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  مقدمه

يكي از بخشهاي مهم . شود هاي درخشان و بااهميت ايران باستان محسوب مي  از دورهايالمتاريخ 

شرقي آن و در امتداد ساحل  در جنوب) شهر كنونيبو(  استان شيريهوم و شهر ليانايالموري تامپرا

شهر ليان در اين ناحيه به لحاظ . فارس است كه برخي معتقدند تا ميناب ادامه داشته است خليج

 به ايالممياني پادشاهان ويژه  ه بايالمطوري كه پادشاهان  مذهبي و تجارتي اهميتي خاص يافت به

.  استتاكنون پژوهش مستقلي در اين مورد انتشار نيافته ،با اين وصف. اند آن توجه زيادي داشته

، موقعيت و اعتبار آن براساس ايالم حكومت ةدر اين نوشته سعي بر اين است كه زواياي ناشناخت

تواند روشنايي  د كه خود ميشوهاي خارجي و ايراني تا حدي نمايان  ي و پژوهشايالمهاي  كتيبه

  .بخشدب ايالمبيشتري به تاريخ 
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وري و گردش دوري حكومت در بخشهاي جغرافيايي آن توجه تكندگي مناطق امپراپرا  

 بر همين اساسپژوهش اين نمايد كه  بيشتري را به كل تاريخ محلي نواحي مختلف ايجاب مي

  .اند  شده و تقريباً اكثر منابع ايراني و خارجي مقايسه و تحليلگرفته استانجام 

و ) هزار سال پيش حدود هفت (  زمانيةييها به علت فاصلزندگي ايرانيان پيش از ورود آريا  

هاي درخشان آن را   جلوه،با اين حال. داشته استنبود متون مستند، همواره وضعيت مبهمي 

استقالل نسبي، .  ديد...توان در شوش، سيلك كاشان، شهداد كرمان، شهر سوخته زابل و  مي

  . بارز آنها دانستةخصتوان مش گسيختگي سياسي و خودمحوري را مي ازهم

جاي  هبتحولي ايجاد كردند و سازي  م مردم نواحي مذكور در خانه.از اوايل هزارة چهارم ق  

 خود ظروف ةهاي خود را با خشت خام ساختند و در زندگي روزان سازي، خانه روش چينه

 كوهستان، بدون بدين معنا نيست كه استقرارهاي مذكور در دشت يااين البته  ١؛كار بردند هسفالين ب

 بلكه از نظر اقتصادي و فرهنگي تأثيراتي متقابل بر بوده استارتباط با يكديگر و در نهايت تنهايي 

  . پيشرفت هر كدام داردةاند كه درك ميزان آن بستگي به شناخت درج روي هم داشته

 اين بر  و هرتسفلدگوتشميدشناساني نظير گيرشمن،   هرچند از حدود هفتاد سال پيش باستان  

هاي خطي پيش از هزارة   كتيبهنبوداند اما   انجام دادهشناسي كهن شهرهاي پيش از آريايي كار باستان

 شده  مانعقيمت خط از دستيابي به اطالعات ذينشدن طور كلي اختراع  هسوم قبل از ميالد و ب

شوشان گوي  تمدن ،م و اختراع خط. سوم قة ديري نگذشت كه با آغاز هزار،با اين حال. است

  . تمدني سترگ را بنيان گذاشتةسبقت را از همگنان ربود و پاي

 آن، سهم ليان ينگري در اجزا  و ژرفايالمآگاهي از حدود و ثغور و فراز و نشيبهاي تاريخ   

 دخيل يا ايالمليان تا چه اندازه در مجموع حكومت سياسي . نمايد را مشخص مي) بوشهر كنوني(

وري تمرزي و نواحي داخلي قلمرو امپرا  تجارت دريايي برونةر حلقسهيم بوده؟ چه نقشي د

 به آن چه ايالمداشته است؟ و سرانجام اينكه موقعيت مذهبي آن و داليل توجه پادشاهان متعدد 

  بوده است؟

 و بيان سهم و موقعيت ايالمجانبه به تاريخ  االت يادشده مستلزم ديد كلي و همهؤپاسخ به س  

حفاريها باعث شده كه ندادن شناسي در ليان و انجام   كه فقر منابع باستانهرچند. ليان است
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هاي موجود تا حدي روشنگر  هاي اندك از كتيبه  يافته،ن حالياطالعات ما از ليان گسترده نباشد با ا

  .ي استايالمگذشتة اين كهن ديار 

وري پرداخته تقبل از هر چيز ضروري است كه به حدود مرزها و تقسيمات داخلي امپرا  

 شامل خوزستان، لرستان، پشتكوه و بخشي از پارس يعني انشان يا ايالمطور كلي مملكت  هب .شود

فارس   در سواحل خليج و در غرب به دجله و در جنوب،انزان بود كه از شمال به حدود كرمانشاه

  ٢.رسيد به ليان يعني بوشهر كنوني مي

 ٤ و بحرين٣ليان و حتي تا ميناباز از جنوب فراتر  را ايالم قلمرو ةهايي دامن هرچند نظريه  

حال پيدا ه نمايد ولي سندي كه به شكل متقن و مشخص به اين امر صحه بگذارد تا ب ترسيم مي

يها ابتدا در كوههاي ايالماعتقاد بر اين است كه . و بايد منتظر كاوشهاي دقيق آينده بوداست نشده 

 ةكردند ولي از اوايل هزارة سوم به جلگ  زندگي مي)شوش( سوزيانا ةشرق و شمال شرق جلگ

  تا در جوار رودهاي پرآب و زمينهاي هموار حاشية آن، فصل جديدي را بر٥خوزستان فرود آمدند

  .تاريخ بيفزايند

در غرب و ) كرخه(يها بين دو رود خواسپ ايالم شوش يعني محل اصلي استقرار ةمنطق  

 رودهاي يادشده منبع ٦.ا اولئوس در شمال قرار داشتدر شرق و اوالي ي) رود دز(كوپراتس 

فظت منطقه در برابر مهاجمان بودند كه به هر احمخوبي براي كشاورزي و هم مانعي طبيعي براي 

  .ندشدجهت در رشد و شكوفايي تمدن شوشان موثر واقع 

گفته . ات يكسان نيستينشيني و به شكل جمعي در شوش نظر  شروع زندگي يكجابارةدر  

 كيلومتري شمال و شرق شوش پديد آمدند كه سي و پانزدهشده كه ابتدا اجتماعات محدودي در 

زنند اما زندگي در شوش از  شروع اين حادثه را پنج تا هفت هزار سال پيش از ميالد تخمين مي

كه شروع رسمي زندگي در شوش است اول بار را  تاريخ اخير ٧.م شروع شد.هزارة چهارم ق

دست آمده از اين  هاين نام به نخستين خط ب. يدنام» ايالم متقدم«يا » پروتو ايالمي«نام  هونسان شيل ب

اين دوره كه همزمان « ٨. دشت شوشان تعميم پيدا كردةي حوزيطور كلي به فرهنگ ابتدا هدوره و ب

  ٩.»يابد م پايان مي.النهرين است در حدود قرن بيستم و هشتم ق با پيدايش خط در بين



 

  

1185   يالمادر تاريخ  شا ري.ري.كي،شيريهوم، ليان

 شهرنشيني شد براي بقاي خود و رفع نيازهاي اقتصادي ة كه در اين زمان وارد مرحلتمدني  

 و همسايگان خود ١٠ سياسي و بازرگاني با مركز درون ايرانةو استقرار سياسي نيازمند به ايجاد رابط

 كشاورزي و بازرگاني باعث ةمي، اختراع خط، توسعئاستقرار دا. بود) النهرين بين(دورود  در ميان

يها را روياروي اقوام دو رود قرار ايالمپيدايش سازمانهاي كشوري و اقتدار سياسي شد كه سرانجام 

  .داد

دورود هم براي  دورود حمله كردند و اقوام ميان ي به شهرهاي آباد ميانايالمپادشاهان   

 و ، اسب)مرمر، خارا و ابسيدين(، سنگهاي زينتي )سرب، مس، قلع و نقره(دست آوردن فلز  هب

  ١١.دادند  را آماج تاخت و تاز قرار ميايالمغيره خاك 

هاي فرهنگي،  ها و تنوع مردمان از نظر نژادي و حوزه موانع طبيعي مانند كوهها، رودخانه  

 تقدم ه سالة خود با اعتنا ب٢٥٠٠ شد كه در تاريخ ايالمبندي سياسي در تاريخ  باعث نوعي تقسيم

  .دشهاي سياسي متفاوت  مناطق و حوزهشوش، به نوعي باعث چرخش قدرت در 

 اكثراً ،با اين حال.  نظريات متنوع و مختلفي بيان شده استايالمايالتها و مناطق    اساميبارةدر  

 اول را دشت ةمنطق). يا سيماشكي(وان، انشان و سيمش اشوش، : اند از چهار ناحيه نام برده

 در مورد جايگاه ١٢.نامند مي) و كوهستاني آن بلند ةشايد به دليل منطق(شوشان و بقيه را ايالم 

  . البته شوش در اين ميان استثنا است؛امروزي مناطق ياد شده هم نظرها يكسان نيست

 كه تقريباً در جنوب شرق شوش داند ميوان را در حدود اميديه و ماهشهر كنوني ايرآميه  پي  

 .دهد ر حدود شمال شرق شوش قرار ميتر د  شماليةگيرد ولي والتر هينتس آن را در منطق قرار مي

اشارات حاكي است كه اوان بايستي شوشتر . داند وان را در شرق شوش مياجورج كامرون جايگاه 

 انشان در غرب و شمال ةو منطق  باشد١٣آباد  شمال خوزستان با مركزيت خرمةسيمش منطق فعلي و

در كل . ناميدند زان سوسنكا ميبا شوش انرا غرب پارس تا مركز آن قرار داشت و اين منطقه 

هرچند  ١٤.بود» سرزمين خدا«ناميدند كه به معني  يها سرزمين خود را هاتامتي يا هلتامت ميايالم

 حاكم بوده يا نه ولي ايالمدورود و يونان باستان در  دانيم كه سيستم دولت شهر همانند ميان نمي

. ريزي شده بود بخشهاي مختلف پايه بر اتحاد ميان ايالمچنين پيداست كه ساختار حكومت 

 تا ١٥ قرار داشتايالمكردند و او هم زير نظر شاه  السلطنه كار مي فرمانداران اياالت زير نظر نايب
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قبل از پادشاهي دورة مياني براساس وراثت از طريق برادر بود به اين ترتيب كه جانشين پادشاه نه 

  ١٦.فرزند او بلكه برادر وي بود

هاي پادشاهي از نواحي  سلسله) م. اول قة هزارةم تا نيم. سوم قةهزار(قرن  ٢٢در مدت   

ت منابع در  حكومت كردند كه مدارك مكتوبي از آنها باقي است ولي قلّايالموري بر تمختلف امپرا

 تاريك باشد؛ سلسلهاين كه سه دوره از يك تا چهار قرن در تاريخ است ها باعث شده   دورهةهم

ي در مورد زمان حكومت ايالمهاي  هاي بابلي، آشوري و كتيبه در سالنامهكه ر است البته شايان ذك

تأثير نبوده   نيز بيايالمها و مدت آن اختالف نظر است كه در اعتقادات پژوهشگران تاريخ  سلسله

  : به شرح زير استايالماي  بندي از تاريخ سلسله طور كلي يك تقسيم هب .است

  ؛)م.ق٢٢٠٠ -٢٥٠٠(يا ) م.ق٢٢٠٠ -٢٦٧٠ (وانا پادشاهان ة سلسل-١

  ؛)م.ق٢١٠٠ -٢٢٠٠( دورة تاريك اول -٢

  ؛)م.ق١٨٥٠ -٢١٠٠(ش ا پادشاهان سيم-٣

 -١٨٥٠(يا ) م.ق١٥٠٥ -١٨٣٠( )ها بزرگ السلطنه نايب(ها   اپارتي يا سوكل مخة سلسلة دور-٤

  ؛)م.ق١٥٢٠

  ؛)م.ق١٣٥٠ -١٥٠٠(  سال١٥٠ تاريك دوم به مدتة دور-٥

  ؛)م.ق١٢١٠ -١٣٥٠(  ايگهالكي در انزان يا انشانةل سلس-٦

  ؛عصر طاليي ايالم ).م.ق١١١٠ -١٢٠٥(كي و شوترة سلسل-٧

  ؛)م.ق٧٦٠ -١١١٠(  دورة تاريك سوم-٨

   ١٧؛)م.ق٦٤٠ -٧٦٠(  پادشاهان ايالم نوة سلسل-٩

  .وان، سيماشكي و اپارتي به قدرت رسيدندا ة، سلسلايالم تاريخ ةدر اولين هزار

  

  ي ايالموان و همدوشي تاريخ ليان با تمدناهي پادشا

 آنها اولين .بود)  ديگري شوشترةنظري(نظر والترهينتس شهر دزفول  خاستگاه اين سلسله به

رود تسلط داشتند ولي بعدها يكي از  دو ابتدا بر ميان.  حكومت كردندايالمحاكماني هستند كه بر 

ار اين سلسله پلي ذگ بنيان. يها پايان دادايالم ة سلطبه) رودان در جنوب ميان( كيش ةپادشاهان سلسل
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تنها توسط يك سند  ]و[  روشنايي چنداني نداردايالماين دوره از «نام داشت و جالب اينجاست كه 

شا كشف .ري.ري. كه از محل معبد ايزد بانوي ليان يعني كي١٨»شود خص ميشدر معبدي در ليان م

 ]كه[ جا مانده است هب) hi، هي( سمت آخر نام سازندة معبد،در اين كتيبه تنها يك هجا از ق. شد

وان به ايك از پادشاهان   از آنجا كه نام هيچ. داند گزار ليپاك يعني خدايان مي وي خود را خدمت

اهميت يا محلي در قرن بيست و پنجم يا  پذيرد سازندة معبد ياد شده حاكمي كم پايان نمي» هي«

ي و به احتمال بيشتر فرماندار شهريوم كه ايالم ةالسلطن  يا يك نايبم بوده است.بيست و چهارم ق

  ١٩.»فارس بوده باشد ي سرزمينهاي ساحلي در كنار خليجايالم ةتواند همان منطق مي

وان شروع اترين دورة تاريخي آن يعني   با قديميايالم آغاز ورود ليان در تاريخ ،به اين ترتيب  

بايد ساليان درازي پيش از اين رويداد  زد كه شبه جزيرة بوشهر ميسا له روشن ميئاين مس. شود مي

توانست در يك جهش سريع با حكومتي كه  صورت نمي  آباد و مسكون بوده باشد چه در غير اين

هايي  پس اين پيكره يعني ليان داراي زمينه. شكيل شده بود خود را همراه سازدت ايالمدر مركزيت 

 مذكور به ةمضاف بر اينكه كتيب. دش جزو آن محسوب ايالم سياسي كه با آغاز وحدتاست بوده 

  .زبان آكدي است كه خود جاي تأمل است

نوبت رقيب بود كه با تازش دفعه دورود اين   بر ميانايالممدت برتري   كوتاهةپس از يك دور  

ار ذگ بنيان) م.ق٢٣٠٧ -٢٣٤٠(سارگن . دكن را آشفته ايالمپياپي خود خواب خوش پادشاهان 

. واني بودا - ايششان هشتمين فرمانرواي پليخ لوايالم تاخت، شاه ايالمدولت آكد، اول بار به 

ايالت ( و ورهشي ايالمسارگن بر ايالم پيروز شد و بعد از اين حادثه خود را شاه كيش، فاتح 

  اين پيروزي شمشير خود را درة و به نشان٢٠ناميد) خودمختار مرزي در شمال غرب خوزستان

  ٢١.فارس شست آبهاي خليج

رهايي از يوغ آكد كردند تا پسر سارگن، سعي ) م.ق٢٣٠٧ -٢٣١٦( يها در زمان ريموشايالم  

پس از ريموش، .  غارت شدايالم ولي در تاخت و تاز ريموش شكست خوردند و بار ديگر يابند

د را مطيع اعالم  خوايالماسپوم پادشاه اواني . پسر ديگر سارگن منيشتوسو به حكومت آكد رسيد

در اين حمله سپاه آكد به دو .  شدايالمكرد ولي ميل به غارت و چپاول باعث حمله منيشتوسو به 

فارس  يك شاخه از سپاه او از طريق زمين و از راه شوش به سوي خليج«دسته تقسيم شدند 
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يكي از . دن را درنورديد]فارس[ ديگر تحت فرمان خود او با كشتي خليج ةپيشروي كردند و شاخ

 را به سوي ٢٢يهوميرمن با هدايا و پيشكشها شاه انشان و ش «:دهد هاي منيشتوسو گزارش مي كتيبه

ضوح هدف اصلي اين سفرهاي و به .» رهبري كردم]شماس يا شمس[خدايم، خداي خورشيد 

  ٢٣.»پرمخاطره، دست يافتن به معادن نقره و سنگهاي گرانبهاي كوههاي جنوبي ايران بود

 ليان باستاني ةجزير  منيشتوسو از حدود بندر ديلم تا منتهااليه شبهةمسلم مناطق مورد حملقدر   

 و احتماالً در  ندارديايالم مربوط به زندگي يگونه آثار هيچ ماهشهر تا خرمشهر ةبود، چرا كه منطق

 ،ر حال هبه .فارس و نيزار و باتالقي بوده است مان تا حد زيادي زير پوشش پسامدهاي خليجزآن 

 را تحت اختيار درآورد با ناوگاني از دريايي پست ]شيريكوم[منيشتوسو پادشاه كيش وقتي انشان و 

 آنها را شكست ة تن براي جنگ با او گرد آمدند، اما او هم٣٢از پادشاهان آن سوي دريا . عبور كرد

رهايشان را تا معادن وي فرمانروايان اين شهر را برانداخت و كشو. داد و شهرهايشان را تسخير كرد

از كوههاي آن سوي درياي پست، سنگهايي برداشت و پيكرة خودش را ساخت . نقره تصرف كرد

  ٢٤.» تقديم كرد]خداي مورد پرستش[ و به انليل 

هايي را كه از آنها مواد ساختماني و فلزات از  تا جاده« لشكركشي موفق شد ةدر ادام  

دست   منيشتوسو بهة از داليل ديگر حمل٢٥»راقبت بگيردشد تحت م كوهستانهاي ايران آورده مي

در زاگرس جنوبي بود كه در معماري آن روز ارزش بسيار ) نوعي سنگ آذرين(آوردن ديوريت 

سراسر ناحيه « هم در انشان و هم در شيريهوم ايالمپس در پيشروي منيشتوسو در سرزمين . داشت

هاي گرانبها از ساحل  راه براي حمل ديوريت و كانههاي گرانبها غارت و ويران گرديد و  كانه تا

  ٢٦.»فارس به بابل باز شد ايراني خليج

 ايالم شاه ،به پادشاهي رسيد وي با هيتا) م.ق٢٢٥٥ -٢٢٩١( بعد از منيشتوسو، نرمسين  

عالوه بر آن در اين ) مانند كتيبه ليان(ي بود نه آكدي ايالممعاهدة صلح به زبان . اي بست معاهده

  ٢٧.آيد دست مي  از مذهب و خدايان ايالمي اطالعات مفيدي بهههدمعا

شوشينك بود كه توانست در برابر   اين،امير اواني پوزور) دوازدهمين(آخرين   

اما به دنبال او كسي نيامد تا قدرت را استمرار .  آكديها مقاومت كندةهاي حريصان تجاوزگري

يها يار بود ايالمبخت با . شروع شد) م.ق٢١٠٠ -٢٢٠٠ (ايالمبخشد و دورة تاريك اول تاريخ 
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شكست خوردند و زير ) نشينان شمال غرب ايران كوه(رودان هم از گوتيها   ميانيچون آكديها

 آن شكست بيگانه و جانشيني حكام اور ةطول انجاميد و نتيج هسلطة آنها قرار گرفتند كه يك قرن ب

به قدرت ) سومر جديد( اور و بعد ايسين الرسا ةدورود بود كه طي آن سلسل جاي كيش در ميان به

  ٢٨.رسيدند

  

  دوران خاموشي ليان) م.ق1850 -2100 (كيشا سيمةسلسل

پادشاهان اين سلسله قصد داشتند كه شكستهاي سابق آخرين . آباد كنوني بود مركز آن در خرم

مپت شاه سيمش در سال  ت- هوتران،رو  از اين،يگان غربي جبران كننداواني را در برابر همسااميران 

ي بر شهر اور دست يافتند پادشاه اور ايالمسين سومري را شكست داد و سربازان  م، ايبي.ق٢٠٠٦

  ٢٩. آوردندايالم پيروزي با خود به ة را به نشان، خداي شهر، ناناةو مجسم

 در  اين درگيريها بيشتر.م بودأرودان تو  با پيروزي بر ميانها ش سيمة سال٢٥٠دورة حكومت   

زمينه داشتند يا اين  صورت گرفت و شيريهوم و ليان يا كمتر نقش و دخالتي در ايالمنواحي شمال 

  . اند  منابع و متون اين نقش را مشخص نكرده،حداقل

  

همجواري با ) م.ق1505 -1830( )هاي بزرگ السلطنه نايب(ها   اپارت يا سوكل مخةسلسل

   ليان رهي در شايالمشيريهوم و تك سند 

 بود كه شاه عنوان شاه تيبشكل حكومت آنها به اين تر. ركز حكومت آنها در انشان يا انزان بودم

) پسر ارشد(وي و فرزندش ) جانشين (ةالسلطن ترين برادرش نايب نزديك. داشت) انشان و شوش

 نقاط ةالسلطنه به هم و پدر و پسر در شوش بودند و نايب رسيد حاكم شوش بود و به سلطنت نمي

  ٣٠.كرد وري سركشي ميتپراام

، سيلها، اتاهوشو، سيركتوه از اين سلسله به ترتيب پادشاهي كردند و بعد نوبت به ياپارت  

همجواري ليان و شيريهوم با مركز و منشاء قدرت . رسيد) م.ق١٧٧٠ -١٧٧٢(سيموت و وارتاش 

راي ليان امتياز  جديد و كشيده شدن مركز آن به سمت جنوب قطعاً برخالف دورة سيمش بةسلسل

 آنها با دريا و ليان بندر مهم بازرگاني ةگرديد چرا كه در اين صورت شيريهوم واسط محسوب مي
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 از سيموت ايالموري تآمد و جالب است بدانيم تنها سند موجود در كل امپرا حساب مي  بهايالم

شا در ليان يافت .ري.ري. هم در معبد الهه كي كه آناست جا مانده  اي به وارتاش يك مهر استوانه

  ٣١.شد

رود پي افكند و  دو ميان  حمورابي پادشاه معروف بابل دولت جديدي را در،در اين زمان  

 غلبه كرد اما ديري نگذشت كه خود آماج حمالت كاسيهاي ايالم طي چندين جنگ بر خيلي زود

 سال فرو رفت ١٥٠ تاريك خود به مدت ة هم در محاق دومين دورايالمغرب ايران قرار گرفت و 

دليل فترت سياسي، خالء ه جا مانده كه شايد ب ه نشانة كمي ب،از اين دوره). م.ق١٣٥٠ -١٥٠٠(

مدارك اندكي در كبنك يا .  باشدايالماهميت در تاريخ  قدرت و رسيدن پادشاهي محلي و كم

  .بخشد  روشنايي كمي به اين دوره مي،تپه هفت

  

  گري تمام عيار ليان و جلوه) م.ق1120 -1450( ايالم مياني ةدور

ترين   دو سلسله به قدرت رسيدند كه درخشان، معروف استايالم كه به دورة طاليي ه،اين دوردر 

 و پادشاهان آن توجه خاصي به ليان داشتند و كمتر پادشاهي بود كه وقفي يا استعصر تاريخ ليان 

  .بد ليان به يادگار نگذارداي در اين زمينه در مع تعميراتي در معبد ليان نكند و كتيبه

  

  ها  ايگهالكيلةسلس: الف

 ايگي ةگذار سلسل بنيان.  كنوني بودةمركز آنها احتماالً در بخش غربي انشان يعني ايايپر يا ايذ

 نومنا خومبانو بعد نوبت به ) م.ق١٢٩٥ -١٢٨٦(، آتاركيتا  ايششان-پاخير پس از وي ٣٢.هالكي بود

 شيريهوم و ليان ،كه اشاره شد  چنان،در اين زمان.  آتاركيتا استرسيد كه پسر) م.ق١٢٦٦ -١٢٨٥(

ومبان نومنا در شوش يافت خي مربوط به ايالمتنها متن «طوري كه  همورد توجه بسيار واقع شدند ب

  ٣٣.»دست آمده است نشده بلكه در ليان به

، )ي آسمانخدا(ومبان خ خود از خداي ةوي براي خدايان ليان معبدي بنا كرد و در كتيب  

كند و خود را  ياد مي) خدايان بخشنده(هاهوتپ بهمچنين از )  بزرگ ليانةاله( شا.ري.ري .كي

 :گويد ومبان نومنا در كتيبة خود ميخ. نامند  و شاه انشان ميايالمدهندة پادشاهي، فرمانرواي  وسعت
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دهد كه در  دامه ميو ا» خاطر مادرم دوست داشت و تقاضاي من را برآورده ومبان، من را بخخدا «

شود كه معبد ليان پيش از اين تاريخ وجود داشته ولي سازندة  معلوم مي(هاي معبد پيشين  خرابه

شا و .ري.ري.معبد بزرگي را بنا كرده و به ايزدبانوي شهر ليان كي) اولين آن مشخص نيست

 و ،ميشيمروه، كند و هم از مادرش بهاهوتپ وقف كرده و از آن زندگي ابدي و سالمت طلب مي

  ٣٤.برد  نام مي،ال ريشاپ، همسرش

ومبان و همسرش خ، دو معبد در ليان يكي براي ايالمومبان نومنا پادشاه مقتدر خ  

ساخت كه اين موضوع صراحتاً در ) پبهاهوت(شا و ديگري براي خدايان حامي شهر .ري.ري.كي

ي در كار بود و وي براي چنين پيداست كه نذر ٣٥.هاي پادشاهان بعد از وي آمده است كتيبه

قول جورج كامرون زنانش، معبد ايزدبانوي شهر ليان را از نو ساخته ه سالمتي همسر و مادرش يا ب

  ٣٦.است

 -١٢٦٥(ومبان خيا اونتاش ) ومبان يا خداي آسمانخل نام ديگر اگ(ل ا گ-شابعد از وي اونت  

 -اين زمان ديگر سيستم برادرومبان نومنا است چون در خبه قدرت رسيد وي فرزند ) م.ق١٢٤٥

  . پسري درآمد-شاهي تغيير يافته و به شكل موروثي پدر

 ،با اين حال. را ساخت) چغازنبيل و معبد زيگوراتي بزرگ آن( گل، شهر دوراونتاش اونتش  

 ةك به الهينشوش -ويژه ايزدبانوي آن جايگاهي را در كنار معبد اين هبه علت اهميت ليان و ب

دهندة اين است كه پرستش ايزدبانوي ليان نه فقط  اين امر نشان ٣٧.ختصاص دادشا ا.ري.ري.كي

شا .ري.ري.مخصوص مردم اين شهر بلكه قلمرو آن از جنوب به سمت شمال كشيده شده و كي

.  گل سه نفر به حكومت رسيدند-شاپس از اونت .ي ملي تبديل شده بودا  محلي به الههةاز مقام اله

 و نددورود با اقتدار ظهور كرد هاي زوال بابل، آشوريها در شمال ميان اري نشانهدر اين زمان با پايد

  ٣٨.فارس برآمدند طلبي خود در زاگرس و خليج در پي توسعه

  

  اوج ترقي ليان) م.ق1110 -1205( ها شوتروكي

 شوشينك -هالتوش اين«ن آگذار  خاستگاه اين سلسله در نزديكي فهليان تا حوالي شيراز و بنيان

پس از وي نوبت به پادشاه . است) ك نسبت به سرزمين من مهربان بودينشوش به معني خداي اين(
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 )دكن هدايت مياو را راستي ه آنكه خداي خورشيد ب(ونته خنا نامدار اين سلسله يعني شوتروك

  .رسيد

 شتآوري سنگهاي يادبود دا  زيادي به جمعةعالق «:جا مانده است ههاي بسياري از وي ب كتيبه  

 ،در اين زمان ٣٩.»كرد كند و به اين ترتيب آن را معتبر مي ها را بر سنگ مي  و شاه شخصاً كتيبه...

ونته معبد ايزدبانوي ليان خشوتروك نا. رسيد اليه جنوب ليان مي هيت به منايالموري توسعت امپرا

ه بود، شدان تخريب  بود و به مرور زمكردهومبان نومنا بازسازي خبالً قشا را كه .ري.ري.يعني كي

. داند  ميايالموري ات امپرةله را دليل قدرت سياسي وي در گسترئ والتر هينتس اين مس٤٠.تعمير كرد

دورود در كتيبة معبد ليان شرح  ونته پيروزيهاي درخشان نظامي خود را در ميانخشوتروك نا

  ٤١.دهد مي

 آن ةالحكوم  عنوان نايب  را بهونتهخم بابل را شكست داد و پسرش كوتيرنا.ق١١٦٠او در سال   

پسر سارگن و مهاجم به ( مانيشتوسو ةشهر منصوب كرد و پس از گشودن شهرهاي ديگر، مجسم

و لوحة معروف  )نشينان زاگرس دربارة پيروزي بر كوه(شوش و شيريهوم، ستون يادبود نرمسين 

ونته، پسرش ختروك ناپس از درگذشت شو . آوردايالمي را به نشانة پيروزي با خود به بحمورا

او هم .  به قدرت رسيد،دورود نقش مهمي داشت  كه در پيروزيهاي پدرش در ميان،ونتهخكوتيرنا

با توجهات خاص به ليان و موقعيت سياسي، اقتصادي و مذهبي آن، به تأسي از پدران خود، معبد 

دست آمده براي  هعبد باي كه از آن م  را بازسازي كرد و در كتيبه،شا.ري.ري.كي، ايزدبانوي ليان

  .همسرش نهونته اوتو و فرزندش طلب خير و بركت نمود

د و بعد از وي برادرش شسپري ) م.ق١١٦٦ -١١٧٠(ونته خدورة پنج سالة حكومت كوتير نا  

) شوشينك  خدا اينةوسيل هشده ب   به معني تقويت( )م.ق١١٥١ -١١٦٥(وشينك  ش- اين-هكلشي

م .ق١١٢٠ -١١٥٠س عقيده دارد كه وي از سال تمرون، والترهينبرخالف جورج كا. به قدرت رسيد

اما اين . حكومت كرده است كه در اين صورت حدود چهل سال اختالف زماني وجود دارد

كاهد چون دوران حكومت او از دوران  وري او نميتاختالف نظر چيزي از شكوه و عظمت امپرا

  . استايالمتاريخ باشكوه 
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سازندگي و توجه به ساخت و ساز معابد از ويژگيهاي حكومت پيروزي نظامي، ثروت،   

طوري كه والتر  هشوشينك حدود سي كتيبه از خود به يادگار گذاشت ب - اين- شيلهك٤٢.اوست

هاي شاهان پيش از خود را استنساخ كرد  وي كتيبه. نامد گذار مي هينتس وي را آرشيويست و تاريخ

ام، آنها را دوباره  ام و نه دخل و تصرفي در آن كرده  گذاشتههاي آن را نه كنار من كتيبه« :و گفت

» شا. ري. ري.  كيةنويس، معبد اله  اين پادشاه كتيبه٤٣.»ام شوشينك قرار داده -ام و در معبد اين نوشته

  ٤٤.»طور كامل بازسازي كرد هومبان مشتركاً سهيم بودند، بخمعبد ديگري را كه اين الهه با «و 

 -رودان كه همواره با فتوحات بسيار از سوي شيلهك مي با پادشاهان مياندرگيريهاي نظا  

اگر غير از اين . شوشينك همراه بود وقت زيادي از مدت حكومتش را به خود اختصاص داد -نيا

با پايان پذيرفتن حكومت وي تقريباً . هاي بيشتري از وي داشته باشيم توانستيم كتيبه  ميبود قطعاً

خرين پادشاه آتوان به نوعي او را  شود و مي  نمايان ميايالمت سياسي در افول و زوال قدر

  . قلمداد نمودايالمقدرتمند 

 در اين زمان .به قدرت رسيد» شوشينك -هوته لوتوش اين« ك،اك اينشوشينابعد از شيله  

دار او  بهييك از آجرهاي كت  نبود چون در هيچايالم ليان ديگر در اختيار اين پادشاه ةاحتماالً منطق

وسيله يك  همنزلة تصرف ليان به له بئ البته شايان ذكر است كه اين مس٤٥؛»شود ذكري از ليان نمي

م درگير جنگ با پادشاهان زورمدار آشوري ئطور دا هدولت خارجي نيست بلكه چون اين پادشاه ب

 ليان توجه نمايد و ويژه شيريهوم و هوري بتو بابلي بود كمتر توانست به مناطق جنوبي قلمرو امپرا

 در ليان حاكم - شاه در جنگ با همسايگان غربية با استفاده از مشغل-شايد نوعي خودمختاري

 پس از پايان سلطنت آخرين پادشاه شوتروكي دورة تاريك سوم تاريخ ،به هر ترتيب. بوده است

  .طول انجاميد هب) م.ق٧٦٠ -١١١٠(مدت چهارصد سال ه شد كه ب  شروع ايالم

  



 

  

  تاريخ و جغرافياي ايران و جغرافياي تاريخي و تاريخ محلي1194

  )م.ق640 -740( نو ايالمدشاهي پا

  ايالمواپسين دم حيات سياسي 

شود كه به مدت   با هومبان نيكاش شروع ميايالم پادشاهي تاريخ ةآغاز حكومت آخرين سلسل

پادشاه ) غير از سارگن آكدي است( سال سلطنت كرد و سارگن ٢٥نيكاش . يك قرن ادامه يافت

سرعت ادامه پيدا كرد و ضعف سياسي  هآشوريها بولي درگيري با . مشهور آشور را شكست داد

  .دهند يها افتخارات عصر طاليي شوتروكيها را ادامه ايالمشاهان بعدي مانع شد 

فارس را مورد حمله قرار   سواحل ايراني خليج، پادشاه آشوري،م سناخريب.ق٦٩٤ در سال  

و شهرهاي متصرفي بود و  به احتمال قوي ليان هم جز٤٦.داد كه يكي پس از ديگري سقوط كردند

  .در كل شيريهوم مورد تخريب و غارت واقع شد

طلبي  يها در برابر حمالت شاهان آشور، اختالفات دروني و قدرتايالممقاومتهاي اندك   

 پديد آورد تا با حمالت پياپي ، سلطان نامي و فاتح آشور،پال سياسي، فرصتي را براي آشورباني

  را آماج حمالت خود قرارايالمپال  آشورباني. ميها را درهم بپيچد قرن حكومت ايال٢٥خود طومار 

به ويرانه تبديل شد و ) چغازنبيل(شوش و شهر مذهبي دورانتاش  )م.ق٦٤٥( در آخرين حمله .داد

 كم و بيش در دورة ايالمپس از آن .  را به اسارت بردندايالمهومبان هالتاش سوم آخرين پادشاه 

وريها به حيات خود ادامه داد ولي هرگز به تاي از آن امپرا ي ضعيف و پارهمادها و پارسها به شكل

افتخارات كهن خويش بازنگشت و شيريهوم و ليان هم تمام خاطرات خود را در دل خويش 

  .شدند و ديگر در تاريخ ايران به اين نام ظاهر نندخاموش نگه داشت

در آن زمان موقعيت و ) بوشهر كنوني (نماياند كه ليان  به ما ميايالمنگري در تاريخ  ژرف  

مجاورت با درياي پارس باعث شد تا ليان بندر صادراتي كاالي . اي داشته است اهميت ويژه

 ،شيريهوم و ليان در جنوب. حتي تمدن سند محسوب شودو فارس   خليجة حوزدرگاني رباز

كد، بابل و آشور بود تا حدي رودان مانند آ محافظ شوش و انشان در برابر حمالت پياپي اقوام ميان

  .كه صدماتي جدي در اين راه تحمل كرد

 بود با ايالم، ة خداي ويژ،شا.ري.ري. كيايالماز نظر مذهبي ليان جايگاه ايزدبانوي ملي   

ي و بابلي در ايالم ة آريايي بود و دهها الهةتر از سلسل  رفيعايالمعنايت به اينكه موقعيت زنان در 
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ومبان يا گل و بهاهوتپ خشا خداي .ري.ري. كيةجز اله هب. شدند واقع مي مورد پرستش ايالم

 سراغ ايالمهم در ليان داراي معبد بودند و تقريباً كمتر پادشاهان قدرتمندي از ) خدايان بخشنده(

  .داريم كه توجه خاصي به اين معابد ننموده باشد

 يگانه سند ةكه در مواقعي دارندروست   ديگر اينكه اهميت ليان و معبد بزرگ آن از اينةنكت  

ومبان نومنا بوده است كه خود مبين خ مانند شيموت وارتاش و ايالمتاريخي و مكتوب از شاهان 

 ة سال٤٥٠٠ي ليان است و سرانجام اميد به اينكه ما وارثان كنوني تمدن ايالمتوجه خاص به معابد 

 ايالم بتوانيم صفحات جديدي بر تاريخ جا مانده  و شناخت آثار بهايالمليان با تتبع در تاريخ 

وان، انشان و سيمش ا وجود داشته كه مثالً ايالمويژه اينكه نوعي حكومت چرخشي در  ه ب؛يميبيفزا

 تاريك سياسي دارد كه اطالعات چنداني از ة سه دورايالماند و هم اينكه تاريخ  به حكومت رسيده

  .دست نيامده است آن به

سيستماتيك به و ي در بوشهر شناسايي شوند و با روش نو ايالمابد  اگر آثار مع،درنتيجه  

ي اهتمام گردد به يقين صفحات جديدي بر تاريخ ايالمشناسي در كهن شهر ليان  كاوشهاي باستان

 اين گردش حكومت به ليان ،هاي تاريك  افزوده خواهد شد و احتمال دارد در يكي از دورهايالم

رو تنها راه چاره آن است كه به  از اين. رسد باشد اين افتخار به ليان ميطور  رسيده باشد كه اگر اين

 و با روشي نو، برويمشا است . ري. ري. ي كه به احتمال زياد از آن كيايالمسراغ معبد فعلي 

 معبد ، آخر اينكه دو معبد ديگر در ليان وجود داشتهةنكت. يابي ميسو پزارد را جبران كنيم گنج

 اميد .و بهاهوپت يا خدايان بخشنده كه احتماالً بايد در ريشهر قرار داشته باشند) ياگل(ومبان خ

  هن نهادهاي فرهنگي، كشوري و فرهنگ دوستان بوشهري اين امر مهم باست كه با همت مسئوال

  .شودزودي عملي 

  

  ها نوشت  پي

  .۲۰ ص ،۱۳۷۰ دانشگاه تهران، چاپ سوم، ،، تهرانايرانويچ ،وشي، بهرام  فره.۱
  .۱۳۰ ص ،۱۳۶۹ چاپ چهارم،  دنياي كتاب،،، جلد اول، تهرانايران باستان ،حسن  پيرنيا،.۲
 ص ،۱۳۶۶  انتشارات علمي و فرهنگي، چاپ دوم،، محمد سعيدي، تهرانة، ترجمفارس خليج ، ويلسون، آرنولد.۳

  . به نقل از گزارش مسيو پزارد۳۳۴
  .۱۵ ص ،۱۳۵۶ بهاي جيبي، چاپ دوم، شركت كتا،، تهرانفارس خليج ، اقتداري، احمد.۴
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 ص ،۱۳۶۴،  محمد معين، انتشارات علمي و فرهنگي، چاپ پنجمة، ترجمايران از آغاز تا اسالم ، گيرشمن، رومن.۵
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  .۲۵۰ -۲۴۹ ص ،۱۳۷۱، پنجم
 نخستين گردهمايي ةنام  ويژهميراث فرهنگي ة نشري،»شوش و ميراث باستاني دشت شوشان «، كابلي، ميرعابدين.۷

  .۱۲ -۲۱ ص ،۱۳۷۳ ، سال۱۲ ةشناسي ايران، شمار باستان
ان  هم،شناسي هاي باستان  آغاز دورة تاريخي در ايران براساس آخرين يافتهةمالحظاتي دربار ،محمود،  موسوي.۸

  .۳۱۲  صنشريه،
  .۳ ص ،۱۳۷۰ مركز نشر دانشگاهي، چاپ اول، ،، تهرانتاريخ و تمدن ايالم ،زاده، يوسف  مجيد.۹
ابليس در  حيي، شهداد و تليمليان در مرودشت فارس، تپه  ا تلشناسي ارتباط تمدني شوش ب  حفريات باستان.۱۰

رودان ارتباط داشتند كه گاه با جنگ و غارت  ر ميان آنها با سومريها د،از سوي ديگر. نمايد كرمان را مشخص مي
  .)۲۰  ص،تاريخ و تمدن ايالمزاده،  يوسف مجيد( .متقابل همراه بود

  .اولفصل ، ۵ص   همان،.۱۱
  .۲، ص ۱۳۷۲ انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول، ، شيرين بياني، تهرانة، ترجمتاريخ ايالم ،ير  آميه، پي.۱۲
  .۶ صهمان، زاده،   مجيد.۱۳
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  .۶  همان، ص.۱۵
  .۱۳  ص، همان.۱۶
   .۲۲ -۲۳ ، ص، همان كابلي، ميرعابدين.۱۷
 ،۱۳۷۱ نگي، چاپ اول، انتشارات علمي و فره، فيروز فيروزنيا، تهرانة، ترجم ايالمةدنياي گمشد ، هينتس، والتر.۱۸
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