه سال از هم سلطنت می

شان هم برخالف اند و قلمرو زیر فرمانکردهدوست بنوازند، خیلی زود و خیلی دیر زندگی میرا با تعبیرِ یونانی

 زبان پرشماری بوده است. شمال مصر و آناتولی فاقد جمعیت یونانی

ه حک شده ک ΔΞΥهای بالش حروفِ ها، آن است که تاریخ دارند. بر سکههی دیگر بر این سکنکته

جا به مبدا تاریخ سلوکی اشاره ت که در اینرد. تعبیر مرسوم از این عدد آن اسکترجمه  464توان آن را به می

فرض این سخن آن است که سلوکیان شهریارانی کنند. پیشم. اشاره می 153ـ152شده است و بنابراین به سال 

اند، چنان که با مرور دوران فترت زمین را در اختیار داشتهمهم و تأثیرگذار بودند که برای مدتی سراسر ایران

ی جنوب غربی فرضی نادرست است. یعنی سلوکیان تنها حاشیهان دادیم چنین پیشبعد از اسکندر نش

شان سوریه بوده است. بنابراین قدری عجیب است که شاهنشاهان زمین را در اختیار داشتند و پایگاه اصلیایران

ز سویی دشمن اهایی قرار داده باشند که شمار سلوکیاشکانی بعد از چهارصد سال مبنای تقویم خود را سال

 اند. شدهزمین مهم یا خوشنام محسوب نمیاند و از سوی دیگر در تاریخ ایرانشان بودهقدیمی
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یان شماری اشکانیان و سلوکدانیم که اصوالً چارچوب گاهاز سوی دیگر، بر مبنای الواح بابلی این را می

روز برای شمردن  365هایی خورشیدی با ی سنت هخامنشی از سالمتفاوت بوده است. اشکانیان در ادامه

چنان تا پایان کردند، در حالی که مقدونیان همهای مالیاتی و تنظیم کارکردهای کشاورزی استفاده میچرخه

شماری ایشان مانند دستگاه گاهشان از دستیابی به تقویمی خورشیدی محروم ماندند. داریدوران زمام

داد و روزه را به دست می 354هایی شد که سالهایی قمری تنظیم میشهرهای یونانی بر مبنای ماهدولت

شد. این دستگاه دقیقاً بار( با افزوده شدن ماهی نو کبیسه میسال یک 19بنابراین هر از چند گاهی )معموالً هر 

های آن را تغییر داده بودند. ناگفته نماند که ده بود و مقدونیان تنها نام ماهگیری شاز روی تقویم بابلی وام

شماری پارسیان و نظام گاه 2045شماری سنتی و پیشاهخامنشی بابلیان بسنده کردندمقدونیان به استفاده از گاه

های و آنچه را نزد مغان کلدانی رایج بود برنگرفتند. این نظام که از ابتدای عصر هخامنشی پدید آمده بود، سال

ای نیاز داشت که تسلط بر اش به عملیات ریاضیداد، اما محاسبهروزه را به دست می 365خورشیدی کامل 

شماری ایرانی ار مغان بود. مقدونیان تا پایان عمر تمدن خویش در جذب نظام اخترشناسی و گاهآن در انحص

ی دکاپولیس، که در قرن ششم پ.م. توسط امیری مقدونی در اردن نوشته ناکام ماندند. طوری که در کتیبه

که معادل آذرماه است ( Αυδυναίος) 2046بینیم که سال خورشیدی در ماه اودونایئوسچنان میشده، هم

های قمری ایشان است. نتیجه آن که بسیار بعید است اشکانیان با آغاز شده و این به معنای گردشی بودن ماه

شان در عصر هخامنشی هم ریشه ی مورد ادعایترِ خود، که در پیشینهتر و پیشرفتهشماری پیچیدهدستگاه گاه

                      
2045 McLean, 2002: 166. 
2046 Audynaeus 
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ترِ مقدونیان وام گرفته اری سلوکوس را از نظام ابتداییبخشی مانند تاجگذهای مشروعیتداشت، شاخص

 باشند.

گذاری ها در تاریخدهد رهبران داهه ـ پرنی و سکا ـ تخاریشواهد دیگری هم در دست است که نشان می

اند و به سادگی سالِ تاجگذاری شاهان مهم خود را بوده دستبر اساس یادبود شاهان بزرگ خود گشاده

شود، در کنار پ.م. آغاز می 155کم از یک تاریخ بلخی که در اند. دستگرفتهآغازگاه تقویم خویش می

ی دانیم که شهربانان سکای منطقهگذاری آزس و کانیشکا خبر داریم، و این را هم میگذاری بر مبنای تاجتاریخ

به این ترتیب، معقول  2047م. بوده است. 78اند که آغازگاهش سال کردهشماری دیگری را رعایت میاوجین گاه

 ا ادعای جهانی و قلمرو پهناورشان به ترتیبی مشابه عمل کرده باشند.است بپذیریم که شاهنشاهان اشکانی نیز ب

سال به عقب بازگردیم  464ها طی آن ضرب شده، م.(، که این سکه 140ـ191اگر از دوران بالش چهارم )

گیرد گردیم. دست بر قضا در این دوره تاریخی بسیار مهم قرار میمیهای میانی قرن چهارم پ.م. باز به سال

که در سطحی جهانی اهمیت دارد و بسیار بسیار از فتح بابل به دست سلوکوس اول )مبداء تاریخ سلوکی( 

 323تر و معیارتر است. آن هم فروپاشی شاهنشاهی هخامنشی به دست اسکندر و مرگ اوست که در مهم

در این حالت، اشکانیان مبنای تاریخ خود را از واپسین سالِ آخرین شاه هخامنشی )و نه اولین پ.م. رخ داد. 

خوانی دارد. به شناسی همنماید و هم با شواهد سکهشاه سلوکی( اختیار کرده بودند. چیزی که هم معقول می

بری از ان مبنی بر میراثشهایشان هم ادعایشود که اشکانیان بر روی سکهاین ترتیب، از طرفی معلوم می

های ایشان در شکل کنونی نادرست است. گذاری سکهاند، و از سوی دیگر تاریخکردههخامنشیان را تکرار می

                      
 .296: 1383بیوار،  2047
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دهد اشکانیان کند و نشان میرودان کشف شده که این برداشت را تأیید میهای اخیر الواحی در میاندر سال

پ.م.  247ند، که مبدأ تاریخ خود را )یکم نیسان( نوروز سال انه تنها به تاریخ سلوکی توجهی نداشته

های شمالی بر تخت نشسته اند و این احتماالً همان تاریخی بوده که ارشک نخست در سرزمیندانستهمی

های اشکانی، نویسی بر سکهی تاریخنویسان دربارهداشتِ رایجِ تاریخبنابراین در تعارض با پیش 2048است.

اند و آنچه با کردهگذاری سلوکی استفاده نمیتوان این پیشنهاد را طرح کرد که اشکانیان در کل از تاریخمی

داری هخامنشیان بر بابل است. این پیشنهاد البته بر حدسی پسین سال زماماین مبدأ تاریخ اشتباه گرفته شده، وا

 های بیشتر پشتیبانی شود. جسورانه مبتنی است و ضرورت دارد که با داده

جدیدی به قدرت رسید. او را آنتونینوس  کمی قبل از به قدرت رسیدن بالش چهارم، در روم نیز امپراتور

یوس، بود. لقب پ 2049اش تیتوس آیلیوس هادریانوس آنتونینوس آگوستوس پیوسنامند اما اسم اصلیپیوس می

رساند، بعد از دستیابی به مقام سلطنت به وی داده شد و آن زمانی بود که از سنا که معنای پرهیزگاری را می

هر چند این نظر هم وجود دارد که او در  2050اش هادریانوس را به مقام خدایی برساند.خواست تا پدرخوانده

های پایانی حکومت هادریانوس توانست برخی از سناتورها را، که قرار بود اعدام شوند، از مرگ برهاند سال

جو و م. جانشین هادریانوس شد. او امپراتوری صلح 138او در  2051و به این دلیل پرهیزگار لقب گرفت.

مآب بود و نه تنها هیچ جنگی را آغاز نکرد، که حتا خود نیز در عملیات رزمی شرکت نکرد و با فیلسوف

                      
 .71: 1383ولسکی،  2048

2049 Titus Aelius Hadrianus Antoninus Augustus Pius 
2050 Birley, 2000: 54; Dio, 70:1:2. 
2051 Birley, 2000: 55; Historia Augusta, Life of Hadrian, 24.4. 
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شد. آنتونینوس ترین مقطع تاریخ روم محسوب میتنشترین و بیدوران او آرام 2052ای نداشت.سربازان مراوده

پراتور فیلسوف دیگری داد که مارکوس م. سلطنت کرد و بعد جای خود را به ام 161پیوس تا سال 

 شد. نامیده می 2053اورلیوس

اش بابت تجارت روغن زیتون ثروتی بزرگ مپراتور جدید نیز از رومیانِ مقیم اسپانیا بود و اعضای خانوادها

وتخت چهل سال داشت و در همان موقع یک فیلسوف رواقی نامدار اندوخته بودند. در زمان دستیابی به تاج

ه یونانی ب( را Meditationes) تأمالتم. کتاب  170ـ180های ی سالشد. اورلیوس در فاصلهمحسوب می

شود. او آخرین امپراتور بزرگ روم بود و ادوارد نوشت که یکی از بهترین متون فلسفی رواقیون محسوب می

 گیبون نوشته که سقوط و انحطاط روم بعد از دوران وی آغاز گشت. 

ی صلحی داشته و بدان پایبند بوده باشند. چون با نماید که ایرانیان با آنتونینوس پیوس عهدنامهین میچن

م. بر سر ارمنستان درگرفت، میان دو کشور جنگی بروز نکرد و  155ای که در سال وجود کشمش سیاسی

طلب محسوب هِ توسعهی خوبی برای یک شااین در حالی بود که آنتونینوس پیوسِ بیگانه با جنگ طعمه

شد. وقتی مارکوس اورلیوس به قدرت رسید، بار دیگر سیاستِ توسعه در شرق را احیا کرد و در سال می

زمین حمله کرد. او مدعی بود که امپراتور قبلی در بستر مرگ از بالش چهارم اشکانی شکایت م. به ایران 164

این ماجرا احتماالً  2054بر ارمنستان از او انتقام ستانده شود.ی ایرانیان کرده و از او خواسته تا به خاطر سلطه

شد، یعنی زمانی که بالش چهارم فرمان داد تا شاه پیشین ارمنستان عزل م. مربوط می 161به اواخر تابستان 

                      
2052 Wilkes, 1985: 242. 
2053 Marcus Aurelius Antoninus Augustus 
2054 Birley, 1987: 114, 121. 
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ی خوبی به شمار این البته بهانه 2055ای اشکانی به نام پاکور را به جای او منصوب کرد.شود و شاهزاده

رفت، چون ارمنستان از همان ابتدا شاهانی ایرانی داشت و در این تاریخ یک قرن بود که شاهانی اشکانی نمی

 کردند. ن حکومت میبر آ

ها دامن زده، اقدام حاکم کاپادوکیه در واپسین روزهای زندگی پیوس بوده احتماال آنچه به درگیری

اند. اما با توجه به نویسان اقدام این سردار را در حمله به ارمنستان خودسرانه دانستهبرخی از تاریخ 2056است.

اش وجود داشته، معلوم است که مارکوس نامهی بستر مرگ هادریانوس و وصیتای که دربارهچینیزمینه

ای داشته است. در این هنگام حاکم رومی کاپادوکیه مردی مان ابتدا برای حمله به شرق برنامهاورلیوس از ه

دل بود و اقامتش در آناتولی باعث . او مردی ساده2057از تبار گل بود به نام مارکوس سِداتیوس سِوِریانوس

 2059به نام الکساندر آبونیخوسیدر میان اتباعش، از پیشگویی  2058ی آداب و رسوم شرقی شود.شده بود شیفته

( Γλύκων) 2061زاده شده، و به نام ایزدی به نام گلوکون 2060م. در پافالگونیه 105خبر داریم که در حدود سال 

کرد. گلوکون ایزدی نوظهور بود و در میان جانوران با مار پیوند داشت و با اسکوالپیوس همسان بود تبلیغ می

زیست، نویس، که معاصر با این شخص میلوکیانِ تاریخ 2062شد.ی مقدونیه پرستیده میو از دیرباز در ایزدکده

ها بود و لوکیان پیرو ایشان ی او به دست داده، اما چون الکساندر دشمن اپیکوریتنها گزارش را درباره

                      
2055 Birley, 1987: 121. 
2056 Lucian, Alexander, 27. 
2057 Marcus Sedatius Severianus 
2058 Lucian, Alexander, 27; Birley,1987: 121. 
2059 Alexander of Abonutichus 
2060 Paphlagonia 
2061 Glycon 
2062 Lucian, Alexander or the False Prophet, 18-20. 
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الکساندر آبونیخوسی توانست فرماندار  2063اش داوری کرده است.شد، بسیار سخت و تلخ دربارهمحسوب می

  2064تواند به آسانی بر اشکانیان پیروز شود و قلمرو بزرگی را فتح کند.رومی را متقاعد کند که می

کشیدند و ها انتظارش را میسوریانوس در شرایطی با یک لژیون رومی به ارمنستان حمله کرد، که پارت

زند که شاید الکساندرِ پیشگو از همان ابتدا کارگزار ایرانیان بوده باشد. به هر من میاین قضیه گمانی را دا

صورت سرداری پارتی به نام خسرو ارتش رومیان را به دام انداخت و محاصره کرد و تنها سه روز بعد از 

ها، پارت 2065، تمام سربازان سوریانوس تا نفر آخر کشته شدند و خودش هم خودکشی کرد.آغاز این حمله

ی این حمله، به سوی سوریه پیشروی کردند و نیروهای رومی را به سختی شکست دادند بعد از دفع قاطعانه

ای از پیش شود که برانگیختن سردار مهاجم رومی گویا برنامهجا معلوم میاز این 2066و سوریه را گرفتند.

ی الزم برای حمله به غرب را به دست ها بهانهارتی مرگ امپراتور روم، پطراحی شده بوده تا در آستانه

 آورند. 

مارکوس اورلیوس به سرعت واکنش نشان داد و سرداری از رومیان مهاجر به آفریقا به نام یولیوس 

را، که در آلمان مستقر بود، با چهار لژیون به شرق فرستاد و در عمل مرزهای شمالی  2067گِمینیوس مارکیانوس

ی اما موج حمله 2068ازد.ی نبرد با ایران متمرکز سروم را از سرباز خالی کرد تا بتواند قوایش را در جبهه

رو شد و پارتیان که تا این هنگام سوریه و بخشی از آناتولی را زیر فرمان رومیان با شکست سهمگینی روبه

                      
2063 Fergurson, 2003: 218. 
2064 Fox, 1986: 241–50. 
2065 Dio, 71.2.1; Lucian, Historia Quomodo Conscribenda, 21, 24, 25; Birley, 1987: 121–22. 
2066 Historia Augusta, Marcus, 8.6; Birley, 1987: 123. 
2067 P. Julius Geminius Marcianus 
2068 Historia Augusta, Marcus, 12.13; Birley, 1987: 123. 
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را تارومار کردند و به سربازانی که بی نظم  2069، سپاهیان سرداری نامدار به نام آتیدیوس کورنِلیانوسداشتند

 2070ت زیادی وارد آوردند.کردند تلفانشینی میو ترتیب عقب

را به مقام فرمانداری سوریه گماشت و کورنلیانوس را  2071اش آنیوس لیبومارکوس اورلیوس برادرزاده

ی اش به امپراتور، تجربهبرکنار کرد و با این کار خطای بزرگی مرتکب شد، چون این سردار با وجود وفاداری

فرماندار انگلستان که مارکوس استاتیوس  2072می داشت.جنگی اندک و استعدادی ناچیز در امور نظا

ی اصلی رویاروی نام داشت هم به منصب حکمرانی بر کاپادوکیه منصوب شد، که جبهه 2073پیسکوس

 2074شد.ارمنستان محسوب می

زمین بودند، کاتب امپراتور ــ مارکوس در این هنگام، که رومیان در تکاپوی بسیج نیرو برای حمله به ایران

 های جنگ با پارتدربارهای طوالنی به مارکوس اورلیوس نوشت که امروز با نام ــ نامه 2075کورنِلیوس فرونتو

(De bello Parthicoبرای )ی آید که رومیان با دقت سابقهمان به یادگار مانده است. از این متن برمی

ها نگاهی  درگیری با پارتی خطرناک بودنِشان با ایرانیان را در خاطر نگاه داشته و دربارههایرگیرید

شان، که های بزرگ رومیان در تاریخاند. فرونتو در بندی از این رساله از شکستآمیز داشتهاغراق

مواره راهی برای ترمیم خود پیدا گوید که روم هکند و بعد میی ایران بوده، یاد میهایش در جبههترینمهم

جالب  2076کرده و ایزدِ جنگ ــ مارس ــ کسی است که رومیان را در نهایت از مخمصه نجات خواهد داد.

                      
2069 Attidius Cornelianus 
2070 Historia Augusta, Marcus, 8.6. 
2071 M. Annius Libo 
2072 Historia Augusta,Verus, 9.2; Birley, 1987: 125. 
2073 Marcus Statius Priscus 
2074 Birley, 1987: 123. 
2075 Marcus Cornelius Fronto 
2076 De bello Parthico, 1 ( Haines, 2.21). 
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آورد و های رومیان به حساب میی شکستای رخدادهای دوران ترویانوس را نیز در زمرهه او در جملهآن ک

کند. در بند هفتم از این متن، گفته شده که در میان تمام آدمیان ها یاد میاز مرگ کنسول روم به دست پارت

هایی ان هستند که به امپراتوران روم آسیبتوانند با رومیان دشمنی بورزند و تنها ایشها هستند که میتنها پارت

گاه از مرگ کراسوس، شکست مارک آنتونی، کشته شدن سردارِ مهمِ ترایانوس، اند. فرونتو آنبزرگ وارد آورده

کند. این نامه سندی مهم است ی ترایانوس از میدان نبرد شرق یاد میو در نهایت بازگشت شتابان و بزدالنه

ی پیروزمندی ترایانوس نادرست بوده و خودِ رومیان او نویسان امروزین دربارهر تاریخدهد تفسیکه نشان می

 اند.دانستهزمین میخوردگانِ آوردگاه ایرانرا نیز یکی از شکست

ازه به نام لوکیوس را که شاگرد فرونتو بود با م. سرداری بلندآو 162مارکوس اورلیوس در ابتدای سال 

ی رزمی نداشت و معتقد بود که سپاهی انبوه به مرزهای شرق گسیل کرد، اما خودش در رم ماند چون تجربه

ی گارد امپراتوری نیز چندین سناتور و یکی از دو فرمانده 2077مردم رم به حضور امپراتورشان نیازمند هستند.

م. از غرب به حرکت درآمدند و به خرج  162با این سردار همراه شدند. این اردوی بزرگ در تابستان سال 

های پیاپی پیش رفتند و حدود یک سال بعد به نیشان قرار داشتند، همراه با سورچراشهرهایی که سر راه

های بومی و آشنایی با معشوقه جا هم لوکیوس وقت خود را برای برگزاری مهمانیانطاکیه رسیدند. در آن

آشنا شد که از اهالی اسمیرنا )ازمیر  2079آاو در همین جا با زنی بسیار زیبارو به نام پانتِه 2078صرف کرد.

زد و رفتاری ای پست برخاسته بود، یونانی را به خوبی حرف میاین زن، که انگار از طبقه 2080امروزین( بود.

                      
2077 Historia Augusta, Marcus, 8.9. 
2078 Birley, 1987: 129. 
2079 Panthea 
2080 Lucian, Imagines, 2; Birley, 1987: 129. 
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شنید و او را به های لوکیوس را میهم داشت، چون سخنرانی هایی سیاسیطلبیآ جاهشاهانه داشت. پانته

چنین او لوکیوس را واداشت تا ریش خود را بتراشد و به این ترتیب ساخت. همدلیل متهم میفروتنیِ بی

شک، با جاسوسان زیست، بیآ اگر امروز میپانته 2081ی شوخی و ریشخند سربازان سوری قرار بگیرد.دستمایه

ها شهرتی پیدا شد و به عنوان یک مأمور نفوذی پارتزیباروی آلمانی در دوران جنگ جهانی دوم مقایسه می

اش ویرانگر بود. لوکیوس در مصاحبت او تمام وقتش را نظامی کرد. چون تأثیر او بر لوکیوس و مأموریتمی

هر چند دوست و  2082کرد و به کلی از پرداختن به امور جنگی باز ماند.صرف قماربازی و عیش و نوش می

گفت که انضباطی را بر سربازان رومی مستقر در سوریه کرد و میاستادش فرونتو در رم از او حمایت می

ها به صلحی لوکیوس کوشید با پارت 2083کند.های نظامی شرکت میحاکم کرده و پا به پای ایشان در تمرین

ساخت. در دست یابد، اما صرفِ حضور ارتشی به این بزرگی در انطاکیه عاملی بود که آشتی را ناممکن می

ــ را برای صلح پیشنهاد  2084نهایت، با وجود آن که لوکیوس شرایطی مالیم ــ و حتا از دید رومیان بزدالنه

 ها زیر بار نرفتند و جنگ میان دو کشور ادامه یافت. کرده بود، پارت

دگی رزمی رومیان را ها از همان آغازِ این لشگرکشی تدبیری برای خنثا کردن آمانماید که پارتچنین می

تدوین کرده باشند و جنگی روانی را به راه انداخته باشند. زمانی که اردوی لوکیوس در آتن مستقر بود، 

ی زمان با این آیین، ستارهکردند و قربانی گزاردند و هم رومیان برای خدایان یونانی مراسمی دینی اجرا

منصبان افتاد و با وجود تالشی که صاحبداری در آسمان نمایان شد که از غرب به سوی شرق فرو میدنباله

                      
2081 Historia Augusta, Verus, 7.10, cf. 7.4. 
2082 Historia Augusta, Verus, 4.4-4.6. 
2083 Principae Historia, 13 (= Haines 2.209–11). 
2084 Panegyrici Latini 14 (10).6; Birley, 1987: 130. 
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ی نابود شدنِ نیروهای برای حسن تعبیر این واقعه کردند، این شایعه میان سربازان در پیچید که این نشانه

بعدتر، هنگامی که لوکیوس دستور داد تا برای ایجاد مسیری تدارکاتی از راه  2085ی شرق است.جبهه رومی در

س( مسیر رودخانه را منحرف کنند، اسکلت هیوالیی را در بستر ی نهرالعاصی )اروند یا اورونتِرودخانه

ی رود یافتند که احتماالً به نهنگی تعلق داشته است. اما ناگهان کاهن معبد کالروس اعالم کرد که شدهخشک

و در نتیجه این شایعه دهان به دهان چرخید که ایزدان به  2086های خدای نگهبان رودخانه است،این استخوان

نماید آ نیز مشکوک میدر این زمینه است که رفتار پانته 2087همین دلیل بر سپاهیان روم خشم خواهند گرفت.

 کند.اش میو به مأموری نفوذی در اردوی رومیان شبیه

م، استاتیوس پیسکوس  163گذراند، یعنی در بهار ر انطاکیه وقت را به بطالت میدر زمانی که لوکیوس د

در این  2088با دو لژیون به ارمنستان حمله کرد و تا حدودی هم پیشروی کرد و توانست آرتاکساتا را بکشاید.

راند و ناگزیر شد از هنگام بالش اول ارمنی که همان بالش سوم اشکانی باشد، بر این سرزمین فرمان می

مقابل مهاجمان عقب بنشیند. رومیان بسیار زودهنگام و شتابزده بابت این پیشروی به خود تبریک گفتند. 

، که در هیچ جنگی شرکت نکرده بود و تنها همراه اردو 2089ه به نام مارتیوس وِروستجربسرداری ناالیق و بی

لوکیوس را سربازانش امپراتور نامیدند. رومیان  بود، به خود لقبِ آرمِنیکوس )فاتح ارمنستان( را داد و

پولیس( تغییر )کاینِه« شهرِ نو»شان در کنار دیوار آرتاکساتا را شهری رومی خواندند و نامش را به اردوی

                      
2085 Cassiodorus senator s.a. 162; Birley, 1987: 126. 
2086 Jones, 2000: 476–481. 
2087 Pausanias, 8.29.3–4; Philostratus, Heroicus, 138.6–9 K., 9.5–7 L. 
2088 Birley, 2000: 161–62; Prosopographia Imperii Romani, 2 C 874; M 348. 
2089 P. Martius Verus 
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آمدند و به قوای مستقر در انطاکیه نفس از غرب میهای تازهچنان لژیوناین در حالی بود که هم 2090دادند.

شدند. رومیان شاهی جدید را به حکمرانی ارمنستان منصوب کردند و او مردی سوری بود که در افزوده می

( و Γάϊος Ἰούλιος Σόαιμοςاولیوس سوآیموس )روم پرورده شده بود. این مرد را یونانیان گایوس 

است. این اسم  بوده 2091اند و اسمش به رومی لولیوس سوهایموس( نامیدهՍոհեմոսارمنیان اوهایمو )

گرفته شده است. او به خاندان شمیس غرام تعلق داشت و بنابراین از اشراف « سهم»ی سامی دارد و از ریشه

رساند و مدعی بود که با خاندان اشکانی شهر حمص بود. هر چند تبار خود را به هخامنشیان هم می

  2092خویشاوندی دارد.

های باال رسیده و سناتوری بود که در سوهایموس پیش از ورود به سیاست ارمنستان، در روم به مقام

به احتمال زیاد، هرگز پای سوهایموس به ارمنستان  2093معلوم به عنوان کنسول هم انتخاب شده بود.تاریخی نا

ای ضرب م. سکه 164بعد هم در  2094یا خودِ انطاکیه انجام دادند. اش را در افسوسنرسید و مراسم تاجگذاری

روم( تاج »)کنارش نوشته بودند شد و کردند که نقش سوهایموس در حال کرنش به امپراتور بر آن دیده می

زیست، ایامبلیخوس که در زمان حکومت او در ارمنستان می 2095(.Rex armeniis Datus« )ارمنستان را داد

و  2096داری او نکرده و تنها نوشته که سوهایموس وارث اجدادش در سوریه بود،ی روشنی به زمامهیچ اشاره

این تقریباً بدان معناست که در همان سوریه مستقر بوده است و هرگز به ارمنستان نرفته است. به هر صورت 

                      
2090 Dio, 71.3.1; Birley, 2000: 162. 
2091 C. Iulius Sohaemus 
2092 Birley, 1999: 224. 
2093 Birley, 1999: 71, 224. 
2094 Birley, 1987: 280 n. 42; 2000: 162. 
2095 Birley, 1987: 131; 2000: 162, Mattingly, 1940: 261ff.; 300 ff. 
2096 Birley, 1999: 71. 
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ند انگار بار دانیم که بالش چهارم بالفاصله بعد از آن به رومیان حمله کرد و ارمنستان را آزاد کرد، هر چمی

دیگر رانده شد و تا چند سال بعد باز رومیان این قلمرو را برای مدت کوتاهی اشغال کرده بودند. سوهایموس 

  2097ی نخست بالش به ایتالیا رفت و همان جا ماند.بعد از حمله

 162ها آغاز شد. ارتش روم در سال ها سرگرم بودند، پاتک پارتدر همان زمانی که رومیان به این نمایش

این دولت کوچک که تابع  اشغال کرد. امیر قبلیم. وقتی به سوریه وارد شد، دولت خسروان )اوسروئنه( را 

م.  163اشکانیان بود برکنار شد و یکی از خویشاوندانش به نام مانوس بر سر کار آمد. اما چند ماه بعد، در 

ها خسروان را گرفتند و رومیان را از آن بیرون راندند و بار دیگر خاندان مشروع و قدیمی را به قدرت پارت

های ادسا در همین هنگام ضرب شدند و بر نخستین سکه 2098م. بر آن شهر حاکم بود. 165رساندند که تا 

( را نمایش 'W'L MLKبه نام وائل )به سریانی:  شان بالش چهارم و بر روی دیگرشان امیری عربیک روی

ی رومیان شود که حتا بعد از حملههایش به دست داده، معلوم میاز گزارشی که لوکیوس از جنگ 2099دهند.می

اند و این بدان معناست که ی جنوبی فرات را در دست داشتهچنان کرانهو اشغال خسروان، اشکانیان هم

به هر صورت، بعد از پاتک  2100شده است.سوریه ادامه داشته و به رود فرات محدود نمی قلمروشان تا درون

د و مواضعی را در باالدست رودخانه زیر اختیار خود گرفتند. ایرانیان رومیان به شمال رانده شدند، اما بازگشتن

شان در م. دو طرف به برآورد نیروی حریف مشغول بودند و درگیری مهمی میان 164در سراسر سال 

 2101نگرفت.

                      
2097 Birley, 2000: 131. 
2098 Birley, 1987: 130, 279 n. 38; 2000: 163, Prosopographia Imperii Romani 2 M 169. 
2099 Millar, 1993: 112. 
2100 Lucian, Historia Quomodo Conscribenda, 29; Birley,1987: 130. 
2101 Fronto, Ad Verum Imperator, 2.1.3 (= Haines 2.133). 
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م. رومیان باز حمله کردند و ادسا را گرفتند و بار دیگر مانوس را بر تخت نشاندند. باز  165در سال 

)باسیلِئوس مانوس « شاه مانوسِ دوستدار رومیان»ای به افتخارش ضرب شد که بر روی آن وی را سکه

رومیان در نزدیکی نصیبین بر خسروِ پارتی غلبه کردند و این شهر را گرفتند.  2102فیلورومائیوس( خوانده بودند.

ستون دیگری از لژیونرهای رومی با رهبری سرداری  2103خسرو با سپاهیانش عقبگرد کرد و به غاری پناه برد.

 2105جا با قوای محلی جنگی خونین کرد.به سوی دورا اوروپوس رفت و در آن 2104به نام آویدیوس کاسیوس

م. تیسفون را بگیرد و شهر را غارت کند. مردم  165راه خود را ادامه داد و توانست در زمستان  کاسیوس

ها را بر روی سپاهیان رومی گشودند، دادند، دروازهشان را یونانیان و مقدونیان تشکیل میسلوکیه که هنوز بدنه

ا کاسیوس اهالی شهر را کشتار کرد و فرهنگ استقبال کردند، امزبان و همچون برادرانی همو از رومیان هم

شان را به باد غارت داد. شهر سلوکیه در عمل بعد از ویرانی دیگر سر بلند نکرد و به شهری متروکه بدل اموال

رومیان تنها به کشتار اهالی و غارت اموالشان بسنده نکردند، بلکه معابد شهر را هم به تاراج بردند.  2106گشت.

ی پاالتین در این شهر تندیس زیبایی از آپولون وجود داشت که رومیان آن را به شهر رم بردند و بر فراز تپه

ی کل ها را غرق شادمانی کرد و باعث شد تا لوکیوس، که فرماندهها رمیخبر این پیروزی 2107برافراشتند.

( بدهد و بار دیگر لقب امپراتور را صاحب Parthicus Maximusقوای شرق بود، به خود لقب پارتی کبیر )

م. بار دیگر به حرکت درآمدند و وارد قلمرو ماد شدند و خودِ کاسیوس  166سپاهیان کاسیوس در  2108شود.

                      
2102 Birley, 2000: 163; Prosopographia Imperii Romani, 2 M 169. 
2103 Lucian, Historia Quomodo Conscribenda, 15, 19; Birley,2000: 163. 
2104 Avidius Cassius 
2105 Lucian, Historia Quomodo Conscribenda, 20, 28; Birley, 2000: 163. 
2106 Matthews, 1989: 142–143. 
2107 Ammianus Marcellinus, 23.6.23–24; McLynn, 2002: 334–335. 
2108 Birley, 2000: 164; Mattingly, 1940: 384 ff., 1248 ff., 1271 ff. 
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در این هنگام خودِ مارکوس اورلیوس هم، با وجود  2109( را داد.Medicusبر این مبنا به خود لقبِ مادی )

فرونتو، که شهر ادسا را فتح  2110که در نبردها شرکتی نداشت، لقبِ پارتیکوس ماکسیموس را دریافت کرد. آن

های ن پاداش به مقام کنسولی رسید. در میان تمام سرداران رومی که در جنگم. به عنوا 165کرده بود، در سال 

شک کاسیوس بود که از یونانیانِ اهلِ سوریه بود و مدعی این دوره شرکت کردند، پیروزمندترین شخصیت بی

او چنان که دیدیم مردی عهدشکن و غارتگر بود، اما در میدان نبرد  2111برد.بود که از شاهان سلوکی نسب می

ترین سربازان رومی محسوب دلیر و کارآمد بود و سربازانش به خاطر ترسی که از او داشتند، از منضبط

س و مارتیوس وروس به مقام کنسولی رسیدند و بعد به ترتیب به فرمانداریِ م. کاسیو 166شدند. در سال می

شده در شرق، رومیان تنها توانستند شهر لهای اشغادر میان تمام بخش 2112سوریه و کاپادوکیه منصوب شدند.

ای کوچک هرودان به سرعت آزاد شدند و دولتارمنستان و میان 2113نصیبین را تا چند دهه بعد نگه دارند.

 ای چند ساله چنین سرنوشتی پیدا کردند. سوریه نیز بعد از وقفه

گیری این مناطق را به رسمیت شمرده باشند، چون انگار شاه نماید که رومیان شتابزده بازپسچنین می

اند. این شخص پاکور )به شناختهای اشکانی بود در خودِ رم نیز به رسمیت میبعدی ارمنستان را که شاهزاده

( نام داشت و یکی از خویشاوندان بالش چهارم Αύρήλιος Πάκοροςو به یونانی:  Բակուրارمنی: 

ی قرن ای از او در شهر رم یافت شده که به میانهبود و از سوی او به حکمرانی ارمنستان منصوب شد. کتیبه

شود: شود. این متن با چنین عبارتی آغاز میهای ایران و روم مربوط میدوم میالدی و بعد از جنگ

                      
2109 Birley, 2000: 164; Kneissl, 1969: 99 ff. 
2110 Birley, 2000: 164; Mattingly, 1940: 401ff. 
2111 Birley, 1987: 130: Prosopographia Imperii Romani, 2 A 1402f. 
2112 Birley, 2000: 164. 
2113 Lightfoot, 1988: 106–107. 
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Αύρήλιος Πάκορος βασιλεύς μεγάλης Άρμενίας پاکورِ زرین )شاهوار( پادشاه »یعنی،  که

آید که برادر پاکور ــ مهرداد ــ مقیم رم بوده و سنای رم به هر دوِ از این کتیبه برمی 2114«.ارمنستان بزرگ

دهد رومیان دقیقاً بعد از انگیز است که نشان میا کرده است. این سندی شگفتایشان شهروندی رم را اعط

شاهِ اشکانیِ جایگزین وی را شان )سوهایموس( رضا دادند، که نشاندهفتح ارمنستان نه تنها به عزل شاه دست

ان به این مقام به عنوان شهروند رم نیز پذیرفته بودند. در این که پاکور را بالش چهارم بعد از راندن رومی

نشینی سیاسی از ادعا بر ارمنستان، به خصوص پس از پس، این عقب 2115برکشیده بود، تردیدی وجود ندارد.

 نماید و به توضیحی نیاز دارد.ی رومیان در این قلمرو، غریب میهپیشروی پیروزمندان

 

اندازی موفق رومیان به خاک ایران بود. تا پیش از های دوران مارکوس اورلیوس، نخستین دست. جنگ8

خوردند و یا در جریان شدند یا شکست میزمین وارد میبه ایران آن تمام امپراتوران و سرداران بزرگی که

میالدی  160ی دادند. نبردهای ابتدای دههنشینی به چنین بالیی دچار آمده و جان خود را از دست میعقب

 ینجامید. اما آنچه درنای نظامی برای رومیان زمین بود که به فاجعهوتاز رومیان در خاک ایراننخستین تاخت

 تر بود. ای بزرگها از کشورشان شده بود، فاجعههای رومیان مانع دفاع سزاوارِ پارتیجریان لشگرکشی

 گیر شدنِ بیماری مرگباری بود که پزشکان امروزینها در مقابله با رومیان، همهعلت اصلی ناتوانی پارت

زمین وارد اند. این بیماری احتماالً از هند به ایران( تشخیص داده2117)یا به احتمال کمتر، سرخک 2116آن را آبله

                      
2114 Hovannisian, 2004: 70. 
2115 Birley, 2000: 121. 
2116 Zinsser, 1996. 
2117 Gilliam, 1961. 
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میالدی که  160ی میالدی راه خود را به سوی غرب باز کرده است. در ابتدای دهه 150ی شده و طی دهه

کرد. شمار دقیقی از تلفات و ایران مرکزی بیداد می رودانزمین حمله کردند، این مرض در میانرومیان به ایران

های آن در روم را به ایران هم تعمیم دهیم، های بازمانده از کشتهاین اپیدمی در دست نیست، اما اگر گزارش

ی اند. اگر این زمینهزمین توسط این بیماری کشتار شدهرسیم که بخش مهمی از جمعیت ایرانبه این نتیجه می

های پیاپی اشکانیان و بیرون راندن یابیم که در این شرایطِ بحرانی پاتکشناسانه را در نظر بگیریم، درمیبیماری

 شده به راستی کاری دشوار و درخشان بوده است.های اشغالنهاییِ رومیان از بخش

ر دی بیماری به ایرانیان حمله کردند و شهرها را به باد غارت دادند، برای نخستین بار هرومیانی که در میان

ها، ن غنیمتشان موفق شدند پیروزمندانه و همراه با غنایمی فراوان به روم بازگردند. اما ایشان عالوه بر ایتاریخ

به این مرض  ن نیز در میدان جنگبردگانی را که از مردم محلی گرفته بودند نیز به همراه داشتند و خودشا

ی ارتش روم به ایتالیا و در همان وقتی که زمان با بازگشت پیروزمندانهآلوده شده بودند. به این ترتیب، هم

وارد داشت در شان مشغول بودند، ویروسِ تازهامپراتور و سردارانش به ستایش از خود و بزرگداشت پیروزی

 د.شهای شهرشان تکثیر میخیابان

م. فتح  165نخستین نمود بیماری در زمانی رخ داد که سربازان رومی شهر سلوکیه را در زمستان سال 

ای بود که از کاسیوس سر زد و تاریخ شهر سلوکیه را به فرجام کردند. این همان قتل و غارت ناجوانمردانه

واگیردار  2118های بیماری در لژیونرها ظاهر شد.ساند. در گیر و دار غارت و کشتار مردم شهر، نخستین نشانهر

نشینی بودنِ مرض باعث هراس سربازان رومی شد و بسیاری از لشگریان رومی که ناگهان به سمت غرب عقب

                      
2118 Sicker, 2000: 169. 
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کردند، در واقع، در حالِ فرار از دست بیماری بودند. ها واگذار میشده را به پارتکردند و قلمروهای تصرف

نه داشت و بیماری را به قلب امپراتوری روم منتقل ی سربازان رومی تأثیری واژگوزدهبا وجود این، فرار هراس

م. اپیدمی به رم هم رسیده بود. این مرض را به خاطر آن که  166کرد، به شکلی که تا چند ماه بعد و به سال 

 نامند.می 2119داری خاندان آنتونینی در رم بروز کرد، طاعون آنتونینیدر دوران زمام

شد و از اهالی آناتولی بود، در ترین پزشک قلمرو روم محسوب می، که در این هنگام بزرگ2120جالینوس

م. امپراتور روم از او  168هایی از آن برخورد کرد. در سال این هنگام در زادگاه خود مقیم بود و با نمونه

و عالجی برای فاجعه بیابد. جالینوس پذیرفت و اثری مختصر در شرح بیماری  درخواست کرد تا به رم بیاید

( نام گرفت. از توصیف وی از عالیم Methodus Medendi) ی درمانشیوهاز خود به جا گذاشت که 

. انجامیده استهایی بر پوست میشود که بیماری ویروسی و تنفسی بوده و به پیدایش تاولمرض روشن می

گیرِ نیل این بیماری را با مرض همهشرح او برای تشخیص دقیق بیماری کافی نیست. با وجود این، ویلیام مک

کرد، مقایسه کرده و به این نتیجه رسیده که یکی از میالدی در روم بیداد می 702تا  251، که در 2121سیپریان

دهد که مردم این قلمرو تا پیش آنها آبله و دیگری سرخک بوده و کشتار شدیدِ مردم اروپا در اثرشان نشان می

به این ترتیب،  2122اند.ها هیچ برخوردی نداشته و بنابراین در برابرشان مصونیت نداشتهاز آن با این ویروس

ای که در جریان این دو بالی ویروسی رخ داد به کشتار جمعیت بومیان آمریکا زیر فشار ویروس حادثه

گیر این نظر هم وجود دارد ی این دو موج بیماری همهدر دوازده قرن بعد شباهت دارد. دربارهآنفوالنزا و آبله 

                      
2119 Antonine Plague 
2120 Galen 
2121 Plague of Cyprian 
2122 McNeill, 1976. 
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های ژنتیک نماید، چون دادهتر میو این دیدگاه درست 2123اند،شدهکه هر دو آنها به ویروس آبله مربوط می

م. تکامل یافته  500ها و در حدود سال دهند که ویروس سرخک دیرتر از این اپیدمیمولکولی نشان می

 2124است.

ی این های موجود دربارهطاعون آنتونینی تأثیری عمیق بر جهانِ باستان به جا گذاشت. بیشتر گزارش

زمین نیز قایل شد. تردیدی توان برای ایرانشود، اما دامنه و تأثیری مشابه را میرخداد به منابع رومی مربوط می

نگی شکوفا ورلیوس سرزمینی ثروتمند، از نظر نظامی قدرتمند و از نظر فرهنیست که رومِ دوران مارکوس ا

ی اقلیتی اشرافی بر اکثریتی از بردگان و رعایای بوده است. گذشته از آن که ماهیت این شکوفایی به سلطه

ات، دانش گر در دوران مورد نظرمان به تدریج هنر، ادبیمغلوب متکی بود، باید اعتراف کرد که آن اقلیتِ چیره

 و سیاستی پیچیده و کارآمد را ابداع کرده بودند. 

بعد از طاعون آنتونینی تمام این دستاوردها ناگهان در طی یک نسل از میان رفت. دولت روم به سرعت 

ب و متمایز تجزیه شد، و علم و هنری که تازه در هایی رقیدر حدی ضعیف شد که امپراتوری به دولت

ی مسیحیان اولیه های دینی و پرهیزگاری متعصبانهی شکوفایی قرار داشت، ناگهان در ظلمت خرافهآستانه

در آثار خود اهمیت این  2126و میخائیل روستوتزف 2125نویسان نسل قدیم مانند ادوارد گیبونغرقه شد. تاریخ

اند. اند و به ترتیب دالیل سیاسی و اقتصادی را در انقراض امپراتوری روم موثر پنداشتهانگاشته بیماری را ناچیز

                      
2123 Stathakopoulos, 2007: 95. 
2124 Furuse et al., 2010. 
2125 Edward Gibbon 
2126 Michael Rostovtzeff 
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ترین عامل دگردیسی در تمدن روم دهد که اپیدمی آبله احتماالً مهمهای تازه نشان میبا وجود این، پژوهش

  2127شده است.محسوب می

دهنده بوده است. ویروس آبله سربازان رومی تلفات طاعون آنتونینی، با هر مقیاسی که بدان بنگریم، تکان

رودان را از های شرقی را کشتار کرد و این به بالش چهارم فرصتی داد تا ارمنستان و میانستانمستقر در ا

م. لوکیوس وروس ــ فاتح ارمنستان ــ  169ایشان پس بگیرد و بخشی از سوریه را نیز تصرف کند. در سال 

ن بیماری درگذشت. کاسیوس که به همراه مارکوس اورلیوس مقام امپراتوری را از آن خود کرده بود، در اثر ای

تری از مردم سال بعد از شیوع اولیه، بیماری بار دیگر با شدتی بیشتر بازگشت و کشتار بزرگ 9دیو نوشته که 

نویس جلدی مستقل را برای شرح آن روم کرد. این ماجرا چندان در آن روزگار مهم بود که این تاریخ

این نقل قول از او باقی مانده که در زمان اوج شیوع این مرض،  اختصاص داده بود، اما این متن گم شده و تنها

تلفات کل مرض در اروپا را به پنج میلیون نفر بالغ  2128مردند.در هر روز دو هزار تن تنها در شهر رم می

ترین کشتار در مراکز رگبز 2129اند و در برخی از نقاط یک سوم کل جمعیت با این بیماری از پا درآمد.دانسته

های لژیونرها کانون اصلی شیوع و پراکنده شدن نماید که اردوگاهجمعیتی سربازان رومی رخ داد و چنین می

بیماری بوده باشد. این بیماری از مرزهای روم گذشت و به میان قبایل گل در فرانسه و آلمان نیز رخنه کرد 

کرد. با وجود این، به دلیل پراکندگی این قبایل و ارتباط کمترشان با و شماری نامعلوم از ایشان را نیز کشتار 

م. شمار سربازان روم  169ی روم آسیب دید. در هم، بافت جمعیتی ایشان کمتر از امپراتوری درهم تنیده

ی ماکرومانی از رود راین گذشت و به قلمرو روم حمله کرد. مارکوس اورلیوس چندان کم شده بود که قبیله

                      
2127 Bruun, 2007: 201-218. 
2128 Dio Cassius, LXXII, 14.3-4. 
2129 Eutropius, XXXI, 6.24. 
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ی دانوب رفت و کوشید پیشروی سال آخر سلطنتش خود رهبری ارتش روم را بر عهده گرفت و به کرانه در

م. در جایی که بعدها  180قبایل آلمانی و سکا را مهار کند. اما در این زمینه چندان کامیاب نبود. او در سال 

به خاطر مردن من گریه نکنید، »که  اش این بودبه نام وین شناخته شد، در اثر بیماری درگذشت. آخرین جمله

 «.به یاد بیماری و مرگ این انبوهِ مردمان باشید

، که پسر و جانشین وی 2130بعد از مارکوس اورلیوس امپراتوری روم در سراشیب سقوط افتاد. کومودوس

های گالدیاتوری بود. کاسیوس دیو های مرموز شرقی و نمایشی آیینبود، جوانی خودنما و نابخرد و شیفته

امپراتوری روم از دورانی طالیی به عصرِ آهن  زیست، نوشته که با مرگ مارکوس اورلیوسکه در زمان او می

ح را در م.( موفق شد صل 180ـ192ی سلطنتش )کومودوس در دوران دوازده ساله 2131و زنگار فرو غلتید.

زمین پرهیز کرد. اش به ادیان شرقی، از حمله به ایرانقلمرو روم مستقر سازد، و شاید به خاطر شیفتگی

دست و سرآمد دیگران بود. گیبون های رزمی چیرهپیکر بود که در مهارتکومودوس مردی جنگاور و غول

و شاید به این دلیل از درگیری  2132ندانوشته که استادانش در هنرهای رزمی، جنگاورانی پارتی و عرب بوده

 کرده است.با ایرانیان پرهیز می

او مردی خودکامه و خودمدار بود و به تدریج تمام کارهای دیوانی را در دستان خود متمرکز ساخت. 

م. موفق شد کل اقتدار سنا را در هم بکوبد و نوعی کیش پرستش شخصیت را بر اساس  190کومودوس در 

نمود و مدعی بود ز میها باچون هرکول در تندیسهای بدنی خویش بنیان نهد. او خویشتن را همتوانایی

                      
2130 Marcus Aurelius Commodus Antoninus Augustus 
2131 Cassius Dio, 71.36.3–4. 

 .108(: 1)ج. 1370گیبون،  2132
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اند، اما نویسان وابسته به ایشان از او بسیار به بدی یاد کردهموجودی االهی است. هر چند سناتورها و تاریخ

شواهدی هست که بین مردم و ارتشیان محبوبیت زیادی داشته است. او نخستین امپراتوری بود که خود به 

ور گالدیاتور ی فیلمِ مشهکرد و بر همین مبنا دستمایهشرکت می های گالدیاتوریشد و در بازیمیدان وارد می

 کند. جا نقش امپراتور بدخواه و منفور را ایفا میقرار گرفته و در آن

پاکس و کاخ امپراتور قربانی م. بار دیگر رم در آتش سوخت و این بار معبدهای وِستا و  191در سال 

حریق شد. کومودوس خود را رمولوسِ جدید نامید و تصمیم گرفت شهر رم را دوباره تأسیس کند. او رم را 

( نامید و تقویمی Colonia Lucia Annia Commodiana« )کولونیا لوکیا آنیا کومودیانا»به اسمِ خود 

ها گرفته شده بود. تمام لژیون 2133ی خودشگانههای دوازدهتازه را ارائه کرد که نام هر ماهِ آن از یکی از لقب

جا هایی مشخص شدند. او حتا تا اینهای رومی به همین ترتیب کومودیانا نام گرفتند و با شمارهو ناوگان

آسای را افزود! بعد هم سرِ تندیس غول 2134پیش رفت که به اسم شخصیِ تمام شهروندان روم نام کومودیانوس

نرو را کند و به جای آن سردیس خودش را گذاشت. او تندیس مفرغین شیری را در پای مجسمه اضافه کرد 

تنها جنگاورِ »ی مجسمه نام خود را نوشت و الف زد که سازد، و بر کتیبهتا آن را به تندیسی از هرکول شبیه 

ر واقع، او معموالً در میدان نبرد کسی را . د2135«دستی است که توانسته بر هزار مرد در میدان غلبه کندچپ

کردند و هر دفعه هم امپراتور از کشت چون همواره حریفانش در مقابل امپراتور نقش بازنده را ایفا مینمی

اش را سنگدالنه به قتل کرد. با وجود این، او هنگام تمرین در کاخش حریفان مبارزهشان خودداری میکشتن

                      
2133 Lucius, Aelius, Aurelius, Commodus, Augustus, Herculeus, Romanus, Exsuperatorius, 

Amazonius, Invictus, Felix, Pius 
2134 Commodianus 
2135 Dio Cassius, 73.22.3. 
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چنین به نبرد با جانوران وحشی بسیار عالقه داشت و در یک روز صد شیر را در برابر او هم 2136رساند.می

 2137چشم مردم روم کشتار کرد.

ای شکل بگیرد. این م. تالش او برای نابود کردن سناتورهای مخالفش باعث شد تا دسیسه 192در سال 

( شناخته 2139و استاد کشتیِ او که با اسم ایرانی نَرسه )نارسیسوس 2138بار کنیز محبوب کومودوس به نام مارکیا

شد، با رئیس نگهبانان پرتوری دست به یکی کردند. نرسه امپراتور را در خوابگاهش تنها یافت و او را می

 2140خفه کرد.

زمین زمان شد با مرگ بالش چهارم که در طول این دوران در آرامش بر ایرانمرگ کومودوس تقریباً هم

ی به م. یکی از شاهزادگان اشکان 190فرمان رانده و آسیبِ مرگبار آبله را تا حدودی ترمیم کرده بود. در سال 

 191وتخت شد اما درگیری مهمی میان رقیبان رخ نداد. در سال نام خسرو دوم، که حاکم ماد بود، مدعی تاج

م. بالش چهارم درگذشت و پسرش بالش پنجم بر تخت نشست. او به سادگی بر خسرو دوم غلبه کرد و به 

بود و به همین دلیل بالش دوم م. شاه ارمنستان  198تا  186عنوان شاهنشاه اشکانی رسمیت یافت. او از 

پدیا، که انگار اصراری در رومی شود. در برخی از مراجع عمومی مانند تارنمای ویکیارمنی نیز نامیده می

اند. این برداشت که به ی روم دانستهنشاندهنمایاندن ارمنستان دارند، تمام شاهان اشکانیِ ارمنستان را دست

تانی در تضاد است و با سیر رخدادها هم سازگار نیست، احتماالً از تمایل شکلی قاطع با منابع تاریخی باس

                      
2136 Dio Cassius, 73.10.3. 

 .109(: 1)ج. 1370گیبون،  2137

2138 Marcia 
2139 Narcissus 
2140 Cassius Dio, Roman History, Book LXXII: 117. 
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ی اقتدار روم باستان ناشی شده باشد. به هر صورت، نویسان معاصر برای گستراندنِ هرچه بیشترِ دامنهتاریخ

شکانی ی رومیان قرار گرفت و هر بار مردم آن سامان و شاهنشاه ادیدیم که ارمنستان چند بار مورد حمله

ای اشکانی در آن حکومت را به دست گرفت. بنابراین رومیان را از آن بیرون راندند و هر بار هم شاهزاده

زبان هم راه یافته، توجیهی جز گرایشی ایدئولوژیک برای کمرنگ نشان چنین برداشتی که گاه به منابع پارسی

ینیم که شاهنشاه اشکانی شاه پیشین ارمنستان بدادن نقش ایران در ارمنستان ندارد. در مورد بالش پنجم می

چنان تا هفت سال خود بر ارمنستان حکومت زمین هم همبوده و بعد از به قدرت رسیدن در سراسر ایران

ی روم دانسته شده، یعنی انگار شاهنشاه نشاندهپدیا وی نیز دستکند، و جالب این که در تارنمای ویکیمی

توان به منابع باستانی نگریست است. برای آن که ابهامی در این مورد باقی نماند، میاشکانی هم تابع روم بوده 

م.  195و دید که همین بالش پنجم، پس از مرگ کومودوس که انگار عهد صلحی با ایرانیان داشته، در سال 

 به قلمرو رومیان حمله کرد و سوریه را از ایشان ستاند. 

م.( پنج امپراتور  193بعد از مرگ کومودوس، بار دیگر جنگ داخلی در روم در گرفت و طی یک سال )

برای سه ماه بر روم چیره شد،  2141پشت سر هم به قدرت رسیدند. ابتدا یک مدعی سلطنت به نام پِرتیناکس

 2143نشست که به سرعت کشته شد. بعد، نوبت به پِسکِنیوس نیگِربر تخت  2142بعد از او دیدوس یولیانوس

به قدرت رسید و او نیز به دست سِپتیموس  2144رسید که دولتش دیری نپایید. به دنبال او کلودیوس آلبینوس

هایی داشته نماید که پسکنیوس نیگر با ایرانیان ارتباطبه قتل رسید. در میان ایشان، چنین می 2145سِوِروس

                      
2141 Publius Helvius Pertinax Augustus 
2142 Didius Julianus 
2143 Pescennius Niger 
2144 Clodius Albinus 
2145 Lucius Septimius Severus Augustus 
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و در میان مردم رم محبوبیتی داشت، در حدی که وقتی  2146م. فرماندار سوریه بود 191باشد. او از سال 

ها جمع شدند و بر تخت نشستنِ نیگر را طلب دیدیوس یولیانوسِ منفور به قدرت رسید، مردم در خیابان

های مستقر در مصر و سوریه و آناتولی م. ادعای سلطنت کرد و لژیون 193نیگر در فروردین سال  2147کردند.

جنگ  2148( نهاد و به سوی رم حرکت کرد.Justusاز او هواداری کردند. او لقب خود را دادگر )یوستوس: 

م. دو لشگر در  194میان او و رقیبش سپتیموس سوروس یک سال به طول انجامید، تا آن که در اردیبهشت 

کرده  زمین را آغازاش به ایرانرو شدند و نیگر در همان جایی که اسکندر حملهی ایسوس با هم روبهمنطقه

کوشید به ایران جا به انطاکیه رفت و هنگامی که مینیگر از آن 2149بود، بعد از جنگی خونین شکست خورد.

  2150.بگریزد، دستگیر و کشته شد

گذراند و با لشگریانش در سوریه پیشروی  ی نیگر را که در دستش اسیر بودند از دم تیغسوروس خانواده

ی دهنشاننویسان معاصر خسروان را دولتی دستبرخی از تاریخ 2151ی خسروان را نیز گرفت.کرد و منطقه

دهد این منطقه و واکنش شاهنشاه اشکانی به آن نشان میهای مکرر رومیان به اند، اما همین حملهروم دانسته

شده است. این بار چون تجاوز به خاک ایران تفسیر میزمین بود و حمله به آن همکه این بخش درونِ ایران

 195درنگ به سوریه لشگر کشید و رومیان را در رو شد. او بیی رومیان با واکنش بالش پنجم روبههم حمله

وتخت دیگری اش بیرون راند. سوروس که در این هنگام با مدعی تاجهای همسایهم. از خسروان و سرزمین

                      
2146 Meckler, 1998: 28; Canduci, 2010: 51. 
2147 Bowman, 2005: 2. 
2148 Potter, 2004: 99. 
2149 Potter, 2004: 104; Bowman, 2005: 4. 
2150 Canduci,2010: 51. 
2151 Birley, 1999: 115. 
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درگیر بود بدون مقاومت چندانی از سوریه بیرون رفت. در این میان شورش بزرگی در ایران غربی برخاست 

درآمدی بر مادها در برابر خاندان اشکانی سرکشی کردند. این جنبش که پیش ها وو برای نخستین بار پارس

های داخلی دولت اشکانی تفاوت داشت. چون این شد، با تمام اختالفخیزش اردشیر بابکان محسوب می

بار دو مدعیِ سلطنتِ خویشاوند و پارتی با هم درگیر نبودند و اصوالً سروری خاندان اشکانی بود که زیر 

اما  2152اند.نویسان این کشمکش را به همین دلیل انقالبی و پردامنه دانستهال رفته بود. برخی از تاریخسو

 ی ماهیتش در دست نداریم.ی دربارهواقعیت آن است که اطالعات دقیق

های غربی را در دست داشت، تا سه سال بعد طول کشید. در جنگ سوروس و رقیبش آلبینوس که استان

طرف در گرفت.  میالدی خورشیدی( جنگ خونین لوگدونوم در گل میان دو 196م. ) 197زمستان سال 

هزار سرباز داشتند و در پایان از هر طرف چندین هزار تن کشته  55لشگریان هر یک از این دو سردار 

شد که کلودیوس آلبینوس شکست خورد و کشته شد و به این ترتیب سوروس در  فرجام کار آن 2153شدند.

اش و های غربی مراسمی را برای بزرگداشت پیروزینیگر در استان مقام امپراتور روم تثبیت شد. سوروس

 و توجهش را به مرزهای شرقی معطوف ساخت. 2154خوار داشتنِ مخالفانش برگزار کرد

زمین تاخت. او با ناوگانی به کیلیکیه رفت م. با سپاهی بسیار بزرگ به ایران 197سوروس در اواخر سال 

ی قبلیِ رومیان اکبر نهم، امیر ادسا که در جریان حمله 2155جا مسیر زمینی سوریه را در پیش گرفت.و از آن

یک بار شکست خورده و تسلیم شده بود، بار دیگر تسلیم شد و احتماالً دلیل این ماجرا آن بوده که فرزندانش 

                      
 .021ـ121: 1383ولسکی،  2152

2153 Birley, 1999: 125. 
2154 Fishwick, 2002: 1, 199. 
2155 Hasebroek, 1921: 111. 
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اند که در این هنگام خسرو اول نویسان نوشتهبرخی از تاریخ 2156د.انبه عنوان گروگان در اسارت رومیان بوده

 2157ها و هدایایی برای سوروس فرستاد و تابع رومیان شد،( هم گروگانԱ Խոսրովشاه اشکانی ارمنستان )

خاطر رسید شاه ارمنستان به این سادگی تنها به اما من چنین نقلی را در منابع تاریخی نیافتم و به نظر بعید می

در سوریه تسلیم شده باشد. به خصوص که خسرو اول ارمنی پسر بالش پنجم هم بود و در همان  وتازتاخت

زمان با هجوم زمان پدرش در جنوب مورد هجوم قوای رومی قرار گرفته بود. جالب آن است که دقیقاً هم

وتخت این سرزمین کانی( از تاجم. بود که بالش دوم ارمنی )همان بالش پنجم اش 197ـ198رومیان و در سال 

جا را به پسرش خسرو اول واگذار کرد، و این یعنی در شرایطی که ممکن بود خودش در کناره گرفت و آن

ای مقتدر را برای حفاظت از ارمنستان گسیل کرده بود. بعدتر هم خسرو اول میدان جنگ گرفتار شود، نماینده

بینیم و بنابراین چنین روایتی از ابراز ی رومیان میبرابر حملهرا در پیوند با شورش مردم ارمنستان در 

 اش در برابر سوروس باید جعلی یا اشتباه باشد.سرسپردگی

مانده در سوروس از سوریه به سمت نصیبین به حرکت درآمد، که بعد از پاتک بالش پنجم تنها دژِ باقی

وتاز اولیه در سوروس بعد از این تاخت 2159در آن مستقر شده بود. 2158دست رومیان بود و یولیوس الیتوس

سوریه به انطاکیه بازگشت و یک سال را آرام گرفت. سال بعد او با انبوه سربازانی که در این مدت گرد آورده 

م. تیسفون را بگشاید و آن را غارت کند. او شمار زیادی  199بود، به خاک ایران هجوم برد و موفق شد در 

گرفت و ایشان را به عنوان برده به فروش رساند. لشگریان او تا رود دجله پیشروی  از مردم شهر را به اسارت

                      
2156 Birley, 1999: 129. 
2157 Hovannisian, 2004: 71. 
2158 Julius Laetus 
2159 Prosopographia Imperii Romani, L 69. 
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با وجود این، پیروزی او  2160رودان را به دولت روم افزوده است.کردند و او ادعا کرد که استان جدیدِ میان

نشین الحضر را بگشاید. این شهر هوادار سرسخت پارتیان بود و در وفق نشد شهر عربشکننده بود و حتا م

ی رومیان را در جریان لشگرکشی ترویانوس هم چندان مقاومت کرد که قوای پارتی سر رسیدند و محاصره

سَنگارا رودان که مورد ادعای سوروس بود جز دژ نصیبین و گرداگردش شکستند. در واقع، استانِ رومیِ میان

م. عمالً قوای رومی  202های هوادار اشکانیان محاصره شده بود. در سال ای از امیرنشینکه در زمینه 2161نبود

 ون رفته و بار دیگر صلح میان دو کشور برقرار شده بود. رودان بیراز میان

های کالسیک چنین م. بالش پنجم درگذشت و پسرش بالش ششم به قدرت رسید. تاریخ 208در سال 

وتخت شد. اردوان ایران مرکزی و مدعی تاج اند که شش سال بعد، برادرش اردوان پنجم بر او شوریدآورده

چنان در چنان حفظ کرد، و در این میان برادرشان خسرو اول همرودان را همرا در اختیار گرفت و بالش میان

اند و به این ترتیب او شدهم. در بابل ضرب می 228های بالش ششم تا سال راند. سکهارمنستان حکم می

  2162ت که به دست ساسانیان از میان رفت.واپسین شهریار اشکانی اس

واهد مربوط به سیاست خارجی اشکانیان نگریسته شود، تصویری متفاوت به این روایت اگر در کنار ش

شود اردوان پنجم در برابر بالش ششم سر به شورش برداشت، دقیقاً همان دهد. سالی که گفته میدست می

نماید که مستقل شود. یعنی چنین میزمین آغاز میی رومیان به ایرانزمانی است که موج جدیدی از حمله

اردوان در ایران مرکزی، مانند منصوب شدنِ خسرو اول در ارمنستان، تدبیری برای مقاومت در برابر  شدن

ی غربی مهاجمان بوده باشد. به هر صورت، این احتمال هم هست که اردوان از گرفتاری برادرش در جبهه

                      
2160 Birley, 1999: 130. 
2161 Campbell, 2005: 6–7; Rawlinson, 2007: 337–338. 
2162 Sykes, 1969, Vol.1: 385. 
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تاریخ اشکانیان رایج نیست  بهره جسته و در ایران مرکزی ادعای استقالل کرده باشد. هر چند چنین الگویی در

ی تنگنا از ایران شرقی برای یاری به مرزبانان به ایران غربی رو هستیم که در زمانهو معموالً با لشگریانی روبه

شوند. این داده هم اهمیت دارد که به هیچ جنگی میان دو برادر اشاره نشده و بنابراین به احتمال گسیل می

قع شده، تقسیم کارِ میان شاهزادگان اشکانی و واگذاری داوطلبانه یا اجباریِ ایران م. وا 216زیاد آنچه در سال 

رودان مورد تهدید قرار مرکزی به اردوان بوده است. به هر صورت، این نکته شایان ذکر است که وقتی میان

ی در جبهه گرفت بالش ششم بدون کشمکش این منطقه را به اردوان پنجم تحویل داد و او آن شاهی بود که

 ستیزید.ایران با رومیان مهاجم می

زمین، بر تخت نشستن امپراتوری نو بود. سپتیموس سوروس، پس ی مجدد رومیان به ایراناما دلیلِ حمله

و جای  2163م. در شهر اِبیکوم درگذشت 112های گوناگون، در سال وتاز در سرزمیناز چندین سال تاخت

داد. کاراکاال در این هنگام جوانی بیست و سه ساله بود که از  2164خود را به امپراتوری جوان به نام کاراکاال

ده سالگی به طور مشترک با پدرش، و از یک سال بعد به همراه برادرش گِتا، حکومت کرده بود. او که تبارش 

ترین امپراتور روم است. او حمام بزرگ و زیبایی در رم رساند احتماالً بدنامها میو سوری هارا به کارتاژی

 ساخت و برای آن که بتواند از مردم مالیات بگیرد تمام آزادمردان قلمرویش را شهروند رم ساخت. 

ی حضور داری مشترک با برادرش اختالف و دشمنی شدیدی داشت، اما وزنهن زمامکاراکاال در جریا

شد. اما بالفاصله بعد از مرگ پدر با نگهبانان گارد پرتوری همدست شد و زمانی که پدرش مانع ابراز آن می

رسانند و او در شان دهد، دستور داد تا برادرش را به قتل بمادرشان او و گتا را نزد خود خوانده بود تا آشتی

                      
2163 Birley, 1999: 187. 
2164 Marcus Aurelius Severus Antoninus Augustus 
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بعد از آن به قتل هواداران گتا پرداخت و سنا را وادار کرد تا طبق فرمانی  آغوش مادرشان جان داد. کاراکاال

 نقش و نام برادرش را از روی تمام اسناد رسمی حک کند. 

دانست. بینی دست به گریبان بود و خود را تناسخ اسکندر مقدونی میکاراکاال با نوعی جنون خودبزرگ

ل زمین بتازد. او پیش از انجام این کار در سابه همین دلیل هم اصرار داشت تا نیرویی بسیج کند و به ایران

های شرقی پرداخت تا سربازان را برای نبرد بسیج کند و پولِ م. از رم خارج شد و به گردش در استان 213

های بسیاری کرد. مثالً خبردار شد که مردم اسکندریه وقتی الزم را به دست آورد. او در این سفرها جنایت

اند داستانی نوشته و در آن وی را ریشخند ی دفاع از خود، شنیدهخبر کشته شدنِ گتا به دست وی را، به بهانه

را از  اند. کاراکاال انتقام وحشتناکی از مردم این شهر کشید و بزرگان شهر را در مجلسی جمع کرد و همهکرده

اند که چنان تا چند روز ادامه داد. نوشتهشان را همدم تیغ گذراند و بعد کشتار مردم اسکندریه و غارت اموال

 بیست هزار تن از اهل اسکندریه به دست لژیونرها به قتل رسیدند.  در این ماجرا

اش با سربازانش بیشتر همخوانی داشت. از این رو، بیشتر وخویکاراکاال خود مردی عامی بود که خلق

هایی ناراحت روزگار دور از تجمل دربار با آنها در اردوگاه کرد و بهاوقات همراه با ایشان زندگی می

ها دست نیافت، هر چند خود را به خاطر گذراند. او در سراسر عمر خود به هیچ پیروزی مهمی در جنگمی

دانست. کاراکاال از قدرت نظامی ایرانیان نیز آگاه بود و از دریافت رشوه و صلح با قبایل گل فاتح آلمان می

زمین تح ایرانفت امپراتوران پیشین که به شرق تاخته بودند، خبر داشت. از این رو، تصمیم گرفت برای سرنوش

 به مکر روی آورد. 

به این ترتیب دوستی م. امپراتور روم به اردوان پنجم پیشنهاد کرد که با دخترش ازدواج کند و  216در سال 

استواری میان دو کشور ایران و روم برقرار سازد. اردوان پذیرفت و به این ترتیب قرار شد کاراکاال به همراه 
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رومیان طبق قرار در شهر حاضر  2165هیأتی به تیسفون بروند و جشن عروسی بزرگی در این شهر برگزار شود.

ها را بر روی ایشان گشودند و بی آن که بدگمان شوند، از ایشان پذیرایی کردند. شدند و میزبانان پارتی دروازه

ان را که سرداران و رهبران دودمان پارتی تا آن که کاراکاال و سربازانش به ناگاه بر ایشان هجوم بردند و مهمان

بودند به قتل رساندند. اردوان که خود در مجلس حضور داشت و میزبان بود، به همراه چند تن از سردارانش 

چنان نسبت به اهالی شهر موقعیتی فرو به مقاومت پرداختند و جان به در بردند. کاراکاال و سربازانش که هم

اش شان پا به فرار نهادند در بیرون شهر به سپاهیان آمادهار بزرگان شهر و غارت اموالدست داشتند، بعد از کشت

رودان پرداخت و مردمی را که در مسیر آمدن به استقبالش وتاز در میانپیوستند. بعد از آن کاراکاال به تاخت

و اجازه داد تا سربازانش  آمده و به افتخارش قربانی گزارده بودند قتل عام کرد، روستاها را به آتش کشید

  2166خواهند از اموال ایشان بربایند.هرچه می

کاراکاال به سنای رم پیامی فرستاد و خواست تا به عنوان فاتح ایران شناخته شود و مراسم پیروزی برایش 

برگزار گردد. سناتورها، با وجود آن که از کردارهای او آگاه و شرمزده بودند، چنین کردند. با وجود الف و 

وتازهای او در این هنگام چندان گسترده نبوده باشد. او تاختی نماید که دامنههای کاراکاال، چنین میگزاف

هایی را که آرامگاه شاهان باستانی جا برجهای کردستان تا شهر اربیل )آربال( پیشروی کرد و در آندر کوه

نورشیرکان )آدیابنه( بود ویران ساخت. بعد به ارمنستان حمله برد، با شورش مردم این منطقه ناگزیر شد 

                      
خالفت کرد و به دنبال آن ماردوان پیشاپیش دست رومیان را خوانده بود و با این پیشنهاد اند که برخی از مورخان نوشته 2165

ی دسیسه واما چنان که خواهیم دید، سیر حوادث گزارش عهدشکنی  (.214: 1383، نبردهای ایران و روم شروع شد )ولسکی

 کند.یید میأکاراکاال را ت

2166 Herodian, Roman History, 4.11. 
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اگر  2167اش را در اسارت خود داشته باشد.نماید که او در این هنگام خسرو اول و خانوادهدد. چنین میبازگر

رو اول نیز در همان مجلس عروسی گرفتار شده است. اگر چنین بوده این گزارش راست باشد، احتماالً خس

باشد، کاراکاال کوشیده با گروگان گرفتن خسرو اول مردم ارمنستان را به سرسپردگی رومیان وادار سازد، اما 

 مردم ارمنستان به مقاومت پرداختند و کاراکاال از پیشروی در این سرزمین باز ماند. خسرو اول، که احتمال

م. درگذشت. پس از او پسرش  217دارد به دست کاراکاال کشته شده باشد، کمی بعد از این هجوم در سال 

های معاصر، ترتیب زمانی این ماجرا را پس و پیش تیرداد دوم بر تخت ارمنستان نشست. در برخی از تاریخ

م. به ایشان حمله کرد  215اند اول مردم ارمنستان شورش کردند و بعد کاراکاال در یعنی نوشته 2168اند.آورده

که از نویسان آن است و در این میان معلوم نیست به چه ترتیبی خسرو اول اسیر رومیان شد. ایراد این تاریخ

ی نشاندهاند که خسرو اول دستاند و گمان بردهپیروی کرده« رومی بودنِ ارمنستان»نامستندِ فرضِ همان پیش

کاراکاال بوده است. جدای این که چنین چیزی در منابع باستانی وجود ندارد، سیر حوادث هم با چنین فرضی 

چون کرد، ناممکن بود که اردوان پنجم او را همحمله میم. به ارمنستان  215نماید. اگر کاراکاال در نامعقول می

بود، ی رومیان مینشاندهاحتیاط باشد. اگر خسرو اول دستدامادی بپذیرد و تا این اندازه نسبت به او بی

ی کاراکاال به ارمنستان به قتل برسد، و اگر ارمنستان زمان با حملهکم همبایست به دست کاراکاال یا دستنمی

ی مردمِ آن سامان در برابر ورود امپراتور روم، که تازه ی دیرزمانی تابع روم بود، دیگر مقاومت سرسختانهبرا

 نماید. معنی میشد، بیشان هم انجام میدر غیابِ شاه

                      
2167 Adalian, 2010: 174. 
2168 Adalian, 2010: 174. 
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شود. کاراکاال، که توانایی رویارویی ه رخ داده به روشنی نمایان میاگر تنها بر اسناد تاریخی تمرکز کنیم، آنچ

ای ناجوانمردانه دست یازیده و به این ترتیب توانسته برای چند ها در نبردی منظم را نداشته، به حیلهبا پارت

وتازهایش موفق ی دلخواه منتهی شده، و نه تاختاش به نتیجهوتاز کند. اما نه آن حیلهرودان تاختماه در میان

درنگ لشگری بسیج کرد ی رومیان بود، از خطر جست و بیبوده است. اردوان، که احتماالً هدف اصلی توطئه

ر شده بود، برای و رومیان را در حین تاراج مردم به دام انداخت. خسرو اول، که احتماالً طی همین توطئه اسی

، تنها ننگِ این ورود به این قلمرو باز ماندند. در نهایترام کردن مردم ارمنستان کفایت نکرد و رومیان از 

 نشناسی برای کاراکاال باقی ماند، و مرگی که به سرعت به دنبال آن وی را درربود.عهدشکنی و نمک

ستان، به سوی ادسا رفت و چند ماه بعد از اجرای کاراکاال پس از بازایستادن از پیشروی به سوی ارمن

میالدی خورشیدی(، هنگامی که در نزدیکی شهر حران ایستاده  216میالدی ) 217اش، در فروردین سال توطئه

به قتل رسید. هرودیانوس  2169بود تا کنار جاده ادرار کند، به دست یکی از نگهبانانش به نام یولیوس مارتیالیس

ناشده اعدام کرده بود. به هر تر از آن به جرمی اثباتنوشته که کاراکاال برادر این نگهبان را چند روز پیش

یالیس با یک ضرب شمشیر کاراکاال را به قتل رساند و صورت، کار او تصمیمی شخصی بوده است. مارت

 بگریزد، اما یکی دیگر از نگهبانان با تیر و کمان او را هدف قرار داد و به قتل رساند.  کوشید با اسب از صحنه

دنبال شد. این مرد سناتوری بود که در اردوی  2170نام ماکرینوس مرگ کاراکاال با جانشینی سریعِ مردی به

. بعید نیست که قتل کاراکاال به دستور رسیدرومیان با کاراکاال همراه بود و تبارش به بربرهای شمال آفریقا می

                      
2169 Julius Martialis 
2170 Marcus Opellius Severus Macrinus Augustus 
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او صورت گرفته باشد، چون با نگهبانان امپراتور روابطی نزدیک داشت و او بود که داستان کشته شدنِ امپراتور 

 به دست نگهبانش را برای دیگران تعریف کرد و جسد آن دو را به نمایش گذاشت. 

ماکرینوس، انگار که انتظارِ مرگ اربابش را داشته باشد، بالفاصله خود را امپراتور خواند و سربازان هم از 

ای جنگی نداشت، پیروی کردند. سنای رم هم او را به رسمیت شمرد. ماکرینوس به او، با وجود آن که تجربه

های باال برکشید. مادر ان مورد اعتماد خود را به سمتسرعت دست به عزل و نصب استانداران زد و مرد

شیده بود با سرداران رومی برای ــ که در این هنگام در انطاکیه مقیم بود، گویا کو 2171کاراکاال ــ یولیا دومْنا

گرفتن انتقام مرگ پسرش وارد مذاکره شود، اما نتیجه آن شد که ماکرینوس به او دستور داد از انطاکیه خارج 

اند که این زن به قدری از شنیدن این خبر غمگین شد که از غذا خوردن نویسان رومی نوشتهشود. تاریخ

اند اش کردهکرد. اما احتماالً اصل قضیه آن بوده که دستگیر و زندانیخودداری کرد و به این ترتیب خودکشی 

 اند. و با گرسنگی دادن به قتلش رسانده

. ها دست پایین را داشتاش با رقیبان رومی، در برابر پارتماکرینوس، با وجود برخورد مقتدرانه

شما آن بربر »کند: وتخت ثبت کرده، آن را چنین نقل میهرودیانوس که سخنرانی او را پس از دستیابی به تاج

پسند مان فرستاده است، و اردوان دالیلی محکمهاش را سراغاید که هم اکنون تمام اردوی شرقی)ایرانی( را دیده

مان نی برانگیختیم و در شرایطی که صلح کامل میاناش با ما دارد. ما )دشمنی( او را با عهدشکبرای دشمنی

برقرار بود، جنگ افروختیم... این کشمکشی بر سر رودها یا مرزها نیست، همه چیزِ ما در خطر است چون با 

                      
2171 Julia Domna 
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جنگد، که به دنبال شکسته رو هستیم که به خاطر خون فرزندان و خویشاوندانش میپادشاهی نیرومند روبه

  2172«.اندار به قتل رسیدهشدنِ سوگندهایی استو

ت که ی رومی از زبان امپراتوری رومی ثبت کرده، روشن اسبا توجه به این که این جمالت را مورخ

دانسته است. چه بسا که به همین دلیل و از ماکرینوس از کردار کاراکاال شرمگین بوده و پارتیان را بر حق می

 اند تا به صلحیاندهترس واکنش تند و خشن ایرانیان بوده که خودِ سربازان تبانی کرده و کاراکاال را به قتل رس

 ها دست یابند و به سرنوشت مهاجمان پیشین به این قلمرو دچار نگردند. با پارت

ی شد. اردوان پنجم بعد از جستن از دسیسهی ایرانیان دیده نمیجویی در جبههدر این میان، نشانی از آشتی

وتاز رودان را گرد آورد و عرصه را بر رومیانی که هنوز در این قلمرو تاختلی میانعروسی، سپاهیان مح

کردند، تنگ کرد. در این هنگام اردوی اصلی رومیان در نصیبین قرار داشت و ماکرینوس هم همان جا می

جامید، ایشان نامستقر بود. اردوان به سرعت به ایشان تاخت آورد و در نبرد بزرگ نصیبین که سه روز به طول 

 را کشتار کرد. 

اما آرایش جنگی دو سو و رفتار بعدی  2173اند که هر دو طرف تلفات زیادی دادند،در اسناد رومی نوشته

یونرهای خود صف اسلحه و لژنظام سنگیندهد. رومیان طبق معمول با پیادهماکرینوس خالف این را نشان می

اسلحه استفاده آراستند، در حالی که اردوان پنجم درست مانند سورن از ترکیبِ سوارکاران سبک و سنگینمی

رومیان که از  2174رودان بودند و نه سواران سکا.کرد، با این تفاوت که این سواران از ارتشیان محلی میانمی

بودند، توانستند طوری موضع بگیرند که توسط سوارکاران پارتی محاصره ی نبرد حران درس گرفته تجربه

                      
2172 Herodianus, 1961. 
2173 Herodian, IV.15.5. 
2174 Cassius Dio, Roman History, Book LXXIX.27. 
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ها را برای صلح تمام شرایط پارت با وجود این، بعد از سه روز نبرد، ماکرینوس تسلیم شد و 2175نشوند.

ی نقره( ایِ دویست میلیون سِسترس )سکهمبلغ افسانه 2177او پذیرفت تا به عنوان غرامت جنگی 2176پذیرفت.

ها خارج سازد. اسیران پارتی را آزاد کند، و سپاهیان رومی را از تمام قلمروِ پارت 2178ها بپردازد،را به پارت

ی او حکومت تیرداد دوم بر ارمنستان را به رسمیت شناخت و مادرش را که، احتماالً در پی همان جریان توطئه

ترین ترین و مهمتیرداد دوم نخستین شاه مسیحی ارمنستان و قدیمی 2179عروسی، اسیر رومیان بود آزاد کرد.

م. بر ارمنستان حکومت کرد و با مقاومت  252او تا  2180شود.شاهِ مبلغ مسیحیت در دنیای باستان محسوب می

 در برابر اردشیر بابکان این سرزمین را به عنوان آخرین دژ حکمرانی اشکانیان تا دو قرن بعد حفظ کرد. 

م.( به دست یک  218ماکرینوس، بعد از صلح با ایرانیان، به سمت غرب عقب نشست. اما یک سال بعد )

)برگرفته از نام ایزدِ خورشید، الجبل( نامیده  2181ی سلطنت که از حمص برخاسته بود و اِالگابالوسمدعی تازه

شد، کشته شد. االگابالوس امپراتوری عجیب و غریب از آب درآمد که ماهیتی دوجنسی داشت و تمام می

او در سال  2182ر روم بود، و آمیزش جنسی با مردان گوناگون.اش تبلیغ برای خدای خورشید حمص دکوشش

 م. درگذشت و جای خود را به الکساندر سِوِروس داد.  222

                      
2175 Herodian, IV.15.4. 
2176 Axworthy, 2008: 43. 
2177 Campbell, 2005: 20. 
2178 Herodian, IV.15.7-8. 
2179 Cassius Dio, Book LXXIX, 27. 
2180 Chahin, 2001: 261. 
2181 Elagabalus 
2182 Augustan History, Life of Elagabalus, 10; Cassius Dio, Roman History, LXXX.14. 
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م.، اردشیر بابکان از جنوب ایران برخاست و اردوان پنجم را در نبردی شکست داد و به قتل  224در سال 

 2183زمین را فتح کرد.ای اندک کل ایرانرساند. او دو سال بعد بالش ششم را نیز از میان برد و در فاصله

پیشروی او به سوی غرب ادامه یافت و سوریه و بخشی از آناتولی را نیز در بر گرفت. تیرداد دوم ارمنی 

ت به عنوان شاهِ تابع به رسمیت پذیرفته شد. به این دوازده سال در برابر پیشروی او مقاومت کرد و در نهای

 ترتیب، دودمان اشکانی برافتاد و دودمان ساسانی جانشین آن شد.

 

 

 

 

  

                      
2183 Brosius, 2006: 140. 
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كانی گاهی نو هب عصر اش  بخش ششم: ن

 

 مجدد هویت ایرانی در عصر اشکانی گفتار نخست: پیکربندی

 

. چنان که ی سیاست جهانِ آغاز قرن دوم پ.م. بودظهور اشکانیان به معنای بازآرایی نیروها در صحنه

تراز با هخامنشیان و ون دودمانی همچی آن نیستند که همشان به راستی شایستهدیدیم، سلوکیان و رقیبان

شان در شان در تاریخ، بیشتر، ثبت شدن احوالاشکانیان در نظر گرفته شوند، و دلیل اهمیت و ماندگاری نام

ایقی تاریخی. در واقع، پس از نگاری معاصر اروپاییان است تا حقشان و سنتِ تاریخهای دشمنان رومیکتاب

زمین آغاز شد که نخستین ای در ایراناسکندر، دوران آشوب و چندپارگیفروپاشی نظم هخامنشی به دست 

های ایرانی و اقوام ایرانی با یکدیگر متحد شدند نمونه از این دست بود. پس از آن نیز، بارها و بارها سرزمین

ای وپاشیر فرو نظمی استوار پدید آوردند و به ابرقدرتی جهانی تبدیل شدند، و هر بار پس از چند قرن دچا

 مشابه شدند و معموالً برای یک و نیم قرن چندپارگی و تجزیه را تجربه کردند.

ینی در تاریخ ایران بود، در زمانی رخ داد که هنوز ی این چندوران آشوبِ اسکندری، که نخستین تجربه

شان با خویشاوندانی های فراسوی مرزهایی نظم هخامنشی در یادها بود و ایرانیان شهرنشین در دشتخاطره

گرد، همسایه بودند که توانایی و اشتیاق احیای نظم پارسی را دارا زبان و هم فرهنگ، اما جنگاور و کوچهم
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زمین ها در سراسر تاریخ دیرپای ایرانترین نمونهروست که این دوران آشوب را یکی از کوتاه بودند. از این

ی ساخت سیاسی، در واقع، شصت سال دوام آورد. پس از ی گسستگی و تجزیهتوان دانست. این دورهمی

 ی ایرانی درهم شکست. ی سلوکیان زیر فشار قبایل نوآمدهآن، قدرت شکننده

داری پدربزرگش مهرداد نخست، دوران چرخش مهمی چون دوران زمامبر تخت نشستن مهرداد دوم، هم

زمین بار دیگر متحد شد و به دولتی یگانه و متمرکز تبدیل زمین بود. در این هنگام بود که ایراندر تاریخ ایران

چنان های کشاورزنشین را صاحب نبود. مصر همتفاوت که برخالف عصر هخامنشی، تمام سرزمینشد. با این 

لعیده بودند. بزیر فرمان دودمان مقدونی بطلمیوسی قرار داشت و بخش مهمی از بالکان و آناتولی را رومیان 

ه دیگر به شکلی ریافتند کبه این ترتیب، ایرانیان برای نخستین بار پس از دو و نیم قرنِ باشکوه هخامنشی، د

اد دوم بود که بدیهی و طبیعی در مرکز گیتی جای ندارند و تنها سرورانِ جهانِ متمدن نیستند. در عصر مهرد

نام چین وجود دارد، و در همان ای به تا آن هنگام ناشناخته های شرق، دولت نیرومندِمعلوم شد در دوردست

ـ یونانی  مقطع بود که خطر روم برای ایرانیان آشکار شد؛ رومیانی که از نظر فرهنگی وارث سنت مقدونی

 زمین بودند. مدارانه، خواهانِ گسترش به سمت شرق و فتح ایرانبودند و، بنا بر راهبرد پولیس

به این ترتیب، پیکربندی هویت ملی در دوران اشکانی دستخوش دگرگونی مهمی شد و به آنچه کمابیش 

ی سیاسی را در عرصه« دیگری»تا به امروز ادامه یافته است، تبدیل شد. ایرانیان در این دوره حضور یک 

شد و ی زیادش خطری نظامی محسوب نمیلهتوانست چین باشد که به خاطر فاصپذیرفتند. این دیگری می

ی ابریشم را در عصر اشکانی از این رو، تنها، ارتباط با او دوستانه و بازرگانانه بود و این همان بود که جاده

چون هماوردی نیرومند مرزهای غربی ایران را و همپدید آورد، یا روم باشد که به زودی مصر را نیز گرفت 

یافته، که با قبایل مند با دولتی متمرکز و ارتشی سازمانتهدید کرد. این یک، خطری بود ساختاریافته و نظام

های ند از پایه متفاوت بود. دیگر سکاها و تخاریترین تهدید عصر هخامنشی بودکوچگرد سکا که مهم
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تبارِ مهرپرست و پایبند به فرهنگ و برخوردار از زبان ایرانی نبودند که برای ایلغار به شهرها هجوم ایرانی

سوی آورند و در شرایط خاص نقش ناجی را هم ایفا کنند، بلکه دولتی مستقل و همتای دولت اشکانی در آن

وجود داشت که از نظر پیچیدگی و کارآمدی دست کمی از اشکانیان نداشت. به خصوص دریای آدریاتیک 

تباری با اسکندر که پس از مدتی کوتاه مصر را هم فتح کرد و با تبلیغات سیسرو و سزار آگوستوس، مدعی هم

 و جانشینی دولت جهانی هخامنشی شد. 

رویی با این در دوران اشکانی بود که هویت ملی ایرانیان به شکلی شبیه به امروز تکامل یافت. در رویا

ین سکا، مانند رستم، های ملی ایران، با پهلوانانی غیرزرتشتی، سیستانی و بنابرابیرونی بود که حماسه« دیگریِ »

کرد به غرب نیز تعمیم وتاز میمرزهای شمالی و شرقی تاختای که برای دیرزمانی در «دیگری»پدیدار شد و 

های شاهنشاهی در دوران نخستین شاهان اشکانی، بازسازی در دوران بالش، احیای آیین اوستایافت. تدوین 

یت ایرانی در برابر گیری هوهای پارتی و شکلنشینو تکامل سنت شهسواری و سلحشوری در میان خان

ملیت ایرانی  ماهیت انیرانی در این دوران تحقق یافت، و از این روست که باید عصر اشکانی را دوران ظهور

دوران  دانست؛ ملیتی که با مفهوم هویت جهانی و خودمرکزپنداری استوار هخامنشی تفاوت داشت. پس از

اشکانی بود  نظیر است، در دورانی که در کل تاریخ تمدن به لحاظ پیکربندی بیی هخامنشاساطیری و یگانه

های دیگر را در جهان شناسایی کرده و به رسمیت شناختند، که ایرانیان برای نخستین بار وجود اقوام و تمدن

 ای چندمرکزی و با ساختاری متمایز بازتعریف کردند. و به این شکل خویش را در زمینه

عصر اشکانی دورانی بود که جغرافیای سیاسی جهان دستخوش تحولی عمده شد، و گرانیگاه این دگردیسی 

سره واژگون شد. در دوران هخامنشی، جهان به دو های دوست و دشمن در آن یکزمین بود که جبههایران

های شد. مرکز، در عمل، تمام دولتی شاهنشاهی( و پیرامون تقسیم میگانههای سیانبخشِ مرکزی )است

گرفت و سراسر دنیای شهرنشین و نویسای قلمرو میانی شده را در بر میی شناختهباستانی و مراکز کشاورزانه
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ین در آن ساکن بودند. شد که اقوام و قبایلی غیریکجانشگرفت. این مرکز، با پیرامونی احاطه میرا در بر می

دادند که یا مانند اقوام هندی و دراویدی و زنگی و های پیرامونی قبایلی را در خود جای میاین سرزمین

بردند، شهرهای کوچک به سر میی زندگی کشاورزی و تأسیس دولتی اولیهیونانی ـ التینِ غربی در مرحله

ی کردند. در دوران هخامنشی این حاشیهنه زندگی میگرداو یا مانند قبایل سکا و تخاری به سبک کوچ

های زندگی کشاورزانه را از دولت هخامنشی وامگیری کرد و هم با احداث زیربناهای نیافته روشتوسعه

تر برخودار گشت و سیاسی و اقتصادی کشاورزانه بر پیچیدگی اجتماعی خود افزود و هم از جمعیتی افزون

می اهمیت یافت. به این ترتیب، طی بیش از دو قرنی که نظم پارسی دوام آورد، به این ترتیب از نظر نظا

شهرهای رومی و کارتاژی و هندی و چینی در گرداگرد دولت هخامنشی پدید آمدند و به حریم دولت

 های کشاورز و نویسا وارد شدند. سرزمین

های پیرامونی دو شکلِ نظامی یا در دوران هخامنشی، ارتباط دولت شاهنشاهی پارس با این سرزمین

گرد توان گفت که هخامنشیان با قبایل کوچبندی کلی میگرفت. به عنوان یک جمعبازرگانی را در بر می

انه داشتند. در دوران شاورز ارتباطی دوستانه و کشاورزکشهرهای نوپا و ارتباطی خصمانه و با دولت

شهرهای چینی وجود نداشته و قبایل سکا و تخاریِ هخامنشیان، به احتمال زیاد، ارتباط مستقیمی با دولت

اند. با وجود این، ی تراکنش فرهنگی میان قلمرو میانی و قلمرو خاوری بودهترکستان و چین غربی واسطه

ندی ارتباطی تجاری برقرار کردند و نفوذ کارتاژی و ه شهرهای یونانی و ایتالیایی وهخامنشیان با دولت

های در دوران های سیاسی ایشانتوان در سنتها را به روشنی میفرهنگی و سیاسی ایشان در این سرزمین

 بعدی ردیابی کرد. 

گردی بودند که مانند ایرانیانِ کشاورز و یکجانشین به فنون ، قبایل کوچتنها دشمنِ نظامی دولت هخامنشی

شدند. مرور سوارکاری و ذوب آهن مسلط بودند و به این دلیل هم نیروی نظامی سهمگینی محسوب می
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دهد های یونانیان همراه باشد، به روشنی نشان میزدایی از روایتهای عصر هخامنشی، اگر با توهمتاریخ جنگ

اند. شاهنشاهان شان قبایل سکا در مرزهای شرقی بودهداریه دشمنِ هخامنشیان در سراسر دو قرن زمامک

ی غربی نیز، چنان که در شان در جبههرفتند و حتا نبردهایهخامنشی در مرزِ شمالی و شرقی به جنگ می

نویسان یان مرکز توجه تاریخشهرهای یونانی که در این مبینیم، با سکاهاست. دولتزمان داریوش بزرگ می

ترِ یونانیِ تابع هخامنشیان در بالکان و آناتولی ی جمعیت متمدناند، در این دوران جز دنبالهکالسیک بوده

 سره با سکاهای نیرومند و مهاجم متفاوت است. شان یکشوند و ماهیتنیستند که به سادگی مقهور و تابع می

رای بر این مبنا، در جغرافیای سیاسی عصر هخامنشی، مرزهای شمالی و به خصوص شمال شرقی که مج

وسازهای نظامی شاهانی مانند کوروش و شد، خطرناک بود و ساختاصلی هجوم قبایل سکا محسوب می

زبان هم ن مردمیها بیشینه بوده است. دشمن در این میااقتدار نظامی و خودمختاری شهربانان نیز در همین مرز

ن اندرون دولت شان با مقیماگردانهفرهنگ با شهروندان هخامنشی بودند که به خاطر سبک زندگی کوچو هم

 پارسی تفاوت داشتند.

های شان، و رواداری و خودمختاری نسبی استانی هخامنشیان در مرزهای شرقیاحتماالً تمرکز قدرت نظام

های های سیاسی در استانغربی دلیل اصلیِ کامیابی اسکندر مقدونی بوده است. تا پیش از اسکندر، ناآرامی

شد یرکوب مغربی همواره، مانند آنچه در دوران داریوش و خشایارشا و اردشیر اول تجربه شد، به سادگی س

های غربی بود، نیز به سادگی در همان ای مانند کوروش کوچک، که شهربان استانو حتا شورش شاهزاده

تماالً، دلیلی ابتدای کار مدیریت شد و عقیم ماند. همین سادگیِ کارها و آرامش سیاسی در مرزهای غربی، اح

 ت.گام تازش وی رقم زده اسبوده که کامیابی اسکندر مقدونی و آماده نبودنِ شهربانان را به هن

زمین شکل های پیرامونی ایرانزمین تاخت، چهار کانون جمعیتی در سرزمینزمانی که اسکندر به ایران

شدند شان تفکیک میایرانی ی هند وگرفته بود: از سویی، در شمال هند قبایل هندی به تدریج از بستر آمیخته
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ها که بر فنون کشاورزانه تسلط یافتند؛ از سوی دیگر، سکاها و تخاریو به صورت هویتی مستقل تمایز می

وتازشان به سوی شرق و چینِ خاص بود، جمعیتی فراوان پیدا کرده بودند؛ در داشتند و جهت اصلی تاخت

هایی ها پرجمعیت شده بودند؛ و در آخر، بقایای فنیقیها و التینها و ایلوریها و مقدونیمرزهای غربی، یونانی

های بالکانی که که به شمال آفریقا کوچیده بودند بر جمعیت خود افزوده بودند. در میان این گروه، جمعیت

آوری نظامی هخامنشیان آشنا بودند، گوی زیرواحدی از نظم هخامنشی بودند و با ایدئولوژی سیاسی و فن

ای اندک، را از بقیه ربودند و موفق شدند دولت هخامنشی را منقرض کنند. بعد از آن، در فاصله سبقت

 سره دگرگون شد. جغرافیای سیاسی جهان از دید ایرانیان یک

شد، ناگهان اهمیت خود را از دست داد ته میجهتِ شرق و شمال شرقی که تا پیش از آن خطرناک دانس

ای که تنها یکی دو ی اصلی را آفریدند. بعد از وقفهزمین تاخته بودند مخاطرهو قبایلی که از غرب به ایران

های شرقی نیز ریشه داشتند، به یاری ایرانیان نسل طول کشید، مهاجمان قدیمی، که در نظم سیاسی استان

ی مجدد نظم ایرانی در جهت مرزهای شرقی امن و آرام و یاریگر قلمداد شد. توسعه آمدند و به این ترتیب

های عصر ی مسیری بود که لشگرکشیشرق به غرب و شمال به جنوب صورت گرفت و این واژگونه

پذیرفت. وقتی سلوکیان در غرب زیر فشار اشکانیان دره هم شکستند و بقایای هخامنشی در آن انجام می

چنان قدرت بزرگی مانند روم در صحنه باقی مانده ها پاکسازی شدند، همدر جنوب به دست تخاری مقدونیان

راری ارتباط بود که خطرآفرین بودنِ مرزهای غربی و یاریگر بودنِ ایران شرقی را تثبیت کرد. بعد از برق

های جغرافیایی جهت سره امن و دوست قلمداد شد و معنایبازرگانی بین ایران و چین، مرزهای شرقی یک

 کامالً تغییر کرد.

هویت جدید  زمان بود با فروپاشی هویت جهانی پارسی، و بازتعریف شدنها هماین واژگونگی جهت

و چینیان نیز در آن حضور داشتند. به ها و مردمانی ناهمسان مانند رومیان ای متکثر که دولتایرانی در زمینه
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منِ »تعریف شد که با معنای فراقومی و فرادینیِ « منِ ایرانی»این ترتیب، در دوران اشکانی مفهومی تازه از 

نبود و در مرکز زندگی متمدنانه استقرار نداشت، بلکه مفهومی « جهانی»تفاوت داشت. این مفهوم دیگر « پارسی

های ایرانی و آداب و فرهنگ و شد و با زبانتعریف می« منِ رومی»و « منِ چینی»سیاسی بود که در کنار 

تنها در قالبی دینی ادامه یافت و به « پارسی»اساطیر ایرانی پیوند خورده بود. بعد از آن مفهومِ کهن و جهانیِ 

 گری و مهرپرستی تثبیت شد.ویژه در القاب و تصایر انسان کامل در کیش زرتشتی

برابر  هگل دولت هخامنشی را نخستین دولت زمین دانسته و آغازگاه تاریخ را با عصر ظهور پارسیان

عصر  دانسته است. هر چند مفهوم عمومی دولت دیرزمانی پیش از کوروش پدیدار شده بود و تا قبل از

های بزرگی مانند مصر و ایالم و آشور نیز انجامیده بود، اما بخشی از سخن او شاهیهخامنشی به تکامل پاد

ی تاریخ دگرگون شد چنان پذیرفتنی است. آن هم این که مفهوم دولت بعد از ورود هخامنشیان به صحنههم

دل گشت. عصر افزای انسانی بهای هممدارانه به نظامی پیچیده و پویا از ارتباطو از الگویی ساده و جنگ

اش بیرون زمین و مصر و آناتولی از بستر جغرافیاییهخامنشی، در ضمن، دورانی بود که تاریخِ قلمرو ایران

چنان در سراسر اش همها و قلمروهایی بسیار گسترده را تسخیر کرد و موجِ ساماندهی اجتماعیزد و سرزمین

 قرون میانه ادامه داشت. 

ی مستقیم هخامنشیان است، تاریخ ایران به همچنان که تاریخ جهان، و به ویژه تاریخ سیاسی جهان، ادامه

ی عصر اشکانیان دانست. در دوران اشکانی بود که ایرانیان به عنوان مردمی توان ادامهمعنای خاص کلمه را می

ای از اقوام با زبان و ریخت مشترک ازتعریف شدند. در عصر هخامنشی، ایرانیان مجموعهدر میان مردمِ دیگر ب

ای بسیار متنوع و متکثر از اقوام دیگر گنجانده شده بودند، بی آن که تمایز یا مرزبندی دقیق بودند که در زمینه

زمین به عنوان مرکزی ایران یتردید، به هستهشان وجود داشته باشد. شاهنشاهان هخامنشی، بیو روشنی میان

شان تکیه داشتند و از پشتیبانی اقوام ایرانیِ ساکن این قلمرو برخوردار بودند اما، به مرکز جغرافیایی دولت
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شمردند. در تراز با سایر اقوام میهای رسمی ایشان را همگرای خویش، در بیانیهخاطر سیاست ویژه و انسان

جمشید گرفته تا الواح مالی و آورندگان تختی اقوام و هدیهخامنشی، از سیاههتمام اسناد بازمانده از عصر ه

ای از این که برتری یا حتا تمایزی میان اقوام ایرانی و غیرایرانی اسناد مربوط به ساماندهی معابد، هیچ نشانه

صلتی سیاسی یافت، تعریف شد و خ« پارسی»خورد. در این دوران البته مفهوم وجود داشته باشد، به چشم نمی

اش تهی گشت و به صورت نوعی مفهوم ای اولیهاما مفهوم پارسیان نیز در این عصر از ظرف قومی و قبیله

ای از نخبگان وفادار به آرمان هخامنشیان به انسان کامل بازتعریف شد و هم از نظر سیاسی برای تولید طبقه

 هنر اقوام گوناگون به جا نهاد.ها و کار گرفته شد و هم ردپای خود را بر اسطوره

ی اقوام شبیه بود. مقدونیان ترازی همهفروپاشی نظم هخامنشی، به پایان یافتن رویای شیرینِ اتحاد و هم

ی آن به شمار آورند، ند خود را ادامهکوشیدکن کردند، با وجود آن که میو یونانیانی که این دولت را ریشه

دار و خشنی بودند های بردهزباناما به کلی از درک سیاست و اخالق پارسیان ناتوان بودند. ایشان همان یونانی

ی دولت جهانی زیسته بودند و به قتل و غارت یکدیگر شهرهای خویش در حاشیهکه برای دیرزمانی در دولت

زمین جز چند دهه در مناطقی محدود ادامه نیافت، بر محور ی مقدونی که در ایراندهپرخو گرفته بودند. میان

ی سیاست خشن و ها بر دیگران استوار شده بود. این ساخت اجتماعی، در واقع، ادامهزبانبرتری یونانی

ها ها و یونانیونییافت. مقدی پیشاهخامنشی بود که نیرومندتر از هر جا در آشورِ باستان جلوه میدارانهبرده

داری در درون مرزها و غارتگری ساماندهی اجتماعی و سیاسی خود را بر این قالبِ کهن استوار کردند و برده

در بیرون مرزها را جایگزین سیاست هخامنشیان کردند که بر اقتصاد پولی در درون مرزها و تجارت با بیرون 

های تثبیت قدرت به سیاست آشوری شباهت ر ساختار و جریانمرزها استوار شده بود. نظم مقدونی، هم از نظ

کرد. این قالب داشت و هم از نظر ظاهری ــ مثالً ساز و برگ سربازان و القاب سلطنتی ــ از آن تقلید می



856 

 

زمین، که مهد زایش نظم پارسی بود، دوامی نیافت، اما در سرزمینی کهنسال مانند مصر بدوی و خشن در ایران

 د و این تمدن دیرینه را بر باد داد.جایگیر ش

های ن قدرتدر این میان، اشکانیان خواهانِ بازسازی نظم پارسی بودند، اما این کار در جهانی که میا

زین مفهوم گوناگون تقسیم شده بود دیگر امکان نداشت. به این ترتیب، مفهوم جدیدی به نام ایرانی جایگ

غرافیایی داشتند. به این جه همنشینی گرفت کجهانیِ پارسی شد. ایرانی در این داللتِ تازه، اقوامی را در بر می

تواند ای که تا دو هزار سال پس از اشکانیان به قدرت دست یافتند میهای ایرانیترتیب، تاریخ تمام دولت

 ی سیاستِ نوینی فهم شود که در دوران شاهنشاهان پارتی تدوین شد و استقرار یافت. چون ادامههم
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 گفتار دوم: نقدی بر آرای نیولی

 

شمگیر دارد. چدر مورد تاریخ ظهور مفهوم ایران بحثی بسیار مفصل و  آرمان ایرانگراردو نیولی در کتاب 

ش از آن در یی ایران از آن مشتق شده است، در دروان هخامنشی و پاز دید نیولی، مفهوم آریایی، که واژه

شده است که زبانی به کار گرفته میتی ایرانیچون برچسبی برای قبایل زرتشعصر اوستایی در واقع هم

برای  یولیهای ایران شرقی به سوی ایران غربی آغاز کرده بودند. مسیری که نمهاجرت خود را از سرزمین

نویسان نسل پیش در نظر داشتند، کند، با آنچه گیرشمن و تاریخها به صحنه پیشنهاد میورود مادها و پارس

د آوردند، از ها را پدیها، یعنی کسانی که بعدها مادها و پارسمتفاوت است. گیرشمن معتقد بود که آریایی

ربی را از غایل ماد و پارس به قلمرو ایران شمال به جنوب مهاجرت کردند و بنابراین مسیر اصلی ورود قب

ها دانست. در مقابل، کایلر یانگ مسیر شرقی به غربی را برای حرکت آریاییگذرگاه قفقاز و زاگرس می

جویانه و تدریجی بوده است، به طوری که منابع یونانی پیشنهاد کرد. از دید او، حرکت ایشان بسیار آرام، صلح

اند. با توجه پنداشتهربی میغها را مردم بومی ایران اند و گویی آریاییای نکردهاشارهو آشوری به کوچ ایشان 

اند و ده متمایز بودهدانیم که اقوام پیشاآریایی از این موج جمعیتی نوآمبه مدارک بازمانده از تمدن ایالمی می

ان به بالکان و هند متفاوت بوده گر هند و اروپاییشان با هجوم ویرانبه راستی مهاجرتی رخ داده، اما کوچ

 است. 

نیولی معتقد است که نام آریا در واقع صفتی بوده که در ابتدای کار به قبایل ایران شرقی و به ویژه مردم 

ست که در شت نیز هست و آریا نامی اگوید که سیستان زادگاه زرتشده است. او میسیستان منسوب می

شده است. از دید نیولی، به تدریج این نام اش منسوب میی زرتشت و مردم همسایهابتدای کار به قبیله
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کردند جا افتاد زمین از شرق به غرب مهاجرت میچون سرنمون و عالمتی برای قبایل متحدی که در ایرانهم

کردند. به ای عمل مینامیدند در درون سنتی قبیلهه خود را آریایی میو به این ترتیب هخامنشیان زمانی ک

ها در زمان هخامنشیان اصوالً وجود نداشته است و همین دلیل، او معتقد است نام ایران یا سرزمین آریایی

 دادند.هخامنشیان خود را صرفاً با نام قومی پارس مورد اشاره قرار می

در واقع شکلی از  از دید نیولی، دوران اشکانی نیز با ظهور مفهوم ایران همراه نبود. از دید او، اشکانیان

که فراموش  ی نظم هخامنشی بود، به همراه آوردند. نیولی معتقد استگسست با مفهوم آریایی را، که زاده

ی ی اشکانیان با خودانگارهخ ملی ایرانیان اصوالً بدان دلیل بود که خودانگارهشدن دوران اشکانی در تاری

ست. از دید او، دانستند، متفاوت بوده اهخامنشیان و ساسانیانی که پس از ایشان آمدند و خود را آریایی می

ند تنها به کمیها، به عنوان نظم سیاسی داللت شواهدی که به ظهور مفهوم ایرانشهر، یعنی سرزمین آریایی

م ایران در گردد و او اردشیر نخست و پادشاهان پس از وی را به عنوان معماران مفهودوران ساسانی برمی

 دانم. ت میگیرد. من به چند دلیل برداشت نیولی از مفهوم آریایی و ظهور مفهوم ایران را نادرسنظر می

توان بر نیولی وارد کرد، آن است که برداشتی موضعی و بسیار محدود از مفهوم نخستین نقدی که می

نژادی ان و ایرانیزبچون برچسبی عمومی برای قبایل ایرانیدهد. از دید او، نام آریایی همآریایی را به دست می

که به دین زرتشتی گرویده بودند کاربرد داشته است. این تفسیر از مفهوم آریایی جای چون و چرا دارد. البته 

یایی از طرفی به شکلی شود، به شکلی که در سنت اوستایی مفهوم آرابهامی در کاربرد این کلمه دیده می

ها قرار گرفته، و از سوی دیگر در ها و داههنژاد دیگر مانند پرنهزبان و ایرانیمحدود در کنار قبایل ایرانی

چون قلمرویی گسترده و بزرگ یاد شده است. مرور منابع هیتی و میتانی های آریایی همهریشت از سرزمینم

زمین تر از آن چیزی بوده که در قلمرو ایرانی کاربرد مفهوم آریایی گستردهدهد که دایرهو هندی هم نشان می

تر وارسی ی گستردهرا در این زمینه و سنت زرتشتی رواج داشته است. من در نوشتاری دیگر مفهوم آریایی
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ی اول پیش از ی هزارهی دوم پیش از میالد تا میانهی هزارهام که قبایلی که از میانهو نشان داده 2184امکرده

چون نامی عمومی برای تفکیک زمین، هند و آناتولی چیره شدند، عنوان آریایی را هممیالد بر قلمرو ایران

 اند. گرفتهکردن خود از همسایگان و بومیان به کار می

از رواج  ی نخست پیش از میالد، پس از ظهور زرتشت و پسکه در هزارهتوان پذیرفت با وجود این، می

ند، به تدریج یافتن آیین زرتشتی در میان این نوآمدگان آریایی که زندگی کشاورزانه را در پیش گرفته بود

نژادی که زرتشتی شده و کشاورزانه ایرانی وزبان چون برچسبی برای مردم ایرانییا آریایی هم« ایر»عنوان 

زمین در دوران ی جمعیتی و قومی ایرانکردند، به کار گرفته شده است. اما بخش مهمی از بدنهزندگی می

ی اصلی مردم شی بدنهاند. در این دوران هخامنگرفتهین تعریفی قرار میهخامنشی در خارج از چارچوب چن

ای از نخبگان توان با ظهور طبقهی دولت هخامنشی را میزمین هنوز زرتشتی نشده بودند، هر چند سیطرهایران

 زمان دانست. فرهنگیِ متأثر از زرتشت هم

اند و واحد نگریستههای دیگر نمیچون دولتی در میان دولتشکی نیست که هخامنشیان به خویشتن هم

های دور اند. شاهنشاه هخامنشی خود را سرورِ سرزمینشناختهای را فراسوی خویش به رسمیت نمیسیاسی

نه حق هم داشته است. به این ترتیب، مفهوم دانسته است و در این زمیو پهناور و اقوام و مردمان بسیار می

ای که در دوران پیشاکوروشی شهریملیت به شکلی که در دوران اشکانی ظهور کرد یا در آن قالبِ دولت

رواج داشت در عصر هخامنشی غایب بود. در این عصر، دولت هخامنشی تنها دولت موجود در دنیا تلقی 

مانروایان تنها دولت حاکم بر زمین بودند و سراسر قلمرو یکجانشین شد. هخامنشیان، از دید خودشان، فرمی

                      
 .377-343: 1390وکیلی،   2184
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گرایی، ی اقتدار خود داشتند. از این رو، شکل عادی ملیو کشاورز را با تمام شهرهای این قلمرو زیر حلقه

ن دهد، در دوراهایی که آنان نیز از ملیت برخوردارند قرار میکه همواره اعضای یک ملت را در کنار دیگری

ی هخامنشی هخامنشیان اصوالً وجود نداشته است. هخامنشیان، در واقع، مفهوم آریایی، پارسی و خود کلمه

 گرفتند.هایی برای یک نظم جهانی و فراگیر به کار میرا به عنوان برچسب

شدند، استوار امیده مینها، که پارسی ای از ابرانسانداری ردهمبنای زمامایدئولوژی دولت هخامنشی بر 

زمین کوچیده بودند. نژادی بودند که به درون ایرانبود. پارسیان البته به لحاظ قومیتی وارثان اقوام مهاجر آریایی

چنان که  شته است،تری دای مفهومی گستردهدهد که پارسی بودن در آن دوران، دایرهاما شواهد نشان می

چنین اند. هماشتهایالمیان و مادها نیز در درون نگهبانان شاه، که به غلط گارد جاویدان نامیده شده، حضور د

چون را هم کند، خودنژاد مانند اوجاهورسنت هنگامی که از خویشتن یاد میتبار و مصریدریاساالری مصری

 پارسی بر تن دارد. نماید و تندیس او نیز لباسییک پارسی بازمی

د که از گرفتنمراتب سیاسی در نظر میچون اوج سلسلهنماید که هخامنشیان خود را همبنابراین چنین می

ای آشکارا ن زمینهرانند. در چنیاند که بر سراسر جهان فرمان میمردمانی برتر و نژاده و برگزیده تشکیل شده

انگیز وام شگفتدتوانسته ظهور پیدا کند و احتماالً دلیل مفهوم دولت به معنایی که بعدتر شاهدش هستیم نمی

ویر از جا افتادن همین تص گیر شدن همین ایدئولوژی سیاسی وآسایش جایدولت هخامنشی با ابعاد غول

 ه است.های برتر در میان عوام بودداری انسانمراتب زمامسلسله

با وجود این، زمانی که اشکانیان به قدرت رسیدند این سنت دچار گسستی چشمگیر شد. اشکانیان چنان 

گردی بودند که تهدیدی برای دولت جهانی هخامنشی محسوب ثان همان سکاهای کوچکه گفتیم خود وار

شدند. از سوی دیگر، چنان که گفتیم اشکانیان چرخشی در سیاست نظامی را به سوی غرب تجربه کردند. می

 توان اشکانیان را صاحب دستگاه منظم و منسجمی از نگرش ملی دانست. از این رو، می
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ند، یعنی خود را در نژادان بودگرا و ضد یونانی و التینیاشکانیان بنا بر تمام شواهد موجود، آشکارا ایرانی

توان دریافت و شان میکردند. این را هم از سیاست نظامیتعریف میمقابلِ یونانیان سلوکی و غربیان رومی 

وی دیگر، هم با توجه به سیاست دینی و فرهنگی ایشان شواهدی بسیار و محکم در موردش وجود دارد. از س

ی سنت سیاسی دهندهاشکانیان با نهادن نام ارشک یا اشک بر روی شاهان خویش، از همان ابتدا خود را ادامه

چون ود را همخکند، دانستند. بنابراین آشکار است که اشکانیان بر خالف آنچه نیولی ادعا میمنشیان میهخا

هخامنشیان  یپنداشتند، بلکه خویشتن را ادامهی گسستی در سنت سیاسی هخامنشیان نمینوآوران و نماینده

ستانی محسوب ی هخامنشیان باکنندهآوردند، هر چند در واقع از تبار سکاهایی بودند که تهدیدبه شمار می

 شدند.می

ده بود، استوار شگذشته از این، ایدئولوژی سیاسی ساسانیان آشکارا بر مبنای آنچه در دوران اشکانی ابداع 

تدار خویش کانی در دوران ساسانی به بقا و اقهای بزرگ و اشرافی اشها و خاندانشده است. حتا دودمان

نی بیشتر امری ی گسست کامل میان دوران ساسانی و اشکانماید که افسانهادامه دادند. از این رو، چنین می

ان پنجم، ت، و واپسین شاه اشکانی، یعنی اردوباشد که از کشمکش نخستین شاه ساسانی، یعنی اردشیر نخس

ار مشروعیت است که اردشیر نخست برای دستیابی به مشروعیت سیاسی ناگزیر بود آث ناشی شده باشد. بدیهی

های سیاسی د که نظماشکانیان را از صحنه بزداید، اما این زدودن آثار اشکانیان از صحنه، به راستی، چندان نبو

 ی برخاسته از دوران اشکانی را تهدید کند. و نهادهای اجتماع

شده در دوران در واقع آنچه در دوران ساسانی شاهدش هستیم، تداوم چشمگیر نظم سیاسی و نظامی ابداع

یم داد. چگونه ممکن است اشکانیان خود را توان به نگرش ملی ساسانیان نیز تعماشکانیان است و این را می

دانستند و هم ها مستقل دانسته باشند در حالی که هم وارث هخامنشیانی بودند که خود را آریایی میاز آریایی

شان در درون نظام ساسانی تداوم یافته است که خود به ایرانشهر معتقد بودند. قبایل اشکانی پس سنت سیاسی



862 

 

مین و دست یافتن به قدرت، در درون سنت رزتشتی حل شدند. تردیدی وجود ندارد که زاز ورود به ایران

زمین همراه بوده است. شاهان اشکانی، مانند ی جمعیت ایرانداری اشکانیان با زرتشتی شدن بدنهدوران زمام

را گردآوری کردند و تردیدی وجود ندارد که اقتدار دستگاه مذهبی مغان که در  اوستابالش، کسانی بودند که 

دوران ساسانی به اقتداری سیاسی نیز تبدیل شد، در دوران اشکانیان در قالبی دینی به شکلی فراگیر وجود 

 داشته است. 

ه در تداوم کتوان عنوان کرد سنت سیاسی اشکانیان است بنابراین، دلیل دومی که برای رد نظر نیولی می

نیان دهد. اشکاگیرد و در دوران ساسانی نیز به تکامل و گسترش خود ادامه میسنت هخامنشی جای می

امنشی متمایز انستند خود را آریایی ندانند یا سرزمین خود را با قلمرو پارسی ـ آریاییِ دوران هختونمی

ه از خود به ای کبشمارند. این، هم از شعارهای ایشان، هم از نمادهای پادشاهی ایشان و هم از سنت سیاسی

 شود.یادگار گذاشتند معلوم می

تی که پانصد ی اشکانی نگریست و دریافت که دولتوان به جامعهشناختی میاز سوی دیگر، به لحاظ جامعه

تصویری  وتواند فاقد یک ایدئولوژی سیاسی منسجم سال در قلمرویی چنین گسترده دوام داشته باشد، نمی

شده بوده رداختهای دقیق، روشن، منسجم و پن باید خودانگارهی اشکانیادقیق از ملیت بوده باشد. خودانگاره

داری کند. به بیان دیگر، در شرایطی باشد که بتواند برای مدتی به درازای پنج قرن بر قلمرویی بسیار بزرگ زمام

سی اقتدار سیا شهرهای کوچکی مانند کوماگنه و کاپادوکیه در آناتولی ناگزیر بودند برای دوامکه حتا دولت

ن بدون دستیابی است که اشکانیا های ملی دست بزنند، بدیهیهای دینی و هویتخود به ابداع ترکیبی از آیین

 بودند.به چنین کیمیایی قادر به تداوم قدرت سیاسی خویش نمی

توان آورد، آن است که حتا در صورتی که پیوند میان مفهوم ولی میدلیل سومی که برای رد کردن نظر نی

فرض گری را بپذیریم، باز هم در دوران اشکانی ناگزیریم پیدایش مفهوم ایران را پیشآریایی و ایران و زرتشتی
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و زرتشتی شدن ایرانیان در این دوره انجام گرفت و تردیدی وجود  اوستاری که گفتیم، گردآوبگیریم. چنان

آید، گیری و رواداری هخامنشیان به شمار میسانای از تساهل و آندارد که سیاست دینی اشکانیان، که دنباله

زمین منتهی شده است. از این رو، در صورتی که در نهایت به چیرگی تدریجی آیین زرتشت در سراسر ایران

زمین را، که در پایان دوران اشکانی سراسر زرتشتی شده بود، در نظر بگیریم خواهیم دید که جمعیت ایران

بایست در درون هویت جمعی این به قبایل زرتشتی منسوب شده است، قاعدتاً می اوستامفهوم آریایی، که در 

 مردمان جای داشته باشد.

ص ی دیگر آن که در دوران اشکانی برای نخستین بار با دشمنی خارجی که صاحب دولتی مشخنکته

خستین بار یک دولت نشویم. در ابتدای کار، سلوکیان و پس از آن، رومیان بودند که برای رو میباشد، روبه

زمینِ پس از عصر هخامنشی به نمایش گذاشتند. دوران هخامنشی دشمن را در برابر مردم ایران یبیگانه

ی ن زمان بر پهنهکرد، چرا که دولت دیگری در آها متبادر میمفهومی ویژه و تکرارناشدنی از دولت را در ذهن

دشمن مانند  ای غربی، دولتیگیتی وجود نداشت اما در دوران اشکانی چنین نبود. در دوران اشکانی در مرزه

بازرگانانه  وای دوستانه روم و در مرزهای شرقی، دولتی دوست مانند چین وجود داشت. رابطه با شرق، رابطه

رای ظهور مفهوم یک نظام اجتماعی بست که در ای نظامی. این دقیقاً شرایطی ابود و اندرکنش با غرب، رابطه

رهنگی وابسته ملیت، حتابه معنایی نزدیک به معنای مدرن آن مورد نیاز است. جالب است که لوازم و عناصر ف

هلوانان عصر هایی ملی، نیز در دوران اشکانی به سرانجام رسیده است. تمام پبه ملیت، مانند ظهور حماسه

ی سورن بر کراسوس تردید پیروزکه بیشوند، چناندر واقع به دوران اشکانی مربوط می شاهنامهسیستانی در 

ن امروزین نیز است که بقایای آن را در متو های فراوانی بودهها و داستانی آفرینش حماسهمایهرومی دست

 بینیم.می
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ه سه دلیل رد کرد. توان آرای نیولی در مورد تأخر ظهور مفهوم ملیت در ایران باستان را ببه این ترتیب، می

چنین  میان سنت هخامنشی، اشکانی و ساسانی وجود دارد.دلیل نخست، نادیده انگاشته شدن تداومی که 

وند میان مفهوم های پیوستگی میان این سه توجه چندانی نکرده است. دلیل دوم پینماید که نیولی به رشتهمی

انده است. سوم، ملیت و دین زرتشتی، که به ویژه در دوران اشکانی تحقق یافت و این نیز از نظر نیولی دور م

به مفهوم ملیتی  شناسانه که تداوم و پیکربندی نظام اجتماعی در دوران اشکانی را بدون دستیابیمعهدلیلی جا

نی در های دوست و دشمشمارد. به ویژه که در این دوران، با ظهور دولتمنسجم و کارآمد ناممکن می

ی جمعی مردم و پیدایش که خودانگاره ای استرو هستیم و این همان زمینهمرزهای شرقی و غربی نیز روبه

 سازد.های دیگر را ممکن مییا ملیتی در مقابل ملیت« دیگری»در مقابل « ما»مفهوم 
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 انسان کامل در عصر اشکانیگفتار سوم: رمزنگاری 

 

دهد، . یکی از دالیلی که حضور یک هویت ملی منسجم و تعریف شده در عصر اشکانی را نشان می1

اگر دوران هخامنشی را های فرهنگِی گوناگون این دوران است. ایز مفهوم انسان کامل در الیهحضور و تم

ها بدانیم، دوران اشکانی را باید دوران ظهور و ی دانشهای عمومیِ زایندهها و سرمشقعصر ظهور فلسفه

ی زرتشتی بالید و ماهیتی جهانگیر یافت، بزرگ دانست. در دوران هخامنشی فلسفه و اندیشه تحول ادیان

ای رههای بودایی، ایونی، آتنی و ایتالیایی )به ویژه پوتاگوراسی( زیر تأثیر آن به وجود آمد، و زنجیفلسفه

ی فهم دستگاه ریاضی درباره های معنایی را رقم زد. در همین دوران، نخستینها و تبادلپیچیده از وامگیری

بینی رخدادهای کیهانی ابداع کرده طبیعت زاده شد و این همان بود که مغان برای فهم گردش اختران و پیش

های پزشکی، نجوم، مساحی، هندسه و علم مواد و فلزکاری دورانی درخشان از بودند. به دنبال آن، دانش

 . های نویسا رواج یافتمینشکوفایی را از سر گذراند و به سرعت در سرز

نی ها در قالبی دینی تثبیت گشتند و در قالب نهادهای دیدر دوران اشکانی، بسیاری از این آرا و اندیشه

زمین در آمد، کیش مهرپرستیِ ترین دین در ایرانترین و رایجبازآرایی شدند. دین زرتشتی به صورت بزرگ

ی بودایی در ایران ها به صورت آیینی رازورز تحول یافت و با کیش زرتشتی مربوط شد، و فلسفهکهن آریایی

تا پیش از آن سخت زیر تأثیر کیش  عیار تبدیل شد. به همین ترتیب، دین یهودی کهشرقی به دینی تمام

ها به دینی قومی و جهادگر تبدیل زرتشتی بود بند ناف خود را با آن گسست و در مقابله با ستم و فشار رومی

شد. در نهایت، دین مسیح از دل یهودیت زاده شد و به این شکل تمام ادیان بزرگ جهان امروز، به جز دین 
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بندی شد و به وضعیت نهایی خود دست ونیسم، در عصر اشکانی صورتهای نوینی مانند کماسالم و کیش

 یافت.

ر دوران هخامنشی و تداوم و گسترش آن نسجم ایرانی دهایی که حضور و اقتدار هویت میکی از نشانه

ی دینی و بازتابی است که در دهد، رمزگذاری مفهوم انسان کامل در این زمینهدر عصر اشکانی را نشان می

های همسایه اش در تمدنشود که به وامگیری شدنجا خواناتر میسپهر سیاسی داشته. این نشانه به ویژه در آن

 ی سیاسی رقیب و دشمن دولت اشکانی توجه کنیم. هاو نفوذ چشمگیرش در نظام

بستر فرهنگیِ روم ردیابی ی مفهوم انسانی کامل ایرانی در توان در نفوذ فرهنگی بارز این امر را مینمونه

آوردند که پیش از کرد. رومیان، در واقع، خود را نوادگان شرقیانی اساطیری، یعنی مردمان تروا، به شمار می

اند. این تبارسازی از آن رو ضرورت داشت که رومیان مردمانی تازه به هخامنشیان جالل و جبروتی داشته

پنداری شان با ایرانیان، ایشان را از همذاتهای مداومیخی بودند. جنگدوران رسیده و فاقد پیشینه و اعتبار تار

داشت. از دوران آگوستوس به بعد، با شاهنشاهان هخامنشی که نیای مستقیم سیاست اشکانی بودند، باز می

ی شان از هخامنشیان را پذیرفتند و ناگزیر شدند خود را دنبالهرومیان ادعای اشکانیان مبنی بر ارث بردن

ه بودند. با وجود یونانیانی بدانند که در قالب تاریخِ تخیلی آتن با هخامنشیان جنگیده و بر ایشان پیروز شد

خورده بودند و روایت هرودوت، با وجود جا بود که خودِ یونانیان قومی مغلوب و شکستاین، مشکل در آن

افی برای توجیه جایگاه رومیان ر و مشروعیت کچنان از اعتبابه گردش افتادن در دستگاه تبلغیاتی رومیان، هم

 ی گیتی برخوردار نبود. بر پهنه

شناختند مربوط ترین شرقیانی که میبود که خود را با کهنتدبیری که رومیان آغازین به کار بسته بودند، آن 

ی ادبی و فرهنگی های باستانی در سنت ادبی روم باستان، همان اهالی تروا بودند. سابقهبدانند. این مشرقی

ترین و های همر بود و باشکوهشان، سرودهمآب شدنشان بر یونان و یونانیرومیان، تازه بعد از چیرگی
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شد، اهالی تروا بودند. از این رو بود که رومیان خویشتن را ن جنگاورانی که در این بافت یافت میتریاصیل

دانستند که از فراریانی بود که بعد از سقوط تروا از کشتار مردم این شهر جان به در برد. ی انِئاس مینواده

شود. به آن دورانی خ دولت روم مربوط میپنداشتن رومیان و اهالی تروا به ابتدای تاری احتماالً سنتِ همسان

های مهاجر در ماگنا گرایکیا در حال جنگ بودند و برای تبارسازی برای که رومیان و مردم التینی با یونانی

 انگاشتند. ها، یعنی مردم تروا همذات میخویش، خود را با دشمنان قدیمی آخائی

های تروا گویند وقتی گرمانیکوس هنگام بازدید از آناتولی با ویرانهانگاری در حدی بود که میاین همذات

تور، از دودمان مارس، ای کاش ای هک»برخورد کرد، این شعر را در سوگ پهلوان تروا ــ هکتور ــ سرود: 

شنیدی، سر برآور که وارثی برای گرفتن انتقامت فراز آمده است که تا ابد نام صدایم را در ژرفای خاک می

آورد، همراه با قومی که در آن سکونت میهن تو را بلندآوازه سازد. اینک بنگر، تروای پرآوازه باز سر بر می

ها ری که خود از یاران مارس است. هکتور، به آخیلس خبر بده که مورمدوندارند. فرودست او، مارس، و امابا

 .2185«ی بزرگ انئاس تسالی را زیر فرمان خود گرفته استاند و ساللهی آخیلس( نابود شده)قبیله

ر نویسندگان نماید. چون چنان که هرودوت نوشته و سایپنداری البته غریب و دور از ذهن میاین همذات

شدند. چنان اند، مردم تروا آشکارا با مردم شرقی و به ویژه ایرانیان همسان انگاشته مینیز تأکید کرده یونانی

های ایران و یونان را نقل کند، به نبرد ی جنگخواهد پیشینهمی تواریخکه وقتی هرودوت در کتاب اول 

انگارد. این دهد و اولی را با یونانیان و دومی را با ایرانیان یکی میها با اهالی ایلیون )تروا( ارجاع میآخائی

                      
 .201ـ331: 1390اشنیدر،  2185
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کن بودند، خود را با مردمی در شرقِ ایشان همسان نشین ساکه رومیانی، که در غربِ بالکان و قلمرو یونانی

 ای نامنتظره است. اند برساختهانگاشتهمی

رود، ی، بر خالف آنچه از کشوری در حال جنگ با ایران انتظار میجالب آن است که در دوران امپراتور

وی برای نجات دادن  تصویر انئاس و اهالی تروا بیش از پیش ایرانی شد. ویرژیل داستان انئاس و فداکاری

جان پدرش )آنخیسِس( و پسرش )آسکانیوس( را بازسازی کرد و تأکید کرد که آسکانوس با لقبِ یولوس 

د که از نام یولیون )تروا( گرفته شده بود، و او همان نیای خاندان یولیوس است که نخستین ششناخته می

اند. به این ترتیب، نام خانوادگی امپراتوران روم به نادرست با نام شهری باستانی امپراتوران روم از آن برخاسته

آفرودیسیاس هم که انئاس را در حال ی نگارهی سنگشد، پیوند خورد. تراشندهکه شرقی و ایرانی پنداشته می

ای رومی پوشانده و پسرش آسکانیوس را که دست وی را گرفته، دهد، بر تن او جامهفرار از تروا نشان می

 2186است. ای پارتی مجسم کردهدر جامه

داد، گانیمد بود که نماد زیبایی و اصالت نماد دیگری که هویت مشترک رومیان و اهالی تروا را نشان می

موقعیتش به عنوان ساقی زئوس، از جایگاهی دینی شد و در ضمن، به خاطر اهالی تروای قدیم محسوب می

ی اسپرلونگا او را با لباسی پارتی و کالهی میترایی های غار تیبریوس در منطقهنیز برخوردار بود. در تندیس

اند، و این به صورت سنتی جاافتاده برای نمایش گانیمد باقی ماند. نماد گانیمد به قدری برای رومیان بازنموده

بینیم. ناگفته نماند های آدریانوس، مارکوس اورلیوس و کومودوس میکه نقش او را بر پشت سکهمهم بود 

کردند لباس انگاشتند و بنابراین فرض میهای دوران خود همسان میکه رومیان اهالی قدیم تروا را با فریگی
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اند. به همین کردهخودشان بر تن میایرانیِ رایج در فریگیه و کاله میترایی ایشان همان پوشاکی باشد که نیاکان 

گوهر بزرگ »کاری زیبای نامیدند. در کندهنیز می« فریگی»ی میترایی را در روم دلیل هم کاله شکسته

اند که امپراتورِ ایزدگون بریوس و مادرش در حالی نمایش داده شدهبینیم که امپراتور تیهم می 2187«فرانسوی

ی مینویی که یک گوی را به عنوان نماد قدرت بر فراز سرشان شناور است، و شخصیت مرکزی در این زمینه

  2188روم در دست گرفته، مردی است که لباس ایرانی بر تن دارد.

شرقی »از عصر آگوستوس اوکتاویانوس به بعد، مضمونی هنری در روم رواج یافت که اشنیدر آن را 

عنصری تزیینی و معموالً معمارانه است که در قالب تندیس یا دیوارنگاره « شرقی زیبارو»نامیده است. « زیبارو

ها به ظاهر سکرده است. برخی از این تندیهای پارتی یا فریگی را بازنمایی میصویری از زیبارویانی با لباست

اند. اما برخی دیگر، به روشنی، نیرومندی شان نمایش داده شدهدهند که در لباس بومیهایی را نمایش میبرده

های دیس مرمرین جنگاوران ایرانی به عنوان ستوندهند. چنان که مثالً از تنو دلیری ایرانیان را نمایش می

سازان ی مجسمهترین سنگ مورد استفادهشده است. در واقع، مرغوبی بناهای یادمانی استفاده مینگهدارنده

های شرقیان زیبارو مورد در روم که مرمر سپید فریگی و مرمر زرد نومیدیایی بوده است برای ساختن تندیس

  2189رفته است.گاستفاده قرار می

 

                      
2187 Grand Camée de France 

 .130: 1390اشنیدر،  2188

 .97ـ147: 1390اشنیدر،  2189
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اش و گسترش چشمگیرش اهمیت دارد، تاج یا دیهیم است که . نماد دیگری که به خاطر داللت سیاسی2

های قلمرو میانی ام دولتی قدرت سیاسی در تمچون نشانهخاستگاهی ایرانی دارد و در عصر اشکانی هم

 اهمیت یافت. 

ای را از سر گذراند. نخستین شاهان اشکانی نمادپردازی تاج و کاله در دوران اشکانی سیر تکاملی پیچیده

زدند و دو نوار بازمانده از آن را روی شانه رها بستند و آن را از پشت گره میدیهیمی ساده بر پیشانی می

 ایرانیکای نامهاند. مثالً فرهنگنانی خواندهالسیک این سربند )دیهیم( را نمادی یوکردند. در بیشتر منابع کمی

این نماد یونانی بوده و  اند کههم معموالً نوشته شدههای ترجمهآن را نماد سلطنتی سلوکیان دانسته و کتاب

دهد که این برداشت کامالً اند. مرور منابع تاریخی نشان میبستهاشکانیان آن را به تقلید از سلوکیان بر سر می

 نادرست است. 

شود و بعدتر در پارسی دری به دیهیم تغییر شکل یافته ( نامیده میسربند به یونانی دیادِم )

« بستن»عنای ( به مو مصدر دئیِن )« دور و اطراف»به معنای « ـ دیا»است. دیادم در یونانی از پیشوند 

ای جا، برای پرهیز از اشتباه، تاج را برای اشاره به کاله بلند شاهانه، و دیهیم را برمشتق شده است. در این

گیرم. استفاده از سربند، یعنی بستن نوار یا بندی دور سر شده دور سر به کار میارجاع به سربند باریک بسته

های جغرافیایی گوناگون ها و حوزهسیار کهن و بسیار فراگیر است که در تمدنبرای نگه داشتن موها، ابداعی ب

سازد و آن را از سربندی معمولی از دیرباز وجود داشته است. با وجود این، آنچه مفهوم دیهیم را مشخص می

 چون نماد پادشاهی است. گیری از آن همکند، پیوند آن با قدرت سیاسی و بهرهمتمایز می

شود. های قطعیِ استفاده از دیهیم برای رمزگذاری قدرت سیاسی، به آشوریان مربوط مینخستین نشانه

شک یکی از رودان را در اختیار داشتند، جایگزین دولت آریاییِ میتانی شدند که بیآشوریان که شمال میان

شان میترا بوده است. به احتمال زیاد ایزدِ بزرگ آشور، که این دولت نام خود را از آن گرفته، شکلی مایزدان مه
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دهد و خدای دولتیِ آشوریان است، که خدا و سرور معنا میی هند و ایرانیِ اَسورَه شده از همان کلمهتحریف

ام که ایزد آشور، به احتمال خیلی زیاد، همان اَسورَه میثرَه در نشان داده داریوش دادگربوده است. در کتاب 

منابع هندی و اَهورَه میترَه در منابع اوستایی بوده است که همان خدای مهرِ منابع ایرانی جدیدتر است. کمانگیر 

رانی، پیوند با جنگ و پیمان، و نام آشور/ اسوره که لقب سنتی مهر است، این حدس را تقویت هبودن، گردون

 کند. می

بینیم. اما جالب آن که این دیهیم تا پیش از قرن هشتم پ.م. دیهیم مشابهی را بر سر شاهان آشوری هم می

شود. تا پیش از قرن هشتم پ.م، نماد پادشاهی و ورود سکاها و مادها به ایران غربی بر سر شاه آشور دیده نمی

هایی تزیین شده است. این کاله از ابتدای قرن هشتم شاه آشور کاله نمدی بلندی است که معموالً با آرایه

جالب آن که این دوران  2190گیرد.را می کند و دیهیمی جایشها تغییر میپ.م. به بعد در برخی از نگاره

ین هنگام شود. دیهیم در ازمان است با ورود فن سوارکاری به آشور، که از قبایل یکا و ماد وامگیری میهم

م. گنجی در شمال عراق  1990اند. در سال بستهها هم آن را بر سر میتنها برای مردان کاربرد ندارد و ملکه

کشف شد که انباشته از اشیای زرین و گوهرهای گرانبها بود. در این گنجینه دیهیمی زرین در نزدیکی 

نفر دیگر به همراه زر و زیورِ فراوان دفن  شد که در ابتدای قرن هشتم پ.م. با چندی زنی دیده میجمجمه

ار یا جنگ ها رواجی محدود داشت و تنها در جریان شکچنان تا پایان دوران آشوریدیهیم هم 2191شده بود.

 شد. بر سر شاه دیده می

                      
2190 Calmeyer, 1993: 407-408. 
2191 Lobell, 2002. 



872 

 

سازد. در میان در دوران هخامنشی دیهیم یکی از نمادهایی است که اقوام ایرانی شرقی را مشخص می

اند های متفاوتی که بر پیشانی بستهرت، بلخ، گنداره )پاکستان( و هند با دیهیمجمشید، اهالی پانمایندگان تخت

های هخامنشی شوند. باید توجه داشت که این نمایندگان، در واقع، نماد نخبگان سیاسی استانمشخص می

آورند. از این رو، سربندهای ایشان را هستند که برای ابراز همبستگی و اعالم پیروی برای شاهنشاه هدیه می

تراز است. در ی پارسی همگونههای لودیایی و مادی یا خودِ کاله تاجالهباید نمادی سیاسی دانست که با ک

ترین جنگاوران ایالمی و نمایندگان عصر هخامنشی استفاده از دیهیم به ایران شرقی محدود نیست و نخبه

ه شته و بهایی بافته بر سر دارند. بنابراین در دوران هخامنشی دیهیم، هم وجود و هم رواج داکاریه نیز دیهیم

ی نمادی برای رهبران سیاسی اقوام تابع هخامنشیان برکشیده شده است. شاهنشاهان هخامنشی خود مرتبه

یافته از تاج بلندِ قدیمیِ آشوریان و ایالمیان نهادند که باید آن را شکلی تکاملدار بر سر میتاجی بلند و کنگره

چنان پا بر جا بوده است و بسیاری از شهربانان سیاسی هم باستانی دانست. با وجود این، پیوند دیهیم با قدرت

کند نیز در ترین متونی که به ارتباط دیهیم و قدرت سیاسی داللت میاند. کهنخویش را با دیهیم بازنموده

 توراتتوان به یافته در این دوران، میهای دینیِ تحولاند. تنها در یکی از سنتشده دوران هخامنشی نوشته

  آن یافت:ی عبری، یونانی و التینِنگریست و این بندها را در نسخه

ת ִתְפאָ  ַ֖ י ְוִלְצִפירַּ ֶרת ְצִב֔ ֲעֶטּ֣ ְהֶי֙ה ְיהָוּ֣ה ְצָב֔אֹות לַּ ֗הּוא ִיִֽ ֹום הַּ יּ֣ ֹו׃בַּ מִֽ ר עַּ ה ִלְשָאַ֖  ָרָ֑

τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ἔσται κύριος σαβαωθ ὁ στέφανος τῆς ἐλπίδος ὁ πλακεὶς τῆς 

δόξης τῷ καταλειφθέντι μου λαῷ 

Et erit sicut pulvis tenuis multitudo ventilantium te, et sicut favilla pertransiens 

multitudo eorum qui contra te prævaluerunt; 
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 2192ی قوم خویش ]آراسته[ با تاج شکوه و دیهیم زیبایی خواهد بود.صبایوت به خاطر بقیهدر آن روز یهوه 

 و

יתְ  ף־ֱאֹל ְוָהִיִ֛ ה ְבכַּ יף ְמלּוָכַ֖ ֶרת ְביַּד־ְיהָוָ֑ה וצנוף ּוְצִנֶ֥ ֶרת ִתְפֶאַ֖ ִיְך׃ֲעֶטֶ֥  ָהִֽ

καὶ ἔσῃ στέφανος κάλλους ἐν χειρὶ κυρίου καὶ διάδημα βασιλείας ἐν χειρὶ θεοῦ 

σου 

Et eris corona gloriæ in manu Domini, et diadema regni in manu Dei tui. 

 2193و تو تاج شکوه در دستان یهوه و دیهیم شاهانه در دست خداوند خواهی بود.

 و

ה  .25 ֹון ְוֶאת־ְיהּוָדֶ֥ מָ֑ י־עַּ ִֽ ת ְבנ  ּ֣ בַּ ת רַּ ַ֖ ֶרב א  ֹוא ֶח֔ ים ָלבּ֣ ֶרְך ָתִש֔ ה׃ בִ ֶדּ֣ ִם ְבצּוָרִֽ ַ֖  ירּוָשלַּ

ים לִ  .26 ְדָרִכַ֖ ֶ֥י הַּ אש ְשנ  ֶרְך ְבר ִ֛ ֶד֗ ם הַּ ּ֣ ל ֶאל־א  ד ֶמֶלְך־ָבֶבֶ֜ י־ָעמַַּ֨ ְתָרפִ֔ ְקָסם־ָקָ֑ ִכִֽ ל בַּ ּ֣ ִחִצי֙ם ָשאַּ ִֽ ל בַּ ַ֤ ים ֶסם ִקְלקַּ

ד׃  ִֽ ָכב  ה בַּ   ָרָאַ֖

25. ὁδοῦ διατάξεις τοῦ εἰσελθεῖν ῥομφαίαν ἐπὶ Ραββαθ υἱῶν Αμμων καὶ ἐπὶ τὴν 

Ιουδαίαν καὶ ἐπὶ Ιερουσαλημ ἐν μέσῳ αὐτῆς  

26. διότι στήσεται βασιλεὺς Βαβυλῶνος ἐπὶ τὴν ἀρχαίαν ὁδὸν ἐπ᾽ ἀρχῆς τῶν δύο 

ὁδῶν τοῦ μαντεύσασθαι μαντείαν τοῦ ἀναβράσαι ῥάβδον καὶ ἐπερωτῆσαι ἐν τοῖς 

γλυπτοῖς καὶ ἡπατοσκοπήσασθαι ἐκ δεξιῶν αὐτοῦ  

25. Tu autem, profane, impie dux Israël, cujus venit dies in tempore iniquitatis 

præfinita: 

                      
 .5ی ، آیه28کتاب اشعیاء نبی، باب  2192

 .3ی ، آیه62کتاب اشعیاء نبی، باب  2193
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26. hæc dicit Dominus Deus: Aufer cidarim, tolle coronam: nonne hæc est quæ 

humilem sublevavit, et sublimem humiliavit? 

 ات کامل گردد، به سر خواهد آمد، . و تو ای رئیس شریر اسرائیل که روزگارت، در آن هنگام که عقوبت25

فرو گذار. چنین نخواهد ماند. آنچه را پست است  گوید: دیهیم را بردار و تاجت را. خداوند یهوه چنین می26

 2194بلند نما و آنچه را بلند است پست کن.

 و

יל  ִני ִכְמִעֶ֥ ָ֑ ִיְלָבש  ְשִתי וַּ בַּ ֶדק ָלָ֭ י׃ 3ֶצּ֣ יף ִמְשָפִטִֽ ָצִנ֗  ְוְ֝

δικαιοσύνην δὲ ἐνεδεδύκειν ἠμφιασάμην δὲ κρίμα ἴσα διπλοΐδι 

Justitia indutus sum et vestivi me, sicut vestimento et diademate, judicio meo. 

 2195دیهیمی.ام چونان ردایی بود و من راستی را برگرفتم و آن پوشاک من شد، داوری

ی ( بوده که در ترجمهצפירהاش صفیرَح )ام، در اصل عبریآنچه در این بندها به دیهیم ترجمه کرده 

ی التین قرون وسطایی به سِرتوم ( و در ترجمهπλακεὶςهفتاد تنیِ عهد عتیق به یونانی به پالکِئیس )

(sertum برگردانده شده که )«دهد. چنین که نمایان است، در متن عهد عتیق ــ که در عنی میم« نوار و ورقه

چون نماد سلطنت به کار رفته و دوران هخامنشی ویراسته و تدوین و، بنا به نظری، نوشته شده ــ دیهیم هم

 با تاج همنشین دانسته شده است. 

                      
 .26و  25های ، آیه21کتاب حزقیال نبی، باب  2194

 .14ی ، آیه29کتاب ایوب، باب  2195
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کاربرد عمومی سربند بگذریم، مفهوم دیهیم در یونان، مانند سایر نمادهای قدرت سلطنتی،  اگر از

خاستگاهی ایرانی دارد. در یونان نیز، مانند سایر جاهای دنیا، از دیرباز بستن سربند رواج داشته است اما این 

رای بست موهای بلند بوده است. ای برای تزیین سر یا ابزاری بسربند داللتی سیاسی نداشته و به سادگی آرایه

وشته که ران معبد دلفی سربندی به پیشانی بسته و دیودوروس سیسیلی هم نبه عنوان مثال، تندیس گردونه

اش به دور سر سردردِ ناشی از بدمستی سربند را دیونوسوس )ایزد شراب و مستی( ابداع کرد تا با بستن

 اش سر و کاری نداریم.بدیهی است که در این موارد با دیهیم و معنای سیاسی 2196کاهش یابد.

شود که زیر تأثیر فرهنگ پارسی قرار دیهیم در میان یونانیان، به حاکمانی مربوط مینخستین کاربردهای 

ها از استفاده از دیهیم به ترین گزارشکردند. قدیمیداشتند و از نمادهای سلطنتی شهربانان پارسی تقلید می

هستند که گزارشی از شود. این دو تن نخستین یونانیانی دیونوسوس اول و دوم، جباران سیراکوز، مربوط می

های پارسی بر تن دانیم که ایشان، به همراه دیهیم، جامهچنین میشان داریم. همبر سر نهادن دیهیم درباره

های غربی شاهنشاهی رواج یافت. زمانی که اند. رسم یادشده در اواخر دوران هخامنشی در استانکردهمی

به عالمت برخورداری از حق سلطنت دیهیم بر سر نهاد پ.م. شکست داد،  330اسکندر داریوش سوم را در 

لئوناتوس، بطلمیوس و پوکستاس( را سرافراز  و بعدها برای آن که دوستان نزدیکش )هفائستیون، نئارخوس،

چون سازد، به ایشان هم اجازه داد تا دیهیم بر سر بگذارند. سلوکیان و سایر جانشینان اسکندر، که دیهیم را هم

در اصل از یکی از نمادهای  شان به این ترتیب بازنمودند،هایری برگزیدند و خویش را بر سکهنماد شهریا

                      
2196 Diodor, 4.4. 



876 

 

هایی در میان قبایل سکا و ماد و اواخر دوران آشوری بردند که احتماالً ریشهسلطنتی هخامنشیان بهره می

 مالً روشن است. اند کاداشته است. به هر صورت، این که یونانیان آن را از ایرانیان وام گرفته

ی وامی که از عصر های غربی شاهنشاهی هخامنشی در ادامهدر ابتدای دوران اشکانی، دیهیم در استان

تر از لی و کهننماید که ما با شکلی محهخامنشی باقی مانده بود، تداوم یافت. اما در ایران شرقی چنین می

ن در ایران شرقی دیهیم سر و کار داشته باشیم. چنان که گذشت، سربند در ابتدای کار نماد اقوام ایرانیِ ساک

، فرضِ ها هم انگار بعد از تماس با کوچندگان ماد و سکا بود که از آن استفاده کردند. از این روبوده و آشوری

پایه است، چون اشکانیان نیازی داند، نادرست و بیشان میبان سلوکیرایجی که دیهیم اشکانیان را وامی از رقی

های قدیمی هخامنشی، تنها، اند. در میان تمام استانبه وام گرفتنِ پوشش سرِ بومی خودشان از دیگران نداشته

از  رودان و ایالم در ایران غربی است که سنتی بومیقلمرو پارت و بلخ و گنداره در ایران شرقی و میان

 اند.ی سیاسی از سربند را از دیرباز داشتهاستفاده
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 بندیگفتار چهارم: جمع

 

ی های نادرست دربارهداشتدر این کتاب، بر تاریخ سیاسی تأکید کردیم، با این امید که برخی از پیش

با  شده مورد توجه واقع گردد.تاریخ عصر اشکانی بازبینی و نقد شود و الگوها و روندهای نادیده انگاشته

های اصالحیِ های نقدشده و گزارهداشتی پیشتوجه به مفصل بودنِ متن، سودمند است اگر چکیده

ها داشتمان در یک جا جمع آید و کنار هم نگریسته شود. برای دستیابی به این مقصود، نخست پیشپیشنهادی

شده در متن های آوردهر مبنای دادهای را، که به نظرم بشدهآورم و بعد شکل اصالحترین شکل میرا به کوتاه

 شود:ها نیز گوشزد میای از دادهبندیکنم. اگر در جایی ضرورتی باشد، جمعبه کرسی نشسته، قید می

 ای به نام سلوکی وجود دارد.بعد از دوران هخامنشی دورهداشت نخست ـ پیش

ی آشوب پسااسکندری داریم ی مقدونیان یک دورهعصری به نام سلوکی وجود ندارد. بعد از حمله بازبینی:

شود و با کشمکش انجامد. این دوران با درگیری سرداران اسکندر آغاز میکه حدود یک قرن به طول می

یابد. این ادامه میاند، شده زاده شدههای بزرگ و کوچکی که در اندرون شاهنشاهی هخامنشیِ منقرضدولت

یابد و بار دیگر دولت زده بعد از چیرگی نظم اشکانی ـ کوشانی بر سایر رقیبان خاتمه میدوران آشوب

 گردد.زمین پدیدا میمتمرکزی در ایران

ید اقوام گوناگون از بعد از تازش اسکندر، دورانی به نام عصر هلنیسم شروع شد که با تقلداشت دوم ـ پیش

 یونانیان و گسترش و رواج فرهنگ عالی یونانی در سراسر قلمرو فتوحات اسکندر همراه بود.
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ان مقدونی دورانی به نام هلنیسم وجود نداشته است. هلنیسم جریانی سیاسی است که توسط حکمران بازبینی:

ب کنند. شهرهای یونانیِ مورد اختالف با مقدونیه را به سوی خود جلدر اسکندریه ابداع شد تا دولت

شدن  ایدئولوژی هلنیسم از نظر جغرافیایی در مصر ریشه داشت، آشکارا ضد مقدونی بود و شعارش جدا

اش به قلمروی شرقی و آفریقایی )مصر( مردم یونان از مناطق غربی و اروپایی )دوست مقدونیه( و پیوستن

 بود. 

ها، زبان، با وجود چیرگی سیاسی بر قلمرو قدیمی پارسدر دورانی که به هلنیسم شهرت یافته، اقوام یونانی

ی آنچه هست وامگیری و ترجمههای ادبی، هنری، علمی یا سیاسی از خود نشان ندادند. هر نشانی از آفرینش

یونانی است. رواج خط یونانی و پرستش خدایان  یگر به زباندهای علمی، فنی یا دینیِ اقوام تدریجی اندیشه

تر نیست، شده به دست اسکندر ناشی از نفوذ فرهنگی برتر در میان بومیانی نامتمدنیونانی در قلمرو گشوده

های یونانی است که جمعیتی از سربازان مقدونی و یونانی را در خود بلکه به سادگی انعکاس حضور پولیس

زمین دوامی نداشت و به سرعت در فرهنگ بومی ایرانی ان و ایزدان این مردم در ایراندادند. خط و زبجای می

 جذب شد.

ها منقرض شدند و در سراسر قلمرو تسخیرشده ی سیاسی پارسبعد از تازش اسکندر طبقهداشت سوم ـ پیش

 ی جانشین ایشان شدند.داران مقدونی یا یونانبه دست مقدونیان، زمام

زمین و داران مقدونی تنها در مصر و بالکان چشمگیر بود. مقدونیانی که در ایرانکامیابی سیاسی زمام بازبینی:

کردند و از راه پیوند با ایشان و منسوب ساختن ی پارسیان قلمداد میآناتولی حاکم شدند، خود را دنباله

ی نخبگان پارسی در این دوران هکردند. طبقخویش به تبارِ هخامنشیان برای خویش مشروعیت دست و پا می

چنان وجود داشت و نیرومند بود، هر چند در برخی از قلمروها )مثل دولت سلوکی( با خون و فرهنگ هم

مقدونی درآمیخته بود. در عصر آشوب پسااسکندری پنج دولتِ سلوکی، ماد، مائوری، بلخی و پارتی در 
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وچک کاپادوکی، پونتی، ارمنی، گرجی و یهودی نیز پدید های کزمین وجود داشتند و کمی بعدتر دولتایران

ها مربوط راندند و یا میراث خویش را به شکلی به پارسآمدند که یا شاهانی از تبار پارسیان بر آنها فرمان می

 ساختند.می

ها قرار ه نام کوشانیدر عصر اشکانی هند و بخشی از ایران شرقی در دست دولتی هندی بداشت چهارم ـ پیش

 داشت.

چون ها هم از نظر تبار و هم از نظر سیاسی با اشکانیان مربوط بودند، در ابتدای کار همکوشانی بازبینی:

های سکا و اشراف اشکانی نشانده و متحد اشکانیان قدرت را به دست گرفتند و تا پایان کار با خانداندست

اردشیر بابکان  ده شده بودند کهمرتبط بودند. در پایان عصر اشکانی دولت کوشانی و اشکانی چندان در هم تنی

 بعد از چیرگی بر اشکانیان، به سادگی بر قلمرو کوشانی نیز چیره شد.

سره متفاوت و متمایز بود که در سپهری کامالً یک واحد سیاسی یک دولت کهنسال چینداشت پنجم ـ پیش

 مستقل از ایرانِ اشکانی تکامل یافت.

های ایرانی بود و برای نخستین بار در اوایل عصر خی بسیار متأخرتر از دولتدولت چین از نظر تاری بازبینی:

ری تعیین اشکانی پدیدار گشت. ظهور و پویایی این واحد سیاسی در پیوندی تنگاتنگ با قبایل سکا و تخا

های نظامی و بخش مهمی از عناصر دینی چینیان در عصر اشکانی، با شد و ساماندهی سیاسی، نوآوریمی

 شد.ی قبایل سکا ـ تخاریِ ساکن در ترکستان، از فرهنگ ایرانی وامگیری میاسطهو

تح کردند و رود فرات فه و آناتولی و ارمنستان را رومیان بعد از شکست دادن سلوکیان سوری داشت ششم ـپیش

 مرز میان دو کشور قرار گرفت.

ولی و سوریه در دست ایرانیان بود و ارمنستان تا پایان ی آناتتا پایان دوران مهرداد دوم بخش عمده بازبینی:

ای از شد. قلمرو پایدار رومیان در سوریه تنها حاشیهکار استانی استوار در درون دولت اشکانی محسوب می
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داران محلی سوری و عرب و یهودی گرفت و دولت حسمونی در یهودیه و زمامی قدیم را در بر میفنیقیه

دارانی ایرانی و در پیوند با ی عصر اشکانی توسط زمامنیان بودند تا رومیان. آناتولی تا نیمهبیشتر تابع اشکا

 جا را به طور پایدار در دست گرفتند. شد و تنها بعد از آن بود که رومیان آندربار اشکانی اداره می

ی زمین بود و اشکانیان تنها نیرویی دولت روم در عصر اشکانی مقتدرترین دولت کره ت هفتم ـداشپیش

 دادند.صحراگرد بودند که در برابرشان مقاومت و سرسختی نشان می

ترین واحد سیاسی زمین در عصر اشکانی، هم از نظر تأثیر فرهنگی و هم از نظر قدرت نظامی، بزرگ بازبینی:

سخیر کرد. تمدیترانه را دولت اشکانی بوده است. دولت روم یک واحد سیاسی دریایی بود که گرداگرد دریای 

ی میان ترکستان چین آسا بود که فاصلهدر مقابل، دولت اشکانی ـ کوشانی یک واحد سیاسی سرزمینی و غول

ی امپراتورانی که به مرزهای ایران کرد. در نبردهای دیرپای ایرانیان و رومیان، همهو آناتولی غربی را پر می

هایی اولیه، در همین جبهه کشته شدند. تقریباً یا بعد از پیروزی حمله بردند یا به سختی شکست خوردند و

اند و تلفات رومیان گرفت، ایرانیان پیروز بودههای منظم بزرگی که میان رومیان و ایرانیان در میدر تمام جنگ

. تقریباً نیمی شان بیشتر بوده استهای دیگرِ امپراتوریشان در تمام جبههی ایران به تنهایی از تلفاتدر جبهه

نشینی کشته شدند، در ی ایران به هنگام جنگ یا در جریان عقبهای رومی در جبههاز امپراتوران و سرکرده

 ای در جنگ با رومیان به قتل نرسید.حالی که با وجود نزدیکی تیسفون به مرزِ روم، هیچ شاهنشاه اشکانی
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 هاپی نوشت: الگوها و چارچوب

 

ترین های تاریخی امروزین، در دیرینهگیرد که تقریباً تمام هویتهزاره را در بر میر اشکانی نیمتاریخ عص

بندی و تثبیت شدند. در این کتاب تنها به پویایی قدرت و تاریخ سیاسی وضعیت خویش، طی آن صورت

ی و زرتشتی کیش بودایعصر اشکانی پرداختیم، چرا که پرداختن به تاریخ ادیانی مانند مسیحیت و یهودیت و 

طلبد. با وجود این، مرور های مستقلی را میکه در این دوران زاده شدند یا به حالتی نهایی دست یافتند، کتاب

 تر شدنِ تصویری که از این عصر داریم کمک کند.تواند به دقیقزمان میبرخی از رخدادهای هم

زمان است، مصادف است با تدوین داری هخامنشیان همهای زمامدوران زندگی اسکندر، که با واپسین دهه

پ.م. بطلمیوس زاده شد و سه سال پیش  367های تازه. در های دینیِ نو و منشبندی آرا و اندیشهو صورت

پ.م، سلوکوس  360ند. کمی بعدتر لوسیماخوس در از او کراتروس و پنج سال بعد از او اومنس به دنیا آمد

ی زادروزهای این نوزادانی پ.م. زاده شدند. در میانه 355پ.م. و پیتون در  356پ.م، هفائستیون در  358در 

وتخت مقدونیه پ.م. به تاج 359شدند، فیلیپ دوم مقدونی در که بعدها به سرداران بزرگ اسکندر تبدیل می

زمین نشست. تقریباً در همین سال مردم رم سال اردشیر سوم هخامنشی بر تخت ایراندست یافت. در همین 

جا داد. در همین هنگام، ی بولونیا را تسخیر کرد و نام خود را به آنها متحد شدند و قوم بویان منطقهبا التین

پ.م. با  350ی های پایانی دهه( را نوشت. سالپولیوکِتیکای جنگ )آینِئاس نخستین متن یونانی درباره

پ.م، که فیلیپ تازه به  356بندی فراگیر عناصر فرهنگی در خاور و باختر همراه بود. در سال صورت

های برد، در همان زمانی که پلبهای اطراف روی آورده بود و به بیزانس هجوم میرزمینوتاز در ستاخت

را تدوین کرد آچاریَه  قانونکردند، شانگ یانگ در چین کتاب رومی برای حقوق سیاسی خود مبارزه می
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های دموستنس نخستین خطابهرا پدید آورد. کمابیش در همین زمان  ستوترهاوپسرگهرهبْو متن مهم جینی بْادره

زیر فشار رومیان از پا  پ.م، یعنی همان زمانی که دولت اتروسک 350خود را در آتن خواند. در حدود 

، های سلیمانغزل بکتاآمد، ایون خیوسی نخستین تاریخ ادبیات یونانی را نوشت و کاهنان یهودی درمی

را به شکل امروزینش ویراستند. در همین هنگام، چو  سفر خروجرا نوشتند و  کتاب ایوب، و کتاب روت

را پدید آورد. کمابیش در همین سال، چانکیه دومین شورای بوداییان  گرفتار دردسر شدنیوان در چین روایت 

 و مرتبی دست یافت.  ی اخالقی منظمنامهرا تشکیل داد و این کیش به مرام

نمود، اما یک سال بعد جا آرام میها با هم پیمان دوستی بستند و همهها و کارتاژیپ.م. رومی 348در 

ها شورید و به این ها به رم حمله بردند و کمی بعد تیمولئون سیراکوزی بر کارتاژیآشوب آغاز شد؛ سلت

امیر قبرسی  9پ.م. تِنِس شاه صیدا سرکشی کرد و با  346های پونیک بعدی هموار شد. در ترتیب بسترِ جنگ

شونو، که فرماندار هخامنشیِ  ی پارسی با همراهی فرماندار بعلمتحد شد. یک سال بعد سرداری به نام مازه

ها قبایل ایرانیِ سارمات از رود دن ختند. در همین سالسوریه بود، ایشان را شکست داده و مطیع خود سا

یلیپ مقدونی فپ.م. با  342گذشتند و به اروپای شرقی حمله بردند. آنان با سکاهای کریمه درآمیختند و در 

پاتر، که احتماالً پدر واقعی اسکندر هم بود، در غیاب فیلیپ به عنوان جانشین جنگیدند. در همین سال آنتی

ی استقالل داشت، از پ.م. یکی از امیران مصری به نام نکتانبو، که داعیه 343دونیه قدرت یافت. در او در مق

اندازی کرد. اردشیر سوم او را شکستن ها دستحریم خود در دلتای نیل خارج شد و به مصرِ زیر فرمان پارس

 داد و از قدرت برکنارش کرد. 

ها مستقل شدند و دولتی کوچک ها از سلتگوپتا به دنیا آمد. در همین سال رومیپ.م. چاندره 340در 

تأسیس کردند که تنها چهار هزار کیلومتر مربع وسعت داشت. یک سال بعد سکاها از رود دانوب گذشتند و 

یای آزوف و دانوب را تسخیر کردند و یک سال بعد با ی میان دربه سوی غرب پیشروی کردند. آنان فاصله
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های دلتای نیل سر به شورش فیلیپ مقدونی وارد جنگ شدند. در همین هنگام خابَبَش مصری در مرداب

ها او را برداشت و وقتی خبر درگذشت شاهنشاه هخامنشی را شنید به سوی ممفیس حمله برد، اما پارس

پ.م. داریوش سوم بعد از مرگ اردشیر سوم بر تخت  338ر همین سال شکست دادند و از میان بردند. د

ها پیروز شدند. دو سال بعد، فیلیپ مقدونی به ها در نبرد خایرونیا بر آتنینشست. در همین هنگام، مقدونی

پ.م.  330وتاز در یونان پرداخت. در اش به محض قدرت یافتن به تاختدست اسکندر کشته شد و جانشین

بابل را فتح کرد و شمار زیادی از مغان کلدانی را به قتل رساند. نبوریمانو و کیدینوی دوم، که در آن  اسکندر

ها در این هنگام متن دینیِ ترین اخترشناسان بابلی بودند، در این هنگامه کشته شدند. بابلیهنگام بزرگ

پ.م. اسکندر به ایران شرقی  327بخشی را تبلیغ کردند. در را نوشتند و فراز آمدن نجات پیشگویی پادشاهی

عد تاخت و در سغد و بلخ کشتار بزرگی از مردم کرد. در همین سال، منسیوس در چین زاده شد. یک سال ب

اسکندر به استان گنداره و هند رسید و آمبیک که حاکم هخامنشی این منطقه بود مطیع او گشت. در همین 

 میانه آنتیوخوس فرزند سلوکوس از مادری ایرانی زاده شد. 

یا آمد و بابل تشکیل شد. در همین سال، اقلیدس به دن پ.م. اسکندر در بابل درگذشت و شورای 323در 

جای او  دیوگنس سینوپی درگذشت. ارسطو در همین هنگام ناگزیر شد به کالخیس بگریزد و تئوفراستوس به

پ.م. زویلوس کلبی و  320اش در آتن شد. ارسطو یک سال بعد درگذشت. در رئیس مکتب فلسفی

خترشناس امین هنگام تیموخاریس در اسکندریه زاده شد و بعدها به آناکسیمنس المپساکوسی مردند و در ه

ا در این مشهوری بدل گشت. در همین میان، اودموس رودسی با وامگیری از اخترشناسی ایرانی متون خود ر

 شد. ی مشاور شاه چی برگزیده میآورد و منسیوس کم کم به مرتبهزمینه پدید می

ین در استان هند نوشته شد و چهار سال بعد سون زی )سون تسه( در چ شاسترهارتهپ.م. کتاب  316در 

کرد و زاده شد. این در حالی بود که در همین هنگام دولت چین در شرق به تدریج بر همسایگانش غلبه می
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پ.م،  310جنگیدند. در سال های غربی شاهنشاهی هخامنشی سرداران اسکندر به سختی با هم میدر استان

ها به ساختن راه آپیان مشغول بودند، کردند و رومیها بار دیگر سیراکوز را فتح میدر همان هنگام که کارتاژی

زمان با این جریان، مهندس نامداری به گرفت و همسلوکوس دومین سالِ تثبیت قدرتش در بابل را جشن می

دو شکافت و به این ترتیب منابع غذایی چوان را برای آبیاری دشت چنگهای سیلینگ کوهستاننام بی

أسیس دولتی مرکزی در این ناحیه را فراهم آورد. در همین زمان کشاورزانه برای افزایش جمعیت چین و ت

ی پنج اش دربارهی هندسیهراکلیدس پونتی درگذشت و آریستارخوس زاده شد و آریستائیوس مهتر رساله

ها به تدریج لباس سکاها را حجم را نوشت. یک سال بعد، شون زی فیلسوف در چین زاده شد و چینی

ها دولت دند فن سوارکاری را از ایشان بیاموزند. این در حالی بود که در همین سالوامگیری کردند و کوشی

پ.م. تمام سرداران بزرگ بازمانده از  305کرد و آشوکا از مادر زاده شد. در ها غلبه میمائوری بر سلوکی

ی ری پدید آمد، کتابخانهی اپیکوارتش اسکندر لقب پادشاه را به نام خود افزودند. تقریباً در همین زمان اندیشه

ی قدیم هخامنشی های هند و گندارهاسکندریه به دست بطلمیوس دوم تأسیس شد و خط براهمی در استان

پدیدار گشت و راهبان جین برای نخستین بار متون دینی خود را نوشتند. مغان کلدانی در این میان به 

ر تیر را رصد و برای حرکتش جدولی نجومی تدوین دادند و برای نخستین بار مداهای خود ادامه میپژوهش

ها با هم درآمیختند و متحد شدند و پرستش اسکوالپیوس در ها، سکاها و سارماتکردند. در همین سال

هایی از های دوردست و دور از تمدن هم، به تدریج، نشانهزبان اهمیت یافت. در سرزمینهای یونانیسرزمین

ها کشت ها، در همین هنگام، انگلستان و ایرلند جایگیر شدند و ژاپنیشد. سلتمیزندگی کشاورزانه پدیدار 

 کردند. اوآکان را بنیاد میپوستان آمریکا هم در همین زمان تمدن تئوتیبرنج را فرا گرفتند. سرخ

نویس و ر کمدیگشودند، مناندگونوس شهر تبس را میوس و پسرش آنتیپ.م. که دمتری 291در سال 

دینارخوس خطیب درگذشتند. دو سال بعد منسیوس هم دار فانی را وداع گفت و یک سال بعد بوداییانِ 
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پ.م. لوسیماخوس موفق شد دمتریوس  286سریالنکا درخت انجیر مقدس خود را در خاک کاشتند. در سال 

یرش کند و کمی بعد به قتلش برساند. در همین حدود تئوفراستوس درگذشت و را شکست دهد و اس

ها مشغول ساختن فانوس دریایی اسکندریه بود و زنودوتوس ارشمیدس زاده شد. بطلمیوس در همین سال

ی پ.م. که بطلمیوس میلتوس را فتح کرد و اتحادیه 280ی شهر منصوب کرد. در را به مدیریت کتابخانه

کردند های مقدونی غلبه میپشتیبانی او بسط پیدا کرد، مردم ایران شرقی با پشتیبانی سکاها بر پولیس آخائی با

راندند. در همین هنگام، هروفیلوسِ پزشک درگذشت و فیلو در بیزانس زاده شد و و ایشان را بیرون می

ل به مقام وزیر دولت سی در همین ساساخت. لیاش را در رودس میی سی متریخارسِ لیندوسی مجسمه

ی ی دههواده زاییده شد. در میانهواده از دل مکتب کهنِ استاویرهی بودایی پودگلهچین دست یافت و فرقه

ها را نابود کردند و، به این ترتیب، شهربانی مرو بار دیگر پ.م. مردم مرو بر مقدونیان شوریدند و پولیس 280

نستان درگذشت و دودمان دیرپای خویش را برای وارثانش باقی پ.م. اردواز شاه ارم 284احیا شد. در 

 گذاشت. 

ی هوبئی را تسخیر کرد. شهرِ یینگ در این پ.م. دولت چین بر دولت چو غلبه کرد و منطقه 278در سال 

را  ای برای یینگمرثیهچو یوآن که در این گیر و دار کشته شد، میان با خاک یکسان شد و شاعری به نام 

هنگام، آنتیوخوس بر شورش شده در زبان چینی است. در همین ترین شعرهای شناختهسرود که از کهن

رودان را به زبان یونانی برای وی تدوین کرد. در این دوره، در ها غلبه کرد و بروسوس بابلی تاریخ میانبابلی

ی دیونوسوس را نوشتند و یونانیان از مراسم شادخوارانه کتاب یونسهای سوری اول، یهودیان گرماگرم جنگ

ها شهر بلگراد را بنیان نهادند و پ.م. زاده شد و در همان زمان سلت 376استقبال کردند. اراتوستنس در 

در اسکندریه نیز معبدهای خویش را  کاهنان کیش دیونوسوس، که در یونان با کامیابی مواجه شده بودند،

 تأسیس کردند. سه سال بعد، آشوکا بر تخت دولت مائوریه تکیه زد.
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مدار نامدار زاده شدند و چند اندیشمند بلندآوازه از دنیا رفتند. پ.م. چندین سیاست 270در حدود سال 

ژی و آتالوس این سال اپیکور و پوروی الیسی و کولوتس المپساکوسی درگذشتند و هاملیکار بارکای کارتادر 

های دینی و مراسم جمعی جهان باستان را پ.م. موجی از گرایش 260ی ی دههاول به دنیا آمدند. در میانه

د و در همین هنگام سون وسیوسی را رسمی اعالم کرزی در چین کیش کنفپ.م. شون 264در نوردید. در 

کشتار  را نوشت. سه سال بعد، آشوکا، بعد از فتح کالینگا و هنر جنگزی در سمت مشاور شاه چی کتاب 

ها معبد ورتومنوس در شهر ی مشهور خود را نوشت. در همین سالنامهمردمش، به دین بودایی گروید و توبه

زی شیهپ.م. هوی 260های گالدیاتوری در این شهر اجرا گشت. در سال رم ساخته شد و نخستین بازی

دی، که قرار بود نخستین امپراتور چین شود، زاده شد. در همین هوانگرگذشت و شیفیلسوف در چین د

پ.م. لیوبانگ، که بنیانگذار دودمان  256یان را کندند و چند سال بعد در ی بزرگ دوجیانگدوران، آبراهه

شد و یک های سوری بین سلوکیان و بطلمیوسیان آغاز دور دوم جنگ 259هان بود، از مادر زاده شد. در 

وتوس در سال بعد بروسوس به مقام ریاست معبد اساگیل در بابل دست یافت. کمابیش در همین هنگام دیود

ی آمدند و بازماندهها، که از شمال پیش میبلخ تاجگذاری کرد و خود را شاه خواند و کوشید در برابر پرنی

وره، کلئانتس رهبری رواقیون را بر عهده گرفت کردند، مقاومت کند. در همین دهای یونانی را نابود میپولیس

های یونانی را به التین ترجمه کرد و نمایش کمدی رومی را بنیان و تیتوس پالوتوس برای نخستین بار کمدی

 داد.نهاد، و این همه در گرماگرم نبردهای پونیک رخ می

پوتره برگزار شد، و مهیندره که این آیین را به سریالنکا برده پ.م. شورای سوم بوداییان در پتلی 250در 

های شیرنشان ی سرنات کاخ خود را با سرستونجا به کامیابی بزرگی دست یافت. آشوکا در منطقهبود در آن

ر فشار اشکانیان از پا درآمد. در همین حدود، بنا نهاد و آندراگوراس در پارت از سلوکیان استقالل یافت، اما زی

زمان با آغاز پ.م، هم 246را به زبان یونانی ترجمه کردند. در  توراتیهودیانی که به اسکندریه کوچیده بودند 
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ها در همین دوران های سوری، هانیبال در کارتاژ زاده شد و بطلمیوس دوم درگذشت. چینیدور سوم جنگ

نوها قدرتی بزرگ در ترکستان و مغولستان برپا برای نخستین بار به سکاها اشاره کردند و نوشتند که شیونگ

را نوشت. چهار سال بعد رومیان در دور نخست  آرگوناتیکاپ.م. آپولونیوس رودسی متن  245اند. در کرده

ای تأسیس کردند. رتخانهزمان با این پیروزی در اسکندریه سفاهای پونیک بر کارتاژ چیره شدند و همجنگ

پ.م. سربازان مزدور به رهبری گیلیکو در کارتاژ سر به شورش برداشتند و در همان هنگام اومنس  240در 

درگذشت و جای خود را به آتالوس اول داد. آراتوس کیلیکی که کتاب پدیدارها را نوشته بود در همین زمان 

ا وداع گفت. در همین سال آرسِسیالئوس به ریاست درگذشت و زویان فیلسوف نیز در چین دار فانی ر

 آکادمی افالطون برکشیده شد و سودنیس بابلی رصدهای دقیق خود را به انجام رساند. 

ات التین نیز شکوفا شد. ی دولت روم به سوی جنوب و شرق، ادبیزمان با توسعهپ.م، هم 230ی در دهه

پ.م. برای نخستین بار به این زبان تراژدی نوشت و کوینتوس انیوس، که  240لیویوس آندرونیکوس در 

ها را به زبان التین پ.م. نایویوس نخستین حماسه 235پ.م. زاده شد. در  239بنیانگذار شعر التین بود، در 

ی اسکندریه بود درگذشت و جای خود را به بخانهپ.م. زنودوتوس که اولین رئیس کتا 236نوشت. در 

ها که بر قیام مزدوران غلبه کرده بودند اسپانیا را تسخیر کردند و اراتوستنس داد. در همین هنگام، کارتاژی

دولت پرگامون هم به قدرت اقتصادی چشمگیری دست یافت. دین بودایی نیز در همین دهه شکوفا بود. در 

های پ.م. شورای سوم بودایی کار خود را خاتمه داد و مصوبه 234ه تأسیس شد و در پ.م. مکتب تراواد 240

واده انجامید. در همین هنگام، استوپای سانچی ساخته ی مهم مهاسمگهیکه از استاویرهآن به جدایی دو شاخه

خان که بعدها گوپتا تأسیس شد. در همین سال، مودو یا مِتِه واده و مهیاسکه و درمهشد و مکتب سرواستی

وتخت دست یافت و صد هزار رهبر مقتدر سکاهای ترکستان چین شد، زاده شد و چین شی هوانگ به تاج

پ.م. آشوکا درگذشت و در آشوبی که به  232سرباز ژائو را در جریان نابود کردن این دولت کشتار کرد. در 
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همین زمان سلوکوس دوم به ایران شرقی  دنبال آن برخاست، قلمرو کمبوجه اعالم استقالل کرد. تقریباً در

 حمله کرد، اما از اشک اول شکست خورد و کشته شد. 

زور شدنِ سرداران مقدونی، حاکمان محلی پارسی بار دیگر در آناتولی و پ.م. بعد از کم 220ی در دهه

ی خود را به دست آوردند. خشایارشا سوننه را مستقل اعالم کرد و ارشام شاه ماد که در شتهسوریه اقتدار گذ

پ.م. درگذشت، اروند چهارم را به عنوان شاه ارمنستان به رسمیت شناخت. در این میان روم در دو  227

خود را تشکیل  ها، بعد از آن که نخستین دولت متحدجنگید و چینیی ایلوریه و گل با دشمنانش میجبهه

دادند، با فرمان چین شی هوانگ ساختن دیوار چین را آغاز کردند و بعد به کشتار دانشمندان و سوزاندن 

های سوری آغاز شد و حریم دولت پ.م. دور چهارم جنگ 219های قدیمی خود روی آوردند. در سال کتاب

نخست درگذشت و در همین زمان  پ.م. ارشک 217سلوکی کامالً در قلمرو آسورستان محدود گشت. در 

هایی پیاپی را تجربه کردند. فیلیپ پنجم شاه مقدونیه به رومیان اعالن جنگ داد رومیان در چند جبهه شکست

ها در دو نبرد مستقل رومیان را کشتار کردند. یک سال بعد در مصر خط قبطی ابداع شد و و هانیبال و گل

ن خط است، نویسانده شد. مصریان که برای نخستین بار بعد از تازش ی آبیدوس، که نخستین سند به ایکتیبه

ی حمل سالح را یافته بودند، پس اسکندر در قالب سپاهیانی به استخدام بطلمیوسیان درآمده بودند و اجازه

از پیروزی در نبرد با سلوکیان به کشورشان بازگشتند و سر به شورش برداشتند و کوشیدند مقدونیان را از 

پ.م. رومیان باالخره موفق به فتح سیراکوز شدند و ارشمیدس را در این میان به  214شان برانند. در زمینسر

پ.م. چین شی هوانگ درگذشت و دولت مستعجلی که با خشونت و کشتار پدید  210قتل رساندند. در 

بود، بخش مهمی از چین  آورده بود، به سرعت، متالشی شد. شانیو تومن، که از ده سال قبل رهبر سکاها شده

ی خود مغولستان را فتح کرد. در غربی را تسخیر کرد و یک سال بعد جای خود را به مودون داد که به نوبه

ها غلبه کردند و موفق شدند ماگو بارکا و هاسدروبال را به قتل برسانند و پ.م. رومیان بر گل 200حدود 
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ی خود را ی دو زبانهعال و تهدیدکننده بود و در همین حدود کتیبهچنان فاسپانیا را فتح کنند. اما هانیبال هم

پ.م. دولت هان، که اولین دولت پایدار و واقعی چینی بود، در اتحاد با مودو  206در کروتون برافراشت. در 

ر یا بهادرخان، که شاه سکاها بود، تأسیس شد. تقریباً در همان زمان نخستین دولت ویتنام نیز شکل گرفت. د

نویس زاده شد و در همین حدود فایویوس، که از نخستین شاعران رومی بود، پ.م. پولیبیوسِ تاریخ 203

ها فعال بود و رومیان در همین حدود برای نخستین بار نام هفت اختر درگذشت. دیوگنس بابلی در این سال

نوب ایران شرقی مکتب بودایی اش نوشتند. در جایرانی را از شرق وامگیری کردند و در متون خود درباره

 واده شکل گرفت و پیشاور به مرکز ترویج آن تبدیل شد. لوکوتره

پ.م. رومیان در نبر ترموپوالی بر سلوکیان پیروز شدند. در همین سال اشک دوم درگذشت  191در سال 

زمین استقالل خود را با ضرب سکه اعالم کردند. اراتوستن در همین حدود جنوب شرقی ایران ها درو فراترکه

آنتیوخوس سوم بار دیگر در نبرد ماگنزیا از روم  189درگذشت و هیپارخوس در همین حدود زاده شد. در 

ان، اردشیر شکست خورد و دو سال بعد هنگام حمله به ایالم نیز شکست خورد و به قتل رسید. در این می

ترین قدرت اول که شاه ارمنستان بود شهر آرتاکساتا را ساخت و با پرگامون که تابع رومیان بود و بزرگ

ساالر دولت مائوریه بود، کودتا کرد پ.م. بریهدراته، که سپه 185شد، وارد رقابت شد. در بالکان محسوب می

هایی س در هندوکوش به قدرت رسید و سکهی آشوکا را منقرض ساخت. در همین حدود آگاتوکلو سلسله

داد به دین هندو گرویده است. در همان حدود دمتریوس توانست پاکستان را فتح کند ضرب کرد که نشان می

زمین های مقدونی در جنوب شرقی ایرانو پنجاب را به عنوان پایتخت انتخاب کرد و به این ترتیب امیرنشین

پ.م. بطلمیوس پنجم باالخره موفق شد شورش مصریان را فرو بنشاند، به  183و شمال هند پدید آمدند. در 

نامه داد و بعد همه را از دم تیغ گذراند. در همین حدود آریستوفان این شکل که ناجوانمردانه به شورشیان امان

 گذاری در خط یونانی را باب کرده بود. درگذشت و او کسی بود که نقطه
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پ.م. فرهاد اول اشکانی دولت خود را ساماندهی مجدد کرد و قدرت را در دستان خود متمرکز  176در  

های مصر بعد از مرگ کلئوپاترای اول دستخوش آشوب شد و ساخت. در همین هنگام، دربار بطلمیوسی

نو بر سایر قبایل ایرانی مستقر همین سال، شاه سکاهای شیونگکشمکش میان مدعیان سلطنت آغاز شد. در 

چی( را شکست ها )یوئهدر قلمرو خاوری چیره شد. او دولت ووسون را مطیع ساخت و دو سال بعد تخاری

پ.م. مهرداد اول اشکانی به قدرت رسید. در همین هنگام، دولت کالینگا  171داد و به سمت غرب راند. در 

ی آرامی بردنشانده نوشته شد و آنتیوخوس چهارم ال در هند تأسیس شد. در ایران غربی کتیبهوبه دست کاره

که چند سالی را صرف اصالحات در ارتش خود کرده بود با اقتدار بطلمیوسیان را شکست داد و اسکندریه 

یس برای نخستین بار به را فتح کرد، اما رومیان او را بیرون راندند. در همین گیر و دار، کاهنان مصری در ممف

را  کتاب دانیالپ.م(  164و چند سال بعد )در  کتاب جامعهماگیستوس اشاره کردند و یهودیان هرمس تری

پ.م، سر به شورش برداشتند و به  167زمان با رانده شدن آنتیوخوس از مصر در نوشتند. برادران مکابی، هم

یم تأسیس شد. در همین سال، رومیان واپسین شاه مقدونیه، یعنی این شکل دولت مستقل حسمونی در اورشل

های غربی شکست پرسئوس، را شکست دادند و اسیر کردند و زجرکش کردند. آنتیوخوس چهارم که در جبهه

ی اصفهانِ امروزین را غارت کرد، خورده بود به ایران مرکزی تاخت و اردشیر شاه ارمنستان را کشت و منطقه

پ.م. وقتی قصد داشت معابد ایالم را به یغما ببرد، از مردم ایالم شکست خورد و کشته شد. در  164اما در 

ای از شاهان مهم به قدرت رسیدند. دمتریوس اول سلوکی از تبعیدگاهش نزد رومیان پ.م. زنجیره 162

د، و گریخت و به قدرت دست یافت، اروند چهارم درگذشت و پسرش بطلمیوس پارسی شاه کوماگنه ش

زمین وارد شدند ها از شمال شرقی به ایرانآریاراد پنجم بر تخت کاپادوکیه تکیه زد. در همین گیرودار، تخاری

و بلخ را فتح کردند. آثار بودایی غار کرله در همین هنگام آفریده شد و فرهنگ بودایی در ایران شرقی رواجی 
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کردند و تا نزدیکی پایتخت دولت هان رسیده مینوها از آن سو به سوی شرق پیشروی تمام یافت. شیونگ

 بودند. 

ها در این هنگام به ی فرهنگ اتفاق افتاد. چینیپ.م، رخدادهای مهمی در حوزه 150ی در ابتدای دهه

ابلی، که از هنر دینی خود استفاده کردند. سلوکوس بطور گسترده از سنگ یشم به عنوان نماد جاودانگی در 

ترین اخترشناسان دوران خود بود، درگذشت و آگاتارخیدس کنیدوسی کتاب جغرافیای خود را نوشت. بزرگ

ریه تألیف شد. هم در اسکند کتاب پتوسیریسدر مصر نوشته شد و  ی دموتیکرویدادنامهدر همین حدود 

ی آثار مربوط به فن کنندهها تراشیده شد و کاتوی رومی، که ترجمهستون در همین سالتندیس هرکول در بی

 پ.م. درگذشت.  149کشاورزی از کارتاژی به التین بود، در 

به قدرت رسید. او خط پارتی را رواج پ.م. مهرداد اشکانی ماد را گرفت و کمانکسیر در ایالم  148در 

زمین برافتاد. پ.م. بیخ مقدونیان از ایران 145های زرتشتی در میان اشکانیان باب شد. در داد و استفاده از نام

خانوم ها شهر آیاز سویی دمتریوس سلوکی از اشکانیان شکست خورد و اسیر شد، و از سوی دیگر تخاری

های یونانیِ بازمانده در ایران شرقی بود، کامالً نابود کردند. ی از واپسین پولیسرا فتح کردند و آن را که یک

ها واگذار کرد. در پ.م. مهرداد اول اشکانی بابل را گشود و ایالم را مطیع ساخت و بلخ را به تخاری 141در 

این کاری بود که  همین حدود، پاتانجالی بر دستور زبان پانینی شرحی نوشت و زبان سانسکریت را پیراست.

ی زبان یونانی به انجام رسانده بود. آریستارخوس پ.م. درباره 166دیونوسوس تراکی هم بیست سال قبل در 

در همین هنگام دستور زبان التین را نوشت و آپولودوروس با نوشتن شرحی بر همر به تثبیت دستور زبان 

در همین  های سلیمانحکمتتخت نشست. کتاب  پ.م. فرهاد دوم اشکانی بر 138یونانی یاری رساند. در 

اسارت سکاهای  ها بود، در همین حدود بهچیان، که سفیر امپراتور هان نزد تخاریها نوشته شد و جانگسال

ی تمام متون مقدس های اول و دوم نوشته شد و کار ترجمهپ.م. کتاب مکابی 130ترکستان درآمد. در حدود 
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های بهاری و پاییزی را در میان عبری به یونانی به سرانجام رسید. ارخس در همین حدود تقویم دارای اعتدال

 شد.تأسیس میکرد و دولت خسروان در اوسروئنه یونانیان تبلیغ می

ها شکست خورد و به قتل رسید. پ.م. فرهاد دوم که بر سلوکیان پیروز شده بود، از سکا ـ تخاری 129در 

داد دوم به پ.م. مهر 124بعد از او اردوان به قدرت رسید، اما پنج سال بعد در همین جبهه کشته شد. در 

 ها صلح کرد و سیستان را به ایشان داد و از آن هنگام این منطقه به نام سیستانقدرت رسید و با سکا ـ تخاری

شان را به سوی ها، که با اشکانیان متحد شده بودند، جهت پیشروییا سکستان مشهور شد. سکا ـ تخاری

نابود کردند و دولت کوشانی را پدید آوردند. در این  مانده راهای یونانی باقیجنوب تغییر دادند و امیرنشین

ها زیر ها اسارت از سکاها جدا شود و به دربار هان بازگردد. چینیچیان موفق شد بعد از سالمیان، جانگ

های سوارکار را پدید آوردند. در ی جنگی سکاها رستهتأثیر اطالعاتی که او آورده بود، بر مبنای لباس و شیوه

 نویس نیز درگذشت.ها پولیبیوس تاریخلهمین سا

زمین را بار دیگر در اختیار داشت و خط پهلوی اشکانی را رسمیت پ.م. کل ایران 121مهرداد دوم تا 

پ.م. راه ابریشم به طور  115پ.م. نخستین سفیر میان دربار اشکانی و هان تبادل شد و در  123بخشید. در 

پ.م. مهرداد  114وشت. در نها، سوماچین تاریخ مشهور خود را در چین میرسمی تأسیس شد. در همین سال

هایی همسایه شد که از آن سو تا آناتولی پیش آمده بودند. رودان و سوریه را گرفت و با رومیبابل و میان

ی خود گرد آورد و به این ترتیب مسیر مهرداد موفق شد شاهان پونت و کاپادوکیه و ارمنستان را در جبهه

نان چیره شد و شاهِ آن ــ لیوآن ها دولت هان بر دولت هوایالنفوذ رومیان در منطقه مهار شد. در همین س

ها پ.م. چینی 110چوان را بنیان نهاده بود. در چیــ شکست خورد. این همان کسی بود که هنر رزمی تای

نوها چیره شدند و ایشان را کشتار کردند. دو سیاستِ برپایی پادگان در مرزها را دنبال کردند و بر شیونگ
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بعد کره را هم فتح کردند و دولت جوسئون را شکست دادند. سفیران چینی تا ترکستان و تاتارستان سال 

 را به تابعیت امپراتور فرا خواندند.  رفتند و بسیاری از شاهان محلی از جمله خان ووسون

 105ر د. مهرداد ششم پونتی قدرت گرفت و بر سکاها و قبایل مهاجم چیره شد. پ.م 100در حدود سال 

النکا سری پ.م. یولیوس سزار زاده شدند و در همین حدود شورای چهارم بوداییان در 100پ.م. پمپی و در 

ی هندی ترین نمایشنامهگردآوری شد. قدیمی سه سبدی برگزار شد و متون مقدس بودایی در قالب مجموعه

شده های یافتترین نقاشیهم در این هنگام نوشته شد. راهبان بودایی در همین هنگام کهن ی گلگردونهبه نام 

آباد کشیدند. دین بودایی، در همین هنگام، از راه ابریشم به چین راه یافت در هند را در غار آجَنته در اورنگ

پ.م. گودرز اول از  95های چینی بودا را پدید آوردند. در بر هنرمندانی تأثیر گذاشت که نخستین تندیسو 

یاسی ایران و سوی مهرداد دوم به حکومت بابل برگزیده شد. کمی بعد هوباز با سوال مالقات کرد و ارتباط س

سی بنشاند شاهی اشکانی را به کرروم آغاز شد. هورباز در این نشست نتوانست شرف و احترام سزاوار شاهن

ریوبرزن اول و به همین گناه بعد از بازگشت به ایران اعدامش کردند. در این هنگام، تیگران ارمنستان، آ

کم به شکلی صوری تابع شاهنشاه اشکانی بودند. ی دوم پونت را زیر فرمان داشتند و دستکاپادوکیه و فرناکه

توسعه داد و بقایای  نوکرت را ساخت و قلمرو خود را به سوی سوریهها شهر تیگراتیگران در همین سال

 کن کرد. قدرت سلوکیان در این ناحیه را ریشه

ای خود ی هالی در آسمان، مهرداد دوم اشکانی درگذشت و جزمان با ظهور ستارهپ.م، تقریباً هم 87در  

را به مهرداد سوم داد. این شاه جدید بر دمتریوس سوم سلوکی غلبه کرد و او را به اسارت گرفت. گودرز، در 

ها، با آریازاد دختر تیگران ارمنی ازدواج کرد. در گرجستان، بعد از مرگ فرناگوم، دودمان اردشیری همین سال

و کمر به نابودی قدرت رومیان در آناتولی بستند.  های کوچک ایرانی با هم متحد شدندتأسیس شد. این دولت

پ.م. مهرداد پونتی آتن و بالکان را گرفت و هشتاد هزار رومیِ ساکن منطقه را کشتار کرد. رومیان، در  88در 
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های شورشی بودند اما توانستند تا دو سال بعد سوال را با نیرویی بزرگ به این هنگام، درگیر نبرد با سامنیت

پ.م. گودرز اول بابلی درگذشت و جای خود را به ارد اول داد که با مهرداد سوم  81فرستند. در سال بالکان ب

رسانی به امیران پارسیِ آناتولی شود. درگیری پیدا کرد و باعث شد کشمکش درونی دربار اشکانی مانع یاری

دهد و ایالم را هم تابع خود پ.م. ارد توانست بعد از غلبه بر مهرداد سوم کمناسکیر را هم شکست  77در 

سازد. در این میان سناتروک سکا در ایران شرقی به شاهنشاهی برگزیده شد و رقابت میان شاهزادگان اشکانی 

ها، نوها بر شیونگزمان با چیرگی چینیپ.م، هم 70ی در ایران غربی و شرقی ادامه یافت. در اواخر دهه

شان را تقویت کردند. ونون، که یکی از ی خویشاونداند و جبههبقایای سکاهای چینستان به غرب کوچیدن

پ.م. شمال هند را فتح کرد و دولت سکایی هند را تأسیس کرد  75های سکایی یا تخاری بود، در سرکرده

پ.م. اسپارتاکوس  73پ.م. قندهار را هم گرفتند. در  70که کم کم به دولت کوشانی تکامل یافت. سکاها در 

به شورش برداشت، اما دو سال بعد از کراسوس شکست خورد و کشته شد. در همین حدود، در روم سر 

بینی را از ایرانیان وامگیری کردند و آنتیوخوس اول پارسی، یونانیان برای نخستین بار مفهوم زایچه و طالع

پ.م.  68در بخشیدن به سلطنت خویش بهره جست.  شاه کوماگنه، از نمادهای مهرپرستانه برای مشروعیت

سناتروک درگذشت و جای خود را به پسرش فرهاد سوم داد. او دو سال بعد با اشک شانزدهم که مدعی 

سلطنت بود و به ایران شرقی لشگر کشیده بود، جنگید و او را کشت و به این ترتیب بار دیگر قدرت اشکانیان 

اتولی گذاشته بود و مهرداد پونتی و های داخلی تأثیر نامطلوب خود را در آنتمرکزی یافت. اما کشمکش

پ.م.  65آمدند. در اش بعد از یک دهه جنگیدن داشتند زیر فشار رومیان از پا درمیمتحدان ارمنی و گرجی

مهرداد پونتی از پمپی شکست خورد و تیگران کوچک ارمنی اسیر رومیان شد. دو سال بعد رومیان پونت را 

ششم را کشتار کردند. در همین حدود، آل شمس غرام دولت حمص را  ی وفاداران به مهردادگرفتند و همه
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تشکیل دادند و پرستش خدای خورشید کوهستان را در سوریه باب کردند. این خاندان تابع رومیانی بودند 

 پاتر ادومی را نیز به سمت فرمانداری یهودیه برکشیده بودند. که سوریه را به تازگی فتح کرده بودند و آنتی

سه نفره( را تشکیل دادند. دو سال  ویری )حکومتپ.م. رومیان با مدیریت سزار نخستین تریوم 60در 

زمان موآی سکا، که شاه قندهار شده بود، درگذشت. در همین بعد، تیگران کوچک از روم گریخت و هم

شاهنشاه  ووم نیز درگذشت و جای خود را به ارد دوم داد که رقیبش مهرداد را شکست داد هنگام، فرهاد س

زمین حمله کرده بود از سورن شکست خورد و به همراه پ.م. کراسوس که به ایران 53اشکانی شد. در سال 

شت. اسکندر چنان ادامه دارش فرهنگ و دانش همهای خونین، گستعام شد. اما در همین سالسربازانش قتل

ه یونانیان معرفی کرده را نوشت و هیپارخوس، که ابزارهای نجومی مغان را ب تاریخ آشور و بابلهیستور پولی

یافت و گالوکیاس تارنتومی مکتب نشین رواج میگرا در قلمرو یونانیمکتب پزشکی تجربهبود، درگذشت. 

البروج دندره را با الهام از ها تصویر دایرهپ.م. بطلمیوسی 50کرد. در بقراطی را به جهان رومی معرفی می

نویسان رومی بود، تاریخ شناسی مغان کلدانی ترسیم کردند و در همین سال یوبای دوم، که از اولینمدل کیهان

 جیوِنلیاب لیوشینِ فیلسوف و ووشیانِ اخترشناس زاده شد که به زودی کت 46زاده شد. در چین هم به سال 

هایی که از سکاها گرفته نوشت و دومی نظام اختربینی چینیان را، با توجه به وامی تاریخ میدر فلسفه را

 کرد. بودند، بازبینی می

چنان ادامه یافت. خاندان در این میان، پیشروی سکاها که در ایران شرقی پایگاه مطمئنی یافته بودند هم

چون ناجی اشکانیان ظاهر شده بود، بر اقتدار خود افزود و به تدریج ی کراسوس همسورن که در جریان حمله

 50های دیگر نیز در پیوند با ایشان چنین کردند. در حدود سال شمال هند را زیر فرمان خود گرفت. خاندان

پ.م. آزس سکا شمال  46الگامه داد. در و جای خود را به اسپه الهور برادر ونون سکا درگذشتپ.م. اسپه

خواهان پیروز شد و اسکیپیو، کاتو و یوبا را به قتل رساند. هند را فتح کرد. در همین سال، سزار بر جمهوری
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ردی پ.م.( مصر را بعد از ازدواج با کلئوپاترا در اختیار گرفته بود و پمپی را در نب 48تر )سزار دو سال پیش

پ.م. سزار بر البینوس هم، که با اشکانیان متحد شده بود،  45خونین شکست داده و به قتل رسانده بود. در 

غلبه کرد و سربازان رومی در شمال آفریقا پیشروی کردند و نومیدیه را نیز گرفتند. سزار در همین سال اعالم 

 کرد که پسرخوانده و جانشینش اوکتاویانوس است. 

ی دومی برقرار پ.م. سناتورهای رومی سزار را به قتل رساندند. یک سال بعد حکومت سه نفره 44در 

پ.م. ایشان را در نبرد فیلیپی شکست داد. ارد  42خواهان شتافت و در شد و مارک آنتونی به جنگ جمهوری

خواهان حمایت کرد و پسرش پاکور سوریه و بخشی از آناتولی را گیرودار از جمهوری دوم اشکانی در این

پ.م. پاکور در نبردی قهرمانانه با شماری اندک از سربازانش راه را بر یک ارتش  38تسخیر کرد. در سال 

شینی نبزرگ رومی بست و چندان دلیرانه جنگید که با وجود کشته شدن خودش و همراهانش، رومیان عقب

شکسته شده بود، سال بعد درگذشت و جای خود را به فرهاد چهارم کردند. ارد دوم، که از مرگ پسرش دل

پ.م. رومیان سوریه را  36کرد. در رو شد که در آناتولی و سوریه پیشروی میداد و او با مارک آنتونی روبه

دند. به همین ترتیب، آرخالئوس در کاپادوکیه پاتر ادومی را به عنوان حاکم کل یهودیه تثبیت کرگرفتند و آنتی

پ.م. مارک آنتونی به ارمنستان حمله کرد  34و پولمون عبری در کیلیکیه از سوی رومیان حکومت یافتند. در 

ی رومیان شتافت و با آرتاواز مادی دست به یکی کرد. فرهاد چهارم آرتاواز را برکنار و اعدام کرد و به مقابله

نشینی کردند. دو سال بعد، ماد چنان زمینگیر کرد که تسلیم شدند و با تلفاتی سنگین عقبو ایشان را در 

تیرداد دوم موفق شد فرهاد را از قدرت کنار بزند اما بعد از پنج سال بار دیگر فرهاد به قدرت بازگشت و 

ر اتفاق افتاده بود. وکناتیرداد را به سوی رومیان فراری داد. در همین گیرودار رخدادهای مهمی در گوشه

های کوچکی از یهودیه حکمرانی یافته بودند. در همین هنگام، مارک آنتونی پاتر ادومی در بخشفرزندان آنتی

و کلئوپاترا در برابر اوکتاویانوس صف آراستند و در نبرد آکتیوم شکست خوردند و از میان رفتند. اوکتاویانوس 
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پ.م. با اشکانیان صلح  20نظام جمهوری را از میان برد. او در سال با لقب آگوستوس به امپراتوری رسید و 

نویس درگذشت. پنج کرد و نیروهای خود را از قلمرو نفوذ ایران عقب کشید. در همین سال دیودورِ تاریخ

را نوشته بود، به  تاریخ اسکندردان نیز فوت کرده بود و روفوس نیز، که سال پیش از این استرابوِ جغرافی

 شد.زودی به همین سرنوشت دچار می

کرد و گندفرنه از زسازی مییرود بزرگ معبد سلیمان در اورشلیم را باپ.م. ه 20ـ15های در میان سال

راند و برای نخستین بار تصویر بودای ایستاده در استان هرات خاندان سورن در ایران شرقی فرمان می

پ.م، در همان زمانی که تندیس زیبای آگوستوس را با  17شد. در سال هخامنشی بر جام بیماران نقش می

ای ساختند، آنتیوخوس پارسی پسر مهرداد دوم کوماگنهاش میها بر زره سینهها و رومیپارتینقش صلح 

بود و  درگذشت و جای خود را به پسرش مهرداد سوم داد، که مانند نیاکانش مبلغ پرشور کیش مهرپرستی

یکوس زاده شد و سه سال پ.م. گرمان 15داد. در این دین را به تدریج در میان مردم بالکان و ایتالیا رواج می

مانگ غلبه کردند و دودمان شیان را بنیان نهادند. یک سال بعد، مسیر بعد اشراف چینی بر امپراتورشان وانگ

 د. ای در این سرزمین پدید آوررود زرد منحرف شد و قحطی گسترده

ای داشت، چند تن از خویشاوندانش را کشت و به جای هرود .م. هرود، که خوی ددمنشانهپ 5در سال 

چون آنتیپاس که ولیعهدش بود، آرخالئوس را به جانشینی برگزید. هرود آنتیپاس با اشکانیان متحد شد و هم

یمان نهاد و به ی ایشان عمل کرد. یک سال بعد هرود تندیس زرین امپراتور روم را در معبد سلنشاندهدست

ها با رهبری یکی از پسران هرود شورش کردند و این تندیس را شکستند. هرود بر این دنبال آن فریسی

شورش غلبه کرد و مخالفان را کشت، اما سال بعد درگذشت. مردم یهودیه سخت به هواداری از هرود آنتیپاس 

چون کودکی به نام عیسا زاده شد که بعدها هم ها، در قلمرو جلیلهو اشکانیان گرایش یافتند. در همین سال

 یافت.مؤسس دینی جهانی شهرت 
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ورگ از در سال دهم میالدی، اردوان دوم اشکانی به تخت نشست. یک سال پیش، رومیان در نبرد توتوب

راتوری ند. چهار سال بعد آگوستوس درگذشت و تیبریوس به مقام امپآرمینیوس شکست خوردند و کشتار شد

زمین بازتاب رد که در سراسر ایرانرا گردآوری و جنبشی ملی را پشتیبانی ک اوستاروم دست یافت. اردوان 

را  مال هند بود، ظرف باجور، آزس، که شاه سکای اپراچه در شاوستازمان با گردآوری داشت. تقریباً هم

انی در ساخت و ردپایی از هنر شکوفای این دوران به جا گذاشت. به دنبال این جریان فرهنگی، خط یون

م. به حاکم شوش نوشته است، منقرض شد.  22ای است که اردوان در اش نامهزمین، که واپسین نمونهایران

میتره به جایش شاه اپراچه شد هم. آزس درگذشت و ویجای 15این جریان در ایران شرقی نیز نمود داشت. در 

 که رسماً به دین بودایی گروید و متون بودایی را گردآوری کرد. 

ابروان در چین قیام کردند و سه سال بعد بر دولت شین چیره شدند. در همین زمان لیوشین م. سرخ 19در 

وتخت دست یافت و دولت هان را تأسیس کرد و لویانگ درگذشت. شش سال بعد، لیوشیو به تاجفیلسوف 

دار نظامی یهودیه را به عنوان پایتخت خود قرار داد. در همین سال، رومیان پونتوس پیالتس را به عنوان فرمان

زنش فصیله را  م ناگزیر شدمنصوب کردند. هرود آنتیپاس که تا این هنگام هوادار اشکانیان بود، زیر فشار رو

عمیددهنده، که تطالق دهد و با سالومه ازدواج کند و به این ترتیب پیوندش با رومیان را تثبیت کند. یحیای 

م. سرش را به این  27کرد، دستگیر شد و به به سال ها بود و با این چرخش سیاسی مخالفت میهوادار پارت

ها در ارتباط بود و به همین دلیل دو سال بعد توسط رومیان محاکمه تچنان با پارگناه بریدند. اما هرود هم

ین رخدادها اشد و به فرانسه تبعیدش کردند. در همین سال عیسی جانشین یحیا شد و راه او را ادامه داد. 

ی رم شده کارهزمان بود با دورانی که تیبریوس در استراحتگاهی از سیاست کناره گرفته و سجانوس همههم

 بود. 
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وردند و اردوان آم. به مرزهای ایران پناه  35موجی از یهودیانی که از ستم رومیان به جان آمده بودند در 

واپسین ه کدوم ایشان را در شهر سلوکیه جای داد. هدف او از این کار گسیختن نظم اجتماعی سلوکیه بود 

زمان با درگیری یهودیان سلوکیه و یونانیانِ این شهر، شد. همنشین در ایران محسوب میپولیس یونانی

ن را به کشمکش همسانی در شهر اسکندریه نیز آغاز شد. در همین سال اردوان حکومت ارمنستان و گرجستا

ای داشتند برکنار کرد. دو رتباط دوستانهپسرانش ارشک و مهرداد واگذار کرد و حاکمان قبلی را که با رومیان ا

ال بعد، م. تیبریوس به دست کالیگوال کشته شد و نرو هم در همین سال زاده شد. یک س 37سال بعد، در 

زمان با مرگ اردوان، کالیگوال بعد از شورش یهودیان اسکندریه، حاکم رومی اردوان دوم نیز درگذشت. هم

 م. درگذشت و 41ش پرستشِ شخصیتِ خودش را رواج داد. او در این شهر را اعدام کرد و نوعی کی

شاهنشاه  م. یونانیان سلوکیه بر یهودیان شهر شوریدند، اما وردان که 43کالودیوس جایش را گرفت. در 

شان را فرو نشاند. خودِ وردان پنج سال بعد فوت کرد و جایش را به گودرز داد. اشکانی وقت بود، سرکشی

 همین حدود درگذشت. گندفرنه هم در

م. گودرز فوت کرد و جای خود را به ونون دوم داد. در همین سال رادامیست گرجی بر عمویش  51در 

زد و یک سال  مهرداد غلبه کرد و او را کشت و شاه ارمنستان شد. سال بعد بالش اول بر اورنگ اشکانی تکیه

م. به برادرش تیرداد داد. در همین  55جا را در بعد ارمنستان را پس گرفت و رادامیست را بیرون راند و آن

ی داهه شورش کرد، اما سه سال بعد بالش بر او چیره شد و بعد با شورش سال وردان دوم با حمایت قبیله

نشاند. در همین دوره نرو در روم پلکان ترقی را طی م. آن را نیز فرو  61رو شد که در سکاهای گرگان روبه

م.  64م. مادرش را به قتل رساند و فرمانروای مطلق رم شد. او در  59م. بریتانیکوس و در  55کرد. او در می

سوزی بزرگ رم مسیحیان را آسای برنزی خود را در رم برافراشت و در همان سال بعد از آتشتندیس غول

م. تیرداد، پس از دریافت تاج ارمنستان از شاهنشاه در تیسفون، به رم رفت و تاج دیگری  66کشتار کرد. در 
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م. یهودیان که کوتاه آمدن روم در قبال ارمنستان را دیده بودند، بار دیگر شورش  66را از او دریافت کرد. در 

ودکشی نرو، تیتوس اورشلیم زمان با خکردند و در نبرد بیت هورون بر رومیان پیروز شدند. دو سال بعد، هم

جا را گشود و قتل عام بزرگی از مردم کرد و حدود یک میلیون نفر را م. آن 70را محاصره کرد و در سال 

وتخت روم. در همین اش به تاجزمان بود با پیروزی پدرش وسپاسیانوس بر رقیبان و دستیابیکشت و این هم

 و نخستین معبدها در این منطقه ساخته شد. سال، دین بودایی به جنوب چین نیز وارد شد 

زمین حمله کردند، اما تیرداد و پاکور اشکانی بر ایشان غلبه ها به ایرانها و آالنم. سارمات 72در سال 

رد، اما چندان پیروزمند نبود. در همین حدود بله چائو با ارتشی چینی به کاشغر حمکردند. دو سال بعد بان

زمان بود با آتشفشان م. درگذشت و این هم 79وسپاسیانوس ساخت کولوسئوم را در رم آغاز کرد، اما در سال 

از یک سال  وزو و نابودی شهرهای پمپی و هرکوالنئوم. بعد از وسپاسیانوس تیتوس به قدرت رسید، اما بعد

ها دولت بزرگ خود را در ایران شرقی و ها کوشانیتیانوس کشته شد. در همین سالبه دست برادرش دومی

 هابیدارمنم. کانیشکا شورای چهارم بودایی را در کشمیر برگزار کرد و متون  78کردند. در شمال هند تثبیت می

گوشه در ایران شرقی زاده شد. در این هنگام جانگ هِنگِ م. اسوه 80در این جریان نوشته شدند. در سال 

از رودان با هم درگیرِ جنگ بودند. اخترشناس در چین تنها دو سال داشت و اردوان و پاکور دوم در میان

ده بود. سوی دیگر، اردوان سوم هم یک مدعی سلطنت به نام نروی دروغین را به سوی قلمرو روم گسیل کر

 این مدعی در همان سال به قتل رسید. 

ها کرد. در همان حدود، کانیشکا به چینی م. ترایانوس اسپانیا را گرفت و در راین بر ساتونینوس غلبه 89در 

ها با دختر شاه م. پسر شاه تخاری 94چائو در جنگ پیروز شد. در پاتک زد و ترکستان را گرفت و بر بان

خوار ازدواج کرد و به این ترتیب قبایل ایرانیِ ساکن در ترکستان و مغولستان به استواری با سکاهای هوم

 دولت کوشانی متحد شدند. 
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رتشیان ام. به دست نگهبانانش کشته شد و جای خود را به نروا داد که زیر فشار  97دومیتیانوس در 

 ساهسریکهشته ترایانوس را به جانشینی برگزید و بعد درگذشت. در همین دوران در ایران شرقی متن بودایی ا

 42سوترای و  دم بومهای نوشته شد و در چین دو راهب سغدی به نام گوبرنه و ماتنگه کتاب پرجناپارمیتا

 ردند. را به چینی ترجمه ک فصل

م. بالش دوم درگذشت و جای خود را به خسرو اول داد. یک سال بعد، ترایانوس اعراب نبطیه  105در 

 ای به نام آمازاسپ را بر گرجستان مستولی کرد و داسیا را نیز گشود و مردمشنشاندهرا شکست داد و دست

نوشت، ترایانوس به را می کتاب هانیونگ در چین م.، در همان حدودی که بان 113را کشتار کرد. در 

جا بود، به قتل رساند. ترایانوس در همان سال نصیبین و بابل و ه حاکم آنارمنستان تاخت و پارتامازر را، ک

رو شد و در راه عقبگرد به کیلیکیه درگذشت و تیسفون را گرفت و غارت کرد. اما بعد با پاتک اشکانیان روبه

سپاهیانش ی م. بازمانده 121هادریانوس به جایش امپراتور شد که بعد از پرداخت غرامت سنگینی توانست در 

را از ایران خارج کند. در همین سال، امپراتور وو سرداری به نام هوئوچوبینگ را به غرب فرستاد و او بر 

ها پس بگیرند و این ها موفق شدند بخشی از ترکستان را از کوشانیسکاها پیروز شد. شش سال بعد چینی

م. جانگ هانگ که مهندسی چینی بود  133 زمین. در حدودزمان بود با قدرت رسیدن بالش سوم در ایرانهم

ها امیرنشین خسروان را در مرزهای غربی نگار را اختراع کرد و در همین سال پارتبرای نخستین بار زلزله

م.  140خود احیا کردند. پنج سال بعد، هادریانوس درگذشت و جای خود را به الکساندر پیوس داد. در 

ان با او مهرداد چهارم اشکانی درگذشت و جای خود را به بالش سوم زمهوویشکا شاه کوشانیان شد و هم

داد. چهار سال بعد، بالش فرماندار ارمنستان را خلع کرد و یکی از نزدیکان خود را بر تختگاه قفقاز نشاند. 

در همین سال بالش سوم که رقیب وی بود درگذشت و او توانست قدرت خود را در ایران شرقی نیز تثبیت 

را « معبد اسب سپید»گائو که راهبی پارتی بود به چین رفت و مکتبی بودایی به نام شیم. آن 98در  کند.
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تأسیس کرد. در همین سال، لوککشمه در قلمرو کوشانی زاده شد که یکی دیگر از مبلغان بودایی در چین 

ر این حدود تأسیس شد و واده دگوشه در این حدود درگذشت. مکتب سرواستیبود. راهبی دیگر به نام اسوه

 نیز در این دوره پدید آمدند. « استقرار دانایی»و  «سانترهمهاویبهاشه»متن بودایی 

چهارم  م. اکساندر پیوس درگذشت و جای خود را به مارکوس اورلیوس داد. در همین سال بالش 161در 

ی رومیان. جا حاکم ساخت و این واکنشی بود به حملهبار دیگر شاه ارمنستان را عزل کرد و پاکور را بر آن

م. خوِد  164ها دنبال شد. اما در ی پارترهبری سوروس با پیروز خردکنندهی رومیان با موج اول حمله

ا با خاک رمارکوس اورلیوس به انطاکیه و ادسا تاخت و یک سال بعد تیسفون را گرفت و سربازانش سلوکیه 

د و بخش کرزمین بیداد میمرغان بوده، در ایرانیکسان کردند. در همین هنگام مرضی کشنده، که احتماالً آبله

ها ز پارتامهمی از جمعیت شهرها را نابود کرده بود. ارتش روم، با وجود این شرایط بحرانی، در نهایت 

شان این بیماری را زدهزمین رانده شدند، در حالی که سربازان فراری و وحشتشکست خوردند و از ایران

عام آغاز شد، یک چهارم جمعیت اروپا را قتلآن  به دنبال بردند و طاعون آنتونینی کههمراه خود به غرب می

 کرد. 

های درمان این بیماری ی روشرا درباره ی درمانشیوهم، یعنی همان زمانی که جالینوس متن  168در 

ها در همین حدود ی ماکرومانی از ضعف روم بهره جستند و به ایتالیا حمله بردند. چینینوشت، قبیلهمی

ین درگذشت. سه گائوی پارتی در چشیم. آن 172نخستین تندیس سنگیِ نام و نشان دار خود را ساختند. در 

را به چینی ترجمه کرد. باز سه سال  «تکمیل روشنایی»سوترای یائو، که از اهالی کابل بود، متن سال بعد جی

ی منابع بودایی به زبان چینی در که لوککشمه به لویانگ وارد شد و مرکز مهمی را برای ترجمه گذشت تا آن

م. مارکوس اورلیوس به خاطر ابتال به طاعون آنتونینی درگذشت، در حالی که به  180جا بنیان نهاد. در آن

فراغت یافته بود. تقریباً در همان زمان رود زرد طغیان کرد و قحطی بزرگی  تأمالتتازگی از نوشتن کتاب 
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 راه صلح برینچیائو که م. جانگ 184در چین ایجاد کرد و به دنبال آن زرددستاران در چین قیام کردند. در 

را نوشته بود، درگذشت و در همین سال لوجی سپاهیانی بزرگ را برای سرکوب زرددستاران بسیج کرد. در 

وتخت به ریو و بعد به بالش دوم رسید. در همین ت و بعد از او تاجم. آمازاسپ شاه گرجستان درگذش 189

را در چین  «نویس بزرگبایگانی تاریخ»چیانگ نوشت و جانی مشهور خود را میها، هوویشکا کتیبهسال

 زمان با لوککشمه درگذشت.م. هم 190نویس در کرد. این تاریختدوین می

ائوکائو که م. سرداری به نام کائوسونگ به دست زرددستاران کشته شد و او پسری داشت به نام ک 193در 

ران چیره بعدها به شخصیت مقتدر چین تبدیل شد. در همین سال، سرداری فیلسوف به نام لوجی بر زرددستا

ام لیوبِی. نشد اما خودش نیز کشته شد. در میان سپاهیانش یکی از شاگردانش حضور داشت که جوانی بود به 

فر نیه زدند و به دست در همین سال، کومودوس کشته شد و پنج امپراتور پشت سر هم بر تخت روم تک

 بعدی کشته شدند تا آن که دولت بر طالع سوروس سپتیموس قرار گرفت.

ه شورش م. بالش چهارم درگذشت و جای خود را به بالش پنجم داد. چهار سال بعد مادها سر ب 191در 

ه را فتح کرد اندان اشکانی را زیر سوال بردند. بالش این شورش را فرو نشاند و سوریبرداشتند و حاکمیت خ

یاتی و بر سوروس چیره شد و خسرو اول را بر تخت ارمنستان نشاند. دو سال بعد، امپراتور روم عمل

مین هکرد. در م. به تیسفون رسید و این شهر را غارت  199جویانه را آغاز کرد و کیلیکیه را گرفت و تا انتقام

چون سرداری در سپاهش خدمت شائو پیروز شد و او را به قتل رساند، که لیوبی همسال، کائوکائو بر یوان

 ز در همین سال بر تخت نشست. کرد. کانیشکای دوم کوشانی نیمی

نشینی کرد. شش سال رودان بر سوروس غلبه کرد و او را وادار به عقبانم. بالش پنجم در می 202در 

ی زمان با این اتفاق، لیوبی در نبرد صخرهبعد بالش پنجم درگذشت و بالش ششم به جایش نشست. هم

سرخ بر سپاهیان پرشمار کائوکائو غلبه کرد و دولت شو را تأسیس کرد و به این ترتیب عصر سه پادشاهی 
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م. به اسکندریه رفت  213م. سوروس فوت کرد و کاراکاال به جایش قدرت گرفت. او در  211در  آغاز شد.

چون مهمانی به ی ازدواج با دختر شاه اشکانی همعام کرد. سه سال بعد، او به بهانهو مردم این شهر را قتل

ت یکی از سربازان خودش ای چید و میزبانانش را به قتل رساند و کمی بعد به دستیسفون رفت، اما دسیسه

ی کشته شد. ماکرینوس که به جای او امپراتور روم شده بود، غرامت سنگینی داد و اجازه گرفت تا بازمانده

سپاهیان رومی را از خاک ایران خارج کند. یک سال بعد یک کاهن عجیب و غریب سوری به نام االگابالوس 

د، ماکرینوس را به قتل رساند و امپراتور روم شد. در )الجبال(، که مبلغ کیش خدای خروشید شهر حمص بو

همین سال تیرداد دوم اشکانی که شاه ارمنستان بود به کیش مسیحیت گروید و او نخستین شاهی بود که 

 شد. مسیحی می

در سوروس د کانیشکای دوم و االگابالوس فوت کردند و الکسانم. کائوکائو درگذشت. دو سال بع 220در 

جوبی سوان چین هم کتاب نوشته شد. در  وماس قدیستاعمال ها کتاب دار روم گشت. در همین سالزمام

های بودایی مشغول ی کتابچیان به ترجمهی ریاضیات چینی بود، نوشته شد و جی، که متنی دربارهجینگ

ششم را به قتل  م. اردشیر بابکان بر اردوان پنجم اشکانی غلبه کرد. او تا چهار سال بعد بالش 224بود. در 

زمین را بار دیگر ی شرقی و غربی ایرانم. دولت کوشانی را نیز شکست داد و دو نیمه 240رساند و تا 

  یکپارچه ساخت.
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 تصاویر

 

 

 

 

 

 

 

 ی سلوکوس اولسردیس و سکه

 

 

 

 

 

 

 

 نقاب سفالی     های سفالیآرایه   ساعت آفتابی آی خانوم 
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 پوششنلتندیس مرد       پالک نجومی از آی خانوم

 

 

 

 

 

 آنتیالکیداس اول     ی دمتریوس دومسکه

 

 

 

 

 آگاتوکلئیا      ی آگاتوکلئیادسکه

 



907 

 

 

 

 

 

 

 های مناندرسکه

 

 

 

 

 های زویلوسسکه

 

 

 

 

 

 ی اوکراتیدسسکه     ی زویلوس اولسکه

 

 

 

 

 اوکراتیدسهای سکه
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 ی آنیماخوسسکه     ی آگاتوکلسسکه

 

 

 

 

 ی آندراگوراسسکه       ی دیودوتوس سکه

 

 

 

 

 ی سلوکوس اول با نقش اسب اسکندرسکه       ی اوتودموسسکه
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 ی آنتیوخوس دومسکه

 

 

 

 

 

 پولیوکِتی دمتریوس اول مقدونی سردیس و سکه

 

 

 

 

 

 

 ی آنتیوخوس سومسردیس و سکه
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 ی آنتیوخوس چهارمسردیس و سکه

 

 

 

 

 

  ی سلوکوس دوم )باال( و دو درخمایی آماستریس )چپ(سکه

 

 

 

 

 

 

 

 

 ی آنتیوخوس ششم )باال( و آنتیوخوس نهم )پایین(سکه ی لوسیماخوسسکه ی سلوکوس سومسکه
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 آنتیوخوس اول سلوکی   بلخی آنتیوخوس نیکانور

 

 

 

 

 آنتیوخوس سوم سلوکی   اوتودموس اول بلخی

 

 

 

 

 ی پانتالئونسکه    الگادامهی اسپهسکه

 

 

 

 

 

 

 

 ی سپادبیزسکه  پ.م( از پاکستان 45-15وَرَمه )ی امیری سکا به نام اَسپَهسکه
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 ی بوداییمایهی مودی با نقشسکه      ی دیودوتوس سکه

 

 

 

 

 

 

 

 ایندره  برهما   بودا   بودا   بودیساتوا

 

 

 

 

 

 

 ظرف سنگی جام بیماران    نقش شاهین به عنوان نماد فرهمندی بودا؟ 
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 ی آزس اول نشستهدو نمونه از سکه

 

 

 

 

 

 های آزس اول سوارهسکه

 

 

 

 

 

 

 

 

 ی آزس دومهای سوارهسکه



915 

 

 

 

 

 

 

 ی جزئیات تصویر آزس اول )راست( و آزس دوم )چپ(مقایسه   ی آزیلیس سوارهسکه

 

 

 

 

 

  زیونیسی سکه  ی آزیلیس با نقش الکشمی که بر نیلوفری ایستادهسکه

 

 

 

 

 

 ی دیگر از او، با لباس پارتی بر تن ی زرین ویماکادفیس با نقش شیوای ایستاده؛ چپ: روی دو سکهراست: پشت و روی سکه
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شود. در پشت سکه ها همواره نقش او با لباس پارتی دیده میهای زر و سیمِ ویماکادفیس. در روی سکهپشت و روی سکه

 شود.ایستاده )باال، چپ( یا شیوا در کنار گاو کوهاندار دیده می نقش شیوای

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 های کانیشکا با نقش بوداسکه
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 های کانیشکا سکه

 

 

 

 

 

 ی دومهای زرین وسودوهسکه

 

 

 

 

 

 

 کانیشکای دومهای زرین سکه
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 های زرین هوویشکاسکه

 

 

 

 

 

 های زرین هوویشکاسکه

 

 

 

 

 

 های ویماتاکتوسکه
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 های ارشک نخستسکه

 

    ی ارشک دومسکه

 

 

 

 

 

 

 های مهرداد اول اشکانیسکه

 

 

 

 

 

 ی اشک هشتم، بغاسیسسکه   ی فرهاد دومسکه  

 



920 

 

 

 

 

 

 

 های اردوان اولسکه

 

 

 

 

 های فرهاد دومسکه

 

 

 

 

 

 

 های مهرداد دومسکه
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 ی مهرداد سومسکه   ی گودرز اولسکه   ی سناتروکسکه

 

 

 

 

 های بغداد پارسی بنیانگذار دودمان فراترکهسکه

 

 

 ی وهوبرز پسر بغدادسکه

 

 

 

 

 های وادفرداد اولسکه
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  های داریوش دوم فراترکهسکه  های شاهان گمنام احتماال از خاندان فراترکهسکه

 

 

 

 ی وهوخشیر فراترکهسکه

 

 

 

 های اردشیر دوم فراترکهسکه    ی داریوش اول فراترکه سکه

 

 

 

 

 

 

تاکید بر جایگاه خویش در سپاه های بطلمیوس دوم برای بزرگداشت مقام اسکندر و سکه)باال(، سردیس بطلمیوس اول سوتر 

 ( چپنما )( و سرِ اسکندر با تاج پیلوسطی استاتر با نقش پیل ضرب شده در کورنه )وی: سکه
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 چهار دراخمایی بطلمیوس دوم و آرسینوئه دوم  ایی دوم کورنهی زرین و سردیس  برنیکهسکه

 

 

 

 

 

 

 ی زر با نیمرخ بطلمیوس سوم که در زمان پسرش در ظاهر ایزدی ضرب شده )راست(سکه

 )میان( و تندیس او با ظاهرِ ایزدِ هرمسی بطلمیوس سوم سکه

 

 

 

 

 

 ی بطلمیوس چهارمسکه ی بطلمیوس دوم با نقش زئوس در رو  و عقاب در پشتسکه

 



924 

 

 

 

 

 

 

 

 چهار دراخمایی بطلمیوس پنجم پالک بطلمیوس ششم با تاج فرعون ی بطلمیوس پنجمسکه

 

 

 

 

 دو دراخمایی بطلمیوس هشتم  ی بطلمیوس ششمسکه

 

 

 (رُزتارشید )ی کتیبه

 

 

 

 

 

 

 



925 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ی خاندان بطلمیوسینامهشجره
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 ی تدفینی زر از شهر اتروسکی بولسِنا، مربوط بهسکه

 ی لوور )باال(پ.م، موزه 700-650 

 نقاشی دیواری اتروسکی از قرن ششم پ.م که با نام تیفون شهرت یافته است.

 

 

 

 

 

 

 اشدولت ایلوری در اوج توسعهقلمرو    فیلیپ پنجم مقدونی

 

 

 

 

 

 



927 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مسیر لشکرکشی هانیبال

 

 

 

 قلمرو روم در ابتدای 

 قرن اول میالدی
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 .م 117اش در قلمرو روم در اوج توسعه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قلمرو روم در قرن اول میالدی
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 فتح ایتالیا و تشکیل دولت روم

 

 

 



930 

 

 

 

 ی رمی هفت تپهنقشه

 

 

 

 

 

 

 نقش سربازان سامنیت

 ای ی مقبرهاز دیوارنگاره

 )قرن چهارم پ.م(

 

 

 

 

 

 سردیس رومی هانیبال
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 های اتروسکیدیوارنگاره

 تندیس زن و شوهری از یک گور اتروسکی
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 ی هانتندیس برنزی از اسب آسمانی سغدی از دوره

 ی ایاالت جنگاور نقشه

 

 

 

 اش یک سوارکار و اسب سغدی
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 اش با نقش بخشیدن درفش به دست مرد پارتیتندیس سزار آگوستوس )پریما پورتا( و نقش زره سینه

 

 

 

 

 

 

 

 کاری گوهر بزرگ فرانسویکنده  تندیس گانیمد در اسپرلونگا با لباس پارتی

 

 

 

 

 

 شخصیتهای مرکزی با لباس ایرانی در گوهر بزرگ فرانسوی

 

 



934 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پمپی    سوال

 

 

 

 

 

 مهرداد ششم پونتی  آریوبرزن اول کاپادوکی

 

 

 

 

 

 

 از راست به چپ: دو سردیس از لیکینیوس کراسوس، سردیس سیسرو حاکم سوریه، و سردیس یولیوس سزار
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 ی آرتاواز دوم ارمنیسکه   ارمنیی تیگران بزرگ سکه

 

 

 

 

 

 

 

 ی سوارهی گندفرنهسکه    اش ی گندفرنه بر سکهچهره 

 

 

 

 

 

 های گندفرنهسکه
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 های ارد اولسکه

 

 

 

 

 

 های فرهاد سومسکه

 

 

 

 

 ی فرهاد سومسکه   ی مهرداد چهارمسکه

 

 

 

 

   های ارد دومسکه

 



937 

 

     

 

 

 

 

 

  ی تیرداد اولسکه  ی فرهاد چهارمسکه    ی پاکور اول سکه

 

 

 

 

 

 

 

 ی ونون اولسکه  ی ارد سومسکه   ی فرهادکسکه

 

  

 

 

 

 

 

 ی گودرز دومسکه   ی وردان اول سکه   ی اردوان دومسکه

 

 

 

 

 

 

 ی بالش اولسکه   ی ونون دومسکه   ی سنابارسکه

 

 



938 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ی اردوان سومسکه   ی پاکور دومسکه  ی بالش دومسکه

 

 

 

 

 

 

 ی بالش چهارمسکه ی پارتاماسپسکه  ی خسروی اولسکه  ی بالش سومسکه

 

 

 

 

 ی ونون دومسکه      ی ونون اول اشکانیسکه

 

 

 

 

 

 

 ی ونون دوم سکه   سردیس موسا



939 

 

 

 

 

 

 

 ی بالش سومسکه    ی بالش اول سکه

 

 ی ارد اولسکه      ی بالش چهارم سکه

 

 

 

 ی پاکور دومسکه     ی مهرداد چهارمسکه

 

 

 

 های بالش پنجمسکه



940 

 

 

 

 

 های بالش ششمسکه

 

 

 

 های کاراکاالی کودک و بالغسکه

 

 

 

 

 

 

 ماد هالل و ستاره و لنگرهای ایالمی از شاهی ناشناخته )اواخر قرن اول پ.م تا اواخر قرن اول میالدی( با نسکه
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   تاج زرین و گوهرنشان پارتی با تندیس مرد و دو اژدها  های نذری برای معبد بودایی هوویشکا هدیه

 

 

 ی سوری، نشانگر ایزد جنگ دیوارنگاره

 )نِرگال( در لباس پارتی که بیرق رومی 

 را در اختیار دارد.

 

 

 

 قالب کمربند زرین با نقش شاهین چیره بر گاو
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 گومفای هاتیمعبد و کتیبه

 

 

 

 

 

 

 

 موزائیک استاتیرا     ی خُنگ اژدردیوارنگاره

 

 

 

 

 

 

 هاهندیان بر سکهپوششهای      ی هرکول در بیستونپیکره
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ران معبد دلفیسربند تندیس گردونه پ.م( 360-330ی عصر هخامنشی )دیهیم زرین از مقدونیه     

 

 

 

 

 

 

 

 تیگلت پیلسر چهارم )راست( و آشور نصیرپال دوم )چپ( با تاج بلند

 

 

 

 

 

 

 شمشی عداد پنجم با تاج بلند  سناخریب با کاله کوتاه 



944 

 

 

 

  

 

 

 

 ی آشوریدیهیم شهربانوی آشوری )باال چپ( از گنجینه

 

 

 

 

 

 

 نقش آشور بانیپال سوارکار در حال شکار به همراه دیهیم آشوری
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 1395ی افالطون، ثالث، کتاب سوم: واسازی افسانه

 1395کتاب چهارم: خرد بودایی، خورشید، 
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 ی دیدگاه زروانمجموعه

 

 

 

 

  

  1389ی سیستمهای پیچیده، شورآفرین، کتاب نخست: نظریه

 

 1389کتاب دوم: روانشناسی خودانگاره، شورآفرین، 

 

 1389درت، شورآفرین، ی قکتاب سوم: نظریه

 

 1389ها، شورآفرین، ی منشکتاب چهارم: نظریه
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 1391ی زمان؛ زروان کرانمند، شورآفرین، کتاب پنجم: درباره

 

 1391، زمان، زنان، شورآفرین، کتاب ششم: زبان

 

 1393کتاب هفتم: جام جم زروان، شورآفرین، 
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  ی تاریخ تمدن ایرانیمجموعه

 

 1391-1389بخش، شورآفرین، رهایی کتاب نخست: کوروش

 1389ی یونانی، شورآفرین، ی معجزهکتاب دوم: اسطوره

 1390کتاب سوم: داریوش دادگر، شورآفرین، 

 1393یخ سیاسی شاهنشاهی اشکانی، شورآفرین، کتاب چهارم: تار
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  شناسی ایرانیی اسطورهمجموعه

 

 1389نه، شناسی پهلوانان ایرانی، پازیکتاب نخست: اسطوره

 

 1379کتاب دوم: رویای دوموزی، خورشید، 

 

 1391شناسی آسمان شبانه، شورآفرین، کتاب سوم: اسطوره
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 1390ی زلیخا، خورشید، ف و افسانهی یوسکتاب چهارم: اسطوره

 1392ی آفرینش بابلی، علم، اسطوره کتاب پنجم:

 1394های امپدوکلس، خورشید، کتاب ششم: پاالیش

 1395ین، شناسی ایزدان ایرانی، شورآفرکتاب هفتم: اسطوره
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 روانشناسی و تکامل -ی عصبمجموعه

  1377کتاب نخست: کلبدشناسی آگاهی، خورشید، 

 1377افزایی، خورشید، ی همکتاب دوم: رساله

 1385سرا، کتاب سوم: مغز خفته، اندیشه

 1385سرا، شناسی جوک و خنده، اندیشهکتاب چهارم: جامعه

 1391شناسی لذت، خورشید، کتاب پنجم: عصب

 1394نا،کتاب ششم: فرگشت انسان، بی

  1395ل، خورشید،شناسی تا تکامگرایی: از عصبکتاب هفتم: همجنس
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 ی فلسفهمجموعه

 

 1378کتاب نخست: آناتومی شناخت، خورشید، 

 

 1380ی آفرینش پدیدارها، خورشید، کتاب دوم: درباره

 

 1395ارزان، خورشید، کتاب سوم: کشتنِ مرگ
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 ی داستان، رمان و شعرمجموعه

 

  1379کتاب نخست: ماردوش، خورشید، 

 

 1381سرا، اندیشهکتاب دوم: جنگجو، 

 

 1383شورآفرین،  -کتاب سوم: سوشیانس، تمدن

 

 1386کتاب چهارم: جام جمشید، خورشید، 

 

 1387کتاب پنجم: حکیم فارابی، خورشید، 

 

 1389کتاب ششم: راه جنگجو، شورآفرین، 
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 1391کتاب هفتم: نفرین صندلی )مبل جادویی(، فرهی، 

 1393نا، کتاب هشتم: دازیمدا، بی

 1395تاب نهم: فرشگرد، خورشید، ک

 1395کتاب دهم: جم، شورآفرین، 

 1395ی داستان کوتاه، خورشید، کتاب یازدهم: آرمانشهر؛ مجموعه

 1395کتاب دوازدهم: زریر؛ مجموعه داستان کوتاه تاریخی، خورشید، 

 1395کتاب سیزدهم: مرتاض؛ مجموعه داستان کوتاه طنز، خورشید، 
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  دهای زروانیی راهبرمجموعه

 

 1385سرا، کتاب نخست: خالقیت، اندیشه

 

 1392کتاب دوم: کارگاه مناظره، جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران، 

 

 1395نامک، شورآفرین، کتاب سوم: بازی
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 ی ادبیاتمجموعه

 1394الشعرای بهار، خورشید، کتاب نخست: ملک

 1394کتاب دوم: نیمایوشیج، خورشید، 

 1395پروین، سیمین، فروغ، خورشید،  کتاب سوم:

 1395خورشید،  کتاب چهارم: الهوتی و شاعران انقالبی،

 1395کتاب پنجم: خویشتنِ پارسی، خورشید، 

  1395نامه، خورشید، کتاب ششم: عشاق
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 های سفرنامهمجموعه

 1388ی سغد و خوارزم، خورشید، کتاب نخست: سفرنامه

 1389ن و ماچین، خورشید، ی چیکتناب دوم: سفرنامه

 

 کتابهای دیگر

 1382کتاب نخست: نام شناخت، خورشید، 

ی سیستمهای پیچیده در مدلسازی تغییرات فرهنگی، جهاد دانشگاهی دانشگاه کتاب دوم: کاربرد نظریه

 . 1384تهران، 

 1394کتاب سوم: گاندی، خورشید، 

 1395نامه: جلد نخست، خورشید، کتاب چهارم: رخ

 1379پنجم: سرخ، سپید، سبز: شرحی بر رمانتیسم ایرانی، خورشید، کتاب 
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 هامجموعه مقاله

 1395ی زروان، خورشید، جلد نخست: نظریه

  1395شناسی، خورشید، جلد دوم: جامعه

 1395جلد سوم: تاریخ، خورشید، 

 1395شناسی، خورشید، جلد چهارم: اسطوره

 1395جلد پنجم: ادبیات، خورشید، 

 1395شم: روانشناسی، خورشید، جلد ش

 1395جلد هفتم: فلسفه، خورشید، 

 1395شناسی، خورشید، جلد هشتم: زیست

 1395جلد نهم: آموزش و پرورش، خورشید، 

 

 

 


