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محمدحسن محسن نسب
عضو هيأت دانشگاه آزاد اسالمي واحد شوشتر
(تاريخ دريافت1031/1/03 :

تاريخ پذيرش) 1031/0/01 :

چکيده
اليمايي ها ازسلسله هاي محلي بودند كه از قرن دو قبل از ميالد تا آغاز قرن  3ميالدي درشمال خوزستان
زندگي مي كردند و در اين سرزمين از فرهنگ و تمدن غني برخوردار بودند .واژه ي اليمايي از نظر اتيمولوژي به
معني عيالم كوچك است كه درواقع ادامه دهنده ي تمدن عيالمي كهن و ازبازماندگان آنان مي باشند .باستناد
بيشترمنابع تاريخي ،اليمايي ها پس از شكست آشور بني پال در انزواي سياسي بسرمي بردند ولي بعدها توانستند
خودرا در تاريخ مطرح كنند هم چنين ازنظر اعتقادي وباورهاي ديني خدايان غير ايراني ،سامي و بابلي و آشوري
نظير بل Belونانا Nanaو آرتميس  Artemisرا مي پرستيدند .آثارباقي مانده از آنها

مقابر

،معابدسنگي،سردابه،نگاركندها ،سكه ها و كتيبه هايي (به خط و زبان آرامي ) گچبري ها و پيكرك ها و مجسمه ها
مي باشند .اليمايي ها از معدود اياالت خودمختار و كوچك محلي بودند كه مي توانستند در تمام اركان دولت
ايران تحت تاثير به سزايي داشته باشند .اما حوزه ي حكومت آنان در جبهه ي جنوب غربي ايران تقريبا تمامي
ناحيه فرمانفرمايي عيالم جديد را شامل مي شدو دامنه وسعت حكمراني شان بخوبي مشخص نيست .احتماال
ناحيه ي وسيعي از خوزستان و اصفهان تاخليج فارس رادر برمي گرفت .هنگامي كه مهرداد اول سرزمين بين
النهرين را به تصرف در آورد و منطقه اليماييدها نيز تازه استقالل يافته ازسال  14ق.م.تحت تسلط آنان قرار
گرفته و اين درست مصادف است بازماني كه ديمتري دوم پادشاه سلوكيه اسير مهرداد اول شد و قدرت پارتها
تاكنار شط فرات رسيده بود و اقوام اليمايي تابع پارت ها شدند .ضرب سكه هاي كوچك اليمايي مكشوف در
منطقه خوزستان بويژه در شهرهاي ايذه ،شوشتر ،دزفول ،بهبهان  ،شوش ،و.........نشان مي دهد كه اين اقوام
داراي استقالل داخلي بودند ولي تحت نظر پارتها به زندگي خودادامه مي دادند.اين مقاله به بررسي سكه نويافته
اليمايي مي پردازد كه در تپه كره سياه بهبهان بدست آمده است.
واژگان كليدي:اليمايي،پارتها،سكه ،تپه كره سياه بهبهان،

فصلنامه علمی تخصصی باستان شناسی ایران

–

واحد شوشتر
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مقدمه
در حقيقت اليماييد بر قسمتي از منطقه ايالم كهن

 )891-891،قديمي ترين منبع درباره( اليمائيس (

كه بين كوههاي بختياري ياقسمت شرقي شوش

اليمايي  ،شرح نياخورس

مي باشد  ،كه استر

واقع بود  ،اطالق مي شد  ،راهي كه از اهواز

ابو آن را نقل كرده است :اليمايها دسته غارتگري

كنوني گذشته و به اليماييد مي رسيد  ،يكي از

كه در همسايگي آنان

مردماني كوه نشين

شاهراههاي اقتصادي و بازرگاني در زمان سلوكيها

شوشانيها و پارسها معرفي شده اند مي داند ،

واشكانيان محسوب مي شد  ،اين راه خليج فارس

عده اي ديگر آنان را كشاورزاني مي دانند كه در

را به فالت مركزي ايران متصل مي ساخت

حاشيه رودها در خوزستان به كشاورزي مشغولند

(سرفرازوآورزماني،4331ص.)83اين واقعيت كه

؛ چنين به نظر مي رسد اين مردمان به دو شيوه

"جايگاه مقدس "الييماييان تا كنون در دشتها

زندگي ميكرده اند  ،برخي از آنان ساكن كوهستان

يافت نشده بلكه بيشتردر بلنديها و در راههاي

و برخي ديگر ساكن دشت بوده اند )ويا اينكه در

ورودي كوههاي زاگرس واقع بوده اند  ،احتماال

دوره تثبيت قدرت خود  ،به تدريج وارد دشت

نشان مي دهد كه مناطق اخير بخشي از قلمرو

خوزستان شده اند .شناخت نسبي از اين قوم بر

آنان بوده و چندان اهميت داشته اند كه آنان

اساس سكه هاي آنها و نوشته هاي مورخان كه

مهمترين زيارتگاههايشان را در آنجا قرار داده اند

بيشترهمراه با ذكر تاريخ فرمانروايان سلوكي ،

.مقدم در گزارشهاي ميان آب شوشتر( )4331مي

پارتي و ساير اقوام معاصر ممكن مي باشد.

نويسد :ابتدا مناطق كوهستاني بيشتر مورد توجه

(سرفرازوآورزماني ،4331,صص.)83-01

و سكونت اليمايي ها بود و خاستگاه اصلي شان

ساموئل بوشارت نيز در مورد شباهت آوايي

كوههاي شرق و شمال شرقي خوزستان بطور

اليمائي و ايالم  ،كه نولدكه( ( noldkeدر كتاب

خاص كوههاي زاگرس مياني است.استرابون مي

مقدس عنوان شده  ،آنها را يكي دانسته است .

گويد  :اليمايي ها دسته ي غارتگري بودند در

درمنابع اكدي فقط از كلمات ايالم و ايالميان نام

همسايگي شوشانيها و پارتها و در پشت بلندي

برده شده  ،حال آنكه در متون يوناني و التين از

هاي كوههايشان پنهان اند ،حتي تاكيد دارد كه

اليمائيس و اليمايي استفاده كرده اند ( پاتس

سرزمين اليمايي ها پهناورتر از سرزمين

دنيل،4338،صص  )891 -2پاتس معتقد است

همسايگان شان ،پرتئنيها است .واز سه استان

اليماييان بازماندگان ايالميان مي باشند  .او بر

اليمايي گابيانا وماساپاتنه و مان سپاذا و كوربيانه

اساس شواهد ومدارك بدست آمده در مكانهاي

نام مي برد .البته هوفمان از حضور اليمايي ها در

مهمي چون شوش در واپسين سده هاي پيش

قلمرو عيالم (ايالم) بخصوص در فارس و عيالم

ازميالد و مسجد سليمان  ،تنگ سروك و برد

در معني ژئوپوليتيكي و سيعتر آن در جنوب

نشانده  ،در نخستين سده هاي ميالدي بقاياي

غربي ايران اشاره مي كند (.دنيل تي پاتس4338،

ايالم را به منزله يك قومي با زباني مجزا در دوره
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پس از سلطه اسكندر بر غرب آسيا مي داند

پژوهشگراني ميسر شد كه مسير تاريخي اين قوم

(همان ،ص.)593

را از روي همين سكه ها ،كه جزو مدارك قطعي
در تاريخگذاري شان محسوب مي شوند ،روشن

حکومت اليمايي

نمودند ،كم شدن قدرت سلوكيان در شرق مجالي

اليماييها از لحاظ فرهنگي و سياس  ،مانند مادها ،

براي تقويت اليماييها فراهم آورد اما اين با ظهور

در حكومت هخامنشيان حل شده بودند .و پس از

تدريجي قدرت پارتي در فالت ايران همراه بود

آنكه سلوكيها قدرت خود را تحكيم بخشيدند ،

كه هر يك خواهان قلمرو اليمايي بودند بود.

همچون نيرويي چشمگير و قابل توجه آشكار

ضرب سكه اي با نام كمنس كيرس

شدند .مستندات تاريخي در موردحاكمان اليمايي

 kamnaskiresاول نيكفِورس اليمايي 140ق.م

اين واقعيت را ثابت مي كند كه كامناسكيرس اول

خبر

مورخولم

در دهه  140ق  .م سكه ضرب كرده است واين

 morkhulemبا نسبت دادن سكه جديدي در

امر نشان دهنده استقالل حاكمان اليمايي است ،

شوش مي داد  .نظر لوريدر و هوگتون ،كمنس

هر چند توالي و گاهنگاري سكه هاي آنان به

كيرس در حدود  147ق.م شوش را تصرف كرد .

جهات بسياري روشن بهرحال اليماييها پس از

اين شهر را ديميتريوس دوم باز پس گرفت كه در

ضد حمله سال  144ق  .م چه شوش را باز

حدود سال  145ق.م براي مدت كوتاهي به

گرفته باشند يا نه  ،مسلما قدرت كافي براي حمله

انتشار سكه در آنجا پرداخت  ،و پس از آن باز به

به بابل را بار ديگر در سال  141ق  .م به دست

دست اليماييها افتاد .اما هنينگ در بررسي

آوردند كه در اين زمان " سپاه ايالمي و نيرو

اتيمولوژي اين نام مي نويسد:شكل كمنس كيرس

هاي او " در اپامه پيشروي كردند( پاتس ،

kamnaskiresبه آرامي كبناشكير kabnŠkir

،4338ص)4 1

اما مهرداد اول 171پادشاه

از

ظهور

نظم

سياسي

بود كه به نظر او با عنوان ايالمي كپ نو -ايش -

اشكاني پس از تسخير ماد  ،اين ناحيه را نيز

كير  kapnuiŠkirدر دوره هخامنشي به

تصرف كرده و ضميمه امپراتوري پارت نمود و

معناي" خزانه دار "بسيار شبيه است .هنينگ اين

چون اداره مستقيم آن كار آساني نبود  ،شاه محلي

عنوان ايالمي را احتماال در اصل به ساتراپهاي

را در مقام خود ابقا كرد (سرفراز و آورزماني

شوشان نسبت مي دهد كه وظيفه اصلي آنها "

،4331صص)83- 89

محافظت از خزانه هاي شاهي انبار شده در شوش
"بود (پاتس، 4338،صص )892-898در پشت

سکه هاي اليمايي(اليماييدها)

سكه هاي كمنس كيرس ( كامناسكير ،مانند سكه

بخش بزرگي از معرفي وشناسايي مردمان اليمايي

هاي آخرين پادشاه سلوكي تصوير آپولون نقش

 ،بواسطه بدست آمدن سكه هاي حاكمان اين

گرديده و عبارت "  :كامناسكير شاه پيروز "

دوره مي باشد ؛ اين امر با همت بلند

نوشته شده كه حاكي از قيام او عليه سلوكيان

فصلنامه علمی تخصصی باستان شناسی ایران
است ( اُكونپسس(

–

واحد شوشتر

هوكناپسس بر روي سكه

شده است  ،لباسي شبيه زره برتن نموده است

وي ،سري بدون ريش و در پشت سكه تصوير

.اين سكه با زيبايي خاصي طراحي شده و آن را

آپولون خداي يوناني ديده مي شود و به خط

مي توان جزو شاهكارهاي هنري به شمار آورد

يوناني نام هوكناپسس نوشته شده كه عبارت آن

.نقش لنگر در پشت سر شاه نيز ديده مي شود

بدين مضمون است "شاه هوكناپسس " به گمان

وعالوه بر توضيحاتي كه در مورد اين سمبل

لوريدر وي پس از كمنس كيرس به حكومت

گفته شد  ،اين نماد به يكي از ايزدان شوش نيز

پس از كمنس

تعلق دارد و مربوط به باورهاي ديني مردمان

كيرس اول فرمانرواي محلي ديگري به نام

اليمايي مي باشد ؛ بر روي تاج بعضي از شاهان

تيگريوس از  138ق.م  ،به ضرب سكه اقدام

آنها نيز اين نقش ديده مي شود  .از آنجا كه

نمود كه حدود شش سال ادامه يافت ؛ اين

مهرداد اول اشكاني  ،حدود سال  140ق.م بر

فرمانروا مسلما تابع اشكانيان بوده است  ،چون

ايالم مسلط بوده  ،البته در اين دوره نسبتا طوالني

مهرداد اول حدود سال  140ق  .م بر ايالم مسلط

 ،شاه يا شاهان ديگري از اليماييان حكومت نموده

بو ه است .از اين پادشاه دو سكه مفرغي در برد

اند كه ازآنها اطالعي در دست نيست ؛ زيرا تا

نشانده توسط گيرشمن بدست آمده است  .بنا بر

كنون سكه اي از آنان بدست نيامده يا ممكن

نظر لوريدر  ،تيگريوس بالفاصله پس از

است پس از پيروزي و تسلط مهرداد اول  ،ضرب

اكونپسس يا بين او و فرهاد دوم  132ق.م  ،در

سكه هاي اليمايي براي مدتي بيش از نيم قرن

شوش فرمانروايي مي كرده است ،سكه اي به نام

متوقف شده باشد و احتمال ضعيف ديگر اينكه

كمنس كيرس دوم )و همسرش آنزاز ānzar

در اين مدت شاهزادگان اشكاني به حكومت اين

از 78ق  .م به دست آمده است كه نمونه هايي از

ناحيه گمارده شده باشند  ،اما با مقاومت مردم

آن در شوش 81, 79يا سال82دربرد نشانده ،

ناحيه روبروشده  ،ناگزير از خاندانهاي محلي

مسجد سليمان و مجموعه هاي موزه اي گوناگون

براي اداره امور كمك گرفته اند (سرفراز و

گزارش شده است  .ازآنجا كه شوش در اين زمان

آورزماني، 4331 ،صص  ) 04-08اما عالمت هاي

زير سلطه پارتيان بود  ،به نظر لوريدر اين سكه

برروي سكه ها عموما در پشت سر شاه عالمت

احتماال در سلوكيه كنار هديفون ضرب مي شده

لنگر و سمبل ماه وستاره كه از نشانه هاي مذهبي

است ؛ بسياري از مورخين  ،اين شهر را نيز يكي

مي باشند  ،به چشم مي خورد  .پشت سكه

از پايتختهاي اليماييها نمي دانند  .در مورد مكان

حاوي نقوشي است كه در متن سكه پراكنده

جغرافيايي آن  ،گفته شده كه اين محل دركنار

هستند و به نظر مي رسد جنبه تزييني دارند در

رود جراحي قرار دارد  .برخالف سكه هاي

ضرب سكه هاي بعدي نيز از اين روش استفاده

شاهان قبلي كه فقط سر آنها حك شده بود در

شده است ؛ از اين زمان است كه ضرب سكه

اين سكه ها تصوير شاه بصورت نيم تنه طراحي

هاي نقره متوقف شده و سكه هاي مفرغي جاي

رسيده باشد (همان. )890 ،
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خود ر به ا آنان مي دهد ،سكه هاي جديد در

هاي مكتوب روي سكه ي مسي را كه به زبان

شوش ضرب نمي شده و در جاي ديگري  ،شايد

پارتي است قرائت نمايم .درحال حاضر اين سكه

در سلوكيه هديفون ضرب مي شدند (بياني

نزد نامبرده مي باشد.

ملكزاده.)4331،

 اينك به توضيح ،حرف نويسي ،آوانويسي و
ترجمه ي آن مي پردازيم(شكل .)2

تپه ي باستاني كُرّه سياه در شهرستان بهبهان

اين سكه ي مسي مربوط به دوره ي اليمايي

اين تپه باستاني در شهرستان بهبهان يكي از

هاست( حدود 421-411ميالدي) ،يك روي سكه

شهرهاي جنوبي خوزستان واقع شده كه از نظر

تصوير پادشاه را د ربردارد كه به نظر اينجانب

جغرافيايي و از طرف شمال محدود است به

تصوير پادشاه

مربوط به اُرُد دوم تقريبا

رودخانه ي كرّه سياه(انشعابات كوههاي گرّاب

421ميالدي است كه پادشاه داراي ريش و تاجي

زاگرس) و زمين هاي مزروعي ،ازطرف

برسر مي باشد و در كنار تصوير پادشاه يك لنگر

جنوب:به زمين هاي مزروعي (معروف به مزارع

كشتي هم كامال قابل رويت است و لنگر كشتي

حسين آباد

ازمشخصه هاي سكه هاي اليمايي و پارتي است و

گندم 31هكتاري )و به روستاي

محدود مي گردد.ازطرف غرب :به روستاي كر ّه

لنگر هم داراي سه مفهوم اصلي است:

سياه و روستاي كوتك و در ادامه به شهر بهبهان

-4لنگرمي تواند مظهر رعد و برق و باران و

محدود مي شود(شكل  )4ازطرف شرق :به امام

آباداني باشد كه برروي سكه هاي اليمايي ها

زاده شيرعلي و روستاي كرّه سياه محدود است كه

بسيارديده شده است.

فاصله آن تا جاده ي اصلي اهواز به بهبهان حدود

-2لنگرمي تواند نماد و سمبل مذهبي باشد كه

 111متر است .براساس اطالعات و منابع موجود

گاهي اين لنگر به همراه ماه و ستاره در سكه هاي

اين تپه باستاني يكي از تپه هاي در حال تخريب

پارتي هم مشاهده شده است .ولي در سكه هاي

مربوط به دوره ي اليمايي ها و اشكانيان(پارتها)

اليمايي فقط لنگر را در كنار تصوير پادشاه مي

است .كه جز ء آثار ملي و ثبت شده است .البته

بينيم

بخشهاي زيادي ازاين تپه در معرض تخريب قرار

-3لنگر مي تواند از نشانه هاي دودمان سلوكي

دارد .اما سكه ي مكشوف توسط محمد حسن

باشد 4.اما اين نماد به يكي از ايزدان شوش نيز

محسن نسب يكي ازهمكاران اينجانب در واحد

)1درباره ي اين نقش (لنگر)افسانه هايي نقل شده مثال آپي

شوشتر كه ايشان اهل بهبهان و بومي منطقه هم

سن Appicnمورخ يوناني قرن دوم ميالدي چنين نقل كرده كه

مي باشد بصورت تصادفي پيدا شد ،سپس به

الئوديسم مادر سلوكوس وقتي حامله بود در عالم خواب قطعه آهني

رويت اينجانب رسانده و بنده هم با توجه به

كه نقش لنگر برروي آن نقش شده بود وقتي بيدار شد آن قطعه
منقوش را در كنار خود يافت.ژوستن آن افسانه را بدينسان روايت

تخصصم كه فرهنگ و زبانهاي باستاني است

كرده است كه مادر سلوكوس از شوهرش باردار نشد بلكه آپولون

سعي كردم ضمن تعيين قدمت سن اين اثر ،نويسه

خداي يوناي پدر اوست و آپولون براي يادگاري انگشتري به او داد
كه نقش لنگر برروي آن بود وقتي سلوكوس بدنيا آمد برروي ران

فصلنامه علمی تخصصی باستان شناسی ایران
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واحد شوشتر
:حرف نويسي و آوانويسي a

تعلق دارد و مربوط به باورهاي ديني قوم
اليمايي است.پشت سكه تصوير پرنده اي مشاهده

و āخوانده مي شود.

مي شودكه به نظرم بيشتر شبيه تصوير پليكان
درحال پرواز باشد كه البته در برخي از سكه

 :در  :در حرف نويسي و آنويسي

هاي اليمايي تصاوير پرندگان ديگري نظير تصاوير

Bو wخوانده مي شودكه دردراينجا  Bدرست

عقاب،شاهين و...........ديده شده است .واز

است.

عالمتهاي بارز اين سكه هاست وچنين سكه اي
 :حرف نويسي و آوانويسي آن R

با اين ويژ گي تاكنون در منابع گزارش نشده
است و حداقل نگارنده نديده است .و آن روي

است
 :درحرف نويسي وآوانويسي H

ديگر سكه داراي نويسه هايي به الفباي پارتي
كتيبه اي است كه كامال از نظر شيوه ي كتابت با

است ولي دراينجا  Hهزوارشي است

چرم نوشته هاي اورامان و سفالينه هاي نسا و آثار
شهر دورااروپوس

قابل مقايسه

:در حرف نويسي و آوانويسي

مي باشد

 Rخوانده مي شود.

(رضايي باغ بيدي ، 4331 ،صص)21-24
:حرف حرف نويسي و آوانويسي آن M

ر

 :درحرف نويسي ( Wاو) و در

آوانويسي oوudخوانده مي شود كه اينجاo

است.

خوانده مي شود.
 :حرف نويسي وآوانويسي آن  Lمي
 :در حرف نويسي dو šخوانده مي

باشد.

شود ولي در اينجا بهتراست آن راdبخوانيم
 :حرف نويسي و آوانويسي آن  kخواند
مي شوند كه درروي سكه حرفهاي  Lو Kبه هم
چسبيده اند كه بايستي آنها را جدانموده

و

:

در حرف نويسي ( wاو) و در

آوانويسي  udاست

بخوانيم
:در حرف نويسي ( wاو) و در
آوانويسي uوoو  udاست
او نقش لنگر ديده مي شد .البته اين روايات جنبه افسانه دارند و
عاري از حقيقت هستند .لنگر مظهر بابل بود كه سلوكوس پس از
تصرف بابل و بازسازي آنجا
برگزيد(.سرفراز.)4331،

عالمت را براي خود

:در حرف نويسي و آوانو يسي  rخوانده
مي شود
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:درحرف نويسي ( wاو) و در آوانويسي
oو uو udاست

نتيجه گيري
آگاهي وشناخت نسبي ما از اين قوم براساس
سكه هايي است

::در حرف نويسي dو šخوانده مي
شود ولي در اينجا بهتراست آن راdبخوانيم

كه از آنها برجاي مانده

است.دراين دوره ي طوالني شاه يا شاهان ديگري
از اليماييدها حكومت كرده اند اطالعاتي نداريم
به نظر مي رسد پس از پيروزي وتسلط مهرداد

-5حرف نويسي ،آوانويسي نويسه هاي روي

اول ضرب سكه هاي اليمايي براي مدتي بيش از

سکه :

نيم قرن متوقف شده باشد .البته نقش برجسته

 MLKAاين واژه هزوارش است و معادل

هاي كمي كه در دل كوهها و صخره ها كنده

šāhآ است وبه همين معني مي

شده اند تاحدودي نيز راهگشاي پژوهشگران مي

آوانويسي

2

باشند.سرزميني كه درمنابع يوناني به آن اليماييس

باشد.
 BRHاين واژه نيز هزوارش است و
آوانويسي آن ( pusپُس) است به معني پسر
) rwdهمينطور خوانده مي شود و هزوارش
نيست ودراينجا اُرُددوم پسر اُرُداول پادشاه
منظور

مي باشد.

 (w)rwdهزوارش نيست وهمينطور خوانده
مي شود منظوراُرُد اول پادشاه است

گفته اند درحقيقت بخشي از سرزمين ايالم در
دوره هاي پيشين است .همچنين وجوه اشتراكي
به لحاظ فرهنگي و آييني بين اين قوم و ايالمي ها
وجوددارد.البته نفوذ عقايد گوناگون دردوره هاي
مختلف هخامنشي و سلوكي (فرهنگ هلنستي)و
پارتي،با آميزه اي از چندين ريشه ي فرهنگي
تحت نفوذ مراكز سياسي خود در بين النهرين و
آسياي صغير برباورهاي مردمان كهن اليماييدها

-6آوانويسي:

سايه افكنده است.بهرتقدير حضوراليمايي ها در

šāh pus (o)rod ( u)orod

دشت موجب شد كه اقتدار سياسي خود را
بتدريج ازدست بدهند چون حضوردر دشت به

ترجمه اُرُد(دوم) پسر اُرُد شاه

يك پشتوانه نظامي قوي نياز داشت كه اليمايي ها
از آن بي بهره بودند  .به همين خاطر دردوره ي
ساسانيان بطور كلي مغلوب شده و اين مردم با
تغيير حكومت توسط ساسانيان با انديشه تازه اي
ادامه حيات دادند .اين بار در محل ديگري ،

 2هزوارش :ازمصدر (uzwā rtanشرح و تفسير)و(h)uzwāreš
شرح وتفسير ،و هزوارش همان شرح و تفسير نويسه هاي آرامي است .
به اين معني كه در زبان پهلوي واژه ي آب را به زبان آرامي MYA
مي نوشتند و لي به زبان محلي (پهلوي)  ābمي خواندند.

يعني همان جايگاه نخستين خود در كوهستانها كه
از آنجا برآمده بودند.
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شكل  )4نمايي از تپه باستاني كره سياه بهبهان

شكل  )2پشت سكه اليمايي(بانويسه پارتي)
روي سكه اليماي باتصوير پادشاه ولنگر

