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چكيده
اقوام ميان آن در كه است مختلفي اقوام دستاوردهاي و تالش حاصل ايراني تأسيستمدن با پارسي

نموده ايفا كليدي نقش هخامنشي به.اندامپراتوري اقوام اين ورود مسير و زمان خصوص در متأسفانه
و تاريخ با ارتباط در كل در و مرتبط، فرهنگي مواد آنها، نخستين استقراري مراكز ايران، فالت

آنهاباستان هخامنشي(شناسي امپراتوري تشكيل از ا)قبل گمراهاطالعاتي مواردي در و كنندهندك
دارد باستان.وجود و تاريخي مختلف منابع در كه نادرست اطالعات اين جملة مياز ديده شود،شناسي

پارسي به پارسوماش و پارسواش پارسوا، پارشوا، اسامي برداشتارتباط و نظريهها و هايپردازيها
است گرفته صورت راستا اين در كه است حاصلب.نادرستي نتيجه اين گرفته، صورت مطالعات به توجه ا

نام از غير به كه اولين"پارسوماش"شده براي كتيبهكه در سالبار و آشوري سناخريب م.ق691هاي
مي اشاره آن پارسوابه نام به ايالتي به اصل در ديگر نام سه پارشوا،(شود، صورت به مواردي در كه

ثبت پارسوماش نيز و سده)شدهپارسواش در كه دارند اولاشاره هزارة نخستين ايران.قهاي غرب در م
است نداشته پارسي اقوام با ارتباطي هيچ و بوده .واقع
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مقدمه
صد طي كتيبهدر قرائت با اخير بينسال وهاي اورارتويي و مبهميالنهريني گاه اطالعات

كتيبه اين در زبانكه مورخان، آمده، باستانها و بهشناسان مواردي در شناسان
بهبرداشت كه رسيدند نادرستي روشنهاي و دهه چند گذشت جوانبرغم از برخي شدن

برداشت اين متأسفانه نظريهموضوع، پردازش مبناي هنوز و نشده تصحيح وها ها
م تفاسير و استمطالعات ناصواب و برداشت.ختلف اين از ميانيكي ارتباط نادرست هاي

پارسينام به آنها انتساب و پارسوماش و پارسواش پارسوا، پارشوا، جغرافيايي وهاي ها
است ايران فالت به آنها مهاجرت مختلف نظريه.مراحل برداشت، اين به توجه ايبا

پارسي آن اساس بر كه شده ازمطرح ابتدا منطقةها و اروميه درياچة غربي كنارة طريق
متون در كه پارشوا ايالت و اروميه درياچة جنوب در و شده ايران غرب شمال وارد قفقاز

شدند مستقر شده، اشاره آن به اورارتو.اورارتويي توسط منطقه تصرف به توجه حدود(با
پارسي)م.ق820 جنوبي، مناطق به شدند مجبور كردهها مهاجرت محدودهتر در ازو اي

كرده ياد پارسوا بعنوان بارها آن از آشوري منابع كه سنندج منطقه تا ماهيدشت شمال
كنند پيدا استقرار لشكركشي.است، به توجه وبا ايران غرب به آشوريها مكرر هاي

پارسيضميمه آشور، قلمرو به پارسوا جنوبيكردن مناطق به شدند مجبور دوباره وها تر
كنندمجاو مهاجرت فارس كنوني استان و ايالم قلمرو بعدها.ر كه پارسوماش ايالت

مي نام كتيبهپارس در و سالگيرد و آشوري اولين.ق691هاي براي ميم ذكر شود،بار
اشاره اصل پارسيدر نهايي مقصد به است امروزياي فارس استان در آنها استقرار و .ها

نظريه و برداشت خالصة طياياين در و مختلف نويسندگان توسط كه سال60است
پارسي مهاجرت خصوص در هماخير و شده ارائه نوشتهها از بسياري مبناي نيز هااكنون

است نظريات بها.)1(و و نادرست برداشت زباناين تشابهات به حد از بيش شناسي،دادن
نظريه براي را بيزمينه و بزرگتر اشتباهات و نادرست استهاي ساخته فراهم در.شتر

مهاجرت مسير و زمان خصوص در شده باعث مزبور برداشت بخصوص، موضوع اين
وپارسي تاريخي جغرافياي تاريخي، تفاسير نيز و آنها به تاريخي اشارة اولين ايران، به ها

داده باستانتفسير گيردهاي صورت اشتباهاتي تالش.)2(شناسي مقاله اين ادامة در
دادهخواهي اساس بر كرد باستانم و تاريخي نظريههاي تصحيح به جديد هايشناسي

كنيم ارائه مسئله از درست تصويري و بپردازيم .قبلي
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اورارتويي و آشوري منابع در پارسوماش و پارسواش پارسوا، پارشوا،
تاري جغرافياي مهم منابع بابلي، و اورارتويي متون كمتري مقدار به و آشوري خيمتون

ق اول هزارة در ايران غربي مي.نيمة شمار به آشوري،.آيندم متون بويژه و متون اين در
اقوام و اشخاص اسامي نيز و جغرافيايي نقاط با ارتباط در ارزشمندي بسيار اطالعات

مي آنها اساس بر كه شده ارائه منطقه در نيمةساكن تاريخي جغرافياي بازسازي به توان
پرد ايران نام.اختغربي اسامي، اين جمله واز پارسواش پارسوا، پارشوا، جغرافيايي هاي

پارسي و پارس با كه لفظي مشابهت جهت به كه هستند مباحثپارسوماش دارند، ها
موجب ايران به پارسي اقوام ورود و ايران تاريخي جغرافياي و تاريخ زمينة در را زيادي

است نام.شده ميان مزبوراز كتيبه»شواپار«هاي در سهتنها و شده ذكر اورارتويي هاي
يعني ديگر شده»پارسوماش«و»پارسواش«،»پارسوا«نام ذكر آشوري منابع از.انددر

نسبتاً زماني دورة يك در آشوري، متون در را تكرار بيشترين پارسوا نام، سه اين ميان
سيطوالني و قومي ساختار جغرافيايي، موقعيت و دارد قابلتر، حدود تا آن توجهياسي

است گرفته قرار شناسايي و مطالعه تجزيه.مورد به منابع، بررسي ضمن مطلب ادامة در
نام اين ميان رابطه تحليل پارسيو با آنها ارتباط نيز و پرداختها خواهيم .ها

)par�ua(پارشوا

قره كتيبة در پارشوا منواعبارت و ايشپوئيني دورة از سال(گوندوز و)م.ق814حدود
وان از مكشوفه اول آرگيشتي سال(سالنامة به است)م.ق783يا784مربوط شده ذكر

)Diakono and Kashki, pp. قره.)62-63 كتيبة بهدر اشاره بدون پارشوا نام گوندوز
مشتا نام كنار در مي-،)Me�ta(جزييات، احتمال ماناييكه ايالت همان رود

بود)Missi/Mesai(مسي درآمده اورارتو پادشاه تصرف به كه است-باشد شده در.ذكر
داش اورارتويي محوطهكتيبة در كه درتپه واقع مياندواب، نزديكي در نام همين به اي

قلعه ساخت و مانّا فتح به اورارتو پادشاه منوا آمده، بدست اروميه درياچة ياجنوب
اشاره مشتا در نام.)Zimansky,p.63(كندميكاخي گرفتن قرار هم كنار در به توجه با

قره كتيبة در پارشوا و داشمشتا كتيبة كشف محل مطابقت و وگوندوز مشتا با تپه
محققان از بسياري آشوري، متون در پارسوا با مسي همجواري به توجه با همچنين

مياندوا دشت يا مشتا نزديكي در را پارشوا ديگر، مدارك بررسي كردهبدون جايابي اند؛ب
اروميه درياچة جنوب در مينورسكي.يعني جمله از محققان از )Zadok,p.29(تعدادي
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با آن مجاورت و اسمي تشابه به توجه با را اروميه درياچة جنوب و سلدوز دشت در پسوه
دادند پيشنهاد پارشوا جايابي براي مياندواب البته.)Lanfranchi,pp.101-102(منطقة

زرينهجايابي منطقة در ديگري استهاي شده پيشنهاد پارشوا براي نيز مهاباد و رود
)Levine,1974,p.107(.

پارشوا خصوص اورارتويي-در كتيبة دو اشارات كه شده مشخص امروزه اورارتويي، ي
اشاره اصل در منطقه، اين پارسوابه به است آشوري-اي متون در كه ايران غرب بارهاي

اين از است، شده اشاره آن ناحيهبه هيچ شمالرو در نام اين به وجوداي ايران غرب
است آن.نداشته و پارسوا يك به تنها نيز آشوري متون اشارهتمامي ايران غرب در هم

مي.دارند نشان اول آرگيشتي سالسالنامة در پادشاه اين كه به.ق783يا784دهد م
كرده حمله آنپارسوا درو تا شده فراهم او براي امكان اين و است كرده تصرف را

شودنمري درگير آشوري نيروهاي با دياله منطقة در واقع آشوري(، متون توسط درگيري اين

مي گواهي ,Levine(شودنيز 1977, p.140((.كتيبه در پارشوا به اشاره اساس، اين هايبر
اشاره اصل در اول آرگيشتي و جنوبيمنوا به است نقطهاي اورارتوترين پادشاه كه اي

نام اين به ايالتي وجود به كه است كسي كمتر امروزه لذا است، شده آن فتح به موفق
باشد داشته اعتقاد اروميه درياچة جنوب ,Lanfranchi(در pp.101-102; Levine,

1974, p.111(.

)Parsua(پارسوا

در پارسوا بهاصطالح ايالت يك ناميدن براي هميشه ميخي ميمتون برايكار نه رود؛
قوم يك ,Diakonoff(ناميدن 1985, pp.62-63(.پارسوا مهم و بزرگ نسبتاً ايالت نام
كتيبه در بهكه دوم سارگون پارسواشهاي و)Luckenbill,vol2,pp.5,29,78,79(صورت

به خاصي موارد پارسوماشدر اولين)Gadd,pp.199-200(صورت براي شده، ثبت بارنيز
حدود و سوم شالمنصر لشكركشي گزارش مي.ق844در ظاهر ,Luckenbill(شودم

vol1, p.235(.به زآموا طريق از و شمال جانب از آشور پادشاه لشكركشي اين در
مي لشكركشي پارسوا سپس و آالبريا به آنجا از و مانّا لشكر.كندسرزمين سالدر كشي

نامري24 ايالت طريق از و غربي و جنوبي جهت از بار اين آشور لشكريان پادشاه، اين
عراق( خاك در دياله درة در هداياي)واقع دريافت از بعد و شده پارسوا شاهك27وارد

مي ماد و مسي ايالت راهي پارسوا، سال.)Ibid,p.206(شوندسرزمين لشكركشي در
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شالمنصسي سلطنت ايالتهاي)م.ق829(رام و شمال جهت از آشوري لشكريان ،
اطاعت كه پارسوا پادشاهان از تعدادي با آنجا در و شده پارسوا وارد مانّا و خوبوشكيه

مي جنگ بودند، نكرده را ,Ibid(كنندآشور p.209-10(.كتيبة اشارة نيز و بيان اين از
وجود به مي27قبلي پارسوا، در دريپادشاه قابلتوان وسعت از پارسوا ايالت كه افت

است بوده برخوردار پادشاهي.توجهي قرناين در حداقل كوچك شيوه.ق9هاي به -م
مي برخورد آشور با مستقل و متفاوت اينهاي در آنها نسبي استقالل نشانة اين و كردند

است تاريخي امروز.دورة روانسر ناحية در و داشته نام نيكور پارسوا، جايابيتختگاه ه
است .)151-156صصمالزاده،(شده

تيگلت زمان در پارسوا قلمروبه)م.ق744-727(سرسومپيلهايالت به استان يك صورت
سال و سارگون سلطنت پايان تا حداقل وضعيت اين و شده الحاق ادامه.ق705آشور م

است ;Bryce,p.529(داشته Luckenbill, vol1,pp. پارس.)77-8 قرنوضعيت در م.ق7وا
نيست مشخص .چندان

پيشنهاد پارسوا جايابي براي مانّا جنوب و ايران غرب در جايي آشوري متون تمامي
شايد.كنندمي و آالبريا مانّا، با شمال از پارسوا متون اين اساس وبر غرب از كارال،

ن با غربي بيتجنوب جنوبمري، و شرق از و آبداداني بيت و ماد،خامبان، با شرقي
استگيزيل داشته مشترك مرز كه)Forrer(فورر.بوندا است كساني اولين جزء ظاهراً

جنوبي استمكان كرده تعيين پارسوا براي سنندج شرق در را ,Zadok(تري p.32(.اين
قرار تأييد مورد زيمانسكي و رد جولين لوين، لوئيس توسط حدودي تا بعدها نظريه

.)Reade,p.179(گرفت
راه كه را ماهيدشت دشت شمالي انتهاي لوين نمريلوئيس به را آن خوبي هاي

مي تپهمربوط آن در و نمودهكند تعيين ايالت اين براي دارد وجود مهمي تاريخي هاي
,Levine(است 1974, p.112(.نوشته در ماهيدشتنامبرده ناحية خود جديدتر هاي

به را روانسر حوالي و استشمالي دانسته گزينه ,Levine(ترين 1977, p.138(.اساس بر
نيكور جديد، آشور دورة در نزديك شرق تاريخي اطلس در پارپوال جايابي، همين

است كرده جايابي امروزي روانسر در را پارسوا ,Lanfranchi(پايتخت pp.101-

پارسوا.)Parpola؛2 شمالي مرزهاي جايابي اين صحت صورت اين(در وسعت به توجه با
مانّا با آن مجاورت و شرقي)ايالت مناطق و سنندج منطقة ميتا آن كشيدهتر توانست

باشد صص(شده .)151-156مالزاده،
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كتيبه ناحيهدر و ايران غرب وقايع بيان ضمن سارگون پارسوهاي با مطمئناً كه ااي
كلمه از پارسوا نام جاي به دارد، است»پارسواش«مطابقت شده ,Luckenbill(استفاده

vol 2, pp.5,29,78,79(.پارسوماش و پارسواش مطابقت در گاه كه تصوري برخالف
بوده پارسوا تنها كتيبه نويسندة مراد كه دارد آن از حكايت شواهد تمامي دارد، وجود

در نگارشي تغيير چنين متفاوتكتيبهاست؛ ثبت آن نمونة و بوده متداول آشوري هاي
زوالزا«نام به)Bit-Zualza(»بيت زاگرس، منطقة در زوالزاش«صورتواقع -Bit(»بيت

Zualza�(كتيبه استدر دوره اين سارگون.)Radner,p.40(هاي از ديگري كتيبه در
آمده بدست نمرود در از(كه بعد اندكي به كه)م.ق714مربوط مناطقي به اشاره ضمن ،

عبارت از پارسوا نام جاي به شده، فتح او سرداران يا و سارگون كه»پارسوماش«توسط
جنوب ايالت ناميدن براي بهمعموالً ايران ميغربي استكار شده استفاده ,Gadd(رفته،

pp.199-200(:
��From the land of Ha�mar to the land of Sima�, on the border of the [distant]
Medes� The lands of Namri. Ellipi, Bit-Hamban, Parsuma�, Mannai, [Urartu� As
far as the land of Mu�ki�� .

مي دارد، وجود اسامي ذكر در كه جنوبي به شمال سير خط به توجه مطمئنبا توان
همان كتيبه اين در پارسوماش از مراد كه استبود بوده ايران غرب مدرك.پارسواي
مي تأييد كامل طور به را ما نظر كه درديگري كه است سارگون از ديگري كتيبة كند،

اين البته مشابهي، متن استآن شده تكرار پارسوماش، جاي به پارسوا ذكر با بار
)Luckenbill,p. 61(:

��Fram Hashmar to Simashpatti, the distant Medes of the east(rising sun), the land
of Namri, Ellipi,Bit-Hamban, Parsua, the Mannean land, Urartu(Armenia), Kasku,
Tabalum, up to the land of Muski��.

مي گذشت كه آنچه به توجه كتيبهبا در كه گرفت نتيجه بهتوان و آشوري ويژههاي
عكتيبه سه هر از سارگون، پارسواهاي ناميدن براي پارسوماش و پارسواش پارسوا، -بارت

مي استفاده ايران غرب استي كاتب.شده اشتباه از ناشي را كاربرد اين مترجم(اگر يا و
مي)هاكتيبه نكنيم، كلماتتلقي اين لغوي معناي كه گفت پهلو(توان و كنار اين)مرز،

خاصي تمايز بدون كه داده كاتبان به را ايالتاجازه ناميدن براي كلمات اين از كه، هايي
دولت مرزهاي مجاورت كننددر استفاده داشتند، قرار ايالم و آشور بزرگ .هاي
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)�Parsua(پارسواش

پارسوا به اشاره براي تنها پارسواش كلمة از آشوري متون در شد بيان كه ي-همچنان
هم آن، از مختلف نويسندگان متأسفانه كه است حالي در اين و شده استفاده ايران غرب

پارسوا به اشاره جنوب-براي پارسوماش هم و ايران غرب كردهي استفاده ايران اندغربي
مثالبه( است)Diakonoff,pp.62-63:عنوان شده سبب را زيادي مشكالت اين لذا.و

شود استفاده پارسوا با ارتباط در تنها نام اين از است .ضروري

)�Parsuma(پارسوماش

ذكر ايالم با ارتباط در هميشه تقريباً آشوري متون در كه پارسوماش سرزمين ونام شده
به نيز خاصي قوم ناميدن براي رفتهگاه اولين)Ibid,p.62(كار لشكركشي، گزارش در بار

حلوله جنگ جريان در و آشور پادشاه سناخريب، مي)م.ق691سال(هشتم بر.شودذكر
از متشكل بزرگي اتحاديه خود مقابل در آشور جنگ اين در گزارش اين اساس

داشتهدولت اليپي و انزان پارسوماش، جمله از ايالم متحدان نيز و ايالم و بابل هاي
;Luckenbill,vol2,pp.125-126,155؛422پاتس،ص(است Waters,pp.102-103(.از بعد

به منابع حلوله، حدودجنگ پارسي40مدت خصوص در جنوبسال ايرانهاي غربي
هستند دهه.ساكت اواخر فعاليت.ق650از مطالعة براي كه دارد وجود مداركي هايم
جنوب)هاپارسي(هاپارسوماشي استدر اهميت حائز ايران گزارش.غربي سه تاريخ اين از

فع به كه داريم اختيار در را آشوري نامة يا و پارسوماشينظامي نظامي دراليت ها
دارندجنوب اشاره خوزستان گزارش.شرقي ايالماين در كه آشوري مأموران توسط ها

است شده ارسال داشتند نامه.حضور اين محتواي به توجه ميبا را آنها بينها، توان
تاريخ.ق653تا646سالهاي كردم ,Waters(گذاري pp.103-104(

پ نام آخرينظاهراً كتيبهارسوماش در آشوربانيپالبار شده)م.ق646سال(هاي ذكر
كوراش.است كه است شده اشاره آشوربانيپال سالنامة بعد)�Kura(در پارسوماش حاكم

آراكو خود پسر و فرستاده خراج آشور براي ايالم شكست خبر شنيدن را)Arakku(از
نيبه در آشوربانيپال دربار به گروگان استعنوان فرستاده صص(نوا بريان،446-447پاتس، ؛

.)28ص
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مدارك تحليل و تجزيه
قابل تعداد شد اشاره ابتدا در كه كههمانگونه دارند اعتقاد محققان از هاينامتوجهي

پارسي به پارسوماش و پارسواش پارسوا، نوعيپارشوا، به اشاره اين و دارد اشاره ها
مختلفبيان مراحل پارسيگر بهمهاجرت استها ايران اساس.سرزمين بر ادامه در

نظريه و نظريه اين نقد به موجود خواهيممنابع جايگزين نظرية ارائة و مشابه هاي
.پرداخت

همچنان پارشوا با ارتباط اشارهدر اين از قبل شمالكه در ايالتي چنين غربشد،
ا در آن به اشاره و نداشته وجود استايران ايران غرب پارسواي همان به اشاره بر.صل

نام با ايالت دو وجود اساس شمالاين در مشابه بحثهاي نيز و ايران غرب و غرب
پارسي شمالاستقرار در ميها منتفي ايران اغلب.شودغرب امروزه كه همانگونه لذا

اتفاق آنپژوهشگران پارسوا يك تنها دارند، ونظر ايران غرب در درهم كه داشته جود
بهكتيبه اورارتويي پارشواهاي Diakonoff(صورت and Kashki, pp.62-63(شده ذكر
سال.است از ايالت اولين.ق844اين كه ميم ظاهر آشوري متون در سالبار تا -شود،

قرن نخستين بارها.ق7هاي نقطه همين در به(م مواردي ودر پارسواش صورت
اشا)پارسوماش استمورد گرفته قرار مي.ره مطرح مهم سؤال يك اينجا اين:شوددر آيا

پارسي با پارسيايالت به مربوط ايالت و نه؟ها يا است داشته ارتباط پارسوماش يعني ها
داد خواهيم پاسخ آن به ادامه در .كه

پارسي اقوام با پارسوا ارتباط شناخت و بررسي
بخش كتيبهدر قرائت ابتداي از كه شد اشاره قبلي آمدنهاي فراهم و آشوري هاي

پارس با را نام اين بسياري پارسوا، دربارة دانستنداطالعاتي ارتباط در تا.ها ذهنيت اين
استسال يافته ادامه نيز اخير و.هاي اقوام بررسي به كه منبعي معتبرترين و جديدترين
دورةنام در ميجايها بحث تريمورد كتاب بريسپردازد، Trevor(ور Bryce(كه است

پارسي و پارس مدخل استدر كرده اشاره نكته اين به پارسي:ها از گروه متوندو در ها
گرفتهبين قرار اشاره مورد مستقرالنهريني مركزي زاگرس در پارسوا در آنها از يكي اند؛

جنوب در ديگر دسته و ايراشد منطقهغربي و ايالمن قلمرو از بخشي اين از قبل كه اي
شدند مستقر يافته، شهرت فارس و پارس به بعدها و خصوص.بوده در ترديدهايي هنوز

گروه دو اين احتمالي باشند؟(ارتباط بوده گروه دو دارد)اگر نام.وجود اين هاشايد
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آنها مهاجرت مختلف مراحل از انعكاسي و گروه يك به ,Bryce(باشدمربوط p.543(.
است كرده فرض ناحيه يك را پارسوماش و پارسواش پارسوا، همچنين اينجا در نويسنده

)Ibid, p.529(.
مي نشان زبانشناسي و تاريخي شواهد و هيچمدارك ايران غرب پارسواي كه دهد

پارسي با استارتباطي نداشته نخستين.ها نظريه دياين توسط درستي به اكونفبار
است شده است«:مطرح اين پارس با پارسوا لفظ مشترك وجه تنها رايج عقيدة خالف بر

معني به اصطالح دو هر اينكه.باشندمي»كنار«و»مرز«كه بر دليلي »پارسوا«هيچ
ق نهم قرن اواسط تا هشتم قرن پايان از قوم آن و بوده پارسيان خطه.ميهن آن از م

دست در باشند كرده كه.نيستهجرت داشت نظر در زراعيناحيه»پارسوا«بايد اي
رها را خويش سرزمين آن ساكنان اينكه فرض و بودند يافته اسكان آن مردم و بوده

كه پارس به و بسيار600كرده باشند كرده كوچ است، داشته فاصله آنجا با كيلومتر
است هيچ.دشوار به پارسوا سرزمين در اشخاص و اماكن نيستوجنام ايراني »)3(ه

مي.)155-156دياكونف،صص( ديگري جاي در اينكه«:نويسددياكونف بر مبني شايع عقيدة
دستميهن»پارسوا«گويا به ناحيه اين تسخير از بعد ايشان و بوده پارسيان نخستين

است غيرمحتمل كردند، هجرت پارس به آنجا از ديگري.آشوريان طريق از را عقيده اين
م كردينيز رد نام:توان تحليل و تجزيه منسوباوالً پارسوا به موجود منابع كه هايي
ميمي نشان نميدانند نتيجه در و نبودند آريايي هرگز سرزمين آن مردم كه تواننددهد

باشند داشته پارسيان با دهة.نسبتي آغاز آشوري منبع در پارس پادشاه كوروش نام ثانياً
ق هفتم قرن آم.سوم وم بوده آشور جزء تاريخ اين در مسلماً پارسوا آنكه حال و است ده

دهد اجازه را خويش متصرفات ساكنان هجرت كه بود آن از استوارتر هنوز آشور »قدرت
.)188همان،ص(

آن پيرامون مناطق و پارسوا به منسوب اسامي تحليل و تجزيه به كه نيز زادوك ران
رسي نتيجه اين به بهپرداخته كه تدريجيده نفوذ ايرانيرغم غرب)هامادي(زباناقوام به

ايراني غير را پارسوا ساكنان اكثريت ميايران، تشكيل .)Zadok.2002:38-39(دادندها
پارسي كه حقيقت اين نيز و مذكور زبانشناسي مدارك به توجه بابا همزمان ها

جنوب منطقه در ايران، غرب در پارسوا استقرارحضور امروزي فارس نواحي و ايران غربي
مي رابطهداشتند، هيچ كه گفت پارسيتوان ميان نداشتهاي وجود پارسوا ساكنان و ها

توج.است با ديگر طرف متفاوتاز اجتماعي ساختار از هرودوت كه توصيفي به ه
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ميپارسي ارائه به)29بريان،ص(كندها و منسجم قومي آنان بههم، كه نبودند پيوسته
دولت و كنند مهاجرت فارس منطقة به ايران غرب از بتوانند نيزراحتي ايالم و آشور هاي

جنوب و غرب ترتيب به دكه كنترل در را ايران نشوندغربي مهاجرت اين مانع .اشتند،
باستان و زبانشناسي تاريخي، مختلف مدارك و شواهد ميهمچنين نشان دهدشناسي

پارسي همساكه در تاريخ اين از قبل خيلي مستقرها امروزي فارس منطقه و ايالم يگي
بودند سال.شده در كه سناخريب كتيبة طريق حلوله.ق691از جنگ جريان در و م

ايالميپارس متحد را ميوماش دانسته، پارسيها كه دريافت پيشمدتهاتوان واردها
نظامي و سياسي تحوالت در و داده تشكيل ايالتي تا داشتند را اين فرصت و شده منطقه

را نقشي فرامنطقه و عليهبه(منطقه كه نظامي بزرگ اتحاديه اعضاي از يكي عنوان
بود گرفته شكل عهده)آشور مي.بگيرندبر آشوري متون طريق از ما ديگر طرف دانيماز

مادي سالكه حدود بودند.ق836ها شده مستقر ايران غرب منطقة در مزبور.م تاريخ
مادي با آشوريها شدة ثبت برخورد تاريخنخستين اين از قبل سالها مطمئناً و هاست

بودندمادي شده ايران فالت وارد پارسي.ها بهمهاجرت باها اگر ايران فالت داخل
مادي بهمهاجرت نباشد همزمان نداشتهها آن با نيز توجهي قابل زماني فاصلة قطع طور

پارسي.است ديگر طرف جنوباز از مهمي مناطق ايالميها مهم مركز كه را ايران غربي
بودند درآورده خود تصرف به داشته، قرار آن در مي.انشان زماني تنها اتفاق وانستتاين

باشد داده دست از را خود بازدارندگي قدرت ايالم كه گيرد تاريك.صورت و ركود دورة
جديد و مياني ايالم دورة دو حدفاصل در كه مي)م.ق750تا1100حدود(ايالم گيرد،قرار

پارسي ورود زمان براي مناسبي استپيشنهاد منطقه به زبان.ها ومدارك شناسي
نيزباستان ميشناسي تأييد را فرضيه اين حدودي .كندتا

كاوش اساس باستانبر قهاي دوم هزارة پايان زماني فاصلة در مرودشت، م.شناسي
آن( از قبل حتي قرن)و به.ق6تا ثابت استقرارهاي شمار هخامنشي، امپراتوري آغاز و م

است يافته كاهش از.شدت كه شده برداشت چنين رو اين ثابترفتمياناز استقرارهاي ن
ق دوم هزارة اواخر در عيالمي اقوام دروني تحوالت از ناشي بايد را منطقه ورود.در و م

ق اول هزارة اوايل در ايراني دانست.اقوام مي.م نظر به جديد داماقوام بيشتر ورسد دار
نگذاشتهكوچ يادگار به خود از چنداني آثار و بوده احتما.اندرو پارسي ازاقوام دارد ل

باشند برآمده مهاجران اين ص(ميان دارد32بريان، مشابهي نظر نيز سامنر  ,Young,2003:؛

p.244(.پارسي مجاورت طوالني نسبتاً دورة طي ايالميدر با تمدنها و فرهنگ ها،
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پارسي مختلف ساختارهاي بر زيادي تأثيرات دورةايالمي از مكشوفه مدارك كه نهاده ها
اي ميهخامنشي تأييد را موضوع .كندن

مي نشان كه دارد وجود زيادي پارسيمدارك خوددهد امپراتوري تشكيل از قبل ها
ايالمي با را زيادي گذراندهمدت مي.اندها ايجاد را تصور اين ارجان بتوانآرامگاه كه كند

شكل فرايندهاي به توجه با بيگفت فرهنگي يكپارچگي دوره اين در سننگرفته، ن
آشوري و ايراني استــايالمي، داشته وجود ايراني.بابلي حضور از نو ايالمي درالواح ها
قرن طي در دارند.ق7هيدالو حكايت الواحي.م از دسته آن جزء الواح اين از بعضي

به كه ارگ«هستند در»الواح شوش كاخ انبار بايگاني از بخشي معرف و دارند شهرت
نو ايالم دوران به كه است قرن(IIIBدوراني نخست نيمة است)م؟.ق6حدود يافته .شهرت

كتيبه اين حدوددر استدرصددهها ايالمي بقيه و ايراني اشخاص نام.نام ميان در
نام ايرانيصنعتگران ميهاي گاهديده كه شده»پارسي«شود از.اندخوانده يكي

جامهتهيه پارسي)�Kurlu(كورلوشكنندگان نام پسرانش، از يكي كه »پرسيره«بود
)Parsirra(و.داشت پوشاك زمينة در و فني واژگان در ايراني واژگان ورود گواه الواح

است پارسي.سالح اين بر داشتندعالوه ايالمي شاهان آخرين دربار در مهمي مناصب ،ها
داراي آنها از بعضي بودند»قلمروها«چون فالت و دشت در واقع منطقه چندين در يي

.)33-34بريان،صص(
به توجه ميبا گذشت كه پارسيتوانآنچه زياد احتمال به كه گرفت درنتيجه ها

ق نخست هزارة جنوب.اوايل وارد درم و شده ايران سابقمجاورتغربي قلمرو و
شدهايالمي مستقر شده(نداها ارائه نيز واترز توسط تاريخ اين.)Waters,p.102:اين با همزمان

در و مركزي زاگرس منطقة در منطقناحيهرخداد، تا ماهيدشت شمال از سنندج،ةاي
ايرانيايالت پارسيقرارپارسواغير با آن قرابت تنها كه بودهداشته آنها اسمي تشابه ها،
.)4(است

پارسوماش با پارسوا ارتباط مطالعة و بررسي
دارد وجود متفاوتي نظريات پارسوماش با پارسوا ارتباط خصوص و.در يانگ لوئيسكايلر

مي يكي را دو اين نوعي به ميلوين اشاره لوين و دور:كندپندارند اواخر جديدآشورةدر
آشوربانيپال دورة در دوباره اينكه تا شده ناپديد ايران غرب منطقة در پارسوا به اشارات

جنوبي خيلي مناطق ميدر اشاره آن به فارس استان و .)Levine,1974,p.111(شودتر



تاريخييهاپژوهش/118 دورةعلوم شمارة4، پ2، زمستان، و شمار1391اييز 6ياپيپة،

همين ميدر تأكيد لوين درجا پارسوماش صورت به پارسوا به اشاره آخرين كه كند
استكتيبه آشوربانيپال .هاي

ايراني مهاجرت به كه خود نخست مقالة در يانگ منطقكايلر به زاگرسةها
دارد به)Young,1967,pp. 11-34(اختصاص كه، مسئله اين به اعتقاد ضمن خالصه طور

شمال-پارشوا پارسواي جنوب-غرب، پارسوماش و غرب ايراني باغربي ارتباط در
دارندپارسي قرار كهها رسيده نتيجه اين به پارسي:، از گروه سه يا پارسوا غربسه در ها

ب تقريباً و داشتهايران وجود همزمان شمالاهصورت در يكي ديگريند؛ مرزهايغرب، در
فارس در آخري و نوشت.ايالم اساس شمالبر از مهاجرتي يانگ سپسة و غرب به غرب،

برداشتجنوب نتيجة دارد، وجود زمينه اين در كه اشاراتي و نگرفته صورت ايران غربي
است منابع از .)Ibid,p.22(نادرست

مي ارائه متفاوت تقريباً نظري خود جديد مقالة در ,Young(كنديانگ 2003,

pp.243-244(.اينجا در ايالتاو شمردن يكي پارسوياهاضمن پارسوا، واسامي اش
آنپارسوماش، بامحل را اسامي اين ارتباط هرگونه و كرده جايابي مركزي زاگرس در را

دورجنوب پارس و ايران ميةغربي رد وبعد سناخريب كتيبة پارسوماش و كند
را كوراش و كرده جايابي مركزي زاگرس در نيز را منطقهآشوربانيپال همين حاكم نيز

مي.داندمي تأكيد مركزيي-پارسوا:كنداو يكي(زاگرس پارسوماش با او نظر به كه
ارتباطنمي)است هيچ باشد)Parsa(پارسهبامستقيميتوانسته داشته فارس بنابر.در

مي نتيجه استاين داشته وجود مشابه نام با متمايز ايالت دو كه .)Ibid,p.243(گيريم
يك به تنها بحث مورد اسامي تمامي كه را نظريه اين ضمني طور به نيز كورت اميلي

دارند اشاره ايران غرب در است،ايالت كرده .)Kurrt,p.54(تأييد
مي ذكر داليلي مركزي زاگرس در پارسوماش جايابي توجيه براي مكاني:كنديانگ

پارسواي براي مركزي زاگرس كدر استآشوربانيپال كننده متقاعد در.امالً آشوربانيپال
ايالم ويراني و شكست است)م.ق646سال(توصيف كرده زيادي هايداده.اغراق

ويرانيشناسيباستان تچنين نميأرا بهييد نيز تاريخ اين از بعد ايالم سلسلة و كنند
است داده ادامه خود جلگه.حيات سرزمين از پارس ديگر طرف ايالماز زيادياي فاصلة

بين دشمنان يورش از اغلب و بودداشته امان در خود استالنهريني نظر.ه به رو اين از
پارسنمي پادشاه ميرسد حكومت انشان نزديك ناحية بر باشداين،كردكه ترسيده قدر

باشد فرستاده آشور دربار به گروگان عنوان به را خود پسر زاگرس.كه پارسواي پادشاه
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آشوريميمركزي لشكركشي از باشدتوانست شده متأثر بيشتر ناحية.ها اين پادشاهان
به آشورزاگرس به آنها نزديكي و بودند آشور برابر در بابل و ايالم متحد سنتي صورت

زمينمي كندةتوانست فراهم را آنها .)Ibid,p.244(ترس
دارد وجود يانگ نظرية رد بر مختلفي شواهد و توجه.مدارك با پارسوا اينكه نخست

شمالي مناطق بطرف ماهيدشت، شمال منطقة در موجود، شواهد و مدارك كلية وبه تر
تيگلتمانّاقلمروجنوب دورة از و داشته پادشاهيپيلهقرار پايان حداقل تا سوم سر

سال و به.ق705سارگون ميم، اداره آشوري استان آشوريصورت و اينشده در ها
داشتندمنطق بسياري نفوذ سال.ه در كه نيست پذيرفتني اين در.ق691بنابر پارسوا م

الي و بابل انشان، ايالم، باشدپيكنار شده جنگ وارد آشور عليه ديگر ايالت چند .و
به را ناحيه اين كه يانگ ادعاي برخالف كه شد متذكر بايد متحدهمچنين سنتي صورت

مي بابل و نههمچنانداند،ايالم منطقه اين شد اشاره دركه بلكه بوده، آشور متحد تنها
مي محسوب آشور قلمرو از بخشي خود آن از قبل اندكي يا تاريخ، استاين لةفاص.شده

كيلومتريچند استصد نظريه اين رد بر ديگري دليل ايالم با دوري.پارسوا خصوص در
مي نظر به عجيب يانگ بيان نيز ايالم از طولرسدپارس بيشتر در منطقه اين كه چرا

ب آن اصلي قلمرو از بخشي ايالم ميهحيات استشمار .آمده

نتيجه
مي اينجا در شده ارائه مطالب به توجه جمعبا به نتيجهتوان و پرداختبندي .گيري

ميعنوانبه نتيجه پارتواناولين يا پارشوا نام با جغرافيايي واحد هيچ كه كرد سواادعا
شمال ودر ايران درياچمنطقةغرب نداشتهةجنوبي وجود هيچاروميه آن تبع به و
پارسينشانه استقرار و حضور از استاي نشده شناسايي منطقه اين در نيز اين.ها بنابر

شما طريق از پارسي اقوام مهاجرت جنوبيغربلفرضيه منطقة در آنها استقرار و ايران
مي دست از را خود اصلي مبناي اروميه .دهددرياچة
پارسوا با ارتباط در ديگر مهم است-نتيجة ايران غرب بحثهمچنان.ي در كه

اولين ايالت اين شد، اشاره سالمربوطه در مي.ق844بار ظاهر تاريخ صحنة در وگرددم
سال تا قرنهايحداقل است.ق7نخستين داشته حضور ايران غرب منطقة در اين.م

تيگلت دورة در سومپيلهايالت يكبه)م.ق744-727(سر الحاقاستانصورت آشور به
حداقلمي وضعيت اين و پايانشود ادامه)م.ق727-705(سارگونةدورتا داشتهنيز
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داده.است به توجه تاريخيبا شواهد و زبانشناسي قاطع،هاي ايالتاكثريت اين ساكنان
پارسي ايرانيغير غير نميبودو ارتباطي هيچ اين بنابر وند، ايالت اين ميان توان

كردپارسي برقرار كتيبه.ها از تعدادي به توجه با پارسوا،هايهمچنين ايالت سارگون،
مي خوانده نيز پارسوماش خاصي مواردي در و استپارسواش مي.شده كهتولذا گفت ان

نيم هزارةدر وجود.قاولةنخست پارسوا نام با ايراني غير ايالتي مركزي، زاگرس در و م
به منابع در كه استداشته شده ثبت نيز پارسوماش و پارسواش پارشوا، استفاده.صورت

صورت نخستاز نام اين مختلف آنههبظاهراًهاي مشابه معناي معنياحتماالً(ادليل به
نگارش)مرزيايالت وجود جهت به دوم دقتيو عدم و مختلف درهاي كاتبان كه است

داشتند اسامي از تعدادي مي.ثبت احتمال ايالت نيماين در قرنةرود به.ق7دوم م
مادي باشدتصرف درآمده يانگ.ها كه متفاوتي نظر و قديم نظرية برخالف صورت بدين

سال اخيردر كردههاي پارسي)Young,2003,pp.243-244(مطرح استقرار و هاحضور
ايران غرب ماددر دولت فروپاشي از قبل سال.استمنتفيو اينكه به توجه با همچنين

مي.ق844 پارسوا به تاريخي اشارة اولين نميباشد،م اين اثباتتوانبنابر براي آن از
پارسي ظهور كردهازمان استفاده تاريخ صحنة .در

مي باقي نام يك تنها پارسياكنون با آن ارتباط كه آنماند و است بررسي قابل ها
جنوب موقعيت در كه است پارسوماش كتيبهاولينغربي،ايالت در سناخريببار وهاي

سال مي.ق691در اشاره آن به در.شودم بابل و ايالم متحدان به اشاره ضمن سناخريب
اين به آشور، عليه ميجنگ اشاره -Luckenbill,vol2,pp.125؛422پاتس،ص(كندايالت

تاريخهاسال.)126,155 اين از سال(بعد وقايع)م.ق644حدود بيان ضمن نيز آشوربانيپال ،
مي اشاره كوراش آن، حاكم و ايالت اين به بار دگر مختلف،با.كندايالم شواهد به توجه

ايالت اين اقوامتنها با ارتباط استدر مطالعه قابل تاريخ.پارسي مي.ق691لذا را توانم
اشار پارسيتاريخيةاولين تاريخاپ.دانستهابه صحنة در پارس نام با بعدها سواماش

گسترده بسيار تحوالت منشاء و شده ميظاهر منطقه سطح در آنچه.شوداي به توجه با
سردرگمي و ابهامات بردن ميان از براي و گذشت موجودهاكه نامي از است شايسته

جنوب ايالت ناميدن براي پارسوماش نام از و غربي ايالت ناميدن براي تنها غربيپارسوا
.كنيماستفادهايران
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نوشتپي
نظريه.1 و نظريه كتاباين و مقاالت در آن مشابه ميهاي جمله از كه شده مطرح بسياري بههاي توان

كرد اشاره زير ص:موارد ص31اومستد، هينتس، صص61-58؛ سامي، ص27-28؛ فيروزمندي، ؛17؛
صص صص136و108كامرون، كخ، ص11-12؛ گدار، صص109؛ گيرشمن، هرتسفلد،ص3-4؛ ؛200؛

Young, 2003, pp.243-248; Young, 1967,pp.11-34; Levine,1974,p.107 and
1974, p.111; Salvinie, p.45; Waters, pp.99-107Bryce, 543; Kuhrt,p.54 ;

نظريه و مذكور نظرية بر ميعالوه مطرح مقاله اين در كه نظريهاي نيزشود، ديگري وسط حد هاي
شده جملمطرح آن از كه مياند نظريةه به پارسواتوان يك آن اساس بر كه كرد اشاره با(يانگ

پارسوماشثبت و پارسواش پارسوا، پارشوا، مختلف آن)هاي و نداشته وجود قراربيشتر ايران غرب در هم
است ).Young, pp. 243-244(داشته

برداشت.2 شد اشاره قبلي زيرنويس در كه بههمانگونه مختص نادرست نحوةهاي و مسير نظرية
پارسي ميمهاجرت شامل را مختلفي مباحث و نيست بهها اشارةشود؛ اولين با ارتباط در مثال عنوان
پارسي به داردتاريخي وجود متفاوت نظر سه آنها، ايالت يا در:ها پارسوا به سوم شالمنصر اشاره تعدادي

پارسي.ق844سال به تاريخي اشارة اولين را ميم سال.دانندها كتيبه اشارة ديگر م.ق821تعدادي
سوم گروه و دانسته اشاره اولين را پارسواش به پنجم ادد شده(شمشي داده ترجيح مقاله اين در كه

كرده.ق691سال)است قلمداد اشاره اولين را آشوري سناخريب اشارة و .اندم

همچنين.3 بهو كنيد ,Diakonoffنگاه 1985, pp.62-63.

نامهر.4 زباني ريشة در اتفاقچند پارس و پارسوماش پارسوا، اكثرهاي حال اين با ندارد، وجود نظري
و بوده پهلو و كنار مرز، معني به اصل در اسامي اين تمامي كه دارند اشاره حقيقت اين بر پژوهشگران

ايالت نامگذاري براي آن از دولتشايد مرزهاي كنار در واقع بزرگهاي شدههاي استفاده ايالم و آشور
.است
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