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 سرزمینی در آبریزِ رودِکُر  از اَنشان تا بیضاء
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 چکیده 

امیاده نای از استان فارس که امروزه بیضااء ی ناحیهکوشش شده است، پیشینهدر این گفتار 

نِ شاناختی و ماوازیهایِ باستانازتاریخ تا عهد ساسانی با توجه به دادهشود از دوران پیشمی

از  شناسی زبان بررسی گردد. که در این روند نقش بسایار مها   ایان بخاشتاریخی و ریشه

 تشکیالت وریِ جوامعِ نخستینِ انسانی و نیز به وجود آمدن نهادها گیسرزمین ایران در شکل

گاردد. های هخامنشی و ساسانی مشااهده میحکومتیِ عهد باستان از عیالم گرفته تا سلسله

ریخی و هاایِ مرباوب باه ایان سارزمین از من ار تاااین گفتار عالوه بر اینکه به تحلیل داده

رزمین از هایِ نامِ ایان ساپردازد؛ تحوالت و دگرگونیمیشناختی و جغرافیایِ تاریخی باستان

ده اسات. شناسایِ زباان ماورد بررسای  ارار دادوران عیالم تا اماروز را نیاز از ن رگااهِ ریشه

در ایان  ویِ رودِ خروشانِ کُر که پذیرایِ انسانِ کهن در عهد حجار باود سرزمینی در حاشیه

 یده است.، نساء ، بیضاء و ملیان را بر خود ددورانِ هزاران ساله  نامهایی چون اَنشان 
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 مقدمه: -1

رودان( از سارزمینی ن)میاانالنهریهاایِ بینجای مانده از فرمانرواییآثار و مدارکِ مکتوبِ به

گران باود، ی پژوهشادهند که تاا مادتها مکاان آن سارزمین ماورد منا شاهخبر میعیالمی 

شد، فرمانروایاان عیالمای خوانده می اَنزانیا  (Anšān)اَنشانسرزمینی که بنابر این متون 

یااد  اَنشاان و وا  نیز به ویژه از دورانِ عیالمِ میانه به بعد از خود به عناوان پادشااهانِ 

ی ایان فرمانروایاان ماورد اساتفاده  ارار وسایلهاند، عنوانی که تا دورانِ عیالمِ نو نیز بهکرده

گرفت و تا آغازِ فرمانروایی کورش بزرگ هخامنشی نیز استفاده از این عنوان ادامه داشاته می

بختیااری و باساتانی را در  اهمیّتِ با ز پژوهشگران مکانِ این سرزمینِاست. در آغاز بسیاری ا

(. تا اینکه کاوشاهای 129،ص( و نیز)گریشمن407، ص1،جکردند)دورانتخوزستان تصور می

ای در آبریزِ رودکُر، ایان بااور را ملیان، ناحیهمیالدی در تل1972در سال  (Sumner)سامنر

هایی کاه از ایان نبشاتهکه مکانِ انشان در بختیاری و خوزستان بوده است را تغییار داد، گل

داد کاه ایان محو اه هماان شاهر باساتانیِ اَنشاان نشان می؛ ملیان( به دست آمدحیه)تلنا

و  اَ (نامِ )ویژه کشفِ یک شهرِ کهنِ اساالمی باه(. به22صوهمکاران،چاوردیاست)عسکری

تواناد واورت تحاول یافتاه ناامِ مبنی بر اینکه این ناام می (Gershevitch)اظهارِ گِرشویچ

 (Sumner)نتایجِ کاوشاهایِ ساامنر(. 40، ص2،ج ر تائید زد )هانسمانانشان باشد بر آن مه

ریزی کرد که در این گفتاار شناسی پیدر این ناحیه فصل جدیدی را در موردِ مطالعات عیالم

ی حاوال از نتاایج کاوشاها و نیاز تحاوالتِ جای مانادهبا بررسی و تطبیقِ آثار و شاواهد باه

ی دوم پایش از مایالد فاالت ایاران شااهدِ د شد. از هزارهسیاسیِ عیالم بدان پرداخته خواه

ق.م( باه فاالت ی اول)نژاد است که این کوچ و مهاجرت در هزارهآرامِ ا وامِ آریاییحضورِ آرام

(. شواهد بیانگر حضاورِ ا اوام پارسای در ایان 15صفیروزمندی،-یابد)سرافرازایران شدت می

باشد؛ میهمانانی که چندین سده بعدتر نه تنها سرزمین اَنشاان و عایالم سرزمینِ عیالمی می

کنند بلکه فصل جدیدی در مناسباتِ فرهنگی و سیاسای دنیاایِ را به  لمروِ خود ضمیمه می

عهد باستان سرزمین اَنشان هرچناد کاه  گشایند، در این گذارِ سیاسیِ فرمانروایانِباستان می

ی کاورش هخامنشای در شهری با اهمیّت را داشته است و شاهدِ آن اشارهدر آغاز نقشِ کالن

ی داریوش اولِ هخامنشی به بعد هرچند که سارزمین منشورِ معروف خویش است امّا از دوره
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رسد ایان شاهر، ل به ن ر میدهد؛ با اینحاانشان بخشی از  لبِ امپراتوریِ نوین را تشکیل می

ی هجمشاید، شاهری دیگار در حاوزدهاد و تختی خود را از دست مینقشِ اساسی و عمده

شود. امّا علت این در خاموشی فرو رفتن نامِ سارزمینِ انشاان از آبریزِ رودکُر جایگزینِ آن می

ه باه انادک تواند باشد؟ در این پژوهش کوشش گردیده باا توجازمان داریوش به بعد چه می

 تواند پاسخی به این سئوال باشد.ای ارائه گردد که میشواهدِ موجود، ن ریه

داران(حافظ ق.م(، حاکماانِ محلایِ پارس)فرتاه323از فروپاشیِ امپراتوریِ هخامنشای )پس  

زمین شدند، باا توجاه باه برخای شاواهد میراث و فرهنگِ اسالفِ خود در این ناحیه از ایران

از مایالد ی ساوم پایششاد و از هازارهتر اَنشان نامیده میسرزمینی که پیشرسد ن ر میبه

پاارس( داد در عهاد آنان)حاکماان محلیغربِ ایران را تشکیل میکانونِ مه  فرهنگیِ جنوب

شاود. کاه یکای از معرفای می نَسااََ یابد، گو اینکه اینبار با نام جدیادی دوباره اعتال می

ی  درتمنادی رود و از جمله خاستگاههایِ سلسلهشمار میبه تخراس یوالیتهایِ مه  ناحیه

گیریِ جغرافیایِ تاریخیِ این سارزمین در اند. با پیاست که در تاریخ ایران به ساسانیان شهره

یاباد کاه در تغییار می ءبیضااتوان مشاهده نمود که نامِ این سرزمین باه دورانِ اسالمی می

دانانِ نخستینِ اسالمی بسیار از آن سخن رفته است. در ایان رافینویسان و جغروایتهایِ تاریخ

از تااریخ تاا دورانِ پژوهش کوشش شده است تمامیِ مسیرِ تحولِ این سرزمین از دورانِ پیش

دست آمده و نیز روایااتِ تااریخی و جغرافیاایِ تااریخی آن ساسانی به استناد آثار باستانیِ به

 رِ این ناحیه در انتقال فرهنگِ انسانی تشریح گردد.بررسی شود و از ورایِ آن تاثی

 ی مرودوت در آبرَزِ رودِکُرازتارَخِ جلگههایِ پیشتپه -2

شامار ازتااریخ فاارس بهشر ی شیراز مرکز اولیِ استقرارهایِ پیشدشت مرودشت در شمال

سانگیِ نهترین آثارِ به دست آمده از این ناحیه به دوران پاری(. که کهن122 صرود)هول،می

هایِ آوریِ داناه. انساانِ ایان دوران از راه شاکار و جماع1(314صگردد)امیری،میانی باازمی

گذرانده است. پس از آن و در خاالل کاوشاهایِ  متعادد در فاارس گیاهی روزگارِ خود را می

ازتااریخ فاارس هایِ پیشهایِ فراوانی در فارس شناساایی گردیدناد کاه باه عناوانِ تپاهتپه

ناواحی ی ایان اند؛ از جملاهیِ آبریازِ رودکُار  ارار داشاتهاند که اغلب در حوزهه شدهشناخت
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 5500-6000ق.م(،تپااااۀجری)6000موشااااکی)تپۀ:همچونتااااوان بااااه مکانهااااایی می

 3900-4800باکون)تپااۀ،ق.م( 4800-5500آباد)ق.م(،شاامس 5400-5800ق.م(،تپااۀگَ )

ق.م( اشاره داشات 1600-3400ملیان)ق.م( و از همه مهمتر تل 3400-3900ق.م(، لپویی)

نشینی،کشااورزی که همگی عبور انسانِ کهن از عصر شکار تا دوران استقرار و زنادگیِ روستا

دهندکه سرانجام منجر به بلوغ و ن   اجتمااعی در ایان سارزمین و شهرنشینی را نشان می

گردند،آنچه که در این گذارِ فرهنگای بسایار درخاورِ توجاه اسات نقشای اسات کاه رود می

در ایان منطقاه داشاته اسات کاه وجاودِ ایان رود باعاد گارد آمادن چناین  کُرخروشانِ 

ای که چونان شاخصی در بررسیِ تماامیِ گونههایِ دور گردیده است بهفرهنگهایی از گذشته

ترین سفالهایِ یافتاه موشکی  دیمی؛ به عنوان نمونه تپۀشوداین نقاب فرهنگی محسوب می

 (.118 صفرد،شده در این سرزمین را ارائه داده است)کامبخش

 عیالمیان و اَنشان)مَلیان( -3

غربِ شایراز در کیلاومتری شامال 50شاود تقریباا در ای که امروزه مَلیان نامیده میمنطقه

تارین آثاارِ (. کهن128 صکناد)پاتس،زهکشای میی کُر آن را ای  رار دارد که رودخانهدرّه

 صگردد)پااتس، بال از مایالد بازمی 550تاا 4800ی ملیان)اَنشان( به  از تپه دست آمدهبه

از  بال 1600تاا  3400دست آمده از این ناحیه مربوب باه (. با اینحال بیشترین آثار به129

-3400ی باانش)به دو دوره یعنی دورهدست آمده از ملیان را باشند. سامنر آثار بهمیالد می

هکتااار وسااعت  150ق.م( تقساای  کاارد کااه بااا 1600-2200ی کفتااری)ق.م( و دوره2800

شاامار غربِ ایااران در دورانِ تاااریخ  اادی  بهبزرگتاارین مرکااز شااهری در سراساار جنااوب

 (.346 صرفت)هول،می

 ی بانشدوره -1 -3-1

 صرود)پااتس،شامار میتمادنِ آغاازِ عیالمای بهی نمونهای که بنا به گفته سامنر پیشدوره

دسات آماد شاامل: الاواِِ گِلی،مهرهاا و ی باانش در حفاریهاا به(. مدارکی کاه از دوره116

ی باانش در گردید که بسیار منحصر به فرد بودند، با توجاه باه شاواهدِ دورهاثرمهرهایی می

ی شاوش و عیالمای در جلگاهشی پیرسد که این دوره باا دورهملیان)انشان( به ن ر میتل
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(. 119 صفرد،النهرین( همزمان باوده اسات)کامبخشرودان)بیننصر در میانی جمدتدوره

ی) دی ،میانه،جدیاد( متماایز ی بانش را به ساه دورهبندیهایِ خود دورهسامنر که در تقسی 

ی ازتاریخ حاوزهشی تطوّر  بیعیِ فرهنگهایِ پیی  دی ِ این ناحیه را ادامهساخته بود؛ دوره

هایِ نخستین اساتقرارهایِ شاهری ی بانشِ میانه نشانیدانست در حالیکه در دورهرودکُر می

ساخت با روکشی از گاچِ توان به وجود ساختمانِ خوششد از جمله میملیان دیده میدر تل

ای ( کاه مادارک ارزناده130 صآهکی و نقوشِ هندسی  و انباری بزرگ اشااره کرد)پااتس،

ی بانشِ جدید در روند. دورهشمار میی بانش میانه بهملیان در دورهمربوب به استقرار در تل

ویژه کاه دست آماده از شاوش در آن روزگاار دارد، باهملیان شباهت محسوسی با آثار بهتل

آکروپال شاوش  14و  16هایِسفال به دست آمده از بانش جدیاد بسایار باا سافالهایِ الیاه

هکتار وساعت و دیاوارِ  200ای مسکونی با(. وجود ناحیه119 صفرد،مبخششباهت دارد)کا

هایِ تشاکیالتِ (. نخساتین نشاانه130 صکیلاومتر  ول)پااتس، 5خشتیِ گرداگاردِ آن باا 

ی باانش در روناد. دورهشامار میای بهحکومتی و  درت محلی و متعا ب آن نزاعِ فرامنطقاه

 400( و نزدیاک باه 240گردد)همان:تروک میق.م به  ور عجیبی م2600ملیان در حدود 

بارد. اکناون شود در خاموشی باه سار میی کفتری آغاز میق.م که دوره2200سال یعنی تا

ویژه در دشتِ شوشاان شود با بررسی اوضاعِ منا قِ همجوار و حاکمیتهایِ آن بهکوشش می

ی ماوردِ بحاد نزدیاک رودان به چیستیِ این در خاموشی فرو رفاتنِ اَنشاان در دورهو میان

 شوی .

 اَنشان در دورانِ بانش و ع امل متروک گردَدن آن بررسی وضعیت -3-1-2

ق.م( نخسات الزم اسات کاه باه 2800-3400برایِ بررسیِ این بُرهه از تاریخِ سرزمین اَنشان)

ویژه سومریان و اَکَادیان پرداختاه شاود کاه از ورایِ آن اوضاعِ سیاسی سرزمینهایِ همجوار به

شاید بتوان تحلیلی  بیعی و منطقی را  از اوضاعِ آن دوران در این سرزمین ارائه داد. ضارورت 

ی بانش با توجه به اینکه هناوز اختاراعِ یابی  در دورهشود که درمیامر زمانی مشخص میاین 

ویژه در عیالم به دورانِ تکامل خود وارد نشده باوده اسات؛  بیعای اسات کاه ساندی خط به

ی باانش مبنی بر نشان دادنِ  اوضاع سیاسی و فرمانرواییِ آن دوران و علت متروک شدن دوره

جای مانده از منا ق همجوار یعنای ساومر و هایِ بهشد. بنابراین اسناد و کتیبهوجود نداشته با
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باردن باه اوضااع سیاسای آن دورانِ سارزمین اکد از آن دوران یکی از بهترین اسناد برایِ پی

 (. 16-15 ، ص2،ج رود)دیاکونوفشمار میعیالم و اَنشان به

ی باانش در سالهایی کاه مردماان دورهازمیالد، یعنی تقریبا همان پیش3000در حدود سال

ها برایِ ثبتِ اسنادِ خود خطی تصویری را ابداع کردند که اندکی اند، سومریزیستهاَنشان می

ها در علا ِ آوریِ ساومریرفته منجر به آفارینش خاطِ نوشاتاری گردیاد. ایان ناوعبعد رفته

شت که ایان ناوع نگاارش در ی آغازِ ادبیات شهره است. دیرزمانی نگذباستانشناسی به دوره

(. ایجاد 37صعیالم نیز پدیدار شد، خطی تصویری که به عیالمیِ مقدم شهره است)هینتس،

ی آغاازِ شهرنشاینی زبان و خطِ سومری منجر به پدیاد آمادن تشاکیالتی گردیاد کاه دوره

(. شهرهایی چون اریادو، اوروک، الگااش، الرساا و اور از جملاه 25صحاول آن است)آمیه،

(. منابع مکتوبِ ساومری از 21صروند)ناردو،شمار میایِ سومریِ این دورانِ تاریخی بهشهره

 لبانااه در میااان سااومریان و ی سااوم)ق.م( نشااان از برخوردهااایِ جنگی اوّل هاازارهنیمااه

(.  بنابر فهرستِ شاهیِ سومر حکومت اور با سالِ 16-15 ، ص2،ج عیالمیان دارد)دیاکونوف

 ، ص2،ج )هانسامانانتقاال یافت 2شاهیِ آن به سرزمین عیالمایِ آوانمضمحل گردیده و پاد

(. که این نشانی است از چیرگیِ عیالم بر سرزمینی سومری امّاا آنگوناه کاه در فهرسات 40

شهرهایِ سومری یعنی کیش آمده است؛ این پیاروزیِ عیالمیاان دیاری -یکی دیگر از دولت

نِ عیالمی آوان را مورد تاخت و تاز  ارار داده ق.م( سرزمی2500نپائیده است و پادشاهِ کیش)

ی باانش و سلطنت آن را به کیش برده است. آنگونه که در فرازهایِ فوق از ن ر گذشت دوره

دادهاایِ ق.م متروک گردیده که البته آمااری تقریبای اسات باا نگااه باه ر 2600در حدود

ق.م و 2500راند یعنای ساال  آمده شاید بتوان این تاریخ را نزدیک به یک  رن به عقبپیش

ی بانش است. باا ی آن متروک و ویران شدنِ اَنشان در دورهپیروزیِ کیش بر آوان که نتیجه

ی آوان به احتمال زیاد خارج از انشان به حیات خود ادامه داده است زیرا کاه اینحال سلسله

کاه پانج امیارِ  ق.م( باه عایالم وجاود دارد2300هایی از لشکرکشی سارگونِ اَکَادی)نشانی

توجااه بااه کشاافیاتِ  (. بااا 16-15، ص 2، ج عیالماای را بااه اسااارت درآورده بود)دیاااکونوف

ق.م بااوده اساات و تاااریخ انحطاااب 2700ی آوان در حاادودشناساای شااروع سلساالهباستان

گیری کلی بتاوان علات در خاموشای (. شاید در یک  نتیجه3صباشد)آمیه،ق.م می2200آن
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ایِ هی بااانش را جنگهااا و لشکرکشاایساارزمین اَنشااان در دوره یساااله 400فاارو رفااتنِ 

رودان به این سرزمین دانست. با اینحاال پاس از ایان دوره اسات کاه ایان فرمانروایانِ میان

ای کااه بااا توجااه بااه ماادارک و تحلیلهااایِ کشااد. برهااهساارزمین یکبااار دیگاار سربرمی

ک تااریخیِ آن را پشاتیبانی ی کفتاری شاهره اسات و البتاه مادارشناختی باه دورهباستان

 کند. می

 ی کفتریدوره -3-2

ق.م( را 1600تاا  2200های مه  برای پی بردن به تاریخ عیالم و اَنشان کاه از )یکی از دوره

ساله سه مرحله را شناساایی کارده اسات:  600یِ  والنیِ گیرد. سامنر در این دورهدر برمی

-1800ق.م( و کفتریِ جدیاد)1800-1900میانه)ق.م(، کفتریِ 1900-2200کفتریِ  دی )

شود که با  دم نهادن باه ی کفتری  دی  تداوم سفالِ بانش مشاهده میق.م(. در دوره1600

نمایاد، سافالی کاه باا نقاوشِ گیاهاان و ی کفتاری رُ  میی کفتریِ میانه سفال ویاژهدوره

یار متنوع بود؛ ابزار و ظروفِ ی کفتری بسدست آمده از دورهپرندگان آزین شده است. آثار به

دسات آمادن بقایاایِ ی اَنشانی. همچناین بهسنگی، اَشیاء فلزی، جواهرآالت و مهرهایِ ویژه

ای از کشاورزی به روش کشات آبای در ایان نشانه 3گیاهانی مانند گندم، جو، عدس و انگور

ی کفتری دوره(. 244ص)پاتس،شده استمنطقه است که از رودکُر بدین من ور استفاده می

اساتفاده  اَنشان و وا  در مَلیان)اَنشان(، دورانی است که حاکمان عیالم از عنوانِ پادشاهِ 

برابار ها حکایت از آن دارند که در اوج این دوره، ملیاان پنج(. نشانی293اند)همان :کردهمی

(. 32صپر،رفت)اساتولشامار میعیالمی، به-ی پروتوبزرگتر از شوش بود و بزرگترین منطقه

یِ ی کفتری به بیرون از سرزمین اَنشان نیز نفوذ کرد یعنی این سفال در محو اهسفالِ ویژه

ی عرباای نیااز دیااده شااده باسااتانیِ لیااان، فسااا، فَلیکااا، تاااروت، بحاارین و اماااراتِ متحااده

ای؛ (. که این خود نیز نشانی است از داد و ساتدهایِ فرامنطقاه20صچاوردی،است)عسکری

 ید دید که این سرزمین به لحاظِ تاریخی در چه وضعیتی بوده است.اکنون با
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 ق.م(1900-2200ی کفتریِ قدَم)عیالم و اَنشان در دوره -3-2-1

ای بود که باه ی بانش به احتمال زیاد مقارن با سلسلهتر مشاهده شد که اَنشان در دورهپیش

ق.م را 2200تااا  2700مشااهور اساات و زمااانِ زمامااداریِ آنااان تاااریخ آوانیِ سلسااله

ق.م فرمانروایان اَکَاد، ساارگون و جانشاینانش، 2300گرفت. اواخرِ همین دوران یعنیدربرمی

در این دوران دیده  اَنشانوتاز  رار دادند. نخستین اشاره به نامِ سرزمینِ عیالم را موردِ تاخت

فرماانروایِ اکَاد در متنای کاه از او   (Manishtushu)توساوشود. پسرِ ساارگون منیشمی

هوم را با هدایا و ارمغانهاا باه درگااهِ سارورم شاهِ اَنشان و شری»گوید:جای مانده چنین میبه

(. پس از آن فرمانرواییِ عایالم چیازی نباود جاز 86صهینتس،«)خورشید( بردمشَمَش)ایزد

ق.م(، 2200رودان)هاا بار میاان؛ باا پیاروزیِ گوتیای از جانابِ فرکاانروایِ اَکَادنشاندهدست

فرمانروایِ عیالمی خود را از یوغِ اکَدیان بیارون کشاید و سارزمین عایالم را مساتقل اعاالم 

 (Puzurinshushinak)ناکپ زور اَنش وینام این فرمانروا  .(22،ص2،ج کرد)دیاکونوف

( Kutikinshsh)ناکیاَنش واک تی  کندخوانش می (W.Hinz)یا آنگونه که هینتس

کناد ق.م( که خود را پادشااه چهار طابِ زماین معرفای می2250است. فرمانروایی عیالمی)

هایِ ای از عناواارِ عیالماای و اَکادی را دربااردارد، حتاای نبشااته)هماان(. امّااا نااام او آمیختاه

باه ن ار جای مانده به هر دور زبانِ اَکَادی و عیالمای اسات. از ایان رو شماری که از او بهبی

اَکَادی عیالمی و نیمهعیار نبوده است؛ بلکاه شخصایتی نیماهرسد که او یک عیالمیِ تماممی

رودان به عایالم نیاز کشایده ها در میانرسد حضور گوتین ر میرود. با اینحال بهشمار میبه

ق.م 2150شده است که این امر خود باعد ضعف عایالم گردیاده اسات. در حادود ساالهایِ 

نام خااوری . فرمااانروای سااومری از شااهر الگاااش بااهدیگاار بااه نااامِ اَنشااان برمی باااریک

باه زور اسالحه » گویاد:جای مانده میبر رویِ یکی از تندیسهایی که از او به(Gudea)گ دئا

هایِ گودئاا بسایار (. یکی دیگر از اشاره92صهینتس،«)در عیالم را تصرف کردم اَنشانشهر 

ها از هاا از عایالم آمدناد، شوشایعیالمی»کند: ای ادعا میاستوانهدر خورِ توجه است، او در 

ی همان(.با نگاه باه دو ماتنِ کتیباه«)شوش تا در ساخت یک معبد جدید به او یاری برسانند

یکای  (Shulgi)است.شاولگی اَنشانشوی  حدا ل در زمانِ  او عیالم همان گودئا متوجه می

( کاه شاوش و خوزساتان را کاامال در انقیااد 2048-2095دیگر از فرمانروایانِ ساومریِ اور)
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نشاین در دست آمده، مجبور شاد باه دفعاات باه عیالمیاانِ نااآرامِ کوهداشت بنا به متون به

کند که اَنشاان را ویاران کارده اسات باا اینهماه یکای از حمله کند. او حتی ادعا میاَنشان 

ق.م پسار و جانشاینِ 2037د را به همسریِ فرماندارِ اَنشان درآورده است. در سالدخترانِ خو

بنادد او نیاز مانناد پادرش نیز با اَنشان پیمانِ ولحِ مو ت می( Shu-Sin)سین-او یعنی شو

-(. ایباای40ص، 2ج ،)هانسامانآورد یکای از دختارانِ خاود را باه عقاد شااه اَنشاان درمای

شود. اما اَنشان درسات در ایان ، جانشین پدرش در اور میسین-فرزند شو( Ibbi-sin)سین

( آماجِ حمالتِ همسایگانِ شمالیِ خود  رار گرفته بود؛ فرمانروایاانی کاه 1900-2100دوران)

ساین، -شاهره هساتند. باه هار تقادیر ایبای (Shimashki)در منایع تاریخی به شیماشکی

کناد و مجباور ی را تجرباه میفرمانروایِ اور توسط پادشاه شیماشاکی شکسات تحقیرآمیاز

ی ایان شود با تندیسهایی از خدایانِ سومری به اسارت، راهِ اَنشان در پیش گیارد. درباارهمی

سین باید از کا ِ خاود در اور برخیازد و ایبی» ای سومری چنین آمده است: اسارت در مرثیه

یِ اَنشاان، همچاون ساوی کوهستان تاا آنرخت به سرزمین عیالم بکشد، از کوهِ سبوم سینه

ای که هیچگاه به مایهن خاود بازنخواهاد ای که از آشیانه خود گریخته، همچون بیگانهپرنده

کناد و تنادیس  خادایانِ ای تبادیل می(. سپاه عیالم اور را به ویراناه95صاستولپر،«)گشت

اینحاال  شاود. بااآورده می اَنشاانسومری و از همه مهمتر تندیسِ ایزدِ ماهِ ساومر)نانّا( باه 

رودان با مردمانِ سومری و اَکَدیش ساکت ننشست، یک  رن بعاد فرمانروایاانِ ساومری میان

ق.م( تناادیسِ خاادایِ اور )نانّااا( را از انشااان 1975-1984اور بااا پیااروزی باار عاایالم)

در متنای دیاده  کفتاری قادَمی (. آخرین اشاره باه اَنشاان در دوره96بازگرداندند)همان:

ق.م آورده اسات، او باه خاود 1928نوم پنجمین پادشاهِ سومریِ الرسا در گوشود که گونمی

 پیروز شده است. اَنشانبالد که دو بار بر می

 ق.م(1800-1900ی کفتریِ میانه)عیالم و اَنشان در دوره -3-2-2

ی شاناخته توان آن را نخستین سلسلهای در عیالم رویِ کار آمد که میدر این دوران سلسله

عیالمی دانست که حکومتِ خود را به ارث نبرده بود بلکه آن را با زور به چنگ آورده ی شده

 ( نامیده شده است. آنان نیز از عنوان شااهEpartای که به نام بنیانگذارِ آن اِپَرت)بود، سلسله

-1800اند. فرمانروایانی کاه نزدیاک باه ساه ساده)کردهوشوش برای خود استفاده میاَنشان
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، ج ( و نیز)هانساامان99صدر ساارزمینهایِ عیالماای حکمراناای کردند)اسااتولپر، ق.م(1500

جای مانده اسات و مهمتارین موضاوع در ماورد از این فرمانروایان منابع اندکی به .(40،ص2

اناد؛ ایان کند لقبی است که آنان برای خود به کاار بردهآنان آنگونه که استولپر ه  اشاره می

کار بردند که ایان عناوان حتای تاا دورانِ کاورش ی خود عنوانی را بهتر برافرمانروایان پسان

، لقبی که در آن ناوعی  ناینِ وو  اَنشانشد، یعنی شاهِ کار برده میبزرگ هخامنشی به

شامار ی تمامیِ سرزمین عیالم از شوش تا اَنشاان بهشد. لقبی که دربرگیرندهملّی شنیده می

فرمانرواییِ جانشینانِ اِپَرت، شوش است که اهمیّت فاراوان  رسد در دورانِرفت. به ن ر میمی

شود و خاود را فرماانروایِ ( جانشینِ اِپَرت میShilhahaق.م شیلهه)1830یابد. در سال می

 (. امّا پس از او به کار بردنِ شاه106 صخواند)هینتس،و شوش می اَنشان شاهِ -بزرگ و پدر

شاود)همان(. کنار گذاشاته میمتون فرمانروایانِ عیالم بهوشوش برایِ مدتی  والنی از اَنشان

جز پر رنگ شدنِ نقشِ مرکزی شوش در برابار اَنشاان، تواند باشد بهعلت این امر چیزی نمی

کار برد در اول ریشه در فرهنگ سومری اوطالِِ فرمانروایِ بزرگ را که شیلهه برای خود به

شد را عیالمیاان ( نامیده میSukkal-machخ)مداشت، این واژه که در زبان سومری سوکل

عاریات گرفتناد. اواطالحی کاه تاا مادتها فرمانروایاانِ عایالم را بادین ناام از این پس باه 

رساد از اهمیّات اَنشاان ها شهره است. دورانی که به ن ر میمخخواندند و به دورانِ سوکلمی

رود. باا اینهماه اَنشاان شمار میکاسته شده است و شوش پایتختِ عیالمیان در این دوران به

رفات و بار خاالفِ شاوش کاه بیشاتر شامار میزنده بوده است و بخشی از  لمارو عایالم به

 (. اَنشان همچنان وفادار به سننِ عیالم بود. 288 ص،کرد)پاتسالنهرینی جلوه میبین

 ق.م(.1600-1800ی کفتریِ جدَد)عیالم و اَنشان دوره -3-2-3

ساال باه  300سیاسی عیالم از اَنشان به شوش، موجب شد که اَنشان باه مادت انتقال مرکز 

ملیااان نیااز ایاان اماار را اثبااات شناساایِ تلشاادت خااالی از سااکنه شااود، کاوشااهایِ باستان

رنگ شدنِ نقشِ سرزمینِ اَنشاان، رسد که این ک به ن ر می (.44 ، ص2، ج کند)هانسمانمی

عیالمی بوده است چارا کاه در هماین دوران اسات کاه اشتباهی سیاسی توسط فرمانروایانِ 

ق.م باا شکسات 1764نهد؛ حمورابی فرمانروایِ بابال در ساالحکومت عیالم رو به ضعف می

-Kuter)ی ساانگینی باار عاایالم وارد کاارد، هاار چنااد کااه کوتیرنهونتااهدادنِ آنااان ضااربه
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Nahhunte)  با پیروزی بر جانشین حمورابی در بابال، انتقاام شکساتِ عایالم را گرفات باا

ای از عیالمیاان ساال هایچ نشاانه 200ق.م به مدت 1520اینحال اندکی پس از آن یعنی از 

-2500ی کفتاری در مَلیاان، باا دورانای کاه باه عایالم  ادی )شود )هماان(.دورهدیده نمی

(، دورانی که در آن سرزمین اَنشان با Potts,p.188د)باشتراز میق.م( شُهره است؛ ه 1500

گردد، این سرزمین کاه در آغااز ایان دوران مهمتارین مرکاز فراز و نشیبِ زیادی مواجه می

 ادی (با اهمیّات یاافتن سارزمینِ عیالمایِ رفته در اواخرِ این دوران)عیالمعیالمی است ؛رفته

میانه و به سرزمین عیالم در اواخرِ دورانِ عیالمِنهد. در موردِ سرنوشتِ شوشان، رو به افول می

ها بیاانگرِ رو باه ضاعف نهاادنِ شاود و نشاانیمرکزیت شوش سکوتِ منابع تاریخی دیده می

رودان بار حکومات خانادانِ ها این فاتحانِ بابال و میاانرسد کاسین ر میعیالمیان است. به

ای در میاان ال ایان سارزمین از چناان ریشاهها( نیز مهرِ پایان زدند، با اینحمخاِپارت)سوکل

 کشد.برمیمیانه  دعیالمیان برخوردار بود که دوباره در دورانِ عیالمِ

 ق.م(1100-1450اَنشان در دورانِ عیالم میانه) -3-3

ازمیالد به ناگاه حکاومتی مساتقل در سارزمینهایِ عیالمای رُ  پیش در اواخرِ  رنِ چهارده 

را باارایِ خااود وواا   اَنشانفرمااانروایِ آن لقااب  اادیمیِ شاااهِ نمایااد کااه نخسااتین می

ای دیگر از حضور و اعتالیِ سرزمین اَنشان و عیالم؛ دورانی کاه (. نشانه44گزیند)همان:برمی

به عصر  الیی تمدن عیالمی شهره گردیده است. در این دوران است که عیالمیان توانساتند 

ی زبااانِ عیالماای آورنااد کااه بااازگو کننااده از رویِ خااطِ اَکَاادی ، خطاای را بااه وجااود

نخسااااتین فرمااااانروایِ مشااااهور ایاااان ( Attar-Kitta)(.آتارکیتااااا52صباشااااد)آمیه،

کند کاه پاس از او وشوش استفاده میق.م( است که از عنوانِ  دیمیِ شاه انشان1300دوران)

(. فرمانروایاانی 128 صبرند)اساتولپر،کار میتمامی فرمانروایانِ عیالمیِ دورانِ میانه آن را باه

، بار  4(Napirisha-untash)نَپیریشَ، اونتااش(numena-Humban)نومنّااچون هومبان

ی با دشمنانِ خود ساربلند وشوش نه تنها در مبارزهشکوهِ عیالم افزودند. این پادشاهانِ اَنشان

جای مانده از آنان در امرِ عماران و آباادی نیاز بسایار بودند؛ بلکه با توجه به بناها و متون به

 (Ige-halki)را دوران ایگهلکیاان Iی ایان فرمانروایاانِ عایالم میاناه اند. سلسالهکوشا بوده

نامند. آنچه که در ایان جساتار اهمیّات دارد هماناا نقاشِ اساسایِ اَنشاان در دورانِ ایان می
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جای ماناده از ایان فرمانروایاان باه دو گوناه باه ناام فرمانروایان است. در متون عیالمایِ باه

ناام وشوش در کنار یکدیگر اشاره شده است یعنی برخی از آنان نام اَنشاان را پایش از انشان

اند؛ متون اَکَادی نیاز واَنشان استفاده کردهاند و برخی دیگر از عبارت شوشکار بردهشوش به

توان تعامل بندی کلی میاند. در یک جمعبردهکار میی دوم را بهبرایِ این عبارت اغلب گونه

  IIو Iی ی دو سرزمینِ عیالمی را مشااهده نماود کاه سرتاسار دوران عایالمِ میاناهگسترده

گرفته است. دورانی که در عایالمِ میاناه باه دوران ایگلهااکی ق.م( را در برمی1450-1200)

معروف است در نبرد و زدوخورد با فرمانروایانِ بابل سپری شد و موجاب ضاعف و اضامحاللِ 

این خاندان گردید. امّا خیلی زود خاندانِ جدیدی که بیشتر به سرزمین اَنشان وابسته بود در 

-Hallutush)اینشوشایناک-گاذارِ ایان خانادان هلّوتاوشه روی کار آمد، ناام بنیانعیالم ب

Inshushinak)نَهونتاه-بود، پسرش شاوتروک(Shutruk-Nahhunte) ای از چناان آوازه

ی شاوتروکیان شاهره گشاته برخوردار شد که دورانِ فرمانروایی این خاندان بر عیالم به دوره

عیالمیِ سخت متعصب در تهااجمی گساترده باه  انشانی(. این پادشاه138ِ صاست)استولپر،

توان آن را به کوششی از سویِ او مبنی بر رودان، غنائمی را با خود به عیالم آورد که میمیان

ساین و انتقام از فاتحانِ پیشینِ عیالم برشمرد؛ یادمانهایی نمادین چاون سانگِ پیاروزیِ نرام

روزگااری عایالم را در نوردیاده بودناد. فرزناد او  توساو)همان(. فاتحاانی کاهی مَنیشپیکره

ق.م( و پاس از او 1157رودان)ها بار میااننهونته با پایان بخشیدن به فرمانروایی کاسیکوتیر

عیالم را باه اوجِ اعاتالیِ خاود در  اول  (Shilhak-Inshushinak)ناکاینشوشیشیلهاک

اند با اشااره باه ز خود به یادگار گذاشتههایی که اتاریخش رساندند. فرمانروایانی که در کتیبه

انااد. پااس از ماارگ ساارزمینِ اَنشااان وابسااتگی و پیوسااتگیِ خااود را بااه آن بااازگو کرده

در ( Hutelutush-Inshushinak)ناکاینشوشاای-لوتوشناک ، هوتااهاینشوشاایشیلهاک

پادشاه عنوانِ ق.م( به فرمانروایی عیالم رسید امّا نکته تعجب برانگیز این است که این 1120)

پادشااهِ »شوش را برایِ خود به کار نبرده است بلکاه از عناوانِ منحصار باه فاردِ وشاه اَنشان

(. استفاده کرده است. از این پادشاهِ عیالمی در مَلیان)اَنشاان( 383 صپاتس،«)وشوشانعیالم

کناد. از ی میی معبدی در آنجا معرفاداری یافته شده است که او را بنا کنندهآجرهایِ کتیبه

دیگر سوی مستنداتِ باستانی خبر از ورودِ آرامِ ا وامِ پارسی در آن سویِ رودِکُر در  لمروِ این 

ناک باا تهااج  ویرانگارِ اینشوشای-لوتوش(. حکوماتِ هوتاه384دهد)همان:شاهِ عیالمی می
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اریخ عایالم و از رسد و دوبااره تاق.م( به پایان می1110نصر( پادشاهِ بابل در )نبوکَدنَزَر)بخت

ق.م کاه باه 750پیِ آن سرزمینِ اَنشان در تاریکی و سکوت فرو رفت و این ساکوت تاا ساال

 نو شهره است ادامه داشت.دورانِ عیالمِ

 ق.م( 500-750عیالمِ ن  و اَنشان) -3-4

دورانی که سرزمین اَنشان شاهدِ حضورِ پُر رنگ میهمانانِ آریایی خویش)ا وامِ پارسی( اسات. 

باه  (Humaban-nikash)نایکَش-ق.م هومباان743جای ماناده در ساال بنابر متاون باه

ی تااریخ یابد و یکبار دیگار ایان سارزمین وارد گردوناهفرمانروایی سرزمین عیالم دست می

باه  (Shutruk-Nahhuntah)نَهونتاه-اش، شاوتروکشود؛ انادکی پاس از او بارادرزادهمی

کند. در این وشوش استفاده میاز لقبِ سنتیِ شاهِ اَنشان رسد و یکبار دیگرحکومتِ عیالم می

برند، جنگها و کشمکشاهایی کاه دوران نیز فرمانروایانِ عیالمی در نبرد با آشوریان به سر می

-نهونتاااه و جانشاااینِ او هلّوشاااو-کناااد. شاااوتروکساااخت آناااان را تضاااعیف می

یب ساخت عایالم را با شکست در برابر ساناخر( Hallushu-Inshushinak)ناکاینشوشی

ناک، اینشوشای -فرزند و جانشینِ هلّوشو (Kudur-Nahhunte)نهونه -فرسوده کرد. کودور

ها حکایات از و فرمانروایانِ عیالمیِ پس از او دیگر از عنوان شاهِ اَنشان استفاده نکردند. نشانی

دِ آریاایی خاویش این دارند که سرزمین اَنشان از این زمان به بعد در دستِ فرمانروایانِ جدیا

از  (Tempt-Humban)هومبااان-شکساات تمپاات .(46،ص2، ج افتاااده اساات )هانساامان

شامار ساالِ عیالمای بهی سانگینی بار درخاتِ تنااور و دیرینهق.م( ضربه646پال)آشوربانی

فلک کشیده و رود خروشاان آن یعنای رفت. امّا سرزمین اَنشان در پناه کوهستانهایِ سربهمی

پاال در پروراناد. اینکاه آشاورِ بانینده بود و فرمانروایانی جدیاد را در خاود میرودکُر هنوز ز

ای بااه اَنشااان گویااد و هاایچ اشااارههایِ خااود از ویااران کااردن عاایالم و شااوش میکتیبااه

(. خود نشانی است از اینکه این سرزمین از حمالتِ او در امان ماناده 444 صکند)پاتس،نمی

 راندناد.است، سرزمینی که دیگر نه حاکمانِ عیالمی بلکه میهمانانِ پارسی بار آن فرماان می

بااره چناین آورده اسات:     نکلمن درینزناد، هاشواهد باستانشناختی بر این امر مُهر تائید می

ی هخامنشی در منا قِ کاوش شده-ی عیالمیِ نوت بدونِ و فه در دورهشواهد بیانگر سکون» 

ق.م باا ورودِ کاورشِ  538. در سال (Henkelman,2008:48)«باشدی آبریزِکُر میحوضه
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هزار ساال در کبیر( تمامیِ سرزمینی را کاه روزگااری نزدیاک باه ساهدوم هخامنشی)کورش

ی کاه از خاود ایِ  لمروِ او شد او در کتیبهمیمهرفت ضشمار مییِ فرمانروایی عیالم بهحوزه

کار بارده اسات و از پادربزرگِ یادگار گذاشته است برایِ آخرین بار عنوانِ شاهِ اَنشان را باهبه

. کاه ایان خاود (48ص ،2، ج )هانسامان بزرگِ اَنشان یاد کارده اسات.  ِخویش با عنوانِ شاه

ن ر به رود.شمار مییالمی و پارسی در آن دوران بهتنیده شدنِ دو فرهنگِ عای از دره نشانه

اوّل، سرزمین اَنشان نامِ جدیدی را بر خود رسد پس از کورش و با آغاز فرمانروایی داریوشمی

شاود، است، نامی که هنوز ه  در ورایِ نام اساتانِ فاارس دیاده می پارسهبیند که همانا می

شاهری دیگار یعنای ی غربیِ رودکُر جایِ خود را به کالنشهرِ عیالمیِ مَلیان)اَنشان( در کرانه

تواناد باشاد. دهد. امّا علت این جاایگزینی چاه میی شر یِ رودکُر میجمشید در کرانهتخت

را به عنوانِ یکی از مرکزهایِ فرمانروایی خود برگزید امّاا باا کورش هرچند که شهر پاسارگاد 

ا القِ خود به عنوان شاهِ اَنشان، پیوستگیِ خود را به این شاهر نشاان داد، کلیاد ایان رو باه 

ی بیساتون جساتجو افول نهادن شهرِ اَنشان در دورانِ فرمانرواییِ داریوش را بایاد در کتیباه

اند. در ان و پارسایانِ انشاانیِ مخاالفِ او در برابارش شاوریدهرسد عیالمیکرد. که به ن ر می

( Vahyazdātaنامِ وَهیزداتَاه)ی بیستون چنین اشاره رفته است که شخصی بهکتیبه 40بند

نامد و سپاه پارسای زند و خود را بردیا پسر کورش میاز پارس برعلیه او دست به شورش می

کنند و داریوش با شکست دادنِ آنان این شاورش را یآمده بودند از او حمایت م اَنشانکه از 

توان چنین اِنگاشات کاه هرچناد اَنشاان در (. بنابراین می423 صسرکوب کرده است)کنت،

. (Potts,p. 36-37)آمادحساب نمیزمانِ داریوش وجود داشته است امّا دیگر شهرِ مهمی به

می بیانگر این امر اسات کاه ایان شاهر امّا سکونت در آن شهر از زمانِ پارتیان تا دورانِ اسال

 همچنان زنده بوده است.

 سرزمینِ اَنشان پس از دورانِ هخامنشیان -4

ق.م(، 323ی هخامنشیان به دست اسکندر مقدونی و سپاهیانش در ساال)با فروپاشی سلسله

جمشید، پارس و سرزمین اَنشان واردِ فصل جدیادی از زنادگی و به آتش کشیده شدنِ تخت

گاردد، دیرزماانی از آشاوبِ مقادونیان نگذشاته باود کاه اجتماعی و سیاسی آن روزگار می

داران( هر چند به ظااهر در تابعیات مقادونیان بودناد باا اینحاال حاکمانِ محلیِ پارس)فَرَته
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رفتند، دورانِ اشکانیان نیز در پارس به شمار مینگهدرانِ راستین آداب و سنن ایرانیان نیز به

همین منوال سپری شد تا اینکه ساسانیان کاه از نوادگاانِ  هماین حاکماان محلای پاارس 

سرزمین را بدان بازگرداندند. آنگونه که شواهد و  رائن ی این رفتند شکوهِ گذشتهشمار میبه

دهند سرزمینی را که روزگاری در عهاد عیالمیاان اَنشاان و در عهاد هخامنشایان نشان می

شاناخته  استخراند، در این دوران سراسر در لوایِ نام جدیدی تحت عنوانِ نامیدهپارسه می

(. و کتابِ شهرستانهایِ ایرانشهر را 5 صوشی،رهی اردشیرِ بابکان)فشد. اگر روایتِ کارنامهمی

از آن بااه (. عنااوانِ اسااتخر بایااد در زمااان اَشااکانیان و حتاای پاایش40صبپااذیری )دریایی،

داناان و ی مرودشت ا الق شده باشد. آنگونه کاه جغرافیی رودکُر و جلگهسرزمینهایِ حوزه

به مناابع عهاد ساساانی اشااره  هایِ اسالمی و با توجهنویسندگانِ مسلمان در نخستین سده

یاا  نساََ نامِ ء از جمله والیتهایِ استخر بوده است که در زمانِ ساسانیان باهکنند، بیضامی

ی آن ه.ق( دربااره322معروف بوده است. از جمله استخری در کتاب ممالک و مسالک)نَساء 

گویناد... نی ساپید میء یعبیضاء بزرگترین کوه استخر است. به آن بیضا» چنین آورده است:

ای بسایار ی ناواری اشااره(. در فارسانامه42 صشاواتس،«)اس  فارسیِ شهر نَساتک اسات

رسد یکی از کلیدهایِ پژوهشاگران بارایِ پای باردن باه شود که به ن ر میجالبتر دیده می

 مکانِ باستانیِ انشان بوده است: 

بود و ناام  صابه آن شاهر  نساَ  اند نام  دیمی این بلوکها گفتهدر بعضی نوشته» ... 

ها که نشان مَلیون که اَکنون جایِ آن شهر را جز اهل بیضاء ندانند و در آن جای آجرپاره

هاایِ آن آثاار آبادی و عمارت عالیه بود فراوان ریخته است و تا کنون در بعضای از جای

ی کاه پهلاویِ ابارویِ آن شهر با ی است و داخل این شهر خراب را زراعت کنند و  ریاه

، 2جفساایی،حسینی)«بیضاساتاین شهر است مَلیان گویند و  صبه حالیه این بلاوک تل

 (.  1270ص

بلخای ی ابنیابد در فارسنامهبه هر تقدیر نامِ شهر نساء در دورانِ اسالمی به بیضاء تغییر می

ن ساپید بیضاء شهرکی است کوچک امّا نیکوست و تربات آ» ی آن چنین آمده است: درباره

ی ناواری (. در فارسانامه162-161صبلخای،)ابن5«است و از این جهت آن را بیضاء گویند

و این بلوک را برایِ این بیضاء گویند کاه » ه  به سفیدیِ خاک این مکان اشاره شده است: 
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لشکر عرب چون سپاه عج  را شکست داد بر کوهی که مشرف به این بلاوک باود برفتناد و 

را سفید بدیدند برایِ اینکه خاک این وحرا مایال باه سافیدی اسات آن را  لعه و دهات آن 

(. در ساطور بعاد 1270، ص2جفسایی،حسینی«)بیضاء گفتند و تاکنون به این نام با ی است

 ی گرشویچ بررسی خواهد گشت. ی اَنشان به نسایک و بیضاء با توجه به ن ریهتحول واژه

 گیری دودمانِ ساسانیء( در وکلانقش سرزمین نَساَ )اَنشان/بیض  -4-1

ی راندناد و در زمارهمانی که بر فارس فرمان میی سوم میالدی در عهد اَشکانی دوددر سده

رفتند؛ بازرنگیان بودند و مرکز حکومات آناان شاهر نیسااء شمار میحاکمان محلی فارس به

نگی  ازدواج کارد. پاس از ی نجباء بود با زنی از خاندان بازربود. ساسان که مردی از خانواده

مدتی پاپک پسر ساسان جانشین پدر شد و بر گوچهر شاهِ بازرنگی که خویشاوندِ او نیاز باود 

(. که پاس از مارگ پاپاک، 85،صشورید و شهر نیساء را به تصرف درآورد)سرافراز،آورزمانی

د. آنچاه ها و زدوخوردهایی با اردوان اشکانی به  درت رسایاردشیر فرزند او در پی کشمکش

که در این جستار اهمیّت دارد، همانا نقشِ این سرزمین در باه  ادرت رسایدن دودمانهاایِ 

 باستانی از دورانِ عیالمی تا دورانِ ساسانی است.

تح ل نام اَنشان به نیسا و بیضاء بنابر نظر گرو َچ)َ  بررسی  -4-2

 زبانشناختی(

ی مَلیاان و بیضااء نام )آش( در ناحیاهپیشتر گفته شد که کشف یک شهر کهنِ اسالمی باه 

ای از اَنشان باشد به خود مشاغول تواند بازماندهذهن پژوهشگران را در موردِ اینکه این نام می

ی ی ناحیاهدان  رن چهاارم هجاری درباارهای نیز مقدسی جغرافیداشت. جالب اینکه اشاره

باره چناین آورده شمرد دراینایشان در جایی که راههایِ مواوالتیِ فارس را برمیدارد،  آ 

و باورد، یاک روز مساافت  آ دو منازل چاپااریِ  نساشیراز یک روز مسافت تاا »     است:

هاا آورده جایی تحاولِ ایان نام(. اکنون ن ر گرشویچ درباره231صشواتس،«)آباد...مهرجان

( شاایانِ ِ توجاه اسات. در زباان Etymologyمن ارِ زبانشاناختی)خواهد شد که بسیار از 

شود و این ویژگیِ خااص ایان کار برده می(، بهānعیالمی در انتهایِ نامهایِ مکان حرف )آن=
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بنااابراین باادون در ن اار گاارفتن  (šūšān)یااا شوشاان (Anšān)زباان اساات؛ ماننااد اَنشااان

 واورت اَنشاا یاا اَناژات؛ ایان ناام به( کاه ویژگایِ زباان عیالمای باوده اساānی)آن=افزونه

(Anšā/anžā ) شده است. چنانچاه ایان سااختار در تلفاظ فارسای باساتان کار برده میبه

حرف بیصدای اول  شود.در معنی اَنشان در کتیبه بیستون نیز مشاهده می (Yadā)وورت به

فتح انشان به دست  در تلفظ انشانی کوتاه و حرف بیصدای دوم بلند خواهند بود. حتی بعد از

ها در  لماروِ خاویش پارسیان و پیوستن آن به  لمرو پارسیان، به ظااهر تنهاا بارای انشاانی

ی امری  بیعی باوده اسات بناابراین کااربرد واژه )انژآ( anžāوورت به نامیدن این سرزمین

آن مکاان اَنشان، تا زمان پس از هخامنشیان در  لمرو این سرزمین ادامه داشته است، اگرچه 

ها بود که به زبان پارسی یاا باه ی آن  رندر عهد هخامنشیان دیگر پارسی شده بود و سکنه

ای از آن وحبت می کردند. با توجه به این فرضیه ها، پیشنهاد دکتار هنازمن کاه ناام لهجه

ی نام شاهر انشاان باشاد، بار اسااس ی بِیضا ممکن است بازماندهمنطقهدر  )اَش( Āšمکانِ 

در پارسی میانه بناا بار  anžāپایانی در)اَنژآ(  āمنطق زیر  ابل دفاع خواهد بود. هنگامی که 

انت ارات  بلی ناپدید شد، و حرف بیصدای کوتاه آغازین  بل از تجمع حروف باودا بلند شد، 

بصورت خیشاومی  ā تلفظ شد بطوریکه āž وورت)آژ(و احتماال بهبا یماند  ānžی)آنژ( کلمه

اغلب در نوشتار بیان نمی شد و آنگوناه کاه انت اار مای  āشد. از بینی ادا کردن بلند ادا می

ی آماد. اماا در دو لهجاهدرمی āžگوناه)آژ(،به anžāی )اَناژآ( رفت نتیجه پارسی جدید واژه

ی )ژ( ، یعنی شیراز و سیوند، عدم ادایِ موردی از واکاهای نه چندان دور از دشت بیضامنطقه

ž ی دشتِ بیضا باوده شود. چنانچه این بیصدایی، روزگاری یکی از خصوویات لهجهدیده می

مند خواهد بود. سرانجام اینکه اگار مکاانی کاه از در اینجا  انون Āšباشد، ا تباس از) آش(  

باشد که  رن ها  بل در آنجا شهر انشاان باوده؛  شد در جایی بودهیاد می Āšآن با نام)آش( 

بوده باشد. و نیز می توان گفت که در  anžāتوان گفت که نام آن مکان ممکن است)اَنژا( می

شاده باشاد.در  Āš ممکن اسات anžāکار ببرند، ی محلیِ مکانی که  اَش را در آنجا بهلهجه

 مهاجمان عرب آن را با واژه خاود یعنای بیضااء، این مسئله که نَیسای ارتباب با وجه تسمیه
همجوار کاه جابجا کردند، نشان می دهد که این واژه نیز به درخشش منا ق « سپید»بجای 

هایِ سفیدِ از دل خاک بیرون زده بود اشاره داشت. بنابراین شک چنادانی وجاود پر از سنگ

« روشان، باراق، باشاکوه» باه معناای (nys’g) ندارد که این نام معادل وفتِ پارتی نیساگ
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میانه  اانونی در پارسای جدیاد اسات.این در پارسی  āباشد. ناپدید شدن )گ( پایانی پس از 

-Gershevitch,p. 124)نوشاته مای شاود( ns’yk)واژه در زبان پهلوی بصاورت نَساایک

125.) 

 نتیجه  -5

شود از ای که امروزه در استانِ فارس بیضاء نامیده میآنگونه که مشاهده گردید، منطقه

سزایی در شکل دهیِ فرهنگها و جوامعِ انسانی و نیز ساختارِ ازتاریخ، نقش بهدورانِ پیش

ی سوم حکومتِی دنیایِ باستان داشته است. سرزمینی که با ورود به دورانِ تاریخی از هزاره

هایی چون عیالمیان،هخامنشیان دهیِ سلسلهنماید و مرکز و کانونِ شکلالد رُ  میازمیپیش

هایِ مختلف رود. در دورانِ اسالمی نیز این سرزمین در برههشمار میو حتی ساسانیان به

دور بود. شود که مجاِل این گفتار از پرداختن و بررسِی آن بهای ظاهر میی برجستهگونهبه

ی ی خود بارها و بارها مورد تهاجمهاِی گستردهر  ولِ تاریخِ هزاران سالهاین سرزمین د

هاِی فرمانروایانِ همجوار در عهد باستان  رار گرفته است با اینحال در دِل خاک خود دفینه

ارزشمندی را برایِ پژوهشگرِ این بخش از سرزمین ایران به میراث گذاشته است. حضور نرم 

رفته پدید آمدِن تشکلهاِی اجتماعی و از پسِ آن ظهور حجر و رفتهو آرامِ انسانِ عصرِ 

فرمانروایانِ عیالمی با تاریخی پر فراز و نشیب از دوران عیالمِ کهن تا عیالمِ نو و پس از آن 

شمار دادها و تحوالتِ اجتماعی و سیاسی بهوهمه ر حضور پارسیان و میهمانانِ آریایی همه

هایِ باستانشناختی با موضوعاتِ ن اتفاق افتاده است. تطبیق یافتهرود که در این سرزمیمی

ازپیش پژوهشگر را در شناخت اوضاِع تاریخی در تکمیل کردن هویت این سرزمین، بیش

ی این سرزمین به کند. دگرگونیهایی که در  ول تاریخ هزاران سالهاین سرزمین یاری می

اسی این سرزمین محدود نگردید، بلکه نام دیرینِ و وع پیوسته تنها به و ایعِ اجتماعی و سی

شناسی به مدد ای از اِبهام فرو رفته بود. که البته دانشِ ریشهاین سرزمین نیز در حاله

ی این سرزمین رمزگشایی های باستانشناختی و تاریخی آمد و معّمای هزاران سالهیافته

ازمیالد تا ی چهارمِ پیشمانی از هزارهی تاریخِی آن به بلندایِ زگردید. سرزمینی که گستره

 گیرد.   را دربرمی بیضاءتا  اَنشانباشد و نامش از کنون می
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 ن وتپی

(توساط ویلیاام ساامنر 1969ی آبریازِ رودِکُار کاه در ساال)اشکفتِ گاوی غااری در حاوزه -1

حفااری گردیاد و آثاارِ  (M.Rosenberg)(توسط میکائیل روزنبارگ1978شناسایی و در)

 (.215 صدست آمد)امیری،سنگیِ میانی از آن به پارینهدورانِ

کار های مختلف برایِ مکانِ یکسانی باهبنا بر اظهاراتِ هانسمان نامهای آوان و انشان در دروه -2

مهمترین مرکز سیاسی عیالم نه شاوش بلکاه » گوید: رفته است و آنگونه که استولپر میمی

 (.43 صاستولپر،«)آوان بود

ویژه ، انگورِ محصوالت امروزه هنوز ه  در این سرزمین)بیضاء فارس( ادامه دارد بهکشت این  -3

 رود.شمار میآن از جمله محصوالتِ شاخص این منطقه به

اناد از گاال نیاز  رائات کردههومباان یاا اونتاشنَپیریش که برخی ناام او را اونتاش -اونتاش -4

رود، شهر و معبد بزرگ دوراونتاش)چغازنبیل( یشمار ممقتدرترین فرمانروایان عیالمِ میانه به

 (.59 ص( و نیز )آمیه،136-130 صرا او بنا کرده است. نک: )استولپر،

اند، سپیدیِ خااک بلاوک بیضااء در نگارندگان که خود این ناحیه را از نزدیک مشاهده کرده -5

ی باارزی همقایسه با منا ق همجاوار از جملاه بلوکهاایِ رامجارد، اَبارج و درودزن باه گونا

 هویداست.
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