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 چکیده

م بوده که در های دوم و سوم ق.های تاریخی، مرهشی یکی از نواحی پرتنش ایران در هزارهبر اساس داده

در کنار نام ایالم باستان در واره مهو نام آن است بیشتر زمان حیاتش یکی از متحدان مهم ایالم باستان بوده 

رودان ذکر شده است. هدف این مقاله تعیین موقعیت جغرافیایی دست آمده از میانههای بها و سالنامهکتیبه

های مکتوب و براساس داده ؛منطقه یا شهر مرهشی است. در مورد مکان مرهشی نظریات متفاوتی وجود دارد

رسی مرهشی پرداخت. در یک بر ۀاستان ایالم به جستجوی منطق ۀشناسان بایستی در محدودنظر اکثر باستان

های متعددی متعلق به است، محوطه دادهکوه ایالم صورت پشت ۀاخیرا در منطقنگارنده شناسی که باستان

اشاره نمود. « خزینهکول» ۀتوان به محوطها میاین محوطه ۀشناسایی شده است. از جمل ایالم باستان ۀدور

خزینه، کول ۀست که به احتمال زیاد محوطۀ مذکور حاکی از ایندست آمده از محوطهشناسی بباستان هایداده

 باشد.همان مرهشی باستان یا مرکز مهمی مرتبط با مرهشی می

 

 یابیخزینه، ایالم باستان، مکاناستان ایالم، مرهشی، کولکلیدی:  هایهواژ
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 مقدمه  -1

    کشف رمز و راز بب س ،شناسیهای باستانهای تاریخی از طریق پژوهشمتون کهن و ردیابی نوشته ۀمطالع

 ۀدر هر دور مناطقیابی جای مکان. است شدهقیمتی آمدن اطالعات ذیدستهای تاریخی بسیار و نیز بهمکان

شناسان در هنگام بررسی دارد. محققان و باستاننیاز های خاصی برای آن دوره و آن منطقه تاریخی به روش

که دلیل آن ماهیت  نمایندروش مطالعاتی خاصی استفاده می شناختی ازهای مکتوب و باستاناز داده هر یک

شناختی، یکی از های باستانهای مکتوب و دادهداده میان هماهنگیناست. هامتفاوت این دو دسته از داده

)نیکنامی و ایالمی است  ۀتاریخی و به خصوص مطالعات دور ۀشناسی دورهای باستانمشکالت بیشتر پژوهش

 منابعتا با استفاده از  شده استبا آگاهی از چنین مشکلی سعی  ،در این تحقیق. (111و  111 :1833رفیعی علوی، 

خته پردامرهشی  به نام مناطق باستانی ایران یکی از یابیشناسی به مکانباستانهای دادهو  و تاریخی مکتوب

 .شود

 

 منابع تاریخی بر اساس موقعیت مرهشی -0

مارهاشی، ورهشی، های گوناگونی آورده شده است: مرهشی، تلف به صورتدر منابع مخ« مرهشی» ۀواژ

مجیدزاده  به عنوان مثال،. ومشمرهشه، ورهشه، ورخشه، باراخشه، واراخشه، وارخاشی، برهشوم، براهشی و باراه

 واراخشه و باراخشهبه صورت  ،و نگهبان (113و  113-111، 111، 11: 1831)مجیدزاده، به صورت و ر هشه و م ره شه 

یا است در منابع تاریخی دقیقا  مشخص نیست که مرهشی اسم یک شهر  .(813: 1831)نگهبان، آورده است 

کز مسکونی. ۀ جغرافیایی با تعدادی مریک منطق نامکه و یا این ،شهریک دولت اسمهمانند جنوب میانرودان 

ن، چه در فهرست فتوحات پادشاهان در متون کهن، همواره در کنار نام ایالم باستامرهشی  ۀمنطقنام 

رسد که ها، ذکر شده است. غالبا  چنین به نظر میها علیه میانرودانیها و شورشمیانرودانی و چه در سرکشی

ترین سند مکتوبی که در ای داشته است. قدیمیروابط دوستانه باستان حفظ خود، با ایالم ۀمرهشی به انگیز

شهر  ۀپادشاه تنها سلسل« موندوانلوگل» در بارۀای طوالنی است ده، کتیبهبرده شنام مرهشی  منطقه ازآن 

نام  ،در این کتیبه .است مسوم ق. ۀدر حدود اواسط هزار میانرودانقدیم  های دورانب، که یکی از سلسلهد ا 

های این زیاو بیان شده است. در شرح پیرو عمرانیهای ها و فعالیتاین پادشاه همراه با شرحی از پیروزی

در زمان  (. 31: 1831و مجیدزاده،  11: 1831)کامرون، پادشاه، نبرد او با ایالم، مرهشی و گوتیوم نیز ذکر شده است 

. دو کتیبه از استتری از تاریخ ایالم باستان در دست مطمئنزمینۀ  (مق.  1882 – 1131)حدود سارگون اکدی 

ها حاوی جزئیات بیشتری است و با دهد. یکی از این کتیبهه میئزمان سارگن در این زمینه اطالعاتی را ارا

خورد. تمام شواهد موجود در این کتیبه نشان های مهمی در آن به چشم میوجود خالصه بودن آن، اشاره

ریزی شده بود. از مطالب این های مختلف پایهدهد که ساختار حکومت ایالم باستان بر اتحاد میان بخشمی

آید که این ایالت متحد ایالم؛ خود نیز اتحادی پیروزی سارگون بر فرمانروای مرهشی چنین برمی ۀرکتیبه دربا

های گوناگون بوده است. در کتیبه نام فرمانروای مغلوب نیامده، اما نام برادر فرمانروا و نیز نام قاضی از قسمت

ۀ مهم حکومت کرده باشند. نکت مرهشی ذکر شده است. احتمال دارد که پس از شکست، این دو تن با هم

انتقال « سیدگو»ها به شخصی به نام ای داشته که پس از پیروزی اکدیالسلطنهست که مرهشی خود نایباین

نخست، در  ۀکتیب ۀها و گذشت زمانی نسبتا  طوالنی از تهی. کتیبه دوم سارگون باید پس از مدتیافته است
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، نوشته شده باشد. این کتیبه نام چند تن از «شرق سرکش»ه لشکرکشی دیگری از جانب فرمانروای اکد ب

نیز به « سیدگو»السلطنه در میان آنها نام نایب کهکند نخست آمده بود، دوباره ذکر می ۀافرادی را که در کتیب

بایست نقش مهمی را در سیاست مرهشی بازی کرده و به عنوان شخص مذکور می ،رواینخورد. ازچشم می

ۀ دو کتیب ۀای که از مطالعترین نتیجهنشانده از جانب سارگون به حکومت رسیده باشد. مهمدست ۀلطنالسنایب

اتحادی را با یکدیگر  غربی آن مرهشی، مطمئنا ست که ایالم و همسایه شمالشود، اینسارگون حاصل می

. (3 -1: 1831)مجیدزاده،  است بودهپابرجا  ،سال تاریخ بعدی ایالم باستانشکیل داده بودند که در طول هشتصدت

 ۀدوم هزار ۀحکومت در کشور ایالم و مرهشی به صورت سیستم فدرال بوده و از نیم ۀآید که نحوچنین بر می

؛ Henrickson 1987: 211)شده است اداره می شکلبدینکشور ایالم  ،مدوم ق. ۀسوم تا اواسط هزار

     که سارگون فتح نموده ایالم، مرهشی و اوان مناطقیترین هم. م(231 :1831و نگهبان،  3-1 :1831مجیدزاده،

: 1831)هینتس، دهد لقب می« شاه کیش، فاتح ایالم و مرهشی» . سارگون خود را (11: 1831)مجیدزاده،  باشدمی

 ،در کشور عراق بدره کنونی شهریا  (Der) رد شهر  ،نمایدن فتح میویکی از نخستین نقاطی که سارگ (.31

ست هایکی از معابر خروجی کوه است، این شهر مشرف به ه شهر مهران در استان ایالم کنونیدیک بنز

شود و تبدیل می هاترین مسیر برای لشگرکشیاین مسیر از این دوره به بعد به مهم .(18 – 12: 1831)کامرون، 

 ۀ. سابقمایندنن مسیر استفاده میها برای تهاجمات خود به طرفین از ایی و چه ایالمیمیانرودانچه سپاهیان 

پسر  (م ق. 1133 -1131). ریموش (121: 1838)پاتس، رسد های قدیم میسلسله ۀاستفاده از این مسیر به دور

مرهشی از این « آبالگاماش»ایالمی و شاه « راتبهیشپ»به جای او نشسته بود که شاه تازه سارگن، در آکد 

که از آن پیشان به منظور برافکندن یوغ خاندان سارگن استفاده کردند. اما هم پیوستن نیروهایشفرصت برای به

را فرو نشاند.  میانرودانهای درون کند، ناچار بود تا طغیان ینشینان فکرطغیان این کوه ۀریموش بتواند دربار

های وهستانر، راه خود را در همان مسیر سختی که پدرش یکبار در آن جنگیده بود، به کبعد از فتح د  وی

به ایالم لشکرکشی  ش. ریموش برای سرکوبی دشمنان(38: 1831)هینتس، کرخه گشود  ۀو به سوی در (1)پشتکوه

ها در جنگ با نمود. اگرچه در شرح این لشکرکشی از ایالم نام برده شده است، پیروزی اصلی برای اکدی

پدر ریموش بود. بنا بر  ،های سارگونترین جنگیکی از بزرگ ۀشد؛ زیرا این محل صحنمرهشی خالصه می

علیه او متحد شدند. رهبری این اتحادیه « زهری»های ریموش، سپاهیان ایالم و سرزمینی به نام کتیبه ۀگفت

کرد. جنگ در محلی پادشاه مرهشی بود و سیدگو فرماندار مرهشی او را همراهی می« ابالگاماش»به دست 

 ۀدر گرفت. نتیجکابینیت/ کبنیتو/ قبلیتوم به نام )احتماال  کرخه(  ایمیان اوان و شوش، در ساحل رودخانه

ها نبود، بلکه ویرانی بعضی از شهرهای ایالمی و این پیروزی تنها بازپس گرفتن مرهشی از دست ایالمی

ان در متحد(. 111: 1831)مجیدزاده، در پی داشت  ز ایالت ایالم را نیزبرقراری حاکمیت و دریافت خراج ساالنه ا

راتب، معلوم ها به سوی دشت شوش رانده شدند. سرنوشت شاه هیشپمقابل ریموش شکست خوردند و از دره

، پاتس، 13 -12: 1831، کامرون، 38: 1831)هینتس، کشورش توسط ریموش به سختی آسیب دید  ، لیکننیست

با  مرهشی ۀدر منطق ویست که این های ریموش بیانگرکتیبه ظاهرا (. 3 -1: 1831، مجیدزاده، 111 -118: 1838

آمده قبل از رسیدن به شوش به تصرف در نیروهایی متشکل از زهر، ایالم و مرهشی رویارو شده و مرهشی

کوه امروزی در استان ایالم قرار داشته د ر و شوش یعنی پشت ای بینبه عبارت دیگر مرهشی در منطقه است.

ترتیب بر مکانی در پشتکوه داللت دارد. کرخه علیا( باشد و بدینکابینیت ممکن است سیمره ) ۀرودخاناست. 
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گمش )پادشاه مرهشی( هوری است و ممکن است به مکان مرهشی ای از مرهشی( و ابلنام سیدگو )فرمانده

 (. 2 – 1و جدول  118و  122: 1838)پاتس، در شمال اشاره داشته باشد تا شرق شوشان 

آخرین پادشاه قدرتمند اکدی است. در مدارک کتبی متعلق به دوران این  (مق.  1182 -1113) «سیننارام»

سین به شوش یا قیام ایالم در برابر میانرودان نشده است. این امر با ای به لشکرکشی ناراماشاره ،پادشاه

. (3: 1831و  118: 1831)مجیدزاده،  رسدسین و پادشاه اوان منعقد گردیده به اثبات میای که میان ناراممعاهده

نموده مقاومت سین در برابر نارام بود که ظاهرا  «کیبیهوشوم»در این زمان پادشاه مرهشی شخصی به نام 

و  11: 1831)کامرون، ار اکد شدزو مرهشی نیز در کنار ایالم، فرمانگ لیکن سرانجام به زنجیر کشیده شد است،

 (مق. 1113 - 1118)شری دهد که شرکلیسین نشان میاممدارکی از زمان جانشینان نار (.11-33: 1831هینتس، 

این  (.131: 1838)پاتس، ند اهخانمی اهل مرهشی از نیپور رهسپار شرق شدبا پسرش به منظور ازدواج با شاهزاده

 ۀتواند به دلیل همسایگی این دو منطقه یعنی نیپور و مرهشی بوده باشد زیرا از لحاظ جغرافیایی منطقامر می

  کوه در همسایگی شرق نیپور قرار دارد.پشت
گرفته که برقراری پیوندهای سیاسی در دنیای باستان با هدف ایجاد آرامش و امنیت در مرزها صورت می 

سوم  ۀترین فرمانروای سلسلمهم (م ق. 1112 -1123)حدود  «شولگی» .بخش بوده استدر اغلب موارد نیز نتیجه

در طول حکومتش قلمرو فرمانروایی خود را به لحاظ سیاسی و نظامی گسترش  که شولگیجاییاور است. از آن

زیادی داد، در ایالم آثار متعددی از خود برجای گذاشته است. او در هیجدهمین سال سلطنت خویش یکی از 

د که مرهشی یکی از ایاالت ایالمی بو (.1: 1831)مجیدزاده،  درآوردفرماندار مرهشی  ا به همسریدختران خود ر

بر اثر همین اهمیت بود که شولگی برای تحکیم  کرد و احتماال مینقش مهمی در تاریخ پادشاهان اکدی بازی 

 1183)در زمان امرسین  .رآوردهای سلطنت خویش یکی از دختران خود را به همسری شاهزاده مرهشی دپایه

ها از شرق وقفه پیکشد بی و ه شد. آمدجانشین شولگی، در مرهشی فرمانداری از سوی او گمارد( مق.  1121 –

 (.113و  111: 1831)همان،  استدر این دوره گواهی بر وضعیت آرام منطقه  ،میانرودانها به جنوب و شمال جاده

بارها از مرهشی نام برده شده است، به ویژه در مورد رفت و آمد سفیران؛ لیکن  III اور ۀهای دوردر نوشته

خبری از درگیر شدن مرهشی  ،کوبدهم میروز درشوش، ادمدون و اوان را در یک «سینایبی»موقعی که 

)پاتس،  داده استهنوز به کار خود ادامه در این دوره امرسین  ۀنشاندرسد که فرماندار دستنیست و به نظر می

  (. 8 - 8و   8 – 1: جدول 1838
شود که سپاه انشان، ر مدعی مید  ۀالسلطن، نایب«موتابیلآنوم»، (م ق. 1111 -1311)الرسا در دورۀ ایسین

. یکی دیگر (113: 1831و  11: 1831،همان)ایالم و شیماش را درهم کوبیده و مرهشی را به تصرف درآورده است 

سین پادشاه الرسا برای مقابله با که ریمبه هنگامی ا ست که ظاهرافتد اینمی اتفاقاز وقایعی که در این زمان 

به سرزمین ایالم توسل جست، ایالمیان به این درخواست پاسخ مثبت داده و  (م ق. 1311 – 1381)بی حمورا

مرهشی را پایگاه خویش ساختند و از آنجا به سوبارتوم، گوتیوم، اشنونا و مالگیوم تاختند، لیکن در نهایت به 

کند که او لشگر فتخار گزارش میبا ا حمورابی .(11 – 11: 1831)کامرون، دست سپاه حمورابی شکست خوردند 

این کتیبه نیز  .(118: 1831)هینتس،  ایالم و متحدانش را که در مرز مرهشی گرد آمده بود درهم شکسته است

فاصل بین ایالم و بابل قرار داشته  ای نزدیک به الرسا و ایالم و در حد دهد که مرهشی در منطقهنشان می

  از آن به عنوان یک پایگاه برای حمله به بابل استفاده نمایند. اندوانستهایالمیان تو  حکومت الرسا است که
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ها در جنگ ها در بابل، بار دیگر نام مرهشی به عنوان حامی ایالمیزمان با دوران سلطنت کاسیهم

قایع انگیز در وداستانی بسیار دل آید.پادشاه کاسی بابل، به میان می (م ق. 1828 -1812)گالزوی دوم کوری

که نام دژی بود  «دورشولگی»خواست تا در  «گالزوکوری»شاه ایالم از  «هورپاتیال»گوید که ای متاخر مینامه

که به وسیله شاه بزرگ سلسله سوم اور ساخته شده بود، با وی نبرد کند. نیروهای دو طرف با یکدیگر درگیر 

. (38: 1831)کامرون، گالزو گردید وری کوریتی از امپراشدند، سربازان هورپاتیال وی را فرو گذاشتند و ایالم بخش

وی ای که در پایتخت شوش، آن را جشن گرفت، جایی که پیروزی ،بر تمام سوزیان دست یافتگالزو کوری

ها، حکمران مطلق شوش و گالزو شاه ملتکوری»ای اینچنین: خود را به یک معبد بخشید، با کتیبه ۀمجسم

های شمال شرق، حمله مثل اغلب اوقات گذشته از بابل شروع شد، در طول کوه«. مرهشی ۀایالم، نابوده کنند

اول حمله را تحمل  ۀکبیرکوه و به دشت ایالم ختم شد و مثل همیشه این مرهشی متحد ایالم بود که ضرب

ده فتح نموده و گالزو نام آورفقط مناطقی را که کوریدر این کتیبه رسد . به نظر می(181: 1831)هینتس، کرد 

  (.813: 1831)نگهبان، کشور ایالم باستان در دست او قرار نگرفته است ۀبقی
مرهشی بوده و از این تاریخ به  ۀنابود کنند ا گالزو واقعرسد که کوریمنابع تاریخی به نظر می ۀبا مطالع

. آیدبه میان نمیای مختلف هبعد، دیگر هیچ نامی از مرهشی در منابع تاریخی و به ویژه به هنگام لشگرکشی

 .یابدگالزو پایان میشده و با لشگرکشی کوری آغاز IIIهای قدیم حیات مرهشی از زمان سلسله ۀدور ،در واقع

 

 مرهشی    موقعیت خصوصنظرات مختلف در  -8

استان  ایشان موقعیت شیماشکی را در .داندمکان احتمالی مرهشی را در بلوچستان ایران می «فرانسوا واال»

؛ (118 – 111: 1831)واال، داند کرمان قرار داده و مکان مرهشی را در همسایگی شرق آن در بلوچستان ایران می

کرمان،  ۀست که مکان شیماشکی باستان نه در منطقمطالعات اخیر حاکی از آن ۀنتیج ست کها حالیاین در 

؛ شاخت، 31 :1831؛ هینتس،1833نامی و رفیعی علوی، )نیک زاگرس مرکزی واقع است ۀبلکه به احتمال زیاد در منطق

موقعیت  خصوصهای فرانسوا واال در گیرینتیجه .(Henrickson 1987: 212؛ 831: 1831؛ جانسون، 883: 1831

های مکتوب استوار است. قسمتی از منابع کتبی که ایشان مرهشی صرفا  بر اساس تفسیر و تحلیل داده ۀمنطق

-در دورۀ ایسین هنگامی که است، به طور مثال میانرودانهای پادشاهان به لشگرکشیبحث نموده، مربوط 

شود که سپاه انشان، ایالم و شیماش را درهم کوبیده و السلطنه د ر مدعی می، نایب«موتابیلآنوم»الرسا، 

داند که مرهشی در ، واال این اشاره را حاکی از این می(11: 1831)مجیدزاده، مرهشی را به تصرف درآورده است 

در صورتی که اگر مرهشی در شرق ایران یعنی بلوچستان یا کرمان  ،شته استبیرون از ایالم و در شرق قرار دا

در حالی که متن مذکور به وضوح عکس  شدند.داشت بایستی ابتدا انشان، ایالم و سیماش تصرف میقرار می

السلطنه د ر سپاهیان انشان، ایالم و سیماش را درهم نایبرساند، در این متن اشاره شده که مطلب را میاین 

در استان  کوه امروزینزدیکتری به د ر یعنی پشت ۀدر منطق و کوبیده، لیکن مرهشی را که در دسترس بوده

سین چیرگی و تسلط که نارامکند دیگر اشاره می در جایی «واال» به تصرف درآورده است، قرار داشته ایالم

داند که نماید، واال این اشاره را نیز حاکی از این مییید میتأ« راسر ایالم تا حد و مرز مرهشیس»خود را بر 

 یاشتباه کتیبهاین  ۀدر ترجمرسد که چنین به نظر می .شته استمرهشی در بیرون از ایالم و در شرق قرار دا

به شوش یا  ای به لشکرکشی نارامسیناشارههیچ های متعلق به دوران این پادشاه کتیبه دراست زیرا  رخ داده
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. در این زمان پادشاه مرهشی (3: 1831و همو،  118: 1831)مجیدزاده،  رودان نشده استقیام ایالم در برابر میان

ن نموده است لیکن به زنجیر یهایی در برابر نارامسبوده که ظاهرا مقاومت« هوشوم کیبی»شخصی به نام 

  (.11 - 33، 1831و هینتس،  11، 1831)کامرون،  نار ایالم فرمانگزار آکد شده استکشیده شده و مرهشی نیز در ک

شناسایی  مق.  1111 – 1111های بلوچستان ایران تاکنون آثار فرهنگی مربوط به سال ۀدر منطق ،در واقع

ق.  1111 – 1111های مذکور در سال ۀرسد که منطق؛ و به نظر می(111 – 111: 1833)سیدسجادی، نشده است 

پادشاه (مق.  1828 -1812)گالزوی دوم خالی از استقرارهای مهم بوده است. این در حالی است که کوری م

؛ و مرهشی تا این زمان به عنوان یک مرکز مهم به (181: 1831)هینتس، کاسی بابل نابوده کننده مرهشی است 

 حیات خود ادامه داده است. 
. (118: 1838و پاتس،  111: 1831)واال، داند رق فارس و استان کرمان میمکان مرهشی را در مش «استینکلر»

 ۀزمانی هزار ۀشناختی استان کرمان همیشه در بازهای باستانترین دادهترین و شاخصمعروف ،به طور کلی

الت این منطقه دیگر نقش زیادی در تباد مدوم ق. ۀاند و با ورود به هزارشناسایی شده مچهارم و سوم ق.

یحیی است که استقرار  ۀکرمان تپ ۀترین مکان استقراری حوزخصوص مطالعات ایالمی ندارد. مهممنطقه و به

در بین محققان  .(2و  1و جداول  111: 1833)نیکنامی و رفیعی علوی، داشته است ادامه  مق. 1311 تافقط در آن 

اند و اکثر محققین جایگاه مرهشی مرهشی را در شرق استان خوزستان قرار داده ،مختلف فقط واال و استینکلر

به نظر والترهینتس، دانند. میدر استان ایالم پشتکوه  ۀغربی استان خوزستان و منطقرا در شمال و شمال

غرب کوهستانی پشتکوه و سرزمین اطراف کرخه علیا در قسمت شمال ۀمنطقدر مرهشی به احتمال قوی 

ای داشته است زیرا هر با ایالم باستان روابط دوستانه ا حفظ خود، مسلم ۀمرهشی به انگیز .وزیان استس

 (.31: 1831)هینتس، گذشت کردند لزوما  از مسیر مرهشی میعلیه ایالم طرح می هایمیانرودانای که حمله

: 1831و نگهبان،  3: 1831)مجیدزاده،  دانندغربی ایالم میمجیدزاده و نگهبان نیز موقعیت مرهشی را در شمال

غربی دشت خوزستان بوده و در واقع پایگاهی شمال یا . به نظر جورج کامرون نیز مرهشی در نواحی غربی(231

  .(11 – 11: 1831)کامرون، تاختند می میانرودانکه ایالمیان از آنجا به است بوده 

غربی دشت شمال یا ست که در جایی در شمالود اینشتاریخی آنچه حاصل می نابعم ۀبا بررسی و مطالع

به  ، بایستیشودکه حد واسط بین شوش و بابل محسوب می پشتکوه استان ایالم ۀ، یعنی در منطقخوزستان

با نیروهایی متشکل از زهر، ایالم  ویآید های ریموش بر می. همچنان که از کتیبهختجستجوی مرهشی پردا

آمده قبل از رسیدن به شوش به تصرف در رویارو شده است و مرهشیا آنها بمرهشی  منطقهو مرهشی در 

  .(2 – 1و جدول  118و  122 :1838)پاتس، است 

های محوطهپشتکوه در استان ایالم،  ۀمنطق ۀدر حوز هنگارند شناسی اخیر های باستاندر جریان بررسی

 ۀتوان به محوطها میاین محوطه ۀاست. از جمل شناسایی شده ،باستانی متعددی متعلق به دوران ایالم باستان

زمانی که  ۀشناختی و بازهای باستان. موقعیت این محوطه، دادهنموداشاره « خزینهکول» باستانی و بسیار مهم 

از آنجایی که کند. با موقعیت مرهشی باستان برابری می زیادی مذکور در آن دوره شکوفا بوده تا حدود ۀمحوط

 هایدادهمرهشی باستان است، در ادامه به بیان  ۀسد این محوطه به احتمال زیاد در ارتباط با منطقرمی به نظر

 . شوداشاره میشناسی به دست آمده از این محل باستان
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 خزینهکول ۀمحوط یختشناباستان هایبررسی و تحلیل داده -1

قرار  وب شرقی شهر آبدانان در استان ایالمکیلومتری جن 11حدود  نزدیکی رودخانۀ کرخه و در در وطهمحاین 

 کیلومتری  33حدود  ۀتپه در فاصلهفت ۀکیلومتری و محوط 11حدود ۀهای شوش در فاصلویرانه. دارد

  .(1 ۀ)نقش اندشده واقع به خط مستقیم آنشرق جنوب

 1832در سال شناسی شهرستان آبدانان بار در جریان فصل سوم بررسی باستانخزینه برای اولینکول

شده  های مفرغ و ایالم میانی نسبت دادههای سطحی به دورهد. در گاهنگاری این محل، یافتهششناسایی 

با توجه به اهمیت این محوطه و احتمال ارتباط آن با نقاط تاریک تاریخ و  (.111 – 111: 1832)مرادی،  است

در بررسی (. 1)تصویر قرار گرفت ناسایی مجدد مورد بررسی و ش، به صورت موردی 1811در سال تمدن ایالم، 

ۀ چنین در سطح محوطه آجرهای پراکندهم د.شآوری قطعه سفال جمع 23در مجموع تعداد سطحی محوطه 

 .(1811)مرادی،  ذکر شده استتفصیل مذکور به  ۀکه شرح کامل آن در گزارش محوط داشتزیادی وجود 
هتای  ستفال  ۀمقایست  ومطالعته  استاس  شناستی، بتر   ی باستتان هااین پژوهش نیز به مانند اکثر پژوهش در

بتا  . شتده استت   خزینته پرداختته  کتول  ۀشناسی محوطت های باستانن دورهیو تعی گاهنگاری به گردآوری شده

 ۀیتا مرحلت   دوره 8بته   هتا دادهد که ایتن  شگردآوری شده انجام گرفت، مشخص  هایدادهکه بر روی  یمطالعات

 .فرهنگی تعلق دارند
بسیار کم است و به ندرت قطعاتی از این نوع  ترین دوره، یعنی قدیمیاول ۀدورهای سفال ان فراوانیمیز

نمونه از این نوع  8 ،خزینهکول ۀمحوطبررسی  طیشود، در های محوطه دیده میسفالینه در سطح و دامنه

شناسی و مطالعات گونه .(1)طرح قطعات ریز مربوط به بدنه هستند  ،که همگی شناسایی گردیدسفالینه 

  .ها به دوران پیش از تاریخ تعلق دارندسفالینه از ست که این گروهحاکی از این ایمقایسه
که شامل پنج قطعه لبه، سه قطعه بدنه و یک قطعه مربوط  آوری گردیدقطعه سفال جمع 1دوم  ۀاز دور

ینات ئکار رفته است که عبارتند از تزبههای این گروه بر روی سفال ئیندو نوع تز (.1)طرح شود به کف می

ای تیره به کار رفته ینات منقوش به رنگ قهوهیها تزینات تجسمی. بر روی دو مورد از نمونهئمنقوش و تز

ینات تجسمی به صورت نوار برجسته، باند افزوده و نوار افزوده مزین یها نیز تزاست. بر روی چهار مورد از نمونه

های این دهد که سفالنشان می ایشناسی و مقایسهبه کار رفته است. مطالعات گونه به نقش فشار انگشتی

شوش(، به ویژه  IV)دوره  Iشهر شاهی  3 – 11های های مکشوفه از الیهها را با یافتهگروه بیشترین شباهت

 ۀهای مرتبط با دورهای مکشوفه از الیهشوش( و نیز یافته IVB ۀ)دور 3 – 3های های مکشوفه از الیهیافته

 III های قدیمسلسله ۀهای فرهنگی مرتبط با دورآکد جدید در نیپور و نیز نهشت ۀتا دور IIIهای قدیم سلسله

 شهر شاهی IVB ۀهای دورهای این گروه از نوع سفالسفال ،آکد جدید در منطقه دیاله دارند. در واقع ۀتا دور

I  استدر شوش. 
قطعه لبه، یک قطعه بدنه  11ه سفال گردآوری و طراحی شده است که شامل قطع 12تعداد  سوم دورهاز 

های دو های این گروه نسبت به سفال. میزان فراوانی سفال(8)طرح شود سالم می ا و یک ظرف کوچک نسبت

ها بر روی هیچکدام از نمونه شوند.تر یافت میهای محوطه بیشتر است و راحتگروه قبلی در سطح و دامنه

نوارهای شود که عبارتند از: متنوعی دیده می ا ینات تجسمی نسبتیینات منقوش به کار نرفته است، لیکن تزئزت

، یب نوارهای کندۀ مستقیم و موجدار، نوارهای برجستهموجدار افقی یا ترک ۀمستقیم افقی، نوارهای کند ۀکند
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ای موجدار به اشکال متنوع به شانه ۀوارهای کند، باند افزوده و ترکیب پرکار نای و نوار برجستهشانه ۀکندنقش

ها نوارهای برجسته به کار رفته است دو نمونه از سفال ۀبر روی لب همراه نوارهای مستقیم و نقوش نیشگونی.

 ۀهای شاخص دور، یک گونه از سفالاست های شیاردار مشهورها که به لبهاین نوع لبه .(1و  8 :8)طرح 

ست که حاکی از این ایشناسی و مقایسهمطالعات گونه .(Carter 1991: 294)ست ا شیماشکی در خوزستان

، شوش( V)دوره  Iشهر شاهی  8 – 1های های مکشوفه از الیهرا با سفال های این گروه بیشترین شباهتسفال

استانی های بهای مکشوفه از نهشتشهر شاهی، سفال Bکارگاه  BVI-BVIIهای های مکشوفه از الیهسفال

الرسا در نیپور و تا ایسین III های اورهای دورههای مکشوفه از الیهدر آکروپل شوش، سفال IIIاور  ۀدور

های این گروه از نوع سفال ،دیاله عراق دارد. در واقع ۀالرسا در منطقتا ایسین IIIهای اور های دورهسفال

ۀ های این دورای روی سفال الیهلعات مقایسهست. قسمت عمده مطااشوش  Iشهر شاهی  V ۀهای دورسفال

 ۀیک گستر ۀدهند، نشانBVI-BVIIهای شهر شاهیو نیز با یافته میانرودانیهای با نمونه Iشهر شاهی 

شهر شاهی  ۀسفال این دور (.Ibid, 1979: 453-454)است  8-1های برای الیه م ق. 1111 -1111تاریخی مابین

I ر شاهیبا سفال شناخته شده در شه BVI-BVII اور»های هایی که به دورهدر شوش و سفال الیه III- 

  . (33: 1831)کارتر،  گذاری شده است، شباهت نزدیکی دارد تاریخ میانروداندر « الرساایسین
 که چهار قطعه مربوط به لبه و یک قطعه مربوط به بدنه  ستاپنج قطعه  چهارم ۀدور هایسفالتعداد 

های این گروه بیشترین شباهت ست که سفالحاکی از این ،ایشناسی و مقایسه. مطالعات گونه(2)طرح شود می

های قابل مقایسه با که نمونهطوریبه ،زاگرس مرکزی دارد ۀمفرغ میانه در منطق ۀهای دوررا با مجموعه سفال

کنگاور، باباجان  ۀدر منطق III های مربوط به عصر مفرغ میانه مکشوفه از گودیناین مجموعه در میان یافته

 ،شود. در واقعرومشگان دیده می ۀو چغاسبز در منطق IIهای کمترالن محوطه و به ویژه نورآباد، گوران هلیالن

   دار ست. قطعات سفال سبوهای با شانه لبها III:2 گودینهای سفال ۀهای گروه چهارم از گونسفال

(Ridged-Shoulder) های گردآوری شدهدر مجموعه ،برای شناسایی این فاز شاخص ترین قطعات سفالرایج 

در توالی تاریخی دشت سوزیانا به دنبال مرحله (. Henrickson 1986: 25) ستاهای سطحی بررسی  از 

 IIIایالم قدیم/VI)شوشسوکالماخ  ۀمرحل ،(مق. II/1111-1111/ ایالم قدیم Vشوش ۀ)دور شیماشکی

 IIIو گیان  III:2 زمان با گودینسوکالماخ هم ۀدر لرستان دور .شودپدیدار می (م ق.1111 -1811/1111حدود

 گیری حکومت کاسی درهای شکلنخست بابل و سال ۀعصر با سلسلسوکالماخ هم ۀشود. دورظاهر می

  (.811، و 811 -881 :1831)شاخت،  است میانرودان
 ۀدورنسبت به چهار  دورههای این تعداد سفالکه  گونهو هماناست قطعه سفال   11شامل  پنجم ۀدور

بیشتر است  خزینهکول ۀهای محوطنیز در سطح و دامنه دورههای این قبلی بیشتر است، میزان پراکنش سفال

    مطالعات  (.8)طرح خزینه است شناسی کولباستان ۀخرترین دورأکه مت استبه این دلیل  قوی احتمالبه که 

  Iایالم میانه ۀهای دورهای این گروه مشابه مجموعه سفالست که سفالحاکی از این ایشناسی و مقایسهگونه

در شوش و به ویژه  IIشهر شاهی  18و  11های شهر شاهی و الیه Aکارگاه   XII – XIIIهایمکشوفه از الیه

/  VII)شوش  Iمیانه  های ایالمیهای این گروه در واقع از نوع سفال. سفالستاتپه های مکشوفه از هفتسفال

های پایه ترین اشکال ظروف سفالی این مرحله را لیوانست. عمومیاتپه مکشوفه از هفت (م ق. 1881-1111

بایستی به دهد. برای توصیف کامل سفال این مرحله، میدار تشکیل میهای گرد یا شیبای با شانهدگمه
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نوع سفال مکشوفه، به خصوص گروه سفالی  (.Carter 1991: 295)تپه مراجعه نمود های مکشوفه از هفتسفال

دوم  ۀمقایسه با سفالی است که در حدود اواسط هزاراند، کامال  قابلشکل ساخته شدهایهای دگمهکه با پایه

تاریخ نهایی  (.221 -221و 81 -81: 1831نگهبان، )ده است شمینیز استعمال  میانرودانها در در دوران کاسی مق.

 :Carter 1998)تعیین شده است  مق.1881اند، حدود های سفالینه مورد استفاده قرار گرفتهدر آن این فرمکه 

 319.)  
 

  نتیجه -1

های قدیم میانرودان برای و در زمان سلسله م سوم ق. ۀکه از اواسط هزار شددر بررسی منابع تاریخی مشخص 

الرسا و ، ایسینIIIهای آکدی، اور این دوره به بعد و در زمان سلسلهشود و از می اشارهنام مرهشی  به باراولین

. از سوی دیگر مشخص گردید که در شده استبیش از سرزمین مرهشی نام برده وکم ،های بابلسلسله کاسی

که در حد واسط بین  پشتکوه استان ایالم،ۀ غربی دشت خوزستان، یعنی در منطقشمال یا در شمال ایناحیه

مواد فرهنگی که در  ۀ. بر اساس مطالعختمرهشی پردا ۀمنطقبایستی به جستجوی  و بابل قرار دارد شوش

  توان گفت که این محوطه در سراسر خزینه به دست آمده میکول ۀشناسی محوطباستان جریان بررسی

زینه در موقعیت خکول ۀمحوط، مسکونی بوده است. شی در منابع تاریخی نام برده شدهای که از مرهدوره

نوع و حجم مواد فرهنگی پراکنده در است.  واقعغرب دشت خوزستان در شمالجغرافیایی بسیار مناسبی 

دوران تاریخی ایالم باستان یکی از  ۀدر قسمت عمد محلست که این های آن حاکی از اینسطح و دامنه

 .های باستانی مهم منطقه بوده استمحوطه
مختلف  ۀیا مرحل دوره 8مواد فرهنگی  ۀبرگیرنددر خزینهکولتوان گفت که از نظر توالی فرهنگی می

رسد که های در دسترس چنین به نظر می. براساس یافتهاست پیش از تاریخ ۀدوربه مربوط اول  ۀاست. دور

استقرار در این  هایسایر دوره. گرددبرای مدت زمان نامشخصی متروکه میخزینه کول ،بعد از این دوره

دست آمده مربوط به همین هبهای فرهنگی . قسمت اعظم انباشتاستحوطه مرتبط با دوران تاریخی ایالم م

رسد که خزینه، چنین به نظر میهای کولبررسی طیاست. با بررسی مواد فرهنگی به دست آمده در  دوران

 هایکونی بوده است. دورهمس مق. 1881تا  1211این محوطه در قسمت اعظم دوران ایالم باستان و از حدود

ۀ بعد از این که در دور ،در واقع .دارندادامه سر هم متوالی و پشت هستند اخیر آن که مرتبط با دوران ایالمی

 آناستقرار در  ،Iایالم میانه  ۀتا پایان دور ظاهرا  ،فتبار مورد توجه قرار گراین محوطه برای دومینIVB شوش

است که از نظر  Iایالم میانه  ۀفرهنگی استقرار در این محوطه، دور ۀدور آخرین .اشته استتداوم د بدون وقفه

تپه ها با مواد فرهنگی مکشوفه از هفتترین شباهتدارای نزدیک آنشناسی های باستانیافته ،فرهنگی

فت باعث ویرانی و متروکه شدن ه (مق. 1828 -1812)ی دوم کوری گالزو ۀحمل رسد کهبه نظر می .هستند

و  شودمیسلسله ایگهالکی تشکیل  مق. 1811در حدود  آیدبرمیزیرا همان طور که از منابع تاریخی  ،شدهتپه 

که شهر دوراونتاش و زیگورات چغازنبیل را  هبود (مق. 1118 – 1128)گال ترین پادشاه این سلسله اونتاشمهم

تپه به عنوان تاش و زیگورات چغازنبیل، هفتدرست قبل از احداث شهر دوراون ،در واقع. ه استاحداث نمود

موجب متروکه شدن  گالزوکوری ۀحملرسد که به نظر میترتیب بدین. گردیدیک مرکز مهم ایالمی متروک 
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ایالم  ۀدور تپه یاخزینه همزمان با هفتاستقراری در کول ۀزیرا آخرین دورخزینه شده است. تپه و کولهفت

  .باشدمی Iمیانه 

-های باستاننتایج حاصله با یافته ۀبراساس مطالعه و تجزیه و تحلیل منابع تاریخی و مقایس ،جهدر نتی

یک مرکز استقراری یا  خزینه، به احتمال زیاد همان مرهشی باستانکول ۀتوان گفت که محوطمیشناسی 

گالزوی کوری ۀم با حملآمیز، سرانجاساله حیات مخاطرهۀ هزاراست که بعد از یک دور آن منطقه مرتبط بامهم 

گالزوی خود را حکمران مطلق ایالم و طوری که کوری و همان یافته استپایان  آندوم پادشاه کاسی، حیات 

بعد دیگر هیچ نامی از مرهشی در منابع تاریخی و به ویژه  به نامد، از این دورهمرهشی میۀ شوش و نابود کنند

  . مده استنیابه میان های مختلف به هنگام لشگرکشی
ها و در اختیار دانم که از جناب آقای دکتر خداکرم مظاهری به خاطر راهنماییدر پایان بر خود فرض می

 گذاردن برخی منابع تشکر و قدردانی نمایم.

 

 نوشتپی
 قعرا کشور مرز طرف به که ایالم استان ۀحوز در کبیرکوه جنوب سرزمین یعنی پشتکوه ۀمنطق از منظور اینجا . در1

 و 113-111: 1811 خیتال،) شودمی گفته پیشکوه است، واقع کبیرکوه شمال در که ایالم استان سرزمین ۀبقی به. باشدمی

 (.113: 1881 شوشتری، امام و 131

 

     

 ضمائم

 

 
 نگارنده( :خذأخزینه، دید از شرق، )مکول ۀ: محوط1تصویر 

 

 
 خزینه در جنوبکول ۀوط: موقعیت مح1نقشه
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 دومۀ های دور: سفال0طرح

 

 
های دورۀ چهارم: سفال1طرح  

 

 
 

 اول ۀهای دور: سفال1طرح

 

 

 

سوم ۀهای دور: سفال0طرح   

 

 
 پنجم دورۀ هایسفال: 1طرح              
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