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 مقدمه -1

های ماد و گیری حکومتو پیش از شکل .ممناطق غرب و شمال غرب ایران در نیمۀ نخست هزارۀ اول ق

نینورتا -توکولتی ازجملهبود. شاهان آشوری  ق.م( 912-612)امپراتوری آشور نو نمایی ، عرصۀ قدرتهخامنشی

 824-811)اَدَد پنجم -شمشی ق.م( 859-824)شلمنصر سوم  ق.م( 884-859)آشورنصیرپال  ق.م( 891-884)دوم 

سارگُن دوم  ق.م( 727-722)شلمنصر پنجم  (745-727)پیلسر سوم -تیگلَت ق.م( 811-783)نیرَری سوم -اَدَد ق.م(

به دالیل  ق.م( 669-627)آشوربانیپال و  ق.م( 681-669)اسرحدون  ق.م( 705-681)سناخریب  ق.م( 705-722)

های تهای مهم تجاری و کوتاه کردن دست دولگرفتن باج و خراج، تهیۀ اسب، نظارت بر راه ازجملهمختلفی 

های زاگرس و حتی مناطق مرکزی فالت ایران پادشاهی اورارتو، به کوهستان ویژهبهقدرتمند همسایه 

های . این زمامداران آشوری طبق سنت(Liverani 2003: 1-12; Radner 2003: 37-64) کردندلشکرکشی می

های جنگی و استل و ارشها و گزهای خود را در قالب سالنامهالنهرینی، گزارش مبسوط لشکرکشیبین

و  ماندهبرجایتا روزگار ما  هاآنکه خوشبختانه بخش زیادی از  رساندندهای سنگی به ثبت میکتیبه

از اطالعات ارزشمند در رابطه با تاریخ و  مملوهایی آشوری گنجینه میخیِ ایه. این کتیبهاندشدهقرائت

ها، اول پیش از میالد هستند. از طریق همین کتیبهجغرافیای تاریخی غرب ایران در نیمۀ نخست هزارۀ 

سعی در بازسازی جغرافیای تاریخی ایران در دوران  تاکنونپژوهشگران مختلف از اواخر سدۀ نوزدهم میالدی 

 Schrader 1878; Streck 1898;1899;1900; Billerbeck 1898; Forrer)اند آشور نو و دورۀ ماد داشته

1920; Levine 1973; 1974)اند که مناطق غربی و مرکزی فالت ایران در نیمۀ های آشوری نشان داده. نوشته

هزارۀ اول ق.م، محل ظهور و حکمرانی واحدهای سیاسی کوچک و بزرگ بسیاری بوده است که نخست 

د، گیلزانو، نَمری، مابوندَ، ل. مانّا، الّیپی، پَرسواَ، گیزیبودند برگرفتهدر محدودۀ جغرافیایی مشخصی را  هرکدام

 اند.ها بودهنشینها یا شاهکیناین سرزم ترینمهم ازجملۀخوبوشکیه، زیکیرتو، اَندیه، خرخار، کیشسیم و ... 

مطالعات مرتبط با جغرافیای تاریخی زاگرس در دورۀ آشور نو، آغاز علیرغم گذشت بیش از یک سده از 

 وجدلبحثهای باستانی غرب و شمال غرب ایران ینها و شهرها و سرزمنامیابی برخی جایهنوز بر سر مکان

هایی که در معادالت سیاسی این دوران نقش نشینها یا شاهکاین سرزمین ترینمهموجود دارد. یکی از 

ای سلطنتی در منطقهخوبوشکیه نام کشور و نیز شهری  است. "خوبوشکیه"مهمی ایفا نموده است، سرزمین 

 ترینمهمصیر یکی از اخواندند. خوبوشکیه به همراه موصمی "نائیری"ا سرزمین بود که آشوریان باستان آن ر

.م قهای قدرتمند آشور نو و اورارتو در طول قرون نهم تا هفتم بین امپراتوری (Buffer State)کشورهای حایل 

از دورۀ آشور نو است.  جاماندهبههای از نوشته مأخوذما از این سرزمین  اطالعاتتمامی  تقریباًآمد. به شمار می

دوم تا دوران آشوری متعددی از زمان سلطنت توکولتی نینورتای  سلطنتیهای نام خوبوشکیه در کتیبه

یابی پیش رو ما برآنیم تا ضمن مکان مقالۀدر  .(Bryce 2009: 318-319) است ذکرشدهزمامداری اسرحدون 

های ترین محوطهاین سرزمین را با یکی از شاخص های آشوری،از کتیبه مأخوذخوبوشکیه بر اساس اطالعات 

آذربایجان غربی استان جنوب  و شمال غرب ایران، یعنی تپۀ ربط در نزدیکی شهرستان سردشت 3عصر آهن 

شناختی مکشوف از چندین فصل تطبیق دهیم. نگارندگان نوشتار حاضر معتقدند که بر اساس شواهد باستان

توان محوطۀ ربط را همان خوبوشکیۀ باستان ین مدارک تاریخی موجود، میعلمی در تپه ربط و همچن کاوش

 دانست.
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 جایابی خوبوشکیه. 2

شناسان مختلف بوده است. یابی خوبوشکیۀ باستان محل مناقشۀ آشورشناسان و ایرانطی چند دهۀ اخیر مکان

ن آشور و مناطق غربی ایران، در آغاز سدۀ بیستم میالدی و شروع مطالعات مربوط به جغرافیای تاریخی سرزمی

و مناطق باالدست رودخانۀ  (جنوب شرق ترکیۀ امروزی)کردستان ترکیه در وبوشکیه را در جنوب دریاچۀ وان خ

جایابی نمودند دشت حکاری تر در به عبارت دقیقو عراق با ایران و زاب بزرگ در نزدیکی مرز ترکیه 

(Thureau-Dangin 1912: 171-72; Adontz 1946: 105ff).  نیز یافت طرفدارانیاین جایابی (Levine 1977: 

144-48; Muscarella 1986: 465-75 & Fig. 3)  1970و  1960های از دهه ویژهبهاما طی چند دهۀ اخیر و 

و آشورشناسانی که دغدغۀ بازسازی جغرافیای تاریخی غرب ایران در دوران محققان  برخیمیالدی بدین سو، 

 اندنمودهیابی جایتر و جنوبیتر خوبوشکیه را در مناطق شرقی شانتاریخی هایدر نقشهاند، تهآشور نو را داش

(Parpola 1970: 409; Reade 1978: 140, Fig.2).  های متعددی بر اساس در اواخر سدۀ بیستم پژوهش

ایران، در نواحی  غرب شمالهای آشوری انجام گرفت که خوبوشکیه را در جغرافیایی کتیبه وتحلیلتجزیه

که  نمودمی یابیمکان درجاییتقریباً جنوب غربیِ دریاچۀ ارومیه و مناطق باالدست رودخانه زاب کوچک و 

 ;Reade 1994: 185-87) اندگرفتهشکلامروزه شهرهای پیرانشهر و سردشت در نزدیکی مرز ایران و عراق 

Lanfranchi 1995: 127-37)  این جایابی نیز مخالفان سرسختی پیدا نمود؛  ،ودوجبااین .(1)تصویر شماره

جیوانی "یابی خوبوشکیه پرداخت و با نظر ای جداگانه به موضوع مکانیانا مدودسکایا که در مقاله ازجمله

مخالف نموده و با  شدتبهایران  غرب شمالمبنی بر قرارگیری این سرزمین در  "جولیان رید"و  "النفرانکی

، یعنی دشت حکاری و قسمت علیای یابیِ شمالیِ پیشینشناختی، همان مکانو باستان دالیل تاریخی ارائه

مناقشه و  درواقع. (Medvedskaya 1997: 197-206)رودخانه زاب بزرگ را برای خوبوشکیه پیشنهاد نمود 

ینجا برای بنابراین در ا یابی کشور و شهر سلطنتی خوبوشکیه هنوز به پایان نرسیده است.بحث در مورد مکان

بیافکنیم نگاهی نظریات پیشین الزم است  وسقمصحتو بررسی درک موقعیت مکانی و جغرافیایی خوبوشکیه 

 .اندسخن به میان آورده این سرزمین که ازمتون آشوری آن دسته از به 

 به شود که مربوطای مربوط به توکولتی نینورتای دوم ظاهر مینخستین بار نام خوبوشکیه در کتیبه

ی نینورتا یعنی آشورنصیرپال دوم . فرزند توکولت(RIMA II: 180)است  " (1)نائیری"لشکرکشی وی به سرزمین 

 ولشکرکشی بزرگی به مناطق شرقی امپراتوری خویش انجام داد  ق.م( 883)نیز در نخستین سال سلطنت خود 

 :RIMA II)شورنصیرپال شدند طبق کتیبۀ وی، مردم خوبوشکیه نیز جزو مردمانی بودند که تسلیم قدرت آ

و کمکی به  هستندهای این دو شاه آشوری فاقد اطالعات جغرافیایی شرح لشکرکشی متأسفانه. (197

شلمنصر سوم  دوران پادشاهیهای ما از خوبوشکیه مربوط به کنند. بیشتر دانستهیابی خوبوشکیه نمیمکان

تسلط بر منابع ارزشمند زاگرس،  باهدف، نخستین سلطنت خود هایسالاز همان شلمنصر سوم  است.

، ماندهبرجایهای سلطنتی طبق کتیبه زاگرس شمالی و مرکزی انجام داد. ای را درهای گستردهلشکرکشی

همراه شهر شاهی خوبوشکیه را به  ق.م( 859)شلمنصر مدعی است که در نخستین لشکرکشی خود به شرق 

متن این کتیبه با شرح پیروزی نهایی  .(RIMA III: 8, 14) آتش افکنده استصد شهر دیگر اطراف آن به 

و برافراشتن  دریاچۀ ارومیه( یقینبهقریب احتمالبه)شلمنصر بر پادشاه نائیری و پیشروی او به سمت دریای نائیری 

ه این اند به ترتیب بهیابد. مسیرهایی که سربازان شلمنصر در این لشکرکشی پیمودیک استل در آنجا پایان می
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های سرکش آن عبور و کوهستان  "(2)آریدو"شهر  و "سیمِسی"های صورت آمده است: سپاهیان ابتدا از گذرگاه

و در انتها به دریای نائیری و شهر  واردشده )شهری اورارتویی( "سوگونیا"به  ازآنجاکردند و وارد خوبوشکیه شدند. 

 .(Ibid: 8-9) رسیدند "گیلزانو"

مجدداً به مناطق شمالی و شرقی امپراتوری خویش  ق.م( 856)خود  گذاریتاجال شلمنصر در سومین س

 /شیلَیه"وی مجدداً وارد خوبوشکیه شده و دژ مستحکم آن یعنی  این لشکرکشیلشکر کشید که طی 

Shilaia"  را فتح و ویران نمود(RIMA III: 21) :از کار هاآن. شرح مراحل سفر سپاهیان او بدین شرح است-

 هاآن ترینمهم)و شهرهای قلمرو اورارتو  " (3)زَمانی-بیت"و به  شدهخارجآشور سرزمین اصلی نصر در شلم

و سپس در مسیر  واردشدهکنند. لشکریان وی سپس به دریای نائیری و کشور گیلزانو حمله می ("اَرشَسکون"

به اربیل در قلب امپراتوری  "ریوخَبر"برگشت به سمت آشور ابتدا به خوبوشکیه هجوم آورده و سپس از طریق 

ق.م نیز شلمنصر لشکرکشی مختصری به این مناطق دارد که  844. در سال (Ibid: 21-22)گردند آشور بازمی

های سلطنتی این گزارش .(Ibid: 29)شود طی آن وی از طریق خوبوشکیه وارد گیلزانو و دریای نائیری می

خوبوشکیه، اورارتو، دریای نائیری و گیلزانو دارند و نشان  بین کنزدینشان از ارتباط جغرافیایی  روشنیبه

سپاه شلمنصر از  لشکرکشینخستین  ازآنجاکهبوده است.  جوارهمدهند که خوبوشکیه با این مناطق می

ختم شده است، فرض معقول آن است که مسیر  و به دریای نائیری شدهشروعریدو سرزمین سیمسی و شهر آ

. اما سپاهیان شلمنصر سه سال بعد و در (4)شمالی بوده باشد-ق.م شلمنصر، جنوبی 859لشکرکشی سال 

طور که در باال شرح اند. همانق.م مسیر کامالً برعکس و متفاوتی را نسبت به مسیر پیشین انتخاب کرده 856

وع کرده و به ترتیب لشکرکشی خود را شر (در شمال سوریه کنونی شلمنصر باستان-)کاربرسیپ -از تل هاآندادیم، 

و از طریق  ازآنجاخوبوشکیه شدند و زَمانی، قلمرو اورارتو، دریای نائیری، شهر گیلزانو و سپس -وارد شهر بیت

دهد که نشان می خوبیبهبرگشتند. این گزارش مفصل کاتبان شلمنصر  )اربیل(به آشور  خَبروریهای گردنه

را برای بازگشت به آشور طی سیر طوالنی شمال به جنوب رفته و سپس یک م لشکریان ابتدا به سمت شمال

توان می، هاآنگانۀ شلمنصر و تحلیل جغرافیایی های سهلشکرکشیاند. بدین ترتیب و بر اساس گزارش کرده

گفت که سرزمین خوبوشکیه در جنوب اورارتو و جنوب یا جنوب غربی گیلزانو و دریای نائیری قرار داشته 

 است.

و  829 هایسالزاگرس ادامه یافت و در  هایکوهستانریان به مناطق شرقی امپراتوری و لشکرکشی آشو

نظامی مقتدر و مورد اعتماد شلمنصر سوم، سرپرستی حمله به این مناطق را  فرمانده "آشور-دَیّان"ق.م  828

بوشکیه مقاومت حاکمان و شاهکان خو چراکهبر عهده داشت. اما در این دو لشکرکشی خوبوشکیه آسیبی ندید 

مسیر در بار نخست، . (RIMA III: 70, 82) آشوری نمودند فرماندهنکرده و باج و خراج و هدایای زیادی تقدیم 

تر آشور به سمت خوبوشکیه متفاوت از مسیرهای شلمنصر سوم بود. به جای مسیر طوالنی-لشکرکشی دَیّان

بار آشوریان مسیر شرقی را برگزیدند و پس از حرکت  شمالی و رویارویی با پادشاهی قدرت گرفتۀ اورارتو، این

وارد خوبوشکیه شده و پس از گرفتن باج و خراج از  ،و گذشتن از رودخانه زابآشور از قلب امپراتوری 

سنگینی پادشاه این سرزمین را شکست  "اودَکی"وارد قلمرو مانّا شدند و  "مَدَخیسا"ها و گذر از ایخوبوشکیه

ام مَدَخیسا تنها در همین یک کتیبۀ آشوری آمده و دیگر تکرار نشده است و به همین دلیل به ن .(Ibid) دادند
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یا بین این دو بوده باشد که لشکریان  و اهمیت یا روستایی متعلق به خوبوشکیه یا مانّارسد شهرکی کمنظر می

 اند.آشوری مدتی کوتاه در آنجا توقف نموده

شور آمده است که سپاهیان او از طریق خوبوشکیه وارد قلمرو دولت آ-در گزارش لشکرکشی بعدی دیّان

. شرح این دو (Ibid: 70)اند به سمت اورارتو و گیلزانو رهسپار شده ازآنجاقدرتمند موصاصیر شده و سپس 

 هاآنبا  درواقعو  قرارگرفتهآشور حاکی از آن است که خوبوشکیه در نزدیکی مانّا و موصاصیر -لشکرکشی دیّان

خوبوشکیه با موصاصیر و سرزمین مانّا را از طریق مدارک تاریخی دیگری  جواریهممرز مشترک داشته است. 

ورود سکاها به  زمان باکه مرتبط از متون تفألی اسرحدون  دریکی مثالعنوانبهتوان اثبات نمود. نیز می

، خدای "شمش"خویش نگران است از مرزهای شمال غربی ایران است، شاه آشوری که از ورود سکاها به قلمرو 

 ازآنجاآیا سپاهیان سکایی که اکنون در سرزمین مانّا هستند،  [ای شمش به من بگو که] "پرسد: خورشید می

. این متن (SAA 4: 27-28) "شوند؟خوبوشکیه به شهرهای خَرّانیه و اَنیسو وارد می هایگذرگاهو از طریق  شدهخارج

 خوبوشکیه از جانب شرق با سرزمین مانّا همسایه بوده است.دهد که نشان می خوبیبه

گزارش هشتمین لشکرکشی " مشهور بهترین شرح لشکرکشی سارگن دوم، نام خوبوشکیه در پرآوازه

است.  ذکرشدهق.م است نیز  714مربوط به حملۀ او به غرب و شمال غرب ایران و اورارتو در سال که  "سارگن

یابی خوبوشکیه سفر سارگن، سرشار از اطالعات دقیق جغرافیایی است که در مکاناین گزارش مشهور یا شرح 

در پایان این لشکرکشی طوالنی و درازمدت و پس از سارگن،  مفصلتوان راهگشا باشد. طبق کتیبۀ نیز می

بوشکیه ها، سارگن به همراه سربازانش از اورارتو مستقیماً وارد خودرهم کوبیدن و غارت سرزمین اورارتویی

سازد اما خود سارگن به آشور و از راه مستقیم روانه آشور می ازآنجاشود و غالب سپاهیان خود را می

تر خود، نظام آمادهخشن و پیاده نظامسوارهتن از  1000ای جنگی و مجهز و به همراه گردد و با ارابهبازنمی

 :ARAB II)کند آنجا را تصرف و غارت می ؛شدهر وراهی انحرافی و کوهستانی را برگزیده و به موصاصیر حمله

سارگن طبق ادعای خود مسیر مستقیم لشکریانش را منحرف نموده و  واقع در .(27-25: 1388؛ مایر 92-94

شده  تأکیدخوبوشکیه و موصاصیر  جواریهمسازد. در این کتیبه نیز مجدداً بر ها را غافلگیر مییموصاصیر

 بوده است؟ ت به موصاصیر چگونهخوبوشکیه نسب جغرافیاییجاست که موقعیت اساسی این سؤالاست اما 

دو  تاکنونتوان متصور شد. در رابطه با موقعیت مکانی خوبوشکیه نسبت به موصاصیر چند حالت را می

نخست خوبوشکیه را در  نظریۀاست.  شدهمطرحخوبوشکیه نسبت به موصاصیر  مکانیفرضیه برای موقعیت 

تاریخی و توجه به  های دقیق جغرافیایبر شالودۀ بحثب شرق موصاصیر جایابی نموده و جنوب یا جنو

ها استوار است و در اینجا مجال آن نیست که تمامی این نظریات را موقعیت مکانی همسایگان این سرزمین

 ;Kinner willson 1962; Hulin 1963; Russel 1984; Read 1994ها نک به: این بحثآگاهی از برای مرور کنیم )

Lanfranchi 1995). کند.  قدمت یابی مینظریۀ دوم اما خوبوشکیه را در شمال یا شمال غرب موصاصیر مکان

گردد و بر اساس ستم برمیاین نظریه به آغاز مطالعات آشورشناسی در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بی

. طی یک سدۀ بعد (Norris 1870: 403)ده است بو پژوهشگرانکه آن زمان در دسترس  شدهمطرحی اطالعات

هیچ پژوهشگری به تشریح و دفاع از این جایابی نپرداخت اما بسیاری  (1997)ای از مدودسکایا مقاله غیرازبه

شان بدون هیچ توجیه و ارائه مباحث جغرافیایی این جایابی را پذیرفته و در های تاریخیپژوهشگران در نقشه
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 Levine 1977, Diakonoff and Medvedskaya 1987, Salvini 1984; Muscarella)دند آثارشان تکرار کر

1986.) 
 (نسبت به موصاصیر)که در سطور پیشین عنوان شد، موقعیت جنوبی یا جنوب شرقی خوبوشکیه  طورهمان

 وتحلیلتجزیهبر اساس در بازسازی خود از جغرافیای تاریخی منطقه، و ما نیز  ی یافته استرفدارانطامروزه 

ایم. بنابراین یابی جدیدتر را پذیرفتهاین مکاناشاره کردیم،  هابدانهای آشوری که در باال جغرافیایی گزارش

بپردازیم  ما، موردبحثترین پژوهشگر مخالف جایابی جدی عنوانبه، بازسازی مدودسکایا نقد بهقبل از اینکه 

، یعنی ریۀ قدیمی جایابی شمالی خوبوشکیهدر صورت پیروی از نظ ای داشته باشیم بر مشکالتی کهباید اشاره

 فرا روی پژوهشگر قرار خواهد گرفت. ،()جنوب دریاچۀ وان/ دشت حکاری یابی خوبوشکیه در شمال موصاصیرمکان

 کهدرصورتی آن است که (Reade 1994: 186)که جولیان رید نیز بیان کرده  گونههمان، مشکل نخست

توانسته بر سر راه آشوریان در باشد، نمی بودهعیتی شمالی داشته و در جنوب دریاچۀ وان خوبوشکیه موق

موقعیتی شمالی باشد. اگر خوبوشکیه  قرارگرفتههای متعدد ایشان به غرب و شمال غرب ایران لشکرکشی

علیای رودخانه  و مسیر العبورصعبداشت، آشوریان برای رسیدن به آن ناچار بودند از مناطق کوهستانی و می

یابی متعلق این مکان درواقعفرسا بود. بسیار دشوار و طاقتآن دوران زاب بزرگ عبور کنند که برای سربازان 

هنوز پنداشتند و دریاچۀ وان را قلمرو اصلی پادشاهی اورارتو میزمانی است که و به آغاز قرن بیستم 

ها قلمرو خود را تا حوالی دریاچۀ ارومیه نیز گسترش پژوهشگران از این نکته آگاهی نداشتند که اورارتویی

بنابراین در تحقیقات این دسته از پژوهشگران قدیمی، حوزۀ دریاچۀ ارومیه از محدودۀ پژوهش اند. داده

که بپذیریم آشوریان در قرن نهم پ.م چنین راه  آیدبه نظر میبسیار غیرمنطقی است. اما امروزه  شدهخارج

تر و مسیرهای مستقیم کهدرحالیایران طی کرده باشند شمال غرب ا برای رسیدن به طوالنی و سختی ر

هشتمین "تری نیز پیش روی ایشان بوده است. پذیرفتن موقعیت شمالی برای خوبوشکیه، درک گزارش راحت

لوئیس و برخی پژوهشگران اوایل قرن بیستم  بازسازیسازد. اگر را نیز با دشواری روبرو می "لشکرکشی سارگن

را خوبوشکیه در دشت حکاری و جنوب دریاچه وان و شمال موصاصیر  مبنی بر جایابیمدودسکایا لوین و 

باید راهی خود برای رسیدن از اورارتو به آشور می مدتطوالنیپس لشکریان سارگن در انتهای سفر ، بپذیریم

کند می تأکیدگزارش سارگن  کهدرحالیشند غیرمستقیم و انحرافی را برگزیده باشند و موصاصیر را دور زده با

اش از راهی فرعی و انحرافی موصاصیر را غافلگیر که غالب سربازان به خانه برگشتند و سارگن و لشکر هزارنفره

سارگن بر  تأکیدباشد، غافلگیری حاکمان موصاصیر و  قرارگرفتهساختند. اگر خوبوشکیه در شمال موصاصیر 

 .(Ibid: 186)کند نی جلوه میمعبیکامالً این مورد، 

که در باال ذکر شد نیز همخوانی ندارد.  اسرحدونهمچنین موقعیت شمالی برای خوبوشکیه با متن تفالی 

. امروزه (SAA 4: 27-28)است  قرارگرفته مورداشاره روشنیبهدر این متن همسایه بودن خوبوشکیه و مانّا 

دانیم که نواحی جنوبی دریاچۀ ارومیه و شمال استان میقلمرو حکومت مانّا مشخص است و محدودۀ کلی 

 مسئلهاین  .(51-49: 1388 ،؛ مالزادهLevine 1974: 113-116) کردستان تحت سلطۀ این پادشاهی بوده است

اگر خوبوشکیه در شمال موصاصیر باشد، باید  چراکهسازد موقعیت جنوبی خوبوشکیه را خاطرنشان می خوبیبه

نیز ه ارومیه و حوالی شهر کنونی ارومیه ه قلمرو پادشاهی مانّا تا نواحی غربی دریاچک فرض کنیمچنین 

سلطۀ  )زمان اسرحدون(شده باشد و نیز باید بپذیریم که پادشاهی اورارتو در نیمۀ نخست قرن هفتم  گسترده
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نیم که اورارتو در داو می که با مدارک تاریخی همخوانی ندارد فرضیاست،  دادهازدستخود بر این نواحی را 

 Sagona and)ادامه داده است ایران  غرب شمالدر این زمان همچنان مقتدرانه به حیات سیاسی خویش 

Zimansky 2009: 328-331). 

موصاصیر طی چند نشان از آن دارند که   متون آشوریاست.  ذکرشایاندر همین رابطه نکتۀ دیگری نیز 

تا حدودی وابسته به پادشاهی قدرتمند اورارتو بود اما دولت خوبوشکیه و  مستقلنیمههمواره سدۀ حیات خود 

سازد طی دورۀ آشور نو مستقل باقی ماند. همین نکته نیز موقعیت شمالی خوبوشکیه را با تردید همراه می

یک دولت  موصاصیر، مستقلنیمهقبول اینکه بین پادشاهی قدرتمند اورارتو در شمال و پادشاهی  چراکه

ها اگر قادر به تسلط بر . اورارتوییکندباشد غیرمعقول جلوه می شدهواقعمستقل، یعنی خوبوشکیه کوچک 

ترشان، یعنی موصاصیر، بوده باشند پس باید ابتدا همسایۀ بالفصل خود، یعنی خوبوشکیه را همسایه جنوبی

به موصاصیر داشته است که قادر  تر نسبتآوردند. بنابراین خوبوشکیه قاعدتاً موقعیتی جنوبیتحت انقیاد درمی

شناختی نیز موقعیت جنوبی مدارک زبانجدا از شواهد تاریخی مزبور،  .وده از سیادت اورارتو رهایی یابدب

ای که در متون خوبوشکیه اشخاصشناسی نام دهند. بر اساس بررسی ریشهقرار می تأییدخوبوشکیه را مورد 

، «اورزَنه»، «دَتَنه»این منطقه مانند  فرماندارانغالب حاکمان و  ماسکه  گردیده، مشخص اندذکرشدهآشوری 

های ایرانی بسیار بیشتر از درصد نام دیگرعبارتبهو ... دارای ریشۀ ایرانی کهن است. « پَرتَتوه»، «اَشپَبَره»

در مناطق های ایرانی وجود نام .(Zadok 2002: 44-48)اورارتویی و کاسی است -های دارای ریشۀ هورینام

زبان قدرت مطلق اورارتوهای حوری کهما، یعنی زمانی  موردبحثدوران جنوبی دریاچۀ وان و دشت حکاری در 

نماید، این در حالی است که بنا به شواهد موجود، در مناطق شمال غرب آمدند، دشوار میمنطقه به شمار می

در نیمۀ نخست هزارۀ اول ناصر حوری، کاسی و ... ایران و جنوب اورارتو، اسامی دارای ریشۀ ایرانی در کنار ع

توان شناسی تاریخی نیز میبنابراین بر اساس مدارک زبان (Ibid: 18-48)هستند  مشاهدهقابل وفوربهق.م 

 چنین نتیجه گرفت که خوبوشکیه در حوزۀ دریاچۀ ارومیه واقع بوده است نه دریاچۀ وان.

خوبوشکیه نسبت به موصاصیر و اورارتو و  موقعیت جنوبیو پس از ذکر دالیل خود در باب اکنون 

پردازیم که خوبوشکیه را در به نظریۀ پژوهشگر روسی یانا مدودسکایا میقرارگیری آن در شمال غرب ایران، 

یابی نموده و تنها محققی است که از جایابی قدیمی و شمال موصاصیر مکان )جنوب دریاچۀ وان(دشت حکاری 

شالودۀ بحث مدودسکایا بر پایۀ  .(Medvedskaya 1997)کر دالیل و شواهدی دفاع نموده است خوبوشکیه با ذ

است. استوار بازسازی خط سیر حرکت لشکریان سارگن در هشتمین لشکرکشی این پادشاه آشوری 

ق.م است.  714مدودسکایا اساساً مخالف فرضیۀ دور زدن دریاچۀ ارومیه توسط سارگن و سپاهیانش در سال 

و مسیرهای  اندکرده مطرحمختلف برای لشکرکشی سارگن به اورارتو را  خط سیرپژوهشگران گوناگون، چهار 

وجود ندارد و  غامض و طوالنی. در اینجا مجال پرداختن به جزئیات این مباحث اندمتفاوتی را بازسازی کرده

ریانش به دریاچۀ ارومیه رسیده و کنیم که برخی پژوهشگران معتقدند که سارگن و لشک خاطرنشانتنها باید 

اند و برخی دیگر نیز معتقدند سپاهیان وی تنها با دریاچۀ وان برخورد داشته و به شرق دریاچۀ آن را دور زده

ها در امتداد ساحل . برخی دیگر نیز بر این باورند که آشوریاند که بخواهند آن را دور بزنندارومیه نرسیده

ها از دریاچه کدامهیچاند و ت کرده و سپس از دشت حکاری به سمت آشور بازگشتهغربی دریاچۀ  ارومیه حرک

-Thureau-Dangin 1912; Lehman نک به : پیشنهادشدهو مسیرهای )برای آگاهی از جزئیات این بحث اند را دور نزده
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Haupt 1916; Rigg 1942; Wright 1943; Levine 1977; Zimansky 1990; Medvedskaya 1997  و مصدقی

 .(1390 ،؛ ماسکارال و علیون1380 ،امین

اند و به مناطق جنوبی و شرقی آن مدودسکایا معتقد است که سپاهیان سارگن دریاچه ارومیه را دور نزده

یابی نمود. توان خوبوشکیه را در جنوب دریاچۀ ارومیه یا جنوب موصاصیر مکاننمی درنتیجهوارد نشدند و 

ی مدودسکایا، سارگن و لشکریانش ساحل غربی دریاچۀ ارومیه را از طریق درۀ سلماس طبق بازسازی پیشنهاد

به دشت  ازآنجاطی نموده و سپس با پیمودن مسیر علیای رودخانۀ زاب بزرگ به دریاچۀ وان رسیدند و 

دشت حکاری و سمت راست رودخانۀ زاب  جا یعنی. وی خوبوشکیه را در همینوارد شدندحکاری کنونی 

 قبولقابلاگر مسیر پیشنهادی مدودسکایا را  .(Medvedskaya 1997: 197-204)جایابی نموده است  بزرگ

 نگارندگانبه نظر مردود خواهد بود. اما  کلیبهبدانیم، جایابی خوبوشکیه در مناطق جنوبی دریاچۀ ارومیه 

مخالفت با فرضیۀ دور زدن های او در اشکاالت متعددی بر بازسازی مدودسکایا وارد است و برخی استدالل

 .هستند قبولغیرقابلسارگن، لشکر دریاچۀ ارومیه توسط 

مسیر پیشنهادی وی برای هشتمین لشکرکشی سارگن، بر شالودۀ مقایسۀ آن با مسیر نخست آنکه 

به دلیل ق.م استوار است. یعنی مدودسکایا  744سال  در غرب دریاچۀ ارومیه بهلشکرکشی آرگیشتی اول 

ها و شهرهایی را پیموده ق.م همان سرزمین 714معتقد است که سارگن در سال ها، نام برخی مکانمشابهت 

ها در نام. اما علیرغم اینکه برخی جای(Ibid: 199)ها گذشته بودند که لشکریان آرگیشتی سه دهۀ قبل، از آن

سرزمین تر از آن اینکه انست و مهمد باهمرا کامالً منطبق  هاآنتوان این دو لشکرکشی مشابه هم هستند، نمی

و پذیرش  شودنمیکه نقطۀ شروع لشکرکشی آرگیشتی اول بوده است، در شرح سفر سارگن دیده  "بوشتو"

های یکی دیگر از استدالل سازد.همسانی مسیرهای طی شده توسط این دو پادشاه را با دشواری همراه می

ۀ ارومیه آن است که در مناطق شرقی دریاچۀ ارومیه آثار مدودسکایا در مخالف با نظریۀ دور زدن دریاچ

اند، بنابراین نام شهرها و گاه در مناطق شرقی این دریاچه حضور نداشتهاورارتویی وجود نداشته و اورارتوها هیچ

دلیلی وجود شرق دریاچه باشد و توانسته مربوط به نمی ذکرشدههای اورارتویی که در کتیبۀ سارگن مکان

. شاید در (Ibid:199)ه که لشکریان سارگن برای درهم کوبیدن اورارتوها از این مناطق نیز عبور کنند نداشت

زمان نگارش مقالۀ این پژوهشگر روس، آثار اورارتویی شرق دریاچۀ ارومیه چندان شناسایی نشده بوده است اما 

ها و وجود کتیبهگرفته است. یز دربر میاین مناطق را ن ،آگاهیم که قلمرو پادشاهی اورارتوها خوبیبهامروزه 

جوان قلعه  ازجمله اندشدهشناساییهای اورارتویی متعددی که در استان کنونی آذربایجان شرقی محوطه

دهد به روشنی نشان می (Kroll 2011: 150-161) شیر، شیشه اهر، بویوک قلعه، رازلیق، سقیندل و غیرهعجب

 اند.دریاچۀ ارومیه نیز حضوری پررنگ داشته ها در مناطق شرقیِکه اورارتویی

در مسیر پیشنهادی و فرضی خود  "وائوش"یابی کوه رسد که مدودسکایا عمداً از مکانبه نظر می عالوهبه

بین  سازسرنوشتبا بازسازی وی ناهمخوان بوده است. کوه وائوش محل نبرد اصلی و  چراکهاجتناب ورزیده 

های آشوری بلندترین و چشمگیرترین کوه در منطقه بوده و طبق کتیبه اورارتو شاهپاد "روسا"سارگن آشوری و 

آشورشناسان بوده و همسانی این غالب  موردتوافق. تطابق کوه وائوش با کوه سهند (ARAB II: 79)بوده است 

را ومیه اگر بازسازی پیشنهادی مدودسکایا، یعنی مسیر غرب دریاچه ار اما .است اثباتقابلدو جای نام 

در این منطقه هیچ کوه چشمگیر و  کهدرحالیبپذیریم، کوه وائوش باید در نواحی جنوبی دریاچۀ ارومیه باشد، 
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که  یبلندی که با توصیف آشوریان همخوانی ظاهری یا جغرافیایی داشته باشد، وجود ندارد. تمامی شواهد

ق.م  714میه توسط لشکریان سارگن در سال دهد که فرضیۀ دور زدن دریاچۀ ارونشان میبرشمردیم،  تاکنون

شناختی همخوانی دارد. بنابراین جایابی خوبوشکیه بسیار به واقعیت نزدیک بوده و با مدارک تاریخی و باستان

در شمال موصاصیر که توسط مدودسکایا و برخی محققان سلف او صورت گرفته، با اشکاالت جدی مواجه 

همچنین باید به  سازد.نصر سوم و سارگن دوم را با دشواری همراه میهای شلماست و درک مسیر لشکرکشی

که مدودسکایا برای جایابی خوبوشکیه، تنها از گزارش هشتمین لشکرکشی سارگن  کنیماشارهاین نکته نیز 

صورت گرفته را خوبوشکیه  در رابطه باهای شلمنصر سوم و اسرحدون تی که در کتیبهابهره گرفته است و اشار

 یل جغرافیایی خود جای نداده است.تحل در

تا ودۀ پادشاهی کوچک خوبوشکیه را توان محدبیان شد، می تاکنون بر اساس تمامی مطالب و نکاتی که

آن را شناسایی کنیم. این سرزمین در شرق با پادشاهی مانّا  جوارهمهای و سرزمین حدود زیادی حدس زد

های شلمنصر که در باال به موصاصیر. کتیبه مستقلنیمهبوده و در غرب یا شمال غربی با پادشاهی  جوارهم

شهرهای اورارتویی، دریای نائیری و شهر  ،دهد که در مرزهای شمالی خوبوشکیهها اشاره شد، نشان میآن

خوشبختانه  نیست. شناساییلقابهای کنونی ما بودند اما مرزهای جنوبی بر اساس دانسته قرارگرفتهگیلزانو 

میان پژوهشگران بر سر موقعیت مکانی مانّا، موقعیت جغرافیایی همسایگان خوبوشکیه مشخص است و امروزه 

حکومت نیمۀ نخست هزارۀ  ترینشدهشناختهاورارتو، موصاصیر و تا حدودی گیلزانو توافق نظر وجود دارد. مانّا 

گیری دولت ماد است. هستۀ اصلی این پادشاهی مناطق جنوبی لاول ق.م در شمال غرب ایران پیش از شک

برای بوده است ) های بوکان و سقز امروزی(شهرستان با مرکزیت محدودۀ بین)دریاچۀ ارومیه و شمال استان کردستان 

یر از موصاص .(51-49: 1388 ،؛ مالزادهLevine 1974: 113-116; Brown 1979: 9-16جغرافیای تاریخی مانّا نک به: 

، "رواندوز"شهر اطراف همواره در مناطق شمال غربی کردستان عراق و در  تاکنونآغاز مطالعات آشورشناسی 

 Boehmer 1973; Levine)یابی شده است مکان "موجسیر"و روستای  "زاواتوپ"و کوهستان  "منطقۀ سیدکان"

1974: Fig. 2; Parpola & Porter 2001: Pl.4; Radner 2012: 244).   غربی جنوب گیلزانو نیز در سواحل

. جولیان رید معتقد است (Reade 1979: 175-81)دریاچۀ ارومیه و یا در مناطق جنوبی آن قرار داشته است 

های اطراف آن بوده است که مرکز گیلزانو، تپۀ مشهور حسنلو در شهرستان نقده کنونی یا یکی از محوطه

(Ibid) تپهتاش"و  "قالتگاه"، "شینکیله"های اساس موقعیت مکانی کتیبهبر  ویژهبه. در مورد مرزهای اورارتو و" 

های ها در جنوب تا قسمتگفت که حداقل در قرون نهم و هشتم ق.م، قلمرو اورارتویی تواننیز می )داش تپه(

و و مرزهای اورارتو )برای جغرافیای تاریخی  میاندوآب امتداد داشته است-مهاباد-جنوبی دریاچۀ ارومیه و خط اشنویه

 .(Zimansky 1998: 1-8; Kroll 2011: 150-155نک به: در ایران  هاآنهای همچنین موقعیت شهرها و کتیبه
بنا بر آنچه ذکر شد، اگر خوبوشکیه در جنوب اورارتو و گیلزانو، شرق یا جنوب شرق موصاصیر و غرب مانّا 

ای بین های رودخانۀ زاب کوچک و منطقهی آن سرچشمهترین مکان برای جایابباشد، پس محتمل قرارگرفته

 شدهمطرحیابی توسط چند آشورشناس بنام نیز این مکانهای پیرانشهر و سردشت کنونی است. شهرستان

در رابطه با جغرافیای تاریخی غرب ایران در نیمۀ نخست  1978 سال ای که دردر نقشه  "جولیان رید"است. 

 است ا برای خوبوشکیه پیشنهاد کردهمحدودۀ پیرانشهر ر، بدون ارائه دالیل خود ندساهزارۀ اول ق.م به چاپ ر

(Reade 1978: 140, Fig.2).  در اطلس جغرافیای تاریخی امپراتوری آشور نو نیز که در دانشگاه هلسینکی
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و سردشت امروزی برای خوبوشکیه  پیرانشهرهای زاب کوچک و محدودۀ بین ، سرچشمهشدهتهیه

ای که دو دهۀ نیز در مقاله "جیوانی النفرانکی" .(Parpola and Porter 2001: Pl.29)است  نهادشدهپیش

و  هشمال غرب ایران به آشور بود، با تحلیل متن دو نامۀ آشوری که مرتبط با ارسال کاال و هدایا از نگاشتپیش

ه رسید که خوبوشکیه باید در حوالی ها، به این نتیجنامهاین در  ذکرشدهتخمین فاصلۀ زمانی بین شهرهای 

همین مقالۀ النفرانکی بود  درواقع. (Lanfranchi 1995: 127-37)باشد  قرارگرفتهشهرستان سردشت امروزی 

خوبوشکیه در این مناطق  یابیمکانآن بنویسد و با  ای در ردّکه یانا مدودسکایا را بر آن داشت تا مقاله

 کنندهقانعهای مدودسکایا طور که در باال ذکر کردیم، استداللاما همان ،(Medvedskaya 1997)مخالفت کند 

همخوانی بیشتری  )حوالی پیرانشهر و سردشت کنونی(نبوده و جایابی خوبوشکیه در مناطق جنوبی دریاچۀ ارومیه 

کیه باستان ای که در این مقاله برای خوبوشدر همین منطقه .(1)تصویر شماره  دارد موجودبا شواهد و مدارک 

خوبوشکیۀ  پایتختتواند ایم، محوطۀ بسیار مهمی از عصر آهن پایانی شناسایی گردیده که میپیشنهاد کرده

 ما باشد: تپه ربط سردشت. موردبحث
 

 تپه ربط. 3
 و کاوشگران موقعیت جغرافیایی. 1-3

غربی استان کیلومتری شمال شرق شهرستان سردشت در جنوب  9تپه ربط در حاشیۀ شهر ربط و در 

محوطۀ ربط در حاشیۀ . (2)تصویر شماره  است شدهواقعکیلومتری مرز ایران با عراق قرار  30و آذربایجان غربی 

و متشکل از پنج تپۀ باستانی است که به ترتیب تپه  قرارگرفته ("کَلوه"به زبان محلی )غربی رودخانه زاب کوچک 

-203: 1386 ،؛ حیدریKargar & Binandeh 2009: 114; Heidari 2010: 147-148) اندگرفتهنام 5 الی 1ربط 

 موردتوجههاست، اما آنچه در اینجا تری نسبت به سایر محوطهدارای آثار کهن 1تپۀ ربط . (3تصویر شماره ) (204

در  2تپۀ ربط . است قرارگرفته شناختیباستان مورد کاوش چندین فصل تاکنوناست که  2ماست تپۀ ربط 

این تپه که . شودربط جدا می 1از تپۀ شمارۀ  "کانی سیو"ای به نام ی شهر ربط و در فاصلۀ میان درهجنوب غرب

هکتار وسعت  17تقریباً است،  قرارگرفته ʺE 45˚ 32ʹ 35و  ʺN 36˚ 12ʹ 11در طول و عرض جغرافیایی 

این محوطه از . رتفاع داردهای اطراف امتر از سطح زمین 20حدود آزاد و  هایآبمتر از سطح  1150داشته و 

شناختی در تپه ربط به اولین مطالعات باستان .(همان) شودسمت غرب به رودخانۀ زاب کوچک منتهی می

شناسی، برای اولین بار تپۀ در آن زمان بابک راد، کارشناس ادارۀ وقت باستان. گرددبرمی 45-1344 هایسال

به ثبت رسانده  602م با شمارۀ .گذاری هزارۀ اول قا با تاریخقرار داده و آن ر موردبررسیربط را  1شماره 

به  1384در سال و  2ربط تپه های علمی در این محوطه، در اما نخستین کاوش. (204: 1386 ،حیدری) است

در سه  1395و  1387، 1385 هایسالو در  (Kargar & Binandeh 2009) شدهانجامسرپرستی بهمن کاگر 

 .(1395و  1386 ،؛ حیدریHeidari 2010) ادامه داشته استرستی رضا حیدری فصل دیگر به سرپ
 

 های کاوشیافته. 3-2

از عصر آهن پایانی شده  توجهیجالبچندین فصل کاوش در این محوطه منجر به شناسایی آثار معماری 

این . تای شکل بوده اسدایرهطرح  دارایهای سنگفرشآثار معماری در تپه ربط ترین شاخص. است

های مورد کاوش و تقریباً در غالب ترانشه ایجادشدهای رودخانههای سنگگیری از قلوهها با بهرهسنگفرش
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های شامل دوایر متحدالمرکزی است که درون فضاهای چهارگوش طرح اصلی این سنگفرش. اندیافت شده

 هاآنفرم کلی . اندجداشدهاز هم  سنگقلوهردیف  چنداز این فضاهای چهارگوش توسط  هرکدامو  قرارگرفته

هایی سنگمتر است که با قلوهسانتی 160×160در کادربندی مربع شکلی به ابعاد  تودرتودایرۀ  7مشتمل بر 

 Kargar & Binandeh 2009: 115-17; Heidari) اند، ایجاد گردیدهاندقرارگرفتهافقی و عمودی  صورتبهکه 

ها و بر اساس طرح "اروینگ فینکل"و  "جولیان رید". (4تصویر شماره ) (206-205: 1386 ،؛ حیدری148 :2010

-8 حدودهای این محوطه تا پایان فصل سوم ارائه کرده است، ی که رضا حیدری، سرپرست کاوشیهاگزارش

 متر را اشغال 35×13که فضایی با وسعت تقریبی اند را شناسایی کرده متحدالمرکزردیف از این دوایر  21×10

 .(Reade & Finkel 2014: 582-83) اندنموده

های علمی کاوشهمچنین غیرقانونی و  هایحفاریاز  آمدهدستبه توجهجالبهای دستۀ دیگری از یافته

منقوشی هستند که شهرت این محوطه را سبب  دارلعابهای ساده و یا آجردر تپۀ ربط،  شناسیباستان

توان به دو را می اندآمدهدستبهکامل و سالم  طوربهشکسته و هم  رتصوبهها که هم این خشت. اندگشته

های مایهنقش. دارلعابهای منقوش و خشت. 2های ساده و غیرمنقوش خشت. 1: بندی نمودگروه کلی طبقه

 دار استروی آجرها شامل نقوش هندسی، گیاهی، انسانی، اساطیری، حیوانی و کتیبه کاررفتهبهاصلی 
(Kargar & Binandeh 2009: 117-18; Heidari 2010: 148-49؛ هژبری نوبری و 210-206: 1386 ،؛ حیدری

در تپه  کاررفتهبههای مایهها شباهت زیادی با نقشمایهاین نقش. (6و  5)تصاویر شماره  (66-51: 1388 ،عفیفی

قطعه بوده  1211پایان فصل سوم،  از تپه ربط تا آمدهدستبهتعداد کلی قطعات خشتی . قاالیچی بوکان دارند

 .(Reade & Finkel 2014: 586) اندبوده دارلعابقطعه  165که از این تعداد تنها 

در برای تکمیل جمله دهد هایی با خط میخی وجود دارد که نشان میها کتیبهبر روی بعضی از این خشت

ی صورت هاطی کاوشو  تاکنون  .انددهشنصببر روی دیوار افقی  صورتبهو یک یا چند رج در کنار هم 

د، اما احتماالً اناند، کشف نشدهبوده هاآنکنندۀ آذین دارلعابی هاآجرکه  های معماریسازه آن گرفته، خود

 اندنمودهها سکوی مقدس را تزئین میسکویی خشتی با کاربری مذهبی در اینجا وجود داشته و این خشت

(Ibid: 588-589). 
 

 بقت خوبوشکیه و تپه ربطمطا. 4

تواند شهر سلطنتی و مرکز خوبوشکیۀ باستان باشد. شواهد تاریخی و به نظر نگارندگان تپۀ ربط می

گونه که در باال نشان دادیم، سرزمین نخست آنکه همان شناختی چندی گواه این مدّعا هستند.باستان

چک و بین شهرهای امروزی سردشت و پیرانشهر های علیای رودخانه زاب کوخوبوشکیه باید در کنار سرچشمه

 عنوانبه. تپۀ ربط نیز باشد قرارگرفتهو بر سراه آشور به شمال غرب ایران در جنوب غربی دریاچۀ ارومیه 

در نزدیکی شهرستان در حاشیۀ رودخانۀ زاب و محوطۀ عصر آهن پایانی منطقه،  ترینبزرگترین و شاخص

که  شدهواقعزاگرس اصلی  هایگذرگاهیکی از است. این محوطه در کنار  دهشواقعسردشت و جنوب پیرانشهر 

نموده است. حتی امروزه غرب ایران متصل میمناطق اطراف دریاچۀ ارومیه و غرب و شمالزمانی آشور را به 

دو  نقاط ارتباطی و عبور و مرور و تجارت بین ترینمهماز  "کیله" مرز ویژهبهسردشت و  نیز گذرگاه مرزی

 د.نآیکشور ایران و عراق به شمار می
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ها و مختصات یک شهر سلطنتی بزرگ را شناسی نشان داده که ربط ویژگیهای باستاندوم آنکه نتایج کاوش

هکتار وسعت داشته است و  17حدود  پایانیدر طی دورۀ آهن  2رسد که تپۀ ربط دارا بوده است. به نظر می

در نخستین فصل  .(204: 1386 ،)حیدری یافت شده است 3متعلق به عصر آهن  های اطراف آن نیز آثاردر تپه

نمای داخلی و خارجی آن با که  شدهکشفمتر در حاشیه تپه  2.5، دیواری قطور به عرض های تپه ربطکاوش

وار فراوان، این دی احتمالبهاست.  پرشده سنگقلوهو درون آن با سنگریزه و  شدهساختههای بزرگ سنگالشه

. جدا از استحکامات دفاعی که (Kargar & Binandeh 2009: 115) بخشی از حصار دفاعی این شهر بوده است

 تأکیدربط نیز بر اهمیت این شهر  هایحفاریاز  آمدهدستبه هایسازه وها الزمۀ هر شهر سلطنتی است، یافته

و اقتصادی مهم سازندگان و باشندگان  ها بیانگر موقعیت اجتماعیورزند. کیفیت باالی ساخت سنگفرشمی

هایی است که در دهندۀ اهمیت سازهدار نشانو منقوش و کتیبه دارلعابوجود آجرهای  عالوهبهشهر است. 

دارا بوده هایی را خالصه آنکه تپه ربط ویژگی طوربه سازند.و قدرت حاکمان آن را نمایان می اندبرپاشده اینجا

توان انتظار اهی کوچک و محلی در اواخر عصر آهن ایران میپادشیک نتیِ متعلق به که از یک شهر سلطاست 

 داشت.

ای وجود دارد که ربط، نوشته دارلعاباند. بر روی یکی از آجرهای ای مانّایی دانستهتپه ربط را غالباً محوطه

معتقد است که این اسم  بر همین اساس رضا حیدری .است ذکرشدهدر آن  "Ataاَتَ/ "نام شخصی با عنوان 

باشد که نام وی در  " Paddira/Šurdira/پَددیره/ شوردیره"پادشاه شهر  "Adaاَدَ/  "یا  "اَتَ"همان یا تواند می

که در  "Arzizu /اَرزیزو"پادشاه شهر  "اَتَ"و یا  ذکرشدهق.م  714گزارش هشتمین لشکرکشی سارگن در سال 

به نظر کاوشگر تپه ربط، این  بنابراین. (Heidari 2010: 150) است فتهقرارگر مورداشارهیرپال کتیبه آشورنص

این تطابق هوشمندانه  هرچند. (Ibid) باستان و شهری مانّایی باشد "ددیرهپَ" یا "رزیزواَ" تواند همانمحوطه می

 محل تردید است پددیرۀ باستانرزیزو یا اَتپه ربط با  همسانیاین مقاله اما به نظر نگارندگان رسد به نظر می

 "زَموا"است، معطوف به ایالت  ذکرشدهآشورنصیرپال که طی آن نام اَرزیزو  880لشکرکشی سال در  چراکه

باید  احتماالًو ارزیزو نیز  (RIMA II: 207, 248)و مناطق اطراف آن بوده  )استان سلیمانیه کنونی در کردستان عراق(

ددیره نیز وضع به همین یران و حوزۀ دریاچۀ ارومیه. دربارۀ پَشمال غرب ا در نه بوده باشددر همان حوالی 

 /اَلَّبریه"مرکز سرزمین  "پددیره"، شلمنصر سوماَدد پنجم و -های شمشیاساس کتیبه برمنوال است. 

Allabria"  است بوده(RIMA III: 40, 184) در جنوب سرزمین مانّا و در حوالی دانیم که اَلّبریه و می

 است قرارگرفته )زریبار( روادریاچۀ زری اطرافدر  زیاداحتمالبهکنونی و و سنندج ریوان م هایشهرستان

(Levine 1977: 145; Brown 1979: 17; Parpola & Porter 2001: Pl.11 82-81: 1397؛ سعیدیان) .درنتیجه 

 "پددیره"وان با ای در اطراف سردشت را بتنماید که محوطهیابی بسیار جنوبی است و بعید میاین مکان

ما از جغرافیای تاریخی  شناختبا  ،همسان دانست. باید این نکته را نیز اضافه کنیم که مانّایی خواندن تپه ربط

های آشوری به شهری مهم و از کتیبه یکهیچدر  درواقعمنطقه در هزارۀ اول ق.م نیز همخوانی ندارد. 

اشاره نرفته است و تمام  سقز(-)پایتخت مانّا در مسیر بوکانو غرب مانا و ایزیرتو/زیرتیا شمال  غربسلطنتی در 

 /کوموردو"و  "Zibia/Izibia /ایزبیه/زیبیه"، "Surikaš /سوریکَش"، "Missi /میسّی"شهرهای مهم مانّایی مانند 

Kumurdu" اندیابی شدهدر مناطق جنوبی این سرزمین و جنوب ایزیرتو مکان (Zadok 2006) این در حالی .

 واقعاً کهدرصورتیو بسیار بعید است  شدهواقع )مرکز حکومت مانّا(سقز -ت که تپه ربط در شرق مسیر بوکاناس
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اما های آشوری نرفته باشد. در کتیبهایزیرتو و مانّا شهری در شرق ذکری از متعلق به قلمرو مانّا بوده باشد، 

تواند گزینۀ بسیار مناسبی برای انطباق آن ربط می تپه بنابراینخوبوشکیه همسایه بالفصل مانّا در شرق بوده و 

 باشد. ما موردبحثبا شهر سلطنتی 

گونه که شناختی دیگری نیز برای همسان انگاشتن تپه ربط و خوبوشکیه وجود دارند. همانمدارک باستان

مقتدر آشور و های بین دولت (buffer state)میانجی و واسط  دولتیدر ابتدای مقاله ذکر کردیم، خوبوشکیه 

هنر این دو همسایه  تأثیرباید تحت  طبیعتاًایران  غرب شمالمانند دیگر مناطق و هنر آن نیز  هاورارتو بود

نیز که کاوشگران  گونههمان ،دارلعابآجرهای منقوش و  ویژهبهشناسی، های باستانقدرتمند بوده باشد. یافته

از  وضوحبه چراکه دهندنشان میآشور را هنر سلطنتی  ویژهبه هنر همسایگان تأثیر خوبیبهاند، یادآور شده

. (1388 ،)هژبری نوبری و عفیفی اندپذیرفته تأثیرهای آشوری مایهالنهرینی و نقشهنر آجرسازی بین

ساکنان آن از هنر آشوری و اورارتویی باشد.  تأثیرپذیریتواند بیانگر های شاخص ربط نیز میسنگفرش

و  (Young 1965: 9)است  شدهگزارشابتدا از شهر فریژی گوردیون در قرن نهم ق.م  چنینینایهای سنگفرش

و شرق آسیای صغیر )قلمرو آشور و  النهرینبینشمال ق.م در های قرن هشتم و هفتم در محوطه بعدازآن

یوک، ساکچا گوزو، ، تیلّه هوبرسیپ باستانیا همان  در ارسالن تاش، تل احمر ازجمله؛ اندشدهکشفاورارتو( 

 .(Blaylock 2009: 134-141, 158-162) زیارت تپه و خود شهر آشور

که در  طورهمان. کنیماشارهدر پایان باید به مدرک احتمالی دیگری برای انطباق تپه ربط با خوبوشکیه 

ل آن را که اروینگ فینکاست ای ربط حاوی کتیبه دارلعابسطور باالیی اشاره کردیم، یکی از آجرهای 

 of Ata/ belonging /متعلق به اَتَ"احتماالً به معنی  "a? mata[-a(?)][š] "قرائت کرده است:  صورتبدین

to Ata" (Reade & Finkel 2014: 592). های آشوری، با نام سه پادشاه یا حاکم خوبوشکیه ما از طریق کتیبه

هستند و  دیدهآسیبدار اغلب . این آجرهای کتیبهDatan /و دَتَنه Data /، دَتKakiaَ /آشنایی داریم: کاکیه

دهد، بسیار دشوار است و همچنین هر آجری بخشی از یک جمله را نشان می هاآنخوانش صحیح و کامل 

در آجر مذکور، اشاره به یکی  Ataبنابراین پر بیراه نیست اگر این احتمال را در ذهن داشته باشیم که نام اَتَ/ 

بوده باشد.  هاآنداشته باشد و بخشی از اسم  Datanaیا دَتَنه/  Dataکیه مانند دَتَ/ از حاکمان خوبوش

ها و همچنین کامل نبودن خشتاین احتمال را در حال حاضر و با توجه به حجم کنونی اطالعات ما  هرچند

 فراوان مطرح نمود. بااحتیاطید با
 

 نتیجه. 5

های کوچک اما مهم زاگرسی در دوران آشور نو بوده دولت خوبوشکیه نام شهری سلطنتی و همچنین یکی از

ها و متون آشوری از کتیبه مأخوذکه بین دو پادشاهی آشور و اورارتو قرار داشته است. اطالعات جغرافیایی 

های علیای رودخانه زاب کوچک در جنوب غرب دریاچۀ دهد که این سرزمین در کنار سرچشمهن مینشا

خورشیدی،  80های پیرانشهر و سردشت کنونی واقع بوده است. از اواسط دهه شهرستانارومیه و در محدودۀ 

ای بزرگ از عصر آهن پایانی در محدودۀ شهر ربط و نزدیکی شهرستان سردشت کشف و کاوش شده محوطه

 شناختیشواهد باستان است. قرارگرفتهموقعیت جغرافیایی، داخل محدودۀ خوبوشکیه باستان  ازنظراست که 

های مورد انتظار ویژگی محوطهدهد که این ، نشان می2مکشوفه از چندین فصل کاوش علمی در محوطۀ ربط 
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 مورداستفادهو اشیاء و مصالح  توجهقابلمانند مساحت از شهری سلطنتی در نیمۀ نخست هزارۀ اول پ.م 

مکشوفه، این  شناسیاستانبرا دارا بوده است. موقعیت مکانی این محوطه و شواهد توسط طبقات بلندپایه 

انطباق تپه به نظر نگارندگان،  همسان بیانگاریم. با شهر سلطنتی خوبوشکیهامکان را فراهم ساخته که ربط را 

معقول و پذیرفتنی  تا حد زیادی، اختیارداریمربط با خوبوشکیه باستان بر اساس مدارکی که در حال حاضر در 

های آینده در رابطه با پژوهشتر در محوطۀ باستانی ربط و همچنین های گستردهکاوشاست. امیدواریم که 

جغرافیای تاریخی شمال غرب ایران در نیمۀ نخست هزارۀ اول ق.م، شناسایی شهرهای اورارتویی و مانّایی در 

را  نتایج پژوهش حاضر وسقمصحت ،اورارتو، آشور و مانّاسیاسیِ تاریخ  تحلیل بهترِنیز حوزۀ دریاچۀ ارومیه و 

 قرار دهند.و آزمون  موردسنجش
 

 هانوشتپی
1 .Nairi هایی از جنوب شرق ترکیه امروزی و شمال غرب سرزمینی کوهستانی و بلند در باالدست رودخانۀ دجله، شامل قسمت

 .(Bryce 2009: 495-96) وان و ارومیه هایدریاچهایران، محدودۀ بین 

2.  Aridu النهرینبینبین شمال شرق  ن،عصر آهدر  شهری کوچک و حصاردار ( و شمال غرب ایرانIbid: 62). 

3 .Bit-Zamani  در شمال آشور که مرکز آن شهر دیاربکر کنونی در جنوب شرق آناتولی بوده است و مهم سرزمینی بزرگ

(Ibid: 131.) 
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 هاپیوست
 

 
مناطقی در جنوب دریاچه  کلیمحدودۀ  تربزرگ: موقعیت خوبوشکیه در زاگرس شمالی و همسایگان آن: دایره 1تصویر شماره 

تر بیانگر و دایره کوچک پیشنهادشدهدهد که توسط برخی پژوهشگران برای جایابی خوبوشکیه شت حکاری را نشان میوان و د

یابی خوبوشکیه که در مقاله حاضر برای مکان)حوالی پیرانشهر و سردشت( های زاب کوچک است ای در کنار سرچشمهمحدوده

  )نگارندگان(. است پیشنهادشده
 

 

 : موقعیت محوطۀ ربط و همچنین شهر ربط در شمال غرب ایران و جنوب استان آذربایجان غربی2تصویر شماره 
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 (Heidari 2010: Table XLVII.2گانه ربط در حاشیۀ شهر ربط )های پنج: موقعیت تپه3تصویر شماره 

 

 
 (Heidari 2010: Table XLIX.2) 2تی شکل تپه ربط های دایره: نمایی از سنگفرش4تصویر شماره 

 



 129/ 1398 تابستان و بهار ،1 شمارۀ ،11 دورۀ شناسی،باستان مطالعات

 

 
 Kargar and) 2 ربط تپه هایکاوش از آمدهدستبه دارکتیبه و منقوش آجرهای تصویر: 5 شماره تصویر

Binandeh 2009: Pl. 6, 8, 9, 10; Heidari 2010: Table L, LII, LIII) 
 

 
ای با نقوش هندسی، گیاهی، انسانی، حیوانی و اسطوره 2از تپه ربط  آمدهدستبه: طرح برخی آجرهای 6تصویر شماره 

 (27الی  17: تصاویر شماره 1388)هژبری نوبری و عفیفی، 
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