
  
  بخش اول

  )صباح(پژوھش  ھ ویتھ

  نین سرزمیتر نتمدم ترین و نیرومند -ایالم

  
. ن پیش از ورود آریاییھا بوده و تاریخ پیچیده ای داردینیرومندترین و دیرپاترین تمدن سرزم، ایالم

بابلیان و آشوریان و پس از آنھا پارسھا  بیشتر مطالب تاریخی درباره ایالم توسط دشمنان آنھا یعنی

چھره ، بھ ھمین دلیل. ثبت شده است کھ انگیزه ای قوی برای نابودی پادشاھی ایالم جدید داشتھ اند

نمایش داده شده از تمدن ایالم چندان منصفانھ یا دقیق نیست و تنھا باتوجھ بھ تحقیقات جدید و 

  .خوبی درباره آنھا بدست آورد بازخوانی کتیبھ ھای ایالمی میتوان آگاھی

آثاری کھ از سکونت ایالمیھا در . آگاھی دقیقی نداریم، مانند کاسیتھا، درباره خاستگاه ایالمیھا نیز

پژوھشھای انجام شده روی . جلگھ ھای خوز وجود دارد بھ ھزاره چھارم پیش از میالد بر میگردد

در ( سند یان در دره ھ سومریان و تمدن دراویداسکلتھای ایالمی نشاندھنده نزدیکی نژاد ایالمی ب

ارتباط چندانی با تمدنھای یاد ) حداقل شکل نھایی آن(بوده در حالیکھ زبان ایالمیھا ) پاکستان کنونی

 و ظروف سفالین و کشتیھای ایالمی بھ شدت از ساختھ ھای سومریان و تمدنھای دره سند. شده ندارد

Bactria-Margiana )گمان میرود کھ ایالمیھا احتماآل از ناحیھ . تاثیر گرفتھ اند) ترکمنستان کنونی

پیش از . سال پیش از میالد بھ سرزمین ایالم آمده اند ٣٥٠٠جنوبی دره سند و از راه دریا در حدود 

 یقسمتھاجلگھ ھای شمال خلیج از جملھ قدیمیترین نواحی متمدن تاریخ جھان بوده و، آمدن ایالمیھا

سال پیش از میالد محل سکونت گشتھ و زیر فرمان پادشاھان آکد  ٤٢٠٠از حدود  ازخراسان

)Akkad) (قرار داشت) تمدنی در شمال بابل .  



ھنگامی کھ نخستین ایالمیھا بھ این ناحیھ وارد شدند ضمن سکونت، زیر فرمان پادشاھی سومری اور 

)Ur (ن سومر را فراگرفتند مانند خط میخی کھ بسیاری از ویژگیھای تمد، ایالمیان بدوی. قرار گرفتند

البتھ ایالمیھا برخی از ویژگیھای تمدن خود مانند سیستم . آنرا جایگزین خط تصویری خود کردند

بھ نظر میرسد کھ در  .و مذھبشان را حفظ کردند) ق مادرانتقال نسب پادشاه از طری(مادرشاھی 

بھ آنھا ارث میرسیده و صاحب اختیار . بوده اندجامعھ ایالم زنان از موقعیت بسیار مھمی برخوردار 

اداره و راھبری تجارت با آنان بوده و ھمانطور کھ گفتھ شد حکومت از طریق ، دارایی خود بوده اند

پابرجا ) سال پیش از میالد ٧٥٠حدود (سیستم مادرشاھی تا دوران ایالم جدید . آنھا انتقال میافتھ است

  . بھ ایالم وارد شد امی ھمسایگانس –اھی بابلی بود و در آن زمان سیستم پدرش

میانھ و جدید ، تاریخ ایالم را بھ دوره ھای تمدن قدیم، شرق شناسان اولیھ براساس سیستم مصری

آنھا . دوره پیشرفت پادشاھی ایالم قدیم در ابتدای ھزاره دوم پیش از میالد بوده است. تقسیم کرده اند

برای  Puzur-Inshushinakشاه ایالم . ا در ناحیھ خوز بنا کردندنخستین پایھ ھای تمدن خود ر

ایالمیان نخست بھ اور حملھ کرده و آنرا نابود . نخستین تندیسھای ایالمی را بنا نھاد، بزرگداشت خود

پیش از میالد بھ امپراطوری بابل ھجوم برده و دودمان الرسا  ٢٠٠٠سپس حدود سال . کردند

)Larsa (ی نمودندرا پایھ گذار .  

بعدھا . و بابل را زیر فرمان داشتند Isin، در سومر) Uruk(ایالمیھا شھرھای اروک ، تا این تاریخ

ھمورابی پادشاه بابل از گسترش ایالم جلوگیری کرد اما بابلیان نتوانستد از تجدید قدرت ایالم با 

 .جلوگیری کنند، رخ داد )پیش از میالد ١٧٠٠(کھ صد سال بعد  Kutir-Nakhunteپادشاھی مانند 

کاسیتھا بھ ایالم ھجوم آورده و آنرا ضمیمھ امپراطوری خویش ، پیش از میالد ١٦٠٠در حدود سال 

سال بھ ترتیب  ٤٠٠بدین ترتیب دوران پادشاھی ایالم قدیم بھ سر آمد و سرزمین ایالم برای . کردند

، پیش از میالد ١١٦٠در سال . رار گرفتھیتیھا و دوباره کاسیتھا ق، بابلیھا، زیر سلطھ کاسیتھا

دودمان  ھا را از ایالم بیرون رانده و یککاسیت Shutruk-Nakhunteفرمانروای محلی بنام 

در این دوران شھرھای بزرگی مانند ). تمدن ایالم میانھ(پادشاھی جدید و امپراطوری ایالم را بنا نھاد 

  . ساختھ شد، کھ پایتخت ایالم بود) Simash(سیمش ، )Anshan(انشان ، )Awan(اوان 

، پیش از میالد مورد ھجوم بابلیان ١١٢٠عمر امپراطوری ایالم بسیار کوتاه بود و خیلی زود در سال 

سال ایالم و مرکز آن  ٣٠٠پس از آن تا . پادشاھشان بود، قرار گرفت) بخت النصر(نصر  کھ نبوکد

ت مرکز قدرت ایالمیان بھ شرق خاک این کشور در این مد. شوش زیر سلطھ امپراطوری بابل بود

، پیش از میالد ٧٥٠در سال . منتقل شد و پایتخت شان در شھر انشان در کوھھای زاگرس قرارگرفت

بھ ) ایالم جدید(این پادشاھی . ایالمیان باردیگر قدرت یافتھ و شوش پایتخت قدیمی خود را پس گرفتند

ان شروع بھ لشکرکشی علیھ بابل و امپراطوری نوپای آشور سرعت بھ کشوری نیرومند تبدیل شد و آن



آشوریان در . اما با ھمھ نیرومندی نتوانستند دربرابر گسترش خرد کننده آشوریان مقاومت کنند. نمودند

 ییفرمانرواآخرین امپراطور نیرومند خود، بھ ایالم ھجوم آورده و ، زمان آشور بانیپال، ٦٤٥سال 

این پایان کار تمدن ایالم بود و از این پس ایالم بھ کشورھای کوچکتر . کردندبا خاک یکسان شاترا 

ایالمیان با وجود تاریخ . تقسیم شده وبزودی توسط نیروھھای نوپای مادھا و پارسھا نابود شد

آنان بھ ایستایی تمدن و نبود نوآوری متھم شده اند کھ . نقش بزرگی در تاریخ تمدن دارند، دردآورشان

  .درست نیست چندان

نھای میانرودان  با اینکھ بسیاری از ویژگیھای تمدن ایالم از جملھ سیستم نگارش آنھا برگرفتھ از تمد 

ایالمیان مذھب خود را حفظ کرده . اما بیگمان آنان صاحب فرھنگ منحصربفرد ایالمی بوده اند، بود

 Inshushinak آنھا میتوان بھاز خدایان . و پرستشگاھھای بزرگی برای خدایان خود ساختھ بودند

 Ardauui Sura( احتماآل بعدھا در مذھب ھخامنشیان بھ آناھیتا و یک الھھ کھ، خدای محافظ

Anahita (اشاره نمود، تبدیل شد .  

اقتصاد تمدن ایالم .در آن زمان یگانھ بود، بویژه برای تعیین جانشین پادشاه، سیستم حکومتی آنھا

ھمچنین استخراج معادن . بیشتر بر اساس تجارت بود، تمدنھای میانرودانبرخالف اقتصاد کشاورزی 

بخشی از ، کھ ماده ای حیاتی برای امپراطوریھای بابل و آشور بود یو صادرات مواد خام مانند قلع

  . فعالیتھای اقتصادی ایالم را تشکیل میداد

میانرودان و اقوام چادر نشین عمل  ایالمیان برای زمانی طوالنی بھ عنوان ناحیھ میانی بین تمدنھای

  . بابلی و سومری بوجود آورده بودند، میکردند و بنابراین تمدنی با ویزگیھای چندگانھ ایالمی

 چگونھ جاودانھ شد؟ ریآرش كمانگ

  
رود و تیر  ن مرزکشورش بھ فراز کوه بلند میییتع یشود کھ برا آرش از پھلوانان باستان داوطلب می

تیر از صبح تا غروب حرکت کرده و در کنار رود جیحون یا آمودریا بر درخت . کند را پرتاب می

  . شود و آنجا می. چھارمغز فرود می آید



ریزد؛ پیکرش پاره  اش را بر پای تیر می ش ھستیآر. میرد پس از این تیراندازی آرش از خستگی می

مطابق با برخی روایت ھا . شود شود و جانش در تیر دمیده می پاره شده و در خاک پخش می

اسفندارمذ تیر و کمانی را بھ آرش داده بود و گفتھ بود کھ این تیر خیلی دور می رود ولی ھر کسی کھ 

ود آرش برای فداکاری حاضر شد کھ از آن تیر و کمان با این وج. از آن استفاده کند، خواھد مرد

اند؛ وی نماد جانفشانی  جھان دانستھ  ھای ھمتا در اسطوره ھای بی بسیاری آرش را از نمونھ .استفاده کند

  .در راه میھن است

خش«در اوستا بھترین تیرانداز را  َ َر اند و تصور میرود کھ مقصود آرش است، برخی *نامیده» ا

میدانند زیرا معنی این عبارت » خشوی وی ایشو«محققان این کلمھ را تصحیف عبارت اوستایی 

  :چنین آمده است ھفت-ششاست کھ صفت یا لقب آرش بوده و در تیریشت بند » صاحب تیر سریع«

تیشتر ستاره زیبا و با شکوه را میستائیم کھ بھ جانب فراخکرت بھ ھمان تندی روان است کھ تیر از  «

  ».کھ از ھمھ آریائیان سخت کمان تر بود. آریایی» آرش«کمان 

ً از داستان آرش نامی نرفتھ، چرا کھ فردوسی بھ روال معمول خود، بھ درستی آن  در شاھنامھ مستقیما

  .رقیبی کھ نتوان او را بھ دست رستم کشت، برای رستم وجود نداشتھ باشد را حذف کرده است، تا

در نوشتھ ھای دوران اسالمی نظیر مجمل التواریخ کھ برگرفتھ از روایات کھن پارسی است، چنین 

  :آمده کھ

روایى خود از افراسیاب شکست خورد و بھ  ھاى پایانى فرمان منوچھر، پادشاه پیشدادى، در سال

سرانجام، ھر دو بھ صلح گرایش پیدا کردند و منوچھر از . پناھنده و در آنجا محاصره شدمازندران 

افراسیاب درخواست او را پذیرفت . ى یک تیر پرتاب بھ او بازگرداند افراسیاب خواست کھ بھ اندازه

و  چوب این تیر. سپندارمذ بھ منوچھر فرمان می دھد کھ تیر و کمان خاصی برای این کار تھیھ کند

آرش . پر آن از پر عقاب برگزیده و آھن آن از کانیھای ویژه آماده می شود، کمان از جنگلھای خاص

ساز برگزیدند و او نیز  را کھ در تیراندازى چیره دست و پرآوازه بود، براى پرتاب آن تیر سرنوشت

، بھ تیر می بخشد خوداو ھمھ نیرو و وجود خود را با یاد سرزمین ، این مھم را بر عھده می گیرد

اما . آرش بر فراز کوھى برمی آمده تیر را در کمان گذاشتھ کمان را می کشید و تیر پرتاب می شود

تیر سپیده دم ، سپندارمذ بھ ایزد باد فرمان داد کھ تیر را از آن کوه بردارد و بھ آن سوى خراسان ببرد

در ناحیھ ای بنام ، در سرزمین بلخ، رھا می شود و از کوھھا می گذرد سرانجام در غروب آفتاب

کھ بلندتر از آن در جھان نیست می نشیند و مرز  چھارمغزگوزگان در کنار جیحون تیر بر درخت 

  .مشخص می گردد

اى بھ نام اسفندارمذ بھ منوچھر فرمان  فرشتھ: بیرونى نیز در آثار الباقیھ ھمین داستان را آورده است 

سپس، آرش برھنھ شد و تن خود را بھ مردم نشان داد و . سازداى ب داد کھ تیر و کمان ویژه



گویند ." ببینید کھ پیکر من ھیچ گونھ زخم و بیمارى ندارد، اما پس از تیراندازى نابود خواھم شد:"گفت

کھ اسفندارمذ تیروکمان را بھ آرش داد و گفت ھر کھ آن را بیفکند، بھ جاى بمیرد و آرش با این آگاھى 

ى کمان گذاشت و با پرتاب تیر، پیکرش پاره پاره  ى نیروى خود را در چلھ او ھمھ. دتن بھ مرگ دا

  .شد

در . است) یشت ھشتم، بند ششم(اى کھ در آن از آرش سخن رفتھ است، کتاب اوستا ترین نوشتھ کھن

در  .یاد شده است، ھایى مانند تیزتیر و تیزتیرترین این کتاب از قھرمانى بھ نام ارخشھ با ویژگى

از آن قھرمان نامدار در . ترى پیرامون آرش وجود دارد ى اسالمى آگاھى بیش ھاى دوره*نوشتھ

تاریخ طبرى، تاریخ ابن اثیر، آثار الباقیھ، شاھنامھ، ویس و رامین، مجمع التواریخ، غرر السیر، البدء 

  .ھاى دیگر، یاد شده است و التاریخ و کتاب

 در نوشتھ. رتاب کرد، در اوستا کوھى بھ نام ایریوخشئوثھ استجا پ جایى کھ آرش تیر خود را از آن

جایى کھ آن تیر . ى آمل، یا سارى پرتاب شده است ھاى اسالمى، تیر از جایى در کوه رویان، قلعھ

فرود آمد، در اوستا کوھى بھ نام خونونت است کھ شاید ھمان کوھى باشد کھ در شاھنامھ و کتاب ویس 

ى مجمع  نویسنده. ھاى شمال خراسان است ھماون یادشده و کوھى در شرق کوهو رامین از آن با نام 

 داند، در ویس و رامین و تاریخ طبرستان آن را جایى در مرو دانستھ التواریخ آن را در و سرخس مى

  :فخرالدین اسعد گرگانى در ویس و رامین این گونھ آورده است. اند

   .بھ مرو انداخت یک تیرش را کمانگیر کھ از آمل از آن خوانند آر
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