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 چکیده
در آغازِ سدة ششم پیش از میالد ،مادها و بابلیها در یکیی از بیگر تییی نگی هیا باسینا،ی ،بی
فیما،یواییِ سنمگیا،ة آشوریان در شیق ،گدیک پایان داد،ید بیابلیهیا در نگیوم مییا،یودان ،پییش از
همپیما،ی با مادها ،ییومگد در غیم اییان ،بارها دوشادوش سپاهیان ایالمی بیا فیما،یواییان آشیور
نگگید،د ،امّا همة کوششها آ،ها بیهوده بود با ،ابود ایالم ب دست آشوربا،یپال (626-666پ م )،
آخیی پادشاه بگر آشور ،بابلیها ،اگگیی شد،د بیا رهایی از یوغ بگدگیِ آشور ،از مادها کمک گیی،د
مادها خود در ا،دیشة ،ابود آشوریان بود،د و حنی پیش از پیو،د با بابلیهیا ،در سیال 616پ م
شهی آشور ،پاینخت که و مقدّس امپیاتور آشور را گشود،د در وییا ،ها شهی آشور ،هووخشنیه
(686-626پ م ) ،پادشاه مادها و ،بوپُلَسَّی (606-626پ م ) پادشاه بابل بیا نگ

با پادشاه آشور و

گشودن دیگی شهیها ،همپیمان شد،د در میا،ة سالها  616تا 606پ م امپیاتور آشور بیا همیش
،ابود شد و میدهری

آشوریان ب چگ

مادها و بابلیها افناد با ونود ای  ،چگد پس از تاراج آشور،

پیو،د دوسنا،ة مادها و بابلیها تییه شد و بسیار از میدم چشم ب راه یورش مادها ب بابل بود،ید ،امّیا
پیش از ای ک نگگاوران ماد و بابلی با همدیگی بجگگگد ،پارسها ب فیما،دهی کوروش بگر  ،ماد و
بابل و دیگی سیزمی ها شیق ،گدیک را فیما،بیدار خویش ساخنگد در ای پژوهش ،بی زمیگی هیا
همپیما،ی مادها و بابلیها و ،ابود امپیاتور آشور و سپس چگو،گی روابط ماد و بابل در سالهیا
پس از سقوط آشور تا خیگش کوروش بگر (630-666پ م ) خواهیم پیداخت
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بابل و ایالم در هماوردی با آشوریان
شهر بابل در جنوب میاانرددان ،از آغااز هارارد ددم پایز از مای د د باا پیادایز
نخستین فرمانردایی بابل بهدست آموريها ا گردهی از بیابانگردان سامیتبار سوریه ا در
تاریخ شرق نردیک اهمیت چشمگیري یافات .آماوريهاا باا ساانتن داهاا د دیوارهااي
بررگ ،نیردي بابل را در برابر یورشهاي ناگهانی بیابانگردان افرایز دادناد د باا گارفتن
دیگر شهرهاي میاانرددان ،آدازد ناود را از دیوارهااي بابال فراتار بردناد .بابال در ددرد
پادشاهی حَمورابی (1951-1931پ .م ).د با جنا هااي پیردزمنداناا اد ،از یاک شاهر
کوچک به فرمانرداي زدرمند میانرددان تبدیل شد .در دنیاي سومر د اکَّد ،پایتخاتهاا از
نیردیی زددگُذر برنوردار بودند د قدرت سیاسی ،پیوسته از دست فرمانردایان یاک شاهر
به شهري دیگر میرسید ،اما بابل باا دجاود یاورشهااي ساهمگین بیگانگاانی همچاون
کاسیها ،ای میهاا د آشاوریان د ساای ایرانیاان ،از نیارش آماوريهاا تاا هنگاامی کاه
سلوکوس یکم (181-911پ .م ).بنیانگذار سلوکیان ،شهر سلوکیه را سانت ،همچنان آباد
د شاکوفا باود (کینا 1998 ،؛ الیاک1939 ،؛ Brinkman, 1991: 1-70; Wieseman,

.)1991: 229-251; Dandamaev, 1991: 252-275
در ددرد ای م نو (511-949پ .م ،).پادشاهان ای می در ت ش براي جلاوگیري از
تانتدتازهاي آشوریان در ای م ،سیاستِ همپیمانی با بابلیها د جن

باا آشاوریان را در

پیز گرفتند (هیناتی159 :1983 ،؛ اساتولار31 :1983 ،؛ پااتی415-411 :1931 ،؛
مجیدزاده .)181 :1991 ،حتی پیز از آغااز ددرد ایا م ناو ،ساااهیان ای مای در ساا
814پ .م .ددشاددش نیردهاي مرددک ا بَلَسو ا ایقبی ،پادشاه بابلی با سااهیان شَمْشای
ا اَدَد ْا پنجم (811-819پ .م ،).پادشاه آشاور ،در ددْر ا پَاْساوکَّلْ در نردیکای شاهر دِرْ
(بدرد امردزي) جنگیده بودند .در این جن
زاگرس در شما نوزستان به چن

سااه آشور پیردز شاد د بابال د بلناديهااي

آشوريها افتااد (اساتولار31 :1983 ،؛ مجیادزاده،

 .)18 :1991در تاریخ ای م نو ،سااهیان ای می در هما شورشها د جن هاي بابلیها باا
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ساارگُن ددم ،سِانانْریب ،اساارحاددن د آشااوربانیاا  ،هماراه د ددشاااددش باابلیهااا بااا
سااااهیان آشااوري جنگیدنااد .اگرچااه آشااوريهااا هنااوز نیردمنااد بودنااد د بااا نشااونت
شگفتانگیري پایداري بابلیها د ددستان ای می آنها را در هم شکستند د البتاه ایا م را
براي همیشه نابود کردند ،اما بابل هیچگاه بردهاي فرمانبردار د آرام نبود د باراي ناابودي
آشور ،چشم به آینده ددنت.
در ددرد سارگُن ددم ،مردي کَلْدانی به نام مرددک ا اَپَلْ ا ایادینَ (در عهاد عتیا :
مرددک ا بَلَدَنْ ددم) با کمک جنگی هاومْبَن ا نایکَزْ یکام (919-949پ .م ).پادشااه
ای م ،در سا 911پ .م .د پی از شکست سااه سارگُن در نردیکی شهر دِرْ ،تاج د تخات
بابل را به چنا

آدرد .پای از ایان جنا  ،آشاوریان ده ساا نیردهااي ناود را ددر از

مرزهاي ای م د بابل نگاه داشتند .در سا 911پ .م .سارگُن به نبرد با سااهیان مرددک
ا اَپَلْ ا ایدینَ د شوتردکْ ا نَهونْتِه ددم (133-911پ .م ).همپیمانان ای می اد در شما
دِرْ د شهرهاي شرقی بابل د بلنديهاي غرب ای م پردانت .پادشاه ای م به کوهساتانهاا
گریخت د سارگُن به جن

بابلیها شتافت .با گریختن مرددک ا اَپَلْ ا ایادینَ باه جاایی

در جنوب نوزستان در مرز ای م د بابل ،سارگُن شهر بابل را در سا 913پ .م .گشود د
نود پادشاه بابل شد (کامردن111-111 :1991 ،؛ هینتی114-115 :1983 ،؛ استولار،
314-34 :1983؛ پاتی419-414 :1931 ،؛ مجیدزاده.)18-13 :1991 ،
لا
در سا 919پ .م .شوتردکْ ا نَهونْتِه ددبااره ساااهی باه کماک مارددک ا َاپَا ْ
ایدینَ براي نبرد با سِنانریب ،پادشاه تازد آشور فرساتاد .در ایان نبارد ،آشاوریان پیاردز
شدند د در سا 911پ .م .سنانریب پسر نود ،آشور ا نادین ا شومی را به تخات بابال
نشاند د مرددک ا اَپَلْ ا ایدینَ د ای میها را به آن سوي سارزمینهااي باات قی جناوب
رانااد (اسااتولار35 :1983 ،؛ پاااتی414-411 :1931 ،؛ مجیاادزاده13 :1991 ،؛ همااو،
 .)919/1 :1991هنگااامی کااه سااااهیان سِانانریب در سااا 134پ .م .در زمااینهاااي
ل ا ایادینَ
بات قی جنوب میانرددان در مارز ایا م ،باا بازمانادد هاواداران مارددک ا َاپَا ْ
میجنگید ،هَلّوشو ا این ا شوشْاینَکْ (139-138پ .م ).پادشااه ایا م ،باه شاما بابال
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تانت د با کمک بابلیها ،پسر سِنانریب را گرفت د به ای م فرستاد د یکی از همپیماناان
بابلی نود را به تخت فرمانردایی بابل نشاند .سای در تابستان سا 139پ .م .آشاوریان
به بابل تانتند د پادشاه دستنشاندد ای میها را گرفتند د سارزمینهااي مارزي شاما
ای ا م را نااابود کردنااد (اسااتولار35-31 :1983 ،؛ کااامردن114-115 :1991 ،؛ پاااتی،
411-411 :1931؛ مجیدزاده13 :1991 ،؛ همو .)919/1 :1991 ،در جن

بررگ نَلّولِه

که در سا 131پ .م .در کنارد دجله رخ داد ،سااهیان همپیمان ای می ،بابلی ،میانرددانی
د نیردهاي ایرانی همچون جنگادران الیای ،پارسوا د انشاان همگای باه فرمانادهی پادشااه
ای م ،هومبان ا نیمِنَ (183-131پ .م ).با سااهیان سِنانریب جنگیدند (هینتی1983 ،؛
118-191؛ کااامردن111-119 :1991 ،؛ اسااتولار39 :1983 ،؛ پاااتی411-415 :1931 ،؛
مجیدزاده91 :1991 ،؛ همو .)919-914/1 :1991 ،در ساا بعاد ،سانانریب کاه دیگار
نمی نواست بردباري بیشتري در برابر شورشهاي بابلی ها نشان دهد ،پی از یاورش باه
بابل د بیردن راندن سااهیان ای می د بابلی ،با نشاونت د ساتمگري شاگفتآدري شاهر
بابل د پرستشگاههاي آن را نابود کارد (مجیادزاده914-915/1 :1991 ،؛ نااردد:1931 ،
51-59؛  .)Luckenbill, 1926-1927: 2/152نابودي بابل حتی با معیارهاي آن ردزگاار
هم بسیار ستمگرانه د تا دیرانای شاوش در چهال ساا آیناده باه دسات آشاوربانیاا ،
پدیدهاي بیهمتا بود (استولار.)39 :1983 ،
در ددرد هومبان ا هَلْتَزْ یکم (181-188پ .م ،).ای میهاا باه نشاانا ددساتی باا
بابلیها پارهاي از مجسمههاي ندایان بابلی را که در گذشته به شوش برده شاده بودناد،
به ادردک در جناوب میاانرددان بازگرداندناد (اساتولار38 :1983 ،؛ مجیادزاده:1991 ،
.)91اسارحاددن جانشین سِنانریب ،زیرکانه از سیاستِ جن

د نشونت پیشینیان ناود

در بابل دست کشید د سیاست بردباري د ددستی با بابلیها را در پایز گرفات .اد شاهر
بابل د پرستشگاههاي آن را ددباره سانت د باا بررگداشات نادایان باابلی د بازگردانادن
مجسمه هاي آنها به پرستشگاههاي بابل ،ددستی د دفااداري باابلی هاا را باه دسات آدرد
(مجیدزاده911/1 :1991 ،؛ ناردد11-11 :1931 ،؛ .)Luckenbill, 1926-1927: 2/244
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پی از مرگ سِنانریب ،نَبوا زرا کیتّی ا لیشیر پسر مرددک ا اَپَالْ ا ایادینَ کوشاید تاا
همپیمانی ای میها را براي جن

با اسارحاددن ،پادشاه تازد آشور به دست آدرد .بابلیهاا

پیشکزهایی براي هومبان ا هَلْتَزْ ددم (195-181پ .م ).پادشاه ای م فرستادند ،اما اد
از کمک به بابلیها نودداري درزید.گذشته از این ،در سا 181پ .م .هومباان ا هَلْاتَزْ
یکی از شورشیان بابلی را که به ای م گریخته بود ،به دار آدیخت .باا دجاود ایان ،پیوناد
ددستانا آشور د ای م چندان ناایید د در سا 195پ .م .ای میها به شما بابل تانتناد
د شهر سایاار را تااراج کردناد (اساتولار38 :1983 ،؛ مجیادزاده.)91 :1991 ،باه زددي
پادشاه ای میها درگذشت د اسارحاددن همچون سارگُن ددم ،با ددراندیشی در مرزهاي ایا م
د بابل داهاي جنگی نیردمنادي ساانت (اساتولار38 :1983 ،؛ پااتی.)419-418 :1931 ،
اسارحاددن در سا 118پ .م.مجسما مرددک،نداي بررگ بابال را باه پرستشاگاه اد در
بابل بازگردانید د شَمْزْ ا شومْ ا ادکین پسر نود را به فرمانردایی بابل برگریاد (کینا ،
 .)111 :1998ادرتَک (114-194پ .م ).برادر د جانشین هومبن ا هَلْاتَزْ ددم ،شااید باا
کمک سیاسی آشوریان پادشاه شده باشد ،چراکه دستکام در آغااز فرماانردایی اد ،د هماا
ددرد اسارحاددن ،پیوند آشور د ای م بسیار ددستانه باود .در یاک معاهادد ددساتی ،پیکارد
ندایان باابلی از ایا م بازگشات داده شاد د پادشااه ایا م از کماک باه شورشایان باابلی
نودداري درزید (استولار .)33 :1983 ،این پیوند ددستی ،در ددرد آشاوربانیاا د تاا ساا
115پ .م .پاینده بود .در این سا  ،ادرتَک ناگهان به بابال تانات ،اماا آشاوریان اد را پای
راندند د اندکی بعاد ادرتَاک درگذشات (اساتولار33 :1983 ،؛ پااتی418-413 :1931 ،؛
مجیدزاده.)91 :1991 ،
در میانا سا هاي  151تا 148پ .م .بابلیها به همراه ای میها از شورش شَامَزْ ا
شومْ ا ادکین ،پادشاه بابل د برادر آشاوربانیاا پشاتیبانی کردناد .کوشاز آشاوربانیاا
براي ددستی با برادرش د بابلیها د پرهیر از جن

بیهوده بود د پی از سه سا جن

د

نونریري ،سرانجام بابل گشوده شد .شَمَزْ ا شومْ ا ادکین در ناامیدي کااخ ناود را باه
آتز کشید د در شعله هاي آن درگذشت د آشاوربانیاا فرماانردایی بابال را باه کَنْادَلَنو
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سارد (مجیادزاده131-131/1 :1991 ،؛ کینا 111-114 :1998 ،؛ نااردد19 :1931 ،؛
همو .)99-93 :1981 ،آشوربانیاا به زددي درگیر جنگی بررگ با ای م شاد .ساااهیان
آشوري تا قلب سرزمین ای م پیز تانتند د با نشونتی شگفتآدر ای م را براي همیشاه
نابود سانتند (کامردن141-111 :1991 ،؛ اساتولار111-114 :1983 ،؛ پااتی:1931 ،
493-443؛ مجیدزاده .)111-119 ،91-91 :1991 ،با مارگ ایا م ،نبردهاا د دشامنی
دیرینا آشوریان د ای می ها ناگهان د براي همیشه به پایان رسید ،اما نود آشاور هام در
آستانا نابودي بود .پی از مرگ آشوربانیاا در سا 119پ .م .پسرش آشور ا اِتیلْ ا ای نای
(119-111پ .م ).پادشاه شد د پی از یک ددره جن هاي نانگی ،جاي نود را باه بارادرش
ساین ا شَارَّ ا ایشْاکون (111-119پ .م ).ساارد (مجیادزاده .)131/1 :1991 ،همرماان باا
آشفتگیها د جن هاي نانگی در آشور ،در کوههاي زاگارس مادهاا آماادد نبارد باا دشامن
دیرینا نویز میشدند .در دیگر سرزمینهاي شرق نردیک هم مردمانی که از ساتمگريهاا
د نشونتهاي آشوریان نشمگین د آزرده بودند ،چشم به نابودي آشور ددنته بودند.
ورود مادها به تاریخ ایران
در پایان هرارد ددم د آغاز هرارد یکم پیز از می د ،مردمان هند د اردپایی از آسایاي
میانه به جنبز درآمدند د گردههایی از آنها که "مادها" نام گرفتهاند ،تا کاوههااي زاگارس
پیز تانته ،در غرب د شما غرب ف ت ایران فاردد آمدناد د در آیناده پهناا جیرافیاایی
زیستگاه آنان سرزمین "ماد" نام گرفات (گیرشامن15-89 :1914 ،؛ فاراي-119 :1999 ،
85؛ مالوري1959 ،؛ همچنین ناک .)Young, 1967: 11-34 :گساترد جیرافیاایی کاه در
ددرد باستان ،سرزمین "ماد" نامیده میشد ،از سوي شما باه رددناناا ارس د کاوههااي
البرز (در جنوب دریاي مازندران) ،از سوي شارق باه دشات کاویر د از غارب د جناوب باه
کوههاي زاگرس میرسیده است .از دیدگاه جیرافیاي طبیعی ،سرزمین ماد داراي دد بخز
ما د بررگ (هگمتانه تختگااه مادهاا ،سارزمین رگاه ،انافهان ،کاشاان ،سارزمین باساتانی
کاسایان) ،د ماد کوچک یا ماد آتردپاتن (سرزمین آذربایجان د کردستان ایران) بوده اسات د
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از کهن ترین ردزگاران این دد پارد ماد ،بخشی از گساترد فرهنگای د ملّای ایاران باوده د باا هام
همبستگی د پیوستگی تنگاتنگی داشتهاند (دیااکون93-31 :1991 ،،؛ ملکاراده.)181 :1991 ،
مادها در ددرد نیردمندي نود ،گذشاته از ایان پهناا جیرافیاایی ،سارزمین پاارس (دساتکام
بخزهایی از آن) ،ادرارتو ،بخزهایی از سارزمین آشاور ،کاپاددکیاه یاا بخاز شارقی آسایاي
کوچک ،نراسان د گرگان د شاید بخزهایی از سیساتان ،کرماان ،بلوچساتان ،مکاران ،هارات،
نوارزم د سُید را هم به گسترد پادشاهی نود افردده بودند (دیاکون911-991 :1991 ،،؛ هماو،
111-111 :1935؛ فااراي113-191 :1981 ،؛ ماا زاده58-91 :1939 ،؛ ماا زاده د طاااهري
دهکردي.)199-911 :1934 ،
تاااریخ آریاییااان ایراناای در غاارب ف ا ت ایااران ،پاایز از پیاادایی د بنیاااد گاارفتن
شاهنشاهی جهانی هخامنشیان ،داساتان پیادایز ،نیردمناد شادن د ناابودي پادشااهی
مادهاست .مادها نخستین ایرانیان ناام آدر تااریخ آسایاي غربای د نخساتین نماینادگان
فرهن

د تمدن ایرانی در شرق نردیک باستان بودند .با فرماندهی مادها بود کاه برتاري

ناادادد ایراناای در شاارق باسااتان بنیااان نهاااده شااد (پیرنیااا)119 :1919 ،د پیوسااتگی د
همبستگی ملّی ،دینی ،فرهنگی د زبانی گوشا غربی د شما غربای فا ت ایاران فاراهم
آمد د این مادها بودند که گسترد فرهنگی ،دینی د زبان ایرانی را تا قلب آسایاي کوچاک
د تا قفقاز کشانیدند (ملکراده .)191 :1991 ،یونانیها پیز از ردیارد شدن با پارسها ،باا
مادها آشنا شده بودند د در ددرد هخامنشی هنوز هم جانشینان مادها را همان "مادهاا"
می دانستند د نبردهاي نود با جنگادران شاه بررگ هخامنشی را "جن هاي مادي" ناام
داده بودند (همان193 ،؛ تاوپلین943-989 :1988 ،؛ ادمساتد .)51-51 :1991 ،مادهاا
پیز از هخامنشیان ،آسیاي کوچک را تا رددنانا هالیی گشودند د در تاردپود فرهنگای
این گستره ریشه ددانیدند؛ در این ردزگار بود که گسترد تاریخی د فرهنگی ایاران باه آن
سوي رددنانا ارس رسید د زمینا پیوندهاي فرهنگی د قومی سرزمینهاي دد سوي ردد
ارس فراهم شد (ملکراده .)181 :1991 ،در ددرد هخامنشیان ،یونانیها د یونانی ماببهاا،
هرگونه ایرانیگرایی را "مادي مببی" مینواندند د چندین سده در آسایاي غربای ،ایرانای
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بودن را همانا "مادي" بودن میدانستند ( .)Graf, 1984: 15-30ددرد ماد ،ردزگار آمیرش
فرهن هاي چندگانا ف ت ایران د پیدایی د بنیاد گرفتن نخساتین نففاههااي فرهنا
ایرانی بود؛ در ایان آمیختگای فرهنگای د نادادي کاه در پهناا جیرافیاایی مااد رخ داد،
فرهن ِ آریایی کهن کوچندگان ایرانایناداد د فرهنا

باومی میاانرددانیمابب مردماان

زاگرس بیز از همه نقز داشتند (ملکراده.)195 :1991 ،
فرمانردایان جن پیشا آشوري در دد سدد آغازین هرارد نخست پیز از مای د ،در
تازش هاي نود به سرزمین ماد غربی ،به کوه الوند رسیدند .در این ددره ،هنوز مادهاا در
اف تاریخی د جیرافیایی زاگرس پدیدار نشده بودند د این پهنه زیستگاه مردماان باومی
میانرددانیمبب بود .آشوریان رفتهرفته در سدههاي هشتم د هفتم پیز از می د ،از کاوه
الوند گذشتند د تا شرقیترین بخزهاي ماد پیز آمدند (دیااکون143-111 :1991 ،،؛
همان14-89 :1935 ،؛  .)Dandamayev and Grantovskii, 1986: 806-815نردیک
به سا هاي پایانی سدد هفتم پیز از می د ،مادها تا غربیترین بخزهاي سرزمین مااد
آمده بودند (دیاکون .)111-111 :1991 ،،ماد غربی در نیما نخستین هرارد نخست ،در
سلفا آشوریان بود د در چارچوب نظام ایاالت پادشاهی آشاور جااي گرفتاه د بخشای از
سرزمین آشاور شاده باود (دیااکون111 :1991 ،،؛ ملکاراده .)191 :1991 ،جنگاادران
آشوري در میانا سده هاي دهم تا هفتم پیز از می د ،بارها د بارها به کوههااي زاگارس
تانتند .در این ددره ،مادها در دهکده ها د داهاي کوچک ناود پراکناده بودناد د تاوان
ردیاردیی با نیردي سازمانیافتا سااهیان درزیدد آشاوري را نداشاتند (دیااکون:1991 ،،
143-111؛ همان14-11 :1935 ،؛ ملکراده199 :1991 ،؛ ،)Grayson, 1991: 71-102
اما مادهاي بخزهاي شرقی سرزمین ماد ،در آن سوي کوه الوناد کاه آشاوریان آنهاا را
"مادهاي نیردمند" د "مادهاي ددردست" نوانده اند ،از سلفا سیاسی د نظامی آشور باه
ددر بودند (ملکراده .)191-199 :1991،بنیانگذاري اتحادیاا قبایال مااد د پدیاد آمادن
پادشاهی متّحاد مااد در آیناده ،پیاماد کوشاز مادهاایی باود کاه باراي ردیااردیی باا
تانت دتازهاي آشوریان در غرب د شما غربی ف ت ایران ،همپیمان شدند .گرارشهااي
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آشوري در سده هاي دهم تا هفتم پیز از می د ،به دهها شاهکنشین د داهاي کوچاک
د بررگ پراکنده در نیما غربی د شما غربی ف ت ایران اشاره دارناد (دیااکون:1991،،
118-111؛ همان14-11 :1935 ،؛ کامردن113-141 :1991،؛ علی یا-919 :1988 ،،
911-991،181؛ ملکراده49-51 :1981،؛ .)Rander, 2003: 37-46
تااا پاایز از فرمااانردایی آشورن اایرپا ددم (853-889پ .م ،).کااوههاااي زاگاارس ددر از
دسترس آشوریان بودند ،اما اد با نیردمند سانتن آشور ،دشتهاي شرقی آشور را تا کوهاایاههاا
د دامنههاي غربی زاگرس به گسترد فرمانردایی نویز افردد .پای از اد ،شالمانرر ساوم (-858
814پ .م) ،آشوريها را تا د کوههاي زاگرس پیز برد د با مردمان گونااگونی در ایان منفقاه
جنگید که یکای از آنهاا مادهاا بودناد (دیااکون143-158 :1991 ،،؛ هماان15-95 :1935 ،؛
عبدي .)11 :1991 ،نخستین اشاره به نام مادها هم در سالناما بیست د چهاارم اد ،یعنای ساا
891پ .م .باه چشام مایآیاد ( .)Luckenbill, 1926-1927, vol. 1: 581, 637جنگاادران
قبیله اي مادها ،البته همیشه توان ایستادگی در برابر سااه جن آزموده د سازمانیافتاا
آشوري را نداشتند د کتیبه هاي آشوري آکنده از گرارش هایی در باارد تانات دتازهااي
سااه آشور در سرزمین هاي مادنشین د گشوده شادن شااهک هااي ماادي مای باشاند
(دیاااکون118-111 :1991 ،،؛ همااان41-11 :1935 ،؛  .)Lanfranchi, 2003: 79-118امااا
اشارههاي آشوریان به "مادهاي نیردمناد" د "مادهااي ددردسات" ،نشاان مایدهاد ساااهیان
قبیلهاي مادها با هما پراکندگی د سازماننیافتگی ناود ،در چشام آشاوریان هماادردان بررگای
بودهاند (دیاکون141 :1991 ،،؛ فراي119 :1999 ،؛ زریانکاوب .)81/1 :1914 ،در ماتنهااي
آشوري ا براي نمونه در کتیبههاي تیگلت پیلهسر سوم (919-945پ .م ).ا بددن اشاره باه ناام
قبیلههاي مادي ،از مادها همچون گردهای شانانته شاده د نیردمناد د باا عناوانهاایی چاون
"مادهاي ددردست"" ،مادهایی کاه در نردیکای بیاباان نماک هساتند"" ،مادهااي نیردمناد"،
"مادهایی که در نردیکی کوه بیکنی هستند" د "مادهاي شرق" یااد شاده اسات (زریانکاوب،
81/1 :1914؛ عبادي11 :1991 ،؛ Luckenbill, 1926-1927, vol. 1: 795, 812; vol. II:

.)54, 82, 519, 540, 566; Levine, 1973: 1-27; idem, 1974: 99-122
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مادها در مدیکوس لوگوس هرودوت و منابع آشوری
گذشته از آگاهیهایی که از آشوریان در بارد مادها د تااریخ آنهاا مایدانایم ،آنچاه

چارچوب تاریخ مادها را همچون یک شاهنشاهی سازمانیافته شکل میدهاد ،مِادیکوس
لوگوس (= تاریخچا ماد) هردددت ،تاریخنویی یونانی ددرد هخامنشیان اسات کاه ناود
دیباچه اي است باراي چگاونگی برآمادن کاوردش باررگ (591-551پ .م ).د پیادایز
شاهنشاهی هخامنشیان د آنگاه تاریخ جن هااي ایاران د یوناان .باهگارارش هاردددت،
آشوریان  511سا سرزمینهاي آسیاي باال (= شرق ردد هاالیی) را در چنا

داشاتند

تا اینکه مادها نخستین مردمانی شدند که براي آزادي نود با آنها جنگیدند .آنها دالدرانه
براي آزادي نویز جنگیدند د نود را از یوغ بندگی آشوریان رهانیدناد .دیگار مردماان
آسیا هم از مادها پیردي کردند تا اینکه هما آنها نیر آزاد شدند .مردي از مادهاا باه ناام
دیوکی پسر فرا اُرتی در دهکدد نود به دادگري د درستکاري آدازه داشات د ماردم آن
دهکده اد را همچون دادر نود برگریده بودند .دیوکی در پایگاه دادري ،شایساتگیهاا د
توانمندي نود را در دادگستري به همگان نشان داد د ازاینرد ،مردمان دیگر دهکدههاي
ماد هم اد را به دادري برگریدند .کوشز دیوکی در دادگستري د آراماز بخشایدن باه
زندگی مادها چنان بود که اد به زددي از پردانتن به کارهاي ردزانا نود بازماند د به این
اندیشه افتاد که از دادري مردم دست کشد .ازاین رد ،مادها در گردهمبیی ناود ،اد را باه
پادشاهی برگریدند تا براي همیشه فرمانردایی دادگرانه د هماراه باا آراماز اد را داشاته
باشند .دیوکی در نخستین گام ،نگاهبانی براي نود برگرید د کاانی شااهانه باا هفات
باردي هفت رن

در شهر تازه بنیاد اکباتان (= هگمتانه) که مادها باه اشاارد اد همچاون

تختگاه نود سانته بودند ،پدید آدرد .شهر اکباتان ،ردي تاهاي سانتهشاده باود د کااخ
دیوکی د دستگاه شاهی اد در اندردنی تارین بااردي شاهر جااي گرفتاه باود .همچناین
دیوکی براي دربار کوچک نود ،آیینهاي شاهانه اي پدید آدرد تا در چشم دیگرانی کاه
از زندگی گذشتا اد آگاه بودند ،همچون انسانی برتر از همگاان دیاده شاودر در دساتگاه
پادشاهی دیوکی ،مادها دیگر نمیتوانستند اد را به سادگی ببیند د باید درنواساتهااي
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نود را باه پییاامآدران اد مای دادناد .مادهاا نبایاد در پیشاگاه دیاوکی لاب باه نناده
میگشودند د یا آب دهان به زمین میافکندند .دیگر آنکه ،دیوکی بازرسان نود را کاه
همچون گوشها د چشمهاي اد بودند به چهار گوشا ماد فرستاد تا هما ردیادادها را باه
آگاهی اد رسانند .مادها شز قبیلا بررگ به نامهاي بئوسای ،پریتکیناوي ،ساتردناتی،
اریرنتوي ،بئودي اي د مگوي داشتند د دیوکی هما آنها را متّحاد گردانیاد د فرماانرداي
آنها شد (هردددت .)81-84 :1939 ،هردددت د دیگر نویسندگان یونانی ،پادشاهی ماد را
از ددرد دیوکی ،که اد را نخستین شهریار د بنیانگذار پادشاهی مادها ناام دادهاناد ،یاک
شاهنشاهی نیردمند د سازمانیافته نشان میدهند که مرزهاي آن از نراسان در شرق تاا
رددنانا هالیی در غرب گسترده بوده است .اما امردزه این دیدگاه دجود دارد کاه شااید
اشارههایی که به دجود نهادهاي تمادنی د ساازمان اداري مادهاا در گارارش هاردددت د
دیگران به چشم میآید ،بازنمایی نهادها د سازمانهااي ددرد هخامنشایان باوده کاه باه
اندام مادهایی که ردزگارشان گذشته باود ،پوشاانده شاده اسات (بریاان-41/1 :1985 ،
41؛توپلین .)943-989 :1988 ،هردددت د دیگر مورنان باساتانی یوناانی ،باهطاورکلّی
تاریخ شاهنشاهی هخامنشی را همچون اداما تاریخ ماد دیدهاند د آیینهاا ،ساازمانهاا د
سنّت هاي سیاسی د فرهنگی هخامنشیان را گرفتاه شاده از مادهاا دانساتهاناد (بریاان،
 ،)93 ،11-19/1 :1985د ازاینرد پارهاي پددهندگان اشاره دارند که پاارسهاا الگوهااي
شهریاري د نهادهااي فرهنگای د تمادنی د ساازمان اداري ناود را از مادهاا آمونتاه د
گرفتهاند ( .)Harmatta, 1971: 14-15اما گذشته از اینکه هیچ نشانه د گاواه باساتانی
در بارد گشوده شدن پارس به دست مادها ،دجود ندارد (ایمانپاور د ق اابزاده:1931 ،
99-81؛ ،)Wiesehofer, 2003: 391-396; Imanpour, 2002-2003: 61-79دیگار
پددهندگان عقیده دارند کاه مادهاا در ددرد بررگای از تااریخ زددگاذر ناود ،از هامگسایخته د
اتحادیهاي از قبیلههاي مادي د باومی د فاقاد نهادهااي پایادار د ریشاهدار سیاسای د فرهنگای
بااودهانااد (کااورت91-94 :1981 ،؛ بریااان41-41/1 :1985 ،؛ ;Helm, 1981: 85-90

.)Henkelman, 2003: 181-231; Jursa, 2003: 169-179; Rollinger, 2003: 289-320
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پی چندان پذیرفتنی نیست پارسها که با شتاب سانتارها د سنّتهاي سیاسی ،فرهنگای
د تمدنی ای می ها را فرا گرفتند د نهادیناه ساانته بودناد د گساترد مایهن آنهاا هام
نخست پهنا نفوذ د کشاکز ای می ها ،آشوري ها د بابلی ها بود ،نهادهاا د ساانتارهاي
سیاسی د فرهنگی د تمدنی نود را از مادها آمونتاه د یاا باجگاذار آنهاا باوده باشاند
(پاتی481-541 :1931 ،؛ بریان41/1 :1985 ،؛ .)Liverani, 2003: 10
منابع آشوري هم چهرد پادشاهی ماد را بهگونهاي ناهمخوان با گرارشهااي یوناانی
نشان میدهند .سارگُن ددم (915-911پ .م ،).پادشاه نیردمند آشوري ،از ساا 913پ.
م .براي ردیاردیی با دشمنیهاي ادرارتو با آشور در کوههاي زاگرس د همچناین نبارد باا
دیگر دشمنان آشور ،یورشهاي نود را به زاگرس آغاز نهااد .در ساالناما هفاتم ساارگُن
(915پ .م ،).به یک حااکم دساتنشااندد پادشااهی مانناا باه ناام دَیَئوکّاو ،در یکای از
بخزهاي پادشاهی ماننا در نردیکی دریاچا اردمیه اشاره شده است که در همپیمانی باا
ردسا پادشاه ادرارتو ،به ردیاردیی با آشور دست گشوده بود .در یورش ساااهیان ساارگُن،
این دَیَئوکّو گرفتار شده د با ناانواده اش باه شاهر حماات در ساوریه تبعیاد شاده باود
(دیاکون134-111 ،113-191 :1991 ،،؛ همان55-51 :1935 ،؛ کاامردن-115 :1991 ،
114؛ برادن111-114 :1988 ،؛ Helm, 1981: 85-86; Liverani, 2003: 4; Schmitt,

1996: 226-227؛  .)Dandamayev and Grantovskii, 1986: 812بیشتر پددهنادگان

تاریخ ماد ،این شاهک آشورستیر را همان دیوکی ،بنیانگذار پادشاهی مااد در مادیکوس
لوگااوس هااردددت شاانانتهانااد (کااامردن194 ،115 :1991 ،؛ دیاااکون191 :1991 ،،؛
گیرشمن35 :1914 ،؛ ادمستد91 :1991 ،؛ هینتی58 :1981 ،؛ کیناست111 :1989 ،؛
زرینکوب .)89-83/1 :1914 ،اما نباید از یاد بارد کاه در مناابع آشاوري ،همیشاه ناام
سرزمین ماننا همچون یک پادشاهی د جداگانه از سرزمین ماد آمده اسات د در ساالناما
سارگُن ،دَیَئوکّو تنها یک حاکم ماننایی در نردیکی دریاچا اردمیه نواناده مایشاود ،ناه
یک مادي که قبیلههاي ماد را همدست گردانیده د در هگمتانه ،پادشااهی متّحاد مااد را
بنیاد نهاده باشد (دیاکون51-51 ،41-45 :1935 ،،؛ برادن111-114 :1988 ،؛ عبادي،
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 .)11 :1991گذشته از این ،در سا 915پ .م .که دَیَئوکّو به سوریه تبعید شد ،ساارگُن
از بیست د دد حاکم مادي هم باج د ناراج ساتانده باود (دیااکون138-111 :1991 ،،؛
همان51-11 :1935 ،؛ کامردن )114-115 :1991 ،د این نود گواهی مایدهاد کاه در
این سا ها هنوز قبیلههاي مادي پراکنده بوده د در چهاارچوب یاک شاهنشااهی متّحاد
نشده بودهاند .ازاینرد ،یکی انگاشتن دَیَئوکّو در ساالناما ساارگُن باا دیاوکی هاردددت،
چندان ساده نیست (فراي115 :1999 ،؛ برادن :111-114 :1988 ،عبادي،11 :1991 ،
19؛  .)Schmitt, 1996: 226-227بهگفتا هردددت ،دیاوکی بنیانگاذار پادشااهی مااد،
پی از پنجاه د سه سا فرمانردایی درگذشت د پسرش فرا اُرتی پادشااه مادهاا شاد .اد
سرزمین پارس ها را گشود د آنها را فرمانبردار نویز گردانید .فرا اُرتی با کمک جنگای
پارس ها هما مردم آسیا را به فرمانبرداري نود درآدرد د آنگاه به سوي نینوا د جنا

باا

آشوریان شتافت .اگرچه همپیمانان آشوریان آنها را تنها گذاشته بودند ،اما هنوز نیردمناد
بودند د فرااُرتی پی از بیست د دد سا فرمانردایی ،در رندادي کشته شد د بسیاري از
سااهیان مادي هم نابود شدند (هاردددت .)84 :1939 ،هماا پددهنادگان ،فرماانبرداري
پارسها از مادها را ناذیرفتهاند ،دستکم ازین رد که مادهاا تاا ناابودي ایا م باه دسات
آشوربانیاا  ،نمیتوانستند پارسها را در د سرزمین ایا م فرماانبردار ناویز کنناد د
پی از این هم ،کوردش یکُم پادشاه پارسها ،نراجگرار آشاوریان شاده باود (دیااکون،،
118-113 :1935؛ عبدي .)11 :1991 ،همچنین در کتیبههاا د ساالنامههااي آشاوري،
هیچ اشاره اي به یک پسر د جانشین دَیَئوکّو د یا چیاري همانناد ایان دیاده نمایشاود.
اسارحاددن (113-181پ .م ،).یکی دیگر از پادشاهان بررگ آشوري ،در ساا 191پ .م.
در سرزمین ماد پیردزيهاي درنشانی به دست آدرد د پی از آن چنادین حااکم ماادي
با پیشکزهایی چون اسب د سن

الجورد به نینوا آمدند د فرماانبردار آشاور شادند .در

سا 191پ .م .نمایندگانی از هما مردم فرمانبردار آشور که نام چند حاکم مادي هم در
بین آنها به چشم میآید ،در نینوا گرد آمدند تا سوگند دفاداري به پادشاه آشور یاد کنند
(Wiseman, 1958؛ دیااکون149 :1991 ،،؛ کاامردن191 :1991 ،؛ کیناسات:1989 ،
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 .)113با دجود این ،مادها همیشه آرام نبودند د نام آنهاا در پاارهاي از نوشاتههااي ددرد
اسارحددن همراه دیگر دشمنهاي آشور به چشم مایآیاد .در مجموعاهاي از ماتنهااي
تفألی آشوري که آنها را بین سا هاي  195تا 191پ .م .تاریخگذاري میکنند ،در اشاره
به یک همداستانی دشمنان آشور ،از مردي به نام کَشاتَریتو ،حااکم شاهر کَرکَشّای یااد
میشود که پارهاي پددهندگان اد را با فارا اُرتای در مادیکوس لوگاوس هاردددت یکای
انگاشته اند (دیااکون154 :1991 ،،؛ هماان88-83 ،93-31 :1935 ،؛ کاامردن:1991 ،
194-198؛ گیرشمن31 :1914 ،؛ ادمستد41 :1991 ،؛ فراي119 ،118-113 :1981 ،؛
علی ی991-991 :1988 ،،؛ زریانکاوب83-31/1 :1914 ،؛ ملکاراده .)34 :1994 ،اماا
هیچ نشانه اي دجود ندارد که این کَشتَریتو که نام اد تنها در متنهاي تفألی آمده است د
در سالنامهها دیده نمی شود ،پادشاه مادهااي متّحاد باوده باشاد (بارادن-119 :1988 ،
 .)115در این متن ها ،اد نه پادشاه مادها د چیري همچون جانشین دَیَئوکّو ،بلکاه حااکم
شهر کَرکَشّی نوانده شده است که در بین سا هااي  195تاا 191پ .م .هامپیماان باا
ددسانی فرمانرداي شارده د مامی تیارشو ،فرمانرداي ماداي د با کماک جنگاادران ماادي،
ماننایی ،کیمیري د سکایی ،چند دا آشوري را در زاگرس گرفتهاند د با پیشردي به سوي
درد دیاله د گاذرگاه هاایی کاه راه رسایدن باه میاانرددان بودناد ،آشاوریان را در تنگناا
گذاشتند (دیاکون149-159 :1991 ،،؛ هماان94-89 :1935 ،؛ کاامردن191-191 :1991 ،؛
علییا911-991 :1988 ،،؛ عبادي11-11 :1991 ،؛ Helm, 1981: 87-88; Dandamayev

.)and Grantovskii, 1986: 814; Liverani, 2003: 4; Delaunay, 1987: 803-805
کتیبههاي اسارحددن میگویند که در همین سا ها چند حاکم مادي باراي فرماانبرداري اد باه
نینوا میآمدهاند د چند حاکم مادي دیگر هم جداگانه به پادشاه آشور بااج د ناراج مایدادهاناد
(دیااکون141-144 :1991 ،،؛ هماان81-81 ،91-98 :1935 ،؛ Wieseman, 1958:

 .)11; Helm, 1981: 86این نود نشانا دیگري است از اینکه در این هنگام هنوز یاک
"شاهنشاهی مادي" دجود ندارد .اگرچه جیرافیاي شاهر کَرکَشّای ناشانانته اسات ،اماا
ترکیب "کَشّی" (کاسی) در این نام ،می تواند نشانا این باشد که شهر کَرکَشّی جاایی در
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شما ای م د در لرستان بوده است ناه در سارزمین مااد (بارادن119 :1988 ،؛ عبادي،
 .)11 :1991با این همه ،شاید کَرکَشّای دا مرکاري ایالاتِ آشاوري بیاتکااري ،هماان
سرزمین پاي کوه الوند باشد که بعدها همدان نوانده میشود د ددر هام جماع آمادن د
گرد هم جمع شدن مادها در این منفقه باعث شده است که این سارزمین د دا مرکاري
آن نامی نو بیابد :هگمتانه (ملکراده.)34-35 :1994 ،
منابع آشوري گواهاند کاه در نیارش باررگِ کَشاتَریتو د هامپیماناان اد،کَشاتَریتو
جایگاه برتري داشته است (کامردن195 :1991 ،؛ دیاکون149 :1991 ،،؛ همان:1935 ،
 .)98نیانت سکاها د پیوستن آنها به آشوریان ،پیردزي همپیمانان را ناکام گاذارد ،اماا از
د این نیرش بود که پادشاهی مساتقل مااد پدیاد آماد د از آن پای ،در نوشاتههااي
آشوري از ماد ،ماننا د پادشاهی ساکاها همچاون سارزمینهاایی مساتقل یااد مایشاود
(دیاااکون85 :1991 ،،؛ علااییاا913-991 :1988 ،،؛ Luckenbill, 1926-1927:

.)1/254-255, 376; Dandamayev and Grantovskii, 1986: 813-814کَشاتَریتو
هنوز سار نیفکنده بود د در سا 159پ .م .به جن

آشوربانیاا  ،آنرین پادشاه باررگ

آشور د جانشین اسارحاددن برناست .با دجود این ،هنگامی که اد باا ساااهیان ناود باه
سوي آشور میتانت ،مادیی فرماندد سکاها گویا به اشارد آشوربانیاا به سارزمین مااد
یورش برد د مادها را از پیشردي بیشتر باه ساوي آشاور بازداشت.کَشاتَریتو در نبارد باا
سکاها کشته شد د سرزمین ماد براي چندین سا پهنا تانات دتازهااي ساکاها گردیاد
(دیاااکون114 :1991 ،،؛ همااان31-34 :1935 ،؛ گیرشاامن81 :1994 ،؛ زریاانکااوب،
31-31/1 :1914؛  .)Dandamayev and Grantovskii, 1986: 814آنگونااه کااه از
متنهاي آشوري پیداست ،مادها از سدد نهم تا هفتم پیز از می د نتوانسته بودند به آن
اندازه از همبستگی د بالندگی دست یابند که همگرایی د ساازمانیاافتگی قبایال پراکنادد
مادي د بنیاد پادشاهی متّحد ماد را بهدجود آدرد .پادشاهان آشوري در یورش باه سارزمین
ماد ،با شمار فرادانی شاهکهاي پراکنده در گسترد ماد ردبهرد بودهاند ،ناه باا یاک پادشااه
مادي که فرمانرداي هما سرزمینهاي مادنشین بوده باشاد (دیااکون118-111 :1991 ،،؛
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کاامردن113-141 :1991 ،؛ .)Rander, 2003: 37-46; Lanfranchi, 2003: 79-118
گذشته از این ،در کادشهاي باستان شنانتی انجام گرفتاه در سارزمینهااي مادنشاین،
هنوز نشانههاي چندانی از سانتاري به نام "پادشاهی ماد" د "فرهن

د تمادن ماادي"،

بهدست نیامده است .بهسخن دیگر ،از کاخهاي پادشاهان ماد ،شهرها ،داهاا ،پادگاانهاا،
بایگانیها د آنچه که یک دستگاه پادشاهی نیردمند د تمدنی پیشرفته باید داشته باشاد د
میتواند گواه دجود یک پادشاهی سازمانیافته باشد ،هیچ نشانهاي به دست نیامده اسات
(موسکارال .)119-115 :1988 ،سازه هاي بهدست آمده از سدد هفتم پیز از مای د ،در
کادشهاي باستان شنانتی کاه در چناد منفقاا مادنشاین همچاون گاودین تااه در11
کیلومتري جنوب شرق کنگاادر ،تااه نوشایجان در 11کیلاومتري جناوب همادان د11
کیلومتري غرب م یر ،باباجان تاه در جنوب دشت دلفان در لرستان د در تاا اُزبکای در
جنوب غربی سادجب غ انجام گرفتهاند ،دجود یک پادشاهی سازمانیافتا ماادي را نشاان
نمیدهند .گویا هما این مجموعهها ،داهاي شاهکهاي محلّای باودهاناد د همگای در سادد
ششم پیز از می د رد به نابودي نهادهاند د این بهسختی میتواند نشانا دجود یک پادشااهی
شکوفا د نیردمناد ماادي در آن ددره باشاد (کاورت91-91 :1981 ،؛ سانسیسای دردنباورخ،
 1988ب99-111 :؛ همان 1988 ،ال185-919 :،؛ کیناست.)115-119 :1989 ،
نابودی امپراتوری آشور در همپیمانی ماد و بابل
در سا 119پ .م .کَنْدَلَنو پادشاه دست نشاندد آشوربانیاا در بابل ،پی از دد دهه
فرمانردایی درگذشت د یک رهبر کَلْدانی به نام نبوپُلَسَّر با کمک کاهناان باابلی ،پادشااه
شد .اد نود پیزتر یک کارگرار آشوریان در جنوب میانرددان بود ،اما اندکاندک کوشید
تا پادشاه بابل شود د آشوریان را از بابل بیاردن راناد (مجیادزاده.)948 ،134/1 :1991 ،
ت ش مرددک ا اَپَلْ ا ایْدینَ براي رهایی بابل از یوغ آشوریان هنوز در نااطرد باابلیهاا
زنده بود د نبوپُلَسَّر هم میکوشید آشوریان را از هما شهرهاي بابلی بیردن راند .نبوپُلَسَّار
در ردزهایی که هنوز چندان براي ردیاردیی با آشوریان آماده نبود د تنها شهر بابال را در
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چن

داشت ،پیکرههاي ندایان ای می را که جنگادران آشوربانیاا باه شاهر ادردک در

جنوب میانرددان برده بودند ،به شوش بازگردانیاد (اساتولار114-115 :1983 ،؛ پااتی،
451 :1931؛ مجیدزاده .)91 :1991 ،گویا نبوپُلَسَّار ایان کاار را در پیاردي از سیاسات
شورشیان کلدانی در سا هاي گذشته د با امید به دست آدردن کمک جنگی ای م باراي
جن

با آشوریان انجام داده باشد (استولار .)115 :1983 ،اگرچاه در ساا هااي پای از

نابودي ای م به دست آشوربانیاا  ،ددباره یاک فرماانردایی کوچاک ای مای در شاوش د
چند شهر دیگر ای م به دجاود آماده باود (اساتولار119-115 :1983 ،؛ پااتی:1931 ،
443-493؛ مجیدزاده91-99 :1991 ،؛ داترز ،)39-191 :1934 ،اما ای میهاا دیگار آن
اندازه توانا نبودند که همچون گذشاته باابلیهاا را در جنا

باا آشاوریان یااري دهناد.

ای می ها اگرچه دشمن دیرینا آشوریان بودند ،تنها از ددردستها به ناابودي اماراتاوري
آشور می نگریستند د مانند دیگر مردمان شرق نردیک از دااگونی آن نشنود شدند.
در آغاز شورش نبوپُلَسَّر ،دامنا فرمانردایی اد از دیوارهاي بابل د بورسیاا فراتر نباود
د شهرهاي دیگر هم در جنوب د هام در شاما  ،همچناان برتاري آشاوریان را پذیرفتاه
بودند .از سا  115تا 115پ .م .جنگادران نبوپُلَسَّر در چندین نبرد با ساااهیان آشاوري
که سرزمین بابل را در دست داشتند ،جنگیدند د انادک انادک آشاوریان را از شاهرهاي
بابلی بیردن راندند .در سا 119پ .م .دا آشوري دِر به چن

بابلیهاا افتااد د تاا ساا

111پ .م .آشوریان از ادردک هم بیردن رانده شدند .در ساا 115پ .م .نیااور هام باه
دست نبوپُلَسَّر افتاد د سااهیان اد تا فرات د ردد ناابور پایز تانتناد د آشاوریان را تاا
دهانا ردد بالیخ پی راندند ( .)Dandamayev and Grantovskii, 1986: 814در سا
111پ .م.نبوپُلَسَّر براي جن

با قبیلههاي آرامیندادي که هنوز فرمانبردار آشاور بودناد،

در بخزهاي باالیی ردد فرات پیشردي کارد .آرامایهاا ،نبوپُلَسَّار را آگااه ساانتند کاه
آشوريها همپیمان با مانناییها در کابلینو ا احتماالً پایینتر از پیوستنگاه فرات د ناابور
ا گرد آمدهاند .در آغاز ماه ادت سا 111پ .م .ساااهیان نبوپُلَسَّار ،ساااهیان آشاوري ا
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ماننایی را شکست دادند د چندین فرماندد آنها را اسایر گرفتناد (کاامردن119 :1991 ،؛
دیاکون198-193 :1991 ،،؛ همان31 :1935 ،؛ .)Luckenbill, 1926-1927: 2/417
نشانا ردشن بدبختی د آشفتگی اماراتوري آشور این بود که پادشاه آشوریان ناگریر
شد از م ريها کمک بخواهد که آنها نود در سا هاي پیز از یورش د ساتمگريهااي
آشوریان بسیار آزرده شده بودند .پْسامِتیکوس یکم (111-119پ .م ،).فرعون م ر چون
آگاهانه میدید اماراتوري آشور بیز از همیشاه نااتوان شاده اسات د دیگار نمایتواناد
همچاون ددرد اسااارحادن د آشاوربانیاا بااه درد نیاال یاورش آدرد د از سااوي دیگاار در
دااگونی آشور ،نیردمندي فرایندد بابلیهایی را میدیاد کاه در آیناده مایتوانساتند باه
سوریه د فلسفین چن

اندازند ،دشمنی نود با آشوریان را کنار نهاد د جنگادران م ري

را براي کمک به سین ا شَرَّا ایشْکون فرستاد .در جن

ساااهیان آشاوري ا م اري باا

نبوپُلَسَّر ،بابلیها شکست نوردند د نااگریر باه دردن شاهر بابال گریختناد (مجیادزاده،
943/1 :1991؛ کین ا 111 :1998 ،؛ کااامردن119 :1991 ،؛ ناااردد.)33-111 :1981 ،
شاید آشوریان با کمک م ريها میتوانستند نبوپُلَسَّر د بابلیها را ددباره فرمانبردار ناود
گردانند ،اما با دردد ناگهانی یک نیردي جنگی بررگ به میانرددان هماه چیار دیگرگاون
شد؛ این نیردي بررگ ،مادها یکی از چندین دشمن آشوریان بودند .در مارس 115پ .م.
سااهیان نبوپُلَسَّر در ارَّپْخَ (کرکوک امردزي) آشوریان را شکسات دادناد د ناود را باراي
یورش به شهر آشور ،تختگاه آشوریان آماده دیدند .بابلیها در آدریل ا ماه ساا 115پ.
م .تا دیوارهاي شهر آشور پیز تانتناد ،اماا نتوانساتند شاهر را بگشاایند د آشاوريهاا
دشمن نود را شکست داد ناد د تاا دا تااکري ا تااین (تکریات اماردزي) پای راندناد.
آشوریان ،نب وپُلَسَّر د سااه بابلی را در این شهر محانره کردناد د ده ردز باه آنهاا یاورش
بردند ،اما نتوانستند این دا را بگیرند د به سارزمین ناود بازگشاتند (دیااکون:1991 ،،
193-181؛ کامردن119 :1991 ،؛ مجیدزاده.)943/1 :1991 ،
از سوي دیگر ،هودنشتره د مادهاي نیردمند از گردنههااي زاگارس گذشاتند د در
اکتبر ا نوامبر سا 115پ .م .باه ارَّپْاخَ در شارق آشاور تانتناد .در اد یاه ا ادت ساا
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114پ .م .مادها پی از گشودن شما آشور ،در کنارد دجله فردد آمدند د شاهر نیناوا را
محانره کردند .در این هنگام مادها نتوانستند نینوا را بگیرند ،اما پیردزمندانه به تاربیسو
تانتند د پی از گشودن این شهر ،از دجله گذشتند د از کنارد راست این ردد باه ساوي
شهر آشور پیز تانتند (دیااکون181 :1991 ،،؛ هماان39 :1935 ،؛ علاییا:1988 ،،
988-983؛ کااامردن119 :1991 ،؛ مجیاادزاده .)943/1 :1991 ،یااورش سااهمگین د
نیردمندانا مادها ،شهر آشور را به زانو در آدرد .آشاور ،تختگااه کهان د مقادس اماراتاوري
آشورکه چندي پیز نبوپُلَسَّر د بابلیها نتوانستند آن را بگیرناد ،پایز پااي هودنشاتره د
جنگادران مادي نم شد (دیاکون181-181 :1991 ،،؛ هماان39 :1935 ،؛ نااردد:1931 ،
81؛ .)Luckenbill, 1926-1927: 2/418-419پرستشگاهها د کاخهاي آشور نابود شادند
د گنجینههاي افسانهاي د شگفتانگیر آشوريها که در چااد د تاراج هما سرزمینهاي
آسیاي غربی انددنته شده بود ،به چن

مادها افتاد (دیاکون.)39 :1935 ،،

در دیرانههاي شهر آشور ،هودنشتره د نبوپُلَسَّر براي همکاري در جن

با آشاوریان

د گشودن دیگر شهرهاي آشوري ،همپیمان شدند د در ازدداجی سیاسی ،آمیتیی دنتار
هودنشتره به همسري نبوکدن ر پسر نبوپُلَسَّر درآمد .بهگرارش باردس ،نبوپُلَسَّار حتای
پیز از آغاز جن

با آشوریان ،با هودنشتره همپیمان شده باود د آمیتایی دنتار اد را

براي پسر نویز نبوکدن ر به همسري برگریده باود .اماا باهعقیادد دیااکون ،،گارارش
بردس در بارد همپیمانی ماد د بابل پیز از آغاز جن هااي آنهاا باا آشاوریان ،نادرسات
است د آن را نتیجا شیود تاریخنویسان باستانی ،بهدیده نود بردس میداناد کاه داساتان
یک رنداد را فشرده د ن نهشده بازگو میکردهاند (دیااکون .)191-199 :1991 ،،آیاا
پیز از سا 111پ .م .بابلیها د مادها گفاتدگوهاایی باراي هامپیماانی در جنا

باا

آشوریان داشته اند ،اما پی از دااگونی شهر آشور به دست مادها در سا 114پ .م .باود
که سااهیان مادي د بابلی ددشاددش هم با آشوریان جنگیدناد دساتکام آگااهیم کاه
نبوپُلَسَّر پیزتر براي بهدست آدردن همپیمانی ای میها براي جن

با آشوریان کوشاز

کرده بود .به عقیدد دیاکون ،،اینکه ردیدادناما بابلی نبوپُلَسَّر گرارش میدهد که بابلیها
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در دااگونی د نابودي شهر آشور دنالتی نداشتهاند د هنگامیکه نبوپُلَسَّر د سااهیان اد به
آشور رسیدهاند ،جن

به پایان رسیده د آشور نابود شده بود ،سیاسات د برناماا آگاهاناا

نودِ نبوپُلَسَّر بوده است .چراکه بررگان د کاهناان شاهر آشاور پیونادهاي تنگااتنگی باا
بررگان د کاهنان بابلی داشتند د نبوپُلَسَّر سیاستمدارانه تنها پی از دااگونی شاهر آشاور
نود را به این شهر رسانیده ،تا در مرگ مردم شهر د نابودي پرستشگاههاي آشور دسات
نداشته باشد .د هم ازاینردست که نبوپُلَسَّر نود میگوید در توهین باه پرستشاگاههااي
آشور دنالتی نداشته د حتی در سوگ ندایان آشوري ردي ناک نفته است (دیااکون،،
 .)181 :1991اما عقیدد دیاکون ،چندان نمیتواند درست باشد؛ اد چاون نبوپُلَسَّار را در
پیوند با بازرگانان ،ربانواران د بردهداران بابلی می بیند که با کاهنان پیوستگی داشتهاناد
د از گذشته هاي ددر با سااهیان آشوري در بارد چگاونگی بهارهمنادي از آسایاي غربای
دشمنی میدرزیدهاند (هماان ،)191 ،نااگریر بایاد نتیجاه بگیارد کاه نبوپُلَسَّار آگاهاناه
کوشیده است تا در کشتن بررگان د کاهنان آشوري که ددستان د همپیماناان کاهناان د
بررگان بابلی بودهاند ،دنالتی نداشته باشد ،اما داقعیت چیر دیگري است .دست نداشاتن
بابلی ها در نابودي شهر آشور ،نتیجا سیاست د برناما زیرکانا نبوپُلَسَّر نبود ،بلکه احتماالً
پیامد گرفتاري هایی بود که نیردهاي آشوري در جایی دیگر براي سااهیان بابلی بهدجاود
آدرده بودند د آنها نتوانستند همراه با مادها نود را به دیوارهاي آشور رسانند .نبوپُلَسَّار د
جنگادران دي ،در سا 115پ .م .پیز از اینکه مادها به آشور بتازند ،براي گشودن این
شهر تا دردازه هاي آشور پیز تانته بود ،اما نتوانست به شهر دارد شود د آشوريهاا اد را
شکست دادند .چندان نردمندانه نیست پنداشته شود که نبوپُلَسَّر نواسته باشاد باددن
جن

د نونریري تختگاه آشوريها را بگشاید .از سوي دیگر ،رفتار نبوپُلَسَّر پی از گشودن

شهر حرّان در سا 113پ .م .کاه «دساواس ماذهبی را باه ساویی افکناد د در آن شاهر
مقدس مردم سوریه د بینالنهرین ،غنایم فرادان به دسات آدرد» (دیااکون.)183 :1991 ،،
د در کتیبههایز به نود میبالد که چگونه سرزمین آشاور د ماردم آن را ناابود ساانته
است (مجیدزاده ،)951/1 :1991 ،نشان می دهد که هدف نبوپُلَسَّار برانادانتن آشاور
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بوده د در این راه به چیر دیگري نمای اندیشایده اسات .در ساا 119پ .م .ساااهیان
آشوري به فرماندهی سین ا شَرَّ ا ایشْاکون در درد فارات باابلی هاا را شکسات دادناد
( .)Dandamayev and Grantovskii, 1986: 814در گارارشهااي باابلی ،در ساا
119پ .م .هیچگونه اشارهاي به مادها نمیشود د شاید در این هنگام چنانکاه از گارارش
کتسیاس برمی آید ،مادها شهر نینوا را در محانره داشاتهاناد (دیااکون.)181 :1991 ،،
چون مادها از سا 111پ .م .به بعاد" ،ادماان ا مانادا" کاه مفهاومی گساتردهتار دارد
نوانده شدهاند ،د ردیدادناما نبوپُلَسَّر د کتاب ناحوم پیامبر هم از سقوط ناگهاانی نیناوا د
کوتاه بودن محانرد آن یاد میکنند ،شاید مادها در سا 119پ .م .باا آدارگاان ساکایی
در سرزمینهاي کوهستانی شما آشور میجنگیدهاند (دیاکون514 :1991 ،،؛ کاامردن،
 .)114 :1991ادمان ا ماندا در منابع آشوري انف حی است کلّی ،براي هما بیابانگردان
شمالی ،اما در متنهاي بابل نو ،مادها د سکاها د یا آمیرهاي از این دد گرده را به این ناام
مینواندهاند (فراي111 :1999 ،؛ دیاکون.)99 :1991 ،،
در سا 111پ .م .سااهیان هودنشتره د نبوپُلَسَّر در درد دیاله به هام پیوساتند د
به سوي شهر نینوا پیشردي کردند .از اد ن تا ادت111پ .م .سااه مادي ا باابلی بیاردن
دیوارهاي نیناوا در ساه نبارد باا آشاوریان جنگیدناد ،تاا اینکاه در مااه ادت 111پ .م.
همادردان آشور ،احتماالً با دیران کردن سد رددنانا نوسر کاه کمای پاایینتار از نیناوا
سانته شده بود ،با نیردي آب دیوارهاي نینوا را نابود کردند د سای به دردن ایان شاهر
تانتناااد (دیااااکون515 ،181 :1991 ،،؛ هماااان38 :1935 ،؛ کاااامردن114 :1991 ،؛
 .)Luckenbill, 1926-1927: 2/419-420کتسیاس ،پرشک د تاریخنویی یوناانی ددرد
هخامنشیان ،در کتاب نود پرسیکا ،گرارش میدهد که مادها د باابلیهاا باا هامپیماانی
پارسها د عربها ،پی از سه نبرد بررگ با آشوریان که در نیناوا محاناره شاده بودناد،
شهر را گشودند د در این میانه سارداناپالوس،آنرین پادشاه آشوریان کااخ شااهانهاش را
به آتز کشید د نود را دردن شعلههاي آن افکند (کتسایاس .)111-115 :1931 ،ایان
سه نبرد در گرارش کتسیاس ،شاید آن سه نبردي باشد کاه در مناابع باابلی هام باازگو
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شده است (کامردن .)114 :1991 ،بردس ا تاریخنویی د کااهن پرستشاگاه مارددک در
ددرد آنتیونوس یکم (111-181پ .م ).پادشاه سلوکیان ا هم گرارش مایدهاد کاه باا
دردد مادها د بابلیها به نینوا ،سین ا شَرَّ ا ایشْکون کااخ ناود را باه آتاز کشاید د در
شعله هاي آتز درگذشت (دیاکون515 ،181 :1991 ،،؛ هماان .)38 :1935 ،باه زددي
هما مردم شرق نردیک از نابودي آشور آگاه شادند .نااحوم ،پیاامبر یهودیاان باا شاور د
شادي شگفتآدري سردد نابودي نینوا را میسراید د آشکارا نگاه مردمانی را که ساا هاا
در یوغ فرمانردایی ستمگرانا آشوریان زندگی کرده بودند ،بازتاب میدهاد (عهاد عتیا ؛
کتاب ناحوم نبی؛ دیاکون181-184 :1991 ،،؛ علیی931-931 :1988 ،،؛ مجیادزاده،
.)943-951/1 :1991
آشوریان با یورشهاي جنگی نود ،مردم شرق نردیک را به بردگای د فرماانبرداري
نود در آدرده بودند د بیز از همه ،بابلیها ،ای میها د مادها را آزرده بودند .تبعیادهاي
همگانی ،کشتار شکستنوردگان ،به بیگاري گرفتن اسیران در پرستشگاهها د کااخهاا د
ناابود گردانیاادن شااهرها د ردسااتاها ،سیاساات همیشاگی آشااوریان بااود .اکنااون نینااوا،
بررگترین شهر اماراتوري آشور ،در برابر مادها د بابلیهاي کینهجو به زانو درآماده باود.
آشوریان نباید امیددار بوده باشند که مادها د بابلیها هما ساتمگريهااي آنهاا را از یااد
برده د رفتار نیکخواهانهاي با آنها در پیز گیرند .بهعقیدد دیاکون ،،آنچه نااحوم پیاامبر
در بارد سرنوشت آشوریان گرارش می دهاد ،داقعیات دارد د مادهاا د باابلیهاا همچاون
سیاست نودِ فرمانردایان آشوري ،مردان جنگی شکست نورده را نابود کردهاند د دیگران
را هم به بردگی بردهاند .د اگرچه ردیداناما نبوپُلَسَّرگرارش میدهد که بیشاتر بررگاان د
ندادگان آشوري کشته شدهاند ،اما آگاهیهاي دیگر گواهاند که رفتار مادها د هامپیماناان
آنها با مردم شکستنوردد آشوري ،بهطورکلّی بسیار بهتر از شیود پیشین آشوريها بوده
است (دیاکون184-185 :1991 ،،؛ همان .)38 :1935 ،باه گارارش کتریااس ،آربااکی
مادي که هم جنگادر د هم نوشخو بود ،به مردم شهر نینوا نیکی کرد د همه را بخشید د
آنها را در ردستاها پراکند د حتی آنچه در دااگاونی شاهر از دسات داده بودناد ،باه آنهاا
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بازگردانید .با دجود این ،شهر نینوا د دیوارهاي آن کام ً نابود شاد د آنچاه از زر د سایم
آشور به چن

آمده بود ،به اکباتان پایتخت مادها برده شد (کتسیاس.)119 :1931 ،

پی از نابودي د تاراج نینوا ،هودنشتره در آغاز ساتامیر 111پ .م .با غنا م جنگای
فرادان به هگمتانه بازگشت د بابلیها را در میانرددان تنها گذاشت .با مرگ سین ا شَارَّ ا
ایشْکون ،آشور ا ادبَلّیط ددم ،کاهن بررگ پرستشگاه سین در شهر حرّان که شااید یکای
از برادران آشوربانیاا بود ،سااهیان آشوري را که از جن

نینوا زنده مانده بودناد ،گارد

هم آدرد د آمادد نبرد با سااهیان بابلی شد (دیاکون188 :1991 ،،؛ هماان-33 :1935 ،
38؛ کامردن114 :1991 ،؛ مجیدزاده .)951-951/1 :1991 ،از سوي دیگار ،م اريهاا
ددباره به کمک آشوریان شاتافتند .نِکاو (535-111پ .م ).کاه چنادي پایز جانشاین
پدرش پسامِتیکوس شده بود ،براي باه دجاود آدردن موازناا قادرت در شارق نردیاک د
جلوگیري از رننا بابلیها به فلسافین د ساوریه ،همچاون پادرش سیاسات کماک باه
آشوریان را در پیز گرفت (کین 111 :1998 ،؛ مجیدزاده .)951/1 :1991 ،م ريها با
شتاب از درد نیل به سوي آشوریان آمدند ،اما نابادرانه در مگیدد سااهیان یوشح ،پادشااه
یهودا را پیز ردي نود دیدند .فرعون م ر که جنا
کوشید به شیوهاي ددستانه از جن

باا یوشاح را ساودمند نمایدیاد،

با یهودیان ددري جوید ،اما کوشز اد بیهوده باود د

تنها پی از نبردي سخت د مرگ پادشاه میردر یهودا باود کاه م اريهاا در حارّان باه
سااهیان آشور ا ادبَلّیط ددم پیوستند .آنهاا ددشااددش همادیگر ،جنگاادران نبوپُلَسَّار را
شکست دادند د تا رددنانا فرات پی راندند (مجیدزاده .)959/1 :1991 ،آشور ا ادبَلّایط
همچنین کوشید تا کمک جنگی ادرارتوییها را که هنوز همپیماان آشاوریان بودناد ،باه
دست آدرد .شاید از این رد بود که میدان نبرد را به منفقا ایسا در شما حرّان کشانید
که از راه بخز غربی تادر ارمنستان به گردنههااي ادرارتاو مایرساید (دیااکون131 :1991 ،،؛
 .)Dandamayev and Grantovskii, 1986: 814امااا در ایاان ددره ،مادهااا در ادرارتااو بااه
پیشردي پردانتند د شهر توشااا ،پایتخات ادرارتاو را گشاودند (دیااکون183-131 :1991 ،،؛
همان .)38-33 :1935 ،نبوپُلَسَّر که در نود نیاردي جنگای دیگار باا ساااه متّحاد آشاوري ا
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م ري را نمیدید ،ددباره از مادهاي زدرمنادِ هگمتاناه کماک نواسات .باهگارارش یاک
ردیدادناما بابلی ،در نوامبر سا 111پ .م .سااهیان ادمان ماندا (= مادها) براي جن

باا

آشوري ها پیز تانته بودند .همچنین نبوکدن ر پسر د دلیعهد نبوپُلَسَّر که در این هنگام
در شهر بابل بود ،در یک ناما نود به «سااه بررگ مادها که همراه پادشاه بابال باه حارّان
رفتااهانااد» اشاااره ماایکنااد ( .)Dandamayev and Grantovskii, 1986: 815یااک
ردیدادناما بابلی گرارش میدهد که در سا شانردهم پادشااهی نبوپُلَسَّار ،پادشااه بابال،
سااه نود را گرد آدرد د مادها به کمک بابل برناستند د آنها سااهیان ناود را یکاارچاه
سانتند د به سوي حرّان د جن

با آشور ا ادبَلّیط پادشاه آشاور پایز تانتناد .آشاور ا

ادبَلّیط د سااه کوالنیا ا احتماالً فرماندد سااه م ري ا که باراي کماک اد آماده باود ،از
ترس بابلیها د مادها گریختند (ناردد115 :1981،؛ Luckenbill, 1926-1927: 2/420-

 .)421چندي بعد ،آشور ا ادبَلّیط ددباره بازگشت د کوشید تاا حارّان را پای گیارد ،اماا
کامیاب نشد د سااهیان آشوري ا م ري ،به دا کارکمیز در آن سوي فارات پنااه بردناد
(دیاکون183 :1991 ،،؛ همان .)38-33 :1935 ،نبوپُلَسَّر د بابلیها در حرّان ،شهر مقادس
مردم سوریه د فلسفین ،دسواس مذهبی را کنار نهادند د باه تااراج شاهر دسات گشاودند.
هودنشتره د گرده بررگی از سااهیان مادي به سرزمین نویز بازگشتند ،اما مناابع باابلی
به ردشنی آگاهی میدهند که شهر حرّان د میانرددان شمالی از ایان هنگاام تاا ردزي کاه
آستواگی براي نبرد با پارسیان ،سااهیان نود را از حرّان به هگمتانه بازگرداناد ،در چنا
مادها بوده است (دیاکون111-113 ،919 ،183 :1991 ،،؛ داندامای.)93-41 :1981 ،،
با نیرش هودنشتره در ماد د نبوپُلَسَّر در بابل د نیار آشافتگی شایرازد اماراتاوري
آشور در سا هاي پی از مرگ آشوربانیاا  ،امیدداري مادها د باابلیهاا باراي جنا

باا

آشوریان ددچندان شد .ای م دشمن دیرینا آشور ،چند دهاه پایز باهدسات ساااهیان
آشوربانیاا نابود شده بود د پادشاهی ای مای کاوچکی کاه نردیاک ساا 115پ .م.در
شوش د پیرامون آن بهدجود آمده بود ،نمیتوانست نبوپُلَسَّر را در جن

با آشوریان یاري

دهد .ازاینرد ،نبوپُلَسَّر به کمک جنگی هودنشتره ،پادشاه مادها چشم ددنت که چندي
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پایز باه سالفا ساکاها در سارزمین ماااد پایاان داده باود د باا ساازماندهی سااااهیان
مادي،پادشاهی نیردمندي را در غرب ایران بنیاد نهااده باود (دیااکون35-31 :1935 ،،؛
زرینکوب .)55-51 :1989 ،نبوپُلَسَّر اگرچاه جنا هااي ناود باا آشاوریان را پایز از
همپیمانی با مادها آغاز کرده بود ،اما هیچگاه نتوانست پیاردزي بررگای باهدسات آدرد د
حتی در پاي دیوارهاي شهر آشور به سختی از آشوریان شکست ناورد د باه دا تکریات
پناهنده شد .یک گارارش میرااانا باابلی مایگویاد ساااهیان آشاوري پای از ده ردز
محانرد دا تکریت نتوانستد این دا را بگیرند د به میهن نود بازگشتهاند ،اما باید گفات
اگر هودنشتره د سااهیان مادي به ارَّپْخَ نمیتانتند ،آشوریان به زددي دا را میگشودند
(مجیدزاده .)943/1 :1991 ،سای ناود مادهاا شاهر آشاور را گشاودند د هنگاامیکاه
نبوپُلَسَّر با سااهیان نود به آشور رسید ،جن

به پایان آمده بود .در سا 113پ .م .هم

بابلیها تنها با ددباره کمک گرفتن از سااهیان مادي که پی از نابودي نیناوا در 111پ.
م .به هگمتانه بازگشته بودند ،شهر آشوري حرّان را گشودند .گذشته از اشارد نبوکدن ار
به نیردمندي جنگی مادها در یک ناما نود کاه از آن یااد شاد ،نبونیاد هام در یکای از
کتیبه هاي نود نیردمندي مادها را یاادآدر شاده اسات .اد از ساتمگري د نشاونتهااي
گناهآلود آشوریان در بابل د نشم مرددک از آشوریان یاد میکند د گرارش میدهاد کاه
چگونه به نواست مرددک ،پادشاه ادمان ماندا همچون طوفان به آشور یورش برد د کاین
بابلیها را ستاند .سااه ادمان ماندا ،پرستشگاههااي نادایان آشاور را ناابود گردانیدناد د
شهرهاي اکّد را که با نبوپُلَسَّر دشمنی میدرزیدهاند ،به زانو درآدرده است (پیرنیا:1919 ،
 .)189این کتیبا نبونید آشکارا گواهی میدهد که نبوپُلَسَّر اگرچه به نود مایبالیاد کاه
آشوریان را نابود گردانیده د به ستمگري فرمانردایان آشوري در سرزمین بابل پایاان داده
است (مجیدزاده ،)951/1 :1991 ،حتی براي فرمانبردار سانتن شهرهاي سرزمین بابال
هم که هنوز هوانواه آشوریان بودهاند ،نیازمند کمک جنگی مادها بوده است .منابع بابلی
گواهاند که در دااگونی اماراتوري آشور ،مادها آشاکارا نیردمنادتر از باابلیهاا باودهاناد د
دست باالتري در ستیره باا آشاوریان داشاتهاناد .البتاه ناود باابلیهاا نیار از برتاري د
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نیردمندي مادها آگاه بودند د هم ازاینرد ،پادشاه نیردمندي چون نبوکدن ر ددم از ترس
مادها ،دیوار ماد را سانت د نبونیاد تاا نیارش کاوردش باررگ ،بنیانگاذار شاهنشااهی
هخامنشیان د جن

با آستواگی ،در آرزدي گرفتن شهر حرّان بود که از سا 113پ .م.

به دست مادهاي نیردمندافتاده بود.
هود نشتره د نبوپُلَسَّر ،آشور دشمن نیردمند ناود را باراي همیشاه ناابود ساانته
بودند د اکنون باید مُردهری ِ آشوريها را دد باره میکردند .جنوب میاانرددان ،فلسافین
د سوریه به بابلی ها رسید د ناودِ سارزمین آشاور یعنای نیناوا ،اربیال د آشاور ،شاما
میااانرددان د ح ارّان بااه دساات مادهااا افتاااد (دیاااکون33 :1991 ،،؛ گیرشاامن:1914 ،
111؛کینا 111 :1998 ،؛ زریانکاوب111/1 :1914 ،؛  .)Curtis, 2003: 157-168از
مردهری

آشوريها ،کارکمیز به بابلیها رسید د اگر چه احتمااالً گاردههاایی از مادهاا

همراه بابلیها در سا 115پ .م .در کارکمیز با م ريها جنگیدهاند ،اما جنا

حارّان

در 113پ .م .د شکست آشور ا ادبَلّیط ددم ،پایان داقعی همپیمانی جنگی ماد د بابل بود
(دیاکون131 :1991 ،،؛ همان .)33 :1935 ،بابلیها براي نگهداشتن فلسفین د ساوریه،
باید با م ریان میجنگیدند .نبوپُلَسَّار کاه اکناون آنارین ساا هااي زنادگانی ناود را
میگذرانید ،چون نمینواست این بخز از مردهری

آشوریان را بددن جن

به م ریان

داگذارد ،پسرش نبوکدن ر را با سااهیان بابلی به سوي شما غربی فرستاد .باابلیهاا در
115پ .م .سااهیان م ري را در کارکمیز شکست دادند د تا دردازههاي پلوزیوم پایز
تانتند ،اما با مرگ نبوپُلَسَّار ساااهیان باابلی از پیشاردي در دره نیال پرهیار کردناد د
نبوکدن ر شتابان باه بابال بازگشات تاا جانشاین پادرش شاود (کینا 111 :1998 ،؛
مجیدزاده959/1 :1991 ،؛ ناردد.)113 :1981 ،
اماراتوري آشور براي همیشه نابود شد د تنها چیري که از آشاوریان در یااد ماردم
شرق نردیک زنده ماند ،ناطرد نشونتها د ستمگري آنهاا باود .باهگارارش کسانوفون،
تاریخ نویی د جنگادر یونانی که نود در سدد پنجم پیز از می د ،از کنار شهرهاي نابود
شدد الریسا د میپی گذشته بود ،مادها در ردزگااران گذشاته در ایان شاهرها زنادگی
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میکردهاند (کسنوفون .)191-194 :1931 ،پیداست که پی از نابودي اماراتوري آشاور،
نودِ سرزمین آشور به چن

مادها افتاده بود د آنها در شاهرهاي آشاوري جااي گرفتاه

بودند .شهرهاي فراموش شدد الریسا د میپی  ،چیري جر کاالح د نیناوا پایتخاتهااي
آشور نبودند .با نابودي اماراتوري آشور ،ددرد تازهاي در تاریخ شرق نردیک آغاز شاد کاه
در آن چهار پادشاهی ماد ،بابل ،لیدیه د م ر فرمانردایی مایکردناد .شااید هیچکادام از
آنها که گهگاه به نبرد با همدیگر هم میپردانتند ،در نیا نود نمایپنداشاتند کاه در
آیندهاي نه چندان ددر ،به دست مردمانی کاه در هنگاماادااگونی آشاور ،هناوز چنادان
نیردمند نبودند ،از پاي درنواهند آمد؛ پارسیان.
مادها پس از امپراتوری آشور
هودنشتره پادشاه بررگ مادها ،پی از نابودي اماراتوري آشور د بازگشت باه هگمتاناه،
اف دید نود را به سوي شما د غرب گستراند .اد تا پیز از سا 531پ .م .پادشااهیهااي
ماننا ،ادرارتو د سکاها را فرمانبردار نود گردانید د در کنارد ردد هالیی (قار ایرمااق اماردزي
در ترکیه) ،در غرب آسیاي کوچک با پادشاهی یونانیمبب لیدیه درگیار جنگای ناونین شاد
(دیاکون131-135 :1991 ،،؛ همان :111-111 :1935 ،زریانکاوب111-119/1 :1914 ،؛
ملکراده .)9-19 :1981 ،هودنشتره که اکنون در ادج نیردمندي نود بود ،میکوشید تا هماا
سرزمینهاي غربی را تا لیدیه د شهرهاي ثردتمند یوناانی باه فرماانردایی ناود بیفرایاد د آن
اندازه که نبوکدن ر ددم ع قهمند دست یافتن به دریاي مدیترانه بود ،مادها هم باراي پایز
تانتن تا دریاي ااه میکوشایدند ( .)Liverani, 2003: 1-12باهگارارش هاردددت ،مادهاا د
لیدیهايها پنج سا به نبرد با یکدیگر پردانتند د در این سا هاا گااه جنگاادران مااد د گااه
لیدیهاي پیردزيهایی به دست میآدردند .در آغاز سا ششم ،هنگاامی کاه دد ساااه ساخت
درگیر نبرد بودند ،ناگهان ردز ردشن به شب تیره دگرگون شد د مادها د لیدیهايها که بسایار
ت رسیده بودناد ،آن را نشاانا نشام نادایان از جنا

نواندناد .هماادردان دسات از جنا

کشیدند د با میانجیگري سو نسیی کیلیکیهاي د البونتُی بابلی ،معاهدد نالحی باین مااد د
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لیدیه منعقد شد د ردد هالیی مرز این دد سارزمین شانانته شاد .همچناین سو نسایی د
البونتُی چون میدانستند که این پیمان بددن پشتوانا نویشادندي چندان پایادار نخواهاد
بود ،از آلواتی (511-111پ .م ،).پادشاه لیدیه نواستند تا آریاهنایی دنتار ناود را باه
همسري آستواگی ،پسر هودنشاتره در آدرد (هاردددت .)18-13 :1939 ،درباارد هویات
میانجیها در معاهادد نالح 585پ .م .مایدانایم کاه سو نسایی ناام د لقاب عماومی د
سلفنتی فرمانردایان سرزمین کوچاکِ کیلیکیاه در مرزهااي جناوبی آنااتولی باوده اسات
( ،)Bordman et al, 1925: 3/648اما البونتُی بابلی باید همان نبونید ،آنارین پادشااه
بابلی ها د همادرد کوردش بررگ باشد .با دجود این ،در هنگام جن

مادها د لیدیهايهاا،

پادشاه بابل نبوکدن ار ددم باود ،ناه نبونیاد د ازایانرد ،یاا هاردددت ناآگاهاناه آنارین
فرمانرداي بابل را میانجی آشتی مادها د لیدیهايها نواناده اسات د یاا ایانکاه نبونیاد
نمایندد نبوکدن ر ددم در این معاهدد نلح بوده است (ملکراده .)5 :1981 ،چون لیدیاه
در ددرد گیگی ،بنیانگذار ناندان مرمنااد باراي ردیااردیی باا آشاوربانیاا باا باابلیهاا
همپیمان شده بودند د سا ها بعد هم لیدیه د بابل در برابر پارسیان هامپیماان شادند د
نیر این گرارش هردددت که کرزدس (541-511پ .م ،).جانشاین آلاواتی در جنا

باا

کوردش نتوانست سرزمین کیلیکیه را بگیرد ،باید انگاشت که در معاهدد سا 585پ .م.
بین ماد د لیدیه ،سو نسیی نمایندد مادها د البونتُی هم نمایندد لیدیاهايهاا باودهاناد
(.)Bordman et al, 1925: 3/512-513
دستادردهاي هودنشتره در گسترد ایران بسیار چشمگیر باوده اسات .آشاوریان در
کتیبه هاي نود ،به نام مردمان د سرزمین هاي گوناگونی در ایران اشاره کردهاند ،اما ایان
نامها کمرن

د کمرن تر شده د هنگامی که پی از ددرد تاریک بین سا هااي  141تاا

114پ .م( .ناموشی منابع آشوري د نخستین اشاره به مادها در منابع بابلی) مادها را در
یورش به میانرددان می بینیم ،تنها سخن از مادهاست د نه دیگران .چنادي پای از ایان
هم ،هنگامی که کوردش بررگ ،کوههاي زاگرس را به شاهنشااهی ناود افاردد ،تنهاا باا
مادها ردیارد شد (عبدي .)14 :1991 ،این "ایرانیکردن" زاگرس (،)Young, 1988: 22
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اگر پیز از هودنشتره هم آغاز شده باشد ،اما با کوشزهاي اد همیشگی شاد .هنگاامی
که اد با سااهیان نود به آشور میتانت د یا حکومتهاي کوچک شرق آناتولی د شاما
سوریه را یکایک میگشود ،دیگر با آن شاهکهاي مادي فرماانبردار د بااجگرار آشاوریان
که نام آنها در کتیبههاي آشوري دیده میشود ،یکی نبود (عبدي.)14 :1991 ،
با نورشیدگرفتگی ردز  18مه 585پ .م .د معاهدد نلح ماد د لیدیه ،ساه پادشااهی
ماد ،لیدیه د بابل نردیک به سه دهه با آرامز در کنار همادیگر زنادگی کردناد ،تاا اینکاه
پارسیان به فرماندهی کوردش باررگ ،در 551پ .م .شاهر هگمتاناه ،در 541پ .م .ساارد،
پایتخت لیدیه د در 593پ .م .بابل را گشودند د ددرد تازهاي را در تاریخ شرق نردیک آغااز
نهادند (شاپور شاهبازي13-111 :1951 ،؛ دانادامای95-111 :1981 ،،؛ ادمساتد:1991 ،
41-81؛ بریان .)49-95/1 :1985 ،کرزدس ،گویا با این اندیشه که بایاد پایز از نیردمناد
شدن کوردش د پارسیان ،با یورش ناگهانی نود ،آنها را نابود گرداند ،با ساااهیان لیدیاهاي
نود از ردد هالیی گذشت د سرزمین کاپاددکیه را به چن

آدرد .کوردش د پارسایان بایاد

براي نبردي زددهنگام با لیدیهايها آماده میشدند .پی از نبردي در نردیکای شاهر کهان
پتریا در کاپاددکیه ،لیدیهايها به ساارد پایتخات ناود بازگشاتند د کارزدس در زمساتان
549پ .م .پیکهایی به سوي همپیمانان بابلی ،م ري د اسااارتی ناود فرساتاد د از آنهاا
نواست تا در بهار سا آینده ،همگی به جن

پارسیان بشتابند .با دجاود ایان ،کاوردش د

پارسیان بسیار جنگادرتر د نیردمندتر از هودنشتره د مادها بودند د در یک یاورش ناگهاانی
د شگفتانگیر از کاپاددکیه نود را به دیوارهاي سارد رسانیدند د تنها پای از چهاارده ردز،
سارد پایتخت ثردتمند لیدیه به چن

سااهیان کوردش افتاد (هردددت.)19-93 :1939 ،

دیوار مادی :ماد و بابل در ستیز و سازش
پااای از مااارگ نبوپُلَسَّااار ،نبوکدن ااار ددم (511-114پ .م ).باااا جنا ا هااااي
پیردزمندانه اش با یهودیان د م ریان د سانتن داها د دیوارهاي بررگ براي شهر بابال د
سانت د بازسازي پرستشگاهها د کاخها د دردازهها ،پادشاهی بابل نو را به ادج نیردمندي
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د شکوفایی نود رساانید (الیاک81-83 :1939 ،؛ سویشار114-191 :1989 ،؛ کینا ،
111-191 :1998؛ مجیدزاده .)959-959/1 :1991 ،نبوکدن ر با شنانت توانااییهااي
جنگی مادها د هودنشتره پادشاه آنها ،با دجود پیوند نویشادندي باا درباار مااد ،هرگار
نیردمندي مادها را نادیده نگرفت د با سانتن دیوارها د داهاي باررگ ،بابال را همچاون
نیردمندترین دا جهان آن ردزگار در آدرد (کاامردن119 :1991 ،؛ ادمساتد-48 :1991 ،
 .)49همادردانی که تا این اندازه نبوکدن ر را نگران ساانته بودناد ،تنهاا مادهاا بودناد.
چندي پی از تاراج آشور ،همپیمانی د ددستی مادها د بابلیها رن

بانات د در اندیشاا

بابلی ها ترس از آشور جاي نود را به کابوس از مادها سارد (زرینکوب.)111/1 :1914 ،
به راستی بابلیها در ردیاردیی با یهودیان د م ریان همچاون شایر ایاان بودناد ،اماا در
ردیاردیی با شرق د شما  ،یعنی مادها ،برههایی بودند که از ترس میلرزیدند (تاوینبای،
 .)134 :1911نبوکدن ر براي پایداري در برابر مادها ،در شما بابل ،یاک دیاوار باررگِ
 151کیلومتري از اُپیی در شرق تا سیاار در غرب سانته بود که در آن ردزگاار "دیاوار
ماد" نوانده میشد (کسانوفون191-191 :1995 ،؛ هیناتی111 :1988 ،؛ دانادامای،،
99 :1981؛ فراي .)195 :1981 ،این دیوار از چند شهر بررگ میانرددان همچون سیاار،
کوثَه ،بابل د بورسیاا نگهداري میکرد د تا ددرد هخامنشیان هنوز پیز چشم مردم باود،
چنانکه کسنوفون ،تاریخنویی د جنگادر یونانی ،در سا 411پ .م .این "دیوار ماد" را با
پهناي هشت متر د بلندي ده متر که از آجرهاي پختا قیر انددد ساانته شاده باود ،باه
چشم نود دیده بود (کسنوفون .)191-191 :1995 ،گذشته از این ،در نردیکای سایاار،
دریاچهاي دستساز به دجود آدرده بودند تا اگر ردزي دشمن از "دیوار ماد" میگذشات،
با بازکردن دریچههاي آن ،از پیشردي اد جلوگیري کنند ،چون آب هماا شارق د شاما
غرب بابل را فرا میگرفت (داندامای.)94 :1981 ،،
در این سا ها ،هم مادها د هم باابلی هاا ساخت در اندیشاا جهانگشاایی د چنا
اندانتن بر هما شرق نردیک بودند .در پارهاي نوشتههاي به دست آمده از بابال در باارد
رندادهاي سا هاي  535تا 591پ .م .آگااهیهاایی از فرساتادن ماواد غاذایی از انباار
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شاهی براي بیگانگانی یاد میشاود کاه در بابال زنادگی مایکردناد .یاک گارده از ایان
بیگانگان" ،پناهندگان مادي" بودند .همچنین یک ناما بابلی نوشاتهشاده در 531پ .م.
به گردهی از بابلیها اشاره می کناد کاه باه سارزمین مااد گریختاه بودناد د مادهاا باه
درنواست نبوکدن ر ددم براي بازگرداندن آنها پاسخی نداده بودند .ازاینرد میدانیم کاه
فرمانردایان ماد د بابل ،پناهندگان یکدیگر را مایپذیرفتاهاناد (دانادامای،114 :1931 ،،
 .)198در منابع بابلی ،گرارشهایی هم در بارد بازرگانان باابلی در سارزمین مااد پای از
دردد پارسیان به میانرددان د نیر حضور مادها در بابل د دیگر شهرهاي میاانرددان دیاده
می شود (هماان198-181 ،؛ بریاان1113/1 :1985 ،؛ تاوپلین .)981 :1988 ،ناه تنهاا
نبوکدن ر ،بلکه جانشینان اد هم از نیردمندي جنگی مادهاا تارس داشاتند د هرگار باه
جن

با مادها نیندیشیدند.پی از مرگ نبوکدن ر ددم در هفتم اکتبر 511پ .م .پسرش

اَمِل ا مرددک (511-511پ .م ).پادشاه بابل شد .در سا 511پ .م .کاهنان بابلی ،ایان
پادشاه را از تخت پایین کشدند د نِرگَلْ ا شَارَّ ا ادناور (551-553پ .م ).از فرمانادهان
بررگ نبوکدن ر ددم را پادشاه نواندند .اد هم پای از چهاار ساا درگذشات د پسارش
لَبَشی ا مرددک براي نه ماه جانشین اد شد ،تا اینکه کاهناان باابلی ایان پادشااه را هام
کشااتند د نبونیااد (593-551پ .م ).را بااه تخاات نشاااندند (ادمسااتد49-48 :1991 ،؛
مجیدزاده .)959/1 :1991 ،ترس د نویشتنداري نبونید ،آنرین پادشاه بابل نو از جن
با مادها آشکارا در "نوابناما نبونید" بازتاب یافته است .نبونیاد ،مارددک ناداي باررگ
بابل د سین نداي حرّان را به نواب میبیند د مرددک از اد ماینواهاد کاه پرستشاگاه
نابود شدد سین در حرّان را بازسازي کند تا سین در آن پرستشگاه جااي گیارد .نبونیاد
غمگینانا به مرددک پاسخ میدهد که ادمان مانداها /مادها که سخت زدرمندند ،حارّان را
گرفتهاند د پرستشگاه را در دست دارند د با دجود آنها ،اد نمیتواند پرستشاگاه را بساازد.
سای مرددک باه نبونیاد مایگویاد :ادماان ماناداها د پادشااه د سارزمین آنهاا د هماا
پادشاهانی که در کنار آنها گام برمیدارند ،به زددي نابود نواهند شاد (ادمساتد:1991 ،
43؛ بریان49/1 :1985 ،؛ کیناست111 :1989 ،؛ مجیدزاده .)911-911/1 :1991 ،شهر
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حرّان از سا 113پ .م .به چن

مادها افتاده بود د پرستشاگاه ساین ،ناداي مااه کاه

نبونید سخت شیفتا اد بود ،دیران شده بود .در سا 559پ .م .هنگامی کاه کاوردش باا
آستواگی د مادها می جنگید ،نبونید با سااهیان نود به سوي حرّان شتافت .چون هایچ
کمکی به یک گرده از سااهیان مادي که در حرّان بودند نرساید ،باابلیهاا ایان شاهر را
گرفتند د به بازسازي پرستشگاه اِنو ْنو دست زدند (کاامردن113 :1991 ،؛ ادمساتد،
51 :1991؛ دیاااکون983 :1991 ،،؛ داناادامای18 ،41 :1981 ،،؛ زریاانکااوب:1914 ،
 .)115-111/1اگر چه گهگاه از همپیمانی نبونید د کوردش در ردزهاي نیرش پارسایان
براي جن

با آستواگی سخن میگویناد (کاامردن113 :1991 ،؛ ادمساتد43 :1991 ،؛

گیرشمن191-199 ،118 :1914 ،؛ مالودان115 :1985 ،؛ زرین کاوب،)115/1 :1914 ،
اما هیچ گواه ردشنی در تأیید این دیدگاه دجود نادارد (فاراي151 :1981 ،؛ دانادامای،،
 .)41 :1981نیرش پارسیان به فرماندهی کوردش ،آن اندازه که آساتواگی را در تنگناا
می گذاشت ،براي همسایا اد ،نبونید پادشاه بابل سودمند بود .شاید نبونیاد باددن اینکاه
پنهانی با کوردش همپیمان شده باشد ،هیچ کوششی هم براي کمک به مادهاا د ناابودي
پارسیان انجام نداده بود .اگر چه در آغاز ،نبونید نبردهاي مادهاا د پارسایان را باه ساود
نود میدید ،اما پیردزي کوردش در جن

با مادها ،براي نبونید زیانبار بود ،چون پای از

این پیردزي ،پادشاهی ماد ا پارس بیشتر همچون یک دشمن بابلیها به چشم میآمد تا
همپیمان آنها (بریان .)48-51/1 :1985 ،کوردش در سا 549پ .م .هنگامی باه ساوي
جن

با کرزدس ،پادشاه لیدیه میتانت ،با سااهیان نود از دجله گذشت د شهر حارّان

د پرستشگاه آن را که چندي پیز نبونید براي ددباره سانتن آن ددستی د نیرناواهی
مرددک را فدا کرده بود ،به چن

آدرد؛ از دید کوردش ،البته حرّان تکهاي از ماردهریا

آستواگی بود .اکنون نبونید در برابر این چن اندازي پارسیان به حرّان ،تنها میتوانست
با لیدیه همپیمان شود (ادمستد.)51-59 :1991 ،
بازتاب نگرش مردم بابل د یا دستکم یهودیاان تبعیادي بابال در باارد نیردمنادي
مادها د احتما ستیرد ماد د بابل پای از ناابودي اماراتاوري آشاور ،در پیشاگوییهااي
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پیامبران یهودي هم دیده میشاود .آنهاا باا ماددد ناابودي بابال در آینادهاي نردیاک د
بازگشت یهودیان به سرزمین نود ،همواره یهودیان تبعیدي را امیددار نگاه مایداشاتند.
پیشگویی هاي یرمیاه پیامبر در آغاز سدد ششم پایز از مای د نشاان مایدهاد کاه در
سا هاي پی از نابودي آشور ،یهودیان تبعیدي چشم به یاورش پیردزمنداناا مادهاا باه
بابل داشتهاند د آزادي نود را در دردد مادها به بابل میدیدهاند .یرمیاه آشکارا پیشاگویی
میکند که مادهاي جنگجو ،ددشاددش مردم "آرارات" (ادرارتو)" ،مَنّای" (ماننااییهاا) د
"اشْکناز" (سکاها) کین یهوه را از بابل نواهند گرفت د ایان شاهر باه زددي ناابود نواهاد
شد .مردمانی که از سوي شما نواهند آمد (= مادها) ،بابل را مایگیرناد د تیرهااي آنهاا
لرزه بر اندام بابلیها میافکند (عهد عتی ؛ کتاب یرمیاه نبی ،بااب پنجااه د پنجااه د یکام؛
کامردن119-118 :1991 ،؛ ادمستد51 :1991 ،؛ دیاکون139-134 :1991 ،،؛ علاییا،،
 .)415-411 :1988پیشگویی هاي یرمیاه ،دستکم گواه نیردمندي د برتري مادهاست د
اینکه ادرارتوییها ،مانناییها د سکاها در این سا ها فرمانبردار مادها بودهاناد (دیااکون،،
139-134 :1991؛ همان .)111 :1935 ،اشعیاء پیامبر هم پیشگوییهایی در باارد یاورش
مادها به بابل دارد د چنان از دیرانی بابل د کشتار بابلیها یاد میکند کاه گاویی باه چشام
نود دااگونی بابل را میبیند (عهد عتی ؛ کتاب اشعیاء نبی ،باب سیردهم).پیشاگوییهااي
یرمیاه د اشعیاء ،دستکم نمایانگر ترس د نگرانی بابلیها از نیردمندي مادها بوده د سایماي
مادها را از چشم بابلیها د از پشت دیوار مادي نشان میدهند .اگر یهودیان تبعیدي ،مادهاا
را همادردان آیندد بابلیها نمیدانستند ،هیچگاه با چنین مددههایی دلخوش نمیشادهاناد.
نبرد د ستیرد ماد د بابل در آیندهاي نه چندان ددر رخ میداد ،اما هودنشاتره در بازگشات
از میانرددان ،گذشته از گشودن سرزمینهاي شرقی ایران ،به سوي شما د سای نبارد باا
لیدیهايها در آسایاي کوچاک شاتافت د باا مارگ اد در ساا 585پ .م .هماا امیادهاي
یهودیان براي یورش دیرانگر مادها به شهر بابل ،به باد رفت.
پی از هودنشتره ،پسرش آستواگِی (در منابع بابلی :ایشتومِگو) پادشاه مادهاا شاد.
آستواگِی البته جنگادري د شایستگی پدرش را نداشت د شهریاري شادنوار د نوشاگذران
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د تااا اناادازهاي سااتمگر بااود (زریاانکااوب119-119/1 :1914 ،؛ همااان58-53 :1998 ،؛
ادمستد41-51 :1991 ،؛ دیاکون989-931 :1991 ،،؛ .)Schmittt, 1986: 873-874اگار
چه ترس از مادها در بابل آشکارا دیده میشد د زدرمندي سااه مادي هناوز هام ساخت
بابلیها را نگران میکرد ،اما آستواگِی از درگیري با بابل ددري مایجسات .از بخات باد
یهودیان ،مادها هیچگاه به بابل یورش نیادردناد د آنهاا تاا آمادن کاوردش بایاد در بناد
بابلیها ردزگار میگذرانیدند .شاید تنها به دلیل پرهیر آستواگی از یورش باه بابال باود
که پیشگوییهاي پیامبران یهودي در بارد نابودي بابل به دست مادها داقعیت نیافت .اماا
از اینها گذشته ،کوردش بررگ هم پای از دردد باه بابال در اکتبار 593پ .م .هرگار باا
بابلیها آنگونه که پیامبران یهودي مدده داده بودند ،رفتار نکرد.
در بهار سا 593پ .م .سااهیان کوردش بررگ به سوي میانرددان پایز تانتناد.
پارسیان در آغاز اکتبر 593پ .م .شهر اُپیی در کنارد دجله را گرفتند د در دهام اکتبار،
شهر سیاار هم بددن جن  ،دردازههاي نود را به ردي پارسیان گشود د نبونید از سایاار
به بابل گریخت .در ددازدهم اکتبر ،سااهیان کوردش به فرماندهی ادگبرد ،باددن نبارد د
نونریري دارد بابل شدند د نبونید بازداشت شد .سای در ردز بیست د نهم اکتبر /هفاتم
آبان ،ناود کاوردش دارد بابال شاد .اد در ادج پیاردزي د نیردمنادي ناود ،سانّتهاا د
آیین هاي بابلی د میانرددانی را بررگ داشت د با دلجویی از بابلیها د پرستندگان مرددک
نام نیکی در تاریخ جهان باستان از نود به یادگار گذاشات (دانادامای19-85 :1981 ،،؛
بریااااان11-18/1 :1985 ،؛ کیناااا 191-195 :1998 ،؛ ادمسااااتد19-99 :1991 ،؛
زریاانکااوب119-113/1 :1914 ،؛ فااراي .)154-151 :1981 ،همچنااین کااوردش بااه
یهودیانی که نبوکدن ر پی از نابود سانتن ادرشلیم به بابل کوچانیده باود ،آزادي داد د
به سرزمین نود بازگردانید (ادمستد99-81 :1991 ،؛ داندامای31-31 :1981 ،،؛ بریان،
 .)91-99/1 :1985کاهنان یهود در سااس از این بردباري د بخشندگی کوردش بود کاه
اد را "شبان ندادند"" ،پادشاه دادگر"" ،برگریدد یهوه"" ،آزادي بخز یهودیاان" د "مسایح
ندادند" نواندند د با زیباترین سرددهها ستایز کردند (بدرهاي85-38 :1984 ،؛ زرینکاوب،
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 .)91 :1989با دردد پارسیان به میانرددان د گشودن بابل ،کوردش بررگ جانشاین پادشااهان
بابل د آشور شده بود د اکنون مردهری

آنها در سوریه ،فنیقیاه د فلسافین باه اد مایرساید.

بسیار زدد ،فرمانردایان این سرزمینها در بابل به درگاه کوردش آمدناد د فرماانبردار اد شادند
(ارفعاای43 :1983 ،؛ ادمسااتد91-99 :1991 ،؛ داناادامای83-31 :1981 ،،؛ بریااان:1985 ،
99-95 ،18-13/1؛ زرینکوب.)118-113/1 :1914 ،
نتیجه
اماراتوري جن پیشا آشور ،پی از چند سده فرمانردایی در شرق نردیکِ باستان با
همپیمانی جنگی مادها د بابلیها براي همیشه ناابود شاد د تنهاا نااطرد نشاونتهاا د
ستمگري آشوریان در حافظا تاریخی مردم شرق باساتان زناده ماناد .در ددرد ایا م ناو
(511-949پ .م ،).بابلی ها که از گذشتههاي ددر نمی نواستند براي همیشه فرماانبردار
آشوریان باشند ،براي جن

با فرمانردایان بررگِ آشوري ،سیاستِ همپیمانی با ای میهاا

را در پیز گرفتند د سااهیان ای می در هما شورشها د جن هاي بابلیهاا باا ساارگُن
ددم ،سِنانْریب ،اسارحاددن د آشاوربانیاا  ،هماراه د ددشااددش باابلیهاا باا ساااهیان
آشوري جنگیدند .آشوریان در ردیاردیی با همپیمانان بابلی د ای می کامیاب شادند د ناه
تنها بابل را در چن

نود نگهداشتند ،ای م را هم براي همیشه ناابود کردناد ،اماا ناود

آشوریان هم در آستانا نابودي بودند .در سا هاي پی از مارگ آشاوربانیاا  ،باابلیهاا در
جنوب میانرددان د مادها دشمن دیرینا آشوریان در غارب ایاران ،آماادد نبارد باا دشامن
دیرینا نود میشدند .بابلیها به فرماندهی نبوپُلَسَّر براي بیردن راندن آشوریان از شهرهاي
بابلی ،جن

با آشور را آغاز کردند د تا پی از دردد مادها به میانرددان ناود باه تنهاایی باا

آشوریان جنگیدند .با هما کوشز بابلی ها د بیردن رانادن ساااهیان آشاوري از شاهرهاي
جنوب میانرددان ،آشوریان هنوز سار نیفکنده بودند د یاورشهااي باابلیهاا باه شاهرهاي
بررگ آشور را پی راندند .با دردد ناگهانی مادهاي نیردمناد باه میاانرددان ،نااقوس مارگ
اماراتوري آشور نوانته شد .در سا 114پ .م .آشور ،تختگااه کهان د مقادس اماراتاوري
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آشور ،به چن

هودنشتره د جنگادران مادي افتاد د تاراج شد .نبوپُلَسَّر د سااه بابلی ،ناود

را به شهر آشور رسااندند د در دیراناه هااي ایان شاهر ،دد پادشااه باراي دااگاون ساانتن
اماراتوري آشور همپیمان شدند د در ازدداجای سیاسای ،آمیتایی دنتار هودنشاتره باه
همسري نبوکدن ر پسر نبوپُلَسَّر در آمد .شهرهاي بررگ آشوري چون نیناوا د حارّان یکای
پی از دیگري گشوده شدند د نام آشور در تاریخ شرق نردیک از یادها رفت .از مُاردهریا ِ
آشوري ها ،جنوب میانرددان ،فلسفین د سوریه به بابلیهاا رساید د ناودِ سارزمین آشاور
یعنی نینوا ،اربیل د آشور ،شما میانرددان د حرّان به دست مادهاا افتااد .پیوناد ددساتانا
مادها د بابلیها در سا هاي پی از ساقوط آشاور ،تیاره شاد د چنانکاه از پیشاگوییهااي
یرمیاه د اشعیاء ،پیامبران یهودي برمیآید ،دستکم یهودیان تبعیدي بابل چشم به یاورش
پیردزمندانا مادها به بابل ددنته بودند د آزادي نود را در دردد مادها به بابل میدیادهاناد.
در این ردزها ،در اندیشا بابلیها ترس از آشور جاي نود را به کابوس از مادهاا ساارد .هام
سانت دیوار ماد در شما بابل به دسات نبوکدن ار ددم د هام پیشاگوییهااي یهودیاان،
نمایانگر ترس د نگرانی بابلیها از نیردمندي مادها بود .اگر چه ترس از مادها در بابل آشکار
دیده میشد د زدرمندي سااه ماادي هناوز هام ساخت باابلیهاا را نگاران مایکارد ،اماا
هودنشتره د جانشین اد ،آستواگِی از درگیري با بابلیها ددري جستند ،تا اینکاه پارسایان
به فرماندهی کوردش بررگ در 551پ .م .هگمتانه ،تختگاه مادها را گشاودند د در 593پ.
م .پیردزمندانه به بابل دارد شدند د ددرد تازهاي را در تاریخ شرق باستان آغاز نهادند.
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