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چکیده

در نیمـهی نخســت هــزارهی اول قبلازمیــاد و پیــش از تشــکیل حکومــت مــاد ،یعنــی بیــن
ســدههای دهــم تــا هفتــم قبلازمیــاد ،در مناطــق غربــی ایــران پادشــاهیهای کوچــک و
شاهکنشــینهای متعــددی شــکلگرفته بودنــد کــه همســایگان شــرقی امپراتــوری آشــور
نــو بهشــمار میآمدنــد .در متــون آشــوری بــه ایــن ســرزمینها و شاهکنشــینها اشــارات
فراوانــی شــده و لشکرکش ـیهای ســپاهیان آشــوری بــه ایــن ایالتهــا بهطــور مفصــل شــرح
داده شــده اســت .ایــن کتیبههــای آشــوری ،مهمتریــن منبــع موجــود بــرای مکانیابــی
جاینامهــای زا گرســی بهشــمار میآینــد؛ امــا باوجــود گذشــت بیــش از یــک ســده از آغــاز
مطالعــات جغرافیــای تاریخــی دوران آشــور نــو ،هنــوز دربــارهی مکانیابــی برخــی ایالتهــا
و شاهکنشــینهای زا گرســی اختــاف نظــر وجــود دارد .در مقالــهی حاضــر ســعی شــده
تــا بــا بررســی متــون آشــوری ،موقعیـ َـت مکانــی برخــی شاهکنشــینهای زا گرسمرکــزی
َ ّ
ّ
َ
از جملــه َنمــری ،بیت-خمبــن ،کــرل ،پرســوا و البریــه مشــخص شــده و محوطههــای
باســتانی شــناخته شــدهی عصــر آهــن پایانــی غــرب ایــران بــا ایــن شاهکنشــینها تطبیــق
ً
داده شــوند .پرســش اصلــی تحقیــق آن اســت کــه جاینامهــای مذکــور دقیقــا در چــه
مناطقــی واقعشــده و بــا کــدام مناطــق همجــوار بودهانــد؟ روشــی کــه بــرای رســیدن بــه
ایــن هــدف درنظــر گرفتــه شــده ،تحلیــل دقیــق اطالعــات جغرافیایــی کتیبههــای آشــوری
و بهویــژه آن دســته از متونــی اســت کــه لشکرکشــیهای نقطــه بــه نقطــهی ســپاهیان
آشــوری بــه داخــل ایــران را گــزارش میدهنــد .همچنیــن بــرای نیــل بــه نتیجـهی مطلــوب،
دادههــای باستانشناســی نیــز مــورد بررســی قــرار گرفتهانــد .براســاس بررسـیهای صــورت
بیت-خمبــن در مرکــز آن و
گرفتــه بهنظــر میرســد کــه َنمــری در غــرب اســتان کرمانشــاه،
َ َّ
پرســوا در شــمال اســتان (شــمال دشــت ماهیدشــت) واقــع بودهانــد .کــرل را میتــوان در
ً ّ
منطقـهی اورامــان مکانیابــی نمــود و احتمــاال البریــه نیــز در شــمال آن قــرار گرفتــه اســت.
کلیدواژگان :زا گرس ،آشور ،جاینام ،کرمانشاه ،کردستان.

* .ایــن مقالــه برگرفتــه از رســالهی دکتــری بــا عنــوان «نــوع
حکومــت و ســاختارهای سیاســی و اجتماعــی مادهــا براســاس
شــواهد باستانشناســی و متــون مکتــوب» ســعدی ســعیدیان،
بــه راهنمایــی دکتــر بهمــن فیروزمندیشــیرهجنی اســت.
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مقدمه

رشــتهکوههای زاگــرس در نیمـهی نخســت هــزارهی اول قبلازمیــاد محــل ظهور پادشــاهیهای
کوچــک و شاهکنشــینهای محلــی متعــددی بــود کــه هــر کــدام قلمــرو جغرافیایــی مشــخصی
را بــه خــود اختصــاص داده بودنــد .مهمتریــن منبــع اطالعاتــی مــا دربــارهی ایــن پادشــاهیها
و شاهکنشــینها ،متــون متعلــق بــه امپراتــوری آشــور نــو ( 612-912ق.م ).اســت .شــاهان
آشــوری ،از جملــه آشــورنصیرپال ( 884-859ق.م ،).شــلمنصر ســوم ( 859-824ق.م).
َ
َ
َ
َ
د-نیــرری ســوم ( 811-783ق.م ،).تیگلــت-
شمشــی-ا َدد پنجــم ( 824-811ق.م ،).ا َد
ُ
پیلســر ســوم ( 745-727ق.م ،).شــلمنصر پنجــم ( 727-722ق.م ،).ســارگن دوم (-705
 722ق.م ،).ســناخریب ( 705-681ق.م ،).اســرحدون ( 681-669ق.م ،).و آشــوربانیپال
( 669-627ق.م ،).بــا هــدف تأمیــن نیازهــای اقتصــادی و سیاســی امپراتــوری وسیعشــان
بــه کوهســتانهای زاگــرس لشکرکشــی نمــوده و از ســاکنان بومــی بــاج و خــراج میســتاندند.
ایــن رونــد از اواســط قــرن نهــم تــا اواســط قــرن هفتــم قبلازمیــاد ادامــه داشــته اســت (Radner,
 .)2003: 37-64شــاهان آشــوری گــزارش کامــل فعالیتهــا نظامــی و سیاســی خــود را در قالــب
کتیبههــای ســنگی و ِگلــی بــه ثبــت میرســاندند کــه بخــش زیــادی از آنهــا امــروزه در دســترس
باستانشناســان و مورخــان قرارگرفتــه اســت .ایــن کتیبههــای میخــی آشــوری گنجینههایــی
سرشــار از اطالعــات ارزشــمند در رابطــه بــا تاریــخ و جغرافیــای تاریخــی غــرب ایــران در نیم ـهی
نخســت هــزارهی اول قبلازمیــاد هســتند .در واقــع از طریــق همیــن کتیبههــای آشــوری اســت
کــه امــروزه میتوانیــم از تحــوالت سیاســی ،ســاختار اجتماعی-اقتصــادی و همچنیــن موقعیــت
ّ
جغرافیایــی پادشــاهیها و شاهکنشــینها و شــهرهای زاگرســی همچــون ّ
«مانــا»« ،الیپــی»،
َ
َ
َ
َ
«خ َ
مبــن»،
«مــاد»«َ ،زمــوا»«َ ،پرســوا»« ،گیلزانــو»« ،خوبوشــکیه»« ،زیکیرتــو»« ،اندیــه»«َ ،نمــری»،
َ
َ
َّ
َ ّ
َ
َ
«گیزیلبونـ َـد»« ،کــرل»« ،البریــه»« ،ا َرزیــش»« ،خرخــار»« ،کیشســیم»« ،بیت-کپســی»« ،ا َبددانی»،
«میســی»َ ،
ّ
«ســنگیبوتی» و  ...آ گاهــی بیابیــم .در کنــار ایــن دســته از متــون آشــوری ،بررس ـیها
و کاوشهــای باستانشناســی انجــام شــده طــی یــک ســدهی اخیــر بــه روشــن شــدن تاریــخ و
وضعیــت سیاســی و اجتماعــی جوامــع غــرب ایــران در عصــر آهــن پایانــی کمــک شــایانی نمــوده
ـشرو ســعی شــده بــا بررســی متــون آشــوری و بهویــژه شــرح لشکرکش ـیهای
اســت .در مقالــه پیـ ِ
ســپاهیان آشــوری در زاگــرس و تجزیــه و تحلیــل اطالعــات جغرافیایــی ایــن متــون ،جاینامهای
متعــدد زاگرسمرکــزی کــه در محــدودهی اســتانهای کنونــی لرســتان ،کرمانشــاه ،کردســتان
و همــدان واقــع شــدهاند ،مکانیابــی شــوند .البتــه بهدلیــل پرهیــز از طوالنــی شــدن مطلــب ،آن
دســته از ایالتهــا و پادشــاهیهایی کــه موقعیــت شــناخته شــدهتری دارنــد و در مــورد موقعیــت
ّ
َ
آنهــا تردیــد کمتــری وجــود دارد ،مــورد بررســی قــرار نگرفتهانــدّ .
«مانــا»«َ ،زمــوا» و «الیپــی» از ایــن
دســتهاند .پادشــاهی ّ
مانــا را میتــوان بزرگتریــن و قدرتمندتریــن موجودیــت سیاسـ ِـی زاگــرس
در نیمـهی نخســت هــزارهی اول قبلازمیــاد و پیــش از شــکلگیری حکومــت مــاد دانســت کــه
هســتهی مرکــزی آن در نواحــی جنــوب دریاچـهی ارومیــه و شــمال اســتان کردســتان کنونــی بوده
ّ
اســت (بــرای جغرافیــای تاریخــی مانــا ن.ک .بــهLevine, 1974: 113-116; Brown, 1979: :
َ َ
9-16؛ مــازاده .)51-49 :1388 ،زمــوا نیــز ایالــت زاگرســی دیگــری اســت کــه آشــوریان از ســدهی
نهــم قبلازمیــاد آن را تحــت تصــرف خــود داشــتند و موقعیــت مکانــی آن بهویــژه بعــد از تحقیــق
مفصــل «افرایــم اســپایزر» ( )Speiser, 1926-27روشــن شــده و امــروزه تردیــدی در جایابــی آن
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در «دشــت شــهرزور» و محــدودهی اســتان کنونــی ســلیمانیه در کردســتان عــراق وجــود نــدارد .در
ّ
مــورد الیپــی و موقعیــت مکانــی آن نیــز پژوهشهــای مســتندی انجــام گرفتــه (Medvedskaya,
ّ
1999؛ مــازاده و گــودرزی )1395 ،و منطقـهی پیشــکوه لرســتان تــا «کــوه گریــن» را بــرای الیپــی
پیشــنهاد کردهانــد .پیــش از تشــکیل حکومــت مســتقل مــاد در نیم ـهی ســدهی هفتــم ق.م،.
پادشــاهی ّالیپــی در کنــار پادشــاهی ّ
مانــا از مهمتریــن حکومتهــای زاگرســی در دورهی آشــور نــو
بهشــمار میآمــد کــه گاه بــا آشــور و گاه بــا عیــام متحــد میشــده اســت .بــا توجــه بــه پژوهشهــای
ّ
انجــام گرفتــه پادشــاهی الیپــی را میتــوان در محــدودهی قلمــرو وســیعی در اســتان لرســتان و
جنــوب اســتان کرمانشــاه کــه در جهــت شــرقی-غربی از بروجــرد تا مرز بیــن ایران و عراق گســترده
بــوده اســت ،جایابــی نمــود.
ـشرو تنهــا موقعیت
الزم بــه ذکــر اســت کــه بهدلیــل زیــاد بــودن ایــن
جاینامهـّـا ،در نوشــتار پیـ ِ
َ َّ ّ
َ
مکانــی ایالتهــای َنمــری ،خمبــن ،پرســوا ،کــرل ،البریــه و الیپــی مــورد بحــث قــرار گرفتــه و در
مقالـهای کــه شــاید بــه نوعــی ادامـهی مقالـهی حاضــر بــوده و در آینــده بــه چــاپ خواهــد رســید،
َ
بــه دیگــر جاینامهــا از جملــه :خرخــار ،کیشســیم ،گیزیلبونـ َـدَ ،ابددانــیّ ،
میســی ،ا َرزیــش و...
پرداختــه خواهــد شــد .بههمیــن دلیــل در نقش ـهی مقال ـهی حاضــر (ر .ک .بــه :تصویــر  )1تنهــا
ـشرو مورد
موقعیــت مکانــی آن دســته از شــهرها و ایالتهایی نشــانداده شــده کــه در مقالهی پیـ ِ
بحــث قــرار گرفتهانــد.
ً
پرســش پژوهــش :پرســش اصلــی تحقیــق عبارتســت از :جاینامهــای مذکــور دقیقــا در چه
مناطقــی واقعشــده و بــا کــدام مناطــق همجــوار بودهانــد؟
روش پژوهــش :برخــاف بســیاری از جاینامهــای بینالنهریــن و دیگــر مناطــق خاورمیانه
کــه نامشــان از دوران کهــن تــا بــه امــروز برجــای مانــده ،نــام هیچکــدام از شــهرها و ایالتهــای
دوران آشــور نــوَ ،نهتنهــا تــا بــه امــروز ،بلکــه حتــی تــا دورههــای بالفصــل آشــور ،یعنــی
زاگرسـ ِـی
ِ
تــا دورههــای مــاد و هخامنشــی نیــز پایــدار نمانــده اســت .بههمیــن دلیــل و همچنیــن بهدلیــل
ـوب متعلــق بــه ســاکنان بومــی غــرب ایــران ،بــرای جایابــی شــهرها و ایالتهــای
نبــود مــدارک مکتـ ِ
ً
زاگرســی در نیمـهی نخســت هــزارهی اول قبلازمیــاد کامــا متکــی به تجزیه و تحلیــل اطالعات
جغرافیایــی کتیبههــای آشــوری هســتیم .در ایــن میــان بهویــژه آن دســته از متــون آشــوری کــه
شــرح لشکرکشــی نظامــی و توصیــف ســفرهای طوالنیمــدت و نقطــه بــه نقطــهی ســپاهیان
ـهورترین ایــن کتیبهها ،شــرح لشکرکشــی
آشــوریاند ،بســیار مفیــد و راهگشــا هســتند .یکــی از مشـ
ِ
ســارگن دوم علیــه اورارتــو در ســال  714ق.م .اســت کــه بــا عنــوان گــزارش «هشــتمین لشکرکشــی
ســارگن» شــناخته میشــود (ARAB II: 73-99, §§ 139-178؛ مایــر .)1388 ،از آنجــا کــه
در ایــن نــوع از متــون ،ماننــد ســفرنامهها ،بــا شــرح گام بــه گام مســیرها مواجهیــم ،میتــوان از
طریــق بررســی آنهــا ،هممــرز بــودن و مجــاورت شــهرها و ایالتهــا و همچنیــن در برخــی مــوارد
موقعیــت و جهــت جغرافیایــی شــهرها نســبت بــه یکدیگــر را شناســایی نمــود .البتــه الزم بــه ذکــر
اســت کــه در ایــن کتیبههــا هی ـچگاه بــه موقعیــت جغرافیایــی جاینامهــا نســبت بــه یکدیگــر
بهطــور مســتقیم اشــارهای نمیشــود ،امــا گاه بــا بررســی جهــت کلــی مســیر لشکرکشــی ،میتــوان
بــه موقعیــت شــمالی-جنوبی یــا شــرقی-غربی یــک جاینــام نســبت بــه جاینــام همجــوار آن
ً
پــی ُبــرد .در ایــن روش ،طبیعتــا بــرای حصــول بــه نتیج ـهی درســت ،بایــد نقــاط شناختهشــده
ّ
مطمئنــی وجــود داشــته باشــند کــه از طریــق آنهــا و شناســایی ایالتهــای
دارای مکانیابـ ِـی
و ِ
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هممــرز بــا آنهــا ،جاینامهــای دیگــر را نیــز بهترتیــب مکانیابــی کنیــم .خوشــبختانه متــون
دورهی آشــور نــو چنیــن امکانــی را فراهــم آوردهانــد؛ بدیــن معنــی کــه شــهرها و ایالتهایــی کــه در
َ
نزدیکــی ســرزمین اصلــی آشــور قــرار گرفتهانــد ،ماننــد َزمــوا (دشــت شــهرزور و ســلیمانیه امــروزی)،
َ
ا َّرپــخ (کرکــوک امــروزی) و ...جایابیهــای مطمئنــی دارنــد و از آنهــا میتــوان بهعنــوان نقــاط
ثابــت بــرای تعییــن موقعیــت ســایر شــهرها و ایالتهــای شــرق آشــور (جاینامهــای زاگرســی)
اســتفاده کــرد .در ایــن شــیوه ،ابتــدا آن ایالتهایــی کــه همجــوار بــا نقــاط شناختهشــده هســتند،
شناســایی شــده و پــس از آن بهترتیــب جاینامهــای دیگــر نیــز مکانیابــی میشــوند .جــدا از
ـوری داخــل مرزهــای ایــران نیــز
شــیوهی مذبــور ،موقعیــت مکانــی اســتلها و کتیب هیهــای آشـ ِ
بــرای مکانیابــی شــهرهای زاگرســی قابــل اســتفادهاند (ملکــزاده و احمــدزاده خسروشــاهی،
Frame, 1999؛ زارعــی )1383 ،و اســتل نجفآبــاد
)1396؛ بهعنــوان مثــال ،کتیبـهی تنگـیور ( َ َّ
( )Levine, 1972در مکانیابــی ایالتهــای ک َــرل و کیشســیم بســیار راهگشــا هســتند و خــود
بــه جایابــی دیگــر ایالتهــا نیــز یــاری میرســانند .در نهایــتاینکــه غیــر از متــون آشــوری،
کاوشهــای باستانشناســی و کشــف محوطههــای بــزرگ عصــر آهــن پایانــی در غــرب ایــران نیــز
میتواننــد ســرنخهایی در رابطــه بــا حــدود جغرافیایــی ایالتهــای زاگرســی ارائــه دهنــد .بــا توجــه
بــه شــیوههایی کــه تــا کنــون توضیــح داده شــد ،در ادامــه مطلــب ،هــر یــک از ایالتهای مــورد نظر
را بهطــور جداگانــه مــورد بررســی قــرار خواهنــد گرفــت.

پیشینهی پژوهش

مکانیابــی جاینامهــای زاگرســی مذکــور در منابــع دورهی آشــور نــو پیشــینهای بیــش از
یــک ســده دارد و بــا کارهــای شرقشناســان آلمانــی در اواخــر قــرن نوزدهــم میــادی آغــاز شــد
()Schrader, 1878; Streck, 1898, 1899, 1900; Billerbeck, 1898; Forrer, 1920؛ هــر
چنــد نتایــج کارهــای ایــن محققــان در زمــان خود بســیار ارزشــمند بــود ،اما ماحصــل پژوهشهای
آنــان بــا درکــی کــه امــروزه از جغرافیــای تاریخــی غــرب ایــران در دورهی آشــور نــو داریــم ،قابــل
مقایســه نیســت .از ایــن زمــان بــه بعــد تــا ده ـهی هفتــاد میــادی و انتشــار مقال ـهی بلنــد و دو
بخشــی «لوئیــس لویــن» ( )Levine, 1973-1974مطالعــات مربــوط بــه جغرافیــای تاریخــی
غــرب ایــران پیشــرفت قابــل توجهــی ننمــود .انتشــار مقــاالت لوئیــس لویــن ( )1973-74کــه
مســتخرج از رســالهی دکتــری وی بــود ،نقط ـهی عطفــی در ایــن حــوزهی مطالعاتــی بهشــمار
میآیــد و نظریاتــش طرفدارانــی خــاص یافــت .لویــن در تحقیقــات خــود دیدگاهــی کمینهگــرا
و مینیمالیســتی بــه جغرافیــای تاریخــی زاگــرس داشــت و معتقــد بــود کــه آشــوریان در شــرق
هیچــگاه پــا را از رشــته کــوه الونــد فراتــر ننهــاده و هرگــز به آنســوی همدان نرســیدهاند .در نتیجه،
وی تمــام جاینامهــای زاگرسمرکــزی و حتــی ســرزمین مــاد را در محــدودهی غــرب الونــد-
همــدان مکانیابــی نمــود و قلمــرو کوچکــی را بــرای هــر یــک آنهــا پیشــنهاد نمــود .همیــن امــر
َ
باعــث شــده کــه وی از جایابــی بســیاری از ایالتهــا و شــهرهای مهمــی چــون گیزیلبونـ َـد ،ا َرزیــش،
َخ َ
مبــن و ...خــودداری نمــوده و آنهــا را نادیــده بگیــرد تــا طــرح کلــی وی از جغرافیــای تاریخــی
منطقــه در دورهی آشــور نــو مخــدوش نشــود .بههمیــن دلیــل طــرح کلــی لوئیــس لویــن مخالفانی
جــدی یافــت .طــی چنــد دهـهی گذشــته باوجــود آنکــه مقــاالت متعــددی در رابطــه بــا موقعیــت
جغرافیایــی برخــی پادشــاهیها و شاهکنشــینهای زاگرســی نوشــته شــده (بهعنــوان مثــال
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ن.ک .بــهMedvedskaya, 1999; Alibaigi et al., 2016 :؛ ایمانپــور1382 ،؛ مــازاده و
گــودرزی1395 ،؛ ســعیدیان و فیروزمنــدی ،)1395 ،امــا اثــری کــه جغرافیای تاریخی غــرب ایران
در نیم ـهی نخســت هــزارهی اول قبلازمیــاد را در ّ
کلیــت خــود و بهصــورت یــک مجموع ـهی
بههــم پیوســته مــورد توجــه قــرار داده و جاینامهــای مختلــف زاگرسمرکــزی را در کنــار یکدیگــر
و در ارتبــاط بــا هــم مکانیابــی نمایــد ،بــه نگارش درنیامده اســت .اطلس دانشــگاه هلســینکی در
بــاب جغرافیــای تاریخــی دورهی آشــور نــو ( )Parpola & Porter, 2001نیــز باوجــود آنکــه بســیار
مســتند و کامــل بــه نظــر میرســد و نتایــج پژوهــش حاضــر نیــز در غالــب مــوارد بــا آن همخــوان و
مشــابه اســت ،امــا فاقــد توضیحــات و اســتدال لهای روشــنگر اســت و در آن تنهــا بــه ارائهی نقشــه
ـشرو بــا هــدف ُپــر نمــودن چنیــن خالئــی نوشــته شــده و در آن از
اکتفــا شــده اســت .مقال ـهی پیـ ِ
نتایــج پژوهشهــای پیشــین نیــز بســیار بهــره گرفتــه شــده اســت.

َ
نمری Namri /

ســرزمین َ«نمــری» کــه در منابــع بینالنهرینــی بــا اس ـمهای دیگــری همچــون«َ :ن َمــر»«َ ،نـ َـور»،
َ«نمــور» و َ«نمــرو» نیــز از آن یــاد شــده اســت ،قدمــت بیشــتری نســبت بــه دیگــر ســرزمینهای
زاگرســی مذکــور در متــون آشــوری دارد ( .)Parpola, 1970: 257; Levine, 1973: 22ایــن
ِ
نــام نخســت در آثــار دورهی اکــد قدیــم ( 1595-1894ق.م ).ظاهــر شــده و اشــاره بــدان تــا
دوران آشــور نــو ادامــه داشــته اســت .در متــون بینالنهرینــی بهویــژه متــون دوران بابــل میانــه
َ
( 1155-1595ق.م ).نمــری بــه همــراه بیت-خمبــن همــواره جــزو ســرزمین کاس ـیها بهشــمار
میآمدهانــد ( .)Levine, 1973: 22برینکمــن معتقــد اســت کــه ایــن نواحــی در دوران بابــل
میانــه جزئــی از ســرزمین اصلــی و زادگاهــی کاسـیها بهشــمار آمــده و در طــول قــرون  11و  10ق.م.
ً
جــزو قلمــرو پادشــاهی بابــل میانــه بودهانــد کــه احتمــاال در حــدود  843ق.م .توســط آشــوریان از
بابــل جــدا شــد ه و صــد ســال بعــد بهطــور رســمی تبدیــل بــه یکــی از ایالتهــای آشــوری گشــتهاند
(.)Brinkman, 1968: 247-259

منابــع بابلــی و کاســی در رابطــه بــا مکانیابــی َنمــری اطالعــات چندانــی در اختیــار مــا قــرار
نمیدهنــد ،امــا متــون دورهی آشــور نــو جایابــی آنرا تــا حــدودی امکانپذیــر ســاختهاند .در مــورد
َنمــری دو جایابــی متفــاوت توســط پژوهشــگران مختلــف مطــرح شــده اســت .ارنســت هرتســفلد
ً
بــدون ارائــهی جزئیــات دقیــق جغرافیایــی و تاریخــی آنرا در منطقــهی نســبتا گســتردهی
ماهیدشــت و غــرب کرمانشــاه مکانیابــی نمــوده اســت ( )Herzfeld, 1968: 23-24کــه ایــن
عقیــده بــا اندکــی تغییــر و تعدیــل و محــدود کــردن آن بــه غــرب کرمانشــاه و امتــداد جــادهی
خراســان بــزرگ (جــادهی ابریشــم) مــورد قبــول پژوهشــگران دیگــری نیــز قــرار گرفــت (Reade,
 .)1978: 137-138; Postgate, 1984: 154; Parpola & Porter, 2001: 11اما لوئیس لوین
نمــری را در حوض ـهی رود دیالــه و شــمال کوههــای حمریــن 1و نزدیکــی مــرز کشــورهای ایــران و
عــراق کنونــی مکانیابــی نمــود (Levine 1973: 22؛ همچنین ن.ک .بــه.)Brown, 1979: 5 :
مســیر َنمــری یکــی از ســه مســیری بــوده کــه آشــوریان از طریــق آن وارد منطق ـهی زاگــرس
و غــرب ایــران میشــدهاند و از نقطهنظــر آشــوریان َنمــری در جنــوب و پاییــن رودخان ـهی زاب
َ َ
کوچــک قــرار گرفتــه اســت .بهعبــارت دقیقتــر در جنــوب غــرب زمــوا (RIMA II: 148, Adad-
.)nārārī II A.0.99.2: 23-25; RIMA III: 67, Shalmaneser III A.0.102.14: 92b-93a
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یکــی از ســرنخهای مهمــی کــه مــا را در مکانیابــی دقیقتــر َنمــری یــاری میدهــد ،اشــاراتی
َ
َ
اســت کــه بــه کــوه و گــذرگاه «خشـ َـمر» یــا «خشــیمور» شــده اســت .از طریــق برخــی کتیبههــای
َ
آشــورنصیرپال روشــن میشــود کــه کــوه خشـ َـمر در مــرز َنمــری قــرار داشــته اســت .در رابطــه بــا
َ
َ
کــوه خشــیمور و مرزهــای غربــی نمــری ،لشکرکشــیهای شــلمنصر ســوم و شمشــیا َدد پنجــم
ســرنخهای مهمــی ارائــه میدهنــد .شــلمنصر ســوم طــی لشکرکشــی ســال  835ق.م .خــود ،از
طریــق گــذرگاه همیــن کــوه وارد نمــری میشــود« .در بیســت و چهارمیــن ســال ســلطنتم ،مــن از
َ
زاب ســفلی گذشــتم ،از کــوه خشــیمور عبــور کــردم و بــه ســمت َنمــری در جنــوب حرکــت کــردم»
( .)RIMA III: 67, Shalmaneser III A.O.102.14: 110b-126aمــکان خشــیمور براســاس
متــن یکــی از لشکرکشـیهای شمشـیادد پنجــم بهطــور تقریبــی قابــل تعییــن اســت .شمشـیادد
طــی یکــی از لشکرکشـیهایش بــه ســمت جنــوب و ســرزمین بابــل از کــوه «ابیــخ» (جبــل حمریــن)
در شــمال دیالــه و خــود رود دیالــه عبــور میکنــد و ســرانجام پــس از ویــران کــردن ســه شــهر
ً
ظاهــرا دوبــاره بــه ســمت شــرق رو کــرده و بــا عبــور از کــوه خشــیمور بــه ســمت جنــوب ادامــه مســیر
میدهــد ( .)Ibid: 190, Šamšī-Adad V A.O.103.2: iii 17ʹ-37ʹaاز ایــن متــن مشــخص
میشــود کــه خشــیمور بایــد جایــی نزدیــک رود دیالــه و پاییــن کــوه ابیــخ (جبــل حمریــن) قــرار
ً
گرفتــه باشــد .اگــر واقعــا خشــیمور نزدیــک جایــی قــرار گرفتــه باشــد کــه رود دیالــه و جبــل حمریــن
بههــم متصــل میشــوند و اگــر شــلمنصر بــا گذشــتن از کــوه خشــیمور وارد نمــری شــده اســت ،پــس
نمــری نمیتوانســته دورتــر از ّدرهی رود دیالــه باشــد کــه از کنــار جبــل حمریــن میگــذرد و بایــد
مــرز غربــی َنمــری در همیــن حوالــی باشــد .در هیچکــدام از متــون دیگــر نیــز بــه جایــی جنوبیتــر از
جبــل حمریــن بــرای نمــری اشــاره نشــده اســت کــه نشــان میدهــد مــرز جنوبــی نمــری پایینتــر از
َ َ
ایــن رشــتهکوهها گســترش نیافتــه اســت .در شــمال جبــل حمریــن نیــز ســرزمین «ا َّرپــخ» (کرکــوک
باســتان) واقــع شــده بــود و بههمیــن دلیــل لوئیــس لویــن مرزهــای شــمالی َنمــری را نیــز در جنــوب
َ َ
کرکــوک امــروزی میدانــد؛ چــرا کــه در متــون آشــوری ،ا َّرپــخ هیچــگاه جــزو قلمــرو َنمــری بهشــمار
نیامــده و همــواره مســتقل از آن بــوده اســت ،در نتیجــه قلمرو ایالت نمری نمیتوانســته شــمالیتر
از آن باشــد (.)Levine, 1973: 23
هــر چنــد اســتدال لهای لوئیــس لویــن مبنیبــراینکــه مرزهــای شــمالی و جنوبــی نمــری
َ
نمیتوانســته از ا ّرپــخ (کرکــوک) و کوههــای حمریــن فراتــر رفتــه باشــند ،درســت بهنظــر میرســند
ً
امــا در مــورد تعییــن مرزهــای شــرقی و غربــی ایــن ایالــت نمیتــوان کامــا بــا او موافــق بــود .وی
ایالــت نمــری را محــدود بــه همــان ّدرهی رود دیالــه دانســته و دربــارهی مــرز شــرقی آن نیــز تنهــا بــه
ً
یــک توضیــح کوتــاه بســنده نمــوده« :مرزهــای شــرقی َنمــری نیــز احتمــاال توســط رشــتهکوههای
بازیــان (در اســتان ســلیمانیهی کنونــی در کردســتان عــراق) محــدود شــده اســت کــه در حقیقــت
َ
مــرز غربــی َزمــوا را تشــکیل میدادهانــد» ( .)Ibid: 23بهنظــر میرســد لویــن بهدلیــل دیــدگاه
مینیمالیســتی (کمینهگــرای) خــود در رابطــه بــا جغرافیــای تاریخــی زاگــرس در دورهی آشــور نــو و
ـردن قلمــرو ایالتهــای زاگرسـ ِـی ذکــر شــده در متــون آشــوری و همچنیــن محــدود
انــدک تصــور کـ ِ
کــردن تمامــی ســرزمینهای مذکــور بــه غــرب کــوه الونــد ،احتمــال تعلق قســمتهای شــرقی دیاله
و غــرب اســتان کرمانشــاه کنونــی بــه قلمــرو َنمــری را بعیــد دانســته اســت .ایــن درحالیســت کــه
مــدارک متعــددی تعلــق مناطــق غربــی اســتان کرمانشــاه بــه قلمــرو ســرزمین َنمــری را خاطرنشــان
میســازد ،کــه در ادامــه بــه آن خواهیــم پرداخــت.

جغرافیای تاریخی زاگرسمرکزی در دورهی آشور نو...

نخســت ،دلیــل مــا بــرای مخالفــت بــا مکانیابــی لوئیــس لویــن آن اســت کــه در محــدودهی
پیشــنهادی وی ،یعنــی حوض ـهی رودخان ـهی دیالــه ،دو ســرزمین یــا شاهکنشــین دیگــر بــه
ََ
َ
َ
ش/توبلیــش» نیــز وجــود داشــتهاند .منطقـهی دیالــه و جبلحمریــن
«توگلی
نامهــای «گ ّنناتــی» و
َ
مرکــز منطق ـهی گ ّنناتــی 2بــوده اســت؛ هــر چنــد کــه در مــورد مکانیابــی دقیــق ایــن ســرزمین
همیشــه بحــث وجــود داشــته اســت ،امــا واقــع شــدن شــهر ســلطنتی ّگنناتیهــا در نزدیکــی جبــل
حمریــن اثبــات شــده اســت (Unger, 1959: 139-140; Brinkman, 1968: 194; Bryce,
 .)2009: 249بهنظــر میرســد کــه کوهســتانهای زاگــرس در شمالشــرق مندلــی و بــدره،
یعنــی کوههــای جنوبغــرب اســتان کرمانشــاه کنونــی نیــز جــزو ســرزمین توپلیــش بودهانــد
(Reade, 1978:137؛ همچنیــن بــرای موقعیــت ایــن دو ســرزمین در دوران آشــور نــو ن.ک .بــه:
 .)Parpola and Porter, 2001: 11در متــون آشــوری نیــز اشــاراتی مبنیبــر مجــاورت َنمــری و
توگلیــش میتــوان یافــت ( .)RIMA III: 40, Shalmaneser III A.0.102.6: iv 7-25حضــور
ََ َ
ی و همچنیــن قرارگیــری ســرزمین َ
توگلیــش در منطقـهی دیالــه ،گســترهی َنمری
حکومــت گ ّنناتـ 
در حوض ـهی دیالــه را ،آنطورکــه لویــن پیشــنهاد داده اســت ،بســیار کوچــک و محــدود جلــوه
میدهــد ( .)Reade, 1978:137-138در صــورت پذیــرش نظــر لوئیــس لویــن و بــا توجــه بــه
موقعیــت ســرزمین ّگنناتیهــا و ســرزمین َ
توپلیــش ،تنهــا منطقـهی بســیار کوچکــی بــرای جایابــی
َنمــری باقــی میمانــد ،یعنــی منطقـهای محــدود و کموســعت در دیالـهی میانــی .امــا کتیبههــای
آشــوری از زمــان آشــورنصیرپال تــا زمــان اســرحدون نشــان میدهنــد کــه َنمری ایالتی مهــم و بزرگ
َ
َ َ
بــوده کــه بــا ســرزمینهای بســیاری از جملــه بیتَ -خ َ
مبــنَ ،زمــواَ ،پرســوا ،خ َلمن و ...مرز مشــترک
َ
ـای همجــوار َنمــری و بــه ویــژه بیت-خمبــن کــه در شــرق نمــری
داشــته ًاســت .موقعیــت ایالتهـ ِ
و احتمــاال در ماهیدشــت قــرار گرفتــه اســت (کــه در ادامــه مــورد بحــث قــرار خواهــد گرفــت) ،نشــان
میدهــد کــه َنمــری ایالــت بزرگتــری از محــدودهی پیشــنهادی لوئیــس لویــن بــوده و مرزهــای
آن در شــرق فراتــر از حــوزهی رودخانـهی دیالــه رفتــه و غــرب اســتان کرمانشــاه کنونــی را نیز شــامل
میشــده اســت.
َ
مــدارک دیگــری نیــز وجــود دارنــد کــه بیانگــر گســترش نمــری در شــرق هســتند .همانطورکــه
ـیر َنمری-زاگــرس ،یکــی از راههــای اصلــی بــوده کــه آشــوریان از طریق آن
پیشتــر اشــاره شــد ،مسـ ِ
وارد ایــران شــده و یــا پــس از اتمــام لشکرکشــی از آنجــا بــه آشــور بــاز میگشــتهاند .شــلمنصر ســوم
َّ
در ســی و یکمیــن ســال ســلطنتش ،ســردار خویــش َ«دیان-اشــور» را مامــور حملــه بــه زاگــرس و
ّ
گرفتــن خــراج از شاهکنشــینهای منطقــه میکنــدَ .دیان-اشــور از منطقـهی شــمالغرب ایــران
وارد زاگــرس شــده و پــس از گرفتــن بــاج و خــراج از شــاهکان حوالــی دریاچ ـهی ارومیــه بهســمت
َ
جنــوب ســرازیر شــده و در راه بازگشــت بــه آشــور ابتــدا بــه َپرســوا و بعــد از آن بــه نمری وارد میشــود.
َ
وی از طریــق نمــری وارد «خلمــان» شــده و از آنجــا بــه آشــور بــاز میگــردد (RIMA III: 70-71,
 .)Shalmaneser A.0.102.14: 174b-190ایــن متــن نیــز ســرنخ جالبتوجهــی در رابطــه بــا
َ
جایابــی َنمــری ارائــه میدهــد .در مــورد قرارگیــری خلمــان در منطقـهی مــرزی غــرب کرمانشــاه و
ً
شــرق اســتان دیالـهی عــراق (حوالــی ســرپل ذهاب امــروزی) تقریبــا توافق نظر بین آشورشناســان
وجود دارد (Levine, 1973: 24-27; Reade, 1978: 140, Fig. 2; Parpola & Porter, 2001:
َ
َ
)11؛ بنابرایــن و بــا توجــه بــه مســیر بازگشــت شــلمنصر ســوم بــه آشــور [پرســوا← َنمری←خلمان]،
ً
َ
طبیعتــا نمــری قبــل از خلمــان قــرار گرفتــه بــوده و بنابرایــن مناطق شــرقی منطقهی ســرپلذهاب
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امــروزی نیــز جــزو قلمــرو نمــری بهشــمار میآمدهانــد ،چــرا کــه در غیــر اینصــورت و بــا پذیــرش
جایابــی لویــن ،آشــوریان بــرای بازگشــت به ســرزمین خــود باید ابتــدا وارد حوضهی دیالــه در عراق
شــده و ســپس بــه ســمت شــرق و بــه ســرپلذهاب در زاگــرس تغییــر مســیر داده باشــند و از آنجــا بــا
تغییــر مســیر مجــدد بــه آشــور بازگشــته باشــند .در اینجــا الزم نیســت کــه توضیح دهیم ،این مســیر
تــا چــه انــدازه غیرمعقــول و ناممکــن بهنظــر میرســد.
ً
َ
بــا توجــه بــه مطالــب ذکــر شــده میتــوان جاینــام نمــری را در منطق ـهای نســبتا گســترده
از حوض ـهی شــرقی دیال ـهی در نزدیکــی مــرز ایــران و عــراق تــا غــرب کرمانشــاه جایابــی نمــود؛
بهعبــارت دیگــر میتــوان قلمــرو َنمــری را جایــی در محــدودهی بیــن شــهرهای کالر و کفــری
و خانقیــن در عــراق تــا قســمتهای شــمالی ســرپل ذهــاب و کرنــد و جنــوب ثــاث باباجانــی و
جوانــرود امــروزی در غــرب کرمانشــاه جســتجو نمــود.

َ
َخ َ
مبن ( Hamban /بیت-خمبن )Bit-Hamban /

َ
َ
َ
َ
همانطــور کــه در بخــش پیشــین ذکــر شــد ،خمبــن ،بیت-خمبــن ،خ َنبــن یــا خ َبــن همــراه
بــا َنمــری پیــش از ظاهــر شــدن در متــون دورهی آشــور نــو ،در متــون بابلــی بخشــی از ســرزمین
کاس ـیها بهشــمار آمــده و بهعنــوان یــک جاینــام و همچنیــن اســم قبیل ـهای مــورد اشــاره قــرار
گرفتــه اســت ( .)Brinkman, 1968: 258نخســتین شــاه آشــوری کــه بــه َخ َ
مبــن اشــاره میکنــد،
َ
َ
َ
شــلمنصر ســوم اســت (بهشــکل خ َبــن) و در کتیبههــای وی از خ َبــن در کنــار َنمــری و «ا َبددانــی»
نامبــرده شــده اســت (RIMA III: 40, Shalmaneser III A.O.102.6: iii 58- iv 6 and
 .)60-61, A.O.102.12: 9-20تیگلتپیلســر ســوم در اولیــن لشکرکشــی مهــم خــود بــه زاگــرس
َ
َ
بیت-خ َ
مبــن را تســخیر و بــه ایالتهــای آشــوری تبدیــل نمــود
در ســال  744ق.م ،.پرســوا و
( .)RINAP 1: 53, § 5 & 84, § i 5ʹ-11ʹaدر متــون دوران ســارگن دوم و آشــوربانیپال و
همچنیــن یکــی از متــون تفالــی اســرحدون نیــز از بیت-خمبــن نامبــرده شــده اســت (بــرای آ گاهی
بیشــتر ن.ک .بــه.)Parpola, 1970: 147; Levine 1972-75: 71 :
َ
متــون آشــوری ذکــر شــده ،فاقــد ســرنخهای روشــن بــرای تعییــن مــکان دقیــق بیت-خمبــن
هســتند و جایابــی ایــن شاهکنشــین تنهــا از طریــق شناســایی مناطــق همجــوار و همســایههای
خمبــن امکانپذیــر اســت .آندســته از متــون شــلمنصر ســوم کــه در بــاال بــه آنهــا اشــاره کردیــم
بهوضــوح نشــان میدهنــد کــه َنمــری در شــرق خمبــن واقــع بــوده اســت؛ چــرا کــه شــلمنصر بــا
َ
َ
عبــور از نمــری و ســپس خ َبــن بهســمت ا َبددانــی رهســپار شــده اســت .همچنیــن ســالنامههای
َ
تیگلتپیلســر ســوم مربــوط بــه ســال  744ق.م .کــه دربــارهی الحــاق پرســوا و بیت-خمبــن بــه
َ
آشــور ســخن میگوینــد ،روشــن میســازند کــه بیت-خمبــن و پرســواهممــرز بودهانــد و تیگلــت-
پیلســر هــر دو را همزمــان تبدیــل بــه ایــاالت آشــوری میکنــد و قلمروشــان را گســترش میدهــد .در
َ
«بیت-بـ ّـر َو» ،ســرزمینی کــه متعلــق بــه پادشــاهی
همیــن لشکرکشــی ســال  744ق.م .اســت کــه
ّ
َ
الیپــی بــوده و مجــاور خرخــار قــرار گرفتــه بــود ،بــه بیت-خمبــن الحــاق شــده اســت (RINAP 1:
ّ
 )84, § i 5ʹ-11ʹaحــدود دو دهــه بعــد و در  702ق.م .اینبــار ســناخریب بیت-بـ ّـر َو را از الیپــی
جــدا و بــه ایالــت خرخــار الحــاق میکنــد ( .)RINAP 3/1: 63, § 28-30ایــن مــدارک نشــان از
آن دارد کــه بیت-خمبــن در شــرق بــه خرخــار نزدیــک و در امتــداد جــادهی خراســان بــزرگ بــوده
ّ
َ
َ
بیت-ب ّــرو و الیپــی مرزهــای جنوبــی یــا جنوبشــرقی خمبــن را محــدود میکردهانــد
اســت و

جغرافیای تاریخی زاگرسمرکزی در دورهی آشور نو...

ّ
(بــرای توضیحــات بیشــتر دربــارهی مجــاورت بیت-خمبــن بــا الیپــی و بیت-بـ ّـر َو ن.ک .بــه:
.)Medvedskaya, 1999: 53
بــا توجــه بــه مــدارک مذکــور و جایابــی نمــری در درهی دیالــه تــا غــرب کرمانشــاه و همچنیــن
ّ
مکانیابــی الیپــی و خرخــار بهترتیــب در شــمال لرســتان و جنــوب اســتان همــدان (کــه در ادامــه
َ
بــه آنهــا خواهیــم پرداخــت) ،ناحیــهای کــه بــرای مکانیابــی بیت-خمبــن باقیمیمانــد،
شــرق و مرکــز اســتان کرمانشــاه و بهویــژه منطقــهی بیــن کرمانشــاه و بیســتون اســت .اینجــا
همــان منطق ـهای اســت کــه پژوهشــگران متعــددی پیشــنهاد نمودهانــد (;Forrer, 1920: 90

Herzfeld, 1968: 13; Kinnier Wilson, 1962: 113; Reade, 1976: 139 ; Parpola and

 .)Porter, 2001لویــن در مقــاالت اصلــی خــود در بــاب جغرافیــای تاریخــی زاگــرس در دورهی
َ
آشــور نــو ( )Levine, 1974; 1974هیــچ ســخنی از بیت-خمبــن بــه میان نمـیآورد و محدودهی
َ
کرمانشاه-بیســتون (ماهیدشــت) را جــزو قلمــرو ایالــت پرســوا بهشــمار مــیآورد و بدینترتیــب
جایــی بــرای بیت-خمبــن باقــی نمیگــذارد .امــا در مدخــل کوتاهــی کــه در فرهنــگ تخصصــی
آشورشناسی نوشته ،جایابی خمبن در کرمانشاه را بسیار شرقی و غیرمنطقی میداند (Levine,
 .)1972-75: 71بهنظــر میرســد تنهــا دلیــل لویــن بــرای مخالفــت بــا مکانیابــی بیت-خمبــن
در محــدودهی کرمانشاه-بیســتون ،جایابــی نمــری در منطقـهی دیالــه باشــد .امــا همانطورکــه
در بــاال گفتــه شــد ،نمــری بــه احتمــال بســیار زیــاد تــا غــرب اســتان کرمانشــاه کنونــی گســترده بــوده
ً
اســت و در نتیجــه بیت-خمبــن نیــز میتوانســته شــرقیتر باشــد و محتمــا در مرکــز ایــن اســتان،
یعنــی شهرســتان کرمانشــاه و دشــت ماهیدشــت قــرار گرفتــه اســت .در حقیقــت ایــن جایابــی هــم
َ ّ
بــا موقعیــت دیگــر مناطــق ،از جملــه پرســوا ،الیپــی و نمــری همخوانــی زیــادی دارد و هــم آنکــه
مــدارک متأخرتــری متعلــق بــه دورهی هخامنشــی وجــود دارنــد کــه صحــت آن را تأییــد میکننــد.
َ
در متــن فارســی باســتان کتیبـهی بیســتون به ســرزمین َ«ک َ
مپنـ َـد »Kampanda /یــا ک َبـ َـدKabada /
ً
ـاال همــان َ«ک َ
مبدنــه »Γαμβαδηνή/اشــکانی
اشــاره شــده ( )Kent, 1950: 121, §§ 27کــه احتمـ
مذکــور در کتــاب ایســتگاههای پارتــی ایزیــدور خاراکســی ( )5 §§ ,7باشــد کــه منطقـهای در کنــار
بیســتون امــروزی یــا بــه مرکزیــت آن و حوالــی کرمانشــاه کنونــی بــوده اســت ( .)Ibid: 28, § 5ایــن
ئومپنـ َـتَ /ک َ
نــام در متــن عیالمــی کتیبهی بیســتون بــه صورت َ«ک َ
ئومب َند» و در نســخههای آرامی
کتیب ـهی بیســتون بهصــورت «خنبــن »h̬nbn /ضبــط شــده اســت (Greenfiled and Porten,
1982: 24; 59؛ همچنیــن ن.ک .بــه :لوکــوک230 :1382 ،؛ زیرنویــس  .)6در متــن بابلــی
َ
«خ َ
مبنــو»hab-am-ba-nu /ا(weissbach, 1991: 31, §. 25; Levine,
ایننــام بــه دو صــورت
َ ََ َ
َ
َ
 )1972-75: 71و یــا «کمپد/کمبــد»kamp/bada /ا()Von Voigtlander, 1978: 57, §§ 22
قرائــت شــده؛ چــرا کــه خوانــش هجــای اول آن بــا دشــواری همــراه بــوده اســت .مطابقــت َخ َ
مبــن
َ
َ
مبنو/ک َ
آشــوری بــا َک َ
مبـ َـد بابلــی و خنبــن آرامــی ،هــم از نظــر زبانشــناختی و
ئومبنـ َـت عیالمــی ،خ
هــم از نظــر موقعیــت جغرافیایــی بســیار معقــول و محتمــل اســت .ایــن خــود میتوانــد بهعنــوان
َ
مــدرک مکملــی بــرای جایابــی خمبــن در منطقهی بین بیســتون و کرمانشــاه و دشــت ماهیدشــت
َ
در امتــداد جــادهی بــزرگ خراســان بهشــمار آیــد .کالمایــر هرچنــد کــه بــا مطابقــت خمبــن آشــوری
بــا َ
کمبـ َـد هخامنشــی و کمبدنـهی ایزیــدور خاراکســی مخالف اســت ،اما با تجزیــه و تحلیل کتاب
ایزیــدور و بــا توجــه بــهاینکــه کمبدنــه بیــن کرنــد و کنــگاور واقــع شــده ،بــه ایــن نتیجــه رســیده که
کمبدنه شــامل کرمانشــاه و دینور و صحنهی امروزی بوده اســت (کالمایر)18 :1385 ،؛ بنابراین
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ایــن منطقــه را میتــوان بــرای َخ َ
شهــای هیــأت آلمانــی
مبــن آشــوری نیــز پیشــنهاد نمــود .در کاو 
در مجموعـهی تاریخــی بیســتون نیــز ســازهای بــزرگ از عصر آهن پایانی شناســایی شــده کــه از آن
بــا عنــوان دژ مــادی یــاد شــده اســت (کالیــس .)32-29 :1385 ،کالیــس احتمــال همســانی ایــن
َ
ـیکیه َ
اووتی  »Sikayauvati /کــه نــام آن در کتیب ـهی بیســتون ذکــر شــده و محــل
بنــا بــا دژ «سـ
پیــروزی داریــوش بــر گئوماتـهی مــغ بــوده اســت را مطــرح کــرده (همــان ،)30 :امــا اگــر جایابــی مــا
در رابطــه بــا خمبــن در ایــن منطقــه درســت بــوده باشــد ،احتمــال دارد کــه دژ بیســتون ،دژ مرکــزی
َ
یــا یکــی از دژهــای ایالــت خمبــن بــوده باشــد .البتــه بهدلیــلاینکــه کاوشهــای ایــن محوطــه
کامــل نبــوده و اطالعــات چندانــی از آن در دســت نیســت ،بایــد در ایــن تطابــق جانــب احتیــاط را
رعایــت نمــود.

َ َّ
ک َ َرل Karalla /

ّ
کــرل ،بــه لطــف کشــف و خوانــش کتیب ـهی آشــوری تنگ ـی َور در منطق ـهی اورامــان ،از معــدود
جاینامهایــی اســت کــه میتــوان در رابطــه بــا مکانیابــی آن بــا قطعیــت بیشــتری نظــر داد؛
هرچنــد کــه کتیبــهی تنگــیور در دهــهی  40هـــ.ش( .دهــهی  60م ).کشــف شــد (ســرفراز،
 )1347امــا تــا ســال  1999م .بهصــورت شایســته مطالعــه و قرائــت نشــده بــود ()Frame, 1999
و در نتیجــه آشورشناســان غربــی از محتــوی آن آ گاه نبــوده و در بحثهــای خــود در رابطــه بــا
مکانیابــی جاینامهــای زاگرســی از ایــن کتیبــه اســتفاده نکردهانــد .تنهــا در ســالیان اخیــر اســت
کــه اهمیــت ایــن کتیبــه مــورد توجــه قــرار َگرفتــه اســت ،از جملــه در اطلــس خــاور نزدیــک باســتان
ّ
دورهی آشــور نـ ِـو دانشــگاه هلســینکی ،کــرل را در کنــار کتیب ـهی تنگ ـیور مکانیابــی نمودهانــد
(.)Parpola and Porter, 2001: 11
اورامان
موضــوع اصلــی کتیبـهی آشــوری تنگـیور که در روســتایی بههمین نام در منطقـهی
ِ
ـتان کامیــاران یافــت شــده ،شــرح پیروزیهــای بــزرگ پادشــاهی
کردسـ ِ
ـتان ایــران و غــرب شهرسـ َّ
 .)14 :1383بههمین
سارگن و لشکرکشی به سرزمین کرل است ( Frame, 1999: 35و زارعیَّ ،
دلیــل میتــوان گفــت کــه محــل حجــاری ایــن کتیبــه ،جایــی در ســرزمین کــرل بــوده اســت؛ امــا
بـ َـرای حصــول اطمینــان نســبت بــه ایــن مکانیابــی و مطابقــت منطقـهی اورامــان (هورامــان) بــا
ّ
کــرل آشــوری بایــد مالحضــات جغرافیایــی َمتــون آشــوری نیــز درنظــر گرفته شــوند.
ّ
بهتریــن مــدرک بــرای تعییــن مــکان کــرل کتیبههــای مربوط به ششــمین لشکرکشــی ســارگن
در ســال  716ق.م .در خــاک ایــران و از جملــهی آنهــا متــن ِاســتل نجفآبــاد اســت کــه در
اوایــل دهـهی هفتـ َـاد میــادی توســط لوئیــس لویــن کشــف و قرائــت شــد ( .)Levine, 1972طــی
َ
ّ
ـت لولومــی َ(زمــوا) الحــاق
ـ
ایال
ـه
ـ
ب
و
ـده
ـ
ش
ـخیر
ـ
تس
ـارگن
ـ
س
ـپاهیان
ـ
س
ـط
ـ
توس
ـرل
ایــن لشکرکشــی کـ
َّ
ّ
میشــود ( .)Ibid: 39, §§ 32در نتیجــه میتــوان مطمئــن بــود کــه کــرل در ســرحدات شــرقی
َ
ایالــت َزمــوا قــرار داشــته اســت .از زمــان تحقیــق جامــع ســپایزر در اوایــل قــرن بیســتم در کردســتان
َ
عــراق و محــدودهی اســتان ســلیمانیهی امــروزی و مطابقــت آن بــا زمــوای آشــوریان (Speiser,
َ
 )1926-27میدانیــم کــه مرزهــای شــرقی ایالــت مهــم زمــوا را کوههــای منطق ـهی اورامانــات در
نتیجــه میتــوان بــا اطمینــان گفــت کــه
مــرز کردســتان ایــران و عــراق تشــکیل مـیداده اســت .در
اطالعــات جغرافیایــی متــون آشــوری در رابطــه بــا ســرزمین کـ َّـرل بــا مکانــی کــه کتیبـهی تنگـیورَ
در آن حجــاری شــده مطابقــت دارنــد .در متــن هشــتمین لشکرکشــی ســارگن بــه ســال  716ق.م.
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َّ َ ّ
نیــز بــه همســایه بــودن کــرل بــا البریــه اشــاره شــده اســت ( ARAB II: 75و مایــر.)18 :1388 ،
بــا توجــه بــه مکانیابــی ایــن َمنطقــه در غــرب اســتان کردســتان کنونــی (کــه در ادامــه توضیــح
ّ
ً
داده خواهــد شــد) جایابــی کــرل در منطقـهی اورامــان کامــا معقـ َـول جلــوه میکنــد .بــا توجــه بــه
َ
ّ
مجمــوع شــرایط مذکــور ،یعنــی محــل کتیبـهی تنگیور ،الحــاق کرل بــه ایالت زموا طی ششــمین
َّ
لشکرکشــی ســارگن و َهمچنیــن اشــاره بــه همجــواری آن بــا البریــه در شــرح هشــتمین لشکرکشــی
ّ
ســارگن ،میتــوان کــرل را در منطقـهی اورامــان در جنوبغــرب اســتان کردســتان و شمالشــرق
اســتان کرمانشــاه و بهعبــارت دقیقتــر جایــی در حدفاصــل بیــن شــهرهای پــاوه ،ســروآباد و غــرب
کامیــاران جایابــی نمــود.

َ
َ
َ
رسومش)Parsumaš/
َپرسوا (َ Parsua /پرسواش َ - Parsuaš /پ

َ
َپرســوای مذکــور در متــون دورهی آشــور نــو بیــش از هــر جاینــام زاگرســی دیگــری بحثبرانگیــز
بــوده اســت .هــم بهدلیــل ارتبــاط آن بــا قبایــل پارســی و مهاجــرت پارســیان و هــم بهدلیــل
مکانیابیهــای متفاوتــی کــه بــرای آن پیشــنهاد شــده اســت .ایــن جاینــام بــا امالهــای
مختلفــی ماننــد پرسـ َـوا و پرسـ َـواش و پرسـ َ
ـومش در متــون آشــوری مــورد اشــاره قــرار گرفتــه اســت
ف نامهــای ایــن منطقــه ،ماننــد
( .)Parpola, 1970: 274-275بهنظــر میرســد ثبــت مختلــ 
َ
َ
ّ
َ
َ
َ
ّ
پرســومش تنهــا تفاوتــی امالئــی اســت ،ماننــد ضبــط نــام «مــن» (مانــا) و
پرســوا و پرســواش و
َ
َ
َ«م َّنــش» ّ
(مانــاش) یــا «بیت-زوالـ َـز» و «بیت-زوالـ َـزش» کــه در متــون آشــوری بهچشــم میخــورد
(Levine, 1974: 106-107؛ مــازاده  .)112-111 :1391ایــن جاینــام در متــون اورارتویــی
َ
َ
ً
احتمــاال بهصــورت َبرشــوا یــا َپرشــوا بــه نــگارش درآمــده اســت (Diakonoff & Kashkai, 1981:
.)62-63
از اواســط قــرن نوزدهــم و هنگامــی کــه آشورشناســان بــا خوانــش متــون میخــی بینالنهرینــی
َ
بــا نــام پرســوا آشــنا شــدند آنرا بــا ایالت پارس هخامنشــیان کــه در کتب مورخان کالســیک یونان
و نیــز کتــاب مقــدس بــدان اشــاره شــده بــود ،مطابقــت دادنــد و حتــی برخــی آن را بــا ایالــت پــارت
در شــرق ایران یکســان پنداشــتند (برای توضیحات بیشــتر ن.ک .به.)Schrader, 1878:173 :
بعــد از مدتــی شــرادر بــا ایــن مکانیابــی مخالفــت نمــود ( )Ibidو پــس از آن و در اواخــر قــرن
نوزدهــم بــود کــه محققــان و آشورشناســان مختلــف َپرســوا را در جنــوب دریاچـهی ارومیه جایابی
ً
نمودنــد (بــرای منبعشناســی و توضیحــات بیشــتر ن.ک .بــه .)Levine, 1974: 107 :ظاهــرا
ایــن جایابــی بیــش از آنکــه بــر پایـهی مــدارک آشــوری اســتوار باشــد ،بــه تحلیــل متــون اورارتویــی
ّمتکــی اســت .در کتیبههــای ســلطنتی برخــی پادشــاهان اورارتویــی از جملــه در دوران ســلطنت
َ
َ
َ
مشــترک «ایشــپوئینی» و «منوا» و همچنین «ارگیشــتی» به اســم َپرشــوا  /برشــوا اشــاره شــده اســت
( .)König, 1955: 40 & 86; Diakonoff & Kashkai, 1981: 62-63در کتیبهی ایشوئینی
َ
و منــوا (کتیبـهی قرهگونــدوز) نــام برشــوا همــراه بــا «مشــتا» یــا «میســتا» ذکــر شــده اســت .نــام مشــتا
 /میســتا همچنیــن در کتیبـهی داشتپــه (تاشتپــه) کــه در نزدیکــی شــهر کنونــی میانــدوآب در
جنــوب دریاچ ـهی ارومیــه قــرار گرفتــه نیــز ذکــر شــده اســت (& König, 1955: 59; Pecorella
 )Salvini, 1984: 65-69و محوط ـهی کنونــی داشتپــه بــا محــل باســتانی مشــتا تطبیــق داده
شــده اســت ( .)König, 1955:6 & 59-60از آنجــا کــه مشــتا در کنــار دریاچــهی ارومیــه (در
َ
داشتپــه) جایابــی شــده و در کتیبههــای اورارتویــی نیــز مشــتا همــراه بــا برشــوا آمــده اســت ،چنــان
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َ
َ
پنداشــته شــد کــه َپرســوا (برشــوا) نیــز در کنــار مشــتا قــرار گرفتــه اســت .مشــتای متــون اورارتویــی
همچنیــن بــا میســی متــون آشــوریان نیــز تطبیــق داده شــده (;Thureau-Dangin, 1912
َ
 )Diakonoff & Kashkai, 1981: 57و از آنجــا کــه میســی و َپرســوا در متــون آشــوری بهعنــوان
َ
همســایه ذکــر شــدهاند ،پژوهشــگران مختلــف ایــن مــدارک را بــرای جایابــی َپرســوا در حوالــی
دریاچـهی ارومیــه مطمئــن یافتــه و َپرســوا را در ایــن منطقــه جایابــی نمودنــد (بــرای توضیحــات
َ
بیشــتر ن.ک .بــهLevine 1974: 111 :؛ مــازاده .)110-109 :1391 ،ایــن نظریــه کــه پرســوا در
ســواحل جنوبــی دریاچـهی ارومیــه قــرار دارد تــا دهـهی هفتــاد میــادی و انتشــار مقالـهی لویــس
لویــن بســیار پرطرفــدار و نظریـهی غالــب بــود و حتــی کســانی کــه بــا ایــن مکانیابــی مخالــف هــم
بودنــد ،توضیــح مســتدلی ارائــه نکردند (بهعنــوان مثــال ن.ک .بــهForrer, 1920: 90; Smith, :
 .)1951: 72جــرج کامــرون بــا وجــود آ گاهــی از مشــکالتی کــه ایــن مکانیابــی ایجــاد مینمــود
و تناقضاتــی کــه بــا متــون دوران تیگلتپیلســر و ســارگن داشــت ،ســعی در تصحیــح آن نکــرد و
ً
چنیــن نظــر داد کــه احتمــاال گروهــی از پارســیان در زمــان تیگلتپیلســر از ســواحل دریاچــهی
ارومیــه بــه زاگرسمرکــزی کــوچ کــرده و اســم خــود را بــه ســرزمین جدیــد نیــز اطــاق نمودهانــد
(کامــرون113 :1365 ،؛ همچنیــن ن.ک .بــه .)Young, 1967 :ایــن جاییابــی هــر چنــد امــروزه
مــورد قبــول نیســت ،امــا هنــوز طرفدارانــی دارد؛ بهعنــوان مثــال ،ران َزدوک همچنــان گســترش
َ
پرســوا تــا ســواحل جنوبــی دریاچهی ارومیه و قلعهی پســوه را محتمــل میدانــد (Zadok, 2001:
.)99
َ
امــا مکانیابــی پرســوا در نواحــی جنوبــی دریاچـهی ارومیــه بــه هیچوجــه بــا موقعیــت مکانــی
َ
دیگــر ایالتهــای زاگرســی همخوانــی نــدارد و ایــن اســتدال لها کــه بــرای جاییابــی پرســوا در
حوضـهی جنوبــی دریاچـهی ارومیــه مطرح شــده و در باال بدانها اشــاره کردیم ،دارای اشــکاالت
اساســی اســت .نخســت آنکــه ،دلیلــی در دســت نیســت کــه مشــتا را بــا میســی یکــی بدانیــم.
مــدارک آشــوری نشــان میدهنــد کــه میســی بســیار جنوبیتــر از داشتپــه (مشــتای باســتان)
َ
قــرار گرفتــه اســت .همچنیــن بایــد گفــت کــه آمــدن نــام مشــتا و برشــوا در یــک متــن بدینمعنــی
نیســت کــه آنهــا در مجــاورت هــم قــرار دارنــد .در ایــن کتیبــه ،تنهــا گفتــه شــده کــه اورارتوهــا بــه
هــر دو مــکان رفتهانــد و ذکــری از مجــاورت آنهــا بــه میــان نیامــده اســت .در واقــع اشــاره بهنــام
َ
پرشــوا در متــون اورارتویــی مربــوط بــه زمانــی اســت کــه آشــوریان تضعیــف شــده و نواحــی غــرب و
ً
شــمالغرب ایــران محــل تاختوتــاز شــاهان اورارتویــی بــوده اســت کــه احتمــاال تــا زاگرسمرکــزی
لشــکر کشــیدهاند ()Levine, 1974: 111؛ عالوهبــر ایــن ،براســاس متــون میخــی آشــوری
َّ
بهراحتــی میتــوان اســتنباط کــرد کــه ســرزمینهای مهمــی همچــون ّ
مانا ،گیزیلبونــد ،البریــه و...
َ
َ
در شــمال پرســوا قــرار داشــتهاند .اگــر پرســوا را در جنــوب دریاچـهی ارومیــه قــرار دهیــم ،الجرم باید
تمامــی ایــن جاینامهــا را نیــز در نواحــی نزدیــک دریاچـهی ارومیــه و شــمال درهی ســلدوز ،یعنــی
در قلمــرو پادشــاهی قدرتمنــد اورارتــو مکانیابــی کنیــم .در اینجــا نیــازی بــه هیــچ توضیــح اضافــه
نیســت کــه پذیــرش چنیــن جایابیهایــی تــا چــه انــدازه غیرمنطقــی و دور از واقعیــت خواهــد بــود.
َ
پرســوا همــواره در کنــار و همــراه بــا جاینامهــای غــرب ایــران و زاگرسمرکــزی همچــون :نمــری،
کـ َّـرلَ ،ا ّلبریــه ،گیزیلبونـ َـد ،میســیَ ،
ابددانــی و ...آمــده اســت و در نتیجــه بایــد در زاگرسمرکــزی
قــرار گرفتــه باشــد َنــه در حوضههــای جنوبــی دریاچـهی ارومیــه (بــرای بحثهــای مفصلتــر در
اینبــاره ن.ک .بــه :ایمانپــور39-30 :1382 ،؛ مــازاده.)113-109 :1391 ،

جغرافیای تاریخی زاگرسمرکزی در دورهی آشور نو...

َ
بــرای جایابــی پرســوا ،بررســی موقعیــت مکانــی همســایگان آن بســیار راهگشــا خواهــد
بــود .در برخــی متــون آشــوری بهویــژه کتیبههــای شــلمنصر ســوم و ســارگن دوم بــه
َ
همســایگان پرســوا اشــاره رفتــه اســت .در چنــد نمونــه از لشکرکش ـیهای شــلمنصر ســوم بــه
َ
همجــواری َنمــری و پرســوا اشــاره شــده و در ســی و یکمیــن لشکرکشــی ایــن پادشــاه در ســال
 835ق.م .بــه روشــنی میتــوان دریافــت کــه َنمــری در جنــوب یــا جنوبغــرب َپرســوا قــرار
گرفتــه اســت ( .)RIMA III: 71, Shalmaneser III, A.0.102.14: 174b-190همجــواری
َ
پرســوا بــا میســی نیــز از طریــق متــن بیســت و چهارمیــن لشکرکشــی شــلمنصر ســوم (;Ibid: 68
 )Shalmaneser III, A.0.102.14: 110b-126aو همچنیــن هشــتمین لشکرکشــی معــروف
َّ
ســارگن در ســال  714ق.م( .مایــر ،20 :1388 ،ســطر  )51قابــل اثبــات اســت .البریــه نیــز دیگــر
َ
همســایهی پرســوا اســت کــه در غالــب کتیبههــای شــلمنصر ســوم همــراه بــا هــم آمدهانــد
( .)RIMA III: 40, 54, 60, 61شــرح دقیــق هشــتمین لشکرکشــی ســارگن نیــز موقعیــت
َ
َّ
شــمالی البریــه را نســبت بــه پرســوا نشــان میدهــد (مایــر ،18 :1388 ،ســطر  .)38در همیــن
لشکرکشــی اســت کــه ســارگن پــس از تســخیر گیزیلبونـ َـد زمــام امــور آن را بــه حاکمــان آشــوری
َ
َ
گیزیلبونــد نیــز جــزو همســایگان
بنابرایــن
)؛
پرســوا میســپارد (ARAB II: 77-78, §§149
َ
َّ
َ
َپرســوا بهشــمار میآمــده اســت .و باالخــره آنکــه کــرل نیــز بــه پرســوا بســیار نزدیــک بــوده و
َ
بیــن ایــن دو تنهــا ناحی ـهی کوچکــی بهنــام «شــورگدیه» وجــود داشــته اســت .ایــن نکتــه نیــز
از طریــق ِاســتل نجفآبــاد کــه ششــمین لشکرکشــی ســارگن را گــزارش داده ،بــرای مــا روشــن
شــده اســت ( .)Levine, 1972: 31بهطــور خالصــهاینکــه متــون آشــوری نشــان از آن دارنــد
َّ
َ
َ
گیزیلبونــد و
کــه پرســوا در بیــن ایــن مناطــق محصــور شــده اســتَ :نمــری ،میســی ،البریــه،
َ َّ
کـ َـرل.
َ
موقعیــت همســایگان پرســوا هــم وســعت زیــاد ایــن ایالــت و هــم موقعیــت مکانــی آنرا تــا
حــدودی نشــان میدهــد .بهتریــن ســرنخ را موقعیــت َنمــری فراهــم میکنــد کــه قرارگیــری آن در
ً ّ
ناحیـهی رود دیالــه و مناطــق مــرزی ایــران و عــراق در غــرب کرمانشــاه تقریبا مســلم اســت .نمری
َ
در جنــوب یــا غــرب پرســوا بــوده و بــا توجــه بــهاینکــه در بخشهــای پیشــین بیت-خمبــن را
َ
َ
نیــز در شــرق ماهیدشــت مکانیابــی نمودیــم ،میتوانیــم بگوییــم َنمــری و بیت-خمبــن پرســوا
َ
را در جنــوب محــدود میکردهانــد؛ بنابرایــن پرســوا در شــمال بیت-خمبــن و شمالشــرق َنمــری
قــرار داشــته و از طریــق منطقــه و گــذرگاه خشــمر ،کــه مــرز ایالــت نمــری بهشــمار میآمــده ،بــا
نمــری مرتبــط بــوده اســت .از ایــن نظــر ایالــت پرســوا از نظــر اســتراتژیکی بســیار مهــم بــوده ،چراکــه
آشــوریان از طریــق آن میتوانســتند راه دسترســی بــه داخــل ایــران را کنتــرل نماینــد.
َّ
َ
میزان گســترش قلمرو پرســوا در جهت شــمال را بهطور دقیق نمیتوان مشــخص نمود .کرل
و نواحــی اطــراف آن (منطقـهی اورامــان) بیشــک مرزهــای شــمالغربی آنرا تعییــن مینمــوده
َّ
اســت و تمــام همســایگان دیگــر آن کــه در بــاال برشــمردیم (یعنــی البریــه ،میســی و گیزیلبونـ َـد) را
َ
بایــد در نواحــی جنوبــی و شــرقی اســتان کردســتان کنونی مکانیابــی نمود .در نتیجه َپرســوا تنها
میتوانســته در نواحــی شــمال اســتان کرمانشــاه کنونــی بــوده باشــد و مرزهــای شــمالی آن از حدود
جنــوب اســتان کردســتان فراتــر نمیرفتــه اســت؛ بنابرایــن ،ایــن جاینــام مهــم را بایــد در مناطــق
شــمالی دشــت ماهیدشــت و منطقـهی وســیعی در شــمال کرمانشــاه و حوالــی شــهر روانســر کنونــی
َ
مکانیابــی نمــود .از آنجــا کــه پرســوا قلمــرو گســتردهای داشــته و آشــوریان نیــز پــس از تصــرف و
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َ
الحــاق آن بــه خــاک امپراتوریشــان بــر قلمــرو آن افزودهانــد ،میتــوان تصــور نمــود کــه پرســوا در
دوران اوج گســترش در غرب تا جوانرود و در شــرق تا ســنقر و در شــمال تا شهرســتان کامیاران در
جنــوب کردســتان گســترده بــوده اســت؛ بهطــور خالصــه شــمال ماهیدشــت و کرمانشــاه و جنــوب
ـوری مرتبط با
کردســتان در حالحاضــر بیشــتر از هــر منطقـهای بــا
اطالعــات جغرافیایــی متــون آشـ ِ
ً
َ
پرســوا مطابقــت دارد .لوئیــس لویــن نیــز جایابــی تقریبــا مشــابهی پیشــنهاد داده و آشورشناســان
َ
متعــددی نیــز ایــن منطقــه ،یعنــی شــمال ماهیدشــت را بیــش از هــر مــکان دیگــری بــرای پرســوا
مناسب میدانند (بهعنوان مثالLevine, 1974 & 1977; Reade, 1995; Medvedskaya, :
ً
 .)1999; Parpola & Porter, 2001اخیــرا در شــمالغرب دشــت ماهیدشــت و جنــوب روانســر
تپـهی باســتانی بســیار بــزرگ «خیبــر» مــورد بررســی قــرار گرفتــه و بــا شــهر «خرخــار» دورهی آشــور نو
تطبیــق داده شــده اســت ( .)Alibeigi et al., 2016بهنظــر میرســد ایــن محوطــه طــی نیمـهی
نخســت هزارهی اول قبلازمیالد دژی بســیار بزرگ و مســتحکم با حدود  20هکتار وســعت بوده
کــه اطــراف آن را خندقــی بــزرگ فــرا گرفتــه اســت ()Ibid: 29-30؛ هــر چنــد کــه ســجاد علیبیگــی و
همــکاران وی ،تپــه خیبــر را بــا خرخــار باســتان تطبیــق دادهانــد ،امــا بــا توجــه بــه جایابـیای که در
اینجــا بحــث شــد ،بهنظــر میرســد کــه تپــه خیبــر درون قلمــرو پرســوا بوده اســت .بر همین اســاس
و بــا توجــه بــهاینکــه محوط ـهی مزبــور شــاخصترین و بزرگتریــن محوطههــای عصــر آهــن
ً
ّ
پایانــی ایــن منطقــه میباشــد ،میتــوان آنرا با شــهر باســتانی «نیکــور »Nikkur /که احتمــاال مرکز
َ
ایالــت َپرســوا بــوده اســت (SAA 15: 36, letter 53; Radner, 2003: 57, Table 7; Zadok,
 )2006مطابقــت داد .پیــدا شــدن یــک تابــوت مفرغــی بــه ســبک آشــوری در نزدیکــی ایــن تپـهی
بــزرگ ( )Alibeigi et al., 2016: 40-41نیــز میتوانــد نشــانهای از حضــور بلندمــدت آشــوریان
َ
ّ
در ایالــت پرســوا و پایتخــت آن نیکــور بــوده باشــد .البتــه شــایان ذکــر اســت کــه چنیــن تطابقــی بــه
دو دلیــل بایــد بــا احتیــاط مطــرح شــود؛ نخســت آنکــه محوطـهی مذکــور هنــوز مــورد کاوشهــای
علمــی باستانشناســی قــرار نگرفتــه و آثــار معمــاری آن از زیــر خــاک بیــرون نیامــده اســت و دوم آن
ّ
کــه مــدرک اطمینــان بخشــی در دســت نیســت کــه بهطــور قطــع نشــان دهــد شــهر نیکــور پایتخــت
َ
َپرســوا و بزرگتریــن شــهر منطقــه بــوده اســت.
َ
مســألهی دیگــری کــه در رابطــه بــا پرســوا همیشــه مــورد بحــث بــوده ،ارتبــاط آن بــا پارســیان
دورههــای بعــدی ،یعنــی بنیانگــذاران امپراتــوری هخامنشــی اســت .شــایان ذکــر اســت کــه تمامــی
َ
مــدارک موجــود از زمــان شــلمنصر ســوم تــا دوران ســارگن دوم نشــان از آن دارنــد کــه پرســوا مکانــی
ً
بــوده اســت در غــرب ایــران و زاگرسمرکــزی کــه طبیعتــا بســیار دور از فــارس بهعنــوان محــل
ســکونت پارســیان و بنیانگــذاران امپراتــوری هخامنشــی بــوده اســت .امــا از زمــان ســناخریب،
مــا بــا ســرزمین دیگــری بــا نامــی مشــابه برخــورد میکنیــم کــه اینبــار بهنظــر میرســد همــان
ســرزمین پارســیان باشــد .در گــزارش هشــتمین لشکرکشــی ســناخریب در ســال  691ق.م .اشــاره
َ
َ
بــه ســرزمینی بهنــام َ«پرســواش» شــده کــه بســیار دورتــر و جنوبیتــر از پرســوا ِی زاگرسمرکــزی
َ
ّ
اســت .در ایــن ســال الیپــی ،عیــام ،پرســواش ،انــزان و بابــل ائتالفــی بــر ضــد آشــور تشــکیل دادنــد
َ
کــه در نهایــت بــا شکســت آنهــا از ســناخریب در جنــگ «خلولــه» بــه پایــان رســید (RINAP 3/1:
َ
 .)223, § 44-46آمــدن نــام پرســواش در کنــار انــزان و عیــام و بابــل میتوانــد نشــاندهندهی
َ
َ
َ
پرسومشــی اســت کــه
ایــن باشــد کــه ایــن پرســواش همــان پرســواش زاگرسمرکــزی نیســت ،بلکــه
چنــد دهــه بعــد آشــوربانیپال نیــز بــدان اشــاره نمــوده اســت .نــام َپرسـ َـواش َ /پرسـ َ
ـومش آخرینبــار

جغرافیای تاریخی زاگرسمرکزی در دورهی آشور نو...

در متنــی از آشــوربانیپال ذکــر شــده .در بخشــی از یکــی از ســالنامههای وی آمــده کــه َ
کــورش
َ ّ
(کــوروش) شــاه پرسـ َ
ـومش چــون سرنوشــت ایــام را در دســتان آشــوریان دیده بــود ،پســرش «اروکو»
را همچــون گــروگان نــزد آشــوربانیپال فرســتاد (.)Thompson & Mallowan, 1933: 86-95
ایــن َپرسـ َ
ـومش بدونشــک در فــارس قــرار داشــته و همــان ســرزمین پارســیان و قلــب امپراتــوری
هخامنشــی اســت؛ بنابرایــن مــا در متــون آشــوری بــدون تردیــد بــا دو ســرزمین دارای اســمی مشــابه
ســروکار داریــم .یکــیَ ،پرسـ َـوا در زاگرسمرکــزی و دیگــری ،پرسـ َـواش یــا َپرسـ َ
ـومش کــه در فــارس
کنونــی قــرار داشــته اســت؛ یعنــی همــان ســرزمینی کــه در آنجــا اجــداد کــوروش بــزرگ حکومتــی
کوچــک تشــکیل داده بودنــد و بعدهــا تبدیــل بــه یکــی از بزرگتریــن امپراتوریهــای جهــان
باســتان شــد .بدینترتیــب نخســتین اشــاره بــه ســرزمین پارســیان را میتــوان مربــوط بــه دوران
ســناخریب و نخســتین ســالهای ســدهی هشــتم ق.م .دانســت .ناگفتــه نمانــد کــه بســیاری از
شرقشناســان ،پرسـ َـواش ســناخریب و َپرسـ َ
ـومش آشــوربانیپال را با پرســوای زاگرسمرکزی پیوند
داده و فرضیـهی مهاجــرت پارســیان از زاگرسمرکــزی بــه فــارس کنونــی را مطــرح کردهانــد .اینــان
َ
معتقدنــد کــه پرســوای کتیبههــای آشــوری نخســتین اشــاره بــه پارســیان ایرانــی زبــان و مســکین
اولیـهی آنهــا پیــش از مهاجــرت بــه پرسـ َ
ـومش  /پارســه بــوده اســت (کامــرون113 ،108 :1365 ،؛
فــرای113-112 :1373 ،؛  .)Young, 1967; Levine, 1974: 108امــا مــدارک موجــود از چنیــن
نظــری پشــتبانی نمیکننــد ،در واقــع بهجــز شــباهت اســمی ایــن دو مــکان ،دلیــل قانعکننــده و
َ
مســتدل دیگــری وجــود نــدارد کــه نشــاندهندهی ســکونت پارســیان مهاجــر آریایــی در پرســوای
زاگرسمرکــزی باشــد .بــرای پژوهشــگری کــه انــدک آشــنایی بــا تاریــخ و جغرافیــای تاریخــی غــرب
ایــران در دوران آشــور نــو یــا دورهی مــاد داشــته باشــد؛ پذیــرش ایــن نکتــه بســیار دشــوار اســت کــه
مهاجران آریایی و تازهواردان پارســی توانســته باشــند پس از گذر از مناطق شــرقی ایران و رســیدن
بــه لبـهی غربــی فــات ،بــا پشــت ســر گذاشــتن قلمــرو حکومتهــای محلــی متعــددی کــه در غــرب
َ ّ َ
مانــا ،ا َرزیــش و  ،...تــا قلــب
ایــران وجــود داشــتهاند ،از جملــه :مــاد ،خرخــار ،کیشســیم ،گیزیلبونــد،
زاگــرس پیـش َروی کــرده و در نزدیکــی مــرز امپراتــوری آشــور ایالتــی تشــکیل داده و نــام خــود را بر آن
گذاشــته باشــند .همچنیــن نــام پرسـ َـوا برخــاف نــام متأخرتــر پرسـ َ
ـومش هیـچگاه در متــون آشــوری
همچــون نــام یــک قــوم ،نــژاد یــا زبــان مورد اشــاره قــرار نگرفته و همــواره پیــش از آن عالمــت KUR
بهعنــوان سرزمین/کشــور آمــده اســت .مــدارک زبانشناســی نیــز بیانگــر ایــن حقیقتانــد کــه درصد
َ
اســامی ایرانــی در بیــن ســاکنان پرســوا بســیار کمتــر از ســاکنان ســرزمین مــاد و دیگــر همســایگان
َ
پرســوا همچــون :گیزیلبونــد ،خرخــار ،کیشســیم ،بیت-خمبــن و ...اســت (Zadok, 2001: 103-
ً
َ
)132؛ ایــن درحالیســت کــه در صــورت حضــور پارســیان آریایینــژاد در پرســوای زاگــرس ،طبیعتــا
میبایســت غالــب اســامی ایــن منطقــه دارای ریشـهی زبانــی ایرانــی باشــند .همچنیــن الزم بــه ذکر
َ
اســت کــه بیــن آخریــن بــاری کــه ســارگن از پرســوای زاگرسمرکــزی نــام میبــرد و نخســتینباری
َ
کــه ســناخریب از پرســواش جنوبــی (فــارس کنونــی) ذکــری بــه میــان مـیآورد ،کمتــر از نیــم قــرن
فاصلــه وجــود دارد؛ بنابرایــن صحــت ایــن نظریــه کــه پارســیان در فاصل ـهی تنهــا چنــد دهــه ،از
ً
َ
پرســوای زاگرســی مهاجــرت کــرده و بــه پرســوای جنوبــی کوچیــده باشــند و مجــددا نــام خــود را بــر
ایالــت جدیــد گذاشــته باشــند ،جــای تردیــد بســیار دارد .بــه ایــن نکتــه نیــز بایــد توجــه کنیــم کــه اگر
مهاجرتــی نیــز بــه دلیــل فشــار آشــوریان اتفــاق افتاده باشــد ،منطقیتر آن بود که در ســدهی هشــتم
قبلازمیــاد ،یعنــی در زمــان زمامــداری تیگلتپیلســر و ســارگن کــه دوران اوج قــدرت آشــوریان و
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تاختوتــاز ایشــان در زاگــرس بــوده ،صــورت گرفتــه باشــد َنــه در ســدهی هفتــم قبلازمیــاد کــه
دوران قدرتیابــی حکومتهــای محلــی زاگــرس و رقابــت پایاپــای آنهــا بــا امپراتــوری آشــور بــوده
اســت .همچنیــن تأثیرپذیــری شــدید هخامنشــیان از شــیوهی حکوم ـتداری و فرهنــگ و هنــر
عیالمــی نشــاندهندهی ســکونت و مجــاورت طوالنیمــدرت پارســیان و عیالمیهــا در فــارس
کنونــی اســت کــه صدهــا کیلومتــر دورتــر از زاگرسمرکــزی بــوده اســت .دالیــل دیگــری نیــز بــرای رد
َ
نظریـهی قدیمــی حضــور پارســیان آریایــی در پرســوای زاگرســی وجــود دارد کــه خــود بحثــی اســت
ـشرو نیســت (بــرای بحثهــای مفصلتــر در ایــن زمینــه ن.ک.
طوالنــی و در حــوزهی تحقیــق پیـ ِ
بــه Young, 2003: 243-244 :و مــازاده .)120-114 :1391 ،بهطــور خالصــه ،بهنظــر نمیرســد
َ
ارتباطی بین پرســوای زاگرســی و پارســیان سپســین وجود داشــته باشــد و اشــارهای که ســناخریب
َ
ً
احتمــاال بــه ســال  691ق.م .بــه ســرزمین َ«پرســواش» داشــته اســت را بایــد نخســتین ذکــر نــام
پارســیان در تاریــخ ایــران دانســت .در پایــان بــد نیســت بــه نظریـهی پژوهشــگر ایرانــی «محمدتقی
ایمانپــور» نیــز اشــاره کنیــم کــه ســعی در حــل مســألهی ارتبــاط پرسـ َـوا و پرسـ َ
ـومش نمــود ه اســت.
ایشــان معتقــد اســت کــه پارســیان بــا جمعیــت فراوانــی کــه در هنــگام مهاجــرت داشــتهاند در
محــدودهی وســیعی از ایــران شــامل قســمتهایی از فالتمرکــزی ،زاگــرس ،یــزد ،کرمــان و فــارس
َ
َ
ش/پرسـ َ
پرسوا َ
ـومش فارســی هــر دو اشــاره
کنونــی ســاکن بودهانــد و بنابرایــن پرســوای زاگرســی و
بــه حضــور گســتردهی پارســیان در گســترهی ایــران زمیــن دارنــد (ایمانپــور1382 ،؛ همچنیــن:
ایمانپــور و علیــزاده)1391 ،؛ هــر چنــد شــواهد چندانــی مبنیبــر پراکنــش گســتردهی پارســیان در
ایــن زمــان در دســت نداریــم ،امــا حتــی بــا وجــود پذیــرش فرضیـهی فــوق ،بایــد یــادآور شــویم کــه
َ
ً
پرســوا کامــا بیــن حکومتهــا و ایالتهــای زاگرســی دیگــر محصــور بــوده اســت و نفــوذ دســتهای از
پارســیان بــه زاگــرس بــه همــان دالیلــی کــه پیشتر اشــاره شــد ،چنــدان قابلقبــول نیســت .در واقع
َ
بهجــز تشــابه اســمی ،مــدرک دیگــری در دســت نیســت کــه نــام پرســوای غــرب ایــران را بــا قبایــل
پارســی و هخامنشــیان ارتبــاط دهیــم.

َ َّ
Allabria
/
بریه
ل
ا
َّ
َ َّ

نــام ســرزمین البریــه یــا الپریــه نخســتینبار در کتیبههــای شــلمنصر ســوم آمــده اســت (Zadok,

 )2001: 95و در میــان دیگــر پادشــاهان آشــوری تنهــا اددنیـ َـرری ســوم و ســارگن دوم بــدان اشــاره
َّ
ً
کردهانــد و در متــون شمشـیادد پنجــم و آشــوربانیپال نیــز بــه َپ ّدیــره کــه احتمــاال پایتخــت البریــه
بــوده ،اشــاره شــده اســت (.)Parpola, 1970: 12; 271
َّ
تنهــا از روی کتیبههــای شــلمنصر ســوم و ســارگن دوم اســت کــه میتوان موقعیت کلــی البریه
را حــدس زد .متــن اددنیـ َـرری ســوم هیچگونــه اطالعــات جغرافیایــی ویــژهای ارائــه نمیکنــد و تنها
بــه گرفتــن خــراج از ایــن ســرزمین در کنــار دیگــر ســرزمینهای زاگرســی اشــاره میکنــد (RIMA
 .)III: 212, Adad-nārāri III, A.0.104.8: 5b-14در متنــی مربــوط بــه نخســتین لشکرکشــی
َّ
ً
شمشـیادد پنجــم نیــز آمــده کــه َپ ّدیــره (شــهری که در زمان شــلمنصر ســوم ظاهرا پایتخــت البریه
بــوده) ،شــرقیترین نقطـهی قلمــرو آشــور و از نقــاط مــرزی آن بــوده اســت (Ibid: 184, Šamši-
َّ
 .)Adad V, A.0.103.1: I 53b-ii 16aایــن متــن نیــز کمکــی بــه مکانیابــی البریــه نمیکنــد ،امــا
شــلمنصر ســوم و ســارگن دوم هــر دو ،در آن دســته از متونــی کــه شــرح ســفر لشکرکشـیها هســتند
و عزیمــت از یــک نقطــه بــه نقط ـهی دیگــر را بــا رعایــت ترتیــب جغرافیایــی گــزارش میدهنــد،

جغرافیای تاریخی زاگرسمرکزی در دورهی آشور نو...

َّ
از البریــه نامبردهانــد .شــلمنصر ســوم در لشکرکشــی شــانزدهمین ســال ســلطنت خــود از طریــق
َ«ا َربئیــل» (اربیــل کنونــی) بــه زامـ َـوا وارد شــده و ســپس وارد ّ
مانــا میشــود .وی حملـهی خــود پــس
َّ
از ورود بــه مانــا را چنیــن گــزارش میدهــد ...« :از مانــا بــه البریــه و شــهر بــرج و بــارودار َپ ّدیــره کــه
َ َّ
یانزیبوریــش البریهایــی بــود ،وارد شــدم و از او خــراج ســتاندم :یــک دروازهی طالیــی،
متعلــق بــه
َ
َّ
زنــان حــرم و امــوال گرانقیمــت کاخ او را .مــن مناطــق بیــن البریــه و پرســوا را بــه آتــش کشــیدم ،از
َ
َ
َ
پرســوا بــه ا َبددانــو و از ا َبددانــو بــه خ َبــن .مــن بــا هــوش و درخشــش شــاهانهی خود همهی آنــان را
در هــم کوبیــدم» ( .)RIMA III: 40, Shalmaneser III, A.0.102.6: iii 58-iv 6ایــن گــزارش
َ
ســفرنامهای بهوضــوح بــه مجــاورت َا ّلبریــه بــا ّ
مانــا و پرســوا اشــاره دارد؛ همچنیــن در دیگــر متــون
َ
شــلمنصر ســوم کــه شــرح ســفرنامهای لشکرکشــی نیســتند ،نــام َا ّلبریــه در جــوار یا بیــن ّ
مانا و َپرســوا
ِ
آمــده اســت (.)Ibid: 54 & 60
َ
َّ
کتیبههــای ســارگن دوم ضمــن تأییــد َهمســایگی البریــه بــا مانــا و پرســوا ،دو همســایهی دیگــر
ّ
َّ
َ
ال َبریه را نیز معلوم میکنند :ســوریکش و کرل .در ششــمین ســال ســلطنت ســارگن ،ســرزمینهای
ّ
ّ َّ
ّ
کــرل و البریــه بــه تحریــک اولوســونو شــاه ایزیرتــو (مانــا) بــر علیــه آشــور قیــام میکننــد (ARAB II:
َ
َ
ّ
 )5, §§10البتــه ایــن ائتــاف شکس ـتخورده و ســارگن کــرل را بــه زمــوا الحــاق میکنــد .در شــرح
َّ
موقعیــت البریــه ارائــه
ارزشــمند هشــتمین لشکرکشــی ســارگن نیــز اطالعــات ارزشــمندی دربــارهی
َّ َ ّ
َ
َ
شــده اســت .ســارگن از طریــق َزمــوا وارد ســوریکش ،منطقـهی مانایــی در مــرز کــرل و البریــه شــده
ّ
ّ
بل-اپیل-ایدینــه حاکــم
اســت .شــاه آشــوری پــس از گرفتــن خــراج از اولوســونو پادشــاه مانایــی و
َ
َّ
َّ
البریــه ،از طریــق البریــه بهســمت پرســوا پی ـش َروی میکنــد (مایــر ،18 :1388 ،ســطر  38-31و
َّ
َ .)ARAB II: 75-76,پ ّدیــره (پایتخــت البریــه؟) یکبــار دیگــر نیــز در کتیبـهای از
َّ §§ 144-146
ســارگن در کنــار کــرل ذکــر شــده اســت ( .)ARAB II: 72, §§ 137ایــن شــهر در زمــان آشــوربانیپال
متصرفــات ّ
ّ
مانــا بــوده اســت .ایــن پادشــاه مدعــی اســت کــه ماناییهــا ّپدیــره و مناطــق اطــراف
جــزو
ً
آن را در زمــان پــدران او تصــرف کــرده بودنــد و آشــوربانیپال آنها را مجددا فتح نموده اســت (Ibid:
َّ
 .)327, §§ 852اطالعــات مــا در مــورد موقعیــت مکانــی البریــه بــه ایــن مــدارک محــدود میشــود؛
َّ
بــا اینوجــود کتیبههــای مذکــور امــکان َشناســایی ســرزمینهای مجــاور البریــه را فراهــم میکننــد.
ّ
َّ
ً
َ
َ
پرســوا قطعــا در جنــوب البریــه بــوده ،کــرل در غــرب و مانــا (و ســوریکش) در شــمال آن .ســوریکش
در مــرز زمـ َـوا و مانــا بــوده ،چراکــه ســارگن صریحـ ًـا بــه ایــن نکتــه اشــاره میکنــد کــه ّالوســونوی ّ
مانایی
ِ
در مــرز کشــورش بــه دیــدار ســارگن رفتــه اســت (مایــر ،18 :1388 ،ســطر  .)35-34لویــن راههایــی
را کــه آشــوریان از طریــق آن وارد زاگــرس میشــدهاند بــه دقــت بررســی کــرده (Levine, 1973:
 )5-14; 1974: 99-104و براســاس تحقیقــات وی میدانیــم آشــوریان دو راه بــرای نفــوذ بــه مانــا
َ َ
ـشرو داشــتهاند .یــک راه از مریــوان
از طریــق مــرز زمــوا (ســلیمانیه و دشــت شــهرزور کنونــی) در پیـ ِ
و دیگــری از طریــق بانــه .در نتیجــه ســوریکش بایــد جایــی در همیــن حوالــی ،یعنــی بیــن مریــوان
َ
یــا بانــه باشــد؛ لویــن خــود منطق ـهی بانــه را بــرای ســوریکش پیشــنهاد نمــوده اســت (Levine,
َ
 .)1974: 114; 1977: 145, Fig. 1اگــر منطقـهی بیــن مریــوان و بانــه را سـ َـوریکش و جــزو قلمــرو
ّ
َّ
مانــا بدانیــم ،مــرز شــمالی البریــه مشــخص میشــود .در غــرب نیــز ســرزمین کــرل کــه جایابــی آن در
َّ
ً
منطقـهی اورامانــات نســبتا مطمئن اســت ،البریه را محــدود میکرده اســت .در جنوب نیز مناطق
َ
شــمالی اســتان کرمانشــاه و جنوب کردستان سرزمین پرســوا را تشکیل میدادهاند .در نتیجه تنها
َّ
جایــی کــه بــرای مکانیابــی البریــه باقــی میمانــد ،نواحی شــرقی مریوان بهســمت ســنندج اســت.
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َّ
گســترش البریــه در ســمت شــرق براســاس متونــی کــه ذکــر آنهــا رفــت (متــون شــلمنصر و ســارگن)،
قابــل شناســایی نیســت ،امــا متــون آشــوری در کلیــت خــود نشــان از آن دارنــد کــه در قســمتهای
ّ َ
میســی ،ا َبددانــی و ...واقــع
شــرقی اســتان کردســتان کنونــی ،ســرزمینهایی چــون :گیزیلبونـ َـد،
َّ
بودهانــد و در نتیجــه البریــه در ســمت شــرق نمیتوانســته گســترش زیــادی داشــته باشــد .گــزارش
َّ
لشکرکشـیهای آشــوریان نیز به هیچنحو وســعت زیاد ســرزمین البریه را تأیید نمیکنند .با توجه
بــه جمیــع شــرایط ذکــر شــده ،میتــوان نواحــی بیــن مریــوان و ســنندج (شــمالغرب ســنندج ،شــرق
َّ
ّ
مریــوان) را بــرای البریـهی باســتان پیشــنهاد نمــود .لویــن و بــراون درهی ســنندج را بــرای البریــه
پیشــنهاد دادهانــد ( ،)Levine, 1977: 138; Brown, 1979: 17امــا ایــن مکانیابــی بیــش از حــد
ّ
جنوبــی اســت و البریــه بایــد اندکــی شــمالیتر باشــد .در یکــی از منشــورهای ســارگن دوم کــه از نینــوا
َّ
بهدســت آمــده ،بــه ایــن مطلــب اشــاره شــده کــه بیــن ایزیرتــو (پایتخــت ّ
مانــا) تــا البریــه مســافتی
در حــدود « 7بیــرو 14( » 3ســاعت پیــادهروی) فاصلــه بــوده اســت (.)ARAB II: 108, §§ 210
بــا توجــه قرارگیــری ایزیرتــو در نواحــی بیــن بــوکان و ســقز امــروزی (مــرز اســتانهای کردســتان و
َّ
آذربایجــان غربــی کنونــی) ناچاریــم البریــه را در همان مســیر پیشگفتــه (مریوان-ســنندج) اندکی
شــمالیتر فــرض کنیــم ،تــا بــا  ٧بیــروی ســارگن همخوانــی داشــته باشــد .نواحــی غربــی مریــوان و
َ
َ
دریاچـهی زریــوار (زریبــار) نیــز جــزو قلمــرو زمــوا بــوده اســت و از ایــن دریاچــه بــا عنــوان دریــای َزمــوا
ً
ـمالی بیــن شــهرهای
ـ
ش
ـق
ـ
مناط
در
ـاال
یــاد شــده اســت؛ در نتیجــه البریـهی دورهی آشــور نــو ،احتمـ
ِ
کنونــی ســنندج و شــرق مریــوان قــرار گرفتــه اســت.

نتیجهگیری

بــا تجزیــه و تحلیــل اطالعــات جغرافیایــی آندســته از کتیبههــای بــر جــای مانــده از دورهی
آشــور نــو کــه بــه مناطــق غربــی ایــران و رشــته کوههــای زاگــرس میپردازنــد و بهویــژه شــرح
لشکرکشـیها و مســافرتهای بلنــد مــدت ســپاهیان آشــوری در داخــل خــاک ایــران ،تــا حــدودی
امــکان جاییابــی شاهکنشــینهای ایــن مناطــق در نیمـهی نخســت هــزارهی اول قبلازمیــاد
حاضــر ســعی شــد با بررســی متون مذکــور ،موقعیت مکانــی ایاالت
فراهــم شــده اســت .در پژوهــش
َ َ
َ َّ ّ
َ
مهمــی چــونَ :نمــری ،خمبــن ،کــرل ،البریــه و پرســوا مشــخص شــود .شــواهد موجــود نشــان از آن
دارد کــه ایالــت نمــری در نواحــی غربــی اســتان کرمانشــاه قــرار داشــته و بخــش َنهچنــدان بزرگــی
از درهی رود دیالــه در نزدیکــی مــرز ایــران و عــراق نیــز جــزو قلمــرو آن بهشــمار میآمــده اســت.
َ
خمبــن و پرســوا نیــز در نزدیکــی جــادهی خراســان و بــه احتمــال فــراوان در شــرق و شــمال دشــت
ماهیدشــت قــرار داشــتهاند .بیت-خمبــن را میتــوان در امتــداد کرمانشاه-بیســتون جایابی نمود
َ
ً
و احتماال در کتیبهی هخامنشــی بیســتون نیز بهنام آن اشــاره شــده اســت .پرســوا هم در شــمال
ماهیدشــت و اســتان کرمانشــاه و جنــوب اســتان کردســتان واقــع شــده اســت و میتــوان تپ ـهی
بــزرگ خیبــر را کــه در جنــوب روانســر و شــمال ماهیدشــت قــرار گرفتــه ،بــا پایتخــت باســتانی آن،
ّ
یعنــی شــهر نیکــور مطابقــت داد .شــواهد مســتدل و متقنــی کــه نشــاندهندهی ارتبــاط نــام ایالــت
َ
َ
ـت پرســوا
ـ
ایال
از
ـیان
ـ
پارس
ـرت
ـ
مهاج
ـی
ـ
قدیم
ی
ه
ـ
نظری
و
ـدارد
ـ
ن
ـود
ـ
وج
ـد،
ـ
باش
ـی
ـ
پارس
ـوام
ـ
اق
ـه
ـ
ب
ـوا
پرسـ
َّ
در زاگــرس بــه ســرزمین پــارس سپســین بــا اشــکاالت متعــددی روب ـهرو اســت .ایالــت کــرل را بــه
ـان بیشــتری مکانیابــی
لطــف وجــود کتیبـهی تنگـیور در منطقـهی اورامــان میتــوان بــا اطمینـ َّ
نمــود .موقعیــت جغرافیایــی کتیبـهی تنگـیور و همچنیــن همســایگی کــرل بــا ایالتهایی چون
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ّ
َ
قرارگیــری ایــن ایالــت در منطق ـهی کوهســتانی اورامــان دارد.
از
ـان
ـ
نش
ـه
ـ
بری
ال
و
ـوا
ـ
پرس
،
ـوا
زمـ
َّ
َ
ّ
ّ
البریــه نیــز همســایهی شــمالی کــرل و پرســوا و همســایه جنوبــی مانــا بــوده اســت و بــا توجــه
بــه مجمــوع مــدارک میتــوان محــدودهی شهرســتان مریــوان و بهویــژه مناطــق شــرقی آن
ّ
بهســمت ســنندج را بــرای البریــه پیشــنهاد نمــود .نتایــج تحقیــق حاضــر در بســیاری مــوارد
متفــاوت از نتایــج حاصــل از پژوهشهــای لوئیــس لویــن و طرفــداران نظریــات وی بــوده و
بیشــترین شــباهت و همخوانــی را بــا نقشــهی جغرافیــای تاریخــی امپراتــوری آشــور نــو در
اطلــس دانشــگاه هلســینکی دارد.

تصویــر  .1جغرافیــای تاریخــی غــرب ایــران در
دورهی آشــور نــو و موقعیــت مکانــی جاینامهــای
مذکــور در مقالــه (نگارنــده.)1396 ،

منابع کوتهنوشت
ARAB II: D. D. Luckenbill, 1927, Ancient Records of Assyria and Babylonia, vol. 2, The University of
Chicago Press, Chicago, Illinois.
RIMA II: A. K. Grayson, 1996, Assyrian Rulers of the Early First Millennium B.C. I, (1114- 859 B.C),
The Royal Inscription of Mesopotamia, Assyrian Period 2, Toronto, London.
RIMA III: A. K. Grayson, 1996, Assyrian Rulers of the Early First Millennium B.C. II, (858- 745 B.C),
The Royal Inscription of Mesopotamia, Assyrian Period 3, Toronto, London.
RINAP 1: H. Tadmor, & S. Yamada, 2011, The Royal Inscriptions of Tiglath-Pileser III (744-727 BC),
and Shalmaneser V (726-722 BC), King of Assyria, The Royal Inscriptions of Neo-Assyrian Period, vol. 1,
Winona Lake, Indiana, Eisenbrauns.
RINAP 3/1: A.K Grayson, and J. Novotny, 2012, The royal Inscription of Sennacherib, king of Assyria
(404-681 BC) Part 1, The Royal Inscriptions of Neo-Assyrian Period, vol. 3/1, Winona Lake, Indiana,
Eisenbrauns.
SAA 15: A. Fuchs & S. Parpola, 2001, The Correspondence of Sargon II, Part III, Letters from Babylonia
and Eastern Provinces (State Archives of Assyria 15), Helsinki.

پینوشت
 .1جبلحمرین نام رشتهکوهی کوچک در استان دیالی عراق و جنوب کرکوک.
 .2نــام شــهر و منطق ـهای کوچــک در منطق ـهی دیالــه و جبلحمریــن (اســتان دیال ـهی کنونــی در عــراق) ،بــرای اطالعــات

124

شماره  ،19دوره هشتم ،زمستان 1397

بیشــتر ر.ک .بــه Unger, 1959: 139-140 :و .Bryce, 2009: 249
 bêru .3مسافتی برابر با دو ساعت پیادهروی در ادبیات آشوری.

کتابنامه

 ایمانپــور ،محمدتقــی« ،1382 ،مــکان جغرافیایی پارســوا ،پارســواش و پارســوماش» ،مجلهمطالعــات تاریخــی (دانشــگاه فردوســی مشــهد) ،شــمارههای  1و  ،2پاییــز و زمســتان ،صــص-29 :
.50
 ایمانپــور ،محمدتقــی؛ و عل ـیزاده ،کیومــرث« ،1391 ،ورود پارس ـیها بــه انشــان :بررســیشهــای علــوم
رابط ـهی پارس ـیها و ایالمیهــا پیــش از ظهــور شاهنشــاهی هخامنشــیان» ،پژوه 
تاریخــی ،دورهی  ،4شــمارهی  ،1بهــار و تابســتان ،شــمارهی پیاپــی  ،5صــص.38-21 :
 زارعــی ،محمــد ابراهیــم« ،1383 ،نقشبرجســته و کتیبـهی تنگـیور ،کتیبهی ســارگن دومدر تنگـیور» ،نامـهی پژوهشــگاه میراثفرهنگــی ،شــمارهی  ،7دورهی دوم ،صــص.30-11 :
 ســرفرار ،علیاکبــر« ،1347 ،سنگنبشــتهی میخــی اورامانــات» ،مجل ـهی بررس ـیهایتاریخــی ،شــمارهی  ،3دورهی  ،5صــص.27-13 :
 ســعیدیان ،ســعدی؛ و فیروزمنــدی ،بهمــن« ،1395 ،از کــوه ســیلخزو تــا کــوه بیکنــی:جغرافیــای تاریخــی ســرزمین مــاد در دوره آشــور نــو» ،مجلـهی مطالعــات باستانشناســی ،دورهی
 ،8شــمارهی  ،2پاییــز و زمســتان ،صــص.90-71 :
 فــرای ،ریچــارد نلســون ،1373 ،میــراث باســتانی ایــران ،ترجمـهی مســعود رجبنیــا ،چــاپچهــارم ،تهران :شــرکت انتشــارات علمــی و فرهنگی.
شهــا و تحقیقــات ســالهای
 کالمایــر ،پتــر« ،1385 ،چشـمانداز کمبدنــه» ،بیســتون :کاو  ،1963-1967بهکوشــش :ولفرام کالیس و پتر کالمایر ،برگردان :فرامرز نجد ســمیعی ،انتشــارات
ســازمان میراثفرهنگی ،صــص.20-17 :
 کامــرون ،جــرج گلــن ،1365 ،ایــران در ســپیده دم تاریــخ ،ترجمـهی حســن انوشــه ،چــاپاول ،تهــران :شــرکت انتشــارات علمــی و فرهنگــی.
شهــا و تحقیقات ســالهای -1967
 کالیــس ،ولفــرام« ،1385 ،دژ مــادی» ،بیســتون :کاو  ،1963بهکوشــش :ولفرام کالیس و پتر کالمایر ،برگردان :فرامرز نجد ســمیعی ،انتشــارات ســازمان
میراثفرهنگی ،صص.32-29 :
 لوکــوک ،پییــر ،1382 ،کتیب ههــای هخامنشــی ،ترجم ـهی نازیــا خلخالــی ،تهــران :نشــرفــروزان.
 مایــر ،والتــر ،1388 ،متــن و ترجمــه گــزارش لشکرکشــی ســارگن بــه اورارتــو در ســال 714پ.م ،.ترجمـهی فرامــرز نجدســمیعی ،تهــران :انتشــارات گنجینـهی هنــر.
 مــازاده ،کاظــم« ،1389 ،پادشــاهی ّمانــا ،نگاهــی بــه ســاختارهای فرهنگــی ،اجتماعــی و
سیاســی بــر پایـهی آ گاهیهــای باستانشناســی و جغرافیــای تاریخــی» ،باســتانپژوهی ،دورهی
جدیــد ،شــمارهی  ،7صــص.53-45 :
ّ
 مــازاده ،کاظــم؛ و گــودرزی ،علیرضــا« ،1395 ،جغرافیــای تاریخــی پادشــاهی الیپــی»،شهــای باستانشناســی ایــران ،دورهی ششــم ،شــمارهی  ،10بهــار و تابســتان
مجل ـهی پژوه 
 ،1395صــص.100-83 :
 -مــازاده ،کاظــم« ،1391 ،پارشــوا ،پارســوا ،پارســواش ،پارســوماش و ارتبــاط آن بــا پارسـیها و

125

...جغرافیای تاریخی زاگرسمرکزی در دورهی آشور نو

،4  دورهی،شهــای علــوم تاریخــی
  مجل ـهی پژوه،»مهاجــرت آنــان بــه داخــل ســرزمین ایــران
.123-107 : صــص،6  شــمارهی پیاپــی، پاییــز و زمســتان،2 شــمارهی
 «شاهانه یا نه؟یادبودنامههای،1396 ، سولماز، مهرداد؛ و احمدزاده خسروشاهی، ملکزاده دورهی،شهــای باستانشناســی ایــران
  فصلنامـهی پژوه،»آشــوری در نواحــی شــرقی امپراتــوری
.83-102 : صص، تابستان،13  شمارهی،7
- Alibaigi, S. Aminikhah, N & Fatahi, F., 2016, “In Search of Harhar (the NeoAssyrian Kar-Šarrukin) in the Central Zagros Mountain, Western Iran: A New
Proposal”, Iran, vol. LIX.II, pp. 25-46.
- Billerbeck, A., 1898, Das Sandchak Suleimania und dessen persische
Nachbarlandschaften zur babylonischen und assyrischen zeit. Leipzig.
- Brinkman J. A., 1968, “A Political History of Post-Kassite Babylonia 1158722 B.C.” Analecta Orientalia 43, Roma.
- Brown, S. C., 1979, “Kinship to Kingship, Archaeological and Historical
Studies in Neo-Assyrian Zagros”, Ph.D. dissertation, University of Toronto,
Unpublished.
- Bryce, T., 2009, The Routledge Handbook of the People and Places of
Ancient Western Asia, Routledge, London and New York.
- Diakonoff, I. M & Kashkai, S.M., 1981, Geographical Names According to
Urartian Texts, Répertoire Géographique des Textes Cunéiformes 9 (RGTC IX),
Wiesbaden.
- Forrer, E., 1920, Die Provinzeinteilung des Assyrischen Reiches, Leipzig.
- Frame, G. 1999, “The Inscription of Sargon II at Tang-i-var”, Orientalia 68,
pp. 31-57.
- Greenfield, J. & Porten, B., 1982, The Bisitun Inscription of Darius the
Great: Aramaic Version, Corpus Inscriptionum Iranicarum, Part I, Incription of
Ancient Iran, London.
- Herzfeld, E., 1968, The Persian Empire, Wiesbaden.
- Isidore of Charax., 1914, Partian Stations, The Greek Text with a Translation
and Commentary by Wilfred H. Schoff, Commercial Museum, Philadelphia.
- Kent, R. G, 1950, Old Persian: Grammer, Text, Lexicon, New Haven,
Connecticut.
- Kinner-Wilson, J. V., 1962, “The Kurba’il Statue of Shalmaneser III”, Iraq
24, pp. 90-115.
- König, F. W., 1955-1957, Handbuch der Chaldischen Inschriften (=Archive
der Orientforschung, Beiheft 8, Teil 1), Selbstverlag, Graz.
- Levine L. D., 1972, Two Neo-Assyrian Stelae from Iran (Royal Ontario
Museum. Art and Archaeology, Occasional Paper 23), Toronto.
- Levine L. D., 1972-75, “Ḫarḫar”, Reallexicon der Assyriologie und
Vorderasiatischen Archäologie IV, pp. 120-121.
- Levine L. D., 1973, “Geographical Studies in the Neo-Assyrian Zagros-I”,
Iran 11, pp. 1-27.
- Levine L. D., 1974, “Geographical Studies in the Neo-Assyrian Zagros-II”,
Iran 12, pp. 99-124.
- Levine, L. D., 1972-75, “Hamban”, Reallexicon der Assyriologie IV, Berlin,
pp. 71.

1397  زمستان، دوره هشتم،19 شماره

- Medvedskaya, I. N., 1999, “Media and its neighbours I: The Localization of
Ellipi”, Iranica Antiqua XXXIV, pp. 53-70.
- Parpola, S & Porter, M., 2001, The Helsinki Atlas of the Ancient Near East
in The Neo-Assyrian Period, The Casco Bay Assyriological Institute, The NeoAssyrian Text Corpus Project.
- Parpola, S., 1970, Neo-Assyrian Toponyms, AOAT 6, Neukirchen.
- Pecorella P.E & Salvini, M., 1984, “Tra lo Zagros e l’Urmia: Recherche
storiche et archeologiche nell’Azerbaigian iraniano”, Incunabula Graeca, vol.
78, pp. 35-51.
- Postgate, J.N., 1984, “The Historical Geography of the Hamrin Basin”,
Sumer 40, 149-159.
- Radner, K., 2003, “An Assyrian View on the Medes”, in Giovanni B.
Lanfranchi, Michael Roaf and Robert Rollinger (eds.), Continuity of Empire (?)
Assyria, Media, Persia, Padova pp. 37-64.
- Reade, J. E., 1978, “Kassites and Assyrians in Iran”, Iran 16, pp. 137-143.
- Reade, J. E., 1995, “Iran in Neo-Assyrian Period”, in Liverani (ed.) NeoAssyrian Geography, pp. 31-42.
- Schrader, E., 1878, Keilinschriften und Geschichtsforschung, Giessen.
- Smith, S., 1951, “Parsuash and Solduz”, Professor Puré Davoud Memorial
Volume, The Iran League, vol. II, Bombay, pp. 62-77.
- Speiser, E.A., 1926-27, “Southern Kurdistan in the annals of Ashurnasirpal
and today”, AASOR 8, pp. 1-42.
- Streck, M., 1898-1899-1900, “Das Gebiet der heutigen Landschaften
Armenien, Kurdistan und Westpersien nach den babylonisch-assyrischen
Keilinschriften”, ZA XIII (1898) pp. 57-100, ZA XIV (1989) pp. 103-72, ZA XV
(1900) pp. 257-382.
- Thompson, R. C. & Mallowan, M. E. L., 1933, “The British Museum
Excavation at Nineveh 1931-32”, Annals of Archaeology and Anthropology 20,
pp. 86-98.
- Thureau-Dangin, F., 1912, Une Relation de la Huitième Campagne de
Sargon, Paris.
- Unger, E., 1959-1971, “Gannanate”, Reallexicon der Assyriologie III,
Berlin, 139-140.
- Von Voigtlander, E., 1978, The Bisitun Inscription of Darius the Great:
Babylonian Version, Corpus Inscriptionum Iranicarum, Part I, Incription of
Ancient Iran,London.
- Weissbach, F. H., 1911, Die Keilinschriften der Achämeniden, Leipzig.
- Young, T. C., 1967, “The Iranian Migration into the Zagros”, Iran V, pp. 1134.
- Young, T. C., 2003, “Parsua, Parsa and Pot sherds”, in Miller and Abdi (eds.)
Yeki bud, Yeki nabud, Essays on the Archaeology of Iran in honor of William
Sumner, Los Angeles, pp. 243-248.
- Zadok, R., 2001, “The Ethno-Linguistic Characters of Northwestern Iran and
Kurdistan in The Neo-Assyrian Period”, Iran XXXX, pp. 89-151.
- Zadok, R., 2006, “Mannea”, Encyclopedia Iranica, www.iranicaonline.org/
articles/mannea

126

