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 227قرم) ارائم میکنی ر هر اساس ننایج هم دسیت آمیدهغ میرو اییر

ا وام از غرب هم منطقم ی کرمانشاه و شمال لرسنانغ از شمال غرب هم
هیجار تا میانمغ از جنوب غرب هم پارسغ از جنوب و جنوب شیرق هیم

مناطق کویریغ از شمال هیم رشینم کیوه الریرز و از شیرق هیم منطقیمی

سمنان کشیده مییشیده اسیتر در اییر میرو گ ینردهغ واایدهای
سیاسی و جفرافیایی م نقل هی ر

و کیویکی اریور داشینندا امیا

هیچ نوع سا نار سیاسی من ج و سازماندهی شدهای در اییر تیاریخ
وجود نداشنم استر مراک مه مادی ایر دوره سیا هییت بدر یرن

هشن و نه قرم) و کارکشی بدر رن هفن قرم) ه نند کم اانمیال

دارد ها هگمنانمی دورهی هاد مطاهقت داشینم هاشیندر مایشیت اصی ی
ا وام مادیغ دامداری و پرور
و واسطمگری هوده استر

اسب و در رترمی هایدی کشیاورزی

واژگان کلیدی :مادغ جفرافیای تاری یغ آشورر
 .1مقدمه

مییادیهییا هییا وجییود فرصییت انییدر تییاری یغ م ییدودیت منییاهع و مشییک ا پیییش روی

شکلگیری دولت فراگیر و منمرک غ در سطح منطقمای و فرامنطقیمای نقیش ه ییار موفیق و
ماندگاری ایفا کردند کم فرهنگ و تمدن ایرانی مدیون ت
تنها در شکلگیری یک سا نار سیاسی و نظامی جدید

های آنهیا اسیتر نقیش میاد
صم نمیشد و ه یار فراتر از آنغ

شامل شکلگیری سا نارهای م ن ف و جدید فرهنگیغ اجنما ی و مذهری هودر هرینید در
ارتراط ها موارد ا یر مدارر اهل توجهی ها ی نمانده استغ تردید انیدکی وجیود دارد کیم
زهان و فرهنگ ایرانی ن

نیر هار توسط ا وام میاد در اییران ظهیور یافنیم اسیت و هییشیک

مییادیهییا زمینییمی شییکلگیییری امپراتییوری ه امنشییی را فییراه کردنیید و در ادارهی آن
امپراتوری نقیش مهمیی هیر هیده گرفننیدر همچنییر هیا وجیود شیهرا طیوینیمیدا اییر
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پادشاهیغ مطالااا هاسنانشناسی و تاری ی جدید نم تنها جنریمهیای م ن یف وجیودی اییر
دولت را آشکار نکردهاندغ ه کم منشاء شیکلگییری اههامیاا اساسیی در صیوخ سیا نار
سیاسییغ جفرافییای تییاری یغ هنیر و آنییار من یوب هیم ایییر دوره شیدند کییم تیاکنون پاسییخ
در وری هم آنها داده نشده استر در ه ث جفرافییای تیاری یغ میروغ ایالیتهیاغ مراکی
اییاکمینیغ سییا نار ا نصییادی و ان ییانی و ررر هییم درسیینی مطالاییم نشییده اسییت و نوشیینمهییا و
نظریمهای ارائم شده تفاواهای آشکاری ها یکیدیگر دارنیدر در اییر پیژوهش مییکوشیی
جفرافیای تاری ی ا وام مادی را در دورهای کم آنها هیم صیورا اکومیتهیای م ینقل و
نیممم نقل زندگی میکردندغ مطالام کنی و هم ه شی از سؤالهای مطرح شده پاسخ دهی ر
 .6پیشینهی پژوهش

اشاراا مکرر منون یونانیغ رری و رومی هم ماد موجب شده است کم یاد و یاطرهی اییر
دولت هیچگاه فرامو

نشود و هم نوان یکی از دولتهای ه ر

جهان هاسنان مطرح هاشد

ب )Rawlinson, 1871: 73و پژوهشهای تاری ی منایددی درهیارهی آن صیورا گییرد
ب ردیغ )92 -98 :9327ر ه یاری از ایر پژوهشها هم دادههیای منیاهع ک سییک یونیانغ هیم

ویژه تاریخ هرودا 9منکی ه نندر در صد سال گذشنمغ ها مطالامی مناهع آشیوری 7و هیاه ی

دییییدگاههیییای منفیییاوتی شیییکل گرفننییید کیییم هیییم ننیییایج مننا ریییی منجیییر شیییدهانییید
ب)Lanfranchi, Roaf and Rollinger, 2003: 397-405ا ها اییر ایال هنیوز تصیویر
9ر وردنرور

در مورد تاریخ هرودوا هیان میکند« :تاری چمی ماد هیرودوا ییک دسیتپ یت یونیانی و از نیو ی

است کم آنان ترجیح میدادهاندر ایر گ ارشی نی ت کم هنوان آن را مااصر ها آنچم توصیف مییکنید دان یت ییا میورد
اسنفاده رار داد» بوردنرور غ )907 :9355ر
7ر لویر در یند مقالم هم مطالام ی ارور آشوریان در غرب ایران و مو اییت جفرافییایی هر یی ایالیتهیا در آن زمیان
میپردازد ب)Levine, 1972, 1973, 1974ا هریند م ل د یق ه یاری از ایالتها هنوز مش

نشده استر ردنیر

نی هم اهمیت تجارا در دوره ی آشور جدید و ارور مؤنر آنان در منطقم و دییدگاه آشیور هیم میاد اشیاراتی مییکنید

ب)Radner, 1999B, 2003ر جولیر رید در پژوهشیی هیم مطالایمی اییران در دورهی آشیور جدیید پردا نیم اسیت
ب )Read, 1995و لیوررانی هی هیم جفرافییایی تیاری ی زاگیرس در دورهی آشیور جدیید و ظهیور و سیقوط مادهیا
اشاراتی میکند ب)Liverani, 1995, 2003ر
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وا ای و م نندی از تاریخ سیاسی و جفرافیای تاری ی ماد شیکل نگرفنیم اسیت و تنا ریاا
موجود هم صورا می هرطرف نشدهاندر
 .3شیوهی پژوهش

در ایر پژوهش هممی مناهع تاری ی دسنم اول بهیشنر مناهع آشوری کیم هی زمیان هیا دورهی
مورد مطالام ه نند)غ دادههای هاسنانشناسی موجود در ارتراط هیا جفرافییای تیاری ی میاد و

جفرافیای تاری ی غرب ایران در دورهی مورد ه ث را مطالام میکنی و ها تج یم و ت ییل
اط اا و ننایج فراه شده و مطالااا میدانیغ هازسازی جدیدی از جفرافیای تاری ی میاد
را ارائم میدهی ر
 .4منابع دورهی ماد

مه تریر مناهع تاریخ و هاسنانشناسی مادغ مناهع آشوریغ هاه یغ رریغ یونیانیغ ه امنشیی و

دادههای هاسنانشناسی و زهانشناسی ه نندر در میان ایر مناهعغ تنها مناهع آشیوری اط یاا
اهل توجهی درهارهی جفرافیای تاری ی ا وام مادی رل از شکلگیری پادشاهی میاد فیراه
میکنند کم ها ت فیق آنها ها دادههای هاسنانشناسی و زهانشناسی مییتیوانی هازسیازی اهیل
رولی از جفرافیای تاری ی ماد ارائم کنی ر
منون و کنیرمهای آشوری هیشنر در الب گ ار هایی ه نند کیم آشیوریهیا در جرییان
لشکرکشیهای ود هم غرب ایران تهیم کردهاند و هم صورا سالناممغ گ ار
نقییو

هیم یدایانغ

هرج یینمغ هایگییانیهییای دولنییی و ررر نرییت کییردهانیید بدیییاکونوفغ)98 -94 :9329ر

تادادی از ایر کنیرمهیا هیم صیورا صی رهنوشینم و اسینلغ در غیرب اییران یافیت شیدهانید
ب)Levine, 1972ر ایر مناهع هر یند هرای هازسازی جفرافیای تاری یغ سا نارهای سیاسی
و ا نصادی و مطالااا زهانشناسی اط اا ه یار ارزشمندی فراه میکنندغ تنها ه شیی از
اط اا و وا ایتهای جامامی ماد را کم در ارتراط ها آشوریها و مورد توجم آنهیا هیوده
استغ مناکس میکنند و هیشنر هم منیاطق غرهیی میرو میاد مرهیوط ه ینند و در صیوخ
مناطق شر یتر اط اا نایی ی ارائم میدهندر

5/9/2014 1:13:04 PM

Text [20] ed 2.indd 146

فصلنامة علمی  -پژوهشی تاریخ اسالم و ایران دانشگاه الزهرا 147 /

 .8ماد در منابع آشوری

در منون آشوریغ اولیر هار در سال  532قرم و در جریان لشکرکشی شالمنصر سیوم ب-574

 585قرم)غ هم مادها اشاره میشودر ایر تاریخ اولیر هر ورد نرت شدهی آشوریهیا هیا ا یوام
مادی است و م
گ ار

است مادیها رل از اییر تیاریخ نیی در منطقیم اریور داشینندر در اییر

آمده است کم پادشاه آشور از غرب ایران و از طریق ایالتهای پارسوا ب)Parsua

و م ییی ب 7)Mesu/Messiوارد مییاد و ایالییتهییای آرازیییا

9

ب )Araziashو ار ییار

ب )Harharشد و شهرهای مناددی را فنح کرد ب)Luckenbill, 1926: 206ر
گ ار

لشکرکشی شمشیادد پنج ب 573-599قرم) مرهوط هیم سیال  570/591قرمغ هیا

ج ئیاا هیشنری هم مادیها اشاره میکندر لشکریان آشور ایر هار از م یر شیمالی و اانمیای
از طریییق گییذرگاه مییرزی منطقییمی پیرانشییهر وارد منطقییم شییدند و هییا رییور از ایالییتهییای

وهوشکیم ب 3)Hubuškiaغ مانّا ب 4)Manneaو گی یلهونیدا ب 8)Gizilbundaوارد میرو

ماد شدندر هر اساس ایر گ ار غ مادیها شهرهای ود را ترر کردند و هم هیایی کیوههیا
پناه هردندر در ایر جنگ  7300نفر از جنگجویان هاناشیروکا ب )Hanaširukaمیادی کشینم
شدندغ  940نفر از سوارکاران او هم اساراا درآمدندغ اموال و داراییهای زیادی غارا شید
و سا هیت ب)Sagbitaغ مقر اکومت هاناشیروکا و  9700شهر دیگیر او توسیط آشیوریان
ویران شدند ب)Radner, 2003: 40-41ر در ایر گ ار

هرای اولیر هار هم نام ااک مادی

و مقر اکومت او اشاره میشودر از مقر اکومت ها اصط ح «شهر شاهی» یاد شده است کم
هم طور غیرم نقی از آنغ شاه یا شاهک هودن هاناشیروکا اسننراط میشود ب)Ibid: 41ر

9ر ایر ایالت در منطقمای از شمال ماهیدشت تا منطقمی سنندج و ها مرک یت شهر نیکور بروان ر امروزی) یرار داشیت
بم زادهغ 989 :9353ا )Levine, 1374: 112ر
7ر ایر ایالت کم در ایر تاریخ هم صورا ایالنی م نقل تصویر شده استغ هادها ایالت جنوب شر ی دولت مانّا را شیکل
داد و م ل تقریری آن در منطقمی شهرسنان هیجار هم سمت شهرسنان تکاب جایاهی میشود بم زادهغ )923 :9353ر
3ر ایر ایالت هر اساس مطالااا جدیدغ در منطقمی پیرانشهر جایاهی شده است ب Reade, 1979: 178; Lanfranchi,

)1995: 127-137ر
4ر پادشاهی ه رگی در اوضمی جنوهی و جنوب شر ی دریایمی ارومیم هود ب)Mollazadeh, 2004: 81-92ر
8ر اانمای ایر ایالت در درهی لاوزنغ از منطقمی هیجار هم سمت شمالیغ رار داشت بم زادهغ )982 :9353ر
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در منییاهع آشییوری مرهییوط هییم سییالهییای 255غ 251غ 217غ 213غ 211غ  500و  501قرم و
دورهی پادشاهی اَدَد نییراری سیوم ب 590-253قرم)غ فهرسیتوار هیم لشکرکشیی ییم میاد
اشاره شده استر از سال  255قرمغ هم مدا  70سیال منیاهع آشیوری در میورد میاد سیکوا
میکنند تا اینکم در گ ار

لشکرکشی سال  222قرم آشوردان سیوم ب 227-288قرم) هیار

دیگر هم صورا م نصر هم لشکرکشی یم ماد اشاره میشود ب)Ibid: 43ر
ها هم درا رسیدن تییگ اپی یمسیر سیومغ آشیور اریور یویتیری در منطقیم یافیت و
اط اا ارائم شده نی هیشنر شدر هر اساس مناهع آشوریغ تیگ اپی مسر سوم در سیال 244
و  232قرم دو لشکرکشییی هییم غییرب ایییران داشیینم اسییتر در لشکرکشییی سییال  244قرمغ
لشکریان آشور از طریق گذرگاه غیرب اییرانغ ییم ایالیت نیامری ب 9)Namriلشکرکشیی

کردند و از ایالتهای م ن فغ از جم م دولت الیپی ب7)Ellipiغ سانگیهوتیبهیت)غ مادیهیا
و ااک شهرهای مناطق شر ی یراج گرفننید ب Radner, 2003: 44; Tadmor, 1994:

)46-49ر
گ ار

لشکرکشی سال  232قرم ها ج ئیاا هیشنر و ر دادهای مه تری همراه هوده و ها

تفاواهایی در ینید کنیریمی اییر پادشیاه رکیر شیده اسیت ب)Tadmor, 1994: 71-75ر
ظاهرا هدف ایر لشکرکشی ایالت ماد و ایالتهای سرکش دیگر غرب ایران هوده استر در
ایر گ ار ها هم ایالتها و شهرهای ه یاری اشاره شده کم ظاهرا در گ ینرهای از مرزهیای
شر ی آشور تا مناطق مرک ی ایران پراکنیده هودنید و سیا نارهای سیاسیی م ینق ی داشینند
ب)Radner, 2003: Table 3ر در ایر گ ار

وه هر ایالت غرهی مادغ هیم سیرزمیرهیای

مادهای نیرومند ب )Tadmor, 1994: 75اشاره شده است کم در مناطق دورتر شیر ی یرار
داشنندر از ا داماا مه تیگ ا پی مسر سوم در جریان اییر لشکرکشییغ تشیکیل دو اسینان
آشوری استر او هرای ایر کار تادادی از ایالتهای مجاور پارسوا و هیت همران را تصیرف
9ر در درهی دیالمی راق وا ع شده است ب.)Levine, 1973: 24
7ر یکیییی از دولیییتهیییای مهمیییی اسیییت کیییم در اییییر تیییاریخ در منطقیییمی شیییمال لرسییینان اسییینقرار داشیییت

ب.)Medvedskaia, 1999: 63; Levine, 1974: 106

5/9/2014 1:13:05 PM

Text [20] ed 2.indd 148

فصلنامة علمی  -پژوهشی تاریخ اسالم و ایران دانشگاه الزهرا 149 /

کرد و ها ال اق آنها هم ایر دو ایالتغ دو اسنان آشوری را ت ت سرپرسنی م نقی ااکمان
آشوری شکل داد ب)Ibid: 99ر ایر سیاست در دورهی سارگر دوم نی ها تشیکیل دو اسینان
دیگر پیگیری شد ب)Luckenbill, 1927: 5-6ر
در دورهی سارگر دوم ب 279-208قرم) اط اا ما از غرب و شمال غرب ایران هیشینر
میشودر سارگر در سال  292قرم هرای اولیر هار هم مرو میادیهیا وارد شید و هیا تصیرف
مناطقیغ آنها را هم اسنان آشیوری پارسیوا ال یاق کیرد و سیپس شیهر میادی کیشیمسیی را
تصرف کرد و ها تفییر نام آن هم کیار -نرگیال ب)Kar-Nergalغ آن را مرکی اسینان جدیید
رار داد کم شامل مناطقی از هیتسا هت ب )Bit-Sagbatنی میشیدر سیارگر هاید از آنغ
شهر ار ار را تصرف کرد و ها تفییر نام آن هم کار-شیاروکیر ب)Kar-šarrukinغ آن را
مرکییی دومییییر اسییینان جدیییید آشیییوری یییرار داد کیییم شیییامل اران شیییو/آرازیا
ب )Aranzešu/Araziašو هیترماتوا ب )Bit-Ramatuaو مناطق دیگری میشد کم رل از
ایر توسط ااک شیهرهای م ینقل اداره مییشیدندر سیارگر سیپس لشکرکشیی یود را هیم
ایالتهای دیگر مادی گ نر

داد و از  75ایاک شیهر «مادهیای درتمنید» یراج گرفیت

ب)Radner, 2003: 50ر
سارگر در سال هاد ب 298قرم) هار دیگر هم ماد لشیکر کشیید و دلییل آن ظیاهرا شیور
مییادیهییای اسیینان جدییید کییار-شییاروکیر ب ار ییار سییاهق) هییودر هییر اسییاس گی ار

ایییر

لشکرکشیغ  4000نفر از شورشیان کشنمغ  4570نفر تارید و تادادی از شهرهای شورشیان ها
تفییر نام و هازسازی هم امهای آشوری تردیل شدندر دو مورد از امهای م هیور در نقیو
هرج نم اتاق  IIکاخ ورسآهیاد هیم تصیویر کشییده شیدهانید ب)Radner, 2003: 51ر در
همیر لشکرکشیغ سارگر یم مناطق شورشی مانّا ا دام کیرد و یکیی از ااکمیان سیرزمیر
مانّا را کم دَیَئوکّو ب )Dayaukkuنیام داشیتغ دسینگیر و هیم همیراه یانوادها

هیم امیاا

سوریم تراید کردر ها توجم هم تشاهم نام ایر فرد ها دیوکس هرودواغ پژوهشیگران اییر دو را
یکی پنداشنماندا اما تردید جدی در ایر مطاهقت وجود دارد ب ردیغ )70 :9327ر
سارگر در سال  294قرم ها هدف شک ت اورارتو وارد غرب ایران شد و در م یر یود
از مادیهای درتمند راج گرفتر گ ار
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و مه تریر گ ار های آشوری است کم اط اا زیادی درهیارهی غیرب و شیمال غیرب
ایران ارائم میکند بمایرغ 9355ا )Luckenbill, 1927: 73-99ر
سارگر دوم در سال هاد ب 293قرم) نی هم منطقم لشکرکشی کرد و از طرییق ایالیت الیپیی
وارد مرو ا وام مادی شد کم اسامی آنها ن
)57ر گ ار

نیر هار رکر میشود بFrame, 1999: 31-

سارگر در شرق هم « ربهای شرق» و «میادیهیایی کیم در هیاهیان و کیوههیا

مانند دزدان سرگردان هودند» اشاره میکندر اییر توصییف و ت قییغ ظیاهرا هیم نیوع سیا نار
مایشنی ایر دسنم از ا وام میادی و یادرنشییر هیودن آنهیا اشیاره دارد ب Radner, 2003:

)55ر دیاکونف «آریری شرق» یا « ربهای شرق» را ها ص رانشیرهای ایرانی مطاهقیت داده
است و توضیح میدهد کم اگر پ وند «هی» را هم صورا «پم» ه یوانی غ «آریپیم» هیم مانیای
آریاییها واهد هیود بدییاکونفغ )702 :9329ر در دورهی سینا ریب و سیال  207قرم هیم
دریافت راج از مادیهای دوردست اشاره میشود ب)Luckenbill, 1927: 117-118ر
از دورهی آسارادون ب 250-221قرم) مدارر اهلتوجهی در ارتراط ها مادها و در کل
رویدادهای مه منطقیم هیر جیای مانیده اسیتر در ایدود سیال  222قرمغ  3ایاک شیهر از
مادی های دوردست کم هم اد ای منر آشوری تا آن زمان ت ت ت ط آشوریهیا درنیامیده
هودندغ هم همراه هدایایی شامل اسب و یجیوردغ هیم پاین یت آشیور در نینیوا آمدنید و ییم
ایاک شیهرهای ر ییب یودغ از پادشیاه آشیور کمیک واسینند ب)Radner, 2003: 58ر
ظاهرا پادشاه آشور ها ایر تقاضا موافقت کرد و لشکری را هم منیاطق مرکی ی اییران فرسیناد
بدیییاکونفغ )743 :9329ر یکییی از ر ییدادهای مه ی دورهی س ی طنت آسییارادون کییم در
سرنوشییت مییاد تییسنیر ه یییاری داشییتغ ات ییاد ا ییوام م ن ییف غییرب و شییمال غییرب ایییران
بسکاییهیاغ مانّیاییهیا و میادی هیا) هیود کیم هرینید در ظیاهر هیم طیور کامیل موفیق نریودغ
موفقیتهای اهل توجهی را در پی داشت و ت ط آشور هر غرب ایران را تیا ایدود زییادی

از هیر هردر رهرر مادیها در ایر زمان کشنرینو ب9)Kaštarituغ ااک شهر کار-کَرشّی هوده
کم در منون پیشگویی آشوری بمرهوط هم سالهای  224تا  227قرم) در ارتراط ها میادیهیاغ
9ر اانمال دارد ایر ش

5/9/2014 1:13:05 PM

همان فرورتیش یا َشَنرینم هاشدر

Text [20] ed 2.indd 150

فصلنامة علمی  -پژوهشی تاریخ اسالم و ایران دانشگاه الزهرا 151 /

ه یار هم او اشاره میشود بهمان)783-742 :ر یام هم اانمیال زییاد در سیال  223قرم شیروع
شد و رهرر اص ی آنغ ظاهرا کشنرینو یا شنرینم هود و دو مادی دیگر هم نامهای مامیتارشو
ب)Mamitaršuغ اییاک ایالییت مییادای و دوسییاننی ب)Dusanniغ اییاک ایالییت سییاپاردا
ب )Sapardaاو را در ایر یام همراهی میکردندر
از دورهی آشورهانیپال ب 221تا ادود  230-272قرم) تنها و آ یریر اشیاره هیم میادیهیا
مرهوط هم ادود سال  282قرم است« :در همان زمان هیریشاتری ب )Birishatriییک ایاک
مییادی بهمچنیییر) شییاراتی ب )Sharatiبو) پاری یییا ب )Parihiaپ ییران گییاگی ب)Gagiغ
ااکمان سرزمیر سا ی ب )Sahiکم یوغ اطا ت مرا دور افکنده هودنیدغ  28شیهر م ین ک
آنها را تصرف کردم و اموال آنها را هم غارا هردمر ها دست ودم آنان را زنده دسینگیر
کردم بو) هم نینواغ پاین ت ود آوردم» ب)Luckenbill, 1927: 328ر
 .2قلمرو ماد

شنا ت جفرافیای تاری ی ماد میتواند زمینمی ههنیری هیرای مطالایمی تیاری یغ سیاسیی و

هاسنان شناسی ایر دوره فراه آوردر در اییر ه یش هیا تکییم هیر منیون آشیوری و دادههیای
هاسنانشناسی هم هازسازی مروغ مراکی ایاکمینی و سیا نارهای ا نصیادی و ان یانی ا یوام
مادی میپردازی ر در مناهع م ن ف تاری ی و هاسنانشناسی مادغ مروییی هیرای میاد فیر
شده کم مرنای آن هیشنر مناهع یونانی استا دراالیکم هم طور طع میرو ا یوام میاد ریل از
تشکیل پادشاهی ه یار منفاوا ها مرویی هوده است کم مادیها هاد از تشیکیل پادشیاهی و
گ نر

آن هم دست آوردندا اقیقنی کم کمنر هم آن پردا نم شده استر

 .2-1قلمرو اقوام ماد ،قبل از تشکیل پادشاهی و گسترش آن

ها توجم هم مناهع آشوری و شواهد هاسنانشناسیغ مرو ا وام مادی در اییر دوره از منطقیمی

کنگاور و همدانغ هم طرف مناطق مرکی ی اییران کشییده مییشیدر هرینید هیرای مشی
کردن ایر مروغ اط اا تاری ی روشنگری وجود نداردغ شواهد و مدارکی وجیود دارد
کم هر اساس آنها می توان مرزهیای اصی ی اییر میرو را مشی
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آشوریغ ا وام ماد در ایر دوره ها پادشاهیهای مانّا و الیپیغ ایالتهای گی یلهوندا و پارسیوا
مرز مشنرر داشنندر ادود ک ی مرو ایر مناطق شنا نم شده استر مرو پادشاهی مانّیا و
ایالتهای مرترط هیا آنغ از دریاییمی ارومییم در شیمال تیا منطقیمی هیجیار در جنیوب و از
رشنمکوههای مرزی ایران و راق در غرب تا ارتفا اا غرهی درهی زنجان و منطقمی میانیم
در شرق کشیده میشد بم زادهغ )41-80 :9355ر هر اساس مناهع آشوری مادیها هیا ایالیت
مانّایی م ی کم در جنوب غرهی ایر پادشاهی بمنطقمی تکیاب و هیجیار) یرار داشیت میرز
مشنرر داشنند ب)Luckenbill, 1926: 206ا هناهرایر میتوانی میرزهیای میاد را در اییر
ه ش تا منطقمی هیجار تصور کنی ر مادیها در شرق ایر منطقیم و در طیول کانیال ارتریاطی
ویر -زنجان هودندر
مرو ا وام مادی از غرب ها ایالت ن رنا ه ر

پارسوا مرز مشنرر داشنم استر در مناهع

آشوریغ هارها هم ایالت پارسوا 9کم ناصر غیرایرانی در آن اسینقرار داشینندغ اشیاره شیده و
مو ایت آن تا ادود زییادی مشی

شیده اسیت بمی زادهغ)999-990 :9319ر هیر اسیاس

اط اا موجودغ مرک ایر ایالت در منطقیمی روان یر یرار داشیت و میرو آن از منیاطق
شمالی ماهیدشت تا منطقمی سنندج کشیده میشد بهمیان)999:ر هیر اییر اسیاس مییتیوانی
مرزهای غرهی ماد را تا ادودی ها مرزهای کنونی اسنان همیدان هیا اسینانهیای کرمانشیاه و
کردسنان مطاهقت دهی ر
مادی ها از طرف دیگر ها پادشاهی الیپی مرز مشنرر داشنندر الیپی هاد از مانّاغ مهی تیریر
پادشیییاهی منطقیییم هیییوده کیییم هیییارهیییا در منیییون آشیییوری هیییم آن اشیییاره شیییده اسیییت
ب)Medvedskaya, 1999: 53-70; Levine, 1374: 104-106ر ها توجیم هیم شیواهد و
مییدارر موجییودغ میییتییوانی ایییر پادشییاهی را در منطقییمی شییمال لرسیینان جایییاهی کنییی
ب )Medvedskaya, 1999: 63; Levine, 1374: 106و مرزهای میاد را تیا اییر منطقیم
گ نر

دهی ر ا وام مادی در غرب ها ایالت هیتهمریان کیم در منطقیمی کرمانشیاه جاییاهی

9ر در مورد ایر ایالت و ارتراط آن ها پارسیهاغ نک :م زادهغ 974-902 :9319ا ایمیانپیورغ 22-83 :9357ا ایمیانپیورغ
94-9 :9353ر
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میشود ب)Reade, 1995: fig.5غ مرز مشینرر داشینندر م وطیمی میادی گیودیرتپیم در
منطقمی کنگاور و نوشیجانتپم در منطقمی م یر مرو غرهی ا وام ماد را مش

میکنندر

مدارر و شواهدی هرای تاییر مرزهای شمالی ماد وجود نداردا اما از آنجا کیم رشینمکیوه
الررز همیشم هم نوان یک مرز طریای و فرهنگی مل کرده اسیتغ شیاید در اییر دوره نیی
مرزهای شمالی ماد را مش

میکرد باانمال نفور ا وام مادی هم مناطق شمالی را نی هاید

در نظر داشت)ر
هم نظر میرسد مرو مادیها در جانب جنوب غرهییغ هیم اسینانهیای امیروزی فیارس و
اانمای ی د کم توسط ا وام پارسی اشفال شده هودغ م دود مییشیدر اشیارهی هیرودوا هیم
ت طی کم مادها هر پارس داشنند و نرردهای پادشاهی ماد هیا کیورو

کیم در ایدود سیال

 880قرم صییییورا گرفییییت و در منییییون هییییاه ی نییی ی هییییم آن اشییییاره شییییده اسییییت
ب)Cogan, 2008: 211غ دلی ی هرای ایر همجواری استر
مرزهای شر ی ماد یندان مش

نی نندر مناطق مرک ی ایران بمنطقمی تهرانغ

و ررر)

ها توجم هم دادههیای هاسینانشناسیی بم وطیمهیای ازهکیی بمجییدزادهغ )9358غ شمشییرگاه
بفهیمیغ )9357غ زاره غ بم کی ادهغ  )9357و سیی ک بگیرشیمرغ  ))9351و گیواهی منیاهع
آشوری و ایر اقیقت کم ری از مراک مه مادی هوده استغ در دا ل مرو مادیها یرار
داشنماندر در مورد گ نر

شر ی میرو میادغ اشیاراتی در منیون آشیوری وجیود داردر در

کنیرمهای تیگ ا پی مسر سوم ب 244-72قرم) هم آن دسینم از ا یوام میادی کیم در کنیارهی
کوه هیکنی هودند و مادیهای درتمندی کم در شرق دور و کنیارهی هیاهیان نمیک اسینقرار
داشنندغ اشاره شده استر آسارادونغ پادشاه دیگر آشوری در ادود سال  223قرم هم میاد
ام م کرد و ظاهرا پیشروی زیادی در شرق کردر وی در گ ار

ود هم مادیهایی کم در

دوردست رار داشنند و پاتوشاراغ ناایم ای در مجاورا هیاهان نمکغ مادیهیای کنیار کیوه
هیکنیغ از کوه نان یجوردغ اشاره میکندر کوه هیکنی هم صورا سیننی هیا کیوه دماونید و
هیاهان نمک ار ها دشت کویر مطاهقت داده شده است بدییاکونفغ 952 :9329غ  700و )743ر
اط ق کوه نان یجورد هم کوههای ایر منطقم هم دلیل وجود ماادن سنگ یجیورد در اییر
منطقم نی تا ه کم هم نظر میرسد رار داشنر ایر منطقم در کنار م ییر مهی تجیاری کیم از
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طریق آن سنگ یجورد هم هیرالنهریر وارد میشدغ دلیل ایر نامگذاری استر لوئیس لیویر
کوه هیکنی را ها کوه الوند در همیدان مطاهقیت داده اسیت ب)Levine, 1974: 118-119ر
ایر مطاهقتغ مرو ا وام مادی را ه یار م دود میکنید کیم هیا میدارر و شیواهد موجیود
هم وانی نداردر از طرف دیگر کوه الوند ها توصیف منون آشیور مطاهقیت نمیییاهیدر کیوه
هیکنی هر اساس اشاراا صوراگرفنمغ ه یار مرتفع و منفرد هود و از م افتهای ه ییار دور
ودنمایی میکرد و در یک جیا آن را در دورتیریر نقطیمی شیر یغ یانیی م یل هرآمیدن
ورشید رار دادهاند ب)Luckenbill, 1927: 283ر در صورا شرایط م ا د جویغ کوه
دماوند ها شکوه اصی از م یافتهیای دور اهیل مشیاهده اسیتا درایالیکیم کیوه الونید
مشنمل هر رشنمکوهی است کم در میان آن می الوند تش

یندانی نیدارد و نمییتوانید

موضوع توصیف آشوریها رار هگیردر دلیل سوم رد نظریمی لویرغ ن دیکی کوه هیکنیی هیا
هیاهان نمک ار استر ایر وضایت در مورد کوه دماوند اهل توجیم استا امیا در میورد الونید
پذیرفننی نی تر نظریمی لویر هیشنر منکی هر ایر پیشزمینمی رهنیی اسیت کیم آشیوریهیا
نمیتوان نند تا مناطق مرک ی ایران نفور کرده هاشند ب)Levine, 1974: 119ا دراالیکم
از یک طرف توان نظامی فوقالاادهی آشور در مقاطع م ن ف تاری ی آن تسییید شیده و از
طرف دیگر ایر نکنم مش

شده است کم اشارهی گ ار های آشوری هم لشکرکشیهاغ

هم مانی لشکرکشیهای گ ینرده و شیاهانم نی یت و مییتوان یت شیامل ا ی ام گیروههیای
شناسایی یا دسنمهای جمعآوری راج و هدایا شودر 
گ نر

شر یتر مرو ماد مش

ا وام ماد در طول جادهی ه ر

نی تر ها توجم هم شواهد موجودغ هیم نظیر مییرسید
راسان ادا ل تا منطقمی سمنان و دامفان گ ینر

یافنیم

هودندر در مناطق جنوهیتیرغ هیاهیانهیای مرکی ی میرز طریایی میرو ا یوام میادی را شیکل
میدادندر
هر اساس مطالب مطرحشدهغ مرو ماد رل از تشکیل پادشاهی و گ نر

آنغ از شمال هم

رشنمکوه الررزغ از شمال غرب هم ادود هیجار تا میانمغ از غرب تا منطقمی کرمانشاه و شمال
لرسنانغ از جنوب غرب تا منطقمی ی د و فیارسغ از جنیوب و جنیوب شیر ی هیم کویرهیای
مرک ی و از شمال شرق ادا ل تا منطقمی دامفان میرسید بشکل )9ر

5/9/2014 1:13:06 PM

Text [20] ed 2.indd 154

فصلنامة علمی  -پژوهشی تاریخ اسالم و ایران دانشگاه الزهرا 155 /

شکل  :1قلمرو اقوام ماد و همسایگان آنها پیش از تشکیل پادشاهی و گسترش آن (مالزاده)
ه)

(مالزاد

آن

گسترش

یو

پادشاه

تشکیل

پیش از

گان

آنها

ماد و

همسای

اقوام

قلمرو

شکل :1
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مرو هازسازی شده از سا نار سیاسی واادی هر وردار نرود و شامل واادهای سیاسیی
و ومی پراکنده یا ایالتهای منادد میشدر ایر وضیایت ایدا ل تیا آغیاز یرن هفین قرم
ادامم داشت و تنها در اوایل ایر رن کی کی تایدادی از ایالیتهیای میادی من ید شیدند و

شالودهی دولت هادی ماد را شکل دادند9ر منسسفانم جایاهی ه یاری از ایالتهای رکیر شیده
هم دلیل فقدان مدارر م نند و کافی امکان پذیر نی تا مگیر میوارد انیدکی کیم در غیرب
ایران و مجاور مرو آشور رار داشنندر از غرب ایران هریم هم طیرف شیرق مییرویی غ هیر
اههاماا موجود در صوخ جفرافیای تاری ی ماد اف وده میشودر ماموی اشارههای منیون
آشوری ج ئیاتی ندارنید کیم هیر اسیاس آنهیا هنیوانی جیای ایالیتهیای ییاد شیده در اییر
گ ار ها را هیاهی ر در غرب ایران سم کنیرم یا سنگنوشنمی آشوری هم دسیت آمیده اسیت
ب )Frame, 1999: 31-57; Levine, 1972کییم میییتوان یینند زمینییمی مناسییری هییرای
هازسییازی جفرافیییای تییاری ی غییرب ایییران و جایییاهی ایالییتهییای مییادی فییراه کننید کییم
م دو شدگی آنها و نا

هودن اط اا ارائم شده مانع ایر هازسازی استر

 .2-6مراکز حاکمیتی

دیمیتریر اشاره هم نام هگمنانیم مرهیوط هیم منیون هیاه ی و در ایدود سیال  880قرم اسیت

ب )Cogan, 2008: 211کیم اولییر اشیارهی تیاری ی هیم تصیرف آن هیم دسیت کیورو

9ر در مورد سا نار سیاسی دولیت هایدی میاد ه یث و اههامیاا زییادی وجیود داردر وردنریور

در دو مقالیمی یود

ب9355غ  )9114سا نار امپراتوری ماد را زیر سؤال میهردر او هیان میکند :اسندیل دارم اگر مدارر مرهیوط هیم وجیود
امپراتوری ماد را ها تاریف ان انشنا نی ه نجی غ ایر مدارر هیچیک از جنرمهایی را ندارد کم اننظیار داریی هیا ییک
الگوی ان انشنا نی سازگار هاشد بوردنریور غ )22 :9355ر او در جیای دیگیر اشیاره مییکنید :اگیر در میورد وضیع
سرزمیر ماد در سدهی شش از واژههایی نظیر «دولت» یا «امپراتوری» اسنفاده میکنی غ هاید هیم وجیود ینییر سیا ناری
مطمئر و مانرف هاشی بهمان)50 :ر وردنرور

همچنیر مینوی د :نم یک دولت ماد ها مرو اخ وجود داشینم و نیم

یک امپراتوری بماسکاریغ )905 :9355ر او از فقدان مناهع تاری ی هرای انکار وجود دولت شکوفاغ پررونیق و نروتمنید
ماد ههره گرفنم است بهمان) 901 :ر کورا نی مانقد است ها فروپاشی آشوریان در یرن هفین قرم مادهیا نیی هیم پاییان
رسیدندر از ایر ل اظ مادها هرگ از اد کنفدراسیون س ت ری یمای فراتیر نرفننیدا ییون انگیی ههیای اساسیی و منیاهع
سازمانیافنمی امپراتوریهای ه ر
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ه امنشی نی م

وب میشود و م

است کم ایر شهر رل از ایر تاریخ نی وجیود داشینم

استر هر اساس نوشنمی هرودواغ شهر هگمنانیم در ایدود اوا یر یرن هشین قرم توسیط
دیوکسغ مؤسس پادشاهی ماد هنیان نهاده شیده اسیت ب)Panaino, 2003: 329ر منسسیفانم
در منون آشوری اشارهای هم نام هگمنانم نشده است و هم نظر مییرسید کیم هاید از گ ینر
درا ماد بدر اواسط رن هفن قرم) و روج آشوریها از منطقمغ ایر نام هیم ت نگیاه میاد
داده شده استر در منون آشوری هم دو شهر مه مادی در غرب ایران اشاره شده اسیت کیم
اانمال دارد یکی از آنها همان هگمنانمی سالهای هاد هاشد بمی زادهغ )2 :9310ر یکیی از
ایر مراک غ سا هیت ب )Sagbitaاست کم اولیر هار در ادود سیال  570قرم هیم آن اشیاره
میشود و تا صد سال هاد نیی همچنیان هیم نیوان یکیی از مراکی میادی هیا ی مییمانیدر در
گ ار

لشکرکشی شمشیادد پنج بمرهوط هم ادود سال  570قرم)غ هم یک ااک میادی

هییم نییام هانوشیییروکا ب )Hanaširukaو مرک ی اکومییت اوغ سییا هیییت اشییاره شییده اسییت
ب)Radner, 2003: 40-41; Luckenbill, 1926: 257ر در منیون آشیوری هیرای اولییر
هار است کم هم نام یک ااک مادی و مقر اکومت او اشاره میشیودر در اییر کنیریم از اییر
شهر ها اصط ح «شهر شاهی» ب Royal cityو هم زهان آشوری  )āl-šarrūtiییاد شیده اسیت
کم نشاندهندهی اهمیت آن است و ایر ظاهرا تنها موردی است کم در مناهع آشیوری ییک
مرک مادیغ «شهر شاهی» وانده میشود ب)Ikeda,1979: 87ر در یک ناممی آشوری کم
اانمای مرهوط هم سالهای پایانی تیگ ا پی مسر سوم ب 244-272قرم) استغ هم تراید یکی
از ه رگان یهود هم سا هیت اشاره شده است ب)Galil, 2002: 71-79ر در کنیریمی دیگیر
ایر پادشاهغ هم فنح سرزمیر مادیهای نیرومند و اسکان مردمانی از نقاط دیگیرغ اشیاره شیده
است ب)Tadmor, 1994: 166-167ر ها توجم هم کنیریمهیای ییاد شیده و سیاهقمی طیوینی
ارور یهودییان در منطقیمی همیدانغ مییتیوانی سیا هییت را هیا هگمنانیمی دورهی هاید
مطاهقییت دهییی ر پییارپوی و پییورتر نییی در اط ییس ییود جایییاهی مشییاههی انجییام دادهانیید
ب)Parpola and Porter, 2001: 7, map.11ر
مرک مه دیگر مادیغ کار -کَرشّی ب)Kar-Kaššiغ مقر اکومیت کشینرینم ب شیررینم)
هود کم در مناهع آشوری هم آن اشاره شده است ب)Wiseman, 1958: 13ر کشینرینم رهریر
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یام مادیها یم آشور در سالهای  224تا  227قرم هود و هناهرایرغ همانگونم کم م کی اده
اانمییال داده اسییت بم ک ی ادهغ )14 :9324غ امکییان دارد مرک ی اکومییت او هییا هگمنانییمی
دورهی هاد مطاهقت داشنم هاشدر الرنم شیواهد موجیود باسینفاده از اصیط ح شیهر شیاهی در
ارتراط ها سا
سا

هییت میادیغ یدمت هیشینر آنغ ترایید یهودییان هیم اییر شیهر و ررر) مطاهقیت

هیت ها همدان را تسیید میکنندا هریند ایر امکان نی وجود دارد کم سیا هییت یرن

هشن قرمغ همان کار -کَرشّی یرن هفین قرم و آن نیی هگمنانیمی یرن ششی قرم هاشیدر
همچنیر اانمال دارد مادیها در اواسط یا اوا ر رن هفین قرم و هاید از ت ی ط هیر منیاطق
غرهی اییرانغ شیهر هگمنانیم را کیم از مو اییت اسینراتژیکی در م ییر ارتریاطی هییرالنهیریر
هر وردار هوده استغ هم نوان پاین ت انن اب کرده هاشند بم زادهغ )2 :9310ر
 .2-3ساختار اجتماعی ماد

هر اساس مدارر موجودغ مادیها هم رایل و ایالتهای م ن فی تق ی میشدند کم هرییک

از ایر ایالتها در یک منطقمی جفرافیایی م نقر میشیدند و ییک وااید سیاسیی را شیکل
میدادندر منون آشوری هارها هم ایر رایل و ااکمییتهیای م ینقل آنهیا اشیاره مییکننیدر
تادادی از ایر رایل ها توجم هیم واه ینگیهیای یومی و ری یمای و اانمیای هیرای مقاه یم هیا
تجاوزاا آشور یا ک ب یدرا منطقیمایغ در الیب ات ادییمهیایی شیکل گرفنیم هودنید و
تادادی دیگر م نقل هودندر در منون آشور هم نام ایالتها و دولتهای م نقل مادی ه یاری
اشاره شده استر هرودوا نی در کناب ود مادیها را هم شیش ری یم تق یی مییکنید کیم
رارااند از :هوسیانغ پارتاکنیانغ اسنرو اتیانغ آری اننیانغ هودیان و مغهار از میان ایر نامهیا
پارتاکنیان کم در ناایمی اصفهان امروزی و جهت شیر ی آن زنیدگی مییکردنیدغ ریشیمی
ایرانی دارند و از میان اسامی دیگر فقط نام آری اننیان اشنقاق روشر از ریشیمی ایرانیی دارد
و ظاهرا هم مانی « ری می آریاییها» است بدیاکونفغ )947 :9329ر
هر اساس شواهد موجودغ جامامی ماد ادا ل در مراال اولیمغ سا ناری ری مای داشت و
هر ری م از تیرهها و هر تیره از اندانهای م ن فی تشکیل میشید کیم هیا یکیدیگر راهطیمی
فامی ی داشنندر ینیر سا ناری توسط هرودوا هرای پارسیان نیی رکیر شیده اسیت بهرییانغ
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)71 :9358ر طرقاا اجنما ی در میان ایر جامام یندان شکل نگرفنیم هودنید و تنهیا طرقیمی
منش

آنغ رؤسای رایل هودندر

 .2-4ساختارهای اقتصادی

در مناهع ج ئیاا اندکی درهارة سا نار ا نصیادی ا یوام میاد آمیده اسیتر غیاراغ یراج و
هدایای دریافنی آشور از مادیهاغ تقریرا همیشم هم صورا دام هودا هناهرایر هم نظر مییرسید
مایشت اص ی مادیها در اییر دورهی تیاری یغ دامیداری و کیویروی هیوده اسیتر تایداد
م دود م وطمهای اسنقراری هم دست آمده از اییر دوره شیاید ننیجیمی اییر نیوع مایشیت
هاشدر ها توجم هم دادههای هاسنانشناسی و تاری یغ درصد اهل توجهی از مادیها نی ساکر
هودند و هم کشت و زرع میپردا نندر همچنیر مادیها در طول مه تیریر راههیای ارتریاطی
رار داشنندر از دورهی پیش از تاریخ هم هادغ ایر راهها بهموییژه جیادهی هی ر

راسیان)غ

هرای مرادیا مورد اسنفاده رار میگرفنند و اسینقرارهای طیول م ییر در اییر زمینیم فایال
هودندا هناهرایر طریای است کم مادها ادا ل هیم نیوان واسیطمی اننقیال کایهیای شیرق هیم
هیرالنهریر مل میکردند و منافع ا نصادی مناسری نی هم دست میآوردندر شاید م وطمها
و ااک نشیرهای گودیرغ هاهاجان و ازهکی در کنار راههای مه غ هم دلیل تجیارا هیا آشیور
شکل گرفنم هاشندر مرو ماد در کنار نقیش واسیطمای کیم در ارتریاط هیا تولییداا و منیاهع
آسیای میانم داشتغ از مناطق مه کشاورزی و دامداریغ همویژه پرور

اسب هود و مایادن

مه آهرغ مسغ عغ سربغ سنگهای سا نمانی و ررر در آن وجود داشتر
 .2-8جغرافیای انسانی

مدارر و شواهد زهانشناسی و منون آشوری نشاندهندهی ارور ناصر م ن ف زهیانی و

نژادی در منطقم است کم هم صورا تقریرا مج ا اسنقرار پیدا کیرده هودنیدر مهی تیریر منریع
هرای هازسازی زهیانی و یومی منطقیمغ میدارر زهیانشناسیی اسیتر ران زادور اط یاا
ارزشمندی ارائم میکندر در مناهع تاری ی اد فاصیل  9000تیا  200قرمغ ایدود  795اسی
ش
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شده نشان می دهد کم ناصر ایرانی در ماد ه ر

هیشنر ه ینند بایداکرر  48/32و ایدا ل

 37/32درصد)ر در ایر منطقم هاد از ناصر ایرانیغ ناصر کاسی بایداکرر  2/77و ایدا ل
 8/39درصد) و هاد از آنها ناصر هوری بها اداکرر  2/24و ادا ل  0/12درصد) ارور
داشنند ب)Zadok, 2002: 112-113ر ارتراط میان درصد اسامی اش اخ ها اسامی جایهیا
در هر منطقم نی اهل توجم استر نامجایهای ایرانیی در میاد هی ر غ هیشینر اسیت بدر میاد
شر ی  84/84تا  72/72درصدغ ماد مرک ی یا دا ی  37/75تا  97درصدغ ماد غرهی 95/24
تا  94/85درصید و پارسیوا  90/49تیا  4/92درصید) و در اییر منیاطقغ نیامهیای کاسیی در
مرترمی هادی رار میگیرندر در منطقمی گی ییلهونیدا و نیواای مجیاور آن نیامجیایهیای
کاسی هیشنر است ب 92تا  4درصد)ر نامجایهای هوری-اورارتیوییغ در مانّیا و شیمالغیرب
ماد هیشینر اسیت بهیم ترتییب  90/18تیا  7/43و  77/23تیا  3-22درصید)ر در منیاطق ا ییرغ
نامجایهای ایرانی در رترمی هادی رار میگیرندر نامجایها در زاموا بمنطقیمی سی یمانیمی
راق) فقط کاسی و هوری ه نندا دراالیکم هاد از سقوط آشیور و گ ینر

میادغ شیاهد

ارور مادیها در ایر مناطق ه ینی ب)Ibid: 112-113ر زادور ننیجیم مییگییرد کیم در
دورهی مورد ه ث و در گ نرهی شمالغرب ایرانغ شرق ترکیمغ کردسنان یراق تیا شیمال
سوریمغ ناصر هوریزهان هیشنر هودند و در شمالغرب و کردسنان راقغ ناصر کاسیی در
رترم هادی رار داشنندر در مناطق غرهیتر و لرسنان ناصر کاسی و همتدریج هم طرف مناطق
شر یغ ناصر ایرانی غالب میشدندر مدارر زهانشناسی نشاندهندهی نفور تدریجی ا یوام
ایرانیغ از ه شهای شر ی هم جانب شمالغرب و غرب ایران استر زادور اییر گ ینر
را روند ایرانی شدن منطقمغ همویژه ناایمای کم هادها هم ماد ه ر

شیهرا یافیتغ توصییف

میکند ب)Ibidر

 .7نتیجهگیری

جفرافیای تاری ی ماد ها اههاماا ه یاری همراه است کم ه ش مهمی از آن هیم دلییل فقیدان
مدارر مکنوب از ود مادیها است و ه ش دیگر هم دلیل اج انیدر اط یاتی اسیت
کم هم ایگان صااب نگار
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تاری ی میاد را هایید در الیب دو دورهی منمیای غ پییش و پیس از تشیکیل پادشیاهی میاد و
گ نر

آن مطالام کنی ر اییر پیژوهش هیم دورهی ن

یت ا نصیاخ یافیت و در مقالیمی

دیگری دورهی دوم را مطالایم یواهی کیردر تقریریا همیمی اط یاا جفرافییای تیاری ی
دورهی ن

ت از طریق مناهع آشیوری هیم دسیت آمیدهانید و هیا دادههیای هاسینانشناسیی و

زهانشناسی همراه میشون در هازسازی ارائم شده نشان داد کیم ا یوام میادی در ایدود اواییل
ه ارهی اول قرم در ف ا مرک ی و مناطق غرهی ایران و مجاور پادشاهیهای مانّا و الیپی و
ایالتهای پارسواغ گی یلهونداغ هیتهمران و پارسغ م نقر شدندر ها توجم هیم مو اییت ن یری
دولتها و ایالتهای مذکورغ مرزهای غرهیغ شمال غرهی و جنوب غرهی مرو ا وام میادی
مش

شدندا مرو ماد از غرب هم منطقمی کرمانشاه و شمال لرسنانغ از جنوب غیرب هیم

پارس دورهی هادغ از شمال غرب هم منطقمی هیجار تا میانمغ از شمال هم رشنمکیوه الریرز و از
جنوب و جنوب شر ی هم مناطق کویری مننهی مییشیدر هیم نظیر مییرسید مرزهیای شیر ی
ادا ل تا اسنان امروزی سمنان گ ینر
جفرافیایی م نقل ه ر

یافنیم هودنیدر اییر میرو هیم واایدهای سیاسیی و

و کویک تق ی شده هود و سا نار سیاسی من ج و سیازماندهی

شده نداشتر هریک از ایر واادها ااک نشینی داشنندا اما مهی تیریر مرکی میادی کیم در
منون آشوری هم آن اشاره شده استغ سا هیت رن هشن و نه و کارکشی رن هفن قرم
است کم اانمال دارد ها هگمنانمی رن شش مطاهقت داشینم هاشیندر میادیهیا در اییر دوره
سا نار رای ی داشنند و توسط ااکمان م ی هیا رؤسیای راییل اداره مییشیدندر هیر اسیاس
دادههای زهانشناسیغ از منطقمی زاگرس مرک ی در غرب هیم طیرف منیاطق شیر یغ ا یوام
ایرانیزهان یا مادیها ارور پررنگتری داشنند و از دی ب رن نهی قرم) هیم جدیید ب یرن
هفن قرم) هر تاداد ایر ناصر ایرانیزهان در غرب اییران افی وده مییشید و آنهیا کی کی
جایگ یر ا وام هومی میشدندر
مناهع آشوری نشان میدهند کم هریند مرو ا وام میادی هیرای فاالییتهیای کشیاورزی
م یا د هییودغ دامپیروری و پییرور

اسیب و اانمییای کیویروی در میییان میادیهییا جایگییاه

هرج نمتری داشنندر آنها همچنییر از مو اییت م ی ط یود در سیر راههیای مهی ارتریاطی
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اسنفاده میکردند و واسطمی اننقال مواد و تولیداا شیرق هیم غیرب مییشیدند و ه شیی از
مناهع ا نصادی ود را از ایر طریق تسمیر میکردندر
منابع

 -ایمانپورغ م مدتقیر ب)9357ر «مادها و پارسهاغ آیا پارسها ت ت فرمانروایی مادها هوده انید »ر

فصلنامهی تاریخپژوهیر س 8ر

92ر دانشگاه فردوسی مشهدر

--------------- -ر ب)9353ر «مکان جفرافییایی پارسیمی دارییو »ر فصللنامهی مطالعلا

تاریخیر

 8و 2ر دانشگاه فردوسی مشهدر

 هریانغ پیی ییرر ب)9358ر «امپراتیوری ه امنشیی»ر ترجمیم ی ناهیید فروغیانر ج 9ر تهیران :طیره وفروزانر

 -دیاکونفغ امر ب)9329ر تاریخ مادر ترجممی کری کشاورزر چ 7ر تهران :می و فرهنگیر

 -ردیغ کامیارر ب)9327ر «وارسی دوره ی ماد ب یمت اول)»ر مجله ی باستان شناسی و تاریخر

س 5ر

98ر مرک نشر دانشگاهیر

 -فهیمیغ امیدر ب)9357ر «سکوننگاه گور فنگان صَرمغ گ ارشی درهیارهی م وطیمی شمشییرگاه

در جنوب »ر مجلهی باستانشناسی و تاریخر س 95ر

 -کوراغ آم یر ب)9352ر هخامنشیانر چ 8ر تهران :قنوسر

9ر مرک نشر دانشگاهیر

 گیرشمرغ رومرر ب)9351ر سیلک کاشلانر ترجمیمی اصیفر کریمیی و آزینیا همپارتییانر ج 7رکاشان :مرسلر

 -مایرغ والنرر ب)9355ر گلزارش لشکرکشلی سلارگون بله اورارتلو در سلا  714ق.مر

ترجممی فرامرز نجد سمیایر تهران :گنجینمی هنرر

 مجیدزادهغ یوسیفر ب)9351ر کاوشهای محوطهی باسلتانی ازبکلیر تهیران :ادارهی کیلمیراث فرهنگیغ صنایع دسنی و گردشگری اسنان تهرانر

 م زادهغ کاظ ر ب)9353ر باستان شناسی و جغرافیای تاریخی مانّار رسالمی دکنیریر تهیران:دانشگاه ترهیت مدرسر
--------- -ر ب)9355ر «پادشاهی مانّاا نگاهی هم سا نارهای فرهنگیغ اجنما یغ سیاسیی مانّیا هیر

پایمی آگاهیهای هاسنانشناسی و جفرافیای تاری ی»ر باستانپژوهیر س 4ر
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-شهر ایرانی

)ر « تاری چمغ جایاهی و سا نار هگمنانمی مادی»ر مطالعا9310ر ب---------  پژوهشگاه فرهنگ و هنر ماماریر:ر تهران2

و ارترییاط آن هییا پارسیییهییا و
ر دانشیکده ادهییاا2

ر7 اسالمیر س

)ر «پارشییواغ پارسییواغ پارسییوا غ پارسییوما9319ر ب--------- -

مهاجرا آنان هم دا ل سرزمیر اییران»ر پژوهشهای علوم تلاریخیر

دانشگاه تهرانر

)ر «پاین تهای ماد»ر پایتختهای ایرانر هم کوشیش م مید یوسیف9324 م ک ادهغ مهردادر ب-

 سازمان میراث فرهنگی کشورر:کیانیر تهران
هازدیید و

)ر «هنای سنگی زارهُ غغ نیایشیگاهی از دورهی میادغ گی ار9357ر ب----------- ر24-87

ر ص7

ر92 »ر باستانشناسی و تاریخر س9359  پایی-هررسی مقدماتی
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