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  )هزاره اول قبل از میالد(فرمانروایان ناشناخته دوران ایالم نو در لرستان 

  

  دکتر سیدمهدي موسوي

  س تهرانعلمی دانشگاه تربیت مدرعضو هیأت 
  

  دکتر جواد نیستانی

  تهران عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس

  

  لیال خسروي

  دانشجوي دکتري باستان شناسی دوران تاریخی 

  س تهراندانشگاه تربیت مدر)  یش از اسالمپ(

  

   چکیده

هـا،  مل ظـروف، ریتـون  شـا  غار کلماکره شامل صدها قلم شی نفیس زرین و سیمین گنجینه

در پلـدختر   1368در سـال   ...ها، دستبندها و ها، پالکهاي انسانی و حیوانی، ماسکمجسمه

هـایی بـه    ، وجود کتیبـه این اشیاء ویژگی منحصر به فرد .شدتوسط روستائیان کشف لرستان 

ـ  کتیبـه  این رائتق. روي برخی از آنهاست ایالم نوخط آرامی کهن، آشوري نو و  ط هـا توس

دوران   محلـی  گمنام نام یک سلسله شدن رسول بشاش سبب آشکار فرانسوا واال و، مبرتال

ایـن   و تاریخ هنـر  شناسیعرصه جدیدي را در مطالعات باستان و گردید ایالم نو در لرستان

هـاي منقـور روي ایـن اشـیاء،     طالعه کتیبهدر این مقاله ما با م. دوره تاریخی در ایران گشود

ن هویت صاحبان این گنجینه شناختی به دنبال تعییو متون کهن و شواهد باستان منابعبررسی 

  .یابی احتمالی سرزمین ساماتورا، مرکز حکومت آنان  هستیمو مکان

  .، ساماتورا، ایالم نو، تاباال، آم پیریشغارکلماکره، لرستان: اژگان کلیديو
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  مقدمه

سـرزمین  . های بختیاری بوده استو کوه گستره کشور ایالم شامل خوزستان، پشتکوه لرستان

شـد و  بـه مرکزیـت شـهرهای بـزرگ آن،      تاریخ خود به شـکل فـدرال اداره مـی   ایالم در طول 

  گردید اما هرگـاه قـدرت دولـت مرکـزی فزونـی      گردانی تشکیل میهای مستقل و خودحکومت

یکـی از  . آوردساخت و زیر فرمان خود در مـی مستقل  را متحد می هایگرفت، این حکومتمی

های محلی مستقل و خودگردان در دوران ایـالم نـو در جنـوب لرسـتان، سـرزمین      این حکومت

های منقور روی اشیاء گنجینه غار کلماکره بـرای  ساماتورا و فرمانروایان آن بود که از طریق کتیبه

یـن  سـران ا . نام پنج نسل از این فرمانروایان روی این اشـیاء نقـر شـده اسـت    . ما شناخته شدند

عنوان پادشاه ساماتورا دادنـد و بیشـتر اشـیاء     (Amprišh)پریش خانواده به دومین نسل یعنی آم

  . متعلق به همین پادشاه از این سلسله است

های شخصی ایالمی یک رابطه کامالً نزدیک با افق فرهنگـی  میخی و نام هایاستفاده از کتیبه

های نقره را هدیه کردند، حاکی از به هم آمیختگی ه جامنام اشخاصی ک. دهد نشان می را ایالم نو

هـای  سلسله آنها به دسـتۀ زبـان  ها مانند ساماتورا و تاباال سرسنن مختلف است زیرا بعضی از نام

. هند و ایرانی و گروه دیگری از اسامی که فرزندان تاباال هسـتند، بـه زبـان ایالمـی تعلـق دارنـد      

ای از اشیاء قیمتـی جمـع    دهد که این اشیاء را منتسب به گنجینه اسامی خاص آنها به ما اجازه می

 شده در یک خانواده سلطنتی محلی بدانیم اما نام این فرمانروایان و مکان سـرزمین سـاماتورا تـا   

  . امروز به درستی شناخته نشده است

نو ایالم به خصوص در دوران ایالم گفتنی است که اطالعات ناقص ما از جغرافیای تاریخی 

اسناد مکتوب و نیز عدم آشنایی با تمامی سرزمینهای این پادشاهی است  ،ناشی از کمبود مدارک

متون کهـن از  برخی از شهرهای ایالمی را که در  ی ازاندک شمار توان مکان دقیق و هنوز هم نمی

 فیاییستردگی جغراو متون کهن از گاز سوی دیگر در منابع . ، به درستی تعیین نمودشدهآنها یاد 

یـاد   ییکسـان  طـور  ، همواره بـه آن دورانبا توجه به شرایط سیاسی و رویکرد نویسندگان  ایالم

کوهسـتانی ایـالم شـامل     منـاطق . حدود این قلمرو را ذکر کردنـد  طور متفاوتی به است ونشده 

 تاکنون بررسی و کاوشیزیرا  نشدندشناخته  شوشبه خوبی  های بختیاریلرستان امروزی و کوه

   .شده استدر این مناطق انجام نبه صورت منظم و علمی 
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  وجه تسمیه و موقعیت جغرافیایی غار کلماکره

به معنای غار  (kalma)ما لْکلماکره از دو کلمه کلما و کرّه تشکیل شده که در گویش لکی، کّ

ایـن منطقـه    1.، به معنای انجیر کوهی اسـت با تشدید ر (karra)ه رِّکّ و) بز کوهی( لْکَ   یا محل

  . پوشیده از درختان انجیر کوهی است و احتماالً نامگذاری غار، به همین دلیل بوده است

. در جنوب لرسـتان  قـرار دارد   کیلومتری شمال غرب شهرستان پلدختر 20غار کلماکره در 

ات بـین  باعث شده تا همواره نقـش مهمـی را در ارتباطـ    موقعیت منحصر به فرد این شهرستان،

  . زاگرس مرکزی از گذشته تا کنون ایفا کند نشینانساکنین دشت سوزیانا و کوه

کبیرکوه بـه مـوازات   . های این شهرستان استدو رشته کوه مهله و کبیر کوه از مهمترین کوه

را تشکیل داده که نـواحی واقـع در    کیلومتر امتداد، دیوار بلندی 260ساحل راست رود سیمره با 

شرق و شمال شرق آن پیشکوه و نواحی واقع در غرب و جنوب غربی آن پشتکوه نام گرفتند و 

همچنین دو رود مهم سیمره و کشکان کـه   2.شوددر امتداد جنوبی خود در جلگه شوش محو می

خود داشتند، در مکانی  راز پیش از تاریخ تا کنون، نقش زیادی در زندگی ساکنان لرستان در مسی

ریزنـد و از آن پـس   هم می دختر، بر سر راه دره شهر کنونی بهمهر در جنوب غربی پلبه نام چم

   3.تنها با نام سیمره روان می شود

  

 

  
  »پدیا ویکیبر گرفته از سایت «. موقعیت جغرافیایی غار کلماکره در  استان لرستان - 1نقشه شماره 
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  ي منقور روي اشیاء گنجینه کلماکرههاکتیبه بررسی و تحلیل

  اي به خط میخی و زبان آشوري نو  کتیبه

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )عکس از لیال خسروي. (سطل نقره اي کلماکره با کتیبه آشوري – 1تصویر شماره 

  

آشوری نـو در دوسـطر بـه خـط     به زبان  ،ای نقره) سطل(دار  روی یک ظرف دستهاین کتیبه 

شیوۀ نگارش، شـیوا و بـا   . شده است نقر آندر سطح بیرونی بخش فوقانی  ،میخی نسبتاً درشت

که بعد از استنساخ و قرائت کتیبه، ترجمۀ آن چنین آمـده   4دقتی توأم است صالبت اما با کمی بی

  : است

ه کشور آشور، پسـر سـناخریب،   سرحدون پادشاا، متحد کشور گوزانا، )باد(تقدیم به خدای اداد 

  .پادشاه کشور آشور، باشد که او قضاوت نماید

  : در این کتیبه چند واژۀ کلیدی و مهم وجود دارد

خـدای اصـلی   . اسم خاص و نام خدای طوفان، خدای بزرگ آرامیان است :(Adad)داد ـ اّ

شـان داده شـده و   النهرینـی اداد ن  ها نیز، خـدای هواسـت کـه در متـون بـا ایـدئوگرام بـین        هیتی
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   5.دنترین معابد خدای هوا در ناحیه توروس و دشت شمال سوریه کشف شد معروف

اسم خاص و نام یکی از پادشاهان دوران آشور نـو و پسـر   : (Esarhaddon)سرحدون اـ 

  . سناخریب است

در دورۀ سـلطنت  . دهـد مـی سـرحدون پادشـاه آشـور    ااز روابط دوسـتانه بـا    خبراین کتیبه 

هـای تبعیـت داد کـه بـه      لشگرکشی جای خود را به تحمیل عهدنامه) م.ق680-669(دون سرحا

های کوچک پادشاهی« آمیز سلطنت و دودمانش تنها به جلب حمایت ماد منظور تأمین بقای صلح

سرحدون دارای نفوذ و ابهرحال دولت ماد در زمان . گزار آشور اکتفا کردجابه عنوان خر »زاگرس

های ایالتی مستقل بود، جزء کشـور مـاد   سرزمین لرستان نیز که دارای حکومت(. قدرت کلی شد

به طوری که دولت آشور با اعزام سفیری به دربـار مـاد درصـدد اتحـاد     ) آمد غربی به حساب می

سرحدون پادشاه مقتدر آشور از توسعه و نیروی ا ،آید های آشوری برمی برآمد و چنان که از کتیبه

برد اما دخالت آشـوریان در امـور    نا در هراس افتاده و به خدای شمش پناه میدو کشور ماد و ما

سرحدون بـه نـواحی مـاد    ازیرا وقتی که قوای  سرحدودن با مخالفت روبرو نشدامادها در زمان 

سه نفر از سرکردگان مادی به نینوا رفتـه و از او بـرای پشـتیبانی بـر ضـد مبـارزات        ،نفوذ کردند

   6.د و در عوض هدایای پرقیمتی برای آنها فرستادندداخلی کمک خواستن

صلح کرد و دختر خود را بـه پرتـاتوا فرمانـدۀ سـکاها بـه زنـی داد      نیز سرحدون با سکاها ا .

همزمان بود، دست بـه یـک رشـته    ) م.ق 680(ورتیش و خشتریته درسرحدون که با فراهمچنین 

ساحل چپ دجلـه   در آرامی گمبولو ساکنعملیات پیروزمندانه در زاگرس مرکزی زد و با قبایل 

ولـی  . النهـرین ایجـاد کنـد   و بـین  ایالم  سفلی پیمان اتحاد بست تا سدی از کشورهای حائل بین

ای ترتیب داد  توطئهدوم سرحدون وقتی بود که به دنبال مرگ هومبان هالتاش ابزرگترین پیروزی 

نشـاند و روابـط    ایـالم خت سـلطنت  و یک شاهزاده دست نشانده آشوری به نام اورتکی را بر ت

ای بـین   برقرار و مبادالت و تشریفات دوسـتانه  ایالمای بین آشور و  نزدیک سیاسی قابل مالحظه

  7.دو کشور انجام گردید

سرحدون به عنوان متحد ادر این کتیبه از گوزانا یا گیلزانا نام برده شده و از  :وزاناگ ـ کشور

به نام دو محل اشاره کرده که این   اش برای ترجمه این واژه،رسول بش. این کشور یاد شده است

پایتخـت   ،حلـف نام محل باستانی تـل گوزانا  .دو از نظر موقعیت جغرافیایی کامالً با هم متفاوتند

و  اسـت  پیش از دوران تاریخی متـروک شـده   و هالنهرین بودهای آرامی در بینیکی از پادشاهی
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حلف پایتخت قدیم آرامیان، در ساحل رود گوزانا همان تل 8.شود می نامیده) گوزانا(نو اکنون گوز

  دیـاکونف  و گیلزانـا کـه   زمان آشوریان تسخیر و ضمیمه خاک آشـور گردیـد   که در بوده خابور

جا به منظور جلب عطوفـت آشـور   که پادشاه آن داندمیدر کرانه غربی دریاچه ارومیه  محل آن را

  9هدایایی ارسال داشته است

  

  
  )67:  1376مجیدزاده (» گوزانا«حلف محل جغرافیایی تل - 2نقشه شماره 

  

سرحدون برخالف پدرش سناخریب بـا ملـل   اتوان اظهار داشت که  با توجه به موارد باال می

ای برقرار نمود و با آمیختن زور و دیپلماسی توانسته بـود، صـلح سسـت     مختلف روابط دوستانه

لی و شرقی کشورش برقرار سازد که یقیناً اقوام ساکن در زاگـرس  بنیادی را در بین مرزهای شما

بـا   را ای جـزء ایـن متحـدین بـوده و روابـط دوسـتانه       ،یعنی صاحبان اشیاء کلماکره نیز ،مرکزی

سرحدون برقرار کردندا .  

دانـیم کـه در    برند و ما براساس این متون می متون آشوری از صدها مکان جغرافیایی نام می 

دژهـا، دولـت    ده) م.ق 6تـا   9(های  مه غربی و شمال غرب فالت ایران در فاصله سدهسراسر نی

کشـور مانـا در    ،بر اساس مدارک موجود .های کوچک و بزرگی پراکنده بودندشهرها و پادشاهی

لت گیلزانو قبل از الحاق آن به قلمرو اورارتـو هـم مـرز    ام از شمال غرب با ای.اواخر قرن نهم ق
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  ظاهر) م.ق 890-884(نینورتای دوم های توکولتیدر کتیبه، م این ایالت نخستین بارنا .بوده است

م نـام گیلزانـو بارهـا و اغلـب بـه همـراه       .ق 820تا حدود سـال   م.ق 9از اوایل قرن  10می شود

 ایالت گیلزانو .خوبوشکیه و در ارتباط با پرداخت خراج و هدایا، در متون آشوری تکرار می شود

لت قرار وهرگز مورد هجوم این د آمیزی با آشور داشته و ظاهراًروابط صلح ،ات خوددر طول حی

اسب برای آشور بود و با توجه به متون آشوری ثروت و تنـوع   همین کنندأگیلزانو ت .نگرفته است

ارد فرهنگـی بـه دسـت    باید به نوعی در مـو  ،ارتباط مستمر با آشور .ستاه محصول زیادی داشت

نام گیلزانو در  .که در خصوص حسنلو چنین است کردمی های گیلزانو تجلی پیداهآمده از محوط

م به طور ناگهانی و برای همیشه از متون آشوری و صحنه سیاسی منطقه محو .ق 820حدود سال 

در متـون آشـوری   . که این تاریخ همزمان با تصرف منطقه توسط پادشاهی اورارتو است گرددمی

رت یک واحد سیاسی مستقل تصویر شده و به ارتباط آنها با ماناهـا کـه در   ایالت گیلزانو به صو

با توجه به جایـابی خوبوشـکیه    .ای نشده استهیچ اشاره ،جنوب و جنوب شرقی آن قرار داشته

در منطقه حکاری ترکیه و ارتباط نزدیکی که گیلزانو از یک طرف با خوبوشکیه و از طرف دیگر 

کـه مـورد موافقـت     ی دریاچه ارومیه را برای این ایالت پیشـنهاد کردنـد  کرانه غرب ،با دریا داشته

 ،با توجه به جایابی خوبوشکیه در منطقـه پیرانشـهر   اًاما اخیر .بسیاری از محققان قرارگرفته است

هـای اشـنویه و   که گیلزانو در کناره جنوب غربی دریاچه ارومیه و دشت وجود دارد این احتمال

   11.سلدوز قرار داشته است

  

  

  

  . اي کلماکره با کتیبه آرامیـ ریتون نقره2تصویر شماره 

  )عکس از لیال خسروي(
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  ناي به خط آرامی که کتیبه

روی قسـمت فوقـانی   ، م.زبان آرامی کهن قرن هفتم ق به خط و) 2تصویر شماره (  کتیبهاین 

، صـرف نظـر از   البتـه شـیوۀ حکـاکی خـط    . شده است نقر ای، منتهی به سرسه قوچ ریتونی نقره

اشکال نیست که بعد از استنساخ و قرائت کتیبـه، ترجمـه آن چنـین     اش چندان تمیز و بی سادگی

  : آمده است

  یا  برای سالمتی مدان شاه با سفینه بزجام فرماندار کوبان 

  12برای سالمتی مدان شاه) آستیاک(جام فرماندار کوبان عازلزاسپند 

  : هاي کلیدي این کتیبه واژه

این محل در اودیسۀ هومر به نام آیایـا  . است بوده نام منطقۀ اصلی سکاها در روسیه: بانـ کو

(Aeaea)    زمینر، یعنی سرزمین طلوع خورشید و دنیای پس از مرگ معـروف اسـت کـه در سـ 

یا شبه جزیره تامـان   (Kuban)سکاها در سواحل شرقی دریای سیاه در محلی که امروزه کوبان 

(Taman) ود، واقع بوده استنامیده می ش .  

شاید به قول بشاش، ترکیب این کلمه با کلمۀ قبلی تشکیل یک اسم : عازلزاسپند یا ـ سفینۀ بز

آنهـا   صحیح گرچه تجزیه و تحلیل این خطوط و ترجمۀ. دهد می را) عازـ لزاسپند(به نام  خاص

شـاش بـه آنهـا اشـاره     و با توجه به معانی که ب گاننگارند به عهده زبان شناسان است اما به نظر

  .یستچندان قابل قبول ن!) ؟(کرده، ترجمۀ مزین به سربز

که شاید با نـام مادیـای اسـکیتی پسـر پارتـاتوا پادشـاه        بوده اسم خاص: (Madan)ـ مدان 

   13.م قابل مقایسه باشد.ق 630حدود در سکایی االصل در آذربایجان

یـک  بـه   متعلق زبانهای فنیقی و عبری با همراه غربی سامی است که هایزبانزبان آرامی از 

م از شـبه  .آرامیـان در حـوالی سـدۀ پـانزدهم ق     ،برخی از منابع آشوری بر اساس .هستند منطقه

که قبل از آن در کـدام زمـان و   دانیم جزیره عربستان به سوریه و عراق مهاجرت کردند ولی نمی

نیز مانند سـایر اقـوام بـدوی مکـان     دانیم که آنان  ن قدر مییهم  در کدام ناحیه سکونت داشتند،

ایـن   14.شـدند  جـا مـی   ای به نقطه دیگر جا به به علل طبیعی و اقتصادی از نقطهو  معینی نداشتند

های سامی بوده و آموختنش برای مردمـان سـامی زبـان،    چنین زبان آرامی که از ریشه و بن زبان

نـژاد را فـرا   کشـورهای اقـوام سـامی   ای داشت، سراسر  دشوار نبوده با خط آرامی که الفبای ساده

های زاگرس، پشتکوه لرستان و گرفت و به این ترتیب زبان آرامی از دریای مدیترانه گرفته تا کوه
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گیرد، این است که زبان خود  امتیازی که به آرامیان تعلق می 15.المللی گردیدفارس زبان بینخلیج

اید تا حدودی ناشی از وزنۀ سـنگین کثـرت   را به سراسر خاور نزدیک تحمیل کردند، این امر ش

آرامیان به جای ایـن کـه خـط     17.احتماالً خط آرامی مأخوذ از خط فنیقی است 16.بود تعدادشان

سپس این طرز نگارش . دشوار میخی را اقتباس کنند، الفبای فنیقی را قدری تغییرداده و برگزیدند

رامی قبل از دورۀ هخامنشی نیز رایج بوده که و زبان آ خط18.ساده را با خودشان به همه جا بردند

وجود آرامیان در زاگرس در اواخر . شود از لرستان دیده می مکشوفهروی جامهای  های آن نمونه

  19.های آشوری به اثبات رسیده است م از طریق سالنامه.قرن هشتم ق

کـه تـا زمـان     ندداشتهایی با آرامیان در عهد پادشاهی شلمانصر پادشاه آشور، آشوریان جنگ

سال پادشـاهی خـود غالبـاً بـا      18در طول  IIIتیگالت پیلسر  20.تیگالت پیلسر به طول انجامید

ی بخشد و دست قبایل مختلف یآرامیان در زد و خورد بود و برای این که بار دیگر به آشور نیرو

کرد که  ادشاه گمان میافراد بود، زیرا این پ  را کوتاه سازد، یکی از ابتکارات او تبعید دسته جمعی

یعنـی فرمـانبرداری از   . کن کردن احساسـات ملـی اسـت    بهترین راه جلوگیری از شورش، ریشه

  خدایان و وفاداری به سنتهای محلی از طریق در هم آمیختن اقوام مختلف امپراطوری با یکدیگر

  .دست مستقر گردیدند در نواحی دور ،بسیاری از ساکنین شهرها و در نتیجه بود

هـای زاگـرس   را از منطقه حمات به کـوه ) آرامیان(تن از مردم سوریه  30000به طوری که  

های آشوری سکونت داد و این چنین این قبایل که بـه زور بـه هـم    انتقال داد و آنها را در پادگان

نمودند کـه   درآمیخته شدند، وضع زندگی بومی خود را از دست دادند و به ظاهر ملل متحدی می

در واقع یگانه چیزی که این اقوام گونـاگون  . بردند طور یکسان از پادشاه آشور فرمان می همه به

در همـین زمـان بـود کـه      21.المللی آنان گردیـد  پیوست، زبان آرامی بود که زبان بین را به هم می

و بدین ترتیب حاکمـان محلـی لرسـتان،     22دآرامیان خط و زبان خود را با خود به زاگرس آوردن

  . رامی را از آنان اقتباس کرده و از آن برای نوشتن استفاده کردندخط آ

م نیز هنگامی که پادشاهان هخامنشی در جستجوی زبانی بودند کـه تمـامی   .قرن پنجم ق در

 های شاهنشاهی قادر به درک آن باشند، زبان آرامی را برگزیدند که به عنوان زبان رسمی درملت

هـای نوشـتاری   البته در قیاس با این زبان، زبـان . ی به کار برده شدبسیاری از مناطق و مراکز ادار

برای کارهای درباری در  ایالمیچنان که زبان . شد برای کارهای اداری به کار برده می محلی نیز، 

تعیین این نکته که خط آرامی دقیقاً از چه زمانی بـرای نخسـتین    23.رفت جمشید به کار میتخت
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شناسـی،  اما براساس شـواهد باسـتان   24.های ایرانی به کار رفته دشواراستنبار، برای نوشتن زبا

م در ناحیـه غـرب   .خط آرامی که به برکت الفبای آسان خود گسترش یافته بود، از سدۀ هشتم ق

المللی تبدیل شد و سرانجام به شکل آرامی ایران مورد استفاده قرار گرفت و به زبان ارتباطی بین

  25.ری هخامنشیان تبدیل گشتکهن، به زبان ادا

  

  ایالمیهایی به خط میخی  کتیبه

نـو   ایالمها به خط میخی  صرف نظر از دو مورد کتیبه به خط آرامی و آشوری نو، سایر کتیبه

پسـر تابـال    (Ampiriš)ریـش  پـی است و بیشترین تعداد ظروف متعلق به پادشـاهی بـه نـام آم   

(Tabal) تاش  یک صی به اون متعلقسه مورد  .است(Unsi kitaš) اریش شـاه سـاماتور   پیپسر آم 

(Samaturra)     و دو مورد هم بـه نـام آتاسـاپان(Attasapan)    پسـر گوبـان رک(Gubanrak)  

 اای را برای فرمانروایان محلـی سـاماتور   شاید بتوان با توجه به اطالعات فوق چنین شجره. است

  26.رسم کرد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ساماتوراشجره فرمانروایان محلی 
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  »عکس ازلیال خسروي«. ـ زیرجامی نقره کلماکره با کتیبه میخی ایالمی3تصویر شماره 

  

  
  

  »عکس ازلیال خسروي«. ـ جام نقره کلماکره با کتیبه میخی ایالمی4تصویر شماره 
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توسط هوشنگ محبوبیان مجموعه دار معروف  ،گنجینه غار کلماکره اءیعدادی از اشت

) گنجهای کوهستان، هنر ماد(ر کتاب این مجموعه را د 1995او در سال .سته اخریداری شد

ای و در مقالهکرده های روی این اشیاء را فرانسوا واال قرائت کتیبه .در لندن به چاپ رسانید

تحت عنوان سلسله ایالمی ستیم) (samati در این مقاله اشاره کرده، او. نمود ارائه 

است که از این شناسایی کرده   ایالمی را در این کتیبه ها نام 22   (W.G.Lambert)مبرتال

  :دند ش سمتی ذکرشاه به شرح زیر به صورت لوگال ساماتورا به معنی  نام فقط چهار نام 22

  (Ampiriš)آم پی ریش ) 1

  (Anni- šilhak) آنی شیلهک) 2

  (unzi- kilik)اونزی کیلیک ) 3

  27(Unsak). اون ساک) 4

. شود  نو هخامنشی در تخت جمشید نیز دیده می ایالمنام در متون  22از این البته بعضی  

بسیاری از این اشیاء توسط وارثان خود به ارث برده شده و به دقت حفظ و نگهداری شدند، لذا 

  28.قرار داده باشندهمگان د که این میراث را در اختیار شویتصور نم

این شیوه نگارش  ،»شاه سمتی« .غایب است این اسمهادر  na هجای قابل ذکر است که

آکروپل دیده شده و مشابه نوشته   (٩ MDP) لوحاست که در  نویالم اواخر دوران اشاخص 

  : استوانه کوروش کبیر است 

{K}u-ras/An-za/an-ir/ra DUMU /se?-is-pe/is-nana 

  کوروش انشانی پسر چیش پش: ترجمه

بدون ، دهداین نشان می که بوده  lu Anzanیالمی ابه ) انشانی(کلمه  نگارش شکل

-Sa-maبه صورت  Sa-ma-tur-ra احتماالً. تردید استوانه مذکور یک نوشته سلطنتی است

tir-ra به دو شکل وشده خوانده می  Sa-ma-ti-ip  وSa-ma-tip  خوانده می شده  هم

به دو  ،هستند م.ق که متعلق به هزاره اولالواح از  دو عدد ،جالب است که اشاره شود. است

 الواحاسناد  به ها شبیهعناصر این واژه  که دناشاره دار (ha-ti-ip/ha-ti-pe)فرد سمتی و هتی
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در شش  Akši-martiنام . افراد نام برده شده به دو گروه تقسیم می شوند. آکروپل است

 درنیز  Unsakاون ساک نام . در دو لوح دیده می شود  Umba-duduلوح و اومبادودو

در تعدادی . دیده می شود) مکان احتماالً(یو غیر انسان یبیست لوح به دو شکل اسامی انسان

نامبرده شده که به معنی فرزندان  pu-hu sa-ma-tipدوازده شخص منسوب به  الواحاز

  که همین معنی را  puhuبه معنی پسران و پوهو maraهمانند ( .سمتی است

و  )داباال(تاباالبرده شده که پسر  Anni-šilhaنام آنی شیلها در میان این دوازده نفر  .)دهدمی

 دارد که احتماالً {…}-Un-ziفرد دیگری به نام  بههمین متن اشاره . است برادر آم پیریش

. است unzi این تنها نام ایالمی شروع شده با پیشوند.است Un-zi-{ki-li-ik} نام کامل او

-Amba-habua/Umba)مانند  .تاس am و  umدیگر نامها دارای پیشوند

habua:Ambaduš/Umbaduš)  و نامUmpiriš در لوح  کهMDP 9 دیده شده است. 

توان به کلمه نخست می. مذکور پیشنهاد کرده است الواحبرای  ،واال دو گاهنگاری  سرانجام

DIL.BAT نقوش برجسته مال امیر و در متن  ،اشاره کرد که در پالک برنزی تخت جمشید

   منسوب  BШیالم جدید ارا به دوره  همه و است ک اینشوشیناک دوم دیده شدهشیله

ی که در مورد نینوا یو تابلتها در پالک برنزی تخت جمشید (Šati)خدای شاتی نام  .کندمی

 دورهیالمی قبل از ا هایکتیبهواال اذعان می دارد که . شوددیده می ،در آکروپل به دست آمده

 که نشانگر تداوم امپراطوری هستند) م.ق BШ )539-585نویالم ادوره  مربوط به، هخامنشی

هایی که در آن به نینوا اشاره دارد، لوح هنام اقتصادی آکروپل، متون .یالم استاباستانی 

 اسناد مهمی از این دوره هستند و احتماالً ،های مال امیربرنزی تخت جمشید و نقش برجسته

  29.حکومت می کردند در همین دوره پادشاهان سمتی
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  یالمیاکلیدی کتیبه های  واژگان 

  Tabal (Dabala)): داباال(ـ تابال 

به عنوان سرسلسله ) tabala(های منقور، روی برخی از اشیاء کلماکره به نام تاباال در کتیبه

 توان با این نام را می .که صاحبان این گنجینه بودند، اشاره شده است )samati(یپادشاهان سمت

 ،داباال نیز نامو احتماالً  ، مقایسه کرددارند ایالمیکه ریشۀ  (Da-ba-usa)و  (da- ba-ra)نامهای 

آخر آن  (na)شده که  هجا می (Da-ba-la-na)، (Man- za-na)و  (An-me-na)مانند نامهای 

  30.از قلم افتاده است بوده، ایالمیکه یک پسوند 

م به کار رفته .ق  7و  8و 9 اسناد آشوری سدۀ اسمی است که به کرات در  یا تابال تبل

شود، از یک سو به عنوان اسم عام به  در کاربرد آشوری این اسم آشفتگی و ابهام دیده می. است

 (Anti Taurus)و آنتی تاروس  (Taurus)سر کوهستان تاروس  تا کار رفته که داللت بر سر

در  ،معینی در همین ناحیه مکانخاص به عنوان اسم ، کند و از سوی دیگر همین اصطالح یم

  31.می رساند  اسم عام تبل مفهوم کوه را و اسناد آشوری آمده است

از نظر نوشتاری با نام تبل شباهت دارد ) تاباال(، گرچه اسم خاص داباال گاناما به نظر نگارند

ای بوده  ت که واژهاما هیچ ارتباطی با اشیاء کلماکره و سازندگان آنها ندارد و فقط شاید بتوان گف

که در دورۀ هیتیت جدید به عنوان اسم مکان و در دورۀ هخامنشی به عنوان اسم خاص به کار 

با وجود . رساند واژه تبل و نامهای مشتق از آن مفهوم کوه را می بی  شد و طبق نظر توین برده می

دانیم  همان طور که میدارد و  ایالمیریشه   نیز معتقد است که این اسم  (Donbaz) زنباداین 

منقور  یا تاباالی نام داباال احتماالً بنابراین. ان نیز، ساکن بخشهایی از کوههای زاگرس بودندایالمی

 داللت بر مناطق کوهستانی داشته ه وروی اشیاء کلماکره، از ریشه تبل به معنای کوه مشتق شد

عید و دور از ذهن نیست و پس وجود این اسم در سرزمین کوهستانی لرستان چندان ب .است

داشته باشد که این اقوام دارای تبار واحدی  نکته این احتمال دارد که این شباهت اسمی داللت بر

  !.... بودند؟
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  :(Ampiriš)ـ آم پی ریش 

، اما است تا به حال بیشترین تعداد از اشیاء کلماکره را به خود اختصاص دادهاین پادشاه 

آن  واقعی هویت و شخصیت آکروپل شوش دیده شده، (MDP 9)لوحبا آن که نام او در  هنوز

های تاریخی موجود  در آثار و نوشته به وضوح زیرا از او است ای از ابهام و تردید  در پرده

این اسم در اصل ریشه در ایران غربی یا جنوبی و سرزمینهای تحت نفوذ . نامی نیست ،همزمان

 ایالمیدر اسمهای  ،است ایالمیکه یک پسوند  (riš) دارد و سیالب آخر آن ایالمیخط میخی 

 زیرا باشدان نفوذ کرده ایالمیبه وسیله اکدیان و  امیرسد که این اس به نظر می. می شودزیاد دیده 

  32.وجود دارد ایالمیاین پسوند در نامهای اکدی و 

  :(Samaturra) اـ ساماتور

 این نام .بوده است) اشیاء کلماکرهصاحبان (یان سمتی ا مرکز حکومت فرمانرواساماتور

 سمتاورواز نظر لغوی شباهت زیادی با نام اما  تاکنون به درستی شناخته نشده سرزمین

(samataoro)،  33.ریان در آن جا یافت شده استیمکه آثار سدارد نام مکانی در جبال قفقاز 

یک نام را در ذهن تداعی  یاین اسام. دندسمتاورو و ساماتورا از یک ریشه مشتق ش نام احتماالً

به  زیادی  اگر بگوئیم ساکنان گله چران لرستان شباهت. کند و آن هم، نام سیمریان است می

ردوت آنان را از نخستین ه 34.پیموده باشیم را رود که راه اشتباهی سمیریان داشتند، تصور نمی

ر نقاط را به نام آنها و سای) تنگه کرچ(داند که بوسفور کیمریایی  ساکنان جنوب روسیه می

یاد شده و نام آنها را با گومر  (Gimirrai) رایییدر منابع آشوری از آنان به عنوان گیم. خوانند می

در اسناد آشوری و یونانی گاهی سیمریان را با . دانند می تورات از آن نام برده شده، یکسانکه در 

  35.اقوام سکایی یکی دانستند

ه احتمال قوی از نسل سوارکاران بیابانگرد ایرانی بودند که به تدریج آنها ب کوبت، به نظر آنی

خود دارای فرهنگ  چون تمام منطقه را به تصرف خود درآوردند و نام خود را به آن جا دادند و
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کردند و با سختیهای خط  مراجعه می ایالمیبه منابع دیگر به خصوص منابع  ،مکتوب نبودند

  36.انس گرفته بودند  میخی

ای از نژاد ایرانی بودند، از روسیه جنوبی مهاجرت  م سیمریان که قوم تازه.در قرن هشتم ق

گروهی به آسیای صغیر تاختند و . کرده و از قفقاز عبور کردند، سپس به دو گروه تقسیم شدند

در کشورهای آن سرزمین قتل و غارت کردند و گروه دیگر در امتداد کوههای زاگرس که دیوارۀ 

 ،توان اسناد آشوری می بر اساس .الت ایران است، پیش رفته و به ایران سرازیر شدندغربی ف

آن جا سیمریان با مادها که هم  .محل سکونت این قوم را در حدود لرستان امروزی معین کرد

خواست دولت خود را به طرف فالت ایران  نژادشان بودند، اختالط یافتند و برضد آشور که می

  37.شدندبسط دهد، متحد 

در  .م با مردم اورارتو عقد اتحاد بسته بودند.اوایل قرن هشتم ق درای دیگر از سیمریان  عده

وجود . جنگیدند ای از آنها به عنوان سربازان مزدور برای آشوریان می دسته نیز همان موقع

وضع چین خوردگیهای . شده است پذیرفتهسیمریان در لرستان به عنوان یک واقعیت تاریخی 

که کار اصلیشان  را برای اقوامی اقامت در این ناحیه های تنگ و از هم جدا شدۀ آن، دره س،زاگر

قفقاز  از  شباهت زیادی میان اشیاء مکشوفه. بود کردهبسیار مساعد  ،تربیت اسب و گوسفند بود

موضوعات اساطیری یا مذهبی مشترک بین این دو ناحیه دیده  همچنین .و لرستان وجود دارد

  38.پرستیدند ترین خدایان ایرانی هستند، می همان قدیم  که آنان خدایان واحدی را .شود می

نام شهر  کهبه دست آمدن چنین اشیاء و آثاری در این منطقه بعید نیست، ضمن اینبنابراین 

البته بدیهی است . متبادر کننده نام قوم سیمری در ذهن است و رود سیمره امروزی، قدیم سیمره

و  ایالم حکومت این مقطع تاریخی با توجه به تشکیل امپراطوری هخامنشی و اضمحاللکه در 

، !)؟اساماتور(ای از فرمانروایان محلی در این منطقه یعنی حدود سیمره  آشور، نباید نام پرآوازه

رسد که خاستگاه اصلی این فرمانروایان، همان  مطرح باشد و این امر کامالً منطقی به نظر می

در قفقاز باشد که این نام را طبقۀ حکمران آن، به عنوان یک لقب  (Samataoro) سمتاوروناحیه 
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جا را به کار ببرند، به همان جا  کردند، بدون این که نام بومی آن در هر سرزمینی که حکومت می

  . کردند اطالق می

  :(Unsak)ـ اون ساک 

 که بوده ساک اون شوش، کروپلواال احتمال می دهد که شخصیت دوم اللینتاش در تابلت آ

ولی پسر ، اساک شناخته شدند کنون دو نفر به نام اونات .است در بیست سند دیده شده نام او

 تشریح نشده که اون و به درستیو دومی پادشاه سمتی پسر اومبادودو است  Zittiyašزیتیاش 

متی با نام این ساک شاه س که اون نیستاما ممکن  ؟ساک سوم در متون چه کسی بوده است

در این مورد شاه بعد . هم پسر از یک خانواده شناخته شدند هم پدر و زیرا شخصیت یکی باشد

  39.ساک شناخته نشده است  از اون

در ایران بیش از فارسی باستان رواج داشته، در عهد هخامنشیان نیز زبان اداری و  ایالمیزبان 

در جبال کوهستانی غرب ایران نفوذ داشته است  میایالدولتی بوده و از قراین پیداست که زبان 

در اثر استعمال و رواج زیاد آن مشاهده  ایالمیو عموماً تحوالت و تغییراتی در نحوه کتابت 

آشنا  کامالً ،کرده نقرها را  که این کتیبه کسیها با ضربه چکش نوشته شدند و  ین کتیبها .شود می

   .شدند نقرها دیده می شود زیرا برخی با بی دقتی  کتیبهکتیبه میخی بوده اما تنوعاتی در  هب

  

  نتیجه

هندو  اقوام  از شاخه ،اشخاصی که جامهای نقره را هدیه کردندگان به نظر نگارندبه هر حال 

که ) ۀ رود سیمرهضحو(ایرانی بودند که از قفقاز به ایران مهاجرت کرده و در بخشی از لرستان 

گرچه جزء .تشکیل دادند را محلی مستقل ساکن و یک حکومت، دهخود برآن نام ساماتورا نها

قلمرو حکومت ایالم محسوب می شدند ولی هیچ گاه تحت نفوذ مستقیم حکومت ایالم نبودند 

و به همین دلیل است که نام حاکمان بعدی  قرارگرفتند ایالمیهنر و زبان  مستقیم تحت تأثیراما 

آمد،  شور همیشه برای آنان دشمنی خطرناک به حساب میو چون آشباهت دارد  ایالمی یمابه اس
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غارت و دستبرد آشوریان، گنجینۀ سلطنتی اجدادیش را  به همین دلیل آخرین فرمانروا از ترس 

  . العبور کلماکره پنهان می کند درغارصعب

در . ندمآب بودند ولی بعدها در فرهنگ ماد مستحیل شد ایالمیکمرانان سمتی گر چه ح

گیرشمن . به اتحادیه خشتریته پیوستند ماد حاد قبایل بر ضد آشور، شاهکان تحت نفوذهنگام ات

معتقد است که طغیان بزرگ خشتریته از مرکزی واقع در لرستان و یا در حدود همان ایالت 

م بر آشور تاختند، شهر مهم آشور، نینوا را با خاک .ق 612مادها که در سال . شروع شده است

که در نیز  و یقیناً حکمرانان سمتی غنیمت فراوان به میهن خویش بازگشتند یکسان کرده و با

با آنها به نینوا رفته و احتمال دارد که حتی  ،آمدند می شمارجزء سرزمین ماد به م .هزاره اول ق

  .آورده باشند لرستانتعدادی از این اشیاء را به عنوان غنیمت از آن جا با خود به 

رسها نیز در امتداد جبال زاگرس سرازیر شدند و در مرکز نواحی زاگرس همزمان با مادها، پا 

دولتی تشکیل دادند که گراگرد آن را   دانستند، که آشوریان آن را نیز منطقه تحت نفوذ خود می

سران . را شکست داد هابعد از آن که کوروش بر ماد شورید و آن. منطقه بیگانه فرا گرفته بود

ین کوروش اتباع و متحد ءه بر نواحی کم وسعت حکمروا بودند، جزقبایل و شاهان کوچک ک

  .پادشاه هخامنشی درآمدند
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