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چکیده

متــون دورهی آشــور نــو طــی نیمــه نخســت هــزاره اول و فاصلـهی ســالهای  866تــا 639
ق.م ،.در منطقــه غــرب ایــران بــه پادشــاهی الیپــی اشــاره داشــتهاند؛ امــا ابعــاد وجــودی ایــن
پادشــاهی تاکنــون ناشــناخته باقیمانــده اســت .بهویــژه در رابطــه بــا مباحــث جغرافیــای
تاریخــی الیپــی بهغیــر از موقعیــت نســبی آن در ارتبــاط بــا دیگــر ایالتهــای غــرب ایــران،
دیگــر جنبههــای جغرافیــای تاریخــی ایــن پادشــاهی (قلمــرو ،ایالتهــا ،مراکــز حاکمیتــی و
 )...مبهــم مانــده اســت .در پژوهــش حاضــر بــا رهیافــت تاریخــی و بــا اســتفادهی جامــع از
اطالعــات منابــع تاریخــی و دادههــای باستانشناســی و در پرتــو ســیمای جغرافیایــی منطقــه و
نیــز مطابقــت دادههــای مختلــف ،تالش شــده بازســازی قابــل اعتمــادی از جغرافیــای تاریخی
پادشــاهی الیپــی ارائــه گــردد؛ هرچنــد محدودیــت منابــع اجــازهی پرداختــن بــه جزییــات را
فراهــم نمیســازد .براســاس ایــن مطالعــه ،اقــوام ســاکن لرســتان شــرقی در ســالهای
آغازیــن هــزاره اول ق.م .توانســتهان د پادشــاهی الیپــی را تأســیس کننــد و نقــش مهمــی
در رخدادهــای سیاســی هــزاره اول منطقــه ،بهویــژه در میــدان رقابــت دو قــدرت آشــور
و ایــام ،بــر عهــده بگیرنــد .بــا توجــه بــه تحلیلهــای صــورت گرفتــه ،قلمــرو پادشــاهی
الیپــی در بیشــتر طــول حیــات خــود شــامل محــدودهی اصلــی پیشــکوه لرســتان بــوده کــه
ی شــاهی» و «شــهرهای
بــه چنــد ایالــت بــا مراکــز حاکمیتــی تحــت عناویــن «شــهرها 
اســتحکاماتدار» تقســیم میشــده اســت .بــر ایــن اســاس پادشــاهی الیپــی از شمالشــرقی
و شــرق بــا مــاد ،از شــمال بــا بیتهمبــان و از جنــوب بــا ایــام مــرز مشــترک داشــته اســت.
بــا توجــه بــه اقلیــم خــاص منطقــه ،شــیوهی معیشــت اصلــی ســاکنان منطقــه مبتنیبــر
دامــداری و کوچنشــینی و در رتب ـ ه بعــدی کشــاورزی بــوده و حاکمــان محلــی در مرکــزی
چــون باباجانتپــه اســتقرار داشــتند .در کنــار دامــداری و کشــاورزی ،فلــزکاری در ایــن منطقــه
رونــق فــراوان داشــته و بهنظــر میرســد بیشــتر مفرغهــای مشــهور لرســتان بــه ایــن
پادشــاهی تعلــق داشــته باشــد .بــا توجــه بــه مــدارک زبانشناســی اکثــر ســاکنان ایــن قلمــرو
کاســیزبان بــوده و ســابقه حضــور طوالنــی در منطقــه را داشــتهاند
کلیدواژگان :الیپی ،پیشکوه لرستان ،سفال نوع لرستان ،بیتبارو ،النزاش.
* مقالــه حاضــر برگرفتــه از رســالهی دکتــری بــا عنــوان« :باستانشناســی ،جغرافیــای تاریخــی و تاریــخ سیلســی پادشــاهی الیپــی» ،علیرضا
گــودرزی ،بــا راهنمایــی :کاظــم مالزاده اســت.
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مقدمه

باوجــود ســابقهی طوالنــی مطالعــات ایرانشناســی ،هنــوز مقاطــ ع مهــم و تأثیرگــذاری از
تاریــخ و تمــدن ایــن ســرزمین بــه خوبــی شناســایی و مطالعــه نشــده اســت .یکــی از ایــن
مقاطــع مهــم ،دورهی آغــاز تاریخــی و قبــل از شــکلگیری امپراتــوری هخامنشــی اســت کــه
یهای بــزرگ و کوچــک ایــام نــو ،مــاد ،مانّــا ،الیپــی و نیــز ایالتهــای مســتقل
بــا پادشــاه 
دیگــر مشــخص میشــود .در ارتبــاط بــا ایــام ،مــاد و مانّــا مطالعــات نســبت ًا خوبــی انجــام
شــده و نتایــج ارزشــمندی منتشــر شــده اســت ،امــا متاســفانه جنبههــای مختلــف وجــودی
پادشــاهی الیپــی مبهــم و ناشــناخته باقیمانــده اســت .ایــن در حالــی اســت کــه پادشــاهی
مذکــور ،بهمــدت چنــد ســده در منطقـهی غــرب ایــران حضــور داشــته و در تحــوالت سیاســی
و فرهنگــی منطقــه نقــش مهمــی بــازی کــرده اســت؛ امــا بــا گذشــت حــدود یــک قــرن از
نخســتین آشــنایی تاریخــی بــا پادشــاهی الیپــی ،شــناخت جنبههــای مختلــف وجــودی ایــن
دولــت نیازمنــد مطالعــات گســترده اســت .در رابطــه بــا جغرافیــای تاریخــی الیپــی ،ســؤاالتی
از جملــه گســترهی قلمــرو سیاســی و فرهنگــی ،مراکــز مهــم حکومتــی و اســتقراری ،ســاختار
اقتصــادی و فرهنگــی ایــن پادشــاهی مطــرح میباشــد .پژوهــش حاضــر تــاش میکنــد
بــا بررســی علمــی متــون تاریخــی ،دادههــای باستانشناســی و جغرافیایــی ،یعنــی اســتفاده از
رهیافــت تاریخــی بــه ســؤاالت فــوق پاســخ دهــد؛ چراکــه شــناخت جغرافیــای تاریخــی الیپــی
زمین ـهی بســیار مناســبی بــرای فعالیتهــای باستانشناســی و تفســیر دادههــای حاصــل از
آن فراهــم میکنــد.

پیشینهی مطالعاتی

پژوهشــگران ،از حــدود صــد ســال پیــش بــا قرائــت کتیبههــای آشــوری بــا پادشــاهی الیپــی
آشــنا شــدند و در پژوهشهــای مرتبــط بــا تاریــخ و جغرافیــای تاریخــی غــرب ایــران در
دورهی امپراتــوری آشــور بــه آن اشــاره کــرده و مختصــر اطالعاتــی در ارتبــاط بــا جغرافیــای
تاریخــی و تاریــخ سیاســی ایــن دولــت ارائــه دادهانــد (Schrader, 1878: 174 ; Streck,

;1900: 376; Billerbeck, 1893: 72; Wiseman, 1959: 13; Cameron, 1936: 149
« .)König, 1938: 357; Saggs, 1958: 210; Young, 1967: 13لوئیــس لویــن» ،در

رســاله و مقــاالت خــود کــه بــه جغرافیــای تاریخــی منطقــه در دورهی آشــور نــو اختصــاص
یافتــه ،اطالعــات بیشــتری از قلمــرو احتمالی الیپــی ارائــه داده اســت (Levine, 1974: 106؛
لویــن)452 : 1381 ،؛ امــا مهمتریــن پژوهــش در ایــن ارتبــاط ،مقالـهی «یانــا مدوداســکانیا»
اســت کــه در قالــب همســایگان مــاد ،بــه موقعیــت جغرافیایــی و قلمرو ایــن پادشــاهی پرداخته
اســت ( .)Medvedskaya 1999اشــارات و مطالعــات صــورت گرفتــه تنهــا بــه مکانیابــی
و گســترهی قلمــرو سیاســی الیپــی اختصــاص یافتــه و مباحــث دیگــر جغرافیــای تاریخــی
(شــهرها و مراکــز حاکمیتــی ،ســاختار اقتصــادی ،اجتماعــی ،زبانشناســی و غیــره) ناشــناخته
باقیمانــده اســت .برخــاف مطالعــات تاریخــی و جغرافیــای تاریخــی ،پژوهشهــای
باستانشناســی قابــل توجهــی در منطقــه لرســتان انجــام گرفتــه و نتایــج ارزشــمندی حاصــل
شــده ،هرچنــد تاکنــون ارتبــاط علمــی میــان کشــفیات صــورت گرفتــه و پادشــاهی الیپــی
برقــرار نشــده اســت .کاوش گــروه «هولمــز» ،در محوط ـهی ســرخدم لــری (Schmidt et.
)al 1989؛ «گــوف میــد» ،در محوطــهی باباجانتپــه ()Goff 1969 & 1970؛ «آرمــان
شیش ـهگر» ،در ســرخدم لکــی (شیش ـهگر « ،)1384مهــرداد ملکــزاده» و «عطــا حس ـنپور»،
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در محوطــهی سنگتراشــان (ملکــزاده  ،)1385عطــا حســنپور ،در گورســتان باباجیــان
(حســنپور  )1387و نیــز کاوشهــای «علــی ســجادی» ،در محوطــه قلعــه فلکافــاک
(ســجادی و دیگــران  )1387از ایــن جملهانــد .عالوهبــر ایــن ،مقالــهی «تاریــخ سیاســی
الیپــی» (مــازاده و گــودرزی  ،)1394زمینــه مناســبی بــرای شــناخت ایــن پادشــاهی فراهــم
ســاخته ،بــا اینحــال ،ابهامــات اساســی در ارتبــاط بــا مباحــث مختلــف جغرافیــای تاریخــی و
ـشرو ســعی در پاس ـخگویی بــه
باستانشناســی ایــن دولــت وجــود دارد کــه در پژوهــش پیـ ِ
ایــن مــوارد شــده اســت.

نگاهی به تاریخ سیاسی الیپی

نــام «الیپــی» ،نخســتینبار در کتیبــهی کوتاهــی از هجدهمیــن ســال پادشــاهی آشــور
نصیرپــال دوم در ســال  866ق.م .ظاهــر میشــود ( .)King & Litt, 1915: 5-6تاریــخ 866
ق.م .نخســتین برخــورد ثبــت شــده بیــن آشــور و الیپــی اســت و میتــوان مطمئــن بــود مراحل
شــکلگیری ایــن پادشــاهی بــه تاریــخ قدیمیتــری برمیگــردد .محوطــهی باباجانتپــه
(بیشــتر بهعنــوان حاکمنشــین) و ســرخدم لــری (یــک مرکــز مهــم مذهبــی) دو مــورد از
محوطههــای مهــم کاوش شــدهی قلمــرو الیپــی اســت کــه در ارتبــاط بــا شــکلگیری ایــن
پادشــاهی مــورد مطالعــه قــرار میگیــرد .اســتقرار در محوطــهی ســرخدم لــری ،دورهای از
 1200تــا  700ق.م .را شــامل شــده ( )Muscarella, 1981 : 332و الیههــای اســتقراری
باباجانتپــه  IIIنیــز مربــوط بــه ربــع اول هــزارهی نخســت ق.م .اســت (Goff, 1978:
)41-42؛ لــذا مراحــل آغازیــن پادشــاهی الیپــی را میتــوان بــه ســدهی نخســت هــزاره اول
ق.م .مربــوط دانســت .هرچنــد منابــع تاریخــی در ارتبــاط بــا مراحــل نخســتین حیــات ایــن
پادشــاهی ســاکت هســتند ،امــا شــواهد دوره بعــد نشــان میدهــد ایــن پادشــاهی بهتدریــج
گســترش یافتــه و بهقــدرت مهــم و تأثیرگــذاری در منطقــه تبدیــل و عرصـهی رقابــت شــدید
دو قــدرت بــزرگ آشــور و ایــام شــده اســت .تاریــخ سیاســی ایــن پادشــاهی را براســاس
متــون آشــور نــو کــه تنهــا منبــع تاریخــی مطالعــه الیپــی هســتند ،میتــوان در قالــب چهــار
دورهی متمایــز مــورد بررســی قــرار داد (مــازاده و گــودرزی .)1394
 )1دورهی نخســت ( 824 -866ق.م :).اطالعــات مــا از ایــن دوره ،محــدود
بــه موقعیــت تقریبــی الیپــی در ارتبــاط بــا دیگــر واحدهــای سیاســی منطقــه و نیــز پرداخــت
مــوردی خــراج بــه آشــور اســت (.)Grayson, 1996 : 40
 )2دورهی دوم ( 746-824ق.م :).آشــوریها در ایــن دوره ،حضــور کمتــری در
غــرب ایــران داشــته و اطالعــات اندکــی ارائــه دادهانــد .در کتیبـهای از ایــن دوره ،بــه الیپــی
ت مــادی خرخــار 1و آرازیــاش 2اشــاره شــده اســت (Siddall,
در ارتبــاط نزدیــک بــا دو ایال ـ 
 .)2013: 72ایــن کتیبــه نشــان میدهــد الیپــی در ایــن دوره ،یکــی از ایالتهــای مســتقل و
مطــرح غــرب ایــران بهشــمار میرفتــه اســت  .
 )3دورهی ســوم ( 745تــا 681ق.م :).در ایــن دوره ،امپراتــوری آشــور حضــور
مســتقیمی در منطقــه داشــته و بیشــترین حجــم اطالعــات را از پادشــاهی الیپــی ارائــه داده
اســت .براســاس محتــوای کتیبههــای آشــوری ،پادشــاهی الیپــی در ایــن دوره ،محــل رقابــت
دو قــدرت بــزرگ آشــور و ایــام بــوده و ایــن دو بــا اعمــال نفــوذ در شــاهزادگان و بــزرگان
الیپــی تــاش داشــتهاند تــا همپیمانــی ایــن پادشــاهی را بــر علیــه یکدیگــر بهدســت آورنــد.
ظاهــراً هــر کــدام از ایــن دو دولــت در مقاطعــی توانســته بودنــد همپیمانــی الیپــی را کســب
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کننــد .بــا اینحــال بــا توجــه بــه قرابتهــای الیپــی بــا عیــام ،بهجانــب ایــن دولــت تمایــل
پیــدا کــرده و در ســال  691ق.م .و در جریــان جنــگ حلولــه 3یکــی از اعضــای اتحادی ـهای
بــود کــه بــه رهبــری ایــام و بابــل علیــه آشــور تشــکیل شــده بــود .منابــع بابلــی از پیــروزی
نیروهــای متحــد خبــر میدهنــد ( ،)Potts, 2004: 272امــا ســالنامهی هشــتمین لشکرکشــی
ســناخریب بــه شکســت ســنگین اتحادیــه اشــاره میکنــد (Grayson & Novotny, 2014:
 .)334بــا توجــه بــه شــواهد موجــود بــه نظــر میرســد در ایــن دوره ،مــا شــاهد اوج قــدرت
و گســترش الیپــی باشــیم.
 )4دوره چهــارم ( 680تــا  627ق.م :).غــرب ایــران در ایــن دوره ،منشــاء تحوالت
مهــم سیاســی بــوده کــه از جملــه مهمتریــن آن ،شــکلگیری دولــت بــزرگ مــاد و گســترش
آن بــوده اســت .بــه نظــر میرســد شــکلگیری ایــن دولــت ،زمینــهی ســقوط پادشــاهی
الیپــی را فراهــم ســاخته و قلمــرو آن بــه اشــغال مادهــا درآمــده اســت .جریــان یــورش مــاد
در حــدود  670ق.م .کــه نتیجـهی آن فتــح قلعـهی خرخــار و محاصــرهی شــهر سیســیرتو،
الیپــی بــود ،در کتیبههــای اواخــر پادشــاهی اســرحدون بازتــاب یافتــه اســت (Knudtzon,
 .)1893: 181-183همچنیــن نفــوذ ســفال مــادی بــه غــرب کــوه گریــن از ســدهی 7ق.م.
آغــاز شــد و بــه نوعــی تغییــرات در مــواد فرهنگــی موجــود ،منعکــس کننــدهی رخدادهــای
سیاســی میباشــد ( .)Medvedskaya , 1999: 59بــا توجــه بــه مــوارد ذکــر شــده ،احتمــال
مـیرود پادشــاهی الیپــی در اواســط قــرن  7ق.م .بــه تصــرف مادهــا درآمــده و حیــات مســتقل
سیاســی و چنــد صــد ســالهی آن خاتمــه یافتــه اســت؛ البتــه رونــد طــی شــده مشــخص
نیســت .ایــن احتمــال نیــز وجــود دارد کــه الیپــی بــه یکــی از ایالتهــای منطق ـهای مــاد
تبدیــل شــده و بــه حیــات نیمهمســتقل خــود ادامــه داده باشــد .در منابــع یونانــی و در منطقــه
غــرب ایــران بــه ســرزمین کاســیت و کاسـیها اشــاره شــده کــه احتمــال مـیرود ،بازمانــدهی
پادشــاهی الیپــی باشــند (اســترابو.)341 :1382 ،

جغرافیای تاریخی الیپی

بــا توجــه بــه محدودیــت و ضعــف منابع موجــود ،بازســازی کامــل و دقیــق جغرافیــای تاریخی
الیپــی امکانپذیــر نیســت ،بــا اینحــال شــواهد و مــدارک موجــود میتوانــد تصویــر کلــی
و قابــل اعتمــادی فراهــم ســازد .بــر ایــن اســاس ،در ادامــه بــه تشــریح موقعیــت جغرافیایــی،
مرزهــا ،قلمــرو ،ایالتهــا ،مراکــز حاکمیتــی ،اســتقراری ،ســاختار اقتصــادی و اجتماعــی الیپــی
در طــول قــرن  9تــا  7ق.م .میپردازیــم.

منابع جغرافیای تاریخی الیپی

منابــع موجــود بــرای بازســازی جغرافیــای تاریخــی الیپــی ،شــامل اشــارات انــدک تاریخــی،
دادههــای باستانشناســی ،زبانشناســی و اطالعــات جغرافیایــی اســت کــه بــا تحلیــل و
مطابقــت آنهــا میتــوان بــه نتایــج ارزشــمند و قابــل قبولــی دســت یافــت .متأســفانه از
خــود پادشــاهی الیپــی تاکنــون هیــچ کتیبـهای کــه در بردارنــدهی اطالعــات تاریخــی باشــد،
شناســایی نشــده و تمامــی دادههــای تاریخــی موجــود مربــوط بــه متــون آشــوری هســتند کــه
دورهای از  866تــا  639ق.م .را پوشــش میدهنــد (مــازاده و گــودرزی )1394؛ البتــه اطالعات
ارائــه شــده متــون آشــوری انــدک و ناقــص بــوده و امــکان بازســازی کامــل تاریــخ سیاســی و
جغرافیــای تاریخــی الیپــی را فراهــم نمیســازد .از طــرف دیگــر در کتیبههــای شــناخته شــده

جغرافیای تاریخی پادشاهی الیپی

ی داشــتهاند ،هیــچ اشــارهای بــه ایــن
بابلــی و بهویــژه ایالمــی کــه ارتبــاط نزدیکــی بــا الیپـ 
پادشــاهی نشــده اســت (دنیــل پاتــس ،گفتگــوی خصوصــی .)1394/12/20 :بــا وجــود ایــن،
در ادامــه تــاش میشــود بــا اســتفاده از دادههــای باستانشناســی و جغرافیایــی تــا حــدودی
ضعــف منابــع تاریخــی موجــود را برطــرف ســازیم.

موقعیت جغرافیایی و مرزهای الیپی

منابــع آشــوری ،محلــی در غــرب ایــران و در مجــاورت ایــام ،مــاد و تعــدادی از ایالتهــای
کوچــک دیگــر را بــرای الیپــی مشــخص کردهانــد .براســاس ایــن منابــع ،الیپــی از جنــوب
و جنوبشــرقی بــا ایــام ،از شمالشــرقی و شــرق بــا ایالتهــای مــادی و از شــمال بــه
ایالــت بیتهامبــان محــدود میشــده اســت .متأســفانه موقعیــت جغرافیایــی و مرزهــای
مشــخص شــده بــرای ایــام ،مــاد و ایالتهــای مذکــور تــا حــدودی تقریبــی اســت .بــا
اینحــال دادههــای تاریخــی ،باستانشناســی و جغرافیایــی در کنــار هــم میتوانــد بــه نتایــج
قابــل اعتمــادی منجــر شــوند.
الــف) مرزهــای جنوبــی و جنوبشــرقی :در کتیبههــای آشــوری اشــارات
متعــددی بــه مــرز الیپــی و ایــام نــو شــده اســت ( .)Luckenbill, 1927: 51-52در ایــن
زمینــه ،شــناخت مرزهــای شــمالی ایــام میتوانــد راهگشــا باشــد .متأســفانه از خــود ایــام
کتیبههایــی کــه بــه قلمــرو دقیــق ایــن دولــت اشــاره کنــد ،بهدســت نیامــده و موقعیــت
مراکــز مهــم و از جملــه پایتخــت آن (ماداکتــو) ناشــناخته باقیمانــده اســت .در ایــن زمینــه
گــزارش لشکرکشــی آشــوربانیپال میتوانــد راهگشــا باشــد ( .)Ibid: 307-313بهنظــر
میرســد آشــوریها در ایــن لشکرکشــی از شــمال و از طریــق پشــتکوه بــه ایــام ســرازیر
شــده و در ســر راه خــود تعــدادی از شــهرها و قلعههــای ایالمــی را نابــود کردهانــد (دنیــل
پاتــس ،گفتگــوی شــخصی .)1394/12/20 :پادشــاه ایــام بــا شــنیدن ایــن خبــر ،شهرشــاهی
ماداکتــو را تــرک کــرده و بهســمت «دورانتــاش» (چغازنبیــل امــروزی) در جنــوب متــواری
میشــود ( .)Luckenbill, 1927: 307-313طبــق ایــن کتیبــه ،ماداکتــو و حامانــو ،دو شــهر
شــمالی ایــام بــود ه و مکانیابــی آنهــا میتوانــد گســترهی شــمالی ایــام را نشــان دهــد.
مکانیابـ�ی ایـ�ن شـ�هرها از گذشـ�ته مـ�ورد توجـ�ه پژوهشـ�گران بـ�وده اسـ�ت(�Mirosched
ji 1986؛  .)Vallat 1993مطالعــات اخیــر ،محــدودهی شــمال غربــی رود کرخــه را بــرای
مکانیابــی ایــن دو شــهر نشــان داده اســت ( .)Potts, 2001: 24ایــن محــدوده ،شــامل
حوض ـهی آبریــز جنــوب اســتانهای امــروزی لرســتان و ایــام اســت.
همچنیــن بــا توجــه بــه شــواهد و مطالعــات باستانشناســی« ،ســفال نــوع لرســتان»
یــا «باباجــان  »IIIکــه بــه نظــر میرســد مشــخصهی حضــور فرهنگــی الیپــی باشــد ،تــا
رومشــگان ،یعنــی جایــی کــه ســیمره از منطقــه کوهســتانی وارد دشــت میشــود ،گســترش
یافتــه اســت (لویــن .)482 :1381 ،برخــاف آن ،در جنــوب رومشــگان و حــوزهی پلدختــر،
مــا شــاهد محوطههــای ایالمــی و مــوارد فرهنگــی ایــن دولــت هســتیم .موقعیــت ویــژه
پلدختــر در جنــوب پیشــکوه و در منتهیالیــه جنوبــی کوههــای زاگــرس ،ســبب شــده ایــن
حــوزه نقــش مهمــی در ارتبــاط بیــن ســاکنان منطقــه کوهســتانی و ســرزمین پســت شوشــان
ایفــا کنــد .ایــن منطقــه ،از نظــر توپوگرافــی شــامل دش ـتهای کوچــک آبرفتــی ،نواحــی
کوهپای ـهای و کوهســتانی اســت و در اصــل بخشــی از قلمــرو ایــا م بــوده اســت .براســاس
بررسـیهای باستانشــناختی ،دههــا محوطــه ایالمــی در منطقــه پلدختــر شناســایی شــده کــه
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نشــان از اســکان جمعیــت ایالمــی در ایــن منطقــه دارد .ایــن محوطههــای ایالمــی بیشــتر
در امتــداد نــوار جنــوب و جنوبغربــی حــوزه شهرســتان پلدختــر قــرار دارنــد ،جایــی کــه
معــادن و درختــان جنگلــی مشــاهده میشــود (وحدتــی .)364 :1385 ،همچنیــن دادههــای
زبانشــناختی نشــان میدهــد در دورهی ایالمنــو در حــوزهی پلدختــر ،ایالمــی زبانــان
حضــور داشــتهاند (.)Potts, 2006 : 114
بــا در نظــر گرفتــن یافتههــای باستانشــناختی و اشــارهی متــون و توپوگرافــی منطقــه
مــورد مطالعــه ،میتــوان تنگـهی ورودی پلدختــر (تنگـهی پلدختــر – رومشــگان کــه همیشــه
دروازهی ورودی لرســتان بــوده و بــه ماننــد یــک مــرز سیاســی و فرهنگــی عمــل کــرده
اســت) را  مــرز جنوبــی پادشــاهی الیپــی در نظــر گرفــت و رومشــگان را جنوبیتریــن بخــش
پادشــاهی الیپــی دانســت؛ البتــه بــا تذکــر ایــن نکتــه کــه قلمــرو ایــام در دورهی ایــام میانــه
بســیار فراتــر از ایــن بــوده اســت.
ب) مرزهــای شــمالی :بــا توجــه بــه منابــع آشــوری ،الیپــی در شــمال بــا ایالــت
مــادی خرخــار مــرز مشــترک داشــته اســت ( .)Knudtzon, 1893: 181-183آشــوریها
طــی ســلطنت ســارگون در ســال  716ق.م ،.ایالــت خرخــار را تصــرف و آنرا بــه همــراه
بخشهــای دیگــری کــه متصــرف شــده بودنــد بــه اســتان آشــوری کاروشــاروکین تبدیــل
کردنــد .ا ِســتل مربــوط بــه ایــن وقایــع در  15کیلومتــری شــرق کنــگاور بهدســت آمــده
( )Levine, 1972: 25و مــدرک مهمــی بــرای جایابــی ایــن ایالــت بهشــمار میآیــد.
مکانیابیهــای متفاوتــی بــرای خرخــار پیشــنهاد شــده اســت (;Billerbeck, 1893: 62
)Yong, 1967: 15؛ امــا لویــن ،حــوزهی درههــای جــادهی خراســان در شــرق ماهیدشــت را
پیشــنهاد داده اســت ()Levine, 1974: 117؛ در ســالهای اخیــر نیــز بــا تکمیــل مطالعــات،
بیشــتر باستانشناســان حــوزهی کنــگاور را پیشــنهاد دادهانــد (Lanfranchi, 2003: 82؛
  .)Medvedskaya, 1999: 55
براســاس محتــوای کتیبههــای آشــوری ،ظاهــراً خرخــار ایالتــی بــزرگ بــوده کــه کل
منطقــهی کنــگاور را در بــر میگرفتــه و در چنــد مقطــع ایالــت بیتبــارو الیپــی نیــز بــه
آن الحــاق شــده اســت (Grayson & Novotny, 2014: 326؛ .)Tadmor, 1994: 167
احتمــال دارد دژ مکشــوف از گودیــن تپــه ،مرکــز مهــم ایالــت خرخــار بــوده باشــد .در مجاورت
مرزهــای الیپــی و خرخــار ،ایالــت بیتبــارو قــرار داشــت کــه در مقاطعــی در اختیــار الیپــی
قــرار داشــته اســت ( .)Medvedskaya, 1999: 53در دورهی ســناخریب ،ایــن ایالــت توســط
ســپاه آشــور تصــرف و موقتـ ًا بــه خرخــار ،الحــاق میشــود (Grayson & Novotny, 2014:
)326؛ منطق ـهی نهاونــد بــرای جایابــی ایالــت بیتبــارو پیشــنهاد شــده اســت (Overlaet,
.)2013: 384
بــا توجــه بــه مــوارد مطــرح شــده ،رشــته کــوه گریــن کــه همیشــه نقــش یــک مــرز
طبیعــی و فرهنگــی را بــه عهــده داشــته را میتــوان مــرز شــمالی الیپــی دانســت کــه البتــه
در مــواردی قلمــرو الیپــی بــه جانــب شــمال ایــن مــرز گســترش یافتــه اســت .ایــن جایابــی
بــا دادههــای باستانشناســی نیــز تأییــد میشــود .توزیــع اصلــی -ســفال نــوع لرســتان-
بهعنــوان مشــخصهی فرهنگــی پادشــاهی الیپــی ،مربــوط بــه حــوزهی جنوبــی رشــته کــوه
گریــن و منطقــه دلفــان اســت (گاراژیــان  1380؛ )Goff 1968؛ در حالیکــه در حــوزهی
شــمالی آن فرهنــگ ســفالی متفاوتــی کــه منســوب بــه مادهاســت حاکــم بــوده اســت .رشــته
کــوه گریــن بهنظــر میرســد تــا قبــل از شــکلگیری پادشــاهی بــزرگ مــاد مــرز الیپــی و

جغرافیای تاریخی پادشاهی الیپی

مــاد بــوده ،امــا بعــد از ایــن تاریــخ مادهــا قلمــرو خــود را در منطقــه گســترش داده و بــه
حیــات مســتقل الیپــی خاتمــه دادهانــد .حضــور ســفال مــادی در طبقــات  2و  1باباجانتپــه و
شــاید ویرانــی اســتقرارهای مهــم الیپــی مربــوط بهحضــور اقــوام مــادی در ایــن منطقــه باشــد
(مــازاده.)205-203 :1393 ،
الیپــی ،همچنیــن بــا بیتهامبــان مــرز مشــترک داشــته اســت (Medvedskaya, 1999
 .):60براســاس مطالعــات انجــام شــده ،بیتهامبــان در منطقــهی ماهیدشــت واقــع بــوده
اســت ( .)Medvedskaya, 1999 :59-60; Wilson, 1962 :113در اینجــا محــدودهی
جنــوب هرســین کــه حدنهایــی پراکنــش ســفال نــوع لرســتان اســت ،بهعنــوان مــرز بیــن
الیپــی و بیتهامبــان پیشــنهاد میشــود  .
ج) مرزهــای غربــی :متــون آشــوری در ارتبــاط بــا مرزهــای غربــی الیپــی فاقــد
اطالعــات روش ـنگری هســتند .بــرای بازســازی مرزهــای غربــی الیپــی بایــد بــه دادههــای
جغرافیایــی و باستانشناســی رجــوع کــرد .کبیرکــوه کــه بهصــورت رشــته کــوه بلنــدی در
جهــت شمالغربی-جنوبشــرقی کشــیده شــده و منطقــه را بــه دو بخــش متمایــز پیشــکوه
(اســتانلرســتان) و پشــتکوه (اســتان ایــام امــروزی) تقســیم میکنــد ،همیشــه بهعنــوان
یــک مــرز طبیعــی ،سیاســی و حتــی فرهنگــی مطــرح بــوده اســت .کبیرکــوه ،همچنیــن مانــع
ارتبــاط آســان و مســتقیم پیشــکوه (قلمــرو الیپــی) بــا بینالنهریــن بــوده در حالیکــه پشــتکوه
ارتبــاط ســهلتر و بیشــتری بــا بینالنهریــن دارد .در دورهی مــورد بحــث ،ایــن دو منطقــه
از نظــر ســفال ،ماهیــت اســتقرارها (محوطههــای بــزرگ و مهــم اســتقراری و مذهبــی در
پیشــکوه در مقابــل قبرســتانهای منفــرد در پشــتکوه) و آثــار فلــزی از یکدیگــر متمایــز
بــوده و ایــن مشــخصهی حضــور واحدهــای سیاســی و فرهنگــی متفاوتــی اســت (Overlaet,
)2013 : 382؛ لــذا رشــته کــوه کبیرکــوه را میتــوان مــرز غربــی پادشــاهی الیپــی دانســت
کــه همچــون ســدی طبیعــی قلمــرو الیپــی را در برابــر تجــاوزات دولتهــای بینالنهرینــی
محافظــت میکــرده ،در حالیکــه منطقــهی پشــتکوه چنیــن وضعیتــی نداشــته اســت؛
بهطــوری کــه نقشبرجســتههای آشــوری اشــکفت ُگ 
ل ُگل ( )Reade 1977و حیدرآبــاد
میشــخاص ( )Alibaigi et al. 2012گــواه لشکرکشــیهای نظامــی آشــوریها از منطقــه
پشــتکوه اســت.
د)مرزهــای شــرقی :در بخشهــای شــرقی کتیبههــای آشــوری بــه مــرز مشــترک
مــاد و الیپــی اشــاره دارنــد ( .)Luckenbill, 1927: 10بــا توجــه بــه منابــع تاریخــی،
اقــوام مــادی از منطقــه همــدان و مالیــر بهســمت اصفهــان تــا مرزهــای شــمالی فــارس
کشــیده شــده بودنــد و اســتانهای امــروزی اصفهــان و مرکــزی کــه در دو جبهـهی شــرقی
و شمالشــرقی پیشــکوه (لرســتان) قــرار گرفتهانــد ،بخشــی از قلمــرو مــاد بــوده اســت
(مــازاده و طاهریدهکــردی.)152-155 :1392 ،
در شمالشــرقی پیشــکوه ،در پشــت کوههــای گریــن دشــت ســیالخور ،بزرگتریــن
دشــت میانکوهــی اســتان لرســتان امــروزی قــرار دارد کــه شــامل ســیالخورغربی (شهرســتان
بروجــرد و درود) و نیــز ســیالخور شــرقی (ازنــا و الیگــودرز) میشــود« .پارپــوال» و «پورتــر»،
بیتبــارو (ایالــت مــرزی الیپــی) را در دشــت ســیالخور مکانیابــی کردهانــد (& Parpola
 .)porter, 2001: 11مطالعــه دادههــای بهدســت آمــده از بررســیهای باستانشناســی
دشــت ســیالخور (پرویــز 1385؛ مقــدس و شــریفی 1375؛  ،)Young 1966تاکنــون اطالعاتی
مرتبــط بــا الیپــی ارائــه ندادهانــد و در مقابــل اشــار ه بهحضــور ســفال دو رهی مــاد شــده اســت
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شــکل  :1قلمــرو پادشــاهی الیپــی ؛ بازســازی
شــده براســاس اطالعــات متــون تاریخــی،
دادههــای باستانشــناختی و تطبیــق بــا
مرزهــای طبیعــی (نگارنــدگان .)1394

(پرویــز .)8 :1385 ،همچنیــن محوطـهی مشــهور پاتپــه (گونســپان) کــه یــک دژ مــادی بــوده،
در فاصلــهی نزدیکــی از بروجــرد واقــع شــده اســت (ملکــزاده و ناصــری .)108 :1393 ،در
نتیجــه ،دشــت ســیالخور غربــی (بروجــرد  -درود) جــزو ســرزمین مــاد بــوده اســت  .
عالوهبــر آن در ســیالخور شــرقی (شهرســتان ازنــا و الیگــودرز) ،طــی بررســی دشــت
ازنــا اکثــر دادههــای مرتبــط بــا عصرآهــن مربــوط بــه عصــر آهــن  IIIو تپههــای کوچــک
هســتند (عبدالهــی و ســرداری  .)1391در گمانـهی الیهنــگاری محوطـهی ُقالگــپ ازنــا نیــز
بخشهایــی از یــک دیــوار اســتحکاماتی مشــخص شــد کــه بــا توجــه بــه مشــابهتهای
آن بــه نمونههــای نوشــیجان ،گودیــن و پاتپــه ،بــه دورهی مــاد منســوب شــد (عبداللهــی و
دیگــران .)72 :1393 ،بــا توجــه بــه مــوارد اشــاره شــده ،بهنظــر میرســد دشــت ســیالخور
بخشــی از قلمــرو اقــوام مــادی بــوده و نقــاط مــرزی مــاد و الیپــی را شــکل مـیداده اســت؛
لــذا میتــوان نتیجــه گرفــت کــه دنبالــهی کوههــای گریــن در جنــوب دشــت ســیالخور
غربــی کــه بروجــرد را از الشــتر جــدا میکنــد و رشــته کوههــای مرتفــع و صعبالعبــور
اشــترانکوه در جنــوب دشــت ســیالخورشــرقی کــه حــوزه خرمآبــاد را از ازنــا جــدا میکنــد،
مــرز شمالشــرقی الیپــی بــا بخشــی از قلمــرو مــا د بــوده و همچنیــن حــد انتهایــی ارتفاعــات
شــرقی پیشــکوه کــه منطقــه خرمآبــاد را از شهرســتان الیگــودرز جــدا میکنــد ،مــرز شــرقی
الیپــی بــا مــاد بــوده اســت .الزم بهذکــر اســت کــه در ســالهای اخیــر در محوطـهی گورتــان
اصفهــان ســفالهایی بســیار شــبیه بــه ســفال نــوع لرســتان پیــدا شــده (جــاوری،)38 :1383 ،
کــه نشــان از ارتباطــات فرهنگــی بیــن ســرزمین الیپــی و مادشــرقی اســت.
بــا توجــه بــه کلیــت دادههــای تاریخــی ،باستانشناســی و جغرافیایــی مطالعــه شــده
میتــوان بــه ایــن نتیجــه رســید کــه قلمــرو اصلــی الیپــی بــا منطقــه پیشــکوه و بخــش
اصلــی اســتان لرســتان امــروزی انطبــاق دارد .مرزهــای طبیعــی پیشــکوه چنــان ایــن منطقه را
متمایــز ســاخته کــه امــروزه نیــز بهعنــوان مرزهــای سیاســی اســتان لرســتان مــورد اســتفاده
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قــرار گرفتهانــد .در جمعبنــدی نهایــی ،قلمــرو پادشــاهی الیپــی شــامل ســرزمین اصلــی
پیشــکوه بــوده اســت کــه از شــمال و شمالشــرقی بــه رشــته کوههــای گریــن ،از شــرق بــه
اُشــترانکوه ،از جنــوب بــه حوضـهی آبریــز ســیمره در ســرحدات بیــن رومشــگان و پلدختــر ،از
غــرب بــه کبیرکــوه و از شــمالغربی بــه جنــوب هرســین محــدود میشــده اســت (شــکل
 .)1ایــن بخــش کــه بــا رشــته کوههــای مرتفــع از مناطــق دیگــر مجــزا شــده ،شــامل
مجموعــهای از دشــتهای مرتفــع میانکوهــی و نواحــی کوهپایــهای اســت کــه در اوایــل
هــزارهی اول ق.م .بســتری شــکلگیری پادشــاهی الیپــی را فراهــم ســاخته اســت.

ایالتها ،مراکز حاکمیتی و استقراری الیپی

براســاس منابــع آشــوری ،پادشــاهی الیپــی هماننــد مــاد ،مانّــا و پارســوا ،دارای ایالتهــا و
حاکمنشــینهای کوچکتــری بــوده کــه هــر کــدام از آنهــا یــک واحــد جغرافیایــی بههــم
پیوســتهای را اشــغال میکــرد ه اســت .متأســفانه برخــاف مــاد و مانّــا ،از ایالتهــای الیپــی
4
اطالعــات ناچیــزی ارائــه شــده و تنهــا اشــاره روشـنگر مربــوط بــه ایالــت مــرزی بیتبــارو
اســت (.)Grayson & Novotny, 2014: 326
الــف ) ایالــت بیتبــارو :در بیشــتر متــون آشــوری مرتبــط بــا الیپــی ،بــه ایــن ایالــت
اشــاره شــده اســت .براســاس کتیبههــای آشــوری ،بیتبــارو در منطق ـهی شــمالی و مــرزی
الیپــی و در همســایگی ایالــت مــادی خرخــار قــرار داشــته اســت .بیتبــارو بــا قدرتگیــری
آشــور در منطقــه ،چنــد بــار تصــرف شــد کــه اولینبــار توســط تیگلــت پیلهســر ســوم در
ســال  744ق.م .بــود ()Tadmor, 1994: 167؛ امــا بــه احتمــال قــوی در دورهی ســارگون
دوبــاره بــه الیپــی پیوســته اســت؛ چراکــه در جریــان حمل ـهی ســال  702ق.م .ســناخریب،
مجــدد تصــرف و بــه ایالــت مســتعمره آشــوری ،یعنــی خرخــار الحــاق شــده و اســیرانی از
نقــاط دیگــر در آنجــا اســکان داده شــد (دیاکونــوف .) 279 :1345 ،پارپــوال و پورتــر ،منطقـهی
بروجــرد را بــرای مکانیابــی بیتبــارو پیشــنهاد دادهانــد (Parpola & porter, 2001: Map
 .)11/3cامــا بــا توجــه بــه شــواهد جغرافیــای و دادههــای باستانشــناختی ،دشــت نهاونــد
گزینــه مناس ـبتری بــرای جایابــی ایالــت بیتبــارو اســت .متــون آشــوری بــر همســایگی
تبــارو و خرخــار تأکیــد دارنــد؛ بــا توجــه بــه کشــف اســتل ســارگون در منطقـهی کنــگاور
بی 
و حضــور ســفال نــوع لرســتان در نهاونــد و نیــز قرابــت دشــت نهاونــد بــا پیشــکوه و ارتباطــات
فرهنگــی ایــن دو (حتــی در دوران اخیــر) ،لــذا در اینجــا دشــت نهاونــد بــرای جایابــی ایالــت
بیتبــارو پیشــنهاد میشــود« .برونــو اورلــت» ،نیــز دشــت نهاونــد بــه مرکزیــت تپــه گیــان
را مــکان بیتبــارو میدانــد؛ وی اعتقــاد دارد یــک پــادگان مــرزی دورهی آشــور نــو احتمــا ًال
در تپــه گیــان وجــود داشــته اســت (.)Overlaet, 2013: 384
در منابــع آشــوری ،بــرای نامیــدن مراکــز حاکمیتــی و اســتقراری مهــم الیپــی ،از اصطــاح
«شهرشــاهی» 5و «شهراســتحکاماتدار» 6اســتفاده شــده اســت که شــامل شــهرهای 7شــاهی
النــزاش ،اکــودو و مروبیشــتی و شــهرهای اســتحکاماتدار سیســیرتو و کومهلــوم میشــوند
(جــدول .)1
8
ب ) شهرشــاهی مروبیشــتی :نــام مروبیشــتی بــرای اولینبــار در ســالنامهی نهــم
ســارگون طــی ســال  713ق.م .ذکــر میشــود ( .)Luckenbill, 1927: 33ایــن شــهر مقــر
اصلــی پادشــاهی الیپــی در طــی قــرون  9و  8ق.م .بــوده اســت .امــا بعــد از ســال 702
ق.م .و تصــرف بخشــی از الیپــی بهدســت ســناخریب ،بــرای کاهــش نفــوذ ایــام و مقابلــه
بــا شــاخهای از خانــدان شــاهی الیپــی کــه بــه ایــام تمایــل داشــتند ،شهرشــاهی النــزاش
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ردیف

نام شهر یا ایالت

نوع مکان

نام پادشاه آشوری

سال اشاره پ.م.

نوع مدرک و اطالعات

مکانیابی احتمالی

1

بیت – بارو
()Bīt-Barrūa

ایالت

تیگلت پیلهسر
سارگوى
سناخریب

425 – 434
402

استل تیگلت پیلهسر،
کتیبه های نیورود –
سالناهه دوم سناخریب

دشت نهاونذ

2

هرو بیشتی
()Mar-ú-biš-ti/tu

شهرشاهی
(پایتخت الیپی طی
قروى  6و  5پ.م).

سارگوى
سناخریب

404 -413
402

سالناهه نهن  7داستاى هرگ
تالتا و جذال در جانشینی
کتیبههای شاهی -سالناهه
دوم

خرمآباد

3

اکودو
()Ak-ku-ud-du

شهرشاهی

سناخریب

402

سالناهه سال دوم سلطنت،
استوانه بلینو

کوهذشت به هرکزیت
سرخدم لکی و لری؟

4

النزاش
()El-en-za-áš

شهرشاهی
(پایتخت قرى 4
پ.م).

سناخریب

402

سالناهه سال دوم سلطنت،
استوانه بلینو

هنطقه دلفاى به
هرکزیت باباجاى تپه

5

سیسیرتو
()si-si-ir-tu

شهر
استحکاهاتدار

سناخریب
اسرحذوى

402
343

سالناهه سال دوم سلطنت،
استوانه بلینو

شوال دلفاى

6

کوههلوم
()Kummahlum

شهر استحکاهاتدار

سناخریب

402

سالناهه سال دوم سلطنت،
استوانه بلینو

؟

جــدول  :1ایــاالت ،مراکــز ســلطنتی
(شــهرهای شــاهی) و شــهرهای الیپــی کــه
در متــون آشــوری از آنهــا یــاد شــده اســت.
(نگارنــدگان .)1394

بازســازی و بهعنــوان پایتخــت الیپــی انتخــاب شــد (Grayson & Novotny, 2014:
 .)79, 326کتیبههــای ســارگون ،مروبیشــتی را شــهری کــه اســتحکامات آنرا ماننــد تــار
عنکبــوت در برگرفتــه ،معرفــی میکننــد ( .)Luckenbill, 1927: 24براســاس ایــن منابــع

ارگ حکومتــی مروبیشــتی باالتــر از ســطح دشــت و بــر روی تپـهای صخــرهای قــرار داشــته
اســت ( .)Ibid: 33بــا توجــه بــه قرابــت مروبیشــتی بــا ایــام احتمــال م ـیرود ایــن شــهر
و ایالــت وابســته بــه آن در نیم ـهی جنوبــی قلمــرو الیپــی و نزدیــک بــه ایــام قــرار داشــته
اســت .در ســالنامهی ســال دوم ســناخریب بــه شــهرهای شــاهی مروبیشــتی و اکــودو و 34
شــهر کوچک وابســته بــه آنهــا اشــاره شــده اســت (.)Grayson & Novotny, 2014: 326
ج) شهرشــاهی اکــودو :نــام اکــودو 9تنهــا در گــزارش لشکرکشــی ســناخریب ،طــی
ســال  702ق.م .ذکــر شــده اســت .کتیب ـهی ســناخریب اکــودو را شــهر شــاهی و از مراکــز
پادشــاهی الیپــی معرفــی میکنــد ( .)Ibidبــا توجــه بــه مجــاورت احتمالــی اکودو و مروبیشــتی
و دامنـهی گســترده لشکرکشــی ســناخریب ،احتمــال دارد اکــودو در نیمـهی جنوبــی الیپی واقع
بــوده اســت .شیشــهگر ،محوطــه ســرخدم لکــی در کوهدشــت را بــا اکــودو مطابقــت داده
(شیشــهگر )135 :1384 ،کــه مــدارک معتبــری آنرا تأییــد نمیکننــد.
د) شهرشــاهی النــزاش :النــزاش 10یکــی از شــهرهای مهــم پادشــاهی الیپــی
بــوده اســت .ایــن شــهر در ســالنامهی ســناخریب و اســتوانه بلینــو (شــرح حملــهی اول و
دوم ســناخریب) ،تحــت عنــوان «شهرشــاهی» و یکــی از مقرهــای ســلطنتی الیپــی مطــرح
شــده اســت ( .)Grayson & Novotny, 2014: 326در ســال  702ق.م .و بعــد از تصــرف
الیپــی ،ســناخریب ادعــا کــرده کــه بخــش تصــرف شــده را بــه ایالــت خرخــار کــه در ایــن
تاریــخ در اختیــار آشــور بــوده الحــاق کــرده اســت ( .)Bryce, 2009: 224ظاهــراً ســناخریب،
شــهر النــزاش را نیــز بازســازی کــرده و نــام آنرا بــه «کار–ســناخریب» تغییــر داده و آنرا
مقــر بخــش تصــرف شــده الیپــی کــرده اســت (.)Grayson & Novotny, 2014: 326
آشــوریها بــرای کاهــش نفــوذ ایــام در ســرزمین الیپــی ،پایتخــت را بــه النــزاش منتقــل
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کردنــد .در نتیجــه النــزاش بایــد در محــدودهی شــمالی الیپــی ،یعنــی در مجــاورت خرخــار
بــوده باشــد .باتوجــه بــه موقعیــت جغرافیایــی ویــژه منطقـهی دلفــان در شــمالغرب پیشــکوه
و نزدیکــی بــه خرخــار (محــدودهی کنــگاور  -نهاونــد) ،و نیــز شــواهد باستانشــناختی بســیار
بــا اهمیــت ماننــد محوط ـهی حاکمیتــی باباجانتپــه و تعــداد بــاالی محوطههــا بــا ســفال
نــوع لرســتان (Goff 1968؛ گاراژیــان و دیگــران ،)36 :1384 ،همگــی حاکــی از اهمیــت ایــن
منطقــه در دوران الیپــی دارد .در نتیجــه بــا وجــود تمامــی شــواهد ،میتــوان منطقــه دلفــان
بــه مرکزیــت باباجانتپــه را بهعنــوان النــزاش ،مقــر اصلــی ســرزمین الیپــی پیشــنهاد داد  .
و) شــهر سیســیرتو :نــام شــهر اســتحکاماتدار سیســیرتو 11اولینبــار در
ســالنامهی دوم ســناخریب (حملــه بــه ســرزمین کاســی و ایســابیگاالیی) در ســال  702ق.م.
ذکــر شــده اســت ( .)Luckenbill, 1927: 117براســاس ایــن کتیبــه بعــد از شکســت
پادشــاه الیپــی ،شــهر سیســیرتو همــراه بــا شــهرهای کوچــک اطــراف آن توســط ســپاه
آشــور تســخیر شــده اســت .شــرح حملـهی ســناخریب بــه ســرزمین الیپــی ،در دیگــر متــون
ـان» نیــز جریــان
ایــن پادشــاه تکــرار شــده اســت .در متــون «درخواســت پیشــگویی از خدایـ ِ
حملــه مادهــا بــه سیســیرتو و قلعــه خرخــار (حوالــی ســال  673ق.م ).ذکــر شــده اســت
( .)Knudtzon, 1893: 181-183بهنظــر میرســد سیســیرتو در ســرحدات شــمالی الیپــی
و مجــاور خرخــار قــرار داشــته اســت .در نتیجــه بــا یــورش مادهــا بــه قلعــه مرکــزی خرخــار،
سیســیرتو نیــز محاصــره شــده اســت .در نهایــت مادهــا در ســال  670ق.م .موفــق بــه
تســخیر قلع ـهی خرخــار و بعــد از آن سیســیرتو میشــوند (.)Medvedskaya, 1999 :59
آثــار ســوختگی در تپــه شــرقی باباجانتپــه و نیــز نفــوذ حضــور ســفال شــاخص مــادی (ســفال
میکایــی نــوع نوشــیجان) در الی ـهی باباجــان ( ،IIســفال میکایــی نــوع نوشــیجان) بهجــای
ســفال منقــوش باباجــان ( IIIســفال الیپــی) میتوانــد بازگــو کننــدهی ایــن حــوادث باشــد.
ی) شــهر کومهلــوم :نــام کومهلــوم 12تنهــا در ســالنامهی دوم ســناخریب ،بــدون
جزییــات دیگــر ،تحــت عنــوان «شــهر اســتحکاماتدار» همــراه بــا سیســیرتو ذکــر شــده
اســت ()Grayson & Novotny, 2014: 326؛ لــذا تنهــا میتــوان بــه مجــاورت آن بــا شــهر
سیســیرتو و اســتقرار احتمالــی آن در نیمــه شــمالی پادشــاهی الیپــی اشــاره کــرد.

جغرافیای انسانی سرزمین الیپی

متأســفانه از خــود پادشــاهی الیپــی دادههــای تاریخــی و باستانشناســی کــه بتوانــد در
ارتبــاط بــا نــژاد و زبــان اقــوام ســاکن اطالعاتــی فراهــم کنــد ،شناســایی نشــده اســت؛ لــذا
در ایــن زمینــه ،تنهــا میتــوان بــه منابــع بینالنهرینــی مراجعــه کــرد .براســاس ایــن منابــع
(دیاکونــف )175-159 :1345 ،حداقــل از نیم ـهی دوم هــزارهی ســوم ق.م .اقــوام کاســی در
غــرب ایــران حضــور قدرتمنــدی داشــته و ایــن حضــور بــر اســاس منابــع یونانــی (اســترابو،
 ،)341 :1382تــا دورهی هخامنشــی نیــز تــداوم یافتــه اســت .از هــزارهی اول ق.م .و دورهی
مــورد بحــث اطالعــات بیشــتری در دســت اســت .ســناخریب (حملــه بــه ســرزمین کاســی و
ایســابیگاالیی) در گــزارش ســال   702ق.م .خــود اشــارهای بــه ســرزمین کاس ـیها میکنــد
( )Luckenbill, 1927: 117و مــدارک زبانشناســی نیــز حضــور ُپــر رنــگ کاســیها را
ن زادوک» ،بــر روی اســامی
در منطقــه تأییــد میکننــد .پژوهشهــای زبانشناســی «را 
اشــخاص ،قومیتهــا و جاینامهــای مذکــور در منابــع آشــوری ،بیــن ســالهای 1000
تــا  600ق.م ،.نشــان میدهــد کــه بیــش از  60درصــد اســامی مرتبــط بــا الیپــی مربــوط بــه
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ی اســت؛ لــذا میتــوان نتیجــه گرفــت کــه اکثریــت ســاکنان الیپــی کاســی
گــروه زبانــی کاسـ 
زبــان بودهانــد ( .)Zadok, 2002: 127عالوهبــرآن ،در مناطــق مجــاور نیــز کاســیزبانها
اقلیــت قابــل توجهــی را شــک 
ل میدادنــد ( .)Potts, 2006: 113اقــوام کاســی بــا توجــه بــه
دادههــای زبانشناســی ،احتمــا ًال جــزو اقــوام بومــی منطقــه بــوده و بــا اقــوام ســامی و هنــدو و
ایرانــی ارتباطــی نداشــتهاند .بعــد از اضمحــال پادشــاهی الیپــی اقــوام کاســی ظاهــراً در ایالت
کاســیت بــه حیــات خــود ادامــه دادنــد .مورخــان یونانــی دورهی هخامنشــی و جغرافینویســان
دورهی اشــکانی بــه اقــوام کــوچرو کاســی ســاکن در کوههــای زاگــرس اشــاره دارنــد .دیــودور
( ،)Diodorus, 1964: 17.11. 4-5; 17. 59. 3; 19. 19. 2اســترابو (Strabo, 1917: 11.
 ،)13. 6پولیانــوس ( ،)Polyaenus, 1994: 4. 3. 31پلینــی ( ،)Pliny, 1968: 6. 134آریــان
( ،)Arrian, 1983: 7. 15. 1-2; 7. 23. 1. 40. 6پولیبیوس (،)Polybius, 1922: 5. 44. 7
پلوتــارک ( .)Plutarch, 1919: 72. 4بــا توجــه بــه مطالــب مطــرح شــده ،میتــوان نتیجــه
گرفــت کــه پادشــاهی الیپــی توســط اقــوام کاســی و بومــی منطقــه کــه تجرب ـهی موفــق
حکمرانــی چنــد صــد ســاله در بینالنهریــن را داشــتند ،شــکل گرفتــه اســت.

مذهب

فقــدان دادههــای تاریخــی و زبانشناســی از خــود پادشــاهی الیپــی ،مانــع از شــناخت ســاختار
مذهبــی و اعتقــادی اقــوام ســاکن در الیپــی اســت؛ بــا اینحــال ،کاوش محوطههــای ســرخدم
لــری ،سنگتراشــان و قبرســتانهای متعــدد و نیــز نقــوش و اشــیاء آیینــی مکشــوف ،نشــان
میدهــد کــه اقــوام کاســی منطقــه ضمــن اعتقــاد بــه عناصــر طبیعــی و خدایــان اختصاصــی
خــود ،بــا توجــه بهحضــور بلنــد مــدت در بینالنهریــن و نیــز قرابــت بــا عیــام ،خدایــان
بینالنهرینــی و شــاید ایالمــی را نیــز تقدیــس میکردنــد .کشــف اشــیاء نــذر شــده بــرای
خدایــان بینالنهرینــی در ســرخدم لــری ( )Schmidt et al., 1989 : 49گــواه ایــن مدعاســت.

جغرافیای اقتصادی الیپی

وضعیــت زیســت محیطــی پیشــکوه از گذشــته تاکنــون بیشــتر شــیوه معیشــت متکــی بــه
دامــداری کــوچرو و زراعــت محــدود را شــکل داده اســت .تغییــرات زیــاد دمایــی ،مناطــق
کوچــک قابــل زراعــت ،دامنههــا و مراتــع مســاعد رم ـهداری و وجــود دو منطقــه گرمســیر
و سردســیر ،از جملــه مهمتریــن عواملــی اســت کــه چنیــن شــیوهی معیشــتی را شــکل
داده اســت .در دورهی مــورد بحــث ،تقریب ـ ًا تمــام خــراج دریافــت شــده از الیپــی بهصــورت
رمههــای اســب ،قاطــر ،گاو و گوســفند اســت (Luckenbill, 1927: 117-118؛ Grayson
 .)& Novotny, 2014: 79, 326ایــن مــدرک نشــان میدهــد عمــده دارایــی و تولیــد
پادشــاهی الیپــی تولیــدات دامــی بــوده و محصــوالت کشــاورزی و دیگــر تولیــدات ســهم
خیلــی کمتــری را بهخــود اختصــاص م ـیداده اســت؛ همچنیــن تعــداد انــدک محوطههــای
اســتقراری شناســایی شــده در مقابــل تعــداد قابــل توجــه قبرســتانها ،گویــای کــوچروی
گســترده در ایــن دوره اســت.
در کنــار فعالیتهــای دامــداری و کشــاورزی ،ظاهــراً فلــزکاری جایــگاه مهمــی در میــان
اقــوام کاســی منطقــه داشــته اســت .مفرغینههــای بهدســت آمــده از ایــن منطقــه ،از نظــر
هنــری و تکنیکــی در نــوع خــود بینظیــر هســتند .گســتره تاریخــی و نیــز جغرافیایــی
مفرغینههــای مکشــوف (Schaeffer, 1948؛ Calmeyer, 1973؛  )Moorey, 1974و

جغرافیای تاریخی پادشاهی الیپی

نیــز مطابقــت آن بــا گســترهی تاریخــی و جغرافیایــی پادشــاهی الیپــی زمینــه را بــرای ایــن
نظریــه کــه بخــش اصلــی مفرغهــای لرســتان ،حاصــل کار مفــرغکاران الیپــی بــوده را فراهــم
میســازد .حجــم بــاالی اشــیاء مفرغینــی کــه از قلمــرو پادشــاهی الیپــی (محوطههــای
ســرخدم لــری و سنگتراشــان) بهدســت آمــده ،نشــان از حضــور صنعتگــران تمــاموقــت
و حرف ـهای در ایــن دوره دارد .صنعتگرانــی کــه بــا روشهــای مومگمشــده ،ریختهگــری و
چکـشکاری بــه ســاخت اشــیاء مفرغــی یــا ترکیبــی (مفــرغ و آهــن) بــرای مصــارف مختلــف
(مــوری 1379؛ کالمایــر  ،)1376کــه عمومـ ٌا نــذری (پیشــکش بــه معابــد ماننــد ســرخدم لــری
و سنگتراشــان) و آیینــی (دفــن در قبــور) بــوده ،اشــتغال داشــتهاند.

راههای ارتباطی

ناحیـهی پیشــکوه کــه توســط رشــتهکوهها دربــر گرفتــه شــده ،ارتبــاط گســترده و ســهلی بــا
مناطــق پیرامــون نــدارد؛ بــا اینحــال ،بهواســطهی تعــدادی گذرگاههــای طبیعــی کوهســتانی
از گذشــته تاکنــون بــا مناطــق مجــاور ارتبــاط پیــدا میکنــد .مهمتریــن آنهــا در شــمال،
تنگــه گاماســیاب در میــان کوههــای گریــن اســت کــه منطقـهی دلفــان را بــه دشــت نهاونــد
متصــل میکنــد .در دورهی مــورد بحــث ایــن تنگــه ،ارتبــاط الیپــی و ایالــت مــادی خرخــار را
برقــرار میکــرده و احتمــا ًال یکــی از کانالهــای مــورد اســتفاده لشــکریان آشــور نیــز بــوده
اســت .امــروزه تنگـهی گاماســیاب مســیر ارتباطــی اســتان همــدان و لرســتان اســت.
در جنــوب و جنوبغــرب پیشــکوه ،سلســلهی کوههــای زاگــرس کــه بهصــورت
شــمالغربی -جنوبشــرقی امتــداد یافتــه ،توســط شــاخههای کشــکان رود و ســیمره
شــکافته شــده اســت .ایــن شــکافها در طــول تاریــخ مســیر ارتبــاط پیشــکوه بــا ایــام در
جنــوب ،و پشــتکوه و بینالنهریــن در غــرب بــوده اســت .بدینمنــوال در جنــوب پیشــکوه،
تنگــه معمــوالن – پلدختــر کــه توســط جریــان کشــکان ایجــاد شــده ،بهنظــر محــور ارتباطــی
الیپــی و عیــام بــوده اســت؛ امــا در ســمت غربــی پیشــکوه عبــور و مــرور ســختتر اســت.
زیــرا ،ابتــدا رود ســیمره در عمــق درههــا جریــان دارد و بعــد از آن کبیرکــوه بــا ارتفاعــات
صعبالعبــورش ،امــکان ارتباطــات گســترده و منظــم را مشــکل کــرده اســت؛ ولــی کوچروهــا
در طــول تاریــخ بــرای ییــاق (پشــتکوه) ،بــا چارپایــان خــود ابتــدا بــه ســیمره میزننــد و بعــد
از آن بــا عبــور از کبیرکــوه بــه پشــتکوه میرســیدند.

نتیجهگیری

براســاس مطالعــات انجــام شــده ،الیپــی ،پادشــاهی مهــم و تأثیرگــذاری بــوده کــه براســاس
منابــع آشــوری از اوایــل هــزارهی نخســت ق.م .تــا اواســط قــرن  7ق.م .بــه مــدت چنــد ســده
ت دو قــدرت ایــام و آشــور بــوده
در منطقــه حضــور داشــته و در یــک برهـ ه عرصـهی رقابـ 
اســت .متأســفانه منابــع تاریخــی موجــود مرحلــه آغازیــن و پایانــی ایــن دولــت را پوشــش
نمیدهنــد .بــا اینحــال ،میتــوان فروپاشــی آنرا نتیجــه شــکلگیری پادشــاهی مــاد
دانســت .قلمــرو پادشــاهی الیپــی از نظــر جغرافیایــی در بیشــتر طــول حیــات خــود شــامل
بخــش اصلــی پیشــکوه لرســتان یــا اســتان کنونــی لرســتان بوده کــه از شــمال و شمالشــرق
بــه رشــته کــوه گریــن ،از شــرق بــه اُشــترانکوه ،از جنــوب بــه حوض ـهی آبریــز ســیمره ،از
غــرب بــه کبیرکــوه و از شــمالغرب بــه جنــوب هرســین محــدود میشــده و کــه بهصــورت
طبیعــی واحــد جغرافیایــی بههــم پیوســتهای را شــکل میدهــد .از نظــر جغرافیــای سیاســی
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الیپــی از شمالشــرقی و شــرق بــه ایالتهــای مــادی ،از جنــوب بــه ایــام و از شــمال بــه
بیتهمبــان محــدود میشــد و در دورهی حضــور آشــور در منطقــه ،از شــمال بــا مناطــق
تابعــه ایــن امپراتــوری مــرز مشــترک داشــته و همیــن مســأله برخوردهــای نظامــی متعــددی
را شــکل داده اســت .براســاس شــواهد موجــود ،قلمــرو مزبــور ،بــه واحدهــای کوچکتــر یــا
ایالتهایــی تقســیم میشــده کــه متأســفانه از ســاختار و گســترهی آنهــا اطالعــی در
دســت نیســت .بــا اینحــال ،میتــوان تصــور کــرد کــه وضعیتــی مشــابه ایالتهــای مــادی
داشــتهاند و در محدودههــای خــاص جغرافیایــی خاصــی شــکل گرفتــه و بــه احتمــال بســیار
ســاختار قبایلــی داشــتهاند  .
براســاس منابــع آشــوری ،پادشــاهی الیپــی دارای چنــد مرکــز حاکمیتــی (شهرشــاهی)
و مراکــز دفاعــی (شــهر اســتحکاماتدار) بــوده اســت .در برخــی مواقــع وجــود دو مرکــز
حاکمیتــی ناشــی از انشــعابی بــوده کــه بــه تحریــک آشــور و ایــام در پادشــاهی الیپــی
صــورت گرفتــه بــود .بــا توجــه بــه ایــن کــه تعــداد اندکــی از ایــن مراکــز شــناخته شــدهاند،
در ارتبــاط بــا الگــوی اســتقراری آنهــا شــناخت دقیقــی وجــود نــدارد .بــا اینحــال ،بــه
احتمــال زیــاد دسترســی بــه راههــای ارتباطــی و نیــز عامــل دفــاع طبیعــی در شــکلگیری
آنهــا نقــش مهمــی داشــته اســت .بــا توجــه بــه منابــع آشــوری ،دادههــای باستانشناســی
و معــدود محوطههــای اســتقراری شناســایی شــده ،جغرافیــای طبیعــی منطقــه و شــیوهی
معیشــتی کــه از گذشــتههای دور بــه بعــد در ایــن منطقــه وجــود داشــته ،بهنظــر نمیرســد
در پادشــاهی الیپــی شــاهد شــکلگیری تعــداد زیــاد مراکــز اســتقراری ثابــت باشــیم .شــواهد
نشــان میدهــد عمــده جمعیــت منطقــه رم ـهدار بــوده و بهدنبــال رمههــای خــود ییــاق و
قشــاق میکردنــد؛ وضعیتــی کــه تــا دورههــای متأخرتــر در منطقــه تــداوم یافتــه اســت .در
کنــار ایــن درصــد قابــل توجهــی نیــز کشــاورز بــوده و اســتقرارهای ثابتــی داشــتند.
براســاس شــواهد و مــدارک موجــود ،بــه نظــر میرســد اقتصــاد الیپــی متکــی بــر پــرورش
دام بــوده و کشــاورزی در رتبـهی بعــدی قــرار داشــته اســت .همچنیــن فلــزکاری و تولیــدات
مفرغــی و آهنــی مهمتریــن دستســاختههای اقــوام ســاکن را شــکل م ـیداده و عالوهبــر
مصــرف داخلــی بــه مناطــق مجــاور هــم صــادر میشــده اســت .دسترس ـیهای محــدود،
احتمــا ًال مانــع از ایــن بــوده کــه اقتصــاد مبتنیبــر بازرگانــی ،نقــش مهمــی در ســاختار
اقتصــادی ایــن منطقــه داشــته باشــد.
رشــته کوههــای وســیع ،ســرزمین الیپــی را از مناطــق پیرامــون خــود جــدا میکنــد و ایــن
مانــع ارتبــاط آســان ایــن منطقــه بــا مناطــق دیگــر و از جملــه بینالنهریــن شــده و بهتبــع
آن مانــع از ارتباطــات گســترده فرهنگــی ،تجــاری و سیاســی شــده اســت .بــا اینحــال ،وجــود
چندیــن گــذرگا ه کوهســتانی در جهــات مختلــف امــکان ارتبــاط محــدود ســاکنان منطقــه را با
مناطــق پیرامــون خــود ،بهویــژه جنوبغربــی ایــران ،فراهــم میســازد  .
از نظــر جغرافیایــی انســانی ،دادههــای زبانشناســی نشــان میدهــد کــه اقــوام ســاکن در
منطقــه بیشــتر از گــروه کاســی بودنــد کــه حداقــل از اواســط هــزارهی ســوم ق.م .در منطقــه
حضــور داشــتند .ایــن اقــوام بــا توجــه بــه تســلط حــدود  400ســالهی خــود بــر بینالنهریــن،
زمین ـهی فرهنگــی ،سیاســی و اقتصــادی الزم بــرای تأســیس پادشــاهی الیپــی را داشــتند.
همچنیــن بــا توجــه بــه همیــن تســلط و نیــز ارتبــاط تقریبـ ًا نزدیکــی کــه بــا ایــام داشــتند،
از نظــر اعتقــادات مذهبــی از ایــن دو تمــدن متأثــر بودنــد.

جغرافیای تاریخی پادشاهی الیپی

پینوشت
1. Ȟarȟar
2. Araziaš
3. Halulé
4. Bīt-Barrūa
5. āl šarrūti
6. āl dannūti

 .7البتــه الزم بــه توضیــح اســت کــه در ایــن دوره و در غــرب ایــران شــهر و شهرنشــینی بــه معنــای واقعــی خــود وجــود نداشــته و
آشــوریها بــرای نامیــدن دژهــای حاکمیتــی و محوطههــای حاکمنشــین و مهــم از ایــن اصطــاح اســتفاده کردهانــد .همچنیــن آشــوریها
تنهــا بــرای مراکــز دولتهــای مهمــی چــون الیپــی و مانّــا و در یــک مــورد مــاد ،از اصطــاح شــهر شــاهی اســتفاده کردهانــد (Ikeda,
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کتابنامه

8. Marúbišti
9. Akkudu
10. Elenzáš
11. Sisirtu
12. Kummahlum

 اســترابو ،1382 ،جغرافیــای اســترابو (ســرزمینهای زیــر فرمــان هخامنشــیان) ،ترجمــه:همایــون صنعتـیزاده کرمانــی ،تهــران :بنیــاد موقوفــات دکتــر محمــود افشــار.
 پرویــز ،احمــد« ،1385 ،گزارش بررســی دشــت ســیالخور شهرســتان بروجرد» ،فصــل اول،آرشــیو ســازمان میراث فرهنگی (منتشــر نشــده).
 حس ـنپور ،عطــا« ،1391 ،کاوش نجــات بخشــی در گورســتان  باباجیــان و گاهنــگاریمطلــق آن» ،در :مجموعــه مقــاالت هشــتاد ســال باستانشناســي ايــران ،بــه كوشــش :يوســف
حس ـنزاده و ســيما ميــري ،صــص .216-191
 دیاکونوف ،ا.م ،1345 ،تاریخ ماد ،ترجمه :کریم کشاورز ،تهران :بنگاه ترجمه و نشر کتاب. جــاوری ،محســن« ،1383 ،محوطــه باســتانی گورتــان» ،نامــه پژوهشــگاه میـراث فرهنگــی،شــماره ،6تهـران :انتشــارات ســازمان میـراث فرهنگی ،صنایعدســتی و گردشــگری ،صــص .44-35
 ســجادی ،علــی ،بهرامــی محمــد ،رجبــی ،نــوروز« ،1387 ،گــزارش دو فصــل الیهنــگاریمحوطـهی قلعــه فلــک االفــاک خــرم آبــاد» ،مرکــز اســناد میــراث فرهنگــی اســتان لرســتان
(منتشر نشــده)  .
 شیش ـهگر ،آرمــان ،1384 ،گــزارش کاوش محوطــه ســرخ دم لکــی ،کوهدشــت لرســتان(فصــل دوم – ششــم) ،چــاپ اول ،تهــران :انتشــارات پژوهشــکده باستانشناســی.
 عبدالهــی ،مصطفــی ،ســرداریزارچی ،علیرضــا«،1391 ،گــزارش مقدماتــی فصــل اولبررســی و شناســایی شهرســتان ازنــا» ،گزارشهــای باستانشناســی ( ،)8مجموعــه مقــاالت
همایــش بینالمللــی باستانشناســی ایــران :حــوزه غــرب ،کرمانشــاه ،تهــران :انتشــارات
پژوهشــگاه میــراث فرهنگــی ،گردشــگری و صنایعدســتی ،صــص    .68-47
 عبدالهــی ،مصطفــی ،نیکنامــی ،کمالالدیــن ،حصــاری مرتضــی ،ســرداریزارچی،علیرضــا« ،1393 ،روستانشــینی و تغییــرات فرهنگــی جوامــع شــرق زاگــرس مرکــزی :کاوش
باستانشــناختی تپــه ُقالگــپ» ،دو فصلنامــه مطالعــات باستانشناســی ،دوره  ،6شــماره  ،1بهــار و
تابســتان  ،1393دانشــکده علــوم انســانی دانشــگاه تهــران ،صــص . 86-67
 لویــن ،د .لوییــس ،1381 ،عصــر آهــن ،در باستانشناســی غــرب ایــران ،بهکوشــش:فرانــک هــول ،ترجمــه :زهــرا باســتی ،چــاپ اول ،تهــران :انتشــارات ســمت.
 -کالمایــر ،پیتــر ،1376 ،مفرغهــای قابــل تاریخگــذاری لرســتان و کرمانشــاه ،ترجمــه:
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محمــد عاصمــی ،چــاپ اول ،تهــران :ســازمان میــراث فرهنگــی کشــور.
 گاراژیــان ،عمــران« ،1380 ،گــزارش بررســی و شناســایی نورآبــاد لرســتان» ،فصــل اول ودوم ،اداره کل میــراث فرهنگــی اســتان لرســتان (منتشــر نشــده)  .
 گاراژیــان ،عمــران ،عادلــی ،جــال ،پاپلــی ،لیــا« ،1384 ،الگــوی اســتقرار در دشــت خاوه ومنطقــه میربــگ زاگرسمرکــزی :براســاس بررسـیهای باستانشــناختی منطقــه» ،دو فصلنامـه
پیــام باستانشــناس ،ســال دوم ،شــماره چهــارم ،صــص   .58 -21
 مقــدس ،محمــد ،شــریفی ،عبدالمطلــب« ،1375 ،بررســی و شناســایی مناطــق تاریخــیشهرســتان بروجــرد» ،مرکــز اســناد میــراث فرهنگــی اســتان لرســتان (منتشــر نشــده).
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