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مکانيابي پَرسواَ ،پَرسواَش ،پَرسَمَش و پَرسومَش :يک تجديدنظر
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چکیده
از قرن 19م .تا به امروز بحثهای زیادی درخصوص مکانیابی نامجایهای پَرسواَ ،پَرسواَش ،پَرسَمش و
پرسومَش در منابع آشوری ،اورارتویی و بابلی انجام شده است .پژوهشگران ،نواحی مختلفی ازجمله
جنوب دریاچه ی ارومیه ،زاگرس مرکزی و پارس را پیشنهاد کردهاند .اغلب اینگونه تصور میشود که
این اسامی از قرن  9پ.م تا دورهی سارگن دوم را میتوان در زاگرس مرکزی مکانیابی نمود؛ اما با
رویکارآمدن سنخریب تغییری در مکانیابی این نامجایها رخ میدهد و بررسی منابع نشان میدهد که
این نامجایها دیگر اشاره به زاگرس مرکزی نداشته و میبایست آنها را در پارس مکانیابی کرد.
هرچند مکانیابی پَرسواَ و پَرسواَش در زاگرس مرکزی منطقی مینماید ،به نظر میرسد که بررسی منابع
آشوری بهویژه دورهی سارگن دوم و آشوربانیپال و مقایسهی آنها با سایر منابع بسیاری از این نظریات
را با تردید جدی مواجه میکند.
واژههاي کلیدي :پَرسواَ ،پَرسواَش ،پَرسَمش ،پرسومَش ،پارس ،ارومیه ،زاگرس مرکزی
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 .1مقدمه
بهرغم بحثهای فراوان ،تاکنون اتفاقنظری دربارۀ مکانیابی پَرسواَ ،پَرسواَش ،پَرسَمَش و
پَرسومَش بهدست نیامده است 1.پژوهشگران اغلب پَرسواَ را در جنوب دریاچۀ ارومیه،
زاگرس مرکزی و پارس مکانیابی نمودهاند .نقطهضعف تمامی این پژوهشها این است
که هیچیک از تمامی منابع برای بررسی مکان پَرسواَ استفاده نکردهاند .پژوهشگران
بیشازهمه بر کتیبههای خط سیر لشکرکشی شاهان آشوری تأکید کردهاند؛ درحالیکه
از نامههای اداری دورۀ سارگن دوم و آشوربانیپال غفلت کردهاند .توجه به گروه اخیر از
منابع نشان میدهد که نتایج بسیاری از این پژوهشگران نادرست است.
در این نوشتار با بررسی تمامی منابعی که در آنها از قرن  9پ.م تا رویکارآمدن
پارسیها به رهبری کورش دوم به پَرسواَ ( ،)Parsuaپَرسواَش ( ،)Parsuašپَرسَمَش
( )Parsamašو پَرسومَش ( )Parsumašاشاره شده است ،تالش میشود تا مکان تقریبی
این نامجایها تعیین شود .به دیگر سخن ،پژوهش حاضر در پی یافتن پاسخی برای این
پرسش است که این نامجایها از قرن  9پ.م تا رویکارآمدن کورش دوم را در کدام
منطقه میتوان مکانیابی نمود؟ آیا همگی این اسامی اشاره به یک منطقۀ جغرافیایی و
2
یا چندین منطقه در غرب ایران (جنوب دریاچۀ ارومیه -زاگرس مرکزی -پارس) دارند؟
 .2منابع آشوري
 .1،2سلطنت شلمنصر سوم ( 858-824پ.م)

در دورۀ شلمنصر سوم چندینبار نام پَرسواَ ذکر شده است .در شانزدهمین سال
سلطنت او در دو مورد به کوهستان کولَر ( 3)Kullarبهعنوان مبدأ حرکت اشاره شده و
در یک مورد دیگر ابتدا از اربیل و سپس از کوهستان کولر نام برده شده است .همچنین
در دو مورد بعد از کوهستان کولر به سرزمین مونَ ( )Munnaو در یک مورد به زمواَ
( 4)Zamuaو بعد از آن به مونَ اشاره شده است .در تمامی این کتیبهها به سرزمین
اَلبریْیَ ( 5)Allabriaبعد از مونَ اشاره شده و در ادامه ترتیب قرارگیری سایر نامجایها
مشابه هم هست؛ بهاینترتیب که بعد از اَلبریْیَ بالفاصله نام پَرسواَ ،اَبدَدانو (،6)Abdadānu
9
8
7
خَبن ( ، )Ḫabanنمری ( )Namriو توپلیْیَش ( )Tupliašذکر شده است (-Grayson,
 .)1996: 40, 54, 61در لشکرکشی سال بیستوچهارم ،شلمنصر از کوهستان هشیمور
( )Hašimurوارد سرزمین نمری شد ،او بالفاصله بعد از نمری به پَرسواَ رفت و از 27
شاهک پَرسواَ باج ستاند .سپس از پَرسواَ بهسوی جنوب رفت و سرزمینهای میسو
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( ،10)Mēsuماد ،اَرَزیْیَش ( 11)Araziašو خَرخَر ( 12)Ḫarḫarرا فتح نمود .در لشکرکشی
سال شانزدهم به خَبن بعد از اَبدَدانو اشاره شده و از این دو بهعنوان سرزمینهای حائل
میان پَرسواَ و نمری یاد شده است ( .)Ibid. 67-68در لشکرکشی سال سیام ،دیّان آشور
در ابتدا شهرهای خوبوشکیْیَ ( 13)Ḫubuškaeaرا فتح کرد و با عبور از سرزمین مَدَخیشا
( )Madaḫišāوارد مانا ( 14)Mannaشد .او سپس به سمت سرزمین خَرنَ ( )Ḫarnaرفت و
از اَرتَسَری ( )Artasariحاکم پَدیرَ ( )Paddiraخراج گرفت .سپس وارد سرزمین پَرسواَ شد
و شهرهای آنجا را تصرف کرد ( .)70, 82Ibid.در لشکرکشی سال سیویکم فرمانده
آشوری ابتدا خوبوشکیْیَ را تصرف نمود ،سپس وارد سرزمین موصَصیر ( 15)Muṣaṣirشد
و چندین شهرِ آن را فتح نمود .در ادامه به سرزمینهای گیلزانو ( ،16)Gilzānuمانا،
خَرانیْیَ ( ،17)Ḫarrāniaشَشَگانو ( ،)Šašagānuاَندیْیَ ( 18)Andiaو پَرسواَ اشاره شده است.
او در سرزمین پَرسواَ ،شهرهای پُشتو ( ،)Puštuشَلَخَمانو ( )Šalaḫamānuو کینیخَمانو
( )Kiniḫamānuرا بههمراه  23شهر دیگر تصرف نمود .همچنین در دو کتیبۀ دیگر به
پَرسواَ در زمان شلمنصر سوم اشاره شده است .در یک کتیبۀ وقفی برای خدای اَدَد در
کوربَیل ( )Kurbailآمده است« :همچون آتش از کوهستان کولر تا سرزمینهای مونَ،
پَرسواَ ،اَلبریْیَ ،اَبدَدانو ،نمری ،خَبن و تا سرزمین توپلیْیَش خروشیدم» (.)Ibid. 54
همچنین کتیبۀ کوتاه دیگری از پَرسواَ در فهرست سرزمینهای تحتسلطۀ پادشاه
آشوری نام میبرد« :سرزمین پَرسواَ ،سرزمین اَبدَدانو ،سرزمین توپلیْیَش و سرزمین []x
را فتح کردم» ( .)Ibid. 115همچنین در  15آوریل  2014در تل-اَجاجَ ( )Tell-Ağāğaدر
منطقۀ باستانی شَدیکَّنی ( )Šadikkanniواقع در سوریه مجسمهای کشف شد که در آن
به یک لشکرکشی علیه سرزمینهای شرقی آشور اشاره شده است .ستون نخست آن به
سرزمین پرسواَ بهصورت  KURPa-ár-sa-a-a/ KURParsāya19در کنار گیزیلْبوندَ ،مانا،
خوبوشکیْیَ ،اَریدو ( )Ariduو خَبْروروْ ( )Ḫabruruاشاره دارد .این کتیبه به لشکرکشی
جدیدی اشاره دارد که سایر رونوشتهای آن باقی نمانده و احتماالً به سال  826پ.م،
مربوط است ( .)Frahm, 2015: 77-81, fn. 5هرچند بهیقین نمیتوان گفت که این نام به
صورت نوشتاری دیگری از نامجای پرسواَ اشاره دارد ،در صورت صحّت ،میتوان گفت در
این زمان همچنان به پرسواَ  /پَرسایَ در کنار نامجایهایی اشاره شده که همگی در
جنوب دریاچۀ ارومیه و زاگرس مرکزی واقع شدهاند .بهطورخالصه ،براساس منابع دورۀ
شلمنصر سوم ،به پَرسواَ همیشه در زاگرس مرکزی اشاره شده است .مکان دقیق پَرسواَ
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مشخص نیست و بهنظر میرسد که درحالحاضر ماهیدشت
و سنندج ( )Reade, 1978: 119دو گزینۀ مناسب برای مکان تقریبی پَرسواَ هستند.

()Levine, 1974: 106-112

 .2،2سلطنت شَمْشي-اَدد پنجم ( 823-811پ.م)

پادشاه آشور از رودخانۀ زاب عازم کوهستان کولر شد و سپس بهسوی سرزمین
نئیری ( )Nairiحرکت کرد .در این زمان از سرزمینهای خوبوشکیْیَ ،مانا ،پَرسواَ ،تئورْلَ
( ،20)Taurlaمیسو ،گیزیلبوندَ ،21ماد ،اَرَزیْیَش ( 22)Araziašو سَگبیتَ ( 23)Sagbitaیاد
شده است ( .)Grayson, 1996: 184همچنین در متنی دیگر از پَرسَمَش در زمان شمشی-
24
ادد پنجم نام برده شده است .نام پَرسَمَش بهطور کامل در کتیبه برجای نمانده؛ تنها r
 (?)-sa-mašباقی مانده و مترجم کتیبه معتقد است که آن به  URUParsamašاشاره دارد.
در این کتیبه ابتدا به اهالی سرزمین ( )xاشاره شده که از ترس شهرهایشان را تخلیه
کرده و به ایالم پناه بردند و در ادامه از قتلعام مردم شهرهای پَرسَمَش تا بیت ـ بونَکی
( )Bit- Bunakkiیاد شده است ( .)Ibid. 193در منابع ،بیت ـ بونکی بهصورت بیت ـ
پورنَکی /بورنَکی آمده است و میتوان آن را در حوالی ایالم و رَشیْ 25مکانیابی نمود
( .)Zadok, 1985: 99; König, 1938: 38این کتیبه از چند جهت حائز اهمیت است؛
نخست ،اگر بازسازی صورت نوشتاری پَرسَمَش را بپذیریم ،در دورۀ شمشی -ادد پنجم
پَرسواَ و پرسمش در دو محیط جغرافیایی متفاوت از هم ذکر شدهاند :یکی در شمال
نمری ،جنوب غربی گیزیلبوندَ و جنوب البرییَ و دیگری در مکانی جنوبیتر و در
مجاورت ایالم ،دیگر اینکه صورتهای نوشتاری پَرسواَ و پَرسَمَش در زمان شمشی-ادد
نشان میدهند که در منابع آشوری از آنها در اشاره به مناطق متفاوتی استفاده میشد
و دیگر نمیتوان آنها را صورتهای نوشتاری مختلف یک منطقه دانست.

شکل  :1نامجايهاي مذکور در غرب ايران و میانرودان بنابر منابع میانروداني ()Reade, 1978: 140

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

 .3،2سلطنت اَدد -ناراري سوم ( 810-783پ.م)

در این دوره تنها یکبار و آنهم در فهرست سرزمینهای تحتسلطۀ اَدد -ناراری
سوم نام پَرسواَ آمده است .در این کتیبهها از کوهستان سیلونَ ( )Silunaدر شرق
بهعنوان نقطۀ آغازین یاد شده است .سپس بهترتیب از سرزمینهای نمری ،الیپی،
خَرخَر ،اَرَزیْیَش ،میسو ،ماد ،گیزیلبوندَ ،مونَ و سپس پَرسواَ یاد شده و در ادامه به ترتیب
به سرزمینهای اَلَبریْیَ ،اَبدَدانو ،نئیری و اندییَ اشاره شده است ( Grayson, 1996:
 .)212در این دوره به پَرسواَ همچنان در زاگرس مرکزی اشاره شده است.
 .4،2سلطنت تیگلت-پیلِسِر سوم ( 744-727پ.م)

در این دوره همچنان به پَرسواَ در کنار نامجایهای اشاره شده که اشاره به مکان آن
در زاگرس مرکزی دارند.
«سرزمینهای نَمری ،بیت -سنگیبوتی ،26بیت -هَمبن ،سومورزو ،بیت -بَروَ ،27بیت-
زوَلزَش ،بیت -مَتی ،شهر نیکو از توپلیَش ،بیت -تَرَنزَی ،پَرسواَ ،بیت -زَتی ،بیت -اَبدَدَنی ،بیت-
کَپسی ،28بیت -سَنگی ،بیت -تَزَکی ،بیت -ایشتَر[ ،شهر زَکروتی] 29از مادهای قدرتمند را من
به آشور ملحق گرداندم» (.)Tadmor & Yamada: 2011: 52, 84, 97, 102, 120
 .5،2سارگن دوم ( 721-705پ.م)
 ABL 0165از نَبو -رِمَنی ( )Nabû-remanniبهعنوان حاکم پَرسوا یاد میکند ( Fuchs
(Šarru-

 ABL 311 .)& Parpola, 2001: no. 53به رایزنیهای فردی بهنام شَرو -اِمورَنی
 )emuranniبا سارگن دوم اشاره دارد .طبق این نامه مسیر حرکت برای حاکم اَرَفه دشوار
بوده و به همین دلیل سه روز طول میکشید تا او از خَبَن به آنجا برسد .به همین خاطر
شَرو -اِمورَنی میتوانست با حرکت به سمت پَرسواَ زودتر از حاکم اَرَفه به آنجا برسد
( 30.)Lanfranchi & Parpola, 1990: no. 199همچنین در فهرست مناطق تحتسلطۀ
آشور به پرسواَ اشاره شده است .در این فهرست ( )Fales & Postgate, 1995: no. 001بعد
از سرزمین کوش از ماد و پَرسواَ نام برده شده است CT 53 110+ .در این رابطه از
اهمیت بسیاری برخوردار است .این نامه اشاره به حرکت پادشاه ایالم به بیت -بونکی
دارد .طبق این نامه پادشاه ایالم پیکی به پَرسومَش فرستاده است .متن نامه بهشدت
آسیب دیده و مشخص نیست که به چه منظور او این کار را انجام داده است .نکتۀ مهم
اینکه بار دیگر به پَرسومَش در کنار بیت-بونکی و ایالم اشاره شده است ( & Fuchs
 .)Parpola, 2001: no. 129این نامه نشان میدهد که بازسازی پَرسَمَش/پَرسومَش در
دورۀ شَمْشی -اَدد پنجم درست است .در آنجا به پَرسَمش در کنار بیت-بونَکی اشارهشده
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(ˊ )Grayson, 1996: 193 29ˊ- 34که برای بحث ما بسیار حائز اهمیت هست .همچنین به
پَرسواَ در کتیبههای مربوط به لشکرکشیها اشاره شده است .سارگُن مدعی است که
«( ]...[ ... )92-91شهرهای بیت -کیلَمْ زَخ ( -]...[ ،)Bīt- Kilamzaḫلَمَ ،گَنونْگوختو
(( ...[ ،)Ganunguḫtuهمگی به تعداد) شش شهر] ،از سرزمین نیکْسَمَ ( )Niksamaرا فتح
( »)93-92نموده و «شیپی -شَری ( )Šēpī-šarriحاکم شهر شورْگَدییَ ( )Šurgadiaرا اسیر»
()93
و آن شهرها را به استان پَرسواَش ملحق نموده است ( Fuchs, 1994: 317,
کرده
 .)346فوکس ( )Ibid. 435گَنونْگوختو را در مسیر نیکْسَمَ مکانیابی نموده ،اما مکان
دقیقتری برای آن پیشنهاد نکرده است .هرتسفلد ( )1968: 175شورْگَدییَ را در زاگرس
مرکزی و حوالی اردالن و در مجاورت استان آشوری پرسواَش مکانیابی کرده است.
تعیین مکان دقیق سایر شهرهای مذبور دشوار بوده و نمیتوان مکانی روی نقشه برای
آنها پیدا نمود.
بهطور خالصه بررسی منابع دورۀ سارگن نشان میدهد که به پَرسواَ  /پَرسواَش و
پَرسومَش /پَرسَمش (؟) بهترتیب در زاگرس مرکزی (پَرسواَ ،پَرسواَش) و نواحی جنوب /
ایالم (پَرسومَش /پَرسَمش) اشاره شده است .در این زمان تغییری در امالی پَرسواَ رخ داده؛
در سالنامۀ سارگن دوم بهصورت پَرسواَ آمده ،درحالیکه در یک کتیبۀ دیگر و در اشاره
به همان منطقۀ جغرافیایی از صورت نوشتاری پَرسواَش استفاده شده است .مشخص
نیست که آیا کاتب از این کار هدفی داشته و یا صرفاً اشاره به اختالف جزئی در نگارش
31
آن دارد.
 .6،2سنخريب ( 704-681پ.م)

در این زمان پَرسواَش در یک بافت کامالً متفاوت و تازه آمده است .در  691پ.م،
پادشاه ایالمی هوبَن -نومِنَ نیروهایی از مناطق مختلف برای شرکت در نبرد خلوله
( )Ḫalulaجمعآوری کرد که در میان آنها پَرسواَش دیده میشود .به پَرسواَش همراه با
نامجایهایی مانند انشان اشاره شده است :پَرسواَش ،انشان ،پَشِرو ( ،)Pašeruالیپی و...
( .)Grayson & Novotny, 2012: 44 43-52میبایست به این نکتۀ مهم توجه نمود که
این کتیبهها فاقد هرگونه ارزش جغرافیایی برای بحث حاضر هستند .در این کتیبهها
صرفِ قرارگرفتن پَرسواَش و انشان در کنار هم ،بهمعنای همجواری آنها نیست و ترتیب
قرارگیری سایر اسامی موجود در این کتیبه این موضوع را تأیید میکند .به دیگر سخن،
منابع دورۀ سنخریب بیشتر دارای اهمیت سیاسی بوده و اشاره به نفوذ پادشاه ایالم در
شمال و جنوب دارد و نمیتوان از آن برای مکانیابی پرسواَش در این دوره استفاده کرد.
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 .7،2اِسَرحَدون ( 680-669پ.م)

در چندین متن پیشگویی از دورۀ سارگن یا اِسَرحَدون (؟) به پَرسومَش در کنار
بیت -خمبن اشاره شده است .در  SAA IV 37, 39-40پادشاه آشوری از شَمَشْ میپُرسد
که آیا سکاها و کیمریها به بیت -خمبن و پَرسومَش حمله خواهند نمود؟ و آیا به
منطقۀ شَمَش -نَصیر حمله خواهند نمود؟ ( .)Starr, 1990: nos. 37, 39-40پیشازاین
عنوان شد که صورت نوشتاری پَرسَمَش و پَرسومَش در منابع تنها برای اشاره به نواحی
جنوب و مرزهای شرقی ایالم بهکار رفته است؛ اما ذکر پَرسومَش در کنار بیت -خمبن
مشکالتی را برای این نتیجهگیری بهوجود میآورد؛ تعیین مکان دقیق بیت -خمبن
امکانپذیر نیست .این نام در دورههای مختلف بهصورت خَبَن ،خَنْبَن ،بیت -خمبن و
بیت -خَبَن ذکر شده است .اشاره به آن در کنار نمری باعث شده تا آن را در منطقۀ
کرمانشاه (سرپلذهاب و اسالمآباد غرب) مکانیابی کنند ()Levine, 1972-75a: 71؛ بااینحال
ارتباط آنها مشخص نیست و نمیتوان اشارۀ همزمان به آنها را دال بر مجاورت آندو
دانست و این تنها موردی است که به پَرسومَش (و نه پَرسواَ /پَرسواَش) در ارتباط با بیت
خَمبَن (اما نه زاگرس مرکزی) اشاره شده است.
 .8،2آشوربانيپال ( 668-631پ.م)

آشوربانیپال در یکی از سالنامههایش ادعا کرده که «کورَش پادشاه پَرسومَش فرزندِ
ارشدش اَروکّو ( )Arukkuرا همراه با خراج به نینوا فرستادKuhrt, 2007/I: 53-54, ( ».
 32 )fn.2همچنین در یک گروه از نامهنگاریها چندینبار به پَرسومَش و مردمان ساکن
پَرسومَش اشاره شده است .در  ABL 961به ساکنین پَرسومَش (LÚPar-su-
 ،)maš/LÚPar-su-maš-u-aتَمریتو ( ،)Tammarituایالم و خیدلو ( )Ḫidaluاشاره شده
است ( .)Waterman 1930: 166-167طبق این نامه مردمان پَرسومَش از ادامۀ پیشروی
بازخواهند ماند .هرچند متنِ مشوش نامه اجازۀ اظهارنظر صریح دراینباره را نمیدهد،
اما بهلحاظ موقعیت جغرافیایی اطالعات خوبی را در اختیار قرار میدهد .در اینجا از
پَرسومَش در کنار خیدلو 33در مرزهای شـرقی ایالم یاد شده است .این نـامه و نامـههای
بَـعدی نشـان میدهنـد که در این دوره همچنان پَرسـومَش در کنــار نامجایهایی در
مرزهای شرقی ایالم و نه در زاگرس مرکزی ذکر میشود .به عنوان مثالABL 1309،
اشاره به ورود پادشاه ایالم و پسرش همراه با افرادی از منطقهی پَرسومَش به خیدلو
دارد .در این نامه همچنین اَرَشوْ /راشوْ /رَشیْ 34و پوقودو ( 35)Puquduذکر شده است.
همچنین در  ABL 1128به پَرسواَ اشاره شده است .در این نامه که نبو-شوم-لیشیر
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( )Nabu-šum-liširبرای آشوربانیپال نوشته ،به ارسال سنگ آستانهای از سرزمین پَرسو َا
اشاره شده است .هنگامیکه سنگ آستانه به شهر بیرَتی ( )Biratiرسید ،نبو -شوم-
لیشیر همراه آن فرستادهای را نزد آشوربانیپال گسیل داشت (Waterman, 1930: 286-
 .)287پارپوال ( )1987: 75 fn. 84معتقد است که خَرَرَتِ ( )Ḫararateاشاره به منطقۀ
مابین رمادی و الحدیث داشته و آن برابر است با بیرَتی در دورۀ آشور نو .به دیگر سخن
او بیرَتی را در ناحیهی فرات مکانیابی نموده است .اِبِلینگ ()1938a: 30; 1938b: 42
بیرتی را مرتبط با بیت -خَیر میداند و مورد اخیر شهری است ایالمی .به بیرَتی در
 SAA I 30=ABL 1079بهعنوان بخشی از سرزمین خوبوشکیْیَ اشاره شده است .در
 SAA I 31=ABL 197به آشور -رِصووَ ( )Ašur-reṣuwaبهعنوان حاکم بیرَتی اشاره شده
است ( .)Parpola, 1987: no. 31در  SAA I 45= ABL 173بیرَتی در ارتباط با سرزمین
خَبْخو ( 36)Ḫabḫuذکر شده است ( .)Ibid. no. 45در این نامهها به بیرَتی در ارتباط با
اوضاع اورارتو اشاره شده است .پادشاه اورارتو در نبرد با کیمریها شکست خورده و
تلفات زیادی را متحمل شد .این موضوع بارها در نامهها ذکر شده است .بنابر SAA I
 30=ABL 1079شَرو -لو -دَری ( )Šarru-lu-dariبه سمت اورارتو در حال فرار بود ،سپس
ذکر شده افرادی که در سرزمین خوبوشکیْیَ حضور داشتند بیرَتی را تصرف کردند
()Parpola, 1987: no. 30؛ اما به نظر میرسد که میتوان بیرتی را همان بورتی در دوره
سارگن دوم و در منطقه مابین الیپی و ایالم دانست ،هرچند درحالحاضر نمیتوان مکان
دقیقی برای آن پیشنهاد کرد (.)Gorris, 2014: 206; Fuchs & Parpola, 2001: xxxiii
اگر این مکانیابی درست باشد ،میتوان به این نتیجه رسید که در دورهی آشوربانیپال
به پَرسواَ در زاگرس مرکزی و پَرسومَش در مرزهای شرقی ایالم همزمان اشاره شده
است ABL 1311+ .به لحاظ اطالعات جغرافیایی در مورد مکان پَرسومَش از اهمیت
بسیاری برخوردار هست .در این نامه به اشخاصی مانند اومْخولومَ ( ،)Umḫulumaتَمَریتو،
نبو-بِل-شوماتِ ( )Nabu-bel-šumāteدر کنار نامجایهای ایالم ،خیدلو ،کیودَتی
( ،37)Kiudatiپیلَتو ( ،38)Pillatuپَرسومَش ،شَلوکَ ( 39)Šallukaeو رودخانۀ خودخود
(( )Ḫudḫudدِز) اشاره شده است (de Vaan, 1995: 313-315; Waterman, 1930: 166-
 .)167این گروه از منابع با برخی تحلیلها در تضاد هستند .میروشجی و یانگ معتقدند
از قرن  9تا  6پ.م ،پَرسواَ و دیگر صورتهای نوشتاری را نمیتوان با پارس ارتباط داد.
آنجا که منابع در سال  691پ.م ،از پَرسواَش بهعنوان متحد ایالم نام میبرند و یا آنجا
که در نسخۀ  Hسالنامۀ آشوربانیپال به کورَش پادشاه پَرسومَش اشاره میشود ،همگی
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مربوط به زاگرس مرکزی و نه پارس هستند .به دیگر سخن ،هیچ منبعِ قرن هفتمی
اشاره به یکسانی و مطابقت پَرسواَ  /پَرسومَش با انشان در پارس ندارد ( Miroschedji,
 .)1985: 268-272, 276; Young, 2003: 245هرچند این گروه از منابع تأییدکنندهی این
نظر نیستند که در این دوره پَرسومَش اشاره به پارس دارد؛ بهوضوح ناقض این نظر
هستند که پَرسومَش را میبایست در زاگرس مرکزی مکانیابی نمود .منابع دورۀ
آشوربانیپال بهوضوح به پَرسومَش و مردمان پَرسومَش در مرزهای شرقی ایالم و نه
زاگرس مرکزی اشاره دارند.
 .3منابع اورارتويي
پَرسواَ در منابع اورارتویی بهصورت پَرشواَ ذکر شده است .اشاره به پَرشواَ تنها مربوط به
دورههای ایشپوئینی ( 825-810( )Išpuiniپ.م) ،مینُوا ( 810-785( )Minuaپ.م) و
آرگیشتی اول ( 785-763( )Argišti Iپ.م) است .در کتیبۀ قَرَگوندوز ()Karagündüz
متعلق به ایشپوئینی و میْنوا در کنار مِشتَ ( ،)Meštaقواَ ( ،)Quaشَریتو ( )Šarituو
نیقیبی ( )Nigibiبه پَرشواَ ( )KURPár-šú-a-iاشاره شده است .ایشپوئینی در این کتیبه
مدعی شده که این شهرها را همراه با سرزمین پَرشواَ فتح کرده است ( Salvini, 2008:
 .)139- 140 A 3- 9مِشتَ اشاره به شهری در شمال غرب میاندوآب و نهچندان دورتر از
جنوب شرق دریاچۀ ارومیه دارد .این نام در منابع آشور نو بهصورت مِسی آمده است
( )Diakonoff & Kaskkai, 1981: 57و سالوینی ( )1978: 7آن را واقع در تپه حسنلو
میداند .قواَ ،شَریتو و نیقیبی همگی در سرزمین پَرشواَ قرار دارند ( & Diakonoff
 .)Kashkai, 1981: 60, 67, 79همچنین نیقیبی را میتوان همان کوهستان نیکیپَ
( )Nikipaدر لشکرکشی هشتم سارگن دوم علیه اورارتو دانست (.)Ibid. 60
منابع دورۀ آرْگیشتی اطالعات جغرافیایی بیشتری دربارۀ پَرشواَ به ما میدهند.
آرْگیشتی در کتیبهای طوالنی شرح نبردهای خود با اهالی مانا ،آشور و بابیلونی
( )Babiluniرا بهتفصیل ذکر کرده است .در این دوره دو بار به پَرشواَ اشاره شده است.
به پَرشواَ در کنار کِلیشین ( ،40)Qilašiniمِنَبْشونی ( ،41)Menabšuniدودومَ
( ،42)Dudumaشورْخَرَرَ ( ،)Šurḫararaبوشتو ،43بابیلونی 44و بَرواَتَ 45اشاره شده است
( .)Salvini, 2008: 338- 339 A 8-3 IIIنکتۀ مهم در این قسمت از کتیبه اشاره به
پَرشواَ در کنار بابیلونی است .آرْگیشتی مدعی است که در مسیر حرکت خود ،شهر
بابیلونی را گرفته و به سمت بَرواَتَ رفته و از آنجا رهسپار پَرشواَ شده و روستاهای آن را
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غارت کرده و با خاک یکسان نموده است ( .)Ibidبهطور خالصه منابع اورارتویی همچون
منابع آشوری ،همچنان به پَرشواَ در زاگرس مرکزی اشاره میکنند.
 .4منابع بابلي
در منابع بابلی تنها نامجای پَرسومَش ذکر شده است ،اما از آنجایی که بهتنهایی به آن
اشاره شده ،نمیتوان مکان آن را تعیین نمود .در یک سند مربوط به سال  22سلطنت
نبوکدنزر ( 604/3پ.م) از یک پَرسومَشی یاد شده است ( Henkelman, 2011: 598-599
 .)VIIIهمچنین در یک فهرست جیره مربوط به سالهای  569 -595پ.م ،در بابل به
LÚ
سه پَرسومَشی Par-su-maš-a-a /اشاره شده است Ba-gi-in-du-ú ،An-ši-ia :و
 .)Zadok, 1976: 66( […]-bi-iaدر رویدادنامه نبونیئد همزمان از کورُش بهعنوانپادشاه پَرسو و انشان یاد شده است ( .)Kuhrt, 2007/I: 50همچنین در یک سندِ فروش
بَرده ذکر شده که ایدین -نَبو بردهی خود را به یک پارسی ()Bīt LÚPar-sa-a-a( )x
فروخته است ( .)Dandamayev, 1992: 157در یک سند دیگر از «شهرِ پارسیها» ( Bīt
46
 )LÚPar-ri-sa-a-aیاد شده است (.)Ibid
 .5نتیجه
بهطور خالصه بررسی منابع آشوری ،بابلی و اورارتویی نشان میدهد که .1 :از دورۀ
شلمنصر سوم تا آشوربانیپال همواره به پَرسواَ در زاگرس مرکزی اشاره شده است .در
منابع به این نامجای پیوسته در ارتباط با نامجایهای اَلَبریْیَ ،مانا ،اَبدَدانو ،نمری ،میسو،
پَدیراَ ،اندیْیَ ،گیزیلبوندَ و بیت خمبن اشاره شده است؛  .2در دورۀ شمشی-ادد پنجم تا
آشوربانیپال عالوه بر پَرسواَ در زاگرس مرکزی به پَرسَمَش /پَرسومَش در ارتباط با بیت-
بونَکی و ایالم اشاره شده است .به دیگر سخن ،به پَرسَمَش و پَرسومَش در ارتباط با
نامجایهایی اشاره شده که نمیتوان آنها را در زاگرس مرکزی مکانیابی نمود و
بهوضوح با ایالم و بهویژه مرزهای شرقی آن در ارتباط هستند؛  .3در دورۀ شلمنصر
سوم ،شمشی-ادد پنجم ،ادد -ناراری سوم و تیگلث -پیلِسِر سوم از صورت نوشتاری
پَرسواَ استفاده شده است .در دورۀ شمشی-ادد پنجم همچنین از پَرسَمَش در کنار پَرسواَ
یاد شده است .از دورۀ سارگن دوم مسئله پیچیدهتر میشود .در کتیبههایی که به فتح
شهرهایی در زاگرس مرکزی اشاره دارند از دو صورت نوشتاری پَرسواَ و پَرسواَش استفاده
شده است؛ درحالی که هر دو متن اشاره به یک منطقه دارند .در نامههای اداری دورۀ
سارگن دوم از صورت نوشتاری پَرسواَ (در زاگرس مرکزی) و پَرسومَش (در مرزهای شرقی
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ایالم) استفاده شده است .در دورۀ اِسَرحَدون و سنخریب بهترتیب از پَرسومَش و پَرسواَش
استفاده شده است .در نامههای اداری و سالنامههای آشوربانیپال پیوسته از صورت
نوشتاری پَرسومَش استفاده شده است .تنها در یک مورد از پَرسواَ و در ارتباط با شهر
بیرَتی یاد شده است .در منابع بابلی از دو صورت نوشتاری پَرسومَش و پَرسو استفاده
شده است .پَرشواَ تنها صورت نوشتاری ضبطشده در منابع اورارتویی هست؛  .4منابع
اورارتویی همچنان به پَرسواَ  /پَرشواَ در زاگرس مرکزی اشاره دارند .اشاره به پَرشواَ در
ارتباط با نواحی نیکیپی (دورۀ ایشپوئینی و میْنوا) ،بوشتو ،بابیلونی /نمری و بَرواَتَ (دورۀ
آرگشیتی) تأییدکنندهی این موضوع است .منابع به این نامجایها در جنوب دریاچۀ
ارومیه ،زاگرس مرکزی و ناحیۀ دیاله اشارهکردهاند .پَرسواَ چندینبار در منابع آشوری در
ارتباط با نمری ذکر شده است .در همین زمان منابع اورارتویی به پَرشواَ در کنار
بابیلونی /نمری و بَرواَتَ اشارهکردهاند؛ لذا به نظر نمیرسد که منابع اوراتویی در این دوره
به پَرسواَ در جنوب دریاچۀ ارومیه اشاره کرده باشند؛  .5منابع بابلی کمک چندانی در
رابطه با مکانیابی نامجایهای مزبور نمیکنند .در دورۀ نبوکدنزر دوم به فرستادهای از
سرزمین پَرسومَش اشاره شده است .در همین دوره و در یک فهرست جیره از پارسیها
(؟) با عنوان پرسو مشیها یاد شده است .در دورۀ نبونئید از پَرسو برای اشاره به پارس
استفاده میشد 47.از طرف دیگر اگر ما پَرسومشیها در دورۀ نبوکدنزر دوم را معادل
پارسیها درنظر بگیریم ،در دورۀ هخامنشی دیگر از این صورت نوشتاری استفاده نشده
LÚ
است .همانطور که ذکر آن گذشت ،برای اشاره بهعنوان «پارسی» از الگوی Par-sa-a-
 a/ LÚPar-ri-sa-a-aاستفادهشده است؛  .6در سال  691پ.م ،هوبَن نومِنَ پادشاه ایالم
نیروهایی از نواحی مختلف را برعلیه سنخریب بسیج نمود .در سالنامههای این دوره به
پَرسواَش بهعنوان یکی از متحدان ایالم اشاره شده است .بنابر منابع این دوره
«سرزمینهای پَرسواَش ،انشان ،پَشِرو ،الیپی ،مردان یَزَن ( ،)Yazanلَکَبْرَ (،)Lakabra
هَرْزونو ( ...)Harzunuدر نبرد خلوله شرکت کردند» ( Grayson & Novotny, 2012: 182,
 .)223, 231اشاره به پَرسواَش در کنارانشان ،پَشِرو و الیپی و بهعنوان متحد ایالم این
مسئله را در ذهن تداعی میکند که پَرسواَش اشاره به مرزهای شرقی ایالم و ناحیه
پارس دارد .این مسئله از چند جنبه قابلبررسی است .به لحاظ جغرافیایی ،اینکه در
این متن واضح نیست که آیا ترتیب قرارگیری نامجایها به معنای همجواری آنهاست
یا نه .مثالً درحالیکه انشان در مرزهای شرقی ایالم /فارس ذکر شده ،بعدازآن به الیپی
در زاگرس مرکزی اشاره شده است؛ بنابراین به نظر نمیرسد که این متن برای
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مکانیابی پَرسواَش راهگشا باشد و بیشتر نشاندهندۀ نفوذ پادشاه ایالم در نواحی مزبور
است .به همین جهت بهنظر نمیرسد که در این زمان بتوان پَرسواَش را در پارس
مکانیابی نمود .لذا بهتر آنکه پَرسواش در این زمان را همچنان در زاگرس مرکزی
مکانیابی کنیم ()Cf. Hansman, 1972; Diakonoff, 1985a-1985b؛  .7اینکه بررسی
منابع نشان میدهد که ما با دو منطقۀ جغرافیایی جداگانه مواجه هستیم :الف -پَرسواَ و
پَرسواَش در زاگرس مرکزی :به این نامجای از زمان شلمنصر سوم تا آشوربانیپال اشاره
شده است .بررسی نامجایهای مرتبط با آنها در تمامی این دورهها نشان میدهد که به
آن همواره در زاگرس مرکزی و نزدیک به سرزمین مادیها اشاره شده است .ب-
پَرسَمَش و پَرسومَش :به این نامجای پیوسته در ارتباط با ایالم و مرزهای شرقی آن
اشاره شده است .منابع آشوری در زمان شمشی-ادد پنجم ،سارگن دوم و آشوربانیپال
به این نام در ارتباط با نواحی جنوبی و بهویژه بیت -بونکی ،خیدلو ،شَلوکَ و تَخَشَر
اشارهکردهاند .به دیگر سخن اینکه ،کاتبان میانرودانی صورت نوشتاری پَرسواَ و پَرسواَش
را تنها برای اشاره به زاگرس مرکزی و پَرسَمَش و پَرسومَش را برای مرزهای شرقی ایالم
بهکار میبردند .این دقت تا آنجا بهچشم میخورد که در زمان شمشیادد پنجم ،سارگن
دوم و آشوربانیپال همزمان از نامجایهای پَرسواَ ،پَرسواَش (زاگرس مرکزی) ،پَرسَمَش و
پَرسومَش (مرزهای شرقی ایالم) استفاده شده است.
پينوشت
 .1مهمترین پژوهشها در این موضوع عبارتاند از:
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
 .مالزاده2003/2005; Basello 2005; Henkelman 2003, 2011; Imanpour, 1998; 1391 ،
 .2در تعیین نامجایهای سرزمینهای شرقی آشور اختالفنظر بسیاری وجود دارد .به برخی از اسامی
برای نخستینبار اشاره شده و تعیین رابطهی آنها با نواحی همجوار بسیار دشوار است .این مسئله بهویژه در
مورد نامجای پَرسواَ بسیار بهچشم میخورد .همانطور که در ادامه خواهد آمد در بهترین شرایط تنها میتوان
به تعیین مکان تقریبی این نامجایها اشاره نمود .لذا این کامالً منطقی است که هر پژوهشگری با بررسی این
متون ادعا کند که مکان دقیق پَرسواَ را نشان داده است .بارها پیشآمده که شهری در جنوب دریاچهی
ارومیه بهعنوان مکان پَرسواَ تعیین شده ،درحالیکه پژوهشگر بعدی منطقهی مجاور آن را پیشنهاد داده است
(.)cf. Smith 1951
 .3رشتهکوه بازیان ،مابین کرکوک و سلیمانیه در جنوب زاب سفال (.)Levine, 1973: 18-17
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 .4در غرب آن قرهداغ قرار دارد که مرز طبیعی آشور و زمواَ است .در شمال و جنوب آن زاب سفال و
دیاله واقع شدهاند و در شرق آن اورامان داغ قرار داشت و میتوان آن را در سلیمانیه مکانیابی نمود
(.)Levine, 1973: 21-22; Reade, 1995: 38
 .5نواحی پاییندست سردشت ( ;Wright, 1943: 177; cf. Kinner-Wilson, 1962: 112
.)Fuchs, 1994: 481
 .6بیجار ( ،)Herzfeld, 1968: 25, 241-243همدان (.)Reade, 1978: 140
 .7مجاورت سرپل ذهاب و یا اسالمآباد غرب ( Levine, 1972-75a: 71; cf. Cf. Zadok, 1985:
 ،)145; Herzfeld, 1968: 157, 160ناور -کرند ( ،)Herzfeld, 1968: 203, 241شهاباد /اسالمآباد
(.)Reade, 1978: 137
 .8در امتداد دیاله و جایی مابین هرسین و قره داغ (.)Levine, 1973: 22-24
 .9دیالهی علیا و در سرزمینهای مرزی شمال شرقی میانرودان و شمال غرب ایران ( Herzfeld,
.)1968: 42; Medvedskaya, 1999: 61
 .10مِشتَ در منابع اورارتویی ( ،)Diakonoff & Kashkai, 1981: 57غرب-شمال غرب میاندوآب
و در جنوب دریاچهی ارومیه (.)Herzfeld, 1968: 187
 .11جنوب نهاوند و یا نهچندان جنوبیتر و در نواحی سُنْقُر و کنگاور (.)Herzfeld, 1968: 191
 .12ماهیدشت مرکزی و یا شرقی ( Levine, 1972-75c: 120-121; 1974: 116; Vallat,
 ،)1993: 83نهاوند و مالیر ( ،)Herzfeld, 1968: 32تپه گیان ( Reade, 1978: 140; cf. Fuchs,
.)1994: 437; Zadok, 2002: 124
 .13ناحیهی هکاری و یا یوکْسِکُوا (Salvini, 1982: 386; 1995: 45; Cf. ( )Yüksekova
 ،)Vera Chamaza, 1995/96: 248رواندوز ( ،)Russel, 1984: 197-198چهارضلعی اُشنو-
رواندوز -پیژدِر -مهاباد ( ;Reade, 1979: 178; CF. Liebig, 1991: 33-34; Herzfeld, 1968
 ،)24, 175نواحی علیای زاب کوچک و در مسیر «خانه» به سردشت (.)Lanfranchi, 1995: 136
 .14جنوب دریاچهی ارومیه -بوکان ( Herzfeld, 1968: 187; Reade, 1995: 41; cf. Zadok,
;.)2002: 92-94; Levine, 1974: 116
 .15جنوب غربی دریاچهی ارومیه و حوالی رواندوز (.)Diakonoff & Kashkai, 1981: 9
 .16حسنلو (.)Reade, 1979: 175-179; cf. Salvini, 1995: 43; Lanfranchi, 1995: 127
 .17شرق اربیل و شمال کانی رَش (.)Parpola & Porter, 2001: pl. 4
 .18منطقهی طارم و در دشت سفالی قزل اوزون ( Herzfeld, 1968: 243; cf. Zadok, 2002:
.)94; Fuchs, 1994: 421; Reade, 1978: 140
 .19به این صورت نوشتاری بار دیگر در منابع آشوری اشاره نشده است.
 .20در حال حاضر تعیین مکان دقیق تئورْلَ روی نقشه امکانپذیر نیست.
 .21منابع در مکانیابی گیزیلبوندَ در نواحی حوالی زنجان اتفاقنظر دارند .به این منطقه در منابع آشوری
مابین میسی و مانا اشاره شده و میتوان آن را در زنجان -چای و حوالی سلطانیه مکانیابی نمود ( Fuchs,
1994: 435; Reade, 1979: 134; Parpola, 1970: 134; Streck, 1900: 298f; Herzfeld,
.)1968: 11, 243
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 .22اَرَزیْیَش در جنوب به پَرسوا و شورگَدییَ و در شمال به بیت -بَرووَ و الیپی منتهی میشد و بیت-
همبن و خَرْخَرْ در شرق آن قرار داشتند ( .)Reade, 1978: 138هرتسفلد ( )1968: 191آن را در جنوب
نهاوند و یا نهچندان جنوبیتر و در نواحی سنقر و کنگاور مکانیابی نموده است.
 .23به سگبَت در زمان شَمشی -اَدد و تیگلت -پیلِسِر به ترتیب بهصورت سَگْبیتَ و بیت -سَگْبَت اشاره
شده و آن شهری است مادی در حوالی کیشِسیم ( )Kišesimو در شمال غربی خوزستان و غرب رود دز
(.)Fuchs, 1994: 428; Vera Chamaza, 1994: 107
 .24این سند که از آن بهعنوان «نامهای از طرف خدا» یاد میشود ،از طرف آشور به شَمْشی-اَدد نوشته
شده است .ابتدا از زبان آشور آنچه پادشاه به او گزارش داده ،آورده شده است .سپس در ادامه ،آشور دستور
حمله را صادر میکند (´.)Grayson, 1996: 193 29ˊ- 34
 .25این نامجای اشاره به منطقهای کوهستانی در شرق دِرْ دارد و میروشجی ( 1986: 212; 1990:
 )61معتقد است که میتوان آن را در جنوب استان ایالم (شهرستان مهران) مکانیابی نمود ( Cf. Zadok,
.)1985: 259-260
 .26شرق اوارتو و در جنوب قُدر-چای ( ،)Salvini, 1982: 387دشت خوی ( Zimansky, 1985:
 ،)40ff; 1990: 15سهند (.)Herzfeld, 1968: 17, 25
 .27جنوب دریاچهی ارومیه و بخشی از سرزمین الیپی ( ;Diakonoff & Kashkai, 1981: 18-19
.)cf. Luckenbill, 1924: 28, 59; Levine, 1974: 117; Frahm & Schmitt, 1999: 273
 (Bīt-Kapsi) .28واقع در قزوین .Reade, 1974: 118
 .29شرق ماهیدشت و در منطقۀ بیستون (.)Vallat, 1993: 306; Vera Chamaza, 1994: 108
 CT 53 895 .30ابتدا به حاکم شهرِ ( )xاشاره میکند که به سمت شَپَردَ ( )Šapardaدر حال فرار
بود .در ادامه به فرزند (؟) دالتا پادشاه الیپی و پَرسواَ اشاره شده ،اما متن نامه آنقدر آسیبدیده که نمیتوان
برداشتِ درستی از آن داشت ( .)Fuchs & Parpola, 2001: no. 102در یک سند به حاکم پَرسواَ در
اوایل سال  717پ.م ،اشاره شده درحالیکه پنجاه سوارهنظام را به خدمت گرفته بود .احتماالً او در قبال این
تعداد سوارهنظام ،فردی به نام سَهّی ( )Sahhīرا به گروگان گذاشته بود ( Kwasman & Parpola,
 .)2001: no. 25همچنین به ایلو -تَکلَکْ ( )Ilu- taklakبهعنوان حاکم پَرسواَ اشاره ( & Fales
 .)Postgate, 1992: no. 128سرانجام اینکه در یک سند به ده رأس گوسفند از پَرسواَ (UDU par-
 )su-aاشاره شده است (.)Ibid. no. 134
 .31این دادهها خالف نظر دیاکُنُف را نشان میدهند .او معتقد است که ما دو منطقه در غرب ایران با نام
پَرسواَ در زاگرس مرکزی و پَرسواَش /پَرسومَش در مرز ایالم داریم .پَرسواَ زاگرس مرکزی را میتوان بین
اورامان و سنندج مکانیابی نمود؛ درحالیکه پَرسواَش /پَرسومَش اشاره به منطقهی فارس ،درههای رودخانهی
کُر و پُلوار دارد (.)Diakonoff, 1985a: 63- 64, 78; 1985b: 18-20
 ←H 2 ii´ 7´- 13´ .32کورَش پادشاه پَرسومَش (← IIT 115- 118 .)Borger, 1996: 191f
کورَش پادشاه پَرسومَش و پیزْلومه پادشاه خودیمیری سفرای خود را جهت برقراری روابط حسنه و عقد اتحاد
را همراه با خراج فراوان نزد آشوربانیپال فرستادهاند ( ←H 2 ii´ 14´- 25´ .)Ibid. 280fپیزْلومه پادشاه
خودیمری که در دوردستها و در آنسوی ایالم زندگی میکرد (.)Ibid. 191f
 .33بحثهای زیادی پیرامون مکانیابی خیدلو انجامشده و امروز این اتفاقنظر بین پژوهشگران وجود
دارد تا آن را در بهبهان و یا در مسیر جادهای که تخت جمشید را به شوش وصل میکرد قرار دهند
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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
 .34به این نام در منابع آشوری بهصورت راسو/راشو اشاره شده و آن اشاره به منطقهی کوهستانی شرق
دِرْ دارد (.)Miroschedji, 1986: 212; 1990: 61; Zadok, 1985: 27, 259-260
 .35این نامجای اشاره به حوالی رودخانهی اوقْنو دارد (.)Ibid. 251
 .36خَبْخو را میتوان در شمال آشور و کوههای تاروس ( )Taurusمکانیابی نمود (Levine, 1972-
.)1975d: 12-13; Zadok, 1985: 145
 .37در حال حاضر نمیتوان مکانی روی نقشه برای کیودتی تعیین نمود و به این نام در جایی دیگر
اشاره نشده است.
 .38مرز ایالم و بابل (.)Zadok, 1985: 249; Cf. Cameron, 1936: 163-164
 .39پژوهشها نشان میدهد که شَلوکَ را میتوان در جنوب شرقی خوزستان و به تعبیر دقیقتر در
مرزهای شرقی ایالم مکانیابی نمود ( Steve, 1987: 43-45; Henkelman, 2008: 18 fn. 31, 43
 .)fn. 111, 426 fn. 981در نامههای  ABL 281, 789, 1311به شَلوکَ در ارتباط با پرسومشیها و
منطقۀ جنوب شرق خوزستان اشاره شده است ( .)Waters, 1999: 104همچنین در  ABL 281به
شَلوکَ در کنار تَخَشَر ( )Taḫḫašarاشارهشدهاست .اغلب تَخَشَر را با ناحیۀ دَشِر ( )Dašerدر گلنوشتههای
ایالمی تختجمشید یکی میدانند ( Henkelman, 2008: 44 fn. 112, 59, especially 112 fn.
 .)245; Cf. Vallat, 1993: 54- 55; Koch, 1990: 200-202; Arfaee, 2008: 100-101در
گلنوشتههای ایالمی تختجمشید چندین به آن بهصورت شولَکِ ( )Šullakkeاشاره شده است .در دورۀ
هوتلودوش -اینشوشینک ( )Huteluduš-Inšušinakبهصورت  Šal-u-lik-ki/ Šal-ulikkiبه آن اشاره
شده است ( .)Scheil, 1911: 75استو ( )1987: 43-45معتقد است که شَلوکَ را میتوان در شهر
سلوکیه بر کنارۀ رودخانۀ هدیفون ( /)Hedyphonجراحی مکانیابی کرد ( Ibid; Cf. Hansman,
 .)1978: 154-161; Henning, 1952: 176-178این ناحیه را جغرافیدانان مسلمان سوورَق
( )Surraqو دوورَق ( )Dauraqنامیدهاند ( .)Ibidکَمرون معتقد بود که شَلولیکی اشاره به شَلوکَ دارد
( .)Cameron, 1936: 130, 204هنکلمن آن را با منطقۀ شولَگی ( )Šullaggiدر گلنوشتههای ایالمی
تختجمشید و منطقۀ رامشیر یکی میداند .همچنین زِیداک ( 1981/1982: 136 fn. 20; 1985:
 )285معتقد است که میبایست آن را در حوالی رودخانۀ هدیفون/جراحی و شهر سلوکیه مکانیابی کرد.
 .40کَلیشین را میتوان در شرق موصَصیر ،جنوب مِشتَ ،شمال خوبوشکیْیَ و شرق Qalatgah
مکانیابی نمود (.)Parpola & Porter, 2001: plate 4
 .41از مکان مِنَبْشونی اطالع چندانی در دست نیست و در حال حاضر نمیتوان مکانی روی نقشه برای
آن تعیین نمود.
 .42جنوب دریاچهی ارومیه (.)Diakonoff & Kashkai, 1981: 27
 .43بوشتو اشاره به منطقهی بین نمری در دورهی آشور نو و قسمت علیای دیاله در شمال دارد و آن را
با بوشتو در دورهی آشور نو و در مرز مانا و پَرسواَ یکی میدانند (.)Diakonoff & Kashkai, 1981: 23
 .44سرزمین نمری در شمال دیاله (.)Diakonoff & Kashkai, 1981: 18
 .45در جنوب ارومیه و اشاره به بیت -بَرواَ و بیت -بَری ( )Bīt- Bariدر منابع آشوری دارد ( Ibid.
.)18-19
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 .46در منابع ایالمی به پَرسواَ ،پَرسواَش ،پَرسَمَش و پَرسومَش اشاره نشده است .بااینوجود گلنوشتههای
ایالمی آکروپُل شوش از مهمترین منابعی هستند که در آنها صراحتاً به پارسیها در ارتباط با مرزهای شرقی
ایالم اشاره شده است .در این منابع پَرسیپ /پَرسیرَ ( )Parsip/ Parsirraبهاحتمال فراوان اشاره به
پارسیها دارند و برخالف برخی نامجایها صراحتاً بهعنوان یک عنصر قومی به آنها اشاره شده است
( .)Henkelman, 2011: 604 fn. 80-81بررسی نامجایهای مذکور در گلنوشتههای آکروپل شوش و
تعیین موقعیت جغرافیایی آنها ازیکطرف و تعیین ارتباط آنها با پارسیها و مرزهای شرقی ایالم از طرف
دیگر بسیار حائز اهمیت است .این موضوع دستکم کمک میکند تا جغرافیایی که در آن به پارسیها اشاره
شده را بهتر درک کنیم .بررسی گلنوشتههای آکروپل شوش نشان میدهد که به پارسیها بهوضوح در
AŠ
ارتباط با سه منطقه اشاره شده است .این نامجایها عبارتاند از :پارسیهای زَمْبِگیر (Za-am-be-gìr-
 ،)iپارسیهای هوری (˺ )BE˹Pár-sìp˺ AŠhu-˹riو پارسیهای دَتییَنَ ( .)AŠda-at-(-ti)-ia-na-ipعالوه
بر این در کنار این نامجایها به پارسیها در ارتباط با دیگر مناطق نیز اشاره شده است .اینها عبارتاند از
خیدلو ،کوردوشوم و شَلَ ( .)Šalaبه کوردوشوم عالوه بر گلنوشتههای آکروپل شوش بارها در متون ایالمی
تختجمشید اشاره شده است .این منطقه در تقسیمبندیهای اداری گلنوشتههای تختجمشید جزو
ناحیهی فهلیان میباشد و در متون بارها به آن اشاره شده است (.)Henkelman, 2008: 44 fn. 112
همچنین در متون ایالمی تختجمشید به شهر شَلَ اشاره شده و میتوان آن را در حوزهی اداری
تختجمشید مکانیابی کرد ( .)Ibid. 112 fn. 245, 313 fn. 721علیرغم بحثهای فراوان دربارۀ
مکانیابی خیدلو بهنظر میرسد میتوان آن را در مرزهای شرقی ایالم و در منطقهی بهبهان ،در امتداد
جادهای که تختجمشید را به شوش وصل میکرد مکانیابی نمود ( Stolper, 2003: 308-309,
Álvarez-Mon, 2010: 16-20; Cf. Hinz, 1960: 250- 251; Hansman, 1972: 108 fn.
 .)54; Cameron, 1936: 165, fn. 25بهطور خالصه ،بررسی متون ایالمی آکروپل شوش نشان میدهد
که در این دوره به گروههای قومی گوناگونی اشاره شده که از آن میان میتوان به پارسیها اشاره نمود .به
پارسیها در ارتباط با نامجایهایی اشاره شده که منابع آنها را در مرزهای شرقی ایالم و بهویژه ناحیهی
بهبهان ،فهلیان و پارس نشان میدهند.
 .47برای بحث در مورد اشاره همزمان به کورش بهعنوان پادشاه انشان و پَرسو در رویدادنامهی نبونئید
نکHenkelman, 2011: 597 fn. 63; 2003: 193.:
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