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منابع ما درباره ى تاريخ ايالم بسيار محدود است. اگرچه مورخان بزرگى توانسته  اند 
ــتا كتب باارزشى را به رشته ى تحرير درآورند، مانند تاريخ ايالم اثر پير  در اين راس
آميه، با ترجمه ى شيرين بيانى، شوش تمدن شش هزارساله از پير آميه، ترجمه  ى 
على موسوى و شهريارى ايالم از والتر هينتس ترجمه ى پرويز رجبى، اما بايد اذعان 
كرد كه تاريخ جامعى از اين دوره كه بتواند همه ى ابعاد سياسى، اقتصادى، اجتماعى، 
ــته نشده است.  ــى و تجزيه و تحليل قرار دهد، نوش مذهبى و هنرى را مورد بررس
اين كتاب از اين لحاظ حايز اهميت است كه بخش مهمى از تاريخ سياسى ايالم 
را در ادوار مختلف مورد بحث و بررسى قرار داده است. با توجه به فقدان منابع در 
ــا  مورد تاريخ ايالم، اين كتاب مى تواند در پاره  اى از موارد براى تاريخ ايالم رهگش

قلمداد شود. 
نويسنده ى كتاب، ماتيو ولفگانگ استولپر پژوهشگر آمريكايى و استاد مؤسسه ى 
ــال 1956م. درجه ى كارشناسى خود را از  ــرقى دانشگاه شيكاگو است كه در س ش
ــگاه هاروارد، در سال 1967 كارشناسى ارشد خود را از گروه زبان  ها و ادبيات  دانش
ــال 1974م. دكترى خود را از گروه  ــگاه ميشيگان و در س ــرق نزديك در دانش ش
ــيگان گرفته است. وى تا كنون چندين  ــرق باستان در دانشگاه ميش مطالعات ش
نوشته ى ارزشمند درباره  ى تاريخ هخامنشيان، تاريخ سياسى و اجتماعى و اقتصادى 
بابل در دوره ى هخامنشيان، تاريخ ايالم و زبان و كتيبه هاى ايالمى نگاشته است. 

اين كتاب نخستين نوشته  اى از او است كه در ايران ترجمه شده است. 
دكتر شهرام جليليان، عضو هيأت علمى دانشگاه شهيد چمران اهواز، با نثرى روان و 
شيوا به ترجمه ى اين كتاب پرداخته است. وى در برخى از موارد در پانويس متن به 
تطبيق گفته هاى نويسنده كتاب با ديگر مورخين تاريخ ايالم، نظير والتر هينتس، پير 
آميه و جرج كامرون مى پردازد تا به نوعى ذهن جستجوگر را به انديشه در صحت 
و سقم مطالب وادارد. او چندين اثر ديگر را به زبان فارسى روان ترجمه كرده است 

كه از آن جمله مى توان به ايرانشهر از تورج دريايى اشاره كرد. 
ــامل مقدمه ى مترجم، مقدمه ى دكتر عبدالمجيد ارفعى، گزيده  اى  كتاب حاضر ش
از كتاب  ها و مقاالت استولپر، كوته  نوشت  ها، پيش گفتار است و ده   فصل (پروتو- 
ايالمى، الواح عددى، الواح   ادارى  پروتو- ايالمى A، كتيبه  هاى  خطى  پروتو- ايالمى 
B، سلسله  اى آغازين: اكد كهن و اوان، اور سوم و سيمشكى، دوره  ى سوّكل ّمح، 
ايالم ميانى، ايالم نو و فرجام سخن؛ واپسين پادشاهى ها) دارد. در پايان جدول  ها، 

كتابنامه و نمايه آمده است. 
فصل اول كتاب درباره  ى پروتو- ايالمى است. اين متن  ها پيش درآمدى به تاريخ 
نوشتارى ايالم و بخشى از مجموعه  اى گسترده از مسائل باستان  شناختى است. نام 
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ــده، به اسناد و شواهد موجود اشاره دارند  پروتو- ايالمى كه به اين متن  ها داده ش
كه نيازمند بازشناسى دقيق الواح عددى، الواح ادارى پروتو- ايالمى A و كتيبه  هاى 

خطى پروتو- ايالمى B هستند. (ص25)
فصل دوم كتاب در مورد الواح عددى است. اين الواح براى تأييد نقل و انتقال كاالها 
و رسيدگى به كارهاى ادارى و حسابى مورد استفاده قرار مى گرفتند. مؤلف در ادامه 
به الواح عددى همانندى كه در تمدن  هاى همزمان ايالم نظير چغاميش، سيلك و... 
وجود داشتند، اشاره مى كند. تاريخ قطعى پيشنهاد شده براى اين الواح، بين نيمه و 

پايان هزاره ى چهارم پيش از ميالد است. (ص27)
ــت. اين الواح به واسطه ى  ــوم درباره  ى الواح ادارى پروتو- ايالمى A اس فصل س
ــانه  هاى عددى و غيرعددى شناخته مى شوند. پراكندگى اين الواح  ــتفاده از نش اس
ــمگير است. تا كنون بخش بزرگى از اين الواح از شوش به دست آمده است.  چش

(صص30-29)
فصل چهارم از كتيبه  هاى خطى پروتو- ايالمى B سخن به ميان مى آورد. سومين 
مجموعه از اسنادى كه معموال پروتو- ايالمى خوانده مى شوند، نوزده متن نوشته 
شده از روى پيكره ها، ظروف و الواح گلى بزرگ هستند كه به خطى نوشته شده  اند 
كه كم تر از صد نشانه دارد. از اين متن  ها، هفده متن از شوش، يك متن از گورستان 
ــت آمده  است. متن مرودشت  ــت به دس ــهداد در كرمان و يك متن از مرودش ش
ــاند. اين متن  ها  ــواح پروتو- ايالمىB  را به 2200 پيش از ميالد مى رس ــخ ال تاري
ــند، براى نوشتن نقل و  ــناد رفت و آمدهاى درون منطقه  اى باش بيش از آن  كه اس
ــازمان  هاى محلى و افراد استفاده مى شده  اند.  انتقال  هاى ادارى و يا قرارداد بين س

(صص33-31)
فصل پنجم مربوط به سلسله  اى آغازين، اكد كهن و اوان (حدود 2600 تا 2100) 
است. مؤلف در اين فصل ابتدا به تاريخ ايالم در متون پراكنده ى سومرى مى پردازد. 
در فهرست پادشاهان سومرى كه در حدود 2100پ.م. نوشته شده است، گفته شده 
پادشاه كيش، ان-  مبرگسى (حدود2600پ.م.) جنگ افزارهاى سرزمين ايالم را به 
ــت پادشاهان سومرى 356 سال پادشاهى را به سلسله ى اوان  غنيمت برد. فهرس
نسبت مى دهد و به سه پادشاه اشاره دارد كه نام همه ى آن  ها در دست  نوشته  هاى 
ــاره به نام پادشاهان در فهرست پادشاهان سومرى،  ــيب ديده است. اش موجود آس
محدوده ى زمانى 2500پ.م. را براى سلسله ى اوان به دست مى دهد. نسخه  هاى 
بابلى كهن قابل اعتمادى از كتيبه  هاى سـارگون اكدى (2334-2279پ.م.)، ياد 
پيروزى هاى او را در جنگ با ايالم و برهشى (نام منطقه  اى در كوهستان  هاى آن 
سوى خوزستان) زنده نگاه داشته است. (صص35-37) آخرين پادشاه اوان كه نام 
او در فهرست بابلى كهن از شوش به دست آمده، پوزور- اين- شوشينك است. او 
در كتيبه  هاى خود آشكارا لقب شاهانه ى نيرومند و پادشاه اوان را مورد استفاده قرار 

ــاره ى كوتاه از ايالم در متن  هاى گودئا، پادشاه  ــده ى 22 پ.م. تنها دو اش داد. از س
الگاش يافت شده است. (صص44-43)

فصل ششم كتاب، اور سوم و سيمشكى (حدود2100تا1900پ.م.) را مورد بررسى 
ــاه سلسله ى سوم اور)  ــولگى (دومين پادش ــاهى ش قرار مى دهد. در ميانه ى پادش

خوزستان تحت سلطه ى اور سوم بوده است. (ص45) 
با آغاز پادشاهى امر- سين (2064-2038پ.م.) جانشين شولگى، تمام خوزستان در 
سازمان  هاى ايالتى پادشاهى اور سوم گنجانيده شد. در دوره ى پادشاهى شو- سين 
(2037-2029پ.م.) جانشين امر- سين بارها شاهزاد  گان اور به انشان رفتند. آماج 
يورش  هاى وى سرزمين سيمشكى، سرزمين مردم سو و انشان بود. (صص47-46) 
ــت به شورش زدند. به گزارش  ــتن ايبى- سين ايالمى ها دس اما با به تخت نشس
يادآورى هاى ادبى بابل كهن و اشاره  هاى بابلى متاخر، خود ايبى- سين به انشان 
برده شد و در همان  جا درگذشت. (ص50) لوحه  هاى بابلى كهن از دوازده پادشاهى 
سيّمشكى سخن به ميان آورده  اند. در متن  هاى ايالمى متعلق به شيلهك- اين-

شوشـينك، به سه تن از اين پادشاهان برمى خوريم. بايد گفت سيمشكى بيش تر 
عنوان يك منطقه بوده تا مكان جداگانه. مؤلف به نقل از يونگ، دره ى بروجرد را 
ــب مى داند. اسامى سه تن از پادشاهان  براى موقعيت جغرافيايى سيّمشكى مناس
ــكى به نام  هاى گيرنِّم، تّزيِت و اِپّرتى در متن  هاى ادارى به دست آمده از  سيّمش
دوره ى امر- سين و شو-سين آمده است. در دوره ى پادشاهى ايبى- سين پادشاه 
اور و ايشبى- اِرا پادشاه ايسين، پادشاه سيمشكى اور را تصرف كرد. (صص52-50) 
در متن  هاى متعلق به شيلهك-اين-شوشينك از سيمشكى ها به عنوان«پادشاهانى 
ــت. با اين همه در يك متن متعلق به تن- ــده اس كه نياكان من بوده  اند» ياد ش
روهوراتير از ايّدد اول به عنوان شاه سيمشكى و ايالم ياد شده است. اين نخستين 
نشانه ى روشن درباره ى شيوه  اى از فرمانروايى است كه در سده  هاى بعد تاريخ ايالم 

به خوبى تأييد شده است. (ص54-53)
فصل هفتم كتاب به بحث درباره  ى دوره  ى سوكل  مح (حدود1900-1500پ. م.) 
مى پردازد. چون در اين دوره پادشاهان ايالمى از لقب سومرى «سوّكل  ّمح» كه تا 
ــلطنه ى بزرگ» است استفاده مى كردند، اين دوره از  اندازه  اى به معناى «نايب  الس
تاريخ ايالم به نام دوره ى سوكل  مح خوانده شده است. گزينش اين واژه به عنوان 
ــاهانه در ايالم، احتماًال در نتيجه ى نفوذ سياسى چشمگير سوكل  مح  يك لقب ش
ــت. مى توان گفت به واسطه  ى  ــوم در رخدادهاى شرق بوده اس ــاهى اور س پادش
ــوكل» و واژه ى ايالمى «سوْكير» (پادشاه) ايالمى ها با عالقه  همانندى لقب «س

اين را پذيرفتند. (ص59)
دوره ى پادشاهى اِبـرت (اِپرتى)، شيلهه و اد- هوشو، نخستين پادشاهى سه نفرى 
ثبت شده ى دوره ى سوكل  مح است. گويا كتيبه  هاى ساختمانى ايالمى اپرتى را به 

در يك متن متعلق به تن-روهوراتير از ايّدد اول 
به عنوان شاه سيمشكى و ايالم ياد شده است. 
اين نخستين نشانه ى روشن درباره ى شيوه  اى از 
فرمانروايى است كه در سده  هاى بعد تاريخ ايالم به 
خوبى تأييد شده است
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ــوكل  مح ذكر مى كنند، در حالى كه شيلهه از سوى  ــله ى س عنوان بنيان  گذار سلس
پادشاهان بعدى به عنوان نياى سوكل  مح شناخته شد. (ص63) پيدايش اين سلسله 
در ايالم همزمان با دوره  اى از تغييرات سياسى در ميان  رودان بود؛ زيرا بر اثر سقوط 
سلسله ى سوم اور درگيرى هايى ميان آن  ها رخ داد. (ص65) پادشاهى سوكل  مح، 
ــده ى ايالم و دوره ى تغييرات  ــى در تاريخ شناخته ش ــاختار سياس طوالنى ترين س

سياسى بزرگ در سرزمين ايالم بود. (ص71) 
فصل هشتم كتاب، دوره  ى ايالم ميانى (حدود 1450تا1100پ.م.) را مورد بررسى 
ــيار اندكى را درباره ى ايالم در  قرار مى دهد. متن  هاى ميان  رودانى آگاهى هاى بس
اين برهه از زمان به دست مى دهند. در يك كتيبه ى اكدى نقش يك مهر، كه از 
كاوش  هاى شوش به دست آمده است، نام كيدينو با لقب پادشاه شوش و انزان آمده 
است كه تاريخ آن را سده ى پانزدهم پ.م. نشان داده است. با وجود كمبود اسناد و 
شواهد مى توان پنداشت كه شالوده  هاى سياسى پادشاهى ايالم ميانى هم در سوزيانا 

و هم در در كوه هاى انشان ريخته شده بود. (صص74-73) 
منابع ايالمى در اين دوره بيش تر كتيبه  هاى شاهانه  اى هستند كه بسيارى از آن  ها 
متن  هاى ساختمانى و اهدايى بودند و به خط ايالمى نوشته شده اند. يكى از پادشاهان 
اين دوره كيدين-هوتران نام داشت كه معاصر انليل-نادين-شومى (1224پ. م.) 
ــاهى او ايالم رفته رفته به عنوان هماوردى  ــاه بابل بود. (ص77) با آغاز پادش پادش
براى ميان رودان و هم  چون يك نيروى شتاب دهنده ى تغيير سياسى، خود را درگير 
رويدادهاى سياسى و نظامى ميان  رودان ساخت. انليل-نادين-شومى قربانى يورش 
ايالمى ها شد. در سال 1224پ.م. كيدين-هوتران به شمال بابل تاخت و با گذشتن 
از دجله و گرفتن نيپور، پادشاه بابل را از تخت فروكشيد. پادشاهى كيدين-هوتران 
به گونه  اى ناشناخته به پايان رسيد و تا به پادشاهى رسيدن شوتروك-نهونته يك 

ميان پرده ى چهل ساله تا چهل و پنج ساله سپرى شد. (صص83-82) 
ــاخته بود،  ــگاه  هايى را كه هومبان-نومبان در ليان س شـوتروك- نهونته پرستش
بازسازى كرد و سنگ يادمانى يك پادشاه ناشناخته ى ايالم را از انزان و يك سنگ 
يادمان اونتش- نپيريش را از دور- اونتش (چغازنبيل) به شوش آورد. جانشين وى، 
پسرش كوتر-نهونته پس از سه سال انليل-نادين-اِح، آخرين پادشاه كاسى بابل را 
شكست داد و او را به همراه گروهى ديگرى از مردم بابل به ايالم تبعيد كرد. گذشته 
ــتاد. جانشين وى،  از آن، وى پيكره ى مردوك، خداى مقدس بابل را به ايالم فرس
برادرش شيلهك- اين- شوشينك بود. كتيبه  هاى متعلق به وى گسترش پادشاهى 
ايالم ميانى را نشان مى دهند. بر اساس كتيبه  ها، جانشين شيلهك-اين-شوشينك، 
هوتلوتوش- اين- شوشينك بوده است. (صص84-86) در يك ساختمان متعلق 
به دوره ى ايالم ميانى در مليان نزديك به 250 لوح ادارى به دست آمده است كه 
آن ها را به دوران هوتلوتوش- اين- شوشينك نسبت مى دهند. در اين دوره، نبوكد 

ــره ى مقدس مردوك را به بابل  ــاه بابل به ايالم يورش آورد و پيك نـزار اول، پادش
بازگرداند. (صص88-89) بعد از مرگ هوتلوتوش- اين- شوشينك منابع ايالمى 
از ايالم سخن به ميان نمى آورند تا اين  كه يك كتيبه ى ايالمى نو از سده ى 8پ.م، 

شلهين- ّهمْرو- لّگّمْر، برادر ناتنى هوتلوتوش را جانشين او مى خواند. (ص90) 
فصل نهم ايالم نو (حدود 743 تا500 پ.م.) را مورد بحث و بررسى قرار مى دهد. 
پس از سقوط ايالم ميانى، بر طبق منابع ميان  رودانى، دست كم پانزده مدعى تاج و 
تخت در ايالم به پادشاهى رسيدند. به گزارش رويدادنامه  هاى بابلى در سال 743 
ــاهى دست يافت. او در سال720 پ.م.  پ. م. هومبان-نيكش اول در ايالم به پادش
يك سپاه ايالمى را براى كمك به مردوك- اپل- ايدين دوم، مدعى تاج و تخت 

پادشاهى بابل فرستاد و در نزديكى شهر ِدر با نيروهاى سارگون جنگيد. (ص92) 
ــزارش رويدادنامه  هاى بابلى پس از مرگ هومبان-نيكـش اول، تاج و تخت  به گ
پادشاهى ايالم به پسر خواهرش، شوتروك-نهونته دوم رسيد. متن  هاى ميان  رودانى 
نشان مى دهند كه شوتروك-نهونته دوم در يورش انتقام جويانه ى سارگون دوم كه 
ده سال پس از نبرد ِدر انجام گرفته بود، شكست خورده و به كوهستان فرار كرده 
است. پس از آن سارگون بابل را تسخير كرد و بر تخت بابل تكيه زد. شكست  هاى 
ــت رفتن جان او تمام شد. او به دست برادرش،  شـوتروك-نهونته به بهاى از دس
هلوشو- اين-شوشينك از تخت پادشاهى فرو كشيده شد. در اين زمان سناخريب، 
ــاه آشور براى نابودى ايالم از زمين و دريا نيرو گسيل كرد. هلوتوش در يك  پادش

حمله ى غافلگيرانه شكست خورد و كشته شد. (صص95-93) 
از هومبان-نيمن، پادشاه بعدى ايالم هيچ كتيبه ى ايالمى به دست نيامده است. او 
در جنگ حلوله در كنار پادشاه بابل، اليپى، (در لرستان؛ پارسوا) عليه آشور جنگيد 
ــت و آشورى ها به طرز هولناكى اهالى بابل را قتل عام كردند.  كه نتيجه اى نداش

(ص97) 
ــاه ايالمى است كه نامش در رويدادنامه  هاى بابلى آمده است.  اورتك آخرين پادش
در آغاز پادشاهى او و آسارهيدون، پيوند ميان آشور و ايالم به گونه  اى شگفت انگيز 
دوستانه بود. اما پس از مرگ آسارهيدون، اورتك ناگهان به سرزمين بابل حمله برد 
و شهر بابل را مورد تهديد قرار داد. اما آشوربانيپال سپاهيان خود را براى رويارويى با 
وى فرستاد و اورتك را به سوى ايالم بازگرداند. اورتك پس از اين نبرد درگذشت. 

(ص99)
به هر حال اين سلسله توسط آشوربانيپال با از بين بردن پادشاهانى چون ت-اوامان، 
تّمريتو، هومبان-نيكش دوم و هومبان-هلتش سوم به طرز بسيار فجيعى از بين 
ــه از بين نرفت؛ پاره  اى از  ــرزمين براى هميش رفت. (صص100-104) اما اين س
ــت آمده از شوش گزارش مى دهند كه اين شهر در دوره ى نبوكد  متن  هاى به دس
نزار دوم (604-582پ.م.)، امل- مردوك و نرگل- شر- اوصور در سلطه ى بابلى ها 

پس از مرگ هومبان-نيكش اول، تاج و تخت پادشاهى ايالم 
به پسر خواهرش، شوتروك-نهونته دوم رسيد. متن  هاى 
ميان  رودانى نشان مى دهند كه شوتروك-نهونته دوم در 
يورش انتقام جويانه ى سارگون دوم كه ده سال پس از نبرد 
دِر انجام گرفته بود، شكست خورده و به كوهستان فرار 
كرده است
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بوده است. البته نام سرزمين ايالم در دوره ى هخامنشى كماكان وجود داشته است 
ــود. اما از دوره ى  ــان را براى خود انتخاب كرده ب ــاه انش و كـورش بزرگ نام پادش
داريوش بزرگ نام ايالم در گستره ى تاريخ شاهنشاهى هخامنشى جاى مى گيرد. 

(صص108-105)
ــناد بابلى  ــاهى ها بحث مى كند. در اس ــين پادش فصل دهم كتاب درباره  ى واپس
ــى، گه  گاه نام ايالم به عنوان يك مقصد يا واژه ى  هخامنشى و ايالمى هخامنش
جغرافيايى و نه پديده ى سياسى استفاده شده است. ساتراپ پارسى ايالم، سوزيانا را 
در سلطه ى خويش داشت. اما منابع يونانى و رومى بخش  هاى پيرامونى را به عنوان 
ماندگاه هايى در دست مردمانى كه هرگز به سلطه ى شاهنشاهى هخامنشى درنيامده 
بودند مى شناسانند. (ص111) در شمال كوسى ها، در دره  هاى پرآب سيمره-كرخه، 
در جنوب شرقى خوزستان، اوكسى ها در فهليان و از همه مهم  تر در شرق و شمال 
شرقى، اليماييس  ها در كرانه ى كارون عليا و جراحى. پادشاهان هخامنشى به هر 
ــاالنه به آن  ها پولى مى پرداختند و  كدام از اين گروها خودمختارى داده بودند و س
ــر دوره ى يونانى  به جاى آن، مردمان جنگى و دام مى گرفتند. اليماييس در سراس
ــوش  ــال 147 پ.م. ش و پارتى خودمختارى خود را حفظ كرده بود، چنان  كه در س
به دست يكى از فرمانرويان ايالمى به نام كامناسكيرس افتاد. (صص113-112) 

 
نقاط قوت كتاب

ــت كه مؤلف حتى االمكان سعى  نكته  ى قابل تأمل درباره ى الواح ايالمى اين اس
ــى كند و ارتباط آن  ها را با ديگر الواح به  ــى بررس كرده آن  ها را از منظر زبان  شناس
ــرزمين ميان رودان مورد تجزيه و تحليل قرار دهد.  ــت آمده از نجد ايران و س دس
ــت و پيوند  ــت خط پروتو-ايالمى، خط مختص منطقه ى ايالم اس وى مدعى اس
ــومر و آشور ندارد. وى پيدايش اين  مستقيمى با همسايه  هاى غربى خود نظير س
خط را نشان دهنده  ى پيدايى مرز بين ميان رودان و سرزمين تاريخى ايالم قلمداد 

مى كند. (ص32) 
نگارنده همچنين در بررسى نام ايالم در كتيبه  هاى سومرى به مطالبى مى پردازد 
كه در ديگر كتبى كه درباره ى تاريخ ايالم نگاشته شده  اند، كم تر شاهد هستيم. به 
عنوان مثال در حماسه  ى لوگل  بند (از پادشاهان اوروك) از لشكركشى هاى وى در 

آن سوى كوه هاى انشان در ارت سخن رانده است. (ص36)
از نقاط قابل مالحظه ديگر كتاب، اشاره ى مؤلف به پيك (چاپار) است. وى مى گويد 
يادداشت  هايى كه در متن  ها پيك نام گرفته و از بايگانى هاى اوما و گيرسو (الگاش) 
به دست آمده، مقدار جيره  هاى پرداخت شده به مسافران دولتى را نشان مى دهند. 
اين مسأله مى تواند اهميت اقتصادى پيك  ها را در مراودات ايالم با ديگر سرزمين  ها 
نشان دهد. به عبارت بهتر، مى تواند شمه  اى از تاريخ اقتصادى ايالم را براى ما بازگو 

مى كند. (ص48)
ــومرى اشاره مى كند. وى   مؤلف همچنين از نظر حقوقى به متن  هاى اكدى و س
اذعان مى كند اين متن  ها به تمركز فزاينده  ى دارايى ها در همه  ى فعاليت  هاى خريد، 
ــاره دارند و نيز جنبه  هاى اقتصادى نظير تفاوت اقتصادى فزاينده در  وام و ارث اش
بين جمعيت شوش و واگذارى زمين  هاى دولتى به وابستگان حكومت و مداخله  ى 
دستگاه پادشاهى در كارهاى اقتصادى را شامل مى شوند. اين مسأله با توجه به نبود 
منابع كافى درباره  ى مسائل حقوقى و اقتصادى مى تواند اهميت بسيارى داشته باشد 
و محققان را به تفحص و واكاوى تاريخ اقتصادى و مسائل حقوقى ايالم برانگيزد. 

(صص70-69)

نقاط ضعف كتاب
ــر مى كند كه در  ــاه اكد به ايالم ذك ــنده هنگام تهاجم نرام- سـين، پادش نويس
نوشته  هاى ادبى متأخر، از هجوم نرام- سين به ايالم ياد شده و نام پادشاهان ايالم 

در آن آمده است. اما خود هيچ نامى از اين پادشاهان به ميان نمى آورد. (ص40)
وى در بعضى از توضيحات خود درباره  ى جنگ  هاى پادشاهان سومرى در ايالم، از 
مكان  هايى سخن مى گويد، اما توضيحى در مورد  اين كه در كجا واقع شده اند، ارائه 
نمى كند. به عنوان نمونه مى نويسد سالنامه  ها در هشتمين سال پادشاهى امر- سين 
كه جنگى در هوهنور را گزارش مى دهند... اما اشاره نمى كند كه هوهنور در كجا 
ــت. درست است كه نام بسيارى از مكان  هاى آن دوره نامعلوم است  واقع بوده اس
ولى وى مى توانست با بيان اين مطلب كه (جايگاه آن نامعلوم است)، اين مسأله را 

در ذهن خواننده به گونه  اى ديگر روشن سازد. (ص47)
ــوددارى مى كند. وى مى گويد:  ــهر خ در جاى ديگر مؤلف دوباره از ذكر مكان ش
جنگاوران ايالمى بيش از يك بار به درون كوهستان  هاى باالى منطقه  ى شهر ِدر 
فشار آورده  اند و پادشاه ايالم، كيدين- هوتران اين شهر را غارت كرد. (صص82-

(83
ــت كه مؤلف در ذكر به  نكته  اى كه در آخر به ذهن خواننده خطور مى كند اين اس
پادشاهى رسيدن شاهان ايالمى و مرگ آن  ها، به خصوص پادشاهان معروف اين 
سلسله شتاب  زده عمل مى كند و اين موضوع را ناديده مى گيرد. نويسنده هنگامى كه 
از اهميت كتيبه  هاى شيلهك- اين- شوشينك صحبت مى كند، كارهاى اين پادشاه 
را به اجمال و مختصر بيان مى كند و به جانشين وى، هوتلوتوش- اين- شوشينك 
ــخنى از مرگ پادشاه قبلى به ميان نمى آورد. (ص87) اين در حالى  مى پردازد و س
است كه وقتى مى خواهيم از پادشاه جديدى سخن بگوييم، بايد از چگونگى مرگ 
ــاه پيشين و به قدرت رسيدن پادشاه جديد مطالبى را عنوان كنيم ولو اين كه  پادش

مرگ آن پادشاه در هيچ كتيبه   يا منبعى ذكر نشده باشد. 

نكته  ى قابل تأمل درباره ى الواح ايالمى اين است كه مؤلف 
حتى االمكان سعى كرده آن  ها را از منظر زبان  شناسى بررسى 
كند و ارتباط آن  ها را با ديگر الواح به دست آمده از نجد 
ايران و سرزمين ميان رودان مورد تجزيه و تحليل قرار دهد

الواح ايالمي


