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 چکیده
در تحوالت  یلرستان شکل گرفته و نقش مهم ۀنخست ق.م در منطق ۀهزار یلدر اوا یپیال یپادشاه

 یاسیس یختار یکرده است. بازساز یباز ایالمآشور و  ،رقیب در ارتباط با دو دولت ویژهبه ،منطقه

را  ولتد ینا یاتاز ح یاست که تنها مقاطع خاص و کوتاه یبر منابع آشور یمتک یشترب یپیال یپادشاه

 ینق.م است. از ا 866مربوط به سال  یپیبا ال ها آشوری ۀبرخورد ثبت شد ین. نخستدهند یپوشش م

ایالم رقابت آشور و  ۀبعد به صحن یها اما در سال ،مستقل بود یالتیا یپیق.م ال 744تا حدود  یختار

بوده است.  ها ایالمیمتحد  یشترب یپادشاه ینا ،ایالمبا  یپیال یها . با توجه به قرابتشود یم یلبدت

حذف  یختار ۀماد از صحن یپادشاه یریگ ق.م با قدرت 7در اواخر قرن  ،یتدر نها یپیال یپادشاه

اطالعات موجود و  یلو تحل یهو تجز یبا استفاده از منابع آشور است شدهپژوهش تالش  یند. در اوش می

  شود. زیبازسا یپیال یپادشاه یاسیس یختار ی،شناس باستان یها گرفتن از داده یاری
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   مقدمه  . 1

 های محلی، گیری دولت ق.م محل شکلنخست  ۀرب ایران در هزارغ  غرب و شمال

ای آشوری ه در کتیبه بخشی از آنسیاسی و نظامی مهمی بود که  تحوالت و ها پادشاهی

بوندا،  های مستقل گیلزانو، خوبوشکیه، گیزیل نشین است. حاکم  به تصویر کشیده شده

 ق.م هفتماند که در نهایت در اواسط قرن  ا و الیپی از این جملهنّهای ما پارسوا و پادشاهی

هخامنشی فراهم  گیری پادشاهی ماد و یک قرن بعد، امپراتوری زمینه را برای شکل

شده . به دلیل فقدان مدارک تاریخی کافی روندهای سیاسی و اجتماعی طیکردند

مهم و  ۀتاریخی این دور رخدادهایو ابهامات اساسی در ارتباط با  مشخص نیست

 تحول وجود دارد.رپ

پادشاهی ماد در غرب ایران  پیدایشایی که قبل از ه از جمله نخستین پادشاهی

 ،است شکل گرفته و نقش مهمی در تحوالت سیاسی و فرهنگی زاگرس مرکزی داشته

ق.م  نهماز اوایل قرن  کمدستاست که بر اساس منابع آشوری  (Ellipi) الیپی پادشاهی

سیاسی از حیات مستقل  ،سال دویست، به مدت بیش از ق.م هفتمتا اواسط قرن 

توجهی مطالعات قابل آنهای مختلف وجودی  در ارتباط با جنبه اما است، برخوردار بوده

چندانی نیز در دسترس نیست. این در  ۀاطالعات منتشر شد ،آن و به تبع شدهانجام ن

مانّا و ماد ، نوایالم های های خوبی برای مطالعه و معرفی پادشاهی تالشحالی است که 

الیپی در رخدادهای  ،نتایج آن منتشر شده است. بر اساس منابع تاریخیرفته و صورت گ

ای  جایگاه ویژهنو  ایالمویژه در ارتباط با آشور و غربی ایران، به  سیاسی غرب و جنوب

 ۀلرستان امروزی که بر طبق شواهد موجود با گسترۀ منطق ،و از طرف دیگر است داشته

العاده و  های باستانی مهم و سنت فلزکاری فوق کند، محوطه پادشاهی الیپی مطابقت می

در تاریخ سیاسی و نیز بارۀ در ،این وجود  بااست.  را در خود جای داده ای گری ویژهسفال

. چگونگی وجود داردهای هنری این پادشاهی ابهامات کلیدی  و سنت فرهنگبا ارتباط 

های بزرگ آشور و  پادشاهی الیپی، ارتباط آن با قدرت مستقل تگیری و پایان حیا شکل

از  ،یالم، جغرافیای تاریخی، مراکز مهم حکومتی و استقراری، هنر و مواد فرهنگی دیگرا

کنون پاسخی علمی به آنها داده های کلیدی مطرح است که تا سشابهامات و پر جمله

 نشده است. 

و با  است پادشاهی الیپی اختصاص یافتهپژوهش حاضر بیشتر به تاریخ سیاسی 

الیپی ارائه  دربارۀاستفاده از منابع مختلف آشوری که به صورت مستقیم اطالعاتی 
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اعتمادی از  بازسازی قابل شناسی، و زبان شناسی های باستان دادههمچنین دهند و  می

ای و نیز  کتابخانههای پژوهش از طریق مطالعات  د. دادهکنمیتاریخ سیاسی الیپی فراهم 

اطالعات الزم استخراج و برای  ،ها فراهم و سپس با تجزیه و تحلیل داده مطالعات میدانی

 . شده استبازسازی تاریخ سیاسی الیپی استفاده 

 

   پژوهش ۀپیشین. 2

در  الیپیپادشاهی با  ،های آشوری با قرائت کتیبهپژوهشگران  ،حدود صد سال پیش از

فیای غراهای مرتبط با تاریخ و ج غرب ایران و شرق آشور آشنا شدند و در پژوهش

متون آشوری به طور مختصر به آن پرداخته  های نام –تاریخی غرب ایران و نیز جای

 ;Schrader, p.174; Streck, p.376; Billerbeck, p.72; Wiseman, p. 13) شده است

Cameron, p.149; König, p. 357; Saggs, p.210; Young, p. 13  .)  لوئیس لوین در

یات بیشتری به قلمرو احتمالی الیپی ئآشور جدید با جز ۀقالب جغرافیای تاریخی دور

 ,Levine, Geographical Studies in the Neo-Assyrian Zagros II)است  پرداخته

Pp.104-106 )این پادشاهی  تاریخیجغرافیای موقعیت و مستقلی  ۀیا در مقالو مدودسکا

برخالف مطالعات تاریخی و جغرافیای  (.Medvedskaya, 1999) ده استکررا مطالعه 

و نتایج لرستان انجام  ۀتوجهی در منطقشناسی قابل های باستان تاریخی، پژوهش

کشفیات صورت گرفته و  بینکنون ارتباط علمی هرچند تا، است ارزشمندی حاصل شده

لرستان، توجه  ۀالعاد الیپی برقرار نشده است. با کشف و معرفی برنزهای فوقپادشاهی 

های متعددی انجام  شناسی به این منطقه جلب شد و کاوش مختلف باستان های هیئت

توان به  می دارد،ارتباط  پژوهش حاضربا موضوع  آنها که ترین مهمرفت که از جمله گ

های  ، کاوش(Schmidt & et.al ,1989) دم لریسرخ ۀدر محوط« هولمز»کاوش گروه 

گر در  ن شیشهکاوش آرما(، Goff, 1969 & 1970) تپهباباجان ۀدر محوط مید گوف

 ۀدر محوط پور مهرداد ملکزاده و عطا حسنهای  کاوش ،(1384 ،گر )شیشه دم لکی سرخ

 ،پور )حسن گورستان باباجیالنپور در  ، کاوش عطا حسن(1385 ،ملکزاده) تراشان سنگ

 ،سجادی و دیگران) افالک اشاره کرد فلک ۀقلع ۀدر محوط سجادیهای  و نیز کاوش (1387

که به جغرافیای تاریخی الیپی سکایا مدود ۀکه پیداست به غیر از مقال گونههمان (.1389

و امید  انجام نشدهی مستقل و جامع ۀتاریخ سیاسی الیپی مطالع دربارۀتاکنون پردازد،  می

 .موجود را پر کند خألاست پژوهش حاضر بتواند 
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 الیپی  سیاسی منابع تاریخ. 3

ها نیز کتیبه و  )مانّا و ماد(، از الیپی اول غرب ایران ۀهای هزار همانند دیگر پادشاهی

 یآشورریخ سیاسی آن به منابع لذا بازسازی تا است؛ مدارک نوشتاری به دست نیامده

داشته است. منابع قرار الیپیپادشاهی است که بیشتر در جایگاه دشمنی با متکی 

این  .(1)جدول  به الیپی اشاره دارند ق.مهفتم  تا اواسط قرن 866سال  ۀآشوری در فاصل

های حکومتی و متون پیشگویی  ها، نامه امههای لشکرکشی، سالن نابع شامل گزارشم

که متون آشوری آلوده به اغراق و اغراض  دهد مطالعات انجام شده نشان مید. نهست

های تاریخی ندارد. این  سیاسی است و تصویر ارائه شده در آنها مطابقت کاملی با واقعیت

شود. در این دسته از  ها بیشتر دیده می امهلنهای لشکرکشی و سا وضعیت در گزارش

های  و پیروزی های خود های خود را بزرگ جلوه داده و شکست پیروزی ها آشوری ،منابع

اند و موضوعات مطرح شده نیز تنها مواردی هستند  دشمن را نادیده گرفته و ثبت نکرده

های مختلف حیات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی  لذا جنبه ؛که مورد توجه آشوری بودند

با مطالعه و تجزیه و  ،. با این حالاست  ر این منابع نادیده گرفته شدهپادشاهی الیپی د

    توان به بازسازی  ها و شواهد دیگر می تحلیل متون آشوری و مطابقت آنها با داده

  قبولی از تاریخ سیاسی و جغرافیای تاریخی الیپی دست یافت.قابل

نو و مناسبات سیاسی و اقتصادی نزدیکی  ایالمرغم اتحاد پادشاهی الیپی با دولت  به

هیچ نو به الیپی  ایالمدر متون است،  ین دو دولت وجود داشتها بینکه به طور قطع 

است.  ایالمیمتون  ۀنگاران وقایعماهیت غیر مسئله ایننشده است. دلیل اصلی ای  اشاره

به  ؛برخالف متون آشوری کمتر به وقایع سیاسی و نظامی اشاره دارند ایالمیمنابع 

     کنند. دولت  را نیز فراهم نمی ایالمای که امکان بازسازی تاریخ سیاسی خود  گونه

که  استبابل  ،الیپی ارائه دهد دربارۀدیگری که امکان داشت اطالعاتی  و مجاور زمانهم

لیکن  ،و الیپی در برابر آشور بود ایالممتحد  ق.م 691جنگ حلوله و سال در حداقل 

 ۀدر منابع دورای به این پادشاهی است.  وع اشارهبابلی نیز فاقد هر ن ۀشناخته شد منابع

 ۀدهد که منطق شود و شواهد نشان می نمیای  هیچ اشارههخامنشی نیز به این دولت 

  . است بودهلرستان در این تاریخ بخشی از ایالت بزرگ ماد 

بازسازی تاریخ سیاسی الیپی به طور کامل متکی بر منابع  ،با توجه به آنچه گذشت

ضمن است که در ادامه  شناسی شناسی و زبان های باستان به مقدار اندکی داده و آشوری

بیان و  را های تاریخی مرتبط داده ،مختصر به موقعیت جغرافیایی این پادشاهی ۀاشار

 .کنیممیتجزیه و تحلیل 
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 موقعیت جغرافیایی. 4

 Levine, Geographical Studies in ) با توجه به منابع آشوری و مطالعات صورت گرفته

 the Neo-Assyrian Zagros II, Pp.104-106 ؛Medvedskaya, 1999  ،) پادشاهی

 ۀدر منطق ،تر دقیقو به عبارت  هاو جنوب و شرق قلمرو ماد ایالمالیپی در شمال 

کوه گرین به رشته   به کبیرکوه و از شمال غرب داشته و ازپیشکوه یا لرستان امروزی قرار

، است برقرار بودهن دولت حیات ایدر طی این قلمرو  .(1)شکل شده است محدود می

موجب کاهش و یا گسترش  مقاطعیدر  صورت گرفته چند تحوالت سیاسی و نظامیهر

  شده است. آن

 
 یبرا تخمینیقلمرو  یناول پ.م، و همچن ةهزار یلدر اوا النهرین بینو  یرانغرب ا ۀ: نقش 1شکل 

 .(نگارندگان) است یشکوهپ ةیرندکه در برگ یپیال یپادشاه

 منابع آشوری بر اساسپادشاهی الیپی بازسازی تاریخ سیاسی . 5

توان در  ، تاریخ سیاسی پادشاهی الیپی را مینابع آشوریبر اساس اطالعات تاریخی م

 د:کرمشخص مطالعه  ۀقالب چند دور
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 ظهور پادشاهی الیپی: ق.م( 824تا866) نخست ةدور. 5-1

و شالمنصر سوم ق.م(  859 -884)دورۀ پادشاهی آشورنصیرپال دوم این مرحله همزمان با 

 ۀدامن ها آشوری ،قدرتمند این دو پادشاه ۀدر دوردر آشور است. ق.م(،  859 -824)

غرب ایران   لشکرکشی و تجاوزات خود را به مناطق مختلف و از جمله غرب و شمال

 دربارۀها اطالعات ارزشمندی  مهلناهای لشکرکشی و سا و در قالب گزارش دادندگسترش 

 «الیپی»نام  .انددادهغرب ایران و از جمله الیپی ارائه   واحدهای سیاسی غرب و شمال

نصیرپال دوم و سال هیجدهمین سال پادشاهی آشور کوتاهی از ۀدر کتیببار نخستین

 ،شالمنصر سوم باالوات ۀپوشش مفرغی دروازارهای در میان نوشود.  ظاهر میق.م  866

 صیرپال دوم وجود دارد که بر روی یکی از آنهاتری از آشورننوارهای مفرغی کوچک

که نام آن اشاره دارد که به فتح یکی از شهرهای الیپی  است کوتاهی نوشته شده ۀکتیب

رپال یآشورنص ، نقشعالوه بر کتیبهبر روی این نوار  .(2)شکل است شده محو هدر کتیب

  .(King & Litt,1915:5-6) سلطنتی و کارگزاران حکومتی او تصویر شده است ۀدوم، اراب

با پادشاهی الیپی است و به  ها آشوری ۀین برخورد ثبت شدنخست ،ق.م 866 تاریخ

قبل از این تاریخ طی شده است.  بسیاراین پادشاهی گیری  طور قطع مراحل شکل

نفوذ و لشکرکشی  ۀاست که حیط و پس از آنرپال دوم یآشورنص ۀتنها از دور ها آشوری

های خود از واحدهای  دهند و در قالب گزارش میزاگرس گسترش  ۀخود را به منطق

 Luckenbill, Ancient) دهند میسیاسی و قومی مناطق غربی ایران اطالعاتی ارائه 

records of Assyria and Babylonia, vol.1, p.196 )وضعیت جغرافیای  لذا از ؛

  اطالعی در دست نداریم. ق.م 866قبل از  منطقه سیاسی

 

 

آن  ۀحاشی بر «یپیال»بار نام یننخست یباالوات که برا ةدوم بر درواز یرپالنصآشور ینوار برنز -2شکل 

 (King & Litt, 1915: 193) حک شده است
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مندی اطالعات ارزشتوانند  شناسی می های باستان در فقدان منابع تاریخی، داده

)مرکز مهم  دم لری و سرخ نشین( )بیشتر به عنوان حاکم تپه باباجان ۀفراهم سازند. محوط

 دربارۀتوانند  میکه  هستندقلمرو الیپی  در مهم کاوش شده  ۀمحوطدو  مذهبی(

ها به طور قطع  ساخت و استفاده از این محوطه .ندشواین پادشاهی مطالعه گیری  شکل

ق.م  700 تا 1200 از ای دم لری دوره  سرخ ۀاستقرار در محوطحاکم بوده است.  ۀطبق برای

به تپه نیز مربوط  های استقراری باباجان ( و الیهMuscarella, p.332) شودرا شامل می

 Goff, Excavation at Baba Jan: the Pottery and) نخست ق.م است ۀربع اول هزار

Metal form levels III, p.41-42.) گیری  توجه به این مدارک مراحل آغازین شکل با

های  دادهاول ق.م مربوط دانست.  ۀهزاراوایل به  حداقل توان الیپی را می پادشاهی

های فرهنگی  دهد که ارتباط تپه نشان می باباجان ۀآمده از محوط دست سی بهشنا باستان

های  تپه و دولت باباجانن حاکمیت مستقر در بی سیاسی به احتمال قویاقتصادی و و 

باستانی  ۀطمحو از جمله ،هایی محوطهغرب ایران و از جمله پادشاهی مانّا و   ل شما

 این ارتباطات است.  ۀنتیج موجود تشابهات معماری و فلزگری حسنلو وجود داشته و

 ندمناطق غربی ایران داشت به بیشتری های لشکرکشی سوم شالمنصر ۀدور در ها آشوری

الیپی و همچنین پادشاهی مانّا و بارۀ های خود اطالعات ارزشمندی در و در قالب گزارش

شالمنصر حکومت  شانزدهمین سال. لشکریان آشوری در اندکردههای مادی ارائه  ایالت

عراق حمله و در جریان آن  ۀدیال ۀواقع در در (Namri) به ایالت نَمری، ق.م( 843) سوم

 ,Grayson)  ندکردخراج دریافت  )ظاهراً بدون ورود به این ایالت( از پارسوا و الیپی

Assyrian Rulers of the Early First Millennium BC, p.40) .مزبور  ۀسفانه کتیبأمت

به موقعیت نسبی الیپی در غرب ایران تنها در آن دهد و  ارائه نمی یهیچ اطالعات دیگر

ایالتی مستقل  ،استنباط کرد که الیپی در این تاریختوان  میدر کل  است؛ لذا اشاره شده

   است. داشتهمری قرارنَو  1بوده و از نظر جغرافیایی در ارتباط نزدیک با پارسوا

  ق.م( 746تا  824) دوم ةدور. 5-2

، که مقارن مصادف استآن دولت  های داخلی این دوره با ضعف قدرت آشور و درگیری

حضور  ها آشوریلذا  ؛نیراری پنجم بوده است -آشورادد پنجم تا  -شمشیبا سلطنت 

 ۀاند. اشار داشته و طبیعتاً اطالعات اندکی ارائه دادهدر غرب ایران  تری و ضعیف کمتر

 که پ.م( 782-810) نیراری سوم -ادد  ای از کتیبه به ؛نادر این دوره به الیپی مربوط است

در مناطق غربی ایران  نفوذ امپراتوری آشور ۀقلمرو و حیط ۀگستر بهکلی  یبیان با در آن
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 شود میاشاره  الیپی به 3زیاشو آر 2خَرخَرمادی   رتباط نزدیک با دو ایالتو در ا

(Siddall, p.72.) وضعیت الیپی را در  بتوان آن اساس بر که است یاتیئجز فاقد کتیبه این

 در این دوره نیزشود که الیپی  و تنها این نتیجه حاصل می این پادشاه بازسازی کرد ۀدور

  داده است. مطرح غرب ایران به حیات خود ادامه می مستقل و های عنوان یکی از ایالت به

 شکوه الیپی: ق.م( 681 تا 745) سوم ةدور. 5-3

سر سوم، سارگون دوم و  تیگلت پیلهاین مرحله از تاریخ الیپی همزمان با سلطنت 

امپراتوری  .م(ق 727-745) سر سومهلیت پتیگل نقدرت رسیدبا به سناخریب بوده است. 

آشور ساختار نظامی و سیاسی خود را بازسازی و حضور قدرتمند و مستقیمی در منطقه 

 و خَرخَراز جمله پارسوا، ، های غرب ایران . در این دوره آشور تعدادی از ایالتکردپیدا 

های آشوری سازمان داد و امرای آشوری  زیاش را تصرف کرد و آنها را در قالب استانآر

های  را بر آنها گمارد. حضور مستقیم آشور در منطقه و رقابت این امپراتوری با دولت

حجم اطالعات ارائه  کهنو تحوالت نظامی و سیاسی زیادی را موجب شد  ایالماورارتو و 

  شده را به مقدار زیادی افزوده است.

 .مق 737و  ق.م 744های  طی سال سوم سر هلیپ تتیگل ،های آشوری نامهطبق وقایع

 معروفاستل  ها در شرح این یورش .(Tadmor, p.92) است دو بار به زاگرس حمله کرده

نگهداری  فلسطین اشغالی  ۀاکنون در موز ودست آمده ه از ایران بکه  سر سوم هلیپ تتیگل

 (.Levine, Two Neo-Assyrian stele from Iran , p.11) است گزارش شده، شود می

-Bīt) بوتی ینگس های نَمری و بیت ایالت سوم به سر پیله تیگلت ۀحمل بهاستل  ایندر 

sangibuti) از تالتا و الحاق پارسوا به خاک آشور و دریافت خراج (Tālta)،  پادشاه الیپی

پادشاه الیپی در  بار است که نامنخستیناین برای  (.Tadmor, p.99) است اشاره شده

سلطنت با بر اساس منابع آشوری پادشاهی تالتا  شود. ذکر میمتون آشوری 

های این دو پادشاه  در کتیبهو  زمانی داشتههمسر سوم و سارگون دوم  هلیپ تتیگل

از محتوای  ،با این حال. است یاد شده تالتااز   خراج با پرداختدر ارتباط آشوری بیشتر 

آمده  شود که الیپی در این تاریخ ایالتی مستقل به شمار می منابع آشوری مشخص می

توان  همچنین می ،پیمانی ضمنی با این دولت است. از پرداخت خراج به آشور و هم

با توجه به  ؛نبوده است ایالمۀ استنباط کرد که الیپی در این تاریخ متحد یا تحت سلط

یید أ، نظر فوق تاست (Potts, p.262) بوده ق.م 750 از نو بعد ایالماصلی یابی  که قدرتاین

سای ؤکند که از ماد، الیپی و ر خود همچنین اشاره می ۀسر در کتیب پیله تیگلت شود. می
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های  )دماوند(، خراجی شامل اسب، قاطر، شتر و گله 4قبایل منطقه تا کوه بیکنی

دهد که  نشان می مسئله این(. Tadmor, p.167) گوسفند و گاو دریافت کرده است

      دامداری و پرورش اسب بوده است. ،معیشت اصلی ساکنان منطقه

پرداخت خراج( به  دربارۀ)بیشتر  بارچندینسر سوم  هپیل تیگلت های کاخ کتیبهدر 

بر (. این ایالت Ibid, Pp.123,131,133,165,197)  اشاره شده است 5بارو -بیتایالت 

 ,Luckenbill) و سناخریب (Medvedskaya, p.53) سارگون ۀهای دور اساس کتیبه

Ancient records of Assyria and Babylonia, vol.2, Pp.117-118 بخشی از ،)

 بارو بعد از ـ یتبکه ایالت  احتمال وجود دارد این البته ؛است الیپی بودهپادشاهی 

 .باشد الحاق شدهبه این پادشاهی ، گسترش قدرت و قلمرو الیپی

 و تعداد دامنه ،آشور درتقمپادشاه  ،پ.م(705-722) ن دوموسارگ ۀدر دور

بیشتری  بسیارفزونی گرفت و در نتیجه اطالعات  زاگرس ۀبه منطقهای آشور  لشکرکشی

که برای بازسازی تاریخ  شده استهای لشکرکشی و مدارک دیگر ارائه  در قالب گزارش

  های غرب ایران حائز اهمیت بسیار است.  سیاسی الیپی و دیگر دولت

 مربوط به لشکرکشی سال  ،سلطنت سارگون ۀدر دورتاریخی به الیپی  ۀنخستین اشار

در این کتیبه اشاره  (.Medvedskaya, p.53) استبه غرب ایران ارتش آشور  ق.م 716

الیپی قرار  ۀالحمای به دنبال این بودند که خود را تحت خَرخَرکه ساکنان  است شده

این وضعیت ظاهراً بعد از شکست  گیری الیپی است. این اشاره گواه قدرت (.Ibid) دهند

دهد که  بعد نشان میهای  است و شواهد سالرخ داده  ق.م 720در سال  ایالمآشور از 

 دِر ۀناحی وده است. در این سال و درب ایالمدر این تاریخ متحد  الیپی به احتمال قوی

(Dēr )بزرگ  ۀجاد ۀو ظاهراً به محدود دادآشور را شکست  ،دوم ۀشوتروک ناهونت

امروزی کرند با  زیادکه به احتمال را  (Karintash) کرنتاش ۀخراسان رسید و ناحی

. (Ibid, p.54) را قطع کرد و دسترسی آشور به این شاهراه ارتباطی تصرفمطابقت دارد، 

ایالم توانست با مساعدت الیپی یا تصرف آن توسط  تا این ناحیه تنها می ایالمپیشروی 

کند. با توجه به  یید میأهای بعد اتحاد آن دو را ت چند شواهد سالهر ،صورت گرفته باشد

های بعد تالش ایران و شاهراه ارتباطی شرقی برای آشور، سارگون در سالاهمیت غرب 

اما ظاهراً این  ،خود را بر الیپی اعمال کند ۀدر منطقه مقابله و سلط ایالمبا قدرت  تا کرد

پیمانی تا پایان پادشاهی  این هم رسد به نظر میپیمانی انجامیده است.  تالش به نوعی هم

پیمانی است که به دلیل همین هم .6ادامه یافته است ق.م 713تالتا و حدود سال 
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، باشد اورود مربوط به سال نهم یا هشتم سلطنت  احتمال می ای که سارگون در کتیبه

 ,Luckenbill) پا شده بود که در الیپی علیه تالتا بر اشاره داردبه سرکوب شورشی 

Ancient records of Assyria and Babylonia, vol.2, P.104; Fuchs, p.432 .)

. تقابل دو انجام داده باشند ایالمطرفداران نزدیکی به  رااین شورش رود  احتمال می

، بعد از مرگ تالتا بیشتر خود را ()طرفداران آشور و ایالم پادشاهی الیپی طیف سیاسی

  داد.نشان 

  
 اطالعات ارزشمندی ،نوسارگ سال سلطنت پانزدهمین مربوط به وقایع ۀکتیبدر 

کتیبه این بخشی از در است.  پادشاه الیپی و جانشینی او مطرح شده ،مرگ تالتا دربارۀ

  :است آمده
)زندگی( خود رسید و قدم  به پایان که یوغ مرا بر گردن داشت، خدمتکار مطیع منتالتا، شاه الیپی، »...

هر کدام ، )متفاوت( او (، پسران همسرانAspabâra) هرپَباش (و) (Nibê) . نیببه راه مرگ گذاشت

که به . نیب تکه و درگیر جنگ شدمدعی تخت پادشاهی او شدند. قلمرو وسیع او به طور کامل تکه

قول مساعدت او  فرستاد: ایالم)پادشاه(  ۀسوی شوتروک ناهونتبه  بود، به شتاب سفیری را مجازات دنبال

 و خواهشالتماس  با ،بود خود زندگی حفظ و )نیب( مجازات دنبال که )نیز( اشپَبره .آمد او نجات برای و داد

 .فرستادم )نیب( او مجازاتبرای  هفت تن از کاگزاران خود را به همراه لشکریانشان، کمک خواست. من از

را بر تخت نشاندم. خسارت  اشپَبره ...شکست خوردند ،ها که برای کمک به او آمده بودند ایالمینیب و 

 ( Luckenbill, p.33) .«وارده بر الیپی را جبران کردم و آن را تحت کنترل خود قرار دادم

یات بیشتری ذکر ئجز ،پردازد دیگری از سارگون که به همین واقعه می ۀدر کتیب

  شده است:

 ۀنوشت: قطعات دو گل3شکل

آشوری مکشوفه از نینوا که در 

آنها به دولت الیپی اشاره شده 

مربوط به  1ماره ش تابلتاست. 

سارگون  ةسلطنتی دور ۀیک نام

(Parpola, 1978 و تابلت دوم )

بخشی از یک لوح پیشگویی 

پال آشوربانی ةمربوط به دور

 ,Knudtzon, 1893)است 

SAA 04 079) .  
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 4500به همراه  )نیب(.. د را برای مجازات او فرستادم.خو هفت تن از کارگزاران، حاکمان...»

مروبیشتی پناه بردند. کردند تا زندگی خود را نجات دهند و به داخل شهر می فرارایالکماندار 

او و ... ی از سطح دشت سر برآورده بود،ا در برابر استحکامات مروبیشتی که بر باالی صخره

... ساکنان الیپی تا کردما با قل و زنجیر پیش من آوردند... مروبیشتی را بازسازی جنگجویانش ر

را بر آنها قرار ) یوغ شاهی خودمرزی، کاری کردم تا در آرامش زندگی کنند. من  ۀدورترین نقط

    .(Ibid, p.24) «.و آنها یوغ مرا کشیدند (دادم

حایل، محل  ۀسارگون، پادشاهی الیپی به عنوان منطق ۀبر اساس محتوای نوشت

و این دو با اعمال نفوذ در شاهزادگان  است بوده ایالمآشور و  ای رقابت دو قدرت منطقه

 .پیمانی این پادشاهی را علیه یکدیگر به دست آورند و بزرگان الیپی تالش داشتند هم

پیمانی الیپی را کسب کنند.  ی توانسته بودند همدر مقاطع ،هر کدام از این دوظاهراً 

در کنار آشور قرار  بخشی از سلطنت آنها()البته  اشپَبرهو  پادشاهی تالتا ۀالیپی در دور

پیمانی را  نتوانستند این هم پادشاهان آشورمنابع آشوری،   ۀاما بر خالف نوشت ،داشت

و پادشاهان و بزرگان الیپی در اولین فرصت، با توجه به  برای مدت زیادی حفظ کنند

  ند. ا کردجانب این دولت تمایل پید داشتند، به ایالمهای بیشتری که با  قرابت

د. ده می ارائه الیپی پادشاهی از بیشتری اطالعات پ.م( 681-705) سناخریب های کتیبه

 تحوالت سیاسی و قلمرو الیپی، دربارۀتوجهی بلیات قائجز های این پادشاه کتیبهدر 

  است. آمده خَرخَر به آن الحاق و الیپی از بارو ـ بیت ایالت ۀتجزی آن، مختلف شهرهای تصرف

سناخریب راه متفاوتی  ۀ، در دورکمک سارگون دوم به قدرت رسیداشپَبره که با 

سناخریب در . (Frahm, p.10) پیش گرفت و در نتیجه لشکرکشی آشور را موجب شد

 : لشکر کشیدالیپی  و بیگالییاسوسرزمین کاسی و  علیهق.م  702سال 

که از قدیم مطیع  بیگالی یاسوسرزمین کاسی و سرزمین  علیه... ،لشکرکشی خوددر دومین »

 در پیش گرفتم. قبل ازسرزمین الیپی را  مسیر ، نبودند لشکر کشیدم...شاهان، پدران من

خود را رها های( ثروتمند  )خانه و شهرهایمستحکم ر پادشاه آنها، شهرهای بشپَ)رسیدن( من، ا

طوفان در بر گرفتم. شهرهای مانند سرزمین پهناور او را ه سرتاسردور فرار کرد.  نقاطو به  کرد

شهر  34 همراهکه مقرهای شاهی او ]بودند[،  را (Akkudu) مروبیشتی و اکودو 7شاهی

. کشیدمآتش  بهاز بین بردم و تصرف کردم، ویران کردم،  ،محاصره کردمپیرامون آنها کوچک 

و گوسفندها، در ، گاوها بزرگ و کوچک، مرد و زن، اسبها، قاطرها، خرها، شترها ان او را ازمردم

 تورسی. سینابود کردمسرزمین او را آوردم، نیستی . برای او به غارت بردمشمار،  تعداد بی

(sisirtu)
 مستحکم، به همراه شهرهای کوچک، شهرهای (Kummahlum) مول هو کوم 

 الحاقو جدا کردم و به قلمرو آشور از سرزمین ا طور کامله را ببارو  -پیرامون آنها،  ایالت بیت

م نا ش ساختم.مستحکم را به مقر شاهی آن منطقه تبدیل کرده و (Elenzáš) النزاش کردم.
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)دژ  (Kār-sîn-ahhē-erība) «اِریبَ - اَخ ّ -سین -کار» را نام آن قبلی آن را تغییر دادم.

آنجا مستقر  در کرده بودم،تسخیر  دست خود هایی که با رزمینس سناخریب( خواندم. ساکنان

 & Grayson) .«..دادمقرار  خَرخَر، حاکم آن را تحت حاکمیت کارگزار خوددم. کر

Novotny, Pp.79,326.)  
دهد که بعد از مرگ سارگون دوم، شاه الیپی به جانب  نشان می گزارش سناخریب

متمایل شده و با توجه به حساسیت موضوع دشمنی آشور را برانگیخته است.  ایالم

دهد که  رغم گزارش سناخریب، شواهد نشان می بهتوان استنباط کرد که  میهمچنین 

دوباره الیپی را  است ی به دست نیاورده و نتوانستهآشور در این لشکرکشی پیروزی قاطع

 بعد و در جریان نبرد حلوله سالیازده  چرا که وان متحد در کنار خود داشته باشد؛به عن

 Ibid) گرفتقرار  آشور و در مقابلو بابل  ایالم در کنار متحدبه عنوان  الیپی (ق.م 691)

,p. 335.) یالت بخشی از الیپی را تصرف کرده و به قلمرو ابود آشور توانسته  ،با این حال

اشاره به نام  .که در این تاریخ تحت حاکمیت کارگزاران آشوری بودکند الحاق  خَرخَر

های جغرافیایی دیگر اهمیت  های مهم و مستحکم الیپی و نیز داده مراکز حکومتی و قلعه

 بخشد. این گزارش را فزونی می

سال  یازدهحدود  و در جریان جنگ حلوله و ق.م 691منابع آشوری در سال  سبراسا

د که به رهبری شای  بخشی از اتحادیهاین پادشاهی به الیپی،  سناخریب ۀبعد از حمل

ی از پیروزی نیروهای متحد خبر بابل منابع. تشکیل شده بودعلیه آشور  بابل و ایالم

کست به ش ،سناخریب لشکرکشیهشتمین  ۀملنا(، اما ساPotts, p.272) دهند می

بر طبق این  (.Grayson & Novotny, p.334) دنک و بابل اشاره می ایالمسنگین 

های انزان،  و ایالت ها ها، آرامی ها، بابلی یایالمای مشتمل بر  در این تاریخ اتحادیه ،کتیبه

 ۀملناسا ۀای که به نوشت پارسوماش و الیپی علیه آشور شکل گرفته بود؛ اتحادیه

نزدیک شهر حلوله شکست بسیار سنگینی متحمل شد و  ،سناخریب در جریان جنگ

شواهد تاریخی  ،با این حال (.Ibid, p.335) ماندهای فراوانی از آنها برجای  هکشت

دست نیاوردند و تحرکات  هی بپیروزی قاطع ها یآشوردهد که  های بعد نشان می سال

   های بعد نیز ادامه داشته است. و بابل همچنان در سال ایالم

  سقوط الیپی: ق.م( 627 تا 680) چهارم ةدور. 5-4

یابی دولت ماد و  و همچنین قدرت ضعف و در نهایت سقوط امپراتوری آشور با دورهاین 

)عدم انعکاس  لذا به صورت آگاهانه بود؛زمان تهدید منافع آشور در غرب ایران هم

ریختگی ساختار سیاسی( اطالعات  همه )ضعف و ب ها( و دالیل دیگر ها و ضعف شکست
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 ؛پال تشدید شدبانیآشور ۀضعیت در دوراندکی در منابع آشوری ارائه شده است. این و

 دربارۀو  است نشده تهیهای   امهلنسا و پس از آن،.م ق 639از سال  ای که به گونه

 های موجود بیشتر کتیبه سرزمین اصلی آشور نیز اطالعات چندانی در دست نیست و

 (. Zawadzki, p.22) کنند پیدا میتجاری  ماهیت

غربی ایران ارائه  ۀاسرحدون در ارتباط با نیم ۀآشوری دورهای  اطالعاتی که کتیبه

رغم حجم اندک  بهکنند، اندک و در قالب متون درخواست پیشگویی است که  می

های  ها و گزارش امهلنسا ازمستندتر و قابل اعتمادتری  مطالباطالعات ارائه شده، شامل 

تحوالت  أتاریخی منش ۀغرب ایران در این دور ،لشکرکشی است. بر اساس این مدارک

بزرگ ماد،  ۀتشکیل اتحادی ها،آن ینتر مهمکه از جمله است مهم سیاسی و نظامی بوده 

و بوده دیگر اقوام ساکن غرب ایران علیه آشور  ،بسیار احتمالبه ها و  مانّا، سکایی

ماد و گسترش  دولت گیری شکل است. داشته اتحادیه این بسیار احتمال به که هایی پیروزی

ها  امهلناطالعات مربوط به این رخدادها در سا سفانهأمتبوده است.  هآن از نتایج این واقع

های لشکرکشی آشوری که بیشتر متون تبلیغاتی هستند، منعکس نشده است.  و گزارش

 ی اقدامات آشوری است. ها ۀ موفقیت اقوام محلی و شکستهمین موضوع نشان

 ،پادشاه آشور ،پ.م( 669 -680) اسرحدون ،«درخواست پیشگویی» متون در یکی از 

 خَرخَر ۀرتو الیپی و قلعسی شهر سی و تصرف محاصره سرنوشت بارۀخواستار پیشگویی در

! بدهپاسخی راسخ پرسم  به آنچه از تو می ... شَمَش، سرور بزرگ،» شود: می توسط مادها

رتو سی دشمن شهر سی، که در مرز الیپی واقع شده است، ... خَرخَر ۀسیرتو، قلع شهر سی

 ,Knudtzon) «...کند؟را غارت و چپاول می شود؟ آنبه آن وارد می ...کند؟را تصرف می

Pp.181-183  .) 

 نبو ـ ارشد خود، شَ ۀفرماند اسرحدون دهد که نشان می یدیگر  ۀکتیبآن،  بر عالوه

 : را برای شکستن محاصره اعزام کرده است (Ša-Nabu-šu) شو ـ

فرمانده باید  ،دشمن بامقابله  برایپادشاه آشور،  اسرحدونآیا  سرور بزرگ، مشپرسم، شَتو می من از»...

ش در مقابل شهر سربازاناردوگاه که اکنون  بفرستد درخواستش ۀاندازبه  را همراه ارتشی شو  ـنبو  ـشَ 

سیرتو را  خود شهر سی ۀاندیشۀ وسیلهبو یا اساس ترسشان  آیا آنها بر ...داردقرار خَرخَر ۀسیرتو، قلع سی

 Starr, State Archives of Assyria: queries to« )...روندد و به جایی دیگر میکنن ترک می

the Sungod, Pp.86-88 .) 

ی که در حدود قیام ۀتوان دریافت که دامن می ،تهبا توجه به اشارات اندک صورت گرف

ها شکل گرفته بود، به قلمرو الیپی نیز  ها و سکایی ها، مانّایی با اتحاد مادی ق.م 674سال 
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بوده  منطقه شاهد حضور اقوام مادی و گسترش قدرت و قلمرو آنهااین گسترش یافت و 

، این تپه در نزدیکی نورآباد لرستان باباجان ۀآمده از محوط دست ای بهه ست. دادها

تواند  این محوطه می دوم ۀسفال مادی نوشیجان در طبق حضورکند.  یید میأفرضیه را ت

که قبل از این در اختیار اقوام باشد گواه گسترش و حضور اقوام مادی در این منطقه 

 (. 205-203 صص شناسی ماد، باستان )مالزاده، است الیپی بوده پادشاهیکاسی و 

، با مهمچند موفقیت نظامی  با وجود پ.م( 627-668) پالبانیآشورپادشاهی 

 آشور زمان شد که در نهایت به سقوط امپراتوریمشکالت بزرگ داخلی و خارجی هم

اطالعات بسیار اندکی از غرب ایران در منابع  ،د. با توجه به وضعیت پیش آمدهشمنجر 

 آشور در منطقه وناکامی امپراتوری  ۀکه بخشی از آن نتیج است آشوری منعکس شده

آن به الیپی اشاره در آشوری که  ۀشناسایی شد ۀآخرین کتیبتر آن است.  حضور کمرنگ

  پال باید آشور بانی»عنوان  باپال است که شده، متن درخواست پیشگویی آشوربانی

 است:  خوانده شده، «شو را به الیپی بفرستد -نبو -شَ

ای دارد. کند و نقشه آشور تالش می، پادشاه اسرحدونپال، پسر بانیشَمَش، سرور بزرگ، آشور»

او بفرستد، به  نیاز ۀو ارتشی به اندازها  را همراه با مردها، اسب شو -نبو -شَ او باید فرمانده

فرستد و او  ای داشته باشد، او را می اگر او نقشه الیپی و باید آنها بروند. ۀ... در ناحیسمت شهر 

در را  اش است خواستهتواند لشگرگاهی که همچنین میدهد،  می... قراریی در مقابل شهر اردو

دارد، سربازان الیپی، ، با این ارتش که در اختیار شو -نبو -شَ ۀفرمانددهد. ناحیۀ الیپی قرار این

خواهد داد. آنهایی  یا هر دشمن دیگری را فراری ، سربازان مادی، سربازان سکایی...سربازان

دست  هبگریزند و دور شوند. آیا آنها پیروزی و قدرت را ب د کهمانن کنند و زنده می نجات پیدا می

پا  به خاک آشور گردنند و در اختیار اوست، به سالمتی بر میآورند؟ آیا فرمانده و ارتشی که می

 (.   Starr, SAA 04, 079, p.77) «...گذارند؟ می

بخشی از رسد الیپی در این تاریخ  با توجه به محتوای این کتیبه به نظر می

ها علیه آشور شکل گرفته بود. با توجه به  که به رهبری مادی است ای بوده اتحادیه

طبیعی است که الیپی به دنبال متحد دیگری برای مقابله  ،آشور از ایالمشکست سنگین 

شد،  منجر ماد که بعدها به پادشاهی ماد ۀو اتحادی است با تجاوزات آشور بوده

در که البته این احتمال نیز وجود دارد  ؛جایگزین مناسبی باشد زمینه توانست در این می

ها قدرت و قلمرو خود را علیه الیپی گسترش داده باشند و حضور  این تاریخ مادی

 ها به این دلیل بوده باشد. جنگجویان الیپی در کنار مادی

آشوری محو  های کتیبهاز  سرزمین الیپی همیشه نام برای ،مذکور ۀکتیباز  بعد

و گسترش قدرت و قلمرو ماد با مرکزیت هگمتانه با تشکیل پادشاهی  این تاریخ شود. می
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به تصرف  ق.م هفتمرود پادشاهی الیپی در اواسط قرن  لذا احتمال می؛ زمان استآن هم

البته  باشد؛آن خاتمه داده شده  ۀآمده و به حیات مستقل سیاسی و چند صد سالماد در

 است شناسایی نشدههیچ مدرک مکتوبی  ق.مهفتم دوم قرن  ۀکه از نیمبا توجه به این

گیری پادشاهی ماد  چگونگی روند جایگزینی و شکل، که به غرب ایران اشاره کند

ای ماد تبدیل شده و به  های منطقه مشخص نیست. احتمال دارد الیپی به یکی از ایالت

غرب ایران به  ۀر منطقمستقل خود ادامه داده باشد. در منابع یونانی و د حیات نیمه

 پادشاهی الیپی باشد. ۀرود بازماند که احتمال می است اشاره شده ها سرزمین کاسی

نشینان همسایه،  ها نیز مانند دیگر کوه کاسی: »کند اشاره می باره چنیناین استرابو در 

حاصل  اند. سرزمین آنان کوچک و بی ر بوده و همیشه در جستجوی چراگاهبیشتر کماندا

 (. 341 ص)استرابو، ...« خرج اقوام دیگر روزگار بگذرانندت و باید به اس

 
 : متون آشوری که در آنها به الیپی اشاره شده است 1جدول 

 نوع مدرک و اطالعات نام پادشاه آشوری پ.م سال ردیف

 کتیبۀ دروازه باالوات: اشاره به تصرف الیپی آشور نصیرپال دوم 866 1

 گیری از الیپیامۀ سال شانزدهم: باجسالن شالمنصر سوم 843 2

 کتیبۀ سلطنتی نیمرود: فتح و دریافت خراج از الیپی ادد نیراری سوم 807 3

 بارو –به ایالت بیت کتیبۀ سلطنتی نیمرود: اشاره سر سوم تیگلت پیله 734 4

بارو و الحاق آن به خاک آشور،  –فتح بیت کتیبۀ سلطنتی  نیمرود:  سر سوم تیگلت پیله 728 5

 گاو و گوسفند از الیپی ۀتن خراج اسب، قاطر، رمفگر

شهر خَرخَر از تالتا پادشاه  ششم: اشاره به درخواست حاکم امۀلنسا سارگون دوم 716 6

 الیپی

 امۀ هشتم: دریافت خراج از الیپیلنسا سارگون دوم 714 7

 )بازگقتن رخدادهای هشتمین حملۀ سارگون(گزارش به خدای آشور  سارگون دوم 714 8

 اشاره به دریافت خراج از تالتا پادشاه الیپی -

 امۀ نهم: داستان مرگ تالتا و جدال در جانشینیلنسا سارگون دوم 713 9

 های شاهی: سرکوب شورش در نقاط مختلف الیپی علیه تالتا کتیبه سارگون دوم 713-721 10

سرکوب ، های شاهی: اشاره به مرز مشترک الیپی و راشی با ایالم کتیبه سارگون دوم 707 11

تکرار داستان مرگ تالتا و ، شورش در نقاط مختلف الیپی علیه تالتا

 جدال بر سر جانشینی وی

 )قبرس( : شرح پیروزی در نبرد دِر و تصرف الیپی استل الرنکا سارگون دوم 707 12

: اشارات مختلف به آباد شاهی و یادبودهای پی بنای خورس هایکتیبه سارگون دوم 705-713 13

 الیپی با مضامین تکراری

: حمله به الیپی، شکست اَشپَبره پادشاه آن و نابود کردن ۀ دوماملنسا سناخریب 703 14

 شهرکوچک الیپی 34شهرهای شاهی النزاش، مروبیشتی، اکودو و 

حمله به الیپی، شکست اَشپَبره  گزارش لشگرکشی دوم: و مهلناسا سناخریب 702 15

پادشاه آن و نابود کردن شهرهای شاهی النزاش، مروبیشتی، اکودو و 
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 کوچک الیپی شهر 34

 کتیبه از کاخ نینوا ) شرح لشگرکشی دوم و ششم(: حمله به الیپی سناخریب 691-689 16

17 691-689 الیپی در میان  : اشاره به حضور)نبرد حلوله(امۀ لشگرکشی هشتم لنسا سناخریب 

 متحدان ایالم در نبرد علیه آشور

18 705-681 کتیبۀ نبی یونس: شرح نابودی شهرهای الیپی، اشاره به حضور الیپی  سناخریب 

 در جبهۀ متحدان نبرد حلوله

 ها متون پیشگویی: وعدۀ پیروزی بر ملید و سکایی اسرحدون 680 19

تواند محاصرۀ شهر شو می -نبو -فرمانده خواجه شَهای نینوا: آیا  تابلت اسرحدون 673 20

 سیرتو را بشکند؟سی

شو به ناحیۀ الیپی برای نبرد با مادها  ـنبو ـهای نینوا: اعزام شَ  تابلت آشوربانیپال 627 -668 21

 و سیمریان
 

 : فهرست پادشاهان الیپی مذکور در متون آشوری 2جدول 
 سال پادشاه آشور پادشاه الیپی ردیف

 ق.م 737 تیگالت پلسر سوم (Tāltaتالتا ) 1

 ق.م 716 سارگون دوم (Tāltaتالتا ) 2

 ق.م 714 سارگون دوم (Nibeنیب ) 3

 ق.م 713 سارگون دوم (Ašpabara) اَشپَبره 4

 ق. م 702 سناخریب (Ašpabaraاَشپَبره ) 5

 

  نتیجه. 6

لرستان شاهد حضور پادشاهی  ۀمنطق ق.م 866در حدود  ،بر اساس اطالعات ارائه شده

ست. بر ها آشوریالیپی با  ۀین برخورد ثبت شدنخستالیپی بوده است. تاریخ مذکور 

ۀ اوایل هزار در گیری این پادشاهی به احتمال قوی شکل ،سیشنا های باستان اساس داده

های  و ساخت مفرغ III دم و باباجان های مهم سرخ گیری محوطه اول ق.م است. شکل

لرستان که بخش اصلی آنها مربوط به این تاریخ است، گواه این مدعاست. با  ۀالعاد فوق

تاریخ اکثریت ساکنان منطقه در این  مبنی بر این که 8،شناختی های زبان دادهتوجه به 

د ها بعد از چن توان پادشاهی الیپی را مربوط به این قوم دانست. کاسی ، میها بودند کاسی

رود  احتمال می و ندشکست خورد دوم ق.م ۀالنهرین، در اواخر هزار سده حاکمیت بر بین

ان و با توجه به تجارب ارزشمند و نیز تو ندگشتۀ خود بازبخشی از آنها به وطن اولی

  ساز تشکیل این پادشاهی شدند. زمینه، خود اقتصادی و فرهنگی

اطالعات ما از تاریخ سیاسی الیپی منحصر به منابع آشوری است و این منابع تنها 

در دهند و طبیعی است که  مقاطع خاص و کوتاهی از تاریخ این پادشاهی را پوشش می
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با  ،. با این حالکردبازسازی  را این دوره به طور کاملتوان  ینم ،فقدان منابع تاریخی

شناسی و شواهد  های باستان و انطباق آن با دادهموجود اطالعات  تجزیه و تحلیل منطقی

در  رانخست ق.م دولت الیپی  ۀدر اوایل هزاراقوام کاسی  مدعی شدتوان  می ،دیگر

. در این تاریخ امپراتوری آشور هنوز در منطقه حضور انددادهلرستان شکل  ۀمنطق

لذا از زمان  ؛کرده است ود را طی میفترت و رکود خ ۀنیز دور ایالمتاثیرگذاری نداشته و 

تیگالت پیلسر سوم حضور  ۀکه آشور در دور ق.م 744گیری پادشاهی الیپی تا  شکل

کند، الیپی به عنوان ساختار سیاسی مستقلی در منطقه  مستقیمی در منطقه پیدا می

روندی ؛ برای مقابله با تجاوزات آشور نبوده است ،حضور داشته و تشکیل آن به طور قطع

 که ظاهراً در ارتباط با مادها طی شده است. 

 ،این امپراتوری ۀنهای ساال ها و غارت طقه و لشگرکشیحضور مستقیم آشور در من

های فراوانی بر جای  و خسارت های کوچک منطقه پیش آورد شرایط دشواری برای دولت

)اتحاد  های نظامی ( و تشکیل اتحادیهایالم)اورارتو و  گذاشت. کسب حمایت رقبای آشور

یابی  های کوچک منطقه در پیش گرفتند. قدرت ( راهی بود که دولتها سکاماد، مانّا و 

و گسترش نفوذ آن به غرب ایران و شروع رقابت و  ق.مهشتم نو در اواسط قرن  ایالم

جدیدی از حیات سیاسی خود و دشمنی و اعمال نفوذ  ۀدوربه دشمنی با آشور، الیپی را 

، این پادشاهی را در معرض ایالمقرابت و تمایل بیشتر الیپی به  کرد.وارد آشور 

 ،سارگون دوم و سناخریب ۀرخدادهای دور؛ دادها و اعمال نفوذ آشور قرار گرکشیلش

دهد آشور  شواهد نشان می ،حمالت صورت گرفته رغم بهانعکاس چنین وضعیتی است. 

ضد  ۀهای بعد و به هنگام تشکیل اتحادی سالدر موفقیت چندانی به دست نیاورده است. 

چند در هر، داشته است ین قیام همراه، ظاهراً الیپی با ایسکاهاآشوری ماد، مانّا و 

نهایت تشکیل دولت ماد و گسترش قدرت و قلمرو آن به حیات سیاسی و مستقل الیپی 

پایانی پادشاهی الیپی، مانع  ۀفقدان هرگونه اطالعات تاریخی از دور سفانهأمتپایان داد. 

  طی شده است. از شناخت روند 

 

 نوشتپی
 )مالزاده، در شمال دشت ماهیدشت به طرف سنندج جایابی شده است (Parsua)ایالت پارسوا . 1

  (.111 ص ...،  پارشوا، پارسوا، پارسواش، پاسوماش

 داشته استقرارهای دشت همدان و بیستون بین پستی (Ȟarȟar) خَرخَرایالت . 2
(Medvedskaya, p.55.) 
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کرمانشاه بوده که توسط سارگن دوم  ۀهای مادی منطقنشینیکی از حاکم (Araziaš)آرزیاش . 3

 ,Zadok) شوندمی خَرخَرپ.م همراه با پنج سرزمین دیگر، بخشی از ایالت آشوری شده 716در سال 

2002 : 125.) 
 (.67 ص شناسی ماد، باستان مالزاده،) همان دماوند امروزی بوده است ،کوه بینکی. 4
  ایالت الیپی بوده است. (Bīt-Barrūa) بارو –فهمیم که بیتاز متون سارگن دوم ما می. 5

(. ظاهراً 1387 )مالزاده، شود مشابه همین وضعیت در ارتباط با روابط مانّا و آشوری دیده می. 6
و  است جسته های محلی سود می دولت پیمانی های مقتدر اورارتو و عیالم از هم دولتآشور برای مقابله با 

 ند.اهدو دولت مزبور نیز تالش مشابهی داشت

شده ها استفاده  برای مراکز مهم حاکمیتی یا پایتخت« شهر شاهی» در منابع آشوری از اصطالح. 7
بیت، مرکز مهم  های آشوری همچنین برای ایزیرتو پایتخت مانّا، سگ در کتیبه (.Ikeda, 1979) است

  مادی و مراکز حاکمیتی اورارتو و عیالم از این اصطالح استفاده شده است.

 که است نشان داده، های مذکور در منابع آشوری جای اسامی اشخاص و نام ۀبا مطالع زادوک  ران. 8
نشان  این است و  کاسیزبانی گروه ده در ارتباط با الیپی مربوط به های ذکر ش نام% از 60بیش از 

 (.zadok,p.127) اند بوده زبان الیپی کاسی ساکناناکثریت  دهد که می
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