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 و سپازماندهی  بپرای  آن از هخامنشپیان  حتی که بدانیم نظامی پادگان
. بردنپد می بهره غربی مرزهای امور وفتقرتق و غربی دشمنان با مالابله

 ادغپا   پرثپوه  ایالپت  بپا  ایالپت  ایپن  گپاه  زمانی  مختل  هایوهله در
 مجپزا  طپور بپه  گپاه  و گرفپت مپی  قپرار  سپاتراپی  کی تحت و شد می

 گسسپت  ایپ  و ادغا  این یهنگامه. دادمی تشکی  را مستاللی ساتراپی
 ایجپاد  پژوهشگران بین را نظرهایی اختلف که است مهمی مسائ  از

 مپککور  سپرزمین  تپاریخی  تحوالت از حاکی تواندمی و است کرده
با توجه بپه اینکپه از طریپق بررسپی نالپش      . باشد هخامنشی دوران در

هپای مختلپ    ای  کارکرد نظامی و یملکرد اقتصادی سپاترا  منطاله
اوضپا  سیاسپی  نظپامی و اقتصپادی       جانبپه م بپا نگپرش همپه   یتوانمی

 و اسپپناد یپپاریبپپه پپپژوهش ایپپن درهپپای باسپپتانی را دریپپابیم  دولپپت
 دو ادغپا   زمپان  کوشیدیم شناسیباستان هایافتهی و تاریخی مدارک
 یصپر  مختلپ   هپای دوره در هپا آن اسپتالل   و پرثوه و ورکانا ایالت

 یازجنبپپه ورکانپپا اهمیپپت و دهپپیم قپپرار بررسپپی مپپورد را هخامنشپپی
 ایپن  نالپش  و هخامنشپی  دولپت  بپرای  اقتصادی و استراتژیک نظامی 
 سیاسپی  و نظپامی  ییرصه در را هخامنشیان اهداف پیشبرد در ایالت

 .کنیم معلو  و بررسی
 

 نظپپامی  اهمیپپت هخامنشپپی  پرثپپوه  هیرکانیپپا   :کلیاادی واژگااا 
   .اقتصادی ویژگی

 
   مقدمه. 1

 سپپتاند  مپپادی آسپپتیاگ از را قپپدرت   .ق 551 سپپا  در هخامنشپپی بنیانگپپکار کپپههنگپپامی
 بپر  مادی شهریاران ترپیش که بود هاییسرزمین تسخیر قدرت  تثبیت برای اقدامش نخستین

 ازلحپا   کپه  ایپاالتی  از برخپی  تصپرف  بپرای  کپوروش  میپان   ایپن  در. داشپتند  سلطه هاآن
 بپر یلوه ایاالت این بر سلطه زیرا ؛کوشید داشتند  مهمی موقعیت اقتصادی ای و استراتژیکی

 و داخلپی  هایبحران درمالاب  را وی و کند نیرومندتر را وی نظامی نیروی توانستمی اینکه
 از بسپیاری  کپوروش . شپد مپی  نیپز  اقپوا   تازهپای وتاخپت  مپان   سپازد   توانمند قدرت حفظ

 شپرقی  منپاطق  سپوی بپه  قپدرت   کسپب  از پپ   و داد قرار الگو را مادی شهریاران اقدامات
 وی قپدرت  بپرای  بود ممکن کوشسخت مهاجمان داشتن دلی به که کشید لشکر ماد قلمرو

 بپه  نگپرش  بپا  هخامنشپی  دیگپر  شاهان نیز او از پ . باشند آفرینمسئله کشورش مرزهای و
 در موجپود  اقتصادی و نظامی پتانسی  و ایمنطاله حساس موقعیت و ایاالت برخی کارآمدی

 .کوشیدند مککور ایاالت توان و نیرو از بریبهره و تصرف برای ایاالت  این
 ایپ  و هخامنشپی  دولپت  بپه  منپاطق  برخپی  سرسپیردگی  بپود  ممکپن  ایاالت  این میان در

 ایالپت  فرمپانبرداری . شود توجهی قاب  مشکلت ای مزایا بایث قدرت  این از هاآن سرکشی
 و اقتصپپادی تپپوان بپپاوجود کپپوروش  دربرابپپر مادهپپا شپپرقی قلمپپرو در ورکانپپا/ هیرکانیپپا
 کامیپابی  سبب وی  خدمت در خویش نظامی نیروی قراردادن و مردمانش نظامی برجستگی

 بپه  را هخامنشپی  دولپت   ( .ق 599) داریپوش  نشینیتخت از هاآن سرکشی و شد وی بیشتر
 توجپه  مورد هخامنشیان اداری و کشوری امور در که دیگری مهم یمسئله. انداخت دردسر
 یملکپرد  و نالپش  و هخامنشپی  هپای ساترا  تعداد است  بوده پژوهشگران سی  و مورخان

 تصرف با هخامنشیان قلمرو در که تاریخی تحوالت دلی به. است هخامنشی دولت در هاآن
 هپای ساتراپی گرفت می صورت کدیگری از مناطق برخی گسست و ادغا  ای و جدید قلمرو

 هخامنشپی  شپهریاران  گپاه  کپه  ایگونپه بپه  شپدند؛ می دگرگونی و تغییر دچار نیز هخامنشی
 گپاه  و کردنپد می تالسیم ساتراپی دو به داشتند  قرار ساتراپی کی ذی  ترپیش که را مناطالی
 مسپتال   و مختلپ   نظامی ای و اداری یحوزه دو به را ساتراپی کی در واق  ایاالت بالعک 
 خپا   شپرای   تحپت  تحپوالت  ایپن  تمپامی  کپه  اسپت  این جالب ینکته. نمودندمی تالسیم
 گرچپه  اقتصپادی   پتانسی  و نظامی توان دلی به گاه و گرفتندمی صورت سیاسی و ایمنطاله

 مسپتال   و متمپایز  واحپد  دو اداری و نظپامی  ازنظپر  داشتند  قرار ساتراپی کی ذی  ایالت دو
 ارتبپا   و هخامنشی هایساترا  بین در ورکانا موقعیت همچون مباحثی. شدندمی محسوب

 بپدین  هخامشپیان  نگپرش  هخامنشپیان   توسپ   ورکانا تسخیر زمان پرثوه  ایالت با ایالت این
 از هخامنشپی  هپای ایالپت  و هپا سپاترا   بپین  آن اقتصپادی  و اسپتراتژیکی  کپارکرد  و منطاله
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 و داخلپی  هایبحران درمالاب  را وی و کند نیرومندتر را وی نظامی نیروی توانستمی اینکه
 از بسپیاری  کپوروش . شپد مپی  نیپز  اقپوا   تازهپای وتاخپت  مپان   سپازد   توانمند قدرت حفظ

 شپرقی  منپاطق  سپوی بپه  قپدرت   کسپب  از پپ   و داد قرار الگو را مادی شهریاران اقدامات
 وی قپدرت  بپرای  بود ممکن کوشسخت مهاجمان داشتن دلی به که کشید لشکر ماد قلمرو

 بپه  نگپرش  بپا  هخامنشپی  دیگپر  شاهان نیز او از پ . باشند آفرینمسئله کشورش مرزهای و
 در موجپود  اقتصادی و نظامی پتانسی  و ایمنطاله حساس موقعیت و ایاالت برخی کارآمدی

 .کوشیدند مککور ایاالت توان و نیرو از بریبهره و تصرف برای ایاالت  این
 ایپ  و هخامنشپی  دولپت  بپه  منپاطق  برخپی  سرسپیردگی  بپود  ممکپن  ایاالت  این میان در

 ایالپت  فرمپانبرداری . شود توجهی قاب  مشکلت ای مزایا بایث قدرت  این از هاآن سرکشی
 و اقتصپپادی تپپوان بپپاوجود کپپوروش  دربرابپپر مادهپپا شپپرقی قلمپپرو در ورکانپپا/ هیرکانیپپا
 کامیپابی  سبب وی  خدمت در خویش نظامی نیروی قراردادن و مردمانش نظامی برجستگی

 بپه  را هخامنشپی  دولپت   ( .ق 599) داریپوش  نشینیتخت از هاآن سرکشی و شد وی بیشتر
 توجپه  مورد هخامنشیان اداری و کشوری امور در که دیگری مهم یمسئله. انداخت دردسر
 یملکپرد  و نالپش  و هخامنشپی  هپای ساترا  تعداد است  بوده پژوهشگران سی  و مورخان

 تصرف با هخامنشیان قلمرو در که تاریخی تحوالت دلی به. است هخامنشی دولت در هاآن
 هپای ساتراپی گرفت می صورت کدیگری از مناطق برخی گسست و ادغا  ای و جدید قلمرو

 هخامنشپی  شپهریاران  گپاه  کپه  ایگونپه بپه  شپدند؛ می دگرگونی و تغییر دچار نیز هخامنشی
 گپاه  و کردنپد می تالسیم ساتراپی دو به داشتند  قرار ساتراپی کی ذی  ترپیش که را مناطالی
 مسپتال   و مختلپ   نظامی ای و اداری یحوزه دو به را ساتراپی کی در واق  ایاالت بالعک 
 خپا   شپرای   تحپت  تحپوالت  ایپن  تمپامی  کپه  اسپت  این جالب ینکته. نمودندمی تالسیم
 گرچپه  اقتصپادی   پتانسی  و نظامی توان دلی به گاه و گرفتندمی صورت سیاسی و ایمنطاله

 مسپتال   و متمپایز  واحپد  دو اداری و نظپامی  ازنظپر  داشتند  قرار ساتراپی کی ذی  ایالت دو
 ارتبپا   و هخامنشی هایساترا  بین در ورکانا موقعیت همچون مباحثی. شدندمی محسوب

 بپدین  هخامشپیان  نگپرش  هخامنشپیان   توسپ   ورکانا تسخیر زمان پرثوه  ایالت با ایالت این
 از هخامنشپی  هپای ایالپت  و هپا سپاترا   بپین  آن اقتصپادی  و اسپتراتژیکی  کپارکرد  و منطاله
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 و نظپامی  یملکپرد  بررسپی . کنپیم مپی  بررسپی  پپژوهش  این در که هستند مهمی موضویات
 تر مهم یجنبه از و هخامنشی دولت برای بحران ایجاد در ورکانا اهالی گریسیاهی سازمان

 مباحپث  از غربپی   دشپمنان  بپا  هخامنشپیان  نظپامی  برخوردهپای  و مپرزی  مسپائ   پیشبرد در
 .روندمی شماربه تحالیق این دیگر یبرجسته
 
 هخامنشی نخستین شهریارا  روزگار در ایرا  مرزهای و هیرکانیا. 2

« ورکانپه » قپدیم  پارسپی  زبپان  در هیرکانیپا   ونپانی ی زبپان  در  1وهرکپا  اوستا در که هیرکانیه
(Pritchard, 1953: 20; Marquart, 1901: 72) صپپورتبپه  بیسپپتون یکتیبپه  در و 

 دریپای  از هاییبخش با شما  از مادها یصر در  (Cook, 1993: 255) است آمده 9ورکانا
               بپپود مپپرزهپپم پپپارثوا بپپا جنپپوب از و مپپرو بپپا شپپرق از مپپاد  بپپا غپپرب از هیرکپپانی 

(Ronca, 1971: 103.)  یحپوزه  هخامنشپی   یدوره در هیرکانیپا  جغرافیپایی  یمحپدوده 
 دریپای  سپواح   و جنوب در البرز هایکوه شرق  در داغکیه هایکوه شما   در روداترک

 (.Riccardi, 1980: 60) گرفتمی دربر را غرب در( هیرکانیا) کاسیین
 قلمرو توانستند آشوریان  و سکاها همچون ورشگریی دشمنان بر غلبه با تدریج به مادها
 و هپوری  قبایپ   شپام   غربپی شپما   در کپه  کننپد  مشپخص  خپویش  برای معینی و مشخص

 شپما   در بپود  ( گرجپی  و ایبپری  قبای ) ساپیریان سرزمین با مرزهم و 3«ماتیانی» اورارتویی
 از بخشی که بودند وضعی به مزبور مرزهای شرق در و گکشتمی ارس رود شما  از ظاهراً

(. 319: 1333 دیپاکون   ) سپاختند مپی  مپاد  خپاک  یضپمیمه  نیز را پارت یآینده سرزمین
 و( هپرات ) هرئیپوه  درکنپار ( محپتملً ) پپارت   همپراه  بپه ( مسپلماً ) هیرکانیپا  که است گفتنی

 مپاد  شپانزدهم  یشماره نشینساترا  از بخشی خوارز   کنار ضعی  بسیار ظن به و سغدیانه
 باجگپکار  هپای سپاترا   ینپوان بپه  بیستون یکتیبه و هردوت تاریخ در آن از که 4است بوده

                                                           
1. Vehrka 
2. Vakana 

 (.319 :1333 دیاکون  ) بودند ساکن ارس یدره و ارومیه یدریاچه مغرب در زیاد احتما  به که بودند اقوامی. 3

 پپارت  و سپکاها  کشپور  فپت   به که کندمی نال  زرینا  سکا  یملکه و مادها بین جنگ یدرباره را ایافسانه کتزیاس. 4
 آمیرجپی  سپکاهای  سپرزمین  تپوانیم مپی  باشپد   داشپته  تپاریخی  مبنپای  افسپانه  ایپن  اگپر . گپردد مپی  منجپر  مادهپا  توس 

(AmirgianSacae )را خپوارز   و( بلپخ ) باکتریپا  نتوانسپتند  مادها احتماالً هرچند. کنیم وجوجست نواحی همین در را 

 (.391: 1333 دیپاکون    ؛Herodotus, 1957: III.117) اسپت  شپده  بپرده  نا  داریوش 
 کپه  کپرده  معرفپی  1خرینداس رود را ماد شرقی مرز شرو » خود جغرافیای در نیز بطلمیوس

 (.35: 1333 مارکوارت « )قرارداشت هیرکان سرزمین در
 کپه  صورت این به شد؛ هخامنشی قلمرو جزو مادها  بر  کوروش پیروزی با سرزمین این

 بپه  را مپاد  پادشپاه  رسپمی  ینپاوین  کپرد   تسخیر را ماد  .ق 551 سا  در هخامنشی بنیانگکار
 پپپارت )  مادهپا  قبلپی  هپای سپپرزمین توانسپت  نیپز  بعپد  سپپا  دو طپی  و داد اختصپا   خپود 

 گزارشپات  طبپق (. Walser, 1972: 16) درآورد خپود  یسپلطه  تحت را...(  و هورکانیان
  (کتزیپپاس ینوشپپته) Persica کتپپاب براسپپاس دمشپپالی نیکپپوالی و 3ژوسپپتین  9فوتیپپوس
 طپور بپه  باخترهپا   و سپکاها  پپارثوا   هیرکانیپا   هماننپد  ایپران  شپرق  هپای سرزمین از تعدادی

               4«کردنپپپپد  کپپپپوروش  تسپپپپلیم  را خپپپپود  آسپپپپتیاک  شکسپپپپت  از بعپپپپد  داوطلبانپپپپه
(Vogelsang, 1992: 213 .)کپوروش   از آستیاک شکست از بعد» کتسیاس  گزارش به 

 و بپود  آورده کپوروش  بپرای  جنگی مرد هزارپنجاه از ارتشی هیرکانی  حاکم  5آرتاسیراس
ق.  و قبپ    542کوروش در سپا   (. Ctesias, 2004: 108« )نمود کوروش تسلیم را خود

رکپانی را بپه اطایپت خپویش درآورد     یپپارت و ه  از تسخیر سپارد و پادشپاهی کپروزوس    
(Mallowan, 1972: 7.) 

 در توانسپت می الاق  آن پاسداشت که ماد استراتژیک و مهم قلمرو ینوانبه هیرکانیا    
 توسپ   هیرکانیپا  تسپخیر  البتپه . پیوست کوروش قلمرو به شود  سکاها هجو  مان  ماد دوران

 بنپد   5 کتاب  1332) کتزیاس گزارش به زیرا باشد؛ داده رخ هنگا زود بسیار باید کوروش

                                                                                                                                        
 هپایی بخش به داشتند قرار هاآن نفوذ تحت ای بودند باکتریا و خوارز  هایفدراسیون جزو قبلً که مناطالی  کنند  تسخیر

 ششپم  قپرن  او  ینیمپه  در پپارت  و هیرکانیپه  درمپورد  را وضپعی  چنین توانیممی بنابراین شدند؛ ملحق ماد امیراتوری از
 (.991: 1333 دیاکون  ) کنیم فرض  . 

1. Charindas 
2. Photius 
3. Justin 

 که افتندی اطل  باختریان حاص  بی برخوردی از پ : »گویدمی باختریان با کوروش جنگ یدرباره کتزیاس. 4
 درخواست به لهکا است؛ گردیده همسرش و)!(  مادر تی آمی و گرفته قرار کوروش پدری مالا  در اژدهاک
 (.Ctesias, 2004: II.VIII« )شدند کوروش و تی آمی تسلیم خودشان

5. Artasyras 
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 و نظپامی  یملکپرد  بررسپی . کنپیم مپی  بررسپی  پپژوهش  این در که هستند مهمی موضویات
 تر مهم یجنبه از و هخامنشی دولت برای بحران ایجاد در ورکانا اهالی گریسیاهی سازمان

 مباحپث  از غربپی   دشپمنان  بپا  هخامنشپیان  نظپامی  برخوردهپای  و مپرزی  مسپائ   پیشبرد در
 .روندمی شماربه تحالیق این دیگر یبرجسته
 
 هخامنشی نخستین شهریارا  روزگار در ایرا  مرزهای و هیرکانیا. 2

« ورکانپه » قپدیم  پارسپی  زبپان  در هیرکانیپا   ونپانی ی زبپان  در  1وهرکپا  اوستا در که هیرکانیه
(Pritchard, 1953: 20; Marquart, 1901: 72) صپپورتبپه  بیسپپتون یکتیبپه  در و 

 دریپای  از هاییبخش با شما  از مادها یصر در  (Cook, 1993: 255) است آمده 9ورکانا
               بپپود مپپرزهپپم پپپارثوا بپپا جنپپوب از و مپپرو بپپا شپپرق از مپپاد  بپپا غپپرب از هیرکپپانی 

(Ronca, 1971: 103.)  یحپوزه  هخامنشپی   یدوره در هیرکانیپا  جغرافیپایی  یمحپدوده 
 دریپای  سپواح   و جنوب در البرز هایکوه شرق  در داغکیه هایکوه شما   در روداترک

 (.Riccardi, 1980: 60) گرفتمی دربر را غرب در( هیرکانیا) کاسیین
 قلمرو توانستند آشوریان  و سکاها همچون ورشگریی دشمنان بر غلبه با تدریج به مادها
 و هپوری  قبایپ   شپام   غربپی شپما   در کپه  کننپد  مشپخص  خپویش  برای معینی و مشخص

 شپما   در بپود  ( گرجپی  و ایبپری  قبای ) ساپیریان سرزمین با مرزهم و 3«ماتیانی» اورارتویی
 از بخشی که بودند وضعی به مزبور مرزهای شرق در و گکشتمی ارس رود شما  از ظاهراً

(. 319: 1333 دیپاکون   ) سپاختند مپی  مپاد  خپاک  یضپمیمه  نیز را پارت یآینده سرزمین
 و( هپرات ) هرئیپوه  درکنپار ( محپتملً ) پپارت   همپراه  بپه ( مسپلماً ) هیرکانیپا  که است گفتنی

 مپاد  شپانزدهم  یشماره نشینساترا  از بخشی خوارز   کنار ضعی  بسیار ظن به و سغدیانه
 باجگپکار  هپای سپاترا   ینپوان بپه  بیستون یکتیبه و هردوت تاریخ در آن از که 4است بوده

                                                           
1. Vehrka 
2. Vakana 

 (.319 :1333 دیاکون  ) بودند ساکن ارس یدره و ارومیه یدریاچه مغرب در زیاد احتما  به که بودند اقوامی. 3

 پپارت  و سپکاها  کشپور  فپت   به که کندمی نال  زرینا  سکا  یملکه و مادها بین جنگ یدرباره را ایافسانه کتزیاس. 4
 آمیرجپی  سپکاهای  سپرزمین  تپوانیم مپی  باشپد   داشپته  تپاریخی  مبنپای  افسپانه  ایپن  اگپر . گپردد مپی  منجپر  مادهپا  توس 

(AmirgianSacae )را خپوارز   و( بلپخ ) باکتریپا  نتوانسپتند  مادها احتماالً هرچند. کنیم وجوجست نواحی همین در را 

 (.391: 1333 دیپاکون    ؛Herodotus, 1957: III.117) اسپت  شپده  بپرده  نا  داریوش 
 کپه  کپرده  معرفپی  1خرینداس رود را ماد شرقی مرز شرو » خود جغرافیای در نیز بطلمیوس

 (.35: 1333 مارکوارت « )قرارداشت هیرکان سرزمین در
 کپه  صورت این به شد؛ هخامنشی قلمرو جزو مادها  بر  کوروش پیروزی با سرزمین این

 بپه  را مپاد  پادشپاه  رسپمی  ینپاوین  کپرد   تسخیر را ماد  .ق 551 سا  در هخامنشی بنیانگکار
 پپپارت )  مادهپا  قبلپی  هپای سپپرزمین توانسپت  نیپز  بعپد  سپپا  دو طپی  و داد اختصپا   خپود 

 گزارشپات  طبپق (. Walser, 1972: 16) درآورد خپود  یسپلطه  تحت را...(  و هورکانیان
  (کتزیپپاس ینوشپپته) Persica کتپپاب براسپپاس دمشپپالی نیکپپوالی و 3ژوسپپتین  9فوتیپپوس
 طپور بپه  باخترهپا   و سپکاها  پپارثوا   هیرکانیپا   هماننپد  ایپران  شپرق  هپای سرزمین از تعدادی

               4«کردنپپپپد  کپپپپوروش  تسپپپپلیم  را خپپپپود  آسپپپپتیاک  شکسپپپپت  از بعپپپپد  داوطلبانپپپپه
(Vogelsang, 1992: 213 .)کپوروش   از آستیاک شکست از بعد» کتسیاس  گزارش به 

 و بپود  آورده کپوروش  بپرای  جنگی مرد هزارپنجاه از ارتشی هیرکانی  حاکم  5آرتاسیراس
ق.  و قبپ    542کوروش در سپا   (. Ctesias, 2004: 108« )نمود کوروش تسلیم را خود

رکپانی را بپه اطایپت خپویش درآورد     یپپارت و ه  از تسخیر سپارد و پادشپاهی کپروزوس    
(Mallowan, 1972: 7.) 

 در توانسپت می الاق  آن پاسداشت که ماد استراتژیک و مهم قلمرو ینوانبه هیرکانیا    
 توسپ   هیرکانیپا  تسپخیر  البتپه . پیوست کوروش قلمرو به شود  سکاها هجو  مان  ماد دوران

 بنپد   5 کتاب  1332) کتزیاس گزارش به زیرا باشد؛ داده رخ هنگا زود بسیار باید کوروش

                                                                                                                                        
 هپایی بخش به داشتند قرار هاآن نفوذ تحت ای بودند باکتریا و خوارز  هایفدراسیون جزو قبلً که مناطالی  کنند  تسخیر

 ششپم  قپرن  او  ینیمپه  در پپارت  و هیرکانیپه  درمپورد  را وضپعی  چنین توانیممی بنابراین شدند؛ ملحق ماد امیراتوری از
 (.991: 1333 دیاکون  ) کنیم فرض  . 

1. Charindas 
2. Photius 
3. Justin 

 که افتندی اطل  باختریان حاص  بی برخوردی از پ : »گویدمی باختریان با کوروش جنگ یدرباره کتزیاس. 4
 درخواست به لهکا است؛ گردیده همسرش و)!(  مادر تی آمی و گرفته قرار کوروش پدری مالا  در اژدهاک
 (.Ctesias, 2004: II.VIII« )شدند کوروش و تی آمی تسلیم خودشان

5. Artasyras 
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 نیپز  ژوسپتین  .فرسپتاد  1هابارکانی یمنطاله فرمانداری به را آستیاگ هخامنشیان بنیانگکار  (1
 هیرکانیپه  قدرتمنپد  ملپت  فرمپانروای » را او آسپتیاک  شکست از بعد کوروش که نویسدمی

 کپه  شویممی متوجه شناسان باستان هایافتهی به رجو  با(. Justin, 1853: I.VI. 9« )نمود
 شپرقی  هپای اسپتپ  در گرگپان  بپزرگ  دیپوار  یپروژه طی گرفتهصورت لندسکیپ بررسی
 ایپن  بیشتر که است شده منجر هخامنشی یدوره از مهمی هایاستالرارگاه شناسایی به دیوار 
 کی و باروها با شدهاحاطه مرکزی یقلعه شام  کوچک  و بزرگ یتیهآبادان نظیر مراکز 

 اسپتالرارگاه   9تیپه قپازنی  نظیپر  ها سایت از دیگر یدسته. هستند ارگ بیرونی بخش در شهر
 دیپوار  غربپی  هایاستپ در« قوینی قلیچ» یمحوطه با مشابه که دارند بارو داخ  در خارجی
 مختلپ   مراحپ   در آن اشپغا   بیپانگر  هااستالرارگاه شناسیریخت در تفاوت. است گرگان

 .(Sauer Et al., 2012: 47) است( پارتی و هخامنشی)

 دهپد مپی  نشپان  ایران  شرق در کوروش آسان و پیاپی هایکامیابی  3هنینگ ییالیده به
 اگپر  اسپت؛  داشته وجود کوچک هایحکومت از گروهی ای و پهناور کشوری آنجا در که
بپه گپزارش   (. Frye, 1993: 41) بپرد مپی  بیشپتر  زمپان  کپوروش  پیشپرفت  بپود   این از غیر

به پنج شعبه تالسپیم مپی   هرودت  رود بزرگ آک  که در خوارز  جاری است  در گکشته
کپرد؛ بنپابراین   های خوارز   هیرکانی  پارت  سارانژی و تامانی را سیراب میشد و سرزمین

باید به وجود اتحادیه یا فدراسیونی از چهار سرزمین مککور باور داشپته باشپیم کپه از زمپان     
هپا  گپکرگاه  ک از ایپن یپ ها به پادشاه پارس  به امپر پادشپاه پپارس در هر   الحاق این سرزمین

 امکپان  مؤیپد  هرودت  یاشاره(. Herodotus, 1957, III: 143, 117اند )سدی بنا کرده
 64« )باشپپدمپپی ابتپپدایی حکپپومتی یاتحادیپپه کیپپ ایپپ ایقبیلپپه یاتحادیپپه  کیپپ وجپپود»

дьяконов, 1961: )بپا  و اسپت  بپوده  برقپرار  هخامنشپی  سپی   و ماد قلمرو مشرق در که 
 مطیپ   انپدکی  برخپورد  بپه  ایپ  صپل   بپا  نیز اتحادیه آن ها پارس از مادها تبعیت و ماد تسخیر

 تردیپد  مپورد  را هپرودت  متن این اطمینان« بریان» باره این در هرچند. است شده هخامنشیان

                                                           
1. Barkanioi پاریکپانی  با افیلی ییالیدهبه و است باستان پارسی ورکانای از مشتق (Parikanioi ) تطپابق  هپردوت 

 (.33: 1331 داندامای   ؛33/ 5: 1332 کتزیاس ) دارد
2. GuzniTeppeh 
3. Henning 

 :Francfort & Lecomte, 2002) خوانپد می خواندنی ایافسانه را آن و است داده قرار

 همچنپین . دهپد مپی  نشپان  را آبیاری  یشبکه عنیی هیرکانی  اصلی اقتصادی اهمیت  (649
 اسپت  شپده  پکیرفتپه  یلمپی  مجام  یهمه توس  امروزه اترک  به 1آک  یچشمه مشابهت

(Ibid: 649)بگکریم تفاوتبی هردوت گزارش و فرضیه این از نباید بنابراین ؛. 
 
 یدوره در( گرگاا   دشت) هیرکانیا/ ورکانا استراتژیکی و نظامی اهمیت. 3

 هخامنشی کوروش
 هپای اسپتپ  اقپوا   تهاجمپات  مرکزی  دولت برای هخامنشی یدوره در مهم مسائ  از یکی

 اقپوا   تهپاجم  و وتپاز تاخپت  بپرای  موقپت  یمنطالپه  کیپ  هیرکپانی  و بپود  شما  در دهستان
 (.Sherwin-White & Kuhrt, 1993: 81) آمپد مپی  شپمار بپه  وسپی   مالیپاس  در سکایی
 هجپو   مپورد  را مادهپا  قلمپرو  خراسپان  و هیرکانی راه از سکاها که کیاکزار دوران همچون

 سرزمین این نظامی امکانات و سرزمینی موقعیت از برداریبهره و هیرکانیا حفظ دادند  قرار
 بپه  کپه  مهاجمپان  ایپن . شپد مپی  محسپوب  مهم مسائ  از هخامنشیان سی  و ماد دولت برای
زیستند و گپاهی از طریپق رود   میان رود سیحون و رود دن می یفاصله در پولیبیوس یگفته

های متمادی کوروش را  که سرزمینش در تمپا   آوردند  سا سیحون به هیرکانیه هجو  می
مرز بود  به خود مشغو  داشتند و هرچند ابتپدا بنیانگپکار هخامنشپی    مسیر سیحون با آنان هم

هپردوت   ییالیپده ارت و هیرکانیپا برانپد  بپه   توانست آنان را تا آن سوی سیحون و دور از پ
توین بی  ؛ Herodotus, 1957, III: 143, 117آمیز برای وی درپی داشت )پایانی فاجعه

هپرودت و اهمیپت ایپن     یهپا در نوشپته  اشاره به خطر سکاها و بپاکتری . (113 -115: 1332
زودهنگا  کوروش بر نپواحی شپما  و    یاهمیت سلطه یدهندهموضو  برای کوروش نشان

 9شرقی است.شما 

                                                           
1. Akes 

ماد بپه بعپد. در ایپن راسپتا و درپپی       یهای همسایه بوده است؛ احتماالً از دورههیرکانیا همواره هدف قدرتتصرف . »9
« اشپاره مپی کنپد    در قرن پنجم قب  از میلد بپه تصپرف دهسپتان توسپ  هخامنشپیان     ( III, 117این اهمیت  هرودوت )

(Lecomte, 2007: 2.) 
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 :Francfort & Lecomte, 2002) خوانپد می خواندنی ایافسانه را آن و است داده قرار

 همچنپین . دهپد مپی  نشپان  را آبیاری  یشبکه عنیی هیرکانی  اصلی اقتصادی اهمیت  (649
 اسپت  شپده  پکیرفتپه  یلمپی  مجام  یهمه توس  امروزه اترک  به 1آک  یچشمه مشابهت

(Ibid: 649)بگکریم تفاوتبی هردوت گزارش و فرضیه این از نباید بنابراین ؛. 
 
 یدوره در( گرگاا   دشت) هیرکانیا/ ورکانا استراتژیکی و نظامی اهمیت. 3

 هخامنشی کوروش
 هپای اسپتپ  اقپوا   تهاجمپات  مرکزی  دولت برای هخامنشی یدوره در مهم مسائ  از یکی

 اقپوا   تهپاجم  و وتپاز تاخپت  بپرای  موقپت  یمنطالپه  کیپ  هیرکپانی  و بپود  شما  در دهستان
 (.Sherwin-White & Kuhrt, 1993: 81) آمپد مپی  شپمار بپه  وسپی   مالیپاس  در سکایی
 هجپو   مپورد  را مادهپا  قلمپرو  خراسپان  و هیرکانی راه از سکاها که کیاکزار دوران همچون

 سرزمین این نظامی امکانات و سرزمینی موقعیت از برداریبهره و هیرکانیا حفظ دادند  قرار
 بپه  کپه  مهاجمپان  ایپن . شپد مپی  محسپوب  مهم مسائ  از هخامنشیان سی  و ماد دولت برای
زیستند و گپاهی از طریپق رود   میان رود سیحون و رود دن می یفاصله در پولیبیوس یگفته

های متمادی کوروش را  که سرزمینش در تمپا   آوردند  سا سیحون به هیرکانیه هجو  می
مرز بود  به خود مشغو  داشتند و هرچند ابتپدا بنیانگپکار هخامنشپی    مسیر سیحون با آنان هم

هپردوت   ییالیپده ارت و هیرکانیپا برانپد  بپه   توانست آنان را تا آن سوی سیحون و دور از پ
توین بی  ؛ Herodotus, 1957, III: 143, 117آمیز برای وی درپی داشت )پایانی فاجعه

هپرودت و اهمیپت ایپن     یهپا در نوشپته  اشاره به خطر سکاها و بپاکتری . (113 -115: 1332
زودهنگا  کوروش بر نپواحی شپما  و    یاهمیت سلطه یدهندهموضو  برای کوروش نشان

 9شرقی است.شما 

                                                           
1. Akes 

ماد بپه بعپد. در ایپن راسپتا و درپپی       یهای همسایه بوده است؛ احتماالً از دورههیرکانیا همواره هدف قدرتتصرف . »9
« اشپاره مپی کنپد    در قرن پنجم قب  از میلد بپه تصپرف دهسپتان توسپ  هخامنشپیان     ( III, 117این اهمیت  هرودوت )

(Lecomte, 2007: 2.) 
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 بسپیار  هخامنشی  نوپای دولت به هیرکانیا اهالی زودهنگا  و دردسرکم سرسیردگی این
برای نگهداشت قلمپرو از تهاجمپات مکپرر و     زیرا بود؛ حیاتی و مهم کوروش شخص برای

ها پ  از تصرف اکباتپان   باکتریها  سکاها و ها  پارتثبات قدرت در منطاله باید هیرکانی
 کامیابی این. (Briant, 1996: 49نهادند )برحسب مالتضیات به اطایت کوروش گردن می

 نظپامی  نیپروی  دلیپ  بپه  فالپ  ( اقپوا   دیگپر  و سپکاها ) مهپاجم  نیروهپای  دربرابر هخامنشیان
 موقعیپت  بپر افپزون  هیرکانیپان   نظپامی  نیپروی  بپر  هاآن یتکیه دلی به بلکه نبود؛ هخامنشیان
 کپوروش   از آسپتیاک  شکست از بعد کتزیاس  گزارش به زیرا بود؛ منطاله این استراتژیک
 آورده کپوروش  برای جنگی مرد هزارپنجاه از متشک  ارتشی هیرکانی  حاکم آرتاسیراس 

 وجپود  بپر  هیرکپانی  سپرزمین  در یافتهنظا  ارتش کی وجود(. Ctesias, 2004: 108) بود
 در نیپز  شناسپی باسپتان  هپای کپاوش . کنپد مپی  داللت سرزمین این در شهری و اداری مراکز
 تیپه  غربپی جنپوب  یجبهپه  در آجپری  بزرگ ایوان شناسایی به تیهتورنگ باستانی یمحوطه
مپی  نظربه .گرددبرمی( هخامنشی یدوره اوای  و ماد اواخر) سه آهن اواخر به که شد منجر
 ییالیپده به و داشت متر چهارده حدود در ارتفایی و بزرگ سکویی که( ایوان) بنا این رسد

 اسپت   مالایسپه  قابپ   سلیمان مسجد در بردنشانده و پاسارگاد بزرگ هایتراس با« دهه ژان»
 در اداری مرکپز  کیپ  برخی  گمانبه و( Deshayes, 1973: 149) داشته مکهبی کارکرد

 اداری مرکپز  کیپ  وجپود  یدهنپده نشپان  یظپیم  بنپای  ایپن . است آمدهمی شماربه دوره آن
گزنفپون   راسپتا   این در. است بوده هیرکانیا سرزمین در بزرگ نظامی ساختار با یافتهسازمان

. صپری  و مکپرر کپرده اسپت     یها در زمان کوروش اشارهگری هیرکانینیز به نالش نظامی
 بپه  هپا بپابلی  و هپا آشپوری  یلیپه  جنپگ  در هیرکانیپان   1نامپه کپوروش  در گزنفون یگفتهبه

 (Xenophon, 1893, V.II: 141-143) شپدند  متحد کوروش با گوبریاس  سرکردگی
ها  بومیپان هیرکپانی را   ها  راهنمایی هزار نفر از این ورکانیو در جنگ کوروش با آشوری

 ی(. همچنین با اسپتناد بپه ایپن گفتپه    Konig, 1934: 43بریهده داشت ) 9یک هزاراپاتیش
کوروش به لیدیه  هیرکانیان در آنجا به ایجاد کلنی نظامی اقپدا    یبعد از حمله»استرابو که 

                                                           
1. Cyropaediad 
2. Hazrapatisch 

(  اهمیپت نظپامی سپرزمین هیرکانیپا بیشپتر توییپد و تصپدیق        Briant, 1982: 68« )کردنپد 
 شود.   می

 ازلحپا   کپه  سپرزمین  ایپن  اهمیپت  بر هیرکانی سیاهیان سازمان کارکرد و نظامی نیروی
« بیابپانگردان  یلیپه  مپرزی  ایالپت  کیپ » و داشپت  فپراوان  برجسپتگی  نیپز  ایمنطالپه  موقعیت
 برای مهمی و مستحکم پایگاه خطه این و افزود بسیار( Fry, 1984: 112) شدمی محسوب

 بپاال   مبحپث  بنپدی جمپ   در .شپد  هپا آن قلمپرو  به مختل  اقوا  یورش درمالاب  هخامنشیان
 بپا  گرگپان  دشپت  هخامنشی سفا  شباهت» مانند شناسی باستان شواهد که بگوییم توانیم می

 ایپن  کپه  دهنپد مپی  نشپان   (Briant & Boucharlat, 2005: 261« )پاسپارگاد  هایسفا 
 مرکپز  از زیپادی  تپوثیرات  درآمد  هخامنشیان تابعیت به هخامنشی حکومت ابتدای در ناحیه

 اسپتراتژیک   موقعیپت  و یافتپه سازمان نظامی نیروی از مندیبهره دلی به و گرفت امیراتوری
 .گکاشت هاآن قلمرو و هخامنشیان آرامش و حیات و قدرت و قوت بر زیادی توثیر
 

  کوروش روزگار از پس( ورکانا) هیرکانیا ایمنطقه و تاریخی تحوالت. 4
 ایپن  در( ورکانپا ) هیرکانیا یملکرد و موقعیت جایگاه  و کوروش دوران رخدادهای از پ 
 کمبوجیپه   زمپان  در و کپوروش  مپرگ  از بعد که یابیمدرمی تاریخی شواهد و اسناد از بین 

راس ساترا  هیرکانی بپود کپه بیشپترین نفپوذ را نپزد کمبوجیپه داشپت        یفردی به نا  آرتاس
(Freese, 1920: 95      و با دولت مرکزی ارتبا  بسپیار نزدیکپی داشپت؛  امپا در روزگپار )

اریخ خویش پپارت  های این دوران  با اینکه هردوت در تداریوش  هنگا  برشمردن ساترا 
بپرد  در  همراه خوارزمیا و سغدیانه ذی  ساتراپی شپانزدهم هخامنشپی نپا  مپی    و هیرکانا را به

آیپد؛ درحپالی کپه    بیستون از سرزمین هیرکانیا با ینوان ساتراپی سخنی به میان نمپی  یکتیبه
به خواسپت  » 3و سکا 3  گندار3َسغد  5  باختر4  خوارز 3  هرئیوه9  زرنگ1های پرثَوَنیسرزم

                                                           
1. ParƟava 
2. Zaraka 
3. Haraiva 
4. Uvarazmiy 
5. Baktariš 
6. Suguda 
7. Gadara 
8. Saka 
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(  اهمیپت نظپامی سپرزمین هیرکانیپا بیشپتر توییپد و تصپدیق        Briant, 1982: 68« )کردنپد 
 شود.   می

 ازلحپا   کپه  سپرزمین  ایپن  اهمیپت  بر هیرکانی سیاهیان سازمان کارکرد و نظامی نیروی
« بیابپانگردان  یلیپه  مپرزی  ایالپت  کیپ » و داشپت  فپراوان  برجسپتگی  نیپز  ایمنطالپه  موقعیت
 برای مهمی و مستحکم پایگاه خطه این و افزود بسیار( Fry, 1984: 112) شدمی محسوب

 بپاال   مبحپث  بنپدی جمپ   در .شپد  هپا آن قلمپرو  به مختل  اقوا  یورش درمالاب  هخامنشیان
 بپا  گرگپان  دشپت  هخامنشی سفا  شباهت» مانند شناسی باستان شواهد که بگوییم توانیم می

 ایپن  کپه  دهنپد مپی  نشپان   (Briant & Boucharlat, 2005: 261« )پاسپارگاد  هایسفا 
 مرکپز  از زیپادی  تپوثیرات  درآمد  هخامنشیان تابعیت به هخامنشی حکومت ابتدای در ناحیه

 اسپتراتژیک   موقعیپت  و یافتپه سازمان نظامی نیروی از مندیبهره دلی به و گرفت امیراتوری
 .گکاشت هاآن قلمرو و هخامنشیان آرامش و حیات و قدرت و قوت بر زیادی توثیر
 

  کوروش روزگار از پس( ورکانا) هیرکانیا ایمنطقه و تاریخی تحوالت. 4
 ایپن  در( ورکانپا ) هیرکانیا یملکرد و موقعیت جایگاه  و کوروش دوران رخدادهای از پ 
 کمبوجیپه   زمپان  در و کپوروش  مپرگ  از بعد که یابیمدرمی تاریخی شواهد و اسناد از بین 

راس ساترا  هیرکانی بپود کپه بیشپترین نفپوذ را نپزد کمبوجیپه داشپت        یفردی به نا  آرتاس
(Freese, 1920: 95      و با دولت مرکزی ارتبا  بسپیار نزدیکپی داشپت؛  امپا در روزگپار )

اریخ خویش پپارت  های این دوران  با اینکه هردوت در تداریوش  هنگا  برشمردن ساترا 
بپرد  در  همراه خوارزمیا و سغدیانه ذی  ساتراپی شپانزدهم هخامنشپی نپا  مپی    و هیرکانا را به

آیپد؛ درحپالی کپه    بیستون از سرزمین هیرکانیا با ینوان ساتراپی سخنی به میان نمپی  یکتیبه
به خواسپت  » 3و سکا 3  گندار3َسغد  5  باختر4  خوارز 3  هرئیوه9  زرنگ1های پرثَوَنیسرزم

                                                           
1. ParƟava 
2. Zaraka 
3. Haraiva 
4. Uvarazmiy 
5. Baktariš 
6. Suguda 
7. Gadara 
8. Saka 



176 / تحوالت تاریخی و جایگاه استراتژیکی، نظامی و اقتصادی هیرکانیا در عصر هخامنشی

پژوهشپپگرانی چپپون  .(Kent, 1953: 117« )هپپا بپپوده اسپت اهپورامزدا داریپپوش شپپاه آن 
اند که سرزمین هیرکانیا در ایپن  ها را بدین دلی  دانستهدیاکون  غیبت نا  هیرکانی در کتیبه

( و شپمارش ایپن   313: 1333شپد )دیپاکون     هنگا  جزو قلمرو پارت )پرثوَ( محسوب می
پیمانان پارت توس  هردوت )ذی  سپاتراپی شپانزدهم( نیپز      اتحادیه و همسرزمین در ردی

ایپن دو سپاتراپی در   پیمپانی و در یپک جبهپه قرارگپرفتن     بر این فرضپیه اسپت. هپم    یتویید
 1تواند نشانگر ادغا  این دو سپرزمین ذیپ  یپک دهیپاو )دهیپو(     شورش یلیه داریوش نیز می

هپا )پرثپوه و ورکانپا( همچپون     هپا  از آن سپاترا  های باشد؛ زیرا داریوش ذی  گزارش قیا 
از این ایالت نامی  یی هخامنشی دیگرنبشتهبرد و به جز این در سنگکردگان نا  میسالو 

 شود.        دیده نمی
 نشسپت   تخپت  بپه  داریپوش  کپه زمپانی    .ق 599 سپا   در بیستون یکتیبه گزارش طبق
 سپرباز  دادن و مالیپات  پرداخپت  از را مپرد   مپ   گئوماتپای  چپون . بپود  آشفته کشور اوضا 
 ازجملپه  والیپات   بیشپتر  و بپود  پاشپیده  هم از ارتش و تهی دولت یخزانه بود  کرده معاف
 ینکتپه (. 121: 9533 مشکور  ؛)Kent, 1953: 116-117 بودند شوریده گرگان  و پارت
 و پپارت  و مپاد  ساکنان که است این داریوش نشینیتخت به هنگا  در هاشورش این در مهم

 یخشپثریته  را خود که پیوستند( فرائورت) فرورتیش شورش به پیمانهم صورتبه هیرکانی
 دیپاکون    ؛Diakonoff, 1993: 127) خوانپد مپی ( کیاکسپار ) هوخشپتره  خاندان از دو 

 کپانی هیر و پپارت : »نویسپد مپی  بپاره  ایپن  در بیسپتون  یکتیبه در شاه داریوش(. 411: 1333
 مپن  پپدر  ویشتاسپ. خواندند 3فرورتیش آن از را خود شدند نافرمان من به نسبت 9(ورکانا)
 بپا (. Kent ,1953: 65-69, 122« )شپدند  نافرمپان  کردند  رها مرد  را او بود پارت در او

سپاتراپی  از سپاتراپی  کیپ  ذی  در هیرکانی و پارت گرفتن قرار ابتدا داریوش  یجمله این
 بپا  ایالت دو این همراهی با سی  و شودمی محتم  او  داریوش روزگار در هخامنشی های

 شپبهه  و شپک  ایپن  بینپد  مپی ( ماد پیشین شاد) هوخشتره وارث را خود که مادی یسرکرده
 ایپن . اسپت  بپوده  حکومپت  ایپن  یسپلطه  تحپت  مپاد  روزگپار  در هیرکانیا که رودمی ازبین

                                                           
1. Dahyava 
2. Varkana 
3. Faravartiš 

 و هیرکانیپا  یدربپاره  پپژوهش  ایپن  در شپده مطپر   فرضپیات  داریوش یجمله از هااستنبا 
 .کندمی تویید را ماد پیشین دولت و پارت با آن ارتبا 

 بپرای  مپادی  فپرورتیش  برگزیدن»نظر برخی پژوهشگران مبنی بر اینکه باوجود اختلف
   1«شپپد کپپدیگری از هیرکپپانی و پپپارت اسپپتالل  سپپبب شپپورش  جریپپان در هیرکانیپپان

(Spiegel, 1878: 202 )دنبا  اصلحات اداری داریوش یا اندکی بعپد از  هیرکانی به» ای و
 شپییمان  )« نروا به دو بخش پرثوه و هیرکانیه تالسیم و از هم جدا گشپتند فرمادرگکشت این 

هپا  ادغا  دو ایالت پارت و ورکانا با هم و یا استالل  آن یهنگامه یدرباره  (13-13: 1334
  که از سرزمین هیرکانیا )ورکانپا( بپه  یبه این دال که دآیبرمی شواهد و مناب  ازاز یکدیگر  

(  Bivar, 1993: 151طور جداگانه در فهرسپت ایالپت داریپوش نپا  بپرده نشپده اسپت )       
راند و هنگا  شورش  خواند که در هر دو ایالت فرمان میداریوش پدر خویش را فردی می

بپر ادغپا  دو ایالپت    هردوت مبنیها از وی روی برگرداندند و براساس گزارش این سرزمین
دسپت  -مککور ذی  یک ساتراپی شانزدهم  ادغا  این دو ایالت تحت ینوان یک سپاتراپی 

 پکیرفتنی است. -کم در روزگار کمبوجیه و شهریاری داریوش او 
با گکر از مبحث باال و با پکیرش ادغا  این دو ایالت تحت ینوان یک ساتراپی )در        

شپود کپه مرکزیپت اداری    و داریوش بزرگ(  این پرسش مهم مطر  میروزگار کوروش 
در این ساتراپی در کدا  منطاله )پارت یا هیرکانی( برقپرار بپوده اسپت و خشپثره پپاون ایپن       

 پژوهشپگران  برخپی  ک از این دو ایالت سکونت داشته است.یساتراپی )شانزدهم( در کدا 
 هیرکانیپپه و پارتینپپه سپپاتراپی اداری مرکپپز هخامنشپپی  یدوره در هیرکانیپپا» کپپه معتالدنپپد
 تمپامی  گپرفتن  درنظپر  بپا » زیپرا  ؛(Vogelsang, 1992: 225« )اسپت  شپده مپی  محسپوب 
مپی  نظربه  9آپادانا شرقی پلکان یبرجسته نالش در 91 یشماره یفرستاده درمورد جزئیات

بیسپتون    یکتیبه یبا مطالعه(. Hinz, 1969: 110) «باشد هیرکانی ینماینده همان او رسد
خوریم که پدر داریوش هنگا  شپورش پپارت و   در بین سخنان داریوش بدین نکته نیز برمی

ساترا  این دو نواحی در ایالت پرثو مستالر بود و از آنجپا سپیاه    یینوان فرماندههیرکانیا  به

                                                           
 .شد نیز مادها با هیرکانی و پارت سیاسی ارتباطات آمدن وجودبه بایث شورش این اشییگ   ییالیدهبه. 1

 .است شده ساخته بزرگ داریوش توس  که رودمی شماربه پرسیولی  هایکاخ ترینقدیمی از کاخ این. 9
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 و هیرکانیپا  یدربپاره  پپژوهش  ایپن  در شپده مطپر   فرضپیات  داریوش یجمله از هااستنبا 
 .کندمی تویید را ماد پیشین دولت و پارت با آن ارتبا 

 بپرای  مپادی  فپرورتیش  برگزیدن»نظر برخی پژوهشگران مبنی بر اینکه باوجود اختلف
   1«شپپد کپپدیگری از هیرکپپانی و پپپارت اسپپتالل  سپپبب شپپورش  جریپپان در هیرکانیپپان

(Spiegel, 1878: 202 )دنبا  اصلحات اداری داریوش یا اندکی بعپد از  هیرکانی به» ای و
 شپییمان  )« نروا به دو بخش پرثوه و هیرکانیه تالسیم و از هم جدا گشپتند فرمادرگکشت این 

هپا  ادغا  دو ایالت پارت و ورکانا با هم و یا استالل  آن یهنگامه یدرباره  (13-13: 1334
  که از سرزمین هیرکانیا )ورکانپا( بپه  یبه این دال که دآیبرمی شواهد و مناب  ازاز یکدیگر  

(  Bivar, 1993: 151طور جداگانه در فهرسپت ایالپت داریپوش نپا  بپرده نشپده اسپت )       
راند و هنگا  شورش  خواند که در هر دو ایالت فرمان میداریوش پدر خویش را فردی می

بپر ادغپا  دو ایالپت    هردوت مبنیها از وی روی برگرداندند و براساس گزارش این سرزمین
دسپت  -مککور ذی  یک ساتراپی شانزدهم  ادغا  این دو ایالت تحت ینوان یک سپاتراپی 

 پکیرفتنی است. -کم در روزگار کمبوجیه و شهریاری داریوش او 
با گکر از مبحث باال و با پکیرش ادغا  این دو ایالت تحت ینوان یک ساتراپی )در        

شپود کپه مرکزیپت اداری    و داریوش بزرگ(  این پرسش مهم مطر  میروزگار کوروش 
در این ساتراپی در کدا  منطاله )پارت یا هیرکانی( برقپرار بپوده اسپت و خشپثره پپاون ایپن       

 پژوهشپگران  برخپی  ک از این دو ایالت سکونت داشته است.یساتراپی )شانزدهم( در کدا 
 هیرکانیپپه و پارتینپپه سپپاتراپی اداری مرکپپز هخامنشپپی  یدوره در هیرکانیپپا» کپپه معتالدنپپد
 تمپامی  گپرفتن  درنظپر  بپا » زیپرا  ؛(Vogelsang, 1992: 225« )اسپت  شپده مپی  محسپوب 
مپی  نظربه  9آپادانا شرقی پلکان یبرجسته نالش در 91 یشماره یفرستاده درمورد جزئیات

بیسپتون    یکتیبه یبا مطالعه(. Hinz, 1969: 110) «باشد هیرکانی ینماینده همان او رسد
خوریم که پدر داریوش هنگا  شپورش پپارت و   در بین سخنان داریوش بدین نکته نیز برمی

ساترا  این دو نواحی در ایالت پرثو مستالر بود و از آنجپا سپیاه    یینوان فرماندههیرکانیا  به

                                                           
 .شد نیز مادها با هیرکانی و پارت سیاسی ارتباطات آمدن وجودبه بایث شورش این اشییگ   ییالیدهبه. 1

 .است شده ساخته بزرگ داریوش توس  که رودمی شماربه پرسیولی  هایکاخ ترینقدیمی از کاخ این. 9
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بودنپد؛  کرد که به قیا  ماد پیوسپته  را برای سرکوب شورش ساتراپی شانزدهم ساماندهی می
شپود  های داریوش از آن نا  بپرده نمپی  بنابراین پارت که برخلف هیرکانیا در ذی  ساتراپی

 شده مورد توجه قرار گیرد.ینوان مرکز اداری ساتراپی این دو قلمرو ادغا تواند بههم می
 کیپ  تحپت  هیرکانیپا   و پرثپوه  ادغپا   پپکیرش  بپاوجود  و تاریخی معمای این از گکشته

 آغازین هایسا  محتملً و داریوش سلطنت پایان تا کوروش روزگار از کمتدس) ساتراپی
 هخامنشپی  ورکانای که است پکیرفتنی و مشخص کاملً موضو  این  (خشایارشاه شهریاری
 خپویش  اداری مرکپز  از ترمهم و فراتر حتی برجسته  و مستال  ایالتی ینوانبه نظامی ازلحا 

 از جپدا  و منظم فر  یک در هیرکانی سربازان و است بوده مطر  هخامنشیان نزد در( پرثوه)
نشان همگی نیز تاریخی شواهد (.Cook, 1983: 197) بودند هخامنشیان نفوذ تحت پارثوا
 ایپران  سپرزمین  شپرق شپما   در مهپم  و مستال  نظامی  مرکز ینوانبه ورکانا اهمیت یدهنده
 توصپی   در هپرودت  مبحپث   ایپن  توییپد  راسپتای  در و باره این در. هستند هخامنشی یصر
 همانند  1مگاپانوس نا  به فردی رهبری تحت هاهیرکانی: »نویسدمی هاهیرکانی گرینظامی

                                 «بودنپپپپپد شپپپپپده مسپپپپپل  ونپپپپپانی بپپپپپا شپپپپپاه خشپپپپپایار جنپپپپپگ در پارسپپپپپیان
(Herodoti, 1927, VII, II : 172)مپرد  پرثپوه بپا سپازوبرگ باکتریپایی مجهپز       »امپا   ؛

 یپاد ( مالیپاتی ) 9دهیپو  فهرسپت  در هیرکانیپا  از(. هرچنپد  119-111: 1332)توین بی  « بودند
 اسپت   بپوده  پارثوا تحت اداری ازلحا  هازمان برخی در سرزمین این احتماالً و است نشده
 از مسپتال   بپاره  این در و آمدمی شماربه هخامنشی هایساترا  بین در مستاللی نظامی واحد
 (.Cook, 1993: 255) کردمی یم  پارت

 احتمپاالً  هیرکانی» که استالل  نظامی هیرکانیا )ورکانا( معتالد است دلی به فرای ریچارد
اما برخپی   ؛(Fry, 1984: 112« )شدمی محسوب ایجداگانه ساتراپی شاه خشایار زمان در

های هرودت و شاید بپه پژوهشگران باوجود پکیرش استالل  نظامی ورکانا  با توجه به گفته
 یهپا  یالیپده  هپای هخامنشپی و در ذیپ  سپاترا     دلی  ید  ذکپر نپامی از ورکانپا در کتیبپه    

کننپد؛  ادغا  و یا جدایی این دو ایالت در روزگار خشایار شاه مطر  می یدیگری را درباره
هخامنشپی تشپکیلت نظپامی بپا تشپکیلت اداری       یشپرقی در دوره در مناطق شپما  » اینکه

                                                           
1. Megapanus 
2. Dahyava 

هپای اداری و  مطابق و موازی نبوده است؛ بنابراین ساکنان هیرکانیپه )ورکانپه( بپرای منظپور    
« انپد شدهمالیاتی پارثوا محسوب می ینشین و منطالهالسلطنههای نایبکشوری ازجمله بخش

 یسپپاتراپی پپارت و هیرکپپانی در زمپان سپپیطره  »و یپپا اینکپه   (119-111: 1332)تپوین بپی    
ینوان نواحی مهم امیراتوری بازسازی شدند؛ ولی هرگز نتوانستند دو سپاتراپی  هخامنشیان به

بپر  گفتنی است کپه بپاوجود مپدارکی مبنپی     .(Brodersen, 2000: 62« )افته باشندیتکام 
بدون دردست داشتن شپواهد و مپدارک نمپی   ادغا  دو ایالت مککور در روزگار داریوش  

توان با اطمینان گفت تالسیمات مالیاتی زمان داریوش در زمپان خشپایار شپاه ثابپت و بپدون      
نگهبپان   93از میپان  »تغییر مانده است. دلی  احتما  استالل  ورکانا از پرثوه  ایپن اسپت کپه    

  اشاره به یک فرد 95 ینیز نالش نگهبان شماره 1شده در درب ورودی کاخ صد ستوننالش
دهد احتماالً هیرکپانی در زمپان خشپایار    ( که نشان میHinz, 1969: 110« )هیرکانی دارد

 آمد. شمار میهای تحت تسل  هخامنشیان و ساتراپی جداگانه بهیشاه ازجمله ساتراپ
بپه  که نظرهاییاختلف و( پرثوه) پارت و ورکانا ایالت دو ادغا  ای و( استالل ) گسست

 شپده  ایجپاد  پژوهشپگران  بپین  در موضپو   ایپن  یدربپاره  باسپتانی  شواهد و هاگزارش دلی 
 دو ایپن  اسپتالل   بپر مبنپی  مککور  هایسرزمین تاریخی تحوالت تواندمی سو یک از است 

 از و دهپد  نشان را ایالت دو این از کیی مرکزیت تحت هاآن ادغا  ای و کدیگری از سرزمین
 و ورکانپا  اداری و نظپامی  مرکزیپت  اسپتالل   و جپدایی  یدهنپده نشان تواندمی دیگر سوی
 زیپرا  باشپد؛  کپرده  تغییپر  بارچندین پرثوه ساتراپی وسعت باید تحوالت این طی. باشد پرثوه

  شپد می کیی پارت با گاهی( هخامنشیان شهریاری پایانی و نخستین دوران همچون) هیرکانیا
 سپاتراپی   -هخامنشیان پایانی روزگار تا شاه خشایار شهریاری هاینیمه در احتماالً -گاهی و

 دیگپر  بپار  و نمانپد  پایپدار  و ثابپت  نیز پ  آن از استالل  این. دادمی تشکی  را خود خا 
 دو هپر  احتمپاالً   .ق 391 سپا   در بعپد  انپدکی  و افتاد اتفاق اسکندر زمان در آخری ادغا »

بپدین سپان گپاه بایپد      (.13-13: 1334 شپییمان  )« انپد کپرده  جپدا  هپم  از دیگر بار را منطاله
شپمار  ق. ( جزو سپاترا  پپارت بپه    591هیرکانی )ورکانا( را همچون دوران داریوش او  )

آوریم که بعد از این دوران با وجود استالل  اداری احتمالی از ایپن سپرزمین  بپاز در زمپان     
                                                           

 .است شده ساخته شاه خشایار یدوره در ستون صد کاخ. 1
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هپای اداری و  مطابق و موازی نبوده است؛ بنابراین ساکنان هیرکانیپه )ورکانپه( بپرای منظپور    
« انپد شدهمالیاتی پارثوا محسوب می ینشین و منطالهالسلطنههای نایبکشوری ازجمله بخش

 یسپپاتراپی پپارت و هیرکپپانی در زمپان سپپیطره  »و یپپا اینکپه   (119-111: 1332)تپوین بپی    
ینوان نواحی مهم امیراتوری بازسازی شدند؛ ولی هرگز نتوانستند دو سپاتراپی  هخامنشیان به

بپر  گفتنی است کپه بپاوجود مپدارکی مبنپی     .(Brodersen, 2000: 62« )افته باشندیتکام 
بدون دردست داشتن شپواهد و مپدارک نمپی   ادغا  دو ایالت مککور در روزگار داریوش  

توان با اطمینان گفت تالسیمات مالیاتی زمان داریوش در زمپان خشپایار شپاه ثابپت و بپدون      
نگهبپان   93از میپان  »تغییر مانده است. دلی  احتما  استالل  ورکانا از پرثوه  ایپن اسپت کپه    

  اشاره به یک فرد 95 ینیز نالش نگهبان شماره 1شده در درب ورودی کاخ صد ستوننالش
دهد احتماالً هیرکپانی در زمپان خشپایار    ( که نشان میHinz, 1969: 110« )هیرکانی دارد

 آمد. شمار میهای تحت تسل  هخامنشیان و ساتراپی جداگانه بهیشاه ازجمله ساتراپ
بپه  که نظرهاییاختلف و( پرثوه) پارت و ورکانا ایالت دو ادغا  ای و( استالل ) گسست

 شپده  ایجپاد  پژوهشپگران  بپین  در موضپو   ایپن  یدربپاره  باسپتانی  شواهد و هاگزارش دلی 
 دو ایپن  اسپتالل   بپر مبنپی  مککور  هایسرزمین تاریخی تحوالت تواندمی سو یک از است 

 از و دهپد  نشان را ایالت دو این از کیی مرکزیت تحت هاآن ادغا  ای و کدیگری از سرزمین
 و ورکانپا  اداری و نظپامی  مرکزیپت  اسپتالل   و جپدایی  یدهنپده نشان تواندمی دیگر سوی
 زیپرا  باشپد؛  کپرده  تغییپر  بارچندین پرثوه ساتراپی وسعت باید تحوالت این طی. باشد پرثوه

  شپد می کیی پارت با گاهی( هخامنشیان شهریاری پایانی و نخستین دوران همچون) هیرکانیا
 سپاتراپی   -هخامنشیان پایانی روزگار تا شاه خشایار شهریاری هاینیمه در احتماالً -گاهی و

 دیگپر  بپار  و نمانپد  پایپدار  و ثابپت  نیز پ  آن از استالل  این. دادمی تشکی  را خود خا 
 دو هپر  احتمپاالً   .ق 391 سپا   در بعپد  انپدکی  و افتاد اتفاق اسکندر زمان در آخری ادغا »

بپدین سپان گپاه بایپد      (.13-13: 1334 شپییمان  )« انپد کپرده  جپدا  هپم  از دیگر بار را منطاله
شپمار  ق. ( جزو سپاترا  پپارت بپه    591هیرکانی )ورکانا( را همچون دوران داریوش او  )

آوریم که بعد از این دوران با وجود استالل  اداری احتمالی از ایپن سپرزمین  بپاز در زمپان     
                                                           

 .است شده ساخته شاه خشایار یدوره در ستون صد کاخ. 1
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 هجپو   بپا  مصپادف  آریپان   یگفتهبه و( Cook, 1983: 172واپسین شهریاران هخامنشی )
 تحپت  کپه  دادمپی  تشپکی   سپاتراپی  کیپ  آن  شپرقی  جنپوب  یگوشه در پارثوا با اسکندر

 در پرثپوه  بپا  هیرکانیپا  ادغپا  (. Arrian, III.VIII.IV: 247) بپود  فراتپافرن   فرمپانروایی 
توضپیحاتی   ینیپز بپا ارائپه    اسکندر هجو  روزگار در و هخامنشیان شهریاری دوران واپسین

 شود که دیودور از موقعیت سرزمین پارت ارائپه داده اسپت. بپه گپزارش دیپودور      تویید می
ن هیرکانی کنار دریا واق  شپده اسپت و از طریپق پپارت  سپرزمین آریپا )هپرات( تپا         یسرزم

ینپوان  شود که پارت و هیرکانی بپه شود. با این فرمو  روشن میدریای هیرکانی کشیده می
شپود؛ زیپرا تنهپا در ایپن حالپت اسپت کپه ایپن         سرزمین پارت شپناخته مپی   یک ساترا  از

 .(Brodersen, 2000: 62« )رسدساترا  تا دریای مازندران می
 
 ایمنطقاه  مباادالت  و هاا بحارا   در هیرکانیا استراتژیک و نظامی اهمیت. 5

 هخامنشی عصر
 ویپژه بپه  و( هیرکانیپا ) ورکانپا  استراتژیک اهمیت پرداختیم  بدان ترپیش و است مسلم آنچه

 کپه  ایگونپه بپه  اسپت؛  هخامنشیان برای سرزمین این ارتش سازمان اهمیت و نظامی استالل 
 و پایگپاه  و سپکاها  ویپژه بپه  مختلپ    اقوا  ورشی درمالاب  دفایی یدروازه را آن توانیممی

 دشپمنان  بپا  مالابلپه  و سپازماندهی  بپرای  آن از هخامنشپیان  کپه  آوریم شماربه نظامی پادگان
 سپازمان  خپویش   قلمپرو  غپرب  در نظپامی  مهپم  برخوردهای در و کردندمی استفاده شرقی
 تپا  گرفتندمی خدمت به سرزمین این از هیرکانیان  فرماندهی تحت را مستاللی و خبره نظامی

 . شوند کامیاب خویش سرزمینی و مرزی امور وفتقرتق در
قیپا  یلیپه داریپوش  بپا      یتاحپدی بپود کپه در هنگامپه     1قدرت نظپامی سپاکنان ورکانپا   

پشتیبانی از فرورتیش مادی  سپردار داریپوش )ویدرنپه( را در سپرکوب شپورش فپرورتیش       
چند ماه از زدوخورد با این شورشیان خودداری کپرد  بپه انتظپار    « ویدرنه»ناکا  گکاشتند و 

                                                           
جالب است که ایپن  . کردندمی استفاده جنگ وسای  ینوانبه سیر و نیزه از توجه جالب و خا  روشی به هیرکانیان. 1

                     کنپپپیمراحتپپپی مشپپپاهده مپپپی هیرکپپپانی( بپپپه ی)نماینپپپده 91 یشپپپماره یدو سپپپل  را در اینجپپپا همپپپراه فرسپپپتاده 
(Hinz, 1969: 110.) 

هپای دیگپر و   بپاوجود شپورش   رسیدن داریوش و قوای اصلی از باب  ماند تا اینکه داریوش 
مداخلپه کنپد. او در هشپتم    « سازنبرد سرنوشت»ها  مجبور شد در این مشغولیت خویش بدان

هپا را  تپن از آن  34495شورشپیان را شکسپت داد و   « کونپدوروش » ی  در منطاله591ماه مه 
(. ایپن نبپرد مپاد و    139-131: 1331تن را به اسپارت گرفپت )دانپدامای       13111کشت و 

یروی مستالر در ماد بود که مغلوب داریپوش شپد و هنپوز اهپالی ورکانپا و پرثپوه  بپاوجود        ن
داریپپوش  یمپپادی خپپویش  ازپپپای ننشسپپته بودنپپد و بپپا گماشپپته  یکشپپته شپپدن سپپرکرده

همپراه  ینوان متحد فرورتیش و سپی  مسپتاللً بپه   )ویشتاسپ( سر جنگ داشتند. آنان ابتدا به
 بنپد  در) بپاره  ایپن  در شپاه  داریپوش  کردند.را ساماندهی میپرثوه  قیا  یلیه نیروی مرکزی 

 :گویدمی چنین( بیستون یکتیبه 9 ستون از 23-29
. خواندنپد  فپرورتیش  آن از را خپود  و شپدند  نافرمپان  من به نسبت گرگان و پارت

 از پپ  . شپدند  نافرمپان  کردند  رها مرد  را او. بود پارت در او من پدر ویشتاسپ
 نپا   ویشپیئوزاتیش  شپهری . شد رهسیار بود او همدست که سیاهی با ویشتاسپ آن
 خواسپت  بپه . کپرد  ارییپ  مپرا  اهپورامزدا . کپرد  جنپگ  هپا پپارتی  با آنجا پارت در

                                       بپپپپپپپپزد بسپپپپپپپپیار را نافرمپپپپپپپپان سپپپپپپپپیاه آن ویشتاسپپپپپپپپپ اهپپپپپپپپورامزدا
(Kent, 1953: 122; Norman Sharp: 50; Pritchard, 1953: 124.) 

 
 حتپی  بلکپه  نیافپت؛  خاتمپه  ویشتاسپپ  درگیپری  نخسپتین  بپا  مپاد   نبرد مانند نیز نبرد این
 از تپن  3343 شدن کشته برمبنی داریوش ادیای باوجود درگیری این در ویشتاسپ نیروهای
 احتمپاالً ) تابستان فرارسیدن تا ماه  سه ویشتاسپ. ماندند ناکا  تن  4333 اسارت و شورشیان

 مانپد  داریپوش  اصپلی  نیپروی  رسیدن انتظار به  (ورکانا یمنطاله العبورصعب یناحیه دلی به
 :گویدمی چنین (3 ستون از 1 بند در) مورد این در داریوش(. 139: 1331 داندامای  )

 ویشتاسپپ  آن  از پ . فرستاد  ویشتاسپ نزد ری از را پارسی سیاه من آن از پ 
 جنپگ  نافرمانپان  بپا  آنجپا  پارت در نا  1گربَنَهپتی شهری. قرارگرفت سیاه رأس در

 پپد  گپر   ماه از. بزد بسیار را نافرمان سیاه آن ویشتاسپ اهورامزدا خواست به. کرد

                                                           
2. Patigrabana 
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هپای دیگپر و   بپاوجود شپورش   رسیدن داریوش و قوای اصلی از باب  ماند تا اینکه داریوش 
مداخلپه کنپد. او در هشپتم    « سازنبرد سرنوشت»ها  مجبور شد در این مشغولیت خویش بدان

هپا را  تپن از آن  34495شورشپیان را شکسپت داد و   « کونپدوروش » ی  در منطاله591ماه مه 
(. ایپن نبپرد مپاد و    139-131: 1331تن را به اسپارت گرفپت )دانپدامای       13111کشت و 

یروی مستالر در ماد بود که مغلوب داریپوش شپد و هنپوز اهپالی ورکانپا و پرثپوه  بپاوجود        ن
داریپپوش  یمپپادی خپپویش  ازپپپای ننشسپپته بودنپپد و بپپا گماشپپته  یکشپپته شپپدن سپپرکرده

همپراه  ینوان متحد فرورتیش و سپی  مسپتاللً بپه   )ویشتاسپ( سر جنگ داشتند. آنان ابتدا به
 بنپد  در) بپاره  ایپن  در شپاه  داریپوش  کردند.را ساماندهی میپرثوه  قیا  یلیه نیروی مرکزی 

 :گویدمی چنین( بیستون یکتیبه 9 ستون از 23-29
. خواندنپد  فپرورتیش  آن از را خپود  و شپدند  نافرمپان  من به نسبت گرگان و پارت

 از پپ  . شپدند  نافرمپان  کردند  رها مرد  را او. بود پارت در او من پدر ویشتاسپ
 نپا   ویشپیئوزاتیش  شپهری . شد رهسیار بود او همدست که سیاهی با ویشتاسپ آن
 خواسپت  بپه . کپرد  ارییپ  مپرا  اهپورامزدا . کپرد  جنپگ  هپا پپارتی  با آنجا پارت در

                                       بپپپپپپپپزد بسپپپپپپپپیار را نافرمپپپپپپپپان سپپپپپپپپیاه آن ویشتاسپپپپپپپپپ اهپپپپپپپپورامزدا
(Kent, 1953: 122; Norman Sharp: 50; Pritchard, 1953: 124.) 

 
 حتپی  بلکپه  نیافپت؛  خاتمپه  ویشتاسپپ  درگیپری  نخسپتین  بپا  مپاد   نبرد مانند نیز نبرد این
 از تپن  3343 شدن کشته برمبنی داریوش ادیای باوجود درگیری این در ویشتاسپ نیروهای
 احتمپاالً ) تابستان فرارسیدن تا ماه  سه ویشتاسپ. ماندند ناکا  تن  4333 اسارت و شورشیان

 مانپد  داریپوش  اصپلی  نیپروی  رسیدن انتظار به  (ورکانا یمنطاله العبورصعب یناحیه دلی به
 :گویدمی چنین (3 ستون از 1 بند در) مورد این در داریوش(. 139: 1331 داندامای  )

 ویشتاسپپ  آن  از پ . فرستاد  ویشتاسپ نزد ری از را پارسی سیاه من آن از پ 
 جنپگ  نافرمانپان  بپا  آنجپا  پارت در نا  1گربَنَهپتی شهری. قرارگرفت سیاه رأس در

 پپد  گپر   ماه از. بزد بسیار را نافرمان سیاه آن ویشتاسپ اهورامزدا خواست به. کرد

                                                           
2. Patigrabana 
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 مپن  آن از کشپور  آن  از پپ  . درگرفت ایشان جنگ آنگاه. بود گکشته روز کی
 (.Kent, 1953: 125) شد کرده پارت در من یوسیلهبه آنچه است این. شد

 
 کپه  شپورش  رهبپر  و شپدند  اسپیر  تپن  4129 و کشته شورشیان از تن 3531 نبرد  این در
 همپراه بپه  است  نشده برده نامی آن از و داشت دست در را فرماندهی فرورتیش از بعد گویا
 (.133: 1331 داندامای  )  شدند ایدا  دیگر تن هشتاد

بپه  را کپوروش  ماد  شاه واپسین آستیاگ  که توجیه این با هیرکانیا و پرثوه اهالی باری 
 پیوسپته  بپدو  و گکاشته کنار را هخامنشی بنیانگکار با جنگ است  پکیرفته خود فرزند ینوان
 از کشپیدن  سپرباز  و قیپا   بپه  مکل  را خود مادی ایشاهزاده طغیان و سرکشی با اما بودند؛
 و هپا پپارت  بر توانست  .ق 591 در ویشتاسپ» سرانجا  هرچند و دیدند هخامنشیان یسلطه

 قپدرت  کپه  شپدند  شورشپی  سپبب   (ДандАмАЕв, 1963: 272« )ابدی غلبه هاهیرکانی
 از را قیپا   ایپن  و ننشستند ازپای نیز وی مرگ از پ  حتی آنان. کرد دوچندان را فرورتیش

 و نکتپه  ایپن . کردند تبدی  هاسرکشی ترینخطرناک و ترینبزرگ از یکی به داریوش دید
 سرتاسپر  در هپا شپورش  تمپامی  میان از هردوت که است پیدا آنجا از نیز شورش این اهمیت

 دانپدامای   ) اسپت  بپوده  خبپر  با هاآن از ای کرده گزارش را ماد و باب  قیا  تنها امیراتوری 
1331 :139.) 

 سهمگین شورشی به را آن که ماد قدرت به( هیرکانیا) ورکانا قدرت پیوستگی یدرباره
 که است گفتنی کرد  تبدی  داریوش یلیه( خویش نظامی نیروی و تدافعی موقعیت پناه در)
 مکپان  طپرفین   مپرز  نبپودن  مشپخص  و سپاتراپی  کیپ  ذیپ   پرثپوه  و هیرکانیپا  ادغا  دلی به

 اینکپه  بپا   (گرابانپا  پتپی  و 1ویشپیئوزاتیش  شهر دو) شورشیان با هخامنشی نیروهای درگیری
                                      اسپپپپپت نشپپپپپده شناسپپپپپایی داشپپپپپتند  قپپپپپرار پپپپپپارثوا مپپپپپرز در شپپپپپده گفتپپپپپه

(Bivar, 1993: 24; Pritchard, 1953: 166) و نظپامی  موقعیپت  و هیرکانیپان  نالپش  تا 
 پرثپوه   از نظپر صپرف  سپرزمین   این الیناً. یشود آشکار نبردها این در سرزمین این جغرافیایی

 و بیافریند فراوان دردسر لشکریانش و داریوش برای توانستمی که است بوده مهمی نیروی

                                                           
1. Vishpauzati 

 بپرای  نظپامی  نیپروی  تپدارک  بپه  اقدا  باختر نظر زیر پارت که درحالی مستاللً  بعدها حتی
 ارییپ  به آن گسی  و ارتش سازماندهی به بومی نیروی فرماندهی تحت کند می هخامنشیان
 (.119-111: 1332توین بی   ؛Herodoti, 1927, VII, II: 172) پردازدمی هخامنشیان
 در بینپیم مپی  کپه  شودمی ترمشخص هنگامی ورکانا استراتژیکی و نظامی نیروی اهمیت

 مپادی  قپو   تبعیپت  درصپدد ( دو  اردشیر) هخامنشی شاهنشاه وقتی هخامنشی  دوران اواخر
 و مانپد مپی  ناکپا   امپر  ایپن  در فراوان تلفات با آید برمی خزر دریای هایکرانه در کادوسی

 از   .ق پپنجم  یسپده  در کپه  شوندمی اقوامی نخستین از خزر دریای جنوبی یحاشیه اقوا 
 کپار  روی بپا  اسپتالل   ایپن  گویا اما ؛(332: 1331 داندامای  ) شدند مستال  مرکزی دولت
 هیرکانیپا  کپه  واالیپی  اهمیپت  دلی به و رفت ازبین سو  داریوش سی  و سو  اردشیر آمدن
 سپرزمین  ارضپی  تمامیت هخامنشی شهریار واپسین دو این داشت  هخامنشی شهریاران برای

 سپرکوب  با شرق در بلکه  (ایونی هایدولت و مصر تصرف با) غرب در تنهانه را هخامنشی
 مرکپزی  حکومپت  اصلی یبدنه به شرقی هایساترا  الحاق و طلباستالل  داخلی مدییان

 حتپی  و پرداختنپد  تکپاپو  بپه  هیرکانیپا   ویپژه بپه  و شپرقی  مناطق حفظ منظوربه و کردند احیا
 در 1کورتیپوس  هپا  پایگپاه  بپدین  اشپاره  در و مپورد  این در. نهادند بنا ورکانا در هاییپایگاه
 کپه  جپایی  در رسپیدند   هیرکانیپا  شهر به هاآن: »نویسدمی هیرکانیا به اسکندر یحمله شر 
 کپه  گیپریم مپی  نتیجپه  بنپابراین  ؛(Lecomte, 2000: 143« )داشپت  قپرار  داریپوش  کپاخ 

 دوران هماننپد  نیپز ( هپا آن حکومت هایسا  واپسین در الاق ) هخامنشی دوران در هیرکانیا
 .است بوده شاهزادگان و پادشاهان اردوگاه برای جایگاهی اشکانی 

 بپرای  هیرکانیپا   نظپامی  قابلیپت  و اسپتراتژیک  موقعیپت  و اهمیپت  درک بپا  نیز اسکندر
 ابتپدا   (غربپی  مهم ایاالت فت  از پ ) هامخالفت به دادن پایان و هخامنشی سرزمین تسخیر
 داریپوش  دنبا به اسکندر نیروهای کههنگامی. کوشید هیرکانی و پارت ایالت بر سلطه برای
 آگپاهی  از پپ   اسکندر  بزرگ سردار پارمنیون  شدند  زمینایران شرقشما  یروانه سو 
 کپه  راهی از نیز اسکندر و کرد رها را شرق به پیشروی سردارانش  توس  داریوش مرگ از
 سپرزمین  راه از تپازه  سپیاهیان  وصپو   با پارمنیون اما شد؛ پارت راهی شدمی منتهی پرثوه به

                                                           
1. Quintus Curcius )VI 5, 1( 
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 بپرای  نظپامی  نیپروی  تپدارک  بپه  اقدا  باختر نظر زیر پارت که درحالی مستاللً  بعدها حتی
 ارییپ  به آن گسی  و ارتش سازماندهی به بومی نیروی فرماندهی تحت کند می هخامنشیان
 (.119-111: 1332توین بی   ؛Herodoti, 1927, VII, II: 172) پردازدمی هخامنشیان
 در بینپیم مپی  کپه  شودمی ترمشخص هنگامی ورکانا استراتژیکی و نظامی نیروی اهمیت

 مپادی  قپو   تبعیپت  درصپدد ( دو  اردشیر) هخامنشی شاهنشاه وقتی هخامنشی  دوران اواخر
 و مانپد مپی  ناکپا   امپر  ایپن  در فراوان تلفات با آید برمی خزر دریای هایکرانه در کادوسی

 از   .ق پپنجم  یسپده  در کپه  شوندمی اقوامی نخستین از خزر دریای جنوبی یحاشیه اقوا 
 کپار  روی بپا  اسپتالل   ایپن  گویا اما ؛(332: 1331 داندامای  ) شدند مستال  مرکزی دولت
 هیرکانیپا  کپه  واالیپی  اهمیپت  دلی به و رفت ازبین سو  داریوش سی  و سو  اردشیر آمدن
 سپرزمین  ارضپی  تمامیت هخامنشی شهریار واپسین دو این داشت  هخامنشی شهریاران برای

 سپرکوب  با شرق در بلکه  (ایونی هایدولت و مصر تصرف با) غرب در تنهانه را هخامنشی
 مرکپزی  حکومپت  اصلی یبدنه به شرقی هایساترا  الحاق و طلباستالل  داخلی مدییان

 حتپی  و پرداختنپد  تکپاپو  بپه  هیرکانیپا   ویپژه بپه  و شپرقی  مناطق حفظ منظوربه و کردند احیا
 در 1کورتیپوس  هپا  پایگپاه  بپدین  اشپاره  در و مپورد  این در. نهادند بنا ورکانا در هاییپایگاه
 کپه  جپایی  در رسپیدند   هیرکانیپا  شهر به هاآن: »نویسدمی هیرکانیا به اسکندر یحمله شر 
 کپه  گیپریم مپی  نتیجپه  بنپابراین  ؛(Lecomte, 2000: 143« )داشپت  قپرار  داریپوش  کپاخ 

 دوران هماننپد  نیپز ( هپا آن حکومت هایسا  واپسین در الاق ) هخامنشی دوران در هیرکانیا
 .است بوده شاهزادگان و پادشاهان اردوگاه برای جایگاهی اشکانی 

 بپرای  هیرکانیپا   نظپامی  قابلیپت  و اسپتراتژیک  موقعیپت  و اهمیپت  درک بپا  نیز اسکندر
 ابتپدا   (غربپی  مهم ایاالت فت  از پ ) هامخالفت به دادن پایان و هخامنشی سرزمین تسخیر
 داریپوش  دنبا به اسکندر نیروهای کههنگامی. کوشید هیرکانی و پارت ایالت بر سلطه برای
 آگپاهی  از پپ   اسکندر  بزرگ سردار پارمنیون  شدند  زمینایران شرقشما  یروانه سو 
 کپه  راهی از نیز اسکندر و کرد رها را شرق به پیشروی سردارانش  توس  داریوش مرگ از
 سپرزمین  راه از تپازه  سپیاهیان  وصپو   با پارمنیون اما شد؛ پارت راهی شدمی منتهی پرثوه به

                                                           
1. Quintus Curcius )VI 5, 1( 
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 بحپران   از منطاله  این در قدرت تثبیت با تا شد وارد( هرکانه/ هیرکانیا) ورکانه به کادوسیان
 کنپد  جلپوگیری  دادمپی  رخ منطالپه  ایپن  از اسپکندر  شپدن  دور درپپی  احتماالً که آشوبی و
 (.413: 1333 داندامای  )

 
 هیرکانیا تجاری -اقتصادی اهمیت. 6

 در هیرکانیپان  مپادی / پارسپی  نظپامی  تجهیپزات  وجود ای شباهت یدرباره هرودت گزارش
 در شپرقی  ایپران  یواسپطه بپی  مپدار  از خپار   هیرکانیا که دهدمی نشان شاه  خشایار ارتش
. شدمی کشیده ماد  سرزمین عنیی غربی  ایران سویبه بیشتر و داشت قرار هخامنشی یدوره
 پپیش  هپای سپفالینه  میان را نزدیکی یرابطه شناختیباستان هایبررسی نیز فرهنگی سط  در
                    دهنپپپپدمپپپپی نشپپپپان ایپپپپران غپپپپرب هپپپپایسپپپپفالینه بپپپپا هیرکانیپپپپا در هخامنشپپپپی از
(Voglsang, 1988: 132)ایپران   غرب و ماد با ورکانا اهالی ارتبا  و پیوستگی بنابراین ؛ 

نمپی  خلصپه  مشپترک  دشپمن  یلیپه  جنپگ  در مشارکت و هاآن یاطفی همبستگی در تنها
 نیپز  گرگپان  دشپت  در هخامنشی یدوره از شناسیباستان شواهد داشتن درنظر با بلکه شود؛
 موجپود  هپای شباهت. شودمی تویید هیرکانیا در هخامنشی یدوره اوای  در ایران غرب توثیر
 هخامنشپی  یدوره از تیهتورنگ IVB یالیه رنگکر  و نخودی هایسفا  یمجمویه بین
 هیرکانیپای  در مپاد  تپوثیر  تپداو   یدهنپده نشپان  ایران  غرب نخودی هایسفا  یمجمویه با

 (.Vogelsang, 1992: 297) است باستان
 آگپاهی  و شناسپان باسپتان  هایافتهی بررسی با ویژهبه تاریخی  شواهد و اسناد یمطالعه با

 سپپوای او  یدرجپپه در کپپه اینکتپپه هخامنشپپیان  ورکانپپای در شپپدهانجپپا  هپپایکپپاوش از
 اهمیپت  و شودمی نمایان غربی مناطق و منطاله این بین فرهنگی و اداری سیستم هایمشابهت
 اهپالی  زرایپت  و داریزمپین  بر مبتنی اقتصاد و کشیکانا  و کشاورزی سیستم دارد  فراوان

 شپرقی  اسپتپ  در« تیپه محمپد  قپره » در شپده انجا  ژئوفیزیکی بررسی. است ورکانا/ هیرکانیا
 هپای خنپدق . دهپد مپی  نشپان  را آن غرب در خندق وجود نظیر هاییویژگی گرگان  دشت

 سیسپتم  وجپود  یدهنپده نشپان  ایمپاهواره  تصپاویر  و ژئوفیزیپک  بررسپی  طی شدهشناسایی
 روی کشپاورزی  سیسپتم  امکپان  و هپا خنپدق . است دوره این هایاستالرارگاه در کشاورزی

 بنپدی تالسپیم  احتمپاالً  و اسپت  وابسته تیه اطراف در موجود استالرارهای به ژئوفیزیکی پلت
 .(Sauer et al, 2012: 47) دهدمی نشان را شهر مجاورت در زمین

 شناسپی باسپتان  هپای بررسپی  طی گرگان  دشت شرقی هایاستپ هایبررسی با زمانهم
 آب کپه  اندشده شناسایی باستانی هایکانا  از آثاری نیز گرگان دشت غربی هایاستپ در
 هامحوطه این بیشتر. کردندمی حم  مهمی باستانی هایمحوطه به رودگرگان رودخانه از را
   بودنپپد سپپکونت و اشپپغا  مپپورد( هخامنشپپی و مپپاد هپپایدوره)IV  و III آهپپن یدوره در
(Ibid: 54 .)کشپاورزی  اقتصپاد  به هااستالرار این وابستگی یدهندهنشان هاکانا  این وجود 

   اسپپت منطالپپه ایپپن در آبیپپاری یپیچیپپده سیسپپتم وجپپود آن اصپپلی فپپاکتور کپپه اسپپت
Vogelsang, 1992: 22(.) یدربرگیرنپپده باسپپتان هیرکانیپپای از زیپپادی هپپایبخپپش 

. بودنپد  حاصپلخیر  بسپیار  آبیپاری   درصپورت  کپه  بپود  لپ   خپاک  از پوشیده های سرزمین
 بپرای  اسپت؛  شپده  توییپد  بسپیار  کلسیک دوران مورخین توس  گرگان دشت حاصلخیزی

 اشپاره  هیرکانیپا  در مپاهی  پپروش  ویژهبه و درختان و میوه غلت  کشت و پرورش به نمونه
. اسپت  آبیپاری  سیسپتم  وجپود   هیرکانیپا  در اقتصپادی  مهم یام  که است مسلم. است شده
 کننپده تعیپین  ینصر که را آب( کوروش) بزرگ پادشاه کند می اشاره« بریان» که طورهمان
 بنپابراین  کپرد؛  کنتپر   بپود   الز  آبیپاری  کپه  منپاطالی  در اسپت   تولیدکننده نیروهای برای

 وجپود  مختلپ   ایپاالت  و هپا سپاترا   میان در آب به دسترسی برای یافتگیسازمان احتماالً
 1.داشت

 هیرکانیپا  شما  در آن آرکائیک هایسایت کهای اجمالی بین هیرکانا و دهستان مالایسه
 و بودنپد  وابسپته  آبیپاری  سیسپتم  بپه  کشپاورزی  کپار  بپرای  نیپز (  .ق پنجم و ششم قرن در)

مپی  فپراهم  منطاله این در کشاورزی برای را الز  آب 9روداترک نزدیکی در هاآن موقعیت
تجپاری ایپن منطالپه آشپنا      -(  ما را بهتر با وضعیت اقتصادیLecomte, 2005: 462) کرد
دشپت گرگپان    یهوایی و سیسپتم آبیپاری مجهپز و پیشپرفته    وکند. وضعیت مطلوب آبمی

                                                           
دهسپتان  »های جنوبی آسیای مرکزی از سیستم آبیاری جدا برخوردار بودند. در دوران هخامنشی  هریک از سرزمین. 1

اغ و سپغد از زرافشپان بهپره    از اترک  باختر از آمودریا  مرو از مرغپاب  خپوارز  از آمودریپا  پپارثوا از نپواحی کیپه د      
 . (Francfort & Lecomte, 2002: 633) «برد می

  .داشت قرار( Shadyz canal) شادیز اصلی کانا  که جایی دشت  جنوب در. 9
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)هیرکانیا( به نسبت دشت میسریان در دهستان سبب شده بود که این منطاله همواره از تراکم 
غربپی صپحرای   جنپوب  یدلی  قرارگیری در گوشهباشد. دهستان بهجمعیتی بیشتر برخودار 

قو   یک سرزمین مرده بود که جمعیت یشایر و جوام  یکجانشین با اقتصپاد کشپاورزی   قره
توانسپتند در آن زنپدگی   های حاصلخیز کشت کننپد نمپی  توانستند در زمینکه با آبیاری می

ک از مسپیرهای  یپ دسترسپی بپه هر   تپر و همچنپین  کنند. دشت گرگپان از موقعیپت مطلپوب   
بپاختر و خپوارز  از طریپق     -هپای مپرو  های جنوبی البپرز  سپایت  تجاری بزرگ از کوهیایه

تجاری دور بود. به ایپن   یبرخوردار بود؛ درحالی که دشت میسریان از جاده 1سومبار ی دره
الاقپ    -قپدرت هخامنشپیان   یینوان مرکز منطالپه ترتیب  منطالی است که جنوب هیرکانیا به

مواد فرهنگی از دشت گرگان بپا دهسپتان    یمالایسه .مطر  شود -در شرق قلمرو هخامنشی
   شپپدک ایالپپت تپپاب  سپپاده از پادشپپاه بپپزرگ قلمپپداد مپپی  یپپدهپپد کپپه دهسپپتان نشپپان مپپی

(Lecomte, 2000: 152-153) اگرچپه جمعیپت آرکائیپک دهسپتان هنپوز در دوران       و
ن بزرگ هخامنشی وجود داشپتند  در تولیپد مپواد فرهنگپی خپود تپوثیر       فرمانروایی پادشاها

شپمار  هخامنشیان به یشدهتوانیم جزو مناطق متصرفها را نمیخارجی نداشتند و این سایت
شناسی از دوران هخامنشپی  های باستانکه یافته درحالی ؛(Lecomte, 2005: 462آوریم )

تیپپه ( و تورنپپگ32: 1321تیپپه دشپپت گرگپپان )یباسپپی   در دشپپت گرگپپان  نظیپپر نپپرگ  
(Besenval, 1982: 178شباهت  )       های زیادی بپا مپواد فرهنگپی در داخپ  فپلت ایپران

 دارند. 
دلیپپ  اهمیپپت اقتصپپادی در دوران هخامنشپپی درکنپپار موقعیپپت   هیرکانیپپا )ورکانپپا( بپپه 

شپده بپود کپه بپا مراکپز و      ای تبپدی   نظپامی  بپه منطالپه    یافتهیاستراتژیکی و نیروی سازمان
ایاالت مهپم قلمپرو هخامنشپی در ارتبپا  بپود و در مبپادالت بازرگپانی و تبپادالت فنپی و          

دلیپ  ایپن   کتزیپاس بپه   یگفتپه طوری که بهکرد؛ بهدستاوردهای تمدنی نالش بارزی ایفا می
 هیرکپانی  سپاترا   را( دو  داریپوش ) اخپوس  پسپرش  خود حیات زمان در اردشیر»اهمیت  

 3آریستوبولوس  9پلینی یگفته بنابر موقعیت  این براساس(. Ctesias, 2004: 136« )نمود

                                                           
1. Sumbar 
2. Quintus Curcius )VI 5, 1( 

 دانان زمان اسکندر بود.از جغرافی (Aristobulus) آریستوبولوس. 3

 ناحیپه  ایپن  بپا  دریپا  طریپق  از هیرکپانی   در 1آخپوس  فرمانروایی زمان در هندیان استرابو  و
 بنپدر  کیپ  رسپید   حد ترینپایین به کاسیین دریای آب سط  کهزمانی و کردندمی تجارت
 صپورت  آن در مرکپزی  وآسپیای  هنپد  بپا  بازرگپانی  که شد ساخته گرگان درحوالی جدید
 (.Rawlinson, 1879: 164) 9گرفت می

ها به مجمو  ایاالت مهم شاهنشپاهی متصپ  بودنپد  در شپما       با توجه به اینکه پایتخت
کپرد  یراه بسیار قدیم خراسان اکباتان را از طریق رگا  هیرکانیا و پارت به باکتریا متصپ  مپ  

(Briant, 1996: 370؛) خپ   بپاختر   بپه  اکباتپان  بپزرگ  شپاهراه  درکنار هیرکانیا بنابراین 
 هپای سپاتراپی  ازجملپه  و( Syme, 1988: 137) امیراتپوری  نیروهپای  برای حیاتی ارتباطی
شود؛ بپرای نمونپه   دست آمده نیز تویید می. این نکته با توجه به الوا  بهرفتمی شماربه مهم
 مربپو   هخامنشپی  یدوره بپه  کپه  تیهتورنگ در VA یالیه از آمده دستبه برنزی یقطعه
 اداری مهپم  مرکپز  بپا  را سپرزمین  ایپن  ارتبا  جمشید  تخت در آن مشابه هاینمونه و است

 .(Besenval, 1982: 178) دهندمی نشان جمشید تخت در هخامنشیان
 

 گیرینتیجه. 7
هپای  استراتژیک و اقتصپادی در بپین ایالپت   ای ینوان منطالهبررسی نالش و جایگاه ورکانا به

 ینپوان بپه  ورکانپا کنپد.  تاریخ هخامنشیان کمک بسپیاری مپی   یهخامنشی  به تحالیق درباره
 قپدرت  یسرسیرده گیرد  قرار ایرانی دولت این تابعیت تحت آنکه از پیش هخامنشی ایالتی
 بپه  طبیعپی   حصپاری  و نظپامی  پادگپانی  ینوانبه و داشت قرار آن سرزمینی قلمرو در و ماد

 سکاها همچون اقوامی وتازتاخت از جلوگیری و شرقی مرزهای حفظ برای مادی شهریاران
 آگپاه  ورکانپا  اسپتراتژیک  موقعیپت  از کپه  کوروش هخامنشی  یصر در. کرد بسزایی اریی

 و پرثپوه  ویپژه بپه  و شپرقی  منپاطق  کوشپید  ابتپدا   (آسپتیاگ ) مادی شاه شکست از پ  بود 
 دردسپر  بپدون  مپاد   شپهریاران  دارمیپراث  ینپوان بپه  و درآورد خود یسلطه تحت را ورکانا
 منپاطق  برخپی  و ورکانا اهالی یاطفی و سیاسی وابستگی. شد کامیاب اهداف این در زیادی
 دراختیپار  بپا  و بپود  کپوروش  سپود  به ابتدا در اگرچه مادی  دولت به باکتریا همچون شرقی

                                                           
1. Oxus 

 کاسیین در مناب  زمان آخوس یا کوروش نشده است.ای به وجود بندر گفتنی است که هیچ اشاره. 9
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 منپاطق  برخپی  و ورکانا اهالی یاطفی و سیاسی وابستگی. شد کامیاب اهداف این در زیادی
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 کمپک  او زمامپداری  و سیاسپی  اهپداف  پیشبرد به کوروش نزد خود نظامی نیروی گکاشتن
بپه  و شد سازبحران هخامنشی یصر اواخر در و داریوش یلیه هاساترا  هایقیا  در کردند 
 درسپر  اسپتالل   و جپدایی  هپوای  گپاه  داشپتند   اختیپار  در کپه  ایخبپره  نظامی نیروی سبب
 بپرای  ورکانپا  نظپامی  امکانات و سرزمینی موقعیت از برداریبهره حا   این با. پروراندند می

 و هاپایگاه منطاله این در شهریاران برخی و رفتمی شماربه مهم مسائ  از هخامنشیان دولت
 سپاکن  منطالپه  ایپن  در کشپورداری  آداب تعلپیم  منظوربه را شاهزادگان و ساختند هاییکاخ

 .کردند
 هخامنشپپی  شپپهریاران هپپایسیاسپپت تغییپپر هخامنشپپی  سپپرزمین تپپاریخی تحپپوالت
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 بپه  رسپاندن  ارییپ  بپا  داریپوش  یلیپه  شپورش  تپرین خطرنپاک  و تپرین بپزرگ  بایث ورکانا
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 دولپت  از جپدایی  کپوس    .ق پپنجم  یسپده  در کپه  شپوند مپی  اقپوامی  نخستین از کاسیین
 .نواختند را مرکزی

 یافتپه یاهمیت اقتصادی هیرکانیا )ورکانا( درکنار موقعیت استراتژیکی و نیروی سپازمان 
ای تبدی  کرده بود که بپا مراکپز و ایپاالت    الت را در یصر هخامنشی به منطالهینظامی  این ا

های مهم قلمرو هخامنشی ارتبا  داشت و در مبادالت بازرگانی و تبادالت فنپی و دسپتاورد  

وهپوایی و سیسپتم آبیپاری مجهپز و     . وضپعیت مطلپوب آب  کردتمدنی نالش بارزی ایفا می
دشت گرگان )هیرکانیا( سبب شده بود که این منطاله همپواره از تپراکم جمعیتپی     یپیشرفته

ابیم کپه ایپن   یپ ای اجمالی بین هیرکانا و دهستان درمپی قاب  توجهی برخودار باشد. با مالایسه
الاقپ  در شپرق قلمپرو     -قدرت اقتصادی و نظامی هخامنشپیان  یمرکز منطالهینوان ایالت به
در بررسی اوضا  سیاسی  نظپامی و اقتصپادی دولپت هخامنشپی  بپا      . مطر  بود -هخامنشی

م توثیر این منطاله یتواناستراتژیکی ورکانا می -ایرویکرد به نالش  جایگاه و تحوالت منطاله
درسپتی بشناسپیم و از   نگپی و مبپادالت تجپاری بپه    های داخلپی و وضپعیت فره  را در بحران

دیگری )بررسپی نالپش ایپاالت مهمپی چپون ورکانپا( اوضپا  مزبپور را اسپتنبا  و           ی زاویه
 بررسی کنیم.
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 چکيده
روي کار آمدن حکومت غزنویان در شرق ایران و تالش آنان برراي  
تشکيل حکومتي مقتدر، نياز به استفاده از دبيران ایراني را براي آنران  

فروپاشي سامانيان، بيشتر دبيرران شراغل در درون    ضروري ساخت. با
هراي   هاي سامانيان کره از نبگاران خراسراني بودنرد، در دیروان     دیوان

کار گرفته شدند؛ بنابراین دبيران خراساني قردر  بالمنراز    غزنوي به
ي محلرود  ه.ق، برا حلهره   494در حکومت غزنویان شردند. در سرا    

بویه، تعردادي  حکومت آ  ي جگا  ازغزنوي به ري و شکست شاخه
بویره  هراي آ  ي عرراق عمرک کره در دیروان    از نبگاان دیواني منطقه
هاي غزنویان شدند. این موضو  واکرن  و  شاغل بودند، وارد دیوان

هرا بازترا    دنگرا  داشرت. ایرن رقابرت    رقابت دبيرران خراسراني را بره   
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