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 باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

 
 

 ۳۰/۳۰/۸۳1۲           احمد آریا
 

 و زبان پارتی پارتیا
 (اولقسمت )

 

 
 قبل از میالد، از اطلس تاریخی ترسیم شده توسط ویلیام رابرت. ۰۳۳ ماد هاحدود پارتیا در داخل امپراتوری 

 

 موقعیت:
 

ین منطقه توسط قبل از میالد ا ۷منطقه تاریخی ای است که در شمالشرق ایران امروزی موقعیت دارد. در قرن 
نش و در تحت حکمروایی کوروش قبل از میالد از ضمایم امپراتوری هخام ۰امپراتور ماد ها فتح شد و در قرن 

بعد از فتوحات اسکندر مقدونی  پراتوری سلوسید )عصر هلنی( را کهدر قرن چهارم قبل از میالد بخشی از ام بود،
( 1نطقه بعد ها یکی از مرکز سیاسی و فرهنگی مردمان ایران شرقی )این م رق بر جا مانده بود تشکیل میداد.در ش

 قبل از میالد( بود. امپراتوری ساسانیان یا آخرین دولت قبل از۸۸۴ –قبل از میالد  ۸۴۷راتوری اشکانیان )مپو ا
 اشراف بود که هفت قبیله اشکانی )مربوط به خانواده سورن پهلوی، یکی از نیز شامل منطقه ای« پارس»اسالم 

وزیر یزدگرد اول، بهرام و یزدگرد دوم « مهر نارسه»وی  ساسانی بهرام پنجم و از جانشینانمتعلق به خانواده شاه 
    در مورد مهر نارسه تا کنون معلومات کافی در دست نیست.( در آن زندگی می کردند.بوده است. 

 

 مورد نام پارتین:در 
 

فته شده که گ« پرتوا»پارتیا است، که در دسته بندی زبان فارسی به قدیم و میانه و جدید نام پارتی ادامه شکل التین 
به معنی زبان پارتی است، یعنی زبان پارتی هایی که در اصل ایرانی )باید به خاطر داشت که لفظ ایرانی در اینجا 

 نمود بکار رفته است.( بودند.به معنی وسیع کلمه که یک ساحه به مراتب بزرگتر از ایران کنون را احتوا می
 جستینوس از تاریخ پومپیوس تروگس فلیپیک چنین آمده: در اظهارات

پارتی های که امپراتوری شرق اکنون در دست آنهاست و جهان را مانند رومن ها تقسیم کرده اند ، در اصل تبعید »
 گویند.  «پارتی»ان اسکاتیان تبعیدی را شدگان اسکیتیان هستند. این حقیقت از نام ایشان پیدا است، زیرا در زب

 

 

mailto:maqalat@afghan-german.de
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/Aria_ahmad_parta_zaban-parti.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/Aria_ahmad_parta_zaban-parti.pdf


  

 

 5تر ۸ له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ ،دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

  

 جغرافیا:
 

 ً ر د« قراقرم»منطقه ای در شمالشرق ایران کنونی است مطابقت دارد. این منطقه همسرحد دشت های  پارتیا تقریبا
« مداین»در جنوب واقع است بوده، در غرب همسرحد « دشت کافر»است و « کپه داغ»شمال که شامل سلسله کوه 

 ب با گورگان و در شمالشرق با مرغیانه )مرو( و در جنوب غرب با آریا )هرات( همسرحد است.و در شمالغر
درعصر اشکانیان، پارتیا با گورگان یکجا شده و در تحت یک اداره واحد بسر میبرد و در رابطه با این متن گورگان 

 پارتیا را تشکیل میداد. نیز بخشی از
 

 :تاریخچه
 

 یان:در تحت سلطه هخامنش
همینکه منطقه متذکره در اشغال پارتی ها درآمد، پارتیا چون یک مستعمره در وجود سیاسی قلمرو هخامنشیان ظاهر 

قبل از میالد متون باقیمانده از عصر  ۷در قرن  قرار داشتند. ماد ها شد. قبل از این ساکنان این منطقه تحت سلطه
ز آن نام بردیم ا ا نام میبرد ) البته این این واحد با توپوگرافی پارتیا که قبالً آسوری ها از کشوری بنام پارتاکا یا پارتوک

 سازگار نیست.(
یکی از نخستین  پارتیا ،استیاگس )هومر آنرا چنین نوشته است( حکمران مادی از داریوش سالی پس از شکست

ح شرقی )قلمرو( داریوش را مصؤن این اتحاد جنا»ایاالتی بود که داریوش را به صفت فرمانروای خود شناخت، و 
ساخته و او را قادر ساخت تا اولین لشکر کشی امپراتوری خود را بر علیه سردایس )پایتخت امپراتوری کهن لیدیا 
که یک امپراتوری عصرآهن در اناتولیا بود ) ودر والیت مینوسا در غرب ترکیه امروزی موقعیت دارد.( سامان 

د متح« فروتز»عد از نشستن داریوش اول بر تخت هخامنشیان، پارتی ها با شاه مادی دهد. از قول منابع یونانی ب
والی منطقه که گفته میشد پدر داریوش اول بود توانست این بغاوت « هستاسپس»شدند و بر علیه داریوش قیام نمودند. 

است. نخستین تذکر بومی پارتیا  قبل از میالد بوقوع پیوسته ۰۸1- ۰۸۸در سال های  را خاموش کند. این قیام احتماالً 
( داریوش اول میتوان دید، که در آنها از پارتیا در بین قلمرو های تحت سلطه ۰« )بهستون»را در نوشته های 

قبل از میالد بر می  ۰۸۳موقعیت دارد نام گرفته شده. عمر این نوشته ها به « زرنج»هخامنشی که در مجاورت 
ا از مردمان تحت سلطه هخامنشیان اند. این مورخ پارتی ها، خوارزمی ها، گردد. در فهرست هیرودت پارتی ه

سکه  ۰۳۳( می شناسد که باج سالیانه شان برای شاه 1۰سغدی ها و ایریویی ها را مردمان یک قلمرو واحد )قلمرو 
 بار آورده است.را اسباب تعجب دانشمندان امروزی  رت، که این امنقره بوده اس

نام جنگ آربال نیز یاد میشود.( میان داریوش سوم و اسکندر مقدونی، واحد متشکل از جنگجویان در جنگ گواگامیال) ب
توسط فراتافرنس که در آنزمان حکمران پارتیا )بخش گورگان( بود رهبری میشدند. به دنبال شکست  پارتی که

، زمامداری را به یته آن والقبل از میالد همزمان با رسیدن مقدونی ها ب ۰۰۳داریوش، فراتافرنس در تابستان 
 اسکندر تسلیم نمود، ولیکن دو باره از جانب اسکندر به حیث والی پارتیا تقرر یافت. 

 

 در تحت سلطه سلیوسید ها:
 

قبل از میالد پارتیا به یکی از قلمرو های امپراتوری سلوسید تحت  ۰۸۰بعد مرگ اسکندر در زمان انقسام بابل در 
از فرماندهان نظامی اسکندر( مبدل گشت. فراتافرنس حکمران سابقه پارتیا به صفت والی فرمانروایی نیکانور )یکی 

 دست پارتیا به گورگان مقرر شد. فراتافرنس بعد ها کوشید تا برادر خود یودامس را به والیت منطقه بگمارد. بعداً 
ت والی مداین قرار گرفت. پایتان خواسفلیپ والی سابق سغدیانه داده شد. چند سال بعد این والیت مورد تجاوز پایتان 

برادر خود یودامس را به والیت پارتیا بگمارد ، ولیکن پایتان و یودامس عقب زده شدند و پارتیا به شکل یک والیت 
 مستقل و متکی به خود درآمد.

ه( سمت مرغیان قبل از میالد ستاسندر یکی از رعیت های سیلوکس نیکاتور اول و والی بکتریا )شامل آریا و ۰1۰در 
سال آینده والیان متعددی از دودمان سلوسید به حکمرانی  ۰۳والی پارتیا را بر عهده گرفت، و به این ترتیب در طول 

  گماشته شدند. یتآن وال
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 قبل از میالد استقالل پارتیا را اعالم نمود. ۸۰۳سکه اندراگورس، آخرین حکمران پارتیا. این شخص در 

به  »از میالد، درست بعد از مرگ انیتاکوس دوم، پتولمی سوم بر انتیاک پایتخت سلوسید ها غالب شد و قبل ۸۴۷در 
با استفاده از وضعیت سیاسی نامعلوم اندراگوراس « اینترتیب سرنوشت امپراتوری سلوسید را مورد سوال قرار داد.

شخصی بنام آرساسس »ب زد. در حین زمان والی سلوسید ها در پارتیا اعالن استقالل نمود و بنام خود سکه ضر
)از مردمان ایران شرقی تجن یا وادی تجند در جنوب « پارنی»ساکتینی که در اصل از باکتریا بود به حیث رهبر

    شرق بحیره کسپین( انتخاب گردید.
الیت انجامید وسید از آن وبه دنبال انتزاع پارتیا از پیکر امپراتوری سیلوسید که به از دست دادن پشتبانی نظامی سیل

قبل از میالد در تحت فرمان  ۸۰۲اندراگورس به مشکل حفاظت از سرحدات خود مواجه شد، و در حدود 
اراسیس)ارشک(و برادر او تیریداتس )تیرداد( پارنی ها به پارتیا تاختند و آستبن )آستاوه( را در بخش شمالی منطقه 

 منطقه کبوچان )قوچاق( بود. در تصرف خود درآوردند. مرکز اداری این 
را از دست اندراگورس بیرون کشیدند و اندراگورس خود در این پارنی ها در اندک زمان متباقی سرزمین پارتیا 

 کشمکش ها به قتل رسید.
  

 در تحت سلطه اشکانیان:
 

 
 

ئوس( را نشان میدهد، و قبل از میالد. عقب این سکه هراکلیس )فرزند ز 1۰۲ – 1۷1سکه میترداتس )مهرداد( اول 
 «شاه بزرگ اشکان، دوست یونانیان»در روی سکه به زبان یونانی نوشته شده: 

 

 
 سر جدا شده از تن تندیس یک سرباز پارتی که کاله عصر هلنی بر سر دارد.

 بدست آمده است. قرن دوم قبل از میالد.« نیسا»این مجسمه از مسکن شاهانه ای در 
 

تیا اشکانیان قلمرو خود را وسعت بخشیدند و به اینترتیب اکثر حصص ایران بزرگ را شامل از مقر خود در پار
قلمرو شان ساختند. همچنان آنان به زودی توانستند سرزمین های دیگری را در ارمنیا، آیبریا و البانیای قفقاز ضمیمه 

 امپراتور شان بسازند.
ا ، لیکن نیروی اساسی این امپراتوری ریتخت همیشگی آنها نبودبا وجود اینکه پایتخت اشکانیان در پارتیا یک پا

خانواده های فیودال پارتی تشکیل میدادند و از اینرو تکیه گاه مادی و نظامی امپراتوری به حساب میرفتند. در بدل 
فتوحه در زمره نخستین کسانی بودند که بخش هایی از سرزمین های م پارتیاین حمایت ها خانواده های فیودال 

ینتر ازپارتیا در دسترس شان گذاشته شد ، پس از این رویداد طبقات اشراف نقش حکمرانان محلی را در مناطق ئپا
مسکونی شان به عهده داشتند. بزرگترین شهرهای این مناطق عبارت از قوچان، سمنان، گورگان، مرو، زابل و یزد 

 بود.
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قبایل عشیره یی به شمول ساکه، یوشی و ماساگتی )از آسیای ق م پارتیا مورد حمالت یک تعداد  1۰۳در حوالی 
مرکزی( قرار گرفت، که هر بار دودمان اشکانی به تنهایی به مقابله آنان برخاست، اشکانیان حتی در ایامی که 
 تهدیدات شدید تری از جانب سلیوسید ها و رومن ها )از سرحدات غربی امپراتوری( متوجه شان بود به اینکار ادامه

 دادند. دفاع از امپراتوری دربرابر قبایل عشیره یی به قیمت کشته شدن فراتس و ارتابانوس تمام شد.
ق م یک جنگ داخلی بوقوع پیوست و این درست زمانی بود که عده ای از تیریدات ها بر علیه فراتس  ۰۸در حدود 

ق م اشراف پارتین ها توانستند شاه  ۸۰کن در این بلوا در آغاز به مؤفقیت هایی دست یافت، لی چهارم قیام نمودند.
را بر تخت بنشانند. وانونس )پسر ارشد فراتس چهارم( بزودی نشان داد که او یک شاه ممسک  خودمورد عالقه 

است، بنابرآن حکمروایی او به نفع ارتابانوس دوم که معلوم میشد یکی از پارتین های فاقد تعلقات خانوادگی با اشراف 
انی است غصب گردید. اما همینکه ارتابانوس خواست قلمرو خود را متحد بسازد )یک اندازه مؤفق به پارتی اشک

 که حکمرانان پارتی بر آنها مسلط بودند با بن بست مواجه شد. اینکار شد( او در مناطقی
ف پارتی در حوالی قرن دوم میالدی جنگ های پراگنده با رومیان همسایه، و کشمکش های داخلی میان اشرا

سرحد اینکه دیگر نمیتوانست از قلمرو های تحت فرمان خود دفاع کند، ضعیف ساخت.  امپراتوری اشکانیان را تا
 ۸۸۴به پارچه ها منقسم گردید، تا اینکه در اپریل  استقالل طلبی های روز افزون خراجگزاران امپراتوری در نتیجهٔ 

    ز خراجگزاران جنوب غرب ایران بودند سقوط داده شد.از قبل یکی ا میالدی توسط ساسانیان پارسی که
 

 در تحت سلطه ساسانیان:
 

پارتیا در تحت سلطه ساسانیان به صورت یک ایالت جدیدالتاسیس درآمد، از این پس خراسان منحیث یک وجود 
ا در داخل خاک سیاسی مستقل عرض اندام نمود )باید متذکر شد که این خراسان یک محدوده کوچک جغرافیایی ر

ایران امروزی تشکیل میداد که تا امروزه نیز چنین است و از خراسان بزرگ که مناطق زیادی را در ایران شرقی 
زمان به مخالفت هایشان با  یا افغانستان امروزی در بر داشت متفاوت است.( بعضی از اشراف پارتی تا یک مدت

 ان آغاز با ساسانیان پیوسته بودند.سلطه ساسانی دوام دادند، اما اکثر شان از هم
نج تای شدند. پ«هفت خانه»چندین خانوار که مدعی بودند از بقایای اشراف پارتی میباشند جزء یک نهاد ساسانی بنام 

ولیکن به دلیل حفظ قدامت خانوداگی شان به این عمل دست زده »این خانوار ها اصال متعلق به پارتی ها نبودند 
 «بودند.

 پارتی ها:و فرهنگ زبان 
پارتی ها به زبان پارتی که یک زبان شمالغرب ایرانی است سخن می گفتند. از پارتی های قبل از عصر ساسانیان 
هیچ یک ادبیات به شکل اصلی خود باقی نمانده، و چنان معلوم میشود که آنان خیلی کم مینوشتند. اما با وصف این 

بودند، تا جایی که کلمه گوسن )خنیاگر( تا امروز در اکثر زبان های « رانهفرهنگ زبانی شاع»پارتی ها دارای یک 
تمامی مراحل  چون گسان باقی مانده. خنیاگران یا گسن ها در« ارمنی»ایرانی وجود داشته و بخصوص در زبان 

هر طبقه بودند و زندگی پارتی ها، یعنی از گهواره تا گور پدیدار هستند. آنان هنرمندان و آواز خوانان همه و از 
 شایستگی های خود را از طریق آمیزش و انجمن با قهرمانان افسانوی و حکمروایان به نمایش می گذاشتند.

 «نیسا»قطعه تیکر )از بقایای ظروف گلین( که به احتمال از یک میخانه در  ۰۳۳۳حدود  در پارتیا برویتدر خود 
یآید که خط و نوشته در بین آنان چندان رونق نداشته و کمتر مورد یا ترکمنستان امروزی بدست آمده اند چنین بر م

چگونگی خط پارتین ها که بیرون از محدوده استفاده قرار می گرفته است. یک تعداد شواهد دیگری از نوشته ها و
طقه ن )منجغرافیایی پارتیا بدست آمده اند، و مهمترین شان یک قباله یا سند فروش امالک )زمین( است که از اورما

نان قطعات دیگری از تیکر و نقاشی ایست کوهستانی که در بین کردستان و کرمانشاه واقع است.( بدست آمده، همچ
 ها و قطعات متالشی از مکاتیب تجارتی در دورا یوراپوس )سوریه امروزی( یافت شده اند. 

 ً  د استفاده قرار نمیدادند، این زبان برای نخستینزیاد زبان پارتی را مور معلوم میشود که اشکانیان تا مدت های تقریبا
با این حال، شواهدی  .میالدی( نمایان گشته است ۰۲ – ۰1بار در سکه ها اشکانی در دوران حکمروایی بالش )

وجود دارند که استفاده از زبان پارتی از زمان ساسانی ها آغاز می شود؛ اعالمیه های پادشاهان اولیه پارسی عالوه 
  به زبان پارتی نیز نوشته شده اند. بومی آنها )پارسی( بر زبان
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 5تر 5 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ ،دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 
 .یکنون رانیکرامانشاه ا تیبهستون در بدنه کوه بهستون در وال هیکتب

 پاورقی ها: 
از میالد ( زبان های ایران شرقی عبارت از خرده زبانهای شامل زبانهای ایرانی است که پس از قرن چهارم قبل 1)

 ۰۳تا  ۰۳است که در حال حاضر حدود « پشتو»شرقی  آریانایبه ظهور رسیده اند. بزرگترین زبان زنده کنونی 
ملیون سخنگوی این زبان در مناطق بین کوه های هندوکش در افغانستان و دریای سند در پاکستان امروزی زندگی 

 قی هجای کلمات نهایی را حفظ می کند.می کنند. برخالف لهجه ایرانی وسطی، زبان ایرانی وسطی شر
یاد می شود. این زبان اکنون یک زبان منقرض شده زبانهای « اشکانی پهلوی»پارتی ها همچنان بنام  ( زبان۸)

شمالغرب ایرانی است که در پارتیا سخن گفته میشود )منطقه ای در شمالشرق ایران باستان. پارتی زبان رسمی 
ق م( و به همین ترتیب نام اخذ شده شعب دودمان اشکانی در  ۸۸۴ –ق م  ۸۴۲بود ) امپراتوری اشکانی پارتی ها

 ارمنیا، دودمان اشکانی در الیبریا و دودمان اشکانی در البانیای قفقاز است. 
تأثیر بزرگی از خود بر جای داشت، طوری که یک بخش بزرگ لغات زبان ارمنی از  این زبان در بین ارمنی ها

 شتقاق یافته اند. از اینرو زیاد تر کلمات قدیم زبان پارتی را فقط در زبان ارمنی کنونی میتوان جست.زبان پارتی ا
از یک کتیبه  غبارت« مقر خدا»به معنی « بگاستانا»، بستون، بیستون ( در پارسی قدیم( کتیبه بهستون )بیستون۰)

در غرب ایران است که در امر  ت کرمانشاهچندین زبانی و یک کنده کاری عظیم در بدنه کوه بهستون، در والی
  رمزگشایی خط میخی از اهمیت خاص برخوردار میباشد.
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