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 تاريخ ايالم 

ھاي مھم امپراطوري  يكي از بخش. شود ھاي درخشان و با اھمیت ايران باستان محسوب مي تاريخ ايالم از دوره
فارس است كه  آن و در امتداد ساحل خلیجدر جنوب شرقي ) بوشھر كنوني(ايالم استان شیريھوم و شھر لیان

شھر لیان در اين ناحیه به لحاظ مذھبي و تجارتي اھمیتي خاص . برخي معتقدند تا میناب ادامه داشته است
با اين وصف تا كنون پژوھش . اند يافت به طوري كه پادشاھان ايالم بويژه میاني ايالم به آن توجه زيادي داشته

در اين نوشته سعي بر اين است كه زواياي ناشناخته حكومت ايالم، . شار نیافتهمستقلي در اين مورد انت
ھاي خارجي و ايراني تا حدي نمايان گردد كه خود  ھاي ايالمي و پژوھش موقعیت و اعتبار آن بر اساس كتیبه

  .تواند روشنايي بیشتري به تاريخ ايالم بخشد مي
ھاي جغرافیايي آن توجه بیشتري را به كل تواريخ  در بخش پراكندگي مناطق امپراطوري و گردش دوري حكومت

نمايد كه پژوھش انجام يافته حاضر در اين راستا انجام شد و تقريبًا اكثر منابع  محلي نواحي مختلف ايجاب مي
  .اي و تحلیلي مورد بررسي قرار گرفته است ايراني و خارجي به شكل مقايسه

   
و نبودن متون ) ھزار سال پیش حدود ھفت(  ھا به علت فاصله زماني آرياييدورة زندگي ايرانیان پیش از ورود 

توان در شوش،  ھاي درخشان آن را مي با اين حال جلوه. مستند، ھمواره وضعیت مبھمي را دارا بوده است
استقالل نسبي، از ھم گسیختگي سیاسي و خود . ديد… سیلك كاشان، شھداد كرمان، شھر سوخته زابل و 

  .ھا دانست توان مشخصه بارز آن ا ميمحوري ر
ھاي خود  سازي، خانه سازي بجاي روش چینه م مردم نواحي مذكور در يك تحول در خانه.از اوايل ھزارة چھارم ق

  )١(را با خشت خام ساختند و در زندگي روزانه خود ظروف سفالین را بكار بردند
و يا كوھستان، بدون ارتباط با يكديگر و در نھايت البته بدين معنا نیست كه استقرارھاي مذكور چه در دشت 

اند كه درك میزان آن  اند بلكه از نظر اقتصادي و فرھنگي تأثیراتي متقابل بر روي ھم داشته تنھايي بسر برده
  .بستگي به شناخت درجه پیشرفت ھر كدام دارد

یت و ھرتسفلد روي اين كھن ھر چند از حدود ھفتاد سال پیش باستان شناساني نظیر گیرشمن، كنتنو، اشم
ھاي خطي پیش از ھزارة سوم  اند اما عدم وجود كتیبه شھرھاي پیش از آريايي كار باستان شناختي انجام داده

با اين حال ديري . قبل از میالد و بطور كلي عدم اختراع خط مانع از دستیابي به اطالعات ذيقیمت شده است
راع خط تمدن شوشان گوي سبقت را از ھمگنان ربود و پايه تمدني م و اخت.نگذشت كه با آغاز ھزاره سوم ق

  .سترگ را بنیان گذاشت
را ) بوشھر كنوني(ھاي تاريخ ايالم و ژرف نگري در اجزاء آن، سھم لیان  آگاھي از حدود و ثغور و فراز و نشیب

ه؟ چه نقشي در حلقه لیان تا چه اندازه در مجموع حكومت سیاسي ايالم دخیل يا سھیم بود. نمايد مشخص مي
تجارت دريايي برون مرزي و نواحي داخلي قلمرو امپراطوري داشته است؟ و سرانجام اين كه موقعیت مذھبي آن 

  و داليل توجه پادشاھان متعدد ايالم به آن چه بوده است؟
ھر . ان استپاسخ به سئواالت يادشده مستلزم ديد كلي و ھمه جانبه به تاريخ ايالم و بیان سھم و موقعیت لی

چند كه فقر منابع باستان شناسي در لیان و عدم انجام حفاريھا باعث شده كه اطالعات ما از لیان گسترده 
  .ھاي موجود تا حدي روشنگر گذشتة اين كھن ديار ايالمي است ھاي اندك از كتیبه نباشد با يان حال يافته

  .خلي امپراطوري پرداخته شودقبل از ھر چیز ضروري است كه به حدود مرزھا و تقسیمات دا
كوه و بخشي از پارس يعني انشان يا انزان بود كه از  بطور كلي مملكت ايالم شامل خوزستان، لرستان، پشت

فارس به لیان يعني بوشھر كنوني  شمال به حدود كرمانشاه در غرب به دجله و در جنوب در سواحل خلیج
  )٢.(رسید مي

نمايد ولي  ترسیم مي) ۴(و بحرين) ٣(ايالم از جنوب را فراتر لیان و حتي تا میناب ھايي دامنه قلمرو  ھر چند نظريه
ھاي دقیق  سندي كه به شكل متقن و مشخص به اين امر صحه بگذارد تا بحال پیدا نشده و بايد منتظر كاوش

زندگي ) شوش( ھا ابتدا در كوھھاي شرق و شمال شرق جلگه سوزيانا اعتقاد بر اين است كه ايالمي. آينده بود
ھاي ھموار  تا در جوار رودھاي پر آب و زمین) ۵(كردند ولي از اوايل ھزارة سوم به جلگه خوزستان فرود آمدند  مي

  .حاشیة آن، فصل جديدي را برتاريخ بیفزايند
در ) رود دز(در غرب و كوپراتس ) كرخه(ھا بین دو رود خواسپ  منطقه شوش يعني محل اصلي استقرار ايالمي

رودھاي يادشده منبع خوبي براي كشاورزي و ھم مانعي ) ۶. (و اوالي يا اولئوس در شمال قرار داشت شرق
طبیعي براي حفاظت منطقه در برابر مھاجمان بودند كه به ھر جھت در رشد و شكوفايي تمدن شوشان موثر 

  .واقع گرديدند
گفته شده كه ابتدا . ان نیستنشیني و به شكل جمعي در شوش نظرات يكس در مورد شروع زندگي يكجا

كیلومتري شمال و شرق شوش پديد آمدند كه شروع اين حادثه را پنج تا ھفت  ٣٠و  ١۵اجتماعات محدودي در 
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تاريخ اخیر كه ) ٧.(م شروع شد.زنند اما زندگي در شوش از ھزارة چھارم ق ھزار سال پیش از میالد تخمین مي
نام » ايالم متقدم«يا » پروتو ايالمي«به نام » ونسان شیل«سط شروع رسمي زندگي در شوش است اول بار تو

اين نام به نخستین خط بدست آمده از اين دوره و بطور كلي به فرھنگ ابتدائي حوزه دشت شوشان . گرفت
  )٨.(تعمیم پیدا كرد

  )٩(».يابد ميم پايان .النھرين است در حدود قرن بیستم و ھشتم ق اين دوره كه ھمزمان با پیدايش خط در بین«
تمدني كه در اين زمان وارد مرحله شھرنشیني شد براي بقاي خود و رفع نیازھاي اقتصادي و استقرار سیاسي 

و ھمسايگان خود در میان دو رود ) ١٠(نیازمند به ايجاد رابطه سیاسي و بازرگاني با مركز درون ايران 
ھاي كشوري  اورزي و بازرگاني باعث پیدايش سازماناستقرار دايمي، اختراع خط، توسعه كش. بود) النھرين بین(

  .ھا را روياروي اقوام دو رود قرار داد و اقتدار سیاسي شد كه سرانجام ايالمي
پادشاھان ايالمي به شھرھاي آباد میان دو رود حمله كردند و اقوام میان دو رود ھم براي بدست آوردن فلز 

، اسب و غیره خاك ايالم را آماج تاخت و تاز )ر، خارا و ابسیدينمرم(، سنگھاي زينتي )سرب، مس، قلع و نقره(
  )١١.(دادند قرار مي

ھاي فرھنگي، باعث نوعي  ھا و تنوع مردمان از نظر نژادي و حوزه موانع طبیعي مانند كوھھا، رودخانه
با تقدم شوش، به بندي سیاسي در تاريخ ايالم شد كه در طول تاريخ دو ھزار و پانصد سالة خود با اعتنا  تقسیم

  .ھاي سیاسي متفاوت گرديد نوعي باعث چرخش قدرت در مناطق و حوزه
با اين حال اكثرًا از چھار ناحیه . ھا و مناطق ايالم نظريات متنوع و مختلفي بیان شده است ايالت در مورد اسامي

شايد (و بقیه را ايالم  منطقه اول را دشت شوشان). يا سیماشكي(شوش، آوان، انشان و سیماش : اند نام برده
در مورد جايگاه امروزي مناطق ياد شده ھم نظرھا يكسان ) ١٢.(نامند مي) به دلیل منطقه بلند و كوھستاني آن

  .نیست البته شوش در اين میان استثنا است
رد ولي گی پي يرآمیه آوان را در حدود امیديه و ماھشھر كنوني قرار داده كه تقريبًا در جنوب شرق شوش قرار مي

  .دھد تر در حدود شمال شرق شوش قرار مي آن را در منطقه شمالي» والتر ھینتس«
اشارات حاكي است كه اوان بايستي شوشتر فعلي . داند جورج كامرون جايگاه آوان را در شرق شوش مي

  .باشد) ١٣(آباد وسیماش منطقه شمال خوزستان با مركزيت خرم
» انزان سوسنكا«ارس تا مركز آن قرار داشت و اين منطقه با شوش را و منطقه انشان در غرب و شمال غرب پ

» سرزمین خدا«نامیدند كه به معني  ھا سرزمین خود را ھاتامتي يا ھلتامت مي در كل ايالمي. نامیدند مي
  )١۴.(بود

نه ولي  دانیم كه سیستم دولت شھر ھمانند میان دو رود و يونان باستان در ايالم حاكم بوده يا ھر چند نمي
فرمانداران اياالت زير . ريزي شده بود ھاي مختلف پايه چنین پیداست كه ساختار حكومت ايالم بر اتحاد میان بخش

تا قبل از پادشاھي دورة میاني بر ) ١۵(كردند و او ھم زير نظر شاه ايالم قرار داشت السلطنه كار مي نظر نايب
  )١۶.(كه جانشین پادشاه نه فرزند او بلكه برادر وي بود بود به اين ترتیب» وراثت از طريق برادر«اساس 

ھاي پادشاھي از نواحي مختلف  سلسله) م.م تا نیمه ھزاره اول ق.ھزاره سوم ق(در مدت بیست و دو قرن 
ھا باعث  ھا باقي است ولي قلت منابع در ھمه دوره امپراطوري بر ايالم حكومت كردند كه مدارك مكتوبي از آن

  .گیرد اي قرار مي ره تاريك از يك تا چھار قرن در البالي تاريخ سلسلهشده كه سه دو
ھاي ايالمي در مورد زمان حكومت  ھاي بابلي، آشوري و كتیبه البته شايان ذكر است در قیاس سالنامه

  .تأثیر نبوده است گران تاريخ ايالم نیز بي ھا و مدت آن اختالف نظر است كه در اعتقادات پژوھش سلسله
  :اي ايالم به شرح زير است بندي از تاريخ سلسله كلي يك تقسیم بطور

  )م.ق٢۵٠٠ـ٢٢٠(يا ) م.ق٢۶٧٠ـ٢٢٠٠(ـ سلسله پادشاھان آوان ١
  )م.ق٢٢٠٠ـ٢١٠٠(ـ دورة تاريك اول ٢
  )م.ق٢١٠٠ـ١٨۵٠(ـ پادشاھان سیماش ٣
  )م.ق ١٨۵٠ـ١۵٢٠(يا ) م.ق١٨٣٠ـ١۵٠۵)(ھا بزرگ السلطنه نايب(ـ دوره سلسله اپارتي يا سوكل مخ ھا ۴
  )م.ق.١۵٠٠ـ١٣۵٠(سال ١۵٠ـ دوره تاريك دوم به مدت۵
  )م.ق١٣۵٠ـ١٢١٠)(در انزان يا انشان(ـ سلسله ايگھالكي ۶
  عصر طاليي ايالم)م.ق١٢٠۵م ـ.ق١١١٠(ـ سلسله شوتركي ٧
  )م.ق١١١٠ـ٧۶٠(ـ دورة تاريك سوم٨
  )١٧) (م.ق٧۶٠ـ۶۴٠(ـ سلسله پادشاھان ايالم نو٩

  .ريخ ايالم، سلسله آوان، سیما شكي و اپارتي به قدرت رسیدنددر اولین ھزاره تا

   
  پادشاھي آوان و ھمدوشي تاريخ لیان با تمدن ايالمي
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ھا اولین حاكماني ھستند  بود آن) نظريه ديگري شوشتر(خاستگاه اين سلسله به نظر والترھینتس شھر دزفول 
در (شتند ولي بعدھا يكي از پادشاھان سلسله كیش ابتدا بر میان دو رود تسلط دا. كه بر ايالم حكومت كردند

اين «بنیانگزار اين سلسله پلي نام داشت و جالب اينجاست كه . ھا پايان داد به سلطه ايالمي) جنوب میان رودان
كه از محل ) ١٨(»شود تنھا توسط يك سند در معبدي در لیان مسخص مي[و]دوره از ايالم روشنايي چنداني ندارد

در اين كتیبه تنھا يك ھجا از قسمت آخر نام سازندة «كشف شد» شا.ري.ري.كي«انوي لیان يعني معبد ايزد ب
از آنجا كه نام ھیچیك از . داند يعني خدايان مي» لیپاك«وي خود را خدمتگزار [ كه]بجا مانده است) hiھي(معبد،

یت يا محلي در قرن بیست و پذيرد سازندة معبد ياد شده حاكمي كم اھم پايان نمي» ھي«پادشاھان آوان به 
السلطنه ايالمي و يا به احتمال بیشتر فرماندار شھريوم كه  م بوده است يا يك نايب.پنجم و يا بیست و چھارم ق

  )١٩(»فارس بوده باشد در كنار خلیج» سرزمینھاي ساحلي«تواند ھمان منطقه ايالمي  مي
اين مسأله . شود ترين دورة تاريخي آن يعني آوان شروع مي به اين ترتیب آغاز ورود لیان در تاريخ ايالم با قديمي

بايد سالیان درازي پیش از اين رويداد آباد و مسكون بوده باشد چه در  سازد كه شبه جزيرة بوشھر مي روشن مي
توانست در يك جھش سريع با حكومتي كه در مركزيت ايالم شكیل شده بود، خود را ھمراه  غیر اينصورت نمي

. ھايي بوده كه با آغاز وحدت سیاسي ايالم جزو آن محسوب گرديد اين پیكره يعني لیان داراي زمینه پس. سازد
  .مضاف بر اين كه كتیبه مذكور به زبان آكدي است كه خود جاي تأمل است

ش پس از يك دوره كوتاه مدت برتري ايالم بر میان دو رود اين نوبت با رقیب بود كه با تازش پیاپي خود خواب خو
بنیانگزار دولت آكد، اول بار به ايالم تاخت، شاه ايالم ) م.ق٢٣۴٠ـ ٢٣٠٧(سارگن . پادشاھان ايالم را آشفته سازد

سارگن بر ايالم پیروز شد و بعد از اين حادثه خود را شاه . ھشتمین فرمانرواي پلي ـ آواني بود» لوه ايششان«
و به نشانه اين پیروزي ) ٢٠(نامید) شمال غرب خوزستان ايالت خود مختار مرزي در(كیش، فاتح ايالم و ورھشي 

  )٢١(شست  فارس ھاي خلیج شمشیر خود را در آب
پسر سارگن، سعي در رھايي از يوغ آكاد كردند ولي در تاخت و ) م.ق٢٣١۶ـ٢٣٠٧(»ريموش«ھا در زمان  ايالمي

به » منیشتوسو«گر سارگن پس از ريموش، پسر دي. تاز ريموش شكست خوردند و بار ديگر ايالم غارت شد
پادشاه اواني ايالم خود را مطیع اعالم كرد ولي میل به غارت و چپاول باعث حمله » اسپوم«. حكومت آكد رسید

يك شاخه از سپاه او از طريق زمین «در اين حمله سپاه آكد به دو دسته تقسیم شدند . منیشتوسو به ايالم شد
را [ فارس]كردند و شاخه ديگر تحت فرمان خود او با كشتي خلیج  فارس پیشروي و از راه شوش به سوي خلیج

من با ھدايا و پیشكشھا شاه انشان و «دھد  گزارش مي» منیشتوسو«ھاي  يكي از كتیبه. درنورديد
بطور وضوح ھدف اصلي » رھبري كردم[ شماس يا شمس]را به سوي خدايم، خداي خورشید ) ٢٢(شھريھوم

  )٢٣(».ھاي گرانبھاي كوھھاي جنوبي ايران بود يافتن به معادن نقره و سنگاين سفرھاي پرمخاطره، دست 
قدر مسلم مناطق مورد حمله منیشتوسو از حدود بندر ديلم تا منتھاي الیه شبه جزيره لیان باستاني بود، چرا 

مان تا حد كه منطقه ماھشھر تا خرمشھر فاقد ھر گونه آثار مربوط به زندگي ايالمي است و احتماًال در آن فر
  .فارس و نیزار و باتالقي بوده است زيادي زير پوشش پسامدھاي خلیج

را تحت اختیار درآورد با ناوگاني از دريايي پست [ شیريكوم]منیشتوسو پادشاه كیش وقتي انشان و «بھر حال 
را شكست داد و  از پادشاھان آن سوي دريا سي و دو تن براي جنگ با او گرد آمدند، اما او ھمه آنھا. عبور كرد

از . وي فرمانروايان اين شھر را برانداخت و كشورھايشان را تا معادن نقره تصرف كرد. شھرھايشان را تسخیر كرد
[ خداي مورد پرستش] ھايي برداشت و پیكرة خودش را ساخت و به انلیل  كوھھاي آن سوي درياي پست، سنگ

  )٢۴(».تقديم كرد
ھايي را كه از آنھا مواد ساختماني و فلزات از كوھستانھاي ايران آورده  دهتا جا«در ادامه لشكركشي موفق شد 

) نوعي سنگ آذرين(از داليل ديگر حمله منیشتوسو به دست آوردن ديوريت ) ٢۵(»شد، تحت مراقبت بگیرد مي
م پس در پیشروي منیشتوسو در سرزمین ايال. در زاگرس جنوبي بود كه در معماري آن روز ارزش بسیار داشت

ھاي گرانبھا غارت و ويران گرديد و راه براي حمل ديوريت و  سراسر ناحیه تاكانه«ھم در انشان و ھم در شیريھوم 
  )٢۶(».فارس به بابل باز شد ھاي گرانبھا از ساحل ايراني خلیج كانه

اي  شاه ايالم معاھده» ھیتا«به پادشاھي رسید وي با ) م.ق٢٢٩١ـ٢٢۵۵(»نارام سین«بعد از منیشتوسو، 
عالوه بر آن در اين معاھدة از مذھب و خدايان ) مانند كتیبه لیان(معاھدة صلح به زبان ايالمي بود نه آكدي . بست

  )٢٧.(آيد ايالمي اطالعات مفیدي به دست مي
ھا  ھاي حريصانه آكدي امیر اواني پوزور ـ اينشوشیناك بود كه توانست در برابر تجاوزگري) دوازدھمین(آخرين 

اما به دنبال او كسي نیامد تا قدرت را استمرار بخشد و دورة تاريك اول تاريخ ايالم . كندمقاومت 
نشینان  كوه(ھا  ھا میان رودان ھم از گوتي ھا يار بود چون آكدي بخت با ايالمي. شروع شد) م.ق٢٢٠٠ـ٢١٠٠(

جامید و نتیجه آن شكست ھا قرار گرفتند كه يك قرن بطول ان شكست خوردند و زير سلطة آن) شمال غرب ايران
سومر (بیگانه و جانشیني حكام اور به جاي كیش در میان دو رود بود كه طي آن سلسله اور و بعد ايسین الرسا 

  )٢٨.(به قدرت رسیدند) جديد
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  دوران خاموشي لیان) م.ق٢١٠٠ـ١٨۵٠(سلسله سیماشكي 

ھاي سابق آخرين امیران آواني  كه شكست پادشاھان اين سلسله قصد داشتند. آباد كنوني بود مركز آن در خرم
ايبي «م، .ق٢٠٠۶شاه سیماشكي در سال » ھوتران ـ تمپت«را در برابر ھمسلیگان غربي جبران كنند از اين رو 

خداي » نانا«سومري را شكست داد و سربازان ايالمي بر شھر اور دست يافتند پادشاه اور و مجسمه » سین
  )٢٩.(به ايالم آوردند شھر را به نشانه پیروزي با خود

ھا بیشتر در نواحي  ھا با پیروزي بر میان رودان توآم بود اين درگیري دورة حكومت دويست و پنجاه ساله سیماش
شمال ايالم صورت گرفت و شیريھوم و لیان يا كمتر نقش و دخالتي در زمینه اين داشتند و يا حداقل منابع و متون 

  .اند اين نقش را مشخص نكرده

ھمجواري با شیريھوم و تك سند ) م.ق١٨٣٠ـ١۵٠۵)(ھاي بزرگ السلطنه نايب(ھا  له اپارت يا سوكل مخسلس
  ايالمي در شھر لیان

شاه انشان و (شكل حكومت آنھا به اين تربیت بود كه شاه عنوان . مركز حكومت آنھا در انشان يا انزان بود
حاكم شوش بوده و ) پسر ارشد(ي بود و فرزندش و) جانشین(السلطنه  نزديكترين برادرش نايب. داشت) شوش

السلطنه به ھمه نقاط امپراطوري سركشي  رسیدو پدر و پسر در شوش بودند و نايب به سلطنت نمي
  )٣٠.(كرد مي

اپارت، سیلھا، اتاھوشو، سیركتوه از اين سلسله به ترتیب پادشاھي كردند و بعد نوبت به سیموت و وارتاش 
ھمجواري لیان و شیريھوم با مركز و منشاء قدرت سلسله جديد و كشیده شدن مركز . رسید) م.ق١٧٧٢ـ١٧٧٠(

گرديد چرا كه در اين صورت  آن به سمت جنوب قطعًا برخالف دورة سیماش براي لیان امتیاز محسوب مي
ا سند آمد و جالب است بدانیم تنھ شیريھوم واسطه آنھا با دريا و لیان بندر مھم بازرگاني ايالم به حساب مي

جا مانده كه آن ھم در معبد الھه  اي به موجود در كل امپراطوري ايالم از سیموت وارتاش يك مھر استوانه
  )٣١.(در لیان يافت شد» شا.ري.ري كي«

در اين زمان حمورابي پادشاه معروف بابل دولت جديدي را در میان دو رود پي افكند و بزودي طي چندين جنگ بر 
و ايالم ھم در محاق . گرفتند  ھاي غرب ايران قرار ديري نگذشت كه خود آماج حمالت كاسيايالم غلبه كرد اما 

از اين دوره نشانة كمي بجا مانده كه ). م.ق١۵٠٠ـ ١٣۵٠(سال فرو رفت  ١۵٠دومین دوره تاريك خود به مدت 
مدارك . باشد شايد بدلیل فترت سیاسي، خالء قدرت و رسیدن پادشاھي محلي و كم اھمیت در تاريخ ايالم

  .بخشد تپه روشنايي كمي به اين دوره مي يا ھفت» كبنك«اندكي در 

   
  گري تمام عیار لیان و جلوه) م.ق١۴۵٠ـ ١١٢٠(دوره ايالم میاني 

ترين عصر تاريخ لیان  اين دورة كه به دورة طاليي ايالم معروف است دو سلسله به قدرت رسیدند كه درخشان
داشتند و كمتر پادشاھي بود كه وقفي يا تعمیراتي در معبد لیان   خاصي به لیان باشد و پادشاھان آن توجه مي

  .اي در اين زمینه در معبد لیان به يادگار نگذارند نكند و كتیبه
  ھا سلسه ايگھالكي: الف

. بود »ايگي ھالكي«بینیانگذار سلسله . يا ايذه كنوني بود» ايايپر«مركز آنھا احتماًال در بخش غربي انشان يعني 
) م.ق١٢٨۵ـ ١٢۶۶(و بعد نوبت به به ھومبان نومنا ) قوم١٢٩۵ـ ١٢٨۶(، آتاركیتا »پاھیر ايشان«پس از وي ) ٣٢(

در اين زمان چنانكه اشاره شد شیريھوم و لیان مورد توجه بسیار واقع شدند بطوري . رسید كه پسر آتاركیتا است
  )٣٣(».يافت نشده بلكه در لیان به دست آمده استتنھا متن ايالمي مربوط به ھومبان نومنا در شوش «كه 

الھه (»شا.ري.ري كي«، )خداي آسمان(وي براي خدايان لیان معبدي بنا كرد و در كتیبه خود از خداي ھومبان 
كند و خود را وسعت دھندة پادشاھي، فرمانرواي  ياد مي) خدايان بخشنده(ھمچنین از پھاھوتپ ) بزرگ لیان

خدا ھومبان، من را بخاطر مادرم دوست «:گويد ھومبان نومنا در كتیبة خود مي. نامند يايالم و شاه انشان م
معلوم میشود كه معبد لیان پیش (ھاي معبد پیشین  دھد كه در خرابه و ادامه مي» داشت و تقاضاي من را برآورد

و به ايزدبانوي شھر لیان  معبد بزرگي را بنا كرده) از اين تاريخ وجود داشته ولي سازندة اولین آن مشخص نیست
» میشیمروه«كند و ھم از مادرش  شا و بھاھوتپ وقف كرده و از آن زندگي ابدي و سالمت طلب مي.ري.ري.كي

  )٣۴.(برد نام مي» ال ريشاپ«و ھمسرش 
شا و ديگري براي .ري.ري.ھومبان نومنا پادشاه مقتدر ايالم، دو معبد در لیان يكي براي ھومبان و ھمسرش كي
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  )٣۵.(ھاي پادشاھان بعد از وي آمده است ساخت كه اين موضوع صراحتًا در كتیبه) بھاھوتت(ان حامي شھر خداي
چنین پیداست كه نذري در كار بود و وي براي سالمتي ھمسر و مادرش يا بقول جورج كامرون زنانش، معبد 

  )٣۶.(ايزدبانوي شھر لیان را از نو ساخته است
به قدرت رسید ) م.ق١٢۶۵ـ١٢۴۵(يا اونتاش ھومبان ) ديگر ھومبان يا خداي آسمان گل نام(بعد از وي اونتش گل 

وي فرزند ھومبان نومنا است چون در اين زمان ديگر سیستم برادر ـ شاھي به پايان تغییر يافته و به شكل 
  .موروثي پدر ـ پسري درآمد

با اين حال به علت اھمیت لیان و . ساخت را) چغازنبیل و معبد زيگوراتي بزرگ آن(»دوراونتاش«اونتش گل، شھر 
  )٣٧.(اختصاص داد» شا.ري.ري.كي«به ويژه ايزدبانوي آن جايگاھي را در كنار معبد اينشوشناك به الھه 

اين امر نشان دھندة اين است كه پرستش ايزدبانوي لیان نه فقط مخصوص مردم اين شھر بلكه قلمرو آن از 
  .ايي ملي تبديل شده بود شا از مقام الھه محلي به الھه.ري.ري.جنوب به سمت شمال كشیده شده و كي

ھا در شمال  ھاي زوال بابل، آشوري در اين زمان با پايداري نشانه. پس از اونتش گل سه نفر به حكومت رسیدند
  )٣٨.(فارس برآمدند در زاگرس و خلیج  طلبي خود میان دو رود با اقتدار ظھور كرده و در پي توسعه

  اوج ترقي لیان) م.ق١٢٠۵ـ١١١٠(ھا شوتروكي

به معني (»ھالتوش اينشو شیناك«گذار ان  خاستگاه اين سلسله در نزديكي فھلیان تا حوالي شیراز و بنیان
پس از وي نوبت به پادشاه نامدار اين سلسله . است) خداي اينشوشناك نسبت به سرزمین من مھربان بود

  .رسید)شود ورشید براستي ھدايت ميآن كه توسط خداي خ(ناھونته  يعني شوتروك
و شاه شخصًا … آوري سنگھاي يادبود داشت عالقه زيادي به جمع«ھاي بسیاري از وي بجا مانده است  كتیبه
  )٣٩(».كرد كند و به اين ترتیب آن را معتبر مي ھا را بر سنگ مي كتیبه

شوتروك ناھونته معبد ايزدبانوي لیان  .رسید الیه جنوب لیان مي در اين زمان وسعت امپراطوري ايالم به منھي
شا را كه فبًال توسط ھومبان نومنا بازسازي شده بود و به مرور زمان دچار تخريب گشته بود، .ري.ري.يعني كي
شوتروك . داند والتر ھینتس اين مسأله را دلیل قدرت سیاسي وي در گستره امپرطوري ايالم مي) ۴٠.(تعمیر كرد

  )۴١.(دھد در كتیبة معبد لیان شرح مي  ان نظامي خود را در میان دو رودناھونته پیروزيھاي درخش
الحكومه آن شھر منصوب كرد و   م بابل را شكست داد و پسرش كوتیرناھونته را به عنوان نايب.ق١١۶٠او در سال 

 پسر سارگن و مھاجم به شوش و شیريھوم، ستون يادبود(پس از گشودن شھرھاي ديگر، مجسمه مانیشتوسو 
و لوحة معروف حمورايي را به نشانة پیروزي با خود به ايالم )دربارة پیروزي بر كوه نشینان زاگرس(نارام سین 

  .آورد
ھاي پدرش در میان دو رود نقش مھمي  پس از درگذشت شوتروك ناھونته، پسرش كوتیرناھونته كه در پیروزي

سیاسي، اقتصادي و مذھبي آن، به تأسي از  او ھم با توجھات خاص به لیان و موقعیت. داشت به قدرت رسید
اي كه از آن معبد بدست آمده براي  را بازسازي كرد و در كتیبه» شا.ري.ري.كي«پدران خود، معبد ايزدبانوي لیان 

  .و فرزندش طلب خیر و بركت نمود» نھونته اوتو«ھمسرش 
د از وي برادرش شیھاك اينتوشیناك سپري گرديد و بع) م.ق١١٧٠ـ١١۶۶(دورة پنج سالة حكومت كوتیر ناھونته 

بر خالف جورج كامرون، . به قدرت رسید) به معني تقويت شده بوسیله خدا اينشوشیناك)(م.ق١١۶۵ـ١١۵١(
كه در اين صورت حدود چھل سال . م حكومت كرده است.ق١١۵٠ـ١١٢٠والترھینس عقیده دارد كه وي از سال 

كاھد چون دوران  چیزي از شكوه و عظمت امپراطوري او نمي اما اين اختالف نظر. اختالف زماني وجود دارد
  .حكومت او از باشكوھترين دوران تاريخ ايالم است

  )۴۴.(پیروزي نظامي، ثروت، سازندگي و توجه به ساخت و ساز معابد از ويژگیھاي حكومت اوست
س وي را آرشیويست و شیلھاك اينشوشیناك حدود سي كتیبه از خود به يادگار گذاشت بطوري كه والتر ھینت

  :ھاي شاھان پیش از خود را استنساخ كرد و گفت وي كتیبه. نامد گذار مي تاريخ
ام و در معبد  ام، آنھا را دوباره نوشته ام و نه دخل و تصرفي در آن كرده ھاي آن را نه كنار گذاشته من كتیبه«

معبد ديگري را كه اين «و » شا ري ري كي«ه اين پادشاه كتیبه نويس، معبد الھ) ۴۵(».ام اينشوشیناك قرار داده
  )۴۶(».الھه با ھومبان مشتركًا سھیم بودھند، بطور كامل بازسازي كرد

ھاي نظامي با پادشاھان میان رودان كه ھمواره با فتوحات بسیار از سوي شیلھاك انشوشیناك ھمراه  درگیري
ھاي  توانستیم كتیبه ر از اين بود قطعا مياگر غی. بود وقت زيادي از مدت حكومتش را به خود اختصاص داد

با پايان پذيرفتن حكومت وي تقريبًا افول و زوال قدرت سیاسي در ايالم نمايان . بیشتري از وي داشته باشیم
  .توان به نوعي او را اخرين پادشاه قدرتمند ايالم قلمداد نمود شود و مي مي

به قدرت رسید در اين زمان احتماًال منطقه لیان ديگر » اكاينشوشین  ھوته لوتوش«بعد از شیلھاك اينشوشیناك،
البته شايان ) ۴٧(».شود دار او ذكري از لیان نمي در اختیار اين پادشاه ايالم نبود چون در ھیچیك از آجرھاي كتبه
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ذكر است كه اين مسأله بمنزلة تصرف لیان بوسیله يك دولت خارجي نیست بلكه چون اين پادشاه بطور دايم 
گیر جنگ با پادشاھان زورمدار آشوري و بابلي بود كمتر توانست به مناطق جنوبي قلمرو امپراطوري بويژه در

شیريھوم و لیان توجه نمايد و شايد نوعي خود مختاري ـ با استفاده از مشغله شاه در جنگ با ھمسايگان غربي 
ادشاه شوتروكي دورة تاريك سوم تاريخ به ھر ترتیب پس از پايان سلطنت آخرين پ. ـ در لیان حاكم بوده است

  .بطول انجامید) م.ق١١١٠ـ ٧۶٠(شد كه بمدت چھارصد سال  ايالم شروع 

  )م.ق٧۴٠ـ۶۴٠(پادشاھي ايالم نو 
  واپسین دم حیات سیاسي ايالم

شود كه به مدت يك قرن ادامه  شروع مي» ھومبان نیكاش«آغاز حكومت آخرين سلسله پادشاھي تاريخ ايالم با 
پادشاه مشھور آشور را ) غیر از سارگن آكدي است(نیكاش بیست و پنج سال سلطنت كرد و سارگن  .يافت

ھا به سرعت ادامه پیدا كرد و ضعف سیاسي شاھان بعدي مانع شد  ولي درگیري با آشوري. شكست داد
  .دھند ھا افتخارات عصر طاليي شوتروكیدھا را ادامه مي ايالمي

فارس را مورد حمله قرار داد كه يكي پس از  اه آشوري سواحل ايراني خلیجم سناخريب پادش.ق۶٩۴در سال 
به احتمال قوي لیان ھم جزو شھرھاي متصرفي بود و در كل شیريھوم مورد تخريب و ) ۴٨.(ديگري سقوط كردند

  .غارت واقع شد
سیاسي، فرصتي را طلبي  ھا در برابر حمالت شاھان آشور، اختالفات دروني و قدرت ھاي اندك ايالمي مقاومت

براي آشور باني پال سلطان نامي و فاتح آشور پديد آورد تا با حمالت پیاپي خود طومار بیست و پنج قرن حكومت 
شوش و )م.ق۶۴۵(آشور باني پال ايالم را آماج حمالت خود قرارداد در آخرين حمله . ھا را در ھم بپیچد ايالمي

آخرين پادشاه ايالم را به » ھومبان ھالتاش سوم«تبديل شدند و  به ويرانه) چغازنبیل(شھر مذھبي دورانتاش 
ھا  اي از آن امپراطوري ھا به شكلي ضعیف و پاره پس از آن ايالم كم و بیش در دورة مادھا و پارس. اسارت بردند

د را به حیات خود ادامه داد ولي ھرگز به افتخارات كھن خويش بازنگشت و شیريھوم و لیان ھم تمام خاطرات خو
  .در دل خويش خاموش نگه داشته و ديگر در تاريخ ايران به اين نام ظاھر نگشتند

اي داشته  در آن زمان موقعیت و اھمیت ويژه) بوشھر كنوني(نماياند كه لیان  نگري در تاريخ ايالم به ما مي ژرف
فارس حتي تمدن  ه خلیجمجاورت با درياي پارس باعث شد تا لیان بندر صادراتي كاالي بازگاني به حوز. است

شیريھوم و لیان در جنوب محافظ شوش و انشان در برابر حمالت پیاپي اقوام میان رودان . سند محسوب شود
  .مانند آكد، بابل و آشور بود تا حدي كه صدماتي جدي در اين راه تحمل كرد

بود با عنايت به اينكه موقعیت  شا خداي ويژه ايالم.ري.ري.از نظر مذھبي لیان جايگاه ايزدبانوي ملي ايالم كي
بجز . شدند تر از سلسله آريايي بود و دھھا الھه ايالمي و بابلي در ايالم مورد پرستش واقع مي زنان در ايالم رفیع

ھم در لیان داراي معبد بودند و تقريبًا ) خدايان بخشنده(شا خداي ھومبان يا گل و بھاھوتپ .ري.ري.الھه كي
  .دي از ايالم سراغ داريم كه توجه خاصي به اين معابد ننموده باشدكمتر پادشاھان قدرتمن

نكته ديگر اينكه اھمیت لیان و معبد بزرگ آن از اين روست كه در مواقعي دارنده يگانه سند تاريخي و مكتوب از 
لیان شاھان ايالم مانند شیموت وارتاش و ھومبان نومنا بوده است كه خود مبین توجه خاص به معابد ايالمي 

است و سرانجام امید به اين كه ما وارثان كنوني تمدن چھار ھزار و پانصد ساله لیان با تتبع در تاريخ ايالم و 
شناخت آثار به جا مانده بتوانیم صفحات جديدي بر تاريخ ايالم بیفزائیم بويژه اين كه نوعي حكومت چرخشي در 

اند و ھم اين كه در تاريخ ايالم سه دوره  حكومت رسیده ايالم وجود داشته كه مثًال آوان، انشان و سیماش به
  .تاريك سیاسي دارد كه اطالعات چنداني از آن به دست نیامده است

ھاي  در نتیجه اگر آثار معابد ايالمي در بوشھر شناسايي شوند و با روش نو سیستماتیك به كاوش
فحات جديدي بر تاريخ ايالم افزوده خواھد شد شناسي در كھن شھر لیان ايالمي اھتمام گردد به يقین ص باستان

ھاي تاريك اين گردش حكومت به لیان رسیده باشد كه اگر اينطور باشد اين افتخار  و احتمال دارد در يكي از دوره
از اين رو تنھا راه چاره آن است كه به سراغ معبد فعلي ايالمي كه به احتمال زياد از آن . رسد به لیان مي

نكته آخر اين كه دو معبد ديگر در . يابي میسو پزارد را جبران كنیم است رفته و با روشي نو، گنجشا  ري ري كي
و بھاھوپت يا خدايان بخشنده كه احتماًال بايد در ريشھر قرار داشته باشند ) ياگل(لیان وجود داشته معبد ھومبان 

ان بوشھري اين امر مھم بزودي امید است كه با ھمت مسئولین نھادھاي فرھنگي، كشوري و فرھنگ دوست
  .عملي گردد

  :ھا نوشته پي
  .٢٠،ص١٣٧٠دانشگاه تھران، : وشي، ايرانويچ، چاپ سوم، تھران ـ بھرام فره١
  .١٣٠،ص١٣۶٩دنیاي كتاب،: ـ حسن پیرنیا، ايران باستان، جلد اول، چاپ چھارم، تھران٢
انتشارات علمي و : ھرانفارس، ترجمه محمد سعیدي، چاپ دوم، ت ـ آرنولد ويلسون، خلیج٣
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  .به نقل از گزارش مسیو پزارد ٣٣۴،ص١٣۶۶فرھنگي،
  .١۵،ص١٣۵۶شركت كتابھاي جیبي،: فارس، چاپ دوم، تھران ـ احمد اقتداري، خلیج۴
انتشارات علمي و : ـ رومان گیرشمن، ايران از آغاز تا اسالم، ترجمه محمد معین، چاپ پنجم۵

  .٣٩،ص١٣۶۴فرھنگي،
: ھاي باستان شناسي شوش، ترجمه ايرج فره وشي، چاپ پنجم تھران سفرنامه خاطرات كاوش ـ ژان ديوالفوا،۶

  .٢۴٩ـ ۵٠،صص١٣٧١دانشگاه تھران، 
نامه نخستین  نشريه میراث فرھنگي ويژه» شوش و میراث باستاني دشت شوشان«ـ میر عابدين كابلي، ٧

  .١٢ـ ٢١،صص١٣٧٣، سال١٢شناسي ايران، شماره گردھمايي باستان
» شناسي ھاي باستان مالحظاتي درباره آغاز دورة تاريخي در ايران بر اساس آخرين يافته«ـ محمود موسوي ـ٨

  .٣١٢ھمان منبع ص
  .٣،ص١٣٧٠مركز نشر دانشگاھي،: زاده، تاريخ و تمدن ايالم، چاپ اول، تھران ـ يوسف مجید٩

ابلیس  فارس، تپه بحیي، شھداد و تل ملیان در مرودشت شناسي ارتباط تمدني شوش با تل ـ حفريات باستان١٠
ھا در میان رودان ارتباط داشتند كه گاه با جنگ و  از سوي ديگر آنھا با سومري. نمايد در كرمان را مشخص مي

  )٢٠زاده، تاريخ و تمدن ايالم ص يوسف مجید.(غارت متقابل ھمراه بود
  ).١فصل (۵ـ ھمان منبع،ص ١١
  .٢، ص ١٣٧٢انتشارات دانشگاه تھران، : ه شیرين بیاني، چاپ اول، تھرانـ پي ير آمیه، تاريخ ايالم، ترجم١٢
  .۶زاده، تاريخ و تمدن ايالم،ص  ـ يوسف مجید١٣
  . ٨،ص١٣٧٢جھاد دانشگاھي دانشگاه تھران، : رحیم صراف، نقوش برجسته ايالمي، چاپ اول، تھران ـ محمد١۴
  .۶ـ ھمان، ص١۵
  .١٣ـ ھمان ص١۶
   ٢٢ـ٢٣صص ـ   ،»وش و میراث باستاني دشت شوشانش«ـ میر عابدين كابلي،١٧
ـ والتر ھینتس، دنیاي گمشده عیالم، ترجمه فیروز فیروزنیا، چاپ اول، تھران انتشارات علمي و ١٨

  . ٨١،ص١٣٧١فرھنگي،
  . ۶زاده، تاريخ و تمدن ايالم،ص  ـ يوسف مجید١٩
  . ٨٢۵ـ والتر ھینتس، دنیاي گمشدة عیالم،صص ـ٢٠
  . ٢٠،ص١٣۵۶شركتھاي كتابھاي جیبي،: فارس، چاپ سوم، تھران ي، خلیجـ احمد اقتدار٢١
فارس در جنوب ايالم بخش بزرگي از  ھاي ساحلي خلیج ـ يا سرزمینsherihumيا شريھوم  sirihumـ شیريھوم ٢٢

لیان و  )شناس فرانسوي ايالم(پرفسور البا . الیه لیان باسنان بوده است استان بوشھر از بندر فعلي ديلم تا منھي
  .داند رود ولي دكتر عبدامجید ارفعي لیان را بخشي از ايالم مي ايالم را دو منطقه مجزا به شمار مي

  )٣٧زاده، تاريخ ايالم ص يوسف مجید(
  . ٨۶ـ  ٧٨ـ والتر ھینتس، دنیاي گمشدة عیالم، صص ٢٣
  .١۴٣ـ ۴۴، صص ١٣۶٩بي،نشر آ: النھرين باستان، ترجمه عبدالرضا ھوشنگ مھدوي، تھران ـ ژرژ رو، بین٢۴
  . ۴٠ـ رومن گیرشمن، ايران از آغاز تا اسالم،ص٢۵
انتشارات علمي و : دم تاريخ، ترجمه حسن انوشه، چاپ سوم، تھران ـ جورج كامرون، ايران در سپیده٢۶

  . ٢٨ص ٧، ١٣٧۴فرھنگي،
  . ٨٧ـ٩۴ـ والتر ھینتس، دنیاي گمشدة عیالم،صص ٢٧
  . ٩۴ـ ھمان، ص٢٨
  . ٩۶ـ٩٩ـ ھمان، صص ٢٩
  . ١٠۴ـ١٠۵ـ ھمان، صص٣٠
  . ٨۶زاده، تاريخ و تمدن ايالم، ص ـ يوسف مجید٣١
  . ١٩ـ ھمان، ص٣٢
  . ١٣٣ـ والتر ھینتس، دنیاي گمشده عیالم،ص ٣٣
  . ١٣٣ـ ھمان، ص ٣۴
  . ٧٨زاده، تاريخ و تمدن ايالم، ص  ـ يوسف مجید٣۵
  . ٧٧دم تاريخ، ص  ـ جورج كامرون ، ايران در سپیده٣۶
  . ١٣۶ـ ٣٧ر ھینتس، دنیاي گمشده عیالم، ص ـ والت٣٧
  . ٢٠زاده، تاريخ و تمدن ايالم، ص  ـ يوسف مجید٣٨
  . ١۴۵ـ والتر ھینتس، دنیاي گمشده عیالم، ص ٣٩
  . ٨٢ص   دم تاريخ، ـ جورج كامرون، ايران در سپیده۴٠
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  . ١۴٣ـ والتر ھینتس، دنیاي گمشده عیالم، ص ۴١
  )١۵٠والتر ھینس، ھمان، ص (داند  م مي.ق١١۵۵ـ ١١۵٠وتیر ناھونته را ـ والتر ھینتس تاريخ پادشاھي ك۴٢
  . ٨۵دم تاريخ، ص  ـ جورج كامرون، ايران در سپیده۴٣
  . ١۵١ـ والتر ھینتس، دنیاي گمشده عیالم، ص ۴۴
  . ١۵٣ـ ھمان، ص۴۵
  .١۵۵ـ ھمان، ص ۴۶
  . ٢٧زاده، تاريخ و تمدن ايالم، ص  ـ يوسف مجید۴٧
  . ١٧۴۵نیاي گمشدة ايالم، صص ـ ـ والتر ھینتس، د۴٨
  . ١٨۵ـ ھمان، ص ۴٩
  . ۵٠ـ پي ير آمیه، تاريخ عیالم، ص ۵٠

  :نویسنده
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