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چکیده
مسئلۀ جغرافیای تاریخی سرزمین مادها در زمان ذکر نخستین آنها ،یعنی در دورۀ آشور نو همواره بحثبرانگیز بوده است.
مادشناسان و آشورشناسان متقدم با توجه به حدود جغرافیایی این سرزمین در دورههای هخامنشی ،اشکانی و ساسانی ،قلمرو
مادها در دورۀ آشور نو را از کوهستانهای زاگرس مرکزی تا مرکز فالت ایران دانستهاند اما از دهۀ هفتاد میالدی ،رویکردی جدید
و کمینهگرا نسبت به جغرافیای تاریخی زاگرس در دورۀ آشور نو ظهور یافت که قلمرو سرزمینهای زاگرسیِ مذکور در متون
آشوری را بسیار محدود تصور کرده و رشتهکوه الوند را آخرین نقطۀ نفوذ آشوریان در شرق و فالت ایران میدانست و درنتیجه
سرزمین ماد را نیز محدود به غرب الوند مینمود .در مقالۀ حاضر به بررسی صحت و سقم این دو عقیدۀ متضاد خواهیم پرداخت و
همچنین سعی خواهیم نمود مرزهای کشور ماد در دورۀ آشور نو را مشخص نموده و شهرها و سرزمینهای اصلی آن را مکانیابی
نماییم.
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 .1مقدمه
در نیمۀ اول هزارۀ نخست پ.م و دورۀ آشور نو ،در کوهستانهای زاگرس و مناطق مرکزی فالت ایران
شاهکنشینها و خانساالرهای متعددی وجود داشت که پادشاهان آشوری در لشکرکشیهای خود به این
مناطق از آنها باجوخراج میستاندند و گاه با آنها بر ضد دشمنان خویش ،بهویژه پادشاهیهای اورارتو و عیالم،
متحد میشدند .گزارش لشکرکشی آشوریان ،مهمترین منبعی است که برای بازسازی ساختارهای
سیاسی-اجتماعی و همچنین جغرافیای تاریخی این شاهکنشینها و دولتهای کوچک و بزرگ در اختیار
داریم .یکی از مهمترین این سرزمینها« ،ماد» بود که پادشاهان دورۀ آشور نو طی قرون نهم تا هفتم پ.م از
ایشان در کتیبههای خود با نامهایی چون اَمَدایه Amadāya /مادایه ،Mādāia /اَمَدَ ،Amada /مَتَ Mata /و
بهویژه مَدَ Mada /یاد کردهاند .تعیین محدودۀ قلمرو مادها در دورۀ آشور نو ،یعنی پیش از پیدایش حکومت
متحد ماد ،کاری است دشوار و مانند بسیاری از سرزمینهای شرقی که در فاصلۀ نسبتاً زیادی از قلب
امپراتوری آشور قرار گرفته بودند ،مکانیابی این سرزمین نیز همواره محل اختالف بوده است .میدانیم که در
دورههای متأخرتر ،مناطق مرکزی فالت ایران جزو قلمرو ماد بوده است ،درواقع ازآنجاکه در کتیبههای
هخامنشی ،ری (رگا) جزو قلمرو مادها بهشمار آمده ( )Kent 1953: 122, DB 2.71f: 124, DB 3.2fو
جغرافیدانان یونانی و رومی نیز مرز شرقی قلمرو مادها را «دربند کاسپی( »Portacaspiæ /احتماالً در حوالی
گرمسار و قومش و ایوانکی کنونی) دانستهاند (برای منبعشناسی کامل این نام نک ،)Hansman 1990: 61-62 :تقریباً
غالب پژوهشگران این حوزه تا پیش از دهۀ هفتاد میالدی بر این عقیده بودند که مادِ دورۀ آشور نو نیز
محدودۀ وسیعی از کوههای زاگرس تا البرز را شامل میشده است و کوه بیکنی را که در منابع آشوری بهعنوان
شرقیترین نقطۀ نفوذ لشکریان آشور و مرز شرقی سرزمین مادها معرفی شده ،با کوه دماوند کنونی تطبیق
دادهاند (Billerbeck 1898: 93; Streck 1900: 369; Eilers 1954: 309; Young 1967: 13, n. 12؛ کامرون
113 :1365؛ دیاکونوف 18 :1371؛ علییف 345 :1388؛ کالیکان 50 :1387؛ گیرشمن  .)87 :1368اما در اوایل دهۀ هفتاد
میالدی لوئیس لوین در مقالۀ مشهور خود با عنوان «جغرافیای تاریخی زاگرس در دورۀ آشور نو» که مأخوذ از
رسالۀ دکتری وی بود ،با اتخاذ رویکردی تقلیلگرا ،تمامی سرزمینهای زاگرسیِ مذکور در کتیبههای آشوری
را در غرب کوه الوند مکان یابی نمود و کوه بیکنی را با کوه الوند در نزدیکی همدان تطبیق داد .به نظر لوین
آشوریان هیچگاه نتوانستند از الوند عبور کنند و هرگز وارد نواحی آنسوی الوند و بهویژه مرکز فالت ایران
نشدند ( .)Levine 1974: 118-19پس از انتشار مقالۀ لوین ،این نظریه در دهههای  80 ،70و  90میالدی مورد
توجه بسیاری از پژوهشگران قرار گرفت و عقیدۀ پیشین مبنی بر مطابقت بیکنی با دماوند مردود شمرده شد
(بهعنوان مثال ن.کBrown 1979: 19-21; 1986: 116 and 1988: 84; Genito 1986: 63; Muscarella :

 .)1987: 109, n. 3 and 1994: 57-58; Young 1988: 13, n. 31البته بعدها بر این مکانیابیِ لوین انتقادات
شدیدی صورت گرفت (برای مثال ن.ک .)Reade 1995: 38; Medvedskaya 1992: 75-78; 2002: 45-46 :در
مقالۀ حاضر بر آنیم تا ضمن بررسی عقاید لوین و سنجش درستی یا نادرستی آن ،قلمرو وسیع سرزمین مادها
را بر اساس آنچه کتیبههای آشوری در اختیار ما نهادهاند ،مشخص نموده و همچنین مهمترین جاینامهای
مادیِ مذکور در این کتیبهها را مکانیابی نماییم.
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 .2قلمرو ماد در دورۀ آشور نو
همانطور که پیشتر ذکر کردیم ،جایابی سرزمینهایی که در فاصلۀ دوری از مرکز امپراتوری آشور و بهویژه
در شرق آن قرار گرفتهاند ،نسبت به مکانیابی شاهکنشینهای غرب ایران که به ایالتهای آشوری نزدیک
بودند ،بهمراتب دشوارتر است .برای مکانیابی سرزمینها و جاینامهای شرقی مجبوریم موقعیت آنها را نسبت
به ایالتهای غربی بسنجیم .ماد نیز جزو سرزمینهای دوردست واقع در شرق آشور بهشمار میآمده و برای
تعیین محدودۀ مکانی آن ابتدا باید همسایگان غربی آن را مشخص سازیم .بر اساس منابع موجود این کار تا
حدودی میسّر است .متون متعددی از دوران سلطنت شَلمنصر سوم ( 858-824ق.م) ،شمشی-اَدَد پنجم (-811
 823ق.م) ،اَدَد-نیرَری سوم( 810-783ق.م) ،تیگلت-پیلسر سوم( 744-727ق.م) ،سار گن دوم( 721-705ق.م)،
سناخریب ( 704-681ق.م) و اسرحدون ( 680-669ق.م) باقیمانده است که حاوی اطالعات جغرافیایی دربارۀ
غرب ایران بوده و همسایگان مادها را بر طبق آنها میتوان مشخص نمود .بر اساس این متون مادها در جنوب
غرب با پادشاهی اِلّیپی ،)ARAB II: ii 23; 99; 183( Ellipi /در غرب با خَرخار Harhār /و کیشسیم/
 ARAB II: ii 79; 92( Kišesimو  )Levine 1972: 41, ii 46و همچنین گیزیلبوندَRIMA 3, ( Gizilbunda /
 )A.0.103.1 ii 34b-iii 36; ARAB II: ii 49همسایه بودهاند .پادشاهی قدرتمند مانّا نیز در شمال غرب ماد
واقع بوده است (برای قلمرو مانّا نک :مالزاده  .)53-49 :1388کوه بیکنی نیز در ادبیات آشوریان مرزهای شرقی ماد
را مشخص میکرده است (( )RINAP 1, 47, obv. 1-4 and 52, 1-4; ARAB II: ii 82; 96; 97; 50برای
توضیحات بیشتر در رابطه با سرزمینهای همجوار ماد نکLevine 1974: 118-19; Brown 1979: 19-20; :
Medvedskaya 1999: 53-60 and 2002: 48-9؛ و همچنین مالزاده و دهکردی .)158-151 :1392

قلمرو مانّا و الّیپی نسبت به دیگر جای نامهای مذکور شناختهشدهتر است .مانّا همچون قدرتمندترین
پادشاهی غرب ایران در دورۀ آشور نو ،منطقۀ وسیعی در جنوب و جنوب شرق و شرق دریاچۀ ارومیه و نیمۀ
شمالی استان کردستان کنونی را شامل میشده است (برای توضیحات کاملتر نکLevine 1974: 113-15 :؛ مالزاده
 .)51-49 :1388الّیپی را میتوان پس از مانّا دومین پادشاهی قدرتمند زاگرس در دورۀ آشور نو دانست و به
لطف اشارات متعددی که بدان رفته است ،جایابی نسبتاً دقیق آن امکانپذیر گشته است .الّیپی مناطق شمالی
لرستان کنونی را دربر میگرفته است ( .)Levine 1974: 104-6; Medvedskaya 1999مدودسکایا با
استداللهایی دقیق و مستند ،الیپی را در پیشکوه لرستان مکانیابی نموده و مرزهای آن را از شرق به غرب،
کوه گرین در شمال استان لرستان کنونی تا نواحی مرزی ایران و عراق میداند ( .)Ibid: 63تعیین گسترۀ
مکانی ایالتهای همجوار کیشسیم و خرخار اندکی مشکلتر است .گزارش ششمین لشکرکشی سارگن در سال
 716که بر روی استل نجفآباد و همچنین سالنامۀ وی ثبت شده است نشان میدهد که کیشسیم در شمال
خرخار قرارگرفته است ( .)Levine 1972: 39-41, ii 36-45; ARAB II: ii 10-11 and 56-57در گزارش
همین لشکرکشی و همچنین کتیبهای از شلمنصر سوم اشاره شده که هردوی این سرزمینها در شرق ایالت
پرسواَ Parsua /واقع شدهاند ( .)RIMA 3, A.0.102.14; Levine 1972: 39پرسواَ را از آغاز مطالعات
آشورشناسی و مادشناسی تا دهۀ هفتاد میالدی غالباً در جنوب دریاچۀ ارومیه جایابی مینمودند اما امروزه
میدانیم که جایابی پیشین اشتباه بوده و درواقع پرسواَ ایالتی بوده در شمال دشت ماهیدشت ،به عبارت
دقیقتر شمال استان کرمانشاه و جنوب استان کردستان کنونی ( ;Levine 1974: 107-112; Reade 1995
Medvedskaya 1999: 61; Parpola and Porter 2001: 11؛  Radner 2003: 127همچنین نک :مالزاده
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1391الف) .سرنخ دیگری نیز برای جایابی کیشسیم و خرخار وجود دارد؛ یکی از کتیبههای سناخریب به این
مطلب اشاره میکند که منطقۀ بیت-بَرّو Bit-Barru /که پیشتر متعلق به پادشاهیِ نیمهمستقل الّیپی بوده به
ایالت آشوریِ خرخار الحاق شده است ( ،)RINAP 3/1, 4: 28-30این کتیبه نشان میدهد که خرخار در سمت
جنوب با الّیپی مرز مشترک داشته است .بدینترتیب و با توجه به موقعیت پرسواَ و الّیپی ،کیشسیم و خرخار
باید در شرق استان همدان کنونی و غرب استان کرمانشاه قرارگرفته باشند .در اینجا استل نجفآباد برای
تعیین دقیقتر این مکانها قابلاستفاده است .در این استل که در روستای نجفآباد شهرستان اسدآباد (بین
اسدآباد همدان و کنگاور کرمانشاه) پیدا شده ( ،)Levine 1972: 25محل برافراشتن استل ،کیشسیم ذکر شده است
( .)Reade 1995: 39; Gopnik 2011: 295یعنی این استل در ایالت کیشسیم برافراشته شده است .بر این
اساس میتوان منطقۀ بین شهرستانهای کنگاور و اسدآباد را در غرب الوند بهعنوان مکان کیشسیم پیشنهاد
نمود .با توجه به این جایابی می توان مجموعه بناهای طبقۀ دوم تپۀ گودین کنگاور را به ایالت کیشسیم نسبت
داد .البته رادنر بدون آنکه مدرک قابلتوجهی ارائه نماید و تنها با بررسی عکسهای هوایی ،خود تپۀ نجفآباد
را مکان شهر کیشسیم دانسته است ( )Radner 2013: 445و این درحالیاست که لوین بهوضوح از پیدا نشدن
آثار باستانشناختی بر روی این تپه سخن گفته است ( .)Levine 1972: 25-26در مورد خَرخار نیز پیشتر
ذکر کردیم که این ایالت در جنوب کیشسیم و شمال الّیپی واقع شده است ،بنابراین نهاوند اولین گزینهای
است که میتوان برای مکانیابی خرخار پیشنهاد نمود ،چراکه این منطقه دقیقاً در جنوب خط کنگاور-اسدآباد
(کیشسیم) و شمال لرستان (الّیپی) قرارگرفته است .هرتسفلد و جولین رید نیز پیشتر مکانیابی خرخار در
نهاوند را پیشنهاد کرده بودند ( Herzfeld 1968: 32; Reade 1978: 140؛ همچنین ن.ک.)Radner 2013: 446 :
مدارک باستانشناختی بهدستآمده از تپه گیان نهاوند نیز این جاییابی را تأیید میکنند (دراینباره ن.ک:
 .)Reade 1995: 40در بارۀ گسترۀ ایالت خرخار و اینکه آیا مالیر نیز میتوانسته جزو قلمرو آن باشد ،در ادامۀ
مقاله و در بخش مربوط به زَکروتی بیشتر بحث خواهد شد .آخرین همسایۀ ماد که باید به جایابی آن بپردازیم
سرزمین گیزیلبوندَ است .گزارش سومین لشکرکشی شمشی-ادد پنجم ()RIMA 3, A.0.103.1 ii 34b-iii 36
و همچنین شرح هشتمین لشکرکشی مشهور سارگن در سال  714پ.م ( ARAB II: ii 149و مایر ،22 :1388
بند  )66-65نشان میدهند که گیزیلبوندَ بین سرزمینهای ماد و مانّا قرارگرفته است .سارگن در گزارش مفصل
هشتمین لشکرکشی خود و در انتهای سخنانش در بارۀ گیزیلبونداییها میگوید که ادارۀ سرزمین ایشان را
به دست مقامات ایالت پرسواَ سپرده است (همان ،24 :بند  ،)73-72یعنی بهنوعی گیزیلبوندَ را به پرسواَ الحاق
نموده که این خود نشان از همجواری این دو سرزمین دارد .با توجه به موقعیت نسبتاً مشخص مانّا در شمال
استان کردستان و پرسواَ در شمال استان کرمانشاه میتوان گیزیلبوندَ را در جنوب استان کردستان به سمت
شمال غرب استان همدان جایابی نمود (در موضوع گیزیلبوندَ همچنین ن.ک.)Radner 2013: 124 :
بدینترتیب و با توجه به جایابیهای پیشگفته ،اکنون میتوان مرز غربی و جنوب غربی سرزمین مادها را
مشخص نمود .نواحی کردستان ،لرستان و غرب همدان توسط سرزمینهای مانّا ،الّیپی ،گیزیلبوندَ ،خرخار و
کیشسیم اشغال شده بود ،درنتیجه تنها جایی که برای مادها باقی میماند و میتوانیم آن را بهعنوان مرز غربی
ماد پیشنهاد کنیم ،نواحی شرقی همدان و بهویژه شرق کوه الوند است .به نظر میرسد که مناطق شرقی کوه
الوند ،شهر همدان کنونی و دشت مالیر مرز غربی سرزمین ماد را تشکیل میدادهاند .با مشخصشدن نواحی

از کوه سیلخَزو تا کوه بیکنی :جغرافیای تاریخی سرزمین ماد در دورۀ آشور نو 75 /

مرزی ماد در غرب اکنون میتوانیم به مکانیابی جاینامهایی بپردازیم که در کتیبههای آشوری از آنها
بهعنوان شهرها یا سرزمینهای مادی یاد شده است.
 .3مرزهای غربی ماد :زَکروتی ،بَئیت-ایلی و سَگبیتَ
 .1-3زکروتی :Zakruti /زکروتی یکی از معدود شهرهای مادی است که میتوان آن را مکانیابی نمود .نام
زکروتی تنها در کتیبههای تیگلت-پیلسر سوم و سارگن دوم به میان آمده است .دو عدد از الواح گلی تیگلت-
پیلسر که از کَلخو پیدا شده و حاوی گزارش بخشی از اتفاقات لشکرکشی سال  737پ.م او هستند ،بهصراحت
ذکر می کنند که زکروتی به سرزمین مادها تعلق داشته است (.)RINAP 1, 17: 5-7 and 39: 17-20a
کتیبههای تیگلت-پیلسر اطالعات دقیقتری ارائه نمیدهند اما شرح ششمین لشکرکشی سارگن در استل
نجفآباد در مکانیابی زکروتی بسیار مفید واقع شده است .در این گزارش آمده که سارگن پس از ورود به
خرخار به سمت سرزمینهای شرقی حرکت میکند و زکروتی اولین شهری است که پس از خرخار وارد
میشود« .من از خرخار رهسپار شدم ،از رودخانۀ ...عبور کردم ،وارد زکروتی شدمLevine 1972: 41, ii ( »...
 .)46این متن نشان میدهد که زکروتی بالفاصله در شرق خرخار واقع بوده است .بنابراین میتوان همچون
گرانتوفسکی ( Grantovsky 1970: 110به نقل از  )Medvedskaya 1992: 79زَکروتی را خط مرزی ماد در
جانب غرب یا جنوب غرب دانست .برای جایابی مطمئنتر زَکروتی باید به گسترش قلمرو ایالت خرخار در
سمت شرق نیز توجه کنیم .در بخش پیشین ،نهاوند و نواحی اطراف آن را برای خرخار پیشنهاد نمودیم اما
مشخصنمودن گستردگی خرخار به سمت شرق و شمول یا عدم شمول دشت مالیر در قلمرو آن بر اساس
مدارک تاریخی موجود بسیار دشوار است و نمی توانیم با قاطعیت دشت مالیر را از خرخار جدا کنیم یا بدان
بیافزاییم .در اینجا و با توجه به کمبود متون مکتوب ،شاید بررسی یافتههای باستانشناختی مفید واقع شود.
درواقع ازآنجاکه خرخار ایالتی آشوری بوده و سارگن قلعۀ آن را چندین بار مستحکم نموده است ،پس در
صورت شمول مالیر در قلمرو خرخار ،غیرمنطقی نخواهد بود که آثار و شواهد باستانشناختی مربوط به حضور
آشوریان را در دشت مالیر جستجو کنیم .برخالف تپه گیان نهاوند ،بررسیها و کاوشهای باستانشناختی در
دشت مالیر حضور آشوریان را چندان تأیید نمیکنند .جدا از یک آویز مفرغی به شکل کلۀ پزوزو ( Curtis
 )1984: no. 296, pl. XIII and 2005: 234مدرک و دادۀ آشوری دیگری نه در نوشیجان ( Stronach and
 )Roaf 2007و نه در گونسپان پا تپۀ مالیر (ناصری و ملکزاده  )1391یافت نشده است .برعکس ،کشف یک
آتشگاه نسبتاً بزرگ و سربسته در نوشی جان گواه حضور فرهنگی ایرانی در این منطقه است .همچنین بَگبَرنه/
 Bagbararnaحاکم زکروتی که در هشتمین لشکرکشی سارگن ،به پادشاه آشوری خراج پرداخت میکند (و تنها
شخصی است که از زکروتی میشناسیم) نیز نامی ایرانی دارد ( .)Zadok 2001: 126این مدارک هرچند مدارکی
بسیار محکم برای مادی خواندن دشت مالیر نیست ،ولی این گمان را تقویت میکند که در این منطقه
آشوریان حضوری پررنگ نداشتند و نتوانستند آنجا را همچون خرخار (نهاوند) جزو ایالتهای خود سازند.
بنابراین و با توجه به اینکه دشت مالیر همجوار با منطقۀ نهاوند (ایالت خرخار آشوریان) است ،میتوان آن را مرز
غربی سرزمین مادها دانست و زکروتی را در دشت مالیر جایابی نمود .بسیار محتمل است که سازههای
معماری بزرگ نوشیجان تپه ،گونسپان پاتپه و دیگر محوطههای کوچک و بزرگ عصر آهن  3را که به تعداد

 / 76مطالعات باستانشناسی ،دورۀ  ،8شمارۀ  ،2پاییز و زمستان 1395

زیاد در دشت مالیر شناسایی شدهاند ( )Howell 1979قالع زکروتی و دیگر شهرها و سرزمینهایی دانست که
در استل نجفآباد بالفاصله پس از خرخار ذکر شدهاند ،ازجمله کورَبلی ،شَپَردَ ،بیگَلی ،سیکریس ،بیت-اواَرگی و
حتی بَئیت-ایلی که نام آن تنها در متن سال  713پ.م سارگن ذکر شده است.
 .2-3بَئیت-ایلی :Ba’it-ili /سارگن در نهمین سال سلطنت خویش ( 713پ.م) علیه الّیپی ،بیت-دَیوکّی/
 Bit-Daiukkiو کرلَّ Karalla /لشکرکشی میکند .در همین لشکرکشی است که سارگن برای نخستینبار به
سرزمین بَئیت-ایلی اشاره میکند ...« :سرزمین بَئیت-ایلی ،ایالتی در ماد که در مرز الّیپی واقع شده است »...
( .)ARAB II: 10, ii 23پیشتر به مکانیابی الّیپی در شمال استان لرستان کنونی و همچنین هممرز بودن
ماد و الّیپی اشاره کردیم .همجواری خرخار با الیپی و ماد نیز مورد بحث قرار گرفت .بنابراین بَئیت-ایلی باید
در جنوب غربی ماد و درجایی که ماد و الّیپی مرز مشترک داشتهاند و همچنین در شرق خرخار قرارگرفته
باشد .مجدداً تنها گزینۀ موجود دشت مالیر ،بهویژه نواحی جنوب این منطقه است .قرار دادن بئیت-ایلی و
زکروتی در دشت مالیر ،با توجه به هممرز بودن ماد و الّیپی بسیار معقول جلوه میکند ،چراکه اگر دشت مالیر
را نیز ،آنگونه که در اطلس هلسینکی جایابی شده ( )Parpola and Porter 2001: 11-12جزو ایالت خرخار
بدانیم ،مجبوریم زکروتی و بئیت-ایلی را شرقیتر از استان همدان و در نواحی غرب و جنوب شهرستان اراک
فعلی جستجو کنیم و درنتیجه باید قلمرو الیپی را نیز تا نواحی جنوبی استان مرکزی گسترش دهیم تا با ماد
دارای مرز مشترک شوند ،اما مدارک موجود بههیچروی چنین اجازهای به ما نمیدهند .درواقع هم مدارک
باستانشناسی و هم سرنخهای متون آشوری نشان از آن دارند که دشت مالیر برخالف عقیدۀ برخی محققین
جزو قلمرو ایالت خرخار نبوده ،بلکه مرز غربی سرزمین مادها را تشکیل میداده است.
 .3-3سَگ بیت Sagbita /؛ بیت-سَگبَت :Bit-Sagbat /نام سَگبیتَ یا بیت-سَگبَت در کتیبههای
شمشی-ادد پنجم ،تیگلت-پیلسر سوم و سارگن دوم ذکر شده است .متون تیگلت-پیلسر فاقد اطالعات
جغرافیایی دقیق بوده و در آنها تنها به ذکر نام این سرزمین در میان سرزمینهای فتحشده یا خراجگذار
زاگرسی بسنده شده است ( ،)RINAP 1, 17: 1-4 and 47: 29-32اما گزارش لشکرکشیهای شمشی-ادد و
سارگن در این زمینه راهگشا هستند .شمشی-ادد پنجم در سومین پالویِ (لشکرکشی) خود پس از شکستدادن
گیزیل بوندایی ها ،وارد سرزمین مادها شده و سگبیتَ ،شهر شاهی خَنَصیروکۀ مادی را ویران میکند ( RIMA
 .)3, A.0.103.1 ii 34b-iii 36این متن ،نخستین سندی است که در آن به سگبیت اشاره شده و حاوی دو
نکتۀ مهم در باب جایابی این سرزمین است :نخست ،سگبیتَ جزو قلمرو مادها بوده و دوم ،از گیزیل بوند
قابلدسترسی بوده است .گزارش ششمین لشکرکشی سارگن چه در سالنامههای وی و چه در استل نجفآباد
اطالعات بیشتری ارائه میدهند .در سالنامۀ ششمین سال سلطنت سارگن ذکر شده که وی پس از تأسیس
ایالت کیشسیم ،بیت-سگبت را به این ایالت الحاق میکند ( .)ARAB II: 5, ii 10این نکته نشان از همجواری
کیشسیم و بیت-سگبت دارد .بر اساس استل نجفآباد نیز آگاهیم که خرخار از طریق بیت-سگبت
قابلدسترسی و به عبارتی نزدیک آن بوده است چراکه سارگن پس از توقف در کیشسیم و ذکر نام بیت-
سگبت وارد خرخار میشود تا شورش مردم این منطقه را سرکوب کند (.)Levine 1972: 39-40, ii 40-41
بدینترتیب سه سرزمین همجوار یا نزدیک به بیت-سگبت را شناسایی کردهایم :گیزیل بوند ،کیشسیم و
خرخار .ازآنجاکه سگبیتَ طبق کتیبۀ مهم شمشی ادد متعلق به سرزمین مادها بوده است ،بدونشک گیزیل
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بوند و کیشسیم و خرخار در غرب آن قرار داشتهاند .بر این اساس و با توجه به جایابی این سه سرزمین که
پیشتر دربارۀ آنها بحث کردیم ،اکنون میتوانیم موقعیت کلی سگبیتَ (مذکور در متن شمشی-ادد) یا همان بیت-
سگبت (مذکور در متون تیگلت-پیلسر و سارگن) را تعیین کنیم :جایی در نیمۀ شمالی استان همدان امروزی و
بهاحتمال بسیار زیاد در نزدیکی کوه الوند.
شرقشناس نامدار روس ،اینا مدودسکایا در سال  1995و در مقالهای به زبان روسی با عنوان «آیا آشوریان
به اکباتا رسیدند؟» که در سال  2002نسخۀ انگلیسی آن را به چاپ رساند ،به مخالف با نظریۀ لوئیس لوین
مبنی بر محدودبودن سرزمینهای زاگرسی ذکرشده در متون آشوری به غرب الوند پرداخت و دالیل مختلفی
برای مطابقت و همسانی سگبیت (بیت-سگبت) آشوری با هگمتانۀ ایرانی و اگباتانای یونانی ارائه نمود
( .)Medvedskaya 1995 and 2002: 45-46خالصۀ استداللهای مدودسکایا برای تطابق سَگبیتَ با هنگمتَنه
(هگمتانه) چنین است:
n
نــام فارســی باســتان هگمتانــه Ha gmatana /از دو کلم ـۀ  )han( hamبــهمعنــی «بــاهم ،بــا یکــدیگر» و
حالت سوم فعل  gamبـهمعنـی «رفـتن ،آمـدن» سـاخته شـده اسـت .ایـن نـام نـهتنهـا مـیتوانـد بـهمعنـی
باهمآمدن یا گردآمدن مردم باشد بلکه میتواند محـل بـههـمرسـیدن یـا تقـاطع راههـا (جـادههـا) نیـز معنـی
دهد  .همـدان کنـونی نیـز ماننـد اکباتانـای باسـتان ،در محـل تقـاطع راههـای اصـلی ایـران و شـرق نزدیـک
قرار دارد یعنی در مسیر جـادۀ خراسـان بـزرگ .جالـبتوجـه اسـت کـه سـگبت نیـز گویـا چنـین مـوقعیتی
دارد .قبــل از دورۀ ســارگن بــه تعــداد بســیار کمــی از شــهرها و منــاطق مــادی اشــاره شــده اســت،
بــااینوجــود ،در غالــب لشکرکشــیهــا بــه مــاد قبــل از  716ق.م ،ســگبت مــورد اشــاره قرارگرفتــه اســت و در
این زمان این سرزمین تصرف شـده و بـه ایـالتی آشـوری تبـدیل گشـت (بـه ایالـت کیشسـیم الحـاق شـد) .ایـن
مسئله نشان میدهـد کـه ایـن شـهر در مکـانی قرارگرفتـه کـه همـۀ لشکرکشـیهـا بـه سـرزمین مـاد از آن
جا عبور میکردهاند (.)Ibid: 47
همسانی سگبت با هگمتانه از نقطهنظـر زبـانشناسـی نیـز قابـلتوجیـه اسـت .درواقـع مـیتـوان هگمتـه
را بــا جــاینــام سگبیتَ/ســگبت تطبیــق داد .مــیدانــیم کــه «س »S/هنــد و ایرانــی در زبــانهــای ایرانــی
تبدیل بـه «ه »H/شـده اسـت« .1س» نشـاندهنـدۀ شـکلی قـدیمیتـر اسـت درحـالیکـه «ه» یـک نـوآوری
جدیدتر بهشمار مـی آیـد .سَـگبَت مـی توانـد یـک جـاینـام ایرانـی باشـد یعنـی سَـمگمَته Sam-gmata/کـه
پیش از هَنگمَته Hangmata/پارسی باسـتان وجـود داشـته اسـت .حـال ایـن سـ ال پـیش مـیآیـد کـه چـرا
آشوریان «م» را بهصورت «ب» نوشتهانـد؟ هـیچ نمونـه قابـلمقایسـۀ دیگـری وجـود نـدارد کـه نشـان دهـد
گم gm/ایرانـی چگونـه در اکـدی ثبـت مـیشـده اسـت .امـا مـی دانـیم کـه در یونـانی ،هگمتانـه بـهصـورت
اگباتانا ضـبط گردیـده اسـت .مـیتـوانیم تصـور کنـیم کـه آشـوریهـا نیـز « »gmرا بـهصـورت « »gbثبـت
کــرده باشــند .در هــر صــورت جــایگزینی «م» بــا «ب» در برخــی موقعیــتهــا ،بــهویــژه پــس از حــروف
نرمکامی مانند «گ» معمول است و در بسیاری از زبانها اتفاق افتاده است (.)Ibid: 50
استداللهای تاریخی ،جغرافیـایی و بـهویـژه زبـانشـناختی مدودسـکایا قابـلتوجـهانـد و دلیـل محکمـی
برای مخالفت با آنهـا وجـود نـدارد .بـا توجـه بـه همسـایگی بیـت-سـگبت بـا گیزیـل بونـد و کیشسـیم کـه
پــیشتــر بــدان اشــاره کــردیم و جایــابی آن در نــواحی شــمالی اســتان همــدان کنــونی و نزدیــک الونــد،
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مــیتــوان بــا مدودســکایا موافــق بــود و بااحتیــاط سَ ـگبیتَ/بیت-سَ ـگبَت مــذکور در کتیبــههــای آشــوری را
همــان هگمتانــۀ باســتان و پایتخــت بعــدی مادهــا خوانــد .اگــر ایــن جایــابی درســت باشــد ،مــیتــوان گفــت
پیش از آنکه هگمتانه به عنـوان پایتخـت مادهـا انتخـاب شـود ،یکـی از ایالـتهـا و شـهرهای مهـم سـرزمین
ایشان بوده اسـت .مسـئلۀ پیـدا نشـدن آثـار باسـتانشناسـی شـهر مـادی هگمتانـه و حفریـات بـیسـرانجام
تپه هگمتانـۀ همـدان داسـتانی جـدا دارد و در حـوزۀ تحقیـق حاضـر نیسـت (درایـنبـاره ن.ک :مـالزاده 1391ب
و همچنین مالزاده .)92-81 :1393

 .4-3کوووه سوویلخَزو( Silhazu /الونوود :):در بخــشهــای پیشــین بــه جــاینــامهــای زیــادی در کنــار
کوه الونـد اشـاره کـردیم ،ازجملـه بـه کیشسـیم در غـرب آن ،خرخـار در جنـوب و سگبیتَ/سـگبت احتمـا ًال
در شرق الوند .سـرزمینهـای دیگـری را نیـز مـیتـوان در نزدیکـی الونـد یـا بـهعبـارتی منـاطق بـین شـرق
استان کرمانشاه تا همـدان جایـابی نمـود ،ازجملـه بیـت-ایشـتار ،تیـل-اَشّـوری ،کـار-کَشّـی ،نیشّـایه ،سَـپَردَ
یا شَپردَ و ...که تعیین موقعیت مکانی دقیـقتـر آنهـا در حـال حاضـر امکـانپـذیر نیسـت امـا مـیدانـیم کـه
در کنارههـای الونـد واقـع بـودهانـد .درنتیجـه منطقـی اسـت کـه تصـور کنـیم آشـوریان بـه کـوه الونـد نیـز
اشاره کرده باشـند ،چراکـه شـاهان آشـوری در گـزارش لشکرکشـیهایشـان غیـر از سـرزمینهـا و شـهرها و
قالع مختلف ،از کوه ها ،رودها و دیگر موانع طبیعـی کـه بـر سـر راهشـان قـرار مـیگرفتـه ،سـخن گفتـهانـد.
در ایـن رابطــه تنهـا کتیبــههـای تیگلــت-پیلســر سـوم راهگشــا هسـتند و متــون شـاهان خلــف و ســلف وی
اشارات چندانی دربارۀ کوههای این منطقه نمیکنند و یا آنکه اشارات آنها گنگ و مبهم است.
تیگلـت-پیلســر در ســال  737پ.م ،بـرای دومــینبــار بـه زاگــرس لشــکر کشـیده و وارد ســرزمین مادهــا
مــیشــود .وی در گــزارش ایــن لشکرکشــی و دیگــر متــون خــود کــه غالب ـاً از کَلخــوی باســتان بــهدســت
آمــدهانــد در چهــار کتیبــه و در کنــار ســرزمینهــای پــیشگفتــه ،یعنــی کیشســیم ،خرخــار ،بیــت-ســگبت،
بیت-ایشتَر ،تیل-اشّوری و ...به کوهی مهـم اشـاره مـیکنـد :کـوه سـیلخزو یـا سـیلخزی کـه «دژ بـابلیهـا»
نیـز خوانـده مـیشـده اسـت ( .)RINAP 1, 16; 17; 35; 41; 47در یکـی از مفصـلتـرین ایـن کتیبـههـا
تیگلت پیلسر چنین میگوید:
«مردم شهر بیت-سَ[گبـت؟ بـه [قلعـۀ بـابلی هـا پنـاه بردنـد .مـن بـه دنبـال آنهـا بـه سـمت بـاال حرکـت کـردم ،آنهـا را
شکست داده و اموالشان را سـتاندم ...[ ،را بـه آتـش کشـیدم .در کـوه سـیلخَزو کـه آنهـا قلعـۀ بـابلیهـا مـیخواننـدش[ ،مـن
استل سلطنتی خود را برافراشتم از [ ...متعلق به سرزمین تیل-اَشّوری خارج شدم.)Ibid 16: 9b-12( »...

در لــوح دیگــری پادشــاه آشــوری ســرزمینهــای فــتحشــده در زاگــرس را برمــیشــمارد و در انتهــای
لیست نام بیت-سگبت و پـس از آن «کـوه سـیلخزو کـه آنهـا دژ بـابلیهـا مـیخواننـدش» ذکـر شـده اسـت
( .)Ibid 17: 1-4در یکـی از کتیبـههـای طـوالنی تیگلـت-پیلسـر کـه شـرح فعالیـتهـای عمـدۀ او در طـول
چنــدینســال گــزارش شــده اســت ،در شــرح نهمــین ســال ســلطنت او و لشکرکشــی بــه مــاد در ســال 737
پ.م پس از ذکر شـهرها و ایالـتهـای مـادی فـتحشـده چنـین آمـده اسـت ...« :مـن اسـتل خـود را در ایـن
ســرزمینهــا برافراشــتم ،شــهر بیــت-ایشــتَر ،شــهر صــیبَر (صــیبور) ،کــوه اَریَرمــه و کــوه ســیلخزو،
کوهســتانهــای قدرتمنــد )Ibid 35: ii 25´-29´( ».همچنــین در مــتن کتیبــۀ خالصــهشــدۀ کلخــو،
تیگلت-پیلسـر پـس از ذکـر سـرزمینهـای فـتحشـده در سـال  737پ.م کـه بـه گفتـۀ خـودش ماننـد یـک
شــکارچی پرنــده بــه دام انداختــه اســت ،در انتهــای لیســت بــه بیــت-ســگبت و ســیلخزو اشــاره مــیکنــد:
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«...بیــت-ســگبت ،کــوه ســیلخزی کــه آنهــا قلعــۀ بابلیــان مــیخواننــدش ،کــوه رواَ تــا بیابــان نمــکِ
ســرزمینهــای اوش ـقَقانه و شــیکرَکّی ،ســرزمین طــال و منــاطق مادهــای قدرتمنــدIbid 47: obv. 29-( ».
 )32اگــر بــهدنبــال پیــداکردن نــام الونــد در متــون آشــوری باشــیم ،بــه نظــر مــیرســد «ســیلخَزو»
محتمل ترین گزینه باشـد چراکـه ظـاهراً مهـمتـرین کـوهی بـوده کـه تیگلـت-پیلسـر در نزدیکـی سـرزمین
ماد با آن مواجه بوده و همـواره در کنـار سـرزمینهـایی چـون بیـت-سَـگبت ،کیشسـیم و تیـل-اَشّـوری کـه
خود در کنار الوند قرار دارند ،ذکر شده است.
 .4مرزهای شرقی ماد :کوه بیکنی ،Bikni /بیابان نمک Bīt-t ābti /و سرزمین پتوشَرّیPatušarri /

کوه بیکنی یا بیکنو در متون سه پادشاه قدرتمند آشوری ،تیگلت-پیلسر سوم ،سارگن دوم و اسرحدون ذکر
شده است .در هفت کتیبه از تیگلت-پیلسر به کوه بیکنی اشاره شده که در چهار مورد این عبارت تکرار شده
است ...« :از شهر ساالران مناطق کوهستانی/شهر ساالران ماد تا کوه بیکنی خراج ستاندمRINAP 1, 17: ( ».
´ )9b-10a; 47: obv. 38b-39a; 39: 17-20; 41: 11´-12در سه متن دیگر این عبارت عیناً سهبار تکرار شده
است... « :من ،تیگلت پیلسر ...با کمک و لطف خدایان ...سرزمینهای بسیاری را در اختیار گرفتم .از دریای تلخ
3
2
بیت-یاکین تا کوه بیکنی در شرق ،از باالی دریای غروب آفتاب تا مصرIbid 47: obv. 1-4; 51: 1-4; 52: ( ».
 )1-4سارگن نیز چندینبار به کوه بیکنی اشاره میکند .در شمار زیادی از کتیبههای دیواری یا کفِ کاخ
خورساباد که در معرضِ دید بودهاند این جمله تکرار شده است:
« ...با کمک خدایان من تمام دشمنانم را شکست دادم .از قبرس در دریای غروب آفتاب (مدیترانه) تا مرزهای مصر و سرزمین
موسکی ،سرزمین وسیع امورّو ،تمام سرزمین خیتیها و تمام سرزمین گوتیوم ،مادهای دوردست در دامنۀ کوهستانهای بیکنی و
همچنین سرزمینهای الّیپی و رَشی که در مرز عیالم قرارگرفتهاند» (.)ARAB II: ii 82; 96; 97; 50

چند دهه بعد از سارگن ،اسرحدون دوباره از کوه بیکنی سخن به میان میآورد و اینبار اطالعات جغرافیایی
بیشتری در اختیار میگذارد« .سرزمین پتوشَرّی ،منطقهای در نزدیکی بیابان نمک ،که در میان سرزمین
مادهای دوردست است ،در مرز کوه بیکنی ،کوه الجورد ،که هیچکدام از شاهان و اجداد من بر خاک آن پا
نگذاشته بودند )RINAP 4, 1: iv 46-49 and 2: iii 53-56( ».این متن در دو کتیبه نوشته شده است و در
چهار مورد دیگر نیز همین عبارت تکرار شده اما اینبار لقب کوه الجورد برای بیکنی حذف شده است ( Ibid:
.)77: 31; 78: 28; 79: 29; 93: 15

این متنها اطالعات جغرافیایی دقیقی در اختیار نمیگذارند ،امّا بر اساس آنها میتوان نتیجه گرفت که:
 -1بیکنی در شرق سرزمین مادها بوده است؛  -2شرقیترین نقطهای بوده که آشوریان مدعی نفوذ به آن
بودهاند ،درواقع طبق متون تیگلت-پیلسر و سارگن مرز شرقی امپراتوری آشور بوده است؛  -3در کنار آن
بیابانی نمکی وجود داشته است و  -4با سرزمینی همسایه بوده با نام پَتوشَرّی یا پَتوشرَّ.
از آغاز مطالعات مربوط به جغرافیای تاریخی زاگرس در دورۀ آشور نو بیکنی با کوه دماوند تطبیق داده
شده است .ظاهراً وینکلر ( ،)winkler 1889: 1, xxvii, n.3بیلربک ( )Billerbeck 1898: 93و شترِک ( Streck
 ،)1900: 369نخستین پژوهشگرانی بودهاند که بیکنی را با دماوند مطابقت دادند .کونیگ در مدخل کوتاهی
که برای فرهنگ تخصصی آشورشناسی نوشت ،بیکنی را با کوه الوند مطابقت داد (  )König 1938: 28-29اما
این پیشنهاد موردقبول قرار نگرفت و درواقع پیش از چاپ مقالۀ لویس لوین ( )1974غالب پژوهشگران بیکنی
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را همان دماوند و رشتهکوههای البرز دانستهاند (به عنوان مثال ن.ک :کامرون 113 :1365؛ دیاکونوف 186 :1371؛
علییف 345 :1388؛ کالیکان 50 :1387؛ گیرشمن 87 :1368؛ Eilers 1954: 309؛ .)Young 1967: 13, n. 12

دالیل مطابقت بیکنی با دماوند توسط این پژوهشگران بهطور خالصه چنین است :اوالً که بیکنی
شاخص ترین کوه ایران در متون آشوری است که بسیار با دماوند همخوانی دارد .دوم آنکه لقب کوه بیکنی
یعنی «کوه الجورد» معموالً بهعنوان اشارهای مجازی به قلۀ همیشه برفگرفتۀ دماوند بهشمار آمده است .سوماً
اینکه این عنوان برای کوهی بهکار رفته که در کنار جادههای معادن الجورد در بدخشان قرار گرفته است ،و
این کوه ،دماوند است و در نهایت آنکه در نزدیکی کوه بیکنی بیابان نمکی قرار داشته است که ظاهراً منظور
دشت کویر بوده است ( Levine 1974: 118و عبدی  .)21 :1372لوین در مقالۀ اساسی خود در باب جغرافیای
تاریخی زاگرس در دورۀ آشور نو با درپیشگرفتن دیدگاهی کمینهگرا (مینیمالیستی) و محدود تصورکردن
قلمرو ایالت های زاگرسی در این دوره ،تمامی آنها را در محدودۀ غرب الوند قرار داده و دامنههای غربی این
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
الوند =بیکنی تبدیل به عقیدۀ غالب گشت (به عنوان مثال ن.کBrown 1979: 19-21; Brown 1986: 116 and :
.)1988: 84; Genito 1986: 63; Muscarella 1987: 109, n. 3 and 1994: 57-58; Young 1988: 13, n. 31

دالیل لوین برای ردّ مطابقت بیکنی با دماوند و مخالفت با دالیلی که مورخان پیشین در تطابق این دو ذکر
کرده بودند ،بهطور خالصه چنین است :نخست آنکه دماوند فقط برای کسانی شاخصترین و پرشکوهترین کوه
ایران بوده که آن را دیده باشند .اگر آشوریان با آن برخورد نکرده باشند پس باید کوه دیگری را چنین شاخص
میدانستند .دوم ،دماوند از لحاظ قرارگیری در کنار مسیر جادههای معادن الجورد شاخصتر از کوههای دیگر
نیست و همۀ کوههایی که در مسیر جادۀ خراسان بزرگ (جادۀ ابریشم) بودهاند ،شایستۀ این نام هستند .سوم،
اگر «کوه الجورد» توصیفی استعاری برای قلۀ برفگرفته دماوند باشد ،پس هر کوه دیگری بین کرند (غرب
کرمانشاه) و افغانستان میتواند این عنوان را بهدست آورد ،نهفقط دماوند ( .)Levine 1974: 118-119لوین
معتقد است که کوه الوند چونان سدی در مقابل پیشروی آشوریان عمل میکرده و ایشان هیچگاه مسافتهای
چنان طوالنی مثالً تا کنار کوه دماوند را نپیمودهاند .از دیگر دالیلی که لوین همه سرزمینهای زاگرسی را در
غرب الوند قرار داده ،استل نجف آباد است .لوین معتقد است که این استل در اوراتَس یا اوراتّوس برافراشته
شده که آخرین نقطۀ ذکرشده در لشکرکشی سارگن به سمت شرق بوده است .درنتیجه لوین بهطور ضمنی
محل برافراشتن استل نجفآباد را آخرین نقطۀ نفوذ آشوریان میداند ( .)Levine 1972: 29-30همانطور که
پیشتر گفتیم این عقیده در دهۀ  70و  80میالدی پذیرفته شد ،اما مجدداً از دهۀ  90میالدی بهبعد مورد
اعتراض قرار گرفت و امروزه نظریۀ بیکنی=دماوند طرفداران بیشتری دارد ( Medvedskaya 1992: 75-78 and
.)2002; Reade 1995: 38; Parpola and Porter 2001: 45-46; Zadok 2001: 114
در ادامه به ارائۀ دالیلی خواهیم پرداخت که همچنان و باوجود مخالفت لوین و طرفداران نظریۀ او میتوان
بیکنی را با دماوند یکسان دانست و اینکه سرزمین مادها در شرق الوند تا کوهستانهای البرز واقع شده است.
در این شکی نیست که کوه بیکنی شاخصترین کوه ایران از نظر آشوریان بوده است .لوین معتقد است که کوه
دماوند تنها برای کسانی شکوهمندترین کوه ایران است که آن را دیده باشند ،و اگر آشوریان واقعاً قادر به نفوذ
به منطقۀ البرز نبوده باشند ،کوه الوند میتواند این عنوان را بهدست آورد .در مخالفت با این عقیده میتوان
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بیان کرد که الوند بههیچوجه شایستۀ چنین عنوانی نیست .آشوریان در منطقۀ غرب ایران و زاگرس با کوههای
متعددی برخورد داشته اند که ارتفاع و شکوه آنها اگر بیشتر از الوند نبوده باشد ،کمتر از آن نیز نبوده است.
آشوریان در منطقۀ الّیپی (لرستان و ایالم) با کوههای گرین (ارتفاع 3645 :متر) و کبیر کوه (بیشترین ارتفاع3200 :
متر) ،در ایالتهای کرلَّ و پرسوا (جنوب استان کردستان و شمال کرمانشاه) با کوههای اورامان و بهویژه شاهو (ارتفاع:
 3390متر) و در منطقۀ ویشیدیش/اوئیشدیش (شرق دریاچۀ ارومیه) با کوه سهند (ارتفاع 3707 :متر) مواجه شدهاند.
درنتیجه بعید مینماید که شاهان آشوری کوه الوند (ارتفاع 3580 :متر) را شاخصترین کوه شرقِ امپراتوری
خویش خوانده باشند .همچنین همانگونه که مالزاده اشاره نموده است (مالزاده  ،) 67 :1393کوه الوند در میان
رشتهکوه مرتفعی واقعشده و از تشخص و تمایز چندانی برخوردار نیست درحالیکه دماوند ،از فاصلههای بسیار
دور نیز باشکوه خاصی قابلمشاهده است.
لوین محل برافراشتن استل نجفآباد را نقطۀ نهایی نفوذ آشوریان در شرق میداند و تلویحاً معتقد است که
آشوریان نمیتوانستهاند مسافت های طوالنی در ایران تا مرکز فالت آن را بپیمایند و هرگز از الوند پیشتر
نرفتهاند .این استدالل لوین بسیار ضعیف بهنظر میرسد .همانگونه که جولین رید ( )Reade 1995: 38نیز
بهدرستی اشاره کرده است ،آشوریان قادر بودند لشکرکشیهایی با مسافت طوالنی انجام دهند و راههای
طوالنی را بپیمایند .اگر نگاهی به نقشه خاورمیانه بیاندازیم و قلمرو امپراتوری آشور و لشکرکشی آشوریان تا
مصر و لبنان و فلسطین را در نظر آوریم ،هیچ دلیل موجهی وجود نخواهد داشت که بپذیریم چرا آنها به همان
اندازه در ایران پیشروی نکرده اند .درواقع فاصلۀ مرکز امپراتوری آشور در دشت نینوا (موصل کنونی) تا تهران
بیشتر از فاصله موصل تا بیروت یا مصر نیست .درنتیجه آشوریها قادر بودند که در مسیرهایی چنین طوالنی،
حتی تا فالت مرکزی ایران لشکرکشی کنند ،بهخصوص که قسمت دشوار و کوهستانی راه بیشتر تا همان غرب
کوه الوند بوده است ،که آشوریان بیشک طی کردهاند ،و پس از آن بیشترِ مسیر مسطح و بدون موانع
چشمگیر است .لوین با توجه به اینکه ا وراتّوس یا اوراتَس آخرین مکانی بوده که سارگن در گزارش ششمین
لشکرکشی خود در استل نجفآباد به آن اشاره کرده ،معتقد است که استل در همین منطقه برافراشته شده و
اینجا آخرین نقطۀ نفوذ آشوریان بوده است .و درنتیجه جاینامهای زاگرسیِ مذکور در متون آشوری را در
غرب خط اسدآباد-کنگاور و بهعبارتی غرب الوند مکانیابی کرده است .این درحالیاست که در هیچ کجای
استل نجفآباد به اینکه استل در اوراتّوس برپا شده باشد ،اشاره نشده و امروزه میدانیم که محل برافراشتن
استل ،کیشسیم بوده است .درنتیجه بسیاری از جاینامهای شرقیتر از کیشسیم و خرخار که در متون
آشوری ،بهویژه کتیبههای تیگلت-پیلسر و سارگن نام برده شدهاند ،در آنسوی الوند قرار گرفتهاند .در همین
استل نجف آباد سارگن پس از عبور از خرخار وارد زکروتی و چندین سرزمین مادی دیگر میشود ازجمله
بوستوس ،داتومبَ ،کَرزینو ،بیرنَکَن ،سَکَ ،رَمَندَ ،ایرنیسه و اوراتّوس یا اوراتَس ( .)Levine 1972: 43با توجه به
موقعیت خرخار و زکروتی که در بخشهای پیشین به آن پرداختیم ،این شهرها و سرزمینهای مادی باید در
قسمت های شرقی الوند باشند .زَدوک رَمَندَ را که تنها در همین استل مورداشاره قرار گرفته ،بر اساس قیاس
زبانشناختی با رامند کنونی در استان قزوین مطابقت داده است ( .)Zadok 2000: 9درحقیقت با جایابی
کیشسیم و خرخار در غرب و جنوب کوه الوند ،امروزه دیگر هیچ توجیه منطقیای وجود ندارد ،که سرزمین
مادها را در غرب الوند قرار دهیم .سرزمین مادها مسلماً در شرق کیشسیم و خرخار و درنتیجه در شرق
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کوهستان الوند واقع شده است .اگر آشوریان از الوند گذشته باشند ،که شواهد موجود بهشدت آن را تأیید
میکنند ،تنها کوهی در شرق که شایستۀ چنان توصیفی باشد که از بیکنی شده ،رشتهکوههای البرز و بهطور
مشخص کوه دماوند است .این منطقه بسیار از آشور دور بوده است و شاید به همین خاطر است که سارگن و
اسرحدون از لقب مادهای دوردست mada ruqute /برای ساکنین این نواحی استفاده کردهاند.
گزارشهای اسرحدون سه سرنخ جدید را در رابطه با بیکنی ارائه دادهاند که متون تیگلت-پیلسر و سارگن
فاقد آن بودند :نخ ،بهکاربردن صفت کوه الجورد برای بیکنی؛ دوم ،اشاره به بیابان نمک در نزدیکی آن و سوم
مجاورت آن با سرزمین پَتوشرّی .در ادامه به بررسی یکبهیک این موارد خواهیم پرداخت که بهشدت از تطابق
بیکنی با دماوند (و نه الوند یا هر کوه دیگری) پشتیبانی میکنند.
اینکه چرا آشوریان بیکنی را «کوه الجورد» خواندهاند ،بحثبرانگیز است .آیا واقعاً این عنوان به خاطر
قرارگیری دماوند بر سر راه جادۀ خراسان بزرگ بوده که از طریق آن الجورد بدخشان به بینالنهرین منتقل
میشده است؟ اومستد ( )Olmstead 1923: 362و جرج کامرون ( ،)114 :1365صفت کوه الجورد را لقبی
مجازی برای قلۀ برفگرفتۀ دماوند پیشنهاد کرده اند .در این مورد باید حق را به لوین داد که این دو استدالل
را برای انطباق بیکنی با دماوند ضعیف دانسته است ،چراکه با این استدالل هر کوه مرتفع و برفگرفتۀ دیگری
در مسیر جادۀ ابریشم (ازجمله الوند) را میتوان نامزد نمود .پس باید دلیل این نامگذاری را در جای دیگری
جستجو نمود .اولین ایدهای که پس از شنیدن این عنوان به ذهن متبادر میشود آن است که از کوهستانهای
این منطقه الجورد استخراج میشده است .دو کتیبۀ بهجامانده از دورۀ فرمانروایی اسرحدون با صراحت به این
مسئله اشاره می کنند .در کتیبۀ نخست دقیقاً چند سطر پیش از اشاره به پتوشرّی و کوه بیکنی و در کتیبۀ
دوم چند سطر پس از اشاره به آنها ،اسرحدون ماجرای سه حاکم مادی را روایت میکند که برای مقابله با شهر
ساالران دیگر مناطق مادی از شاه آشوری کمک خواستهاند:
« 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،
وحشت و عظم ت سرورم آشور بر آنها غالب شد و آنها به پایتخت من ،نینوا ،تکههای بزرگ و ممتاز الجورد آوردند که از
کوههای سرزمین آنها بریده شده بود ،و آنها پای مرا بوسیدند)RINAP 4, 1: iv 32-39 and 2: iv 1-20 ( ». ...

در این دو کتیبه اسرحدون مستقیماً اشاره میکند که در سرزمین مادهای دوردست معادن الجورد وجود
داشته است و قابل توجه آنکه چند سطر پیش یا پس از اشاره به کوه بیکنی و سرزمین پتوشرّی از این مسئله
سخن می گوید .منبع اصلی الجورد در دنیای باستان منطقۀ بدخشان افغانستان بوده است و امروزه نیز هیچ
معدن الجوردی در دامنههای شمالی یا جنوبی البرز نمیشناسیم .بااینوجود اشارۀ حمداهلل مستوفی،
جغرافیدان قرن هشتم هجری بسیار راهگشا است .مستوفی در کتاب نزهةالقلوب و در فصل سیّم در ذکر
4

معادن چنین مینویسد« :الجورد بهترین معادنش در بدخشان است و در مازندران معدنی و به دزمار
آذربایجان معدنی دیگر است و در کرمان معدنی دیگر» (مستوفی  .5)206 :1362مستوفی طبرستان را از مازندران
متمایز میداند و طبق گفتۀ وی مازندران مشتمل است بر سمنان ،دامغان ،فیروزکوه ،دماوند و فریم (همان:
 .)162-159بنابراین ،اشاره مستوفی به معادن الجورد در مازندران ،نشاندهندۀ وجود این مادۀ گرانبها در
کوهستانهای البرز است .چنین به نظر می رسد که به همین دلیل اسرحدون ،بیکنی/دماوند را کوه الجورد
خوانده است.

از کوه سیلخَزو تا کوه بیکنی :جغرافیای تاریخی سرزمین ماد در دورۀ آشور نو 83 /

اشاره به بیابان نمک در کنار بیکنی نیز مدرک دیگری است در اثبات مطابقت بیکنی و دماوند (البرز) .تنها
گزینۀ موجود برای بیابان نمک ،دشت کویر است و هیچ منطقۀ دیگری در غرب ایران تا فالت مرکزی وجود
ندارد که بتوانیم چنین عنوانی به آن اطالق کنیم .لوین از پرداختن به این عنوان در مقالۀ خود خودداری کرده
و عمداً آن را نادیده میگیرد و تنها در پانوشت مقالهاش اشارهای گذرا به آن نموده و آن را عنوانی بسیار جدید
و احتماالً نوعی لفظپردازی ادبی میداند ( Levine 1974: 119پانوشت  .)169در پاسخ به این مسئله نیز باید
متذکر شویم که بیابان نمک نه نامی جدید است و نه نوعی لفظپردازی ادبی ،بلکه واقعیتی است جغرافیایی و
تاریخی ،چراکه بیش از نیم سده پیش از اسرحدون و در کتیبههای تیگلت-پیلسر نیز به بیابان نمک اشاره
شده است .در کتیبه های این پادشاه دوبار از بیابان نمک در مناطق دورِ شرقی نامبرده شده است ( RINAP 1,
 .)41: 4´b-10´ and 47: obv.29-32چنین بهنظر میرسد که بیابان نمک (دشت کویر) در کنار کوه بیکنی
(دماوند و کوهستانهای اطراف آن) مرز شرقی قلمرو مادها از نقطهنظر آشوریان بوده است.
در انتهای این بحث باید به مکانیابی سرزمین پَتوشَرّی بپردازیم .این جاینام که تنها در کتیبههای
اسرحدون مورداشاره قرارگرفته ،از معدود نامهایی است که احتماالً در دورههای متأخرتر نیز باقیمانده است.
در کتاب یازدهم و دوازدهم جغرافیای استرابو ،از رشتهکوههای بزرگ و طوالنیای به نام پَرَخواثرَس/
 Parachoathrasسخن گفته شده که از شرق ارمنستان و ماد آتروپاتن شروع شده و مشرف به دریای
کاسپین بوده و تا دربند کاسپی و هیرکانیه و حتی مرز آریا در شرق ادامه دارند ( ;Strabo, Geography XI, 8
 12; 14همچنین برای ترجمه فارسی ن.ک؛ استرابو  47 ،31 :1382و  .)51از متن استرابو بهوضوح پیداست که مراد وی
از پرخواثرَس ،رشتهکوههای البرز و سرزمینهای اطراف آن است .البته استرابو کوههای شمال غرب و شمال
شرق ایران تا افغانستان را نیز جزو پرخواترَس به شمار آورده است و در زمان وی منطقۀ وسیعی با این نام
خوانده میشده است .بطلمیوس ،ستاره شناس و جغرافیدان یونانی قرن دوم میالدی نیز به کوهستان
پَرَخواثرَس اشارهکرده و آن را در غرب ری قرار داده است ( .)Ptolemy 1932: 134پرخواثرَس یونانیها 6در
متون دورۀ ساسانی و ازجمله در بندهشن (فرنبغ دادگی 72-71 :1385؛ 137؛ 139؛141؛ 151-150؛  ،)155مینوی
خرد ( 46 :1391و  ،)104کارنامۀ اردشیر پاپکان ( )49 :1354زند بهمن یسن ( 14 ،12 ،10 :1385و  )36و
شهرستانهای ایرانشهر ( )39 :1388بهصورت پَدشخوار ،Padišxwār /پَذشخوار Paδašxwār /یا پَتشخوار/
 Patišxwārو اغلب همراه با پسوند «گر» ،بهمعنی کوهستان ،به شکل پَدشخوارگر Padišxwārgar /آمده است.
در سنگنوشتۀ شاپور اول ساسانی در کعبۀ زرتشت نیز ،این جاینام بهصورت فارسی میانۀ پارتی pryšhwr
 /کوه پَرِشخوار و همچنین در عبارت «و همۀ پتشخوارگر ،ماد ،گرگان و هرات» نام برده شده است (به
’
نقل از  Henning 1954: 40و اعلم  .)507 :1379در نامۀ تنسر ( )4 :1311که اصل آن مربوط به دورۀ ساسانی بوده
اما تنها ترجمۀ فارسی آن در کتاب تاریخ طبرستان ابن اسفندیار برجای مانده است نیز این جاینام ذکر شده
است .از متون ساسانی پیداست که در این دوره پتشخوار نواحی کوهستانی دامنههای البرز و همچنین
دشتهای گستردۀ شمال و جنوب آن ازجمله مازندران و دیلم و ری و دنباوند (دماوند) را شامل میشده است
(A’lam 1992: 6-34؛ اعلم 508-506 :1379؛ مهجوری  45-38 :1381و موسوی ساروی  .)140-134 :1389در غالب
این متون بهصراحت ذکر شده که دماوند در پدشخوارگر بوده است .جغرافیدانان و مورخین دورۀ اسالمی نیز
بهجای نام پتشخوارگر با صورت های معرّب آن مانند فدشخوارگر ،بدشوارگر ،بدشوارجر ،فدشوارگر ،فرشواذگر،
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فرشوادجر و فرجوارجر اشاره کردهاند .برخی از آنان همچون ابن اسفندیار ،مورخ سدههای ششم و هفتم
هجری در کتاب «تاریخ طبرستان» ( )73 :1320و ظهیرالدین مرعشی ،مورخ سدۀ نهم هجری در «تاریخ
طبرستان و رویان و مازندران» ( )10 :1345حدود آن را همچون دورههای پیشین ،شامل کوهستانهای البرز و
آذربایجان دانستهاند اما در کتاب «المسالک و الممالک» ابن خردادبه ( )119 :1371و «تاریخ رویان» اولیااهلل
آملی ،تألیف قرن هشتم هجری ( )33 :1348گسترۀ پدشخوارگر بسیار کوچکتر معرفی شده و به طبرستان و
بخش نسبتاً کوچکی چون آمل و چالوس و دماوند تنزّل پیدا کرده است.
خالصه آنکه پتوشَرَّ آشوری ،کوههای پرخواترس موجود در آثار جغرافیدانان یونانی (استرابون و بطلمیوس)،
کوه و منطقۀ پرشخوار/پذشخوار/پتشخوار/پتشخوارگر دورۀ ساسانی و فرشوادگر/برشوادجر جغرافیدانان و
مورخین دورۀ اسالمی همگی به کوهستانهای البرز و نواحی اطراف آن داللت میکنند .ازآنجاکه اسرحدون
بهصراحت ذکر کرده که سرزمین پتوشرّی در کنار کوه بیکنی قرار گرفته ،مطابقت بیکنی با دماوند (و نه الوند)
بیشازپیش قابلطرح است .پتوشرّی آشوری را با احتیاط میتوان نواحی ری ،تهران و ورامین کنونی دانست
که شاید تا گرمسار و سمنان نیز کشیده شده و دربند کاسپی (شرقیترین نقطۀ قلمرو مادها و مرز ماد و پارت طبق
گفتۀ جغرافیدانان و مورخین یونانی و رومی) را نیز شامل شده باشد .اگر این جایابی درست باشد ،محوطۀ ازبکی را
نیز باید داخل مرزهای پتوشَرّی مکانیابی کنیم .شاید دالیل و نکاتی که تاکنون در مطابقت بیکنی و دماوند
(البرز) ذکر کردیم ،هیچکدام بهتنهایی نتوانند این همسانی را با قطعیت نشان دهند ،اما اگر نگاهی جامع
بهتمامی این سرنخها بیاندازیم ،بهسختی میتوان در این مسئله تردید نمود که آشوریان دماوند و کوههای
اطراف آن را بیکنی خواندهاند.
 .1-4اوشقَقانه Ušqaqāna /و شیکرَکّی :Šikrakki /نام این دو سرزمین تنها در دو کتیبه از تیگلت
پیلسر سوم و در کنار یکدیگر ذکر شده است؛ در هر دو مورد با یک عبارت مواجهیم ...« :کوه رواَ تا بیابان
نمکِ سرزمینهای اوشقَقانه و شیکرَکّی» ( .)RINAP 1, 41: 9´ and 47: obv. 32همانطور که در سطور
پیشین نیز ذکر کردیم ،غیر از دشت کویر هیچ عارضۀ طبیعی دیگری در نیمۀ شمالی فالت ایران نمیشناسیم
که بتواند چنین عنوانی داشته باشد .اسرحدون نیز از بیابان نمک در کنار پتوشرّی و بیکنی نام میبرد که خود
تأییدی است بر مطابقت دشت کویر با بیابان نمک .در این دو متن تیگلت پیلسر ،بیابان نمک بهروشنی متعلق
به سرزمینهای اوشققانه و شیکرکّی دانسته شده ،درنتیجه این دو جاینام را باید در نزدیکی و مجاورت دشت
کویر مکانیابی نمود .قم و ساوه و حتی کاشان محتملترین گزینههایی هستند که میتوان برای اوشققانه و
شیکرکّی پیشنهاد نمود چراکه در مرزهای غربی دشت کویر قرارگرفتهاند .جایابی دقیقتر این مکانها در حال
حاضر و با توجه به حجم کنونی دانستههای ما از جغرافیای تاریخی ماد امکانپذیر نیست.
مسئلهای که در بررسی جغرافیای تاریخی سرزمین مادها باید موردتوجه قرار دهیم این است که هرچقدر
به سمت مناطق شرقی برویم ،تعیین موقعیت جاینامها دشوارتر میشود ،چراکه آشوریان برخالف مناطق
غربی ایران و زاگرس ،اطالعات دقیقی از مناطق شرقیتر و موقعیت سرزمینهای مختلف نسبت به هم ارائه
نمیدهند و از اصطالحات کلی همچون «از کوه روا تا بیابان نمک»« ،مادهای قدرتمند تا کنار کوه بیکنی» و...
استفاده میکنند .بهعنوانمثال ،هم تیگلت-پیلسر و سارگن و هم اسرحدون که مدعی گرفتن خراج از مادهای
قدرتمند و دوردست تا کوه بیکنی و بیابان نمک هستند ،آگاهی چندانی از سرزمینهای بین الوند و دماوند و
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دشت کویر ندارند و لشکرکشیهایشان در این مناطق را شرح نمیدهند .عدم ارائۀ اطالعات جغرافیایی میتواند
نشاندهندۀ این باشد که شاهان آشوری نفوذ قاطع و قدرتمندی در این مناطق نداشته و تنها توانستهاند
گهگاه از برخی شاهکان این منطقه خراج بستانند .بنابراین موقعیت مکانی بسیاری از جاینامهای مادی را تنها
میتوان بهصورت کلی تعیین نمود .با همین استدالل شهرهایی که سارگن در ششمین لشکرکشی خود و پس
از عبور از زکروتی بدانها وارد شد ،ازجمله اَروسَّ ،اوکوتَ ،اَروسَکَ ،اَنزَکنی ،اوپوریه ،بوستوس (بوشتوش)،
کَنزَبَکنی ،دَتومبو ،کَرزینو ،بیرنَکَن ،بَریکَنو ،سَکَ ،رَمَندَ ،ایرنیسَ ،کَبسی و اوراتَس (اوراتّوس) را میتوان در نواحی
شرقی استان همدان ،و استانهای مرکزی و قزوین کنونی جایابی نمود .چنانکه زدوک رَمَندَ را با رامند کنونی
در استان قزوین مطابقت داده است (  .)Zadok 2000: 9پَرتَکَّ ،پَرتوکَّ و اورَکَزَبَرنه نیز طبق متون اسرحدون
باید در دامنه های البرز و نزدیک پتوشرّی باشند .سرزمین اِپارنه هم متعلق به پتوشرّی بوده است .اَندَرپَتیَنو و
کَرزیتَلی نیز در یکی از متون تفالی اسرحدون بههمراه بیابان نمک ذکر شدهاند ( )Starr 1990: 65, 5-10و
درنتیجه میتوانند نزدیک اوشققانه و شیکرکّی (نواحی ری ،ساوه ،قم و کاشان؟) واقع شده باشند .منابع در دسترس
آشوری اجازۀ جایابیهای بیشتر و دقیقتر را نمیدهند اما می توان امیدوار بود که با کشف و خوانش احتمالی
کتیبههای آشوری در آینده و بهویژه در داخل ایران (مانند نمونههای استل نجفآباد همدان و کتیبۀ تنگیور
کردستان) امکان مکانیابیهای بیشتر و مطمئنتر جاینامهای ایرانی در دورۀ آشو نو فراهم شود.
 .5نتیجه
به سبب فاصلۀ زیاد سرزمین مادها از مرکز امپراتوری آشور ،بازسازی جغرافیای تاریخی این سرزمین بر اساس
گزارش شاهان آشوری کاری است بسیار دشوار .پیش از دهۀ هفتاد میالدی غالب پژوهشگران ،گسترۀ
جغرافیایی وسیعی از زاگرس تا البرز را برای سرزمین مادها قائل میشدهاند که از دورۀ آشور نو تا دورۀ تشکیل
حکومت ماد و دورههای متأخرتر نیز تغییری پیدا نکرده است .لوئیس لوین و طرفداران نظریۀ او از دهۀ هفتاد
میالدی بهبعد این عقیدۀ غالب و تثبیتشده را به چالش کشیدند و سرزمین مادها را نیز مانند دیگر
سرزمینهای زاگرسی مذکور در متون آشوری چون خرخار ،کیشسیم ،پرسواَ و ...در غرب الوند مکانیابی کرده
و نفوذ آشوریان به شرق الوند را ردّ نمودند .اکنون با گذشت چند دهه از آن مباحث و با افزایش دانش ما
نسبت به جغرافیای تاریخی زاگرس و کشف و خوانش بهتر متون دورۀ آشور نو ،بهویژه استل نجفآباد ،میتوان
نظریۀ لوین را بهشدت موردتردید قرار داد  .تمام شواهد و مدارک نشان از آن دارد که سرزمین مادها گسترۀ
وسیعی را شامل میشده که تقریباً از دشت مالیر و کنارههای کوه الوند و بهویژه شرق الوند شروع میشده و تا
منطقۀ فالت مرکزی ایران و دشت کویر امتداد مییافته است .بهنظرمیرسد که کوه الوند را آشوریان
سیلخَزو/سیلخَزی میخواندهاند .خطوط مرزی ماد در مناطق غربی را سرزمینها و شهرهایی چون سَگبیتَ
(احتماالً هنگمتنه/هگمتانۀ سپسین) ،زکروتی و بَئیت-ایلی (احتماالً در دشت مالیر) تشکیل میدادهاند که با
سرزمینهای گیزیلبوندَ (جنوب کردستان و غرب همدان) ،خرخار و کیشسیم (غرب الوند و شرق کرمانشاه) همجوار
بودند .آخرین مناطق سرزمین ماد که آشوریان از آن یاد میکنند کوه بیکنی (دماوند) ،بیابان نمک (دشت کویر)
و سرزمین پَتوشَرّی (در حوالی ری و تهران و ایوانکی کنونی) بوده است .سرزمینهای اوشقَقانه و شیکرکی نیز در
کنار دشت کویر واقع بودهاند که احتماالً مناطق قم و ساوۀ فعلی را شامل میشده است .از دیگر جاینامهای
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مادی که در منطقۀ فالت مرکزی و در کوهپایههای جنوب البرز یا کنار دشت کویر قابل مکانیابی هستند
میتوان به اِ پارنه ،اَندَرپَتیَنو ،کَرزیتَلی ،پَرتَکَّ ،پَرتوکَّ و اورَکَزَبَرنه اشاره نمود .در بین سرزمینهای شرقی و
غربی مذکور ،یعنی در حوالی اراک و قزوین نیز به شهرها و شهرکهای بسیاری اشاره شده است ازجمله:
اَروسَّ ،اوکوتَ ،اَروسَکَ ،اَنزَکنی ،اوپوریه ،بوستوس (بوشتوش) ،کَنزَبَکنی ،دَتومبو ،کَرزینو ،بیرنَکَن ،بَریکَنو ،سَکَ،
رَمَندَ ،ایرنیسَ ،کَبسی و اوراتَس (اوراتّوس) .متأسفانه حجم کنونی دانش ما از جغرافیای تاریخی منطقه در دورۀ
آشور نو اجازۀ جایابی دقیقتر این سرزمینها را نمیدهد.

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

پینوشت
 .1به عنوان مثال تغییر سومه ( )saumaهندوایرانی به هَئومه ( )haomaاوستایی ،تبدیل سَپتَ ( )saptaبه هَپتَ ()hapta
یا تغییر سیندهو ( )sindhuبه هیندهو (.)Medvedskaya 2002: 56, n. 36( )hinhu
 .2جنوب بینالنهرین
 .3دریای مدیترانه
 .4منطقهای در شمال تبریز
 .5ظاهراً نخستین کسی که به وجود معادن الجورد در این منطقه و کتاب حمداهلل مستوفی اشاره نموده ،گرانتوفسکی
شرقشناس نامدار روس بود ( Grantovsky 1983: 28به نقل از .)Medvedskaya 2002: 46
 .6ازآنجاکه زبان یونانی فاقد حرف «ش» است ،به احتمال بسیار پرخواثرس در اصل پَرَشواترَس بوده است.
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