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 هچکید
عمدتاً بر  مقدونیان در ایران حاکمیت شدۀ شناختهدربارۀ دورۀ پرتالطم و کمتر مطالعات تاریخی تمرکز 

 دراین ماد مبهم و ناشناخته مانده است. از جمله  مناطق دیگر اوضاعپارت بوده و  و ارسپ اطقی چونمن

ی ایران باستان بوده قلمروهای پادشاهدر های مهم بخشیکی از همواره که سرزمین ماد است  حالی

در تحوالت دورۀ مورد  نقشیکه این منطقه چه به این پرسش تالشی است برای پاسخ  این مقاله است.

باالی  استعدادو تحلیل شناختی منابع تاریخی و مدارک و شواهد باستانبررسی  است. ایفا کردهنظر 

 دورۀ اسکندر و جانشینانشدر سرزمین ن ای اداریجایگاه  استمرار دهندۀنشان ماد جغرافیاییاقتصادی و 

اما ماد بزرگ مورد  ،سرعت حکومتی مستقل یافتان( بهکه ماد کوچک )آذربایجاین با .استدر ایران 

حال،  این با .رفتمی شمار به علیا های ساتراپ پایتختهمدان و  قرار گرفتدولت مرکزی مقدونی  توجه

به رهبری بارواکس مادی و  قیام برای کسب استقاللمانند  ،یتحوالت بزرگ و تأثیرگذار در این دوره

اخراج در با همکاری اشکانیان سرانجام  و دادرخ  این شهردر  ،های مقدونیساتراپ های بزرگشورش

برداشت رایج از جریان استقالل  رسد که، به نظر میبنابراین کرد.نقشی اساسی ایفا ایران  سلوکیان از

 .داشته باشد بازبینیاز به ایران در این دوره نی
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 مقدمه

 گوناگون، نواحی اشکانیاستقرار حکومت  تاامنشی سقوط شاهنشاهی هخ در فاصلۀ میان

ترین یکی از بزرگ ،ویزهوفریوزف ند. گذاشت سر پشترا  یبـنشفراز و  ای پردوره ایران

و  ماهیت جغرافیایی ایران سبب بهبر این باور است که  تاریخ ایران در این دوره،محققان 

در این آن است که تاریخ و فرهنگ ایران را  بهتراساساً ، دورۀ مقدونیاناوضاع سیاسی 

در  نواحی ایراناز برخی  .(041 :0832، ویزهوفر) طور محلی مورد پژوهش قرار دادبهدوره 

تاریخ چون های ارزشمندی نگاریبوده و تکمحققان مورد توجه ای این دوره هپژوهش

ماد دو سرزمین مورد در انجام شده است.  (le Rider, 1965)شوش  و (0833، ویزهوفر)فارس 

که اولی شایان ذکر هستند  (0831) و پرویز اذکائی (0870) یفاقرار علی پژوهش از سوی

و  اختصاص دارد به کل تاریخ همدانو دومی ( )آذربایجانماد کوچک  اوضاع به

 د.نپردازنمیدر دورۀ استیالی مقدونیان  سیاسی ماد بزرگ تحوالت مسئلۀ به کدام هیچ

مروری بر اوضاع شرق  (0)،پادشاه مرده است ،که در اثر مشهورش ،سموئیل کندی ادی

دیگر ماد مانند در چون بر این نظر است که  در دورۀ تسلط اسکندر و جانشینانش دارد،

بر یک حکومت جهانی وجود نداشت که  ناظربه استثنای پارس، سنتی  ،نواحی ایران

 ، اقدامی علیه بیگانگان صورت نگرفتمنجر به مخالفت و مقاومت علیه مقدونیان گردد

فتم و ـههای سده) هامادپادشاهی سابقۀ تاریخی  که افزون بر این. (019-082 :0830ادی، )

کتابخانۀ مانند  ،متون اصلی این دوره، کندبا اشکال مواجه می ادی را ظرن( ششم ق.م.
شهر به سرزمین ماد و بارها ، بیوسپولی تاریخ عمومیو  اثر دیودور سیسیلی تاریخی

توان با مرور می ،بنابراین .کننداشاره میو ناآرام مرکز سیاسی مهم یک عنوان همدان به

تحوالت در این پرسش پاسخ داد که ماد چه نقشی را  وقایع سیاسی ماد در این دوره به

پیشینۀ تاریخی و  سبببه ،سرزمین مادکه  تاسفرض بر این  این دوره ایفا کرده است.

 .، نقش مهمی در این دوره ایفا کرده باشدشموقعیت جغرافیایی و اداری ممتاز نیز

از شواهد  ،کالسیکتاریخ ع افزون بر مناب ،برای بازسازی رویدادهاپیش رو   مقالهدر      

است  بر اینتالش . شده استکمک گرفته نیز  هاسکهالبته شناختی و و مدارک باستان

 ق.م.( 027-881ساله )ۀ دویستدر این دور مادسیاسی  تحوالتسیر  واکاویبرای که 

جغرافیای  مسائل مرتبط باهمچنین  .حفظ گردد یزن  2یو گاهشناخت  0ینگاه درزمان
                                                           

1 . Diachronic 

2 . Chronologic 
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موقعیت اجمالی مشخص کردن  زیرا ،نظر خواهد بود مدنیز سرزمین ماد تاریخی 

 .خواهد کرد کمکآن  رویدادهایدرک  در آغاز بحث به مادجغرافیایی و اداری 
 

 ماد جغرافیای تاریخی .7

اطالق  ایران سرزمین ای وسیع از نواحی غربیپهنه در دوران باستان بهماد سرزمین 

تا مرزهای پارس و خوزستان در جنوب و از میانرودان در که از ارس در شمال شد می

سرزمین  حدود .(72-97 :0839دیاکونوف، )غرب تا کویر مرکزی ایران در شرق امتداد داشت 

ثباتی آشوب و بیر دورۀ پرویژه ددچار تغییراتی شده است. به های مختلفماد در دوره

مرزهای مشخص و ثابت  توان ازنمی اوکشمکش مدعیان جانشینی اسکندر و چون دورۀ 

دو بخش بزرگ ، به به دنبال مرگ اسکندر تقسیم ایاالتسرزمین ماد در  سخن گفت.

ربادگان، و آتروپاتنه )آد واگذار شدمادی . بخش شمالی ماد به آتروپات گردیدتقسیم 

,Strabo ؛33-99 :0870یف، )علیآذربایجان( نام گرفت 
 
1917–1932 / XI: 13, 1)، شتر اما بی

 به. دانم باقیها به مرکزیت همدان بندی ساتراپینواحی ماد با همین نام در تقسیم

 های ساتراپقلمرو اسکندر و جانشینانش در آسیا به دو بخش آسیای سفلی و طورکلی، 

عبارت بودند از  ،ایرانی های ساتراپیا همان  ،علیا های ساتراپشد. تقسیم می علیا

و در نواحی  هرات و پارت )پهلو(، گرگان، زرنگ، ، کرمانپارس، خوزستان، ماد، آتروپاتنه

 ;Kuhrt and Sherwin-White, 1993: 72-90: رک) و گدروزیا رخّج، لخ، بسغد تر،شرقی

Plischke, 2014) .و  بود میانرودانترین و نزدیکترین ناحیه به ماد غربی ،در این میان

قطع ارتباط با  معنای بهت دادن ماد از دس ،واقع در. جایگاه ارتباطی مهمی داشت

ماد بر سر راه ممتاز  موقعیت. همچنین (408 :0839دیاکونوف، )شرقی بود  های ساتراپ

که  بخشیدثروت و اهمیتی دوچندان می به این منطقه به خراسان میانرودان بازرگانی

 :Planhol, 2003)رور را در انحصار خود داشته باشد و عبور و م بازرگانیتوانست عمالً می

605). 

اشاره  های آنمنابع دربارۀ منابع اقتصادی مهم سرزمین ماد به معادن فلزات و سنگ     

رومی اسب که در منابع آشوری تا یونانی و  از و جز آن (Brown, 1997: 80)کنند می

 ن نسایی شهرت جهانی داشتند و نسا. اسبا(51 :0872یف، )علیبسیار از آن یاد شده است 

 امتیازات ماد را (2)شده است.اطالق میو کرمانشاه ظاهراً به حوالی کوه بیستون 

 :کندمیذکر چنین  ،تاریخ عمومینویسندۀ کتاب بزرگ  ،ق.م.( 211-003) بیوسیپول
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مردمش و همچنین اسبانی که در این منطقه پرورش  نیکیو  جمعیتقلمرو و گستردگی  اگر ،ماد

 تقریباً فراوانی اسب در آن، سبب به. ستترین پادشاهی در آسیانیرومند ،را درنظر بگیریم یابندمی

های واسطۀ وجود چراگاهجا اسبان شاهی به در ایند. شومی تأمینآسیا از این منطقه  همۀ چارپایان

را  شهرهااین  اند.بر گرفته شهرهای یونانی همۀ مرزهای این ایالت را در .شوندعالی تغذیه می

 دنها بنامجاور  هایبدوی نظارت برسرزمین را تصرف کرد، برای  که اینز آنپس ااسکندر 
(Polybius,

 
1823/ X: 4; 5, 5) . 

این نهاوند و دینور است؟  از شهرهای یونانی در سرحدات مثالً بیوسپولیآیا منظور      

  واقعو داخل خاک ماد  سانه در امتداد مرزها بلکه در دشت ن ،دانیمچنانکه می ،شهرها

مراکز شهری چون در این دوره شناختی طبق شواهد و مدارک باستان ند.بود شده

 (07-03 :2/ 0890، گیرشمن)دینور  و (Cohen, 1978; Rahbar et al., 2014: 301-329) االئودیکی

لی و ،آمده است دست بهو آثار بناها و اشیاء متعلق به دورۀ سلوکی از آنها رشد کردند 

خاراکسی  یدورایسو  ناهیتاستیونانی است و منسوب به امعماری آن  که ،کنگاور معبد

,Isidore)خواند می 0باروکنک معبد آرتمیس را آن
 
نسبت به دورۀ اشکانی  اکنون، (6 :1914

در دورۀ اشکانی و  رشد شهرهای نهاوند و دینور .(257 :0838مهریار و کبیری، ) شوده میددا

نام برد که  )رگا( د از ریهمچنین بای .ادامه یافتمی های نخستین اسالساسانی و سده

 2«ماد ری»دانند و نواحی شرقی ماد را ترین شهر ماد میبزرگ آن رابرخی از منابع 

آپامیا و هراکلیا در از  دیگر شهرهای یونانیاز استرابو . (Isidore, 1916: 7)خوانند می

 وس از نو بنا کرد و نام زادگاه خودسلوکنویسد که ری را مید و برمی نام ینزدیکی ر

ندان ـاما در وقایع این دوره چ .(Strabo, 1917–1932/ XI: 13, 6)را بر آن نهاد  8اوروپوس

 ,Strabo)ای بزرگ زلزله پی درویرانی آن  به سببشود و این نه تنها نمیری ای به اشاره

1917–1932/ XI: 9, 1) ،اداری مرکزیت ماد با نظر از آن جهت است که از  بلکه است

 :نویسدمی بیوسپولیآیا شهر همدان نیز به یک پولیس تبدیل شده بود؟  .بود همدان

این شهر در بخش شمالی ماد واقع شده است و بر آن  ها( نیست.از این شهرها )پولیس ییک اکباتان»

بخش از آسیا که به مائوتیس
 :Polybius, 1823/ X) «حاکمیت داردشود محدود می و دریای سیاه (8)

27). 

وسیلۀ حاکمان مقدونی و با اسکان گروهی از مآب بهباید دانست که شهرهای یونانی     

شد شدند و تالش میبرپا یا تجدید بنا می یونانیمقدونی و با ساختاری  -ساکنان یونانی
                                                           

1. Κογκοβάρ 

2. Rhagiana Media  

3. Europus (Ευρωπός) 
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. (Heichelheim, 1938: 695-705)که قوانین و شیوۀ زندگی یونانی در آنها حاکم شود 

 ,Rougemont) نامیدندرا پولیس می 0ایالئودیکدهد که نهاوند نشان میسلوکی  ۀکتیب

را با عنوان  شهر احتماالً ،وارد همدان شد مهرداد یکم اشکانیزمانی که . (135 :2012

 که برگرفته از لقب آنتیوخوس چهارم (Plischke, 2014: 96) خواندندمی 2یونانی اپیفانیا

 مآب ساختنبرنامۀ یونانی جهتو در  ،(نامی و ممتازیعنی اپیفانس ) ،ق.م.( 091-054)

از گفتۀ پلینی نیز چنین . (Brawn, 1997: 82; Cohen, 2013: 206-208)ت اساین پادشاه 

د را از نو بنا کن مدانـه ه بودتالش کردهم سلوکوس پیش از آن شود که برداشت می

(Pliny, 1961/VI: 17)دهند که شهر ستانی هگمتانه نیز نشان میهای محوطۀ با. کاوش

چند گور  .(087-011 :0872هژبری، )داشته است  ،(4)هیپودامیکیعنی  ساختاری یونانی،

-اما به .(41-17: 2181آذرنوش، )اند شناسایی شدهدیگر نواحی شهر همدان در سلوکی نیز 

هرهای ایرانی ش»شود که سکایا میاین تحلیل کلی پیگولو مشمولطور کلی همدان هم 

 .(23 :0859سکایا، پیگولو)« اندهای عمیق نشدهدستخوش دگرگونی

از نظر تاریخی )هگمتانه در فارسی باستان و اکباتانا در یونانی( همدان شهر سابقۀ      

چندگانۀ شاهنشاهی  هایپایتختیکی از رسد و در دورۀ هخامنشیان نیز ماد می دورۀ به

تاپلین در مقالۀ مهم خود دربارۀ کوچ فصلی پادشاهان  کریستوفر. آمدمی شمار به

از این  .(042 :0872 تاپلین،) کندتأکید میحضور تابستانۀ پادشاه در همدان  برهخامنشی 

عزرا، باب ) کتاب مقدس و (Herodotus, 1920/ I: 153)کالسیک  های منابعاشاره ،گذشته

 نیز مقر سلطنتی بوده است زمان کورش ازهمدان که دهد نشان می (2آیۀ  ،ششم

(Dandamayev and Medvedskaya, 2006). دار ستون هخامنشی کتیبهشدن شال با پیدا

 در همین حوالیشود که کاخ هخامنشی متعلق به اردشیر دوم در تپۀ هگمتانه معلوم می

 .(085-084 :0872محمدی، بیک)بوده است 

در این شهر های خدایان و نیایشگاه دژ یککاخ شاهی،  بناهای بزرگ از جملهوجود      

فضایی شاهانه برای ساتراپ یا حاکم  (;Polybius, 1823/ X: 27 031 :0857جکسن،  قس)

خواهیم کرد که حصار  درکاین نکته را زمانی بهتر  .کردمقدونی شهر فراهم می

بارۀ را بدان بیفزاییم. از نسخۀ بابلی کتیبۀ داریوش در بیستون که در شهر مستحکم

، (284 :0835لوکوک، )های شهر است اعدام فرورتیش و دیگران سران شورشی بر فراز کنگره
                                                           

1. Laodicea 
2. Epiphanea 
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 به. (Stronach, 2003: 242)شود که این شهر حصاری از دورۀ ماد داشته است روشن می

 0آئلیان دیوارهای شهر را اسکندر بر اثر شدت جنون ناشی از مرگ هفایستیون گفتۀ

 دردر گزارش ارزشمند خود  بیوسپولی و (Aelian, 1996/VII: 8)ویران کرده است 

نویسد می ،یعنی قرن دوم ق.م ،در زمان خودش توصیف اقامتگاه تابستانی شاهی همدان

ولی حصاری که  ،که کاخ شاهی در زیر ارک بسیار مستحکم شهر ساخته شده است

 حال در. (Polybius, 1823/X: 27) ندارد اندکرده گویی گزافنویسندگان پیشین دربارۀ آن 

از دورۀ اشکانی است کم دستشناسی ناظر بر وجود حصار شهر های باستانحاضر یافته

اهی از چوب سدر بناهای باشکوه و کاخ ش د کهگویمی بیوسپولی. (381-381: 0894صراف، )

 نرفتمیان  ازسبب تواند میین امر ا .(Polybius, 1823/ X: 27) ندبود و کاج ساخته شده

مان تپۀ طبیعی ه شاید منظور از ارک از نظر برخی از محققان هم. این بناها شده باشد

مالزاده و ؛ 81 :0814هرتسفلد، ؛ 097-099 :0857جکسن، ) مصلی مشهور است ۀشهر باشد که به تپ

 .(05-1 :0871طاهری دهکردی، 

 دورۀ به سابقۀ آنکه  هبود ناهیتاایکی دیگر از بناهای شاخص همدان معبد      

 اردشیر دوماز در همدان  2پدانهمبنی بر ساخت اَ یایه. کتیبهرسیده استمیهخامنشی 

A)در دست است 
2
ha-b; Kent, 1953: 155) . ۀخشایارشا مجسمهمچنین پیش از او 

غنیمت گرفته و در همدان نهاده بود را گنجینۀ مقدس برانخیدی  از نآپولومفرغی 

(Pausanias, 1918/ I: 16, 3).  های نیایشگاه ها و دیوارهسقف و ستون بیوسیپولبه گفتۀ

این  .(Polybius, 1823/ X: 27) های مس و طال روکش شده بوداز ورقهاکباتانا  (1)ینایآ

این که پیش از اقدام اردشیر دوم  د.رکمیمعبد تهییج غارت به را  مقدونیانثروت عظیم 

 ،گویدهرودوت می که چنان ،مغانست. معبدی در همدان وجود داشته یا نه مشخص نی

در سرزمین و اینان  (Herodotus, 1920/I: 131) با ساخت معبد و تندیس مخالف بودند

ناهیتا در ابه معبد  های اشکانیمنزلگاهآخرین بار در کتاب ماد حضوری پررنگ داشتند. 

کانیان نیز در زمان اشکه شود معلوم می و (Isidore, 1914: 7) شودهمدان اشاره می

 به نظراس منابع یونانی ـزون بر این، بر اسـشگاه برپا بوده است. افـهمچنان این نیای

در  (ایرانی اریمنمعادل به یک معنا )خدای پزشکی، اسکوالپیوس  رسد که یک معبدمی
                                                           

1 Hephaestion 
2. Apadāna 
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قس ) ه استآن را ویران کرد نکه اسکندر با شنیدن مرگ هفایستیو هشهر وجود داشت

  .(Arrian, 1983/VII: 14, 5؛ 51 – 15 :0831، اذکایی

ها یا حاکمان مقدونی ماد در د که ساتراپندهنشان میشواهد و مدارک در مجموع،      

که در مرکزیت ایالتی وسیع و نسبتاً  شهریبردند. می سر بهبا معیارهای پایتخت شهری 

 ،سلوکیانحکومت اسکندر و و در مسیر شاهراه بازرگانی و همسایگی مرکز ثروتمند 

 قرار داشت. ،میانرودانیعنی 
 

 در همدان اسکندربر اقدامات  نظری .2

راه بابل یا به دالیلی نامعلوم ق.م.(  880)اکتبر داریوش سوم پس از شکست گوگمل 

 نیز اسکندر. از طریق ارمنستان به ماد وارد شدبلکه  ،نگرفت پی درشوش و پارس را 

برای  و یک سال بعد (Arrian, 1983/ III: 16) ترفه بابل بو  را تعقیب نکرد داریوش

نیست که چرا داریوش در  روشنهمچنین . (ق.م. 881) وارد ماد شد داریوش  مبارزه با

 ه است.بودنشرایط برای یک مقاومت جانانه آماده  کهممکن است ماد مقاومت نکرد. 

 بعداًنامی که  داتوو زندانی کردن اوکس آتروپاتش سرداربا احتمالی او اختالف ولی 

ی مخالفتکند که این احتمال قوی را مطرح می ،اسکندر او را به حکومت همدان گماشت

ا به قدرت جدید متمایل رماد اشراف له و همین مسئ داریوش وجود داشتهبا  داخلی

واره تالش داشت که خود را ـدانیم که اسکندر هممی .(415 :0839)دیاکونوف، ه است کرد

گیری علیه حاکمان پیشین و ی مردم محلی نشان دهد و از جبههرأدل و همـهم

که میزان  ،را پارس مغنای که اسکندراین کرد.برداری میبه سود خود بهره اقدامات آنها

 ;Diodorus, 1935/ XVII: 81) انبار کرد همداندر  ،ذکر شدههزار تاالن  03 آن را بالغ بر

Polybius, 1823/ X: 27)، کم میان او و گروهی از بزرگان شهر دستکه  استگر این نشان

شود و پرسشی دیگر مطرح می ،گر چنین باشدا. ه استبودای برقرار شده دوستانه روابط

تالفی اقدام کورش  معنای بهاز نظر مردم شهر اسکندر های گنجینه انتقالآن این که آیا 

سخت بتوان پاسخی مثبت به این پرسش  ؟در انتقال گنجینه مادی همدان به پارس بود

ه دولتی حفظ کرد ۀعنوان پایتخت تابستانه و خزانان را بههخامنشیان همد چراکه ،داد

به بابل  اسکندر خزانه دستور بهسرانجام روی،  هر به .(Herodotus, 1920/ III: 64) ندبود

، بادیان) ددانانتقال داده شد. بادیان علت این امر را نامناسب بودن اوضاع در همدان می

 به دستای از مقدونیان در شهر و غارت اموال گوتشمید نیز خرابکاری عده. (802 :0831

دو حضور  ناشی از نابسامانی اوضاع در فاصلۀ ،بودمور حفظ آن أکه م را، هارپالوس
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بدوی  نشینان کوهعام  اقدام اسکندر در قتل (.89 :0897، گوتشمیدداند )اسکندر در ماد می

 (5)یـرا کوس این مردمنویسندگان یونانی  ها دارد.راً ارتباطی به این نابسامانینیز ظاه

 ,Strabo)پرداختند به راهزنی میدر مسیرهای مواصالتی گویند که و میند خوانمی

1917-1932/ XI: 13, 7) آیا بقایای حصارهای مستحکم خشتی هگمتانه نشانگر وجود .

محمدی، ؛ بیک381: 0894صراف، )کرد؟ ا تهدید میدشمنان قوی است که موجودیت شهر ر

شناختی تپۀ هگمتانه چنین برداشت های باستانحاضر از یافتهدرحال (080-023: 0872

. (287: 0872)بوشارال، شود که حصار عظیم آن به اوایل دورۀ اشکانی تعلق داشته است می

 ،سردار مقدونی ،نتیگونوسق.م. برای آ 809حال، مشکالتی که این مردم در سال  هر در

یا اسکان آنها هد که سرکوبی دنشان می (Diodorus, 1935/ XIX: 19)وجود آوردند  به

برخی از آمیز نبوده و خطر این مردم همچنان وجود داشته است. همچنین یتموفق

سلوکیان دهد که در اینجا نشان می ،مانند غار کرفتو ،ها در نواحی غربی مادیافته

 Kuhrt)بوده است  نشینان کوه نظارت برکه شاید هدف از آن  اندداشتهنظامی  مراکزی

and White, 1993: 77). ای در جهت برقراری نظم در برنامه مسرکوب این مرد ،بنابراین

ای برای را همچون فدیه کوسیانبسیاری از  اند که اسکندرگفته شده است.ماد تلقی می

. (Plotarch, 1914/ Alexander: 74) ه استقربانی نمود ،هفایستیون ،یار نزدیکشروان 

است  ساخته شده ین شخصسنگی همدان به یادبود ا که شیر برخی بر این نظرندحتی 

 وجود ندارداین نظر دلیل استواری برای اما  .(;Luschey, 1968: 117-121 51 :0831 اذکایی،)

در همدان  آرامگاه برای هفایستیون ی به ساختاویژه که اشارهبه ،(815 :0831بادیان، )

گاهی سلطنتی یا دروازۀ شهر توان این مجسمه را متعلق به ماندمی ،بنابراین .نشده است

 واسطۀ اقامت این پادشاه جهانگیر شهرت بسیاری کسب کرده بود.شهری که به دانست،

 سته اداشتدر حد یک پایتخت  یبرای او اهمیت این شهر توان حدس زد کهحتی می

قاتل داریوش و  لخ ووالی یاغی ب ،بسوس در این شهر بود که چراکه ،(091: 0872)تاپلین، 

ای که یادآور اعدام فرورتیش در دورۀ پادشاهی حادثه ،دکراعدام را  ،مدعی پادشاهی

. اسکندر در دومین (DB II, § 24; Kent, 1953: 123)ق.م.( است  435-122داریوش یکم )

حال، منابع چنین وانمود  این بان بیش از مراکز دیگر توقف داشت. اقامت خود در همدا

ای بود که پیشگویان بابلی به او داده بودند کنند که دلیل درنگ او در همدان نامهمی

 /Arrian, 1983) مبنی بر این که به زودی خواهد مرد و این اتفاق در بابل رخ خواهد داد
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VII: 5, 4)تمدن باستانی  زنده کردنای در تر بودند و ارادهطیع. گفته شده که بابلیان م

 بر همدان ترجیح داده شد.سرانجام بابل  ،بنابراین .(423-27: 0830ادی، ) خود نداشتند
 

 مادی قیام بارواکس. 9

 بهرا اوکسودات ت. شماد گما حکومت بهرا  (9)اوکسوداتنام شخصی بهدر آغاز اسکندر 

بسیار  مدتاو . (Arrian, 1983/ III: 20, 3)بود  کردهدانی در شوش زنداریوش  آریان گفتۀ

واقع در این زمان پارمنیون در ماد نقش اصلی را  و در اشتدماد  یت ساتراپسمَ یکوتاه

-در این زمان اصالً روشن نیست و بعید نیست که از توطئه نقش اوکسوداتکرد. ایفا می

اندک  چراکه حمایت کرده باشد، نحوی بهترتیب داد علیه اسکندر  ای که پارمنیون

و احتماالً به سبب اعتمادی که  اواعتمادی به بی دلیل بهشاید  ق.م.(، 823) مدتی بعد

 ,Arrian)برگزید به حکمرانی همدان را برکنار و دومی را اولی  ،به آتروپات داشتاسکندر 

1983/ VI: 18, 3) . ی ماد ایران اناز این حاکم یک کدامروشن نیست که همچنین

که یکی از  ،. این شخصه استدتحویل دابه اسکندر و کرده دستگیر را  کلئارخوس 

ششصد سرباز  همراه به، اسکندر پارمنیون را کشته بودخود  دستور بهکسانی بود که 

بودند با زجر کشته  اکباتانادر به مردم در تعرض  مقدونی که مجری کارهای ناپسند او

نه به  مادتوان گفت که حاکمان ایرانی بنابراین می .(Curtius Rufus, 1896/ X: 1)شدند

که در جهت آرامش و امنیت سامان خویش، از طرف اسکندر آنجا  ،خدمتی خوشجهت 

 کردند.را اداره می

قیام کرده و  نوشته است (3)زمان شخصی که نام او را بارواکسآریان در این  گفتۀ به     

. گردیدمجازات به دستور اسکندر و شد اما دستگیر  ،میدنا« پادشاه ماد و پارس»خود را 

 چراکه ،همراهی کرده باشدهم با این شخص  دارد که اوکسوداتقویاً وجود امکان این 

نه  ،این آتروپات بود که او را دستگیر کرد و برای اعدام به نزد اسکندر در پاسارگاد برد

ای در دست هیچ نشانهبادیان  گفتۀ به .(Arrian, 1983/ VI: 29, 3) ق.م.( 824) اوکسودات

ی . این برداشت(852 :0831بادیان، ) اکس حمایت کرده باشندوبار اقدامنیست که مردم از 

تردید بی ها و مادهاامی با ادعای پادشاهی بر پارسولی چنین اقد سکوت منابع.از  است

جزئی از  بارواکس مقیا دید،که خواهیم چنان ،واقع . درهمراهانی پرشمار داشته است

 جریان دره اشکال مختلف طلبی است که در همدان تا استقرار اشکانیان بروند استقالل

 تردید دارد او نمایندۀ کدام قشر اجتماعی بوده است کهایندر دیاکونوف  بوده است.

یا  باشندنیست که مغان در شورش بارواکس نقش ایفا کرده  بعید .(522 :0839دیاکونوف، )
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روشن است که ادعای  همچنین. (01 :8/ 0891بویس، )ند ه باشکردکم آن را تشویق دست

بنابراین، دور از ذهن و احیای حکومت به مرکزیت ماد بوده است  معنای بهپادشاهی وی 

دیدند در این جریان نقش اوضاع را برای استقالل مساعد می اشرافی که نیست که

 اند.داشته

ضروری است. اقدام این  نیزشیوۀ برخورد متفاوت آتروپات  به ایاشارهدر اینجا      

شدت عمل برخالف اوکسودات او  دهد کهنشان می در دستگیری بارواکس سردار مادی

به استقالل  با اسکندر از طریق همکاری کردپسندید و تالش میدر مقابل فاتحان را نمی

 کارگر افتاد)آذربایجان( اد برای بخش کوچک و شمالی می است که این واقعیت برسد.

زن سوارکار به اسکندر بود که نویسندگان  صد یک تسلیماقدام دیگر او  .(59: 0870یف، )علی

رسد می به نظرکه  حالی دردانستند، های اساطیری مییونانی آنها را همان آمازون

 اندا بودههای از زنان محلی یا بدوی شمال قفقاز و به تعبیر دیاکونوف از سرمتدسته

این عمل هم اقدامی در جهت برپایی نظم در منطقۀ  رو، این از. (401 :0839)دیاکونوف، 

. اسکندر به خاطر ستهاو قابل مقایسه با رفتار اسکندر با کوسی تحت نفوذش بوده است

ق.م.( دختر آتروپات را به عقد  824های ازدواج شوش )تمامی این خدمات در جشن

السلطنه شد چند نایبیکق.م.(  828)که پس از مرگ پادشاه در بابل درآورد پردیکاس 

(Arrian, 1983/ VII: 4, 5). که  ولی از آنجا. ه استشخص بانفوذی بود آتروپات ،بنابراین

به سبب توان نتیجه گرفت که شاید ، میهای جانشینی اسکندر نقشی ایفا نکرددر جنگ

توان همراه کردن ایرانیان را  د در قیام بارواکسو عموم مردم ماهمراهی نکردن با اشراف 

 ،استو به امارت ماد کوچک بسنده کرده دیده عنوان یک جناح مستقل در خود نمی به

ع سرداران بزرگ بندی نیروها پیچیده و به نفههرچند که اوضاع در این دوره و نوع دست

 مقدونی بوده است.
 

 های مقدونی در مادشورش. 0

 را ترک مدانـهوم ـبه قصد تعقیب داریوش ساسکندر هنگامی که  ن. . پارمنیو0-7

ترین سردار زبدهاین شخص  .داد شهرحفظ نظامی  یتمسئولپارمنیون به کرد، می

 نقش داشتر به فتح آسیا اسکندتحریک در یکی از افرادی بود که  ظاهراًو  اسکندر بود

(Plotarch, 1914/ Alexander: 66-67). راسکندر داهداف وی اهدافی غیر از  اند کهگفته 

انداخت که از  راه بهتبلیغاتی را  گروهی که پیرو او بودند همراه بهاشت و سر د

های او را از آن خود قیتـکرد و موفمیندر انتقاد ـی اسکهاپاسیـناسو  هاخودسری
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اوج خود به لوهیت کرد دعوی ا شانزمانی که پادشاهاین گروه نارضایتی گویا دانست. می

( دستور داد فیلوتاس زرنگاسکندر در سیستان ) .ندگرفت اوسیده و تصمیم به قتل ر

اعدام فیلوتاس  و پس از خود اعتراف کندگروه پسر پامنیون را شکنجه کنند تا به برنامۀ 

 ،کرددر حالی که در باغ کاخ همدان گردش می ،پارمنیون را کهفرستاد را ی نرسوال

نقطه در کارنامۀ  ترینسیاهین اقدام را برخی ااما  ؛(Arrian, 1983/ III: 9, 2) کشتند

امکانات و به  با توجهخطر توطئه کردن او » که دانندمی اتهامی واهی پایۀاسکندر و بر 

 .(209: 0895)ویلکن،  است همنجر به این تصمیم شد «داشت وجودنیرویی که در همدان 

او از اند گفتههرچند که  دور از ذهن نیست،هم با او  شک امکان همراهی اوکسوداتبی

 کرد. بود انتقاد میبیش از پیش به ایرانیان نزدیک شده  که اسکندراین

در آلبانیا واقع در ارمنستان  سونجیخبری مبنی بر ویرانی معبد وقف  یوستین     

 ت،که در درستی آن شک هس (Justin, 1994/ 42: 3, 5)دهد می به دستپارمنیون  توسط

رو ویران کرد که شخص دیگری نتواند او این معبد را از آن  یوستین گفتۀ به ویژه کهبه

که پارمنیون با اسکندر اختالفات شدیدی حالیدر همپای اسکندر به عظمت ستوده شود،

 داشت.

پیتون  نام، شخصی بهپردیکاسالسلطنگی پس از مرگ اسکندر و نایب .پیتون .0-2

 .رفتمی به شماراسکندر  0«محافظان شخصی»جزو هفت تن  وا. ساتراپ ماد گردید

ولی ظاهراً  .(Diodorus, 1935/ XIX: 14) اندخومی پارتیرا  پیتوندیودور  جالب است که

 .یونانی است 2وداموسنام او و برادرش ازیرا  ،درست نیستاین گفته 
، مدیا های تراپسااز  ،سرزمین ایران ایهساتراپیبندی در تقسیماز آنجا که      

آمده  میان بهسخن  باکتریاو  سغدیاناو  او هیرکانی یا، پارتآریا، درنگیانا، یامان، کریسرسپ

ز جزئی اهمچنان از ری تا اصفهان ایران رسد که نواحی مرکزی فالت می به نظر ،است

زمینه سیع این گسترۀ و .نداهآمدمی به شمارقلمرو پیتون جزئی از  درنتیجهو  ماد بوده

پیتون پیش از این شخص بانفوذ و کرد. میی وی مهیا را برای تحرکات بیشتر و گردنکش

را بدو سپرده  ،یعنی ماد ،«نترین ایالت ایرامهم»سبب  همین بهمورد اطمینانی بود و 

 انسرکوب شورش مهاجر مأموراز طرف پردیکاس پیتون . (42 :0897گوتشمید، ) بودند

کاس یدو پس از آن پر (Diodorus, 1935/ XVIII: 7, 5) .(ق.م 828) دشدر شرق  یونانی
                                                           

1. Somatophylakes 

2. Eudamos 
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مبنای درستی این بدگمانی دهد که وقایع بعدی نشان می. نسبت به وی بدگمان گردید

در جنگ با پیتون پیمان خود را با پردیکاس شکست و در کشته شدن او  .ه استداشت

 مقام بهطلمیوس کوشید که با همکاری باین سردار مقدونی حتی  .بطلمیوس مؤثر افتاد

د تا قلمرو ش آن بر اندکی بعد اورا نپذیرفتند.  آنولی دیگر رقبا  ،السلطنگی برسدنایب

ا را به قتل رساند و برادر خود را گسترش دهد، به پارت حمله برد و ساتراپ مقدونی آنج

ون دیگر خطری که اکن. (Diodorus, 1935/ XIX: 14, 1) وداموس را بر آنجا گماشتخود ا

در  .دهندشکست  او راو  ه او متحد شوندکرد موجب شد تا علیرا تهدید می هاساتراپ

چشم یکآنتیگونوس و آسیا  (7)عنوان استراتگوساومنس بهاین زمان جنگ بزرگی میان 

 .(Diodorus, 1935/ XIX: 17, 2) حمایت کردندآنتیگونوس  از ماداهل  ورخ داد 

و زمستان را در  آمدبه ماد  آنپس از و  ق.م.( 805)د وز شپیرگابینه در آنتیگونوس 

 به نظر. (Diodorus, 1935/ XIX: 44) برد سر بهای در دهی نزدیک همدان کاخی منطقه

است بوده  شده  انتخابمنظور پرهیز از زمستان سخت دامنه الوند محل به براون این

(Brown, 1997: 80-84) . کاخاین ، اشکانیهای گاهمنزلالعات اطبه  با توجهو اساس این بر 

متعلق به دورۀ گاه بین راهی منزلآثاری از یک . ه استبوددر دشت اسدآباد واقع احتماالً 

)مهریار و  آمده است به دست دشت اسدآباددر از روستای ده بزان  انهخامنشیپس از 

ا اتفاقی نبوده دهد انتخاب آنجکه نشان می (;Musavi, 1990: 165-72 551 :0838کبیری، 

نام بازیگربان )باجگیران( در ای بهنام آدراپانا و گردنهاز وجود شهری به یدورایس .است

 راپیتون  قابل ذکر است که چون آنتیگونوس .(Isidore, 1914: 6)دهد این مکان خبر می

و  ق.م.( 805-809) ماد گماشت ساتراپیبه را  (01)اورونتوباتنام بهمادی  شخصی ،کشت

 اورونتوباترسد که انتخاب می به نظرد. اجیر برگزی انسپاهی ریاست بهرا  هیپوستراتس

نیز گویا در  این شخصمقر . (44 :0897)گوتشمید،  پاداشی بود که آنتیگونوس به مادها داد

 . (38 :0831، کوک) دشت اسدآباد بوده استکاخی در 

در دارد و با آن قابل دامات اسکندر همدان شباهت بسیاری به اقآنتیگونوس رفتار      

و انتخاب  بدین معنا که هر دوی این فاتحان جلب قلوب گروه حاکم شهر مقایسه است،

در این آنتیگونوس  اند.مقدونی ترجیح داده گماشتگانرا بر از میان آنان مطیع  شخصی

س از را پریتر اطالق این عنوان  توان همچونمیخواند. « پادشاه آسیا»زمان خود را 

نیز چون او اما  .(Ritter, 1965: 102) حذف پیتون و تسلط بر ماد قابل تأمل دانست

و این  تاالن شمش نقره با خود برد هزار پنج ،ماد را ترک کرد اسکندر هنگامی که
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که در بابل شهرتی به حسن سلوک کسب کرده  ،شاید اهل ماد را به سلوکوس مسئله

از سوی  ،«علیا های ساتراپاستراتگوس » ،یکانورندرنتیجه چون  .بود، متمایل کرد

شده بود، در نزدیکی  و اورونتوباتکه در همدان جانشین هیپوستراتس  ،آنتیگونوس

ماد بخشی از قلمرو و  سپاهیانش به سلوکوس پیوستند ،سلوکوس شکست خورد ازدجله 

تا هند  . از آنجا که سلوکوس اندکی بعد سراسر نواحی شرقی(ق.م. 802)سلوکوس شد 

رواقع در اختیار داشتن ماد دکه  روشن است ،(Diodorus, 1935/ XIX: 92) کرد تصرفرا 

  ای بر تصرف دیگر نواحی ایرانی بوده است.مقدمه

یعنی  ،سلوکوس تالش کرد که همدان اهمیت و جایگاه محوری خود .مولون .0-9

 بهاما این  .(Pliny, 1961/ VI: 17)را همچنان حفظ کند  ،علیا های ساتراپمرکزیت اداری 

 های ساتراپفرمانروای  ،شورش مولون درهمسویی اهل ماد با سلوکیان نبود.  معنای

ضعف دورۀ سلوکوس دوم و آنتیوخوس دوم و در  پی درق.م.  222سال در که  ،علیا

 شدندهمراه  اوبا  مادهمۀ مردمان  ،رخ داد( کبیر)دورۀ جوانی آنتیوخوس سوم 

(Polybius, 1823/ V: 5)درگیر جنگ با بطلمیوس چهارم بودآنتیوخوس که . هنگامی، 

هایی که در سلوکیه، شوش و همدان ضرب بر روی سکه و سلوکیه را محاصره کرد مولون

مشکالتی  این اقدام. (Houghton et al, 2002-2008: 343-45) خواند «پادشاه»خود را کرد، 

مولون  ،بود پرتوانپادشاهی که  ،آنتیوخوساما  .دکر ایجاد خطرناک برای دولت سلوکی

 د.ررا سرکوب ک

وایت و املی کورت معتقدند -سوزان شروین ها و دالیل شورش مولون چه بود؟انگیزه     

های محلی علیه حکومت سلوکی متمایز دانست و به که این شورش را بایستی از شورش

 ادوارد ویل. (Kuhrt and Sherwin-White, 1993: 189)بحران جانشینی ارتباط داد  مسئلۀ

که بعدها  ،هرمیاسکه تحریک و اقدامات نسنجیدۀ وزیر آنتیوخوس،  است بر این باور

نیز در شورش مولون نقش  ،در آسیای صغیر شدالسلطنه نایبوس یئامنجر به طغیان آخ

ه نباید از نظر دور داشت ک همه، این . با(Will, 1962: 72-129)داشته است اصلی را 

از فحوای متون  ویژه کهبه است،ه ممکن نبود ردمبدون همراهی کردن ممولون  شورش

 .(70 :0833 ،زهوفرـوی) تـومی بوده اسـعیت بـار متکی به جمبسیاو  آید کهچنین برمی

به وجود یک جنبش بومی مادی داللت »شورش  اینعقیده بود که توان با ادی هممی

شود که شیوۀ سیاست کردن مولون، نمایش از آنجا تأیید می. این (024: 0830)ادی، « دارد

شیوۀ پادشاهان هخامنشی، آشکارا برای ترساندن مردم منطقه بوده است  پیکر او به
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نام ای از آتروپاتن بهامیرزاده همچنین این که. (028-024 :0830ادی، ؛ 13: 0897)گوتشمید، 

تر برای خواستی عمومی دهندۀنشان (73: 0870یف، )علی هرساند یاری شورشیان به رتبازانا

برخی را با وعدۀ ثروت و  مولون مبنی بر این که بیوس پولیگفتۀ  ،بنابراین .استقالل است

که  ،تهدیدآمیزیهای های کالن و برخی را با ترساندن سران منطقه از طریق نامهپاداش

 /Polybius, 1823) ه بودکردکرد پادشاه سلوکی فرستاده است، با خود همراه وانمود می

V: 5) نگاری های مولون از نظر شمایلسکهدر که همچنین این. همۀ واقعیت نیست

رب سکه به دالیل سیاسی و تبلیغاتیِ پیروی از سنت ضالبته  ،شوددیده نمی گرایی شرق

 در دورۀ سلوکی مرتبط است.

که هدف آن اعادۀ  انداخت راه به «آناباسیس»یک آنتیوخوس مانند اسکندر      

جلوگیری از خودمختاری روزافزون نواحی سلوکیان بر قلمرو پیشین خود و  حاکمیت

اردوان یکم اشکانی شهر را  ،شد همدانبه وی نوبت لشکرکشی  هنگامی که بود.شرقی 

 دکرغارت را  شهر یناهیتاامعبد  . آنتیوخوسق.م.( 201)در اختیار گرفته بود 

(Polybius, 1823/ X: 27) . مین منابع أهدف از غارت معبد ت اغلب محققانبه نظر

مقاصد  کنار دراما  .(081 :0878 ،نیولینک: )بوده است  اوهای پرهزینۀ اقتصادی لشکرکشی

ویژه که او پیشتر به ی پادشاه سلوکی را نادیده انگاشت،توان اهداف تنبیه، نمیاقتصادی

و این بار مادها را در  (Polybius, 1823/ V: 5)پس از سرکوبی مولون عفو عمومی داده بود 

خدایان گرفتن اسارت به مشابه  لیعم توان اقدام آنتیوخوس رامی .دیدجبهۀ پارتیان می

ادی خاتمه دادن به حیات مستقل یک دولت یا شهر بود.  به معنایتلقی کرد که قدیم 

بر تأثیر ناموفق  و نددامیمغان ماد  یونانی ضدالعملی علیه تبلیغات عکسرا این کار 

ادی، )تأکید دارد علیه بیگانگان گرایانۀ مغان گیری ادبیات منجیبر شکلها بودن شورش

0830: 84-9 ،445-483).  

سر  از سوم آنتیوخوسو فر گذرای  کر پس ازروند تضعیف سلوکیان  .تیمارخوس .0-0

فرماندار کل ند. در ماد مجال بروز یافت مجدداً طلبانههای استقاللفعالیت و گرفته شد

« بزرگشاه »خود را به نشان استقالل سکه زد و تیمارخوس نام به علیا های ساتراپ

 احتمال بهو  052 سال دراحتماالً این واقعه . (Houghton et al, 2002-2008: 143) خواند

 /Diodorus, 1935)رخ داد  (ق.م. 011-050) یکمدمتریوس  درزمان ق.م. 050بیشتر در 

XXXI: 27, 1). با  احتمالنیز بهو  ،فرمانروای ارمنستان ،تیمارخوس با آرتاکسیاس

نظر  از. (081 :0853بیوار، ) پیمان اتحاد بست بلخ،دولت یونانی  فرمانروای ،وکراتیدسا
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آشکارا بریدن از سنت سلوکی « شاه بزرگ»استفادۀ او از عنوان  ،همراهی با عنصر محلی

اشکانی وکراتیدس و مهرداد یکم که همزمان با او ای است و پیروی از سنت هخامنش

 شاید بتوان گفت که نقش الهۀهمچنین  نیز به آن روی آورده بودند. ق.م.( 090-083)

منزلۀ های او برای این انتخاب شده که رعایای ایرانی آن را بهبرخی سکهدر آرتمیس 

 . (Houghton et al, 2002-2008: 142-43)ناهیتا ببینند ا

دیر آنها در این زمان کشورگشایی اشکانیان به سوی غرب ایران شتاب گرفته بود و      

شورش  و هنوز نیرومند بود سلوکیدمتریوس البته . شدندماد می متوجهیا زود 

گر این ضرب سلوکیه نشاندمتریوس های . سکهبا موفقیت سرکوب نمودرا  تیمارخوس

 ،تهدید شده بودنداو « سپاه مادی»و تیمارخوس  که بابلیان که از سوی هستند مسئله

 . (Houghton et al, 2002-2008: 141)ند اهلقب داد )سوتر( را منجی دمتریوس
 

 از ماد سلوکیان برچیده شدن سلطۀ. 8

ق.م. در همدان به نام  043رسد که مدت کوتاهی در حوالی می به نظرچنین ها سکه از

 :Houghton et al, 2002-2008) ه استشدرب میالکساندر باالس سلوکی هم سکه ض

ماد  ساتراپنامی را  0کاسیسوب سلوکیان بازستاند. اواز را ماد  یکمولی مهرداد  ،(253

اما  ؛به قلمرو خود افزودرا و سلوکیه و سپس بابل  (Justin, 1994/ 41: 6, 7)بزرگ کرد 

 ۀبۀ یونانی نقش برجستکتی. راحتی دست نکشیدندسلوکیان از ادعای خود بر ماد به

ق.م.  043 حوالیدر  دهد کهنشان می (Rougemont, 2012: 146)هرکول در بیستون 

. (081 :0853بیوار، ) د تحت حکمرانی سلوکیان بوده استهایی از سرزمین ماکم بخشدست

در این  ظاهراً. علیا خوانده شده است های ساتراپفرمانروای  طبق این کتیبه، کلئومنس

 :Le Rider, 1965) هم داستان شدند نایعلیه پارت نپارسیان و عیالمیا سلوکیان با هنگام

روند تدریجی اما  به سببدر این زمان  با سلوکیان ها همماد . همراهی(377-378

جبهۀ حاکم مقدونی و  بهرا  اقدامتوان این می البتهبوده است.  خودمختاریآمیز موفقیت

در میان تردید بی چراکه (95 :0897گوتشمید، ) نسبت داد زنی ساکنان یونانی شهرهای ماد

بیگانگان وجود  برابر در« میهنی»عنوان نیرویی گرایشی عمومی به اشکانیان بهمادها 

در این زمان نقشی  چنانکه در ادامه خواهیم گفت،که  (000 - 011 :0870یف، )علی داشت

 .ایفا کرده استاساسی در موفقیت اشکانیان 
                                                           

1. Bocasis 
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به قلمرو و ماد  میانرودانبازگرداندن  دردمتریوس دوم  نافرجامپس از تالش      

پادشاه سلوکی بود که  واپسینق.م.(  023-089)سیدتس، آنتیوخوس هفتم  ،سلوکیان

اما سپاه عظیم او چون در ماد  .ق.م.( 081) توانست بابل و ماد را دوباره در اختیار بگیرد

 ،و آتنائوسهایی در میان مردم گردید ارضایتیها و نسبب مزاحمت ،پراکنده گشت

از چند ماه مردم شهرهای گرفت. درنتیجه پس  پیش درنیز ستمگری  ،سردار سلوکی

 در. (012 :0897گوتشمید، ) ارتباط برقرار کردند نابا پارتیو ماد سر به شورش برآوردند 

 قتل ه عظیمشکشته شد و سپا و دشکست خور برابر فرهاد دوم درآنتیوخوس  ،نتیجه

مردم ماد  ،بنابراین .(087 :0853بیوار، ) ق.م.( 027) شدند یا به فرهاد پیوستندو اسیر عام 

 بر سلوکیان همگام بودند.در پیروزی نهایی با پارتیان 

سرزمین ماد بخشی از ق.م.(،  802-027سالۀ سلوکیان )083از پایان استیالی پس      

جایگاه سیاسی خود را حفظ  ان همچون گذشتهشهر همدشاهنشاهی اشکانی گردید و 

 ,Curtius Rufus) یوس روفوسکورتو  (Strabo, 1917–1932/ XI: 13, 1) استرابونمود. 

1896/ V: 8, 1)  گذارنددر همدان اطالعاتی در اختیار می اشکانیاندربارۀ اقامت تابستانی. 

دشاهان اشکانی با سلوکیان پامواجهۀ که به نقش نظامی همدان در  ،رمی بوشارال باور به

سلوکیه  به استقرار در توجه دارد، اشکانیان پس از تصرف میانرودانو سپس رومیان 

 .(287 :0872بوشارال، )بود تر و مطمئنتر برای آنها امن همدانند و ای نداشتعالقه
 

 نتیجه. 4

وقفه برای ها تاریخ تالش بیحاکمیت مقدونی سالۀ دویستماد در دورۀ سرزمین تاریخ 

که ناشی از  ب قلوب اهل ماد کوشیدشدت برای جلاسکندر به در ابتدااستقالل است. 

های مرگ او و آغاز جنگ پی دربا این که . کسب مقبولیت بودتالش پادشاه فاتح در 

بخش اما  ،رهایی یافتبخشی از سرزمین ماد یعنی آذربایجان از یوغ بیگانگان جانشینی، 

ه دارای موقعیت و منابع مهمی بود، همچنان مورد توجه دولت اصلی سرزمین ماد ک

طلبانه در این بخش از ماد نسبت شرایط اقدامات استقالل ،بنابراین .داشتمرکزی قرار 

حمایت کردن از سرداران مقدونی راهکاری برای  کامالً متفاوت بود وبه آذربایجان 

 شینانش دولتی نیرومند را پیرسید. سلوکوس و جانمی به نظردستیابی به استقالل 

در نواحی مختلف  آنها. آمدمی به شمارعلیا  های ساتراپهمدان مرکز  در آنافکندند که 

 موقع ترین سبب این توجهاصلیمآب روی آوردند. ماد به ساخت شهرهای یونانی

 برای مهم اسبابی هاینا. دو امکانات اقتصادی آن بو ، وسعتجغرافیایی سرزمین ماد
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این نکته از آنجا شایستۀ توجه است که ماد در  د.ومقدونی ب هایساتراپهای شورش

از واقع شده و مانند باکتریا و پارت  ،یعنی مرکز حکومت سلوکی ،میانرودانهمسایگی 

-استقالل را بسیار دشوار می دستیابی بهو این امر  مزیت دوری از مرکز برخوردار نبود

نیز میراث اسکندر و بر سر مقدونی در دورۀ کشمکش حال، فرماندهان  این با. ساخت

اعالم  ،دیدندمیمساعد را  اوضاعزمان که  رفته هر هم روی ،های دورۀ سلوکیساتراپ

فرماندهان این طور مستقل و چه در زیر لوای چه به ،نیز اهالی ماد و ندکرداستقالل می

دادها شکلی از ـر این رویواقع، د در کوشیدند.میمقدونی، برای استقالل  سر جدا

سلطۀ خارجی در لوای فرماندهان نیرومند بیگانه  برابر درطلبانه های استقاللفعالیت

طور مشخص در منابع یونانی منعکس گشته است. در این صورت در شود که بهدیده می

های اقدامات سیاسی این سرکردگان مقدونی بایستی هماهنگی با عنصر بومی و تحلیل

پارمنیون یا  مورد درجمله  ازنظر گرفت، و این  بودن اوضاع محلی را نیز در مساعد

های به مرکز شورش مادکه این نظر محققان غربی نبوده است. افزون بر این،  مولون مد

و روی آوردن  ناگزیری از پذیرش سلطۀ بیگانگان مسئلۀدر ضد سلوکی تبدیل شد، 

چنانکه ادی بر  ،گرایانه در مراکز استقرار مغانانه و منجیگویبه ادبیات دینی پیشمحض 

 د.سازمی واردکند، تردیدهای جدی آن پافشاری می
    

 هانوشتپی
 منتشر شده است. منابع( )رک آیین شهریاری در شرقترجمۀ فارسی این اثر با نام  .0

 § ,DB Iشته است )گیر و ک( در ماد دستNaisāya) نسادر  رامغ  ۀوماتگگوید در کتیبۀ بیستون میداریوش . 2

13; Kent, 1953: 120). 

3. Maeotis )دریای آزوف در شمال دریای سیاه(   

4. Hippodamic   (شودلطی نسبت داده میحی شطرنجی شهر که به هیپوداموس مطرا)

 .(095: 0857جکسن،  است )رک ،ناهیتاصورت یونانی اتیس، ظاهراً تصحیف آنائی( Ænaنا )آی .1

5.  κυσι از واژۀ باستانی کشّو  شکلیراً ظاه(kaššu.است ) 

7.*Hūxša-dāta?
 

8. Βαρυάξες- Bara-hūxša?
 

 ,Bengeston) ه استرفتمی به کارسردار نظامی است و برای ساتراپ یا والی هم  به معنایاستراتگوس  . 7

1944: 48-51.) 

10. Orontobates (Rhodobetes): Arvanta-pāta? 
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