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 ھا لولوبی

   اقوام باستانیدر  یزدان صفاییست شده به د نوشته|  ١٣٩٠, م١٨تیر 

  یزدان صفایی: نویسنده

ھای دور،  ھای غربی فالت ایران بوده است، در ھزاره ای متشکل از اقوام ساکن در کوه تمدن لولوبی که حاصل اتحادیه

  .کرد ی غربی ایران حکومت می حکومتی تشکیل داده بود که بر بخش نسبتًا وسیعی از نیمه

  

  شناسی نام

» بیگانه و دشمن«به  Lullu» لولو«زبان ھوریانی، واژه در . شد در روزگار آشوریان، سرزمین لولوبیان، زاموآ خوانده می

ھا در زبان اورارتویی بود و در زبان ھوریانی، لولو به معنی  و به روایتی دیگر این معنی نام آن] ١[شد  گفته می

» زمین بیگانهسر«در زبان اورارتویی، عالوه بر معنی  Lulu (inili] (٢.[گرفتند کوھستانیانی بود که از میان آنان برده می

  ]٣. [دھد نیز می» صدمه زدن«معنی 

ترکیب یافته از  Lullumeھا، در اصطالح آشوری لولومه  و بعد Lullupumیا لولوپوم  Lullubumاصطالح اکدی لولوبوم 

ی لولو و عالمت اسم  ، ویا ریشه- Umاوم –و پسوند اکدی » - P«یا پ » -B«ی لولو و عالمت جمع عیالمی ب  ریشه

  .در زبان اکدی بدون پسوند مزبور نیز به کار رفته است» لولو«اصطالح . است» me«می مه جمع عیال

]۴[  

  خاستگاه

 - رود و اکنون ھم از بغداد و کرمانشاه به ھمدان و تھران می –ی قدیم قرار دارد  ای را که در سراسر جاده لولوبیان ناحیه

ی مزبور است، و آن چند ھزار سال  ی جاده نجد ایران مورد استفادهیکی از چند مدخل طبیعی به سوی . اشغال کردند

اما ھمینقدر ] ۶[ی قلمروی پادشاھان لولوبی آگاھی چندانی در دست نیست  از گستره] ۵. [پیش وجود داشته است

که چنان . ھای وسیعی را در اختیار خود داشت پیش از میالد سرزمین ٢٢ی ایشان در سده  داینم که اتحادیه می

به عنوان حدود سرزمین زیر ) ارومیه یا وان؟(و دریای باال ) خلیج فارس؟(آنوبانی نی، پادشاه لولوبیان، از دریای پایین 

  ]٧. [و در این که عنصر لولوبی در این ماطق دارای قدرت بوده، شکی نیست. فرمانروایی خود یاد کرده است

ھا  ھای بخش علیای رود دیاله تا دریاچکوه حکومتی بودند که از کوهی سوم پیش از میالد، دارای  ھا در ھزاره لولوبی

  ]٩[ی ارومیه مستقر بودند  ھا در نواحی جنوب دریاچه آن] ٨. [ارومیه ادامه داشته است

ھای جدید از  ھا، یعنی شھر زور که در زمان سین، پادشاه بابلی، در دشت حاصلخیزی در درون کوه لولبیان در زمان نارام

  ]١٠. [کردند شد در امنیت زندگی می لیمانیه اداره میشھر س

آمد و برخی بر این باورند که آنان، نیاکان اصلی مردم لر امروزی  لرستان نیز بخشی از قلمرو لولوبیان به شمار می

  ] ١٢. [ای لولوبئی است توان گفت واژه ، به معنی کوه است که میLarاصطالح َلر ] ١١. [ھستند

  تاریخ
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و نام سرزمینشان ] ١٣[ھای میان رودانی قرار داشتند،  ی سوم پیش از میالد تحت فشار دولت ا که در ھزارهھ لولوبی

در ] ١۴. [خورد اند، به چشم می ی امپراتوری او نوشته ی گستره ای جغرافیایی که دبیران بعد از ساراگن درباره در رساله

را شکست داده بود، با بابل،  Namarو نمر  Shimurrum سین، پادشاه بابلی که پادشاھان شیموروم زمان نارام

» Pagan s passگذرگاه کفار «که امروزه » کوه سیاه«ی تنگی به نام  سین در دره میان لولوبیان و نارام. ھمسایه شدند

ر سین د نارام] ١۵. [شود و در جنوب شھر زور نھاده است، جنگ رخ داد و لولبیان شکست سختی خوردند خوانده می

کوھستانیان لولوبیوم را گرد ] که Siduru] [رو[سید و «: کند ی خویش از پیروزی خود بر لولوبیان چنین یاد می کتیبه

. ھای زاگروس کرد لشگر کشی علیه لولوبیوم پایان یک سلسله عملیات جنگی بود که آن پادشاه به کوھپایه…» آورد

]١۶[  

 – Puzurاینشوشیناک  –به ضعف گرایید و پوزور  Sharkalisharriشاری سین و پسرش شارکالی  از آنجا که قدرت نارام

Inshushinak  را تشکیل دھد، لشکریان عیالمی یک سلسله عملیات » سلطنت چھار کشور جھان«عیالمی کوشید تا

  ]١٧. [ھا و لولوبیان بود جنگی انجام دادند که بیشتر در خاک ھوریانی

ی بیست و دوم  سده(ی پل زھاب، تقریبًا متعلق به ھمین دوره است  لولوبی بر صخره احتماًال کتیبه آنوبانی نی پادشاه

اند و در  ھا در نیمٔه دوم ھزارٔه سوم پیش از میالد دارای دولتی بوده رساند که لولوبی ی کتیبه می ، نوشته)پیش از میالد

  ]١٨. [ای طبقاتی داشتند نتیجه، جامعه

ھای  ھا، یکی پس از دیگری از دره اینشوشیناک در میان رودان، به ھمراه گوتی - زورھای پو ھا بر اثر پیشرفت لولوبی

  ]١٩. [مرتفع فرود آمده به سوی بابل حمله بردند

ھا به گرفتن اسیران بود که به بردگی  ھای زاگروس تمایل آن ھای شاھان سومر و اّکد به کوھستان علت لشکرکشی

ھا پدید آمده بود، تماس داشتند و بیش از  تر، که روابط طبقاتی در آن نواحی پیشرفته لولبیان از دیرباز با. وادارشان کنند

ھای فلز کاری بسیار پیشرفته در میان  ی نھم پیش از میالد، از وجود پیشه منابع آشوری سده. دیگران ترقی کرده بودند

  ] ٢٠. [برد ھا نام می آن

  زبان

  ] ٢١. [کردند د اما از آن متمایز بوده، صحبت میھا به زبانی که با عیالمی خویشاون لولوبی

  ھا نوشته سنگ
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این نقوش، شاه آنوبانی . حجاری شده است» سرپل«ی مدخل دھکده  ای در دو نسخه، در باالی صخره نقش برجسته

ای کوتاه مسلح به  طویل و مربع، کالھی مدور، جامهدھد با ریشی  پادشاه لولوبی را نشان می Annubaniniنی 

 Ninniدر برابر او ربه النوع نی نی . او پای خود را بر دشمنی که بر زمین افتاده نھاده است. کمانی و قمسی تبر بدوی

شاه  او یک دست را به سوی. رسد ای پشمین و پرزدار و شرابه دار که تا پای وی می ایستاده، با کالھی بلند و جامه

ی تحتانی شش  و در نسخه –ی فوقانی دو اسیر را  دراز کرده، و در دست دیگر انتھای طنابی را گرفته که در نسخه

ای که به خط اکدی  از کتیبه] ٢٢. [ھایشان از عقب بسته شده اند و دست ی آنان برھنه به ھم بسته و ھمه -اسیر را

. پادشاه مقتدر اّکد است Naram –sinبوط به زمان نارام سین توان دانست که تاریخ این نقش مر نقر شده است می

]٢٣[  

شود در حالی که کمانی در دست دارد و در زیر پا دشمنان  ی دوم، تصویر رییس محلی دیده می در نقش برجسته

. کند کر میذ Tar-Lunniکند کتیبه که بیشتر زیان دیده اسم او را تارلونی  پایمال می - مغلوب را که تقاضای عفو دارند

]٢۴[  

دھد که دشمن در زیر  گارا نقش شده، تنھا پادشاه را در حالی نشان می –ی کل  سومین نقش برجسته که بر صخره

شود  ای طوالنی به خط اّکدی دیده می در بخش زیرین این نقش، کتیبه. پای او افتاده و ستاره بر فراز سرش قرار دارد

  ]٢۵. [که به سختی آسیب دیده است

شباھت به نقش آنوبانی  گارا نقش شده بی –ی کل  ای پنجاه متری در سمت دیگر صخره رمین نقش که با فاصلهچھا

  ]٢۶. [شود با این تفاوت که در زیر نقش ستاره، ھالل ماه ھم دیده می. نی و دومین نقش نیست

در اینجا پادشاه بر . است در جنوب غربی سلیمانیه، نقشی با سبکی مشابه کشف شده Gaurدر شمال در بندر گاور 

اسیران دارای موھای بلند و بومی سرزمین به شمار . ی بر زمین افتاده، ایستاده است شده روی دشمن کشته

روند، در صورتی که پادشاه یک فاتح بیگانه یعنی خود نارام سین است، زیرا بر روی سنگ یادبودی که به نام استل  می

ھا ذکر  ی خود را بر لولو ی لوور قرار دارد و در آن، غلبه شد و ھم اکنون در موزهپیروزی است و در حفاری شوش کشف 

  ]٢٧. [دھند ی تاریخی را نشان می این نقوش احتماًال یک واقعه. یابیم ھمان گروه کشته شده را می   کند، می

د که از لحاظ سبک زیبا شو ، نقش دیگری دیده میHorinدر شمال غربی سر پل زھاب در دربند شیخان زندیک ھوریان 
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ای سنگی گرفته،  پادشاه در دست راست کمانی دارد، و در دست چپ مشته. نیست، ولی حاکی از یک پیروزی است

لنگی ساده بر کمر بسته و گردنبندی به صورت قرص ماه بر . ای از کمربند خود آویخته است و یک تبر فلزی با دسته

  ] ٢٨. [کند د که با آنچه که آنوبانی نی به کار برده است فرق میای دار این نقش نیز نوشته. گردن دارد

  نژاد

شباھت  بی» لر«اسم لولوبی به [..] ای خالص ھستند تا آشوری  شناسی بیشتر مدیترانه لولوبیان از نظر انسان

ند به لور تبدیل توا لولو می) لولوبی به صورت جمع به کار آمده -کاسی-در ایالمی bو  p(نیست اگر لولوبی جمع باشد 

نشین سابق، کلماتی که از  در مناطق لرنشین فعلی و لولوبی! اقوام آریایی لولی ھم در شرق ایران وجود دارند. شود

  ]٢٩. [شود بیگانگی تبار لولوبیان حکایت کند و یادگار آن دوران باشد دیده نمی

  ] ٣٠. [اند ، اما به گمان غالب، با عیالمیان نزدیکی داشتهاورارتویی نبوده –ھای ھوریانی  لولوبیان از لحاظ قومیت از قبیله

  پوشاک

در لوح نارام . خورد ای سیما و لباس مردم ماد به چشم می ی آنوبانی نی تا اندازه در دو اثر نارام سین و نقش برجسته

ی اول پیش  ود، در ھزارهاند و این خ سین، لولوبیان لباسی سبک و یا دامن بر تن دارند و پوست ابلقی بر شانه افکنده

در سمت شرقی جبال زاگروس، لباسی . بود) به قول ھرودوت(ھا  از میالد، لباس مردم ماّنا، و و ماد غربی و کاسپی

کردند و عالوه بر نیم  پیراھنی آستین کوتاه که در بر می: پوشیدند عبارت بوده است از ی سوم می که لولوبیان در ھزاره

ھا را با نواری به رنگ  مو. کردند افکندند و گاھی ھم پوست را از زیر کمربند رد می چپ می ی تنه، پوستی بر شانه

ھای نرم و  گذاشتند و پاپوش مخصوص ایشان موزه زدند و کاله نمدی درازی بر سر می بستند و ریش را می سرخ می

  ] ٣١. [نوک برگشته بود

  پانویس

  .١٩٣، رویه ھای کھن در آسیای مرکزی و فالت ایران قوم -١

  .١٠٠تاریخ ماد، رویه  -٢

  .٨٧زبان اورارتو، رویه  -٣

  .١٩٣ھای کھن در آسیای مرکزی و فالت ایران، رویه  قوم -۴

  .۴١و  ۴٠ایران از آغاز تا اسالم،، رویه  -۵

  .۴۶ایران از آغاز تا اسالم، رویه  -۶

  .٩٩پادشاھی ماد، رویه  -٧

  .١٠٠تاریخ ماد، رویه  -٨

  .۶۶د، رویه پادشاھی ما -٩

  .٣١-٣٠ایران در سپیده دم تاریخ، رویه  -١٠

  .۵٩لرستان و تاریخ قوم کاسیت، رویه  -١١

  ۴٧٧تاریخ ماد، رویه -١٢

  ٣٨ایران از آغاز تا اسالم، رویه  -١٣

  .٢۶ایران در سپیده دم تاریخ، رویه  -١۴
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  .٣١-٣٠ایران در سپیده دم تاریخ، رویه  -١۵

  .١٠١تاریخ ماد، رویه -١۶

  .١٠١تاریخ ماد، رویه -١٧

  .١٩٧-١٩۶ھای کھن در آسیای مرکزی و فالت ایران، رویه  قوم -١٨

  ۴٠ایران از آغاز تا اسالم، رویه  -١٩

  .١٩۶ھای کھن در آسیای مرکزی و فالت ایران، رویه  قوم -٢٠

  ٣٠ایران در سپیده دم تاریخ، رویه  -٢١

  .۴٢-۴١ایران از آغاز تا اسالم، رویه  -٢٢

  ١٩۵ھای کھن در آسیای مرکزی و فالت ایران، رویه  قوم -٢٣

  .۴١ایران از آغاز تا اسالم، رویه  -٢۴

  .١٩۶ھای کھن در آسیای مرکزی و فالت ایران، رویه  قوم -٢۵

  .١٩۶ھای کھن در آسیای مرکزی و فالت ایران، رویه  قوم -٢۶

  .١٩۶ھای کھن در آسیای مرکزی و فالت ایران، رویه  قوم -٢٧

  .١٩۶ھای کھن در آسیای مرکزی و فالت ایران، رویه  قوم -٢٨

  .١٠٣نیاکان سومری ما، رویه  -٢٩

  .١٠١؛ تاریخ ماد، رویه  -٣٠

  . ١٩٧ھای کھن در آسیای مرکزی و فالت ایران، رویه  قوم -٣١

  نامه کتاب

  .ھای کھن در آسیای مرکزی و فالت ایران، انتشارات طھوری قوم. ١٣٨۶رقیه بھزادی، 

  .ی کامبیز میربھاء، انتشارات ققنوس پادشاھی ماد، ترجمه. ١٣٨٨یف،  یاقرار عل

  .ی کریم کشاورز، انتشارات پیام تھران تاریخ ماد، دیاکونوف، ترجمه. ١٣۵٧دیاکونوف، 

  .ی محمد معین، بنگاه ترجمه و نشر کتاب ایران از آغاز تا اسالم، ترجمه.١٣۵۵رومن گیرشمن، 

  .ی حسن انوشه، انتشارات علمی و فرھنگی سپیده دم تاریخ، ترجمهایران در . ١٣٧٢جرج کامرون، 

  .لرستان و تاریخ قوم کاسیت، انتشارات افالک. ١٣٧۶محمد سھرابی، 

  ی حمیده بحرانیان،انتشارات پازینه زبان اورارتو، ترجمه ١٣٨٧٫میلیکشویلی،

  .ورانتشارات بنیاد نیشاب: نیاکان سومری ما، تھران. ١٣۶۵محمدعلی سجادیه، 

  


