
 

 

 

 

 فرمانروایان ماد

اند اند و بیشتر مورخین و خاورشناسان بر این عقیدهشوند در آغاز قرن هفتم قبل از میالد دولت ماد را تشکیل دادهمادها که نیاکان کردها محسوب می

قوم  گوید:گوید: مادها از نژاد کردند و پروفسور سایس هم میداند و بازیل نیکیتین میسیرولسن مادها را کرد و آری میکه مادها کرد هستند چنانکه 

نویسد: ریشه قوم کرد امروزی مادها است و اکنون کسی در کرد بودن مادها تردیدی ندارد و اند و حسن پیرنیا مشیرالدوله هم میماد عشایر کرد بوده

اند و پایتخت آنان شخر همدان یا اکباتان بوده و در باب فرمانروایان اند و مادها در زاگروس یا کردستان حکومت کردهادها کرد و ایرانی بودهمحقق است م

ماد  و تاریخهای هرودوت بیشتر مورد اعتماد محققین است از این رشود و چون نوشتهماد و سنین فرمانروایی آنان بین مورخین اختالفات مهمی دیده می

اند که قبل از میالد فرمانروایی کرده ۵۵۰تا  ۸۰۷اند از سال نگاریم و فرمانروایان ماد که چهار تن بودههای او و الواح آشوری و بابلی میرا موافق نوشته

 پردازیم:اینک درباره آنها به بحث می

 

 

 

 قبل از میالد( ۵۵۵تا  ۸۰۷دیااکو )

خواهی طرف رجوع عامه زیست و او به سبب کفایت و عدالتمردم ماد بود به کار کشاورزی و دامداری مشغول بود و در ده میدیااکو پسر فرورتیش که از 

گیری کرد و این باعث شد که دزدی و راهزنی در میان مردم گسترش بردند و پس از چندی از کارش کنارهمردم شد و مردم محاکمات خود را نزد او می

ن مردم به فکر انتخاب کدخدایی افتادند که چون دیااکو را مردی عاقل و باکفایت دیدند او را به عنوان کدخدایی خود برگزیدند و او پس یابد و پس از آ

ر دور اگفتند و به پایتخت خود برگزید و هفت دیوها به آن هگمتانه یعنی محل اجتماع میشد و پارساز آن شهر همدان را که در آندم اکباتان خوانده می

 amadanaقبل از میالد( آمدانه  ۱۱۰۰تا  ۱۱۱۵نوشته تیگالت پیلسر اول )آن کشید که هریک از این دیوارها یر آن مشرف بود و نام همدان در سنگ

نوشته و دیااکو پس از آن با داد و عدل با مردم رفتار کرد و مردم در زمان او در رفاه و آسایش بودند و او  akbatanذکر شده و هرودوت آنرا اکباتان 

 قبل از میالد درگذشت. ۵۵۵به سال سرانجام 
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 قبل از میالد( ۵۶۶تا  ۵۵۵فرورتیش )

قبل از میالد بر تخت نشست و او ابتدا سیاست پدرش را تعقیب کرد و هر سال به آشور باج پرداخت  ۵۵۵فرورتیش پسر دیااکو پس از فوت پدرش به سال 

رو خود هایی را تصرف کرد و ضمیمه قلمنمود و پس از مدتی سپاهی فراهم آورد و سرزمین پارس را گرفت و سپس ناحیهکرد و از آنان اطاعت میمی

قبل از میالد( که از جنگ با ایالم فراغت یافته بود و به تعمیر معبد اشتغال ورزید و پس از  ۵۲۵تا  ۵۵۶)قبل از میالد آشوربانیپال  ۵۴۵نمود و در سال 

قدر ورزیده نبود تا نوز آنآن به عیش و نوش پرداخت و فرورتیش فرصت را غنیمت شمرد و با لشکری به آشور حمله کرد اما غافل از اینکه قوای ماد ه

   قبل از میالد در این جنگ به قتل رسد. ۵۶۶ها بجنگد و این بود در این حمله شکست خورد و خود نیز به سال بتواند با آشوری

 

 

 قبل از میالد( ۵۷۴تا  ۵۶۶شتر )هووخ

قبل از میالد به حکومت ماد رسید و او در آغاز توجه خود را قبل از هرچیز به سپاه ماد  ۵۶۶شتر پسر فرورتیش پس از کشته شدن پدرش به سال هووخ

و شمشیر  ننظام مسلح به تیر و کماها آراست و پیادهمعطوف داشت زیرا تجربه تلخ پدرش برایش درسی شده بود و این بود که لشکری به اسلوب آشوری

سواری و تیراندازی و قیقاج زدن عادت کرده بودند و پس از مدتی به سرزمین آشور حمله کرد و نینوا نظام تیراندازان ماهری بودند که به اسبشد و سواره

ر شتر ناچاارت گرفته بودند و هووخها را محاصره کرد و در همان موقع سکاها به سرزمین ماد یورش برده بودند و شهرها را به باد قتل و غپایتخت آشوری

ای متوسل شد و آنان را به مهمانی دعوت کرد به حیلهای نگرفت دست از محاصره نینوا برداشت و به جنگ سکاها پرداخت و چون از جنگ با آنها نتیجه

و نینوا را برای بار دوم محاصره نمود و به کمک و آنها را مست نمود و سپس همه را از دم تیغ گذرانید و دوباره با سپاهش به طرف آشور حرکت کرد 

شتر پس از انقراض دولت قبل از میالد گرفت و سرانجام کشور آشور را میان دو دولت ماد و بابل قسمت کرد و هووخ ۵۱۲نینوا را به سال  ،پادشاه بابل

ن نظر کرد و فقط بخشی از نواحی مشرق ایصرف کشور لیدی صرفالنصر پادشاه بابل از تگری بختآشور به کشور لیدی حمله برد و در نتیجه میانجی

شرقی به شهرهای مرکزی ایران و سواحل دریای شتر از مشرق و شمالکشور را تا سواحل رود هالیس متصرف شد و حدود دولت ماد در زمان هووخ

قبل از میالد بدرود حیات  ۵۷۴منستان رسید و او سرانجام به سال مازندران و رود جیحون و از جنوب تا پارس و خوزستان و کشور بابل و از شمال به ار

 گفت.

 

 قبل از میالد( ۵۵۰تا  ۵۷۴اژدیهاک )

های پدرش ادامه دهد اما دریافت قبل از میالد فرمانروای ماد شد و او خواست به جهانگیری ۵۷۴شتر پس از فوت پدرش به سال اژدیهاک پسر هووخ

ا دوست بود مانع این کارند و این بود که بیشتر اوقات را به عیش و نوش گذراند و در این ایام کوروش هخامنشی با سپاهی دولت بابل و لیدی که با آنه

  قبل از میالد برچید. ۵۵۰گران از پارس برخاست و به جنگ اژدیهاک رو آورد و سرانجام بر وی غلبه یافت و بساط دولت ماد را به سال 

 

 ۱۶۸۷یی( چاپ اول بهار سال کهزاده )بورهکرد و کردستان نوشته دکتر صدیق صفیمنبع مطلب: کتاب تاریخ 

در غیر این صورت متخلفین به مراجع قانونی معرفی  ،برداری از مطالب این وبالگ با ذکر نام وبالگ به عنوان وبالگ منتشر کننده آزاد استهرگونه کپی

 خواهند شد.
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