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چکیده 
آن دارد و ییایو مکان جغرافتیبه موقعيادیزیبستگهیو ناحنیهر سرزمخیدارد و تارنیهر سرزمخیدر تارینقش مهمایجغراف

در تحـوالت  یباسـتان نقـش مهمـ   رانیـ ص در اخايو آب و هواییایجغرافطیشرالیاست که به دلیینهایاز سرزمیکیهیرکانیه
منطقـه بـا نـام    نیبرخوردار بود و در منابع از ایو اعتبار خاصگاهیاز جايدیکلينهایسرزمازیکیکهن داشته و به عنوان یلسیس
هیـ رکانیشـته ه که در گذنیبه سرزميادیتوجه زانیاشکانهیناحنیاکیاستراتژتیاهملیبه دل. نام برده شده استیمختلفيها
گرگان و کس،یرنیبه دهستان، ستوانیشهرها منیکه از جمله اددر آن ساختنيادیزيداشتند و در گذشته شهرهاشدیمدهینام

انیشـروع شـده و در دوره ساسـان   انیگرگان را که در دوره اشکانیدفاعواریدتوانیمزینانیدر دوره ساسان. تامبراکس اشاره نمود
رانیـ در ایرکـان یدر بـاره محـدوده ه  کنونشده است اما تايادیزهايبحثنیسرزمنیهر چند درباره ا. ا به آن افزودشد رلیتکم

نیـ پـژوهش بـا درك ا  نیـ انجام نشده اسـت لـذا ا  یمستقلقیتحقانیساخته شده در آن در زمان اشکانياز اسالم و شهرهاشیپ
و بر یخیتارهايپژوهشوهیبا استفاده از شانیدر زمان اشکانهیرکانیشده در هساخته يمطلب بر آن است تا به محدوده و شهرها

.دوران بپردازدنیاساس منابع ا

.هیرکانیهيشهرها،هیرکانیهيایباستان، جغرافرانیاان،یاشکان:هاي کلیديواژه
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مقدمه
خواستگاه تمدنهاي بزرگ و کهن بوده است به طوري که در ایران سرزمین ایران به دلیل جغرافیاي خاص مناطق خود از دیرباز

ایم این سه شاهنشاهی از جغرافیاي مناطق مختلفی هخامنشیان، اشکانیان و ساسانیان بودهباستان ما شاهد سه شاهنشاهی بزرگ

لفی چون خننته، ورکانه، طبرستان، شد که یکی از این مناطق جغرافیایی هیرکانیه بود که در طول تاریخ با نام هاي مختتشکیل می

اگر چه محدوده . شناسندگرگان، استراباد، جرجان آمده است و امروزه نیز با توجه به نام کهن آن این منطقه را با نام گرگان می

حال در شده است در هرگرفته  بلکه منطقه وسیع تري از گرگان امروزي را شامل میهیرکانیه فقط گرگان امروزي را در بر نمی

این مقاله تالش بر این است که ضمن مشخص کردن محدوده جغرافیایی سرزمین هیرکانیه در سه دوره شاهنشاهی هخامنشیان، 

اشکانیان و ساسانیان و شهرهاي ساخته شده در این سرزمین و به ویژگیهاي هر یک از این شهرها از نظر طرح کلی آنها در  دوران 

. اشکانیان بپردازد

ي مختلف هیرکانیههانام
:در وندیداد آمده استبه طوري کهذکر شدهبه صورت خننته آمده که در آن در وندیداد و بندهش براي اولین بار نام این منطقه 

] از سرزمین یا از شهرهاي[گاه که نشیمنباشدیمهستم خننتَه اهورامزدااز نهمین جاها و شهرهاي بهترین را آفریدم، من که «

نام این منطقه به نام ورکانه ازداریوش در کتیبه بیستون ).134: 1369؛ بهار، 661: 1370/2دوستخواه،(است ]گرگان[=ه وهرکان

در حالی که در دوره ساسانیان در فهرست ایالتی که در کتیبه زرتشت آمده به صورت هیرکانیه آمده .)53: 1388شارپ، (می برد

یکی دانسته و از آن به صورت خرینداس هدر وندیداد را با هیرکانیکاررفتهبهته اي نام خننعده.)98: 1389، و دیگرانیانگ(است 

ها بارتلد معتقد است هیرکانیه از واژه ورکانه به معنی سرزمین گرگ).336: 1383، برگین(اندبردهنامChindrusیا خیندروس 

معتقد است که ورکانه شخصی بوده که نیز دوگوبینو ). 110: 1377تلد، بار(گرفته شده است که اسم خاص هند و اروپایی است 

هیرکانیه منطقه وسیعتی از قرار معلوم شدیمبخشیده که پیش از آن خننتا نامیده هافتخاري کسب کرده و اسم خود را به هیرکانی

).104: 1387دوگوبینو، (بوده است)گرگان(ورکانه را در بر می گرفته است که مرکز آن 

هاي یونانیان به صورت در نوشتهاستشدهکاربردهبه؛ Hyrcaniaهیرکانیه هاي کهن مترادف با در نوشتههمچنین ورکانه 

، استرابو )401: 1389/1(هردوتهاي مورخان قدیم چوندر نوشتهو)Hyrcania(هیرکانیهبه التین ، )Hyrkania(هورکانیا 

,Arrianآریان ،)57: 1390(، خاراکسی )142: 1384(، دیودور )142: 1385(، کسنفون )213: 1390(، کتزیاس )28: 1382(

1966: books V-VIII: ، بن )121: 1389(اما در میان مورخان جدید مانند بروسیوس . به صورت هیرکانیه آمده است) (189

: بی تا(بن اسفندیار،، )38: 1388(ریایی ، د)20: 1386(، ورستاندیک )81: 1372(، ثعالبی مرغنی )424: 1337(اسدگرگانی 
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Vrkānaبه فارسی باستان Vhrkānaبه اوستایی )(Gurgānگرگان به صورت گرگان آمده است .)136: 2009(، پورشریعت )249

-ن داههکه سرزمی(Dahestān)ها، که به بخشی از دهستان و در فارسی باستان گرگان به معنی سرزمین گرگHyrcaniaبه یونانی 

;(شود باشد اطالق میها می Gnoli, 1980: ).  65: 1388دریایی، 39-41

صطالح دریاي ادکنکاسپین با نام کاسپین استفاده میجغرافی نویسان پس از اسکندر برخالف هردوت که از دریاي حتی 

اندگرفتهرا به معنی پسوند مکان » ان«ز مورخین بعضی ا).1385/3:1803پیرنیا، ؛87: 1378توین بی،(برند هیرکانیه را بکار می

شود باشد و حتی گفته میها میکه به معنی سرزمین گرگگرگان از گرگ گرفته شده باشد داده می شود که واژه احتمال و 

,Imanpour)هایی از گرگ را با خود حمل می کردند هنگامی که آریاها وارد این سرزمین شدند با مردمی مواجه شدند که نشانه

2012: :دیگویمدهدیمدر منظومه ویس و رامین زمانی که رامین از اقدامات خود براي شاه توضیح همچنین . (103

).3519: 1377گرگانی،(شدم شاها بگرگان       تهی کردم در دشتش زگرگان          بفرمانت

به روزگار جغرافی دانان اسالمی طبرستان را چنان ، که)98: 1386ورستاندیگ، (گفتندیممازندران یههمچنین به هیرکان

در ، کهاست(Māzanya daēva)ي دیوهاي بدبه معناي خانهو).108: 1387؛ پیگولوسکایا، 142: 1377بارتلد، (خواندند می

با منطقه (Sagsārān)سگ سران و (Gurgsārān)ي قدیم پارسی مردم گرگ سران هاسنتدر . ها به آنها اشاره شده استاوستا بار

,Askoparpola)مرتد مازندران همراه شده است  1988/64: در لیست وندیداد از سرزمین آریاها،  از اسامی سگدیانا و .(2180

ه شد و که بعدها  گرگان نامیدردیگیمرا نیز در بر ها هیرکانیو ابدییمشود که تا جنوب و جنوب غربی ادامه باکتریا نام برده می

:II/2007نیست » گرگ«بی ارتباط با نام حیوانات یعنی  110)(Skjøærv, .

استرآباد تاریخ کینیر صاحب مسطور است کهدرو ، )1373:146مارکوارت، (در منابع عربی به صورت جرجان ذکر شده است 

نامیدندمىرا در قدیم االیام هیرکانیهو آناستوهوا حاصل از مازندران محسوب شده جهت شباهت ظاهر ملک و آببعضى اوقات به

رسد واژه هیرکانی یا ورکانه به تدریج جایگاه خود را از دست داده و به گرگان تبدیل به هر حال به نظر می).522: 1380/2ملکم، (

هی از ایرانیان که از آسیاي میانه باشد بعدها این نام بر جایگاه گرو» محل گرگان«که بر گرفته از همان نام ورکانه یعنی . شده است

پراکنده بودند و همیشه سدي ) محل گرجیان(ي غربی آن تا به ساحل شرقی دریاي سیاه هاکنارهي شرقی دریاي خزر و هاکنارهتا 

). 100: 1389شهبازي،(براي ایران در برابر چادرنشینان آسیاي میانه بودند اطالق شده است 

ه در ایران باستان محدوده جغرافیایی هیرکانی
این جلگه که شدیماز جنوب به پارت، از مغرب به ماد و از مشرق به مرو محدود ) خزر(حدود هیرکانی از شمال به دریاي کاسپین 

هوایی نیمه استوایی دارد شودیمشسته رسدیماینچ 60که در سال تا آسالیسي هابارانکمی از سطح دریا پایین تر است و زیر 

ناحیه کوهستانی هیرکانیهدر مشرق ). 26: 1390، اومستد(ي آن کنام شیر و ببر براي شکار است هادامنهي انبوه هاشهیبولی 
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دیاکونوف، (کردیمخراسان و رشته جبال کوپت داغ یا سرزمین باستانی پارت وجود داشت که خاك ماد را از آسیاي میانه جدا 

70در نظر گرفت که قریب ) متعلق به دماوند(هاي هیرکانی را بایستی در حدود ایوان، کیف موقعیت جغرافیایی دروازه). 82: 1388

).  141: 1368مارکوارت، (شود هاي البرز میمشهد در آنجا وارد پیشکوه–تهرانهکیلومتر در جنوب شرقی شهر ري کنونی است و را

استرابو نیز به نقل از  آریستوبولس دریاي خزر را ).28-29: 1382استرابو،(هیرکانیه سرزمینی حاصلخیز و پهناور و صاف است

,Harmatt(دریاي هیرکانی نامیده است  1996/II: ي مرطوب است با میزان امنطقهخط ساحلی دریاي خزر تا شمال البرز . )310

با عنوان منطقه راآنبا همان نام، بعد از ایالت باستانی،دانانیجغرافمیلی متر، این منطقه که 1600تا 1000بارش ساالنه 

:I/1996(درختانی با برگهاي پهن وجود داردباردیمي پرشیبش که در آنجا بسیار باران هاکوهدر رندیگیمهیرکانی در نظر  35,

Dani& Masson( .بر دامنه تا باران ابرهاي خود را چون سیلگرفتیمجلوي راه بادهاي شمالی را هیرکانیهجنوبی کوهرشته

).  62: 1390اومستد، (ي را در پاي کوه بخیساند، که این سرزمین را حاصلخیز ساخته بود اکرانهي باریک هاجلگهبریزند و 

پدید آمدن حصارهاي دفاعی در گرداگرد نقاط مسکون از افزایش ثروت . پرداختندیممردم هیرکانی به کشاورزي و دامداري 

کشاورزي و در آن زمان کهباستانییرکانیهتپه و تورنگ تپه نزدیک استراباد کنونی و در اراضی هگويوجود . کندیمحکایت 

).120-121: 1388دیاکونوف، (دامداري شغل اصلی آنها را تشکیل می داد حکایت از ثروت و فراوانی در این منطقه دارد

نواحی شرقی احتماالًکه نیز وجود داشتیی براي کشاورزي هاتقناآید در این منطقهبر میبرخی مورخان از گزارش که آنطور

روستاییان دستبهشدهيحفاري هاقناتاز پولوبیوس. گرفته استشد را در بر میهاي پارثو منتهی میکه به دشته راهیرکانی

و آنتیوخوس سوم اشاره اك دومورستاندیک نیز در نبرد بین آرش). 651: 1387/1بریان، (در آن منطقه گزارش می دهدهیرکانی 

سرپوشیده ات هايقنه و مردم از آب کافی براي شرب سپاه وجود نداشتکه در آنجا اشاره داردههیرکانیهایی دربه وجود بیابان

).   55: 1386ورستاندیک، (براي آب استفاده می کردند 

تبادل کاال بین و از طریق این راههااند وایگان خود در ارتباط بودههاي ارتباطی با دیگر همسهمچنین این مردم با استفاده از راه

هیرکانیه می پیوست و به، دربندهاي خزر)ري(در شمال، راه بسیار قدیم خراسان، اکباتان از طریق رگا . گرفته استانجام میهاآن

اي از جاده شاهی بوده است ، زیرا به گفته جاده شاخهبه نظر می رسد این).561: 1387/1بریان، (ادمه می یافتباکتریا و پارت تا

ی با گردونه از رنظامیغمسافران فراوان اعم از نظامی و پیر بریان براي رسیدن به هیرکانیه از ارابه چرخدار استفاده می شده است و 

). 565-566: 1387/1بریان، (آن عبور می کردنند 
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افزون بر این سد محکمی در برابر وازجمله ایاالت مهم که براي اشکانیان داراي اعتبار سیاسی بوده و از اهمیت ویژه برخوردار بود

شامل بخش شرقی یههیرکاندر دوره اشکانیان . )347: 1350/1مشکور،(هیرکانیه بودآمد ایالت بسیاري از متجاوزان به شمار می

سفید (اي بین استرآباد و کراسنودسک، آماردها از آمل تا آمارلوي باستانی بود و محدوده اراضی آنان ناحیهمازندران امروزي نیز 

اي نه چندان دور دانان اسالمی مرز میان طبرستان و گرگان در فاصلهبه روزگار جغرافی). 10: 1387یزدان پناه لموکی، (بود ) رود

).  108: 1387؛ پیگولوسکایا، 142: 1377بارتلد، (از مغرب استراباد بود 

ان و هیرکانیه به شاهان پارتی رسم دارند تابستان را در اکباتاشاره داردداراي تاریخی کهن است به طوري که استرابو هیرکانیه

آن اي غله در این ایالت ساحلی دریاي خزر ثروتمند و دار).  341: 1382استرابو، (ي باستانی آن سرزمین بگذرانندعلت دوام آوازه

گوید هیرکانی بر خالف نیز به نقل از یوستینوس میولسکی).46: 1386ورستاندیگ،(زمان مرکز توجه و حمالت صحراگردان بود 

).63: 1383ولسکی،(پارت بسیار حاصلخیز و پر جمعیت بود

این سرزمین به واسطه دییگویمو کندیمیی  موسوم به خوشبخت اشاره هادهکدهدر عبور اسکندر از هیرکانی به ودورید

در آن جا، هر کنده ندیگویمشدیمشراب، انجیر خشک و عسل سرآمد آن چه بود که نزد دیگر مردمان یافت چونشیهافراورده

ي که هنگام درو ادانهدهندیممدیمن انجیر خشک حاصل 10و برخی درختان انجیر، کندیمتاك، یک سطل شراب تولید 

دهدیمو هنگام برداشت، محصول فراوانی دیرویمو بر زمین افتاده است بدون آنکه به کاشت نیازي داشته باشد، نشدهتبرداش

و برخی تراودیمعسل شیهابرگکه ظاهرش خیلی شبیه درخت بلوط است، اما از شودیمهم چنین نزد این مردم درختی یافت 

). 731- 737: 1384؛ سیسیلی، 28: 1382استرابو، (برندیمزیادي از آن يهااستفادهکرده، آورياین عسل را جمع

ب و تر و آهاي دیگر از پارت خیلی غنیادي دارد ولی از حیث جنگل و ثروتاگرچه از حیث طبیعت با پارت شباهت زیهیرکانی 

ها را زینت داده خاك رد گلها و ریاحین جلگهوب زیاد داچراگاههاي خاستکوها پر از درختان وتر هوایش معتدلتر و کلیتا مطلوب

از وآورد به خصوص تاك و درخت انجیر که در عهد قدیم معروف ها و ثمرات گوناگون بار میاست و میوهبه اعلی درجه حاصلخیز 

ولی دیده ت زیادي را قوت دهد تواند جمعیو اگر چه این مملکت به واسطه وفور نعمت میاستحیث مساحت تقریبا نصف پارت 

).1808: 1385/3پیرنیا، (شود که در عهد قدیم هم عده نفوسش با حاصلخیزي آن مطابقت داشته باشدنمی

شیپمان، (ساخته شد کند که تعدادي شهر در آنجا مثال در مورد هیرکانیا گزارش میدیودوروس تاریخ نگار اسکندر من باب

در دهند کهرا به تیرداد اول اشکانی نسبت میباشد که بناي آن ه شهر دارا میاز جمله شهر ساخته شده در این دور).1390:100

اي قوت داشت که شخم زدن آن کرد خاك به درجهگه را آبیاري میرودهاي کوچک و جویبارهاي زیاد جلبود کوه زاپاارته نن واقع 
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عالی براي داشت با صرف نظر اینکه شکارگاههايمیهاي وسیع و زیاد هوا را خنک و آب و هوا را معتدلتقریبا الزم نبود جنگل

).   1821: 1385/3پیرنیا، (ها آمده بود با انواع تفریحات و ورزش

شهرستانی که آن را هیرکانیدر تورج دریایی معتقد استدهندبه نرسه اشکانی نسبت مینیز مورخین بنیان شهر دهستان را 

پیرنیا، (باشد احتماال همان شهر زادراکرت که نیزرنکسو شهر سی).38: 1388ایی، دری(دهستان خوانند نرسه اشکانی ساخت

رسد بیشتر ساکنان آن باید یونانی باشند و احتماال توسط اشکانیان ، در هیرکانیه قرار داشت که که به نظر می)1715: 1385/3

توان جایابی کرد باستان شناسان را دقیقا نمییرنکسالبته شهر س).60: 1382گوتشمید، ؛ 120: 1383ولسکی،(ساخته شده باشد 

اند که کیلومتر حفاري کرده7قطر تقریبا در دشت قلعه، در نزدیکی گنبد کاووس، شهري پارتی را با 1974/1973ایرانی در سالهاي 

).86: 1390شیپمان، (تواند با سیرنکس یکی باشداحتماال می

مانند شمال باستان شناسی آلمانی با وضوح بیشتري امکان شناخت این شهرهاي دایره هاي هاي انجام شده توسط هیئتکاوش

شهر تامبراکس نیز از ).56: 1386ورستاندیگ، (اند که تماما از جمله حصارهایشان با خشت ساخته شده بودایران را فراهم آورده

ت زنی، در ایالت که آنتیوخوس سوم در جریان گششهريباشد شهرهاي مهم هیرکانی بوده که احتماال همان ساري امروزي می

-در در دوره اشکانیان به دلیلی اینکه شاهان این سلسله به شهرسازي اهمیت زیادي مین را محاصره کرد و امپراطوري خویش آ

).119: 1386ورستاندیگ، (آمد ورت پایتخت اداري هیرکانی دربه صدادند

کند به و آنرا به شکل دایره توصیف میدهدیمن شهر گرگان را به گرگین بن میالد نسبت محمد بن اسفندیار نیز بنیاالبته 

طبرستان منصوب و متصل گرگان است ه و شهرهایی که بیرون در بند تمیشه است آنچه معتبر است و ب«گوید طوري که او می

اگر چه درباره این نقل و قول تردید ).74: تایبدیار،بن اسفن(» گرگین بن میالد بنیاد افگند و مساحت دایره او چهار فرسنگ بود

در اخبار چینی نام پایتخت پارتها . رسد شهر گرگان نیز در این دوره بزرگتر و پر جمعت تر شده باشدوجود دارد ولی به نظر می

اهرا این شهر را می توان با بوده است و ظا باشد که این شهر نیز در ناحیه هیرکانیهآمده که گویا تصحیف کلمه کارتتو= هو

مهرداد اول اشکانی نیز براي دفع حمالت اقوام ).360- 361: 1350/1مشکور،(واقع بوده تطبیق کرد هیرکانیزادرکارتا که در

کیلومتر بسوي شرق امتداد 170تا مسافت بیش از هیرکانیکه از دریاي هیرکانیبه ساخت دیوار دفاعی در شمال رود مهاجم

همرا با مرجع 1به طور کلی شهرهایی که در دوره اشکانیان ساخته شده در جدول شماره ).121: 1389برسیوس،(داخت داشت پر

. و نام امروزي آن آورده شده است
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آنيهمراه با مرجع و نام امروزهیرکانیدر هانیساخته شده در دوره اشکانيشهرها.1جدول 
نام امروزيمرجعیان در هیرکانیهنام شهرهاي ساخته شده در دوره اشکان

ساري).119: 1386(ورستاندیک تامبراکس
-).38: 1388(دریایی دهستان
در دشت قلعه در نزدیکی گنبد کاوس)86: 1390(شیپمان سیرنکس

-).1821: 1385/1(پیرنیا دارا در کوه زاپارته نن
گرگان).74: بی تا(بن اسفندیار گرگان
دیوار دفاعی گرگان).121: 1389(برسیوس گرگاندیوار دفاعی

گیرينتیجه
ها وارد ایران شدند زمانی که آریایی. این سرزمین ساحلی داراي آب و هواي معتدل، حاصلخیز، ثروتمند داراي چراگاههاي خوب بود

ن مورخان یونانی کاربرد داشته از ورك و هیرکانیه که بیشتر در میابا مردمانی در این منطقه برخورد کردند که لباس گرگ داشتند

. رسد گرگان مرکز هیرکانیه بوده استبه معنی گرگ گرفته شده و به تدریج به گرگان تبدیل شده است که در آن زمان به نظر می

ه طوري شده از جمله شامل بخشی شرقی مازندران بوده، بهیرکانی از گرگان امروزي بزرگتر بوده و مناطق وسیعتري را شامل می

از یک طرف و از طرف دیگر به عمارلوي امروزي در استان گیالن ) آذربایجان(شده و به ماد اتروپاتن که از پارت شروع می

دادند در هیرکانیه شهرهاي زیادي اشکانیان که به شهرسازي اهمیت زیادي می. شده استوصل می) سفید رود(شهرستان رودبار

هستان، سیرنیکس که احتماال باید همان زاداکرات باشد و تامبراکس که همان ساري است در زمان ساختند شهرهاي گرگان، دارا، د

رسد به طور کامل از جمله دیوارشان با خشت ساخته شده و بیشتر سلسله اشکانیان در منطقه هیرکانی ساخته شد که به نظر می

کرده تا شاهان اشکانی شهرهاي ساخته شده در ین اقتضاء میبودند که احتماال شرایط آن زمان چناي مانند میبه شکل دایره

.)56: 1386ورستاندیگ، (هیرکانیه را به این شکل درآورند تا این شهرها مانعی براي جلوگیري از هجوم اقوام بیگانه باشند 

تشکر و قدردانی
.ی کمال تشکر را دارندمولفین مقاله از اساتید بزرگوار جناب آقایان سیروس نصراهللا زاده و تورج دریای
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