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 .1مقدمه
یکی از راهبردهای مطالعاتی در دورۀ ایالم ،ارزیابی آگاهیهای ارائه شده در کتیبههای
بهجایمانده از این دوره در کنار دادههای باستانشناختی برای جاینامشناسی مکانهای
کهن در دورۀ ایالمی است .با توجه به ارتباط فراوان بین ایالم و میانرودان ،منابع
نوشتاری میانرودانی اطالعات بسیار ارزشمندی درخصوص جاینامهای ایالمی در
اختیار ما قرار میدهند .تاکنون ،برروی جاینامهای ایالمی مطالعاتی صورت گرفته است
( Carter, Notes on Archaeology and the social and economy history of Susiana,
pp. 43-48; Vallat, Eléments de géographie élamite, pp. 49-54; Steinkeller, New
)light on Šimaški and its rulers, pp. 215-232؛ اما کمتر این جاینامها با مدارک

باستانشناسی همراه شده و به مناطق شمالی مراکز ایالمی (شوش و اَنشان) نیز توجه
زیادی نشده است .این عدم توجه به مناطق شمالی مراکز ایالمی باعث شده تا بیشتر
پژوهشگران جاینام های ایالمی دارای معادن فلزی را در شرق اَنشان و استان امروزی
کرمان معرفی کنند (Vallat, Eléments de géographie élamite, pp.50-52؛ پرو و دلفوس،
ص )191؛ و از استانهایی مانند یزد ،اصفهان و چهارمحالوبختیاری غافل شوند .در این
پژوهش سعی شده است تا با استفاده از دادههای باستانشناسی دورۀ ایالم و منابع
نوشتاری بهجایمانده همزمان ،ابتدا درخصوص شرایط ممکن برای حضور ایالمیها در
نواحی شمالی و شمالشرقی مراکز ایالمی و سپس به جاینامشناسی مناطق کهن
ایالمی در این نواحی پرداخته شود.
 .2حدود مرزهاي جغرافیايي حکومت ايالم
در مطالعات مربوط به دورۀ ایالم ،عقیدهای مبنی بر دوگانگی جغرافیایی و به تبع آن
دوگانگی فرهنگی و حتی قومی وجود دارد که نخستینبار وینست شایل در سال 1900
میالدی این موضوع را مطرح نمود؛ وی این موضوع را با توجه به شواهد زبانی در اسناد
ایالمی و بهخصوص لقب پادشاه اَنشان و شوش پیش کشید ( .)Scheil, p.9بدینترتیب
در طی سالیان بعد ،موضوعاتی دربارۀ ایالمیان ساکن دو منطقۀ جغرافیایی دشت و
کوهستان مطرح شد (هینتس ،ص  .)61اما درخصوص محدودۀ حکومت ایالم باید
خاطرنشان کرد ،محدودهای که زیرنظر مستقیم این حکومت در دورههای مختلف بوده،
متفاوت است .بدینصورت که در دورۀ آغاز ایالمی با توجه به شواهد باستانشناسی
میتوان حدود کل فالت ایران را برای دورۀ آغاز ایالمی درنظر گرفت و محوطههای
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یحیی ،چغامیش ،ملیان ،شوش ،شهرسوخته ،سیلک ،ازبکی ،گودین و تپه سفالین پیشوا
دارای شواهد محکم باستانشناسیِ مربوط به دورۀ آغاز ایالمی است (Alden, pp. 613-
640؛ حصاری و یوسفیزشک ،صص  )22-1که پراکندگی این محوطهها حدوداً در تمام فالت
ایران است .اما باید خاطرنشان کرد که با توجه به شواهد باستانشناسی بهدستآمده
مربوط به دورۀ آغاز ایالمی ،نهتنها از نظر محدودۀ جغرافیایی باید این دوره را از دورۀ
ایالم قدیم مجزا دانست ،بلکه از نظر فرهنگی نیز این دو دوره با یکدیگر تفاوتهایی
دارند .اما دورۀ ایالم قدیم خود به سه دورۀ کوتاهتر تحت عناوین :اَوان ،شیمَشکی و
سوکلمخ تقسیم شده است .دورۀ موردبحث در این مقاله ،درحدود عصر شیمَشکی
( 1940-2094ق.م) قرارمیگیرد ( .)Potts, pp. 158-159تاکنون درخصوص محدودۀ
حکومت ایالم در دورههای شیمَشکی و سوکلمخ مطالعاتی انجام شده (Stopler, pp. 42-
 )67که با استفاده از این موارد در کنار متنی مربوط به دورۀ ایسین -الرسا ،دربارۀ جنگ
ایشبی اِرا (1889-1921( )Išbi-Eraaق.م) ،اولین پادشاه سلسلۀ اول ایسین ،با کینداتو،
ششمین پادشاه نام برده شده در لیست شیمَشکی ،میتوان حدود گسترش حکومت
ایالم در دورۀ موردبحث را بازسازی نمود .بدینصورت که متن فوق درخصوص وسعت
سرزمینهای فرمانروای شکستخوردۀ شیمَشکی (کینداتو) از پاشیمه ( )Pashimeتا
زَبشَلی و از آراوا  /اوروآ ( )Uruaتا مرهشی ( )Marhashiصحبت میکند .استینکلر بهخوبی
نشان داد که مرزهای ایالم در این متن حدوداً براساس جهات شمالی -جنوبی و
شرقی -غربی هستند ،که بهاینترتیب پاشیمه در جنوب ،زَبشَلی در شمال ،آراوا در غرب
و مرهشی در شرق ایالم قرار داشتهاند ( Steinkeller, On the Identity of the Toponym
Lu.Su, pp.197-202; Steinkeller, New light on Šimaški and its rulers, pp.215 .)232واال نیز برروی این متن مطالعهای بهمنظور مشخص نمودن حدود حکومت ایالم

انجام داده که معتقد است پاشیمه در مرز جنوبی ایالم و در ساحل خلیج فارس بوده
()Vallat, Les noms géographiques des sources suso-élamites, pp. 11-12؛ زَبشَلی
در مرز شمالی و درحدود باالی اصفهان جای داشته و اوروا در شمالغرب خوزستان بر
سر راه ارتباطی دشت شوشان با جنوب بابل و در نهایت مرز شرقی که مرهشی بوده و
واال حدود بلوچستان را برای آن پیشنهاد میدهد ( Vallat, La Geographie de IElam
 .)d’Apres Quelques Textes Mesopotamies, pp. 11-16بدینترتیب مناطق تحت نفوذ
مستقیم حکومت ایالم در این دوره را میتوان در حدود استانهای خوزستان ،فارس،
بندرعباس ،کرمان ،بلوچستان ،لرستان ،کهگیلویه و بویراحمد ،ایالم و بخشهایی از
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چهارمحال و بختیاری ،اصفهان و کرمانشاه در نظر گرفت .در شکل  1میتوان حدود
پیشنهادی برای مناطق تحت نفوذ مستقیم ایالمیان در دورۀ مورد بحث را مشاهده
نمود .ضمن آنکه در طی مطالعۀ رفیعیعلوی در بارۀ سنجش میزان گسترش حکومت
ایالم در 1600-1900ق.م ،که همزمان با بخشی از محدودۀ زمانی مورد مطالعه در این
پژوهش است ،حدود استانهای خوزستان ،فارس ،ایالم ،لرستان ،چهارمحال و بختیاری
و کهگیلویه و بویراحمد برای میزان گسترش حکومت ایالم در نظر گرفته است (رفیعی
علوی) و مناطق شرقی تر همچون کرمان را از این حوزه حذف نموده که در ادامه در
خصوص آن بحث خواهد شد.
 .3موقعیت زَبشَلي بر اساس کتیبههاي میانروداني و نظر پژوهشگران معاصر
تاکنون بر روی جاینامشناسی شهرها و مناطق مختلف ایالمی مطالعات فراوانی صورت
گرفته و نظریهها و فرضیات بسیاری هم درخصوص این مناطق مطرح شده است .دو
مرکز عمدۀ ایالمی ،شهرهای شوش و انشان بودهاند که امروزه مکان دقیق آنها با توجه
به مطالعات صورتگرفته مشخص است ( Carter, Notes on Archaeology and the
 .)social and economy history of Susiana, pp. 43-48; Reiner, pp. 57-62اما
جاینامشناسی شهرها و مناطق ایالم با توجه به کمبود مدارک و شواهد ،کار دشواری
است .یکی از این نواحی شیمَشکی 1میباشد ،این ناحیه از آنجا که دربر گیرندۀ زَبشَلی
بوده ،در این پژوهش از اهمیت بهسزایی برخوردار است .از این رو به نظرات مختلف
پیرامون مکان این ناحیه ،در جهت فهم بهتر از حدود مکانی زَبشَلی ،پرداخته میشود.
ابتدا به بررسی کتیبهای از شوسین ( )ŠuSuenچهارمین پادشاه سلسلۀ سوم اور
پرداخته خواهد شد که تاریخ حکومت او از  2037تا  2025ق.م تعیین شده است ،در این
کتیبه از شش شهر مهم در منطقۀ شیمَشکی صحبت به میان آمده است ( Steinkeller,
 .)New light on Šimaški and its rulers, pp. 216-217این شش شهر بهترتیب ذکرشده
عبارتنداز :زَبشَلی ،شیگریش ،یابولمات ،الومیدداتوم ،کارتا و شاتیلو (نیکنامی و رفیعی علوی،
ص 201؛  .)Potts, Table 5.1برطبق نظر افرادی چون استینکلر ،سیگریست و گُمی،
زَبشَلی در بین سرزمینهای شیمَشکی از همه مهمتر بهنظر میرسد ( Steinkller On the
)Identity of the Toponym Lu.S, p.199; Sigrist and Gomi, p.327؛ ضمن آنکه در
برخی از منابع بهجایمانده از شو -سین ،به طال بهعنوان غنیمتی از شیمَشکی اشاره
میشود ( .)Steinkeller, On the Identity of the Toponym Lu.Su, p. 199درخصوص
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مکان شیمَشکی تاکنون نظرات مختلفی بیان شده است؛ برخی معتقدند شیمشکی باید
جایی در همسایگی شرقی سلسۀ سوم اور (میانرودان) و در دسترس آنها باشد ( Stopler,
 .)p.46والتر هینتس ،موقعت شیمَشکی را کوههای لرستان در شمال خوزستان و به طور
دقیقتر خرمآباد امروزی دانسته است ( .)Hinz, pp.12-13کوپر ،شیمشکی را همسایۀ
شمالی خوزستان میداند ( .)Kupper, p.27پیر آمیه شیمَشکی و اَوان را در شرق دشت
شوشان جستجو نموده است ( .)Amiet,1979: 4میروشیجی نیز کوههای شرق و شمال
شرق شوشان را بهعنوان جایگاه شیمَشکی مطرح میکند (de Miroschedji, pp.137-
 .)138هرتسفلد ،شیمَشکی را در منطقهای بین گلپایگان و اصفهان میداند ( Herzfeld,
 .)pp.179-180درعینحال زادوک بین فارس و دریای خزر را بهعنوان شیمَشکی مطرح
میکند (به نقل از )Potts, p.103؛ و واال منطقۀ کرمان را جایگاه شیمَشکی میداند
( .)Vallat, Eléments de géographie élamite, pp. 50-52همانطور که مشخص است،
با توجه به نظریات مطرح شده در مورد شیمَشکی برای این ناحیه مکان دقیقی نمیتوان
مطرح نمود .اما به نظر میرسد دو منطقۀ شرق و شمال مراکز ایالمی ،بیشتر موردتوجه
پژوهشگران است .زَبشَلی باستان ،بهعنوان یکی از شهرهای مهم شیمَشکی ،در این
پژوهش موردمطالعه بوده که در ادامه به بررسی زَبشَلی باستان بر اساس کتیبههای
میانرودانی پرداخته میشود تا بتوان با کنار هم قراردادن نظرات پیرامون این دو
جاینام (زَبشَلی و شیمَشکی) به درک جامعتر و صحیحتری از مناطق موردبحث رسید.
در کتیبههای میانرودانی ،چندینبار از زَبشَلی سخن به میان آمده است ،از جمله
کتیبهای از شوسین که در سال هفتم حکومتش ،زَبشَلی را نابود کرده است ( Potts, p.
 .)137همچنین کتیبههای سلطنتی میانرودان ،قلع را غنیمتی از زَبشَلی و شیمَشکی
نقل میکنند ( .)Sollberger and Kupper, p.IIIA4eدر عین حال که بر اساس متنی از
شوسین ،مکان زَبشَلی از مرزهای انشان تا دریای باال دانسته شده است ( Vallat, Les
 .)noms géographiques des sources suso-élamites, p. 305اور نینیب ()Ur-Ninib
پادشاه سلسلۀ ایسین ،فتح سرزمین زَبشَلی و لو .سو با مردمانی وحشی و کوچنشین را
ادعا کرده است (.)Olmstead, p 82
استینکلر نیز از کنار هم آمدن نامهای زَبشَلی و لو.سو سخن به میان آورده است؛ او
معتقد است لو.سو همان شیمَشکی باستان بوده و دلیل آنکه زَبشَلی نامش در کنار
لو.سو آمده ،بهخاطر آن است که زَبشَلی مهمترین شهرِ منطقۀ شیمَشکی بوده است
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( .)Steinkeller On the Identity of the Toponym Lu.Su, pp. 198-199البته شاید
اصلیترین سؤالی که بتوان بر نظر استینکلر وارد کرد آن است که به چه دلیل تنها در
این کتیبهها بوده که بهجای نام شیمَشکی از نام لو.سو استفاده شده و در کتیبههای
دیگر بارها از نام خود شیمَشکی استفاده شده است؟ و چه دلیلی داشته است که بهجای
نام شیمَشکی که حداقل خود شامل  6شهر مهم بوده ،از نام لو.سو در کنار مهمترین
شهرِ منطقۀ شیمَشکی یعنی زَبشَلی استفاده شود؟ همچنین میتوان به کتیبهای از سال
 47شولگی اشاره نمود که در آن به غنیمتی از لو.سو اشاره داشته و تنها حدود  2سال
بعد (یعنی سال اول حکومت امر -سین) نام شیمَشکی (طبق نظر استینکلر بهجای لو.سو) بر
کتیبهای استفاده میشود ( .)Potts, p.138با وجود نزدیکی تاریخی دو کتیبه (حدود 2
سال) ،اگر قرار بر یکیبودن این نامهاست ،چرا در این فاصلۀ زمانی کوتاه ،دو نام مختلف
به وسیلۀ میانرودانیها برای منطقهای در ایالم بهکار رفته است؟ درعینحال یکی از
دالیل عمدۀ مطرح شده از سوی استینکلر برای یکیدانستن زَبشَلی و لو.سو ،کتیبهای
مربوط به سال هفتم شوسین است ( )Potts, p.141که استینکلر ترجمۀ آن را به این
صورت نقل میکند:
«شوسین ،لو.سوکی را که تشکیل شده از سرزمینهای زَبشَلی از مرز انشان تا دریای باال (محل
پیدایی آنها) از جمله لوکوستس ( ،)locustsنیبولمات ( ،)Nibulmatشیگریش (،)Shigrish
الومیدَتوم ( ،)Alumiddatumگرتَ ( )Gartaاَزَهَرَ ( ،)Azaharبولما ( ،)Bulmaنوشوشمار
( ،)Nushushmarنیشگملوم ( ،)Nishgamelumسیسیتوم ،اَرَهیر ( ،)Arahirشتیلو
( ،)Shatiluتیرمیوم ( )Tirmiumشکست داد)Steinkeller, 1990: 10( ».

درحالیکه زادوک و کوتشر ترجمۀ دیگری با این مضمون را برای آن درنظرمیگیرند:
کی
«شوسین ،لو.سو جزئی از سرزمینهای زَبشَلی را از مرز انشان تا دریای باال (محل
پیدایی آنها) از جمله {ادامۀ همان جاینامهایی که در باال آمد}شکست دادKutscher, ( ».
 )1989: 90; Zadok, 1991: 227همچنین زادوک نشان میدهد سرزمینهای زیرنظر
شیمَشکی میتوانند تا  16عدد باشند که لو.سو را هم جزئی از آنها (نه خود سرزمین
شیمَشکی) برطبق کتیبههای میانرودانی مطرح میکند ( .)Zadok, p.227بههرروی ،در
کنار این نظر استینکلر ،با توجه به آنچه در باال آمد ،میتوان نظر همسایگی لو.سو و
زَبشَلی را مطرح نمود و عنوان کرد به همین دلیل است که نام این دو شهر در چندین
کتیبه ،در کنار یکدیگر آمده است .در هر صورت آنچه اهمیت دارد وجود اقوامی
کوچنشین در لو.سو است.
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 .4پیشنهادي بر جاينام زَبشَلي
براساس آنچه از کتیبههای میانرودانی میتوان دریافت ،زَبشَلی را بایست همسایۀ
شمالی اَنشان تا دریای باال ،مکانی با منابع قلع قلمداد کرد که در همسایگی لو.سو بوده
و یکی از شهرهای منطقۀ شیمَشکی بوده است .درخصوص دریای باال باید اذعان داشت،
از آنجا که شوسین ،دریای باال را برای آبهای آنسوی انشان بهکار برده ،برخی معتقدند
منظور از دریای باال همان خزر امروزی است ( .)Zadok, p. 228; Frayne, p. 406اگر
دریای باال ،خزر در نظر گرفته شود ،آنگاه سرزمین زَبشَلی که برطبق متن شوسین از
مرزهای انشان تا دریای باال آورده شده ،شامل استانهای نیمۀ شمالی محدودۀ ایران
امروزی خواهد بود .این درحالی است که براساس آنچه در باال آمد ،زَبشَلی بخشی از
منطقۀ شیمَشکی بوده که این منطقه خود در دورۀ معروف به شیمَشکی یکی از مناطق
تحتنفوذ مستقیم حکومت ایالم بوده است و نباید در نواحی دوردست از مراکز ایالمی
(شوش و انشان یا خوزستان و فارس) بهدنبال آن بود؛ عالوهبرآن ،تاکنون با توجه به مطالعات،
بررسیها و کاوشهای باستانشناختی انجام شده ،درهیچیک از استانهای نیمۀ شمالی
ایران ،به محوطۀ ایالمی اشاره نشده است .هرچند ممکن است بتوان نفوذ فرهنگ
ایالمی در حدود شمال ایران را مطرح نمود ،در دورهای که حضور مستقیم ایالمیان در
مناطق نزدیکتر به مراکز ایالمی (شوش و انشان) با شکّ و تردید مطرح میشود ،صحبت
کردن از حضور مستقیم ایالمیان آنهم در مهمترین شهر منطقۀ شیمَشکی ،یعنی
زَبشَلی ،در نزدیکی دریای خزر منطقی بهنظر نمیآید .اما واال دریای باال در متن شوسین
را دریای خزر آورده است؛ همچنین در متون از  59شخص به خط میخی نام برده شده
که میتوان آنها را اهل شیمَشکی دانست که از این بین تقریباً  12نام ایالمی یا منسوب
به ایالم را میتوان ذکر کرد ،حال آنکه دستکم فردی از اهالی زَبشَلی بهنام این -دَ -سو
( )In- Da- Suنیز نامی ایالمی دارد ( .)Zadok, p.228برطبق این مطلب ،سرزمینهای
شیمَشکی از استان فارس امروزی ،مرکز استفاده از زبان ایالمی ،فاصلۀ زیادی نداشتند
( .)Potts, p.141اما دریای باال را باید در کجا جستجو نمود؟ شاید بتوان باتالق امروزی
گاوخونی را بهعنوان دریای باال در دورۀ ایالم پیشنهاد نمود که وسعت امروزی این
باتالق حدود  47هزار هکتار است (ذوفن ،ص)12؛ الزم به ذکر است در ادامه درخصوص
ظرفیتهای باستانشناختی این محدوده در دورۀ ایالم صحبت به میان خواهد آمد
(ن.ک :اسمعیلی جلودار 1386 ،و  .)1391اما نکتۀ دیگر ذکر شده از زَبشَلی ،منابع قلع آن
است .در شکل 2میتوان منابع قلعخیز و دارای پتانسیل قلع در ایران را که بهترتیب با
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رنگهای زرد ،سبز و بنفش مشخص شدهاند ،مشاهده نمود .در شمال انشان منابع قلعخیز
ایران تنها در جنوب شرق استان اصفهان (در فاصلۀ اندک با باتالق گاوخونی) ،شمالغرب
استان یزد (در فاصلۀ اندک با باتالق گاوخونی) و شمالغرب استان اصفهان قابل پیگردی
هستند .همچنین همانگونه در باال نقل شد ،شیمَشکی بهعنوان سرزمین دربرگیرندۀ
زَبشَلی ،دارای معادن فراوان طال و نقره بوده است .که در این زمینه پتانسیل باالی
معدنی استانهای اصفهان و یزد غیرقابل انکار است .بهاینترتیب شاید بتوان با توجه به
مطالعه برروی معادن و منابع نوشتاری ،استان اصفهان و نواحی شمالی استان امروزی
یزد را بهعنوان بخشهای عمدۀ شمالشرق و شمال حکومت ایالم و جایگاهی برای
زَبشَلی (بخشی از شیمَشکی) درنظر گرفت (شکل  .)1همچنین باید توجه داشت ،در آغاز
سرودۀ اِنمِرکَر ( )En Mer Karو فرمانروای اَرَتَ که رجعت به گذشتۀ دور است ،به طال،
نقره ،مس ،قلع و تختههای سنگ الجورد اشاره شده است .در همین سروده ،در مورد
ارسال سنگهای غیمتی کوهستان به دشت سومر در ازای دریافت غله از سومر نیز
اشاره شده است ( .)Jacobsen, p. 281این موضوع باعث شده است تا فرضیهای مطرح
شود مبنی بر آنکه بخشهایی از ایالم که به استخراج مواد معدنی فلزی و سنگهای
مناسب برای ساخت مهرههای تزیینی مشغول بودهاند ،به محصوالت کشاورزی سومر
تکیه داشتهاند ( .)Kohl,1978این امر بدان معناست که نواحی با ظرفیت معدنی باال
عموماً در مناطق کویری خشک با درصد کم بارندگی قرارداشتهاند که برای کشاورزی
شرایط چندان مناسبی نداشتهاند؛ همانند بخشهایی از استانهای اصفهان و یزد که
دقیقاً با چنین شرایطی روبهرو هستند.
 .5ارزيابي منابع مکتوب درخصوص زَبشَلي
با توجه به آنچه مشخص شد ،زَبشَلی بخشی از سرزمین شیمَشکی بوده که منابع فلزی
فراوانی داشته و در نزدیکی دریای باال در شمال انشان واقع بوده است .واال با توجه به
معادن فراوانی که برای شیمَشکی نقل شده ،مکان آن را کرمان درنظر گرفته است
( .)Vallat, Eléments de géographie élamite, pp.50-52اما باید توجه داشت شیمَشکی
در طول هزارۀ دوم ق.م در منابع نوشتاری بسیار حائز اهمیت شده و در متون این دوره،
فراوان از آن نام برده شده است ،این درحالی است که کرمان در اواخر هزارۀ سوم و در
طول هزارۀ دوم ق.م بهمانند گذشته دارای استقرار نبوده و دادههای باستانشناختی در
این دوره در کرمان بهشدت کاهش مییابند .همچنین باید به حضور شهر زَبشَلی

www.SID.ir

Archive of SID

پژوهشهاي علوم تاريخي ،سال  ،8شمارة  ،2پايیز و زمستان 9 / 1395

بهعنوان مهمترین شهر شیمَشکی در شمال انشان نیز اشاره شود .بدینصورت کرمان
(شرق انشان) نمیتواند جایگاه مناسبی برای شیمَشکی باشد .در همین خصوص زادوک
جایگاه شیمَشکی و در نهایت زَبشَلی را از فارس تا دریای خزر میداند (به نقل از Potts,
 )p.103که دلیل او ،توجه به بحث پیرامون نزدیکی زَبشَلی بهعنوان مهمترین شهر
شیمَشکی به دریای باال بوده است .اما باید توجه داشت که خزر نسبت به مراکز ایالمی
فاصلۀ بسیار زیادی دارد و نمیتواند بهعنوان مکانی برای شیمَشکی که جزئی از سرزمین
ایالم بوده در نظر گرفته شود .همچنین تاکنون از نیمۀ شمالی ایران هیچ محوطهای
مربوط به دورۀ ایالم گزارش نشده است .با توجه به متون ،بسیاری بر مکانیابی
شیمَشکی در شمال مراکز ایالمی (شوش و انشان)Herzfeld, pp.179-180; Kupper, ( ،
 )p.27بهعنوان ناحیهای که نمیبایست جزئی از شوش و انشان باشد ،معتقد هستند .این
نظر با توجه به معادن فراوان شیمَشکی و همچنین مکان زَبشَلی بهعنوان مهمترین شهر
شیمَشکی (شمال انشان و نزدیک دریای باال) و همسایگی لو.سو و زَبشَلی با مردمانی
کوچنشین در کنار یافتشدن شمار فراوان محوطههایی از دورۀ ایالم در استانهای
اصفهان و چهارمحالوبختیاری 2میتواند صحیحتر باشد.
 .6دادههاي باستانشناختي مناطق موردمطالعه
با توجه به مباحث طرح شده بهمنظور جاینامشناسی نواحی باستانی بحث شده در باال،
سه منطقه برای مطالعات تکمیلی باستانشناختی در نظر گرفته شد که عبارتند از:
 -1ورزنه (جنوب استان اصفهان)  -2اردل (جنوب استان چهارمحالوبختیاری) و  -3عسگران
(غرب استان اصفهان) .تمامی محوطههای فوق در نواحی شمالی و شمالشرقی مراکز
ایالمی قرار گرفتهاند .هریک از مناطق موردمطالعه دارای شرایطی خاص مربوط به دورۀ
ایالم بودهاند و دربارۀ آنها بحث خواهد شد.
 .7محوطههاي ايالمي شهر سبا ،ورزنه استان اصفهان
دربارۀ پیشینۀ مطالعات مربوط به دورۀ ایالم در استان اصفهان باید گفت تاکنون فعالیت
باستانشناختی گستردهای درخصوص دورۀ ایالم در این استان صورت نگرفته است .اما
در این بین ،میتوان به کاوش باستانشناسی جاوری در محلۀ گورتان شهر اصفهان
اشاره داشت ،که در طی آن آثاری مربوط به دورۀ ایالم میانه گزارش شد (جاوری.)1383 ،
همچنین باید به کاوشهای باستانشناسی سعیدی ،در کپنده اشاره نمود که به شناسایی
الیههایی مربوط به دورۀ ایالم قدیم انجامید (سعیدی انارکی .)1386 ،ضمن آنکه در
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بررسیهای باستانشناختی انجام شده در غرب استان اصفهان در حوزۀ چناررود،
سفالهایی یافت شده که کامالً قابلمقایسه با سفالهای ایالمی هستند و طی این پژوهش
حضور ایالمیان در این منطقه با احتمال مطرح شده است (خطیبشهیدی و دیگران ،ص .)40
شهرسبا در ساحل غربی باتالق گاوخونی و شمال شهر ورزنه قرارگرفته است (شکل)3
که در سال  1384بهمنظور شناسایی از دیدگاه باستانشناسی و ثبت محوطههای
باستانی و تهیۀ نقشۀ باستانشناسی ،توسط اسمعیلی جلودار بررسی شد ( .)1386از شهر
سبا تاکنون  19محوطۀ ایالمی شناسایی شده است .بیشتر محوطههای ایالمی شهرسبا
دارای ارتفاعی اندک از سطح زمینهای اطراف بوده و در کویر ورزنه جای گرفتهاند.
سفالهای ایالمی این منطقه را میتوان در سه گروه طبقهبندی نمود که عبارتند از
 -1سفال منقوش  -2سفال نخودی ساده  -3سفال نارنجی با مغزی دودزده (طرح1و
جدول .)1تعدادی از محوطههای ایالمی شهرسبا ،به دلیل یافتشدن سربارههای فلزی از
اهمیت زیادی در مطالعات مربوط به دورۀ ایالم ،برخوردار هستند و میتوانند نشانی از
کارگاههای ذوب فلز در شهرسبا باشند؛ که البته دریافتن این موضوع نیازمند کاوشهای
باستانشناختی در منطقه است .سربارههای فلزی یافت شده در این محوطهها عموماً
دارای قطری در حدود  5تا 10سانتیمتر و بهصورت زبر و خشن و مات بوده و در بازۀ
رنگهای تیره از قهوهای تا سیاه قراردارند .ضمن آنکه در محوطۀ سبا  45یک بوتۀ ذوب
مس نیز گزارش شده است (اسمعیلی جلودار.)1386 ،
 .8محوطههاي ايالمي شهرستان اردل ،استان چهارمحال و بختیاري
استان چهارمحال و بختیاری با میزان متوسط بارندگی  336میلیمتر و میانگین درجه
حرارت  11درجه سانتیگراد دارای شرایط کامالً مساعد برای رویش نباتات علوفهای و
در نتیجه دامداری میباشد .مساحت مراتع استان در حدود یک ملیون هکتار برآورد
شده است .یک میلیون هکتار مراتع و جنگلهای غنی که در باال اشاره شد ،در کنار
کمبود زمین های مناسب برای کشاورزی شرایطی هستند که منطقه را جهت زندگی
کوچروی مهیا و آماده نموده است ( .)Young, 1972شهرستان اردل در قسمت غربی و
جنوبغربی استان چهارمحالو بختیاری قراردارد (شکل )4؛ و دارای رشتهکوههای نسبتاً
مرتفع با چندین قلۀ باالی  3000متر است که به درههای عریض و بزرگی ختم
میشوند .از شهرستان اردل بخش مرکزی  28محوطۀ ایالمی (اسمعیلی جلودار )1386 ،و
بخش میانکوه نیز  25محوطۀ ایالمی شناسایی شده است (خسروزاده و دیگران ،صص -85
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 .)61محوطههای ایالمی در این شهرستان را میتوان به دو بخش محوطههایی با استقرار
دائم و محوطههای کوچنشینی تقسیمبندی نمود .تعداد محوطههای کوچنشینی
شناسایی شده بسیار بیشتر از محوطههای با استقرار دائم میباشد .به طور مثال در
بخش میانکوه شهرستان اردل ،بیش از  %76محوطههای ایالمی این منطقه کوچنشینی
هستند (خسروزاده و دیگران ،ص  .)75همچنین در اردل بخش مرکزی ،تعدادی از محوطههای
ایالمی شناسایی شده ،در نزدیکی وارگههای امروزی کوچنشینان قرارگرفته و در محیطی
کامالً سنگالخی با ارتفاعی کم و سفالهای فرسوده گزارش شدهاند (اسمعیلی .)1386 ،این
موضوع با توجه به بحثی درخصوص لو.سو باستان انجام گرفت از اهمیت زیادی برخوردار
است .زیرا ،عالوه بر اردل از شهرستان فارسان ،کوهرنگ و لردگان نیز تاکنون چندین
محوطۀ کوچنشینی از دورۀ ایالم شناسایی شده است که این امر در کنار همسایگی
زَبشَلی ،لو.سو و کوچنشین بودن اقوام آن میتواند موضوع مهمی باشد.
 .9محوطههاي ايالمي عسگران
شهر عسگران در شهرستان تیران و کَروَن و در بخش کرون واقع شده است .شهرستان
تیران و کرون در غرب استان اصفهان قرار دارد .در تاریخ اصفهان و ری آمده است که
در کوههای میان کَروَن و فریدن و داالنکوه معادنی وجود دارند و در بین آنها «سرب و
قلع بیشتر دیده میشود و ارامنۀ کرد سفلی از آن سخن نمودند و میگفتند نقره از آن
سرب هم بیرون میآوردند؛ همچنین کوهچههای تپهماهورهای کرون از ابتدا به خطی
که میرود هم سرب دارد» (جابری انصاری ،ص  .)390سید محمدعلی جناب در کتاب
االصفهان از وجود معادن سرب این منطقه سخن بهمیان آورده و نوشته است:
«معادن سرب در قمشلو ،گنهران ،حاجی آباد ،کرد پایین ،خیرآباد و کوه وجین وجود دارد (جناب،
ص  .)192مهمترین معدن سرب این شهرستان چشمه موشی است که در سال  1329شمسی
بهرهبرداری شد .این معدن دارای نقره و سرب میباشد (جمالزاده ،ص  .)74همچنین معدن سرب
کوه انجیره در شمال تیران که دارای  2ملیون تن ذخیرۀ سرب میباشد» (بدیهی ،ص .)331

تعداد  14محوطۀ ایالمی از بخش عسگران شهرستان تیران و کرون در ناحیۀ شرقی
کوههای زاگرس مرکزی شناسایی شده است (شکل .)5عمدۀ محوطههای ایالمی یافت
شده از این ناحیه دارای سفالهای متعلق به اواخر دورۀ ایالم قدیم و اوایل عصر ایالم
میانه هستند (طرح 1و جدول  .)1محوطهها بیشتر در کنار رودخانۀ مرغاب قرارگرفته و در
منطقهای بین روستای اَلوَر و شهر عسگران جای دارند .از این منطقه شواهدی مربوط به
وارگههای کوچنشینان امروزی نیز شناسایی شد که وجود چنین وارگههایی در کنار
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ارتفاع کم محوطهها و پراکنش اندک سفالهای فرسوده برروی آنها میتواند از وجود سنت
کوچنشینی در این منطقه از دورۀ ایالم و ادوار قدیمیتر خبر بدهد .یکی از تپههای مهم
این ناحیه ،تپۀ آقاامامتپه بوده که برای مردمان منطقه جنبۀ تقدس داشته و کامالً مورد
احترام است؛ ممکن است بتوان این تقدس را مربوط به سالیان دور این تپه دانست .در
کنار موارد گفته شده ،در روستای کُرد علیا در محوطۀ ایالمی شناساییشده ،تعدادی
سربارۀ فلزی نیز بهدست آمد و همانطور که گفته شد ،در کتب تاریخی نیز درخصوص
وجود معادن سرب ،قلع و نقره در این ناحیه اشاراتی رفته است (جناب ،ص.)192
 .10مطالعۀ معادن فلزي در محدودة پیشنهادي براي زَبشَلي
همانطور که مشخص شد ،در این پژوهش حدود جنوب و جنوبشرق استان اصفهان و
شمالغرب استان یزد بهعنوان محدودۀ پیشنهادی برای شهر زَبشَلی در نظر گرفته شد.
در این محدوده ،یکی از مهمترین مناطق دارای پتانسیل باالی معادن فلزی منطقه
انارک -اردکان است .مس ،طال ،نقره و قلع از مهمترین فلزات مورد استفاده در دورۀ
ایالم بین این سرزمین و میانرودان بوده است .در کتیبههای سومری به تجارت فلز مس
بین اروک و ارَتَ اشاره شده است ( .)Pettinato, 1972در میان کانسارهای مس ،کانسار
مس کالکوسیت ( )Cu2Sبه چند دلیل برای مردمان باستان دارای جذابیت است :نخست
دسترسی آسان به این کانسار ،دوم میزان باالی مس این کانسار (حدود  80درصد) و سوم
آسانی ذوب آن .این مسئله موجب شده تا در دنیای باستان به آن توجه ویژهای شود.
مطابق مطالعات زمینشناسی انجامشده ،این کانسار در استان اصفهان در شهرستانهای
نایین (بهخصوص بخش انارک) و کاشان قابل پیگردی است ( .)Nezafati et al, p.82از سویی
دیگر درصد باالی نیکل ( )%14.94در کانسار مس انارک استان اصفهان برخی از
پژوهشگران را بر آن داشته تا این منطقه را یکی از نواحی تأمینکنندۀ فلز مس سومر از
طریق ایالم بیان نمایند ( .)Dayton, p.53برخی از پژوهشگران نیز معادن طالمسی و
مسخانی در استان اصفهان را به دلیل میزان باالی مس و موقعیت جغرافیایی مناسب،
از مناسبترین معادن برای تجارت مس به میانرودان دانستهاند (.)Ladame, p.23
همچنین بهخاطر وجود عناصری مانند آرسنیک و کبالت نیز برخی از پژوهشگران معادن
طالمسی و مسخانی را برای استفاده در دنیای کهن مناسب دانستهاند ( & Bazin
 ،)Hubner, 1969زیرا استفاده از مس آرسنیکدار قدیمیتر از آلیاژ مس قلعدار بوده و
تنها در حدود 1500ق.م است که مفرغهایی از جنس قلع بهطور کامل جایگزین مس
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آرسنیکدار شدهاند ( .)De Ryck et al., p.262اما فلز دیگری که در مطالعات
باستانشناختی دورۀ ایالم اهمیت بسیاری دارد ،قلع است .یکی از مهمترین معضالت
مطالعۀ قلع در دورۀ ایالم ،مربوط به منشأ این فلز است ( .)Crawford, 1974برخی منشأ
آن را آناتولی دانستهاند ( )Muhly and Wertime, 1973و برخی دیگر به افغانستان
بهعنوان منشأ این فلز اشاره کردهاند ( .)Cleuziou and Berthoud, 1982در حدود 25
کیلومتری جنوب غرب شهر انارک در کویر بین انارک و اردکان ،معدن چاهپلنگ با
پتانسیل باالی قلع واقع شده که براساس بازدید نویسندۀ دوم مقالۀ حاضر شواهد
معدنکاری کهن (شدادی) در این ناحیه شناسایی شده است .هرچند بهدلیل فعالیتهای
معدنی دورۀ قاجار در این معدن توسط اروپاییان ،آسیبهایی به معدنکاریهای کهنتر
وارد شده ،همچنان شواهدی باستانشناختی از این معدن در دورۀ ایالم قابل پیگردی
است که تاکنون مطالعۀ جامعی برروی این معدن از این دیدگاه انجام نشده است.
 .11نتیجه
بر اساس آنچه در باال آمد ،نواحی شمالی و شمالشرقی مراکز ایالمی ،تاکنون کمتر مورد
توجه قرار گرفتهاند .تنها تعدادی از پژوهشگران بدون ارائۀ مدارک باستانشناسی در حد
حدس و گمان به این نواحی پرداختهاند .زَبشَلی بهعنوان یکی از شهرهای شیمَشکی که
بسیاری آن را مهمترین شهر شیمَشکی میدانند ،در متون دارای چند مشخصۀ کلی
است -1 :در شمال انشان قراردارد؛  -2در نزدیکی دریای باال است؛  -3دارای معادن
فلزی مختلف از جمله قلع است و  -4نام این شهر بارها در کنار نام لو.سو تکرار شده که
احتماالً بهمعنای همسایگی با لو.سو بوده یا اینکه زَبشَلی جزئی از لو.سو (بهعنوان
شیمَشکی) بوده است .برطبق این موارد اگر دریای باال ،باتالق گاوخونی که در دورانهای
گذشته بسیار پرآبتر از امروز بوده ،در نظر گرفته شود ،در کنار معادن قلع امروزی در
حدود جنوب استان اصفهان و شمال استان یزد و سربارههای فلزی یافتشده از
محوطههای شهرسبا و اینکه زَبشَلی جزئی از سرزمین ایالم بوده ،حدود جنوب استان
اصفهان و شمال استان یزد ،مناطق مناسبی برای مکانگزینی زَبشَلی باستان هستند.
ضمن آنکه شهرسبا در جنوب استان اصفهان بهعنوان مطالعۀ موردی در ناحیۀ مورد
بحث انتخاب شد که دارای دادههای فراوان و جالبتوجهی از دورۀ ایالم بهخصوص ادوار
ایالم قدیم و میانه بود .اما در کنار زَبشَلی ،لو.سو نیز دارای اهمیت است .چراکه دارای
اقوامی کوچنشین و در نزدیکی زَبشَلی بوده است .در استان امروزی چهارمحالوبختیاری،
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محوطههای کوچنشینی فراوانی از دورۀ ایالم شناسایی شده است ،بهگونهای که میتوان
یکی از معیشتهای اصلی ساکنان ایالمی این منطقه را کوچ درنظر گرفت .همچنین با
توجه به همسایگی نزدیک استانهای اصفهان و چهارمحالوبختیاری بهخصوص در
نواحی غربی و جنوبی ،و یافتشدن دادههای ایالمی از هردو استان ،به فرضیۀ همسایگی
سرزمینی کوچنشین با سرزمینی دارای معادن فلزی در شمال مراکز ایالمی قوت میبخشد.
در غرب استان اصفهان نیز شواهد فلزی بسیار غنیای وجوددارد ،که محوطههای ایالمی
شاخصی همچون محوطههای عسگران در غرب استان اصفهان قراردارند .با توجه به
فراوانی معادن نقره و طال برای منطقۀ شیمَشکی و فراوانی عناصر فلزی در استان
اصفهان در کنار فراوانی شواهد ایالمی ،طی این پژوهش پیشنهاد میشود تا برای مطالعۀ
دورۀ ایالم به استانهایی مانند اصفهان ،یزد و چهارمحالوبختیاری نیز باید توجه خاصی
شود تا بتوان بسیاری از تاریکیهای دورۀ ایالم را در مباحث تاریخی و باستانشناسی
روشن نمود .همچنین شواهد معادن فلزی و فلزگری کهن در استان اصفهان قابل
پیگردی و شناسایی هستند که تاکنون بهصورت جامع برروی این معادن از دیدگاه
باستانشناسی و بهخصوص باستانشناسی دورۀ ایالم مطالعهای صورت نگرفته است.
پينوشت
 ŝimaŝki .1نام دوره ای فرهنگی مربوط به دورۀ ایالم قدیم نیز بوده که پس از دورۀ اوان و پیش از دورۀ
سوکَلمخ در منابع نوشتاری ظاهر میشود.
 .2استان چهارمحال و بختیاری محوطههای کوچنشینی بسیاری در دوره ایالم دارد.

طرح جدول  .1منتخبي از سفالهاي ايالمي مناطق موردمطالعه در استانهاي اصفهان و چهارمحالوبختیاري
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زَبشَلي
زَبشَلي

شکل .1موقعیت پیشنهادي براي حدود سرزمین ايالم در دورة شیمشکي و شهر زَبشَلي (اسمعیلي ،نقشه)1

جدول  .1توصیف سفالهاي طرح 1
محوطه
1
Ard36

2

Saba9

3

Saba3

4
5
6
7

Ard
139
Saba3
Asg2

نارنجی قرمز با مغز سیاه رنگ ،ماده چسباننده گیاهی و
ماسه ،چرخساز ،تزیینات طنابی.

Asg3

نارنجی قرمز با مغز سیاه رنگ ،ماده چسباننده گیاهی و
ماسه ،چرخساز ،تزیینات طنابی.

8

9

Ard95

نارنجی روشنبا مغز خاکستری تیره ،ماده چسبانندۀ
گیاهی ،شن ریز و ماسه ،پخت کافی ،نقوش قهوهای مایل
به قرمز ،چرخساز.

Saba78

نخودی مایل به سبز ،ماده چسباننده ماسه و دانههای
سفید رنگ ،پخت کافی ،چرخساز.

10
Ard87
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مشخصات
نخودی روشن مایل به نارنجی ،ماده چسباننده گیاهی و
ذرات سفیدرنگ ،با پوشش غلیظ نخودی بر سطح
خارجی ،پخت کافی ،چرخساز.
قهوهای مایل به نارنجی با مغز خاکستری ،ماده چسباننده
ماسه ،گیاهی و ذرات سفید رنگ ،پخت کافی ،چرخساز
قرمز روشن با مغز خاکستری تیره ،ماده چسباننده ماسه،
گیاهی و ذرات سفیدرنگ ،پختکافی ،چرخساز.
نارنجی مایل به قهوهای با مغز سیاهرنگ ،ماده چسباننده
شن ریز ،گیاهی و ماسه ،چرخساز.
قهوهای مایل به نارنجی با مغز خاکستری ،ماده چسباننده
ماسه ،گیاهی و ذرات سفید رنگ ،پخت کافی ،چرخساز.

11

Saba45

12

Saba9

قهوهای مایل به قرمز با مغز سیاه رنگ ،ماده چسباننده
ماسه و گیاهی ،پخت کافی ،لعاب غلیظ گلی در خارج،
چرخساز.
نخودی ،ماده چسباننده ماسه و ذرات سنگ ،پخت کافی،
چرخساز.
نخودی با مغز سیاهرنگ ،ماده چسباننده ماسه و موادگیاهی،
پخت کافی ،نقش قرمز تیره بر سطح خارجی ،چرخساز.

مقايسه
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)(Alizadeh, 2016, Plate168: h.

((Nickerson 1983:Fig.41
((de Miroschedij 1981: Fig. 38
()Alizadeh, 2016, Fig.36: G
()Carter, 1996, Fig.20: 10-11
)(Carter, 1978, Fig. 47:9
)(de Miroschedij 1981b Fig. 44:7
()Carter, 1996, Fig. 41: 14
()Carter, 1978, Fig. 47:9
()Petrie, et al. 2006: Fig. 4.76
()Nickerson 1983:Fig.53
)Zeidi,et al. 2006: Fig.Fig. 6.20
)Weeks, et al. 2006:Fig.3.116
(Petrie, et al, 2005, Fig.10:
)Ts938
)(Alizadeh, 2016, Plate88: b
)(Carter, 1966, Fig.13: 20
)(Carter, 1979, Fig.4: 2
)(Alizadeh,2016,Fig.81: I
)(Wright, 1981, Fig.87: r
)(Alizadeh, 2016, Plate1: C
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شکل .2معادن قلع ايران ،نقاط زرد و سبز رنگ نقاط مناسب براي قلع و نقاط بنفش رنگ نقاط با پتانسیل باال براي
قلع هستند (سازمان زمینشناسي و اکتشافات معدني کشور)

شکل .3محوطههاي ايالمي شهرسبا
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شکل .4محوطههاي ايالمي اردل استان چهارمحال و بختیاري شکل .5محوطههاي ايالمي عسگران
(گوشۀ باال سمت راست نقشه  ،4موقعیت فعلي شهرستان اردل طبق تقسیمات سیاسي جديد بوده)

منابع
اسمعیلی جلودار ،محمداسماعیل« ،گزارش بررسی و شناسایی باستانشناختی محوطه ریگسرای
(شهرسبا) ورزنه (باتالق گاوخونی) اصفهان» ،تهران ،پژوهشکدۀ باستانشناسی.1386 ،
اسمعیلی جلودار ،محمداسماعیل« ،چشمانداز باستانشناختی ساحل شرقی باتالق گاوخونی،
نامورنامه؛ مقالههایی در پاسداشت یاد مسعود آذرنوش» ،به کوشش حمید فهیمی و کریم علیزاده،
تهران ،ایراننگار ،صص .1391 ،206-189
اسمعیلی جلودار ،محمداسماعیل؛ زهرا کامرانی و سعید ذوالقدر« ،مدارکی نویافته از تولید مُهره در
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