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  ]1 [ در جستجوي مرهشی باستان در منطقه پشتکوه استان ایالم

   ابراهیم مرادي

  خداکرم مظاهري

   چکیده

این مکان یکی از نواحی . استمرهشی  يشهر یا منطقه منابع تاریخی در موردهدف این تحقیق مطالعه و بررسی 
حیاتش یکی از متحدان مهم  دورانمرهشی در بیشتر . بوده است .م.م قم و سوهاي دوایران در هزاره يحادثهپر

در . همواره نام آن در کنار نام ایالم باستان ذکر شده است جاي ماندهه هاي بدر متون و کتیبه ایالم باستان بوده و
 رودانمیاناین محل پایگاهی بوده که ایرانیان از آنجا به . است مرهشی قسمتی از کشور ایالم باستان بوده ،واقع

اي لین نقطه، مرهشی اونداهشدور میها به سوي ایران حملهرودانیمیانعکس، هنگامی که راند و بکردهحمله می
- بعضی از باستان. مرهشی نظریات متفاوتی وجود دارد وقعیتدر مورد م البته؛ .ه استآمدکه به تصرف در می هبود

آن را در شرق استان فارس و کرمان،  وقعیتمرهشی را در بلوچستان، استینکلر م وقعیتشناسان نظیر فرانسوا واال م
 اتمرهشی را با اختالف وقعیتشاخت، پاتس، هینتس، کامرون، نگهبان و مجیدزاده م :مانند دیگر شناسانو باستان

پشتکوه استان ایالم یا حوالی  يیعنی منطقه ؛رودانمیانخوزستان و  غربشمال/ اندکی در مناطقی بین حدود شمال
 به احتمال زیاد مرهشی در که به این نتیجه رسیده استمطالعه و بررسی منابع تاریخی  با این تحقیق .دانندمی آن

  .  پشتکوه استان ایالم قرار داشته است يمنطقهي محدوده

   .ایالم باستان منابع تاریخی، ،.م.م قم و سوهاي دوپشتکوه، مرهشی، هزاره ياستان ایالم، منطقه: واژگان کلیدي

   مقدمه 

شناسی منجر به کشف رمز و راز باستانهاي هاي تاریخی از طریق پژوهشمتون کهن و ردیابی نوشته يمطالعه
مطالعه و تجزیه امروزه  ،رو از این .قیمتی گردیده استهاي تاریخی بسیاري و نیز به دست آمدن اطالعات ذيمکان

در این تحقیق به بررسی . شناسی داردهاي میدانی باستانیتلّها و فعاو تحلیل متون کهن جایگاه واالیی در پژوهش
در ) که در این مقاله استفاده شده است( مرهشی يواژه. شودپرداخته می1»شیرهم«تاریخی در مورد  عناباطالعات م

مارهاشی، ورهشی، مرهشه، ورهشه، ورخشه، باراخشه، واراخشه، وارخاشی، برهشوم، ( مختلفی هايشکلمنابع به 
 100، 99 :1376مجیدزاده، (» مرهشه«و  »ورهشه« به صورتمجیدزاده  :به طور مثال. است آمده )براهشی، باراهسوم

در اینجا بایستی  .)508: 1372نگهبان،(آورده است »واراخشه« و »باراخشه«نگهبان به صورت و ) 127و 116،118،
                                                             

  واحد ایالم  -استادیار دانشگاه آزاد اسالمی  
  ی مسئول و نویسنده واحد ایالم -استادیار دانشگاه آزاد اسالمی  
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مانند (شهر اسم یک دولتمشخص نیست که مرهشی اسم یک شهر است یا  اًتاریخی دقیق نابعکه در مشد  یادآور
مرهشی  از جمله به هر حال، . یا این که اسم یک منطقه جغرافیایی با تعدادي مراکز مسکونی )رودانمیانجنوب 

شده  به بعد معرفی. م.م قسو يهاسناد و مدارك کتبی اواسط هزار از طریق خیزي است کهمناطق مهم و حادثه
تاریخی مردمانی را که در این دوران در  يتوان پیشینهآنها می يکه به وسیله تاریخی ترین منابعیکی از مهم. است
 :هایی شاملیعنی لوح نوشته ؛رودانیاند، بازسازي کرد، منابع میانزیستهفرهنگی جنوب غربی ایران می يحوزه

 يهاي همسایهرودان بر مردم سرزمینهاي پادشاهان میانهایی است که اغلب به شرح پیروزينامهها و گاهسالنامه
که در بازگویی  با وجود آن .کنندآنان اشاره میهاي خود از و گاه به شکست اندپرداختهغرب ایران  خود به ویژه

ها وجود وقایعی هستند که اگر این نوشته يهاي این پادشاهان اغراق و افراط شده است، بازگو کنندهموفقیت
ها مردمی که در نواحی امی این نوشتهدر تم. دشنداشت، حداقل نوشتن تاریخ سیاسی آن روزگار دچار اشکال می

اما  ؛اند که دسترسی به آنها دشوار بوده استنشینانی سرکش معرفی شدهاند، کوهستانزیستهجنوب غربی ایران می
 :1384گر، شیشه(پیمانی با آنها ضروري بوده است رودان به منابع غنی غرب ایران، غلبه یا همبراي دسترسی میان

تا کنون مورد در این زمینه  که تمام متون و مدارك کتبی اًتقریب). 27 - 24 :1372؛ کامرون، 85 :1371؛ هینتس، 56
   .اندکردهتجزیه و تحلیل  ها راآن بارها پژوهشگران اند وبه دست آمده رودانمیان، از بررسی قرار گرفته

   مرهشی در منابع تاریخی 

دشت خوزستان مرکز ثقل  -هایی کوتاهوقفه يبه استثنا -. م.م قدو يهاز دوران پس از نوسنگی تا اواخر هزار
گاه که زاگرس و غرب فالت ایران در صحنه نمایان شدند، یا بخشی از تمدن ایالم آن .تاریخی غرب ایران بود

رفتند به شمار می رودانمیانایالم باستان یا  يباستان بودند یا نواحی فرهنگی مستقل ولی کم اهمیتی در حوزه
. به کرات از مرهشی نام برده شده است. م.م قم و دوسو هايدر منابع تاریخی متعلق به هزاره). 448 :1381لوین، (

پنج دوره را به  زمانی مورد نظر يدر بازه ، منابع تاریخیجزئیات منظور رعایت توالی زمانی و بیانبه در این مقاله 
 ؛1385مانند پاتس، (شناسانیباستان از مذکور بنديدوره يارائه در. ایمنموده و به بررسی آنها پرداخته تقسیم

Carter,1991 & 1998( شده است ، پیروياندمطالعات ایالم باستان تحقیق و پژوهش نموده يکه در حوزه.   

  ).م.ق 2600 -2200(اوان  يدوره  .1

به طور متناوب تحت کنترل مراکز سیاسی ، شوش در این دوره یک شهر مرزي بوده که تاریخیبراساس منابع 
آمده در می IIIاور يآکد و سلسله :شامل رودانمیانهاي وريتاوان و شیماشکی و امپرا :ها شاملساکن کوهستان

 & ;Carter, 1998: 317( شناختی نیز منعکس شده استتأثیرات این تغییرات تا حدودي در اسناد باستان. است

منابع  .ه استبودها روديمیانتحت تسلط  .)م.ق 2330 – 2150( آکد ياعظم دوره شوش در بخش). 31 :1980
کارتر، (ند اهبین سومر، آکد و شوشان در سفر بود مرتببه طور ها و مأموران فرستاده دهد کهنشان می تاریخی

1376 :183 .(   
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 /آمده، سرزمین تاریخی نام آن در منابعبارها . م.م پدو يهزاره اواسطم تا سو ياز اواسط هزاره یکی از مناطقی که
چه در فهرست فتوحات (باستان نام این سرزمین در متون کهن، همواره در کنار نام ایالم. شهر مرهشی است

رسد به نظر می. ذکر شده است )هارودانیها برعلیه میانها و شورشرودانی و چه در سرکشیپادشاهان میان
ترین سند مکتوبی که در آن نام قدیمی. اي داشته استخود با ایالم روابط دوستانه حفظ يمرهشی به انگیزه
شهر ادب از دوران  يپادشاه سلسله"موندو -نا -للوگَ"اي طوالنی مربوط بهشده، کتیبه ذکرسرزمین مرهشی 

نام این پادشاه همراه با  ي مذکوردر کتیبه .باشدمی رودانمیان .)م.ق 2600 – 2350حدود (IIIهاي قدیمسلسله
هاي این پادشاه، نبرد او با ایالم، در شرح پیروزي. او بیان شده است عمرانیهاي تها و فعالیشرحی از پیروزي

   ). 82 :1376و مجیدزاده،  22: 1372 کامرون،(مرهشی و گوتیوم نیز ذکر شده است 

. در دست است باستان تري از تاریخ ایالممطمئن يزمینه.) م.ق 2334 – 2279حدود (در زمان سارگون اکدي 
 شدهاي زاگرس استیال یافت، بلکه باعث کوه ساکن قبایل رخود نه تنها ب يهطلبانهاي گسترشسارگون با سیاست

ن در این ودو کتیبه از زمان سارگ. از میان برود يمدید ت، براي مدرودانمیانها به سرزمین که خطر یورش ایالمی
ها حاوي جزئیات بیشتري است و با وجود خالصه بودن آن، یکی از این کتیبه. دهدزمینه اطالعاتی را ارائه می

 دهد که ساختار حکومت ایالمتمام شواهد موجود در این کتیبه نشان می. خوردمهمی در آن به چشم می نکات
پیروزي سارگون بر فرمانرواي  ين کتیبه دربارهاز مطالب ای. استریزي شده هاي مختلف پایهبر اتحاد بخش باستان

در کتیبه نام فرمانرواي . هاي گوناگون بوده استآید که این ایالت متحد ایالم؛ خود اتحادي از قسمتمی مرهشی بر
مرهشی  احتمال دارد پس از شکست. اما نام برادر فرمانروا و نیز نام قاضی مرهشی ذکر شده است ؛مغلوب نیامده

- مهم این است که مرهشی خود نایب ينکته. باشند پرداختهحکومت به ، این دو تن با هم سارگونبه دست 

  . یافته استانتقال "سیدگو"ها به شخصی به ناماي داشته که پس از پیروزي اکديالسلطنه

کتیبه نخست، در لشکرکشی  يها و گذشت زمانی نسبتاً طوالنی از تهیهتدوم سارگون باید پس از مد يکتیبه
- این کتیبه نام چند تن از افرادي را که در کتیبه. نوشته شده باشد"شرق سرکش"دیگري از جانب فرمانرواي اکد به

که شخص مذکور . خوردنیز به چشم می"سیدگو"السلطنهها نام نایبدر میان آن .کرده استنخست آمده، ذکر  ي
اي که ترین نتیجهمهم. است بودهنشانده سارگون دست نموده، به احتمال زیاددر سیاست مرهشی ایفا نقش مهمی 

مطمئناً  )مرهشی(شمال غربی آن يگردد، این است که ایالم و همسایهسارگون حاصل می يدو کتیبه ياز مطالعه
 ه استماند پابرجا باستان که در طول هشتصد سال تاریخ بعدي ایالم انداتحادي را با یکدیگر تشکیل داده

گردد که نواحی و ایاالت مختلف کشور ایالم هر کدام ن استنباط میوسارگ ياز کتیبه). 7 -6 :1370مجیدزاده، (
اي از کشور منطقه این وضعیت در مرهشی که یا همسایه هم مرز کشور ایالم یا احتماالً. اندهایی داشتهحکومت

حکومت در کشور ایالم و مرهشی به صورت  يکه نحوه شودمی استنباط. شودبوده است، دیده می باستان ایالم
شده بدین نحو کشور ایالم اداره می. م.م قدو يم تا اواسط هزارهسو يم هزارهدو يفدرال بوده و از نیمه نظام

، مجیدزاده(است  بوده ایالم، مرهشی و اوان که سارگون فتح نموده اطقینمترین مهم). 482 :1372نگهبان، (است 
یکی از ). 82 :1371هینتس، ( داده است لقب"شاه کیش، فاتح ایالم و مرهشی"سارگون خود را). 99 :1376
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این شهر مشرف بر یکی از معابر  .است )در کشور عراق بدره کنونی(2"رد"،کردهن فتح ونخستین نقاطی که سارگ
ها  ترین مسیر براي لشگرکشیمهم به"در"،از این دوره به بعد .) 25 – 24 : 1372کامرون، (هاست خروجی کوه

ها براي تهاجمات خود به سمت طرفین از این مسیر استفاده و چه ایالمیی رودانمیانو چه سپاهیان  شدهتبدیل 
   ). 141: 1385 پاتس،(رسد می رودانمیان هاي قدیمسلسله ياستفاده از این مسیر به دوره يسابقه. نداکردهمی

ایالمی و "برات -پهیشَ"که شاه هنشسته بود پدربه جاي  تازه ن، در آکدوپسر سارگ.) م.ق 2278 -2270(ریموش 
مرهشی از این فرصت براي به هم پیوستن نیروهایشان به منظور برافکندن یوغ خاندان "گمشلبِاَ/ ابالگاماش"شاه

نشینان فکر کند، ابتدا ناچار طغیان این کوه ياما قبل از آن که ریموش بتواند درباره ؛ه بودندن استفاده کردوسارگ
امنیت را در سرزمین سومر برقرار  هاین که توانست بعد از ریموش .را فرو نشاند رودانمیانهاي درون طغیان هبود

، "رد"فتح او بعد از .ه استداشتوري معطوف تهاي شرقی امپراسرزمین يکند، توجه خویش را به تسخیر دوباره
 يههاي پشتکوه و به سوي دربار در آن جنگیده بود، به کوهستان راه خود را در همان مسیر سختی که پدرش یک

این لشکرکشی که در . ریموش براي سرکوبی دشمنان به ایالم لشکرکشی نمود). 85 :1371هینتس،(کرخه گشود 
ترین پیروزي ها بزرگآمده، گویاي آن است که این جنگ از نظر آن"نیپور"يشماري از الواح رونویسی شده

ها اگرچه در شرح این لشکرکشی از ایالم نام برده شده است، پیروزي اصلی براي اکدي. آمدریموش به حساب می
هاي سارگون پدر ریموش ترین جنگیکی از بزرگ وقوعمحل  مرهشیشد؛ زیرا در جنگ با مرهشی خالصه می

رهبري این اتحادیه . علیه او متحد شدند"هريز"هاي ریموش، سپاهیان ایالم و سرزمینی به نامکتیبه يپایهبر . بود
جنگ در محلی میان . کردفرماندار مرهشی او را همراهی می"سیدگو"پادشاه مرهشی بود و"ابالگاماش"به دست

این پیروزي تنها  ينتیجه. در گرفت )علیا يکرخه  احتماالً(3"کابینیت"اي به ناماوان و شوش، در ساحل رودخانه
ها نبود، بلکه ویرانی بعضی از شهرهاي ایالمی و برقراري حاکمیت و پس گرفتن مرهشی از دست ایالمی باز

متحدان در مقابل ریموش ). 100 :1376مجیدزاده، (دریافت خراج ساالنه از ایالت ایالم را دست کم در پی داشت 
به  .سرنوشت شاه هیشپ راتب، معلوم نیست ؛ ولیها به سوي دشت شوش رانده شدندهو از درشکست خوردند 

 ه استآسیب دید شدتاما کشورش توسط ریموش به  ؛رسد بدون درد سر زیاد، از جنگ کنار کشیدهنظر می
هاي کتیبه). 7 -6 :1370مجیدزاده، و 169 - 163 :1385 ،پاتس ؛27 -24 :1372کامرون،  ؛85 :1371هینتس، (

در این  .هر، ایالم و مرهشی رویارو شده استبا نیروهایی متشکل از ز در مرهشی اوکه  دهدنشان میریموش 
مرهشی بین اوان و  ،چنینهم. ده استوربه تصرف در آ را مرهشی ،قبل از رسیدن به شوش ، ریموشرویارویی

باشد و بدین ترتیب بر  سیمره همان کبنیتو/ کابینیت / قبلیتوم  يرودخانه البته، ممکن است .شوش واقع شده است
هوري است و ممکن است به مکان مرهشی در شمال "ابالگاماش"و"سیدگو"نام. مکانی در پشتکوه داللت دارد

ش اریموش بعد از برگزاري جشن پیروزي ).4 – 6و جدول  165و  144 :1385پاتس، ( اشاره داشته باشد شوشان
ظروف  ).Moorey,1985: 11(کرده استبر ایالم و مرهشی، مقادیر انبوهی مس به معبد انلیل در نیپور هدیه 
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نموده که ریموش بعد از فتح ایالم و مرهشی به معبد انلیل هدیه  است از دیگر اشیائی سنگی از جنس سنگ آهک
صورت غنیمت جنگی از مرهشی به دست ساخته شده از سنگ دیوریت را به  يکه اشیا کردهریموش اشاره . است

در منابع تاریخی . شده استرودان مینوع سنگ عقیق از مرهشی وارد میانبر اساس منابع تاریخی یک. آورده است
- کردهمواد خام را تجارت می اًاند یا صرفمانند مرهشی منبع مواد خام بوده ايمشخص نیست که نواحی اًدقیق

رودان را تجارت به احتمال زیاد مناطقی مانند مرهشی مواد خام مورد نیاز میان). Ibid,1994:27, 45 & 97(اند
   .اندکردهمی

در مدارك کتبی متعلق به دوران این پادشاه  . آخرین پادشاه قدرتمند اکدي است.) م.ق 2254 - 2218("سیننارام"
اي که با معاهده مسألهاین . نشده است ايشارها رودانسین به شوش یا قیام ایالم در برابر میانبه لشکرکشی نارام

زمان پادشاه  آندر ). 8: 1370و  103: 1376مجیدزاده، (رسدسین و پادشاه اوان منعقد گردیده به اثبات میمیان نارام
سرانجام به  ولی ؛نموده استهایی مقاومتسین در برابر نارام ظاهراً که هبود4"کیبیهوشوم"مرهشی شخصی به نام

-87: 1371و هینتس،  29: 1372کامرون، (ه استزنجیر کشیده شده و مرهشی نیز در کنار ایالم، فرمانگذار اکد شد
با پسرش .) م.ق 2217 -  2193("شريشرکلی"دهد کهسین نشان میجانشینان نارام يدورهاز  منابع تاریخی). 90

  ). 172 :1385پاتس، (ند اهنیپور رهسپار شرق شد به منظور ازدواج با شاهزاده خانمی اهل مرهشی از

   .)م.ق 2200 - 1900(یماشکی  ش يدوره .2

- گیري سلسلهشکل يهاي اولیهو سال IIIاور يسلسله يها، دورهگوتی يهمزمان با دوره رودانمیاناین دوره در 

که نظارت و  رودانمیاندر .) م.ق III )2000 – 2120اور يرسد شاهان سلسلهبه نظر می. است الرساهاي ایسین
خوزستان مرکزي و مناطق از یماشکی در اختیار خود گرفته بودند، ش يسلسله يشوش را در آغاز دوره ياداره

 :1376 کارتر، ( نمودنداستفاده میهاي مرتفع بهاي سرزمیندهلران به عنوان گذرگاهی براي انتقال اجناس گران
184.(   

گرفته که در اغلب پیوندهاي سیاسی در دنیاي باستان با هدف ایجاد آرامش و امنیت در مرزها صورت میبرقراري 
 بوده IIIاور يترین فرمانرواي سلسلهمهم.) م.ق 2094 -2047حدود (شولگی  .موارد نیز نتیجه بخش بوده است

، در هحاظ سیاسی و نظامی گسترش دادکه شولگی در طول حکومتش قلمرو فرمانروایی خود را به ل جا از آن. است
او در هجدهمین سال سلطنت یکی از دختران خود را به همسري . ایالم آثار متعددي از خود برجاي گذاشته است

ه استدختر دیگرش را به ازدواج فرماندار انشان درآورد سلطنتمین سال فرماندار مرهشی و در سی و دو 
و  هپادشاهان اکدي بازي کردکه نقش مهمی در تاریخ  همرهشی یکی از ایاالت ایالمی بود). 9 :1370مجیدزاده، (

هاي سلطنت خویش یکی از دختران خود را به همسري شولگی براي تحکیم پایه به دلیل اهمیت موضوع، احتماالً
. شد IIIاور يفرمانرواي سلسله.) م.ق 2046 – 2038("امرسین"،شولگی بعد از .ه استددرآورمرهشی  يشاهزاده

                                                             
4  Hubshumkibi  
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ها به جنوب ها از شرق و شمال جادهپیک يوقفهآمد و شد بی. را خودش انتصاب نمودمرهشی  فرماندارایشان 
  ). 118و  116 :1376همان، (است بوده دوره آندر  گواهی بر وضعیت آرام منطقه رودانمیان

 يبه حکومت سلسله. م.ق 2028در سال "سین -شو"ترجوانفرزند .) م.ق 2028 -2004("سین -ایبی"هنگامی که
سین،  –مین سال حکومت ایبی در سو. رسید، در ایالم احساس گردید که زمان آزادي نزدیک شده است IIIاور

هاي پست پادشاه شیماش براي حمله به سرزمین. م.ق 2020دربار اور سرپیچی کرد و در سال  شوش از فرمان
ادمدون و / پادشاه شیماش شهرهاي شوش، ادامدون. اطمینان کافی حاصل نمود از قدرت خویش رودانمیانجنوب 

. پادشاه سومري او را دستگیر و به اور فرستاد"سین - ایبی"سرانجام؛ ولی به تصرف درآورداوان در شمال شرق را 
خواند که ظاهراً می"نلوه -نپیا"ا فهرست شاهان شوش او راام ؛ثبت کرده است"انبیلوا"یک منبع سومري نام او را

در یک گزارش "سین -ایبی").98 -97 :1371و هینتس،  11 -10 :1370مجیدزاده، (بوده است "گیرنامه"جانشین
که شوش، ادامدون و اوان را همچون طوفان در هم شکسته و آنها را در یک روز مطیع خود  شده استبلند مدعی 
به ویژه در مورد رفت و آمد (بارها از مرهشی  IIIاور يهاي دورهنوشتهدر  ).120 :1376مجیدزاده، (کرده است 

خبري  کوبیدهشوش، ادمدون و اوان را در یک روز در هم "سین -ایبی"موقعی که ولی؛ نام برده شده است )سفیران
امرسین در این دوره هنوز به  يرسد فرماندار دست نشاندهبه نظر می بنابراین، .نبوده استاز درگیر شدن مرهشی 

  ).5 -  3و   5 – 2جدول  :1385پاتس، ( باشدکار خود ادامه داده 

  .)م.ق1900 -1500/1600(سوکالماخ  يدوره .3

هاي ایسین با دوره شده وسوکالماخ پدیدار  يشیماشکی، مرحله يدر توالی تاریخی دشت سوزیانا به دنبال مرحله
- ، هم.)م.ق 2000 -1800(الرسا  -ایسین يهدر دور .است همزمان بوده رودانمیانحمورابی در  يالرسا و سلسله

که سپاه انشان، ایالم و شیماش را  شده ، مدعی"رد"السلطنه، نایب"موتابیل -آنوم"شیماشکی، يهزمان با اواخر دور
وقایعی که در  دیگر از ).127 :1376و  12 :1370مجیدزاده،(هم کوبیده و مرهشی را به تصرف درآورده است  در

 1792 – 1750( پادشاه الرسا براي مقابله با حمورابی"ریم سین"هنگامی که  اًظاهر این است که رخ داده آن دوره
و کرده پاسخ مثبت داده و مرهشی را پایگاه خویش  او ، ایالمیان به درخواستهسل جستبه سرزمین ایالم تو . )م.ق

ند اهند، لیکن در نهایت به دست سپاه حمورابی شکست خورداهسوبارتوم، گوتیوم، اشنونا و مالگیوم تاختاز آنجا به 
  .) 62 – 61 :1372کامرون، (

  .)م.ق I )1350 – 1500  /1600ایالم میانه يدوره .4

ها و سوکالماخ ياز لحاظ تاریخی با ناپدید شدن سلسله.) م.ق 1600/  1500 – 1000( ایالم میانه يآغاز دوره
پایان این دوره را به طور قراردادي حدود . مشخص شده است"پادشاه شوش و انشان"حکومتی يواژه ياحیا

 يمشخصه. زمان استقدرتی جهانی هم يها به منزلهبا ظهور کاسی Iایالم میانه يدوره. اندتعیین نموده. م.ق 1000
م شوش، ایالم و دو"گالزويکوري"ها هنگام فرمانرواییکاسی. است"کیدینو"ياین دوره از نظر تاریخی، سلسله
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ت کوتاهی زمام رسد مدبه نظر می .ها بر ایالم نامعلوم استت حکومت کاسیوسعت و مد. مرهشی را فتح کردند
پادشاهان کاسی بیشتر . م.ق 15ل قرن او يدر نیمه). 367 :1381شاخت، (اند اختیار شوشان را در دست داشته

ها در بابل، زمان با دوران سلطنت کاسیهم). Brinkman,1972:274( اندسرزمین بابل را به کنترل خود درآورده
پادشاه کاسی .) م.ق 1345 -1324(م گالزوي دوکوري با ها در جنگبار دیگر نام مرهشی به عنوان حامی ایالمی

اي که در پیروزي. ساز بر تمام سوزیان دست یافتسرنوشت ياین پادشاه در یک مبارزه. آمده استبابل، به میان 
گالزو کوري":اي این چنینخود را به یک معبد، با کتیبه يمجسمه جا کهتا آنپایتخت شوش، آن را جشن گرفت، 

گذشته از  هايدورهحمله مثل اغلب . بخشید"مرهشی يها، حکمران مطلق شوش و ایالم، نابوده کنندهشاه ملت
ختم شد و مثل همیشه این مرهشی  خوزستانهاي شمال شرق، کبیرکوه و به دشت بابل شروع شد، در طول کوه

فقط مناطقی  گالزوکوري رسدبه نظر می). 131 :1371هینتس، (ل کرد ل حمله را تحماو يمتحد ایالم بود که ضربه
کشور ایالم به  اًظاهر. است نکرده تصرف را باستان کشور ایالم يفتح نموده و بقیه ،نام آورده اشدر کتیبهرا که 

هاي به قسمت اًهر گاه که از یک وحدت مقتدر سیاسی برخوردار نبوده، عمومئی که داشته ت وضع جغرافیاعلّ
 استگردیده به وسیله پادشاهان و شاهزادگان اداره می که هریک مستقالً هشداي جغرافیایی تقسیم میمجزاي منطقه

   ).508 :1372 نگهبان،(

   هاي بعددوره .5

تاریخ به بعد، در  آن م نابوده کننده مرهشی بوده و ازگالزوي دوکه کوري دهدنشان میمنابع تاریخی  يمطالعه
هاي آمیز مرهشی از زمان سلسلهحیات مخاطره يدوره ،در واقع. به میان نیامده است نامی از مرهشی منابع تاریخی

در حالی که ایالم پس از این شکست به . یافته استم پایان دو يگالزوشده و با لشگرکشی کوري آغاز IIIقدیم
تاریخ از سوي ایالم به سمت  آنلین جنگ مهمی که بعد از او. ه استآوردخود را به دست  توان و اقتدارتدریج 

.) م.ق 1264 – 1256("کودورانلیل"زمان جلوسگال در اونتاش. بود"گاشاونتال"در زمان ،شکل گرفت رودانمیان
اي به پیروزمندانه يبابل را به مبارزه طلبید و حمله ،بر تخت پادشاهی بابل، با اطمینانی که به نیروهاي خود داشت

 1227 – 1225("شومی –نادین  –نلیل ا".مرزي رود کرخه بود يمحل احتمالی این حمله ناحیه. خاك آن برد
دو  و پذیرش پادشاه ایالم"هوتران –کیدین "در جنگ با. ) م.ق 1224 – 1219("ایدین –شوم  –د دا"و .) م.ق

حمله کردند و معبد  "رد"و"نیپور"ها به شهرهايبار نخست ایالمی. را از دست دادند دتاج و تخت خو ،شکست
"را در شهر"ترنس"و پیشروي خویش را به جانب  به تصرف درآوردندرا "ایسین"ویران کردند و در نوبت دوم"رد
"ادامه دادند"نیپور"در غرب"ردم."م ایسین يسلسله(پادشاه قدرتمند بابل.) م.ق 1124 – 1103("لنبوکدرزاراودو( ،

نخستین . هاي پیشینیانش را از ایالمیان بگیردقبایل در موقعیتی مناسب توانست انتقام شکست بیشتربا حمایت 
ابتداء نیروهاي بابلی بدون برخورد . م در چند سال بعد انجام گرفتجنگ دو. رو شدایشان با شکست روبه يحمله

پشت سر گذاشتند و در "رد"هاي دشوار جنوب شرقکیلومتر را از سرزمین 320ها، مسافتی در حدود با ایالمی
از  جنگ پادشاه ایالم شکست خورد و در این. ها را غافلگیر کردندساحل رود کرخه، در نزدیکی شوش ایالمی
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در هیچ کدام ).   Brinkman,1972:276؛ 215 – 214و  198، 195 :1376مجیدزاده، (گریخت  صحنه درگیري
  .  به میان نیامده استاز این نبردها و نبردهاي بعدي نامی از مرهشی 

   هاي مکتوببندي دادهجمع

ه شداز مرهشی نام برده  رلین بابراي او رودانمیانIII هاي قدیمسلسله يدورهو در . م.م قسو ياز اواسط هزاره
هاي بابل به کاسی ي، ایسین الرسا و سلسلهIIIهاي آکدي، اورو از این دوره به بعد و در زمان سلسله است

. م.ق 2500 – 1300حیات مرهشی حدود  يیعنی دوره ؛شده استصورت کم و بیش از سرزمین مرهشی نام برده 
 ياز مرهشی نام برده شده، دوره اي کهبیشترین دوره. شته استبوده و بیش از یک هزاره حیات پر مخاطره دا

یکی از دختران خود را به همسري فرماندار  شهاي سلطنتبراي تحکیم پایه"شولگی"در این دوره. است IIIاور
-آمد و شد بی. مرهشی از سوي او گمارده شد فرماندارجانشین شولگی، "امرسین"در زمان .آورددر میمرهشی 

روابط  دلیل ایندر متون این دوره آشکار است، به  ،عکسرو ب رودانمیانها از مرهشی به جنوب پیک يوقفه
خبري از درگیر شدن  هدیشوش، ادمدون و اوان را در یک روز در هم کوب"سین -ایبی"مستحکم است موقعی که

هنوز به کار خود ادامه  در این دوره امرسین يرسد فرماندار دست نشاندهبه نظر می و به میان نیامده است مرهشی
نام ) ، آکدي، ایسین الرسا و سلسله کاسیIIIهاي قدیمسلسله(هاي دیگر ، در دورهIIIاور يبجز دوره. باشد ادهد

  . ، ذکر شده استباستان مرهشی همواره در کنار نام ایالم

و نگهبان،  7-6 :1370مجیدزاده،  ؛ Henrickson, 1987: 211(اگر سیستم فدرالی حکومت ایالمی را بپذیریم 
گیریم این هاي سارگون آکدي میاي که از کتیبهنتیجه. مرهشی قسمتی از همین سرزمین بوده است ،)482 :1372

و مرهشی اتحادي را با یکدیگر تشکیل  هاي مختلفی تشکیل شده است و ایالماست که مرهشی خود نیز از قسمت
یعنی تا زمانی که مرهشی براي همیشه به وسیله  ؛باستان سال تاریخ بعدي ایالم 800در طول  این اتحادکه  اندداده

رسد مرهشی به نظر میبا مطالعه منابع تاریخی،  .است تداوم داشته ،هم از صحنه روزگار محو شدگالزوي دوکوري
تر بوده قرار داشته است، در راحت رودانمیاناي که دسترسی به ، یا در نقطهرودانمیانتر به یکاي نزددر نقطه

ها از رودانیمیانعکس هر زمان که راند و بنمودهحمله می رودانمیانمرهشی پایگاهی بوده که از آنجا به  ،واقع
لین و او کردهل میلین ضربه را مرهشی تحمهمواره اوند، اهنمودبه ایالم حمله می"رد"جنوب بابل و از مسیر شهر

 در يمرهشی به احتمال قو ،اشاره نموده و همان طوري که والتر هینتس ه؛آمدکه به تصرف در می هاي بودنقطه
مرهشی به . استبوده علیا در قسمت شمال غرب سوزیان  يو سرزمین اطراف کرخه ] 2[ پشتکوهمنطقه کوهستانی 

علیه  رودانمیاناي که مستبدین زیرا هر حمله ؛اي داشته استبا ایالم روابط دوستانه اًحفظ خود، مسلم يانگیزه
   ). 82: 1371 ،هینتس( ه استگذشتلزوماً از مسیر مرهشی می ،نداهکردمی یحاایالم طر

- میانکه حداقل سه بار ایالمیان مرهشی را پایگاه خود نموده و از آنجا به  شویممتوجه می منابع تاریخیبا بررسی 

ها آکدي است، این حمله به رهبري مرهشی"ریموش"در زمان رودانمیانلین حمله به او. اندحمله نموده رودان
السلطنه که نایب گرددبرمیایسین الرسا  يدوره به ین بارمدو. است بوده مرهشینیز، ها درگیري ظاهراً محلبوده و 
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این شود که سپاه انشان، ایالم و شیماش را درهم کوبیده و مرهشی را به تصرف در آورده است، عی میمد"رد"شهر
پادشاه الرسا "سینریم"مین بار هنگامی است کهسو. ها بوده استکه مرهشی پایگاه درگیري دهدنکته نشان می
پایگاه  به و مرهشی را اندداده ایالمیان به این درخواست پاسخ مثبت جسته،سل به ایالم تو"حمورابی"براي مقابله با

-هاي سلسلهآکدي سه بار و در دوره يمرهشی در دوره. اندنمودهحمله  رودانمیانو از آنجا به  تبدیل کردهخود 

 هارودانیمیان، ایسین الرسا و کاسی هر کدام یک بار مورد حمله قرار گرفته و به تصرف رودانمیانIII هاي قدیم
ه روابط ردر این دو ،در واقع .مورد تجاوز قرار نگرفته است IIIاور يدر این بین فقط در دوره. در آمده است

م، حیات مرهشی پایان گالزوي دوکوري يبا حمله سرانجام. خوب و مستحکمی بین دو طرف برقرار بوده است
حیات  يدوره ،در واقع. شودآورده نمیبعد دیگر نامی از مرهشی در منابع تاریخی  به از این دوره و یابدمی

  . یابدم پایان میدو"گالزوکوري"شده و با لشگرکشی آغاز  IIIآمیز مرهشی از زمان سلسله هاي قدیممخاطره

   مرهشی  وقعیتنظریات مختلف در مورد م

صل به این موضوع داند و به طور مفّاحتمالی مرهشی را در بلوچستان ایران می وقعیتم"فرانسوا واال"
مرهشی را در همسایگی شرق آن  موقعیتیماشکی را در استان کرمان قرار داده و شایشان موقعیت . پرداخته است

مطالعات اخیر حاکی از آن است که  يه؛ در حالی که نتیج)193 – 192 :1376واال، (داند در بلوچستان ایران می
و نیکنامی(زاگرس مرکزي واقع است  يکرمان، بلکه به احتمال زیاد در منطقه يیماشکی باستان نه در منطقهش

). Henrickson,1987:212؛ 579 :1381؛ جانسون، 358 :1381؛ شاخت، 81 :1371؛ هینتس، 1388علوي،رفیعی
قسمتی از منابع کتبی که . است هاي مکتوب استواربر اساس تفسیر و تحلیل داده اًصرفهاي فرانسوا واال گیرينتیجه

الرسا،  -ایسین يهدر دور :به طور مثال .است رودانمیانهاي پادشاهان کشیایشان بحث نموده، مربوط به لشگر
شیماش را درهم کوبیده و شود که سپاه انشان، ایالم و مدعی می"رد"السلطنه، نایب"موتابیل -آنوم"هنگامی که

مرهشی  با استناد به این متن، معتقد است که واال ؛)12: 1370مجیدزاده، (مرهشی را به تصرف درآورده است 
به  .دهدنشان میایالم و در شرق قرار دارد، در حالی که متن مذکور به وضوح عکس مطلب را  محدوده از خارج

این مناطق به  يبایستی ابتدا همهمی ؛داشتیماش قرار میشاگر مرهشی در شرق انشان، ایالم و  ،عبارت دیگر
. در حالی که در اینجا فقط به تصرف مرهشی اشاره شده است ؛شدمرهشی تصرف می ،سپس .آمدندتصرف در می

نشینی نموده و مرهشی را که یماش بعد از شکست به مناطق داخلی خود عقبشسپاهیان انشان، ایالم و  ،در واقع
شود که در اینجا مشخص می .انداز دست داده ،قرار داشته"در"تر بهو نزدیک رودانمیاندر سرحدات مرزي با 

- یماش در آنجا با نایبشو سپاهیان انشان، ایالم و  تر شوش بوده استغربیشمال /ترمرهشی در نواحی غربی

 "سراسر ایالم تا حد و مرز مرهشی"سین چیرگی و تسلط خود را برجایی که نارامدر  .انددرگیر شده"در"السلطنه
- ، در حالی که میشته استایالم و در شرق قرار دا محدوده از خارجکه مرهشی  معتقد استنماید، واال یید میأت

) مناطق پشتکوه( مرهشی تا حدود باستان مناطقی از ایالمبر سین توان این متن را به این شکل تفسیر نمود که نارام
به همین شکل به ارایه و تفسیر یکسري خود در مورد موقعیت مرهشی  يیید نظریهأتبراي واال  .است تسلط یافته
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اشاره  "مکان"و"ملوحا"ها با مناطقدر قسمتی از مطالب ارائه شده به ارتباطات مرهشی. منابع مکتوب پرداخته است
در حالی  ).193 – 192 :1376واال، (داند مرهشی در بلوچستان ایران می داشتن کرده و این موضوع را دال بر قرار

- از نظر باستان ،یاز سوی .ارتباط خاصی به همسایگی دو منطقه ندارد از لحاظ جغرافیایی ،مذکور که روابط تجاري

بمپور، خوراب : عبارتند از ،اندقرار گرفته هبلوچستان ایران که مورد مطالع يباستانی منطقه مهم هايمحوطهشناسی 
 "دکاردي"هايکاوش. گرفته است قرارشناسی مطالعات باستان مورد که است ايترین محوطهمهمبمپور . و دامین

در . را نشان داده است. م.ق 1900هاي م تا حدود سالسو يمین ربع هزارهاستقراري بین دو يدر بمپور شش دوره
شناسایی نشده است . م.ق 1000 – 1900هاي بلوچستان ایران تاکنون آثار فرهنگی مربوط به سال يدر منطقه ،واقع

خالی از استقرارهاي مهم . م.ق 1000 – 1900هاي مذکور در سال ي؛ و منطقه)211 – 199 :1388سیدسجادي، (
؛ و )131 :1371هینتس، (مرهشی است  يم پادشاه کاسی بابل نابوده کنندهگالزوي دودر حالی که کوري .بوده است

  . زمان به عنوان یک مرکز مهم به حیات خود ادامه داده است آنمرهشی تا 

). 163 :1385پاتس، و  192 :1376واال، (داند مکان مرهشی را در مشرق فارس و استان کرمان می"استینکلر"
 يزمانی هزاره ياستان کرمان همیشه در بازهشناختی هاي باستانترین دادهترین و شاخصی معروفبه طور کلّ

ياند و با ورود به هزارهشناسایی شده. م.م قچهارم و سو این منطقه دیگر نقش زیادي در تبادالت منطقه . م.م قدو
کرمان تپه یحیی است که استقرار در آن  يترین مکان استقراري حوزهمهم. شته استمطالعات ایالمی ندا ویژهو به 

  ). 209 :1388نیکنامی و رفیعی علوي، ( داشته استادامه . م.ق 1700تا  

یکی از نقاطی که به . دانندخوزستان می و شمال غرب مرهشی را در مناطق شمال وقعیتم نابیشتر محقق
اي بلند و مخروطی شکل به تپه این محل. نام داردمرهشی در نظر گرفته شده، تپه کریه  احتمالی عنوان مکان

-هاي میرولی و کمترالن در منطقهمحوطه ،چنینهم. است شده واقع در شمال شرق خوزستان است که متر 180قطر

  ). 354 :1381شاخت، (هاي احتمالی در نظر گرفته شده است نیز به عنوان مکان) در پیشکوه لرستان(رومشگان  ي

برخی از اسامی  يشناسی مطالعهاز نظر زبان .؟ها از نظر قومی ایالمی هستندمرهشیدقیقا مشخص نیست که آیا 
- نایبسیدگو که ).  Zadok, 1987:16(دهد با زبان ایالمی نشان می را رهشی تا حدودي پیوندهاییمبزرگان 

شمال عراق و تر به نزدیک ،ترين مکان شمالیمبی کهمرهشی توصیف شده است، نامی هوري دارد  يالسلطنه
ي هینتس، مرهشی به احتمال قو والتر بنا به نظر). 164 -163: 1385 ،پاتس(شمال غرب ایران براي مرهشی است 

: 1371 ،هینتس( علیا در قسمت شمال غرب سوزیان است يکوهستانی پشتکوه و سرزمین اطراف کرخه يمنطقه
مجیدزاده، (دانند می خوزستانرهشی را در شمال غربی مجیدزاده و نگهبان نیز موقعیت م. )1 ي شمارهنقشه و 82

شمال غربی دشت خوزستان / به نظر جورج کامرون مرهشی در نواحی غربی ). 482 :1372و نگهبان،  7 :1370
   ).62 – 61 :1372کامرون، (ند اهتاختمی رودانمیانبوده و در واقع پایگاهی بوده که ایالمیان از آنجا به 

  گیري نتیجه
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شده از مرهشی نام برده  رلین بابراي او رودانمیان IIIهاي قدیمو در زمان سلسله. م.م قسو ياز اواسط هزاره
هاي بابل به صورت کاسی ي، ایسین الرسا و سلسلهIIIهاي آکدي، اوردوره به بعد و در زمان سلسله آناز  .است

 IIIاور يدوره ،از مرهشی نام برده شده اي کهدوره بیشترین. است به میان آمدهسرزمین مرهشی  نامکم و بیش 
، در IIIاور يجز دورهه ب. رقرار بوده استب IIIاور يدر این دوره روابط مستحکمی میان مرهشی و سلسله .است
 يرسد مرهشی به انگیزهبه نظر می. ذکر شده است ایالم باستانهاي دیگر نام مرهشی همواره در کنار نام دوره

اي که از نتیجه. قسمتی از سرزمین ایالم باستان بوده استیا  اي داشته استحفظ خود، با ایالم روابط دوستانه
هاي مختلفی تشکیل شده است و ایالم و گیریم این است که مرهشی خود از قسمتهاي سارگون آکدي میکتیبه

یعنی تا زمانی که مرهشی به  ؛تاریخ بعدي ایالم سال 800که در طول ند اهمرهشی اتحادي را با یکدیگر تشکیل داد
مرهشی در  ،همچنین. ده استبوپابرجا  ه،گردیدروزگار محو  ياز صحنه براي همیشه مگالزوي دووسیله کوري

 ،قرار داشته است، در واقع ،تر بودهراحت رودانمیاناي که دسترسی به ، یا در نقطهرودانمیانتر به اي نزدیکنقطه
ها از جنوب رودانیمیانهر زمانی که  ،عکسراند و بنمودهحمله می رودانمیان جا بهمرهشی پایگاهی بوده که از آن

اي لین نقطهو او هردکل میلین ضربه را مرهشی تحمند، همواره اواکردهبه ایالم حمله می"رد"بابل و از مسیر شهر
/ شمال  که بایستی در جایی در دهدنشان میتاریخی  نابعم يمطالعه بررسی و. ه استآمدکه به تصرف در می هبود

و به احتمال زیاد  ختبه جستجوي مرهشی پردا پشتکوه استان ایالم  يو در منطقه شمال غربی دشت خوزستان
از جمله دالیلی که در این  .پشتکوه قرار داشته است يهاي جنوبی کبیرکوه و نواحی پیرامون منطقهمرهشی در دامنه

   .د زیر اشاره نمودرتوان به مواارتباط وجود دارد می

در این حمله ابتدا مرهشی به  .کرده استبه ایالم، مرهشی و زهر حمله  ،"در"بعد از فتحریموش پادشاه آکدي ــ 
 ،به عبارت دیگر .باشدبوده "در"و شهر رودانمیانتواند به دلیل نزدیکی مرهشی به این امر می آمده؛ وتصرف در 

به خاطر  ،نام ایالم قبل از مرهشی ذکر ،در واقع. به شوش قرار داشته است"در"و رودانمیانراه  يمرهشی در میانه
زیرا اگر ایالم  ؛اهمیت ایالم نسبت به مرهشی بوده است نه به این دلیل که ایالم قبل از مرهشی قرار داشته است

بایست ایالم را ریموش پادشاه آکد می بود،واقع میداشت یا اینکه مرهشی در شرق ایالم شی قرار میقبل از مره
نمود که چنین کاري هم بعید و و از جانب شرق به ایالم حمله می کردمی دور زده باشد و ابتدا مرهشی را تصرف

    .رسدبه نظر می منطقیهم غیر 

- دوره مرهشی تحت آنبه نحوي که در  ؛و مرهشی برقرار بوده است IIIاور يـــ ارتباطات مناسبی بین سلسله

- ن مییفرمانروایان مرهشی توسط پادشاهان این سلسله تعی برخی بوده است و IIIاور يسلسله الحمایه پادشاهی

یکی از دختران خود را به همسري فرماندار مرهشی  IIIاور يسلسلهترین فرمانرواي مهم"شولگی".نداهشد
شهرهاي شوش، "سینایبی"و هنگامی که شده است نیتعیمرهشی  فرمانداراز سوي او "امرسین"و در زمان درآورده

متّحد فرماندار مرهشی ظاهراً و  بوده، خبري از درگیر شدن مرهشی نهدیکوبهم در ادمدون و اوان را در یک روز 
زیرا  ؛استاور و مرهشی  جغرافیایی فاصله نزدیکی نشان دهنده نکاتاین  همه .بوده است IIIاور يسلسلهشاهان 
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در شرق ایالم بود، وجود چنین ارتباطاتی  ،رودان و به عبارت دیگراي دورتر از اور و میاناگر مرهشی در منطقه
  .رسیدبه نظر میبعید 

شود که سپاه انشان، ایالم و شیماش را مدعی می"در"شهر يالسلطنهایسین الرسا نایب يدر دوره هک شداشاره  ـــ 
شرق ایالم قرار داشت،  يواضح است اگر مرهشی در منطقه .در هم کوبیده و مرهشی را به تصرف در آورده است

شان، رسید، در حالی که سپاهیان اننوبت به مرهشی می بعدشدند و بایستی انشان، ایالم و شوش نیز تصرف میمی
- از دست داده و عقب )بوده"در"شهرکه نزدیک (، مرهشی را "موتابیل -آنوم"بعد از شکست از ایالم و شیماش

  .اندنشینی نموده

پادشاه الرسا براي مقابله با حمورابی از ایالمیان کمک طلبید، ایالمیان از مرهشی به "ریم سین"ـــ هنگامی که
بین ایالم اي که مرهشی بایستی در نقطه واضح و مبرهن. رودان استفاده نمودندعنوان پایگاهی  براي حمله به میان

یعنی در  ،در صورتی که اگر مرهشی در شرق ایالم ؛و بابل قرار داشته باشد تا بتوانند از آنجا به بابل حمله نمایند
- ن پایگاهی براي حمله به میانمناطقی مانند استان فارس یا کرمان یا بلوچستان قرار داشت، استفاده از آن به عنوا

  . بود ارودان بی معن

ولی چون مرهشی بر سر راه بابل به شوش قرار  ؛شوش و ایالم فتح شدندم دو"گالزويکوري"يدر حمله ـــ 
/ ي شمالدر اینجا نیز مشخص است که مرهشی در منطقه. اول حمله را متحمل و نابود گردید يداشت، ضربه

- می ،داشتاگر مرهشی در شرق شوش قرار می .مسیر شوش به سمت بابل قرار داشته استشمالغرب شوش و در 

در این حمله مرهشی که در حالی که  ؛رسیدنوبت به مرهشی می ،سپس .ندشدبایست ابتدا شوش و ایالم نابود می
در این حمله  مدو"لزويگاکوري"در سر راه بود، کامالً نابود شده و شوش و ایالم فتح شدند، مگر این که بپذیریم

  ،ایالم و شوش را دور زده و از شرق ایران به شوش و ایالم حمله نموده است و ابتدا مرهشی را نابود و سپس
  .رسدبه نظر می منطقیکه این امر نیز بعید و غیر  ،شوش و ایالم را فتح نموده است
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  .)81 :1371هینتس، ( هینتس بر اساس نظر والتر) ورهشی(موقعیت مرهشی : )1(ي شماره نقشه

  هانوشتپی

 يهاي محوطهبررسی، شناسایی و تحلیل داده«با عنوان  1392در سال  این مقاله برگرفته از تحقیقی است که .1
  .واحد ایالم انجام گرفته است - پژوهشی دانشگاه آزاد اسالمی يو با استفاده از بودجه »خزینهباستانی کول

در این تحقیق  .دخان قاجار به بعد فراوان به کار رفته استاي است که از زمان آقامحمپشتکوه، واژه يواژه .2
شامل  و قرار دارد -به طرف مرز کشور عراق - یعنی سرزمینی که آن طرف کبیرکوه ؛»پشتکوه« يمنظور از واژه

سرزمین استان ایالم که جلوي رشته کوه، کبیرکوه  يبقیه. است هاي دهلران، آبدانان، ملکشاهی و مهرانشهرستان
 ،در واقع. باشدهاي تابع استان ایالم میشود که شامل دیگر شهرستاناست، پیشکوه استان ایالم گفته می شده واقع

توان به طور به خاطر آن به وجود آمده است؛ که می» پشتکوه« يکبیرکوه که مانند دیوار بلند و ممتدي است، کلمه
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- آباد و قسمتی از مهران و ملکشاهی جزء پشتکوه محسوب میقیق تحدید کرد مناطق آبدانان و دهلران و زریند

  ). 167: 1331امام شوشتري،  ؛  176و  117-116: 1369خیتال، (شوند 

  منابع و مآخذ

  فارسی منابع )الف

  .مطبوعاتی امیرکبیر، تهران، موسسه تاریخ جغرافیایی خوزستان، )1331(امام شوشتري، سید محمدعلی، -

   .، تهرانزهرا باستی، انتشارات سمت ي، ترجمهباستان شناسی ایالم، )1385(، .تی  پاتس، دنیل، -

، گرد باستان شناسی غرب ایران، در »نه هزار سال تغییر اجتماعی در غرب ایران«، )1381( ، جانسون، گرگوري -
  .تهرانزهرا باستی، انتشارات سمت،  يفرانک هول، ترجمه :آورنده
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In search of ancient Marhashi in the Pusht-I Kuh region of Ilam province  
Ebrahim Moradi   

Khodakeram Mazaheri   
 Abstract  
The goal of this research is study and examination of the available information in 
historical resources related to Marhashi. This place is one of the full of incidents 
regions of Iran in second and third millenniums B.C. Marhashi was one of the 
important confederates of ancient Ilam, in most of its life time and its name always 
mentioned beside the name of  ancient Ilam. In fact, it seems that Marhashi had been 
a part of the ancient Ilam country. This place was a base that from there, Iranians 
were attacking to Mesopotamia and conversely, when Mesopotamians were attacking 
to Iran, Marhashi was the first place that to took possession. Study and examination 
of the historical resources indicates that, in all probability, Marhashi was located on 

the Pusht-I Kuh region of Ilam province.                                                                  
        Key words 

 Ilam province, Pusht-I Kuh region, Marhashi , second and third millenniums B.C., 
historical resources, ancient Ilam.    
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