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چکیده

بیشتر پژوهندگان عقیده دارند که کوههای زاگرس و منطقۀ لرستان
امروزی ،خاستگاه آغازین و زیستگاه مردمانی بوده است که در تاریخ
جهان باستان «کاسی یا کشّو» خوانده میشدهاند .آنها در نیمۀ دوم هزارۀ
دوم پیش از میالد ،بخشهای زیادی را در منطقۀ زاگرس میانی به سلطۀ
خود درآورند ،و چندی بعد ،نیرومندانه از کوههای زاگرس به سرزمین
میانرودان تاختند و فرمانروایی پانصد و هفتاد و شش سالۀ خود را که
طوالنیترین دورۀ فرمانروایی بیگانگان در سرزمین میانرودان باستان بود،
بنیان نهادند.
مهمّترین رخداد تاریخ کاسیها ورود آنها به جلگۀ میانرودان و
فرمانروایی دیرپای آنها در این سرزمین است که احتماالً در نتیجۀ فشار
مهاجرت گروههایی از آریاییها رخ داده بود که در هزارۀ دوم پیش از
میالد از آسیای مرکزی به جنبش درآمده و به کوههای زاگرس رسیده
 .6استادیار گروه تاریخ دانشگاه شهید چمران اهواز  .نشانی الکترونیکjalilianshahram@yahoo.com :
 .2کارشناس ارشد تاریخ ایران باستان از دانشگاه فردوسی مشهد ،مربی دانشگاه کوهدشت.
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بودند .در حقیقت ورود کاسیها به میانرودان ،ورود آنها به روشنایی
تاریخ شرق نزدیک باستان بود ،و پیامدهای چشمگیری در این منطقه به
جای گذاشت .در این پژوهش با مطالعۀ چگونگی ورود کاسیها به
میانرودان ،پیامدهای حضور طوالنی آنها در این سرزمین بررسی خواهد
شد.
واژههای کلیدی :کاسیها ،زاگرس ،میانرودان ،کاردونیاش ،بابل.
مقدمه
مردمانی که اکّدیها آنها را کشّو میخواندند ،احتماالً از گذشتههای بسیار دور ،از هزارۀ سوم
پیش از میالد ،در منطقۀ زاگرس میانی و لرستان امروزی میزیستهاند ،و امروزه بیشتر پژوهندگان
عقیده دارند که کوههای زاگرس خاستگاه آغازین و زیستگاه کاسیها بوده است (نگهبان:9731 ،
Kuhrt, 1955: 333 ; Liverani, 1988: 607; Potts, 2006: 113; Hinz, 1995: 692

 .)165-174کاسیها در نیمۀ دوم هزارۀ دوم پیش از میالد توانستند بخشهای زیادی را در منطقۀ
زاگرس میانی به سلطۀ خود درآورند ( .)Goff Meade, 1968: 124-129همچنین ،نشانههایی
وجود دارد که پارهای از قبیلههای کاسی در نیمۀ اول هزارۀ اول پیش از میالد در سرزمینی که
امروزه با عنوان سرزمین مادها شناخته میشود سکونت داشتهاند ،اگرچه پارهای پژوهندگان عقیده
دارند که کاسیها در این هنگام احتماالً در نزدیکی مرزهای شرقی بابل یا کنارههای شرقی زاب
علیا ساکن بودهاند (.)Zadok, 2002: 24; Levine, 1974: 99-124
آنچه دربارۀ تاریخ مردمان کاسی اهمیت زیادی دارد ،ورود آنها به جلگۀ میانرودان و فرمانروایی
پانصد و هفتاد و شش سالۀ آنها در این سرزمین است .در حقیقت ،ورود آنها به روشنایی تاریخ
با گشودن بابل و فرمانروایی طوالنی آنها در میانرودان شناخته میشود .گویا ورود کاسیها به
سرزمین بابل در نتیجۀ فشار مهاجرت گروههایی از آریاییها رخ داده بود که در هزارۀ دوم پیش از
میالد از آسیای مرکزی به جنبش درآمده و بهسوی غرب ،یعنی جنوب دریای کاسپین ،آمده
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بودند .میدانیم که با ورود و گسترش آریاییها در سرزمین ایران بسیاری از مردمانی که پیش از
آنها در ایران میزیستند ،همچون کاسیها و هوریها ،از نواحی غربی و شمال غرب ایران بیرون
رانده شدهاند (Brentjes, 1978: 47-48؛ چایلد73 :9736 ،؛ فهیمی .)939 :9739 ،همچنین از
دیگر دالیل مؤثر در شکلگیری این تحوالت افزایش کلی نیروهای تولیدی بوده است که اقتصاد
دامداری را بهصورت کوچنشینی و نیمهکوچنشینی در بخشهایی از ایران به وجود آورد و باعث
رشد فزایندۀ فلزکاری و پرداخت فلزات در میان اقوام دامدار شد .این خود تا اندازۀ زیادی موجب
نیرومندی مردمان جنگجوی کاسی شده بود (علییف.)633 :9733 ،
پارهای از پژوهندگان بهدستاویز وجود وابستگیهای زبانی میان زبان کاسیها و هند و اروپاییان و
همانندی نامهای خدایان مورد ستایش آنها باور دارند که طبقۀ اشراف کاسیها ،از مردمان هند و
اروپایی بودهاند و کاسیها به فرماندهی این طبقۀ نیرومند و جنگجو به میانرودان یورش بُرده و
بابل را گشودهاند (Hrozny, 1947: 129؛ چایلد .)73 :9736 ،شماری دیگر از پژوهندگان این
دیدگاه را نمیپذیرند و عقیده دارند که هیچگونه خویشاوندی و همانندی میان زبان کاسیها و
دیگر زبانهای شناختهشدۀ هند و اروپایی وجود ندارد (.)Kuhrt, 1995: 333
بیشتر پژوهندگان تاریخ شرق باستان گشوده شدن بابل به دست کاسیها را با ظهور و پرورش اسب
در میان کاسیها در پیوند دیدهاند (دیاکونوف .)969 :9737 ،احتماالً استفاده از اسب در
فعالیتهای نظامی ،و سود جُستن از سوارکاران ورزیده و جنگجویان کارآزموده عنصر مهمی در
پیروزی کاسیها و فرمانروایی طوالنی آنها در بابل بوده است .از پایان هزارۀ دوم تا آغاز هزارۀ
اول پیش از میالد ،منطقۀ زاگرس میانی یکی از جایگاههای پرورش اسب و تجارت آن با ایالم و
میانرودان بود  ،و درآمد این تجارت باعث بهبود وضعیت اقتصادی مردم شده بود و فلزکارانی که
در این روزگار بیشتر زینابزار میساختد ،هنر خود را به اوج شکوفایی رساندند (شیشهگر:9733 ،
 .)92از متنهای آشوری میدانیم که غرب فالت ایران در سدۀ نهم پیش از میالد مرکز عمدۀ
پرورش اسب بوده است .متنهای ادارای بهدستآمده از کاخهای سلطنتی آشوریها در شمال
عراق امروزی نیز نشان میدهند که این اسبها در سپاه آشور استفاده میشدهاند (طالئی:9737 ،
999؛ موری .)62 :9739 ،در نگارههای روی دیوار کاخ سارگون پادشاه آشور در دور شروکین یا
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خورساباد مردم بسیاری نشان داده شدهاند که هدایایی برای پادشاه آشور میآورند و شماری از
آنها ،که احتماالً از کوهستانهای زاگرس آمدهاند ،اسبهایی را با خود آوردهاند که در سپاه
آشور از آنها استفاده میشده است ( .)Albenda, 1986: 27-35پیداست که کاسیها با استفاده
از مراتع و چراگاههای گستردۀ زاگرس میتوانستند گلههای اسبان نژادۀ خود را پرورش دهند،
چنانکه کاوشهای باستانشناختی در تپۀ باباجان (در جنوب دشت دلفان در لرستان) نشان میدهند
که پرورش اسب در این منطقه دستکم از دورۀ سوم آهن رواج داشته است (موری.)13 :9739 ،
به باور پارهای از پژوهندگان ،اسب به زبان بابلی ( ،)Sišuبه کنعانی و عبری عتیق ) ،(Sušبه آرامی
( )Sūsyaو به مصری ( )ŚŚmنامیده میشده است که همۀ آنها از کلمۀ آریایی و هندی کُهنِ
آشوُش ) )Ašvoshگرفته شدهاند (دیاکونوف369 :9737 ،؛ Hrozny, 1940: 133-134؛
 .)Roux, 1964: 204به این دالیل ،این فرضیه که هند و اروپاییان اسب را اهلی کرده و به دیگر
مردمان رساندهاند ،رواج گستردهای یافته است (شهبازی63 :9736 ،؛ جعفری.)13 :9736 ،
دیاکونوف به استناد اینکه در متنهای بابلی از آغاز دورۀ کاسیها از اسب یاد میشود ،عقیده دارد
که کاسیها اسب را اهلی کردهاند (دیاکونوف .)967 :9737 ،در متنهای بابلی و حتی در متن
مجموعۀ قوانین حمورابی تا پیش از سلطۀ کاسیها نامی از اسب دیده نمیشود ،اما در دورۀ
کاسیها در کتیبهها نام این حیوان دیده میشود ،و در حقیقت ،در سرزمین بابل ،از روزگار
فرمانروایی کاسیها ،یعنی از 9362پ.م ،استفاده از اسب در جنگها برای جنگاوران و کشیدن
ارابههای جنگی رواج یافته است (رواسانی626 :9732 ،؛ چایلد926 :9736 ،؛ سویشر.)926 :9733 ،
استفاده از اسب به جای قاطر یا االغ برای کشیدن ارابهها باعث انقالبی در شیوههای جنگی و
همچنین حمل و نقل آسان و سریع شده است .کاسیها که مردمانی جنگجو بودند ،با اسبان
پرورشیافتۀ خود ،و با اعتماد به تواناییهای خویش در استفاده از جنگابزارهای برتر ،سبکتر و
بسیار سریعتر ،همانند ارابههای جنگی چرخدار که با دو اسب کشیده میشدهاند ،توانستند با
نیرومندی فراوان سرزمین بابل را به سلطۀ خود درآورند ( .)Kuhrt, 1995: 334در این پژوهش
با مطالعۀ چگونگی ورود کاسیها به میانرودان و تشکیل پادشاهی کاردونیاش ،به پیامدهای دورۀ
فرمانروایی طوالنی کاسیها در میانرودان پرداخته خواهد شد.
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ورود کاسیها به میانرودان
نخستین اشارۀ تاریخی که از چگونگی ورود کاسیها به میانرودان شناختهشده است ،به دورۀ
فرمانروایی ریمسین ،چهاردهمین و آخرین پادشاه سلسلۀ الرسا ،بازمیگردد .در متنهای بابلی
متعلق به نهمین سال پادشاهی سَمسوایلونا ،پادشاه بابل ،در یک گزارش جنگی به پیدایی کاسیها
در میانرودان اشاره و گفته میشود که سَمسوایلونا سپاه کاسیها را شکست داده است ( Roux,

 .)1964: 199با پس راندن یورشهای کاسیها در روزگار سَمسوایلونا ،تا نزدیک به صد و پنجاه
سال بعد ،در متنهای میانرودانی دیگر هیچ اشارهای به فعالیتهای جنگی کاسیها و رویارویی
با مردمان میانرودان دیده نمیشود و فقط گزارشهایی وجود دارد که نشان میدهد چگونه
کاسیها در سرزمین بابل زمینهایی برای خود خریدهاند ،و یا به دروگری ،کارگری ،و احتماالً به
تجارت اسب مشغول بودهاند ( Jaritz, 1958: 203-204؛ Hinz, 1995: 167؛ Cameron,

 .)1936: 93یک قرارداد متعلق به دورۀ پادشاهی امیدیتانا گزارش میدهد که مردی کاسی قطعه
زمینی را برای فعالیتهای کشاورزی به مدت دو سال اجاره کرده است (بهزادی.)9767 :9769 ،
در این روزگار ،کاسیها احتماالً در گروههای کوچک در بیرون شهرهای میانرودان سکونت
گزیده ،و بهعنوان جنگاوران مزدور در نیروی نظامی بابلیها ،و همچون کارگران کشاورز در بابل
فعالیت میکردهاند ،و یا اینکه بیرون از بابل دارای فعالیتهای سیاسی بودهاند ( Kuhrt, 1995:

 .)333کاسیها در دژهای جنگی و سکونتگاههای موقت خود استقرار یافته بودند و جنگاوران
مزدور آنها ،که در بابل نفوذ داشتهاند ،پادگانهایی به وجود آورده بودند و بهتدریج شهرهای
شمالی بابل را به سلطۀ خود درآوردند ( .)Richardson, 2002: 374همچنین ،دادههای تاریخی
نشان میدهند که کاسیها در دورۀ حمورابی و حتی پیشتر ،بهشیوهای صلحجویانه به سرزمین بابل
وارد شدهاند ،چنانکه در یک مُهر بهدستآمده از دورۀ سینموهالیت ،پدر حمورابی ،برای
نخستین بار نامهای کاسی دیده میشوند (رواسانی.)623 :9732 ،
حمورابی ،ششمین پادشاه سلسلۀ اول بابل کهن ،پس از سارگون اکّدی ،بنیانگذار پادشاهی اکّد،
دومین شهریاری بود که توانست میانرودان باستان را یکپارچه کند ،اما در دورۀ جانشینان وی
حکومت مرکزی دیگر چندان نیرومند نبود .پادشاهان سلسلۀ اول که در نتیجۀ تجارت بسیار
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ثروتمند شده بودند ،هدایای نذری فراوانی برای خدایان بابل فراهم میکردهاند و فعالیتهای
مذهبی در کانون توجه آنها بود ( .)Oppenhim, 1964: 205-206دستگاه پادشاهی ناتوان و
بیمارگونۀ بابل در این دوره اگرچه از مشکالت زیادی رنج میبُرد ،هنوز آن اندازه نیرومند بود که
بتواند از موجودیت سیاسی خود دفاع کند .شاید به این دلیل بود که کاسیها بهجای استفاده از
نیروی جنگی کوشیدند بهصورت تدریجی و پایدار وارد بابل شوند .در متنهای بابلی در هشتمین
سال پادشاهی سَمسوایلونا ،و همچنین در دورۀ پادشاهی ابیشوح ،به سپاه کاسیها اشاره شده ،که
این دو رخداد جنگی سالها با همدیگر فاصلۀ زمانی دارند .آمیزادوک برای جلوگیری از یورش
کاسیها به بابل با عیالمیها معاهدۀ دفاعی منعقد ساخته بود (زکیبیگ ،9739 ،ج.)31 :9
آمیزادوک همان اَمیصدوق ( 9666-9636پ.م ،).دهمین پادشاه سلسلۀ اول بابل بود که
فرمانروایی وی نزدیک بیست سال پایید .در دورۀ سَمسوایلونا ،جانشین امیصدوق ،نخستین یورش
کاسیها پس رانده شد ،اما این یورشِ کاسیها شورش مردمان زیردست بابلیها را در پی داشت،
چنانکه ریم سین خود را پادشاه الرسا خواند و بیست و شش شاهک دیگر از شورش او پیروی
کردند .سَمسوایلونا آنها را همچون کاسیها در نبرد کیش در 9611پ.م شکست داد ،اما در
سرکوبی سومریها ناتوان ماند (هیأت مؤلفان ،9733 ،ج37 :9؛ Frankfort and others, 1940:

140؛  .)King, 1907: 20سومریها به فرماندهی ایلوماایلوم توانستند دومین سلسلۀ بابل را در
جنوب این سرزمین بنیان گذارند ،که در تاریخ جهان باستان به نام سلسلۀ اول سرزمین دریا شناخته
شده است .دلیل واقعی ضعف و سقوط سلسلۀ اول بابل نارضایتیها و بحرانهای داخلی بود که در
پایان دورۀ فرمانروایی حمورابی باعث شورشهای زیادی در نواحی تابعه همچون آشور و سومر
شده بود ،و در دورۀ سَمسوایلونا ،آشور ،ماری ،کارکمیش ،و حتی کرانههای باتالقی رأس خلیج
فارس از بابل جدا شدند (توینبی .)923 :9766 ،تالشهای حمورابی برای تمرکز زندگی سیاسی،
اقتصادی و دینی سرزمین پهناور بابل در خود شهر بابل ،ممکن بود در درازمدت به سود همۀ
میانرودان باشد ،اما پیامدهای زودهنگام آن ،ویرانی ایالتها و پیدایی نارضایتیهای فراوان ،بهویژه
در شهرهای سومر بود و حتی در آشور ،که هنوز مردم خاطرۀ فعالیتهای مهم شمسی ـ عداد را در
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ذهن خود زنده نگاهداشته بودند ،پس از مرگ حمورابی در 9312پ.م ،شورشهایی رخ داد که
نتیجۀ آنها تجزیۀ حکومت حمورابی بود (.)Roux, 1964: 198
مُردهریگ حمورابی پس از پسرش سَمسوایلونا چندان دوام نیاورد ،هر چند سَمسوایلونا توانست در
برابر دشمنان خود ایستادگی کند و حتی شورش ریمسین ،چهاردهمین پادشاه سلسلۀ الرسا را نابود
گرداند و دژها و برج و باروهای جنگی برای جلوگیری از تاخت و تازهای دشمنان به وجود آورد
(Goetze, 1951: 98-103؛  .)Gelb, 1957: 266فرزند و جانشین او ،ابیشوح ،هم در
رویارویی با دومین یورش کاسیها کامیاب بود ،اما نتوانست از استقرار فرماندۀ کاسیها به نام
کشتیلییش اول در شهر هانا در کرانۀ فرات جلوگیری کند (Roux, 1964: 200؛ Nougayrol,

 .)1960: 205-210امیدیتانا ،پادشاه سلسلۀ اول بابل ،که در یک متن بابلی خود را پادشاه سومر
و اکّد خواندهاست ،توانست با نابود ساختن دژ فرمانروایی سلسلۀ سوم سرزمین دریا به قلمرو آنها
یورش آورد ( .)Pritchard, 1950: 270-271سلسلۀ اول به لبۀ پرتگاه نابودی رسیده بود و در
پایان دورۀ پادشاهی سَمسوایلونا ،اگرچه هنوز خود شهر بابل در دست بابلیها بود ،استانهای
شمالی و جنوبی سرزمین بابل به چنگ دشمنان افتاده بود و بابل به مرزهای آغازین خود ،یعنی
مرزهای اکّد ،کاهش یافته بود.
با مرگ حمورابی ( 9312-9396پ.م ،).صدای ناقوس مرگ سلسلۀ اول بابل به گوش میرسید.
جانشینان سَمسوایلونا ،فرزند حمورابی ،هم دیگر نتوانستند از مرزهای شهر بابل فراتر روند ،و بیشتر
توان خود را برای حضور در آیینهای مذهبی و پرستشگاههای خدایان به کار میگرفتند
(مجیدزاده .)931/9 :9736 ،با رنگ باختن نیروی جنگی بابل در دورۀ سَمسوایلونا ،کوتیرنهونتۀ
اول ،پادشاه سلسلۀ اپارتی ایالم ،به بابل یورش آورد و در حافظۀ میانرودانیها چنان تأثیری بهجای
نهاد که نزدیک هزار سال بعد ،این کردۀ کوتیرنهونته در کتیبههای کاخ آشوربانیپال آشوری
یادآوری شده است (مجیدزاده .)96 :9732 ،با وجود این یورش ،یک متن متعلق به دورۀ
کوکنشور دوم ،پادشاه ایالم ،نشان میدهد که ایالمیها چندی بعد ،در دورۀ امیصدوق ،پادشاه
سلسلۀ اول بابل ،فرمانبردار بابلیها شدهاند.
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نزدیک به صد و پنجاه سال پس از مرگ حمورابی ،و همزمان با نفوذ تدریجی کاسیها در
میانرودان ،حیتّیها به سرزمین بابل تاختند .مردمان حیتّی که از هزارۀ سوم پیش از میالد در شرق
آسیای کوچک میزیستهاند ،نام خود را به آن سرزمین دادهاند و بعدها پادشاه آنها سوپیلولیوما
توانست پادشاهی حیتّی را تبدیل به نیرومندترین پادشاهی شرق نزدیک گرداند (کاژادان و
دیگران .)691/9 :9739 ،در دورۀ پادشاهی مورسیلیس اول ،پادشاه بزرگ حیتّیها ،جنگاوران
حیتّی در 9919پ.م به حلب تاختند و یَمخَد پایتخت آن سرزمین را نابود کردند .مورسیلیس با این
پیروزی در اندیشه شد که به شهر ثروتمند و کهنسال بابل بتازد ،اما چون وجود کاسیها در فرات
میانی میتوانست مانع راه آنان شود ،با فرماندهان آنها معاهدۀ دوجانبهای منعقد کرد و حیتّی پس
از گشودن شهر بابل ،اسیران و غنایم جنگی را با خود به هتّوساس ،پایتخت حیتّیها در آناطولی
مرکزی ،بردند و در این یورش حیتّیها به سرزمین بابل بود که احتماالً سَمسودیتنا هم گذشته از
پادشاهی ،زندگیاش را از دست داد (Leick, 2003: 42؛ ناردو.)39 :9731 ،
روابط کاسیها با ناحیۀ فرات میانی ارتباط آنان را با حیتّیها ،که قسمتهایی از سوریۀ شمالی را به
سلطۀ خود درآورده بودند ،استحکام میبخشیده است .آنها مجسّمههای مردوک و همسرش الهه
صرپانیتوم را که جزو غنایم جنگی بود ،به دالیل ناشناختهای در شهر حَنَ ،یا هانا در حدود هفتاد
کیلومتری شهر ماری به جای گذاشتهاند (مجیدزاده .)936/9 :9736 ،کتیبۀ آگوم دوم ،پادشاه
کاسیها ،که از کتابخانۀ آشوربانیپال در نینوا به دست آمده است ،گزارش میدهد که وی
پیکرههای مردوک و صرپانیتوم را از منطقۀ هانا به بابل بازگردانده است (داندامایف13 :9737 ،؛
 .)Balkan, 1954: 156-157احتماالً هدف از یورش حیتّیها تاراج و چپاول ثروت بابل و
بهدست آوردن پشتیبانی کاسیها در برابر تهدیدهای هوریها بوده است (کاژادان و دیگران،
37/9 ،9739؛ ناردو .)39 :9731 ،دربارۀ اینکه پس از سقوط بابل بهدست حیتّیها در 9191پ.م چه
وقایعی در این شهر رخ داده است ،آگاهی چندانی نداریم ( .)Roaf, 1996: 140حیتّیها با
گشودن بابل و در نتیجۀ مبارزۀ قدرت در داخل سرزمین خود بهتدریج ناتوان شدند و سرزمینهای
مفتوح خود را از دست دادند .مورسیلیس هم بهعلت توطئههای درباری ناگزیر شد به هتوشش
بازگردد و دیگر هیچگاه از آن شهر بیرون نیامد ( .)Roux, 1964: 202احتماالً با توجه به توافق
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حیتّیها با فرماندهان کاسیها در ناحیۀ فرات میانی ،خود کاسیها هم در پیروزی کوتاهمدت
حیتّیها بر بابل نقش مهمی بازی کردهاند .با حملۀ حیتّیها به بابل و عقبنشینی آنها ،سرزمین بابل
به بخش های کوچکی تقسیم شده بود و برای نزدیک به دو سده بدون قدرت چندانی به زندگی
خود ادامه داد (دوالندلن.)76/9 ،9736 ،
بهعقیدۀ ژرژ رو ،با عقبنشینی حیتّیها از بابل آگوم دوم با نام آگومکاکریمه با سلطه بر شمال بابل
به تخت شهریاری بابل ،که با مرگ سَمسودیتانا خالی مانده بود ،تکیه زد (Roux, 1964: 202؛
 .)Podany, 2002: 59-60کاسیها احتماالً در روزگار سمسودیتانا ،آخرین فرمانروای سلسلۀ
اول بابل کهن ،بهتدریج شهرهای شمالی بابل را زیر سلطۀ خود آوردند .آنها از سوی شرق وارد
میانرودان شدند و در شرق دجله سکونت یافتند ،تا اینکه از آنجا بهسوی غرب گسترش یافتند و با
گرفتن پادشاهی هانا در منطقۀ فرات میانی ،توانستند یک پادشاهی تازه را بنیان گذارند ( Leick,

 .)2003: 43کاسیها یکبا ره موفق به گشودن بابل نشدند ،بلکه دورۀ زمانی ورود آنان نزدیک به
صد و پنجاه سال بهدرازا کشید .سرانجام پس از آنکه حیتّیها شهر را تاراج و نابود کردند و به
سرزمین خود بازگشتند ،کاسیها در سال 9191پ.م آن را بهسلطۀ خود درآوردند ( Smith,

 .)1940: 26اینگونه بود که سلسلۀ اول بابل کهن ،که در حدود 9393پ.م به دست سومواََیلوم
بنیان نهاده شده بود ،پس از دویست و هفتاد سال در دورۀ پادشاهی سَمسودیتانا بهدست کاسیهای
زاگرس نابود شد.
پادشاهی کاردونیاش در میانرودان
کاسیهای پرورشدهندۀ اسب که در شمال و بخشهای میانی سرزمین بابل فرود آمده بودند،
توانستند بابل را به سلطۀ خود درآورند (کاژادان و دیگران629/9 :9739 ،؛ Pentka,

 .)1998:257ما نمیدانیم که آنها دقیقاً در چه زمانی به این پیروزی چشمگیر دست یافتهاند.
احتماالً فهرست طوالنی نامهای سلطنتی در فهرست پادشاهان بابلی دربرگیرندۀ نام پادشاهان کاسی
دیگری هم باشد که بیرون از سرزمین بابل فرمانروایی میکردهاند (Calmeyer, 1995: 33؛

 .)Van De Mieroop, 2003: 163-169به گزارش فهرست پادشاهان بابلی ،بنیانگذار سومین
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سلسلۀ بابل مردی به نام گانداش بوده است ،البته این گزارش بهوسیلۀ لوحهای که خود نشاندهندۀ
وجود نسخهای از یک سنگنوشته است تأیید میشود (Jaritz, 1958: 191-198؛ رواسانی،
 .)623 :9732گانداش حتی در کتیبهای خود را پادشاه بخشهای چهارگانۀ جهان خوانده است
( .)Jaritz, 1958: 225-226دورۀ گانداش را باید آغاز تاریخ سلسلۀ کاسیها دانست و احتماالً
آنها در این روزگار درّۀ دیاله و بخش سفالی آن را در سلطۀ خود داشتهاند (دیاکونوف:9737 ،
 .)967درّۀ دیاله برای کاسیها منطقهای مهم بود؛ چه ،گذشته از اهمیت استراتژیک آن ،کاسیها
به واسطۀ این منطقه همواره با خاستگاه و زادبوم کوهستانی خود در ارتباط بودهاند .پس از
گانداش ،آگوم اول تاج و تخت پادشاهی کاسیها را بهدست آورد .جانشینان ایلوماایلوم سومری،
پادشاه سلسلۀ اول سرزمین دریا ،نتوانستند از ورود آگوم اول به دشتهای سرزمین بابل جلوگیری
کنند (هیأت مؤلفان ،)37/9 :9733 ،تا اینکه در دورۀ پادشاهی آگوم دوم ،با عقبنشینی حیتّیها،
بابل به سلطۀ کاسیها درآمد .در حقیقت ،آگوم دوم بنیانگذار واقعی سلسلۀ تازۀ کاسیها بود که
در کتیبهای خود را خلف نورانی خداوند شوکامونا ،پادشاه کاسیها ،اکّدیها ،بابلیها ،پادان ،المان
(حلوان) و کوتیها خوانده است (Goff Meade, 1968: 130؛ نگهبان.)619 :9731 ،
«سرزمین دریا» اصطالحی بود که از هزارۀ اول پیش از میالد برای منتهیالیه جنوب سرزمین عراق
امروزی ،منطقهای در اطراف خلیج فارس ،استفاده میشد ( .)Kuhrt, 1995: 380در سدۀ
شانزدهم پیش از میالد ،پادشاهی بابل به دو بخش تقسیم شده بود؛ کاسیها در شمال و سرزمین
دریا در جنوب ،که شامل اوروک ،اور و الرسا میشد ( .)Edens, 1994: 209-210با توجه به
نامهای متأخر پادشاهی سرزمین دریا ،میدانیم که عناصری از سومریها در میان آنها وجود داشته
است ( .)Oppenheim, 1964: 163-170سلسلۀ سرزمین دریا چنان نیرومند شده بود که
پادشاهان سلسلۀ اول بابل یورشهای جنگی زیاد ،اما بینتیجهای به سرزمین آنها انجام دادند .با
قدرتگرفتن کاسیها در بابل ،آنها متوجه سرزمین دریا هم شدند که در دورۀ سلسلۀ اول بابل
کهن دولت نیرومندی در جنوب سرزمین بابل به وجود آورده بودند .کاسیها به فرماندهی
اوالمبوریاش سرزمین دریا را در حدود 9331پ.م شکست دادند و گولکیشار ،پادشاه سرزمین
دریا ،به سوی جنوب گریخت ( .)Leick, 2003: 43اوالمبوریاش ،پادشاه کاسی ،توانست پس از
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سال 9122پ.م ،ائاگمیل ،پادشاه سرزمین دریا را شکست دهد و با این پیروزی همۀ سرزمین سومر
را به گسترۀ بابل ضمیمه کند (Roux, 1964: 203؛  .)Brinkman, 1970/71: 274در دورۀ
آگوم سوم ،برادرزادۀ اوالمبوریاش ،آخرین دژ جنگی مردم سرزمین دریا به دست کاسیها
گشوده شد و با تصرف تمام گسترۀ سرزمین دریا کاسیها به سرزمین سومر و اکّد نام کاردونیاش
دادند .به عقیدۀ دیاکونوف ،کاردونیاش به معنای کوچنشین یا کُلُنیِ خدایی بود که زمین میدهد
(دیاکونوف .)332 :9737 ،از این زمان پادشاهان کاسی خود را پادشاهان سرزمین کاردونیاش
مینامیدند و دیگر حکومتهای شرق نزدیک باستان هم آنها را به همین نام میخواندهاند (
Delmonte and Tischler, 1978: 185؛Nashaf, 1982: 150؛ علییف.)633 :9733 ،
بهدلیل ماهیت منابع متعلق به دورۀ کاسیها ،نمیتوان گسترۀ جغرافیایی فرمانروایی آنها را بهدقت
تعیین کرد ،اما میدانیم که کاسیها منطقۀ ماهیدشت را در سلطۀ خود داشتهاند و به همین دلیل
وجود سفالهایی از کاسیها در ماهیدشت و شمال لرستان تعجبآور نیست .همچنین نمری و
بیتهمبان دو منطقۀ جغرافیایی در درون مرزهای قلمرو کاسیها بوده است ( Reade, 1978:

 .)137در حقیقت ،بیتهمبان یکی از اجتماعهای بزرگ و تأثیرگذار کاسیها بود که در بیشتر
کودوروها به آن اشاره شده است ( .)Delitzsch, 1884: 12-124بیتهمبان ناحیهای در جنوب
پارسوا و جنوب شرق نامار در منطقۀ کرمانشاه بوده است (علییف .)639 :9733 ،کوهنشینان
لرستان در درازای پانزده دهه ،یعنی تا دورۀ جنگهای کاسیها با آخرین پادشاه بابل ،سرزمینهای
تحت سلطۀ خود را بهطور چشمگیری گسترش داده بودند .احتماالً میتوان گفت که گذشته از
بابل ،سرزمینهای گستردهای از مرز ایالم تا نواحی آذربایجان جنوبی در سیطرۀ کاسیها بوده
است (همان.)639 :
گسترۀ آگاهیهای ما از دورۀ فرمانروایی کاسیها در میانرودان چندان زیاد نیست .اگرچه
پادشاهان کاسی از سال ـ نامها استفاده میکردهاند و این خود گواه تاریخی ارزشمندی است ،این
پادشاهان تا حد زیادی ناشناختهاند .در این دوره ،چندین پادشاه کاسی نامهای همانندی دارند،
بهگونهای که گاه وجود نامهای همانند در میان پادشاهان دشواریهای زیادی بهوجود میآورد.
همچنین ،گزارش رخدادهای دورۀ پادشاهان کاسی ،بهویژه در آغاز سدۀ دوم فرمانروایی آنها در
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میانرودان چندان روشن نیست ( .)Kuhrt, 1995: 335در حقیقت ،بخش زیادی از آگاهیهای
ما برگرفته از متنهایی است که با پادشاهی کاسیها در بابل بیگانهاند ،همانند نامهنگاریهای
العمارنه یا یک رخدادنامه که کاتبی آشوری در سدۀ هفتم پیش از میالد نوشته است ( Roux,

 .)1964: 203کاسیها سازمان قبیلهای داشتند و هموَندان این قبیلهها ،که متشکل از خانوادهها
بودند ،گهگاه نامهای نیاکان خود را به کار میبردند و همۀ آنها با همدیگر پیوند خونی داشتند و
بزرگ هر خانواده رهبری آنها را به عهده داشت .کاسیها کامالً در جامعۀ بابل حل نشدهاند و
هنوز از شکل روابط میان این خانهها و خاندانهای فرمانروای کاسی چیز زیادی نمیدانیم ( Roaf,

 .)1996: 141پادشاهان کاسی در این دوره به ترویج آیین مذهبی خدایان بزرگ میانرودان
پرداختهاند و با بازسازی مکانهای مقدس سرزمین بابل برای خدایان میانرودانی هدایای نذری
پیشکش کردهاند ( .)Leick, 2003: 44آنها برای الهه اینین پرستشگاهی با ویژگی معماری
کاسیها ساختهاند که ظرافت هنری استفادهشده در آن به هنر کاسیها جایگاه ویژهای بخشیده
است ( .)Moortgat, 1985: 219-220باید اشاره شود که با ورود کاسیها به بابل ،سنتهای
سلسلۀ اول بابل کهن همچنان ادامه پیدا کرد و تغییر چندانی در آن رخ نداد .مهمترین خدای
پرستشگاههای میانرودان ،مردوک ،خدای خدایان بود که احتماالً پرستشگاه او به دست پادشاهان
اولیۀ کاسی ،همانند آگوم دوم ،بازسازی شده بود ( .)Kuhrt, 1995: 338سنّتهای خود
کاسی ها نیز در محیط خویشاوندی و ویژۀ خودشان ادامه یافت ( ،)Hinz, 1995: 165-174زیرا
آنها با گشودن بابل هرگز میهن خود را برای همیشه ترک نکردند و گروههایی از کاسیها در
زاگرس ،در همسایگی لولوبیها و کوتیها ،بهجای ماندند که تا هزارۀ دوم پیش از میالد ،همچنان
یکی از گروههای نژادی بزرگ و مهم کوههای زاگرس بودهاند .همین گروه از کاسیها بودند که
نبوکدنزار اول ،و آشور رشایشی با آنها جنگیدهاند (نگهبان.)772 :9731 ،
پادشاهان کاسی در دورۀ فرمانروایی طوالنی خود در بابل همیشه از نامهای کاسی استفاده
میکردهاند ،اما هرگز سنّتهای بیگانۀ خود را به مردمان تابعۀ خویش تحمیل نکردهاند ( Leick,

 .)2003: 46نامهای کاسی با نامهای بابلی کامالً تفاوت داشت ،بهگونهای که کاسیها ،دستکم
در آغاز دورۀ فرمانروایی خود در میانرودان ،به یک زبان جداگانه و متفاوت با زبان بابلی
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گفتوگو میکردند و حتی در متنهای حقوقی آنها گهگاه کاسیها متمایز از بابلیها معرفی شده
بودند ( .)Kuhrt, 1995: 338کاسیها در نوشتن متنها به زبان بابلی ،فقط پارهای از اصطالحات
را از زبان خود استفاده کردهاند .احتمال داده میشود که آنها داستانها و فعالیتهای مذهبی خود
را فقط بهگونۀ شفاهی بیان میکرده و آنها را به نگارش درنمیآوردهاند (.)Kuhrt, 1995: 339
باید اشاره شود که کاوشهای باستانشناختی در دشت کوهدشت ،در استان لرستان ،و پیدا شدن
شماری از مُهرهای استوانهای متعلق به دورۀ کاسیها ،که محتوای مذهبی دارند ،نشان میدهند که
کاسیها نیز همانند تمدن حسنلو ،از الواح گِلی برای نوشتن استفاده نمیکردهاند ( Calmeyer,

 .)1995: 37چون فرمانروایان کاسی از زبانهای بابلی و سومری برای نوشتن متنها استفاده
میکردهاند ،کتیبهای از زبان خود کاسیها شناخته نشده است .آنها به گسترش دانش و سنت
نوشتا ری معمول به زبان بابلی پرداختند و چنان شد که در دورۀ کاسیها ،بابلی زبان سیاسی رایج
در همۀ شرق نزدیک شد ( .)Leick, 2003: 46در این دوره ،حتی فرعونهای مصر در
نامهنگاری های خود با پادشاهان کاردونیاش و آشور از خط و زبان بابلی استفاده کردهاند .در
تلالعمارنه سه متن ادبی پیدا شده است که گمان میرود در مصر و بهدست یک کاتب بابلی نوشته
شدهاند ،یا شاید دربار مصر آنها را از بابلیها گرفته تا صاحبمنصبان مصری ،که نامهنگاریهای
فرمانروایان مصر را بهعهده داشتهاند ،بتوانند زبان بابلی را فراگیرند .متنهای تلالعمارنه و دیگر
متنهای رونوشت مدرسهای بابلیها ،که از شرق و آناتولی بهدست آمدهاند ،نشانههای روشن
گسترش زبان ،متنها و فرهنگ بابلی در دورۀ کاسیهاست (.)Lambert, 1965: 288-301
در دورۀ فرمانروایی کاردونیاش تالشهای زیادی برای نگهداری و پاسداشت میراث فرهنگی بابل،
که یادگاری از دورههای شکوهمند پیشین بود ،انجام شد .متنهای علمی در زمینۀ پزشکی و
نجوم ،که در دورههای ایسینالرسا و بابلی کهن جمعآوری شده بودند ،نسخهبرداری و در
مجموعههایی گردآوری شدند .همچنین کتابهای لغت و فهرست عالیم میخی تدوین شد و
اسطورهها و افسانههای مردمان روزگاران گذشته بهدست نسلهای زیادی از کاتبان پرستشگاهها
تألیف ،جمعآوری و به زبان بابلی نوشته شدند ( Roux, 1964: 206؛ مجیدزاده.)932/9 :9736 ،
کاسیها با استفاده از زبان بابلی ،ترجمه و جمعآوری متنهای کهن ،نگهداری و پاسداشت
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سنّتهای میانرودان و میراث فرهنگی خود ،فرهنگ میانرودانی را از فراموشی رهاندهاند .در این
دوره ،زبان سومری به زبانی فنّی تبدیل شده بود که بیشتر برای موضوعهای محرمانه و نوشتن
پارهای متنهای مذهبی از آن استفاده میشد (.)Leick, 2003: 49
تمدن کهن بابل در این دوره با وجود تفاوتهایی با روزگاران پیش به زندگی خود ادامه میداد ،و
کاسیها در بابل حتی در ترکیب نژادی و قومیِ آن جا تغییری بهوجود نیاوردهاند ( Roaf, 1996:

 .)140طبقۀ بزرگان و نخبگان جامعۀ بابل ،فقط از خودِ مردمان کاسینژاد ساخته نشده بود ،و دیگر
افراد میتوانستند به ردههای باالی جامعه راه یابند ( .)Leick, 2003: 46احترام کاسیها به قانون
و روشهای قانونگذاری باعث شد که این شیوه دستکم در درون قلمرو حیتّیها نیز اجرا شود،
چنانکه بخش پایانی یک نامۀ جالب توجه ،که به شکایت پادشاه بابل از بانتیشینی ،فرمانروای
آموری ،مربوط است این نکته را روشن میکند ( .)King, 1969: 237شماری از نامهها و الواح
کاسی در موضوع خرید و فروش و فعالیتهای حقوقی در کاوشهای باستانشناختی شهر
دورکوریگلزو به دست آمده است (Baqir, 1946: 72-73؛  .)Lutz, 1919: 8-17اشارههایی
در متنهای آگوم و پارهای از متنهای حماسی متعلق به دورۀ کوریگلزو دوم و اَددشوماُوصور،
پادشاهان کاسی ،نشان میدهند که فرمانروایان کاسی عموماً در مقام پادشاهان واقعی و مشروع
بابل پذیرفته شده بودند (Herreo and Glassner, 1990: 5-45؛ .)Grayson, 1975: 339
کاسیها سنّتها و آیینهای میانرودانی را مانند اینکه یک پادشاه خوب باید چگونه باشد،
پذیرفتند و در مجموع در مقام پادشاهان شایستۀ میانرودان بهچشم آمدهاند ،بهگونهای که ثبات و
درازای فرمانروایی آنها خود گویای مقبول بودن فرمانروایی کاسیها نزد مردم بوده است
( .)Snell, 1997: 67کاسیها در واقع با نگاهداشت سنّتهای میانرودانی همانند پادشاهان
خوب و دلسوز این سرزمین رفتار میکردهاند ( .)Roux, 1964: 203آنها در درازای بیش از
پنج سده فرمانروایی خود در سرزمین بابل ،که در نتیجۀ جنگ و خونریزی نابود شده بود،
آرامش ،صلح ،نظم و یکپارچگی را به این سرزمین هدیه دادند (Leick, 2003: 44؛ Oats,

 .)1979: 86-91دورۀ فرمانروایی کاسیها در بابل ،در تاریخ میانرودان باستان ،دورۀ بابل میانه

خوانده میشود و احتماالً باید آن را دورهای سازنده در تاریخ میانرودان نامید .به گزارش فهرست
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پادشاهان بابلی سی و شش پادشاه کاسی پانصدوهفتادوشش سال و نه ماه در بابل فرمانروایی
کردهاند (.)Roaf, 1996: 140
فرمانروایی دیرپای کاسیها در بابل به سه دوره تقسیم میشود؛ در دورۀ اول ،که تقریباً از آغاز
سلطۀ آنها تا پایان سدۀ پانزده پیش از میالد طول کشید ،سرزمین بابل بهتدریج ویرانیهای
جنگها و ورشکستگیهای اقتصادی خود را بازسازی کرد .در این روزگار بود که فعالیتهای
عمرانی گسترده ای همچون بازسازی شبکۀ آبیاری و ساختمان سدها و ایجاد مخازن جدید آب
انجام شد .فعالیتهای ساختمانیِ زیربنایی همچون ساخت و بازسازی شبکههای آبیاری ،جادهها،
دیوارهای شهر ،و برج و باروها در این دوره رواج داشت ،که البته این خدمات فقط در شهرهای
بزرگ و برای ساختمانهای مهم آنها انجام میشد (.)Leick, 2003: 48
پُرشورترین سازندۀ بابلی ،کوری گلزو دوم ( 9723-9776پ.م ،).نه تنها شهر مقدّس اور را کـه در
دورۀ سَمسوایلونا نابود شده بود بازسازی کرد ،که شهر تازه و مهمی بنیان نهـاد کـه ویرانـههـای آن
در کاوشهای عقرقوف شناسایی شده اسـت ( .)Gadd, 1972: 191-195البتـه پادشـاهانِ سلسـلۀ
سوم اور نیز پیش از این دژهایی در آنجا ساخته بودند که بهدست ایبـیسـین ( 6223-6263پ.م،).
پادشاه بابل در پایان سدۀ نوزدهم پیش از میالد ،بازسازی شدهاند ( .)Leick, 2003: 44بـا وجـود
این ،پارهای از پژوهشگران عقیده دارند کـه احتمـاالً دورکـوریگلـزو ،در دورۀ کـوریگلـزو اول
(پیش از 9713پ .م ).پادشاه کاسی ساخته شـده اسـت (مجیـدزاده971 /7 :9732 ،؛ Calmeyer,

1995: 26؛  .)SassmannShausen, 2004: 62; Brinkman, 1970/71: 276این شهر زیبـا
در نود کیلومتری شمال بابل ،با طراحی مارپیچ بنا شده بود کـه یکـی از ویژگـیهـای شـناختهشـدۀ
معماری کاسیهاست .احتماالً کاسیها برای جلوگیری از دست یافتن همسایگان متجـاوز آشـوری
و ایالمی به راه دیاله ،که اهمیت استراتژیک زیادی داشت ،شهر تازۀ دورکوریگلزو را ساختهانـد
(.)Kuhrt, 1995: 341
دورۀ دوم تقریباً از سدۀ چهاردهم آغاز شد و تا پایـان سـدۀ سـیزدهم پـیش از مـیالد ادامـه داشـت.
کاسی ها در این دوره به توسعه و گسترش سرزمین بابل ،برقراری نظم و امنیت ،بخشبندی کشـور
به چند ایالت ،و شکوفایی اقتصادی بابل از طریق تجـارت بـا قـدرتهـای شـرق نزدیـک ،بـهویـژه
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سرزمین ثروتمند فرعونهـای مصـر پرداختنـد .در ایـن دوره اقتصـاد بابـل شـکوفا شـد و بازرگـانی
منظمی با مصر و دیگر سرزمینها برقرار شد و این خودْ پادشاهان کاسـی را وامـیداشـت کـه بـرای
بهبود جادههـای کـاروانرو کوشـش کننـد (کـاژادان و دیگـران .)692/9 :9739 ،ثبـات سیاسـی و
ال مـورد
برتری اقتصادی کاسیها دستکم در سده هـای چهـاردهم و سـیزدهم پـیش از مـیالد کـام ً
توجه کاتبان بوده است ( .)Leick, 2003: 49کاسیها از راه درۀ دیالـه بـه نگهبـانی از جـادههـای
ارتباطی بابل میپرداختنـد و از همـین راههـای ارتبـاطی بـود کـه سـنگ الجـورد اسـتخراجشـده از
بدخشان ،در شمال شرقی افغانستان ،به بابل میرسـید ( .)Kuhrt, 1995: 34درۀ دیالـه همـواره راه
اصلی ارتباط بابل با سرزمینهای دوردست و بخشهای درونی ایران با سرزمینهای شرقی آن بود،
که خود این شاهراه باستانی از دروازۀ مـاد یـا گردنـۀ پاتـاق امـروزی مـیگذشـت و بـهسـوی شـهر
هگمتانۀ باستانی ادامه مییافت (دیاکونوف .)33 :9737 ،بابل در ایـن دوره یـک سـرزمین ثروتمنـد
بود و این خود نه بهواسطۀ جایگاه محوری این سرزمین در طـول مسـیرهای تجـارتی -کـه از درون
سرزمین بابل از شمال ،جنوب ،شرق و غرب میگذشت ـ بلکه در نتیجۀ تجارت فعاالنۀ کاسیها بـا
سرزمین مصریان بود که برای بابلیها سود فراوانی بهوجـود مـیآورد(نـک.)Leick, 2003: 48 .
سنگ الجورد خالص به دلیل ارزش فـراوان یکـی از هـدایایی بـود کـه پادشـاهان کاسـی گـهگـاه
بهشکل تودههای بـزرگ بـه مصـر مـیفرسـتادند ( .)Kuhrt, 1995: 341پادشـاهی کاسـی بیشـتر
سنگهای نیمهگرانبها را تأمین میکرد و طمع زیادی به الجورد شرق ایران داشت .گذشته از این،
در همین دوره کاسی هـا ،اسـب ،منسـوجات ،کاالهـای ارزشـمند ،جـواهرآالت و دیگـر کاالهـای
تجملی را نیز صادر میکردهاند ( .)Leick, 2003: 36سنگ نیمهقیمتی الجورد از نواحی بدخشان
در شمال افغانستان ،معادن شرق ماد و احتماالً در هزارۀ سوم پیش از میالد از منطقـۀ شـهداد کرمـان
به دست میآمد و تجـارت آن از بدخشـان افغانسـتان تـا میـانرودان شـمالی و جنـوبی از راه جـادۀ
خراسـان بـزرگ انجـام مـیشـد (کرافـورد997 :9733 ،؛  Hakemi, 1997: 656؛ Herrman,

 .)1968: 21-57در متنهای میانرودانی نیـز از ناحیـۀ مِلوخّـا ،سـرزمینی مهـم در تولیـد الجـورد،
سخن به میان آمده است ( .)Potts, 1994: 210پارهای از متنهای نیپور و دادههای باستانشناختی
بهدستآمده از بابل نشان میدهند که کرانۀ جنوبی خلیج فـارس ،همچـون بحـرین ،درون مرزهـای

فصلنامه علمی ـ پژوهشی تاریخ اسالم و ایران دانشگاه الزهرا (س) 01 /

پادشاهی کاسیهـا جـای گرفتـه بـود ( .)Kuhrt, 1995 :340در سـدۀ چهـاردهم پـیش از مـیالد،
کاسیها همۀ گسترۀ بابل ،شامل دیاله و دیلمون یا بحرین امروزی در خلیج فارس را به سـلطۀ خـود
درآورده بودند که بهدست یک فرمانروای کاسی اداره میشد .دادههای باستانشناختی و اشارههای
تاریخی ،ثروت و برتری بابل را در سدۀ چهـاردهم پـیش از مـیالد آشـکار مـیکننـد ،چنـانکـه در
کاوشهای سال 9962م مکانهای تجارتیِ پیشرفته و دژهای نظامی کاسیها در منطقۀ بحـرین پیـدا
شــده اســت ( .)Kuhrt, 1995: 340پیــدا شــدن الــواح متعلــق بــه دو ســال نخســت پادشــاهی
مردوکاَپلآیدین اول در شهر دورکوری گلزو بیـانگر روابـط تجـاری بابـل بـا همسـایگان شـرقی،
همچون سوباریها و ایالمیها ،و نیز همسایگان غربـی بابـل اسـت (Baiqir, 1946: 89-90؛ El-

 .)Wailly, 1954: 43-45کاوشهای شمال بابـل در منطقـۀ نـوزی نیـز نشـانههـایی از نـوآوری و
تجارت کاسیها را آشکار میکند (سویشر.)926 :9733 ،
دورۀ سوم فرمانروایی کاسیها در میانرودان باستان ،که بایـد آن را دورۀ انحطـاط و سـقوط آنهـا
خواند ،احتماالً از نیمۀ دوم سدۀ دوازدهم پیش از میالد آغاز شده است .در ایـن دوره ،فرمـانروایی
کاسیها بیشتر در جنگ و ستیزهگری با آشوریها و ایالمیها گذشت ،تا اینکه آشور همـۀ تـوان و
نیروی جنگی کاسیها را تحلیل برد و ایالمیها پادشاهی آنها را نابود کردند.
نتیجهگیری
مردمانی که زادبوم آنها از هزارۀ سوم پیش از میالد کوههای زاگرس و منطقۀ لرستان امروزی بود
و در تاریخ جهان باستان کاسی /کاشو خوانده شدهاند ،از مهمترین گروههای نژادی تأثیرگذار در
تحوالت تاریخی ،سیاسی ،فرهنگی و تمدنیِ شرق نزدیک باستان بودهاند .کاسیها با سود جستن
از آشفتگیها و ضعفهای درونی پادشاهی سلسلۀ اول بابل در دورۀ جانشینان حمورابی ،نیرومندانه
از کوههای زاگرس به سرزمین میانرودان تاختند و فرمانروایی پانصد و هفتاد و شش سالۀ خود را
بُنیان نهادند که طوالنیترین دورۀ فرمانروایی بیگانگان در سرزمین میانرودان باستان بود .ورود
آنها به جلگۀ میانرودان و فرمانروایی دیرپای آنها در این سرزمین احتماالً در نتیجۀ فشار
مهاجرت گروههایی از آریاییها رخ داده بود که در هزارۀ دوم پیش از میالد از آسیای مرکزی به
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جنبش درآمده و به کوههای زاگرس رسیده بودند .کاسیها در دورۀ فرمانروایی خود در
میانرودان همراه با نگاهداشت سنّتهای ملّی خود ،در نگهداری و پاسداشت سنّتهای
میانرودانی کوشیدند و با احترام به آیینهای مذهبی خدایان بزرگ میانرودان و بازسازی
پرستشگاهها و مکانهای مقدس سرزمین بابل ،خدایان میانرودانی را خشنود گرداندند .متنهای
میانرودانی نشان میدهند که تمدن کهن بابل در این دوره ،با وجود تفاوتهایی با روزگاران
پیش ،به زندگی خود ادامه داده و بابلیها همچون پادشاهان واقعی و مشروع بابل فرمانروایان
کاسیها را پذیرفته بودند .کاسیها در طول پنج سده فرمانروایی خود در سرزمین بابل ،که پیشتر
در نتیجۀ جنگها و ستیزهگری ها نابود شده بود ،آرامش ،صلح ،نظم و یکپارچگی را برای بابلیها
به ارمغان آوردند و با پذیرفتن سنّتها و آیینهای میانرودانی ،در مجموع همچون پادشاهان
شایستۀ خودِ میانرودان دیده میشدهاند.
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