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دانشآموختة دکتری باستانشناسی دانشگاه تهران
تاریخ دریافت مقاله77/7/7 :؛ تاریخ پذیرش مقاله77/11/14 :

چکیده
نقش برجستة آنوبانینی در شهرستان سرپل ذهاب از جملة قدیمیترین نقوش برجستة سنگی در ایرران
است که در سال  1381راولینسون آن را شناسایی کرد و در سال  1371دمورگان نخسرتین رررر را از
آن منتشر نمود .این نقش برجسته در امتداد شاهراه مهم و راهبردی معروف به شاهراه خراسران برگر
قرار دارد که ارتفاعات زاگرس مرکگی را به دشتهای پست میانرودان متصل میکند .وجود یر کتیبره
در زیر این نقش بر اهمیت آن افگوده است .این کتیبه ما را با جگئیات نقش و افراد ح شده بیشتر آشنا
میکند .با توجه به اینکه این نقش برجسته مربوط به یکی از حاکمان قدرتمند لولوبی به نام آنوبانینری
بوده است ،نام این نقش برجسته نیگ به نام آنوبانینی معروف شده است .چون این نقش ری چند مرحله
دستخوش تغییراتی شده است ،در این مقاله سعی شده تا دربارة این تغییرات بحث شود و دربرارة نقرش
اسیر اضافهشده در انتهای نقش برجسته ،ماهیت این نقش و ارتباط نقش برجستة آنوبرانینری برا نقرش
برجستة ایدینسین ،که روبهروی آن قرار دارد ،تفسیری روشن عرضه گردد .به نظر میرسرد ایرن نقرش
برجسته را آنوبانینی بر روی کوه باتیر ح کرده ،اما رقیبان منطقهای لولوبیها ،یعنی سیمورومیها ،در
آن تغییراتی دادهاند.
واژههای کلیدی :لولوبیها ،آنوبانینی ،سیموروم ،ایدینسین ،هوریها ،سرپل ذهاب ،نقش برجسرتة
سرپل ذهاب.
 .1رایانامه نویسندة مسئول:

m.a.mirghaderi@ut.ac.ir
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مقدمه
سرپل ذهاب واقع در غرب زاگرس مرکگی ،منطقرهای مررزی میران ارتفاعرات زاگررس و
دشتهای پست میانرودان است (تصویر  .)1این منطقه به دلیل موقعیت ممتاز و قرارگیری
در امتداد شاهراه خراسان بگر از سوی برخی از شرر شناسران دروازة آسریا و زاگررس
نامیده شده است ( .)Herzfeld, 1920رودخانة الوند از میان دشت سرپل ذهاب و کوه باتیر
عبور میکند .در دو سمت تنگه ،اولین بار راولینسون دو نقش برجستهرا در سرال 1381
شناسایی و سپس منتشر کرد ( .)Rawlinson, 1839: 35امرا ایرن هرر دو نقرش برجسرته،
یعنی نقش برجستة آنوبانینی و ایدینسین ،دارای کتیبههای بسیار مهمری هسرتند کره
نخستین بار هرتسفلد آنها را شناسایی کرد و به سبب تشابه آنها با نامهای آنوبانینی ی
و دو معرفی نمود.

تصویر  :1موقع جغرافیایی سرپل ذهاب در غرب ایران

پس از این کشف ،پژوهشگران زیادی پیرامون ترجمه و ماهیت این نقش و کتیبره بحرث
کردهاند ( .)Frayne, 1990: 704ادزارد در سال  ،1778بر اساس عکسی که ترومپلمن تهیه
کرده بود ،ترجمهای از کتیبة آنوبانینی منتشر کرد ( .)Edzard, 1973پس از او ،هرودا ،برر
اساس متن تصحیحشده دربارة کتیبه بحرث کررد ( .)Hrouda, 1976هررودا کتیبرة نقرش
برجرستة ایدینسین را نیگ خواند و نشان داد که این نقش برجسته از یر شراه لولروبی
نیست ،بلکه متعلق به ی شاه سیمورومی به نام ایدینسین اسرت (.)Ahmed, 2012: 250
بخشی از کتیبة این نقش برجسته نیگ به مانند کتیبة نقش برجستة آنوبرانینری تخریرب
شده است (تصویر  2و  .)8یکی از مهمترین نکاتی که در کتیبة نقرش برجسرته آنوبرانینری
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میتوان مشاهده کرد ذکر کوهی به نام باتیر است که نقش بر سینة آن ایجاد شده است.
تاریخگذاریهای پیشنهادی برای این کتیبه نیگ همگمان بودن این متون برا دورة ایسرین
الرسا را نشان میدهد (.)Edzard, 1973: 73

تصویر  :2محل نقوش برجسته بر روی کوههای کلگاره و هگارگره :I :نقش برجستة آنوبانینری :II ،نقرش برجسرتة
بابل قدیم :III ،نقش برجستة بابل قدیم :IV ،نقش برجستة سیمورومی (برگرفته با تصرف از Vanden Berghe
.)1983: 152

پژوهشهای اخیر مفیدی نصرآبادی دربارة نقش برجستة آنوبرانینری وجرود دو نرام
جدید را آشکار ساخته است ،یکی بر روی بازوی یکی از اسرا که در زیر پرای آنوبرانینری
افتاده و دیگری بر روی بازوی نخستین اسریری کره در ردیرف پرایین ایسرتاده و تراجی
کنگرهدار دارد ( .)Mofidi Nasrabadi, 2004به نظر میرسد نامی که بر روی این دو اسریر
ح شده بایستی نام فعلی این افراد باشند ،اما متأسفانه این نامها ناخوانا هستند ( Ibid.,
 .)294اما نکتهای که در هر دو کتیبة آنوبانینی و ایدینسین قابل مشاهده است تخریرب
عمدی بخشی از کتیبرههاسرت :بخرشهرایی کره مربروط بره ذکرر فتوحرات و احتمراال
لشکرکشیهاست بر روی هر دو کتیبره مخردوش شرده اسرت ( Edzard, 1973; Hrouda,
 )1976و فقط نام خدایان و نفرینی که بر آسیبزنندگان به نقش فرستاده شرده مشراهده
میشود .نقش فردی که در ابتدای ردیف پایینی ایستاده و کرهه کنگررهدار او را از سرایر
اسرا جدا کرده است ،با توجه به ظاهر آن و نیگ با توجره بره مخردوش کرردن بخشری از
کتیبه ،به احتمال فراوان در زمانی دیگر به نقش آنوبانینی اضرافه شرده اسرت .نرام ایرن
اسیر ،با توجه به کتیبهای که روی بازوی آن حر شرده ،بره گفترة مفیردی نصررآبادی
1
ایمیشو بوده ،اما متأسفانه هویت وی قابرل شناسرایی نیسرت ( Mofidi Nasrabadi, loc.
1. I-mi-šú
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 .)cit.نام این فرد چیست و چه کسی و چه زمانی آن را به این نقش اضافه کررده اسرت
آیا ارتبراری میران نقرش آنوبرانینری و نقرش ایردینسرین وجرود دارد لرولرروبیهرا و
سیمورومیها با ایجاد این نقوش در سرپل ذهراب بره دنرربال نشران دادن چره چرریگی
بودهاند برای پاسخ به این پرسشها باید ارهعاتی پیرامون جغرافیای تاریخی و ربیعری
منطقه ،نقوش برجسته و کتیبرههرای آنهرا آورد و همچنرین بایرد دربرارة لولروبیهرا و
سیمورومیها ،بازیگران اصلی و مهم این دوره در منطقة سرپل ذهاب صحبت کرد.

تصویر  :8ررر کتیبه و نقش برجستة آنوبانینی در سرپلذهاب (برگرفته با تصرف از Vanden Berghe,
)1983: 21, fig 1

 .9جغرافیای طبیعی و تاریخی سرپل ذهاب
دشتهای واقع در شهرستان سرپل ذهاب را به غربیترین دشتهای میانکوهی زاگررس
مرکگی میشناسیم .این دشتها شامل دشتهای ذهراب در شرمال ،بشریوه و پاترا در
شر و قلعه شاهین در جنوب شر است و در غرب استان کرمانشاه واقع شده اسرت .برا
توجه به ساختار چینخوردگیهای زاگرس مرکگی ،راههای ارتباری اندکی بررای اتصرال
دشتهای میانکوهی با یکدیگر و نیگ منارق همجوار وجود دارد و همرین عامرل باعرث
شده که شاهراه خراسان بگر اهمیت فراوانی برای جوامع ساکن در زاگررس مرکرگی و
جوامع میانرودانی داشته باشد .سرپل ذهاب نیگ در امتداد همین شاهراه مهم قرار گرفتره
و دروازة ورود به فهت ایران محسوب میشود.
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از سرپل ذهاب به نامهای گوناگون در متون میانرودانی ذکر شده است .از محلری بره
نام نَمَر 1در متون سلسلههای قدیم یا نَمری 2در متون اکدی که از تل السلیمه 8حمررین
به دست آمده نیگ یاد شده که در امتداد شاهراه خراسان بگر و در زاگرس مرکگی بوده
و خُلوان نیگ در آن قرار گرفتره اسرت ( .)Frayne, 1992: 64در دورة اکرد و پرس از آن در
اسناد میانرودانی به نامهای خُلوان ،خَلمان و حُلوان بر مریخروریم (.)Frayne, 1999: 148
این اسامی جگ آنکه نامی برای ی منرطقه جغرافریایی است ،نام رودخانهای نیگ بوده که
امروزه آن را به نام رودخانة الوند میشناسیم .این رودخانه در امتداد غررب بره رودخانرة
دیاله میپیوندد و در متون متعدد از آن نام برده شده است .ازآنجراییکره ایرن رودخانره
می تواند معیار مناسبی برای شناسایی منارق یا شرهرهای کهرن باشرد ،بررای مطالعرات
باستانشناسی بسیار مهم است .در فهرست نامهای جغرافیایی بهدستآمده از ابوصرهبیخ
و اِبه به جاینامهای مِهتوران ،4باتیر ،5نیقوم ،1نَمَرر ،مَردَر 7و پَردَن 3اشراره شرده کره در
امتداد رودخانة حُلوان قرار داشتهاند ( .)Frayne, 1999: 147ممکن است پَدَن همران پرالی
یا پالوم باشد که عبدی و بِکمن مکان آن را چغاگاوانه در اسهمآباد غرب پیشنهاد کررده-
اند ( .)Abdi and Beckman, 2007به نرظر میرسد خُلوان یا حُلوان نام منطقهای بوده کره
باتیر نیگ در آن قرار داشته است .به استناد کتیبة اکدی نقرش برجسرتة آنوبرانینری نرام
کوهی که نقش بر روی آن ح شده و اکنون در حاشیة شمالی شهر سرپل ذهاب واقرع
است باتیر بوده است .در کتیبة مرزنما یا بهاصطهر کودوروی بابلی -کاسری کشرفشرده
در سرپل ذهاب نیگ از رودخانهای مرزی به نام توران 7نرام رفتره کره احتمراال نرام دیگرر
رودخانة حُلوان است ( .)Borger, 1970نام خَلمان در کتیبة بسیار مهم قریب خالدینی نیگ
بهعنوان جنوبیترین محدودة سرزمینی سیموروم در اوایل هگارة دوم .م ذکر شده است
()Ahmed, 2012: 264؛ جاییکه ایدینسین نقش برجستهای را برر روی کروهی روبرهروی
نقش برجستة آنوبانینی ح کرده است .تسلط بر چنرین گرذرگاه مهمری بررای حفر
1. Namar
2. Namri
3. Tell el-Suleimah
4. Me-Turran
5. Batir
6. Niqum
7. Madar
8. Padan
9. Turan
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قدرت و نفوذ حکمروایی سیمورومیها بسیار مهم بروده اسرت .عرهوه برر کتیبرة قریرب
خالدینی ،نقش برجستة آنوبانینی نیگ در حرال نشران دادن مرزهرای جنروبی سررزمین
لولوبوم در کرانههای رودخانه الوند است.
 .2لولوبیها در سرپل ذهاب
سرزمین لولوبوم 1یا مردمان لولوبی 2در اسناد تراریخی و ادبری میرانرودان مرردم نرواحی
کوهستانی شر توصیف شده است ( )Edzard et al. 1977: 111که هرر چنرد بره دفعرات
هدف حمهت نظامی میانرودانیها قرار گرفته برود ،امرا ترا پریش از دورة آشروریهرا بره
تصرف میانرودانیها در نیامد .لولوبونا 8نخستین بار در متون دورة سلسلههای اولیه که از
تل ابوصهبیخ به دست آمده و سپس در متون اکدی تل گیسور مشراهده مریشرود و بره
نظر میرسد نام شهری از شهرهای لولوبوم بوده باشرد ( .)Frayne, 1992: 61در دورة بابرل
قدیم ،از اصطهر لولیم 4و لولوم 5برای نامیدن مردم خارجی کوههای شرقی نیگ اسرتفاده
شده و بنابراین تعیین مکران دقیرق سررزمین آنران دسرتخوش پیچیردگی شرده اسرت
( .)Parpola, 1970: 228از دورة اکدی ،برهویرژه از زمران حکمرانری نررامسرین ،اشراره بره
لرولروبیها افگایش مییابد .نرامسین بهاحتمال با شکست دادن حراکم لولروبی سررزمین
لولوبیها را در ارتفاعات شرقی تصرف کرده و به یاد این پیروزی اسرتل پیرروزی خرود را
در شوش بر پا نموده است ( .)Collins, 2016: 82در متون زمران نررامسرین ،از یر شراه
لولوبوم به نام اِلى  /لین -ایل به عنوان رهبر سرزمینهای خارجی یاد شده است که علیه
او قیام کرده بودند ( .)Potts, 1994: 20کشمکش میان لولوبیها و گوتیهرا نیرگ در برخری
متون بابلی قدیم مشاهده میشود .در این متون ،که به وقرایع زمران اریردو پیگیرر ،شراه
گوتی ،اشاره دارد ،از اتحاد میان سیمورومیها و لولوبیها علیه گروتیهرا پررده برداشرته
شده است ( .)Zadok, 2002با این وجود ،در دورة اکد ارتباط نگدیکی میان مردم لولروبی و
گیسور (شهر نوزی امروزی) برقرار بوده و گوسرفند ،برگ و رمرة مردمران لولوبروم برا غلره
میانرودان مبادله میشرده اسرت ( .)Klengel, 1965: 351در مترون شمشرارا بره مردمران

1. Lulubum
2. Lulubi
3. Lulubuna
4. Lulim
5. Lulum
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جنگجوی لولوبی اشاره شده که در شمال سوریه در حرال خردمت بررای میرانرودانیهرا
بودهاند.
1
بنا بر متون جغرافیایی سارگن اکدی ،سررزمین لولروبی در حرد فاصرل اورونرا  ،کره
احتماال در محل تهقی زاب و دجله قرار داشرته ( ،)Frayne, 1992: 89و سرینو( 2احتمراال
سنندج کنونی) و منارق جنروبی دریاچرة زریبرار و دریاچرة اورمیره قررار داشرته اسرت
( .)Ahmed, 2012: 76با این وجود ،هنوز در مورد مرزهای جنوبی لولوبیها در هگارة سروم
و دوم پیش از میهد ارهعی در دست نیست .هر چند نقش برجستة آنوبانینی بر ساحل
رودخانة الوند گواهی است که مرزهای جنوبی لولروبی ترا کرانرههرای رودخانرة الونرد در
سرپل ذهاب گسترده بوده ،اما به نظر میرسد این توسعة سرزمینی بیشتر حاصل حضور
جوامع نیمهیکجانشین لولوبی ،به مانند حضور پررنگ در سایر نواحی کوهسرتانی ،،باشرد
تا ناشی از فعالیتهای ی نیروی نظامی سازمانیافته و متمرکگ که توانسته باشد حضرور
خود را تثبیت کند ( .)Klengel, loc. cit.به گواه نقرش برجسرتة آنوبرانینری و کتیبرة آن
لولوبیها توانسته بودهاند در ی دورة زمانی هرچند کوتاه حوزة نفوذ خود را بره صرورتی
متمرکگ و یکپارچه در مرزهای شررقی میرانرودان و در امترداد شراهراه خراسران برگر
گسترش دهند و این احتماال به کم نیروی نظامی بوده است .در ایرن نقرش برجسرته،
آنوبانینی به مانند ی فاتح بگر دشمنان خود را به زنجیر کشریده و حلقة قردرت را از
عِرشتار ،الرهة بگر میانررودانی ،دریرافت میکند؛ صرحنهای کره ترا قررون متمرادی در
نقوش برجستة شاهان خاور نگدی به اشرکال مخرتلف تکرار میشود .متأسفانه جرگ نرام
آنوبانینی ،کوه باتیر و نام تنی چند از خدایان و الهگان مرابقی مرتن بره صرورت عمردی
مخدوش شده است .نکتة قابل توجه در این نقش اضافه شدن فردی با کهه کنگرهدار در
ابتدای صف اسرا ست که موجب مخدوش شدن بخشی از کتیبه نیگ شده است (تصرویر  4و
.)5

1. Uruna
2. Sinu
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تصویر  :4نمایی از کتیبة آنوبانینی .احتماال فرد آخر در صف اسرا بعد از نگاشته شدن کتیبه اضافه شده است
(.)Mofidi Nasrabadi, 2004: 298

تصویر  :5آخرین فرد در صف اسرا با کهه کنگرهدار (.)Mofidi Nasrabadi, 2004: 301

 .9-2کتیبه و نقش برجستة آنوبانینی
در نقش برجستة آنوبانینی ،وی درحالی حلقة قدرت را از عشتار میگیررد کره پرای برر
یکی از اسرا نهاده است .آنوبانینی ،مشابه سنگ یادمان نویافته در سرراب سِری خران در
شمال سرپل ذهراب ،در دسرت راسرت خرود عصرا یرا سرهحی دارد کره نمراد اعتبرار و
مشروعیت وی نیگ هست ( .)Biglari et al. 2018: 33; Gelb, 1957: 118در دست چپ نیرگ
کمانی دارد .در پشت سر عشتار نیگ دو اسیر به چشم میخورد که زانرو زدهانرد و عریران
منتظر مجازات آنوبانینی هستند .در ردیف پایین نیگ شش اسیر اسرت برا دسرتهرای از
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پشت بسته که آنها نیگ عریان هستند .همانرور که گفته شد ،نخستین نفر بعدا به ایرن
نقش اضافه شده است و کهه کنگرهدار مشابه نمونههای هخامنشری وی را از سرایر اسررا
جدا و بخشی از کتیبه را نیگ پاک کرده است.
آنوبانینی نام چند خدا را در متن کتیبه آورده است .چند نام نیرگ شکسرته و بعضری
اجگای دیگر هم ناخواناست:
آنوبانی نی ،شاه قدرتمند ،شاه لولوبوم ،تصویری از خودش و تصویری از الهة عشتار در روی کوه باتیر بر پا
ساخته است .او ،کسی که این دو تصویر را مخدوش کند /آسیب بگند و کتیبه را ،خدایان آنوم و سرین و
عشتار و اَدد و نینلیل و انلیل و شمّش و آنتوم و آنوم  ...خدایان نرگال]…[ و سرور ]…[ و [ ]...خدای
بگر و  ...نفرین کناد ،نفرینی بد ،سهلة او را از بین ببرند .دریای باالیی و پایینی کره  ...و آن  ...و  ...و...
 ...نام خودش  ...در برابر مردم خودش منفور شود .آنوبانینی در ایرن زمران فرمرانروایی قدرتمنرد اسرت
(.)Edzard, 1973: 74

در بهار سال  1831دو کتیبة جدید بر روی نقش برجسته شناسایی شد؛ یکی بر
روی بازوی فردی که در زیر پای آنوبانینی قرار گرفته و دیگری بر روی بازوی اولین فرد
اسیر در ردیف پایین که کهه کنگرهداری دارد .این نوشتهها احتماال نام آنها بوده اسرت
(.)Mofidi Nasrabadi, 2004: 293
داگهس فرین میگوید که تاریخ این کتیبه و نقش آن بهدرستی دانسرته نیسرت .برا
این حال ،به استعمال  be-elبرهجرای  be-alکره در کتیبرهی ایشربی اِرا1735-2117( 1
.م) آمده است توجه میدهد (به جای  be-elدر کتیبههای ایشربی-داگران )2و تراریخی
پیشنهاد میکند که مربروط بره اوایرل دورة ایسرین الرسرا 8اسرت (.)Frayne, 1999: 704
محققان دیگر هم گفتهاند که این نقش برجسته و نقرش برجسرتة ایردینسرین احتمراال
همگمان با دورة ایسین الرسا و کمی بعد از فروپاشری سلسرلة سروم اور ایجراد شردهانرد
(.)Edzard, 1973
 .2-2سیمورومیها در سرپل ذهاب
در باستانشناسری ایرران و در هنگرام ترسریم جغرافیرای تراریخی زاگررس مرکرگی بره
سیمورومیها کمتر پرداخته شده است .اما خوشبختانه یکی از نقروش برجسرتة سررپل
ذهاب مربوط به حاکمان سیمورومی است و این باعث میشود تا در مورد سیمورومیهرا
در سرپل ذهاب بیشتر بدانیم.
1. Išbi-Erra
2. Išme-Dagān
3. Isin Larsa
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برای نخستینبار با نام سیمورومیها در متون سلسلههای اولیة  IIآشنا میشویم .نرام
آنها به صورت سیموری 1و سیمورو 2آمده اسرت ( .)Frayne, 1997a: 245در مترون اکردی
مربوط به لشکرکشیهای سارگن و نرامسین نیگ به سیموروم 8و سریموریم 4اشراره شرده
است ( .)Edzard et al. 1977: 143در دورههای پس از اکد نیگ بهکرات از سیمورومیها یاد
شده است .اما میتوان گفت که واضحترین اشارات به سیمورومیها را میتوانیم در متون
اکردی مشراهده کنریم کره از نیپرور بره دسرت آمردهانرد ( .)Frayne, 1997a: 245منرابع
میانرودانی به مانند لولوبیها ،اقوام سیمورومی را ساکنان کوهسرتان معرفری مریکننرد
( .)Grayson, 1974عهوه بر متون میانرودانی ،شاهان سیمورومی دارای کتیبههای متعردد
و البته مهمی شامل کتیبه اورشلیم ،بیتوات ،سرپل ذهاب و کتیبة مهم قریب خالردینی
نیگ هستند .همگی این متون مربوط به زمان ایدینسین است ( .)Ahmed, 2012: 249ایرن
کتیبهها نیگ ارهعات مفیدی در مورد سرزمین سیموروم و حدود آن ارائه مریدهنرد .برر
اساس این متون ،محدودة اصلی و قلب سرزمینی سیمورومیها در حوالی شهرزور کنونی
بوده و بهرورکلی محدودهای در شر رود دجله بین رودخانة زاب و دیاله را در برر مری-
گرفته است ( .)Frayne,1997aشهر مهم آنها ،یا شاید بتوان گفت پایتخت آنهرا ،نیرگ در
کرانههای رود سیروان ،در جایی که امروزه آن را به نام قلعة شیروان مریشناسریم ،واقرع
بوده است ( .)Frayne, 1997a: 104; 1997b: 264–266; 1999: 151با توجه به اشارات متعدد
به سیمورومیها در متون میانرودانی ،میتوان دریافت که سیمورومیها نگدیر بره پرن
قرن (همگمان با سلسلة اکد تا آغاز سلسلة بابل قدیم) بهعنوان ی قدرت سیاسری مهرم
در معادالت سیاسی میانرودان حضور داشتهاند ( .)Frayne, 2011: 509پرس از دورة اکرد و
همگمان با حکومت گوتیها در میانرودان شاهد درگیری میان کانیشبا ،5شاه سریموروم و
اریدو پیگیر ،شاه گوتیها ،هستیم (.)Zadok, 2002
سیمورومیها ،اگرچه در این نبرد با لولوبیها متحد شدهانرد ،امرا بره نظرر مریرسرد
صحنة رقابت در منطقه پس از سقوط سلسلة سوم اور تغییر کرده اسرت .مریدانریم کره
اولین شاه سلسلة سوم اور که به کوهپایههای غربی زاگرس لشکرکشی کرد اور نمو برود.
او در این نبرد ،همانرور که در کتیبة خود آورده است ،در کوهستان با عیهمیها درگیر
1. Simuri
2. Simuru
3. Simurum
4. Simurim
5. Kanishba
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شده است ( .)Frayne, 1992: 5اما به نظر میرسرد نبررد اصرلی ،همرانررور کره برر روی
مهرهای نیپور قابل مشاهده است ،در شمال دجله میان اور نمو و کوتیر اینشوشریناک
رخ داده است ،در واقع در کوهستانهای غربری ایرران و بخرشهرایی از منرارق شرمالی
دجله .پس از اور نمو پسرش شولگی 1تهاجمرات گسرتردهای را بررای تسرلط دوبراره برر
کوهپایههای زاگرس در امتداد رود دیاله آغاز کرده اسرت ( .)Frayne, 1992: 9شرولگی در
اولین نبردهای خود در سال  ،Š24سال بیست و چهارم شولگی ،به کرخرار حملره کررده
که احتماال در نگدیکی خانقین امروزی قرار داشته است .دو نبرد بعدی در سالهرای 25
و  21نیگ علیه سیموروم بوده است .شولگی در سومین نبرد خود علیه زاگررس در سرال-
های  Š42و  Š45موفق به شکست دادن شهرهای سیموروم ،لولوبی و کرخار شده اسرت
( .)Frayne, 1999: 146اولین باری که در دورة سلسلة سوم اور ،سیموروم مورد تهراجم اور
قرار میگیرد مربوط به سال  21-25شولگی است .هرالو تحلیرل قرانعکننردهای کررده و
گفته است که این حمهت برای بازگشایی راههای شمالی به قصد دستیابی به مررزهرای
سرزمینی لولروبیهرا و شاشرروم 2و اوربیلروم 8بروده اسرت ( .)Hallo, 1978: 72بنرابراین،
نیروهای سلسلة سوم اور در امتداد زاگرس حضور داشتهاند و این میتواند تأییدی بر این
مدعا باشد که سیمورومیها و لولوبیها از این منطقه دور شده بودهاند .اما ایرن وضرع برا
سقوط اور به دست سیماشکیها دوام نیاورد .متون میخی برجامانده و نقوش برجسرته و
سنگ یادمانهای مهمی که از حد فاصل بیت آوا در جنوب کردسرتان عررا ترا منطقرة
سرپلذهاب به دست آمده حاکی از این واقعیت است که در میان ایرن نرواحی دو گرروه
قدرتمند سیمورومیها و لولوبیها ری قرون پایانی هگارة سوم پیش از میهد تا نیمة اول
هگارة دوم .م حکمرانی داشته و در منارقی مانند سرپل ذهاب درگیریهرای شردیدی
بین آنها رخ مریداده اسرت ( .)Owen, 2000: 820; Biglari et al., 2018خر قردرت در
منطقة سرپل ذهاب راه را برای حضور لولوبیها و سیمورومیها در این نواحی برهمنظرور
تسلط بر شاهراه خراسان بگر و کوهپایههای غربری زاگررس همروار کررده بروده اسرت.
وجود نقش برجسته و کتیبة ایدینسین در سرپل ذهاب نشاندهندة اهمیت این منطقره
برای سیمورومیهاست .این کتیبه نیگ به مانند کتیبة آنوبانینی به ررز کرامه مشرکوکی

1. Šulgi
2. Šašrum
3. Urbilum
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مخدوش شده است .در این کتیبه نیگ فقط اسامی خدایان و الهگان براقی مانرده اسرت و
شرر فتوحات و  ...مخدوش شده است (.)Ahmad, 2012: 253
 .3-2کتیبه و نقش برجستة ایدینسین
این نقش برجستة سیمورومی و نیگ کتیبرة آن در بخرش غربری قسرمت شرمالی رشرته
کوهی ا ست که توسط رود الوند به دو بخش تقسیم شده اسرت .ایرن نقرش برجسرته در
ارتفاع  25متری بر روی صخرهای کنده شده و فرردی ایسرتاده برا بلنردی  1227مترر را
نشان میدهد که دشمنش را زیر پا انداخته است .چهررة فرردی کره ایسرتاده نمرادی از
خدایان به شکل ماه و خورشید در سمت راست با خوشههای سوسو زننرده و درخشرنده.
رول و عرض نقش 125در 1244متر است .در زیر نقش برجسته کتیبهای است برا عررض
 1281سانتیمتر و رول  85سانتیمتر .عرض نوشتهها  1211سانتیمترر اسرت ( Ahmed,
 .)2012: 249نخستین بار هرتسفلد این کتیبهها را شناسایی کرد .این نقش از نظرر نروع
پوشش شبیه به نقش آنوبانینی است ،با کمربندی کره بره سرمت پرایین تمایرل دارد و
حاشیة زربفت پارچه که هنوز هم بهوضرور قابرل مشراهده اسرت .سرربند وی بره دلیرل
فرسایش آسیبدیده ،اما در تصاویر هرودا در آنسوی موها قابل مشاهده است ( Hrouda,
 .)1976: Pl 5aاین شخص مانند نقش برجستة اورشلیم با چشم و ابروهای درشرت نشران
داده شده و فاقد ریش است ( .)Shaffer and Wasserman, 2003: 40گرچه سهرهرای وی
نیگ ح شده ،در اثر فرسایش بسیار آسیب دیده و فقط بخشی از شمشیر وی در پشرت
پای راست نمایان است .تیغة شمشیر با لبة به بیرون برگشته شبیه همان نمرونهای است
که در نقش آنوبانینی میتوان دید .او همچنین مانند آنوبانینی کمانی به دست دارد:
آنوبانینی شاه لولوبی ،او دارد  ...او تسلیم خود کرد .او تصویری برای خود بر روی کروه براتیر سراخت .او
کسی بود که این تصویر را نابود کرد یا نوشتههای نفرین را یا کسی را وادار به ایرن کرارکرد .آن مررد را
خدایان آنوم و انلیل و نینخورسَگ و اِآ و شمّش ،سرور و خدای داوری ،و عشتار ،الهة نبرد ،خدایان من و
سروران من نفرین کننرد .نسرل او را منقطرع کننرد و برویران کننرد اسراس او را .وارث وی را کمکری
نکنند/به او فرزندی عطا نکنند و زندگی برای او حررام  ...بره خردایان برگر  ...او وقف/بنرا کررد  ...او را
کشت /شکست داد  ...قهرمان  ...او دارد  .... ) (...قهرمان . .. ...او همه آنها را شود ( Ahmed, 2012:

.)254
ما از این نقش در مییابیم که شاه دشمنان خرود را شکررست داده اسرت .در میران
آنها شهر نیقوم نیگ ممکن است آمده باشد ،چرا که فتح سرپل ذهاب بدون فرتح نیقروم
برای سیمورومیها ممکن نبوده است.
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 .3بحث و نتیجه
همانرور که گفته شد ،پس از سقوط سلسرلة سروم اور ،خر یر نیرروی متمرکرگ در
کوهپایههای غربی زاگرس و در امتداد شاهراه خراسان بگر موجب شد تا حکومتهرای
محلی ساکن در ارتفاعات بکوشند ترا نفروذ و سرلطة خرود را در ایرن منرارق راهبرردی
گسترش دهند .لولوبیها و سیمورومیها بیش از سایر حکومتهای محلی با یکردیگر بره
کشمکش میپرداختند .یکی از منارق بسیار مهم بررای آنهرا سررپل ذهراب یرا همران
خَلمان کهن بود که مانند دروازة ورود به ارتفاعات زاگررس ،نقرش مهمری در تسرلط برر
راههای کوهستانی زاگرس داشته است .کشمکش نظامی میان نیروهای محلی سراکن در
ارتفاعات زاگرس (احتماال لولوبیها) و نیروهای ساکن در کوهپایههای مشررف برر دجلره
(احتماال سیمورومیها) در این منطقه و قصر شیرین (کرخرار) در برخری از مترون برابلی
قدیم بهدستآمده از تل اسمر بازتاب یافته است (.)Whiting, 1987
این نکته بسیار حائگ اهمیت است که سرپل ذهاب از مرزهرای لولروبیهرا بسریار دور
بوده و همین بر اهمیت نقش برجستة آنوبانینی میافگاید .در دو کتیبه از آنوبانینی نرام
برده شده است ،در یکی بهعنوان دشمن و در دیگری برهعنروان شراه لولروبی .گرچره در
افسانة شاهان اکدی ،مربوط به زمان نرامسین ،نیگ با آنوبانینی نامی مواجه میشویم کره
از نظر تاریخی بیش از دویست سال قبل از ایدینسین میزیسته است ،اما والکرر معتقرد
است که آنوبانینی مذکور در افسانة شاهان اکدی شاه اِشنونا بوده است ( Walker, 1985:
 .)166ایدینسین یا معاصر آنوبانینی است یا حداقل کمی پس از وی مریزیسرته اسرت.
این نکته را با توجه به متن کتیبة بسیار مهم قریب خالدینی میدانیم.
در دهة هشتاد میهدی و بهرور اتفراقی در حروالی سرلیمانیة عررا سرنگ یادمران
کتیبهداری کشف شد که به استل قریب خالدینی معروف شده است .این استل مرا را برا
نامهای جغرافیایی جدیدی آشنا میکند که تا پیش از این کشف برای ما ناشرناخته برود
( .)Ahmed, 2012: 255این کتیبه ،که به دستور ایدینسین فرمانروای سیموروم و به زبان
اکدی نگاشته شده است ،سرزمینهای فتح شده بر دست وی را نشان میدهد کره نرام-
های آشنای خَلمان و آنوبانینی ،فرمانروای لولوبی ،را نیگ در خود دارد .در سطر  47ایرن
کتیبه پس از نام خَلمان به نام آنوبانینی برمیخوریم ( .)Ahmed, loc. cit.قسمت مهم هر
دو کتیبة ایدینسرین در سررپل ذهراب و کتیبرة خالردینی نرامفهوم اسرت  -در کتیبرة
خالدینی نیگ بخش اصلی شکسته شده است .با این حال ،این کتیبره شررحی از پیرروزی
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ایدینسین است و حداقل محتوی ادعای او بر پیروزی بر سرزمینهایی است کره ویرران
کرده یا به تصرف درآورده است .در این کتیبه به اقدامات آنوبانینری و انتقرامی کره از او
گرفرته شده نیگ اشاره شده است .پس به نظر مریرسرد آنوبرانینری پریش از بره قردرت
رسیدن ایدینسین بر لولوبیها حکومت مریکررده اسرت .بره هرر حرال ،ایرن شرواهد از
کشمکش میان سیموروم و لولوبوم بر سر سرپل ذهاب یا همان خلمان حکایت میکنند.
در نقش برجستة آنوبانینی به مانند نمونههای قردیمیترر آن در دورة اکردی ،اسررا
عریان هرستند .امرا در آن نفرر اول از اسررا دارای کههری کنگررهدار شربیه نمونرههرای
هخامنشی در تخت جمشید است .اگر دربارة استفاده از چنین کههی در میان فرهنرگ-
های معاصر جستجو کنیم ،به نمونة جالبی بر خواهیم خورد .اینچنین کههی یر کرهه
مخصوص هوریها بوده که بر روی مهرهای تل موزان سوریه یرا همران اورکرش 1کهرن
میتوان آن را مشاهده کرد (Buccellati and Kelly-Buccellati, 1995: 10؛ تصویر .)1

تصویر  :1اثر مهری از محورة تل موزان سوریه ()Buccellati and Kelly-Buccellati, 1995: 10
1. Urkeš
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اگر بپذیریم که چنین تاجی جگئی از لباس درباری هوریان است ،آن رور که در اورکِرش
آمده است ،میتوانیم دریابیم که دشمن شکستخورده در نقش برجستة آنوبانینری ،کره
بعدا اضافه شده است ،فردی هوری است و نامی که بر روی بازوی او ح شده (ایمیشو)
نیگ نام ایرن فررد اسرت ( .)Mofidi Nasrabadi, 2004: 293ایرن فررد بره احتمرال فرراوان
شاهگادهای هوری است ،چراکه در مهرهای بهدسرتآمرده از اورکِرش ایرن تراج برر سرر
شاهگادهای هروری اسرت ( .)Buccellati and Kelly-Buccellati, 1997: 81در ایرن مهرهرا،
فردی که کهه کنگرهدار بر سر دارد کودکی است که معموال در بین ملکه و شراه هروری
ایستاده است (تصرویر  .)1ایمیشو به احتمال فراوان ولیعهد هوریها است ،چرا که او نیگ به
مانند مهرها کهه کنگرهدار بر سر دارد.
هوریها اقوامی بودند که نخستین بار در متون نیمة اول هگارة سوم از آنها یاد شده
است ( .)Potts, 1994: 21به نظر میرسد سرزمین هوریها در محدودهای از نواحی مرتفع
از سرچشمههای دیاله تا اوربیلوم (اربیل) و از دجلة علیا تا خابور علیا را در بر مریگرفتره
و سرزمینهای سیموروم دروازة ورود به مرزهای هوری از سرمت میرانرودان بروده اسرت
( .)Hallo, 1978: 72پس میتوان چنین نتیجه گرفت که احتماال فردی هوری بره انتهرای
صف اسرا در نقش برجستة آنوبانینی اضافه شده است و نام وی بر روی برازویش اضرافه
شده است )1(.بر اساس آنچه توصیف شد ،به نظر میرسد که این الحاقات کار ایدینسرین
بوده باشد ،چراکه در کتیبة خالدینی نیگ سرزمین هوریها در شمار سرزمینهرای فرتح-
شده به دست سیمورومیها آمده اسرت ( .)Ahmed, 2012: 255سررزمینهرای هروری در
شمال و سرپل ذهاب در جنوب محدودة سرزمینی سیمورومیها در اوایل هگارة دوم .م
را معلوم میکردهاند .به نظر میرسد حدس ما مبنی برر اضرافه شردن فرردی هروری بره
ابتدای صف اسرا دور از واقعیت نباشد .سیمورومیها پس از تسرلط برر سررپل ذهراب برا
انجام این تغییرات بر روی نقش برجسرتة آنوبرانینری و نیرگ مخردوش کرردن مرتن آن،
شکست لولوبیها ،تسلط بر خَلمان و قدرت سریاسی خود را بره رخ کشریدهانرد .برا ایرن
وصف ،میتوان تا حدودی این اسیر را شناسرایی کررد .اگرر بپرذیریم ایمریشرو ولیعهرد
هوریها بوده باشد که به اسارت ایدینسین درآمده ،باید بره دنبرال شراه هروری معاصرر
ایدنسین برویم .در اواخر هگارة سوم .م ،از متون بهدستآمده ،نامهرای تریشآترال 1و
آنآتال 2را ،که دو شاه هوری اورکش بودهاند ،میشناسریم ( .)Gelb 1944: 114شوسرین،1
1. Tiš-atal
2 . Ann-atal

 /942سرنخهای جدیدی از رویدادهای تاریخی در سرپل ذهاب در اواخر هزارۀ سوم ق.م با نگاهی به نقش برجستة...

چهارمین شاه سلسلة سوم اور (. 2127-2187م) ،در جریان حملره بره سریمانوم 2در روز
 27از نهمین ماه سلطنت خود از حمایت فردی به نام تریشآترال بهرره بررده و پرس از
پیروزی به وی پاداش نیگ داده است ( .)Wilhelm, 1989: 11به نظر میرسرد کره یکری از
دالیل دشمنی سیمورومیها همین نکته باشرد ،چراکره سریمانوم همسرایه و هرمپیمران
سیمورم بوده که با همکاری تیشآتال تسلیم سلسلة سوم اور شرده برود .برخری معتقرد
هستند که پاداش تیشآتال برای همکاری برا شوسرین حکومرت برر نیررنوا بروده اسرت
( .)Zettler, 2006: 505به نظر نمیرسد سیمورمیها توان غلبه بر تیشآترال را داشرتهانرد،
چون میدانیم که هوریها در زمان تیشآتال همپیمان سلسلة سوم اور بودهاند و او شراه
قدرتمندی محسوب میشده است .جانشین تیشآتال ،آنآترال ،آخررین شراهان هروری
است که میشناسیم ( .)Edzard and Farber, 1974: 224او نیگ بره ماننرد تریشآترال شراه
اورکش بوده است .اما گرچه ارهعات ما دربارة وی بسریار اندک است ،میدانیم که شراه
مقرتدری نبوده و همرگمان با بحرانهای داخلی سلسرلة سروم اور در زمران ایبریسرین،
آخرین شاه سلسلة سوم اور (. 2114 -2123م) ،شراه اورکرش شرده اسرت ( Gelb, 1944:
.)114

تصویر  : 7نمایی از نقش برجستة داریوش اول در بیستون .در ردیف اسرا آخرین فرد معروف به سکونخة سکایی
پس از اتمام کتیبه ها و نقش برجسته به صف اسرا اضافه شده و باعث پاک شدن بخشی از کتیبه شده است (عکس
از علی متین).

احتماال ایدینسین از ضعف سلسلة سوم اور ،و به تبع آن آسریبپذیر شدن هوریها،
استفاده کرده و انتقام سختی از آنآترال گرفتره و پسرر و جانشرین وی را ،کره احتمراال
ایمیشو بوده به اسارت گرفته و سپس به نقش برجستة آنوبانینی اضافه کرده اسرت .برا
این اوصاف ،ما با تصویری بسیار مهم از نقش برجستة آنوبانینی در سررپل ذهراب آشرنا
1. Šū-Sîn
2. Simanum
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 تصرویر جدیردی از وضرع، در کنرار مترون شناسراییشرده، این نقش برجسته.میشویم
م بره. م و ابتردای هرگارة دوم. سیاسی و فرهنگی سرپل ذهاب در اواخر هرگارة سروم
)2(
.دست میدهد
پینوشتها
- چنین چیگی در دورة هخامنشیان بر روی نقش برجستة داریوش اول در بیستون نیگ مشراهده مری.1
 در آنجا نیگ سکونخة سکایی به ردیف اسرا اضافه شده و باعث شده تا حجار بخشی از کتیبه را پاک.شود
.)7 کند (تصویر
 نویسندگان از آقای سجاد علیبیگی به خارر خواندن تحریر اول این نوشرته و پیشرنهادهای او بررای.2
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