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 چکیده

بوده و نگاهی ویژه را به اهمیت این دوره  دهندهنشانآغاز ایالمی از غرب به شرق فالت ایران  هایمحوطهگستره وسیع 

نوشتار آغاز ایالمی،  ازجمله هادادهاستقراری آغاز ایالمی خواستار است. اگرچه پژوهشگرانی بر مبنای برخی اطالعات و  هایمحوطه

اما برخی ؛ نگرندمی سؤالو سیر تحول آن تا دوره ایالم قدیم را با عالمت  دهندمیقرار  مدنظردوره آغاز ایالمی را  بارهیکتوقف 

شوش، ملیان، یحیی)؟(، شهرسوخته و حصار که همگی دارای شاخصه اصلی آغاز ایالمی  ازجملهمهم دوره آغاز ایالمی  هایمحوطه

 ترطوالنی زمانیمدت، دارای توالی استقرار بوده و تا دوره ایالم قدیم و حتی در برخی باشندمیهای آن  "گل نوشته"یعنی 

پس از آغاز ایالمیِ  هایدادهدر این پژوهش سعی بر آن است تا با بررسی ادامه داشته است.  هاآن تقرار درهمچنان روند اس

قرار گیرند تا  موردبررسیتا دوره ایالم قدیم  بردهنامسفال و مهر، چگونگی سیر تحول استقرارهای  ازجملهدارای توالی  هایمحوطه

 صورتبهس از دوره آغاز ایالمی چگونه صورت گرفته، آیا توالی استقرار تغییرات فرهنگی پ"که  سؤالپاسخی در راستای این 

را ارائه دهد. آنچه اطالعات این پژوهش در  "است؟ تغییریافتهبه فرهنگی نوین در دوره بعد  بارهیکبهتدریجی بوده و یا اینکه 

، از دوره آغاز هادادههرچند با تغییرات در برخی  روند استقرار را توانمیتفاوت در مناطق مختلف  باوجوداختیار ما قرار داده، 

 .به ایالم قدیم مشاهده نمودایالمی 
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 مقدمه. 1

به و  IIکه ادامه یافته شوش  IIIشوش  شناسیباستان یمرحله فرهنگ و توصیفِاصطالحی در  "میایالآغاز"

فرهنگی  به لحاظ ترتیب قرارگیری در ادوار و  (Teissier1987:27) باشدمیهنگی متمایز از آن است، لحاظ فر

سنتی یکی  طوربهدر خوزستان، که  درشوش. این مرحله اولین بار گیردمیایران، قبل از دوره ایالم قدیم قرار 

. اولین متون آغاز (Brentjes&Tosi1983:240) ه است، یافت شدشودمیحکومت ایالم دانسته  هایپایتختاز 

تپه آکروپل در  2بالفاصله زیر الیه ژاک دمورگان در شوش،  هایحفاریم در طول 1899ایالمی در سال 

 Dahl) منتشر شدند -1با عنوان آغاز ایالمی –یل آمد و یک سال بعد توسط ونسان ش دست به ،7ترانشه 

2010:2, Scheil 1906) . و در جهت شرق جریان یافته است،  آغازشدهجنوب غرب گسترش آغاز ایالمی از

: 1387)کوهل  است شدهمشخصآغاز ایالمی در سرتاسر این مناطق  هاینوشتهبا کشف گل  اساساًروندی که 

 (1394، 1392؛ حصاری Hessari2011,2012)در تپه سفالین  گل نوشتهشدن تعداد زیادی  کشف اخیراً. (410

تا شمال فالت مرکزی ایران گسترش داده و گستره وسیعی از فالت ایران را شامل  دامنه نفوذ این فرهنگ را

 گردید است. 

که    سفال آغاز ایالمی است هاینمونهبه معروف  دوره آغازایالمی شکل جدید ظروف سفالیِ هایویژگیاز 

، چندرنگشاخص  هایلسفادر اینجا فقط به  .شوندمیقبلی  هاینمونهجایگزین شوش،  1آکروپل  16از الیه 

برگشته و ساغرهای این دوره اشاره  هایلبهکوچک با  هایقدحدارای باندهای قرمز شرابی،  هایخمره، دورنگ

متونی بدون استثناء اداری که  گلی با نوشتار آغاز ایالمی هایلوحه، عالوه بر  سفال. (73: 1392)حصاری  شودمی

 مهرهای اثرمهرها و و  (Englund 1998:326)و کارگران هستند  احشام و مدارک دریافت و پرداخت غالت،

و  شدهحجاری، سبک خطی/ برشی، سبک ایشیشهصابونی  که شامل سبک کالسیک، سبک سنگ ایاستوانه

 .باشندمیمهم دوره آغاز ایالمی  هایشاخصه، از دیگر (Pittman 1997: 139-142) شودمیمهرهای استامپی 

 [(گرددمیرا نیز شامل  V]و البته اروک  IV a)اوروک ق م  3200آن از  قراردادی شروع طورهباگر آغاز نوشتار 

. این (Englund 1998: 325)ق م قرار داد  2900 – 3050باید حدود  را ، آغاز ایالمیباشدشده  گذاریتاریخ

 شدهشناختهین مرحله استفاده از سیستم نگارشی ا وسیلهبهکه مرحله دوم آغازنگارش ایران است و دوره 

است. تجلی این دوره  زمانهم رودانمیان   Iقدیم هایسلسلهو  (III )اوروکاست، با دوره فرهنگی جمدت نصر 

آبرفتی  هایدشتبلند ایران و  هایسرزمینواکنشی به تغییرات سیاسی و اقتصادی در مبادالت بین منابع 

دوره آغاز  درواقعو  (Dahl, 2010:2 ؛ Alden et al. 1982:613)است  پیشنهادشدهدجله و فرات  هایرودخانه

)در مقایسه با  ازحدبیشایالمی نتیجه رشد و تکامل اجتماعی است که در این مقطع زمانی بر اساس نیاز 

ه است و خود را شدبه داشتن یک سیستم منجر به ابداع خط اولیه  قبل از آن به حسابداری امور اقتصادی( هایدوره

 (.1392؛ حصاری ،14: 1378)حصاری ، سازدمیاز دوره قبل متمایز  هانوشتهاس این گل بر اس

آغاز ایالمی  هایمحوطه رفتن برخی بین ازبا  زمانهم (III)شوش پایان دوره سوم شوش  رسدمیبه نظر 

 و کمتر شدهبلند  هایسرزمین. در میانه هزاره سوم ق م ارتباطات شوش با (Harper et al. 1992, 81)بود 

 رودانمیانکه استقرار شوش در میانه هزاره سوم ق م بیشتر از شهرهای  دهدمینشان  شناسیباستانمدارک 

مرتفع آغاز  هایسرزمین؛ اما شاید نظر آمیه که (Carter 1980: 31) آغاز ایالمی هایشهرکتا  کردمیپیروی 

                                                           
1 Proto- Elamite 
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، بر اساس (31، 1389)آمیه، بازگشت  رودانمیاننفوذ سوق یافتند و شوش به دایره  نشینیکوچ سویبهایالمی 

در کامل متروک شدن قدرت جوامع آغاز ایالمی که شیوه حکومت  طوربه چراکهباشد؛  تأملقابلبرخی نظرها 

. پایان هزاره چهارم و (Muttin& Lamberg Karlovsky, 2013, 214) رسدنمین ریشه داشت، ممکن به نظر آ

از  ایمجموعهبه سمت شرق و در بخش جنوبی فالت ایران، در  ایمنطقهابر  ایبکهش ،اوایل هزاره سوم

با آغاز هزاره سوم ق م و پیدایش نخستین شهرها افزایش  و (306: 1382)رایت  متمرکزشدهشهرهای دور از هم 

اره هزطی این ؛ در شودمیچشمگیری در تعداد و اندازه استقرارها در حوزه فرهنگی جنوب شرق دیده 

در حکم استقرارهای  هاییمحوطهو افزایش و شهداد پدیدار  شهرهایی چون شهرسوخته، جیرفت/کنارصندل

این موضوع است که عالوه بر  دهندهنشانکه  (185: 1391)اسکندری و دیگران  شودمیدیده اقماری این مراکز 

در شرق[ رونق وجود و مناطقی ] سرزمین مرکزی ایالم و شوش، پس از دوره آغاز ایالمی همچنان در مراکز

از سوی دیگر در حاشیه شمالی فالت در  .(31: 1389)آمیه،  شودمیدیده مناطقی  شکوفایی تمدن درداشته و 

تپه حصار و در دشت گرگان، از دوره آغاز ایالمی با کنار گذاشتن سفال منقوش و روی آوردن به سفال 

محل  کهطوریبه ایجادشده هاآندر هزاره سوم ق م تحولی در فاصله گرفت و  ازتاریخپیشخاکستری از سنت 

. این شکوفایی و رونق در (30: 1389)آمیه  استقرار صنعتگرانی شد که حامی یک شبکه گسترده تجاری بودند

ریشه در رونق تجارت داشته است،  احتماالًدر شرق و شمال فالت/ دشت گرگان،  یادشده هایمحوطه

در خالل هزاره سوم ق م گسترش تجارت در  دهدمینشان  آمدهدستبه شناسیاستانبمدارک  کهطوریبه

غربی و شرقی را هرچه بیشتر برقرار  هایسرزمین، روابط گذشتمیمسیرهای گوناگونی که از فالت ایران 

 از راه -شرق و شمال فالت-ی وجود دارد که این استقرارگاه ها احتمال زیاد ؛(1369)رفیق مغول، ساخته بود 

برای مواد خام تقاضاهای زیاد و همیشگی  چراکهاستخراج و تجارت منابع معدنی فالت ایران رونق یافتند، 

بر مبادله  یقینبهقریب احتمالبه هاارتباطو در طول نیمه اول هزاره سوم  (20 :1389)کرتیس وجود داشت 

در  قرارگرفته هایمحوطهجاری گسترده به شکوفایی ؛ این ارتباطات ت(78: 1392)رایت، زا استوار بود  اقالمشان

. خالصه (Lamberg Karlovsky, 1970)شد  هاآنهرچه بیشتر شهرنشینی در این مسیرها و رشد و رونق 

آبرفتی ترکمن و سند،  هایدشتبا متمدن شدن  زمانهماینکه در شرق ایران در اوایل هزاره سوم ق م 

 کردمیپیشرفت  سرعتبهاز این ارتباطات  گیریبهرهکه با  گرفتمی صورت ایپیچیدهمعامالت سنگین و 

)رایت،  [ برقرار بودازآنپسو برخی از این قلمروهای مبادله تا نیمه دوم هزاره سوم ق م ] و  (30: 1389)آمیه 

1392 :78.) 
 هایمحوطهدر تا ایالم قدیم در این پژوهش بر فاصله زمانی پس از آغاز ایالمی  موردبررسی مسئله

ادامه یافته  هاآن در، شهرسوخته، حصار، که روند استقرار )؟(شوش، ملیان، یحیی ازجملهاستقراری این دوره 

سفال و مهر در این  ازجمله آمدهدستبهها و اطالعات در یافتهپیگردی  ،مسئلهمتمرکز است. در راستای این 

 است. گرفتهجامان تا ایالم قدیم پس از دوره آغاز ایالمی هامحوطه
 

 . بحث2
 سفال دوره پس از آغاز ایالمی شوش. 2-1

، ق م( 25و  28 هایسده)دومکنم در شهرشاهی  هایکاوشاز  آمدهدستبهاز طریق مواد  IVAالف/  4دوره شوش 

و ( Db, Dc-Dd)شوش گونه شناسی لوبرتون ،  1شهرشاهی  9-12 هایالیهتر در الیزابت کار هایکاوش
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به اواخر هزاره سوم ق م نسبت داده  توانندمی آکروپل که IVو   IIIهایالیهو و گاش در استی هایکاوش

قدیم  هایسلسلهاز دوره  ایکتیبهبا استفاده از سفال و شواهد  این دوره گذاریتاریخاست.  شدهشناخته ،شوند

III   دهندهنشانکه  رنگتکرنگ و رنگا به دو شیوه تزیینی سفال است. دومکنم شدهتعیین رودانمیاندر 

 Steve؛ 39: 1353)پرو است  کردهاشارهق م هستند  2350 -2700 هایمهروموماصلی شوش بین  هایافق

 IVA /الف 4دوره  9تا  12 هایالیهدر شهرشاهی  .(385: 1382؛ شاخت 28و  25: 1394؛ اسکالونه 183-184 ,1969

. سفال گیردمیسفال صورت  هایسبکر اینجا تحولی قطعی در پرداخته است: د هاسفالبه  خوبیبهکارتر 

است دیگر رایج و معمول به شمار  13تا  18که مشخصه الیه  به رنگ قرمز و یا سفال دارای روکشپوشیده 

 نادر هاینمونه. شودمیو یکدست جایگزین آن  نرم، بلکه سفال نخودی ساده با خمیره آمیخته با شن رودنمی

منقوش یکرنگ که به  هایسفالیافت شده است. عالوه بر آن همچنان نوع سفال با آبرنگ قرمز  و کمیابی از

پدیدار  12از الیه  شدهگردآوری یمجموعهدر  ایمالحظهقابلمقدار  تعلق دارد نخست به« سبک دوم شوش»

که از  ایپیشرفته تجسمی و یا هندسی کامل و هایطرحاز  یکهیچ 13منقوش الیه  هایسفال.  در شوندمی

. (Carter 1980:25; Carter 1979:453؛ 77-76: 1376)کارتر ، به کار نرفته است شدهدیده 9تا  12 هایالیه

در  لزوماًکه ظروف منقوش، البته نه  دهدمیشهرشاهی و آکروپل پیشنهاد  هایگمانهاطالعات بازیابی شده در 

ادامه یافته است  ( 3)دوره دوره آغاز ایالمی  شدهزیینتاز ظروف  سادگیبهگسترش یافتن شکل ظاهری، 

(Carter 1980:26) ب 4. در دوره/ IVB  قرار  موردتوجهدوره اکدی  هایسفالو  هاحکاکیدر شوش انواع

 (.Carter 1998: 317) منقوش ناپدید شدند رنگتکو ظروف  گرفت
 

 مهرهای دوره پس از آغاز ایالمی شوش .2-2

الف[ تعدادی بسیار  4است ]شوش رودانمیاندر  3و2قدیم  هایسلسلهبا  زمانهمش که در دوره بعدی شو

؛ نک: 76: 1389)آمیه  دارد رودانمیاننشان از پذیرش خط میخی و زبان مردم  که آمدهدستبهنادر از مهرها 

Amiet 1972) یتون از مهرهاجدول لوبر هرحالبهشهرشاهی یافت نشده، اما  7-12 هایالیه. هیچ مهری در 

 Carter)در طول نیمه اول هزاره سوم دارد  رودانمیاناشاره بر برتری مهرهای سبک  ،دقیق منشأبدون 

 سارگونیپیشکه در اواخر دوره  اندآمدهدستبهمهر از شوش  دوتکهیک مهر و  هاگزارش. بر اساس (1980:25

از  ایاستوانهبا اثر مهرهای  ایدفینه. (Sax & Middleton1989: 122) اندشده گذاریتاریخق م  2400حدود 

، مدرک مهمی از دهدمیان نش رودانیمیان هاینمونهکه شباهت روشنی را با  3 -1قدیم  هایسلسلهنوع 

را  ایاستوانهه ذخیره مواد با اثر مهر از کوز هاییتکهالف در محوطه شوش است که  4مهر در دوره  عملکرد

 رودانیمیان هایسبکاین است که  دهندهنشان هانمونه. این (153و  151و  146: 1385اتس )پباید بدان افزود 

و گونه  شناسیسبک، نگاریشمایلمدارک  .قدیم در حکاکی و پیکرتراشی نمایان شده است هایسلسله

گاتنگی را با ، پیوند تندر این دوره سازیمجسمهحکاکی مهر و  ویژهبههنری شوش  هایجنبهشناسی مرتبط با 

 (.363: 1387)اسکالونه  دهندمینشان  3و  2قدیم  هایسلسلهدر دوره  رودانمیانهنر معاصر 
 

 سفال دوره پس از آغاز ایالمی ملیان. 2-3

و کفتری، از طریق مطالعه مواد  پانشاستقراری در محوطه ملیان و دوره زمانی بین  رویپسوجود یک دوره 

 رسدمی. به نظر (55: 1394)اسکالونه است  شدهمشخصحوزه رودخانه کر  ایهزمیناز سطح  آمدهدستبه
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 5که در آنجا  شدهدیده GHIدر کارگاه  H5 هایکارگاهاز طریق کاوش  وبیشکمبحران استقراری  هاینشانه

ی سفال هاینمونهموجود گروهی از  شناسیباستاناست. مدارک  پیداشدهالیه گوناگون  16مرحله مختلف و 

دوام  هاآناز این گمانه و مطالعه  آمدهدستبهآورده است. مواد  دست به H5هستند که سامنر در گمانه 

شکلیِ  هایتفاوت، اما با دادهنشان  با نشانه استفاده مداومرا به کفتری  پانشاستقراری موجود در دوره گذر از 

. است (C-D)واحدهای ری وجود داشته که سفال کفتری بیشت هاییالیهدر  (D-B)واحدهای سفال بانش 

دوره  هایسفال ترینقدیمیموجود در دوره بانش جدید به همراه  هایشکلکه  رسدمیبه نظر  خصوصبه

 & Miller؛ 56-55 :1394)اسکالونه  هستندهمزیستی بین دو تجربه متفاوت  گونهیکوجود  هاینشانهکفتری 

Sumner 2003: 10; Alden and et al. 2005:42.) 

 هاینهشتهدر همه  پهن کهو یا  گردلبهبا و تمپر شن با بسته و باز  هایشکلگوناگونی ،  H5در گمانه 

بسیار نایاب هستند.  مقایسهقابلکفتریِ  هاینهشتهبین اشکال  در  ،تاکنون کاوش شده یافت شده است بانشیِ

دارای تمپرکاه  ،با باندها شدهتزیینکوچکِ  . گروهی گلداناندظاهرشده 4 –3در شوش  هاآنتعدادی مشابه 

کوچک از این نوع در مجموعه کفتری  هایگلدانتمپر شن نیز وجود دارد. با هستند، همچنین تعداد کمی 

 هایگلدانکه بیشتر ظرف را پوشانده است.  باشندمیدارای تزیین منقوش  هاآنمعمول هستند، اما عمده 

تمپر شن که در بانش معمول است اما در کفتری کمیاب است، با مز نخودی خمیره قرو کوچک با لبه منقوش 

سفید زمینه خرمایی روی  بارنگاست. دیگر ظروف منقوش شامل چندین قطعه بانشی جدید  آمدهدستبهنیز 

. هستند فردمنحصربهبا طراحی منقوش هندسی خطی  مشابه هایشکلدارای  و قرمز روکششسته شده یا 

در  .(Miller & Sumner 2003:15) باشدمیدوره کفتری  هایدیسکیافت شده شامل قطعات  ایهسفالدیگر 

 یادشده مهری از دوره پس از آغازایالمی یافت نشده است. هایگمانه
 

 دوره پس از آغاز ایالمی تپه یحیی هایسفال. 2-4

یادآور  روکشاده از اثر مهر و مانند استف مواردیاست.  IVCمتفاوت از دوره  IVBدوره  هایسفالمجموعه 

متفاوت  هایتکنیک بندیطرحاما تزیینات شامل  اندمشابه هاشکلآغاز ایالمی هستند اما اگرچه  هایخمره

. (Muttin & Lamberg Karlovsky 2013:  135)  اندمتفاوتو موتیف ها  هاترکیبو  )نقاشی، برش، لبه و اثر مهر(

به  IVB6 زلبه جمع شده در فا هایکاسهتند. هس IVB  دوره رایج درکوچک  هایفنجانزورقی و  هایکاسه

. اندشدهیافت IVB6 در فازنیز خاکستری زمینه  رویسیاههستند؛ شمار کوچکی قطعات  ترمعمول IVC نسبت

از  .(Potts 2001: 58,81-82, 109) شودمیدیده در محوطه  IVAروی سفال قبل از دوره  گذاریعالمتآغاز 

همسان  "مرصع شده "و ظروف  شدهکشف 1اولیه  هایسلسله -جمدت نصر دارپایهجام  75بیش از  IVBوره د

-Lamberg Karlovsky 1972 : 89 )است  آمدهدستبه (ED II/III) رودانیمیانمدارک نوع  عنوانبهبا دیاله 

دارای  هاآنبیشتر جی ساده و نارن-یا ظروف قرمزپوشش قرمز دارای  IVAدوره  هایسفال %80حدود . (100

ظروف حکاکی و گاهی با  .است پیداشدهمشابه شهداد  دقیقاً هاینشانهکه  عالمت سفالگران آن دوره هستند.

 دست بهتعدادی از قطعات سفال با نقش پرندگان منقوش  IVA. از دوره (Ibid ,92) اندمهرشدهمهر استامپی 

 .(Lamberg Karlovsky 1974 :231)است  شدهشگزارآمد که در ظروف دوره کفتری ملیان 
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 یحییتپه دوره پس از آغاز ایالمی  مهرسازی هنر. 2-5

با متفاوت است. اول اینکه  کامالًدارای یک شخصیت  حکاکی هنر IVAو  IVBبعدی یحیی  هایدورهدر 

؛ دوم اینکه حکاکی شوندیمدیده  اقتصادی –مدرکی برای استفاده ابزار اداری  فقطنهگوناگون و  کارکردهای

که سبک پیکرنگاری  دارندجنوب مرکز فالت ایران تعلق  ایمنطقهبه سبک  خوبیبه ،بعدی هایدورهاین 

 IVAو  IVBدوره  هایالیهاست. در  شدهمشخصدر شهداد  خوبیبه. این سبک برندمیمشخصی را به کار 

با غرب، توسط  هایارتباطاین و  اندناپدیدشده، شدمیدیده  IVCدر دوره که نمود غرب نزدیکِ  هایرابطه

 ایاستوانه. مهرهای (Pittman 2001: 232) اندشدهجایگزین  فارسخلیجقوی با شرق، شمال و  هایارتباط

 Ascalone)همه / سنگ آهکی هستند  -پیداشدهفرا ایالمی  اصطالحبه مهر 7یا  6حدود  - IVB یحیی دوره

ادبی اصیلی هستند،  هایویژگی دهندهنشانبودند  تولیدشدهی که در محل . مهرهای یحی(7 :2013

 هاینشانه، جوانه زدن گیاهان از بدن و هابال، دارشاخدارای کاله  هایشمایل وسیلهبهخدایی  هایشمایل

ه ایران آغاز ایالمی ب که مدارک مربوط به گذرِ هنر مهر رسدنمی. به نظر (Ibid, 22) اندشدهمشخصدرخشان 

و مفاهیم مذهبی هستند و محل آن را  ایاسطورهجنوب شرقی، که اشیا تجسمی جدید آن معرف نمادهای 

ایران شرقی در دومین نیمه هزاره سوم ق م جستجو کرد، وجود داشته باشد. از دوره  هایمحوطهباید در 

IVB1  نشانه  تواندمیکه  (64و 153: 1394) اسکالونه است  آمدهدستبهنیز  مشبکیحیی یک مهر مسطح

 شهرسوخته باشد. ازجملهشرق  هایمحوطهدیگری بر ارتباط با دیگر 
 

 سفال دوره پس از آغاز ایالمی شهرسوخته. 2-6

مس و  هایمدلتوسعه آهسته اما مداوم از  دهندهنشان هاسفال، اوایل و میانه عصر مفرغ، 3و  2در دوره 

و  شوندمیناپدید  1ویژه دوره   چندرنگ. ظروف باشندمی انداردشدهاستسنگ قدیم به انواع سفال بسیار 

رنگارنگ  هایسفال جزبه، شودمیمحدود  خاکستری رویسیاهنخودی و  رویسیاهبه رنگ  هاسفال بندیطبقه

که  . ظروف سفالینی(29: 1348؛ شاملو Tosi 1970: 188) اندشده هانمونهمحدود به تعداد اندکی از  معموالًکه 

را خمیری گرفت که از  هاآنو جای  گردندمیناپدید  2، در دوره دهدمیرا سنگریزه تشکیل  هاآنشاموت 

ق م(  2500-2800) 2. سفال دوره (Tosi 1983: 127-182) شدمیاستفاده  هاآنشاموت در  عنوانبهماسه 

باشد. هنر سفالگری در این دوره گسترش و تکامل سفال دوره پیشین  رسدمیکه ذکر شد به نظر  گونههمان

و نقوش سفال بیشتر  هاشکلاز دوره پیشین بوده  اما در عوض  ترضعیفصنعتی و فنی  ازلحاظ

 "فنجان شراب خوری"ام به ن کهپایه مخروطی  . فنجان کروی شکل با(97-95: 1394)اسکالونه  انداستانداردشده

آبریزدار باشند نیز  هایلولهاست. ظروفی که دارای  آمدهدستبه 2دوره  هایالیهاز نخستین  ،همعروف شد

و  شکلگالبی هایجام. عالوه بر اندکمیابکروی شکل بسیار نادر و  هایجاماست، اما مانند  2مختص دوره 

نیز سبوهایی که بدنه برآمده، لبه به خارج برگشته و گردن بلند استواری دارند، سبوهای بلند موشکی شکل، 

و در دوره  روندمیبه شمار  2بزرگ نیم کروی از اشکال مختص دوره  هایکاسهشکل و  مرغیمتخسبوهای 

 زمانهمشهر سوخته تنزل ناگهانی سفال منقوش  3. در دوره (Tosi 1983: 127-182) گردندمیبعد منسوخ 

 100تا   50 ایشد با استفاده از چرخ سریع سفالگری و تولید سفال در مراکز بزرگ سفالگری که هریک دار

تکنولوژیکی باز  ایپیشرفتهانبوه راه را برای  صورتبهتغییر سازمانی تولید سفال بودند، اما  پزیسفالکوره 
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: 1374)توزی و دیگران کاربردی درآمد  کامالًسفال هزاره سوم به شکل نوعی سفال استاندارد و  کهطوریبهکرد، 

که  شودمیر کم است اما تعدادی عناصر جدید در این دوره ظاهر . ظهور اشکال جدید در این دوره بسیا(275

بر روی سبوها و سبوهای کوچک  عالئماین عناصر ایجاد  ازجملهنیز ادامه پیدا کرد  ازآنپسو  4حتی در دوره 

 .(Tosi 1983: 127-182) برآمده بود هاآنمخروطی شکلی که اطراف  هایپایهو ساخت 
 

 شهرسوخته ایالمیازآغ ازمهر دوره پس . 2-7

ند. از داشتمحدود همچنان استمرار بسیار  صورتبه ایاستوانه استفاده از مهرهای (3و  2)بعدی  هایدورهدر 

 ایاستوانهعدد مهر  7عدد مهر مسطح و  11است که در این میان  آمدهدستبهمهر  18گورهای شهرسوخته 

 3و  2 هایدورهنشده، اما در  یافت 1از دوره ر استامپی مه باوجوداینکه. (326: 1387)سیدسجادی  بوده است

که در بین  اندکردهرا با خطوط هندسی چنان تقسیم  هاآنسطح  ازآنجاکهرواج کامل یافت و  هاآناستفاده از 

 اندشدهمعروف « مهرهای مشبک»را به چند قسمت تقسیم کرده به  هاآنفضای خالی به وجود آمده و  هاآن

(Tosi 1983: 127-182) . مهر و چندصد اثر مهر  200از تمام مناطق کاوش شده شهرسوخته حدود

 ترینکوچککه  انتیمترس 5/2تا  هاستآن ترینبزرگکه  انتیمترس 12است. قطر این مهرها از  آمدهدستبه

بسیار  هاآنکلی شکل  ازنظر. کندمیاز نیم سانتیمتر تجاوز  ندرتبه هاآنمتغیر است و ضخامت  هاستآن

و در پشت  شودمیبه قطعات نردبانی شکل تقسیم  هاآنبر روی  شدهکنده مایهنقشطبیعی و هندسی است؛ 

 .(Tosi 1983: 127-182) ساختندمیبرای گذراندن نخ  ایحلقه هاآن
 

 3ظروف سفالی حصار. 2-8

شمار معدودی انواع  جزبه)پیدایش سفال خاکستری ساده و در پی آن ناپدید شدن سفال منقوش  کهدرحالی

آن  هایسفالشاخص  هایشکلدر با تغییر  3و  2است، تمایز بین حصار  2نشانه آغاز دوره حصار  بازمانده(

جدید معرف آخرین دوره  هایشکلو  شوندمی. ظروف ساقه دار، به جر عودسوز، ناپدید شودمی مشخص

اصلی  هایشکل، هاقمقمهزیبا و در اواخر این دوره  هایپیاله-کوزه، گلدان-صار است. بطریسفالیِ تپه ح

 (.250: 1391)اشمیت است  3حصار 
 

 3مهرهای حصار. 2-9

از جنس مس  3. مهر شاخص حصار(152: 1394)اسکالونه است  آمدهدستبه 3عدد مهر مسطح از دوره  11

نیز ر مهر از جنس گل مهرهای مسطح از جنس سرب، رخام، سربانتین، و گل پخته و اث باوجوداین است،

است.  واردشدهاز مناطق دیگر  احتماالًکه  بوده ایاستوانهسه مهر  هانمونه ترینجالباست.  آمدهدستبه

سومی  کهدرحالیدارند،  رودانمیانمشخصی با مهرهای دوره جمدت نصر  هایشباهت هاآندو تا از  کمدست

 . (272-270: 1391یت )اشم شبیه نقوش مهرهای گاوسان از دره سند است

 مثالعنوانبه) ق م  2400تا  2800بین  IIIBمواد نوع حصار  14کربن  هاینمونهاز  شدهگرفته هایتاریخ

که  گیردمیقرار  3تا حد زیادی در دوره اکد و اور   IIICاست و حصار  (رودانمیاناولیه در  هایسلسله هایدوره

در اوایل هزاره دوم ق م  IIICهزاره دوم ق م داشته و تاریخ پایان حصار  هنوز یک موقعیت ترمینال را تا اوایل
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از هزاره  ،وژیکی در شرق ایران. محوطه در یک مطالعه جامع تکنول(Bovington et al. 1974: 196-198) است

 .(Bulgarell1973: 206)است  شدهمیچهارم تا هزاره دوم ق م را شامل 
 

 . نتیجه3

شاخص دوره آغاز ایالمی  هایسفالپس از دوره آغاز ایالمی، در شوش برخی  آمدهدستبه با توجه به اطالعات

حذف  ازجمله. دهدمیسفالی نشان  هایدادهکه تحولی را در  شودمیکنارگذاشته شده و سبک جدیدی دیده 

؛ اما -ندبود شدهحذفآکروپل  16که از الیه  -لبه واریخته از چرخه تولید سفال هایکاسهساخت  نسبی

 IVAمربوط به شوش  هایالیهکه در « سبک دوم شوش»منقوش جدیدی تحت عنوان  رنگتک هایسفال

و دورنگ شاخص آغاز ایالمی  باشند. در این  چندرنگمنقوش  هایسفالادامه سبک   تواندمی، شودمیدیده 

شهر شاهی و آکروپل در ارتباط با ظروف  هایگمانهبازیابی اطالعات  «که کندمیمورد کارتر چنین عنوان 

 «از ظروف منقوش دوره آغاز ایالمی ادامه یافته است سادگیبهدر شکل ظاهری  لزوماًمنقوش، البته نه 

(Carter 1980: 31) در دوره .IVB از چرخه تولید حذف  کامالًسبک دوم شوش  رنگتکمنقوش  هایسفال

سفالی و مهری را از این  هاییافتهز آغاز ایالمی است و بیشترین مراک ترینمهم ازجملهشوش که  .شوندمی

آغاز  ایاستوانهسبک اصلی مهر  4مهری این دوره بوده و  هایسبکتمامی  دربرگیرنده مسلماًدوره دارد، 

 ( و مهرهای استامپی در اینشدهحجاریشده، سبک خطی/برشی، سبک  ایشیشهصابونی  سنگسبک)سبک کالسیک، ایالمی 

. مهرهایی شاخص با (Pittman 1997: 139-142; Amiet 1972:)نک باشندمیو بررسی  پیگیریقابلمحوطه 

بوده است؛ اما در دوره بعد از آغاز  هامحوطهتصاویری ویژه که مبنایی برای تعیین مهرهای این دوره در دیگر 

 به هاآنگرایش  شودمیاستنباط  نیز هاآنکه آنچه از  آمدهدستبهایالمی در شوش، تعداد اندکی مهر 

 دارادامهشهر شاهی نیز هیچ مهری یافت نشده که بتوان بر  هایکاوشاست. در  رودانیمیانمهری  هایسبک

به مهرهای پس از آغاز ایالمی  هاکاوش که در گزارش هرچندکرد. در کل  تأکیدآغاز ایالمی  هایسبکبودن 

 دارندگرایش در طول نیمه اول هزاره سوم  رودانیمیان هایسبک سویبه هاآن، تصاویر حکاکی شدهاشاره
(Potts 1999:92؛Carter 1980:25 ) . 

زدیکی ارتباط ن نخودی هایسفال، مجموعه  TUV, ABC هایکارگاهاز  آمدهدستبهدر ملیان سفال بانش 

و  هانوشتهایالمی که وجود گل  آغاز هایالیهدر  آمدهدستبه هایسفال. اندداشتهبا تمدن آغاز ایالمی 

آغاز ایالمی  سفال هایشاخصه، همه کندمی تائیدرا  موردنظردوره  ،هاآنمهرهای شاخص این دوره در کنار 

گیرند. در ادامه روند استقرار در این محوطه پس از بر میدربانشی را  هایسینیلبه واریخته و  هایکاسهمانند 

، روند شودمیتا دوره بعدی کفتری دیده  ایفاصله شدمین اواخر حتی تصور دوره آغاز ایالمی که تا همی

اخیر بر ادامه روند استقرار هرچند در ابعاد  هایکاوشو  شدهدیدهتدریجی تغییر از سفال نوع بانش به کفتری 

ارتباط . در (Miller& Sumner 2003:15 ; Sumner 1972:176; Alden et al. 2005) گذاردمیمتفاوت صحه 

 جهتازآناست؛  ترمشکلبا مرکز مهم دیگر دوره آغاز ایالمی یعنی ملیان ادامه روند حکاکی دوره آغاز ایالمی 

که  هاییگمانهآغاز ایالمی در ملیان، اما در  هایسبکآمدن تعداد زیادی مهر و اثر مهر با  دست به باوجودکه 

 دست بهسفالی بود، هیچ مهری  هاییافتهکفتری بر اساس ادامه روند استقرار از دوره بانش به  دهندهنشان

نیامده است تا بتوان بر مبنای آن هنر حکاکی و مهرسازی را در این محوطه پس از دوره آغاز ایالمی مشخص 

 باشد. رسانیاریبیشتر آینده بتواند در پاسخگویی بدین پرسش  هایکاوشنمود. امیداست 
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 وره آغاز ایالمی منتسب شده استکه به د IVCوطه شوش و ملیان در الیه در محوطه یحیی نیز مانند دو مح

محلی قرار  هایسنتکه در کنار گروهی از ظروف مشابه  شودمیدیده سفالی دوره آغاز ایالمی  هایشاخصه

تغییرات مشهود آماری هستند، یعنی افزایش  و شوندمیدیده  IVBبه IVC از مستقیماً هاسفالانواع ند. ردا

)رنگ سیاه در رنگ صدی کاهش در انواع خاص و یا برعکس و در IVCبیش از  IVBدرصدی از انواع خاص در 

 Lamberg)و آن کاسه لبه واریخته است  رسدمیتنها یک نوع ناپیوسته به نظر ، قرمز و سیاه در خاکستری(

Karlovsky 1971: 98) . دورهسفال در کلIVB   ت از دورهیعنی پس از آغاز ایالمی متفاو IVC است؛ 

اما تزیینات  اندمشابه هاشکلآغاز ایالمی هستند اما اگرچه  هایخمرهظاهری مانند اثر مهر و اسلیپ یادآور 

 دارپایههم جام  IVB از دورههمچنین . (Muttin & Lamberg Karlovsky 2013)متفاوتی دارند بندیطرح

اولیه  هایسلسله هایدورههمسان با دیاله در  ،به مرصعو هم ظروف معروف  1اولیه  هایسلسله -جمدت نصر

در محوطه  IVC-IVBبر سر بودن و یا نبودن فاصله زمانی بین دوره  کهازآنجایی. است آمدهدستبه 3و 2

کاوشگر اصلی  هایگزارشمبنای کار را بر اساس است، ما  شدهارائهاست و نظرات متفاوتی  یحیی بحث فروان

)اسکالونه کول و پاتس قائل به این فاصله زمانی نیستند  -هستیم؛ قائلفاصله زمانی بین دو دوره  نهاده و به این

با آغاز ایالمی بوده  زمانهماولیه که  هایسلسلهجمدت نصر و  از هر دو دوره هاییسفالاما وجود  -(62: 1394

محدود و  صورتبهاستقرار هرچند به ادامه روند  تواندنمی IVB در دوره  3و 2 هایسلسلهدر کنار نوع 

بعدی نیز همچنان دارای استقرار بوده  هایدورهاینکه تپه یحیی در  مخصوصاً ؟!پراکنده، اشاره داشته باشد

و حتی با تعقیب تاریخ  قرارگرفتهدر نیمه اول هزاره سوم  IVB برای شروع دوره شدهتعییناست. تاریخ 

 :Lamberg Karlovsky 2001) قرار بگیرد تواندمیق م  2800دود صندل جنوبی در حتر کنارپایینفازهای 

275; Muttin& Lamberg Karlovsky 2013: 189  ).  تعبیر  گونهاین شودمیباعث  پیشنهادشدهاین تاریخ

 مدتکوتاهبر مبنای نظر کاوشگر وجود دارد، بسیار  IVC-IVBبین دو دوره  ایفاصلهکنیم که چنانچه حتی 

 .باشدمیکه آن نیز برمبنای سطح کاوش شده بسیار محدود بوده است؛ 

. مهرهای داشته استتباط مستقیم با جوامع غربی را یحیی همراه با دیگر صنایع ار IVCهنر حکاکی دوره 

، شباهت نزدیکی با مدارک اداری شوش و ملیان شدهتعبیهاداری  هایسیستمبا  همراهIVC یحیی ایاستوانه

سبک  چهاربه سه سبک اصلی از مجموعه  توانمی IVCاز یحیی  آمدهدستبهثر مهرهای از میان ا دارند.

؛ یافتدستشده و خطی/ برشی  ایشیشهکالسیک، سنگ صابونی  ازجملهآغاز ایالمی  ایاستوانهمهر  حکاکی

هرها اوتی یافت. این ممتف کامالًدر یحیی شخصیت  حکاکی هنر IVA و  IVBیعنی  یبعد هایدورهاما در 

به  هاحکاکیوجود داشتند و فقط برای استفاده اداری نبودند. عالوه بر آن سبک دیگر با کارکردهای متفاوت 

جنوب مرکز فالت ایران تعلق داشت که سبک پیکرنگاری مشخصی دارند. این سبک در  ایمنطقهسبک 

 شاهد مادر سبک کالسیک  مثالعنوانبهاست. اگر در دوره قبل  شدهمشاهدههم  کنارصندل /شهداد و جیرفت

با  هاییشمایلودیم، در این سبک مناظری از های انسانی بوانات با اعمال انسانی و در هیاتحضور حی

نبود اطالعات دقیق و منسجم در  رسدمی. به نظر شوندمیدیده  دارشاخکاله  ازجملهخدایی  هایشاخصه

احتمالی هنر مهرسازی  هایسبکنع از شناخت درست و دقیق ارتباط با دوره بعد از آغاز ایالمی در یحیی ما

 . (Pittman 2001:232; Ascalone 2013: 22 ;64: 1394)اسکالونه شود در دره صوغون 
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 هایمحوطهدر دیگر  آنچهآمدن گل نوشته و مهر و اثر مهرهایی مشابه  دست بهبه لحاظ  شهرسوخته 1دوره 

متفاوت با  هاییسفالدارای این محوطه غاز ایالمی منتسب شده است؛ ، به دوره آآمدهدستبهآغاز ایالمی 

منقوش نخودی و سفال خاکستری دو نوع سفالی هستند  هایسفالشاخص دوره آغاز ایالمی است.  هایسفال

هستند. در این میان  تفکیکقابلبعدی  ایدورهو در سطحی گسترده از سفال  شوندمیکه در این دوره دیده 

 هایویژگی رسدمیاست که به نظر  ایگونهبرآمده قرار دارد  ایدسته هاآنبا بدنه گرد که بر شانه  سبوهایی

آن  هایسفال درواقعخاص سفال جمدت نصر، تپه یحیی و گسر را دارد. اما در دوره پس از آغاز ایالمی که 

اوج  هایدورهو در   یافتهگسترش و شهر سوخته کردنمیهیچ ارتباطی را با غرب و دوره آغاز ایالمی برقرار 

 استانداردشدهدوره قبل به انواع  هایمدلتوسعه آهسته اما مداوم از  دهندهنشان هاسفال؛ گیردمیخود قرار 

و  ناپدیدشدهتا حدودی دوره قبل  چندرنگ. ظروف باشندمی 2شاخصه دوره  شکلگالبی هایجام ازجمله

 صورتبهرنگارنگ  هایسفالروی نخودی و سیاه روی خاکستری. البته  به رنگ سیاه شوندمیمحدود  هاسفال

شد با استفاده از چرخ  زمانهمشهر سوخته تنزل ناگهانی سفال منقوش  3. در دوره شوندمیمحدود دیده 

سفال هزاره سوم به شکل نوعی استاندارد  کهطوریبهسفالگری سریع و تولید سفال در مراکز بزرگ سفالگری 

 2، در دوره شدمیپراکنده دیده  طوربه 1کاربردی درآمد. سفال خاکستری ظریف سیاه که در دوره  الًکامو 

آغاز ایالمی و شاخص  هایمحوطه ازجملهکه  جهتازآن. محوطه شهرسوخته شودمیبه مقدار زیادی دیده  3و

و  3و 2 ایدورهبه  1دوره روند آهسته تغییر را از  هاسفالبوده که هرچند  توجهجالبهزاره سوم است، 

سفالی دوره  هایشاخصهدارای  اصالً 1دوره  هایسفال، اما این در حالی است که اندنمودهاستاندارد شدن طی 

 .(Tosi 1983: 127-182) کندمیمخصوص شرق فالت تبعیت  هایسبکآغاز ایالمی نیست و از 

بسیار به مهرهای دوره  هاآنکه تصاویر  آمدهدستبه ایاستوانهشهر سوخته مهر و اثر مهرهای  1از دوره 

. (Amiet 1983: 189-210; Tosi 1970: 188) و آغاز ایالمی در شوش شبیه هستند رودانمیانجمدت نصر در 

سبک  وضوحبهکه  شودمیهمچنین بر روی تنها گل نوشته آغاز ایالمیِ شهرسوخته اثر مهری کمرنگ دیده 

به صورتی بسیار محدود  ایاستوانهشهرسوخته استفاده از مهرهای  3و 2بعدی  هایدورهکالسیک دارد. در 

 کامالً ایشیوهرواج کامل یافت، مهرهای مسطح معروف به مهرهای مشبک بودند؛ که  آنچهادامه یافت، اما 

غاز ایالمی را آ ایاستوانه مهرهای هایسبکتوالی  تواننمی عنوانهیچبهدارند و  ایاستوانهمتفاوت با مهرهای 

با توجه به این مهرها در نظر گرفت. مهرهای مسطح شهرسوخته از انواع مهرهای شرقی و شمالی فالت ایران 

 .اندمتفاوتهستند که با انواع غربی 

منقوش  هایسفالخاکستری در کنار  هایسفالدر محوطه بعدی یعنی حصار، فاز دوم را که در آن ساخت 

منقوش رایج  هایسفالهمچنان  IIA. در دوره کنندمیالمی منتسب به دوره آغاز ای از دوره قبل رایج گردید

انواع آن همچنان  فقط تعداد اندکی ازو  شوندمیمنقوش تا حد زیادی ناپدید  هایسفال  IIBبوده اما در دوره 

 هایسفالود است. اگر دوره اول و دوم را به لحاظ وج گردیدهمیدر کنار توسعه سفال خاکستری تولید 

 تفکیکقابلاز هم تفکیک کرد، دوره دوم و سوم فقط به لحاظ ایجاد اشکال جدید از هم  توانمیمنقوش 

است.  پیگیریقابل کامالًسفالی  هایدر دادهروند استقرار و تولید  درواقع. پس (167-159: 1391)اشمیت  هستند

و  اندشدهساختهفلز، گل و یا حتی قیر  ازجمله مهرهای مسطحی هستند که با مواد مختلفی 2مهرهای حصار 

از  هاآننیز ساخت مهرهای مسطح ادامه یافته که شاخص  3دارای نقوش هندسی هستند. در دوره  معموالً
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 هایشباهت هاآناست که دوتای  ایاستوانه، سه مهر 3نمونه از مهرهای حصار  ترینجالبجنس مس است. 

مهرهای دره رود سند  هایمشخصهدارای  سوم مهردارند و  رودانمیان مشخصی با مهر دوره جمدت نصر

مانند  3و 2 هایدوره. از اینکه توالی ساخت و تصاویر مهرهای مسطح (272-270: 1391)اشمیت  باشدمی

 3در دوره  ایاستوانه، شکی نیست، اما وجود چند مهر شودمیدر این محوطه دیده  هادورهاین  هایسفال

مطرح کرد؟! چرا مهرهای جمدت نصری  سؤالبا تصاویر مهری دوره جمدت نصر را باید با عالمت  قایسهمقابل

؟! آیا وارداتی از اندپیداشدهبا دوره جمدت نصر است،  زمانهمکه آغاز ایالمی و  2و نه در دوره  3در دوره 

  جدیدتر بوده است؟ هایدورهی در باالتر بوده یا پیشکشی تدفین هایالیه

بیان نمود این است که مراکز مهم و اصلی دوره آغاز ایالمی یعنی شوش و  توانمیاز تحلیل اطالعات  آنچه

ادامه  هاآندوره از دست دادند اما همچنان روند استقرار در  ازاینپسملیان، هرچند اهمیت اولیه خود را 

 هایمحوطهد؛ اما از سوی دیگر، دیگر صحتی بر این موضوع باشن توانندمیسفالی  هاییافتهکه  پیداکرده

روند استقرارشان ادامه یافته و دچار رکود نشدند بلکه گستردگی  تنهانهیعنی شهر سوخته و حصار نیز  یادشده

در ادامه و تغییر  سؤالی. در ارتباط با محوطه یحیی هنوز عالمت ه استبه وجود آمد هاآنو شکوفایی نیز در 

تا حدودی  هاایالمیآغاز قدرت فرهنگی ود دارد. این محوطه امکان دارد که با افول پس دوره آغاز ایالمی وج

اصلی و  هایویژگیآن  تبعبهگردیده باشد که  روروبهو با پسرفتی  دادهازدستجایگاه اولیه خود را 

یا در  اما روند استقرار هرچند محدود و شدهگذاشتهکلی دوره آغاز ایالمی تا حدودی کنار  هایشاخصه

ظاهر  پررونققسمت مرکزی تپه ادامه یافته است و در دوره بعدی همچنان اقماری و نه در  هایمحوطه

که شاید  هستتپه یحیی  هایقسمتاین موضوع منوط به بررسی و کاوش مجدد در دیگر  تائیدگردیده است. 

 بدهد. مسئله پاسخی درخور به این

تغییر  ازجملهتلف بتوان تعبیر کرد که به دالیل مخ گونهاینید دوره آغاز ایالمی را شااز تغییرات پس 

از کنترل خارج شدن مراکز اصلی این  درنتیجهمحدوده جغرافیایی و  ازحدبیشگستردگی  مسیرهای تجاری و

فرهنگی شده و بسیاری از  رویپساین دوره دچار  هایمحوطه، گردید به تغییر در شیوه زندگی منجردوره، 

 شاید کم شد اما هاآنشاخص دوره آغاز ایالمی خود را از دست دادند و از قدرت مراکز اصلی  هایویژگی

شدن  باکم احتماالً؛ هاآنکامل از بین رفتن  طوربهبه شیوه دیگر بوده و نه  ایشیوهتغییر فرهنگی از  ،بیشتر

عی را از غرب به شرق و از کنترل هماهنگ تمامی مناطق آغاز ایالمی که گستره وسیقدرت آغازایالمی ها 

دیگر ادامه  هایشیوهو به  شدهخارجاز حیطه قدرت مراکز اصلی  گرفتبرمیبه جنوب در فالت مرکزی شمال 

در بازه زمانی که اطالعات در ارتباط با  دقیقاًرا  موردنظر هایایالتاین موضوع وجود و ادامه حضور  راه دادند.

نیز ارتباط دقیقی بین نوشتار آغاز ایالمی و  شناسیزبانمحدود است و اطالعات ایالمی بسیار  هایایالتایالم و 

. دارندمیابراز  روشنیبه رودانمیاناز متون  آمدهدستبه شناسیزبان، اطالعات دهدنمیایالمی خطی را نشان 

که به ایالم و  برندیماز ایالم نام  تنهانهو  کنندمیاشاره  هاسرزمیناین متون به تداوم فرهنگی در این 

در  رویپسدر همان زمانی که  تقریباً. نگرندمیآن به چشم یک قدرت تجاری و نظامی  هایسرزمین

و  شودمیمشخص به ایالم اشاره  کامالً طوربه رودانیمیان هایکتیبهدر ، شودمیآغازایالمی دیده  هایمحوطه

چون انمبرگیسی و  هاترینقدیمیاولیه از  هایسلسلهاهان آن ارتباط با ش هایایالتاین اشاره به ایالم و 
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آناتوم بارز و مشخص است و تا دوره اکد در در سلسله قدیم سه چون  هاآن متأخرترینانمرکر و لوگل بند تا 

 ، ادامه دارد.شودمیشاهان آن دوره این موضوع معمول  هایسالنامهکه  رودانمیان
 

 و سفالمهر  ایمقایسهجدول : 1جدول 
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