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 چکیده
سنگی در ایرران   ةترین نقوش برجستقدیمی ةذهاب از جمل نی در شهرستان سرپلآنوبانی ةنقش برجست

نخسرتین رررر را از   دمورگان  1371 و در سال کردشناسایی آن را راولینسون  1381 است که در سال

خراسران برگر     معروف به شاهراهاین نقش برجسته در امتداد شاهراه مهم و راهبردی  .نمودآن منتشر 

کند. وجود یر  کتیبره   ت میانرودان متصل میهای پسقرار دارد که ارتفاعات زاگرس مرکگی را به دشت

شده بیشتر آشنا  ما را با جگئیات نقش و افراد ح . این کتیبه افگوده است آندر زیر این نقش بر اهمیت 

نری  که این نقش برجسته مربوط به یکی از حاکمان قدرتمند لولوبی به نام آنوبانیکند. با توجه به اینمی

این نقش ری چند مرحله چون معروف شده است. نی سته نیگ به نام آنوبانیبوده است، نام این نقش برج

نقرش   شود و دربرارة این تغییرات بحث  دربارةسعی شده تا در این مقاله  ،دستخوش تغییراتی شده است

نری برا نقرش    آنوبرانی  ةو ارتباط نقش برجست شده در انتهای نقش برجسته، ماهیت این نقشاسیر اضافه

نقرش   ایرن  رسرد ردد. به نظر میگ عرضهروشن  یتفسیر ،قرار دارد آنروی که روبه ،سینایدین ةبرجست

در  ،هاسیمورومی یعنی ،هاای لولوبیاما رقیبان منطقه کرده،  نی بر روی کوه باتیر ح وبانیآنه را برجست

 .انددادهتغییراتی  آن
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 مقدمه

ای مررزی میران ارتفاعرات زاگررس و     قره طواقع در غرب زاگرس مرکگی، من ذهاب سرپل

گیری طقه به دلیل موقعیت ممتاز و قرار. این من(1)تصویر  های پست میانرودان استدشت

آسریا و زاگررس    ةن دروازشناسرا در امتداد شاهراه خراسان بگر  از سوی برخی از شرر  

و کوه باتیر  ذهاب الوند از میان دشت سرپل ةرودخان. (Herzfeld, 1920)شده است  نامیده

 1381در سرال  را ش برجستهنقدو  راولینسوناولین بار  ،کند. در دو سمت تنگهعبور می

 ،نقرش برجسرته   هرر دو ایرن  امرا   .(Rawlinson, 1839: 35) کردمنتشر سپس و  ییشناسا

 بسیار مهمری هسرتند کره    هایهدارای کتیب ،سیننی و ایدینآنوبانی ةیعنی نقش برجست

 ی نی های آنوبانیبا نامبه سبب تشابه آنها و  کردشناسایی آنها را بار هرتسفلد  نخستین

 .نمودمعرفی  دوو 

 
 غرب ایرانسرپل ذهاب در  : موقع جغرافیایی1تصویر 

ی پیرامون ترجمه و ماهیت این نقش و کتیبره بحرث   پژوهشگران زیاد ،کشف این از  پس

  تهیهپلمن مبر اساس عکسی که ترو ،1778. ادزارد در سال (Frayne, 1990: 704)اند کرده

برر   ،هرودا او، از  پس. (Edzard, 1973) منتشر کردنی آنوبانی ةای از کتیبترجمه ،بود دهکر

نقرش   ةهررودا کتیبر   .(Hrouda, 1976) دربارة کتیبه بحرث کررد  شده ساس متن تصحیحا

شراه لولروبی    از یر  که این نقش برجسته  دادو نشان  خواندسین را نیگ ایدین ةستربرج

. (Ahmed, 2012: 250)اسرت   سینبه ی  شاه سیمورومی به نام ایدینبلکه متعلق  یست،ن

 نری تخریرب  آنوبرانی  نقش برجستة ةاین نقش برجسته نیگ به مانند کتیب کتیبةبخشی از 

نری  نقرش برجسرته آنوبرانی    ةکتیب درکه  اتینک ترین مهمیکی از . (8و  2)تصویر  شده است
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آن ایجاد شده است.  سینةکوهی به نام باتیر است که نقش بر  ذکر توان مشاهده کردمی

ایسرین   ةهای پیشنهادی برای این کتیبه نیگ همگمان بودن این متون برا دور گذاریتاریخ

 .(Edzard, 1973: 73)د دهالرسا را نشان می

 

 
 : نقرش برجسرتة  IIنری،  آنوبانی : نقش برجستةI :گاره و هگارگرههای کلش برجسته بر روی کوهنقو: محل 2تصویر 

 Vanden Bergheتصرف ازبرگرفته با )سیمورومی  ة: نقش برجستIVبابل قدیم،  ة: نقش برجستIIIبابل قدیم، 

1983: 152 .) 

وجرود دو نرام   نری  آنوبرانی  ةنقش برجست دربارة بادینصرآ دیمفیهای اخیر پژوهش     

نری  وی یکی از اسرا که در زیر پرای آنوبرانی  بر روی باز یکی ،آشکار ساخته است را جدید

ن ایسرتاده و تراجی   یرف پرایی  اسریری کره در رد  نخستین ر روی بازوی افتاده و دیگری ب

رسد نامی که بر روی این دو اسریر  ینظر م . به(Mofidi Nasrabadi, 2004) دار داردکنگره

 ,.Ibid)ناخوانا هستند ها این نام متأسفانهاما  ،این افراد باشندفعلی بایستی نام  شده  ح 

تخریرب  است سین قابل مشاهده نی و ایدینآنوبانی ةای که در هر دو کتیب. اما نکته(294

ت و احتمراال   هرایی کره مربروط بره ذکرر فتوحرا      بخرش : هاسرت  کتیبره عمدی بخشی از 

 ,Edzard, 1973; Hrouda)مخردوش شرده اسرت     هبر روی هر دو کتیبر  هاست لشکرکشی

مشراهده   شرده   فرستادهبه نقش  زنندگان آسیبو فقط نام خدایان و نفرینی که بر  (1976

دار او را از سرایر  نقش فردی که در ابتدای ردیف پایینی ایستاده و کرهه کنگرره  شود. می

مخردوش کرردن بخشری از     با توجره بره   و نیگ آن با توجه به ظاهر ،تساسرا جدا کرده ا

ایرن  نرام  نی اضرافه شرده اسرت.    به نقش آنوبانیزمانی دیگر ر احتمال فراوان د به ،کتیبه

 مفیردی نصررآبادی  بره گفترة    ،شرده   حر  ای که روی بازوی آن با توجه به کتیبه اسیر،

 .Mofidi Nasrabadi, loc) اسرایی نیسرت  قابرل شن  هویت وی سفانهأاما مت بوده، 1شوایمی

                                                        
1. I-mi-šú 



 ة...به نقش برجست نگاهیم با ق.ذهاب در اواخر هزارۀ سوم  های جدیدی از رویدادهای تاریخی در سرپلسرنخ /931

cit.).  ده اسرت   آن را به این نقش اضافه کرر  و چه زمانی و چه کسی یستچنام این فرد

هرا و  وبیرولر رسرین وجرود دارد  ل  نری و نقرش ایردین   آیا ارتبراری میران نقرش آنوبرانی    

گی یربال نشران دادن چره چر   ربره دنر   ابرذه ها با ایجاد این نقوش در سرپلسیمورومی

ها باید ارهعاتی پیرامون جغرافیای تاریخی و ربیعری  برای پاسخ به این پرسش  اندبوده

هرا و  لولروبی  بایرد دربرارة  همچنرین   آورد و هرا هرای آن منطقه، نقوش برجسته و کتیبره 

 صحبت کرد.ذهاب  سرپل ، بازیگران اصلی و مهم این دوره در منطقةهاسیمورومی

 
 ,Vanden Berghe تصرف ازذهاب )برگرفته با نی در سرپلآنوبانی ةش برجستنقکتیبه و  : ررر8تصویر 

1983: 21, fig 1) 
 

 ذهاب طبیعی و تاریخی سرپلجغرافیای . 9

کوهی زاگررس  های میانترین دشتغربی را به ذهاب های واقع در شهرستان سرپلدشت

و پاترا  در   شریوه ب در شرمال،  ذهراب های ها شامل دشتشناسیم. این دشتمرکگی می

واقع شده اسرت. برا    استان کرمانشاه در غرب و  است شر  و قلعه شاهین در جنوب شر

های ارتباری اندکی بررای اتصرال   های زاگرس مرکگی، راهخوردگیتوجه به ساختار چین

همرین عامرل باعرث     و وجود داردکوهی با یکدیگر و نیگ منارق همجوار های میاندشت

اسان بگر  اهمیت فراوانی برای جوامع ساکن در زاگررس مرکرگی و   شده که شاهراه خر

ین شاهراه مهم قرار گرفتره  نیگ در امتداد هم ذهاب سرپل .جوامع میانرودانی داشته باشد

 شود.ورود به فهت ایران محسوب می و دروازة



 9317/939 مستانز ، پاییز و2، شمارۀ 8 سال ،های ایرانشناسیپژوهش

از محلری بره   میانرودانی ذکر شده است. های گوناگون در متون به نام ذهاب سرپلاز 

حمررین   8هالسلیمکه از تل در متون اکدی  2یا نَمریهای قدیم در متون سلسله 1مَرنام نَ

نیگ یاد شده که در امتداد شاهراه خراسان بگر  و در زاگرس مرکگی بوده  آمده  دست  به

 در آن از  پرس  اکرد و  ة. در دور(Frayne, 1992: 64)و خُلوان نیگ در آن قرار گرفتره اسرت   

. (Frayne, 1999: 148)خروریم  های خُلوان، خَلمان و حُلوان بر مری به نام ینمیانرودا اسناد

که  بودهنیگ ای نام رودخانه ،یایی استرطقه جغرافرنامی برای ی  من جگ آنکهاین اسامی 

 ةشناسیم. این رودخانه در امتداد غررب بره رودخانر   الوند می ةرا به نام رودخان امروزه آن

ایرن رودخانره    کره  ازآنجرایی متون متعدد از آن نام برده شده است. پیوندد و در دیاله می

تواند معیار مناسبی برای شناسایی منارق یا شرهرهای کهرن باشرد، بررای مطالعرات      می

خ هبیصر آمده از ابودستههای جغرافیایی بشناسی بسیار مهم است. در فهرست نامباستان

اشراره شرده کره در     3و پَردَن  7، مَردَر ، نَمَرر 1نیقوم، 5، باتیر4تورانههای مِنامو اِبه به جای

 . ممکن است پَدَن همران پرالی  (Frayne, 1999: 147)اند لوان قرار داشتهحُ ةامتداد رودخان

-کررده آباد غرب پیشنهاد را چغاگاوانه در اسهم کمن مکان آنپالوم باشد که عبدی و بِیا 

ای بوده کره  سد خُلوان یا حُلوان نام منطقهرظر میرن به .(Abdi and Beckman, 2007) اند

نری نرام   باتیر نیگ در آن قرار داشته است. به استناد کتیبة اکدی نقرش برجسرتة آنوبرانی   

واقرع   ذهاب و اکنون در حاشیة شمالی شهر سرپل شده  ح کوهی که نقش بر روی آن 

شرده  کاسری کشرف   -کودوروی بابلیاصطهر کتیبة مرزنما یا به. در باتیر بوده است است

کره احتمراال  نرام دیگرر      رفتره نرام   7ای مرزی به نام توراننیگ از رودخانه ذهاب در سرپل

بسیار مهم قریب خالدینی نیگ  ة. نام خَلمان در کتیب(Borger, 1970)حُلوان است  ةرودخان

م ذکر شده است  .دوم  ةسرزمینی سیموروم در اوایل هگار ةترین محدودعنوان جنوبیبه

(Ahmed, 2012: 264)روی ای را برر روی کروهی روبره   سین نقش برجستهکه ایدین؛ جایی

تسلط بر چنرین گرذرگاه مهمری بررای حفر        نی ح  کرده است.آنوبانی ةنقش برجست

                                                        
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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قریرب   ةعرهوه برر کتیبر   ها بسیار مهم بروده اسرت.   قدرت و نفوذ حکمروایی سیمورومی

ل نشران دادن مرزهرای جنروبی سررزمین     نی نیگ در حرا آنوبانی ةخالدینی، نقش برجست

 های رودخانه الوند است.لولوبوم در کرانه
 

 ذهاب ها در سرپللولوبی. 2

مرردم نرواحی    ر اسناد تراریخی و ادبری میرانرودان   د 2لولوبییا مردمان  1لولوبومسرزمین 

دفعرات  که هرر چنرد بره     (Edzard et al. 1977: 111) کوهستانی شر  توصیف شده است

هرا بره   آشروری  ة، امرا ترا پریش از دور   برود  قرار گرفته هامیانرودانی هت نظامیهدف حم

که از های اولیه سلسله ةدور متوننخستین بار در  8لولوبونا .ها در نیامدتصرف میانرودانی

بره   وشرود  مشراهده مری   و سپس در متون اکدی تل گیسور آمده  دست  بههبیخ صتل ابو

بابرل   ةدر دور .(Frayne, 1992: 61)های لولوبوم بوده باشرد  رسد نام شهری از شهرنظر می

شرقی نیگ اسرتفاده  های برای نامیدن مردم خارجی کوه 5لولومو  4لولیم ، از اصطهرقدیم

 تعیین مکران دقیرق سررزمین آنران دسرتخوش پیچیردگی شرده اسرت         شده و بنابراین

(Parpola, 1970: 228). اشراره بره    ،سرین رامکمرانری نر  ویرژه از زمران ح  بره  ،اکدی رةاز دو

احتمال با شکست دادن حراکم لولروبی سررزمین    سین بهنرام یابد.ها افگایش میوبیرولرل

این پیروزی اسرتل پیرروزی خرود را     به یادو کرده ها را در ارتفاعات شرقی تصرف لولوبی

شراه   سرین، از یر   زمران نررام   متوندر . (Collins, 2016: 82) نموده استپا  در شوش بر

های خارجی یاد شده است که علیه ایل به عنوان رهبر سرزمین -لى / لیناِلولوبوم به نام 

در برخری  نیرگ  هرا  ها و گوتیکشمکش میان لولوبی .(Potts, 1994: 20) او قیام کرده بودند

که به وقرایع زمران اریردو پیگیرر، شراه       ،در این متون .شودون بابلی قدیم مشاهده میمت

داشرته  هرا پررده بر  ها علیه گروتی ها و لولوبیاز اتحاد میان سیمورومی ،ه دارداشار ،گوتی

ارتباط نگدیکی میان مردم لولروبی و   اکد ةدر دور ،با این وجود. (Zadok, 2002) شده است

غلره   برا  لولوبروم مردمران   ةگوسرفند، برگ و رمر    و( برقرار بوده امروزیسور )شهر نوزی یگ

در مترون شمشرارا بره مردمران     . (Klengel, 1965: 351) تشرده اسر  میانرودان مبادله می

                                                        
1. Lulubum 

2. Lulubi 

3. Lulubuna 

4. Lulim 

5. Lulum 
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هرا  ال خردمت بررای میرانرودانی   که در شمال سوریه در حر  شدهجنگجوی لولوبی اشاره 

 اند.بوده

کره   ،1حرد فاصرل اورونرا   در  سررزمین لولروبی  اکدی،  متون جغرافیایی سارگنبنا بر 

)احتمراال    2سرینو  ، و(Frayne, 1992: 89) اشرته احتماال  در محل تهقی زاب و دجله قرار د

 قررار داشرته اسرت   اورمیره   ةدریاچر زریبرار و   ةدریاچر  منارق جنروبی  و سنندج کنونی(

(Ahmed, 2012: 76)سروم   رةها در هگاد مرزهای جنوبی لولوبیهنوز در مور ،. با این وجود

 نی بر ساحلآنوبانی ةهر چند نقش برجست .ارهعی در دست نیست یش از میهدو دوم پ

الونرد در   ةهرای رودخانر  نوبی لولروبی ترا کرانره   است که مرزهای ج الوند گواهی ةرودخان

حضور  حاصلسرزمینی بیشتر  ةرسد این توسعنظر می اما به ،دهبوگسترده  ذهاب سرپل

باشرد   ،،رنگ در سایر نواحی کوهسرتانی به مانند حضور پر ،کجانشین لولوبییجوامع نیمه

توانسته باشد حضرور  که  یافته و متمرکگ  نیروی نظامی سازمانیهای فعالیت ناشی ازتا 

آن  ةنری و کتیبر  آنوبرانی  ةبه گواه نقرش برجسرت   .(.Klengel, loc. cit)خود را تثبیت کند 

 ینفوذ خود را بره صرورت  حوزة زمانی هرچند کوتاه  رةند در ی  دواه بودهها توانستلولوبی

ودان و در امترداد شراهراه خراسران برگر      در مرزهای شررقی میرانر  متمرکگ و یکپارچه 

. در ایرن نقرش برجسرته،    و این احتماال  به کم  نیروی نظامی بوده است گسترش دهند

قردرت را از   ةیده و حلقرنی به مانند ی  فاتح بگر  دشمنان خود را به زنجیر کشآنوبانی

در  ون متمرادی ای کره ترا قرر   کند؛ صرحنه افت میردری ،رودانیرمیانة بگر  هرال ،راشترعِ

سفانه جرگ نرام   أشود. متتکرار می تلفرکال مخربه اش شاهان خاور نگدی  نقوش برجستة

بره صرورت عمردی     مرتن  یمرابق باتیر و نام تنی چند از خدایان و الهگان  هنی، کوآنوبانی

دار در ه کنگرهدر این نقش اضافه شدن فردی با که توجه  قابل ةنکت. مخدوش شده است

و  4 )تصرویر ست که موجب مخدوش شدن بخشی از کتیبه نیگ شده است سراابتدای صف ا

5). 

                                                        
1. Uruna 

2. Sinu 
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است احتماال  فرد آخر در صف اسرا بعد از نگاشته شدن کتیبه اضافه شده  نی.آنوبانی ة: نمایی از کتیب4تصویر 

(Mofidi Nasrabadi, 2004: 298). 

 
 .(Mofidi Nasrabadi, 2004: 301دار ): آخرین فرد در صف اسرا با کهه کنگره5تصویر 

 

 نیآنوبانی ةکتیبه و نقش برجست .2-9

پرای برر   د کره  گیرر میر اشتعقدرت را از  ةحلق  درحالینی، وی آنوبانی ةدر نقش برجست

در سرراب سِری خران در     نویافتهمشابه سنگ یادمان  ،نیآنوبانیاست. یکی از اسرا نهاده 

دارد کره نمراد اعتبرار و     سرهحی  یرا  عصرا در دسرت راسرت خرود     ،ذهراب  شمال سرپل

. در دست چپ نیرگ  (Biglari et al. 2018: 33; Gelb, 1957: 118)مشروعیت وی نیگ هست 

و عریران   انرد زانرو زده خورد که اسیر به چشم مینیگ دو ر اشتعکمانی دارد. در پشت سر 

از  هرای ی هستند. در ردیف پایین نیگ شش اسیر اسرت برا دسرت   نمنتظر مجازات آنوبانی
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نفر بعدا  به ایرن   نخستین ،که گفته شد رور همانها نیگ عریان هستند. آن پشت بسته که

های هخامنشری وی را از سرایر اسررا    مشابه نمونه دار کنگرهنقش اضافه شده است و کهه 

 کرده است. و بخشی از کتیبه را نیگ پاک جدا 

عضری  سرته و ب شک. چند نام نیرگ  تآورده اس کتیبهنی نام چند خدا را در متن آنوبانی     

 ست:دیگر هم ناخوانا اجگای
پا  باتیر بر هدر روی کور اشتع ةنی، شاه قدرتمند، شاه لولوبوم، تصویری از خودش و تصویری از الهآنوبانی

سرین و   و خدایان آنوم، / آسیب بگند و کتیبه راکند ساخته است. او، کسی که این دو تصویر را مخدوش

خدای  ]...[و   […]رو سرو […] نرگالخدایان آنتوم و آنوم ... ش و و نینلیل و انلیل و شمّدد و اَر اشتع

... و...  او را از بین ببرند. دریای باالیی و پایینی کره ... و آن ... و  ةسهل کناد، نفرینی بد، بگر  و ... نفرین

 اسرت قدرتمنرد   یفرمرانروای  زمران یرن  نی در اآنوبانیدر برابر مردم خودش منفور شود.  ...نام خودش  ...

(Edzard, 1973: 74). 

نقش برجسته شناسایی شد؛ یکی بر  جدید بر روی ةدو کتیب 1831در بهار سال      

وی اولین فرد نی قرار گرفته و دیگری بر روی بازروی بازوی فردی که در زیر پای آنوبانی

ها بوده اسرت  احتماال  نام آن هاشتهداری دارد. این نوکهه کنگرهکه  اسیر در ردیف پایین

(Mofidi Nasrabadi, 2004: 293). 

 برا  درستی دانسرته نیسرت.  آن بهتاریخ این کتیبه و نقش گوید که میفرین داگهس 

 1735-2117) 1اِراایشربی   یکره در کتیبره   be-alجرای  بره  be-el عمالاستبه  ،حال  این

و تراریخی   (2داگران -ایشربی  هایدر کتیبه be-el دهد )به جایتوجه می آمده است (م .

 .(Frayne, 1999: 704) اسرت  8ایسرین الرسرا   دورة اوایرل  مربروط بره   که کندمی پیشنهاد

احتمراال    سرین و نقرش برجسرتة ایردین    نقش برجستهاند که این محققان دیگر هم گفته

انرد  هایجراد شرد  اور سروم   ةایسین الرسا و کمی بعد از فروپاشری سلسرل   ةهمگمان با دور

(Edzard, 1973). 

 ذهاب ها در سرپلسیمورومی .2-2

و در هنگرام ترسریم جغرافیرای تراریخی زاگررس مرکرگی بره        شناسری ایرران   در باستان

 سررپل  ةیکی از نقروش برجسرت   اما خوشبختانه  شده است.تر پرداخته ها کمسیمورومی

هرا  ورد سیمورومیتا در م شودو این باعث می به حاکمان سیمورومی است مربوط ذهاب

 بدانیم. بیشتر ذهابدر سرپل 

                                                        
1. Išbi-Erra 
2. Išme-Dagān 
3. Isin Larsa 
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. نرام  شویمآشنا می II ةهای اولیها در متون سلسلهورومیبار با نام سیمبرای نخستین

در مترون اکردی   . (Frayne, 1997a: 245) آمده اسرت  2و سیمورو 1به صورت سیموری آنها

اشراره شرده    4موریمو سری  8به سیمورومسین نیگ رامو نهای سارگن مربوط به لشکرکشی

ها یاد از سیمورومی کرات بههای پس از اکد نیگ در دوره. (Edzard et al. 1977: 143)است 

توانیم در متون ها را میترین اشارات به سیمورومیتوان گفت که واضحاما می است. شده

 منرابع . (Frayne, 1997a: 245)انرد  آمرده   دسرت   بره کره از نیپرور   اکردی مشراهده کنریم    

 کننرد ها، اقوام سیمورومی را ساکنان کوهسرتان معرفری مری   میانرودانی به مانند لولوبی

(Grayson, 1974). های متعردد  عهوه بر متون میانرودانی، شاهان سیمورومی دارای کتیبه

 مهم قریب خالردینی  ةو کتیب ذهاب وات، سرپلشامل کتیبه اورشلیم، بیتو البته مهمی 

. ایرن  (Ahmed, 2012: 249)سین است مربوط به زمان ایدین نمتو همگی این نیگ هستند.

برر  د. نر دهها نیگ ارهعات مفیدی در مورد سرزمین سیموروم و حدود آن ارائه مری کتیبه

زور کنونی ها در حوالی شهررزمینی سیمورومیاصلی و قلب س ةمحدود ،اساس این متون

-زاب و دیاله را در برر مری   ةن رودخانای در شر  رود دجله بیمحدوده یرورکل بهبوده و 

نیرگ در   ،هرا یا شاید بتوان گفت پایتخت آن ،هاشهر مهم آن .(Frayne,1997a) گرفته است

واقرع   ،شناسریم شیروان مری  ةبه نام قلعرا آن  در جایی که امروزه ،های رود سیروانکرانه

توجه به اشارات متعدد با  .(Frayne, 1997a: 104; 1997b: 264–266; 1999: 151) بوده است

ها نگدیر  بره پرن     توان دریافت که سیمورومیها در متون میانرودانی، میبه سیمورومی

عنوان ی  قدرت سیاسری مهرم   به بابل قدیم( ةاکد تا آغاز سلسل ة)همگمان با سلسل قرن

اکرد و   ة. پرس از دور (Frayne, 2011: 509) انددر معادالت سیاسی میانرودان حضور داشته

شاه سریموروم و   ،5ها در میانرودان شاهد درگیری میان کانیشباگوتی همگمان با حکومت

 .(Zadok, 2002)هستیم  ،هاشاه گوتی ،اریدو پیگیر

رسرد  نظرر مری   امرا بره   انرد، شدهمتحد  هالولوبی بااگرچه در این نبرد  ،هاسیمورومی 

دانریم کره   مری . ده اسرت کرسوم اور تغییر  ةسلسلرقابت در منطقه پس از سقوط  ةصحن

. برود  نمو اور زاگرس لشکرکشی کردهای غربی کوهپایهسوم اور که به  ةاولین شاه سلسل

 ها درگیریهمیعدر کوهستان با  ،آورده استة خود که در کتیب رور همان ،در این نبرداو 

                                                        
1. Simuri 
2. Simuru 
3. Simurum 
4. Simurim 
5. Kanishba 
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روی  برر  کره  ررور  همران  ،رسرد نبررد اصرلی   نظر می اما به .(Frayne, 1992: 5) شده است

وتیر  اینشوشریناک   کنمو و  در شمال دجله میان اور ،مهرهای نیپور قابل مشاهده است

هرایی از منرارق شرمالی    های غربری ایرران و بخرش   در کوهستان داده است، در واقعرخ 

را بررای تسرلط دوبراره برر      ایتهاجمرات گسرترده   1شولگیاز اور نمو پسرش  پس دجله.

شرولگی در  . (Frayne, 1992: 9) آغاز کرده اسرت  لههای زاگرس در امتداد رود دیاهکوهپای

 کررده حملره  کرخرار  به  ،شولگی بیست و چهارمسال ، 24Š اولین نبردهای خود در سال

 25هرای  . دو نبرد بعدی در سالقرار داشته است در نگدیکی خانقین امروزیکه احتماال  

-یه زاگررس در سرال  . شولگی در سومین نبرد خود علبوده استنیگ علیه سیموروم  21و 

رخار شده اسرت  کموفق به شکست دادن شهرهای سیموروم، لولوبی و  45Šو  42Š های

(Frayne, 1999: 146) . مورد تهراجم اور   سیموروم ،اورسلسلة سوم  ةکه در دور باریاولین

و  کررده ای کننرده هرالو تحلیرل قرانع    .استشولگی  21-25گیرد مربوط به سال قرار می

هرای  یابی به مررز دست ه قصدهای شمالی ببازگشایی راهبرای  تحمهین ا گفته است که

 بنرابراین،  .(Hallo, 1978: 72) بروده اسرت   8و اوربیلروم  2هرا و شاشرروم  سرزمینی لولروبی 

ین ابر  تأییدیتواند و این می اندشتهدادر امتداد زاگرس حضور  وراسلسلة سوم نیروهای 

برا   اما ایرن وضرع   اند.بوده از این منطقه دور شده هاو لولوبی هامدعا باشد که سیمورومی

و  همتون میخی برجامانده و نقوش برجسرت  یاورد.ها دوام نسیماشکی به دستسقوط اور 

آوا در جنوب کردسرتان عررا  ترا منطقرة      حد فاصل بیت ازهای مهمی که سنگ یادمان

 هه در میان ایرن نرواحی دو گررو   است ک واقعیت حاکی از این آمده  دست  به ذهابسرپل

ری قرون پایانی هگارة سوم پیش از میهد تا نیمة اول  هاو لولوبی هایقدرتمند سیموروم

هرای شردیدی   درگیری ذهاب سرپل منارقی ماننددر م حکمرانی داشته و  .هگارة دوم 

در درت قر  . خر  (Owen, 2000: 820; Biglari et al., 2018) داده اسرت مری  ها رخ بین آن

 منظرور  بره این نواحی در ها ها و سیمورومیلولوبی حضورراه را برای ذهاب  سرپل ةمنطق

 .ه اسرت کررده برود  های غربری زاگررس همروار    پایهتسلط بر شاهراه خراسان بگر  و کوه

اهمیت این منطقره   ةدهند نشان ذهابسین در سرپل ایدین ةبرجسته و کتیبوجود نقش 

نی به ررز کرامه  مشرکوکی   آنوبانی ةین کتیبه نیگ به مانند کتیباهاست. برای سیمورومی

                                                        
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    

 .(Ahmad, 2012: 253)شرر فتوحات و ... مخدوش شده است 

 سینایدین ةکتیبه و نقش برجست .2-3

آن در بخرش غربری قسرمت شرمالی رشرته       ةسیمورومی و نیگ کتیبر  ةاین نقش برجست

ست که توسط رود الوند به دو بخش تقسیم شده اسرت. ایرن نقرش برجسرته در     ا کوهی

را مترر   1227فرردی ایسرتاده برا بلنردی      وای کنده شده روی صخره برمتری  25ارتفاع 

از  نمرادی فرردی کره ایسرتاده     ةکه دشمنش را زیر پا انداخته است. چهرر دهد نشان می

سوسو زننرده و درخشرنده.   های به شکل ماه و خورشید در سمت راست با خوشه خدایان

برا عررض    ای استکتیبه متر است. در زیر نقش برجسته 1244در125رول و عرض نقش 

 ,Ahmed) اسرت  مترر  سانتی 1211ها عرض نوشته .متر سانتی 85و رول  متر سانتی 1281

نظرر نروع   از این نقش شناسایی کرد.  ها رااین کتیبههرتسفلد  ین بارنخست . (249 :2012

کره بره سرمت پرایین تمایرل دارد و      ی کمربند است، با نیآنوبانی شبیه به نقشپوشش 

بره دلیرل   وی  سرربند  .قابرل مشراهده اسرت    وضرور  بهزربفت پارچه که هنوز هم  حاشیة

 ,Hrouda)موها قابل مشاهده است  یسو آندر اما در تصاویر هرودا  ،دیده یبآسفرسایش 

1976: Pl 5a)درشرت نشران   اورشلیم با چشم و ابروهای  . این شخص مانند نقش برجستة

وی  هرای سهر. گرچه (Shaffer and Wasserman, 2003: 40) استفاقد ریش و شده داده 

در پشرت  و فقط بخشی از شمشیر وی  آسیب دیدهدر اثر فرسایش بسیار  ،شده  ح نیگ 

ای است ونهرنم شبیه همان رگشتهب بیرون هب با لبة یرشمش پای راست نمایان است. تیغة

 :کمانی به دست داردنی مانند آنوبانیاو همچنین . توان دیدنی میکه در نقش آنوبانی
او  .سراخت بر روی کروه براتیر   برای خود  یتصویر تسلیم خود کرد. اواو  ... نی شاه لولوبی، او داردآنوبانی

 راآن مررد   را یا کسی را وادار به ایرن کرارکرد.  های نفرین بود کرد یا نوشتهکسی بود که این تصویر را نا

خدایان من و نبرد،  ةاله ،راشتسرور و خدای داوری، و ع ،شو انلیل و نینخورسَگ و اِآ و شمّخدایان آنوم 

وارث وی را کمکری  او را. اسراس   ویران کننرد بر  کننرد و  قطرع  منسروران من نفرین کننرد. نسرل او را   

او را  ...... او وقف/بنرا کررد    برگر  خردایان  بره   ... عطا نکنند و زندگی برای او حررام ی فرزند به او/نندنک

 :Ahmed, 2012) ها را شود.او همه آن ..   ... .... قهرمان ) (... او دارد قهرمان  ... ... کشت/ شکست داد

254). 

ست داده اسرت. در میران   رکر یابیم که شاه دشمنان خرود را ش ما از این نقش در می     

 نیقروم فرتح  بدون  ذهاب فتح سرپلچرا که  ،نیگ ممکن است آمده باشد نیقومهر ها شآن

 .تها ممکن نبوده اسبرای سیمورومی
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 و نتیجه بحث. 3

یر  نیرروی متمرکرگ در     خر   ،اورسلسرلة سروم   پس از سقوط  ،که گفته شد رور همان

هرای  اهراه خراسان بگر  موجب شد تا حکومتهای غربی زاگرس و در امتداد شکوهپایه

خرود را در ایرن منرارق راهبرردی      ةترا نفروذ و سرلط    بکوشندرتفاعات محلی ساکن در ا

محلی با یکردیگر بره   های ها بیش از سایر حکومتها و سیمورومیگسترش دهند. لولوبی

ان یرا همر   ذهراب  هرا سررپل  یکی از منارق بسیار مهم بررای آن  ند.ختپرداکشمکش می

 تسرلط برر  رس، نقرش مهمری در   رورود به ارتفاعات زاگ ةمانند درواز که بودخَلمان کهن 

کشمکش نظامی میان نیروهای محلی سراکن در  های کوهستانی زاگرس داشته است. راه

 های مشررف برر دجلره   ها( و نیروهای ساکن در کوهپایهارتفاعات زاگرس )احتماال  لولوبی

( در برخری از مترون برابلی    کرخرار و قصر شیرین ) این منطقهها( در )احتماال  سیمورومی

 .(Whiting, 1987)از تل اسمر بازتاب یافته است  آمدهدستبه قدیم

 هرا بسریار دور  از مرزهرای لولروبی   ذهاب این نکته بسیار حائگ اهمیت است که سرپل     

نی نرام  از آنوبانی بهدر دو کتیافگاید. نی میآنوبانی بوده و همین بر اهمیت نقش برجستة

در . گرچره  عنروان شراه لولروبی   عنوان دشمن و در دیگری بره در یکی به ،برده شده است

شویم کره  مواجه مینامی نی آنوبانی سین، نیگ باشاهان اکدی، مربوط به زمان نرام ةافسان

 والکرر معتقرد  اما  زیسته است،سین میقبل از ایدین از نظر تاریخی بیش از دویست سال

 :Walker, 1985)شنونا بوده است اِ شاهان اکدی شاه ةدر افسان مذکورنی است که آنوبانی

. زیسرته اسرت  مری  ویاز  پساست یا حداقل کمی  نیسین یا معاصر آنوبانیایدین. (166

 دانیم.سیار مهم قریب خالدینی میب این نکته را با توجه به متن کتیبة

سرنگ یادمران   عررا    ةاتفراقی در حروالی سرلیمانی    ررو بههشتاد میهدی و  دهة در     

مرا را برا   که به استل قریب خالدینی معروف شده است. این استل کشف شد داری کتیبه

کشف برای ما ناشرناخته برود    این از  پیشکه تا کند های جغرافیایی جدیدی آشنا مینام

(Ahmed, 2012: 255) .و به زبان وای سیموروم سین فرمانرایدین به دستورکه  ،این کتیبه

-دهد کره نرام  وی را نشان می فتح شده بر دستهای نگاشته شده است، سرزمیناکدی 

ایرن   47در سطر  را نیگ در خود دارد. ،نی، فرمانروای لولوبیهای آشنای خَلمان و آنوبانی

هر  ممهقسمت . (.Ahmed, loc. cit)خوریم نی برمیکتیبه پس از نام خَلمان به نام آنوبانی

 ةدر کتیبر  - اسرت  نرامفهوم  خالردینی  ةکتیبر و ذهراب  سرین در سررپل   ایدین ةدو کتیب

این کتیبره شررحی از پیرروزی     ،حال  این بانیگ بخش اصلی شکسته شده است.  خالدینی
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کره ویرران   هایی است سرزمین ادعای او بر پیروزی برمحتوی سین است و حداقل ایدین

نری و انتقرامی کره از او    این کتیبه به اقدامات آنوبانی درآورده است. در به تصرفکرده یا 

از بره قردرت   پریش  نری  رسرد آنوبرانی  به نظر مری پس  .شده استاشاره نیگ ته شده رگرف

از  ، ایرن شرواهد  حرال  هرر   بره اسرت.   کررده ها حکومت مری بر لولوبی سینرسیدن ایدین

 د.نکنحکایت می یا همان خلمان ذهابمیان سیموروم و لولوبوم بر سر سرپل  کشمکش

اسررا   ،اکردی  ةترر آن در دور های قردیمی نی به مانند نمونهآنوبانی ةدر نقش برجست     

هرای  نمونره  دار شربیه ی کنگرره اسررا دارای کههر  نفرر اول از   آنامرا در   .ستندرهعریان 

-استفاده از چنین کههی در میان فرهنرگ  دربارةاگر هخامنشی در تخت جمشید است. 

کههی یر  کرهه    چنیناینجالبی بر خواهیم خورد.  ، به نمونةجستجو کنیمهای معاصر 

کهرن   1اورکرش یرا همران    سوریه تل موزان که بر روی مهرهای بوده هاهوری مخصوص

   .(1تصویر ؛ Buccellati and Kelly-Buccellati, 1995: 10) مشاهده کردآن را توان می

 
 (Buccellati and Kelly-Buccellati, 1995: 10یه )تل موزان سور ز محورة: اثر مهری ا1تصویر 

                                                        
1. Urkeš 
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که در اورکِرش   ان است، آن رورلباس درباری هوری جگئی ازاگر بپذیریم که چنین تاجی 

کره   ،نری آنوبانی ةدر نقش برجستخورده دشمن شکستتوانیم دریابیم که می ،آمده است

( شو)ایمی شده ح  اوی و نامی که بر روی بازو هوری است یفرد ،بعدا  اضافه شده است

 بره احتمرال فرراوان    . ایرن فررد  (Mofidi Nasrabadi, 2004: 293)نام ایرن فررد اسرت     یگن

مرده از اورکِرش ایرن تراج برر سرر       آدسرت هکه در مهرهای ب، چراهوری است ایهشاهگاد

 ،. در ایرن مهرهرا  (Buccellati and Kelly-Buccellati, 1997: 81)هروری اسرت    ایشاهگاده

است که معموال  در بین ملکه و شراه هروری    یکودکدارد دار بر سر ه کهه کنگرهفردی ک

چرا که او نیگ به  ،ها استشو به احتمال فراوان ولیعهد هوریایمی .(1)تصرویر  ایستاده است 

 بر سر دارد. دار کنگرهمانند مهرها کهه 

شده  یادها آن ازسوم  ةاراول هگ ةبار در متون نیم که نخستین بودندها اقوامی هوری     

ای از نواحی مرتفع ها در محدودههوری سرزمین رسدبه نظر می. (Potts, 1994: 21)است 

 گرفتره مری علیا تا خابور علیا را در بر  ةو از دجل )اربیل( های دیاله تا اوربیلوماز سرچشمه

 بروده اسرت   ناز سرمت میرانرودا   هوریورود به مرزهای  ةدرواز های سیمورومسرزمین و

(Hallo, 1978: 72). بره انتهرای    هوری یفرداحتماال  توان چنین نتیجه گرفت که پس می

نی اضافه شده است و نام وی بر روی برازویش اضرافه   آنوبانی ةصف اسرا در نقش برجست

سرین  کار ایدین این الحاقات که رسدنظر می به ،بر اساس آنچه توصیف شد (1)شده است.

-هرای فرتح  ها در شمار سرزمینهوریسرزمین خالدینی نیگ  ةدر کتیبکه راچ ،باشد بوده

در  هروری هرای  . سررزمین (Ahmed, 2012: 255) آمده اسرت ها سیمورومی به دستشده 

م  .دوم  ةها در اوایل هگارسرزمینی سیمورومی ةدر جنوب محدود ذهاب شمال و سرپل

بره   هروری  یبنی برر اضرافه شردن فررد    رسد حدس ما م. به نظر میاندکردهمعلوم میرا 

برا   ذهراب  ها پس از تسرلط برر سررپل   ابتدای صف اسرا دور از واقعیت نباشد. سیمورومی

 ،نری و نیرگ مخردوش کرردن مرتن آن     آنوبرانی  ةانجام این تغییرات بر روی نقش برجسرت 

برا ایرن   انرد.  یاسی خود را بره رخ کشریده  رتسلط بر خَلمان و قدرت سها، شکست لولوبی

شرو ولیعهرد   یتوان تا حدودی این اسیر را شناسرایی کررد. اگرر بپرذیریم ایمر     میف، وص

باید بره دنبرال شراه هروری معاصرر       ،سین درآمدهها بوده باشد که به اسارت ایدینهوری

و  1آترال هرای تریش  نام آمده،دستهمتون ب از ،م .سوم  ةسین برویم. در اواخر هگارایدن

 ،1سرین . شو(Gelb 1944: 114)شناسریم  میند، ای اورکش بودهکه دو شاه هور ،را 2آتالآن
                                                        

1. Tiš-atal 
2 . Ann-atal 
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در روز  2در جریان حملره بره سریمانوم    ،(م . 2127-2187)اور  سوم ةشاه سلسلچهارمین 

آترال بهرره بررده و پرس از     حمایت فردی به نام تریش  از نهمین ماه سلطنت خود از 27

یکری از  کره  رسرد  نظر می به .(Wilhelm, 1989: 11) پیروزی به وی پاداش نیگ داده است

ن پیمرا چراکره سریمانوم همسرایه و هرم     ،ها همین نکته باشرد دالیل دشمنی سیمورومی

برخری معتقرد    شرده برود.   اورسلسلة سوم آتال تسلیم سیمورم بوده که با همکاری تیش

نوا بروده اسرت   رسرین حکومرت برر نیر    آتال برای همکاری برا شو هستند که پاداش تیش

(Zettler, 2006: 505). انرد آترال را داشرته  ها توان غلبه بر تیشرسد سیمورمینظر نمی به، 

شراه   او و اندبوده سلسلة سوم اور پیمان همآتال ها در زمان تیشهوریکه دانیم می چون

آخررین شراهان هروری     ،آترال آن ،آتالشده است. جانشین تیشقدرتمندی محسوب می

آترال شراه   . او نیگ بره ماننرد تریش   (Edzard and Farber, 1974: 224) شناسیماست که می

شراه   دانیم که، مییار اندک استروی بس دربارة ارهعات ما گرچهاما  است. اورکش بوده

، سرین در زمران ایبری   سلسرلة سروم اور  های داخلی گمان با بحرانرنبوده و همتدری رمق

 :Gelb, 1944) سرت شرده ا شراه اورکرش    ،م( . 2114 -2123اور )سوم  ةآخرین شاه سلسل

114) . 

 
: نمایی از نقش برجستة داریوش اول در بیستون. در ردیف اسرا آخرین فرد معروف به سکونخة سکایی 7تصویر 

ها و نقش برجسته به صف اسرا اضافه شده و باعث پاک شدن بخشی از کتیبه شده است )عکس پس از اتمام کتیبه

 از علی متین(.

 ،هاشدن هوری پذیر یبرآسو به تبع آن  ،سلسلة سوم اورف سین از ضعاحتماال  ایدین

کره احتمراال     را، آترال گرفتره و پسرر و جانشرین وی    کرده و انتقام سختی از آناستفاده 

برا  نی اضافه کرده اسرت.  آنوبانی ةبه اسارت گرفته و سپس به نقش برجست بودهشو یایم

آشرنا   ذهراب  نی در سررپل آنوبانی ةما با تصویری بسیار مهم از نقش برجست این اوصاف،

                                                                                                                                  
1. Šū-Sîn 

2. Simanum 
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 شرده، تصرویر جدیردی از وضرع    در کنرار مترون شناسرایی    ،شویم. این نقش برجستهمی

م بره   .دوم  ةگارابتردای هر   م و .وم سر  ةاواخر هرگار  در ذهاب سیاسی و فرهنگی سرپل

 (2)دهد.می دست
 

 هانوشتپی
-یوش اول در بیستون نیگ مشراهده مری  . چنین چیگی در دورة هخامنشیان بر روی نقش برجستة دار1

شود. در آنجا نیگ سکونخة سکایی به ردیف اسرا اضافه شده و باعث شده تا حجار بخشی از کتیبه را پاک 

 .(7کند )تصویر 
و پیشرنهادهای او بررای    این نوشرته بیگی به خارر خواندن تحریر اول نویسندگان از آقای سجاد علی. 2
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