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چکیده
اشکانیان گروهی از قبایل نیمهکوچنشین بودند که بر شمالشرق فالت ایران تسلط یافتند و سپس حوزه نفوذ
خود را تا مناطق غربی و رود فرات گسترش دادند .اندیشه سیاسی که آنها در سالها و دهههای قدرت یابی ارائه
داده اند ،علتی بود که توانستند هژمونی الزم را در مناطق متصرفی تأمین نماید .از این رو ،مسئله اساسی در
پژوهش حاضر این موارد میباشد :به استناد دادههای باستانشناسی ،شاهان اشکانی با ارائه چه اندیشه سیاسی
موفق گردیدند ،حوزه نفوذ پادشاهی تازه تأسیس اشکانی در شمالشرق ایران را به حد یک امپراتوری توسعه
دهند؟ و چگونه این حوزه نفوذ را هرچند با دگرگونی در دورههای مختلف حفظ کنند؟ چنین فرض میشود که:
شاهان قدرتمند اشکانی با تجاربی که از شاهان پیشین این سلسله به آنها رسیده بود ،شناخت نسبی بیشتری از
رقبای خود و وضعیت ایاالت فالت ایران کسب کرده بودند .از این رو ،توانستند با حفظ منافع ایاالت ،سرزمینهای
متصرفی را فتح کرده و آنها را در زیر حوزه نفوذ خود نگهدارند .از لحاظ روششناسی ،دادههای این مقاله به
شیوه کتابخانهایی گردآوری شدهاست و روش تجزیه و تحلیل دادهها ،تحلیل محتوا و تاریخی است .برآیند
پژوهش نشان میدهد ،پارت ها با استقالل دادن به شهرها و ایاالت و آزادی آنها از زیر سلطه سلوکیان ،تا هنگام
بیرون راندن آنان مشروعیت داشتند و پس از آن با تأمین امنیت شهرها و راههای تجاری از طریق نیروی نظامی
و ساخت شهرها و حفظ مرزهای امپراتوری و نگهداری از سرزمینهای استراتژیک مهم از رهگذر توجه به
ایدئولوژی احیای امپراتوری هخامنشی ،همچنان قدرت و مشروعیت خود را حفظ کردند.
واژگان کلیدی :اندیشه سیاسی قدرتگیری و توسعهطلبی ،مهرداد اول،مهرداد دوم ،تجارت ،نیروی نظامی.
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پژوهشی در شناخت برجهای نیایشگاهی......
مقدمه

بخشد .با این حال ،چه در حوزه باستان شناسی و

اشک سرکردهی قبیله پارنی با حمله به شهرب

چه تاریخ ،اطالعات دربارهی آنها بستیار ناچیز و

پارت و تسخیر آنجا توانست قدرت سیاسی قابل

اندک استتتت و از طرفی شتتتناخت ابعاد مختلف

توجهی را به دست آورد (ولسکی ،1384 ،ص -63

فرهنگ در این دوره اهمیّت ب سیاری دارد .یکی از

 .)49اشک اوّل ( 211 -247پ.م) در سال 247

بعدهای فرهنگی این دوره ،گونهی اندیشه سیاسی

پ.م بعد از پیروزی بر آندراگوراس در شهر آساک

استتت که نهاد ستتیاستتی برای اداره جامعه و حفظ

تاجگذاری کرد ( .)Bivar, 1983: 29دههها

هژمونی 1خود ارائه داده استتت .از آنجا که در این

سپری شد تا پادشاهی نوپای اشکانی به امپراتوری

حوزه کمبود اطالعات هستتتت .با در نظر گرفتن

بدل گشت .در پژوهش حاضر تالش شده تا به

منابع تاریخی همراه با داده های مادی با اطمینان

استناد دادههای باستانشناسی و منابع تاریخی به

باالیی میتوان اندیشتتتهی این دوره را شتتتناخت

این سوال پاسخ داده شود که به استناد دادههای

(خ سروی ،1393،ص)15بر این ا ساس هدف این

باستانشناسی ،شاهان اشکانی با ارائه چه اندیشه

پژوهش شتتناخت جامعی از اندیشتته ستتیاستتی

سیاسی موفق گردیدند ،حوزه نفوذ پادشاهی تازه

امپراتوری اشکانی بر اساس منابع باستان شناسی و

تأسیس اشکانی در شمالشرق ایران را به حد یک

تاریخی در ستتتال ها و د هه های قدرتگیری و

امپراتوری توسعه دهند؟ و چگونه این حوزه نفوذ

توستتعه این امپراتوری میباشتتد .نکتهایی که الزم

را هرچند با دگرگونی در دورههای مختلف حفظ

استتتت در اینجا ذکر گردد چگونگی پی بردن به

کنند؟فرض میشود شاهان قدرتمند اشکانی با

اندیشه سیاسی در دوران باستان استچ زیرا مبنای

تجاربی که از شاهان پیشین این سلسله به آنها

اصتتتلی در شتتتنتتاختتت آن درک و فهم نظتتام

رسیدهبود ،شناخت نسبی بیشتری از رقبای خود و

جهان شناسی آنان میباشد ،که در اساطیر ،حماسه

وضعیت ایاالت فالت ایران کسب کردهبودند .از

ها و مرام دینی آنها بازتاب یافته است (همان)14،

این رو ،توانستند با حفظ منافع آنها ،سرزمینهای

که در آ ثار مادی بر جای ما نده از گذشتتت ته به

متصرفی را فتح کرده و آنها را در زیر حوزه نفوذ

صتتتورت نمادگرایی با دورنمایه ایدئولوژی ارائه

خود نگهدارند.

شده و در معماری با مطالعهی نظم ف ضایی که به

امپراتوری ا شکانی از منظر نظامی دوره بس مهمی

عملکرد یا هدف ستتتاختمان مربوی میشتتتود که

استتتچ چراکه توانستتت به مدّت پنن قرن دستتت

میتواند کارکردی اجتماعی  ،اقت صادی ،نمادین و

مهاجمان را از فالت ایران کوتاه نگهدارد و بستتتر

 ...داشته باشد (سیدابوالقاسم ،1380،ص .)82-77

منا سب برای غنای اقت صادی و فرهنگی را شکل
 (hégémoine) 1هژمونی به نوعی از قدرت اطالق میشود که نه
تنها به زور در قدرت اشاره میکند بلکه به مقبولیّتبخشی و

روش پژوهش
مشروعیّتدهی به آن نیز تأکید دارد (گاالهر ،دالمان ،گیلمارتین،
مونتز و شرلو ،1390 ،ص.)79
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در این پژوهش دادههای مورد نیاز از طریق

«تحلیل آیین شهریاری در ایران باستان» اثر« زمزم»

مطالعات کتابخانهای و منابع دسته اوّل باستان-

چاپشتتتده در مجله مطالعات ایرانی (« ،)1387

شناسی ،تاریخ اسطورهشناسی گردآوری شدهاست

تحوّل و انت قال دینی ه خامنشتتت یان ،در دوره های

و از آنجا که هدف شناخت اندیشه سیاسی است،

ا شکانی و سا سانی» نو شتهی م شترک «نجمی و

برای تجزیه و

کاویانی پویا» منتشر شده در مجله مطالعات ایرانی

تحلیل داده ها ،از روش تحلیل محتوا ستتتود برده

( « ،)1390نقش حکومتهای ایرانی نژاد شتتترق

شتتتده و چون بر ههی ز مانی حدود دو قرن را

آستتیای صتتدیر در شتتکلگیری اندیشتته بازیابی

دربرمیگیرد برای پیبردن به روند اندیشه سیاسی

امپراتوری هخامن شی نزد ا شکانیان» ،اثر م شترک

قدرتگیری و تو سعهطلبی از روش تاریخی نیز

«ایمتتان پور ،زرین کوب و حجتی نجفآبتتادی»

استفاده شدهاست.

انتشار در مطالعات تاریخ فرهنگی (.)1391

پیشینه پژوهش

ارائه اندیشهه سهیاسهی قدرت گیری و توسهعه

در زمینه پی شینه پژوهش باید ا شاره کردچ هر چند

طلبی در دوره مهرداد اوّل

در مورد تاریخ و باستتتانشتتناستتی دوره اشتتکانی

گروهی از مسکوکات اشک ششم ،مهرداد اوّل

کتاب و مقاالت ب سیاری منت شر گردیده ا ستچ امّا

( 138 -171پ .م) اشاره بر توسعهی قدرت شاه

کمتر اثری را میتوان یافت که با رویکرد اندیشتته

پارت دارد .این مسکوکات در نواحی مرکزی و

سیاسی به نوشتههای مورخان و آثار برجا مانده از

غربی ایران ضرب شدهاند .از این زمان به بعد

این دوران توجه نشتتتان دهد .با این حال چند اثر

پارتیان نه تنها به عنوان قدرت جهانی ظاهر شدندچ

در این باره هستتتتند که عبارتند از « :بازتاب هنر،

بلکه نقش مهّمی در فعالیّتهای تجاری ایجاد شده

ستتیاستتت و مذهب ایرانی در نقوش برجستتتهی

بین شرق و غرب ایفا نمودند (Sadaei & et

صتخرهای دوران اشتکانی و ستاستانی» نوشتتهی

) .al, 2010: 17این قدرتگیری شاهان پارت،

«رضتتایینیا» منتشتتر شتتده در فصتتلنامه مطالعات

بعد از شکست آنتیوخوس سوّم در برابر رومیها

مل ّی( « ،)1387پیگیری ستتتنتتتهتتای ایرانی در

بود .بر این اساس پارتها قدرتشان را در هیرکانیا،

ستتکههای اشتتکانی» اثر مشتتترک «شتتکوریفر و

هرات و شاید در نسا احیا کردند (Sellwood,

نصتترا...زاده» چاپ شتتده در جستتتارهای تاریخی

) .1980: 21- 26مهرداد اوّل از جنگهای

( « ،)1395ا شکانیان و سنتهای کهن ایرانی :پای

خانگی شاهزادگان سلوکی بهره برد و بعد از

بندی یا عدم تقید ا شکانیان به سنتها و مواریث

تصرف ماد ،شهرهای بابل و سلوکیه را تصرف

فرهنگی» نو شتهی م شترک «زرینکوب و نادری»

نمود (ولکسی ،1383 ،ص .)95مهرداد اوّل بر

انتشتتتار یافته در جستتتتارهای تاریخی (،)1393

سکههایش عنوان «شاه بزرگ» را نمودار ساخت که
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پاسخی بر توسعهی ارضی و افزایش دعاوی پادشاه

شاهان نخست امپراتوری پارت اهمیّت بسیاری

بود (سلوود ،1389 ،ص .)383ویسهوفر 2به برخی

دارد از جمله :ساخت کاخ در جوار برج معبد و

از سکههای مهرداد اوّل با لقب « تئوس»( 3خدا)

معبد دایره در مهرداد کرت (شکل .)1این نوع

اشاره میکند که گویای تأثیر جهانبینی هلنی بر

فضای معماری نشان میدهد ،شاه پارتی عالوه بر

شاه پارتی بود ) .(Tada,2008:95این لقب بر

کسب مشروعیّت به واسطهی شهرسازی ،دستکم

سکههای آنتیوخوس اپیفانوس ظاهر شده و مهرداد

در میان عشیرههای پارتی از خالل برگزاری مراسم

اوّل که خود را جانشین شایسته برای سلوکیان می-

مذهبی نیز مشروعیّت به دست میآورد .بعد از

دانست ،بار دیگر از این عنوان بهره برد (همان

حملهی اسکندر ،از زمان رواج فرهنگ هلنی ،یکی

منبع ،ص.)99از مهّمترین دادههای باستانشناسی،

از وظایف مهّم شاه ،ساخت شهرهای آباد و پُر-

از دوران حکمرانی مهرداد اوّل شهر نسا در نزدیکی

امنیّت بود که در دورهی ساسانی به اوج خود

عشقآباد است .این آثار به طور چشمگیری

میرسد و نیز به شیوهی شهرسازی هلنی معبد در

چارچوب اندیشهی سیاسی پارتیان را نشان

شهر ساخته میشد اما این معابد برگزارکنندهی

میدهد .نسای باستانی از دو بخش نسای قدیم و

آیینهای مذهب شرقی هستند که با ترکیب یا

نسای جدید تشکیل شده است .نسای کهنه یا قدیم

همسانانگاری با ایزدان یونانی دوباره سربرآوردند،

اقامتگاه شاهی بوده و معابد ،کاخها ،گنجینههای

این موضوع به ویژه در معابدی که در غرب

مختلف سلطنتی در آنجا قرار داشتهاند ،همچنین

امپراتوری پارت ساخته میشود ،خود را نشان

دیوار دفاعی و  43برج داشت ،در حالی که نسای

میدهد .در حقیقت با ورود فرهنگ هلنی به ایران

جدید مرکز شهر پارتها بود .نسای جدید از روی

ساخت معبد رواج مییابد ،معابد در یونان باستان

روستای قدیمتر در سدههای دوّم و اوّل پیش از

سیاست را به مسیر دلخواه هدایت میکردند و

میالد بنا شده است و دارای دیوار دفاعی منظّم و

باعث توسعه و پیشرفت مصنوعات تزیینی و دستی

تقسیم شده به دو محلهی اشراف و مردم معمولی

میشدند .در بسیاری از شهرهای پارتی ما شاهد

است (محمدیفر ،1390 ،ص .)69 -71شهر نسا

مصنوعات و مجسمههایی هستیم که آنچنان فاخر

و

نیستند (عباسیان ،1386 ،ص .)158،108در

زیرساختهای شهر به شیوه هلنی توسط پارتیان

حقیقت این اشیاء بازتابی از هنر دستی معبد برای

است .ساخت معبد اساساً بازنمودی از عناصر

طبقه متوسط و شهرنشین هستند .این اشیاء احتماالً

شهرهای یونانی است .در شهر نسا برخی از

ابتدا توسط صنعتگران

مهاجر یونانی برای

دادههای باستانی برای شناخت اندیشهی سیاسی،

خدایانشان ساخته میشدندچ ولی کم کم ایزدان

نمودار

پذیرش

شیوهی

شهرسازی

1Wiesehöfer
2Theos
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ایرانی هم دارای مجسمه شدند مثالً برخی از

شهرسازی باعث میشود این شهرها با تدبیر و

مجسمههای کوچک و نقش برجستههای اشکانی،

نیروی عقل طبقه ثروتمند اداره شود .در حقیقت

ظاهراً نمایانگر اَناهیتا است ،مانند مجسمههای

اندیشهی سیاسی دوران اشکانی جدا از شاهان

کوچک برنزی به دست آمده از نهاوند،

پارتی ،نموداری از اندیشهی سیاسی طبقهی

مجسمههای گل پخته از شوش و مجسمهای دیگر

ثروتمند ادارهکنندهی شهر است .ساخت شهر و

در برلن که دارای مشخّصاتی از جمله نشانهی

معبد بازتابی از اندیشهی سیاسی هلنی است که

اَناهیتا گُل -ستاره (سیارهی ناهید) که همانندی

پارتیان برای حفظ و گسترش قدرت سیاسی خود

آنها را با این ایزدبانو تأیید میکند (دوشن-

بر پا میداشتند .با این حال اینورنیزی 5معتقد است:

گیمن ،1381،ص .)285احتماالً از همین طبقهی

مجسمههای مفرغی نسای قدیم خدایان یونانی

اجتماعی صنعتگران یونانی ،بعدها طبقهی اجتماعی

هستند که میتوان آنها را معادل خدایان ایرانی

هوتُخشان( 4افزارمندان) سر برآورد .در بنای کاخ

دانست ).(Tada,2008:91ویژگی دیگر نسا

نسا ،موسوم به «خانه مربع» تندیسهای عظیم گلی

ساخت دیوار دفاعی است که متأثر از اندیشهی

در بخش فوقانی قرار داشتندچ اینها احتماالً اجداد

تدافعی پارتیان است ،پارتیان که قوم جنگاور بودند

دارای مرتبه الوهیّت پارتها را نشان میدهند

و در ابتدا وظیفهی حفظ مرزهای شمالشرقی

(هرمان ،1387 ،ص )35یا شاید بازنمودی از

امپراتوری سلوکی را عهدهدار بودند ،شیوه نظامی

کارگزاران و ادارهکنندگان شهر باشند .عالوه بر

تدافعی داشتند و در ساخت شهرها با ایجاد دیوار

این اثر ،در یک جام عاج از نسا ،حاشیهی باالی آن

دفاعی و برجها این اندیشه را به نمایش گذاشتند.

با سر انسان تزیین شده است و در هاترا نیز بر

اهمیّت ،حفظ و دفاع از شهر در برابر حمالت

دیوارهای شهر سر انسان (شکل  )2کار گذاشته

دشمن مسلح نقش مهّمی در اندیشههای سیاسی و

شده است و در نسا حتّی ،بر روی عاج تصاویر

تداوم حکومت پارتیان داشتچ زیرا شهرها نه تنها

بسیاری از انسانهایی به تصویر درآمده که در حال

در برابر هجوم بیگانگان بلکه در برابر فئودالهای

انجام فعالیّتهای روزانه هستند .در کل ساخت

سرکش و مخالفان سالطین نیز میباید از خود دفاع

تندیس مفرغی و مرمری از زمان ورود یونانیان به

مینمود .بسیاری از شهرهای پارتیان مانند مرو،

ایران تعداد زیادی را به خود اختصاص داده است

تیسفون ،نسا و هاترا دارای دیوارهای دفاعی

(هرمان ،1387 ،ص  .)41-65این سرهای انسان،

مستحکم بودند .این اندیشه در شهرسازی بر شیوه

آشکارا به رشد عقلگرایی و توجه به انسان به

شهرسازی ساسانی و دوران اسالمی تأثیر نهاد و

عنوان ادارهکنندگان شهر اشاره دارد که با

شهرهای ایران شامل چند بخش شدند -1 :کهندژ،

تأثیرپذیری از فرهنگ هلنی ایجاد شدهاند .رشد

محل سکونت شاه یا حکام و درباریان-2 .

1 hutuxšān
2 Invernizzi
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شارستان محل سکونت لشگریان ،اشراف کوچک

بروز نکرده است .به هر حال ویژگی جنگاوری

و دیوانیان -3 .سواد یا حومه شهر محل سکونت

شاهان پارت عامل محبوبیّت ایزد مهر در میان آنها

کشاورزان و پیشهوران ،هر بخش به نوبه خود

گشت .مهر از ایزدان ،هندوایرانی است که سه

دارای برج و باروری جداگانه بود (معطومی،

خویشکاری روحانی ،برکتبخشی و جنگاوری

 ،1382ص.)149 -150آثار نسا بازتابدهندهی

داشت .از میان این سه خویشکاری برجستهترین

اندیشهی سیاسی قوم پارتی بر مبنای پذیرش

آن ،صفات دلیری ،جنگاوری و حمایت از

فرهنگ سیاسی هلنی است .وجود اسامی متعدّد

جنگاوران راستین است

(Gershevitch,

ایرانی در اسناد نسا نشان میدهد ،این فرهنگ هلنی

) .1967: 26بر برخی از سکههای پارتی تصویر

توسط افراد متعدّد ایرانی مورد استقبال قرار گرفته

خورشید و ماه نقش شده است .شاید این تصاویر

بود .اسامی چون اهورمزدیک ،اَرتَهوَهیشتیه ،فرنبغ،

به این معنا بود که شاه را مهر متجسد میانگاشتندچ

دینمزدک و  ...بدون استثنا همه نامهای خاص

یعنی معتقد بودند که ایزد مهر در وجود شاه حلول

ایرانی هستند (ایمانپور و همکاران،1391 ،

میکند (بهار 1384 ،الف .)101 :یکی از آثار بر

ص.)5در شهر نسا آثاری نمودار آیین خدایی کردن

جای مانده در مورد دین مهری از دوران پارت،

پادشاه یا نیاکانپرستی روزگار باستان برجایمانده

معبد مهر مراغه است (دقیق نجد ،1390 ،ص.)60

است مانند وجود معبد کهن ،آرامگاه شاه در نسا،

در اسناد نسا نیز نام مهر در ترکیب نام شاهان مانند

بایگانی به دست آمده از نسا در مورد تاکستانهای

مهرداد به معنی «آفریدهی مهر» تکرار شده است.

مورد بهرهبرداری شاه ،ریتونهای زیبایی از عاج

بر این اساس ویدنگرن 6معتقد است ،ایزد مهر و

شواهدی بر این آیین و ارزشمند بودن مراسم و

پرستش آن در پادشاهی پارتیان نقش داشته است.

جشنهای آیینی شاه هستند (کالن ،1385 ،ص 90چ

به ویژه این که پرستش ایزد مهر ،در میان مردم

بهار ،1384 ،ص  ،103کشنلو ،1389 ،ص 204چ

ایران در آسیای مرکزی و شرق ایران که پارتیان از

بروسوس ،1388 ،ص  .)144هر چند ،واضح

آنجا نشأت گرفتهاند ،راین بود .در دوران ساسانی،

است ،با شیوهی ادارهی حکومت پارتیان به صورت

ایزد مهر ،اهمیّتش را از دست میدهد ،به آن علّت

فئودالی این مقام الهی شاه فقط در میان اقوام پارتی

که ،این آیین اصلی دودمان خلعشدهی پارتیان بود

دارای ارج بودچ زیرا هر ایالت و شهر آیین ویژهی

) .(Olbrycht 1997: 46بر طبق شواهد

مشروعیّتبخشی شاه خود را داشت و شاهان

سکهشناسی و نقشبرجسته (شکل ،)3آنان

پارت در دید آنها ،جنگاوران دلیر بودند تا شاه

همچنین آیین آتش را برپا میکردند و نسبت به

روحانی و جنگاور .بر این اساس در دوره پارت

ادیان جاری امپراتوری از در سازش درآمدند (ادی،

آن چنان مفهوم شاه آرمانی هخامنشی و ساسانی

 ،1392ص  .)117 -118در انتخاب نظام فئودالی

1- Widengren

فصلنامه علمی تخصصی باستان شناسی ایران

–

واحد شوشتر

توسط پارتیان ،عوامل متعدّدی دخیل بودند ،به

از فرهنگ آریایی ،آسیای غربی ،بومی ایران و هلنی

هرروی نباید تصوّر نمود ،این نظام و حفظ

بودند .در حالی که پارتیان مسیر تحوّل و تکامل

ناهمگونی فرهنگی از ضعف اندیشهی سیاسی

اندیشهی سیاسی شهرها و شاهان محلّی را

پارتیان ناشی میشدچ بلکه تدییر شرایط سیاسی

نگذرانده بودند و از همان لحظه ورود بسیاری از

برای حفظ قدرت ،عامل ایجاد چنین اندیشهی

آنان به مخالفت پارتها برخواستند .پارتیان

سیاسی بود.نظام جامعهی پارتی بر اساس عشیرهها

سوارکاران عمیقاً ایرانی بودند که خصوصیات

و تیرهها بود ،گرچه آنها با مزیّت ساخت شهر

اصیل ایرانی را به همراه داشتند ،شاهان پارت

آشنا بودند و شاه نخست آنها در شهر آساک

هیچگاه از این موضوع غفلت نکردند و در زمان

تاجگذاری کردچ ولی آنها همچنان نظام عشیرهای

گرفتاری ترجیح میدادند که به جای کمک گرفتن

را حفظ کردند ،آنها پیش از ورود به ایران فرصت

از پارس یا ماد از استپهای مشرق خزر یعنی

کافی به دست نیاورند تا زیرساختهای نهادهای

خویشاوندان بدوی خویش یاری بخواهند (ادی،

اجتماعی مورد نیاز امپراتوری را ایجاد کنند و بعد

 ،1392ص .)242 -25هنگامی که مهرداد اوّل

از فتح ایران نیز درگیری در جنگهای متعدّد در

بسیاری از مناطق ایران را گشود ،بسیاری از شاهان

شرق و غرب چنین مجالی را برای آنها فراهم

محلّی ناراضی بودند و وقتی دمتریوس سوّم شاه

نساخت .این در حالی بود که پارتیان هنگامی که

پارت برای تسخیر مجدّد بخش شرقی شاهنشاهی

سراسر سرزمین ایران را تصرف میکردند با

خود حرکت کرد ،شهرهای سلوکیه ،الیمایی ،پارس

تشکیالت منظّم روبهرو شدندچ همچون شهر و

و حتی بلخیان بر ضد سرور جدید به یاری او

مهاجرنشینهایی که مرکب از یونانیان و ایرانیان

برخاستند (گیرشمن ،1385 ،ص  .)290به هر حال

بودند ،این طبقهی میانجی با پارتیان و یونانیان

سلوکیان در نزد این پادشاهیها ،سلسله نیمهایرانی

همکاری خود را ادامه دادند (جوادی ،1380 ،ص

بودند که شهربها را از زیر سلطه شاهان

 ،)262از طرف دیگر پارت با پادشاهیهایی چون

هخامنشی رهانده و باعث رونق کشاورزی،

مادبزرگ ،ارمنستان ،شاهان فرترکه و پادشاهی

تجارت ،شهرسازی و آزادی فرهنگی و دینی

الیمایی مواجه شدند .این پادشاهیها ،حاصل

شهرها شده بودندچ ولی آنها نمیدانستند سرور

فروپاشی شهربهای دوران هخامنشی بودند ،که با

جدیدشان -پارتیان -برایشان چه در چنته دارند.با

ورود مقدونیان ارزش و اعتبار خود را از دست

این همه پارتیان با هوشمندی ،وضعیت پادشاهی

داده بودند و از زمانی شکل گرفتند که آنتیوخوس

را حفظ کردند و سبب شدند آنها به تکامل خود

سوّم استقالل پارت و هیرکانیا را به رسمیّت

ادامه دهند و مانع از درهمپاشی شاهان محلّی

شناخت (بهار ،1384 ،ص 79چ بروسوس،1388 ،

گردند .پارتیان ارزش شهرها ،شاهان محلّی و تمدّن

ص  .)156شهرها و شاهان محلّی ایران اشباع شده

هلنی را میدانستند و آن را ارج مینهادند .شهرها
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در حیات سیاسی و اقتصادی شاهان پارتی نقش

کارگزاران متعدّد را ارائه میدهند (واندنبرگ و

برجستهای داشتندچ بنابراین شاهان پارتی همان

شیپمن ،1386 ،ص  .)66 -84مهرداد اوّل درپی

تقسیمبندی اداری شهرهای سلوکی را پذیرفتند و

همکاری کامناسکیر ،پادشاه الیمایی با دمتریوس

با دادن استقالل به آنها مانع برهمزدن نظّم موجود

شاه سلوکی به الیمایی حمله کرد و معابد آتنا و

و بازگشت به وضع پیش از اسکندر شدند ،که

آرتمیس را غارت نمود و با غارت این معابد ثروتی

برخالف منافع دولت بود (گیرشمن ،1385 ،ص

معادل با ده هزار تاالن به دست آورد (Potts,

 .)316پارتیان با چنین اندیشهی سیاسی در قبال

) .1999: 392پیروزی مهرداداوّل بر الیماییها در

پادشاهیها و شعار استقالل آنان از زیر سلطه

نقشبرجستهی خونگنوروزی در دشت مالامیر

یونانیان شورشها را آرام نموده و به اقدامات خود

نقش شدهاست ،در این نقشبرجسته (شکل)4

مشروعیّت بخشیدند.یکی از شاهان محلّی

شاهزاده محلّی و مالزمانشان نسبت به شاهی با

الیماییها بودند .از آثار برجای مانده مهّم آنان

مقام باالتر یعنی مرد سواره ادای احترام میکنند

نقشبرجستهها است .در این نقشبرجستهها

(واندنبرگ و شیپمن ،1386 ،ص .)42از آثار

شاهان محلّی بدون اشاره به شاهنشاه مطلق خود

برجایمانده دیگر الیمایی پرستشگاههایی در فضای

یعنی پارتیان خود را معرفی کردهاند (ویسهوفر،

باز است که تقلیدی از آتشگاههای هخامنشی را

 ،1385ص  .)165شاهان الیمایی به واسطهی این

نشان میدهد .یکی از اینها در بردنشانده و دیگری

رسانهی هنری تأثیر به سزایی در گسترش اندیشهی

در کوههای بختیاری قرار داشت (درخشی،1381 ،

سیاسی دوران گذشته یعنی هخامنشیان و تمدّن

ص  .)89این پرستشگاهها از نظر شیوه ساخت

آسیایغربی داشتند .با توجه به نقشبرجستهها و

مشابه معبد اَناهیتای کنگاور ،متعلّق به دورهی پارت

معابد بر جایمانده از الیماییها ،آنها انتقال-

است (حیدری ،1391 ،ص  .)83از این رو ،شاید

دهندگان اندیشهی سیاسی دوران پیش به پارتیان و

بتوان معبد شمی در کوههای بختیاری و معبد برده-

ساسانیان بودند و از طرفی در آمیزش اندیشهی

نشانده در مسجدسلیمان را همان معابد آتنا و

سیاسی هخامنشی با هلنی بسیار موفّق عمل

آرتمیس در نظر گرفت .یکی از مهّمترین آثار بر

کردند.شاید الیماییها یکی از مهّمترین رقبای

جای مانده از دولت سلوکی و اشکانی که در منابع

پارتها بودند که از طریق باززایی اندیشهی

تاریخی بارها به آن اشاره شده و آثاری از آن نیز

سیاسی باستانی ایران و ترکیب با اندیشهی سیاسی

بر جای مانده است .معابد متعلّق به آرتمیس و

مطلوب ساکنان یونانی در صدد قدرتگیری بودند.

اَناهیتای ایرانی است .در ابتدا یونانیهای مهاجر به

نقشبرجستههای آنها هم جنبهی الهی فرمانروا از

ایران مطابق سبک معماری خود معابدی برای

طریق برپایی آیینهای مذهبی و هم جنبهی

آرتمیس ساختند و بعد از مدتّی خدایان یونانی را

جنگاوری شاه و وجود تشکیالت منظّم درباری با

همسان و برابر خدایان ایرانی انگاشتندچ اما

فصلنامه علمی تخصصی باستان شناسی ایران

–

واحد شوشتر
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خویشکاریهای ایزد بانوی اَناهیتای ایرانی او را

).(Spier,1975:101و ا ین بتته علّتتت و جود

الههای محبوب برای شهرنشینان ساختچ زیرا

نیرو های ن ظامی وستتتیع پارتی در جای جای

پرستش این ایزدبانو ،توسعهی زندگی شهری را

امپرتوری بود .رشد بازرگانی مدیون نیروی نظامی

درپیداشت .خویشکاریهای اَناهیتا تقویتکنندهی

پارتیان بود که امنیّت راهها و شهرهای مرزی مهّم

نهادهای اجتماعی بود .خویشکاریهای اَناهیتا از

را که مکان ترانزیت کاالها بودند ،تأمین مینمود.

نام کامل وی در اوستا نمایان میگردد .نام کامل

پارتیان از گستتتترش بازرگانی حمایت میکردندچ

اَناهیتا در اوستا به صورت اَرَدوی سورا اَناهیتا به

چرا که حقوق گمرکی از منابع مهّم عواید خزانهی

معنای «مرطوب ،نیرومند و بیگناه» به روشنی به

سلطنتی بود .با ت شکیل دولت ا شکانی جادههای

سه خویشکاری برکتبخشی ،رزمآوری و روحانی

بازرگانی به سرعت رونق گذشته خود را بازیافت.

اشاره دارد (دوشن -گیمن ،1381 ،ص  .)236این

مهّمترین شتتتاهراه های بازرگانی در این دوره از

سه خویشکاری اَناهیتا با طبقات سهگانهی

ستترحدات چین آغاز شتتده و از فالت ایران عبور

اجتماعی آریایی یعنی فرمانروایی ،روحانی و

کرده و بینالنهرین و دریای مدیترانه و دریای سیاه

جنگاوری مطابق است ،این سه طبقه با ورود

را به هم وصل میکرد .سرزمین ایران که در دوره

آریاییها به ایران و ایجاد نخستین شهرها نقش

باستتتان بر محدودهی وستتیعی اطالق میشتتده،

بارزی در ایجاد و اداره حکومت ایفا کردند .تداوم

جایگاهی بود ،برای ارتبای بین ملّتهای شتترق و

ساخت معبد برای اَناهیتا هم نشان از پیشرفت این

غرب ،به همین علّت سهم به سزایی در ارتباطات

طبقات اجتماعی ادارهکنندهی شهر داشت و هم

فتتتترهتتتتنتتتتگتتتتی

اقتتتتتصتتتتتتادی

عامل تقویت این طبقات اجتماعی بود .پرستش

جهان قدیم بر عهده داشتتتته استتتت .همچنان در

اَناهیتا ،تشویقکنندهی مردم برای اتکّا به امکانات

بازر گانی بینالمللی نقش م یانجی را ای فا میکرده

شهری چون منابع آب ،کشاورزی و نیروی انسانی

استتتت (حاجیبابایی ،1380 ،ص  .)246 -256از

و پیشرفتدهندهی نهادهای مدنی شهر بود.

مهّمترین آ ثار یا فت شتتتتده در مورد ت جارت،

و

از زمان مهرداد اوّل با واگذاری تیول از طرف

ستتفالهای مشتتکوفه از جزیره قشتتم استتت که با

شتتاهنشتتاه به خویشتتان و فرمانبرداران خویش ،بر

مطالعهی مقایستتهای با ستتفالهای نواحی تجاری

جن بهی فئودالی امپراتوری پارت افزوده گشتتتت

دور م ثل ه ند و گجرات پیبردها ند که ت جارت

(ادی .)248 :1392 ،از دوران این پادشتتاه تجارت

در یایی در دوران پارتی و ستتتاستتتانی از رونق

نقش مهّمی در ح یات امپراتوری بازی میکرد.

چشمگیری برخوردار بوده است & (Hojabry

ثروت فراوان امپراتوری پارت بر پایه شتتتکوفایی

).et al, 2011: 98رشتتتد بازرگانی و تجارت

کاروانهای تجاری بود که از یک ستتتو با چین و

تبعات و ملزومات خود را در پی داشتتتچ زیرا در

هند و از سوی دیگر با روم وارد دادو ستد شدند

هر ز مانی که این امر تحقق می یا فت ،راه ها و
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امکانات بین راهی از جم له آب ان بارها ،پل ها و

شتتد پارتیان به ستتاخت شتتهرهای مرزی توجه

کاروانستتترا ها هم مورد تو جه قرار میگرفت ند.

زیادی داشتتته باشتتندچ زیرا هم محل ترانزیت کاال

مراق بت از کاروان ها در جاده ها نیز بر استتتاس

بود ند و هم پ ناه گاه و مه مات خا نهای مهّم برای

اسنادی که از شهر دورا -اروپوس به دست آمده،

مقابله با حمالت رومیان و اقوام بیابان گرد .چنان

بین ستتتال های  50میالدی تا 165میالدی ،جاده

که اکثر آثاری که «پارتی» تو صیف شدهاند .بی شتر

تجاری از دورا -اروپوس میگذشتتت و به پالمیر

از اطراف امپراتوریا ند تا از مرکز آن .ایالم ،به

منتهی میشتتتد .در این شتتتهر پادگان نظامی قرار

خصتتوص بینالنهرین (هاترا) و حتی از فراستتوی

دا شت که امنیت راهها را از سمت غرب ،جنوب

مرز های امپراتوری (دورا ،پالمیرا ،کو ماژن) و از

و شرق در طول فرات را تأمین میکرد .پارتیان از

سوی دیگر ،محلهای ایرانی نظیر ن سا و بی ستون

طریق تجارت مواد الزم برای ساخت اسلحه را که

تأثیر فراوانی هنر یونانی -هلنی را نشتتان میدهد.

مورد نیاز پلیسهای راه بود ،فراهم می ساختند .در

در این مناطق سبک معیّنی به کار رفته که نشانهی

میان فهرستتتت مواد مورد دادوستتتتد ،مواد خام

هنر خود پارتیان است یا در مناطق تحت سلطه یا

صنعت اسلحه سازی یعنی آهن مقدار چشمگیری

نفوذ آنها به وجود آمده و رشتتد کرده استتت .از

را به خود اخت صاص میداد .آهن مرغوب از چین

جمله این ویژگیها ،ترسیم چهره از روبهرو است.

وارد میشتتد .از طرفی پارتیان بستتیار به پرورش

همچنین تو جه ز یادی به ترستتتیم جزئ یات نظیر

استتب که مورد نیاز ستتپاهیان بود ،توجه داشتتتند

«جامه پارتی» یا جواهرات ن شان داده شده ا ست.

(متتتعتتتطتتتوفتتتی ،1382 ،ص 148-149

م شهورترین مرکز هنر پارتی در شمال بینالنهرین

 .(Steinlauf,2004:84تجتتارت و عوایتتد

ا ست که ویژگیهای آن یکی معماری با «ایوان» و

حاصتتتل از آن در ک نار ای جاد امنی ّت امپراتوری

دیگری پیکرتراشتتتی و مجستتتمهستتتازی استتتت

توستتتط نیروی ن ظامی پارت یان ،مهّمترین عوا مل

(ویستتتهوفر ،1385 ،ص .)166بررستتتی فضتتتای

تداوم حاکمیّت آنها در ستترزمین ایران و کستتب

کالبدی شهرهای مرزی در نواحی غربی امپراتوری

مشتتتروعی ّت بود .شتتتاهان محلّی که اقتصتتتاد و

پارت ،پایههای ا صلی اندی شهی سیا سی آنها را

تجارت شان به سطح منطقهای محدود میگشتچ به

روشتتتن میستتتازد .یکی از این شتتتهرها دورا-

عنوان بخشتتی از امپراتوری پارت میتوانستتتند به

اروپوس ا ست .این شهر در ابتدا به صورت قلعه

پشتتتتوانهی حمایت نظامی به ستتترمایهگذاری در

نظامی ستتاخته شتتد ،از لحاظ استتتراتژی اهمیّت

امور زیربنایی و تجارت زمینی دل ببندند ،شتتتاه

فتتراوانتتی بتترای امتتپتتراتتتوری روم داشتتتتت

پارت هم در م قابل به حمایت آنان در ج نگ ها

) .(Reeves,2004:17ایتتن شتتتتهتتر دارای

نیاز داشتند (بروسوس ،1388 ،ص .)158دو عامل

ا ستحکاماتی از دوره سلوکی نظیر قلعه ،بارو 24 ،

جنگ و تجارت بر هنر پارتیان تأثیر نهاد و باعث

تا برج ،دیوار مدوری به طول 2.2کیلومتر و چهار

فصلنامه علمی تخصصی باستان شناسی ایران

–

واحد شوشتر

دروازه بود (همان .)150 ،ولی با ت صرف شهر در

کالبدی ،شکل ،ساخت و ریخت شناسی شهری را

ستتال  113پ.م توستتط پارتیان به شتتهر تجاری

به وجود میآورد ند .میتوان گ فت فره نگ یک

مبدّل گ شت .طرح این شهر به صورت شطرنجی

جامعه ،نوع اقتصتتتاد و اقتصتتتاد آن جامعه نوع

شبکهبندی شده است .از بناهای این شهر میتوان

تکن یک ،نوع تکن یک ستتتا خت ن ظام کال بدی آن

به حمام های عمومی و آمفیتئاتر اشتتتاره کرد .با

جامعه را مش تخّم میستتازد (زیاری ،1382 ،ص

توجه به موقعیّت ویژه این شهر به عنوان یک شهر

 .)97با بررسی شهرهای مرزی امپراتوری اشکانی

تجاری و حضور اقوام و پیروان مذاهب گوناگون،

آشتتت کار میشتتتود .فره نگ تدافعی ،رواداری با

نیایشگاههای متعدّدی در این شهر ساخته شدهاند.

مذاهب و حفظ رابطهی میانجی ملل شرق و غرب

از جم له ب نا های ن یایشتتت گاهی دورا -اروپوس

در تجارت سه پایهی اندی شهی سیا سی پارتیان

میتوان به م عا بد آرتمیس ،آ تار گاتیس ،آف یه،

بود ،همین سه اندیشه عوامل اصلی در شهرسازی

زئوس ،مع بد مهر و یک کنیستتته اشتتتاره نمود

امپراتوری پارتیان بود .اندیشهی سیاسی سازش با

(مح مدیفر ،1390 ،ص .)185شتتتهر مهّم دیگر

ادیان ،باعث ستر برآوردن آیینهای پیشتین محلّی

هاترا ا ست .شهر هاترا یکی از مهّمترین شهرهای

وابستتتته به فرهنگ آستتتیای غربی و ترکیب آن با

پارتیان به شمار میرفت که تو سط امیرانالح ضر،

عقاید هلنی و یا ایرانی شتتد .بدین ترتیب خدایان

اعرابی که تازه در آن جا استتتکان یافته بودند به

فرهنگ آ سیایغربی با عناوین و خوی شکاریهای

صورت د ستن شاندگان پاد شاهان پارتی درآمد.

نو ظاهر شتتدند .خدای بعل عنوان نو برای خدای

معماری و هنر این شهر ترکیبی از ویژگیهای هنر

مردوک بابلی است ،نانا همان خدای اینَّنَ سومری

ستتتوری ،پارتی و غربی بود .از مهّمترین ویژگی

و شتتمش خدای باستتتانی فرهنگ آستتیایغربی،

شتتتهر هاترا باروی قطور الحضتتتر که نقشتتتهای

خدای شتتتهر هاترا شتتتد (کالن ،1385 ،ص -95

کمابیش مدور داشت و کاخ یا معبد که پرستشگاه

 .)93شتتهر هاترا ،از شتتهرهایی بود که هزینههای

خورشتتید بود ،هستتتند .جواهرات و مجستتمههای

دولت پارت را تأمین میکرد و پارتیان نیز امنیّت

برجای مانده از شهر هاترا ( شکل ،)5بازنمودی از

آن را فراهم میستتتاختند .آثار برجای مانده از دو

ثروت مردمان این شتتتهر بود (هرمان ،1387 ،ص

شتتهر دورا تتتتت اروپوس و هاترا ،نشتتان از ثروت

 .)66 -68شاهان هاترا به عنوان «حاکمان مذهبی»

شتتتهروندان آن دارد .یکی از نکات برجستتتته در

تاجشتتتان را از شتتتاه پارت در یا فت میکرد ند

فرهنگ شتتهر هاترا ،ستتاخت شتتهر برای خدای

) .(Curtis, 2001: 32پارتیان با ساختن دژ در

خورشید است .خدای خورشید شهر هاترا ،خدای

مرز های جنوبیتر تالش میکرد ند تا کنترل خود

شتتتمش فره نگ آستتت یایغربی بود که یکی از

را برآن نواحی حفظ کنند ).(Keall,1970:171

خویشتتت کاری هایش عدالت و ن ظارت بر قوانین

سه عامل فرهنگ ،اقت صاد و اقلیم ،م شخّ صههای

می باشتتتد ،چنان چه در ستتتنگ یادمان حمورابی،
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تصویر شاه و خدای شمش در بخش فوقانی نقش

دوّم و عمویش اردوان اوّل سکاها به ایران حمله

شتتتدهاند و حمورابی قانون خود را در حضتتتور

کردند .در این زمان نشانی از تجزیه پارت دیده

شمش عر ضه میدارد ،پر ستش شمش در شهر

میشود که این موضوع ،گواهی بر نقش فزاینده

ثروتمند هاترا ،شتتتاید نشتتتانی از رعایت حقوق

عنصر سامی در بینالنهرین است .از طرفی

شهروندی با شد.پارتها با به کارگیری اندی شهی

امپراتوری روم با اهداف توسعهطلبانه در سال 129

سیا سی صحیح و مطابق با شرایط سیا سی ایران،

پ .م بر آسیای صدیر که ایالتی آسیایی بود ،چیره

توانستتتتند در زمان مهرداد اوّل قدرت امپراتوری

شد (ولسکی ،1384 ،ص .)101 -102بر اثر یورش

اشکانی را تثبیت نمایند و چشمانداز سیاسی خاور

بیگانگان به ایران ،اندیشهی سیاسی پیشین

نزدیک را متحوّل سازند.

پادشاهان پارتی دیگر جوابگوی نیازهای
ایدئولوژیک حکومت اشکانی نبود .لذا پارتیان در

ارائه اندیشه سیاسی قدرتگیری و توسعهطلبی

برابر فشارهای خارجی در جستجوی تفکّر سیاسی

در زمان مهرداد دوّم

جدید برآمدند تا بتوانند قدرت آنان را در مواجهه

اشکانیان تا پیش از دوران مهرداد دوّم (-123
 88پ.م) از طریق اندیشهی سیاسی استقاللدهی
به شاهان محلّی ،اخراج سلوکیان ،تأمین امنیّت
جادهها و شهرها و گسترش تجارت ،مشروعیّت
الزم را نزد شاهان محلّی کسب کردندچ اما از زمان
مهرداد دوّم القابی بر روی سکهها آشکار گردید که
نویددهندهی اندیشهی سیاسی جدید شاه
امپراتوری پارت بود ،وی عناوین «شاهنشاه »7و
«دوستدار یونان »8را بر سکههایش ضرب کرد
(سلوود ،1389 ،ص  .)388 -389اندیشهی سیاسی
جدید شاهان پارت ،پیامد حوادثی است که مابین
حکومت مهرداد اوّل تا مهرداد دوّم روی داد.
شواهد سکهشناسی از جانشین مهرداد اوّل ،فرهاد
دوّم بر مبنای توزیع سکههای نقره خبر از درگیری
وی در جنگ و دوران کوتاه حکومتش میدهد
) .(Sodaei & et al: 2010: 17در زمان فرهاد
1- Basileus Basilion

با دولت متجاوز روم سازماندهی نماید .بر این
اساس آنان ایرانگرایی هخامنشی را تفکّر سیاسی
مناسب با شرایط حاکم بر قرن اوّل پیشازمیالد
یافتند .بر این اساس توجه به ارمنستان ،آسیای
صدیر ،سوریه ،بینالنهرین به عنوان میراث
امپراتوری هخامنشی را در سر لوحهی برنامهی
سیاست خارجی پارتیان قرار گرفت .پارتیان ،به
طور جدی در برابر فشارهای سلطه جویانهی روم
به رغم برتریهای نظامیاش ،مقاومت نشان داد و
حتی پیروزیهای نظامی شگرفی را در برابر رومیان
خلق کردند (ایمانپور و همکاران.)1391 ،تنها
استفاده درست و بجا از القاب «دوستدار یونان» و
«شاهنشاه» گویای اندیشهی سیاسی واال در دوران
مهرداد دوّم و شاهان پارتی استچ چنانکه از
شواهد سکهشناسی برمیآید ،این القاب در کمال
دقّت و احتیای تبلیغ میشد ،به طوری که لقب
2- Philhellene
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«شاهنشاه» بر سکههای چهار درهمی که مصرف

خاندانهای بزرگی که بدون همکاری آنها انجام

بینالمللی داشت ،حک نمیگشتچ ولی بر

وظایفی که از او انتظار میرفت و بهبود و تکامل

سکههای یک درهمی که برای مصرف محلّی ایران

فنون جنگی ارتش پارت برایش مقدور نبود .همان

ضرب میشد ،موجود بود و قلب «دوستدار یونان»

ارتشی که بدون آن ادامه موفّقیّتهای نظامی

تا زمان مهرداد دوّم فقط بر سکههایی حک میشد

بیوقفهاش غیرقابل تصوّر بود (ولسکی،1384 ،

که مصرف بینالمللی داشت (ادی ،1392 ،ص

ص  .)102حتی سکههای مهرداد اوّل ،در سرزمینی

 .)110در حقیقت ضرب عنوان «دوستدار یونان» بر

که اواز اوکراتید گرفته بود ،تأثیر سکههای باختری

سکههای بینالمللی نوعی تبلیغ و جنگ روانی بود

به شیوه یونانی داشت(.کالن ،1385،ص .)129با

تا یونانیانِ کشورهای بیگانه که درصدد بودند با

همهی موفّقیّتهای مهرداد دوّم و کسب اقتدار و

یونانیان داخل ایران بر ضد حکومت توطئه بچینند،

مشروعیّت نزد شاهان محلّی و ایاالت ،بسیاری از

عنوان

ایاالت چون آذربایجان ،خوزستان ،ارمنیا و  ...و

«دوستدار یونان» بر سکههای مصرف محلّی حک

بسیاری از شاهان محلّی مثل پارس و خوزستان

نمیشدچ زیرا ایران متشکل از اقوام گوناگون بود و

حق ضرب سکه داشتند (Kiani, 2012:

چنین سیاستی احتماالً منجر به شورش اقوام دیگر

) .1112طبق شواهد سکهشناسی ،در دوران

میگردید.شاهان پارت با حک کردن عنوان

مهرداد دوّم ،ماد به دو پاره تقسیم میشد ،یکی

«شاهنشاه» و رساندن نسب خویش به اردشیر دوّم

نواحی جنوب ماد که اقتصاد مستقل از امپراتوری

(کالن ،1385 ،ص  ،)29به دنبال اهداف

پارت داشت و سلسله محلّی تحت نفوذ فرهنگ

توسعهطلبانه شاهان هخامنشی نبودند بلکه خواهان

یونانی -ایرانی آنجا را اداره می کرد و ماد شمالی

جذب خاندانهای بزرگ ایرانی بودند تا با کمک

طرفدار حکومت پارت بود با این حال ،ایاالت و

آنها در مقابل تحریکات بینالمللی بایستند و

شاهان محلّی ،دست کم برای حفظ نظّم و امنیّت

مناطق متصرفی توسط روم را بازپس گیرند و از

میتوانستند به پارتیان اتکّا ورزند .خطر هجوم

آنها حفاظت نمایند .مهرداد دوّم لقب «شاهنشاه»

رومیان و اقوام کوهستان و یا چادرنشینان به شهرها

را بر سکههای بینالمللی حک نمیکردچ زیرا

و حتی ویران کردن آنها ،همیشه وجود داشت.

نمیخواست با این اقدام کشورهای توسعهطلب

حکومت پارتی نه تنها توقعات شاهان سلوکی را

مانند روم را تحریک کند و موجب حمالت بیشتر

نداشتچ بلکه احتماالً بسیار هم کم توقعتر بود.

این کشور به نواحی غربی شود.مهرداد دوّم در

بنابراین یوغ حکومت آنها آسانتر و تحمیالت-

اجرای این سیاست بسیار موفّق بود .او توانست

شان سبکتر بود .بعضی از مورخّان گمنام یونانی

طی دوران طوالنی پادشاهی خود خاندانهای

قرن اوّل میالدی ،حتی دالوری های پارتیان را در

بزرگ ایرانی را جذب سلسله اشکانی کند،

مقابله با رومیان مورد ستایش قرار دارند و این

بدون جنگ نظامی سرکوب گردند.
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موردی است که به طور یقین مشروعیّت حکومت
پارتی در نزد یونانیان و ایرانیان بومی را تأمین می-
کرد (ادی ،1392 ،ص  .)116مهرداد دوّم افزون بر
جلب نظر ایرانیان بومی ،از طریق تجارت گسترده
با چین تالش میکرد تا امکانات الزم برای اقدامات
تدافعی و تداوم حکومت خود را فراهم سازد
(بروسوس ،1388 ،ص .)126از اقدامات
توسعهطلبانه رومیان ،حمله آنها به شهرهای
بینالنهرین در زمان ارد اوّل ( 37 -57پ .م) بود.
حمالت رومیان با کاردانی سردار و اشرافزاده
پارتی سورنا دفع شد و کراسوس فرمانده رومیان
در جریان نبرد کشته شد .با این پیروزی برجسته،
نیروی نظامی آنها به دنیا معرفی گشت .با این حال
ارد اوّل ،سورنا را به قتل رساند .سورنا اشرافزاده
پارتی با ثروت و شکوه بسیار بود (کالن ،1385،ص
)38 -39چ اما علّت کشتهشدن او توسط ارد اوّل،
پیروزی وی در مقابل رومیان و ایجاد امنیّت در
کشور و کسب محبوبیّت در میان شاهان محلّی و
مردم ایاالت بود .بعد از این پیروزی پارتیان
اقدامات توسعهطلبانه در نواحی آسیایصدیر
توسط البینوس و در نواحی فنیقیه و یهودیه توسط
پاکور پسر ارد اوّل انجام دادند ،که در نهایت بعد
از پیروزیهای ناپایدار به شکست منتهی شد
(ولسکی ،1384 ،ص  .)155 -157از این زمان به
بعد با قدرتگیری ایاالت و شاهان محلّی و
دخالت رومیان ،پارتیان فقط امنیّت کشور را تأمین
میکردند.

نتیجهگیری
با وجود آن که پارتیان دارای طوایف زیادی
بودند که به شیوهی کوچنشینی زندگی میکردندچ
ولی با انتخاب اندیشهی سیاسی متناسب با شرایط
زمانه ،قدرت خود را از یک شاه محلّی به حد یک
امپراتوری گسترش دادند .آنها در طی زندگیشان
در شمالشرق ایران مجال نیافتند ،زیرساختهای
حکومتی چون نظام دیوانساالری و حقوقی را
پایهریزی نمایند .از آثار مادی منتسب به اشکانیان
نکاتی مناسب در مورد اندیشه سیاسی آنها
دریافت میشود .از آثار معماری و هنری نسا قائل
شدن به مقام الوهیت شاه ،همچنین شیوه شهر-
سازی به سبک معماری یونانی را میتوان دید که
در این سبک معبد جایگاه اصلی را به خود
اختصاص دادهاست .به دلیل جنگاوری شاهان
اشکانی مذهب مهری گسترش مییابد .از توسعه
هنر و شهرسازی در مناطق مرزی و اسناد برجا
مانده ،استنبای میشود که این مناطق از نظر تجاری
اهمیّت داشتهاند و نیروی نظامی اشکانی امنیّت این
مناطق را تأمین میکردند .در کل ،زمانی که،
پارتها ایران را فتح کردند با شاهان محلّی روبهرو
شدند که هر ایالت دارای زیرساختهای استوار
حکومتی بود .در این هنگام هر یک از ایاالت نیز
درصدد کسب قدرت بودند .این ایاالت حاضر
نبودند به هیچ قیمتی ،اقتصاد پر رونق و آزادی
عقادی را که سلوکیان برایشان فراهم ساخته بود،
از دست بدهند .از این رو با ورود پارتیان به ایران
از سلسله نیمه ایرانی سلوکیان حمایت کردند .به
هرروی ،شاهان پارت ،نیک دریافتند که این
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سرزمینها را میبایست بر اساس همان شیوه

بهار ،مهرداد 1384( ،الف) ،از اسطوره تا

سلوکیان اداره کرد .از طرفی برهم زدن نظام شهر

تاریخ ،به ویراستاری ابوالقاسم اسماعیلپور،

و ایاالت به نفع امپراتوری تازه تأسیس پارت نبود.

تهران :چشمه.

 .از همین روست که شاهی مانند مهرداد دوّم برای
تأمین هژمونی در نواحی مختلف به سبک مختلف
سکه ضرب میکند .پارتها با شعار استقالل دادن
به شهرها و ایاالت و آزادی آنها از زیر سلطه

جوادی ،غالمرضا ،)1380( .مدیریت در ایران
باستان ،تهران :وزارت فرهنگ و ارشاد
اسالمی.

سلوکیان ،تا هنگام بیرون راندن آنان مشروعیّت

حاجی بابایی ،احمد ،)1380( ،پارتیان و

داشتند و پس از آن با تأمین امنیّت شهرها و راههای

تجارت ابریشم ،مجله دانشکده ادبیات و علوم

تجاری از طریق نیروی نظامی و ساخت شهرها و

انسانی دانشگاه تهران .شماره-261: 158-159

حفظ مرزهای امپراتوری و نگهداری از

.245

سرزمینهای استراتژیکی مهّم از رهگذر توجه به

حیدری ،علی اکبر ،)1391( ،تحلیل فضایی

ایدئولوژی احیای امپراتوری هخامنشی ،همچنان
قدرت و مشروعیّت خود را حفظ کردند.
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ادی ،سموئیل کند ،)1392( ،آیین شهریاری در
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مطالعات شهر ایران اسالمی ،سال .73 -86 :7
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درخشی ،حسن ،)1381( ،بررسی و تطبیق

نجف آبادی ،شهناز ،)1391( ،نقش حکومت های

معماری دوره اشکانیان ،مطالعه موردی :قلعه

محلی ایرانی نژاد شرق آسیای صدیر در شکل

زُهک (زهنگ) ،پایاننامه دوره کارشناسی

گیری اندیشه بازیابی امپراتوری هخامنشی نزد
اشکانیان .مجله تاریخ فرهنگی ،سال ،3شماره:11
.12-1
بروسوس ،ماریا ،)1388( ،ایران باستان ،مترجم
عیسی عبدی ،چ  ،1تهران :ماهی.

ارشد رشته باستانشناسی ،تهران :دانشگاه
تربیت مدرس.
دقتی ،نجد ،مجید .)1390( .بازشناسی معبد
مهر مراغه .منظر .شماره .14صم.63-60
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دوشن -گیمن ،جی ،)1381( ،دین ایران باستان،

محمدیفر ،یعقوب ،)1390( ،باستانشناسی و هنر

مترجم و یا منجم ،چ  ،1تهران :فکرروز.

اشکانی ،تهران :سمت.

رضایینیا ،عباس ،)1387( ،بازتاب هنر ،سیاست و

معطوفی ،اسداله ،)1382( ،تاریخ چهار هزار ساله

مذهب ایرانی در نقوش برجسته صخرهای دوران

ارتش ایران ،نشر ایمان:

اشکانی و ساسانی ،فصلنامه مطالعات ملی ،سال ،9
شماره .21 -44 :4
زیاری ،کرامت اله ،)1382( ،تأثیر فرهنگ و ساخت

شهر (با تأکید بر فرهنگ اسالمی) ،مجله جدرافیا و
توسعه .شماره.95-108 :2

هرمان ،جورجینا ،)1387( ،تجدید حیات هنر و
تمدن در ایران باستان ،مترجم مهرداد وحدتی،
تهران :مرکز نشر دانشگاهی.
واندنبرگ ،لویی و شیپمن ،کالوس،)1386( ،

نقوش برجسته منطقه الیمایی در دوران اشکانی،
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انسان .تهران :آثار اندیشه.
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نقش تقدس و اسطوره در سیاست و قدرت
رهبری ،تهران :ثالث
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