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چکیده
بررسـی جغرافیای تاریخی غرب و جنوب غرب ایران در هزارۀ سـوم و دوم ق.م .از بغرنجترین
مباحـث پیـش روی پژوهشـگران در دهههـای گذشـته بـوده و عیلام ،گوتـی ،لولوبـی ،اوان،
سیماشـکی ،مرهشـی و کاسـی ،شـاخصترین جـای نامهـای مـورد بحـث آنها بوده اسـت .در
ایـن پژوهـش ضمـن بررسـی نظریـات مرتبط با جایـگاه هر کـدام از جـای نامهای مذکـور ،با
تحلیلـی دوبـاره و بـا کمـک گرفتـن از یافتههای فرهنگـی مناطق غـرب و جنوب غـرب ایران
بـه جاییابـی این مناطق پرداخته شـده اسـت؛ همچنین بر اسـاس جغرافیای تاریخی به دسـت
آمـده ،ایـن مسـئله مطـرح شـده کـه در اصـل ،عیلام در کدام نواحی گسـترش داشـته اسـت؟
مباحـث مطرحشـده در ایـن پژوهـش نشـان میدهد کـه احتمـاالً گوتـی ،لولوبی ،سیماشـکی،
مرهشـی و کاسـی در ناحیـۀ زاگـرس مرکـزی جـای داشـته و عیالم بیشـتر در گسـترهای رو به
شـرق واقـع بـوده اسـت .بـر ایـن اسـاس ،کوهسـتانهای شـمالی دشـت خوزسـتان جزئـی از
سـرزمین عیلام ،الاقـل در بلندمدت نبوده اسـت.
واژگان کلیدی :جغرافیای تاریخی ،غرب ایران ،جنوب غرب ایران ،عیالم.
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مقدمه
بـا آغـاز هـزارۀ سـوم ق.م .و پیدایش خـط و کتابـت در بینالنهرین و عیلام  ،منبع
اطالعاتـی ارزشـمندی بـه یـاری باستانشناسـان و پژوهشـگران آمد؛ امـا اطالعات
موجـود از هـزارۀ سـوم و دوم ق.م .در متـون ایـن تمدنهـا ،بخصـوص در رابطه با
جغرافیـای تاریخـی نواحـی مختلف ،بسـیار کلی و مبهم اسـت .شـاید بـه کار بردن
اصطلاح «گـرگ و میـش تاریخ» برای غـرب و جنوب غرب در ایـن برهه از تاریخ
مناسـب باشـد؛ چراکـه روشـنایی تاریـخ در ایـن دوره ،نـه آنچنان اسـت کـه جای
ً
کاملا واضـح باشـد و نـه بـه ماننـد ادوار پیـش از آن در تاریکی مطلـق قرار
نامهـا
دارد؛ لـذا اسـتفاده از ایـن متـون بدون بهرهگیری از سـایر شـواهد باستانشناسـی در
ایـران ،راه بـه جایـی نمیبـرد و میتـوان گفت پژوهشهـای متعددی کـه در عرصۀ
جغرافیـای تاریخـی ایـن مناطـق انجام شـده تا حدودی راهگشـا بوده اسـت.
در این پژوهش ،سـعی شـده تا با بهرهگیری از شـواهد تاریخی موجود در متون
بینالنهریـن و عیلام در هـزارۀ سـوم و دوم ق.م .و سـایر شـواهد باستانشـناختی؛
همچنیـن بـا توجـه بـه پژوهشهـای پیشـین در عرصـۀ جغرافیـای تاریخـی غرب
و جنـوب غـرب ایـران ،جغرافیـای تاریخـی ایـن مناطـق مشـخص شـود؛ بنابراین
ِ
جـای نامهـای عیلام ،گوتی،
مهمتریـن و اصلیتریـن هـدف ایـن پژوهـش ،تبیین
لولوبی ،اوان ،سیماشـکی ،مرهشـی و کاسـی اسـت که در منابع تاریخـی این دوران
ذکـر شـدهاند .در ایـن رابطـه ،کارهـای متعـددی انجـام شـده اسـت کـه در ایـن
ِ
جـای نـام پرداخته
پژوهـش ،ضمـن اشـاره بـه آنهـا ،بـه تحلیـل هـر بخـش و هـر
ِ
جـای نامهـای گوتـی،
میشـود .بـر اسـاس ایـن تحلیلهـا بـه نظـر میرسـد کـه
لولوبـی ،سیماشـکی و مرهشـی در غـرب ایران و جـای نامِ عیلام در جنوب غرب
ایـران و دشـت خوزسـتان بوده اسـت.
بـا توجـه بـه جغرافیـای تاریخی مناطق غرب و جنوب غرب ایـران و با توجه به
تحلیلهـا و پژوهشهـای صورتگرفتـه ،بـه نظر میرسـد کـه عنوان دولـت عیالم،
بسـیار محدودتـر از آن باشـد کـه برخی از پژوهشـگران نشـان دادهانـد؛ همچنین به
1

 .1اسـتفاده از شـکل نوشـتاری «عیلام» در این پژوهش فقـط برای تمییز ایـن عنوان از اسـتان ایالم امروزی
اسـت .نگارنـدگان ،ضمن احترام به تمام محققانی که شـکل نوشـتاری «ایلام» را بـه کار میگیرند ،معتقدند
از آنجـا کـه بـرای اسـتفاده از ایـن شـکل نوشـتاری ،دلیل روشـنی که مـورد پذیـرش عموم پژوهشـگران
نیـز باشـد ،وجـود نـدارد؛ بنابرایـن ،اسـتفاده از «عیلام» بـرای اشـارۀ مسـتقیم بـه عیلام باسـتان میتواند
کاربردیتر باشـد.
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نظـر میرسـد کـه در ایـن مقطـع از زمـان ،در غرب و جنـوب غرب ایـران ،گروهها
و حکومتهایـی مسـتقل از سـایر نواحـی وجـود داشـته کـه احتمـاالً گاهـی با هم
زد و خـورد نیـز داشـتهاند .بـرای تبییـن حکومتهای غـرب و جنوب غـرب ایران
در ایـن زمـان ،میتـوان از شـیوۀ حکومـت بینالنهریـن در هـزارۀ سـوم و نیمۀ اول
هـزارۀ دوم ق.م .بهـره گرفت؛ چنانکـه در این برهه از تاریـخ ،در بینالنهرین ،دولت
 شـهرهای متعـددی ماننـد اور ،الگاش ،بابـل ،آشـور و اشـنونا وجـود داشـته کـهگسـترۀ حکومتـی آنهـا محدود بوده اسـت؛ لـذا میتوان ایـن الگـوی بینالنهرین را
در غـرب و جنـوب غـرب ایران نیـز تعمیم داد .اینک دو سـؤال اساسـی پیش روی
نگارنـدگان قرار دارد:
 .1وضعیـت تاریخـی و جغرافیایـی غـرب و جنوب غـرب ایران در هزارۀ سـوم
و دوم ق.م .بـه چـه صورتی اسـت؟
 .2بـا توجـه بـه وضعیـت جغرافیای تاریخی این مناطق ،گسـترۀ دولـت عیالم را
چگونـه میتوان تحلیـل نمود؟
جنوب غرب ایران
تـا قبـل از مطالعـات باستانشناسـی در جنـوب غرب ایـران ،تمام دانسـتههایمان در
مـورد عیلام باسـتان از کتـاب تورات به دسـت آمده بـود؛ چنانکه نـام عیالم حدود
دوازده بـار در عهـد عتیـق و یک بار در عهد جدید ذکر شـده اسـت (کتاب مقدس،
 .)1920بـا پژوهشهـای باستانشناسـی و بررسـی متـون بینالنهرینـی ،جلوههـای
تـازهای از تمـدن عیلام هویدا شـد؛ اما هنـوز هم اتفاق نظـری در ارتبـاط با حدود
و دامنـۀ گسـترش عیلام وجـود نـدارد و به طور دقیق مشـخص نیسـت کـه عنوان
عیلام بـه کـدام منطقـه از ایـران اطلاق میشـده اسـت .در ایـن راسـتا ،محققـان
بحثهایـی داشـتهاند؛ پاتـس ( )14 :1385بـه نقـل از دامـرو و انگالنـد ،عیلام را
«شـکل اکدیشـدۀ واژگان سـومری و عیالمی متأثـر از  ،Elamبه معنـای بلند بودن»
میدانـد؛ امـا ایـن عنوانـی نبـود کـه عیالمیها بـه سـرزمین خـود داده باشـند؛ آنها
سـرزمین خـود را «هـل تـم اتـی» یا «هـا تمتـی» مینامیدند .ایـن کلمـه از دو بخش
«هـل» بـه معنـی «سـرزمین» و «تمتی» بـه معنی «مقدس» یا «خدایان» تشـکیل شـده
اسـت کـه به معنای سـرزمین مقدس یا سـرزمین خدایـان بود (هینتـس25 :1383 ،؛
نگهبـان )201 :1375 ،و عیلام ،سـاختی تصنعی بود که از سـوی کاتبان بینالنهرینی
بـه مناطـق جنـوب غربی ایـران اطالق میشـد .در منابـع سـومرنگار NIM ،به معنی
«سـادۀ بلند» نوشـته شـده و اغلب با معرف  KIبه نشـانۀ سـرزمین و مملکت همراه
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ِ
اکـدی بـه کار رفتـه معمـوالً  Kur Elammatumیـا سـرزمین
بـوده اسـت .شـکل
عیلام بـود .از نظـر پاتـس (« )14 :1385نامـی کـه بـه عیالم داده میشـد ،اشـاره به
سـرزمینهای بلنـد شـرق بینالنهرین داشـت کـه به شـیوۀ منطقی آنجا را سـرزمین
بلنـد میخواندنـد» .بـه نظـر میرسـد که این نـوع داوری از سـوی پژوهشـگران در
ارتبـاط بـا نـام و مـکان عیالم ،بیشـتر بر اسـاس منابـع سـومری و مربوط بـه اوایل
هـزارۀ سـوم ق.م .بـوده اسـت .در ایـن زمـان ،بـر اسـاس منابـع تاریخـی بـر جای
مانـده از بینالنهریـن« ،انشـان» ،مرکـز عیلام در نظـر گرفتـه میشـد .بررسـیها و
کاوشهـای باستانشناسـیِ سـامنر (1974و  )1976گویـای آن اسـت کـه «تپۀ ملیان
در مرودشـت فـارس ،محوطـهای وسـیع ،در حـدود  150هکتـار در اوایـل هـزارۀ
سـوم ق.م .بـوده اسـت» .بـه نظـر میرسـد ،عبـارت سـرزمینهای مرتف ِع عیلام در
کتیبههای بینالنهرین ،بیشـتر به نواحی کوهسـتانی شـرق دشـت خوزسـتان اشـاره
داشـته باشـد تـا نواحـی کوهسـتانی شـمالی آنجـا .علاوه بر ایـن ،نقوش برجسـتۀ
شناساییشـدۀ عیالمی در خط سـیری از شـرق خوزسـتان تا مرودشـت گستردهاند.
این نقوش برجسـته در کورانگون ،نقش رسـتم ،کول فره (فرح) ،اشـکفت سـلمان،
قلعـۀ تـول ،شـوش ،تنـگ نـوروزی ،شاهسـوار و حاجیآباد جـای دارنـد (صراف،
 .)9 :1392تاکنون در کوهسـتانهای نواحی شـمالی دشـت خوزسـتان؛ یعنی جایی
کـه بـا عنـوان لرسـتان (پیشـکوه و پشـتکوه) میشناسـیم ،نقـش برجسـتۀ عیالمـی
شناسـایی نشـده است (شکل شـمارۀ .)1

شکل شمارۀ ( .)1نقوش برجستۀ عیالمی (نگارندگان)1395 ،
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امـا بـه نظـر میرسـد کـه عنـوان عیلام در دوران متأخـر (در اواخـر هزارۀ سـوم و
دوم ق.م ).به سـرزمینهای پسـت خوزسـتان اطالق شـده و شـاید ایـن زمانی بوده
اسـت کـه شـوش در عیالم در صدر قـرار گرفته بـود .در روایتهـای کتاب مقدس
(تـورات) ،اشـارات صریحـی مبنـی بـر اینکـه شـوش در ایالـت عیلام واقـع بوده
اسـت ،وجـود دارد؛ چنانکـه در روایتـی ،دانیـال نبـی در رؤیـا ،خود را در شوشـان،
کاخـی در ایالـت عیالم ،میبیند .به اسـتثنای کتاب مقدس ،در ترجمۀ ارمنی موسـی
خورنـی از کتـاب جغرافیـای بطلمیـوس نیـز بـه سـرزمینی در آسـیا در الیماییهـا
اشـاره شـده اسـت؛ آنجـا خوزسـتان نـام دارد؛ بـر ایـن اسـاس ،جایی کـه یونانیها
از روی نـام شوشـان آن را شوشـانیک میخواندهانـد ،دشـت بـودن عیلام را تأییـد
میکنـد (پاتـس)22 :1385 ،؛ بـا ایـن حـال ،برخـی از محققـان ترجیـح میدهند که
سـرزمین عیلام را بسـیار فراتر از این نشـان دهنـد .دیاکونـوف ( )132 :1345خاک
و مسـکن اصلـی عیالمیـان را درۀ رود کارون و رود کرخـه میداند؛ اما معتقد اسـت
کـه در عهـد باسـتان ،شـعاع حکومـت ایشـان به مراتـب وسـیعتر بوده اسـت .وی
کتیبههـای لیـان (بوشـهر) ،فـارس (اوان) ،سـیلک کاشـان و سـایر نواحـی را گـواه
ایـن مطلـب میدانـد .مجیـدزاده ( )1 :1386نیـز تمـدن عیلام را فراتـر از دشـت
خوزسـتان میدانـد .بـه اعتقاد وی تمـدن عیلام در نهایت گسـترش تاریخی خود،
از اوایـل هـزارۀ سـوم تـا اوایـل هـزاره اول ق.م .بخـش بزرگـی از مناطـق غربـی و
جنوبـی سـرزمین امروزی ایـران را در بر میگرفت .بر اسـاس تقسـیمات جغرافیای
سیاسـی امروز ،عیالم باسـتان سـرزمینهای خوزسـتان ،فارس و بخشهایی وسـیع
از اسـتانهای کرمان ،لرسـتان و کردسـتان را شـامل میشـد.
کاوشهـای باستانشناسـی در گسـترۀ فلات ایـران ،وجـود ارتباطـات فرهنگی
و تجـاری شـوش بـا سـایر مناطـق فالت ایـران را نشـان میدهـد؛ لوحههـای آغاز
ِ
عیالمـی به دسـت آمده از تپۀ سـیلک کاشـان ،تپـۀ گودین کنگاور ،تپـۀ یحیی کرمان
و شـهر سـوخته در شـرق ایران ،گواه این مطلب اسـت .اینکه عنوان عیالم از سـوی
بینالنهرینیهـا بـه سـرزمینهای مرتفـع (زاگـرس مرکـزی یـا نواحـی مرتفـع در
منطقـۀ فـارس) اطالق میشـده اسـت و یـا لوحههای آغـاز عیالمی چقـدر میتواند
در شـناخت حـدود سـرزمین عیلام مؤثر باشـد ،جـای تأمـل بیشـتری دارد .به نظر
میرسـد ،پیـش از هـر نـوع نظریهپـردازی در ارتبـاط بـا نواحـی تحـت حکومـت
عیلام ،بایـد نظر خـود را به ارتباطـات تجـاری و فرهنگیای که نواحـی مختلف با
عیلام داشـتهاند ،معطـوف کنیم.
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غرب ایران
منابـع بینالنهرینـی ،یعنـی لـوح نوشـتهها کـه شـامل سـالنامهها و گاهنامههاسـت،
مردمـی را کـه در زاگـرس مرکـزی سـکونت داشـتهاند ،کوهستاننشـینانی سـرکش
معرفـی کـرده کـه دسترسـی به آنها سـخت بـوده اسـت (شیشـهگر .)56 :1384 ،در
هـزارۀ سـوم و هـزارۀ دوم ق.م .در جنـوب غرب و غرب ایران ،علاوه بر عیالمیها
که در دشـت خوزسـتان مسـکن داشـتند ،از اقوام دیگـری همچـون :لولوبی ،گوتی
و کاسـی نیـز نـام بـرده شـده اسـت که بـه نظر میرسـد بـا عیالمیهـا از یـک تبار
نـژادی بودهانـد و با سـامیان بینالنهرینـی قرابتی نداشـته و هند و اروپایـی نبودهاند؛
نویسـندۀ کتـاب «ایـران در سـپیدهدم تاریـخ» آنهـا را زاگـرو  -عیالمـی مینامـد
(کامـرون )14 :1387 ،و دیاکونـوف ( )131 :1345آنـان را بـه عیالمیان از نظر نژادی
نزدیـک میدانـد .اولمسـتد ( )31 :1959نیز عیالمیـان و زاگرسـیها را از لحاظ تبار
و نـژاد یکـی میدانـد که بـه اقوام هیدالـو نزدیک بودهانـد .علیـزاده ( )34 :1371هم
معتقـد اسـت کـه در سـاختار قومشناسـی زاگرس ،تـا پیـش از درآمدن تـازهواردان
ایرانیزبـان بـه منطقـۀ زاگـرس در پایـان هـزارۀ سـوم ق.م ،.دگرگونـی اساسـیای
اتفاق نیفتاده اسـت.
.1لولوبی
لولوبیهـا از جملـه اقوامـی هسـتند کـه در اسـناد بینالنهرینـی در طول هزارۀ سـوم
از آنهـا یـاد شـده اسـت .کامرون ( )34 :1387شـهر زور را سـرزمین اصلـی مردمان
لولوبـی میدانـد؛ امـا بـه نظـر میرسـد ،لولوبیها ناحیـهای را کـه در سراسـر جادۀ
قدیـم (ری بـه بغـداد) قـرار دارد ،اشـغال کـرده بودنـد (دیاکونـوف)135 :1345 ،؛
کتیبـۀ هوریـن شـیخ خـان و کتیبـۀ منتسـب بـه آنوبانینـی (پادشـاه لولوبـی) در
سـرپلذهاب (گیرشـمن66-64 :1390 ،؛ هرتسـفلد )190 :1381 ،گـواه ایـن مطلب
اسـت .قدیمیتریـن اشـارهای کـه بـه لولوبیهـا شـده ،در قراردادهای سلسـلۀ دوم
پادشـاهان شـهر اور اسـت کـه در «تلـو  -بـر» کشـف شـده اسـت .در لشگرکشـی
دومـی کـه سـارگون در زمـان کیشـیپراتپ به عیلام داشـت ،پـس از پرداختن به
نواحـی پسـت خوزسـتان ،متوجـه کوهسـتانهای نواحی شـمالی شـد کـه از جمله
ایـن مناطـق ،شـهر لوبـدو در عرفـه ،در اطـراف شـهر کرکـوک بـود .وی در ادامـۀ
ایـن لشگرکشـیها بـه لولوبیهـا و گوتیهـا در شـمال رود دیالـه (جایـی کـه ایـن
رودخانـه از کوهسـتان بـه دشـت میرسـید و عیالمیهـا آن را ایالمـان مینامیدند)،
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حملـه کـرد و آن نواحـی را تصـرف کـرد .ایـن نواحـی تـا پایـان دورۀ حکومـت
منیشتوسـو آرام بودنـد؛ اما در زمان نارامسـین دسـت بـه اقدامات خصمانـهای زدند
(نگهبـان 224 :1375 ،و .)226
در کتیبهای که به نارامسـین ،نوادۀ سـارگون از سلالۀ اکد (قرن بیسـت و سـوم
ق.م ،).منتسـب اسـت ،در لوح مشـهور پیروزی ،چنین نقل شـده اسـت« :لیله ور (او
(؟) کـه) کوهسـتانیان لولوبوم را گـرد آورد ( »...دیاکونوف .)135 :1345 ،نارامسـین
در نبـردی کـه بـا لولوبیهـا داشـت بـرای مدتـی بـه پیـروزی رسـید و بـا افتخـار،
خـود را پادشـاه چهـار گوشـۀ جهـان َ
(شـرکیبَرت ابرائیم) و پادشـاه عالم (شـرکِش
شـاتی) نامیـد .یادبـود پیروزی وی بر سـتون سـنگیای که از شـوش به دسـت آمد
و اکنـون در مـوزۀ لـوور نگهـداری میشـود ،نقـش شـده اسـت .ایـن تحـوالت در
زمـان پـوزور  -اینشوشـیناک بـود .وی از ایـن فرصـت که نارامسـین درگیـر نبرد با
اقـوام کوهسـتانهای شـمالی بـود ،برای برداشـتن یـوغ اکدیها اسـتفاده کـرد و بر
قـدرت خـود افـزود (رو .)166-164 :1381 ،در ادوار بعـد از اکدیهـا ،لولوبیهـا
همچنـان جـزو اقوام ناآرام کوهسـتانهای غـرب بودند .در زمان شـولگی ،علیرغم
سیاسـت دیپلماسـیای که در پیش گرفته بود و از طریق ازدواجهای سیاسـی ،سـعی
در ایجـاد روابطـی صلحآمیـز بـا نواحـی همجـوار داشـت ،شـرح لشگرکشـیهای
وی علیـه کوهنشـینان لولوبـی در متـون بینالنهرینـی فقـط  9بـار ذکر شـده اسـت
(مجیـدزاده.)117 :1392 ،
.2گوتی
گوتیهـا از دیگـر اقـوام ناحیۀ مـاد بودند که توانسـتند حکومت اکـد در بینالنهرین
را منقـرض کننـد؛ بـا ایـن وجـود ،اطلاع مـا از آنها بـه قدری اسـت کـه میتوانیم
بگوییـم تقریبـ ًا از آنها هیچ نمیدانیـم .به نظر زادوک گوتیـوم ( 226 :1991و :1994
 )49احتمـا َال همسـایۀ شـمالی عیلام در دشـت خوزسـتان بودهانـد کـه بخشهایی
از کوهسـتانهای غـرب در اختیـار آنهـا بـوده اسـت« .سـی -او -اوم» نـام شـاهی
گوتی اسـت که در کتیبههای اور  ،IIIبخشـی از عیالم بزرگتر خوانده شـده اسـت.
تجزیـه و تحلیـل متـون نشـان میدهـد کـه گوتیهـا احتمـاالً در مشـرق و شـمال
غـرب لولوبیـان ،آذربایجـان کنونـی و کردسـتان زندگـی میکردهانـد؛ با ایـن حال،
تعییـن موقعیـت دقیـق جغرافیایـی آنها امری مشـکل اسـت .تنها میتـوان گفت که
همسـایۀ لولوبیهـا بودهانـد و تشـخیص ایـن دو از هم نیز دشـوار به نظر میرسـد.
از نظـر مجیـدزاده ( ،)103 :1392خواسـتگاه گوتیهـا و لولوبیهـا بخشهایـی از
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سـرزمینهای امـروزی کردهـا و لرها بوده اسـت.
«گوتیهـا اولیـن قومـی بودنـد که بـر بینالنهرینیها چیره شـدند .طبـق روایات
اکـدی ،نارامسـین [ظاهـراً] در اواخـر سـلطنت خـود بـا گوتیـان جنگیـد و از پـای
درآمـد» (گیرشـمن67 :1390 ،؛ دیاکونـوف .)138 :1345 ،در فهرسـت شـاهان
سـومری ،نـام  21تـن از پادشـاهان قبایل گوتیوم ذکر شـده اسـت؛ اما شـمار بسـیار
اندکـی از آنهـا از خـود لوحه یا کتیبـهای بر جای گذاشـتهاند (رو .)169 :1381 ،آمیه
( )41 :1389احتمـال میدهـد کـه همزمانـی چیـره شـدن گوتیها بـر بینالنهرین و
تسـلط سیماشـیها بر سـایر نواحی زاگرس و دشـت خوزسـتان ،نوعی ارتباط بین
ایـن دو بـوده باشـد« .در بینالنهریـن تنهـا آثـار برجـای مانـده از گوتیهـا ،تعدادی
نـا م ِشـاهی بـه زبـان گوتـی و شـمار ناچیزی لغت اسـت کـه در متـون بینالنهرینی
ظاهـر شـدهاند .انقراض سلسـلۀ گوتیها در بینالنهرین به دسـت یکـی از قهرمانان
ملـی سـومری ،احتمـاالً در زمان گودآ بوده اسـت؛ ایـن قهرمان ،اوتوِ -هگل پادشـاه
اوروک بـود» (مجیـدزاده 69 :1392 ،و  .)112در زمـان حمورابـی و در بیسـت و
نهمیـن سـال حکومتـش ،بنـا بـر کتیبهای منتسـب بـه وی ،یک پیـروزی بـزرگ بر
ائتلاف دشـمنان سـاکن در طول دجلـه روی داد .بنا بر این کتیبـه ،نیروهای مغلوب
در ایـن نبـرد ،عبارت بودند از :عیالم ،آشـور (سـوبَرتوم) ،گوتیوم ،اشـنونا و ملگیوم
(همـان .)135 ،در هـزارۀ دوم ق.م .و در زمـان امپراتـوران آشـوری از گوتی ،بیشـتر
نـام برده شـده اسـت و میتـوان تشـخیص داد که در ایـن زمان ،گوتـی ها جمعیتی
بـزرگ و نیرومنـد؛ امـا پراکنده بـوده اند.
.3اوان و سیماشکی
اوان ،سیماشـکی و مرهشـی از جملـه مناطـق مهمی هسـتند که در اسـناد و مدارک
تاریخـی اواسـط هـزارۀ سـوم ق.م .به بعـد از آنها نام برده شـده اسـت .همانطور که
گفتـه شـد ،احتمـاالً کوهسـتانهای شـرق دشـت خوزسـتان بـا جایی کـه در متون
بینالنهرینـی هـزارۀ سـوم و دوم ق.م .از آن بـا عنـوان اوان (انشـان) نـام بـرده شـده
اسـت ،قرابـت داشـته باشـد .واال ( )1980 bبحثهای متعددی در ایـن ارتباط دارد؛
وی ،گاه مرکـز عیلام را در اوان و بلندیهـا و گاهـی در بلندیهای شـمال شـوش
در فلات ایـران دانسـته و در نهایـت به این نتیجه رسـیده اسـت که «احتمـاالً اوان،
عنـوان منطقـهای وسـیع بوده که اسـتانهای امـروزی همدان ،کردسـتان ،کرمانشـاه،
لرسـتان و نواحـی مرکـزی ایـران در تپـۀ سـیلک کاشـان را شـامل میشـده اسـت»
(همـو )210 :1993 ،از نظـر والتـر هینتـس (« )81 :1383اوان جایـی در نزدیکـی
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دزفـول امـروزی بـوده اسـت» .دانیـل پاتـس ( )156 :1385آن بخـش از تعریـف
کمینهخواهـی دربـارۀ اوان را ترجیـح میدهـد که بـر نواحی مرتفعی تأکیـد دارد که
آثـار و بقایـای فرهنـگ گودین  IIIدر اواسـط هزارۀ سـوم ق.م .از آن به دسـت آمده
اسـت .بـه نظـر میرسـد ،مناطقـی کـه بیشـتر میتـوان آنهـا را در زاگـرس مرکزی
جاییابـی نمود ،سیماشـکی و مرهشـی هسـتند کـه در ارتبـاط با این دو جـای نام،
بحثهـای متعددی شـده اسـت.
ن بـار بـر روی کتیبـهای بـه خـط اکـدی از
جـای نـام سیماشـکی بـرای نخسـتی 
شـوش ،مربوط به زمان پوزور -اینشوشـیناک دیده شـد .اسـتینکلر معتقد اسـت که
واژۀ «لـو  -سـو» در متـون بینالنهرینی اشـاره به سیماشـکی دارد (نیکنامی و رفیعی
علـوی 201 :1388 ،و  .)203پژوهشـگران در ارتبـاط بـا ایـن جـای نـام ،نظریـات
متعـددی داشـتهاند؛ فرانسـوا واال ( )8 :1980 aکرمـان را مکان احتمالی سیماشـکی،
اسـتو ( )26-13 :1989سیماشـکی را جـای در شـرق ایـران و کرمـان و هرتسـفلد
( ،)179 :1968آن را منطقـهای بیـن اصفهـان و گلپایگان میدانند .ماسـکارال (:1988
 )120دزفـول را برای سیماشـکی در نظر میگیـرد و زادوک ( ،)227 :1991آن را در
جایـی از فـارس تـا دریای مازنـدران میداند .اسـتینکلر ( )13 :1990نیـز همین نظر
زادوک را بـه نوعـی بیـان میکنـد و معتقـد اسـت که اگر دریـای علیـا در کتیبههای
بینالنهرینـی اشـاره بـه دریای مازندران داشـته باشـد ،پس سیماشـکی جایی در بین
اسـتان فـارس و دریای مازندران اسـت.
بسـیاری دیگـر از پژوهشـگران همچـون :جـرج کامـرون ( ،)1387دانیـل پاتس
( ،)1385رابرت هنریکسـون ( ،)1986والتر هینتـس ( )1383و کوپر ( ،)1969منطقۀ
سیماشـکی را در زاگـرس مرکـزی میدانند .شـاخت ( ،)385 :1382مـکان احتمالی
آن را در تپـۀ گریـران الشـتر ،تپـۀ گودین کنگاور یا هر محوطۀ بـزرگ دیگر در دورۀ
مفـرغ میانـی در ماهیدشـت یا هر جـای دیگر در زاگـرس مرکزی میدانـد« .کمبود
مدارک در ارتباط با سیماشـکی در شـوش به آن سـبب اسـت که جایگاه پادشـاهان
سیماشـکی نـه در شـوش؛ بلکـه در سـیماش ،شـاید جایـی در نزدیکـی خرمآبـاد
بـوده اسـت» (مجیـدزاده« .)9 :1386 ،کایلـر یانـگ ،درۀ بروجـرد را به سـبب وجود
تعـداد زیـادی از محوطههـای باسـتانی در هـزارۀ سـوم و دوم ق.م .جایگاه مناسـبی
بـرای سیماشـکی فرض میکنـد .از نظـر وی در دورههای تاریخی قدیـم ،ارتباطات
نزدیکـی بیـن درۀ بروجـرد و منطقـۀ کنگاور وجود داشـته اسـت» (شـاخت:1382 ،
 .)345دو میروشـجی ( 137 :1980و  )138نواحـی شـمال شـرق و شـرق دشـت
خوزسـتان و اسـتولپر ( )48 :1982درههـای شـمال خوزسـتان و در احتمالـی دیگر،
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نواحـی کوهسـتانی فـارس را جایگاه سیماشـکی میدانند .نیکنامـی و رفیعی علوی
( )213-210 :1388در مقالـۀ پژوهشـی خود ،به سـبب آنکه در نیمـۀ اول هزارۀ دوم
ق.م .در منطقـۀ کرمـان ،تراکـم محوطههـای اسـتقراری دیده نمیشـود؛ همچنین به
جهـت آنکـه در ایـن زمـان ،دیگـر ایـن منطقه ،نقـش چندانـی در تبـادالت تجاری
بیـن شـرق ایـران و بینالنهریـن نـدارد ،کرمـان را جایگاه مناسـبی برای سیماشـکی
نمیداننـد و در ادامـه متذکـر میشـوند کـه زاگـرس مرکـزی در دورۀ گودیـن
 IIIمیتوانـد مـکان دقیقتـری بـرای ایـن جـای نـام باشـد .در تأییـد جایداشـتن
سیماشـکی در ارتفاعـات شـمال دشـت خوزسـتان نیز مظاهـری و کریمـی (:1393
 )129بـه وجـود سـفال گودیـن  IIIدر درۀ سـیمره اشـاره کردهاند.
بررسـی نظریـات مرتبـط بـا سیماشـکی ،نشـان میدهـد نظریاتـی کـه این جای
نـام را کرمـان ،فـارس و شـرق میداننـد ،بیشـتر بر حـدس و گمان مبتنی هسـتند و
یافتههـای باستانشناسـی ،آنهـا را تقویـت نمیکنـد .زاگـرس مرکـزی از چنـد نظر
واجـد شـرایط بـرای ایـن جـای نـام اسـت؛ چنانکـه نزدیکـی و همسـایگی آن بـا
بینالنهرین و دشـت خوزسـتان بـه عنوان هسـتۀ مرکزی عیالم ،وجـود فرهنگهای
قـوی در منطقـه ،وجـود اسـتقرارگاههای متعـدد ،بخصـوص در ارتبـاط بـا فرهنگ
گودیـن  IIIو وجـود برخـی محوطههـای وسـیع مانند تپۀ گریـران الشـتر ،تپۀ گیان
نهاونـد و البتـه تپـۀ گودیـن کنـگاور ،مـا را ترغیـب میکنـد زاگـرس مرکـزی را
نزدیکتریـن احتمـال بـرای جای نـام سیماشـکی بدانیم.
جـای نـام سیماشـکی علاوه بـر نام یـک منطقۀ خـاص جغرافیایی ،نام بخشـی
از دورۀ تاریخـی عیلام کهـن نیـز محسـوب میگـردد کـه بیشـتر از طریـق متـون
بینالنهرینـی ،بخصـوص متون دورۀ امپراتوری اور  IIIشـناخته میشـود (نیکنامی و
رفیعـی علوی« .)200 :1388 ،نشـانههای تاریخی سیماشـکی مربوط بـه اواخر دورۀ
شـوش  IVاسـت .دورۀ سیماشـکی تـا حـدود دوران سـلطنت گونگونوم در الرسـا
سـوموآبوم در بابـل ادامه داشـت (شـاخت.)357 :1382 ،
«در کتیبهای ،فرمانبرداری پادشـاه سـیماش از پوزور -اینشوشـیناک ،نایبالسلطنۀ
عیلام دیـده میشـود کـه بـه قـدرت بزرگـی رسـیده و پادشـاهی اوان را در حدود
 2240ق.م .بـه دسـت آورده بـود؛ امـا پـس از وی بـه عنـوان آخریـن پادشـاه اوان،
سلسـلۀ سـیماش بـا  12پادشـاه کـه مبـدأ آنهـا احتمـاالً کوههـای لرسـتان بـود ،بـه
قـدرت رسـیدند؛ به این ترتیب ،یکـی از مهمترین مراکز حکومتـی عیالم در جنوب
لرسـتان واقعیـت مییابـد کـه میتوان گفت لرسـتانیها تحت نام سلسـلۀ سـیماش
بـر سـرزمین متحد عیلام در جنوب غرب ایران بـه حکومت پرداختنـد .مدارکی از
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ارتبـاط ایـن سلسـله با بینالنهرین در زمان صلح در دسـت اسـت و بسـیاری از آثار
مفرغـی لرسـتان متأثر از هنر آشـور میانی بیانگـر این مطلب اسـت» (هژبری نوبری
و شیشـهگر.)169 :1386 ،
«نکتـۀ قابـل ذکـر در ارتبـاط بـا جـای نـام سیماشـکی ،ذکـر نام  6شـهر مهم در
ایـن منطقـه در کتیبـهای از شوشـان ،چهارمین پادشـاه سلسـلۀ سـوم اور ،اسـت .بنا
بـه گفتـۀ ایـن کتیبـه ،ایـن  6شـهر کـه تشـکیلدهندۀ منطقـۀ سیماشـکی بـوده و به
ترتیب ذکر شـدهاند ،عبارتند از :زابشـالی ،شـیگریش ،یابولمـات ،الومیدراتوم ،کارتا
و شـاتیلو» (نیکنامـی و رفیعی علـوی)201 :1388 ،؛ به طور کلی« ،از سیماشـکی در
متـون عیالمـی 22 ،بـار بـه صورت لو -سـو و در متـون بینالنهرینی 83 ،بـار که 77
مرتبـۀ آن در زمـان امپراتـوری اور  IIIبـوده ،نـام بـرده شـده و این جای نـام در بازۀ
زمانـی  500سـالهای از دورۀ اکـد قدیـم تـا دورۀ بابـل قدیم در متـون بینالنهرینی و
عیالمـی ذکر شـده اسـت که در اغلب مـوارد در دورۀ حـدودا ً  100سـالۀ امپراتوری
اور  2018-1911( IIIق.م ).بـوده» (همـان )205 :و «بیـش از همه در زمان شـولگی،
امر -سـین ،شـو -سـین و ایبی – سـین از سیماشکی یاد شده اسـت» (پاتس:1385 ،
 218و « .)219در متـون عیالمـی هـم شـاهان عیلام خـود را فرمانـروای (سـوکال)
عیالم و سـیماش میخواندهانـد» (نگهبـان.)68 :1375 ،
.4مرهشی
مرهشـی از دیگـر جـای نامهای اواخر هزارۀ سـوم و اوایـل هـزارۀ دوم ق.م( .مفرغ
میانـی) اسـت کـه بحـث از جایـگاه احتمالـی آن قـدری بغرنـج مینمایـد .در منابع
گوناگـون ،مرهشـی را بـه صورتهـای مختلفـی آوردهانـد :مرهشـی ،مارهاشـی،
ورهشـی ،مرهشـه ،ورخشـه ،باراخته ،واراخشـه ،وارخاشـی ،برهشـوم ،براهشـی و
باراهشـوم (مـرادی.)100 :1393 ،
«نخسـتین بـار در کتیبـۀ لـوگال آنـه موندو ،پادشـاه ادب (حدود نیمـۀ دوم هزارۀ
سـوم ق.م ).از مرهشـی نام برده شـده اسـت که در آن از جنگهای وی با عیالمیها،
مارهاشـی (مرهشـی) و گوتیهـا یـاد میکنـد» (هژبری نوبـری و شیشـهگر:1386 ،
5؛ مـرادی« .)100 :1393 ،نـام مرهشـی در متو ِن رب ِع پایانی هزارۀ سـوم ق.م .بیشـتر
وجـود داشـته و تـا بیـش از  500سـال ،بـه کـرات از آن بـه عنـوان قـدرت اصلـی
نواحـی کوهسـتانی در زمینـۀ لشگرکشـیها و ارتباطـات سیاسـی بینالنهریـن یـاد
شـده اسـت» (اسـتیون موری« .)50 :1393 ،سـارگون در شـرح لشگرکشـیهایی که
بـه شـرق داشـته از مناطقـی کـه تصـرف کـرده ،یعنـی :عیلام ،ورهشـه و اوان ،نام
دورة نوزدهم ،شمارۀ  58و 59؛ بهار و تابستان 1397

فصلنامۀ علمي -ترويجي

عباس مترجم  -مهدی حیدری

47

بـرده اسـت» (مجیـدزاده )99 :1392 ،و در جایـی دیگر در کتیبـهای چنین میگوید:
«کسـی در حـال رفتن به سـرزمین ورهشـی بـود  ...در آن هنـگام که راه خـود را به
جلو ،به سـوی تاریکی میگشـود» (هینتـس« .)82 :1383 ،ظاهـرا ً کتیبههای ریموش
بیانگـر ایـن هسـتند کـه وی در منطقـۀ مرهشـی با نیروهای متشـکل از زهـر ،عیالم
و مرهشـی رویـارو شـده و مرهشـی قبـل از رسـیدن بـه شـوش به تصـرف درآمده
اسـت؛ بـه عبـارت دیگـر ،مرهشـی در منطقـۀ بیـن «دِر» و شـوش یعنـی پشـتکوه
امـروزی در اسـتان ایلام قرار داشـته اسـت .رودخانۀ کابینیت ممکن اسـت سـیمره
(کرخـۀ علیـا) باشـد؛ به ایـن ترتیب ،بـر مکانـی در پشـتکوه داللـت دارد» (مرادی،
 .)101 :1393علاوه بـر ایـن« ،در  5جـای دیگـر از کتیبههـای ریموش از مرهشـی
کـه در اکثـر موارد همراه با عیالم اسـت ،نام برده شـده اسـت» (پاتـس167 :1385 ،
و « .)168کتیبههـای منتسـب بـه شـولگی ،امر -سـین و ایبی -سـین نیز به مرهشـی
اشـاره داشـتهاند» (همـان 218 :و )219؛ چنانکـه «در یکـی از کتیبههـای منتسـب
بـه شـولگی ،وی در هجدهمیـن سـال فرمانروایـیاش یکـی از دختـران خـود را به
همسـری پادشـاه ورهشـه در مـیآورد و این در تعقیب سیاسـت سـازگاری بود که
شـولگی بـا همسـایگان در پیـش گرفتـه بـود» (مجیـدزاده« .)117 :1392 ،در وقایع
سـیزدهمین سـال حکومـت حمورابی ،شـرح چگونگی پیـروزی وی بر مارهاشـی،
عیلام ،سـوبارتو ،گوتیـوم ،اشـنونا و ملگیـوم در کتیبـۀ وی آمـده اسـت» (هینتـس،
113 :1383؛ ون دیـک.)65 :1970 ،
نمیتـوان میـان مرهشـی و سـرزمینی که مسـکن کاسـیان بوده و حتی سـرزمین
عیلام ،در دورانـی کـه نام مرهشـی در منابع آمده اسـت ،مرز مشـخصی قائل شـد.
احتمـاالً مردمـی کـه بـه صـورت قبایـل کوهنشـین و کوچـرو در تمـام ایـن مناطق
مشـترک ،زندگـی و بـه دنبال چراگاه ،کـوچ میکردهانـد ،هم از قبایل مرهشـی بوده
و در میـان ایشـان عیالمیـان کوهنشـین نیز وجـود داشـتهاند .آنجا که از لشکرکشـی
سـارگون اکـدی یـا کـوری کالـزو کاسـی (بابلی) به مرهشـی سـخن به میـان آمده،
ممکـن اسـت بـا این تداخـل جغرافیایـی روبرو باشـیم (هژبری نوبری و شیشـهگر،
.)172 :1386
فرانسـوا واال ( )14 :1991مرهشـی را در ارتباط با سیماشـکی در جایی نزدیک
به سیسـتان و بلوچسـتان میداند و اسـتینکلر ( 200 :1982و  )201آن را در کرمان
و شـرق فـارس و اسـتولپر ( )11 :1984و کارتـر ( )140 :1984نیـز آن را در شـرق
ایـران و نزدیـک کرمـان جاییابی میکننـد .ایدیت پرادا ( )77 :1393هم در بررسـی
جنگهـای ریمـوش و مرهشـی ،به وجود سـنگهای عقیـق و الجورد در مرهشـی
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اشـاره میکنـد و از ایـن نظر ،مرهشـی را در حوالی فارس و کرمـان تصور مینماید.
از سـوی دیگـر ،کلـر گاف میـد ( ،)148-132 :1971زاگـرس مرکـزی را جـای نام
مرهشـی میدانـد و تپـۀ کریه در  100کیلومتری شـمال غرب چارمـا در جادۀ منتهی
بـه خرمآبـاد را بـه طـور مشـخص جاییابـی میکنـد .شـاخت ( )354 :1382نیـز
مرهشـی را در زاگـرس مرکـزی میدانـد؛ با این حـال ،نظـر گاف را در ارتباط با تپۀ
کریـه نمیپذیرد و آن را برای مرهشـی بسـیار کوچک میداند .نگهبـان (،)67 :1375
مرهشـی را قسـمتهای شـمالی دهلران در دامنۀ کوهسـتان جاییابی نموده و دلیل
ایـن امر را قرار گرفتن در مسـیر لشگرکشـیهای باسـتانی دانسـته اسـت .بـه اعتقاد
وی ،در دشـت خوزسـتان عموم ًا دشـمنان عیالمیها از بینالنهرین به منطقۀ شـمال
غرب که سـرزمین مرهشـی بوده اسـت ،وارد میشـدند .جرج کامرون ()61 :1387
و مجیـدزاده ( )7 :1386هـم مرهشـی را در جایـی در کوهسـتانهای نواحی شـمال
غربـی عیلام دانسـتهاند و از نظر ابراهیم مـرادی ( )103 :1393محوطـۀ کول تپه در
منطقـۀ پشـتکوه (اسـتان ایالم) با مکان مرهشـی میتواند تطابق داشـته باشـد.
بررسـی نظریـات مختلـف در ارتبـاط با این جـای نام ،دالیـل گوناگونی را برای
جاییابی آن از سـوی پژوهشـگران نشـان میدهـد؛ فرانسـوا واال ( )14 :1991برای
جاییابـی مرهشـی از سیماشـکی کمـک میگیـرد .وی از آنجا که سیماشـکی را در
کرمـان میدانـد ،مرهشـی را در سیسـتان مکانیابـی میکنـد .ایـن در حالـی اسـت
کـه پژوهشهـای اخیـر جملگی گویای آن اسـت که سیماشـکی جایـی در زاگرس
مرکـزی و همزمـان بـا فرهنـگ گودین  IIIاسـت .برخی دیگـر این عنـوان را برای
منطقـۀ کرمـان میداننـد از آن جهت که مکان داد و سـتد سـنگهای عقیق و الجورد
بـوده اسـت .پـرادا ( )77 :1393روایتـی را از ریمـوش ،شـاه کیـش ،نقـل میکند که
بـا عیلام و مرهشـی کـه بـه داشـتن منابع سـنگ الجـورد و عقیق شـهرت داشـته،
جنگیـده اسـت .اسـتینکلر ( )199 :1982نیـز مرهشـی را منشـأ جانـوران ،گیاهان و
سـنگهای کمیاب دانسـته اسـت.
اگـر راههـای ارتباطـی بینالنهریـن را بررسـی کنیـم خواهیـم دیـد کـه مسـیر
عبـور و مـرور بینالنهریـن بـه سـمت جنوب شـرق ایـران ،از شـمال غربی دشـت
خوزسـتان و دشـت خوزسـتان بـه سـمت شـرق بـوده اسـت« .در اصـل چهـار راه
از بینالنهریـن بـه سـمت فلات ایـران وجـود داشـتَ « :ریَـت» نزدیـک روانـدوز،
حلبچـه در جنـوب شـرق سـلیمانیه ،خانقیـن در درۀ دیالـۀ علیـا و راه «دِر» .راههای
َریَـت و حلبچـه بـه آذربایجـان و دریاچۀ ارومیـه و راه خانقین به کرمانشـاه ،همدان
و فراسـوی آن منتهـی میشـد .چهارمیـن راه نیـز از دِر (نزدیـک بـدرۀ امـروزی) به
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سـمت جنـوب آغـاز میشـد و تا شـوش امتـداد مییافـت» (مجیـدزاده.)8 :1392 ،
بـه طبـع کوتاهترین مسـیر خشـکی کـه به نواحی جنوب شـرق ایـران و کرمـان راه
داشـت همیـن راه چهارمـی بـود که از اسـتان ایالم امـروزی عبور میکرد .در مسـیر
تجـارت بینالنهریـن و شـرق ایـران ،نواحی شـمال غرب دشـت خوزسـتان آخرین
مسـیر بـود .اگر فـرض را بر ایـن بدانیم که مرهشـی در این ناحیه بوده ،میتوانسـته
اسـت بـه عنوان واسـطۀ تجـارت شـرق و بینالنهرین عمل کـرده باشـد؛ از این رو،
صـرف اشـاره بـه وجود احجـار کریمـه در مرهشـی نمیتوانـد دلیلی بر این باشـد
کـه مرهشـی در کرمـان یـا ناحیـهای دورتر در سیسـتان بوده اسـت؛ عالوه بـر این،
تمامـی دالیلـی که بـرای اثبات جایگاه سیماشـکی در باال گفته شـد ،برای مرهشـی
نیـز بـه نوعـی میتواند صـدق کند.
.5کاسی
از مهمتریـن اقـوام در طـول هزارههـای سـوم و دوم ق.م .در منطقـۀ غـرب ایـران و
زاگـرس مرکـزی ،کاسـیان بودنـد .بـه نظـر میرسـد ،منشـأ کاسـیها از کوهسـتان
زاگـرس در شـمال عیلام بـود .برخی از پژوهشـگران آنهـا را غیرآریایـی و همنژاد
بـا عیالمیهـا میداننـد ،برخـی نیـز آنـان را از جمله اقوام هنـد و اروپایـی و آریایی
بـه شـمار میآورنـد که خدای سـوریاش بـه معنای خورشـید را پرسـتش میکردند
(سـایکس« .)103 :1394 ،بـه اعتقـاد اسـترابن ،جغرافیـدان معـروف ،کاسـیتها از
مـادی و کرانههـای دریـای مازنـدران بـه ایـن نقطـه (زاگـرس مرکـزی) آمدهانـد؛
در ایـن راسـتا ،ارتباطاتـی مابیـن اشـیای برنزی لرسـتان و طالـش و قفقاز با اشـیای
مکشـوفه در مجارسـتان ،بلغارستان ،آلمان ،سویس ،شـبهجزیرۀ اسکاندیناوی ،شمال
فرانسـه و انگلیـس در اثبـات ایـن مطلـب از سـوی برخـی از پژوهشـگران مطـرح
میگـردد (کریمـی .)115 :1352 ،از نظـر مجیـدزاده ( )177 :1392مسـکن اولیـۀ
کاسـیها در زاگـرس مرکـزی بوده اسـت .وی هجوم یکبـارۀ آنان بـه بینالنهرین را
در سـدۀ  18ق.م .متأثـر از کـوچ اقـوام هنـد و اروپایـی در ایـن زمـان میدانـد .آمیه
( )50 :1389کاسـیها را از ناحیـهای در ایـران مرکـزی میداند که در سـدۀ  17ق.م.
بـه بابـل هجـوم برده و مدتـی طوالنـی در آنجا حکومـت کردهانـد .ژرژ رو (:1381
 )258نیـز مسـکن اولیـۀ ایشـان را در زاگـرس مرکـزی ،در ناحیـهای مابین لرسـتان
تـا همـدان امـروزی تصـور میکنـد .کامـرون ( )71 :1387خواسـتگاه اولیـۀ آنها را
مشـخص نمیکنـد؛ اما معتقد اسـت کـه در ایـران در ناحیۀ زاگرس مرکزی مسـکن
گزیدنـد .هژبـری نوبـری و شیشـهگر ( )9 :1386نیز معتقدند که «مسـکن کاسـیها
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در زاگـرس مرکـزی بـوده و بـه صـورت مشـخص در دشـتهای خـاوه ،الشـتر و
ماهیدشـت سکونت داشـتهاند».
علیرغـم اینکـه غالـب نظریـات ،مسـکن کاسـیها را در ناحیۀ زاگـرس مرکزی
مطـرح میکننـد؛ امـا در بیـرون از منطقـۀ زاگـرس مرکزی نیـز آثاری از کاسـیان در
منطقـۀ شـمال ایـران و مناطق مرکزی ایـران دیده میشـود« .برخی از اسـامی دهات
و روسـتاهای اسـتان گیالن ،نام واژه کاسـی را به ذهن پژوهشـگر میآورد .کاسـیان
ده در فومـن ،کاس بـخ در رشـت ،کاس احمـدان در فومـن ،کش کجـان در رودبار
و  ...از جملـه آن اسـت» (ضیاپـور ،بی تـا .)108 :دریای مازندران (کاسـپین) ،قزوین
(کسـپین) ،نـام قدیـم شـهر همـدان قبـل از مادهـا (آکِسـایا) کـه در زبـان آشـوری
«کار – کاسـی» (خارخـار) بـوده و نـام کاشـان ،به نظر میرسـد منشـأیی از این قوم
دارنـد .هرتسـفلد ( )188 :1381شـکلهای گوناگـون ایـن اسـم (کاسـی) را مفهوم
واحدی میداند که اشـاره به قوم کاسـی دارد .از نظر وی ،اسـامی کاسـی و کاسـپین
(نـام اقوامـی سـاکن در غـرب دریـای مازنـدران در هزارۀ سـوم و دوم ق.م ).اشـاره
بـه قومـی واحـد دارد کـه بر سراسـر فلات ایـران در دوران پیـش از تاریخ تسـلط
داشـته اسـت .بـه نظـر میرسـد ،غیـر از خواسـتگاه اولیـه و نژاد و منشـأ کاسـیها،
آنچـه بـرای ما تا حدود زیادی مشـخص اسـت ،این اسـت که کاسـیها در زاگرس
مرکـزی سـکونت داشـته و از ایـن منطقه بـوده که توانسـتهاند به صـورت تدریجی
بـر مناطـق جنوبیتر در دشـت خوزسـتان و البتـه بـر بینالنهرین تأثیرگذار باشـند.
«نخسـتین اشـارۀ تاریخی به کاسـیها ،در کتیبهای منتسـب به پوزور – اینشوشیناک
دیـده شـده اسـت که از ایشـان تحت عنوان «کشـن» یـاد میکند» (کامـرون:1387 ،
« .)32نزدیـک بـه  50کلمـه و نـام خـاص بـا اشـاره بـه کاسـیها وجـود دارد که با
ترجمـۀ اکـدی در متـون لغـوی آشـوری و بابلی محفوظ اسـت؛ همچنیـن تعدادی
اسـامی خـاص در اسـناد تجـاری و اقتصـادی بابلـی و کتیبههـای شـاهان مربوط به
هـزارۀ دوم ق.م .باقـی مانـده اسـت» (دیاکونـوف« .)161 :1345 ،کوریگالـزوی دوم
در کتیبـهای خـود را نابودکننـدۀ مرهشـی نامیده اسـت ،این مطلب گویای آن اسـت
کـه کاسـیها بـا مردمـان مرهشـی تفـاوت داشـتهاند؛ بـا این وجـود ،نمیتـوان مرز
مشـخصی را بیـن کاسـیها و سـرزمین مرهشـی ترسـیم نمـود» (هژبـری نوبری و
شیشـهگر 10 :1386 ،و .)11
«پـس از برخوردهـای اولیـهای کـه کاسـیها بـا بینالنهرینیها داشـتند ،به مدت
 150سـال بـه صـورت تدریجـی در بینالنهریـن نفـوذ کردنـد و به عنـوان درودگر،
کارگـر و مهتـر در اسـناد تجـاری دیـده میشـوند» (کامـرون .)72 :1387 ،در متـون
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بینالنهرینی ،نخسـتین اشـاره بـه حضور قدرت کاسـیها در بینالنهریـن ،مربوط به
نهمیـن سـال حکومت سمسـوایلوان اسـت .در گـزارش وی در کتیبهای آمده« :شـاه
سمسـوایلوان سـپاه کاسـی  »...و بیشـک این جمله به صورت «شـاه سمسـوایلوان
سـپاه کاسـی را شکسـت داد» بوده اسـت .احتماالً گاندش ،نخسـتین پادشـاه کاسی،
معاصـر سمسـوایلوان بـوده و حکومت  16سـالۀ وی بـا حملۀ فرضـی او در نهمین
سـال زمامـداری شـاه بابـل همزمـان بـوده اسـت (مجیـدزاده 174 :1392 ،و )176؛
علاوه بـر ایـن ،ژرژ رو ( 254 :1381و  )255بـه حملـهای دیگـر در طـی سـی و
پنجمین سـال حکومت سمسـوایلوان و در زمان جانشـین وی ،ابی -اشـوه ،از سوی
کاسـی روایـت میکنـد .گانـدش ،نخسـتین شـاه کاسـی (کامـرون )105 :1387 ،و
کوریگالـزو دوم ،نامدارترین شـاه کاسـی ،در بینالنهرین به واسـطۀ کارهای عمرانی
که داشـت ،بـود (رو.)260 :1381 ،
بحث و نتیجهگیری
همانطور که شـرح داده شـد ،در یک دورۀ حدودا ً پانصد سـاله از اواخر هزارۀ سـوم
تـا اواسـط هـزارۀ دوم ق.م .در متـون بینالنهرینـی و عیالمـی به صـورت همزمان از
عیلام ،گوتـی ،لولوبـی ،اوان ،سیماشـکی ،مرهشـی و کاسـی نام برده شـده اسـت.
همزمانـی ذکـر ایـن جـای نامهـا میتوانـد گویـای ایـن نکته باشـد که هر کـدام از
ایـن نواحـی بـه جایـی مشـخص اطلاق میشـدهاسـت .از سـویی ،اشـاره بـه این
جـای نامهـا در ایـن مدت طوالنـی ،نشـاندهندۀ هویت شناختهشـدۀ آنها از سـوی
بینالنهرینیهـا و عیالمیهاسـت .متـون و یافتههـای باستانشـناختی ،محتملتریـن
مـکان را بـرای نامهـای گوتـی ،لولوبـی ،سیماشـکی ،مرهشـی و کاسـی ،در غـرب
ایـران و بـه طـور مشـخص زاگـرس مرکـزی میدانـد .نزدیکـی بـه بینالنهریـن و
شـناخت دقیـق آنها و وجود اسـتقرارگاههای متعـدد در منطقۀ غرب ایـران در هزارۀ
سـوم و دوم ق.م ،.بخصـوص همزمـان با دورۀ گودیـن  ،IIIاز مهمترین واقعیتهای
باستانشـناختی غـرب ایـران در رابطه بـا این جـای نامهاسـت .پژوهشهای جدید
مرتبـط بـا جغرافیـای تاریخـی ایـن منطقـه ،بیانکننـدۀ جایگاه ایـن جـای نامها در
غرب ایران اسـت.
بـا محکـم نمـودن جـای پـای خـود در رابطـه با این جای نامها ،مسـئلۀ گسـترۀ
جغرافیایی عیالم مطرح میشـود .بررسـی متون بینالنهرینی در ادوار مختلف نشـان
میدهـد کـه همواره ضمن اشـاره به نبردهای آنها در شـرق ،به هـر ناحیه به صورت
مسـتقل اشـاره شـده اسـت .در زمان سـارگون از تسـلط بر عیالم ،اوان و مرهشـی
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یـاد شـده اسـت و اگـر این نواحـی را جـزو عیلام بدانیم ،قاعدتـ ًا همـۀ آن نواحی
تحـت عنوان عیالم ذکر میشـد .سـرکش بودن کوهستاننشـینان هزارۀ سـوم و دوم
ق.م .همـواره از بزرگتریـن مشـکالت تمدنهـای بینالنهرین بـوده و حمالت گاه و
بـیگاه گوتیهـا ،لولوبیهـا و البتـه کاسـیها در متون بینالنهرین ثبت شـده اسـت.
بـه نظر میرسـد ،تسـلط بر مردمانـی کوهسـتانی که از نظـر موقعیت اسـتراتیژیکی
نسـبت به دشتنشـینان برتری داشـتهاند ،الاقل در طوالنی مدت کاری آسـان نبوده
اسـت؛ کمـا اینکـه در ادوار مختلف دیده شـده کـه کوهستاننشـینان ،حکومتهای
بینالنهریـن را منقـرض میکردهانـد .در زمـان تسـلط گوتیها و کاسـیها ،در عیالم
حکومتهایـی دیـده میشـود کـه گاه روابـط خصمانـهای بـا حکومـت ایشـان در
بینالنهریـن داشـتهاند .انـواع روابـط بینالنهرینیهـا و کوهستاننشـینان نیـز هویـت
مسـتقل آنهـا را نشـان میدهد .کتیبههایـی که به تجـارت با مردمان کوهستاننشـین
و کتیبههایی که به ازدواج سیاسـی دختر شـولگی با شـاه مرهشـی اشـاره دارند ،این
مطلـب را تأییـد میکنند.
بررسـی پراکنـش نقـوش برجسـتۀ عیالمـی در جنـوب غـرب ایـران نیـز دامنـۀ
گسـترش عیالم را نشـان میدهد .از دورۀ عیالم قدیم ،تنها نقش برجسـتۀ کورانگون
در فـارس و در ادوار میانـی و جدیـد عیالم ،نقش برجسـتههای بیشـتری شناسـایی
شـده که حتی یک نمونه از آنها در کوهسـتانهای مناطق شـمالی دشـت خوزسـتان
دیده نشـده اسـت؛ بر این اسـاس ،نقوش برجسـته ،نشـاندهندۀ آن اسـت که گسترۀ
عیالم بیشـتر در جهت شـرق دشـت خوزسـتان بوده است.
البتـه گاهـی در متـون عیالمـی ،اشـاراتی تاریخـی نیـز دیـده میشـود مبنـی بـر
اینکه شـاهان عیالم خود را شـاه عیالم و انشـان دانسـتهاند .به نظر میرسـد ،چنین
تسـلطهایی بـرای عیالمیهـا بـر نواحـی شـمالی و پیرامونـی خـود ،موقـت بـوده
اسـت و دلیـل روشـنی مبنـی بـر اینکـه ایـن نواحـی بـرای طوالنـی مدت ،بخشـی
از سـرزمین عیلام بودهانـد ،الاقـل تـا امـروز وجـود نـدارد .اگـر اینگونه اشـارات
تاریخـی را مبنـای تسـلط طوالنیمـدت بـر نواحـی کوهسـتانی بدانیم ،بایـد عیالم
را نیـز بخشـی از بینالنهریـن تصـور کنیـم؛ چراکه در متـون بینالنهرینـی نیز چنین
اشـارات تاریخـیای وجـود دارد .از طرفـی ،عکس این نیز در مورد سـیماش وجود
دارد کـه نـام دورهای از حکومـت سیماشـیها بر عیالم اسـت؛ بنابراین ،تسـلطهای
متقابـل عیلام ،سـیماش و بینالنهریـن بـر یکدیگـر ،نمیتوانـد هویت مسـتقل هر
کـدام از ایـن جـای نامهـا را خدشـهدار کند.
بنابرایـن ،از مجمـوع مباحـث مذکـور میتـوان چنیـن برداشـت کرد کـه مفهوم
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عیلام الاقـل در طوالنیمدت به مناطق کوهسـتانی شـمال دشـت خوزسـتان اطالق
نمیشـده اسـت و ایـن نواحـی دارای حکومتهایـی مسـتقل از هم بوده کـه هر از
چنـد گاهـی در کتیبههـای بـر جـای مانـدۀ بینالنهرینـی از آنهـا یاد شـده اسـت .به
نظـر میرسـد ،در هزارۀ سـوم تا اواسـط هـزارۀ دوم ق.م .در مناطـق غرب و جنوب
غـرب ایـران ،حکومتهـای متعددی وجود داشـته که مسـتقل از هـم بودهاند و این
الگـو بـا شـیوۀ حکومتهـای بینالنهرین کـه به صورت دولت -شـهرهای مسـتقل
عمـل میکردهانـد ،مطابقـت دارد؛ بنابرایـن نگارنـدگان معتقدنـد ،در تحلیل مباحث
جغرافیـای تاریخـی ایـن مناطـق در هـزارۀ سـوم و دوم ق.م .نبایـد خلـط مبحـث
صـورت گیـرد و شـیوههای حکومتـی ادوار بعـد در دوران تاریخـی ایـران (دوران
شاهنشـاهی) به قبـل از آن تعمیم داده شـود.

شکل شمارۀ ( .)2اقوام و حکومتهای غرب و جنوب غرب ایران
در هزارۀ سوم و دوم ق.م( .نگارندگان)1395 ،
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