
شكل گیري پادشاھي ماد

ياد شده " دياكو " و يا " ديوك " ، " ديااكو" از رھبر تشكیل دھنده اتحاديه طايفه ھاي مادي ، با نامھاي 
حمايت گسترده مردم منطقه، توفیق يافت تا از مجموعه سرزمینھاي كه بر ھر يك رئیس و او با . است 

در منطقه وسیعي كه . م.ق 745تا  767و به اعتبار ديگر . م.ق 788شاھكي حكومت مي راند در فاصله 
شامل ماد كوچك ، مركزي و شرقي مي شد، دولتي را پي ريزي كند كه در قرن ھفتم پیش از میالد تا 

 . بزرگترين پادشاھي نیرومند زمان گردد. م.دو دھه آغازين قرن ششم ق
مدت زماني پس از شكست دياكو از سارگن شاه آشور ، فرزند و جانشین او كه نامش به گونه ھاي 

مختلفي ، چون فرورتیش ، خشتريته ، كشتريتي وفرائورتس ياد شده است ، قدرت رھبري رابه دست 
حدود دو دھه بعد ، بر اثر قدرت طلبي رھبران . در برابر آشوريھا به پا خاست . م.ق 672-3گرفت ودر 

 585تا  652سكاھاي آريايي در جھت كسب مقام رھبري اتحاديه و منطقه ، نزديك يك ربع قرن ، يعني 
با توانمندي به ساماندھي حكومت و جذب دولتھاي مختلف كوچك وبزرگ پرداخت كه در واقع . م.ق

بنابر قول ھرودوت، او . میتوان او را نقش آفرين دوران گسترش و شكل گیري پادشاھي ماد به شمار آورد 
دولت ماناي تا . ). م.ق 612و  613در حدودسالھاي ( طي نبردي سران سكايیان را به اطاعت وادار كرد 

دولت اورارتو . سلطنت كیاكسار را به رسمیت شناخت و خود جزئي از دولت ماد گرديد . م.ق610قبل از 
ھم در زمان . رھبري كیاكسار را پذيرفت و جزئي از كشور ماد گرديد . م.نیز در آغاز دھه آخر قرن ھفتم ق

، سرزمین پارس به بخشي از سرزمینھاي دولت بزرگ ماد ، تبديل گرديد و )كیاكسار ( ھوخشتره 
" به اعتباري ، لوح سیمین . ھوخشتره فرمانروايي پارس را بر عھده كمبوجیه پدر گوروش بزرگ واگذاشت

ھمزمان با اين . انتقال يافت  –پايتخت مادھا  –در ھمین زمان به وسیله ھوخشتره به ھگمتانه " آريارمنه 
رويدادھاي مھم و فراھم آمدن موجبات شكل گیري دولت بزرگ ماد ، با پیوستن اتحاديه ھاي طايفه أي و 

دولتھاي كوچك و بزرگ مستقر در فالت ايران كه از ھبستگیھاي فرھنگي ديرينه برخوردار بودند ، 
ھوخشتره زمان را براي در ھم شكستن حكومت متجاوز و خونريزآشور كه طي چند قرن با يورشھاي پي 

از . در پي ، به ويرانگري و كشتارھاي وحشتناك در بخش وسیعي از فالت پرداخته بود ، مناسب ديد 
با . مدتي پیش ، میان بابل و آشور درگیريھاي صورت گرفته بود ، ولي بابلي ھا كاري از پیش نبرده بودند 

" آراپخاي " توجه به تمامي زمینه ھا ، كیاكسار نیروھاي خود را با عبوراز گردنه ھاي زاگرس به ايالت 
پیش " آشور " از دجله گذشت و تا شھر مشھور " طربیس " باالتر از نینوا ، رسانید و بعد از تسخیر شھر 

پس از آن ، بابلي ھا دولت ماد را در آستانه در ھم شكستن قطعي آشور . راند و آن را به تصرف در آورد 
در ماه . پرداختند " نینوا " ديدند ، بر اساس توافقھاي پیشین ، به ياري مادھا آمدند و با ھم به محاصره 

 . پیش از میالد ، نینوا سقوط كرد و به دوران حكومت خشن ترين قدرت زمان ، پايان داده شد 612اوت 

  

سقوط نینوا و از میان برداشته شدن دولت آشور ، از جمله رويدادھايي است كه مورد استقبال فراوان 
 .سرزمینھاي مجاور آن كشور كه لطمه ھاي بسیار از آن ديده بودند ، قرار گرفت ھمه ساكنان 

رفته بودند، در " حران "كیاكسار براي آنكه بار ديگر آشور سربلند نكند ، بازمانده نیروھاي آشوري را كه به 
مدي  –ھم كوفت و در نتیجه سراسر بین النھرين شمالي و تمامي كشور آشور و از جمله ، ناحیه سیرو 

 .را به كشور ماد ملحق گردانید" ماد  –سوريه " يا 
مدت پنج سال  ) Lydia( ھوخشتره بعد از پیروزي درخشان برآشور ، به سوي غرب راند و با دولت لیدي 

سرانجام ، بر اثر پادرمیاني بخت نصر پادشاه بابل میان دو دولت صلح برقرار گرديدو رود . به نبرد پرداخت 
به عنوان مرز دو كشور و به عبارتي ، غربي ترين مرز پادشاھي ماد تعیین " ھالیس " قزل ايرماق با 

در اين ھنگام مادھا از جنوب غربي با كشور بابل ھم مرز بودند و از سوي شمال ، سراسر . شده 
 .يا ارمنستان جزئي از كشور ماد به شمار مي رفت " وان " سرزمین 
يعني " ( ساسپیريان " با سرزمین " خاك ماد " يادآور شده است كه  ) 104در مجله يكم ، بند ( ھرودوت 

يا گیالن و مازندران و نیز " ماردان " و " كادوسیان " در مورد سرزمین . ھم مرز بود) قبايل ايبري و گرجي 
ايالم ، برخي از مورخان با شك و ترديد سخن گفته اند، در حالي كه در نوشته ھاي كھن به پیوستگي 

درباره كادوسي ھا اشاره دارد كه آنان تا كمي به " كتزياس " از جمله . آنھا با ماد اشاره شده است 
در مورد ايالم نیز بايد گفت كه سرزمین مزبور ، دست . پايان دوران دولت ماد ، جزيي از آن كشور بوده اند 
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كم بعد از سقوط قدرت آشور نمي توانسته است به صورت مستقل باقي مانده و جزيي از سرزمین ماد 
 .نشده باشد

سرزمینھاي زير را ) فرزند ھوخشتره ( ساتراپھاي دولت ماد در عھد آستیاك ديا كونوف در بحث مربوط به 
 : نیز ، افزون بر آنچه گفته شده ، به عنوان ساتراپھايي از كشور ماد ياد مي كند 

كرمان وبخشي از مكران وغرب افغانستان تا خط ھرات  شامل سیستان، ( در نگیانا و كارمان و میكیان    -
 ) قندھار  –
 .يا مكران بلوچستان كنوني " پاريكانیان و حبشیان آسیايي " ناحیه     -
، آره يا وسغديانا به احتمال ولي گمان نمي رود تماما، و خوارزم به ظن بسیار " پارت وھیركانیه ، مسلما -

 .ضعیف 
از اين رو مي توان به ظن قوي گفت كه . ھرودوت به تسخیر اين سرزمینھا توسط فرورتیش اشاره دارد 

 .وجیحون امتداد داشته است " باختر " حدود ماد از طرف مشرق تا 

source: 

http://zegorat-iran.blogfa.com/post-29.aspx 
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