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   تاريخي ةپيشين

مرو كه در تركمنستان كنوني واقع گرديده در آبادي كوچكي واقع در صحراي كراكوم در كنار 

شرقي افغانستان  ال از شم كيلومتر٨٥٣با طول اين رودخانه . فته استقرار گر مرغاب ةانخرود

  .ديزر شرقي تركمنستان فرو مي و در صحراي كراكوم در شمالسرچشمه گرفته 

، داد  جهتهاي آسياي مركزي تغيير طرف دشت سوم قبل از ميالد كه شهرنشيني به ةاز هزار  

 مناطق ساكن )عصر برنز(م قبل از ميالد  سوة هزاردرروستاهاي واقع در اين دشت كه اهالي 

مراكز هاي  هستهدند مرو يكي از شباعث  ١ مرغابة رودخانةكوهستاني بودند با مهاجرت به كنار

  .دگردفرهنگي پيش از تاريخ 

 است اخير نشان داده كه مرو يكي از مراكز مهم فرهنگي غير الهي ايراني ةحفريات چند ده  

يد آن ؤاين كشفيات م. فرهنگ مرو درآميخت با ديگران مذاهب كه بعدها مذهب زرتشتي در مي

كه  ٢است كه منابع نوشتاري اوستا و ودا در رابطه با فرهنگ ذكر شده و استفاده از هوم و يا سوم

شده در معابد مارگيانا يافت شده و نشانگر تمركز  سم مذهبي هندو آريائي استفاده ميدر مرا

   .رهنگي مرو بوده استستايي مركز ففرهنگ ودايي و او
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 ها گاتاحمالتي كه عليه ماس اثر  كورش بنا نهاد و در آنجا درشهر مرو رارسد  نظر مي به  

هايي اشاره دارد كه براي پايان   به حملهخود بيستون ة سه زبانةداريوش در كتيب.  به قتل رسيد،كرد

توان  ابع موجود نوشتاري نميرغم من علي. دادن به شورش در استان مارگيانا و يا مرو بوده است

از مرو ديدن كرده و يا شهري را در آنجا بازسازي و يا بنيان  ٣طور اطمينان ذكر كرد كه اسكندر هب

  .گذاشته است

 و در زمان سلوكيه و بودهشرقي قلمرو اشكانيان  تهائي شمالرسد كه مرو بخش ان نظر مي به  

اهميت خاصي در داراي بلكه ي براي ايرانيان داشته عنوان پايگاه نظام ه بنه تنهانقش مهمي بعدها 

در اين شهر به همراه تعداد زيادي .  استنيز بودهچين  ن و آسياي مركزي واتبادالت اقتصادي اير

رديده گ ضرب  مورد بحثة كه در منطقيافت شدهم ي تعداد زيادي سكه ا  اشياي شيشه وسفال

  .است

سيستم مالي اين   و است بودهو باختر) سمرقند(د دو راه تجاري مركنده محل برخور مرو  

 به اين دليل كهسكاها تسخير گرديد كه آن شهر توسط   در زماني.اند بنا نهادهشاهان باختر منطقه را 

شاهاني الخصوص  قليدي آنان عليهاي ت ي برخوردار نبودند سكهوصصمخآنان از سيستم پولي 

اد و ستد قرار دضرب و در مسير  به تعداد زياد  و تقليدآنتي ماك و اكراتيد مانند هليواكول،

  .دادند مي

  

  مرو در زمان سلوكيه

 ٥بعد از بازسازي ٤)آنتي اخويا مارگيانا (،شهري آن مرو بودكه مركز را مارگيانا  ،آنتي اخوس اول

قرار  مرغاب ةسلوكيه بر روي رودخاندر قلمرو شرقي برگزيد، اين شهر عنوان پايتخت خود  هب

 ، جدا از باختر،عنوان استان مستقل هباين استان از . در زمان او بر وسعت شهر افزوده شد .داشت

  در اواسط قرن سوم قبل از ميالد.اي بوده است  داراي ضرابخانهكهده شذكر در منابع تاريخي 

 عنوان پايگاهي در هاين استان ب. اند پرداخته هاي شاهان باختر مي به ضرب سكههاي آن  ضرابخانه

كرد  عمل ميآمدند   وحشي كه از طرف شمال شرق به كمك شاهان ايراني مي اقواممقابل حمالت

  .ندشوور  به قلمرو سلوكيان حملهاز آنجا توانستند  و مي
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از حمالت قبايل د نرد تا بتواك  استفاده مييتخت خودعنوان پا هكه از آنجا بآنتي اخوس اول،   

به آسياي صغير رفت تا در مقابل حمالت پدرش سلوكوس بعد از مرگ  ،جلوگيري نمايدايراني 

 مرو در زمان آنتي آخوس ،با كشته شدن او. آسياي صغير، به مبارزه بپردازدقبايل وحشي گل به 

صورت نيمه مستقل جزو بخشي از حكومت سلوكيه بود و تا تسخير آن توسط ديودوت  دوم به

  .اول، همچنان نيمه مستقل باقي ماند

  

  ان باختريانمرو در زم

 در زمان هخامنشيان در اين است كهيوناني  - ايرانيةرسد از خانواد نظر مي كه به ٦دايودوت اول

طور رسمي در  كه بهقبل از آنوي . استباختريان گذار حكومت  ، بنياناند بودهساكن منطقه 

ني از يونانيان ا حكومت خود را با پشتيب،صورت نيمه مستقل ه كند بم استقالل خود را اعالم.ق٢٥٧

قلمرو او در غرب باختر، سغد و هيركانيا بود كه مرو مرز بين او و . منطقه بنيان نهادو ايرانيان اين 

كه بر ) سمرقند(مركنده . داد مت او را تشكيل مي بلخ مركز شهري بخش شرقي حكوواشكانيان 

اشت از مراكز اصلي  زرفشان قرار داشت و شهر سغد كه در بخش شمالي آن قرار دةروي رودخان

ي براي محافظت از ع دفاةعنوان قلع ه سيحون بةبر روي رودخان ٧ سايوپوليسةقلع. اين فرهنگ بود

. م جانشين پدر شد.ق٢٤٨اول با همين نام در پسر دايودوت  .هاي سكاها ساخته شده بود حمله

  .اش توسط اوتيدم اول به قتل رسيد م او و ديگر اعضاي خانواده.ق٢٣٠در 

 از هريرود و يا . مرگاب بودةيا رودخانارت و باختريان مرز آبي مرغاب و رز بين پم  

 است ذكر نموده ه باخترب آنتي اخوس ةدر زمان حملريا و يا آريوس بود كه پوليبيوس  آةرودخان

 او رسد كه نظر مي به. ي اخوس به پايتختش بوده است آنتةو محلي بود كه اوتيدوم اول منتظر حمل

پس از تسخير تخت پادشاهي . ه است زير نظر دايودوت به فعاليت پرداختواستاندار بوده  ،دادر ابت

شكستي كه از آنتي پي او در . سعي به گسترش قلمرو خود نمود، ولي به موفقيتي نايل نگرديد

 با آنكه اوتيدم يك مگنسيائي بود نه از . تا بلخ شدنشيني عقببه   مجبورخورد، ٨اخوس سوم

د كر كه از ساكنين مگنسيا بود وي را وادار  يك افسر سلوكي٩ شورشي دايودوتس، تيلسةخانواد
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 در اوتيدم اولرسد  نظر مي به.  سلوكيه به حكومت خود در باختر ادامه دهدبا پذيرش پادشاهي

  .مرو به ضرب سكه اقدام ننموده است و آنتي اخوس سوم آنجا را در تسخير خود داشته است

 از براي جلوگيري در مرو به ضرب سكه پرداخت و احتماالً) م.ق١٧١ -١٩٠(دمتريوس   

او كه  .اقدام به تسخير مجدد اين استان نموده استكه بوده الت قبايل همسايه و يا اشكانيان حم

نشيني كرد آنجا را  طرف غرب عقب نكه آنتي اخوس بهآفرزند و جانشين اوتيدم اول بود بعد از 

  .دوباره تسخير كرد

 به همراه دمتريوس اول در مرو به ضرب سكه احتماالً) م.ق١٧١ -١٩٠(يدم دوم اوت  

در زمان . بعد از آنتي ماك، اگاتوكول و پنتاليون بر اين استان حكمراني نمودند. پرداخته است

ي ها  شايد استان، استايجاد نشده قبايل مهاجر به اين شهر ةاوكراتيد تغييراتي در زمان حمل

  . اند در اين استان دريافت كردهاشكانيان از باختريان را  ١١انوسو آسپي ١٠تيروا

در مرو  جانشينان او كاهاس قبل از ميالد ٨٠ تا ١٣٠ي ها  در سال اوكراتيد،بعد از مرگ  

و سپس سكاها بوده و رسد كه تا زمان مهرداد اول مرو در تسخير باختريان  نظر مي  به.گرديدند

  .ني برخوردار نبودندچندااز قدرت شمال شرق ايران اشكانيان در 

  

  اشكانيان و مرو

وند مشترك پي با هم والطوايفي بوده  ي ملوكها كه كنفدراسيوني از حكومتحكومت اشكانيان 

 ةراندند و از ريش طور مشترك بر قلمروشان حكومت مي ه بديگربا قبايلي . اند خانوادگي داشته

من آنان بود أده بود شمال شرق ايران كه مش اين باعث. خانوادگي مشتركي برخوردار بودند

، نسا و مهرداد كرت نقاط مهم  مرو.اشدعنوان محلي امن در ادوار مختلف حكومتي ب به

  .اند  بوده كه براي دفاع از قلمرو خودشان مورد نياز بودهكياستراتژي

 براي احتماالً و قبل از آنان بوده ١٢نسا كه براي مدتي يكي از شهرهاي مهم در زمان اشكانيان  

، بازسازي پي كه بر نسا وارد شددر ي پيها بيو بعد از خرا  از شهرهاي استان مرو بوده استمدتي

 و گروه از سكاها را نبايد ناديدهكه در اين استان نقش د خاطر آن بوده هب شايد اين امر. ده استش

 و ديگري ها  يكي داه، كه در همسايگي اشكانيان وجود داشتهگرفت، دو گروه از قبايل وحشي
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 داراي دادند ه بخش ديگري از حكمراني حكومت اشكاني را تشكيل ميكسكاها . اند  بودهاشكانيان

را تشكيل   اشكانيان و سكاهاي هندةهاي درون خانوادگي با اشكانيان بودند كه خانوادپيوند

 كه در زمان بودزي  و ديگر قبايل آسياي مركها  پيوند برون خانوادگي آنان با داه.دادند مي

  .كردند و يا متخاصم از آنان پشتيباني مييا حمالت ديگر اقوام مهاجر اختالفات 

. است ١٣ هو هوان شو، مورخ چينية سفرنامكرده،اشاره ر ميان منابع نوشتاري كه به مرو د  

 مرو ناميدند، ولي اين منبع كه به ذكر ها پارت كوچك مي چيني كه آن شهر را نگارد چنين ميوي 

شايد نتوانسته بين سكاها و  ، دوم قرن اول ميالدي پرداختهةدر شرق قلمرو اشكاني در حوالي نيم

هاي  تركيبي از عشيره آنها احتماالًتوان چنين فرض كرد كه  مي. اشكانيان تفاوتي قايل گردد

  .اند اند كه او با يك نام ذكر نموده مختلفي بوده

 ،ي به مرو نداردا  ايزودور خاراكسي هيچ اشارهةسفرنام هاي مورخين رومي تهدر ميان نوش  

ي شمال ها تانسبدين دليل كه مسير طي شده توسط او از مناطق مركزي و غرب ايران بوده و از ا

 بطلميوس كه در آن ة بعد از او سفرنام.است اشكانيان اطالعاتي در دست نداشته غربي و شرقي

 شايد .به درستي درك كردتوان  ت، استنباط او را نميهري از استان نسا نام برده اسمرو را ش

د هر دو شهر كراند، ولي بايد ذكر   كه ساكنين دو محل از نظر نژادي به هم شبيه بوده بودهاينچنين

  . اند در مقابل قبايل وحشي براي اشكانيان مهم بودهاز نظر استراتژي به يك اندازه 

ا روي كار آمدن فرهاد دوم در  و ب در زمان او اول و اسارت دمتريوسبعد از مرگ مهرداد  

د دوم م آنتي اخوس هفتم به پشتيباني از برادرش با متحدانش همچون باختريان عليه فرها.ق١٣٠

سكاها را به ياري طلبيد و مرو را تسخير نمود، سكاها بعد از آنكه فرهاد دوم . به جنگ پرداخت

از  پرداخت حقوق آنان درخير فرهاد أعلت ت هد بو به قتل رسانداد فرهاد آنتي آخوس را شكست 

 به ياري سكاها ،در ميدان نبرداين سربازان سربازان اسير سلوكيه عليه سكاها ياري جست، 

مرو را تسخير نمودند و به در اين زمان آنان . ه قتل رسيدندپرداختند و در جنگ فرهاد و اردوان ب

هاي اصلي اوكراتيد از  سكه ضرب نمودند كه با سكها رين شاه باختر اوكراتيد در آنجتقليد از آخ

راه تجاري بوده براي برقراري ثبات اقتصادي در اين ويژگي شايد .  استتفاوت نداشتهنظر وزني 
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نظر  بهده ش  ضرب ميي بلخ از قرن دوم ميالدةهليوكول در منطق ١٤هاي تقليدي با آنكه سكه. است

  .ار داشته استقررسد كه بلخ و مرو در دست سكاها  مي

اند در  م اشغال كرده. ق٨٠كه اشكانيان مرو را در  هاي تقليدي اوكراتيد حتي زماني سكه  

 ديگري از سكاها ةخانواد ١٥رسد در زمان مهرداد دوم نظر مي به. مال ايران در جريان بوده استش

ا در ميان رهاي تقليدي اوكراتيد   سيحون مهاجرت كرده و سكهةبه بخش جنوبي سواحل رودخان

  .اند تمدن خوارزم رواج داده

نكه اشكانيان سعي در  اي عالوه بر، شاه اشكاني،زمان داريوشاز زمان سنتورك به بعد تا   

 اين حركت نه .اند اقدام نمودهنيز نام مهرداد كرت  هشهر جديدي باند به بازسازي  داشتهحفظ مرو 

 ةدهند  نشان، بلكه قبايل آسياي مركزي بودپي سكاها و ديگردر از حمالت پي براي جلوگيري تنها

و آنان سعي در كرده آن است كه مرو به مرور زمان از نظر استراتژيكي در نزد اشكانيان سقوط 

  . اند هر مهرداد كرت در كنار مرو نمودهبازسازي ش

 از كوشانيان ، تسخير مناطق مختلفةمعتقد است كه در زمان ويم كادفيس در ادام ١٦مكرجي  

كه باختريان در اثر  زماني. مرز گرديده و مرو را تسخير نمودند النهر با اشكانيان همء ماوراسمت

دست قبايل  د مرو و ديگر شهرهاي اطراف آن بهدر شمال باختر ناپديد گرديدنفشار سكاها 

 در نمودند و نام آنان سكه ضرب مي يوند خانوادگي با اشكانيان داشته و در آنجا بهسكائي افتاد كه پ

نهادند،   به پشتيباني آنان سر به شورش مي شاهان اشكاني عليه يكديگركه در اثر اختالفات زماني

 در اثر اين .پرداختند  و به پشتيباني از شاه اشكاني ميآنان هم در اين اختالفات شركت كرده

ران ايفا قش مهمي را در شرق ايداد اين شهر ن  از قرن اول ميالدي رخ مياختالفات كه تقريباً

  . نمود مي

 هند بوده است و در مناطق  شاه اشكاني،١٧ گوندوفرة اردوان سوم از خانوادكهرسد  نظر مي به  

 نمودند از حكومت بعد از آنكه روميان فشار فراواني بر او واردرانده است،  تر حكومت مي جنوبي

بعدها . به زندگي پرداختند ا درياي مازندران بوده ١٨و با سكاها كه در مشرقاشكاني كناره گرفت 

گودرز دوم و  در جنگ دو برادر الًااحتم. با كمك هيركانيا و كرمانيان حكومت خود را پس گرفت
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و وردان بعد از ، ودبرخوردار بشرقي حكومت اشكاني  ي از پشتيباني ساكنين شمالوردان، دوم

  .كردشكست گودرز تا آريا را فتح 

 حكومت اشكانيان و همراهي آنان با ةدن آنان از سلطبعدها شورش هيركانيان و خارج ش  

دست كوشانيان كه تركيبي از اقوام ايراني و  بهيي از استان مرو ها د كه بخششكوشانيان باعث 

رسد كه اين همكاري بين سوتر مگاس و هيركانيان  نظر مي  به.دبيفت ند،مهاجر آسياي مركزي بود

نظر  به. دست نيامد اطالعاتي بهنابع تاريخي در اين مورد ماز ، تا كانيشكا و هاويشكا، زيرا بود

  .از مرو بيرون راندندسكاها رسد كوشانيان را  مي

شرقي ايران ظاهر  سياسي در قرن اول ميالدي در شمالعنوان يك قدرت  هكوشانيان ب  

را از اه زميني ند كه تجارت ر سعي فراواني نمود ودر تسخير خود داشتند مرو را آنها .گرديدند

قلمرو خود تغيير داده و از راه كاپيسا و راه دريائي با روميان طرف درون  طريق ري و همدان به

  .ارتباط تجاري برقرار نمايند

د ماد و مرو را فتح نمود كر در سلوكيه حكومت ميكه  خسرو ،در ميان ديگر شاهان اشكاني  

اين .  استبه چنگ آوردهچه كساني دست  كه مرو را از اظهار داشتطور دقيق  هتوان ب ولي نمي

زات اشكانيان در مبارزه با روميان ر مباة و از زمان خسرو به بعد بيشترين دورموقتي بودتسخير 

هاي متمادي با آنان باعث به فراموشي سپرده شدن شمال شرق ايران  سپري شد و بعد از آن جنگ

  .در خاطرات سياسي اشكانيان گرديد

شان ي اةنشاند اشكانيان يا در دست حكمرانان دستتاريخ در دست هايي از  مرو در برهه  

 ميالدي حكومت كرد، ٧٨ الي ٤٦ي ها پاكور از سال ١٩نظر راپسون به. گرفت مانند پاكور قرار مي

معتقد  ٢١كونچ. داند مي ميالدي ١٣٥ الي ١١٠ يا ١٠٠ي زمان سلطنتش را بين ها سال ٢٠ولي ميچينر

اند و پاكور اولين شاه اشكاني بوده كه   مناطق مختلفي حكومت كردهنوبر دراست كه پاكور و ص

  .مرو و هرات را تسخير نموده است

 ٢٠٠ تا ١٥٠ي به تقليد از بالش سوم در هرات از ا ن دوم بعد از ميالد شاه ناشناختهدر قر  

الدي و  مي١٥٠ تا ١٠٠هاي تقليدي اردوان دوم از  در مرو سكه. يالدي به ضرب سكه اقدام نمودم
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هاي تقليدي بالش سوم در جريان بوده   هرات سكهة ميالدي همچون ضرابخان٢٠٠ الي ١٥٠از 

  . است

ميچينر تاريخ حكومت . يا اشكانيان بوده است و اشكاني هند ةخانوادصنوبر يكي از اعضاي   

 كند،  مياعالم ميالدي ٦٥ الي ٥٠ حكومت او را در ة سلوود دورداند و مي بعد از ميالد ١٣٥او را 

د رس نظر مي به. جا سيستان را تسخير كرده است حاكم مرو بوده است و از آناو به مدت طوالني

بعد از صنوبر حاكمان ديگري . نام صنوبر دوم و سوم داشته است كه او جانشيناني با نام خود به

ي كه ا اه ناشناخته سمارا، ش.دهند ه ما نمي آنان بةبارشته كه منابع تاريخي اطالعاتي درهم وجود دا

  . گرديدويشناسيم جانشين   را مياوهايش  فقط از روي سكه

در دست  او ةدربارني چندا بوده است، اطالع  اردميتر،٢٢نظر مي رسد كه استاندار اردشير به  

 قلمرو ير بعد از فتحو يا استانداري بوده كه از طرف اردش اشكانيان هند ة كه آيا او از خانوادنيست

ت او هم به پايان رسيده رسد با مرگ اردشير حكوم نظر مي به. ده استشر آنجا منصوب كوشان د

رسد كه او بر مرو  نظر مي به. شده استان، افغانستان و تركمنستان پيدا هاي او در سيست سكه. است

 اندارانت و در كنار ديگر اسداند مياو را اردشير شاه سكستان  ٢٣لوكونين. نموده است حكمراني مي

  .دهد  شاه مرو قرار مي، اردشير مانندرادشير را

  

  ٢٤هاي اشكانيان اي بر سكه خذ كتاب مقدمهأم
   مهردادكرتةضرابخان   مروةضرابخان  سال حكومت  شاه اشكاني

  ١    م .ق٢١١ -٢٣٨  ارشك اول

      م.ق١٩١ -٢١١  ارشك دوم

      م .ق١٣٨ -١٧١  مهرداد اول

      م.ق١٢٧ -١٣٨  فرهاد دوم

    ٣  م.ق١٢٤ -١٢٧  اردوان اول

      م. ق٨٨ -١٢٣  مهرداد دوم
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    ١  م. ق٩٠ -٩٥  گودرز اول

    ١  م. ق٨٠ -٩٠  ارد اول

  ١  ١  م. ق٧٠ -٨٠  شاه ناشناحته

    ١  م. ق٧٥  سنتورك

  ٦  ١  م . ق٧٠  داريوش

  ٦  ٢  م. ق٥٠ -٧٥  فرهاد سوم

  ٦  ٣  م . ق٥٤ -٥٧  مهرداد سوم

  ١٦  ٤  م.ق٣٨ -٥٧  ارد دوم

  ١٦  ٢  م .ق٢ -٣٨  فرهاد چهارم

  ٦  ٢    فرهادك

      م٦  ارد سوم

      م ٨ -١٢  ونون اول

  ٥  ٣  م١٠ -٣٨  اردوان دوم

      م ٤٠ -٤٥  وردان اول

  ١  ١   م٤٠ -٥١  گودرز دوم

       م٥١  ونون دوم

    ١  م ٥١ -٧٨  بالش اول

       م٥٥ -٥٨  وردان دوم

       م٧٧ -٨٠  بالش دوم

     مسي١  م ٧٨ -١٠٥  پاكور دوم

      م ٨٠ -٩٠  اردوان سوم

     مسي١  م ١٠٥ -١٤٧  بالش سوم

     مسي١  م ١٠٩ -١٢٩  خسرو اول

  

 اول قرن اول ميالدي مرو توسط جانشينان شاهان ةبعد از نيمكه  گرفت نتيجهتوان  چنين مي  

 و گرديد ون صنوبر و جانشينان او اداره مياند همچ كه پيوند خانوادگي با آنان داشتهاشكاني 

هاي   ضرابخانه ويافت ابت از اشكانيان ضرب و انتشار ميه نيهاي مسي ضرب شده در آنجا ب سكه

  .آريا و ترانس اكسيانا از اهميت آنچناني هم در زمان آنان برخوردار نبوده است
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  گيري نتيجه

ر بخش  نقش مهمي را دگذاشت وجود ة تاريخي پا به عرصةزمان در دورطي بعد از آنكه مرو 

در اين استان بود كه كورش توسط قبايل ماساگت به . د ايفا نموشرقي حكومت هخامنشيان شمال

  .ي شورشي عليه حكومت او بودها يالت و سپس در زمان داريوش يكي از ارسيدقتل 

 و در همين هان باختري اين شهر از مراكز مهم انتشار فرهنگ يوناني ايراني بوددر زمان شا  

مرو از شهرهاي مهم . هادنده چين پا نبانيان ر، مانوي و بودايان توسط اي بود كه مسيحيتمسير

تجاري در زمان اشكانيان و باختريان بوده و با سقوط آن شهر و تسخير آن توسط سكاها به آرامي 

از شهرهاي مهم  از نظر استراتژي احتماالً. سپرده شدفرهنگ و هنر يوناني به فراموشي 

اشكانيان هم ن از شهرهاي مهم در زمان اشكانيا و اند هخامنشيان، سلوكيه و باختريان بوده

 سلوكيه در جنگ بين فرهاد دوم و آنتي اخوس ةاسير شد، زيرا عالوه بر سربازان شد محسوب مي

 داده سكنياند در آنجا  د دوم و كراسوس به اسارت درآمدههفتم، سربازان رومي كه در جنگ ار

  .اند شده

كه مرو را كه در قلمرو واني نمودند اشكانيان كه در ابتدا بر شهر نسا دست يافتند سعي فرا  

. ختري و اشكاني بودآورند، زيرا اين شهر محل تالقي دو قدرت باباختريان بود به تسخير خود در

با خارج شدن از اين شهر و سپردن آن به را تا زمان اوكراتيد حفظ نمودند اين شهر باختريان كه 

  .دنداشكانيان مجبور به مهاجرت به درون افغانستان گردي

مركزي اشكانيان قلمداد كرد، خارج از قدرت اين شهر را توان  مياز زمان اردوان دوم   

ده است ش طنتي اشكانيان كنترل ميل سةتوان پذيرفت كه اين شهر توسط يكي از اعضاي خانواد مي

  . سكاها و كوشانياندست بهتا 

قندهار و راه دريايي باعث طرف  ظهور كوشانيان و تغيير مسير راه تجاري از درون ايران به  

بتوانند همچنان النهرين و سوريه نمايند تا  ام مبارزات خود را جهت اشغال بيند كه اشكانيان تمش

  .ي بازرگاني حفظ كنندها تسلط خود را بر راه
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