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چکیده
آذربایجان (ماد آتروپاتن) به دلیل موقعیت استراتژیک همواره یکی از ایاالت مهم در طول دوران تاریخی بویژه
سلوکی و اشکانی بود .بر اساس منابع تاریخی در این دوران یکی از خاندانهای مهم ایران باستان (خاندان آتروپاتس)
به صورت موروثی در این خطه چندین سده فرمانروایی کردند ،همچنین بعد از پایان فرمانروایی خاندان مذکور ،شاهد
فرمانروایی سالله ای از خاندان اشکانی هستیم که این خطه را ولیعهد نشین خود نموده و در نهایت به پادشاهی ایران
میرسیدند ،شیوه ای که در دوران بعد از اسالم بویژه دوران قاجار این منطقه از آن برخوردار بود .این مقاله به بررسی و
تحلیل وضعیت آذربایجان در دوران ایران باستان بر اساس منابع تاریخی ،تحقیقات پژوهشگران و معدود شواهد باستان
شناختی میپردازد.
واژگان کلیدی :آذربایجان (ماد آتروپاتن) ،سلوکیان ،اشکانیان ،خاندان آتروپاتس
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مقدمه
آذربایجان در سراسر قرون یک قطب برای

نویسندگان یونانی و رومی آنرا ماد آتروپراتن یرا مراد
کوچک نامیدند(.)Schippmann, 1991, P:22

جذب مردمان مهاجر و لشکریان جنگجو و مرکزی

البته درباره ریشه این واژه میان محققان

برای معاوضات تجاری و فرهنگی بوده است بعبارت

اختالف است ،عدهای گفتهاند که واژه آذرآبادگان

دیگر این خطه به عنوان پلی از بینالنهرین به قفقاز و

مشتق از نام آتروپات و گروهی آذربایجان را معرب

از فالت آناتولی به ایران مرکزی و با پیوندهای دیگر

آذربایگان یا آتشکده دانستهاند و میگویند علت این

با آن سوی قفقاز و هند مربوط میشود .این سرزمین

نامگذاری وجود آذرگشنسب یکی از بزرگترین

در دوره تاریخی به دلیل همین موقعیت استراتژیکی

آتشکدههای ایران عهد ساسانی درآن بوده است

و ظهور خاندان آتروپاتس در اواخر قرن چهارم ق.م

(طاهری :8911 ،ص .)11جهانگیر اوشیدری

که به مدت سه قرن و نیم در آن به حکمرانی

میگوید« :آذربایجان موطن اصلی اشور زرتشت

پرداختند مورد توجه است چرا که نگذاشتند قسمت

پیامبر ایران است که در پهلوی آتورپاتکان می

شمال غرب ایران به دست سربازان مقدونی بیافتد.

گفتهاند و از آتورپات به معنی نگهبان آتش میآید»

در دوره اشکانی این دولت متحد و از ملوك

(اوشیدری ،8918،ص.)31

الطوایفیهای دولت اشکانی به شمار میآمد که در

در کل نام واقعی ایرن سررزمین بعرد اسرکندر

نهایت با قدرت گرفتن اشکانیان در اوایل قرن اول م

آتورپاتکان میباشرد کره آن از نرام آتورپرات سرردار

دوران حکومت آتورپاتکانیان خاتمه می یابد و این

ایرانی که به معنی نگهبان آترش یرا کسری کره آترش

خطه ولیعهدنشین اشکانیان می گردد و احتماالً این

نگهبان اوست مشتق شده و در دورانهرای بعردی بره

روند تا اواخر حکومت اشکانی در آذربایجان ادامه

دلیل وجود یکی از آتشکدههای بزرگ ایرن سررزمین

داشته است.

آذربایگان خوانده شد.

وجه تسمیه آذربایجان در متون تاریخی

آذربایجان در ادوار باستان (سلوکیان و اشکانیان)

آذربایجان ایالت بزرگی است در ایرران کره در

آذربایجان در سراسر قررون یرک قطرب بررای

فارسی میانه آتورپاتکان  ، Aturpatakanدر آثار کهن

جذب مردمان مهاجر و لشکریان جنگجو و هم مرکز

فارسی آذربادگران یرا آذربایگران ،در فارسری کنرونی

معاوضات تجراری و فرهنگری بروده اسرت و آن بره

آذربایجان  ،در یونانی آتروپاتنره  Atropateneو در

عنوان پلی از بینالنهرین به سرزمینهای دارای فلرزات

سریانی آذربایغان  Azharbaighanنام داشرته اسرت

غنی قفقاز و از فالت آناتولی به ایرران مرکرزی و برا

(مینورسرررکی 8931 ،ص .)11در دوره هخامنشررریان

پیوندهای دیگرر برا آن سروی قفقراز و هنرد مربروط

آذربایجرران قسررمتی از سرراتراب مرراد بررود ،وقترری

میشود (.)Kleiss, 1991,p:216

شاهنشاهی هخامنشی فروپاشید ،آتروپراتس سراتراب

از دوره سلوکیان هیچ آثار مهمی در آذربایجان

ایرانرری مرراد کوچررک را مسررتقل کرررد بعررد از آن

برراقی نمانررده اسررت امررا از دوره اشررکانیان بقایررای

فصلنامه علمی تخصصی باستان شناسی ایران – واحد شوشتر
استقرارگاهها و قبرستانها بطرور گسرترده در سراسرر

و پدر زن پردیکاس نایب السرلطنه اسرکندر برود در

ناحیره پراکنرده اسرت ( ) Ibid, 217کره از جملره

مقام خود در ماد کوچک ابقا گشت ( مشکور،8913 ،

شاخص ترین محوطه های منسوب به این دوران قلعه

ص .)39بعررد از کشررته شرردن پردیکرراس ( 918ق.م)

زهاك(زهنگ) مری باشرد (درخشری.)8918،در مرورد

مجلسی در تراپارادیس ( سوریه) منعقد گشت که در

تاریخ سیاسی این خطه مریتروان گفرت کره پرس از

آن به تقسیم مجدد سراتراب هرا پرداختنرد ولری مراد

شکست داریوش سوم از اسکندر در جنرگ گوگمرل

کوچک  ،یعنی سراتراب نشرین آتروپرات جرزن ایرن

که آتروپاتس ساتراب ماد نیز در نبرد فرمانده مادیهرا

تقسیم نبود از آن تاریخ ماد کوچک را میتوان دولتی

بود ،آتروپاتس ،اکسودات نامی را که داریروش سروم

مسررتقل شررمرد (دیرراکونوف.8911 ،ص .)81پررس از

در ری به سیاه چال افکنده بود از زنردان آزاد کررد و

مرگ آتروپرات دودمران او در آذربایجران حکومرت

اسکندر ابتدا همرین اکسرودات را بره سراتراپی مراد

کردند و به مرور این ایالت دولتی شد که اسماً جرزن

منصوب کرد ولی دیرری نگذشرت کره اکسرودات از

دولت سلوکی به شمار می رفت ولی در معنی مستقل

چشم اسکندر افتاد و از طررف آن پادشراه ،آتروپرات

بود (همان،ص .)31بدین ترتیب ماد کوچک نخستین

( 911ق.م ) به حکومت ماد تعیین گردید (مشرکور ،

کشور شرقی برود کره اسرتقالل خرویش را در برابرر

 :8913ص.)39

فاتحان یونانی و مقدونی بازیافت (رئیس نیرا ،8931،

بدین ترتیب آتورپاتکان در ربع پایرانی سرده چهرارم

ص .)993سرلوکیان نیرز برا آنکرره برر غالرب ایرراالت

ب.م در استانهای آذربایجان کنونی ،کردستان شررقی

هخامنشی و از جمله ماد بزرگ مسلط شده بودند بره

و در بخشررری از شرررمال آذربایجررران (جمهررروری

رغرم تالشرهای خررود هرگرز نتوانسرتند آتروپرراتن را

آذربایجان) پیدا گردید(نقشه )8و نزدیک به سه سرده

ضمیمه قلمررو خرود کننرد (همران ،ص .) 991ولری

و نیم در این پهنه به هستی خرویش ادامره داد (علری

آنتی خوس سروم در سرال 111ق.م بعرد از شکسرت

اف :8911 ،ص .)88به هنگام مرگ اسکندر تنها سره

دادن مولون ( حاکم ماد سفلی) به مراد آتروپراتن نیرز

ساتراب نشین را در تملک ایرانیان میبینیم ،ناحیه ماد

هجوم برد و موفقیتی کسب کرد و آن سرزمین را کره

(آتروپاتن)پررارت و ناحیرره پاروپررانیزاد و در نهایررت

از زمان اسکندر مستقل بود حکومت عالیه سلوکیه را

ایرانیان باستثنای دو تن از سرکردگان به نام آتروپات

شناخت (دیاکونوف،پیشین ،ص ) 91و این سررزمین

و اکسیارتس که با فرمانروایان خویشاوند سببی بودند

بعد از گذراندن یک دوره نیم قرن وابستگی بار دیگر

بقیه ازکار برکنار شردند (گوتشرمید، 8993 ،ص.)91

در حدود سالهای 31سده 1ق.م استقالل خود را براز

در سال 919ق.م (بعد از مرگ اسکندر) آتروپرات در

یافت بهعبارتی در زمان آنتریخروس چهرارم مجردداً

مجلس مشاوره ای که از طرف سرداران آن پادشاه در

مستقل گشت (همان ،ص .)11بعد از ایرن تراریخ ترا

بابل انعقاد یافت حاضر نبود در آن مجلرس سراتراب

حدود نیمه دوم سده دوم ق.م نفوذ اشکانیهرا کره از

نشین ماد سفلی به یک سرردار مقردونی بنرام پیترون

یک قرن قبل دولتی در خاور ایران تشکیل داده بودند

واگذار شد و آتروپات به مناسبت آن که مردی الیرق

و در حال توسعه قلمرو و پیشروی به سوی غررب و
در حقیقررت سررلوکیان را برره عقررب مررینشرراندند در
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آتورپاتکان رو به افزایش گذاشت (رئیس نیا ،پیشرین:

در سررال  39-1ق .م حرراکم مرراد ،داریرروش ؟

ص .)991برخری از ترراریخ نویسرران مری گوینررد کرره

(تصویر  )8نامی بود (همران،ص( ،)899همزمران برا

اشکانیان پس از به تصررف در آوردن سررزمین مراد

فرهاد سوم) ،این فرمانروا ،نخست به اطاعت پمپیوس

بزرگ ،سرزمین ماد آتروپاتن را نیرز متصررف شردند

درآمد و سپس (قلمرو ایشران) بره همرراه ارمنسرتان

ولی منابعی ایرن عقیرده را تيییرد نمریکنرد چونکره

یکجا تحت نفوذ اشکانیان قررار گرفرت (گوتشرمید،

نیروی اشکانیان به عنوان ضد سلوکی عمل مریکررد

پیشین ،ص.)891

بررای آزادی مرردم شررق از دسرت آنهرا (علرری اف،

در زمرران فرهرراد سرروم پادشرراهان آتروپرراتن ,

پیشین :ص .)811در ضمن در تقسیم بندی ایاالت در

آدیاین ،کردونه و اوسروانه یا اورهونه تحت الحمایره

زمان مهرداد اول توسرط ایزیردور خاراکسری و پلری

او محسوب شده و او را به شاهنشاهی می شرناختند

بیوس ،قسمت ماد کوچک که بعد از اسکندر دولرت

(همان،ص .)838در زمان اُرد دوم  ،شراه آتورپاتکران

مسررتقلی تشررکیل داده بررود برره چشررم نمرریخررورد

آریوبرزن یکم با اشکانیان (علیره کراسروس) دریرک

(مشکور :8911 ،ص( ،)811که جزن قلمرو اشرکانیان

اردوگاه بودند (علی اف ،پیشین ،ص .)899درماه مره

شده باشد)با این حال متحد دولت اشکانی و در واقع

سال 93ب .م آنتوان که قصرد داشرت نخسرت شرهر

از ملوك الطوایفی آن به شرمار مری رفرت (مشرکور ،

فرااسپا 2پایتخت مادعلیا و سپس اکباتان را به تصرف

 : 8913ص .) 33بعبارتی افراد دودمران آتروپرات ترا

در آورد (به آذربایجان و در جهرت تعرعید دولرت

اوایل سده اول میالدی به حکومت مروروثی خرویش

اشکانی یرورش آورد) (،پیگولوسرکایا،8931،ص.)11

بر آذربایجان ادامه دادند (رئیس نیا  :8931،ص.)911

لشکرکشرری وی همزمرران بررا فرهرراد چهررارم پادشرراه

در منابع تاریخی ،تاریخ آتورپاتکران نیمره اول سرده

اشکانی و آرتاوازد شاه مشهور آتورپاتکان می باشرد،

ب.م هیچگونه انعکاس نیافته است (علیاف ،پیشرین:

معتبرترین توصید درباره این لشکرکشری در کتراب

ص .)898ولی پس از مر گ مهرداد دوم ،تیگران دوم

زنرردگی آنتررونی پلوتررارك آمررده اسررت ( بیرروار،

پس از تصرف سراسر شمال بین النهرین  ,آتروپراتن

،8911ص .)893در نهایت لشکرکشی مزبور با توفیق

را نیررز مطیررع خررویش سرراخت (مشررکور ،8911 ،

همراه نگشت و سپاهیان اشکانی ،نیروهای آنتروان را

ص.)819

تا مرز( کنرار ارس) تعقیرب کردنرد ( پیگولوسرکایا،

حاکم ماد آتروپاتن در سال  31ب.م میتررادات

پیشین،ص.)11

داماد تیگران پادشاه ارمنستان بود که در آنجرا بردون
اتکا به پدر زنش با استقالل حکومت می کرد (همان،

 1در بین فرمانروایان ماد و احتماالً ماد آتروپاتن ،از این فرمانروا و منسوب

ص .) 191بنظر میرسد میترادت حراکم آتروپراتن برا

به ایشان بنظر سلوود سکه هایی باقی مانده است
(Sellwood,1980؛ سلوود.)8931،

گرفتن دختر تیگران و دامراد شردن وی ترابع وفرادار
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ارمنستان بوده است (علی اف ،پیشین :ص.)819

دقیق این شهر و مقر حکومتی به نظر نگارنده می بایست در محدوده بین

(مینورسکی( )8911معتقد که این شهر باید قلعه ورا باشد ولی جایگاه

مراغه و میانه کنونی مکان یابی شود و در این محدوده قلعه شهری
باعظمت تر از قلعه زهاك (زهنگ) نیست و احتماالً فرااسپا باستانی
می تواند منطبق با قلعه شهر مذکور باشد.

فصلنامه علمی تخصصی باستان شناسی ایران – واحد شوشتر
بعررد از جنررگ چررون قرروای دولررت اشررکانی

در سال  1ق.م نیز که ماد آتروپراتن از دولرت

به مراتب بیشتر از نیروی کمکی سپاه آذربایجران برود

اشکانی مجرزا شرده برود از روم تقاضرای فرسرتادن

در هنگام تقسیم غنائم جنگی این اختالف بره نحروی

پادشاهی برای خود کرد بر اثرر ایرن تقاضرا رومیران،

آشکار شد و آتاوازد پادشاه ماد در این کشاکش خود

آریوبرزن دوم پسر آرتاوازد پادشراه پیشرین را بررای

را مغبون یافت چون سهم از فرهاد طلب مری کررد و

سرررلطنت بررره مررراد کوچرررک فرستادند(مشرررکور ،

شاهنشاه اشکانی ادعای او را باطل شمرده همه غنایم

8911ص .)118,ولرری در ایررن سررال آریرروبرزن شرراه

جنگی را حق خود مری دانسرت ( Schippmann,

دست نشانده روم از آذربایجان رانده شد و کمی پس

.) op.cit, p: 222آرتاوازد با این کرار فرهراد را از

از این واقعه از او بعنوان پناهنده بی خانمان در دست

خود رنجاند بعد هم از واکنش و انتقام جویی فرهراد

است ولری سررانجام بعرد از مردتی دوبراره گرایوس

بیمناك شد و برای حفظ تاج و تخت خرود بره فکرر

سردار رومی پس از صل با فرهاد به ارمنستان رفرت

یافتن متحدی افتاد (رئیس نیا ،پیشین ،صرص -931

و در آنجا شاهزاده آریورزن پادشاه ماد آتروپاتن را به

 )938و در نهایت به رومیان پیوسرت و دخترر خرود

شرراهی ارمنسررتان منصرروب کرررد ولرری چنرردی بعررد

بنام یوتاپه  Iotapeرا نامزد اسکندر پسر آنتونیوس و

آریوبرزن مُرد و پسرش آرتاوازد سروم بره پادشراهی

کلئوپاترا کرد (مینورسکی :8911 ،ص.)93

ارمنستان رسید( او در ارمنستان به قتل رسید و حاکم

نویسندگان تاریخ روی گردانری آرتراوازد را از

ارمنی بر سرکار آمد مدت حکومت وی بین 1میالدی

سیاست سنتی تمایل به اشکانیها و گررایش وی بره

تا 81میالدی ذکر شده است) در ایرن سرالها اردوران

رومیها را ناشی از یک علت مهم سیاسی دانسته انرد،

سوم اشکانی در ماد آتروپاتن فرمانروایی میکرد بره

به گمان آنها آرتاوازد از افتادن کشور خود به دسرت

سال  81م  ،به قول گوتشمید 83م به تخت سرلطنت

اشکانی ها واهمه داشت و تکیه بره نیروهرای مسرل

اشررکانیان در تیسررفون نشسررت ( مشررکور:8911 ،

رومی گرفت ولی به هر حال مانع رفرتن آتورپاتکران

ص.)111-111

در کام دولت اشکانی نگردید زیررا بعرد از شکسرت

آخرررین فرررد از سلسررله آتورپاتکرران گررایوس

آنتونی از اوکتاویوس در سال 98ق.م در نبرد آکتیروم

ژولیروس آرتراوازد (Gaius Julius Artavazd

یونان ،فرهاد چهارم به همراه آرتاش ارمنی کره بروی

نبیره آرتاوازد بزرگ) بود که به سال 93م در شهر رم

پناه آورده بود به همراه خویش آرتراوازد را شکسرت

در گذشت ( مینورسکی :8911 ،ص.)93

دادند(رئیسنیا ،پیشین :ص.)931

بدین ترتیب افرراد دودمران آتورپرات در دوره

در سال 11ق.م حاکم آتروپاتن ،آرتاکس بود و

استیالی اشرکانیان نیرز برا حفرظ عنروان شراهی بره

ایشان در فهرست شاهان ماد علیا توسط مالکوم کالج

حکومت خود ادامه دادند و دوران دسرت نشراندگی

آورده شررده اسررت ولرری از وی اطالعرری نررداریم

آنها نسربت بره دولرت اشرکانی ترا حردود نخسرتین

(.) Colledge , 1997, pp:160-161

سررالهای سررده اول مرریالدی و برره روایترری ( نقررل از
استرابن ) تا حدود سال  11م دوام آورد در این سرال
دولت اشکانی آتورپاتکان را به تصرف خود در آورده
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و به یکی از ایاالت قلمرو خود تبدیل کرد و به عمر

قفقاز گذشته به ارمنستان و آذربایجان حمله کردند و

سلسله آتورپاتیان خاتمه داد.

حاکم ارمنستان یعنی تیرداد و هم پاکور را که برادران

در ایررن زمینرره اعتمادالسررلطه مررینویسررد«:
آذربایجان _ کلیتاً -پادشاه مخصوصی داشرت کره از
عهد اسکندر کبیر پدر بر پدر

بالش اول نیز بودند ،شکست دادند ( مشکور،8911،
ص.)913

در این ایالت سلطنت

بعد از مرگ بالش به سال  11م پاکور دوم کره

نموده و مستقل بوده انرد و ترا سرنه  91م سرالطین

حاکم ماد آتروپاتن بود به سلطنت ایران رسید بعد از

آذربایجان کمال استقالل را داشته اند ،پادشاه اشکانی

پاکور ،خسرو برادر وی که او نیرز بره ترتیرب حراکم

به جهت اینکه پادشراه آذربایجران بره مرارك آنتروان

آتروپرراتن بررود برره سررلطنت ایررران رسررید (همرران،

کمک کرده بود بر وی حمله کرد و غلبه نمود ،اما باز

ص .)931خسرررو یکرری از پسررران پرراکور را بجررای

مملکت را یکباره از او منتزع نساخت چه اسرترابون

تیردات در ارمنستان نشاند ( از آنجا که از این تراریخ

می گوید پادشاهان آتروپاتن در ایالت مزبور سرلطنت

به بعد اسامی شاهان اشکانی را نداریم ولی به احتمال

دارند ،چیزی از زمان استرابن نگذشت که آذربایجران

زیاد این رسم یعنی جایگزینی شاه اشکانی بره جرای

به تصرف اشکانیان در آمد و از آن وقت به بعد ایرن

دیگری ادامه داشته است) .چون این امر بدون جلرب

طبقه ولیعهدهای خود را پادشاه آذربایجان خواندنرد»

نظر و موافقرت دولرت روم انجرام نگرفرت موجرب

(اعتماد السلطنه ،8918،صص)199-191

کدورت آن دولت شد و دیگر باره آتش جنگ ایران

اما اگر چه در دوره اخیرر افررادی از خانردان

و روم شررعله ور گردیررد(.همان ،ص (،) 939حملرره

اشکانی بر آتورپاتکان فرمان میراندند ولری در پرترو

تراژان ) دوباره به سال  893م قبایل آالنی با تحریک

نظام ملوك الطوایفی اشکانی ،آتورپاتکان براز هرم از

فاراسمن پادشاه ایبری ،آذربایجان ،مراد و کاپادوکیره

نوعی خرودمختراری داخلری برخروردار بروده اسرت

را مورد تاخت و تاز قرار دادند و برالش دوم آنهرا را

(ر ئیس نیا ،پیشین،صرص .) 119-111بردین ترتیرب

با دادن باج به سوی کوههای قفقاز بر گردانید (رئیس

پس از اردوان سوم اشکانی که ایشران اولرین فررد از

نیا،پیشین،ص  .) 913برای بار آخر در دوره اشرکانی

سالله خاندان اشکانی بودند که بر آذربایجران حکرم

با نام ماد برمی خروریم و آن) در زمران برالش سروم

راندند ،برادر او به نام ونونه از طرف دولرت مرکرزی

اشررکانی (831-813م) بررود کرره مررارکوس وروس

اشکانی به شاهی آذربایجران رسرید( مشرکور 8913،

 Marcus-veruasامپراتررررور روم برررره همررررراه

ص  .)819بعد از مرگ گودرز بزرگان ایران او را کره

آیویدیوس کاسیوس به ایران حمله کرد ،کاسیوس در

پادشاه آذربایجان بود از آن ایالت خواسرته و بره نرام

ادامه کشور گشایی به سوی کوههای زاگرس رانرد و

ونونرره دوم (91-98م) بررر تخررت شاهنشرراهی ایررران

قسمتی از ماد و آذربایجان را تسخیر نمرود و بهمرین

نشرراند (گوتشررمید ،پیشررین ،ص  .) 111پررس از او

مناسبت به لقب مدیکوس  Medicusیعنی فات ماد

پسرش پراکور بره شراهی آذربایجران منصروب شرد

و آذربایجان ملقب گشت(مشکور  :8911،ص.)931

(مشکور :8913 ،ص .)819در زمان پاکور ،آالنهرا بره

از اینجا می توان اسرتنتاج کررد کره مراد در آن

سال  19م که با گرجیها متحد شده بودنرد از دربنرد

زمان حکومتی مستقل داشته است (گوتشمید ،پیشین،

فصلنامه علمی تخصصی باستان شناسی ایران – واحد شوشتر
ص .)181-183از این تاریخ بره بعرد بعلرت کمبرود

گردید و نزدیک به سه سده و نریم در ایرن پهنره بره

منابع اشاره کننده به آذربایجان ،اطالعی از آن منطقره

هسررتی خررویش ادامرره داد .پررس از مرررگ آتروپررات

نداریم ولی این منطقه حرالتی از ملروك الطروایفی را

دودمان او در آذربایجان حکومت کردند و بره مررور

داشته تا اینکره سررانجام آذربایجران نیرز بره قلمررو

این ایالت دولتی شد که اسما ً جزن دولت سلوکی بره

ساسانیان پیوست.

شررمار مرریرفررت ولرری در معنرری مسررتقل بررود یعنرری

در کل خاندان آتورپاتکان که بمدت  991سرال

سلوکیان با آنکره برر غالرب ایراالت هخامنشری و از

در آذربایجان حکومت کردند و با پیوندهای سیاسری

جمله ماد بزرگ مسلط شده بودند به رغرم تالشرهای

با سرلوکیان و سرپس برا اشرکانیان و حتری ارامنره و

خود هرگز نتوانستند آتروپاتن را ضمیمه قلمرو خرود

رومیان نگداشتند این سرزمین مرورد گزنرد سرربازان

کنند ،این رونرد ترا حردود نیمره دوم سرده دوم ق.م

یونانی و مقدونی قرار گیرد ولی همرین عامرل یعنری

یعنی زمانی که اشکانی ها در حرال توسرعه قلمررو و

اتحاد و پیوند با یکی از دول زمان یعنری روم باعر

پیشروی به سروی غررب بودنرد و نفوذشران نیرز در

شد که سرانجام حکومت مرورثی خرود را از دسرت

آتورپاتکان رو به افزایش بود ترداوم داشرت ،در ایرن

بدهند و آن در اوایل قرن اول م رخ داد و از آن پرس

زمان دولت آتورپاتکان متحد دولت اشکانی به شرمار

شاخهای از فرمانروایران اشرکانی در آنجرا حکومرت

میآمد بعبارتی افراد این دودمان ترا اوایرل سرده اول

کرده و حتی به شراهی ایرران مریرسریدند ترا اینکره

میالدی به حکومت مروروثی خرویش برر آذربایجران

سرانجام با فروپاشی دولت اشکانی این منطقه نیرز از

ادامه دادند ولی به روایت (استرابن )حکومت آنها ترا

زیر نفوذ اشکانیان بدر آمده و جزن ایالت شاهنشراهی

حدود سال  11م دوام آورد ،اما در این سرال دولرت

ساسررانی گشررت (جرردول8؛لیسررت فرمانروایرران مرراد

اشکانی آتورپاتکان را به تصرف خود در آورده و بره

آتروپاتن ).

یکی از ایاالت قلمرو خرود تبردیل کررد و بره عمرر
سلسررله آتورپاتیرران خاتمرره داد .بعررد از ایررن دوران

نتیجهگیری

افرررادی از خانرردان اشررکانی بررر آتورپاتکرران فرمرران

شاهنشاهی هخامنشی که در اواسط سده ششرم

میراندند ولی در پرتو نظام ملوك الطوایفی اشرکانی،

ق.م توسط بنیانگذار آن یعنری کروروش کبیرر شرکل

این خطره همچنران جایگراه واالیری داشرت و حتری

گرفررت کمرری برریش از دو سررده دوام آورد.پررس از

ولیعهدنشین خاندان اشکانی گردید تا اینکه سررانجام

شکست داریروش سروم آخررین شراه هخامنشری از

با فروپاشی دولت اشکانی این منطقه نیز از زیر نفروذ

اسکندر در جنگ گوگمل  ،آتروپراتس سراتراب مراد

اشکانیان بدر آمده و جز ن ایالت شاهنشاهی ساسرانی

بواسطه خدماتش به اسکندر از طرف آن پادشراه بره

گشت.

حکومت ماد تعیین گردیرد(911ق.م) .بردین ترتیرب
آتورپاتکرران در ربررع پایررانی سررده چهررارم ب.م در
استانهای آذربایجان کنرونی  ،کردسرتان شررقی و در
بخشی از شمال آذربایجان (جمهوری آذربایجان) پیدا
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اشکانیان ،ترجمه  :کیکاووس جهانداری ،تهران ؛
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فصلنامه علمی تخصصی باستان شناسی ایران – واحد شوشتر
جدول  -8اسامی فرمانروایان ماد آتروپاتن در دوره سلوکی
و اشکانی )Colledge , 1977, PP: 160-161
نام

تاریخ

آتروپات

191ق.م

آرتابارزان

111ق.م

میترادات

 39-19ق.م (؟)

داریوش

 39-1ق.م

آریوبرزن

 11-99ق.م (؟)

آرتاوازد بزرگ

 93ق.م

آرتاکس

 11ق.م

آریوبرزن II

 11ق.م

آرتاوازد III

81ق.م 1-م

اردوان  IIIاشکانی

1م

ونونه II

81-98م

پاکور II

 91-11م

خسرو

 19-13م

شکل  )1موقعیت ماد آتروپاتن در دوران
سلوکی و اشکانی

تصویر  -8سکه منسوب به داریوش()Sellwood,1980
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