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 شاھان کاسی

  یزدان صفایی: نویسنده

یکم تا ششم را دارد و وجود دارد که نام شاھان  king list Aھا، یک لیست کالسیک  از نام سی و شش شاه کاسی

برای پادشاھان یکم تا . پس از آن یک فضای خالی مربوط به پادشاھان بیست و چھارم تا سی و ششم، وجود دارد

نام شاھان . اند، باقی مانده است ھایی که حکومت کرده چھارم و بیست و دوم تا سی و ششم نیز، شمار سال

تر از ھمه،  ھای العمارنه و مھم ھا و منابع معاصر مانند نامه ویدادنامهشانزدھم تا بیست و سوم به صورت مطمئنی، از ر

ھای شاھان ھفتم  ھا محققان بر این باور بودند که نام برای مدت. ھای معتبر خوِد شاھان، بازسازی شده است از کتیبه

ھان یکم تا سیزدھم را شامل نام شا Assyrian synchronistic listلیستی آشوری . اند تا سیزدھم را نیز به دست آورده

  )٩٧:١٩۶۴ Goetze(شود  می

  

پیش از میالد، تعداد شاھان کاسی زیاد نیست و بدین ترتیب روشن است که ھمٔه  ١٠٧۵تا  ١۵٧٠ھای  میان سال

حتی اگر ما از سی و شش شاه تشکیل دھندٔه سلسله، نام . ھای موجود از این دوره، ھمراه با جزئیات نیستند نام

ھا  نیز دربارٔه نام شاھان کاسی Pinchesپینچز ) Pinches 1917:106(اند، بکاھیم  را که به سامی حکاکی شده ھایی آن

  )pinches 1917:102-107.(تحقیقی ارائه داده است

از حاکمان نخستین آن، لیستی وجود دارد که تنھا نام شش . ھا وجود ندارد ای از سلسلٔه کاسی ھیچ لیست پیوسته

که سیزده شاِه  Synchronistic listن را آورده است اما بخش میانی آن از دست رفته است و لیست دیگری تن از ایشا

با این وجود آثاِر . شود اما نام یازدھمین، نابود شده است و نام نھمین شاه آسیب دیده است نخستین را شامل می

دیدٔه نام او را به  توان بخش آسیب دھد که می اصلی، قرائتی خوانا را در رونوشت گردآوری شده از خط، نشان می

 Agumاست که در واقع، کنیٔه آگوم دوم  ka-ak-ri-meبازسازی کرد که نوعی تلفظ از  m [kak] – [ri] – [m-m] eصورت 

II کند و موقعیت آگوم دوم را در  این خوانش فضای خالی میان دنبالٔه نام شاھان نخستین کاسی را پر می. است

  )Astour 1986:327-331.(کند امه تأیید میرویدادن

توان به صورت زیر  ، می)Cameron 1936(شناس این سیزده شاه نخستین بر اساس نظریات جورج کامرون باستان

  :گزارش کرد

  ھا در بابل گذار سلسلٔه کاسی بنیان Gandashگانداش، -١

  Ser – Agumسرآگوم یکم  -٢

  Kashtiliashکاشتی لیاش یکم  -٣

  Ushiوشی ا -۴

  Abiratashآبی راتاش  -۵

  Tazi Gurumashتازی گوروماش  -۶

  Agum – Kak – Remaآگوم دوم نامور به کاک ریمه یا آگوم بزرگ  -٧

  Harbe – Shipakشیباک –ھاربه  -٨

  Ti – Park – Ziتی پارک زی  -٩

  Burna – Buryashبورنا بوریاش  -١٠
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  پادشاھی ناشناخته -١١

  KashtiLiash) پیش از میالد ١۵٣٠-١۵١٢(کشتی لیاش دوم  -١٢

   Ulam – Buryashبوریاش  –اوالم  -١٣

پایان . اند ترین سلسله در بابل بوده ماه، طوالنی ٩سال و  ۵٧۶وشش پادشاه لیست شده در مدت  ھا با سی کاسی

در این لیست، تاریخ ھای مربوط به پادشاھان  کردن تعداد سال  اضافه. پیش از میالد است ١١۵٠لیست مربوط به سال 

که حاکماِن سلسلٔه حمورابی ھنوز  یعنی زمانی. رساند ھا را در سدٔه ھجدھم پیش از میالد می آغاز سلسلٔه کاسی

باره وجود دارد، بنابراین ممکن است لیست شاھان،  در واقع تناقض تاریخی در این. اند کنترل بابل را در دست داشته

 Burnaburiaš Iبورنابوریاش یکم . اند ه در صورتی که این اجداد، خودشان شاه نبودهشد اجداد شاھان را نیز شامل می

پیشنھاد شده . اولین فرد کاسی است که واقعًا در بابل حکومت کرده است که دھمین شاه لیست شاھان است

  )Fournet 2011:1( کرده است قبل از او، بابل را کنترل می) Agum-kakrime (Agum IIکاکریمه  است که جد او، آگوم

  کتاب نامه

Astour, M. C. (1986). “The Name of the Ninth Kassite Ruler.” the American Oriental Society 106(2): 327-

331 .  

Cameron, G. (1936). History of Early Iran. Chicago The University of Chicago Press.  

Fournet, A. (2011). “The Kassite Language In a Comparative Perspective with Hurrian and Urartean.” The 

Macro-Comparative Journal 2(1): 1-19.  

Goetze, A. (1964). “The Kassites and near Eastern Chronology.” Cuneiform Studies 18(4).The American 

Schools of  

Oriental Research  

Pinches, T. G. (1917). “The Language of the Kassites.” the Royal Asiatic Society of Great Britain and 

Ireland 49(1): 101-114.  

  


