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چکیده

اطالعاا

باسااا شناسا و تااریی موجاود درباار مادهاا در منااب

کالسیک یونان محدود است .باا توجاب باب تناتیاات کاب در ایا منااب
دربار اسام و توال شاها و حکمرانا مادی وجاود دارد  -بارای مااا

«هردو » از چهار شاه و «کاسیاس» از نب شاه مادی یاد م کنناد کاب ف ا

گفاب های دو مورخ دربار شاه آخر با هم همخوان دارند -در ای نوشاار
سع شده است کب ای اخاالفا برمبنای ماو نوآشاوری ماورد بررسا

تارار گیارد .بارای نیا باب ایا هاد ،از روش «پروساوپوگراف » (ناا
تبارشناسا

اجاماع

یعنا

روش مطالعابای کاب دربردارناد تااریخ سیاسا

مطالعۀ نهادهای فرهنگ  -اجاماع و نسا شناسا ما باشاد

اسافاده شده است .براساس آنچب در ماو نوآشوری مربوط بب سا هاای

 .1شناسب دیجیاا (10.22051/HII.2017.2651 :)DOI

 .2کارشناس ارشد تاریخ ایرا باساا دانشگاه تهرا ؛ faribazare91@alumni.ut.ac.ir
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 600-855ق .آماده فهرسات جدیادی از شااها و حکمراناا ماادی

گردآوری شده است کب در آ از شش حکمرا مادی صحبت م شود.

سب شاه او با نام در ارتباط و م ایسب با دیوکس هرودو

شاه چهار

در م ایسب با فرورتیش شاه پنجم اوماکیشار باا کیاخاارس و ایشااومگو باا
آسایاگس م ایسب و یکسا سازی شدهاند و ماوارد مشاابب و ماناات
گردیدهاند.

بیاا

واژگان کلیدی :مادها حکمرانا ماو نوآشوری ماو کالسیک.

مقدمه

تاریخ ماد برهبای از تاریخ ایرا است کب بابدلیا کمباود مادار

و اطالعاا تااریی و

باساا شناس همچنا در ابهاا و تااریک تارار دارد .در ساا هاای اخیار توجاب مح اا و
مورخا بب ای دور مهم و اثرگذار بیشار شده است .هماکنو تکیب بر اطالعا موجود در
ماو کالسیک یونان ببتنهای نم تواند روشانگر مساا تااریخ مااد باشاد چراکاب مااو
معاصر ای دوره یعن ماو نوآشوری برخا از همای اطالعاا را رد کاردهاناد بناابرای

بازنگری های جدی در زمینۀ تاریخ ماد ضروری است .منظور از ماو نوآشوری ،کایببهاای
شاه است کب در آ ها از لشکرکش های شاها آشوری معاهدا یاا پیماا هاای شااه
کب اسرحدو با چندی شاهک مادی راج بب جانشین پسرش آشوربان پاا منع اد کارده
است ماو پیشگوی ها کب نایجۀ فعالیتهای برنامبریزیشده برای آیناد نزدیاک باوده و
نامبهای کب دروات نامۀ جاسوسا و مأمورا دولت آشور بب خدمتگزارا داخلا اسات
بب همراه اخبار و پسزمینۀ اطالعات دربار اوضاا سیاسا و نظاام سای باب میاا آماده
است .ای ماو ببلحاظ زمان سا های  855تا  600ق .را دربر م گیرد.
بررسا صااحیا اسااام و تااوال شاااها و حکمرانااا مااادی براساااس پروسااوپوگراف
نوآشوری صور گرفاب اسات .اساافاده از روش «ناا تبارشناسا » در زمیناۀ تااریخ ایارا
بندر مورد توجب و اسافاده ترار گرفاب است .درصورت کب ایا تسام مطالعاا باا دیادی
جام از نظر سیاس

فرهنگ

اجاماع و ...تادرند زمینۀ پژوهش علم و ب کموکاسات
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را فراهم کنند .ببهرحا سع بر آ شده است کب ای پژوهش آغازی باشد برای مطالعا
بیشار در زمینۀ تاریخ ماد و آشنای با توال شاها و حکمرانا آ دوره.

 .1مختصری دربارۀ شاهان و حکمرانان مادی در متون کالسیک
منط ۀ ماد ناحیبای در شما غرب ایرا بوده کب در طو تاریخ از نظار جغرافیاای تغییراتا
یافاب است .مرکز ماد باساان در کوههاای زاگارس مرکازی در غارب ایارا تارار دارد .باا
وجود اینکب سطوح اسکا سدههای هشام و هفام تب از میالد در همادا (اکباتاا کاامالا
مورد کاوش ترار گرفاب است همچنا تفکیک و تعریف یک فرهنگ مادی در آ دشاوار
است (موری 2 :1985؛ براو  1 :1388و 6؛  . Young, 1997: 449هرچند ای ناحیب ن طۀ
کلیدی برای ای دوره است آنچب در آنجا کشف شده بب دورا پاس از هیامنشایا ماعلا
است (. Genito 2005: 329
مناب کالسیک مربوط بب مادها از ای نظر کب ما را در گزینش اطالعا یاری م کنناد
دارای اهمیت فراوان هساند؛ بب ای معن کب ایرانیا با اسافاده از فرهنگ شافاه در تالا
سرود و ن ال

از طری ارباب ح ی ات کاب هماا مغاا بودناد حرکاا شااها و خااطر

تهرمانا افسانب ها را نس بب نس بب جوانانشا کب امانادار آنها ما شادند انا اا ما دادناد
(بریا . 10 :1381
هرودو مادها را دارای یک نظا پادشاه م داند کب از چهار پادشاه ماد بابصاور
سلسلب وار تشکی شده است و در کنار آ کاسیاس دومی منب کالسیک ما از نُب پادشاه
مادی نا م برد و تاریخ ماد را از س وط شاهنشاه آشور بب بعاد درنظار ما گیارد .برخا
مورخااا ایا تفاااو آشااکار هاارودو و کاساایاس در ارا ااۀ نااا هااا و تعااداد آ هااا را در
مافاو بود مناب آنها م دانند .آنچب هرودو از شاها ماادی آورده اسات میاصاراا باب
شرح زیر است:
ديوکس :نیسای فرمانروای مادی با ای نا آورده شاده اسات (هارودو

. 185 :1366

آنچب هرودو از دیوکس شرح م دهد بیشار شبیب واتعیا تاریی است کاب تاالش شاده
است از جنبۀ داساان آ کاساب شود اما باز شکبرانگیز اسات .جامعابای کاب هارودو از

 / 90حکمرانان مادی در متون نوآشوری؛ ارائۀ فهرست جديد از شاهان و حکمرانان مادی

مادها ارا ب م دهد جامعبای گرفاار در رنجِ ب عدالا و ب تانون اسات کاب مناظار منجا
برای ح ایا معیاال اسات و هار آنچاب پایش از ایا با عادالا هاا از دزدی غاار
ح خوری و ...وجود داشاب است ببدست فردی بب نا دیوکس از بای ما رود و او عناوا
نیسای فرمانروا را م گیرد.
فرائورتس :ظاهراا بعد از دیوکس پسرش بنا بر تانو سلطنت بب شاه م رساد .بارای ایا
نا هرودو در تواریخ سب شیصایت را در نظار گرفااب اسات .1 :پادر شااه ماادی یعنا
دیوکس  .2پسر دیوکس یعن کس کب بعاد از او  22ساا حاکمیات کارد و در نباردی
علیب آشاور از بای رفات .3 .ماادی شورشا

علیاب داریاوش او هیامنشا ( DB II 13

 - Schmitt, 1991: 52میفف انگلیس کایبب داریوش او در بیساو خ Wiesehofer, -

. 2006: 190
کیاخارس :او سومی شاه مادی بود کب همانند پادربزرگش اصاالحات انجاا داد .ایا
اصالحا

بیشار در زمینۀ سپاه و نظا لشکری بوده اسات .کیاخاارس سیاسات پادرش را

دنبا کرد و کوشید با ایجاد سپاه ماحد و ماشک

مشک نظام ماد را کب محامالا در

جنگ پدرش با آشوریا ماوجب آ شده باوده برطار ،کناد (هارودو

. 190 :1336

کیاخارس هما شاه مادی است کب آشور و نینوا را در سا  612ق .فاا کرد.
آستیاگس :مد

سلطنت ای فرد کب آخری شاه ماد بود  35سا گزارش شاده اسات.

بب گفاۀ هرودو

«آسایاگ نسبت بب مادها ب رحم بود» (هما  210اما بالفاصلب روش

م شود کب منظور او ب رحم نسبت بب اشرافیت مادی است؛ یعن نسبت بب آ های کب
در میا مادها مماازتری افراد بودند(دیاکنف  . 234: 138۷آسایاگ پدربزرگ کورش
دو پارس بود کب علیب او وارد جنگ شد و درنهایت کورش توانست با خیاانا کاب از
سوی بزرگا مادی صور

گرفاب بود مادها را شکست دهد (هارودو

. 214: 1336

آنچب در تواریخ و کااب پرسیکا اثر کاسیاس آمده است خصوصااا جاای کاب باب تولاد
کورش م پردازد ریشۀ افسانبای دارد و بیرو کشید واتعیت از آ دشوار است.
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مد پادشاه مادها بر اساس گاهشماری هرودو
 22سا سلطنت فرا ور

 40سا سلطنت کیاخارس و  35ساا سالطنت آساایاگ 150

سا تیمی زده م شود؛ درصورت کب هرودو
است (هرودو

یعن  53سا سالطنت دیاوکس

طو سلطنت مادها را  128سا دانسااب

 . 214: 1336کاسیاس از نُب شاه مادی صحبت م کند کب ببمد

282

یا  31۷سا حاکمیت داشاباند (. Ctesias, 2008: 149-151
 .2حکمرانان مادی براساس پروسوپوگرافی نوآشوری

در پروسوپوگراف نوآشوری با شش حکمرا مادی روببرو م شویم .ببدلی اینکب اصا
ماو آشوری بسیار آشفاب و پراکنده هساند و نم توا ببطورکام آ ها را مورد اسافاده
و ارجا ترار داد پروسوپوگراف نوآشوری کار را آسا تار کارده اسات .در ایا مااو
عنوا «شاه» بب معنای مطل آ یعن وجود یک سلطنت مطل ب برای ایا افاراد ماادی باب
کار نرفاب و تنها بب ذکر عنوا «حکمرا » آ هم حکمرا جازء بسانده شاده اسات .ایا
موضو مهم بب نوبۀ خود گرایشهای فکری ما را درباار نحاو حکومات مادهاا ماورد
سؤا ترار م دهد.
و اسام ای حکمرانا است کب در پروسوپوگراف

موضو مورد بحث در اینجا ترتی

آشوری بب اساناد برخ مناب اصل ببگونۀ زیر آمده است:
 :Daika,mda-i-kaیک نا ایران است .ای اسم را با  Daiukkuارتبااط ما دهناد و شاک
نوشااری آ نام شبیب بب آ اسم را بازتاب م دهاد (. Fuchs and Schmitt, 2000: 370
در ماو دو بار از ای فرد نا برده م شود :یک بار او را حکمرا شهری بب ناا سااپاردا
م نامند و بار دو او را ببعنوا حکمرا کوربال م بینیم .ای حکمرا در زما سارگ
دو شاه م ادر آشوری حاکمیت داشاب و بب او خراج م پرداخاب است .در منط ب ماد باب
دلی فراوان اس

خراج معموالا بر ایا حیاوا تارار ما گرفات و ازآنجاکاب آشاوریا

مردمان جنگجو بودند نیاز بب اس

را از ای مناط برطر ،م کردناد .از طار ،دیگار

چو شاها آشوری همواره وظیفۀ تعیی حکمرا برای ایا منااط را برعهاده داشااند و
پیوساب ببدلی فشاری کب در اثر حمال

ای تو بب مادها وارد ما شاد احاماا شاورش
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وجود داشات باب همای دلیا معماوالا در مااو از جابابجاای هاای حکمراناا صاحبت
م شود؛ همانند نمونۀ دیاکو کب او را یکبار در ساپاردا و بار دیگر در کوربال م بینیم.
اگر در اینجا ای دیاکو را باا دیاوکس هارودو

یکا بادانیم ما بایسات پسارش هام

فرا ورتس کب در مناب او را کشاریا آشوری م نامند باشد و دروات ای فرد باید بعاد
از پدر حکمرا ساپاردا شده باشد؛ حا آنکب هما گونب کب در اداماب ما بینایم کشااریا
حکمرا منط ب کارکاش بوده است .پس دروات ما با یک فرد دیگر سروکار داریام کاب
در ادامب راج بب او بحث م شود.
 :Daiukkuریشۀ ای نا از دهیو « »Dahyuآماده اسات .ایا لغات در فارسا باسااا باب
معنای «سرزمی » است (براو  . 124: 1388محام تری پایاۀ ریشابشناسا ایا کلماب را
مبیّ یک ل

خودمان یا اسم تصغیری مادی یا پارس م داند .در کناار ایا هاا افارادی

ما کمرو ( Cameron, 1936هم اساساا ای نا را هوری م دانند .ای فارد را یکا از
حکمرانا مادی دانساباند کب در ماو ای گونب از او یاد شده است :م ار او در رودخاناب
جغااو باوده اسات ناب منط ابای کاب آشاوریا آ را باب معنا محادود کلماب «ماادای»
م نامیدند؛ یعن در سفیدرود (دیاکنف  . 164 :138۷ای شیص در زماا روساا شااه
اورارتو حکمرا بوده است .با ای توضیا کب در مانا کب همواره جزء ماحدا آشور باب
حساب م آمد و در مرزی ترار داشت کب دروات حای ای دو تدر

بزرگ بود فردی

بب نا الوسونو حکمران م کرد .روسا برای فشار آورد بب آشاور باا دیاااکو کاب فاردی
مادی بود عهد و پیما بست و او را تحریک کرد کب بب مانا حملب کند .روسا نیز در ای
بی پسر دیااکو را کب در مناب نام از او برده نشده است ببعنوا گروگا نزد خود نگاب
داشت؛ اما چو مانا از ماحدا آشور بود شاه آشور اجاز تجاوز بب مانا را نداد .سارگ
دو شاه آشور بب الوسونو کمک کرد و درنایجۀ توطئبای کب آ ها ببکاار بسااب بودناد
سرکوب شد ( . Fuchs and Schmitt, 2000: 370در سالنامۀ سارگ دو او وال سااد
منط بای از ماناست و ارتباط آشکاری با هیچیک از سب ایالت مهم شهر مانا یعن اویاش
دیش زیکیرتو و اندیا ندارد .سارگ

دیاکو را ببدلیا ایا شاورش و هامدساا باا شااه

اورارتو کب دشم سرسیت آشوریا بود دسااگیر و باب هماراه خاانواده باب حاماا

در
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شما سوریب فرسااد و باب بیاا دیگار تبعیاد کارد (Ibid؛ Grayson, 2008: 95-9؛ زریا

کوب  . 104: 138۷ظهور کوتاهمد

دیااکو در صحنۀ سیاس غرب ایرا در ساا ۷15

ق .بسیار زودتر از زمان است کب گاهشماری هرودوت برای پادشاه دیو

– حادود

سا های  699تا  646ق - .در نظر م گیرد .بنابرای نم توا یک فرد مادی را کاب حکام

وال سادهای را داشاب و بب ماد کماار از یاک ساا حکومات کارده و م ار او نیاز ازنظار
سیاس و جفرافیای با اکباتا فاصلۀ زیادی داشاب است با دیوکس مادی با تارییچبای کاب
هرودو بیا م کند یک دانست.
 : Dasukku: mda-su-uk-kuبرای ای اسام ریشاۀ « »Das-uka-و « »Dasaukaرا در نظار
گرفاباند ( . Fuchs and Schmitt, 2000: 381گفاب شده کب « »–Ukaکاب در آخار اسام
آمده است نشانبای است در زبا کب برای ساخا اسم تصغیر ببکار م رود .ای اسام از
 Dasaریشب م گیرد کب ماعل بب اوساای نو است ( .)Ibidمعان میالف برای ایا اسامدر نظر گرفاباند کب همگ از ریشۀ ای اسم گرفاب م شوند .برای ماا یک از معان آ
«ملک یا امال

تابا انا اا (من و » اسات کاب وتاا ایا ریشاب باب « »Dasuvarتبادی

م شود معن آ بب «سالما » تغییر م کند و نمونۀ دیگر در اعداد است »Das-« .بب معن
«عدد ده» است و حا بب معن «ایرا » نیز بب کار م رود (.)Ibid
طب آنچب در ماو آمده است او فردی عیّار و عیاش است کب در زما ساارگ دو
حکمرا منط ب شی گ بوتو کب یا ال پ در غارب ایارا هاممارز مااد باوده اسات (. Ibid
ظاهراا یک از نمایندگا سارگ بب نا مردو شراوسور بب او در مورد وضعیت ایارا و
الباب نب ماد گزارش م دهد کب بعد از اناصاب اشپببرا ببعنوا شااه الا پا در ساا هاای
 ۷0۷و  ۷06ق .و تابیت م ا او کب در ای زما رخ داده اسات کا باابیش و دسااکو

احاماالا برای ببدستگرفا دوبار حاکمیت شی گ بوتو یا ال پ از او کمک خواساند؛
اما اشپببرا تمایل بب کمک بب آ ها نداشت و دلی آورد کب او حاکمیت شی گ بوتو را
ببدست آورده است و دیگر نیازی بب همکاری با آ ها ندارد .از طر ،دیگر ال پا باب
مردو

واگذار شد و بب همی دلی دیگر حاضر بب کمک بب آ ها نبود ( . Ibidنامابای

کب در آ راج بب ای موضو صحبت شده تاریخگاذاری نشاده اسات و همچنای

از
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دلی برکناری دساکو از حاکمیت نیز سین بب میاا نیاماده اسات .احاماا ما رود کاب
دساکو از حکمرانا مناط ماد بوده است؛ چراکب در ما از سوارا او صحبت م شاود
کب مسلماا تعداد آنها کم نبوده است .با وجاود ایا

تاالشهاای دسااکو بارای بابدسات

آورد دوبار شی گ بوتاو با نایجاب ماناد ( . Ibidیکا دانساا ایا فارد باا دیاوکس
هرودو

امکا پذیر نیست چراکب از او اصالا ببعنوا شااه ماادی و یاا حکمارا منااط

مادی یاد نشده است و ظاهراا مد

زمان هم کب او بر شی گ بوتو حکمران م کارده

کوتاه بوده است .برایس ( Bryce, 2009: 463معا د است کب نب دیوکس و نب پسارش
فرا ورتس در هیچیک از مناب بدا گونبکب هرودو

گزارش م دهد بب اثبا

اند .درح ی ت ما با حکمرانا محل سروکار داریم کاب ماد

نرسایده

کوتااه از طار ،شااه
از

آشوری بب ای مناط فرسااده م شدند و بعاد هام خاواه باا دلیا و خاواه با دلیا

حکمران برکنار م گردیدند .نب از داور و عدالتخواه و نب از ساخا کاخ و انایااب
چشم و گوشذکر شده در تواریخ هرودو

خبری نبود.

 : Kaŝtarituریشب ای نا از خشَاره « »xŝasraگرفاب شده است؛ بب معن دارند پادشاه

و تلمروی شاه کب در وات نام است ایران با ایا اشاکا ا"mKa-as-ta-ti-" "mKas-
( ta-ri-ti, tiرجبا

123: 1380؛  . Fuchs and Schmitt, 2000: 608ایا ناا اگرچاب

ازنظر زبا شناس ببطور واضا مادی اسات در فارسا نیاز معااد دارد .خشااریاب اسام

مصغر است کب  itaدر آ نشانۀ تصغیر است .معاد فارس خشااره خشااب  xŝacaاسات

الباب با هما معن ( Fuchs and Schmitt, 2000: 608ایا شایص اصاالااا ماادی باوده

است؛ اما در ماو او را حکمرا یا خاوندشهر کارکاش در زماا حاکمیات اسارحدو
معرف کردهاند .در ماو تفأل کب از زما اسرحدو بات مانده اسات در  28ماا

1۷

بار در زمینبهای میالف نا او آمده است و در شش ما بات ماناده اصاالا ناام نیاماده
اسات ( . Medvedskaya, 2002: 50-51در مااو تفاأل زماا اسارحدو باب ایا ناا
برم خوریم و از د نگران های او دربار ای حکمرا مادی اطال م یابیم .در سؤاالت

کب اسرحدو از شمش خدای خورشید آشور م پرسد احاما ما دهاد کاب حکمارا
کارکاش با او وارد جنگ شود؛ بب همی دلی

سؤاال

او دربار جنگ صالا دفاا
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فرسااد پیک و دیگر رواب دیپلماتیاک اسات ( . Fuchs and Schmitt, 2000: 608از

زما سارگ دو با اوج حمال

آشوریا بب ماد روببرو هسایم کب در زما اسارحدو

از میزا ای حمال کاساب م شود و ت ریباا تدر ایاال مادی رو بب افزایش م گذارد.

فعالیتهای نظام کشاریاو در تسمتهای خاص از تلمروی آشور و حمالتش علیاب

آ ها ف

تا مرزهای تلعبهای کیلما و کاش سو بود ( . Ibidتلعۀ کیلماا در مارز بای

ساپاردا و هرهر سوبارا در مرز ساپاردا سیسیرتو در هرهار و مارز الا پا تارار داشااند

( . Medvedskaya, 2002: 53کشاریاو با وجود ای وضعیت بسیار محاااط عما کارد؛
زیرا مادها هنوز باهم ماحد و هماهنگ نبودند و از طرف هم اسرحدو همانناد ساارگ

بب سرکوب او نپرداخاب بود؛ چراکب تدر

بود .اتفاتاا مناب آشوری از عملیا

م ابلۀ آشور در م ایساب باا گذشااب کام شاده

او ببعنوا اینکب ایجاد مزاحمتهای در مرز م کند

خبر م دهند (Fuchs and Schmitt, 2000: 608؛ . SAA 4 43: 4, r. 9کشاریاو در ای زما

ماحدان هم داشاب است؛ ازجملب کیمیریا و ماناها کب هماکنو در کنار او ترار گرفاب بودند؛

سکاها و دیگر خاوندشهرهای مادی توی هم در ای اتحاد بودند . SAA 4 50: 4(1
دورا اسرحدو دوران است کب برخال ،سلطنت سارگ

سالنامبها از اتحاد مادها

صحبت م کنند و برای جلوگیری از ایجاد و شد یافا ای اتحاد حا اسارحدو باب

فکر صلا و سازش با کشاریاو هم م افاد.

]شمش خدای بازرگ] باب ما [ یاک پاساخ محکام باده درباار چیازی کاب از تاو

م پرسم ]![ کشاریاو حکمرا شهر کار[ کاش ] [ چاب کسا ]را ما فرسااد بابعناوا

نماینده[ ] [...بب نزد نبوشوما ایشوکو  ...م گوید ]:گفت[  :آیا کاتب ]هست با تو کب

بفرساد[ پیام بب شاه آشور بگوید کب پیک شاه باید بیاید و ]نایجاااا[ یاک عهادناماب باا

]م بساب شود و ] [...برود بب راه[ خودش] .واتعاا[ کلما

صالاآمیاز مساا یم ]بفرسااد

][...؟ (لوح اکدی تر هفام نینوا. 9 : SAA 4, no. 59, obv: 1-
ظاهراا اسرحدو درپ پیدا کرد کلما

صلاآمیز برای ببدستآورد د کشااریاو

بوده است (ضمیمۀ  . Kuhrt 1 2007: 28ماأسفانب تاریخگذاری ای سؤاال

ببطور دتیا

 :SAA 4 .1الواح ماو اشوری هساند کب بر اساس شماره در پرسوپوگراف اشوری بب کاار بارده شادهاناد .در اینجاا آ
ماون آورده شدهاند کب تاریخ ماد را دربر دارند.
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مشیص نشده است تا معلو شود در چب سا های مشیصاا مادها تدر

بیشاری ببدسات

آوردند .ای مسئلب از طر ،دیگر مان از شک گیری یک نظا گاهشماری دتی م شود

( .)Id, 20تنها چیزی کب مسلم است تالش است کب کشاریاو در ایجاد اتحاد با گاروههاا

ببمنظور تهدید آشور انجا م دهد.

شمش خدای بزرگ مرا پایدار نگب دارد .جواب بدهد بب آنچب از او م پرسام.
از ای روز روز ساو از مااه ایاار ( )May-Aprilتاا یاازدهم مااه
( .Julyای سا بارای ایا یکصاد شا

آب )August-

و روز  -زماا م ارر بارای انجاا ایا

پیشگوی  -آیا کشاریاو با لشکریانش یا لشکریا کیمیریا یا لشاکریا مادهاا

یا لشکریا مانای

یا هر دشم دیگری حملب م کنند؟ آیا بر ما فشار م آورند

با سپاه فراوا و یا با جنگ؟ ببچب وسیلبای ...حفر تون ها یا پ ها نردبا ها و یا
ت های خا

و ایجاد تحط ؟ یا از طری مذاکرات کب در آ ها نا خدایانشاا

را ذکر کردهاند؟ با تسییر شهر یا انجا مذاکرا

دوساانب یا تسییر شهر کیشاب

سو .آیا وارد آ شهر خواهند شد؟ آیا آ ها بر آ غلبب م یابند؟ و آیا شاهر باب
آ ها تسلیم خواهد شد؟ آیا خداوند بزرگ تو م دان ؟ تسییر ای شهر کیشاب

سو توس هر دشمن

از ای روز تا روزی کب ما تیاد کارد اتفااق ما افااد؟

پاسخ گوی و تأیید ک باب آنچاب خواهاد شاد؟ پاساخ خادای بازرگ شامش
چیست؟ آیا کس آ را م بیند یا م شنود؟ (لوح اکدی تر هفام؛
. 4, no. 43, obv. 1-14

نینوا SAA

در وات در ای ما از تماا راههاای تساییر یاک شاهر حاا از پیشانهاد رشاوه و

مذاکرا

صلاآمیز صحبت شده است و ای نشا از آ دارد کب اسرحدو تما راههاا

و صور های ممک را بیا کرده است.
سپاه کب جسار

م ورزد و مرکز اداری آشور یعن کیشبسو را محاصره م کند

کامالا با آ نیروی کب در برخورد با جنگندگا شلمنصر یا سارگ دژهایشاا را تار

کردند و در کوهها پناه جساند فرق دارد و شاید ای دراثر ارتباط اسات کاب مادهاا در
مد

یک تر باا آشاوریا داشااند و نیاز فشاار میااعف کاب از ساوی آ هاا ماحما

م شدند (دیاکنف . 185:138۷
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نایجاۀ شورشا کاب ت ریبااا بای ساا هاای  6۷3-6۷5ق .اتفااق افاااد و در رأس آ
دوسان

حکمرا ساپاردا مام تیارشو حکمرا مادها و کشاریاو ترار داشاند ای شاد

کب آشوریا توانساند سلطۀ خود را بر ایالت بیتخامبا هرهر و کیشبسو حفظ کنند؛ اما
بر زاموا پارسوا و مناط غرب دیگر تسلط نداشاند(هما  188از نظار دیااکنف (هماا
جا  .موف یت شورش ببدلی داشا تسل بر ای سب ناحیب و اینکاب پادشااه مااد در ایا

زما یعن سا  620ق .درحا شک گیری بوده است کامالا تطع نیسات؛ اماا تح ا
کام ای شک گیری ببدلی آمد سکاها بب تعوی افااده است .درح ی ت کیشبساو کاب
ببدست آ ها افااده بود هماا طورکاب پایش از ایا گفاایم دوبااره تحات سالطۀ آ هاا
درآمده است .در مناب خ میی هیچ مادرک دا بار اینکاب آشاوریا کشااریاو را باب
عنوا یک مادی م شناخاباند وجود ندارد .درم اب

ماو تفأل پیوسااب او را بابعناوا

«حکمرا شهر کارکاش » توصیف م کنند و دروات با ایا عناوا اسات کاب شیصایت
م یابد .موتعیت ای شهر ناشناخاب مانده است؛ اما نا آ بب مکان در «سرزمی کاس ها»
داللت م کند ( . )Medvedskaya, 2002: 51عالوهبارای  ،مااو تفاأل عمومااا ساوارا

کشاریاو را از مادها جدا م کنند .یکا از ماا هاای تفاأل بابراساا بیاا ما کناد کاب
کشاریاو بب یکا از رهبارا مادهاا نامابای بارای اتحااد نوشات ( . )Helm, 1981: 87در
همی زما اسرحدو از پنج رهبر مادی نا م برد کب خاراجگازارا مساا ل بودناد .از
ای میا سب ت از آ ها از شاه آشوری کمک خواساند تا در مشاجره بی آ هاا دخالات
کند ( )Id, 8ظاهراا در ای سا ها هم کب برخ از مادها در تالش برای رسید بب اتحادی
نسب بودند هنوز برخ خاوندشهرها کارشکن م کردند (براو  . 12۷:1388هارودو

کشاریاو را با فرورتیش یک نم داند و م گوید کب ای امر پنداری زورکا و ناشا از
عد در

ماو تفال است .او معا د است در ماو تفال هیچ نشان

جز اینکب خود نا

کشاریاو ایران است وجود ندارد کاب دا بار ماادیباود او باشاد و اینکاب او خواسااار
اتحاد با مام تیارشو یک از شهربانا مادی بوده اسات نشاا از آ دارد کاب او عناوا
شاه ماد را هم نداشاب و تنها در کارکاش از مناط ماد حکمران م کرده است.
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اوماکیشتتر :شاک ایرانا ایا ناا " "Uvaxŝtarاسات .در اکادی آ را " mU-ak-ŝa-
" "mUk-sa-tar" tarو" "mU-ma-ku-is-tarدر عیالما "" Ma-ak- "Ma-ki-is-tur-ri
 is-tar-ra"] M-خوانده م شود [ –W-و در زبا فریگ های باساا ""Ksuwaksaros

م خوانند ( .)Diakonoff, 2000: 478ای نا در بی شاها مادی در تر هشاام نیاز دو
بار آمده است (Uaksatar, Ukŝatarببعنوا یک شیص مشاابب) ناا یکا از شااها و

حکمرانان است کب در سا  ۷14ق .همانند دیگر خاوندشهرهای مادی بب سارگ دو

باج م داده است و او را یک از چند پادشاه کنار رودخاناب » «Sa nartiدانسااباناد کاب
احاماالا ای سرزمی کنار رودخانب هما اکباتاا اسات ( .)Dikonoff, 1993: 478آنچاب
در ای زما در مناب آشوری دربار مادها آورده شده است همراه با نام است کاب باب

عیالم آ را مکیشاوری ( )Makisturiم نامند و ای نا در لوح از نینوا آورده شاده
است .در آ نامب او را دریافتکنند هدیۀ باارزش دانساباند کاب ماأسافانب ایا ناماب هام
تاریخگذاری نشده است ()ibid

از ای تاريخ بب بعد آنچب بب ما در کنار مااو نوآشاوری در بازشناسا تااریخ مااد

کمک م کند وتای نامۀ بابل است .نا کیاخارس در وتای نامۀ بابل در تسمت مرباوط
بب س وط نینوا باعنوا اوماکیشاار و باب هماراه اوماا منادا آماده اسات ( Wiesehofer,

 2006: 1035؛  . )Grayson, 2008: no. 3. II. 29در اکابر ساا  614ق .مادهاا ایالات
آشوری آرپاخب(کرکاو

جدیاد) را اشاغا کردناد و بالفاصالب بعاد از آ تااربیس در

تسمت علیای نینوا را در کنار دجلب تسییر و سرانجا بب سامت آشاور پایایات باسااان
امپراتاوری پانصدساالب آ هاا رفاناد و آ را در تابسااا ساا  614ق .تصار ،کردناد
( Dikonoff, 2000: 479؛ )Young, 1997: 448

گالسنر آورده است« :مادها بب آشوریا حملاب کردناد و توانسااند شکساا بار آ هاا

وارد آورند .در همی حی سپاه بابل بب کمک مادها آماد کاب البااب باب جناگ نرسایدند

] [...در ادامه هاردو نیارو باب کشورشاا بازگشااند و درنایجاب تااربییس تساییر شاد»

( .)Glassner, 2005: 221در تسییر آشور نبوپلصر شاه بابل

و سپاهش دیار باب میادا

رسیدند .نبوپلصر نم توانست ببیند کب امپراتوری آشور ببدست ایرانیا م افاد و بنابرای
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خود را رساند تا از ای اوضا بب نف خاود اساافادهای ببارد ( )Cameron, 1936: 216باا
رسید سپاه بابل بب میدا نبرد در بیرو از شهر اتحادی بی آ ها و کیاخارس بساب شاد
و نایجۀ ایا اتحااد و پیماا ازدواج آساایاگ  -پسار کیاخاارس -باا دخاار شااه باابل
آمیایس بود و درنایجۀ ای امر در سا  612ق .مادها بب همراه بابلیا

نینوا را (شاهری

حصی کب هنوز هم در مورد چگونگ تسییر آ کس چیزی نم داند) محاصره کردند

( .)Oates, 2008: 180چند ماه ای محاصره بب طو انجامید و درنهایت نینوا ببدسات دو

نیرو س وط کرد و شاه آشور سی شر اوکای

خاود را باب میاا شاعلبهاای آتاش افکناد

( .)Rollinger, 2003: 91در وتای نامب آمده است« :در ماه آب] [...آ هاا شکساا بار

مردمان بزرگ وارد آوردند .در ای زما شاه سی شر ایشکو ] آشاوری مارد؟ [ آ هاا
کردند و شهر باب تا خااک بزرگا تبادی

شهر را و معبد را غار

شاد» )Glassner,

( 2005: 223تلمروی اصل کیاخارس شام شهر جدید ری در جنوب تهرا در غارب

اصفها در جنوب و ناحیۀ آتروپات جدید آذربایجا در شما غرب بب هماراه پاایایاش
اکباتا همدا کنون

بود .در کنار ای ها پارسوماش و پارس را نیز تحات تسال خاود

درآورد .حاکمیت ای دو ایالت در اخایار کمبوجیب باود و بناابرای

بیشاار ناواح ایارا

تحت تابعیت او درآمدناد .اگرچاب کادوسایا در ناحیاۀ گار بای البارز و دریاای خازر
زندگ م کردند سرزمی شا را بب او تسلیم نکردند ( .)Cameron, 1936: 218در یک

از ماو نبونا ید از اتحاد مادها باعنوا «اوما ا مندا» یاد شاده اسات )Liverani, 2003:

( .8در ما مشهور دیگری در  Jer. 51, 27-28یک اتحاد سست از اورارتوییاا ماناهاا

و سکاها را تحت رهبری «شاها (در جم ! ماد» ببعنوا تهدیدی احامال علیاب باابل هاا

توصیف م کند .در جز یا

ما ای گونب آمده است« :مهیا کنید ملتها را بارای جناگ

علیب باب ؛ فراخوا دهید علیب پادشاه ها اورارتو مانا سکاها و نیاروی تاازه علیاب او باب

کار گیرید؛ اس ها را بیاورید همانند هجو ملخها» ( . Ibidاسافاد جم برای شاها ماد
نشا م دهد کب ماد از سوی حکمرانا تبای اداره م شده اسات و درنایجاب نبایاد توتا

داشاب باشیم کب عنوان چو شاه مااد را در مااو ببینایم .در ماورد اینکاب آیاا اوماکیشاار

هماا کیارخاارس هارودو
گاهشماریای کب هرودو

اسات احامااالا ما تاوا آ هاا را یکا دانسات .در کناار

ارا ب م دهد وتای س وط نینوا نیز دلیل بر تأیید ایا مسائلب
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است .دو احاما در مورد اوماکیشار وجود دارد :یک اینکب او تب از سا وط نیناوا واتعااا

شاه مادی بوده است کب ای امر با آمد عنوا «شاها مادی» مناف است؛ یاا اینکاب تنهاا

برای انجا کاری کب در اینجا پایی کشید آشوریا بوده مأموریت داشااب اسات .شااید
پیروزی بر آشور زمینبای را فراهم کارده اسات تاا او تابلیاتهاای خاود را نشاا دهاد و

باواند بر دیگر تبای مادی حکمران کند و آ ها را تحت سالطۀ خاود درآورد .از زماا

ای حکمرا شک افسانبای تاریخ هرودو

نیز کمرنگتر م گردد.

ايشتومگو :آخری شاه مادی اسات کاب ناا او در یوناان  Astuagesو در باابل

Iŝ-tu-

 me-guاسات .ایا اشاکا در ایارا باسااا از  Rsti-vaigaگرفااب شاده و باب معنا
«پرتابکنند نیزه یا تابدهند نیزه» ببکار رفاب اسات ( . Schmitt, 1987: 873آساایاگ
پسر کیاخارس و داماد شاه لیدی یعن کروزس است کب باا خاواهر او (کاروزس ازدواج
کرده است .آسایاگ پدر ماندانا و همسر کمبوجیاب دو و بناابرای پادربزرگ کاورش
دو یعن کورش کبیر است کب در سا  550ق .او (آسایاگ را خلا کارد .در ماورد

ایشاومگو در پروسوپوگراف نوآشاوری چیازی نیاماده اسات و درواتا او را هماا شااه
مادی م دانند کب با آسایاگ هرودو
ای وتای هرچند ببصور

یک بوده است .با ای همب گزارشا معاصار باا

کوتاه در دو کایباۀ باابل شااه نبونا یاد آماده اسات کاب در

آ ها اشاره شده است کاب در ساا 552-553ق( .ششامی ساا سالطنت نبونا یاد ساپاه
آسایاگ شورش کرد و شاه اسیر شد .او را بب کورش سپردند و درنایجاب کاوروش او را
در سرزمی خود زندان کرد .با سا وط اکباتاا مادهاا از رهباری و اساا ال خاود دور
ماندند و زیر سلطۀ پارسیا رفاند .مناب باسااان چیازی در ماورد سالطنت آساایاگ بیاا
نم کنند و بنابرای

تیاو

دربااره شیصایت او نااممک اسات ( . Ibidدر ماورد اوایا

سلطنت آسایاگ چیزی نم دانیم؛ اما دربار س وط او و جنگهای کب با کاوروش پارسا
داشاب اطالعات در دست اسات .در کناار ایا هاا منااب باابل هام در ایا بااره ساکو
کردهاند .وتای نامۀ بابل دوگوناب اطالعاا

در اخایاار ماا تارار ما دهاد کاب باا گازارش

هرودو یک هساند :در سا  614ق .مادها تحت رهبری اوماکیشار شاهرهای پایایات

آشوری را ویارا کردناد ( .)Liverani, 2003: 5در ساا  550ق .ارتاش ماادی تحات
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فرمانده ایشاومگو با پارس ها م ابلاب کارد و پایایات مادهاا اکباتاا تساییر شاد .در
وتای نامۀ بابل نبرد بی پارسها و مادها تأیید شده و گفاب شده کب ایا حادثاب در ساا
 550-549ق .روی داده است (دیاکنف . 238 :138۷
گزارش موجود دربار جنگ میا کورش و آسایاگ هما توصیفات اسات کاب در
مناب کالسیک آمده است .الباب در سالنامۀ نبونا ید اسار

ایشاومگو تأیید شده است؛ اما

خیانت بزرگا مادی را نب در نبرد او بلکب در آخری نبرد گزارش ما دهاد و بابدلیا
دست او بود ای منااب ما بایسات باب اطالعاا

موجاود در آ هاا اعامااد کنایم .در

سالنامۀ نبونا ید نوشاب شده است« :ایشااومگو ] [...ساپاهیان گارد آورد و علیاب کاورش
پادشاه انشا خروج کرد و سپاه او (یعن ایشاومگو شورش کرد .او دسااگیر شاد و باب
کورش ]تحوی داده شد[» (عل یف 415 :1388؛ بریا

 .) 4۷ :1381تبا از آ کایباۀ

نبونا ید دربار خواب سی م گوید کب در آ مردو

بزرگتری خادای امپراتاوری

بب شاه دساور م دهد کب معبد سی را در حرا دوباره بسازد:

باب

مردو
مردو

خدای بزرگ و سی روشنای آسما و زمی
بب م گفت« :نبونا ید شاه باب

هاردو ایسااادهاناد ]آنجاا[ .

آجرها را بب اراببا بار ک ]خود حم کا [

معبد ا.هو .هو  1را ]دوباره[ بساز و بگذار سی

خدای بزرگ در آ ساک شاود!» ما

بب خدای الی ] 2یا الی خدایا [ گفام« :اوماا ا منادا در اطارا ،معباد هسااند؛ چیازی کاب
دساور ساخانش را دادهای و ممک است ارتش عظیم باشند؛ ول ماردو
«اوما ا مندا کسان کب از آنا یااد ما کنا

باب ما گفات:

موجودیات کشورشاا ]هماب[ شاهانشاا و

اتحادیبهایشا بب پایا خواهد رسید!» ]و دروات [ پس از سب سا او ]ماردو [ کاورش

شاه انشا و خدمتگزار جوانش را بیافرید؛ کس کب در برابر آنا ایسااد و او ]کورش[ باا
ارتش کوچکش نیروهای پرشامار آناا را از هام پاشاید و آساایاگ شااه اوماا ا منادا را
دساگیر و سپس اسیر کرده و باب سارزمی خاود آورد .ایا کاار خواسات خادای بازرگ
مردو

بود کب فرمانش تغییرناپذیر است (کیناست 211:1383؛Rollinger, 2003: 298؛

بریا 4۷: 1381
1. E.hul.hul
2. Ellil
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ای ماو دو جنبب از تدر

مادها را روش م کنند :کایبب خشم سای علیاب حارا و

آتشکد او در ا.هو .هو را بیا م کند و در آ از غار

مکا م دس م گویند و نب

شهر .در ما گفاابشاده مادهاا مسائو ویرانا هاا بودناد و از نبونا یاد ما خواهاد آ را
بازسازی کند (. )Rollinger, 2003: 298
نتیجه

با ای اوصا ،در ماو نوآشوری م بینیم کب مادها دارای شش حکمرا بوده اند کاب در
اوای تحت نظار شااها آشاوری حکومات ما کردناد .ظااهراا آ هاا گااه ایا تابلیات را
م یافاند کب علیاب شااه آشاوری حرکاتهاای کنناد کاب البااب گااه باا شکسات مواجاب

م شدند .در ای میا آنچب اهمیت دارد ارا ۀ فهرسا جدید از ای حکمراناا اسات کاب
تطاب تاب مالحظبای بی اسام شاها و حکمرانا با ماو کالسیک خصوصااا در ماورد
شاها اولیۀ مادی وجود ندارد .هما طورکب دربار هریک از حکمرانا اشاره کردیم سب
حکمرا او دستکم تا جای کب ماو گزارش م دهند تطااب

باا دیاوکسِ هارودو

ندارند؛ اما از کشاریا بب بعد یعن در دور سب شاه آخر با تاریی یکپارچبتار ساروکار
داریم کب امکا تاریخگذاری و ارا ۀ گاهشماری بهاری را فراهم م کنند .هرچند هنوز هم
دربار تطاب کشاریا آشوری و فرورتیشاهرودو

شاک و گماا هاای وجاود دارد اماا

شک تاریی ِ ای دوره کب مربوط بب کشاریا است دارای نمود بهاری است .ای فهرست
جدید مطاب با مناب نوآشوری است و از حکمرانا و شاها ماادی صاحبت ما کناد کاب
سیر تبدی حکمرانا جزء بب شاهنشاه در آ تاب مشاهده است .ماأسفانب مادهاا حرکاا
را آغاز کردند کب خیل زود بب خاموش گرایید .درنهایت ای سؤا پیش م آید کب آیا
م توا مادها را دارای یک نظا شاهنشاه بب معنای حکومت مطل ب شاه دانست یا اینکب
باید در ای مورد نیز تجدیدنظر کرد .ببهرحا شک حکومات مادهاا باب آ وضاوح کاب
ماو کالسیک بیا م کنند نم تواند باشد .بنابرای از وجود یک نظا سلطنت مطل ب کب
در رأس آ یک شاه حاکمیت داشاب باشد تا دو شاه آخر مااد -کاب حاا اوماکیشاار هام
بیشار یک فرمانده ببنظر م آید تا شاه -خبری نیست .ظاهراا آ ها شاک ملاو الطاوایف
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حاکمیت را در نظر داشاباند کب آ هم با رویکارآمد پارسها تغییار یافات .بناابرای در
ای زمینب امکا تح ی بیشاری وجود دارد.
C- Rulers in Western Iran attested in cuneiform sources and previously
interpreted as Median kings1.
Notes

Proposed
identification

Reign2

Name

حکماارا مانااای اولوسااو کااب
بعااادها شاااورش کااارد علیاااب
سارگ دو با اتحاد با روسای
اورارتوی سپس دسااگیر شاد

Deioces

Before 715
BC

1-Daiukku

توسا ا ساااارگ در  ۷15ق.
وبب حاما تبعید شد
خاوندشهر ماادی سااپاردا کاب
بب سارگ دو خراج م داد

Deioces

Around 716

2-Daiku

حکمرا محلا در شای گا
بوتااو یاااا الاا پاا در زماااا

Deioces

سارگ دو
خاوندشهر مادی کار کاش
شاااه اومااا مناادا کااب آشااور و
نینوا را گرفت
شاه اوما مندا کاب از کاورش
کبیر شکست خورد

Ca.707 – 706

3-Dasukku

Phraortes

Reign of
Asarhaddon
680 – 669 BC

4-Kastaritu

Cyaxares

Ca. 614/612
BC

5-Umakistar

Astyages

Ca.553 or 550

6-Istumegu

 .1حکمرانا غرب ایرا کب تایید شده اند در ماو میی و تبال در ماو کالسیک ار آنها باا عناوا شااها ماادی ناا
برده شده بود.

 .2منظور زمان است کب حکمرانا در ماو اشوری پدیدار شدند.
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