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چکیده

ثدار دولت هخامنشی و سلوکی بود .از جملۀ این موارد دستگاه
دولت اشکانی در بسیاری از جنبههای حکومتی و فرهنگی میرا 
اطالعاتی ،خبرچینی و جاسوسی بود .با توجه به جنگهای متعدد و طوالنی اشکانیان با سلوکیان و سپس رومیان و همینطور تمرکز

یشد.
دولت اشکانی بر درآمدهای گمرگی و تجاری ،لزوم گسترش و پایش مداوم چنین دستگاهی بیش از پیش احساس م 
اشکانیان گذشته از بهرهمندی از تجارب پیشین در زمینۀ دستگاه جاسوسی ،با گسترش سیستم اطالعاتی ،تالش کردند با کنترل
راههای تجاری و جلوگیری از تجارت مستقیم چین و روم ،درآمدهای هنگفتی به خزانۀ خود سرازیر کنند .بخش عمدهای از این
یکند با وجود کمبود فاحش منابع و
موفقیت ،از طریق دستگاه اطالعاتی و جاسوسی آنها حاصل میشد .این مقاله تالش م 
یهای تاریخی ،در حد امکان برخی زوایای پنهان موضوع را مورد بررسی قرار دهد .بر اساس نتایج به دست آمده ،اشکانیان از
آگاه 
دستگاه جاسوسی خود در زمینۀ کنترل راههای تجاری ،برتری نظامی در جنگ با رومیان ،تداوم برتری تجاری و افزایش درآمدهای
یبردند.
گمرگی بهره م 

واژگان کلیدی :اشکانیان ،امپراتوری روم ،دستگاه جاسوسی ،اقتصاد.

( -1نویسنده مسئول) Najaf.Dr.Kamranifar@gmail.com
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مقدمه
در دورۀ اشکانی ،دستگاه جاسوسی و اطالع رسانی اهمیت قابل مالحظه ای یافت و سرسلسلۀ آن ،ار َشَشک ،آن را

مورد توجه قرار داد و به خوبی از آن در جنگ های خود با شاهنشاهان سلوکی سود جست .جانشینان ارشک نیز

نظر به اهمیتی که این سیستم در مناقشات و مناسبات مهم آن روز داشته ،تالش وافری در استفاده از آن نمودند و

شبکه های اطالعاتی مهمی را تاسیس کردند .وجود چنین دستگاهی ،در رویدادهای نظامی از جملۀ عوامل موفقیت

یآمد .نکتۀ قابل توجه این که سازمان چشم و گوش شاه در این دوره نه تنها بر امور
شاهنشاهی اشکانی به حساب م 

سیاسی نظارت میکرد ،بلکه در مسائل اقتصادی نیز تاثیر جدی داشت .بنابراین می توان مدعی شد که سیستم
لگیری شاهنشاهی اشکانی تا سقوط این سلسله ،نقش مهمی در تحوالت
خبررسانی و اطال ع رسانی از بدو شک 
سیاسی و اقتصادی دولت اشکانی داشته است .در مورد دستگاه اطالعاتی در ایران باستان به شکل عمومی و دوره

یتوان گفت کتاب یا اثر مستقلی به رشته نگارش در نیامده است .آنچه که آمده نیز،
اشکانی به معنای خاص آن ،م 
شرح های مختصری است که در البالی نوشته های مورخان و تاریخ نویسان ذکر شده است .هدف از این تحقیق،
واکاوی دستگاه اطالعاتی اشکانیان از آغاز شاهنشاهی تا سقوط آن است .این ب ثح

از دیدگاه تاریخی و مطالعۀ

شها پاسخ دهد که سیستم
سازمان اطالعاتی دولت اشکانی حائز اهمیت است .تحقیق حاضر بر آن است به این پرس 
اطالعاتی و جاسوسی اشکانی چگونه سازمانی بوده است؟ همچنین در پی پاسخ به این پرسش است که این سازمان
در مناسبات میان ایران اشکانی و دولت های آن روزگار چه نقشی ایفا کرده است؟ با توجه به رخدادهای نظامی و
جنگی میان ایران و روم از یک سو و نقش واسطه گری اشکانیان در تجارت جادۀ موسوم به ابریشم از سوی دیگر،
توجه اشکانیان به گسترش دستگاه اطالع رسانی و جاسوسی ،جایگاه مهمی در تشکیالت اداری شاهنشاهی اشکانی
داشته است .پژوهش مذکور با روش توصیفی-تحلیلی مبتنی بر اسناد تاریخی و جغرافیایی؛ بر آن است تا ابهامات
علمی این ب ثح

را پاسخ دهد .باید افزود که روش تحقیق در این مقاله با توجه به بین رشته ای بودن

موضوع،پژوهشی ترکیبی می باشد واز روش تحقیق تاریخی برای مباحث تاریخی سود جسته ایم وبرای بازنمایی
موقعیت جغرافیایی ایران در دورۀ اشکانی به اطالعات ونقشه های تاریخی استناد کرده ایم .همچنین کتب جغرافیایی
در بازنمایی ویژگی های جغرافیایی ایران دراین پژوهش مورد کنکاش و جستجو قرار گرفته اند.
اهمیت جغرافیایی ایران در دورۀ اشکانی با تاکید بر جادۀ ابریشم
موقعيت جغرافيا يي ایران ،همواره حكومت هاي شكل گرفته در آن را تحت تأثير خود قرار داده است« .موقعيت
جغرافيا يي ايران بر سر چهار راه آسيا به اروپا و آسياي ميانه به خليجفارس و خاورميانه سبب شده است تا در طول
تاريخ ،پيوسته مورد هجوم اقوام گوناگون قرار گيرد و به همان سان نيز پيرامون خود را مورد هجوم قرار دهد
( .)64 :1388 ،Naghibzadehسياست خارجي ايران در طول تاريخ بر كي

اصل جغرافيا يي  ،مبنی بر گسترش

مرزهاي ايران در نواحی شرق و غرب قلمرو تا آبها و مناطق صعب العبور و سپس راندن اقوام مهاجم به آن سوی
دیوارهای حفاظت شده ،استوار بوده است .برای رسیدن به این اهداف دولتها ،از سفیران و سازمان جاسوسی بهره
یگرفتند .اشکانیان در نیمه قرن سوم پیش از میالد توانستند قدرت را به دست آورند .با تصرف پارت به
م
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شهای خود برای توسعهطلبی ،نام پارت دیگر تنها یک نام جغرافیایی نبود ،بلکه مفهومی
سال  238پ.م و ادامۀ تال 
قومی به خود گرفت ( .)24 ،23 ،1384 ،Shipmanایالت پارت که در اوایل حکومت اشکانیان مرکز ثقل این
حکومت بود از شمال به خوارزم ومرو ،از شرق به هرات ،از جنوب به ایالت های زرنگ و از غرب به ایالت
هیرکانیا محدود میشد .از میان شهرهای این ایالت میتوان به نسا ،آسآک و دارا اشاره نمود .رودهایی چون تجند،
نیشابور و میانآباد نیز در آن جاری بود ( .)27 ،1384 ،Mirzaeeسرزمین پارت از جنوب شرقی دریای گرگان (خزر)
بشکل صفحه باریکی به طرف مشرق امتداد دارد واین منطقه از طرف شمال وجنوب بین کویرها وبیابان های لم
یزرع واقع است .منظور از اینه صفحه باریک را برای این مکان بکار می بریم آن است که ،آن سرزمین نسبت به
کویرهای اطراف عرض وطولش بسیار کم است.زیرا این صفحه از غرب به شرق تا هریر رود  514واز شمال
 322کیلومتر است چهار زنجیره کوه از جنوب شرقی دریای گرگان به طرف مشرق به طور متوازی امتداد یافته است
و چون این زنجیره ها از یکدیگر جدا هستند وادی هایی در میان آنها تشکیل شده واطراف این وادی ها یا دره ها
دارای درخت وسبزه است،خاک دامنه کوهها حاصلخیز است گرگان در سمت شمال وغرب این صفحه بود و پارت
در طرف جنوب وشرق آن قرار دارد(.)197 ،1393 ،Mashkoorبا توجه به آثار نویسندگان عهد قدیم می توان نتیجه
گرفت که پارت ،خراسان کنونی بوده ،یعنی از دامغان فعلی آغاز شده وبه هریررود منتهی می شده است.از قدیم
دریای گرگان (خزر) حدفاصل بین پارت وماد می دانستند،بنابراین خراسان کنونی جایگاه پارت بود،وشامل شهرهای
دامغان،شاهرود،جوین،سبزوار،نیشابور،مشهد ،بجنورد،قوچان،دره گز،سرخس،اسفراین،تربت جام،خواف،کاشمروتربت
حیدریه می باشد.طول این والیات از طرف مغرب به مشرق تقریبا چهارصد هشتاد کیلومتر است وعرض آنها تقریبا
به دویست کیلومتر می رسد.بنابراین سطح پارت ویژه معادل  98000کیلومتر بوده استاین سرزمین از شمال وجنوب
بدین ترتیب ترکیب یافته است:یکی سه رشته کوه است یکی بنام دامان کوه یا کوههای اکراد که دامنه اش به سمت
کویر خوارزم امتداد دارد.دیگی بنام آالغ ومیرایی در وسط ونیز سومی بنام جغتای یا کوههای جوین که در جنوب
این ناحیه کوهها با هم متوازی اند.رشته کوههای نخستین آبهایی را به کوه اترک می ریزند از آبهای رود تجن جدا
می کند وزنجیره های کوههای مرکزی وجنوبی آبهای گرگان رود را از آبهای نیشابور(.)198 ،1393 ،Mashkoor
يگرفتند ،بدون
دادوستد ميان ملل از ديرباز داراي اهميت بوده است و سرزم ني ها يي كه در مسير راه تجاري قرار م 
شك سياست و حكومتشان متأثر از ا ني راه تجاري ميشد و ايران از ديرباز ا ني شاخصه مهم را بر دوش ميكشيد.
اول ني اقدام براي در اختيار داشتن راه تجاري ،تسلط بر شهرهاي تجاری بوده است .بدین لحاظ شهرنشيني و ساخت
شهرها از اولوي 
تهاي توجه به مسائل تجاري در دوران باستان بوده است ( .)38 ،1396 ،Kianradاسكندر،
يدانست .سرزميني كه با جادههاي كاروان رو و با ايران ،قفقاز و دنياي
ب ني النهر ني و بابل را مركز امپراطوري م 
جفارس و عربستان و اقيانوس هند رابطه داشت .توجه اسكندر بايد به حق باشد
متوسط مربوط بود و از دريا با خلي 
ت ها يي كه بعد َاَا تا قرون وسطي
زيرا ا ني سرزم ني مركز طبيعي اقتصادي و سياسي امپراتوري هخامنشي و ديگر دول 
در شرق نزد كي

پديد آمدند به شمار م 
يرفت ( .)11-14 ،1378 ،Diakonofاز تحوالت برجستۀ ارتباطات در دنياي

لگيري آن اشاره نمود .جادۀ ابريشم مفهومي نسبت َاَا جديد است .تنها در اواخر
يتوان به جادۀ ابريشم و شك 
باستان م 
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قرن نوزدهم بود كه فردنياندفون ريشتوفن ،در توص في

جادههاي تجاري ميان چ ني  ،آسياي مركزي و غرب ،اصطالح

يهيچ توضيح ديگري به كار برد و پس از آن ،جادۀ ابريشم براي تجسم بخشيدن به مجموعهاي از
«جادۀ ابريشم» را ب 
راههاي تجاري ميان چ ني و غرب مورد استفاده قرار گرفت .امروزه ا ني عنوان در غرب و در شرق به صورت كي سان
پذيرفته شده است و مورد استفاده قرار م 
يگيرد ( .)1378 ،6 ،Pierderzhا ني جاده كه حدود هزار و ششصد سال
مورد استفاده كاروانيان بود ،با درازاي نزد كي

به هشتصد هزار يك لومتر ،از چانگ آن تختگاه امپراتوري هان و يالن-

ت كوههاي جنوبي و ايالت نك -
يشد و پس از پشت سر گذاشتن سرزم ني هاي پس 
جو در ايالت گن -سو آغاز م 
يرسيد .از ناحيهي يو -من -گوان ا ني جاده به دو شاخهي شمالي و جنوبي
جووسو -جروان -شي جو به تورفان م 
يشد .جاده جنوبي از لپ نور در كشيدگي شمال كوههاي جنوبي و راستاي آمودريا تا ياركند و بدخشان
تقسيم م 
يرسيد .راه شمالي كه از واحهي تورفان
يهاي پامیر به سرزم ني كوشانيان و ايران م 
ييافت و با گذر از بلند 
ادامه م 
ييافت و با پشت سر گذاشتن كاشغر و پامير به
يگشت ،به سمت كوههاي شمالي و در مسير دريا ادامه م 
آغاز م 
يگذشت .يكي از راه سمرقند و
فرغانه و سرزم ني سغديان ميرسيد و پس از كاشغر به دو شاخه شده و از مرو م 
ديگري از راه بلخ ،بخش باختري ا ني جاده از مرو به نيشابور و سپس در راستاي كوهساران البرز به ري ، ،همدان،
يرسيد .در آنجا نيز با گذشتن از فرات به انطا يك ه در سوريه و بنادر مديترانه كه
سلو يك ه و تيسفون كنار رود دجله م 
كانونهاي مبادالت كاالهاي امپراتوري روم بودند م 
يپيوست» ( .)19-20 ،1336 ،Tashakoriا ني جاده در طول تاريخ
چهاي انساني بوده است و براي چند ني سده ب ني ايران و
گها ،تهاجمات و كو 
خود شاهد بزرگتر ني حوادث ،جن 
يونان ،ايران و روم ،ايران و اقوام آسياي مركزي براي تصرف نقاط سوقالجيشي ا ني جاده چون خراسان ،ارمنستان،
ب ني النهر ني و سوريه نبردهاي سنگيني درگرفت .اشكانيان در ايران و دولت هان در چ ني  ،در شكلگيري و رونق
جادۀ ابريشم براي عبور كاالهاي تجاري نقش بسزا يي ايفا نمودند .قلمرو اشكانيان مانند پلي بود كه جاده ابريشم از
آن م 
يگذشت ( .)2 ،1383 ،Mahmoodabadiسرزم ني ب ني النهر ني در دوران حکومت مهردادیکم ( 831- 171پ.م)
تحت فرمان اشكانيان درآمد ( .)26 ،1367 ،Kalejنظارت بر ب ني النهر ني  ،زميني حاصل يخ ز ب ني
تجارت رو به رشد دريا يي

با هند از طر قي

جفارس ،به د يال ل استرات كيژ
خلي 

دجله و فرات و

و اقتصادي امري حياتي بود

( .)32 ،1392 ،Kristiansenبا انتقال پايتخت اشكانيان از خراسان به سرزم ني ميانرودان ،تسلط پادشاهان اشكاني بر
نالنهرین بيشتر گرديد و با نظارت بر جادۀ تجاري و گرفتن ماليات و عوارض ،سود هنگفتي نصيب پادشاهان
بی 
اشكاني گرديد .شهرهاي ميانرودان هواخواه ديگر چون امپراتوري روم نيز داشت كه بدنبال آن جنگهاي پيدرپي
ايران و روم بارها شكل گرفته است .نقشه جغرافیایی دولت اشکانی و جاده ابریشم در پایان ضمیمه گردیده است.
دستگاه اطالعرسانی و جاسوسی اشکانیان از تأسیس تا روی کار آمدن مهرداددوم
تها و زمامداران
مسأله جاسوسى و كسب اطالعات گوناگون از كشورهاى همجوار از ديرباز مورد توجه حکوم 
ايران بوده است .اشکانیان تجربیات دستگاه اداری و دیپلماسی جهان باستان را از دو راه به ارث برده بودند :یکی
دستگاه اداری عیالمی و هخامنشی و دیگری دستگاه اداری یونانی ،سلوکی و بابلی ( .)83 ،1382 ،Volskiپارتیان که
یشدند،
نهایی که از آن مجزا م 
وارث شاهنشاهی منحط سلوکیان  -که قادر نبودند پادشاهیهای متعدد و امیرنشی 
یرسید درصدد برآمده باشند تغییرات گستردهای در اوضاع و
تحت اطاعت خود نگاه دارند  -شده بودند ،به نظر نم 
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یتوان گفت در زمینۀ برخی نهادهای سیاسی ،توجه قابل مالحظهای
احوال دهند ( .)311 :1386 ،Giershmanم 
معطوف شده که در همۀ زمینههای سیاسی و اقتصادی از آن سود جستند .یکی از این نهادها سازمانی به نام چشم و
گوش شاه بود ،که حکومت مرکزی را تکمیل میکرد .باید چنین گفت که از تأسیس شاهنشاهی هخامنشی تا انقراض
نکه دائمًاًا در جریان اوضاع و احوال اجتماعی و سیاسی کشور باشند و در مواقع
ساسانیان پادشاهان ایران برای ای 
مهم بتوانند تدابیر الزم را به کار ببرند ،دستگاهی را ایجاد کردند به نام چشم و گوش شاه ( .)124 :1351 ،Shayanاز
جملۀ وظایف کارمندان این دستگاه نظارت و مراقبت در کارهای مأموران لشکری و کشور در سراسر شاهنشاهی و
تهیه گزارش در مورد جریان کارها برای شاهنشاه ایران بود ( .)47-43 :2535 ،Ehteshamآنها برخالف سلوکیان که
کنترل و نظارت کاملی بر حدأقل ساتراپیهای شرقیشان نداشتند در تمام ممالک خود اشخاصی داشتند تا آنها را از
احوال مملکت باخبر سازد ( .)Phiostratus, 1912, 1, 21-28بدین ترتیب مسافران ،مهاجران ،پناهندگان و اسیران
یشدند ،شناسایی شده و همواره تحت نظارت بودند تا مبادا جاسوس یا خیرچینی میانشان
هنگامی که وارد شهرها م 
باشد و اطالعات نظامی ،سیاسی ،اقتصادی و امنیتی اشکانیان را به گوش دشمنان برساند (:1383 ،Khodadaian
 .)1307به مرور زمان و در اثر سیر گسترش مبادالت سیاسی و اقتصادی ،جاسوسان شاهی در شهرها حضور داشتند
یپاییدند ( .)115 :1393 ،Lokoninار َشَشک،
یکردند و رفتار آنان را م 
و همچون سایهای نو رسیدگان را دنبال م 
یرفت تا جایگزین دولت شکنندهی سلوکی شود .یوستینوس نوشته که ار َشَشک
بنیانگذار نظم سیاسی نوینی بود که م 
گهای سلوکیان وگلها درآناتولی خبردار بود و حملهی خود به جنوب را بر مبنای این دادهها سازمان داده
از جن 
یدهد و
نهای دوردست را نشان م 
بود .رفتار نظامی ار َشَشک و جانشینانش هم به روشنی این آگاهی از اوضا ِعِع سرزمی 
بنابراین گزارش یوستینوس با بافت کلی تاریخ این عصر همخوانی دارد .به این ترتیب ،روشن میشود که دستگاه
یبینیم بسیار
جاسوسی و خبررسانی که در خدمت ار َشَشک قرار داشته ،از آنچه نزد سلوکیها و رومیان بعدی م 
پیشرفتهتر بوده و این تنها با حضور یک دستگاه دولتی پیچیده توضیح داده میشود (.)256-255 :1393،Vakili
ار َشَشک پس از آگاهی از قیامهای اطراف در پارت و بلخ و متزلزل دیدن ارکان حکومت سلوکی ،در سال  238ق.م به
یاش به
پارت حمله کرد .وی از حمایت قبایل پرنی برخوردار بود و احتما ًالًال میتوانسته در همان اوایل اعالن پادشاه 
تاخت و تاز در مناطق مجاور بپردازد ( .)Olbrycht, 2003, 72از سوی دیگر میتوان گفت که اشکانیان از همان ابتدا
سلوکیان را زیر نظر داشتند« .ارشک وقتی شایعه شکست سلوکوس به دست گولها را شنید ،از بیم شاه رهایی یافت
و با مشتی راهزن به سرزمین پارت حمله کرد و شهربان آنجا به نام آندراگوراس را سرنگون ساخت ...وقتی
یدرنگ به آسیا بازگشت ،دست او برای سازماندهی به شاهنشاهی پارت بازتر
شتر ب 
سلوکوس به علت ناآرامی بی 
ش ب ین 
شد؛ به سربازگیری پرداخت ،باروها را ساخت و برای شهرها به پی 
یهای امنیتی پرداخت (:1386 ،Vishofer
 .)170بدیهی است در این مسئله ،سیستم اطالعرسانی اشکانیان به خوبی از موقعیت پیش آمده استفاده کرد ،به
گهای باختری دست به استقالل زد .به دنبال این
گونهای که با مشاهده اوضاع نامساعد سلوکوس دوم در جن 
حوادث آندراگوراس نیز در قلمرو قدرتش با شورشی روبه رو گردید ،ولی اکنون که از همپیمانی با سلوکیان محروم
گشته بود نتوانست از کمک نظامی او بهرهمند شود .ارشک با اطالع یافتن از این وضع شکننده و بیثبات به سود
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خویش بهره جست و در سال  239ق.م آندراگوراس را به قتل رساند و بر تمام ایالت پارت و تختگاه آن ،هکاتوم
پلیس چیره گشت ( .)120 :1388 ،Borosiosجاسوسی از سلوکیان در نیمۀ نخست قرن دوم ق.م به قوت خود باقی
بوده به طوری که فرهاد یکم هنگامی که از شکست شاه سلوکی باخبر شده بود به سمت غرب لشکرکشی کرد
یکه اوکراتیدس پادشاه باختر مشغول تسخیر
( .)42 :1388 ،Kalejمهرداد یکم با اطالع از وضع نابسامان بلخ و هنگام 
پنجاب هند بود به بلخ لشکر کشید ( .)129 :1350 ،Mashkoorاو همچنین پس از آگاهی از کشته شدن اوکراتیدس
فرمانروای یونانی بلخ به دست پسرش هلیوکلس به شرق رفت و پس از شکستی که به هلیوکلس داد ،دو استان از
این پادشاهی را ضمیمه شاهنشاهی اشکانی کرد ( .) 73 : 1387 ،Rajabiدوبواز معتقد است که در هنگام حمله
دمتریوس دوم سلوکی ،شاه اشکانی به واسطۀ دستگاه اطالعرسانی که داشت از مسیر لشکرکشی پادشاه سلوکی
آگاهی یافته بود و مسیر دیگری را برای غافلگیری حریف اتخاذ کرد و به میانرودان وارد شد (:1342 ،Doboaz
 .)21ماجرای فرارهای نافرجام دمتریوس دوم سلوکی که در اسارت فرهاد دوم بود حاکی از درایت دستگاه
جاسوسی اشکانیان است ( .)21 :1342 ،Doboazاز سوی دیگر هنگام تهاجم آنتیوخوس هفتم به ماد ،فرهاد دوم با
استفاده از دستگاه اطالعرسانی و جاسوسی خود توانست موقعیت سپاه دشمن را شناسایی کند و به تبلیغات
گستردهای علیه آنتیوخوس بپردازد (344 :1388 ،Zarinkoob؛  .)27 :1386 ،Shipmanوی همچنین طی نقشهای
دقیق حملهای همزمان علیه نیروهای آنتیوخوس طراحی کرد که سرانجام آنتیوخوس به هالکت رسید یا خودکشی
کرد.
دستگاه اطالعاتی و جاسوسی اشکانیان در کشاکش با روم (از مهرداددوم تا سقوط سلسله)
یکه سوال کنسول رومی ،برای شکست دادن مهرداد ششم پادشاه پونتوس به
در زمان فرمانروایی مهرداد دوم ،هنگام 
آسیای صغیر لشکر کشید ،وی با آگاهی یافتن از عزیمت لژیونهای رومی ،سفیری به نام اروباز ( )Orobaseرا نزد
یتوانست پیمانی را منعقد کند ،از پذیرش پیشنهاد مهرداد سرباز
سوال فرستاد .چون سوال بدون اجازۀ سنای روم نم 
زد و تنها به برقراری روابط دوستانه بین ایران و روم اکتفا نمود و بر اساس منابع ،شأن سفیر اشکانی را نادیده گرفت
شهای شاه به دربار اشکانی انتقال داده شد .مسألهای که در
( .)223 :1393 ،Mirshafieeاین ماجرا توسط چشم و گو 
بازگشت این سفیر ،قتل وی را به دنبال داشت .این دستگاه اطالعاتی در زمینۀ مراودات اقتصادی نیز فعالیت جالب
توجهی داشت .به هنگام مسافرت سفیر چین به قلمرو دولت اشکانی میتوان به قدرت و اعتبار دستگاه خبررسانی و
جاسوسی اشکانیان پی برد .بانژائو و اطرافیان وی برای جلب همکاری در تالش برای رسیدن به قلمرو روم ،رو به
بازرگانان و طبقه حاکمۀ پادشاهی خاراسنه آورده که در طی سالیان گذشته در برابر تمایالت اقتصادی خارجی روی
نالنهرین سفلی،
خوشی نشان داده بودند و استقالل آشکاری از اوامر اشکانی داشتند ( .)75 :1395 ،Gerigoratiدربی 
یرسد مأموران و بازرگانانی که فرستادگان چینی با آنها درتماس بودند ،عوامل دولتی یا اشخاصی بودند که
به نظر م 
خهایی در راستای منافع اشکانیان ارائه دهند .درهرصورت تحرکات
به دقت آموزش دیده بودند تا اطالعات و پاس 
دستگاه جاسوسی اشکانی باعث شد مأموریت سفرای چینی به شکست بینجامد .چنانکه در گزارشگانیینگ آمده
یخواست از آن بگذرد ،ولی دریانوردان مرز غربی
است :وی به تیائوژی درکنار دریایی بزرگ رسید .او م 
یروند ،در صورتی که بادها موافق
ی (اشکانی) به او گفتند اقیانوس بزرگ است .آنها که به این سفر م 
آنشی/آنهس 
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باشند ،آنرا در طی سه ماه میپیمایند ولی اگر با بادهایی مواجه شوید که شما را عقب برانند ،سفر ممکن است تا دو
یدارند.
یروند ،برای سه سال ذخیره با خود بر م 
سال طول بکشد .به همین دلیل همه کسانی که بسوی دریا م 
یشوند و برخی از ایشان جان خود را از دست
اقیانوس بزرگ انسانها را به یاد وطن خویش انداخته ،دلتنگ خانه م 
ی دهند .بنابراین راهنمایان با بهرهگیری از جهل کامل گان یینگ از مسیرهای دریایی به سوی مصر که تحت سیطرۀ
م
روم بود و درباره آن پرسیده بود ،به عمد روزهای الزم برای رسیدن را چند برابر میکردند و بدینوسیله چینیها را از
امکان رسیدن به روم از طریق خشکی صرفًاًا با پی گرفتن رود فرات مرز نزدیک با ایالت رومی سوریه ،آگاه
نم 
یکردند (.)76-75 :1395 ،Gerigoratiپس از منازعات داخلی بر سر تاج و تخت شاهنشاهی اشکانی ،سرانجام
پسر سنتروک ،فرهاد سوم به قدرت رسید .به قدرت رسیدن وی با حضور نظامی روم در منطقه همزمان شد .در آن
یهای پونتوس و ارمنستان در جنگ
زمان نیروهای رومی به رهبری لوکولوس در منطقه حضور داشتند و با پادشاه 
یکه سکتیلیوس یکی از
بودند .فرهاد سوم ابتدا قصد داشت با لوکولوس علیه ارمنستان و پونتوس متحد شود .هنگام 
کارشناسان جنگی روم برای بستن پیمانی نزد فرهاد سوم آمد ،شاهنشاه اشکانی دریافت که او بیشتر برای اقدامات
یطرف را برگزید
جاسوسی نزد اشکانیان آمده است و از این رو از تصمیم خود منصرف شد و همچنان موضع ب 
( .)129 :1388 ،Zarinkoobهمچنین وقتی پمپی از رقیبانش شکست خورد ،کوشید تا به ایرانیان پناهنده شود .پادشاه
اشکانی با درایت سیاسی قابل تحسینی به او پناه داد .پیوستن او به ارتش ایران مقدمهای بود برای پیوستن بخشی از
ارتش شرقی روم به شاهنشاهان اشکانی .در میان دستیاران و همکاران مهم پمپی سرداری به نام کولوتوس
کایکیلیوس باسوس حضور داشت که با ارتشی به نسبت بزرگ به اشکانیان پیوست .سپاهیان سزار موفق شدند او را
محاصره کنند و تنها چیزیکه نجاتش داد ،آن بود که پاکور و ارتش اشکانی به یاریاش آمدند .باسوس پس از آن
پاکور را وسوسه کرد تا پدرش ارد دوم را عزل کند و خود زمام امور را به دست بگیرد .گویا در این ماجرا شهربان
اشکان ِیِی میان رودان که اروند باد نام داشته ،واسطه ی رد و بدل کردن پیامها میان ایشان بوده باشد .به هرحال ،دستگاه
جاسوسی ایرانیان که از همان زمان بسیار نیرومند بود این خطر را تشخیص داد و به این ترتیب پاکور توسط پدرش
به دربار احضار شد تا از مجاورت وسوسههای رومیان دور باشد و این به سال  42پ.م رخ داد .پاکور تا دو سال بعد
زیر نظر پدرش در دربار ماند ،تا بار دیگر اعتماد وی را به دست آورد و با سپاهی بزرگ برای فتح سوریه پیش
تاخت .پلوتارک در جریان نبرد کراسوس و ارد به فرماندهی سورنا به نوعی به سیستم جاسوسی اشکانیان اشاره
یدهد به هنگام ب ثح
یکند .به گونهای که گزارش م 
م

کراسوس درباره پیشامدها ،سردار عربی به نام آریام به اردوی

یگوید :این فرد سابقًاًا در اردوی پمپی خدماتی انجام داده بود و پمپی هم نسبت
یها درآمد .پلوتارک در ادامه م 
روم 
به وی مهربانی بسیار نموده بود ،به این خاطر کراسوس مقدمش را گرامی شمرد .ولی از زمانی که آریام با پمپی
روابط دوستی داشت تاکنون به طرف سرداران ایرانی کشانده شد و با آنان ارتباط محکم برقرار ساخته بود .آنها
یالمقدور از سواحل
نقشهای طرح کرده بودند که قشون کراسوس را درهم شکنند .به این ترتیب که وی را حت 
رودخانه دور کنند و به صحاری بی آب و علف و شنزار بکشانند ،تا از همه طرف در محاصره سواران اشکانی افتد.
از این رو به کراسوس چنین وانمود کرد که شاه پارت مدتها است که نفایس ثروت خویش را برگرفته و درصدد
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لگیر
فرار به سوی سیستان یا استرآباد است و بایستی قبل از اینکه وی قوای خود را جمعآوری نماید وی را غاف 
کند ( .)72 ،V3 ،1346 ،Plotarkکراسوس که در حران محصور بود قصد داشت راهی به سمت شمال بگشاید و به
لها و
متصرفات متحد خویش آرتاوازاد پناه ببرد .در نزدیکی حران در ناحیه شهر سیناکا زمین ناهموار و پوشیده از ت 
تها
تپهها بود و در آنجا خطری متوجه رومیان نبود .ولی طبق منابع از آنجایی که راهنمای کراسوس جاسوس پار 
بود یک روز تمام رومیان را در بیابان سرگردان کرد تا پارتها سر رسیدند ( .)85 :1351 ،Diakonofدر واقع قبل از
نبرد حران سفیرانی از جانب ار َشَشک پادشاه اشکانیان به نزد کراسوس رسیدند و با ل نح بسیار مختصر و صریح اعالم
داشتند ...شاه به احترام سن زیاد کراسوس بر سر رحم و تفقد آمده و اجازت داده است که وی جان خود و افرادش
را سالمت ببرد و کسی مزاحمش نشود .و کراسوس متهورانه جواب داد« :که پیام شاه رادر سلوکیه پاسخ خواهد داد».
از این جهت پیرترین سفیر بنام «واگیز» خنده بسیاری کرد و کف دست خویش را پیش برد و گفت« :اگر در کف
دست من مویی دیدی ،دیوار شهر سلوکیه نیز نصیبت خواهد شد» .سفیران پس از ادای رسالت خود به دربار ارد
نجا باید به یک ویژگی
مراجعت نمودند و اعالم داشتند که باید آماده جنگ شوند ( .)68 ،V3 ،1346 ،Plotarkدر ای 
سازماندهی پارتیان اشاره کرد :اشکانیان یک سازمان جاسوسی کام ًالًال منظم در اختیار داشتند که در جریان دسیسه
های رومی هنگام حکومت سه نفرۀ روم بسیار خوب عمل کرده بود .این سازمان پاسخ سرشار از تمسخر سفیر پارت
خطاب به کراسوس را در همه جا پراکند .این سازمان در هنگام تهاجم مارک آنتونیوس به ایران در عصر فرهاد
چهارم نیز نقش مهمی در شکست لشکریان روم ایفا کرده بود .ولسکی معتقد است که فرهاد چهارم توانایی استفاده
از هر وسیله برای مبارزه با حریف نیرومند را داشته است .به نقل از وی ،آنتونیوس خطایی مرتکب شد و ارتش خود
را به دو دسته تقسیم کرد و خود با سپاه بزرگ تر به راه افتاد و تمام خدمات تدارکاتی و دستگاه های جنگی و
قلعهکوب را با دو لژیون مأمور کرد که از پشت سر او آهسته حرکت کنند .از سوی دیگر فرهاد به م ضح

شنیدن

خبر حرکت آنتونیوس به شتاب راهی ماد آتروپاتن شد که همین نیز مؤید کارکرد خوب سازمان جاسوسی اوست.
یدانست محاصره پراسپه تختگاه ماد ،بدون
در آنجا نیز آگاه شد رومیان به دو دسته تقسیم شدند .آنگاه چون م 
یآمد حمله برد و پس از تار و مار کردن دو لژیون
ب ها طول خواهد کشید ،به دسته دوم که از پشت م 
وجود قلعهکو 
محافظ ،تمام تدارکات و از جمله قلعهکو 
بها را که وسیله اصلی محاصره بودند ،نابود کرد (.)161 :1383 ،Volski
نالنهرین میبینیم که جاسوسان اشکانی در آن منطقۀ وسیع همواره در رفت و
دربارۀ دستگاه جاسوسی اشکانی در بی 
یرساندند و یا دستورهای صادر شده از طرف شاهنشاه را به نقاط مختلف
آمد بودند و اخبار را به دربار م 
یرساندند .عالوه بر آنان ،شاهان محلی متحد با دولت اشکانی نظیر پادشاهی اسروئنه ،آدیابنه و هترا و در برخی
م
موارد یهودیان در حوزه خبر رسانی و اطالع رسانی یا در اجرای برنامههای شاهان اشکانی با آنان همکاری میکردند.
شاهان مذکور همگی در شمال میانرودان واقع شده بودند و وظیفۀ اطالع رسانی در جنوب میان رودان توسط
یشد .بدین ترتیب جای خالی یک مرکز دائمی متحد اشکانیان در جنوب میان
چاپارها یا راهنمایان محلی انجام م 
رودان که وظیفه اطالع رسانی به دولت اشکانی را نیز بر عهده داشت ،پر شد .گویا این مسئله توسط بالش یکم با
ساخت شهر بالشگرد ایجاد شده بود ( .)14 :1388 ،Gotshmitاین سازمان در زمان لشکرکشی تراژان به ایران در
یهای
دورۀ خسرو نیز فعال بوده است .طبق منابع قبل از نبرد ،سازمان اطالعاتی اشکانیان تجهیز ارتش و سرمایهگذار 
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تراژان را برای حمله به قلمرو ایران گزارش کرده بودند ( .)374 :1386 ،Verstandegبا توجه به این نکته که
تها قبل ،از لشکرکشی تراژان به ایران اطالع داشتند و حتی متعاقب آن خسرو را به پادشاهی رسانده
اشکانیان از مد 
بودند این حدس را بر میانگیزد که احتما ًالًال استراتژی نظامی اشکانیان این بود که دشمن را به درون خاک خود
شهای همزمانی که در نقاط مختلف میان رودان پس از رسیدن
کشانده و سپس به مقابله ناگهانی بپردازند .شور 
تراژان به خلیجفارس صورت گرفت ،کمبود شدید آذوقه و احتمال محاصرۀ شدن تراژان همگی نشان از آن دارد که
اظهار انقیاد شاهان میانرودان نقشهای هماهنگ شده بود .بدین ترتیب پیشروی تراژان تا تیسفون نه تنها نشان از
ضعف دولت اشکانی نیست ،بلکه نشان دهنده نقشهای از پیش هماهنگ شده بوده است که در نهایت موجب
شکست نیروهای رومی و عقبنشینی تراژان گردید .ضد حملهی خسرو که از سه جهت ماد ،آدیابن و جنوب میان
رودان شروع شد و هماهنگی و انجام آن در چنین سطح وسیعی تنها به کمک سازمان جاسوسی قدرتمندی شدنی
بود که در اختیار اشکانیان قرار داشت و رومیان فاقد آن بودند ( .)202 :1383 ،Volskiدر گیر و دار این نبرد خسرو
ق تر در پیچ و خم مرداب های خاراسن/خاراکس
پادشاه اشکانی امیدوار بود تراژان تا حد ممکن با سپاهیانش عمی 
فرو رود .پایگاه های ارتباطی او بی نهایت با جبهه فاصله گرفته بود .خسرو ،همه روزه گزارشات ارسالی از سراسر
نالنهرین را دریافت میکرد .گروه های شناسایی و ضد جاسوسی پارتها در پشت خطوط دشمن ،همچنان
بی 
یدادند .فرمانروای پارت با استفاده از دستگاه جاسوسی از تمام تحرکات دسته های نظامی
مخفیانه به کارشان ادامه م 
ناوگان های دشمن اطالع داشت و منتظر وی بود .لذا وقتی سرانجام به او اطالع دادند که تراژان به خلیج فارس
رسیده است ،زنگ خطر را به صدا درآورد .درست مقارن آن مأموران مخفی دستگاه اطالعاتی خسرو در زمستان به
شهر های خاراکس ،ادسا و نصیبین گسیل شده بودند و در نهضتی کم و بیش گسترده آتش غیرت اقوام محلی علیه
استبداد سردار رومی زبانه کشید و آشکارا مردم را به مقاومت مسلحانه علیه وی فراخواندند (:1386 ،Verstandeg
.)386
دستگاه اطالعاتی و جاسوسی اشکانیان و مناقشات جانشینی
ک ترین
دستگاه اطالعرسانی همچنین در مناقشات جانشینی نقش مهمی داشت .در سال  35م .تیبریوس ،فرهاد ،کوچ 
فرزند فرهاد چهارم را برای حکومت بر ارمنستان به شرق فرستاد .فرهاد پیش از آنکه به ارمنستان برسد از دنیا رفت.
دوبواز دلیل مرگش را کهولت سن دانسته است( )134 :1342 ،Doboazو تاکیتوس عادت نداشتن به رسوم اشکانی
را دلیل بیماری و مرگ فرهاد برشمرده است ( .)Tacitus 6. 32فرهاد کوچکترین فرزند فرهاد چهارم بود و در این
یتوانسته به دلیل کهولت سن درگذشته باشد .نظر تاکیتوس هم
زمان حدود  50سال داشته و برخالف نظر دوبواز نم 
یتوان گمان
یشود .م 
ینماید ،زیرا که نداشتن عادت به یک سبک زندگی موجب مرگ یا حتی بیماری نم 
غیرمنطقی م 
کرد که فرهاد توسط جاسوسان یا عمال اردوان دوم کشته شده باشد .اقدامات محتاطانه تیبریوس این احتمال را
نها ،نامه اردوان دوم به تیبریوس پس از مرگ فرهاد را
تقویت میکند که فرهاد به قتل رسیده است .عالوه بر ای 
یگوید که خودکشی کند ( Suetonius,
یکند از اوضاع روم خبر دارد و به تیبریوس م 
داریم که ادعا م 

 .)Tiberius,1979: LXVIباید گفت که در این زمان نیز دستگاه جاسوسی اطالعات مفیدی در اختیار شاهنشاه قرار
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داده بود ،زیرا که در هنگام فرار ونون به مرزهای روم و حمایت امپراتور روم/تیبریوس از وی ،اردوان وی را تهدید
کرده بود که بهتر است از حمایت ونون دست بردارند ،زیرا که وی به خوبی از اوضاع درون امپراتوری روم باخبر
است ( .)Olbrycht,2016: 616بخش دیگری از این دستگاه اطالعاتی ،یهودیان ساکن بابل بودند که هر ساله از
یکردند .چنان که وقتیاگوستوس ،گایوس سردار خود را برای لشکرکشی به ارمنستان فرستاده بود،
اورشلیم دیدار م 
فرهادک پادشاه پارت و تیگران چهارم پادشاه ارمنستان بسیار زدوتر از از لشکرکشی گایوس مکاتبات دیپلماتیک را با
یدهد که پارت ها دارای یک سرویس جاسوسی هوشمند خوب بودند که
روم برقرار کردند .این نمونه ها نشان م 
قادر به انجام سریع روابط دیپلماتیک با روم بودند ( .)Olbrycht,2016; 616-617نمونهای از این جاسوسی در
جریان محاصره تیگرانوکرتا در ارمنستان دیده میشود .ورود پتوس سردار رومی به منطقه برای دستیابی به ارمنستان،
خود در این دوره موجب رویدادهایی شد که به خوبی سیستم اطالع رسانی و جاسوسی بالش شاه اشکانی را نشان
یدهد .به گونهای که با فرا رسیدن زمستان ،پتوس در راندیا اردوی خود را مرخص کرد و همین پراکندگی نیروها
م
باعث شد که جاسوسان پارتی وضعیت را به اطالع بالش برسانند ( .)188 :1383 ،Volskiپتوس از سمت كاپادو يك ه
به ارمنستان تاخته و آنجا را بدون هيچ ضديت و مقاومتى غارت نمود .او به هم ني اكتفا كرده جنگ را تمام شده
پنداشت ،ازا ني رو در موسم پائيز به مقر زمستانى عقبكشي دهد و ل يژ ون خود را به محلى ب ني تاروس و فرات
فرستاده و كي

ل يژ ون ديگر را در پونت گذاشت و بعضى افسران و افراد قشون را نيز رخصت انصراف داد .در این

میان بالش با استفاده از دستگاه اطالعاتی خود موقع را غنيمت دانسته غفلتًاًا به اردوى روم حمله برد (،Sayeks
ی اش را آسان سازد ،پلی بر رود آرسانیاس که از
 .)476 :1 ،1391در این اثنا پتوس ظاهرًاًا به این منظور که راه پیمای 
یدهد که در این زمان توسط دستگاه اطالعاتی اشکانیان این
کنار اردوگاه جریان داشت ،کشید .تاسیتوس گزارش م 
ی هایی حقارت بار از پل عبور داده
شایعه منتشر شد که لشکرهای رومی در زیر یوغ و همراه با سایر بیآب روی 
ب نشینی کند
شده و ارامنه از این رفتارها پیروی کرده بودند .زیرا آنها نه فقط پیش از آنکه سپاه رومی شروع به عق 
وارد مسیرهای سپاهیان رومی شدند ،بلکه همچنین در اطراف خیابانهای اردوگاه ایستادند و بردگان یا حیوانات
یگوید آنها
بارکشی را که رومیان سابقًاًا به تصرف درآورده بودند ،شناسایی کردند و با خود بردند .وی در ادامه نیز م 
حها را توقیف کردند ،زیرا سربازان کام ًالًال مرعوب شدند و همه چیز را تسلیم کردند،
همچنین لباسها را ضبط و سال 
یتوان
به طوری که هیچ علتی برای جنگ پیش نیاید (تاریخ اشکانیان در کتاب سالنامهها .)90-89 :1393 ،Tasit ،م 
اذعان کرد که دستگاه جاسوسی اشکانی نیز در زمان بالش چهارم فعال بود و اوضاع و احوال امپراتوری روم را به
آنها گوشزد میکرد .به گونهای که در جریان کشمکش میان پسینوس نیگر و سپتیموس سورس نیز این دستگاه،
اختالف آنها را اطالعرسانی نمود و در اثر این اخبار بود که بالش چهارم از پسینوس نیگر حمایت به عمل آورد،
هرچند که سپتیموس سورس بر مخالف خود پیروز شد .نکته قابل توجه این است که پارتیان با آگاهی از این
شهایی از خاک روم را متصرف شدند و از پس دادن آنها خودداری میکردند .از سوی دیگر
اختالف خانگی بخ 
یها نداشته
مقارن این زمان سپتیموس سورس نیز به دلیل تهاجم قبایل گل نتوانست واکنش مثبتی در برابر این درگیر 
نهای دیگر
باشد .پارتیان نیز در ادامه با دستگاه اطالعاتی قوی توانستند از فرصت استفاده کنند و بسیاری از سرزمی 
را به دست آورند .ولی به محضی که سپتیموس از اوضاع مغرب آسوده شد به قلمرو پارتیان تاخت و تیسفون را در
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سال 891م .به تصرف درآورد و غارت کرد و بالش از آن شهر گریخت ( .)392 :1388 ،Ferayدر اواخر دورۀ
اشکانی و در فرمانروایی اردوان چهارم ،هنگامی که وی در فکر پیشنهادهای خود برای صلح با رومیان بود به کمک
جاسوسان به اوضاع نابسامان رومیان پی برد .بنابراین در برابر پیشنهاد امپراتور روم برای امضای پیمان صلح شرایط
بنشینی از
دشواری پیشنهاد داد که عبارت بودند از بازسازی شهرها ،دژها و باروهای ویران شده توسط رومیان ،عق 
یحرمتی به مقبره سلطنتی در اربیل .ماکرینوس این شرایط که آنها را
نالنهرین و پرداخت خسارت به خاطر ب 
بی 
گزافه م 
یدانست رد کرد و در نتیجه نبرد درگرفت (.) 215 ,1383،Volski
نتیجهگیری ودستاوردهای علمی وپژوهشی:
موقعیت جغرافیایی ایران،همواره حکومت های شکل گرفته در آن را تحت تاثیر خود قرار داده است .سیاست
خارجی ایران همواره بر گسترش مرزهای ایران به عنوان یک اصل جغرافیایی تاکید داشت .قلمروی که در شرق
وغرب ایران گسترده شده بود تالشش را برای رسیدن به آبها ومناطق صعب العبور می نمود و نیز بیرون راندن اقوام
مهاجم به آن سوی دیوارهای حفاظت شده را سر لوحه ی تالش خود نموده بود .تسلط بر راهها و رسیدن به دریای
مدیترانه ،دست یافتن به پایگاههای بزرگ تجاری که آسیای صغیر را در بر می گرفت وهمچنین نقش واسطه گری
میان شرق وغرب همواره خواست دولت اشکانی بود .برای رسیدن به این اهداف دولت اشکانی از سفیران
وجاسوسان بهره میگرفت.
یها
تهای به جای مانده از دوران هخامنشی و سلوکی و نوآور 
دستگاه اطالعاتی و جاسوسی اشکانیان آمیزهای از سن 
و ابداعات خود اشکانیان بود .آنان در واقع میراث داران دولت هخامنشی وسلوکی بودندو در مواردی نظیر دستگاه
اطالعاتی،خبرچینی وجاسوسی از آن دولتها بهره گرفته بودند.جنگ های متعدد اشکانی با سلوکیان وسپس رومیان و
نیز تمرکز حکومت بر درآمدهای گمرکی وتجاری ،لزوم پایداری چنین دستگاهی احساس می شد .اشکانیان گذشته
از بهره مندی از تجارب پیشین در زمینه ی دستگاه جاسوسی،با گسترش سیستم اطالعاتی تالش کردند با کنترل
راههای تجاری وجلوگیری از تجارت مستقیم چین وروم درآمدهای هنگفتی به خزانه خود سرازیر کنند.بخش عمده
ای از این موفقیت،از طریق دستگاه اطالعاتی وجاسوسی آنها حاصل می شد .ارشک ،بنیانگذاردولت اشکانی دستگاه
جاسوسی را مورد توجه قرار داد و به خوبی از آن در جنگ با سلوکیان سود جست .پس از ارشک جانشینان وی ،به
علت اهمیت این سیستم در مناقشات ومناسبات مهم آن روزگار تالش وافری در استفاده از آن نمودند و شبکه های
اطالعاتی مهمی را تاسیس کردند .وجود چنین دستگاهی موفقیت اشکانیان را در رویدادهای نظامی دوچندان می
ساخت نکته ی قابل توجه این است که سازمان چشم وگوش شاه در این دوره نه تنها بر امور سیاسی نظارت می
کرد ،بلکه در مسائل اقتصادی نیز تاثیر جدی داشت .راه اندازی تجارت در مسیر تجاری که بعدها به جاده تجاری
ابریشم معروف گردید.سرنوشت پادشاهان اشکانی را تغییر داد ونظارت واعمال قدرت در جای جای این جاده
تجاری ،حکومت اشکانی را برجسته ساخت .در طول تاریخ ،جنگهای فراوانی جهت تسلط بر راههای تجاری
صورت گرفته است.جنگ،زور وقدرت وگفتمان سیاسی لباسی بود که دیپلموماسی در دوران اشکانی بر تن داشت.از
آنجا که دستگاه جاسوسی یکی از ابزار دیپلماسی بشمار می آمد و چه در طول جنگ وچه در زمان صلح بکار گرفته
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می شد.از اینرو می توان گفت که جاسوسی وخبرهای مخفی که آنان به حاکمان خود می دادند چه نتایجی در
دیپلماسی های سیاسی،تجاری ونظامی در پی داشته است .و چگونه نتایج جنگ را درمیدان جنگ تغییر میداد .به
مانند آن زمان که دمتریوس دوم سلوکی آماده لشکرکشی به ایران بود.شاه اشکانی به واسطه دستگاه اطالع رسانی که
داشت از مسیر لشکر کشی پادشاه سلوکی آگاهی یافته و مسیر دیگری را برای غافلگیر کردن حریف اتخاذ نمود.آن
زمان که خبر شکست شاه سلوکی به فرهاد یکم اشکانی رسید وبه سمت غرب لشکر کشی کرد ویا در دوران مهرداد
یکم بوسیله جاسوسان خود از وصع نا بسامان بلخ در زمان اوکراتیدس آگاه شد به بلخ لشکر کشید ..بر اساس نتایج
به دست آمده از پژوهش حاضر ،کارکردهای این دستگاه را میتوان در زمینههای تجاری ،دیپلوماسی سیاسی و
نظامی دستهبندی کرد .اشکانیان با زیرکی و درایت ویژهای ،توانستند با گسترش و کارآمد کردن دستگاه جاسوسی
خود مانع از تجارت مستقیم و بدون واسطه چین و روم شوند .با این تدبیر ،درآمدهای سرشار حاصل از عواید
گمرگی ،روانۀ خزانۀ دولت اشکانی میشد .از سوی دیگر با عنایت به دشمنی آشکار رومیان ،بخش عمدۀ
یهای نظامی تمرکز یافته بود .دولت اشکانی به کمک
فعالیتهای دستگاه جاسوسی اشکانیان بر مسالۀ جنگ و درگیر 
اخباری که جاسوسان به فرمانروایان منتقل می کردند توانستند همواره رومیان را در آن سوی فرات متوقف نمایند
ویا با تاکتیک عقب نشینی رومیان را به داخل سرزمین ایران بکشانند وسپس آنان را غافلگیر کرده وشکست دهند ویا
می توان به جاسوسانی که جهت تغییر مسیرهای جنگی دشمن ،وارد سپاه آنان میکردند ومسیرهای دشوار را به
فرماندهان رومی پیشنهاد می دادند در این خصوص میتوان به راهنمای کراسوس در نبرد تاریخی حران اشاره کرد.
باید اشاره کرد که جاسوسان در امر جاسوسی خطرات زیادی را به جان می خریدند تا دولت اشکانی بتواند در برابر
توطئه های رومیان مقاومت نماید وبا یک اقدام جدی نقشه دشمنان را نقش بر آب کند .جاسوسان در هر شکل
ولباسی وحتی مناصب مختلف ظاهر می شدند.تاجران،سفیران،زنان وصاحبان حرف میتوانستند هریک خود
جاسوسی برای فرمانروا باشد.رومیان نیز جاسوسان خود را داشتند وآنان نیز تالش مینمودند که افرادی را به عنوان
جاسوس وارد دولت پارت نمایند بطور مثال می توان به موزا کنیزکی که از سوی امپراتور روم برای فرهاد چهارم
اشکانی فرستاد ه شد در واقع جاسوسی در لباس کنیز بود که در نهایت فرهاد چهارم را مسموم وفرزندان اورا در
زمان فرهاد چهارم به روم فرستاد تا زمینه برای پادشاهی فرزند ش فرهاد پنجم فراهم شود .اما از آنجا در این
پژوهش فقط به سازمان جاسوسی اشکانی پرداخته شده است تنها به بیان این یک مورد از جاسوسی رومیان در
قلمرو اشکانی بسنده میکنیم .دستگاه جاسوسی اشکانی همواره در مناقشات جانشینی نیز نقش مهمی داشته است.
آن زمان که تیبریوس امپراتور روم ،فرهاد کوچک ترین فرزند فرهاد چهارم را برای حکومت ارمنستان به شرق
فرستاد و فرهاد هرگز بر تخت تکیه نزد و مرگ اورا به کام خود کشید.نقش جاسوسان وعمال اردوان دوم اشکانی
خودنمایی می کند .نمونههای متعددی از اقدامات جاسوسان اشکانی که در تغییر سرنوشت جنگ به سود سپاه پارت
نقش اساسی داشته است در منابع تاریخی به ویژه در منابع یونانی و رومی بر جای مانده است .دستگاه جاسوسی و
اطالعاتی اشکانیان را بایستی از جملۀ سازمانها و ادارات موثر در تداوم حیات سیاسی سلسله و نیز برتری اقتصادی
و نظامی آنان در برابر رقبای قدرمند منطقهای و جهانی به شمار آورد.
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