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بررسي جاينامهاي مرتبط با خليجفارس در دورة ايالم
علي اعراب

چكيده

تاکنون پيرامون جاي نامهاي ايالمي ،پژوهشهاي مختلفي
صورت گرفته است .يکي از مهمترين مناطق مرتبط با حکومت
ايالم بخصوص در دورههاي ايالم قديم و ميانه ،خليجفارس
است که طبق کتيبههاي ميانروداني اين خليج بنام درياي پايين
شناخته شده است .جاي نامهاي ايالمي بسياري طبق اسناد
بجاي مانده در ارتباط با خليجفارس (درياي پايين) بودهاند که
تاکنون کمتر به اين جاي نامها و نقش آنها در تجارت دريايي
توجه شده است .الزم بذکر است با بررسي ُمهرهاي ايالمي
بخصوص در ادوار ايالم قديم و ميانه و جاي نامهاي ياد شده
در کتيبههاي ميانروداني ،ميتوان اقليم پيرامون خليجفارس را
يکي از مهمترين اقليمهاي استقراري دورة ايالم در نظر گرفت.
از جمله مهمترين جاي نامهاي ايالمي مرتبط با خليجفارس
ميتوان به بَشيمه ،ديلمونَ ،م َگنَ ،ملوها و ليان اشاره کرد .از
سويي ديگر با مطالعة جايگاه خدايان ايالمي ميتوان دريافت
الهه کيريريش در حوزة خليجفارس جايگاه ويژهيي داشته و با
توجه به اهميت زن در جوامع ايالمي بنظر ميرسد اين جايگاه
در جاي نامهاي خليجفارس اهميت بيشتري داشته است.
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مقدمه

در نوشتار حاضر سعي شده تا با مطالعة جاي نامهاي
ايالمي خليجفارس جايگاه اين خليج در دورة ايالم مشخص
شده و نقش خليجفارس در ارتباط بين سرزمينهاي مجاورش
تعيين گردد .براي رسيدن به اين اهداف ،بر آثاري كه از
حفريات باستانشناسي مناطق مرتبط بدست آمده و همچنين
کتيبههاي ميانروداني که از جاينامهاي ايالمي سخن بميان
آوردهاند ،تأكيد ويژهيي شده است .حال بايد ديد جاينامهاي
ايالمي مرتبط با خليجفارس بر اساس کتيبههاي ميانروداني
کدام جاينامها بوده و هريک چه ويژگيهايي داشتهاند؟ براي
درك بهتر موضوع ،سعي شده تا در ابتدا در مورد ميزان
گسترش حکومت ايالم بحث شده و سپس بصورت بسيار
مختصر به معرفي دورة ايالم پرداخته شود.
«ايالم» ساختي تصنعي است؛ نامي که کاتبان بينالنهريني
که از آبرفت به فالت ايران مينگريستند ،آن را ساختند و
اين نام را دربارة مناطق متفاوت جنوبغربي ايران و مردمان
آن بکار بردند .در مناطق سومري از نيمة هزارة سوم قبل
از ميالد نام ايالم با سومر نگار« »NIMبمعني سادة بلند
نوشته شده که اغلب با معرف « »KIبه نشانة (سرزمين،
مملکت) همراه بوده است (پاتس .)16-15 :1388،ايالميها
2
سرزمين خود را به خط ميخي سرزمين «هل -تم  -اتي»
يا «هاتمتي» ميخواندند که احتما ًال «اَل َتمتي» تلفظ ميشده
)2. (Hal-tam(A)ti
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است .اين کلمه از دو قسمت «هل» بمعني سرزمين و
«تَمتي» بمعني خدايان يا مقدس تشکيل گرديده و در
مجموع بمعني «سرزمين مقدس» يا «سرزمين خدايان»
1
است .پارسيان ،ايالميها و سرزمين آنها را بنام «اوجا»
يا «هوجا» 2خوانده و موطن اصلي آنها را کوهستانهاي مشرق
شوش تصور نمودهاند (نگهبان .)453-452 :1372 ،اولين
شناخت در خصوص تمدن ايالم نه از طريق كاوشهاي
باستانشناسي بلكه بوسيلة تورات كتاب مقدس يهوديان
بدست آمده است .در لوح قديمي عهد اقوام ،در فصل آخر
آفرينش از يك شاه ايالمي كه نام او بصورت الئُمر ِكدور
ثبت شده ذكري رفته است .شناخت بعدي از ايالميان پس
از شروع كاوشهاي باستانشناختي و مطالعة منابع مكتوب
سومري بوده است .قديميترين نمونة بدست آمده مربوط به
متون كتبي اروك در اوايل هزارة سوم پيش از ميالد ميباشد
(.)Potts, 1999: 3-4

ايران وجود دارند و هرگز سياهپوست نبودهاند .از طرف ديگر،
افراد قهوهييپوست(سبزه) ممکن است نمايانگر ايالميان
کوهنشين مانند بختياريها که اکثريت سياه و قهوهيي (سبزه)
پوست هستند ،باشند .آنها نژادي خشن هستند که به زندگي
در کوهها عادت دارند (هينتس .)27-26 :1383 ،درعصر
ايالم ميانه ،سياست ايالمي بر فراتر از آنچه اکنون جنوب
غربي ايران ناميده ميشود تسلط يافت .بزرگترين و مهمترين
شهرهاي آنها عبارت بودند از :شوش ،هفتتپه و چغازنبيل در
خوزستان و در عين حال هزاران محوطة باستاني ديگر که هنوز
کاوش نشدهاند .از جملة اين محوطهها ميتوان به محوطههاي
شناسايي شده در حوزة رود کر ،تل مليان ،محوطههاي واقع
شده در درة بين بهبهان و شيراز ،تل اسپيد ،تل نور آباد و
کورانگون ،تل افغان نزديک لردگان واقع در کوههاي بختياري
و تل پيتُل (ليان باستان) در ساحل خليجفارس نزديک بوشهر
امروزي اشاره کرد (.)Potts, 2006: 111

ايالم به چهار دورة فرهنگي تقسيم ميشود که عبارت
است از :آغاز ايالمي ،ايالم قديم ،ايالم مياني ،ايالم جديد
(عليزاده )34 :1387 ،که مبحث مورد نظر نوشتار حاضر،
دورة ايالم ميانه و ايالم قديم است .ايالم ميانه نيز خود به سه
دوره تقسيم ميشود :کيدينويدها ،ايگي هالکيها و شوتروکيها
(مجيدزاده .)42-39 :1370،بنظر ميرسد ايالم از دو قسمت
تشکيل ميشده است :يکي بخش کوهستاني (کوههاي
بختياري) و ديگري بخشي که در دشت واقع شده بود .در مورد
بوميان ايالم ،نظرات مختلفي وجود دارد :عدهيي معتقدند که
بوميان اولية اين کشور ،حبشي بودهاند؛ نژادي که در کنار
سواحل خليجفارس تا هندوستان گسترده بود و سومريها هم
از همين نژاد منشعب شدهاند .عدهيي ديگر ،ساکنان اولية
ايالم را مردمي شبهسياه ميدانند که با دراويديهاي هند نسبت
داشتهاند .آنها در واقع اين بوميان را از نژاد مديترانهيي بحساب
ميآورند .گروه ديگر ،ايالميها را از نژاد آسيايي يا آريايي
ميدانند که به هيچکدام از اقوام هند و اروپايي و ديگر اقوام
سامي تعلق ندارند (جوزي .)12 :1371 ،هينتس معتقد است
ايالميان مردمي تيرهپوست بودند که اکنون در سواحل جنوبي

پيشينه پژوهش

)1. (Uja
)2. (Huja

يکي از راهبردهاي مطالعاتي در دورة ايالم ،ارزيابي
آگاهيهاي ارائه شده در کتيبههاي بجايمانده از اين دوره
در کنار دادههاي باستانشناختي براي جاي نامشناسي
مکانهاي کهن دردورة ايالمي است .با توجه به ارتباط فراوان
بين ايالم و ميانرودان ،منابع نوشتاري ميانروداني اطالعات
بسيار ارزشمندي درخصوص جاي نامهاي ايالمي در اختيار
ما قرار ميدهند .تاکنون ،برروي جاينامهاي ايالمي مطالعاتي
صورت گرفته است(;Carter, 1985: 43-48; Vallat, 198: 49-54
)Steinkeller, 2007: 215-232؛ اما کمتر به خليجفارس و نقش
آن در دورة ايالم توجه شده است.
حدود جغرافيايي حکومت ايالم و جايگاه خليجفارس در آن

در مطالعات مربوط به دورة ايالم ،عقيدهيي مبني بر
دوگانگي جغرافيايي و بتبع آن دوگانگي فرهنگي و حتي قومي
وجود دارد که نخستينبار وينست شايل در سال .1900م اين
موضوع را مطرح نمود .وي اين موضوع را با توجه به شواهد
زباني در اسناد ايالمي و بخصوص لقب پادشاه انشان و شوش
پيش کشيد ( .)Scheil, 1900:9بدينترتيب در طي ساليان
بعد ،موضوعاتي دربارة ايالميان ساکن در دو منطقة جغرافيايي
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دشت و کوهستان مطرح گرديد (هينتس.)61 :1383،
اما درخصوص محدودة حکومت ايالم بايد خاطرنشان کرد
محدودهيي که زيرنظر مستقيم اين حکومت در دورههاي
مختلف بوده ،متفاوت است .بدينصورت که در دورة آغاز ايالمي
با توجه به شواهد باستانشناسي ميتوان حدود کل فالت ايران
را براي دورة آغاز ايالمي درنظر گرفت و محوطههاي يحيي،
چغاميش ،مليان ،شوش ،شهرسوخته ،سيلک ،ازبکي ،گودين
و تپه سفالين پيشوا داراي شواهد محکم باستانشناسي مربوط
به دورة آغاز ايالمي است ( Alden, 1982: 613-640؛ حصاري
و يوسفي زشک )22-21 :1388 ،که پراکندگي اين محوطهها
حدوداً در تمام فالت ايران است .اما بايد خاطرنشان کرد که
با توجه به شواهد باستانشناسي بدستآمده مربوط به دورة
آغاز ايالمي ،نه تنها از نظر محدودة جغرافيايي بايد اين دوره را
از دورة ايالم قديم مجزا دانست ،بلکه از نظر فرهنگي نيز اين
دو دوره با يکديگر تفاوتهايي دارند .تاکنون درخصوص محدودة
شيمشکي و سوکلمخ مطالعاتي
حکومت ايالم در دورههاي َ
انجام شده ( )Stopler, 1982: 42-67که با استفاده از اين موارد
در کنار متني مربوط به دورة ايسينالرسا ،دربارة جنگ ايشبي
اِرا1889-1921( 1ق.م) ،اولين پادشاه سلسلة اول ايسين ،با
شيمشکي،
کينداتو ،ششمين پادشاه نام برده شده در ليست َ
ميتوان حدود گسترش حکومت ايالم در دورة مورد بحث را
بازسازي نمود .بدينصورت که متن فوق درخصوص وسعت
شيمشکي (کينداتو) از
سرزمينهاي فرمانرواي شکستخوردة َ
بشلي و از آراوا  /اوروآ 3تا مرهشي 4صحبت ميکند.
بَشيمه 2تا َز َ
استينکلر بخوبي نشان داد که مرزهاي ايالم در اين متن حدوداً
بر اساس جهات شمالي -جنوبي و شرقي -غربي هستند که به
بشلي در شمال ،آراوا در غرب
اينترتيب بَشيمه در جنوبَ ،ز َ
و مرهشي در شرق ايالم قرارداشتهاند (Steinkeller, 1988:
 .)197- 202; Steinkeller, 2007: 215- 232واال نيز بر روي
اين متن مطالعهيي بمنظورمشخص نمودن حدود حکومت
ايالم انجام داده که معتقد است بَشيمه در مرز جنوبي ايالم
بشلي
و در ساحل خليجفارس بوده ()Vallat, 1985: 11-12؛ َز َ
جاي داشته و اوروا در
در مرز شمالي و درحدود باالي اصفهان 
1. Išbi-Eraa
2. Bashime
3. Urua
4. Marhashi

شمالغرب خوزستان بر سر راه ارتباطي دشت شوشان با جنوب
بابل و درنهايت مرز شرقي که مرهشي بوده و حدود بلوچستان
را براي آن پيشنهاد ميدهد ( .)Vallat, 1993: 11-16بدينترتيب
مناطق تحت نفوذ مستقيم حکومت ايالم در اين دوره را ميتوان
در حدود استانهاي خوزستان ،فارس ،بندرعباس ،کرمان،
بلوچستان ،لرستان ،کهگيلويه و بويراحمد ،ايالم و بخشهايي
از چهارمحال و بختياري ،اصفهان و کرمانشاه درنظر گرفت.
در نقشة شمارة  1ميتوان حدود پيشنهادي براي مناطق تحت
نفوذ مستقيم ايالميان در دورة مورد بحث را مشاهده نمود.
ضمن آنکه در طي مطالعة رفيعيعلوي دربارة سنجش ميزان
گسترش حکومت ايالم در 1600-1900ق.م ،که همزمان با
بخشي از محدودة زماني مورد مطالعه در اين پژوهش است،
حدود استانهاي خوزستان ،فارس ،ايالم ،لرستان ،چهارمحال
و بختياري و کهگيلويه و بويراحمد را براي ميزان گسترش
حکومت ايالم درنظر گرفته است (رفيعي علوي )1388 ،و
مناطق شرقيتر همچون کرمان را از اين حوزه حذف نموده
است .اما آنچه مسلّم است ،قرارگيري خليجفارس در انتهاي مرز
جنوبي حکومت ايالم بخصوص در ادوار ايالم قديم و ميانه است.

نقشة شمارة  :1حدود جغرافيايي حکومت ايالم در دورة ايالم قديم
بر اساس نظر واال (اسمعيليجلودار)96 :1393 ،

مالحضات زيست محيطي

خليجفارس ميان  24درجه و  30/5درجه عرض جغرافيايي
واقع و اقليم آن خشک و نيمحارهيي است و چون پيرامون آن
را خشکي احاطه کرده است ،وضع اين دريا نيز اصو ًال قارهيي
بشمار ميرود .در واقع خليجفارس بدليل نداشتن سپر اقيانوسي
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در اطراف خود داراي تالطم شديد فصلي و تغيير بسيار در وضع
رسوبي کف درياست (امير ابراهيمي .)7 :1377 ،خليجفارس
درياي کمعمق فرا اقليمي است که حدود 1000کيلومتر طول
و  350-200کيلومتر عرض دارد ،که در نقاطي چون تنگة
هرمز اين عرض به حدود  60کيلومتر ميرسد .عمق ميانگين
آن  35متر است(بيشترين عمق آن 100متر ميباشد) .باالترين
درصد شوري آب  % 37تا  %40گزارش شده است .در طول
آخرين دورة يخبندان وقتي که سطح درياي جهاني 120متر
پايينتر از امروز بود ،سطح خليجفارس بستري براي ترکيب
آبهاي کارون ،دجله و فرات بود و بعنوان يک رودخانة باريک
منفرد بسوي تنگة هرمز حرکت ميکرد .با شروع تجاوز فالندرين
حدود 17000سال پيش سطح آب دريا در درة خليجفارس
شروع به باال آمدن کرد و در  7000سال پيش سطح آب دريا
قابل مقايسه با سطح امروزي آن شد(.)Lambeck, 1996: 49
جلگههاي خوزستان ،بهبهان ،برازجان و بوشهر(بخشي
از سرزمينهاي ايالميان قديم و ميانه) تا اواخر دوران سوم
زمينشناسي زير آب دريا پوشيده بودند و در دوران چهارم سر
از آب به در آوردند .بنابرين ،قسمت شمالغربي خليجفارس از
قسمت جنوبشرقي آن بسيار جوانتر و پيدايش آن به دوران ما
نزديکتر است (اقتداري.)6 :1345 ،
اقليم خليجفارس در ُمهرهاي ايالمي

بنظر ميرسد جنوب خوزستان در آن اعصار داراي درياچهيي
بودهکهبهخليجفارسميپيوستهاست(سياهپوش.)102:1352،
وجود چنين شرايطي نشان ميدهد که فاصلة اقليمهاي گرم
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و مرطوب و ساحلي خليجفارس در دورة ايالم بسيار اندک
است .اين اقليم را در حاشية خليجفارس قابل مشاهده است.
نشانههاي آن در مهرها به وسيلة قايق ،ماهي ،الکپشت و
مواردي از اين دست مشخص ميشود (شکل شمارة  .)1با
توجه به مهرها ،ماهيگيري و تجارت شايد از مشاغل مهم اين
ناحيه از ايالم بوده است .در خصوص تجارت بايد خاطر نشان
کرد که مراکزي چون َم َگن ،ديلمون ،فيلکه ،امارات و عمان
از مراکز مهم تجارت با ايالميها بوده ( )Potts, 2009: 34که
ارتباط با آنها جز از طريق خليجفارس امکانپذير نبوده است
(در ادامه درخصوص آنها بحث خواهد شد) .حضور تصاوير
برخي حيونات بر روي مهرهاي ايالمي چون ميمونها (شکل
شمارة  )2شايد دليلي بر اين امر است که تجارتي بين سواحل
ايالمي و نواحي اطراف برقرار شده است .اين ميمونها بنظر
ميمون نوع عنکبوتي هستند که بصورت دستهجمعي و عموماً
در مناطق پر درخت زندگي ميکنند (رامشيني.)88 :1392 ،
به همين دليل شايد بتوان گفت اين ميمونها در اثر تجارت
ايالميان با ناحية ايندوس که (در ادامه به تجارت بعضي از
حيوانات از درة سند به ايالم و ميانرودان پرداخته ميشود) براي
زندگي ميمونهاي عنکبوتي محلي مناسب است به ايالم آورده
شدهاند و اين تجارت بطور قطع از طريق خليجفارس رخ داده
است .الکپشت الک نرم فراتي در انشعابهاي فرعي دائمي يا
موقت رودخانهها ،درياچهها و قسمتهايي با جريان آرام آب
برکهها ،مردابها و انواع درياچههاي آب شيرين زندگي ميکند
(ابراهيمي)262 :1389 ،؛ با توجه به اينکه وزن انواع ديگر
الکپشتهاي دريايي و آبي بسيار بيشتر از آن است که اگر هر

شکل شمارة :1نقش صيد بر روي ُمهري مربوط به دورة ايالم ()Walker, 1980: 75

10

 /فصلنامة تخصصي مطالعات خليجفارس /سال سوم /شمارة اول (پياپي  /)9تابستان 1396

فردي بخواهد آنها را براحتي با يک دست بلند کرده و شکار
نمايد (شکل شمارة  ،)3پس بنظر ميرسد اين الکپشتها از نوع

الک نرم فراتي هستند که در اينصورت عقيدهيي که انتهاي
خوزستان را درياچهيي در نظر گرفته بود ،قابل قبولتر است.

شکل شمارة :2نقش ميمونهاي معروف به دم عنکبوتي ()Roach, 2008: 34

شکل شمارة :3الکپشتهاي الکنرم فراتي ،مربوط به
اقليم ساحلي ()Porada, 1965, Fig 41

ليان و شري هوم

«ليان» يکي از جاينامهاي ايالمي داراي اهميت بخصوص
در دورههاي ايالم قديم و ميانه است .کهنترين مدرک موجود
از زبان ايالمي نيز از اين شهر بدست آمده که مربوط به پلي
بوده که دودمان اَوان را پايهگذاري کرده و يک کتيبه از او در
ليان خليجفارس گزارش شده است (کامرون.)24 :1374 ،
ليان در کنار خليجفارس قرار داشته و همواره با واژة «اِن آي
ام» آمده است .بنظر ميرسد ليان يک شهر وابسته به انشان
بوده نه وابسته به خوزستان (شوش) و ناپيرشا و کيريريش
در اين جاي نام مورد پرستش قرار ميگرفتند .احتما ًال راه
انشان به بينالنهرين از اينجا بوده است .سفالهاي ليان شبيه
به دورة کفتري فارس است .با توجه به كتيبههاي خوانده
شده مشخص ميشود كه ليان با بحرين تنها  175مايل فاصله
داشته است(.)Whittingham and King, 1920: 85
کهنترين کتيبة مربوط به دورة ايالم قديم که تاکنون
گزارش شده نيز از اين منطقه بدست آمده است؛ ما تنها نام
صاحب اين کتيبه  -پلي -را ميدانيم که چندان هم دقيق نيست
و از شش تن جانشين او هيچ چيز نميدانيم .با اين حال اين

کتيبه متعلق به يک پرستشگاه از جزيرة ليان در خليجفارس
نزديک بوشهر (ري شهر) امروزي است و تا حدودي مطالبي
را در خصوص تاريخ ايالم در اختيار ما ميگذارد .در اين کتيبه
تنها يک هجا از قسمت پاياني نام سازندة معبد [........هي]
بجا مانده است .وي خود را خدمتگزار «ليپاک» يعني خدايان
ميداند .از آنجا که نام هيچيک از پادشاهان اَوان به «هي» پايان
نميپذيرد ،سازندة معبد يادشده بايد حاکمي کماهميت يا
محلي در قرن 24يا  25ق.م و يا يک نايبالسلطنه ايالمي و يا
فرماندار شري هوم بوده باشد که ميتواند همان منطقة ايالمي
سرزمينهاي ساحلي در کنار خليجفارس باشد (مجيدزاده،
 .)6 :1370چنين بنظر ميرسد که شري هوم حدود بندر ديلم
(در منتهياليه شمال استان بوشهر) تا نواحي جنوبي استان
بوشهر بوده است (پزار .)10 :1384 ،اِآناتوم (حدود  2460ق.م)
يکي از قدرتمندترين فرمانروايان سلسلة نخست الگاش ،چند
کتيبه از خود بجاي گذاشته که درآنها از پيروزيهايش بر ايالم
با ترتيب زماني مفروض ،سخن ميگويد .اِآناتوم دستکم به دو
لشکرکشي در شرق دست زد که در اولي شايد در تالش براي
گشودن راهي زميني به شوشان بود و در دومي به شهرهاي
غربي نزديک به دماغة خليجفارس از جمله پشيمه و اوروآ
حمله کرد(پاتس .)144 :1388،شايد پس از اين حمله بود که
ارتباطات تجاري الگاش با ايالم گسترش پيدا کرد .پاتس در
کتاب خود به دو دسته از اين تجارتها اشاره دارد که از طريق
قايق و بندر صورت ميگرفتند .با توجه به مطلب ذکر شده در
مورد حملة اِآناتوم ،احتما ًال اين تجارتها از طريق خليجفارس

بررسي جاي نامهاي مرتبط با خليجفارس در دورة ايالم11 /
صورت ميگرفت که يک دسته از اين اقالم الوار چوبي بود که
بوسيلة قايق حمل ميشد و دستة ديگر ،غالت ،آرد ،پيه خوک و
برده بود که به بندر گواب در الگاش برده ميشد (همان.)147 :
منيشتوسو ،پسر بزرگ سارگون ،نخستين فرمانرواي اکد قديم
بود که به قلب استان فارس رخنه کرد .از کتيبة منيشتوسو
درمييابيم که او پيش از گذشتن از خليجفارس و ادامة
راهش ،بر اَنشان و شريهوم چيره شده بود (همان.)168 :
کتيبة منيشتوسو اين چنين است« :من با هدايا و پيشکشها
اَنشان و شري هوم را بسوي خدايم ،خداي خورشيد (شمش)
رهبري کردم» (پزار .)22 :1384 ،يک شاخه از سپاه او از
طريق زمين و از راه شوش بسوي خليجفارس پيشروي کرد
و شاخة ديگر ،تحت فرمان خود او با کشتي ،خليجفارس را
در نورديد(هينتس .)78 :1383،اين سپاهيان پيکارگران
 32شهر در خاک ايالم را شکست دادند و سراسر ناحيه تا
کانيهاي فلزات گرانبها غارت و ويران گرديد و راه براي حمل
ديوريت و کانيهاي گرانبها از ساحل ايراني خليجفارس به بابل
باز شد (کامرون .)28 :1374 ،از داليل مهم حملة منيشتوسو
بدست آوردن ديوريت در زاگرس جنوبي بود که در معماري
آن روز بسيار ارزش داشت (پزار  .)24 :1384اگر شريهوم
در امتداد ساحل فارس واقع شده باشد ،بايد مسيري را براي
پيشروي شبيه به مسيري که شيراز امروزي را به بوشهر در
خليجفارس ميپيوندد ،در نظر گرفت .ميدانيم که در زمان
فرمانروايي منيشتوسو او حاکمي (انسي) بنام ايلشوربي در
منطقة ساحلي ميشيمه (احتما ًال همان بَشيمه) در ايران و
همچنين حاکمي(انسي) در ايالم به نام اَشپوم داشته است
(پاتس .)169 :1388،نکتة جالب توجه در خصوص کتيبة
منيشتوسو که به زبان بابلي قديم است ،نام بردن از خليجفارس
با عنوان درياي سفلي ميباشد (همان .)168 :بدست آوردن
اطالعاتي از شوش و شوشان در زمان استقرار اکديها در دورة
اَوان ايالم درآنجا کار دشواري است .در واقع ،مجموعة متنوعي
از مواد مکشوف از شوش وجود دارد که بيشترشان اليهنگاري
نشدهاند .در کل اين اشياء ارتباط با درة سند ،شبه جزيرة
عمان و منطقة خليجفارس را مينمايانند (همان.)189 :
از دورة سوکل مخها مجموعة فزايندهيي از مدارک مکتوب
و باستانشناسي بدست ميآيد که بازتاب پيوند بين شوش،

ايالم و اَنشان ،مناطق ساحلي خليجفارس و باختر (شمال
افغانستان/جنوب ازبکستان) است .بعالوه در قطعهيي از
کتيبة اکدي که پزار به سال .1913م در بوشهر خليجفارس
کشف کرد ،از شيموت ورتش نام برده شده است .اگر اين قابل
انتساب به جانشين شيروکدوه باشد ،نشان ميدهد که سلطة
سوکل مخها در امتداد ساحل خليجفارس بسيار تحکيم شده
بود و پيوند با ديلمون از راه فارس به آساني تا خليجفارس و
کرانة رود کرخه پيش رفته بود(پاتس.)283: 1388 ،
هومبان نومن پسر اَتَرکيته ظاهراً پادشاهي بسيار توانا از
سلسلة ايک هلکي بود .وي بعنوان پادشاه اَنشان و شوش و امير
ايالم نخستين کسي بود که دعوي لقب گسترندة امپراتوري
کرد(کامرون .)77 :1374 ،او براي الهههاي بزرگ ،معبدي در
ليان بنا کرده بود و در کتيبة مربوط به آن نه تنها از هومبان
و کيريرش ياد ميکند بلکه از خدايان بخشندة ليان هم نام
ميبرد(هينتس .)133 :1383 ،متن اين کتيبه به اينصورت
است که هومبان نومن يک عبادتگاه بلند(کوکونوم) براي
خدايان نَپيرشا ،کيريريش و باهاهوتپ ،خداي نگهدار زمين
بنا کرد و هدفش از ساخت اين معبد ،دريافت سالمتي از اين
خدايان براي خودش ،همسرش ميشيمروه و زندگي ريشاپ ال
بوده است و او اميدوار بود در ازاي احداث اين بنا ،سه خداي
مذکور به او سلطنتي پويا و با نشاط تقديم کنند .زبان اين
کتيبه ايالمي است( .)Potts, 2010: 487بندري بنام ميشيمه
كه احتما ًال در مسير بين استانهاي بوشهر و خوزستان واقع
شده است(حصاري و همكاران ،)5 :1390 ،نامي جال 
ب توجه
و همريشه با همسر هومبان نومن يعني ميشيمروه دارد .اين
امر ميتواند دليلي بر آن باشد كه خليجفارس نزد ايالميان قديم
و مياني مانند مادري بخشنده بوده است .به همين دليل شايد
زنان حاشية اين خليج نزد ايالميان جايگاه ويژهيي داشتهاند.
هرچند جامعة ايالمي ذاتاً جامعهيي با احترام نسبت به زنان
بوده است(قاسمي ،)13 :1385 ،اما احتما ًال زنان حاشية
خليجفارس نيز از سوي ديگر از احترام ويژهيي برخوردار
بودهاند .بعنوان مثالي ديگر از کتيبههاي هومبان نومن ميتوان
به يک کتيبه از او در شوش که چنين آغاز شده ،اشاره کرد:
«اي خداوندگار بزرگ،کيريريش و حاميان (آسماني) زمين،
(خدايان) ليان ،من هومبان نومن» (پاتس.)326 :1388 ،
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باهاهوتپ يا خداي نگهدار زمين ،نامي نيست که همواره در
کتيبههاي هومبان نومن ذکر شود ،بلکه در بيشتر کتيبههاي
اين شاه ايالم ميانه از کيريريش و ناپيرشا نام برده ميشود .در
کتيبهيي هم به خط آکدي که از تل پيتُل(ليان باستان) بدست
آمده ،تنها از دو خداي کيريريش و ناپيرشا نام ميبرد(Potts,
 .)2010: 488تفسير علت ساخت معبدي براي کيريريش ليان
در خليجفارس بوسيلة او روشن نيست(پاتس.)329 :1388،
در کل با توجه به شواهدي که هم در دورة ايالم قديم مشاهده
کرديم و هم در دورة ايالم ميانه و باز هم در ادامه با آن روبرو
خواهيم شد ،چنين بنظر ميرسد که اله ة کيريريش ،الهة
حامي ليان بوده است .با توجه به اينکه بيشتر باستانشناسان
معتقدند که الهة کيريريش الههيي بوده که در جنوب ايالم
پرستش ميشده و در مقابل اين الهه ،الهة پين اي کير در شمال
ايالم بوده و پارتي ،مادر خدايان ناحية آياپير بوده است(صراف،
 ،)96 :1387اين سؤال پيش ميآيد که آيا حضور کيريريش در
جنوب ايالم ربطي به نزديکي اين نواحي به سواحل خليجفارس
دارد يا خير؟ بايد توجه داشت که کيريريش ،الهة بزرگ مادر
ايالميها بوده است (مجيدزاده )50 :1370،که از دو واژة «كير»
بمعني الهه و «ريشا» بمعني بزرگ تشكيل شده است(صراف،
 .)96 :1387بنابرين ،اين احتمال وجود دارد که با توجه به
اينکه خليجفارس همواره نسبت به ايالميها همچون مادري
بخشنده بوده ،پس قرارگيري معبدکيريريش الهة بخشندة
مادر ،در کنار آن به تأکيد خاص ايالميان بر خليجفارس اشاره
دارد و امري تصادفي نبوده است .جالب اينجاست که الهة مادر
بينالنهرينيها ايشتار ميباشد(مجيدزاده )50 :1370،و با دريا
و خليج هيچ ارتباطي ندارد ،اما کيريريش ايالميها همواره در
کنار خليجفارس معني يافته است که اين خود ميتواند دليلي بر
توجه بيشتر ايرانيان نسبت به اعراب در گذشته برخليجفارس
بوده باشد .يکي از بزرگترين پادشاهان عصر ايالم ميانه ،اونتوش
نپيريش بوده که از وييک کتيبه به زبان ايالمي در تپه ديلم
يافت شده و در آن به ساخت معبدي براي خداي اينشوشيناک،
مشتي و تپتي اشاره شده است و وي اميدوار بوده که ساخت
اين معبد براي اين خدايان پويايي و شادماني را براي سلطنت
او به ارمغان آورد( .)Potts, 2010: 491اما پادشاه بعدي ايالم که
باز هم بنوعي با خليجفارس ارتباط دارد ،شوتروک ناهونته بوده
است .امپراتوري او در جنوب تا کرانههاي خليجفارس گسترده

بود .در ليان يکي از آجرهاي کتيبهدار وي بدست آمده است
که در اين کتيبه او ادعاي بازسازي معبد کهنهيي را ميکند که
به الهة کيريريش اهدا شده بود(مجيدزاده .)23 :1370،متن
کتيبة او به اينصورت است :معبدي را براي خداي کيريريش
ليان بازسازي ميکند .اين معبد را هومبان نومن بنا نهاده بود،
اما در زمان شوتروک ناهونته تخريباتي در آن رخ ميدهد که
او اين بنا را تعمير ميکند و آن را بعنوان هديهيي براي خداي
کيريريش معرفي مينمايد( .)Potts, 2010: 499نکتة جالب
در اين است که عصر شوتروکيها بعنوان اوج ترقي ليان در
خليجفارس مطرح است (پزار .)29 :1384،در جاي ديگر،
تزئين معبد کيريريش ليان با آجر لعابدار هم از فعاليتهاي
او در کرانة خليجفارس بشمار ميآيد (پاتس.)367 :1388 ،
بعد از شوتروک ناهونته نوبت به پادشاهي کوتاه کوتيرناهونته
ميرسد که توانست معبد الهة کيريريش را که هومبا 
ن نومن در
ليان بر پا ساخته بود ،بازسازي کند(مجيدزاده)25 :1370،
و آن را براي سالمتي خود همسرش ناهونته اوتو و فرزندش
وقف نمايد (کامرون .)84 :1374،شيلهاک اينشوشينک نيز
بر خليجفارس حکومت کرد .او همان معبد کيريريش و يک
پرستشگاه مشترک هوبان و کيريريش در ليان را بازسازي کرد
(همان .)92 :از دورة هوته لوتوش اينشوشيناک هيچ کتيبهيي
در ليان خليجفارس بدست نيامده است (همان )99 :اين امر
نشان ميدهد که در عصر او ليان ديگر در اختيار پادشاه ايالم
نبوده است (مجيدزاده.)27 :1370،
ديلمون

نام ديلمون بارها از دورة اروك جديد به بعد در متون
مشاهده شده است .محل آن در جنوب خليجفارس ،يعني
بحرين ،پيشنهاد ميگردد(حصاري و همكاران.)7 :1390 ،
ديلمون بعنوان آذوقهرسان به جنوب بينالنهرين در هزارههاي
دوم و سوم قبل از ميالد مطرح است؛ چوب و مس را بعنوان
آذوقه به جنوب بينالنهرين ارسال ميكرد .درخصوص ارسال
هردوي اين محصوالت ،منابعي از شرق بدست آمده است
( .)Huraeka, 1983: 83ديلمون يكي از مراكزي بوده كه بوسيلة
تجارت مس با شوش ارتباط داشته است .از طرف ديگر،
يافتن سفال شاخص ديلمون(فرم قرمز شياردار خمرههاي
ذخيرهسازي) در ليان نشان از حضور ليان بعنوان پل ارتباطي

بررسي جاي نامهاي مرتبط با خليجفارس در دورة ايالم13 /
بين اَنشان و خليجفارس دارد ( .)Potts, 2009: 34اي/انزگ/ک
خداي اصلي ديلمون ،ناميکه بر بحرين و سرزمين اصلي مجاور
نهاده شده است و امروزه در شرق عربستان سعودي است ،در
معبدي در شوش و معبر سنگفرشي از اوايل هزارة دوم قبل از
ميالد که وقف اِآ ،اينشوشينک و اَنزگ شده بود ،مقدس داشته
ميشد(پاتس .)281 :1388،از شوش ،تعدادي مهر و اثر آن
بدست آمده که بيانگر ارتباط شوش و ديلمون است (همانجا) .اين
ارتباطات جز از طريق خليجفارس با ديلمون (بحرين) امکانپذير
نبوده است .اما بغير از اين موارد ،از شيموت ورتش جانشين
شيروکدوه که در سال  1770ق.م به مقام پادشاهي ايالم رسيد،
يک مهر استوانهيي از معبد الهه کيريريش در ليان خليجفارس
برجاي مانده است(مجيدزاده .)16 :1370،ديلمون را حتي اگر
بحرين امروزي بدانيم ،بايد توجه داشته باشيم كه در دورههايي
زير نظر كاسيها اداره ميشده است .اين موضوع را ميتوان از دو
متن در موزة استانبول دريافت كه فرماندار نيپور نامههايي به
برادر خود كه فرماندار كاسي ديلمون بوده فرستاده است(Potts,
 .)2005: 115اهميت اين موضوع از آنجهت است كه بسياري
از محققين ،كاسيها را برخاسته از فالت ايران ميدانند؛ بطور
مثال ،ايرانشناس آلماني ،ايلرس ،لرستان را مركز قوم كاسي
دانسته و به يكي از شاخههاي رود سيمره به نام كشگانرود
اشاره كرده و اين رود را با رودخانة كاسي مقايسه نموده است
( .)Eilers, 1982: 37زادوك نيز با بررسي نامها در آشور نو معتقد
است که كاسيها در زاگرس و آنجايي كه بعدها «ماد بزرگ»
ناميده شده زندگي ميكردند( .)Zadok, 2002: 112نكتة جالب
توجه ،شهرستان كاشان و شباهت نام آن به كاسيهاست .اكنون
نيز به اهالي كاشان ،كاشي ميگويند كه لغتي بسيار نزديك به
كاسي است .در دورههايي از تمدن اسالمي ،كاشان را قاسان
نيز خواندهاند (ضرابي .)105 :1334 ،اين امر نشان ميدهد
كه تبديل كلمه «ش» به كلمه «س» امري معمول بوده است.
از طرف ديگر ،برخي از باستانشناسان قبرستان  Bسيلك
كاشان را متعلق به دورة ماد دانستهاند(فيروزمندي:1389 ،
 )27كه اين موضوع با نظر زادوك درخصوص منشأ كاسيها نيز
قابل مقايسه ميباشد .پس شايد بتوان گفت كه مردمان ساكن
در ديلمون همزمان با ايالميان قديم و ميانه خاستگاهي ايراني
داشتهاند و اين مردمان با رفتن به ديلمون از طريق خليجفارس
با ايالميان و بينالنهرينيها مبادالتي را انجام دادهاند.

َم َگن

ليمنز وكرول معتقدند كه مقدار زيادي از حبوبات
َ
توليدشده توسط كشاورزان آشوري در جنوب بينالنهرين
بهاي پرداخت جهت دريافت كاالهاي كشورهاي بيگانه مثل
مس َم َگن بوده است (.)Kroll and Leemans, 1984: 25
ِ
در كتيبة بدست آمده متعلق به سال دوم ايبي سين نشان
ميدهد كه بينالنهرينيها مقدار  6كور(1515/6ليتر) روغن
كنجد را در ازاي خريد مس از َم َگن به اين سرزمين دادهاند
( .)Potts, 1993: 425پس تا اينجا درمييابيم َم َگن بايد سرزميني
باشد كه مس فراوان داشته است .همچنين در کتيبهيي مربوط
به نارام سين آمده که وي پس از فتح مگن ،پادشاه اين سرزمين
را شکست داده و سنگهاي مناسب براي مجسمهسازي در اين
منطقه را بدست آورده است ( .)Barton, 1929: 108برخي
از محققين َم َگن را استان هرمزگان امروزي و تنگة هرمز
ميدانند(حصاري و همكاران .)7 :1390 ،در عين حال برخي
ديگر ،اين سرزمين را عمان معرفي كردهاند .در خصوص محل
َم َگن با توجه به كاوشهاي انجام شده در محوطههاي عمان نظير
جبل حفيت و مايسر و چند محوطة ديگر همزمان با ايالم قديم
و ايالم ميانه اين نظر را دادهاند كه َم َگن باستاني همان عمان
است .اما متأسفانه هنوز در هرمزگان و تنگة هرمز كاوشهاي
دقيق باستانشناسي جهت شناسايي آثار همزمان با ايالم قديم
و ميانه انجام نشده است .بايد توجه داشت كه آثار بدست آمده
از عمان ،شباهت بسيار زيادي به آثار شرق ايران دارند(Potts,
 .)1993: 423- 426پس اين احتمال وجود دارد كه بتوان عمان
را زيرمجموعة فرهنگي شرق و جنوب شرق ايران بحساب آورد.
ظروف ساخته شده از سنگ نرم بطور قطع در هزارة دوم قبل از
درم َگن ساخته شده و به جنوب غرب ايران راه يافته است
ميالد َ
(پاتس .)284 :1388 ،اين تجارتهاي دريايي مس و ظروف
ساخته شده از سنگ نرم ميان َم َگن و ايالم و بينالنهرين از
طريق خليجفارس در آن زمان رخ داده است.
بَشيمه

تا پيش از انجام کاوشهاي باستانشناسي در تل ابوشيجا
در غرب دهلران در خاک امروزي عراق ،بيشتر پژوهشگران
ميپنداشتند جاي نامهاي بشيمه ،پشيمه و ميشيمه همه
يک جاي نام هستند که داراي تلفظهاي متفاوت ميباشند
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( .)Petrie et.al, 2005اما پس از کاوشهاي تل ابوشيجا ،مکان
جاي نام پَشيمه مشخص گرديد (Mohammad Hussein
 .)et.al, 2007بدين ترتيب آنچه مشخص است ،تفاوت بين
جاينامهاي پشيمه و بشيمه ميباشد .پژوهشگران با توجه به
کتيبههاي ميانروداني معتقدند بشيمه بايد جايي در ساحل
خليجفارس و در کمربندي بين خوزستان تا بوشهر واقع شده
باشد ( .)Steinkeller, 1982: 240ضمن آنکه مطالعات انجام
شده توسط ارفعي بر روي جاي نامهاي الواح تختجمشيد،
از جاي نامي تحت عنوان بسيتمه ياد ميکند که معتقد است
ميبايست در حدود شهرستان امروزي باشت استان کهگيلويه
و بويراحمد در راه خليجفارس جايابي شود (.)Arfaee, 2008
اگر اين جاي نام همان بشيمه ايالمي باشد که حيات خود را
تا دورة هخامنشي حفظ نموده بدينترتيب قرارگيري آن در
مسير خليجفارس و در حدود آن جالب توجه خواهد بود.

نقشة شمارة  :2محل قرارگيري ليان ،ديلمون و َم َگن طبق نظر پاتس
()Potts, 2006: 112

ِملوها

از اين جاي نام در منابع سومري و اکدي سخن بميان
آمده است ( .)Hansman, 1979: 559در کتيبهيي مربوط به
گودآ آمده« :چوب و طال از کوههاي ملوها به الگاش ارسال
شد» ( .)Barton, 1929: 190در متني ديگر مربوط به سلسله
سوم اور مس و نوعي خاص از چوب را کاالهايي وارداتي از
ملوها ميدانند ( .)Hansman, 1973: 556در متني مربوط به
دورة بابل قديم نيز به گربه و فيل در ملوها اشاره شده است
( .)Lambert, 1960: 272از ديگر اشارات به اين منطقه
در کتيبههاي ميانروداني ميتوان به کتيبهيي مربوط به
سلسلة سوم اور اشاره داشت که در آن به مس ،چوب و
پرندگان با نوکهاي رنگارنگ در اين منطقه اشاره ميکند
( .)Hansman, 1973: 556با توجه به اين موارد ،در ابتدا
ليمنز اين جاي نام را در شرق خليجفارس جايابي کرده بود
( .)Leemans, 1960: 159همچنين برخي از پژوهشگران با
توجه به کتيبههاي سومري ،جاينام ملوها را استقراري مرتبط
با تجارت دريايي از دره سند ميدانند (.)Parpola et al. 1977
هانسمن نيز در حدود بلوچستان پاکستان را بعنوان منطقه
ملوها در نظر ميگيرد ( .)Hansman, 1973آنچه در خصوص
اين جاي نام در پژوهش حاضر داراي اهميت است ،تجارت
ملوها با ميانرودان از طريق خليجفارس ميباشد.

نقشة شمارة :3محل قرارگيري ليان ،ديلمون و َم َگن طبق نظر حصاري
(حصاري و همكاران)4 :1390 ،

َفيلَکه

در اواخر هزارة سوم و اوايل هزارة دوم قبل از ميالد در
قسمت غربي خليجفارس ،محوطة بزرگ َفيلَکه بخوبي نمايانگر
آن روزگار است ( .)Potts, 2005: 2در 2000تا  1300ق.م در
َفيلَکه شاهد تغييراتي در مجموع سفالها هستيم ،اما مشخص
نيست اين تغييرات بخاطر نوعي انفصال بزرگ در صنعت است
يا جزء توالي فرهنگي آنجا ميباشد( .)Potts, 2009: 35يافتن
مقداري مهر از نوع ديلمون در َفيلَکه نشان از تجارت دريايي
بين اين دو منطقه بوسيلة خليجفارس در دورة مورد بحث
دارد (.)El-Sendy, 1994: 55

بررسي جاي نامهاي مرتبط با خليجفارس در دورة ايالم15 /
امارات و عمان

تلاَبرق در ساحل امارات ،شواهد روشني از سفال ،مهر،
ظروف سنگي و شيوة تدفين براي تمايز بين ديلمون و َم َگن
دارد( .)Potts, 2005:2حضور سفال اوخر هاراپا در تل اَبرق
كه بطورقطع منشأ آن در گجرات است ،تجارت دريايي بين
ديلمون و هاراپاي پاياني را نشان ميدهد( .)Potts, 2009: 34در
اين تجارت دريايي بطور قطع خليجفارس نقش مهمي را بازي
ميكرده است .در تلاَبرق شاهد يك توالي عمومي يكجانشيني
از اواسط هزارة سوم تا اواسط هزارة اول هستيم(Potts, 1993:
 .)428از محوطههاي مهم عمان در دورة مورد بررسي ،وادي
سوق ميباشد كه طبق نظر كلوزيو ،حفار آن متعلق به سالهاي
2000تا  1600ق.م است .وي معتقد است اين محوطه آخرين
استقرار دائم پيش از مهاجرت از شرق عربستان و كوچنشيني
هميشگي در اين منطقه ميباشد (.)Cleuziou, 1981: 292
در اواخر عصر مفرغ در واديسوق ،ظروف كوچكي يافت
شده كه داراي دو يا سه حلقة تزئيني هستند .اين حلقهها
بنظر تقليدي از ظروف كاسيها در بحرين(ديلمون) و َفيلَکه
هستند( .)Velde, 2003: 105اين امر نشان از ارتباط بين
ديلمونَ ،فيلَکه و واديسوق دارد که با توجه به نقشة شمارة 4
کام ً
ال مشخص است اين ارتباط جز از طريق خليجفارس
امكانپذير نبوده است.

نقشة شمارة  :4مقايسة محل قرارگيري َفيلَکه ،ديلمون و وادي
سوق()Persiangulfstudies.com

نتيجهگيري

با توجه به آنچه مشخص گرديد ،خليجفارس در مرز
جنوبي حکومت ايالم بخصوص در ادوار ايالم قديم و ميانه
بعنوان درياي پايين (سفلي) مطرح است .جاي نامهايي
همچون ليان ،بشيمه ،ديلمون ،مگن ،ميشيمروه و ملوها
از جاي نامهاي مرتبط با خليجفارس در دوره ايالم هستند.
ضمن آنکه شواهدي مرتبط با دورة ايالم در کشورهاي امروزي
امارات و کويت نيز شناسايي گرديد که همگي خبر از نقش
با اهميت خليجفارس در تجارت دريايي دوره ايالم ميدهند.
ضمن آنکه ُمهرهاي ايالمي يافت شده مربوط به ادوار ايالمي
نيز بر اهميت خليجفارس در معيشت مردم منطقه و تجارت
ايالميان با مناطق پيرامون تأکيد دارند .ليان مهمترين مركز
ايالميان در خليجفارس بوده كه تاكنون كاوش شده است .اين
شهر ،مركز پرستش يكي از بزرگترين خدايان ايالم ،يعني بانو
کيريريش بوده است .پرستش اين ايزد بانو در ليان امري اتفاقي
نبوده ،بلكه احتما ًال با نزديكي اين شهر به خليجفارس رابطهيي
مستقيم داشته است؛ چراكه خليجفارس همچون مادري
بخشنده نزد ايالميان بوده و از طرف ديگر چنين بنظر ميرسد
كه در بين ايالميان زنان بنادر و شهرهاي اطراف خليجفارس
نيز جايگاه وااليي داشتهاند .كتيبههاي بدست آمده از ليان،
بيشتر درخصوص معبد الهه مادر ايالميان ،بانو کيريريش
هستند .بطور قطع يافتن اين معبد ميتواند بسياري از مسائل
مربوط به ليان و خليجفارس در دورة ايالم را روشن سازد.
بنظر ميرسد ايالميان در بيشتر دورههاي مورد بحث ،مرز
مشترك بسيار بيشتر از ساير همسايههاي خود با خليجفارس
داشتهاند كه اين موضوع ،اهميت مطالعة خليجفارس را در
اين دو دوره نشان ميدهد .با توجه به تاريخ بسيار گستردة
ايالم قديم تا پايان ايالم ميانه و با توجه به قدمت ايالميان،
بنظر ميرسد هيچ حكومتي به اندازة ايالميان بر خليجفارس
حكومت نكرده است .كشورهاي حاشية خليجفارس در سالهاي
اخير ،كاوشهاي علمي بسياري در هزارههاي سوم و دوم قبل
از ميالد (همزمان با ايالم قديم و مياني در ايران) محوطههاي
خود انجام دادهاند ،ولي متأسفانه ما هنوز درخصوص اين ادوار
در كشورمان فعاليتهاي وسيعي انجام ندادهايم .اين احتمال
وجود دارد كه سرزمينهاي حاشية خليجفارس در دورههاي
ايالم قديم و مياني بسيار تحت تأثير ايالميان بودهاند؛ چه بسا
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ميتوانستند حتي يكي از شهرهاي زيرمجموعة ايالم نيز در اين
دورهها باشند؛ همچون ديلمون كه بنظر ميرسد اميران آنجا
ريشهيي از فالت ايران داشتهاند .درخصوص مکان جاينامهاي
ايالمي ،نظرات مختلفي وجود دارد .اما با توجه به مطالعات
انجام شده در اين پژوهش در خصوص اين جاينامها ميتوان
حدود ليان و ميشمروه را در استان امروزي بوشهر مکانيابي
نمود و ديلمون را جايي در حدود بحرين دانست .مگن جايي
در حدود هرمزگان تا عمان ميتواند واقع شده باشد .بشيمه
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گاهي جزيي از اين سرزمين ميتوانستند باشند.
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