
 

 

  

  

  

  

  

  

  )هزاره اول قبل از ميالد(فرمانروايان ناشناخته دوران ايالم نو در لرستان 

  
  دكتر سيدمهدي موسوي

  س تهرانعلمي دانشگاه تربيت مدرعضو هيأت 
  

  دكتر جواد نيستاني
  تهران عضو هيأت علمي دانشگاه تربيت مدرس

  
  ليال خسروي

  دانشجوي دكتري باستان شناسي دوران تاريخي 

  س تهراندانشگاه تربيت مدر)  يش از اسالمپ(

  
   چكيده
هـا،  مل ظـروف، ريتـون  شـا  غار كلماكره شامل صدها قلم شي نفيس زرين و سيمين گنجينه

در پلـدختر   1368در سـال   ...ها، دستبندها و ها، پالكهاي انساني و حيواني، ماسكمجسمه

هـايي بـه    ، وجود كتيبـه اين اشياء ويژگي منحصر به فرد .شدتوسط روستائيان كشف لرستان 

ط هـا توسـ  كتيبـه  اين رائتق. روي برخي از آنهاست ايالم نوخط آرامي كهن، آشوري نو و 

دوران   محلـي  گمنام نام يك سلسله شدن رسول بشاش سبب آشكار فرانسوا واال و، مبرتال

ايـن   و تاريخ هنـر  شناسيعرصه جديدي را در مطالعات باستان و گرديد ايالم نو در لرستان

هـاي منقـور روي ايـن اشـياء،     طالعه كتيبهدر اين مقاله ما با م. دوره تاريخي در ايران گشود

ن هويت صاحبان اين گنجينه شناختي به دنبال تعييو متون كهن و شواهد باستان منابعبررسي 

  .يابي احتمالي سرزمين ساماتورا، مركز حكومت آنان  هستيمو مكان

  .، ساماتورا، ايالم نو، تاباال، آم پيريشغاركلماكره، لرستان: اژگان كليديو
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  مقدمه

سـرزمين  . هاي بختياري بوده استو كوه گستره كشور ايالم شامل خوزستان، پشتكوه لرستان

شـد و  بـه مركزيـت شـهرهاي بـزرگ آن،      تاريخ خود به شـكل فـدرال اداره مـي   ايالم در طول 

  گرديد اما هرگـاه قـدرت دولـت مركـزي فزونـي      گرداني تشكيل ميهاي مستقل و خودحكومت

يكـي از  . آوردساخت و زير فرمان خود در مـي مستقل  را متحد مي هايگرفت، اين حكومتمي

هاي محلي مستقل و خودگردان در دوران ايـالم نـو در جنـوب لرسـتان، سـرزمين      اين حكومت

هاي منقور روي اشياء گنجينه غار كلماكره بـراي  ساماتورا و فرمانروايان آن بود كه از طريق كتيبه

يـن  سـران ا . نام پنج نسل از اين فرمانروايان روي ايـن اشـياء نقـر شـده اسـت     . ما شناخته شدند

عنوان پادشاه ساماتورا دادنـد و بيشـتر اشـياء     (Amprišh)پريش خانواده به دومين نسل يعني آم

  . متعلق به همين پادشاه از اين سلسله است

هاي شخصي ايالمي يك رابطه كامالً نزديك با افق فرهنگـي  ميخي و نام هاياستفاده از كتيبه

هاي نقره را هديه كردند، حاكي از به هم آميختگي ه جامنام اشخاصي ك. دهد نشان مي را ايالم نو

هـاي  سلسله آنها به دسـتة زبـان  ها مانند ساماتورا و تاباال سرسنن مختلف است زيرا بعضي از نام

. هند و ايراني و گروه ديگري از اسامي كه فرزندان تاباال هسـتند، بـه زبـان ايالمـي تعلـق دارنـد      

اي از اشياء قيمتـي جمـع    دهد كه اين اشياء را منتسب به گنجينه اسامي خاص آنها به ما اجازه مي

 شده در يك خانواده سلطنتي محلي بدانيم اما نام اين فرمانروايان و مكـان سـرزمين سـاماتورا تـا    

  . امروز به درستي شناخته نشده است

نـو  ايالم به خصوص در دوران ايالم گفتني است كه اطالعات ناقص ما از جغرافياي تاريخي 

اسناد مكتوب و نيز عدم آشنايي با تمامي سرزمينهاي اين پادشاهي اسـت   ،ناشي از كمبود مدارك

متون كهـن از  برخي از شهرهاي ايالمي را كه در  ي ازاندك شمار توان مكان دقيق و هنوز هم نمي

 فياييستردگي جغراو متون كهن از گاز سوي ديگر در منابع . ، به درستي تعيين نمودشدهآنها ياد 

يـاد   ييكسـان  طـور  ، همـواره بـه  آن دورانبا توجه به شرايط سياسي و رويكرد نويسندگان  ايالم

كوهسـتاني ايـالم شـامل     منـاطق . حدود اين قلمرو را ذكـر كردنـد   طور متفاوتي به است ونشده 

 تاكنون بررسي و كاوشيزيرا  نشدندشناخته  شوشبه خوبي  هاي بختياريلرستان امروزي و كوه

   .شده استدر اين مناطق انجام نبه صورت منظم و علمي 
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  وجه تسميه و موقعيت جغرافيايي غار كلماكره

به معناي غار  (kalma)ما لْكلماكره از دو كلمه كلما و كرّه تشكيل شده كه در گويش لكي، كّ

ايـن منطقـه    1.، به معناي انجير كوهي اسـت با تشديد ر (karra)ه رِّكّ و) بز كوهي( لْكَ   يا محل

  . پوشيده از درختان انجير كوهي است و احتماالً نامگذاري غار، به همين دليل بوده است

. در جنـوب لرسـتان  قـرار دارد    كيلومتري شمال غرب شهرستان پلدختر 20غار كلماكره در 

ات بـين  باعث شده تا همـواره نقـش مهمـي را در ارتباطـ     موقعيت منحصر به فرد اين شهرستان،

  . زاگرس مركزي از گذشته تا كنون ايفا كند نشينانساكنين دشت سوزيانا و كوه

كبيركـوه بـه مـوازات    . هاي اين شهرستان استدو رشته كوه مهله و كبير كوه از مهمترين كوه

را تشكيل داده كه نـواحي واقـع در    كيلومتر امتداد، ديوار بلندي 260ساحل راست رود سيمره با 

شرق و شمال شرق آن پيشكوه و نواحي واقع در غرب و جنوب غربي آن پشتكوه نام گرفتنـد و  

همچنين دو رود مهم سيمره و كشكان كـه   2.شوددر امتداد جنوبي خود در جلگه شوش محو مي

خود داشتند، در مكاني  راز پيش از تاريخ تا كنون، نقش زيادي در زندگي ساكنان لرستان در مسي

ريزنـد و از آن پـس   هم مي دختر، بر سر راه دره شهر كنوني بهمهر در جنوب غربي پلبه نام چم

   3.تنها با نام سيمره روان مي شود

  

 

  
  »پديا ويكيبر گرفته از سايت «. موقعيت جغرافيايي غار كلماكره در  استان لرستان - 1نقشه شماره 
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  ي منقور روي اشياء گنجينه كلماكرههاكتيبه بررسي و تحليل

  اي به خط ميخي و زبان آشوري نو  كتيبه

 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )عكس از ليال خسروي. (سطل نقره اي كلماكره با كتيبه آشوري – 1تصوير شماره 

  

آشوري نـو در دوسـطر بـه خـط     به زبان  ،اي نقره) سطل(دار  روي يك ظرف دستهاين كتيبه 

شيوة نگـارش، شـيوا و بـا    . شده است نقر آندر سطح بيروني بخش فوقاني  ،ميخي نسبتاً درشت

كه بعد از استنساخ و قرائت كتيبه، ترجمة آن چنين آمـده   4دقتي توأم است صالبت اما با كمي بي

  : است

ه كشور آشـور، پسـر سـناخريب،    سرحدون پادشاا، متحد كشور گوزانا، )باد(تقديم به خداي اداد 

  .پادشاه كشور آشور، باشد كه او قضاوت نمايد

  : در اين كتيبه چند واژة كليدي و مهم وجود دارد

خـداي اصـلي   . اسم خاص و نام خداي طوفان، خداي بزرگ آراميان اسـت  :(Adad)داد ـ اّ

شـان داده شـده و   النهرينـي اداد ن  ها نيـز، خـداي هواسـت كـه در متـون بـا ايـدئوگرام بـين         هيتي
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   5.دنترين معابد خداي هوا در ناحيه توروس و دشت شمال سوريه كشف شد معروف

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

  . سناخريب است

در دورة سـلطنت  . دهـد مـي سـرحدون پادشـاه آشـور    ااز روابـط دوسـتانه بـا     خبراين كتيبه 

هـاي تبعيـت داد كـه بـه      لشگركشي جاي خود را به تحميل عهدنامـه ) م.ق680-669(دون سرحا

هاي كوچك پادشاهي« آميز سلطنت و دودمانش تنها به جلب حمايت ماد منظور تأمين بقاي صلح

سرحدون داراي نفوذ و ابهرحال دولت ماد در زمان . گزار آشور اكتفا كردجابه عنوان خر »زاگرس

هاي ايالتي مستقل بود، جزء كشـور مـاد   سرزمين لرستان نيز كه داراي حكومت(. قدرت كلي شد

به طوري كه دولت آشور با اعزام سفيري به دربـار مـاد درصـدد اتحـاد     ) آمد غربي به حساب مي

سرحدون پادشاه مقتدر آشور از توسعه و نيروي ا ،آيد هاي آشوري برمي برآمد و چنان كه از كتيبه

برد اما دخالـت آشـوريان در امـور     نا در هراس افتاده و به خداي شمش پناه ميدو كشور ماد و ما

سـرحدون بـه نـواحي مـاد     ازيرا وقتي كه قواي  سرحدودن با مخالفت روبرو نشدامادها در زمان 

سه نفر از سركردگان مادي به نينوا رفتـه و از او بـراي پشـتيباني بـر ضـد مبـارزات        ،نفوذ كردند

   6.د و در عوض هداياي پرقيمتي براي آنها فرستادندداخلي كمك خواستن

صلح كرد و دختر خود را بـه پرتـاتوا فرمانـدة سـكاها بـه زنـي داد      نيز سرحدون با سكاها ا .

همزمان بود، دست بـه يـك رشـته    ) م.ق 680(ورتيش و خشتريته درسرحدون كه با فراهمچنين 

ساحل چپ دجلـه   در آرامي گمبولو ساكنعمليات پيروزمندانه در زاگرس مركزي زد و با قبايل 

ولـي  . النهـرين ايجـاد كنـد   و بـين  ايالم  سفلي پيمان اتحاد بست تا سدي از كشورهاي حائل بين

اي ترتيب داد  توطئهدوم سرحدون وقتي بود كه به دنبال مرگ هومبان هالتاش ابزرگترين پيروزي 

نشـاند و روابـط    ايـالم خـت سـلطنت   و يك شاهزاده دست نشانده آشوري به نام اورتكي را بر ت

اي بـين   برقرار و مبادالت و تشريفات دوسـتانه  ايالماي بين آشور و  نزديك سياسي قابل مالحظه

  7.دو كشور انجام گرديد

سرحدون به عنوان متحد ادر اين كتيبه از گوزانا يا گيلزانا نام برده شده و از  :وزاناگ ـ كشور

به نام دو محل اشاره كرده كه اين   اش براي ترجمه اين واژه،رسول بش. اين كشور ياد شده است

پايتخـت   ،حلـف نام محل باستاني تـل گوزانا  .دو از نظر موقعيت جغرافيايي كامالً با هم متفاوتند

و  اسـت  پيش از دوران تـاريخي متـروك شـده    و هالنهرين بودهاي آرامي در بينيكي از پادشاهي
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حلف پايتخت قديم آراميان، در ساحل رود گوزانا همان تل 8.شود مي ناميده) گوزانا(نو اكنون گوز

  ديـاكونف  و گيلزانـا كـه   زمان آشوريان تسخير و ضميمه خاك آشـور گرديـد   كه در بوده خابور

جا به منظور جلب عطوفـت آشـور   كه پادشاه آن داندميدر كرانه غربي درياچه اروميه  محل آن را

  9هدايايي ارسال داشته است

  

  
  )67:  1376مجيدزاده (» گوزانا«حلف محل جغرافيايي تل -2نقشه شماره 

  

سرحدون برخالف پدرش سـناخريب بـا ملـل    اتوان اظهار داشت كه  با توجه به موارد باال مي

اي برقرار نمود و با آميختن زور و ديپلماسي توانسته بـود، صـلح سسـت     مختلف روابط دوستانه

لي و شرقي كشورش برقرار سازد كه يقيناً اقوام ساكن در زاگـرس  بنيادي را در بين مرزهاي شما

بـا   را اي جـزء ايـن متحـدين بـوده و روابـط دوسـتانه       ،يعني صاحبان اشياء كلماكره نيز ،مركزي

سرحدون برقرار كردندا .  

دانـيم كـه در    برند و ما براساس اين متون مـي  متون آشوري از صدها مكان جغرافيايي نام مي 

دژهـا، دولـت    ده) م.ق 6تـا   9(هاي  مه غربي و شمال غرب فالت ايران در فاصله سدهسراسر ني

كشـور مانـا در    ،بر اساس مدارك موجود .هاي كوچك و بزرگي پراكنده بودندشهرها و پادشاهي

لت گيلزانو قبل از الحاق آن به قلمـرو اورارتـو هـم مـرز     ام از شمال غرب با اي.اواخر قرن نهم ق
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  ظـاهر ) م.ق 890-884(نينورتاي دوم هاي توكولتيدر كتيبه، م اين ايالت نخستين بارنا .بوده است

م نـام گيلزانـو بارهـا و اغلـب بـه همـراه       .ق 820تا حـدود سـال    م.ق 9از اوايل قرن  10مي شود

 ايالت گيلزانو .خوبوشكيه و در ارتباط با پرداخت خراج و هدايا، در متون آشوري تكرار مي شود

لت قرار وهرگز مورد هجوم اين د آميزي با آشور داشته و ظاهراًروابط صلح ،ات خوددر طول حي

اسب براي آشور بود و با توجه به متون آشوري ثروت و تنـوع   همين كنندأگيلزانو ت .نگرفته است

ارد فرهنگـي بـه دسـت    بايد به نوعي در مـو  ،ارتباط مستمر با آشور .ستاه محصول زيادي داشت

نام گيلزانو در  .كه در خصوص حسنلو چنين است كردمي هاي گيلزانو تجلي پيداهآمده از محوط

م به طور ناگهاني و براي هميشه از متون آشوري و صحنه سياسي منطقه محو .ق 820حدود سال 

در متـون آشـوري   . كه اين تاريخ همزمان با تصرف منطقه توسط پادشاهي اورارتو است گرددمي

رت يك واحد سياسي مستقل تصوير شده و به ارتباط آنها بـا ماناهـا كـه در    ايالت گيلزانو به صو

با توجه به جايـابي خوبوشـكيه    .اي نشده استهيچ اشاره ،جنوب و جنوب شرقي آن قرار داشته

در منطقه حكاري تركيه و ارتباط نزديكي كه گيلزانو از يك طرف با خوبوشكيه و از طرف ديگر 

كـه مـورد موافقـت     ي درياچه اروميه را براي اين ايالـت پيشـنهاد كردنـد   كرانه غرب ،با دريا داشته

 ،با توجه به جايابي خوبوشكيه در منطقـه پيرانشـهر   اًاما اخير .بسياري از محققان قرارگرفته است

هـاي اشـنويه و   كه گيلزانو در كناره جنوب غربي درياچه اروميه و دشـت  وجود دارد اين احتمال

   11.سلدوز قرار داشته است

  

  

  

  . اي كلماكره با كتيبه آراميـ ريتون نقره2تصوير شماره 

  )عكس از ليال خسروي(
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  ناي به خط آرامي كه كتيبه

روي قسـمت فوقـاني   ، م.زبان آرامي كهن قرن هفتم ق به خط و) 2تصوير شماره (  كتيبهاين 

، صـرف نظـر از   البتـه شـيوة حكـاكي خـط    . شده است نقر اي، منتهي به سرسه قوچ ريتوني نقره

اشكال نيست كه بعد از استنساخ و قرائت كتيبـه، ترجمـه آن چنـين     اش چندان تميز و بي سادگي

  : آمده است

  يا  براي سالمتي مدان شاه با سفينه بزجام فرماندار كوبان 

  12براي سالمتي مدان شاه) آستياك(جام فرماندار كوبان عازلزاسپند 

  : هاي كليدي اين كتيبه واژه

اين محل در اوديسة هومر به نام آيايـا  . است بوده نام منطقة اصلي سكاها در روسيه: بانـ كو

(Aeaea)     زمينر، يعني سرزمين طلوع خورشيد و دنياي پس از مـرگ معـروف اسـت كـه در سـ 

يا شبه جزيـره تامـان    (Kuban)سكاها در سواحل شرقي درياي سياه در محلي كه امروزه كوبان 

(Taman) ود، واقع بوده استناميده مي ش .  

شايد به قول بشاش، تركيب اين كلمه با كلمة قبلي تشكيل يك اسم : عازلزاسپند يا ـ سفينة بز

آنهـا   صحيح گرچه تجزيه و تحليل اين خطوط و ترجمة. دهد مي را) عازـ لزاسپند(به نام  خاص

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

  .يستچندان قابل قبول ن!) ؟(كرده، ترجمة مزين به سربز

كه شايد بـا نـام ماديـاي اسـكيتي پسـر پارتـاتوا پادشـاه         بوده اسم خاص: (Madan)ـ مدان 

   13.م قابل مقايسه باشد.ق 630حدود در سكايي االصل در آذربايجان

يـك  بـه   متعلـق  زبانهاي فنيقي و عبري با همراه غربي سامي است كه هايزبانزبان آرامي از 

م از شـبه  .آراميـان در حـوالي سـدة پـانزدهم ق     ،برخي از منابع آشـوري  بر اساس .هستند منطقه

كه قبـل از آن در كـدام زمـان و    دانيم جزيره عربستان به سوريه و عراق مهاجرت كردند ولي نمي

نيز ماننـد سـاير اقـوام بـدوي مكـان      دانيم كه آنان  ن قدر مييهم  در كدام ناحيه سكونت داشتند،

ايـن   14.شـدند  جـا مـي   اي به نقطه ديگر جا به به علل طبيعي و اقتصادي از نقطهو  معيني نداشتند

هاي سامي بوده و آموختنش براي مردمـان سـامي زبـان،    چنين زبان آرامي كه از ريشه و بن زبان

نـژاد را فـرا   كشـورهاي اقـوام سـامي   اي داشت، سراسر  دشوار نبوده با خط آرامي كه الفباي ساده

هاي زاگرس، پشتكوه لرستان و گرفت و به اين ترتيب زبان آرامي از درياي مديترانه گرفته تا كوه
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گيرد، اين است كه زبان خود  امتيازي كه به آراميان تعلق مي 15.المللي گرديدفارس زبان بينخليج

ايد تا حدودي ناشي از وزنـة سـنگين كثـرت    را به سراسر خاور نزديك تحميل كردند، اين امر ش

آراميان به جـاي ايـن كـه خـط      17.احتماالً خط آرامي مأخوذ از خط فنيقي است 16.بود تعدادشان

سپس اين طرز نگارش . دشوار ميخي را اقتباس كنند، الفباي فنيقي را قدري تغييرداده و برگزيدند

رامي قبل از دورة هخامنشي نيز رايج بوده كه و زبان آ خط18.ساده را با خودشان به همه جا بردند

وجود آراميان در زاگرس در اواخـر  . شود از لرستان ديده مي مكشوفهروي جامهاي  هاي آن نمونه

  19.هاي آشوري به اثبات رسيده است م از طريق سالنامه.قرن هشتم ق

كـه تـا زمـان     ندداشتهايي با آراميان در عهد پادشاهي شلمانصر پادشاه آشور، آشوريان جنگ

سـال پادشـاهي خـود غالبـاً بـا       18در طول  IIIتيگالت پيلسر  20.تيگالت پيلسر به طول انجاميد

ي بخشد و دست قبايل مختلف يآراميان در زد و خورد بود و براي اين كه بار ديگر به آشور نيرو

كرد كه  ادشاه گمان ميافراد بود، زيرا اين پ  را كوتاه سازد، يكي از ابتكارات او تبعيد دسته جمعي

يعنـي فرمـانبرداري از   . كن كـردن احساسـات ملـي اسـت     بهترين راه جلوگيري از شورش، ريشه

  خدايان و وفاداري به سنتهاي محلي از طريق در هم آميختن اقوام مختلف امپراطوري با يكـديگر 

  .دست مستقر گرديدند در نواحي دور ،بسياري از ساكنين شهرها و در نتيجه بود

هـاي زاگـرس   را از منطقه حمات بـه كـوه  ) آراميان(تن از مردم سوريه  30000به طوري كه  

هاي آشوري سكونت داد و اين چنين اين قبايل كه بـه زور بـه هـم    انتقال داد و آنها را در پادگان

نمودند كـه   درآميخته شدند، وضع زندگي بومي خود را از دست دادند و به ظاهر ملل متحدي مي

در واقع يگانه چيزي كه اين اقـوام گونـاگون   . بردند طور يكسان از پادشاه آشور فرمان مي همه به

در همـين زمـان بـود كـه      21.المللي آنان گرديـد  پيوست، زبان آرامي بود كه زبان بين را به هم مي

و بدين ترتيب حاكمـان محلـي لرسـتان،     22دآراميان خط و زبان خود را با خود به زاگرس آوردن

  . رامي را از آنان اقتباس كرده و از آن براي نوشتن استفاده كردندخط آ

م نيز هنگامي كه پادشاهان هخامنشي در جستجوي زباني بودنـد كـه تمـامي    .قرن پنجم ق در

 هاي شاهنشاهي قادر به درك آن باشند، زبان آرامي را برگزيدند كه به عنوان زبان رسمي درملت

هـاي نوشـتاري   البته در قياس با اين زبان، زبـان . ي به كار برده شدبسياري از مناطق و مراكز ادار

براي كارهاي درباري در  ايالميچنان كه زبان . شد براي كارهاي اداري به كار برده مي محلي نيز، 

تعيين اين نكته كه خط آرامي دقيقاً از چه زمـاني بـراي نخسـتين     23.رفت جمشيد به كار ميتخت
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شناسـي،  اما براسـاس شـواهد باسـتان    24.هاي ايراني به كار رفته دشواراستنبار، براي نوشتن زبا

م در ناحيـه غـرب   .خط آرامي كه به بركت الفباي آسان خود گسترش يافته بود، از سدة هشتم ق

المللي تبديل شد و سرانجام به شكل آرامي ايران مورد استفاده قرار گرفت و به زبان ارتباطي بين

  25.ري هخامنشيان تبديل گشتكهن، به زبان ادا

  

  ايالميهايي به خط ميخي  كتيبه

نـو   ايالمها به خط ميخي  صرف نظر از دو مورد كتيبه به خط آرامي و آشوري نو، ساير كتيبه

پسـر تابـال    (Ampiriš)ريـش  پـي است و بيشترين تعداد ظروف متعلق بـه پادشـاهي بـه نـام آم    

(Tabal) تاش  يك صي به اون متعلقسه مورد  .است(Unsi kitaš) اريش شـاه سـاماتور   پيپسر آم 

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

 ااي را براي فرمانروايان محلـي سـاماتور   شايد بتوان با توجه به اطالعات فوق چنين شجره. است

  26.رسم كرد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ساماتوراشجره فرمانروايان محلي 
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  »عكس ازليال خسروي«. ـ زيرجامي نقره كلماكره با كتيبه ميخي ايالمي3تصوير شماره 

  

  
  

  »عكس ازليال خسروي«. ـ جام نقره كلماكره با كتيبه ميخي ايالمي4تصوير شماره 
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توسط هوشنگ محبوبيان مجموعه دار معروف  ،گنجينه غار كلماكره اءيعدادي از اشت

) گنجهاي كوهستان، هنر ماد(ر كتاب اين مجموعه را د 1995او در سال .سته اخريداري شد

اي و در مقالهكرده هاي روي اين اشياء را فرانسوا واال قرائت كتيبه .در لندن به چاپ رسانيد

تحت عنوان سلسله ايالمي ستيم) (samati در اين مقاله اشاره كرده، او. نمود ارائه 

است كه از اين شناسايي كرده   ايالمي را در اين كتيبه ها نام 22   (W.G.Lambert)مبرتال

  :دند ش سمتي ذكرشاه به شرح زير به صورت لوگال ساماتورا به معني  نام فقط چهار نام 22

  (Ampiriš)آم پي ريش ) 1

  (Anni- šilhak) آني شيلهك) 2

  (unzi- kilik)اونزي كيليك ) 3

  27(Unsak). اون ساك) 4

. شود  نو هخامنشي در تخت جمشيد نيز ديده مي ايالمنام در متون  22از اين البته بعضي  

بسياري از اين اشياء توسط وارثان خود به ارث برده شده و به دقت حفظ و نگهداري شدند، لذا 

  28.قرار داده باشندهمگان د كه اين ميراث را در اختيار شويتصور نم

اين شيوه نگارش  ،»شاه سمتي« .غايب است اين اسمهادر  na هجاي قابل ذكر است كه

آكروپل ديده شده و مشابه نوشته   (MDP 9) لوحاست كه در  نويالم اواخر دوران اشاخص 

  : استوانه كوروش كبير است 

{K}u-ras/An-za/an-ir/ra DUMU /se?-is-pe/is-na 
  كوروش انشاني پسر چيش پش: ترجمه

بدون ، دهداين نشان مي كه بوده  lu Anzanيالمي ابه ) انشاني(كلمه  نگارش شكل

-Sa-maبه صورت  Sa-ma-tur-ra احتماالً. ترديد استوانه مذكور يك نوشته سلطنتي است

tir-ra به دو شكل وشده خوانده مي  Sa-ma-ti-ip  وSa-ma-tip  خوانده مي شده  هم

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

 الواحاسناد  به ها شبيهعناصر اين واژه  كه دناشاره دار (ha-ti-ip/ha-ti-pe)فرد سمتي و هتي
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در شش  Akši-martiنام . افراد نام برده شده به دو گروه تقسيم مي شوند. آكروپل است

 درنيز  Unsakاون ساك نام . در دو لوح ديده مي شود  Umba-duduلوح و اومبادودو

در تعدادي . ديده مي شود) مكان احتماالً(يو غير انسان يبيست لوح به دو شكل اسامي انسان

نامبرده شده كه به معني فرزندان  pu-hu sa-ma-tipدوازده شخص منسوب به  الواحاز

  كه همين معني را  puhuبه معني پسران و پوهو maraهمانند ( .سمتي است

و  )داباال(تاباالبرده شده كه پسر  Anni-šilhaنام آني شيلها در ميان اين دوازده نفر  .)دهدمي

 دارد كه احتماالً {…}-Un-ziفرد ديگري به نام  بههمين متن اشاره . است برادر آم پيريش

. است unzi اين تنها نام ايالمي شروع شده با پيشوند.است Un-zi-{ki-li-ik} نام كامل او

-Amba-habua/Umba)مانند  .تاس am و  umديگر نامها داراي پيشوند

habua:Ambaduš/Umbaduš)  و نامUmpiriš در لوح  كهMDP 9 ديده شده است. 

توان به كلمه نخست مي. مذكور پيشنهاد كرده است الواحبراي  ،واال دو گاهنگاري  سرانجام

DIL.BAT نقوش برجسته مال امير و در متن  ،اشاره كرد كه در پالك برنزي تخت جمشيد

   منسوب  BШيالم جديد ارا به دوره  همه و است ك اينشوشيناك دوم ديده شدهشيله

ي كه در مورد نينوا يو تابلتها در پالك برنزي تخت جمشيد (Šati)خداي شاتي نام  .كندمي

 دورهيالمي قبل از ا هايكتيبهواال اذعان مي دارد كه . شودديده مي ،در آكروپل به دست آمده

 كه نشانگر تداوم امپراطوري هستند) م.ق BШ )539-585نويالم ادوره  مربوط به، هخامنشي

هايي كه در آن به نينوا اشاره دارد، لوح هنام اقتصادي آكروپل، متون .يالم استاباستاني 

 اسناد مهمي از اين دوره هستند و احتماالً ،هاي مال اميربرنزي تخت جمشيد و نقش برجسته

  29.حكومت مي كردند در همين دوره پادشاهان سمتي
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  يالمياكليدي كتيبه هاي  واژگان 

  Tabal (Dabala)): داباال(ـ تابال 

به عنوان سرسلسله ) tabala(هاي منقور، روي برخي از اشياء كلماكره به نام تاباال در كتيبه

 توان با اين نام را مي .كه صاحبان اين گنجينه بودند، اشاره شده است )samati(يپادشاهان سمت

 ،داباال نيز نامو احتماالً  ، مقايسه كرددارند ايالميكه ريشة  (Da-ba-usa)و  (da- ba-ra)نامهاي 

آخر آن  (na)شده كه  هجا مي (Da-ba-la-na)، (Man- za-na)و  (An-me-na)مانند نامهاي 

  30.از قلم افتاده است بوده، ايالميكه يك پسوند 

م به كار رفته .ق  7و  8و 9 اسناد آشوري سدة اسمي است كه به كرات در  يا تابال تبل

شود، از يك سو به عنوان اسم عام به  در كاربرد آشوري اين اسم آشفتگي و ابهام ديده مي. است

 (Anti Taurus)و آنتي تاروس  (Taurus)سر كوهستان تاروس  تا كار رفته كه داللت بر سر

در  ،معيني در همين ناحيه مكانخاص به عنوان اسم ، كند و از سوي ديگر همين اصطالح يم

  31.مي رساند  اسم عام تبل مفهوم كوه را و اسناد آشوري آمده است

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

اي بوده  ت كه واژهاما هيچ ارتباطي با اشياء كلماكره و سازندگان آنها ندارد و فقط شايد بتوان گف

كه در دورة هيتيت جديد به عنوان اسم مكان و در دورة هخامنشي به عنوان اسم خاص به كار 

با وجود . رساند واژه تبل و نامهاي مشتق از آن مفهوم كوه را مي بي  شد و طبق نظر توين برده مي

دانيم  همان طور كه ميدارد و  ايالميريشه   نيز معتقد است كه اين اسم  (Donbaz) زنباداين 

منقور  يا تاباالي نام داباال احتماالً بنابراين. ان نيز، ساكن بخشهايي از كوههاي زاگرس بودندايالمي

 داللت بر مناطق كوهستاني داشته ه وروي اشياء كلماكره، از ريشه تبل به معناي كوه مشتق شد

عيد و دور از ذهن نيست و پس وجود اين اسم در سرزمين كوهستاني لرستان چندان ب .است

داشته باشد كه اين اقوام داراي تبار واحدي  نكته اين احتمال دارد كه اين شباهت اسمي داللت بر

  !.... بودند؟
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  :(Ampiriš)ـ آم پي ريش 

، اما است تا به حال بيشترين تعداد از اشياء كلماكره را به خود اختصاص دادهاين پادشاه 

آن  واقعي هويت و شخصيت آكروپل شوش ديده شده، (MDP 9)لوحبا آن كه نام او در  هنوز

هاي تاريخي موجود  در آثار و نوشته به وضوح زيرا از او است اي از ابهام و ترديد  در پرده

اين اسم در اصل ريشه در ايران غربي يا جنوبي و سرزمينهاي تحت نفوذ . نامي نيست ،همزمان

 ايالميدر اسمهاي  ،است ايالميكه يك پسوند  (riš) دارد و سيالب آخر آن ايالميخط ميخي 

 زيرا باشدان نفوذ كرده ايالميبه وسيله اكديان و  اميرسد كه اين اس به نظر مي. مي شودزياد ديده 

  32.وجود دارد ايالمياين پسوند در نامهاي اكدي و 

  :(Samaturra) اـ ساماتور

 اين نام .بوده است) اشياء كلماكرهصاحبان (يان سمتي ا مركز حكومت فرمانرواساماتور

 سمتاورواز نظر لغوي شباهت زيادي با نام اما  تاكنون به درستي شناخته نشده سرزمين

(samataoro)،  33.ريان در آن جا يافت شده استيمكه آثار سدارد نام مكاني در جبال قفقاز 

يك نام را در ذهن تداعي  ياين اسام. دندسمتاورو و ساماتورا از يك ريشه مشتق ش نام احتماالً

به  زيادي  اگر بگوئيم ساكنان گله چران لرستان شباهت. كند و آن هم، نام سيمريان است مي

ردوت آنان را از نخستين ه 34.پيموده باشيم را رود كه راه اشتباهي سميريان داشتند، تصور نمي

ر نقاط را به نام آنها و ساي) تنگه كرچ(داند كه بوسفور كيمريايي  ساكنان جنوب روسيه مي

ياد شده و نام آنها را با گومر  (Gimirrai) رايييدر منابع آشوري از آنان به عنوان گيم. خوانند مي

در اسناد آشوري و يوناني گاهي سيمريان را با . دانند مي تورات از آن نام برده شده، يكسانكه در 

  35.اقوام سكايي يكي دانستند

ه احتمال قوي از نسل سواركاران بيابانگرد ايراني بودند كه به تدريج آنها ب كوبت، به نظر آني

خود داراي فرهنگ  چون تمام منطقه را به تصرف خود درآوردند و نام خود را به آن جا دادند و
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كردند و با سختيهاي خط  مراجعه مي ايالميبه منابع ديگر به خصوص منابع  ،مكتوب نبودند

  36.انس گرفته بودند  ميخي

اي از نژاد ايراني بودند، از روسيه جنوبي مهاجرت  م سيمريان كه قوم تازه.در قرن هشتم ق

گروهي به آسياي صغير تاختند و . كرده و از قفقاز عبور كردند، سپس به دو گروه تقسيم شدند

در كشورهاي آن سرزمين قتل و غارت كردند و گروه ديگر در امتداد كوههاي زاگرس كه ديوارة 

 ،توان اسناد آشوري مي بر اساس .الت ايران است، پيش رفته و به ايران سرازير شدندغربي ف

آن جا سيمريان با مادها كه هم  .محل سكونت اين قوم را در حدود لرستان امروزي معين كرد

خواست دولت خود را به طرف فالت ايران  نژادشان بودند، اختالط يافتند و برضد آشور كه مي

  37.شدندبسط دهد، متحد 

در  .م با مردم اورارتو عقد اتحاد بسته بودند.اوايل قرن هشتم ق دراي ديگر از سيمريان  عده

وجود . جنگيدند اي از آنها به عنوان سربازان مزدور براي آشوريان مي دسته نيز همان موقع

وضع چين خوردگيهاي . شده است پذيرفتهسيمريان در لرستان به عنوان يك واقعيت تاريخي 

كه كار اصليشان  را براي اقوامي اقامت در اين ناحيه هاي تنگ و از هم جدا شدة آن، دره س،زاگر

قفقاز  از  شباهت زيادي ميان اشياء مكشوفه. بود كردهبسيار مساعد  ،تربيت اسب و گوسفند بود

موضوعات اساطيري يا مذهبي مشترك بين اين دو ناحيه ديده  همچنين .و لرستان وجود دارد

  38.پرستيدند ترين خدايان ايراني هستند، مي همان قديم  كه آنان خدايان واحدي را .شود مي

نام شهر  كهبه دست آمدن چنين اشياء و آثاري در اين منطقه بعيد نيست، ضمن اينبنابراين 

البته بديهي است . متبادر كننده نام قوم سيمري در ذهن است و رود سيمره امروزي، قديم سيمره

و  ايالم حكومت اين مقطع تاريخي با توجه به تشكيل امپراطوري هخامنشي و اضمحاللكه در 

، !)؟اساماتور(اي از فرمانروايان محلي در اين منطقه يعني حدود سيمره  آشور، نبايد نام پرآوازه

رسد كه خاستگاه اصلي اين فرمانروايان، همان  مطرح باشد و اين امر كامالً منطقي به نظر مي

در قفقاز باشد كه اين نام را طبقة حكمران آن، به عنوان يك لقب  (Samataoro) سمتاوروناحيه 
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جا را به كار ببرند، به همان جا  كردند، بدون اين كه نام بومي آن در هر سرزميني كه حكومت مي

  . كردند اطالق مي

  :(Unsak)ـ اون ساك 

 كه بوده ساك اون شوش، كروپلواال احتمال مي دهد كه شخصيت دوم اللينتاش در تابلت آ

ولي پسر ، اساك شناخته شدند كنون دو نفر به نام اونات .است در بيست سند ديده شده نام او

 تشريح نشده كه اون و به درستيو دومي پادشاه سمتي پسر اومبادودو است  Zittiyašزيتياش 

متي با نام اين ساك شاه س كه اون نيستاما ممكن  ؟ساك سوم در متون چه كسي بوده است

در اين مورد شاه بعد . هم پسر از يك خانواده شناخته شدند هم پدر و زيرا شخصيت يكي باشد

  39.ساك شناخته نشده است  از اون

در ايران بيش از فارسي باستان رواج داشته، در عهد هخامنشيان نيز زبان اداري و  ايالميزبان 

در جبال كوهستاني غرب ايران نفوذ داشته است  ميايالدولتي بوده و از قراين پيداست كه زبان 

در اثر استعمال و رواج زياد آن مشاهده  ايالميو عموماً تحوالت و تغييراتي در نحوه كتابت 

آشنا  كامالً ،كرده نقرها را  كه اين كتيبه كسيها با ضربه چكش نوشته شدند و  ين كتيبها .شود مي

   .شدند نقرها ديده مي شود زيرا برخي با بي دقتي  كتيبهكتيبه ميخي بوده اما تنوعاتي در  هب

  

  نتيجه

هندو  اقوام  از شاخه ،اشخاصي كه جامهاي نقره را هديه كردندگان به نظر نگارندبه هر حال 

كه ) ة رود سيمرهضحو(ايراني بودند كه از قفقاز به ايران مهاجرت كرده و در بخشي از لرستان 

گرچه جزء .تشكيل دادند را محلي مستقل ساكن و يك حكومت، دهخود برآن نام ساماتورا نها

قلمرو حكومت ايالم محسوب مي شدند ولي هيچ گاه تحت نفوذ مستقيم حكومت ايالم نبودند 

و به همين دليل است كه نام حاكمان بعدي  قرارگرفتند ايالميهنر و زبان  مستقيم تحت تأثيراما 

آمد،  شور هميشه براي آنان دشمني خطرناك به حساب ميو چون آشباهت دارد  ايالمي يمابه اس
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غارت و دستبرد آشوريان، گنجينة سلطنتي اجداديش را  به همين دليل آخرين فرمانروا از ترس 

  . العبور كلماكره پنهان مي كند درغارصعب

در . ندمĤب بودند ولي بعدها در فرهنگ ماد مستحيل شد ايالميكمرانان سمتي گر چه ح

گيرشمن . به اتحاديه خشتريته پيوستند ماد حاد قبايل بر ضد آشور، شاهكان تحت نفوذهنگام ات

معتقد است كه طغيان بزرگ خشتريته از مركزي واقع در لرستان و يا در حدود همان ايالت 

م بر آشور تاختند، شهر مهم آشور، نينوا را با خاك .ق 612مادها كه در سال . شروع شده است

كه در نيز  و يقيناً حكمرانان سمتي غنيمت فراوان به ميهن خويش بازگشتند يكسان كرده و با

با آنها به نينوا رفته و احتمال دارد كه حتي  ،آمدند مي شمارجزء سرزمين ماد به م .هزاره اول ق

  .آورده باشند لرستانتعدادي از اين اشياء را به عنوان غنيمت از آن جا با خود به 

رسها نيز در امتداد جبال زاگرس سرازير شدند و در مركز نواحي زاگرس همزمان با مادها، پا 

دولتي تشكيل دادند كه گراگرد آن را   دانستند، كه آشوريان آن را نيز منطقه تحت نفوذ خود مي

سران . را شكست داد هابعد از آن كه كوروش بر ماد شوريد و آن. منطقه بيگانه فرا گرفته بود

ين كوروش اتباع و متحد ءه بر نواحي كم وسعت حكمروا بودند، جزقبايل و شاهان كوچك ك

  .پادشاه هخامنشي درآمدند
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