
  

  

  

  

  

  خاطرات طاليي ادوار كهن سرزمين هالمتو

  »جستاري در باب عصر باستاني عيالم«

  

  اهللا بهرامي روح

  دكتراي تاريخ

  

  

  هاي ناشناخته هزاره

هاي حاصلخيز و   آنجا كه درهغربي ايران و نواحي كوهستاني شماليش، هاي جنوب مردمان كناره

اند، بيش از دو هزار سال قبل  رس شكل گرفته زاگةي پرپيچ و خم و سر به فلك كشيدها كوه رشته

خويش » تاريخيدوران «النهرين وارد  هاي سامي بين آريايي و همپاي تمدنتازه واردهاي از ورود 

پيدايش با ها و مقارن  كه اين دوران در داخل نجد ايران از ورود آريايي شده بودند، در حالي

ي كه دو شعبه از اقوام هند و اروپايي بودند، در هاي مادي و پارس نخستين اسناد خطي از دودمان

از را هاي غربي ايران  به همين دليل بايد مردم كوهستان. شود  جغرافيايي ايران نمودار ميةصحن

براساس . هاي داخلي ايران دانست لحاظ دوران پيش از تاريخ نيز مقدم بر ساكنين سرزمين

، پس از پديدار شدن ١ر سال قبل از ميالد مسيح هزا١٥ هزار تا ١٠تحقيقات به عمل آمده، بين 

هاي قابل زيست و سكونت  هاي سهمگين، جايگاه ها و كم شدن دوران باران تدريجي خشكي

ي بختياري ها براي انسان نخستين در نجد ايران نمودار شده است و ردپاي انسان نخستين در كوه
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هاي پنجم  غان پيدا شده و طي هزارهو سپس در نواحي سيلك كاشان و قم و ري و تپة حصار دام

 اول پيش از ميالد، هنر خويش را در قالب ظروف ةها در هزار و چهارم تا هنگام ورود آريايي

  . سفالين منقوش به نمايش گذاشته است

وري عيالم بر آن سيطره افكنده بود و تطور مشخص امپرا ه سوم بةسرزميني كه از هزار  

فارس و بوشهر در  النهرين تا سواحل خليج دياله در شمال شرقي بين رود ة وسيعي از كنارةمحدود

النهرين در غرب را  اصلخيز بينهاي پست و ح ي بختياري در شرق و سرزمينها جنوب و كوه

. قبل تاريخ خود نيز جايگاه مناسبي براي زيست انسان بوده استدربرداشت، در دوران ما

 استان ةخصوص در منطقه و محدود ه وسيع بةن حوزشناسي در اي هاي باستان تحقيقات و كاوش

هاي  هاي زاگرس از كانون كوه كبير و ديگر رشته يانگر اين مدعاست كه دو طرف رشتهايالم فعلي ب

آالتي نظير نخستين ابزاري كه انسان شكارگر در  كشف ابزار. هاي اوليه بوده است تجمع انسان

پرداخته و از آن  ر حيوانات ميآن به شكاوسيلة  ستجوي قوت اليموت خويش بوده و بهج

كرده و بيانگر زيست انسان  عنوان ابزار دفاعي خويش در مقابل حيوانات وحشي استفاده مي به

هاي  و كوهستان در نواحي مختلف استان فعلي ايالم بوده ٢ (middle Paleolithic)عصر موستري 

ها وغارها را  ن اوليه كوهستانزيرا انسا. زاگرس انسان نخستين را در پناه خود قرار داده است

عنوان پناهگاه خويش انتخاب كرده بودند و اين بدان دليل بود كه انسان هنوز وارد جدال  به

رو  از اين. سهمگين و طوالني خويش براي پيروزي بر عوامل طبيعي و مقهور كردن آنها نشده بود

 ةشد و در اين چالش و مبارز ري مي منفي با طبيعت سپةزندگي انسان نخستين در يك مبارز

 ها به دل كوهبرد و با پناه بردن  يعت پناه ميمنفي، انسان از خطر و تهديد عوامل طبيعي به خود طب

و غارها خود را از خطرات عوامل طبيعي نظير سرما، يخبندان و خطر موجودات درنده محفوظ 

ساز اولين تحرك خود را براي ابزارهاي   تفكر و دستةكارگيري قو هداشت و سپس با ب نگه مي

فرانك «هاي دكتر   زمينه كاوشندر اي ٣.غلبه بر طبيعت با ساختن ابزاري از جنس سنگ نشان داد

بسيار ارزنده بوده  اين منطقه در تپة چغاسفيد دهلران از لحاظ قدمت سكونت انسان در» هول

 سال قبل از ميالد ٨٠٠٠ تا ٣٤٠٠ها آثار اقامت انسان در اين محل از  براساس اين كاوش. است

 تمدني ةاكتشافات خود در اين منطقه را به چهار دور» فرانك هول«پروفسور . شناسايي شده است
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دست آمد كه  هها آثاري از دوران متأخر حجر نيز ب بندي كرده كه همراه اين كاوش خاص تقسيم

 سنگي، و اشياي ديگري كه هاي سنگي، تبر زنه، ابسيدين، پيكان سنگ آتش: عبارت بودند از

  ٤.مربوط به انسان شكارگر بوده است

  

  هاي زاگرس و عيالميان كهن نشين كوه

اند، اظهار  از چه نژادي بوده كه آنان از كجا آمده و انسان اوليه در اين مناطق و اين سكونتةدربار

د اين مردمان بيان دانشمندان و نژادشناسان آراي متفاوتي راجع به نژا. توان كرد نظر قاطعي نمي

اند، عيالميان، كاسيان،  هاي متفاوتي در اين مناطق ياد كرده داشته و از سكونت اقوام و گروه

 هستند كه ييها النهرين از اولين گروه مدارك بين ها براساس اسناد و ها و ياكوتي ها، گوتي لولوبي

ها بيشتر در نواحي  لوبيلوها و  گوتي. در تاريخ اين سرزمين مرتفع از آنها ياد شده است

كرمانشاهان فعلي و استان كردستان تا نواحي شمالي آن سكونت داشته و در نواحي لرستان و 

وري عيالم به اوج خود رسيده و تمام تاند و در دوراني كه قدرت امپرا ايالم فعلي كمتر ساكن بوده

ان بيشتر در سرزمين ايالم و كاسي. اند  قدرت عيالم بودهةداشته است، در حوزاين نواحي را دربر

اند روزگاري  معروف شده» خالقان تمدن مفرغي لرستان«اند، اين قوم كه به  لرستان سكونت داشته

هاي هفتم و هشتم قبل از   سوم تا قرنةاند و آثار تمدن آنها از هزار ها زندگي كرده در اين كوهستان

  ٥.دست آمده است هميالد در اين سرزمين ب

ام ترين اقو  از قديمي،اند ساكن اين سرزمين بوده» ايالم«نام  عنوان قومي كه به هيان بعيالم  

هستند كه با سپري كردن دوران   »شوش«شرقي دشت سوزيان  هاي شمال و شمال ساكن كوهستان

سوي نواحي پست و حاصلخيز   هها، ب نشيني و غارنشيني و متناسب شدن آب و هواي دشت كوه

  . آنجا را مركز تمدن درخشان و شگرف خويش قرار دادندخوزستان روان شده و 

هاي  شناس معتقدند كه تمام گروه دو تن از دانشمندان ايران» هرتسفلد«و پروفسور » اومستد«  

. گردند و همگي از مردمان بومي هستند لولوبي، كاسي، عيالمي و گوتي همه به يك نژاد برمي

هستند كه » كاس«ها از نژاد واحد   اين گروهةگويد كه هم شناسانه مي هرتسفلد با بيان شواهد زبان

رومن «پروفسور  ٦.معروفند» كاسپين« به نژاد (P)بر روي هم و با افزودن پسوند جمع پي 
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هاي همجوار آنها  مورخ فرانسوي معتقدند كه عيالميان و تمام گروه» كنت گوبينو«و » گيرشمن

رو به  جملگي متعلق به نژاد بومي آسيا هستند و از اينها و غيره  ها، گوتي لولوبيها،  يعني كاسي

» غالمرضا رشيد ياسمي«مورخ شهير كردنژاد، دكتر . معروفند» آزياني«و » آسياتيك«يا » آزاياسك«

ها از  ها و ياقوتي معتقد است كه به احتمال زياد گوتي» هاي نژادي او كرد و پيوستگي«در كتاب 

ها  آنةخانواد ها نيز از اقوام همخون و هم لوبيو لو اگرس هستند كردهاي ساكن جبال زةدست اولين

ها  ها و كاسي ها، گوتي واسطة شباهت نام خدايان كاسي به آريايي  وي معتقد است كه به. اند بوده

 وس  اقوام زاگرةها را در رد ها و مانائي  لولوبي،بعضي از دانشمندان. از اولين اقوام آريايي هستند

 بزرگ كه بر روي زبان و تمدن عيالمي شناس عيالم» والتر هينس«پروفسور  ٧.اند دادهقفقازي قرار 

تتعبات فراواني انجام داده و يك فرهنگ لغت راجع به زبان عيالمي تدوين كرده، معتقد است كه 

 »ديوالفوا« و در نهايت آقاي بناميم» عيالمي« است كه آنان را ها آن بهترين معرفي براي نژاد عيالمي

اي دشت شوش به مطالعه ه يست سال روي آثار عيالمي و حفاريكه حدود ب» ديوالفوا«و مادام 

اند، معتقدند كه عيالميان بايد از نژاد سپاهان حبشي و متعلق به نژاد آفريقايي و حبشي  پرداخته

فارس تا   آنها و مردمان ساكن سواحل خليج، سايكسبعضي از مورخين نظير سرپرست. شندبا

مورخ روسي نيز معتقد است » دياكونف «٨.دانند مي» دراويدي«ستان و مكران و هند را از نژاد بلوچ

ها  ها و لولوبي گفتند و نفوذ كلمات عيالمي در ميان گوتي كه كاسيان بسيار شبيه عيالميان سخن مي

  ٩.نمودار است

 نواحي بندي كلي بايد گفت كه دانشمندان راجع به نژاد ساكنان تمامي در يك جمع  

هاي مختلفي از آنها ياد شده است اختالف  كوهستاني غرب ايران و سلسله جبال زاگرس كه به نام

اند كه با پشت سرگذاشتن مراحل  هاي ساكن نجد ايران از نژاد نخستيني بوده انسان. نظر دارند

پس با  شكارگري و غارنشيني گذشته و سةمختلف جوامع بدوي انسان نخستين، از مرحل

» آور ساكن كوهستان وحشت«النهرين كه آنها را  هاي بين پذيري از جوامع ساكن دشتيرتأث

سوي  هاي زاگرس، به من گذر از كوهستاناند و ض نشيني شده ، وارد مراحل دشت١٠اند ناميده مي

هاي گرم و حاصلخيز خوزستان روان شده و با سكونت در كنار رودها شروع به زندگاني  دشت

ي و آنها با بسط روش معامالتي داد و ستد پاياپا. اند و به كشت و زرع پرداختهنشيني كرده  ده
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نشيني تكامل يافته و ضمن   و كمك به توسعه و رشد تجارب در شهرالنهرين مراوده با جوامع بين

، ١٢ شوش١١ انزان يا انشانتي، شهرها و مناطق پرجمعيتي نظيرهاي حكوم ايجاد و تأسيس سلسله

وجود   را به٢٠ماداگتو و ١٩برهسو، ١٨اوان، نگيتي، ١٧كيمش، ١٦سيمشو، ١٥ورهشي، ١٤انوي، پاراد١٣ليان

كه عيالم  اخته شده و معروف عيالمند، زمانياين مناطق كه بعضي از آنها از شهرهاي شن. اند آورده

ي كه ا اند، در محدوده وري قرار داشتهت فرمانروايي اين امپراةدر اوج قدرت و اقتدار بود، در حوز

ها در سليمانيه و   گوتي  خارك و بوشهر، از شمال به قلمرو سكونتةگاه از جنوب به جزير

سرزمين بابل هم منتهي هاي بختياري و از غرب گاه به  كردستان و كنار رود دياله، از شرق به كوه

ت كه در الواح آنان نيز نمايان است، زندگي كوهستاني و خشونت و صعوب شده است، همچنان مي

النهرين مردماني  هاي بين نشيني، مردمان اين سرزمين مرتفع را از نظر ساكنان دشت زندگي كوه

هاي دشت   و هميشه باعث جدال و كشمكش ساكنان كوهستان با تمدن٢١آور جلوه داده وحشت

ها تشكيل  نشينان با سرازير شدن به دشت كه اين كوهحتي بعد از آن. النهرين شده است بين

شده و دائماً با آنها در  تمدن محسوب مي النهرين قومي بي  دادند، هنوز از نظر مردمان بينيامپراتور

 عيالم نيز در همين جدال طوالني برآمد و سراسر امپراتوريجدال و تضاد بودند و سرنوشت 

  .  بابل و آشور سپري شد، آكد،تاريخ عيالم در جنگ و گريز با سومر

  

   فرزانه هالمتو در سرزمينامپراتوري

 عيالم كه حدود آن در اوج اقتدارش، از شرق به سرزمين پارس، از شمال و شمال امپراتوري

فارس و از غرب به سرزمين   از جنوب به بوشهر و جزاير خليج،غرب به راه بابل و همدان

هاي كنوني، بختياري، لرستان پشتكوه، پيشكوه،  شد، شامل سرزمين النهرين محدود مي بين

سومريان براي نشان دادن سرزمين . هايي از كرمانشاه و كردستان كنوني بود و بخشخوزستان 

در نوشتارهاي  ها نيز عيالمي. اند كرده معني باال استفاده مي به (Nim)نيم عيالم از عالم اختصاري 

ا  ي »تي  -ام  - تا-هل« خود با واژة  خطي خود كه با خط ميخي از آنها به يادگار مانده، از كشور

» تمپت«معني سرزمين و   به »هل«: شده خوانده مي» ل تمپته«صورت  اند كه به ياد كرده» هلتمتي«

سرزمين «مرتبه است و بدين صورت عيالميان سرزمين خود را  معني مسرور و فرزانه و بلند به



 

  

 شناسي ايران  باستان118

  » تي-تم -هل «ةنژاد بودند، كلم ميها و سا  عربي عيالمةها كه همساي  آكدي٢٢.خواندند مي» فرزانه

ين واژه در كتاب  ا. است »ها سرزمين هالتام«معني  كردند كه به تلفظ مي» عالمتو«يا » عالمتو«را 

  ٢٣.آمده است» االم« يا  » عالم«صورت  به» تورات«مقدس 

هاي   تحرير در آورده و در كتيبهةكه تاريخ سرزمين خود، بابل را به رشت دبيران بابلي هنگامي  

اي كه در سرزمين بابل فرمانروايي  افسانه اي و نيمه سلسله پادشاهان افسانهاز اند،  خود نگاشته

 پادشاهي اين سلسله فرمانروايان براي ةاند كه طول عمر و دور اند سخن به ميان آورده كرده

رده سخن به ميان ها را نابود ك آنها از سيل بزرگي كه سرزمين. ها باورنكردني است انسان

نژاد  رسد كه طوفان و سيل همان طوفان نوح باشد كه مورخين عرب و سامي ر مينظ به. آوردند مي

اند و طول عمر نوح كه قريب هزار سال بوده نيز حكايت  نگارش تاريخ خود نيز از آن ياد كرده در

له ئهمين مس اي بابل با عصر نوح داشته و بروز سيل و طوفان نيز بر  افسانهةاز ارتباط اين سلسل

 دبيران بابلي بر ة، مطابق نوشت ها از آسمان پس از پايان اين طوفان و فروكش شدن آب. دتأكيد دار

اند كه بيست و يكمين  ه  فرمانرواياني حكومت كردة سلسل،النهرين در بين) Kish( شهر كيش

بوده ) Enmenbaragesi(» المنباراگسي«يا » المبه بارگي«نام  اي شخصي به شاه اين سلسله افسانهپاد

ا ه گذار خود كرده و اسلحه اين شخص طبق اظهارات دبيران بابلي، سرزمين عيالم را خراج. ستا

  ٢٤.و اشيايي از آن سرزمين به غنيمت آورده است

واقع در جنوب » اوروگ« جديدي در ة پادشاهان كيش و ظهور سلسلةپس از نابودي سلسل  

، در روزگار دو تن از پادشاهان گورو اة پادشاهان كيش در مقابل سلسلةبابل و تسليم شدن سلسل

 اوروگ در جنوب بابل ة كه سومين و چهارمين پادشاه سلسل »دومورني«و » لوگالبنده «،اين سلسله

دبيران . هاي مرتفع سرازير شده و بابل را مورد تاخت و تاز قرار دادند بودند، عيالميان از كوهستان

  : اند بابلي با غم و اندوه بسيار نوشته

 .ي از مناطق سرزمين عيالم منتقل شده استكي» اوان«به » اوروگ«دشاهي از سرزمين ما پا«  

هاي  شهر عيالمي را مقارن سال» اوان« به  »اوروگ«انتقال پادشاهي از » پروفسور والتر هينتس«

با عيالم و » آداب«اي با نام   از نبرد فرمانرواي منطقه٢٥.داند  پيش از ميالد مي٢٦٠٠ تا ٢٥٥٠

توان  اين اظهارات مبهم دبيران بابلي را نمي. نيز سخن به ميان آمده است» گوتيگ«و  »رهشيو«
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هاي ساختگي و  شمار آورد و شايد خاطره خي براي مردمان كوهستان عيالم بهآغاز دوران تاري

ن النهريني آ هاي طوالني عيالم با همسايگان بين تأثير جنگ ز دبيران بابلي باشد كه تحتانگي خيال

  . وجود آمده است هب

اي عيالم مربوط است و يا اينكه  به دوران افسانه» جرج كامرون«شايد اين اظهارات به قول   

حال آغاز هر  به٢٦.ها در مرز ميان افسانه و تاريخ قرار دارند هاي مبهم اين روايت افراد و شخصيت

 تضاد بين ةاين سرزمين خاطردوران تاريخي  اي در سرزمين عيالم نيز همانند اين دوران افسانه

. كند النهرين را تداعي مي و مردمان سرزمين پست بيننشين عيالمي   كوهنكوه و دشت و نبرد بي

هايي در آن  امپراتوريهاي دجله و فرات از همان ابتدا با تشكيل  نژاد كنار رودخانه افراد سامي

 در نواحي حاصلخيز بين دجله و سرزمين همواره براي تأمين نيازهاي خود عالوه بر كشت و زرع

هاي شرق سرزمين خود چشم دوخته بودند و از آنجا منابع طبيعي و معادن  فرات، به كوهستان

تاريخ سياسي سرزمين . بردند سرزمين عيالم نظير قلع، مس، سنگ چوب و آهن را به يغما مي

هميشه در ستيز با » بال بانيآشور«ترين ايام تا زمان سقوط توسط فاتح قهار آشوري  عيالم از قديمي

استاني را سه دورة تاريخي خاص همسايگانش سپري شده است و به همين دليل تاريخ عيالم ب

 رابطه با يكي از همسايگان سومر و آكد و بابل و آشور ، اصلي هر دورهةگيرد كه مشخص ميدربر

  . است

 ةان غربيش به سه دور عيالم براساس روابط با همسايگامپراتوريبه اين ترتيب تاريخ   

 ، كلي داردةها رابط ها و آكدي عهدي كه تاريخ عيالم با تاريخ سومري) ١ :شود متفاوت تقسيم مي

اي كه تاريخ عيالم  دوره) ٣ ،اي كه تاريخ عيالم در جدال و كشمكش با دولت بابلي است دوره) ٢

  ٢٧.ر و قدرتمند آشور استبرد و آن دولت قها سر مي هدر جدال با امپرياليسم دنياي باستان ب

  

  النهرين نشينان بين جدال با دشت

خ پادشاهان اساطيري بابل سرگذشتي ناگسستني دارد، يپس از دوران اساطيري عيالم كه با تار

 و خورشيد دارد برميسوي روشني تاريخ قدم  به» اواني« پادشاهان ةل سلسليعيالم با ظهور و تشك

 عيالم امپراتوري اولين شهر و تختگاه بزرگ  »اوان«. شود دار ميپدي» اوان«تاريخ عيالمي از شهر 
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 كيش آمده، ةنام اين اولين پايگاه عيالميان عالوه بر آنكه در دوران اساطيري پادشاهان سلسل. است

گذار  پايه» اورنانشه«كه » الگاش«در شهر » سومر«هاي دودمان پادشاهي  براي نخستين بار در كتيبه

ايين آورده و يكي از ن كوهستاني پميرعايايي از سرز» اورنانشه«خود . ه استآن بوده نيز آمد

من ساكنان «: گويد وي مي. النهرين جنگيده است نشينان شرق بين  كوهبا» ائاناتوم«نام  اخالف وي به

ام و بسياري از آنان را   از آنان گرفتهيهاي بسيار ام، غنيمت آور را شكست داده كوهستان وحشت

آيد، وي عيالم و كشورهاي ديگر را فتح كرده و اسيران   از اظهارات وي برميكه چنان» .ما كشته

كه » الگاش«گويا فرمانرواي ديگر شهر . آورده است» الگاش «،بسياري از عيالم به شهر خود

مقابل عيالميان برخوردار نبوده و همين سستي و  شود از قدرت چنداني در مي» ائاناتوم«جانشين 

  ٢٨.را غارت كنند» الگاش« شهر ،وي باعث شده كه گروه ششصد نفري از عيالمياناهمال 

عنوان اولين سلسله  اين اميران كه به. گرفت انجام مي» اوان«وسيلة اميران شهر  اين حمالت به  

هايي در  وجود آمدن ناآرامي ه پس از ب٢٩.اند  تن بوده١٢اند،  وران عيالمي شناخته شدهتاز امپرا

در اين . استبوده » پلي «ه معروف بهو بنيانگذار اين سلسل» اوان«هرين، يكي از اميران شهر الن بين

اقوام سامي از . وجود آورد هرا ب» آگاده«دولت » سارگن«النهرين باستان نيز به رهبري  زمان بين

د اي شدن  فرات شدند و مؤسس سلسلهةالنهرين آمده و وارد حوز سواحل مديترانه و شام به بين

و مورخين براي وي اصل . اول بود» سارگون« آكد، ةرهبر و مؤسس سلسل. ناميده شد» آكد«كه 

. اند  داده٣٠»كبير«خاطر فتوحاتي كه انجام داد به وي لقب   شناسند و به اي نمي نسب شاهانه

النهرين را به   تمام بين»لوگال زاگزي«پس از غلبه بر آخرين فرمانرواي شهر الگاش » سارگون«

هاي قوم سامي گم  ها و افسانه اي از داستان سرنوشت اين قهرمان آكدي در هاله. آوردتصرف در

سرنوشت اين فاتح بزرگ و داستان دوران كودكي وي درست مانند داستان حضرت . شده است

. النهرين در زير ضربات اين فاتح بزرگ به لرزه درآمد رحال دنياي قديم بينه به. است) ع(موسي

النهرين شد، به تنبيه  هاي مشرق بين النهرين متوجه كوهستان ز تحكيم قدرت خود در بينوي پس ا

ي ها وي از طريق راه. نشينان ناآرام زاگرس پرداخت و به كشور عيالم حمله كرد كوهستان

كه جايگاه اميران محلي ورهشي متحد عيالم بود، عبور كرد و » ايالم فعلي«هاي پشتكوه  كوهستان

سوي قسمت عيالمي كرخه و غرب شوش پيشروي نمود و  به) شتكوهپ(ف ورهشي پس از تصر
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) شوش(و سوزيانا ) دزفول(، اوان )پشتكوه(ورهشي :  عيالمامپراتوري اصلي ةبا تصرف سه حوز

اين حمله و هجوم در زمان هشتمين پادشاه .  خواند٣١»ورهشي و عيالم و كيش«خود را فاتح 

سارگون بعد از اين فتوحات به عالمت . صورت گرفته است» يشيشانلوه ا« اوان ةعيالمي از سلسل

هاي  ير خونين خود را در آبهاي درخشان خود بر عيالم در مرز جنوبي عيالم شمش پيروزي

 ة فنيقيه و ديگر كشورهاي حوز،سوي عربستان، فلسطين هپس بسفارس شستشو داد و   خليج

دست آوردن غنائم و اسيران  هاني انجام داد و با بكشي كرد و فتوحات نماي درياي مديترانه لشكر

ور مغول عيالمي را در جاي خود تامپرا» لوه ايشيشان«سارگون  ٣٢.بازگشت» آگاده«شمار به  بي

از ). ٢٣١٦ -٢٣٠٧(پادشاه آكد شد » ريموش«داد و سپس سارگون پسرش   قرارهعنوان نمايند به

رسد كه او  نظر مي گون نيز اطالعي نداريم اما بهساربعد از مرگ » لوه ايشيشان«سرنوشت نهايي 

ر كه د»  راتب-هيشب «.پادشاه عيالم شد»  راتب-هيشب«نيز فوت كرد و بعد از وي پسرش 

دست  هها و لشكركشي سارگون به عيالم بود پس از ب عام گر قتل نظاره» لوه ايشيشان«زمان پدرش 

ز مرگ سارگون در آكد استفاده كرد و با ا  ناشيةمد آ قدرت در عيالم، از فرصت پيش گرفتن

 پشتكوه و ةكه در منطق» ورهشي «.دست خود امير ورهشي عليه آكد وارد عمليات شدمتحد زير

ايالم امروزي قرار داشته اميري مستقل داشته كه همواره با وجود خود مختاري براي مقابله با 

. رفت شمار مي ه و متحد او بردك ين از پادشاه عيالم اطاعت ميالنهر حمالت كشورهاي بين

 كنوني عراق تا ةالنهرين هميشه از طريق خاك ورهشي مسيري را از بدر پادشاهان قدرتمند بين

اوان : هاي اصلي عيالم و سپس قسمت علياي كرخه طي كرده و از آنجا به پايتخت موسيان

 يعني جانشين سارگون، اين بار نيز پادشاه آكد. اند كرده حمله مي) شوش(از سوزيانا ) دزفول(

وي .  موفق شد پادشاه عيالم و امير متحد او در منطقه ورهشي را شكست دهد،»ريموش«پسرش 

  . پس از شكست متحدان با غنائم بسيار به آكد بازگشت و هداياي بسياري وقف خدايان خود كرد
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   عيالمامپراتوريجنبش ملي و شكوه 

 كه مخصوص  اي  شكست متحدان، با غرور فاتحانهبعد از فتوحات خود در عيالم و» ريموش«

هايي برپا كرد و هدايايي به خدايان آكدي خود  يك جنگجوي فاتح است به آكد بازگشت، جشن

» منيشتوسو«اما اين غرور فاتحانه و رفتار مستبدانه باعث تحريك و بدبيني برادرش . تقديم نمود

روايان آكدي تكيه  سلطنتي فرمانةبر اريك» ومنيشتوس «.دست وي به قتل رسيد هب» ريموش«شد و 

ر عيالم و سواحل شمار سراس ود عقب نماند، با سپاهي بيخكه از اجداد و پدران كرد و براي اين

هاي معدني،  له سنگ از جمي و كسب غنائمم نورديد و با قتل و كشتار بسيارهفارس را در  خليج

پي غرور ملي در كه اين حمالت پي در حالي، سوي تختگاه خود در آكد بازگشت طال و نقره به

اي كه از وي بجا مانده است  نوشته  در سنگ »منيشتوسو«. ار كرده بودد عيالميان را به شدت جريحه

كند كه هدايايي به وي تقديم داشته و او نيز اين هداياي  ياد مي» انشان«از ضعف و زبوني پادشاه 

از سرنوشت وي پس  ٣٣.تقديم كرده است» ش اشمششاما« را به خداي حامي خود  »انشان«شاه 

آخرين فرمانرواي قدرتمند عنوان  لي جانشين وي به و.از اين حمالت اطالعي در دست نيست

  .  بر تخت سلطنت آكد تكيه كرد »وارث سارگون«نام  آكدي به

 شخصيت اين واپسين ٣٤.است» سين نارام«نام اين آخرين فرمانرواي قدرتمند آكدي   

وي در برخورد با سرزمين عيالم يك روش . رواي آكدي با اجدادش بسيار متفاوت استفرمان

 وي عالوه بر شجاعت و .بندد  صلح ميةور عيالمي معاهدتگيرد و با امپرا آميز در پيش مي صلح

ة در حوز» لولوبي«و » گوتيوم« كشورهاي كه چنانتهور ذاتي، شم سياسي خاصي نيز داشت، 

حدود سي » ورهش« سياسي و نظامي با عيالم و متحدش ةدند و با عقد معاهدآمفرمانروايي او در

بود كه در » هيتا«فرمانروايي عيالم در زمان وي شاه . و هفت سال بر سرزمين آكد فرمانروايي كرد

يك بار هم از » مانيشتوسو«هلو در زمان فتوحات . عيالمي شده بود» هلو«عيالم جانشين شاه 

جاي وي شاه  ه گويا توسط عيالميان از قدرت كنار گذاشته شده بود و ب گريخته ود نبرةصحن

  ٣٥.بر قلمرو عيالم فرمانروا گشته بود» هيتا«

 اين كشور در راه احياي قدرت ملي خود ،بر تخت سلطنت عيالم» هيتا«با جلوس شاه   

آخرين » سين نارام«هاي مؤثري برداشت و عيالم ديگر بار چنان قدرت و اهميت پيدا كرد كه  قدم
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جانبه وارد شوش شد و با شاه اي دو براي عقد معاهده» آگاده«ر د» سارگون«وارث با لياقت سلسلة 

  .  سياسي و نظامي امضا كردةنام پيمان» هيتا«

يك جنبش » هيتا«دهد كه در عيالم عصر شاه  نگارش اين نوشته به زبان عيالمي نيز نشان مي  

 ةهاي عيالمي سلسل ها و نوشته  چون تا آن زمان تمام كتيبه.ودناسيوناليستي عيالمي در جريان ب

د بسيار مهم سياسي و نظامي كه شده است اما اين سن قبل از هيتا به زبان آكدي نوشته مي» اوان«

ه به زبان عيالمي است و اين پادشاه عيالم منعقد شد» هيتا«و پادشاه آكد و شاه » سين نارام«وسيلة  به

صورتي  هنامه نيز كه ب متن پيمان. جنبش ناسيوناليستي است  عيالم و بروز آن قدرتةدهند نشان

» لولوبيوم«و » ومگوتي«كه حتي بر كشورهاي » سين نارام«جانبه نوشته شده با وجود قدرت بسيار دو

و كشورش عيالم چنان استوار شده كه خود را شايسته » هيتا« اين است كه ةدهند مسلط بوده نشان

  . مان نظامي و سياسي با فرمانرواي آكدي منعقد كندديده يك پي

  »هيتا«ة  برادرزاد،»كوتيك اينشوشيناك «، عيالمةالسلطن خصوص كه در اين زمان نايب به  

با جلوس بر تخت سلطنت عيالم بر » هيتا«كه بعد از مرگ   چنان،درايت بودهفرماندهي شجاع و با

 و بدين صورت قدرت ملي عيالم با ٣٦ودش كشورهاي همجوار خود از جمله آكد مسلط مي

 نظامي شاه هيتا با - سياسيةنام متن پيمان. گردد هاي وي و تسلط بر كشورها احياء مي لشكركشي

، شوش از زمان عقد اين معاهده. شود ها آغاز مي  پادشاه آكد با ستايش ايزدان و الههسين نارام

به خود لقب » هيتا«دهد و جانشين شاه  نشان ميعنوان يك شهر سياسي   به »اوان«برتري خود را بر 

 عيالم و آكد بدين ةمتن عهدنام. شود وران ميتدهد و شوش جايگاه مالقات امپرا مي» انيشوشنياك«

  :»ها  خوب آسمانكر و شما اي خدايان بشو اي اله پي ني«: صورت است

 ةمن اله.است» ناكاينشوشي« وفادار خداي ناهيتي است و يك شاه بندة خداي ةيك شاه بند  

 دشمن من هم هست و سين  نارامدشمن. گيرم  نارونته را شاهد مية خداي ناپير و اله،شياشوم

رعاياي من بايد براي نجات . اند هايي گرفته شده گروگان.  دوست من هم هستسين نارامدوست 

ي شاهان هم حت. باشد كه در اينجا صلح حفظ شود.  دفاع كنندسين نارامها از متحدان  گروگان

باشد . لفان نابود شوندباشد كه مخا. بگذار اختالف برافتد. كنند نسبت به خدايان اظهار بندگي مي

باشد كه توسط رعاياي ما دشمن تو مغلوب شود، قدرت .  ديگري در اينجا ظهور نكندكه هيچ بد
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. كنند يت ميخدايان اظهار عبودحتي شاهان نسبت به . ها برافتد  مخالفتةتو تثبيت شود و هم

  ٣٧.ام  من براي خداي خود انيشوشيناك قرباني كردهسين نارامعنوان پشتيبان  به

» پوزورواينشوشيناك«هيتا و گوتيگ اينشوشيناك  وسيلة شاه شور و شوق جنبش ملي كه به  

 قبل از ميالد ناگهان با سقوط خاندان ٢٢٢٠ چون بار ديگر در سال ، نپاييدجود آمده بود چندانو هب

، بلكه وسيلة سومر و آكد ، نه بهول استقالل سياسي عيالم دستخوش نابساماني شد اما اين بارا

ها كه در شمال سرزمين عيالم و نواحي كردستان  نشينان گوتيگ يا گوتي رود كه كوه گمان مي

ة اوان باره سرزمين عيالم را مورد تاراج قرار داده و باعث سقوط سلسل ونت داشتند يكسك

  ٣٨.ندگرديد

 آكد استفاده نموده و سرزمين وارث ة زبوني سلسل وگوتيان پس از مرگ نارامسين از ضعف  

 .النهرين قتل و غارت بسيار به راه انداختند دادند و در سرزمين بين نارامسين را مورد حمله قرار

 شكوه عيالم نيز. قوم گوتي بدين صورت بيش از يك قرن بر سرزمين بابل استيال يافتند اين

 گويا قوم مزبور عيالم را نيز مورد .شود باره ناپديد مي النهرين يك همزمان با هجوم اين قوم به بين

 عيالم پس از دوران .اند  اوان شدهة عيالمي سلسلامپراتوريو باعث انهدام  تاخت و تاز قرار داده

. ستيماش افتاددست دودمان اميران محلي كيماش يا ه موقت قوم گوتي بةپوزر اينشوشيناك و غلب

تاريخ . جاي مانده است ههاي آنها ب  تن در كتيبه١٢ فرمانروايان سيماش بر عيالم نام ةاز سلسل

هم آميخته و مغشوش است كه حتي درستي ه  سيماش بر سرزمين عيالم چنان بةحكومت سلسل

قد است كه پروفسور والتر هينتس معت. تعداد فرمانروايان سيماش در مظان اتهام قرار گرفته است

خواسته عظمت و شكوه خود را با دوران   اوان يافته است ميةاين سلسله كه خود را وارث سلسل

 خود را افزايش داده و به ة به همين دليل عمداً تعداد پادشاهان سلسل، اوان همسان نمايدةسلسل

  ٣٩.كنند اوان مقايسه ةاند قدرت خود را با سلسل اند و بدين صورت خواسته  تن رسانيده١٢

 ٢٢٢٠هاي   اورسومدر سومر بوده و حدود سالة سيماش بر عيالم مقارن سلسلة سلسلةسلط  

اما حدود يك قرن اول نامي از .  سيماش بوده استة سلسلي قبل از ميالد دورة فرمانرواي١٨٩٠تا 

گاش گودآال فرمانرواي شهر ال. آيد ي سومري شهر الگاش به ميان نمييعيالم جز در زمان فرمانروا

ها او را  ها و شوشي  انشاني،سازد كه مردمان عيالم نشان ميجاي مانده خاطر هاي كه از او ب در كتيبه
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گذار  صورت خراج هرسد عيالم ب نظر مي ه طبق اين سند ب.اند در ساختن معبد خدايانش ياري داده

  . آمده استالنهرين در گاش واقع در جنوب بين شهر الةشاهزاد

 گوتيان بر ة سلط٤٠وسيلة اورنامو النهرين به ة اورسوم در جنوب بينبا تأسيس سلسل  

 ليكن ابتدا بعد .نددش  تاريخ پديدار ةالنهرين و سپس عيالم برافتاد و شاهان عيالم نيز در صحن بين

  عيالم را كه برامپراتورياند مناطق مختلف   اورسوم توانستهة گوتيان پادشاه سلسلةاز برافتادن سلط

 ةجانشين اورنامو مؤسس سلسل. ط گوتيان تضعيف شده بود تحت اقتدار خود درآورنداثر تسل

و )  سيماشةامير محلي سلسل(كيماش )  ايالم فعلي-پشتكوه(اورسوم به راحتي توانست ورهشي 

گذار سياست تدافعي شد كه در   اما وي بنيان،آورد عيالم را به تصرف درامپراتوريديگر مناطق 

 ةشولگي جانشين اورنامو مؤسس سلسل.  اورسوم گرديدةها بر سلسل  عيالميةنهايت باعث غلب

 هش بفاظت مرزهاي خود را در شرق قلمرواورسوم پس از تسلط كامل بر شهرهاي عيالم ح

 در اين زمان به راستي عيالم .آمده بودند واگذار كرد عيالمي كه حاال تحت فرمان او درسربازان

آمده بود، تا اينكه قدرت اميران محلي كيماش در عيالم م درتحت قيموميت پادشاهان اورسو

  . يابد افزايش مي

دهند اما  اميران محلي سيماش اندك اندك قدرت خود را به انشان و شوش گسترش مي  

جاي مانده  ههاي ب  در كتيبهكه چنانالنهرين است  عيالم هنوز تحت قيموميت شاه اور در جنوب بين

پادشاه اور هدايا و خراج » شوسين« امير قدرتمند سيماشكي به دربار ،»گيرنامه«آمده است كه 

بودند به رشد اين پادشاهان محلي سيماش را درك كرده  دارد ولي شاهان اور قدرت رو ارسال مي

 سفير .آورد مية انشان درپادشاه اور يكي از دختران خود را به عقد شاهزاد  »شوسين«كه  طوري به

سوي  م اوري را با دستي پر از جهاز بهشود و شاهزاده خان شين روانه ميعيالمي به دربار سو

 اور خوشايند و  اما اين عروسي و پيوند سياسي چنان براي شاه٤١.آورد سرزمين عيالم مي

 سيماش در ة تازه به دوران رسيدة اور در مقابل سلسلة چه نشان تسليم سلسل،يمن نبود خوش

ة انشان كامروا گشت، ليكن س سپيدبخت اور در پيوند با شاهزادبا وجود اينكه عرو. عيالم بود

  . بختي خاندان پدرش مدتي بعد از اين عروسي فرا رسيد سياه
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  گذار بابلي  ستيز با قانون

 وي ٤٢.عنوان پادشاه عيالم بر تخت سلطنت جلوس كرد  به »گيرنامه« جانشين  »ني لوحاناي«

از قيموميت پادشاهان اورسوم شروع و شهرهاي اوان، بالفاصله عمليات آزادسازي عيالم را 

بسيار » سين ايبي«ن اقدامات او در مقابله با  ليك،دزفول، آدامون، شوشتر و سوزيان را آزاد كرد

دسازي شد و عمليات آزا» سيماشي هوتران تمپت «،»اپني لوجان«گذرا بود چون جانشين  موقت و

فايده براي مقابله با عيالم شكست خورد و  هاي بي تالشپس از » سين ايبي«. عيالم را ادامه داد

 طبق سياست تدافعي شولگي جدش ومرزداران وي كه متشكل از سپاهيان مزدور عيالمي بودند 

كردند، به پادشاه خود پيوستند و  نشينان دفاع مي ور در مقابله با حمله و هجوم كوهاز مرزهاي ا

زرگ اور زير پاي سربازان عيالمي به تلي از خاكستر  اور وارد عمل شدند و شهر بةعليه سلسل

  .مبدل شد

حرمتي تمام كه   عيالمي بود با بيةرش عروس خانم شاهزادهپادشاه اور كه خوا» سين ايبي«  

 خدايان ةبخت به همراه مجسم عنوان اسيري نگون جويي عيالميان بود به حاكي از حسن انتقام

دست فاتح عيالمي  ه پادشاهي اورسوم بة صورت سلسلخود به پايتخت عيالم برده شد و بدين

  ٤٣.برچيده شد

يك امير محلي بابلي از  ت پادشاه عيالم،پدست هوتران تم ة اورسوم بهپس از سقوط سلسل  

 سيماش به منازعه ة اور اعالم كرد و با پادشاهان عيالمي سلسلةشهر الرسا خود را وارث سلسل

گروفر  نيز فقط از» هوتران تمپت«در عيالم پس از » سيماش «ةاز ميان پادشاهان سلسل. پرداخت

 ةبا همساي» هوتران«دوران وي پس از زد و بندهاي . سخن به ميان آمده است» انيالنواينوشيناك«

وي به بازسازي شهرها و معابد . بابلي، دوران بازسازي، آرامش و آباداني براي عيالميان بود

عنوان وي به خود . را بازسازي كرد» كاينشوشينا«عيالم عيالمي پرداخت و معبد خداي بزرگ 

  ٤٤.داده است» شاه انشان و سيماشكي«

النهرين در پيش گرفتند  هاي بين آميز با حكومت گويا پادشاهان بعد از وي نيز حالت مسالمت  

 ةوارث سلسل» الرسا«اما يكي از فرمانروايان شهر . كه اطالعات دقيقي از آنان در دست نيست

. پنجم مدعي شد كه در چندين نبرد عيالميان را شكست داده است» گونگونوم«نام  هب» ورسوما«
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مانده  ة ابهام باقي سيماش نيز به وضوح مشخص نيست و در پردةتاريخ آخرين پادشاهان سلسل

ة عيالمي ديگري  قبل از ميالد جاي خود را به سلسل١٨٩٠حال اين سلسله در سال هر به. است

  . داده است» ها اراتياپ«نام  به

تاريخ .  قبل از ميالد بر سرزمين عيالم فرمانروايي كرد١٥٠٠ تا ١٨٩٠ از سال  »اپارات بود«  

شناسد و مورخين معتقدند كه وي با زور و غلبه مقام پادشاهي را  براي وي اصل و نسبي نمي

گذار بابل  دشاه قانونگيري قدرت حمورابي پا مقارن اوج» اپارت «ة پادشاهي سلسل٤٥.دست آورد هب

اين شخص كه سياست و قانون و جنگجويي و دليري را با هم جمع كرده بود به سركوبي . است

 -سايو« در زمان وي ها  آپاراتيةپادشاه عيالم از سلسل. دشمنان خود از جمله عيالم پرداخت

 نيز ها  شاه گوتي آشورة جنگي كه شاه منطقةبا شركت در يك اتحادي» سايو«.  بود » هوهپك-الراپ

 با لشكري  پادشاه نيرومند و قانوندان بابل.در آن شركت داشتند عليه حمورابي وارد عمل شد

 بزرگ ةرو شد و اتحادي هبا متحدان روب» ورهشي «ةي كبير در منطقها نيرومند در پشت كوهستان

جا مانده  وي باي كه از  كتبيهةدر ترجم. جنگي كه عليه او مسلح شده بود را شكست سختي داد

 ها، اشنونا و اه سوربايانس، گوتيانلشكر عيالم را كه در مرز ورهشي گرد آمده بود به همر«: است

» سايو« پس از ٤٦.»همراه شده بودند در هم شكسته است) يعني عيالم(مالگيوم كه با ميزبانشان 

مده است اما جانشين برادرش به حكومت عيالم رسيد كه در منابع چندان اسمي از وي به ميان نيا

عيالمي براي مردم عيالم » گوتير ناخونته«نام اين . بود» وتير ناخوندهك«اش  وي خواهرزاده

 مردم ها ها بر پا كردند و قرن  به افتخار وي جشنكه چنان .اي از شكوه و عظمت بود خاطره

در زمان وي . بگذارند» تهوتيرناخونك« عيالم باستان افتخار داشتند كه نام فرزندان خود را امپراتوري

بر تخت سلطنت » شمشي ايوانا«گذار بابل، حمورابي فوت كرد و پسرش  پادشاه قدرتمند و قانون

بر » كوتير ناخونته«كه در مرزهاي شرقي كشور خود با ظهور » شمشي ايوانا «٤٧.بابل تكيه زد

وتير ك«اي بزرگ ه نظير و لشكركشي تختگاه شوش و انشان مواجه بود، در مقابل شجاعت بي

تأثير حمالت . عيالمي در آمد» ةوتير ناخونتك«فرو ماند و بابل و آكد تماماً به تصرف » ناخونته

 كه چنانالنهرين همراه با غم و افسوس دردناكي بود،   مردمان بينةدر خاطر» كوتير ناخونته«
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النهرين ياد  براي مردم بين بزرگ ةعنوان يك فاجع ها بعد از اين هجوم از آن به قرن» آشورباني پال«

  ٤٨.كند مي

  

   عيالمامپراتوريسواركاران كاسي و 

بيش از » ويترناخونتهك«هاي عيالمي بازمانده از عصر پرافتخار عيالميان آمده است كه  در نوشته

النهرين فتح كرده و سرانجام خود وي سرور فرمانروايان دشت طاليي  شهر را در بين  سي

آور  ي وحشتها ن كوها و يك بار ديگر از نظر كاتبان سرزمين بابل، ساكنالنهرين شده است بين

اين حمله و . آور مرگ و نابودي شدند النهرين پيام هاي حاصلخيز بين عيالم براي مردمان دشت

  .  قبل از ميالد صورت گرفته است١٧١١هجوم در سال 

دشاهي چون وي بر سرزمين عيالم  ديگر پا »ها آپاراتي« ةدر ميان سلسل» رناخونتهتيكو«بعد از   

رو است ولي  هها نيز با ابهام بزرگي روب  آپاراتيةفرمانروايي نكرد و پايان فرمانروايي سلسل

عيالم اين بار توسط قوم نوظهور و .  قبل از ميالد تداوم يافت١٥٠٠حكومت اين سلسله تا سال 

اين قوم . بود از پاي درآمد» سواركاري«و   »اسب« اصلي آنان عالقه به ةقدرتمندي كه مشخص

 بودند كه روزگاري طوالني بر اين سرزمين فرمانروا شدند و اندك اندك جزئي  »ها كاسي«نوظهور 

تمدن مفرغي «آور خود را كه به  از اقوام بومي سرزمين عيالم گشتند و هنر ظريف و اعجاب

  ٤٩.معروف است به نمايش گذاشتند» لرستان

آن نام اقوام كاسي به ميان آمده است، متعلق به قرن بيست و چهارم ترين مرجعي كه در  كهن  

اين قوم .  اوان استةاز سلسل» پوزواينشوشنياك«قبل از ميالد مسيح، عهد گوتيك اينشوشيناك 

لرستان (الخصوص نواحي لرستان پيشكوه   سوم قبل از ميالد به سرزمين عيالم عليةگويا از هزار

صورت گروهي قدرتمند  اند و اندك اندك به نفوذ كرده) ييالم فعلا(و لرستان پشتكوه ) فعلي

  ٥٠.اند چندين بار با حمورابي پادشاه بابل نيز زد و خورد كنند  هاند كه توانست درآمده

) بومي ايران و آسيا(بعضي از مورخين و دانشمندان نژادشناس آنان را جزء اقوامي آزياتيك   

اند و شباهت نام  پيشرو اقوام هند و آريايي در سرزمين ايران دانستهدار و  و برخي نيز آنان را طاليه

 اين ة و همچنين عالق٥١»مارامالش«و » شورباس» «كاشو«نام خدايان آريايي مانند  خدايان آنها به



 

  

129   »جستاري در باب عصر باستاني عيالم«خاطرات طاليي ادوار كهن سرزمين هالمتو 

 

قوم به اسب و تخصص آنان در سواركاري را داليلي مضاعف بر ارتباط اين قوم به اقوام هند و 

نام  عالقه به حيوان نجيب و رهواري بههاي اصلي قوم آريا  زيرا يكي از شاخصاند  اروپايي دانسته

  . اسب بوده است

ا ب قدرتمند قوم كاس را تشكيل داده و ةم قبل از ميالد اتحاديهكاسيان در حدود قرن هفد  

گيري از هنر سواركاري خود سراسر آسياي غربي را مورد تاخت و تاز و تهاجم قرار دادند و  بهره

سال بر   اين قوم بيش از پانصد.هاي آن دست يافتند النهرين و سپس بر عيالم و پايتخت ر بينب

  .  نيرومندي در آنجا تشكيل دادندةبابل تسلط يافتند و سلسل

اين شخص كه رهبر . گذار بابل بود ها در بابل معاصر فرزند قانون  كاسيةمؤسس سلسل  

ها در بابل شد كه از   كاسيةم داشت و بنيانگذار سلسلنا  »گانداش« قدرتمند كاسيان شد ةاتحادي

اين فرمانروايان كاسي گاهي .  قبل از ميالد تا قرن دوازدهم بر بابل فرمانروايي كردند١٧٤١سال 

 قبل ١٥٠٠از حدود . دادند سوي سرزمين عيالم گسترش مي هالنهرين ب حدود قلمرو خود را از بين

 اطالعي در دست نيست و اگر اطالعي پيدا شود ١٣٤١ها تا  يتا آپارةاز ميالد با انقراض سلسل

از تاريخ . هاي آنان راجع به سرزمين عيالم است  كاسي و گزارشةمربوط به روابط اين سلسل

 پادشاهان كاسي نيز اطالعات دقيقي در دست نيست ولي القاب و عناويني كه اين ةسلسل

شاهان از پاد» آگوم دوم «كه چنان آنان است، اند نشانگر شكوه و عظمت پادشاهان به خود داده

معني شمشير رحمت خداوند و خلف نوراني خداوند لقب داده  به » كاك رمه«كاسي خود را 

  ٥٢.است

» كوريگالزو«نام  يكي از اين پادشاهان كاسي به) دقبل از ميال (١٣٢٤ تا ١٣٤٥هاي  بين سال  

ساز بر  ة سرنوشت و در يك مبارزي كردشك شخص به عيالم لشكر اين.كرد در بابل حكومت مي

اي كه از وي برجا مانده خود را چنين معرفي   شوش و عيالم و ورهشي دست يافت و در كتيبه

پروفسور والتر »  ورهشيةكنند حكمران مطلق شوش و عيالم، نابود،ها وريگالزو، شاه ملتك«: كرد

گويد مانند هميشه  ه دانسته و ميي شمال شرق كبيركوها  او را در طول كوهةهينتس مسير حمل

  ٥٣. اول حمله را تحمل كرده استةمتحد عيالم بود كه ضرب)  پشتكوهةمنطق(ورهشي 
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 كانداش در ةرسد اين حمله آخرين خودنمايي و نمايش جنگي قوم كاسي و سلسل نظر مي به  

 دو قرن النهرين و عيالم بوده و پس از اين حمله و هجوم است كه عيالم بعد از حدود بين

ة جديدي شود و سلسل  تاريخ نوظهور و قدرتمند پديدار ميةخاموشي و سكوت، دوباره در صحن

گيرند كه حتي با حمله  شوند و چنان قدرت مي  در سرزمين عيالم فرمانروا مي »ها لكيها ايگه«نام  به

  . برند بين مياز النهرين نفوذ و تسلط قوم كاسي را در آن سرزمين  به بين

ها در بابل   كاسيةي از سلسلپادشاه» كوريگالزو« قبل از ميالد كه ١٣٣٠هاي  ن سالمقار  

» هالكيدها ايگه«عنوان  ة جديدي در عيالم ظهور كرد كه بهعيالم را مورد هجوم قرار داد، سلسل

ها سكوت و خاموشي در تاريخ عيالم باستان و  گذار اين سلسله پس از سال بنيان: معروف است

بوده است كه پس از مرگش، » هالكي ايگه«نام  ها بر اين سرزمين، شخصي به  كاسيسروري

.  قبل از ميالد بر سرزمين عيالم فرمانروايي كرد١٣١٠ تا ١٣٣٠از سال » پاهير ايشيشان«فرزندش 

معرفي كرده »  سرزمين عيالمةدهند آرامش«جاي مانده او خود را  هدر ستون يادبودي كه از وي ب

 -١٣٠١ي ها اين شخص بين سال. جاي وي نشست  هب» اتاوكيتاه«نيز برادرش پس از او . است

النهرين   ادعا دارند كه اموالي را از بيناين دو پادشاه هر دو.  قبل از ميالد حكومت كرد١٣١٠

خوبي توانسته است خود را از حمله و  به» اه يدكهال ايگه «ة عيالم تحت سلط.اند غارت نموده

» ان نومنابهوم«نام   شخصي به١٣٠٠در سال . فوظ نگه داردكاسي در بابل محهجوم فرمانروايان 

مند بوده و به همين دليل شهر ليان را بسيار  هعالق) بوشهر(وي گويا به شهر ليان . پادشاه عيالم شد

شمار  ههاي خود ب عنوان يكي از پايتخت و آن را همچون يك مركز بزرگ و بهتوسعه داده است 

معبد بزرگي در شهر ليان ساخته و آن را وقف خدايان مورد عالقة »  نومناهومبان «.آورده است

و ديگر خدايان عيالمي كرده و از آنان خواسته كه به وي روان جاويد » كبريرشيا«و » هومبان«خود 

ترس و دغدعه از مرگ و آرزوي زندگاني جاويد همواره پادشاهان را به . دنو زندگاني ابدي ببخش

فرمانروايان . اند زنده بمانند و فرمانروايي كنند خواسته  هميشه ميكه چنانل داشته است، خود مشغو

هاي بعدي در جستجوي آب حيات و روان    و روم و ايران نيز در دورهو سالطين تاريخ يونان

هومبان «حال خدايان هر به. ندر مقدوني طالب آن بودندو اسك» آنوسه روان «كه چنان ،جاويد بودند

 ١٢٧٤ وي در سال .نتوانستند حيات ابدي و آرزوي زندگاني جاويد او را برآورده سازند» ومنان
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اونباش «. به سلطنت رسيد» اونباش تاپيريشا«گذشت و پس از وي پسرش قبل از ميالد در

 وي خالق مؤثرترين و زيباترين پديده و هنر كه چنانپادشاهي شديداً مذهبي بوده » ايشناپير

  .  شد »رنگورات چغازنبيل« عيالميان باستان يعني معماري ديني

هاي مذهبي  هاي ساختماني و معماري او در دوران سلطنت طوالنيش دست به ايجاد طرح  

تخت بابل فرمانروايي كردند و قدرت  النهرين و بر  در عصر او چهار پادشاه كاسي در بين.زد

توانست عمليات » اونتاش ناپيريشا« كاسي بابل در عصر او چنان تضعيف شده بود كه ةسلسل

اش جانشين وي شد كه دوران  از او برادرزاده پس. النهرين انجام دهد بيندر آميزي  موفقيت

وسيلة  شونده به معني نگهداري به»  تاش-كتين هوتران او«كوتاهي فرمانروايي كرد و پادشاه بعدي 

مايل بسياري به امور نظامي وي برخالف اسالفش ت.  فرمانروا شد،حمايت سحرآميز خداوند

اين شخص نيز فردي .  پادشاه آشور بود،»توكولتي نينورنا «،داشت و معاصر پسر شلمانصر اول

 قلمرو خود و افزايش توان ةعملكرد هر دو پادشاه رقيب در جهت توسع. فعال و جنگجو بود

پادشاه آشوري . سوق دادور عيالمي و آشوري را به چالش و مقابله با همديگر تنظامي، هر دو امپرا

. نيز لشكري براي حمله به بابل تدارك ديد» كتين هوتران«النهرين فتح كرد و  بابل را در جنوب بين

 شهر تجاري و ثروتمند بابل را غارت كردند و ، نيبورة دجل،»تيگرس«سپاه عيالم پس از عبور از 

سوي  هجدد از دجله بم پس از عبور بسياري از مردم شهر نيپور را از دم تيغ گذرانيد و» هوتران«

 آشور شده بود فراري ةنشاند ه كاسي بابل را كه حاال دستتر آن پيشروي نمود و شا  شماليةناحي

» نينورناتوكولتي «بالفاصله پس از بازگشت وي . داد و بدره را فتح نمود و به عيالم بازگشت

س از آن نيز چندين نبرد ديگر ميان وسيلة عيالم را بازپس گرفت و پ هاي تصرف شده به سرزمين

» توكولتي نينورنا« با يدر آخرين نبرد گويا پيروز. اين دو پادشاه آشوري و عيالمي صورت گرفت

 را ، شوش،فارس پايتخت عيالم هاي خليج وي از طريق سواحل جنوبي عيالم از كنار آب. بود

» هالكيدها ايگه«ة فرجام سلسلحوادث و وقايع بعد از اين درگيري و . مورد تهديد قرار داد

گذار  دهد كه بنيان  جديدي ميةخود را به سلسل مشخص نيست و در غبار ابهامات تاريخي جاي

  بر١٢٠٥ قبل از ميالد تا ١١٨٥اين سلسله از حدود . بوده است»  اينشوشنياك-هالوتوش«آن 

  . عيالم حكومت كرد
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   در عيالمها ة شوتروكفرمانروايي سلسل

م حكومت . ق١١١٠م تا . ق١٢٠٥دوم قبل از ميالد از سال  ةپيان هزارفرمانروايان اين آخرين 

پس .  سال فرمانرواي عيالم بود٢٠ به مدت ،»هالوتوش اينشوشنياك «،گذار اين سلسله بنيان. كردند

. شونده خداي خورشيد به فرمانروايي رسيد معني هدايت به» شوتروك ناخونته«ز او فرزندش ا

 ةنام سلسل  فرمانروايي عيالميان است وةترين دور ترين و طاليي  وي آغاز عظيمبدون شك عصر

 بسياري به تدوين ةوي عالق. است  نيز از نام اين فرمانرواي بزرگ عيالمي گرفته شدهها شوتروك

هاي ديگر  ها و نوشته هاي عيالمي به يادگار گذاشته و كتيبه و آرشيوي از كتيبه تاريخ عيالم داشته

 ،١١٦٠حدود سال . آوري كرده است معبد اينشوشيناك جمع اهان عيالمي را همگي درپادش

دبيران بابلي در . النهرين آغاز كرد عمليات نظامي خود را عليه مناطق بين» شوتروك ناخونته«

 با اسب و ارابه سرازير شدند و عيالمي جنگجو ها عيالميان از كوه«: نويسند هاي خود مي گزارش

 .»ت آنها را برداشت و به عيالم برد معابد را غارت كرد و متعلقاةهم) خونتهشوتروك نا(

گويد كه صدها شهر كشور بابل را فتح كرده و شاه  آميزي مي با شيوة اغراق» شوتروك ناخونته«

بابل انتخاب الحكومة  عنوان نايب را به» كوتيرناخونته« و پسر خود كاسي را در بابل سرنگون نموده

 آوردن كتيبه و لوح بزرگ قوانين ،خدمت وي به تاريخ جهان باستان ترين  بزرگ.كرده است

ناسان ش وسيلة باستان د جاي داد و تا قرون معاصر كه بهحمورابي بود كه آن را در آرشيو خو

شوتروك «الحكومة بابل پس از مرگ پدرش  نايب» كوتيرناخونته«. كشف شد محفوظ مانده است

عنوان فرمانروا بر تخت  ود در بابل يك پادشاه كاسي را بهجاي خ وي به.  شدپادشاه عيالم» ناخونته

اما پادشاه كاسي و مردم بابل دست به شورش زدند و . نشاند و خود به عيالم بازگشت

 كاسي در بابل را نيز ةكوتيرناخونته به شدت اين شورش را سركوب كرد و آخرين پادشاه سلسل

 كاسي بابل در ةبدين ترتيب حدود پنج قرن فرمانروايي سلسل. مود و به عيالم منتقل ناسير كرد

  .  قبل از ميالد پايان پذيرفت١١٥٧سال 

: نويسد جاي گذاشته در مورد اين حادثه مي هاي كه از خود ب پادشاه بابل در كتيبه» نبوكدنضر«  

 بابل و ديگر  او. مردم آكاد را در هم كوبيدةوتير ناخونته خشمگين شد و مانند طوفاني همك«

 بزرگ ةاله(او خداي بزرگ مردوك  .ها تبديل كرد هاي معروف را به يكي از خرابه زيارتگاه
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او مردم آكاد و سومر را به اسارت به عيالم . را مجبور كرد كه از تخت جالل خود برخيزد) بابليان

خت و كسي را در او همچنين پادشاه كاسي را از تخت به زير كشيد و پادشاهي او را براندا. برد

  » .جاي او نشانيد كه دشمن مردوك بود هبابل ب

دست  هاي وي ب طبق يك روايت افسانه.  قبل از ميالد مرد١١٥٠در سال » كوتير ناخونته«  

بر تخت عيالمي قرار » شيلخاك اينشوشيناك«او  جاي هآميزي كشته شد و ب نحو رقت  پسرش به

شيلخاك «. ها است ة شورتروكالم از سلسل طاليي عية دورةوي آخرين نمايند. گرفت

 و پادشاهي به شدت مذهبي وي جنگجويي بزرگ. سال بر عيالم حكومت راند سي» اينشوشيناك

 وي فتوحات بسياري انجام داد. اشتد» اينشوشيناك« وافر به خداي بزرگ ةخصوص عالق به. بود

) سرپل ذهاب( حلولون ،)كرند( بركارينداش ،و سرزمين عيالم را نيز از طرف شمال گسترش داده

  .  عراق دست يافتةو نواحي اطراف ديال

پس از مرگ . اند ها را براي من فتح كرده سربازان كاله شاخدار من سرزمين«: گويد وي مي  

ش و احياي قدرت فرمانروا شد و در مقابل خيز»  اينشوشيناك-لوتوش  -هوته«اش  وي برادرزاده

و او صورت » نبوكدنضر«سازي كه بين  نبرد سرنوشت. فرو ماند» كدنضرنبو«وسيلة  نظامي بابليان به

گرفت به شكست عيالميان منجر گشت و پس از اين شكست حدود چهار قرن تاريخ عيالم به 

به پسرش در جنگ كشته شده و پس از او » هوته لوتوش«رسد كه  نظر مي  به .»خاموشي گراييد

ن صورت از بدي. دست نيامده است ه بچيز ديگري از او  در منابعنشيند كه جز نام او ميجايش 

  .آيد  عيالم در منابع به ميان نميامپراتوريم ديگر اسمي از . ق٨٢١تا م . ق١١١٠هاي  حوالي سال

 اول قبل از ميالد فصل جديدي در تاريخ دنيا ة دوم قبل از ميالد و آغاز هزارةدر پايان هزار  

نژاد آريا از نواحي شمالي روسيه و مناطق سيبري به . شود ميو سرزمين ايران و عيالم رقم زده 

 تاخت و ةهايي از هند تا اروپا را صحن سوي جنوب روان شدند و سرزمين هحركت در آمده و ب

هاي وسيع پراكنده شدند و نژاد آرياييان هندو اروپايي را  تاز خود قرار دادند و در اين سرزمين

 ةها و بعد از اينها نيز شعب نام مادها و پارس م هند و اروپايي بهة اين اقوادو شعب. تشكيل دادند

در زمان ورود اين اقوام به فالت ايران عيالم . ها وارد سرزمين ايران شدند نام پارت ي بهديگر

آور خود قرار داده بود و   جوالن مرگة دنيا را عرص،ضعيف شده و قدرت قهاري به مانند آشور
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اما در قرن هشتم عيالم دوباره قدرت خود را احيا . گشود ز ديگري ميها را يكي پس ا سرزمين

  . ولي نهايتاً و براي هميشه مغلوب آشوريان شد كرد

  

  زوال عيالميان

 مشخص ةپس از واپسين شكست عيالميان از نبوكد نظر اول، سرزمين عيالم با آن محدود

 ٨٢١ قبل از ميالد تا سال ١١١٠ سال  عيالم ازامپراتوريجغرافيايي كه قبالً ذكر آن رفت تاريخ 

 سياست ةكه صحن  قبل از ميالد مسيح زماني٨٢١سال در. قبل از ميالد با خاموش مطلق مواجه شد

مردمان سرزمين عيالم نيز سخن به ميان آمده  دست زمامداران آشوري افتاد از هجهان باستان ب

د مدعي شده است كه سپاهيان  قبل از ميال٨٢١پادشاه آشوري در سال » شمشي آداد پنجم«

دهد كه عيالم پس از  نشان مين مدرك  اي٥٤.عيالمي، خالدي و آرامي را شكست داده است

 قبل از ميالد از نبوكد نضر چنان ضعيف شده كه ديگر قدرتي نبود كه بتواند ١١١٠شكست سال 

قبل از ميالد در عيالم جديد كه در قرن هشتم . النهرين قد علم كند هاي بين در مقابل حكومت

گذار آن  بنيان» ان تاهراهبهوم« جديدي بود كه ةشود تحت رهبري سلسل  تاريخ ظاهر ميةصحن

ان تاهراه باني آن شد حدود يك قرن بيشتر فرمانروايي نكرد باي كه هوم سلسلهرفت اما  شمار مي به

تاريخ قد علم نكرد و پس از آن عيالم با افول نهايي و دردناكي مواجه شد كه ديگر هيچگاه در 

نژاد در فالت ايران، قدرت و سياست جهاني باستاني را در  با ظهور و ورود عناصر آرياييزيرا 

اختيار خود گرفتند و عيالم نيز آرام آرام تحت فرمانروايي اين نوقدمان آريايي قرار گرفت و منطقه 

  ٥٥. ايران با فالت ايران نام گرفتمرتفع وسيعي كه با آمدن آرياييان نجد  اي شد از سرزمين و ناحيه

ه با قدرت سركش آشوريان در ستيز و ارول يك قرن سلطنت جديد عيالميان هموطدر   

اين . نام هوميان نيكاش سخن به ميان آمد هان تاهراه از شخصي بمببعد از هو. كشمكش بودند

اي  شاه بابل اتحاديهنيكاش با همكاري پاد.  قبل از ميالد بر عيالم سلطنت كرد٧١٤شخص تا سال 

پس از .  شكست سختي بر سارگن پادشاه آشوري وارد آورد٧٢٠عليه آشور تشكيل داد و در سال 

شوتورك «وي خود را وارث اصلي . به سلطنت ايران رسيد» شوتورناخونته«اش  زاده وي خواهر

وي . نده كند عيالم را دوباره زةدانست و قصد داشت كه عظمت و شكوه ديرين مي»  كبيرةناخونت
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 كار )سرپل ذهاب( هلوان ةمدعي شد كه سرزمين عيالم را بسيار توسعه بخشيده است و بر منطق

آورده و به عيالم وحدت ستان و كرمانشاهان را به تصرف درو ديگر مناطق كرد) كرند(نداش ي

  ٥٦.بخشيده است

هاي عظيمي را عليه بابل متحد   قبل از ميالد سارگن پادشاه آشوري لشكركشي٧١٠در سال   

  »سارگن« تاب مقاومت و ايستادگي در برابر ،»مردوخ باالدان «،شاه بابلي. عيالم تدارك ديد

آشوري را نداشت با تاج و تخت خود در بابل وداع كرد و شبانه با دستياران خود سوي 

  ٥٧.»همراه بزرگانش به عيالم پناه برد» مردوخ باالدان«. م قرار نمودي عيالها كوهستان

فوت . جاي او نشست هب» خريب سنا« قبل از ميالد سارگن فوت كرد و پسرش ٧٠٥در سال   

 سياسي بود فرصت داد تا با پشتيباني لشكريان ةكه در عيالم پناهند» مردوخ باالدان«سارگن به 

له برد و مالنهرين حركت كند و به شهر آشوري كيش ح زمين بينسوي سر ه ب»شوتورك ناخونته«

 ةشكست سختي بر لشكريان آشور وارد كند اما وارد شدن سنا خريب جانشين سارگن به صحن

 قدرت سنا خريب پادشاه .جنگ باعث فرار مردوخ باالدان شد و او دوباره به عيالم پناه برد

خريب در  سنا. ورشليم و سرزمين مصر لشكر كشيد چنانچه وي به ا.آشوري پيشرفت بسيار نمود

 در . اما در نهايت با حزقيال نبي مصالحه نمود،٥٨ميالد اورشليم را محاصره كرد قبل از ٧٠١سال 

 سنا. جاي شوتورك ناخونته به تخت نشسته بود هعيالم ب در» اينشوشيناك هالو«اين زمان شاه 

سازان فنيقي را كه از سرزمين  الم بود كشتي وسيعي به سرزمين عيةخريب كه در تدارك حمل

هاي جنگي بسياري ساخت و از طريق دجله  ت گرفت و كشتيم خدبهفنيقيه به اسارت آورده بود 

و  در سواحل جنوبي سرزمين عيالم پياده كردنيروهايش را فارس گرديد و  وارد سواحل خليج

 پادشاه .به آشور بازگشتشهرهاي ساحلي سرزمين عيالم را متصرف شد و غارت نمود و 

و بر شهر بابل كه پادشاه كشي سپاهي بسيار بياراست  عيالمي هالو اينشوشيناك به انتقام اين لشكر

خريب بود حمله نمود و اين  زند سنااهنده شده بود و حاال در دستان فر به عيالم پنآن قبالً

خريب شكست   پادشاه از خود سنااندكي بعد، اين.  آشوري را اسير نمود و به عيالم آوردةشاهزاد

 نبرد در ةخاطر همين شكست و شايد فرار او از صحن  هعيالم ظاهراً ب  و مردم٥٩سختي خورد

 رش را نيز كه مدعي جانشيني پادشاه خود را به قتل رسانيدند و پس،مقابله با متجاوزين آشوري
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ز ميالد بر كرسي سلطنت عيالم  قبل ا٦٨١ان هالتاش را در سال بهوم جاي او هپدر بود كشتند و ب

به قتل رسيد و  فرزندش آسار حدون ةوسيل هخريب ب  در اين زمان پادشاه آشوري سنا.نشانيدند

دست او  ه تاريخ بة در صحنشكه مقدر بود سقوط نهايي عيالم و محو شدن پال كسي آشور باني

ت اين فاتح خشن براي دس هانجام پذيرد بر تخت سلطنت آشور نشست ولي قبل از آنكه عيالم ب

پال  باني هميشه خاموش شود يك بار ديگر تخت فرمانروايي تمپت هومبان اينشوشنياك كه آشور

 امپراتوريپال ابتدا به سرزمين غرب   آشور باني.قلمداد كرده كروفر چندان نپاييد» ديو بزرگ«او را 

آورد و سپس متوجه  در و حبشه را به تصرفاورشليم، مصر) سوريه(خود هجوم برد و فنيقيه 

گذار خود  شرق قلمرو خود شد و كشور عيالم را نابود نمود و طوايف مادي و پارسي را خراج

   ٦٠.نمود

نمود و چندين   ميدرتمندچند قبان اينشوشنياك هرعيالم تحت فرمانروايي تمپت هوم  

 .الً مغشوش بودالنهرين انجام داد اما اوضاع اجتماعي و اقتصادي مملكت كام لشكركشي به بين

ان بهاي نادرست هوم  اعيان و شاهزادگان از سياستةميان طبق خصوص در هنارضايتي عمومي ب

 بسياري از آنان به آشور .عام شاهزادگان عيالمي بسيار باال گرفته بود شنياك در كشتار و قتلاينشو

ان اينشوشنياك از ب شكست هومة اين مسائل زمين. بودندردهپال دشمن سرسخت عيالم پناه ب باني

ميدان جنگ كشته  ان اينشوشنياك و فرزندش دربفراهم آورد و هومرا پال  سربازان آشور باني

. نشاند در عيالم به تخت  قبل از ميالد يك پادشاه دست نشانده٦٦٣شدند و شاه آشوري در سال 

موفق به احياي از تاري تا سقوط نهايي عيالم چندين پادشاه ديگر عيالمي بر تخت نشستند ولي 

ه در فكر توطئه ارسراسر سرزمين عيالم كه هموپال  باني آشور ٦٤٦در سال  .قدرت عيالم نشدند

هاي شوش، انشان، ورهشي و  هم نورديد و شهررا در پنجاه و پنج روز در عليه آشور بود 

 را از كس ترحم ننمود و مردمان سرزمين عيالم يالمي را به اسارت گرفت و بر هيچشاهزادگان ع

شماري را به  هاي بي  به اسارت برد و رمه و گلهراپير و جوان به قتل رسانيد و بسياري از آنان 

اي پرندگان  و آو آشور منتقل نمود و به قول خود بر سرزمين عيالم خار و نمك پاشيد و نغمه

ه از  عيالم براي هميشامپراتورين سرزمين خاموش نمود و بدين صورت وحوش را در سراسر اي

پال اندكي  با وجود اينكه مرگ آشور باني)  قبل از ميالد٦٤٥ -٦٤٦ (٦١. تاريخ محو گرديدةصحن
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وحشت رهانيد ليكن عيالم پس از مرگ وي نيز و  جهان باستان را از ترس ،بعد از اين واقعه

 زمامداري نژاد جديد آريايي در سرزمين وسيع ةنتوانست تجديد حيات نمايد از اين پس دور

  .  گرديدغازران آاي

  

  هاي آريايي غبار افسانه ايالم در

 آشور(دست آخرين فرمانرواي قدرتمند آشوري  ه عيالم بامپراتوريبعد از فروپاشي قدرت 

ورود نوقدمان . ريخ محو شد تاةعنوان يك كشور از صحن ، عيالم براي هميشه به)پال باني

 مادي و پارسي و مانايي، ضعف قدرت  طوايفةنژاد، رشد قدرت بابل، تشكيل اتحادي آريايي

  ٦٢.هاي سروري مشرق زمين را فراهم آورد پال، همه و همه زمينه باني آشور پس از آشور

 اول به درون فالت ايران نفوذ كردند، اندك اندك ةآرياييان مادي و پارسي كه از هزار  

جواري و همسايگي در  و ضمن چهار قرن همدوجود آوردن هاي را ب هاي قدرتمند قبيله اتحاديه

آرياييان رشيد و سواركار، . عاش شهري خو گرفتندم ةشيو به  و عيالمي، ي ساميها كنار قدرت

قدرت و هنر خويش را با تمدن و هنر سامي و عيالمي تلفيق كردند و آن را در خدمت رهبران 

 از آنان را در ي بزرگ و شكوهمندترها  دادند تا سروران جهان باستان بشوند و حكومترخود قرا

  . وجود آوردند هنجد ايران ب

نژاد وارد اين سرزمين شدند و جاي  كه مهاجران آريايي از زماني) م فعليايال( پشتكوه ةمنطق  

اسامي و   نژاد، واردان آريايي با ورود اين تازه. و آرياييان شدبوميان نجد ايران را گرفتند، جزء قلمر

تغيير پيدا كرد و اسامي آريايي براي  اسر سرزمين عيالم نيزي مناطق مختلف پشتكوه و سرها نام

توانيم  براي اولين بار قبل از آنكه وارد دنياي تاريخي آرياييان شويم مي. كار گرفته شد هاين مناطق ب

يي ها نام. هاي دنياي پيشدادي و كياني بيابيم  اين سرزمين كهن را در غبار اوهام و افسانهةنام و آواز

طور مشخص و تثبيت شده در دوران ساساني  ه اشكاني بعدها ب واسر دوران هخامنشيكه در سر

 نژاد آرياييان  اي، هاي افسانه روايت در) ماسپذان، مهرگان كذك(شده است  به اين منطقه اطالق مي

مهرگان «نام  ة پيشداديان و كيانيان است، بهكه بيشتر مربوط به سلسل) مادي، پارسي، پارتي(ايراني 



 

  

 شناسي ايران  باستان138

 مهرگان است، بيشتر بر مناطق ةمعني خان نام واليت مهرگان كذك كه به. نيمك برخورد مي» كذك

  . شده است  شهرهاي دره شهر و صيمره اطالق ميةايالم جنوبي و حوز

معني خانه است،  ك بهو كد كه همان كده» كذك«معني روز مهر بودن و  به» مهرگان«  

 ة خانمعني به نيز  »مهرگان كذك«معني بانوي خانه است،  يا كدبانو به» كذك بانو«طور كه  همان

رد روايت مشابهي دارد و در مورد شعاري مو در اين تاريخ كاملاثير در  دين ابنعزال. مهرگان است

گويد كه ايرانيان در اين روز جمع  سرودند چنين مي كه ايرانيان در هنگام برپائي عيد مهرگان مي

رسيد كه مردم را  مهرگان براي كشتن كسي فرا«گفتند   ميكردند و شدند و شادي مي مي

گرديد و  پا ميدر اين روز بازاري بر: گويد ن مي استاد سعيد نفيسي در اين مورد چني٦٣.»كشت مي

  ٦٤.بود» گانه ميثره«گذاشت و اسم آن  پادشاه ايران تاجي مرصع بر سر مي

آغاز نامگذاري و چگونگي اطالق  پيشدادي و ةهاي سلسل آنچه گفته شد مربوط به روايت  

هاي اساطيري آن دوره و روزگار نبردهاي  نام مهرگان كذك بر اين منطقه است كه در روايت

ايرانيان و تورانيان آمده است كه پس از آنكه فريدون ضحاك را در بند كرد و شهر مهرگان كذك 

ن تحت فرمان خود را ميان به مناسبت آن بنياد نهاده شد، قبل از درگذشت خود قلمرو و سرزمي

 تا پس از مرگ وي ميان فرزندان اختالف ايجاد كردفرزندان خويش سلم و تورج و ايرج تقسيم 

هاي تورج و سلم شد و اين دو بيش از سيصد  طلبي  پس از مرگ او ايرج قرباني زيادهنشود اما

چندي، منوچهر پسر ايرج شد فرمانروايي كردند اما پس از  سال بر قلمرو ايرج كه شامل ايران مي

جنگيد و آنها را از ايران بيرون ) تورانيان(پس گرفت و با فرزندان تور  مملكت پدري خويش را باز

 نهاده اما پس از آنكه منوچهر هاي نيكو منوچهر به دادگري و نيكوكاري فرمان راند و آيين. راند

از نوادگان تور بر سرزمين  نيان، پادشاه تورا)پشنج(، افراسياب بن فوشنج يا پشنگ ٦٥گذشتدر

را ) ايالم كنوني(هم نورديده است و بابل و مهرگان كذك  ايران تاخته و تا سرزمين بابل را در

از » زو« سال بر بابل و مهرگان كذك فرمانروايي كرده است تا اينكه ١٢پايتخت خود قرار داده و 

عليه او شورش كرده و دست ستم و نوادگان منوچهر و فرزند طهماسب به همراهي مردم ايران 

 فرمانروايي زو با داد و دهش و رسم و آيين ةكند و دور بيداد افراسياب را از سر مردم كوتاه مي

  ٦٦. كيانيان استةشود كه آغازگر سلسل خوب همراه بوده و پس از او كيقباد پادشاه مي
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 آرياييان است و زمان واقعي هاي پهلواني اي و حكايت ها، متعلق به دوران افسانه اين روايت  

شناسان در اين مورد متفاوت   و اظهار نظر مورخين و باستانستيروشن نو تاريخ مستند آن بر ما 

ي هشتم و هفتم با سرزمين عيالم ارتباط دارند و ها طور قطعي از حدود قرن هاما آرياييان ب. است

هاي خود را در مقابله با   مقاومت،ل مهاجرت و حركتشان به داخةقبايل و طوايف آريايي در ادام

 انشان رسيده بودند و از ضعف ةدادند، به مرزهاي عيالم و منطق متجاوزين آشوري انجام مي

ن را قبايل پارسي به انشا .آوردند مينموده و انشان را به تصرف خود درقدرت عيالميان استفاده 

ا پيروزي آشور و نزديك شدن فاتح آوردند و بعد از سقوط عيالم نيز اين طويف بتصرف خود در

 انشان، ظاهراً اطاعت خود را نسبت به پادشاه ةبزرگ آن كشور به حدود طوايف پارس در منطق

 ة همدان و كردستان امروزي و در شمال منطقةطوايف مادي نيز در منطق. دارند آشور اظهار مي

 دادند و در نهايت با اتحاد »وكدياا« نيرومندي به رهبري ةي، تشكل اتحاديسسكونت طوايف پار

هاي بسياري از سرزمين عيالم كه تحت فرمان آشور قرار    قسمت. آشور را شكست دادند،بابليان

گرفته بود بعد از شكست آن كشور از مادها به قلمرو ماد اضافه گرديد و بدين صورت قلمرو 

مادها با قدرت .  درآمدها  كوهستاني ايالم كنوني به تصرف مادها و پارسةويژه منطق هعيالم ب

 ماد را ةسوي رفاه و انحراف مغان مادي از مذهب و ديانت خود، جامع گرايش پادشاهان مادي به

اي از آرياييان  پارسي كه شعبه قبايل ةي به رهبر قدرتمند اتحاديئتحليل برد و يك فرصت استثنا

يي در ايران ايجاد كنند كه به  حكومتي ديگري از نژاد آرياة داد تا سلسل،نژاد مادها بودند هم

  . ا پارسي معروف گرديد و عيالم در قلمرو پارسيان تحوالت بسياري به خود ديديهخامنشي 

  

  ها در عصر هخامنشي

 ةها كه به رهبري كوروش سلسل گويد پارسي پدر مورخان در كتاب تاريخ خود مي» هرودوت«

بودند كه بعضي از آنان شهرنشين و بعضي گذاري كردند، مشتمل بر ده طايفه  هخامنشي را بنيان

: رت بودند ازانام اين طوايف عب. نشين و بعضي از آنان صحراگرد و چادرنشين بودند ده

ن طايفه ة هخامنشي نيز از آي بودند و خانوادسهاي پار ترين خاندان ها كه از نجيب پاسارگاردي
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ها، مردها،  ها و ماگارتي ها، ژرمن ها، دروزي ليها، پانتا ها يا ماسپي ها، ماسپيان برخاسته بودند، مرفي

  ٦٧.ها ها و داران دروپيك

هاي مشابه آن را كه از  بسياري از پژوهشگران و مورخان نام مسپذان، ماسپاتاي و ديگر نام  

. اند  دانسته »ماد «ةشده است يكي از مشتقات كلم  ايالم اطالق ميةزمان ورود آرياييان به منطق

به بوده كه » آريوخ«در زمان پيش از اسكندر نام اين منطقه : گويد  مي»نسونسرهنري راولي«

. آمده استدر» ماه سبدان«صورت  شده و سپس به» سبدان«سپس جمع آن تبديل شده و » سبدكه«

 ايوان غرب ةاي است كه از جلگ  مسلم آن منطقهةو محدود نام آشنا هستند خاورشناسان با اين

  ٦٨.گرفته است ميي زاگرس تا حدود شوش را دربرها  كوهشروع و در امتداد

كردند  اي كه راولينسون در مورد سرزمين ماسبذان معرفي مي چند محدوده و منطقههر  

نزديك به حقيقت است، ليكن استنباط او در مورد منشاء سرزمين ماسبذان و علت نامگذاري و 

اگر . اند ران نيز همين خطا را كردهباشد و بسياري از پژوهشگ  آن كامالً اشتباه ميةوجه تسمي

ها نيز نام خود را   پارس دادند و ماديةها نام خود را به منطق ها با پاسارگاردي بپذيريم كه پارسي

 نام خود ها  با كردوقها  كرمان و كردوخةها نام خود را به منطق ها با كرماني  ماد و كارمانيةبه منطق

ها يا   ماسپذان، ماسپيةپذيريم كه اولين اقوام آريايي ساكن منطق كردستان دادند، بايد بةرا به منطق

اين قوم در همكاري با كوروش براي غلبه بر آخرين پادشاه ماد تالش بسيار . اند  بودهها ماسپيان

ها يا  ها و پانتالي ها، ماسپي ها، مارافي  قبل از ميالد پاسارگاردي٥٥٨در حدود سال . كردند

را به اسارت  اي عليه آستياگ آخرين پادشاه مادي وارد عمل شده و او ديه در اتحاها پاتيخوري

  ٦٩.پايتخت پادشاه ماد را نيز تصرف كردند) همدان(گرفتند و اكباتانا 

اند، به سكونت  ها بوده نشين و روستايي پارس ها كه از طوايف ده رسد كه ماسپي نظر مي به  

عنوان جايگاه خود انتخاب نموده و نام  د و آنجا را بهان مند شده ه كوهستاني زاگرس عالقةدر منطق

اي كه سرهنري راولينسون  اند و از اين زمان به بعد، به همان محدوده خود را به اين منطقه داده

شاهد بر . گويد و شامل نواحي شمالي سرزمين عيالم قديم بود، ماسبذان يا ماسپذان گفته شود مي

ين  و مورخين دنياي باستان نظير استرابو و پليني و بطلميوس با همدانان اين استدالل آنكه جغرافي

ساكنان آن را » ئونيسيوس«. ها است  ماسپيةخوبي قابل تطبيق با نام طايف اند كه به نام از آن ياد كرده
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» مزوتين«با » مزوباتن«و پليني، » ماساباتيس«و استرابو، » سامباتايي«، »بطلميوس«و » ماساباتيس«

  ٧٠.اند اند كه همه اشكال مختلف يك كلمه ناميده

ها نبودند بلكه ساكنان اصلي سرزمين عيالم كه ديگر  تنها ماسپي» مزوباتاي«ليكن ساكنان  

مين ادامه  پادشاهان هخامنشي درآمده بودند نيز همچنان به زندگي خود در اين سرزةتحت سيطر

ها  تأثير فرهنگ عيالمي نان تحتكوروش چ.  هخامنشي شدندامپراتوريدادند و عيالميان جزو 

قرار گرفت كه در نقش مرغاب در پازارگاد تصويري از خويش با لباس و آرايش مخصوص 

له اين مسئ: گويد مستشرق روسي مي» يفدانداما«پروفسور . عيالميان بر جاي گذاشته است

از لحاظ فرهنگ و خورده را كه  ام موارد، نفوذ و تأثير ملت شكستاستبعادي ندارد زيرا كه در تم

 فاتحين عقب مانده كه طوايف تازه به دوران درتري قرار گرفته  تمدن در مدارج و مراحل عالي

  ٧١.دهد  آريايي پارس بودند نشان ميةرسيد

ها در  كه مغلوب فاتحان مادي و پارسي شده و آرياييساكنان سرزمين عيالم با وجود اين  

ها  آمد عليه آريايي  بودند، هر بار كه فرصتي پيش ميبسياري از مناطق سرزمين آنان ساكن شده

بعد از مرگ كوروش و ماجراي مرموز مرگ بردياي دروغين . زدند دست به شورش و طغيان مي

) بهترين ستون( پرافتخار خويش بر صخره و ستون ةو پايان سلطنت كمبوجيه، چندين بار در كتيب

شود نام شاهزادگان عيالمي را كه عليه او سر  گفته ميكه امروزه بيستون ) جايگاه بلند(يا بغستانه 

تأثير فرهنگ و تمدن عيالم بر داريوش نيز چنان عميق بوده . اند ثبت كرده است به طغيان برداشته

  .  بيستون را به زبان و خط عيالمي نگاشته استةكه او نيز متن كتيب

 كه خود  »گئوماتاي مغ«ن يا پس از فرونشاندن شورش بردياي دروغي: گويد داريوش شاه مي  

 عيالمي نيز در عيالم شورش نموده و او خود ةخوانده است، يك شاهزاد را برديا پسر كوروش مي

پيوستند و طغيان وسيعي » آسينا«بسياري از مردم عيالم به . خوانده است» اوپادارما«پسر » آسينا«را 

 بيستون، داريوش پادشاه ة كتيب٨٣ تا ٨١د در ستون اول بن. عليه داريوش هخامنشي به راه انداختند

ها به عيالم  من به عيالم لشگر فرستادم و دستور دادم تا لشكر: بزرگ هخامنشي چنين آورده است

وش در  داري٧٢.آنگاه آنها آسينا را دست بسته به نزد من آوردند و من او را كشتم. روانه شوند

سفر كرده بودم تا  شورش بابل به آن كشور كه براي فرونشاندن زماني: گويد همين كتيبه مي
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هاي مختلفي در  ها و طغيان خواند نابود سازم، شورش مي» نبوكدنصر«كه خود را در بابل  كسي

در اين مورد در بند .  آنها را سركوب كردمة عليه من روي داد و من همامپراتورينواحي مختلف 

كه در بابل بودم اين  گويد در آن موقعي ي داريوش شاه م: كتيبه در ستون دوم آمده است٨ تا ٥

در بند .  و سكايبانساتاگيدي  عيالم، ماد، آشور، مصر، پارت، مرغيان،: كشورها عليه من قيام كردند

در » كوگاناكا«از شهر » چيچيخ ريش«نام مارتيا پسر  يك نفر ديگر به  :گويد  همان ستون مي١٣ تا ٨

در آن موقع من . پادشاه عيالم هستم» ايمانيش«من : فتگ عيالم شورش كرد و به مردم چنين مي

را كه رهبر آنان بود دستگير كردند و » مارتيا«. ترسيدند ها از من مي عيالمي. در نزديكي عيالم بودم

  ٧٣.كشتند

 كه داريوش اول به تشريح فتوحات و اقدامات خود براي ٣١ تا ٣در ستون چهارم در بند   

د اين است آنچه كه من در يوگ داريوش شاه مي«: چنين گفته استپردازد   مينسركوب شورشيا

 كردم و ردمن نوزده نب. ظرف مدت يك سال و همان سال بعد از آنكه پادشاه شدم انجام دادم

او . من برديا پسر كوروش هستم: گفت داد و چنين مي او فريب مي. بود» گئوماتا«يكي از آنها مغ 

من پادشاه عيالم : گفت داد و چنين مي او فريب مي.  اهل عيالم بود»آسنيا«يكي . ايران را شورانيد

من : گفت داد و مي  او فريب مي،اهل بابل» نيدنيتوبعل«يكي . هستم او عيالم را مشوش نمود

داد و   او فريب مي،پارسي» مارتياي«ديگر .  او بابل را مشوش كرد.هستم» نبونيد«پسر » نبوكدنضر«

  ٧٤. او عيالم را مشوش كرد.پادشاه عيالم هستم» ايمانيش«من : گفت مي

 بيستون ذكر ة در كتيبارامي سرداران و رهبران شورش ديگر  از اين اسداريوش كبير پس  

مي عليه داريوش دست به شورش آيد، دو سردار عيال  بيستون برمية از متن كتيبكه چنان. كند مي

 داريوش در عيالم ة يك جداگانه عليه سلطهر ، اين دو»مارتيا«و ديگري » آسنيا«يكي : اند زده

 بيستون به دستور داريوش ةدر نقش برجست. اند اند و خواهان استقالل عيالم شده طغيان كرده

اولين . تصوير نه نفر كه همگي از شورشيان مناطق مختلف عليه داريوش بودند ترسيم شده است

صوير ايستاده در مقابل اولين ت. باشد  ميتصوير كه زير پاي داريوش افتاده مربوط به گئوماتاي مغ

 اين رهبر شورشي عيالمي با دماغي ةچهر.  شورشي عيالمي است»اهشين« يا »ياآسن«داريوش 

هاي   ريش كوتاهش كه خطهايي تخت با و سبيل پرپشت و چانههاي برجسته  كوتاه و تيز و گونه
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هاي عمودي بر تن دارد كه  دراز با چيناي  هماو جا. كند نشان داده شده است دور آن را پنهان نمي

  .  ديگر نيست »شوشگران«هيچ مانند 

النهرين برود، يك پيك  كرد تا به سرزمين بين كه داريوش از گذرگاه زاگروس عبور مي زماني  

پيدا شدن او براي ترسانيدن بوميان عيالمي كافي بود كه فرمانرواي .  عيالم كردةشاهانه را روان

 .درنگ او را به قتل رسانيد داريوش هم بي  بند افكنده و نزد داريوش بياورند ونوين خود را در

پسر چيچيخرش » مرتيا«، به »مرتي«نام  هطلب ب به يك پارسي فرصت» آسينا«تسليم شدن هشينا 

داريوش .  كوگنكا فرصت داد كه از راه پارس به شوش وارد شده و خود را اومانيش بخواندلاه

ها  بود پس از فرونشاندن شورش بابل از راه جنوب و شوش وارد شده و ايالميكه هنوز در بابل 

 ةچهارمين تصوير ايستاده در كتيب. را به قتل رسانيدند» مرتيا«يا » مرتي «، داريوش از ترس انتقام

گويا اصالتاً از مردم » مارتيا «.رهبر دومين شورش عيالميان عليه داريوش است» مارتيا«بيستون نيز 

آيد، خود را   بيستون برمي ة از متن كتيبكه چنانبلكه از مردمان پارسي و مادي بود و . م نبودعيال

  »ايمانيش«او خودش را . عيالمي معرفي كرده و رهبر شورشيان عيالمي را برعهده گرفته است

  ٧٥.پادشاه عيالم معرفي نمود

صورت گرفت، ليكن ها در اولين سال سلطنت داريوش پس از مرگ كمبوجيه  اين شورش  

كه  طوري ه راه انداختند، بي ديگرگنيز شورش بزر در سال دوم و سوم سلطنت داريوش عيالميان

 بيستون آورده به سركوبي اين ةكه داريوش قسمت اعظم شرحي را كه در آخرين ستون كتيب

 به شرح  بند است٣٦ بيستون كه ةستون پنجم كتيب بند ١٧. شورش اختصاص داده است

 ةداريوش در اين كتيبه نفرت و كين. كشي داريوش عليه عيالميان اختصاص يافته است قشون

ترين مردمان  ترين و شورشي سازد زيرا كه ناامن شديد خود را نسبت به عيالميان آشكار مي

اند  گويا عيالميان كه داراي نظام فكري و ديني مستقلي بوده. اند رفته شمار مي ه او بامپراتوري

هاي آنها با  اند و به همين دليل شدت درگيري ذيرش دين اهورايي داريوش شاه نبودهحاضر به پ

نامد و از اينكه آنان به اهورا مزدا خداي  ها را خائن مي داريوش عيالمي. داريوش بيشتر است

  . گذارند ناراحت است بزرگ ايرانيان احترام نمي
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» آتامائيتا«نام  ه بيعيالمي ديگرداريوش براي فرونشاندن اين شورش عظيم كه به رهبري   

را به همراه » گُبريا«نام  ترين سرداران خود به فادار و وترين صورت گرفته بود، يكي از بزرگ

به  دارد تا عيالميان شورشي و رهبرشان را سركوب نمايد و آنها را لشكري بسيار گسيل مي

وارد سرزمين عيالم شد و نبرد گبريا در رأس نيروهاي داريوش . پرستش اهورا مزدا وادار كند

را دستگير و به درگاه داريوش فرستاد و » آتامائيتا«سختي با عيالميان كرد و آنها را شكست داد و 

اين آخرين طغيان عيالميان، شورشي بسيار . شاه هخامنشي او را به جرم عصيان به قتل رساند

  . دان فراگير بوده و عموم مردم عيالم در آن نقش بسيار داشته

 مردم عيالم ة بيستون خود حكايت از شورش عامة بيان داريوش در ستون پنجم كتيبةنحو  

شورش » مارتينا«و  »آسينا«مانند » آتامائيتا«نام  هگويد كه شخصي ب بار داريوش نمي  اينكه چناندارد، 

انتخاب را به رهبري خود » آتامائيتا«نام  هگويد كشور عيالم شورش كرد و كسي ب لكه ميبكرد 

 مردم عيالم در اين شورش از آنجا ةوسعت و عظمت شورش عيالميان و شركت عام. كردند

ترين و وفادارترين سردار  ترين نيروهاي خود به رهبري شجاع شود كه داريوش زبده مشخص مي

، نگهبان مخصوص »مردوينوس«فرزند » گبريا«. كند را به سركوب آنان اعزام ميخود گبريا 

ن  تصوير او در نقش بيستوكه چنانرفته است،  شمار مي همانده گارد جاويدان وي بداريوش و فر

 ستون ١٧بند يك تا  .دار بزرگ او ترسيم شده است عنوان نگهبان و نيزه در پشت سر داريوش به

اين است آنچه كه من در سال دوم و سوم : گويد داريوش شاه مي«: پنجم كتيبه بدين شرح است

يك نفر اهل . كرد شد شورش مي كشوري كه عيالم ناميده مي. شاه شدم انجام دادمبعد از آنكه پاد

يك نفر ايراني . سپس من قشون فرستادم. را آنها به رهبري خود برگزيدند» آتامائيتا«نام  هعيالم ب

 با قشون به عيالم  »گبري«سپس . از بندگان من را به رياست آنها برگزيدم» گبريا«، »ريبگ«نام  هب

ها را درهم شكست و رئيس آنها را دستگير  آنگاه گبري عيالمي. ها نبرد كرد او با عيالمي. ترف

ها خائن  اين عيالمي: گويد داريوش شاه مي. اين كشور از آن من شد  بعد از.كرد و من او را كشتم

اهورامزدا با  به لطف ،گذاشتم مزدا را احترام ميمن اهورا. گذاشتند دا احترام نميبودند و به اهورامز

  ٧٦.آنها نوعي رفتار كردم كه مطابق ميل من نبود
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ي ها عيالم پس از اين واپسين شورش جزئي از قلمرو داريوش گرديد و يكي از ساتراپ  

. تأثير فرهنگ و تمدن عيالميان قرار گرفت شدت تحت  هتمدن هخامنشيان ب. هخامنشي شد

ايگاني اسناد هخامنشيان مورد استفاده قرار كه خط و زبان عيالمي در كارهاي اداري و ب چنان

آمدند و منشيان و دمت سيستم اداري هخامنشيان درالمي در خيگرفت و دبيران و نويسندگان ع

  . دبيران و كارگزاران اداري هخامنشيان شدند

  

  سرزمين پهلويين و عصر پارتي

ة هخامنشيان سلطهاي فراوان عليه  ته شد سرزمين عيالم با وجود شورشكه گف يطور همان

به هاي عيالميان را  ها و شورش نژاد تحت تصرف آنان درآمد و داريوش آخرين مقاومت آريايي

 قلمرو عيالم باعث ةتدريج در تمام محدود به   بدون شك نفوذ اقوام آريايي. شدت سركوب كرد 

عنوان يكي  م بهپارسي تغيير كند و مركز عيالهاي  هاي مختلف اين سرزمين به نام شد كه نام مكان

 خويش ةاهميت ديرين) شوش(هاي بزرگ هخامنشيان درآمد و سوسونكا  ها و پايتخت از بودباش

تأثير تمدن و  نيز تحت) ايالم كنوني( كوهستاني قسمت شمالي و. را در عهد هخامنشيان حفظ كرد

كه  هخامنشي مسكن و مأواي طوايف ماسپي شد ةفرهنگ آريايي اندك اندك تا اواخر دور

  . كورش را عليه آخرين پادشاه مادي ياري داده بودند

تواند بدون ارتباط با سكونت قوم  بدون ترديد منشأ نامگذاري آن و اطالق لفظ ماسپذان نمي  

كنند و وابسته به گروه  هايي كه هم اكنون در ايالم زندگي مي شايد بعضي از خانواده. ماسپي باشد

ي بوده كه يع وسماسپذان ايالت. كهن آريايي باشندمين قوم قومي ماسپي هستند، يادگاري از ه

ي باستاني ها هاي مهم ارتباطي و يكي از راه برداشته و يكي از شاخه در ايوان تا شوش راةمنطق

  . آمده است سوي ماد مي گذشته و به هخامنشي نيز از آن ميايران 

 اسكندر مقدوني هنگام فتح اي است كه  معتقد است كه اين جاده همان جاده »راولينسون«  

دان  جغرافي» استرابو«. رسانده است) همدان(ايران از آن عبور كرده و خود را از شوش به اكباتان 

نام   مورخ، از آن به »پليني« كرده و عنوان يك خط بسيار مهم و استراتژيك ياد بزرگ از اين خط به

و مهرگان كذك كه به ) ماسپذان(تن جهت ايالت مزوباهر به. كند اه ايالت مزوباتن ياد مير
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هرچند نام مهرگان كذك . اسكندر مقدوني فتح شددست  شد، به هاي جنوبي آن اطالق مي متقس

 پهلوي اي آريايي دارد، اما نامي كامالً  ذكر آن رفت منشأ و ريشه در دوران افسانه قبالًكه چنان

شده  اطق دره شهر و صيمره، اطالق ميساساني است كه بيشتر در منابع عصر ساساني آمده و به من

از سرنوشت مردمان كوهستان ماسپذان و مهرگان كذك در عهد تسلط سلوكيان بر اين . است

 و خطوط ها منطقه اطالعي در دست نيست و منابع جغرافيايي و تاريخي فقط به ذكر بعضي راه

  . اند ارتباطي پرداخته

اند،   بسياري از خود نشان دادهيا اسكندر سرسختها كه در مقابله ب رسد كه كاسي نظر مي به  

سوي زمامداري و  هبا خيزش قوم پارت ب. اند  سرزمين ماسپذان و مهرگان كذك بودهةدر حوز

ها موفق شدند   درمانده شدند و پارتها مقابله با پارت سروري بر اقوام آريايي، وارثان اسكندر در

. تحت انقياد خود درآوردندرا ، سراسر ايران ها وارد آوردند با شكست سختي كه بر سلوكي

متأسفانه در . دست فاتحان پارتي افتاد ايالت كامالً ايراني بوده، بهمزوباتن يا ماسپذان كه ديگر يك 

 نيز منابع تاريخي ها  پارتةمورد اوضاع و احوال سياسي، اجتماعي و اقتصادي اين ايالت در دور

اي به ايالت ماسپذان در عصر اشكانيان  ات جسته و گريختهما كامالً مسكوت هستند و فقط اشار

  . دارند

 اشكاني ة از ايالت ماسپذان در روزگار پاياني دورالطوالاالخبار در كتاب  » دينوريةابوحنيف«  

و اردوان پنجم  اشكاني بوده ةهاي بزرگ دور گويد كه ماسپذان يكي از ايالت كند و مي ياد مي

اشكاني بر آن فرمانروايي داشته است و در نبردي كه اردوان با اردشير بخت  آخرين پادشاه نگون

  ٧٧.آيد مياين منطقه به تصرف فرزند بابك در ساساني داشته، ةبابكان مؤسس سلسل

ردوان پنجم اين گويد كه اردشير پس از غلبه بر ا   پهلوي ميةبه نقل از تاريخچ» راولينسون«  

هاي دولت ساساني شده و در زمان ساسانيان رونق و  ز ايالت و ماسپذان يكي اايالت را فتح كرد

اند اكثراً  آثار و بقاياي شهرهاي باستاني كه در اين منطقه شناسايي شده. شكوه بسيار يافته است

  .  ساساني هستندةمتعلق به دور

 اشكاني و ساساني شهرهاي ماسپذان و مهرگان كذك دو كرسي ايالت ماسپذان ةدر دور  

عنوان يك ايالت سخن به ميان آمده و  ر مربوط به اشكاني از ماسپذان بهدر حوادث و اخبا. اند بوده
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 پهله همان ةآمده است و منطق  پهله به حساب ميةهاي سرزمين و منطق اين ايالت يكي از ايالت

دان اسالمي راجع به حدود  جغرافي» خردادبه ابن«. كوهستاني دوران اسالمي استاستان الجبل يا 

سرزمين پهلويين شامل ري و اصفهان و «: گويد  پهله و سرزمين پهلويين ميةغرافياي منطقج

  .»همدان و دينور و نهاوند و مهر جانقذق و ماسبدان و قزوين است

پهله يا پهلو نام سرزميني بوده كه پادشاهان اشكاني نخست در آن سرزمين پادشاهي خود را   

اند و به همين دليل آن را  حكومتشان بر آن نواحي مسلط شدهاند، يعني در زمان آغاز  آغاز كرده

 ، كرمانشاه، همدان، بوده كه شامل ريياند و اين منطقه شامل سرزمين وسيع سرزمين پهلو ناميده

النهرين  رزمين بين نهاوند و قسمتي از س،)ايالم امروزي( مهر جانقذق ، ماسپذان، آذربايجان،دينور

 ةني نيز در كتاب البلدان سرزمين ماسبذان و مهر جانقذق را جزو منطقفقيه همدا ابن. بوده است

  . داند پهله مي

  

  ايالت ماسپذان و مهرگان كذك

وسيلة دولت هخامنشي و نفوذ اقوام آريايي  رف كامل به اشاره شد سرزمين ايالم بعد از تصكه چنان

قبالً .  ماسبذان معروف شدها به ماسپذان يا ها يا ماسپي  مازوباتيةالخصوص قوم و قبيل علي

استدالل كساني مانند روالينون و ديگران را در مورد وجه تسميه سرزمين ماسپذان براساس شواهد 

شدند نام خود را بدان  تاريخي رد كرديم و گفتيم كه اقوام آريايي معموالً به هر جايي كه وارد مي

ا نام خود را بدين سرزمين ه ها يا ماسپي ياندك اندك مازوبات دادند و در مورد ايالم نيز سرزمين مي

ها جزء سرزمين پهله بود   اشكانيان با پارتيةماسپذان در دور. كم به ماسپذان معروف شد دادند وكم

ها و حتي قبل از آنان   پارتية طوالني حاكميت پانصدسالةاين سرزمين در دور و متأسفانه از تاريخ

 قبلي رفت، اسكندر ة ذكر آن در شماركه چنان و  سلوكيه اطالعي در دست نيستةيعني دور

سوي سرزمين   هاند، ب هايي كه در اين سرزمين ساكن بوده  و طغيان كاسييمقدوني هنگام نافرمان

گرديد و  و گويا وي موفق به سركوبي قوم سركش و ناآرام كاسي ن٧٨ماسپذان لشكركشي كرد

  .اني باج بپردازد به مردمان ساكن اين سرزمين خشن و كوهستمجبور شد
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.  شمالي و جنوبي تقسيم شده بودة ساسانيان سرزمين ايالم امروزي به دو منطقةدر دور  

اين دو . اند گفته  جنوبي آن مهرگان كذك ميةخواندند و به منطق  آن را ماسپذان مية شماليمنطق

ين حاصلخيز مركز ماسپذان شهر زيبا و سرزم. اند منطقه هر يك داراي يك مركز جداگانه بوده

  . شيروان يا سيروان و مركز ايالتي مهرگان كذك نيز شهر صيمره بوده است

از تاريخ و اوضاع سياسي اجتماعي سرزمين ماسپذان و مهرگان كذك تا زمان قباد و   

وسيلة اردشير بابكان  به... اي كه منابع اصيل و  اشارهتنها . انوشيروان اطالعي در دست نيست

ا ساز خويش ب ديني ساسانيان است اردشير بابكان در جدال و نبرد سرنوشتگذار دولت  بنيان

آورد د سرزمين پهله را به تصرف خود دربخت اشكاني موفق ش اردوان پنجم آخرين پادشاه نگون

رزمين جبل و پهله به حساب و بر اردوان غلبه يابد و ماسپذان كه در آن زمان جزئي از س

اند ميان پادشاهان  گفته « :نويسد اين مورد مي دينوري در. بكان درآمد به تصرف اردشير با،٧٩آمد مي

كس  كردند، هيچ هاي ايران حكومت مي الطوايف منظور اشكانيان است كه در سرزمين ملوك

. نبوده است) پهله( جبل ةبزرگتر و داراي سپاهي بيشتر از اردوان پسر اشه پسر اشكان پادشاه ناحي

  ٨٠».ماسبذان و مهرگان قذق و حلوان با او بود  همدان وو) ماهان(حكومت دو ماه 

. ماسپذان و مهرگان كذك تفريحگاه و تفرجگاه خوبي براي پادشاهان ساساني بوده است  

 شاهان ة نيز جايگاه مناسب و مورد عالقها هاي حاصلخيز و كوچك بين كوه ها و دشت دره

اي بسيار بنا نهادند كه آثار و بقاياي آنها كه ه  در اين مناطق شهرها و دهكدهكه چنانساساني بود، 

ها در منابع تاريخي   از اين شهر٨١.خورد  ساساني است امروزه نيز به چشم ميةاكثراً متعلق به دور

هايي مانند سيروان، ماسپذان،  شهرها و دهكده.  ساساني و اسالمي ياد شده استةو جغرافيايي دور

 مناطق آباد و مورد عالقة شاهان ساساني و ترين مهم از...  اريومهرگان كذك، صيمره، الرذيا الرد، 

هاي پرپيچ و خم  فراواني جويبارهايي كه از كوهستان. اند هاي ممتاز و اشراف ايراني بوده خاندان

كرده باعث خوش آب  هاي حاصلخيز كوچك جريان پيدا مي  و درهها سوي دشت هاين سرزمين ب

شده است و انواع و اقسام درختان  ناسبي براي شاهان ساساني ميهاي م و هوايي و ايجاد جاذبه

هاي اين سرزمين عالقه فراوان  قباد پادشاه ساساني به ميوه. روييده است ميوه در اين سرزمين مي
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گفته بهترين  قباد مي«: گويد دان عصر اسالمي در اين مورد مي خردادبه جغرافي بنا. داشته است

  ٨٢». سابور و روي و حلوان و ماسپذان استهاي من در مدائن و ميوه

الدين   خرمگرچه در دوران اسالمي، مردم سرزمين ماسپذان و مهرگان كذك به نهضت بابك  

رسد كه اين جريان و گرايش مردم ماسپذان و مهرگان كذك به عقايد  نظر مي پيوستند، ولي بعيد به

نهضت بابك تا حدودي بستگي به . شددينان، ارتباطي با نهضت مزدك عصر قباد داشته با خردم

عقايد انحرافي يك گروه از پيروان مزدك داشت كه گرايش آنها ملهم از عقايد مزدكيان منحرفي 

گري داشتند، نه به عقايد خود مزدك كه گرايش شديد به اصالح اجتماعي  بود كه تمايل به اباحي

 و به تخت نشستن انوشيروان پس از قباد ساساني. و بهبود وضعيت طبقه فقير جامعه داشت

عصر وي براي . پادشاه قدرتمند و با درايت ساساني، سرزمين ماسپذان مورد توجه او قرار گرفت

  . سرزمين عصر آبادي و پيشرفت بود

وسيلة انوشيروان باعث شد  داري و سياسي و مالياتي جامعه بهو سامان دادن به اوضاع ا سر  

ام و شورش مزدك دچار تنش شديدي شده بود آرام و قرار گيرد وسيلة قي ة ساساني كه بهكه جامع

در سرزمين ماسپذان نيز شهرها بنا نهاده شد و . و شهرها توسعه يابند و روستاها آباد شوند

اين زمان تا عصر اسالمي در دست دهقانان بزرگ و تحت  ها آباد گرديد و اين منطقه از دهكده

هاي ممتاز و  كه با سپاه اسالم جنگيدند از خاندان...  بود كه هاي بزرگ ايراني امر يكي از خاندان

  . اشراف ايراني ساكن اين منطقه بودند

خسرو انوشيروان در پي اصالحات اداري و سياسي و نظامي خود كشور ايران را به چهار   

اريخ واضح يعقوبي در ت بنا. منطقه تقسيم كرد و چهار اسپهبد بزرگ نظامي را نيز بر آنها گماشت

) آذربايجان( قلمرو نفوذ اسپهبد اتور و پاتكال ةيعقوبي مهرگان قذق و ماسپذان را جزء حيط

كرد  هايي كه دولت ايران مالك بود و بر آنها پادشاهي مي شهر«: گويد اين مورد مي داند و در مي

 نهاوند، طبرستان، ري و قزوين، زنجان، قم، اصبهان، همدان،: از استان قهستان: بدين قرار است

  ٨٣.نام اسپهبد آذربايجان بود و اين استان را اسپهبدي به... و  مهرگان قذق ذان،حلوان، ماسپ
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  ماسپذان و مهرگا كذك ساسانيان و

ها و واليات توابع آن در عصر ساساني اهميت بسياري پيدا  ايالت ماسپذان و مهرگان كذك با شهر

سر   ستراتژيكي و ارزش نظامي و سياسي آن در پشتجايگاه و موقعيت اين منطقه به لحاظ ا. كرد

 براي يشكل يك جايگاه بسيار حساس و با اهميت به ايتخت پادشاهان ساساني، آن را تيسفون پ

كه كسري بزرگ انوشيروان، معروف به انوشيروان عادل  طوري هب. شاهان ساساني درآورده بود

كه نزديكان خود كرد، دستور داد كه آرامگاه او اي   پادشاه ساساني هنگام مرگ با توصيهترين بزرگ

هاي كبيركوه پنهان سازند و از ترس اينكه مبادا دشمنان وي پس از مرگش جسد  را در دل صخره

 حساب شده و اسرارآميز دستور داد افراد معيني پس از مرگش، ةاو را بيابند، طبق يك برنام

 مخصوص ديانت مجوسي ةشيو  ماسبندان بههاي كبيركوه در ايالت فيانه او را در دل صخرهمخ

وسيلة مأموران مخصوصي كه تعيين شده  نند و هنگام بازگشت، آن افراد بهتدفين ك) زردشتي(

  .بودند به قتل برسند تا بدين وسيله كسي از محل قبر كسري انوشيروان خبر نيابد

شناسان و مورخان و  ها مخفي مانده و كوشش بسياري از باستان اين راز همچنان پس از سال  

در برخي . شناسان براي يافتن آرامگاه خسرو انوشيروان به جايي نرسيده است سياحان و ايران

ماسپذان سخن به ميان  انوشيروان در سرزمين ة مقتدر عباسي از مقبرة خليف،منابع از ديدار مأمون

 آن  واقعيت تاريخي زير ازآميز باشد تا رسد اين روايت فقط يك حكايت افسانه نظر مي آمده اما به

  .  استمانده باقيعنوان يكي از اسرار  زمان تاكنون نيز همچنان به

جهت موقعيت خاص طبيعي و استراتژيك ايالت ماسپذان و مهرگان كذك در پشت سر هر به  

ها و اعراب و  شده كه پادشاهان و امرا و سپهبدان ساساني در مواقع هجوم رومي تيسفون باعث مي

شمنان سرزمين ايران، به راحتي بتوانند با فرزندان و اموال و ذخاير پايتخت خود به درون ديگر د

هاي طبيعي و  عالوه بر اين، تفرجگاه بسيار خوبي به لحاظ جاذبه. اين پناهگاه طبيعي پناه ببرند

 كشف. اي برخوردار بوده است رفته و از جايگاه ويژه شمار مي ههاي خوب براي آنان ب شكارگاه

ها و  ها و بقاياي عظيم شهر هاي عصر ساساني، مخازن اسلحه و ابزار جنگي و خرابه سكه

اهميت و رفاه و رونق و زندگي شهري مردمان اين  هاي بسيار در اين منطقه حكايت از آتشكده

 ساساني در دست يكي از ة اين منطقه در اواخر دوركه چنان.  ساساني داردةمنطقه در اواخر دور
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هاي ممتاز ايراني مانند   اسپهبدان عصر ساساني بود و ملك وتيول يكي از خاندانينتر بزرگ

هرمزان از سرداران بزرگ اواخر عهد ساساني بود كه به هنگام حمله و . هرمزان مهرگان كذكي بود

هجوم مسلمانان و اعراب به ايران، ساكن اين منطقه بوده و مركز و مقر او شهر زيباي مهرگان 

 حاصلخيز صيمره بوده است كه ما در بحث پاياني روزگار ساسانيان به بررسي اوضاع ةكذك و در

هاي او با سپاهيان اسالم و چگونگي فتح  عهد اقتدار خاندان او و جنگ و گريز سرزمين ايالم در

  . وسيلة مسلمانان و مجاهدان اسالم خواهيم پرداخت سرزمين ماسپندان و مهرگان كذك به

و فرمانروايي خسرو دوم يعني اقتدار  و انوشيروان و در دوران پس از مرگ خسر  

 خود را حفظ كرد، اما در عصر ةپرويز، ماسبندان و مهرگان كذك همچنان جايگاه ويژخسرو

دليل شورش و عصيان سرداران سپاه خسرو   اوضاع اين سرزمين بهپرويز مردم اين منطقه و خسرو

رفته است، دچار  شمار مي هك دژ مستحكم طبيعي براي آنان بپرويز و آمدن آنها به اين منطقه كه ي

را ) استان ايالم امروزي(مهرگان كذك  د و سرزمين ماسبندان ويهاي بسيار شد انيخسارات و ز

پرويز مدتي بر اين ايالت جنگ بهرام چوبين سردار سپاه خسرو. نددچار پريشاني و نابساماني كرد

يز در نبرد عليه خسروپرويز اين منطقه را به تصرف خود انداخت و بسطام دايي خسروپرويز ن

  . درآورد

 ترين  از بزرگبهرام چوبينه يا بهرام چوبين) ناپذير خسرو شكست(پرويز در زمان خسرو  

پرويز را با  خسروامپراتوريپرويز عليه خسرو طغيان كرد و مدت بسياري ورفرماندهان نظامي خس

 ايالت ماسبذان و مهرگان كذك دست بهبهرام چوبين . رو ساخت هاغتشاش و شورش وسيعي روب

. ها با او به جنگ و گريز پرداخت العبور را پريشان ساخت و مدت اين سرزمين صعب يافت و

دست اين  ادگاري از آن روزگاران است كه بهي صيمره ية بهرام چوبين در نزديكگويا پل و تنگ

  . سردار شورشي ساساني ساخته شده است

وسيلة دو تن از فرماندهان نظامي خود كه هر دو دايي او  س از مدتي بهيز پپروخسرو  

 را از رفتند، موفق شد كه بهرام چوبين را شكست دهد و مناطق تحت تصرف او شمار مي هب

ز برده شد و  اسير و به حضور خسرو پروي،وسيلة بندويه و بسطام بهرام به. چنگش خارج سازد

. رماني و خيانت و طغيان عليه دولت، سرش را از بدن جدا سازندم نافخسرو دستور داد به جر
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هايي كه بندويه و بسطام در شكست بهرام چوبين انجام داده  ها و تالش خسرو به پاداش كمك

و بسطام را ) مسؤل سازمان اقتصادي(بودند، مقام آن دو را ترفيع داد و بندويه را سرگنجور 

و نفوذي كه اين دو سردار ساساني به هم زدند، قدرت  .فرمانرواي خراسان بزرگ كرد

 قدرت ةخسروپرويز را نگران كرد و درصدد برآمد كه شر اين دو را از سر خود كم كند يا از حوز

پرويز مبني بر پرداخت مبلغ يل وقتي كه بندويه از دستور خسروبه همين دل. و نفوذ آنها بكاهد

پرويز قرار  سرباز زد، مورد خشم و غضب خسروزهعنوان جاي  هزار درهم به سرچوگان باز به٤٠٠

 داشت، دادن اين بندويه كه مقام سرگنجور و مقام وزارت اقتصاد عصر ساساني را به عهده. گرفت

پرويز ة مملكت دانست و خسروباز مخصوص شاهي را اسراف و اتالف سرماي مبلغ به سرچوگان

قتل بندويه برادرش بسطام را كه سپهساالر . ند سرپيچي از دستورات شاه، او را به قتل رساةبه بهان

وسيلة  شمگين كرد و او با وجود اينكه بهپرويز خاي خراسان بود، شديداً عليه خسروو فرمانرو

برداشت و به بازماندگان و خسروپرويز به دربار فراخوانده شد، اطاعت نكرد و سر به شورش 

ن كه بهرام چوبين مدتي نيز در آنجا بود رهسپار ابتدا به ديلم و گيال.  بهرام چوبين پيوستپيروان

عنوان   او دادند و زنش را به عقد او درآوردند و او را بهشد و پيروان بهرام، تخت زرين بهرام را به

  . پرويز شورش وسيعي به راه انداختندرهبر برگزيدند و عليه خسرو

غربي يان آنها به مناطق مردمان ديلم و ري و قزوين به آنها پيوستند و آتش شورش و طغ  

پرويز شكست خوردند، ولي پس از آن طور موقت از خسرو گرچه به. كشور نيز كشيده شد

شكست ابتدايي، پيروان بهرام چوبين در مناطق غربي ايران از جمله واليت ماسبذان و مهرگان 

  .كذك به او پيوستند

ذك را اشغال كرد و به قول سپاه بسطام به زودي كرمانشاه و واليت ماسبذان و مهرگان ك  

سپاهيان بسطام وارد .  هزار نفر رسيد١٠٠دينوري مؤلف كتاب االخبار الطوال، تعداد سپاهيان او به 

ايالت ماسپذان و مهرگان كذك شدند و كارگزاران و فرمانداران خسروپرويز در شهرهاي شيروان، 

، رو به گريز نهادند و به دژها و  وير كارگزاران و دهقانان طرفدارصيمره و مهرگان كذك و ديگ

  ٨٤.هاي خود پناه بردند  و قلعهها كوه
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ف ماسبذان و مهرگان كذك و صيمره، بسطام سپاه خود را براي مقابله با اردوي رپس از تص  

آرايي كرده   دو اردو مقابل هم صف.سوي همدان فرستاد هبزرگي كه خسروپرويز مجهز كرده بود، ب

پرويز و بسطام درگرفت  ردي سهمگين به مدت سه روز ميان سپاه خسرو رزم شدند و نبةو آماد

پرويز از راه حيله وارد شد و به كردي برادر بهرام چوبين نهايتاً خسرو. كدام موفق نشدند چاما هي

كه گردويه را   يشرط  ه ايران گرداند بةكه در سپاهش بود قول داد كه خواهرش گردويه را ملك

 گردويه بنا به. ا كه شوهرش بود مسموم كند و يا به طريقي به قتل برساندراضي كند كه بسطام ر

وسيلة كنيزان مخصوص خود بسطام را  پيشنهادي كه از طرف برادرش خسروپرويز به وي شد، به

زهر داد و او را از پاي درآورد و بدين صورت پس از كشته شدن بسطام و فروپاشي سپاهيان وي، 

پرويز در آمد و تا اواخر دوران  و مهرگان كذك دوباره به تصرف خسروصيمره و ايالت ماسبذان 

هاي ممتاز و اشراف ساساني و دهقانان وابسته به آنها باقي ماند  ساساني در دست يكي از خاندان

  . و تا ظهور اسالم در دست اين خاندان بود

ها را به مجاهدان  ينجزيرة عربستان، پيامبر اسالم نويد فتح سرزم با انقالب اسالم در شبه  

هاي ايران و روم  افت و دروازه به زودي اسالم گسترش ي ويتلپس از رح. اسالم داده بود

هاي عرب در زمان ابوبكر  دست مجاهدين اسالم يكي پس از ديگري گشوده شد و اولين گروه به

 با تصرف .و سپس عمر در مرزهاي غربي ايران ظاهر شدند و شروع به فتح سرزمين ايران كردند

ها خاموش يا تبديل  هاي ايران گروه گروه از ايرانيان مجوسي به اسالم درآمدند و آتشكده سرزمين

دست مجاهدين اسالم فتح  هها نيز يكي پس از ديگري ب ها و شهر به مسجد شدند و سرزمين

 و دست فاتحان اسالم افتاد هايالت و واليت ماسپندان و مهرگان كذك و صيمره نيز ب. شدند

چندين تن از سرداران سپاه اسالم در فتح اين واليت به شهادت رسيدند و هرمزان سپهساالر 

بزرگ ايراني كه خود مالك صيمره و مهرگان كذك بود، به سختي از اين منطقه دفاع كرد و حتي 

 و موظف شد كه  يزدگرد دريافت نمودفرمان سپهساالري ايران را پس از جنگ قادسيه و جلوال از

مقر هرمزان و . جا در مقابل سپاهيان اسالم بايستد سرپل ذهاب تا اهواز و تشتر همه  حلوان واز

دست مجاهدان اسالم را به فرصتي   حكايت فتح اين سرزمين به٨٥.پايگاه او در مهرگان كذك بود

  .كنيم كه حكايت ديگري است ديگر موكول مي
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Middle Paleolithic; in archaeology, the first division of the ston Age. 
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