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چکیده

شهرســتان ســرپلذهاب در غــرب اســتان کرمانشــاه و هممــرز بــا کشــور عــراق دارای
موقعیتــی ویــژه اســت؛ از یکطــرف ،دروازهی ورود بــه زا گرسمرکــزی و فــات ایــران بــوده
و از طــرف دیگــر ،در دورههــای مختلــف مــورد توجــه جوامــع ســاکن در میــانرودان بــوده m.a.mirghaderi@gmail.com
 .IIاستاد گروه باستانشناسی دانشگاه تهران.
اســت .دو اثــر مهــم ،شــامل نقشبرجســتههای شــناخته شــدهی آنوبانینــی و ایدیــن-
 .IIIدانشــجوی دکتــری باستانشناســی دانشــگاه
ســین در نزدیکــی شــهر ســرپلذهاب قــرار گرفتــه و دارای اهمیــت تاریخــی بســیار اســت .تهــران.
در متــن کتیب ـهی هــر دو نقشبرجســته ،بــه کوهــی بهنــام «باتیــر» اشــاره شــده اســت کــه
نقوشبرجســتهی آنوبانینــی بــرروی آنهــا حــک شــدهاند .ایــن کــوه بــه ماننــد یــک دیــوار
طبیعــی دشــتی کــه شــهر امــروزی ســرپلذهاب در آن واقــع شــده اســت را بــه دو بخــش
شــرقی و غربــی تقســیم میکنــد؛ از ســوی دیگــر ،نــام باتیــر فقــط محــدود بــه نــام کوهــی در
ســرپلذهاب نمیشــود و در برخــی متــون بهدســت آمــده از محوط ـهی تلالســلیمه در 75
کیلومتــری غــرب ســرپلذهاب و در نزدیکــی دریاچ ـهی حمریــن نیــز از آن ذکــری بهمیــان
آمــده اســت؛ بهطوریکــه بــر روی الــواح آن اشــارهای بــه نــام یــک شــهر بهنــام «باتیــر» یــا
«باتیــری» بهچشــم میخــورد .در متــون بهدســت آمــده از تلالســلیمه بــه معبــدی بــرای
الهــهی باتیریتــوم اشــاره شــده کــه بســیار مهــم اســت .وجــود دو نــام باتیــر ،یکــی بــرای
یــک شــهر کهــن و دیگــری بــرای یــک کــوه ،میتوانــد ایــن پرســش را بهوجــود آورد کــه
چــه ارتباطــی بیــن ایــن دو محــل میتوانســته وجــود داشــته باشــد؟ ممکــن اســت ایــن دو
ً
نــام اشــاره بــه مکانــی واحــد داشــته باشــند؟ ممکــن اســت کــه باتیــر نامــی رایــج و احتمــاال
ً
مقــدس بــرای میانرودانیهــا بــوده باشــد؟ احتمــاال ایــن نــام بــا توجــه بــه اهمیــت ســرزمین
َ
َ
لمان/حلمــان (ســرپلذهاب) بــرای جوامــع میانرودانــی ،باتیــر نــام شــهری در نزدیکــی
خ
کــوه باتیــر اســت .در ایــن مقالــه بــا روش کتابخانـهای و بــا اســتناد بــه متــون بهدســت آمــده
از تــل الســلیمه ،کتیبههــای آنوبانینــی و ایدین-ســین و ســایر متــون میانرودانــی ،تــاش
میشــود تفســیری روشــن از ایــن نــام کهــن ارائــه گــردد.
َ
کلیــدواژگان :باتیــر ،ســرپلذهاب ،حمریــن ،تــل الســلیمه ،ســرزمین خلمــان ،ســرزمین
َنمــری.
 .Iدانشآموختهی دکتری باستانشناسی
دانشگاه تهران (نویسندهی مسئول).
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مقدمه

ســرپلذهاب ،واق ـعدر غــرب زا گرسمرکــزی و اســتان کرمانشــاه ،منطق ـهای مــرزی میــان
ارتفاعــات زا گــرس و دشـتهای پســت میــانرودان اســت .ایــن منطقــه بهدلیــل موقعیــت
راهبــردی و قرارگیــری در امتــداد شــاهراه خراســان بــزرگ ،از ســوی برخــی از شرقشناســان
بهعنــوان «دروازهی آســیا» شــناخته شــده اســت ( .)Herzfeld, 1920رودخانــهی الونــد
از میــان دشــت ســرپلذهاب و کوههــای هزارگــره و کل َ
گارعبــور میکنــد .ژا ک دمــورگان
در اواخــر قــرن  19م .بــرای اولینبــار نقوشبرجســتهای را در دو ســمت تنگــه شناســایی
کــرده اســت ()De Morghan, 1896؛ امــا هــر دوی ایــن نقشبرجســتهها ،یعنــی
نقشبرجســتهی آنوبانینــی و ایدین-ســین دارای کتیبــهی بســیار مهمــی هســتند کــه
بــرای اولینبــار توســط هرتســفلد شناســایی شــده و بــا نامهــای آنوبانینــی  Iو  IIمعرفــی
شــدهاند ( .)Hrouda, 1976بــا توجــه بــه شــباهت هــر دو نقــش ،هرتســفلد آنهــا را مربــوط
بــه شــاهان لولوبــی معرفــی میکنــد .پــس از ایــن کشــف ،پژوهشــگران زیــادی پیرامــون
ترجمــه و ماهیــت ایــن نقــوش و کتیبههــا بحــث کردهانــد ( .)Frayne, 1990: 704ادزارد
در ســال 1973م .براســاس عکســی کــه توســط تروپلمــن تهیــه شــده بــود ،ترجمــهای از
کتیبـهی آنوبانینــی را منتشــر کــرد ()Edzard, 1973؛ پــس از آن نیــز هــرودا براســاس متــن
تصحیــح شــده ،پیرامــون کتیبــه بــه بحــث پرداختــه اســت ( .)Hrouda, 1976هــرودا،
کتیب ـهی نقشبرجســتهی ایدین-ســین را نیــز مــورد خوانــش قــرار داده و نشــان میدهــد
کــه ایــن نقشبرجســته مربــوط بــه یــک شــاه لولوبــی نبــوده ،بلکــه متعلــق بــه یــک شــاه
ســیمورومی بهنــام «ایدین-ســین» اســت (( ،)Ahmed, 2012: 250تصویــر .)1
در ســال  1379هــ.ش .مفیــدی نصرآبــادی موفــق بــه خوانــش دو نــام حکشــده
بــرروی بــدن دو نفــر از اســرای موجــود در ایــن نقشبرجســته شــد (Mofidi Nasrabadi,
 .)2004یکــی از مهمتریــن نکتــهای کــه از روی کتیبــهی نقشبرجســتهی آنوبانینــی
و ایدین-ســین میتــوان مشــاهده کــرد ،اشــارهی آن بــه کوهــی بهنــام «باتیــر» اســت
کــه نقوشبرجســتهی آنوبانینــی بــرروی آن ایجــاد شــده اســت .ایــن کتیبههــا نشــان
میدهنــد کــه نــام کهــن کوهــی کــه ا کنــون «هزارگــره» نامیــده میشــود در اواخــر هــزارهی
ً
ســوم قبلازمیــاد باتیــر بــوده اســت ،ولــی نمیتــوان دقیقــا مطمئــن شــد کــه آیــا نــام کهــن
کــوه «کلگا ِر» نیــز باتیــر بــود ه یــا خیــر .تاریخگذاریهــای پیشــنهادی بــرای ایــن کتیبــه نیــز
همزمــان بــودن ایــن متــون را بــا مقــداری تقــدم یــا تأخــر نســبت بــه دورهی ایســین الرســا
نشــان میدهــد ( .)Edzard, 1973عالوهبــر کتیبههــای فرمانروایــان لولوبــی و ســیمورومی
در ســرپلذهاب ،در الــواح ســارگنی بهدســت آمــده از محوطـهی تــل الســلیمه 1نیــز از شــهری
ً
3
بهنــام «پاتیــر»« /پاتیــری» 2نامبــرده شــده اســت کــه احتمــاال اشــاره بــه همــان نــام باتیــر
دارد ()Visicato, 1999: 22؛ همچنیــن بــرروی یــک آجــر کشــف شــده از ایــن محوطــه
کــه مربــوط بــه دورهی بابــل قدیــم اســت بــه حاکــم باتیــر اشــاره شــده کــه بــرای اله ـهی
باتیریتــوم معبــدی بنــا کــرده اســت .پــس نــام باتیــر از دورهی ا کــد در برخــی متــون دیــده
میشــود.
پرســش پژوهــش :بــا توجــه بــه آنچــه گفتــه شــد میتــوان پرســشهای ذیــل را
مطــرح نمــود؛ چــه ارتباطــی بیــن ایــن دو محــل وجــود دارد؟ آیــا ممکــن اســت ایــن دو نــام
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تصویــر  .محــل قرارگیــری نقوشبرجســته بــرروی
کوههــای کلگا ِر و هزارگــره :I ،نقشبرجســتهی
آنوبانینــی :II ،نقشبرجســتهی بابــل قدیــم،
 :IIIنقشبرجســتهی بابــل قدیـ ّـم:IV ،1
نقشبرجســتهی ســیمورومی (برگرفتــه و بــا اعمــال
تغییــرات؛ .)Vanden Berghe 1983: 152
 .1ایــن نقوشبرجســته بــه دورهی بابــل قدیــم و نیمـهی اول
هــزارهی دوم قبلازمیــاد تاریخگــذاری شــدهاند کــه بهنظــر
میرســد باتوجــه بــه شــواهد و مقایسـهی ایــن نقــوش ،تاریــخ
پیشــنهادی بــرای ایــن آثــار نیــز اواخــر هــزاره ســوم قبلازمیــاد
و همزمــان بــا نقشبرجســتهی ایدین-ســین اســت.

ً
اشــاره بــه مکانــی واحــد داشــته باشــند؟آیــا ممکــن اســت کــه باتیــر نامــی رایــج و احتمــاال
مقــدس بــرای میانرودانیهــا بــوده باشــد؟
روش پژوهــش :در ایــن مقالــه بــا روش کتابخانـهای و بــا اســتناد بــه متــون بهدســت
آمــده از تــل الســلیمه ،کتیبههــای آنوبانینــی و ایدین-ســین و ســایر متــون میانرودانــی،
تــاش میشــود تفســیری روشــن از ایــن نــام کهــن ارائــه گــردد.

َ
باتیر در سرزمین خلمان

در متــون میانرودانــی بــرای ســرپلذهاب نامهــای گوناگــون ذکــر شــده اســت .در دورهی
َ
ُ
«خلمان» و َ
«حلوان» اشاره شده است (Frayne,
ا کد به مکانهایی با عناوین «خلوان»،
)1999: 148؛ ایــن اســامی َنهتنهــا نامــی بــرای یــک منطقـهی جغرافیایــی اســت ،بلکــه نــام
رودخانـهای اســت کــه امــروزه بهنــام رودخانـهی «الونــد» شــناخته میشــود .ایــن رودخانــه
در امتــداد غــرب بــه رودخانــهی دیالــه میپیونــدد و در متــن کــودوروی بابلــی -کاســی
یافتشــده در ســرپلذهاب بــا نــام رودخانـهی «تــوران» بــه آن اشــاره شــده اســت (Broger,
 .)1970: 18از آنجاییکــه ایــن رودخانــه میتوانــد معیــار مناســبی بــرای شناســایی مناطــق
و یــا شــهرهای کهــن باشــد ،از ایننظــر جایــگاه ویــژهای در مطالعــات باستانشناســی ایــن
منطقــه پیــدا کــرده اســت .در فهرســت نامهــای جغرافیایــی بهدســت آمــده از ابوصالبیــخ
«م-تــوران»« ،4باتیــر»« ،5نیقــوم»«َ ،6ن َمــر»«َ ،7م َــدر» 8و
و نیــز ِابــا بــه جاینامهــای ِ
َ َ
ُ
«پــدن» 9اشــاره شــده کــه در امتــداد رودخان ـهی حلــوان قــرار داشــتهاند (Frayne, 1999:
 .)147ممکــن اســت َپ َــدن همــان «پالی/پالــوم» باشــد کــه عبــدی و بکمــن ،مــکان آنرا
«چغاگاوانــه» در اســامآباد غــرب پیشــنهاد کردهانــد ()Abdi & Beckman, 2007؛
همچنیــن ممکــن اســت بــا توجــه بــه اســناد َ
ابوســابیخ ،باتیــر همــان َ«مـ َـدرَ /م َتــر» 10باشــد
کــه َ«م َتــر» بــه َ«بتــر» و ســپس بــه «باتیــر» تغییــر یافتــه اســت ( .)Archi, 1981: 87بــا ایــن
ُ
تفاســیر بهنظــر میرســد خلــوان یــا ُحلــوان نــام منطق ـهای بــوده کــه کــوه باتیــر نیــز در آن
قــرار داشــته اســت .بــه اســتناد کتیب ـهی ا کــدی نقشبرجســتهی آنوبانینــی ،نــام کوهــی
کــه نقــش بــرروی آن حکشــده و ا کنــون در حاشــیهی شــمالی شــهر ســرپلذهاب واقــع
اســت ،باتیــر اســت (تصویــر  .)2در کــودوروی بابلی-کاســی کشــف شــده در ســرپلذهاب
ً
نیــز از رودخان ـهای مــرزی بهنــام «تــوران» 11ذکــری بهمیــان آمــده کــه احتمــاال نــام دیگــر
رودخانــهی ُحلوان/الونــد اســت (.)Borger, 1970
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تصویــر  .2تصویــر ماهــوارهای از شــهر ســرپلذهاب
و کــوه هزارگــره (باتیــر).)Google Earth( ،

کتیبهی آنوبانینی و ایدین-سین

در نقشبرجســتهی آنوبانینــی ،وی درحالیکــه یکــی از اســرا را در زیــر پــای خــود قــرار داده
حلقــهی قــدرت را از ِعشــتر دریافــت میکنــد اســت .آنوبانینــی در ایــن نقشبرجســته،
هماننــد ســنگ یادمــان نویافتــه در ســراب ِســیخان در شــمال ســرپلذهاب ،در دســت
راســت خــود عصــا /اســلحهای دارد کــه نمــاد اعتبــار و مشــروعیت وی نیــز هســت (Biglari
 .)et al., 2018: 33; Gelb, 1957: 118شــاه در دســت چــپ نیــز کمانــی دارد .در پشــت
ســر ِعشــتر نیــز دو نفــر از اســرا بهچشــم میخورنــد کــه بهصــورت زانــو زده و عریــان منتظــر
مجــازات از ســوی آنوبانینــی هســتند .در ردیــف پاییــن نیــز شــش نفــر از اســرا کــه آنهــا
نیــز عریــان هســتند ،بهچشــم میخورنــد و دســتان آنهــا از پشــت بســته شــده اســت.
آنوبانینــی نــام چنــد خــدا را در متــن کتیبــه آورده اســت کــه برخــی از آنهــا شکســته و
برخــی دیگــر ناخوانــا هســتند.
«آنوبانینــی ،شــاه قدرتمنــد ،شــاه لولوبــوم ،تصویــری از خــودش و تصویــری از الهـهی
ِعشــتر در روی کــوه باتیــر برپــا ســاخته اســت .او ،کســی کــه ایــن دو تصویــر را مخــدوش/
َ
حــذب /آســیب بزنــد و کتیبــه را ممکــن اســت خدایــان آنــوم و ســین و ِعشــتر و ادد و نینلیــل
َ
و انلیــل و شـ َـمش و آنتــوم و آنــوم  ...ممکن/میتوانــد اســت خدایــان نــرگال […] و ســرور
ن بــدی بــه او متحمــل کنــد .میتواننــد تخــم /ســاله او
[…] و […] خــدای بــزرگ و ...نفریـ 
را از بیــن ببرنــد .دریــای باالیــی و پایینــی کــه  ...و آن ممکــن  ...و ...و ...ممکــن ...نــام
خــودش ممکــن؟ ،... ،...ممکــن اســت آن نــه ...ممکــن اســت او در برابــر مــردم خــودش
منفــور شــود .آنوبانینــی در ایــن زمــان بــه یــک فرمانــروای قدرتمنــد تبدیــل میشــود»
(.)Edzard, 1973: 74

دوگالس فریــن 12تاریــخ ایــن کتیبــه و نقــش را نامطمئــن میدانــد؛ بــا اینحــال او اشــاره
ایشــبی-ارا 13آمــده ،در حالیکــه
میکنــد کــه واژهی  be-alبهجــای  be-elدر کتیبــهی
ِ
14
واژهی  be-elکــه نــگارش جدیدتــر آن اســت در کتیبههــای ایشــمه-دا گان اســت
و تاریخــی کــه ارائــه میکنــد مربــوط بــه پیــش از شــروع ایســین الرســا را نشــان میدهــد
(.)Frayne, 1999: 704

باتیر؛ پژوهشی پیرامون یک نام کهن در سرپلذهاب

همانطورکــه گفتــه شــد باتیــر یکبــار نیــز در کتیبـهی ایدین-ســین یــا پســرش زابازونــا
تکــرار میشــود .ایــن نقشبرجســتهی ســیمورومی و نیــز کتیبــهی آن در بخــش غربــی
ً
دامنــهی شــمالی کــوه کل گا ِر ،و تقریبــا در روبــهروی نقشبرجســتهی آنوبانینــی قــرار
دارد .ایــن نقــش در قابــی بــه انــدازهی  1.5×1.44متــر در در ارتفــاع  25متــری در روی
صخــرهای کنــده شــده اســت .در ایــن نقــش یــک فــرد ایســتاده ،ســمبلی از خدایــان
بهشــکل مــاه و خورشــید بــا اشــعههایسوســو زننــده و درخشــنده را نشــان میدهــد .شــاه
بهصــورت ایســتاده و بــه بلنــدی  1.27متــر نشــان داده شــده ،درحالیکــه دشــمنش را زیــر
پــا انداختــه اســت .ایــن شــخص ماننــد نقشبرجســتهی اورشــلیم یــا همــان ســنگ یادمــان
بیتواتــه بــا چشــم و ابروهــای درشــت نشــان داده شــده و فاقــد ریــش اســت (Shaffer et
)al., 2003: 40؛ گرچــه تســلیحات وی حکشــده ،امــا در اثــر فرســایش بســیار آســیب دیــده
و فقــط بخشــی از شمشــیر وی در پشــت پــای راســت نمایــان اســت .تیغــهی شمشــیر بــا
لبـهی بــه بیــرون برگشــته شــبیه همــان نمونـهای اســت کــه در نقــش آنوبانینــی میتــوان
دیــد؛ او همچنیــن ماننــد آنوبانینــی یــک کمــان حمــل میکنــد.
«آنوبانینــی شــاه لولوبــی ،او دارد...او دارد تســلیم خــود کــرد .او یــک تصویــر بــرای
خــود ســاخت بــر روی کــوه باتیــر .او کســی بــود کــه ایــن تصویــر را نابــود کــرد {یــا نوشــتههای
نفریــن را یــا کســی را وادار بــه ایــن کارکــرد} آن مــرد ممکــن اســت خدایــان آنــوم و انلیــل
َ
َ
نینخورســگ و ِاآ و ش َــمش ســرور و خــدای قضــاوت ِعشــتر الهــه نبــرد ،خدایــان مــن و
و
ســروران مــن او را تحتتأثیــر نفریــن بــد خــود کننــد .ممکــن اســت آنهــا نســل او را قطــع و یــا
بگسســتند اســاس او را .ممکــن اســت آنهــا وارث وی را کمکــی اعطــا نکننــد یــا فرزنــد اعطــا
نکننــد و ممکــن اســت زندگــی بــرای او حرام...بــه خدایــان بــزرگ ...او وقف/بنــا کــرده...
او را کشــت /شکســت داد...قهرمــان؟ ...او دارد ....)?( ...قهرمــان...؟...او همــه آنهــا
را شــود» (.)Ahmed, 2012: 254
بــا توجــه بــه مضمــون کتیبــه پیداســت کــه ایــن کتیبــه کمــی پــس از نقشبرجســته و
ً
کتیبـهی آنوبانینــی حــک شــده باشــد و تاریــخ هــر دو کتیبــه میتــوان احتمــاال بیــن -2000
 2050ق.م .تاریخگــذاری کــرد .متأســفانه بخشهــای زیــادی از ایــن کتیبــه مخــدوش
شــده اســت ،امــا نــام باتیــر بهعنــوان کوهــی کــه آنوبانینــی تصویــر خــود را بــرروی آن
نقشبســته ،ذکــر گردیــده اســت .همیــن نکتــه پرســش مهمــی را پدیــد مــیآورد کــه آیــا
گار نیــز باتیــر بــوده اســت؟ بههــر حــال ،ذکــر نــام کــوه باتیــر در دو منبــع
نــام کهــن کــوه کل ِ
مختلــف و اشــاره بــه یــک مــکان واحــد نشــاندهندهی ایــن نکتــه اســت کــه باتیــر نامــی
َ
شــناخته شــده در ســرزمین خلمــان بــوده اســت.

باتیر در سرزمین نمری

در متــون ،از مکانــی بهنــام َ«ن َمــر» در متــون سلســلههای قدیــم در ابوصالبیــخ و ِابــا و در
برخــی متــون ا کــدی کــه از تــل الســلیمه حمریــن بهدســت آمــده نیــز یــاد شــده اســت کــه در
َ
امتــداد شــاهراه خراســان بــزرگ و در زا گرسمرکــزی قــرار داشــته و خلمــان نیــز در همســایگی
آن واقــع بــوده اســت ( .)Frayne, 1992: 64در متــون مربــوط بــه بابــل جدیــد و آشــور جدیــد
نیــز از مکانــی بــا نــام َ«نمــری» یــاد شــده اســت کــه از نظــر لوئیــس لویــن محــدودهای بیــن
15
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کوههــای حمریــن تــا کوههــای قــرهداغ را دربــر میگرفتــه اســت (.)Levine, 1973: 23
َ
در متــن کــودوروی بابلی-کاســی یافتشــده از ســرپلذهاب ،بــه حاکــم خلمــان و َن َمــر
َ
اشــاره کــرده و ایــن نکتــه را نشــان میدهــد کــه َن َمــر و خلمــان در نزدیکــی هــم و دارای یــک
حاکــم واحــد بودهانــد ( .)Borger, 1970: 2; Postgate, 1979: 592حــوزهی حمریــن در
محــدودهی ســرزمینی َن َمــر قــرار داشــته و متــون بهدســت آمــده از ِم-تــوران و تــل الســلیمه
نیــز ایــن نکتــه را تائیــد میکننــد ()Frayne, 1997: 257؛ بنابرایــن اشــاره بــه شــهری بهنــام
باتیــر در محــدودهی ســرزمینی َن َمــر بســیار مهــم اســت .ازی ـنرو ،بررســی متــون بهدســت
آمــده از حــوزهی حمریــن و بهخصــوص تــل الســلیمه میتوانــد در شناســایی مــکان دقیــق
شــهر باتیــر بســیار بــا اهمیــت باشــد.

حمرین و تل السلیمه

کوههــای حمریــن واقــعدر اســتان دیالــهی عــراق و  60کیلومتــری شــرق بغــداد واقــع
شــدهاند .بــرای نخســتینبار در متــون سلســلههای قدیــم بــا نــام ِ«ابیــه» 16و در متــون ا کدی
بــا نــام «آبیــه» 17و در دورهی اور  IIIنیــز بــا همــان نــام ا کــدی آبیــه بــه آن اشــاره شــده اســت
( .)Steinkeller, 1981: 163در دورهی بابــل قدیــم بهنــام بســیار شــگفتانگیز «کلیــد
ســرزمین» 18بــرای نامیــدن کوههــای حمریــن برخــورد میشــود (.)Reiner, 1956: 148
چنیــن توصیفــی در مــورد یــک منطقــه در میــانرودان بیســابقه نیســت؛ زیــرا در برخــی
ُ
متــون از «اوروا» 19و «خخنــوری» 20بهنــام «کلیــد ایــام» 21یــاد شــده اســت (Steinkeller,
 .)1981: 163در دومیــن فصــل از کاوشهــا در تــل الســلیمه تعــداد قابلتوجهــی (در حــدود
چهلوهفــت) لــوح ا کــدی بهدســت آمــد کــه اســامی افــراد و نامهــای جغرافیایــی مهمــی
َ
بـرروی آنهــا نوشــته شــده بــود ( .)Rmaidh, 1981: 57از آنجاییکــه نــام «اوال» 22بــرروی
َ
الــواح ذکــر شــده بــود ،عــدهای بــر ایــن عقیــده هســتند کــه تــل الســلیمه همــان اوال کهــن
اســت کــه در ایــن متــون از آن یــاد شــده اســت (Steinkeller, 1981: 164; Rasheed,
َ
)1981؛ نــام اوال بــرای نخســتینبار بــرروی متــون سلســلههای اولیــه از ابوصالبیــخ
ُ
بهصــورت «اوال» 23دیــده میشــود ( .)Frayne, 1992: 56براســاس مطالعــات پیرامــون
ایــن جاینــام کهــن ،محــل ایــن شــهر در شــرق دجلــه و شــمال اشــنونا پیشــنهاد شــده اســت
( .)Whiting, 1976: 180نــام ایــن شــهر در متــون دورهی اور  ،IIIبابــل قدیــم و نیــز متــون
َ
بهدســت آمــده از نــوزی بهصــورت اوال ذکــر شــده اســت ( .)Frayne, 1992: 54برخــی
َ
َ
معتقــد هســتند کــه ا گــر تــل الســلیمه همــان اوال نباشــد ،اوال را بایــد جایــی در نزدیکــی
تــل الســلیمه و در حــوزهی حمریــن جســتجو کــرد ()Steinkeller, 1981: 164؛ امــا در ایــن
متــون از باتیــر هــم نــام بــرده شــده اســت ( ،)Visicato, 1999: 22همیــن نکتــه فریــن را
متقاعــد کــرده اســت کــه ادعــا کنــد شــهر کهــن باتیــر همــان تــل الســلیمه امــروزی اســت
(.)Frayne, 1992: 67

بحث و تحلیل

همانطورکــه گفتــه شــد نــام باتیــر در متــون بســیار مهمــی بهطــور مفصــل ،یکــی بهعنــوان
َ
یــک کــوه در ســرزمین خلمــان و دیگــری بهعنــوان یــک شــهر در الــواح محوطــهی تــل

باتیر؛ پژوهشی پیرامون یک نام کهن در سرپلذهاب

َ
الســلیمه ذکــر شــده اســت .فریــن ،مــکان اوال را در امتــداد مســیر دیالــه بــه «کفــری»
َ
میدانــد و معتقــد اســت اوال در کنــار محوطــهی قرهتپــه قــرار گرفتــه اســت (Frayne,
َ
 .)1992:54اوال در زمــان اور-نمــو ،حاکمــی بهنــام «باباتــی» 25داشــته و بــرای حاکمــان
اور  IIIبســیار مهــم بــوده اســت ()Michalowski, 2011: 154؛ برخــاف فریــن ،بســیاری
َ
َ
معتقــد هســتند کــه تــل الســلیمه ،اوال کهــن اســت و یــا حداقــل اوال در نزدیکی تل الســلیمه
قــرار گرفتــه بــود (;Visicato, 1999; Steinkeller, 1981; Salman & Shakerf, 1979
)Rmaidh, 1981؛ امــا نکت ـهای کــه نظــر فریــن را تقویــت میکنــد یافتــن آجرنوشــتههایی
اســت کــه نشــان از ســاخت معبــدی بــرای الهـهی باتیریتــوم 26دارد (;George, 1993: 163
 .)Frayne, 1990: 702متــن ایــن آجــر بدینشــرح اســت"« :آیابــوم" 27پســر ...؟ حاکــم...؟
معبــدی بــرای الهــه باتیریتــوم ســاخت بــرای زندگانــی خــودش!» (.)Frayne, 1990: 702
آیابــوم ،یــک حاکــم آمــوری بــوده کــه در باتیــر معبــدی بــرای الههی باتیریتوم ســاخته اســت
( .)George, 1993: 163در تــل الســلیمه در ســه متــن ،نــام باتیــر و باتیریتــوم مشــاهده
میشــود؛ یکــی بــر روی یــک ُمهــر کــه مربــوط بــه کاهــن معبــد اله ـهی باتیریتــوم اســت،
یکــی بــرروی یــک لــوح کــه بــه ســاح الهــگان باتیریتــوم و «شــاراتوم» 28اشــاره دارد ،و ســومی
بــرروی یــک آجرنوشــته بــه آن اشــاره شــده اســت ( .)Michalowski, 2011: 154عالوهبــر
متــون تــل الســلیمه و آنوبانینــی ،در دو متــن دیگــر بــه باتیــر و باتیریتــوم اشــاره شــده
اســت .بــا ایــن متــون ،شــناخت باتیریتــوم بهتــر امــکان پذیــر میگــردد .در متنــی مربــوط بــه
دورهی بابــل قدیــم اشــارهی مختصــری بــه باتیــر شــده اســت"« :دادوشــا" 29بــرای باتیریتــوم
قربانــی کــرد و الهــام شــد ،آنهــا نشــانه بودنــد ،یــک مــاه بعــد ،دادوشــا تخــت ســلطنتش بــاال
رفــت و  ...ســیموروم در باتیــر .)Glassner, 2005: 277-78( »...ایــن متــن از محوط ـهی
الســیب» 30کــه در نزدیکــی تــل الســلیمه قــرار گرفتــه ،بهدســت آمــده اســت (Al-
«تــل ِ
 .)Rawi, 1994: 38-40ایــن متــن نشــان میدهــد کــه باتیریتــوم موجــب قــدرت گرفتــن
ســیمورومیها در باتیــر شــده اســت .همانطورکــه میدانیــم همزمــان بــا دورهی اور III
َ
َ
ســیمورومیها در خلمــان حضــور ُپــر رنگــی داشــتند و بــا لولوبیهــا بــر ســر تســلط بــر خلمــان
رقابــت میکردنــد ()Ahmed, 2012: 255؛ در متنــی دیگــر مربــوط بــه دورهی اور  IIIاز
فــردی بهنــام «آرزانــو» 31نــام بــرده میشــود کــه مدیــر معبــد الهـهی باتیریتــوم بــوده و اهــل
َ
َ
َ
«ســیمودر» 33نــام شــهری
«زیمــودر» یــا
«زیمــودر» 32بــوده اســت (.)Owen, 1981: 247
اســت کــه در متــون اور  IIIبــه آن اشــاره شــده و در نزدیکــی اشــنونا و تــل الســلیمه و بــر
ســاحل رود دیالــه قــرار داشــته اســت ( .)Frayne, 1992: 56ایــن نــکات نشــان میدهنــد
کــه معبــد باتیریتــوم و الهــه dباتیریتــوم در مکانهــای مختلفــی از جملــه در زیمـ َ
ـودر ،در تــل
اســلیمه و تــل الســیب پرســتش میشــده اســت.
امــا نــام باتیریتــوم کــه بــه آن در متــون بــاال اشــاره شــده ،در ا کــدی بهصــورت
 dBatiritumنوشــته شــده ،ایزدبانــو یــا الهــهی شــهر باتیــر بــوده اســت .شناســهی «»d
ً
کــه پیــش از ایــن نــام آمــده ،تلفــظ نمیشــده و صرفــا نشــان م ـیداده کــه ایــن کلمــه نــام
یــک خــدا یــا ایــزد اســت t .در  Batiritumنشــان میدهــد کــه جنــس ایــن کلمــه مؤنــث
اســت ،کلمــات مؤنثــی کــه بــه tختــم میشــوند ،بنابــر نقــش دستوریشــان در جملــه ،در
حالــت فاعلــی بــه – ،tumدر حالــت مفعولــی بــه – ،tamو در حالــت اضافــی بــه – timختــم
24

45

46

شماره  ،23دوره نهـم ،زمسـتان 1398

میشــوند؛ بنابرایــن نــام باتیــر و باتیریتــوم یــک واژهی ا کــدی اســت (بــرای نمونــه مشــابه
صرفــی ر.ک .بــه.)Huehnergard & Woods, 2008: 107 :
امــا یــک پرســش مهــم را میتــوان مطــرح کــرد؛ آیــا نــام باتیــر از روی نــام کــوه بــرای شــهر
انتخــاب شــده و یــا عکــس آن رخ داده اســت؟ در پاســخ بــه ایــن پرســش بایــد گفــت کــه نــام
ً
باتیــر در اصــل نــام شــهر بــوده و بعــدا بهعنــوان نــام کــوه اســتفاده شــده اســت؛ زیــرا پــس از
ایــن نــام در متــون ا کــدی از شناسـهی  kiاســتفاده شــده کــه نشــان مـیداده کلمـهی پیــش
از آن نــام شــهر اســت؛ بــرای مثــال ،نــام کــوه آرارات در اصــل نــام ســرزمین اورارتوییهــا
ً
بــوده کــه بعــدا بــه ایــن کــوه کــه در ســرزمین اورارتــو قــرار داشــته و امــروزه در نزدیکــی مــرز
ایــران ،ارمنســتان و ترکیــه قــرار دارد ،اطــاق میشــده اســت (ن.ک بــهSalvini, 2011: :
 .)74امــا عکــس ایــن نظــر نیــز میتوانــد صحیــح باشــد؛ بــه ایــن معنــی کــه نــام شــهر باتیــر از
نــام کــوه باتیــر برگرفتــه شــده باشــد ،در اینصــورت نیــز شــهر باتیــر بایســتی در نزدیکــی ایــن
کــوه قــرار داشــته باشــد .بــا ایــن تفاســیر بهنظــر میرســد کــه اشــاره بــه شــهر باتیــر و اله ـهی
باتیریتــوم در الــواح تــل الســلیمه ،دلیلــی بــرای باتیــر بــودن تــل الســلیمه نیســت؛ بنابرایــن
َ
نظــر اســتاینکلر مبنیبــر ایــن نکت ـهی کــه اوال در تــل الســلیمه و یــا در نزدیکــی آن اســت
همچنــان میتوانــد قابلقبــول باشــد ( .)Steinkeller, 1981: 164دلیــل اســتاینکلر تعــدد
َ
َ
تکــرار نــام اوال در تــل الســلیمه و نیــز همجــواری اوال بــا شــهرهایی اســت کــه در نزدیکــی
آوال قــرار داشــتند ( .)Ibidشــناخت و آ گاهــی از ویژگیهــای الهـهی باتیریتــوم چنــدان زیــاد
نیســت و تنهــا نکتــهای کــه میتــوان گفــت ایــن اســت کــه ایــن الهــه بــه احتمــال یــک
تصویــر محلــی از الهــه ِعشــتر اســت کــه در مکانهــای مختلــف پرســتش میشــده اســت
( .)Michalowski, 2011: 155بــرروی کــوه باتیــر نیــز میتــوان تصویــری از الهـهی ِعشــتر
ً
را مشــاهد کــرد .احتمــاال ِعشــتر بــرروی کوهــی نقــش بســته اســت کــه در نزدیکــی آن و در
شــهر باتیــر و معبــدی بــا نــام باتیریتــوم مــورد پرســتش بــوده اســت.

نتیجهگیری

بــا توجــه بــه متــون یــاد شــده ،نــام باتیــر ابتــدا بــر روی الــواح تــل الســلیمه از دورهی ا کــد و در
حــدود  2250ق.م .ذکــرشــده اســت ،ســپس در متــون اور  IIIنیــز بهچشــم میخــورد کــه
نشــاندهندهی احتــرام ســیمورومیها بــرای الهـهی باتیریتــوم بــوده اســت؛ زیــرا باتیریتــوم
باعــث قــدرت گرفتــن ســیمورومیها در باتیــر شــده بــود .در کتیب ـهی آنوبانینــی باتیــر نــام
کوهــی اســت کــه الهــه ِعشــتر را بــرروی آن بــه تصویــر کشــیدهاند و در آخریــن متــن کــه
ً
احتمــاال نشــاندهندهی پرســتش باتیریتــوم در محلهــای گوناگــون و در محــدودهی
َ
ســرزمینی خلمــان و َنمــری اســت نیــز بــه آن اشــاره شــده اســت .از آنجاییکــه ســیمورومیها
َ
در خلمــان یــا ســرپلذهاب امــروزی توانســته بودنــد در اواخــر اور  IIIبــر لولوبیهــا بــه برتــری
ً
برســند ،احتمــاال متــن بهدســت آمــده از تــل الســیب بههمیــن رویــداد اشــاره دارد؛ واقعـهای
َ
کــه ایدین-ســین توانســته بــود بــا غلبــه بــر لولوبیهــا عالوهبــر فتــح ســرزمین خلمــان و
ایجــاد یــک نقشبرجســته بــا تصویــری از ِعشــتر ،شــهر و معبــد باتیریتــوم را نیــز فتــح کنــد.
در کتیب ـهی ســیمورومیها ایــن پیــروزی و احتــرام آنهــا بــه اله ـهی باتیریتــوم و قربانــی
کــردن بــرای او نوشــته شــده اســت .باتیریتــوم یــک ســیمای محلــی از الهـهی ِعشــتر اســت

باتیر؛ پژوهشی پیرامون یک نام کهن در سرپلذهاب

47

کــه هــم در نقشبرجســتهی آنوبانینــی و هــم در ســایر نقوشبرجســته در حــال اعطــاء
حلق ـهی قــدرت بــه تصویــر کشــیده شــده اســت .تفســیر مــا از ایــن متــون ایــن اســت کــه
باتیــر قبــل از اینکــه نــام یــک کــوه در ســرپلذهاب بــوده باشــد ،نــام یــک شــهر در ســرزمین
ً
َ
خلمــان و در نزدیکــی کــوه باتیــر بــوده و نشــان میدهــد شــهر باتیــر احتمــاال در نزدیکــی کــوه
باتیــر قــرار داشــته و معبــدی بــرای الهــه باتیریتــوم در آن ســاخته شــده بــود (تصویــر .)3
َ َ
ـیمودر ،اوال و تــل الســیب حمریــن نیــز وجــود
چنیــن معبــدی بــرای الهــه باتیریتــوم در سـ
داشــته اســت .ممکــن اســت پژوهشهــای باستانشناســی در آینــده مــا را بــا شــواهد شــهر
تاریخــی باتیــر بیشــتر آشــنا کنــد.

سپاسگزاری

از راهنماییهــای آقــای دکتــر ســجاد علیبیگــی بــرای ارائــهی پیشــنهادات ســودمند و
نیــز بازخوانــی متــن مقالــه ،آقــای ســعید بهرامیــان بــرای تهی ـهی نقشــه و آقــای محســن
زینیونــد بــرای تهیــهی عکــس هوایــی تشــکر و قدردانــی میشــود.

تصویــر  .3موقعیــت قرارگیــری شــهر باتیــر در
َ
ســرزمین خلمــان (نگارنــدگان.)1397 ،
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