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چکیده

در دولتهای نخستین ،مهم تمرین نبةمم مومرو یت اماهاق ،تنماد نهماد
ااهی بود که از ااه یک میانجیِ میماق سممناق و زممین ممیمماتت ایمن

تناد نوماً به دو گونه کسب میاا :در گونمم نخسمت ،اماهاق تج می

تاایاق یا از تةار ایوماق ت نمی ممیامانا و یما بمه بمواق ییمی از تماایاق

پرمتیاه میاانا (ااهی سممنانی .در گونمم دوش اماهاق هر بما مما ی
اایال پیوین الوهیت نةودنا اما تود را برگزیاة تماایاق و ننایبماة سنماق

بر روی زمین ق نااد میکردنا (ااهی مناد .بین به نظر میرمما کمه
در سغاز توییل دولت در یالش در میانم هزارة موش پیش از ممیالد ،نمو ی

از ااهی مناد در سق مرزمین رواج دااته امت که ننونمم مومابه سق در

فرهبگ معاصر میاقرودانی سق نیز دیاه ممیامود در دوراق کهمن تماریخ

یالش (اواتر هزاره موش .تحت تأثیر ایائولوژی م طبتیِ میاقرودانی ،کمه
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با م طم دودماق اَکَا در یالش رواج یافته بود ،برتی ااهاق یالمی تالش

ننودنا تا به ایوة دودماق اَکَا تمود را مجمری اواممر تماایاق و برگزیماة

سناق ق نااد کببا در دوره دودماق میناایی نیز اواهای از تأثیر انایوه

م طبتی معاصر میاقرودانی دیاه میاود ،باقکه بعضی فرمانروایماق ایمن
دودماق تالش کردنا تا بمه امیوة اماهاق دودمماق میماقرودانمی اور مموش،

کیش پرمتش ااه را برقرار ننایبما؛ پایماهای کمه در میالش نیمز هن موق

میاقروداق نتیجهبخش نةود مرانجاش الناب ااه در نواتههای یالمی میانه
و نو یالمی ،کمه در سقهما از فرمانروایماق بما لنمب تمامتگزار و محةموب

تاایاق یاد ااه امت ،نواق میدهبما کمه اماهی منماد در میالش رواج

دااته امت

واژههای کلیدی :یالش ،ایمائولوژی اماهی ،اماهی سممنانی ،اماهی
مناد

مقدمه

نهاد ااهی در هنم تناقهای نخستین نهاق در رأد ماتتار میامی انتنما ی نواممق قمرار
دااته امت ویژگی امامی یمک فرممانروا در نواممق نخسمتین ،تنماد نایگماه وی بمود و
فرمانروایاق مورو یت تویش را ناای از تأییما تماا(یاق .ممیدانسمتبا دییمل ایمن اممر بما

موضوع باروری در ارتةاط بود؛ باین معبی که ااه با دارا بودق نایگاه منماد ممیتوانسمت
باروری زمین ،رمه و زناق را تضنین کبا تناد مه ترین ویژگمی اماهاق امنرده ممیاما
زیرا وی را میانجی طةیعت و فراطةیعت یا به ةارتدیگر زمین و سمناق قرار میداد
این مناش متعالی وی درواقق تونیه و امامی برای مورو یت ااه و نهاد اماهی بمه امنار
میرفت و میتواق گفت که ویژگی تناد ااه رابطم مسمتنینی بما مومرو یت وی داامت
نهاد ااهی در دورة باممتاق بسمته بمه نحموة بمه دممت سوردق مومرو یت بمه دو نموع تنسمی

میاود :الف .ااهی سمنانی 1،ب .ااهی مناد  2اگر ه همردوی سقهما بمر پایمم مباممک
1. Divine Kingship
2. Sacral Kingship
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سییبی و باورهای دیبی مةتبی و از تومعم انگارههای میامی -انتنا ی نوامق نخسمتین مبمت
میاانا ،بااین حال این دو ،نظر به اتتالف در روشهای کسمب مومرو یت یزدانمی دارای
تفاوتهایی نیز میباابا نحوة بهدمت سوردق این مورو یت و به بیاق دقیقتمر گمونگی و
کیفیت ارتةاط وی با تاایاق از زمانی که پژوهوگراق از یک مماه پمیش بمه تةیمین مفماهی
انتنا ی و انسانی از طریق مطالعم دین پرداتتبا ،تماکبوق ممورد بحمو بموده اممت اماهاق
سمنانی مورو یت تود را بهصورت اد ای تج ی تاایاق یا قائلاماق تةمار سممنانی بمرای
تویش به دمت میسوردنا و ااهاق مناد اگر ه تود را سمنانی ق نااد ننمیکردنما امما
میانجی سمناق و زمین ت نی میاانا
مفهوش ااهی یالش بامتاق به بواق ییی از تناقهای نخستین به ت کنةود نةومتههمای
ااهی ،که بازتاب ایائولوژی فرمانروایی در یالش بااا ،تاکبوق بااق ممورد بررممی قمرار
نگرفته امت ییی از مه ترین این دییل کنةود سگاهیهای ما از دورههای تماریخی میالش
بامتاق امت و دادههای مونود نیز ق یلتر از سق هستبا که در بازمازی نامعم یالش کهن به
پژوهوگراق یاری رمانبا از سق گذاته ،در بررمی سثار نواتاری بازماناه از میالش باممتاق
بایا به این نیته تونه کرد که نةوتههای ااهیِ یالمی که میتوانا ناهترین مبةق پژوهش
در تصوص مرات مورو یت ااهی در میماق دودمماقهمای حیوممتگمر میالش بااما در
منایسه با نةوتههای میماق رودانمی ببمارت حماوی مطمالةی هسمتبا کمه در فهم بیومتر انگمارة
اهریاری به ما یاری رمانا در بین حالتی دور از انتظار نیسمت کمه مفهموش فرممانروایی در
ممیالش بامممتاق ببممارت موضمموع پ مژوهشهممای تمماریخ ممیالش بمموده باامما از میمماق انمما
پژوهشهمای صمورتگرفتمه ممی تمواق بمه اثمر مفیمای نصمرسبادی در تصموص نبةمههمای
اهریاری و ترمی فرمانروا در هزارة دوش پیش از میالد در میالش ااماره کمرد کمه در سق بما
تییه بر یافتههای بامتاقاباتتی ازنن ه ننمشبرنسمتههما و مهرهما تمالش دارد گماهامناری
ممیالش کهممن ،بممهویممژه دودممماقهممای اینااممیی و ممموکلمَممخهمما ،را بازمممازی ننایمما
( .Mofidi-Nasrabadi 2009هن بین منالم پاتس در تصموص دربمار و مم طبت در دورة
نو یالمی نیز به بررمی واژگاق معرف قارت در متوق مربموط بمه دورة نمو یالمی پرداتتمه
امت (.Potts 2010
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منالممم حاضممر در نظممر دارد تمما بمما بررمممی انمما

نةوممتههممای امماهی ،کممه بمما مضممامین

ایائولوژیک از یالش بامتاق برنایماناه و هن بین الناب ااهی ،ویژگیهمای نهماد اماهی
در یالش بامتاق و نحوة اکتساب مورو یت ااهی تومم اماهاق یالممی را ممورد بررممی
قرار دها
بررسی مفاهیم

اصطالحات بهکاررفته در این بماب یعبمی «اماهی سممنانی» و «اماهی منماد» تمود محمل
بحوهای فراواق بوده و با تونه به روییرد پژوهوگراق معانی مخت فی بمه تمود گرفتمهانما

اصطالح نخست یعبی «ااهی سمنانی» رابطم ژرفی با پژوهشهای مر نینز فریزر 1دارد که
در اثر موهور تود تحت بمواق «اماتم زریمن» 2بمه میمرا بمودق تماایاق -کمه وی سقهما را

ااه -تاا مینامیا -در انایوههمای انسماق بماوی ااماره ممیکبما ( .Frazer 1911: 9ایمن
ااه -تاایاق که فریزر سقها را «ااهاق سمنانی» مینامیا بهمجرد ایبیمه الئنمی حماکی از
زوال قارت را از تود نواق میدادنا ،میبایسمت کومته اماه و روانوماق پمیش از زوال بمه

نانویبی نیرومبا مبتنل میگوت  3پژوهوگراق متأثر از او ،در منابل اینگونه ااه -تاایاق،

ااهانی را که بین تویویاری و مرنواتی ناااتبا ،ااه مناد نامیانا ( Feeley-Harnik

 1985: 274و هن بین  .Muller 1981: 239ایمن تصمور از اماه -تماایاقِ میمرایِ نواممقِ
سغازین ،بعاها از موی پژوهوگراق این رصه با الشهای نای موانه اما بمرای ننونمه
هبری فرانیفورت مصااقی برای تصمور فریمزر از اماه سممنانی در تنماق مصمر باممتاق یما
میاقروداق ننییابا ( Frankfort 1948: 287و نیز  .Brisch 2008: 2هن بین تمالشهمای
فریزر برای امتفاده از دادههای نوامق سفرینایی بمه بمواق مصمااب بیرونمی اماه سممنانی بما
ناکممامی موانممه گوممت ( .Feeley-Harnik 1985: 275–276بممااینحممال هبمموز برتممی از
پژوهوممگراق در مطالعممات تممود در بمماب امماهی سمممنانی و امماهی منمماد در دولممتهممای
1 . Sir James Frazer
2. Golden Bough

 3فریزر در تالش برای فه توونت و غیر نالنیبمودق بمین مباممیی ،بمه سرمماقهمای پیومرفت در انگ سمتاق صمر
وییتوریا و ادوارد هوت نظر دااته امت (.274 :1985 ،Feeley-Harnik
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نخستین ،هن باق تعابیر میتب فریمزر از ایمن دو اصمطالح را ممورد اممتفاده قمرار ممیدهبما
(برای ننونه ژاق-ک ود مولر دربارهی ااهی سمنانی  Muller 1981و ممار

سبِ مه دربمارهی

ااهی مناد .Abélès 1981
یرغ ایبیمه تصمور فریمزر از ایمن اصمطالحات دیگمر بمااق ممورد اممتفاده نیسمت
 بهویژه در پژوهشهای تاور نزدیک بامتاق -این دو اصطالح با تعمابیر دیگمری هن بماقکاربرد دارنا؛ باین معبی که اصطالح ااه سمنانی به ااهانی اطالب ممیگمردد کمه مما ی
الوهیت ( ه تجس زمیبی تاایاق سمنانی و ه تاا به ا تةمار تویومیاری تمود بمه بمواق
ااه .و یا نسب بردق از تاایاق میباابا و در منابل اصطالح ااه مناد در مورد ااهی بمه
کمار ممیرود کمه هر بما ممما ی همی کمااش از تعمابیر فموب نیسممت امما بمهواممطه کممردار و
تویویاری ،تود را میانجی سمناق و زمین میدانا ( )Pongratz-Leisten 2004هن بمین
در تصوص مصادیق تاریخیِ ااهی سمنانی بایا به این نیته اااره کرد که برتی از ااهاق
پس از مرگ توم نانویباق تود به مناش تاایی میرمیانا ،ن ی کمه ننونمههمای سق در
تناق میاقروداق و بعاها بهویژه در دوراق امپراتوری روش  -از دوراق اولیم سق یعبی دودماق
1

یولیو-ک ودیانی  -رواج کامل داات ()Renger & Bendlin 2004

از دیگر صورتهای ااهی که اةاهتهای سق با ااهی سمنانی قابلانیار نیسمت ،سیمین
پرمتش رواق نیاکاق ااه یا ااهاق درگذاته بود  -هن بین در مواردی تبها رواق ببیاقگمذار

دودماق ااهی -که سق را میتواق «کمیش دودمماق اماهی» 2نامیما ایمن مباممک در مموارد
تاصی با به الوهیت رمیاق فرمانروایاق درگذاته ممیسمیمزد بمااینحمال ،تنسمی اماهی بمه
صرفاً دو گونم «سممنانی» و «منماد» در بعضمی از مموارد منیمن اممت پژوهومگراق را در
بررمی مفهوش ااهی د ار مویل ننایما ،زیمرا در برتمی از منماطق ،بمرای ننونمه در تنماق
میاقروداق ،توخیص ایبیه ااهی «سمنانی» به انار میرود یا «منماد» و درواقمق تفییمک
این دو از ییایگر داوار ممیننایما ازایمنرو بعضمی از پژوهومگراق ،ونمه تنمایز و در
کبممونی ممما را از انسمماق و تمماا ،زمیبممی و سمممنانی و درنهایممت الهممی یمما انسممانی ،محصممول
انایوههای ادیاق ابراهینی میدانبا؛ درکی که ننیتواق سق را به در

تناقهمای نخسمتین

(1. Julio-Claudian Dynasty )27 BC - 67 AD
2. Royal Cult
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(بهویژه مصر بامتاق و یا میاقروداق در هزارة موش و دوش پیش از میالد .از این مفاهی تعنی
داد اهای نیز بر این گناق انا ازسنجاکمه همر دو نموع اماه ،کمارکرد نسمةت ًا ییسمانی را دارا
بودهانا ،میبایست این تنایز را نادیاه انگاات (برای ننونه نک Gilbert 2008: 173–174

و نیز  .Brisch 2008گروهی نیز متنایل به این نظر هستبا که ااه «سمنانی» در نل کامالً
با تاایاق هنساق انگااته ننیااه امت ،ب یه فراتر از انساق و فروتر از تاایاق بموده اممت
( .Winter 2008: 75هن بین برتی پژوهوگراق اظهار میدارنا که بایا تصور مونمود از
ااهی سمنانی را دارای درنهببای دانست ،یعبی میتواق به تصور از اماهی قائمل بمود کمه
سمیزهای از ویژگیهای انسانی و تاایی امت ( .Selz 2008: 13اگر ه فرض اتیمر بیومتر
برپایم تفسیر دادههای مونود از تناق میاقروداق در هزارة موش ب ش  -الواح ممومری -داده
ااه امت ،بااینحال ننیتواق کماربرد سق را در بررممی اماه سممنانی در ممایر زمماقهما و
میاقها نادیاه انگاات
در پژوهش حاضر با تونه به دادههای کبونی تاریخ یالش بامتاق ،تعةیر دوش از اصمطالحات
«ااهی سمنانی» و «ااهی مناد» موردنظر بوده امت  -الةته با تونه به مواردی که در بمای
در تصوص مویالت تنایز سقها از ییایگر ذکر اا -نه تعةیر میتب فریزر
مشروعیت شاهی در عیالم

پیاایش و مونودیت میامی یالش به بواق یمک ق نمرو پاداماهی در نبموب غربمی ایمراق

امروزی  -در ارب میماقروداق -را ممیتمواق محصمول سمیمزش ویژگمیهمای نررافیمایی و
فرهبگی نواحی دات توزمتاق و نواحی مرتفق فارد در هزارة موش پیش از ممیالد ق نمااد
کرد؛ نواحی دات که یالمیاق سق را اوش یا اواوق مینامیانما و نمواحی مرتفمق کمه در
متوق یالمی بهصورت اَنزاق و در متوق میاقرودانی اَنواق یادااه امت به نظر میرما کمه
در دورة پیشازتاریخ ،نواحی دامت اموش بما تنماق ممومر (دورة اورو  .دارای روابم

فرهبگی تبگاتبگی بوده امت (بمهویمژه اممتنرارگاههمای اموش  1 .2بما ایمنحمال ممیتمواق
تامتگاه و پیاایش این مونودیت میامی را در مرزمینهمای مرتفمق اَنمزاق /اَنوماق دانسمت

 1از لحاظ بامتاقابامی اوش پیش از تاریخ به مه دورة اوش  3700-4000( 1ب ش  ،.اموش  3100-3700( 2ب ش .
و اوش  2700-3100( 3ب ش  .تنسی میاود

فصلنامة علمی  -پژوهشی تاریخ اسالم و ایران دانشگاه الزهرا 15 /

زیرا ریوم ناش یالش دیلت بر تامتگاه مرتفق این مرزمین دارد در نخسمتین مبمابعی کمه بمه

یالش اااره میکببا یعبی مبابق مومری ،این ناش با انایوهنگار  1 NIMبه معبمی «ب بما ،رفیمق»

نومماق داده امماه امممت کممه بعمماها در اکممای بممه نمماش  elamtu/elammatumمةممال امما در
تصوص ریوم صورت اکای نماش میالش ،دو احتنمال ونمود دارد :نخسمت ایبیمه از ریومه
اکای  elûmبه معبی مرتفق ،بَرین سمماه اممت و دیگمر سقکمه ایمن واژه از نمامی کمه تمود
یالمیمماق مممرزمین تممویش را بممااق مممیتوانانمما یعبممی  Haltamtiگرفتممه امماه باامما
( .Álvarez-Mon 2012: 740یرغ اینکه واژة فوب دیلت بر نواحی مرتفق ممیکبما،
دیری نپاییا که با ییپار گی هر دو بخش مرتفق و دات ،ناش یالش برای واحما نررافیمایی
نوظهور به کار رفت؛ امری که تا پایاق حیات میامی یالش دواش سورد تاریخ میامی میالش
نوماً به مه دورة ک ی تنسی میاود که هرکااش تمود بمه بماین دورة نماتاً مةتبمی بمر

دودماقهای حیمومتگر تنسمی ممیامونا 2:میالش کهمن ( 1600-2700ب ش  ،.میالش میانمه
( 1100-1500ب ش  ،.نو یالمی ( 539-1100ب ش .
با تونه به نخستین ااارههایی که در فهرمت پادااهاق مومر به یالش (غارت سق توم

اننِةَرَگِسی 3پادااه کیش .و دودماق اَوَق به بواق نایگزین دودماق نخست اور اماه اممت،
مممیتممواق دریافممت کممه نخسممتین دودممماق اممباتتهامماه یالمممی یعبممی اَوَق در نظممر مفلممف
میاقرودانی فهرمت مزبور یک دودماق موروع به امنار ممیسمماه اممت نومماً حمواد
ذکراممماه فممموب را در مممماه  27ب ش و بمممهصمممورت دقیمممق  2675ب ش قمممرار ممممیدهبممما
( .Potts 1999: 87–88با تونه به موارد فوب میتواق این نظر را مطرح کمرد کمه میالش از
هناق نخستین مراحل توییل حیومت با دولتهای میاقرودانی دارای ارتةاطات فرهبگمی و
میامی تاصی بوده امت با توییل امپراتوری اکا در میماقروداق ،میالش نیمز تحمت مم طه
دودماق اکا درسما؛ امری که تا دوراق نَراشمین دواش سورد واپسین و مه ترین ااه دودماق
 1مومری و اکای کهن 䐀

 . 1 2یالش کهن :دودماق اَوَق ،دودماق میناایی ،دودماق موکَّلمَخ؛  .2یالش میانه :دودمماق کیمایبی (1400 -1500

ب ش  ،.دودماق ایگی خَیی ( 1200-1400ب ش  ،.دودمماق اموتروکی ( 1100-1200ب ش .؛  .3نمو یالممی :نمو یالمی 1

( 770 -1100ب ش  ،.نو یالمی  646 -770( 2ب ش  ،.نو یالمی  539-646( 3ب ش .

3. Enmebaragesi
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اَوَق پوزورمایبووامیبَک 1نماش داامت کمه همر دو ناحیمه اموش و انوماق را تحمت حیوممت
واحای درسورد و مرزمین تود را از ارب بمه میناامیی 2و از غمرب بمه اممتنرارگاههمای
انال بابل تومعه داد ظاهراً وی معاصر با اورنماموو نخسمتین اماه اور مموش بمود پمس از وی
نممواحی داممت امموش تحممت تسم

مسممتنی دودممماق مممومری اور ممموش درسممما در دوراق

م طبت ایةیمین واپسین ااه اور موش ،ییی از واحاهای میامی ارب فمالت ایمراق بمه نماش
میناایی با تس

بر ناحیه انواق قارت گرفت ااتایبی ر تامتگاه این نیروی نایما را در

هنسایگی انواق میدانا ( .Steinkeller 2007: 217ااهاق این دودماق بهتاری بر دامت
اوش مس

ااه و حتمی بمه میماقروداق نیمز حن مه ننموده و دودمماق اور مموش را مبنمرض

ننودنا ( 2004ب ش  .رابطه دودماق میناایی و نانویباق سناق یعبی موکَّلمَخها بهدرممتی
اباتته ااه نیست ،بااین حال برتی دودماق اتیر را ننایباگاق دودماق میناایی ممیدانبما
کمممه از مممموی پاداممماه ،نایمممبالسم م طبه 3ممممرزمینهمممای مخت مممف مممیالش اممماه بودنممما

( .Graef 2012: 267اوج قارت این دودماق در ماه نموزده پمیش از ممیالد بمود کمه در
تحویت میامی میاقروداق ننش اص ی را ایفا میکرد فاص ه زمانی میاق دودماق موکَّلمَخ
و نخستین دودماق دورة یالمی میانه (کیایبیها .در ماار

نواتاری بهتموبی ثةمت نوماه

امت بااینحال میتواق به پیوناهای میاقدودمانی بین موکَّلمخها و دودمماق کیمایبی قائمل
بود ( .Álvarez-Mon 2012: 750دورة یالممی میانمه بما مم طم کاممیهما بمر میماقروداق
معاصر بود و نوماً میاق دودماقهای یالمی میانه و دودماق کاممی بابمل روابم میاممی و
حتی پیوناهای تویواونای برقمرار بمود ایمن پیونماهای تویوماونای در دورة اموتروکی
مبجر به اد ای دودماق مزبور نسةت به تاجوتخت بابل گومت اد مایی کمه اماهاق دودمماق
اتیر یعبی ،اوترو

نَخونتمه 1155-1185( 4ب ش  ،.کموتیر نَخونتمه 1150-1155( 1ب ش  .و
1. Puzur-Inšušinak
2. Simaški

 3در زباق مومری واژة موکَّلمَخ  sukkalmaḫبه معبی پیک بزرگ بوده امت و بعاها در دوراق نومومری اور مموش
معبی نایبالس طبه به تود گرفته امت ظاهراً لنب مزبور در زمماق تسم

دودمماق مموش اور بمر ممرزمین میالش تومم

فرمانروایاق دمتنواناه سقها در یالش به کار برده میاا پس از سق ،لنمب ممذکور بمه اماهزادگاق گناامتم دودمماق

میناایی در یالش اطالب میاا اما در دورة دودماق موکَّلمَخ این لنب معبی ااه یافت و بمه فرممانروای مسمتنل ایمن

دودماق داده اا (در این تصوص نک ( Graef )2012: 267و (.Potts )1999: 160–162

4. Šutruk Naḫḫunte
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اممی خَک ایبوواممیبَک 1120-1150( 2ب ش  .تممالش ننودنمما بمما نیممروی نظممامی و تصممرف
میاقروداق بااق نامه نل بپواانبا نتای میامی و نظامی فتوحات دودماق اتیر  -هر بما
کوتاهمات -اننراض دودماق کامی بابل ( 1155ب ش  .و م طه موقت میالش بمر میماقروداق
بود ذتایر بهدمتسماه براثر این تومعهط ةیها با و بهونمودسمماق یمک صمر زریمن در
یالش اا با ایست یالش توم نةوکانصر یی باب ی دورة یالش میانه نیز به پایماق رممیا
دوراق نخسممت از دورة نممو یالمممی یعبممی  1100تمما  770ب ش را بممه دلیممل فنممااق ممماار
نواتاری و امواها باممتاقاباممی نومماً « صمر تاریمک» ممینامبما و سق را پیامما ممنوط
دودماق اوتروکی ،افول مراکز اهری و افزایش ایوه زناگی مةتبمی بمر کمو روی معرفمی
مممیکببمما کممه از میمماق وامممل فمموب ،امممل اتیممر (کممو روی .را بمما ورود تمماریجی اقممواش
هبماواروپایی (ایرانیماق .بمه مبطنمه ممرتة ممیدانبما ( .Álvarez-Mon 2012: 754دوراق
نو یالمی  647-770( 2ب ش  .با نخستین اااره به یالش در متوق نوساموری سغماز ممیامود
مرامر این دوره ةارت از مةارزهای طوینی و پردامبه میاق دو دولت نوساوری و نو یالمی
بر مرِ تس

بر میاقروداق بود که با تصرف ،غارت و ویرانمی اموش تومم ساموربانیپمال

( 647ب ش  .تاتنه یافت میرواجی تاریخ مزبور را تروج یالش از ماار

تاریخی ق نااد

میکبا ( )Miroschedji 2003با اینحال اواهای از ونود واحماهای میاممی مسمتنل یما
نینهمستنل نو یالمی در دمت امت؛ برای ننونه ااهانی در یالش ونود دااتبا که تا اوایمل

دورة هخامبوی تود را پادااه سق ناحیه ق نااد میننودنا و نیز پادااهی مَنَتی 3در نبموب

لرمتاق کبونی نیز تود را حاک سق مبطنه میتوانانا تبها در زماق حیومت داریوش بمود
که واپسین نوانههای یک دولت مستنل یالمی نیز محو اا هر با کمه تمأثیرات میاممی و
فرهبگی ونگیر یالش بر هخامبویاق کامالً موهود امت (در تصوص مموارد اتیمر نمک
به .Henkelman 2003: 182-187, 214-227
بررمی نهاد ااهی در یالش موضو ی بهغایت داوار و پی یاه امت دییل ایمن اممر بمه
نسةت زیادی با کنةود اواها و ماار

در این تصوص و نیز دانش انا

کبونی از زبماق
1. Kutir Naḫḫunte
2. Šilḫak Inšušinak
3. Samati
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یالمی در ارتةاط امت برتالف نةوتههای ااهاق میاقرودانی ،در انا

نةوتههمای اماهی

کممه از هنتایمماق یالمممی سقهمما بممهنممای مانمماه (بممه نسمةت حجم ومممیق نةوممتههممای امماهی
میاقرودانی .بازتاب باانی از ایائولوژی ااهی و حتمی مسمائل میاممی و نظمامی موماهاه
ننیاود و این در حالی امت که بیومتر ایمن نةومتههمای اماهی بمه مماتت پرمتومگاههما و
ماتتناقهایی با ماهیت دیبی توم ااهاق یالمی پرداتتمهانما حمال بما درنظرگمرفتن ایمن
موضوع که سگاهی ما از دین یالمیاق نیز به نسةت انا

امت ،تفسیر اینگونمه نةومتههمای

ااهی نیز داوار میاود
هناقگونه که پیشازاین نیز گفته اا ،در دورة پیشازتاریخ ،بمه لحماظ فرهبگمی رابطمه
تبگمماتبگی میمماق اورو

(دورة ةیمما .و امممتنرارگاههممای امموش  1و امموش  2بممه و م

میتورد سمیه با بررمی اثر مهرهای مربوط به دورة اوش  1به این نتیجه رممیاه اممت کمه
تصاویر «سغازین ااهاق» بر روی این اثمر مهرهما بمر تصماویر کماهن -اماهاق اورو
هستبا و درواقق پیویبه سغازین تصاویر مهرهای کاهن -ااهاق اورو

منماش

هستبا؛ ببابراین نهماد

ااهی که وی سق را ااهی مناد میناما ،در امتنرارگاههای اوش  1ابااع و پسازسق بمه
میاقروداق مبتنل ااه امت (.Amiet 1986: 60
ی مربموط بمه دودمماق َاوَق اطمالع زیمادی در
در تصوص اماهی در اوایمل دورة تماریخ ِ
دمت نیست و تبها میتواق بر اماد مختصر اطال اتی که فهرمت ااهاق مومری بمه دممت
میدها ماتتاری هن وق اماهی ممومری در دورة دودمماقهمای سغمازین ممومر بمرای سق
متصور اا؛ زیرا درصورتی که نهادی غیرازسق را تصور کبی در در

این موضوع که را

یک دودماق بیگانه در فهرمت ااهاق مومری به و میتورد با مویل موانه میاموی
هن بین این نیته را نةایا نادیاه گرفت که فهرمت مزبور کامالً گزیبوی و بر امماد سن مه
تاوینکبباگاق سق مورو یت دودمانی می دانستبا ایجماد اماه اممت تما سنجما کمه حتمی از
برتی از دودماقهای در اصل ممومری نیمز ازسقرو کمه تماوینکببماگاق فهرممت سقهما را
ااهاق موروع مومر ننیدانستبا ،و پوای ااه امت (نک .Van de Mieroop 2007: 43
ظاهراً ااهاق دوراق سغازین اَوَق پیش از سقکه مارگوق اکا یالش را فتح کبا ،از لنمب
لوگَل (ااه .و یا معادل یالمی سق ( .sunkiاممتفاده ممیکمردهانما کمه ایمن لنمب در نةومتم

فصلنامة علمی  -پژوهشی تاریخ اسالم و ایران دانشگاه الزهرا 19 /

 E2.1.1.8مارگوق بهصورت  LUGAL NIM.KIسماه امت هن بمین در هنماق نةومته از
فردی دیگر یاد ااه که لنب اِنسی یالش  ÉNSI NIM.KIرا دارد ولی ننمیتمواق بمه رابطمه
این دو لنب کامالً پی برد تبها میتواق فرض کرد که فرد دوش از رتةهای پایینتر برتموردار
بوده و یا از تابعاق ااه اَوَق /یالش محسموب ممیاماه اممت در طمول دوراق فرمماقبمرداری
یالش از اکا ،فرمانروایاق یالش از لنب اِنسی بهنای لنب لوگَل امتفاده میکردهانا که این
امر نوانگر تابعیت سقها از ااهاق اکا بود لنب دیگمری کمه در ایمن زمماق کماربرد داامت
 GÌR.NÍTA ma-ti ELAMkiبود که به معبی «حاک نظامی مرزمین یالش» امت (در ایمن
تصوص نک .Frayne 1993: 306
در دوراق نخست فرمانروایی پوزورم ایبووایبَک واپسین ااه این دودماق ،الناب مزبمور
هن باق به کار برده میاا که تمأثیر نظماش اداری و حیمومتی میماقروداق در سقهما سامیار
امت ( .Salvini & André 1989: 70پس از امتنالل اَوَق ،وی مجاداً از لنمب اماه اَوَق و
هن بین لنب نایما «اماه نیرومبما اَوَق»  da-núm LUGAL )z(a-wa-ankiدر نةومتههمای
تویش امتفاده کرد که در لنب اتیر بهوضوح میتواق تأثیر لنب اکمای «اماه نیرومبما» را
دیا نةوتههای پوزورمایبووایبا

ازایننهت نالمبتونمه هسمتبا کمه بمرای نخسمتین بمار

می تواق به رابطه ااه و تاایاق ممورد پرممتش نگماهی هر بما مختصمر افیبما در ییمی از
نةوتههای این ااه که ارح فتوحات وی در نواحی امرقی ق نمرو اَوَق اممت ،پمس از امرح
فتوحات ،به تزئین پرمتوگاه ایبووایبَک و اهاای پیویویهای گراقبها به سق میپردازد و
مپس در بخش فرنامین نةوته نیز نفریبمی بمرای ن موگیری از برداامته اماق ایمن نمذورات
سممماه امممت کممه بممرای تحنممق سق از ایبوواممیبَک ،اَ منَش ،اِن یممل ،اِنیممی ،ایوممتار ،مممین،
نیبخورمانگ و نَرونته یاری تواممته اماه اممت (نمک .Potts 1999: 123: Table 4.12

باقکه دیاه میاود بمه اممتنبای ایبووامیبَک و ایزدبمانو نَرونتمه 1کمه تاممتگاهی یالممی

دارنا ،مایر تاایاق متع ق به ایزدکماة میماقروداق هسمتبا هر بما در اهنیمت ایبووامیبَک
هناقگونه که از نةوتم مزبور برمیسیا  -نخست به بواق تاایی که پیویومیهما وقمف وی
ااه انا و دیگر ایبیه ناش وی در تاایاق ضامن نفرین در مرتةه نخست قرار دارد -ننیتمواق
1. Narunte
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تردیا کرد و این موضوع که ناش تاای مذکور نزئی از ناش تاص پاداماه اممت نیمز مفیما
این امر امت ،بااینحال بیوتر تاایاق فوب متع ق به میاقروداقانا که این موضموع بمهتموبی
بیانگر تأثیر ایائولوژی ااهی میاقرودانی (اکای .در نةوتم پوزور -ایبووایبَک امت نیتمه
دیگری که در تأثیر میاقروداق بر ایائولوژی ااهی پوزور -ایبووایبَک ن وهگر ممیامود،
حضور الگوهای اکای در هبر ااهی این دوره اممت بماقکمه بمرای ننونمه نمهتبهما پییمره
پوزور -ایبووایبَک اةاهت ونگیری با پییره مَبیوتیومو اماه اکما ممییابما ب یمه پییمره
ایزدبانو نَرونته نیز که متع ق به هنین دوراق امت ننشمایههایی موابه هبر دورة اکما و دورة
گودئا را دارامت (.Eppihimer 2009: 150–152
هر با در تأثیر ایائولوژی ااهی اکای در این زماق ننیتواق تردیما ننمود ،بمااینحمال
اواهای در دمت امت که نهتبها نواق میدها الگوهای اکای ااهی با الگوهمای یالممی
درسمیخته بود ب یه پوزور -ایبووایبَک الگوهای اصمالتاً میماقرودانمی را در نهمت مماتت
یک ق نرو ومیق هن وق پادااهی اکا به کار برده امت ااهای بمر ایمن موضموع را ممی-
تواق در نةوتههای وی دیا:
«برای مرورش ،پوزور-ایبووامیبَک ،اماه نیرومبما اَوَق ،پسمر اینةیومخو

1

 ،در

مالی که (ایزد .ایبووایبَک ،بر او (پوزورم ایبووایبَک .نگریست (و .هارمموی
نهاق را برای فرمانروایی(اش( .به او .بخویا ،ایمن پ یماق ممبگی را مماتت همر
سقکه این نةوته را از بین برد ،بااا که ایبووایبَک ،اَنَش و نرگمال ببیمانش را از
ه بگسالنبا و دودمانش را از میاق برنا! مرورش! انایومهاش را بمره زق!» (نمک
.Salvini & André 1989: 65

در ایبجا بنمایمه میماق رودانمی /اکمای فرممانروایی بمر هارمموی نهماق در مار وب
ایائولوژی ااهی یالمی /اَوَنی به کار گرفته ااه امت هن بین تبها ان یل و ایومتار نیسمتبا
که ااهی را به ااه طا میکببا ب یه تاای اهر اموش ایبووامیبَک ایمن مهم را بر هماه
دارد با تونه به موارد فوب میتواق به نو ی ااهی مناد در یالش سغمازین قائمل بمود کمه
پوزورمایبووایبَک به ای ی ناموفق کوایا تا انگاره اکای فرمانروایی نهمانی را در قالمب
سق درسورد
1. Šimbišḫuk
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در دورة پادااهاق میناایی پژوهوگر با اواها متباقضمی در تصموص ماهیمت اماهی
روبهرو میاود از یکمو ،باقکه بخواهی بر اماد الناب ااهی در ایمن دوراق قضماوت
کبی بایا گفت که ااهی مناد در ایائولوژی ااهی یالمی رای بوده اممت ،زیمرا لنمب
نایای که در بیوتر نةوتهها به و میتورد بهتوبی مفیا این موضوع امت« :تامتگزار

محةوب ایبووایبَک»( 1نک  .Malbran-Labat 1995: 28لنب مزبور از زمماق ایماَدووی

2

دوش (ح  1870 -1925ب ش  .به بعا در فهرمت الناب ااهاق یالش دیاه میاود الوه بمر
لنب فوب در دورة دودماق میناایی الناب دیگری نیز ابااع اانا ازنن م این الناب «ااه
میناایی و یالش»« ،نایب مردش یالش»« ،نایب ایبووایبَک» امت دو لنب اتیر نیز دیلمت
بر ونود نهاد ااهی مناد در یالش میکبا
با اینحال اواهای نیز ونود دارد که به امیماق ونمود نمو ی اماهی سممنانی در دورة
برتی از ااهاق میناایی دیلت میکبا اواها مزبور «فهرمت اماهاق اَوَق و میناامیی»
و برتی نةومته همای اماهی اممت کمه در سق پمیش از نماش اماه از نومانگر تماا (.DINGIR
امتفاده ااه امت در بخش دوش این فهرمت که به ااهاق میناایی ممیپمردازد ،نخسمتین

ناش ،کیرنَنه 3پس از نوانگر مزبور ممی سیما هر بما اماهاق پمس از وی بماوق نومانگر ذکمر

ااهانا ( .Michalowski 2008: 39هن بین در برتی از المواح و مهرهمای اِپمارتی 4ییم

(مومین ناش در «فهرمت» .نیز نوانگر تاا پیش از ناش ااه به کار برده ااه اممت مالوه بمر
سق ،نةوتهای از ایماَدوی ییم (ح  1945-1970ب ش  .در دممت اممت کمه در سق نومانگر
پیش از ناش وی ،نماش نیما (اِپمارتی ییم  .و نماش پمارش (کیبماَتو 5.بمه کمار بمرده اماه اممت

(.Steinkeller 2007: 229, 221
با ونود اینکه تعاد اواها فوب ،ونود بین مبتی را تأییا میکبا ،تفسمیر ایمن مموارد
هن باق مویلماز امت این فهرمت ازسنجاکه مالها پس از مرگ کیرنَنمه نگاامته اماه
 1در دورة یالممی کهمن wa-ar-du-um na-ra-am dMUS.ÉRENki :و در دورة یالممی میانمهli-ba-ak ha- :

ni-ik din-šu-ši-na-ak-kí-ik

2. Idaddu
3. Kirname

 4ناش اِپارتی ( .Epartiدر مبابق به صورتهای اِبارتی ( .Ebartiو اِبارات ( .Ebaratنیز سماه امت ااتایبی ر صمورت
اص ی این ناش را یَةَرَت ( .Yabaratمیدانا ((.Steinkeller )1999: 218: footnote 15

5. Kindattu
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امت (احتنایً در دورة موکَّلمَخها ،در این تصوص نمک .André-Salvini 1992: 263
میتواق سق را نو ی ارج نهمادق بمه ببیماق گمذار دودمماق دانسمت ،هر بما بمه دلیمل کنةمود
ماار

ننیتواق با اطنیبماق سق را نمو ی پرممتش رواق ببیماق گمذار دودمماق در ایمن دوره

ق نااد کرد در ممورد اِپمارتی ازسقرو کمه امواها فموب بمه دوراق فرممانروایی وی مربموط
میاونا ،ااتایبی ر این امر را نوانهای از پرمتش اِپارتی به بواق نو ی تاا در زماق حیمات
وی میدانا ( .Steinkeller 1999: 229ازسنجاکه اِپارتی معاصر با دومین و مومین اماهاق
دودماق اور موش (اولگی و اومین .بوده امت ،میتواق احتنمال داد کمه نمل وی تحمت
تأثیر مبتهای ااهی سمنانی در دورة اور موش قرار دارد هن بمین نةومته مربموط بمه دورة
ایاَدوو را نیز بیوتر میتواق تالای برای رقابت با دودماقهای ایسمین و یرمما بمر ممر میمرا
میامی و فرهبگی بازماناه از دودماق موش اور دانست ،زیرا هر با در دوراق ایسین میرمما
ااه هن وق دوراق اور موش پرمتش ننیاا اما مبتهای ادبمی مربموط بمه اماهی سممنانی
هن باق در نةوتههای اماهی بمه کمار ممیرفمت (دوراق فرممانروایی ایماَدو معاصمر بما دورة
ایسین-یرما امت .بااینحال ،ازسق روی کمه امواها مزبمور بمه نمو ی در تنابمل بما النماب
ااهاق میناایی قرار دارد ننیتواق با قطعیمت از ونمود اماهی سممنانی در دورة دودمماق
میناایی مخن گفت از سق گذاته سگاهی ما از دین یالمی بااق اناازه نیست کمه بتمواق
پبااات دین مزبور اصویً با انگاره ااهی سممنانی هنخموانی دارد یما نمه ،و ازسنجاکمه ایمن
مبت دوباره در تاریخ یالش تیرار نوا ،میتواق درمجنوع اواها مزبور را تأثیر مبت اماه
سمنانی اور موش بر یالش دانست
در دوراق اِپارتی دوش (ماه  20ب ش  .نخستین ااه دودماق موکَّلمَمخ بماوین نایمای
در نةوتههای ااهی به و میتورد« :ااه انواق و اموش» ،کمه لنمب مزبمور معنمولتمرین
الناب ااهاق یالش تا پایاق دورة نو یالمی بود این نیته نیز نالب امت که یرغ ایبیمه

وی ببیاق گذار دودماق موکَّلمخها انرده میاود ،این نانوین وی ای خَخه( 1اواتر مماه
 20یا اوایل ماه  19ب ش  .بود که ااهاق پسین با لنب «پسر تواهر ای خَخه» تود را بمه وی
مبسوب میکردنا و نه اپارتی دوش در دوراق این دودماق نظاش حیومتی ممهگانمه تما حمای

1. Šilḫaḫa
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نومیت دااته امت که در رأد سق موکَّلمخ قرار داامت و پمس از وی مموکَّل میالش و
موکَّل اوش ،که نوماً ااهزادگاق دودماق م طبتی بودنا ،قمرار داامتبا؛ هر بما اممروزه
برتممی از پژوهوممگراق در تصمموص صممحت ایممن فرمممانروایی مممهگانممه در مرامممر دوراق
موکَّلمَخها تردیا دارنا ( .Potts 1999: 162–163در برتی موارد بماوین مم طبتی ایمن
دوره بسته به قارت فرمانروایاق متفاوت هستبا ،برای ننونه در نةوتههمای اماهی مربموط بمه

دورة اَتَّهتواو( 1ماه  19ب ش  ،.وی هی گماه تمود را مموکَّلمَمخ نخوانماه اممت ،ب یمه از

النابی وق «اةاق مردش اوش»« ،اةاق ایبووایبک» و «موکَّل اوش» اممتفاده کمرده اممت
که وای دلیل سق را غاصب بودق وی و ایبیه دمتنواناه فرمانروای یرمما بموده ،ممیدانما

( .Vallat 1996: 311یس سق نةوتههای میوِمپَ َرمتوپَّمک( 2ح  1768ب ش  .مموکَّلمَمخ
نیرومبا معاصر با حنورابی هستبا که در سقهما وی بمه تمود لنمب مج مل «گسمترشدهبماه
ق نرو» میدها ،لنةی که به فتوحات این فرمانروا در میاقروداق اااره میکبا

لنب م طبتی در دورة دودماق نخست میالش میانمه (کیمایبیهما .نماتاً «اماه اموش و
اَنزاق» امت نةومته همای اماهی نومم ًا مربموط بمه مماتت پرمتومگاه و نمذورات هسمتبا و
ایبووایبَک تاای اهر اوش هن باق نایگاه تمود را بمه بمواق حمامی اماه حفمد کمرده
امت بااینحال این امر در دورة دودماق ایگیخَ یی تا حای متفاوت گومت در نةومتههمای
تود ببیاقگمذار دودمماق یعبمی ایگیخَ یمی ( 1380-1400ب ش  .بمرای نخسمتین بمار پمس از
پوزورمایبووایبَک ،به دتالت تاایاق در بهدمتسوردق مناش ااهی برمیتوری :

«ایگیخَ یممی ،کممه ایزدبممانو مَبمزَتمایوممتار 3امماهی امموش و اَنممزاق را بمماو بخوممیا،

پسازسنیمه کوکونموش 4کهمن از سنمر پختمه را بمرای مَبمزَت بماز مماتت ،بمرایش
پیویوی سورد بااا که مَبزَت که به او زناگانی دراز بخووده ،فرمانروایی اادی
را به او دها» (نک .Stève 1987: 12

مَب مزَت -ایوممتار درواقممق بممه معبممی ایزدبممانو مَب مزَت بمموده کممه ییممی از ایزدبممانواق کهممن
میاقروداق به انار میرفت و ناش وی در امباد مربوط به دورة اکا و نیمز نماشهمای دورة اور
1. Atta-ḫušu
2. Siwe-Palar-Ḫupak
3. Manzat-Ištar
 4کوکونوش ( .Kukunnumنوع تاصی از پرمتوگاه (در این تصوص نک ((.Malbran-Labat )1995: 187
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موش دیماه اماه اممت ( .Hinz 1971: 408ظماهراً ایزدبمانوی مزبمور از دوراق کهمن وارد
ایزدکاه یالش ااه بود و پرمتوگاه وی در محوطه بامتانی ده نو (در نبوب ارقی اموش.
قرار داات برتی هن وق پاتس بر این نیاهانا که فنااق ااماره بمه تةمار اماهی و اد مای
دتالت سمنانی در به ااهی رمیاق وی در این نةوته دیلت بر این دارد که وی از دودمماق
ااهی نةوده و ازاینرو غاصب به انار میرفته امت ( .Potts 1999: 206هن بین حضمور
مَبزَت به نای ایبووایبَک و مایر تاایاق برین یالمی در نةوتم مزبور پرمشبرانگیز اممت
پاتس دلیل این امر را در این میدانا که این ناحیه و نه اوش تاممتگاه و یما پایگماه قمارت
ایگیمتَ یی بوده امت و احتنایً وی متع ق به یک دودمماق رقیمب کیمایبیهما بموده اممت
( .Potts 1999: 206–207نةوتههای ییی از نانومیباق وی تومةماقمنومِبمه (میانمه مماه 14
ب ش  .نیز اامل باصر نایا و متفاوتی نسةت به پادااهاق پیوین اممت نخسمت سنیمه وی
لنب «گسترشدهباه ق نرو» را که پس از دودماق موکَّلمَخ به کار نرفته بود ،مجماداً ا ماده
کرد دیگر سنیه وی تاایاق نایای را به بواق تاایاق دودماق ااهی به نةوتههمای اماهی
وارد میکبا :ایزدبانو کیریراه و تاایاق لیاق (نک  .Malbran-Labat 1995: 59کیریراه
بزرگ ایزدبانوی باروری در ناحیه لیاق بوده امت و ظاهراً سغاز حضور وی و مایر تماایاق
لیاق را در ایائولوژی ااهی بایا متع ق به ایمن دوراق بماانی در دورة دودمماق اموتروکی،
که مترادف با گسترش ق نرو یالش بود ،لنب «گسترشدهبماه ق نمرو» در بیومتر نةومتههمای
ااهی به و میتورد الوه بر سق ایبووامیبَک بمه بمواق تماای اصم ی ق نمرو دودمماق
ااهی مجاداً در نةوتهها دیاه میاود که بازتاب سق را میتواق در ا اده لنمب «تمامتگزار
محةوب ایبووایبَک» و ایجاد لنمب نایما «سقکمه ایبووامیبَک ق نمروش را دوممت دارد»
دیا مایر الناب موردامتفاده ةارتانا از «ارباب یالش» و «فرمانروای یالش» نیتمه نمالةی
که در برتی از نةوتههای این دوره به و میتورد ،اهتناش ااهاق اوتروکی به بازممازی
پرمتوگاههای ااهاق دودماقهای پیوین امت؛ امری که میتواق به تالش سنماق بمرای نوماق
دادق پیونا تویش با دودماقهای پیوین و درنتیجه ایجماد مومرو یت بمرای دودمماق اماهی
ق نااد کرد (برای ننونه نک نةوتم ای خَک ایبووایبَک در .Malbran-Labat 1995: 95
در دورة نو یالمی لنب «گسترشدهباه ق نرو» با انا

ترییری بهصورت «سقکه ق نمروش
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گسترش یافته امت» از نو ننایاق میاود بااینحال الناب مربوط به دورة نو یالمی مادهتمر
هستبا و نوماً ااهاق این دوره به سوردق بواق ااه پیش از ناش تود یا لنمب «اماه اَنمزاق و
اوش» بسباه میکببا
گذاته از الناب مزبور در نةوتههای ااهی یالمی اصطالحات مربوط به تمود اماه نیمز
قابلذکر هستبا واژة یالمی برای ااه ( .Sunkirامت که در بیومتر مموارد در نماه لنمب
ااهاق یالمی یعبی «ااه انوماق و اموش» سامیار اممت .Sunkik Anzan Šušunka( :در
برتممی از نةوممتههممای یالمممی بممرای ننونممه الممواح سکروپممل امموش یمما سنممر نةوممتههممای
اوترو

منَخونته دوش ( 699-717ب ش  .ایمن بمواق بمهصمورت انایومهنگمار (.EŠŠANA

سماه امت هن بین اصطالحات (ارباب .katru :و (فرمانروا .menku likki :نیمز در النماب
دورة دودماق اوتروکی کاربرد دااتبا بااینحال ،نةوتهها و ممالبامههمای بماب ی و ساموری
تبهمما از واژة اکممای (اَممرو .Šarru :بممرای نامیمماق امماهاق یالمممی  -بممهویممژه امماهاق دورة
نو یالمی -امتفاده میکببا (.Potts 2010: 109–110
هناقگونه که در دورةهای یالش کهن و میانه دیاه اا ،تاای اص ی نةوتههمای اماهی
این دو دوره تاای اهر اموش ایبووامیبَک بمود کمه نظمر بمه النماب مبمارج در نةومتههما،
میتواق وی را حامی ااهاق و ق نرو پادااهی ق نمااد ننمود بمااینحمال در دورة نمو یالمی

تومةَن( 1هومةاق .بهتاری بهصورت محةوبترین تماای نةومتههمای اماهی مةمال گومت
(.Henkelman 2008: 364؛ هر بمما پممیشازایممن نیممز در دورههممای پیوممین وی در کبممار
ایبووایبَک از تاایاق برین محسوب ممیاما اهنیمت تمومةَن را ممیتمواق از نةومته تَبمی

فرمانروای مح ی ناحیه اَیَپیمر 2در کمول فمرح (ایمذه .دیما کمه در سق وی ا طاکببماه کیتمین

( .kitinبه ااه امت« :بااا که کیتینِ تومةَن ،که در لوای کیتیناش یک ااه قرار میگیرد،

بر این نگاره من قمرار گیمرد!» (نمک  .Henkelman 2008: 365هر بما اصمطالح کیتمین
بهمختی قابلتعریف امت ،اما ظاهراً ییی از باصر مه در دین و ایمائولوژی اماهی دورة
نو یالمی به انار میرفت کیتین را در مفهوش گسمتردهی سق ممیتمواق بمه نیمروی سممنانی
تعةیر کرد که در نهاق مادی تج ی مییابا و به تعةیر دیگری میتواق سق را نیمروی تمااداد
1. Ḫumban
2. Ayapir
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ااهی نیز دانست ( .Henkelman 2008: 364هن بین برتی از پژوهوگراق معانی دیگری
نیز برای سق قائل ااهانا (برای ننونمه «نوماق سممنانی»  « ،Leemans 1946: 51مال ،داد»
« ،Lambert 1965: 30–31مبمق ،نهممی» « ،Hallock 1969: 714نظم و قممانوق سمممنانی»
« ،Grillot 1983: 212, 214تحری و حفاظت نمادویی» Hinz & Koch 1987: s.vv. ki-

 .di-en, Vol. 1: 461ازسنجاکه واژة کیتین در دورة یالش میانه و کهن نیمز کماربرد داامته

امت مم بهویژه در ناش ااهاق برای ننونه کیماین تموترَق 1و کیمایبو2ممم ممیتمواق کماربردی
موابه دورة نو یالمی را در دورههای پیوین برای سق قائمل بمود هن بمین ایمن اممر از سنجما
تنویت میاود که اصمطالح مزبمور بمهصمورت واشواژة  kidinnuدر بماب ی کهمن بمه معبمی
«حنایت سمنانی» به کار رفته امت (در این تصوص نک .Henkelman 2008: 364
نتیجه

تا سنجا که اواها بامتاقاباتتی و تاریخی به ما انازة بررمی ماهیمت نهماد اماهیِ سغمازین
یالش را میدها ،بین به نظر میرما که نهاد ااهی در دوراق سغمازین تومییل دولمت در
یالش با ننونههای میاقرودانی معاصر تود هنسانی زیادی را نواق میدها و میتمواق سق را
گونهای ااهی مناد دانست امری که در مار وب بمره کمبش فرهبگمی میماق میالش و

میاقروداق قابل تونیه اممت؛ هر بما نتمواق بمهدرممتی نوماق داد کمه تاممتگاه ایمن گونمه
اهریاری یالش بوده امت یا میاقروداق
در دوراق پایانی دودماق اَوَق و تحت تأثیر پادااهی اَکَا ،که بمرای مماتی میالش را زیمر
م طم تویش درسورده بمود ،الگوهمای ایمائولوژیک میماقرودانمیِ برگرفتمه از دولمت اَکَما
هن وق حضور تاایاق میاقرودانی در نةوتههای ااهی به بمواق حمامی و پومتیةاق دودمماق
ااهی را میتواق مواهاه ننود هن بین این تأثیر را میتواق در الناب ااه اَوَق نیمز دیما کمه
موابهت ونگیری را با نةوتههای ااهی اکای نواق میدها
این تأثیر و الگوگیری از میاقروداق را میتواق در دوراق دودماق میناایی نیز موماهاه
کرد که برتی ااهاق سق به تن یا از دودماق موش اور تالش ننودنا تا نو ی ااهی سممنانی
1. Kidin-Ḫutran
2. Kidinu
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را در یالش برقرار ننایبا این نوع ااهی سمنانی را میتواق در کیش پرممتش اماه پمس از
درگذات وی و حتی احتنایً در زماق حیات او دیا بااینحمال بماقکمه بررممی النماب و
نةوتههای ااهی یالمی میانه و نو نواق میدها ،ااهی سمنانی ،سقگونه که برتمی اماهاق
میناایی تالش به ا نال سق دااتبا ،هی گاه در یالش رواج نیافت و ااهاق یالممی تمود
را تامتگزار تاایاق مه یالممی (ایبووامیبَک ،کیریرامه و تمومةَن .و مه میماقرودانمی
(مَبزَت -ایوتار .ق نااد میکردنا
درمجنوع ،نهاد ااهی در یالش را با تونه به الناب و نةوتههای ااهی میتمواق گونمهای
از ااهی مناد دانست ،هر با هناق گونه که دیاه اما ،ایمن احتنمال ونمود دارد کمه در
دوراق دودماق میناایی نو ی از ااهی سممنانی و یما حمااقل کمیش پرممتش ببیماقگمذار
دودممماق رای م بمموده امممت کممه در هممر دو مممورد تممأثیر فرهبگممی و میامممی میمماقروداق بممر
ایائولوژی ااهی یالش مواهاه میاود هن بین ق ت نةوتههایی با مضامین میامی و وفمور
نةوته های ااهی با مضمامین مماتت پرمتومگاه و ممایر امماکن دیبمی را ممیتمواق در هنمین
رامتای رواج ااهی مناد در یالش تونیه ننود در هناق انا

نةوتههایی که رابطمه اماه

و تاایاق حامی وی را مبعیس میکببا  -نةوتههمای پموزور ایبووامیبَک و ایگمیتَ یمی-
این تاایاق هستبا که از مرِ لطف و یا به پاداش تامات فرد ،ااهی هار موی نهاق و یما
ااهی اَنزاق و اوش را به او ا طا میکببا
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