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  ایران فرهنگ و تمدن  ي توسعهایالم باستان در  نقش

  هخامنشیان يدورهدر 

   *1الدیننجم گیالنی                                                                                                       

  **الهیاري، فریدون                                                                                                       

  چکیده 

به  هخامنشیان ي فرهنگ و تمدنتوسعه ایالم باستان در نقش بررسیهدف  باي حاضر مقاله
تمدن ایالمی به رغم که این است ،نموده چه انجام این تحقیق را ضروري آن. نگارش درآمده است

ي مندان به مطالعهبه عالقه ي این تمدن استطور که شایستهآنهنوز  ،هاي انجام شدهپژوهش
رغم این واقعیت که پژوهشگران بیش از یک به .فرهنگ و تمدن این مرز و بوم معرفی نشده است

، روابط آن با ]کهن[تمدن اطالعات چندانی از خاستگاه و شناسند؛ ولی را می ت که ایالمقرن اس
 ازو تأثر آن  گذاريالنهرین و فالت ایران، و تأثیرهاي مناطق همجوار همچون بیندیگر فرهنگ

در این مقاله تالش شده است با استناد به منابع و روش  .بیان نشده استهاي پس از ایالم تمدن
ي فرهنگ و تمدن ایران در عصر هخامنشیان ستان در توسعهتحلیلی به نقش ایالم با –توصیفی 

  . پرداخته شود

  ، فرهنگ و تمدن، هخامنشیان، سومر، بابل، آشورایالم باستان :واژگان کلیدي

  

  

  

                                                                                                                                                                                
ي مسئولو نویسندهدانشگاه اصفهان دانشجوي دکتراي تاریخ *  

 **دانشیار گروه تاریخ دانشگاه اصفهان
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  )له، اهمیت و ضرورت آنطرح مسأ(مقدمه 

از دو هزار سال را  داشتند که بیشفرهنگی برجسته تاریخ و ایالمیان، در میان مردم خاور نزدیک، 
کلی به  آشوربانیپالتوسط قومی بودند که از قرار معلوم،  ها آن. )11: 1376هینتس، (گیرد در بر می

اي قبل از میالد به بابل یورش هقدر قدرت داشتند که در واپسین سده آن ،با وجود این .شدندنابود 
شوند و ش پارسی آغاز میوالرسم با کوریعل ،اندي ایران نوشته شدههایی که دربارهتاریخ. ندبرد

در ردیف را طور کلی شایسته نیست که این سرزمین به. ندیاببا اسکندر مقدونی پایان می عموماً
توان تمدن ایالمی را می ،برعکس .هاي بزرگ قرار دادهاي درجه دوم و سوم، و تابع قدرتحکومت
ه، دلیلش آن طور که شایسته است معرفی نشدو اگر آن بابل و آشور دانست؛ ،تمدن سومر  همردیف

مانند  مدارك دشمنانش معرفی شده است، و در اسناد اسناد وطبق  همواره بر» کارتاژ«انند است که م
باید از وراي  ، مابنابراین. که فقط براي ویران و غارت شدن ساخته شده است اي تلقی گردیدهطعمه

حاضر تالشی است که در  يمقاله. معرفی کنیماین دولت را تمدن تاریخ گنگ و پر خالء، تاریخ 
ویژگی بارز این . تحریر درآمده و قصد پر کردن این خالء تاریخی را دارد ياین رابطه به رشته

هاي ي آن در جستجوي منشأ و تأثیر ایالم بر فرهنگ و تمدني گستردهتحقیق، جامعیت و دامنه
ودن اندك باست که تاکنون به دلیل این ،هدنمو ريضروانجام این تحقیق را  چه آن .است پیرامون آن

اهمیت و جایگاه این سرزمین، خط و مردم آن در تاریخ و  ي درباره ي ایالم،منابع فارسی درباره
   .نشده است تحقیقچندان  و دیگر نواحی همجوار، تمدن ایران

شماري توان گفت ایرانیان انگشتجرأت مین به حدي قوي است که به هویت ملی ایرانیا   
از  ناایالمیتوان انکار کرد که با این حال، نمی. دهندقرار می خویش ي نیاکانرا در زمره ناایالمی
. نداهي پیش از ظهور شاهنشاهی هخامنشیان بودساکن جنوب غرب ایران در دوره اقوام ترین مهم
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دهد که تأثیر سیاسی و فرهنگی ایالم در جاري نشان میشناسی هاي باستانپژوهش ،عالوه بر آن
در جنوب تا سواحل خلیج  شمال در لرستان و مناطق بختیاري دوران متفاوتی تا نواحی دوردست

از این . رودان گسترش یافتدر غرب تا میان ، سیستان، خراسان و فارس، در شرق به سوي کرمان
؛ Fisher, 1968: 17(ایران باستان نخواهیم بود قادر به شناخت  نارو، بدون شناخت ایالمی

  ).2: 1385،پاتس

خو علیه ایالمیان هاي آشوریان درندهلشکرکشی ،نویسان آگاهانه یا ناآگاهانهشناسان و تاریخباستان
م را آخرین فصل تاریخ پرفراز و نشیب آنان، و روي کار آمدن هخامنشیان را .ي هفتم قدر سده

و زبان آنان در دوران پس  نابا این حال، ایالمی. اد کرده انددوران باستان ایران قلمداي نو در سپیده
در متون تاریخی مربوط به  ناایالمی .)3: 1385پاتس، ( شوندظاهر می» پارسی«یعنی  المی؛از ای
به صورت مستقل حکومت  »الیمایی«ها در قالب  آن. ددر و جانشینان سلوکی وي حضور داشتناسکن
داد  مهرداد اول به زمامداري آنان پایانکه  تا این راندندبر آنان پادشاهانی حکم میردند و کمی

 ) . 156: 1385بروسیوس، (

  جغرافیاي ایالم باستان 

هاي بختیاري، و از کشور ایالم شامل خوزستان و لرستان امروزي، ایالم کنونی، پشتکوه و کوه
بابل، از شمال اوج عظمت، از سمت مغرب بهدر  شده؛ وفارس تا بوشهر محدود میجنوب به خلیج
تا پیش  )2:  1385؛پاتس،2: 1349پیرآمیه، (است  رسیدهمشرق حتی تا خراسان میبه اصفهان و از 

دانستند؛ در حالی که سرزمین ایالم را فقط دشت خوزستان می شناسی، از کشفیات اخیر باستان
سرزمین «به مفهوم (نوشتند می »NIM«را با عالمت  ناایالمین، و اکدیا نکه سومریا توجه به اینبا

ي شوش با جلگهشامل تنها نه نابود درست؛ چراکه سرزمین ایالمی ايکلمه »NIM«و ) »مرتفع
: 1370مجیدزاده، (گرفت بر می را نیز در ، بلکه مناطق کوهستانیدز، سیمره و کارون بود رودهاي

یا  2، االمتو)ایالم کنونی(که در مشرق بابل قرار داشت  قسمت مرتفع سرزمینی را نالیهمچنین باب). 5

                                                                                                                                                                                
1- Elamtu 
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: 1349، پیرآمیه(نامیدند می )مشرق( »کشور طلوع خورشید«و شاید  )هکوهستان یا باالي کو( 3االم
2.(  

  نانژاد ایالمی

که بعضی از  اند،بوده یعنی نه هندو اروپایی و نه سامی ایالمی؛ –از نژاد آسیانی یا زاگرو  ناایالمی
: همان(دانند اقوامی از نژاد و زبان قفقازي یا خزري می يآنان را جزء دسته ،دانشمندان نژادشناس

2 (  

  فرهنگ و تمدن ایالم

- داراي تمدن زیست کهمی، در کنار همسایگانی دست آشوریانهزمان ظهور تا فروپاشی بایالم از 

دولت آمیختند و آکد و سومر که پس از مدتی درهم: اند، ماننداي بودههاي بسیار عالی و پیشرفته
. بابل وحدت یافته، تمدن درخشان خود را به ایالم عرضه داشت پس از آن،و  ادند؛دتشکیل بابل را 

، در این نقل و انتقال داراي کشورهاي متمدن زمان قرار داشتدولت بزرگ آشور که شاید در رأس 
اورارتو، واقع در سرزمین ارمنستان که حکومتی عظیم و فرهنگ و  کشور. سهمی بسزا بوده است

هاي از طریق گذرگاه باز؛ زیستداده بود، هرچند که دور از ایالم میتشکیل تمدنی بسیار معتبر 
هاي ها، و از راه تجارت و تماسها و گوتیسرراه، چون لولوبی ي اقوام ساکنِزاگرس و به وسیله

اش در دشت ایالم و همسایگان غربی. فرستادتمدنی خود را به این منطقه می ياقتصادي، اشعه
 آمیزها دوستانه و مسالمتگاهی این تماس .اندرودان، در تماس بسیار نزدیک و همیشگی بودهمیان

موجب مبادالت فرهنگی و نفوذ تمدنی، خواه از این  ،در هر دو حال .بوده است و زمانی خصمانه
هرچند . )3: 1349پیرآمیه، (ایالم، و خواه زمانی چند از ایالم به این نواحی بوده است  کشورها به

معنوي و فرهنگی تحت نفوذ همسایگان باعظمت و  لحاظاز  گاهی از نظر سیاسی، و گاهایالم 
و زمانی چند این نفوذ در آثار فرهنگی و  آکد، بابل و آشور قرار گرفته؛ متمدن خود مانند سومر،

، ز خود موجد فکري اصیل و خاص بودهزمانی نی بازاست؛ بوده خوبی مشهود هاین مملکت ب تمدنی

                                                                                                                                                                                
3 - Elam 
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در ي چهارم قبل از میالد در اواخر هزاره مثالً. را بر نواحی دیگر بگستراندو توانسته است پرتو آن
که ظروف منقوش از  بدین معنا. یابیم که از ایالم اقتباس شده استرا میفراوانی  هاينمونهسیلک، 

هاي این شبیه ظرف دست داده، که عیناًیک رنگظروف قرمز و خاکستريبین رفته و جاي خود را به
- و الواحی که به هاي داداي جاي خود را به مهرهاي استوانهمهرهاي گلوله. باشندي شوش میدوره

شناسی کشف گردیده باستاني آغازین ایالمی نگاشته شده، همراه این اشیاء در حفریات خط دوره
ایالم تمدنی را در سیلک وارد کرده، که بدون شک از تمدن محلی . )29 :1336گیرشمن، ( است
نفوذ یافته، ایران اهمیت تمدن ایالم که تا قلب نجد . بوده است ترتر و بسیار پیشرفتهغنی تر،عالی

، خط را اختراع کردند و آن را ناز سومریاایالمیان که به تأثیر . خط بوده استدلیل استعمال بیشتر به
تمدن و فرهنگ ایالم، خط را  يسرحد کمال رساندند، متعاقب فتوحات نظامی و بر اثر توسعهبه

   .)33 -29: همان(وارد نجد ایران کردند 

است که در د اینکنرا بر ما معلوم مییالم و ابداعات آناکه باز نبوغ هنر معماري  يي دیگرنمونه
هاي آرامگاه یکی از سلسله ،)شدههاي ایرانی انجام تکه توسط هیأ( تپهشناسی هفتحفریات باستان

ترین توجهاز جالب .در جوار معبدي بزرگ کشف گردیده استي ایشان، سالطین ایالمی و خانواده
تاریخ این . باشدموارد این کشفیات، نمایان شدن طاق هاللی براي اولین بار در تاریخ تمدن بشر می

کند که ابداع این سبک طاق، و ثابت می ،)هاي هاللی رومیانسال قبل از طاق 1500حدود (طاق 
 آمیه،(توسط معماران ایالمی انجام گرفته است براي اولین بار  ،)از نظر فن معماري(پوشش آن 

تأثیر بسیار داشته  تمدن مهم بوده، که هریک در دیگري ایالم مرکز تالقی دو اصوالً). 12: 1349
کار «: گیرشمني طبق نوشته. )13: همان( رودان، و دیگري تمدن فالت ایرانیکی تمدن میان: است

: 1336گیرشمن، (» انتقال دادن عبارت بود از دریافت داشتن، توسعه بخشیدن و سپس) ایالم(او 
که ایشان اختراعات  معنااند، بدین داراي هوش و ذکاوتی ذاتی بوده نا، ایالمیهر حال به ).33

اند، و پیروي از همین ذکاوت فطري، روشن و ساده ساخته گرفته و به دیگران رامغشوش و مخلوط 
شرایط جدید، شایستگی فراوانی به خرج ل خوگیري بههاي مهم در مورد مسایحل براي کشف راه

ایالمیان . توان مظهر این خاصیت و خصلت دانستدار دوراونتاش را میایجاد برج طبقه. اندداده
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، که از لحاظ نسومریا(و با همسایگان بزرگ خود  اند بودهن ارزنده و قابلی د که مخترعااننشان داده
  ).72: 1349آمیه، (ند ا هبرابر بود ،)اندهاي جدید مدیون ایشان بودهاندیشه

زمان  ي و اقتصاديي تجارراکز عمدههاي فرهنگی و تمدنی، یکی از مگذشته از جنبهایالم 
یا پراکندن افکار و فرهنگ  در گرفتن  این مزیت ).223: 1387،گرشویچ(شده استمحسوب می

قدرت، کشوري ثروتمند و آباد، و شوش  ایالم در دوران. ثر بوده استمؤ دیگران یا خود، بسیار
آسیاي رودان، به سادگی با میانشده، و با وسایل ارتباطی هاي دنیا محسوب مییکی از چهار راه

ي و در این کشور با هند نیز روابط تجار .ه استزمان مرتبط بودآناقصی نقاط دنیاي متمدن  صغیر و
که در چنان. نتیجه روابط فرهنگی داشته و از بعضی نفوذهاي هنري این سرزمین متأثر بوده است

  ).              12: 1349آمیه، (مورد تقلید قرار گرفته است نااي و لوازم آرایش ایالمیهاي سند، مهر استوانهدره

  ي هخامنشیانمیراث فرهنگ و تمدن ایالم در دوره

کلی هدست آشوربانیپال بهب کهآناز قدري زیاد بوده که پس همختلف بهاي اهمیت ایالم از دیدگاه
و عظمت سابق خود را با تمام  مجد ،، بار دیگر در عهد امپراتوري هخامنشیشدهخاك یکسان  با

هاي پایتخت زمستانی شاهان هخامنشی گردید و یکی از پایگاه ،و جاللش بازیافت و شوش جلوه
زمان گردید و تا قرون بعد  طور کلی دنیاي آنتمدنی، سیاسی و اقتصادي امپراتوري هخامنشی، و به

در  ي ساسانیان،اي مدید، حتی تا دورههتمدن و هنر ایالم نیز تا مدت. این مأموریت را ادامه داد
د شوتصور می ،هر حال به ).480: 1385پاتس، (هنرمندان ایرانی بود ي از اندیشهبعضی موارد ملهم 

پس . با میل و رغبت در بین خود پذیرفته باشند که این قوم صنعتگر و متمدن، سوارکاران پارسی را
جا وطن  این دسته در ایالم و تحت تابعیت فوري آن، سرزمینی را انتخاب کردند و در آن ،از آن

ش وي کورشاخه( ي سلطنتیي ارشد خانوادهرسد که شاخهنظر میبه. حقیقی خود را بنیاد نهادند
رسد نظر میکه بهیتا جای ایالم قرار گرفته بودندقبل از شروع جهانگیري، در قالب تشکیالت  ،)کبیر

حتی  .)481: همان( هاي ایالمی بوده باشدی نداشته باشد و از نامي آریایش نیز ریشهواسم کور
سقوط حکومت  ،که پیشگوییش ایالمی بوده است نیز وجود دارد؛ چنانوکه کور نظري مبنی بر این

75

www.noormags.com

http://www.noormags.com


٧ 
 

را ...خیزد، عصاي شاهیشاهی از ایالم برمی«: بینی کرده استبابل نو به دست کورش را چنین پیش
او تخت را به چنگ خواهد آورد ... او شاه پیشین را از تخت پایین خواهد آورد و . او خواهد گرفت

، پادشاه ایالم مکانش را تغییر خواهد داد و در سرزمین ...از تخت )که کنار گذاشته است(و شاه را 
 ش کبیرومورد بحث، کور» میپادشاه ایال«). Beaulieu, 1989: 231( »دیگري ساکن خواهد شد

خوانده شده است، ) Lecoq, 1997: 107(» پادشاه انشان«ش وي کورکه در استوانه )م.ق530 -559(
، نیز هایشش کبیر در کتیبهوکور .تحقق بخشیدرا این پیشگویی  م با پیروزي بر بابل.ق 539سال در 

این نکته را نباید فراموش کرد که انشان یکی  ،البته). 87: 1387گرشویچ، (دارد » پادشاه انشان«لقب 
پادشاه «دوم، عنوان  ياز آغاز هزاره و پادشاهان ایالمی، تقریباً هاي مهم ایالم باستان استاز ایالت

نخستین پادشاه ایالم م، شوتروك نهونته دو ،عنوان نمونهبه ).74: 1377بریان، (اند داشته» انشان
گرشویچ، (کرد استفاده می »پادشاه انشان«لقب سنتی  ازهایی در دست است، جدید که از او کتیبه

 کند کهرا تقویت می فرضیهاین منم شاه انشان، کند که اشاره می ش بارهاوکور که این؛ )68: 1387
به وضوح به  ،پراتوري پارسیدر کتاب تولد امپروفسور پاتس که چنان .ش ایالمی باشدوشاید کور
 ,Pots( انشانی با یک نام ایالمی بوده باشدش یک وکورممکن است که  کند؛اشاره میله این مسأ

2005: 2.(  

زندگی شهرنشینی را در که هرودوت ظرفیت خوگیري آنان را ستوده است،  یانپارس ،هر حال به
است، و رود که ایالم در تمدن جوان آنان تأثیر عمیقی داشته ، و تصور میپذیرفته بودند نابین ایالمی

آن گردد، کمک بسیار به صرف عظمت بخشیدن  بایدی که میتمدن، و قوای تکمیل و تنظیم اینبه
 نام به ظهور پارسی.ي هفتم قدر سدهي مداوم آشوریان به ایالم حمله ).73: 1349آمیه، (ت کرده اس

اما تأکید بر این نکته اهمیت دارد که با وجود  در غرب ایران کمک کرد؛ )قدرتی اصلیي به منزله(
. اهمیت تقلیل یافتندبی شدت تهاجم آشوریان به ایالم، ایالمیان نه نابود شدند و نه به حکومتی کامالً

نادیده گرفتن نقش ایالم و جمعیت ایالمی در ظهور ن شنانگاران و باستانچه براي تاریخگر
بسیار  هاي ناگفتهباره سخندر این کار عجیبی نیست؛ اما یانهخامنشي شاهنشاهی پارسی پرآوازه

دانند که یک پادشاهی شکوهمند مثل پادشاهی خوبی مینگاران بهتاریخ .)480: 1385پاتس، ( است
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بر . اي پربار داشته باشدبایستی ریشه در گذشتهي مهم و ماندنی در تاریخ، میش و یک واقعهوکور
تواند  مین شوهاي کورباید دریابد که پیروزي نیز مخاطب نابه تاریخ پارسین مبنا، براي ورود همی

. ، متصور شودمقتدر پادشاهی کامالً یافته و و تعلیم ارتشی مجهز یافته و بدون وجود دولتی سازمان
هاي مغلوب طرفه بر انحطاط دولتتوان فقط با اصرار یکرا نمی این گستردگیبه یهایپیروزي

دارد تا بر این باور باشیم که برآمدن تفکر تاریخی، ما را بر آن می هر حال،به  .توضیح داد، شوکور
که به سرزمین فارس برسند و در  پارسیان پیش از آن. ماحصل روندي طوالنی است ش دوموکور
اند؛ و زیستی بودهدر هم )توان گفتحتی می(، با اقوام ایالمی در تماس دائم و جا استقرار یابند آن

 ،ش مسلم و مدلل است به خودي خودوایالمی در تمدن هخامنشی که از عصر کور ي میراثنطفه
 )که میان این دو قوم حاصل شده است(دامنه و ژرفاي روند تداخل و جذب متقابل فرهنگی را 

هاي امپراتوري پارسی تحت گیري پایهدنیل پاتس نیز شکل ).82: 1377بریان، ( کندمعلوم می
اخالقی  هايداند و ویژگیمی ناته به هویت فرهنگی و قومی ایالمیش را تا حدي وابسوهبري کورر

  ).Pots, 2005: 2(داند ها میش را تحت تأثیر فرهنگ و تمدن ایالمیوکور

ترین ایاالت مهم یکی ازخود (قرار داد را در مرکز انشان  ش پایتخت خودوکه کور تیقاین حق 
اداري هاي هخامنشی و زبان هزاران متن ایالمی، زبان نخستین کتیبهزبان که  این ؛)ایالم باستان بود

شورش علیه  که شماري از فرمانروایان ایالمی به بود؛ این )شهر داریوش( مکشوف از تخت جمشید
ي پارسیان ادامه که پرستش خدایان ایالمی در شهرهاي زیر سلطه و این قدرت پارسیان کوشیدند؛

ش اشاره وها پس از به قدرت رسیدن کورسال ،تداوم سنتی ایالمی در جنوب غرب ایرانیافت، به 
دوران  يکه شهر مهمی در سرتاسر همه(شوش را  ،هخامنشیان که این). 480: 1385پاتس، ( دارد

بر  نایایالم تمدنفرهنگ و  و نفوذ همه و همه گواهانی بر تأثیر ،کنار نگذاشتند )ایالم بود پیشین
ي ایالم نو در مهرهاي نگاري دورهبقاي شمایل .)73: 1387گرشویچ، ( باشدسوارکاران پارسی می

ل هویت ایالمی بقا و تغییر شک کهي دیگري است ي هخامنشی پدیدهاي به کار رفته در دورهاستوانه
ش اول وروي مهر کور از همان زمان انکه اثر و نفوذ ایالمیچنان کند،تأیید می ناي پارسیرا در دوره

به  ). 82: 1377بریان، (است » نوعیالمی«این مهر از جهت شکل حتی یک مهر نوع : آشکار است
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ن دوره گواهی بر در آ» شوشی«یا » ایالمی«با نام  همان نحو که استفاده از تجهیزات نظامی منحصراً
بینیم می )شاهنشاهی هخامنشیاندر زمان پیروزي اسکندر بر ( ي هخامنشیدر اواخر دوره. استآن 

که چه بسا  شتنداي معروف به اوکسی سکونت داگروهی قبیله ،جنوب غرب ایران که در ارتفاعات
که به نظر پرفسور (ها اوکسی .)480 :1385 پاتس،؛ 231: 1385رجبی، ( اندایالمیانی با نام دیگر بوده

ه اسکندر ناگزیر شد علیه آنان بودند کنشین کوه یمردمان ،)ها هستندپیربریان همان ایالمی
نشین نام هاي کوهینهایی که اوکسی اما آن«: ها را به اطاعت وادارد کند و از این طریق آن لشکرکشی

نزد اسکندر اعزام داشتند و به او  نمایندگانی ،ن اوضاع و احوالآرعیت پارسیان نبودند و در  ،داشتند
چه از که آنمگر آن ،ند گذاشت او با سپاهیانش وارد پارس شوندها نخواهیناعالم کردند که اوکسی

اسکندر، نمایندگان را با این فرمان . یز دریافت کننداند از او نگرفتهشاه پارس حق عبور می
گمان ایشان، در دست داشتن آن، کلید ورود به سرزمین پارس است، اي که بهبازگرداند که در گردنه

شکست و قتل عام [....نیز دریافت کنند چه الزم است از اوجا آن حضور یابند تا در آن
بریان، ( » افتخاري که این مردمان از اسکندر دریافت کردند ياین بود آن هدیه ...]ها ین اوکسی

1386 :1518 .(  

بازگرداندن  بابلش پس از ورود به ویکی از نخستین کارهاي کور ،شوي کورطبق استوانه
. رفتشمار میشان بههایی بود که مکان اصلیبه نیایشگاه هاي آیینی ربوده شدهاز پیکره شماري
  Lecoq, 1997: 184( ینی به آن بازگردانده شدهاي آیکه پیکرهبود هایی یکی از مکانشوش 

Beaulieu, 1989: 228 ;(. ش باشد، وسازي مهم کورهاي ساختمانگر فعالیتگرچه چیزي که نشان
زیرا از زمان  ؛توان تردید داشتولی به تداوم اهمیت این شهر باستانی نمی ؛نیست جا موجود در آن

ش وو احتماالً در زمان کور )Boucharlat, 1997:57(روایی داریوش به بعد پایتخت اداري بود مانفر
ي که خود را احیا کننده م.ق 486-522به قدرت رسیدن داریوش . چنین عملکردي داشته است

ي ي شاهی معروف سه زبانهکند، در کتیبهمعرفی می »گئوماتا«ي ش و نابود کنندهوکورپادشاهی 
تصویر کشیده شده است به )دارانه نوشته شدهجانب که(بیستون ) ایالمی، بابلی و فارسی باستان(
)Kent, 1953:116-34(.  متن ایالمی مقدم بر متون بابلی و فارسی باستان نوشته شده در این کتیبه
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ش با تداوم اهداریوش در اصل قصد داشت نقش برجست ،به نظر بریان. )Luschey, 1990a:292(است 
اما استفاده از  ؛(Briaent, 1984:293)سنت شاهان ایالمی در ایجاد نقوش برجسته و متون همراه باشد 

نظر به. انگیز نیستشگفت ،اش فارسی باستان بوده استي کسی که زبان بومیخط ایالمی به وسیله
در  .روایی داریوش به وجود نیامده بودمیخی فارسی باستان تا زمان فرمان خط) 1938(س والترهین

قبل از آن،  ات لوشی، هینز و دیگران تأیید کردند که متن فارسی باستان مانند خظ بابلیِعمطال ،واقع
ي اد نوشتهآغاز هرگز قصد ایجي اصلی جاي داده شده بود و در در فضاهاي اطراف نقش برجسته

با توجه  .(Hinz, 1968:95; Luschey, 1968b:90)جاري شده وجود نداشت ي حهمراه با خود صحنه
را ها اقتباس کردند و با منشی آگاهانه و منطقی، آنخط تصویري را از سومري ناکه ایالمیاین به

شناسی خط میخی فارسی المی با وظیفهمنشیان ای وشتار الفبایی رساندند،و تا مرز ن ساده کردند
  ). 44 -43: 1371هینس، ؛ 52: 1387گرشویچ، (باستان را براي داریوش اختراع کردند 

و به پادشاهی رسیدن، با گروهی  »گئوماتا«ي بیستون آمده است که داریوش پس از کشتن در کتیبه
که در آغاز به  شد مواجهامپراتوري هخامنشی  تحت سلطههاي از شورشیان در سرتاسر سرزمین

شخصی به نام  که به رهبري گر ایالم بودآشوب ينخستین منطقه ،در واقع. دش وفادار بودنوکور
خود را شاه خواند و و  ( Schmitt, 1990: 303)کرد  قیام قبل از میالد 522دسامبر ي در نیمه  4ریناسآ

نامی ایالمی  ریناسآاحتماالً  ،به نظر زادوك.  (Kent, 1953:320)ایالمیان را به شورش بر انگیخت 
در بابل و فرورتیش در ماد در پی شورش  5بلتو نیدینهاي شورش. (Zadok, 1976:213)است 

که  شورش کردنامی  6»یارتَم«است، این بار به رهبري ع پیوست و ایالم باردیگر به پا خاَثرینه به وقو
سرانجام ایالمیان در سومین سال حکومت . )281: 1386بریان، ( سرکوب شد ،داریوش يوسیلهبه

ها  رهبري آن 7میتهبار یک مرد ایالمی به نام اَت این ؛استندر دیگر علیه شاه بزرگ به پا خداریوش با
به سبب مشکالتی که  و مرتیا ریناآس. و داریوش این شورش را نیز سرکوب کرد به عهده داشترا 

ایالمیان  ).91: 1382لوکوك، (دند شي بیستون جاودانه برجسته براي داریوش به بار آوردند در نقش

                                                                                                                                                                                
4 ACRINA 
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ند که در اههاي بسته از پشت نشان داده شدنیز مانند شورشیان دیگر با طنابی دور گردنشان و دست
ایالم،  يها در منطقهتکرار شورش .(Choksy, 1990:31)اند ادهتمقابل تصویر بزرگتر داریوش ایس

که شوش ؛ چناناست بودهنکامل  ي هخامنشی بر این منطقهکه استیالي امپراتورد تواند نشان دهمی
در این پروفسور پاتس  ،البته ).290: 1377بریان، (ایالمی بود  یک شهر منحصراً داریوش تا زمان
بودند و منشأ وحدت فرهنگی و سیاسی ایران ش  ودر زمان کورها ایالمی :که نوشته استرابطه 

ي پارسی ش را با خانوادهوخانواده انشانی کور ،وقتی که داریوش بر تخت پادشاهی نشست
نظر به ،بنابراین ).Pots, 2005: 2(ها شد ي شورش ایالمیو این کار داریوش بهانه جایگزین کرد

اي از کمبوجیه هخامنشیان نداشتند و هیچ نوشتهي پارس هیچ نسبتی با رسد که پادشاهان اولیهمی
تنها مدرك . شناسیم که به طریقی آنان را به هخامنشیان منتسب کندش بزرگ نمیواول یا کور

 ش نیست و شاید نشانوخود کور يرود نوشتهتصور می پاسارگاد است که اکنون ينوشته ،موجود
. باشدداشته نی براي پادشاهی هخامنشی ي طوالتالش داریوش براي مستند ساختن سابقه از

به . وجود پادشاهان قبلی را تأیید کند ،داریوش ناگزیر بود براي قانونی جلوه دادن غصب سلطنت
ش و کمبوجیه اشاره کند وو کور عنوان جد مشترك خودکه به هخامنش بهاین دلیل است

  ).25: 1387بروسیوس، (

 يبا توجه به امتیاز استفاده. ثري داشتندنیز نقش فعال و مؤ نایالمیان در سازمان اداري هخامنشیا
پیوسته از زبان، کاتبان، مدیران و سربازان ایالم، این سرزمین و ایالمیان نقش مهمی در سازماندهی 

ساختار اداري شاهنشاهی پارسی را . مجدد شاهنشاهی هخامنشی به دست داریوش بزرگ داشتند
ي منتشر شده به خط ایالمی در تخت جمشید، مرکز تشریفاتی و هلوح 500چهار هزار و تقریبا 

فارسی باستان به ایالمی  جايفقط همین واقعیت که این متون به. سازداداري هخامنشیان، آشکار می
اند گواه مهمی از اهمیت میراث فرهنگی، زبانی و خطی ایالمیان در دوران هخامنشیان نگاشته شده

 ؛47: 1383کخ، ماري(است بوده که مهر رئیس تشریفات داریوش نیز به خط ایالمی  چنان. است
کار رفته در هنام ب دویستدرصد از حدود  ده تقریباً ،طبق آمار ،گذشته از این). 496: 1385پاتس، 

 ؛ایالمی دارند يریشه احتماالً )منتشر شد 1973که در سال (جمشید متون خزانه و باروي تخت
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از ساتراپی ایالم بیش از هر ساتراپی دیگري در متون باروي تخت جمشید، نام برده شده  همچنین
 ).497 :1385پاتس، (ي هخامنشیان است ایالمیان در دوره است که خود گواه دیگري بر اهمیت

در  ناجمشید و شوش، ایالمیباقی مانده از داریوش در نقش رستم، تختهاي در کتیبه عالوه بر آن،
اند که خود بیانگر اهمیت این ایالت در دوران جایگاه سوم پس از پارس و ماد قرار گرفته

صنعتگران و سهم چشمگیر  .)85 -83: 1384؛ شارپ، 262: 1382لوکوك، ( باشدهخامنشیان می
د خام براي ساخت این بنا را نیز نباید اي موهاي کاخ شوش و تهیهدر ساختن ستون ایالمیمعماران 

کاخ آپاداناي داریوش براي ساختن  رنیالندي حتی بنا به گفته .)184: 1370گیرشمن، (فراموش کرد 
 و اند در شوش از معماري ایالمی الهام گرفته شده است و چه بسا معماران ایالمی طراح آن بوده

  )Nylander, 1974: 319(اخ به سبک ایالمی ساخته شده است بخش اصلی ک

میان و انتقال فرهنگ که تنوع فرهنگی و بقاي ایال دهدنشان میو شواهد جدا از موارد فوق، مدارك 
ي ي ایالم نو در دورهبر جاي ماندن مهرهاي دوره سازد،هخامنشی را منعکس می يآنان به دوره

آن به جمشید، از دیربازي وجود اثر مهرهاي روي متون تختاي است که در سایهپدیده هخامنشی
مشهورترین نمونه از مهر به سبک ایالم نو که روي متنی از تخت جمشید استفاده . پی برده بودند

نگاري به این مهر از نظر شمایل. ش انشانی آمده استوکور ،شده، مهري است که در متن آن نام
شی اطالعاتی ي هخامني بقایاي تداوم سبک ایالمی در دورهبدین ترتیب درباره .نو استالم سبک ای

افزار پارسیان نیز در جامه و رزم ناالمیهمچنین تأثیر ای). 524: 1385پاتس، ( دهد به دست می
هاي ایالمیان تصویر شده در نقوش برخی پژوهشگران، شباهت يبه عقیده. محسوس است

کنیم ض توان توجیه کرد که فروقتی می جمشید را در تخت ناي آشور نو و پارسیي دوره برجسته
افزار ایالمیان را به تمامی ي فارس، سبک جامه، آرایش مو و جنگپس از رسیدن به منطقه ناپارسی

در نقوش  نان و ایالمیابسیار بین پارسی شباهت  ).Calmeyr, 1988: 27 – 49(اختیار کرده باشند 
در این . استرستم روشن ي هخامنش در تخت جمشید و نقش هاي دورهها و مقبرهکاخ يبرجسته

بر سر و ردایی بر تن نشان  همانند هم ریش گرد مرتب، کاله شق و رق نان و ایالمیانقوش پارسی
» خنجر ایالمی«اتخاذ کردند  نااز ایالمی نمورد دیگر که پارسیا). 526: 1385پاتس، (اند داده شده
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قارن در یک سو که ي اضافی نامتي مقعر گرد روي نیامی با تکهتیزي با قبهخنجر نوك. است 
تفاوت آشکاري با خنجرهاي کوتاه پارسی دارد، در نقوش برجسته آپادانا با تصویر فرستادگان 

همین نوع سالح را نگهبانان پارسی و  .روند، به روشنی پیداستی که با هدایایی به پیش میایالم
عالوه  .)Calmeyr, 1988: 27 – 49(دارند  )کشدکه شیري را در تخت جمشید می(» پهلوان سلطنتی«

. را به کار گرفته بودند شانتمامی تیر و کمان پیشینیان ایالمی، پارسیان کم و بیش و بهآنبر 
و در تیراندازي مهارت فراوانی  شده بودند ماهرکه در نبردهاي طوالنی با آشوریان تیراندازان ایالمی

ي ایالمیان اعم از کمان و تیردان تا دورهآور نیست که فنون و تجهیزات تیراندازي داشتند، تعجب
ي پارتی فعال دوره تیراندازان ایالمی تا سالیان متمادي در ،واقعدر . هخامنشی دوام آورده باشد

: 1385پاتس، (ناچیز دانست کمانداري هخامنشیان نباید سهم ایالمیان را در  ،از این رو. بودند
530Bi ner,1987: 135(. نر رو به تکامل، هنر درباري و متأثر از هنر ملل هنر هخامنشی در ه

نقوش برجسته . النهرین، مصر، آسیاي صغیر و به ویژه هنر ایالم بوده استتابع امپراتوري مانند بین
جمشید، بیانگر نفوذ و تأثیر عناصر هنر مادي، ایالمی و ویژه در تختها بهکاخ يها و دروازهدیواره

ترین هنر هخامنشیان، ابتدا تحت تأثیر عنوان مهممعماري به .هخامنشیان استرودان بر هنر میان
، بیشتر از سایر اقوام و ملل، تحت تأثیر نارسد، پارسینظر میبه. معماري ماد و ایالمی قرار گرفت

جمشید، ردپاي به ویژه درتخت هخامنشی،هاي مسطح ها قرار داشتند نگاره هنر و فرهنگ ایالمی
دهد دربارهاي داریوش و خشایارشا، را آشکارا نشان  می گذاري عناصر هنري ایالمی برأثیرنفوذ و ت

  ).93: 1385 هینس،(

در زمان هخامنشیان، مرکز ثقل . ایالم به لحاظ اقتصادي نیز در زمان هخامنشیان بااهمیت است
بندي اجتماعی تشکیل هاي بسیار قدیمی شهري با الیههاي غربی با تمدننشیناقتصادي را ساتراپ

هاي ترین و پردرآمدترین بخشایالم قرار دارد که از پیشرفته ،هادر رأس این ساتراپ. دادندمی
که کشت گندم در زمان هخامنشیان، بیشتر در ایالم تولید چنان). 223: 1387، گرشویچ(دولت بود 

ت گندم در ایالم چندین برابر که میزان برداشطوريهخیزي آن بسیار مشهود بود، بشد که حاصلمی
به کمک کانال و که طوريهب ؛سازي نیز آشنا بودندبا سد ایالمیان ).320: 1383کخ، ماري(بذر بود 
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عمل سدسازي در زمان هخامنشیان نیز رشد قابل . کردندهاي کشاورزي را آبیاري میسد زمین
  ).312: همان(توجهی داشته است 

احترام به حقوق  ،هایالمیان در وجوه فرهنگی هخامنشیان مؤثر واقع شدیکی دیگر از مواردي که از 
زن . ي فعالیت زن محدود به خانه نبوددر ایالم باستان حوزه«ي کامرون بنا به گفته. زن بوده است

کرد که پس از برد، وصیت میپرداخت، ارث میکرد، به داد وستد مینیز مانند مرد اسناد امضا می
با گذشت . ردبد، درخواست به دادگاه میناو بپرداز] ارث[ »مرده ریگ«مرگش چگونه به تقسیم 

در اسناد ایالمی نخستین، بارها به ذکر نام مادر، خواهر یا دختر . شدها بر اهمیت زن افزوده میسال
به ارث بردن تاج و تخت  ،مدارك موجود متعلق به دوران کالسیک ایالم باستان. خوریمپادشاه برمی

ز طریق نسب مادري ي مادرتباري بوده است؛ یعنی حق جلوس بر تخت شاهی اپادشاهی بر پایه
مشاهده  تقریباً رهنگ را ما در زمان هخامنشیاناین ف .)18: 1372کامرون، (  »قابل تعقیب بود

مادر در به پادشاهی رسیدن فرزندش خشایار، نقش داشت و  يعنوان ملکهکه آتوسا بهچنان. کنیم می
 عنوانسرمنشأ مقام وي بهي برخی پژوهشگران عقیدهبهدر دربار داریوش مقام واالیی داشت که 

بروسیوس، (هاي ایالمی بوده است ملکه» مادر شاهیحقوق «ترین زنان دربار داریوش بلندمرتبه
که زنان درباري در این چنان. شتي هخامشی ادامه دال دورهدر طو این روند تقریباً .)10: 1387

ها و مراسم کنندگان در جشن عنوان مالزمان شاه، مسافران، شرکتدوره در اجتماع و میان مردم به
ها، در امور اقتصاد، سفرهاي سیاسی و شکار حضور داشتند در کاخ ي سیاستتدفین و در عرصه

  ).113: 1387بروسیوس، (
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  گیرينتیجه

ی زمان که تمدن ایالم .سرزمین ایالم صاحب فرهنگ و تمدنی اصیل و تاریخی چندهزار ساله است

ت آشوربانیپال از بین این کشور به دس نمود با سقوطبا تمدن سومر و بابل برابري می

 نازندگی شهرنشینی را در بین ایالمیکه ظرفیت خوگیري باالیی داشتند،  ناپارسی. نرفت

سطح باالیی از فرهنگ و تمدن و شهرنشینی رسیده بودند در ایالمیان که به .پذیرفته بودند

ی که تمدن، و قوای تکمیل و تنظیم این، و بهاندتمدن جوان آنان تأثیر عمیقی داشته

سازگار شدن ایالمیان . ، کمک بسیار کردندگردید میبایست صرف عظمت بخشیدن آن  می

شناختی، هاي گوناگون زبانتوان در سطوح و حوزهها با پارسیان را می و ارتباط متقابل آن

افزار، ساالري، رزمخط، دیوانتأثیر ایالمیان بر همچنان که . مذهبی و مادي بررسی کرد

 .مشهود است هنر و معماري عصر هخامنشی کامالًاخالق، ، اياستوانه جامه، سبک مهر

و هخامنشیان بسیار است که به  نافرهنگ و تمدن ایالمیوجوه اشتراك  شد اشارهکه چنان

شدند و آن را  ناکه جذب فرهنگ و تمدن اصیل ایالمیدند پارسیان سوارکار بو رسدنظر می

  .اقتباس کرده و توسعه دادند

  منابع و مآخذ
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role of the ancient Elamin the development of culture and civilization of 

Iran in the Achaemenid era. 
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Abstract  

The present paperaims to introduce the role of the ancient Elamin the development of 

culture and civilization of Iran in the Achaemenid era have been written. What makes 

this study necessary is that, Elamaite civilization despite the research done, asitis 

worthy of this civilization has not been introduced to those interested in the study of 

culture and civilization of this land. Despite the fact tha tresearchers have known the 

Elamite more than acentury, But Littlein formation of it sorigin, it srelations with other 

cultures of neighboring regions such as Mesopotamia and the Iranian plateau, and it 

simpactandin fluenceon the civilizations after Elam has not been expressed. 

Inthispaperhas been attempted by referring tosourcesanddescriptive-analytical method 

has been attention tothe role of the ancient Elamin the development of culture and 

civilization of Iran in the Achaemenid era. 
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