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Abstract  
Abstract: Sar-e Pol-e Zahab region in the western of Central Zagros is located between Central 

Zagros highland and Mesopotamia and Khorasan high road as only western- eastern road 

passes from that. In other hand this road after passing Sar-e Pol-e Zahab enter to Qasr-e Shirin 

and Mesopotamia low lands. Therefore, this region is very important in archaeological studies 

of Central Zagros and Mesopotamia. However, unfortunately, a few archaeological researches 

have been done in this region. The present study aims in representing a perspective about the 

Sar-e Pol-e Zahab during the Akkadian period as well as reviewing the written documents 

regarding the mutual relations and Akkadian cylinder seals discovered in archeological 

excavations in order to help the interpretations about the presence of Akkadians in this region. 

In this paper we will discuss about the  Mountainous Passage of western Central Zagros and 

Khorasan High Road on the Akkadian Seals and will explain the loucation of Sar-e Pol-e Zahab 

on the Akkadian Seals. 
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 گذرگاه کوهستانی غرب زاگرس مرکزی و شاهراه خراسان بزرگ بر مهرهای  دورۀ اکد
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 چکیده

های پست میانرودان ای مرزی میان ارتفاعات زاگرس و دشتمنطقه و استان کرمانشاه، ذهاب در غرب زاگرس مرکزیقه سرپلمنط

کند؛ به عبارت دیگر پس از عبور شاهراه )شاهراه خراسان بزرگ( از آن عبور میغربی زاگرس مرکزی  -ترین راه شرقیاست و اصلی

شود. همین وضعیت جغرافیایی باعث شده می در امتداد رود دیاله وارد عراقذهاب وارد دشت قصرشیرین و خراسان بزرگ از سرپل

ازتابی از رخدادهای تاریخی و فرهنگی در طی توان بچراکه میشناسی بسیار جذاب باشد؛ که این منطقه برای مطالعات باستان

در این مقاله با توجه به موقعیت راهبردی این منطقه در مطالعات های مختلف را در این منطقه مشاهده کرد. بنابراین دوره

شناسی ی فرهنگی مهم در باستانای مرزی میان دو حوزهشناسی زاگرس مرکزی و همچنین میانرودان، به عنوان منطقهباستان

ی اکد در خاور نزدیک، تالش شده با استفاده از منابع تاریخی، مهرها و اثر مهرها تصویری روشن از این منطقه همزمان با دوره

ی انگیز متون در این دوره، اطالعات ارزشمندی در مورد جایگاه این منطقه در دورهمیانرودان ارائه دهیم. با توجه به افزایش شگفت

دهد احتماالً برخی از مهرهای اکدی در حال به تصویر ها خواهیم پرداخت. مطالعات ما نشان میاست که به آن اکد در دسترس

 هستند. ورود به زاگرس و مرکز فالت ایران عنوان دروازهبهذهاب شاهراه خراسان بزرگ و سرپلارتفاعات زاگرس مرکزی، کشیدن 

 

 .، مهرهای اکدیبَتیرکد، کوه ذهاب، ا: زاگرس مرکزی، سرپلکلیدی هایهواژ
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 مقدمه. 1

های پست میانرودان ای مرزی میان ارتفاعات زاگرس و دشتذهاب واقع در غرب زاگرس مرکزی، منظقهسرپل

-قاست. این منطقه به دلیل موقعیت ممتاز و قرار گیری در امتداد شاهراه خراسان بزرگ از سوی برخی از شر

با توجه به  متأسفانه(. 1تصویر ( )Herzfeld, 1920زاگرس عنوان شده است ) /شناسان به عنوان دروازه آسیا

شناختی ما پیرامون این منطقه محدود به چند اهمیت راهبردی این منطقه برای جوامع کهن، اطالعات باستان

بر اینها  سین است. عالوهنی و ایدینهای تاریخی اشکانی و ساسانی و نیز نقوش برجسته آنوبانیبنا از دوره

(، کشف یک کودورو سنگی Hintz, 1966؛ 1338 ،رادکشفیات اتفاقی بسیار مهم مانند کشف سنگ یادمان بمو )

 (.1347 ،حاکمی)سنگ یادمان مرزی( مربوط به اواخر هزاره دوم پ.م )

-ههای پست میانرودان، ببا توجه به جایگاه این منطقه و اهمیت راهبردی آن برای جوامع ساکن در دشت

های قدیم، اکد، اور ها بوده است. در متون متعدد از دوره سلسلهرسد این منطقه همواره مورد توجه آننظر می

IIIحَلمَنَ/حَلمانَ و خَلمَنهای اَرمانَ/ اَرمَنَ، خَلمنَ/ ذهاب با نام، بابل قدیم و نیز در طی دوره آشور از سرپل ،

های که اطالت ما پیرامون جوامع ساکن در دشت(. از آنجاییLuckenbill, 1927حُلوان نام برده شده است )

کند، تالش پست میانرودان و نیز جوامع ساکن در ارتفاعات زاگرس مرکزی در دوره اکد بسیار افزایش پیدا می

متون در این دوره اطالعات مهمی   ذهاب در دوره اکد ارائه کنیم.کنیم تفسیر و سیمای جدیدی از سرپلمی

شناختی اندکی در این زمینه دهند اما شواهد باستانمورد ساکنان ارتفاعات شرقی در اختیار ما قرار می در

بتوان  ان،ای اکدیرسد با توجه به اهمیت شاهراه خراسان بزرگ و نیز زاگرس مرکزی برنظرمیوجود دارد. به

توان ای اکد را میتا مهرهای استوانهبازتاب این اهمیت را در آثار فرهنگی اکدی مشاهده کرد؛ در همین راس

ای اکد به عنوان یک منبع بسیار مهم برای شناخت جایگاه زاگرس مرکزی بشمار آورد. مهرهای استوانهبه

در حال نشان دادن ارتفاعات غرب ایران هستند که خدایان و الهگان میانرودانی را در خود جای داده  دفعّات

بر روی این مهرها وجود یک گذرگاه طبیعی و یک منطقه راهبردی را  تواناست. برای نخستین بار می

-رسد این مهرهای اکدی در حال نشان دادن گذرگاه شاهراه خراسان بزرگ و سرپلنظرمیمشاهده کرد. به

 عنوان دروازه ورود به زاگرس هستند.ذهاب به

 

 جغرافیای منطقه. 2

-کوهی زاگرس مرکزی میهای میانترین دشتعنوان غربیذهاب را بههای واقع در شهرستان سرپلدشت

های ذهاب در شمال، بشیوه و پاتاق در شرق و قلعه شاهین در جنوب شرق ها شامل دشتشناسیم. این دشت

-(، و غرب کشور واقع شده است. با توجه به ساختار چین3و  2تصاویر است که در غرب  استان کرمانشاه )

کوهی با یکدیگر و نیز های میانهای ارتباطی اندکی برای اتصال دشتی، راههایی زاگرس مرکزخوردگی

ذهاب ابتدای مسیر مناطق همجوار فراهم کرده که همین عامل باعث شده که شاهراه خراسان بزرگ که سرپل

غرب به شرق آن است از اهمیت فراوانی هم برای جوامع ساکن در زاگرس مرکزی و هم برای جوامع 

 (. Oberlander, 1965; Rothman, 2011نی داشته باشد )میانرودا
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 پ.م(  2330-2154میانرودان )دوره اکد در . 3

شهرهای دولتبرای تسلط یافتن بر  (پ.م 2900-2400) قدیم هایسلسلهفرمانروایان سومری در سراسر دوران 

سومر منطقه میان  هابرای آن(.  Luckenbill, 1923: 8پرداختند )سومری با یکدیگر به رقابت می شمارانگشت

حساب بهبیگانه  هایسرزمینو ماری همچون ایالم  آشورسواحل دریا در جنوب و کیش در شمال بود و 

سارگُن و  تنهانهکردند. میانرودان را متحد شاهزادگان سامی مقیم مرکز  .مپ 2400در حدود  هاآن. آمدندمی

از  هاییبخشدجله فرات را به انضمام  حوزۀبلکه تمامی  داشتندوابه اطاعت را  شهرهادولتهمۀ جانشینانش 

 ترتیباینبه( و Frayne, 1993لشکر کشیدند ) فارسخلیجو به  آوردندهمسایه به تصرف در هایسرزمین

 2330-2200دوره قدیم اکد )(. Liverani, 1966: 1993را بنیاد نهادند ) میانروداننخستین امپراتوری بزرگ 

-رودان شروع میدر میان IIIهای اولیه شناسیم پس ازدوره سلسلهرا با نام دوره سارگنی نیز می( که ما آنپ.م

گذاری دقیقی برای سلسله اکد در دست نداریم و توالی هر چند هنوز تاریخ . (Brisch, 2013: 120) شود

( پ.م 2334-2279)سارگُن های سومری تنظیم شده اما شاهان اکد بر اساس منابع فهرست شاهان و فهرست

و کشوری یکپارچه به هم پیوسته  صورتمیانرودان بهتوانست برای نخستین بار دو بخش شمالی و جنوبی 

زاگرس در شرق تا دریای  هایکوهدر جنوب، از  فارسخلیجتوروس در شمال تا  هایکوهوسیعی را از  یمنطقه

(. امپراتوری سارگُنی که به مدت 5و  4تصاویر ( )Crawford, 1991لطه خود قرار دهد )مدیترانه در غرب زیر س

 هایشورشو  (Hallo, 1971) نشینتقریبی دویست سال دوام یافت به دست نیرویی مرکب از قبایل زاگرس

قرن بیست های ما پیرامون تحوالت نیمه اول (. هر چند دانستهEppihimer, 2010: 365سرنگون شد ) داخلی

یابد اطالعات ما در مورد میانرودان اکدی با ظهور سارگُن بسیار افزایش می و پنجم پ.م بسیار اندک است اما

(Nigro, 1998: 85با این حال .)  در دوران پادشاهی سارگُن نامشخص است و ما مجبوریم  رویدادهاگاهشماری

های نخستین دیگر مراجعه کنیم تا ببینیم سال به منابع اطالعاتی هاآنبرای پی بردن به تسلسل زمانی 

دانیم در ی اکد میهای مهم سلسلسهی شخصیتما درباره آنچهفرمانروایی سارگُن چگونه گذشته است. بیشتر 

 (.1380 ،الواح پیشگویی برجای مانده است )مجیدزاده

(. به Eppihimer, 2010: 366رسند )و به قدرت میشنیشتومَ پس از سارگُن دو فرزند وی یعنی ریموش و

هایی در شرق دجله بودند و در ابتدای حکمروایی خود درگیر شورششینشتورسد هم ریموش و هم مَنظر می

(Levin 2002: 360 .)( پ.م 2278 – 2270احتماالً ریموش در آغاز جلوس به تخت شاهی)  آشکارا با یک شورش

 هایسرزمینرا به تسخیر دوباره  خودایالم کرده و توجه  موفقیت آمیز به ایعمومی روبه رو بوده و حمله

(. شرح این لشکر Nigro, 1998های میانرودانی معطوف داشته است )شرقی امپراتوری، پس از سرکوبی شهر

ن و وَور بدست آمده، بیان شده است، جنگی که در محلی میان اَکشی بزرگ ریموش در یک کتیبه که از نیپّ

(. همچنین شرح نبردهای Goetze, 1968: 53-55در گرفت ) بلیتومقَشوش در ساحل رودخانه ای به نام 

پیروزی وی بر ایالم و مرهشی نقش بسته است. نخستین سال  هاآنریموش بر روی ظروف مرمرین که بر 

ای گذشته باشد زیرا از وی در شوش مجسمه آرامیبایست به ( میپ.م 2269 -2255و )شنیشتوپادشاهی مَ

کنده شده است، آنرا به نمایندگی  آنای که بر سنگی بدست آمده است که اشپوم انسی شوش در کتیبه

اما چندی نگذشته بود  ،(Eppihimer, 2010: 365کند )نیشتوسو به یک الهه محلی اهدا میولینعمت خود مَ

در شرق یکبار دیگر  همسایگان کوهستانیی سارگُن و ریموش با هاها از سر گرفته شد و جنگکه شورش
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و  میانرودانارتباط میان برای شاهان اکدی بسیار مهم بودند، چرا که همسایگان شرقی گویا  دجله تجدید شد.

ساکنان زاگرس، با های مرکز و شرق فالت ایران از طریق زاگرس مرکزی میسر بود و با درگیری هایسرزمین

 ,Sax et al. 1993; Liveraniها از دسترسی به موادی مانند مس، قلع و نقره محروم شده بودند )یانمیانرود

ها نفر از آن 16212توان دریافت که وی در نبردهای خود با ایالمیان های ریموش میبا بررسی کتیبه(. 2014

هیچ گاهنگاری و  متأسفانه(. Hamblin, 2006: 79نفر از ایالمیان را اسیر کرده است ) 4216را کشته و 

مدرکی برای دوره حکومت نارامسین وجود ندارد چرا که طول دوره حکومت نارامسین دارای ابهامات فراوانی 

سال  55رسد وی در حدود نظر میسال ذکر است؛ با این وجود به 56سال و 37است چرا که در مدارکی از 

 . (Sallaberger and Schrakamp, 2015: 108)حکومت کرده است 

اند و هیچ شورش یا مخالفتی از بردهسر های شرقی در یک صلح پایدار بهدر این دوره اکدیان با سرزمین

-رامظرف با یک کتیبه اکدی مربوط به نَها علیه امپراتوری اکد گزارش نشده است. از لرستان یک جانب ایالمی

رود. در ها رو به افول میرامسین دوران طالیی اکدیز نَ(. پس ا370: 1390 ،گیرشمناست )سین نیز بدست آمده 

شری، آخرین پادشاه همزمان با حکومت شرکلی .این دوران دیگر نامی از ارتفاعات شرقی اکد برده نشده است

 (.Lambert, 1979خواند )ن وَبر شوش مسلط شد و خود را شاه اَ اکد، پوزوراینشوشیناک

 

 شرقیهای و کوهستان اکدیان. 4

توانیم به جایگاه و اهمیت ارتفاعات زاگرس کنیم، میمیهای میانرودانی را مطالعه زمانی که متون و افسانه

در بخشی ای و اساطیری میانرودانی های شرقی میانرودان پی ببریم. در متون افسانهعنوان کوهستانمرکزی به

ی آفرینش زمانی که درخت هولوپویی توسط اینَّنَ از گزند باد و طوفان نجات یافت و توسط وی به از اسطوره

ای به و یک پرنده افسانهای افسانه 1مارنوع شهر اوروک برده شد، پس از آنکه این درخت رشد کرد، توسط یک 

برند( درخت را اشغال عقاب نام میهای مشابه از ای شبیه عقاب؛ چرا که در داستاننام ایمدوگود )شاید پرنده

آید، مار ای میانرودان یعنی گیلگمش به کمک اینَّنَ میشوند. پهلوان افسانهو مانع دسترسی اینَّنَ به درخت می

(. در داستان Vidale, 2015گریزد )های شرقی میرا کشته و ایمدوگود به همراه فرزندانش به کوهستان

تان اساطیری میانرودانی است، شکست دادن هومبابا یا هوواوا هیوالی مرموز دیگری که شاید مشهورترین داس

ها ارتفاعات زاگرس برای میانرودانی .(Collon, 1987: 180تانا است )ساکن ارتفاعات شرقی توسط گیلگمش و اِ

(. به Collins, 2016: 73ای است )سرزمین مردگان، سرزمینی مرموز و تاریک و جایگاه هیوالهای افسانه

ویژه بر روی های شرقی به اشکال مختلف بر روی آثار بههای اساطیری و نیز کوهستانتصویر کشیدن داستان

ها هستیم سابقه رواج چنین مناظری بر روی مهری اکد شاهد افزایش بیمهرهای رایج بوده است که در دوره

(Von der Osten, 1934: 113.) 

های و زبان سومری و اکدی خارج و خارجی به شکل شرق و سرزمینشناختی نیز در هر داز نظر زبان

کوهستانی توصیف شده است. در زبان سومری واژه کوهستان برای سرزمین خارجی و مرد کوهستان نیز برای 

گیرد فرد خارجی بکار رفته است. در زبان اکدی نیز رفته رفته شرق معنی فرد خارجی به خود می

(Stienkeller, 1980 .)و دوم پ.م، در نواحی کوهستانی و مرتفع زاگرس  های سومازآنجایی که در هزاره

                                                           
1 Serpent 
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مانده جای نمانده است، استفاده از منابع مکتوب برجایمرکزی هیچ مدرک نوشتاری در مورد وقایع معاصر به

در  آلود راطرفه و غرضحالی یکدر مورد جوامع ساکن در زاگرس مرکزی از مناطق پست میانرودان شرح

(. این مناطق کوهستانی و مرتفع بیشتر از Henrickson, 1984; Henrickson, 2011دهد )اختیار ما قرار می

یابی به منابع اولیه و باج و خراج شناخته های نظامی و سیاسی برای دستعنوان نقاط هدف لشکرکشیهمه به

گاه برای مکان سکونت غارتگران نامتمدن که گه عنواندیگر، این مناطق را بهعبارتی(. بهPotts 1993شوند )می

شناسند. این تصویری است که از شدند، میور میویرانی و چپاول مناطق پست میانرودان به آنجا حمله

شناسی هستند باستان هاییافتهطورکلی، ساکنین این مناطق به ما رسیده و نیازمند به تأمل بیشتری است. به

(. با این Potts, 1999: 95نشین باشند )ای درک و شناخت تاریخ فرهنگی این اقوام  کوهکه باید اولین مبنا بر

های شرقی در زمان حکومت رودانی در مورد سرزمینهای به هم پیوسته در متون میانوجود اولین گزارش

  (.37: 1389 ،استولپر)کنیم اکدیان مشاهده می

های ی سرزمین( واکنشی شگرف در مقابل توسعهپ.م 2300در مناطق پست میانرودان ) هاظهور اکدی

رو فراهم کرده کنش و ارتباطات متقابل را در قرون پیشمرتفع شرقی طی هزاره سوم پ.م بود که الگوی برهم

سارگُن و جانشینان وی مناطق پست و هموار میانرودان را به تسخیر خود درآورده و (. 1395 ،هنریکسون) بود

ی ها حتی شوش و دشت شوشان را نیز به امپراتوری خود افزودند. این اقدامات دو نتیجهند. آنیکپارچه ساخت

داد ( روابط اقتصادی )و سیاسی( بین دشت شوشان و ارتفاعات را تحت تاثیر خود قرار می1مهم در پی داشت: 

ها، ها و سالنامهنبشتهد. سنگنموهای بلند را نیز درگیر فشارهای نظامی و سیاسی می( ارتفاعات و سرزمین2و 

های بلند در های نظامی در ارتفاعات و سرزمینهای دیپلماتیک و سیاسی و لشکرکشیی تالشدرباره اطالعاتی

ها احتماالً با بزرگنمایی همراه بوده است. (، اگرچه مقیاس موفقیت آنCarter, 1986دهد )اختیار قرار می

ای احتماالً در محدوده که ( و مرهشیزاگرس مرکزی) اَوَن(، خوزستانه ایالم )دهد کهای سارگُن نشان میکتیبه

(، به مانند حکومت اکد Stienkeller, 1982شامل شرق فارس، کرمان و شمال کرمان قرار داشته است )

 ,Lambertشدند )ها توسط افرادی فرومایه اداره میی کتیبهاند اما بنا به گفتهدارای سرزمینی پهناور بوده

را کانون پادشاهی ایالم ذکر  اَوَن(. همچنین اکدیان بیش از آنکه شوش را مرکزی برای ایالم بدانند، 21 :1979

با این وجود از اهمیت ایالم و شوش به دلیل فراهم کردن دسترسی به خلیج فارس (. Hintz, 1971کنند )می

رسد در طول حکومت اکد، اشاره به نظر میطور کلی بهاما به(. Renette, 2013: 46شود )گاه کاسته نمیهیچ

 های شرقی بهمنظور نشان دادن ساکنین کوهستانهای اکدی، بهو ایالم در کتیبه اَوَننبرد در محلی بین 

زاگرس های شرقی )وار بیانگر مبارزه اکدیان با کوهستانها بوده است و این شیوه اشارهعنوان دشمن اصلی آن

ن در ابتدای حکمروایی خود در امتداد رودخانه دیاله و (. سارگStolper, 1984بوده و نه خوزستان )( مرکزی

شری نیز سین و شرکلی رامنَ (.Liverani, 2014: 134کند )الوند به سیموروم در ارتفاعات شرقی لشکرکشی می

-بزرگ، به لولوبوم و سیموروم میمنظور تسلط بر شاهراه خراسان اقدام به لشکرکشی در امتداد همان مسیر به

 (.4( )تصویر Sallaberger and Schrakamp, 2015, 111کنند )
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 ذهاب در متون میانرودانیسرپل. 5

در متون از های گوناگون در متون میانرودانی ذکر شده است. ذهاب به نامطور که گفته شد سرپلهمان

در ذکر شده است.  (Namri) نَمریبه صورت های قدیم در متون سلسله و( Namarمَر )به نام نَ سرزمینی

شده که در امتداد  به این سرزمین در کنار خَلمَن اشارهنیز  حمرین بدست آمده سلیمهکه از تل متون اکدی 

(. در دوره اکد و نیز همزمان با Frayne, 1994: 64)گرفته قرار میشاهراه خراسان بزرگ و در زاگرس مرکزی 

(. Frayne, 1999: 148خوریم )ن و حُلوان بر میهای خُلوان، خَلمَانرودان به نامسیموروم در میدوره حکومت 

را به نام ای است که امروزه آناین اسامی نه تنها نامی برای یک منطقه جغرافیایی است بلکه نام رودخانه

پیوندد و در متون متعدد از آن له میشناسیم. این رودخانه در امتداد غرب به رودخانه دیارودخانه الوند نیز می

تواند معیار مناسبی برای شناسایی مناطق و یا شهرهای کهن نام برده شده است. از آنجایی که این رودخانه می

البیخ و صهای جغرافیایی بدست آمده از ابوشناسی بسیار مهم است. در فهرست نامباشد، برای مطالعات باستان

( Madar(، مَدَر )Namar(، نَمَر )Niqumوم )ق(، نیBatirتیر )(، بMe-Turranَن )تورَّ -ای مِهنامیز اِبال به جاین

(. ممکن است Frayne, 1999: 147اند )لوان قرار داشته( اشاره شده که در امتداد رودخانه حPadanُو پَدَن )

 Abdiکنند )آباد غرب پیشنهاد میرا چغاگاوانه در اسالمپَدَن همان پالی/پالوم باشد که عبدی و بکمن مکان آن

and Beckman, 2007). تیر نیز در آن بَ کوه ای بوده کهنام منطقهرسد خُلوان یا حُلوان نظر میبا این تفاسیر به

نی بر روی آن حک شده و به استناد کتیبۀ اکدی نقش برجستۀ آنوبانیهمان کوهی که قرار داشته است. 

-کاسی کشف شده در سرپل -. در کودوروی بابلیشده استذهاب واقع پلشمالی شهر سر اکنون در حاشیۀ

برد که احتماالً نام دیگر رودخانه حُلوان است ( نام میTuranای مرزی به نام توران )ذهاب نیز از رودخانه

(Borger, 1970 نام .)نی ترین محدوده سرزمیعنوان جنوبیدر کتیبه بسیار مهم قریب خالدینی نیز به خَلمَن

سین نقش که ایدین(؛ جاییAhmad, 2012: 264سیموروم در اوایل هزاره دوم پ.م نیز ذکر شده است )

تسلط بر چنین گذرگاه مهمی  نی حک کرده است.روی نقش برجسته آنوبانیای را بر روی کوهی روبهبرجسته

دیگری که در پس از نام ها بسیار مهم بوده است. اما شهر برای حفظ قدرت و نفوذ حکمروایی سیمورومی

در زبان سامی  Bēlاست.  (Be-el kiدر این کتیبه آمده و احتماالً در نزدیکی خلمان بوده سرزمین بِل ) خَلمَن

کند که این نام سامی است. رئیس یا فرمانروا است، البته این نام الزاماً این نکته را تائید نمی ،به معنی سرور

ممکن است که این نام متعلق به یک زبان دیگر و با یک معنی متفاوت باشد؛ نکته مهم اینجاست که بِل پس 

ای در شمال نی نام منطقهنی در این کتیبه آمده است و پس از نام آنوبانیو قبل از نام آنوبانی خَلمَناز نام 

 خَلمَنذکر شده که احتماالً مبین این نکته است که بِل در شمال   (Tidluhhumذهاب به نام تیدلوخوم )سرپل

ی مشهوری رودخانه سیروان و چشمهذهاب قرار گرفته است. شاید منظور از بِل منطقه نزدیک به و سرپل

اما هر چه  هست این . (Mirghaderi and Alibaigi, 2018) شناسیم باشداست که امروزه با نام کانی بِل می

از نام  خَلمَنآشوری به جای   IIIو شلمانصر  Iپیلسر درمتون مربوط به تیگالت است. خَلمَنمکان در نزدیکی 

و شَمشی اَداد پنجم به ایالمان  IIو در متون جدیدتر در متون اَداد نیراری  ,( استفاده شده است Armanاَرمَنَ )

(Ialman اشاره شده است )(1923 Luckenbill, .)تاریخی و اسالمی نیز این منطقه با نام حلوان  در دوران

 شود.شناخته می

 



 253  /1399 تابستان ،2 شمارۀ ،12 دورۀ شناسی،باستان مطالعات 

 

 بازنمایی ارتفاعات شرقی بر روی مهرهای اکدی. 6

ات های شرقی تا بدان جاست که اکدیان عالوه بر اشارات متعدد در متون میخی، به دفعّاهمیت کوهستان

هایی های قبل که گاومیشاند؛ بر خالف دورهفراوان بر روی مهرهای خود مناظر کوهستانی را به تصویر کشیده

بینیم که در کردند، در این دوره شَمَش خدای خورشید را میهای انسانی از کوهستان محافظت میبا چهره

نیز هم از لحاظ نقوش و  IIIاور حتی مهرهای دوره (. Collins, 2016: 80حال محافظت از کوهستان است )

در دوره اکد؛ نینورتا و یا (. Dittmann, 1994: 75هم از لحاظ کیفیت تفاوت بسیاری با مهرهای اکدی دارند )

دهد، در  این تصاویر شَمَش خدای خورشید در بین دو کوه های شرقی نشان میخدای آب، اِآ را در کوهستان

بر همین اساس است (. Frankfort, 1934: 4رفتن از کوهستان است )جویانه در حال باال قرار گرفته و ستیزه

توان مزامین کوهستان را در مهرهای اکدی به همراه نقش خدایان و الهگان اکدی مشاهده کرد. در این که می

ی الهه و خدا در نزدیکی کوهستان، ایستادن خدای آب در ای در کوهستان، مبارزهمیان مضامینی مانند الهه

پرنده توسط خدای آب  –انداز کوهستانی و محاکمه مرد اندازی کوهستانی، شکار پرنده در یک چشمچشم

-پرنده احتماالً نمادی از ساکنان کوهستان هستند( ..... بیش از سایر مضامین به چشم می –)پرنده و مرد 

-ی کوهستانی هستند که بهمهرها در این دوره مکرراً در حال نشان دادن یک سیما .(Frankfort, 1934خورد)

(. Kantor, 1966: 147های شرقی اکد یعنی زاگرس مرکزی است )رسد در حال نشان دادن کوهستاننظر می

در اغلب این صحنه شاهد این نکته هستیم که شَمَش در یک چشم انداز کوهستانی در میان دو کوه ایستاده و 

بر به شکل قابل توجهی های شرقی شَمَش در کوهستان(. حضور Kantor, 1966: 153در حال نبرد است )

هایی که بسیار (؛ در برخی از این مهرها دروازهFrankfort, 1955: 40شود )روی مهرهای اکدی مشاهده می

های شرقی و شَمَش که به سوی کوهستانای در حالیاند که توسط وزرا و یا پهلوانان افسانهساده ترسیم شده

(. تحول سبکی در مهرهای اکدی و نمایش چنین Ward, 1910, 87اند )مهرها حک شده باز شده بر روی

 (Addaدهد که در مهر اَدَّ شاهد تجلی آن هستیم. مهر اَدُّ )در زمان انخدوئن دختر سارگُن رخ میهایی صحنه

 ,Reade) تیکی از مهمترین مهرهای اکدی است که مربوط به ادُّ پیشکار انخدوئن دختر سارگن بوده اس

سانتی متر است. به طور کلی  2.55و قطر آن  3.9. مهر از سنگ سبز رنگی تراشیده شده و ارتفاع آن (1991

-های یک خدا شناخته میها و سایر ویژگیکاله های حاضر در مهرها بر اساسدر مهرهای اکدی شخصیت

گر نمایش داده شده است، شَمَش خدای دار و در ظاهر یک شکارشوند. بر روی مهر ادَّ عشتار با کالهی شاخ

دار است. در دوره اکد شَمَش نقشی محبوب برای نمایش بر روی خورشید نیز معموالً دارای شمشیری دندانه

-( اکدی خدای جنگ و آبEaسومری یا همان اِآ ) (Enkiاِنکی )(. Collins, 2016: 80مهرهای اکدی است )

ها است. او به واسطه نقشی شناخته زی، جادوگری، صنایع و دشتهای روان است. انکی خدای حکمت، کشاور

(. اِنکی، Foster, 2005: 151; Brisch: 2016: 19شود که در آن وی توسط جریان آب احاطه شده است )می

که به همراه وزیر یا پیشکار خود شوند.( جز مهمترین خدایان میانرودانی محسوب میAnu( و آنو )Enlilاِنلیل )

که پای خود را بر روی کوه گذاشته است را پیش از شوند. حالتی که در مهر ادَّ از اِنکی درحالیداده مینشان 

با کنترل عقابی که در دست دارد ( Eaاِآ)(. در مهر ادَّ Frankfort, 1934: 27کنیم )این از وی مشاهده نمی

ر عقاب نمادی از یک نیروی خصمانه علیه کند. به عبارتی دیگر در این مهحمله عقاب به شَمَش را هدایت می
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قرار دارد. این گاو یا اِآ (. یک گاو نر هم در زیر پای 1382 ،مجیدزادهمهار شده است )اِآ شَمَش است که توسط 

دار با های شاخگاومیش به احتمال نمادی از نگهبان کوهستان دارد؛ در سایر مهرهای میانرودانی گاومیش

در برخی از . (Collins, 2016: 74شوند )های شرقی معرفی میعنوان نگهبانان کوههای انسانی به صورت

مهرهای میانرودانی نیز این موضوع به تصویر کشیده است. برای مثال در مهری که در موزه بریتانیا قرار دارد 

بر روی دهد؛ گاومیش نیز نینورتا درحالی که کمانی را به سمت گاومیشی نشانه گرفته است نشان می

 (.6تصویر) کوهستان و روبه روی نینورتا ایستاده است

-بر روی مهر اَدَّ  یک کتیبه بر باالی نقش شیر آمده که اَدَّ خود را به عنوان یک مقام عالی رتبه معرفی می

های عنوان خدای باروری با خوشهکند. آن فردی که دارای دو چهره است، وزیر ارشد، اوسمو است. عِشتر به

ها و نیز در دست های آتش از شانهشود. خدای خورشید نیز به واسطه برکشیدن شعلها شناخته میخرم

ها پنهان شده است به نمایش تنه وی در میان کوهکه نیمداشتن شمشیری دندانه دار در مرکز تصویر در حالی

دارد هنوز کامالً  آن شخصی که کمانی در دست (. در سمت چپ عِشترCollon, 1987: 35در آمده است )

( Nuskuشناسایی نشده است اما به احتمال فراوان در حال نمایش خدایی به مانند نینورتا یا همان نوسکو )

رود. در شرح نینورتا در اساطیر از او به که از جمله خدایان میانرودانی به شمار می (Collon, 1987است )

  (.7تصویر ( )Frankfort, 1934: 25مده است )عنوان کسی یاد شده چهار بار از کوهستان فرود آ

 BMدر محلی نامعلوم کشف و در فهرست آثار موزه بریتانیا به شماره  1908در مهری که در سال 

های شرقی قرار گرفته بینیم که در میان دو کوه از کوهثبت شده است شَمَش خدای خورشید را می 102500

-ای را برای او نگه داشتهکوهستان تکیه کرده است و و همراهان وی دروازهکه که با دو دست خود به در حالی

(  Collon, 1982: 177, pl.XXVدار هستند )(. هر سه نفر دارای ریش و دامن چینCollon, 1987: 35اند )

 (.8تصویر )

ثبت   BM120969م یافت شده و در فهرست آثار موزه بریتانیا به شماره  1929سال مهری دیگر که در 

ای سوخته است و دارای شده است نیز در حال نشان دادن شَمَش در کوهستان است. این مهر به رنگ قهوه

سانتی متر است. در این مهر شَمَش در حال باال رفتن از کوهستان نشان  2.3سانتی متر و قطر  3.5ارتفاع 

این مهر هر سه نفر دارای ریش هستند و  اند. درای را برای وی نگه داشتهدهد و همراهان وی نیز دروازهمی

 (. 9تصویر ( )Collon, 1982: 173; Ibid, pl.XXVدار بر تن دارند )لباس و  دامن چین

به شماره )در مهر دیگری که از گورستان سلطنتی اور بدست آمده و در فهرست آثار موزه بریتانیا 

BM120540) دهد که در این مهر بر خالف مهرهای قبل ش میثبت گردیده نیز شَمَش را در بین دو کوه نمای

های روان که پشت سر خودش ایستاده، تنها دروازه توسط یک نفر نگه داشته شده است وشَمَش به خدای آب

هایش رودی جاری است نمایش داده های روان به صورت فردی که از شانهنگرد. در این مهر نیز خدای آبمی

ید در سمت راست نیز خدای میانجی ایستاد و در پشت سر وی نیز فردی را شده است. در کنار خدای خورش

 Boehmer, 1965; Collon, 1982 169, pl. XXIVدهد. )در حال آوردن یک حیوان )احتماالً قربانی( نشان می

; Woolley et al. 1934: 538( ) 10تصویر .) 

های نیز شَمَش در حال باال رفتن از کوهدر اثر مهری دیگرکه از تلو یا همان گیرسو بدست آمده است 

شرقی اکد است. این اثر مهر دارای یک کتیبه مربوط به زمان شرکلی شری شاه اکد نیز بر روی این مهر وجود 



 255  /1399 تابستان ،2 شمارۀ ،12 دورۀ شناسی،باستان مطالعات 

( خدمتگزار Lugal Ushumgalل )ی، شاه اکد، توانا، لوگال اوشومگَدارد که ترجمه آن چنین است: شرکلی شر

 (. 11تصویر ( )Collon, 1987: 125توست )

دهد شود به مانند مهرهای دیگر خدای شَمَش را نشان میمهری دیگر که در مجموعه مورگان نگهداری می

ای را به سوی های شرقی اکد در حال مبارزه است. در این مهر نیز همراهان وی دروازهکه در میان کوهستان

 (.12تصویر ( )de Laperouse, 2003: 214اند )وی گشوده

اثر مهری دیگر نیز نقش شَمَش خدای خورشید در بین دو کوه هستیم. در اینجا  شَمَش پای راست در 

خود را باال آورده و بر روی کوه گذاشته است و گویی در حال باال رفتن از کوه است. در دو سمت وی 

بر روی دروازه شیری ماده اند که در دروازه سمت راست ای را نگه داشتههای دروازهاند و درهمراهانی ایستاده

دانیم که وقتی در میانرودان هستیم، خورشید از سمت است. می و بر روی دروازه سمت چپ شیر نری نشسته

 ;Collon, 1987: 35 fig 103) کندکند و به میانرودان نوردهی میهای زاگرس طلوع میشرق  و از فراز کوه

Collon, 1982 172) ( از این رو 13تصویر .) در تفسیر نقوش این مهرها از چنین رویدادی الهام گرفته شده

 است.

های ( تل اسمر بدست آمده، به مانند دیگر نمونهK19:19)لوکوس  IVbدر یک اثر مهر که از ساختمان 

گفته شده شَمَش در حالی که روی یک کوه ایستاده و در حال باال رفتن از آن است در دو طرف وی نیز دو 

های مشابه آن حضور تصویر شیرهای نر و ماده بر اند. در این مهر بر خالف نمونهای را نگه داشتهزهنگهبان دروا

 (.14تصویر ( )Frankfort, 1955, pl 56:591شود. )روی دروازه مشاهده نمی

 

 گیرینتیجه .7

های وهستانطور که گفته شد، سارگُن و جانشینانش پس از به قدرت رسیدن و با توجه به اهمیت کهمان

-ساخت، به کوهستانرودان را به زاگرس مرکزی و شرق مرتبط میشرقی و تأمین مسیرهای تجاری که میان

(. اگر با این نظر که پایتخت اکدیان یعنی شهر اکد Liverani, 2014های شرقی به دفعات لشکرکشی کردند )

های زاگرس و نیز و نزدیک به کوهستاندر محل تالقی رودهای دجله و دیاله؛ یعنی جایی که دقیقاً مشرف 

های شرقی بیش از پیش (، اهمیت کوهستانCollins, 2016: 79ذهاب است، موافق باشیم )منطقه سرپل

ای هستیم که شَمَش را در های استوانهسابقه نقوشی بر روی مهرشود. در دوره اکد شاهد رواج بینمایان می

دهد. های شرقی نشان میو یا در حال مبارزه در میان کوهستانهای شرقی حال باال رفتن از کوهستان

مربوز به زمان سارگن،  I a-cاکدی  شوند که سبکمهرهای اکدی از  نظر سبک و نقش به سه دوره تقسیم می

که مدت زمان بیشتری نسبت به دو  IIIو و سبک اکدی یشتوشنمربوط به زمان ریموش و مَ IIسبک اکدی 

(. در  هر سه دوره Dittmann, 1994: 78شود )شری میسبک قبلیدارد و مربوط به زمان نارامسین و شرکلی

شَمَش گاه تنها و گاه به همراه سایر خدایان و الهگان به شاهد رواج چنین نقوشی بر روی مهرها هستیم. 

ای به سوی او کشوده شده هایی توسط پهلوانان افسانهها نیز دروازهتصویر کشیده شده است. در برخی از مهر 

ای اکد اتفاقی و صرفاً محصول یک فرایند هنری است؟ است. آیا رواج چنین نقوشی بر روی مهرهای استوانه

که ای اکد قابل ارائه است؟ در نگاه اول از آنجاییچه تفسیری برای رواج چنین نقوشی بر روی مهرهای استوانه

توان اینگونه ها داشته میشناسیم و جایگاه واالیی در میان میارودانیشَمَش را به عنوان خدای خورشید می
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(. خورشید Collins, 2016: 80تفسیر کرد که اکدیان در حال نمایش طلوع خورشید از سمت شرق هستند )

تابد و این صحنه میانرودان می های زاگرس برهنگام طلوع از سمت شرق از ستیغ کوهستان و از میان دره

مایه اکدیان در به تصویر کشیدن آن بر روی مهرهای خود باشند. چنین تفسیری ممکن ممکن است دست

ها و شمشیرهای برکشیدۀ شمش و .... رسد با توجه به وجود دروازهنظر میاست به واقعیت نزدیک باشد اما به

-در این مقاله پیرامون اهمیت شاهراه خراسان بزرگ و منطقه سرپلتری را ارائه کرد. ما بتوان تفاسیر کامل

های میانرودانی توضیح دادیم و نشان دادیم که با ذهاب به عنوان دروازه ورود به زاگرس مرکزی برای حکومت

و  کند تا چه اندازه برای اکدیان مهمرا تائید میشناختی نیز آنتوجه به موقعیت این منطقه که شواهد باستان

شناختی اخیر بدست آمده نیز وجود های باستانشناسی که در بررسیراهبردی بوده است. شواهد باستان

(؛ 1395و همکاران،  بیگیعلیدهد )ذهاب را نشان میهای متعددی هم افق با دورۀ اکد در دشت سرپلمحوطه

مانند شولگی برای تسلط  IIIان اور که شاهنیز به اهمیت این منطقه اشاره دارد تا جایی IIIمتون دوره اور 

کند ذهاب پس از سقوط اکدیان نزدیک به ده بار به این منطقه لشکرکشی میدوباره خود بر منطقه سرپل

(Frayne, 1999بنابراین شواهد باستان .) شناختی از یک سو و منابع مکتوب و شرایط جغرافیایی اهمیت

-کند. بههای میانرودانی را تأیید میدر غرب زاگرس برای حکومتشاهراه خراسان بزرگ و ابتدای این شاهراه 

رسد مهرهای اکدی بازنمایی کنترل و نظارت بر همین شاهراه مهم هستند که ابتدای آن از مسیر نظر می

ذهاب و گذرگاه کوهستانی آن است، هستند. در این مهرها شَمَش در بین کوهستان و در غرب به شرق سرپل

اند و در یکی از مهرها، مهر آَدَّ، بر باالی کوهی هایی به سوی او باز شدهحال نبرد است، دروازه یک گذرگاه در

و در سمت راست شَمَش عِشتَر ایستاده است. عِشتَر همان الهه مقدسی است که بر روی نقوش برجسته 

-نقش برجسته متعلق به ایدیننی شاه لولوبی است. هرچند در در حال اعطاء حلقه قدرت به آنوبانی ،نیآنوبانی

سین در سین است اما ایدینروی ایدینذهاب قرار دارد نماد عِشتَر نیز روبهسین شاه سیموروم که در سرپل

 Ahmad, 2012: 308, figکند )نی از عِشتَر حلقه قدرت را دریافت مینقش برجسته اورشلیم به مانند آنوبانی

4aنظر میاند. بهذهاب شکل گرفته، ایجاد شدهیی که  شهر امروزی سرپل(.  این نقوش در تنگه ناوکل و جا-

هایی در اطراف وی و نیز حضور عشتَر و رسد حضور شَمَش در میان کوهستان و یک گذرگاه، وجود دروازه

کنند که ممکن ها بحث کردیم همه و همه این نکته را به ما خاطر نشان میسایر شواهدی که پیرامون آن

هستند.  بَتیرذهاب و کوهستان پلیان در حال نمایش گذرگاه شاهراه خراسان بزرگ، منطقه سراست اکد

را در  15احتماالً اکدیان در تصویر سازی خود بر روی مهرها، بویژه بر روی مهر ادَّ، تصویری مشابه تصویر 

 اند.متصور بوده
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 هاپیوست
 

 
 (Abdi, 2003: 480ذهاب )برگرفته با اعمال تغییرات : موقعیت قرارگیری سرپل1تصویر 

 

 

 
 بیدی()ترسیم نقشه از بهار رضائی باغ ایرانذهاب در غرب : موقعیت شهرستان سرپل2تصویر 
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 بیدی()ترسیم نقشه از بهار رضائی باغ ذهاب در غرب زاگرس مرکزی: موقعیت شهرستان سرپل3تصویر 

 

 
 (Sallaberger and Schrakamp, 2015: 111)های سارگُن و مسیر لشکرکشی: قلمرو حکومت اکد 4تصویر 
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 (Sallaberger and Schrakamp, 2015: 111) شریرامسین و شرکلینَهای : قلمرو اکد و مسیر لشکرکشی5تصویر 

 

 

 
 از وبگاه موزه بریتانیا()برگرفته  های شرقی توسط گاومیش: محافظت از کوهستان6تصویر 
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 (Frankfort, 1934: 28 Pl d) های شرقی: اثر مهر ادَّ و تصویر خدایان و الهگان میانرودانی بر فراز کوهستان7تصویر 

 

 
 (برگرفته از وبگاه موزه بریتانیا) های شرقی: اثر مهری اکدی با تصویر شَمَش در میان کوهستان8تصویر 
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 (برگرفته از وبگاه موزه بریتانیا) های شرقیکوهستان حال باال رفتن از: اثر مهری اکدی با تصویر شَمَش در 9تصویر 

 

 
 (برگرفته از وبگاه موزه بریتانیا) های شرقی: اثر مهری اکدی با تصویر شَمَش بر فراز کوهستان10تصویر 

 

 
 (Collon, 1987: 126, fig 537) های شرقیکوهستان: اثر مهری اکدی با تصویر شَمَش بر فراز 11تصویر 
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 (de Laperouse, 2003: 214) های شرقی: اثر مهری اکدی با تصویر شَمَش در حال باال رفتن از کوهستان12تصویر 

 

 

 
؛ Collon, 1982 pl.XXVبرگرفته با اعمال تغییرات) های شرقی: اثر مهری اکدی با تصویر شَمَش در میان کوهستان13تصویر 

 (وبگاه موزه بریتانیا
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 (Frankfort, 1955, pl 56:591) های شرقی: اثر مهری اکدی با تصویر شَمَش در میان کوهستان14تصویر 

 

 
 : تصویری بازسازی شده از حضور شَمَش در میان کوهستان15تصویر 

 

 
 

 

 

 

 

 



 اکد دورۀ  مهرهای بر بزرگ خراسان شاهراه و مرکزی زاگرس غرب کوهستانی گذرگاه /264

 منابع

 شهرام خلیلیان، تهران، توس. ، ترجمهتاریخ ایالم، (1389)استولپر، متیو ولفگانگ، 

، «کودورو ق.م( مکشوفه در پل ذهاب، 1129-1117سنگ نبشتۀ مربوط به زمان مردوک آپال ایدین )»، (1347)حاکمی، علی 

 .68-71: 1 شناسی و هنر ایرانباستان

 .309-16: 3شناسی باستانهای ، اطالعاتی اجمالی در مورد چند محل تاریخی در مغرب ایران، گزارش(1338)راد، محمود، 

 .، تهران، علمی فرهنگیهنر ایران در دوران ماد و هخامنشی، (1390)گیرشمن، رومن، 

ناصر حسینی؛ محسن حیدری؛ فرهاد فتاحی؛ محمد جواد جعفری؛ تورج صادقی؛ حمداهلل شیخبیگی، سجاد؛ شکوه خسروی؛ علی

های غربی زاگرس: نگاهی به دستاوردهای مقدماتی رسی در کوهپایهبر»، (1395)خواه؛ جبار سلیمیان و سمیه زینلی، امینی

 ، تهران: سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و15شناسی های باستان، گزارش«زهابهای اخیر در منطقه سرپلبررسی

 .436-443 گردشگری، پژوهشگاه میراث فرهنگی:

 ، تهران، مرکز نشر دانشگاهی.جلد اول: تاریخ سیاسیالنهرین، تاریخ و تمدن بین، (1380)مجیدزاده، یوسف، 

 ، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی.ترین تمدن شرقجیرفت: کهن، (1382)مجیدزاده، یوسف، 

های ، در مسیر شاهراه، پژوهشگوپنیک، هیالری و میشل راثمن، در: «IIIشهرک دوره گودین »، (1395)هنریکسون، رابرت، 

گودین تپه، ترجمه: محمد امین میرقادری و هادی صبوری زیر نظر سید محمد کاظم موسوی بجنوردی،  شناختی درباستان

 .193-267 :مرکز دائره المعارف بزرگ اسالمی تهران،
Abdi, K., and Beckman, G., 2007, “An Early Second-Millennium Cuneiform Archive from 

Chogha Gavaneh Western Iran”, JCS 59: 39-91.  

Ahmed, K. M., 2012, “The beginnings of ancient Kurdistan (c. 2500- 1500 BC): a Historical 

and Cultural Synthesis.” PhD Dissertation. Leiden University. 

Borger, R., 1970, “Vier Grenzsteinurkunden Merodachbaladans I. von Babylonien”. AfO 23: 1-

26. 

Brisch, N. 2013. History and chronology. In: Crawford, H. (ed.). The Sumerian World. 

Routledge. New York .Pp: 111-128. 
Brisch, N. 2016. Water in Sumerian Mythology. In: Madsen, J.K., Andersen, N.O. and Thuesen, 

I. (eds.). Water of life : Essays from a symposium held on the occasion of Peder Mortensen's 

80th birthday. Proceedings of the Danish Institute in Damascus 11. Forlaget Orbis. 

Copenhagen. Pp: 18-26. 

Carter, E. 1986. The piedmont and the Pusht–I Kuh in the early third millennium B.C.. In: 

Huot, J. L. (ed.), Prehistoire de la Mesopotamie, Paris: 73-83. 

Collins, P. 2016. Mountains and Lowlands: Ancient Iran and Mesopotamia, Ashmolean: 

Museum, University of Oxford. 

Collon, D. 1987. First Impretions Cylinder Seals in The Ancient Near East. British Museum 

Publications. 

Collon, D., 1982. Catalogue of the Western Asi-1. London. 

Crawford, H. 1991. Sumer and Sumerians. Cambridge University press. 

Dittmann, R. 1994. Glyptikgruppen am Übergang von der Akkad- zur Ur III-Zeit. Baghdader 

Mitteilungen (BaM) 25. Pp: 75-120. 

Eppihimer, M, 2010. Assembling King and State: The Statues of Manishtushu and the 

Consolidation of Akkadian Kingship. American Journal of Archaeology, Vol. 114(3): 365-380. 
Foster, B.R. 2005. Before the Muses: an Anthology of Akkadian Literature. 3rd edition. 

Bethesda, MD: CDL Press. 
Frankfort,  H. 1955. Stratified Cylinder Seals from The Diyala Region, The University Of 

Chicago Press, Chicago, 40. 

Frankfort, H. 1934. Gods and Myths on Sargonid Seals. Iraq 1: 2-29 

Frayn, D. 1994. The Early Dynastic list Geographical Names. American Oriental Society 74. 

https://tiptiktak.com/glyptikgruppen-am-bergang-von-der-akkad-zur-ur-iii-zeit.html


 265  /1399 تابستان ،2 شمارۀ ،12 دورۀ شناسی،باستان مطالعات 

 Frayne, D. 1999. The Zagros Campaigns of Sulgi and Amar-Suena. Studies on the Civilization 

and Culture of Nuzi and the Hurrians 10: 141-201.  

Frayne, D.R. 1993. Sargonic and Gutian Periods (2334-2113 BC) (The Royal Inscriptions of 

Mesopotamia. Early periods, 2). Toronto - Buffalo – London. University of Toronto Press. 

Goetze, A. 1968. Akkad Dynasty Inscriptions from Nippur. American Oriental Society 88(1):54-

59. 
Gopnik, H. 2011. Making Sense of the Mound: Archaeological Interpretation at Godin. In: 

Gopnik, H And Rothman, M. S. 2011. On The High Road, The History Of Godin Tepe Iran. 

Bibliotheca Iranica: Archaeology Art And Architecture Series 1: 21-49 

Hallo,  W. 1971. “Gutium”.Reallexikonder  Assyriologie III: 708-20. 
Hamblin, W, J. 2006. Warfare in the Ancient Near East to 1600 BC, Holy Warriors at the Dawn 

of History. Rutledge, New York. 
Henrickson, R.C. 1984. Šimaški and Central Western Iran: The Archaeological Evidence, 

Zeitschriftfür Assyriologie und Vorderasiatische Archäologie 74: 98-122.  

Henrickson, R.C. 2011. The Godin Period III Town. In: Gopnik, H And Rothman, M.S (eds.), 

On The High Road: The History Of Godin Tepe Iran, Bibliotheca Iranica, Archaeology Art and 

Architecture Series1: 209-282. 

Herzfeld, E., 1920, Am Tor von Asien. Felsdenkmale aus Irans Heldenzeit, Berlin: Dietrich 

Reimer. 

Hintz, W. 1966 . Nachlese Elamischer Denkmaler. IrAn 6: 43–47. 

Hintz, W. 1971. Persia, c. 2400-1800 B.C. In: I.E.S. Edwards, C.J. Gadd  and N.G.L. Hammond 

(eds.). The Cambridge ancient history, Vol. 1 part. 2. University of Cambridge: 36-337. 

Kantor, H.J. 1966. Landscape in Akkadian Art Source: Journal of Near Eastern Studies, Vol. 

25, No. 3 145-152. 

Lambert, M. 1979. Le prince de SuseIlish-mani, etl'Elam de Naram-Sin à Ibisin. Journal 

asiatique 267: 11-40. 

Levin, Y. 2002. Nimrod the Mighty, King of Kish, King of Sumer and Akkad. 

VetusTestamentum52(3): 350-366. 

Liverani, M. 1966.  Sargon di Akkad (I protagonisti della storia universale 57). Milano. 

Liverani, M. 2014. The ancient near east: history, society and economy. Translated by Soraia 

Tabatabai. Routledge New York. 

Luckenbill, D. D.  1927. Ancient Records of Assyria and Babylonia, vol. II, Chicago. 

Luckenbill, D.D. 1923. Akkadian Origins.The American Journal of Semitic Languages and 

Literatures, Vol. 40, No. 1: 1-13. 
Mirghaderi, M.A., and Alibaigi, S., 2018. The Toponym “Land of Bel” in the Haladiny 

Inscription. NABU 2018, 106-108. 

Nigro, L. 1998. The Two Steles of Sargon: Iconology and Visual Propaganda at the Beginning 

of Royal Akkadian Relief.Iraq 60: 85-102. 

Oberlander, T. 1965. The Zagros streams: A new interpretation of transverse drainage in an 

Orogenic Zone. Syracuse Geographical Series No. 1, Syracuse University Press, New York. 

Potts, D.T. 1999. The Archaeology Of Elam, Cambridge, Cambridge University Press. 

Potts, T.F. 1993. Patterns Of Trade In Third-Millennium BC Mesopotamia And Iran, World 

Archaeology 24 (3): 379-402.  

Reade, J.E. 1991. Mesopotamia. London, The British Museum Press. 
Renette, R. 2013.  Thetrans- Tigridiancorridor in the early Third Mi. B.C. In: De Graef, K and 

Tavernier, J. (eds.). Susa and Elam; Archaeological, Philological, Historical and Geographical 

Perspectives. Proceedings of the International Congress Held at Ghent University, December 

14–17, 2009. Leiden, Boston.Pp: 43-50. 

http://universitypublishingonline.org/cambridge/histories/author.jsf?name=I.+E.+S.+Edwards
http://universitypublishingonline.org/cambridge/histories/author.jsf?name=C.+J.+Gadd
http://universitypublishingonline.org/cambridge/histories/author.jsf?name=N.+G.+L.+Hammond
https://www.google.com/search?client=firefox-b&q=Liverani,+M.+1966.+Sargon+di+Akkad+%28I+protagonisti+della+storia+universale+57%29.+Milano.&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwjxvKO-se7QAhXGAxoKHQ99AG0QvwUIGCgA&biw=1366&bih=696


 اکد دورۀ  مهرهای بر بزرگ خراسان شاهراه و مرکزی زاگرس غرب کوهستانی گذرگاه /266

Rothman, M.S. 2011. The Environment Of Godin Tepe. In: H. Gopnik And M.S. Rothman (eds.), 

On The High Road: The History Of Godin Tepe Iran, Bibliotheca Iranica, Archaeology Art And 

Architecture Series1: 49-66 

Sallaberger, W. and Schrakamp, I. 2015. Sargonic Rule in Mesopotamia. In: Walther 

Sallaberger & Ingo Schrakamp (Eds.). History & Philology (= Arcane III), Brepols, Turnhout: 

105-113 

Sax, M. Collon, D. and Leese, M.N. 1993. The Availability of Raw Materials for near Eastern 

Cylinder Seals during the Akkadian. Iraq 55: 77-90. 

Stienkeller, P. 1980. The old Akkadian terms for Eastern, Revue dAssyriologie 47: 1-9 

Stienkeller, P. 1982. The question of Marhashi: a contribution to the  historical  geography of 

Iran  in the  third  millennium B.C.. ZA 72(2): 237-65. 

Stolper, M.W. 1984. Political history. In: E. Carter and  M. Stolper  (eds.). Elam: Surveys of 

Political  History and Archaeology, University of California Publications: Near Eastern Studies 

No. 25: 1-100. 

Vidale, M. 2015. Searching for Mythological Themes on the 'Jiroft' Chlorite Artefacts. Iranica 

Antiqua 50: 15-5 

Von Der Osten, H., H. 1929. Ancient Oriental Seals In The Collection Of Mr. Edward T. 

Newell. University Of Chicago Press. Chicago, Illinois. 
Ward, H.W. 1910. The Seal Cylinders of Western Asia, The Carnegie Institution Of Washington, 

Washington, D.C. 

www.britishmuseum.org/research/collection_online/collection_object_details.aspx?obj 
ctId=804877&partId=1&subject=17046&sortBy=imageName&page=1 

 
 

 

http://www.britishmuseum.org/research/collection_online/collection_object_details.aspx?obj%20ctId=804877&partId=1&subject=17046&sortBy=imageName&page=1
http://www.britishmuseum.org/research/collection_online/collection_object_details.aspx?obj%20ctId=804877&partId=1&subject=17046&sortBy=imageName&page=1

