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ساختار سیاسي -اجتماعي و دستگاه اداری پادشاهي ماد
شهرام جلیلیان

3

(تاريخ دريافت ،3195/99/29:تاريخ پذيرش)3196/98/24 :

چکیده
مادها گروههايی از مردمان هندواروپايی آسیای میانه بودند که در سدههای نخستین هزاره نخست
پیش از میلاد ،تا کوههای زاگرس پیشتاخته ،در غرب و شمال غرب فلات ايران فرود آمدند و پهنه
جغرافیايی زيستگاه آنان ،سرزمین «ماد» نام گرفت .اگرچه متنهای کهن میانرودانی در سدههای دهم
تا هفتم پیش از میلاد به دهها شاهکنشین و دژهای کوچک و بزرگ پراکنده در نیمه غربی و شمال
غربی فلات ايران اشاره دارند و نشان میدهند که در اين دوره ،مادها در گستره سرزمین ماد پراکنده
بوده و ساختاری قبیلهای داشتهاند ،گزارشهای يونانی ،پادشاهی ماد را از دوره ديوکس(ديئوکّو؟)،
که نخستین شهريار و بنیانگذار پادشاهی مادها نام گرفته ،يک شاهنشاهی نیرومند ،سازمانيافته و
دارای نهادهای فرهنگی و سازمان اداری تکامل يافته نشان میدهند .آگاهیهای امرزوی نشان میدهند
که اين نوشتهها درباره سازمانيافتگی و نهادهای فرهنگی و سازمان اداری مادها ،بازنمايی نهادها و
سازمانهای دوره هخامنشیان بوده که به اندام مادها پوشانده شده است ،و پادشاهی ماد در دوره
بزرگی از تاريخ زودگذر خود ،ساختاری از همگسیخته داشته و اتحاديهای از قبیلههای مادی و مردم
میانرودانیمآب سرزمین ماد ،و فاقد نهادها و سازمانهای پايدار سیاسی و فرهنگی بوده است .در اين
جُستار ،با نگاهی به چگونگی بنیادگرفتن پادشاهی ماد به عنوان نخستین پادشاهی آريايیان ايرانی در
غرب فلات ايران به ساختار سیاسی -اجتماعی و دستگاه اداری پادشاهی ماد پرداخته خواهد شد.

کلید واژگان :آشوريان ،مادها ،هخامنشیان ،ساختار سیاسي و فرهنگي ،دستگاه اداری.
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 .6درآمد
تاريخ آريايیان ايرانی در غرب فلات ايران ،پیش از پیدايی و بنیاد گرفتن شاهنشاهی جهانی
هخامنشیان ،داستان پیدايش ،نیرومندشدن و نابودی پادشاهی مادهاست .مادها نخستین ايرانیان
نامآور تاريخ آسیای غربی و نخستین نمايندگان فرهنگ و تمدن ايرانی در شرق نزديک باستان
بودند .با فرماندهی مادها بود که برتری نژاد ايرانی در شرق باستان بنیان نهاده شد (پیرنیا:3161 ،
 ،)361و پیوستگی و همبستگی ملی ،دينی ،فرهنگی و زبانی گوشه غربی و شمال غربی فلات
ايران فراهم آمد ،و اين مادها بودند که گستره فرهنگی ،دينی و زبان ايرانی را تا قلب آسیای
کوچک و تا قفقاز کشانیدند (ملکزاده .)333 :3136 ،يونانیها پیش از رويارو شدن با پارسها
با مادها آشنا شده بودند و در دوره هخامنشی هنوز هم جانشینان مادها را همان «مادها» میدانستند
و نبردهای خود با جنگاوران شاه بزرگ هخامنشی را «جنگهای مادی» نام داده بودند (همان،
339؛ همچنین نک .)Tuplin, 1990: 253-256 :مادها پیش از هخامنشیان ،آسیای کوچک را
تا رودخانه هالیس گشودند و در تاروپود فرهنگی اين گستره ريشه دوانیدند؛ در اين روزگار بود
که گستره تاريخی و فرهنگی ايران به آن سوی رودخانه ارس رسید و زمینه پیوندهای فرهنگی
و قومی سرزمینهای دو سوی رود ارس فراهم شد (ملکزاده .)383 :3136 ،يونانیها و يونانی
مآبها در دوره هخامنشیان هرگونه ايرانیگرايی را «مادی مآبی» میخواندند و چندين سده در
آسیای غربی ايرانی بودن را همانا «مادی» بودن میدانستند (نک .)Graf, 1984: 15-30 :دوره
ماد روزگار آمیزش فرهنگهای چندگانه فلات ايران و پیدايی و بنیاد گرفتن نخستین نطفههای
فرهنگ ايرانی بود؛ در اين آمیختگی فرهنگی و نژادی که در پهنه جغرافیايی ماد رخ داد ،فرهنگ
آريايی کُهن کوچندگان ايرانی نژاد و فرهنگ بومی میانرودانیمآب مردمان زاگرس بیش از همه
نقش داشتند (ملکزاده .)335 :3136 ،با همه اهمیتی که اين دوره از هزارههای باستانی تاريخ
ديدگاه گستره آگاهیهايی تاريخی و باستانشناختی که در دست داريم ،يکی از تاريکترين
دورههای تاريخ ايران باستان خواند.
314

] [ Downloaded from jhs.modares.ac.ir on 2022-08-11

ايران دارد ،تاريخ و باستانشناسی ماد هنوز تا اندازه زيادی ناشناخته است و بايد دوره ماد را از
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 .2مادها در غرب و شمال غرب فلات ايران
در سدههای پايانی هزاره دوم و سدههای نخستین هزاره نخست پیش از میلاد مردمان
هندواروپايی از آسیای میانه به جنبش درآمدند و گروههای از آنها که «مادها» نام گرفتهاند و تا
کوههای زاگرس پیش تاخته ،در غرب و شمال غرب فلات ايران فرود آمدند و در آينده پهنه
جغرافیايی زيستگاه آنان سرزمین «ماد» نام گرفت (گیرشمن83-65 :3164 ،؛ فرای-85 :3168 ،
391؛ مالوری3151 ،؛ نک .)Young, 1967: 11-34 :از آن رو که پارهای نشانههای باستانی
تاريخ شرق نزديک باستان گواه وجود «مادهای ناايرانی زبان» است که بايد تاريخ نیمه غربی و
شمال غربی فلات ايران را از روزگارانی ديرينهتر کاويد و نه از سدههای آغازين هزاره نخست
پیش از میلاد که زمانه فرود آمدن مردمان ايرانیزبان مادی در اين گستره جغرافیايی بوده است
(دياکونف .)349-343 :3133 ،واژه «ماد» در زبان آشوری «مادای»« ،آمادای» و «ماتای» و در زبان
ايلامی نو «ماتاپه» ،در زبان عبری کُهن «مادای» ،در زبان يونانی کُهن «مدوی» ،در زبان ارمنی کُهن
«مارـ ک» و در زبان فارسی باستان «مادا» خوانده شده است؛ اين واژه در زبانهای ايرانی باستان
دارای معنی و ريشهشناسی شناخته شدهای نیست و از اينرو به سادگی نمیتوان همه مادها را
ايرانیزبان خواند (همان .)344 ،البته آگاهیهای زبانشناختی امروزی نشان میدهد که زبان
«مادی باستان» يکی از زبانهای ايرانی باستان شمال غربی بوده (اشمیت و بروکن)356 :3182 ،
و پیوندهايی با زبان پارتی باستان ،نیای بازسازی شده زبان پهلوی اشکانی داشته است (درسدن،
36 :3151؛ اذکائی .)336-55 :3136 ،اين به آن معنی نیست که همه مردمانی که در دوره باستان
«مادی» نام گرفته بودهاند به اين زبان سخن میگفتهاند و ايرانیتبار بودهاند .فلات ايران پیش از
آنکه زيستگاه آريايیهای ايرانی کوچنده به اين پهنه جغرافیايی گردد ،زادبوم مردمانی از نژادهای
ديگر بوده است .در سدههای پايانی هزاره سوم پیش از میلاد ،هوریها ،لولوبیها ،کوتیها و
فرهنگی ،جنگاوران آنها گهگاه با مردمان میانرودانی به نبردهای سختی دست میگشودند
(دياکونف ،)319-99 :3133 ،همچنین آگاهیم که در ساختار نژادی غرب فلات ايران تا پیش از
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کاسیها گروههای نژادی بخشهای غربی فلات ايران بودند و گذشته از پیوندهای اقتصادی و
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درآمدن کوچندگان ايرانی نژاد در سدههای پايانی هزاره دوم پیش از میلاد دگرگونی ژرفی پديد
نیامده بود (همان.)311 ،
گسترهای که در دوره باستان سرزمین «ماد» نام گرفته بود از سوی شمال به رودخانه ارس و
کوههای البرز (در جنوب دريای مازندران) ،از سوی شرق به دشت کوير و از غرب و جنوب به
کوههای زاگرس میرسیده است (همان .)39 ،از ديدگاه جغرافیای طبیعی سرزمین ماد دارای دو
بخش ماد بزرگ (هگمتانه تختگاه مادها ،سرزمین رگه ،اصفهان ،کاشان ،سرزمین باستانی
کاسپیان) ،و ماد کوچک يا ماد آتروپاتن (سرزمین آذربايجان و کردستان ايران) بوده است و از
کهنترين روزگاران اين دو پاره ماد بخشی از گستره فرهنگی و ملی ايران بوده و با هم همبستگی
و پیوستگی تنگاتنگی داشتهاند (همان92-39 ،؛ ملکزاده .)383 :3136 ،مادها در دوره نیرومندی
خود ،گذشته از اين پهنه جغرافیايی ،سرزمین پارس (دستکم بخشهايی از آن) ،اورارتو،
بخشهايی از سرزمین آشور ،کاپادوکیه يا بخش شرقی آسیای کوچک ،خراسان و گرگان ،و
شايد بخشهايی از سیستان ،کرمان ،بلوچستان ،مُکران ،هرات ،خوارزم و سُغد را هم به گستره
پادشاهی خود افزوده بودند (نک :دياکونف112-139 :3133 ،؛ فرای312-319 :3182 ،؛ همچنین
بسنجید با.)Imanpour, 2001: 61-81 :
آشوريان در دو سده نخستین هزاره نخست پیش از میلاد در تازشهای خود به ماد غربی به
کوه الوند رسیدند .در اين دوره هنوز مادهای ايرانیزبان در افق تاريخی و جغرافیايی زاگرس
پديدار نشده بودند و اين پهنه زيستگاه مردمان بومی میانرودانیمآب بود .آشوريان رفتهرفته در
سدههای هشتم و هفتم پیش از میلاد از کوه الوند گذشتند و تا شرقیترين بخشهای ماد پیش
آمدند (درباره اين دوره از يورشهای آشوريان به سرزمین ماد ،نک :دياکونف239-349 :3133،؛
پیش از میلاد ،مادهای ايرانیزبان تا غربیترين بخشهای سرزمین ماد آمده بودند (دياکونف،
 .)232-239 :3133ماد غربی در نیمه نخستین هزاره نخست ،در سلطه آشوريان بود و در
چارچوب نظام ايالات پادشاهی آشور جای گرفته و رویهمرفته بخشی از سرزمین آشور شده
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بود (همان233 ،؛ ملکزاده .)336 :3136 ،با اين همه در اين دوره مادهای بخشهای شرقی
سرزمین ماد در آن سوی الوند ،که آشوريان آنها را مادهای نیرومند و مادهای دور دست
خواندهاند از سلطه سیاسی و نظامی آشور به دور بودند (نکLuckenbill, 1926-1927, vol. :

1: 795, 812; vol. II: 54, 82, 519, And 540, 566؛ ملکزاده.)333-336 :3136 ،
شمال غرب فلات ايران همزمان با نیرومند شدن و گسترش پادشاهی آشور در دوره آشور
نو ( 933تا  695پیش از میلاد) در میانرودان شمالی به دوره تاريخی تازهای گام نهاد .کوهستانهای
زاگرس ،نیمه غربی و شمال غربی ايران در چشم آشوريان منبع پايانناپذير منابع طبیعی و معدنی
و دارايیهای گرانبها بود .از اينرو جنگاوران آشوری در میانه سدههای دهم تا هفتم پیش از
میلاد بارها و بارها به کوههای زاگرس تاختند .در اين دوره مادها در دهکدهها و دژهای کوچک
خود پراکنده بودند و توان رويارويی با نیروی سازمانيافته سپاهیان ورزيده آشوری را نداشتند
(دياکونف362-349 :3133 ،؛ ملکزاده333 :3136 ،؛ همچنین نکGrayson, 1991: 71- :

 )102که بايد پذيرفت بنیانگذاری اتحاديه قبايل ماد و پديد آمدن پادشاهی متحد ماد ،نتیجه
همانديشی و کوشش مردمانی بود که برای رويارويی با تاخت و تازهای سهمگین آشوريان در
غرب و شمال غربی فلات ايران گرد آمده بودند.
نیرومندترين دولتی که در آغاز سده نهم پیش از میلاد در سرزمین آينده ماد و در کرانه جنوبی
درياچه ارومیه پديد آمد ،پادشاهی ماننا بود که با يورشهای آشوريان و اورارتويیان روبهرو شد.
پادشاهی ماننا که از ديدگاه فرهنگ ،تمدن و اقتصاد ،هسته پادشاهی ماد را در سده هفتم پیش از
میلاد ساخت (دياکونف ،)349-319 :3133 ،آن اندازه نیرومند نبود که بتواند دهها شاهکنشین
پراکنده نیمه غربی و شمال غربی فلات ايران را متحد گرداند و آشوريان و اورارتويیها را از
و بزرگ زيادی پراکنده بودند و هنوز ساختار جامعه ماد ساختاری قبیلهای بود ،همسايگان آنها
همه مردم سرزمین ماد را مادی میخواندند (همان .)133 ،در متنهای آشوری بدون اشاره به نام
قبیلههای مادی از مادها همچون گروهی شناخته شده و نیرومند و با عنوانهايی چون مادهای
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يورش به اين بخشها باز دارد (همان .)368 ،با اينکه در سرزمینهای مادنشین قبیلههای کوچک
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دور دست ،مادهايی که در نزديکی بیابان نمک هستند ،مادهای نیرومند ،مادهايی که در نزديکی
کوه بیکنی هستند و مادهای شرق ياد شده است (زرينکوب ،3164 ،ج83 :3؛ نکLuckenbill, :

 .)1926-1927, vol. 1: 795, 812; vol. II: 54, 82, 519, 540, 566هرودوت ،تاريخنويس
يونانی همروزگار هخامنشیان ،تنها منبع باستانی است که نام قبیلههای مادی را به دست داده
است؛ به گفته هرودوت مادها شش قبیله بزرگ به نامهای بئوسی ،پريتکینوی ،ستروخاتس،
اريزنتوی ،بئودیای و مگوی داشتهاند (هرودوت .)63 :3168 ،گزارشهای آشوری نشان میدهند
که اين قبیلههای مادی از مرزهای آشور در کوههای زاگرس تا نزديکی کوه دماوند و بیابان نمک
پراکنده بودهاند (.)Levine, 1973: 1-27; idem, 1974: 99-122
شالوده اقتصاد قبیلههای مادی ،کشاورزی و دامداری و بهويژه پرورش اسب بود (دياکونف،
 .)382 :3133به گفته هرودوت اسبهايی که در دشت نسا (در نوشتههای آشوری :نشای) در
سرزمین ماد پرورش داده میشدند در زيبايی ،تنومندی و چالاکی بهترين اسبهای آسیا بودهاند
(هرودوت56 :3168 ،؛ بسنجید با :شاپورشهبازی .)19 :3136-3135 ،مادها پرورشدهندگان
بزرگ و شناخته شده اسب در شرق باستان بودند و آشوريان در تاخت و تازهای خود به ماد تا
اندازه بسیاری تنها اسبهای مادی را به عنوان باج از مادهای شکست خورده میگرفتند
(دياکونف.)382 :3133 ،

 .9ساختار اجتماعي جامعه ماد
با اينکه گستره آگاهیهای کنونی ما درباره ساختار اجتماعی جامعه مادی بسیار اندک است از
نشانههای تاريخی و زبانشناختی گوناگون اين اندازه پیداست که ساخت اجتماعی جامعه ماد
آريايی آنها در آسیای میانه بوده است .کوچکترين بخش جامعه مادی که همانا يک تخمه و
خانواده گسترده بود ،نَمانه (خان و مان) و يا تَئومه (تخمه) بود .از آمیختن چند تخمه و خانواده
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همانندی فراوانی با ساخت اجتماعی جامعه پارسی داشته که خود گونه تکامليافته جامعه نیاکان
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با هم يک دوده يا تیره پديد میآمد که به آن ويس میگفتند .سالخوردهترين هموند يک ويس
سرکرده آن بود و ويسپئیتی (خداوند ويس) خوانده میشد .در نوشتههای آشوری از شمار
زيادی خداوندان ده (به آشوری :بل آلی) در سرزمین ماد ياد شده است که اشاره به اين
ويسپئیتیها دارد .با به هم آمیختن چند دوده يک قبیله و يا زنتو پديد میآمد که سرکرده آن
زنتوپئیتی (خداوند قبیله) بود .در سدههای هشتم و هفتم پیش از میلاد هنوز در سرزمین ماد
سازمان قبیلهای نقش چشمگیری داشته است .چند قبیله خويشاوند در سرزمینی گرد هم
میزيستند که به آن دهیو و به فرمانده آن دهیوپئیتی (خداوند دهیو) میگفتند(همان.)339-335 ،

سنگنوشته داريوش بزرگ هخامنشی (پادشاهی 522 :تا  486پیش از میلاد) در کوه بیستون
نشان میدهد که ساختار جامعه ماد همانندی فراوانی با ساختار جامعه پارسی داشته و به ويژه
کاره (در زبان ايلامی :تشّوپ؛ و در زبان بابلی :اوغو) در ساختار جامعه مادی نقش چشمگیری
داشته است (همان .)299 ،در سنگنوشته بیستون واژه کاره به دو معنای مردم (مردم آزاد جامعه
ماد) و سپاه /جنگاوران آمده است (برای ديدگاههای گوناگون نک :دياکونف139-193 :3133 ،؛
داندامايف .)288-284 :3131 ،دياکونف بازماندگان شاهکها و فرماندهان جنگی را در
چارچوب اين گروه گنجانیده و آنها را بزرگان نژاده و يا نخستین کسان در میان مادها خوانده
است (دياکونف .)193 :3133 ،دوری و نزديکی کاره و يا مردمان آزاد جامعه ماد به دستگاه
پادشاهی در پیوند با پايگاه اجتماعی آنها بود .به سخن ديگر بزرگان نژاده ماد و مردانی که پیش
از آنکه جنگاور باشند ،کشاورز بودند ،همگی کاره خوانده میشدهاند و البته پايگاه اجتماعی
آنان بود که جايگاه آنها را در دستگاه پادشاهی ماد نشان میداد .پادشاهی متحد ماد به دست
کاره بنیان گرفت و آشور به نیروی آنها واژگون شد (همان .)193 ،گذشته از کاره کورتشها
هم بايد در ساختار جامعه مادی دارای نقش مهمی بوده باشند .در گِلنوشتههای ايلامی به دست
کارگری که در زمینها و کارگاههای ساختمانی شاهانه به کارهای گوناگون میپرداخته و دستمزد
میگرفتهاند ،به زبان ايلامی کورتش خوانده شدهاند .کورتشها از ديدگاه نژادی از همه مردمان
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آمده از تخت جمشید (نک :بريان ،3185 ،ج )664-659 :3مردان و زنان و کودکان کشاورز و
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شاهنشاهی هخامنشی چون پارسها ،سغدیها ،بابلیها ،مصریها ،عربها و ...بودهاند (همان،
 .)686-633شگفتا که پارهای پژوهندگان با وجود چند هزار گِلنوشته تخت جمشید که به
پرداخت دستمزد به کورتشها اشاره دارند ،آنها را برده خواندهاند و نظام تولیدی جامعه ماد را
بردهداری نام دادهاند (دياکونف193-199 :3133 ،؛ برای نقد ديدگاههای دياکونف نک :خنجی،
.)3158

 .4دستگاه پادشاهي و سازمان اداری ماد
دستگاه پادشاهی و سازمان اداری پادشاهی با سازمان پادشاهی آشور و اورارتو ماد همانندیهايی
داشته است (دياکونف .)112 :3133 ،به گزارش هرودوت مادها به سرزمینهای نزديک و پیوسته
به خود و آنها هم به سرزمینهای همسايه خود فرمان میدادهاند (هرودوت .)53 :3168 ،اين
گزارش هرودوت را نشاندهنده اين گرفتهاند که مردمان سرزمینهای دوردست ماد خودمختار
بودهاند و تنها به دستگاه پادشاه باج و خراج میدادهاند (فرای .)319 :3182 ،در رويدادنامه بابلی
نبونئید (پادشاهی 519-556 :پیش از میلاد) ،پادشاه بابل و هماورد کوروش بزرگ (پادشاهی:
 519-559پیش از میلاد) به پادشاه ماد و شاهان دست نشانده او اشاره شده است (دياکونف،
133 :3133؛ همچنین برای متن رويدادنامه نبونئید نک.)Oppenheim, 1969: 315-316 :
شثْرَهپاوَن (شهرب /ساتراپ) ريختی مادی دارد و نه
پارهای پژوهندگان با اشاره به اينکه واژه خْ َ
پارسی عقیده دارند که نظام ساتراپی شناخته شده روزگار هخامنشیان در دوره مادها هم وجود
داشته است (دياکونف112 :3133 ،؛ فرای .)332 :3182 ،اگر کارکرد ساتراپهای مادی همانند
ساتراپهای دوره هخامنشی بوده باشد ،آنها بايد در سرزمینهای که در دست داشتهاند به
 .)112اگرچه اين ساتراپها بیشتر بايد مادی بوده باشند ،با اين همه میتوان پنداشت که در
پارهای سرزمینها برای نمونه در استان پارس ،پايگاه ساتراپی به نخبگان و بزرگان بومی داده
میشده است (همان.)123-129 ،
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گردآوری سپاه ،اداره دستگاه اداری ،دادگستری و کارهای اقتصادی سرگرم بوده باشند (همان،
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هسته و کانون پادشاهی ماد سرزمینی بود که در دوره هخامنشی ،ساتراپنشین ماد خوانده
میشد و شهر هگمتانه تختگاه آن بود (همان .)133 ،تاريخ کهن هگمتانه ناشناخته است و با
وجود بیش از دو سده يورشهای آشوريان به سرزمین ماد ،در نوشتههای آشوری هیچ اشارهای
به اين شهر مادی ديده نمیشود ( .)Brown, 1998: 80-84نخستین اشاره آشکار به نام هگمتانه
به عنوان تختگاه مادها در رويدادنامه بابلی نبونئید ديده میشود که در آن گفته شده جنگاوران
کوروش شهر هگمتانه را گشوده و گنجینههای آن را به انشان بردهاند (نپتون و صراف و کرتیس،
52-53 :3185-3184؛ برای اين اشاره در متن رويدادنامه نبونئید نکOppenheim, 1969: :

 .)315-316در سنگنوشته داريوش بزرگ در بیستون نام اين شهر در زبان فارسی باستان به
گونه هگمتانه 3آمده (نک )Schmitt, 1991: 61 :که بايد از واژه  han-gmataبهمعنای جای
گردهمايی يا انجمنگاه ساخته شده باشد و شايد نشانه اين باشد که پیش از پیدايی پادشاهی
ماد ،جايگاه گردهمايی مادهای پراکنده بوده است ( .)Brown, 1998: 80-84يکی از خزانههای
هخامنشیان در هگمتانه بوده است (نپتون و صراف و کرتیس ،)52 :3185-3184 ،همچنین آگاهیم
که در دوره داريوش بزرگ متن فرماننامه کوروش بزرگ را درباره بازسازی معبد اورشلیم در
بايگانی شاهانه هگمتانه يافتند (کتاب عزرا ،باب  ،6آيه5-3؛ در :کتاب مقدس ،عهد عتیق و عهد
جديد3434-3439 :3139 ،؛ بسنجید با .)Brown, 1998: 80-84 :هگمتانه مانند همه تختگاهها
کانون اداره کشور بود و برنامههای سیاسی که بايد در سرزمین ماد انجام میگرفت در اين شهر
گرفته میشد .گزارشها و اشاره های پراکنده تاريخی و معنای نام هگمتانه (جای گردهمايی)
نشان میدهند که در آغاز پیدايش و بنیاد گرفتن پادشاهی ماد ،برنامه سیاسی و نظامی کشور در
انجمنی از بزرگان و سالخوردگان قبايل که پادشاه ماد هم خود يکی از آنها بود به گفتگو گذاشته
میشد تا اينکه رفته رفته از نیرومندی و نقش اين انجمن کاسته شده و پادشاه ماد نفوذ و نیروی
افزوده شد .با فروپاشی آشور بخش بزرگی از گنجینهها و دارايیهای افسانهای آشوريان به
. Hamgmatāna
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بیشتری يافته بود .با افزايش نیرومندی سیاسی و نظامی مادها به توانمندی اقتصادی هگمتانه هم
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هگمتانه آورده شد (دياکونف .)196-286 :3133 ،گذشته از اين با گسترده شدن مرزهای
پادشاهی ماد در دوره هووخشتره ،باج و خراجهای مردمان بسیاری به سوی هگمتانه آورده شد
و هگمتانه به زودی آگنده از ثروت و گنجینههای شاهانه شد .گنجینههايی که در سال 559پیش
از میلاد با گشوده شدن دروازههای هگمتانه به دست جنگاوران کوروش بزرگ به شهر انشان
تختگاه کوروش فرستاده شدند .به عقیده دياکونف دستگاه اقتصادی و سازمان اداری ماد در دوره
هووخشتره (پادشاهی 625 :تا 585پیش از میلاد) و ارشتیوئیگه /آستیاگ (پادشاهی 584 :تا559
پیش از میلاد) همانندی فراوانی با دستگاه اقتصادی و سازمان اداری دوره نخستین پادشاهان
هخامنشی داشته و تنها اندکی از آن کوچکتر بوده است (همان.)195 ،
در مطالعه دستگاه پادشاهی و سازمان اداری ماد بايد به پايگاه سپاهیان ،مغها و بزرگان و
اشراف مادی هم پرداخته شود .پیداست که در سرزمین ماد هم مانند ديگر سرزمینها در دنیای
خشن و جنگ آلود شرق نزديک باستان ،سپاه و سپاهیگری اهمیت چشمگیری داشته است.
متنهای کهن میانرودانی در سدههای دهم تا هفتم پیش از میلاد به دهها شاهکنشین و دژهای
کوچک و بزرگ پراکنده در نیمه غربی و شمال غربی فلات ايران اشاره دارند (دياکونف:3133 ،
232-368؛ کامرون349-329 :3132 ،؛ نکSancisi Weerdenburg, 1988: 199; Rander, :

2003: 37-46؛ برای نامهای جغرافیايی در سرزمین ماد نک :اذکايی،)893-843 :3165 ،
جنگاوران قبیلهای و کمشمار اين شاهکها ،البته همیشه توان رويارويی با سپاه جنگآزموده و
سازمانيافته آشوری را نداشتند و نوشتههای آشوری آکنده از گزارشهايی درباره تاخت و
تازهای سپاه آشور در سرزمینهای مادنشین و گشوده شدن شاهکهای مادی است (دياکونف،
232-368 :3133؛ نک .)Lanfranchi, 2003: 79-118 :با اين همه اشارههای آشوريان به
مادهای نیرومند و مادهای دوردست (نکLuckenbill, 1926-1927, vol. I: 795, 812; :

و سازماننیافتگی خود ،هماوردان بزرگی برای آشوريان بودهاند (دياکونف343 :3133 ،؛ فرای،
 .) 331 :3133در آينده تاريخ سرزمین ماد پادشاهی متحد مادی به نیروی اين سپاهیان زاده شد
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 ، )vol. II: 54, 82, 519, 540, and 566نشان میدهد سپاهیان قبیلهای مادها با همه پراکندگی
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و پادشاهی آشور در يکی از جنگهای بزرگ باستانی به دست آنها واژگون شد .همپیمانی مادها
با بابلیها و واژگون ساختن پادشاهی آشور (نک :دياکونف299-234 :3133 ،؛ Oates, 1991:

 )162-189نیازمند آن بود که مادها در اين دوره دارای سپاهی سازمانيافته و کارآمد بوده باشند.
مادها میتوانستند منابع خود برای اين اندازه آمادگی جنگی را از مردان جنگی قبايل گوناگون و
دادوستدهای بازرگانی با آسیای میانه فراهم آورده باشند (بريان ،3185 ،ج .)42 :3به گفته
هرودوت ،هووخشتره پیش از رويارويی با آشور به سازماندهی سپاه ماد دست زد و مردان جنگی
مادی را در سه رده کمانداران ،نیزهداران و سوارهگان جای داد (هرودوت .)62-63 :3168 ،مفهوم
اين گزارش هرودوت گويا چنین باشد که ساختار سپاه مادها تا اين هنگام ساختاری قبیلهای
بوده و جنگاوران مادی در جنگها بهگونه گروههای قبیلهای پديدار میشدهاند و اين هووخشتره
بوده است که با الگو گرفتن از همسايگان خود همچون آشوريان که سپاهیانی سازمانيافته داشتند،
به سازماندهی سپاه ماد و گروهبندی جنگاوران از روی جنگافزارها و نه پیوندهای قبیلهای
پرداخته است (دياکونف .)231 :3133 ،فرماندهان و بزرگان سپاه ماد با نابودی آشور و گشودن
سرزمینهای تازه به ثروت و دارايیهای فراوانی دست يافتند ،و پايگاه اجتماعی ويژهای به دست
آوردند .فرماندهان و بدنه سپاه مادی البته همیشه پیوند دوستانهای با پادشاه ماد نداشتند و
دستکم آگاهیم که در نبرد ارشتی وئیگه (آستواگس) با کوروش ،گروههايی از سپاه مادها
شوريدند و پادشاه خود را در بند گرفته و به کوروش دادند (نک :بريان ،3185 ،ج53-43 :3؛
داندامايف.)43-15 :3183 ،
مغها يکی از قبیلههای ششگانه مادی بودند و میهن و نشیمنگاه آنها شهر رگه /ری بود
(نیبرگ .)161 :3181 ،دين زردشتی شرق ايران در وزش به سوی غرب نخست به شهر رگه راه
يافت و مغها به عنوان نخستین گروندگان مادی به آموزههای زردشت (دياکونف-148 :3133 ،
23؛ دياکونف .)163 :3133 ،مغها چه در دوره مادها و چه در روزگار هخامنشیان ،پیشوايان
دينی ايرانیها بودند و در آيینهای مذهبی ،اين مغها بودند که سرودههای دينی کهن را در نیايش
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149؛ نیبرگ ،)158 :3181 ،دين زردشتی را در سرزمین ماد گسترش دادند (بويس-29 :3135 ،
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ايزدان میخواندند (ويسهوفر392-92 :3183 ،؛ نیبرگ159-156 :3181 ،؛ ذاکری-339 :3139 ،
 .)333همچنین مغها در دستگاه پادشاهی و در جامعه مادی به پیشگويی ،خوابگزاری و گاه
جادوگری میپرداختند و بهويژه در سالهای پايانی پادشاهی ماد همگام با بزرگان و فرماندهان
جنگی دارای نفوذ فراوانی در دستگاه پادشاهی بودند (ايوانف و ديگران .)39 :3159 ،به عقیده
دياکونف ،آستیاگ در کوشش برای تمرکزگرايی در دستگاه پادشاهی خود به مبارزه با بازماندگان
شاهکها و دهیوپتیها برخاسته و در اين رويارويی از نیروی عامه مردم آزاد و آموزههای زردشتی
مغان که دشمنان آشتیناپذير بزرگان و کاهنان زردشتیستیز دينهای بومی سرزمین ماد بودند،
سود جُسته بود (دياکونف .)185 :3133 ،هرودوت در گزارش روزهای پايانی پادشاهی ماد ،مغها
را خوابگزاران دربار آستیاگ خوانده (هرودوت )64-61 :3168 ،و نبايد از ياد رود که در دوره
هخامنشیان گئوماته مغ تاج و تخت پادشاهی را به چنگ آورده بود .اهمیت مغها در دستگاه
شاهی مادها هنگامی بهتر شناخته خواهد شد که آگاه شويم همبستگی قبايل پراکنده ماد و پیدايی
و بنیاد گرفتن نخستین نطفههای پادشاهی متحد ماد تنها نتیجه پیوستگیهای نژادی ،سیاسی و
نظامی مردمام سرزمین ماد نبوده است؛ يکپارچه شدن ماد در سايه همبستگی فرهنگی ،زبانی و
البته همبستگی دينی مادهای ايرانیزبان و ناايرانیزبان چهره بست و يگانگی دينی در گوشه
غربی فلات ايران که بايد در پیوند با کوششهای مغها بوده باشد در پادشاهی مادها فراهم آمد
(ملکزاده.)383-389 :3136 ،
بازماندگان شاهکها و دهیوپتیها ،درباريان ،فرماندهان جنگی ،فرمانروايان استانها و
کارگزاران بلندپايه دستگاه اداری همگی در رده بزرگان و اشراف دوره ماد جای میگرفتهاند.
بزرگان مادی با پیروزیهای روزافزون و افزوده شدن سرزمینهای تازه به گستره ماد به ثروت
و دارايیهای فراوانی دست يافتند به گونهای که دوره هووخشتره را بايد دوره ثروتاندوزی
خواند (دياکونف.)139 :3133 ،
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 .5ساختار سیاسي پادشاهي ماد
هرودوت گزارش میدهد که مادها در دوره فرائورتس (فرورتیش؟) سرزمین پارس را گشودهاند
و پارسها تا خیزش کوروش بزرگ و گشودن هگمتانه در سلطه مادها بودهاند (هرودوت:3168 ،
 .)63هرودوت و ديگر مورخان باستانی يونانی رویهمرفته تاريخ شاهنشاهی هخامنشی را چون
ادامه تاريخ ماد ديدهاند و آيینها ،سازمانها ،و سنتهای سیاسی و فرهنگی هخامنشیان را گرفته
شده از مادها دانستهاند (بريان ،3185 ،ج .)19 ،21-22 :3به دستآويز اين نوشتههای يونانی،
پارهای پژوهندگان اشاره دارند که پارسها الگوهای شهرياری و نهادهای فرهنگی و تمدنی و
سازمان اداری خود را از مادها آموخته و گرفتهاند (نک .)Harmatta, 1971: 14-15 :گذشته
از اينکه هیچ نشانه و گواه باستانی درباره گشوده شدن پارس به دست مادها وجود ندارد (نک:
 ،)Wiesehofer, 2003: 391-396; Kienast, 1999: 65آگاهیهای امرزوی نشان میدهند
که پادشاهی ماد در دوره بزرگی از تاريخ زودگذر خود يک پادشاهی سست و از همگسیخته و
اتحاديهای از قبیلههای مادی و بومی و فاقد نهادهای پايدار و ريشهدار سیاسی و فرهنگی بوده
است (کورت14-19 :3182 ،؛ بريان ،3185 ،ج42-49 :3؛ نکSancisi Weerdenburg, :
1988: 197-212; Helm, 1981: 85-90; Henkelman, 2003: 181-231; Jursa, 2003:
 .)169-179; Rollinger, 2003: 289-320از اينرو چندان پذيرفتنی نیست که پارسها که با

شتاب ساختارها و سنتهای سیاسی ،فرهنگی و تمدنی ايلامیها را فراگرفته و نهادينه ساخته
بودند و گستره میهنشان هم نخست پهنه نفوذ و کشاکش ايلامیها ،آشوریها و بابلیها بود
نهادها و ساختارهای سیاسی و فرهنگی و تمدنی خود را از مادها آموخته و يا باجگذار آنها
بوده باشند (پاتس543-489 :3185 ،؛ بريان ،3185 ،ج42 :3؛ نکTuplin, 1990: 254-255; :

 .)Liverani, 2003: 10اگرچه مادها و پارسها خويشاوندی نژادی و همبستگی و پیوستگی
هخامنشیان بايد با میانهروی ارزيابی شود (بريان ،3185 ،ج.)325 :3
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برداشت نادرست وامگیری گسترده پارسها از مادها از قطعی انگاشتن اين گمان پديد آمده
است که پارسها پیش از گشودن هگمتانه هیچگونه سنت شهرياری نداشتهاند و نهادها و
سازمانهای پادشاهی ماد يگانه الگويی بوده است که سنتهای آشوری ،بابلی و اورارتويی را در
اين زمینهها به دست پارسها داده است (همان .)19 ،پارهای پژوهندگان با اشاره به مادی بودن
واژگانی چون شاه ،شهرب ،سپاه ،خزانه و پارهای واژههای اداری ديگر در نوشتههای هخامنشی
از ماندگاری و نفوذ انديشه شهرياری مادها در دستگاه شاهی هخامنشیان سخن گفتهاند (فرای،
326 :3168؛ کوک88 :3184 ،؛ لوکوک .)45-44 :3182 ،با اين همه چون از گويشوران مادی
هیچگونه نوشتهای به جای نمانده با دستمايههای زبانی اندک کنونی نمیتوان روی ويژگیها و
واژههای زبان مادی در زبان فارسی باستان پای فشرد (اشمیت و بروکن .)355 :3182 ،در حقیقت
گونههای واژگانیای که در سنگنوشتههای هخامنشیان با قوانین آوايی زبان فارسی باستان
همخوان نیستند ،به عنوان واژههای مادی شناخته شدهاند (همان353-354 ،؛ برای پارهای واژگان
که مادی شناخته شدهاند نک :لوکوک .)48-44 :3182 ،با وجود اين واژههای که مادی به شمار
آمدهاند ،بیشتر میتوانند دگرگونیهای آوايیای را نشان دهند که در ديگر زبانها يا گويشهای
ايرانی هم ديده میشوند و نه اينکه تنها از زبان مادی گرفته شده باشند (اشمیت.)355 :3182 ،
از اينرو تئوری وامگیریهای زبانشناختی بسیار سست و شکننده خواهد بود و اشارههای
نويسندگان يونانی هم نمیتواند به آن نیرو ببخشد (بريان ،3185 ،ج.)49-19 :3
رویهمرفته به دستآويز اين وامگیریها دورنمايی از پادشاهی ماد بازسازی شده است که
مانند همسايگان آشوری ،بابلی و اورارتويی آن بسیار سازمانيافته به چشم میآيد .اين برداشت
از آن روی فريبنده است که تا اندازه زيادی با گزارشی همخوانی دارد که هرودوت درباره
چگونگی پیدايی و بنیاد گرفتن پادشاهی ماد به دست داده است (همان .)49 ،به گزارش هرودوت
دهکده او را به عنوان داور خود برگزيده بودند .ديوکس در پايگاه داوری شايستگیها و توانمندی
خود را در دادگستری به همگان نشان داد و از اينرو مردمان ديگر دهکدههای ماد هم او را به
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داوری برگزيدند .کوشش ديوکس در دادگستری و آرامش بخشیدن به فضای زندگی مادها چنان
بود که او به زودی از پرداختن به کارهای روزانه خود بازماند و به اين انديشه افتاد که از داوری
مردم دست کشد .از اينرو مادها در گردهمايی خود ،او را به پادشاهی برگزيدند تا برای همیشه
فرمانروايی دادگرانه و همراه با آرامش او را داشته باشند .ديوکس در نخستین گام نگاهبانی برای
خود برگزيد و کاخی شاهانه با هفت باروی هفت رنگ در شهر تازه بنیاد اکباتان (هگمتانه) پديد
آورد که مادها به اشاره او به عنوان تختگاه خود ساخته بودند .شهر هگمتانه روی تپهای ساخته
شده بود و کاخ ديوکس و دستگاه شاهی او در اندرونیترين باروی شهر جای گرفته بود .ديوکس
برای دربار کوچک خود آيینهای شاهانهای پديد آورد تا در چشم ديگرانی که از زندگی گذشته
او آگاه بودند ،چون انسانی برتر از همگان ديده شود! مادها در دستگاه پادشاهی ديوکس ديگر
نمیتوانستند او را به سادگی ببیند و بايد درخواستهای خود را به پیغامآوران او میدادند .مادها
نبايد در پیشگاه ديوکس لب به خنده میگشودند و يا آب دهان به زمین میافکندند .ديگر آنکه
ديوکس بازرسان خود را که همچون گوشها و چشمهای او بودند به چهار گوشه ماد فرستاد تا
همه رويدادها را به آگاهی او رسانند (هرودوت.)63 :3168 ،
فشرده گزارش هرودوت اين است که ديوکس (ديئوکّو؟) ،قبیلههای پراکنده مادی را به هم
پیوند داده و پادشاهی نیرومند ماد را با همه نشانههای يک پادشاهی به هم پیوسته و سازمانيافته
همچون ساختن شهر شاهانه هگمتانه و کاخ شاهی به وجود آوردن گارد شاهی و آيینهای
درباری و ...پديد آورده است (بريان ،3185 ،ج .)49 :3هرودوت و ديگر نويسندگان يونانی
پادشاهی ماد را از دوره ديوکس که او را نخستین شهريار و پايهگذار پادشاهی مادها نام دادهاند،
يک شاهنشاهی نیرومند و سازمانيافته نشان میدهند که مرزهای آن از خراسان در شرق تا
رودخانه هالیس در غرب گسترده بوده است .با اين همه گويا بايد پذيرفت که اشارههايی که به
بازنمايی نهادها و سازمانهای دوره هخامنشیان بوده که به اندام مادهايی که روزگارشان گذشته
بود پوشانده شده است (همان43-49 ،؛  .)Tuplin, 1990: 254-255آن گونه از متنهای
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آشوری پیداست مادها از سده نهم تا هفتم پیش از میلاد نتوانسته بودند به آن اندازه از همبستگی
و بالندگی دست يابند که همگرايی و سازمانيافتگی قبايل پراکنده مادی و بنیاد گرفتن پادشاهی
متحد ماد را به وجود آورد .پادشاهان آشوری در يورش به سرزمین ماد با شمار فراوانی
شاهکهای پراکنده در گستره ماد روبهرو بودهاند نه با يک پادشاه مادی که فرمانروای همه
سرزمینهای مادنشین بوده باشد (دياکونف232-368 :3133 ،؛ کامرون349-329 :3132 ،؛
نکSancisi Weerdenburg, 1988: 199; Rander, 2003: 37-46; Lanfranchi, 2003: :

 .)79-118گذشته از اين در کاوشهای باستانشناختی انجام گرفته در سرزمینهای مادنشین
هنوز نشانههای چندانی از ساختاری به نام پادشاهی ماد و فرهنگ و تمدن مادی به دست نیامده
است .به سخن ديگر از کاخهای پادشاهان ماد ،شهرها ،دژها ،پادگانها ،بايگانیهای و آنچه که
يک دستگاه پادشاهی نیرومند و تمدنی پیشرفته بايد داشته باشد و میتواند گواه وجود يک
پادشاهی سازمانيافته باشد ،هیچ نشانهای به دست نیامده است (نکMuscarella, 1987: :

.)109-126
سازههای به دست آمده از سده هفتم پیش از میلاد در کاوشهای باستانشناختی که در چند
منطقه مادنشین همچون گودين تپه در  32کیلومتری جنوب شرق کنگاور (برای کاوشها در
گودين تپه نک ،)Young, 1969; Young and Levine, 1974 :تپه نوشیجان در  69کیلومتری
جنوب همدان و 29کیلومتری غرب ملاير (برای کاوشها در تپه نوشیجان نکStronach, :
1968-1969: 177-186; idem, 1969: 1-20; idem, 1974: 223-238; Stronach, 1973:
 ،)129-140; idem, 1978: 1-28و باباجان تپه در جنوب دشت دلفان در لرستان (برای
کاوشها در باباجان تپه نکGoff, 1969: 115-130; idem, 1970: 141-156; idem, :

 ،)1977: 103-140; idem, 1978: 29-65; idem, 1985: 1-20و در تپه اُزبکی در جنوب
83-53؛ همو49-18 :3139 ،؛ همچنین نک )Stronach, 2003: 233-248 :انجام گرفتهاند،
وجود يک پادشاهی سازمانيافته مادی را نشان نمیدهند .گويا همه اين مجموعهها دژهای
شاهکهای محلی بودهاند و همگی در سده ششم پیش از میلاد رو به نابودی نهادهاند و اين به
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غربی ساوجبلاغ (درباره کاوشهای تپه اُزبکی نک :اسفندياری61-46 :3138 ،؛ مجیدزاده:3133 ،
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سختی میتواند نشانه وجود يک پادشاهی شکوفا و و نیرومند مادی درآن دوره باشد (کورت،
 .)12-13 :3182گويا بايد پذيرفت که مادها تنها يک اتحاديه قبیلهای داشتهاند ،چون دارای
انگیزهها و منابع سازمانيافته پادشاهیهای بزرگ نبودهاند (همان14-11 ،؛ بسنجید باSancisi :

.)Weerdenburg, 1988: 203-204
متنهای آشوری هم چهره پادشاهی ماد را به گونهای ناهمخوان با گزارشهای يونانی نشان
میدهند؛ در نوشتههای سارگون دوم (پادشاهی 322 :تا  395پیش از میلاد) ،پادشاه نیرومند
آشوری ،به يک شاهک دستنشانده ماننا به نام ديئوکّو ،در يکی ازبخشهای پادشاهی ماننا در
نزديکی درياچه ارومیه اشاره شده که در همپیمانی با پادشاه اورارتو به روياروی با آشور برخاسته
بود و در سال  335با پیروزی آشوریها ،گرفتار شده و با خانوادهاش به سوريه امروزی تبعید
شده بود (نکHelm, 1981: 85-86; Brown, 1988: 75-76; Kienast, 1999: 66; :
Liverani, 2003: 4; Schmitt, 1996: 226-227؛ بسنجید با :دياکونف333-369 :3133 ،؛

 .)Dandamayev and Grantovskii, 1987: 812پارهای پژوهندگان پذيرفتهاند که اين شاهک
آشورستیز همان ديوکس بنیانگذار پادشاهی ماد در گزارش هرودوت بوده است (برای نمونه
نک :کامرون314 :3132 ،؛ دياکونف339 :3133 ،؛ گیرشمن95 :3164 ،؛ اومستد12 :3132 ،؛
هینتس .)58 :3189 ،با اين همه بايد يادآور شد که در نوشتههای آشوری همیشه ماننا ،پادشاهی
و سرزمینی جداگانه از ماد شناخته شده (عبدی )29 :3132 ،و چنانکه گفته شد ديئوکّو تنها يک
فرمانروای کوچک ماننايی در نزديکی درياچه ارومیه خوانده شده ،نه مردی «مادی» و پادشاهی
نیرومند که در هگمتانه پادشاهی متحد مادها را به وجود آورده باشد .گذشته از اين در سال 335
پیش از میلاد که ديئوکّو به سوريه تبعید شد ،سارگون از شمار فراوانی شاهک مادی هم باج و
خراج ستانده بود (دياکونف239-398 :3133 ،؛ کامرون )335-334 :3132 ،و اين خود نشان
بودن ديئوکّو در متنهای آشوری و ديوکس در گزارش هرودوت به سادگی پذيرفتنی نیست
(عبدی29 :3132 ،؛ فرای335 :3133 ،؛ .)Schmitt, 1996: 226-227
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میدهد که قبیلههای مادی هنوز پراکنده بوده و با هم متحد نشده بودهاند .از اينرو گمان يگانه
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به گفته هرودوت ،ديوکس بنیانگذار پادشاهی ماد ،پس از پنجاه و سه سال فرمانروايی
درگذشت و فرزندش فرائورتس به تخت پادشاهی مادها نشست (هرودوت.)62-63 :3168 ،
در متنهای آشوری هیچ اشاره ای به اين پادشاه مادها و پیوند او با ديئوکّو ديده نمیشود و
کشتريتو ،فرمانروای کارـ کاشی ،که در نوشتههای آشوری به او اشاره شده و در پارهای
پژوهشها ،همان فرائورتس در گزارش هرودوت پنداشته شده است (کامرون-314 :3132 ،
316؛ دياکونف254 :3133 ،؛ گیرشمن ،)96 :3164 ،در اين متنها نه پادشاه سرزمینهای مادنشین
و جانشین ديئوکّو که تنها فرمانروای کارـ کاشی خوانده شده که در نیمه دوم سده هفتم پیش از
میلاد ،همپیمان با دوسانی فرمانروای شپرده و مامیتیارشو ،فرمانروای مادای ،و با کمک
جنگاوران مادی ،ماننايی ،کیمیری و سکايی چند دژ آشوری را در زاگرس گرفته و آهنگ يورش
به سرزمین آشور داشته است (دياکونف253-243 :3133 ،؛ کامرون316-315 :3132 ،؛ Helm,

.)1981: 87-88; Kienast, 1999: 66; Liverani, 2003: 4; Delaunay, 1987: 803-805
به گزارش متنهای آشوری ،در همین سالها هنوز فرمانروايان کوچک مادی با هدايايی چون
اسبهای مادی و سنگ لاجورد به نینوا آمده و جداگانه به پادشاه آشور باج و خراج میدادهاند
(دياکونف244-243 :3133 ،؛  )Wieseman, 1958: 11; Helm, 1981: 86و اين نشانه
روشنی است که مادها در اين دوره هنوز متحد نبودهاند .گفته شده که شايد رويارويیهای ديئوکّو
و کشتريتو ،با آشوریها و کارهای آنها در چشم مردمان زاگرس و البته مادها ،کردههايی پهلوانانه
به شمار آمده و مادها دهها سال پس از مرگ آنها ،در ساختن و پرداختن دودمانی شاهانه برای
خود ،آنها را نخستین پادشاهان خويش دانسته و اين تاريخ ساختگی خود را به همین گونه به
هرودوت بازگفتهاند (نک.)Helm, 1981: 85-91 :
با خاموشی منابع آشوری ،منابع بابلی لب به سخن گشوده و نام دو پادشاه پايانی ماد،
(هووخشتره) و آستواگس (ارشتی وئیگه) در گزارش هرودوت شناخت؛ البته اگرچه هرودوت
آستواگس را پسر و جانشین کواکسارس خوانده ،در منابع بابلی به پیوند پدر و فرزندی اين دو
اشارهای نشده است (عبدی .)21 :3132 ،هووخشتره ،پادشاه بزرگ مادها و بنیانگذار واقعی
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اومَکیشتر و ايشتومِگو (خوانده شود :ايشتوويگو) را به دست میدهند که آنها را بايد کواکسارس
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نخستین پادشاهی ايرانیان در غرب فلات ايران ،در میانه سالهای  625تا  635پیش از میلاد
سرزمینهای مادنشین ايران را به سلطه خود درآورد و در پايان اين جنگها با پیوستن شماری
از مردان جنگاور سرزمینهای گشوده شده به سپاه هووخشتره ،چنان به نیروی سپاه مادها افزدوه
شد که اين پادشاه مادی با به راه انداختن يکی از بزرگترين جنگهای باستانی ،با همپیمانی
پادشاه بابل ،پادشاهی جنگپیشه آشور را از پای درآورد (دياکونف .)234-232 :3133 ،پادشاه
بزرگ مادها ،در بازگشت به هگمتانه ،افق ديد خود را به سوی غرب و سرزمین آسیای کوچک
گستراند؛ جنگاوران مادی با گشودن سرزمینهای ماننا ،اورارتو و کاپادوکیه و با پیشروی در
آسیای کوچک در کرانه رودخانه هالیس (قزل ايرماق امروزی در ترکیه) ،در غرب آسیای کوچک
با پادشاهی يونانیمآب لیديه درگیر شدند .مادها و لیديايیها پس از پنج سال نبرد با
خورشیدگرفتگی  28مه  585پیش از میلاد ،که چون نشانه خشم خدايان انگاشته شده بود ،با
میانجیگری پادشاهان بابل و کیلیکیه به پیمان دوستی تن دادند و رودخانه هالیس مرز غربی
مادها شد (همان295-299 ،؛ همچنین درباره نبرد مادها و لیديايیها و اين خورشیدگرفتگی نک:
ملکزاده .)21-1 :3183 ،از اين هنگام پادشاهیهای ماد ،بابل و لیدی تا اندازهای با همسنگی در
قدرت ،تا خیزش کوروش بزرگ هخامنشی سه دهه در آرامش و دوستی بودند .کوروش با
نیرومندی و پويايی شگفتانگیز خود در نزديک به ده سال تختگاههای اين پادشاهیها را گشود
و شاهنشاهی جهانی هخامنشی را بنیان نهاد.

 .1نتیجهگیری
متنهای کهن میانرودانی در سدههای دهم تا هفتم پیش از میلاد ،با اشاره به دهها شاهکنشین و
دژهای مادی پراکنده در نیمه غربی و شمال غربی فلات ايران و ياد کردن از شمار فراوانی
پادشاهی ماد نام گرفته در دوره بزرگی از تاريخ زودگذر خود اتحاديهای از قبیلههای ايرانی مادی
و مردم ناايرانی میانرودانیمآب غرب و شمال غرب فلات ايران بوده و فاقد انگیزهها و منابع
سازمانيافته پادشاهیهای بزرگ بوده است .از اين ديدگاه متنهای کهن میانرودانی با نوشتههای
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يونانی ناهمخوانند .گزارشهای يونانی پادشاهی ماد را از دوره ديوکس که نخستین شهريار و
پايهگذار پادشاهی مادها نام گرفته ،يک شاهنشاهی نیرومند و سازمانيافته نشان میدهند و با
اشاره به اينکه پارسها آيینهای شهرياری ،سازمانهای اداری و نهادهای سیاسی و فرهنگی
خود را از مادها گرفتهاند ،شاهنشاهی هخامنشی را چون ادامه تاريخ ماد ديدهاند .با اين همه در
کاوشهای باستانشناختی انجام گرفته در سرزمینهای مادنشین هنوز نشانههای چندانی از
ساختاری به نام پادشاهی ماد و فرهنگ و تمدن مادی و يا به سخن ديگر نشانی از يک پادشاهی
سازمانيافته با فرهنگ و تمدنی پیشرفته به دست نیامده است .آگاهیهای امرزوی نشان میدهند
که اشارههای يونانی درباره سازمانيافتگی و نهادهای فرهنگی و سازمان اداری مادها ،بازنمايی
نهادها و سازمانهای دوره هخامنشیان بوده که به اندام مادها پوشانده شده است .از اينرو بايد
اهمیت مُردهريگ مادها در دستگاه پادشاهی هخامنشیان دوباره ارزيابی شود.

 .7منابع
 اذکايی ،پرويز« ،)3165( .ماد و نامشناسی جایهای آن» ،نامواره دکتر محمود افشار ،بهکوشش ايرج افشار ،با همکاری کريم اصفهانیان ،ج ،2تهران :بنیاد موقوفات دکتر محمود
افشار يزدی ،ص .893-843
 اذکايی ،پرويز« .)3136( .تاريخچه فَهلَوی» ،سخنواره :يادنامه دکتر خانلری ،بهکوشش ايرجافشار و هانس روبرت رويمر ،تهران :انتشارات توس ،ص .336-55
 اسفندياری ،آزرمیدخت« .)3134( .تپه ازبکی :يکی از مراکز فرهنگی فلات مرکزی ايران»،باستانشناسی و هنر ايران 12 :مقاله در بزرگداشت عزت الله نگهبان ،بهکوشش عباس علیزاده

 اشمیت ،روديگر و زار بروکن« .)3182( .ديگر گويشهای ايرانی باستان» ،راهنمای زبانهایايرانی ،جلد اول :زبانهای ايرانی باستان و ايرانی میانه ،ويراستار :روديگر اشمیت ،ترجمه
آرمان بختیاری و ديگران ،تهران :انتشارات ققنوس ،ص.361-352
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 اومستد .ا .ت .)3132( .تاريخ شاهنشاهی هخامنشی ،ترجمه محمد مقدم ،تهران :مؤسسهانتشارات امیرکبیر.
 ايوانف ،م .س .و ديگران .)3159( .تاريخ ايران 3؛ ايران باستان ،ترجمه سیروس ايزدی وحسین تحويلی ،تهران :انتشارات دنیا.
 بريان ،پیير .)3185( .امپراتوری هخامنشی ،جلد اول؛ ترجمه ناهید فروغان ،تهران :نشر وپژوهش فروزان روزـ نشر قطره.
 بويس ،مری .)3135( .تاريخ کیش زردشت ،جلد دوم :هخامنشیان ،ترجمه همايونصنعتیزاده ،تهران ،انتشارات توس.
 پاتس ،دنیل .تی .)3185( .باستانشناسی ايلام ،ترجمه زهرا باستی ،تهران :سازمان مطالعه وتدوين کتب علوم انسانی دانشگاهها /سمت.
 -پیرنیا ،حسن .)3161( .ايران باستان يا تاريخ مفصل ايران قديم ،تهران :انتشارات دنیای کتاب.

 خنجی ،محمد علی .)3158( .رسالهای در بررسی تاريخ ماد و منشاء نظريه دياکونوف ،همراهبا چند مقاله و يادداشت ديگر ،تهران :کتابخانه طهوری.
 داندامايف ،آ .محمد .)3131( .ايران در دوران نخستین پادشاهان هخامنشی ،ترجمه روحیارباب ،تهران :شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.
 داندامايف ،آ .محمد .)3183( .تاريخ سیاسی هخامنشیان ،ترجمه خشايار بهاری ،تهران :نشرکارنگ.

 درسدن ،م .ج« .)3151( .زبانهای ايرانی میانه» ،ترجمه احمد تفضلی ،مجله بررسیهایتاريخی ،سال نهم ،شماره  ،6ص.54- 31
 دياکونف ،ايگور میخايیلوويچ .)3133( .تاريخ ماد ،ترجمه کريم کشاورز ،تهران :شرکتانتشارات علمی و فرهنگی.
شماره  ،1ص.339-95
 زرّينکوب ،عبدالحسین .)3164( .تاريخ مردم ايران 3؛ ايران قبل از اسلام ،تهران :مؤسسهانتشارات امیرکبیر.
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 عبدی ،کامیار« .)3132( .وارسی دوره ماد ،قسمت اول :تاريخ ماد» ،مجله باستانشناسی وتاريخ ،سال هشتم ،شماره اول ،شماره پیاپی  ،35ص .13-36
 فرای ،ريچارد نلسون .)3168( .میراث باستانی ايران ،ترجمه مسعود رجبنیا ،تهران :شرکتانتشارات علمی و فرهنگی.
 فرای ،ريچارد نلسون .)3182( .تاريخ باستانی ايران ،ترجمه مسعود رجبنیا ،تهران :شرکتانتشارات علمی و فرهنگی.
 کامرون ،جورج .)3132( .ايران در سپیده دم تاريخ ،ترجمه حسن انوشه ،تهران :شرکتانتشارات علمی و فرهنگی.
 کامرون ،جورج .)3139( .کتاب مقدس ،عهد عتیق و عهد جديد ،ترجمه فاضلخان همدانی،ويلیام گلن ،هنری مرتن ،تهران :انتشارات اساطیر.
 کورت ،آملی .)3182( .هخامنشیان ،ترجمه مرتضی ثاقبفر ،تهران :انتشارات ققنوس. کوک ،جان مانوئل .)3184( .شاهنشاهی هخامنشی ،ترجمه مرتضی ثاقبفر ،تهران ،انتشاراتققنوس.
 گیرشمن ،رومن .)3164( .ايران از آغاز تا اسلام ،ترجمه محمد معین ،تهران :شرکت انتشاراتعلمی و فرهنگی.
 لوکوک ،پیير .)3182( .کتیبههای هخامنشی ،ترجمه نازيلا خلخالی ،زير نظر ژاله آموزگار،تهران :نشر و پژوهش فروزان روز.
 مالوری ،ج .پ .و ديگران .)3151( .سه گفتار درباره آريايیان ،ترجمه مسعود رجبنیا ،تهران:انتشارات انجمن فرهنگ ايران باستان.
 مجیدزاده ،يوسف« .)3133( .گزارش مقدماتی نخستین فصل حفريات باستانشناختی درشماره اول ،ص .83-53
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محوطه ازبکی ،شهرستان ساوجبلاغ ،پايیز 3138؛ دژ مادی ازبکی» ،مجله باستانشناسی و
تاريخ ،سال چهاردهم ،شماره دوم ،ص .49-18
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