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 ماد ماقبلِ تاريخِ

 جوامع درون فالت ايران درعهود ماقبل دوران ماد و    ايران واطالعات ما راجع به تاريخِ  
كه اثري مسلما در دوران ماقبل ماد يك تمدن قابل ذكري  . عهد ماد بسيار اندك است  حتي 

تمدنهاي دنياي كهن     .  شكل نگرفت  درمناطق اسكان اقوام ايراني    برپيرامون خويش داشته باشد  
عموما در پيرامون منابع مهم آب جاري و در زمينهائي به  شكوفايي رسيدند كه طبيعت غني همة     

در . مي شديافته قرار ميداد و رفاه و آسايش را سبب       در اختيار جماعات اسكانوسائل معيشت را 
 يك تمدن شكوفا   شد خوزستان ناميده    بعدهازميني كه   ايران نيز پيرامون كرخه وكارون و در  

 مراكز تمدنيِ .شكل گرفت كه آن را به نام تمدن عيالم ميشناسيم    توسط يك قوم غير ايراني  
ت ايراني درشرق و شمال و مركز ايران شكل گرفتند ازهم دور بودند و            كوچكي كه توسط جماعا 

دورتر از   تمدني بر مناطق ئي امكان ارتباط ميان آنها اندك بود، و نميتوانستند تأثير قابل مالحظه    
 ئي ازخود باقي ننهاده اند، و چونكه از    اينها خودشان آثار قابل مطالعه  . داشته باشندخودشان

 ذكري ازآنها به ميان در اين سرزمينها نيز  اند، در اسناد بازمانده   رارتو نيز دور بوده  اوميانرودان و
داستانهاي تاريخي ما كه باالتر به آنها اشاره شد يادهائي از اين تمدنها است كه در        . نيامده است 

اكز در ميان مر. وجدان جمعي ايرانيان باقي مانده بوده و به صورتي بازگو شده است كه خوانديم    
تمدني كهن ايراني بعنوان مثال ميتوانيم به تمدني اشاره كنيم كه در ناحية زرنگان در اطراف          
مجراي قديميِ رود هيرمند شكل گرفت، و آثاري ازآن كه خبر از تمدن نسبتا شكوهمندي ميدهد   

به هزارة   كه مربوط » شهرِ سوخته«بقاياي ويرانه هاي موسوم به  . اخيرا از زير زمين بيرون آمده است   
 ولي ما فعال چيزي دربارة اين مركز تمدني و ديگر مراكزي .دوم پ م است گواه اين تمدن است

سيحون و  ( سيردريا و آمودريا   و)هري رود(و هرَيوه رود  ) مرورود (كه در اطراف مرغَوه رود  
كه حتما (ان  و زندرود و ديگر مناطق پيرامون رودهاي داخلي اير     رود   و تجن  رود و اترك ) جيحون

شكل گرفتند نميدانيم؛ و اطالعمان از تاريخ       )  تر از اكنون بوده اند  در زمانهاي دوري بسيار پرآب   
 مبتني بر حدس و گمان، به اساطير و داستانهاي تاريخي محدود          هاي  ايران ماقبل ماد، عالوه بر داده  

سيِ گذشته هاي ايران عالقه نشان   ميشود؛ و تا زماني كه دولتي درايران برسرِ كار بيايد كه به بازشنا         
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 بازخواني    كاوشهاي دلسوزانه و نيز با را تشويق كند كه نگاران  بدهد و باستانشناسان و تاريخ   

مطالعة   ،  ماد بزنند پيش از داستانهاي تاريخي و اساطيرمان دست به تفسير تاريخ ايران دردوران     
در ايران تشكيل شد و با دولت آشور در     از زماني شروع ميشود كه دولت ماد    براي ماتاريخ ايران

اطالعات ما از تاريخ ماد نيز، چنانكه پائينتر خواهيم ديد، متأسفانه به همان اسناد              . ارتباط قرار گرفت  
 .  اندو مداركي محدود ميشود كه شاهان آشوري از خودشان برجا گذاشته 

 گوتي ها و لولوبي ها
اي شكوفايي تمدن يافت نميشد، و جماعات      مناطق داخلي فالت ايران شرائط مساعد بردر

انساني ساكن درمناطق مختلف فالت ايران در واحه هاي كوچكي ميزيستند كه امكان به هم          
پيوستنشان اندك بود، و مدتهاي درازي هركدام از اين واحه هاي مجزا به زندگي تمدني ساده             

ناتولي و نيز با تمدن ميانرودان،    عدم ارتباط آنها با تمدنهاي پيراموني در شرق ا   . ادامه دادند
به بيخبري تاريخ از اقوام ايراني درون فالت ايران تا قرن هشتم پ م كمك كرده است؛ و در غياب            

 . اسناد تاريخي نميتوان از تمدن ايراني در اين دوران سخني به ميان آورد    

شده است كه در در اسناد بازمانده ازدورانِ اكادي و آشوري از اقوام و قبائلي نام برده   
است كه    گوتي يكي ازاينها قوم    .  ة آذربايجان وكردستان وكوههاي زاگروس ميزيسته اند      ناحي

، از نواحي شرقي آذربايجان گرفته تا كردستان ميزيسته و تشكيالت       پ م به بعد 23مشخصا در قرن  
دان بوده اند و در     سياسي و نظامي نسبتا نيرومندي داشته و همواره درصدد راه يافتن به درون ميانرو           

 پ م   2200اين راه ميان آنها و دولت اكادي جنگهائي درگرفته كه در يكي ازآنها درحوالي        
را   ) شهر مقدس سومر  (نيپورنارامسين اكادي را به قتل رسانده به جنوب ميانرودان رخنه كرده       

يب به صدسال    گوتي هاي مهاجر به جنوب ميانرودان ازآن پس براي مدتي قر       . به تصرف درآوردند    
 درجوامع سومري    ي قرار گرفتهرأثير فرهنگ و تمدن سوم در نيپور حكم راندند، و بتدريج تحت ت    

 نام قوم گوتي در اسناد بابل تا قرن ششم پ م درميان است، و به نظر ميرسد كه در   1.حل شدند
سناد آشوري     گاه نيز درا  . آن زمان به بخشهاي جنوبِ غربِ كشور ماد سرزمين گوتيها ميگفته اند       

شايد بيجا نباشد اگر گمان كنيم كه پرستش آناهيتا       . به سرزمين ماد سرزمين گوتيها گفته شده است   
در هزارة سوم پ م توسط اين قوم به ميانرودان راه يافته؛ و سامي هاي ميانرودان همان نام آريائي  

زيرا اكنون كه .   عِشتار ناميدندرا براين ايزدبانو اطالق كرده اورا به تلفظ خودشان) ستاره  (» اِستار «
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رازهاي زبانهاي كهنِ اقوام سامي كشف شده ما تقريبا مطمئنيم كه واژة عِشتار در زبانهاي سامي               

نخستين قومي كه بعدها وارد   . ريشه ندارد و اصل آن مي بايست اِستار بوده باشد، كه آريائي است   
ي درعبارتي خشمگينانه ازآنها با نام       كه دراسنادآشور  ة ماد شدند نيز اين قوم بودند    اتحادي

 به زير پاي شاهان    در اسناد بابلي نيز اشاره شده كه گوتيها       .  نام برده شده است   »گوتي هاي بي خرد«
 پس كمتر ميتوان ترديد كرد كه گوتي ها قومي آريائي       . مادها درآمدند  اطاعتِ  يعني به  -ماد افتادند  

رب فالت ايران جاگير بوده اند، و بعد هم وارد اتحادية         بوده اند كه از زمانهاي بسيار دوري در غ      
 . ماد شده اند كه هم نژاد و هم زبانشان بوده اند  

ازآنجا كه سرزمين وسيعي در غرب فالت ايران كه امروز كردستان بزرگ ناميده ميشود     
راني  ميتوان پذيرفت كه قوم اي 1 بود؛ كردوخ قومة گزينوفون مسكن   در قرن پنجم پ م بنا بر نوشت 

 . نيز از دورانِ دورِ تاريخ در همين منطقة كردستان اسكان داشته اند      ) يعني كردها (كردوخ 

بود كه در ناحيه ئي در     لولوبي   يكي ديگر از جماعات ساكن در غرب فالت ايران قوم      
 از    .دولت بودند غير پيشرفته و نوعي      ميزيستند و داراي تمدن حول و حوش كرمانشاهان كنوني 

؛ يعني ما نميدانيم كه آيا آنها آريائي بوده اند و تحت         اطالعي دردست نيست   لولوبيهاأ نژاديمنش
تأثير تمدن اكادي قرار داشته اند، يا بخشي از قبايلِ اكادي بوده اند كه به اين منطقه رخنه كرده       

ولي ازآنجائي كه به داليل زيست محيطي تصور مهاجرت از سرزمين پرآب و گياه           .  بوده اند
نرودان به يك سرزمين كم آب و گياهتر قابل قبول به نظر نميرسد، منطقًا پذيرفتن منشأ آريائي       ميا

 پ م 2000 نام داشته حوالي   آنوبانينييكي از شاهان لولوبي كه    .براي لولوبي ها خردپذيرتر است 
اين پادشاه كه بر روي صخره هاي نزديك سرپل ذهاب نقش برجسته ئي            . سلطنت ميكرده است  

. است) اِستار (  عِشتارة ود برجاي نهاده است رخت اكادي دربر دارد و نشان داده كه پرستند  ازخ
 پادشاهِ شكستخورده و اسير نشان داده شده كه شش تايشان در يك صف          9در اين نقش تصاوير    

درزير پايش درحركتند؛ دوتاي ديگر را عِشتار درحالي كه مهار در بينيهايشان نهاده به طرف             
آنچه براي     . ني ميكشد؛ و يكي ديگر درزير پاي آنوبانيني افتاده و او پا بر سينه اش نهاده است          آنوباني  

ما جالب است آنكه يكي از شاهانِ صفِ شش نفره كه در پيشاپيش ديگران درحركت است،         
تاجي برسر دارد كه كامال شبيه همان تاجي است كه درآينده شاهان ماد و سپس شاهان هخامنشي         

اين    ة باستانشناسان دربار  . دند؛ آرايش موي او درپشت گردنش نيز به همين شكل است    برسر نها
نقش برجسته توضيحي ندارند؛ ولي همساني تاج شاهِ اسيرشده با تاج شاهان هخامنشي شايد      
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اگر همساني تاج اين پادشاه با تاج شاهان      . نشانگر پيوند ميان اين شاهِ اسير با اقوام ايراني بوده باشد          

اقوام   بخشي از پ م 21در حوالي قرن  كه گفتة ايراني بودن او بدانيم، ميشود منشي را نشان هخا
داراي نوعي ايران  فالت  در نواحي غربي  كه بعدها اتحادية قبايل ماد را تشكيل دادند  ايراني

 يعني در پايان هزارة سوم پ م نخستين نشانه هاي تشكيل           .پادشاهي در مقياس كوچك بوده اند  
 .هي ايراني در غرب فالت ايران را دراينجا توان ديد  پادشا

 كاشي ها
 ها  كاشي. قوم ديگري كه دراسناد ميانرودان به وضوح قابل شناخت است قوم كاشي است   

 قومي بودند كه در مناطق كوهستاني زاگروس  كه درمنابع كهن با نام كاسيت ازآنها ياد شده است    
.    سكونت داشتند لرستان حدود قزوين و كاشان تا نواحي در غرب فالت ايران و به احتمال زياد از 

به نظر ميرسد كه قزوين نام خود را از همين اقوام كهن گرفته و اين كلمه تحريف كلمة كشوين       
ارتباط با     كلمة كاشان نيز بي1. مسعودي مينويسد كه قزوين را درقديم كشوين ميگفتند    .بوده باشد 
گار   ن  خزر كه در گزارشهاي جغرافيايي و تاريخي مورخان عربي     نميتواند باشد؛ و درياي      اين اقوام 

درياي كاشوين؟ (ناميده ميشود نيز ميتواند نام خويش را ازاين قوم گرفته باشد   » درياي قزوين«
 ). درياي كاشپين 

دياكونوف    .  اتفاق نظري بين محققان تاريخ ايران وجود ندارد     ها  كاشيأ نژاديِ منشة دربار 
از زماني «كه كاشيها ازاقوام بومي منطقه و همنژاد عيالميها بوده اند، و به قول او  براين عقيده است   

 ولي اسنادي دردست است كه آريايي بودن آنها  2. »كه كس به ياد ندارد در اين منطقه ميزيسته اند 
 نام داشت كه خداي فروغ آسماني و يكي     سورياش خداي بزرگ كاشيها  . را به اثبات ميرساند  

همين نام بود كه درجاهاي ديگر بصورت اسورا و اهورا      .  خدايان اقوام آريايي است  ازكهنترين 
اين اشاره متعلق به دوران قبل از  . است سخن رفته كاسياپادا از قوم وِ در ريگ. تلفظ گرديد

است، و چه بسا كه اين قوم يا بخش بازماندة آنها درزماني از تاريخ      آريائيها به هند  مهاجرت 
 دليل ديگري كه برگمان آريايي بودن كاشيها مي افزايد آنكه آنها       . ايران ميزيسته اند درشرق فالت 

براي خدايانشان معبد و مجسمه نداشتند، و اين امر مخصوص اقوام ايراني است و درميان هيچكدام    
د و دانستن اين نكته نيز كه كاشيها ازنظر ديني كامال مداراگر بودن. از اقوام كهن به چشم نميخورد
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اديان و عقائد و خدايان موجود در پيرامونشان را به رسميت ميشناختند، ما را بيشتر متوجه اين       

 و اين را اندكي   -آنها وقتي بر بابل دست يافتند      .  عقيده ميكند كه آنها با ايرانيان همريشه بوده اند        
 خدايان و اديان بابل  نه براي خدايان خودشان مجسمه و معبد ساختند، و نه با -پائينتر خواهيم ديد 

 مخصوص اقوام ايراني است و در ميان هيچ       ديگرة مداراگري با اديانِ اين خصيص  . كاري داشتند
 برخي از موضوعهاي   ها، به نوشتة دياكونوف،  عالوه بر اين نشانه . قوم ديگري سراغ نداريم 

ا ميتوان با اساطيري كه در آثار هنريِ بازمانده از كاشيها كه درلرستان كشف شده است ر 
داستانهاي اساطيري آسياي ميانه و ايران كه بخصوص در اوستا منعكس شده است مربوط       

 1.دانست

اسناد اكادي نشان ميدهد     .  پ م درصدد دستيابي به درون ميانرودان بودند      18 از قرن كاشيها
ور را    پ م به سومر حمله كرد و شهر نيپ 1741 در سال  گانداشكه يكي از شاهان كاشي به نام 

.    كاشيها در اين دوره بربابل چندان نپائيد و آنها از ميانرودان اخراج شدند             ةولي ظاهرا سلط. گرفت
 و به دنبال آن  2 واقع شد، )هيتيت  (خيتانيروهاي امپراطوري ة  پ م بابل مورد حمل 1595در سال 

 دوم   ومِ آگدودهه بعد ازآن يك پادشاه كاشي به نام  . مورابي منقرض گرديد ة حدولتِ سالل
به ميانرودان لشكر كشيد، بابل را تسخير كرد، و دولت بزرگ كاشي را در بابل تشكيل داده خود  

خوانده سنگنبشته ئي به مناسبت اين      » گوتيهاي بي خرد «را پادشاه سراسر ميانرودان و شاه سرزمين   
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پايتخت اين دولت  .  تشكيل شد»خيتا« پ م، در ناحية غربي كوههاي توروس دولت 19در حوالي قرن  -2

 پ م تا 16دولت خيتا تا قرن  دامنة قلمرو   .  در تركيه است »بغازكوي «در شهري واقع شده بود كه اكنون   
 با امپراطوري فرعونان  درشامنيه و حلب است گسترده بود و از طرف جنوب جاهائي كه اكنون قو 

 و در شام به لبنان امروزي رسيد، و در    ايژه پ م قلمرو خيتا در غرب به درياي 14در قرن . همسايه بود
  يكي از متون بازمانده از مصر باستان، نامه ئي را نشان ميدهد    .  را شامل گرديداورارتوشمالشرق، سرزمين    

 به پادشاه خيتا نگاشته و از او تقاضا كرده كه    »اخناتون « و دختر »توت عنخ آمون «كه بيوة جوان فرعون 
رعمسيس  «حدود نيم قرن پس از اين واقعه، . يكي از پسرانش را براي خواستگاري از او به مصر اعزام كند

 ميتاني از دختر پادشاه   ضمن انعقاد معاهدة دوستي با دولت  - پرقدرت ترين فرعون تاريخ مصر-» دوم
در اسناد مصري ديده ميشود كه روابط فرعونان مصر با . ميتاني خواستگاري كرده او را به همسري گرفت  

 نشان ميدهد كه اندكي پس از    اسناد شاهان خيتا تا پايان قرن سيزدهم بسيار حسنه بوده است؛ و همين   
پس از .  وارد سرزمين خيتا شده بوده اند   »زدرياا« پ م دولت خيتا با يورش اقوامي مواجه بوده كه    1200

اين يورش، امپراطوري خيتا در هم كوبيده شد؛ ولي اقوام خيتائي تا قرنها بعد چندين دولت كوچك را 
 براي خودشان در شرق تركية كنوني حفظ كردند، تا سرانجام در امپراطوري »دولتِ شهر«به صورت 

 .آشور ادغام گرديدند
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 پ م، يعني 1157 تا سال  دولتي كه آگوم دوم دربابل تشكيل داد  1.پيروزي ازخود برجاي نهاد 

كلداني با حفظ  دي وادر اين دوران اقوام سومري و اك. پابرجا بود  در ميانرودان چهارقرن 
 .شان تحت تسلط اين دولت بودند كه بابل را مركز فرمانروايي قرار داده بود   يحكومتهاي محل 

 از    بسياريو دوران شكوفايي حكمت دربابل بود،     درميانرودان سلطنت كاشيها ة  چهارقرن دوران 
 . متعلق به دوران كاشيها است بابلي متون برجامانده از حكمت  

ة منشأ نژادي اقوام كاشي درشك باشند، نامهاي شاهان      آنچه سبب شده كه محققين دربار      
؛ ولي اين موضوع نميتواند دليل ايراني       ة آنها ريشه درزبانهاي ايراني ندارد      كه به گفت است كاشي 

براي بسياري از نامها كه در . ان در زبانهاي سامي نيز منشأ ندارد نبودنشان باشد؛ زيرا كه نامهايش 
   و »ماد« نامهائي مثل   ايراني يافت؛  ايراني بودنشان ترديدي وجود ندارد نيز نميتوان ريشه ئي درزبان     

 شايد اگر داريوش  .ند ا هم خالصا ايرانيهرچهار از اين جمله اند و  » چيش پيش « و » هخامنش «
 از ذات آريايي است، امروز برخي  آريائيش چندجا تصريح نكرده بود كه   ابزرگ در سنگنبشته   

 با استناد به نامهاي هخامنش و چيش پيش بگويند كه خاندان         تا ازمحققين درصدد برمي آمدند    
داريوش سلطنت   كوروش و  كه تا پيش از    ازآنها هخامنشي ايراني نبوده اند، زيرا كه نامهاي كساني   

 . اي ايراني نداردميكردند ريشه در زبانه  

درآريايي بودن اقوام كاشي كمتر ميتوان ترديد به خود راه داد؛ و ناگزير بايد آنها را از    
متعلق به نيمة دوم    اسنادي كه دراكتشافات مصر به دست آمده و    . بوميان آريائيِ فالت ايران شمرد  

 بابل كه احتماالشي دوستانه ميان يكي ازشاهان كا  نزديك و روابط   پ م است، حكايت از14قرن 
 دارد، و اين امر نشان   - پدر اخناتون معروف    - سوم »امنحوتپ« فرعون   بوده با »كادشمان خاربي «

ميدهد كه دولت كاشيها تا مناطق ماوراي فرات گسترده بوده و با متصرفات فرعونان درشام             
او پس   . يها بود از خاندان همين كاش  احتماالمادري آسيايي    اين امنحوتپ از . همسايه بوده است 

ازپدرش درنبرد قدرت بر برادرانش پيروز آمد، ولي چون مادرش آسيايي بود مشروعيتش زير              
 طبق تئوريِ سياسي دينيِ مصر باستان كسي ميتوانست فرعون شود كه ازطرف        .ؤال قرار داشت  س

عوني  در رگهايش باشد؛ يعني مادرش نيز از خاندان فر  ) خداي خورشيد (»رع«پدر و مادرش خون 
 و فرعون ازاين روح در        باشدباشد و رع ازآسمان فرود آمده روح خويش را در رحِمِ او دميده         

امنحوتپ براي اينكه موضوع خدازاده بودنش را حل كند داستاني    .رحم مادرش پديد آمده باشد
 رع درآمده بوده و رسما همطراز       پرداخت كه گويا مادرش در زمان دوشيزگي به عضويت ساللة  
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 او براي اثبات اين داستان از زبان مادرش گفت كه رع با   . خاندان فرعونان بوده است دخترانگر دي

 .ة اين آميزش بوده است  او آميزش كرده و وي ثمر

 ميانرودان حل  اقوام به مرور زمان در  آن بخش ازكاشيها كه به ميانرودان مهاجرت كردند    
درون    تا چه حد در نفوذ كاشيهااز اينكه . دادرا تشكيلشدند و تمدنشان دنبالة تمدن كهن بابلي  

در  ي  اطالع ايران داشته اند فالت درون جريان تمدنأثيري در و چه تفالت ايران گسترده بوده
؛ ولي از بقاياي كاشيها تا قرنهاي هشتم و هفتم پ م در غرب ايران در اسناد آشوري   دست نيست

 اواخر .ران به عنوان سرزمين كاشيها نام برده شده است  ذكر به ميان آمده، و از آباديهائي در غرب اي 
 به درون فالت ايران و احتماال ستيزشان با       ايراني هاي قبايل مهاجرتآغاز   عهد كاشيها مصادف بود با    

، و بقاياي آنها در      بركاشيها شدان در مركز و غرب ايران كه سرانجام منجر به تسلط مهاجر   هاكاشي
 .  شدندديگر همنژادان ايراني حل

 )خَوجِيا(كشور عيالم 
ياد شده    » خَوجِي« و از عيالميها با نام    »خَوجِيا « داريوش بزرگ از عيالم با نام     ةدر سنگ نبشت  

قوم خوزي  .  گفتند»  خوزي« ناميدند و مردمش را    »خوزستان «اين سرزمين را درعهد ساساني      . است
 زيستند، و در نوشته هاي مورخان    تا قرنهاي سوم و چهارم هجري با همين نام در خوزستان مي       

 .عربي نگارِ قرنهاي نخستينِ اسالمي ازآنها بعنوان يك قوم با زبان خاص ياد شده است      
برخي آنها را از .  ها سخن قابل قبولي ندارند      عيالمي دنژا ة اصل و باستانشناسان و زبانشناسان دربار      

 از چگونگي بدايات     .ن ميزيسته اند خوزستا نژادي بوميِ همين سرزمين ميدانند كه ازديرباز در        
 وكم   ة چهارم پ م  ولي مسلم شده كه در هزار  ،ة عيالم نيز هيچ آثاري به دست نيامده       تشكيل جامع 

آن زمان  از. عيالم زندگي شهرنشيني وجود داشته است    درو بيش همراهِ آغاز شهرنشيني سومري،   
دوم پ م دامنه هاي   ة  در هزار.ردندتا قرن هفتم پ م سلسله هاي متعددي براين سرزمين حكومت ك  

، و بندربوشهر     ميرسيد  - كه بي ترديد زيستگاه اقوام ايراني بود - كنوني پارس ة عيالم تا اواسط  سلط
 .  ناميده ميشد، ازبنادر مهم عيالمي بود  »ليان«كه در زمان قديم  

ت پيشه   عيالميها عالوه برآنكه كشاورزي را در سرزمينشان بسيار رونق دادند، قومي تجار        
كاروانهاي بازرگاني عيالمي درخشكي از يكطرف تا نواحي ري وگرگان داد و ستد            . بودند

ميكردند و ازطرف ديگر تا سيستان؛ و دردريا كشتيهاي عيالمي با بنادر سند در ارتباط بودند، و                  
.  درمواردي بنا برشواهدي كه ازحفريات باستانشناسي مصر به دست آمده، به مصر نيز سفر كردند          

 پ م سلطان بالمنازع بنادر خليج فارس بودند؛ و ازرهگذر بازرگاني وسيعشان       ة دوم آنها از هزار
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ثروتهاي انبوهي اندوختند، و به صنايع محلي كه مشتريان فراواني در اطراف و اكناف داشت رونق             

كه ابتدا    عيالميها براي خودشان خطوط و رموز نگارشي ويژه ئي ابداع كرده بودند       .  و توسعه دادند 
.  بعدها براي اين منظور حروف الفبايي مخصوصي ايجاد كردند     . بود)  هروگليف (تصويرنگاري  

معماري، سنگتراشي، مجسمه سازي و نقاشي نيز درعيالم رشد بسيار يافت و هنرهاي پيشرفته ئي در       
خ عيالم    پِيِرآمِيِه كه در تاري . اين كشور به وجود آمد كه با هنرهاي ميانرودان برابري ميكرد     

تحقيقاتي كرده است مينويسد كه سنگ تراشان و مجسمه سازان عيالمي با مرمر كار ميكردند، و          
شمار بسياري گلدانهاي كوچك كه بهترين انواعش به شكل حيوانات است ازآنها باقي مانده است         

مجسمه هاي كوچكي از نيايشگران و اشخاصي كه   . ة هنرمند عيالمي است  كه معرف ذوق وقريح 
لداني دردست دارند يا ميمونهائي كه ازآنها تقليد ميكنند، و ساير حيوانات، به دست آمده كه      گ

 دين مردم عيالم   1. ساده شدن ابعاد هندسي آنها سبكي شبيه نوعي كوبيسم به وجود آورده است        
شبيه اديان مردمِ ميانرودان بود، وآنها براي خدايانشان مجسمه هاي گوناگون بزرگ وكوچك و  

آثار معبد بزرگ عيالمي در چغازنبيل يادگار دوران شكوه كشور عيالم      . بد باشكوه ميساختند  معا
است، و نشان ميدهد كه فرهنگ ديني مردم عيالم تا حد زيادي شباهت بسيار نزديك به فرهنگ             

 .ديني اقوام سومري وكلداني داشته است 

   بودند، و   كاد وآشورسومر و اَ  دولتهاي  روزگاران درازي رقيبان سرسخت      ها عيالمي
 .افكندند   هركدام براي بسط و گسترش نفوذشان جنگهاي مداومي را برضد يكديگر به راه مي        

 قرار گرفت   )  پ م2279 -2334( هزارة سوم پ م مورد حملة سارگون اكادي    دوم ةنيم عيالم در  
دشاه تسخير   توسط اين پا) پايتخت عيالم ( و چه بسا كه شوش 2،كه ميانرودان را زيرِفرمان داشت
در اواخر .  يا از اكاد فرستاده شدند ة شاهان اكاد شدند دست نشناند شد، و شاهان عيالم براي مدتي 

 مجددا عيالم به استقالل دست يافت و تمدن عيالمي به طرف شكوه رفته سلطة               پ م23قرن 
پارس  ونيِ درنواحي   اقتصادي عيالم در ايران گسترش گرفت تا به كرانه هاي شمالي خليج فارس و  

صدد گسترش   در  عيالميها  پ م2000درحوالي.  حتي گرگان رسيد وكرمان و اسپهان و ري و 
را ويران   كلده اور  ميانرودان برآمدند و در اين راه پيروزيهائي حاصل كردند و         شان درذنفو

 .ميانرودان را تسخير كردند   بخش جنوبي   ساختند، و 

 در مواجه گشت كه كاشيرقابت قوم نوخيز    با  دولت عيالم پ م16درحوالي پايان قرن 
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 . ة سارگون پائينتر سخني خواهيم داشت  دربار-2



 

 

117
 در صدد دستيابي بر ميانرودان     كاشي ها. ايران غربي در ماوراي مرزهاي شمال عيالم اسكان داشتند     

 پيروز درآمده بر بابل دست يافتند، و نفوذ عيالم از آن پس به درون ايران           صددبودند، و در اين   
 پ م شكستهاي سختي    1175گرفت و درحوالي مدتها بعد مجددا قدرت عيالم اوج       . شد محدود 
ها در ميانرودان وارد آوردند و بابل را متصرف شدند تا دور دوم سلطه بر بابل را آغاز            بركاشي

آنها در اين حمله معابد بابل را تاراج كردند و مجسمه هاي خدايان بابلي و نُمادهاي مقدس       . كنند
ن به شوش برده به خداي بزرگ خودشان     حمورابي را با خودشا   ةبابل ازجمله ستون وار  

 تقديم داشتند، تا مراتب سپاسشان از خدايشان را ابراز دارند، و ثابت كنند كه  » اين شوشي ناك «
چندان ديري بابل   ة عيالم برسلطبار   ولي اين.دين اين شوشي ناك درحال همه گير شدن است  

 ازآن زمان رقابت عيالم وآشور     . ف شدند پ م آشوري ها بابل را متصر   قرن يازدهم، و حوالي نپائيد 
 . برسر بابل ادامه يافت، ولي بابل همچنان دردست آشوري ها ماند   

آشوري ها درقرن هشتم پ م به اوج قدرت رسيدند و امپراطوري بسيار پهناور تشكيل دادند                
ابت  دردنبال رق . كه دامنه هايش تا مرزهاي مصر فرعوني وگاه تا درون مرزهاي مصر گسترده بود

در    (اِلي پي   پ م دولت عيالم با شاهان بابل و     689عيالم با آشور برسر تصرف ميانرودان، در سال         
 وارد پيمان دفاعي شد و   پاشريو ) ه وهوش پارس : درستش   (واش  پارس و ) كنوني ة لرستانِمنطق

ا  آشوريها بابل ر  . اين جنگ به سود آشور تمام شد  ة  نتيج  .متحدا برضد آشور وارد جنگ شدند   
پس ازآن توجه خود را معطوف عيالم كردند، و توانستند عيالم         .  متصرف شده آن را ويران ساختند    

تالش عيالميها براي حصول  . را تسخير كرده يك دولت دست نشانده را درآن كشور تشكيل دهند 
 مجددا يك اتحادي بين عيالم و بابل برضد آشور صورت            656استقالل ادامه يافت، ودرسال      

 با برادرش آشوربانيپال كه شاه آشور بود     - حاكم بابل-ر اين سال شمشوموكين آشوري   د. گرفت
در اختالف افتاد و با عيالم و اكادي ها وآراميهاي جنوب ميانرودان پيمان اتحاد بست تا با برادرش            

آشوربانيپال شورش برادرش را به تدبير و زور فرونشاند، بابل را گرفت، و پس       . وارد جنگ شود
او . نكه كشور آشور را آرام ساخت درصدد برآمد كه براي هميشه به موضوع عيالم خاتمه دهد     ازآ

ة اعضاي خاندان   پ م به عيالم حمله كرده شاه عيالم را شكست داده اسير كرد، و هم 640درسال  
 او شهر شوش را كه مركز عيالم بود درآتش سوزاند     .سلطنتي عيالم را به اسارت به آشور فرستاد    

 بدين ترتيب  .آباديهاي اطراف را قتل عام كرد  بسياري ازجماعات انساني  ة مردم شهر شوش ويوكل
 .ة روزگار محو گرديد   دولت عيالم ازصحن 



 

 پادشاهي ماد

قبائل مهاجر ايراني از اوائل     رسم تاريخ نگاران براين است كه ميگويند گروههاي بزرگي از       
 تا قرن   سكونت گرفتند وبخشهائي از ايراندر  بعد وارد فالت ايران شده    به  پ مهزارة نخست

 در شمالشرق ايران؛ ديگر   پارت سه اتحادية بزرگ را تشكيل دادند؛ يكي اتحادية قبائل          هشتم پ م
 در پارس و   پارس؛ و سوم اتحادية قبائل   تا ري و اسپهانهمدان  در آذربايجان و ماد اتحادية قبائل 

 كتابهاي درسي مدارس خوب است تا چه حد درست  اين سخن كه فقط براي نوشتن در .بختياري 
باشد و اينكه مهاجرت اين سه دسته از قبائل ايراني در چه زمانهائي به درون فالت ايران صورت             
گرفته است، موضوعي است كه باستانشناسان و محققان تاريخ ايران باستان برسر آن اتفاق نظر     

ما در بسياري از نوشته هاي    . ان استوار است  ندارند؛ و هرچه تا كنون گفته اند بر حدس و گم       
ة اول پ م در غرب ايران اسكان داشته اند ايراني     تاريخ نگاران ميخوانيم كه اقوامي كه تا اواخر هزار   

 و   ها ولي در اين ادعا جاي جدال وجود دارد؛ زيرا چنانكه ديديم در آريايي بودن كاشي     .نبوده اند 
جاگير ة دوم پ م در غرب ايران   ها دستِ كم از اوائل هزارگوتي ها نميتوان ترديد كرد؛ و آن 

 تالشهاي كساني چون دياكونوف براي اثبات آنكه اقوام غيرايراني در شمال غربِ فالت         .بوده اند
ايران اسكان داشته اند راه به هيچ جائي نمي برَد؛ وگمانِ اينكه درشمال و غرب فالت ايران از ديرباز          

اين گمان زماني . ري اقوام آريايي سكونت داشته اند بيشتر قابل اثبات است    و اززمانهاي بسيار دو  
تقويت ميشود كه بدانيم اقوام آريايي از زمانهاي دور در درون آسياي صغير نيز جاگير بودند و               

پس ميتوان قبول كرد كه درپشت    . تمدنهاي عظيم خيتا و ميتاني و سپس اورارتو را تشكيل دادند     
يايي ها در درون فالت ايران و ازجمله در آذربايجان و شمال ايران جاگير بوده  سر اينها نيز آر

باشند؛ منتها چون تمدن قابل ذكري نداشته اند، و براي دولتهاي ميانرودان رقيبي به شمار نميرفته اند،       
 .در اسناد بابلي و آشوري نامي از آنها درميان نيست    

ني كه تاريخ به ياد ندارد مسكن آريائي ها بوده         هرچند كه فالت ايران از ديرباز، و اززما     
است؛ ولي به هرحال تا امروز اين فرضيه به قوت خويش باقي است كه گروههائي از اقوام ايراني  

يده  هزارة پ م ازشرق فالت ايران كوچ  كه زبان مشترك و لهجه هاي مشابهي داشتند درآغاز
و حول و حوشِ رود اَترَك در ناحية گرگان  نيز جنوب ايران رسيدند، و بخشي ازآنها    غرب وبه 

ة    اين فرضيه ميگويد كه اينها همان قبائلي بودند كه به زودي سه اتحادي       .رحل اقامت افكندند  
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 اصرار محققانِ غربي برسر اينكه پيش ازاينها از قوم           . را تشكيل دادند  ماد، پارس و پارت    بزرگ 

اري بي بنياد است؛ و نميتوان ترديد كرد كه   آريايي دردرون فالت ايران خبري نبوده است، اصر  
پيش از اين مهاجرتها عموزادگان آنها نيز قرنها و هزاره هائي پيش ازآنها در ايران جاگير بودند؛    

ي از بوميانِ ديرينة فالت ايران دردست نيست، تا زماني كه     ئمنتها چونكه هيچ آثار قابل مطالعه    
ق تمدنيِ كهن ايران دست به كاوش و تحقيق نزده باشند،   باستانشناسانمان همت نكرده و در مناط   
دستِ كم يك نام درميان آباديهاي شمالغرب فالت ايران     . نميتوان دراين باره سخن آخر را گفت   

ما ميدانيم   . وجود دارد كه نشان ميدهد آريائي ها درزمانهاي دوري در اين سرزمين جاگير بوده اند  
همين خدا را آريائيانِ مهاجر به هند      . كهن اقوام آريايي بوده است  كه ايندرا يكي از خدايان بسيار    

در اسناد آشوري متعلق به قرن هشتم پ م نام آباديِ  . بردند، و تا امروز برمسند قدرت خويش است
.  ذكر شده كه به گمان دياكونوف در نزديكي قزوينِ كنوني واقع شده بوده است      ايندراپاتيانو

بوده ميتواند از دوراني برجا  ) ايندراپرست  / نگهبان ايندرا  (»ايندراپاتيك  «اين نام كه تلفظ آشوري 
مانده باشد كه بخشي از اقوام هندوآريايي دراين ناحيه ميزيسته اند و بعدها در ديگر هم نژادانشان               

ناميده شده اند وگفته       ) يعني ديواپرستان   (»ديوان«شايد آن اقوامي كه در اساطير ايراني    . حل شده اند
؛ زيرا كه اززمان جنگهاي    ند همين قوم بوده باشند       امازندران ميزيسته    ة گيالن وشده كه در ناحي  

. نزد ايرانيان به مظهر شر و بدي تبديل شد  ) خداي قهر و خشم و ويرانگري (قبائل آريايي، ايندرا   
 است كه درزماني از تاريخ به بعضي از قبايل   »آتورپاتيك «لفظ ديگري مشابه همين لفظْ 

نام خويش را از آنها    ) آذربايگان  (آذربايجان اطالق شد، و بعدها آتورپاتيكان و آتورپائيگان         
است؛ و ميدانيم كه آذر در زماني يكي از    » پرستندة آذر    / نگهبان آذر  «معناي اين واژه . گرفت

هزارة دوم     كم به پس نامِ اين قوم نيز ميتواند به دوران دور تاريخ، و دستِ    . ايزدان قبايل آريايي بود 
 به صورت    - مشخصا درزمان ساساني  - ميتوان قبول كرد كه مغان كه بعدها . تعلق داشته باشدپ م

ة حيات اجتماعي و ديني ايراني ظاهر شدند و پرستش آذر را رواج داده وارد           يك قبيله در عرص  
 . دين مزدايسنا كردند ازهمين قوم بوده اند  

جاگير  كنوني  و كركوكري كه درحوالي موصلآشو  سامي نژادِ در قرن دهم پ م اقوام
دهه هاي دوم و سومِ اين قرن لشكركشيهائي به  گام برداشتند، و در  شان در راه توسعة دولت بودند

ة آنها با اشغال زمينهائي در جنوب درياچ       .  منظور برده گيري و چپاول به آذربايجان صورت دادند        
 . مرزهاي كشورشان را در شمال گسترش دادند   دامنة)اورميه(كبودان وان و غرب درياچة  

ة   ياد شده كه درناحي  وآپارس به بعد دراسناد آشوري از كشور   ة ششم قرن نهم پ ماز ده
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 قبيله   27  ئي ازو مياندوآب واقع بوده و داراي تشكيالت سياسي بصورت اتحاديه            سنندج   سليمانيه و 

)    پ م824 -858(نتِ شَلم نَصر سوم آشوري   اين فرمانروايان در اواسط سلط   . و فرمانروا بوده است  
 مادهادر سنگ نوشته هاي برجا مانده از شَلم  نصر سوم ازقوم آماداي يعني    . باجگزار آشور شده اند 

  اَرتَه سارو  همانجا از يك فرمانروا به نام   . ة پارسوآ جاگير بوده اند  سخن رفته كه در جنوب منطق 
 » ارتَه سارو  «.  كه هدايائي به شاه آشور تقديم داشته است      نام برده شده   شوردورا  حاكم سرزمين   

 كه اين فرمانروا يك       آن باشد و نشانگر  خشتره بوده    ة ارته بدون جدال ميتواند تلفظ آشوري واژ    
 .شاه ايراني در آذربايجان بوده است   

)  اورميه (شرح لشكركشيهاي شاهان آشوري به سرزمينهاي واقع در جنوب درياچة كبودان     
 پ م كه اسنادي ازآنها برجا مانده است شرح تاراجگري و تخريب روستاها و            9ان در قرن   تا همد

اين  . برده گيريها است، ولي درهيچ جا از الحاق اين سرزمينها به كشور آشور سخني درميان نيست          
ة  نميتواند باشد مگر آنكه جنگهاي آشور با اقوام ايراني را جنگهاي دفاعي دربرابر تالشهاي خزند           

 هاي آشوري ها براي جنگ با اين مردم يعني آنچه لشكركشي . ين اقوام به درون آشور تفسير كنيم ا
خزش اينها به درون ميانرودان نبوده       بازدارندة آشوريها دربرابر      چيزي بيش از اقدامات    ناميده شده   

ا   نوشته هاي شاهان آشور عموما ستايش پيروزيهايشان است وچيزي از حقيقت را براي م      .است
 شمالي ايراندرون    قبائل ماد در  با جنگهايش از  پنجم آشوري حتي    دداَ شي مشَ. روشن نميسازد  

 تن را 6000وگفته است كه در يكي ازاين جنگها    آوردهميان سخن به   تا دامنه هاي جنوبي البرز
 سوار را به 140 تن را كشته و 2300در جنگ ديگري .  تن را اسير گرفته است 1200كشته و

 روستا را ويران ساخته و مادها را به درون مناطق برفي كوهستان البرز عقب           1200رت گرفته و    اسا
و شمار بسياري را اسير كرده        كشتار  تن را 1070ة همدان   باز درجنگ ديگري در ناحي  .  رانده است 

 به سلطنت رسيد نيز از چندين لشكركشي برسرِ مادها    پ م810 كه درسال سوم  دادنيراري اَ .است
سخن به ميان آورده كه تا سالهاي اول قرن هشتم در ناحية قزوين صورت داده و مينويسد كه مادها         

 .را كشتار كرده و به اسارت برده است   

ة ناحي در 1 اورارتو نيروهاي دولت ة دوم قرن هشتم نيروهاي آشور مصروف مقابله با  در ده

                                                           
 پ م يك امپراطوري 1270والي  ح  درارمنستان سرزمين   و )اكنون درشرق تركيه   (در نواحي درياچة وان -1

ادشاهي كوچك تا تشكيل ، وسپس به عنوان يك پ پ م ادامه يافت750آريائي تشكيل شد كه تاحوالي
از اين پادشاهي در اسناد آشوري به عنوان اورارتو نام برده شده و در  . دولت ماد به حيات خود ادامه داد

 . نوشته هاي عبرانيهاي مقيم ميانرودان از اين كشور به نام آرارات ذكر به ميان آمده است   
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وارد پيمان   ) اورارتو درشرق و جنوب    همسايگان (  پارسوآ   ونا مان  با شاهاندرياچة وان بود كه  

اتحاد شده و درصدد بود كه زمينهاي اورارتو را كه پيشترها به تصرف دولت آشور درآمده بود    
 در  .تالش اورارتو خطر بزرگي را درپشت مرزهاي شمالي آشور ايجاد كرده بود . بازپس گيرد 

اين پيشامد براي مادها     . نگ شد  وارد ج اورارتو  دهه هاي دوم و سوم اين قرن آشور چندين بار با        
اهميت فوقَ العاده داشت، زيرا آنها را براي مدتي از تجاوز آشوريان مصون نگاه داشت، و در اين              

 در اين هنگام قبائل ماد     . دربرابر آشوريها مقاومت كنند    تا دادندة نيرومندي را تشكيل     فاصله اتحادي
 ميشناسد تشكيل اتحاديه دادند و نخستين     وديائوك به رهبري بزرگمردي كه اورا تاريخ به نام  

 . دولت خويش را در همسايگي شرقي آشور با مركزيت همدان به وجود آوردند  

 ديائوكو
از اين نام در سند    .  نام ديائوكو هم در اسناد آشوري آمده و هم در گزارش هرودوت    

ن نام شناخته شكل درست اي . ياد شده است) خاندان ديائوكو (»بيت ديائوكو«آشوري بصورت   
دانست وآنرا به تلفظ    ) آسمان  ( = »آكاش« و »ديوا «شايد بتوان اين نام را تركيبي از    . نشده است

القاب كهن    ئي بوده كه هنوز   خواند؛ كه اگر چنين باشد، بايد گفت كه او از قبيله     »ديواآكاش«
، بزرگزاده ئي از ماد    هرودوت مينويسد كه ديائوكو فرزند فره ورتيش   .آريائي را با خود ميكشيدند

مادها برآن شدند كه يوغ بردگي آشوريها را كه      .  بود و ماد از آباديهاي بيشماري تشكيل شده بود    
لذا برآن شدند كه     .  سال بود برآسيا حكمروائي ميكردند ازگردن بيفكنند و به آزادي برسند             520

 دياكونوف ضمن تفحص   1. دديائوكو را به رهبري خويش انتخاب كنند و سلطنت را به او واگذارن  
،  آنها با گزارش هرودوت   ةومقايس ة اسناد آشوري    دقيق در وقايع قرن هشتم پ م درماد و مطالع     

ة سياسي ظاهر  پ م به عنوان رئيس قبائل ماد در صحن  767اشاره ميكند كه ديائوكو درحوالي سال  
دركنار درياچة   ( نا  بع ماند؛ و مي افزايد كه يك سند آشوري از ديائوكو به عنوان فرمانرواي تا  ش

ياد ميكند؛ و در اين باره توضيح ميدهد كه ديائوكو در يك اقدام بخردانه با دولت ماننا           ) اورميه 
 2.همپيمان شد تا براي دولت نوپاي خويش در برابر تجاوزات آشوريها كسب حمايت كند     

 از  مان ناور   پ م آشوريها شكست بسيار سختي بر اورارتو وارد آوردند، كش    744در سال  
 پادشاه ماننا پس ازآن در صدد گسترش   زو ايران. پيمان اورارتو خارج و با آشوريها همپيمان شد  

                                                           
 .98 -96 / 1 هرودوت، -1
 .170 تاريخ ماد، -2
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  . ة اورميه تا درة سفيدرود را به تصرف درآورد          قلمروش در آذربايجان برآمد و كرانه هاي درياچ      

ت دربرابر آشوريها را   مردم پارسوآ كه تاب مقاوم .  حمله بردندپارسوآدر همين سال آشوريها به  
آشوريها روستاها را ويران ساختند و        .  نداشتند آباديها را رها كرده به مناطق كوهستاني گريختند    

 .  كردند و حاكمي ازطرف خودشان برآن گماشتند ة كشور آشورسرزمين پارسوآ را ضميم    

باز هم از  درعين حاليكه ديائوكو همپيمان دولت ماننا بود كه متحد آشور به شمار ميرفت،    
هدف از اين لشكركشي ها تحميل .  آشوريها به ماد شروع شد مكرر دست اندازيهاي   پ م740سال 

 اندازي به مزهاي   باج و خراج برمردم ماد بود تا آنها را از نظر اقتصادي تضعيف كرده از فكر دست  
منابع    ف به نقل ازة دياكونو  در اينسال باجهاي گزافي برمادها تحميل شد كه به نوشت .آشور بازدارد 

 1.مصنوعات مفرغي )  تُن15( تاالن 500 وسنگ الجورد، )  تُن9( تاالن 300آشوري عبارت بود از  
ولي معلوم ميشود كه مادها از پرداختن اين باجهاي گزاف سر باز زدند؛ زيرا سه سال بعد مجددا     

ي نيز بعد از اين   لشكركشي ديگر. آشوريها به ماد لشكر كشيدند و دست به تاراج وكشتار زدند   
 اسب و  5000سال صورت گرفت كه طي آن آشوريها چندين آبادي را به آتش كشيدند و       

 . شماري حيوانات شاخدار از مادها باج گرفتند  

جانشين ايرانزو    .  پ م و پس از درگذشت ايران زو اوضاع در ماننا آشفته گرديد      716درسال  
ي خانداني مواجه شد كه از حمايت برخي از  نتوانست موقعيت خويش را مستحكم سازد و با رقبا      

 به ياري ديگر سپهداران محلي  اوئيش ديش حاكم بگ داتا. متحدان سابق ايرانزو برخوردار بودند  
) قانون  ( »داتا«و )  خدا  (»بگ«ة بگ داتا يك نام كامال ايراني است و از دوكلم     . ويرا گرفته كشت 
.   است »عدل الهي / قانون خدائي«؛ و معنايش   »غداد ب«، و به زبان امروزين ميشود   تشكيل شده است  

همين براي ما كافي است كه در ايراني بودن قوم ماننا شك به خود راه ندهيم وآنها را     
بگ داتا . بگ داتا به ماننا لشكر كشيد سركوب شاه آشور براي . پسرعموهاي قبائل ماد بدانيم 

زنده پوست از سرش بركندند و الشه اش       زنده  ) سارگون دوم  (دستگير شد و به دستور شاه آشور     
پس ازآن يكي از پسران ايرانزو با حمايت شاه آشور به         . را درمعرض تماشاي مردم ماننا نهادند    

ولي شاه آشور در ماننا دست به غارت گشود و پاره هائي از زمينهاي ماننا را نيز         . سلطنت ماننا رسيد   
ة جنوبي درياچة اورميه را به     ينهائي در ناحي   شاه آشور همچنين سرزم      .ة آشور كرد  گرفته ضميم 

را از ) يهود(قوم عبري  جماعاتي از او به زودي  .  و مردمش را به اسارت بردتصرف درآورد   

                                                           
 .186 همان، -1
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 1.فلسطين به اين ناحيه كوچاند و درآنجا اسكان داد    

  اينرا نيز ناگفته نگذاريم كه در همين زمان در شرق آسياي صغير و بسيار دورتر از قلمرو            
 برميخوريم، كه نشان دهندة   »وينداشپي « و »كوشتاشپي«ماننا، ما به نامهاي فرمانروايان ايراني از قبيل 

و » شتاسپگ«اين نامها تلفظ آشوريِ  . پراكندگيِ قبايل ايراني تا اعماق آسياي صغير است    
 .است» وينداسپ «

ود، درصدد يافتن     ديائوكو كه از اوضاع جديد و از اطماع سارگون دوم به هراس افتاده ب    
اورارتو دشمن سرسخت    . يك متحد جديد متوجه اورارتو شد و با آن دولت عقد اتحاد بست     

آشور و در صدد حمله به آشور براي بازگيري برخي از سرزمينهاي خويش بود كه سابقا به          
اين    .  پ م حمالت اورارتو به قلمرو آشوريها آغاز شد      716درسال   . تصرف آشور درآمده بود   

ة وان به   در ابتدا براي اورارتو پيروزيهائي دربر داشت و چند دژ آشوري درجنوب درياچ          جنگ 
زودي اورارتو از سارگون شكست يافت و زمينهائي را كه گرفته   ولي به . تصرف اورارتو درآمد 

 . بود از دستش خارج شد 

زه در    اورارتو كه تا .  پ م سارگون دوم به ماد لشكر كشيد 715چند ماه بعد يعني درسال   
جنگ با سارگون شكست يافته بود نتوانست براي حمايت همپيمانش ديائوكو اقدامي به عمل            

سارگون ويرا با افراد خانواده اش دسته جمعي به      .  ديائوكو شكست يافته به اسارت درآمد      . آورد
اي مقاومته . حمات در سوريه تبعيد كرد، و اين پيروزي عظيم را در سنگنبشته اش به يادگار نهاد         

 تن از  46بعدي قبائل ماد برضد آشور با موفقيتي همراه نشد، وگروههاي بزرگي از مادها ازجمله            
با .  به اسارت سارگون درآمدند و چندين آبادي توسط سارگون ويران شد     ؤساي قبايل ماد ر

ة سارگون منجر به الحاق زمينهاي ماد به آشور نشد؛ زيرا مادها مصمم بودند كه به    اينحال حمل 
شاه آشور به تجديد پيمان باجگزاري سابق اكتفا      . رقيمتي باشد استقالل خويش را حفظ كنند   ه

اين موضوع نشانگر نيروي مادها است وهرچند كه گزارش وقايع را      . كرده خاك ماد را تخليه كرد
آشوريها به ميل خودشان نگاشته اند، ولي واقعيت امر به گونه ئي ديگر بوده است؛ زيرا آشوريها   

لشكركشي آشوريها به   ة مجموع.  مينامند » مادهاي نيرومند «قتي از مادها سخن ميگويند آنها را      و
سرزمين ماد در قرن هشتم پ م از حد يورشهاي غارتگرانه تجاوز نكرد و نتوانست قدرت مادها را     

                                                           
تشكيل  ) آب (»ميه «و ) شهر (»اور«ة  چنانكه ميدانيم يك نام كامال سامي است و از دو كلم »اورميه« نام -1

دركنار اين   ) يهود (اين گمان كه نام آبادي جديدِ اين قوم عبري .  است »شهرِ آب«شده است و معنايش  
 .  شده است، دور از منطق نيست درياچه براي نخستين بار توسط همين يهوديانِ آواره شده به آن اطالق 
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 . از هم بپاشاند كلي درهم بشكند و اتحاديه ئي كه ديائوكو تشكيل داده بود را به 

زوقايع باال و زماني كه سارگون دوم درگير جنگ با اورارتو بود مادها دست         يكسال پس ا 
سفلي شدند كه سارگون گرفته به حاكمان  ة زاب به كار حمله به مناطقي درغرب ماد درناحي 

چندين آبادي را در ناحية  و ة مادها شتافت   سارگون دوم به مقابل. واگذار كرده بوددست نشانده 
 ولي ازمتن نوشته ئي كه سارگون به يادگار نهاده چنين برميĤيد كه           .ان كردكرمانشاهان كنوني وير 

نتوانسته درخاك ماد به پيروزيهائي نائل آيد؛ زيرا كه با ابراز خشمي شديد درعين اينكه از تبديل       
مادهاي نيرومند   «: كردن چندين روستا به تلهاي خاكستر سخن ميگويد، اينگونه ازمادها ياد ميكند  

 سارگون چون تصميم داشت كه سرزمين ماد   1.»اهزنان به كوهها و بيابانها روي آور شدند   كه مثل ر
 آشور كند به جنگ با مادها ادامه داد، ولي در يكي از جنگها به دست ايرانيان كشته   ةرا ضميم

سارگون دوم نخستين شاه آشوري بود كه در جنگ با دشمنان         .  گرديد وسپاهش متواري شدند  
ازآنجا كه آشوريها براي خدايشان عاشور ميجنگيدند و جنگهايشان را جهاد          .   كشتن ميرفت به

درراه خدايشان ميناميدند، و عمال هم دين خودشان را بر مردم مغلوب تحميل ميكردند، كشته     
 آشوري چنان از كشته شدن وي     كاهنان  شد وة خشم خدا بر سارگون تلقي    شدن سارگون به مثاب  
 جسد اورا برگيرد و به خاك  و جانشينش سنحاريب گفتند كه نبايد  به پسر به خشم آمدند كه 

 ظاهرا سنحاريب چنان از ايرانيان ترسيده بود كه با طرح موضوع خشم خدا برپدرش            .بسپارد
ميخواست خودداري از انتقام گيري از مادها را به اين وسيله توجيه كند وجنگ ديگري با مادها به     

ازه ساز را كه پدرش در شمال نينوا براي پايتخت ساخته بود، چون در          او حتي شهري ت. راه نيندازد  
ازاين زمان به بعد مادها . نزديكي كشور ماد بود رها كرد و مجددا نينوا را پايتخت آشور قرار داد  

بعنوان يك نيروي خطرناك در همسايگي آشور مطرح شدند و سياست دولت آشور برآن قرار      
 كه احتماال ايراني و نياكان -شرقي آشور را از ساكنان بوميگرفت كه مناطق پشت مرزهاي 

 تخليه كرده به جاي آنها اقوام غير ايراني اسكان دهد تا بعنوان حائلي ميان           -كردهاي كنوني بودند  
براي اين منظور حمالتي به . جلوگيري كنندة مادها به آشور ماد وآشور عمل كرده ازخطر حمل 
 قتل عام      صورت گرفت و گروههائي از مردم منطقهة ماد بودلطنواحي زاگروس كه بيرون از س

، وجماعات سرياني و يهودي كه ازشام و فلسطين      به آتش كشيده شد   و مزارع شدند و آباديها 
 . كوچانده شده بودند درآن سرزمينها اسكان داده شدند      

  پ م سنحاريب قرباني يك كودتاي خانوادگي شد و درحيني كه در معبد  680درسال  
                                                           

 .206 تاريخ ماد، -1
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پس ازاو جنگ خانگي فرزندانش برسر    .  در نينوا مشغول دادنِ قرباني بود كشته گرديد »نينورتا «

تصاحب مقام سلطنت آغاز شد؛ دوتا از مدعيان سلطنت شكست يافته به نواحي كوهستاني شمال           
  ولي اسرحدون قادر نبود پايه هاي  . آشور گريختند، و يكي ازآنها به نام اسرحدون به سلطنت رسيد     

 را كه درتالش    گوم مِري   هاي قدرتش را استحكام بخشد، وهرچند كه توانست حمالت آريائي         
خزيدن به درون آشور ازشمال آن كشور بودند سد كند، ولي دولت او مثل دوران گذشته چنان             

او مجبور بود     .  ارتش مطيعي كه بتواند به خارج از مرزهاي آشور لشكركشي كند دراختيار نداشت         
.   حفظ مرزهاي كشورش دربرابر هجوم اقوام اطراف با آنها وارد پيمانهاي دوستي شود         كه به خاطر

او با اورارتو و عيالم كه دشمنان سنتي آشور به شمار ميرفتند پيمان صلح و دوستي بست، و             
نيروهايش را معطوف فروخواباندن شورشهاي شام و فلسطين نمود كه به تحريك فرعون مصر      

 حمايت فرعون از شورشهاي سوريه و فلسطين به   .ة آشوريان بودندلطدرصدد خارج شدن از س
 پ م وارد مصر 671جنگ اسرحدون و مصر منجر شد، فرعون شكست يافت و اسرحدون در سال    

را گرفت و مردم مصر را تحت فشار گذاشت كه دين      ) پايتخت شماليِ فرعون    (مِمفيسشده 
 .  را بپرستند  عاشور آشوريان را بگيرند و    

.   ثر اين پيشامدها طبيعي بود كه سرزمين ماد ازدست اندازي آشوريها مصون بماند          درا 
 به بعد عمال هيچگونه لشكركشي آشوري به ماد صورت نگرفته بود، وآخرين            7ازاوائل قرن 

بنا براين درربع اول قرن هفتم پ م درماد نوعي استقرار     .  بود702لشكركشي آنها به ماد درسال 
 تثبيت كند  درمنطقه   ة آن رئيس اتحادية ماد ميتوانست حاكميت خويش را      يحاكم بود، كه درسا

وآن عده از قبائل اطراف كه احتماال تا آنزمان بيرون از اتحاديه بودند را به اطاعت بكشاند و       
 .سلطنتي نيرومند را به وجود آورد    

   مِر وگوم )  اسكيت  (اشكيدا   پ م دسته جاتي ازقبائل سكائي به نامهاي     8دراواخر قرن 
در يك موج نوين هجرت قبائل آريائي با گذشتن از سرزمينهاي شمال درياي خزر به               )  مِركيم(

 كوشيدند كه 679گوم مِريها از قفقاز راهي آسياي صغير شدند و درسال      . رسيدند   قفقازنواحي 
 يعني  (وارد خاك آشور شوند، ولي اَسرحدون با آنها مقابله كرد، و چونكه راه حركت به شرق            

. نيز برآنها بسته بود، به ناچار به طرف نقاط مركزي آسياي صغير حركت كردند  ) درون آذربايجان  
اين نام كه در اسناد آشوري ذكر شده       .  بودتي اَسپ  در اين هنگام پادشاه گوم مِريان مردي به نام      

يجان   وارد شمال آذربا اشكيداها . است به احتمال زياد تلفظ آشوري لفظِ چيش پيش بوده باشد  
يك سند    . ة گنجه تا رود كر جاگير شدندشده در زميني كه اكنون كشور آذربايجان است در ناحي 
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سوم قرن هفتم پ م با شاه ماننا متحد  ة  پادشاه اشكيداها در ده اسپكهآشوري خبر ازآن ميدهد كه  

هم براي اين اتحاد ). است» سگ« ةاسپكه نيز يك لفظ ايراني است و تلفظ كهنِ واژ  (1.بوده است
اشكيداها درزميني اسكان يافته بودند كه مورد ادعاي    . اشكيداها ضرورت داشته و هم براي ماننا  

آنها ميتوانستند به كمك  . اورارتو بود، و ماننا نيز از مدتي پيشتر ازطرف اورارتو مورد تهديد بود   
حاد شده بود و درصدد   ظاهرا دولت آشور نيز متوجه اهميت اين ات . يكديگر با اورارتو مقابله كنند  

شاه اشكيدا  . نزديك شدن به شاه اشكيدا برآمد و اسرحدون به شاه اشكيدا پيشنهاد دوستي داد  
اين . ازدختر اسرحدون براي پسرش خواستگاري كرد و شرط اتحاد را اين وصلت قرار داد  

 پرسشي است كه اسرحدون دربارة اين وصلت از خدايش    موضوع درسندي آمده كه بيانگرِ  
 2. است  كردهشمش

 فره ورتيش
سلطنت    فره ورتيش به  پسرش كرد، و پس ازاو سلطنت  سال 53 ة هرودوتديائوكو به نوشت

 قبائل ايراني ازجمله قبائل پارس را به اطاعت خود كشاند،    ة سال سلطنت كرد و هم  22د و ماد رسي 
شته گرديد و بخش   وآنگاه وارد جنگ با دولت آشور شد، ولي دربرابر آشوريها شكست يافت وك           

 3.عظيمي از سپاهش درجنگ با آشوريها نابود شدند      

ة او بر پارس نيز با       در اسناد آشوري از فره ورتيش و جنگ و قتل او خبري نيست؛ و سلط      
 زيرا پارس به طور حتم در اواخر قرن هفتم به اطاعت ماد درآمد، وآن          وقائع تاريخي وفق نميدهد؛    

عيالم   و تحت حمايت    قبائل پارس همپيمان     آن و درعهد فره ورتيش     پيش از   .در زمان هوخشتره بود 
نيز كه    اِلي پي، و حتي دولت بودند و دامنة نفوذ ماد نيز هنوز به طرف جنوب گسترش نيافته بود

 -پس از برافتادن دولت عيالم نيز   . درشمال عيالم واقع شده بود مورد تهديد مادها قرار نگرفت      
ظاهرا .  شاهان پارس در پارس و عيالم به استقالل سلطنت ميكردند      -يدچنانكه پائينتر خواهيم د  

هرودوت در اينجا حوادث تاريخي را با يكديگر درآميخته باشد؛ و بي شك اين امر ناشي از   
ولي به نظر ميرسد كه روايت كشته شدن . روايتهاي شفاهي بوده كه ازمادها شنيده بوده است  

باشد؛ و چون مسلما در لشكركشيهاي شاهان آشور كشته      فره ورتيش در يكي ازجنگها درست      
نشده بوده، زيرا در اسناد آشوري چنين خبري به دست داده نشده است، ميتوان احتمال داد كه او             

                                                           
 .228 همان، -1
 .229 همان، -2
 .102 / 1 هرودوت، -3
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ة   در جنگ با حكامِ دست نشاند   ة غربي ماد و نزديك مرزهاي آشور درتالش سلطه برقبائل ناحي  

 .  باشدكشتن رفته   به دند كه دردژهاي كوهستان زاگروس مستقر بو   آشور

آغاز سلطنت فره ورتيش معلوم نيست؛ ولي ازآنجا كه به هنگام اسارت ديائوكو شكست        
.   سختي برمادها وارد آمد، مادها به چند سال نياز داشتند تا دوباره اتحاديه شان را تقويت كنند             

كو نيز نميتوانسته بوده    برخالف روايتي كه براي هرودوت نقل كرده بوده اند، فره ورتيش پسر ديائو        
  او  كه پس از تبعيد     بوده  - احتماال از خاندان او   -اوة باشد؛ ولي ميتوان قبول كرد كه عضوي از قبيل

خاندان  ( با استناد به سند آشوري كه از بيت ديائوكو     - زيرا اگر ديائوكو را .ده اندو در ناحيه مانده ب 
خاندان بدانيم، آنگاه ميشود گفت كه      نه نام يك شخص بلكه نام يك     -خبر ميدهد  ) ديائوكو

اگر آغاز سلطنت فره ورتيش را پايان    . بوده است ) فرزند ديائوكو(فره ورتيش فرزند اين خاندان     
 سال پس ازاسارت ديائوكو     14 حوالي ماد و ة آشور به  قرن هشتم پ م يعني بعد ازآخرين حمل    

ة ماد را در دست داشته     زآن رهبري اتحادي    پ م يا اندكي پيش يا بعد ا     678بدانيم، او تا حوالي سال  
دولتي ة آنها بتوان راجع به    از اقدامات فره ورتيش در ايران گزارشي دردست نيست تا برپاي  .است

نشانه ها حكايت از آن دارد كه او نخستين شاه نسبتا نيرومند     ؛ ولي   سخني گفتكه او تشكيل داد
همدان سلطنت  ي تا اصفهان و آذربايجان و   ايران از حدود ر ماد بوده كه بربخش وسيعي از    

 .ميكرده است 

 خشَتريته
آنچه مسلم است و اسناد آشوري نشان ميدهند، پس از فره ورتيش رهبري ماد دردست             

بنا بر اسناد آشوري در آغاز بهار سال      .  است»خشتريتي «خشَتريته بوده است، كه تلفظ آشوريش  
 آشور به تحريك مصريان،  ة  و فلسطين برضد سلط پ م و همزمان با شورشهاي سراسري شام   673

 با ماننا و    شتن متحد ساخت و   يؤساي نيرومند قبائل ايراني آذربايجان را با خو        خشتريته دو تن از ر 
بنا براين، خشتريته پنج  . اشكيداها نيز پيمان اتحادي منعقد كرد تا برضد آشور وارد جنگ شود    

 امر ماد و به اطاعت كشاندن قبائل اطراف كرد،  سال اول سلطنتش را صرف سروسامان دادن به      
خشتريته با تسلط بر بسياري ازقبائل شمالي و مركزي ايران     . وآنگاه با ماننا و اشكيداها متحد شد      

ؤساي قبايلي كه هنوز تحت   از ر برخي  ولي اين اقدام او .ة نيرومند تشكيل داده بود  يك اتحادي
  پارتاكانيان در   ؤساي قبائل    سه تن از ر   .لت آشور افكند   نبودند را به فكر استمداد ازدو      اوة سلط
ة اسب و  و براي او هدايائي مثل گل دون استمداد كردند،  رحس از اَ )اصفهان  (اسپ دانه  ة ناحي

 كشيد، ولي به جاي آنكه از  لشكردرون ايراناسرحدون به   .فرستادندمحموله هاي سنگ الجورد  
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يته برود، آباديها را تاراج كرد و مردم را به اسارت       استمدادگران حمايت كند يا به جنگ خشتر

اسرحدون درسندي كه به اين مناسبت به يادگار نهاده برخود ميبالد كه تا دشت نمك             . برد
معلوم نيست كه پيروزي نصيب او   . پيش رفته وآباديهاي بسياري تاراج كرده است   ) درياچة ساوه؟ (

 مادها به عقب رانده شده باشد؛ وگرنه او در سند          شده بوده، بلكه ميتوان احتمال داد كه توسط   
 .  ماد اشاره ميكرد  هايخويش به گرفتن آبادي  

بدنبال اين پيشامد بود كه خشتريته براي پايان دادن به دوران مداخالت آشوريها در ايران با     
بال   ة سرزمينهائي كه ق او هم. ماننا و اشكيداها پيمان دوستي بست و عمال با آشور وارد جنگ شد    

 از نواحي  آزاد ساخت و    را به تصرف آشور درآمده بود     انناحية كرمانشاه   در غرب آذربايجان و   
پ م حمالت متقابل       673 دراواخر سال .ة ميانرودان شد كوهستاني زاگروس عبور كرده وارد جلگ 

ة همدان شكستي  خشتريته به طرف همدان عقب نشست و درناحي .  آشور برضد خشتريته آغاز شد  
 به دليل شورشهاي  - به دنبال اين جنگها اَسرحدون .ارد آمد، ولي او جان سالم به در بردبراو و

 با خشتريته و متحدانش وارد مذاكره براي صلح شد تا مرزهاي شرقي و   -مجدد شام و فلسطين 
ازاين زمان به بعد در اسناد آشوري از كشور ماد       .  اندازي اينها حفظ كند شمالي آشور را از دست 

به ميان آمده است، و نشان ميدهد كه آشوريها موجوديت دولت ماد را به رسميت          سخن  
آشوريها درجريان مذاكرات صلح، با اشكيدا و ماننا نيز پيمان صلح منعقد كردند، و     . ميشناخته اند

 - شاه اشكيدا  -به احتمال زياد دختر اسرحدون نيز به دنبال اين مذاكرات به عقد ازدواج پسر اسپكه          
پس ازآن هم موضوع جنگهاي اسرحدون در شام و مصر پيش آمد كه به اشغال مصر             .  درآمد

بعد ازآن نيز از   . توسط او منجر شد، و پادشاه ماد فرصت يافت كه دولتش را مستحكم كند
ة روابط  اختالف آشور با ماد دراسناد آشوري سخني به ميان نيامده است، و اين نشانگر ادام       

 . صلح آميز ماد وآشور است  

دون پس از صلح با مادها و متحدانشان و پس از سركوب شورشهاي مجدد شام و    اسرح
 آشوربانيپال فلسطين در حاليكه براي بار دوم به سوي مصر در حركت بود درشام درگذشت و   

آشوربانيپال يكي از نيرومندترين شاهان تاريخ آشور بود؛ ولي درزمان            . به جايش نشست ) پسرش(
 به  خشتريته و ،ة آشور و ماد استمرار يافت   روابط دوستان   ة خشتريته  حكيماناو بسبب سياستهاي   

 آشوربانيپال براي سركوب شورشهاي شام و     .ايران ادامه داد ة قلمروش دروسعتحكيم قدرت و ت  
دراين ميان سومر و كلده نيز برضد سلطة آشور شوريدند،   . مصر دوبار به آن كشورها لشكر كشيد 

ادر آشوربانيپال كه حاكم بابل بود با عيالم پيمان اتحاد و دوستي بسته براي         و همزمان با اينها بر
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آشوربانيپال پس از سركوب برادرش وارد يك دوره            . تصاحب تخت و تاج آشور به پا خاست    

جنگهاي او با عيالم به شكستهاي پياپي عيالم و درنهايت     ة ادام. جنگهاي دراز مدت با عيالم شد 
ولي درست همزمان با  .  پ م منجر شد   640ه شدن دولت عيالم درسال      شكست قطعي آن و برچيد   

 پسامتيك به راه   پيروزي آشوربانيپال در عيالم، شورشي كه مردم مصر به رهبري يك فرعون به نام      
اين گرفتاري ها كه دامن     ة  هم.  و مصر ازسلطة آشور بيرون آمد     شد با موفقيت همراه    ندافكند 

 . صتي براي خشتريته بود تا دولتش را مستحكم سازد    دولت آشور را گرفته بود فر
 



 

 هوخشتره بنيانگذار شاهنشاهي ايران

پ م درگذشت، و پس ازاو فرزندش به سلطنت رسيده لقب هوخَشَتره        625خشتريته درسال  
هوخشتره را هرودوت فرزند     .   است»خسرو نيكسيرت «هوخشتره به معناي  .  را برخود نهاد

.  است»كياخشتره«ة  نوشته است كه تلفظ يوناني كلم »كياكسار« نامش را  فره ورتيش معرفي كرده و    
قبول اينكه هرودوت نام خشتريته را از روايات شفاهي ايرانيان شنيده بوده ولي فراموش كرده بوده               

ازاينرو بي درنگ پس از فره ورتيش نام هوخشتره را آورده و نامِ خشتريته                . است دور ازعقل نيست   
تاريخي كه او براي آغاز سلطنت    . آشوري به آن تصريح گرديده ازقلمِ او افتاده است  كه در اسناد 

پ م است كه با وقايع تطبيق ميدهد؛ ولي اززمان شكست و تبعيد          625هوخشتره ذكر كرده سال  
 سال     22 سال فاصله است، و هرودوت اين فاصله را به       90ديائوكو تا آغاز سلطنت هوخشتره    

پ م است،    674سال   ورتيش    گزارش او مرگ ديائوكو و آغاز سلطنت فره     در . كاهش داده است  
 در تدارك تشكيل اتحاد بزرگ      - ورتيش     پدر فره -كه درست همان سالي است كه خشتريته 

پس ترديدي نيست كه هرودوت نام خشتريته را دراثر يك   . خويش با ماننا و اشكيداها بوده است 
 . اشتباه از قلم افكنده است  

القه دارد كه خشتريته و فره ورتيش را شخص واحدي بداند و اثبات كند كه    دياكونوف ع
هرودوت نام خشتريته را اشتباها فره ورتيش نوشته است؛ و جالب است كه اينجا به ياد آن       
فره ورتيش افتاده كه درآغاز سلطنت داريوش بزرگ مدعي سلطنت بود و نامش را خشتريته نهاده                 

تصريح ميكند كه كساني به نام فره ورتيش درخاندان       ونِ هيچ دليلي   دؤكدا و ب بود؛ و سپس م 
 شايد او با آوردن اين داستان ميخواهد به نحوي به خواننده ايحاء كند           1. ديائوكو وجود نداشته اند

كه با هم آمدن نامهاي فره ورتيش و خشتريته براي يك شخص يك امر امكان پذير است و يكي     
ولي ازآنجا كه مدت سلطنت فره ورتيش درگزارشِ      . حقيقي است  نام حقيقي و ديگري غير

 سال ذكر شده، و ميدانيم كه مدت سلطنت خشتريته بسيار بيش ازاين مدت بوده،          22هرودوت 
درست آنست كه    . پس يكي دانستن اين دوشخصيت مجزّاي تاريخي نميتواند معقول به نظر برسد          

 .ه سلطنت رسيد، و سپس جايش را به خشتريته داد    فره ورتيش مدتي بعد از تبعيد ديائوكو ب     
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اشكيداها پس     .  براي دولت ماد ارزان تمام نشد - شاه اشكيدا  -همپيماني خشتريته با اسپكه    

 بدون   دربند گذشته وارد خاك ماد شدندازآن خواهان ورود به آذربايجان بودند، و عمال هم از   
را بخشهائي ازنيروهاي اشكيدا پس ازجنگ       ظاه.  آنكه خشتريته بتواند ازخزش آنها ممانعت كند      

خشتريته با آشور در آذربايجان ماندگار شدند و راه خزش قبائل اشكيدا را به درون آذربايجان                  
هرودوت مينويسد پس ازآنكه مادها مدتي برآسيا فرمانروا بودند، از اسكيتها      .  هموار ساختند

 اين 1. سال حكومت كردند 28 افتاد كه شكست يافتند و سلطنت ماد به دست اسكيتها   ) اشكيداها (
واقعه را هرودوت مربوط به دوران سلطنت هوخشتره ميداند، و مينويسد كه هوخشتره برآن شد   
كه به خونخواهي پدرش با آشور وارد جنگ شود، و درحالي كه دولت آشور را در جنگ 

 كه اسكيتها روبرو شد ة شكست داد و نينوا پايتخت آن كشور را در محاصره داشت ناگهان با حمل
 و مي افزايد كه ؛راهي دراز را از آسياي صغير پيموده ازراه قفقاز ودربند وارد خاك ماد شده بودند           

مادها درجنگ با اسكيتها شكست يافتند و سلطنت به دست اسكيتها افتاد كه ازآن پس سالطين             
 2.آسيا شدند  

 ساخته بوده در اسناد  از چنين جنگ عظيمي كه دولت آشور را با خطر جدي مواجه
ة اين هرودوت دردنبال   . آشوري ذكري نشده است، و اين گزارش نميتواند درست بوده باشد      

داستان مي افزايد كه اسكيتها پس ازآن ازراه آسياي صغير كه در تسخيرشان بود به مصر حمله              
يدا كه در   ظاهرا اين داستان را كسي از همين قوم اشك    3. كردند و شهرهائي را درشام گرفتند    

آسياي صغير بوده اند با شاخ و بال براي هرودوت تعريف كرده بوده و ميتواند خالي از حقيقت      
وقتي عربها بر ايران مسلط  . چنين افسانه هاي تاريخي در خاورميانه زياد تكرار شده است     . باشد

آن آمده بود كه    شدند، داستاني درست مشابه اين داستان را قبايل يمني برسر زبانها افكندند، ودر            
يكي از پادشاهان يمن درزمان سلطنت قباد اول ساساني به ايران حمله كرد، قباد را كشت و ايران   
را گرفت و بعد ازآن راهي شرق شد و چين را نيز باجگزار خويش ساخت، آنگاه متوجه روم شد       

 جهان يك  و دولت روم را نيز به يكي از باجگزاران يمن مبدل كرد و درهركدام ازكشورهاي 
 هاي عربي با     اين پادشاه وهمي را در افسانه4.پادشاه دست نشانده گذاشت وخود به يمن برگشت  
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 . نام ذوالقرنين ميشناختند  

در ماد بي بنياد است و محققا درحيات خشتريته اتفاق          ) اسكيتها   (داستان سلطنت اشكيداها    
وقفة     پ م دوران تالشهاي بي   673 وقايع ة پس از نيفتاد؛ زيرا حوادث بعدي نشان ميدهد كه دو ده  

خشتريته براي استحكام پايه هاي دولتش و براي گسترش سلطة ماد بر ديگر قبايل ايراني در شمال           
 ولي اينكه آنها درعهدِ خشتريته در آذربايجان دردسرهائي ايجاد ميكردند    .ومركز ايران بوده است

 سال ادامه  28اين امر ميتواند   .  نطقي است و خشتريته قادر به سركوب آنها نبود، يك امر كامال م      
اگر ورود آنها به نواحي جنوبي رود كر را مصادف با اتحادشان با خشتريته و ورودشان  . يافته باشد

آنها    . در جنگ دركنار او بدانيم، تفسير سخنان هرودوت به نحوي كامال منطقي پيش ميرود              
 سال فاصله بود؛ وآنها در      28آمدن هوخشتره  ازآن زمان تا روي كار   .  وارد ايران شدند 653درسال  

اين مدت به عنوان يك نيروي خودسر در آذربايجان فساد ميكردند، و خشتريته قدرت سركوب              
 . ة ماد حل شدندبعد ازآن هم به اطاعت كامل هوخشتره درآمده و در جامع    . آنها را نداشت 

تند و اموال و ممتلكات مردم    هرودوت مينويسد كه اسكيتها همه جا را به ويرانه مبدل ميساخ  
هوخشتره توطئه ئي چيد و بخش اعظم اسكيتها را به ميهماني فراخواند و باده         . را مصادره ميكردند  

 اين 1.نوشانده مست كرد و همه شان را قتل عام نمود، و خودش دوباره سلطنت را به دست گرفت      
رسيدنش به سلطنت و به مناسبت         گزارش را نيز ميتوان بدين نحو خواند كه هوخشتره به مناسبت       

پ م بود، سران اشكيدا را به جشن شاهانه دعوت كرد و    625تاجگذاريش كه احتماال در نوروز   
هرودوت مينويسد كه   . قبائل اشكيدا بعد ازآن تسليم وي شدند   . به توطئه بازداشت كرده گردن زد  

يعني به سرزمينهاي   (ر خودشان  بقاياي آنها كه درماد بودند به ديا   اسكيتها كشتارة پس از واقع 
وچون مدت درازي دور ازخانواده هايشان زيسته بودند، همسرانشان با      . برگشتند)  شمالي رود كر

آنان به گمان اينكه اينها بيگانگاني     . غالمان درآميخته داراي فرزنداني از آن غالمان شده بودند   
دشان به خاك اسكيتها ممانعت به عمل      مهاجمند، سالح برگرفته به مقابله شان شتافتند تا از ورو      

اينها غالمند    : اسكيتها ديدند كه با سالح قادر نيستند كه از پس آن جوانان برآيند، و گفتند          . آورند 
پس تازيانه هايشان را دربرابر آنها بلند كردند، وآنها كه خوي غالمان داشتند          . و ازتازيانه ميترسند   

 2.دند، و بدين ترتيب اسكيتها به خانه هايشان برگشتند    به مجرد ديدن تازيانه پا به فرار نها   

.  أ اين داستان كه هرودوت تعريف كرده ازكجا است ما ميتوانيم حدس بزنيم كه منش 
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پ م به صورت لشكرهاي مزدور در ارتشهاي مصر     يونانيها در قرنهاي هفتم و ششم تا قرن چهارم   

ردورانِ مزدوريشان زمان درازي از      آنها د  . و ليديا و سپس ايران هخامنشي خدمت ميكردند     
. خانواده هايشان دور بودند، و وقتي به ديارشان برميگشتند مدت مديدي از غيابشان گذشته بود     

ميتوان احتمال داد كه چنين داستاني در جائي از يونان به وقوع پيوسته بوده و هرودوت آنرا به        
 .اشكيداها نسبت داده است 

دگانشان گوم مِريها كه هم ازقبائل سكائي و ايراني زبان بودند،     به هرحال، اشكيداها و عموزا  
گوم مِريها راهي آسياي     .  ة قفقاز رسيدند    دريك موج مهاجرت در اواخر قرن هشتم پ م به ناحي    

صغير شدند، و اشكيداها در صدد برآمدند كه به درون آذربايجان بخزند، و سرانجام در قرن هفتم              
درآغاز دولت ماد توان سركوب و به اطاعت   . ا وارد خاك ماد شدنداين واقعه انجام گرفت و آنه 

وقتي  .  كشاندن آنها را نداشت، و به اين حد قناعت كرد كه با آنها وارد پيمان اتحاد و دوستي شد             
هوخشتره به سلطنت رسيد آنان را به اطاعت كشاند و سرزمينشان در شمال رود كر بخشي از    

ة تخيل    داستانهائي كه هرودوت نقل كرده است ميتواند زائيد      ة بقي  . شاهنشاهي ماد را تشكيل داد 
 .  كه براي او نقل كرده بوده اند آسياي صغير بوده باشد   سكاهاي  

هوخشتره نخستين پادشاهي است كه يك سلطنت سراسري را در ايران تشكيل داد و ايران    
ه برما معلوم نيست، او     به گونه ئي ك.را بعنوان يك قدرت قابل توجه درعرصة جهاني مطرح كرد    

 را درنواحي ري واصفهان،    پارتاكانيان و آريازنتا سرزمين ماننا را به تصرف درآورد، قبائل        
 به اطاعت كشاند و دولت نيرومند ماد را تشكيل   گرگانوديگرقبائل ايراني شرق اين ناحيه را تا  

 .  درآورد او سپس به پارس حمله كرد و قبائل پارس را نيز به اطاعت خويش    . داد

 تصرف كشور آشور توسط هوخشتره
همزمان بود با آغاز افول قدرت آشور در خاورميانه و          در ايران  اوجگيري قدرت هوخشتره   

)  فاتح عيالم  (آشوربانيپال .ميدان آمدن دوبارة بابل و تالش بابل براي دستيابي برقلمرو آشور     به
پس از يكدوره جنگ قدرت          ني آشور اِتيل ايال    پ م درگذشت و پسرش    633در حوالي سال  

 ويرا  لي شير  سين شوم چهار سال بعد يك مدعي سلطنت به نام  . خانگي به سلطنت آشور رسيد  
  سين شاريش كون    اين نيز گرفتار يك رقيب خانداني به نام      . كنار زده سلطنت را به دست گرفت   

 از او  نَبوپوالصر به نام) بابلي( درجريان شورش سين شوم لي شير يكي از افسران كلداني  1.شد
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با كشته . حمايت كرد، و وقتي سين شوم لي شير به سلطنت رسيد ويرا به پادشاهي بابل منصوب كرد      

 آشور بيرون شده      شدن سين شوم لي شير و روي كار آمدن سين شاريشكون، نبوپوالصر ازاطاعت          
ال مذاكراتي كه او با  به دنب.  تا استقالل بابل را حفظ كند  برآمدماددر صدد كسب حمايت از شاه 

 .هوخشتره انجام داد يك پيمان دوستي مستحكم ميان دودولت ماد و بابل منعقد گرديد     

 ماد درحمايت از بابلة قهريه بابل را به اطاعت بازآورد، شاه  وقتي شاه آشور خواست با قو
يت ميكردند و   اقوام كلداني و آرامي ميانرودان عموما از نبوپوالصر حما .به آشور اعالن جنگ داد

او از نيروي قابل توجهي برخوردار بود كه ميتوانست با قدرت تمام دربرابر آشور كه جنگهاي    
شاه آشور چاره ئي جزآن نداشت كه براي     . خانگي سالهاي اخير ناتوانش كرده بود ايستادگي كند    

صر حمايت  ولي ازآنجا كه شاه ماد از نبوپوال     .  بركنار كردن نبوپوالصر با او وارد جنگ شود     
 در . و بابل وارد جنگ ساخت  ماد  به بابل ويرا در دوجبهة شرقي و جنوبي با     شاه آشور ة ميكرد حمل

ة اقوام خارج از سرزمين اصلي آشور كه قبال درسلطة آشور بودند در يك شورش              اين زمان كلي
يم    سراسري برضد آشور به سر ميبردند، ودولت آشور ديگر چون دوران گذشته از يك ارتش عظ    

 جنگهاي خانگي سالهاي اخير توان ارتش آشور را به تحليل      .وكارآمد و پرتوان برخوردار نبود     
پ م بين بابل و     615 و616سلسله جنگهائي كه درسالهاي . برده آنرا به نهايت ضعف رسانده بود   

 آشور رخ داد با پيروزيهاي بابل و شكستهاي آشور همراه گرديد، متصرفات دولت بابل به نواحي        
همراه با اين جنگها هوخشتره نيز از       . كركوك رسيد كه نزديكترين نقطه به پايتخت آشور بود          

كوههاي زاگروس گذشته ضمن تسخير آباديهاي آشوريِ سر راه تا نزديكيهاي پايتخت آشور       
).   پ م 614سال ( را درمحاصره گرفت  -دولت آشوركهنِ پايتخت  -آشور  پيشروي كرده شهر

او از شاه  . ه آشور رسيد كه آن شهر سقوط كرده به دست هوخشتره افتاده بود     نبوپوالصر زماني ب  
ديدار كرد و درآنجا پيمان دوستيِ ايران و بابل تجديد          ) اردوگاه هوخشتره  (ايران در اردوگاهش  

اين دختر   .  خواستگاري كرد  نَبوخَذَنصر شد، و شاه بابل از دختر شاه ايران براي پسر و وليعهدش       
 داشت و همان بانوئي بود كه نَبوخَذنصر در آينده وقتي شاه بابل شد كاخي عظيم و       نامآميتيس

باشكوه به افتخار او ساخت كه درتاريخ به نام باغهاي معلق بابل و به عنوان يكي از عجائب    
 1. ذكر شده است ة جهان باستان هفتگان 

                                                                                                                                             
بودند كه ) انبياي سين (اشخاص حتما ازكاهنان معبد سين  اين . معبدش در شهر حرّان واقع شده بود

 .اينك به سلطنت ميرسيدند 
به بانوئي  ئي كه كتيسياس ساخته بوده،   افسانه درنوشته هاي يونانيان باستان، باغهاي معلق بابل را بنا بر -1
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ر بهائي باشد از  مستقر بود و تصميم داشت كه به هنينواپ م شاه آشور در   613درسال  

هوخشتره و نبوپوالصر متحدا به نينوا     . سقوط آن شهر به دست ايرانيان يا بابليها جلوگيري كند
سين   . پايداري نينوا چندان ديري نپائيد و شهر به دست نيروهاي متحد افتاد . حمله كردند

دند را در شاريشكون در كاخ خويش آتش افكند وخود و افراد خاندان سلطنتي كه در نينوا بو 
 آشور  كشور اش را به خدايش عاشور تقديم داشت تا خشم خدا از     خود و خانواده(آتش سوزاند    
پس ازآن شاه ايران نينوا را به شاه  .  پ م اتفاق افتاد 612اين واقعه در تابستان سال . )بازگرفته شود 

 . كلي ويران كرد بابل سپرد وخود به ماد برگشت؛ و شاه بابل دست به تخريب گشوده نينوا را به  

 نيرو   حران  در آشور اوباليت  پس ازآن يكي ازافراد خاندان سلطنتي آشور به نام      
 - فرعون مصر  نخواو براي دستيابي به هدف خويش از     . گردآورد تا برضد بابل وارد جنگ شود    

ه    استمداد طلبيد و چندماه بعد نيروهاي فرعون ازسوري  -كه اينك فلسطين و سوريه را بازگرفته بود 
پ م را هوخشتره مصروف رو به    610 و نيمي ازسال  611سراسر ماههاي سال  . به مدد او شتافتند  

شاه بابل نيز در   . راه كردن اوضاع در آن قسمت ازخاك آشور بود كه به تصرف ايران درآمده بود  
 در اواخر تابستان  .  اين دوران به فعاليتهاي مشابهي در سرزمينهاي تحت تصرف خودش مشغول بود       

آشور اوباليت و   . پ م ارتشهاي ايران و بابل به هم پيوستند تا به حران حمله كنند   610سال 
نيروهاي مصري حامي وي نتوانستند دربرابر اين حمله مقاومت كنند، و حران را ترك كرده به   

 پايتخت غربي آشور واقع بر رود فرات در غرب          - كاركميش   درشهر ة غربي فرات گريختند و   ناحي
 شاه ايران و شاه بابل پس از سقوط حران برسر تقسيم سرزمينهاي آشور به    . موضع گرفتند -حران

.   اموال و غنايم حران به شاه بابل رسيد و شهر حران به شاه ايران واگذار شد        . توافق نهائي رسيدند  
دياكونوف در توضيح اين موضوع مينويسد كه اين يك رسم كهن بود كه وقتي دومتحد به  

له ميكردند و پيروز ميشدند، يك طرف اموال شهر را تصاحب ميكرد و يكطرف            سرزميني حم 

                                                                                                                                             
  سلطنت ميكرده  قرن نهم شَمشي اَدد پنجم آشوري كه در ربع آخر  .  اندبه نام سميراميس نسبت داده

همسرش سميرامات نام داشته، ولي افسانة كتيسياس دربارة زني به نام سميراميس هيچ ارتباطي با   
تاريخ ميداند كه آشوريها در زمان شمشي ادد . اس است سميرامات اصلي ندارد و ساختة ذهن كتيسي  

سميراميس را كتيسياس كه    افسانة پنجم در بابل سلطنت نداشتند تا دست به اقدامات عمراني بزنند؛ و 
 پرداري داشته تا مقدار اطالعش از تاريخ ميانرودان را به يونيانيان نشان  عالقة بسيار زيادي به افسانه

اين باغها از ساخته هاي نبوخذنصر بوده كه در زمانش امپراطوري     .  ته بوده استساخته و پرداخ  بدهد، 
بابل به اوج شكوه رسيد، و او كاخها و بناهاي بسيار مجللي دربابل بنا كرد، و باغهاي معلق را نيز او به     

 . ساخت- دختر شاهِ نيرومندِ ايران-افتخار همسرش آميتيس  
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 و همچنين شهر      آباديهاي تابعه    و نينواة شد  شهر ويران 1.ديگر مالك آبادي شكستخورده ميشد    

 يعني با اين توافق، خاك اصلي آشور ازجمله     .شد به دولت ايران واگذار  توافق نيز طبق اين  آشور
 و سرزمينهاي غرب فرات كه درآن اواخر به   شد،ايرانة ضميم)  نصيبين حران و (ة فراتجزير

 . جزو متصرفات بابل به شمار رفت    -تصرف دولت مصر درآمده بودند   

آشوراوباليت حمايت نيروهاي مصر را با خود داشت، و با اورارتو نيز وارد مذاكره گرديد         
يان ماد و اورارتو را به راه افكند، كه در        اين امر جنگ م . و اورارتو نيروهائي به ياري او اعزام كرد    

نهايت به پيروزي قاطع هوخشتره بر اورارتو و برافتادن دولت اورارتو و الحاق خاك اورارتو به               
 .  تبديل شد و يكي از ايالتهاي ايران به شمار رفت ارمينيهازآن پس نام اورارتو به   . ايران گرديد

به آشوريها و    ) وليعهد نبوپوالصر   (دهي نَبوخَذنصر  پ م سپاه عظيم بابل به فرمان    605در سال 
پس ازآن در شام به     . كاركميش حمله كرد وآنشهر را به تصرف درآورد   شان در  متحد مصري

601تعاقب نيروهاي مصري پرداخت، و در طي چندين نبردِ بسيار سخت و پرهزينه كه تا سال     
در اين  .  كرده به درون مصر عقب راند   را از سوريه و فلسطين اخراج   ها مصري ادامه يافت، پ م 

 . به جاي او به سلطنت بابل رسيد  ) داماد هوخشتره (اثناء نبوپوالصر درگذشت و نَبوخَذنصر    

كه بخشي از اقوام سكائي بودند پس از عبور از قفقاز راهي     گوم مِري قبال گفتيم كه قبائل 
ة   مرزهاي ايران در اطراف درياچ  زماني كه اورارتو به تصرف ايران درآمد و      . آسياي صغير شدند   

) قزل ايرماق كنوني   (هاليسة وان تا رود ازغرب درياچ  گسترش يافت، اين اقوام در ناحيه ئي وان 
ة  نام داشت، ودامنليديامزبور مرز شرقي كشوري را تشكيل ميداد كه ة رودخان . ميزيستند

 كوشيده بودند كه به درون ليديا    گوم مِريها سابقا 2. متصرفاتش تا كرانه هاي غربي آسياي صغير بود  
.   رخنه كنند ولي ناكام مانده بودند، و ازآن پس دولت ليديا با آنها وارد پيمان دوستي شده بود            

                                                           
 .289 تاريخ ماد، -1
در اواخر قرن هفتم توسط آريائيهاي مهاجر در غرب آسياي صغير در درة دو رودخانه ئي كه            اكشور ليدي  -2

، شكل گرفت ودرنيمة اول قرن ششم با اشغال سرزمينهاي     نام دارند » گيديز«  و»بويوك مندرس «اكنون 
.  سيد به اوج عظمت رايرماقة قزل  و نيز سرزمينهاي غرب رودخان نشين سواحل شرقي درياي ايژه  يوناني

 كشوري بسيار   اليدي. پايتخت اين كشور سارد نام داشت و در نزديكيهاي ازمير كنوني واقع شده بود 
از پول   درمبادالت بازرگاني  كه سكة طال زد و بود   دولتي  نخستين گفته اند كه ليديا   يونانيان .ثروتمند بود
 را كرد، زيرا كه قرنها پيش ازآن     البته منظور آنها نخستين دولت يوناني است كه اين كار   .استفاده كرد

 تقليدي از   هاي طال اقدام دولت ليديا در زدن سكه  . رواج داشت هاي طال  هم در مصر و هم در بابل سكه   
 .مصر و بابل بود
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ازآنجا كه گوم مِريها يك جماعت ايراني زبان بودند، هوخشتره برآن شد كه آنها را نيز مانند          

 درزير يك  هاي ايراني نشينسر آبادي  به تبعيت خويش درآورد تا سرا  - اشكيداها -پسرعموهايشان 
. ة وان به راه افكند   او بدين هدف حمالتي را به نواحي غربي درياچ     . پرچم درآورده شده باشند    

ولي گوم مِريها از متحدشان شاه ليديا استمداد جستند؛ و اين امر منتهي به جنگ ليديا با ايران         
هوخشتره پس از تصرف سرزمين     .  منجر شد گرديد كه به پيروزي قاطع ايران درشرق آسياي صغير     

 بر شاه   ة پيروزي نهائي   گوم مِريها كشور ليديا را مورد حمله قرار داد؛ و درست هنگامي كه درآستان         
 خورشيدگرفتگي درزمان قديم بزرگترين      .)پ م 585خرداد  ( خورشيدگرفتگي رخ داد بود ليديا

نِ ظلمت بر خدايان نور پيروز شده اند و     بالي آسماني به شمار ميرفت و معنايش آن بود كه ديوا    
هوخشتره بي درنگ نبرد را متوقف ساخت تا براي رفع اين بالي    . جهان به آخر خواهد رسيد

 شاه ليديا از هوخشتره تقاضاي     آلياتوس  پس ازآن   . بزرگ دست دعا به درگاه پروردگار بلند كند      
 در شرق مرزهاي كشورش را به    مذاكره براي دستيابي به صلح پايدار كرد و متصرفات ايران    

برطبق مذاكرات صلح دوطرف كه با وساطت شاهان بابل و كيليكيه انجام   . رسميت شناخت 
به دنبال برقراري صلح ابدي شاهان     . مرز ايران و ليديا شناخته شد)  قزل ايرماق  (گرفت، رود هاليس  

 خواستگاري   آشتياگ هدش ايران و ليديا، هوخشتره از آريانا دختر شاه ليديا براي پسر و وليع   
سرزمين گوم مِريهاي     .  كرد، و با اين وصلت دوستي استواري ميان ايران و ليديا برقرار شد     

 ناميده شد و به صورت يكي     كت پتوكه ايراني زبان كه ميان ارمنستان و ليديا واقع ميشد، ازآن پس      
 ). فتند گ ها كاپادوكيه  اين سرزمين را بعدها يوناني     (از اياالت ماد درآمد  

يكي دولت بابل :  خاورميانه ميان دوپادشاهي مقتدر تقسيم شده بود  درآغاز قرن ششم پ م 
ديگر      بود با پشتوانة تمدني چندهزارساله و تجارب ارزشمند درعلوم و فنون وهنرها وآداب؛ و            

بيرون آمده و وارث ثروتهاي انبوهي شده بود كه   دولت ماد كه تازه ازمرحلة جامعة روستائي  
مركز علم و فرهنگ به شمار     بابل درآن روزگار مهد تمدن و   . شور به دست آورده بود  درآ

بابل     در و معماري  شهرسازي   فنون  هندسه و   هيئت و حساب و  شناسي و   علوم فلك و ستاره   . ميرفت
سازي درحد   مجسمه   به اوج شكوفائي رسيده حكمت و فلسفه در نهايت تعالي، و هنرهاي نقاشي و           

.  ازنظر شكوه و زيبائي همتا نداشت   )خارج مصر(ها ومعابد بابل درتمام خاورميانه     وكاخ،كمال بود
حدود مرزهاي   .  زمان دولت بابل مقتدرترين و ثروتمندترين دولت جهان به شمار ميرفت         در اين

بابل در فراسوي فرات تا نواحي جنوبي آسياي صغير و سواحل شرقي درياي مديترانه گسترده بود              
.  با كشور فرعوني مصر كه آخرين نفسهاي تاريخيش را ميكشيد همسايه بود    و درناحية غزه
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زماني    كه وارث تمام زمينهاي زيرسلطة آشور درغرب فرات شده بود در اندك           نَبوخَذنصر 

نارضايتيهاي داخلي اميرنشينان حلب و حمات و صيدا و صور و دمشق و كنعان و اسرائيل و يهودا           
 شهرها و كوچ دادن بوميان به ميانرودان فروخوابانده، امنيتي        را بيرحمانه با در هم كوفتن    

 . به درون بابل را تأمين كرد   خراجگورستاني برقرار ساخته جريان باج و   

 آشور و    به تقليد از شاهان را كه مركز پادشاهي ماد بود) همدان  (هنگمتانَه شهر هوخشتره
 با برافراشتن كاخهاي    نرمندانِ آشوري،   و بابرخورداري ازخدمات صنعتگران و معماران و ه       ابلب

 به يك شهر عظيم و    ومجلل وكشيدن خيابانهاي وسيع و ايجاد باغها و گردشگاههاي زيبا آراست         
  آشور   شاهاناو براي خود بارگاه و دربار پرابهت به وجود آورد، و به روال  . پرشكوه مبدل ساخت  

 و از ش رخت ارغواني برتن داشتنديك ارتش منظم با لباس متحدالشكل تشكيل داد كه افراد  
خانه هاي گلين  خاندان حكومتگر ماد به يكباره از .  افزارهاي روز برخوردار بودند  بهترين جنگ

 .اخهاي افسانه ئي منتقل شدند و هاله هاي شوكت و ابهت را پيرامون خويش ايجاد كردند    كسابق به
 زد و همزمان با آن به صدد  هوخشتره در كشورش دست به يك سلسله اقدامات عمراني نيز

)   رود جيحون  (گسترش قلمروش در شرق و جنوب برآمده دامنة كشورش را درشرق به آمودريا        
رساند و به زودي پارس و كرمان را نيز ضميمة كشورش كرد و سراسر ايران را براي نخستين بار             

 . درتاريخ به زير يك پرچم آورد 



 

 قبائل پارس و فرجام شاهنشاهي ماد

ن با تشكيل اتحادية قبائل ماد، در جنوب فالت ايران نيز اتحادية قبائل پارس تشكيل   همزما
سرزمين پارسوآ درنواحي غربي      پ م به   834سال آشوري در  سوم  شَلم نَصر باالتر گفتيم كه  . شد

 بنا .  تن از رهبرانشان را اسير كرد وآن سرزمين را باجگزار ساخت        27 حمله كرد و ة اورميه درياچ
تصور اينكه تلفظ ايرانيِ  . ة آشور گرديدبراسناد آشوري سرزمين پارسوآ اندكي پس ازآن ضميم     

آيا اين كه نيست  معلوم  . پارسوا شايد پارسه وهو يا پارسه وهوش بوده باشد را خرد نفي نميكند           
داشتند   پارسواها با قبائل پارس كه در دامنه هاي كوههاي بختياري و ديگر نقاط سرزميني اسكان              

محققان اروپائيِ تاريخ ايران باستان اصرار دارند      ! كه پارس ناميده شد همريشه و هم تبار بودند يا نه  
ولي  . فعال اين فرضيه نفي نشده است     . به ما بقبوالنند كه قبايل پارس از اقوام مهاجر به درون ايرانند        

س جرأت نكرده است نظر   دراينكه پارسيان از كجاي فالت ايران به پارس كوچيده اند هيچ ك     
آيا پارسواها از راه شمال ايران به آذربايجان رسيدند و در منطقه ئي كه به آنها منتسب            . قطعي بدهد 

گرديده پارسوا ناميده شد اسكان يافتند، و سپس زير فشار آشوري ها مجبور به ترك موطن شدند         
   پاسخ مثبت بدهيم، آيا ميتوان   و در اين رهگذر به جنوب فالت ايران رسيدند؟ اگر به اين پرسش 

قبول كرد كه يك قوم مهاجر از مناطق پرآب و گياه و سردسير به يك منطقة گرمسير و كم آب     
آيا  . بكوچد و درآنجا سكونت اختيار كند؟ هر صاحبخردي به اين پرسش پاسخ نفي خواهد داد               

طة آشوريان درآمد را     نميتوان مهاجرتي خالف اين مسير را فرض كرد و آن پارسوا كه تحت سل    
بخشي از قبايل مهاجر از پارس به شمال پنداشت؟ قبول اين فرضيه مستلزم آنست كه پارسيان را               

چنانكه ميدانيم قبايل ماد و قبايل پارس هم زبان بوده            . بوميان همين سرزمين پارس بدانيم نه مهاجر       
اگر اين دو را،  .  شته اندو هردو به يك گويش سخن ميگفته اند و خصوصيات اخالقي مشابهي دا  

براساس فرضية رايج، از ايرانيانِ مهاجر به غرب و جنوب ايران بدانيم، ميتوان پنداشت كه هردو در              
 از يك سرزمينِ واحدي كوچ اختياري گزيدند، و سپس    - مثال اواخر هزارة دوم پ م -زماني 

ت به كار ساختن تمدني    متفرق شده در دومنطقه جاگير شدند، و همزمان در مناطق اسكانشان دس    
 . نوين شدند 

اواخر قرن هشتم در پارس اسكان داشتند        قبائل پارس در  آنچه به تحقيق ميدانيم آنست كه    
يك سند تاريخي بازمانده از آشور و متعلق به دهة اول قرن هفتم         . متحد و باجگزار عيالم بودند    و
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ه پارسيها در سپاه عيالم        چنين تصريح ميكند كه در جنگي كه ميان آشور و عيالم درگرفت         

از آنجا كه كوروش بزرگ در استوانة معروف بابليش خودش را شاه انشان خوانده     . ميجنگيده اند  
پارسها در شرق شوشتر و در دامنة       بخشي از   مركز استقرار  آن زمان است، ميتوان گفت كه در  

 - پارس -نام خودشان و بقايايشان تا نواحي مياني سرزميني كه به    كوههاي بختياري بوده است  
 . ناميده شد گسترده بودند 

 دوم است كه تا سال   چيش پيش پ م 7 نة قبائل پارس درنيمة قر  نامدارترين رئيس اتحادي  
او چيش پيش پور كوروش پور كمبوجيه پور    . پ م رياست قبائل پارس را در دست داشت   640

اگر براي هركدام از اينها   .ؤساي قبائل پارس بودند    چيش پيش پور هخامنش بود، كه همه شان ر     
ة پارسواي مذكور در    در زماني كه پارسها در منطق     ميتوان گفت كه  ، سال در نظر بگيريم  40حدود 

 .  بوده استهخامنش اقامت داشته اند، رياستشان در دست    )پ م 834يعني سال   (سند آشوري  

. م را برانداختدولت عيال  پ م 640باالتر درسخن از عيالم گفتيم كه آشوربانيپال درسال       
 درجريان حملة ظاهرا. قرار گرفت دوم  پيشش چي  سرزمين عيالم تحت تصرف    سالهمان در

 ها طبق يك پيمان محرمانه كه قبال با شاه آشور بسته بودند بيطرف          پارسيآشوربانيپال به شوش     
 در  ت درس. واگذار كرد  پيش  چيش   تاراج و ويران شده را به   شاه آشور شوشِ   پس از آن   .ماندند 

خوزستان وكرانة خليج فارس بود، ميان      همينسال قلمرو چيش پيش، كه فارس و بختياري و      
كوروش در شوش مستقر  . تقسيم شد ) اَريارمنَه  (آريارمن و  دوم)كورئوش (كوروش دوپسرش 

)  آرياكوچولو  (آريائوكو براي تضمين قرارداد اطاعت از آشوربانيپال يكي از پسرانش به نام        شد و 
 كوروش جد اعالي كوروش بزرگ، و      . به گروگان به دربار آشور سپرد    -بنا بر اسناد آشوري     -را

 به عللي كه معلوم نيست فرزندان    پ م  7اواخر قرن  در. من جد اعالي داريوش بزرگ بودآريار
 رزندان كوروش فرمانروايان      و ف ة دوم قرار گرفتند  ه در درج شد كنار نهاده من از قدرت   آريار
 .  پارس شدند  بائل ة قاتحادي

اين واقعه توسط   تحقق يافت؛ ولي  سالي  درچه    دقيقاة ماد برپارس  ما نميدانيم كه سلط 
هوخشتره پس ازآنكه سرزمينهاي ارمنستان وآشور و كت پتوكه را         . هوخشتره صورت گرفت 

لرستان  كه در ياِليپة ماد كرد، به هدف تشكيل شاهنشاهي پهناور ايران، دولت كوچك ضميم
 ظاهرا به دنبال اين حمله كشور . شده بود را برانداخت، سپس به خوزستان و پارس حمله كرد  واقع

هخامنشيها كه پارس و خوزستان و بخشي ازكرمان را شامل ميشد با حفظ دولت خويش تبعيت از      
پ م انجام    585 تا 590اين امر ميتواند در زماني از سالهاي  . ماد را پذيرفت و باجگذار ماد گرديد
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 .در اينزمان سلطنت پارس دردست كمبوجيه دوم پدر كوروش سوم بود      . گرفته باشد

چند ماه پس از انعقاد پيمان دوستي هوخشتره و           . ليديا سخن گفتيم    ة اتحاد ماد و  باالتر دربار  
يونانيان   ). پ م 585سال ( به جاي او پادشاه شد آشتِياگآلياتوس، هوخشتره درگذشت و پسرش 

 .   ناميدند »ايشتوويگو « خواندند و بابليها  »ستياگ آ «اين پادشاه را  

نظر ميرسد كه بايد لقب شاه ماد را  به .  توضيحي داده شود آشتياگ ة نام  بجا است كه دربار 
  كنم كه در   مي اشاره    براي آنكه به تلفظ صحيح آشتياگ پي ببريم،       . ارتباط داد »هشَاَ«با كلمة 

 پ م   14ز اخناتون به دست آمده كه متعلق به قرن     كاوشهاي باستانشناسي مصر مجموعة مكاتباتي ا       
نامهاي اين شخصيتها عموما آريائي است و درميان آنها يك نام           . وخطاب به شاهانِ ميتاني است   

 »ياشاداتا« است كه به تلفظ مصري »اشاداتا«وجود دارد كه در اينجا موردِ نظرِ ما است، وآن نامِ   
  » داتا «. عناي آسمان بوده وهنوز هم درهند بهمين معنا است     اشا در زبانِ آريائي بم  . ذكر شده است

 ة خورشيد وظاهرا اشا نزد ايرانيان مجموع .بمعناي قانون است و هنوز هم به همين معنا است   ) داد(
 و »ااش«ة  تركيبي است از دوكلم  »آسمان « و ظاهرا لفظ   .ستارگان بوده كه همان آسمان باشد      ماه و

 است، و اين كلمه تاكنون هم  »مسكن « و »جايگاه« در زبان ايراني به معناي   »مان« ميدانيم كه  .»مان«
 پس بخشِ نخستِ نامِ آشتياگ    . داريم»خانمان«ة  رواج دارد، و ما كلم»خان«به صورت پسوند با  

 آريائي كهن    زبان   در »آگ«.  است »آگ«بخش آخر آن نيز ظاهرًا    .  است»اشا«بي هيچ ترديدي  
.   گويند»آگ« همين مفهوم به كار ميرود وآتش را     و هنوز هم در هند بهيكي از نامهاي آتش است

قبول كرد كه شكل درستِ     ميتوان . يكي از خدايان كهن آريائيان بوده است )ؤنث آگ م (»آگني«
، ومورخانِ يوناني صورت      است » آسماني قانونفروغ  « بمعناي كه   بوده  اشاداتاآگ نامِ آشتياگ،   

 صورتي كه هرودوت از لقب اين پادشاه ماد نوشته به درستي        .وشته اند  ة آنرا آستياگ ن    يوناني شد 
اشتوويگو كه .  جانشين ميكرده اند »سين« را با »شين«ميدانيم كه يونانيها در همه جا  . نزديك است

 اينكه  تصورِ بنابراين  . تلفظ بابلي همان اشاداتاآگ بوده باشدآمده است نيز ميتواند  بابلي در اسناد 
؛ زيرا كه اژدهاك    بي بنياد خواهد بود  بوده باشد، به كلي    اساطير ايراني   يد اژدهاك    شاآشتياگ 

 و به دوران ماقبل مهاجرت مادها به ايران مربوط بوده  آشتياگ دوراني بسيار دورتر از  اساطير ما به
        ازاين نظر   .  ايراني نبوده است  است، و به عالوه در اساطير ما تصريح شده است كه اژدهاك

 .گ اساطير ايراني هيچ ارتباطي با آشتياگ شاه ماد نداشته است     اژدها

 شاهزادة نازپروردة كاخهاي پرتجمل همدان بود كه نه دليري و جنگاوري پدرش    آشتياگ 
اوكه از روز تولدش جز كرنش و نوازش درباريان پدرش         . را داشت و نه زيركي وكارداني او را   
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 بارآمده بود و در خويشتن يك خداي درخور   چيزي نديده بود، با طبعي مغرور و خودپرست  

پرستش تجسم ميكرد و از درباريان و بزرگان ماد انتظار داشت اورا مثل شاه بابل مورد كرنش و    
درباريان و      قبائل ايراني و حتي   سبب نارضايتي    آشتياگجوئي  غرور وخدائي . تعظيم قرار دهند  

 ازآنجا كه درزمان     .معرض تهديد قرار داد بزرگان ماد از او گرديد و كاميابيهاي پدرش را در     
سلطنت آشتياگ جنگهاي فرامرزي نيز صورت نگرفت، طبيعي بود كه دستگاه عريض و طويل            

 ايرانيان كه تا پيش از  .أمين كندسلطنت ماد هزينه هايش را با اعمال باجهاي سنگين بر ايرانيان ت   
د اينك مجبور بودند كه بار سنگينِ        سلطنت ماد بخش اندكي از درآمدشان را به كاويها ميدادن      

هزينه هاي پرتجمل دربارهاي ماد را تحمل كنند؛ و اين امر بطور طبيعي سبب ميشد كه نارضايتي       
 . آنها نسبت به دولت ماد برانگيخته گردد و شاه ماد را مسبب اين وضعيت بدانند    

اگ ازدواج كرد،   گزارشهاي تاريخي ميگويند كه كمبوجيه شاه پارس با ماندانا دختر آشتي        
 دربارة اوضاع پارس در زمان آشتياگ اطالع درستي در           .و ازاين ازدواج كوروش سوم به دنيا آمد    
 گزينوفون راجع به روابط آشتياگ و كمبوجيه و سپس           ودست نيست و گزارشهائي كه هرودوت    

مجموع اين    ولي از .كوروش به دست ميدهند بيشتر افسانه به نظر ميرسد و راه به حقيقتي نميبرد           
گزارشها ميتوان نتيجه گرفت كه پارس درزمانِ هوخشتره، احتماال در اواخرِ عمر هوخشتره، به            
تصرفِ ماد درآمد و دولتي كه خاندانِ هخامنش درپارس و انشان تشكيل داده بودند زيرِسلطه و         

تر آشتياگ   بعد ازآن نيز پيوند وصلت دوخاندان هخامنش و ماد برقرار شد و دخ    . باجگذار ماد شد 
 . به نكاحِ كمبوجيه درآمد 

 پ م يا اندكي قبل و 555 درحوالي  دوم پسر كمبوجيه سومآنچه مسلم است آنكه كوروش 
ما . فرجام كمبوجيه دوم اطالعي دردست نيست  ة  دربار  . بعد ازآن به جاي پدرش شاه پارس شد    

 شوريده   درزنش آشتياگ    پة طبيعي درگذشته و يا اينكه برضد    نميدانيم كه آيا او دراثر يك سانح  
 به كشتن رفته، و يا اينكه در جنگهاي كشورگشايانه با ديگر قبائل درون   و درجنگ با آشتياگ

 . قتل رسيده است  مثال در نواحي كرمان يا سيستان به   فالت ايران

كه معلوم   ،ة پيدايش و سرنوشت اسرارآميز كوروش نقل كرده     افسانه ئي را هرودوت دربار   
ما ميدانيم كه اقوام و ملل براي قهرمان هايشان     .  حوي از ايرانيان شنيده بوده است     ميشود آنرا به ن  

و اين تكرار به حدي است كه گاه يك افسانه , افسانه ميسازند، و اين افسانه ها عموما تكراري است    
 ولي بعيد به  .  نقل ميشود  با زمانهاي بسيار دور ازهم     ة چندين قهرمان ملي   در ميان دوسه قوم دربار     

است؛ بلكه به گمان من   كوروش شنيده بوده شخص   ة نظر ميرسد كه اين افسانه را هرودوت دربار   
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خوش داشته كه   قيامش برضد اژدهاك را درجائي ازايرانيان شنيده بوده، و             فريدون و   او داستان

 اين افسانه را هرودوت با طول و     . براي شيرين كردن مطالب كتابش آنرا به كوروش نسبت دهد    
 : ة فشرده ئي ازآنرا بيان ميكنم    من در اينجا خالص1.  بسياري نگاشته است تفصيل 

  ؤياهائي دربارة دخترش ماندانا ديد كه ويرا به شدت وحشتزده كرد، و         آشتياگ دوبار ر   
مغان برايش تفسير كردند كه ماندانا فرزندي به دنيا خواهد آورد كه به جاي او به سلطنت خواهد          

لذا او به فكر افتاد كه وقتي كودك ماندانا متولد شود ويرا . هد گرفترسيد و سراسر آسيا را خوا  
به اين هدف، پيش ازآنكه هنگام وضع حمل ماندانا بشود اورا به همدان فرا     . سربه نيست كند 

هارپاگ ازبيم آنكه در       . چون كودك زائيده شد اورا به وزيرش هارپاگ سپرد تا بكشدش        . خواند
و به او     ) گاوبانِ شاه  ( واقع شود كودك را مخفيانه به مرد گاوباني سپرد         آينده مورد انتقام ماندانا     

 اسم مردِ .به او خبر دهدهرگاه نابود شد   ودستور داد كه ويرا در كوهستان رها كند تا بميرد،
ازقضا زن گاوبان درهمان ايام كودكي    . بود) سگ  ( »اسپكه «و اسم زنش   ) مهرداد(گاوبان ميتراداتا  

 را در كوهستان نهاد و به هارپاگ خبر داد كه كودكي    ة خودش گاوبانْ كودك مرد . مرده زائيد 
.  هارپاگ كساني فرستاد تا الشه را آوردند و دفنش كردند     . كه به او تحويل داده بوده مرده است

وقتي كوروش به دهسالگي رسيد، روزي        . اما كوروش را زن گاوبان به جاي فرزند خودش پرورد      
 » شاه و وزير«بازي آنها بازي   . كي پايتخت با كودكان همسالش بازي ميكرد  در روستائي درنزدي  

پسر يكي از  .  كوروش را شاه كردند و كودكان ديگر هركدام در منصبي قرار گرفتند         . بود
كوروش .  در اجراي فرمان كوروش سستي به خرج داد در اين بازية آشتياگكارگزاران بلندپاي  

.  ، و ويرا به سختي تنبيه كرد و چنان زد كه او را زخمي كرد       دستور داد او را بازداشت كردند    
و پدرش موضوع را به اطالع آشتياگ رساند، و ازاو خواستار شد             , كودك شكايت به پدرش برد  

آشتياگ گاوبان   .  تنبيه كنداست  آنگونه با پسر او رفتار كرده    نمودهأت كه پسر گاوبان را كه جر
چرا پسرت اينگونه پسر كارمند    :  نانه به گاوبان گفت وكودك را به حضور طلبيد و خشمگي   

ما بازي كرديم و دوستانم مرا شاه كردند، اين بچه        : كوروش به شاه پاسخ داد  . سلطنتي را زده است  
ة خودش را درست انجام نداد و بايد تنبيه ميشد، وكاري كه من با او كردم يك كار عادالنه      وظيف
آشتياگ      . م درست نبوده است من براي مجازات شدن آماده ام    پادشاه فكر ميكند كه كار  اگر . بود

از لحن سخنِ پسر در شگفت شد، و چون خيره به او مينگريست دراو سيمائي را يافت كه به     
 » پسر گاوبان«فورا به ياد طفل دخترش ماندانا افتاد و زمان را با سن      . كودكي خودش شبيه بود
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پيش خود   .  زنده مانده باشد بايد درهمين سن بوده باشد    مقايسه كرد، و ديد كه كودك ماندانا اگر

اين بود كه ازگاوبان   . انديشيد كه شايد آن كودك كشته نشده باشد وچه بسا كه همين بچه باشد    
گاوبان ابتدا گفت كه پسر خودش است و  . راست بگو اين كودك را ازكجا يافته اي   : پرسيد 

شاه  . دهد مادرش بيايد و ازاو تحقيق كند مادرش هم زنده است و اگر باور ندارد دستور    
گاوبان به ناچار    .  جز راستگوئي نجاتت نخواهد داد    : خنجردارانش را فراخواند و به گاوبان گفت     

آيا كودك :  و ازاو پرسيد  . شاه پس ازآن هارپاگ را طلبيد    . داستان را ازاول تا آخر تعريف كرد   
را به دست خودم نكشتم ولي به اين گاوبان  او:  ماندانا را كه به تو سپردم كشتي؟ هارپاگ گفت  

.  سپردم و او ويرا كشت و الشه اش را به افراد من تحويل داد و من اورا توسط افرادم دفن كردم           
ة  اكنون به شكران.  كودك ماندانا زنده است و همين است كه دربرابر تو ايستاده است       : شاه گفت

برو فورا پسرت را    .  جشني برپا خواهم داشت  داده بازآنكه خدايتعالي او را ازمرگ رهانده و به من         
 .به نزد من بفرست  

چون پسر هارپاگ به كاخ وارد شد، شاه مخفيانه دستور داد ويرا سربريدند و گوشتش را          
وقتي خوردنها    . كباب كردند، و در مهماني شاهانه گوشت كباب آن پسر را جلو هارپاگ نهادند   

تا سبدي كه سر و دست و پاي پسر هارپاگ درآن بود را         تمام شد، شاه به نوكرانش دستور داد     
هارپاگ تا سر سبد را  . جلو هارپاگ بگذارند، و از هارپاگ خواست كه سر سبد را بگشايد   

بعد ازآن آشتياگ با مغان     . برداشت دانست كه كبابي كه خورده ازگوشت پسرش بوده است 
 داستان زنده ماندن كوروش را   مغان چون. ة كوروش و رؤياهاي گذشته اش مشورت كرد  دربار 

ؤياي شاه شدن كوروش به تحقق پيوسته و او درعالم كودكانه اش شاهي   شنيدند به او گفتند كه ر 
اين بود كه خاطر  .  ازاين پس هيچ خطري ازاو متوجه آشتياگ نخواهد بود       . امرونهي كرده است  و 

. زد پدرو مادرش زندگي كند  آشتياگ از طرف كوروش آسوده شد و او را به پارس بازفرستاد تا ن      
ة انتقام از آشتياگ را كشيد و محرمانه         چندسال بعد كه كوروش به سن مردان رسيد هارپاگ نقش        

به كوروش پيغام فرستاد كه زمينة شورش برضد آشتياگ را فراهم سازد و آشتياگ را بركنار كند         
 . و خود سلطنت را به دست بگيرد 

ة دخترش كه نيم، جز مورد خواب ديدن آشتياگ دربار  اين افسانه را به هرگونه كه بازخوا 
كه  ة ديگر بوده   و يك افسان شايد چيزي از حقيقت درآن نهفته باشد، بقيه اش اسطورة فريدون        

ايرانيان براي هرودوت نقل كرده بوده اند، و هرودوت چنانكه گفتم، براي شيرين كردن داستانش             
دست كم يك مورد در اين   . كوروش نسبت داده است    كه خوانندگانش يونانيان بوده اند، آنرا به       
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افسانه آمده است كه انتساب آن به آشتياگ وكوروش را نفي ميكند؛ وآن كشتن وكباب كردن               

ميدانيم كه ايرانيان به آتش احترام ميگذاشته اند و سوزاندن         ما . ة هارپاگ است  كودك سيزده سال   
حال است بتوان قبول كرد كه شاه ماد مرتكب   م. انسان درآتش را ازگناهان كبيره ميدانسته اند   

 . چنين گناه كبيره ئي شده باشد و گوشت يك انساني را درآتش كباب كرده باشد     

 پ م جنگهاي ماد و پارس    553ازاين افسانه كه بگذريم، آنچه مسلم است آنكه درسال   
ارس حدود سه    جنگهاي متوالي ميان ماد و پ .كشيد  پارس لشكر  به  در اينسالآشتياگ  . آغاز شد 

سران ماد ازرفتار او ناراضي   .  فراهم بود آشتياگ  ولي همة زمينه ها براي شكست . سال ادامه يافت
ظاهرا اين قبائل درسالهاي اخير .  قبائل پارت و هيركانيا نيز در اينزمان متحد كوروش بودند   .بودند

رابر گسترش طلبي ماد  با كوروش وارد پيمانهاي اتحاد و دوستي شده بودند تا به ياري هم درب        
چه بسا كه درآن اواخر  . آشتياگ پير و فرتوت بود و ظاهرا فرزند نرينه نداشت    . ايستادگي كنند

ميان افراد خاندان سلطنتي ماد برسر تصاحب مقام او منازعات زير پرده آغاز شده بود و بسياري از      
ه نجات سلطنت ماد را در  سران دولت را به اين فكر افكنده بود كه بهترين راه چاره آنست ك     

 . بودة آشتياگ  كوروش جستجو كنند كه دخترزاد 

ميان آشتياگ وكوروش درگرفت     )  ارگاد  پارس ( پاسارگاد در نبردي كه در نزديكي    
سرانجام   . ة كوروش به ماد صورت گرفت نبردهاي بعدي در اثر حمل. آشتياگ شكست خورد  

 . ، و به عمر دولت ماد خاتمه داده شد   پ م سقوط كرد، آشتياگ دستگير شد     550همدان در سال   
  . بردند شوش  به درگذشت و دستور داد اورا    - آشتياگ  -كوروش از خون پدر بزرگ خويش    

نامه داده  ة سران و بزرگان دولت ماد امانكوروش در همدان اعالن عفو عمومي كرد و به هم  
ت ماد دست نخورده باقي      دستگاه بروكراسي دول    .بسياري ازآنها را در مقامهاي سابقشان ابقا كرد     

ة كوروش   كه ازرفتار بزرگوران     ارتش ماد  .ماند تا سهم خود را در ساختن تمدن ايراني ايفا كند      
 بلندپروازانه     خدمت اهداف ه  تحت فرمان كوروش درآمد تا تجاربش را ب    نهايت رضايت را داشت  

براي ن و مشخص  و روش  ئي بسيار دقيق و حساب شده  كه نقشه  انساندوستانة كوروش درآورد   و
 . شكوه بخشيدن به ايران و ايراني درسر داشت  
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