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چکیده

پادشاهی ماد بهرغم فصتمت دکمتا تماری ی ،منشم تحموت ممم
سیاسی ،دجتماعی و فصهنگی شت .مت سفاکه دربارۀ جنبمههما م تفم

دین پادشاهی دبماما دساسی وجود ددرد؛ بمهگوکمهد کمه تدمتدد د
پژوهشگصدن منکص وجود یک پادشاهی بزرگ ماد شته و تدمتدد

دیگص ،دورۀ دتمفی پادشماهی مماد رد بمهدلیم فدمتدن ممتدرا کمافی
«دورۀ تاریممک ممماد» خودکممتهدکممت .فدممتدن دددهه ما باسممتانشناسممی و

تاری ی کافی دربارۀ پادشماهی مماد و مصدکمز ممم

ن ،مینم چنمین

بصددشمتهممایی رد فممصده کممصده دسممت؛ بممادینحمما  ،شممودهت متدممتد و
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دشارد غیصمستدی منابع تاری ی مینهد دیجماد کمصده دسمت کمه بما
بصرسی تحفیفی ن میتودن به با سا

ماد دقتدم کصد .مدال حاضص به با سا

جنبهها گوکماگون وجمود

جغصدفیا تاری ی ماد بدمت د

تشکی پادشاهی و گستصش ن دختصاص یافته دست و تالش ددرد بما

تکیه بص منابع م تف

تماری ی و دددههما باسمتانشناسمی ،با سما

مسممتنتتص درد ممه دهممت .بصدسمماا دیممن ماالدمما  ،قفمممصو غصبممی و

شما غصبی ماد شام ب ش شما شصقی بمیندلنممصین ،جنمو شمصقی
سیا تغیص و درمنستان میشته و قفمصو شصقی ن تا کودحی مص

تصکمنستان دمصو

گسمتصش ممییافتمه دسمت .رشمتهکموه دلبمص ممص

شمالی دین پادشاهی رد شک میددد و با سیاصۀ ماد بص دیالمت پمارا،
مص همما سیاسممی ن تمما خفممی فممارا کشممیته مممیشممت .با سمما

تور گصفته درک بما تصمویص درد مهشمته د سمو منمابع یوکماکی د

شک گیص پادشاهی ماد و گستصش غصبی ن ماابدت میکنت.
واژههای کلیدی :ماد ،جغصدفیا تاری ی ،هگمتاکه.
 .1مقدمه

ممماد همما بممهرغم فصتممت دکممتا تمماری ی ،محممتودیت منممابع ،و مشممکال و مممودکدی کممه

پیشرو شک گیص دولت فصدگیص و متمصکمز وجمود ددشمت ،دولتمی تشمکی دددکمت و در
ساح مناده و فصدمناده کدش بسیار مم و ماکتگار دیفا کصدکت که فصهنگ و تممتن دیصدکمی
متیون تالشها
جنبهها م تف

نهاست .باوجوددین ،ماالدا جتیمت باسمتانشناسمی و تماری ی کمهتنمما
وجود دین دولمت رد شمکار ککمصده ،بفکمه منشم شمک گیمص دبمامما

دساسی درخصوص ساختار سیاسی ،جغصدفیا تاری ی ،هنص و ثار منسو به دین دوره شمته
که تاکنون پاس ی درخور به نها ددده کشته دست.
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در بحث جغصدفیا تاری ی و تاریخ سیاسی ،بیشتصین و بزرگتصین دبماما  ،مصبمو بمه
دورۀ پایاکی حیا مستد دقودم ماد  ،یدنی حتفاتم شمک گیمص پادشماهی مماد (حمتود
612ق.م) و سدو

ن بهدست کوروش ه امنشی (550ق.م) دست .دین مدامع کسمبتا کوتماه

تاری ی ،دورۀ مم و تاریخسا حیا سیاسی ماد هما رد شمک ممیدهمت؛ دلبتمه ،دطالعما
تاری ی و باستانشناسی موجود د دین دوره بسیار کاچیز دست؛ بهگوکمهد کمه «دورۀ تاریمک
ماد» ( )Roaf, 2003: 13-22خودکته میشود .کبود ممتدرا مشم س سمبب شمته دسمت تما
فصضیهها بسیار متفاو و متناقضی دربارۀ تاریخ سیاسمی و بمه تبمع ن جغصدفیما تماری ی
دین دوره ماصح شود .د گذشت دور بسیار د کویسنتگان با تکیه بص منابع کالسیک یوکمان
پادشاهی بزرگ ماد رد در فاتمف سما هما  612تما 550ق.م بمهتصمویص کشمیته بودکمت؛ دمما
عتمکش

متدرا و ثار مش س د دین دولت ،تدتدد د پژوهشمگصدن رد بمه دیمن کتیجمه

رساکته دست که دتحادی دقودم ماد بدت د غفبه بص دشمن مشمتصا خمود ( شمور) بمه سماختار
پیشین خود با گشتنت و هصگز موفق بمه تشمکی دولتمی متمصکمز بما قفممصو وسمیع کشمتکت

( .)Sancisi- Weerdenburg, 1988-1994دین موضوع در فص دوم کتا باسمتانشناسمی
ماد (مال دده )57-28 :1393 ،با جز یما ممورد بحمث و بصرسمی قمصدر گصفتمه و دیمن کتیجمه

حات شته دست که بصخالف تصدیمتها مامصحشمته ،مماد هما موفمق بمه تشمکی دولتمی

قترتمنت شتکت و بص قفمصویی وسیع ،هصچنت که در قالب دمپصدتور  ،دست یافتنمت .دیمن کتیجمه
دربارۀ جغصدفیا تاری ی ماد و قفمصو دین دولت بسیار حا ز دهمیت و تدیمینکننمتۀ دتمفی
دست.
با توجه به مودرد و دبماما ماصحشته ،پژوهش حاضص تالش ددرد با تکیمه بمص دددههما
تمماری ی و باسممتانشناسممی موجممود و تحفیم منادممی ،جغصدفیمما تمماری ی بممهویمژه قفمممصو
پادشاهی ماد رد در فاتف پیصو

ن بص شور (612ق.م) و سمدو مماد بمهدسمت کموروش

ه امنشی (550ق.م) مورد ماالده قصدر دهت.
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 .2پیشینۀ پژوهش

با توجه به دطالعا موجود در منابع کالسمیک یوکمان ،منمابع عبمص و بدمتها منمابع می می،
ماالده دربارۀ ماد و جغصدفیا تاری ی ن ددرد قمتمت یماد دسمت .د منمابع ممممی کمه

بیشتص بصدساا متون کالسیک یوکان پتیت مته دست ،میتودن بمه دثمص در شممنت ردولیسمنون

1

دشاره کصد که در قالب پن پادشاهی بزرگ شصق باستان بمه دولمت مماد پصددختمه دسمت .در
بحث جغصدفیا تاری ی ،دساا دین پژوهش و دیگص پژوهشها مشابه و مت خصتص ،دشمارد
منابع یوکاکی و به مدتدر دکتکی منابع عبص دست .با کش

و قصد مت منمابع شمور  ،بمابفی و

ه امنشی ددیصۀ دطالعا بهدست مته درخصوص جغصدفیا تاری ی مماد فزوکمی گصفمت و

کتا تاریخ ماد دثص دیاکوک  2در شمنتتصین پژوهش تاری ی و بمانشناسمی دسمت کمه تما

کیم قصن بیست میالد دربارۀ مماد تمور گصفتمه دسمت .بدمت د دیمن تماریخ ،پژوهشمگصدن
یاد به دورۀ ماد پصددختنت 3و کاوشها متدتد در محوطمههما منسمو بمه دیمن دوره

تور گصفت 4.کتای دین ماالدا کهتنما به روشن شتن ساختار سیاسی و گسمتصۀ قفممصو و
باستان شناسی ماد کمک یاد ککصد ،بفکمه دبمامما و تصدیمتها بزرگمی دربمارۀ تصمویص
پیشساخته د ماد ماصح ساخت .مدات همایش پادود دیتالیما 5مداموف بمه دیمن دبمامما

دساسی دست .جتیتتصین پژوهش منتشصشته دربارۀ ماد ،کتا باستانشناسی ماد 6دسمت کمه

ضمن پصددختن به باستانشناسی ماد ،مباحث جغصدفیا تاری ی و تاریخ سیاسی دیمن دوره رد

با درکظص ددشتن دیتگاهها جتیت ،مورد بصرسی و کتیجمهگیمص قمصدر ددده دسمت .در ممورد

جغصدفیا تاری ی ماد مدالهها «ماالدمه تاری همه ،جایمابی و سماختار هگمتاکمه مماد » 7و
1. Rawlinson, M.A G )1871-1873(. The Seven Great Monarchies of the Ancient Eastern
World. Vol. II .University of Oxford.

 .2دیاکوک  ،دم ( .)1371تاریخ ماد .تصجم کصی کشاور  .چ .2تمصدن :شصکت دکتشارد عفمی و فصهنگی.

 .3بصد کموکمه ر.ا .عبمت  ،کامیمار (« .)1372ودرسمی دورۀ مماد (قسممت دو )» .باسمتانشناسمی و تماریخ .مصکمز کشمص
ددکشگاهی .ا .8ش .15تس.28-15

 .4بصد کموکه را .مال دده ( .)1393باستانشناسی ماد .تمصدن :سمت.

5. Lanfranchi, G., M. Roaf and R. Rollinger )eds.( )2003(. Continuity of Empire )?(: Assyria,
Media, Persia. Padua.

 .6مال دده ( .)1393باستانشناسی ماد .تمصدن :سمت.

 .7مال دده ،کاظ و مدصومه طاهص دهکصد (« .)1390تاری هه ،جایمابی و سماختار هگمتاکم مماد » .ماالدما شممص
دیصدکی -دسالمی .پژوهشگاه فصهنگ و هنص دسالمی .ا .2ش .6تس.16-5
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«ماالد جغصدفیا تماری ی مماد ،پمیش د تشمکی پادشماهی و گسمتصش ن» 1پمژوهشهما
جتیت دیگص دست که در سا ها دخیص د سو کویسنتگان پمژوهش حاضمص منتشمص شمته

دست .در مین جغصدفیا تاری ی ماد همهنین میتودن به مدالهها دیمانپور 2دشاره کصد که
به درتبا ماد ها و پارسیها قب د شک گیص دمپصدتور ه امنشی میپصدد د.

 .۳منابع دورۀ پادشاهی ماد

دربارۀ دورۀ مورد کظص ،به غیص د منابع کالسیک یوکان ،بهویژه تاریخ هصودو

3

 ،بدیم منمابع

سکو کصده و یما فدم بمهتمور غیصمسمتدی دطالعماتی دربمارۀ جغصدفیما تماری ی مماد

بهدست دددهدکت .منابع شور که دربصددرکتۀ بیشتصین دطالعا د دورۀ ک ست بودهدکمت ،د
دودس قصن هفت قب د میالد ،یدنی ه مان با تاریخ دحتمالی تشکی پادشاهی ماد ،د میمان
رفتهدکت .منابع باب کو کیز بهدلی مص طموتکی و مشمتصا بابم و مماد ممیتودکسمت دطالعما
بسیار در شمنت فصده کنت؛ دما بهکظص میرست در منابع بابفی بمهتمور

گاهاکمه پادشماهی

ماد کادیته گصفته شته دست و به غیص د دشارد محمتود دطالعما دیگمص درد مه کممیشمود
(مال دده .)48-42 :1393 ،در منابع عبص دشارههایی دکتا وجمود ددرد و منمابع دوردرتمویی
( )Diakonoff and Kashkai, 1981و عیالمی ( )Henkelman, 2003: 196-201فاقت همص
کوع دطالعی دست .منابع ه امنشمی کیمز بمه غیمص د دشمارد دکمتا و غیصمسمتدی دطالعما
دیگص فصده کمیکننت.

« .)1392( _______ .1ماالدم جغصدفیمما تمماری ی ممماد پمیش د تشممکی پادشمماهی و گسممتصش ن (835-672ق.م)».
تاریخ دسالم و دیصدن -تاریخکگص و تاریخکگار  .ددکشگاه دلزهصد .تس.165-143

2. Imanpour, Mohammad-Taghi )2002-2003(. "The Medes and Persians: were the Persians
ever Ruled by the Medes?". Name-ye Iran-e Bastan. Vol. 2. No. 2. pp. 61-79.

دیمانپور ،محمتتدی و ردضیه قصا

دده (« .)1390بصرسی ردبا مادها و پاراها پیش د ظمور دمپصدتمور ه امنشمی».

پژوهشها تاری ی .ددکشکتۀ ددبیا و عفوم دکساکی ددکشگاه دتفمان .ا .3ش .12تس.86-73

 .3هصودو ( .)1362تاریخ هصودو  .تصجم غ .وحیت ما کتردکی .تمصدن :شصکت دکتشارد عفمی و فصهنگی.
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 .۴منابع بابلی

دکتا دطالعا موجمود در منمابع بمابفی مصبمو بمه دو ودقدم ممم سمدو

شمور ( 614تما

610ق.م) و سدو ماد (550ق.م) بهدست کموروش ه امنشمی دسمت ( Zawadzki, 1988:

 .)66-68مت سفاکه منابع بابفی د سدو

شور تما ممان سمدو مماد ،دربمارۀ مماد هما تدصیبما

ساکت هستنت ( .)Jursa, 2003: 169-171عتمدشارۀ متون بابفی به مادها و دولتی کمه بمیش
د هممزدر کیفممومتص بمما بابمم مممص مشممتصا ددشممته دسممت ،بسممیار تدجممببصدکگیممز دسممت
( .)Liverani, 2003: 5بهکظص میرست بدت د سدو

شور ،بمین دو متحمت دختالفمی بمص سمص

تدسی میصدث شور و حضور ماد در شما بیندلنمصین پیش مته و دین مین کماردحتی بابم
رد فصده ساخته دست؛ د همین رو ،گاهاکه در کتیبهها بابفی ماد و موضموعا مصبمو بمه
ن کادیته گصفته شته دست.

بص دساا کوشت سالنام کبوپفسص در سا 615ق.م کیصوها ماد به رهبص دُمکیشتص 1ودرد

سص مین کصکوا دمصو

شتکت و به یک شمص شور حمفه کصدکت .نها یک سما بدمت

(614ق.م) ،به سو کینود ،پایت ت شمور ،لشکصکشمی و شممص د دیالمت کینمود و کیمز شممص
شور رد تصصف و ویصدن میکننت .در سما 612ق.م پادشماهان بابم و مماد بمه سمو کینمود،
پایت ت شور ،لشکصکشی و ن رد تصصف و غار میکننت .به کوشت منبع بمابفی ،دُمکیشمتص
و لشکصیان دو به سص مین خود با گشتنت؛ دما پادشاه باب و لشکصیان دو بمه پیشمصو خمود در
سص مین شور دددمه دددکت .خصین پادشاه شور مدص حکمصدکی خود رد بمه شممص حمصدن در
شما سوریه منتد کصد .بنابصدین ،در سا 610ق.م لشکصیان باب به همصده کیصوها عظیممی
د ماد به دین شمص حمفه کصدکت و بمه حیما طموتکیممت

شمور خاتممه دددکمت (کیناسمت،

.)210 :1383
در کتیب مادر کَبوکَئیت ،مصبو به شاکزدهمین سا سفانت کبوپفسص ،به ویصدکی شممص حمصدن
و مدبت مم

ن بهدست مادها دشاره شمته دسمت کمه کشمان ممیدهمت بدمت د سمدو

ماد ها در مناده ماکتگار شته و در حصدن (ودقع در شمما سموریه) مزدحممتهما

شمور،
یماد

بصد بابفیها دیجاد کصدهدکت .کتیب سیپار کَبوکَئیت بمه دیمن ویصدکمی دشماره ددرد و درکمایمت ،در
1. Umakištar
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گزدرشها سا 553ق.م ،به فتح حصدن بهدست پادشاه باب دشاره شته دست و بما توجمه بمه
حضور قبفی ماد ها در دین شمص ،بهکظص میرست بابفیهما د فصتمت درگیمص مماد و پمارا
دستفاده کصده و شمص رد تصصف کصدهدکت (دیاکوک .)389 :1371 ،
در سالنام کبوکئیت دشارهد وجود ددرد که حضور ماد ها در مناطق مصکز بیندلنممصین
رد کشان میدهت .در دین سمالنامه بیمان شمته دسمت بدمت د دینکمه گموتیهما کیایشمگاه خمتد
کوکیتو 1رد در سیپار -کوکیتو (دحتممات  Sippar-Aruruدطفم

هفسمینکی و ودقمع در منادم

جنوبی بغتدد) غار کصدکت و پیکصۀ دو رد به درپخ( 2کاحی کصکوا) منتد کصدکت ،بمابفیهما
دوباره تودکستنت دین پیکصه رد د درپخ به مدبت دتمفی خمود با گصددکنمت ( Rollinger, 2008:

« .)57گوتیها» یا «گوتیوم» (همهنین دومّان -منت) دتاالحی کفی بموده کمه در همزدرۀ دو
قب د میالد بصد کامیتن ساکنان غص دیصدن و د جمفه ماد هما دسمتفاده شمته دسمت .دشمارۀ
موجود کشان میدهت که ماد ها کاحیم کصکموا رد ممتتی در دختیمار ددشمتهدکمت و دسمتدصدر
ماد تور گصفته در ت قُبه (مال دده )317-315 :1393 ،گوده دین حضور دست.
دشارۀ بسیار مم دیگص منابع بابفی به ماد ها مصبو به پادشماهی کَبوکَئیمت در حمتود سما
550ق.م دست .دین دشاره در قالب خود یا رؤیایی دست که پادشاه باب دیته دست:

مصدوا به من گفت" :کَبوکَئیمت ،شماه بابم  ،جصهما رد بمار دردبم خمود کمن ،مدبمت

دِخو خو  3رد د کو بسا و بگذدر که ختدوکت سین در کجما سمکنی گزینمت" .ممن
[کَبوکَئیت] به مصدوا گفت " :دومّانمنت [مادها] بص هص مدبت که شما فصممان سماختن
ن رد به من دددهدیت ،دست دکتدختهدکمت و قمتر کظمامی نهما عظمی دسمت"؛ دمما

مصدوا به من گفت" :دومّانمنت که تو د نها س ن میردکی ،کان ،سص مینشان و
تمامی شاهان ،متحتینشان ،محکوم به خصوجدکت" .و دلبته ]...[ ،ممصدوا ،کموروش
شاه دکشان ،ختمتگذدر جودن خود رد بص نها شوردکت و کوروش دومّانمنت فصدودن
رد پصدکنته کصد و دیشتومِگو شاه دومّانمنت رد به دسار گصفت و در غ و کجیص به
سص مین خود بصد (عبت .)23 :1373 ،

1. Anunitu
2. Arrapha
3. E-hul-hul
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و کیز:
[ ( ]...سممتیاگ) حصکممت ددد (لشممکص خممود رد) و عفیممه کمموروش ،شمماه دکشممان،
لشکصکشی کصد [ ]...دما لشمکصیان عفیمه سمتیاگ شمورش کصدکمت و دو رد دسمتگیص
کممصده و تحوی م کمموروش دددکممت .کمموروش بممه طممصف هگمتاکممه ،شمممص شمماهی،
لشکصکشی کصد .کدصه ،طال ،ددردیی و دمود [ ]...هگمتاکه رد بهعنودن غنیمت با خود
به دکشان بصد [.)Cogan, 2008: 211( ]...

دین دولین بار دست که در منابع تاری ی به کام هگمتاکه دشاره شته دست و کشمان ممیدهمت
که دکت ا دین شمص به پایت تی ماد قب د  550ق.م تور گصفته دست.
دشارۀ دیگص منابع بابفی مصبو بمه لشکصکشمی سما 547ق.م کموروش بمه سمیا تمغیص
دست .گزدرش کوتاه دین لشکصکشی در سالنام کبوکئیت مته که در ن به عبور کموروش د
رودخاک دجفه در پایین دربی دشاره شته دست ( .)Rollinger, 2008بسیار د پژوهشمگصدن
هتف دین لشکصکشی رد لیت ذکص کصده و عبور کوروش د مناد دربی رد بمتون ورود بمه
قفمصو باب  ،دلیفی بمص تسمف قبفمی مماد بمص دیمن منادمه ددکسمتهدکمت (.)Curtis, 2003: 166
رولینگص ( ،)Rollinger, 2008: 56با توجه به حصف دو کام مدصت کموروش ( ،)Uسمص مین
مورد کظص ر د دوردرتو ددکسمته و کتیجمه گصفتمه دسمت کمه مادهما پادشماهی دوردرتمو رد تصمصف
ککصدهکت ،بفکه دین سص مین تا حمف کوروش به حیا خود دددمه ددده دست و تصصف لیمت
که در سا 547ق.م ،بفکه بدتها (حتی شایت بدت د تصصف باب ) بهدسمت کموروش تمور
گصفته دست .دین کتیجهگیص با توجه بمه دددههما م تفم

تماری ی و باسمتانشناسمی ت ییمت

کمیشود .حضور دستادکاردن لیتیایی در پاسارگاد و تاریخ ساختماکی دیمن مجموعمه ،حمفم
کوروش به لیت رد در همان سا ها ک ست به قمتر رسمیتن کموروش ت ییمت ممیکنمت.
درضمن ،با توجه به شناخت خوبی که در ددبیا بیندلنمصینمی د پادشماهی دوردرتمو در کیمم
شصقی سیا تغیص وجود ددشته و کیز مسیصها دتفی دستصسی به سیا تمغیص و لیمت کمه
د قفمصو پیشین دین پادشاهی عبور میکصده دست ،کام بصدن د دوردرتو بمهجما لیمت دور
د ذهن کیست.
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درکمایت ،کهه د منابع بابفی دربارۀ قفمصو ماد میتودن دسمتنبا کمصد ،دیمن دسمت کمه
ماد ها حتود سا 615ق.م قترتی بزرگ و تحت حاکمیت یمک پادشماه بودکمت و منماطق
غصبی دیصدن رد یص سیاصه خود در ورده و به قفمصو
پیصو

شور حمفه کصده و بهتور مسمتد

ها مممی کیز بهدست ورده بودکت .همهنین بهرغ دشارۀ کوشت بمابفی بمه با گشمت

ماد ها بدت د شکست شور ،شودهت تاری ی و دددهها باستانشناسمی کشمان ممیدهمت کمه
ب شی د شما شصق بیندلنمصین شام مناطق سفیماکیه ،دربیم و دهموا در دختیمار مماد هما
قممصدر گصفممت و نهمما دیممن سممیاصه رد تمما شممما سمموریه و شمممص حممصدن گسممتصش دددکممت و بمما
دستدکتد

به قفمصو باب د جمفه به مناد کصکوا ،کاردحتی و دشمنی بابفیها رد فصده

کصدکت .بصدساا دطالعا بهدست مته د منابع بابفی ،سیاصۀ ماد بص شما شصق بیندلنمصین و
شما سوریه تا دودس قصن شش قب د میالد دددمه یافته دست .همهنین ،دشارۀ منبع بمابفی بمه
شورش کوروش بهطور غیصمستدی حکایت د تسف قبفی ماد بص پمارا ددرد؛ مسمئفهد کمه
هصودو کیز به ن دذعان ددرد (.)Herodotus, 1890: I/ 102
 .5منابع یونانی

هصچنت منابع یوکاکید که دربمارۀ جغصدفیما تماری ی مماد بحمث کمصدهدکمت ،دعتبمار یماد

کتدرکت ،بهطور قاع خیفی ه دور د ودقدیت کیستنت .در دین میان ،تاریخ هصودو د جایگاه
ویژهد بصخورددر دست .هصودو (425-485ق.م) د ساکنان یوکاکی غص

سیا تغیص بود

که در حاشیه به ماد پصددخته و فاتف ماکی دو با دورۀ ماد (بیش د تمت سما ) مماکع د درد م
دطالعا دقیق شته دست .بصدساا کوشت هصودو  ،ماد هما ک سمت دیالمتهما کوچمک
غص و جنو غصبی دیصدن د جمفه دیالت پارا رد به قفمصو خمود دلحماق کصدکمت ( )Ibidو
سپ  ،کینود و سصدسص شور به غیص د کاحیه باب رد تصمصف کصدکمت ( .)Id, 106نهما بدمت د
شکست سکاییها ،در تددیب نها ب ش شصقی سیا تغیص و قفدا جنموبی (تممام سمیا
عفیما) تما رودخاکمه همالی

رد فمتح کصدکمت ( .)Id, 72-103جنمگ نهما بما لیمت بمه کتیجم

مش صی کصسیت و رودخاک هالی

بهعنودن مص دین دو دولت تدیین شمت .بصدسماا محتمود

تاریخ هصودو  ،کوروش بصد حمفه به لیت د مناد دیاله ودرد بیندلنمصین شمته و بمتون
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ودرد شتن به قفمصو باب به سمت لیت حصکمت کمصده دسمت ( .)Id, 28همصودو ضممن

دشاره به شمص پتصیا 1که ماد خودکمته شمته ،ممیکویسمت یوکاکیمان ،دهمالی کاپادوکیمه (مصکمز
سیا تغیص) رد جزء دهالی سوریه ممیشممارکت .دیمن سموریان پمیش د چیصگمی پارسمیان در

شمار دتباع مادها بودکت ( .)Id, 72هصودو همهنمین دطالعما در شممنت دربمارۀ سماخت
پایت ت ماد به دستور دیوک

(دیاکو) درد ه میدهت:

[ ]...دو دیودرها بزرگ و مستحکمی ساخت کمه بمهتمور دودیمص متحمتدلمصکز

یکی در ددخ دیگص قصدر ددشت که دکنون "دکباتاکا" کامیته ممیشمود .دیمن قفدمه

بهگوکه د ساخته شته که هصکتدم د باروها ددخفی تنما به دکتد ۀ کنگصههایش د
بارو بیصوکی مصتفعتص دست .دین طصح تا حتود کتیج ساخت بنا بمص رو تپمهد
دست که در میاک دشت قصدر گصفته؛ دما بیشتص کتیج دستاد د دست که در سماخت
ن بهکار رفته دست .قفده در ک ددرد هفت بمارو دسمت کمه در ددخفمیتمصین ن
کاخ و خزدین قصدر گصفتهدکت و طوی تصین بارو
دست که شمص تن رد دربص گصفته دست ]...[ .دیوک

ن تدصیبا به دکتد ۀ طمو دیمودر
دیمن باروهما رد بمصد خمود و

دطصدفیمماکش سمماخت و دسممتور ددد تمما مممصدم بیممصون دیودرهمما کممتگی کننممت []...
(.)Panaino, 2003: 329

دین توتی

با مصدکز حکمیتی هزدرۀ دو مناده که بص بات تپمههما سماخته ممیشمتکت و

تدتدد د نها بص رو کدوش بصجسته شور کدمش شمتهدکمت ،ماابدمت ددرد؛ هصچنمت در
تدتدد حصارها و رکگ میز

نها بهکظص میرست دغصدق تور گصفته دست.

عالوهبص هصودو  ،گزکفون و کتزیاا کیز دشاردتی به ماد کصدهدکمت .کتزیماا در حمتود
سممما 400ق.م بمممه بادسممما

مجمممتد کینمممود تحمممت فصمممماکصودیی مممماد دشممماره ددرد

( .)Read, 2003: 154گزکفون که در حتود سا 401ق.م د بیندلنمصین شمالی گذر کمصده
دست ،به «دیودر ماد » دشاره میکنت که کبوکتکصص بصد مدابفمه بما حممال مادهما بمه طمو
40کیفومتص د سیپار در ساح فصد تا دوپمی

در سماح رود دجفمه کشمیته بمود (هینمت ،

 .)116 :1388دو همهنین به دشغا شمصها کینمود و کیممصود د سمو مماد هما دشماره کمصده
1. Pteria
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( )Curtis, 2003: 157و در کمموروشکامممه درمنسممتان رد خممصدجگممذدر ممماد ددکسممته دسممت

(گزکفممون .)112 :1350،دو شممصق رودخاکممه دجفممه و شممما بغممتدد رد ممماد تفدممی مممیکنممت
(.)Tuplin, 2004: 234
قتر و گستصش قفمصو ماد به ددخ
غممص

سیا تغیص و ه جودر

نها بما دقمودم یوکماکی

سممیا تممغیص د طصیممق دیگممص کیممز مشم س مممیشممود .در منممابع متدممتد یوکمماکی د

جنگها یوکان و دمپصدتور ه امنشی تحت عنودن «جنگها ممت » یماد شمته و شماهان
ه امنشی «ماد » خودکته شتهدکت (توپفین .)361 :1388 ،تمماج کموروش بمه لیمت «حمفم
ماد» خودکته شته دست .دین وضدیت تا دودخص قصن چمارم قبم د ممیالد همهنمان دددممه پیمتد
میکنت (همان .)365 ،دین شودهت کشان میدهت که ماد ها شصق سیا تغیص رد در تصمصف

ددشته و جنگی مدتتردکه و طوتکیمت با لیت ددشتهدکت 1.یوکاکیها بمتین طصیمق در درتبما

کزدیک با ماد ها قصدر گصفتنت و با توجه به کدش ب شمی د مماد هما در بمه قمتر رسمیتن
کوروش ،دورۀ ه امنشی رد تتدوم طبیدی پادشاهی ماد ددکستهدکت.

در کتا لوگوا ماد ،دیودوروا دشارهد به شورش یکمی د کزدیکمان پادشماه مماد و

پناهنته شتن دو به کادوسیان (دقودم ساکن در محتودۀ گیالن و طالش دممصو
کتیجه میگیصد که کادوسیان همیشه دشمنان ماد ها بوده و هصگز تسف

) ممیکنمت و

نها رد کپذیصفتهدکت

(بصیان.)1158 :1385 ،
 .6منابع هخامنشی

مت سفاکه منابع ه امنشی دربارۀ پادشاهی ماد ساکت هستنت .دلی دین موضع ظاهصد دین دست
که بایگاکی دتفی دمپصدتمور ه امنشمی بمه خم و بمان ردممی و بمص رو پوسمت و ممودد
فسادپذیص دیگص کوشته شته دست که در جصیان تماج دسمکنتر و بما گذشمت ممان د میمان

رفتهدکت .با دین حا  ،د تجزیه و تحفی دشارد غیصمستدی موجود میتودن به کتمایجی دسمت
یافت .د محتود کتیبهها و کدوش بصجست ه امنشی مش س میشود کمه بمه غیمص د مدامع
 .1هصودو د دحساا وحشتی خبص می دهت که کام مادها (با توجه به شناختی که یوکاکیها د پیصو
ددشتنت) در د بصمیدکگی ت (بصیان.)246 :1385 ،

ها متدمتد نهما
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کوتاهی 1دیالت ماد و دقودم ماد  ،شایت بهدلی کثص جمدیت ،گستصۀ سص مینی و کدشی که
ب شی د ماد ها در به قتر رسیتن کوروش ددشتنت ،بدت د پارسمیهما جایگماه دو رد در
دمپصدتور ه امنشی به خود دختصاص میدددکت .در تدتدد د کتیبههما ددریموش دو  ،دو
خود رد شاه پارا و ماد و دیگص کشورها خودکته دست و یما دینکمه سمپاهیان ه امنشمی سمپاه
پارا و ماد کامیته شتهدکت (توپفین .)353 :1388 ،ددریوش در کتیب بیستون ماد رد در ردی
پارا شمصده و بهکوعی ن رد شمصیک دمپصدتمور قفممتدد کمصده دسمت و در کسم

پارسمی

باستان کتیبه و در بحث به قتر رسیتن گئوماته دشاره میکنمت کمه «همی ممصد کبمود؛ کمه
پارسی ،که ماد  ،که ش صی د خاکتدن ما که بتودکت شمصیار رد د گئوماته مغ پم

بگیمصد»

(لوکوا .)222 :1386 ،با توجه به کتیبهها متدتد که به دیالتها دمپصدتور ه امنشی
دشاره ددرکت ،میتودن به گستصۀ بسیار وسیع ماد دورۀ ه امنشی که بهطور قاع ب مش دتمفی
قفمصو پیشین پادشاهی ماد رد شام میشته دست ،پی بصد .طبق فمصستها درد هشته ،مماد
با دیالتها پارا ،عیالم ،شور ،باب  ،پار  ،کاپادوکیه و درمنستان مص مشمتصا ددشمته و
د طصف شصق کیز کویصها مصکز

ن رد محتود میکمصده دسمت .موقدیمت پمارا ،عمیالم

(جنو غصبی دیصدن) و باب (جنو بمیندلنممصین) شمناخته شمته دسمت .دیالمت شمور بمهکظمص
میرست شام وطن دتفی شور ها بوده که به تصصف بابفیهما در ممته و بما شمک گیمص
دمپصدتور ه امنشی به دیالتی مجزد تبتی شته دست .دین دیالمت شمام ب مش شمما شمصقی
دمپصدتور

شور و د جمفه شمص مم دربی کمیشمته؛ چصدکمه در دیمن تماریخ د مصدکمز ممم

ماد ها بهشمار می مته دست .درمنستان (کمه تدصیبما بما درمنسمتان دممصو
کوپادوکیممه (منمماطق مصکممز تصکیم دمممصو

ماابدمت ددرد) و

) کیمز بصدسمماا شممودهت ،ب شممی د متصمصفا

پادشاهی ماد بوده دسمت کمه در دورۀ ه امنشمی بمه دیالمتهما مجمزد تبمتی شمته بودکمت.
دیالتها پار و هیصکاکی در شما شصق دیصدن و تصکمنسمتان دممصو
بصدساا دین با سا

قابم جایمابی دسمت.

 ،دیالت ماد دورۀ ه امنشی در حت فات دیمن دیالمتهما قمصدر ددشمته و

شام ب ش مممی د فال دیصدن بوده کمه د شمما شمصق دیمصدن تما جنمو شمصق تصکیمه ،و
شما غص دیصدن تا مص ها پارا و عیالم در جنو کشیته میشمته و د غمص بما بابم و
 .1دورۀ بدت د به قتر رسیتن ددریوش دو و شورشها ماد ها (دیمانپور.)35 :1388 ،
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شور (در مناد موت و جاکب غصبی رودخاک دجفه) مص مشتصا ددشته دست .دین گستصۀ
وسیع به ب شها کوچکتص تدسی میشته دسمت (دیماکوک 83 :1371 ،؛ دیممانپمور و
شماباد .)46 :1389 ،
حدیدت دیگص که با ماالد دیالت ماد دورۀ ه امنشی و گستصۀ ن مشم س ممیشمود،
دین دست که در حتود دودیم قمصن هفمت قبم د ممیالد در دیمن گسمتصه ودحمتها سیاسمی
مستد متدتد (د جمفه پادشاهیها ماکّا ،دلیپی ،و دیالتها پارسود ،گیزی بوکتد ،تبصیما،
کارت و )...وجود ددشتنت ()Levine, 1974: 99-124؛ دما منابع ه امنشی تمام مناده رد مماد
خودکتهدکت .بهطور قاع ماد شتن مناده کتیجم گسمتصش قمتر و قفممصو پادشماهی مماد
دست؛ بنابصدین منماطق مزبمور در دورۀ پادشماهی مماد ب شمی د قفممصو دتمفی دیمن دولمت
محسو میشته دست.
دطالعا جغصدفیا تاری ی بیشتص د کتیب بیستون دست صدج میشود .در دین کتیبمه کمه
به شصح شورشها دیالتها م تف  ،بدت د به قتر رسمیتن ددریموش دو ممیپمصدد د،
مودرد مممی دربارۀ گستصۀ وسیع و ددمنهددر قیام ماد ها ،مصدکز ممم مماد مثم هگمتاکمه،
دربی  ،رگا (ر ) ،حضمور و دسمتدصدر دقمودم مماد در شمما بمیندلنممصین بما مصکزیمت دربیم ،
شورش درمنستان بهعنودن ب شمی د شمورش دقمودم مماد  ،و شمورش پمار و هیصکماکی بمه
طصفتدر د ماد ها ماصح شته دست .با توجه به محتود کتیبه ،شورش ددمنمهددر مماد هما
بزرگتصین چالش ددریوش بوده دست .در تتدوم دین شمورش ،ش صمی بمه کمام چیسمنت مه
خود رد د خاکتدن هوخشتصه و شاه دسگصتی خودکته دست (لوکوا .)258 :1386 ،ددریموش
بدت د سصکو دین شورش ،چیسنت مه رد دستگیص کصد و در دربی که ظماهصد مدمص دتمفی دو
بود ،به ددر وی ت (همان .)235-234 ،دین موضوع و کیز شودهت دیگص کشمان ممیدهمت کمه
ب شی د دقودم ماد بدت د سدو

شور در شما شصق بیندلنمصین دستدصدر یافته بودکت.

در کتیب بیستون شورش درمنستان بتون دشاره به رهبمص ن مامصح شمته دسمت و شمیوه و
مح بیان دین موضموع بمهگوکمهد دسمت کمه بمهکظمص ممیرسمت دکبالمه و ب شمی د شمورش
فصورتیش ماد دست .شصح شورش فصورتیش در قالب بنتها  24تا  31کتیبه ممته دسمت.
بنتها  26تا  30دین ب ش دختصاص به شورش درمنستان ددرد (همان .)233-230 ،بنمابصدین
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همانگوکهکه پیش د دین ماصح شت ( ،)Tuplin, 2004: 231دیمن دحتمما وجمود ددرد کمه
درمنستان ودبستگی قو و خاتی به ماد ددشته دست که میتودکت کاشی د تسف پیشین ماد بمص
دین دیالت باشت.
ددریوش دربارۀ شورش پار و هیصکاکی کیز گفتمه دسمت« :پمار و هیصکماکی عفیمه ممن
شورشی شتکت .نها خود رد (پیصودن) فصورتی دعمالم کصدکمت» (لوکموا .)235 :1386 ،در
بابفی کتیبه « نها به فصورتی وفاددر بودکت» مته دست (همانجا) .همصدهی و وفماددر

کس

مورد دشاره (هماکنت شورش درمنستان) ،دحتمما ددرد کتیجم درتبما کزدیمک مماد بما دیمن دو
دیالممت و تسممف پیشممین ممماد بممص دیممن دو منادممه باشممت .دشممارۀ گزکفممون بممه دیممن موضمموع کممه
«هیصکاکیها خودخودسته رهبص و (کورش) رد پذیصفتنمت» (دیممانپمور ،)35 :1388 ،شمایت
کاشی دین ودقدیت باشت که بدت د سدو ماد دیالتها ودبسمته بمه مماد کیمز سمص تسمفی فمصود
وردهدکت.
کتیب بیستون دشاره در شمنت ه به هگمتاکه ،پایت ت پیشین مماد ،ددرد« :ددریموش شماه
گویت [ ]...فصَوَرتی دستگیص شمت ،بمه سمو ممن ورده شمت [ ]...سمپ

در هگمتاکمه دو رد بمه

تالبه کشیتم .و مصددکی رد که وفماددردن دتمفی دو بودکمت ،در دژ هگمتاکمه بمه ددر وی مت »
(همان .)234 ،در کس

بابفی کتیب بیستون ت کیت شته که سص شورشیان در بمات بمارو و یما

کنگصهها دژ هگمتاکه قاع شته دست (همانجا) .دیمن دشماره ت ییتکننمتۀ کوشمت همصودو
دربارۀ درگ هگمتاکه دست.
 .۷منابع عبری

در منابع عبص دشارههایی به قتر

تماج

یاد دقودم ماد  ،دشمنی نهما بما بابم و دمیمتودر بمه

نها به باب وجود ددرد ( .)Tuplin, 2004: 234دین دشارد و کیمز شمودهت م تفم

دیگص حضور بفنتمت ماد رد در شما بیندلنمصین ت ییت میکنت .همهنین ،در کتا درمیما
کبی و به تاریخ 595ق.م ،به شاهان ماد و تمام حاکمان ماد و حاکممان تمابع مماد و تممام
سص مینها تحت سیاصۀ ماد دشاره شته دست ( .)Ibidدین دشاره بهگوکهد دست که بمهکظمص
میرست دوردرتو ،ماکّا و دسکیت در دین تاریخ در کنتص ماد بموده باشمت ( .)Id, 236قفممصو
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ماکّا قب د دین تاریخ شام حوض جنوبی و جنو شصقی دریاچ درومیه میشمته (ممال دده،
 )50-49 :1388و دوردرتو کیز ب ش مممی د شما غص  ،شصق تصکیه و درمنستان دمصو

رد

در دختیار ددشته دست.
 .۸دادههای باستانشناسی
مت سفاکه محتودیت محوطههما و دددههما باسمتانشناسمی بمهدسمت ممته د دورۀ مماد مماکع
بزرگی بصد با سا

جغصدفیا تاری ی دین دوره دست و بیشتص محوطهها کاوششته کیمز

مصبو به مناطق مصکز قفمصو ماد ها قب د تشکی پادشاهی ماد در دودسم قمصن هفمت
قب د میالد دست .مشک بزرگتص عتمکش

ثار د هگمتاک ماد دست .بما دیمن حما ،

در سا ها دخیص در حاشی قفمصو پادشاهی ماد ،محوطههایی کاوش شتهدکت که بما توجمه
به قصدبتها مدمار دحتما میرود گستصش قفمصو ماد رد در دورۀ پادشاهی کشان دهنت.
محوطهها کصکن ددغ ،تم هویموا ،تم قُبمه و گوردخممههما قیزقاپمان و کمور و کمی
(مال دده )361-331 :1393 ،در حاشی غصبی ،دُلغتپه در حاشی شما شصقی و محوط بسماام
در مناطق شمالی د جمف دین محوطهها هستنت.
محوط کصکن ددغ در کاتولی مصکز و مناد کاپادوکیم باسمتان در شمصق رودخاکم
قز دیصماق قصدر ددشته دست و بمزرگتمصین دسمتدصدر عصمص همن کماتولی مصکمز بمهشممار
می یت .هصودو در موقدیت جغصدفیایی مشابه به حضور شمص پتصیما در قفممصو مماد دشماره
ددرد ( .)Herodotus, 1890: I/ 76با توجمه بمه دیمن رودیمت و کشم

تاترهما سمتونددر،

محوط کصکن ددغ با پتصیا ماد ماابدمت ددده شمته دسمت ()Summers, 1997: 2000؛
دما مجموع دددهها باستانشناسی مکشوفه کشان میدهت که مماد هما شممص رد کسماختهدکمت،
بفکه ساخت ن مصبو به دقودم فصیگی دست .با دین حا  ،دین دحتما وجمود ددرد کمه شممص
در طو قصن هفت یا دودی قصن شش قب د میالد ساخته شته و بدمت د تسمف دقمودم مماد ،
بهعنودن پایگاه مم منادهد در بصدبص مص ها لیت مورد دستفاده قصدر گصفته دسمت .دسمتفادۀ
کظامی و کوتاهمت ماد ها د یمک شممص فصیگمی ،فدمتدن ثمار مشم س مماد رد توجیمه
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میکنت .همهنین ،دحتما ددرد تاترها ستونددر محوطه طی حضمور مماد هما و بمه تم ثیص
مدمار ماد شک گصفته باشنت (مال دده.)314 :1393 ،

محوط ت هویوا 1در جنمو شمصقی سمیا تمغیص و کنمارۀ غصبمی رودخاکم فمصد و

شصتکیفومتص شصق شمص د یامان ودقع شته دست و بدایا مدمار بهدست ممته د ن
با مدمار محوطهها ماد قاب مدایسه دست ( .)Roaf, 2008: 10با توجه به موقدیمت دیمن
محوطه و کیز شودهت تاری ی مبنی بص حضور ماد ها در مناد جنمو شمصق تصکیمه و شمما
سوریه ،دحتما ددرد بدایا کش شته مصبو به حضور ماد ها در مناده باشت.
محوط ت قُبه در مناد حمصین ،پن کیفومتص مح بصخورد دو رودخاک دیالمه و کمارین
و دود دهکیفومتص شمص سدتیه و در مسیص کاکا درتباطی مم دیصدن به بیندلنمصین ودقع شته
دست .در طبد دوم دستدصدر دین محوطه مجموعهد بهدست مته دست کمه د کظمص پمالن و
جز یمما مدمممار شممباهت یمماد بممه قفدمم ممماد کوشممیجان و مجموعمم دُلممغتپممه ددرد
( .)Excavtions in Iraq, 1979: 172با توجه به مان ساخت دیمن مجموعمه ،شمباهتهما
مدممار و کیممز قمصدر ددشممتن ن در کنمار مص همما دحتممالی ممماد و بابم  ،دحتممما ددرد دیممن
مجموعه پایگاه منادهد مادهما در بصدبمص مص هما بابم بموده باشمت (ممال دده-315 :1393 ،
 .)317دش اص ماد کدششته بص کما گوردخم قیزقاپان ودقع در منادم سمفیماکی عمصدق،
مترا دیگص بص حضور ماد ها در دین مناده دست (همان.)361-331 ،
محوط دُلغتپه در خاا تصکمنستان ،کنارۀ رشتهکوه کوپهددغ و در پاکزدهکیفومتص ممص
دیصدن ودقع شته دست و رودخاک کال د غص

ن عبور میکنت .در دین محوطمه و د دورۀ

پیشه امنشی بدایا قفدهد بهدست مته دست که د کظص پالن و جز یا مدمار شمباهت
یاد به قفد ماد کوشمیجان و مجموعمه تم قُبمه ددرد ( Boucharlat and others, 2005:

 .)479-480با توجه به کتیب بیستون ددریموش کمه در ن بمه شمورش پمار در حمایمت د
ماد ها دشاره شته دست ،میتودن دحتما ددد که قفد دُلمغتپمه رد کیمز مادهما بدمت د گسمتصش
شصقی قفمصو ماد ،بهعنودن پایگاه مص

ساختهدکت.

1. Tille Höyük
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در تی فوقاکی محوط بسماام کمه در قمصن هفمت و هشمت قبم د ممیالد د مصدکمز ممم
پادشاهی دوردرتو بود ،دددهها سفالی بهدست مته که بما دکمودع مماد غمص دیمصدن قصدبمت
یاد ددرد ()Kroll, 2013: 243-255؛ بنابصدین ،بهکظص میرسمت مصبمو بمه دسمتدصدر مماد
باشت که بدت د تسف ماد بص قفمصو دوردرتو شک گصفته دست.
در مناد شصق تصکیه و قفدا جنوبی تاکنون ثار مشم س و ماالدمهشمتهد د حضمور
دقودم ماد بهدست کیامته دست ()Id, 2003؛ هصچنت بصدسماا سمفالینههما بمهدسمت ممته،
حضور ماد ها در محوطهها

لتمینتپمه و ودنقفدمهسمی (شمصق سمیا تمغیص) ،رمماویص و

رینبصد (درمنستان) پیشنماد شته دست (.)Roaf, 2008: 10
 .۹گسترش و توزیع اقوام کرد ایرانیزبان و مطابقت آن با گسترۀ غربی ماد

دمصو ه ،ب ش کوهستاکی شما عمصدق و شمصق رودخاکم دجفمه ،ب مش کموچکی د شمما
سوریه و ب ش دعظمی د شصق و جنو شمصقی تصکیمه تما کزدیکمی رودخاکم قمز دیمماق در

دختیار دقودم کصد دیصدکی بان دست ( .)Sykes, 1908: 451-486قب د شک گیص پادشماهی
ماد ،دین مناطق ب شی د قفمصو دتفی شور و دوردرتو بود و دقودم سامی و همور

بمان در

ن دستدصدر ددشتنت .حضور دقودم ماد در شما سوریه و کصدستان عصدق که د سمو منمابع
بابفی و ه امنشی و یوکاکی ت ییت شته دست ،دین دحتما رد ت ییمت ممیکنمت کمه دیمن دقمودم بما
گستصش قفمصو ماد و بصد تثبیت حاکمیت ماد به دین منماطق ودرد شمتهدکمت و دقمودم کمصد
دیصدکی با ماکتگان نها هستنت؛ بنابصدین ،دلگو تو یع دین دقمودم ممیتودکمت گسمتصش غصبمی
پادشمماهی ممماد رد کشممان دهممت .دیممن کظصیممه رد ک سممتینبممار مینورسممکی ماممصح کممصده دسممت
(Minorsky, 1945: 87؛ جاف.)51 :1355 ،
 .10پایتخت و مراکز مهم پادشاهی ماد
بهکظص میرست بدت د تشکی پادشاهی ماد در دودس قصن هفت قبم د ممیالد شممص هگمتاکمه
بهدلی موقدیت دستصدتژیک خود در مسیص جادۀ بزرگ خصدسان ،به پایت تی ماد دکت ا شته
و با گستصش قتر و قفمصو ماد ،تبتی به یکی د مصدکز مم سیاسی جممان باسمتان شمته
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دسممت .ک سممتین دشممارۀ تمماری ی بممه کممام «هگمتاکممه» مصبممو بممه کتیب م کَبوکَئیممت پادشمماه باب م
(حتود550ق.م) و دشارههما بدمت مصبمو بمه کتیبم بیسمتون (حمتود 520ق.م) و تماریخ
هصودو (حتود 430ق.م) دست .د کظص پولوبیوا (کتا  ،4فصم  ،)44دکباتمان (هگمتاکمه)
شمص و غنایش رد متیون موقدیت درتباطی خود دست (ردهها م تف

شممالی -جنموبی و

شصقی -غصبی دین شمص رد به مناطق مم دیگص درتبا میدهت) .جایگاه ممم هگمتاکمه بدمت د
سدو ماد ،در دورۀ ه امنشی کیز حفظ شت .هگمتاکه در دورۀ جتیت فد دقامتگاه تابسمتاکی
شاهان ه امنشی کبود ،بفکه مکان مبادلم کاتهما تولیتشمته در شمصق و غمص دمپصدتمور
ه امنشی کیز بهشمار می مت .کاتهایی چون تجورد بتخشان د سمیا میاکمه بمه هگمتاکمه
ودرد میشت و د کجا بمه منماطق م تفم

تمادر ممیگصدیمت .دلمودح بمابفی مصبمو بمه دورۀ

کوروش و کمبوجیه گوده فدالیت با رگاکان بابفی در هگمتاکه دست .دسناد مشمابه دیگمص د
دورۀ ددریوش دوم وجود ددرد (بصیان.)1169-1168 :1385 ،
د دولین دشارۀ منابع بابفی به بدت ،هگمتاکه بهعنودن یکی د کمنتصین شمصها دیصدن مین
و شایت ک ستین شمص که دقودم دیصدکی بنیان کمادکت ،شمص بسیار یافت .بیشک ب شی د
دین شمص بهدلی دکتسا دین شمص به مادها و کیمز تدیمین شمتن بمهعنمودن پایت مت تابسمتاکی
ه امنشیهاست .با توجه به دین شمص  ،حتدق د دورۀ قاجار کماوشهمایی بمه دمیمت یمافتن
دشیا در شمنت در دین شمص غا شت و د حتود تمت سما پمیش بما کماوشهما گسمتصده
باستانشناسی پیگیص شت .درکتیج دین کاوشها هصچنت ثمار و بدایما پصدکنمتهد د دورۀ
ه امنشی و کیز بدایا شمص د دورۀ دشمکاکی بمهدسمت ممت ،متاسمفاک تماکنون همی
مش صی د هگمتاکه ماد بهدست کیامته دست .بما دیمن حما  ،ممتدرا م تفم

ثمار

تماری ی و

شودهت باستانشناسی موقدیت هگمتاک ماد رد در مح شمص کنوکی همتدن ت ییمت ممیکنمت.
بصدساا متدرا و شودهت موجود ،هگمتاک ماد ددرد دو ب ش حماک کشمین (بمهتمور
درگ مستحک و مستدص بص بفنت ) و عامهکشمین (در مجماور درگ حکمومتی) بموده دسمت
(مال دده و طاهص دهکصد .)16-5 :1390 ،
مت سفاکه ،کبود متدرا تاری ی و باستانشناسی ماکع د پصددختن به مصدکز ممم پادشماهی
ماد دست ،با دین حا  ،با توجه به کتیب بیستون و شودهت تاری ی دیگص ،شمص رگا (لوکموا،
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 )234 :1386یا ر دورۀ دسالمی و شمص دربال (همان )235 ،یا دربی دممصو

رد ممیتمودن د

مصدکز مم و منادهد ماد ددکست.
 .11ساختار اقتصادی

بهکظص کمیرست با تشکی پادشاهی ماد تحو گسمتصدهد در سماختار دقتصماد دقمودم مماد
تور گصفته باشت و همان مدیشت متکی به ددمتدر  ،پصورش دسب ،کشماور

و فدالیمت

با رگاکی (مال دده و طاهص دهکصد  )159 :1392 ،دورۀ قب  ،در دین دوره کیز تتدوم یافتمه
دست .با دین حا  ،قفممصو مماد در دیمن دوره شمام منماطدی ممیشمته دسمت کمه در مینم
ففزکار (دوردرتو ،ماکّا و دلیپی) ،تولیتد ددمی و کساجی (ب شی د شور) ،و غیصه سمص مت
بودکت .دشارۀ کتیب شوش ددریوش به مشارکت ففزکماردن و هنصمنمتدن مماد در سماخت کماخ
ددریوش (لوکوا )284 :1386 ،و کیمز همتدیا تولیتشمته و بصگزیمتهد کمه مماد هما در
کدوش بصجست ت تجمشیت بههمصده ددشتنت ،گوده گستصش فدالیتها تولیت دورۀ جتیمت
دست.
در دورۀ پادشاهی ،قفمصو ماد ب ش بزرگتمص د جمادۀ بمزرگ خصدسمان رد پوشمش
ددده و بهتبع ن کدش پصرکگتص در با رگماکی کسمب کمصده دسمت؛ هصچنمت دحتمما ددرد
سدو

شور و دوردرتو موجب رکود در فدالیتها با رگاکی شته باشت .دشارۀ منمابع بمابفی

دورۀ ه امنشی بمه فدالیمت با رگماکی بمابفیهما در هگمتاکمه (بصیمان1169 :1385 ،؛ تموپفین،
 )380 :1388و ممماد همما در باب م ( ،)Jursa, 2003: 170گمموده فدالیممتهمما مشممابه دورۀ
پادشاهی ماد دست .همهنین ،در دورۀ پادشاهی مماد ،غنمای غمار شمتۀ بسمیار د شممصها
ثصوتمنت شور و دوردرتو و گنجینهها دولتها کوچکتص ماکّا و دلیپی ،بهطور قامع مینم
تحصا بیشتص فدالیتها دقتصاد و کیز دجصد پصوژهها عمصدکی رد فصده کصده دست کمه
دددهها موجود دمکان ماالد ن رد فصده کمیکنت.
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 .12نتیجه

با توجه به با سا

تاریخ سیاسی ماد (مال دده )57-28 :1393 ،و دددهها بصرسمیشمته در

دین مداله ،میتودن کتیجه گصفت که بصخالف تصدیتها دیجادشته در سماختار سیاسمی مماد،
ماد ها موفق به تشکی دولتی قترتمنت و قفمصویی گستصده شمته بودکمت .مص هما قفممصو
ماد تاکنون بهتور عفمی و دقیق و با دستفادۀ ه مان د دددهها باستانشناسی و تاری ی
ماالده کشته دست و تمام کدشهها درد هشته در دین مینه بیش د حت فصضی دست .پمژوهش
حاضص دین دمکان رد فصده میکنت تا با سا

عفمیتص و مشم ستمص د دیمن قفممصو درد مه

دهی  .بصدساا مجموع منمابع بمابفی ،عبمص و ه امنشمی ،مماد هما بدمت د سمدو

شمور،

شما شصق بیندلنمصین ،د مناد دیاله در جنو تما منادم دربیم و دهموا ،رد بمه قفممصو
خود دلحاق کصدکت و دین قفمصو در شما تا شمما سموریه و منادم حمصدن گسمتصش یافمت.
دددهها باستانشناسی (ت قُبه و گوردخمه ها) و تو یع و پصدکنتگی دقودم کمصد در منادمه و
همهنین دشاره به دیمودر کمه بمابفیهما در منادم شممالی بغمتدد بمصد جفموگیص د حمفم
ماد ها ساخته بودکت ،دین کتیجهگیص رد ت ییت میکنت .همانگوکهکه منابع بابفی دشاره ددرکمت
و جغصدفیا سیاسی دمصو
مص

مناده کیز کشان میدهت ،مناد کصکوا دمصو

بهعنودن کاحیم

 ،مورد مناقشه ماد و باب بوده و بین نها دستبهدست میگشته دست.
منابع یوکاکی ،ه امنشی (دلبته بهتور غیصمسمتدی ) و دددههما دکمتا باسمتانشناسمی،

حضور ماد ها رد در شصق و مناطق مصکمز

سمیا تمغیص کشمان ممیدهمت .بیمان و دطمینمان

موجود در منابع یوکاکی و قصدبت جغصدفیمایی کویسمنتگاکی چمون همصودو بما دیمن منادمه ،و
شناخت کسبتا کزدیکتص که یوکاکیها غص

سیا تغیص د ماد هما ددشمتنت ،تصدیمتها

موجود رد ک رکگ میکنت .ودبستگی درمنستان به مماد در شمورشهما دورۀ ددریموش دو ،
ددمن قفمصو ماد و کفوذ سیاسمی و فصهنگمی ن رد تما درمنسمتان گسمتصش ممیدهمت .ثمار و
شودهت محتود باسمتانشناسمی در محوطمههما تم هویموا (جنمو شمصق سمیا تمغیص)،
کصکن ددغ (فال مصکز

سیا تغیص) ،لتینتپمه و ودنقفدمهسمی (شمصق سمیا تمغیص)،

رماویص و رینبصد (درمنستان) و بساام (د محوطهها حماکمیتی دوردرتمو در شمما غمص
دیصدن) ( ،)Raof, 2008: 11کتیجهگیص مزبور رد تدویت میکننت .بهکظص میرست ماد ها بدت
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د ساق کصدن شور و تصمصف ب مشهمایی د قفممصو دیمن دمپصدتمور  ،متوجمه قفممصو
پادشاهی دوردرتو شتکت که قب د دین سکاییها یما سمیمص هما سماختار ن رد د هم پاشمیته
بودکمممت .حممممال سممما هممما  608 ،609و 607ق.م بمممابفیهممما بمممه قفممممصو دوردرتمممو
( )Rollinger, 2008ظاهصد در رقابت با ماد ها بوده دست .حضور قادی ماد ها در منادم
حصدن (شما سوریه) و کزدیکی ن به مناطق مص
رودخاکه هالی

لیت  ،رودیت هصودو رد دربارۀ تدیمین

بهعنودن مص ماد و لیت ت ییت میکنت .در قسممت شمما غصبمی ،رشمتهکموه

قفدا بهطور قاع خ مص

طبیدی رد شک میددده دست.

با توجه به رودیت هصودو مبنی بص تسف ماد بص پارا و کیز دشارۀ کتیبم بمابفی مبنمی بمص
شورش کوروش عفیه پادشاه مماد و کیمز شمودهت تماری ی مبنمی بمص دسمت ددشمتن ب شمی د
ماد ها در به قتر رسیتن کوروش ،میتودن گستصۀ جنو غصبی ماد رد به سص مین پمارا
گسممتصش ددد؛ هصچنممت مممتدرا و شممودهت قابمم دعتممماد بممص دیممن کظممص وجممود کممتدرد
(Imanpour, 2002-2003: 61-79؛ دیممانپمور و قصما
تحت دین با سا

دده .)87-73 :1390 ،درتمور

و با توجه به دینکه پارا تا کنارۀ خفی فارا کشیته میشمت ،قفممصو

سیاسی ماد رد در دین ب ش میتودن تا خفی فارا گستصش ددد.
کویص و بیابانها مصکز دیصدن یک مص مش س طبیدی و در عین حا فصهنگمی دسمت
و هی شاهت وجود کتدرد که گستصش مص ها شصقی ماد رد به ن سو مناطق کمویص و
جنو شصق دیصدن کشان دهت .در جمت شما شصق ،مص ها پادشاهی ماد بهکظص ممیرسمت تما
مناطق غصبی تصکمنستان دمصو

و گصگان کشیته میشته دست .شورش پمار و هیصکماکی

به طصفتدر د قیام ماد ها و کیز کش

محوطم دُلمغتپمه در ددخم مص هما تصکمنسمتان بما

مدمار مشابه به مدمار ماد و دین حدیدت که در منابع تاری ی هی دشمارهد بمه فمتح دیمن
مناطق بهدست کوروش کشته ،گودهی بص دین متعاست .در طمو تماریخ ،شمما رشمتهکموه
دلبص  ،مص

طبیدی و فصهنگی بوده دست و بهکظص میرست در دین دوره کیمز مص هما شممالی

ماد رد مش س میکصده دست .دشارۀ گزکفون به عتمتسف ماد ها بص کادوسمیان ت ییمت دیمن
جایابی دست.
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حاکمیممت و کفمموذ سیاسممی و فصهنگممی ممماد در گسممتصۀ مزبممور بممهطممور قاممع بممهتممور
یکنودخت دعما کممیشمت و هماکنمت دورۀ ه امنشمی ب مشهمایی د دیمن قفممصو در دختیمار
حاکمان و دولتها محفی قصدر ددشتنت؛ ودقدیتی که بهکموعی در کتما درمیما کبمی بمه ن
دشاره شته دست (دیاکوک  .)293 :1371 ،مامئنا ماد ها و فصهنمگ مماد در دیمن منماطق
حضور ک رکگتص ددشتنت .در گستصۀ قفمصو تدیمینشمته ،مصدکمز ممم حماکمیتی ،کدما
مستحک مص

و مصدکز م تفم

دیگمص وجمود ددشمتنت .هگمتاکمه در محم شممص کنموکی

همتدن ،دربال در محم شممص کنموکی دربیم و رگما در محم شممص ر د جمفمه مصدکمز ممم
حاکمیتی ماد بودکت و محوطهها شناساییشتۀ ت قُبه ،دُلغتپه ،تم هویموا ،کمصکن ددغ و
مودرد دیگص ،کدا مستحک مص
هصچنت متدرا بصد با سا
ددمتدر  ،کشاور

رد شک میدددهدکت.
ساختار دقتصاد پادشاهی ماد کافی کیستنت ،با دیمن حما ،

 ،پصورش دسب ،با رگاکی و تولیمتد ففمز و کسماجی مدیشمت دتمفی

ماد ها رد در دین دوره شک میددد و د طصف دیگص ،ثصو عظی غار شمته د شممصها
شور و دوردرتویی و کیز دولتها کوچک تمص منادمه ،بمه دحتمما

یماد مینم پیشمصفت

دقتصماد رد فمصده کممصده بمود؛ هصچنممت حیما کوتماهمممت دیمن پادشمماهی دمکمان دجممصد
پصوژهها بزرگ و یادماکی رد فصده ککصد.

فصلنامة علمی  -پژوهشی تاریخ اسالم و ایران دانشگاه الزهرا 295 /

شکل  .1کدش فال دیصدن و مناطق مجاور که در ن گستصۀ پادشاهی ماد و کیز تو یع و گستصش دقودم کُمصد
دیصدکی بان و ماابدت ن بما گسمتصۀ غصبمی پادشماهی مماد دیمته ممیشمود .در دیمن کدشمه همهنمین ،تو یمع و
پصدکنتگی محوطهها منسو به ماد دیته میشود که با قفمصو با سا

شته ه خودکی ددرد (کدش پایه د :

 Raof, 2008و تصسی مجتد د مال دده).
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