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چکیده

اشکانیان به عنوان احیاگران حکومت ایرانیان ،پس از دفع سلطة بیگانگان،

خوی و خصیصة ایرانی خود را نمایاان سااخ ه و باا سیاساتهاایی هاه در

راس ای هشورداری پیش گرف ند ،بر پیوند خود با فرهنگ و جامعة م مدن

ایرانی وضوح بخشیدند .بدینسان محوریت این پاووهش بار ن ماناسات
هه :این دولت ایرانی در حفظ قلمارو و حراسات از مرزهاای هشاور هاه

راهکاری را در پیش گرف ه و هه شواهدی از تاشش ناان در ایان عر اه

موجود است؟ همچنین با توجه به اینهه از ویوگیهای تمدن؛ نحوة بنیااد

شهرها و پیشرفت در فناوری است ،اشکانیان به عنوان سلسلهای ایرانای در

بنیااادِ اسا حکامام ماارزی و معماااریِ قااش ِ دفاااعی و شااهرهای مسا حک

هگونه عمل هردند و بهرهگیری نها از فناوری معماری تا هه میااان در
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پاسداری از مرزها موثر واقع شد؟ براین مانا پووهش حاضر با تکیه بر منابع

و پووهشهای تاریخی و همچنین بهرهگیری از یاف ههای باس انشناسای ،باا

رویکرد به روش تو یف و تحلیل اطشعام بدینن یجه نائال ماده اسات

هه اشکانیان با توجه به پیشاینة فرهنگای ا تمادنی خاود و خود گااهی از

قلمرو تمدنیِ ایرانزمین ،خویش ن را موظف به حراست از مرزهاا و حفاظ

سرحدام دانس ه و بدینمنظور افاون بر ایجاد مرزهای طایعی و تأهیاد بار

نها ،از هنر معماری نظامی نیا بهره بردند .بدینسان با بنیااد اسا حکامام

مرزی و شهرهایی دایره ای شکل باا دیاوارههاای دفااعی و دارای هنادین

خط دفاعی در تعیین قلمرو و نگاهداش ن مهاجمان در ن سوی مرزهاا ،باه

شیوة سانتر و به طور مطلوبی عمل هردند.

واژههای کلیدی :اس حکامام مرزی ،اشکانیان ،مرز ،قلمرو ،مرزبانی.

مقدمه
هگونگی دفا از سرحدام و بهطورهلی راهکارهاای مخ لاف بارای جلاوگیری از یاورش

بیگانگان به قلمروِ یک هشور در ناد دولتها و حکومتهای باس انی بهگونة برجسا های باا

یکدیگر تفاوم داش ه و نمیتوان برای تمامی قدرمهای ههن یک نگرش به قلمرو و یاک
روش برای دفا از ن را در نظر گرفت .در این بین برخی دولتها با ایجاد مرزهای طایعای

و مصنوعی و همچنین بنا هردن شهرهای مس حک به رین مانع را در مقابل یورشهاا ایجااد

هردنااد و باادینترتیااب بارهااا توانسا ند بااار تاارین قاادرمهااای زمانااه را در دسا یابی بااه

خواس ههای خاویش ناهاام گذارناد .در واقاع اشاکانیان باه روشهاای گونااگون پیاروی و

میراثداری خود از سلسلة پیشین ایرانی و ضدیت و مخالفت خویش با فرهنگ یونانیمآبی
را به نمایش گذاش ند .نان همچنین ضمن پذیرش ا ل خودمخ ااری شاهرهای یوناانی ،باا

اس قرار سربازان پارتی به فرمانادهی فاردی ایرانای در دژهاا ،در برابار تلاونِ مااا یونانیاان

اقدامی اح یاطی میهردند .اشکانیان هه از غاز در معرض تهدید لشکرهشیهای سالوهیان
و بعدها در مقیاسی وسیعتر حملة رومیان و ممالک شرقی قرار داش ند ،نمیتوانسا ند نساات

به تعیین قلمرو و پاسداری از ن سهلانگاری هنند .با این مقدمه نچه به عنوان مسئلة ا لی
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در پووهشِ پایشِ رو ماورد بررسای قارار گرف اه ایان اسات هاه :اشاکانیان در پاساداری از
مرزهای هشور دارای هه نگرشی بوده و به هه روشهاایی م وسال شادند؟ از ساوی دیگار

این قوم ایرانی در بنیاد اس حکامام دفااعی و معمااری شاهرها و دژهاای مسا حک هگوناه

عمل میهرد و در زمینة معماری این بناها از هه شیوة اس فاده میهردند و نهایت اینکه ایان

ساخ ارِ تدافعی در حراست از مرزها تا هه میاان مؤثر بود؟

دربارة پیشاینة پاووهش گف نای اسات هاه پاووهشهاای اورمگرف اه درباارة تااریخ

اشکانیان در خصوص مرزداری و شیوة نگاهداشت و حراست از قلمرو باه بحاو و بررسای
نپرداخ هاند و بهویوه دربارة اس حکامام مرزهای عصرِ اشاکانیان تااهنون پاووهش مسا قلی
ورم نگرف ه است و تنها در پووهشهایی به ورم پراهنده و در البهالی مطالاب دیگار

به برخی اس حکامام مرزی در شرق و یا غرب قلمرو ایان سلسالة ایرانای اشاارههاایی شاده

است و یا در تکنگاریهاایی هاه در خصاوص تااریخ اشاکانیان نوشا ه شاده مایتاوان باه
ورم مخ صر به مااحثی از این قایل برخاورد هاه در ایان پاووهش ساعی شاده از تماامی

اطشعام مندر در این ثار اس فاده گردد.

همچنین پووهش پیشِ رو برای پاسخ به ابهامام و مسائل فوقالاذهر از طریا مطالعاه و

بررسیِ منابعِ تااریخی و اساناد و شاواهد باهدسات ماده از هااوشهاای باسا انشناسای ،باه
گرد وری اطشعام پرداخ ه و سپس باا هیانش و پاردازشِ دادههاا ،مطالاب را باه گوناهای

تو یفی مطرح و با تحلیل دادهها برای دس یابی باه ن یجاهای علمای بحاو را باه پایش بارده

است .دربارة اهمیت و ضرورم مسائل مطارحشاده در ایان پاووهش نیاا گف نای اسات هاه
وجود مرز و قلمرویی مشخص در نادیک هشور ،دلیل ا لیِ وحدم سیاسی اقوام در یاک

قلمرو جغرافیایی بوده و گاهی از هویت ملی وابس ه به این است هه ساهنان یاک سارزمین
از مرزهای سرزمین خویش و حدود قلمرو خود گااه باشاند .اماا مها تار از ن هگاونگی

نگرش حاهمیت سیاسی باه قلمارو جغرافیاایی و تاشش و هوشاش ساردمداران در حفاظ و

نگاهداشت مرزها ،افاون بر اینهه خود گاهی نان را از مرز و بوم و تاریخ گذشا ه هویادا

میسازد ،نمایانگر شگرد و اقدامام حکومتها در هگونگی رفع تهاجمام و حفاظ امنیات

است .بدینسان پیگیری نو نگرش اشکانیان به مرز و مرزداری و اقدامام نها در حفظ و

حراست از مرزها ،هه در اس حکامام مرزی م الور است ،در روشنشدن تاریخ سیاسی ایان
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سلسلة ایرانی و بینش سیاسی و تاریخی نان مه بوده و به طور غیرمس قی تأثیرپذیری ناان

از فرهنگ و هنشِ ایرانی (هخامنشی) یا انیرانی (یوناانی) و همچناین تواناایی ناان در ادارة

هشور را مشخص میهند.

نگرش اشکانیان به قلمرو و عملکرد آنان در حراست از مرزهای کشور
با حملة اسکندر و شف گی در اوضا ایران و مخ الگشا ن نظاام هشاورداریِ هخامنشایان،
سلوهیان بر قلمرو هخامنشی حااه گشا ند ،اماا نهاا نیاا تاا حادود بسایاری هماان نظاام

هشورداری هخامنشیان را در پیش گرف ند و هنوز سنتِ سپردن ایاالم به ساتراپها و تداوم

ادارة هشور توسط ساتراپیها (خشثره پاون) هه از نظام مرهای دس ور میگرف ناد ،در دورة

سلوهی ادامه داشت (نک :بیکرمان106 :1373 ،؛ دیااهونف .)20 :1351،ایان میاراثداران
اسکندر براساس ضرورم به تعیین مرزها نیا اندیشیدند و به نوعی برای تعیین قلمرو خویش
و حفظ و حراست از ن در برخی منااط  ،اسا حکامام مارزی بناا هردناد .مها تارین ایان

اس حکامام در مقابل نخس ین تهاجمام و تکاپوهایی قوم پرنی/اپرنای ،هاه اشاکانیان بادان
من سب بودند ،به سال  282ق م ایجاد شد هه م صرفام مقادونیان را از شامال شارقی ماورد

هجوم قرار دادند و در این تهاجمام دو شاهر مرغیاان (مارو) و هرهلیاه در ریاا (هارام)

ویران گردید .در مقابل نیا سلوهوس اول در پایان پادشااهی خاود ساردار خاویش دماودام

(دمودامااوس) را در رأس سااپاهی روانااة ن نااواحی نمااود و سااپس ساالوهیان (در زمااان
ن یوخوس اول با عقبراندن قوم داهه) به بازسازی این شاهرها مااادرم ورزیدناد .ایان دو

شهر با نامهای جدید انطاهیه و اخائیه معروف گردیدند و برای مرو دیاوارههاای دفااعی باه

ارتفا  20م ر و به طول  273هیلوم ر هه دور شهر را میگرفت بناا گردیاد (زیماال:1373 ،
339؛ بیکرمان .)103 :1373 ،بدینترتیاب اولاین دژهاای مسا حک سالوهیان در ساوگدیا،

مارگیانا و باخ ر برای حفاظت از مرزها ،هه از دریای خار تا هنادوهش هشایده شاده باود،

ساخ ه شد ( )Strootman, 2015هه الا ه با قدرمگیاری اشاکانیان ،ایان اسا حکامام مارز
شرقی این سلسلة نوپا شد.

اشکانیان نیا الا ه پس از قدرمیابی بسیار پیشتر از دولتِ بیگانة سلوهی عمل هردناد و

نان هه براساس منابع و شواهد باس انشناسی به مراتب در هشاورزی و فعالیتهای نع ی و
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رقابااات باااا دیگااار امپراتاااوریهاااایِ ها ا تاااراز ،موفا ا تااار از اساااشف خاااود باااودهاناااد

( )Wenke,1981;303در زدودن نابسامانی مرزها و تشکیشم تا بدانجا پایش رف ناد هاه باه

گف ااة مااین مارساالن «ایااران را پ ار از شااهر و اردوگاااههااای مس ا حک و قلعااههااای نظااامی

هردند»(لوزینساکی .)57 :1380 ،جالاب ایانهاه مشاخصهاردن محادودهای بارای قلمارو
خویش را اشکانیان از همان روزگار نخس ین بانیانِ این سلسله در نظر داشا ند ،باهطاوریهاه

گف ه میشود ارشک اول پس از هامیابی در مقابل یورش سلوهوس دوم (225اا  246ق م)،

ارتشی به وجود ورد و قلعهها و شهرهای مس حکمی بنا نمود و توانست مواضع خاود را در
شاامال شاارق تحکاای بخشااد و بااه تقویاات و تحکاای قشااون و قصاااام خااویش پااردازد

( .)Justin,1853: 275بدیننحو مایتاوان هیرهاانی و پرثاوه را در شارق از اولاین والیااتی
دانست هه پارمها موف شدند از سلوهیها جدا هنند ( .)Chaumont,1973: 206الا ه این
مناط را باید شرقیترین مرز قلمرو پارتیان پنداشت هه ح ی در روزگار ضاعف و مواجهاه

با قدرمهای بارگی هون هوشانیان سعی در حفظ این ثغور شرقی داش ند.

بدینسان از همان اب دا شهریاران اشکانی با قرار دادن مرزی طایعی و مصنوعی ساعی در

مشخصساخ ن حدود و ثغور قلمرو خویش داش ه و دشمنان را فراسوی این مرز قرار دادند.

به این منظور مهرداد اول ( 132 -165پ م) با شکسات هلیاوهس خارین پادشااه یوناانی و

سیتهایی هه نواحی مهمی هون بلخ و بامیاان را تحات تصارف خاود قارار داده بودناد ،از

طری حضور در شرق و نگهداش ن این مهاجمان در نسوی مودریا ،موفا گردیاد مسایر

«هیرمند» را به عنوان مانع و مرز طایعی بر سرِ راه تهاج سیتها مشخص و معاین ساازد و باا
در اخ یااار گاارف ن دو شااهر مهاجرنشااین و راهاااردی هاارام (اسااکندریه ریااون) و قناادهار

(اسکندریه راخوتیس) این مرز را هن رل و از این مناط دفاا هناد (ورسا اندیک:1386 ،
 .)95-94بعدها نیا اشکانیان از این مناط طایعی به ساب هاار یی مطلاوب نهاا باه عناوان

مرز بهره بردند ،باه گوناه ای هاه ایشاان در قسام ی از شارق سارزمین خاود در برخاورد باا

هوشانها «نواحی بیابانی» را مرزِ قلمرو خویش قرار داده بودند هه امروزه نیا با اندهی تغییر

خط مرزی ایران و افغانس ان محسوب میگردد( .گیرشمن .)254 :1385 ،بر این اساس طا

موارد فوقالذهر در روزگار اشکانی ،مرز غربی تخارس ان و یا حوالی ن ،بایست مرز شارقی

ایران تلقی شده باشد .این مرز در ام داد باه ساوی شامال باه رود جیحاون مایپیوسات و از
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تخارس ان هه به سوی جنوب ،به سرزمینهایی (مانند زابلس ان و سکس ان تا جوار رود هیرمناد
و هابل) میرسید هه تحت فرمانروایی خاندان سام بود (نک :انوری.)35-33 :1389 ،

خود گاهی تاریخی اشاکانیان از قلمارو و هشاوری هاه در دوران هخامنشای باا عناوان

ریا 1و هشور ریایی مطرح و شناخ ه شاده باود)Kent, 1953; DB،II,130. Dse, 141( ،

ساب گردید هه نان به عنوان میراثداران این سلسله خواس ار بازگرداندن مرزهاای هشاور

بدان حد و حدود باشند .بدین سان و طا این ایادئولوژی هرگااه نیارو و تاوان هاافی را در

خود میدیدند در دد برگرداندن مناط ازدسترف ة هخامنشی و رساندن مرزهاای هشاور
به مرزهای عصر پیشین بودند .در این باره مده است هه اردوان ( 12م  39 -یاا  40م) پاس

از رهایی از بحرانهای داخلی و تثایت قدرم خویش ،با اشاره به مرزهای ایاران و مقدونیاه
در زمان هخامنشیان و با این ادعا هه جانشین هوروش و اسکندر است ،مدعی سرزمینهایی

شد هه روزگاری به تصرف اسکندر در مده بودناد و بناابر گاارشای باه هاپادوهیاه حملاه
2

هرد و طی نامهای توهین میا نیا تیاریوس را باه رویاارویی خواساتTacitus,1969;31. .

) .Dio,1969;23-26نیا نک :ولسکی .)13 :1383 ،بادینساان اندیشاهی حفاظ و تصااحب

مرزهای هخامنشی ،هه اشکانیان خود را میراثدار حقیقی نها میدیدند ،باعو گردید هه

شاهان اشکانی بارها برای تصاحب ایاالم واقع در بینالنهرین و سوریه و ارمنسا ان تاا درون

مرزهای رومی پیش روند و ح ی فلسطین و یهود را هه روزگاری تحت تابعیت هخامنشایان

بودند به سمت خود جلب نموده و به حمایت از نهاا برخیاناد (بیاوار.)179 ،158 :1373 ،

از این رو اشکانیان در غرب ،گس رش مرزهای خود را دناالة خط سیر هخامنشایان دانسا ه و
با این نگرش جهت توسعه را به سوی غرب و رویارویی با امپراطوری روم سامان بخشایده و

در ن یجة جنگها ،طی توافقی با رومیان (و الا ه به هنگاام ضاعف قادرم شاهریار اشاکانی:

فرهاتک) عاقات «فرام» به عنوان مرز بین اشکانیان و رومیان پذیرف ه شاد( .اسا رابو:1370 ،

 .) Lieu,1998;69.37بنابراین با وجود اینهه به دلیل بحرانهای جانشینی و قدرمگیری و

جاهطلای ملوکالطوایف ،اشکانیان ن وانس ند ایدهای را هه در سر داش ند اا رسااندن مرزهاا
به حدود دولت هخامنشی اا عملی هنند ،با وجود این هوشیدند مرزی را هه از همان اب ادا،

طرفین (ایران و روم) به عنوان سرحد پذیرف ه بودند ،نگهدارند .نان هیچگاه ،ح ی در زماان
ضعف ،عقب نشینی از این مرز طایعی (فرام) را نپذیرف اه و سارانجام توانسا ند قلمرویای باا
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حدود مشخص (هه در غرب محدود به مرز طایعای فارام مایشاد) را باه ساساانیان من قال
سازند .بر این مانا قلمرویی هه همواره ح ی به هنگام ضعف بر حفظ و حراسات از ن پاای

فشردند و هشور و حدود و م صرفام پارتیان را شامل میشد سارزمینهاای باین هاوههاای

قفقاز و دریای گرگان در شمال ،رودهای جیحون و ساند در شارق ،دریاای عماان و خلای

فارس در جنوب و رود فرام در غرب بود(سرفراز ،فیروزمندی.)204 :1393 ،

در بخش پایانی این بحو ،در خصوص گاهی اشکانیان از سلسلة ایرانیِ پایش از خاود

و تداوم سیاست خویش در راسا ای تاداوم سیاسات هخامنشایان ساخن مایرود .افااون بار

گاارشهایی هه در منابع رومیان در این خصوص وجود دارد ،گف نی است هه سیاستهای

داخلی اشکانیان در مدیریت امور نمایانگر گاهی نها از عملکرد هخامنشایان و ساعی در

دناالهروی از ن سیاستهاست؛ بهطوریهه سیاست هوچ اقوام (به منظور رفع اغ شاشاام و
بهرهگیری از توان نظامی نها) ،اس فاده از مادوران در امار ساپاهیگری ،اسا فاده از عنااوین
مه ا رای ا در عصاار هخامنشاای (همچااون شاهنشاااه و )...و خطااود مناادر در سااکههااای

هخامنشاای و همچنااین ایاانهااه اشااکانیان شااکارا خااود را از نساال اردشاایر دوم هخامنشاای
میخواندند (ولساکی95-88 :1383 ،؛ ).Dabrowa,2007: 131 Gobel, 1960: 35-36

3

خود گویای پیوس گی این خاندان با سلسلة هخامنشی است .در این باره میدانای هاه ح ای

بنیانگذار اشاکانیان در ساکههاایش گاهاناه از ساکههاای سالوهی فا اله مایگیارد تاا بار
رمانهاای ملای و شااهیِ خاود تأهیاد هناد و خاود را هاارنی (هَرنای؛ اتاوهرام یوناانی)

مینامد؛ عنوانی هه پادشاهان بار

هخامنشای همچاون هاوروش هوهاک باه هاار بارده

بودند ( )Abagarians, Sellwood,1971:103ffاین در حالی است هاه همچناین اشاکانیان
به عنوان پل ارتااطی بین هخامنشیان و سلسلة ساساانیان مطارح باوده و باا توجاه باه ایانهاه

ساسااانیان نیااا بااه گااواهی منااابع یونااانی ،پهلااوی و اس اشمی خااود را از نساال هخامنشاایان

برماایشاامردند( ،بلعماای .618 :1385 ،نامااه تنساار)Herodian, 1970,VI,1-2.91 :1354،
میتوان گفت این خود گاهیِ تاریخی نمیتوانست پس از بیش از پن سده (321م224-م)

به ساسانیان ،از طری و راهی غیر از اشکانیان من قل شده باشد؛ بنابراین نچه مشخص اسات
پادشاااهان پااارتی خااود را بااه هخامنشاایان بسا ه و عهدنامااههااای هخامنشاای را احیااا هردنااد

(.)Neusner,1963:45ff
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استحکامات مرزی در روزگار اشکانی و اهمیت و کارکرد آنها
قوم نوخاس ة اشکانی در مرحلة بنیادین در ردیف نخس ین امپراتاوریهاای بسایار منساج باا

دیوان سااالری پیچیاده در جناوب غربای سایا باوده اسات( )Wenke,1981;303و الا اه از
خاس گاه تمدنی و فرهنگی غنیای برخوردار بود (نک :لوزینسکی )53-51 ،1380،با سالطه
بر قلمرویی هه توسط سلوهیان اشغال شاده باود ،دسا اوردهای ماادی خاویش را در زمیناة

معماری و به ویوه با بنیاد اس حکامام دفاعی و معماری به هار گرف ه و باهسارعت مرزهاای

ایران را با قلعههای تسخیرناپذیر مس حک ساخت .بنابراین افاون بار معاینسااخ ن و معرفای

منااطقی هااون هاوههااا و رودهااا باه عنااوان مرزهاای طایعاای ،هااه اق ااسای بااود از اقاادامام
هخامنشیان در این راس ا( ،نک :هاویانی پویا )62-53 :1394 ،یکی از ترفنادها و شایوههاای

پاسداری اشکانیان از مرزها ،بنیااد بناهاای مسا حک مارزی ،دیوارهاای دفااعی و شاهرهای

تدافعی بود هه حد و حدود قلمرو اشکانی را نشان مایداد و اهمیات مارزداری را نااد ایان
سلسلة ایرانی از طری این عمارام میتوان دریافت .در ایان بااره طاا شاواهد موجاود ،در

شمالغرب سرزمینِ اشکانیان به نظر میرسد دیواری وجود داش ه اسات هاه باه عناوان مارز

(مصنوعی) اشکانیان محسوب میشده اسات و باا عناوان «درِ النیاان» و «دربناد قفقااز»(در

عصر اسشمی اعراب ن را باباالبواب خواندند) (ابن خردادبه .124- 123 :1967 ،ا طخری،

 ،)219 :2004در میان تنگهای هه بین رود اترک و هوههای قفقاز قارار گرف اه باود ،ایجااد

شده بود .دربند قفقاز هه به ساب جلوگیری از تهاجمام بیابانگردان ماوراءقفقااز باه منااط

جنوبی بنا گردیده بود ،هندبار در طول تاریخ ایران باس ان تجدید شاده اسات و ناایاد بناای
اولیة این مرز مصنوعی هه باه هنگاام هجاوم اعاراب توساط «مرزباانی» محافظات مایشاد،

(طاری )3936/9 :1375 ،را در دوران ساسانیان پنداشت زیارا در تااریخ « گاتاانجلوس» در
مورد هاربرد این مرز ( دیوار) ماده اسات هاه باا مار

واپساین شاهریار اشاکانی (اردوان

ههارم) خسرو شاهِ اشکانی ارمنس ان ،سپاهی از النیان و گرجیان فراه هرد ،درِ النیاان را

گشود و از ن راه به ایران تاخت ( گاتانگغوس .31 :1380 ،نفیسی.)164 :1387 ،

بنابراین یکی از شگردهای پارتیان بهویوه در مناط مارزی بنیااد و تقویات اسا حکامام

بوده است .در این بین مرزهای شمالشرقی هه به سمت توران بود دائماا در معارض تهدیاد

طوایف بیابانگرد قرار داشت و پارتیان با احداث قلعهها و اس حکاماتی ن را مورد حفاظات
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قرار میدادند .ازجمله این قش میتوان به اگادیر در هناار رودخاناة اوزباوی ،رود قادیمی
میان دریاهههای رال و خار یا قش

جری دورنالی ،هیچانلیک تپه ،هچاتپاه ،سایروک،

ههنه هاهکا ،هیرک تپه ،دوقلعه ،گوبوهلی تپه و دژهاای دیگاری در مرغیاناا اشااره هارد.

بسی اری از این اس حکامام به اندازة هاافی باار

بودناد هاه جمعیات شاهری را در خاود

مسکن دهند ،اما در برخی موارد فقدان ویرانههای ظاهری حااهی از هااربرد هاامش نظاامی

محوطه است (هوف  )18 :1374هاه سااب مایگاردد ایان بناهاا را اسا حکاماتی تادافعی و

مرزی و علت احداث نها را حفظ قلمرو پنداشت .به واقع اشکانیان باه سااب یاورشهاای

گاه و بیگاه برخی قدرمها به قلمارو شارقی و حساسایت بار سارِ ایان منااط در تحکای و

اس حکام بناهای واقع در این مناط مرزی و پاسداری از نهاا بسایار هوشایدند .باه طاوری

هه یک سیس دفاعی عظی شامل تعداد زیادی پایگاه مرزی و اس حکامام نظامی در منطقة

هیرهانیا/گرگان برای محافظت در مقابل یورشهای قاایل هادرنشین بنیاد گردید هه هرهناد
از قدی این مکان به عنوان دیوار الکساندر بار

شناخ ه میشود اما هیچ شواهد واقعای وجاود

ندارد هه فاتح یونانی نقشی در ساخ ن ن داش ه است 4.در هر حال ،این مکاان قطعاا در دورة

تسلط اشکانیان وجود داش ه است و شنایی اشکانیان را با مساائل ساازماندهی و حفاظات از

قلمروهای اس راتویک و حا لخیا مثل گرگان نشان میدهد (.)Krzysztof, 2008

از دیگر شهرهای مرزی هه به عناوان شاهری دفااعی در مقابال همساایگان شارقی قارار

داشت ،نسا و مرو بود .نسای باس انی از دو بخش نسای قدی و نسای جدید تشکیل مایشاد.
نسای قدی از یک شهر محصور بر روی تپهای هه بیرون از حصار شهر باود ،بناا شاده باود.

ار

یا دژ نسا هه طا لوح گلی هه در ن پیدا شده توسط مهرداد اول ( 171تا  138پایش

از میشد) ساخ ه شده و «مهرداد هرم» نام داشت ،دیوارههایی بین  20- 25م ار ضاخامت و

 5م ر ارتفا داشت و از گل ساخ ه شاده و نماای ن باا جار پوشاانده شاده باود (هرماان،

 .35 :1373سرفراز .)217-216 :1393،همچنین در هنار اس حکامام مرزی نسا میتاوان باه
گیاور قلعه 5در مرو اشاره هرد هه به عنوان مرها مرغیانا مه تارین نقاش را باهعناوان یاک

شهر و همچنین دژ ایفا میهرد .در زمان سالوهیان و پادشااهی ن یوخاوس اول (261 -281

پ.م) «مرو ن یوخوس» یا همان گیاور قلعه ساخ ه شد و طی دورههای پاارتی و ساساانی بار
اس حکامام و وسعت شهر افاوده شاد ( Herrmann, & Kurbansakhatov, 1994,Vol.
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 .)32 /54در یک هش انداز هلی و به عنوان یک شاهر مارزی و مسا حک «مارو» واقاع در

شمال شرقی قلمرو پارتیان (در هشور هنونی ترهمنس ان و در حاشیة جنوبی بیابان قارهقاوم)

از نظر باس ان شناسی تنها به دل ای مرغاب من هی نمی شود بلکه این منطقه به قسمت های جنوبی
و ام داد مسیر رودخانه ام داد داش ه است ( .) Hiebert and et al, 1995: 1359ار

قلعه

قدیمیترین سازه ای است هه تاهنون از مرو گاارش گردیده و به روزگار هخامنشی (ساده
شش پیش از میشد) بنا نهاده شده است ( )Krzysztof, 2008و به عنوان دژ نظامی در مرهاا
دیوار دفاعی شمالی قرار گرف ه است .این قلعه امروزه ارتفاعی در حدود  20م ر و مسااح ی

در حدود  12هک ار دارد .دیوار دفاعی مرو هه دیواری طوالنی و عظیمی باوده و در مقابال
یورش حراگردان بنا نهاده شده بود ،جری با مشم گچ و سارو ساخ ه شده و ارتفاعی

در حدود  12م ر داش ه است ) (Herrmann and et al, 2001: 16و اشکانیان باا توجاه باه

اهمیت سیاسی و اق صادی شهر مرو ن را به ورم دایرهشکل بنا نهادند ،زیارا ایان دیاوار
همربند دفاعی شهر و قلمرو شرقی اشکانیان به شمار میرفت (گیرشمن.)34 :1390 ،

اشکانیان همانگونه هه در مورد شهرهای مرزی شرقِ قلمرو خود عمل هردند در اس حکام

و نگاهداشت قلمرو غربی و مرزهای این خطاه از هشاور نیاا هوشایدند .در ایان باین ح ای

وجود خص نیرومند و توسعهطلای هون رومیان هه به معنای واقعی سیاس ی امپریالیسا ی در

قاال دیگر قدرمها را دناال میهردند ،این توجه و رویکرد به مرزهاای غربای و حساسایت

در حراست از نها را ناد شهریاران پاارتی دوهنادان مایهارد .در واقاع پاس از ف وحاام

مهرداد اول و سلطه بر منطقهای هه از هرخه در ام داد هرانههای خلی فارس تا مصاب رود

ایندوس (سند) در درة سند ام اداد ماییافات (بیاوار )137 :1373،مهارداد دوم در غارب باا
اس خدام هندهاار سرباز بومی هه شنایی هاملی با منطقه داش ند تا خاراهس پایش رفات و

پادشاااهی بااینالنهاارین شاامالی از قایاال دیابنااه و اسااروئنه را بااه ایاااالم تااابع باادل ساااخت

( )Badian,1964:157و شهر مرزی دورا اروپوس را به تصرف در ورد .بدینسان مرزهای

مهرداد دوم در بینالنهرین به ناحیة زوگما 6تا نیسیه فوریاوم 7هناار رود فارام ام اداد یافات

(ولسکی .103 :1383 ،پیگولوسکایا )53 :1346،و عشوه بر ن سراسر هشور ایران و خاک

هردس ان و شمال بینالنهرین را دربرگرفت (دوبواز )35 :1343،به گونهای هاه باا برناماهای

ازپیشطراحیشده ،دولتهای هوهک شامال باینالنهارین ،یعنای شاهرهای گاوردی یان،
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دیابی و اُسروئن به عنوان دولت های دستنشانده مطیع پارتیان شدند (ولساکی)103 :1383 ،

و با رسیدن به جنوب ایران (خلی فارس) مشکل میانرودان تا حدود زیادی اینگونه حل شد.

اشکانیان با توجه به خص نیرومندی هون رومیان ،هه به مناط جنوبی و جنوب شارقی

دریای سیاه دست انداخ ه و هماواره باه فکار پیشاروی باه ساوی ارمنسا ان بودناد ،در بنیااد

اس حکامام و شهرهای حصین در این خطه نیا هوشیدند .میتوان گفات در هناار مرزهاای

طایعیِ دربند قفقاز ضرورم داشت هه مرزهای مصنوعی نیا در مقابل هجاوم بیگانگاان ،باه
ویوه در ارمنیا بنیاد گردد .بدینمنظور شهری با اس حکامام تدافعی و دژهای مسا حک هاه

مانعی در مقابل این یورشها شود ،با عنوان « رتاهسام» بنا گردید .الا ه در مورد علت بنای

این شهر مده است هه در زمان پادشااهی رتاشاس فرزناد تیگاران ( 159-195ق م) ،هاه

گف ه میشود ارمنس ان در روزگار و به جهد وی توسعه یاف ه و باد شاد (الچیاگیاان:1382 ،
 )79به منظور توسعه بازرگانی و پیشرفت نعت دس ور داد تا در هنار رود ارس شاهری بناا
هنند و ن را با طرحهای زراندود مااین هارده و ناامش را رتاشاام ( رتاهساام) نامیاد.

سپس برای جذب و جلب بازرگانان ،پای خت را به نجا من قل ساخت و یهودیانی را هاه در

ارمنس ان زندگی مرفهی داش ند ،بدین منطقه هوهاند و اینان در رون این شهر نقاش مهمای

ایفاا هردناد (پاساادرماجیان .)41-36 :1369 ،الا اه ایاان شاهر ،دوماین پااای خ ی باود هااه در

ارمنس ان بنا شده و غیر از شهر تیگراناهرم (پای خت نخس ین و مه ارمنیا) بود هه به دسات

تیگران هایر ساخ ه شد (نک :پلوتارخ .)345 :1380،در اهمیت این شاهر گف نای اسات هاه

اساا رابو در جغرافیااای خااود هنگااام اهاار شااهرهای ارمنیااه ،ایاان شااهر را (بااا عنااوان:

رتاهس ه /تاهسیاس ه) به عناوان نخسا ین شاهر ارمنای اهار مایهناد و الا اه مای ورد هاه

معروف است این شهر را هانیاال هارتاژی بنیاد گذاش ه بود ،اما نامش را از رتاهساس شااه

اق ااس هرده است .به هر روی به گاارش این مورخ و جغرافیادان شاهر اشاکانی ماباور در

ساحل رود ارس (ارهس) واقع شده و به عنوان مقری سلطن ی دورتاادور ن را دیاوارههاای
مس حک  ،رودخانه ،خاهریا و خندق دربر گرف ه بود( .اس رابو )57 :1370 ،بنابراین ایان بناا

هه به عنوان دژی مس حک در برابر یورشهای بیگانگان به ایفای نقش میپرداخت ،گرهاه
ن وانست همچون ه ره/الحضر تسخیرناپذیر بماند و گاهی در دورانهای مخ لف (اشکانی و

ساسانی) تساخیر شاده و بااروی ن فارو ریخات ( گاتاانگغوس42 :1380 ،؛ پیگلوساکایا،

تدافعی اشکانیان و شگرد آنها در مرزداری
 / 124بررسی استحکامات مرزی و
ِ

 )105 :1387اما همواره به عنوان سنگر و باروی مس حکمی در برابر هجومهای فرامرزی هه
از غرب به قلمرو اشکانی ورم میگرفت ،عمل هرد.

باری اشکانیان بدانگونه هه اسناد مادی و مک وب گواهی میدهند در مواجهه با مرزهاا

و مناط غربی ،ح ی بیش از قلمرو شرقی ،بر روحیة مرزداری خویش افاوده و بارای حفاظ

مناط غربی ،افاون بر موارد فوقالذهر ،در منطقة مه و اسا راتویک فارام اسا حکامام و

شهرهای مرزی مهمی هون «دورا اروپوس» بنیااد گذاشا ند ( )VII: 589-594 Lericheهاه
از جناة اس حکامام مه ترین شهر مرزی محسوب شده و دیوار و بر و باروی مسا حکمی

بر ن ساخ ه شده بود (هاوسار793 :1392 ،؛ لوهاونین114-113 :1377 ،؛ ولساکی:1383 ،

 .)103این شهر در ساحل راست فرام با دیوار های محک و سازه های نظامیاش و نیا موقعیت

اس راتویک ن برای سالها نقش مهمی در مرز غربی اشکانیان بازی هرده است(Krzysztof:

 .)2008در دورا اروپوس هه گف ه میشود در روزگار سالوهوس اول ( 303ق.م) و توساط

سردار سلوهی نیکاتور بنا گردیده اما در روزگار اشکانیان بالید و به شکوفایی رسید ( Lerich,

 )MacKenzie,1996 ,589خندقها ،باروها و طرح ههارگوش بر ها بارای دفاا در برابار
ضربام سنگین دژهوبها طرحریای شده و تدابیر امنی ای ویاوهای بارای باه تحات هن ارل

در وردن منطقه ،ماغلها در جلوی دیوارها و دروازهها به هار گرف ه شاده باود ( Gerkan,

 .)1939: 4-61اس حکامام و اهمیت این شهر مه ِ مرزی بین پارتیان و رومیان ،به گوناهای

بود هه در اوایل دوران ساسانی اهالی این شهر از ساسانیانِ نوپا روی گردانده و به دلیل موقعیات

مناسب دورا اروپوس تا روزگار شاپور اول این شهر به عنوان پایگاه مقادم رومیاان در هناار
فرام و مرز ایران بود( .لوهونین.)Leriche, MacKenzie,1996:591-593 .91 :1384 ،

دیوار دفاعی نسای قدی ( .Bergamini,1987:200سید سجادی)494-499 :1383 ،
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اطشعام بیش ر در ماورد معمااری نظاامی اشاکانی و شاهرهایی باا دیاوارههاای دفااعی

مس حک از بینالنهرین در دست است هه نشان میدهد توسعة این معمااری در نجاا تحات

تأثیر نیرومند تمدنهای غربی و بابلی رخ داده است .در ن یجه دیوارهاای عظای و مجهاا باه

قلعه هایی در فوا ل مانظ یاک سانت قادیمی اسات هاه دسات ها باه عصار برناا اولیاه
برمیگردد ،ه به لحاظ ساخ مانهای نظامی منظ و ها در دیاوارهاای شاهر .در ایان باین
مجموعههای دفاعی هاترا ،نصیاین ،نیپور و دورا اروپوس در رابطه با بحاو معمااری نظاامی
اشکانیان شایس ة توجه خا ی هس ند .بر این اساس افااون بار نصایاین ،هاه از ن باه عناوان

«شهر مرزی» با اس حکامام ویوه نام برده شده است و گذر از دیوارههای ن غیرممکن بود
و با دس گاههای دیوارشکن ن زمان ،قابل شکس ن ناود (پیگولوسکایا« .)81 :1387 ،هاترا»

8

بین دو رودخانهی دجله و فرام در بخش شمالی بینالنهارین ،بادون شاک به ارین مثاال از

یک شهر مس حک است هه از دورة اشکانیان در بینالنهرین حفظ شده است .در مورد ایان

شااهر هااه بااه عنااوان شاااکة دفاااعی (ماارزی) اشااکانی در براباار رومیااان بااه شاامار ماایرود

(هاوسر )798 :1392،براساس اسناد موجاودِ تااریخی و باسا انشناسای مطلعای هاه شاهری

دایرهای شکل بوده و دارای هندین خط دفاعی است :خنادق ،اسا حکامام بخاش بیرونای
دیوار ،دیوار ا لی و دیوار دفاعی دوم؛ بهعشوه دارای ههار دروازه در ههار جهات ا الی

است (هاوسر .)Gawlikowski, 1994: 47 .796-793 :1392،عرض هرهادام از دو دیاوار

شهر  3و  2/5م ر و فا لة بین دو دیاوار  12م ار در بخاش دروازه شامالی شاهر باود(ناک؛

محمدی فر ) 176 :1387 ،و باروی قطاور شاهر هااترا هاه باه محایط دایارهای باه مساافت 6

هیلوم ر بوده ،سه م ر پهنا و ده م ار ارتفاا داشا ه و در بیارون ن خنادقی حفار شاده باود،
پایگاهی دائمی و دژ مس حکمی در برابر پالمیر و پادگانهای رومی بود هاه توانسات بارهاا

بار ترین تهاجماام را دفاع هناد ( .Schmitt,2003,60-61دوباواز ،بایتاا213 :؛ یلارز،

 .)602 :1373این شهر نقشهای همابیش مدور داشت هه این طرح مدور از موقعیات دفااعی

طایعی بهره میبرده درحالیهه دیوارهاا باا تعادادی قلعاة طارحریاای مجهاا شاده و ههاار

دروازة شهر از قالبهای سنگی ساخ ه شده بودند .لشاکریان دشامن مایبایسات نخسات باا

شاکهای از سنگرها مواجه میشدند هه مسیر نها را قال از اینهه ب وانناد حقیق اا باه هااترا

حمله هنند ،سد میهرد (.)Krzysztof, 2008. Gawlikowski, 1992;52
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به واقع افاون بر مهارم و بهرهمندی ساهنان ه اره از فناون خااص دفااعی (ناک :فاواد

سفر و محمدعلی مصاطفی )34-29 :1376 ،باا توجاه باه ایان اسا حکامام و باه دلیال ایان
معماری خاص نظامی بود هه ح ی با وجود سقود شهرهای مهمی هون سالوهیه و تیسافون
و به هنگامی هه شهریاران اشکانی را یارای ارسال نیرو بدین شهر ناود ،ساهنان هاترا در پناه

دیوارههای هاترا ایس ادند و سه یورش سانگین رومیاان را در دورههاای مخ لاف و م نااوب
(سالهای  197-193م 116 ،م) دفع هردند ( )Schmitt,2003; 59-61و بدینگونه شایرینیِ
پیروزی نان را در پیشروی به مرزهای ایران به تلخی تحقیر میاای ماادل سااخ ند .در ایان

بین گف نی است هه ح ی با وجود سقود سلسلة اشکانی یورش اردشیر بابکان به هاترا سااب

گردید هه دشمنی اهالی هاترا با رومیان به دوس ی و اتحاد مادل گردد و هاترا اح مااال وارد
سیس دفاعی رومیان ،یعنی بنای اس حکامام مارزی گردیاد هاه باه اب کاار شااهان روم در

شمال بینالنهرین معین گش ه بود (فرای .)225 :1373 ،بدینگونه ایان شاهر مارزی توانسات
در مقابل سلسلة نوپای ساسانی بیش از ربع قارن بایسا د و عاقاات نیاا اگار گااارش برخای
مورخان را باور داری  ،ساسانیان با خیانت شاهدخت این شهر توانس ند به این شاهر مارزی و

درون دیوارههای مس حک

ن راه یابند (باسورث .709 :1373 ،نولدهه.)67 :1388 ،

اشکانیان همانند اس حکامام غربی در مرزهای جنوب غربیِ قلمرو خویش و در حاشایة

خلی فارس و مناطقی هه با اس قرارگاه اعراب و اقوام هوهرو مجاور بود نیا قش و دژها و
اس حکامام مرزی برپا داش ه بودند .به گونهای هاه در جناوب شارق ساواحل عربای خلای

فارس و در نادیکی تنگة هرما قلعهای با بار و بااروی نظاامی سااخ ه بودناد هاه همچاون

دژهای سنگیِ مرزهای باین النهارین ،باا ماوقعی ی اسا راتویکی نقاش مهمای در مارزداری و

حراسات از قلمارو اشاکانی ایفاا ماینماود (.)Potts, 2001: 57-58 .Potts, 1990: 275

همچنین در شمال شرق شاهجایرة عربس ان شهری وسیع و حصاردار باا دیاوارههاای سانگی
(با نام؛ تا /ثا ) بنیاد هرده بودند هه سدی مه در برابر یورشها بوده و باا بار هاایی هاه

در گوشههای بر های این شهر تعایه شده بود ،به عنوان شهر و حصاری مارزی در روزگاار
اشکانی و ح ی در عصر ساسانی مورد اس فاده قرار میگرفت (.)Potts, 1990;30-38

در واقع در مورد معماری اشکانی گف نی اسات هاه در ایان روزگاار تحاول و تغییارام

تازهای در شیوة معماری پدید مد ،بدینترتیب هه شهر را به ورم دایرهای میسااخ ند و
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بر گِرد ن به سنت ههن دیواری بلند میهشیدند و این امر الا اه اباداعی ایرانای باود ،زیارا
پیش از برخورد اشکانیان با رومیان این نو معماری را در شهر قدیمی نسا و مارو شااهدی ؛
بنابراین این نو معماری هه بسیار جناة تدافعی داشت در مناط مارزی هار مادی فراوانای

داشت و اشکانیان با شنایی به ام یاز شهرهای دایرهای اا هه دفا و حراست ن سانتار از

طرحهای هیپودام (مس طیل شکل) بود اا ح ی در هنگام رایاش نظاامی ،لشاکریان خاود را

با طرح دایرهای تجهیا میهردند و این درست برخشف رایش مس طیل شاکل رومای باود

(سرفراز.)214 :1393 ،

یکی از شگردها و سیاستهای اشکانیان در زمینة مرزباانی ااا هاه الا اه اق ااسای باود از

سن ی هخامنشی اا این بود هه شهریاران پارتی ،برخی از ممالک مغلوباه و یاا حکمراناانی را

هه داوطلاانه ایل سیطرة قدرم اشکانی قارار گرف اه بودناد همچناان در سِامت پیشاین ابقاا

میهردناد و ح ای بادانها تاا حادود زیاادی خودمخ ااری و اسا قشل مایبخشایدند (ناک:

لوهونین )111-110 :1377،تا بدینطریا ب وانناد از نیارو و ظرفیات دفااعی نهاا در ادارة

قلمرو و حراست از مرزها بهرهمند گردند .بر این اساس و طا ِ این سیاست بود هاه مهارداد
دوم با سپردن مناطقی به سکاها از این مرزداران به نحاو مطلاوبی در حفاظ قلمارو اشاکانیان

بهره برد (ناک :ورسا اندیک )132 :1386 ،و هماینگوناه نیاا برخای دولاتهاای ایرانای و

اعراب بیاباننشین هه تابع پارمها بودند بهتدری بر شهرها و مراها تمادنی مرزهاای غربای

امپراتوری راه یاف ند و پادشاهیهای هوهکی را در هنار مرزهای غربی دولت اشکانی پدید
وردنااد (دیاااهونف .)76 :1351 ،دولاات اشااکانی نیااا از اینااان بااه عنااوان ماارزداران و از

اس حکامام قلمرو نان به عنوان منطقهای دفااعی در مقابال یاورش بیگانگاان بهاره بارده و

حدود ا لیِ قلمرو غربی اشکانیان به من هیالیه خطة غربی این قدرمهاای تاابع ،محادود و
من هی میگردید .در این بین قدرمهای هاوهکی همچاون «خااراهس هوسپائوساینس» در

دهانة خلی فارس« ،الحضر یا هاترا» در شمالغرب شور« ،اسروئنه» در شمال بینالنهارین و
« دیابن» در جنوب بینالنهرین و شمال خاراهس از پادشاهیهای هوهاک مرزهاای غربای

شاهنشاه اشکانی به شمار می مدند .بدینسان قلمروِ این قدرمهاای هوهاک ،حادود مارز

اشکانیان را در غرب مشخص میساخت و مناط مس حک دفاعی و مرزی نها و سااهنان

ن مانعی در برابر تهاجمام روم و اعراب بدوی بود .نک ة مه اینهه از طری بررسیهاای
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عل زبانشناسی میتوان دریافت هه نام این مناط خاود گویاای ویوگای خااص و هااربرد
نهاست .بدینگونه هه در هنار «نصیاین» هه به قول یکی از مفسرانِ ثاارِ اسا فان بیاانسای؛

معنااای «ساانگ» و «سا ون» را در خااود دارد و ایاان نااام الا ااه ماایتوانااد بااه ساااب اسا حکام

دیوارههای دفاعی این شهر باشد (پیگولوسکایا .)76 :1387 ،شهر «خاراهس» واقع در هرخا

هه در حوزة خلی فارس از ساوی اشاکانیان اعماال نفاوا مایهارد ( Gregoratti, 2011:

 ،)209-229در خااود معنااای «ماناادگاه /شااهر مساا حک » را داشاات و شاااهِ ایاان منطقااه
«هوسپائوسنس» دارای عنوانی بود هه اح ماال اشکانیان به واسطة خویشکاری وی ن را بدو
داده بودند ،زیرا این ناام برگرف اه از  hu-Spasuinaباه معنای «نیکاو پاساداریهاردن» باود

(باسورث )Bellinger, 1942: 54 .708 :1373،عنوانی هاه پاساداری از قلمارو و مرزهاای

جنوب غربی اشکانیان را به اهن م اادر میساخت (.)see; Nodelman, Sheldon, 1960;83
الا ه ناگف ه نماند هه شهر خاراهس در مارز غربای اشاکانیان ،دیاوارههاای بسایار مسا حک ِ

دفاعی را (به ارتفاا  4/6م ار) دارا باود و بادینسااب مناابع ن را «دژ هوسپائوساینس» نیاا

میخواندند ( .Colledge,1977;10شول .)630 :1392،جالاب ایانهاه هااترا نیاا در شامال
میانرودان و به عنوان شهر مس حک و پایگاه مرزی اشاکانیان ،از ساوی پووهشاگران «مارز،

سرحد و هینه» معنا شده ( )Schmitt,2003;58-59و با دیوارههای دفاعی هه بااروی ا الی
بیش از سه م ر پهنا و ده م ر بلندا داش ه و خندقی به پهنای هشت م ر و ژرفای ههاار تاا پان

م ر ،از مرزهای مه و سرحد تدافعیِ پارتیان قلمداد میشود (نک :هاوسر.)770 :1392 ،

نتیجهگیری
اشکانیان با گاهی از قلمرو و مرزهای هخامنشیان به عنوان میراثداران این سلسله ساعی در
بازگرداندن سرزمینهای مجااشده و الحاق ن به قلمرو خویش بودند؛ بنابراین تا بدانجا هه

مقدور بود و تا جایی هه توانایی ایشاان اجاازه مایداد بارای تحقا ایان رماان هوشایدند.

برایناساس از همان روزگار تثایت قادرم باه سیسا هشاورداری و مرزباانی نظا خا ای
بخشیده و با بنیاد اس حکامام مرزی و دیوارههای دفاعی و همچناین مقارر داشا ن مرزهاای

طایعی توانس ند مرزهای خاویش را باهدرسا ی تعیاین و از ممالاک و قادرمهاای همجاوار
تفکیک هنند .از این طری قلمرو اشکانیان به عنوان هشوری با حادود و ثغاور مشاخص در
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ایران و از سوی انیران بازشناسانده شد و ح ی الگو و سرمشقی برای دوَل دیگار و حکومات

ساسانیان هه وارث قلمرو اشکانیان شدند گردید .همچنین اشکانیان ،با گمااردن حاهماان و

قدرمهای بومی در مناط مرزی و اس راتویک و بنیاد دژها و قش مس حک در این منااط

سعی در مدیریت به ر مرزها هرده و به ساب بهرهمندی از هنر معماری خااص شاهرهایی را

بنیاد گذاش ند هه براساس نقشة دایرهشکل ،با دیوارههای بلندِ هناد الیاه باود هاه شاهرهای
مرو ،تیسفون و الحضر دارای هنین پشنی بودند .بدینمنظور در نگاهداشت مرزهاا و منااط

تحتِ تصارف تحاول عمادهای را باعاو شادند؛ زیارا از فضاای دایارهوار مایتاوان به ار و
ساانتار اسات .ایان شایوة

سانتر از ههار گوش دفاا هارد و نیاا باارو هشایدن ن ها

شهرسازی ،هه بهویوه در مناط مارزی باا اسا حکامام ویاوهای هماراه باود ،را بایاد ابادا
پارتیان قلمداد هرد هه تا زمان ساسانی و ظهور اسشم ادامه یافت.
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دیوار ،منجر به شناسایی اس قرارگاههای مهمی از دورهی هخامنشی گردیده است .همچنین تفااوم
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باشد)Sauer et al,2012;47(.
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