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 چکیده

پَرسواَ، پَرسواَش، پَرسَمش و  های جاینامیابی  مکان درخصوصهای زیادی  تا به امروز بحث .م 19از قرن 

 ازجملهنواحی مختلفی  ،است. پژوهشگران شده  انجامر منابع آشوری، اورارتویی و بابلی پرسومَش د

شود که  گونه تصور می اند. اغلب این ی ارومیه، زاگرس مرکزی و پارس را پیشنهاد کرده جنوب دریاچه

اما با  ؛یابی نمود توان در زاگرس مرکزی مکان ی سارگن دوم را می تا دوره پ.م 9این اسامی از قرن 

دهد که  دهد و بررسی منابع نشان می رخ می ها جاینامیابی این  آمدن سنخریب تغییری در مکان کار روی

د. کریابی  ها را در پارس مکان بایست آن اگرس مرکزی نداشته و میدیگر اشاره به ز ها جایناماین 

رسد که بررسی منابع  به نظر می، نماید مییابی پَرسواَ و پَرسواَش در زاگرس مرکزی منطقی  هرچند مکان

بسیاری از این نظریات  سایر منابعها با  ی آن پال و مقایسه وم و آشوربانیگن دی سار ویژه دورهآشوری به

 د.کن را با تردید جدی مواجه می
 

 واَ، پَرسواَش، پَرسَمش، پرسومَش، پارس، ارومیه، زاگرس مرکزیپَرس :ي کلیديهاواژه
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 مقدمه. 1

، پَرسواَش، پَرسَمَش و اَپَرسو یابی مکان دربارۀ نظری اتفاق تاکنون ،های فراوان رغم بحث به

ارومیه،  ۀدر جنوب دریاچرا سواَ پَراغلب پژوهشگران  1دست نیامده است. به پَرسومَش

 است ها این تمامی این پژوهش ضعف نقطه. اند یابی نموده مکان رکزی و پارسزاگرس م

اند. پژوهشگران  مکان پَرسواَ استفاده نکرده از تمامی منابع برای بررسییک  هیچکه 

 که درحالیاند؛  کرده تأکیدهای خط سیر لشکرکشی شاهان آشوری  همه بر کتیبه از بیش

اند. توجه به گروه اخیر از  ت کردهغفل پال آشوربانیسارگن دوم و  ۀهای اداری دور نامه از

 .است نادرستدهد که نتایج بسیاری از این پژوهشگران  منابع نشان می

آمدن  کار تا روی پ.م 9ا از قرن ه تمامی منابعی که در آنبررسی  با اردر این نوشت

 ، پَرسَمَش(Parsuaš) ، پَرسواَش(Parsua) پَرسواَ ها به رهبری کورش دوم به پارسی

(Parsamaš) و پَرسومَش (Parsumaš)  تا مکان تقریبی  شود میتالش  ،شده استاشاره

یافتن پاسخی برای این  در پی پژوهش حاضر ،به دیگر سخن .شودتعیین  ها جایناماین 

کدام آمدن کورش دوم را در  کار تا روی پ.م 9 از قرن ها جایناماین که  است پرسش

جغرافیایی و  ۀنمود؟ آیا همگی این اسامی اشاره به یک منطق یابی مکانتوان  می منطقه

 2دارند؟ پارس( -زاگرس مرکزی -ارومیه ۀدریاچ)جنوب یا چندین منطقه در غرب ایران 

 منابع آشوري. 2
 (پ.م 858-824) سوم نصرشلمسلطنت . 2،1

شانزدهمین سال  دراست.  شده  ذکرپَرسواَ  نام بار چندین سوم نصرشلم ۀدر دور

و  شده  اشارهحرکت  مبدأ عنوان به 3(Kullar) ردر دو مورد به کوهستان کولَاو سلطنت 

چنین  هماست.  شده  نام بردهکوهستان کولر  ازاربیل و سپس  ازدر یک مورد دیگر ابتدا 

 و در یک مورد به زمواَ (Munna) در دو مورد بعد از کوهستان کولر به سرزمین مونَ

(Zamua)4  ها به سرزمین  ی این کتیبه. در تماماست شده  اشارهبه مونَ  آن از بعدو

 ها جاینامو در ادامه ترتیب قرارگیری سایر  شده  اشارهبعد از مونَ  5(Allabria) اَلبریْیَ

،  6(Abdadānu) پَرسواَ، اَبدَدانو نامبالفاصله اَلبریْیَ که بعد از  ترتیب این به؛ هستمشابه هم 

-,Grayson) است شده ذکر 9(Tupliaš) لیْیَشپو تو 8(Namri) نمری،  7(Ḫaban) خَبن

 از کوهستان هشیمور نصرشلم چهارم، و سال بیستلشکرکشی در  .(61 ,54 ,40 :1996

(Hašimur) 27از و  رفتبالفاصله بعد از نمری به پَرسواَ  او ،وارد سرزمین نمری شد 

 میسوهای  و سرزمین رفت جنوب یسو بهاز پَرسواَ سپس رسواَ باج ستاند. شاهک پَ
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(Mēsu)10 ماد، اَرَزیْیَش ، (Araziaš)11 و خَرخَر (Ḫarḫar)12  را فتح نمود. در لشکرکشی

 حائل های سرزمین عنوان به این دوو از  شده  اشارهسال شانزدهم به خَبن بعد از اَبدَدانو 

دیّان آشور  ،ام سال سیلشکرکشی  در .(Ibid. 67-68)است  شده یادمیان پَرسواَ و نمری 

 و با عبور از سرزمین مَدَخیشا را فتح کرد 13(Ḫubuškaea) خوبوشکیْیَای در ابتدا شهره

(Madaḫišā) وارد مانا (Manna)14  .سپس به سمت سرزمین خَرنَاو شد (Ḫarna)  رفت و

سپس وارد سرزمین پَرسواَ شد خراج گرفت.  (Paddira) حاکم پَدیرَ (Artasari) از اَرتَسَری

 فرمانده یکم و سال سیلشکرکشی  در .(Ibid. 70, 82) را تصرف کرد آنجاشهرهای و 

 شد 15(Muṣaṣir) موصَصیرتدا خوبوشکیْیَ را تصرف نمود، سپس وارد سرزمین آشوری اب

، مانا،  16(Gilzānu) نوگیلزاهای  در ادامه به سرزمینآن را فتح نمود.  و چندین شهرِ

است.  شده  اشارهو پَرسواَ  18(Andia) ، اَندیْیَ(Šašagānu) شَشَگانو،  17(Ḫarrānia) خَرانیْیَ

 و کینیخَمانو (Šalaḫamānu) ، شَلَخَمانو(Puštu) او در سرزمین پَرسواَ، شهرهای پُشتو

(Kiniḫamānu)  دیگر به  ۀچنین در دو کتیبهم. شهر دیگر تصرف نمود 23 همراه بهرا

 وقفی برای خدای اَدَد در ۀاست. در یک کتیب شده  اشاره سوم نصرشلمدر زمان  پَرسواَ

های مونَ،  آتش از کوهستان کولر تا سرزمین همچون»آمده است:  (Kurbail) کوربَیل

 .(Ibid. 54) «ش خروشیدمیَلیْدانو، نمری، خَبن و تا سرزمین توپپَرسواَ، اَلبریْیَ، اَبدَ

پادشاه  سلطۀ تحتهای  کوتاه دیگری از پَرسواَ در فهرست سرزمین ۀچنین کتیبهم

 [x]لیْیَش و سرزمین اَ، سرزمین اَبدَدانو، سرزمین توپپَرسوسرزمین »برد:  آشوری نام می

در  (Tell-Ağāğa) اَجاجَ-تل در 2014  آوریل  15در چنین هم .(Ibid. 115) «را فتح کردم

که در آن  شدای کشف  واقع در سوریه مجسمه (Šadikkanni) نیشَدیکَّباستانی  ۀمنطق

آن به  ستون نخستاست.  شده  اشارههای شرقی آشور  سرزمین علیهلشکرکشی یک به 

KUR صورت بهسرزمین پرسواَ 
Pa-ár-sa-a-a/ 

KUR
Parsāya

مانا، کنار گیزیلْبوندَ،  در 19

لشکرکشی  به کتیبه ایناشاره دارد.  (Ḫabruru) خَبْروروْ و (Aridu) خوبوشکیْیَ، اَریدو

، پ.م 826به سال  احتماالًهای آن باقی نمانده و  دارد که سایر رونوشتاشاره جدیدی 

  بهتوان گفت که این نام  نمی یقین به. هرچند (Frahm, 2015: 77-81, fn. 5) است مربوط

توان گفت در  می، تدر صورت صحّ ،دارد اشارهجای پرسواَ  نوشتاری دیگری از نام صورت

که همگی در  شده  اشاره هایی جاینام پَرسایَ در کنار / به پرسواَ همچناناین زمان 

 ۀمنابع دوربراساس  ،خالصه طور به. اند شده  واقعومیه و زاگرس مرکزی ار ۀجنوب دریاچ

است. مکان دقیق پَرسواَ  شده  اشارهبه پَرسواَ همیشه در زاگرس مرکزی ، سوم نصرشلم
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 (Levine, 1974: 106-112) دشتماهیحاضر  حال رسد که در می نظر بهمشخص نیست و 

 .هستندمناسب برای مکان تقریبی پَرسواَ  ۀدو گزین (Reade, 1978: 119)و سنندج 

 پ.م( 823-811) دد پنجماَ-شيمْلطنت شَس. 2،2

سرزمین  ویس سپس بهو  زاب عازم کوهستان کولر شد ۀخاناز رود پادشاه آشور

 خوبوشکیْیَ، مانا، پَرسواَ، تئورْلَ های از سرزمین زماناین . در دکرحرکت  (Nairi) نئیری

(Taurla)20  ،اَرَزیْیَش، ماد، 21، گیزیلبوندَمیسو (Araziaš)22 َو سَگبیت (Sagbita)23 یاد 

-زمان شمشی پَرسَمَش در ازدیگر  یمتندر چنین هم. (Grayson, 1996: 184) است شده

 rتنها  ؛امل در کتیبه برجای نماندهک طور بهنام پَرسَمَش  24است. شده  نام بردهادد پنجم 

(?)-sa-maš بهمعتقد است که آن  کتیبهو مترجم  مانده  باقی URU
Parsamaš دارد.  اشاره

شهرهایشان را تخلیه  رسکه از ت شده اشاره( x) این کتیبه ابتدا به اهالی سرزمیندر 

 کیبونَ ـ هرهای پَرسَمَش تا بیتمردم ش عام قتلدر ادامه از  و ردندپناه ب ایالمکرده و به 

(Bit- Bunakki) است شده یاد (Ibid. 193). ـ بیت صورت بهبونکی  ـ بیت ،در منابع 

 نمود یابی مکان 25و رَشیْ ایالمدر حوالی را  آنتوان  و می آمده استکی بورنَ کی/پورنَ

(Zadok, 1985: 99; König, 1938: 38.)  ؛ز اهمیت استکتیبه از چند جهت حائاین 

ادد پنجم  -شمشی ۀاگر بازسازی صورت نوشتاری پَرسَمَش را بپذیریم، در دور ،نخست

ی در شمال یک :اند شده ذکری متفاوت از هم پَرسواَ و پرسمش در دو محیط جغرافیای

تر و در  یجنوبمکانی  در یدَ و جنوب البرییَ و دیگرننمری، جنوب غربی گیزیلبو

ادد -پَرسواَ و پَرسَمَش در زمان شمشیهای نوشتاری  صورت اینکهدیگر  ،ایالممجاورت 

شد  ستفاده میها در اشاره به مناطق متفاوتی ا آن ازدهند که در منابع آشوری  نشان می

 دانست. منطقهیک  مختلف های نوشتاری صورتها را  توان آن و دیگر نمی

 

 (Reade, 1978: 140روداني ) منابع میان بنابررودان  هاي مذکور در غرب ايران و میان جاي : نام1شکل 



  43 / 1396، بهار و تابستان 1،  شمارة 9پژوهشهاي علوم تاريخي، سال 

 پ.م( 810-783) راري سومنا -ددسلطنت اَ. 2،3

 رارینا -دداَ سلطۀ تحتهای  ست سرزمیندر فهر هم آنو  بار تنها یکدر این دوره 

در شرق  (Siluna) از کوهستان سیلونَ ها کتیبهدر این است.  هآمدپَرسواَ  نام سوم

های نمری، الیپی،  از سرزمین ترتیب بهاست. سپس  شده یادآغازین  ۀنقط عنوان به

 به ترتیبدر ادامه  و شده یاد، ماد، گیزیلبوندَ، مونَ و سپس پَرسواَ میسوخَرخَر، اَرَزیْیَش، 

 :Grayson, 1996) است شده  اشارههای اَلَبریْیَ، اَبدَدانو، نئیری و اندییَ  به سرزمین

 است. شده  اشارهدر زاگرس مرکزی  همچناندر این دوره به پَرسواَ . (212

 پ.م( 744-727) پیلِسِر سوم-سلطنت تیگلت. 2،4

 آنکه اشاره به مکان  شده  اشارههای  جاینام در کناربه پَرسواَ  همچناندر این دوره 

 در زاگرس مرکزی دارند.
 -، بیت27بَروَ -هَمبن، سومورزو، بیت -، بیت26سنگیبوتی -های نَمری، بیت سرزمین»

 -اَبدَدَنی، بیت -زَتی، بیت -پَرسواَ، بیتتَرَنزَی،  -مَتی، شهر نیکو از توپلیَش، بیت -زوَلزَش، بیت
از مادهای قدرتمند را من  29]شهر زَکروتی[ایشتَر،  -تَزَکی، بیت -بیت سَنگی، -، بیت28کَپسی

 (.Tadmor & Yamada: 2011: 52, 84, 97, 102, 120)« به آشور ملحق گرداندم

 (پ.م 721-705) سارگن دوم. 2،5

ABL 0165 رِمَنی  -از نَبو(Nabû-remanni) کند یاد می حاکم پَرسوا عنوان به (Fuchs 

& Parpola, 2001: no. 53 .)ABL 311 اِمورَنی -نام شَرو های فردی به به رایزنی (Šarru-

emuranni)  دشوار اَرَفه مسیر حرکت برای حاکم  دارد. طبق این نامه اشارهبا سارگن دوم

برسد. به همین خاطر  آنجاکشید تا او از خَبَن به  بوده و به همین دلیل سه روز طول می

برسد  آنجابه اَرَفه پَرسواَ زودتر از حاکم سمت به با حرکت توانست  میاِمورَنی  -شَرو

(Lanfranchi & Parpola, 1990: no. 199).30 سلطۀ تحتدر فهرست مناطق چنین هم 

بعد ( Fales & Postgate, 1995: no. 001)در این فهرست است.  شده  اشارهآشور به پرسواَ 

در این رابطه از  +CT 53 110 .است شده نام بردهماد و پَرسواَ  ازاز سرزمین کوش 

بونکی  -به بیت ایالماهمیت بسیاری برخوردار است. این نامه اشاره به حرکت پادشاه 

 شدت بهپیکی به پَرسومَش فرستاده است. متن نامه  ایالمپادشاه  طبق این نامهدارد. 

مهم  ۀو مشخص نیست که به چه منظور او این کار را انجام داده است. نکت دیده  آسیب

 & Fuchs) است شده  اشاره ایالمبونکی و -به پَرسومَش در کنار بیتبار دیگر  کهاین

Parpola, 2001: no. 129). هد که بازسازی پَرسَمَش/پَرسومَش در د این نامه نشان می

 شده اشارهبونَکی -به پَرسَمش در کنار بیت آنجا. در است درستدد پنجم اَ -شیمْشَ ۀدور
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(Grayson, 1996: 193 29ˊ- 34ˊ)  چنین به هم. هستحث ما بسیار حائز اهمیت بکه برای

مدعی است که ن سارگُاست.  شده  اشارهها  های مربوط به لشکرکشی پَرسواَ در کتیبه

 گوختو لَمَ، گَنونْ -[...]، (Bīt- Kilamzaḫ) کیلَمْ زَخ -شهرهای بیت [...]( ... 91-92»)

(Ganunguḫtu) ،[... همگی به تعداد( شش شهر(]َاز سرزمین نیکْسَم ، (Niksama)  را فتح
« را اسیر (Šurgadia) حاکم شهر شورْگَدییَ (Šēpī-šarri) شَری -شیپی»نموده و « (92-93)

 ,Fuchs, 1994: 317)ملحق نموده است  و آن شهرها را به استان پَرسواَش (93)کرده 

نموده، اما مکان  یابی مکانگوختو را در مسیر نیکْسَمَ  گَنونْ( Ibid. 435)فوکس  .(346

شورْگَدییَ را در زاگرس  (175 :1968). هرتسفلد پیشنهاد نکرده است آنبرای  یتر دقیق

یابی کرده است.  مرکزی و حوالی اردالن و در مجاورت استان آشوری پرسواَش مکان

ی روی نقشه برای توان مکان ور دشوار بوده و نمیبشهرهای مذ سایر  تعیین مکان دقیق

 ها پیدا نمود. آن

پَرسواَش و  / به پَرسواَدهد که  نشان می سارگن ۀبررسی منابع دورخالصه  طور به

/  و نواحی جنوب)پَرسواَ، پَرسواَش(  در زاگرس مرکزیترتیب  به ؟() پَرسَمش /پَرسومَش

 ؛داده  رخدر این زمان تغییری در امالی پَرسواَ اشاره شده است.  (پَرسَمش /)پَرسومَش ایالم

دیگر و در اشاره  ۀدر یک کتیب که درحالی، آمده پَرسواَ صورت بهن دوم ارگس ۀدر سالنام

است. مشخص  شده  استفاده جغرافیایی از صورت نوشتاری پَرسواَش ۀمنطق به همان

 اختالف جزئی در نگارشبه  اشارهصرفاً  کار هدفی داشته و یانیست که آیا کاتب از این 

 31آن دارد.

 پ.م( 704-681) سنخريب. 2،6

، پ.م 691است. در  هآمدپَرسواَش در یک بافت کامالً متفاوت و تازه  در این زمان

 برای شرکت در نبرد خلولهنَ نیروهایی از مناطق مختلف نومِ -ی هوبَنایالمپادشاه 

(Ḫalula) پَرسواَش همراه با  بهشود.  پَرسواَش دیده می ها د که در میان آنکر آوری جمع

... ، الیپی و(Pašeru): پَرسواَش، انشان، پَشِرو است شده  اشارههایی مانند انشان  جای نام

(Grayson & Novotny, 2012: 44 43-52.) که  مهم توجه نمود ۀبایست به این نکت می

ها  . در این کتیبههستند حاضرفاقد هرگونه ارزش جغرافیایی برای بحث ها  این کتیبه

و ترتیب  نیستها  آن جواری هم معنای به ،در کنار هم انشانپَرسواَش و گرفتن قرار صرفِ

 ،کند. به دیگر سخن می یدأیتمی موجود در این کتیبه این موضوع را قرارگیری سایر اسا

در  ایالمتر دارای اهمیت سیاسی بوده و اشاره به نفوذ پادشاه سنخریب بیش ۀمنابع دور

 د.کر استفاده یابی پرسواَش در این دوره برای مکان توان از آن و نمی جنوب داردشمال و 
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 پ.م( 680-669) اِسَرحَدون. 2،7

)؟( به پَرسومَش در کنار  اِسَرحَدونسارگن یا  ۀدر چندین متن پیشگویی از دور

پُرسد  می پادشاه آشوری از شَمَشْ SAA IV 37, 39-40 درخمبن اشاره شده است.  -بیت

آیا به و خمبن و پَرسومَش حمله خواهند نمود؟  -ها به بیت که آیا سکاها و کیمری

 ازاین پیش (.Starr, 1990: nos. 37, 39-40)نَصیر حمله خواهند نمود؟  -شَمَش ۀمنطق

عنوان شد که صورت نوشتاری پَرسَمَش و پَرسومَش در منابع تنها برای اشاره به نواحی 

خمبن  -اما ذکر پَرسومَش در کنار بیت ؛ستا  رفته کار به ایالمشرقی جنوب و مرزهای 

خمبن  -تعیین مکان دقیق بیت ؛آورد وجود می گیری به مشکالتی را برای این نتیجه

خمبن و  -خَبَن، خَنْبَن، بیت صورت بههای مختلف  این نام در دورهنیست.  پذیر امکان

 ۀاست. اشاره به آن در کنار نمری باعث شده تا آن را در منطق شده  ذکرخَبَن  -بیت

 حال بااین ؛(Levine, 1972-75a: 71)ند کنیابی  مکانغرب(  آباد اسالمذهاب و  )سرپلکرمانشاه 

دو  ا دال بر مجاورت آنها ر آنبه  زمان هم ۀتوان اشار نمیها مشخص نیست و  ارتباط آن

در ارتباط با بیت )و نه پَرسواَ/ پَرسواَش( این تنها موردی است که به پَرسومَش  و دانست

 است. شده  اشاره)اما نه زاگرس مرکزی( خَمبَن 

 (پ.م 668-631)ل اپ نيآشوربا. 2،8

کورَش پادشاه پَرسومَش فرزندِ » ده کهکرهایش ادعا  در یکی از سالنامه لاپ نیآشوربا

 ,Kuhrt, 2007/I: 53-54)« .فرستادبه نینوا را همراه با خراج  (Arukku) اَروکّوارشدش 

fn.2) 32  به پَرسومَش و مردمان ساکن  بار چندینها  نگاریاز نامه گروه یکدر  چنینهم

-LÚPar-su)به ساکنین پَرسومَش  ABL 961 در است. شده اشارهپَرسومَش 

maš/LÚPar-su-maš-u-a)یتو، تَمر (Tammaritu) ،یدلوخ و ایالم (Ḫidalu) شده  اشاره  

 روی پیش  ۀپَرسومَش از ادام انطبق این نامه مردم .(Waterman 1930: 166-167) است

دهد،  را نمی باره دراینصریح  اظهارنظر ۀنامه اجاز  مشوش ماند. هرچند متنِ بازخواهند

 از اینجادر دهد.  در اختیار قرار میرا موقعیت جغرافیایی اطالعات خوبی  لحاظ بهاما 

های  هـو نام  امهـاین ناست.  شده یاد ایالمرقی ـدر مرزهای ش  33یدلوپَرسومَش در کنار خ

هایی در  جای نامار ــومَش در کنـپَرس همچنان که در این دورهد ـدهن ان میـعدی نشـبَ

 ABL 1309 به عنوان مثال،شود.  می ذکرو نه در زاگرس مرکزی  ایالممرزهای شرقی 

یدلو ی پَرسومَش به خ افرادی از منطقه همراه باو پسرش  ایالمبه ورود پادشاه اشاره 

. است شده  ذکر 35(Puqudu)و پوقودو  34/ رَشیْ/ راشوْاَرَشوْچنین . در این نامه همدارد

 لیشیر-شوم-امه که نبودر این ناست.  شده  اشارهبه پَرسواَ  ABL 1128در  چنینهم
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(Nabu-šum-lišir) ای از سرزمین پَرسواَ  سنگ آستانهارسال ل نوشته، به پا برای آشوربانی

 -شوم -رسید، نبو (Birati) سنگ آستانه به شهر بیرَتی که هنگامیاست.  شده  اشاره

-Waterman, 1930: 286) ل گسیل داشتپا ینای را نزد آشوربا مراه آن فرستادهلیشیر ه

 ۀاشاره به منطق (Ḫararate) خَرَرَتِ معتقد است که (fn. 84 75 :1987)پارپوال . (287

آشور نو. به دیگر سخن  ۀمابین رمادی و الحدیث داشته و آن برابر است با بیرَتی در دور

 (1938a: 30; 1938b: 42)نموده است. اِبِلینگ  یابی مکانی فرات  او بیرَتی را در ناحیه

ی. به بیرَتی در ایالمداند و مورد اخیر شهری است  خَیر می -بیرتی را مرتبط با بیت

SAA I 30=ABL 1079 است. در  شده  اشارهبخشی از سرزمین خوبوشکیْیَ  عنوان به

SAA I 31=ABL 197  ووَرِص -آشوربه (Ašur-reṣuwa) شده  اشارهحاکم بیرَتی  عنوان به 

بیرَتی در ارتباط با سرزمین  SAA I 45= ABL 173در  .(Parpola, 1987: no. 31) است

ها به بیرَتی در ارتباط با  در این نامه .(Ibid. no. 45) است شده ذکر  36(Ḫabḫu) خَبْخو

و  خورده  شکستها  است. پادشاه اورارتو در نبرد با کیمری شده  اشارهاوضاع اورارتو 

 SAA I بنابراست.  شده ذکرها  . این موضوع بارها در نامهتلفات زیادی را متحمل شد

30=ABL 1079 دَری -لو -شَرو (Šarru-lu-dari) سپس  ،به سمت اورارتو در حال فرار بود

 بیرَتی را تصرف کردند حضور داشتندسرزمین خوبوشکیْیَ  افرادی که در شده ذکر

(Parpola, 1987: no. 30)هتوان بیرتی را همان بورتی در دور میرسد که  اما به نظر می ؛ 

توان مکان  حاضر نمی درحال هرچندسارگن دوم و در منطقه مابین الیپی و ایالم دانست، 

(. Gorris, 2014: 206; Fuchs & Parpola, 2001: xxxiii)د کردقیقی برای آن پیشنهاد 

ل پا ی آشوربانی دورهن نتیجه رسید که در توان به ای درست باشد، می یابی مکاناگر این 

 شده  اشاره زمان هم ایالمبه پَرسواَ در زاگرس مرکزی و پَرسومَش در مرزهای شرقی 

از اهمیت اطالعات جغرافیایی در مورد مکان پَرسومَش  به لحاظ +ABL 1311است. 

، تَمَریتو، (Umḫuluma) در این نامه به اشخاصی مانند اومْخولومَ. هستبسیاری برخوردار 

 یدلو، کیودَتی، خایالم های جاینامدر کنار  (Nabu-bel-šumāte) تِشوما-بِل-نبو

(Kiudati)37 پیلَتو ، (Pillatu)38 َپَرسومَش، شَلوک ، (Šallukae)39  ودخودخ ۀرودخانو 

(Ḫudḫud) )است شده  اشاره )دِز (de Vaan, 1995: 313-315; Waterman, 1930: 166-

معتقدند  و یانگ . میروشجیهستنددر تضاد ها  با برخی تحلیلاین گروه از منابع  .(167

ارتباط داد.  توان با پارس را نمیهای نوشتاری  ، پَرسواَ و دیگر صورتپ.م 6تا  9از قرن 

 آنجاو یا  ندبر نام می ایالممتحد  عنوان به پَرسواَش، از پ.م 691که منابع در سال  آنجا

، همگی شود می اشارهل به کورَش پادشاه پَرسومَش پا آشوربانی ۀسالنام H ۀکه در نسخ
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 هیچ منبعِ قرن هفتمی ،دیگر سخن به. هستندپارس مربوط به زاگرس مرکزی و نه 

 ,Miroschedji)د ندارپارس انشان در  / پَرسومَش با اشاره به یکسانی و مطابقت پَرسواَ

1985: 268-272, 276; Young, 2003: 245 .) این  ی هکنندأییدتهرچند این گروه از منابع

 ناقض این نظر وضوح به ؛دارد پارسشاره به پَرسومَش ا نظر نیستند که در این دوره

 ۀمنابع دوریابی نمود.  بایست در زاگرس مرکزی مکان هستند که پَرسومَش را می

و نه  یالمابه پَرسومَش و مردمان پَرسومَش در مرزهای شرقی  وضوح به لپا آشوربانی

 زاگرس مرکزی اشاره دارند.
 

 منابع اورارتويي. 3

است. اشاره به پَرشواَ تنها مربوط به  شده ذکرپَرشواَ  صورت بهپَرسواَ در منابع اورارتویی 

و  (پ.م 785-810) (Minua) مینُوا(، پ.م 810-825) (Išpuini) ایشپوئینیهای    دوره

 (Karagündüz) قَرَگوندوز ۀدر کتیب. است( پ.م 763-785) (Argišti I) آرگیشتی اول

و  (Šaritu) ، شَریتو(Qua) قواَ ،(Mešta) در کنار مِشتَ متعلق به ایشپوئینی و میْنوا

KURواَ )به پَرش (Nigibi) بی قی نی
Pár-šú-a-i اشاره شده است. ایشپوئینی در این کتیبه )

 :Salvini, 2008پَرشواَ فتح کرده است ) سرزمینمدعی شده که این شهرها را همراه با 

139- 140 A 3- 9.)  دورتر از  چندان نهمِشتَ اشاره به شهری در شمال غرب میاندوآب و

 آمده استمِسی  صورت بهاین نام در منابع آشور نو دارد.  ارومیه ۀجنوب شرق دریاچ

(Diakonoff & Kaskkai, 1981: 57( و سالوینی )7 :1978 ) تپه حسنلو آن را واقع در

 & Diakonoffبی همگی در سرزمین پَرشواَ قرار دارند ) قی داند. قواَ، شَریتو و نی می

Kashkai, 1981: 60, 67, 79پَ کی همان کوهستان نیتوان  میبی را  قی چنین نی(. هم 

(Nikipa) ( در لشکرکشی هشتم سارگن دوم علیه اورارتو دانستIbid. 60.) 

د. نده پَرشواَ به ما میبارۀ تری درآرْگیشتی اطالعات جغرافیایی بیش ۀدوربع منا

 بابیلونی ای خود با اهالی مانا، آشور وای طوالنی شرح نبرده آرْگیشتی در کتیبه

(Babiluni)  است.  شده  اشارهبه پَرشواَ  دو بار دورهذکر کرده است. در این  تفصیل بهرا

 ، دودومَ 41(Menabšuni) ، مِنَبْشونی 40(Qilašini) کِلیشینبه پَرشواَ در کنار 

(Duduma)42 ْخَرَرَ، شور (Šurḫarara)است  شده  اشاره 45و بَرواَتَ 44نی، بابیلو43، بوشتو

(Salvini, 2008: 338- 339 A 8-3 IIIنکت .)به اشاره به مهم در این قسمت از کتی ۀ

ست که در مسیر حرکت خود، شهر است. آرْگیشتی مدعی ا پَرشواَ در کنار بابیلونی

رهسپار پَرشواَ شده و روستاهای آن را  جا آن ازرا گرفته و به سمت بَرواَتَ رفته و  بابیلونی
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 همچون منابع اورارتوییخالصه  طور به(. Ibidغارت کرده و با خاک یکسان نموده است )

 کنند. به پَرشواَ در زاگرس مرکزی اشاره می همچنان ،منابع آشوری

 منابع بابلي. 4

به آن  تنهایی بهکه   ییآنجا ازاست، اما  شده  ذکرجای پَرسومَش  نامدر منابع بابلی تنها 

سلطنت  22مربوط به سال  در یک سند توان مکان آن را تعیین نمود. ، نمیشده  اشاره

 Henkelman, 2011: 598-599است ) شده یاداز یک پَرسومَشی  پ.م( 3/604)نبوکدنزر 

VIII) .به  در بابل پ.م، 569 -595های  چنین در یک فهرست جیره مربوط به سالهم

LÚی/ ومَشرسسه پَ
Par-su-maš-a-a  استاشاره شده :An-ši-ia ،Ba-gi-in-du-ú  و

[…]-bi-ia- (Zadok, 1976: 66.) عنوان به کورُشزمان از  همرویدادنامه نبونیئد  در 

دِ فروش چنین در یک سنهم(. Kuhrt, 2007/I: 50) است شده یاد و انشان پادشاه پَرسو

 x( )Bīt) ی خود را به یک پارسی نَبو برده -ایدینکه  شده ذکربَرده 
LÚ

Par-sa-a-a) 

 Bīt)« ها شهرِ پارسی»یک سند دیگر از  در(. Dandamayev, 1992: 157فروخته است )

LÚ
Par-ri-sa-a-a )شده یاد ( استIbid.)46 

 . نتیجه5

 ۀدور از .1 :که دهد  مینشان  خالصه بررسی منابع آشوری، بابلی و اورارتویی طور به

است. در  شده  اشارهبه پَرسواَ در زاگرس مرکزی همواره  پال آشوربانیسوم تا  نصرشلم

، میسوهای اَلَبریْیَ، مانا، اَبدَدانو، نمری،  جای نامپیوسته در ارتباط با  جای ناممنابع به این 

تا  ادد پنجم-شمشی ۀدر دور .2؛ است شده  اشارهپَدیراَ، اندیْیَ، گیزیلبوندَ و بیت خمبن 

 -در ارتباط با بیت پَرسومَش /به پَرسَمَش پَرسواَ در زاگرس مرکزی بر عالوه پال آشوربانی

به پَرسَمَش و پَرسومَش در ارتباط با  ،است. به دیگر سخن شده  اشاره ایالمبونَکی و 

یابی نمود و  ها را در زاگرس مرکزی مکان توان آن هایی اشاره شده که نمی جای نام

 نصرشلم ۀدر دور .3؛ هستندویژه مرزهای شرقی آن در ارتباط  و به ایالمبا  وضوح به

پیلِسِر سوم از صورت نوشتاری  -ناراری سوم و تیگلث -ادد پنجم، ادد-شمشیسوم، 

چنین از پَرسَمَش در کنار پَرسواَ همپنجم ادد -شمشی ۀاست. در دور شده  استفادهپَرسواَ 

ی که به فتح یها شود. در کتیبه تر می سارگن دوم مسئله پیچیده ۀاز دوراست.  شده یاد

  استفادهدارند از دو صورت نوشتاری پَرسواَ و پَرسواَش  شهرهایی در زاگرس مرکزی اشاره

 ۀهای اداری دور در نامهکه هر دو متن اشاره به یک منطقه دارند.  ؛ درحالیاست شده

)در مرزهای شرقی و پَرسومَش  )در زاگرس مرکزی( سارگن دوم از صورت نوشتاری پَرسواَ
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پَرسواَش  پَرسومَش واز  ترتیب به و سنخریب اِسَرحَدون ۀ. در دوراست شده  استفاده( ایالم

پیوسته از صورت ل اپ نیآشورباهای  های اداری و سالنامه در نامه. است شده  استفاده

تباط با شهر است. تنها در یک مورد از پَرسواَ و در ار شده  استفادهنوشتاری پَرسومَش 

  استفادهدر منابع بابلی از دو صورت نوشتاری پَرسومَش و پَرسو است.  شده یادبیرَتی 

منابع  .4؛ هستدر منابع اورارتویی  شده ضبطپَرشواَ تنها صورت نوشتاری  است. شده

/ پَرشواَ در زاگرس مرکزی اشاره دارند. اشاره به پَرشواَ در  به پَرسواَ همچناناورارتویی 

 ۀ)دورنمری و بَرواَتَ  بوشتو، بابیلونی/ ایشپوئینی و میْنوا(، ۀ)دورپی  کی ارتباط با نواحی نی

 ۀها در جنوب دریاچ جای نامبه این منابع . استاین موضوع  ی هکنندیدأیت آرگشیتی(

در منابع آشوری در  بار چندینپَرسواَ . اند کرده اشارهدیاله  ۀ، زاگرس مرکزی و ناحیارومیه

شده است. در همین زمان منابع اورارتویی به پَرشواَ در کنار  ذکرنمری ارتباط با 

رسد که منابع اوراتویی در این دوره  نظر نمی؛ لذا به اند کرده اشارهبابیلونی/ نمری و بَرواَتَ 

 در کمک چندانیمنابع بابلی  .5باشند؛  کرده  اشاره ارومیه ۀیاچبه پَرسواَ در جنوب در

ای از   به فرستاده دوم نبوکدنزر ۀ. در دورکنند نمیور بهای مز جای نام یابی مکانبا   رابطه 

 ها اشاره شده است. در همین دوره و در یک فهرست جیره از پارسی مَشسرزمین پَرسو

نبونئید از پَرسو برای اشاره به پارس  ۀدر دور. است شده یاد ها پرسو مشیبا عنوان )؟( 

را معادل دوم نزر نبوکد ۀها در دور ر ما پَرسومشیاز طرف دیگر اگ 47شد. استفاده می

 نشده  استفادههخامنشی دیگر از این صورت نوشتاری  ۀم، در دوریبگیر نظردرها  پارسی

LÚاز الگوی « پارسی» عنوان بهطور که ذکر آن گذشت، برای اشاره  است. همان
Par-sa-a-

a/ LÚ
Par-ri-sa-a-a ایالمپادشاه هوبَن نومِنَ  پ.م، 691در سال  .6؛ است شده استفاده 

های این دوره به  . در سالنامهبسیج نمود علیه سنخریببررا نیروهایی از نواحی مختلف 

 منابع این دوره بر بناشده است.  هاشار ایالمیکی از متحدان  عنوان بهپَرسواَش 

، (Lakabra) ، لَکَبْرَ(Yazan) ان، پَشِرو، الیپی، مردان یَزَنهای پَرسواَش، انش سرزمین»

 ,Grayson & Novotny, 2012: 182) «در نبرد خلوله شرکت کردند ... (Harzunu) هَرْزونو

این  ایالممتحد  عنوان به، پَشِرو و الیپی و کنارانشاناشاره به پَرسواَش در  (.231 ,223

 هو ناحی ایالماشاره به مرزهای شرقی  پَرسواَش کند که مسئله را در ذهن تداعی می

در  که اینجغرافیایی،  به لحاظاست.  بررسی قابل. این مسئله از چند جنبه داردپارس 

ست ها ن جواری آ هم به معنایها  جای ناماین متن واضح نیست که آیا ترتیب قرارگیری 

به الیپی  بعدازآن، شده ذکر / فارس ایالمانشان در مرزهای شرقی  که درحالییا نه. مثالً 

برای رسد که این متن  بنابراین به نظر نمی ؛است شده  اشارهدر زاگرس مرکزی 
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ور بزدر نواحی م ایالمنفوذ پادشاه ۀ دهند نشانو بیشتر  باشد راهگشایابی پَرسواَش  مکان

رسد که در این زمان بتوان پَرسواَش را در پارس  نظر نمی همین جهت به به .است

ر زاگرس مرکزی د همچنانرا  در این زمان که پَرسواشلذا بهتر آن نمود. یابی مکان

که بررسی این .7؛ (Cf. Hansman, 1972; Diakonoff, 1985a-1985b) یمکن یابی مکان

پَرسواَ و  -الفه هستیم: جغرافیایی جداگانه مواج ۀمنطق دهد که ما با دو منابع نشان می

پال اشاره  سوم تا آشوربانی نصرشلماز زمان  جای نامپَرسواَش در زاگرس مرکزی: به این 

دهد که به  ها نشان می دوره ها در تمامی این نهای مرتبط با آ جای نامشده است. بررسی 

 -بها اشاره شده است.  همواره در زاگرس مرکزی و نزدیک به سرزمین مادی آن

و مرزهای شرقی آن  ایالمپیوسته در ارتباط با  جای نامپَرسَمَش و پَرسومَش: به این 

پال  آشوربانیادد پنجم، سارگن دوم و -ه است. منابع آشوری در زمان شمشیاشاره شد

، شَلوکَ و تَخَشَر یدلوبونکی، خ -بیت ویژه بهنوبی و به این نام در ارتباط با نواحی ج

کاتبان میانرودانی صورت نوشتاری پَرسواَ و پَرسواَش  ،که. به دیگر سخن ایناند کرده اشاره

 ایالمرا تنها برای اشاره به زاگرس مرکزی و پَرسَمَش و پَرسومَش را برای مرزهای شرقی 

ادد پنجم، سارگن خورد که در زمان شمشی می چشم به آنجابردند. این دقت تا  کار می به

پَرسَمَش و  )زاگرس مرکزی(،های پَرسواَ، پَرسواَش  جای ناماز  زمان همپال  دوم و آشوربانی

 است. شده  استفاده (ایالم)مرزهای شرقی پَرسومَش 

 نوشت پي
 از: اند عبارت موضوع ینها در ا پژوهش ینتر مهم. 1

Smith 1951; Ghirshman 1951, 1977; Minorsky 1957; Young 1967, 1988, 

2003; Levine 1973, 1974; Stronach 1974; Reade 1978, 1995; Diakonoff 1985a, 

1985b; Miroschedji 1985; Zimansky 1990; Vera Chamaza 1994, 1995/1996; 
Sumner 1994; Waters 1999, 2011; Rollinger 1999; Zadok 2001, 2002; Fuchs 

2003/2005; Basello 2005; Henkelman 2003, 2011; Imanpour, 1998; . ،1391 مالزاده  

اسامی  از بسیاری وجود دارد. به برخی نظر اختالفهای شرقی آشور  های سرزمین جای در تعیین نام .2
در  ویژه به. این مسئله استجوار بسیار دشوار  ها با نواحی هم ی آن و تعیین رابطه شده  اشارهبار  نخستینبرای 

توان  در بهترین شرایط تنها می آمدطور که در ادامه خواهد خورد. همان چشم می بسیار به جای پَرسواَ ناممورد 

سی این منطقی است که هر پژوهشگری با برر کامالًاشاره نمود. لذا این  ها جای این نامبه تعیین مکان تقریبی 
 ی که شهری در جنوب دریاچه آمده پیشمتون ادعا کند که مکان دقیق پَرسواَ را نشان داده است. بارها 

مجاور آن را پیشنهاد داده است  ی پژوهشگر بعدی منطقه که درحالی، شده  تعیینپَرسواَ  عنوان مکان بهارومیه 
(cf. Smith 1951.) 

 (.Levine, 1973: 18-17) در جنوب زاب سفال سلیمانیهکرکوک و  ینماب یان،باز  کوه رشته. 3
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. در شمال و جنوب آن زاب سفال و استآشور و زمواَ  یعیداغ قرار دارد که مرز طب در غرب آن قره. 4

یابی نمود  توان آن را در سلیمانیه مکان و می و در شرق آن اورامان داغ قرار داشت اند شده  واقع یالهد
(Levine, 1973: 21-22; Reade, 1995: 38.) 

 ;Wright, 1943: 177; cf. Kinner-Wilson, 1962: 112) سردشت دست پایین ینواح .5

Fuchs, 1994: 481.) 
 (.Reade, 1978: 140(، همدان )Herzfeld, 1968: 25, 241-243بیجار ). 6

 :Levine, 1972-75a: 71; cf. Cf. Zadok, 1985) غرب آباد اسالم یامجاورت سرپل ذهاب و . 7

145; Herzfeld, 1968: 157, 160ناور ،)- ( کرندHerzfeld, 1968: 203, 241)آباد  ، شهاباد/ اسالم

(Reade, 1978: 137.) 

 (.Levine, 1973: 22-24) و قره داغ ینهرس ینماب ییو جا یالهدر امتداد د. 8
 ,Herzfeldیران )و شمال غرب ا رودان یانم یشمال شرق یمرز های ینو در سرزم یاعل ی یالهد .9

1968: 42; Medvedskaya, 1999: 61.) 
 یاندوآبشمال غرب م-غرب(، Diakonoff & Kashkai, 1981: 57یی )مِشتَ در منابع اورارتو .10

 (.Herzfeld, 1968: 187یه )اروم ی یاچهو در جنوب در
 (.Herzfeld, 1968: 191) کنگاورسُنْقُر و  یو در نواح تر یجنوب چندان نه یاجنوب نهاوند و  .11
 ,Levine, 1972-75c: 120-121; 1974: 116; Vallatی )شرق یاو  یمرکز دشت ماهی. 12

 ,Reade, 1978: 140; cf. Fuchs(، تپه گیان )Herzfeld, 1968: 32(، نهاوند و مالیر )83 :1993

1994: 437; Zadok, 2002: 124.) 

 .Salvini, 1982: 386; 1995: 45; Cf) (Yüksekova) یوکْسِکُوا یاو  یهکار ی یهناح. 13

Vera Chamaza, 1995/96: 248 ،)( رواندوزRussel, 1984: 197-198چهارضلعی ،) اُشنو- 

 ;Reade, 1979: 178; CF. Liebig, 1991: 33-34; Herzfeld, 1968) مهاباد -یژدِرپ -رواندوز

 (.Lanfranchi, 1995: 136) به سردشت« خانه» یرزاب کوچک و در مس یایعل ینواح(، 175 ,24
 ,Herzfeld, 1968: 187; Reade, 1995: 41; cf. Zadokبوکان ) -ی ارومیه . جنوب دریاچه14

2002: 92-94; Levine, 1974: 116;.) 
 (.Diakonoff & Kashkai, 1981: 9) رواندوز حوالیو  یهاروم ی یاچهدر یجنوب غرب. 15

 (.Reade, 1979: 175-179; cf. Salvini, 1995: 43; Lanfranchi, 1995: 127). حسنلو 16

 (.Parpola & Porter, 2001: pl. 4. شرق اربیل و شمال کانی رَش )17
 :Herzfeld, 1968: 243; cf. Zadok, 2002) قزل اوزون یطارم و در دشت سفال ی منطقه . 18

94; Fuchs, 1994: 421; Reade, 1978: 140.) 
 اشاره نشده است. یدر منابع آشور یگربار د یصورت نوشتار ینبه ا. 19

 .یستن پذیر امکاننقشه  یتئورْلَ رو یقمکان دق ییندر حال حاضر تع. 20

 یمنطقه در منابع آشور یندارند. به ا نظر اتفاقزنجان  یحوال یدر نواح یزیلبوندَگ یابی منابع در مکان. 21
 ,Fuchsنمود ) یابی مکان یهسلطان یو حوال یچا -آن را در زنجان توان یو مانا اشاره شده و م یسیم ینماب

1994: 435; Reade, 1979: 134; Parpola, 1970: 134; Streck, 1900: 298f; Herzfeld, 

1968: 11, 243.) 
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 -یتو ب شد یم یمنته یپیبَرووَ و ال -یتو در شمال به ب ییَدر جنوب به پَرسوا و شورگَد یْیَشاَرَز. 22

( آن را در جنوب 191 :1968(. هرتسفلد )Reade, 1978: 138همبن و خَرْخَرْ در شرق آن قرار داشتند )
 نموده است. یابی سنقر و کنگاور مکان یو در نواح تر یجنوب چندان نه یانهاوند و 

سَگْبَت اشاره  -یتو ب یتَسَگْب صورت به یببه ترت یلِسِرپ -یگلتاَدد و ت -یبه سگبَت در زمان شَمش. 23

 غربی خوزستان و غرب رود دز( و در شمال Kišesim) یشِسیمک یدر حوال یاست ماد یشده و آن شهر
(Fuchs, 1994: 428; Vera Chamaza, 1994: 107.) 

دد نوشته اَ-یشمْاز طرف آشور به شَ شود، یم یاد« از طرف خدا یا نامه» عنوان بهسند که از آن  ینا. 24
پادشاه به او گزارش داده، آورده شده است. سپس در ادامه، آشور دستور  آنچهاز زبان آشور شده است. ابتدا 

 (.´Grayson, 1996: 193 29ˊ- 34) کند یحمله را صادر م

 :1990 ;212 :1986ای کوهستانی در شرق دِرْ دارد و میروشجی ) جای اشاره به منطقه این نام. 25

 ,Cf. Zadokیابی نمود ) مهران( مکان شهرستانجنوب استان ایالم )توان آن را در  میمعتقد است که ( 61

1985: 259-260.) 
 :Zimansky, 1985(، دشت خوی )Salvini, 1982: 387چای )-شرق اوارتو و در جنوب قُدر. 26

40ff; 1990: 15( سهند ،)Herzfeld, 1968: 17, 25.) 
 ;Diakonoff & Kashkai, 1981: 18-19ی ارومیه و بخشی از سرزمین الیپی ) جنوب دریاچه. 27

cf. Luckenbill, 1924: 28, 59; Levine, 1974: 117; Frahm & Schmitt, 1999: 273.) 

28. (Bīt-Kapsi)  واقع در قزوینReade, 1974: 118. 
 (.Vallat, 1993: 306; Vera Chamaza, 1994: 108)یستون ب ۀو در منطق ماهیدشتشرق . 29

30 .CT 53 895 ( ِابتدا به حاکم شهرxاشاره م )کند ی ( َکه به سمت شَپَردŠaparda در حال فرار )
 توان یکه نم دیده آسیبقدر و پَرسواَ اشاره شده، اما متن نامه آن یپیبود. در ادامه به فرزند )؟( دالتا پادشاه ال

ه حاکم پَرسواَ در سند ب یکدر  (.Fuchs & Parpola, 2001: no. 102از آن داشت ) یبرداشتِ درست

 یناو در قبال ا احتماالًرا به خدمت گرفته بود.  نظام سوارهپنجاه  که یپ.م، اشاره شده درحال 717سال  یلاوا
 ,Kwasman & Parpola) ( را به گروگان گذاشته بودSahhī) یبه نام سَهّ ی، فردنظام سوارهتعداد 

2001: no. 25یلوبه ا ین(. همچن- ( ْتَکلَکIlu- taklak )حاکم پَرسواَ اشاره ) عنوان بهFales & 

Postgate, 1992: no. 128گوسفند از پَرسواَ ) رأسک سند به ده یدر  که ین(. سرانجام اUDU par-

su-a( اشاره شده است )Ibid. no. 134.) 
ایران با نام که ما دو منطقه در غرب  استدهند. او معتقد  ها خالف نظر دیاکُنُف را نشان می این داده. 31

توان بین  پَرسومَش در مرز ایالم داریم. پَرسواَ زاگرس مرکزی را می پَرسواَ در زاگرس مرکزی و پَرسواَش/

ی  های رودخانه ی فارس، دره پَرسواَش/ پَرسومَش اشاره به منطقه که درحالینمود؛  یابی مکاناورامان و سنندج 
 (.Diakonoff, 1985a: 63- 64, 78; 1985b: 18-20کُر و پُلوار دارد )

32 .H 2 ii´ 7´- 13´← ( کورَش پادشاه پَرسومَشBorger, 1996: 191f .)IIT 115- 118 ← 

کورَش پادشاه پَرسومَش و پیزْلومه پادشاه خودیمیری سفرای خود را جهت برقراری روابط حسنه و عقد اتحاد 
پیزْلومه پادشاه  ←´H 2 ii´ 14´- 25(. Ibid. 280fاند ) پال فرستاده را همراه با خراج فراوان نزد آشوربانی

 (.Ibid. 191fکرد ) سوی ایالم زندگی می و در آن ها دوردستخودیمری که در 
نظر بین پژوهشگران وجود  و امروز این اتفاق شده انجامیابی خیدلو  های زیادی پیرامون مکان بحث. 33

کرد قرار دهند  تخت جمشید را به شوش وصل می ای که دارد تا آن را در بهبهان و یا در مسیر جاده
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(Stolper, 2003: 308-309; Álvarez-Mon, 2010: 16-20; cf. Hinz, 1960: 250- 251; 

Hansman, 1972: 108 fn. 54; Cameron, 1936: 165, fn. 25.) 
شرق  یکوهستان ی راسو/راشو اشاره شده و آن اشاره به منطقه صورت به ینام در منابع آشور ینبه ا. 34

 (.Miroschedji, 1986: 212; 1990: 61; Zadok, 1985: 27, 259-260دِرْ دارد )

 (.Ibid. 251اوقْنو دارد ) ی رودخانه یاشاره به حوال یجا نام. این 35
-Levine, 1972نمود ) یابی ( مکانTaurusتاروس ) یها در شمال آشور و کوه توان یخَبْخو را م. 36

1975d: 12-13; Zadok, 1985: 145.) 
 یگرد یینام در جا ینبه ا و نمود یینتع یودتیک ینقشه برا یرو یمکان توان یدر حال حاضر نم. 37

 اشاره نشده است.

 (.Zadok, 1985: 249; Cf. Cameron, 1936: 163-164مرز ایالم و بابل ). 38
تر در  ستان و به تعبیر دقیقتوان در جنوب شرقی خوز دهد که شَلوکَ را می  ها نشان می . پژوهش39

 Steve, 1987: 43-45; Henkelman, 2008: 18 fn. 31, 43یابی نمود ) مرزهای شرقی ایالم مکان

fn. 111, 426 fn. 981 .)یها در نامه ABL 281, 789, 1311  و  ها مشیپرسوبه شَلوکَ در ارتباط با

به  ABL 281در  ین(. همچنWaters, 1999: 104جنوب شرق خوزستان اشاره شده است ) ۀمنطق
 های نوشته گل( در Dašerدَشِر ) ۀیاست. اغلب تَخَشَر را با ناح شده ( اشارهTaḫḫašarشَلوکَ در کنار تَخَشَر )

 .Henkelman, 2008: 44 fn. 112, 59, especially 112 fn) دانند یم یکی جمشید تخت یایالم

245; Cf. Vallat, 1993: 54- 55; Koch, 1990: 200-202; Arfaee, 2008: 100-101 در .)
 ۀ( اشاره شده است. در دورŠullakkeشولَکِ ) صورت بهبه آن  ینچند یدجمش تخت یایالم های نوشته گل

به آن اشاره  Šal-u-lik-ki/ Šal-ulikki صورت به( Huteluduš-Inšušinak) ینشوشینکا -هوتلودوش
در شهر  توان یمعتقد است که شَلوکَ را م (45-43 :1987)(. استو Scheil, 1911: 75شده است )

 ,Ibid; Cf. Hansmanد )کر یابی مکان ی(/ جراحHedyphon) یفونهد ۀرودخان ۀبر کنار یهسلوک

1978: 154-161; Henning, 1952: 176-178مسلمان سوورَق  دانان یرا جغراف یهناح ین(. ا
(Surraq( و دوورَق )Dauraqنام )اند یده (Ibid .)اشاره به شَلوکَ دارد  یکیکَمرون معتقد بود که شَلول

(Cameron, 1936: 130, 204هنکلمن آن را با منطق .)یشولَگ ۀ (Šullaggi در )یایالم های نوشته گل 
 :fn. 20; 1985 136 :1981/1982داک ) یزِ ین. همچنداند یم یکی یررامش ۀو منطق جمشید تخت

 د.کر یابی مکان یهو شهر سلوک ی/جراحیفونهد ۀرودخان یدر حوالآن را  بایست یمعتقد است که م( 285

 Qalatgahو شرق  یْیَجنوب مِشتَ، شمال خوبوشک یر،در شرق موصَص توان یرا م یشینکَل. 40
 (.Parpola & Porter, 2001: plate 4نمود ) یابی مکان

 ینقشه برا یرو یمکان توان یو در حال حاضر نم یستدر دست ن یاطالع چندان یاز مکان مِنَبْشون. 41
 نمود. یینآن تع

 (.Diakonoff & Kashkai, 1981: 27ی ارومیه ) . جنوب دریاچه42

در شمال دارد و آن را  یالهد یایآشور نو و قسمت عل ی در دوره ینمر ینب ی بوشتو اشاره به منطقه. 43
 (.Diakonoff & Kashkai, 1981: 23) دانند یم یکیآشور نو و در مرز مانا و پَرسواَ  ی با بوشتو در دوره

 (.Diakonoff & Kashkai, 1981: 18یاله )در شمال د ینمر ینسرزم. 44
 .Ibid)دارد  ی( در منابع آشورBīt- Bari) یبَر -یتبو  بَرواَ -یتاشاره به بو  یهجنوب اروم. در 45

18-19.) 
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 یها نوشته گل وجود بااینبه پَرسواَ، پَرسواَش، پَرسَمَش و پَرسومَش اشاره نشده است.  یدر منابع ایالم. 46

 یشرق یدر ارتباط با مرزها ها یبه پارس صراحتاًها  هستند که در آن یمنابع ینتر آکروپُل شوش از مهم یایالم
فراوان اشاره به  احتمال به( Parsip/ Parsirra) یرَ/ پَرسیپمنابع پَرس ینایالم اشاره شده است. در ا

ها اشاره شده است  به آن یعنصر قوم یک عنوان بهصراحتاً  ها یجا نام یدارند و برخالف برخ ها یپارس

(Henkelman, 2011: 604 fn. 80-81بررس .)آکروپل شوش و  یها نوشته مذکور در گل های یجا نام ی
ایالم از طرف  یشرق یو مرزها ها یها با پارس ارتباط آن یینو تع طرف ازیکها  آن یاییجغراف یتموقع یینتع

اشاره  ها یکه در آن به پارس یاییتا جغراف کند یکمک م کم دستموضوع  یناست. ا یتحائز اهم یاربس یگرد
در  وضوح به ها یکه به پارس دهد  میآکروپل شوش نشان  یها نوشته گل ی. بررسیمشده را بهتر درک کن

AŠ) یرزَمْبِگ های پارسیاز:  اند عبارت ها یجا نام ینه اشاره شده است. امنطق هارتباط با س
Za-am-be-gìr-

i ،)یهور های پارسی (BE˹Pár-sìp˺ AŠ
hu-˹ri˺ )یَنَ دَتی های پارسی و (AŠ

da-at-(-ti)-ia-na-ip عالوه .)
از  اند عبارت ها این. تاشاره شده اس یزمناطق ن یگردر ارتباط با د ها یبه پارس ها یجا نام یندر کنار ا ینبر ا

 یآکروپل شوش بارها در متون ایالم یها نوشته (. به کوردوشوم عالوه بر گلŠalaکوردوشوم و شَلَ ) خیدلو،
و جز یدجمش تخت یها نوشته گل یادار های بندی تقسیممنطقه در  یناشاره شده است. ا یدجمش تخت

(. Henkelman, 2008: 44 fn. 112است ) دهو در متون بارها به آن اشاره ش باشد یم یانفهل ی یهناح
 یادار ی آن را در حوزه توان یبه شهر شَلَ اشاره شده و م یدجمش تخت یدر متون ایالم ینهمچن

دربارۀ فراوان  یها بحث رغم ی(. علIbid. 112 fn. 245, 313 fn. 721د )کر یابی مکان یدجمش تخت

بهبهان، در امتداد  ی ایالم و در منطقه یشرق یدر مرزها راآن  توان یم رسد ینظر م به وخیدل یابی مکان
 ,Stolper, 2003: 308-309نمود ) یابی مکان کرد یرا به شوش وصل م یدجمش که تخت یا جاده

Álvarez-Mon, 2010: 16-20; Cf. Hinz, 1960: 250- 251; Hansman, 1972: 108 fn. 

54; Cameron, 1936: 165, fn. 25دهد یآکروپل شوش نشان م یمتون ایالم یبررس، هطور خالص (. به 
اشاره نمود. به  ها یبه پارس توان یم یاناشاره شده که از آن م یگوناگون یقوم یها دوره به گروه ینکه در ا

 ی یهناح ویژه بهم و ایال یشرق یها را در مرزها اشاره شده که منابع آن هایی یجا در ارتباط با نام ها یپارس
 .دهند یو پارس نشان م یانبهبهان، فهل

نبونئید  ی پادشاه انشان و پَرسو در رویدادنامه عنوان بهزمان به کورش  برای بحث در مورد اشاره هم. 47

 .Henkelman, 2011: 597 fn. 63; 2003: 193 نک:

 منابع
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