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چکیده
تمرکز مطالعات تاریخی دربارۀ دورۀ پرتالطم و کمتر شناختهشدۀ حاکمیت مقدونیان در ایران عمدتاً بر
مناطقی چون پارس و پارت بوده و اوضاع مناطق دیگر از جمله ماد مبهم و ناشناخته مانده است .این در
حالی است که سرزمین ماد همواره یکی از بخشهای مهم در قلمروهای پادشاهی ایران باستان بوده
است .این مقاله تالشی است برای پاسخ به این پرسش که این منطقه چه نقشی در تحوالت دورۀ مورد
نظر ایفا کرده است .بررسی منابع تاریخی و مدارک و شواهد باستانشناختی و تحلیل استعداد باالی
اقتصادی و جغرافیایی ماد نشاندهندۀ استمرار جایگاه اداری این سرزمین در دورۀ اسکندر و جانشینانش
در ایران است .با اینکه ماد کوچک (آذربایجان) بهسرعت حکومتی مستقل یافت ،اما ماد بزرگ مورد
توجه دولت مرکزی مقدونی قرار گرفت و همدان پایتخت ساتراپهای علیا به شمار میرفت .با این حال،
در این دوره تحوالت بزرگ و تأثیرگذاری ،مانند قیام برای کسب استقالل به رهبری بارواکس مادی و
شورشهای بزرگ ساتراپهای مقدونی ،در این شهر رخ داد و سرانجام با همکاری اشکانیان در اخراج
سلوکیان از ایران نقشی اساسی ایفا کرد .بنابراین ،به نظر میرسد که برداشت رایج از جریان استقالل
ایران در این دوره نیاز به بازبینی داشته باشد.
واژههای کلیدی :تاریخ ایران باستان ،دورۀ یونانیمآبی ،سلوکیان ،ماد بزرگ
 .0رایانامۀ نویسنده :
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مقدمه
در فاصلۀ میان سقوط شاهنشاهی هخامنشی تا استقرار حکومت اشکانی ،نواحی گوناگون
ایران دورهای پر فراز و نشـیب را پشت سر گذاشتند .یوزف ویزهوفر ،یکی از بزرگترین
محققان تاریخ ایران در این دوره ،بر این باور است که به سبب ماهیت جغرافیایی ایران و
اوضاع سیاسی دورۀ مقدونیان ،اساساً بهتر آن است که تاریخ و فرهنگ ایران را در این
دوره بهطور محلی مورد پژوهش قرار داد (ویزهوفر .)041 :0832 ،برخی از نواحی ایران در
پژوهشهای این دوره مورد توجه محققان بوده و تکنگاریهای ارزشمندی چون تاریخ
فارس (ویزهوفر )0833 ،و شوش ( )le Rider, 1965انجام شده است .در مورد سرزمین ماد دو
پژوهش از سوی اقرار علییف ( )0870و پرویز اذکائی ( )0831شایان ذکر هستند که اولی
به اوضاع ماد کوچک (آذربایجان) و دومی به کل تاریخ همدان اختصاص دارد و
هیچکدام به مسئلۀ تحوالت سیاسی ماد بزرگ در دورۀ استیالی مقدونیان نمیپردازند.
سموئیل کندی ادی ،که در اثر مشهورش ،پادشاه مرده است )0(،مروری بر اوضاع شرق
در دورۀ تسلط اسکندر و جانشینانش دارد ،بر این نظر است که چون در ماد مانند دیگر
نواحی ایران ،به استثنای پارس ،سنتی ناظر بر یک حکومت جهانی وجود نداشت که
منجر به مخالفت و مقاومت علیه مقدونیان گردد ،اقدامی علیه بیگانگان صورت نگرفت
(ادی .)019-082 :0830 ،افزون بر این که سابقۀ تاریخی پادشاهی مادها (سدههای هـفتم و
ششم ق.م ).نظر ادی را با اشکال مواجه میکند ،متون اصلی این دوره ،مانند کتابخانۀ
تاریخی اثر دیودور سیسیلی و تاریخ عمومی پولیبیوس ،بارها به سرزمین ماد و شهر
همدان بهعنوان یک مرکز سیاسی مهم و ناآرام اشاره میکنند .بنابراین ،میتوان با مرور
وقایع سیاسی ماد در این دوره به این پرسش پاسخ داد که ماد چه نقشی را در تحوالت
این دوره ایفا کرده است .فرض بر این است که سرزمین ماد ،بهسبب پیشینۀ تاریخی و
نیز موقعیت جغرافیایی و اداری ممتازش ،نقش مهمی در این دوره ایفا کرده باشد.
در مقاله پیش رو برای بازسازی رویدادها ،افزون بر منابع تاریخ کالسیک ،از شواهد
و مدارک باستانشناختی و البته سکهها نیز کمک گرفته شده است .تالش بر این است
که برای واکاوی سیر تحوالت سیاسی ماد در این دورۀ دویستساله ( 027-881ق.م).
نگاه درزمانی 0و گاهشناختی 2نیز حفظ گردد .همچنین مسائل مرتبط با جغرافیای
1 . Diachronic
2 . Chronologic
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تاریخی سرزمین ماد نیز مد نظر خواهد بود ،زیرا مشخص کردن اجمالی موقعیت
جغرافیایی و اداری ماد در آغاز بحث به درک رویدادهای آن کمک خواهد کرد.
 .7جغرافیای تاریخی ماد
سرزمین ماد در دوران باستان به پهنهای وسیع از نواحی غربی سرزمین ایران اطالق
میشد که از ارس در شمال تا مرزهای پارس و خوزستان در جنوب و از میانرودان در
غرب تا کویر مرکزی ایران در شرق امتداد داشت (دیاکونوف .)72-97 :0839 ،حدود سرزمین
ماد در دورههای مختلف دچار تغییراتی شده است .بهویژه در دورۀ پرآشوب و بیثباتی
چون دورۀ اسکندر و کشمکش مدعیان جانشینی او نمیتوان از مرزهای مشخص و ثابت
سخن گفت .سرزمین ماد در تقسیم ایاالت به دنبال مرگ اسکندر ،به دو بخش بزرگ
تقسیم گردید .بخش شمالی ماد به آتروپات مادی واگذار شد و آتروپاتنه (آدربادگان،
آذربایجان) نام گرفت (علییف33-99 :0870 ،؛  ،)Strabo, 1917–1932 / XI: 13, 1اما بیشتر
نواحی ماد با همین نام در تقسیمبندی ساتراپیها به مرکزیت همدان باقی ماند .به
طورکلی ،قلمرو اسکندر و جانشینانش در آسیا به دو بخش آسیای سفلی و ساتراپهای
علیا تقسیم میشد .ساتراپهای علیا ،یا همان ساتراپهای ایرانی ،عبارت بودند از
آتروپاتنه ،ماد ،خوزستان ،پارس ،کرمان ،زرنگ ،گرگان ،پارت (پهلو) و هرات و در نواحی
شرقیتر ،سغد ،بلخ ،رخّج و گدروزیا (رکKuhrt and Sherwin-White, 1993: 72-90; :
 .)Plischke, 2014در این میان ،ماد غربیترین و نزدیکترین ناحیه به میانرودان بود و
جایگاه ارتباطی مهمی داشت .در واقع ،از دست دادن ماد به معنای قطع ارتباط با
ساتراپهای شرقی بود (دیاکونوف .)408 :0839 ،همچنین موقعیت ممتاز ماد بر سر راه
بازرگانی میانرودان به خراسان به این منطقه ثروت و اهمیتی دوچندان میبخشید که
میتوانست عمالً بازرگانی و عبور و مرور را در انحصار خود داشته باشد ( Planhol, 2003:
.)605
منابع دربارۀ منابع اقتصادی مهم سرزمین ماد به معادن فلزات و سنگهای آن اشاره
میکنند ( )Brown, 1997: 80و جز آن از اسب که در منابع آشوری تا یونانی و رومی
بسیار از آن یاد شده است (علییف .)51 :0872 ،اسبان نسایی شهرت جهانی داشتند و نسا
ظاهراً به حوالی کوه بیستون و کرمانشاه اطالق میشده است )2(.امتیازات ماد را
پولیبیوس ( 211-003ق.م ،).نویسندۀ کتاب بزرگ تاریخ عمومی ،چنین ذکر میکند:
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ماد ،اگر گستردگی قلمرو و جمعیت و نیکی مردمش و همچنین اسبانی که در این منطقه پرورش
مییابند را درنظر بگیریم ،نیرومندترین پادشاهی در آسیاست .به سبب فراوانی اسب در آن ،تقریباً
چارپایان همۀ آسیا از این منطقه تأمین میشود .در این جا اسبان شاهی بهواسطۀ وجود چراگاههای
عالی تغذیه میشوند .شهرهای یونانی همۀ مرزهای این ایالت را در بر گرفتهاند .این شهرها را
اسکندر پس از آنکه این سرزمین را تصرف کرد ،برای نظارت بر بدویهای مجاور بنا نهاد

(.)Polybius, 1823/ X: 4; 5, 5
آیا منظور پولیبیوس از شهرهای یونانی در سرحدات مثالً نهاوند و دینور است؟ این
شهرها ،چنانکه میدانیم ،نه در امتداد مرزها بلکه در دشت نسا و داخل خاک ماد واقع
شده بودند .طبق شواهد و مدارک باستانشناختی در این دوره مراکز شهری چون
الئودیکیا ( )Cohen, 1978; Rahbar et al., 2014: 301-329و دینور (گیرشمن)07-03 :2 /0890 ،
رشد کردند و آثار بناها و اشیاء متعلق به دورۀ سلوکی از آنها به دست آمده است ،ولی
معبد کنگاور ،که معماری آن یونانی است و منسوب به اناهیتاست و ایسیدور خاراکسی
آن را معبد آرتمیس کنکوبار 0میخواند ( ،)Isidore, 1914: 6اکنون به دورۀ اشکانی نسبت
داده میشود (مهریار و کبیری .)257 :0838 ،رشد شهرهای نهاوند و دینور در دورۀ اشکانی و
ساسانی و سدههای نخستین اسالمی ادامه یافت .همچنین باید از ری (رگا) نام برد که
2
برخی از منابع آن را بزرگترین شهر ماد میدانند و نواحی شرقی ماد را «ماد ری»
میخوانند ( .)Isidore, 1916: 7استرابو از شهرهای یونانی دیگر از آپامیا و هراکلیا در
نزدیکی ری نام میبرد و مینویسد که ری را سلوکوس از نو بنا کرد و نام زادگاه خود
اوروپوس 8را بر آن نهاد ( .)Strabo, 1917–1932/ XI: 13, 6اما در وقایع این دوره چـندان
اشارهای به ری نمیشود و این نه تنها به سبب ویرانی آن در پی زلزلهای بزرگ ( Strabo,
 )1917–1932/ XI: 9, 1است ،بلکه از آن جهت است که از نظر اداری مرکزیت ماد با
همدان بود .آیا شهر همدان نیز به یک پولیس تبدیل شده بود؟ پولیبیوس مینویسد:
«اکباتان یکی از این شهرها (پولیسها) نیست .این شهر در بخش شمالی ماد واقع شده است و بر آن
()8

بخش از آسیا که به مائوتیس

و دریای سیاه محدود میشود حاکمیت دارد» ( Polybius, 1823/ X:

.)27
باید دانست که شهرهای یونانیمآب بهوسیلۀ حاکمان مقدونی و با اسکان گروهی از
ساکنان یونانی -مقدونی و با ساختاری یونانی برپا یا تجدید بنا میشدند و تالش میشد
1. Κογκοβάρ
2. Rhagiana Media
)3. Europus (Ευρωπός
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که قوانین و شیوۀ زندگی یونانی در آنها حاکم شود
0
کتیبۀ سلوکی نهاوند نشان میدهد که الئودیکیا را پولیس مینامیدند ( Rougemont,
 .)2012: 135زمانی که مهرداد یکم اشکانی وارد همدان شد ،احتماالً شهر را با عنوان
یونانی اپیفانیا 2میخواندند ( )Plischke, 2014: 96که برگرفته از لقب آنتیوخوس چهارم
( 054-091ق.م ،).یعنی اپیفانس (نامی و ممتاز) ،و در جهت برنامۀ یونانیمآب ساختن
این پادشاه است ( .)Brawn, 1997: 82; Cohen, 2013: 206-208از گفتۀ پلینی نیز چنین
برداشت میشود که پیش از آن سلوکوس هم تالش کرده بود هـمدان را از نو بنا کند
( .)Pliny, 1961/VI: 17کاوشهای محوطۀ باستانی هگمتانه نیز نشان میدهند که شهر
ساختاری یونانی ،یعنی هیپودامیک( ،)4داشته است (هژبری .)087-011 :0872 ،چند گور
سلوکی نیز در دیگر نواحی شهر همدان شناسایی شدهاند (آذرنوش .)41-17 :2181 ،اما به-
طور کلی همدان هم مشمول این تحلیل کلی پیگولوسکایا میشود که «شهرهای ایرانی
دستخوش دگرگونیهای عمیق نشدهاند» (پیگولوسکایا.)23 :0859 ،
سابقۀ شهر همدان (هگمتانه در فارسی باستان و اکباتانا در یونانی) از نظر تاریخی
به دورۀ ماد میرسد و در دورۀ هخامنشیان نیز یکی از پایتختهای چندگانۀ شاهنشاهی
به شمار میآمد .کریستوفر تاپلین در مقالۀ مهم خود دربارۀ کوچ فصلی پادشاهان
هخامنشی بر حضور تابستانۀ پادشاه در همدان تأکید میکند (تاپلین .)042 :0872 ،از این
گذشته ،اشارههای منابع کالسیک ( )Herodotus, 1920/ I: 153و کتاب مقدس (عزرا ،باب
ششم ،آیۀ  )2نشان میدهد که همدان از زمان کورش نیز مقر سلطنتی بوده است
( .)Dandamayev and Medvedskaya, 2006با پیدا شدن شالستون هخامنشی کتیبهدار
متعلق به اردشیر دوم در تپۀ هگمتانه معلوم میشود که کاخ هخامنشی در همین حوالی
بوده است (بیکمحمدی.)085-084 :0872 ،
وجود بناهای بزرگ از جمله کاخ شاهی ،یک دژ و نیایشگاههای خدایان در این شهر
(قس جکسن )Polybius, 1823/ X: 27; 031 :0857 ،فضایی شاهانه برای ساتراپ یا حاکم
مقدونی شهر فراهم میکرد .این نکته را زمانی بهتر درک خواهیم کرد که حصار
مستحکم شهر را بدان بیفزاییم .از نسخۀ بابلی کتیبۀ داریوش در بیستون که دربارۀ
اعدام فرورتیش و دیگران سران شورشی بر فراز کنگرههای شهر است (لوکوک،)284 :0835 ،
(1938: 695-705

.)Heichelheim,

1. Laodicea
2. Epiphanea
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روشن میشود که این شهر حصاری از دورۀ ماد داشته است ( .)Stronach, 2003: 242به
گفتۀ آئلیان دیوارهای شهر را اسکندر بر اثر شدت جنون ناشی از مرگ هفایستیون
ویران کرده است ( )Aelian, 1996/VII: 8و پولیبیوس در گزارش ارزشمند خود در
توصیف اقامتگاه تابستانی شاهی همدان در زمان خودش ،یعنی قرن دوم ق.م ،مینویسد
که کاخ شاهی در زیر ارک بسیار مستحکم شهر ساخته شده است ،ولی حصاری که
نویسندگان پیشین دربارۀ آن گزافگویی کردهاند ندارد ( .)Polybius, 1823/X: 27در حال
حاضر یافتههای باستانشناسی ناظر بر وجود حصار شهر دستکم از دورۀ اشکانی است
(صراف .)381-381 :0894 ،پولیبیوس میگوید که بناهای باشکوه و کاخ شاهی از چوب سدر
و کاج ساخته شده بودند ( .)Polybius, 1823/ X: 27این امر میتواند سبب از میان رفتن
این بناها شده باشد .از نظر برخی از محققان هم منظور از ارک شاید همان تپۀ طبیعی
شهر باشد که به تپۀ مصلی مشهور است (جکسن097-099 :0857 ،؛ هرتسفلد81 :0814 ،؛ مالزاده و
طاهری دهکردی.)05-1 :0871 ،
یکی دیگر از بناهای شاخص همدان معبد اناهیتا بوده که سابقۀ آن به دورۀ
هخامنشی میرسیده است .کتیبههایی مبنی بر ساخت اَپدانه 2در همدان از اردشیر دوم
در دست است ( .)A2ha-b; Kent, 1953: 155همچنین پیش از او خشایارشا مجسمۀ
مفرغی آپولون از گنجینۀ مقدس برانخیدی را غنیمت گرفته و در همدان نهاده بود
( .)Pausanias, 1918/ I: 16, 3به گفتۀ پولیبیوس سقف و ستونها و دیوارههای نیایشگاه
آینای( )1اکباتانا از ورقههای مس و طال روکش شده بود ( .)Polybius, 1823/ X: 27این
ثروت عظیم مقدونیان را به غارت معبد تهییج میکرد .این که پیش از اقدام اردشیر دوم
معبدی در همدان وجود داشته یا نه مشخص نیست .مغان ،چنانکه هرودوت میگوید،
با ساخت معبد و تندیس مخالف بودند ( )Herodotus, 1920/I: 131و اینان در سرزمین
ماد حضوری پررنگ داشتند .آخرین بار در کتاب منزلگاههای اشکانی به معبد اناهیتا در
همدان اشاره میشود ( )Isidore, 1914: 7و معلوم میشود که در زمان اشکانیان نیز
همچنان این نیایـشگاه برپا بوده است .افـزون بر این ،بر اسـاس منابع یونانی به نظر
میرسد که یک معبد اسکوالپیوس (خدای پزشکی ،به یک معنا معادل اریمن ایرانی) در

0

1 Hephaestion
2. Apadāna

پژوهشهای ایرانشناسی ،سال  ،8شمارۀ  ،2پاییز و زمستان 08/7931

شهر وجود داشته که اسکندر با شنیدن مرگ هفایستیون آن را ویران کرده است
اذکایی51 – 15 :0831 ،؛ .)Arrian, 1983/VII: 14, 5
در مجموع ،شواهد و مدارک نشان میدهند که ساتراپها یا حاکمان مقدونی ماد در
شهری با معیارهای پایتخت به سر میبردند .شهری که در مرکزیت ایالتی وسیع و نسبتاً
ثروتمند و در مسیر شاهراه بازرگانی و همسایگی مرکز حکومت اسکندر و سلوکیان،
یعنی میانرودان ،قرار داشت.
(قس

 .2نظری بر اقدامات اسکندر در همدان
داریوش سوم پس از شکست گوگمل (اکتبر  880ق.م ).به دالیلی نامعلوم راه بابل یا
شوش و پارس را در پی نگرفت ،بلکه از طریق ارمنستان به ماد وارد شد .اسکندر نیز
داریوش را تعقیب نکرد و به بابل رفت ( )Arrian, 1983/ III: 16و یک سال بعد برای
مبارزه با داریوش وارد ماد شد ( 881ق.م .).همچنین روشن نیست که چرا داریوش در
ماد مقاومت نکرد .ممکن است که شرایط برای یک مقاومت جانانه آماده نبوده است.
ولی اختالف احتمالی او با سردارش آتروپات و زندانی کردن اوکسودات نامی که بعداً
اسکندر او را به حکومت همدان گماشت ،این احتمال قوی را مطرح میکند که مخالفتی
داخلی با داریوش وجود داشته و همین مسئله اشراف ماد را به قدرت جدید متمایل
کرده است (دیاکونوف .)415 :0839 ،میدانیم که اسکندر همـواره تالش داشت که خود را
همـدل و همرأی مردم محلی نشان دهد و از جبههگیری علیه حاکمان پیشین و
اقدامات آنها به سود خود بهرهبرداری میکرد .اینکه اسکندر غنایم پارس را ،که میزان
آن را بالغ بر  03هزار تاالن ذکر شده ،در همدان انبار کرد ( ;Diodorus, 1935/ XVII: 81
 ،)Polybius, 1823/ X: 27نشانگر این است که دستکم میان او و گروهی از بزرگان شهر
روابط دوستانهای برقرار شده بوده است .اگر چنین باشد ،پرسشی دیگر مطرح میشود و
آن این که آیا انتقال گنجینههای اسکندر از نظر مردم شهر به معنای تالفی اقدام کورش
در انتقال گنجینه مادی همدان به پارس بود؟ به این پرسش سخت بتوان پاسخی مثبت
داد ،چراکه هخامنشیان همدان را بهعنوان پایتخت تابستانه و خزانۀ دولتی حفظ کرده
بودند ( .)Herodotus, 1920/ III: 64به هر روی ،سرانجام به دستور اسکندر خزانه به بابل
انتقال داده شد .بادیان علت این امر را نامناسب بودن اوضاع در همدان میداند (بادیان،
 .)802 :0831گوتشمید نیز خرابکاری عدهای از مقدونیان در شهر و غارت اموال به دست
هارپالوس را ،که مأمور حفظ آن بود ،ناشی از نابسامانی اوضاع در فاصلۀ دو حضور
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اسکندر در ماد میداند (گوتشمید .)89 :0897 ،اقدام اسکندر در قتل عام کوهنشینان بدوی
( )5
نیز ظاهراً ارتباطی به این نابسامانیها دارد .نویسندگان یونانی این مردم را کوسـی
میخوانند و میگویند که در مسیرهای مواصالتی به راهزنی میپرداختند ( Strabo,
 . )1917-1932/ XI: 13, 7آیا بقایای حصارهای مستحکم خشتی هگمتانه نشانگر وجود
دشمنان قوی است که موجودیت شهر را تهدید میکرد؟ (صراف381 :0894 ،؛ بیکمحمدی،
 )023-080 :0872درحالحاضر از یافتههای باستانشناختی تپۀ هگمتانه چنین برداشت
می شود که حصار عظیم آن به اوایل دورۀ اشکانی تعلق داشته است (بوشارال.)287 :0872 ،
در هر حال ،مشکالتی که این مردم در سال  809ق.م .برای آنتیگونوس ،سردار مقدونی،
به وجود آوردند ( )Diodorus, 1935/ XIX: 19نشان میدهد که سرکوبی یا اسکان آنها
موفقیتآمیز نبوده و خطر این مردم همچنان وجود داشته است .همچنین برخی از
یافتهها در نواحی غربی ماد ،مانند غار کرفتو ،نشان میدهد که در اینجا سلوکیان
مراکزی نظامی داشتهاند که شاید هدف از آن نظارت بر کوهنشینان بوده است ( Kuhrt
 .)and White, 1993: 77بنابراین ،سرکوب این مردم برنامهای در جهت برقراری نظم در
ماد تلقی میشده است .گفتهاند که اسکندر بسیاری از کوسیان را همچون فدیهای برای
روان یار نزدیکش ،هفایستیون ،قربانی نموده است (.)Plotarch, 1914/ Alexander: 74
حتی برخی بر این نظرند که شیر سنگی همدان به یادبود این شخص ساخته شده است
(اذکایی .)Luschey, 1968: 117-121; 51 :0831 ،اما دلیل استواری برای این نظر وجود ندارد
(بادیان ،)815 :0831 ،بهویژه که اشارهای به ساخت آرامگاه برای هفایستیون در همدان
نشده است .بنابراین ،میتوان این مجسمه را متعلق به ماندگاهی سلطنتی یا دروازۀ شهر
دانست ،شهری که به واسطۀ اقامت این پادشاه جهانگیر شهرت بسیاری کسب کرده بود.
حتی میتوان حدس زد که این شهر برای او اهمیتی در حد یک پایتخت داشته است
(تاپلین ،)091 :0872 ،چراکه در این شهر بود که بسوس ،والی یاغی بلخ و قاتل داریوش و
مدعی پادشاهی ،را اعدام کرد ،حادثهای که یادآور اعدام فرورتیش در دورۀ پادشاهی
داریوش یکم ( 435-122ق.م ).است ( .)DB II, § 24; Kent, 1953: 123اسکندر در دومین
اقامت خود در همدان بیش از مراکز دیگر توقف داشت .با این حال ،منابع چنین وانمود
میکنند که دلیل درنگ او در همدان نامهای بود که پیشگویان بابلی به او داده بودند
مبنی بر این که به زودی خواهد مرد و این اتفاق در بابل رخ خواهد داد ( Arrian, 1983/
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 .)VII: 5, 4گفته شده که بابلیان مطیعتر بودند و ارادهای در زنده کردن تمدن باستانی
خود نداشتند (ادی .)423-27 :0830 ،بنابراین ،بابل سرانجام بر همدان ترجیح داده شد.
 .9قیام بارواکس مادی
()9

اسکندر در آغاز شخصی بهنام اوکسودات را به حکومت ماد گماشت .اوکسودات را به
گفتۀ آریان داریوش در شوش زندانی کرده بود ( .)Arrian, 1983/ III: 20, 3او مدت بسیار
کوتاهی سمَت ساتراپی ماد داشت و در واقع در این زمان پارمنیون در ماد نقش اصلی را
ایفا میکرد .نقش اوکسودات در این زمان اصالً روشن نیست و بعید نیست که از توطئه-
ای که پارمنیون علیه اسکندر ترتیب داد به نحوی حمایت کرده باشد ،چراکه اندک
مدتی بعد ( 823ق.م ،).شاید بهدلیل بیاعتمادی به او و احتماالً به سبب اعتمادی که
اسکندر به آتروپات داشت ،اولی را برکنار و دومی را به حکمرانی همدان برگزید ( Arrian,
 .)1983/ VI: 18, 3همچنین روشن نیست که کدامیک از این حاکمان ایرانی ماد
کلئارخوس را دستگیر کرده و به اسکندر تحویل داده است .این شخص ،که یکی از
کسانی بود که به دستور خود اسکندر پارمنیون را کشته بود ،به همراه ششصد سرباز
مقدونی که مجری کارهای ناپسند او در تعرض به مردم در اکباتانا بودند با زجر کشته
شدند( .)Curtius Rufus, 1896/ X: 1بنابراین میتوان گفت که حاکمان ایرانی ماد نه به
جهت خوشخدمتی ،که در جهت آرامش و امنیت سامان خویش ،از طرف اسکندر آنجا
را اداره میکردند.
به گفتۀ آریان در این زمان شخصی که نام او را بارواکس( )3نوشته است قیام کرده و
خود را «پادشاه ماد و پارس» نامید ،اما دستگیر شد و به دستور اسکندر مجازات گردید.
این امکان قویاً وجود دارد که اوکسودات با این شخص هم همراهی کرده باشد ،چراکه
این آتروپات بود که او را دستگیر کرد و برای اعدام به نزد اسکندر در پاسارگاد برد ،نه
اوکسودات ( 824ق.م .)Arrian, 1983/ VI: 29, 3( ).به گفتۀ بادیان هیچ نشانهای در دست
نیست که مردم از اقدام بارواکس حمایت کرده باشند (بادیان .)852 :0831 ،این برداشتی
است از سکوت منابع .ولی چنین اقدامی با ادعای پادشاهی بر پارسها و مادها بیتردید
همراهانی پرشمار داشته است .در واقع ،چنانکه خواهیم دید ،قیام بارواکس جزئی از
روند استقاللطلبی است که در همدان تا استقرار اشکانیان به اشکال مختلف در جریان
بوده است .دیاکونوف در اینکه او نمایندۀ کدام قشر اجتماعی بوده است تردید دارد
(دیاکونوف .)522 :0839 ،بعید نیست که مغان در شورش بارواکس نقش ایفا کرده باشند یا
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دستکم آن را تشویق کرده باشند (بویس .)01 :8 /0891 ،همچنین روشن است که ادعای
پادشاهی وی به معنای احیای حکومت به مرکزیت ماد بوده است و بنابراین ،دور از ذهن
نیست که اشرافی که اوضاع را برای استقالل مساعد میدیدند در این جریان نقش
داشتهاند.
در اینجا اشارهای به شیوۀ برخورد متفاوت آتروپات نیز ضروری است .اقدام این
سردار مادی در دستگیری بارواکس نشان میدهد که او برخالف اوکسودات شدت عمل
در مقابل فاتحان را نمیپسندید و تالش میکرد از طریق همکاری با اسکندر به استقالل
برسد .این واقعیتی است که برای بخش کوچک و شمالی ماد (آذربایجان) کارگر افتاد
(علییف .)59 :0870 ،اقدام دیگر او تسلیم یکصد زن سوارکار به اسکندر بود که نویسندگان
یونانی آنها را همان آمازونهای اساطیری میدانستند ،در حالی که به نظر میرسد
دسته ای از زنان محلی یا بدوی شمال قفقاز و به تعبیر دیاکونوف از سرمتها بودهاند
(دیاکونوف .)401 :0839 ،از این رو ،این عمل هم اقدامی در جهت برپایی نظم در منطقۀ
تحت نفوذش بوده است و قابل مقایسه با رفتار اسکندر با کوسیهاست .اسکندر به خاطر
تمامی این خدمات در جشنهای ازدواج شوش ( 824ق.م ).دختر آتروپات را به عقد
پردیکاس درآورد که پس از مرگ پادشاه در بابل ( 828ق.م ).یکچند نایبالسلطنه شد
( .)Arrian, 1983/ VII: 4, 5بنابراین ،آتروپات شخص بانفوذی بوده است .ولی از آنجا که
در جنگهای جانشینی اسکندر نقشی ایفا نکرد ،میتوان نتیجه گرفت که شاید به سبب
همراهی نکردن با اشراف و عموم مردم ماد در قیام بارواکس توان همراه کردن ایرانیان را
به عنوان یک جناح مستقل در خود نمیدیده و به امارت ماد کوچک بسنده کرده است،
هرچند که اوضاع در این دوره و نوع دستهبندی نیروها پیچیده و به نفع سرداران بزرگ
مقدونی بوده است.
 .0شورشهای مقدونی در ماد
 .7-0پارمنیون .هنگامی که اسکندر به قصد تعقیب داریوش سـوم هـمدان را ترک
میکرد ،به پارمنیون مسئولیت نظامی حفظ شهر داد .این شخص زبدهترین سردار
اسکندر بود و ظاهراً یکی از افرادی بود که در تحریک اسکندر به فتح آسیا نقش داشت
( .)Plotarch, 1914/ Alexander: 66-67گفتهاند که وی اهدافی غیر از اهداف اسکندر در
سر داشت و به همراه گروهی که پیرو او بودند تبلیغاتی را به راه انداخت که از
خودسریها و ناسـپاسیهای اسکـندر انتقاد میکرد و موفـقیتهای او را از آن خود
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میدانست .گویا نارضایتی این گروه زمانی که پادشاهشان دعوی الوهیت کرد به اوج خود
رسیده و تصمیم به قتل او گرفتند .اسکندر در سیستان (زرنگ) دستور داد فیلوتاس
پسر پامنیون را شکنجه کنند تا به برنامۀ گروه خود اعتراف کند و پس از اعدام فیلوتاس
رسوالنی را فرستاد که پارمنیون را ،در حالی که در باغ کاخ همدان گردش میکرد،
کشتند ()Arrian, 1983/ III: 9, 2؛ اما برخی این اقدام را سیاهترین نقطه در کارنامۀ
اسکندر و بر پایۀ اتهامی واهی میدانند که «خطر توطئه کردن او با توجه به امکانات و
نیرویی که در همدان وجود داشت» منجر به این تصمیم شده است (ویلکن.)209 :0895 ،
بیشک امکان همراهی اوکسودات هم با او دور از ذهن نیست ،هرچند که گفتهاند او از
اینکه اسکندر بیش از پیش به ایرانیان نزدیک شده بود انتقاد میکرد.
یوستین خبری مبنی بر ویرانی معبد وقف جیسون در آلبانیا واقع در ارمنستان
توسط پارمنیون به دست میدهد ( )Justin, 1994/ 42: 3, 5که در درستی آن شک هست،
بهویژه که به گفتۀ یوستین او این معبد را از آن رو ویران کرد که شخص دیگری نتواند
همپای اسکندر به عظمت ستوده شود ،درحالیکه پارمنیون با اسکندر اختالفات شدیدی
داشت.
 .2-0پیتون .پس از مرگ اسکندر و نایبالسلطنگی پردیکاس ،شخصی بهنام پیتون
ساتراپ ماد گردید .او جزو هفت تن «محافظان شخصی» 0اسکندر به شمار میرفت.
جالب است که دیودور پیتون را پارتی میخواند ( .)Diodorus, 1935/ XIX: 14ولی ظاهراً
این گفته درست نیست ،زیرا نام او و برادرش اوداموس 2یونانی است.
از آنجا که در تقسیمبندی ساتراپیهای سرزمین ایران ،از ساتراپهای مدیا،
پرسیس ،کرمانیا ،درنگیانا ،آریا ،پارتیا و هیرکانیا و سغدیانا و باکتریا سخن به میان آمده
است ،به نظر میرسد که نواحی مرکزی فالت ایران از ری تا اصفهان همچنان جزئی از
ماد بوده و درنتیجه جزئی از قلمرو پیتون به شمار میآمدهاند .این گسترۀ وسیع زمینه
را برای تحرکات بیشتر و گردنکشی وی مهیا میکرد .پیتون پیش از این شخص بانفوذ و
مورد اطمینانی بود و به همین سبب «مهمترین ایالت ایران» ،یعنی ماد ،را بدو سپرده
بودند (گوتشمید .)42 :0897 ،پیتون از طرف پردیکاس مأمور سرکوب شورش مهاجران
یونانی در شرق شد ( 828ق.م )Diodorus, 1935/ XVIII: 7, 5( ).و پس از آن پردیکاس
1. Somatophylakes
2. Eudamos
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نسبت به وی بدگمان گردید .وقایع بعدی نشان میدهد که این بدگمانی مبنای درستی
داشته است .پیتون پیمان خود را با پردیکاس شکست و در کشته شدن او در جنگ با
بطلمیوس مؤثر افتاد .حتی این سردار مقدونی با همکاری بطلمیوس کوشید که به مقام
نایبالسلطنگی برسد ،ولی دیگر رقبا آن را نپذیرفتند .او اندکی بعد بر آن شد تا قلمرو
خود را گسترش دهد ،به پارت حمله برد و ساتراپ مقدونی آنجا را به قتل رساند و برادر
خود اوداموس را بر آنجا گماشت ( .)Diodorus, 1935/ XIX: 14, 1خطری که اکنون دیگر
ساتراپها را تهدید میکرد موجب شد تا علیه او متحد شوند و او را شکست دهند .در
این زمان جنگ بزرگی میان اومنس بهعنوان استراتگوس( )7آسیا و آنتیگونوس یکچشم
رخ داد و اهل ماد از آنتیگونوس حمایت کردند (.)Diodorus, 1935/ XIX: 17, 2
آنتیگونوس در گابینه پیروز شد ( 805ق.م ).و پس از آن به ماد آمد و زمستان را در
کاخی منطقهای در دهی نزدیک همدان به سر برد ( .)Diodorus, 1935/ XIX: 44به نظر
براون این محل بهمنظور پرهیز از زمستان سخت دامنه الوند انتخاب شده بوده است
( .)Brown, 1997: 80-84بر این اساس و با توجه به اطالعات منزلگاههای اشکانی ،این کاخ
احتماالً در دشت اسدآباد واقع بوده است .آثاری از یک منزلگاه بین راهی متعلق به دورۀ
پس از هخامنشیان از روستای ده بزان در دشت اسدآباد به دست آمده است (مهریار و
کبیری )Musavi, 1990: 165-72; 551 :0838 ،که نشان میدهد انتخاب آنجا اتفاقی نبوده
است .ایسیدور از وجود شهری بهنام آدراپانا و گردنهای بهنام بازیگربان (باجگیران) در
این مکان خبر میدهد ( .)Isidore, 1914: 6قابل ذکر است که چون آنتیگونوس پیتون را
کشت ،شخصی مادی بهنام اورونتوبات( )01را به ساتراپی ماد گماشت ( 805-809ق.م ).و
هیپوستراتس را به ریاست سپاهیان اجیر برگزید .به نظر میرسد که انتخاب اورونتوبات
پاداشی بود که آنتیگونوس به مادها داد (گوتشمید .)44 :0897 ،مقر این شخص نیز گویا در
کاخی در دشت اسدآباد بوده است (کوک.)38 :0831 ،
رفتار آنتیگونوس در همدان شباهت بسیاری به اقدامات اسکندر دارد و با آن قابل
مقایسه است ،بدین معنا که هر دوی این فاتحان جلب قلوب گروه حاکم شهر و انتخاب
شخصی مطیع از میان آنان را بر گماشتگان مقدونی ترجیح دادهاند .آنتیگونوس در این
زمان خود را «پادشاه آسیا» خواند .میتوان همچون ریتر اطالق این عنوان را پس از
حذف پیتون و تسلط بر ماد قابل تأمل دانست ( .)Ritter, 1965: 102اما او نیز چون
اسکندر هنگامی که ماد را ترک کرد ،پنج هزار تاالن شمش نقره با خود برد و این
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مسئله شاید اهل ماد را به سلوکوس ،که در بابل شهرتی به حسن سلوک کسب کرده
بود ،متمایل کرد .درنتیجه چون نیکانور« ،استراتگوس ساتراپهای علیا» ،از سوی
آنتیگونوس ،که در همدان جانشین هیپوستراتس و اورونتوبات شده بود ،در نزدیکی
دجله از سلوکوس شکست خورد ،سپاهیانش به سلوکوس پیوستند و ماد بخشی از قلمرو
سلوکوس شد ( 802ق.م . ).از آنجا که سلوکوس اندکی بعد سراسر نواحی شرقی تا هند
را تصرف کرد ( ،)Diodorus, 1935/ XIX: 92روشن است که درواقع در اختیار داشتن ماد
مقدمهای بر تصرف دیگر نواحی ایرانی بوده است.
 .9-0مولون .سلوکوس تالش کرد که همدان اهمیت و جایگاه محوری خود ،یعنی
مرکزیت اداری ساتراپهای علیا ،را همچنان حفظ کند ( .)Pliny, 1961/ VI: 17اما این به
معنای همسویی اهل ماد با سلوکیان نبود .در شورش مولون ،فرمانروای ساتراپهای
علیا ،که در سال  222ق.م .در پی ضعف دورۀ سلوکوس دوم و آنتیوخوس دوم و در
دورۀ جوانی آنتیوخوس سوم (کبیر) رخ داد ،همۀ مردمان ماد با او همراه شدند
( .)Polybius, 1823/ V: 5هنگامیکه آنتیوخوس درگیر جنگ با بطلمیوس چهارم بود،
مولون سلوکیه را محاصره کرد و بر روی سکههایی که در سلوکیه ،شوش و همدان ضرب
کرد ،خود را «پادشاه» خواند ( .)Houghton et al, 2002-2008: 343-45این اقدام مشکالتی
خطرناک برای دولت سلوکی ایجاد کرد .اما آنتیوخوس ،که پادشاهی پرتوان بود ،مولون
را سرکوب کرد.
انگیزهها و دالیل شورش مولون چه بود؟ سوزان شروین-وایت و املی کورت معتقدند
که این شورش را بایستی از شورشهای محلی علیه حکومت سلوکی متمایز دانست و به
مسئلۀ بحران جانشینی ارتباط داد ( .)Kuhrt and Sherwin-White, 1993: 189ادوارد ویل
بر این باور است که تحریک و اقدامات نسنجیدۀ وزیر آنتیوخوس ،هرمیاس ،که بعدها
منجر به طغیان آخائیوس نایبالسلطنه در آسیای صغیر شد ،نیز در شورش مولون نقش
اصلی را داشته است ( .)Will, 1962: 72-129با این همه ،نباید از نظر دور داشت که
شورش مولون بدون همراهی کردن مردم ممکن نبوده است ،بهویژه که از فحوای متون
چنین برمیآید که او بسیار متکی به جمـعیت بـومی بوده اسـت (ویـزهوفر.)70 :0833 ،
میتوان با ادی همعقیده بود که این شورش «به وجود یک جنبش بومی مادی داللت
دارد» (ادی .)024 :0830 ،این از آنجا تأیید میشود که شیوۀ سیاست کردن مولون ،نمایش
پیکر او به شیوۀ پادشاهان هخامنشی ،آشکارا برای ترساندن مردم منطقه بوده است

 /82اهمیت سرزمین ماد بزرگ در تحوالت ایران در دورۀ یونانیمآبی

(گوتشمید13 :0897 ،؛ ادی .)028-024 :0830 ،همچنین این که امیرزادهای از آتروپاتن بهنام
ارتبازان به شورشیان یاری رسانده (علییف )73 :0870 ،نشاندهندۀ خواستی عمومیتر برای
استقالل است .بنابراین ،گفتۀ پولیبیوس مبنی بر این که مولون برخی را با وعدۀ ثروت و
پاداش های کالن و برخی را با ترساندن سران منطقه از طریق نامههای تهدیدآمیزی ،که
وانمود میکرد پادشاه سلوکی فرستاده است ،با خود همراه کرده بود ( Polybius, 1823/
 )V: 5همۀ واقعیت نیست .همچنین اینکه در سکههای مولون از نظر شمایلنگاری
شرقگرایی دیده نمیشود ،البته به دالیل سیاسی و تبلیغاتیِ پیروی از سنت ضرب سکه
در دورۀ سلوکی مرتبط است.
آنتیوخوس مانند اسکندر یک «آناباسیس» به راه انداخت که هدف آن اعادۀ
حاکمیت سلوکیان بر قلمرو پیشین خود و جلوگیری از خودمختاری روزافزون نواحی
شرقی بود .هنگامی که نوبت لشکرکشی وی به همدان شد ،اردوان یکم اشکانی شهر را
در اختیار گرفته بود ( 201ق.م .).آنتیوخوس معبد اناهیتای شهر را غارت کرد
( .)Polybius, 1823/ X: 27به نظر اغلب محققان هدف از غارت معبد تأمین منابع
اقتصادی لشکرکشیهای پرهزینۀ او بوده است (نک :نیولی .)081 :0878 ،اما در کنار مقاصد
اقتصادی ،نمیتوان اهداف تنبیهی پادشاه سلوکی را نادیده انگاشت ،بهویژه که او پیشتر
پس از سرکوبی مولون عفو عمومی داده بود ( )Polybius, 1823/ V: 5و این بار مادها را در
جبهۀ پارتیان میدید .میتوان اقدام آنتیوخوس را عملی مشابه به اسارت گرفتن خدایان
قدیم تلقی کرد که به معنای خاتمه دادن به حیات مستقل یک دولت یا شهر بود .ادی
این کار را عکسالعملی علیه تبلیغات ضد یونانی مغان ماد میداند و بر تأثیر ناموفق
بودن شورشها بر شکلگیری ادبیات منجیگرایانۀ مغان علیه بیگانگان تأکید دارد (ادی،
.)483-445 ،9-84 :0830
 .0-0تیمارخوس .روند تضعیف سلوکیان پس از کر و فر گذرای آنتیوخوس سوم از سر
گرفته شد و فعالیتهای استقاللطلبانه مجدداً مجال بروز یافتند .در ماد فرماندار کل
ساتراپهای علیا بهنام تیمارخوس به نشان استقالل سکه زد و خود را «شاه بزرگ»
خواند ( .)Houghton et al, 2002-2008: 143این واقعه احتماالً در سال  052و بهاحتمال
بیشتر در  050ق.م .درزمان دمتریوس یکم ( 011-050ق.م ).رخ داد ( Diodorus, 1935/
 .)XXXI: 27, 1تیمارخوس با آرتاکسیاس ،فرمانروای ارمنستان ،و نیز بهاحتمال با
اوکراتیدس ،فرمانروای دولت یونانی بلخ ،پیمان اتحاد بست (بیوار .)081 :0853 ،از نظر
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همراهی با عنصر محلی ،استفادۀ او از عنوان «شاه بزرگ» آشکارا بریدن از سنت سلوکی
و پیروی از سنت هخامنشی است که همزمان با او اوکراتیدس و مهرداد یکم اشکانی
( 083-090ق.م ).نیز به آن روی آورده بودند .همچنین شاید بتوان گفت که نقش الهۀ
آرتمیس در برخی سکههای او برای این انتخاب شده که رعایای ایرانی آن را بهمنزلۀ
اناهیتا ببینند (.)Houghton et al, 2002-2008: 142-43
در این زمان کشورگشایی اشکانیان به سوی غرب ایران شتاب گرفته بود و آنها دیر
یا زود متوجه ماد میشدند .البته دمتریوس سلوکی هنوز نیرومند بود و شورش
تیمارخوس را با موفقیت سرکوب نمود .سکههای دمتریوس ضرب سلوکیه نشانگر این
مسئله هستند که بابلیان که از سوی تیمارخوس و «سپاه مادی» او تهدید شده بودند،
دمتریوس را منجی (سوتر) لقب دادهاند (.)Houghton et al, 2002-2008: 141
 .8برچیده شدن سلطۀ سلوکیان از ماد
از سکهها چنین به نظر میرسد که مدت کوتاهی در حوالی  043ق.م .در همدان به نام
الکساندر باالس سلوکی هم سکه ضرب میشده است ( Houghton et al, 2002-2008:
 ،)253ولی مهرداد یکم ماد را از سلوکیان بازستاند .او بوکاسیس 0نامی را ساتراپ ماد
بزرگ کرد ( )Justin, 1994/ 41: 6, 7و سپس بابل و سلوکیه را به قلمرو خود افزود؛ اما
سلوکیان از ادعای خود بر ماد بهراحتی دست نکشیدند .کتیبۀ یونانی نقش برجستۀ
هرکول در بیستون ( )Rougemont, 2012: 146نشان میدهد که در حوالی  043ق.م.
دستکم بخشهایی از سرزمین ماد تحت حکمرانی سلوکیان بوده است (بیوار.)081 :0853 ،
طبق این کتیبه ،کلئومنس فرمانروای ساتراپهای علیا خوانده شده است .ظاهراً در این
هنگام سلوکیان با پارسیان و عیالمیان علیه پارتیان هم داستان شدند ( Le Rider, 1965:
 .)377-378همراهی مادها هم با سلوکیان در این زمان به سبب روند تدریجی اما
موفقیتآمیز خودمختاری بوده است .البته میتوان این اقدام را به جبهۀ حاکم مقدونی و
ساکنان یونانی شهرهای ماد نیز نسبت داد (گوتشمید )95 :0897 ،چراکه بیتردید در میان
مادها گرایشی عمومی به اشکانیان بهعنوان نیرویی «میهنی» در برابر بیگانگان وجود
داشت (علییف )000 - 011 :0870 ،که چنانکه در ادامه خواهیم گفت ،در این زمان نقشی
اساسی در موفقیت اشکانیان ایفا کرده است.
1. Bocasis
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پس از تالش نافرجام دمتریوس دوم در بازگرداندن میانرودان و ماد به قلمرو
سلوکیان ،آنتیوخوس هفتم (سیدتس 023-089 ،ق.م ).واپسین پادشاه سلوکی بود که
توانست بابل و ماد را دوباره در اختیار بگیرد ( 081ق.م .).اما سپاه عظیم او چون در ماد
پراکنده گشت ،سبب مزاحمتها و نارضایتیهایی در میان مردم گردید و آتنائوس،
سردار سلوکی ،نیز ستمگری در پیش گرفت .درنتیجه پس از چند ماه مردم شهرهای
ماد سر به شورش برآوردند و با پارتیان ارتباط برقرار کردند (گوتشمید .)012 :0897 ،در
نتیجه ،آنتیوخوس در برابر فرهاد دوم شکست خورد و کشته شد و سپاه عظیمش قتل
عام و اسیر شدند یا به فرهاد پیوستند ( 027ق.م( ).بیوار .)087 :0853 ،بنابراین ،مردم ماد
با پارتیان در پیروزی نهایی بر سلوکیان همگام بودند.
پس از پایان استیالی 083سالۀ سلوکیان ( 802-027ق.م ،).سرزمین ماد بخشی از
شاهنشاهی اشکانی گردید و شهر همدان همچون گذشته جایگاه سیاسی خود را حفظ
نمود .استرابو ( )Strabo, 1917–1932/ XI: 13, 1و کورتیوس روفوس ( Curtius Rufus,
 )1896/ V: 8, 1دربارۀ اقامت تابستانی اشکانیان در همدان اطالعاتی در اختیار میگذارند.
به باور رمی بوشارال ،که به نقش نظامی همدان در مواجهۀ پادشاهان اشکانی با سلوکیان
و سپس رومیان توجه دارد ،اشکانیان پس از تصرف میانرودان به استقرار در سلوکیه
عالقهای نداشتند و همدان برای آنها امنتر و مطمئنتر بود (بوشارال.)287 :0872 ،
 .4نتیجه
تاریخ سرزمین ماد در دورۀ دویستسالۀ حاکمیت مقدونیها تاریخ تالش بیوقفه برای
استقالل است .در ابتدا اسکندر بهشدت برای جلب قلوب اهل ماد کوشید که ناشی از
تالش پادشاه فاتح در کسب مقبولیت بود .با این که در پی مرگ او و آغاز جنگهای
جانشینی ،بخشی از سرزمین ماد یعنی آذربایجان از یوغ بیگانگان رهایی یافت ،اما بخش
اصلی سرزمین ماد که دارای موقعیت و منابع مهمی بود ،همچنان مورد توجه دولت
مرکزی قرار داشت .بنابراین ،شرایط اقدامات استقاللطلبانه در این بخش از ماد نسبت
به آذربایجان کامالً متفاوت بود و حمایت کردن از سرداران مقدونی راهکاری برای
دستیابی به استقالل به نظر میرسید .سلوکوس و جانشینانش دولتی نیرومند را پی
افکندند که در آن همدان مرکز ساتراپهای علیا به شمار میآمد .آنها در نواحی مختلف
ماد به ساخت شهرهای یونانیمآب روی آوردند .اصلیترین سبب این توجه موقع
جغرافیایی سرزمین ماد ،وسعت و امکانات اقتصادی آن بود .اینها اسبابی مهم برای
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شورشهای ساتراپهای مقدونی بود .این نکته از آنجا شایستۀ توجه است که ماد در
همسایگی میانرودان ،یعنی مرکز حکومت سلوکی ،واقع شده و مانند باکتریا و پارت از
مزیت دوری از مرکز برخوردار نبود و این امر دستیابی به استقالل را بسیار دشوار می-
ساخت .با این حال ،فرماندهان مقدونی در دورۀ کشمکش بر سر میراث اسکندر و نیز
ساتراپهای دورۀ سلوکی ،روی هم رفته هر زمان که اوضاع را مساعد میدیدند ،اعالم
استقالل میکردند و اهالی ماد نیز ،چه بهطور مستقل و چه در زیر لوای این فرماندهان
جدا سر مقدونی ،برای استقالل میکوشیدند .در واقع ،در این رویـدادها شکلی از
فعالیتهای استقاللطلبانه در برابر سلطۀ خارجی در لوای فرماندهان نیرومند بیگانه
دیده میشود که به طور مشخص در منابع یونانی منعکس گشته است .در این صورت در
تحلیل های اقدامات سیاسی این سرکردگان مقدونی بایستی هماهنگی با عنصر بومی و
مساعد بودن اوضاع محلی را نیز در نظر گرفت ،و این از جمله در مورد پارمنیون یا
مولون مد نظر محققان غربی نبوده است .افزون بر این ،این که ماد به مرکز شورشهای
ضد سلوکی تبدیل شد ،در مسئلۀ ناگزیری از پذیرش سلطۀ بیگانگان و روی آوردن
محض به ادبیات دینی پیشگویانه و منجیگرایانه در مراکز استقرار مغان ،چنانکه ادی بر
آن پافشاری میکند ،تردیدهای جدی وارد میسازد.
پینوشتها
 .0ترجمۀ فارسی این اثر با نام آیین شهریاری در شرق (رک منابع) منتشر شده است.
 .2داریوش در کتیبۀ بیستون میگوید گوماتۀ مغ را در نسا ( )Naisāyaدر ماد دستگیر و کشته است ( § DB I,
.)13; Kent, 1953: 120
(دریای آزوف در شمال دریای سیاه)3. Maeotis
(طراحی شطرنجی شهر که به هیپوداموس ملطی نسبت داده میشود) 4. Hippodamic
 .1آینا ( )Ænaظاهراً تصحیف آنائیتیس ،صورت یونانی اناهیتا ،است (رک جکسن.)095 :0857 ،
 κυσι .5ظاهراً شکلی از واژۀ باستانی کشّو ( )kaššuاست.
?7.*Hūxša-dāta
?8. Βαρυάξες- Bara-hūxša
 .7استراتگوس به معنای سردار نظامی است و برای ساتراپ یا والی هم به کار میرفته است ( Bengeston,
.)1944: 48-51
?10. Orontobates (Rhodobetes): Arvanta-pāta
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