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 چکیده

برانگیز بوده است.  ، یعنی در دورۀ آشور نو همواره بحثهاآنجغرافیای تاریخی سرزمین مادها در زمان ذکر نخستین  مسئلۀ

های هخامنشی، اشکانی و ساسانی، قلمرو  مادشناسان و آشورشناسان متقدم با توجه به حدود جغرافیایی این سرزمین در دوره

هفتاد میالدی، رویکردی جدید اند اما از دهۀ  دانسته های زاگرس مرکزی تا مرکز فالت ایران  مادها در دورۀ آشور نو را از کوهستان

های زاگرسیِ مذکور در متون  یافت که قلمرو سرزمین ظهور نوگرا نسبت به جغرافیای تاریخی زاگرس در دورۀ آشور  و کمینه

 درنتیجهدانست و  الوند را آخرین نقطۀ نفوذ آشوریان در شرق و فالت ایران می کوه رشتهآشوری را بسیار محدود تصور کرده و 

این دو عقیدۀ متضاد خواهیم پرداخت و  سقم و  صحتنمود. در مقالۀ حاضر به بررسی  ن ماد را نیز محدود به غرب الوند میسرزمی

یابی  های اصلی آن را مکان همچنین سعی خواهیم نمود مرزهای کشور ماد در دورۀ آشور نو را مشخص نموده و شهرها و سرزمین
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 مقدمه .1

های زاگرس و مناطق مرکزی فالت ایران  در نیمۀ اول هزارۀ نخست پ.م و دورۀ آشور نو، در کوهستان

های خود به این  متعددی وجود داشت که پادشاهان آشوری در لشکرکشی یساالرهاخانها و  نشین شاهک

های اورارتو و عیالم،  پادشاهی یژهو بهبر ضد دشمنان خویش،  هاآنستاندند و گاه با  خراج میوباج هاآنمناطق از 

      منبعی است که برای بازسازی ساختارهای  ینتر مهمشدند. گزارش لشکرکشی آشوریان،  متحد می

 یاراختهای کوچک و بزرگ در  ها و دولت نشین اجتماعی و همچنین جغرافیای تاریخی این شاهک-سیاسی

از طی قرون نهم تا هفتم پ.م پادشاهان دورۀ آشور نو بود که  «ماد»ها،  این سرزمین ینتر مهم. یکی از داریم

و  Mata/ مَتَ، Amada/ ، اَمَدMādāiaَ/ مادایه Amadāyaاَمَدایه/ چون  ییها نام باهای خود  در کتیبه ایشان

پیش از پیدایش حکومت  ، یعنیدر دورۀ آشور نوتعیین محدودۀ قلمرو مادها . اند کرده یاد Mada/ مَدَ یژهو به

که در فاصلۀ نسبتاً زیادی از قلب شرقی های  مانند بسیاری از سرزمینو متحد ماد، کاری است دشوار 

دانیم که در  می. محل اختالف بوده استهمواره یابی این سرزمین نیز  مکان بودند، گرفته قرارمپراتوری آشور ا

های  در کتیبه ازآنجاکه درواقع، مناطق مرکزی فالت ایران جزو قلمرو ماد بوده است، متأخرترهای  دوره

و  (Kent 1953: 122, DB 2.71f: 124, DB 3.2f) شمار آمدهمادها بهجزو قلمرو  )رگا(ری  ،هخامنشی

در حوالی )احتماالً  «Portacaspiæی/ کاسپدربند »نیز مرز شرقی قلمرو مادها را و رومی جغرافیدانان یونانی 

، تقریباً (Hansman 1990: 61-62شناسی کامل این نام نک:  )برای منبع اند دانسته (ایوانکی کنونیقومش و و  گرمسار

غالب پژوهشگران این حوزه تا پیش از دهۀ هفتاد میالدی بر این عقیده بودند که مادِ دورۀ آشور نو نیز 

 عنوان بهو کوه بیکنی را که در منابع آشوری است شده  زاگرس تا البرز را شامل می های کوهمحدودۀ وسیعی از 

تطبیق ، با کوه دماوند کنونی شده  یمعرفمادها مرز شرقی سرزمین و  لشکریان آشورترین نقطۀ نفوذ  شرقی

کامرون  ؛Billerbeck 1898: 93; Streck 1900: 369; Eilers 1954: 309; Young 1967: 13, n. 12) اند داده

اما در اوایل دهۀ هفتاد  .(87: 1368؛ گیرشمن 50: 1387؛ کالیکان 345: 1388یف  ؛ علی18: 1371؛ دیاکونوف 113: 1365

از  مأخوذ که «جغرافیای تاریخی زاگرس در دورۀ آشور نو»میالدی لوئیس لوین در مقالۀ مشهور خود با عنوان 

های آشوری  مذکور در کتیبه های زاگرسیِ تمامی سرزمینگرا،  تقلیلرسالۀ دکتری وی بود، با اتخاذ رویکردی 

یابی نمود و کوه بیکنی را با کوه الوند در نزدیکی همدان تطبیق داد. به نظر لوین  را در غرب کوه الوند مکان

مرکز فالت ایران  یژهو بهالوند و  یسو آننتوانستند از الوند عبور کنند و هرگز وارد نواحی  گاه یچهآشوریان 

مورد میالدی  90و  80، 70های  در دههه این نظری ،پس از انتشار مقالۀ لوین (.Levine 1974: 118-19)نشدند 

و عقیدۀ پیشین مبنی بر مطابقت بیکنی با دماوند مردود شمرده شد  گرفت پژوهشگران قرار بسیاری ازتوجه 
 Brown 1979: 19-21; 1986: 116 and 1988: 84; Genito 1986: 63; Muscarella :ک.ن مثال عنوان به)

1987: 109, n. 3 and 1994: 57-58; Young 1988: 13, n. 31). انتقادات  لوین یابیِ مکان این بر البته بعدها

در  (.Reade 1995: 38; Medvedskaya 1992: 75-78; 2002: 45-46ک: .)برای مثال نصورت گرفت  شدیدی

سرزمین مادها وسیع  قلمروتا ضمن بررسی عقاید لوین و سنجش درستی یا نادرستی آن،  یمبر آنمقالۀ حاضر 

های  نام جای ینتر مهم همچنین مشخص نموده واند،  های آشوری در اختیار ما نهاده بر اساس آنچه کتیبهرا 

 یابی نماییم. را مکان ها این کتیبهدر  مذکورمادیِ 
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 قلمرو ماد در دورۀ آشور نو . 2

 یژهو بههایی که در فاصلۀ دوری از مرکز امپراتوری آشور و  سرزمینذکر کردیم، جایابی  تر یشپطور که  همان

  ی نزدیکآشور های ایالت که بهغرب ایران  های نشین شاهکیابی  مکاننسبت به  ،اند گرفته قراردر شرق آن 

را نسبت  هاآنهای شرقی مجبوریم موقعیت  نامها و جای یابی سرزمین برای مکاناست.  تردشوار مراتب به بودند،

آمده و برای  شمار میهای دوردست واقع در شرق آشور به بسنجیم. ماد نیز جزو سرزمین  های غربی به ایالت

این کار تا همسایگان غربی آن را مشخص سازیم. بر اساس منابع موجود تعیین محدودۀ مکانی آن ابتدا باید 

-811) اَدَد پنجم-شمشی، ق.م( 858-824) متعددی از دوران سلطنت شَلمنصر سومحدودی میسّر است. متون 

، ق.م( 721-705)دوم سار گن، ق.م( 744-727)پیلسر سوم-، تیگلت(ق.م 810-783)نیرَری سوم-، اَدَدق.م( 823

است که حاوی اطالعات جغرافیایی دربارۀ  مانده یباق( ق.م 680-669)و اسرحدون ( ق.م 704-681)سناخریب 

توان مشخص نمود. بر اساس این متون مادها در جنوب  می ها آنغرب ایران بوده و همسایگان مادها را بر طبق 

/ و کیشسیم Harhār/ رارخ، در غرب با خَEllipi (ARAB II: ii 23; 99; 183)/ لّیپیغرب با پادشاهی اِ

Kišesim (ARAB II: ii 79; 92  وLevine 1972: 41, ii 46) بوندَ و همچنین گیزیل /Gizilbunda (RIMA 3, 

A.0.103.1 ii 34b-iii 36; ARAB II: ii 49) اند. پادشاهی قدرتمند مانّا نیز در شمال غرب ماد  همسایه بوده

مرزهای شرقی ماد در ادبیات آشوریان کوه بیکنی نیز . (53-49: 1388برای قلمرو مانّا نک: مالزاده ) واقع بوده است

( )برای RINAP 1, 47, obv. 1-4 and 52, 1-4; ARAB II: ii 82; 96; 97; 50) کرده است مشخص میرا 

 ;Levine 1974: 118-19; Brown 1979: 19-20ماد نک:  جوار همهای  توضیحات بیشتر در رابطه با سرزمین

Medvedskaya 1999: 53-60 and 2002: 48-9 158-151: 1392همچنین مالزاده و دهکردی و ؛). 

است. مانّا همچون قدرتمندترین  تر شده شناختهمذکور  یها نام یجاقلمرو مانّا و الّیپی نسبت به دیگر 

دریاچۀ ارومیه و نیمۀ و شرق پادشاهی غرب ایران در دورۀ آشور نو،  منطقۀ وسیعی در جنوب و جنوب شرق 

؛ مالزاده Levine 1974: 113-15تر نک:  )برای توضیحات کاملشده است  نی را شامل میشمالی استان کردستان کنو

ۀ آشور نو دانست و به توان پس از مانّا دومین پادشاهی قدرتمند زاگرس در دور الّیپی را می (.49-51: 1388

است. الّیپی مناطق شمالی  گشته پذیر امکانآن نسبتاً دقیق متعددی که بدان رفته است، جایابی  لطف اشارات

مدودسکایا با  .(Levine 1974: 104-6; Medvedskaya 1999)گرفته است  می بررا درکنونی لرستان 

شرق به غرب، و مرزهای آن را از یابی نموده  مکانلرستان  کوهیشپهایی دقیق و مستند، الیپی را در  استدالل

تعیین گسترۀ  (.Ibid: 63)داند  کوه گرین در شمال استان لرستان کنونی تا نواحی مرزی ایران و عراق می

تر است. گزارش ششمین لشکرکشی سارگن در سال  کیشسیم و خرخار اندکی مشکل جوار همهای  مکانی ایالت

دهد که کیشسیم در شمال  است نشان می شده  ثبتآباد و همچنین سالنامۀ وی  که بر روی استل نجف 716

گزارش در  (.Levine 1972: 39-41, ii 36-45; ARAB II: ii 10-11 and  56-57)است  قرارگرفتهخرخار 

ها در شرق ایالت  ن سرزمینای یهردوکه  شده  اشارهای از شلمنصر سوم  همین لشکرکشی و همچنین کتیبه

پرسواَ را از آغاز مطالعات  .(RIMA 3, A.0.102.14; Levine 1972: 39) اند شده  واقع Parsua/ پرسواَ

اما امروزه  نمودند ارومیه جایابی میدر جنوب دریاچۀ غالباً آشورشناسی و مادشناسی تا دهۀ هفتاد میالدی 

، به عبارت دشتیماهدشت پرسواَ ایالتی بوده در شمال  درواقعجایابی پیشین اشتباه بوده و دانیم که  می

 ;Levine 1974: 107-112; Reade 1995)تر شمال استان کرمانشاه و جنوب استان کردستان کنونی  دقیق

Medvedskaya 1999: 61; Parpola and Porter 2001: 11 ؛Radner 2003: 127  همچنین نک: مالزاده
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های سناخریب به این  یکی از کتیبه ؛جود داردوسرنخ دیگری نیز برای جایابی کیشسیم و خرخار  (.الف1391

به الّیپی بوده  مستقل یمهن متعلق به پادشاهیِ تر یشپکه  Bit-Barru/ وبَرّ-کند که منطقۀ بیت مطلب اشاره می

دهد که خرخار در سمت  این کتیبه نشان می، (RINAP 3/1, 4: 28-30)خرخار الحاق شده است  ایالت آشوریِ

پرسواَ و الّیپی، کیشسیم و خرخار  تترتیب و با توجه به موقعیبدین  داشته است.جنوب با الّیپی مرز مشترک 

آباد برای  باشند. در اینجا استل نجف قرارگرفتهباید در شرق استان همدان کنونی و غرب استان کرمانشاه 

)بین آباد شهرستان اسدآباد  است. در این استل که در روستای نجف استفاده قابلها  تر این مکان تعیین دقیق

است  شده ذکر، محل برافراشتن استل، کیشسیم (Levine 1972: 25) شده یداپ اسدآباد همدان و کنگاور کرمانشاه(

(Reade 1995: 39; Gopnik 2011: 295.)  یعنی این استل در ایالت کیشسیم برافراشته شده است. بر این

مکان کیشسیم پیشنهاد  عنوان بهدر غرب الوند کنگاور و اسدآباد را های  شهرستانتوان منطقۀ بین  اساس می

توان مجموعه بناهای طبقۀ دوم تپۀ گودین کنگاور را به ایالت کیشسیم نسبت  می با توجه به این جایابی نمود.

آباد  ، خود تپۀ نجفهای هوایی و تنها با بررسی عکس ارائه نماید یتوجه قابلالبته رادنر بدون آنکه مدرک  د.دا

نشدن از پیدا  وضوح بهن یاست که لوحالی( و این درRadner 2013: 445)را مکان شهر کیشسیم دانسته است 

 تر یشپنیز رخار خَدر مورد  .(Levine 1972: 25-26) بر روی این تپه سخن گفته است یشناخت آثار باستان

ای  ینهزاولین گنهاوند  بنابرایناست،  هشدو شمال الّیپی واقع در جنوب کیشسیم که این ایالت ذکر کردیم 

اسدآباد -دقیقاً در جنوب خط کنگاوراین منطقه  چراکه ،نمودپیشنهاد  خرخاریابی  برای مکانتوان  است که می

یابی خرخار در  مکان تر یشهرتسفلد و جولین رید نیز پاست.  قرارگرفته)کیشسیم( و شمال لرستان )الّیپی( 

 (.Radner 2013: 446 :ک.همچنین ن؛  Herzfeld 1968: 32; Reade 1978: 140) ندبود دهرا پیشنهاد کرنهاوند 

ک: .ن باره یندرا)کنند  می یدأیتیابی را  از تپه گیان نهاوند نیز این جای آمده دست بهشناختی  مدارک باستان

Reade 1995: 40.)  ۀ نسته جزو قلمرو آن باشد، در ادامتوا گسترۀ ایالت خرخار و اینکه آیا مالیر نیز می بارۀدر

آخرین همسایۀ ماد که باید به جایابی آن بپردازیم د. ش دبحث خواهبیشتر و در بخش مربوط به زَکروتی  مقاله

 (RIMA 3, A.0.103.1 ii 34b-iii 36)ادد پنجم -بوندَ است. گزارش سومین لشکرکشی شمشی سرزمین گیزیل

، 22: 1388و مایر  ARAB II: ii 149) پ.م 714و همچنین شرح هشتمین لشکرکشی مشهور سارگن در سال 

در گزارش مفصل است. سارگن  قرارگرفتها های ماد و مانّ بوندَ بین سرزمین گیزیل که دهند نشان می (66-65 بند

را  ایشان که ادارۀ سرزمین گوید می ها بوندایی گیزیل بارۀدر ش ای سخناندر انتههشتمین لشکرکشی خود و 

بوندَ را به پرسواَ الحاق  گیزیل ینوع به، یعنی (73-72 بند، 24همان: )به دست مقامات ایالت پرسواَ سپرده است 

در شمال این دو سرزمین دارد. با توجه به موقعیت نسبتاً مشخص مانّا  یجوار همنموده که این خود نشان از 

به سمت  بوندَ را در جنوب استان کردستان توان گیزیل میدر شمال استان کرمانشاه و پرسواَ استان کردستان 

 .(Radner 2013: 124ک: .بوندَ همچنین ن گیزیل موضوع )در نمودجایابی  شمال غرب استان همدان

توان مرز غربی و جنوب غربی سرزمین مادها را  گفته، اکنون می های پیش ترتیب و با توجه به جایابیبدین

بوندَ، خرخار و  های مانّا، الّیپی، گیزیل مشخص نمود. نواحی کردستان، لرستان و غرب همدان توسط سرزمین

مرز غربی  عنوان بهتوانیم آن را  ماند و می تنها جایی که برای مادها باقی می یجهدرنتبود،  شده  اشغالم کیشسی

رسد که مناطق شرقی کوه  شرق کوه الوند است. به نظر می یژهو بهماد پیشنهاد کنیم، نواحی شرقی همدان و 

شدن نواحی با مشخصاند.  داده و دشت مالیر مرز غربی سرزمین ماد را تشکیل می شهر همدان کنونی ،الوند
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ها های آشوری از آن زیم که در کتیبهبپردا ییها نامیجایابی  توانیم به مکان مرزی ماد در غرب اکنون می

 است. شده یادهای مادی  شهرها یا سرزمین عنوان به

 

 ایلی و سَگبیتَ -: زَکروتی، بَئیتماد مرزهای غربی. 3

. نام یابی نمود توان آن را مکان معدود شهرهای مادی است که میزکروتی یکی از : Zakruti/ زکروتی. 3-1

-پیلسر سوم و سارگن دوم به میان آمده است. دو عدد از الواح گلی تیگلت-های تیگلت زکروتی تنها در کتیبه

 صراحت بهاو هستند،  پ.م 737و حاوی گزارش بخشی از اتفاقات لشکرکشی سال  شده یداپپیلسر که از کَلخو 

 .(RINAP 1, 17: 5-7 and 39: 17-20a) کنند که زکروتی به سرزمین مادها تعلق داشته است ذکر می

شرح ششمین لشکرکشی سارگن در استل دهند اما  تری ارائه نمی پیلسر اطالعات دقیق-های تیگلت کتیبه

است. در این گزارش آمده که سارگن پس از ورود به  شده  واقعیابی زکروتی بسیار مفید  آباد در مکان نجف

کند و زکروتی اولین شهری است که پس از خرخار وارد  های شرقی حرکت می خرخار به سمت سرزمین

 Levine 1972: 41, ii)  «...... عبور کردم، وارد زکروتی شدماز خرخار رهسپار شدم، از رودخانۀمن »شود.  می

توان همچون  . بنابراین میدر شرق خرخار واقع بوده استبالفاصله زکروتی که دهد  این متن نشان می (.46

مرزی ماد در  زَکروتی را خط (Medvedskaya 1992: 79به نقل از  Grantovsky 1970: 110)گرانتوفسکی 

در خرخار ایالت قلمرو گسترش به باید کروتی زَتر  مطمئن. برای جایابی جنوب غرب دانستجانب غرب یا 

 امانهاوند و نواحی اطراف آن را برای خرخار پیشنهاد نمودیم  ،پیشین  توجه کنیم. در بخشنیز سمت شرق 

بر اساس  در قلمرو آن دشت مالیر شمول یا عدم شمولشرق و  به سمت خرخارنمودن گستردگی مشخص

توانیم با قاطعیت دشت مالیر را از خرخار جدا کنیم یا بدان  و نمیبسیار دشوار است مدارک تاریخی موجود 

 .مفید واقع شودشناختی  های باستان شاید بررسی یافته در اینجا و با توجه به کمبود متون مکتوب،. ییمافزایب

پس در بار مستحکم نموده است،  خرخار ایالتی آشوری بوده و سارگن قلعۀ آن را چندین ازآنجاکه درواقع

مربوط به حضور شناختی  باستانکه آثار و شواهد  نخواهد بودغیرمنطقی صورت شمول مالیر در قلمرو خرخار، 

در  یشناخت ستانباهای  ها و کاوش بررسیخالف تپه گیان نهاوند، آشوریان را در دشت مالیر جستجو کنیم. بر

 Curtis) د. جدا از یک آویز مفرغی به شکل کلۀ پزوزونکن نمی یدأیتدشت مالیر حضور آشوریان را چندان 

1984: no. 296, pl. XIII and 2005: 234)  جان و دادۀ آشوری دیگری نه در نوشیمدرک (Stronach and 

Roaf 2007)  کشف یک  ،یافت نشده است. برعکس (1391 زاده ملک)ناصری و مالیر  ۀپا تپو نه در گونسپان

بَگبَرنه/  همچنین جان گواه حضور فرهنگی ایرانی در این منطقه است. آتشگاه نسبتاً بزرگ و سربسته در نوشی

Bagbar
ar
na و تنها کند  به پادشاه آشوری خراج پرداخت می ،حاکم زکروتی که در هشتمین لشکرکشی سارگن(

مدارکی  هرچنداین مدارک  (.Zadok 2001: 126)نیز نامی ایرانی دارد  شناسیم( زکروتی میشخصی است که از 

کند که در این منطقه  خواندن دشت مالیر نیست، ولی این گمان را تقویت میبسیار محکم برای مادی

سازند.  های خود جزو ایالت)نهاوند( نداشتند و نتوانستند آنجا را همچون خرخار  پررنگآشوریان حضوری 

توان آن را مرز  است، می )ایالت خرخار آشوریان(با منطقۀ نهاوند  جوار همو با توجه به اینکه دشت مالیر  ینبنابرا

های  . بسیار محتمل است که سازهجایابی نمودغربی سرزمین مادها دانست و زکروتی را در دشت مالیر 

که به تعداد را  3های کوچک و بزرگ عصر آهن  جان تپه، گونسپان پاتپه و دیگر محوطه معماری بزرگ نوشی
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هایی دانست که  قالع زکروتی و دیگر شهرها و سرزمین (Howell 1979) اند شده  ییشناسازیاد در دشت مالیر 

و  اواَرگی-کورَبلی، شَپَردَ، بیگَلی، سیکریس، بیت ازجمله، اند شده ذکرار آباد بالفاصله پس از خرخ در استل نجف

 است. شده ذکرسارگن  پ.م 713ایلی که نام آن تنها در متن سال -حتی بَئیت

دَیوکّی/ -علیه الّیپی، بیتپ.م(  713)سارگن در نهمین سال سلطنت خویش : Ba’it-ili/ ایلی-بَئیت. 3-2

Bit-Daiukki َّو کرل /Karalla بار به کند. در همین لشکرکشی است که سارگن برای نخستین لشکرکشی می

 .«است .. شده  واقعایلی، ایالتی در ماد که در مرز الّیپی -... سرزمین بَئیت»کند:  ایلی اشاره می-سرزمین بَئیت

(ARAB II: 10, ii 23). مرز بودن  همو همچنین در شمال استان لرستان کنونی الّیپی یابی  به مکان تر یشپ

ایلی باید -قرار گرفت. بنابراین بَئیت بحث موردخرخار با الیپی و ماد نیز  یجوار همماد و الّیپی اشاره کردیم. 

 قرارگرفتهدر شرق خرخار همچنین اند و  که ماد و الّیپی مرز مشترک داشته ییدرجادر جنوب غربی ماد و 

ایلی و -نواحی جنوب این منطقه است. قرار دادن بئیت یژهو بهیر، باشد. مجدداً تنها گزینۀ موجود دشت مال

اگر دشت مالیر  چراکه کند، بسیار معقول جلوه میمرز بودن ماد و الّیپی  هم توجه بهزکروتی در دشت مالیر، با 

خرخار جزو ایالت  (Parpola and Porter 2001: 11-12) شدهاطلس هلسینکی جایابی در که  گونه آننیز، را 

اراک شهرستان تر از استان همدان و در نواحی غرب و جنوب  ایلی را شرقی-مجبوریم زکروتی و بئیت بدانیم،

گسترش دهیم تا با ماد  جنوبی استان مرکزی قلمرو الیپی را نیز تا نواحیباید  یجهدرنتجستجو کنیم و فعلی 

هم مدارک  درواقع دهند. ای به ما نمی ازهچنین اج روی یچه بهترک شوند، اما مدارک موجود دارای مرز مش

عقیدۀ برخی محققین  برخالفهای متون آشوری نشان از آن دارند که دشت مالیر  شناسی و هم سرنخ باستان

 داده است. جزو قلمرو ایالت خرخار نبوده، بلکه مرز غربی سرزمین مادها را تشکیل می

Sagbita/ یتگ بسَ. 3-3
های  ت در کتیبهگبَسَ-یا بیت گبیتَنام سَ: Bit-Sagbat/ تسَگبَ-بیت ؛ 

پیلسر فاقد اطالعات -است. متون تیگلت شده ذکرپیلسر سوم و سارگن دوم -ادد پنجم، تیگلت-شمشی

 گذارخراجیا  شده فتحهای  تنها به ذکر نام این سرزمین در میان سرزمینها در آنو بوده  دقیقجغرافیایی 

ادد و -های شمشی اما گزارش لشکرکشی ،(RINAP 1, 17: 1-4 and 47: 29-32) بسنده شده استزاگرسی 

دادن خود پس از شکست)لشکرکشی( ادد پنجم در سومین پالویِ -سارگن در این زمینه راهگشا هستند. شمشی

 RIMA) کند ها، وارد سرزمین مادها شده و سگبیتَ، شهر شاهی خَنَصیروکۀ مادی را ویران می گیزیل بوندایی

3, A.0.103.1 ii 34b-iii 36).  و حاوی دو  شده اشارهاین متن، نخستین سندی است که در آن به سگبیت

از گیزیل بوند  ،سگبیتَ جزو قلمرو مادها بوده و دوم ،نخست :نکتۀ مهم در باب جایابی این سرزمین است

 آباد نجفهای وی و چه در استل  بوده است. گزارش ششمین لشکرکشی سارگن چه در سالنامه یدسترس قابل

 یستأسکه وی پس از  شده ذکردهند. در سالنامۀ ششمین سال سلطنت سارگن  اطالعات بیشتری ارائه می

 یجوار هماز این نکته نشان  (.ARAB II: 5, ii 10)کند  سگبت را به این ایالت الحاق می-ایالت کیشسیم، بیت

سگبت -نیز آگاهیم که خرخار از طریق بیت آباد نجفسگبت دارد. بر اساس استل -کیشسیم و بیت

-سارگن پس از توقف در کیشسیم و ذکر نام بیت چراکهو به عبارتی نزدیک آن بوده است  یدسترس قابل

 (.Levine 1972: 39-40, ii 40-41)شود تا شورش مردم این منطقه را سرکوب کند  سگبت وارد خرخار می

ایم: گیزیل بوند، کیشسیم و  سگبت را شناسایی کرده-یا نزدیک به بیت جوار همترتیب سه سرزمین بدین

شک گیزیل سگبیتَ طبق کتیبۀ مهم شمشی ادد متعلق به سرزمین مادها بوده است، بدون ازآنجاکهخرخار. 
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که جایابی این سه سرزمین به اند. بر این اساس و با توجه  آن قرار داشته غرببوند و کیشسیم و خرخار در 

-یا همان بیت ادد(-)مذکور در متن شمشیتوانیم موقعیت کلی سگبیتَ  اکنون میبحث کردیم،  هاآندربارۀ  تر یشپ

امروزی و را تعیین کنیم: جایی در نیمۀ شمالی استان همدان  پیلسر و سارگن(-)مذکور در متون تیگلتسگبت 

 بسیار زیاد در نزدیکی کوه الوند. احتمال به

آیا آشوریان »ای به زبان روسی با عنوان  و در مقاله 1995شناس نامدار روس، اینا مدودسکایا در سال  شرق

نظریۀ لوئیس لوین  ، به مخالف بانسخۀ انگلیسی آن را به چاپ رساند 2002که در سال  «به اکباتا رسیدند؟

در متون آشوری به غرب الوند پرداخت و دالیل مختلفی  ذکرشدههای زاگرسی  بودن سرزمینمبنی بر محدود

ارائه نمود  یونانیباتانای آشوری با هگمتانۀ ایرانی و اگسگبت( -)بیتبرای مطابقت و همسانی سگبیت 

(Medvedskaya 1995 and 2002: 45-46.)  برای تطابق سَگبیتَ با هنگمتَنه مدودسکایا  های استداللخالصۀ

 چنین است: )هگمتانه(

Haنــام فارســی باســتان هگمتانــه/ 
n
gmatana ۀاز دو کلمــ ham (han) و  «، بــا یکــدیگربــاهم»معنــی بــه

معنـی  توانـد بـه   مـی  تنهـا  نـه اسـت. ایـن نـام     شـده  سـاخته  «رفـتن، آمـدن  »معنـی  بـه  gamحالت سوم فعل 

معنـی  نیـز   هـا(  )جـاده هـا   رسـیدن یـا تقـاطع راه   هـم محـل بـه   تواند یممردم باشد بلکه  گردآمدنآمدن یا باهم

هـای اصـلی ایـران و شـرق نزدیـک       . همـدان کنـونی نیـز ماننـد اکباتانـای باسـتان، در محـل تقـاطع راه        دهد

اسـت کـه سـگبت نیـز گویـا چنـین مـوقعیتی         توجـه  جالـب خراسـان بـزرگ.    ۀقرار دارد یعنی در مسیر جـاد 

ــل از دورۀدارد.  ــاطق مــادی        قب ــیار کمــی از شــهرها و من ــه تعــداد بس ــارهســارگن ب اســت،  شــده  اش

اســت و در  قرارگرفتــه، ســگبت مــورد اشــاره ق.م 716هــا بــه مــاد قبــل از  ، در غالــب لشکرکشــیوجــود ینبــاا

. ایـن  )بـه ایالـت کیشسـیم الحـاق شـد(     این زمان این سرزمین تصرف شـده و بـه ایـالتی آشـوری تبـدیل گشـت       

هـا بـه سـرزمین مـاد از آن      کـه همـۀ لشکرکشـی    قرارگرفتـه دهـد کـه ایـن شـهر در مکـانی       له نشان میئمس

 (. Ibid: 47)اند  کرده جا عبور می

تـوان هگمتـه    مـی  درواقـع توجیـه اسـت.   شناسـی نیـز قابـل    زبـان  نظـر  نقطه ازهمسانی سگبت با هگمتانه 

ــا  ــامیجــارا ب ــق داد. مــیسگبیتَ ن ــیم /ســگبت تطبی ــه دان ــان «Sس/» ک ــی در زب ــد و ایران ــی  هن ــای ایران ه

یـک نـوآوری    «ه» کـه  یتـر اسـت درحـال    دهنـدۀ شـکلی قـدیمی    نشـان  «س». 1شـده اسـت   «Hه/»تبدیل بـه  

ـ   شمار مـی جدیدتر به کـه   Sam-gmataنـام ایرانـی باشـد یعنـی سَـمگمَته/     یتوانـد یـک جـا    ت مـی گبَآیـد. سَ

Haپیش از هَنگمَته/
n
gmata          آیـد کـه چـرا     پارسی باسـتان وجـود داشـته اسـت. حـال ایـن سـ ال پـیش مـی

دیگـری وجـود نـدارد کـه نشـان دهـد        یسـۀ مقا انـد؟ هـیچ نمونـه قابـل     نوشته «ب»صورت  را به «م»آشوریان 

صـورت   دانـیم کـه در یونـانی، هگمتانـه بـه      شـده اسـت. امـا مـی     ایرانـی چگونـه در اکـدی ثبـت مـی      gmگم/

ثبـت   «gb»صـورت   را بـه  «gm»هـا نیـز    تصـور کنـیم کـه آشـوری     تـوانیم  یاسـت. مـ  اگباتانا ضـبط گردیـده   

ــند. در ــرده باش ــر ک ــایگزینی  ه ــا  «م»صــورت ج ــت «ب»ب ــی موقعی ــه در برخ ــا، ب ــژهو ه ــروف  ی ــس از ح پ

 (.Ibid: 50)ها اتفاق افتاده است  زباناز معمول است و در بسیاری  «گ»نرمکامی مانند 

انـد و دلیـل محکمـی     توجـه  شـناختی مدودسـکایا قابـل    زبـان  یـژه و و بـه  های تاریخی، جغرافیـایی  استدالل

سـگبت بـا گیزیـل بونـد و کیشسـیم کـه       -برای مخالفت با آنهـا وجـود نـدارد. بـا توجـه بـه همسـایگی بیـت        

ــ ــر یشپ ــد،      ت ــک الون ــونی و نزدی ــدان کن ــتان هم ــواحی شــمالی اس ــابی آن در ن ــردیم و جای ــاره ک ــدان اش ب
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ــ تــوان بــا مدودســکایا موافــق مــی ــ-گبیتَ/بیتبــود و بااحتیــاط سَ هــای آشــوری را  ت مــذکور در کتیبــهگبَسَ

تــوان گفــت  همــان هگمتانــۀ باســتان و پایتخــت بعــدی مادهــا خوانــد. اگــر ایــن جایــابی درســت باشــد، مــی

هـا و شـهرهای مهـم سـرزمین      عنـوان پایتخـت مادهـا انتخـاب شـود، یکـی از ایالـت        پیش از آنکه هگمتانه به

ـ       نشـدن آثـار باسـتان    پیـدا  ۀمسـئل ایشان بوده اسـت.    سـرانجام  یشناسـی شـهر مـادی هگمتانـه و حفریـات ب

ب 1391ک: مـالزاده  .ن بـاره  یـن )درا تپه هگمتانـۀ همـدان داسـتانی جـدا دارد و در حـوزۀ تحقیـق حاضـر نیسـت        

 (.92-81: 1393و همچنین مالزاده 

Silhazu/ کوووه سوویلخَزو. 3-4
هــای زیــادی در کنــار  نــام جــایهــای پیشــین بــه  در بخــش)الونوود:(:  

کوه الونـد اشـاره کـردیم، ازجملـه بـه کیشسـیم در غـرب آن، خرخـار در جنـوب و سگبیتَ/سـگبت احتمـاالً            

عبـارتی منـاطق بـین شـرق     تـوان در نزدیکـی الونـد یـا بـه      هـای دیگـری را نیـز مـی     در شرق الوند. سـرزمین 

کَشّـی، نیشّـایه، سَـپَردَ    -کـار ، اَشّـوری -ر، تیـل ایشـتا -استان کرمانشاه تا همـدان جایـابی نمـود، ازجملـه بیـت     

دانـیم کـه    امـا مـی   پـذیر نیسـت   تـر آنهـا در حـال حاضـر امکـان      و... که تعیین موقعیت مکانی دقیـق  یا شَپردَ

منطقـی اسـت کـه تصـور کنـیم آشـوریان بـه کـوه الونـد نیـز            یجـه . درنتانـد  هـای الونـد واقـع بـوده     در کناره

هـا و شـهرها و    هایشـان غیـر از سـرزمین    ان آشـوری در گـزارش لشکرکشـی   کرده باشـند، چراکـه شـاه     اشاره

انـد.   گرفتـه، سـخن گفتـه    ها، رودها و دیگر موانع طبیعـی کـه بـر سـر راهشـان قـرار مـی        قالع مختلف، از کوه

پیلســر سـوم راهگشــا هسـتند و متــون شـاهان خلــف و ســلف وی    -هـای تیگلــت  در ایـن رابطــه تنهـا کتیبــه  

 کنند و یا آنکه اشارات آنها گنگ و مبهم است. های این منطقه نمی کوه اشارات چندانی دربارۀ
بــار بـه زاگــرس لشــکر کشـیده و وارد ســرزمین مادهــا   ، بـرای دومــین پ.م 737پیلســر در ســال -تیگلـت  

ــه    مــی ــاً از کَلخــوی باســتان ب ــون خــود کــه غالب ــن لشکرکشــی و دیگــر مت  دســت شــود. وی در گــزارش ای

ســگبت، -گفتــه، یعنــی کیشســیم، خرخــار، بیــت هــای پــیش و در کنــار ســرزمینانــد در چهــار کتیبــه  آمــده 

 «هـا  دژ بـابلی »کنـد: کـوه سـیلخزو یـا سـیلخزی کـه        اشّوری و... به کوهی مهـم اشـاره مـی   -ایشتَر، تیل-بیت

 هـا  ین ایـن کتیبـه  تـر  از مفصـل  یکـی  در (.RINAP 1, 16; 17; 35; 41; 47)شـده اسـت    نیـز خوانـده مـی   

 گوید: میتیگلت پیلسر چنین 
هـا پنـاه بردنـد. مـن بـه دنبـال آنهـا بـه سـمت بـاال حرکـت کـردم، آنهـا را               سَ]گبـت؟  بـه ]قلعـۀ  بـابلی    -مردم شهر بیت» 

خواننـدش، ]مـن    هـا مـی   شکست داده و  اموالشان را سـتاندم، ]...  را بـه آتـش کشـیدم. در کـوه سـیلَخزو کـه آنهـا قلعـۀ بـابلی          

 (.Ibid 16: 9b-12)« اَشّوری خارج شدم...-]...  متعلق به سرزمین تیلاستل سلطنتی خود را برافراشتم  از 

ــرزمین   ــوری س ــاه آش ــری پادش ــوح دیگ ــتح در ل ــای ف ــده  ه ــرس ش ــیدر زاگ ــای  را برم ــمارد و در انته ش

شـده اسـت    ذکـر  «خواننـدش  هـا مـی   کـوه سـیلخزو کـه آنهـا دژ بـابلی     »آن  از  سگبت و پـس -لیست نام بیت

(Ibid 17: 1-4.) هـای عمـدۀ او در طـول     پیلسـر کـه شـرح فعالیـت    -هـای طـوالنی تیگلـت    کتیبـه  از یکـی  در

 737شــده اســت، در شــرح نهمــین ســال ســلطنت او و لشکرکشــی بــه مــاد در ســال   ســال گــزارشچنــدین

... مـن اسـتل خـود را در ایـن     »شـده چنـین آمـده اسـت:      هـای مـادی فـتح    پس از ذکر شـهرها و ایالـت   پ.م

، کــوه اَریَرمــه و کــوه ســیلخزو،    )صــیبور(ایشــتَر، شــهر صــیبَر   -یــتهــا برافراشــتم، شــهر ب   ســرزمین

ــتان ــد  کوهس ــای قدرتمن ــه  ( ´Ibid 35: ii 25´-29) «.ه ــۀ خالص ــتن کتیب ــین در م ــد همچن ــو،  ۀش کلخ

کـه بـه گفتـۀ خـودش ماننـد یـک        پ.م 737شـده در سـال    هـای فـتح   پیلسـر پـس از ذکـر سـرزمین    -تیگلت

کنــد:  ســگبت و ســیلخزو  اشــاره مــی-شــکارچی پرنــده بــه دام انداختــه اســت، در انتهــای لیســت بــه بیــت 
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ــت» ــی     -...بی ــان م ــۀ بابلی ــا قلع ــه آنه ــیلخزی ک ــوه س ــگبت، ک ــکِ     س ــان نم ــا بیاب ــوه رواَ ت ــدش، ک خوانن

-Ibid 47: obv. 29) «.نــدهــای اوشــقَقانه و شــیکرَکّی، ســرزمین طــال و منــاطق مادهــای قدرتم  ســرزمین

ــه  (32 ــر ب ــی      اگ ــر م ــه نظ ــیم، ب ــوری باش ــون آش ــد در مت ــام الون ــداکردن ن ــال پی ــد  دنب ــیلخَزو»رس  «س

در نزدیکـی سـرزمین   پیلسـر  -کـوهی بـوده کـه تیگلـت     ینتـر  باشـد چراکـه ظـاهراً مهـم      ترین گزینه محتمل

اَشّـوری کـه   -تیـل  و کیشسـیم سَـگبت،  -هـایی چـون بیـت    با آن مواجه بوده و همـواره در کنـار سـرزمین   ماد 

 شده است.  خود در کنار الوند قرار دارند، ذکر

 

Bīt-t/ ، بیابان نمکBikni/ مرزهای شرقی ماد: کوه بیکنی. 4 ābti
Patušarri/ و سرزمین پتوشَرّی  

 
 

 پیلسر سوم، سارگن دوم و اسرحدون ذکر-یا بیکنو در متون سه پادشاه قدرتمند آشوری، تیگلت کوه بیکنی

که در چهار مورد این عبارت تکرار شده شده   پیلسر به کوه بیکنی اشاره-شده است. در هفت کتیبه از تیگلت

 :RINAP 1, 17) «.ماد تا کوه بیکنی خراج ستاندم شهر ساالرانمناطق کوهستانی/ شهر ساالراناز »...  :است

9b-10a; 47: obv. 38b-39a; 39: 17-20; 41: 11´-12´)  بار تکرار شده دیگر این عبارت عیناً سهدر سه متن

های بسیاری را در اختیار گرفتم. از دریای تلخ  ...من، تیگلت پیلسر... با کمک و لطف خدایان... سرزمین» است:

 :Ibid 47: obv. 1-4; 51: 1-4; 52) «.تا مصر 3تا کوه بیکنی در شرق، از باالی دریای غروب آفتاب 2یاکین-بیت

کاخ  های دیواری یا کفِ زیادی از کتیبه شماردر  .کند بار به کوه بیکنی اشاره میچندینسارگن نیز  (1-4

 اند این جمله تکرار شده است: خورساباد که در معرضِ دید بوده
...با کمک خدایان من تمام دشمنانم را شکست دادم. از قبرس در دریای غروب آفتاب )مدیترانه( تا مرزهای مصر و سرزمین »

های بیکنی و  ها و تمام سرزمین گوتیوم، مادهای دوردست در دامنۀ کوهستان سرزمین وسیع امورّو، تمام سرزمین خیتی موسکی،

 .(ARAB II: ii 82; 96; 97; 50) «اند های الّیپی و رَشی که در مرز عیالم قرارگرفته همچنین سرزمین

بار اطالعات جغرافیایی آورد و این می میان چند دهه بعد از سارگن، اسرحدون دوباره از کوه بیکنی سخن به 

ای در نزدیکی بیابان نمک، که در میان سرزمین  سرزمین پتوشَرّی، منطقه»گذارد.  بیشتری در اختیار می

کدام از شاهان و اجداد من بر خاک آن پا  مادهای دوردست است، در مرز کوه بیکنی، کوه الجورد، که هیچ

شده است و در   این متن در دو کتیبه نوشته (RINAP 4, 1: iv 46-49 and 2: iii 53-56) «.نگذاشته بودند

 :Ibid)شده است  بار لقب کوه الجورد برای بیکنی حذفچهار مورد دیگر نیز همین عبارت تکرار شده اما این

77: 31; 78: 28; 79: 29; 93: 15.) 
  :توان نتیجه گرفت که ا بر اساس آنها میمّاد، گذارن ها اطالعات جغرافیایی دقیقی در اختیار نمی این متن

ای بوده که آشوریان مدعی نفوذ به آن  ترین نقطه شرقی -2 است؛ بیکنی در شرق سرزمین مادها بوده -1

در کنار آن  -3 ؛پیلسر و سارگن مرز شرقی امپراتوری آشور بوده است-اند، درواقع طبق متون تیگلت بوده

 .نام پَتوشَرّی یا پَتوشرَّ با سرزمینی همسایه بوده با -4 و استبیابانی نمکی وجود داشته 

 از آغاز مطالعات مربوط به جغرافیای تاریخی زاگرس در دورۀ آشور نو بیکنی با کوه دماوند تطبیق داده 

 Streck)شترِک  و (Billerbeck 1898: 93)، بیلربک (winkler 1889: 1, xxvii, n.3)شده است. ظاهراً وینکلر  

که بیکنی را با دماوند مطابقت دادند. کونیگ در مدخل کوتاهی   اند نخستین پژوهشگرانی بوده ،(369 :1900

اما  ( König 1938: 28-29)که برای فرهنگ تخصصی آشورشناسی نوشت، بیکنی را با کوه الوند مطابقت داد 

غالب پژوهشگران بیکنی  (1974)وین این پیشنهاد موردقبول قرار نگرفت و درواقع پیش از چاپ مقالۀ لویس ل
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؛ 186: 1371؛ دیاکونوف 113: 1365ک: کامرون .مثال ن  عنوان  )بهاند  البرز دانسته یها کوه را همان دماوند و رشته

 (. Young 1967: 13, n. 12؛  Eilers 1954: 309؛ 87: 1368؛ گیرشمن 50: 1387؛ کالیکان 345: 1388یف  علی

طور خالصه چنین است: اوالً که بیکنی   دالیل مطابقت بیکنی با دماوند توسط این پژوهشگران به

ترین  کوه ایران در متون آشوری است که بسیار با دماوند همخوانی دارد. دوم آنکه لقب کوه بیکنی  شاخص

شمار آمده است. سوماً ماوند بهد ۀگرفت ای مجازی به قلۀ همیشه برف عنوان اشاره معموالً به «کوه الجورد»یعنی 

گرفته است، و  های معادن الجورد در بدخشان قرار رفته که در کنار جاده کار اینکه این عنوان برای کوهی به

آنکه در نزدیکی کوه بیکنی بیابان نمکی قرار داشته است که ظاهراً منظور  یتنها این کوه، دماوند است و در

لوین در مقالۀ اساسی خود در باب جغرافیای  (.21: 1372و عبدی  Levine 1974: 118)دشت کویر بوده است 

و محدود تصورکردن  مالیستی( )مینیگرا  گرفتن دیدگاهی کمینهتاریخی زاگرس در دورۀ آشور نو با درپیش

این  های غربی های زاگرسی در این دوره، تمامی آنها را در محدودۀ غرب الوند قرار داده و دامنه قلمرو ایالت

کوه را آخرین نقطۀ نفوذ آشوریان در خاک ایران دانست و بیکنیِ مذکور در متون آشوری را با کوه الوند 

مطابقت داد. پس از انتشار مقالۀ لوین عقیدۀ پیشین مبنی بر مطابقت بیکنی با دماوند مردود شمرده شد و 

 Brown 1979: 19-21; Brown 1986: 116 and :ک.مثال ن  عنوان  )بهالوند =بیکنی تبدیل به عقیدۀ غالب گشت 

1988: 84; Genito 1986: 63; Muscarella 1987: 109, n. 3 and 1994: 57-58; Young 1988: 13, n. 31.)  
و مخالفت با دالیلی که مورخان پیشین در تطابق این دو ذکر  دماوندمطابقت بیکنی با  دالیل لوین برای ردّ

ترین کوه  ترین و پرشکوه که دماوند فقط برای کسانی شاخصآن نخستطور خالصه چنین است:  کرده بودند، به

ایران بوده که آن را دیده باشند. اگر آشوریان با آن برخورد نکرده باشند پس باید کوه دیگری را چنین شاخص 

های دیگر  تر از کوه های معادن الجورد شاخص لحاظ قرارگیری در کنار مسیر جاده دماوند از ،نستند. دومدا می

 ،اند، شایستۀ این نام هستند. سوم بوده )جادۀ ابریشم(هایی که در مسیر جادۀ خراسان بزرگ  نیست و همۀ کوه

، پس هر کوه دیگری بین کرند )غرب گرفته دماوند باشد توصیفی استعاری برای قلۀ برف «کوه الجورد»اگر 

لوین  (.Levine 1974: 118-119)فقط دماوند  دست آورد، نهاین عنوان را به تواند یکرمانشاه( و افغانستان م

های  گاه مسافت کرده و ایشان هیچ معتقد است که کوه الوند چونان سدی در مقابل پیشروی آشوریان عمل می

های زاگرسی را در  لوین همه سرزمین که یدالیلدیگر اند. از  دماوند را نپیموده چنان طوالنی مثالً تا کنار کوه

آباد است. لوین معتقد است که این استل در اوراتَس یا اوراتّوس برافراشته  غرب الوند قرار داده، استل نجف

ر ضمنی طو لوین به یجهشده که آخرین نقطۀ ذکرشده در لشکرکشی سارگن به سمت شرق بوده است. درنت

طور که  همان (.Levine 1972: 29-30)داند  آباد را آخرین نقطۀ نفوذ آشوریان می محل برافراشتن استل نجف

بعد مورد میالدی به 90میالدی پذیرفته شد، اما مجدداً از دهۀ  80و  70گفتیم این عقیده در دهۀ  تر یشپ

 Medvedskaya 1992: 75-78 and)اعتراض قرار گرفت و امروزه نظریۀ بیکنی=دماوند طرفداران بیشتری دارد 

2002; Reade 1995: 38; Parpola and Porter 2001: 45-46; Zadok 2001: 114 .) 

توان  مین نظریۀ او و طرفدارامخالفت لوین  باوجوددالیلی خواهیم پرداخت که همچنان و  ۀدر ادامه به ارائ

 شده است.  واقعهای البرز  بیکنی را با دماوند یکسان دانست و اینکه سرزمین مادها در شرق الوند تا کوهستان

نظر آشوریان بوده است. لوین معتقد است که کوه  ترین کوه ایران از در این شکی نیست که کوه بیکنی شاخص

ایران است که آن را دیده باشند، و اگر آشوریان واقعاً قادر به نفوذ دماوند تنها برای کسانی شکوهمندترین کوه 

توان  دست آورد. در مخالفت با این عقیده میتواند این عنوان را به به منطقۀ البرز نبوده باشند، کوه الوند می
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های  س با کوهغرب ایران و زاگر ۀشایستۀ چنین عنوانی نیست. آشوریان در منطق وجه یچه بیان کرد که الوند به

نبوده است.  آن نیزاند که ارتفاع و شکوه آنها اگر بیشتر از الوند نبوده باشد، کمتر از  متعددی برخورد داشته

 3200)بیشترین ارتفاع: کوه یر و کب متر( 3645)ارتفاع: های گرین  با کوه)لرستان و ایالم( آشوریان در منطقۀ الّیپی 

)ارتفاع: شاهو  یژهو های اورامان و به با کوه )جنوب استان کردستان و شمال کرمانشاه(ا های کرلَّ و پرسو در ایالتمتر(، 

اند.  مواجه شدهمتر(  3707)ارتفاع: با کوه سهند )شرق دریاچۀ ارومیه( و در منطقۀ ویشیدیش/اوئیشدیش متر(  3390

ترین کوه شرقِ امپراتوری  اخصرا ش متر( 3580)ارتفاع: نماید که شاهان آشوری کوه الوند  بعید می یجهدرنت

، کوه الوند در میان ( 67: 1393)مالزاده  که مالزاده اشاره نموده است گونه خویش خوانده باشند. همچنین همان

های بسیار  از فاصلهدماوند،  که یشده و از تشخص و تمایز چندانی برخوردار نیست درحال کوه مرتفعی واقع رشته

 مشاهده است. باشکوه خاصی قابل دور نیز

داند و تلویحاً معتقد است که  آباد را نقطۀ نهایی نفوذ آشوریان در شرق می لوین محل برافراشتن استل نجف

 تر یشهای طوالنی در ایران تا مرکز فالت آن را بپیمایند و هرگز از الوند پ اند مسافت توانسته آشوریان نمی

نیز  (Reade 1995: 38)گونه که جولین رید  رسد. همان می نظراند. این استدالل لوین بسیار ضعیف به نرفته

های  مسافت طوالنی انجام دهند و راه باهایی  آشوریان قادر بودند لشکرکشیاست، کرده   اشاره یدرست به

 تاو قلمرو امپراتوری آشور و لشکرکشی آشوریان  یماندازیطوالنی را بپیمایند. اگر نگاهی به نقشه خاورمیانه ب

را در نظر آوریم، هیچ دلیل موجهی وجود نخواهد داشت که بپذیریم چرا آنها به همان  لبنان و فلسطینمصر و 

تا تهران  )موصل کنونی(اند. درواقع فاصلۀ مرکز امپراتوری آشور در دشت نینوا  اندازه در ایران پیشروی نکرده

ر بودند که در مسیرهایی چنین طوالنی، ها قاد آشوری یجهبیشتر از فاصله موصل تا بیروت یا مصر نیست. درنت

که قسمت دشوار و کوهستانی راه بیشتر تا همان غرب  خصوصبهحتی تا فالت مرکزی ایران لشکرکشی کنند، 

آن بیشترِ مسیر مسطح و بدون موانع  از  اند، و پس طی کرده شک ی، که آشوریان باست کوه الوند بوده

وراتّوس یا اوراتَس آخرین مکانی بوده که سارگن در گزارش ششمین چشمگیر است. لوین با توجه به اینکه ا

کرده، معتقد است که استل در همین منطقه برافراشته شده و   آباد به آن اشاره لشکرکشی خود در استل نجف

های زاگرسیِ مذکور در متون آشوری را در  نام جای یجهاینجا آخرین نقطۀ نفوذ آشوریان بوده است. و درنت

است که در هیچ کجای یابی کرده است. این درحالی عبارتی غرب الوند مکانکنگاور و به-خط اسدآبادغرب 

دانیم که محل برافراشتن  شده باشد، اشاره نشده و امروزه می آباد به اینکه استل در اوراتّوس برپا استل نجف

یشسیم و خرخار که در متون تر از ک های شرقی نام بسیاری از جای یجهاستل، کیشسیم بوده است. درنت

اند. در همین  گرفته الوند قرار یسو اند، در آن برده شده  پیلسر و سارگن نام-های تیگلت کتیبه یژهو آشوری، به

شود ازجمله  آباد سارگن پس از عبور از خرخار وارد زکروتی و چندین سرزمین مادی دیگر می استل نجف

با توجه به  (.Levine 1972: 43)سَکَ، رَمَندَ، ایرنیسه و اوراتّوس یا اوراتَس بوستوس، داتومبَ، کَرزینو، بیرنَکَن، 

های مادی باید در  های پیشین به آن پرداختیم، این شهرها و سرزمین موقعیت خرخار و زکروتی که در بخش

بر اساس قیاس  ،گرفته های شرقی الوند باشند. زَدوک رَمَندَ را که تنها در همین استل مورداشاره قرار قسمت

درحقیقت با جایابی (. Zadok 2000: 9)شناختی با رامند کنونی در استان قزوین مطابقت داده است  زبان

ای وجود ندارد، که سرزمین  کیشسیم و خرخار در غرب و جنوب کوه الوند، امروزه دیگر هیچ توجیه منطقی

در شرق  یجهشرق کیشسیم و خرخار و درنتمادها را در غرب الوند قرار دهیم. سرزمین مادها مسلماً در 
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 أییدشدت آن را ت شده است. اگر آشوریان از الوند گذشته باشند، که شواهد موجود به  کوهستان الوند واقع

 طور بهو  البرز یها کوه توصیفی باشد که از بیکنی شده، رشتهچنان کنند، تنها کوهی در شرق که شایستۀ  می

منطقه بسیار از آشور دور بوده است و شاید به همین خاطر است که سارگن و کوه دماوند است. این مشخص 

 اند.  برای ساکنین این نواحی استفاده کرده mada ruquteاسرحدون از لقب مادهای دوردست/ 

پیلسر و سارگن -اند که متون تیگلت های اسرحدون سه سرنخ جدید را در رابطه با بیکنی ارائه داده گزارش

اشاره به بیابان نمک در نزدیکی آن و سوم  ،دوم ؛بردن صفت کوه الجورد برای بیکنیکاربه ،دند: نخفاقد آن بو

شدت از تطابق  رد خواهیم پرداخت که بهااین مو یک به یکمجاورت آن با سرزمین پَتوشرّی. در ادامه به بررسی 

 کنند. پشتیبانی می)و نه الوند یا هر کوه دیگری( بیکنی با دماوند 

برانگیز است. آیا واقعاً این عنوان به خاطر  اند، بحث خوانده «کوه الجورد»ینکه چرا آشوریان بیکنی را ا

منتقل  النهرین ینقرارگیری دماوند بر سر راه جادۀ خراسان بزرگ بوده که از طریق آن الجورد بدخشان به ب

، صفت کوه الجورد را لقبی (114: 1365)و جرج کامرون  (Olmstead 1923: 362)شده است؟ اومستد  می

اند. در این مورد باید حق را به لوین داد که این دو استدالل  گرفتۀ دماوند پیشنهاد کرده مجازی برای قلۀ برف

گرفتۀ دیگری  ، چراکه با این استدالل هر کوه مرتفع و برفاست را برای انطباق بیکنی با دماوند ضعیف دانسته

گذاری را در جای دیگری  توان نامزد نمود. پس باید دلیل این نام را می )ازجمله الوند(در مسیر جادۀ ابریشم 

های  است که از کوهستان آنشود  ای که پس از شنیدن این عنوان به ذهن متبادر می جستجو نمود. اولین ایده

به این  با صراحترحدون جامانده از دورۀ فرمانروایی اس شده است. دو کتیبۀ به این منطقه الجورد استخراج می

کنند. در کتیبۀ نخست دقیقاً چند سطر پیش از اشاره به پتوشرّی و کوه بیکنی و در کتیبۀ  مسئله اشاره می

کند که برای مقابله با شهر  دوم چند سطر پس از اشاره به آنها، اسرحدون ماجرای سه حاکم مادی را روایت می

 اند:  مک خواستهساالران دیگر مناطق مادی از شاه آشوری ک
اوپّیس حاکم شهر پَرتَکَّ، زَنَسَنه حاکم شهر پَرتوکّه، رَمَتیه حاکم شهر اورَکَزَبَرنه، مادهایی که سرزمین آنها بسیار دور »

است و تا این زمان وارد مرزهای آشور نشده بودند و حتی در زمان پادشاهان، اجداد من، به خاک آشور پا نگذاشته بودند، 

های بزرگ و ممتاز الجورد آوردند که از  ت سرورم آشور بر آنها غالب شد و آنها به پایتخت من، نینوا، تکهوحشت و عظم

 (  RINAP 4, 1: iv 32-39 and 2: iv 1-20) «. بود، و آنها پای مرا بوسیدند... شده  یدههای سرزمین آنها بر کوه

سرزمین مادهای دوردست معادن الجورد وجود کند که در  در این دو کتیبه اسرحدون مستقیماً اشاره می

توجه آنکه چند سطر پیش یا پس از اشاره به کوه بیکنی و سرزمین پتوشرّی از این مسئله  داشته است و قابل

گوید. منبع اصلی الجورد در دنیای باستان منطقۀ بدخشان افغانستان بوده است و امروزه نیز هیچ  سخن می

اشارۀ حمداهلل مستوفی،  وجود ینشناسیم. باا شمالی یا جنوبی البرز نمی های معدن الجوردی در دامنه

القلوب و در فصل سیّم در ذکر هةجغرافیدان قرن هشتم هجری بسیار راهگشا است. مستوفی در کتاب نز

 4الجورد بهترین معادنش در بدخشان است و در مازندران معدنی و به دزمار»نویسد:  معادن چنین می

 مازندرانمستوفی طبرستان را از . 5(206: 1362)مستوفی  «معدنی دیگر است و در کرمان معدنی دیگرآذربایجان 

: همان)مشتمل است بر سمنان، دامغان، فیروزکوه، دماوند و فریم  داند و طبق گفتۀ وی مازندران متمایز می

بها در  دۀ وجود این مادۀ گراندهن اشاره مستوفی به معادن الجورد در مازندران، نشانبنابراین،  (.159-162

رسد که به همین دلیل اسرحدون، بیکنی/دماوند را کوه الجورد  های البرز است. چنین به نظر می کوهستان

 خوانده است.
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تنها  )البرز(.در کنار بیکنی نیز مدرک دیگری است در اثبات مطابقت بیکنی و دماوند  اشاره به بیابان نمک

نمک، دشت کویر است و هیچ منطقۀ دیگری در غرب ایران تا فالت مرکزی وجود  گزینۀ موجود برای بیابان

ی کرده ارندارد که بتوانیم چنین عنوانی به آن اطالق کنیم. لوین از پرداختن به این عنوان در مقالۀ خود خودد

را عنوانی بسیار جدید  ای گذرا به آن نموده و آن اش اشاره گیرد و تنها در پانوشت مقاله و عمداً آن را نادیده می

در پاسخ به این مسئله نیز باید  (.169پانوشت  Levine 1974: 119)داند  پردازی ادبی می و احتماالً نوعی لفظ

پردازی ادبی، بلکه واقعیتی است جغرافیایی و  متذکر شویم که بیابان نمک نه نامی جدید است و نه نوعی لفظ

 پیلسر نیز به بیابان نمک اشاره-های تیگلت اسرحدون و در کتیبه تاریخی، چراکه بیش از نیم سده پیش از

 ,RINAP 1)برده شده است  های این پادشاه دوبار از بیابان نمک در مناطق دورِ شرقی نام شده است. در کتیبه 

41: 4´b-10´ and 47: obv.29-32 ). در کنار کوه بیکنی  )دشت کویر(بیابان نمک  رسد که می نظرچنین به

 نظر آشوریان بوده است. نقطه مرز شرقی قلمرو مادها از های اطراف آن( )دماوند و کوهستان

های  نام که تنها در کتیبهیجا یابی سرزمین پَتوشَرّی بپردازیم. این  در انتهای این بحث  باید به مکان

است.  مانده یمتأخرتر نیز باقهای  در دورهاحتماالً هایی است که  اسرحدون مورداشاره قرارگرفته، از معدود نام

ای به نام پَرَخواثرَس/  های بزرگ و طوالنی کوه از رشتهجغرافیای استرابو، در کتاب یازدهم و دوازدهم 

Parachoathras به دریای   شده و مشرف  شده که از شرق ارمنستان و ماد آتروپاتن شروع  سخن گفته

 ;Strabo, Geography XI, 8)دارند   تی مرز آریا در شرق ادامهکاسپین بوده و تا دربند کاسپی و هیرکانیه و ح

وضوح پیداست که مراد وی  از متن استرابو به .(51و  47، 31: 1382ک؛ استرابو .همچنین برای ترجمه فارسی ن 14 ;12

های شمال غرب و شمال  های اطراف آن است. البته استرابو کوه البرز و سرزمین یها کوه از پرخواثرَس، رشته

شمار آورده است و در زمان وی منطقۀ وسیعی با این نام شرق ایران تا افغانستان را نیز جزو پرخواترَس به

ن شناس و جغرافیدان یونانی قرن دوم میالدی نیز به کوهستا شده است. بطلمیوس، ستاره خوانده می

در  6ها یونانیپرخواثرَس  (.Ptolemy 1932: 134)کرده و آن را در غرب ری قرار داده است  پَرَخواثرَس اشاره

، مینوی (155؛ 151-150؛ 141؛139؛ 137؛ 72-71: 1385)فرنبغ دادگی در بندهشن  ازجملهمتون دورۀ ساسانی و 

و  (36و  14، 12، 10: 1385)د بهمن یسن زن (49: 1354)، کارنامۀ اردشیر پاپکان (104و  46: 1391)خرد 

Padišxپَدشخوار/  صورت به (39: 1388)ایرانشهر  یها شهرستان
w
ār /پَذشخوار ،Paδašx

w
ār  /یا پَتشخوار

Patišx
w
ār  معنی کوهستان، به شکل پَدشخوارگر/ ، به«گر»و اغلب همراه با پسوندPadišx

w
ārgar  .آمده است

 pryšhwrفارسی میانۀ پارتی صورت به نامیجاشاپور اول ساسانی در کعبۀ زرتشت نیز، این  ۀنوشت سنگدر 

)به شده است  برده  نام «و همۀ پتشخوارگر، ماد، گرگان و هرات»/ کوه پَرِشخوار و همچنین در عبارت ’

که اصل آن مربوط به دورۀ ساسانی بوده  (4: 1311)در نامۀ تنسر  (.507: 1379و اعلم   Henning 1954: 40نقل از 

 شده ذکر نامیجااست نیز این  مانده  یبرجااما تنها ترجمۀ فارسی آن در کتاب تاریخ طبرستان ابن اسفندیار 

های البرز و همچنین  است. از متون ساسانی پیداست که در این دوره پتشخوار نواحی کوهستانی دامنه

شده است  را شامل می)دماوند( و دیلم و ری و دنباوند  مازندران ازجمله های گستردۀ شمال و جنوب آن دشت

(A’lam 1992: 6-34 140-134: 1389و موسوی ساروی  45-38: 1381؛ مهجوری 508-506: 1379؛ اعلم.)  در غالب

جغرافیدانان و مورخین دورۀ اسالمی نیز  که دماوند در پدشخوارگر بوده است. شده ذکر صراحت بهاین متون 

های معرّب آن مانند فدشخوارگر، بدشوارگر، بدشوارجر، فدشوارگر، فرشواذگر،  پتشخوارگر با صورت نام یجا به
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های ششم و هفتم  سده، مورخ . برخی از آنان همچون ابن اسفندیاراند کرده  اشارهفرشوادجر و فرجوارجر 

تاریخ »در  سدۀ نهم هجری، مورخ و ظهیرالدین مرعشی (73: 1320) «نتاریخ طبرستا»در کتاب  هجری

های البرز و  شامل کوهستانهای پیشین،  همچون دورهحدود آن را ( 10: 1345) «مازندرانطبرستان و رویان و 

اهلل اولیا «تاریخ رویان»و  (119: 1371) ابن خردادبه «المسالک و الممالک»  اند اما در کتاب آذربایجان دانسته

و به طبرستان و  شده  یمعرفتر  گسترۀ پدشخوارگر بسیار کوچک (33: 1348)قرن هشتم هجری  یفتأل، آملی

 . است کرده یداپبخش نسبتاً کوچکی چون آمل و چالوس و دماوند تنزّل 

، و بطلمیوس()استرابون پرخواترس موجود در آثار جغرافیدانان یونانی  های کوهخالصه آنکه پتوشَرَّ آشوری، 

کوه و منطقۀ پرشخوار/پذشخوار/پتشخوار/پتشخوارگر دورۀ ساسانی و فرشوادگر/برشوادجر جغرافیدانان و 

اسرحدون  ازآنجاکهکنند.  های البرز و نواحی اطراف آن داللت می مورخین دورۀ اسالمی همگی به کوهستان

 )و نه الوند(، مطابقت بیکنی با دماوند گرفته قرارذکر کرده که سرزمین پتوشرّی در کنار کوه بیکنی  صراحت به

ورامین کنونی دانست  و توان نواحی ری، تهران می احتیاط بااست. پتوشرّی آشوری را  طرح قابل ازپیش بیش

مادها و مرز ماد و پارت طبق ترین نقطۀ قلمرو  )شرقی ان نیز کشیده شده و دربند کاسپیو سمن گرمسارکه شاید تا 

اگر این جایابی درست باشد، محوطۀ ازبکی را  را نیز شامل شده باشد. جغرافیدانان و مورخین یونانی و رومی(گفتۀ 

در مطابقت بیکنی و دماوند  تاکنونشاید دالیل و نکاتی که  یابی کنیم. نیز باید داخل مرزهای پتوشَرّی مکان

د، اما اگر نگاهی جامع نرا با قطعیت نشان دهد این همسانی ننتوان تنهایی به کدام هیچذکر کردیم،  )البرز(

 های کوهتردید نمود که آشوریان دماوند و  مسئلهتوان در این  می یسخت به، اندازیمبیها  این سرنخ تمامی به

 اند.  اطراف آن را بیکنی خوانده

Ušqaqāna/ اوشقَقانه. 4-1
از تیگلت نام این دو سرزمین تنها در دو کتیبه : ikrakkiŠ /و شیکرَکّی  

تا بیابان  ... کوه رواَ»: هر دو مورد با یک عبارت مواجهیم در ؛است شده ذکریکدیگر  ر کنارپیلسر سوم و د

طور که در سطور  همان(. RINAP 1, 41: 9´ and 47: obv. 32) «کّیقانه و شیکرَهای اوشقَ نمکِ سرزمین

شناسیم  دیگری در نیمۀ شمالی فالت ایران نمیپیشین نیز ذکر کردیم، غیر از دشت کویر هیچ عارضۀ طبیعی 

برد که خود  که بتواند چنین عنوانی داشته باشد. اسرحدون نیز از بیابان نمک در کنار پتوشرّی و بیکنی نام می

متعلق  یروشن بهدر این دو متن تیگلت پیلسر، بیابان نمک  .ر مطابقت دشت کویر با بیابان نمکییدی است بأت

مجاورت دشت  را باید در نزدیکی و نامجایاین دو  یجهدرنتهای اوشققانه و شیکرکّی دانسته شده،  به سرزمین

توان برای اوشققانه و  هایی هستند که می ترین گزینه . قم و ساوه و حتی کاشان محتملیابی نمود کویر مکان

ها در حال  تر این مکان جایابی دقیق .اند رارگرفتهقدر مرزهای غربی دشت کویر  چراکهشیکرکّی پیشنهاد نمود 

 نیست.  پذیر امکاناز جغرافیای تاریخی ماد های ما  و با توجه به حجم کنونی دانستهحاضر 
 هرچقدرقرار دهیم این است که  موردتوجهکه در بررسی جغرافیای تاریخی سرزمین مادها باید  ای مسئله

آشوریان برخالف مناطق  چراکهشود،  دشوارتر می ها نامیجابه سمت مناطق شرقی برویم، تعیین موقعیت 

های مختلف نسبت به هم ارائه  تر و موقعیت سرزمین غربی ایران و زاگرس، اطالعات دقیقی از مناطق شرقی

... و «قدرتمند تا کنار کوه بیکنیمادهای »، «از کوه روا تا بیابان نمک»دهند و از اصطالحات کلی همچون  نمی

که مدعی گرفتن خراج از مادهای  و سارگن و هم اسرحدون پیلسر-هم تیگلت ،مثال عنوان بهکنند.  استفاده می

های بین الوند و دماوند و  قدرتمند و دوردست تا کوه بیکنی و بیابان نمک هستند، آگاهی چندانی از سرزمین
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تواند  دهند. عدم ارائۀ اطالعات جغرافیایی می شان در این مناطق را شرح نمیهای دشت کویر ندارند و لشکرکشی

اند  و تنها توانسته  این باشد که شاهان آشوری نفوذ قاطع و قدرتمندی در این مناطق نداشته دهندۀ نشان

مادی را تنها های  نام گهگاه از برخی شاهکان این منطقه خراج بستانند. بنابراین موقعیت مکانی بسیاری از جای

کلی تعیین نمود. با همین استدالل شهرهایی که سارگن در ششمین لشکرکشی خود و پس  صورت بهتوان  می

، )بوشتوش(اَروسَّ، اوکوتَ، اَروسَکَ، اَنزَکنی، اوپوریه، بوستوس  ازجملهوارد شد،  ها بداناز عبور از زکروتی 

در نواحی توان  میرا  )اوراتّوس(و، سَکَ، رَمَندَ، ایرنیسَ، کَبسی و اوراتَس کَنزَبَکنی، دَتومبو، کَرزینو، بیرنَکَن، بَریکَن

چنانکه زدوک رَمَندَ را با رامند کنونی  های مرکزی و قزوین کنونی جایابی نمود. شرقی استان همدان، و استان

پَرتَکَّ، پَرتوکَّ و اورَکَزَبَرنه نیز طبق متون اسرحدون  (. Zadok 2000: 9)در استان قزوین مطابقت داده است 

های البرز و نزدیک پتوشرّی باشند. سرزمین اِپارنه هم متعلق به پتوشرّی بوده است. اَندَرپَتیَنو و  باید در دامنه

و  (Starr 1990: 65, 5-10)اند  شده ذکرهمراه بیابان نمک از متون تفالی اسرحدون به یکی درکَرزیتَلی نیز 

 در دسترسمنابع  باشند. شده  واقع )نواحی ری، ساوه، قم و کاشان؟(توانند نزدیک اوشققانه و شیکرکّی  می یجهدرنت

توان امیدوار بود که با کشف و خوانش احتمالی  میدهند اما  تر را نمی های بیشتر و دقیق آشوری اجازۀ جایابی

ور  آباد همدان و کتیبۀ تنگی های استل نجف ایران )مانند نمونه در داخل یژهو بههای آشوری در آینده و  کتیبه

 فراهم شود.در دورۀ آشو نو  یهای ایران نام تر جای های بیشتر و مطمئن یابی کردستان( امکان مکان

 

  نتیجه. 5

اساس به سبب فاصلۀ زیاد سرزمین مادها از مرکز امپراتوری آشور، بازسازی جغرافیای تاریخی این سرزمین بر 

گسترۀ  ،دهۀ هفتاد میالدی غالب پژوهشگران . پیش ازدشوار ی است بسیارگزارش شاهان آشوری کار

از دورۀ آشور نو تا دورۀ تشکیل  اند که شده سرزمین مادها قائل میجغرافیایی وسیعی از زاگرس تا البرز را برای 

و طرفداران نظریۀ او از دهۀ هفتاد لوین  نیز تغییری پیدا نکرده است. لوئیس متأخرترهای  حکومت ماد و دوره

را به چالش کشیدند و سرزمین مادها را نیز مانند دیگر  شده یتتثباین عقیدۀ غالب و  بعدمیالدی به

 کردهیابی  غرب الوند مکان... در وری چون خرخار، کیشسیم، پرسواَ وهای زاگرسی مذکور در متون آش  سرزمین

چند دهه از آن مباحث و با افزایش دانش ما  گذشت با. اکنون نمودند و نفوذ آشوریان به شرق الوند را ردّ

توان  آباد، می استل نجف یژهو بهآشور نو،  دورۀ نسبت به جغرافیای تاریخی زاگرس و کشف و خوانش بهتر متون

. تمام شواهد و مدارک نشان از آن دارد که سرزمین مادها گسترۀ داد قرار یدموردترد شدت بهنظریۀ لوین را 

شده و تا  شرق الوند شروع می یژهو بههای کوه الوند و  شده که تقریباً از دشت مالیر و کناره وسیعی را شامل می

رسد که کوه الوند را آشوریان  مینظریافته است. به منطقۀ فالت مرکزی ایران و دشت کویر امتداد می

ها و شهرهایی چون سَگبیتَ  اند. خطوط مرزی ماد در مناطق غربی را سرزمین خوانده سیلخَزو/سیلخَزی می

اند که با  داده تشکیل می )احتماالً در دشت مالیر(ایلی -، زکروتی و بَئیت)احتماالً هنگمتنه/هگمتانۀ سپسین(

 جوار هم )غرب الوند و شرق کرمانشاه(یشسیم خرخار و ک )جنوب کردستان و غرب همدان(،بوندَ  های گیزیل سرزمین

 )دشت کویر(، بیابان نمک )دماوند(کنند کوه بیکنی  آخرین مناطق سرزمین ماد که آشوریان از آن یاد میبودند. 

های اوشقَقانه و شیکرکی نیز در  بوده است. سرزمین کنونی(ایوانکی )در حوالی ری و تهران و وشَرّی و سرزمین پَت

ی ها نام شده است. از دیگر جای می اند که احتماالً مناطق قم و ساوۀ فعلی را شامل کنار دشت کویر واقع بوده
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یابی هستند  های جنوب البرز یا کنار دشت کویر قابل مکان مادی که در منطقۀ فالت مرکزی و در کوهپایه

شرقی و  یها پارنه، اَندَرپَتیَنو، کَرزیتَلی، پَرتَکَّ، پَرتوکَّ و اورَکَزَبَرنه اشاره نمود. در بین سرزمینتوان به اِ می

: ازجملههای بسیاری اشاره شده است  غربی مذکور، یعنی در حوالی اراک و قزوین نیز به شهرها و شهرک

، کَنزَبَکنی، دَتومبو، کَرزینو، بیرنَکَن، بَریکَنو، سَکَ، ش()بوشتواَروسَّ، اوکوتَ، اَروسَکَ، اَنزَکنی، اوپوریه، بوستوس 

حجم کنونی دانش ما از جغرافیای تاریخی منطقه در دورۀ  متأسفانه. )اوراتّوس(رَمَندَ، ایرنیسَ، کَبسی و اوراتَس 

 دهد. نمی ها را  تر این سرزمین یابی دقیقآشور نو اجازۀ جا

 

 
 (نگارندگان از نقشه) نو آشور دورۀ متون در مذکور مادی های سرزمین و ماد تاریخی جغرافیای: 1 نقشۀ

 نوشتیپ
( hapta( به هَپتَ )saptaاوستایی، تبدیل سَپتَ )( haoma)ایرانی به هَئومه ( هندوsaumaل تغییر سومه )امث. به عنوان 1

 .(Medvedskaya 2002: 56, n. 36) (hinhu( به هیندهو )sindhuیا تغییر سیندهو )

 النهرین  جنوب بین. 2

 دریای مدیترانه. 3

 ای در شمال تبریز منطقه .4

، گرانتوفسکی هنخستین کسی که به وجود معادن الجورد در این منطقه و کتاب حمداهلل مستوفی اشاره نمودظاهراً . 5

 (.Medvedskaya 2002: 46به نقل از  Grantovsky 1983: 28شناس نامدار روس بود ) شرق

 است، به احتمال بسیار پرخواثرس در اصل پَرَشواترَس بوده است.« ش»ازآنجاکه زبان یونانی فاقد حرف . 6
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