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د و دست یاباند. شاه آشور با پیروزی بر این شهر، توانست بر قلمروی بزرگی زده

گذار عصر تاراج مردمان مادی در دو سده آینده بدین روی، پس از پدر خود، پایه

چه  تَپیش از میالد سَگبی نهمق به سده این که بر سر شهر شاهانه و متعل گردد.

ر د نهیا هگمتا گمَتانَو اکباتانا در متون یونانی و هَ آمد و آیا ارتباطی میان آن

کتیبه داریوش اول در بیستون برقرار است یا خیر، هدفی است که این پژوهش 

یخی و اساطیری متون مرتبط در پی آن است. همچنین رابطه میان محتوای تار

با پیدایی این شهر، موضوعی است که این پژوهش به آن پرداخته است. مقاله 

بات ساگ-و بیت تَچه از منظر جغرافیایی، میان سَگبیدهد که گررو نشان میپیش

و نیز نزدیکی حدود  دوتی وجود ندارد، اما نام و یاد آن گمتانَ، مشابهه با

  گمتانَ یا اکباتانا در سده بعدی شد.پدیدارگر ه جغرافیایی آن،

 .تَیسَگب ؛آشور ؛شناسی اساطیرباستان ؛هگمتانه ؛ماد واژگان کلیدی:
 

 مقدمه -1

گذشت و  3«کوه کولَّار»و  2«رود زاب»در لشگرکشی سوم خود، از  1«َادَد پنجم-شَمشی»

های بسیاری را گرفت و مردمانش را گرفتار شد. او سرزمین 4«نَئیری»اندرون سرزمین 

اشاره کرد. در پی این تازش،  6«مَنَ»و  5«پَرسواَ»توان به ها میجمله آنخود کرد که از 

ای مرتفع خود شدند، شماری از میان رفتند هگاهبسیاری از مردمان ناچار به ترک سکونت

ها، وجود میمون و شتر دند. در میان این خراجو باقی نیز به شاه آشور خراج پرداخت کر

دهد که مردمان مناطق تاراج شده با ( نشان میGrayson, 1996: 185دوکوهانه )

ادد و -سپس شمشی اند.های شرقی فالت و دره سند، ارتباطات تجاری داشتهسرزمین

                                                           
1 - Šamši-Adad V 

2 - ÍD za-ban 

3 - KUR.kú-la-ar 

4 - na-ʾi-ri 

5 - pár-su-a-a 

6 - ma-na 
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جر برخورد کردند که من 2«خَنَصیروکَ»به نام  1«اهل سرزمین ماد»سپاهیان او با شخصی 

شدند. آشوریان سپس این  این فرد 4«شهر شاهانه»، 3«سَگبیتَ»به یک درگیری و سقوط 

ها که گاههمه این سکونت گاه به آتش کشیدند.شهر را همراه شمار دیگری سکونت

  (.id: 185-186عدد نوشته شده است، از آنِ خَنَصیروکَ بودند ) 1200شمارشان 

محل آن در میان راه رسیدن به منطقه درباره جایگاه جغرافیایی شهر شاهانه یادشده، 

(. :Zadok, 2002 118110 ,125 ,) واقع بوده است 6بوندَ گیزیل از سرزمین 5اَشاَرَزی

رید محل آن را میان و ماد قرار داشته که  7های مانا، مِّسیسرزمین اخیر میان سرزمین

دیاکونوف، منطقه و  )مازندران کنونی در ادبیات فارسی(زنجان و دریای کاسپین 

کنند پیشنهاد می را )در حدود جنوب شرقی تا جنوب زنجان امروزی( چایزنجان

(Reade, 1979: 76; Diakonoff, 1985: 79; Zadok, 2002: 110)مطابق با  نظری . 

0Streck, 19 .344 :0)بوده  8«خَرخَر»اش نیز در پیرامون منطقه ، سرزمین اَرَزیدیگر

n.1; Fuchs, 1994: 423) دشت، حوالی نهاوند و مالیر و منطقه اخیر نیز با حدود ماهی

 :Herzfeld, 1968: 32; Levine, 1974پنداری شده است )گیان همسانز تپهو نی

116; Reade, 1978: 140f.; Vallat & Groneberg, 1993: 83.)  بر روی هم، این

ای از زنجان تا مالیر امکان دهند که سَگبیتَ، شهر شاهی مادی در گسترهها نشان میداده

جایابی داشته است و آشکار است که در چنین بازه جغرافیایی بزرگی، حدود همدان 

 امروزی نیز قرار دارد. 

                                                           
1 - KUR.ma-ta-a-a 

2 - Ḫanaṣiruka 

3 - sag-bi-ta 

4 - URU MAN-ti 

11- Araziaš 

6 - Gizilbunda 

13- Messi 

8 - Ḫarḫar 
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های مشابه دیگر و از این قرار دیده نام با اسماز سوی دیگر، در متون آشوری، سه جای

 2سانگیبوتی-بیت( 2؛ (Zadok, 2002: 118) 1سانگی-سرزمین بیت( 1شوند: می

(Zadok, 2002: 123)  ( که علیرغم یک باورBillerbeck, 1898: 80f.; Levine, 

1977: 142f.; Diakonoff, 1991: 16/ n.11) سانگی یک محوطه مشابه -با بیت

اند شدهجدا از هم ثبت  3پیلسر سوم-از تیگالت 47و  17 هاینیستند و در کتیبه

(Tadmor & Yamada, 2011: 52, 120-121)گمان بر این است که بیت .-

  :Salvini, 1982سانگیبتوتی در شرق اورارتو و در حدود دشت خوی جای داشته است )

387; Zimansky, 1985: 40ff.; 1990: 15; Liebig, 1991: 35f.; Zadok, 2002: 

)در  6«کیشِسیم»که در نزدیکی  5«ساگبَت-بیت»یا  4«ساگبات-بیت» (3؛ (107

که برابر با  7«سَگَبی-بیت»( 4 است؛ واقع بوده( آباد کنگاورو در نزدیکی نجف دشتماهی

دود حای از سارگن دوم آشوری )بنگرید به ادامه( مطابق کتیبهفرض شده و ساگبات -بیت

 :Grantovsky, 1970است ) ، معرفی شدهآوازه داشته 8«دژ بابلیان»به  در جایی که آن

114; Parpola, 1970: 210f.; Levine, 1972: 38, ii, 40; Levine, 1977: 181; 

Diakonoff & Kashkai, 1979: 17f.; Fuchs, 1994: 428f. Vera Chamaza, 

1994: 107; Zadok, 2002: 123)هر دو نام اخیر را  محل ، هرچند که دیدگاهی دیگر

 ,Winckler, 1889: 124داند )می یکدیگرها را جدا از ، آنپنداردمیایالم  سرزمین در

137f.; Zadok, 1985: 49; 2002: 123-124.)  

                                                           
1- Bīt-sa-an-gi 

2- Bīt-sa-an-gi-bu-ti 

3- Tiglath-Pileser III 

4- Bīt-sa-ag-ba-at 

5- Bīt-sa-ag-bat 

6 - Kišesim 

7- Bīt-sa-ga-bi 

8- dan-ni-ti šá DUMU K[Á.DINGIR.RAki] 
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 نسبت داده که زمان 2«دیوِکس»هرودوت بنیاد آن را به  1)اگباتانا( «اکباتانا»درباره شهر 

گاهی رسد. دیودور به نقل از کتسیاس به سکونتبه اوایل سده هفتم پیش از میالد می آن

ده دوازرا  نگاری واقعه مرتبط با آن، گاهیوسبیوسبا این نام اشاره کرده و محتوای متن 

دهد پیش از میالد( نسبت می دومهزار  اوایلپیش از المپیک نخست یونانیان )برابر با سده 

(Diodorus, Library of history: II/13 ; Eusebius, chronicle: 25 .) ایزیدور

آن را یاد کرده و مقر شاهانه فرمانروایان  Apobátanaخاراکسی از اکباتانا به صورت 

در سرزمین ماد و )متروپلیس( شهر ، همچنین آن را یک کالنخوانده است 3«اَدرَپَنَ»

. ایزیدور 4«آنائیتیس»بانوی قربانی به خداینیایشگاهی جهت اهدای فدیه یا  خزانه و دارای

ن کنکبار میا هرودوت بوده است، تردید همان اکباتانا در گزارشکه بیمحل این شهر را 

. درکتیبه داریوش ( ,7The Parthian stationIsidore :)کنگاور( و ری دانسته است )

وصف و از وجود یک کاخ در آن یاد  6«َرگا»نزدیک  5«گمتانَ)ن(هَ»بزرگ در بیستون نیز 

 ,Kent؛120: 1394یاری، ؛ علی28: 1388البا، -؛ ملبرن51: 1384، )شارپده است ش

; Tavernier, 2007: 261950 :122, 124.) این کتیبه و نیز لوح  در نسخه ایالمی

PFNN 2502، گمتانَ به صورت نام هna-da-ma-Ak  و در رونوشت اکدی آن-ga-A

ma-ta-nu همچنین در الواحی به زبان اکدی، این نام به آواهای ثبت شده است .A-ga-

ma-to-nu، A-gam-ma-ta-nu، A-gam-ta-nu وAg-ma-ta-nu نیز دیده شده است 

(Tavernier, 2007: 26, 69). «دررا  شهر ایندر سده دوم پیش از میالد،  7«پولیبیوس 

 گفته و وصف کرده هایماد همیشگی شاهانه و اقامتگاهآن را  و دانسته ماد شمالی قسمت

 رفرات بسیار دیگر شهرهای همه از هاساختمان عظمت و شکوه و ثروت نظر این شهر از که

                                                           
1- Ἐκβάτανα/Ἀγβάτανα  

2 - Δηϊόκης 

3

4  

5 - Hangmatāna 

6  -Ragā 

7  - Πολύβιος; Polybius 
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 و دارد قرار )دنا( 1«نتسُارُ» کوه دامن در در ادامه، او افزوده است که اکباتانا .است رفته

 و سرو از ییهاکاریچوبدارای  آن، با شکوه کاخهمچنین  ،است دیواردر عصر او بدون 

 شده اندود هاکاشی تمام و طال یا نقره با هارواق هایستون و سقف یتیرها وبود  سدار

 سلطنت زمان در مابقی و اسکندر حمله در ی این کاخبهاگران فلزات از سیاریب. ندبود

 ,Histories ThePolybius :) غارت شدند ورتنیکا پسر سلوکوس و 2«آنتیگونوس»

های مسیحی جزیی از تورات به کتاب جودیت که نزد یهودیان و پروتستان در .(10/27

 نسبت داده شده 3«اَرَفکشاد»نیز ساخت اکباتانا به شخصیتی مادی با نام  آید،شمار نمی

 شهری ملل، از بسیاری فاتح ماد، پادشاه و درباره شهر این طور آمده است که ارفاکشاد،

شکل مربع و تراشیده هایسنگ از راشهر  آن وی .نامید 4«اکباتانا» را آن و کرد برپا شاهانه

 به هاییبرجهمچنین  و ذراع سی یابلند و ذراع هفتاد ضخامت به دیوارهایی که ساخت

ایجاد شده  هاآن ارتفاع با متناسب هاییدروازه نیز هابرج پای در .داشت ذراع صد ارتفاع

با توجه به ادامه متن، زمان این شخصیت ناشناخته مادی که مشابه با کردارهای  .بود

دیوکِس در گزارش هرودوت، بنیادگر شهر اکباتانا معرفی شده، معاصر با یک شاه 

 ای از دو شخصیتآمیختهآید که است و به نظر می 5«نبوخُنُدُسُر»رودانی به نام میان

پ.م.(  605-562) «نبوکدنزر دوم»پ.م.( و  1121-1100)پیرامون  6«نبوکدنزر یکم»

 .(Judith, 1: 1-6) باشد
 

 مبانی نظری و پیشینه پژوهش -1-1

گیری ها بدون کاوش امری نادقیق است، اما با بهرهپیگیری جایابی اکباتانا، شهر شاهی ماد

 له انجام گیرد. بررسیئتوان امید داشت که کمک بزرگی به این مساز محتوای متون، می

                                                           
1 - Orontes 

2 - Antigonus  

3 - Αρφαξαδ; Arphaxad  

4 - Ἐκβατάνων 

5 - Ναβουχοδονοσορ; Nabuchodonosor 

6 - Nabû-kudurrī-uṣur; Nebuchadnezzar I 
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های تاریخی و این موضوع، یک مطالعه مهم در جهت روشن شدن بسیاری از نادانسته

ه های منحصر بشود. این که دریابیم ویژگیها برشمرده میفرهنگی مرتبط با حوزه مادی

فرد جغرافیایی و توصیفی این شهر در متون مختلف چه بوده و نیز اطالعات به ظاهر 

های تاریخی قرار دهیم، و مرتبط با آن را واکاوی و جهت استنتاج در کنار دادهاساطیری 

کوشد تا به یک نتیجه ممکن درباره حدود مسیری است که این مقاله به واسطه آن، می

 ها دست یابد.تری از مادیاکباتانا و ارتباط آن با میراث کهن

و گاه به طور ویژه درباره حدود اکباتانا جغرافیای ماد کلیت تاریخ و  روی هم رفته، درباره

های زیر توان به نمونهها میترین آنانجام گرفته است که از برجسته مهمیهای پژوهش

 اشاره کرد:

بوشارال  (؛2014؛ 1392(؛ هژبری )1390) طاهری دهکردیمالزاده و  (؛1387) کوبزرین

 Bigland (1811); Rawlinson (1840); Kruger (1856); Gilmore(؛1392)

 StarrBrown (1986; 1997); (1970);  (1923); Parpola (1888); Gadd

(1990); Zimansky (1990); Lanfranchi & Porpoka (1990); Lanfranchi 

(1995); Millard (1994); Medvedskaya (1999; 2002); Levine (1972; 

1974; 1977); Diakonoff & Kashkai (1979); Zadok (1976; 2002 ); Fuchs 

(1994; 1998; 2003-2005); Lenfant (1996); Parpola, & Porter (2001); 

Glassner (2004); Llewellyn-Jones & Robson (2010) & 

Zawadzki (2011-2012).  
 

 شناسیروش - 1-۲

ها های آنرودانی و یونانی، دادهگیری از محتوای منابع مکتوب میاندر این مقاله با بهره

ها نسبت به یکدیگر و همچنین نسبت به شواهد میدانی ارزیابی و میزان همخوانی این داده

 بررسی شده است. 
 

 های پژوهشها و تازهتحلیل داده -۲

 ده است:آم های مختلفبه صورت گوناگونو قلمرو آنان در متون  مردمان مادینام 
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 «ویاَمدَ» ای «اَمَدَیا»یا « اََمدَآ» )لغوی:« اَمَدَ»سرزمین های نوآشوری: به صورت در کتیبه (1

 سوم)شلمنصر( ای از شلمانسر درکتیبه( a-a-da-ma-aKURها؛ مادیسرزمین به مفهوم 

)Grayson, 1996: 68( ؛ «مَدَیو»یا  «مََدیا»یا « اََمدَآ» :اللفظیتحت) «َمدَ»، به صورت

a-a-madaKUR; a-a-da-maKUR )هایی سوم، در کتیبه« ناراری -ادَد»ای از در کتیبه

 Grayson, 1996: 212, Tadmor) هایی از اسرحدونپیلسر سوم، در کتیبه-از تیگالت

& Yamada., 2011: 32, 48, 52, 53, 72, 84, 86, 97, 98, etc.; Leichty, 2011: 

20, 32, 39, 43, 50, etc. ؛ «مَدیو»یا « مَدیا»یا « مَدَآ» :اللفظیتحت« )مَدَ»(، به صورت

mad-a-a) پالهایی از آشوربانیدر کتیبه (Novotny & Jeffers, 2018: 65, 89, 

ta-maKUR-« یومَتَ»یا « یامَتَ»یا « آمَتَ» :اللفظیتحت)« مَتَ»، به صورت (,123  170

a-a)  پالآشوربانی هایکتیبهیکی دیگر از در (id: 291)  مَندَ »به صورت همچنین و »

سرزمین اهالی َمندَ؛  به معنی لغوی« َمندَیو»یا « مَندَیا»یا « مَندَآ»اللفظی: تحت)

a-a-da-manKUR( در دو کتیبه ( 93 &از سارگن دوم Frame, 2021: 68 در کنار .)

که مرتبط با نیز (Queries« )هاوجونامهپرس» های سلطنتی، در برخی ازاین نبشته

اشاره شده است  ma-da-a-aها به صورت ، به هویت مادیروزگار اسرحدون هستند

(Starr, 1990: 46-82.) 

؛ «َمدَیو»یا  «مدَیا»یا « َمدَآ»: اللفظیتحت« )َمدَ»های روزگار نوبابلی: در نبشته (2 

a-a-da-mamatدر ) (33 :1923 Gadd, ،)«َّمندَ-ناوم» (-an-ma-man-um

da/umman-man-da)  یدئبازالتی نبون سنگ یادبوددر لوح سقوط نینوا و در (Gadd, 

1923: 34, 35, 36, 38; Adali, 2009: 192; Weiershäuser & Novotny, 2020: 

 :Adali, 2009) یدئدراستوانه سیپَّر از نبون (ÉRIN/M-man-da)« مندَ -/مریناِ»(، 62

و سنگ یادبود در همان  (ÉRIN/M-man-du) «مندو-/مریناِ»(، 194  ,193 ,189

  (.Adali, 2009: 193; Weiershäuser & Novotny, 2020: 70) بابلسنگ یادبود 

-um-man) «مندَ-ناومَّ»در استوانه کوروش بزرگ به تبعیت از ادبیات دوران نوبابلی:  (3

man-da) (Adali, 2009: 211.)  
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؛ 19-1:1، استر؛ 6:2، عزرا؛ 18:11و  17:6، 2پادشاهان ؛ 10:2، پیدایش: توراتدر  (4

 ، بهتوراتترین اشاره به این سرزمین در . معروف11:1و  9:1، 5:31، 5:28، 5:28 دانیال،

 ( است.Madai) «مادای»صورت 

 «َمدَ»( در پارسی قدیم، māda) «مادَ»توان اشاره کرد: این موارد نیز می چنین بههم

(ma-daدر ایالمی روزگار هخامنشی )  به صورت )در برخی از الواح"ma-ad-da" ،"ma-

da(-be)" ،"ma-taš " ،)« َلغوی:» مَد( «؛ «مَدَیو»یا  «َمدَیا»یا « مَدَآma-da-a-a در )

-ma-da-a" ،"mad"های دیگر به صورت )در برخی از الواح و کتیبه اکدی روزگار نوبابلی

a-a-ad"  و"a-a-da-admád" ،)«َم/ادی» (mdy ،در آرامی )«mede » ،در زبان لیکیایی

 ,Mdy( »Tavernier, 2007: 27» و در دِموتیک مصری« y-d-Mʽ»در هیروگلیف 

73-61,72.) 

ی های کشف شده از روزگار نوبابلرودانی از شاهان عصر نوآشور و نیز نبشتههای میاننبشته

هایی کمابیش روشنی از پیش از میالد هستند، داده که همگی در پیوند با هزاره یکم

 اند که از قرار زیر است:های مادی ارائه کردهگاهو سکونت جغرافیا و گستره سرزمین

 چای امروزی(بوندَ )نزدیک منطقه زنجانمرز با گیزیلنشین هماز شمال غرب، حدود مادی

(Zadok, 2002: 110خطه میانی ماد و مادی .)سرزمین دَتومبو»امل نشین ش» (-daKUR

bu-um-tu ،)«سرزمین کَزَبَکَنی» (]ni-ka[-a]b-za[-an-ni/ka-ka-ba-za-kaKUR ) و

 «بَریکانو»(، an-ka-na-pirKUR) «سرزمین پیرنَکان»(، kina-zi-kar) «کَرزینو»

(nu-a-ka-ri-baKUR برابر با )«پاریکانوی»( ،در متون یونانی )« شهر

(، سرزمین kaitānnuURU) «شهر َکئیتانو»(، ni-a-zi-ar-aḫURU) «ه/خَرزینو

سرزمین »زهرا، ( برابر با رامند امروزی در نزدیکی بوئینda-an-ma-rāKUR)«رامَندَ»

š-a/ni-šá-iš-niKUR/URU-« )سرزمین نیشَّ»شهر و (، a-si-na-arKUR« )یَاَرنَسی

a+a نیسایَ»( که برابر با منطقه» (Nisāya در کتیبه داریوش بزرگ در بیستون )

با  (.Levine, 1972: 42; Fuchs, 1994: 446 & Zadok, 2002: 116-118است)

پیلسر سوم و سارگن -تیگالت های جغرافیایی آشوریان در روزگارفراتر رفتن دامنه آگاهی
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دود کوه تا ح نشین این منطقههای دوردست مادیگاهاز گستره ماد شرقی و سکونت دوم،

 Grayson, 1996: 97- 98) یاد شده است نیزبیکنی )کوه دماوند( و نزدیکی کویر نمک 

& Luckenbill, 1927: 26, 40, 41, … .) 

همچنین درباره حدود جغرافیایی شهر اکباتانا در ماد نیز نظرات مختلفی مطرح شده که 

 بر اساسبرابری با تخت سلیمان ها اشاره کرد: توان به این دیدگاهها میترین آناز مهم

برابری با (، Rawlinson, 1840: 119)های نام برده شده میان شهرها فاصله مسافت

از منظر که  های آشوریدر نبشته رو(راستا با دیدگاه مقاله پیش)هم سَگبیتَ یا ساگبات

ر نظر که البته بدون دشناختی و یا پیگیری خط سیر لشگرکشی سارگن دوم آشوری زبان

 ببسهای مرتبط با جغرافیای اکباتانا مطرح شد. به گرفتن یک تحلیل جامع بر همه داده

 ,Medvedskaya) با این نگاه  نیز شده است هاییمخالفت ناکافی بودن علل تحلیلی،

هایی چون تپه و محوطه( 301Bücher :1914 ,-304)برابری با همدان (، :2002 54-53

همچنین ( و 11: 1390هگمتانه یا تپه مصال )برای ارگ آن( )مالزاده و طاهری دهکردی، 

 .(421Souza&  Turley :2017 ,) برابری با حدود تبریز

 سده دوازدهرودان ثبت شده در روایات یونانی، مطابق با اساطیر مرتبط با شاهان میان

در زاگرس مرکزی پ.م.(  766پیش از نخستین المپیک یونانیان )برگزار شده در سال 

 :Diodorus, Library of historyگاهی شاهانه به نام اکباتانا وجود داشت )سکونت

II/13) این که در اسطوره مورد بحث، مقصود از اکباتانا، همان تختگاه شاهانه خاندان .

ر از خأوصفی مت از میالد بوده و یا این که باید آن را صرفا  دیوکِس در هزاره نخست پیش 

گاه مهم و کهن در منطقه زاگرس مرکزی و با اسم رایج آن حدود در روزگار یک سکونت

  دهد.یک مبحث ارزشمند را تشکیل می پایهبعدی در نظر گرفت، 

 بر با سالشده، یعنی براهای المپیک یادپیش از بازی پیرو اسطوره دیگری، چهل سال

پس از آن که بر شاهی در نینوا  1«آرباکِس»شخصیتی مادی به نام  پیش از میالد، 816

                                                           
1 - Αρβακες 
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 گذاری کردپیروز شد، به عنوان شاه ماد و شاه آسیا در اکباتانا تاج 1«سارداناپالوس»با نام 

(/28: IIid ) نیز به او یاری  3«بلسیوس»یا  2«بلسوس»در این رخداد، یک بابلی به نام

 ; Diodorus, Library of history: :II/32-34کرد که خود بزرگ بابل بود )

Eusebius, Chronicle: 67-68.) لفه زمانی و توصیفی، دو شخصیت ؤبا توجه به دو م

اساطیری سارداناپالوس و بلسوس/بلسیوس منطبق بر دو چهره تاریخی و به شرح زیر 

 شوند:می

-آشور»ای آشور در نینوا، درست همخوان شرایط پالوس، شاه اسطوره( شرایط ساردانا1

است. این شخص  6سوم)شلمنصر( پسر ارشد شلمانسر  5«اپلَ -دَئین-آشور»یا  4«اپلی-دنین

ا َادَد پنجم، برادرش، بر نینو-سلطنت پدر خود بر او طغیان کرد و به گفته َشمشی در اواخر

. زمان این رخدادها، از (Grayson, 1996: 183) و بیست و شش شهر دیگر چیره شد

بایست روایت به بعد است. به سخن دیگر، سرگذشت سارداناپالوس را میپ.م  824سال 

 اپلی توصیف کرد.-دنین-داستانی شده وقایع مرتبط با آشور

بلسوس/بلسیوس نیز چه از منظر کیستی )فرمانروای بابل بودن( و چه از منظر زمانی  (2

 شاه بابل است. 7«ایقبی-سوطبال-مردوک»نطبق بر م (، دقیقا پ.م 814-819)

مجموع این استنتاج تطبیقی بدین مفهوم خواهد بود که در اسطوره آرباکِس، این شاه 

ره اسطور شهر اکباتانا بر تخت نشسته است. اساطیری در سده هشتم پیش از میالد د

 تخر از وسعأتواند یک کنایه متمیمذکور بیان کرده که او شاه مردمان آسیایی شد که 

در همین اسطوره و به مفهوم عینی جمله.  قدرت او در منطقه خودش باشد و نه الزاما 

 :Chronicle(، یوسبیوس )Library of history:II/28دیودور )هایی از مطابق گزارش

                                                           
1 - Σαρδανάπαλος 

2 - Βελεσυσ 

3 - Βελεσυσ 

4 - Aššur-danin-apli 

5  - Aššur-daʼin-apla 

6 -Šalmaneser III 

7 - Marduk-balāṭsu-iqbi 
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 28، درازای شاهی آرباکِس، (100Universal History :( و آگاپیوس )63 ,59- ,6764

قابل محاسبه است؛ پ.م  788تا  816سال بوده است و بدین روی، بازه حکومت او از سال 

( در گزارش هرودوت، پ.م 700یعنی پایان حکومت او با سال نخست حکومت دیوکِس )

 سال فاصله زمانی دارد.  88

بع خَنَصیروکَ نیز با رنگاری حکومت گاهادد پنجم، -از سوی دیگر و برپایه گزارش شمشی

آخر سده نهم پیش از میالد مرتبط است. همچنین چنان که پیشتر بیان شد، حدود 

ای وصف شده که منطقه اکباتانا نیز شامل جغرافیایی شهر سَگبیتَ، تختگاه او در محدوده

اه ه، شئلن مسافزون بر ایشود.  ای مهم برشمرده میآن است که در تحلیل مقاله، نکته

تحت فرمان او  آشوری یادشده، از گستردگی دامنه قلمرو خنصیروکَ و شمار شهرهای

دهد این فرمانروای مادی، که نشان میچنان یاد کرده است )بنگرید به مقدمه( آشکارا 

توان میان روایت این که آیا می .مردی قدرتمندتر از یک شاه شهری و محلی بوده است

روایت اساطیری یونانی از رخدادهای مرتبط با دو شاه مادی که از منظر تاریخی آشوری و 

های نزدیکی دارند، ارتباطی برقرار کرد، های زمانی و توصیفی با هم مشابهتلفهؤم

 شناسی اساطیر است.های مرتبط با باستانموضوعی بنیادین در تحلیل
 

-یتب ،سَنگیبوتی-بیتسانگی، -بیتهای جغرافیایی بررسی موقعیت -۲-1

 اکباتانا-تانَگمَها با هَو ارتباط آنسَگَبی -و بیتساگبات 

سرزمین »راستای مسیر پیلسر سوم، در -در لشگرکشی تیگالتسانگی: -سرزمین بیت

 ,Tadmor & Yamadaنام برده شده است ) 2«اورزَکّی-سرزمین بیت»و  1«کَپسی-بیت

سی کَپ-شناختی رید، محل بیتپیشنهاد زبان بنا به(. 120-121 ,72 ,52 ,48 ,31 :2011

(. این نظر با توجه به قرار داشتن Reade, 1979: 180منطبق بر قزوین کنونی بوده است )

                                                           
1 - KUR.É-kap-si 

2 - KUR.É-ur-zak-ki 



   259 از سَگبیتَ تا هَگمَتانَ؛ شاه شهرهای مادی 

 

 

 (Tadmor & Yamada, 2011: 48, 72) 1«سرزمین اهالی ماد»کَپسی در مسیر -بیت

 قابلیت دفاع دارد.

پیلسر سوم، در -در لشگرکشی تیگالت :سانگیبوتی(-بیت) سَنگیبوتی-بیتسرزمین 

و پس از  4«تّیزا-بیت»و  3«اَبدَدانی-بیت»، 2«نَمری»سرزمین  سهارتباطی  مسیر یراستا

اَبدَدانی در مسیر -. بیت(Tadmor & Yamada ,29 :2011گزارش شده است )ها آن

واقع ر همسایگی اِلّیپی )د 6«خَمبَن-بیتسرزمین »دشت( به در حدود ماهی) 5«پرسواَ»

 :Vera Chamaza, 1994) ( و در مجاورت یا درون گیزیلبوندَ قرار داشتدر غرب پیشکوه

; Zadok, 2002: 111106; Grayson, 1996: 40). تّی نیز که شامل شهر زا-بیت

بود، در شمال غربی سرزمین ایالم قرار داشته است  (8«زَخَرَ»)برابر با  7«اوس/زخَری»

(Edzard et al. 1977: 193). یان در م سانگیبوتی-هایی دیگر، سرزمین بیتدر توصیف

)در مجاورت  9«بَرّواَ-بیت»در راستای ادامه راه به خَمبَن و -بیت به مسیر سرزمین نَمری

و  کَپسی-ابدَدانی، بیت-خَرخَر( قرار داشته و در ادامه مسیر، سپاه آشور به پرسواَ، بیت

 ,Tadmor & Yamada, 2011: 52, 84, 120-121سانگی رسیده است )-سرزمین بیت

نشینان خوانده یا گوتی یا کوه 10«قوتو»ز سوی شاه آشوری یادشده، (. اهالی آن ا137

پیلسر در جایی، اهالی این سرزمین را جدا از اهالی -تیگالت .(id.: 68, 70اند )شده

(، اما در جای دیگر از id: 84های شرقی معرفی کرده )در کوهستانواقع سرزمین ماد 

( که id: 87) به کار نبرده، واژه ماد را در این توصیف 35شاهانه شماره  همین نبشته

                                                           
1- KUR.ma-da-a-a 

2 - KUR.nam-ri 

3 - KUR.É-ab-da-da-ni 

4 - KUR.É-za-at-ti 

5 - pár-su-a 

6 - KUR.É-ḫa-am-ban 

7 - URU.us/z-ḫa-ri 

8 - Zaḫara 

9- É-bar-ru-a 

10 - KUR.qu-te-e 
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سارگن دوم آشوری نیز از این سرزمین در راستای  قابل تامل است.عجیب و ای نکته

، )واقع در خرخر( 2«سرزمین سیکریس»، 1«سرزمین اوریک/قاتو»خرخر،  جغرافیایی

شهر »و )واقع در شرق خرخر(  4«اَسرزمین اوپَّری» ،)واقع در خرخر( 3«ردَشَپاسرزمین »

یاد کرده است  سانگیبوتی(-)واقع در حدود مرزی سرزمین بیت 5«اَاَشتَنیاَنی

(Diakonoff, 1985: 107; Vera Chamaza, 1994: 108f.; Fuchs, 1994: 445; 

Zadok, 2002: 126; Frame, 2021: 62, 65.) 

پیلسر -ای شاهانه از تیگالتدر نبشته :ساگبَت(-)بیت ساگبات-بیت /شهرسرزمین

 و این های پیشین اشاره شده استسرزمین به این سرزمین مستقل از( 47)نبشته  سوم

-یتیا ب سانگیبوتی-منطبق با بیتتواند نمیساگبات -دهد که بیتله آشکارا نشان میئمس

 تر نسبت به آن دوسرزمینی شرقی ساگبات-در این گزارش، بیت سانگی بوده باشد.

برابر نیساَی پارسی در ) 6«سرزمین نیشّایَ »پس از  وصف شده است که سرزمین پیشین

کوه »جنوب زنجان ؟( تا  کیلومتری 17در ) 7«سرزمین کَرزیبرَ»استای مسیر در رو ماد( 

 و آوازه داشتبه دژ بابلیان  این کوهقرار داشت.  واقع در سرزمین کیشِسیم() 8«سیلخَزو

اند گزارش شده های قدرتمندبیابان نمک و حدود مادی ، 9«کوه رواَ»پس از آن، 

(Tadmor & Yamada, 2011: 120). سرزمین در  سارگن دوم آشوری نیز از این

، (در نزدیکی کیشِسیم) 11«خیرمَمی-بیتسرزمین »، 10«شپَرسواَ»راستای مسیر 

                                                           
1 - KUR.ú-ri-qa-tu 

2 - KUR.si-ik-ri-is 

3 - KUR.šá-pa-ar-da 

4 - KUR.up-pa-ri-a 

5 - URU.a-ni-áš-ta-ni-a 

6 - KUR.ni-iš-ša-a-a 

7 - KUR.kar-zi-ib-ra 

8 - KUR.si-il-ḫa-zi 

9 - KUR.ru-ú-a 

10 - KUR.par-su-aš 

11 - KUR.É-ḫi-[ir-ma-mi] 
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واقع در سرزمین ) 2«شهر خارخوبَربَن» (،در نزدیکی کیشِسیم (1«اومَرگی-بیتسرزمین »

در نزدیکی ) 4«نگوشهر اَرما» ( ودر نزدیکی کیشِسیم) 3«تیسرزمین کیلَمبا»، (کیِشسیم

یافتن به منطقه خرخر از سوی سارگن  دست و این نواحی پیش از نام برده است (کیِشسیم

 :Forrer, 1921: 92; Luckenbill, 1927: 6-7; Diakonoff, 1956)اند گزارش شده

208; Fuchs, 1994: 424, 427, 429, 437, 443; Vera Chamaza, 1994: 106f.; 

Zadok, 2002: 124; Frame, 2021: 126-127).  سارگن در جایی دیگر، شاه شهر

گاه را همراه نوشته و این سکونت 5«مَکیرتو»ساگبَت( را -ساگبات )به آوای بیت-بیت

 6«شهر کینگَرَکو»نشین چون گاه دیگر مادیشماری سکونت نیز و شماری از شهرهای باال

)واقع در شرق  8«شهر َزکروتی»، 7«شهر کیسیَلخَ»، در سرزمین خرخر( )احتماال 

جغرافیاشناسی در تکاب  )گنزکِ 9«شهر کانزَبَکَنو»، منطقه بیستون( دشت و احتماال  ماهی

با )در نزدیکی بیابان نمک مطابق  11«اَنوشهر اَندیرپَتی»، 10«شهر کَرزینو»، پارسی؟(

S.A.A 64) ،«نام برده است ) 13«شهر اَرَتیستَ»و  12«اَنوشهر خارزیDangin, -Thureau

1912: 45; Levine, 1974: 118; Starr, 1990: 73; Zadok, 2002: 125-126; 

Frame, 2021: 281).  14«سَگَبی-بیت»سارگن، سرزمینی با نام  117پیرو نبشته شماره 

 شددر نزدیکی سرزمین خرخر، در جایی قرار داشته است که به دژ بابلیان خوانده می

 ,Fuchsاند )ساگبات دانسته-)مشابه نام کوه سیلخَزو( و از این رو آن را برابر با بیت

                                                           
1 - KUR.É-ú-mar-gi 

2 - URU.ḫa-ar-ḫu-bar-ban 

3 - KUR.ki-lam-ba-a-ti 

4 - URU.ar-ma-an-gu 

5 - Makirtu 

6 - URU.ki-in-ga-ra-ku 

7 - URU.ki-si-la-ḫa 

8 - URU.zak-ru-te 

9 - URU.ka-an-za-ba-ka-nu 

10 - URU.kar-zi-nû 

11 - URU.an-dir-pa-ti-a-nu 

12 - URU.ḫa-ar-zi-a-nu 

13 - URU.a-rat-is-ti 

14 - KUR.É.sa-ga-bi 
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1994: 428f.; Frame, 2021: 451)  اما به دلیل نبود استناد روشنی، با این تطابق

گفتنی است که مدودسکایا بدون بیان  .(Zadok, 2002: 124مخالفت شده است )

های خرخر و کیشسیم معرفی گاه را در همسایگی سرزمینجزئیات، حدود کلی این سکونت

 .(Medvedskaya, 2002: 47کرده است )

گاه تاین سکونادد پنجم که پیشتر نیز از آن یاد شد، -پیرو گزارش شمشی سَگبیتَ:شهر 

تبار به نام شهر شاهی یک فرمانروای قدرتمند مادیو  1«سرزمین اهالی ماد»واقع در 

او زمانی به این شهر برخورد  .شهر دیگر تابع آن بودند 1200که خَنَصیروکَ بوده است 

های اِلّیپی، خرخر، راستای مسیر ارتباطی سرزمین)در سرآغاز  «نَمری»کرد که منطقه 

را به زیر ناراری سوم( -از اَدَد 8گزیلبوندَ، پرسواَ و اَبدَدانی پیرو کتیبه شماره  اَش، ماد،اَرَزی

یوغ خود درآورده بود و پس از نابودی قلمرو خَنَصیروکَ نیز نوشته که در راه بازگشت از 

Grayson ,1851996 :-رسید ))در نزدیکی خرخر(  2«شاَ اَرَزی اهالی سرزمین»جا به آن

(، Streck, 1900: 330ساگبات است )-پیرو یک دیدگاه، سَگبَت همان بیت .(212 ,186

 (.Zadok, 2002: 118اما خالف این نظر نیز مطرح شده است )

 :Frame, 2021از سارگن دوم به آن اشاره شده ) 117در کتیبه  سَگَبی:-سرزمین بیت

 است و پیشتر درباره آن بحث شد.( 451

ن سانگیبوتی آشکارا  با یکدیگر متفاوت هستند و ای-سانگی و بیت-از میان موارد باال، بیت

های آشوری قابل دریافت است. بر شدن آن دو در نبشته ه به سادگی از کنار هم یادئلمس

ا ای میان قزوین تتوان در محدودهسانگی را می-مبنای توضیحات مرتبط ارائه شده، بیت

سانگیبوتی، چارچوب محدوده وارسی شده -جایگاه بیتهمدان امروزی پنداشت. درباره 

ی این مختصات جغرافیای چه روشن است برخالف نظر پیشتر یادشده،آنتر است. گسترده

-گالتهای تیبا حدود شرقی اورارتو سازگاری ندارد، بلکه برمبنای کتیبه سرزمین مطلقا 

پیلسر سوم و سارگن دوم و با توجه به همسایگان آن، حدود میان خرخر و الّیپی، 

                                                           
1 - KUR.ma-ta-a-a 

2 - KUR.a-ra-zi-áš-a-a 
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 تواند در آن حدود واقع بودهسانگیبوتی می-ترین مناطقی است که سرزمین بیتمحتمل

تن یا نشین دانسپیلسر سوم در جایی، ضمن مرتفع-آن طور که گفته شد، تیگالت باشد.

 صرفا   ها )در جای دیگرسانگیبوتی، به همسایگی آنان با مادی-گوتیایی خواندن اهالی بیت

-با اهالی( کوهستان شرقی اشاره کرده و این نشانی جغرافیایی، با حدودی که برای بیت

 کاضح است، هیچ یوسازگاری دارد. بر روی هم، چنان که  ال  سانگیبوتی پیشنهاد شد، کام

سانگیبوتی که مرتبط با سده هشتم پیش از میالد -سانگی و بیت-از دو سرزمین بیت

 اند، با مسیر توصیف شده برای رسیدن به اکباتانا در نبشته داریوش بزرگ در بیستونبوده

آن شهر )مطابق گزارش انطباق آن با  و گزارش ایزیدور همخوانی ندارند و در نتیجه امکان

کم از اواخر سده نهم پیش از میالد( یا امکان تصور دیودور مبنی بر وجود اکباتانا دست

نیای آن شهر بودن )بنیاد در اواخر همان سده یا اوایل سده بعدی بر طبق گزارش 

 را ندارند.هرودوت( 

مینی سرز این منطقه یا شهرچنین چنان که گفته شد، همساگبات، -وضعیت بیتدرباره 

تری قرار صات جغرافیایی شرقیسانگیبوتی در مخت-سانگی و بیت-بوده که نسبت به بیت

با توجه به وصف مختصات آن در شرق سرزمین نیّشاَی و قرار داشتن این  .است داشته

سرزمین/شهر در راستای مسیری که به منطقه دژ بابلیان در کیِشسیم )بنا به توضیحات 

های مرتبط با مادی ین واقع در شرق کنگاور امروزین( و نهایت کوه رواَ و سرزمینپیش

ا شده است و همچنین ب)دشت کویر در سوی شرقی کوه بیکنی( منتهی میبیابان نمک 

توجه به این که شاه آشور پس از تصرف این منطقه، رهسپار سرزمین خرخر )حدود 

ی ها براه است، گستره ممکن و سازگار با این دادهدشت یا حدود نهاوند تا مالیر( شدماهی

چنین  آباد همدان تا همدان قابلیت مطرح شدن دارد.، مناطق میان نجفساگبات-بیت

های هخامنشی مختصاتی در فاصله نه چندان دور از شهر همدان و مدارک مرتبط با سازه

نطبق م توانستهت، میساگبا-دهنده این موضوع باشد که بیتتواند نشانآن این شهر می

در گزارش دیودور به پیش از میالد هشتم  نهم و هایسده در بر آن شهر نیایی )اکبتانا

 ینقل از کتسیاس درباره اسطوره آرباکِس( باشد؛ شهری که بعدها موجب برپایی شهر
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ودمان دگمتانَ به روزگار دیوِکس و در جایگاه تختگاه شاه و بنیادشده به نام ه دیگر و از نو

 که با توجه به قراراین سلطنتی نوین )مطابق با گزارش هرودوت( در حوالی آن شده است.

اَش در خرخر )در نزدیکی تر و شاهی سَگبیتَ در میان راه ابدَدانی به اََرزیداشتن شهر کهن

ساگبات( بتوان به همسانی موقعیت و در -و جنوب غربی محدوده پیشنهاد شده برای بیت

ساگبات -اهیت این شهر آتش گرفته در اواخر سده نهم پیش از میالد و بیتنتیجه م

 طلبد.ای است که دقت زیادی میهئلمرتبط با سده هشتم پیش از میالد تفکر کرد، مس

-سوبالط-دانیم که طبق اسطوره آرباِکس، تختگاه این متحد بلسوس بابلی )مردوکمی

پیش  816المپیک یونانیان )برابر با سال  های نخستیندر چهل سال پیش از بازیایقبی( 

منه له و هم دائاز میالد( اکباتانا نام داشته است و چنان که پیشتر بیان شد، هم این مس

نگاری، کیستی و بزرگی ادد پنجم از گاه-چه شمشیقدرت توصیف شده برای او با آن

در  همین اسطورهپیرو  قلمروی خَنَصیروکَ نام برده است، مشابهت قابل توجهی دارد.

-Chronicle: 67یوسبیوس )(، Library of history:II/32-34دیودور )های گزارش

تختگاه (، 100Universal History :و آگاپیوس )( 99: 1380) موسی خورنی، (68

طبق آمارهای ) 3«آرتوکاس»و  2«سُسارموس»، 1«مائوداکِس»جانشینان آرباکِس، یعنی 

 (دشونحکومتشان، همگی با سده هشتم پیش از میالد مرتبط میمطرح شده برای طول 

 یییامختصات جغرافهمخوانی لفه ؤسه مبر مبنای . این چنین و اکباتانا نام داشته است نیز

، همخوانی ساگبات-پردازی این نویسندگان و بیتمیان دو شهر اکباتانا در اسطوره

، تباران()مادی ماهیت ساکنان منطقههمخوانی و  هشتم پیش از میالد( نگاری )سدهگاه

را  نام بردهای از شاهان اسطورهیادشده اساطیری  هایگزارشمرتبط با ریشه تاریخی 

تباران منطقه و شهر حکومت مادیدرباره در متون آشوری اشاره آمده  توان همینمی

از این رو، این احتمال منطقی وجود  .دانست در سده هشتم پیش از میالدساگبات -بیت

                                                           
1 - Μαυδάκης 

2- - Σώσαρμος 

3 - Ἀρτύκας 
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ا رسَگبیتَ )تختگاه َخنَصیروکَ( شهر شاهانه و مرتبط با سده نهم پیش از میالدِ دارد که 

 شد. ساگبات-بیتشهر  ، تبدیل بهپس از بازسازی معرفی کرد که ساگبات-برابر با بیتنیز 
 

 گیرینتیجه -۳

چه در این پژوهش نشان داد که با تحلیل محتوای روایات اساطیری از شاهان ماد و آن

به  توانهای آشوری مرتبط با نیمه نخست هزاره یکم پیش از میالد وجود دارد، مینبشته

دست یافت و صورت تاریخی شده آن روایات شاخ و برگ گرفته را به شیوه یک سازگاری 

ساگبات و شهر اصلی آن با -مطالعه دیده شد که منطقه بیت علمی بازسازی کرد. در این

ی سانگیبیتو در مختصات جغرافیای-سانگی و بیت-همین نام نسبت به دو سرزمین بیت

د آبادر فاصله نجف شرق دشت نیشّایَ وتری واقع شده و این محدوده در گستره شرقی

ساگبات که -هر بیتهمچنین بیان شد که ش استان همدان تا شهر همدان بوده است.

سه انتختگاه شاه ،اکباتانامرتبط با سده هشتم پیش از میالد توصیف شده، منطبق بر 

در روایات دیودور )به نقل از )مائوداِکس، سُسارموس و آرتوکاس( ای ماد اسطوره گانه و

ست. اکتسیاس(، یوسبیوس، موسی خورنی )به نقل از مارآپاس کاتینا( و آگاپیوس بوده 

یتَ، با شهر شاهی سگب از نظر جغرافیایی ساگبات،-بیتاین شهر امه نیز آورده شد که در اد

پایتخت خنصیروَک در سده نهم پیش از میالد در صورت تاریخی و اکباتانا، تختگاه 

خوان است همای ماد و مرتبط با سده نهم پیش از میالد آرباِکس، شاه اسطورهاساطیری 

ادد پنجم -تر پس از ویرانی به دست سپاهیان َشمشیبازسازی شده آن شهر کهن و صورت

)آن شهر هفت دیواره گمتانَ بخش تختگاهی با نام هعدها الهام؛ شهری که بشودمعرفی می

ها به دست دیوکِس در جایگاه پایتخت شاه و عصر جدید مادیاکباتانا در نظر هرودوت( 

 شد. 
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From Sagbita to Hagmatāna; The Royal Cities of Medes 
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Abstract 

When Shamshi-Adad V, the powerful king of Assyria and the successor 

of Shalmaneser III, overcame his brother's revolt, a new world of people 

and eastern settlements appeared before him and his army. Among these 

peoples, the Medes and their royal city, Sagbita, have determined one 

of the most interesting martial fates in the history of the western plateau 

of Iran. With the victory over this city, the king of Assyria was able to 

gain a great territory and thus, after his father, he became the founder 

of the era of plunder of Median people in the next two centuries. What 

happened to the royal city of Sagbita in the ninth century BC, and 

whether there was a connection between it and Ecbatana in the Greek 

texts and Hagmatāna in the inscription of Darius I in Behistun, is the 

aim of this research. Also, the relationship between the historical and 

mythological content of texts related to the emergence of this city is a 

topic that this study has addressed. The present article shows that 

although geographically there is no similarity between Sagbita and Bitī-

Sagbat with Hagmatāna, the name and memory of the two, as well as 

the proximity of their geographical boundaries, gave rise to Hagmatāna 

or Ecbatana in the next century. 
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