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 مهــاجر گوینــد گروههــای بزرگــی از قبایــل نگــارانِ غربــی بــر ایــن اســت کــه مــی  رســم تــاریخ

 سـکونت  بخـشهائی از ایـران   در بعد وارد فالت ایران شـده   به م   پ ایرانی از اوائل هزارۀ نخست    

 در  پـارت ل   یکـی اتحادیـۀ قبایـ      : سه اتحادیۀ بزرگ را تـشکیل دادنـد        م   تا سدۀ هشتم پ    گرفتند و 

ــۀ قبایــل مــاد در آذربایجــان و     ــا ری و اســپهان همــدان شمالــشرق ایــران؛ دیگــر اتحادی  ؛ و ســوم ت

نگــاران ایرانــی نیــز ناشــیانه تقلیــد   ایــن ســخن کــه توســط برخــی از تــاریخ.اتحادیــۀ قبایــل پــارس

 شود تا چه حد درست باشد و اینکه مهاجرت این سه دسته از قبایل ایرانی در چـه زمانهـائی                   می

شناسـان و محققـان تـاریخ         درون فالت ایران صورت گرفته اسـت، موضـوعی اسـت کـه باسـتان                به

انـد بـر حـدس و گمـان اسـتوار             ایران باستان برسـر آن اتفـاق نظـر ندارنـد؛ و هرچـه تـا کنـون گفتـه                   

نگــاران غربــی  هــای تــاریخ در بــسیاری از نوشــته. ســندِ غربیــان اســت  اســت و تکــرار ســخنانِ بــی 

انــد ایرانــی   داشــتهســکونتم در غــرب ایــران   پدومۀ اقــوامی کــه تــا اواخــر هــزارخــوانیم کــه  مــی

 ولــی در ایــن ســخن جــای جــدال وجــود دارد؛ زیــرا چنانکــه دیــدیم در آریــایی بــودن     .انــد نبــوده

م در غــرب   پسـوم ۀ کـم از اواخـر هـزار    تـوان تردیـد کـرد؛ و آنهـا دســتِ     هـا نمــی  هـا و گـوتی   کاشـی 

نیـز تـاکنون اثبـات      ) نیاکـانِ لُرهـای کنـونی     (هـا     آریـایی بـودن لولـوبی      غیر .انـد   جـاگیر بـوده   ایران  

شناسـانِ غربـی بـرای        تالشـهای کـسانی از ایـران      . نشده است بلکه عکـس آن قابـل اثبـات اسـت           

هــیچ جــائی   انــد راه بــه  غــرِب فــالت ایــران جــاگیر بــوده   اثبــات آنکــه اقــوام غیرایرانــی در شــمال  

 غرب فالت ایران از دیربـاز و از زمانهـای بـسیار دوری اقـوام                برد؛ و گمانِ اینکه در شمال و        نمی

شـود کـه بـدانیم        این گمان زمانی تقویت می    . اند بیشتر قابل اثبات است      آریایی سکونت داشته  

اقوام آریایی از زمانهای دور در درون اناتولی نیز جاگیر بودند و تمدنهای عظیم خیتا و میتانی          

هــا را نیاکــان  نگــاران غربــی میتــانی  حتــی بــسیاری از تــاریخ . و ســپس آرمنــیّە را تــشکیل دادنــد 

مانـد کـه درپـشت سـر          پـس جـای جـدال نمـی       . داننـد   کردهای نواحی غربی کردسـتانِ بـزرگ مـی        

اند؛ ولـی   اینها نیز آریان در درون فالت ایران و ازجمله در آذربایجان و شمال ایران جاگیر بوده    

اند،   رفته  شمار نمی   رودان رقیبی به    رای دولتهای میان  اند، و ب    چونکه قدرت قابل ذکری نداشته    

  .م نامی از آنها در میان نیست در اسناد بابِلی و آشوری تا اوائلِ هزارۀ پ

سرگذشتِ قوم ایرانی با مهاجرت از بیرون فالت ایـران و برخـورد بـا اقـوام غیرآریـایی در                    
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حضور اقوام غیـر آریـایی        ز اوستا به  جا در هیچ بخشی ا      درون فالت ایران همراه نبوده، زیرا هیچ      

هنــد مهــاجرت کردنــد رخــدادهای  در فــالت ایــران اشــاره نــشده اســت؛ حــال آنکــه آریــانی کــه بــه

 بازتـاب   مهابهـاراتە  و هـم در      وِدا  ریگمربوط به مهاجرتشان و برخوردشان با اقوام بومی هم در           

انــد نــه بــا   ایــران انجــام دادهجــایِی انــدکی کــه قبایــل ایرانــی در درون فــالت    جابــه. یافتــه اســت

در اوسـتا اثـری از چنـین برخوردهــائی    . برخـورد بـا دیگـران همـراه بـوده نـه بــا کـشتار یـا ویرانـی         

تنهـا  . شود، بلکه آنچه هست برخوردهای کوچک میان خود جماعـات ایرانـی اسـت               دیده نمی 

انـد در ارتبـاط بـا    تو انـد مـی   نشانۀ برخوردی که جماعات مهاجر ایرانی با بومیان آریـایی داشـته         

هـای   مهاجرت آریان قبایل تورانی بوده باشد که در زمانی از هزارۀ دوم پـیش از مـسیح از کنـاره             

رهگـذر بـه شـمال رود ارس و شـرق             درون فـالت ایـران کردنـد و در ایـن            سیردریا کنده شـده رخ بـه      

رانیــان از ایــن در خــاطرۀ جمعــِی ای. آنهــا اشــاره خــواهیم داشــت تــر بــه انــاتولی رســیدند، و پــائین

انـــد، و اشـــاره   گـــذر اینهـــا بـــوده رخـــداد نیـــز تأکیـــد بـــر ایرانـــی بـــودن بومیـــانی اســـت کـــه برســـِر 

تـا پـیش از     ). هـای دیواپرسـت     تـورانی (دیواپرسـتان نورسـیده اسـت کـه بـا ایرانیـان جنگیدنـد                 به

هـیچ نـشانی از هـیچ    ) عیالمـی (جـز قـوم کوچـکِ خـوزی         تشکیل پادشاهی ماد در فالت ایـران بـه        

شناسـان غربـی، کـه از مهـاجر بـودن مادهـا و پارسـیان و         ایـران . قوم غیر آریایی دیده نـشده اسـت   

هـیچ سـند تـاریخی همـۀ قبایـل ایرانـی را مهـاجران                 گویند و عالقه دارند که بـی        پارتیان سخن می  

از درون فالت ایران بنامند، کلیۀ تالشهایشان برای یافتن اثری از اقوام غیر آریایی در بیرون                  به

هــای بــشری در  تــا کنــون هرچــه از ســاخته . ثمــر مانــده اســت خوزســتان در درون فــالت ایــران بــی 

دهـد    کاوشهای باستانشناسی در مناطق مختلف فالت ایران از زیـر زمـین بیـرون آمـده نـشان مـی                   

  .های گوناگونِ قوم بزرگ آریا بوده گاهِ شاخه های بسیار دوری نشیمن که فالت ایران از هزاره

گوینـد معلـوم    م سـخن مـی   که از مهـاجر بـودنِ قبایـل مـاد در اوایـل هـزارۀ نخـست پ                 کسانی

یــاد بیاورنــد کــه ســرزمین مــاد در همــسایگی امپراتــوری نیرومنــدِ  خواهنــد بــه نیــست کــه چــرا نمــی

منطقـه   وادران بـه  آشور قرار گرفته بود، و اگـر مادهـا در اوایـل هـزارۀ نخـست پـیش از مـسیح تـازه                      

ــر       بودنــد طبیعــی بــود کــ   ه ســاکنانِ اصــلی ایــن ســرزمینها اگــر خودشــان قــدرت مقاومــت در براب

ورود هـر جماعـت     . دامن آشوریها شوند    واردان نداشتند برای حمایت از خودشان دست به         تازه

یک سرزمین مسکونی در قدیم معمـوالً بـا جنـِگ متجاوزانـه و تارانـدنِ سـاکنان                    بزرگِ بیگانه به  

وارد بودند  چنانچه مادها مهاجران تازه . گرفته است   میاصلی و تصرف ممتلکات آنها صورت       

دنبـال هـر    یـاری آشـوریها کـه بـه     بیرون راندنِ آنهـا از منطقـه توسـط بومیـانِ موهـومِ غیرآریـایی بـه          

کدام از    ما در هیچ  . گشتند امر بسیار آسانی بود      این سرزمینها می    اندازی به   ئی برای دست    بهانه
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شناسـان غربـی بـدون دلیـل و           برخـی از ایـران    . بینـیم   ثـری نمـی   منابع آشوری از چنین رخـدادی ا      

گویند که این منطقه پیش از ورود مادهای آریایی جایگـاه اقـوام غیـر آریـایی بـوده         توضیحی می 

دسـت آمـده    پرسـش آن اسـت کـه ایـن اقـوام از چـه نـژادی بودنـد و چـه اثـاری از ایـشان بـه                 . است

د و ادعایشان بـر هـیچ دلیلـی اسـتوار نیـست جـز       است؟ آنها برای این پرسش هیچ پاسخی ندارن  

دلیـل  . خواهد که قدمت قوم ایرانی در تاریخ ایران را مورد تشکیک قرار دهند       اینکه دلشان می  

عمدۀ اینکه اقوام غیرایرانی در آذربایجان و منطقۀ همدان و کردستان و کوهستانهای زاگروس          

بـه بعـد و در زمـان هخامنـشی هـیچ نـامی جـز                اند آن است که از زمان پادشاهی مـاد            وجود نداشته 

اگـر قـومی غیـر ایرانـی در ایـن منـاطق             . نام ایرانی در میان مردمان این منـاطق دیـده نـشده اسـت             

بایـست کـه در خـالل چندصـدۀ آینـده دسـت کـم بـه نامهـای غیـر ایرانـی                         داشتند مـا مـی      وجود می 

از آبادیهـای منطقـه نـام غیـر ایرانـی      ها بوده باشد یا یکی     خوردیم که ازآنِ مردم این منطقه       برمی

در اینکه مردم شمال رود ارس نیز خودشان . خودش را حفظ کرده باشد و در تاریخ ایران بماند

انـد اهـل تـاریخ اتفـاق نظـر دارنـد، ولـی بـازهم عالقـه دارنـد بگوینـد کـه در                 دانـسته   را آریایی می  

کجا رفتند که  نکه بگویند پس اینها بهاند، بدون آ اینجا زمانی مردمانی غیر ایرانی جاگیر بوده      

دسـت داده   هیچ اثری از آنان در تاریخ بازنماند و در داستانهای تاریخی هیچ نـشانی از آنهـا بـه     

مـردم جنـوب کوههـای    (هـا و البانیهـا    پارسـیان و مادهـا و سـکَە   «نویـسد کـه     دیـاکونوف مـی   . نشد

خـود  ) ن و ازبکستان و ترکمـستانِ کنـونی  یعنی مردم شمال افغانستا(و اقوام آسیای میانه   ) قفقاز

هـای    یکی از دیگر گروهها یا خانواده       نامیدند، و دیده نشده است که اقوامی که به          را آریایی می  

چندین نامِ شخصی در میان مردم این  ؛ و به»این نام بخوانند زبانی منتسب باشند خویشتن را به 

  ١.تداشته اس» آریَە«ونِد  مناطق اشاره کرده که پیش

جــز نیمــۀ غربــی  بــه(تــوان برســر ایــن واقعیــت جــدال کــرد کــه سراســر فــالت ایــران   کمتــر مــی

اثبــات . گــاهِ آریــان بــوده اســت یــاد نــدارد نــشیمن کــه تــاریخ بــه از دیربــاز، و از زمــانی) خوزســتان

هـا در   بنیادِ غربی هرحال تا امروز این فرضیۀ غلطِ بی     ولی به . خالف این سخن از محاالت است     

شـود کـه گروههـائی از قبایـل آریـایی کـه زبـان               نگاران ایرانی نیز تکـرار مـی        برخی از تاریخ  میان  

 غـرب و  یده بـه م از شرق فالت ایران کوچ   هزارۀ پ  های مشابهی داشتند در آغاز      مشترک و لهجه  

رحـل  و حـول و حـوشِ رود اَتـرک     در ناحیۀ هیرکـانِیَە     نیز  جنوب ایران رسیدند، و بخشی از آنها        

ایــن فرضــیه . نویــسند  ایــن ســخنی اســت کــه درکتابهــای درســی ایــران نیــز مــی  . افکندنــداقامــت

 را مــاد، پــارس و پــارتۀ بــزرگ زودی ســه اتحادیــ گویــد کــه اینهــا همــان قبــایلی بودنــد کــه بــه مــی
                                                 

 .۱۴۳: تاریخ ماد 1
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 اصـرار محققـانِ غربـی برسـر اینکـه پـیش از اینهـا از قـوم آریـایی در درون فـالت            .تشکیل دادند 

تــوان تردیــد کــرد کــه پــیش از ایــن    بنیــاد اســت؛ و نمــی  ت، اصــراری بــیایــران خبــری نبــوده اســ 

نامهـائی کـه در میـان       . ها در ایران جاگیر بودند      ها و هزاره    مهاجرتهای فرضی قبایل ایرانی سده    

دهد آریان در زمانهای بـسیار دوری در   آبادیهای شمالغرب فالت ایران وجود دارد که نشان می      

 یکـی از خـدایان بـسیار کهـن اقـوام آریـایی              اینـدرا دانـیم کـه        ما مـی   .اند  این سرزمین جاگیر بوده   

. همین خدا را آریان مهاجر به هند بردند، و تا امروز برمسند خـدائی خـویش اسـت                 . بوده است 

ذکــر شــده کــه در آذربایجــان   » اینــدرا پاتیــانو «م نــام  ســدۀ هــشتم پ  در اســناد آشــوری متعلــق بــه  

شـاید  . تواند از دورانی بسیار دور برجا مانده باشد    یی است می  این نام که خالصاً آریا    . اند  بوده

همـین  هـای     انـد دنبالـه     نامیده شـده  ) یعنی دیواپرستان  (»دیوان«آن اقوامی که در اساطیر ایرانی       

نـزد  ) گـری  خدای خـشم و ویـران  (؛ زیرا از زمان جنگهای قبایل آریایی، ایندرا        بوده باشند  مردم

 اسـت کـه در   »آترپاتیـان «لفظ دیگری مشابه همـین لفـظْ       . تبدیل شد مظهر شر و بدی       ایرانیان به 

بعــضی از قبایــل آذربایجــان اطــالق شــد، و بعــدها آترپاتیکــان و آترپائیگــان     زمــانی از تــاریخ بــه 

اسـت؛  » پرسـتندۀ آذر / نگهبـان آذر  «معنای این واژه    . نام خویش را از آنها گرفت     ) آذربایگان(

دوران دور  توانـد بـه   پـس نـام ایـن مـردم نیـز مـی      .  قبایـل آریـایی بـوده    دانیم که آذر از ایزدان      و می 

 پرسـتش آذر را وارد دیـن    مغان کـه بعـدها  . تعلق داشته باشدم هزارۀ دوم پ کم به  تاریخ، و دستِ  

انــد کــه در  هــا قبــایلی در کتیبــۀ داریــوش بــزرگ، مــغ. انــد بــودهآریــانِ همــین   کردنــد از  مزدایَــسنە

، و گاؤماتە از میان آنها برخاسته و درصدد بیرون کشیدن سلطنت از دسـت   آذربایجان جاگیرند 

  .هخامنشیان برآمده، و داریوش او را از میان برداشته؛ و او را در جای خود خواهیم شناخت

 شان در راه توسـعۀ دولتـ      جاگیر بودند  رودان  در شمال میان   که   آشوریان م  اوائل هزارۀ پ  در  

گیـری و چپـاول       منظـور بـرده     ای دوم و سومِ این سده لشکرکـشیهائی بـه         ه  دههگام برداشتند، و در     

ۀ وان و غـرب     آنهـا بـا اشـغال زمینهـائی در جنـوب دریاچـ            . همدان و آذربایجان صورت دادنـد       به

  .دریاچۀ اورمیَّه دامنۀ مرزهای کشورشان را در شمال گسترش دادند

با تلفظ آشـوری  (» وائی پارس«ور بعد در اسناد آشوری از کش       به م   سدۀ نهم پ   های  از نیمه 

دوآب تـا شـهرزور      و میـان  سـنندج     سـلیمانیه و   ناحیـۀ (یاد شده کـه در کردسـتانِ کنـونی          ) وا  پارس (

این دهخدایان در . بوده است) کاوے( دهخدا ۲۷ آبادی و  ۲۷ ئی از   واقع بوده و دارای اتحادیه    

  لمر سوم یعنی نیمه دوران سلطنِت شصزمـان   تـا ایـن  .  بـاجگزار آشـور بودنـد   م هـای سـدۀ نهـم پ    ن

رودان در سرزمینهائی که اکنون جنوب کردستان         نشیِن بسیاری در شمال میان      آبادیهای آریایی 

ــه  عــراق را تــشکیل مــی   ــود    دهنــد ب  ۱۰۰واقــع در (حتــی شــهر نینــوا   . اشــغال آشــوریان درآمــده ب
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مش سـامی نیـست، و      کـه پایتخـت اداری و نظـامی آشـوریان شـد نـا             ) کیلومتری شمال شهر آشـور    

. انـد   باشـد کـه آشـوریان اشـغال کـرده و بومیـانش را تارانـده بـوده                  ناناوهو: مثالًشاید آریایی   

نیاکـان کردهـای      پایتخت خودشان کردنـد نیـز متعلـق بـه           یعنی حتی شهری که آشوریان تبدیل به      

  .کنونی بوده است

سـخن  ) یعنـی مادهـا  (» آمـادای «نصر سـوم از قبایـل     های برجا مانده از شلم     نوشته  در سنگ 

نـام   روا بـه  همانجـا از یـک فرمـان   . اند وائی جاگیر بوده ۀ پارسرفته که در همسایگی شرقِی منطق   

 تلفـظ  »سـارو    ارتە«. شـاه آشـور داده اسـت    نام برده شـده کـه بـاج بـه    » شوردورا«امیر  » سارو      اَرتە«

یک واژۀ خالصاً ایرانی است،     ) سلطان عادل ( خشتر  اَرتەدانیم که     می. است خشتر  ەارتآشوری  

تـوان    قاطعانـه مـی   . و صفتی است که از فرهنگ دینـِی برخاسـته از تعـالیمِ زرتـشت برآمـده اسـت                  

فرهنگ برخاسته از تعالیم زرتشت در میان مردم       ) م  های سدۀ نهم پ     نیمه(زمان    گفت که در این   

خـشتر را     ایـن کـاوے کـه لقـِب اَرتە        . ستاین نقطۀ غرب فالت ایران نفوذ و گسترش یافته بوده ا          

  .بر خودش نهاده بوده از پیروان تعالیمِ زرتشت و یکی از امیران ماد بوده است

سرزمینهای واقع از حد قصرشیرین و همدانِ کنـونی          شرح لشکرکشیهای شاهان آشوری به    

ــه در ســدۀ     ده اســت شــرح  م کــه اســنادی از آنهــا برجــا مانــ     پ۹تــا نــواحی جنــوب دریاچــۀ اورمیَّ

گیریهــا اســت، ولــی در هــیچ جــا از الحــاق ایــن ســرزمینها    تــاراجگری و تخریــب روســتاها و بــرده

زیــرا ایرانیــان در غــرب فــالت بــا نیــروی بــسیار دربرابــر  . کــشور آشــور ســخنی در میــان نیــست  بــه

کردند؛ و هرچند که تلفات سنگینی در مقابله بـا ارتـش بـسیار     تجاوزات آشوریها ایستادگی می 

تابعیــت و بردگــِی دولــت آشــور   را نداشــتند کــه تــن بــه  دادنــد ولــی آمــادگی آن  یــشرفتۀ آشــور مــیپ

منطقـه اسـت و       های شـاهان آشـور عمومـاً سـتایش پیروزیهایـشان در لشکرکـشی بـه                  نوشته .بدهند

هــای  در دهــه) شــاه آشــور(دوم » اَداد نیــراری«. ســازد چیــزی از حقیقــت را بــرای مــا روشــن نمــی 

ها و گرفتن اسیر و غنایم از چندین آبـادی            ز چند لشکرکشی به سرزمین لولوبی     م ا    پ ۸۹۰ ۹۱۰

» آشـــور نـــصیرپال«و » توکـــولتی نینـــورت«جانـــشینان او . میـــان آورده اســـت لولـــوبی ســـخن بـــه 

اندازی به این سرزمینهای غربی ایران ادامـه دادنـد و داسـتان          های بعدی دست    همچنان در دهه  

یادگـار   هـا بـه   کـردن شهرهایـشان را بـر لوحـه      ایرانیان منطقه و ویرانشان از گیری گیری و برده    باج

م به مناطق جنوبی دریاچۀ   پ۸۲۰  ۸۳۰های  نصر سوم از لشکرکشیهایش در دهه  شلم. نهادند

پـنجم کـه در سـال       » دداَ  شیمـ ش«. خاک و خون کشیدنها سخن گفتـه اسـت          اورمیه و تاراجها و به    

هــای   شــمالی تــا دامنــهایــراندرون  در »مــاد« قبایــل شکرکــشیهایش بــهلاز ســلطنت رســید   بــه۸۲۳

هـزار  ۶فته که در یکی از این جنگها  و گآوردهمیان  سخن به ۸۲۰ ۸۲۱جنوبی البرز در سالهای  
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در لشکرکــشی . آتــش کــشیده اســت  تــن را اســیر گرفتــه و چنــدین روســتا را بــه۱۲۰۰تــن را کــشته و

اسارت گرفته و شمار بسیاری روستا را ویران کرده و            را به   سوار ۱۴۰ تن را کشته و      ۲۳۰۰دیگری  

بــاز در جنــگ دیگــری در . تارانــده اســت) شــاید البــرز(درون کوهــستانهای پربــرف  مادهــا را بــه

 کـه در     سوم »نیراری داداَ «.استو شمار بسیاری را اسیر کرده        کشتار تن را    ۱۰۷۰ۀ همدان   ناحی

میـان   سـرزمین مادهـا سـخن بـه       چنـدین لشکرکـشی بـه      نیـز از    نشـست  شمشی ادد جای     به ۸۱۰سال  

نویسد   م تا ناحیۀ جنوب قزوین پیش رفته است، و می           آورده که تا سالهای نخسِت سدۀ هشتم پ       

   .اسارت گرفته است که مادها را کشتار کرده و به

انـد کـه    انـد نـشان داده   مناسـبت پیروزیهایـشان برجـا نهـاده     در نقشهائی که شاهان آشـور بـه     

شـدند بـا اره       ورزیدنـد وقتـی مغلـوب و اسـیر مـی            ونه کـسانی را کـه دربرابرشـان مقاومـت مـی           گ  چه

شکنجه  کردند تا به بریدند و در زیر آفتاب رها می کردند؛ دستها و پاهایایشان را می تکه می  تکه

خواباندنـــد و  کردنـــد و برهنـــه بـــر روی زمـــین مـــی بمیرنـــد؛ دســـتها و پاهایـــشان را در زنجیـــر مـــی

کردند و مرد را پس از آنکه کف دستها        ئی بر زمین می     دادند؛ نیزه   زدند تا جان می     انه می تازی  به

درونـش فـرو بـرود و         نشاندند تا نیزه بـه      بریدند برهنه از مقعدش بر روی نیزه می         و پاهایش را می   

  ه برسـرِ  معموالً پـدر و پـسر و بـرادران را در کنـار هـم برهنـ                . شکنجه بمیرد   گونه برسِر نیزه به     او این 

نــشاندند تــا همگــی شــاهد شــکنجۀ یکــدیگر باشــند و پــس از یکــی دوروز درد شــدید   هــا مــی نیــزه

اند معموالً افـراد چنـد        شده  جمعی نشان داده    گونه دسته   در نقشهائی که این   . کشیدن جان بدهند  

ــز از خودشــان     . خانــدانِ خویــشاوند هــستند  نقــشهائی از آتــش افکنــدن در شــهرهای مغلــوب نی

شــان بــا چــه ارعــابی  آینــدگان نــشان دهنــد کــه در لشکرکــشیهای جهادگرانــه انــد تــا بــه تهبازگذاشــ

اطاعـت خودشـان درآورده بـاجگزار     پرسـتش خـدای خودشـان و بـه     اند که مـردم را بـه      خواسته  می

جمعی در برابر دیدگان پـدر و مـادرانِ    دهد که کودکان را دسته  نقشهائی نشان می  . خویش کنند 

دهـد کـه گروهـی مـرد و زن را      نقشهائی نشان مـی . اندازند یانِ خرمن آتش می  م  شان به   دربندشده

. انـد   انـد و در هیزمهـا آتـش افکنـده           بـسته شـده بـر روی خـرمن هیـزم ایـستانده              هـم   بسته و بـه     دست

. انــد شــان بــود کــه در نقــشها بازنهــاده  هــای معمــولی بریــدن دســت و پــای اســیران بــا اره از شــیوه 

شوند را با دامنهـای از جلـو          بردگی برده می    و دخترانِ اسیر شده که به     تصاویر صِف دراز زنهای     

آنهــا در  معنــای تجــاوز جنــسی بــه  انــد، کــه بــه شــده و رانهــای بیــرون افتــاده نــشان داده  داده چــاک

سـان   همـین  شـوند کـه بـه     مـی  وسال نیز دیـده    سن  در میان اینها دختران کم    . هنگام اسارتشان است  

بـسیاری از ایـن نقـشها بـر     . اند و رانهایشان بیرون افتاده اسـت  اک دادهدامنهایشان را از جلو چ    

شود خانـدان شـاهی از دیـدن آنهـا      روی دیوارهای کاخها و معبدها بازمانده است، که معلوم می   
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دوسـت      اند و برایشان منظرۀ دلگشا بوده است؛ و این بازگوکنندۀ روحیـۀ خـشونت               برده  لذت می 

گـــر نقـــش  انـــد شـــب و روز نظـــاره داشـــته ک اســـت کـــه دوســـت مـــیآشـــوریان از زن و مـــرد و کـــود

زنـده   شود یا زنـده     انسانهائی باشند که بر روی نیزه نشانده شده یا دست و پایشان با اره قطع می               

زور مـورد تجـاز       اند؛ یا دختـران و زنـانی کـه بـه            اند و در حال سوختن      بر روی خرمن آتش ایستاده    

 آنهـا نگریـستن بـه شـکنجۀ کـسانی کـه همـدیِن آنهـا نبودنـد                   شاید در دینِ  . اند  جنسی قرار گرفته  

هــای کاخهــا و  انگیــزی بــر دیــواره  هــای چنــدش ثــواب داشــته، وگرنــه نقــش کــردن چنــین نگــاره  

  . توان توجیه کرد نحو دیگری نمی عبادتگاهها را به

گـری    گونـه هـدف تمـدنی جـز تـاراج و ویـران              کـدام از لشکرکـشیهای آشـوریان هـیچ          در هیچ 

زنـِی آبـادی    اند که پس از کشتار همگانی و آتش در نقشهای بسیاری نشان داده. شود میدیده ن 

انـد را زنجیـر برگـردن و     مانـدگان کـه زنـان و کودکـان     اند بقایای زنده که بعد از تاراج انجام داده   

د اسیران مجبـور بودنـ  . آشور ببرند عنوان برده به اند تا به صف کرده انشان به اسپبرهنه در دنبال  

کفش در غل و زنجیر طـی کننـد تـا بـه پایتخـت آشـور و کنـار معبـدِ                 که راه دراز را با پای پیادۀ بی       

  . خدا تقدیم شوند خدای بزرگ آشور برسند و به

شــدۀ   آنهــا بــا جماعــاتِ کوچانــده کوچانــدن جماعــات روســتایی از محــل و جــاگزین کــردِن 

انـد    داده  برایشان امکان داشـته انجـام مـی       های معمولی آشوریان بوده که هرجا         دیگر نیز از شیوه   

در مواردی نیز همـۀ مـردم یـک آبـادی       . نفع قدرت خودشان برهم بزنند      تا ترکیب جمعیتی را به    

اطاعتشان درآمده بودند از محل  کردند و مردم یک آبادی دیگر را که پیش ازآن به        را کشتار می  

. دادنـد   آبادیهـای بیگانـه، اسـکان مـی       افتـاده درمیـان       جای آنها، و غریـب      خودشان کوچ داده به   

  .باره برای ما برجا مانده است ها و گزارشهای بسیاری از خود آشوریان در این نگاره

  دیائوکو. ۱

آورد   اندازیهای آشوریها بر مردم غرب فالت ایران وارد مـی           مصائب و رنجهائی که دست    

یــت مــردم دربرابــر آشــوریان کــرد تــا از زمــین و هو پیــدایش یــک اتحادیــۀ نیرومنــد را ایجــاب مــی

زیـستند    جو بودند، در تجمعات کوچک و بزرگـشان مـی           ایرانیان مردمی مسالمت  . حفاظت کند 

انـدازیهای   شان مشغول بودند، ولی آشـوریان زنـدگی آنهـا را بـا دسـت      کشاورزی و دامداری و به 

  . کردند زدند و آسایش را از آنها سلب می مداوم برهم می

ــ در آرمنــیّە تهاجمــات دولــت وهــای آشــور مــصروف مقابلــه بــا    نیرم  پ۷۷۰در دهــۀ  ۀ ناحی

همــسایگانِ ایرانــِی آرمنــیّە در شــرق و ( »وائــی پــارس « و»نــا مــان«بــا شــاهان دریاچــۀ وان بــود کــه 
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تصرف دولت  وارد پیمان اتحاد شده و درصدد بود که زمینهای آرمنیّە را که پیشترها به            ) جنوب

الش آرمنــیّە خطــر بزرگــی را درپــشت مرزهــای شــمالی آشــور تــ. آشــور درآمــده بــود بــازپس گیــرد

 جنگهای آشور با آرمنیّە برای قبایـل غـربِ ایـران اهمیـت بـسیار داشـت، زیـرا         .ایجاد کرده بود  

ۀ نیرومندی را  آنها را برای مدتی از تجاوز آشوریان مصون نگاه داشت، و در این فاصله اتحادی              

» دیـائوکو «نـام    رهبـری بزرگمـردی کـه او را تـاریخ بـه             ه در این هنگام قبایل مـاد بـ        .دادندتشکیل  

و نخستین سلطنتشان را با مرکزیت هنگمتانە ) م  پ۷۶۰دهۀ (شناسد تشکیل اتحادیه دادند       می

و اکنـون همـدان   (شـود   مـی » دانە همـه «و  » تـنە   همـه «هنگمتانە که تلفظ نـوترش      . تأسیس کردند 

  .است» مرکز همگان«معنای  به) گوئیم

همـین شـکل آمـده اسـت؛ و      نام دیائوکو هم در اسناد آشوری و هـم در گـزارش هـرودوت بـه           

  تواند چه باشد؟  اما تلفظ درست این نام می. تواند درست باشد هردو تلفظ نمی

در گزارش رخدادهای زمان هخامنشی نامِ وهوکَە چندبار آمده اسـت، کـه بزرگـان ایرانـی           

نــام دیــائوکو . آن مراجعــه کــرد شــود بــه ل نــام دیــائوکو مــی درصــدد یــافتن شــکل اصــ . انــد داشــته

» وهـوکَە «و  » دیـو «تـصور اینکـه دیـائوکو از        . تواند ترکیبی از وهوکَە و یـک نـامِ دیگـر باشـد              می

را ترکیبـی   تـوان آن  همچنـین مـی  . رسـد  نظر مـی  خردپذیر به ) دیو وهوکَە (ترکیب شده بوده است     

  .  خواند»دیوآکاش«را  نست وآندا) آسمان (»آکاش« و »دیو«از 

تــوان گفــت کــه او از  ، مــی»چــه دیــو آکــاش«باشــد و » دیــو وهــوکَە«هرحــال، ایــن نــام چــه  بــه

رورتیش      .القاب کهن آریایی را با خود داشتند      ئی بوده که هنوز       قبیله  ولی نام پدرِ دیائوکو کـه فـَ

نظـر   بـه ). فَروهـر (شـود   ین لفـظ ادا مـی     همـ   بوده معنائی آشـکار دارد و تـا امـروز هـم کـم و بـیش بـه                  

م بـوده تعـالیم زرتـشت و     پ رسد که تا زمان تولـد فـرورتیش کـه احتمـاال در اوائـل سـدۀ هـشتم             می

آئیِن زرتشت در میان ایرانیان این منطقه گسترش یافتـه بـوده، زیـرا                اصطالحات دینی مربوط به   

  . دهد نام فرورتیش خبر از این امر می

نویسد که دیـائوکو پـسر        رآنچه که از روایتهای ایرانیان شنیده بوده است می        هرودوت بنا ب  

بزرگ   فر رتیشمادهـا بـرآن   . شماری تـشکیل شـده بـود    ئی از ماد بود و ماد از آبادیهای بی       زاده  و

کردنــد از گــردن  روایــی مــی  ســال بــود در آســیا فرمــان ۵۲۰شــدند کــه یــوغ بردگــی آشــوریها را کــه  

رهبری خویش برگزینند و سـلطنت        لذا برآن شدند که دیائوکو را به      . دی برسند آزا  بیندازند و به  

کنـد   گونگی انتخاب دیائوکو توسط سران ماد اشاره می      چه   هرودوت سپس به   ١.او بسپارند   را به 

  .ئی است که داستان تشکیل انجمن رؤسای قبایل برای انتخاب رئیس در هر اتحادیه
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گرفته  کیل داد چه وسعتی داشته و چه مناطقی را دربر میئی که دیائوکو تش اینکه اتحادیه

زمـان در غـرب آذربایجـانِ کنـونی یـک            ولـی در ایـن    . طـور قطـع چیـزی گفـت         توان بـه    است، نمی 

وجود داشت که از جنوب با آشـور و از غـرب بـا            » نا  مان«نام    سلطنِت محدود اما نسبةً نیرومند به     

ئـی واقـع    این سلطت در همسایگی اتحادیه. بلی شناختیمرا در گفتار ق آرمنیّە همسایه بود، و آن   

انــدازیهای آشــوریها  دیــائوکو بــرای آنکــه دربرابــر دســت. شــد کــه دیــائوکو ایجــاد کــرده بــود مــی

انـد    نـام نوشـته  زو ایـران نـا کـه آشـوریها نـامش را         بخشی داشته باشد بـا شـاه مـان          حمایت اطمینان 

  . وارد پیمان دوستی و حمایت متقابل شد

صــدد گــسترش قلمروشــان در شــمال بــه ســرزمینهای جنــوبی   م آشــوریها بــه  پ۷۴۴ســال در 

شــاه آرمنــیّە از آنهــا شکــست یافــت و   .  بــود لــشکر کــشیدند آرمنــیّەدریاچــۀ وان کــه جــزو قلمــرو   

دنبــالِ آن، شــاه آشــور   بــه. تــصرف آشــوریان درآمــد  ســرزمینهای جنــوبی دریاچــۀ وان مجــدداً بــه  

دید ناچار از پیمان آرمنـیّە   مقابله با وی نمی  نا که خود را قادر به        مان نا لشکر کشید، و شاه      مان  به

پــس از آن درصــدد گــسترش  نــا شــاه مــانزو  ایــران. اطاعــت شــاه آشــور درآمــد  خــارج شــد و بــه

 در همین سال آشوریها به سرزمین .تصرف درآورد تا درۀ سفیدرود را به    قلمروش در آذربایجان    

وائـی کـه تـاب        مـردم پـارس   . لـشکر کـشیدند   ) ناحیۀ سلیمانه و شـهرزور     (وائی  پارسنشیِن    ایرانی

ــا کـــرده بـــه درون کوهـــستان گریختنـــد    ــا را رهـ ــتند آبادیهـ . مقاومـــت در برابـــر آشـــوریها را نداشـ

 کردنـد و حـاکمی     ۀ کـشور آشـور    وائی را ضـمیم     آشوریها آبادیها را ویران کردند و سرزمین پارس       

ورانِ اسیرشـده و      سـوم از بـردن پیـشه       تـیگالت پالصـر   بـۀ   در کتی . از سوی خودشان برآن گماشتند    

وائیهــا  آشــور، و از کوچانــدن جماعــاتی از پــارس  نــشین بــه وائیهــای کــوه انِ پــارس اســپهــای رمــه

توان تـصور   که می(م خبر داده شده است      پ ۷۳۸سرزمینهائی در شمال سوریه کنونی در سال          به

  . )کرد نیاکان کردهای کنونی سوریه بوده باشند

 نـا  مـان دیـائوکو همپیمـان شـاه    . آشوریان پس از آن درصدد پیشروی در خاک ماد برآمدنـد        

هـدف از ایـن   . پیمـانی توجـه نکـرد    این هم رفت؛ ولی شاه آشور به شمار می بود که متحد آشور به    

نامیــده » ســبایا«و » غنــایم«آنچــه در اســالم (گیــری  هــا عــالوه بــر تــاراج امــوال و بــرده  لشکرکــشی

کردنـد    ایرانـی کـه تـصرف مـی          آنهـا معمـوالً در هـر آبـادیِ         . خدایـشان بـود      گسترش دینِ  )شود  می

افراشــتند تــا   هــای خدایانــشان را درآن برمــی  داشــتند و پیکــره  معبــدی بــرای خدایــشان برپــا مــی  

آثـار ایــن معابــد کــه خبـرش را شــاهان آشــور بــا   . شــدگان را مجبــور بـه پرســتش آنهــا کننــد  مغلـوب 

تـوان درمنـاطق کوهـستانی غـرب ایـران تـا نزدیکیهـای         انـد را مـی   ایـشان آورده  ه  افتخار در کتیبـه   

براسـاس آنچـه   سـال باجهـای گزافـی برمادهـا تحمیـل شـد کـه             در ایـن  . شرق بغداد کنـونی دیـد     
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عبـارت بـود     انـد   یـاد گذاشـته     مناسبت پیروزیهایشان در این لشکرکـشیها از خـود بـه            آشوریها به 

ــاالن ۳۰۰از  ولــی معلــوم  ١.مــصنوعات مفرغــی )  تــن۱۵( تــاالن ۵۰۰ وورد،ســنگ الجــ )  تــن۹( ت

سال بعد مجدداً آشوریها      شود که مادها از پرداختن این باجهای گزاف سر باززدند؛ زیرا سه             می

سـال   لشکرکـشی دیگـری نیـز پـس از ایـن     . تـاراج و کـشتار زدنـد        مـاد لـشکر کـشیدند و دسـت بـه            به

هـای    و رمـه  اسـپ هـزار ۵آتـش کـشیدند و    ادی را بـه صورت گرفت که طی آن آشـوریها چنـدین آبـ          

  .بزرگ بز و میش را از ایرانیان باج گرفتند

دیائوکو درصـدد یـافتن یـک متحـد جدیـد متوجـه آرمنـیّە شـد و بـا شـاه آرمنـیّە عقـد اتحـاد                    

آرمنیّە دشمن سرسخت آشور و درصدد بازگیری سرزمینهای خـویش در جنـوب دریاچـۀ        . بست

ایـن سـرزمینها    م لشکرکـشی آرمنـیّە بـه     پ۷۱۶در سـال   . شغال کـرده بودنـد    وان بود که آشوریها ا    

جنگ در ابتدا برای آرمنیّە پیروزیهائی دربر داشت و چند دژ آشـوری در جنـوب             این. آغاز شد 

زودی  ولـی بـه   .  و نیروهـای آشـوری از منطقـه تارانـده شـدند            تصرف آرمنیّە درآمد    ۀ وان به  دریاچ

شاه آرمنیّە شکست یافت و زمینهائی را کـه گرفتـه بـود از دسـتش            در لشکرکشی بزرگِ آشوریها     

  .بیرون رفت

داتە و نابودسـازیِ او در لشکرکـشی          قیـام بـغ     نـا، بـه     پیش از این، ضمن سـخن از کـشور مـان          

تحریـک و تـشویق دیـائوکو        داتە و یـارانش بـه       رسد که قیـام بـغ       نظر می   به. شاه آشور اشاره کردیم   

داتە شـاه آشـور خـشم خـویش را متوجـه       دنبـالِ نابودسـازی بـغ     زیـرا بـه    صورت گرفته بوده اسـت؛    

تـرین دشـمنِ آشـور بـود نیـز مزیـد بـر                اتحاد دیائوکو با دولـت آرمنـیّە کـه سرسـخت          . دیائوکو کرد 

 بــه مــاد لــشکر کــشید تــا خطــر ایــن  ســارگون دومم   پ۷۱۵در ســال . خــشم شــاه آشــور گردیــده بــود 

را بـا   سـارگون وی . اسـارت درآمـد      دیـائوکو شکـست یافتـه بـه        .قدرت نوخاسته را ازمیـان بـردارد      

در ســوریه تبعیــد کــرد، و ایــن پیــروزی عظــیم را در » حمــات « جمعــی بــه اش دســته افــراد خــانواده

ســـرزمینهای مـــاد  هـــای بعـــدیِ ســـارگون دوم بـــه در لشکرکـــشی. یادگـــار نهـــاد اش بـــه سنگنبـــشته

اسـارت او درآمدنـد و        بـه  )هـا   کـاوے (محلـی     تـن از امیـران     ۴۶گروههای بزرگی از مادها ازجملـه       

ــه . چنــدین آبــادی توســط او ویــران شــد    ــا . اش بــرای مــا برجــا نهــاده اســت    اینهــا را او در کتیب ب

؛ زیـرا مادهـا مـصمم بودنـد کـه      انجامیـد  نـه آشـور    الحاق زمینهای ماد به     ۀ سارگون به  حال حمل   این

تجدیـد پیمـان      شـاه آشـور بـه     . ظ کننـد  خـویش را حفـ    و هویـتِ ایرانـِی      قیمتی باشد اسـتقالل      هر  به

این موضوع نشانگر قدرت مادها است، و    . باجگزاری سابق اکتفا کرده خاک ماد را تخلیه کرد        

ئـی دیگـر      گونـه   انـد ولـی واقعیـت امـر بـه           میل خودشان نگاشـته     گرچه گزارش وقایع را آشوریها به     
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. نامنـد  مـی » مادهـای نیرومنـد  «گوینـد آنهـا را     بوده است؛ زیرا آشوریها وقتی از مادها سخن می        

نـشانده    ترین نقاط ماد در تصرف آشـوریها بـود کـه توسـط امیـران دسـت                  ولی بخشهائی از غربی   

ــرا در نوشــته   اداره مــی ــوبینِ ســوریه و       شــد؛ زی ــر از کوچانــدنِ جماعــاتی از مغل هــای ســارگون خب

رکـدام دارای یـک    آبـادی در ایـن منطقـه کـه ه          ۲۶نام  . فلسطین به این سرزمینها داده شده است      

از ویران کـردن کامـلِ    . اند  نشانده بوده در کتیبۀ سارگون آمده که باجگزار آشور بوده           امیر دست 

آتش در کلیـۀ آبادیهـای ایـشان    «: اند نیز خبر داده است بسیار از آبادیها که آمادۀ اطاعت نبوده  

  ».افکندم و آنها را تبدیل به تل خاکستر کردم

طـور کامـل در قلمـرو آشـور قـرار       ه نیمۀ غربی آذربایجانِ کنـونی بـه      رسید ک   نظر می   اکنون به 

گرفتــه اســت و شــاه آشــور از آنجــا خواهــد توانــست کــه بــرای بقیــۀ آذربایجــان و ســرزمینهای مــاد  

نــا را بخــشی از قلمــرو خــویش محــسوب  ســارگون دوم کــه اکنــون مــان. اقــدام نظــامی انجــام دهــد

ایـن ناحیـه کوچانـد و در          را بـه  ) اسرائیل  بنی(» عبری«قوم  جماعاتی از   کرد یکی دوسال بعد       می

ه   . آنجا اسکان داد   بایـست کـه یادگـار ایـن دوران       کـه نـامش آشـوری اسـت مـی         ) شـهرِ آب  (اورمیـّ

ســرزمینهای نــواحی (آبادیهــای بــسیاری در منــاطق کوهــستانی شــرق عــراق کنــونی . بــوده باشــد

زمـان    گاه قبایل آریایی بود تا این       نشیمنکه پیشترها   ) ماورای شرقی دجله در شرق بغدادِ کنونی      

در لشکرکــشیهای شــاهان آشــور از بومیــان تخلیــه شــده بــود و جماعــات ســریانی و آرامــی کــه از      

جماعـــاتی از . منـــاطق مختلـــف شـــام کوچانـــده شـــده بودنـــد در ایـــن ســـرزمینها اســـکان داشـــتند

کلـی بـرهم      ی منطقـه بـه    این مناطق کوچیـده اسـکان یافتـه بودنـد و ترکیـب جمعیتـ                آشوریان نیز به  

بقایای آبادیهای آریایی در این منطقه نیز در سالهای بعدی از سکنه تهی شـدند               . زده شده بود  

جـای بومیـان    و جماعات کوچانده شده از کلده و بابل و سوریه و فلسطین و اطـراف رود اردن بـه         

عیـت بـومی تهـی    های آشوری نامهای آبادیهای متعددی کـه از جم  در کتیبه . اسکان داده شدند  

جایـشان اسـکان داده شـده بودنـد آمـده اسـت کـه همـه در ایـن                      شده و جماعات کوچانده شـده بـه       

  . منطقه قرار دارند

کوچاندند را تبدیل به بردگـان کامـل کـرده بودنـد، و در               آشوریها جماعتی که از جائی می     

ایـن جماعـات    شـد کـه بـر         شدند یک پادگان کوچک آشوری دائـر مـی          زمینی که اسکان داده می    

خوردنــد و درآمدشــان کــه معمــوالً   کردنــد و نــانی مــی کــرد، و ایــن جماعــات کــار مــی  نظــارت مــی

سکونتگاه جدید جماعاتِ کوچانده    . شد  محصوالت کشاورزی بود به پایتخت آشور منتقل می       

گرفتنــد  آشــوریها هرجــا را مــی. گــاه بــود شــده حالــت یــک زنــدان بــزرگِ بــاز را داشــت و بیگــاری

دادند تـا نـام اصـلیش نـزد مـردم فرامـوش شـود و قبالـۀ تـاریخیش                      آن می   نام آشوری به  درنگ    بی
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  .نام ملک آشور ثبت گردد به

ــ ــه  ۀ مجموعـ ــوریها بـ ــشی آشـ ــشتم پ    لشکرکـ ــدۀ هـ ــاد در سـ ــی مـ ــرزمینهای داخلـ ــد  سـ م از حـ

یورشهای غارتگرانه به قصد گرفتن غنایم و سبایا تجاوز نکرد، و نتوانـست کـه قـدرت مادهـا را            

ایرانیان آمادۀ . از هم بپاشاند  کلی    ئی که دیائوکو تشکیل داده بود را به         م بشکند و اتحادیه   در ه 

کــار آزادســازیِ   همینکــه ســارگون بــه آشــور برگــشت مادهــا دســت بــه    . اطاعــت از آشــور نبودنــد 

حاکمــان  ســفلی شــدند کــه ســارگون گرفتــه بــه    زاب ســرزمینهای ایرانــی در غــرب مــاد در ناحیــۀ   

چنـدین آبـادی را در      مـاد لـشکر کـشید،          سـارگون دوم مجـددا بـه       .ار کـرده بـود     واگذ نشانده  دست

ــران کــرد     ــونی وی ــشاهان کن ــۀ کرمان ــه    ولــی از مــتن نوشــته  .ناحی ــین    ئــی کــه او ب یادگــار نهــاده چن

پیروزیهائی نائل آیـد؛ زیـرا بـا ابـراز خـشمی شـدید درعـین                  آید که نتوانسته درخاک ماد به       برمی

گونـه از مادهـا یـاد        گویـد، ایـن     تلهـای خاکـستر سـخن مـی         ن روسـتا بـه    اینکه از تبدیل کردن چنـدی     

 نیـروی ارتـش   ١.»آور شـدند  کوهها و بیابانها روی     مادهای نیرومند که مثل راهزنان به     «: کند  می

جـو تـوان مقابلـه بـا آنهـا       افزارهای پیشرفتۀ آنها در حدی بود که ایرانیانِ مـسالمت     آشور و جنگ  

شــدند مــردم آبــادی زن و فرزنــدان و امــوال    آبــادی نزدیــک مــی   بــهوقتــی آشــوریان . را نداشــتند

کردنــد و  زدنــد، و وقتــی آشــوریها آبــادی را تــاراج مــی     کــوه مــی  وزن و بهــادار را برداشــته بــه   کــم

گــشتند تــا دوبــاره زنــدگی را از ســر گیرنــد و  آبــادی برمــی رفتنــد اینهــا نیــز بــه ســوزاندند و مــی مــی

  . روستا را ازنو آباد کنند

تهای بیرون از وصفی که آشوریها در آبادیهای ایرانی کرده بودند قبایل ماد را بیش             جنای

ــر او حفاظــت کننــد       ــا از موجودیــت خــویش در براب ــان هرچنــد کــه   . از پــیش متحــد کــرد ت ایرانی

ریـزی   جو بودند و اهـل خـشونت و جنـگ و خـون          شان مردمی مسالمت    خصیصۀ نژادی و قومی     به

داری و آئـــین نبـــرد  کـــرد کـــه ســـالح های خـــشن مجبورشـــان مـــینبودنـــد، ولـــی تجـــاوزات آشـــوری

همبستگی همگـانی نیـز ضـرورتی بـود کـه      . بیاموزند تا از هویت و موجودیت خویش دفاع کنند   

  . بایست در تشکیل اتحادیۀ قبایلی نمود یابد می

رهبر اتحادیۀ قبایل ماد پس از دیائوکو مردی از خاندان او بود که همنام پدرِ دیائوکو بود                 

نویسد که فرورتیش پسر دیائوکو بـود و پـس از پـدرش شـاه                 هرودوت می . و فرورتیش نام داشت   

 ایـن اتحـادِ ضدآشـوری       نیـز بـه    که تا این اواخر تابع آشور بودند      ) لُرها(ها    پی  الی. ماد ماد شد  

سارگون برای در هـم شکـستن ایـن اتحـاد کـه هـدفش آزادسـازی سـرزمینهای اشـغالی                     . پیوستند

رو شـدند، او در جنـگ کـشته شـد و              ایران لشکر کشید، ایرانیـان دالورانـه بـا او روبـه             ایران بود به  
                                                 

  .۲۰۶: تاریخ ماد 1
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  ). م  پ۷۰۵سال (اش با دادن تلفات بسیاری به آشور برگشتند  خورده لشکریان شکست

کــشتن رفــت و جهــادگرانش  ین شــاه آشــوری بــود کــه در حــین جهــاد بــهســارگون دوم نخــست

جنگیدند و جنگهایـشان   از آنجا که آشوریها برای خدایشان آشور می    . سختی شکست یافتند    به

نامیدنـد، و هدفـشان تحمیـل دیـن خودشـان بـر مـردم مغلـوب بـود،                     را جهاد در راه خدایشان مـی      

فتـوا دادنـد    آشـوری  کاهنـان  شـد و   سارگون تلقـی     زا خدا   ناخشنودیۀ  مثاب  کشته شدن سارگون به   

جانـشین  ) پـسر سـارگون    (سـنحاریب  اکنون   .سپاری برگرفته شود    خاک  برای به  جسد او    که نباید 

رسد که او چنان از ایرانیان ترسیده بود که با طرح موضوع خشم خدا بـر        نظر می   به. پدر شده بود  

وســیله توجیــه کنــد و جنــگ    ایــن دهــا را بــه گیــری از ما پــدرش خواســت کــه خــودداری از انتقــام   

سـاز را کـه پـدرش در شـمال نینـوا              او از بـیمِ مادهـا، شـهری تـازه         . راه نینـدازد    دیگری با مادهـا بـه     

 چونکه در سرزمین ایرانیان بود و بومیـانش کوچانـده شـده بودنـد             برای پایتخت ساخته بود     

   .رها کرد و مجدداً نینوا را پایتخت آشور قرار داد

عنوان یک قـوم قدرتمنـد در همـسایگی آشـور مطـرح شـدند و سیاسـت         زمان مادها به    از این 

دولت آشور بـرآن قـرار گرفـت کـه منـاطق پـشت مرزهـای شـرقی آشـور را از سـاکنان بـومی تخلیـه                            

. هـم بزنـد   جای آنهـا جماعـات غیـر ایرانـی اسـکان دهـد و ترکیـب جمعیتـی منطقـه را بـه                        کرده به 

آبادیهــای کوهــستانی زاگــروس کــه نــوار غربــِی واقــع در بیــرون از    تــی بــهبــرای ایــن منظــور حمال

  و مــزارع شــدند و آبادیهــاکــشتار  صــورت گرفــت و گروههــائی از مــردم منطقــه   مــاد بــوداتحادیــۀ

، و جماعاتِ مغلوبِ سریانی و اسرائیلی که از شـام و فلـسطین کوچانـده شـده               آتش کشیده شد    به

  . ن داده شدند، و حتی نام آبادیها نیز تغییر داده شدبودند در آبادیهای اشغالی اسکا

. خاک اصلی ماد لشکرکـشی کننـد        گاه جرأت نکردند که به      پس دیگر آشوریها هیچ     از این 

پـی و شـاه مـاد     لشکر کشید تا اتحادی که میـان شـاه الـی    ) لرستان کنونی (پی     به الی  سنحاریباما  

پیمـان شـده بـود     ه پـیش از ایـن بـا شـاه عـیالم هـم      پـی کـ   برقـرار شـده بـود را بـشکند؛ ولـی شـاه الـی       

پـی را      بـرای آنکـه شـاه الـی        سـنحاریب رو شـد؛ و تالشـهای         بـه   کمک نیروهـای عیالمـی بـا او رو          به

راه افتاد کـه شـاه عـیالم      اثناء در بابل قیام ضد آشور به در این . جائی نرسید   مطیع خویش کند به   

ــنحاریب م. کــرد بــانی مــی نیــز ازآن پــشتی رودان  درون میــان جبــور شــد کــه توجــه خــویش را بــه  س

ــد م  پ۶۹۰حــوالی ســال  (او شــورش مــردم بابــل را فرونــشاند و بابــل را ویــران کــرد     . برگردان .(

رودان انجام داد خشم همگان را برضد او برانگیخـت، و     آمیزی که او در میان      اقدامات خشونت 

 در نینـوا مـشغول   »نینورتـا «کـه در معبـد   م قربانی یک کودتـا شـد، و در حینـی          پ ۶۸۰او در سال    

پس از او جنگ خانگی پسرانش برسر تصاحب مقام سـلطنت آغـاز           . دادنِ قربانی بود ترور شد    
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نـام    نواحی کوهستانی شمال آشور گریختند، و یکی از آنها بـه            شد؛ دوتا از آنها شکست یافته به      

نیان میمون بود ضعف و فترتی بـود     آمد این رخداد که برای ایرا       پی. سلطنت رسید    به اَسرحدون

  .سبب اختالفها در ارتش آشور پدید آمد که به

زبـانِ   ئی از قبایل ایرانـی   م سکونتگاه شاخه    سرزمینهای شمالی رود ارس در سدۀ هشتم پ       

هـای    در نوشـته  . منطقه رسیده بودند    های سیردریا به    بود که روزگاری از کناره    » سکَە«موسوم به   

اند که اینها با دور زدن دریـای          یونانیها نوشته . یاد شده است  » اسکیت«ا با نام    یونانیها از اینه  

انـد، ولـی      منطقـه رسـیده بـوده       مازندران و درنوردیدن منقطـۀ قفقـاز و گذشـتن از دربنـد قفقـاز بـه                

تواند درست باشد، و پـیش ازایـن بـه علـت نادرسـت بـودن ایـن فرضـیه اشـاره                        چنین فرضی نمی  

ئی از آنها جدا شده راه  م در این قبایل انشعاب افتاد و شاخه  سدۀ هشتم پدر نیمۀ های. کردیم

از آنهـا کـه در شـمال رود ارس بودنـد در اسـناد آشـوری بـا نـام                     . شرق اناتولی را در پیش گرفتند     

مریهـا در     گـوم . »مِـری   گـوم «شـرق انـاتولی رفتنـد بـا نـام             یاد شده، و از آنها که به      » اشکود«قبایل  

مریـان    نام شـاه گـوم    . اند، ولی تورات از اشکودها خبر نداشته است         نامیده شده » جومر«تورات  

اســت، و نــامی » اَســپە چــی«آمــده کــه تلفــظ آشــوریِ » اوشــپا تــی«زمــان در اســناد آشــوری  در ایــن

مردی دیگر با . گفتند» اَشپیش چی«تلفظِ خودشان  عیالمیها این نام را به. خالصاً ایرانی است

شناسـیم و   کرد و ما او را با همین تلفـظ عیالمـی مـی    ین زمان در پارس حکومت می  همین نام در ا   

وار  هــا یــک داســتان افــسانه هــرودوت دربــارۀ ســکَە). پــیش چــیش(رئــیِس قبیلــۀ هخــامنش بــوده 

نویـسد کـه      مریان و جماعاتِ دیگرِ سکایی را در هم آمیختـه اسـت، و مـی                آورده، اشکودها و گوم   

درون انــاتولی  قفقــاز ســرازیر شــده وارد ســرزمین مــاد شــدند، از آنجــا بــههــا از گــذرگاههای  ســکَە

بار آوردند، سپس راهی جنوب شدند و در شام و       خزیدند و راه غرب گرفتند و بسیار خرابیها به        

 نواحی خرابیها کردند، و تا مرز مصر رفتند و با مـصریان درگیـر شـدند، شـاه مـصر               فلسطین و آن  

انــاتولی برگــشتند و از راه ارمنــستان و گرجــستان پــس از دور زدن    ا بــهآنهــا داد، و آنهــ چیــزی بــه

  . کوههای قفقاز وارد ماد شدند

هــا را بــا طــول و تفــصیل آورده و هرجــا الزم داده توضــیحات     هــرودوت داســتان ایــن ســکە  

گیـرد کـه هـم در     ئی را دربر می مفصلی دربارۀ آنها داده، ولی داستان او جماعات بسیار گسترده   

 او بنـا  ١.اند هم در جنوب آن در اناتولی هم در شام و هـم در مـاد    دریای سیاه حضور داشته   شمال

هــای انــاتولی داشــته همــۀ اینهــا را درهــم آمیختــه اســت، و     هــائی کــه احتمــاال از ســکە  بــر شــنیده

  . افسانه شبیه است تا گزارش تاریخی هایش بیشتر به نوشته
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اشـکودها و   (های ایران و انـاتولی        یان دربارۀ سکَە  ولی در اسناد تاریخیِ بازمانده از آشور      

نخـستین گـزارشِ آنهـا    . رسـد  نظـر مـی   کننـده بـه   اطالعـاتی داده شـده اسـت کـه قـانع       ) هـا   مـری   گوم

مریـان در جنـگ بـا شـاه آرمنـیّە            م است که خبر داده شـده شـاه گـوم             پ ۷۲۵حوالی سال     مربوط به 

 در حوالی دریاچۀ وان اتفاق افتاده بوده، و جنگی است که این خبر مربوط به . پیروز شده است  

مریــان در نــواحی   دهــد کــه گــوم   ایــن خبــر نــشان مــی  ١.مریــان نــام بــرده شــده اســت   از کــشور گــوم

اند و شاه اورارتـو کوشـیده کـه آنهـا را از منطقـه برانـد ولـی                     غرب دریاچۀ وان جاگیر بوده      جنوب

  .ناکام مانده است

اَسرحدون برای . ای شمالی کشور آشور نزدیک شدندمرزه م به   پ ۶۷۹مریان در سال      گوم

های او سخن از کامیابی در جنگ با  در نوشته. خاک آشور لشکر کشید بازداری آنها از ورود به    

هــای دیگــری در  درون انــاتولی عقــب بزنــد، و در نوشــته  مریــان رفتــه کــه توانــسته آنهــا را بــه   گــوم

ایـن  . کننـد   نوان مزدور در ارتـش آشـور خـدمت مـی          ع  مری به   خوانیم که مردان گوم     سال می   همین

ــرحدون بــا شــاه گــوم     ســخن مــی ــِع آن  مریــان باشــد کــه بــه  توانــد نــشانۀ نــوعی مــصالحه میــان اَس بت

آنها واگذار کند مـشروط   غرب دریاچۀ وان به   اَسرحدون مجبور شده زمینهائی در نواحی جنوب      

او بدهنـد   عالوه سرباز به ر آشور نباشند، و بهدرون کشو   اندازی به   بر آنکه آنها نیز درصدد دست     

مریـــان در ســـپاه او را در کامیـــابِی او در  اثـــر شـــرکت گـــوم. تـــا در لشکرکـــشیهایش شـــرکت کننـــد

آن اشـاره خواهـد    بینـیم کـه در سـطور بعـد بـه            سرکوب شورشهای سوریه و فلسطین و اسرائیل مـی        

نیـز یـاد شـده اسـت     ) مانـد  تلفظ اومـان   به(» مادها«مریان با نام      های آشوری از گوم     در نوشته . شد

بخـشی از قبایـل      شان با مردم آذربایجـان      خاطر همزبانی   بهدهد آشوریها اینها را       که نشان می  

  .اند پنداشته ایرانی سرزمیِن ماد می

یـک سـند آشـوری      . زبانِ اشکوده در شمال رود ارس جـاگیر بودنـد           گفتیم که قبایل ایرانی   

نـا   م بـا شـاه مـان    سـوم سـدۀ هفـتم پ   ۀ پادشـاه إشـکودها در دهـ   » کـایَە  اَسـپە «دهد که   خبر از آن می   

ایـن اتحـاد هـم بـرای إشـکودها          . کایَە نیز نـامی خالـصاً ایرانـی اسـت           نام اَسپە . متحد بوده است  

نـا    إشکودها همسایگان شرقی آرمنیّە و همسایگان شمالی مان       . نا  ضرورت داشته و هم برای مان     

پیمـان شـده بودنـد از سـوی آرمنـیّە مـورد تهدیـد                از چندی پـیش کـه بـا آشـور هـم            ناها  مان. بودند

ظـاهراً  . کمـک یکـدیگر بـا آرمنـیّە مقابلـه کننـد             توانـستند کـه بـه       ناهـا مـی     إشکودها و مـان   . بودند

شـاه إشـکود برآمـد     دولت آشور نیز متوجه اهمیت این اتحاد شده بود و درصدد نزدیک شدن بـه       

شـاه إشـکود از دختـر اَسـرحدون بـرای پـسرش       . ه إشـکود پیـشنهاد دوسـتی داد   شـا   و اَسرحدون به  
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اَســرحدون دربــارۀ ایــن وصــلت از     . خواســتگاری کــرد و شــرط اتحــاد را ایــن وصــلت قــرار داد      

، و خــدا بــا ایــن وصــلت   )را در ســندی کــه برجــا نهــاده نوشــته اســت    ایــن(خــدایش پرســش کــرد  

ایــن رخــداد مربــوط . شــور اتحــادی مــستحکم بــسته شــدموافقــت کــرد، و میــان دوشــاه إشــکود و آ

 پـــسر یـــا نـــوادۀ دیـــائوکوم اســـت، و همزمـــان بـــا ســـالی اســـت کـــه فـــرورتیش    پ۶۷۸ســـال  بـــه

شود که اتحاد اشکود بـا آشـور دوام نیـاورد؛      معلوم می . باشد  کارِ احیای اتحادیۀ ماد می      به  دست

  . نشدزیرا دختر اَسرحدون برای پسر شاه إشکود فرستاده 

ــکَە«انــد ولــی آنهــا خودشــان را   إشــکود نــامی اســت کــه دیگــران بــه اینهــا داده بــوده    و » س

)  آشـیانِ سـکَە  (» سکَەشِـیانە «سرزمینهای محل سکونتشان در اطراف رود کـر و ناحیـۀ گَـنجە را              

کَە «هـای یونـانی       این نام در نوشـته    . اند  نامیده  می کَە «و در اسـناد آرمنـی       » سـنا   سـ مـده  آ» شـان   شـ

های داریوش بزرگ با نام  نبشته اند که بعدها در سنگ اینها همان بخش از قبایل ایرانی . است

  . را در جای خود خواهیم خواند از آنها یاد شده است، و این» های تیزخود سکَە«

هـرودوت  . در آینـده تـابع دولـت مـاد شـدند      تـر خـواهیم خوانـد      چنانکه پائین إشکودها  

های تیزخود را از شهریاریهای تابع  ریهای تابع دولت ماد، سرزمین سکَەضمن یادآوری شهریا  

ها دین کهن آریایی داشـتند، و در سنگنبـشتۀ داریـوش بـزرگ                این سکە . دولت ماد نوشته است   

  .پرستند آمده که سکەهای تیزخود اهورمزدا را نمی که در جای خود خواهیم خواند

زبان در شمال رود  های ایرانی م سکە خر سدۀ هشتم پبینیم، در اوا هرحال، چنانکه می به

در (نامهــای آریــایِی  مــا بــه. ارس تــا اطــراف دریاچــۀ وان دارای دوتــا تــشکیالت ســلطنتی بودنــد 

خـوریم، کـه بـه برخـی از آنهـا اشـاره               بسیاری در میان بزرگـان و رؤسـای آنهـا برمـی           ) واقعِ ایرانِی 

ر ایـن زمـان در شـمال رود ارس و اطـراف دریاچـۀ            از هیچ قوم دیگری جـز مردمـان آریـایی د          . شد

زمـان    توان گفت که هیچ قوم غیرآریایی در این         قاطعانه می . دست داده نشده است     وان خبری به  

گـاهِ آریـان       اسـت؛ زیـرا ایـن سـرزمینها از دیرزمـانِ تـاریخ نـشیمن                در این سرزمینها وجود نداشـته     

  .بوده است) جا  وائی آریَە(

، آغاز سلطنت اَسرحدون با تحـوالت نـوینی همـراه بـود کـه در منطقـه رخ                   بینیم  چنانکه می 

اَسـرحدون کـه آشـور را از    . رهبـری فـرورتیش بـود    گیری اتحادیۀ مـاد بـه      داد، و ازجملۀ آن قدرت    

او . دید کوشید که کشورش را با اوضاع نوین وفق دهد       سو با رقیبان نیرومند در محاصره می        همه

مریـان و إشــکودها در دوسـوی شــرق و جنـوبِ آرمنـیّە کــه دشـمن سرســخت       پـس از اتحـاد بــا گـوم   

توانــست بــرای مقابلــه بــا آرمنــیّە بــر روی نیرویــشان   آشــور بــود دو متحــد نیرومنــد داشــت کــه مــی 

دنبـال مـذاکراتی کـه میـان شـاه آرمنـیّە بـا اَسـرحدون انجـام شـد او بـا آرمنـیّە نیـز               بـه . حساب کند 
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پیمــان مــشابهی نیــز بــا شــاه عــیالم منعقــد کــرد، و نیروهــایش را   پیمــان صــلح و دوســتی بــست، و  

تحریـک فرعـون مـصر        معطوف فروخوابانـدن شورشـهای شـام و فلـسطین و اسـرائیل نمـود کـه بـه                  

 حمایـت فرعـون از شورشـهای سـوریه و فلـسطین و      .ۀ آشوریان بودند  درصدد بیرون شدن از سلط    

مصر   با فرعون انجامید، فرعون با شکست به      لشکرکشی اَسرحدون به شام و درگیری         اسرائیل به 

م در تعقیب او وارد مصر شد و پـس از چنـد شکـست پیـاپی             پ ۶۷۱برگشت و اَسرحدون در سال      

را گرفــت و مــردم مــصر را تحــت فــشار  ) پایتخــت شــمالی مــصر (مِمفــیسفرعــون وارد آورد  کــه بــه

توان در نقـوش   این دستور را مییادگار . گذاشت که دین آشوریان را بگیرند و آشور را بپرستند 

  .همراه تصویرِ خویش بر جا نهاده است و نگارشهائی دید که او در یکی از معابد کهن مصر به

آشـوریها پـس از     . خـاک مـاد صـورت نگرفـت         گونـه لشکرکـشی بـه       در زمان اَسـرحدون هـیچ     

ر مــاد نــوعی  م د در آغــاز ســدۀ هفــتم پ . ترســیدند کــشته شــدن ســارگون دوم واقعــاً از مادهــا مــی   

در منطقه توانست حاکمیت خویش را       آن رئیس اتحادیۀ ماد می     استقرار حاکم بود، که در سایۀ     

زمـان بیـرون از اتحادیـه بودنـد را      عده از قبایـل ایرانـِی اطـراف کـه احتمـاالً تـا آن           وآن تثبیت کند 

ز خطـــر جــذب اتحادیـــه کنــد و ســـلطنتی نیرومنــد را تـــشکیل دهــد و ایرانیـــان را بــرای همیـــشه ا     

  . تجاوزاتِ آشوریان مصون بدارد

  فــرورتیش. ۲

ــائوکو    هــرودوت مــی  ــرورتیش پــسرشکــرد، و پــس از او  ســلطنت  ســال ۵۳نویــسد کــه دی  ف

اطاعـت کـشاندن مـردم آسـیا شـد و            کار بـه    به  افزاید که فرورتیش دست     و می . دسلطنت ماد رسی    به

شور لشکر کشید، همان آشـوریانی کـه   آ  اطاعت خویش کشاند، آنگاه به      قومی پس از قومی را به     

مرکزشان نینوا بود و پیشترها سروران آسیا بودند ولی اینک تنها مانده بودند زیـرا متحدانـشان    

افزایــد کــه   و مــی. حــال هنــوز وضــعیت درخــشانی داشــتند    از ایــشان بریــده بودنــد، ولــی بــا ایــن   

آشـور     در لشکرکـشی بـه     آشـور لـشکر کـشید، ولـی         بـه  سال سـلطنت کـرد       ۲۲ پس از آنکه     فرورتیش

  ١.سلطنت رسید پس از او پسرش هوخشتر به. کشتن رفتند کشته شد و بیشتر سپاهیانش با او به

در . مـا رسـیده اسـت       انـد و بـه      اسناد آشوری کلیۀ وقایع مرتبط به کشور آشور را ضبط کـرده           

د بــا تلفــظ   دیــائوکو اســت از یکــی از امیــران مــا   اسنادشــان کــه مربــوط بــه انــدکی پــس از تبعیــدِ   

شاید ایـن هوخـشتر     . است» هوخشتر«نام برده شده است که تلفظ درستش        » اُواکساتر«آشوری  

دانیم جز اینکه نوادۀ فرورتیش  دربارۀ این هوخشتر جز این هیچ نمی. پدرِ فرورتیش بوده است
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طـرف  اتخـاذ چنـین لقبـی از    . که در آینده شاهنشاه ایران شد همین لقب را بر خـود داشـته اسـت            

ارتباط با آن هوخشتر مذکور در اسناد دیگر آشوری بوده باشـد کـه بـاالتر     تواند بی هوخشتر نمی 

لذا تصور اینکه جانشیِن بالفصلِ دیائوکو امیری با لقب هوخشتر بوده است            . او اشاره کردیم    به

نـشیِن  را بپـذیریم، فـرورتیش نـه جانـشین دیـائوکو بلکـه جا               اگـر ایـن   . دور از پذیرش خرد نیـست     

کاوشــهای باستانــشناسی  هــای  یافتــه شــناختن هوخــشتر اول منــوط بــه . هوخــشتر اول بــوده اســت 

هرچند که دربارۀ ایـن شخـصیت مهـم تـاریخیِ اواخـر سـدۀ هـشتِم        . است که در آینده انجام شود    

دانـیم    م که یکی از امیرانِ جنوب آذربایجانِ کنونی یا منطقۀ همـدان بـوده اسـت چیـزی نمـی                     پ

کنـد حـضور عناصـر فرهنگـی        ضوع مهمی که در ارتباط با نام او برای مـا جلـب توجـه مـی                ولی مو 

گـونگی   مـا کمـک کنـد کـه چـه           توانـد بـه     زمان در میان قبایل مـاد اسـت، و مـی            دین زرتشت در این   

  .گیری کنیم گسترش آئین زرتشت در میان قبایل ایرانی غرب فالت را پی

ولـی در اسـناد آشـوری از        . شـوریان کـشته شـد      هرودوت نوشته که فـرورتیش در جنـگ بـا آ          

 کـه هـرودوت   ۀ او بـر پـارس   شکست و قتل فرورتیش در جنگ با آشوریان خبـری نیـست؛ و سـلط              

طور حتم در اواخر سدۀ هفـتم      زیرا پارس به   دهد؛   نیز با وقایع تاریخی وفق نمی      آن اشاره کرده    به

 پـیش از آن و در زمـان فـرورتیش      .اطاعت ماد درآمـد، و آن پـس از تـشکیل پادشـاهی مـاد بـود                  به

طـرف جنـوب گـسترش نیافتـه      قبایل پارس همپیمان عـیالم بودنـد و دامنـۀ نفـوذ مـاد نیـز هنـوز بـه          

اسـتقالل سـلطنت      پس از برافتادن دولت عیالم نیـز شـاهان پـارس در پـارس و خوزسـتان بـه                  . بود

نظــر  ولــی بــه. ســتهــرودوت در اینجــا حــوادث تــاریخی را بــا یکــدیگر درآمیختــه ا  . کردنــد مــی

ــسلَّماً در     مــی رتیش در یکــی از جنگهــا درســت باشــد؛ و چــون مورســد کــه روایــت کــشته شــدن فــر

دسـت داده     لشکرکشیهای شاهان آشور کشته نشده بوده، زیرا در اسناد آشوری چنـین خبـری بـه               

 ۀ غربــی مــاد و نزدیــکتــوان احتمــال داد کــه او در تــالش ســلطه بــر قبایــل ناحیــ  نــشده اســت، مــی

 کـه در دژهـای کوهـستان زاگـروس مـستقر            ۀ آشـور  نـشاند    در جنگ بـا حکـامِ دسـت        مرزهای آشور 

نـشاندۀ آشـوریان بـوده        نـا کـه دسـت       شاید هـم او در جنـگ بـا شـاهِ مـان            .  باشد کشتن رفته   به بودند

نـا درصـدد برکنـار کـردن      طلـِب مـان     خواست برخی از سرانِ استقالل      کشته شده باشد؛ یعنی او به     

نــشانده فرســتاده، و   شانده برآمــده، و شــاه آشــور ســپاه امــدادی بــرای شــاه دســت       نــ شــاه دســت 

آیـد    اگر چنین باشد، روایت هرودوت درست درمـی       . فرورتیش شکست یافته و کشته شده است      

گونـه بـرای هـرودوت        یعنـی راویـان اهـل مـاد ایـن         . که فرورتیش در جنگ بـا آشـوریان کـشته شـد           

  .اند بازگفته بوده

  رتیش را به  آغاز سلطنت فرهرودوت بنا بر روایت ایرانیـان  . توان تعیین کرد درستی نمی  و



۱۸۲   مادپادشاهی                                                           پیدایش ایران                                                                                                   

 زنــده بــوده، پــس آغــاز   ۶۷۸ازآنجــا کــه او تــا ســال   . ســال ســلطنت کــرد ۲۲نوشــته کــه فــرورتیش  

 سـال پـس از اسـارت        ۱۴۱۵یعنی   (۷۰۰سلطنت فرورتیش بر اتحادیۀ مجدِد مادها حوالی سال         

 بـوده کـه   ۷۰۲ن لشکرکشِی آشوریان به سرزمین ماد در سـال   آخری١.بوده است ) و تبعید دیائوکو  

کــار تجدیــد  بــه انــدکی پــس از آن آن فــرورتیش دســت. دامنــه بــود یــک لشکرکــشی موضــعی و کــم

گـاه   پـس دیگـر هـیچ    ولی ازآن . های آیندۀ آشوریان شده است      بنای اتحادیه برای مقابله با حمله     

 ۶۷۸ای فـــرورتیش از آن پـــس تـــا ســـال تالشـــه. درون خـــاک مـــاد لـــشکر نکـــشیدند آشـــوریان بـــه

اتحادیــه بــود، و در یکــی از ایــن تالشــها بــود کــه    بــه) هــا کــاوے(مــصروف جــذب امیــران ایرانــی  

  .پس از او پسرش خشتریتە جانشینش شد. کشتن رفت به

  

  خشتریتە، بنیانگذار پادشاهی ماد. ۳

نبـشتۀ     ولـی در سـنگ     انـد؛    نوشـته  »خـشتریتے «آشوریها نام خـشتریتە را بـا تلفـظ خودشـان            

در اسناد آشـوری دربـارۀ تالشـهای خـشتریتە بـرای            . است» خشتریتە«داریوش بزرگ تلفظِ آن     

تفـصیل سـخن رفتـه اسـت، و      نـشاندگانِ آشـوری بـه       آزادسازی سرزمینهای ایرانی از سلطۀ دست     

سـت، و   تفـصیل آمـده ا      نام متحدانِ او و مراکزی کـه بـرای آزادسـازی مـورد حملـه قـرار دادنـد بـه                    

راه افتــاده بــوده و  رهبــری خــشتریتە بــه  شــود کــه یــک خیــزش همگــانی و سراســری بــه   معلــوم مــی

گفتــیم کــه آغــاز ســلطنت  . انــد بــسیاری از قبایــل ایرانــِی نیمــۀ غربــی فــالت در آن شــرکت داشــته  

مادهـا پـس   «گوید  این جملۀ هرودوت که می  . م بوده است     پ ۶۷۸خشتریتە بر اتحادیۀ ماد سال      

حسابِ زمـانِ درگذشـتِ       را باید به  » اطاعت پارسیان درآمدند     سلطنت کردند آنگاه به    ۱۲۸از آن   

م بــوده   پ۵۵۰فــرورتیش و آغــاز ســلطنت خــشتریتە تــا پایــان ســلطنت مــاد معنــا کــرد کــه در ســال   

هـــرودوت نـــام خـــشتریتە را از یـــاد بـــرده بـــوده و در کتـــابش از قلـــم  ). ۶۷۸  ۵۵۰ = ۱۲۸(اســـت 

  . اند ناد آشوری دربارۀ او و اقداماتش گزارشهای مفصلی برجا نهادهافکنده است؛ ولی اس

شـمار بـسیاری از امیـران ایرانـی از          ) م   پ ۶۷۸سـال   (سـال     رسـد کـه در نـوروز ایـن          نظر مـی    به

عنـوان شـاه      مناطق مختلـف در انجمنـی کـه خـشتریتە تـشکیل داده بـود شـرکت کردنـد و او را بـه                       

یل سلطنت سراسری در نیمۀ غربی کشور چنان فراگیـر  شور و شوق برای تشک   . بزرگ برگزیدند 

                                                 
اگر روزی قرار باشد که یک تقویم ملی که در پیوند بـا حقیقـت تـاریخ ایـران باشـد بـرای ایـران وضـع                         1

نـوان سـال   ع  سـال پـیش از مـسیح بـوده را بـه     ۷۰۰شود اصوالً باید سال تشکیل سلطنت ماد در ایران که        
 .  ایرانی خواهد شد۲۷۰۰ مسیحی سال ۲۰۰۰در این تقویم ایرانی، سال . آغاز تقویم تعیین کنند
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شده بود که امیرانی که مایل به پیوسـتن بـه ایـن اتحادیـۀ نوپـا نبودنـد بـا شـورش مـردم خودشـان                         

  .اتحادیه گشتند پیوستن به رو شدند و ناچار به روبه

امـــر ســـرزمینهای درون  خـــشتریتە پـــنج ســـال اول ســـلطنتش را صـــرف سروســـامان دادن بـــه

هــای  نـا و سـکَە   زمـان بـا سـران مـان     در همـین .  و جـذب امیـران قبایـل دور و نزدیـک کـرد     اتحادیـه 

جـائی   نا نیز تا کنون به مردم کشور مان . إشکود پیمانهای دوستی و اتحاد و همکاری منعقد کرد        

شـاه إشـکود نیـز    . دیدنـد  رسیده بودند که خود را برای بیرون آمـدن از سـلطۀ آشـوریها آمـاده مـی          

زبانان خود را بر هرچیـزی تـرجیح      پیمان شده بود ولی مصالح ملی هم         با شاه آشور هم    هرچند که 

در میـان مـردم همـۀ سـرزمینهای ایرانـی کـه             . اتحادیـۀ خـشتریتە پیوسـت       گفتگـو بـه     داد، و بـی     می

اتحادیۀ مـاد پیوسـته بودنـد سـخن دربـارۀ پوشـالی بـودن قـدرت آشـوریان آغـاز شـد،                         سرانشان به 

ه گرفتـه شـد، شـعرها سـروده شـده درمیـان مـردم پراکنـده شـد تـا بـر جـرأت و                    قدرت آشور به سخر   

جسارتشان برای شرکت در جنگهای خـشتریتە بـا نیروهـای آشـوری بیفزایـد؛ زیـرا آشـوریان در                   

زمـان شـنیدن نـام     های گذشته چنان رعبـی در دلهـای مـردم منطقـه افکنـده بودنـد کـه تـا ایـن                 سده

ئـی از     رسد که قطعـه     نظر می   به. ده و آتشفشاِن نابود کننده بود     آشور مثل شنیدن نام اژدهای بلعن     

های  به یکی از انبیای افسانه» رؤیای ناحوم نبی، وحی دربارۀ نینوا«نوشتۀ تورات که با عنوان 

هــای ایرانیــان در ایــن زمــان بــوده باشــد کــه در     یکــی از چکامــه١تــورات نــسبت داده شــده اســت 

  : ترجمه و وارد تورات شده استهای بعدی توسط انبیای یهود  سده

گــوئی کــه از شمارشــان از ملــخ بیــشتر   نــازی و مــی ای آشــور کــه بــه شــمار ســپاهیانت مــی  

آینـد و     اند کـه در سـرمای شـبانه بـر دیوارهـا فـرود مـی                 سپاهیان تو لشکر ملخهائی   ! است

شــوند و کــس  همینکــه روشــنی دمیــد و گرمــای خورشــید را احــساس کردنــد پراکنــده مــی

نـازی   شـان مـی   هـا کـه بـه اسـتواری     دژهای تو بر فراز تپـه . اند کجا گریخته  که به داند  نمی

  .تکانی بر زمین ریخته خواهند شد اند که به همچون انجیِر باالی درخت

 پــس از برگــزاری مراســم جــشنهای نــوروزی احتمــاالً م   پ۶۷۳خــشتریتە در آغــاز ســال  

بنـابر  . ر آشور از آبادیهای ایرانـی آمـاده کـرد   خود را برای بیرون راندن نهاییِ نیروهای اشغالگ       

                                                 
هـای ناقـصی از    بسیاری از آنچه تحت عنوان پیشگوئیهای انبیای یهود در تورات وجود دارد ترجمه             1

انهای دوری پیش از اند که ادعا شده در زم داستانهای تاریخی است که بعدها به انبیائی نسبت داده     
تـورات پـر اسـت از    . انـد  اند آنها را پیـشگویی کـرده     اند و با علم غیبی که داشته        زیسته  آن رخدادها می  

یـی نـسبت داده شـده اسـت؛ ولـی چونکـه چنـد سـده                   چنین پیشگوییهای ادعایی کـه بـه انبیـای افـسانه          
 . پس از زمان واقعه نوشته شده عموماً دارای اشتباهات آشکار است
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سال حمالت خشتریتە و متحدانش به دژها و مراکز پادگانی  اسناد آشوری، در ماه فروردین این

بیمــی کــه کــشته شــدن ســارگون دوم در جنــگ بــا مادهــا در دل    . آشــور در غــرب ایــران آغــاز شــد  

دهـد کـه بـرای فرونـشاندن ایـن قیـام       خود جـرأت ن  آشوریان افکنده بود سبب شد که شاه آشور به   

اسـنادی کـه دربـارۀ ایـن قیـام برجـا مانـده اسـت همـه گزارشـهائی           . همگانی به مـاد لـشکر بکـشد      

انـد، و خبرهـای پیروزیهـای ایرانیـان و      فرسـتاده  است که جاسوسان شاه آشور از منـاطق قیـام مـی      

 بیش از دو ماه طـول       .شکستهای آشوریان و بیرون شدن سرزمینهای اشغالی از دست آنها است          

ــغالگران آشـــوری از منـــاطق کوهـــستانی زاگـــروس تارانـــده شـــده بودنـــد و      ــۀ اشـ ــه کلیـ نکـــشید کـ

شـده   داده  کـوچ  رسـد کـه جماعـاتِ تبعیـدی     نظر می  به. تصرف خشتریتە درآمده بود     دژهایشان به 

 در کردنـد در قیـام خـشتریتە شـرکت کـرده باشـند؛ زیـرا        منطقه که برای شاه آشـور بیگـاری مـی       به

دربـار اَسـرحدون فرسـتاده اشـاره شـده کـه آزادگـانی کـه          ئی که یک افسر بلندپایۀ آشوری بـه         نامه

در سندهای آشـوری دربـارۀ     . اند دیگر در فرمان نیستند و ما در دژ خودمان محصوریم            برده شده 

 بخش خشتریتە تاریخ دقیق بـسیاری از روزهـا نیـز آمـده، و خـشمگینانه        گزارش اقدامات رهایی  

. نام برده شده است   » جا را فراگرفته    آتشی که همه  «با عنوان   » خشتریتە دهخدای کارکاشی  «از  

ئـی کـه بعـدها جلـوالء         هـای منطقـه     دره  سال خشتریتە و نیروهـایش بـه        تا اواخر اردیبهشت ماه این    

ه اینجا نیز سرزمین ایرانیان بود ک. رودان بود رسیده بودند نام گرفت و مشرف بر دشتهای میان

منطقـۀ  (وائـی     در پارس . کرد  دولتِ آشور را خطر حتمی تهدید می      . آشوریان اشغال کرده بودند   

در خـاک اصـلی     . صورت نافرمانی دربرابر اشغالگران آغـاز شـد         نیز قیام به  ) سلیمانیه و شهرزور  

بیگــاری  راه افتــاد، و هــزاران تــن از بردگــان کــه مــردم مغلــوب و بــه   آشــور نیــز نافرمــانی مــدنی بــه 

درون انـاتولی گریختنـد؛ و اَسـرحدون مجبـور شـد کـه                رودان بـه    یده شده بودند از شـمال میـان       کش

مـاد    هزاران تن از بردگـان نیـز گریختـه خـود را بـه             . برای بازگرداندنِ آنها لشکرکشی انجام دهد     

تأسـی   مردم فینیقیه و اسرائیل و فلسطین و سوریه نیـز بـه  . رساندند تا در پناه ایرانیان قرار گیرند    

گـزارش ایـن رخـدادها در اسـناد آشـوری           . شـورش برداشـتند     از ایرانیان برضد سلطۀ آشور سر به      

کایَە شاه إشکود در نبردها دالوریهای بـسیار از خـود نـشان داد، و                 اَسپە. برای ما بازمانده است   

تریتە اَسـرحدون بـرآن شـد کـه بـا خـش           . در یکی از نبردها در جائی که نامش نیامده کشته گردیـد           

خــاطر  وســیله از خطــر پیــشروی او در خــاک آشــور آســوده ایــن وارد مــذاکره بــرای صــلح شــود تــا بــه

خواسـت کـه فرجـامی همچـون      دید، زیرا نمی او توان جنگیدن با ایرانیان را در خود نمی      . گردد

همزمـان، اَسـرحدون کوشـید کـه بـا فرسـتادن جاسوسـانی              . پدربزرگش سارگون دوم داشته باشد    

نـا و إشـکود، بـا دادن نویـدهای فریبـائی              نزد سـران مـان       امیران متحد خشتریتە، ازجمله به     نزد  به
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رسـمیت   خشتریتە به چیزی کمتـر از بـه      . آنان را از خشریتە دور کند؛ ولی اقداماتش نتیجه نداد         

مـذاکرات  . عنـوان یـک کـشور مـستقِل همـسایۀ آشـور راضـی نبـود                 شناخته شدن قـدرت ایـران بـه       

» دولـت مـاد  «بعد در اسناد آشـوری از   م به  پ۶۷۲از سال   . نتیجه رسید   خشتریتە به طبق خواستۀ   

دهخدای «میان آمده است، و این در حالی است که تا پیش از آن از خشتریتە با عنوان                   سخن به 

شــناختند و  رســمیت نمــی عنــوان رهبــر اتحادیــۀ مــاد بــه بردنــد و مقــامش را بــه نــام مــی» کارکاشــی

آشـوریها در  . دانـستند   رزمینهای سرکش و نافرمانِ نـواحیِ غربـِی مـاد مـی           خودشان را صاحب س   

احتمـال    نا نیز پیمان صلح و دوسـتی منعقـد کردنـد، و بـه               جریان مذاکرات صلح، با إشکود و مان      

زیاد دختر اَسرحدون نیز که پیش از آن توسط شاه إشـکود بـرای پـسرش خواسـتگاری شـده بـود                    

  . کایَە بود ی شاه جدید إشکود فرستاده شد که همان پسر اَسپەدنبال این مذاکرات برا به

شام لشکر کشید، شورشـهای   دنبال این اقدامات، بار دیگر با خیال راحت به اَسرحدون به 

دیگر از اختالف آشور بـا مـاد در اسـناد آشـوری     . شام را فروخواباند، و تا درون مصر پیش رفت 

شـان در امـور    نشانگر بیم آشـوریها از ایرانیـان و عـدم مداخلـه        میان نیامده است، و این        سخنی به 

  .باشد آمیز دوکشور می مناطق غربی ایران است که معنای دیگرش ادامۀ روابط صلح

 پـس از صـلح بـا ایرانیـان و پـس از سـرکوب شورشـهای مجـدد شـام و فلـسطین و                      اَسرحدون

کــشید در شــام درگذشــت، و  یقــصد فرونــشاندن شــورش مــصر لــشکر مــ کــه بــه اســرائیل، در حــالی

 یکـی از نیرومنـدترین شـاهان تـاریخ     پـال  آشـور بـانی  . جـایش نشـست   بـه » پال  آشور بانی «پسرش  

نـا برضـد شـاه        م خبـر از قیـام مـردم مـان            پ ۶۶۰سـال     پال متعلـق بـه      در سند آشور بانی   . آشور است 

ســت، ولــی مــردم  نــا از اتحــادیە مــاد خــارج شــده بــوده ا   شــاید شــاه مــان . نــا داده شــده اســت  مــان

دسـت شورشـیان کـشته شـد و جـسدش را در       نـا بـه   شـاه مـان   . انـد   ایـن امـر راضـی نبـوده         کشورش به 

یکـی از بازمانـدگانِ خانـدان       .  رها کردند و همۀ اعضای خاندان سلطنتی قتـل عـام شـدند              کوچه

پــال کمــک خواســت کــه ســلطنت  در بــرده بــود متــواری شــد و از آشــور بــانی  ســلطنتی کــه جــان بــه

ــه   خــویش ــد، و دختــر خــویش را ب ــه بــرای شــاه آشــور فرســتاد       را بازیاب ــه. رســم هدی دنبــال آن،  ب

. نا اعزام شـدند     مان  به) که نامش ذکر شده است    (فرماندهی یک افسر بلندپایه       سپاهیان آشور به  

آشوریان حملۀ بزرگ مان نائیـان را در سـرزمینهائی        . نا آمادۀ مقابله با آشوریان بودند       مردم مان 

 روز مـشغول  ۱۵نـا پیوسـته بودنـد پـس زدنـد، و       ترها در اشغال آشور بودند و اینک به مـان که پیش 

تاراج و ویران کردن هشت آبادی در این منطقه بودند، ولی این لشکرکشی جز تخریـب و تـاراج               

  . آوردی برای آشور نداشت این آبادیها دست

نـا خبـری درمیـان      اهی مـان  نـا بخـشی از دولـت مـاد اسـت، و دیگـر از پادشـ                  زمـان مـان     از این 
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نا داوطلبانه سرزمینـشان را ضـمیمۀ پادشـاهی نیرومنـدِ مـاد کردنـد، و شاهـشان                    مردم مان . نیست

ولـی آشـوریها   . نا به امیرنشین تـابع کـشور مـاد تبـدیل شـد         کشور مان . توسط خشتریتە تعیین شد   

 و خبـر از آن      در نواحی کوهستان جنوب کردستان تـا نزدیکیهـای موصـل پیـشرویهائی داشـتند،              

انـد و دهخدایانـشان را اسـیر گرفتـه بـه نینـوا        اطاعت آشـور برگردانـده       آبادی را به   ۷۵اند که     داده

  .اند برده) پایتختِ آشور(

توانـست شـعلۀ جنـگ مـاد و آشـور را برافـروزد،                با وجـود ایـن رخـدادهای کوچـک کـه مـی            

 خـشتریتە  و ،اد اسـتمرار یافـت   آشور و مـ آمیز  روابط صلح ۀ خشتریتە   سبب سیاستهای حکیمان    به

پال برای سـرکوب شورشـهای         آشور بانی  .ایران ادامه داد   ۀ قلمروش در  وسعتحکیم قدرت و ت     به

در ایــن میــان ســومِر و کَلــده نیــز برضــد آشــور ســر  . آن کــشورها لــشکر کــشید شــام و مــصر دوبــار بــه

کم بابِـل بـود بـا عـیالم پیمـان      پـال کـه حـا    شورش برداشتند، و همزمان با اینها برادر آشور بانی   به

پـا خاسـت، کـه ضـمن سـخن از عـیالم        اتحاد و دوستی بسته بـرای تـصاحب تخـت و تـاج آشـور بـه         

پال پس از سرکوب برادرش وارد یک دوره جنگهای  آن اشاره کردیم، و دیدیم که آشور بانی به

 و درنهایــت شکــستهای پیــاپی عــیالم  جنگهــای او بــا عــیالم بــه  ۀ ادامــ. درازمــدت بــا عــیالم شــد  

ولـی درسـت همزمـان     . م انجامیـد    پ ۶۴۰شکست قطعی آن و برچیده شدن دولت عیالم در سال           

 مِتـیخ  پـسام  نـام  رهبـری یـک فرعـون بـه     پال در عیالم، خیزشی که در مصر به  با پیروزی آشور بانی   

 هـا کـه دامـن دولـت     ایـن گرفتـاری  ۀ  همـ . و مصر از سلطۀ آشور بیـرون آمـد        کامیاب گردید  برپا شد 

  .آشور را گرفته بود فرصتی برای خشتریتە بود تا سلطنتش را بیش ازپیش استوار سازد

ظاهراً آنها بهای . آن اشاره شد چندان دیر نپائید   مریان با شاه آشور که باالتر به        اتحاد گوم 

بخــشی از آنهــا . انــد طلبیــده مــصر و شــام را چیــز گزافــی مــی  شــرکت در لشکرکــشِی اَســرحدون بــه

) از توابـع کـشور آشـور در جنـوب انـاتولی     ( پس از این لشکرکشی در سـرزمین کیلیکـیە         مشخصاً

جــاگیر بودنــد، و بخــش دیگرشــان در ســرزمین خودشــان در شــرق انــاتولی در همــسایگی غربــی   

خــوانیم کــه شــاه  در ســندی آشــوری مــی. شــد نامیــده مــی پتــوکَە کَــتسرزمینــشان . آرمنــیّە بودنــد

شــاهی نشــسته اســت شــاه آشــور را     کــه بــه ســاند کــشترو  شــده اســت،  مِریــان از فرمــان بیــرون  گــوم

. کارگزاران آشور دستور داده کـه خـاک او را رهـا کننـد               کند، و به    گیرد، اهانت می    چیزی نمی   به

دشمن «و  » زاده  شیطان«مِریان با دشنامهای سخت و عبارتهائی همچون          در این سند از شاه گوم     

  . اند او کرده یاد شده و نفرینهای سختی به» خدا که پیمانها را از یاد برده

. بـوده باشـد   » چاند خشتر «که در سند آشوری آمده شاید تلفظِ آشوریِ         » ساند کشترو «نام  

موضـوع مهـم بـرای مـا در ایـن سـند صـفِت          . انـد   گفته  در زبان آریانِ کهن به ماهِ کامل می       » چاند«
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»ە اســت، و مــیئــی خالــصاً ایرانــی و برآمــده از  اســت کــه واژه» خــشترزدایَــسنتــوان بــا  فرهنــگ م

. زبــانِ شــرِق انــاتولی را دنبــال کــرد  گیــرِی آن گــسترش آئــین زرتــشت در میــان قبایــلِ ایرانــی   پــی

مریان به پیروی از عموزادگانشان إشکودها به اتحادیـۀ           دارد که گوم    همچنین این سند معلوم می    

آن تـصریح کننـد و حـضور          انـد بـه     سـته خوا  انـد؛ و ایـن چیـزی اسـت کـه آشـوریان نمـی                ماد پیوسـته  

  .رسمیت بشناسند دولت ماد در کنار مرزهای شمالی خودشان را به
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