
 ایالمهای  ماهیت شورش بررسی ؛ها علیه داریوش اول یایالمشورش 

 بیستون ۀکتیب کید برأداریوش اول با ت ۀدر دور
 

 *پور تقی ایمانمحمد
 دانشگاه فردوسی مشهد دانشیار گروه تاریخ 

 زاده  کیومرث علی
 دانشگاه تهران تاریخ ایران باستان رشتۀ دانشجوی دکتری 

 (11تا  1)از ص 

 15/10/25، تاریخ پذیرش: 52/11/25تاریخ دریافت:         

 

 چکیده
پارسیان علیه او  ۀبسیاری از اقوم تحت سلط، ق.م 255در سال به قدرت رسیدن داریوش اول  با

اتفاق  ایالمدر  او در دو سال اول فرمانروایی ،داریوشانجام شده علیه  شورش  نهسه مورد از  شوریدند که

و  ،داریوش در بیستون ۀویژه کتیب به ،تکیه بر منابع پارسی باستان عی شده باس ،در این مقاله .افتاد

چرایی و  به بررسی ،های تاریخی پژوهش ۀو با استفاده از شیوهای جدید  چنین به کمک پژوهشمه

 چگونگیابتدا  ،برای انجام این کار .پرداخته شودحکومت داریوش اول  اوایل در ،ها یایالم  شورش ماهیت

بررسی ها  شورشاین ماهیت علل و و سپس  هشدتشریح  اول علیه داریوش ها یایالم ۀگان های سه شورش

 اندیشمنداناز  برخیجاری در میان  های یهنظر برخالفکه  خواهد شدنشان داده  ،. در پایانشدد خواه

 .باشندداشته گرایانه  ملیسیاسی و ماهیتی  ها  شورشن ای رسد به نظر می ،استانب تاریخ ایران

 

 گرایانه شورش ملی، بیستون ۀکتیب ،داریوش اولها،  یایالمها،  پارسی کلیدی: های هواژ

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
mimanpour@hotmail.com  :نشانی پست الکترونیکی نویسندۀ مسئول مقاله *

  

mailto:mimanpour@hotmail.com


 1121 تابستانو  بهار، 1 ،  شمارۀ6اریخی، دورۀ پژوهشهای علوم ت/  5

 

 مقدمه

و نیز توسعۀ آن در زمان  مدو هخامنشیان توسط کورش  شاهنشاهیتشکیل دنبال  به

دنیای باستان ی  ها ترین حکومت اهی تبدیل به یکی از مهمشاهنشاین  ،دوم کمبوجیۀ

و به قدرت رسیدن داریوش اول و  ،ق.م 255دوم در سال  ۀمرگ کمبوجی پس ازاما شد. 

اول  ، داریوشبیستون به آن اشاره شده کتیبۀ گونه که در آن ،ماجرای بردیای دروغین

 ،تر ایاالت شاهنشاهیکه بیش هایی ؛ شورشهایی مواجه شد با شورش حکومتش در آغاز 

در  ،بیستون کتیبۀبه روایت  ،ها شورشنخستین . بر گرفتویژه مرکز شاهنشاهی را در هب

. کشیده شد آن به پارس، ماد، مرو، پارت و ارمنستان دامنۀو بابل رخ داد و سپس  ایالم

 ها سرزمیندر بعضی از این . کند اشاره می جنگ نوزدهبه  ،بیستون کتیبۀداریوش در 

زیاد ها به حدی  شورش دامنۀگستردگی و  ؛اق افتادفات شورش بار سه ایالممانند پارس و 

 بودمجبور  و ها حضور داشته باشد ر تمامی جبههتوانست د نمیخود  ،بود که داریوش

 سپرد.بفرماندهی مقابله با برخی از این شورشگران را به فرماندهان و یاران نزدیک خود 

، از جمله شورشگران همۀسال  یکاو موفق شد در طی  ،به ادعای داریوشحال هر به

 .52 .§) دآور خود در به اسارت را یه پادشاه شورشو ن کند سرکوب ی را مایالشورشگران 

4. 2- 31). 

 ،که تنها منبع  ما در این مورد ها، در حالی و جامع از این شورش دقیق یروایت ارائۀ

کاری  ،باشد می ثر از آنأمت مشابه ومنابع یونانی  یا وبیستون  کتیبۀهای داریوش درادعا

 ;IV, Herodotus, Book III. Xenophone, Cyropaedia, 8.7.11 .§) نمایدمی مشکل

Ctesias FGrH 688 F. 9.8) ، که در این زمان  ،ایالمتمدنی سرزمین  اما دقت در سابقۀ

و روی دوم کمبوجیۀقدرتی که پس از مرگ  ها در آمده بود و خأل یپارس سلطۀتحت 

تا حدودی به فهم مسئله کمک  دانگیز داریوش پیش آمد، شاید بتوانبرآمدن بحثکار

 کتیبۀویژه هدر این مقاله تالش شده است با تکیه بر منابع تاریخی، بکند. در هر حال، 

به آرای مطرح  انتقادیرویکردی با  وتاریخی جدید های  و پژوهش ، منابع یونانیبیستون

داریوش علیه  ها این شورشها در رهبری  یایالمها و نقش  یایالم شورش ماهیت ،شده

 . شودبررسی اول 

 اول ها علیه داریوش یایالمش شور

بعد از  ،اولین قیام در شاهنشاهی هخامنشی خصوصدر  ،بیستون کتیبۀستون یکم  در

چون من »: آمده استبرد،  نام میگ ئومات م غ تحت عنوان او  فردی که داریوش ازقتل 
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 (Upadarma) رم د پسر اوپ  ،(Āҫina) آسینه بنام شتم پس از آن مردیگ ئومات م غ را ک 

. (81 -72 .1 .16 §)« هستم .... ایالمقیام کرد، به مردم چنین گفت که من شاه  ایالمدر 

پیغام فرستادم و  ها( یایالم) هاآنبعد از آن من به سوی »دهد:  داریوش سپس ادامه می

. این (3 -81 .1 .17 §)« شتموی را دستگیر کرده و به نزد من فرستادند و من او را ک  هاآن

گونه که از روایت داریوش پیداست این قیام گسترده داد و آن رخ ،ق.م 255قیام در سال 

قابل  نکتۀ(. 522 ص ف،)داندامای آن را سرکوب کند هوانستراحتی ت و داریوش به هنبود

پدرش اوپدرمه نام آسینه و  رهبری قیام، یعنیمسئول نام  ، ذکردر این گزارش توجه

-Tavernier, 2003: 247؛541ص، تسهین) هستند ایرانیهای  نام هاآنی ه هردوک است

معتقدند که  پژوهشگرانبسیاری از  ،آسینه، یعنی رهبر قیام ایرانی نام با توجه به .(250

ی انجام گرفته است ایالمو  پارسیتوسط نیروهای  و ایالمدر سرزمین قیام  این

(Tavernier, 2004: 29)بیستون کتیبۀ چهارمداریوش در ستون ت که س، این در حالی، 

 مو در ستون یک ،(31 -4.2 .52 .§) برد نام میی ایالم طور مشخص از وی به عنوان یکهب

گوید که  و بعد می ««هستم ایالممن شاه » کرده که میادعا  آسینهکند که  میتاکید  نیز

 .(81 -1.72 .16 .§)«پیوستند شد و مردم به او ایالمشاه  او»
که  رخ داد ایالم نیسرزم دیگر علیه داریوش در یقیام ،ق.م 255در اواخر سال 

 کتیبۀداریوش در . است ایرانی یک نامکه  ،( (Martiyaمرتیه نام هفردی بود ب ،آن رهبر

در شهری ، (Činčixriš) مردی )مرتیه( نام پسر چین چیخریش»گوید:  بیستون می

 اومانیش. به مردم چنین گفت که من بود..ارس ساکن در پ( (Kuganaka کوگ ن ک 

(Umāniš) هنگامی که من  :دهد گونه ادامه می. داریوش این(11 -8 .22.2 §) «هستم

-11 .2 .23 §) و به قتل رسانیدندکرده ها ترسیدند و مرتیه را اسیر  یایالمنزدیک شدم، 

 ینام ،استارس پدر  به نام کوگ ن ک اهل شهری  شود رهبر این قیام که گفته می(. 3

 کتیبۀچهارم در ستون  و داریوش نیز بر خالف مورد قبل و (541 ص ،تسهین) دارد ایرانی

این  ایرانینام  ،در هر حال .(IV.§. 52. 4.2-31) کند را یک پارسی معرفی می او ،بیستون

بر آن داشته است  پژوهشگران رااز بسیاری  ،اوودن بر پارسی بداریوش  کیدأت و شخص

که وی از به خصوص ، ها منتسب کنند رهبری قیام را به پارسی ،قبل مانند مورد تا به

 تس،هین) برخاسته است ،که به ادعای داریوش در پارس واقع بوده ،کوگ ن ک نام ه شهری ب

 کتیبۀدر  ،داریوش(. ;541Briant, 2002: 120-21;Tavernier, 2004:27و541صص

به ادعای  قدر ناچیز که؛ آندهدر ناچیز جلوه بسیا راشورش  سعی کرده که این نبیستو
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ند. اهدیو به قتل رسانکرده رهبر قیام را اسیر مردم،  ،اوبه خاطر ترس از نزدیک شدن  ،او

که  ها برای سرکوب شورش بابلی ،شورش دومهنگام وقوع که داریوش در از آنجا 

قیام  رسد که به نظر می ،ردب  سر میه در بابل ب ،اتفاق افتاد ایالما شورش اول بهمزمان 

در  به احتمال قوی، این قیام زیادی داشته باشد فاصلۀقیام اول  انباید ب ،ها یایالمدوم 

 .(541ص ،تسهین) ه استبه پایان رسید ،ق.م 255ژوئن 

 255در سال نسبت به دو قیام اول ی بیشتر فاصلۀرسد با  به نظر می ایالمقیام سوم 

که  ((Aθamaita/Attametu / ا ت م تواث م ئیت مان فردی به نام رخ داده است. در آن ز ،ق.م

 ،(Atta- hamiti- Inšušinak) اینشوشین ک -ه میتی -ا ت شباهت زیادی با نامنام وی، 

در سال  ،داریوش گفتۀشورش کرد. به  ایالمدر  ،داردنو  ایالمپیشین  حاکمانیکی از 

که  اث م ئیت فردی به نام  ایالمردند. در ها و سکاها شورش ک یایالم ،دوم و سوم سلطنتش

 (.14 -1 .5 .71 .§) قیام کردرا داشته است  ایالمی بوده و ادعای پادشاهی ایالمیک 

کرد و او  ها یایالمرا عازم جنگ با  (Gaobaro/ Goberyas) داریوش گئوبرو/گوبریاس

به نیز داریوش او را  ؛بفرستدرا نزد داریوش  اث م ئیت  ست داده وها را شک یایالمتوانست 

 و این ،ی این شخصایالم نام  با توجه به (.14 -1 .5 .71 §) مانند آسینه، به قتل رسانید

ی ایالمدر ماهیت برد،  ی نام میایالمعنوان یک هد از وی بنیز در گزارش خوداریوش که 

و مورد نیز بر خالف دتردیدی وجود ندارد و اغلب  پژوهشگراندر بین  ،آن قیام و رهبر

 ,Tavernier) دانند گرایانه میملی سیاسی و این شورش را دارای ماهیتی ،قبلی

و به  ،ها یایالمایرانی بر دین غیر ،در این کتیبه کید داریوشأتبا توجه به . (28;2004

 رسد پیش از آن به نظر می ،پس از سرکوب این شورش ایالمکمیت دست گرفتن حا

 های گرایش نتوانسته بود ،ستان به مرکزیت شوشبر سرزمین خوز ها پارسی سلطۀ

ها بر این  یحاکمیت پارسدر طی سالیان  ایالم وکند گرایانه را تضعیف ملیسیاسی و 

 .های کهن باقی مانده بود سنت فرهنگ وبا  و یایالمیک سرزمین همچنان  ،زمینسر

کومت های دوران ح جامع و کامل از شورش یروایت ارائۀکه ذکر شد  طور همان

های   قیام دربارۀ کلیاتیتنها به ذکر  ،بسیار مشکل است. داریوش ،ایالمداریوش اول در 

ها پنداشته ی این شورشتمام ماجرا دتوان وجه نمیبه هیچپردازد، گزارشی که  می ایالم

ای آشفته  به اندازه ،دوم کمبوجیۀرسد اوضاع شاهنشاهی بعد از مرگ  . به نظر میشود

مرتیه خود را  ،. در شورش دومنداهبار شورش کردسه ،ی کوتاه ادر دوره ها یایالمکه  هبود

 ایالمبرای پیوند دادن خود به شاهان پیشین  یتالشرسد  به نظر میکه  ،اومانیش نامید
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به فهرست  ،بیستون کتیبۀ چهارم. داریوش در ستون (Tavernier, 2004: 28)ه است بود

پردازد.  جنگی که در یک سال انجام داده بود می وزدهنکردن شورشیان ایاالت مختلف و 

  سپس داریوش از متحدان خود در ماجرای کودتا و نکوهش دروغگویی و حمایت 

سپس در  ؛(86 -80 .4 .68 .§) کند در رسیدن به پادشاهی صحبت میم زدا از او ا هور ه

 دهد سکائیه خبر میمچنین سرزمین )برای بار سوم( و ه ایالماز وقوع شورش در  ،ادامه

و  ،دوم کمبوجیۀکه به دنبال مرگ  اشاره کردتوان  طور خالصه میه. ب(14 -1 .5 .71 .§)

 ای از شورش ایاالت شد؛ گیر رشتهبه قدرت رسیدن داریوش، شاهنشاهی هخامنشی در

     از سایر ایاالت دچار آشفتگی و یکی از آن ایاالت شورشی بود که شاید بیش  ایالم

 §) آنپیش از  ،زمانی رخ داد که داریوش ،ایالم، شورش سوم عالوه بر آنی شد. نظمبی

 سخن اینکه کوتاه است.  سرکوب کرده  راها  شورشی همۀکند که  ادعا می (61 -59 .4 .62

و  ایالمناپایداری تسلط داریوش در  از یا نشانه ،ایالموقوع این شورش در این زمان در 

 و ی برای بازگشت به دوران گذشتهایالم گرایانۀملیاسی و سیشاید نشان از یک تالش 

ادامه به تفصیل در که در ای باشد؛ مسئله  ز تثبیت قدرت شاهنشاهی هخامنشیپیش ا

 باب آن سخن خواهیم گفت.

 

 ها شورشاین ها در رهبری  یایالم و نقش ایالمهای  ماهیت شورش

در این زمان  ها که وقوع این شورشفت گتوان  می ،طور که پیش از این اشاره شدهمان

از تالش  یو شاید نشان ایالمناپایداری تسلط داریوش در  ۀنشانتواند می ،ایالمدر 

حکومت کامل حداقل پیش از تثبیت  ،برای بازگشت به دوران گذشته ها یایالم

 بریانیر  یاز جمله پ ،پژوهشگران ، برخیبا این حال .باشدان بر این سرزمین هخامنشی

(Briant, pp: 120-21) ونبوده گرایانه ماهیتی ملیدارای  ،ها شورشاین که  ندمعتقد 

عالوه بر . یاد کردها  پارسی سلطۀها برای آزادی از  یایالمتالش  عنوان هب آنتوان از  نمی

 :Tavernier, 2004) و تاورنیه (541و541: صص) تسهین ،(Briant, pp:120-21) بریان آن،

 معتقدند، ها یایالماول و دوم  های شورشگران در قیامرهبری  ایرانی به نام  با استناد ( 27

ها در سرزمین  یبرای مقابله با پادشاهی داریوش و به رهبری پارسها  این شورشکه 

 .گرایانه نبوددارای ماهیتی ملی وانجام شد  ایالمو با حمایت مردم  ایالم

نفی ماهیت  در پژوهشگراناین  ۀعمد یکی از دالیل ،اشاره شد که قبالطور همان

ت؛ این در حالی در مورد اول و دوم اس ها رهبری قیام ایرانینام ، ها این قیام گرایانۀملی
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هم در سرزمین  ها یایالمها و  یمدت پارسزیستی طوالنیهم رسد است که به نظر می

ات طور تاثیرمین، و ه(Tavernier, 2011: 243) نو ایالم دورۀدر و حتی در شوش  انشان

زیرا با توجه به  مانده است؛ ولغفانداز مدر این چشم ،متقابل فرهنگی بین این دو قوم

نام  مدت بین این دو قوم و تاثیرات متقابل فرهنگی بین آنان،دراز ارتباطات فرهنگی

ها  معنای رهبری قیام توسط پارسیتواند به  تنهایی نمی بهرهبران شورشگران  ایرانی

 . باشد

 بارۀدر ،بیستون کتیبۀ (AE)ی ایالمو  (AA)، بابلی (OP)های فارسی باستان  نسخه

کید شده أبر چند نکته ت آندر  که انددادهرائه ا مشابه یگزارش ،ایالمش نخست رشو

ها  یایالم (5 .قیام کرد ایالمدر ی بود که ایالمطبق ادعای داریوش یک  ،آسینه( 5: است

ها( به او  یایالمو مردم ) نامید ایالماو خود را پادشاه  (3 .به حمایت از او پرداختند

علیه  (؟)دروغین یردیابای بود که بعد از قتل گئومات مغ/ اولین ناحیه ایالم (4 .پیوستند

 :OP § 16:I.72b-81a; AE § 15: I.56b-63a; AA § 15) حاکمیت داریوش قیام کرد

29b-32a). نیز گزارش  ایالمشورش دوم  بارۀدر ،بیستون کتیبۀ ۀگانهای سه نسخه

دارای  ،ایالماما این قیام در مقایسه با نخستین قیام دهند.  دست میهی را بمشابه

و  بود ک کوگ ن  قریهاهل پارس و از  رهبر قیام )مرتیه( (5 :دیگری هم بودهای  ویژگی

معرفی  پارسیر خالف آسینه یک وی را ب ،بیستون کتیبۀ داریوش در ستون چهارم

در آنجا بود که قیام  آمد و ایالماز پارس به  ،او برای قیام علیه داریوش اول (5. کند می

که یکی از پادشاهان ) خود را اومانیش نامید ،ف آسینهاو بر خال (3. دکر زخود را آغا

-OP § 22:II.8b)است  ایرانی مداشتن اس ،ه میان او و آسینهتشاب ۀنقط (4 ی بود(ایالم

11a; AE § 21: II.4b-7a; AA § 21a: 41b-42a.)  نیز حاوی نکاتی چند  ایالمقیام سوم

 (5 :کند مجزا می ،علیه داریوش اول ایالم پیشیندو شورش آن را از  ،است که به وضوح

ی معرفی کرده ایالمکه داریوش او را یک  بود اث م ئیت فردی به نام  ۀرهبری قیام بر عهد

 ،)نگاه کنید به قبل( تاورنیه و تسنظر هینبه که  ،بر خالف دو قیام پیش( 5. است

 سوم،شورش  (3 .ندارد ایرانی ینام این قیام، رهبر بودند ایرانیدارای اسامی   آنرهبران 

کند که  رده و ادعا میبه سرکوب شورشیان افتخار کتر پیش ،داد که داریوشزمانی رخ 

رغم هولی ب (.OP § 71 V.1-14a) در قلمرو خود سرکوب کرده استرا ها  تمامی شورش

ناامیدی در  باید باعث ترس و میکه  ،های متعدد نمایی داریوش و سرکوب شورشقدرت

 هستیم. ایالمدر  ها شده باشد، باز شاهد شورشی دیگر یایالممیان 
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به نظر  ،ایالم ۀگانسههای  یک از شورش های هر با نگاهی به ویژگیحال، هردر 

 ایرانیهای  نام که با تکیه بر ،و تاورنیه تسریان، هینب بر خالف نظریاتکه رسد  می

دهند،  نسبت می ایالمسرزمین  ساکن یها ها را به پارسی این قیام بعضی از شورشگران،

به  ایرانیوجود نام  این اساس، ؛ بردده را نشان می این نظرعکس  ،تاریخیشواهد 

در  را این امر باید می ،مسئله دقیقفهم نیست و برای  هاآنبه معنی پارسی بودن  ،تنهایی

ها در طول چندین سده  ها و پارسی یایالمسبات سیاسی و فرهنگی میان چارچوب منا

که روزگاری  / پارسو نفوذ به سرزمین انشان ایالم های مرز ها در مجاورت پارسی حضور 

به  ،ایرانی ، صرف داشتن نامبه دیگر سخن .کرد تحلیل ها بود یایالم سلطۀتحت 

ها  یایالمها در منطقه و در میان  مدت پارسیدراز زیرا حضور  نیست؛ی پارسی بودن امعن

های  اساس نام که نتوان بر شودمیباعث  ،ثیرات متقابل فرهنگی بین این دو قومأو ت

 دربارۀطور مشخص ه که داریوش ب خصوصقضاوت کرد، به هاآنقومیت  دربارۀافراد 

برای ) برد، نه یک پارسی ی نام میایالمعنوان یک هز وی با است، ایرانیآسینه که نامی 

زاده،  پور و علی؛ ایمان38-55: 5315 زاده، پور و علیایمان نگاه کنید به:ها  یایالمها با  یرابطه پارس

 ,Potts, 2005; Waters, 2011b, 1999; Root, 2011; Henkelman؛25-77: 5311

2011, 2008; Zournatzi, 2011;  ). ایالم دورۀ اسناد به دست آمده از شوش  عالوه،هب 

های  و نامعناصر  حضور ،قرار داد ،ق.م 152 -231های بین  را در سال هاآنتوان  که می ،نو

که  در حالی ،از سوی دیگر (.Tavernier, 2011: 243) دده ینشان م در منطقهرا  ایرانی

اکثر و منابع کالسیک ، ی استالمایش یک نام وکورمعتقدند نام  ،پژوهشگران تعدادی از

 بیدی،رضایی باغ) نظر دارندپارسی بودن کوروش بزرگ و اجدادش اتفاق بر ،پژوهشگران

نیز  کتیبه داریوش در ستون پنجم که به خصوص (.Potts, 2005: 8-28؛13-75صص

ران ی به تاریخ و حتی ایبا نگاه ،طورکلیهب کند. معرفی می یایالمیک عنوان ه را ب آسینه

ماهیت و  بارۀ توان در نمی ،که تنها بر اساس اسامی افراد توان ادعا کرد می ،یامروز

با  هایینامافراد بسیاری دارای  ،که در ایران امروزچنان ؛قضاوت کردخاستگاه ایشان 

 نعرب بودن یا ترک بودن ایولی این به معنای  ،ترکی، عربی و ایرانی هستند ۀریش

این قبیل مسائل را در چارچوب روابط  ،نیز بارهالزم است در این  .اشخاص نیست

 . ها بررسی کنیم ها و پارسی یایالمسیاسی و فرهنگی میان مدت دراز

 ،است ایرانی یاو نیز دارای نام که ،به رهبری مرتیه ها یایالمشورش دوم رابطه با در 

 ایالمپادشاه  ،اومانیشخود را  ،اوکه  به خصوص است؛های فوق قابل تعمیم  لاستدال

تا در آنجا علیه داریوش قیام  هاز پارس به شوش رفت ،که چرا مرتیه این در باب خواند.
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برای قیام مساعدتر  ،شوش کهه بود سبب اینشاید به این امر، که توان گفت می ،کند

 ,Briant) نداهها هنوز در شوش تسلط و نفوذ کافی نداشت پارسیبه احتمال بسیار و  هبود

pp: 121-125). به  بیستون کتیبۀدر ستون اول  ،هرچند که داریوشحال، در هر

که خود را به یکی  کندمیکید أت او بر ادعایو بیشتر  ،مرتیه اشاره ندارد خاستگاه و مولد

به وی پیوستند و  ایالمکرده و مردم نیش منتسب نام اوماه ب ایالماز شاهان پیشین 

 چهارماعالم کرده است، اما داریوش در ستون  ایالمه ایشان در نهایت خود را شا

را مرتیه  و استمل أتقابلاین اشاره، امری  ؛کند وی را یک پارسی معرفی می ،اش  کتیبه

 ظهور اینوی و  ایرانیرسد نام  سازد، هر چند که به نظر می مینخست متمایز از مورد 

تاثیر نبوده بی ،بودن اوپارسی  بارۀدرداریوش  تلقیدر  ،/انشان قدیمسفرد از سرزمین پار

در پارس یا  ،که این فرد از شهری برخاسته که به ادعای داریوش به خصوص باشد؛

ها و سپس  یایالمبرای چندین قرن محل سکونت انشان قدیم واقع بوده و این شهر 

را  طور مشخص خودهب ،که این فرد تر اینمهم نکتۀاما  هم بوده است.ها در کنار  یپارس

مواجه نیز استقبال  با کند که معرفی می اومانیشی نیع ایالمبا نام یکی از شاهان پیشین 

دهندۀ بیشتر نشان ،ایالمنام یکی از شاهان پیشین ه بر معرفی خود ب وی. تاکید شودمی

نام هبخواهد ب ،یک پارسیکه بعید است ی بودن این فرد است تا پارسی بودن. زیرا ایالم

ها آغاز  یعلیه حاکمیت پارسرا قیامی  ،ها به قدرت یایالمبازگشت  و ایالمان یکی از شاه

بر  هاتسلط آن سپسو  ،ها در انشان مدت پارسیبه دلیل حضور درازرسد  کند. به نظر می

و در  افزوده شده بود (کوگ ن ک ) جمعیت پارسی شهرهای پارس از جمله این سرزمین، بر

 ها توانست از حمایت پارسی نمی ،ی در سرزمین پارسایالمعنوان یک هب مرتیه ،این زمان

در ها  یایالمکه هنوز در خوزستان  ایالمکه به سرزمین  هترجیح دادلذا  خوردار شود،بر

ها  یایالمچنان بر شورش نیز، هموش خصوص که داریبه بیاید،  داشتند اکثریتآن 

 .ها نه پارسیو دارد کید أت

 (2000:85) شوشین ک بود. واترزاین -ه میتی -ا ت /اث م ئیت شورش  ،تر از همهاما مهم

جای هایی از او در شوش به که کتیبه ،اینشوشین ک-ه میتی-ا ت است که  نشان داده

است که  اول علیه داریوش ایالمرهبر سومین شورش  ،اث م ئیت در واقع همان ، مانده

 ،قیام او ۀگرایانسیاسی و ملی یتبه ماهپی بردن  به منظور. دکرسرکوب آن را گوبریاس 

ای داشته  پال اشارهبانیآشور به دستقوط شوش بعد از س ایالمابتدا به اوضاع  الزم است

 . باشیم
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اشاره به صورت پراکنده به اشخاصی  ،پال بعد از حمالت آشوربانی ،ابع این دورهمن

 ،(Bel- Ebni) ابنی -لب ۀاند. در نام حاکم بوده ایالمدر  ،دارند که شاید از سوی آشور

حاکم موقت ( Marduk- Šar- uṣur) روصواشرمردوک که است آمده ال،پ آشوربانی سردار

 آشور-کی-صی با نام مانوااز شخ ،رسام ۀ، در استوانق.م 131شوش است. بعدها در سال 

(Mānuā- ki- Ašur)  ت شهردار شهر سوزانو )شاید شوش( و حاکمی به نام پودانوم در س 

(Pudānu)  رسد که  . به نظر می(521 -511صص )کامرون،در شوش نام برده شده است

چنین هنگامی که نبو الیتی آشوری باقی مانده باشد. همو ،کم شوشیا دست ،ایالم

 معرفی ایالم ۀنشاندشاه دست ،از سوی آشور ،ق.م 152در سال  (Nabû- Pilesar) پیلس ر

، (421:5388)پاتس،  یان شهر شوش به آنجا بوداندن خدابازگردش، ز اقدامات، یکی اشد

شوش  ۀ، حداقل در ناحیایالموجود ثبات سیاسی در  ۀدهنداین تحوالت را نشان ،ای عده

. در (Stolper, 1984: 53; Potts, 2012: 46-47; Waters, 2011a: 247) دانند می

 کیر-نی-یزسازی معابد اینشوشینک و پها و با یایالمهای نظامی  فعالیت ،هرحال

(Pinikir) پال و استقالل  بعد از حمالت آشوربانی ایالمدر  یک نوزایی ۀدهندشاید نشان

 ،ق.م 147-231های بین  هرهای شوش، متعلق به سالست که م ی ا. این چیزباشداز بابل 

 414ص )پاتس، دهد د یک شکوفایی در شوش خبر میرا تایید کرده و از وجو آننیز 

دست آمده از شوش از پادشاهی با نام الواح به ،از طرف دیگر(. Miroschedji, p: 35؛

به اند که  ها نام برده ر ینیفارس( و پادشاه ز  غرب در ن هونت  دوم و شاهان س م تی ) -شوتور

شوش  پادشاهکه بودند   ومیای و یا پادشاهان ب رهبران قبیله ،هاآنای از  عده قوی  احتمال

این موارد  (.Miroschedji, p: 35; cf. Waters, 2000: 92- 107) قرار داشت هان آس در رأ

 هو بعد از مدتی توانستاست پال از بین نرفته  با حمالت آشوربانی ،ایالمد که ده نشان می

در هنگام  ،است که کوروش دوم معتقد واال ،حیات سیاسی خود را باز یابد. از طرف دیگر

 -هوب ن-تپتی به نام ی در شوشایالمکه با شاهان  تنها به این امر اکتفا نمود ،فتح شوش

 هاآنو به این امر رضایت داد که  بنددتپتی/ ه لک ت ش عقد اتحاد -شین ک یا هوتر ناینشو

 ۀدهندبه خوبی نشان ،واقع این موضوع در (.Vallat, 1996: 391) او باشند سلطۀتحت 

 ،رسیدن داریوش اولپیش از به قدرت  ،ست که تسلط شاهان هخامنشی بر شوشاین

 ;Carter, p: 323)ند اهبود برخوردارنسبی  استقالل داخلی از یک ها  یایالمناچیز بوده و 

Vallat, 1984: 7.) 
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 اوو به تبعیت از  (85 :2000)واترز  ،طور که پیش از این اشاره شدهمان عالوه،هب

 ،اینشوشین ک را-ه میت-/ ا ت اث م ئیت  های تحریر کتیبهزمان  ،(29-22 :2004) تاورنیه

طور که تاورنیه به درستی اشاره همان ،بر این اساس اند. زمان هخامنشیان تعیین کرده

او  (5است: اینشوشین ک از چند جهت حائز اهمیت  -ه میتی-/ا ت اث م ئیت قیام  کرده،

مجبور شد که  ،داریوش برای سرکوب او (5ی است. ایالم ملیت و نامی کامال دارای 

-ه میتی -ا ت / اث م ئیت اساسی در رابطه با قیام  نکتۀاما ریاس را عازم شوش کند. گوب

لقب  ؛بود «شاه انشان و شوش»از عنوان  او ۀاستفاد، ش اولدر زمان داریو اینشوشین ک

؛ 517 ص هینتس،) بردند یمیانه به کار م دورۀ ی ایالمرا شاهان  «شاه انشان و شوش»

از « شاه انشان و شوش»استفاده از لقب  ،در این زمان .(85 صهانسمن، ؛513 ص پاتس،

حاکمیت بر مدعی تنها نه ،اودهد که می نشان ،اینشوشین ک -ه میتی-/ ا ت اث م ئیت  سوی

که را نیز انشان/ پارس  ۀحاکمیت بر ناحیشوش و سرزمین خوزستان است، بلکه ادعای 

ح به وضو ،انشان ۀاکمیت بر ناحیادعای ح .دارد ،بود ایالماز سرزمین  یی بخشگارروز

 ،ینشوشین کا- میتی-/ ا تاث م ئیت  گرایانۀو نگاه ملیدیدگاه سیاسی  ۀدهندنشانتواند  می

دارای بار سیاسی  ،انتخاب این عنوان از سوی او. باشدکهن  ایالمنی بر بازگشت به مب

؛ در آن باز یافترا قدیم  ایالمدرخشان  ۀاحیای گذشتتمایل به توان  می ه وبودزیادی 

گونه که همان .استانشان  ۀدر ناحی ها در تضاد آشکار با حاکمیت پارسی تمایلی که

 ،اینشوشین ک-ه میتی-/ ا ت اث م ئیت  زیاد احتمالبه  ،است کردهاشاره  (29 :2004) تاورنیه

که علیه  هفرصت را مناسب دید ،شدن اوضاع شاهنشاهی هخامنشیآشفته از پس 

 ۀرا بر ناحی ایالمکه بار دیگر تسلط  هاحتماال امید داشتها قیام نموده و  حاکمیت پارسی

 انشان/ پارس برقرار سازد.
 

 نتیجه 

، بسیاری از ق. م 255دنبال روی کار آمدن داریوش در سال هب که اشاره شد طورهمان

و  ویژه ایالم و پارسه، بها در مرکز امپراتوریشها شورشی شدند که این شورساتراپ

ها، به این شورشو  نشدگسترده  ،ایالمها در  شورش دامنۀکه  چندهر .ماد شدیدتر بود

و ادعای رهبران  ،پی در طول دو سال در بار شورش پیسه اما د؛شسرعت سرکوب 

همگی نشان  ،ی بودندایالمشاهان پیشین  اپیوند خود ب ایکه در تالش بر، ها شورش

درخشان خود  ۀاز گذشت ،ن در شوش و اطراف آنهای ساک یایالمکه حداقل  دنده می
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و  ،داریوشانگیز برپرسشکارآمدن و روی ،دوم کمبوجیۀپس از مرگ ند و اهاطالع داشت

بر سعی کردند که و از فرصت استفاده کرده  ،در حکومت مرکزیبحران مشروعیت 

ش و در دوران کورو ،شوشرسد که  به نظر میهمچنین . شوش تسلط پیدا کنند ۀمنطق

که  تنها در زمان داریوش بود است؛ه ی باقی ماندایالم یچنان شهرهم ،ومد کمبوجیۀ

 ،های ساختمانی فعالیت و و با انتخاب آن به عنوان پایتخت ها پس از سرکوب شورش

د که قیام آسینه و سر به نظر می ،فوق مباحثبه با توجه  .خود گرفته پارسی ب ۀچهر

 ،ایالمرهبران دو قیام نخست در  ایرانیو نام  ،ستا اشتهدگرایانه ملی یماهیت ،مرتیه

داشتن  ،اشاره شدکه گونه انهم .ها باشد ها توسط پارسی هبری قیامتواند به معنای ر نمی

ها و  بایست در چارچوب روابط سیاسی و فرهنگی میان پارسی را می ایرانیاسامی 

دست کوروش ه هخامنشی ب ها در طول چندین سده پیش از تشکیل شاهنشاهی یایالم

، اینشوشین ک -ه میتی-/ ا ت اث م ئیت  شورش ها،در میان این شورشاما  .، بررسی کرددوم

 حوضو به ،توسط وی «شاه انشان و شوش»انتخاب عنوان  ،تر بود از همه مهم ظاهرا 

ل که شامرا بزرگ  ایالمبازگشت به دوران طالیی  وقیام او  ۀگرایانماهیت سیاسی و ملی

رسد پس از سرکوب  به نظر می ،حال. در هر دهد نشان می ،شد مینیز انشان  پارس/

سیاست همکاری و همراهی با  ،جای تقابلهها ب یایالمها توسط داریوش،  شدید این قیام

بار و سیستم که از جایگاه ممتازی در در یدیرا در پیش گرفتند و دیری نپا ها پارسی

بسیاری ثیرات فرهنگی و سیاسی أشدند و بعدها توانستند ت خوردارها بر یمدیریتی پارس

 بگذارند. ها سیپار را بر

 ها نوشتهکوته
 :AA بیستون کتیبۀبابلی  نسخۀ

 :AE بیستون کتیبۀی ایالم نسخۀ

Achaemenid Research on Texts and 

Archaeology 
ARTA 

 :DB بیستون کتیبۀ

E.Yarshater (ed), Encyclopedia Iranica EncIr: 

 :OP بیستونۀ پارسی باستان کتیب نسخۀ

State Archives of Assyria Studies SAAS: 
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