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ثوختة
نووسينةوةي كرؤنؤلؤجياي شارستانييةت و ميَذووي هةر ناوضةيةك كاريَكي ثيَويستة بؤ تيَطةيشنت لة ريَرِةوي رةورِةوةي
شارستانييةت و ميَذووي ئةو ناوضةية .ئامادةكردني ئةم كرؤنؤلؤجيايةش بؤ ئةو ئاماجنةية كة خويَنةران و تويَذةران
لةريَطةيةوة وةك ئاويَنةيةك تيَطةيشتنيَكي طشتطرييان لةال دروستببيَت كة ضؤن دةتواندريَت دووبارة ميَذووي شارستانييةتي
كؤني طةرميان لةذيَر رؤشنايي بةلَطة شويَنةواري و تؤمارة كؤنةكاندا بنووسريَتةوة .بؤ ئامادةكردني ئةم كرؤنؤلؤجياية تويَذةر
راستةوخؤ سوودي لة بةلَطة شويَنةوارييةكان و نووسينة ميَخييةكان و سةرضاوة كؤنةكاني تر بينيوة .هةروةها تويَذةرثشيت
بةستووة بة تازةترين دؤزينةوة شويَنةوارييةكان و وردةكاري و هةلَسةنطاندن و خويَندنةوةي بؤ ئةو دؤزينةوة شويَنةوارييانةي
كة ماوةي سةدةيةكة لة ناوضةكةدا ئةجنامدةدريَن و وةك ثيَويست سوود لة دةرئةجنامةكانيان وةرنةطرياوة بؤ نووسينةوةي
ميَذوو و شارستانييةتي طةرميان.
لةريَطةي ئةم تويَذينةوةيةوة هةولَدةدةين ضةند ثرسياريَك وةالَم بدةينةوة و ضةند اليةنيَك لة ميَذوو و شارستانييةتي طةرميان
دةرخبةين .لةم تويَذينةوةيةدا هةولَدراوة بؤ ثرِكردنةوةي ئةو ثضرِان و بؤشاييانةي لة ميَذوو و شارستانييةتي كؤني
ناوضةكةدا هةن و بةبيَ زانياري ماونةتةوة ،بةلَطة شويَنةوارييةكان بةكاربهيَنريَت بؤ ثرِكردنةوةي ئةو بؤشاييانةي دةربارةي
ميَذوو و شارستانييةتي طةرميان تا ئيَستا ثرِنةكرابوونةوة ،بؤ ئةوةي بزانني سةرةتا و دةستثيَكي شارستانييةت و ميَذووي ئةم
ناوضةية ضةندة كؤنة؟ و رؤلَي ئةم ناوضةي لة شارستانييةتي كؤني زاطرؤس و ميسؤثؤتاميادا ضي بووة؟
كليلي ووشةكان  :كرؤنؤلؤجيا ،ميَذوو  ،شارستانييةتي ،طةرميان  ،بةلَطة شويَنةواري ،ضاخي بةرديين ،ساساني
ثيَشةكي
ناوضةي طةرميان بةو سنورة فراوان و هةلَكةوتة جوطرافييةي كة هةيةتي رؤلَيَكي طرنطي بينيوة لة بةرةوثيَشضووني رةورِةوةي
شارستانييةت و ميَذووي زاطرؤس و ميسؤثؤتاميادا .هةلَكةوتة سرتاتيذييةكةي واي لةم ناوضةية كردووة كة ببيَتة طؤرِةثاني
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طؤرِانكاريية شارستاني و ميَذووييةكان .لةطةلَ ئةوةي زياتر لةسةدةيةكة شويَنةوارةكاني طةرميان كنةوثشكنني تيَدا ئةجنام
دةدريَت و تويَذينةوةي شويَنةوارييان لةبارةوة دةنووسريَت ،بةالَم تا ئيَستا هةولَيَكي طشتطريي زانسيت نةدراوة بؤ ئةوةي
دةرئةجنامي ئةو كنةوثشكنني و تويَذينةوة شويَنةوارييانة خبريَتة خزمةت نووسينةوةي شارستانييةت و ميَذووي ناوضةكةوة.
بةثشت بةسنت بة دةرئةجنامي كنةوثشكنينة شويَنةوارييةكان ،تويَذةر هةولَدةدت سةرةتاي ذيان و شارستانييةتي ناوضةكة
خباتةرِوو كة لة 120000سةد و بيست هةزار سالَ لةمةوبةرةوة دةستيثيَكردووة و ،بةدريَذايي ضاخة بةردينةكان بةردةوام
بووة .ضؤن مرؤظ يةكةم طوندة كشتوكالَييةكاني لةم ناوضةيةدا دروستكردووة؟ ضؤن و يةكةم طؤزة و طلَيَنة و يةكةم ثةيكةري
قورِين لة ميسؤثؤتاميا هةر لة طةرميان دروستكراون؟ ثاشان تيشكخراوةتة سةر سةردةمة ميَذووييةكان و بؤ ئةم مةبةستةش
تيشكخراوةتة سةر بةلَطة شويَنةواريية دؤزراوةكان و نووسينة ميَخييةكان كة لة طةرميان دؤزراونةتةوة يان لة ناوضةكاني
ميسؤثؤتاميا باس لة رووداوةكاني طةرميان دةكةن .ئةم تويَذينةوةية تيشكيشي خستووتة سةر دةرئةجنامي ئةو كنةوثشكنينة
شويَنةوارييانةي كة لةم ضةند سالَةي رابردوودا لةاليةن شويَنةوارناساني طةرميان و شويَنةوارناساني بيانييةوة دؤزراونةتةوة.
تويَذةران و خويَنةران لةريَطةي ئةم تويَذينةيةوة ئاشنا دةبن بة شارستانييةت و ميَذووي هةزاران سالَةي طةرميان و بؤ هةر
سةرةداوي رووداو و اليةنيَكي شارستاني تويَذةر سةرضاوةي راستةوخؤي بةكارهيَناوة تا خويَنةر بتوانيَت بطةرِيَتةوة سةري .وةك
سنووري جوطرايف ،ئةم تويَذينةوةية تيشك دةخاتة سةر هةموو ناوضةكاني طةرميان ،ئةو ناوضانةي سةدان سالَة وةك طةرميان
ناسراون ،نةك ئةو رووبةرةكةمةي سنورةي طةرميان كة ئيَستا ثيَي دةطوتريَت ئيدارةي طةرميان.
 .1ضاخةبةردينةكان و طزنطي ذيان لة طةرميان
سةردةمي ثيَش ئةشكةوت ،سةرةتاي ذيان لة طةرميان  120هةزارسالَ لةمةوبةر:

.1.1

لةضاخي سةهؤلَيين ثاليستؤسيندا ئاووهةواي ناوضةي طةرميان ساردتر و باراناوي تربووة ،لةبةر ئةوة بووةتة
جيَطةيةكي طوجناو بؤ ذياني مرؤظي ضاخي بةرديين كؤن .لة كؤنرتين بةلَطةكاني ذياني مرؤظي ضاخي بةردين لة طةرميان
شويَنةواري بةردة ثالَطة(بةردةبةلكا)ية ،ئةم شويَنةوارة كة دةكةويَتة رؤذهةالَتي ضةمضةمالَ لة دةروبةري 120000سةد و
بيست هةزار سالَ بؤ  60000شةست هةزارسالَ لةمةوبةردا شويَين دروستكردني ئامرازةبةردينةكان بوو.
.1.1

1

ئةشكةوتةكان
لةو ناوضة شاخاوييانةي كة دةوري طةرميانيان داوة ضةندين ئةشكةوت هةن ،بةالَم بةداخةوة بةهؤي بارودؤخي جةنط

لةسةدةي بيستةمدا دةرفةت نةبووة رووثيَوي و كنةوثشكنينيان تيَدا ئةجنامدريَت تا بزاندريَت ئايا لة ضاخة بةردينةكاندا
مرؤظ لةم ئةشكةوتانة دةذيان يان نا .بةالَم بةرِوانني لةدةرئةجنامي كنةوثشكنني لةو ئةشكةوتانةي كة دةكةونة ئةو
ناوضانةي كة نزيكن لة ناوضةكاني طةرميان دةبينني لة سالَي 2015دا تيميَكي شويَنةوارناسي كورد بةسةرثةرشيت
1

Howe, B., Barda Balka, with Foreword by Yorke M. Rowan, Oriental Institute Communications, Chicago, (2014), pp. 129. See also, Naji Al-Asil, “Barda Balka,” Sumer Journal vol.5, Baghdad, (1949), pp. 205-206.
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شويَنةوارناسي كورد دكتؤر فةرةيدون بيطلةري لة ضياي شاهؤ لة كةناري رووباري سريوان (لةنزيك سنوري ئيَران-عيَراق)
كنةوثشكنينان ئةجنامدا و بةهةمان شيَوة شويَنةوار و ئامرازي ضاخي بةرديين كؤنيان دؤزييةوة كة بةلَطةن بؤ ئةوةي مرؤظ
نزيكةي 40000ضل هةزارسالَ تا  13000سيانزة هةزار سالَ ث.ز .ئةم ئةشكةوتةيان وةك ثةناطةيةك بةكارهيَناوة و بةرِاوي
كةلَة كيَوي و كؤكردنةوةي بةرووبوومي رووةكييةوة خةريك بوون.

2

.1.1.1هونةري سةرتاشةبةرد( )Rock Artكؤنرتين بةلَطةي شويَنةواري ضاخي بةرديين ناوةرِاست
ئةفسةري بةريتاني ئةدمؤنز لة سالَي 1925دا لة ناوضةي رؤذهةالَتي رووباري سريوان و دةربةندخيان ،لةنزيك شيَخان
كؤنرتين ويَنةي هونةري سةربةردي دؤزييةوة كة ميَذووةكةي دةطةرِيَتةوة بؤ ضاخي بةرديين ناوةرِاست ،هةرضةند ئةوكات
ئةدمؤنز طرنطي ئةم دؤزينةوةي خؤيي نةزاني ،ضونكة ئةو تةنها راثؤرتي لةسةر نةخشة ضيايية شاهانةكاني زاطرؤس ئامادة
دةكرد .بةالَم دواي نزيكةي هةشتا سالَ ضةندين ويَنةي سةرتاشةبةرد لة ناوضةي ئةمحةد برِندة و طوالَني رؤذئاواي رووباري
سريوان (رؤذئاواي دةرياضةي دةربةندخيان) دؤزرانةوة و ،بةم شيَوةية دةردةكةويَت كة رؤخي رووباري سريوان و كاني و ئاوةكاني
نزيك رووبارةكة سةرضاوةيةكي طرنطي راوكردني ئاذةلَة كيَوييةكان بوون لةاليةن مرؤظةكاني ضاخي بةردينةوة.

3

 .1.3شؤرِي كشتوكالَي و كؤنرتين طوندةكاني ضاخي بةرديين نويَ (6100-7500ث.ز).
.1.3.1طوندي ضةرمو
طوندي ضةرمو(جةرمؤ) لة كؤتايي ضلةكاني سةدةي بيستةمدا تيميَكي شويَنةوارناسي ئةمريكي زانكؤي شيكاطؤ بوونة
خاوةني دؤزينةوةيةكي طرنط لة نزيك ضةمضةمالَ .ئةويش دؤزينةوةي شويَنةواري طوندي ضةرمو بوو ،كة ئةو كات بةيةكةم
طوندي كشتوكالَي منونةيي لة ميسؤثؤتاميا و زاطرؤسدا دادةندرا .لةم طوندةدا شويَنةواري زياتر لة دةيان خانوو دؤزرانةوة،
دؤزينةوةي شويَنةواري بةخيَوكردني ئاذةلَ و كشتوكالَي دانةويَلَة و دروستكردني كؤنرتين طؤزة و بازرطاني و بيناسازي بناغة
بةردين و ديواري خشيت قورِ لة طرنطرتين بةلَطة شويَنةوارييةكاني ئةم طوندة بوون .لة طوندي كةريم شايةريش لة نزيك
ضةمضةمالَ بةهةمان شيَوة شويَنةواري طونديَكي ضاخي بةرديين نويَ دؤزرايةوة.

4

.1.3.1طوندي كاني ماسي
لة باشوري رؤذهةالَتي كةالر ،تيميَكي بياني بةسةرثةرشيت زانكؤي طالسطؤي بةريتاني لة شويَنةواري كاني ماسي ئامرازي
بةرديين ضاخي بةرديين نويَي ثيَش طلَيَنةسازييان دؤزييةوة كة تةمةني زياتر لة دة هةزار سالَ دةبيَت .هةروةها لةم ناوضةية
طلَيَنةي سةردةمي شارستانييةتي حةسونة (5500-6200ث.ز).يان دؤزييةوة ،لةسةر طؤزةكان نةخشي ئةندازةيي هةية.

5

2

Editorial Staff, “Remains of stone age hunters found in Iranian Kurdistan” EKurd Daily News, December 31st 2015,
http://ekurd.net/stone-age-hunters-iranian-kurdistan-2015-12-31.
3
Cecil, J. Edmonds “Two More Ancient Monuments in Southern Kurdistan,” The Geographical Journal, Vol. 72, No. 2
(Aug., 1928), pp. 162-163.
4
Burce Howe, “Karim Shahir,” In: Braidwood, L., et al., Prehistoric Archaeology along the Zagros Flanks, Chicago,
(1983), pp.23-155.
5
Jesse Casana & Claudia Glatz, “The Land Behind the Land Baghdad: Archaeological Landscapes of the Upper Diyala
(Sirwan) River Valley,” IRAQ (2017), vol. 79, pp. 47–69. esp. fig.4, p.53ff.
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 .1.3.3كؤنرتين هةلَثةرِكيَ لة طوندي ضؤخةمامي نزيك مةندةلي (4900-5500ث.ز).
لة سالَي 1960دا جؤن و دةيظيد ئؤتسي ميَردي كة دوو شويَنةوارناسي بةريتاني بوون دةستيانكرد بة طةرِان و كنةوثشكنني لة
ناوضةي مةندةلي ،لة طوندي ضؤخةمامي شويَنةواري كؤنرتين منونةي دميةني هةلَثةرِكيَيان لةسةر رووي طؤزةكان دؤزييةوة كة
هاوسةردةم بوو لةطةلَ دؤزينةوةكةي سامةرِا و بؤ سةردةمي شارستانييةتي سامةرِا (4900-5500ث.ز).دةطةرِايةوة .بةم
شيَوةية دةبينني لةطةرميان ذيان بةردةوام بووة و ئةو جؤرة هةلَثةرِكيَيةش لةوانةية بؤ بارانبارين ئةجنامدرابيَت ،ضونكة لةم
سةردةمة بةدواوة بةشيَك لة ناوضةكاني طةرميان و ميسؤثؤتاميا كة ثشتيان بة دانةويَلَةي دمييَ دةبةست و هةنديَكجار باران
كةم دةباري ،لةوانةية مرؤظي ئةو سةردةمة ئةم جؤرة هةلَثةرِكيَيةي بؤ باران بارين داهيَنابيَت .هةروةها لة دةشيت حةمرين
تيميَكي ذاثؤني لة طردةكاني تل رحيان و صنطور بةلَطةي طرنطيان دةربارةي ئةم شارستانييةتة دؤزييةوة.

6

.1.4.شويَنةواري ضاخي بةرديين كانزايي لة طردي رةحيم لة سةردةمي شارستانييةتي حةلةف (4500-4900ث.ز.).
شارستانييةتي حةلةف بةناوي طوندي حةلةف لة رؤذئاواي كوردستان لةنزيك سةريَ كاني لةاليةن شويَنةوارناسانةوة
ناوندرا ،ضونكة بؤ يةكةجمار لة سالَي 1912ز شويَنةوارناسي ئةلَماني ليؤ ئؤثينهايم ئةم جؤرة شارستانييةت و طلَيَنة
نةخشيَندراوانةي ئةم سةردةمةي لة شويَنةواري حةلةف دؤزييةوة و بةو شيَوةية بةناوي طوندي حةلةفةوة ئةو شارستانييةتة
ناوندرا شارستانييةتي حةلةف .لة سالَي 2012ز متيَكي هاوبةشي بةريَوةبةرايةتي شويَنةواري طةرميان كنةوثشكنيان لة
شويَنةواري طردي رةحيم لة رؤذئاواي كةالر ئةجنامدا .لةم دؤزينةوةيةدا بةلَطةي طلَيَنةي نةخشيَندراو و بيناسازي طرنطيان
دؤزييةوة كة دةطةرِيَنةوة بؤ سةردةمي شارستانييةتي حةلةف (4500-4900ث.ز .).ئةم دؤزينةوة طرنطة دةطمةنة بةلَطةية بؤ
ئةوةي كة شارستانييةتي حةلةف هةتا رؤخي رووباري سريوان بالَوبووةتةوة و ،هةروةها بةلَطةيةكي طرنطة دةربارةي بةردةوامي
ذيان لة طوندةكاني ضاخةبةردينةكان لةسةردةمة جياوازةكاندا لة ناوضةي طةرميان 7.بةهةمان شيَوة بةلَطةي بيناسازي و
طلَيَنةي شارستانييةتي حةلةف لةضينيةكاني ذيَرةوةي شويَنةواري ويَران تةثة (شاري نوزي)ي باشوري خؤرئاواي كةركوكدا
دؤزرايةوة.

8

 .1.4سةردةمي شارستانييةتي عوبةيد (3500-4500ث.ز).

 6دلشاد عزيز زاموا " ،دراسة حتليلية للزخارف اآلدمية و احليوانية على فخاريات حضارة سامراء( 4900-5500ق.م ،).جملة هزارمريد ،العدد  ،25السليمانية ( ،)2004ص ص
.270-243
7لة بةرواري 12ي ئابي سالَي  2012دا تويَذةر سةرداني شويَنةواري طردي رةحيمي كرد و تيمة شويَنةوارناسةكة ثارضة شويَنةوارة دؤزراوةكان و بةلَطة بيناسازييةكانيان بؤ
باسكردين ،بةالَم بةداخةوة تا ئيَستا راثؤرتي كنةوثشكنينةكان بالَونةكراوةتةوة.
8
Starr, R.F.S., 1937 Nuzi report on the excavations at Yorgan Tepa near Kirkuk, Iraq conducted by Harvard University in
conjunction with American Schools of Oriental Research and the University Museum of Philadelphia 1927-1931, Vol. I,
Harvard University Press, (1937), pp.9, 509.
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بةلَطةي شويَنةواري دةربارةي سةردةمي شارستانييةتي عوبةيد لة طةرميان تةنها لة طردي قةالَي سثي ضةمضةمالَ
دؤزراوةتةوة.

9

 .1سةردةمة ميَذووييةكان و بةردةوامي رةورِةوةي ميَذوو و شارستانييةت لة طةرميان
 .1.3دؤزينةوةي كؤنرتين ثةرستطة لة طةرميان سةردةمي شارستانييةتي وةركا (ئوروك) لة شويَنةواري لؤطردان (-3500
3100ث.ز).
لة ساالَني 2017-2016دا تيميَكي شويَنةوارناسي فةرِةنسي بةهاوكاري شويَنةوارناساني كورد ،شويَنةواري
كؤنرتين ثةرستطةي ضاخة ميَذووييةكاني طةرميانيان لة طردي شويَنةواري لؤطردان لة رؤذئاواي ضةمضةمالَ دؤزييةوة .لة طردةكة
ثةرستطةيةكي سةردةمي شارستانييةتي وةركا(ئوروك)ي سؤمةري دؤزراوةتةوة كة هاوسةردةم و هاوشيَوةي ثةرستطةكاني شاري
وةركاي سومةريية لة باشوري ميسؤثؤتاميا 10.ئةم دؤزينةوةيةك بةلَطةيةكي طرنطة لةسةر ثةيوةندي شارستاني سومةرييةكان
لةطةلَ ناوضةكاني طةرميان بةتايبةت لةرووي ئاينييةوة ،هةروةها لةرووي ئابوريشةوة دؤزينةوة شويَنةوارييةكاني نشينطةي
بازرطاني سومةرييةكان لة طردي كاني شاييَي باشوري خؤرهةالَتي دةشيت بازيان بةلَطةي بةهيَزي ثةيوةندي شارستاني خةلَكي
ناوضةكةن لةطةلَ سومةرييةكاني باشوري ميسؤثؤتاميادا.

11

 .2.2سةردةمي بةرةبةياني بنةمالَة سومةرييةكان
لةم سةردةمةدا سومةرييةكان ضةندين بنةمالَة و دةولَةتة شاريان لة باشور و ناوةرِاسيت ميسؤثؤتاميا دامةزراند و
هةريةكيَك لةو دةولَةتة شارانة خاوةن مري و ثةرستطة و سوثا و زةوي و زار و لةوةرِطةي خؤي بوو .هةنديَك لةو دةولَةتة شارانة
توانييان سنوري خؤيان فراوان بكةن و هيَرشي سةربازييان بؤ شارةكاني دراوسيَيان و تةنانةت بؤسةر ناوضةكاني زاطرؤسيش
ئةجنامدا و هةنديَكيشيان ثةيوةندي بازرطانييان لةطةلَ ناوضةكاني زاطرؤس ئةجنامدا.
.1.1.1مريي سومةري ،نانينَ هيَرشي كردة سةر شاري سيمورو
نانينَ ،مرييَكي سومةري بوو لة دةوروبةري سةدةي 28ث.ز.دا ،هيَرشيكردةووةتة سةر شاري سيمورو لة طةرميان ،هةرضةندة
شارةكةي طرتووة ،بةالَم فرياي تاالَنكردني نةكةوتووة و كشاوةتةوة و سةركةوتوو نةبووة .لة تؤماريَكي تردا نووسراوة ئةو مرية
شوراكاني شارةكةي تيَكنةداوة (واتة فرياي ئةوة نةكةوتووة شوراكان تيَكبدا و سوثاكةي شكاوة) .شايةني باسة شاري سيموروم
9

Marta Luciani, M. van Ess and K. Rasheed Raheem, “Recent research on the
site of Chemchemal and its surrounding region,” Paper presented in the international conference Archaeological Research
in the Kurdistan Region of Iraq and the adjacent areas, Athens, November 1st-3rd 2013.
10لةبةر ئةوةي تةنها دوو وةرزة لة سالَي  2016و  2017دا تيمةكة كارةكاني هةلَكؤلَينيان دةستثيَكردووة لةبةر ئةوة ئةوةندةي ئاطاردابني هيض راثؤرتيَكيان بالَونةكردووةتةوة.
بةالَم بؤ راطةياندنة ناوخؤييةكان ليَدوانيان داوة و باسي طرنطي دؤزينةوةكةيان كردووة.
Andre Tome, Ricardo Cabral and Steve Rentette, “The Kani Shaie Archaeological Project,” in: Kopanias, K, and J.
MacGinnis, (eds.) Forthcoming. The Archaeology of the Kurdistan Region of Iraq and Adjacent Regions. Conference
Proceedings, Athens, November 1st-3rd 2013, Oxford : Archaeopress, (2016), pp.427-434.
11
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بؤضووني جياوازهةية دةربارةي هةلَكةوتةي

جوطرافيايي شويَنةواري شاري سيموروم ،دةربارةي شويَين شاري سيمورروم بؤضووني جياواز هةية ،هةنديَك لة ثسثؤرِان ثيَيان
واية لة جةبةل حةمرين و رووباري عوزيَم نزيك بووة 13 .بؤضوونيَكي تر شويَنةوارةكةي بة طردةكةي قةالَي شيَروانةدادةنريَت،
تازةترين دؤزينةوةي بةلَطة شويَنةوارييةكان لة طردي قةالَي شيَروانة ،بةتايبةت طلَيَنةسازي دةيسةمليَنيَت كة لة ذيَر طردي
شيَروانةدا نشينطةيةكي طةورة/شاريَكي ضاخي برؤنزي و ضاخي ئاسين هةبووة ،كة ئةمةش بةلَطةيةكي طرنط دةبيَت بؤ
ثشتطريي ئةم بؤضوونة ،تةنانةت بةراوردي سيموروم دةكريَت بة شاري سةميةرِةي سةردةمي ئيسالمي و سةرضاوةي طةرِيدةكاني
سةردةمي ئيسالمي.

14

ناوي (ضةمي مسؤر)يش لة قةرةداغ ثيَشنياركراوة وةك ثامشاوةي ناوي رووباريَكي والَتي سيموروم

لةوانةية هاتبيَت و طؤرِانكاري بةسةردا هاتبيَت 15.هةروةها بة ليَكضوون لةطةلَ ناوي شةميَران وا مةزندةكراوة كة لة ناوضةي
شةميَران بيَت ،لة ناوضةي شةميَران هيض طرديَكي شويَنةواري وةك ثامشاوةي ئةو شويَنةوارة ثيَشنيارنةكراوة 16.بةالَم دواجار
تةنها هةلَكؤلَيين شويَنةواري و دؤزينةوةي نووسيين ميَخي كة ئاماذة بةناوي ئةو شارةبكات ئةم بؤضوونة جياوازانة
يةكالدةكاتةوة.
 .1.1.1سارطؤني ئةكةدي طةرميان داطريدةكات و يةكةم ئيمثراتؤرييةت لةميَذوودا دادةمةزريَنيَت
و شاري سيموروم و ئةرزوخيناي داطريكرد:
سارطؤني ئةكةدي شاري (سيمورروم)ي داطريكرد
لة سالَي ضوارةمي فةرمانرِةواييدا لة دةوروبةري 2346ث.ز ،.سارطؤني ئةكةدي هيَرشيكردة سةر ناوضةي طةرميان،
طرنطي ئةم هيَرشة وةك رووداويَكي ميَذوويي لةاليةن ئةكةدييةكانةوة تؤماركرابوو ،تةنانةت رووداوي سالَنامةي ضوارةم سالَي
فةرمانرِةوايي سارطؤني ثيَ تؤماردةكرا و دةنووسرا "ئةو سالَةي سارطؤن ضوو(هيَرشيكرد) بؤ شاري سيمورروم".

17

سارطؤن شاري ئةرزوخيناي داطريكرد
لةنووسينة شاهانةكانيدا ،سارطؤني ئةكةدي باس لة داطريكردني شاري ئةرزوخينا دةكات ،شويَنةواري ئةم شارة هةرضةندة
تا ئيَستا نةدؤزراوةتةوة ،بةالَم زؤريَك لة ثسثؤرِان ثيَيان واية كة شويَنةواري ئةم شارة دةكةويَتة طردة شويَنةوارييةكةي ذيَر
قةالَ سثي ناو شاري ضةمضةمالَ 18.هةرضةندة بؤضوونيَكي تريش هةية كة ثيَي واية طردي (طؤك تةثة)ي نزيك ئاغجةلةر
لةوانةية شويَنةواري ئةو شارة كؤنة بيَت 19.بيَطومان داطريكردني ئةو شارة طرنطةي كة ئةو كات وةك ثايتةخيت هةريَميَك وابووة
 12بؤ وردةكاري زياتر دةربارةي شار و شانشيين سيمورروم دةرِواندريَتةAhmed, (2012), Op.Cit., pp.230-284.:
13

RIME 2 1993 Sargon E2.1.1, p.8.
; Ahmed 2012, Op.Cit., pp.299, 229-340بؤ زانياري زياتر دةربارةي شار و شانشيين سيمورروم و ميَذووةكةي و هةلَكةوتةي جوطرافييةكةي دةرِواندريَتة :
Casana & Glatz, (2017), fig.6, p.56.
15زاموا  ،2007هةمان سةرضاوة .9-3
16
Frayne, D.R., “On the Location of Simurrum”, in Young, G. D., Chavalas, M. W. and Averbeck, R. E. (eds.), Crossing
Boundaries and Linking Horizons: Studies in Honor of Michael C. Astour. Bethesda: CDL Press, 1997, pp. 243–69.
17
RIME 2 1993 Sargon E2.1.1, p.8.
18
Raheem, K., et al., Op. Cit.
19
Simo Parpola and & Porter, M., The Helsinki Atlas of The Near East in the Neo Assyrian Period, Helsinki. (2001), map.4.
14
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و سنوري قةزاي ضةمضةمالَي ئةمرِؤ هةمووي سةر بة ئةرزوخيناي ئةوكات بووة ،بةم شيَوةية بةشيَك لة ناوضةي طةرميان
كةوتووةتة سنوري سةر ئةم هةريَمة.
.1.1.4نةرامسيين ثاشاي ئةكةد شةرِي لةطةلَ ساتوني ثاشاي لوللوبييةكان كرد
نةرامسيين ئةكةدي (2218-2254ث.ز ).لة نووسينة شاهانةكةيدا لةسةر ميلي سةركةوتن بةويَنةي نةحتكراو و ،بة
نووسيين ميَخي و زماني ئةكةدي باس لة هيَرش و سةركةوتنةكاني بةسةر (ساتوني) ثاشاي لوللوبييةكاندا دةكات .وةك لة
ويَنة هةلَكةندراوةكاني سةر ميلةكةدا ديارة شةرِةكة لة ناوضةيةكي سةخيت شاخاويدا روويداوة ،ئاشكراية لوللوبييةكان لة
ناوضةكاني سنوري ثاريَزطاي سليَماني و شارةزوور ذياون و ئةطةر لةم كاتةدا دةسةالَتيان فراوان بووبيَت ئةوة ناوضةكاني
باكوري طةرميان و ضياكاني قةرةداغيش لةبةردةستياندابووة .ئةو لوتكة سةختانةي كة لةويَنة هةلَكةندراوةكاني سةر
ميلةكةدا ديارن نازاندريَت كة داخؤ دةبيَ زجنرية ضياكاني قةرةداغ بن ،يان بةمؤ يا خود ضياي ثريةمةطرون يان زجنريةضياكاني
نزيك سورداش .بةداخةوة لة نووسينةكةيدا نةرِامسني ناوي شويَين شةرِةكةي نةهيَناوة .ئةمة جطة لةوةي كة ئةم ميلة بةردينة
لةزاطرؤس نةدؤزراوةتةوة ،بةلَكو لةوالَتي بابل بوو بؤ ماوةي زياتر لة هةزارسالَ و دواتريش كاتيَك عيالمييةكان دةولَةتي
كاشييةكانيان لة سالَي 1157ث.ز .رووخاند ئةم ميلةي نةرامسني و ميلي قانوني حامورِابييان بةتاالَني برد بؤ شاري سوسة
لةوالَتي عيالم و لةسالَي 1902ز.دا تيميَكي فةرِةنسي هةردوو ميلةكةيان دؤزييةوة و بردياننة مؤزةخانةي لوظةر لة ثاريس.

20

.2.2.5.شاري طاسور يةكيَك لة كؤنرتين شارةكاني طةرميان
لة شويَنةواري (ويَران تةثة)دا لةباشووري رؤذئاواي كةركوك ثامشاوةي يةكيَك لة كؤنرتين شارةكاني طةرميان كة
لةسةرةتاي هةزارةي سيَيةمةوة بنياتنرابوو دؤزرايةوة.

21

حةوت سةدة دواتر و لةسةردةمي ئةكةدييةكاندا 1350ث.ز .بؤ

يةكةجمار ئةم شارة ناوي لة تؤمارة ميَخيية كؤنةكاندا هات و دةركةوت كة لةسةردةمي ئةكةدييةكاندا ثيَي طوتراوة شاري
طاسور (.ئيتيبَ-الببا) يةكةم مريي شاري طاسور بوو لة سةدةي 22-23ي ث.ز.

22

.2.2.6ئيتييت فةرمانرِةواي ئاشور ،شاري طاسور تاالَن دةكات
لةسةدةي 23ث.ز.دا فةرمانرِةواي شاري ئاشور ،ئيتييت كورِي ئيننني-الببا ،ئةم تابلؤيةي لة تاالَنييةكاني شاري طاسورةوة
هيَناوة و ثيَشكةشي خواوةند عةشتاري كردووة.

23

.1.1.7ئانوبانيين ثاشاي لوللوبييةكان دةطاتة باكوري خؤرهةالَتي طةرميان

20

& Winter, I., J., “The Conquest of Space in Time: Three Suns on the Victory Stele of Naram-Sîn,”In: Dercksen, J.G.,
Larsen, M. T., (eds.), Assyrian and Beyond studies presented to Mogens Trolle Larsen, Leiden: NINO, (2004): 607-628.
21
Starr, R.F.S., 1937 Nuzi report on the excavations at Yorgan Tepa near Kirkuk, Iraq conducted by Harvard University in
conjunction with American Schools of Oriental Research and the University Museum of Philadelphia 1927-1931, Vol. I-II,
Harvard University Press, (1937).
22
RIME 2: E2.5.1. = Frayne, D., Sargonic and Gutian Periods (2334-2113 BC), 1993, pp.240f.
23
RIME 2: E.2.4.1.pp.238f.
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يةكيَك لةو بةلَطة شويَنةواريي و هونةريية طرنطانةي كة لوللوبييةكان تؤماريانكردووة لة رؤذهةالَتي طةرميان نةخشة
ضياييةكةي ثاشاي لوللوبي (ئانوبانيين)ية ،ئةم ثاشاية ويَنةي سةركةوتين خؤي بةسةر دوذمنةكانيدا بةرامبةر خواوةند
عةشتاري جةنط هةلَكةندووة .لة دميةنةكةدا ثاشا ئانوبانيين راوةستاوة و كالَويَكي خرِي ليَوار ئةستوري لةسةردايةوة و
ريشيَكي دريَذي هةية و كةوانةكةي كردووةتةشاني و بةدةسيت ضةثي طرتوويةتي .بةدةسيت راسيت تةوريَكي ثيَية و
تةنورةيةكي لةبةرداية وقاضي خستووتة سةر سكي يةكيَك لة دوذمنة ديلةكاني و لةدواي ئةوةوة ديليَكي تريش دةثارِيَتةوة و
لةخوار ئةمانيش ذمارةيةك ديل بةرِووتي و كؤتكراوي وةستاون و يةكةم دانةيان تاجيَكي لةسةرداية ديلةكان هةموويان بة
قةبارةي بضووكرت ويَنةيان هةلَكةندراوة .بةرامبةر ئانوبانيين خواوةند عةشتاري جةنط وةستاوة و ضةكةكاني لةشانكردووة و
ثةتيَكي بةدةستةوةية دوو ديلةكةي بةردةم ثاشاي لة لوتيانةوة كؤتكردوون و بة دةسيت راسيت داردةست/عةسا و ئالَقةي ياسا و
دةسةالَت دةدات بة ئانوبانيين .ئانوبانيين لةسةرة نةخشةكة و لةضوارضيَوةيةكي تايبةتدا بة خةتي ميَخي و زماني ئةكةدي
بة سيَ ستووني نووسني باسي لةسةركةوتنةكاني خؤي كردووة .لةسةرةتادا نووسيويةتي كة ناوي ئانوبانيين ية و ثاشاي شاري
لوللوبييةكانة و ئةم نةخشةي لة ضياي باتري هةلَكةندووة 24.مةبةست لة ضياي باتري هةمان ضياي دةربةندي سةرثولي زةهاوة
كة دواتريش ئةم ضياية وةك خواوةنديَك ثةرسرتاوة و ،يةكيَك لةو مؤرة لولةييانةي لة دةشيت حةمرين لة تةل سولةمية
دؤزرايةوة مؤري كاهيين ثةرستطةي ئةو خواوةندةبوو كة بؤمان دةردةكةويَت وةك خواوةنديَك ذن ثةرسرتاوة و ثيَي وتراوة
خواوةند باترييتوم 25.هةرضةندة نازاندريَت بؤضي مؤري ئةو كاهينةي خواوةند باترييتومي ناوضةي زةهاو طةيشتووةتة دةشيت
حةمرين؟ بةالَم ئةطةر بيَتو ئةو خواوةندة لة حةمرين ثةرستطةي هةبووبيَت ئةوا واتاي ئةوةية كة ثةرستين شاخي باتري وةك
خواوةنديَك لة زةهاوةوة بة طةرميان و حةمريندا بالَوبووةتةوة.

26

.2.2.8.داستاني كوثا :حةوت كورِةكةي ئانوبانيين هيَرش دةكةنة سةر نةرامسيين ثاشاي ئةكةد
لة داستاني كوثادا باس لة هيَرشي طةالني زاطرؤس بؤ سةر ئةكةدييةكان دةكريَت ،ثالَةواني داستانةكة ئانوبانيين و
نةوةكانييةتي كة هيَرش دةكةنة سةر نةرامسيين ثاشاي ئةكةد .هةرضةندة ئةم داستانة لة تؤمارة ميَذووييةكاندا
ثشرتِاستنةكراوةتةوة ،بةالَم كةسايةتييةكاني ناو داستانةكة بةتايبةت ئانوبانيين و نةرامسني دوو ثاشاي بةهيَزي
لوللوبييةكان و ئةكةدييةكان بوون .ئةطةر ئةم رووداوة روويدابيَت ،ئةوا دةبيَت لة كؤتاييةكاني دةسةالَتي نةرامسيندا بووبيَت،
ئةوكا تةي كة ثريبووة و تواناي نةماوة وةك ثيَشرت هيَرش بكاتة سةر لوللوبييةكان و ناوضةكاني زاطرؤس .بة ثيَي ناوةرِؤكي
24

Behzad M. Nasrabadi,“Beobachtungen zum Felsrelief Anubaninis,” ZA 94 (2004), pp.291-303; Kozad M. Ahmed, The
Beginnings of Ancient Kurdistan (c.2500-1500 BC) A Historical and Cultural Synthesis, PhD dissertation, Leiden
University, (2012), pp.306-307.
25
Dlshad A. Marf, (forthcoming) “Deified mountains in the Zagros; Nishba, Batir, Andarutta, and Hiptunu,” Paper
presented in the Zagros Symposium, organized by the NINO in Leiden, December 1st & 2nd, 2014.
26

Dlshad A. Marf, Cultural Interaction between Assyria and the Northern Zagros, PhD dissertation, Assyriology
Department, Leiden University, Netherlands, (2016), pp. 103, 107; Dlshad Marf “Deified mountains in the Zagros; Nishba,
Batir, Andarutta, and Hiptunu,” Paper presented in the Zagros symposium, organized by the NINO in Leiden, December 1 st
2014.
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داستانةكة كة ضةند كؤثييةكي لة شاري نةينةوا و لة والَتي ئةنادؤلَ دؤزراوةتةوة ،باس لة جةنطي نيَوان طةالني زاطرؤس و
ئةكةدييةكان دةكات .بةتايبةت شةرِي نيَوان نةرامسني و كورِةكاني ئانوبانيين (ثاشاي لوللوبييةكان)؟ بة ثيَي داستانةكة
حةوت كورِي ئانوبانيين لة ضياكانةوة هاتنةخواريَ و هيَرشيانكردة سةرئةكةدييةكان و  17حةظدة ثاشاي تريش هاوكاري
كورِةكاني ئانوبانينييان دةكرد.

27

.1.1.9طوتييةكان لةطةرميانةوة هيَرش دةكةنة سةر ئةكةدييةكان و دةولَةتةكةيان دةرِوخيَنن
بةثيَي تؤماري ليسيت شاهانة سومةرييةكان ،طوتييةكان كؤتايي بة دةولَةتي ئةكةدي هيَنا و ،يةكةم ئيمثراتؤرييةتي
ميَذوويان رووخاند .طوتييةكان لة ناوضةكاني طةرميانةوة بةهاوكاري طةالني زاطرؤس توانييان هيَرش بكةنة سةر
ئةكةدييةكان و دةولَةتةكةيان برِوخيَنن و ببنة فةرمانرِةواي زؤربةي ميسؤثؤتاميا بة ناوضةكاني باشور و ناوةرِاسيت
ميسؤثؤتامياشةوة.

28

.1.1.10ئيَرريدو-ثيزيري ثاشاي طوتييةكان لةوالَتي سومةرةوة هيَرش دةكاتة سةرطةرميان
ئيَرريدو-ثيزيري ثاشاي طوتييةكان لة تؤماريَكي شاهانةيدا كة ثيَشكةش بة ثةرستطةي خواوةندي ئيَنليلي كردووة لةشاري
نوففةري سومةري ،باس لة هيَرشةكاني دةكات بؤ ناوضةكاني مادطا ،لوللوبوم ،ئوربيلوم و لةو هيَرشانةيدا ئةو ناوضانة
دةخاتة ذيَر دةسةالَتي دةولَةتةكةي .لةو تؤمارةيدا باسي راثةرِيين ثاشاي سيمورروم دةكات كة ناوي كا-نيشبا بووة ،ئيَرريدو-
ثيزير بةم شيَوةية باسي ئةو رووداوانة دةكات:

"ئيَرريدو-ثيزير ،ثاشاي بةهيَز ،ثاشاي والَتي طوتيوم و هةرضوارالي جيهان .ئةوكاتةي كا-نيشبا(ثاشاي سيمورروم) دةسيت
بة دوذمنكارييةكاني كرد .و فةرمانةكاني ئيَنريدا-ثيزيري باوكمي (ثشتطويَخست)كرد( .باوكم) ثاشا بةهيَزةكة ،ثاشاي
طوتيوم و هةر ضوارالي جيهان( .كا-نيشبا) هاني خةلَكي والَتاني ضيانشينان و شارةكاني دا بؤ راثةرِين .هةتا والَتي لوللوبوم
و والتةكاني....خواوةند عةشتار سوثاكاني لة شاري ئةطادة مؤلَدا ،بةنيازي هيَرشكردنة سةر سيموروم .ئيَريدو-ثيزير ضووة
(شاري ئةطادة)لةو كاتةدا سوثاكة بةرانيَكي طةورةيان كرد بة قورباني بؤ خواوةندةكاني شاري ئةطادة".

29

سيمورروم دةكةوتة ناوضةي كةالر ،بةالَم مادطا بة ناوضةي كفري يان داقوق داندراوة ،كؤزاد ئةمحةد ثيَي واية مادطا كةوتبووة
داميَين سةطرمة –قةرةداغ ،ضونكة لة نووسينة ميَخييةكةدا دةلَيَت مريي مادطا شارةكةي خؤي بةجيَهيَشت و هةلَهات بؤ
شاخةكة.

30

.1.1.11ثاشا طوديا كانزاي مسي لة طةرميانةوة بؤ شاري لةطةشي سومةري برد

27

Joan Goodnick Westenholz “Heroes of Akkad,” Journal of the American Oriental Society, Vol. 103, No. 1, Studies in
Literature from the Ancient Near East, by Members of the American Oriental Society, Dedicated to Samuel Noah Kramer
(Jan. - Mar., 1983), pp. 327-336; also see, Edzard, D. O. and M. Gallery “Kutha,” RlA 6 (1980-1983), pp.384-387.
28
Ahmed (2012), pp.90f., 125.
29
Ahmed (2012), p.145, and its bibliography.
30
Ahmed (2012), pp.150-151, and its bibliography.
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لةسةردةمي فةرمانرِةوايي طوتييةكاندا يةك شاري سومةري بةسةربةخؤيي مايةوة و دريَذةي بة فةرمانرِةوايي خؤيدا ،ئةو
شارةش شاري لةطةش بوو ،ئةم شارة لةاليةن سومةرييةكانةوة زؤر خؤشةويست نةبوو تةنانةت لةليسيت شاهانةي
سومةرييةكانيشدا نووسةر و ميَذوونووسة سومةرييةكان ناويان نةدةهيَنا وةك ئةوةي سومةري نةبن 31.هةرضةندة بةزماني
سومةري ضةندين تؤماري بةنرخيان بةجيَهشتووة .هؤكاري تريش هةن بؤ منونة طومان دةكريَت كة بنةمالَةي لةطةشي دووةم،
بةتايبةت ثاشا طوديا خؤي سومةري نةبووبيَت و ،ئةمةش تةنها وةك طرميانةيةك لةاليةن شويَنةوارناسي ئةلَماني ئةنتوان
مؤرتطاتةوة تيشكي خراوةتةسةر ،بةالَم هةروةك خؤي دةلَيَت بةلَطة لةبةردةستتدا نيية 32.هةر لة نووسينة شاهانةكانيدا،

ثاشا طوديا(2124-2144ث.ز ).دةلَيَت كة لة شاري كيماش لة شويَنيَك كة بة زماني سومةري ثيَي دةطوترا شاري كاطال-ئات
) ،(KÁ.GAL-at.KIبة زماني ئةكةدي ثيَي دةطوترا شاري (ئةبولالت )Abullātواتة شاري مس ،لةسةر ضياي كيماش
مسي تواندةوة و داردةسيت ليَ دروستكرد 33.شاخي كيماش بة ناوضةي (قؤش تةثة) ي نزيك كةركوك داندراوة 34.هةرضةندة
ئةم شاخة لةوانةية ناوضةيةك بيَت لة رؤذهةالَتي طةرميان نةك لة رؤذئاواي طةرميان.
.1.1.11رووخاني دةولَةتي طوتييةكان لة باشور و ناوةرِاسيت ميسؤثؤتاميا و طةرِانةوةيان بؤ طةرميان
ئوتوحيطالي ثاشاي شاري وةركاي سومةري تواني دةسةالَتي طوتييةكان لة والَتي سومةر كؤتايي ثيَبهيَنيَت ،بةم شيَوةية
طوتييةكان زؤربةيان طةرِانةوة طةرميان.

35

.1.1.13ئورنةمموي ثاشاي سومةري هيَرش دةهيَنيَتة سةرطةرميان و هةر لةويَ دةكوذريَت
ثاشاي سومةري ئورنةممو(2094-2113ث.ز ،).دامةزريَنةري بنةمالَةي ئوري سيَيةمي سومةري بوو لة شاري ئور،
هةروةها يةكةم ثاشا بوو كة قانونيَكي تايبةتي نووسييةوة .ئةم ثاشاية سنوري دةولَةتةكةي فراوانكرد و زؤربةي ناوضةكاني
باشور و ناوةرِاسيت ميسؤثؤتامياي طرتةوة و بةرةو زاطرؤس بةرِيَكةوت و هيَرشيكردة سةر طوتييةكان لة طةرميان ،نووسينةكةي
ئورنةممو دةلَيَت ئورنةممو هيَرشيكردة سةر "دةظةري طوتي و سيمودار".

36

ئورنةممو لة هيَرشيَكيدا بؤ سةر طوتييةكان و

داطريكردني ناوضةكاني طةرميان كوذرا ،بةثيَي ناوةرِؤكي دةقي الواندنةوةي ئورنةممو ،دةبيَت سةرةتا برينداركرابيَت و دواتر
لةهةمان شةرِدا سةبرِدراوة و الشةكةي لة طؤرِةثاني شةرِةكةدا بةجيَهيَلَدراوة ،بةالَم دواي شةرِةكة سوثاي سومةري مةيتةكةي

31طه باقر ،مقدمة يف تأريخ احلضارات القدمية ،ج ،1بالد الرافدين ،بغداد(،)2012ص  .409هةروةها دةرِواندريَتة
RIME 3 1 Edzard 1997 Gudea and His Dynasty.
 32انطون مورتكَات ،الفن يف العراق القديم ،ترمجة:عيسى سلمان و سليم طة التكرييت ،بغداد ،) 1975( ،ص ص.229-205
33
RIME 3/1, Gudea E3/1.1.7. StB: vi 21-25.
34بؤ زانياري زياتر دةرِواندريَتةAhmed 2012: 69; Frayne 1999:159-162.:
35باقر ( ،)2012نفس املصدر ،ص .414
36
RIME 3/2 Ur-Nammu E312.1.1, p.11.
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دةبةنةوة بؤ والَتي سومةر و لة شاري ئور دةينيَذن 37.نووسينة سومةرييةكة بةم شيَوةية باسي كوذراني ئورنةممو دةكات":لةو
شويَنةي كة سةربرِدا و الشةكةي ئورنةممو كةوتبوو وةك دؤلكةيةك(طؤزةيةك)ي شكاو".

38

.1.1.14نةخشةكةي دةربةندي طاور و كوذراني ئورنةممو؟
يةكيَك لةو بةلَطة شويَنةوارييانةي كةلةوانةية ثةيوةندي بةهيَرشي يةكيَك لة ثاشاياني بنةمالَةي ئوري سيَيةمةوة هةبيَت
بؤ ناوضةي طةرميان و قةرةداغ ،نةخشي ضيايي دةربةندي طاورة لة ضياي قةرةداغ ،ئةم نةخشة هةرضةندة لةسةرةتادا لةاليةن
ئةدمؤنزي ئةفسةري بةريتانييةوة لةسالَي 1925دا بة نةخشي نةرامسيين ئةكةدي ناسيَندرا ،بةالَم شيَوازي كالَو و ريشي و
جلوبةرطةكةي لة نةرامسني ناضيَت .بةلَكو شيَوازي كالَو و ريش و ملوانكةكةي لة ويَنة هةلَكةندراوةكةي ثاشا ئورنةمو دةضيَت كة
لةسةر ميلةكةي لةشاري ئور دةردةكةويَت ،هةرضةندة نووسني لةسةر نةخشةكةي دةربةندي طاور نيية و نووسني و هيَماي
خواوةندةكان لةسةر رووي ئةم نةخشة هةلَنةكةندراون .ليَرةدا ثرسيارةكة ئةوةية كة ئايا ئةم نةخشة نةخشي ثاشا ئورنةموية
و بةهؤي كوذرانييةوة ورةكارييةكاني تري تؤمارنةكراوة يان هةر هونةرمةندةكة ويستوويةتي تةنها ويَنةي ثاشا جةنطاوةرةكة
و دوو دوذمنة كوذراوةكةي خوار ثيَي هةلَبكةنيَت؟ ئةوةي طوماني تيَدانيية كوذراوةكاني خوار ثيَي ثاشا كة بة قةبارةيةكي زؤر
بضووكرت لة ثاشا ويَنةيان هةلَكةندراوة و وةك ئةوةي لة شاخةكةدا كوذرابن و كةوتوون لةسةرثشت هةردووكيان تةنورةي كورتي
جةنطييان لةبةرداية و ثرضيَكي دريَذيان لةدواوة هةية .ئةم جؤرة ثرضة تايبةمتةندي ثياواني لوللوبييةكان بوو ،واتة
جةنطيَك لةدةربةندي طاوري ناوضةي قةرةداغ روويداوة و دوذمنيَك لة دةشيت سةنطاوةوة بةدةربةندي طاوردا ،ويستوويةتي
بطاتة والَتي لوللوبييةكان لة قةرةداغ و شارةزوور ،ئةو دوذمنة بةثيَي بةلَطةي ئةم نةخشةبيَت سةركةوتووة بةسةر
لوللوبييةكاندا لةم دةربةندةدا و تؤماري سةركةوتنةكةشي بة كيَشاني ئةو نةخشة بة نةمري هيَشتووةتةوة .جا ئةو ثاشاية
ئورنةمو بووبيَت يان شولطي ياخود ئةمارسيين كورِي لة تؤلَةي كوذراني باوكيان هيَرشيانكردووةتة سةر ناوضةكة ،يان هةر
ثاشايةكي هاوسةردةمي ئةوان ،جيَي ئاماذةية لةبةر نةبووني نووسني لةسةر نةخشةكة ناتواندريَت هيض كام لةم بؤضوونانة
بةشيَوةيكي رةها ثةسةند بكريَت.

39

.3سيموروم ،شانشينة بةهيَزةكةي طةرميان
لة ميَذووي كؤني طةرمياندا هيض شانشني و دةسةالَتيَك وةك شانشيين سيموروم بةرووني ميَذووةكةي تؤمارنةكراوة،
هؤكارةكةشي بؤ ئةوة دةطةرِيَتةوة كة ثاشاياني ئةم شانشينية بؤخؤشيان طرنطي زؤريان بة تؤماركردني هيَرش و لةشكركيَشي و
رووداوةكاني هاوسةردةمي خؤيان داوة ،ئةمة جطة لةوةي كة سةرضاوة سومةرييةكان ،بةتايبةت تؤمارة شاهانةكاني بنةمالَةي
ئوري سيَيةمي سومةريش باسيان لة لةشكركيَشي بؤسةر ئةم شانشينة كردووة.
37

Samuel Noah Kramer, “The Death of Ur-Nammu and His Descent to the Netherworld,” Journal of Cuneiform Studies,
Vol. 21, Special Volume Honoring Professor Albrecht Goetze, The American Schools of Oriental Research, (1967), pp.
104-122. (URL: http://www.jstor.org/stable/1359365).
38
RIME 3/2 Ur-Nammu E312.1.1, p.20. Kramer Op.Cit., p.118, line.59.
 39بؤ وردةكاري زياتر دةربارةي بؤضوونة جياوازةكان لةبارةي ميَذووي نةخشةكةي دةربةندي طاور دةرِواندريَتة :دلَشاد عزيز زاموا" ،نةخشةكةي دةربةندي طاور ،شيكردنةوةي
بةلَطة هونةرييةكان بؤ دياريكردني سةردةمةكةي ،طؤظاري سوبارتو ،ذمارة  ،1هةوليَر ،)2007( ،ال.9-3.
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.3.1هيَرشةكاني كورِةكاني ئورنةممو بؤ سةر شانشيين سيمورم لة طةرميان
لةسةردةمي بنةمالَةي ئوري سيَيةمدا شانشيين سيموروم يةكةم بةربةسيت بةر رِووي فراوانبووني دةسةالَتي سومةرييةكان بوو لة
ناوضةكاني زاطرؤس و ثيَدةشتةكاني ،لةبةر ئةوة ثاشاياني ئةم بنةمالَةية لةهةر لةشكركيَشييةكياندا دذي طةالني راثةرِيوي
زاطرؤس دةبوو هيَرشبكةنة سةر طةرميان و ناوضةكاني سنووري دةسةالَتي شانشيين سيموروم داطريبكةن .لةدواي مردني ئورنةمو
شولطي (2046-2094ث.ز ).و ئةمارسني(2037-2045ث.ز).ي كورِي كة هةردووك يةك لةدواي يةك بوونة ثاشاي
بنةمالَةي ئوري سيَيةم و سنوري دةولَةتةكةيان فراوانكرد و زؤربةي ناوضةكاني ميسؤثؤتامياي طرتةوة و ثةلي هاويشت بؤ
ناوضةكاني زاطرؤس .شولطي زياتر لة يازدة جار هيَرشيكردووةتة سةر ناوضةكاني طةرميان.

40

شولطي نؤ جار هيَرشي كردووةتة سةر ناوضةكاني طةرميان و سيمورروم ،وا ديارة خةلَكي ناوضةكة و شانشينةكة هةموو جاريَك
دذي دةسةالَتي سيمورروم راثةرِيون ،لةبةر ئةوة ثيَدةضيَت هةموو زستانيَك لةكاتي بةفر و ريَبةنداندا خةلَكي سيمورروم
راثةرِينيان دذي سومةرييةكان ئةجنامدابيَت و هةتا بةهار و بةفر تواندنةوة ثاشاي سومةري نةيتوانيوة لةشكركيَشي
ئةجنامبداتةوة .بةم شيَوةية لة نووسينة شاهانةكاني سومةريدا باس لة هيَرشةكاني شولطي بؤ سةر ناوضةكاني طةرميان و
زاطرؤس لة سالَةكاني بيست و ثيَنجةم و بيست و شةشةم و سي و دووةم و سي و سيَيةم و ،لةسالَي ضل و ضوارةميشدا دةلَيَت بؤ
نؤيةم جار شاري سيمورم ويَرانكرا .ئةمةش واتاي ئةوةية كة جطة لة سالَةكاني 25و  26و  32و 33يةم سالَي 44ضل و
ضوارةميش هةر ويَرانكردني سيموروم كراوةتة طرنطرتين رووداوي سالَ و تؤماري ئةو ساالَنةي ثيَكراوة .بةالَم ديارة ضوارجاري
تريش لة نيَوان سالَاني  33يةم و  44هةمي فةرمانرِةوايي شولطيدا ئةم شارة هيَرشيكراوةتة سةر ،بةالَم هيَرشةكان ئةوةندة
طرنطةنةبوون كة تؤماري ئةو ساالَنةيان ثيَ بكريَت .بؤ منونة لة تؤمارةكاني شولطي دا نووسراوة كة ض سالَيَك بةناوي
ويَنرانكردني سيمورمةوة ناونراوة" :مو سيموروم كي باخول" واتة " ئةو سالَةي كة سيموروم ويَرانكرا".

41

لة سالَي ضل و ضوارةمي فةرمانرِةوايي شولطي دا ،بةناوي ويَرانكردني سيموروم و لولوبومةوة ناونراون":مو سيموروم كي ئو
لولوبي كي ئارا  10الل-كام-ئاش با-خول" واتة" :ئةو سالَةي كة شاري سيموروم و شاري لولوبو بؤ نؤيةم جار ويَرانكران".

42

 .3.1ئيدي(ن)-سني ،ثاشا بةهيَزةكةي سيموروم لة طةرميان و زاطرؤس
بة رووخاني بنةمالَةي ئوري سيَيةمي سومةري ،كؤتايي هات بة دةسةالَتي بنةمالَة سومةرييةكان لةسةردةسيت طةالني سوباري و
ئاموري و عيالمي بوو .بةم شيَوةية بؤ ماوةيةك ناوضةكاني زاطرؤس توانييان دوور لة هيَرشي دةولَةتةكاني باشوور و ناوةرِاسيت
ميسؤثؤتاميا ثشوويةك بدةن .ئةم دةرفةتة بؤ شانشيين سيموروم دةرفةتيَكي زيَرِين بوو ،ضونكة نةك هةر لة ناوضةي طةرميان
كة ثايتةخيت شانشينةكةي ليَبوو بةلَكو سنوري شانشينةكة فراوانكرد و ،زؤريَك لة شار و شانشينة لوللوبييةكان و خوررييةكان
لة شارةزوور و سليَماني و رانية و بيَتواتة كةوتنة بن دةسيت ثاشا ئيدي(ن)-سني و كورِةكةي كة ناوي زابازونابوو .لةو تؤمارة
 40بؤ وردةكاري زياتر دةربارةي هيَرشةكاني ثاشاياني سومةري بؤ سةر شانشني و شاري سيموروم لةطةرميان دةرِواندريَتة:
Ahmed, (2012), Op.Cit., pp.230-340.
41
RIME 3/2 Frayne 1997 Ur III Period (2112-2004 BC), Šulgi.E3/2.1.2., p.104.
42
RIME 3/2 Frayne 1997 Ur III Period (2112-2004 BC), Šulgi.E3/2.1.2., p.108.
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شاهانانةي كة باس لة سةركةوتنةكاني دةكات لةسةر ثيَنض ميلي بةردين تؤماريكردوون ،ميليَكيان لةبناري ضياي ثريةمةطرون
دؤزرايةوة و ئيَستا لة مؤزةخانةي سليَمانيية و بة ميلي غةريب هةلَةدني ناسراوة .هةروةها سيَ ميلة بةرديين تريان لة بيَتواتة
دؤزرانةوة و بردرانة مؤزةخانةي بةغدا ،بةالَم طرنطرتين ميليان ميليَكي بةردينة كة جطة لة نووسني ويَنةي ثاشا و خواوةند
عةشتاري جةنطيش لةطةلَ ويَنةي ثاشاي شاري كوللونومي لةسةر هةلَكةندراوة .ئيدي(ن)-سني ثيَي خستووةتة سةرسنطي ثاشاي
شاري كوللوننوم ئاورناخوش.

43

.4نةخشي بيَلولة ،تؤماري جةنطيَك لة سةر شاخةكاني رؤذهةالَتي طةرميان
نةخشي هةلَكةندراوي بيَلولة (كة ناسراويشة بة نةخشي هؤريَن-شيَخان) لة دةربةندي بيَلولة لة كؤتايي رؤذهةالَتي ضياي
بةمؤ و لة نزيك طوندي باخة هةنارة و طوندي بيَلولة هةلَكةندراوة .ئةم نةخشة يةكيَكة لة نةخشة هةلَكةندراوة ميَذووييةكاني
سةرةتاي هةزارةي دووةمي ث.ز .لة الي راست (خؤرهةالَت)ي رووي ناوةوةي دةربةندةكة لة شويَنيَكي سةخت و بةرزدا
هةلَكةندراوة .دميةنة هةلَكةندراوةكاني سةرنةخشةكة ثاشايةكي جةنطاوةري بيَ ريش و مسيَلَ و دوو ديل (كة بة شيَوةيةكي
بضووكرت لة ثاشاي سةركةوتوو هةلَكةندراون) لةطةلَ نووسينيَكي ميَخي لةناو ضوارضيَوةيةكدا نيشان دةدات .ثاشاكة
تريوكةوانيَكي ثيَية و خةجنةريَكي بةدةسيت راسيت طرتووة و لةثشتييةوة سةبةتةي تريوكةوانةكة داندراوة.
نووسينةكاني سةر ئةم نةخشة وةك ئةوة واية لةاليةن هونةرمةند(نةحات)يَكي نةخويَندةوارةوة هةلَكةندرابيَت ،ضونكة
نووسينةكة بةشيَوةيةك هةلَكةندراوة وةك ئةوةي يةكيَك ويَنةي بكيَشيَتةوة نةك بينووسيَتةوة ،هةرضةندة ناوي ثاشاي سةر
نةخشةكة بةشيَوةي تاردونين دةخويَندريَتةوة 44.بةالَم ئةو خويَندنةوةيةش دلَنيانيية .لةبةر ئةوة تةمةني ئةم نةخشة بة
بةراوردكردني اليةنة هونةرييةكاني بيَت دةمانطةيةنيَتة ضةند دةرئةجناميَك دةربارةي ئةوةي كة ئايا ئةم نةخشة دميةني
سةركةوتين ض ثاشايةكي تؤماركردووة؟ بةالَم لةبةر ئةوةي ناوي ئةم ثاشاية لة هيض تؤماريَكي زاطرؤس و ميسؤثؤتاميادا
نةهاتووة لةبةرئةوة نازاندريَت كة ئايا ئةم ثاشاية ثاشاي ض طةليَك بووة؟ طوماني تيَدانيية كة ثاشةيةكي ناوضةيي بووة و لة
دةشتةكاني ميسؤثؤتامياوة نةهاتووة .شيَوازي جولَةي ثيَي ثاشاكة و ديلةكان بةتايبةت ثيَ خستنة سةر سكي دوذمنةكة
هاوشيَوةية لةطةلَ دميةني ضةند ميليَك وةك ميلةكةي شةمشي ئةدةدي يةكةم لة ماردين كة باس لةسةركةوتنةكاني دةكات
بةسةر ثاشا بونو-عةشتار لة شاري قابرا لة نيَوان ثرديَ و هةوليَر .هةروةها ثاشاكةي بيَلولة ملوانكةكةيةكي لةملداية كة لة
ناوةرِاستدا بازنةيةكي خرِي ثيَداهةلَواسراوة ئةم جؤرة ملوانكةية لة سةدةي 18ي ملي مؤسيقاذةنيَكي والَتي بابل لةسةر
تابلؤيةكي طلَيَنةيي و هةروةها لة سةر ويَنةكاني سةرديواري كؤشكي ثاشا زمريلم لة شاري ماري (لة رؤخي رووباري فورات لة
نزيك سنوري عيَراق –سوريا) دةبيندريَن ،ئةمةش بةلَطةي ئةوةية كة ثاشاكةي نةخشي دةربةند بيَلولة لةسةدةي19يان 18ي
43

Shaffer, A. and N. Wasserman“Iddi(n)-Sîn, King of Simurrum: A New Rock Relief Inscription and a Reverential Seal.
Mit einem Beitrag von Ursula Seidl,” ZA 93 (2003), pp.1-52; Ahmed, (2012), Op.Cit., pp.273ff.
44
 Postgate, N., & Roaf, M., “The Shaikhan Relief,” al-Rāfidān 18 (1997), pp.143بؤ زانياري زياتر دةربارةي نةخشي بيَلولة دةرِواندريَتة:155.
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ث.ز .دا ذياوة .بةالَم ئةو ثرسيارةي كة تا ئيَستا جيَطةي بةرِووني وةالَمنةدراوةتةوة ئةويش ئةوةية ئايا تاردونين ثاشاي ض
طةليَك بووة؟ ثسثؤرِان دوو بؤضوونيان ثيَشنياركردووة ئةويش ئةوةية كة دةبيَت ثاشايةكي ناوضةيي خوررييةكان بووبيَت ،يان
ثاشايةكي لوللوبييةكان ،بؤ لوللوبييةكان ئةطةرةكة الواز دةبيَت ،ضونكة لوللوبييةكان ريش و مسيَلَيان دةهيَشتةوة ،بةالَم
ويَنةي ثاشاكةي بيَلولة بيَ ريش و مسيَلَة ،ثاشا ئيدين-سني لة ويَنةكةي سةر ميلةكةيدا كة لة بيَتواتةي رؤذئاواي رانية
دؤزرايةوة و دزرا و دواتر فرؤشرا و ئيَستا لة مؤزةخانةي ئورشةليمة ئةويش بيَ ريش و مسيَلَة ،ئيدي(ن)-سني ثاشاي شانشيين
سيموروم بوو ،ئةو شانشينةي ثايتةختةكةي دةكةوتة ناوضةي طةرميانةوة ،ثيَشنياردةكريَت كة لةناوضةي ضياي زةنطان لة
نزيك بةيةك طةشتين ضةمي ثونطةلَة و رووباري سريوان بيَت 45.بةالَم ئايا ثاشاكةي بيَلولة ثاشاي شانشيين سيموروم بووة؟
ئةطةرثاشاكةي نةخشي بيَلولة ثاشاي شانشيين سيموروم بووبيََت ،ئةوا دةبيَت دواي ثاشاي ئيدي(ن)-سني بووبيَت .ئةطةري
تريش هةن ،بؤ منونة ئايا ثاشاكةي نةخشي بيَلولة ثاشايةكي كاشييةكان بووة يان ثاشاي والَتي نامري ناوضةي طةرميان
بووة؟ لة ئيَستادا ئةم ثرسيارانة بيَ وةالَمن.
 .5ثاشاي ئاشوري شةمشي ئةدةدي يةكةم شاري ئاراثخا(كةركوك)ي داطريكرد
شةمشي ئةدةدي يةكةم هيَرشي كردة سةر شاري ئاراثخا و داطريي كرد ،بةم شيَوةية بةشيَك لة ناوضةكاني طةرميان كةوتة
دةسيت ئاشورييةكان.شاري ئاراثخا لة مانطي ئادار بةشداري لة جيَذني طةرمي كرد .ئةم بارة بةو شيَوةية مايةوة هةتا
ميتانييةكان دةولَةتي ئاشوري كؤنيان رووخاند و لة سةدةي شازدةوة تا سةدةي ضواردةي ث.ز .بوونة مرياتطري دةولَةتي
ئاشوري

46

 .6كاشييةكان لةطةرميان بةرةو بابل كؤض دةكةن
كاشييةكان يةكيَك بوون لة طةلة كؤنةكاني زاطرؤس ،بةشيَكيان لة سةدةي هةذدةي ث.ز .و لةوانةية ثيَشرتيش بةرةو
والَتي بابل كؤضييان كرد،بةالَم نةياتواني دةولَةتي بابلي برِوخيَنن ،لة سالَي نؤيةمي فةرمانرِةوايي ثاشاي بابلي
سامسوئيلوناي كورِي حامورِابيدا كاشييةكان توانييان بة شيَوةيةكي سةربازي خؤيان ريَكبخةن و لةناوجةرطةي والَتي بابل
بكةونة جةنطةوة لةطةلَ سوثاي بابلي ،بةالَم بةثيَي نووسينة شاهانةكاني بابلييةكان كاشييةكان جةنطةكةيان دؤرِاندووة و
سوثاكةيان تةفروتوناكراوة 47.لةدواي ئةم رووداوةوة كاشييةكان بؤ ماوةي زياتر لة سةدةيةك هيض ضاالكييةكي سةربازييان
نةبوو بةلَكو بة بازرطاني و خؤ ريَكخستنةوة خةريك بوون .لةبةر ئةوة بةشيَكيان لة والَتي بابل مانةوة و بةشةكةي تريان
45

RIME 3 2 Frayne 1997 Ur III Period (2112-2004 BC), p.104; Frayne, D., 1999 “The Zagros campaigns of Šhulgi and
Amar-Suena” In:. Owen, D. I., and G. Wilhelm (eds.), SCCNH 10, Bethesda, Maryland: 141-201.
46

Grayson, A. K., Assyrian Rulers of the Third and Second Millennium B.C. (to 1115 BC), (The Royal Inscriptions of
Mesopotamia: Assyrian Periods 1(= RIMA I )), Toronto - Buffalo – London, 1987, .A.0.39.1001: ii’ 1- iv’.
Brinkman, J. A., 1976-1980 b “Kassiten (Kaššû),” RIA V, Berlin, pp. 464-473; Ahmed 2012: 340.
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روويانكردة باكوري خؤرئاوا و بة رؤخي رووباري فوراتدا بةرةو ناوضةكاني باشوري جةزيرة لة ناوضةكاني باشوري كوردستاني
رؤذئاوا لة سوريا .بةتايبةت شويَنةواري كاشييةكان لة ناوضةي تةرقة و لة ناوضةكاني رووباري فورات لة باشوري جةزيرة و
ناوضةي عانةي فورات دةسةالَتيان فراوانكرد و لةويَش لة رووي سةربازي و ئابورييةوة خؤيان ريَكخستةوة.

48

دواي ئةوةي حيثييةكان توانييان لة سالَي 1595ث.ز .هيَرش بكةنة سةر دةولَةتي بابلي يةكةم و دةولَةتةكةيان برِوخيَنن،
حيثيي ةكان دةسةالَتي والَتي بابليان رادةسيت كاشييةكان كرد و خؤيان كشانةوة و ،بةو شيَوةية كاشييةكان بوونة مرياتطري
دةسةالَتي بابلييةكان لة ناوةرِاست والَتي بابل و باشوري ميسؤثؤتاميا (والَتي بابل) و توانييان دةولَةتي كاشي دامبةزريَنن و
ناويان نا والَتي كاردونياش .ئةم دةولَةتة لة سالَي 1595ث.ز.ةوة تا سالَي 1157ث.ز .بةردةوام بوو.

49

.6.1ناوضةكاني طةرميان دةبنة بةشيَك لةدةولَةتي كاشييةكان؟
لة دواي سالَي 1595ث.ز.ةوة كاشييةكان توانييان بؤ ماوةي زياتر لة ضوار سةدة فةرمانرِةوايي باشور و ناوةرِاسيت
ميسؤثؤتاميا و بةشيَك لة ناوضةكاني طةرميانيش بكةن و كةوتنة كيَشمةكيَشم لةسةر ناوضةكاني طةرميان لةطةلَ ئاشورييةكان
و ميتاننيةكان و عيالمييةكان .لة كنةوثشكنينة شويَنةوارييةكاني تيميَكي نيَودةولَةتي لةطةرميان لة ناوضةي كاني ماسي
نزيك رووباري سريوان ضةندين شويَنةواري سةردةمي كاشييةكانيان دؤزييةوة بةتايبةت ذمارةيةك ثةرداخي طةورة كة ناسراون
بة ثةرداخي كاشييةكان.

50

.6.1طلَيَنةي كاشييةكان :يةكيَك لةو جؤرة طلَيَنة و طؤزة تايبةتانةي بة طلَيَنةي كاشييةكان ناسراوة ،طلَيَنةيةكي شيَوة لولةيي
نارِيَكة .طلَيَنةكة بنكيَكي بازنةيي ثاني هةية ،ثاشان لةطةلَ دةستثيَكردني الشةكةي باريك دةبيَتةوة ،لةناوةرِاسيت الشةي
طؤزةكةدا دووبارة ئةستوردةبيَتةوة و ثاشان شان و ملي طؤزةكة باريك دةبيَتةوة .ئةم جؤرة طؤزةية ناسراوة بة ثةرداخي طةورة و
دريَذي كاشييةكان كة لةاليةن شويَنةوارناسانةوة بة ئينطليزي ثيَي دةلَيَن ( .)Kassite Gobletئةم جؤرة ثةرداخة دريَذانة
جطة لةناوضةكاني سنوري دةولَةتي كاشييةكان لة ناوةرِاست و باشوري ميسؤثؤتاميا ،لة ناوضةكاني طةرميان و زاطرؤسيش
دؤزراونةتةوة 51.لة تازةترين دؤزينةوة شويَنةوارييةكاندا لة ناوضةي طةرميان لةاليةن تيميَكي هاوبةشي بةريَوةبةرايةتي
شويَنةواري طةرميان و زانكؤي طالسكؤي بةريتاني و دارمتاوثي ئةمريكي و زانكؤي بةتليس لة باكوري كوردستان .لة شويَنةواري

48

Brinkman, (1976-1980), pp.: 464-473.
Brinkman, J. A., A catalogue of cuneiform sources pertaining to specific monarchs of the Kassite dynasty, Materials and
studies for Kassite history vol.1, The Oriental Institute of the University of Chicago, (1976).
49

50

Tevfik Emre Serifoglu, Claudia Glatz, Jesse Casana and Shwkr Muhammed Haydar, “The Siran (Upper Diyala) Regional
Project-First Results,” in: Kopanias, K, and J. MacGinnis, (eds.) Forthcoming. The Archaeology of the Kurdistan Region of
Iraq and Adjacent Regions. Conference Proceedings, Athens, November 1st-3rd 2013, Oxford : Archaeopress (2016, pp..
403-410.
51
Reade, J. E., “Kassites and Assyrians in Iran,” Iran XVI, (1978): 137-143.
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كاني ماسي لة نزيك رؤخي رووباري سريوان ذمارةيةك لةم ثةرداخانة دؤزرانةوة 52.لة كنةوثشكنينةكاني سالَي 2016دا،
دؤزينةوةي بةلَطةي شويَنةواري بوو دةربارةي طرنطرتين قؤناغةكاني شارستانييةت و ذيان لة ناوضةي كاني ماسي ،شويَنةواري
فراواني شارستانييةت و ئاوةدانييةك بووة لةكؤتايي ضاخي برؤنزي لة نيَوان ساالَني 1150-1450ث.ز .لةذيَر رؤشنايي
ئةجنامةكاني كنةوثشكنني لةم شويَنةوارةدا تيمةكة طةيشتوونةتة ئةو ئةجنامةي كة خانةدانةكاني ئةم ئاوةدانيية ثةيوةندي
شارستاني راستةوخؤيان لةطةلَ كاشييةكان لة والَتي بابل هةبووة 53.ئةوكات كاشييةكان فةرمانرِةواي والَتي بابل (باشور و
ناوةرِاست) و بةشيَك لة باكوري ميسؤثؤتاميا بوون .هةرضةندة ئةم تيمة شويَنةوارناسةي لة كاني ماسي كاري ثشكنينيان
ئةجنامداوة ثيَيان واية كة ثةيوةندييان لةطةلَ كاشييةكاني بابل هةبووة ،بةالَم لةوانةشة دؤزينةوةي ئةم جؤرة ثةرداخةي
كاشييةكان بؤ ئةوة بطةرِيَتةوة كة لةناوضةي طةرميان لةوكاتةي كة دةولَةتةكةيان لة والَتي بابل هةبوو بةشيَك لة كاشييةكان
خؤيان لةم ناوضةية دةذيان نةك ئةوةي كة ئةم تيمة شويَنةوارناسة ثيَشنياريانكردووة كةوا تةنيا ثياوماقوالَني ناوضةكة و
فةرمانرِةواكان ثةيوةندييان لةطةلَ دةولَةتي كاشي لة والَتي بابل هةبووبيَت .ئةم ئاوةدانيية لة سةدةي  13و سةدةي 12ي
ث.ز.هيَرشي كراوةتةسةر و سووتيَندراوة ،ئةم بةروارةش هاوكاتة لةطةلَ هيَرشي عيالمييةكان بؤ سةر دةولَةتي كاشي،
كةثيَدةضيَت لةناوضةي طةرميانةوة هيَرشيان كردبيَتة سةر دةولَةتي كاشي و رووخاني دةولَةتي كاشي.
.6.3دواي رووخاني دةولَةتةكةيان كاشييةكان طةرِانةوة بؤ طةرميان
عيالمييةكان بةردةوام بوون لة هيَرشكردنة سةر دةولَةتي كاشييةكان و ئةوانيش بةثةرضيان دةدانةوة و سةردةميَكيش لة
ريَكةوتن هةبوو ئةوكاتةي كة شازادة ناثرياسوي كاشييةكان درا بة ئونتاش خومباني ثاشاي عيالمي لة سالَي 1250ث.ز .بةالَم
دواي سةدةيةك عيالمييةكان هيَرشيَكي فراوانيان كردة سةر دةولَةتي كاشي و لةسالَي 1157ث.ز .كؤتاييان بة دةولَةتي
كاشييةكان هيَنا .ديارة زؤرينةي كاشييةكان طةرِانةوة زاطرؤس و طةرميان ،لةطةلَ ئةوةي بؤ زياتر لة سيَ سةدةش دواي رووخاني
دةولَةتةكةيان هةنديَك كةسايةتيية كاشييةكان ثلةو ثؤسيت سةربازي و فةرمانرِةواييان هةبوو لةوالَتي بابل.

54

بةالَم

بةشيَكي زؤريان طةرِانةوة ناوضةكاني طةرميان و زاطرؤس و لة والَتي نامري .لة خوارةوة وردةكاري زياتر باس دةكةين.
.7دةولَةتي ميتانين رؤذئاواي طةرمياني طرتةوة
لة سةدةي 15ي ث.ز .ميتاننييةكان و خوررييةكان توانييان ئيمثراتؤرييةتي ميتاني دامبةزريَنن كة سنورةكاني بةشيَكي
زؤر لة رؤذئاواي كوردستان تا دةرياي ناوةرِاست و بةشيَكي طرنطي باكوري كوردستان و هةروةها لة باشوري كوردستانيش لة
ناوضةكاني كةركوك و دةوروبةرييةوة بؤ ناوضةكاني نيَوان زيَي خواروو و رووباري دجيلةي دةطرتةوة و ،ثايتةخيت
52ئةم تيمة لة سالَي  2013ةوة لة شويَنةواري (كاني ماسي) ،لةم كنةوثشكنينة شويَنةوارييةدا بةلَطةي شويَنةواري طرنطييان لةسةر بةردةوام بووني شارستانييةت و ذيان لة هةر
لة سةردةمي ضاخي بةرديين كانزاييةوة لة سةردةمي شارستانييةتي حةلةف (4500-4900ث.ز .تا سةردةمي ئيسالم ئاوةدان بووة ،بؤ زانياري زياتر دةرِواندريَتةCasana & :
Glatz, (2017),pp. 47–69; Serifoglu, et al., (2016), pp. 403-410.
53
Ibid, pp.403-410.
54
 Brinkman, J. A., A political history of post-Kassite Babylonia, 1158-722 B.C., Roma:دةربارةي رووخاني دةولَةتي كاشييةكان دةرِواندريَتة
Pontificium Institutum Biblicum, 1968.
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ئيمثراتؤرييةتي ميتانين لة شاري واششوكاني (تل عةجاجة لة ثاريَزطةي حةسةكة) بوو ،هةروةها لة طةرميان دوو شاري
طرنطي ميتانين و خوررييةكان سةردةمي زيَرِينيان دةسيت ثيَكرد ئةوانيش شارةكاني ئاراثخا(كةركوك) و نوزي (ويَران تةثة)ي
خوار كةركوك بوون .لةم سةردةمةدا باري ئابوري و شارستاني ناوضةكة زؤر ثيَشكةوت و ئةم دوو شارة دةولَةمةند بوون و
تةنانةت بازرطانيكردن بة كؤيلةكاني والَتي لوللوبييةكانةوة لة ناوضةي سليَماني زياتر برةوي سةند و ثيَيان دةوتر كؤيلةي
نوللو (لوللو) و نرخيان لة كؤيلةكاني تر زياتر بوو .شويَنةوارناساني ئةمريكي لة ساالَني  1933-1931ذمارةيةكي زؤر
نووسيين ميَخي و ضةند كؤشك و ثةرستطةيةك و ضةندين مؤر و طلَيَنةي نةخشيَندراو دؤزرانةوة ،ئةمة جطة لة ويَنةي سةرديواري
كؤشك بة نةخشي ميسريية كؤنةكان كة ثيَدةضيَت بؤ شازادةيةكي فريعةوني رازيَندرابيَتةوة كة لةريَطةي هاوسةرطريي
سياسييةوة درابيَتة شازادةيةكي ميتاني و هاتبيَتة نوزي و ئةو كؤشكةيان بة نةخشي فريعةوني بؤ رازاندبيَتةوة 55.خوررييةكان
هةر لة سةرةتاي هةزارةي دووةمة وة بوونة زؤينةوة و فةرمانرِةواي شاري ئاراثخا لة كةركوك و شاري نوزي لة باشوري شاري
كةركوك بووة بنكةيةكي سياسي و ئابوري بةهيَزي ميتاننييةكان.
.7.1رووخاني دةولَةتي ميتانين و داطريكردنةوةي طةرميان
لة كؤتايي سةدةي ضواردةي ث.ز .ئاشورييةكان و حاتي/حثييةكان توانيان كؤتايي بة ئيمثراتؤرييةتي ميتاني بهيَنن.
ئاشورييةكان هيَرشيان كردة سةر طةرميان و شاري ئاراثخايان داطريكردةوة و ئةستيَرةي درةوشاوةي شاري نوزيش كؤتايي هات.
بةم شيَوةية بةشي رؤذئاواي ناوضةكاني طةرميان كةوتةوة دةست ئاشورييةكان ،بةالَم كاشييةكان لة هةولَدابوون بؤ
دروخستنةوةي دةسةالَتي ئاشوري لةبةشةكةي تري طةرميان ،لةبةر ئةوة بةردةوام لةشةرِ يان لة ريَكةوتندابوون لةسةر ئةم
ناوضانة.

56

.8والَتي نامري (سيَبةري دةسةالَتي كاشييةكان) لة دلَي طةرمياندا
نامري كة لةوةو ثيَشيش ثيَي دةطوترا (ناوار) هةريَميَكي طرنط بوو و ،كةوتبووة ناوضةكاني باكوري طةرميانةوة لة سيَطؤشةي
نيَوان ئاراثخا (كةركوك)-زاموا-ميديادا ،وردتر دةكةوتة ناوضةكاني باكوري كةالر بؤ ضياي بةمؤ و لةويَشةوة بؤ ناوضةكاني
رؤذهةالَت دريَذدةبووةوة .لةنووسينة ئاشورييةكاني سةدةي نؤيةمي ث.ز.دا .والَتي نامري ناوضةيةكي دةولَةمةند و سةرة
ريَطةيةكي طرنط بوو بؤ والَتي ميديا و ناوةرِاسيت ئيَران و بؤ والَتي عيالم و لةرووي بازرطاني و سةربازييةوة طرنطي خؤي
هةبوو ،خةلَكةكةي لة بنةرِةتدا لة كاشييةكان و خوررييةكان بوون.
.9.1ثاشاي ئاشوري شاملانيسةري سيَيةم هيَرشيكردة سةر والَتي نامري:
شاملانيسةري سيَيةم(814-858ث.ز ).بةم شيَوةية باس لة هيَرشةكةي بؤ سةر والَتي نامري دةكات:
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Starr, R.F.S., 1937 Nuzi report on the excavation….
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Brinkman 1976.
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"ماردوك-مودامميق ،ثاشاي والَتي نامري ،متمانةي بة هيَزي سوثاكةي كرد .ذمارةيةكي زؤر لة ئةسثسوارةكاني كؤكردةوة بؤ
ئةوةي جةنط دذي من رابطةيةنيَت و شةرِ دذي من بكات .ريزي شةرِي دامةزراند بةرامبةر من لة رؤخي رووباري ناماريتو .ئةوم
بةزاند و سوارةكانيم ليَ طرت .مةردوك-مودامميق ،ترسا لة رووبةرووبوونةوةي ضةكة بةهيَزةكامن و دةستبةرداري شارةكاني
شومورزة ،بيت-نيَرطال ،نيققوي والَتي توطلياشي بوو ،شارة شورةدارةكاني و ئةو سوثايانةش كة ثاريَزطارييان ليَ دةكرد
دةستبةرداري هةموويان بوو .بؤ ئةوةي ذياني خؤي رزطار بكات ئةو رايكرد(،و)كؤشكةكانيم تاالَنكرد .خواوةندةكانيشيم بة
تاالَنربد .هةموو كةلوثةلةكان و شتومةكةكاني .كؤشكي ذنةكاني (و) ئةسثة راهيَنرا و تةيكراوةكاني كة لة ذمارة
نةدةهاتن".

57

شاملانيصةري سيَيةمي دواي ئةو هيَرشة لة سالَي 842ث.ز.دا هيَرشيَكي تري بؤسةر نامري ئةجنامدا:

"لة شانزةهةمني سالَي فةرمانرِةوايةتيمدا بةرةو والَتي نامري (بة سوثاكةمةوة) بةرِيَكةومت .مةردوك-مودامميق ثاشاي والَتي
نامري بؤ ئةوةي ذياني خؤي رزطاربكات رايكرد .كةلوثةل و سوثاكةيي و خواوةندةكانيم برد بؤ والَتي ئاشور .ئييانزو ثياوةكةي
(بيت-خانبان)م كردة بةرثرسي والَتي نارمري".

58

بةالَم واديارة دواي هةشت سالَ ،ئييانزو ،ئةو مرية كاشييةي كة شاملانيصةري ثاشاي ئاشوري متمانةي ثيَكرد و لةجيَطةي
مةردوك-موامميق كرديية فةرمانرِةواي نامري ،ئةويش راثةرِي دذي شاملانيصةر ،لةبةر ئةوة شاملانيصةر لةسالَي 834ث.ز.دا
باسي لةشكركيَشييةكي تر دذي ئييانزو و نامري دةكات:

"لة بيست و ضوارةمني سالَي فةرمانرِةواييمدا لة رووباري زيَي بضووك ثةرِميةوة و بة ضياي خاشيموردا تيَثةرِيم (و) بةرةو والَتي
نامري داطةرِام ،ئييانزو ،ثاشاي والَتي نامري لة ضةكة بةهيَزةكامن ترسا و بؤ ئةوةي ذياني خؤي رزطاربكات هةلَهات.
شارةكاني سيخيشاالخ ،بيت-تامول ،بيت-شاككي (و) بيت-شيَدي م طرتن( ،ئةوانة) شارة شورادارةكاني (ئييانزو)بوون.
خةلَكي ئةو شارانةم قةتلَوعام كردن ،تاالَمنكردن ،كاول و ويَرامنكردن (و) سوتاندمن .ئةوانةي رزطاريان بوو خؤيان طةياندة
لوتكةي ضيايةك ،طرمتن و سةرمربِين و تاالَمن كردن (و) كةلوثةلةكانيامن هيَناية خوارةوة".

59

ئةم دةقة طرنطي خؤي هةية و هةموو ئةو بؤضوونانة رةت دةكاتةوة كة ثسثؤرِان ثيَيان واية نامري دةكةويَتة ديوي سنوري
ئةمرِؤي ئيَران ،ئةم دةقة راستةوخؤ دةلَيَت لة دواي ثةرِينةوة لةزيَي بضووك و تيَثةرِبوون بة دةربةندي شاخي خاشيموردا
طةيشتووةتة والَتي نامري ،تةنانة ثاشا نةطةيشتووةتة رووباري سريوان ،لةبةر ئةوة ثايتةخيت نامري دةكةوتة رؤذئاواي
رووباري سريوان و لةبةشي باكوري طةرميان و دةربةندي خاشيمور يان يةكيَك بووة لة دةربةندةكاني قةرةداغ يان دةربةندخيان
بووة.

57

RIMA III, Shalmaneser III A.0.102.6.7-20, p.40.
RIMA III, Shalmaneser III A.0.102.14: 93-95, p.67.
59
RIMA III, Shalmaneser III A.0.102.14: 110-119.
58
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وادةرةكةويَت كة شاملانيصةري ثاشاي ئاشوري بةتةواوةتي لة ياخيبوونةكاني ئييانزوي ثاشاي نامري و دةوروبةري
بيَزاردةبيَت ،لةبةر ئةوة هةر بةو هيَرشةوة نةوةستا كة لة سالَي 834ث.ز.دا كرديية سةر والَتي نامري كة ئييانزو خؤي
رزطاركرد و ضووة لوتكةي شاخةكة ،ئةم جارة شاملانيصةر هيَرشيَكي لةناكاوي كردة سةر والَتي نامري و ئييانزوي طرت و لةطةلَ
بيت خواوةندةكانيدا بؤ شاري ئاشور رايطواسنت ،و شاملانيصةر بةم شيَوةية باسي ئةم هيَرشة دةكات:

"(بة خؤم و سوثاكةمةوة) بؤ دووةم جار بةرةو والَتي نامري جوالَم ،ئييانزوم بةديل طرت و لةطةلَ خواوةندةكاني و تاالَني
والَتةكةي (و) كةلوثةلي كؤشكةكةي هةموويامن بؤ شارةكةي خؤم (شاري) ئاشور راطواست"60.
.10وشكةسالَي و باران برِاني ساالَني 714ث.ز .لة طةرميان
عةشتار-دوري لة سالَي 714ث.ز.دا ثاريَزطاري ئاراثخا (كةركوك) بوو ،لة يةكيَك لة نامةكانيدا بؤ ثاشاي ئاشوري
سارطؤني دووةم مذدةي بارانباريين دةداتيَ و ثاشا دلَنيا دةكاتةوة كة ثةلَةيداوة و كشتوكالَ و دانةويَلَة لةمةترسي رزطاري بووة
و دةلَيَت :

"بارانيَكي زؤر باري ،بةرووبوومي دانةويَلَة زؤر باش دةبيَت ،ثاشا ،طةورةي من دةتوانيت دلَخؤشبيَت".

61

.11سةحناريب كاشييةكاني لة ضياكاني طةرميانةوة بؤ نزيك ئاراثخا(كةركوك) راطواست
هةروةك لة سةرةوة بامسكرد ،كاشييةكان يةكيَك بوون لة طةلة كؤنةكاني ناوضةي طةرميان و توانييانة لة سةدةي  16تا
12ث.ز .دةولَةتي كاشي لة والَتي بابل دامبةزريَنن و باشور و ناوةرِاسيت ميسؤثؤتاميا و بةشيَك لة طةرميان خبنة سنوري
دةولَةتةكةيانةوة .دواي رووخاني دةولَةتةكةيان زؤربةيان طةرِانةوة طةرميان .دواي ضوارسةد و ثةجنا و ثيَنج سالَ لة رووخاني
دةولَةتي كاشييةكان ،دووبارة ناوي كاشييةكان لةطةرميان دةردةكةويَتةوة ،ئةمةش واتاي ئةوةية ئةم طةلة رةسةنة ماونةتةوة
و هؤكارةكةشي ئةوةبووة ضونكة خةلَكي رةسةني ناوضةكةبوون .ثاشاي ئاشوري سةحناريب (681-704ث.ز ).لة سالَي
702ث.ز .دا هيَرشي كردة سةر ناوضة شاخاوييةكاني رؤذهةالَتي كةركوك لة رؤذئاواي رووباري سريوان/ديالة .لة هيَرشةكةيدا
بةم شيَوةية باس لة سةركةوتنةكاني دةكات:

"خواوةند ئاشور ،خواي من ،هاني دام و منيش بةرةو والَتي كاشييةكان و والَتي ئياسوبيطاللييةكان (بة سوثاكةمةوة)
جولَةمكرد ،ئةوان دوذمنيَكي ترسناكن و لةوكاتةي كة كةس بةبريي ناية بؤ هيض ثاشايةك لة ثاشاياني باثريي من ملكةض
نةبوون" ".لة ضيا بةرزة زؤر سةختةكان (ئةوةندة سةخت بوون بةناضاري لة ئةسث و عارةبانةكةم دابةزيم) بة سواري ئةسث
(بة شاخةكةدا سةركةومت) و عارةبانةكة (شاهانةكة)ي خؤم لةسةر ملي ثياوةكامن(سةربازةكان)م هةلَطرت .لة بةشيَكي زؤر
سةخيت ضياكةدا (نةمتواني بة ئةسث برِؤم) بة ثيادة وةك طاميَشيَكي كيَوي دةسورِامةوة" ".طةمارؤي شاري بيت-كيلمازةخ م دا و
شارة شورادارةكةيامن داطريكرد .خةلَكةكةيم بة طةنج و ثريةوة راطواست ،ئةسثةكانيان ،ئيَسرتةكانيان ،كةرةكانيان،
6060

RIMA III, Shalmaneser III A.0.102.40: Iii 1-2a, p..
SAA XV 94: 14-15.
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طاميَشةكانيان و مةرِ و بزنةكانيان و هةموويامن وةك تاالَني شةرِ هةذماركرد .هةموو نشينطة بضووكةكانيان كة لة ذمارة
نةدةهاتن تيَكم دان و ويَرامنكردن و بالَومكردنةوة ،و كردمن بة كاولة .بة ئاطر هةموو كةثر و دةوارةكانيان كة ثشتيان ثيَي
بةستبوو سوتاندمن و هةموويامن كرد بة خؤلَةميَش" ".شاري بيت-كيلمازةخم دووبارة نؤذةنكردةوة و كردمةوة بة شاريَكي
شوراداري بةهيَزتر لة جاران .خةلَكي والَتاني تر كة داطريمكردبوون رامطواسنت بؤ ئةم شارة و نيشتةجيَمكردن .خةلَكي والَتي
كاشييةكان و خةلَكي والَتي ئياسوبيطاللييةكان كة لة ترسي ضةكةكامن رايانكردبو لة شاخةكان هيَنانة خوارةوة و لة شارةكاني
خارديشثو و بيت-كوباتيت نيشتةجيَمكردن .هةموويامن خستةذيَر دةسةالَتي يةكيَك لة خةسيَندراوةكاني خؤمةوة كة ثاريَزطاري
شاري ئاراثخا بوو 62.لةسةر ميليَكي بةردين هةموو سةركةوتن و داطريكارييةكان كة بةدةستمهيَنابوو بةسةرياندا تؤمارمكرد و
ميلةكةم لةو شارةدا ضةقاند".

63

سةحناريب تةنها ناوي يةك شاري هيَناوة ،ئةويش شاري بيت-كيلمازةية ،هةروةها دةلَيَت ضةندين نشينطة بضووكي لة
ذمارة نةهاتوو لة دةوروبةري ئةم شارة بوون .ثاشان دةلَيَت "بة ئاطر كةثر و خيَمةكانيامن سوتاندن ".هةروةها دةلَيَت "ئةسث،
ئيَسرت ،كةر ،طاميَش ،مةرِ و بزن"م وةك تاالَني جةنط برد.

64

و دةلَيَت خةلَكةكةم لة شاخةكان هيَناية خوارةوةوة ،لة ناوةرِؤكي

ئةم نووسينةي سةحناريبةوة تيَدةطةين كة كاشييةكان و ياسوبيطاللييةكانيش شوانكارةبوون ،و لةوانةية طةرميَن و كويَستانيان
كردبيَت .ضونكة نووسينةكة ئاماذة بة كةثر و دةوارنشينةكان دةكات .هةروةها لة نيَو تاالَنييةكاندا تةنها ئاذةلَي ئةسث و
ئيَسرت و كةر و مةرِو ماالَت و طاميَش ئاماذةي ثيَكراوة ،ئةم جؤرة دةستكةوتانةش لة خةلَكي شارنشني بةدةستنايةن و لةوانةية
ذيانيان ثشيت بةستبيَت بة شوانكارةيي ،هةرضةندة بةشيَكيان لة شاري (بيت-كيلمازة) ذياون ،بةالَم زؤرينةيان شوانكارةي
طةرِؤك بوون و دةوارنشني بوون.
.11ثاريَزطاري ديَر (ناوضةي بةدرة و مةندةلي) نامة نووسي دةويست:
ثاريَزطاري ديَر (ناوضةي بةدرة و مةندةلي) كة ناوي سني-ناعدي بوو ،هةرضةندة دةيتواني بنووسيَ ،بةالَم خويَندةوارييةكةي
زؤر باش نةبوو ،لة نامةيةكدا بؤ ثاشاي ئاشوري سارطؤني دووةم دةنووسيَت و داواي ناردني نووسةريَك دةكات بؤ ديواني
ثاريَزطار ،ضونكة نووسةري نةبووة .ئةوةي جيَطةي سةرجنة ئةو نامةية كة بة خةتي ميَخي و زماني ئةكةدي (شيَوةزاري
ئاشوري)نووسراوة ،ضةند هةلَةيةكي ريَزماني تيَداية ،ئةمةش بةشيَكي نامةكةية:

62

ثاشاياني ئاشوري لة هةنديَك بنةمالَة طةجنانيان هةلَدةبذارد و دةياخنةساندن(لة ثياوةتييان دةخسنت) و ،ثاشان لة كؤشكدا رادةهيَندران بؤ كاري نووسني و كارطيَرِي و

ئابوري كؤشك و ،دةبوونة نزيكرتين كةساني ثاشا لة رووي متمانةوة ،ضونكة ثاشا لة دوو رووةوة ليَيان دلَنيادةبوو ،لةرووي خيانةتي سياسي و خيَزانييةوة ،لة هونةري ئاشوريدا
ئةم خةسيَندراوانة بيَ ريش و مسيَلَ و قذدريَذن.
63
RINAP 1, 3.1., p.10; 3.1.3. 20-26, p.52; RINAP 3/1: 20-26; Zadok 2002b: 8.10
RINAP 3/1: 20-26.
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"بؤ ثاشا ،طةورةي من ،خزمةتكارت سني-ناعدي .هيواي تةندروستييةكي باش بؤ ثاشاي من .لةو شويَنةي كة ثاشا مين
ناردووة(ببمة ثاريَزطار ،واتة لة ديَر) نووسةرم نيية .با ثاشا راستةوخؤ لةريَطةي ثاريَزطاري ئاراثخا (كةركوك)ةوة يان لة
ريَطةي (ئاشور-بيَلو-تاققني)ةوة نووسةريَكم بؤ بنيَريَت".

65

.13كةخيوسرةوي ميديا لة ئةيلولي 615ث.ز .دا شاري ئاراثخا(كةركوك) ي لة ئاشورييةكان رزطاركرد
لة كؤتايي مانطي ئةيلولي سالَي 615ث.ز.دا كةخيوسرةوي ثاشاي ميديا لة كرماشانةوة بةرةو طةرميان هات و تواني شاري
ئاراثخا و طةرميان لة دةسيت ئاشورييةكان دةربهيَنيَت و بيخاتة سةر دةولَةتي ميديا .لة تؤماري شاهانةي بابلييةكاندا بةم

شيَوةية باس لةم رووداوةكراوة و بة زماني بابلي نووسراوة":ئينا (ئاراخ) ئاراخسامين مات ماداي ئانا مات ئاراثخو
ئوردامما"....واتة "لة مانطي ئؤكتؤبةردا والَتي ميديا(ميدييةكان) هاتنةخواريَ بةرةو والَتي ئاراثخا".

66

ئةمةش هةنطاويَك بوو بؤ هيَرشكردنة سةر دةولَةتي ئاشوري و تواني لةماوةي سيَ سالَي تردا شارةكاني ئةربائيل(هةوليَر) و
ئاشور و ثاشان لة سالَي 612ث.زدا نةينةواي ثايتةخيت ئاشورييةكاني طرت و بةم شيَوةية طةرميان و طشت ناوضةكاني زاطرؤس
و باكوري ميسؤثؤتاميا بوونة بةشيَك لة ئيمثراتؤرييةتي ميديا.
.14لة سالَي 550ث.ز.دا فارسةكان ئيمثراتؤرييةتي ميديا دةرِوخيَنن و طةرميانيش داطريدةكةن
لة سالَي 550ث.ز.دا مريي فارسي كؤرشي دووةم تواني ئيمثراتؤرييةتي ميديا برِوخيَنيَت و بةم شيَوةية هةموو زاطرؤس و

ناوضةكاني طةرميان كةوتة دةسيت فارسةكان .لة سالَي 547ث.ز .دا كؤرش بة طةرمياندا بةرةو ئةربائيل "لة مانطي نيساندا،
ثاشاي والَتي ثارسو ،سوثاكةي كؤكردةوة و لة خوار ئةربيل(هةوليَر)ةوة ثةرِييةوة".

67

و لةويَوة ئورارتو (لة باكوري

كوردستان) و ليديا(لة رؤذئاواي ئةنادؤلَ)ي داطريكرد.
 .15لة 1ي ئؤكتؤبةري سالَي 331ث.ز.دا ئةسكةندةري مةكدؤني لة شةرِي ئةربيَالدا كؤتايي بة ئيمثراتؤرييةتي فارسي
هاخامةنشي هيَنا و بة طةرمياندا بةرةو بابل رؤيشت.
.16طؤرِي مريةكاني سةردةمي ئةشكاني لة طةرميان لة شويَنةواري سةر قةالَ دؤزرايةوة (57ث.ز .تا 191ز).
لة سالَي 138ث.ز .ئةشكانييةكان دةولَةتي سةلوقي دةرِوخيَنن و تا 224ز .فةرمانرِةوايي زاطرؤس و ئيَران و
ميسؤثؤتاميا دةكةن و ،ناوضةكاني طةرميانيش لةم سةردةمةدا طرنطي خؤي هةبوو بةتايبةت كة لة تةيسةفوني ثايتةخيت
ئةشكانييةكانةوة زؤر دوورنةبوو .لةم سةردةمةدا زؤربةي ناوضةكان ئؤتؤنؤمي خؤيان هةبوو.
يةكيَك لةو دؤزينةوة طرنطة شويَنةوارييانةي كة لة ناوضةكاني طةرميان ئةجنامدراون ،طؤرِة طومةزدارةكةي مريةكاني
طةرميانة كة لة سةردةمي ئةشكانيدا لةويَ نيَذرابوون و طؤرِي بنةمالَةيةكي فةرمانرِةوا و دةولَةمةندي طةرميان بوون .ئةم طؤرِة
لة سةرقةالَ دؤزرايةوة و لة سالَي 2013دا لةاليةن تيميَكي شويَنةوارناسي طةرميانةوة كنةوثشكنيين تيَدائةجنامدرا .لةم
65

SAA XV 17; Radner 2014a: 69.
Wiseman 1956 B.M.21901.line.23. p.57.
67
Amélie Kuhrt, The Persian Empire: A Corpus of Sources from the Achaemenid Period, USA, 2007, p.50.
66
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طؤرِةدا ضةند تابوتيَكي طلَجؤشي رةنط شوشةيي ثريؤزةيي دؤزرانةوة لةطةلَ ئيَسكي ضةند مري و شازادةيةك و ،ضةندين
كةلوثةلي و سكةي سةردةمي ئةشكاني كة ئيَستا لة مؤزةخانةي طةرميان لة قةالَي شيَروانة منايشكراون .لةنيَو ئةو ثارضة
شويَنةوارانةدا ذمارةيةك سكةي ساساني دؤزرانةوة كة بؤ سةردةمي ضوار ثاشاي ئةشكاني دةطةرِيَنةوة ،ئةوانيش سكةكاني ثاشا
(ئؤرؤديَسي دووةم كة ناسراوة بة ئةردةدؤم (38-57ث.ز ،).ظؤلؤطاسيَس(بةالش)ي يةكةم (78-51ز)،
ئةرتةبانؤس(ئةردةوان)ي سيَيةم (90-80ز ،).ظؤلؤطاسيَس(بةالش)ي سيَيةم (147-105ز ،).ظؤلؤطاسيَس(بةالش)ي ضوارةم
(191-147ز.).

68

 .17ثةيكولَي يةكةم مؤنؤميَت لة طةرميان و دريَذترين نووسيين شاهانةي ساساني لة جيهان
ثاشاي ساساني نيَرسة (293ز) ،لةدواي مردني باوكي لة كيَشةو جةنطدابوو لةطةلَ مامي كة تةخيت شاهانةي ساساني ليَ
زةوتكردبوو .لةبةر ئةوة نيَرسة هةولَيدا كة اليةنطران لة ناوضة و هؤز و نةتةوة جياوازةكاني سنوري دةولَةتي ساساني لةخؤي
كؤبكاتةوة بؤ ئةوةي تةخيت شاهانةي ساساني بةدةستبهيَنيَتةوة .ئةوةبوو لة باكوري خؤرئاواوة بةرةو ناوجةرطةي دةولَةتي
ساساني طةرِايةوة و لة ثةيكولَي لة رؤذئاواي دةربةندخيان تواني سةركةوتن بةسةر ماميدا بةدةستبهيَنيَت .بؤ ئةم يادةش
مؤنؤميَنتيَكي سةركةوتين دروستكرد لة شيَوةي قوللةيةكي طةورةي الكيَشةيي بةردين و بة ثةيكةري طةورةي سةري خؤي
رازاندييةوة و ،لة سةر دةيان بةردي طةورة بة ئةلف و بيَي ثةهلةوي و ئةشكاني سةركةوتنةكةي خؤي و ناوي هةموو ئةو هؤز و
نةتةوانةي كة هاوكاري بوون تؤماركردووة .بةم شيَوةية ئةم نووسينةي نيَرسة بةدريَذترين نووسيين شاهانةي ساسانييةكان
دادةندريَت لة جيهاندا ،بةردةنووسراوةكان ئيَستة لة مؤزةخانة سليَمانني.

69

.17.1تؤث عةسكةر ،شويَنةواري ئاوةدانييةكي ساسانييةكان
لةم ضةند سالَةي رابردوودا شويَنةوارناساني طةرميان ذمارةيةك شويَنةوار و ئاوةداني شويَنةواري طرنطيان دؤزييةوة ،لة
نيَوياندا شويَنةواري تؤث عةسكةربوو ،كة ئاوةدانييةكي سةردةمي ساسانييةكان بوو ضةندين ثارضة شويَنةواري ئةم سةردةمةي
تيَدا دؤزرايةوة ،لة نيَوانياندا طلَيَنة و سكةي ساساني تيَدابوو.

70

.17.3طؤرِدةمخةكاني كفري
لةباكوري رؤذئاواي كفري ضةندين طؤرِدةمخة لة ناوضة ضياييةكة هةلَكةندراون ،ئةو طؤرِانة طؤرِي زةردةشتييةكاني سةردةمي
ساسانييةكانن و شويَنةكةشيان لةريَطةي سةرةكي حةجي زةردةشتييةكان بووة لة تةيسةفونةوة بةرةو تةخيت سولةميان وشيز.
68بة سوثاسةوة تيمةكةي شويَنةواري طةرميان راثؤرتةكةيان نيشاندام و ريَطةيان ثيَدام كة بةكورتي ئاماذة بةم دؤزينةوةية بكةم.
Gianfilippo Terribili and Alessandro Tila, “The Activities of the Italian Archaeological Mission in Iraqi Kurdistan
(MAIKI): The survey area and the new evidence from Paikuli blocks documentation,” in: Kopanias, K, and J. MacGinnis,
(eds.) Forthcoming. The Archaeology of the Kurdistan Region of Iraq and Adjacent Regions. Conference Proceedings,
Athens, November 1st-3rd 2013, Oxford : Archaeopress, (2016), pp.417-426.
بؤ وردةكاري دةقةكة ،دةرِواندريَتة  :كؤزاد حممد ئةمحةد"،ثةيكولَي :شويَنةواريَكي طرنط...دةقيَكي لةبريكراو "،ذين  :)2011(3ل .36-11
69

 70بةريَوةبةريَيت شويَنةواري طةرميان" ،راثؤرتيَكي سةرةتايي دةربارةي كنةوثشكنينةكاني طؤرِستاني تؤث عةسكةر "،طؤظاري سوبارتو ،ذمارة  ،8هةوليَر ( ،)2014ال -133
.154
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ئةمة جطة لةو شويَنةوارانة ،شويَنةواري كؤشكي حةوش كورِو و جؤطةي طاوري كة هةردووكيان بة شويَنةواري سةردةمي ساساني
دادةندريَن.

71

كؤتايي و دةرئةجنامةكان
لة كؤتايي ئةم تويَذينةوةيةدا طةيشتينة ضةند دةرئةجناميَك:
 .1هةروةك بةرِووني دةردةكةويَت ،بؤ نووسينةوةي كرؤنؤلؤجياي ميَذوو و شارستانييةتي طةرميان ضةندة ثيَويستمان بة تؤمارة
كؤنةكان هةبوو ،ئةوةندةش بةلَطة و دؤزينةوة شويَنةوارييةكان وةك كةرةستة و بةلَطةي مادي اليةنة شاراوةكاني ميَذوو و
شارستانييةتي ئةم ناوضةية روون دةكةنةوة.
 .2بةلَطة شويَنةوارييةكان دةرياخنستووة كة ناوضةكاني طةرميان يةكيَكن لة كؤنرتين ئةو ناوضانةي كة سةرةتاي ذياني
مرؤظي تيَدا دةركةوتووة و ،زياتر لة سةد و بيست هةزارسالَ لةمةوبةر لة ثيَدةشتةكاني ضياكاني دةوروبةري طةرميان
مرؤظي ضاخي بةرديين كؤن ذياوة.
 .3يةكيَك لة كؤنرتين كارةكاني هونةري هةلَكةندن لةسةر بةرد لة ناوضةي هؤريَن دؤزاوةتةوة ،كة دميةني بزنة كيَويية و
مرؤظةكاني ضاخي بةرديين ناوةرِاست دروستيان كردووة.
 .4رؤلَي مرؤظةكاني ناوضةي طةرميان لة شؤرِشي كشتوكالَي ضاخي بةرديين نويَدا بةرِووني ديارة ،لة طوندي ضةرموو كشتوكالَ
و طؤزةدروستكردن و بيناسازي الديَ لةو داهيَنانة طرنطانةبوون كة لة هةزارةي حةوتةمي ث.ز.ةوة هةتا سةدةيةك لةمةوبةر
بةهةمان شيَوازة لة ناوضةكةدا بةردةوام بوون.
 .5لة نزيك مةندةلي لة ضؤخة مامي دميةني كؤنرتين هةلَثةرِكيَي كوردستان درؤزايةوة ،كة دةطةرِيَتةوة بؤ شارستانييةتي
سامةرِا (4900-5500ث.ز .).ئةم هةلَثةرِكيَية لةوانةية بؤ باران بارين بووبيَت.
 .6لة ضاخي بةرديين كانزاييدا ذيان و شارستانييةت لة طةرميان بةردةوام بووة ،لة طردي رةحيم نزيك ناحيةي رزطاري
شويَنةواري كؤنرتين طوندي ئةم سةردةمة دؤزرايةوة كة ئةويش شيَوازاي بيناسازي و طلَيَنةي شارستانييةتي حةلةف
(4500-4900ث.ز).ة.
 .7ذمارةيةك طةلي رةسةني كؤني زاطرؤس لة ناوضةكاني طةرميان دةذيان وةك طوتييةكان ،بةشيَك لة لوللوبييةكان،
خوررييةكان (بةتايبةت شانشيين سيمورروم و ثاشاياني شاري كارخار) و كاشييةكان و ثاشان ميتانييةكان .هةروةها
ئامورييةكانيش لة كؤضة دريَذةكةياندا لةوالَتي شامةوة بة باكوري ميسؤثؤتاميادا هاتنة طةرميان و دواتر بةرةو
ناوضةكاني باشور بةريَكةوتن و هةنديَكيان لة باشوري رؤذئاواي طةرميان نيشتةجيَ بوون .جطة لةوةي ئاشورييةكان
عيربييةكان و ئارامييةكان و تةنانةتة تاكة تاكة يؤنانييةكاني كةناراوةكاني ئةنادؤلَيان بؤ ناوضةكاني دةوروبةري
طةرميان راطواستووة.
بريار امحد ،بررسي و حتليل باستان شناخيت اثار معمارى ساسانى منطقه بني رودخانة هاي زاب كوضكك و سريوان ،ثايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد طروه باستان
شناسي ،دانشطاه تهران ،دانشطاه ادبيات و علوم انسانى.55 ،2018 ،
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 .8يةكيَك لة ئةجنامة طرنطةكاني ئةم تويَذينةوةية تيشكخستنة سةر كاشييةكانة ،ئةو طةلة رةسةنةي زاطرؤس كةلة
سةرةتاي هةزارةي دووةمةوة بةشيَكيان كؤضيانكرد بؤ والَتي بابل و دواتر بؤ ناوضةكاني فوراتي سوريا ،و لة سالَي
1595ث.ز .توانييان دةولَةتي كاشي دامبةزريَنن و هةموو باشور و ناوةرِاسيت ميسؤثؤتاميا و بةشيَك لة طةرميان خبةنة
سةر ئةم دةولَةتة .تازةترين بةلَطة شويَنةواريية دؤزراوةكاني كةناري رووباري سريوان لةطةرميان بةلَطةي بووني
كاشييةكان لة طةرميان ثشرتِاست دةكاتةوة .هةروةها بة ثشت بةسنت بة نووسينة شاهانةكاني سةحنارييب ثاشاي ئاشوري
تويَذةر توانيويةتي دوو خالَ روون بكاتةوة ،يةكةم ئةوةية كة كاشييةكان دواي رووخاني دةولَةتةكةيان طةرِاونةتةوة
طةرميان و لة شاخةكاني رؤذهةالَتي طةرميان و رؤذهةالَتي هةريَمي ئاراثخا(كةركوك)ذياون .دووةم خالَ ئةوةية كة
كاشييةكان دواي زياتر لة ضوار سةدة لة رووخاني دةولَةتةكةيان هةروةك طةليَك مابوونةوة و زياتر لة ضيا سةختةكاني
دةوروبةري طةرمياندا بة بةخيَوكردني ئاذةلَةوة خةريك بوون و تا بؤ دواجار لة سالَي 702ث.ز .سةجناريب زؤربةيان
راطواست بؤ سنوري ثاريَزطاي ئاراثخا و لةويَ نيشتةجيَي كردن و خةلَكي ناوضةكاني تري بةزؤر راطواستووة بؤ شار و
ناوضةكانيان .ئةمانةش بةلَطةي ئةوةن كة كاشييةكان يةكيَك بوون لة طةلة كؤنةكاني طةرميان بؤ ماوةي زياتر لة هةزار
سالَ لة سةدةي هةذدةي ث.ز.ةوة تا كؤتايي سةدةي هةشتةمي ث.ز .لة ناوضةكةدا ذياون و دواتريش زؤرينةيان راطواسرتاون
بؤ رؤذئاواي طةرميان لةسنوري ئاراثخا(كةركوك) ،بةم شيَوةية روون دةبيَتةوة كاشييةكان طةليَكي رةسةني طةرميان بوون.
بةلَطة شويَنةواريية دؤزراوةكاني كاني ماسي نزيك رووباري سريوانيش ئةو راستيية دةسةمليَنن كة تةنانةت لةوكاتةي
كاشييةكان لة باشور و ناوةرِاسيت ميسؤثؤتاميا دةولَةتيان هةبوو ،لة طةرميان كاشييةكان دةذيان و ثةيوةنديييان لةطةلَ
كاشييةني سنوري دةولَةتي كاشي و طلَيَنة و دؤلكة طلَيَنةيية(Kassite Gobletsكاني كاشييةكان باشرتين بةلَطةن).
 .9ثاشاياني سومةري لة هيَرشي بةردةوام دابوون بؤ سةرناوضةكاني طةرميان ،ضونكة ناوضةيةكي سرتاتيجي و طرنط بوو كة
دةشتةكاني ميسؤثؤتامياي بة زاطرؤس و بانةكاني ئيَران و دةشتةكاني والَتي عيالمةوة دةبةستةوة .ئورنةموي ثاشاي
سومةري لةشةرِيَكدا لة ناوضةي طةرميان كوذرا ،شولطي كورِي نؤ جار هيَرشيكردة سةر شانشيين سيموروم لةطةرميان.
لةوانةية نةخشي دةربةندي طاور يةكيَك لةو دوو ثاشاية نيشان بدات و دوذمنةكاني ثاشاكةش لة لوللوبييةكان بوون كة
هاوسنوري شانشيين سيمورروم بوون.
 .10نةخشي بيَلولة كة دميةني ثاشايةكي جةنطاوةري سةركةوتووي ناوضةي طةرميان نيشان دةدات ،ميَذووةكةي بؤ سةدةي
19ث.ز .دةطةرِيَتةوة .نووسينةكةي سةري زؤر باش ناخويَندريَتةوة ضونكة ئةو هونةرمةندةي كة نووسينةكةي لةسةر
شاخةكة هةلَكةندووة لةبةر نووسينيَكي تر نووسيويةتييةوة ،لةوانةية هونةرمةندة خويَندةوار نةبووبيَت.
 .11دؤزينةوةي طؤرِة شاهانةكةي سةرقةالَ كة بؤ سةردةمي ئةشكانييةكان دةطةرِيَتةوة ئةوةمان بؤ دةردةخات كة طةرميان وةك
هةوليَر طرنط بووة بؤ مري و ثاشاياني ئةم سةردةمة.
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 .12ناوضةكة طرنطي زؤري هةبووة لةسةردةمي ساسانييةكاندا ،لةطرنطرتين ئةو بةلَطة شويَنةوارييانةي كة لةم ناوضةية
دؤزراوةتةوة نووسينة شاهانةكاني ثاشا نيَرسةية كة دريَذترين نووسيين شاهانةي ساسانييةكانة .هةروةها دؤزينةوةي
شويَنةواري تؤث عةسكةر و كؤشكي حةوشكورِو ،و جؤطةي طاوري بةلَطةي طرنطي ناوضةكةن لةم سةردةمةدا.
 .13ئاووهةواي طةرميان طرنطي خؤي هةية ،هةروةك ضؤن بةشيَك لة طةرميان هةنديَك جار تووشي وشكةسالَي دةبيَت بةهةمان
شيَوةش ،لة سالَي 714ث.ز .باران بارين دوا دةكةويَت ،بةالَم لةكؤتايي دا باران و ثةلَة ديَت و ثاريَزطاري ئاراثخا مذدة
دةدات بة ثاشاي ئاشوري.
 .14بيَطومان نووسينةوةي كرؤنؤلؤجياي ميَذوو و شارستانييةتي طةرميان لة تويَذينةوةيةكدا كؤتايي نايةت و ليَرةدا تةنها
تيشكخراوةتة سةر رووداوة هةرة سةرةكييةكان .كنةوثشكنينة شويَنةوارييةكان و دؤزينةوةي نووسينة ميَخييةكان لة
داهاتوودا لةوانةية ميَذووي كؤني ناوضةكة زياتر رووبكاتةوة وردةكاري زياتر دةرخبات.
سةرضاوةكان
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Abstract
The archaeological discoveries in the Garmian region along the Sirwan/Diyala river and
its neighboring valleys and plains showed a rich culture began from the Lower
Paleolithic in the earliest workshops of stone tool makers to the first villages during the
Neolithic, then to the Chalcolithic Age. Besides, the author relies on the cuneiform
records of the local and Mesopotamian rulers dealt with the history and culture of the
region from different prospective.
This paper deals with the chronology of culture and history of Garmian district from the
Paleolithic to the late Sassanian period, the author relies on the results of the
archaeological previous and recent discoveries and the cuneiform and other ancient
texts, these evidence give a good sequence in order to understand the development of
culture in the region and as well the cuneiform records give a rich details about the
historical events and the local kingdoms of the region. This paper is the first attitude in
rewriting the chronology of the region from both cultural and historical prospectives in
the light of both archaeological and cuneiform and other ancient records. Moreover, the
author tried to make the results of the local archaeological field works and excavations
become visible, which is not well known for the foreign scholars abroad.
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