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  مقدمه. 1
خـویش  ة نـامی بـراي محـدود    يبـا ورود بـه هـر قلمـرو     گونـاگون اقـوام  در عهد باستان 

ـ یا  ندگزید میبر را شـان  گاه سـکونت ه یـا قـدرت و کثـرت خـود     با توجه به نام قوم و قبیل
 آن نـام  روي از و کردنـد  شناسایی را اقوامممالک اطراف نیز قلمرو این . کردند میمشخص 

 هاي دولت و اقوام. نامیدند می را افراد این قلمرو کناري اقوام زبان به یا یشزبان خو به اقوام
 )هـا  اکـدي ( االمتـو  ،زیسـتند  یمـ  ایـران  فـالت  از بخشی در که ،را ها ایالمی سرزمین کناري

 هـا  ایالمـی  کـه  حالی در .داد یم معنی »کوهستانی سرزمین« اي محاوره زبان در که نامیدند می
 تاریخی دوران در. خواندند یم »خدایان سرزمین« معناي به »هلتمتی/ هالتامتی« را سرزمینشان

ها براي  و مردم این سرزمین ی داشتندقلمروي مشخصکم   دستنام  صاحب اقوام و ها قدرت
 سازمان ،ها  سرزمیناین امر با توجه به مذهب رایج در این  .قائل بودند یخود هویت مشخص

 مسـتثنی  قاعـده  ایـن  از نیـز  ایران ،بین این در. مشهود است کامالً حکومتی شکل و ،سیاسی
 فرهنگی سنخیت اساس  بر که کردمحسوب  یکهن هاي از قدرت یدرا با یرانیانو ا یرانا .نبود

 نـام  از برگرفتـه  کـه  نـد بود گام پیشمشخص  قلمروي بر تأکید در زبانی و نژادي اشتراك و
که از شـمال   ،توجه به موقعیت جغرافیایی فالت ایران با. است) آریایی/ یرا( مردم این نژادي

) و فـرات  ،سیحون و دجله( ها و از جناحین به رودهاي مهمی و جنوب به دریاها و دریاچه
بخشی بـه سـاکنان    بسیاري در هویت مرزهاي طبیعی کمکمثابۀ به این موانع  ؛شد میمنتهی 

ایران را باید از نخستین قلمروهایی کـه مـرز و مرزبنـدي معـین      چنین هم. کرد می این فالت
ها را در آن برپا  قلمروي که ایرانیان نخستین حکومت .پرداخت بدانو  گرفتدر نظر  داشتند
اسایی قلمرو اقـوام  این موضوع در شن ؛ها محصور شده بود ها و قدرت دولتاز سوي  کردند
بـا    این مردمان براي حفظ هویت و قلمرو خویش به جدال .ده استکر کمک بسیاري ایرانی

امر  این .دادند اهمیت میو به حفظ و حراست از مرزهاي خویش  مجبور بودند ها این قدرت
 سیاسـی  نظـام  گیـري  شـکل  ،ایـران  فـالت  ساکنان يسو از يو امپراتور یپادشاه یلبا تشک
  .یافت تري مشخص و حکمم بنیاد کشوري و اداري تشکیالت و ،منسجم

وحـدت   ةپدیدآورنـد  از دیربـاز ) با حـدود و ثغـوري معـین   (و قلمرو کشور  مرزها
است که وابسته آگاهی از هویت ملی به این  .دبودنجغرافیایی  يقلمرو دراقوام سیاسی 
 .آگـاه باشـند  ک سرزمین از مرزهاي سرزمین خـویش و حـدود قلمـرو خـود     یساکنان 

سرزمین و مساحتی است که به نـام  با امنیت و استقالل هر کشور نیز مترادف سان  بدین
یید أثبت و ت دور و نزدیک وجوار  هاي هم و در نزد قدرتالمللی  اسناد بین درآن کشور 
حساسیت مردم  ؛شوند نماد حاکمیت ملی یک کشور محسوب می نیز مرزها .شده است
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شـده نیـز     مرزهـاي تعریـف   بـر مرزنشـینان   گمـاردن به حفاظت از مرزها و  کشوریک 
. کننـد  قلمرو این حاکمیت را نیز مرزهـا تعیـین مـی    کهحاکمیت ملی است  زشاخصی ا

اي نیـز   و حتـی فرامنطقـه   ،منطقـه   مرزها در روابط کشـورهاي همسـایه،   ،افزون بر این
عاملی  ،اند المللی هاي بین اساس میثاق برشده  هاي شناخته جا که حریم از آن .ثیرگذارندأت

و ادعاهـاي ارضـی   ، منازعات ،کشورها یا اختالفات بینمهم براي ایجاد ثبات و آرامش 
 .آیند دیگر به حساب می کشورها علیه یک

نام ایران را براي نامیدن یک حـوزة  توان  میآیا « پاسخ این سؤال که مذکور با توضیحات
و قلمرو مادها و هخامنشـیان را در برهـۀ مهمـی از تـاریخ ایـن سـرزمین        تمدنی ـ فرهنگی

مطالعـۀ   بـه  »؟شده در نظـر گرفـت   یک کشورِ امروزي با مرزها و مختصات تعریف منزلۀ   به
تـا از ایـن طریـق علـل      نیازمنـدیم هـا   تاریخ ایران در هنگام تشکیل و حیات نخستین دولت

ر و توجه به حدود و ثغور قلمرو بـر نبردهـا و   ثیر مرزهاي یک کشوأت و برخوردهاي نظامی
 ،شناسـایی سـازمان سیاسـی    ،و بـا شـناخت رخـدادها    کنیمرا بررسی اي  هاي منطقه چالش

  .بپردازیممسئله  ه حل اینبحتی فرهنگ زبانی  و ،تقسیمات کشوري
  

  هاي ایرانیِ دوران ماد واژه مفهوم مرز در نام. 2
هاي مجاور به واژگـانی   از قدرت  ماد و استقالل آن ۀگیري اتحادی هاي شکل در نخستین سال

حتی پیش از تشکیل حکومت  .دارد خوریم که با واژه و مفهوم مرز و مرزنشینی ارتباط میبر
 که دو منطقـه را از هـم مجـزا و مشـخص     بود یئلخط حاهخامنشیان مفهوم مرز به معناي 

مفهوم  دربرخی عناوین و واژگان  در پیگیري. دش می ها تفکیک قائل و بین حدود آن ردک می
هاي ایرانی از همان آغاز به مفهوم قلمروي مشخص با مرز  که دولت شود مشخص می» مرز«

هنگـام تشـکیل قـدرت مـاد، اقـوامی در اطـراف ایـن         در. معین اعتقاد داشتنداي  و محدوده
» پـارت « و در مشـرق آن  ،»پارسـوا «، در مغـرب  »پارس« جنوبِ ماددر : ددنسرزمین واقع بو

نکتـۀ   .محصور شـده بـود  کم از سه طرف   دستقلمرو اولیۀ ماد  ،این اساس بر. قرار داشت
 ،»پارسـوا « مرکـز » مـاد « و اسـت  »مرز و کنار«که هر سه نام مذکور به معنی  جالب توجه این

در همان آغاز دوران تشکیل حکومت ماد ساکنان این خطه  ،بنابراین. بود »پارت«و  ،»پارس«
» مـرزي  کناري و ]اقوام[«الیه مرزهاي خویش با عناوین  جوار در منتهی گذاري اقوام هم با نام

  .درصدد تعیین حد و حدود قلمرو خویش برآمدند
بحثـی کـه دربـارة وجـود مـرز و قائـل شـدن بـه مرزبنـدي در           ،مذکورافزون بر مورد 

د و با پیگیـري آن موضـوع مـرز و مفهـوم آن در     کرتوان مطرح  می هاي ایرانی باستان دولت
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هـاي   و بخـش  ،اي و کنـاره اي  ایـاالت، منـاطق حاشـیه    ۀمسـئل شـود   آشکار میایران باستان 
بر اسـاس منـابع مکتـوب و    . است هاي ایرانی رانی دولت حکم در زمانزمین  ایران گوناگون

ـ    ،هاي ایرانی کتیبه  هخامنشـیان در آن بـه سـر   ویـژه   هدر عهد باستان سرزمینی کـه مادهـا و ب
ـ هایی تقسیم شده بود که  به بخش هبردند براي سهولت در ادار می . گفتنـد  مـی  »دهیـو «ن ه آب

 کـه  داشـت  مطابقـت  تـر  بـزرگ  یجماعت قوم یا یاییواحد جغراف یکبا  احتماالً دهیو
 یـا ) satrap(ساتراپ  یکبا قلمرو  دهیو چنین هم. آید یم پدید آن از قومیت عنوان بعدها

 شـود  یمنطبق است که جزو قلمرو ساتراپ محسـوب مـ   قومی سیاسی کامل بخش یک
)Gnoli, 1993: 590هـاي پیشـین   از دولـت  احتماالًبندي  این تقسیم. )179 :1378 دیاکونف، ؛ 
کـه   ،هاي پارسی ساتراپزیرا اختیارات  ؛استها منتقل شده  اخذ و از مادها به پارس) آشور(

در قلمـرو خـویش بـه     و نددادگسـتري و امـور مـالی قـرار داشـت      و س دستگاه اداريأدر ر
اینان را بـه آشـوري   . با رئیس ایالت آشور مشابهت داشت ،پرداختند آوري لشکریان می جمع

ـ   بـارة را در »پهاتـا « در زبان آرامی نیز همـان اصـطالح   گفتند و می »بل پهاته« کـار    هایشـان ب
تـر   مراتـب وسـیع   ها از ایاالت آشوري بـه  نشین تفاوت فقط در این بود که ساتراپ .بردند می

رئـیس ایالـت    بینمـا . تـر باشـند   توانستند مقتـدرتر و مسـتقل   ها می ساتراپدرنتیجه  بودند و
س أردر . )234 :1383 ،دیـاکونوف ( هاي مادي بودنـد  ساتراپ ایرانی هاي اپساتر آشوري و

آمـد و در   می دهیوپت قرار داشت که شهریار و مرزبان یک ایالت به حساب )-dahyu( دهیو
 گفتنـد  مـی  )سـاتراپ  (= یا شـهربان ) xsaça-pā-vana( »پاون خشثره«هخامنشیان آن را  ةدور

)Gnoli, 1993: 590؛65 :1380 پـورداود،  ؛17: 1384 پـورداود،  ؛111: 1381 پـورداود،  ؛ 
 صـلح  تأمین از بود عبارت بود شده محول پاون خشثرهکه به  وظایفی). 126 :2535احتشام، 

 ؛127: همـان ( شاهنشـاهی  هـاي  استان از یک هر در کشوري امور به رسیدگی و داخلی
Jacobs, 2006.(  پاون اصـالت مـادي دارد   خشثره ةواژاگر بپذیریم ) ،67 :1378 دیـاکونف(، 

هـاي   سرزمین دولت بارةرا در) ها ساتراپی( بندي مذکور قدمت و سابقۀ استفاده از آن و دسته
 در عهد ساسانی به خشترپجزئی که با تغییرات  کردتوان منسوب  می باستانی به عهد مادها

  .)127 :2535احتشام، ( تبدیل شد )شهرب(
با مفهوم مـرز و مرزبنـدي در    و ساتراپی واژة دیگري که مستقیماً پان خشثره  ةواژ غیر از

ـ  دوت در فهرسـت  وکـه هـر   اسـت مـادي   ۀایران باستان مربوط است نام یکی از شش قبیل
 ،101 بنـد  ،اول کتـاب  1384 ،دوتوهر( کند می ذکر» پارتاکنی«ها را با عنوان  طوایف ماد آن

را ) هـا  پارتـاکن ( )Partakenian( شش قبیلۀ مادي، پارتاکنیان بیناسترابو از به گفتۀ  .)188 /3
. )51: 1370 اسـترابو، ( نامیدنـد  می »مرزنشین«ها مرز مشترك داشتند  که با پارس این سبببه 
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بـه  گرفته شـده   paraitakaکه از  )paraitakana(پري تکانه واژة  :در این باره آمده است
بـه احتمـال    گذاري نام ینا سبب .است» از کنار چیزي گذشتن تنگ، در امتداد،« معناي

 ضـلع  و کنـونی  اصـفهان  ناحیـۀ پارس و در  یدر مرز جنوب قومبوده که این  این یاربس
 محســوب مرزنشــینان عنــوان بــه و بودنــد ســاکن )142: 1378 یــاکونف،د( آن شــرقی

 مـاد  بـین  است يمرز یتوال واژه این ).65: 1380پورداود، ؛355 :1383 یبرگ،ن( شدند می
و در چهار مأخـذ   کند می متصل پارس به پراتیکه یا پارتاکن طریق از را ماد که پارس و

 بنـابراین، . )142 :1378دیـاکونف،  ( بـه کـار رفتـه اسـت     یونـانی و  یهخامنش یاییجغراف
کـه بـراي قلمـرو     داشـتند جا برخاسـت مردمـانی    هایی که دولت ماد از آن نخستین سرزمین

اقوام بـا گزیـدن    و سرزمین خویش را از دیگر مردم و ندگرفتنظر   درخویش حدود و ثغور 
ایـن امـر بـا     .شـتند که مفاهیم مرز و حـد و حـدود را در خـود دا   بودند  کردهمجزا هایی  نام

مرزهـایی   صـاحب تدریج  بهگسترش قلمرو و توسعۀ قدرت نیز توسعه یافت و قلمرو مادها 
  .شدها  دوردستدر 

  
  مفهوم قلمرو و کشور در دولت ماد و مرزهاي مادي. 3

گیـري و یـاري    بهـره پس از دریافت و فهم مفاهیم و نشان مرز در بین واژگان ایرانی، که بـا  
نظر قرار دادن ایـن موضـوع مهـم کـه      ، و با مدآید دست می به شناسی  باستانشناسی و  زبان

قلمـرو  . وجود نخواهد داشـت  ينخواهد بود و کشور یبدون قلمروِ سیاسی و سرزمین دولت
هـاي   ارچوب بـه گـروه  هـ این چ ،در حقیقت. اولین شرط استقالل دانست جغرافیایی را باید

از همسـایگان   داد تا بـا تعریـف محـدودة نفـوذ     می امکان کردند می انسانی که در آن زندگی
 ،بنـابراین . به تقویت همبسـتگی و افـزایش توانـایی خـود اقـدام کننـد      و  وندخود متمایز ش

بـار در فـالت    نخسـتین ماهنگی داشتند براي گروهی از مردم که نیاز و اهداف مشخص و ه
هاي  شهرهاي کهن در کنار رودها و راه مانندیا  چون آتن در حاشیۀ دریا نه هم ،مرکزي ایران

مفهومی که  و با ندگرد آمد ،بود) نخبگان(که محل اجتماع  ،)هگمتانه( ربلکه در شه ،تجاري
ــتاز ســرزمین واحــد در ذهــن خــویش داشــتند خــود را متمــایز و   هــا و  مســتقل از دول

بـا اهـدافی    ایشـان . ماننا و اورارتو دیدند اهالی ایالم، پارسواش، مانندجوار  هاي هم سرزمین
که البته درصدد گسترش (معین سرزمینی را با محدودة جغرافیایی مشخص و مرزهاي معین 

ـ        منزلۀبه ) آن بودند ا قلمرو خویش ترسیم و تعیین کردنـد و بـر سـر حفـظ آن بـه جـدال ب
  .جوار پرداختند هاي هم قدرت
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دیگـر   چه به جز اهداف مشترك مردمـانی را بـه یـک    موضوع مهم دیگر این است که آن
بـاور و   دشـو  می دهد و سبب پدید آمدن ملتی در قلمروي خاص و مرزهاي معین می پیوند

و وظیفۀ رهبـري مـردم   د شو می تعیینپیشوا و سرکرده  در مقاماعتقاد به شخصیتی است که 
احتـرام   ۀشایستهاي مهمی برخوردار باشد تا  از ویژگی بایست می این رهبر. را بر عهده دارد

جغرافیـاییِ مشـخص بـراي    ة و تبعیت از سوي دیگران قرار گیرد و بتواند مردمی را در حوز
و حتـی بـا   ( ها در دنیـاي باسـتان   ترینِ این ویژگی مهم. کندرسیدن به اهداف همراه خویش 

مردمی که شد  باعث میویژگی مذهبی این فرد بود که یا  بودنفرهمند  )مروزاندك تسامحی ا
. شوندو پیرو او ببینند پیرو عقیده و مرام خاصی بودند او را در حوزة دینی برتر از خویشتن 

سـال  دولتی مستقل و نیرومند در منزلۀ آشوري استقالل ماد را به هاي  اگر طبق کتیبه ،بنابراین
 ،)195 -  190: 1387 دیـاکونف  ←( بـدانیم  )فرورتیش( روزگار خشثریتی و در 673تا  672

و سـرزمین   باشـند  برخـوردار  یسان و مشترک در این دوران از ایدئولوژي یکباید مردم ماد 
کنند   قلمرو دولت خویش در نظر داشته باشند که در آن مردمی زیست منزلۀمشخصی را به 

تـوان در   مـی  این مبحـث و فرضـیه را  . باشندسو  هممشترك و ها  با آنکه در باور و اهداف 
گونه که  زیرا آن ؛قرار دادیید أتمقابل قدرت آن روزگار آشور و حتی بابل عنوان کرد و مورد 

 این بـود کـه آنـان    کرد می دولتی نیرومند مطرح مثابۀچه آشوریان را به  از تاریخ پیداست آن
 .رسـاند  مـی  هاست و آنان را بـه پیـروزي   حافظ آن ،نخداي بزرگ آناکه آشور، پنداشتند  می
دیدنـد و همـواره بـراي     مـی  که بابلیان مردوك را حافظ و حامی سرزمین خـویش   چنان هم

مادهـا نیـز بـدون بـاوري      مطمئنـاً  ،بر این اساس 2.شدند می متوسل ه اوبشان استقالل کشور
د و کنها را زیر یک بیرق گرد آورد و متحد  که آن ،دینی و خدایی مشترك و مورد قبول عام

و به تشـکیل دولتـی بـا     کردند نمیدر مقابل خداي آشوریان عرض اندام کند پیروزي کسب 
  .شدند نمیموفق جغرافیاي مشخص 

ـ     مذکوریید فرضیۀ أدر ت ه و قائل شدن به قلمروي مشخص در اذهان مـردم مـاد توجـه ب
ــن ــان از   ای ــه ایرانی ــت ک ــه اس ــنکت ــت هجمل ــه نخس ــه پای ــد ک ــی بودن ــام  ین ملل ــذار نظ گ

مردمی که باور ملی و دینی  فقطگونه که پیداست  آن ؛شدند) Patrimonalism(  پاتریمونالیسم
این اندیشۀ سیاسی پیرو اعتقاد  ،بنابراین. بند باشند توانستند بدین نظام پاي می داشتندمشترك 

سرزمین و دولت ماد پدیـد آمـد و   به سرزمینی با جغرافیا و مرزهاي معین و باوري دینی در 
و آسـتیاك از یـک    ،)کیاکسار( هوخشتره ،)خشثریتی( فرورتیش ،)دیوکس( بدین نحو دیااکو

و فرمانرواي مـاد و مردمـی شـدند کـه      نددست گرفت  خانواده و به طور وراثتی قدرت را به
  .)17 :1381 داندامایف، ؛375: 1368 دوت،وهر( خواندند می »آریا« خود را
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گفـت کـه    تـوان  مـی  وضـوح  بـه  بررسی متون کهن و یخیتار هاي رویکرد به گزارشبا 
موجـود در   هـاي  دولـت  نگـرش  و جوار هم ممالک و ماد دولت بین شده منعقد هاي معاهده
 و حـدود  و مـرز  مفهـوم  از مادهـا  دریافت و درك دهندة نشان دیگر یک قلمرو به ماد دوران
کـه مـرزي مشـخص را در    اي  نخستین معاهـده  ،در متون تاریخی .ستا خویش قلمرو ثغور

پایان جدالی است  کرد عصر ماد به ثبت رساند و قلمرو ماد را نسبت به خصم غربی تعریف
رود « کسوف رخ داد و طیِ قـراردادي بـین هوخشـتره و آلیـات     سببکه بین ماد و لیدیه به 

این رود نخسـتین  . )65 :1378 پیرنیا،( )م .ق 585( شد به عنوان مرز دو کشور تعیین» هالیس
تـرین متـون    مشخص ایرانـی اسـت کـه در کهـن     مرز طبیعی در عهد باستان و نخستین مرز

اي  هاي ایرانـی بـه گونـه    اهمیت آن براي دولت ماد و سپس دولت .تاریخی درج شده است
نمونۀ دیگـري از ایـن    .بودآمیز  شکن فاجعه براي قدرت پیمان ه آنتفاوتی نسبت ب که بی بود

پس از سـقوط  ) نصر وکدنب /النصر بخت(قبیل مرزها در عصر ماد هنگامی است که شاه بابل 
احتمـالی مادهـا اسـتحکامات و حصـارهاي     ۀ ، بـراي جلـوگیري از حملـ   )م.ق 612( آشور

بـه سـبب نگرانـی از     النصـر  بخت. بنا کردغیرقابل نفوذي در مرزهاي شمالی قلمرو خویش 
: 1385 گیرشمن،( ددا بابل قراراز ن سد و مرزي را از سوي جنوب براي حفاظت مادها چنی

) Opis( و در اُپـیس شـد   میاین دیوار از سیپار در کرانۀ فرات آغاز . )65 :1378پیرنیا،  ؛104
در آن روزگار فاصـلۀ   یافت؛ یعنی درست در جایی قرار داشت که می در ساحل دجله پایان

الیه مرزهاي غربـی مـاد    در منتهی این حصارها دقیقاً. رسید می حداقلدیگر به  دو رود از یک
و اهمیـت  ) مـاد و بابـل  ( مشخص بودن قلمرو طـرفین  دهندة نشان ،بنابراین. ه بودکشیده شد

دیـوار  «کـه زیـن پـس بـا نـام       ،از این دیوار. بودحفظ این قلمرو براي شهریاران ماد و بابل 
ذکري بـه  م .ق  401گزنفون در  ،)101: 1389والتر هینتس، ( شود برده میدر منابع نام » مادي

کار گذاشـته بودنـد سـاخته     سفالتآبا دیوار معروف به مدیا از آجري که «: میان آورده است
طـول آن بیسـت فرسـنگ     :انـد  گفتـه  می داشت و شده بود، بیست پا عرض و صد پا ارتفاع

دومین مـرز حائـل    منزلۀبدین سان باید این دیوار مادي را به  .)107: 1384 گزنفون،( »است
هاي غربی یاد کرد و اذعان داشت کـه مرزهـاي دولـت مـاد      و دولت) ماد( بین دولت ایرانی
) قزل ایرمـاق  /هالیس(هایی از مناطق غربی کشور به وسیلۀ یک مرز طبیعی  الاقل در قسمت

  .بود شدهجوار معین و مشخص  هم از قلمرو دول) دیوار مادي( و یک مرز مصنوعی
زمـان   اسـت کـه مرزهـاي مـاد در     گفتنـی مرزهاي کشور ماد ة بندي کلی دربار در جمع

مرزهاي غربی با فتح آشـور و اورارتـو، کـه    . رسیدند هوخشتره به حد اعالي گسترش خود
 تحت تابعیت آشوریان بود، از یک سو به دریاي سیاه و از سوي دیگر به رود هالیس متصل
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با لیدي به عنوان مرز طبیعی بین دو  )هوخشتره(نبرد شاه ماد  ۀرود هالیس در نتیج. شوند می
دهـد تـا روزگـار کـوروش حـد       مـی  دوت گزارشوگونه که هر و بدان شدکشور مشخص 
علیـا تـا    النهرین وسـطی و  بین .)46: 1368 هرودوت،( هاي ماد و لیدیا بود فاصل امپراتوري

و بـه روایـت آمـین مارسـلن در شـمال       شدند مادوري تامپراۀ ضمیمنیز کاپادوکیه و سوریه 
طبـق اسـناد موجـود در     .)21: 1310آمین مارسلن، ( خورد خاك ماد به دریاي کاسپین پیوند

محافظـت از مرزهـاي    بـراي ند و نبوکد نصر دش می مرز مادها با بابل هم ،النهرینِ جنوبی بین
که از سیپار در سـاحل فـرات تـا اوپـیس در      کرد بنا» دیوار مادي«شمالی دیواري موسوم به 

 در شـرق نیـز بـا وجـود آشـفتگی و      .)101: 1389والترهینتس، ( اشتساحل دجله امتداد د
کـه پـارت در   اي  به گونه .داشتندکمبود منابع آگاهی داریم که مادها مرز و سرحد مشخصی 

شـد   مـی  محسـوب مـاد  » ناحیـۀ مـرزي  «روزگار مادها تحت سـلطۀ مسـتقیم مادهـا بـود و     
 قـرار داشـت و اداره   یهیرکانیـا ذیـل سـاتراپ   / که به همراه ورکانـا ) 328 :1383دیاکونف، (

 شـروع مـرز شـرقی مـاد را رود خرینـداس     « بطلمیـوس نیـز در جغرافیـاي خـود     3.شد می
)Charindas (داشـت  معرفی کرد که در سرزمین هیرکان قرار« )←  ،35: 1383 مـارکوارت( .

خراسـان و  ( ، پارتیـا )گرگان و اتـرك هاي  دره( هیرکانیه ق واقع در غربمناط ،بر این اساس
بایســتی قبــل از ) هریـرود ـــ  دره تجـن (هــرات و ، )کوپـت داغ در ترکمنســتان هــاي  دامنـه 

شناسی  با رویکرد به زبان .)213 :1387دیاکونف،  ←( باشد بودههخامنشیان متعلق به مادها 
سـوي مرزهـاي شـرقی هیرکانیـا را       قلمرو ماد تا این منطقه در آن ۀتوان فرضیۀ توسع می نیز

کـه در   ،بـاختر ة زیـرا واژ  ؛)171 -  170: 1393 چـی،  داغمـه و  پویـا  کاویـانی  ←( دکـر یید أت
 منزلـۀ و بـه   )-Bāxtri صورت نهاديِ مفـرد از اسـم  ( Bāxtrišبیستون به صورت ۀ نبشت سنگ

دخیـل از زبـان   اي  واژه ،)Kent, 1953: 141( دشـو  مـی  شاهنشاهی معرفیهاي   یکی از ایالت
مانوئـل  ( باشـد  -Bāxc/sīتوانـد   می مادي است و صورت درست آن در زبان فارسی باستان

  .)Greshevitch, 1958: 280 از نقل به 185: 1380، زرشناس ؛26 :1385 کوك،
هاي مشخصی با نام ماد در بـین مـردم ایـن     بدین نحو قلمروي با حدود و ثغور و ایالت

هاي تشکیل قـدرت   که البته در آغازین سال، شده بود  شناختهکشور و ممالک دور و نزدیک 
سـرزمین سلسـلۀ   گفت  توان می) م .ق 612 پیش از شهریاري هوخشتره و سقوط آشور؛(ماد 
و از مغرب و جنـوب بـه    ،البرز، از شرق به دشت کویرهاي  از شمال به رود ارس و قله ماد

مـاد   نوپايپادشاهی قلمرو . )79 :1383 ،دیاکونوف(شد  می جبال زاگرس محدود سلسله
 ماننـا و سـکاها بـود   / مانـائی / مانا، )ماد مرکزي و شرقی(هاي قدیم ماد  شامل پادشاهی

ششـم پـیش از    قرنکشوري که با توسعۀ قدرت و تشکیل امپراتوري در نیمۀ  .)311 :همان(
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گونـه بـه     شمال و جنوب بدین مرزهاي آن را در شرق و غرب ومورخان ) م.ق 550( میالد
بـه   :غربـی  شـمال ، و در رود هـالیس  :غربی دریاي کاسپین، مرز: مرز شمالی؛ ثبت رساندند
: دیوار مادي، در جنـوب  :، در جنوب غربی)220: 1387 دیاکونف،( رود کوراي قفقاز ظاهراً

به استناد روایـت  . رسید می هیرکانیا و رود خرینداس :و باالخره مرز شرقی ماد ،پارس   خلیج
هـاي امپراتـوري    نشـین  نبشتۀ بیستون، پادشـاهی مـاد را بـه تبـع سـاتراپ      هرودوت و سنگ

هخامنشی، عالوه بر خود سرزمین ماد شامل نواحی اصلی پارس، ارمنسـتان، آشـور، عـیالم،    
و خـوارزم و سـغدیانه،   ) هرات(، هریوه )گرگان/ جرجان(کانیا درنگیان، پارت و هیر/ زرنکه

 و ناحیـۀ حبشـیان آسـیایی و پاریکانیـان     ،)خـزر / کاسپین(و کاسپیان ) سکوتیا(ناحیۀ سکاها 
  .)332- 320 :1383 ،دیاکونوف( توان عنوان کرد می

  
  هخامنشی دورانهاي  واژه قلمرو در نام مفهوم مرز و. 4

آید و در بررسی این موضوع  می به دستشناسی  گرفتن از علم زبانچه با یاري  بر اساس آن
و تعیین قلمروي معین در دایرة واژگانی مـردم عصـر    ،چون دوران ماد مرز، سرحد که آیا هم

دوت هنگـام بررسـی   وهـر  کـه  شـود  مـی  مالحظه یا خیر؟ هخامنشی نیز وجود داشته است
کنـد   می به واژگانی اشاره گوناگونز اقوام فهرست مناطق مالیاتی هخامنشیان دربارة تعدادي ا

سـرزمین   یۀحاشـ کند و از نظر موقعیت جغرافیـایی در   می که مفهوم مرز و مرزنشینی را القا
اسـت و  گرفته شده  paraitakaوالیت مادي پري تکانه که از  ؛ از جملههخامنشی قرار دارند

گذاري به احتمال بسـیار   و این ناماست » از کنار چیزي گذشتنو  تنگ، در امتداد،«ه معناي ب
و به عنوان مرزنشـینان   ندکه این قوم در مرز جنوبی پارس ساکن بوداست بوده  سبببدین 

  .)65: 1380 پورداود، ؛355: 1383 نیبرگ،( شدند می محسوب
هـا   نشین سیزدهم و به صورت پاکتی که جزو حاکم است »پکتیه«از دیگر واژگان موجود 

نشـین   حـاکم و در اسـت  ضـبط شـده    هـرودوت در تـاریخ  ) 191 -  190: 1384 دوت،وهر(
ـ  مـی  آمده است که معناي مرزنشـینان را نمایـان  ) همان(چهاردهم با لقب وصفی تامانی   دکن

جـا   هـا را در آن  بـه عبـارت بهتـر تبعیـدي    یا  ناگویا داریوش مهاجر. )21: 1379 توین بی،(
کـاري   دردسرساز به حاشـیۀ مرزهـا راه  زیرا سیاست کوچ قبایل سرکش و  داشت؛ میمستقر 

میلـه   /که داریوش شورشیان میلـت اي  به گونه. بردند می بود که هخامنشیان بسیار از آن بهره
و اهالی ارتریا ) 333 :ششم کتاب ،1368، هرودوت( دجله در خلیج فارسۀ توس را به دهان

 بدین گونـه هخامنشـیان  . )219: 1381 داندامایف،( ایالم سکنی دادۀ در حاشیاي   منطقهدر را 
از سـوي  یـا   هـا اقـوامی بـومی    و در آن نـد براي قلمرو خـویش مرزهـایی را در نظـر گرفت   
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افزون بر این اقـوام   .شدند می هاي ایرانی ساکن شده بودند که با عنوان مرزدار شناخته دولت
تـوان مرزهـاي قلمـرو هخامنشـی و وجـود مفهـوم        می ها آنهاي  واژه ایرانی که از طریق نام

پی گرفت، از طریق محل سکونت برخی اقوام سرکش و  دورانقلمروي مشخص را در این 
  .توان این مرزها را تخمین زد مینیز  اسراي جنگی

وجود مفهوم قلمروي با مرزي مشخص در اذهـان ایرانـی از   دهندة   نشانواژة دیگري که 
ترین فرهنگ  میهن در کهن. است »میهن« ةنگ ملی و دینی است واژدر فره نیزهمان آغاز و 
بـود و زاد و خـویش و    خانمان و وطن«: چنین آمده است) اسدي فرس لغت( ادبی فارسی

میهن؛ خان و مان و « :است آمده اسدي فرسهاي  بدل در نسخه .»بودبیت  گروهی گویند اهل
زادبوم و خویش؛ میهن خان و مـان و جـاي زاد   وطن بود؛ میهن جاي باشد و خان و مان و 

هـم مـیهن بـه     قاطع برهانچون  هاي دیگر هم در فرهنگ. )360: 1319 اسدي طوسی،( بود
مـیهن  . )2084: 1342 ،قـاطع  برهان( خان و مان و زادگاه و زاد و بوم است معنی جاي آرام،

پـورداود،  ( زمین است ایرانترین سند کتبی  که کهن ،اوستاست چندین هزار ساله در ا اي هواژ
تا به امروز پس از هجوم اسکندر و تازیان و  اوستاچهارم  یک فقطکه  با وجود این .)2 :1380

ایـن واژه بـه   . به کار رفته اسـت در آن میهن  ةبار واژ بیستبیش از است، تاتارها باقی مانده 
پورداود، ( کار رفته استبه  )maēthana=maēthanyá( »مئتهنیا«و گاه به صورت » مئتهن«گونۀ 
استفاده شده ) و وندیداد ،ها یشت ها، یسن( اوستاهاي مختلف  میهن در بخشة واژ .)3: 1380
  :کاررفته از این واژه روشن شود کنیم تا معنی به می از این جمالت اشارهاي  به نمونه: است

اي  ماننـد مـیهن  سـتائیم   مـی  تـو را «: گوید) 195 :1380( در پارة دهم از شانزدهمین یسنا
برخـوردار، از    درسـت اهورامزداي پاك از براي مـیهن از گلـۀ   اي   سپندارمذ، میستائیم تو را،

تـر در ایـن    پایه بنیاد است تا هرکسی بلند پاك) و( درست) چه آن( مردان درست برخوردار با
میهن به معناي همـان   در این عبارت دقیقاً .»میهن زیست کند چه در تابستان چه در زمستان

 تـوئی « گویـد ) 462 :1377( 80 ةدر مهریشت پار. وطن امروزین به کار رفته استیا  کشور
: آن گویـد  138 ةدر پارچنین  هم »... بان، توئی نگاهدار کسی که دروغ نگوید میهن) اي مهر(
رسـم و بـاژ   مهر به میهن کسی درآید که از براي وي پیشواي پارسا و دانا و فرمانبردار بـا ب «

  .)6: 1380پورداود، ( »ستایش به جاي آورد
ی جـز  یخوبی معنی مئـتهن پیداسـت کـه معنـا     از این چند پاره که براي نمونه یاد شد به

چه  آن«: به گفتۀ پورداود .آید جایگاه و زادگاه و خان و مان و دودمان و زیستگاه از آن برنمی
را دریافتند در چنـد هـزار سـال پـیش از ایـن       یابیم در پارینه هم همین میما امروز از آن در

  .)7: همان( »ایرانیان روزگاران اشکانیان و ساسانیان نیز همین معنی را به آن دادند
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زبان آن هاي  واژه که فقط چهارصد و اندي از ،شاهنشاهان هخامنشیهاي  نبشته در سنگ
شک اگر از فرس هخامنشی  اما بی .خوریم به واژة میهن برنمی ،است روزگار به یادگار مانده

فـرس   ؛ زیـرا دیـدیم  مـی  مـیهن را  ،رسـید  می کاري شده به ما کندهها  چه در سنگ نبیش از آ
با ایـن حـال در فارسـی    . )2: همان( تفاوت لهجه با هم دارند یاندک اوستاهخامنشی و زبان 

 یهنم معناي در که) 106: 1388 ي،مکنز( خوریم یبرم mēhan گونۀ به میهن واژة به میانه
  .به کار رفته است) زیستگاه =(

  :خوریم میچهار بار به واژة میهن بر، که از متون کهن ایران باستانی بهره گرفته است ،شاهنامهدر 
  خـویش  جـاي  و میهن از دورم اگر
  

ــه ایــزد یــار مــرا   ــ کــار هــر ب   یشب
  :شود می دیده شاهنامهبوم به معناي سرزمین و میهن در ة افزون بر واژة میهن واژ  

ــین ــتم   چن ــر رس ــه گ ــخ ک   یداد پاس
  

ــار ا    ــن ک ــت ک ــرو راس ــرانب ــ ی   یزم
  بهاســت ایــران بــوم بــرو را ایــن مــر  

  
  راسـت  کرد جهان خواهی تو گر بدین  

  )182: 1385 فردوسی،(  
ــران بــوم همــه   بگشــت سراســر ای

  
ــه   ــاد ب ــی و آب ــدر ویران   گذشــت ان

  )415: همان(  
ــه ــرد همـ ــادت خـ ــار بـ   آموزگـ

  
  روزگـار  خـوش  و ایران بوم خنک  

  )591: همان(  

  
  هخامنشی سلسلۀ بامداد در ها آن اهمیت و هخامنشی قلمرو مرزهاي. 5

هخامنشـی   دورانو در راستاي پیگیري مفهوم قلمرو و سـرحد در   مذکوربا گذر از مباحث 
هاي منـدرج در منـابع تـاریخی تقلیـد و الگوپـذیري هخامنشـیان از        گفتنی است که آگاهی

نمونۀ بارز آن تقسیمات قلمـرو و تشـکیالت کشـوري     4.دهند می را گواهیتشکیالت مادي 
گـذار   در این باره آمده اسـت کـه بنیـان   . از آن سخن به میان آمد» خشثرپاون«است که با نام 

که وظیفۀ سپاه و اي  به گونه .داد می هخامنشی به حفظ سرحدات و حدود مملکتی بسیار بها
و بـه آنـان دسـتور     دانست می دود و ثغور و کیان میهنحفاظت از ح فقطنیروي لشکري را 

داري  در هیچ امري از مورد ملک دخالت ننمایند، بلکه هم خـود را مصـروف نگـه   « داده بود
کاپادوکیه، عربسـتان، کـاري،   ( این ایاالت مرزي بارةگزنفون در. »حدود و ثغور کشور نمایند
  :آورد می )... و ،سرزمین مجاور هلسپونت
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 بـراي  ایالـت  هـر  در کفایـت  حسـن  و صالحیت به توجه با و کوروش توسط که افراد این
 یـن دسـتور بـرده و ا   مسـتقیماً  کـوروش  از بودند، شده برگزیده مسخرشده ممالک مراقبت

  ).262 -  261: 1383گزنفون، (پارس پابرجاست  يمقررشده هم اکنون در امپراتور یالتتشک

هاي ایرانـی در روزگـار    حفظ حریم و قلمرو دولت دربارة وجود مفهوم مرز و چه آناما 
کیـد  أت دهنـدة  نشـان و  است ماد و به تبع آن عصر هخامنشی قابل توجه و در ارتباط مستقیم

نشـان از حساسـیت   چنـین   هـم  هـا انتقـال یافتـه بـود و     هخامنشیان بر مرزهاي ماد که به آن
جـواري قلمـرو لیدیـه بـا دولـت       کوروش نسبت به حفظ مرزهاي کشور خویش داشت هم

دیگـر سـبب    داشت به مرزهـاي یـک   جواري و چشم که پیش از آن همین هم بودهخامنشی 
گیري کـوروش و بنیـاد    پس از مادها، با قدرت. دشساله بین هوخشتره و آلیات  برخورد پنج

به مرزهاي قلمرو خویش و ورود بـه  ) کرزوس(دولت هخامنشی نیز عدم قناعت شاه لیدیه 
کنتـرل تمـامی نـواحی     که عمـالً  ،کرزوس. ساز شد ك هخامنشی سبب نبردي سرنوشتخا

پس از برافتادن قدرت ماد درصـدد   ،و جنوب آسیاي صغیر را در دست داشت ،غرب، مرکز
 هـرودوت بـه گفتـۀ   . تصرف قلمرو ماد به منظور استرداد اراضی مجاور مرز خـویش برآمـد  

کاپادوکیـه را  » رود هالیس«با گذر از  م.ق 547 جنگ را کرزوس آغاز کرد و در) 47: 1368(
در آن سوي رود مورد حمله قرار داد که ابتدا متعلق به مادها و اکنون متعلق به دولت پارس 

سخن را با عنـوان چگـونگی   » هالیس«جا و به هنگام عبور کرزوس از  در این هرودوت. بود
 کـه  اسـت  پل این از عبور اهمیت دهندة نشانو این همه  5کشاند می گذر از این رود به درازا

آمین مارسلن نیز در گـزارش   .شد یم تلقی شکنی پیمان منزلۀ به و سرزمین دو بین حائل مرز
دلفـی   گویـان  غیـب « :کند می اشاره لیدیه مرز بین دولت هخامنشی و منزلۀخود به هالیس به 

 مملکـت بزرگـی را ویـران    »هالیس«ی کرده بودند که کرزوس پس از عبور از رود یگو پیش
 یعنـی  طـرفین  مـرز  کنار در خونینی جنگحال به هر  .)17 :1310 آمین مارسلن،( »نماید می

نشستن کرزوس بـه سـارد خاتمـه     عقب با و نداشت دربر قطعی نتیجۀ که درگرفت هالیس
کـه متحـدانی از    ،گونه که مشخص است کرزوس  همان. )47 -  46 :1381 داندامایف،( یافت

، کوروش را صاحب قدرت چندانی داشتهاي آسیاي صغیر  مصر و اسپارت و برخی ایونی
نبردي را که با گذر از هالیس، در پتریا در قسمت شـرقی رود هـالیس    ،بنابراین. دانست نمی

با این تصور کـه   و با بازگشتن به قلمرو خویش )116 :1382کوب،  زرین( به راه انداخته بود
گـذار هخامنشـی    اما بنیـان  ؛دید می یافته خاتمهکوروش توان و قصد هجوم به لیدیه را ندارد، 

خواهـد   اودانست شاه لیدیه در موقعی مناسب دگرباره از هالیس بـراي فـتح قلمـرو     می که
شـکن را از پـاي    پیمـان را مغتنم شمرد و با هجوم به قلمـرو لیدیـه حریـف     وقتگذشت، 
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الیـه   منتهـی غربی قلمرو خویش بـه    رد و با فتح آسیاي صغیر مرزهاي ایران را در شمالدرآو
روي کوروش در غرب و تصـرف   نکتۀ قابل توجه در این پیش. مرزهاي غرب لیدیه رسانید

گـذار هخامنشـی    اسـتراتژیکی بنیـان  هـاي   سواحل مدیترانه، سواي اهداف اقتصادي، حرکت
و حفـظ   ،در دورترین نقاط غرب آسیا، جنوب دریاي سیاه ایجاد مرزهاي دریایی براياست 

یعنـی تصـرف پیرامـون     ؛دشـ  می امنیت در جنوب آسیاي صغیر که به دریاي مدیترانه منتهی
شهرهاي تجاري یونان بود و افزودنش به متصرفات پارسیان   آسیاي کوچک در اختیار دولت

  .)145: 1374 محمودآبادي،( کوچکبرگرداگرد آسیاي » خطر مرز دریایی بی« و ایجاد یک
با گذر از خـط  ( پس از لیدیه و جنگی که به سبب تجاوز کرزوس به مرزهاي ایران

اي  صورت گرفت، مجاورت قلمرو هخامنشی و بابل و اقدامات خصمانه) هالیس مرزي
انجام داده بود سبب شد که درگیري بین او که بابل علیه هخامنشیان و در اتحاد با دشمنان 

نیز نتوانست مرز دو کشور را ثابت نگه » دیوار مادي«و شود ناپذیر  اجتنابین دو قدرت ا
شاه آن را تحت قدرت  نبونیدبابل را تصرف کرد و م  .ق 539کوروش در  ،سرانجام. دارد

فقط اما با حفظ ساختار اجتماعی و بافت اقتصادي بابل قدرت خود را . خویش درآورد
هـاي   گزارش طریقاز . )86 :1381داندامایف، ( زمین گسترددر حد یک اتحاد بر آن سر

غرب هاي  که پس از سقوط بابل تمامی سرزمین نماید می موجود و منشور کوروش چنین
، داوطلبانه به تبعیت دولت »نشین کاخشاهان «تا » نشین چادرشاهان «آن تا مرز مصر، از 

همـۀ  «اش  اي به گزارش کـوروش در لـوح اسـتوانه    .)89 :همان( مرکزي پارس درآمده است
از بابل تا شهر آشور و  غربی،هاي  تمامی شاهان سرزمین«و  »... شاهان از دریاي باال تا پایین

، )Turnu Mê( شـهر متورنـو   شهر زمبن، ،)Ešnunna( ، سرزمین اشنونه)Agade( اکد شوش،
خود در بابـل بـه   هاي  با پیشکش) 32 - 31، بند 1389 رزمجو،( »تا مرز گوتی )Dēr( در

ند و این ایاالت تسخیرشده استان متحدي را در قلمرو هخامنشی با عنوان رسیدحضور او 
بـر ایـن   . )91: 1381 دانـدامایف، ( تشکیل دادنـد ] آن سوي رود فرات[ ابرنهر«و » بابل«

گونه  بلکه در تصور ایرانیان و آن ،نبود» دیوار مادي«مرز غرب قلمرو ایرانیان دیگر  ،اساس
از رودي که ) ابرنهر( امپراتوري بابل از غرب فراتتابعۀ دهند ملل  می که مورخان گزارش

به اطاعت کوروش درآمدند و مرز  کرد، می مصر قطع هغزرا تا ) Thapsacus( تاپساکوس
 پیـروزي ایـن  بـا  سـان و   بـدین . )26 :1385مانوئل کـوك،  ( جا قرار یافت هخامنشی آن

در اي  به جزیره ،شد می هخامنشی مجزا از قلمرو» دیوار مادي« مرزبا که  ،امپراتوري بابل
بار مرزي طبیعی و رودي دیگر قلمـرو دو    اینو گویی  میان قلمرو هخامنشی مبدل شد

  .کرد می قدرت هخامنشی و مصر را از هم مجزا
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ـ    پس از پیروزي کوروش بر قدرت امنیـت مرزهـاي غربـی،     مینأهاي لیـدي و بابـل و ت
گـذار   به مرزهاي شرقی و اهمیت توجـه بـه ایـن سـوي قلمـرو سیاسـت بنیـان        اورویکرد 

آیـد   برمیچنین  .دهد می هاي این قسمت از کشور نشان یابیِ مرزبندي سامانهخامنشی را در 
هـاي   گردان سکایی و ممانعت از سیاست که کوروش براي جلوگیري از گزند حمالت بیابان

ها در این مرزهاي حیاتی باروي سرحدي یا دیوارهاي بسیار بلنـد   رانۀ آنیگ تهاجمی و غافل
 ؛1176/ 2: 1381 پیربریـان،  ؛174/ 1: 1350 مشکور،( سیروپولیس کشید /به نام کوروپولیس

کوروش در راستاي حفظ قلمـرو مـرزي نخسـت بـه      ،بدین سان. )122: 1382کوب،  زرین
و سپس با برآوردن استحکاماتی این شهرها را پایگاه  دکرساخت و بنیاد شهرهاي مرزي اقدام 

. )121: 1385 گیرشمن،( ها قرار داد و پادگانی در مقابل اقوامِ آن سوي مرزها و تهاجمات آن
تـرین مرزهـاي دورة    شـرقی بـه عنـوان   ) خبلـ  باختریش،( منابع از ایاالت باکتریا ،در این بین

داشـت آن   که کوروش بـه منظـور حفـظ و پـاس    ) 66: 1380 اومستد،( کنند می کوروش یاد
این شهر دورتـرین شـهر   » استرابون« شهري در آن سوي مرزهاي باختر بنیاد نهاد که به زعم

 نامیدنـد  می »کسیرا«در کنار رود سیحون بود و آن را  که است شده به وسیلۀ کوروش ساخته
از  هـا  هاي شـرقی ایـران و محافظـت آن   زپرداختن به مر ۀهمین اندیش .)41: 1370 استرابو،(

کشـورداري   ۀکـه در اندیشـ   ،تجاوزات تاخت و تازهـاي اقـوام و قبایـل بـدوي و مهـاجم     
 جان خود را بـر سـر آن گـذارد   نیز سبب شد حتی کوروش کبیر  ،وجود داشت نشیانمهخا

 /سیحون( که در کنار مرز طبیعی سیردریا به هر حال این شهر، .)99 -  97، 1368 ،هرودوت(
هاي مهـم  )ساتراپ( شد، از شهرب می پایان مرزهاي شاهنشاهی پارس محسوب) یاکسارت

و رهبري  اداره) آراخوزیایی(نشین هندي و آراخوسایی  پایه کوهمردان  از سويمرزي بود که 
هنگام هجوم اسکندر هنوز سرپا بـود   در و) ;Arrian, 1967: 247 Comeron, 2007:8(شد  می

نقـاط دوردسـت مرزهـاي کشـور      یها را در اقص تبعیديکه اسرا و  ،و طبق عادات پارسیان
 مسکن یونانیان تبعیدي بـود ) روزگار خشایارشا احتماالً( دادند، این شهر از دیرباز می سکنی

کـه   به سوي شرق و پـس از آن روي  اسکندر در پیش ،به هر حال. )367: 1381داندامایف، (
پنداشت از مرزهاي  می وقتی ،مجبور به مبارزه با طوایف و اقوام محلی شد سغددو سال در 

هخامنشی گذشته است در نزدیکی سیحون به شهر کوروش رسید و تازه دریافت کـه هنـوز   
 که اسکندري جالب این. چه کوروش بدان رسیده بود درنگذشته است حوزة فتوحاتش از آن
و خـود را   نـد عمـل ک  6)ویژه کوروش و داریوش هب( چون هخامنشیان که دوست داشت هم

در کنار سیردریا و در همـان نزدیکـی شـهر    د کرد سعی کنهمانند شهریار هخامنشی قلمداد 
 زیرا به گفتۀ آریان این شـهر  ؛بنامد) اسکندریه( کوروش شهري بسازد و آن را به نام خویش
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موضـعی دفـاعی   نیـز  باشد براي حملۀ احتمالی آینده به سکائیه و  توانست پایگاهی عالی می
 نـد، اما بومیان این منطقه حالت تهاجمی گرفت. دشودر برابر قبایل مهاجم اطراف رود قلمداد 

در مقابـل نیـز اسـکندر    . دنـد کرعام   و یونانیان را قتل ند،هاي مقدونی را تصرف کرد پادگان
نسته از مرز هخامنشی پا فراتر نهد دستور انهدام کامل شهر که نتوا خشمگین از این امر و این

 صـادر کـرد   ،ترین و آبادترین شهر بود که در این منطقه بزرگ ،را ]آباد کوروش[کوروپولیس 
آریـان دربـارة تمهیـدات    . )232 :1382، کوب زرین ؛158 -  157، چهارم کتاب: 1388آریان، (

  :ه استآورد ادامۀ بحث کوروپولیسهخامنشیان در استحکام شهرهاي مرزي در 
موقعیـت مهـم    دلیـل این شهر از شش شهر دیگر که در پیرامون آن ساخته شده بودنـد بـه   

تر و بهتـرین   دتري بود و بومیان آن از شمار بیشنمرزي، داراي استحکامات بهتر و حصار بل
ها و  کوب قلعهن با لذا اسکندر را به دردسر انداخته و چو. رفتند می جنگاوران ناحیه به شمار

رفت و اینـک خشـک    می که به شهراي  ها هم تصرف نشد عاقبت از طریق رودخانه منجنیق
  .)159، کتاب چهارم :1388آریان، ( شده بود به تصرف درآمد

شهرهایی با استحکامات و دیوارهـاي مسـتحکم در   ایجاد هخامنشیان با  ،در حقیقت
بهتـرین   متبحـر و بـا نیـروي نظـامی     مرزبانانی مسلحبا گماردن چنین  هم کنار مرزها و

سـاخت هفـت    .ها داشـتند  داشت از مرزها را در مقابل اقوام بیگانه و تهاجمات آن پاس
 الیه قلمرو شرقی ایران با سپاهیانی آزموده از جملۀ ایـن اقـدامات   منتهیشهر مذکور در 

 طریــق از خوشــبختانه از وجــود ایــن شــهرها و چگــونگی ایــن اســتحکامات . اســت
بـاره    ایـن در  .وجـود دارد  مربوط به یورش مقدونیان اطالعـات مبسـوطی  هاي  گزارش

مرزبانـان و  «کنند که اسکندر با رسیدن به مرزهـاي شـرقی هخامنشـی     میبیان مورخان 
 .)175: 1371 یعقوبی،( »سرداران ایران را کشت و شهرها را گشود وسپس به هند رفت

ها به مکر و دستان  کار دارا فارغ شد، شهرهاي حصین و قلعهاسکندر چون از «که  اینیا 
) کوروپولیس یا کورشـاتا ( بقایاي شهر کوروش ،بنابراین .)57 :1385 ابن بلخی،( »بستد

ید آن است که کوروش در این مرز فعال بوده ؤواقع در نزدیکی سیحون تا زمان اسکندر م
  .)27: 1385مانوئل کوك، ( است

و با توجه به اهمیت و شهرت مرزهاي شرقی ایران، در یکـی از   مذکوردر اشاره به مرز 
 بـه دسـتور  برنزي به منظور دفع حملۀ قبایـل سـرگردان    يسوریایی، بناي دیوارهاي  حماسه

بدین امـر   احتماالً )98- 92 :کهف( قرآنحتی  .)21: 1386 ورستاندیک،( کوروش آمده است
ـ دارد که از سکاها با نام قوم اشاره  از فـردي بـا عنـوان ذوالقـرنین یـا       و جوجأمـ  و جوجأی

هـا   سیتنهایت از  بیکه  ،زمین از دیدگاه اقوام قدیم مشرق 7.کند می فرمانروایی با دو شاخ یاد
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در  این دیوار را ،بنابراین. )همان( شد می سدي محکم تلقیمثابۀ  بهوحشت داشتند، این دیوار 
) Kent, 1953: 136( شود می نیز عنوان )Dph( داریوشگونه که در کتیبۀ   سوي سغد، بدان  آن

بر  .باید مرز تدافعی و آخرین سرحد قلمرو هخامنشیان در روزگار کوروش قلمداد کرد
گران نیز بر آن اذعـان   آید و پژوهش می باستانی برهاي  گونه که از گزارش آن ،این اساس

شرق و غرب پدید آوردن مرز تاز به  دارند؛ از اهداف اصلی و مهم کوروش از تاخت و
 ؛103 - 101: 1368، هرودوت( امنیت بودتأمین زمین و  ایرانگردان شرق  در برابر بیابان

بسیار مطلوب یعنی بـا ایجـاد مرزهـاي    اي  کوروش این مهم را به شیوه .)21: 1359 باوزانی،
و قرار دادن ) سیروپولیس( مصنوعی مرزهاي و) سیحون و هیفاسیس ی مانندرودهای( طبیعی

  .العبور به اجرا گذاشت صعبمرزهایی مستحکم و  بینقلمرو هخامنشی در 
  

  ها و مکتوبات باستانی کتیبهحدود و ثغور قلمرو هخامنشی در . 6
حفـظ سـرحدات    اومند بـه پیـروي از    شاهنشاهی قدرت منزلۀ بهپس از کوروش، داریوش 

پیشین کشور را در دستور کار خود قرار داد و با آگاهی و بینشـی کـه از سـرحدات قلمـرو     
ترین ساخت سیاسـی و   پرجمعیتترین و  وسیعکه  ،خود راوري تامپراخویش در سر داشت 

  :دکرچنین معرفی ) Dph( جمشید تختۀ در کتیب ،اجتماعی و فرهنگی آن روز بود
جـا تـا بـه     از آن هسـتند،  )سـغد ( طـرف   من دارم از سکاها که آنشهریاري که ) است( این

بـه مـن ارزانـی    ) است( ترین خدایان که آن را اهورامزدا که بزرگ از هند تا به سارد، :حبشه
  .)Kent, 1953: 137( فرمود

مرزهاي سرزمین هخامنشـی   ،آید می گونه که از این گفتار کوتاه در کتیبۀ داریوش بر همان
که شهریار هخامنشی در ذهن دارد ترسیم شده و داراي حـد  اي  در نقشه در این دوران کامالً

 /خوار و تیگرا خود هوم /هئومه ورگا( و حدودي مشخص است؛ از سکاهاي آن سوي سغد
در حد شرقی سرزمینش تا به حبشه در جنوب غربی سرحد قلمـرو هخامنشـی و   ) تیز خود

کـه  ، آخرین مرز قلمـرو هخامنشـی در شـرق    ،)هوفازیس(=  کنار رود بیس ند و ظاهراًاز ه
سردار خـود حاضـر   رار صاو با وجود  ندسربازان اسکندر آن را مرز قلمرو هخامنشی پنداشت

تـا بـه    ،)237 :1382کوب،  زرین ؛232 -  230 :1388آریان، ( نشدند قدمی از آن فراتر گذارند
به  پیش از میالدششم  ةهاي پایانی سد که در سال ،مرزهاي دولت هخامنشی ،بنابراین. سارد

سـند  ة به گزارش داریـوش از در  ،گرفت نهایت گسترش خود رسید و هشتاد ملیت را دربر
  .)196 :1381داندامایف، ( تا دریاي اژه و از ارمنستان تا اتیوپی گسترده بود
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کـه   ،)ها خشثره( ها نشین و تعداد شهربهاي خویش به ترتیب  کتیبهدر چنین  هم داریوش
بـر خـالف    .دقیق دارداي  حدود و ثغور و وسعت قلمرو هخامنشی است، اشاره دهندة نشان

 کنـد  نمیگونه نظم و ترتیبی را از نظر جغرافیایی رعایت  ها هیچ که در شمارش آن ،هرودوت
نظـم و   شهاي کشـور  داریوش در ذکر ایالت 8.)145: 2535 احتشام، ؛82 :1380 ویسهوفر،(

هـاي   هـاي خـود را تـا ایالـت     این شهریار در کتیبۀ بیستون تعداد ایالت. انسجامی دقیق دارد
بودنـد،   )مکران امـروزي ( و مکا ،سکاها، سغد، ارخوسیا :ند ازا مرزي شرق کشور که عبارت

 هـا و در  سـاتراپی و با گذر زمان و افزوده شدن بـه   است عنوان کرده) شهرب( ساتراپی 23
ها را در کتیبـۀ   تعداد ساتراپ 8،ددا طی تحوالتی که در زمینۀ تشکیالت قلمرو هخامنشی رخ

ــان  ( ســاتراپی 24پرســپولیس  ــزوده شــدن یونانی ــا اف ــایی خشــکیب ــان دری  نشــین و یونانی
کـه پـس از دو کتیبـۀ     ،رسـتم   نقش ۀتر در کتیب خرأمتکند و در زمانی  می ذکر ))نشین جزیره(

. یابـد  می ساتراپی افزایش 29این تعداد به  ،)165 -  160: 2535 احتشام،( اند شدهپیشین کنده 
 ها موقعیت دقیق جغرافیایی آن کردنها در ذهن و مشخص  با شمارش و ترسیم این ساتراپ

کـه  است   ها این کتیبهنکتۀ جالب در این  .توان حدود و ثغور قلمرو هخامنشی را دریافت می
در  اًقلمرو هخامنشی و کـم و زیـاد شـدن وسـعت آن دقیقـ     ترین تغییرات در حوزة  کوچک

داریـوش گـزارش جـامعی از شـکل مرزهـاي       ،بـدین روي . شـود  مـی  ها بازتاب داده کتیبه
  :آورد می )DNaکتیبۀ  در(گونه  را بدینوري تامپرا

 تخت که ببین را پیکرها داشت شاه  داریوش که کشورهایی آن بود چند که کنی فکر اگر
 دور پارسی مرد نیزة) که( شود یم معلوم تو به گاه آن دانست، خواهی گاه آن برند، یم مرا

 است کرده جنگ پارس از دور خیلی پارسی مرد) که( شود یم معلوم تو به گاه آن رفته،
)Kent, 1953: 137(.  

از مـیهن و کشـور و حـدود     توان دریافت که ایرانیان دوران هخامنشی کامالً می ،بنابراین
که احتمال وجـود آن دور  ( ترسیم شوداي  و اگر قرار بود نقشه ندقلمرو خویش آگاهی داشت

شـدیم کـه حـدود دقیـق شـرق و غـرب آن کشـور         مـی  رو هروباي  با نقشه ،)از ذهن نیست
  .داشتمرزهایی با مفهوم سیاسی و فرهنگی امروزین  بود و مشخص
، بـه  )اخشـورش ( هنگام صحبت از پادشـاهی خشایارشـا   درنیز ) استر کتاب( توراتدر 

خشایارشا پادشاه پارس بـر سـرزمینی   « :دشو می و عنوان است قلمرو هخامنشیان اشاره شده
ایـن مبحـث    .»بوداستان  127گرفت و شامل  می کرد که از هند تا حبشه را دربر می سلطنت

مفهوم قلمروي با مرزهاي معین در اذهـان  مطابق با کتیبۀ داریوش و اشارة مستقیمی است به 
نیـز در نگـاهی اجمـالی     هـرودوت . بردند می حتی انیرانی که در ایران به سر مردم باستان و
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مرزهـاي ایـران را از   « او .دهـد  مـی  از ایرانِ عصر هخامنشی و مرزهاي ایـران ارائـه  اي  نقشه
 مرزهـاي شـمالی و شـرقی   و در ادامـۀ مباحـث بـه    » دانـد  می اقیانوس هند سمت جنوب تا

 هخامنشـی برابـري  هـاي   شـده در کتیبـه   مشـخص پردازد که این مرزها به نظر با مرزهاي  می
جیحون است کـه بـه    ۀرودخانحد شمالی ایران دریاي کاسپین و  :آورد می هرودوت. کند می

آسیا تـا حـدود   « :نویسد می ایالت شرقی قلمرو هخامنشی دربارةسمت خاور جاري است و 
سکون و ماوراي آن خالی از سکنه است و کسی از وضع و شکل آن نواحی اطالعـی  هند م
جا از مناطق شرقی اطالع دارد که مرزهاي  تا بدان هرودوت .)266 :1368، هرودوت(» ندارد

حتی دربارة جغرافیاي شرقی دنیاي کهن از مرزهاي ایـران   اوهخامنشی امتداد دارد و آگاهی 
ایـران بـزرگ در سـرحد رود     ۀخطـ است که به نظر یونانیان  فتنیگچنین  هم .رود نمیفراتر 

  .)73 :1385 مانوئل کوك،( رسیده است می سند به پایان
  

  مرزداران هخامنشی و اقدامات شهریاران در پاسداري از مرزها. 7
نشـین را   یـک چنـدین شـهرب    تقسیم امپراتوري به هفت واحد یا منطقۀ نظامی، که هر

از اقدامات داریـوش در زمینـۀ ادارة سـرزمین پهنـاور هخامنشـی و      داشته است،  بر   در
دیگري است تأیید که با مرز و مرزداري ایرانیان راه موافق پیمود و  است رسیدگی به امور

 له در نزد هخامنشیانئبر مشخص بودن حدود و ثغور قلمرو هخامنشی و اهمیت این مس
داریوش طی اصالحاتی و به منظور کاسـتن از قـدرت   چنین  هم .)82: 1380ویسهوفر، (

پس از آن گونه که  بدین. کرددیگر جدا  و مالی را از یکلشکري، امور کشوري،  ها شهرب
که شد کشوري بپردازد و امور نظامی به شخص دیگري محول  بایست به امور می شهرب

در ضمن . ده داشتوظیفۀ استقرار صلح و حفظ امنیت داخلی و مرزي آن ناحیه را بر عه
سرگی یویچ ایوانوف  ←تر  براي آگاهی بیش( امور مالی نیز به یک دبیر سپرده شده بود

منطقـۀ  بـاره بـه چهـار     دیگردر اواخر سلطنت هخامنشیان ایران . )82: 1359 ،و دیگران
 .کـرد  مـی  ها یک فرماندار نظامی اداي وظیفه هریک از آنرأس نظامی تقسیم شد که در 

 در این موقع شهرب فقط یک گردان سرباز براي حفظ نظام داخلـی در اختیـار داشـت   
دولت هخامنشی با سپردن مسئولیت به مرزنشینان سـعی در  چنین  هم .)128: 2535 احتشام،(

کـه در بخشـی از غـرب دو راه بسـیار مهـم      اي  به گونـه . حدود و ثغور کشور داشت حفظ
بـه مـوازات فـرات و سـوریه بـه مصـر در طـول سـاحل          بابل به سوریه( ارتباطی و بیابانی

زیرا ایـن بومیـان بـه     ؛)136: 1379 توین بی،( را به متحدین عرب خود سپرده بود )مدیترانه
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توانستند از  می سبب آگاهی از مناطق مذکور و پیوستگی عاطفی و خلق و خو به منطقه بهتر
 محسوب بهترین مرزداران شان خوي جنگاوريسبب مرزهاي هخامنشیان محافظت کنند و به 

در بین هفت شهري که ترین شهر  ترین و مستحکم مهم .)159 -  158: 1388 آریان،(شدند  می
کوروپولیس بود که به  ساختداشت مرزها  کوروش در ممالک آن سوي باختر و براي پاس

 .)159: همـان ( جو بهترین مرزداران را در خـود جـاي داده بـود    سکونت بومیانِ جنگ سبب
ـ  دند کرکاري  شهریاران هخامنشی با سکایان همچنین  هم هـا   ه آنو با اعطاي خودمختـاري ب

داري از مرزهاي شـرقی در قبـال شاهنشـاه را بـه      کاري تعهدات نظامی و حتی پاس این هم
ایـن سـنت    .)1181/ 2: 1381بریـان،  (وسیلۀ سکاییان براي هخامنشـیان بـه همـراه داشـت     

، سـکاها  ماننـد  اقـوامی  بـه مرزداري بعدها در طی حکومت اشـکانیان و ساسـانیان همـواره    
شـد کـه تقلیـد و الگـویی از نظـام       مـی  سپرده) ها اي حیره(و حتی اعراب  ،هیاطله ،کوشانیان

در همین راستا بود که مرزهاي اشکانیان بـه پیـروي از   . شد می کشورداري هخامنشیان تلقی
 در طول ساحل مدیترانه و در موازات فرات به متحدین عرب سـپرده شـده بـود   هخامنشیان 

برداري از سیاست مرزداري هخامنشـیان   گرتهپیروي از این سنت و  .)136: 1379 توین بی،(
و اشکانیان در دوران ساسانی سبب شد ساسانیان با گماشتن حکومتی عربی در حیـره و در  

وحشی اعراب جلوگیري کننـد و ایـن اقـدام تـدبیري      نیمهل یسرحد بادیه از تاخت و تاز قبا
مرزهاي ایران را بـه روي اعـراب   ) خسروپرویز به دست( ها مفید بود که البته با براندازي آن

. )130 - 129 :1388زاده،  تقـی ( مـانع گذاشـت   بـی نشین عربستان تا حدود زیـادي   بادیه
 حکومت مرزدار غسان بسیار شبیه بـود با ) اربایه( اجتماعی این دهیوـ  موقعیت سیاسی

ایـن سیاسـت در بخـش شـرقی ایالـت       .)28 :1377 آذرنـوش، ؛ 137: 1379 توین بی،(
محدود به درة سند بود و رود سند و ساکنان این حوزه براي هخامنشینان  )Indoš( هیندوش

هـایی نیـز در    در زمان هخامنشیان پادگان. )197: 1380 اومستد،( یافتند  مرزداران بومی عنوان
تـرین کـارکرد ایـن     بیش آمد که البته احتماالً  مراکز نظامی شاهنشاه براي دفاع از مرزها پدید

ـ     ارگها و  پادگان ة هـا را در جزیـر   از آن اي هها به منظور حفظ قلمـرو سـاتراپی بـود و نمون
هـاي نظـامی    پادگـان  ،در واقـع  10.دکرتوان مالحظه  می علیا نزدیک مرز نوبیه نیلة الفانتین در

 و کشـوري ) akra(هـاي شـهري    در سراسر کشور وجود داشتند کـه بـه پادگـان    اي سلطنتی
)chora (ها بود ها بر عهدة شهربان داري آن شدند و نگه می تقسیم ) ،126: 1382ویسهوفر(.  

بـه منظـور   چنـین   هـم  که براي حفظ قلمرو و مرزهـا و اي  ، مسئلهمذکورافزون بر موارد 
ها و بـه تبـع آن دولـت هخامنشـی اهمیـت داشـت        کشور براي حکومتگسترش مرزهاي 

در این راسـتا اهمیـت پیونـد    . ها بود آن ه دسترسی آسان و سریع به قلمرو مرزي و نظارت ب
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داریـوش  . اسـت  شـده  شـناخته  کامالً به وسیلۀ داریوشوري تامپراهاي شرقی و غربی  بخش
موریـت  أم اي هدریانورد را به همراه عـد  )Skylax(بدین منظور در سفري اکتشافی اسکیالسِ 

اقیـانوس  جـا غـرب    از آن .)268: 1368، هرودوت( ها از مسیر سند به دریا رسیدند آن داد و
و بـدین روي   راندنـد   کشـتی  سوئزدر آن دریا تا . رفتند دریاي سرخو به را طی کردند  هند

تـرین اسـتان    شرقیبا این اقدام  .فر شناسایی راه دریایی منتهی به مصر را در پی داشتاین س
جهـان  ۀ ترین نقطـ  شرقی) 266: 1386( هرودوتبه زعم یا  )هندوش( شاهنشاهی هخامنشی

 پیونـد داد  ،تـرین سـاتراپی هخامنشـی بـود     غربـی ) م.ق 517( که در ایـن زمـان   ،را به مصر
تا بتواند در اسرع وقت از مرزهاي خویش در شرق و غرب  )192 -  191: 1381 داندامایف،(

هـاي داریـوش    اتصال رود نیل به دریاي سرخ نیز ادامۀ سیاسـت . دکنداري  شاهنشاهی پاس
هـاي   توسعۀ تجـاري و تسـهیل تسـلط بـر بخـش      برايقوي  یبراي ایجاد یک شبکۀ ارتباط

چنـین   هـم . )267: 1368 ،هرودوت ؛89 -  88: 1378 پیرنیا،( بودوري تامپراو متعدد  گوناگون
هـاي مهـم وصـل     سـاتراپ را بـه مرکـز   وري تامپراکه مرکز  ،ها راهاي از  گستردهایجاد شبکۀ 

کارهاي داریوش به  جمشید و اکباتان به سارد نیز از راه تختشوش به  ةجادکرد از جمله  می
ایـن شـبکه بـه    . بودداري از مرزهاي کشور  منظور احاطه بر قلمرو وسیع و نگاهبانی و پاس

ظرف پنج روز را جمشید به سارد  تختمسیر هاي دولتی  پیکسریع بود که  اي روان و اندازه
همـواره سـیل    ،بدین منظور .)102 -  101: 1382 ویسهوفر، ؛238: 1380 اومستد،( طی کردند
ـ امپرا گونـاگون هـاي   بخـش هاي اداري بـین   مکاتبه و ،ها دستورها،  گزارشعظیمی از  وري ت

اخبـار و اطالعـات    هـا در جریـان بـود و    سـاتراپ  ۀبقیـ جمشید و مراکـز   تختویژه بین  هب
  .)239: 1380 اومستد،( رساند میرا به دورترین نقاط کشور وري تامپرا

اي  ویـژه هخامنشـی امنیـت از اهمیـت    وري تامپرابراي سریع و روان بودن ارتباطات در 
 گونـاگون در نقـاط  . بـود  یدهاندیشاي  ویژهداریوش براي این مورد هم تدابیر . برخوردار بود

 سـبب البته بـه  . عهده داشتند ربهایی بنا شده بود که حفظ امنیت یک حوزه را  پاسگاهکشور 
نقاط اما شهرهاي داخلی کشور از امنیت کافی برخوردار بودند،  معموالًامپراتوري وسعت 
تـري   گرفتند و نیاز بـه توجـه بـیش    تاز همسایگان قرار می مورد تاخت و معموالًمرزي 

نوشــتۀ  سـنگ بــاره بایـد متـذکر شــد کـه در      ایـن در  ).184/ 1: 1377، بریـان ( داشـتند 
 کـار  اتمـام  مناسبتسوئز و به هاي  که به فرمان داریوش در طول آبراهه» المسخوطه تل«

دهد نام  می را گسترش نوشته شده است از شاه هخامنش به عنوان کسی که مرزها ترعه
هاي ارتباطی آسان و پیوند مرزهـاي   راه ،بدین سان. )137: 1383 وشی، فره( برده شده است

بسـیار   يکـار  هاي مرزي موضـوع و راه  شرقی و غربی با دولت مرکزي، در کنار ایجاد پایگاه
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بـه   مهم و اساسی بود که هخامنشیان به منظور حفظ قلمرو وسیع با مرزهاي گستردة خویش
بردند و بدین گونه و با این تدابیر بود که فرمان شاه ایـران از پنجـاب تـا دریـاي اژه      می کار

  .)131 :1385 برن،( شد می اجرا
  

  گیري نتیجه. 8
 در امور کشـوري،  .ه استشد شناختهاي  در تاریخ ایران باستان مسئله مرز و اهمیت مرزداري

با توجـه بـه آگـاهی ایرانیـان و      شدند و میدارندگان مناصب مهم شناخته  عنوان بهمرزبانان 
کشور خویش به عنوان قلمروي بـا حـدود و    شهریاران مادي و هخامنشی از مفهوم مرز، به

تـرین تغییـرات مـرزي و     خـویش کوچـک  هـاي   نگاره سنگر د. ندثغورِ مشخص واقف بود
هـاي   که با بررسی و خوانش کتیبـه اي  گونه بهدند کر می ها را درج ساتراپیکاستی و افزونی 

کیـد و  أت .هخامنشـی را دریافـت   سرزمینتوان حدود و ثغور مرزهاي  می خوبی بههخامنشی 
داري از مرزهاي آن از دوران ماد و بـا تشـکیالتی کـه مادهـا در ادارة      توجه به قلمرو و پاس

وجـود   کردنـد  مـی  تقسـیم  گوناگونهاي  و قلمرو خویش را به بخش ندکشور خویش داشت
نخستین مللی کـه بـراي کشـور خـویش      ،بنابراین. به عصر هخامنشی انتقال یافت داشت و

و مفهوم مرز را براي قلمرو خود در اذهان و فرهنگ ایرانی وارد  دندشمرزي مشخص قائل 
پس از آن هخامنشیان در حراست از مرزها حتی به جدال با همسـایگان   .د مادها بودندکردن

دفـاعی و اسـتحکامات   هـاي   و با احداث و عمارت دیـواره  ندجوار پرداخت هاي هم و قدرت
آگـاهی از  . گماردن نیروي نظامی زبـده در مرزهـا در ایـن امـر کوشـیدند     چنین  هم مرزي و

تر مشـهود اسـت کـه در     جا بیش مفهوم قلمرو با مرزهاي مشخص در عصر هخامنشی از آن
آخـرین   عنـوان  بـه االت شـرقی، غربـی و جنـاحین    هخامنشی به ای شهریارانها  کتیبهبرخی 

هاي مـرزي و   با گماردن پادگان شهریاران هخامنشی .کردندسرحد امپراتوريِ خویش اشاره 
داري از  بـر پـاس   هـا  وظـایف آن  کـردن به مرزداران و مشـخص  شدن قائل اهمیت و اعتبار 

 کـردن اهتمام ایرانیان باستان در مشخص . کید داشتندأکشور ت مرز و داشت حد مرزها و نگاه
جاسـت کـه در متـون مقـدس      مرز براي قلمرو خویش و دفاع از سرحدات کشور تـا بـدان  

مکتوبات مورخان نیز حدود و ثغور کشـور هخامنشـی گنجانـده شـد و     چنین  هم یهودیان و
کرد هـا هنـوز کـار    سـد سبب شد تا  فقطمرزي نه هاي  استحکام و شهرت این بناها و دیواره

بلکه هزاران سـال پـس از آن نیـز از     ،دنکنحفظ ن امهاجمخویش را در جلوگیري از هجوم 
  .توان رد آنان را گرفت می شناسان هاي باستان پسِ کاوش
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  ها نوشت پی
ـ  ایران، غرب در اي منطقه پارسوآ،متون آشوري به نام  .1  لشـکریان  کـه  طـوري  بـه . کننـد  یاشاره م

ــر ــوم شلمنص ــد   )م .ق 829( س ــوآ ش ــا وارد پارس ــکیه و مانَ ــت خوبوش ــمال و از راه ایال  از ش
)Luckenbill, 1926: 235( .منطقـه را در   یـن اول ا یشـتی ارگ: اسـت  آمده نیز اورارتو هاي یبهدر کت

 .)Levine, 1977: 140( در دیاله با نیروهاي آشور درگیر شـد  طریق ایناز  و کردتصرف  ق 783
غرب ( یرانجنوب مانا و غرب ا در اي تمامی متون آشوري به پارسوآ در منطقه ،اساس این بر
سـاکنان پارسـوآ و    يبا ذکر تفـاوت نـژاد   یزن دیاکونف. کنند یم اشاره )ماد غربی  جنوبو 

 یرا بر خالف پارس جا آن ساکنان اغلب پارسوآ در رایج هاي نامزادوك نیز با بررسی (ها  پارس
با نـام   یارتباط یچمعتقد است که نام پارسوآ ه )Zadok. 2002: 38-39( )خواند یم آریایی غیر

 دو هـر  که هاست آن معناي واژه دو این مشترك وجه فقطندارد و  یراندر جنوب ا ها پارس
 ،حال ینبا ا. )156 - 155: 1383 یاکونف،د( ندک یرا به ذهن متبادر م» کنار«و  »مرز« اصطالح

 پارسوآ به را خود جاي آشوري هاي یبهدر کت یغرب یراناست که اشاره به پارسوآ در ا گفتنی
 برخـی  اسـاس  ایـن و بر  )Levine, 1974: 111( دهد یم ایران جنوب در) پارسوماش گاهو (

 هـا  و پارسوآ را برگرفته از پـارس ند پنداشت میو پارس را یکی  ،پارسوماش پارسوآ، نام ها  پژوهش
 ایران جنوب سپس و مرکزي زاگرس سوي به شرقی زاگرس از اقوام این مهاجرت با ودانند  می
 - 32 :1382 پـور،  ایمـان  ؛40: 1389 شـهابادي،  و پـور  ایمان( کنند یم مرتبط ایالم مجاورت در و

 ینمنطقۀ پارسوآ بهتر يو روانسر را برا یشمال یدشتماه یدجد یقاتدر تحق ینالبته لو. )40
 پرسو و )Pars( پارس ةاین منابع ماهیت واژ ،روي هر به. )Levine, 1977: 138( داند یم ینهگز

)Parsau( گونۀ به واژه این سنسکریت زبان در و دهند یم گزارش »پهلو و دنده« معناي به را 
 را به ذهن متبادر» و بر ،کنار پهلو، دنده، مرز،« مفاهیم Parasu ییو در زبان اوستا Parsu واژة

پارس را منسوب  یزن یابن بلخ). 229: 1380 قرشی، ؛155 ،68 - 67: 1378 دیاکونف،( دکن یم
 ).4: 1385 بلخی،ابن ( داند یبه پهلو م

بود که حتی کـوروش کبیـر بـا    اي  کننده به گونه متحدعاملی  مثابۀ بهمردوك این توسل بابلیان به  .2
د شـو  می کامیاب مردم بابل سوياز مردوك است و پذیرش این عقیده ة بیان این نکته که برگزید

بار علیـه داریـوش و دو بـار     دو( این عامل علیه هخامنشیانثیر أتو پس از آن بابلیان بارها تحت 
 بـه دسـت  پس از ذوب خـداي خـویش    فقطشورند و  می براي کسب استقالل) علیه خشایارشا

یگر هـیچ اثـري   خشایارشاست که دیگر عامل اصلی پیوند و حس ملیت بابلیان فروکش کرد و د
 ←م خشایارشـا  اهـاي بابلسـان و اقـد    قیامة دربار .آید نمیخواهی آنان به میان  استقاللاز قیام و 

 . 233، 170 -  160 :1381داندامایف، 
 هویـت خـود را از دسـت    مـردوك، ۀ بابل بدون مجسـم « :نویسد می باره  اینداندامایف در 

البتـه  . »یافـت  مـی  مردوك مشروعیتۀ زیرا از دید مردم، سلطنت پادشاه بابل تنها در سای ؛داد می
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خشایارشـا   بـه دسـت  بحـث از بـین بـردن مـردوك     بـا  گران با دالیلی درخـور   برخی پژوهش
 .)165 -  164: 1386 بدیع،( اند مخالف

بـه مـاد ملحـق    پارت را  بعد از شکست دادن سکاها، هیرکانی و کیاکزار«ت وهرودۀ به گفت .3
 یپارسـ  ي»ورکانـا «( »بارکانیا« خود گزارش در نیز کتسیاس و) дьяконов, 1961: 55( »کرد

 دارد یمـ  محسـوب  مـاد  قلمرو جزءرا ) ییاوستا) =Vahrkana( ي»وهرکانا«همان  یاباستان 
)Ctesias, 2004: 108.( پارثوا جـزء   ۀناحیآن زمان  در ،طبق شواهد و مدارك از سوي دیگر

 تا زمان مرگ داریوش ایـن هـر دو قلمـرو یـک سـاتراپی را تشـکیل       بود و هیرکانیا ایالت
 .)Debevoise, 1968: 3-5( دادند می

هیچ قوم و ملتی مثل ایرانیان زود و آسان راه و رسـم بیگانـه را   «: نویسد می باره  ایندر  هرودوت .4
 .)75 :1368، هرودوت( »گیرد فرا نمی

 و به نظر من کرزوس از پلی که بر رود بسـته شـده بـود گذشـت     :آورد می باره  ایندر  هرودوت .5
دوگانـه و   ترعـه کنـدن  ها هاتف میلط او را از رود عبور داد بـا   اما به نظر یونانی ،دهد که می ادامه

کلـی خشـک    بهکه رودخانه  برخی عقیده دارند :نویسد یم ینچن هم او. رود جریان کردنمنحرف 
 .)47 :1368، هرودوت ←( شده بود

کتـاب خـویش   جـاي   جايچنان بود که آریان در  اومندي به  عالقهکوروش و  تبعیت اسکندر از .6
ایـن دلیـل احتـرام    بـه   اسپیانس آریا سرزمیناسکندر تنها به مردم « :نویسد می ه کرده وربدان اشا

. )145، سـوم  کتـاب : 1388آریـان،  ( »ها در گذشته خدمتی به کوروش کرده بودنـد  گذارد که آن
بـرده و سـعی    جاي لشکرکشی خویش از اقدامات کوروش و داریـوش نـام   در جاياسکندر نیز 

جـا از راه کـویري    در حملـه بـه هنـد و بازگشـت از آن    او اقدام . جاي ایشان گذارددر دارد قدم 
 .)262ششم،  کتاب ؛205، کتاب پنجم :همان ←( گدروسیا هم در راستاي این اندیشه بود

برخی  هاي کوروش و استفادة با ویژگی قرآن وصف ذوالقرنین مذکور دربا توجه به انطباق  .7
توانـد اشـاره بـه     مـی  ها ایـن عنـوان احتمـاالً    شهریاران ایرانی از تاجی با دو شاخ در جنگ

افرادي را بـا   ،هاي فالت ایران نگارهدر واقع سواي برخی نقش و . کوروش هخامنشی باشد
دربـارة  (پیش از هخامنشیان مربوط است هاي  ه سدهبکه کشند  می کالهی دو شاخ به تصویر

طبـق گـزارش آمـین مارسـلن،      .)17 - 16: 1392دیودل،  ←شده  اشیاي کشفتصاویر این 
 بر سر نهـاده بـود  ) به شکل کلۀ قوچی( دو شاخبا شاپور دوم در جنگ با رومیان نیز تاجی 

  .)338: 1379 کریستن سن،(
ـ پردا می به دربار مرکزي گوناگونهاي  بر اساس خراجی که ساتراپ هرودوتدر واقع گویا  .8 د ختن

هـا آغـاز    هاي غربی یعنی از ایونی از ساتراپ او .کند می هخامنشی را ذکر گوناگونلیست ایاالت 
 کنـد  مـی  کشـد و معرفـی   مـی  ها را بـه تصـویر   ساتراپی کرد و تا بیستمین ساتراپی که هند باشد،

 .)224 -  223 :1386 ،هرودوت(
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گـاه جزئـی   یا  نددیگر ادغام شد هاي هخامنشی در یک برخی ساتراپ که در گذر زمان توضیح آن .9
دند شـ و مستقل  ندنشینی ارتقا یافت شهربۀ به درج نداهمیتی که یافت سببنشین به  از یک شهرب

ـ نمونه استان هند در  براي .دپیوستن هاي دیگري به قلمرو هخامنشی بر اثر فتوحات ایالت و  ۀکتیب
. استشده  فتح تازهاستانی شرقی و  عنوان به جمشید  تختاما در فهرست  ،بیستون وجود نداشت

 .175 -  165: 2535 احتشام، ← رت براي اطالعات بیش
 تـر سـربازان آن را یهودیـان تشـکیل     رود بـیش  مـی  تصور. داشتعالی  یاین مکان استحکامات .10

 رسـانیدند  مـی  یا ایرانی وظایف خود را بـه انجـام  دادند که تحت فرمان یکی از سران بابلی  می
هـا   یونانیساخلو یا به زعم  عنوان باگویا منصبی . )178: 1368 فراي، ؛319 :1381داندامایف، (

داري از  پـاس ۀ ها ساکن بودند کـه وظیفـ   قلعهقشونی محلی در س أرها در  کارانُس در ساتراپ
  .)87 :1378پیرنیا،  ←( ساتراپی و مرزهاي آن را داشتند
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