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چکيده
کاسیتها یکی از اقوام ایرانی بودند که در دامنههای زاگرس سکونت داشتهاند .بسیاری از پژوهشگران مکاان الا ی ایاو قاوم را
کوههای زاگرس در لرستان میدانند .بیشتریو اطالعات ایو قوم به دوران پیش از تاریخ برمایگاردد .عمادهتاریو مشاکب بارای
شناسایی نقش آنها در رخدادهای تاریخی ،کمبود منابع مکتوب بر جا مانده از کاسیها از زمان حم ه اسکندر تا دوره سا وکیان
( 147 - 324ق.م) است .منابع یونانی و رومی به طور پراکنده به ایو اقوام اشاره کردهاند .هدف پژوهش حاضار شناساایی اقاوام
کوسایی در منطقه زاگرس مرکزی در زمان حم ه اسکندر تا دوره س وکی به منظور شناسایی نقش آنها در رویادادهای تااریخی
در منطقه است .با طرح ایو پرسش که «آیا اقوام کوسایی در دوران تاریخی ایران باستان همان اقوام کاسیت پایش از تااریخ در
منطقه هستند؟» در ادامه به نقش و تأثیر آنها در رخدادهای تاریخی میپردازیم .ایو پژوهش به روش تاریخی -تح ی ی نگارش
شده و با بررسی اسناد کتابخانهای به گردآوری دادهها پرداخته است .بدیوترتیب با مطالعه منابع یونانی و رومی موجود ،در ابتادا
دادهها جمعآوری و سپس به تح یب و تفسیر آنها پرداخته شده است .بنابر منابع آشوری و آکدی ،کاسیتها (قارن هفاده ق.م)
احتماالً همان کیسیوها (قرن پنجم ق.م) هستند که بعدها طبق منابع یونانی زمان حم ه اسکندر به نام کوساییان (قرن چهاارم
و سوم ق.م) شهرت یافتند و میتوانند نامهایی باشند که به یک قاوم اطاالق شاده اسات و از نظار نگارشای و نوشاتاری تفااوت
داشتهاند .کوساییان جنگاوران ماهری بودند و در کنار ارتش هخامنشی در نبردهای ترموپیب و گوگمب جنگیدند .کوسااییهاا در
دوره اسکندر و س وکی با گرفتو دستمزد در نبردهای آنان شرکت میکردند.
واژگان کليدي :کوسایی ،لرستان ،اسکندر ،س وکی ،منابع یونانی -رومی.
ارجاع :هادیپور مرادی س ،سودایی ب .1398 .کوسایی ها از حم ه اسکندر تا س وکیان در منابع یونانی و رومی (قرن  5ق.م -قرن  2پ.م) .نشریه
جستارهای باستانشناسی ایران پیش از اسالم.77 -63 :)1(4 .
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مقدمه
استان لرستان در غرب ایران و بخش مرکازی رشاته کاوه
زاگرس واقع شاده اسات .رشاتهکاوههاای زاگارس بخاش
اعظمی از غرب ایران را در برگرفته اند .ایو رشتهکاوههاا از
شمال غرب ایران آغاز شده و تا سواحب خ یج فارس امتداد
یافتهاند و در نزدیکی تنگه هرمز ختم مایشاود (Levine,
) .1973: 1اساتان لرسااتان از شارق بااا اساتان الاافهان و
چهارمحااال و بختیاااری ،از غاارب بااا اسااتانهااای ایااالم و
کرمانشاه ،از شمال باا اساتانهاای مرکازی و همادان و از
جنوب با استان خوزستان هم مزر است .در دوران مخت ا
تاریخی اقوامی در ایو ناحیه ساکو بودند .براسااس مناابع
آشوری و آکدی قومی به نام کاسیت 1در کوههای زاگارس
ساااکو بودنااد & (Levine, 1974: 106; Grayson
) .Novotny, 2012: 52; 62بساایاری از باسااتانشناسااان
اعتقاد دارند که خاستگاه کاسیتها زاگارس مرکازی باوده
اسات ) .(Zadok, 2002: 90 & Potts, 2006: 113مناابع
یونانی و رومی از اقوامی به نام «کیسی» 2نام مایبرناد کاه
در دوران هخامنشی درکوههاای زاگارس و شامال شاوش
سااکو بودناد )(Nöldeke, 1874: 3Herodotus.5.52; 5
; .174در زمان حم اه اساکندر نیاز تااریخنگااران از اقاوام
کوسایی 4خبر میدهند که در کوههای زاگرس حاد فالاب
شوش و اکباتانا ساکو بودند .بیشتر منابع مکتوب تااریخی
در زمان لشکرکشی شاهان نوشته شادهاناد .از ایاو دسات
میتوان به شرح لشکرکشای شااهان آشاوری اشااره کارد.
متأسفانه از ایرانیان یادداشتهایی از ایاو قبیاب بار جاای
نمانده و یاا احتمااالً ایرانیاان باه شارح لشکرکشای خاود
نمیپرداختند .در زمان حم ه اسکندر باه ایاران همراهاان
اسکندر به شرح لشکرکشای وی پرداختناد؛ اماا متأسافانه
بیشتر ایو نوشتهها یا از میان رفت و یا بعادها بخاشهاای
اندکی از آنها در نوشته های نویسندگان متأخر ظاهر شاد
) .(Bosworth 1988: 1-16آنچااه مااا امااروزه از شاارح

لشکرکشاای اسااکندر در دساات داریاام هماایو منااابع
نویسندگان متأخراست .همیو امار اطالعاات ارزنادهای در
خصوص نقاط مخت ایران و قبایب آن در اختیار ما مای-
گذارد و به بازسازی تاریخ و باستانشناسی منطقه زاگارس
کمااک فااراوان ماایکنااد .دیااودورس سیساا ی در کتاااب
«کتابخانه تاریخ» ،5آریان در دو کتاب خود باا عناوانهاای
«شاارح لشکرکشاای اسااکندر» و «ایناادیکا» ،6پ وتااارک در
کتاب «زندگی اسکندر» ،7استرابو در بخاش هاای 18-15
کتاب «جغرافیا» 8و بااالخره پ ینای در کتااب «جغرافیاای
طبیعی» 9به شرح لشکرکشی اسکندر پرداختناد .پایش از
ایو تاریخ نگاران ،هرودوت 10نیز در کتاب «تاریخ» خود به
وفور از ایرانیان نام برده بود .پس از اسکندر ،تااریخنگااران
دوره س وکی کمتر به ایاران و ایرانیاان پرداختناد .از ایاو
میان میتاوان باه پ یبیاوس 11اشااره کارد .وی عمادتاً از
نبردهای دوران پادشاهی آنتیوخوس ساوم اطالعااتی ارائاه
میدهد .با ایو وجود تا بهحال پژوهش و مطالعه ی در خور
توجهی در خصوص اقوام ایرانی بر اساس ایو منابع مکتوب
لورت نپذیرفته است .کوساییان در رشتهکوههای مرکازی
زاگرس (لرستان امروزی) ساکو بودند؛ بناابرایو بارای پای
بردن به تاریخ و باستانشناسی کوسااییان از زماان حم اه
اسکندر تا دوره س وکی باید وقایع رخ داده شده در زاگرس
مرکزی را دنبال کرد .هدف از ایو پژوهش شناساایی قاوم
کوسایی ،نحاوه معیشات ،ارتبااط آنهاا باا حکوماتهاای
مرکزی و نقش آنها در رویاداد هاای تااریخی در زاگارس
مرکزی از زمان حم اه اساکندر تاا دوره سا وکیان اسات.
مطالعه منابع مکتوب یونانی و رومی میتواند چندیو نکتاه
مبهم را برطرف سازد و به سواالت فراوانی از جم ه ماهیات
کوساییها ،ارتباط آنها با اقوام کاسیت پایش از تااریخ در
منطقه زاگرس مرکزی و نقش کوسااییهاا در جنا هاا و
رخدادهای تاریخی منطقه پاسخ دهد.
روش تحقيق

1- Kassite
2- Cissian
 -3مورخیو کتب تاریخی کتابها را به لورت فصببندی نوشتهاناد و در هار فصاب باه

ایو پژوهش به روش تاریخی -تح ی ی نگاشته شده است.

موضوعی جداگانه پرداخته اند .هر پاراگراف نیز دارای یک شماره میباشد و هر جم ه نیاز
شماره بندی شده است .مترجمان و ناشران ایو کتابها باه رسام اماناتداری چاارچوب
ال ی کتب را حفظ کردهاند و برای رفرنسدهی به ایو کتب فرمت اساتاندارد جهاانی را
در نظر گرفتهاند که بدیو قرار است :ابتدا نام نویسنده به لورت اختصار ،ساپس شاماره
ج د کتاب ،فصب مربوطه و در نهایت شماره جم ه مورد نظر آورده شده است (به عناوان
مثال  :Herodotus.5.52; 5هرودوت کتاب پانجم ،بخاش  ،52جم اه  .)5لاذا بارای
رفرنسدهی از ایو فرمت استاندارد جهانی استفاده شده است.
4- Cossaean

5- Diodorus of Sicily’s Library of History
6- Arrian’s Anabasis of Alexander and Indica
7- Plutarch’s Life of Alexander
8- Geography of Strabo
9- Pliny’s Natural History
10- The Histories of Herodotus
11- Polybius
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از طریااق مطالعااه منااابع یونااانی و روماای بااه جمااعآوری
اطالعات پرداخته است .پس از گردآوری دادهها به تح یاب
و جمعبنادی آنهاا پرداختاه شاد و در نهایات منجار باه
شناسایی قوم کوسایی در برههی زمانی حم اه اساکندر تاا
دوره س وکیان ( 324 -147/8ق.م) شده است.
پيشينه پژوهش
دانش ما از اقوام ایرانی در زمان حم ه اسکندر تا روی کاار
آمدن پارتیان بسیار محدود اسات و از ایاو دوره تصاویری
مبهم ایجاد شده است؛ اما پژوهشاگران خاارجی مطالعاات
بسیاری در خصوص ایو دوره انجاام داده اناد .نتیجاه ایاو
مطالعات در قالاب کتاابهاا و مقااالت فراوانای باه چااپ
رسیدهاست .لغتنامه های آشوری و آکدی و ترجمه متاون
آشوری که به شرح لشکرکشی شااهان آشاوری اختصااص
دارد ،از منابع دست اول هستند که به حضور اقوام کاسیت
در ناحیه زاگرس اشاره میکنند 1.لویو در دو مقالاهای کاه
در مج ه ایران به چاپ رسیده است به مطالعاه جغرافیاای
زاگاارس و اقااوام ساااکو زاگاارس در زمااان آشااور جدیااد
پرداخت 2.بریکمو به مطالعه تاریخ کاسیت پرداخت و آثاار
ارزشمندی در ایو خصوص به چاپ رساند 3.ساامرف د نیاز
بااه مطالعاااه قااوم کاسااایت در بابااب پرداخااات 4.زادک
پژوهشهای خود را روی مطالعات قومی-زبانی اقوام غربای
ایران در زمان آشور جدیاد متمرکاز کارد و محادوده قاوم
کاسیت را زاگرس مرکزی در نظار گرفات 5.لهماان ،شارق
شناس به مطالعه قوم کاسیت پرداخت .به اعتقاد وی کاشو
در منااابع آکاادی همااان قااوم کاساایت بااود 6.در خصااوص
1- Grayson, A. K., & Novotny, J. (2012). The royal inscriptions
of Sennacherib, king of Assyria (704–681 BC), part 1 (Vol. 3).
Eisenbrauns; Delitzsch, F. (1884). Assyrisches wörterbuch...
& Hinrichs; Black, J. A., George, A. R., Postgate, J. N.,
Breckwoldt, T. (Eds.). (2000). A concise dictionary of Akkadian
(Vol. 5). Otto Harrassowitz Verlag.
2- Levine, L. D. (1973). Geographical Studies in the NeoAssyrian Zagros—I. Iran, 11(1), 1-27; Levine, L. D. (1974).
Geographical Studies in the Neo-Assyrian Zagros—II. Iran,
12(1), 99-124.
3- Brinkman, J. A. (1968). Political history of Post-Kassite
Babylonia (1158-722 b. C.)(A) (Vol. 43). Gregorian Biblical
BookShop; Brinkman, J. A. (1976). Materials and studies for
Kassite history. Oriental Institute of the University of Chicago.
4-Sommerfeld, W. (1995). The Kassites of ancient
Mesopotamia: origins, politics, and culture. Civilizations of the
ancient Near East, 2, 917-930.
5- Zadok, R. (2002). The ethno-linguistic character of northwestern Iran and Kurdistan in the Neo-Assyrian period. Iran,
40(1), 89-151.
6- Lehmann-Haupt, F. F. C. (1892). S̆ammas̆s̆umukîn, Konig von
Babylonien 668-648 v. Chr. inschriftliches Material über den

65

کیسیان پژوهشها بسیار محدود هساتند .نولدکاه یکای از
پژوهشگرانی بود که بر اساس نتایج مطالعات خود کیسیان
را ساااکنیو لرسااتان نامیااد 7.منااابع یونااانی و روماای بااه
کوساییها اشاره میکنند .پژوهشگران اخیر نیز برای شارح
وقایع دوران اسکندر از ایو منابع بهره گرفتناد و باه طاور
پراکنده و بسیار ک ی از ایو قوم در کنار دیگر اقاوام ایرانای
نام بردهاند .کتااب «جهاان ه نیساتی از اساکندر تاا فات
رومیان» 8نوشاته آساتیو مجموعاهایای از مناابع مکتاوب
یونانی و رومی است کاه باه شارح لشکرکشای اساکندر و
رویارویی وی با اقوام ایرانی می پردازد .مجموعه مقاالتی در
9
قالب کتابی با عنوان «پس از اسکندر :دوران جانشاینان»
به چاپ رسید که به دنیای ه نیستی مایپاردازد .در ایاو
کتاب به طور پراکنده از اقوام ایرانای در ارتاش اساکندر و
ارتش جانشینان اسکندر نام برده شده است .پیش از ایاو
پژوهش ،مطالعهای جامع در خصوص کوساییهاا در زماان
حم ه اسکندر تا پایان دوره س وکی لورت نگرفته بود .ایو
پژوهش برای نخستیو بار با تکیه بر منابع مکتوب یونانی و
رومی به مطالعه وقایع رخ داده در زمان حم ه اساکندر باه
اقوام کوسایی واقع در زاگرس مرکزی (لرستان) میپردازد.
موقعيت جغرافيايي لرستان
استان لرستان در غرب ایران و بخاش مرکازی رشاتهکاوه
زاگرس واقع شده است .مساحت استان در حادود 28392
کی ومتر مربع است است 10.شهرهای ایو استان خارمابااد،
بروجرد ،درود ،الیگودرز ،کوهدشت ،پب دختر ،ازنا ،س سا ه،
دلفااان و دوره هسااتند (شااکب  .)1لرسااتان منطقااهای
کوهستانی و تا حدی لعب العباور اسات .ساه رشاته کاوه
موازی کبیرکوه ،سفیدکوه و گریو با جهات شامالغربای-
جنوب شرقی بخش اعظمی از ایو استان را در بر گرفتهاند.
کبیرکوه ایو استان را به دو بخش پشاتکاوه و پایشکاوه
تقسیم کرده اسات .اماروزه پشاتکاوه در اساتان ایاالم و

beginn seiner Regierung: grossentheils zum ersten Male hrsg
(Vol. 8). JC Hinrichs.
7 -Nöldeke, T. (1874). Griechische Namen Susiana's.
Nachrichten von der Königl. Gesellschaft der Wissenschaften
und der Georg-Augusts-Universität zu Göttingen, 1874, 173197.
8- Austin, M. M., 2006, The Hellenistic world from Alexander to
the Roman conquest: A selection of ancient sources in
translation, Cambridge University Press.
9- Alonso Troncoso, V and Anson, E. 2013, After Alexander:
the time of the Diadochi (323-281 BC),) Oxford: Oxbow Books.
10- "Sub-national HDI - Area Database - Global Data Lab".
hdi.globaldatalab.org. Retrieved 2018-09-13.
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پیشکوه در استان لرستان واقع شده است .بر اساس منابع
باستانشناسی رشتهکوههای زاگرس در ایاو بخاش نقاش
ارتباطی و راهبردی مهمی را بیو فالت ایاران و سارزمیو-
های پست میانرودان ایفا مایکردناد ).(Levine, 1973: 1
از نظر آبوهوایی میتوان استان لرستان را باه ساه بخاش
کوهستانی ،مرکزی و جنوبی تقسیم کرد .بخش کوهستانی
آب و هااوای ساارد زمسااتانی و معتاادل تابسااتانی دارد.

شهرهای بروجارد ،س سا ه ،ازناا ،درود و دلفاان در بخاش
کوهستانی واقع شدهاند .شهر خرم آبااد در بخاش مرکازی
قرار دارد؛ ایو بخش نسبت به بخش کوهساتانی دارای آب
و هوایی گرمتر است .بخش جنوبی ،پاب دختار و پااپی باه
واسااطه نزدیکاای بااه اسااتان خوزسااتان تابسااتانی گاارم و
زمستانی معتدل دارد (شکب .)2

شکل  -1موقعيت جغرافيايي لرستان (نگارندگان)
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شکل  -2موقعيت لرستان در رشتهکوه زاگرس (نگارندگان)

کوساييان پيش از حمله اسکندر
پیش از تاریخنگاران اسکندر ،ناامی از کوسااییان باه چشام
نمیخورد؛ اما طبق مدارک مکتوب آشوری ،آکدی و یونانی
منطقه زاگرس میانی زادگاه قومی جنگجو و کوه نشیو بوده
است که از نظر نام شناسی ،وضعیت معیشات و مکاانیاابی
ممکو است اجداد کوساییان باشاند .در مناابع آشاوری باا
قومی به نام کاسیت 1برمیخوریم که در کوههاای زاگارس
زناادگی ماایکردنااد & (Levine, 1974: 24, Grayson
) .Novotny(3), 2012: 52; 62خاستگاه دقیاق کاسایتهاا
هنوز ناشناخته باقی ماناده اسات ،اماا بسایاری از باساتان-
شناسان اعتقاد دارند که خاستگاه کاسیتهاا زاگارس باوده
است ) .(Potts, 2006: 113ممکو است کاسیتهای سااکو
)1- Kassite (Kaššu

زاگرس همان حاکمان کاسایت باباب باشاند کاه از رشاته-
کااوههااای زاگاارس بااه بابااب مهاااجرت کاارده باشااند
) .(Sommerfeld, 1995: 917نام ایو قوم نخساتیو باار در
قرن  18ق.م ظاهر شد .آنان در حادود قارن هفاده قباب از
میالد تا حدود  1155ق.م بر بابب حکومات کردناد و نقاش
مهماای در پادشاااهی بابااب و کاردونیاااش 2اجاارا کردنااد
) .(Brinkman, 1968; 1976مطالعات زباانشناسای نشاان
میدهد ،نام های کاسایت در زاگارس مرکازی بازر تاریو
گروه نامها پس از ماد بزر است؛ ایو بادان معناسات کاه
گروه نژادی با زبان مشترک ساکو زاگارس مرکازی بودناد
).(Zadok, 2002: 89-93

2- Karduniash
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پس از منابع آشاوری ،در مناابع یوناانی باا قاومی باا ناام
کیسیا 1در زاگرس مرکزی مواجه مایشاویم .هارودوت (و
بعدها دیودورس) ایو قوم را مردمانی جنگجو برمیشامارد
که در نبرد ترموپیب 2در ارتش خشاایار حضاور داشاتهاناد
( .)Diodorus.11.7.2; Herodotus.7.210هاارودوت محااب
دقیق ایو قوم را شمال شوش ذکر مایکناد و از رودخاناه
کرخه به عناوان مارز طبیعای کیسایان و شوشایهاا یااد
3
میکند .هرودوت مسافت بیو دو منطقه را  42.5فرسن
برمایشاامارد ( .(Herodotus.5.52; 5.49بااا ایاو حساااب
مسافت شوش تاا سارزمیو کیسایان  265کی اومتر باوده
است .امروزه با طی کردن ایو مساافت باه بخاش مرکازی
استان لرستان میرسیم؛ 4بنابرایو کیسیان اقوام کاوههاای
لرستان بودند ).(Nöldeke, 1874: 174
اعتقاد بر ایو است که کیسیان همان کاسیتها هستند که
در منابع آکدی از آنها نام برده شده اسات؛ زیارا آ ) (aدر
زبان آکدی در برخای ماوارد در زباان یوناانی باه ایای )(i
تبدیب میشود .بنابرایو کیسیا ) (Cissiaمایتواناد لاورت
آکدی کاسیت ) (Kaššuباشاد ) (Lehmann, 1892: 333و
اشاره به یک قوم داشته باشاد ) (Delitzsch, 1884کاه در
متون مکتوب آکدی و یونانی به دو لورت مخت ا نوشاته
شده است و در فال ه زمانی چنادیو قارن متماادی اقاوام
زاگرس میانی بودهاند 5.وجاه مشاترک کاشاو و کیسایا در
قدرت فوقالعاده آنها در نبرد بود .نگااهی باه معناای وا ه
کاشو در فرهن لغت آکدی ایو وجاه مشاترک را بیشاتر
تولی میکند .در فرهن لغت آکادی کاشاو باه معناای
قدرتمناد و عظایم اسات ;(Black et al., 2000: 152-3
) ،Gleb et al., 1964: 158بنابرایو ممکو اسات ناامی کاه
آکدیها بر ایو قوم گذاشتهاند داللت بر تواناییهاای آنهاا
در نبرد داشته باشد.
در زمان حم ه اسکندر اقوام زاگارس مرکازی کوسااییهاا
بودند که دارای ویژگیهای کاسیتها (کاشو) و کیسیهایی
بودند که پیش از آنها در قرون  17و  5ق.م در ایو ناحیه
1- Cissia
2- Thermopylae
 -3فَرسَن یا فرسخ واحدی برای اندازهگیری مسافت و نزدیک به  6/24کی ومتر است.
 -4فال ه خرمآباد تا شاوش در حادود  218کی اومتر اسات؛ البتاه اماروزه ایاو مسایر
جادهسازی شده و مس ماً کوتاهتر و هموارتر از گذشته است.
 -5تغییر لورت لفظی و نوشتاری یک «وا ه خاص» از یک زبان باه زباان دیگار اماری
اجتنابناپذیر و تا حدی طبیعی است که به ع ت تفاوت زبانهای مبدا و مقصد رخ می-
دهد .به عنوان مثال ایرانیان هنگام نوشتو نام لرساتان باه انگ یسای آن را Lorestan
مینویسند ایو در حالی است که باستانشناسان خاارجی آن را باه لاورت Luristan
مینویسند.

سکونت داشتند .شاهان هخامنشی باه کوساایی هاا خارا
میپرداختند ،به عالوه چون سرزمیو کوساییان بار سار راه
ارتباطی اکباتانا به شوش باود ،هرگااه شااهان هخامنشای
قصد عباور از ایاو منطقاه را داشاتند بارای دور مانادن از
غارت و حم ه کوساییان هدایایی به آنها میدادند؛ اما ایو
به معنای ضع حکومت هخامنشیان و ترس از کوسااییان
نبود .هخامنشیان سرزمیو و مردمان سارزمیوشاان را باه
خوبی میشناختند .آنها احتماالً در هر منطقه بار اسااس
نحوه زندگی مردمان آن ناحیه حکومت میکردند .حکومت
هخامنشی با قبایاب کوهساتانی مخت ا رواباع متعاادلی
داشت و در عیو اعطای اساتقالل باه آنهاا بار آنهاا نیاز
نظااارت داشاات ) .(Brunner, 2006: 331در عمااب نااوعی
سازش دو طرفه بیو امپراتوری هخامنشی و قبایب مخت ا
وجود داشت و هر کدام از طارفیو نظار خااص خاود را در
مورد طرف مقابب داشت .ایو نظر هر چه بود ،هر دو طارف
رسم و سنت هدیه دادن به یکادیگر را باه جاا مایآوردناد
) .(Marciak, 2017: 243بدیوترتیب ،از یک طارف قبایاب
کوه نشیو از استقالل خاود لاذت مایبردناد و از حکومات
هخامنشی گاهگاهی هدایایی دریافت میکردناد و از ساوی
دیگر ایو قبایب تس ع و قادرت شااهان هخامنشایان را باا
پرداخت خرا و شرکت در ارتش هخامنشیان به رسامیت
میشاناختند ) .(Briant, 2002: 730-731دیاودورس ایاو
مط ب را تأیید میکند .کوساییان در نبارد گوگماب331 6
ق.م در ارتش هخامنشیان حضور داشتند .آنان در ایو نبرد
زیر نظر مستقیم داریوش ساوم و در کناار ساپاه جاویادان
ع یه اسکندر به نبرد پرداختند.

[ ]...داریوش که فرماندهی جناح چا را برعهاده داشات،
سواره نظام خود را عی ه آنان (مقدونیها) رهبری میکارد.
ایو افراد به دلیب وفااداری و شاجاعتشاان انتخااب شاده
بودند و تعداد آنها در هر دسته هزار نفر بود ...ماردیهاا و
کوساییها نیز که به خاطر قدرت و شاجاعتشاان زباانزد
بودناااد آناااان را در ایاااو نبااارد همراهااای مااایکردناااد
[.(Diodorus.17.59.3)]...
وجه تمایز سه نام ،تفاوت اندکی است که در نوع نگاارش و
خوانش آنها دیده میشود .کاسیت و یا کاشو ناامی اسات
کااه در ماادارک مکتااوب آشااوری و زبااان آکاادی بااه آن
برماایخااوریم .هاارودوت آنهااا را کیساای مااینامااد ،زبااان
هرودوت یونانی (آسیای لغیر) و مسا ماً متفااوت از زباان
6- Battle of Gaugamela
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اکدی بود .ناام کوسااییان را نیاز نخساتیوباار بط میاوس
(اواخر قرن چهارم) ذکر میکند .زبان وی مقدونی بود .هار
سه نام مربوط به سه فالا ه زماانی متفااوت ،از ساه زباان
مخت و با سه لورت مخت ا بیاان مایشاوند ،بناابرایو
منطقی به نظر میرسد هر ساه ناام را تنهاا باه یاک قاوم
نسبت دهیم و تفاوت آنها را در ت فظ نامها (در زمانهاای
مخت و به زبانهای گوناگون) در نظر بگیریم.
منابع يوناني و رومي در مورد اقوام کوسايي
در زمان حم ه اساکندر باه ایاران همراهاان وی باه شارح
لشکرکشی اسکندر پرداختناد؛ اماا متأسافانه بیشاتر ایاو
نوشته ها یا از میان رفت و یا بعادها بخاشهاای انادکی از
آنهااا در نوشااتههااای نویسااندگان متااأخر ظاااهر شااد
) .(Bosworth, 1988: 1-16آنچااه مااا امااروزه از شاارح
لشکرکشاای اسااکندر در دساات داریاام هماایو منااابع
نویسندگان متأخراست .ایو اطالعات به بازساازی تااریخ و
باستان شناسای منطقاه زاگارس کماک فاراوان مایکناد.
دیودورس سیس ی در کتاب خود با عنوان کتابخانه تاریخ،1
آریان در دو کتاب خود باا عناوان هاای شارح لشکرکشای
اسکندر و ایندیکا ،2پ وتاارک در کتااب زنادگی اساکندر،3
استرابو در بخش هاای  18-15کتااب جغرافیاای 4خاود و
باااالخره پ یناای در کتاااب جغرافیااای طبیعاای5بااه شاارح
لشکرکشی اسکندر پرداختند .پایش از ایاو تااریخنگااران،
هرودوت 6نیز در کتاب تاریخ خود به وفاور از ایرانیاان ناام
برده بود .پس از اسکندر ،تاریخنگاران دوره سا وکی کمتار
به ایران و ایرانیاان پرداختناد .از ایاو میاان مایتاوان باه
پ یبیااوس 7اشاااره کاارد .وی عماادتاً از نبردهااای دوران
پادشاهی آنتیوخوس سوم اطالعاتی ارائه میدهد.
اقوام لرستان در زمان لشکرکشي اسکندر
همانگونه که گذشت لرستان در رشته کاوههاای مرکازی
زاگرس واقع شده است؛ بنابرایو برای پی بردن به تااریخ و
باستانشناسی لرستان باید وقایع رخ داده شده در زاگارس
مرکزی را دنبال کرد .هنگامی که اسکندر به رشتهکوههای
زاگرس رسید با چندیو قبی ه کوهنشیو مواجاه شاد .ایاو
1- Diodorus of Sicily’s Library of History
2- Arrian’s Anabasis of Alexander and Indica
3- Plutarch’s Life of Alexander
4- Geography of Strabo
5- Pliny’s Natural History
6- The Histories of Herodotus
7- Polybius
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قبایب در زمان حکومت هخامنشی مستقب بودند و کنتارل
نواحی کوهستانی را در دسات داشاتند ،در عاو موظا
بودند هنگام وقوع جن به نیروهای هخامنشی بپیوندناد و
در نبردهای هخامنشیان شارکت کنناد .بار اسااس متاون
یوناانی و روماای در زماان حم ااه اساکندر اقااوامی باه نااام
کوساییها 8در منطقه لرستان ساکو بودناد .ناام ایاو قاوم
(ت فظ یونانی) برای نخستیوباار از ساوی بط میاوس ذکار
شد .وی در حم ه ع یه کوساییان اسکندر را همراهی مای-
کارد ) .(Yenne, 2010: 181دیاودورس ،اساترابو و آریاان
شرحی به نسبت جامع از کوساییها ارائه میدهند کاه بار
اساااس آن ماایتااوان بااه موقیعاات جغرافیااایی ساارزمیو
کوساییها ،وضعیت معیشت و نقاش آنهاا در رخادادهای
منطقه پی برد.
حمله اسکندر به اقوام کوسايي
به نقب از آریان ،استرابو ،دیودورس و پ وتاارک ،اساکندر و
لشاکرش در زمساتان ساال  323/ 324ق.م اکباتاناا را باه
قصد حم ه به کوساییان ترک کردند .ایو نبرد کمی پس از
مر هفاستیون ،9نزدیکتریو یار اسکندر ،رخ داد .اسکندر
پس از مر هفاستیون لشکرش را باه دو قسامت تقسایم
کرد .پردیکاس 10فرمانده لشکری شد که جسد هفاساتیون
را به بابب منتقاب مایکارد و در آنجاا مسائول برگازاری
مراسم خاکسپاری وی بود .باقیمانده لشکر اسکندر هماراه
وی به سوی کوسااییان لشاکر کشایدند (Ashley, 2004:
) .353اسکندر در زمساتان ساال  323ق.م باه کوسااییان
حم ه و بر آنان غ به کرد .وی برای کوساییان شهرهایی بنا
کرد تا دست از غارت و چپاول بردارند و به کشااورزی روی
آورند و بر آنها حاکمانی قرار داد تا از نبارد و آسایب زدن
به همدیگر ج وگیری کنند ).(Arrian. Indica. 40.6-8
استرابو در ایو باره مینویسد:

کوساییان همانند دیگر قبایاب زاگارس
بااه راهزناای و غااارت روزگااار خااود را
ماایگذراندنااد و از شاااهان هخامشاانی
خرا دریافت میکردناد .هنگاامی کاه
اسااکندر از ایااو اماار مط ااع شااد در
زمستان هماان ساال باه ساوی آنهاا

8- Cossaeans
9- Hephaestion
10 -Perdiccas
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لشکرکشید و شکست بزرگای بار آناان
وارد کرد (.)Strabo.Geog.11.13.6
آریان در آناباسیس نیز تولیفی کام و بایش مشاابه ارائاه
ماایدهااد .بااه گفتااه وی اسااکندر در زمسااتان بااه ساامت
کوساییهاا حرکات کارد و آنهاا را مطیاع خاود سااخت

).(Arrian.Anabasis. 7.15
به گفته دیودورس نبرد بیو لشکریان اسکندر و کوسااییان
بیش از چهب روز به طاول انجامیاد و سارانجام کوسااییان
کامالً شکست خوردند و مجبور شدند بهای آن را با تسا یم
شدن در برابر اسکندر بپردازناد .آنهاا خاود را در دساتان
اسکندر قرار دادند و در شرایطی مجبور به ل شدند کاه
تابعیت اساکندر را پذیرفتناد .او شاهرهای مساتحکمی در
نقاط راهبردی برای آنان بنا کرد و نیروهاایش را در آنجاا
گماشت ).(Diodorus.17.111.4-6
به عقیده پ وتارک نبرد عی ه کوساییان و کشتار آنها نوعی
قربانی برای پیشکشی به مقبره هفاستیون بود:

[ ]...برای تس ی غم خاود نباردی ترتیاب
داد ،او (اسکندر) به دنبال شکار کوساییان
رفت و آنها را در هم شکست و از جاوان
تا پیر همگی را سالخی کرد .ایو سالخی
پیشکشی برای هفاستیون نامیاده شاد (
.(Plutarch.7.72.4
آنچه پ وتارک به آن اعتقاد دارد تا حدی اغراقآمیز به نظر
ماایرسااد؛ امااا باادون شااک کوساااییان در ایااو حم ااه

خسارتهای فراوانی متحمب شدند .با ایو وجاود از دیادگاه
تاریخنگاران اسکندر همواره برای کشتار و خونریزیهاایش
توجیهات فراوانی داشت ).(Bosworth, 1996: 147
ممکو است دلیب اسکندر فراتر از اهدای قرباانی باه مقباره
هفاستیون باشد .اسکندر در بازگشات باه اکباتاناا از دشات
نیساییو دیدن کرد .وی آوازهی اسابان نیساایی را شانیده
بود و احتماالً به دنبال اسبهای تازه برای لشکر خاود باود
)(Yenne, 2010: 181؛ اما در زمان وی تعداد اسبان بسایار
کمتر از پیش بود؛ زیرا دزدان بیشتر اسبها را ربوده بودناد.
ممکو است ربودن اسبهای نسیاییو از سوی همسایه آن-
ها؛ یعنی کوساییان لورت گرفته باشد و همایو امار دلیاب
حم ه اساکندر باه کوساایی باوده اسات (Ashley, 2004:
).355
به هار روی اساکندر پاس از مار هفاساتیون باه سامت
کوساییان لشکر کشید و در نبردی طوالنی و خاونیو آنهاا
را شکست داد و تابع خود کرد (شاکب  .)3اساکندر آناان را
مجبور به یکجانشینی و ترک غارت گری کرد و برای آناان
شهرها و استحکاماتی در مناطق مهام راهباردی سااخت و
نیروهایش را در آنجاا مساتقر سااخت .اگار ایاو مط اب
لحت داشته باشد و اساکندر در آنجاا شاهرهایی سااخته
باشد احتماالً اقامت در ایو شهرها کوتاهمدت بوده است باه
عالوه تاکنون بقایای ایو شاهرها در لرساتان کشا نشاده
است .ممکو است کاوشهای آیناده ایاو مساأله را روشاو
سازد.

شکل -3مسير لشکرکشي اسکندر )(Roisman and Worthington 2011: XXII- XXIII
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اسکندر پس از غ به بر کوسایی هاا باه اکباتاناا بازگشات و
پس از آن به بابب رفت .اندکی پس از بازگشت اسکندر باه
بابب پُکِستس 1با سپاهی متشکب از ایرانیان به بابب رساید.
اسکندر به پکساتس اعتمااد داشات و وی را باه سااتراپی
پارس گماشت ) (Wiesehofer, 1994: 45-49و به او لقاب
«فات پارس» داد .احتماال پُکِستس پرنفوذتریو ساتراپ در
ایران بود .او به سانتهاای ایرانیاان احتارام مایگذاشات،
لباسهای ایرانی بر تو میکرد ،پارسی لحبت مایکارد و
در تمام امور مانند ایرانیان رفتار میکرد و به همیو سابب
توانسااته بااود اعتماااد ایرانیااان را ج ااب کنااد (Arrian.
) .Anabasis. 6.30.3; 7.6.3; Diodorus. 19.14.5احتمااالً
پکستس مسئول جمعآوری سربازان ایرانای باود؛ زیارا وی
(323ق.م) با  20000سرباز جنگوی ایرانی به بابب رفت ،او
همچنیو تعداد فراوانی جنگجوی کوسایی و تپوری2با خود
داشت؛ چرا که ایو دو قوم جنگجوتریو اقوام ایرانی بودناد
) .(Arrian.Anabasis.7.23اسکندر در همایو ساال تعاداد
زیادی از سربازان مقدونی و یوناانی را باه خاناههاایشاان
برگردانااد و سااربازان ایراناای را جااایگزیو آنهااا کاارد
) .(Thompson 1984هزار تو از آنان را محافظ اختصالای
خود قرار داد و آنها را در دربار مستقر ساخت .وی همان-
قدر که به مقدونیها اعتماد داشت به ایرانیاان نیاز اعتمااد
داشااات ) .(Diodorus,17.110.2مسا ا ماً او مااایبایسااات
جنگاورتریو و قدرتمندتریو قبایب را به خدمت میگرفات.
احتماالً اسکندر در نبارد چهاب روزه ای کاه باا کوسااییان
داشت به مهارتهای جنگی کوساییان پی برده بود و آناان
را در میان ساربازان مقادونی توزیاع کارد .سرپرسات هار
گروهان یک مقدونی باود .هار گروهاان متشاکب از چهاار
ساارباز مقاادونی و دوازده ساارباز ایراناای بااود .عاادهایاای از
سربازان ایرانی کماندار و عدهایای دیگار نیازهاناداز بودناد
) .(Arrian.Anabasis.7.23.به ایو ترتیاب شامار ساربازان
ایرانی لشکر جدید اسکندر دو برابر سربازان مقدونی بود.
مکانيابي اقوام کوساييها بر اساس مناابع يونااني و
رومي
نویسندگان یونانی و بعدها رومی بارهاا از کوسااییهاا ناام
بردهاند .مکانیابی کوساییها با توجه باه نوشاتههاای ایاو

1- Peucestas
2- Tapurians
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تاریخنگاران امکانپذیر است .استرابو به نقاب از نعاارکوس
مینویسد:

«نعارکوس میگویاد :چهاار قبی اه در ایاو
ناحیااه بودنااد .مااردیهاا 4همسااایه فااارس
بودند ،اوکسی ها 5و الیماییهاا 6همساایگان
مردیها و شوشیها بودند و کوسااییهاا در
همسااایگی ماااد زناادگی ماایکردنااد []...
)».(Strabo, 11.13. 6
استرابو در دو جای دیگری از کتاب خود باه حادود مارزی
سرزمیو کوساییها اشاره میکند:

[ ]...اکنون در شمال کرماان ،فاارس واقاع
شده است .فارس کشور بزرگی است کاه باا
پرایتاساانه 7و کوساااییهااا همسااایه اساات
).(Strabo.Geog.16.1.17
[ ]...رشتهکوه های زاگرس (بر فراز بابب) تاا
سرزمیو الیمایی ها و پرایتاسنه و همچنایو
مااااااد و کوسااااااییهاااااا اداماااااه دارد
).(Strabo.Geog.11.12.4
به نقب از استرابو کوساییها به همراه مردیها و اوکسایهاا
از شاهان هخامنشی خارا دریافات مایکردناد .باه عاالوه
هنگامی که شاهان هخامنشی از شوش به همادان پایتخات
تابستانی خود میرفتند از سرزمیو کوساییها میگذشاتند
و برای کوساییها هدایایی با خود میبردند (Strabo.11.13.
) .6آریان در کتاب اینادیکا روایتای مشاابه اساترابو دارد و
کوساییها را همسایه ماد مایداناد(Arrian. Indica. 40-6-
).8
پ ینی دیگر تاریخنگاری است که به حدود مرزی کوساییها
اشاره میکناد و آنهاا را نزدیاکتاریو همساایگان شارقی
شوش میداند .ایو بدان معناست که کوساییها با شوشیها
هممرز بودهاند ).(Pliny. 6.31. 134
پ یبیوس در طی شورش مولون 8سااتراپ مااد (220-222
ق.م) در زمان س وکیان نیز اشارهای به سرزمیو کوساییهاا
میکند.

جنوب ماد تا بیوالنهریو ،ق مارو آپولونیاا و
مرزهای پارس کشایده شاده اسات .بخاش
(نعارکوس نخستین فردی بود که اطالعاتی در مورد کوساییها ارائه داد)3- Nearchus .
4- Mardians
5- Uxians
6- Elymaeans
7- Paraetacenê
8- Molon
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جنوبی مااد باه وسای ه کاوههاای زاگارس
محافظت میشود .رشتهکوه زاگرس لادها
ستاد 1ارتفاع داشت و شامب ق ههای متعدد
و پیوسته با درههای عمیقی باود کاه اقاوام
کوساایی ،کوربرناه ،کرچای 2و دیگاار قبااال
کوهنشینی در آنجا ساکو بودند .ایو قبایب
به خاطر مهارتشان در نبرد مشهور بودناد
).(Polybius,5.44.6-7
استرابو چندیو بار حدود جغرافیایی سرزمیو کوساییهاا را
مشخص کرد .وی همواره ماد را همسایه کوساییها دانساته
است .به نقب از استرابو سرزمیو کوسااییهاا در همساایگی
مادها و بر سر راه ارتباطی شوش-همدان واقع شده بود .باه
عااالوه باار اساااس اسااترابو ،آریااان ،پ یبیااوس و پ یناای
سرزمیوکوساییها هممارز باا مااد و شاوش باود؛ بناابرایو
سرزمیو کوسایی ها فال ه بیو همدان تا شوش در لرساتان
امروزی (زاگرس مرکزی) باود .اماروزه نیاز مسایر شاوش-
هماادان از مساایر شااهرهای پ اادختر و خاارمآباااد (اسااتان
لرستان) میگذرد و در پایاان باه همادان خاتم مایشاود.
کوساییان در شمال با ساتراپی ماد ،در شرق باا پرایتاسانه،
در جنوب با اوکسی و شوش و بعدها الیمایی هممرز بود؛ اما
در خصوص حدود غربی کوساییها اطالع دقیقی در دسات
نیست .احتماال مرز غربای سارزمیو کوسااییهاا کاوههاای
موازی با بیوالنهریو بود (شکب .)4

شکل  -4موقعيت جغرافيايي سرزمين کوساييان

1- Stades
ستاد در یونان واحدی برای اندازهگیری طول بود .هر ستاد برابر با  600پا یونانی بود.
2- Corbrenae and Carchi

تاریخ نگاران یونانی و رومی از دشتی به نام نیسااییو 3خبار
میدهند که در همسایگی کوساییها بود .ایو دشات مای-
تواند حدود مرز شمال و شمال غربی کوساییها با سااتراپی
ماد را تعییو کند.
هرودوت اولیو تاریخ نگار یونانی است که به ایاو دشات در
ماد و اسبهای آن اشااره مایکناد ).(Herodotus,.3. 106
وی در فصب دیگری از کتب خود مجدداً محب ایو دشت را
در ماد ذکر میکند ).(Herodotus,7. 40
آریان به نقب از هرودوت در مورد دشت نیساییو ایاوگوناه
مینویسد:

[ ]...اسکندر در ایو سفر (از اُپیس 4تا مااد)
دشتهایی امپراتوری هخامنشی را دید .باه
گفته هرودوت ایو دشت نیساییو ناام دارد
و به همیو خاطر اسبهایی ایاو منطقاه را
نیساییو می نامند .گفته میشود در گذشته
ایااو دشاات چراگاااه  150000راَس اسااب
بود ،اماا در زماان اساکندر ایاو تعاداد باه
 50000راس اسب کاهش یافته بود؛ بیشتر
اسبها را دزدان ربوده بودناد [(Arrian. ]...
).Anabasis.7.13.2-3
دیودورس در ایو خصوص جزئیات بیشتری ارائه میدهد:

[ ]...پس از چند روز توق او (اساکندر) باه
سمت راه ال ی حرکت کرد .او میخواسات
از منطقهایی به ناام بغساتان 5دیادن کناد.
منطقه ای که با درختان انبوه میوه پوشایده
شااده بااود و غناای از هرچیاازی باارای یااک
زناادگی مرفااه بااود .پااس از آن وی وارد
سرزمینی شاد کاه چراگااه تعاداد فراوانای
اسب بود .گفتاه مایشاود در گذشاته ایاو
منطقه چراگاه 160000رأس اسب بود ،اماا
در زمان بازدید اسکندر به  60000کااهش
یافته بودند .اسکندر پس از یک مااه اقامات
در ایو منطقه راهای اکباتاناا در مااد شاد
[.(Diodorus,17.110.5-6)]...
به گفته آریان دشت نیساییو بر سر راه اُپیس باه مااد باود.
ایو دشت باید در بخشهای شمال و شمالغربی لرساتان و
3- Nissaean Plain
4-Opis
5-Bagistanê
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در ساااتراپی ماااد واقااع شااده باشااد؛ زیاارا پااس از بغسااتان
(بیستون) و پیش از اکباتانا قرار داشات .باه عاالوه رشاته-
کوههای گریو و اشترانکوه از سمت شمال غرب باه جناوب
شرق لرستان کشیده شده اند و مانند معباری طبیعای ایاو
منطقه را از دشتهای نهاوند و سیالخور جدا کردهاند.

کوساییان در کوههای ماد ساکو بودند و باه دلیاب شارایع
سخت و کوهستانی بودن کشورشان ،مهارت زیادی در نبرد
داشااتند .آنهااا تابعیاات بیگانگااان را نپذیرفتنااد و دوره
هخامنشااااای شکساااااتناپاااااذیر بااااااقی ماندناااااد
).(Diodorus,17.111.4

وضعيت معيشت و نحوه زندگي کوساييها

دیودورس در بخش دوم تولیفات خاود باه نحاوه زنادگی
کوساییها اشاره میکند:

در البهالی شرح لشکرکشی اساکندر اشااراتی باه وضاعیت
معیشت کوساییها شدهاسات .بیشاتر کوسااییهاا همانناد
دیگر همسایههای کوهنشیو شان تیرانداز بودند و باه سابب
کوچک و بایر بودن 1زمیوهایشان هماواره هزیناه زنادگی
خود را از دیگر قبایب تأمیو میکردند ،بنابرایو آنهاا بایاد
مردمانی تنومند بوده باشند .به همیو خااطر همگای آنهاا
جنگجو بودند ) .(Strabo,16.1.18کوسااییهاا مانناد دیگار
قبایب زاگرس (اوکسی ،مردی و الیماایی) از شااهان خارا
دریافت مایکردناد .عاالوه بار ایاو ،هنگاامی کاه شااهان
هخامنشی پس از گذراندن تابساتان در اکباتاناا باه سامت
شااوش ماایرفتنااد بااه کوساااییهااا هاادایایی ماایدادنااد

).(Strabo,11.13. 6
آریان در آناباسیس خود در مورد کوساییهاا ایاو-
گونه مینویسد:

[ ]...او (اساااکندر) عی اااه کوسااااییهاااا
لشکرکشاای کاارد ،آنهااا نااژادی جنگجااو
بودند که در همسایگی اوکسی ها بودناد و
در مکان هاای مساتحکم و در روساتاهای
جداگانه زندگی مایکردناد .هنگاامی کاه
احساس خطر میکردند به ق اه کاوههاای
خود عقب نشینی میکردند ،و همیو امار
موجب میشد که متهاجماان نتوانناد باه
آنها نزدیک شوند .هنگاامی کاه دشامو
محب را ترک میکرد آنها دوباره مشاغول
غارتگری مایشادند .انهاا باه ایاو روش
متکی بودند [.(Arrian. Anab. 7.15)]...
دیودورس در هنگام حم ه اسکندر به کوساییان و بعادها در
جریان نبرد آنتیگونس 2با کوساییها ،شارحی جاامعتار از
نحااوه معیشاات کوساااییان ارائ اه ماایدهااد .بااه گفتااه وی،
 -1بایر بودن سرزمیو کوساییها ممکو است به معنای کوهستانی بودن سرزمیوشان
باشد.
2- Antigonus

[ ]...ایو مردان که از زماانهاای گذشاته
همواره مستقب بوده اند ،در غارها زنادگی
میکنند از ب وط و قاار و گوشات دودی
حیواناااات وحشااای تغذیاااه مااایکنناااد
).(Diodorus,19.19.3
دیودورس به نکتاه جاالبی اشااره مایکناد ،باه گفتاه وی
کوساییها از ب وط تغذیه مایکاردهاناد .کاوههاای لرساتان
پوشیده از درختان ب وط است .در دوران جن جهاانی اول
نیز بخش های بسیاری از ایاران دچاار قحطای شاد .در آن
شاارایع غااذای غالااب روسااتاییان لرسااتان نااان ب ااوط بااود
)(Napier, 1919: 13؛ به عالوه به نظر میرسد ایو کاوههاا
همواره مم او از درختاان باوده اسات .باه نقاب از اساترابو
اسکندر در بابب برای ساختو قایق با مشکب کمباود چاوب
مواجه باود؛ زیارا در باباب چاوب کمیااب باود ،هرچناد در
سرزمیوهایی مانند کوسایی و دیگر قبایب چوب باه نسابت
کااافی وجااود داشاات ) (Strabo.Geog.16.1.11و اسااکندر
میتوانست ایو کمبود را از سارزمیوهاای همساایه تاأمیو
کند.
با توجه به آنچه گذشت ،کوساییان در محابهاای محکام
همانند غارها و یا در روستاهای پراکنده زندگی مایکردناد.
پیشه ایو مردمان کشاورزی نبود؛ زیرا ایو منطقه پوشایده
از کوه های ممتد باا پوشاش انباوه درختاان و دشاتهاای
محدود بود .آنها غذای خود را از همیو کوهها تأمیو مای-
کردند و از قار های خودرو ،میاوه درختاان ب اوط و شاکار
حیوانات وحشی تغذیاه مایکردناد .کوسااییان کمانادارانی
ماهر بودند که توانایی بینظیری در نبرد داشتند .باهطاوری
که غالب مردان ایو سرزمیو جنگاور بودند .آنها با تکیه بر
مهارتهای جنگی خود به غارت همساایگان یاا رهگاذرانی
میپراختند که گذارشان به سرزمیوشان میافتاد و ایوگونه
امرار معاش میکردند .آنان تس یم هیچ حکاومتی نشادند و
همواره مستقب بودند.
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کوساييان پس از مرگ اسکندر تا دوره سلوکي
طولی نکشاید کاه در ساال  323ق.م اساکندر درگذشات.
باایش از چناادیو دهااه پااس از ماار اسااکندر ساارداران و
خانواده س طنتی وی برای به دست آوردن تا و تخات باه
نبردهای پیاپی پرداختند .با مر پردیکااس در ساال 321
ق.م ،نایب الس طنه اساکندر ،نبردهاایی بایو آنتیگاونس و
ائومنس 1درگرفت؛ زیرا ائاومنس مانناد پردیکااس خواهاان
حفظ اتحاد امپراتوری اسکندر بود؛ اما آنتیگونوس به دنباال
تقسیم امپراتوری بود ).(Anson, 2015: 92; 150
اطالعی در دست نیست که نشان دهد پس از مر اسکندر
کوساییان تا چه مدت در ارتش مقدونی بااقی ماندناد و یاا
دوباره به شیوه زندگی سابق خود روی آوردند؛ اگر در ارتش
مقدونی باقی ماندند تا چاه مادت در نبردهاای مقادونیهاا
شرکت کردند ،و تحات فرمانادهی کادام یاک از سارداران
اسکندر بودند.
به نظر میرسد کوساییان از غ به اسکندر خشنود نبودناد و
پااس از ماار وی دوباااره بااه راهزناای و غااارت روی آورده
باشند؛ زیرا ظرف کمتار از چناد ساال نباردی دیگار بایو
کوساییان و ارتش مقدونی درگرفت .در سال  316ق.م و در
جریان نبرد گابینه  2ارتش مقدونی به رهبری آنتیگونس رو
در روی کوساییان قرار گرفت (شکب .)5
3
در سال  316ق.م آنتیگونس با همکاری س وکوس ساتراپ
بابب و پیتون ساتراپ ماد بزر  4به شوش رسید؛ اما مقاب اه
ائومنس او را از رسایدن باه پاارس بازداشات و آنتیگاونس
مجبور شد به سمت ماد حرکت کند .از شوش به مااد تنهاا
دو راه وجود داشت .راه ال ی گرم ،طاقتفرسا و طوالنی بود
که بیش از چهب روز به طول میانجامید .مسیر دوم خناک
و کوتاااهتاار بااود؛ امااا از میااان کوهسااتانهااای کوساااییان
میگذشت .پیتون ساتراپ ماد بود و به خاوبی کوسااییان را
میشناخت .او آنتیگونس را از خطر کوساییان آگااه کارد و
به وی پشنهاد داد در ازای پرداخت مب غی به آنها میتواند
بااه سااالمت از مساایر بگااذرد؛ امااا آنتیگااونس کااه خااود را
جانشیو اسکندر میدانست ،به تبعیت از اساکندر نبارد باا
کوساییان را برگزیاد .مسا ماً عباور از سارزمیو کوسااییان
راحاات نبااود و نبااردی سااخت باایو ارتااش آنتیگااونس و
کوساییان درگرفت ( .(Diodorus, 19.19.3
1- Eumenes
ایو نبرد در مح ی نزدیک به الفهان رخ داد2- Battle of Gabiene .
3- Seleucus
4- Peithon

شکل -5مسير نبرد گابينه )(Martinez-Sève 2011: 20

دیودورس نبرد آنتیگونس باا کوسااییان را ایاوگوناه نقاب
میکند:

[ ]...هرگاه گذر آنها به ایو مسایر ساخت
می افتاد هیچ کمکی نمیتوانست آنها را از
خطر در اماان بادارد .مردماان باومی ،ایاو
منطقه را به خوبی مایشاناختند و قباب از
ورود آنها (بیگانگان) در مکانهاای مرتفاع
کماایو کاارده بودنااد و باار ساار سااپاهیان
سن های بازر و تیرهاای پیااپی پرتااب
میکردند ،و سپاهیانی را زخمی مایکردناد
که به سبب ناهموار بودن زمیو راه فرار و یا
مقاب ه را نداشاتند .باه دلیاب لاعبالعباور
بودن مسایر فیابهاا ،ساوارهنظاام و حتای
سربازان سنگیو اس حه با مر روبرو شدند
 ...آنتیگونس از ایو که پیشانهاد پیتاون را
نپذیرفته بود پشیمان شده بود با ایو وجود،
پس از ت فات فراوان و گذشت نه روز به ماد
رسید ).(Diod.19.19.6- 8
هرچناااد سا ا وکوس در ساااال  312ق.م حکاااومتی را از
میانرودان تا ق مروهای آسیایی هخامنشیان تأسایس کارد،
اما در دوران حکومت وی نامی از کوساییان به چشم نمی-
خورد .پارس و مااد بخشای از ق مارو سا وکوس باود و باا
تصرف غرب ایران مس ماً مناطق کوهستانی زاگرس جزئای
از ق مرو او بود .س وکوس موفقیتهاای سیاسای و نظاامی
فراوانی به دست آورد .یکی از دالیب عمده ایو موفقیاتهاا
توانایی وی در یافتو نقاط مشترک بایو مردماان ایاران و
بابب بود .هساته الا ی ساپاه وی را ساربازان غارب ایاران
تشااکیب ماایداد و بااا کمااک آنهااا توانساات آنتیگااونس و
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دمتریوس را از باباب بیارون براناد .شامار ساربازان ایرانای
(غرب ایران) وی حداقب  35000تاو باود کاه متشاکب از
سواره نظام ،پیاده نظام سبک اسا حه و ساربازان مقادونی
بود ) .(Olbrycht, 2013: 169احتماال س وکوس در جریاان
یورش آنتیگونس ( 311ق.م) به باباب از کماک کوسااییان
بهره برده است هر چند ایو موضوع در کتب تااریخی ذکار
نشده است ).(Grainger, 2014
پ یبیوس تنها تاریخنگاری است که به حضور کوسااییان در
دوره س وکی و در زمان س طنت آنتیوخوس اشاره میکناد.
1
نخستیو باار باا ناام کوسااییان در زماان شاورش مولاون
( 320-322ق.م) ساااتراپ ماااد مواجااه ماایشااویم .منااابع
فراوان ،عوامب ایرانی که در خادمت سااتراپ مااد بودناد و
تعداد سپاهیان زیادی که سااتراپ مااد در اختیاار داشات،
همواره عامب ال ی شورش ساتراپهای ماد بود & (Roberts
) .Bennett 2012: 91به عالوه منطقه جنوبی ساتراپی مااد
با رشتهکوه های ممتد زاگرس پوشیده شاده باود و همانناد
معبری طبیعی جنوب ماد را محافظت میکارد در درههاای
2
عمیق ایو رشتهکوهها قبای ی نظیر کوساییان ،کوربرناههاا
کرچیها 3و دیگر قبایب بربر زندگی میکردناد کاه تواناایی
بسیار زیادی در نبارد داشاتند ) .(Polybius.5.44.7هماان
طور که مولون از زاگرس عبور میکارد ساربازانی از قبایاب
کوسااایی ،کوربرنااه و کرچاای را بااه ارتااش خااود افاازود.
جنگجویان ایو قبایب مهارت و توانایی فوقالعادهای در نبرد
داشتند ).(Roberts & Bennett, 2012: 91-95
در سااال  317ق.م نباارد رافیااه 4باایو آنتیوخااوس سااوم و
بط میاوس چهاارم رخ داد ) .(Bar-Kochva, 1976: 50در
ایو نبرد  5000سرباز مادی ،کوسایی ،کادوزی 5و کرماانی
به فرماندهی آسپاسینوس 6مادی در ارتش آنتیوخوس سوم
حضور داشاتند ) .(Polybius.5.79وی در جاای دیگاری از
کتاب خود به حضور کوساییان در ارتش آنتیوخاوس ساوم
اشاره میکند:

[ ]...آنتیوخااوس در جناااح چ ا 2000
سواره نظام را تحت فرماندهی تمیساون
قاارار داد ،پااس از آنااان گارداساایان 8و

7

1- Molon
2- Corbrenae
3 -Carchi
4- Raphia
5- Cadusians
6 -Aspasianus
7- Themison
8- Gardacian
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لیاادیان 9زوباایوانااداز حضااور داشااتند و
سپس  3000سرباز سبک اسا حه تحات
فرماناادهی مناادموس ،10و پااس از آنهااا
کوساییان ،مادی ها و کرمانی ها بودند []...
).(Polybius.5. 82. 9- 12
ایو منبع آخریو اشااره ای اسات کاه در متاون یوناانی و
رومی به کوساییان شده است 40 .سال پس از آنتیوخاوس
سوم و در زماان الکسااندر بااالس ( 148/7ق.م) حکومات
س وکی به دست پارتیان برای همیشه از ایران برچیده شاد
و اثری از نام کوساییان در منابع یونانی و رومای باه چشام
نخورد.
نتيجهگيري
بر اساس منابع مکتوب آشوری ،یونانی و رومی گروه نژادی
در کوههای زاگرس زندگی میکردند که سرزمیو آنان
احتماالً بزر تر از حدود جغرافیایی استان لرستان بوده
11
است و از ماد بزر تا شوش و سرحد رودخانه کرخه
کشیده شده بود و زبانی کم و بیش مشابه داشتند .هر
چند به دلیب نبود مدارک کافی نمیتوان بهطور قطع بیان
کرد کاسیتها همان کیسیوها و بعدها کوساییان زمان
حم ه اسکندر هستند؛ اما به دور از واقعیت نیست اگر ما
کاسیتها (قرن هفده ق.م) در منابع آشوری ،کیسیان
(قرن پنجم ق.م) در نوشتههای هرودوت و کوساییان (قرن
چهارم و سوم ق.م) در منابع تاریخنگاران اسکندر را یک
قوم با چندیو نوع ت فظ مخت  ،در چندیو دوره مخت
بدانیم .ایو احتمال زمانی منطقیتر به نظر میرسد که
یادآور شویم مردان ایو قوم به خاطر تواناییشان در نبرد
شهرت داشتند و همواره در کوههای زاگرس سکونت
داشتند .در زمان حم ه اسکندر کوساییان اقوام زاگرس
مرکزی بودند و یکی از بهتریو اقوام قدرتمند و جنگجو
ایران بودند و به همیو سبب با راهزنی و غارت روزگار خود
را میگذراندند .آنها همسایه ماد و اوکسیها و بر سر راه
ارتباطی شوش به اکباتانا بودند .شاهان هخامنشی هنگام
عبور از سرزمیو کوساییان به آنها هدایایی میدادند و در
عو در مواقع ضروری به ارتش هخامنشیان میپیوستند.
هرگاه نبردی در میگرفت نام ایو قوم نیز شنیده میشد.
9- Lydian
10- Menedemus
11- Chaospes River

)م. پ2  قرن-م. ق5 کوساييها از حمله اسکندر تا سلوکيان در منابع يوناني و رومي (قرن

کوساییان همواره تابعیت هیچ حکومت مرکزی را نپذیرفته
 اما به نظر میرسد هرگاه حاکمان س وکی درگیر،بودند
نبردی بودند از کوساییان یاری گرفتند و مس ماً در ازای
.شرکت در جن هایشان مب غی چشمگیر دریافت کردند
مولون ساتراپ شورشی ماد در زمان آنتیوخوس سوم نیز از
مهارتهای فوقالعاده کوساییان آگاهی داشت و از آنان
 کوساییان.برای نبرد ع یه آنتیوخوس سوم یاری گرفت
چندیو سال بعد و در پی نبرد رافیه در ارتش آنتیوخوس
سوم در برابر بط میوس چهارم به نبرد پرداختند و پس از
-آن اثری از ایو قوم در منابع یونانی و رومی به چشم نمی
.خورد
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شاید مبالغه نباشد آنان را بهتریو جنگجویان کوهنشیو
 آنها در نبرد گوگمب تحت فرماندهی مستقیم.نامید
داریوش و دوشادوش سربازان جاویدان به نبرد ع یه
 به عالوه پیشتر در نبرد ترموپیب به،اسکندر پرداختند
م. ق324  اسکندر در سال.یاری خشایارشاه شتافته بودند
به ایو قوم حم ه کرد و پس از نبردی طوالنی و طاقتفرسا
 اسکندر شجاعت و جنگجویی.آنان را مطیع خود ساخت
ایو قوم را از نزدیک دید و در همان سال چندیو هزار تو
از کوساییان را به خدمت گرفت؛ اما با مر اسکندر تس ع
مقدونیها بر آنان چندان طولی نکشید؛ زیرا ظرف کمتر از
.ده سال بار دیگر نبردی بیو مقدونیها و کوساییان رخ داد
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