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چکیده
شاهنشاهی اشکانی یا اشکانيان 427پ.م442 .م که با نام امپراتوری پارتها نيز شناخته میشود ،یکی
از قدرتهای سياسی و فرهنگی ایرانی در ایرانزمين بود که  279سال بر قسممت اعظمم غمر آسميا
حکومت کرد .اما این دوره طوالنی حکومت دارایی شرایط نامطلو از منابع تاریخی است .از یک سمو
در منابع فارسی و عربی کمترین اشاره به آنان نشده و یا به طور غير مستقيم دراین ادبيات بازتا داده
شده است .ازسوی دیگرمنابعی که به شاه گزینی در حکومت اشکانيان اشاره شده مربوط به نوشته هما
نویسندگان یونانی و رومی است .استرابون میگوید :که پادشاهی اشکانی انتخابی است یعنی اشراف و
بزرگان عضو مجلس مهستان( به گفته ی یوستينوس مجلس سنا) شاه را انتخا

میکرده اند.با توجه

به منابع از شيوه های مختلف شاه گزینی سخن گفته شده است .در ابتدا  ،دوره اشکانی بيشمتر تحمت
تاثير نظام قبيله ای بزرگترین فرد قبيله به شاهی میرسيدکه یک شاه میتوانست به طور مستقيم پسر
و یا برادرش را به عنوان جانشين خود مشخص کند ،که این الگوی بيشتر تحت تاثير نظام قبيله ای و
شرقی است و گاهی نيز از نظام هلنيستی تاثير میپذیرفت و از ساختار یک نظام پارلمانی که عضو این
مجمع تشکيل شده از بزرگان و اشراف و خاندان شاهی اسمت و ممیتوانسمتند یمک شماه را مسمتقيم
انتخا کنند و توانایی عزل یک شاه را نيز داشته اند .از طرف دیگرتعلق داشتن منصب شاهنشاهی در
یک خاندان اشکانی و موروثی بودن آن سنت برجایی مانده از هخامنشيان است.
کلید واژه ها :اشکانيان ،شاه گزینی ،مجلس مهستان ،موروثی ،منابع تاریخی
1استادیار گروه تاریخ دانشگاه آزاد اسالمی واحد شوشتر ،شوشتر ،ایرانmohammadtaghifazeli1965@gmail.com .
2دانشجوی ارشد تاریخ باستان ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد شوشتر ،شوشتر ،ایرانf.ahmadi10@gmail.com .
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مقدمه
شاهنشاهی اشکانيان( 427پ.م442.م)که بانام امپراطوری پارت ها نيز شناخته میشمود توانسمتند
به مدت  279سال بر سراسر ایران(قسمت اعظم غر آسيا) حکوممت کننمد .امما ایمن دوره طموالنی
حکومت دارای شرایط نامطلو تاریخی است .این دوره طموالنی از فقمر شمدید منمابع تماریخی رنم
میبرد .با وجود فقر شدید منابع تاریخی ،میتوان با دسته بنمدی ایمن منمابع ،بمه سمازوکار حکوممت
اشکانيان و نحوه چگونگی انتخا یک شاه پی ببریم .منابعی که به شاه گزینی در حکومت اشمکانيان
اشاره شده مربوط به نوشته ها نویسندگان یونانی و رومی اسمت .اسمترابون ممیگویمد :کمه پادشماهی
اشکانی انتخابی است یعنی اشراف و بزرگان عضو مجلس مهستان( به گفتمه ی یوسمتينوس مجلمس
سنا) شاه را انتخا میکرده انددر حکومت هخامنشيان اساس انتخا یمک شماه متعلمق بمه خانمدان
هخامنشی میباشد .در این دوره به قدرت هفت خاندان بزرگ در انتخا یک نقش داشمتند،به روایمت
دیگر دوره اشکانی بيشتر تحت تاثير نظام قبيله ای بزرگترین فرد قبيله به شاهی میرسيدکه یک شاه
می توانست به طور مستقيم پسر و یا برادرش را به عنوان جانشين خود مشخص کند ،که ایمن الگموی
بيشتر تحت تاثير نظام قبيله ای و شرقی است و گاهی نيز از نظمام هلنيسمتی تماثير ممیپمذیرفت و از
ساختار یک نظام پارلمانی که عضو این مجمع تشکيل شده از بزرگان و اشراف و خاندان شاهی اسمت
و می توانستند یک شاه را مستقيم انتخا کنند و توانایی عزل یک شاه را نيز داشمته انمد .بمه عنموان
نمونه در منابع از عزل فرهاد پنجم و انتخا ونون سخن رفته اسمت .انتخما ونمون توسمط مجلمس
مهستان و نحوه نامه نگارها بزرگان این مجلس با سنا روم سمخن رفتمه اسمت و همننمين اعضمای
مجلس سنا خواستار عزل وی شدند و همننين در انتخا اردوان آمده است که بزرگان برای انتخما
وی به محلی که وی مشغول شکار بود رفتند .در اواسط حکومت اشکانيان ،که خاندان فرعی از شماخه
اشکانی در آتروپاتن به قدرت رسيدند تحت تاثير فرهنگ و نفوذ ایرانی ،گمرایش بمه سملطنت مطلقمه
رفت و قدرت بيشتر مطلقه و در دست یک شاه شد.
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بیان مساله
ویدن گرن در مورد ساختار شاه گزینی در دوره اشکانيان ،میگوید :یک شاه باید از تخمه اشکانی
و مورد تایيد مجمع بزرگان و اشراف باشد .در واقع ویدنگرن از یمک شاهنشماهی انتخمابی و مموروثی
سخن میگوید .دیگر پژوهشی که از انتخا شاه در زمان اشکانيان کار شده است مربوط به کار خو
ولسکی میباشد .ولسکی در این پژوهش نشان میدهد که شاه دارای قدرت مطلقه اسمت ،ممیگویمد:
یک شاه اشکانی به طور مستقيم جانشين خود را انتخا میکند .وی صحبت های استرابون در ممورد
قدرت مجلس سنا را با دالیل زبان شناسی رد میکند و چنين بيان میکند که کارکرد مجلس مهستان
در واقع انتخا پادشاه برای هر یک ایاالت پارت است و نه انتخا یک شاه ،وی نظریات استرابون و
دیگر نویسندگان رومی و یونانی را در واقع شرایط یونانی و روممی ممیدانمد کمه ممیخواهنمد فضمای
حکومت اشکانی را با شرایط روم و یونان تطبيق دهند.
بیشینه تاریخی اشکانیان
در سنگ نبشتهی معروف صخرهی بيستون ،یعنی بمرای دوره قبمل از داریموش اول ،از سماتراپی
پرثوه parƟava-نام برده میشود .این ساتراپی باید بخش اعظم استان خراسمان اممروزی ایمران و
هيرکانيا را در برگرفته باشد .نام پرثوه واژه پارسی باستان اسمت .بما ایمن هممه ،در خمور توجمه اسمت
ساکنان ساتراپی هخامنشی پرثوه  parƟava-هستند .این بدان معنی است که در سنگ نگا ره های
هخامنشی در تخت جمشيد فقط پارتيان نمایانده شده اند .بنابراین ،نام پرثوه در آغاز نمامی جغرافيمایی
بوده و بعدا ،هنگامی که پرنیهایِ مهاجم دامنه حکومتشان را بر مناطق دیگر ایران گسترش داده اند،
به صورت پارت ،به نام قوم بدل شد 1.آگاهی از سرمنشا پارتيان از ژوستن است که ممیگویمد ایشمان
اصال رانده شده از سرزمين سکاها بودند و استرابون معتقد است که ارشک از سکاها بود که با اپمارانی،
بخشی از بيابانگردان داهه پيوند داشت که در کرانههای اخوس(جيحون جنوبی) یا آمودریا میزیسمتند.
وی بر سرزمين پارت تاخت و آنجا را گرفت 2.به نوشتهی استرابون ،داههها اتحادیهای از سه قبيلمهی
پيسور ،کسانتيویی و پارنی بودند که در سرزمين پهناوری در امتداد مرز شمالی ایمران تما دریمای خمزر
زندگی میکردند .به نظر این مولف این همجواری خطری دائمی برای ایالتهمای ممرزی ایمران بمود.
استدالل مهمتر این است که یکی از این سه قبيله داهه ،یعنی پارنی بودند که بعمدها ایمران راتسمخير
کردند و دولت پارتهای اشکانی را تشکيل دادند 3.ارزیابی وضع حاکم در ميانه داهمههما ،دربميسهما،
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ماساگتها و سکاها ،که اینها البته معروفترین قبایل باستانی بودند .استرابون درباره داهههای ساکن
این مرز اطالعات نسبتا بيشتری دارد که حاکی از آن است که سبک زندگی آنها نمایاگر تضاد شمدید
زندگی جمعيت یکجانشين ایران و زندگی چادرنشينان بيابانگرد اکثر استپهاست .داههها اغلب ترتيب
گشتهای راهزنانهای را در سرزمينهای مرزی میدادند و به غارت مردمی میپرداختند که ظاهرا دفاع
نيرومندی نداشتند.

4

جایگاه دقیق ومرکزحکومت پارتها
شهر نسا و دیگری هکاتومپيلوس و شهر دیگر آساک ،در کجما قمرار گرفتمه بودنمد .ممیتموان از
نوشته های نویسندگان دوران باستان ،این شهرها را پيدا کرد و جایگاه اصلی که پارت ها ساکن بودند،
جایی این شهرها باستانی را پيدا کرد .در ابتدا این شهرهارا از نوشته ها ایمزدو خاراکسمی نقطمه یمابی
ميکنيم.شهر اساک به گفته ایزدو خاراکسی در استائنه قرار داشت ،ایزدور خاراکسی جایگاه شهر نسا را
در پارینه میداند 5.هکاتومپيلوس در سر راه جاده آن روزی و امروزی خراسان قرار داشت و تما امکنمه
امروزی ایوانکی و ارادان امتداد داشت .در شمال با هيرکانيا و در جنو با دشت لموت همم ممرز بمود.
کاوش های انگليسیها چنين بيان میکند که شهر هکاتومپيلوس کهن را در نزدیکمی ناحيمه کمومش
امروزی بر سر راه جاده خراسان باید جست که با ویرانههای شهر قومس یکسان است.

6

ساختار تلفیقی حکومت اشکانی
ایدئولوژی سياسی اشکانيان نخستين جدا از عناصر هلنيستی و هخامنشمی متماثر از مولفمههمای
آسيای مرکزی و کوچگرانه بود .ميان سازماندهی نظامی و ساختار اجتماعی که آنهم به الگوهای کوچ-
گرایانه برمیگردد،ارتباط تنگاتنگی وجود داشت 7.همجنين نظام حکوممت شماهی اشمکانيان متماثر از
سنت اسکيتها و با اقوامی که از استپهای آسيای مرکزی است .لذا اندیشهی پادشاهی آميخته از سه
سنت بود ،شيوهی حکومت بيابانگردان«یعنی پدیدهی برخاسته از مفهومهای هند و ایرانی» ،یونمانی و
شرق نزدیک «که اساساً هخامنشی» است 8.و اساس حکومت اشکانی ميان این سه سمنت و در واقمع
تلفيقی از این سه الگو بود.البته دشوار است که این سه سنت را از هم جدا سازیم ولی عمواملی از آنهما
در اندیشه و دیدگاههای پادشاهی پارتيان نمودار است :در سکهها(به زبان پهلوی و آراممی وشمعارهای
دینی بروی سکه ها ،نقش تاج در آنها) و بعضی مطالب مذکور در منمابع کميما ادبمی و نيمز بعضمی
آگاهیها که از رفتار روزگارهای کهنتر و باورهای وابسته بمه ایمران و سمرزمينهمای همسمایهی آن
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داریم ،باورهای وابسته به بيابانگردی که باید آنرا هند و ایرانی خواند که شاید مشتمل باشد بر تصمویر
شاهی فّره ( )xwarƏna-یا شکوه ایزدی که در ميان ایرانيان بسيار برجسمته ممینممود اعتقماد بمه
9.

انتقال حق جانشينی سرکردهی قبيله با کمانی که از سوی خدا به او داده میشود

نقوش سکه ها و سفال ها نسا در ارتباط با ایدئولوژی اشکانی
آنننانکه بر سکههای کهن نمودار شده است ،مطلبی است که پيشتر به آن اشاره شمد .ممیتموان
واژهی «فره»ایزدی را به معنای شکوه یا بخت پادشاهی در نظر گرفت .در دورهی پارتی نخست بایمد
به نامهایی با ترکيب فرن  farnaآیين دودمانی یا آیين نياکانی را ممیتموان هماننمد آیمين هلنيسمتی
قهرمانان در گذشته انگاشت در آميخته با آیين کهن و جهانگير پرستش نياکان ،تا از ان بتموان آیينمی
پادشاهی ساخت ،که در مرزهای معين و محدودی بهکار بسته میشد .سملوکيان و یونمانی ،باختریمان
واژهی  SOέðرا بر سکهها میپرداختند که گویا ظاهرا با نام یا پایگاه شاه یا نهاد پادشاهی پيونمدی
دارد و با الوهيت شخصیرابطهای ندارد و این مطالب درباره اشکانيان نيز هممينگونمه اسمت 10.آیمين
فرمانروایی هلنيستی را پارتيان گرفتند .اما گویا نه در آغاز فرمانروایی خمویش زیمرا کمه درآن هنگمام
اندیشهی پادشاهی آسيای ميانهای یا قبيلهای ،نيرومندتر بود .ارشک اول دوستان خود را برآن داشت تا
11.

باور کنند که فرن شاهی بر او و خاندان او نازل شده است

 Farnaدر سفالهای نسا ماننمد Prnhw

 Mtrprn ،Prnbg،که معنی تحتاللفظ آن شکوه و ميترا معنی ممیشمود ،توجمه کنميم .فمرن هممان
پدیدهای کهن  xwarƏna-در اوستاست و بعدها به فرن یا شکوه سرزميمنهای آریایی بر میخوریم
و نيز به فرن یا شکوه شاهنشاه یا فره ایزدی برمیخوریم که در شاهنامه آممده اسمت و ایمن فمرن راه
طبقه بندی جامعه پارتی  ،بزرگان پارتی چون به پارت گام نهادند هنوز دارای صفات جامعمهی قبيلمه-
های استپی بودند همانند دوران هند و اروپایيان میتوان گفت که تقسيم آن جامعه به گروههمای سمه
گانهی جنگاوران ،کاهنان و بقيهی مردم به پيشرفت و گسترشی منجمر طبقمات گونماگون از بزرگمان
درجات مختلف با مردم عادی که آنان نيز بر حسب پيشه و اعتقاد خویش تقسيم میشمدند .همننمين
میتوان گفت که ميراث سازمان قبيلمهای و تيمره و خمانوادهی جامعمهی شمبانی همم در ميمان بمود.
درآميختگی پدیدههای کهن و نو در ميان پارتيان موجب پدیداری طبقهی پهلوان یا فئمودال شمد کمه
هریک از اعضای آنرا  azatمیخواندند که پریخانيان چنانکه گفته است نباید آنرا با واژهای به مفهوم
" آزاد" اشتباه کرد .گو اینکه بعدها این دو یکسان شدند.پس از استواری حکومت پارتيمان بمر پایمهی
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پشتيبانی قبيلهای از شخص شاه ،وی هنگام گسترش قلمرو خویش به پيروی از سنتهمای هلنيسمتی
روی نمود و جنگاوران مزدور را به خدمت گرفت.12امادرنظام اشکانی جامعه در طبقمات گونماگون و در
سلسله مراتب ،ثابت و پابرجا ماند .به بزرگان ردهی باال که بسمياری از آنمان از بسمتگان شماه بودنمد،
استانهایی برای حکومت داده شد ،همننان که به برادران و دیگمر خویشمان نزدیمک شماه داده ممی-
شد13.میتوان گفت که در آن روزگار بزرگان ردهی باال که همانا(  wuzurgānوزرگمان کمه بمعنمی
بزرگان) دوران ساسانی باشند ،برپا و نيرومند و وابسته به دربار بودند و به سبب همين پيوند در جامعمه
ممتاز شمرده میشدند و دارای امالک پهناوری بودند .فرمانداران استانهای بمزرگ

14shahryārāN

با شاهان کوچک همسان بودند و اکثریت بزرگان مالکان کوچکی بودند که (آزادان  azatanخوانمده)
میشدند و در منابع التينی  liberiضبط شده است و چون برای یاری به شمماه در جنمگهما خوانمده
میشدند با خود جنگاوران پياده از امالک خمویش ممیآوردنمد 15.خانمدان همای بزرگمی کمه در دوره
اشکانيان مقام اول را داشتند ،ظاهرا هفت خاندان بودند .بنا به روایتی از اوناپيوس ،ارشک را هفت ممرد بمه
تخت نشاندند16.از ميان این هفت خاندان دو خانمدان بعد از دودممان شماهی صماحب قمدرت محسممو
میشدند :یکی خاندان سورن و دیگر خاندان قارن ،شغل موروثی سورن ها تاجگذاری شاهان اشکانی بمود.
این خاندان ها اتباع خود را برای جنگ با دشمنان شاه تجهيز میکردند و با خود در ميدان نبرد میآوردنمد.
مثال سورن ده هزار سوار ،که «همه از بندگان او بودند ،به جنگ کراسوس

برد17».

خاندانهای بزرگ
ویزهوفر چنين میگوید« :بسته به شخصيت هر یک از شاهان ،ابزار قدرت در دسترسشان بمود،
برای مثال یگانهای مزدور ،بلندپروازیهای تک تک سرکردگان تيرهها یا اعضای خاندان شاهی و در
اندازهی زیادی بسته به شرایط سياست خارجی ،درگيریهای ميان شاه و اشراف گاهی به نفمع ایمن و
گاهی به نفع جناح دیگر تعيين میشمد و هماننمد خانمدان شماهی ،اشمراف پمارتی نيمز بمدليل رقابمت
سرکردگان تيرهها به اندازهی کافی اغلب «پاره پاره» بودند18».فئوداليسم پمارتی در واقمع ،سمادهتمر از
جامعهی فئوداليه اروپای غربی بود ،بدینصورت که در آن روستایيان متعلق به یک مالک به پيروی از
او و همننان جنگاوران ،به هنگام ضرورت به پيکار میرفتند 19.رابطه ميان شاهان اشمکانی و اشمراف
پارتی یک رابطه متقابل بوده در نوشته ها ژوفوس از وابستگی شاه به اشرافيت آمده است .هنگامیکه
ایزاتس ،اشکانيان را به ابقای اردوان تشویق میکند ،به نمایندگی از او دست راست خود را پيش آورده
و سوگند میخورد که انتقامی در کار نخواهد بود20.مهرداد دوم توانست طی دوران طموالنی پادشماهی
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خود خاندانهای بزرگ ایرانی را جذ سلسلهی اشکانی کند ،خاندانهای بزرگی که بمدون همکماری
آنها انجام وظایفی که از او انتظار میرفت و بهبود و تکامل فنون جنگی ارتمش پمارت بمرایش مقمدور
نبود .همان ارتشی که بدون آن ادامهی موفقيتهای نظامی بیوقفهاش غيرقابل تصور بود.مهرداد دوم
پس از آنکه توانست امنيت مرزهای غر را برقرار سازد به فکر تحکيم حاکميمت اشمکانيان در شمرق
ایران نيزافتاد به همين دليل به تنظيم رابطمه بما سمکاها پرداخمت و مهمرداد دوم توانسمت بخشمی از
سرزمين آنهارا صاحب شود .پس از لشکرکشی پيروزمندانه مهرداد ،سکاهایی که خاندان سورن بر آنها
فرمان میراندند نيز بعنوان دولتی دست نشانده به مدار نفوذ پارتها پيوستند .این امر با در نظر گرفتن
روشهای مورد استفادهی مهرداد دوم برای احيای قدرت پارت ،امری ممکن به نظمر ممیرسمد ،فقمط
تاکنون به این نکتهی شگفتآور توجه نشده است که از آن پمس نماینمدهای از خانمدان سمورن ایمن
افتخار را داشت که برسر شاهنشاه تاج بگذارد 21.بیگمان تشریفات دیگری هم رای بوده و خاندان ها
در دربار مسئوليت هایی داشتند تشریفات مربوطه به دربار رااجرا میکردند .شاه همنون سرور بزرگان،
حق گماردن افراد به پایگاه و واگذاری تيول را داشت ،به شرط آنکه سنتها برجمای بمانمد 22.اشمراف
پارتی در نظام پلکانی قدرت شاهنشاهی اشکانی ،به منظور حکومت بر سرزمين وسيع اشکانيان و نيمز
رهبری جنگ از جایگاه مهمی برخوردار بودهاند .بدین سان داشتن روابط خو با آنمان بمرای شماهان
اشکانی دارای اهميت بسياری بوده است .احتماالً شاه جدید هم ابراز رسمی وفاداری را از آنمان انتظمار
داشته است .بهخصوص در مواقعی که جانشين تاج و تخت شاهی کشمکشهایی با بيش از یک مدعی
سلطنت داشته ،این انتظار بيشتر بوده است23.خاندانها و فرمانروایان بزرگ بنابر سنت ،هفتگانه بودنمد
که برجسته ترین آنها همان خاندان سورن بود که در سيستان و جاهای دیگر ایمران امالکمی داشمتند.
آنان در قسمت شرقی ایران ،در عادی سازی اوضاع و ایجاد ثبمات و رانمدن مهاجممان کاميما بموده
اند24.خاندان کارن در مغر ماد امالکی فمراوان داشمتند و مرکزشمان شمهر نهاونمد بمود 25.در چنمين
تصویری از ساختارها ،در ميان پارتيان باید درست باشد .اشراف پارتی مانند اشراف هخامنشی عمدتا به
هفت خاندان تقسيم میشدند ،با گروهی از خاندانهای متوسط و پایينتر .اما نامها و قلمرو اصلی آنها
و فعاليت سياسی چند خاندان بزرگ روشن و مشمخص اسمت .نقمش برجسمتهی صمخرهی بيسمتون،
مهرداد دوم را شاید به هنگام اعطای تيول به چهار تن از بزرگان خانمدانهما نممودار سمازد 26.در ایمن
پيکره سنگی در بيستون که شکل ناقصی از آنها باقی مانده است .در ابتدا کتيبه هما ایمن پيکمره هما
سنگی ،که کرکوت از آنها تصویری کشيده بود توسط هرتسفلد بازسازی شد ،هر تسفلد توانست کتيبه
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ای یونانی نيز بازسازی کند وتصویر شخص مربوطه را «شاه بزرگ» یعنی مهرداد دوم نام ممیبمرد و
همننان نام چهار تن از اعيان که در کتيبه آمده است ،عبارتند از گودرز ،شمهربان شمهربانان ،یکمی از
نام که ناخواناست ،مهرداد دارای لقب  Pepisteumenو عضو شورای محرمانه است و کوخاساتل که
صورت اوليه نام کوهزاد است ،در این پيکره پيداست که گمودرز یکمی از بلندپایمه تمرین کمارگزارانش
رقابت و کشمکش ميان بزرگان و خاندان شاهی فرمانروایمان محلمی کمالً بمویژه پمس از فرممانروایی
مهرداد دوم از شاهزادگان پارتی بودند ،زیرا در زمان او اعضای خاندان اشکانی در بسياری از جاهما بمه
حکومت گماشته شدند .به نظر میآید که رقابت شدید ،ویژگمی سماختاری قشمر رهبمری پارتيمان بمه
عبارت دیگر طبقهی فرادست در امپمراتوری اشکانی بوده اسمت .ایمن رقابمت در داخمل خانمدانهمای
اشرافی ،ميان نژادگان و اشکانيان و همننين در محدودهی خاندان شماهی برقمرار بمود 27.پيکارهمای
نژادگان یا مدعيان سلطنت به کرات با کشتار کل خاندان ،پایان مییافت .تاکيتوس نویسنده رومی بمه
فراوانی به درگيریها در ميان خاندان شاهی اشاره میکند و از آن به منزلهی ‹ شمرایط عمادی› بيمان
میکند حتی از این طریق برای رسيدن به قدرت تاکيد میکنمد .او سمخنانی را در زبمان ولخمش اول
میگذارد که همو به شرایط خاندانی آرام ،یعنی اتفاق نظر بما بمرادرانش ،تيمرداد و پماکر ،بمه منزلمهی
ویژگی و دستاورد خویش میبالد .اعضای خانمدان اشمکانی در هنگمام درگيمریهمای دودممانی ،حمق
ممتازی برای پادشاهی و یا به عبارت بهتر ،احتمال موفقيت برای قبوالندن خواست خمود بمر دیگمران
داشتهاند .اما نژا دگان دارای نوعی حق تصدیق و تایيد بودند و با تایيد آنهما ،یکمی از اعضمای خانمدان
اشکانی به قدرت میرسيد .بزرگان و اشراف باید به تشریفات خاصی گمردن ممینهادنمد و تمک تمک
دودمان نژاده از امتيازهایی برخوردار بودند .به عنوان نمونه تاکيتوس در مورد تيرداد که نموهی فرهماد
چهارم و رقيب اردوان دوم میباشد اشاره میکند :تيرداد تعمق کرد که در کدام روز باید بهطور رسممی
بر تخت شاهی بنشيند .اما پس از آنکه مدتی معطل شده بود بزرگ خاندان سورن طبق آدا و رسموم
کشور دیهيم پادشاهی را در حضور و با تایيد تودهی بزرگی از مردم در تيسفون بر سر وی نهاد.
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نهاد شاه گزینی در مجلس مهستان
شاه در خمالل پادشماهی اش ،جانشمين خمود را اعمالم ميکمرد و ظماهرا انتخما وی را انجممن
گزینشی(سنا) تایيد میکند .سنا بعداً صالحيت دارد این شماه را عمزل کنمد .از ایمن رو سمنا در چنمان
موردی میتواند با تکيه بر ابتکار عمل خود ،شماه جدیمدی را مسمتقيما برگزینمد 29.پمس بمه گفتمهی
تروگوس (یوستين) ،خود شاه حق داشت جانشين خود را منصو کند و این فرد معموال بزرگترین پسر
او بوده است .آنگاه بر عهدهی نجبا یا نمایندگان آنها در شورا بوده که جانشين را تایيد کنند.

30

پایگاه جانشینی شاه در خاندان اشکانی
خاندان شاهی بویژه وليعهد ( vispuhrویسپوهر) پایگاهی ممتاز داشمت .امما چنانکمه گفتمه شمد
خانوادهی شاهی اشکانی ،همگان از ميراث فرمانروایی بهرهمند میشمدند .افمزایش و دگرگمونیهمای
لقبهای دربار پارتيان را نمیتوان بنابر تاریخ آنها تعيين کرد جمز بما دگرگمونی پدیمدار شمد .در زبمان
سریانی و سغدی واژه  wɩrpacayبه کار گرفته که به دست شاهان پارتی ساخته شمده باشمد بمرای
بازشناختن نایبالسلطنه یا جانشين شاهی است 31.استرابون درمورد سنای بزرگان پارتی که حق عزل
و گزینش شاهان را داشتند و همننين در رابطه با اختيارات سنا ،اطالعاتی خوبی ارائه داده اواز شمورا
( ،)synhedricnسنا در نوشته خود ذکر میکند .و نام دو مجلس گزینشمی بمرده اسمت .در ابتمدا از
 syngeneisنام می برد که به معنای لغوی ،خویشاوندان شاه و در اینجا نجبایی که با او پيوند نزدیک
داشممتند و نيممز ( sophoiمممرد خردمنممد) و ( mageiمممر روحممانی) کممه متشممکل از« فرزانگممان و
مغان»است 32.ظاهرا در مرحله اول کليه اعضاء خاندان شاهی و در درجه دوم ،بزرگ ساالران با اعضاء
خانواده هایشان از دودمان های بزرگ جزو خویشاوندان هسمتند .مجممع دوم ،فرزانگمان و مغمممان را
میتوان متشکل از دینياران ،قضات و دبيران دانست .در این صورت ،بزرگ ساالران و نژادگان در رده
نخست ،قضات و دبيران در رده دوم و دینياران در رده سوم قرار دارند .از جانب دیگر ،به خوبی ممکن
مینماید«فرزانگان و مغان» را به مفهوم دگرنویسی مفهوم دینياران تصور کنيم؛ و با ناميدن «فرزانه»
مدنظر بوده است .و به دليل خصلت شورایی آن باید از هم نظر صالحيت نيز داشته باشمد تما در شماه
گزینی سهيم باشد .چنين محتمل است پمس از انتخما انجمام شمده در مجممع خویشماوندان ،تایيمد
تشریفاتی هم در انجمن فرزانگان و مغان داشته است.
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غالبا این جانشين یکی از پسران شاه یا شاید هم برادرش بوده است :شرط اصلی رسيدن به مقام
سلطنت آن بوده که وی الزاما میبایستی از تبار و خاندان اشکانی باشد 34.احتماالً آن همم هسمت کمه
یک شاه جدید اشکانی ،پيش از آنکه بر تخت سلطنت بشيند ،الزام داشته که از طرف ς˜ɩεᴠεyyuσو

فرزانگان و مرها به رسميت شناخته شود .البته این بدان معنا نيست که گروههای مذکور بر کسی کمه
شاه جدید میشد ،نفوذی داشتهاند چه رسد به انتخا شاه به ابتکار خود .احتمماال آنهما فقمط رضمایت
رسمی خود را نسبت به شاه جدید اعالم میکردند ς˜ɩεᴠεyyuσ .احتماال گروه زیادی بودهاند عبمارت
از :افراد خانوادهی شاه ،اشراف درباری ،خاندانهای اشراف از سراسر شاهنشاهی پارت که از راه ازدواج
با سلسلهی اشکانی ،نسبت خانوادگی نيز با شاه داشتهاند و نيز کسانی که لقب افتخاری از شاه دریافت
کرده بودند 35و همننين بزرگانی که در مجلس سنا صاحب نفوذ بودهاند ،بعضی از اوقات جسمارت بمه
خرج میدادند و در مبارزه برای تاج و تخت در زمانیکه به سود آنها بود شمرکت ممیجسمتند و بمدین
منظور با قدرتهای خارجی تماس میگرفتند و شاه را از سلطنت خلع میکردنمد 36.ایمن واقعيمت کمه
نجبا در ستيزههای بعدی که با پادشاهان داشتند ،اگر جز خاندان اشک نمیبودند ،هينگاه مدعی تاج و
تخت نمی شدند ،ممکن است مارا به این نتيجه برسماند کمه برتمری اشمکانيان از لحما شماه شمدن،
هينگاه مورد تردید واقع نشد است37.و همننين بزرگانی که در مجلس سمنا صماحب نفموذ بمودهانمد،
بعضی از اوقات جسارت به خرج میدادند و در مبارزه برای تاج و تخت در زمانیکه به سمود آنهما بمود
شرکت میجستند و بدین منظور با قدرتهای خارجی تماس میگرفتنمد و شممماه را از سملطنت خلمع
میکردند 38.این واقعيت که نجبا در ستيزههای بعدی که با پادشاهان داشتند ،اگر جمز خانمدان اشمک
نمیبودند ،هينگاه مدعی تاج و تخت نمیشدند ،ممکن است مارا به این نتيجمه برسماند کمه برتمری
اشکانيان از لحا شاه شدن ،هينگاه مورد تردید واقع نشد است.

39

تاثیرسیاست تفرقه و گروگانگیری رومیان و فرستادن شاه به ایران
روميان همواره از کشمکشهای درون امپراتوری اشکانی بهره ممیجسمتند و بمه ایمن ترتيمب از
مدعيان حکومت حمایت میکردند40.روميان برای چنين اهدافی دست به تربيت شماهزادگان اشمکانی
که به دالیلی به روم پناهنده میشدند ،میزدند .روميان بدین ترتيب با تربيت شاهزادگان اشکانی برای
ادعایی جانشينی اشکانی توانستند به عنوان یکی از نيروهمایی کمه توانمایی در انتخما شماه اشمکانی
داشتند وارد عمل شدند .وجود کشمکش در خاندان اشکانيان اولين فرصمت را بمه روم داد تما در اممور
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داخلی ایران دخالت کند ،زیرا مهرداد از گابينيوس حماکم سموریه در مقابمل وعمدهی پرداخمت مبلغمی
کالن ،درخواست کمک کرد 41.گابينيوس قصد داشت به راستی به مهرداد کمک کند ،اما بما دریافمت
وعدهی پول بسيار بيشتری از سوی بطلميوس یازدهم تطميع شد و از اقدام عليه ارد چشم پوشيد تا به
مصر لشکرکشی کند .مهرداد با اینکه از پشتيبانی روم محروم شده بود ،در آغماز در اردوی گمابينيوس
ماند ،ولی به محض آنکه متوجه شد انتظار بيهودهای داشته ،کوشميد بمه تنهمایی اقمدام کنمد و تخمت
پادشاهی را به چنگ آورد ،که در این مورد شاید روی حمایت گروهی از بزرگان حسا میکمرد .او در
آغاز با تسخير بابل و سلوکيه پيروزیهایی کسب کرد ،اما سرانجام از سپاهيان ارد به فرماندهی سمورنا
شکست خورد 42.سلوکيه و مهرداد به دست پارتيان افتادند و ارد دستور داد مهرداد را در حضور خودش
(در03ق.م) اعدام کنند 43.ار د دوم که مرگ پاکور او را دچار اختالل حواس کرده بود بمه هممين علمت
بود که از ميان سی پسر خود ،فرهادچهارم که شایسمتگیهمای کمتمری نسمبت بمه بقيمه داشمت بمه
جانشينی برگزید

44

نظرنویسندگان غربی درباره انتخاب انتخاب شاه
ژوستن میگوید که معموال جانشين پادشاه پسر ارشد بود .ولی گاهی هم بمرادرش همننانکمه در
موارد مهرداد اول و فرهاد اول دیده شد به تخت میرسيد .جانشين برادر در موارد دیگر هم بعدها دیده
شده است و گویا این رسم از آئينهای دوران بيابانگردی پارتيمان بمه یادگمار مانمده باشمد 45.در دولمت
اشکانی بنابه رسم قبيلهای مقام پادشاهی به پسر ارشد میرسيد .اما فرهاد هنگام ممرگ خمود در چنمد
سال بعد(حدود 979ق.م) تاج و تخت را بمه بمرادر کموچکترش مهمرداد سمپرد کمه اورا دارای صمفات
عاليتری نسبت به پسران متعدد خویش میدانست .در دوره شاهنشاهی اشکانی گاهی اوقات همسمران
شاهنشاه نيز به تاج و تخت شهریاری دست پيدا کردند .پس از مهرداد ،پسرش فرهاد دوم بسيار جوان
بود که به سلطنت رسيد(حدود  930تا 941ق.م) و در آغاز مادرش به جای او فرمان میراند .در زممان
پادشاهی او دولتش که هنوز به اندازه کافی استوار نشده بود 46.مهرداد دوم لقب شاهنشاه را به خود داد
که باید گفت وی نخستين پادشاه اشکانی بود که به چنين کاری دست زد و بعدها در سکهها او را بما
تاجی یا تاج بلند ممتازی نمودار ساختهاند .به روشنی معلوم نيست که گرفتن لقمب شاهنشماه بمه ایمن
مفهوم بود که شيوهی جدیدی در فرمانروایی پارتيان با شاهان فرودست و نيمه مستقل در کشمورها و
شهرهایی مانند سلوکيه و شوش پيش گرفته شمده بمود 47.هرحمال فرممانروایی دیرپمای مهمرداد دوم
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دورانی از استوارسازی نهادهای پارتيان و نيز گسترش آن بودمثالً اردوان نامی که شاه آتروپاتن بود به
سوی تيسفون تختگاه پارتيان پيش میرفت در برابر ونون علم کردند .فرمانروایی ونون به دليل اینکه
هنجارهای ایرانی را نادیده گرفت از سلطنت خلع شد .پس یکی از معيارهای انتخا یک شاه توجه به
هنجارهای جامعه پارتی آن روزگار بود .و شاهی که به چنين هنجارها توجه نمی کرد از تماج و تخمت
شهریاری محروم میشد .بعد از ونون حکومت به خاندان فرعی اشکانيان رسيد .گزارش های تماریخی
نشان می دهد که اردوان به دليل نژاده بودن مادر به شاهنشاهی اشکانی رسيد .تبار مادری اردوان کمه
از خاندان اشکانی بود برای مشروعيت بخشيدن برای تاج وتخت شهریاری در برابر رقبا که از فرزندان
شاه بود ،کافی بود و توانست به به کمک چنين ویژگی به تخت شهریاری برسمد .اردوان در ابتمدا بما
حذف عبارت فيلهلن (دوستدار یونان) روی سکه ها ،گامی رو به ایرانی شدن ،های استرابون در ممورد
ساختار و شاه گزینی در مجلس سنا است .وی از انجمن گزینشمی کمه متشمکل از بزرگمان و مغمان و
فرزانگان و دبيران و قضات هستند که نقشی مهم در تایيد و انتخا یک شاه دارند .بيشترین نقدها در
مورد نوشته وی توسط ولسکی وارد شده ،ولسکی انتخا شاه توسط مجلس سنا را رد ميکند و عقيمده
دارد که سخن استرابون بيشتر تحت تاثير فضایی یونان و روم است .تاکتيوس در مورد تقابل که ميان
اشراف و نژادگان و خاندان شاهی بوده در نوشت ه خود پرداخته است و نتيجه گرفته این تقابل با توجمه
به شرایط داخلی و خارجی تغيير میکرد .و میگوید از زمان مهرداد دوم به بعد شمهریاران و فرمانمده
هان محلی از خاندان اعضای خاندان اشکانی هستند .به نظراو رقابت شدید ،ازویژگی سماختاری قشمر
رهبری پارتيان به عبارت دیگر طبقهی فرادست در امپراتوری اشکانی بوده است .این رقابمت در ميمان
نژادگان و اشکانيان و همننين در محدودهی خاندان شاهی برقرار بود .تاکيتوس به وفور به درگيری-
ها در ميان خاندان شاهی به منزلهی شرایط عادی تاکيد میکند .و میگوید :اعضای خانمدان اشمکانی
در هنگام درگيریهای دودمانی ،حق ممتازی برای پادشاهی و یا به عبمارت بهتمر ،احتممال موفقيمت
برای قبوالندن خواست خود بر دیگران داشتهاند .گفتهی تروگوس (یوستين) ،خمود شماه حمق داشمت
جانشين خود را منصو کند و این فرد معموال بزرگترین پسر او بوده است .آنگاه بر عهدهی نجبما یما
نمای ندگان آنها در شورا بوده که جانشين را تایيد کنند .یوستين از سنای پمارتی صمحبت ممیکنمد کمه
اختيار تعيين شاه یا عوض کردن آنرا داشت .یوستين چنين تصویری از شرایط اجتمماعی اشمکانيان و
ظاهرا انتخا وی را ارائه میکند« :ادارهی مردم پس از جدایی از امپراتوری مقدونی در دست شماهان
است .نزدیک ترین رده به شاهان اعضای شورا هستند و آنها از ميان خمود ،فرمانمدهان جنگمی و نيمز
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رهبران سياسی هنگام صلح را انتخا میکنند .در این گزارش از اعضای شورا بزرگان پمارتی سمخن
گفته شده است« .هم سورنا وجود داشته و هم موناسس ،برخی از خاندانهای بزرگ و نجيبزاده مانند
سورن ،گيو و دیگران نفوذ و امتيازات خود را در مجمع داشتند( ».نتيجهگيری کلی ولسکی از گزارش-
های نویسندگان یونانی بدین صورت است :که ،چون هر یک از ایالمت دولمت پمارت را یمک regna

[پادشاهی] تلقی میکردهاند ،پس درراس هریک از آنها شاهی وجود میداشته .مسئله دست کم در واژگان
یونانی و التينی بدینگونه است ،اما این واژگان هميشه با واژگان ایرانی ،که دالیل آنمرا در اختيمار داریمم،
منطبق نيستند .طبيعی است که نویسندگان یونانی و رومی هنگام برخورد با نظام سياسی که بما واژههمای
بیمعادل در زبان ایشان توصيف شده حيرت کرده و کوشيدهاند از واژههایی استفاده کنند که بمه نظرشمان
مطابق یا نزدیک به معنای موجود در دو زبمان بموده اسمت بيابند.ولسمکی بما مطالعمه نظریمه اسمترابون و
همننين سنجيدن آن با شرایط ساسانی به چنين نتيجه میرسد«.بمه نظمر ممیرسمد منظمور اسمترابون در
نوشتههایش ،انتخا شاهنشاه یا شاه شاهان نيست ،بلکه انتصما فرمانروایمان ایماالت از ميمان اعضمای

مهستان است که لقب ایمرانی «بيستخ» (ویستخ)[ ]vistaxa- bistaxداشتهاند

48.

نتیجه گیری
اندیشه پادشاهی اشکانيان آميخته از سه سنت کوچ گرایانه ،هلنيسمتی وهخامنشمی بمود .اسماس
حکومت اشکانی ميان این سه سنت و در واقع تلفيقی از این سه الگو میباشد .ارتباط تنگاتنگی ميان
این سه الگودر طول حکومت اشکانی وجود داشت .انتخا بزرگ قبيلمه بمه عنموان شماه و همننمين
تعيين برادر شاه به عنوان جانشين ،سنت کوچ گرایانه انتخا یمک شماه بمود .تعلمق داشمتن منصمب
شاهنشاهی در یک خاندا ن اشکانی و موروثی بودن آن ،سمنت برجمای مانمده از هخامنشميان اسمت.
کارکرد مجلس سنا نيز نشان از فرهنگ و نفوذ هلنيستی در ساختار حکومت اشمکانيان اسمت .شماهان
قدرتمند اشکانی ،جانشينان خود را تعيين میکردند .اما نژادگان و بزرگان دارای نوعی حق تصدیق و
تایيد بودند که در ضمن آن باید به تشریفات خاصی گمردن ممینهادنمد .دو مجلمس گزینشمی بمرای
انتخا شاه وجود داشت .سنای پارتی که حق عزل و گزینش شاهان را داشتند  .مجمع اول تشمکيل
شده ازخویشاوندان شاه و نجبایی که با او پيموند نزدیک داشتند .مجممع دوم ،فرزانگمان و مغممممان را
میتوان متشک ل از دینياران ،قضات و دبيران دانست .در این صورت ،بزرگ ساالران و نژادگان در رده
نخست ،قضات و دبيران در رده دوم و دینياران در رده سوم قرار دارند .این دو مجمع بهدليل خصملت
شورایی صالحيت انتخا شاه را داشتند .و در فرایند شاه گزینی سهيم بودند.گزارش تاریخی استرابون
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و پوسيدونيوس در مورد اشکانی نشان میدهد که شاهان اشکانی را انتخا یا انتصا میکردند ،بدین
ترتيب ،این گروههای مذکور در گزینش شاه صاحب نفوذ بودهاند .امروزه این نظر و عقيده مورد قبمول
است که پادشاهی در جامعهی اشکانی موروثی بوده و شاه وقت ممیتوانسمته جانشمين خمود را تعيمين
نماید .غالبا این جانشين یکی از پسران شاه یا شاید هم برادرش بوده است.لذا شرط اصلی دیگررسيدن
به مقام سلطنت آن بوده که وی الزاما میبایستی از تبمار و خانمدان اشمکانی باشمد .یمک شماه جدیمد
اشکانی ،پيش از آنکه بر تخت سلطنت بشيند ،الزام داشته که از طرف سنای پارتی به رسميت شناخته
شود.احتماال آنها فقط رضایت رسمی خود را نسبت به شاه جدیمد اعمالم ممیکردنمد .ایمن دو مجممع
توانایی عزل یک شاه نيز داشتند .دیگر عوامل تاثيرگذار در انتخا شاه در دوره اشکانی ،امپراتوری رم
بود .روميان بعد از نا اميد شدن در جبهه جنگ ،سياست هجمومی خمود را تغييمر داده انمد و سياسمت
دوستی در پيش میگرفتند.
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