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  :چكيده
مهـم  ي هـا  يكـي از جنبـه   اقتصادي و سياسي جوامع عصر آهن، اجتماعي،مطالعه و درك ساختارهاي   

تاكنون پژوهشهاي باستان شناختي عصر آهن ايـران تـا    .رودمطالعات باستان شناسي اين دوره به شمار مي       
هـاي ايـن دوره   هـاي حاصـل از كـاوش در گورسـتان     گونه شناختي يافتـه  ة زيادي به مطالعه و مقايس     حد

اقتـصادي و   هـاي گونـاگون سـاختارهاي اجتمـاعي،    ي به مطالعه و بازسـازي جنبـه   توجهپرداخته و كمتر    
 ة زيـادي برپايـ    شناختي ما از عصر آهن ايران تا حد       آگاهيهاي باستان    .سياسي جوامع اين دوره شده است     

 ي ارزشـمند  هـا    چنـداني بـه داده     توجـه  ،كاوش در گورستانهاي اين دوره اسـتوار اسـت و در ايـن ميـان              
 بيشتر پژوهشگران تا به امروز مردمان عصر آهن ايران را جوامعي فاقـد              .هاي استقراري نشده است    طهمحو

ـ   ي اداري و سياسي تلقّةساختارها و نهادهاي سازمان يافت  هـاي  رف شـمار انـدك محوطـه    نمـوده و بـه ص
 هاي حاصل تحليل يافته مطالعه، تفسير و     .اند في نموده استقراري مردمان اين دوره را دامداراني كوچرو معرّ       

 نهادهـاي  حـضور  ة افقـي نـوين دربـار    ،ي استقراري اين دوره در مركز فالت ايران       ها  از كاوش در محوطه   
 .هايي را در اين ميـان بـر مـا آشـكار سـاخته اسـت        اقتصادي، اجتماعي و سياسي و وجود سازمان يافتگي       
 هاي گچـي،  توكن واهدي چون مهرها،  اي در كنار ش   كشف چند قطعه سفال خاكستري با نقش مهر استوانه        

-بقاياي پلمپ در خمره در ميان انباري و فضاهايي با كاربري ويژه در محوطـه               هاي بزرگ سفالي و   خمره
ـ  ـ  هاي اقتصادي شواهدي از سازمان يافتگي،هاي بزرگ و مهم استقراري عصر آهن ويـژه در  ه اجتماعي ب

ارتباط با امور كشاورزي و فعدهد به آن در اختيار قرار ميي مربوط ها تالي.  
  
  

، فعاليـت هـاي     سـازمان يـافتگي    ،)؟( اجتماعي –نهادهاي اقتصادي   ي استقراري، ها  محوطه عصر آهن،  : كليدي هايهواژ
  .كشاورزي
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مهمقد:  
هـاي  هـاي انـدك از ديگـر نمونـه        گلستان رباط كـريم و آگـاهي       تپهكشف قطعه سفالي با نقش مهرزده از        

 ةسـپس دربـار     و هـا بپـردازيم   اين سـفال  و توصيف   في   آن داشت تا در نوشتاري كوتاه به معرّ        همسان ما را بر   
رسـيد كـه نقـش     مـي در گام نخست بـه نظـر   . پردازي بزنيم اجتماعي آنها دست به نظريه ـ  امين اقتصاديمض

تأمـل  . تعصر آهن فالت مركزي اسـ     ين ظروف سفالي    ئچندان فراگير در تز   ه   كم شناخته و ن    اي  هگونمهرزده  
ايـن قطعـات   باستان شـناختي   و بافت  بر روي ظروف سفالي   ظروف، محل ايجاد نقش    شكلدر موضوع نقوش،    

بيـان  بـا   در رابطـه  ها رسد اين صحنه   ميبراساس مطالعه نقوش به نظر      . انديشة ما را به سوي ديگري هدايت كرد       
ة چنين فرضـي    نخستين جرقّ . وط به آن است   تي و نظارتي مرب   چون كشت و كار و امور مديري      ي  فعاليتموضوع يا   

 .پيـشنهاد كـرد  بـه نگارنـدگان    در واقع او چنين ايـده و فرضـي را مطـرح و    ؛در بحث با مهرداد ملكزاده زده شد      
كننـد، مفهـوم    مييي كه موضوع يا رويدادي را روايت ها ويژه نمونه ه  دانيم نقوش سطح مهرها، ب     ميگونه كه   همان
مهر در واقع امـضايي مربـوط بـه    ؛به نحوة زندگي صاحبان مهر يا تشكيالتي خاص استكي  ي دارند كه متّ   خاص 
  .بخشيد ميباط ضمختلف و نمايشي از قدرت اجتماعي است كه سيستم جامعه را نظم و ان افراد

هاي كـشاورزي   فعاليت ي مرتبط با  ها  صحنه نمايانگر .م .م هزارة چهارم ق    دو ةنقوش برخي از مهرهاي نيم    
 انـواع   ة دربار توان مي اين مهرها    ة با مطالع  .)1 شكل(ات است   آوري غلّ ل شخم زدن، بذر پاشيدن و جمع      از قبي 

-ذرپاشي، شخم زمين، بيـل زدن و جمـع        ، ب  چون ي كشاورزي ها  فعاليتيي كه روستائيان در     ها  وسايل و روش  
  ). 45، ص 1375 ،بياني(الع حاصل كرد اند، اطّ برده ميات بكار آوري غلّ
كـه  ) 2شـكل ( از شوش اثر مهري باقي مانده        .م .اي از اواسط هزاره چهارم ق      وزه ك ة بر قطعه گل دهان    مثالً

به بذرافـشاني مـشغول اسـت    كه شخص ديگر  در حاليدهد ميمرداني برهنه را در حال شخم زدن زمين نشان         
 در حال  فرديت نقش   اميش به دست آمده اس    از دورة آغاز نگارش نيز كه از چغ       بر اثر مهري    ) 51همان، ص   (

نقش انبار علوفه و   نيزروي برخي مهرهابر. (Delougaz and Kantor, 1996, pl.146 B) شودشخم زدن ديده مي
در نقـش مهـري از      . )7و 6،  5،  4 ،3هـاي   شـكل ( شـود  مي ديده   ات و حبوبات  سيلو براي جا دادن و حفظ غلّ      

ـ  اه  نهبينيم كه چند نفر، ظروف يا پيما       مي) 8شكل  (شوش    بزرگـي   ةه را بـه دو نفـر كـه در مقابـل خمـر             ي غلّ
 ,Pl. 16. No. 655 Amiet:؛51، ص 1375 ،بيـاني (دهند تا آنها محصول را درون خمـره بريزنـد    مياند،  ايستاده

گ و يا مـأمور خاصـه فرمـانروايي محلّـي      زر ب كشاورزانكين و   ق به مالّ   اين مهرها متعلّ   به احتمال زياد   ).1972
  ).71-73صص ،1375 ،بياني( آوري محصول بر عهدة وي بوده استكي و جمعبوده كه امور مل

توان به عنوان بخشي از فرمول انتقـال پيـام بـه ديگـران در مهرهـا و اثـر مهرهـا                      شكل پيام را مي    در واقع 
توانست به عنوان شـكل     مي شد، ميي سبك و نقش تصاويري كه بر روي مهرها كنده           لّكبه طور    .جستجو كرد 

  .(Rothman, 1994, 99) محسوب گردد العاتر فرايند انتقال اطّپيام د
 مـوارد  و در    فعاليتي روزمره در نقوش مهرها بيانگر نوعي        ها   صحنه  كه رسد مي به نظر    تقدير چنين به هر   

اجتماعي است كه به احتمال فراوان به وسـيلة   ـ  باط در ادارة امور اقتصاديضخاص، نشان از سازماندهي و ان
 مقاله به كارگيري الگوهاي نظري پيش گفتـه         هدف ما در اين   . استشده   ميسياسي كنترل   د يا سازمان    يك نها 

 پژوهـشهاي باسـتان     يطـ  كـه    اي است هايي با اثر مهر استوانه    في، توصيف و تفسير نقوش سفال      معرّ در جهت 
نمونـه سـفال بـا ايـن      پـنج  كه تا به حـال تنهـا  رسد   مي به نظر    .استشناختي در فالت مركزي به دست آمده        

 اروميـه ة   در شـرق درياچـ     تپـه گـوي   چون  دورتر  ا در نقاطي    ام  از فالت مركزي به دست آمده است،       ويژگي
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(Burton-Brown 1951:34)، هدر دشت  آكروپل شوش ،)161 ، ص1369، وايت هاوس( يحيي در جنوب كرمانتپ
 خان تپه ،(Thrane, 2001, p87,fig.74)  هليالنةر درگوران د ، (Amiet, 1972, pl.110 no:1023; 1985:fig1) شوشان

، (Boemer, 1985, pp.104-105)النهـرين  در جنـوب بـين  ، اوروك (Ertem, 1971, p.61) در كبان تركيهابراهيم شاه 
 :ساريانيدي به نقـل از ( در آسياي مركزي تپه تايپ ، (Collon and Zaqozouq, 1972, p.22)الته موديق در سوريهك
  .زده گزارش شده است سفال مهرنيز (Hood, 1973-4, pp. 87-97) توردوس در رومانيو  )48 ، ص1384 ،تمنپي

 ؛Hakemi, 1996, p. 66(  پيش از تاريخي شهدادةح از محوطدي با نقش مهر مسطّياي زها پيش از اين سفال
نقاشي و   مختلف حكاكي، ي  ها  ي گوناگون به شكل   ها  يي با نشانه  ها  و سفال  )167و169 ، صص 1385 ،حاكمي

 (De cardi, 1970) بمپـور  ،(Lamberg-Karlovsky, 1970) يحيي تپه ،(Hakemi, 1997, p.167) خراشيده از شهداد
 ت ايران والي شرقي فها  در سرزمين. م. سوم قةاز هزار) 1382 ،سيد سجادي ؛(Sajjadi, 2003 و شهر سوخته

  .استبه دست آمده ) 1379 ،ردفكامبخش( در گورستان قيطريه 1 عصرآهن از
  
  :كريم گلستان رباطتپه

 متر در شرق شهركي به همين نام،    2 هكتار و ارتفاعي نزديك به       5 باستاني گلستان با وسعتي در حدود        تپه
  35°   31   َ   8/9محوطـه در ً   . )1 تصوير ،1نقشه  ( شرق شهرستان رباط كريم واقع شده است      تري   كيلوم 20در  

 تپـه .قرار گرفته است   آبهاي آزاد  متري از سطح     1067  عرض جغرافيايي و در ارتفاع        51°   11 َ   9/36طول و ً  
 بـا فاصـلة      شاد چاي، از جنوب و شرق به اراضي كشاورزي و از جانـب غـرب               ةاز شمال به رودخان    گلستان

يـك   زيـر     محوطه در  ةعرصيي از   ها  قسمت. شود مي به منازل مسكوني شهرك گلستان محدود        نچندان زيادي 
ـ  1385تر آن نيز در فـروردين مـاه سـال           قرار گرفته و قسمتهاي جنوبي    مرغداري   وسـيلة لـودر شـهرداري      ه   ب

 و طي   1380كريم در سال    ي باستاني شهرستان رباط   ها   گلستان و ديگر محوطه    تپه. تخريب شده است  گلستان  
 شـد   و ثبـت ن بـاقري شناسـايي  سحـ ط متاريخي اين شهرستان توس ـ   بررسي و شناسايي آثار فرهنگيةبرنام

پيش از تـاريخ،     يها   گلستان را به دوره    تپه ،ي سطحي ها  ماتي يافته  مقد ةمطالعاساس  برباقري  ). 1380 ،باقري(
 و در   1385در بهار   ). 31، ص   1381 ،59، ص   1380 ،باقري(است    تاريخگذاري كرده  .م .هزارة دوم و اول ق    

ي هـا    از سـفال   اي  ه مجموع ، منظور پيشنهاد تعيين حريم و نشانه گذاري        گلستان به  تپهجريان بازديد و بررسي     
 گلـستان شـامل قطعـه    تپـه ي سطحي گـردآوري شـده از   ها  مجموعه سفال.)2 تصوير( سطحي گردآوري شد  

عالوه بر اينها چند قطعه سفال نخودي منقـوش         .  است 2و1 خاكستري سياه و خاكستري عصر آهن        يها  سفال
با نقش كنده زيگزاك مانند در زير لبه نشان از اسـتقرار فرهنگهـاي                سياه يانيق  -اكستريو قطعاتي از سفال خ    

  ).1385 ،بيگيعلي(  در محوطه استقديم  مفرغاواخر هزارة چهارم و عصر
خورد كـه داراي نقـش يـك         مي به چشم    اي  ه گلستان نمون  تپه  از در ميان مجموعه سفالهاي گردآوري شده     

 قسمتي   دارد و   سانتيمتر پهنا  10 سانتيمتر طول و     11قطعه سفال    اين .)9 شكل   و 3صوير  ت(  بود اي  همهر استوان 
بيگـي و   علـي (  اسـت  داده مـي  ميليمتـر را تـشكيل       11-13 يك ظرف خاكستري رنگ با ضخامت بين         ةاز شان 

 اين سفال داراي خميره منسجم خوب ورز داده شـده، پوشـش گلـي خاكـستري در دو                   .)؛ زير چاپ  خسروي
.  با استفاده از چرخ سفالگري ساخته شده استوباشد  مي نرم و مقدار اندكي خرده سفال   ةشاموت ماس طرف،  

رسد كـه ايـن ظـرف     ميبه نظر چنين   است، رنگاي ه قهو كه بخشي از آن به رنگ متفاوت مغز سفال     توجهبا  
رار بـيش از يكبـار      آنچه بر سطح ايـن قطعـه بـاقي مانـده، تكـ            . پيش از پخت كامل از كوره خارج شده است        
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 Alibaigi( سانتيمتر پهنا دارد9/2 سانتيمتر طول و حداكثر 10نقش ايجاد شده .  استاي هغلطيدن مهري استوان

& Khosravi 2009( . براسـاس  .  سانتيمتر و بقية طول نقش، تكرار همـان صـحنه اسـت   3/6طول صحنه اصلي
 سـانتيمتر قطـر و    2 مهر اسـتفاده شـده داراي        ، فراوان ر مهر، به احتمال    و مقطع مدو   اي  هطول نقش، فرم استوان   

. دهـد  مـي مـرد را نـشان      ط دو   ي روزمره توس  فعاليتموضوع اصلي نقش انجام     .  بوده است  ي سانتيمتر بلند  9/2
از ديد نگاره شناختي آرايش مـوي       . شود مياز ديده   زتهتصوير اين دو با مو يا سربندهاي بلند، گويي در حال ا           

 از  اي  همهـري اسـتوان    ،)4و تـصوير    10شـكل   (معمـورين    تپـه  از   راد مشابه نقش سفال مهر زده     يكي از اين اف   
ي از  يهـا   بـر سـفال    اننگـاور  ج  تا حدودي شبيه به نقـش      ،)12 طرح : نك ؛1351 ،نگهبان( )11شكل  ( مارليك

از همانجاســت  )12شــكل  (اي هو نقــش ســواران بــر مهــري اســتوان )6و5 صاويرتــ( ســيلك »ب«گورســتان 
(Ghirshman, 1935, Pl.XlIV, fig 2; 1939, LVI s. 810; 1963, p.13, 14; fig.7,9).  ايـن  دستگاه زايندگي نمايش

در ميان اين دو، گاوي تنومند با شاخ هاللي و دم بلند .  برهنه و بدون پوششند حاكي از آن است كه آنان      ،افراد
ست كه با استفاده از طنـابي بـه شـاخ گـاو              ا اي  هلنفر سمت راست گويا ايستاده يا سوار بر وسي        . شود ميديده  

. ح در وسـط اسـت      مسطّ اي  ه اين وسيله به احتمال فراوان گاو آهني با دو توپي چرخ مانند و صفح              .بسته شده 
دشـوار  كاري   ،ختيد و شواهد مردم شنا    ي متعد ها   به نگاره  توجهتشخيص چيستي و كاربري اين وسيله بدون        

ي در انكـشاورز ) 8و 7 تـصاوير (غرب قرقيزسـتان  دره فرغانه در  تاش در ر سايمالي داي هبر صخره نگار. بود
؛ 50-51، صـص  1364 ،بلنيتـسكي  ( است حال شخم زدن زمين به وسيلة گاوآهن و دو حيوان نشان داده شده            

خصوص وسيلة كار، ما را در شناسايي و تشخيص اين ه  شباهت بسيار نزديك صحنه و ب      .)II ،1370 ،رامكينف
تفعمشابه حالت ايستادة مرد بر روي گاو آهن در سفال مهـر زده             . كند مي و ابزار مورد استفاده بسيار ياري        الي
 .شـود  مـي  مشاهده   در برخي مناطق مانند غرب ايران      تي شخم زدن زمين    گلستان هم اكنون نيز در شيوة سنّ       تپه

عميقتـر،    به منظـور شـخم     و همچنين در اين روش به منظور سنگيني خيش و خارج نشدن آن از درون خاك               
رسد كه سـر طنـابي در دسـت ايـن      ميبه نظر . گيرد مي قرار  روي گاو آهنايستاده يا نشسته به صورت فردي  

شود كه آن را به بدن       ميمرد و سر ديگر آن به شاخ حيوان بسته شده، در دست ديگر او چوب يا شالقي ديده                   
 تـالش او    ةدهنـد  حالت پاها و فرم بدن حيوان نيـز نـشان         .  دارد حيوان زده و سعي در به حركت درآوردن آن        

ايـن  . شـود  مي مرد ديگري ديده ،در سمت چپ تصوير روبه روي حيوان  . براي كشيدن وسيلة مورد نظر است     
 كـه در   دارداي هكشيدن طناب يـا حلقـ   امرد با دو دست سعي در به حركت درآوردن يا هدايت مسير حيوان ب

ي بـراي حركـت دادن حيـوان        دهندة تالشـي جـد     حالت بدن اين مرد نيز نشان     .  است رفته قرار گ  پوزة حيوان 
 نقـش   شكل به موضوع صحنه و      توجه با    كه دشو ميدرست در زير نقش اين مرد نقش ديگري مشاهده          . است

 از اين   اي  ه، يا وسيل  ي اخير ها   سده تيي سنّ ها  د، مشابه نمونه  ي متعد ها  هبا پرّ كوب  خرمنرسد كه يك     ميه نظر   ب
 به طرز بـه تـصوير       توجهبا  . )اين احتمال دور از ذهن نيست كه اين نقش را يك سگ نيز بدانيم             ( دست باشد 

وير ديگـري كـه بـه       تص. بر روي اين وسيله نشسته است     ) مرد سمت چپ  (رسد كه او     ميكشيدن مرد، به نظر     
ست، نقـش عقربـي بـزرگ بـا دم          دليل تكرار نقش محل واقعي قرار گرفتن آن در موضوع اصلي مشخص نيـ             

انتهاي دم و سر اين عقرب رو بـه سـمت           .  چهار پا دارد   ، سه و در طرف ديگر     ،كه در يك طرف   است  برگشته  
 تپـه اساس تركيب نقوش و سنجش تصاوير مشابه با قطعـه سـفال مهـر زده از    بر .چپ نمايش داده شده است  

رسـد   مـي  چنين به نظر     تاش در غرب قرقيزستان    سايمالي اي  ه صخر  نقش  و )10 و شكل    4تصوير   (معمورين
شخم زدن زمين با استفاده      ويژهه  ي كشاورزي ب  فعاليت ةدهند  گلستان آمده نشان   تپهكه نقشي كه بر روي سفال       
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-سايمالي تاش اصـلي   از   گاوآهن   نقشصحنة شخم زدن زمين و       ، گلستان تپهعالوه بر سفال    .استاز گاوآهن   
 معمـورين   تپـه  از    صحنه و چيستي وسايل و لوازم نقش شده بر سـفال مهـر زده              ترين مدرك براي بازشناسي   

  .پردازيم مي كه اكنون بدان است
  
  :كريم معمورين رباطتپه

طـي پـروژه     1370كريم قرار گرفتـه و در سـال          در روستاي معمورين شهرستان رباط      سفالي معمورين  ةتپ 
 شـمالي، جنـوبي و    ة با سه پـشت    تپهاين  .  از آن تسطيح شد    ييها  قسمت المللي امام خميني  بينه  گااحداث فرود 

 ، ص 1375 ؛74 ، ص 1374 ،مهركيـان ( هكتـار دارد     12متر و وسعتي نزديك بـه        4 ي، ارتفاعي در حدود   شرق
ا در گفتگـويي بـا      ام  به تعداد قطعات سفال مهر زده معمورين اشاره نشده است،          اي  هتا به حال در نوشت     ).347
ايشان اظهار داشتند كه تنها يك قطعه سفال با اين ويژگي از معمـورين                معمورين، ةتپوشگر  كيان كا  مهر جعفر

مهركيـان سـفال مهـرزده       ).1385 ،گفتگـو بـا جعفـر مهركيـان        ؛86، ص 1370 ،مهركيـان ( به دست آمده است   
نـد  ق به شانه يك ظرف خمـره مان    روي يك تكه سفال خاكستري متعلّ     «:معمورين را چنين توصيف كرده است     

پايي جسته دو نفر را در حال مهار چهار       اين نقش بر  .شود كه در نوع خود يگانه است       مي ديده   اي  هنقش برجست 
و گـاو را در امـور كـشاورزي در ايـن             نقش از يك سو كاربرد گاو آهـن       اين   .دهد مينشان   ) گاو ،به احتمال (

ين سـفال   ئ را در تـز    اي  هز مهر استوان  كند و از سوي ديگر استفاده ا       ميمرحله از فرهنگ سفال خاكستري ثابت       
  گزارش وسـتا سـرخوش     ة در خالص  همچنيندر گزارش مهركيان و    .)86 ، ص 1370،  مهركيان( »دده مينشان  
 سـفالي مهـر زده از       ة قطعـ  )10شـكل    (و سپس طـرح    )4 تصوير (، تصوير  نيز جان سيمپسون  سنت  و كرتيس

ايـن قطعـه    . Curtis and Simpson,1997 , p. 143; fig7)؛75 ، ص1374 ،مهركيـان  ( استمعمورين منتشر شده
باشد كـه از كـاوش در       ميخاكستري رنگ    اي  هخمر ة سانتيمتر پهنا مربوط به شان     4 سانتيمتر طول و     6سفال با   

سربند بلند، پاهاي باريك و  لباس و  در اين نقش، تصوير مردي ايستاده با.است به دست آمده     استقراري بافتي
 حيواني با شاخ هاللي، پاهاي خـم شـده و           ،روي مرد روبه. شود مي خم شده به جلو مشاهده       با زانوهاي اندك  

 حال تالش بـراي حركـت دادن يـا    رمرد با دو دست د. دم كوتاه كه احتماالً يك گوزن يا گاو است، قرار دارد   
در سـمت   . يه شده ه يا بيني حيوان تعب    كه در پوز   است   اي  ههدايت مسير حيوان به وسيلة كشيدن طناب يا حلق        

 داراي دو چرخ يا توپي با يـك صـفحه مـسطح در              ، اين وسيله  ؛شود ميراست نقش، تصوير يك وسيله ديده       
وسط است و با طنابي به شاخ حيوان بسته شده و حيوان در تالش براي به حركـت درآوردن يـا جـا بـه جـا                           

). باشـد  مـي وردن وسيلة مورد نظر      نشان از تالش براي به حركت درآ       ، حيوان ةپاهاي خم شد  (كردن آن است    
عـالوه بـر     . نيـست   شكسته شده و تصوير ديگري قابل مشاهده       ي سمت راست نقش   ها  فانه ديگر قسمت  متأس

 فعاليت ديگر در ارتباط با اي هوسيل، اينها در گوشة باالي سمت چپ نقش، تصويري وجود دارد كه به احتمال           
عـه نيـز،    طگونه كه پيش از اين هم آمـد، نقـش ايـن ق             همان .به تصوير كشيده شده و يا نقش يك سگ است         

 گلـستان كمـك   تپـه  نقـش سـفال   ، تقـدير به هر. دهد مي كشاورزي را نشان فعاليت شخم زدن زمين و    ةصحن
  .ي قلي درويش خواهد كردصحنه نقش شده بر سفال مهر زده معمورين و حتّ  و بازسازيشاياني به بازشناسي
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  :رويش قممحوطة باستاني قلي د
 ـ   جنـوب غربـي شـهر قـم در ابتـداي بزرگـراه جديـد قـم        ة باستاني قلي درويش جمكران در حاشيةمحوط

بـه رغـم    . ل جاده قديم قـم بـه كاشـان واقـع شـده اسـت               در كيلومتر او   هللاضلع غربي ميدان بقيه    جمكران و در  
 بـيش   اي  هدر محوطـ  استان شناختي   ب  محوطه، امروزه بقاياي   % 90ي فراوان و تسطيح و تخريب بيش از         ها  آسيب

  . گسترده است، هكتار به شكل چند پشته كوچك و كم ارتفاع و منفك از هم30از 
 سيامك سـرلك انجـام شـده         به سرپرستي  1385تا  1382بين  فصل در سالهاي   4  طي ،كاوش در قلي درويش   

ـ  باستاني قلي درويش و در ة محوطدرم كاوش فصل دو طي. است  ةمـاري مرحلـ  از مع  ب،ةتپ   II   يـك انبـاري
 بـزرگ و كوچـك      ةدرون كف انباري تعداد زيادي خمر      ).9تصوير  ( مربع به دست آمد    متر 20بزرگ به مساحت    

از درون انباري تعداد زيادي قطعات پلمپ گچي در خمره بـا اثـر طنـاب پيچيـده                  « .ه بود ات تعبيه شد   غلّ ةذخير
و قطعـه   اي هي اسـتوان ها مهر عاد گوناگون و منظم و استاندارد،ي گچي و سفالي در ابها توكن،   دور در خمره   ةشد

، سـرلك (  » بـه دسـت آمـد      )13 و 11،12،  10تـصاوير   (  خاكستري رنـگ   اي  هخمرة  مربوط به شان   سفالي مهرزده 
ه سفال، يك جـانور     قش اين تكّ  ن« :ه سفال چنين آمده است    عقط اين   ةبار در اي  هدر مقال  ).193-194 ، صص 1386

دهد كه يك عقرب به شـكل عمـودي بـا            مي باريك و احتماالً ريش توپي شكل را نشان          ةوده و پوز   گش ةبا آروار 
ـ ) ؟( يـك درخـت      ةدم بلند هاللي شكل در رو به روي آن قرار دارد و دم عقرب هم احتماالً به انتهاي تن                   صل متّ

  ).61، ص 1384، سرلك و ملكزاده (»است
مهمترين مدرك بـراي بـازبيني و بازشناسـي ايـن     . توصيف كردنيز  ديگري ةتوان نقش را به گونب شايداما  

در آنجا تصوير انساني با زانوهاي اندك خم شده بـه           .  معمورين است  ةتپتصوير، نقش سفال به دست آمده از        
 ةرسد در نقش سفال مهـر زد       ميبه نظر    .خورد ميبه چشم    قلي درويش    ةجلو، بسيار مشابه نقش سفال مهرزد     

شـود   مـي ت راست عقرب، نيم تنة پاييني انساني با پاهاي باريك و خم شده به جلو ديده                 قلي درويش در سم   
فـرض   گـشوده    ة ديگر اينكه اگر ما نقش مذكور را حيواني بـا آروار           ةنكت.  است كه روبه سمت راست ايستاده    

بـاز   .سـت ، پاهاي اين حيوان به عقب خم شده، در حالي كه خم شدن زانوها به عقب حالتي نامتعـارف ا                   كنيم
تر نقـش و شـباهت و همگـوني           قلي درويش منجر به شناخت هر چه صحيح        ةتوصيفي از نقش سفال مهر زد     
  . قلي درويش، معمورين و گلستان خواهد شدةبيش از پيش قطعات مهر زد

  
سگزآباد قزوينةتپ :  

ه باستاني سگزآباد يا قره    ةتپربي دشت قزوين  در بخش جنوب غ   كه   بيضي شكلي است،      باستاني ةمحوط تپ 
 كيلومتري جنوب شهرستان قـزوين و       60 در   امروزي سگزآباد ) شهرك( كيلومتري شمال روستاي     8در حدود   

از سـطح    هكتـار    12 محوطـه بـا وسـعتي در حـدود           ايـن . واقع شده اسـت     كيلومتري غرب تهران   140حدود  
  57  2/11آباد در  سـگز  ةتپـ  ).68، ص   1372 ،ملـك شـهميرزادي   (  متر بلندي دارد   5حدود   ، اطراف يها  زمين

در  . متري از سـطح آبهـاي آزاد قـرار دارد          1268  عرض شمالي و در ارتفاع        35  49  2/04 طول شرقي و     49
 اسـتقراري    اليه هـاي   طي آن    و   به انجام رسيد  حسن طاليي   دكتر   كاوش در سگزآباد به سرپرستي       1355سال  

 آثـار معمـاري و سـاخت و         ، در فـالت مركـزي      در اين فصل بـراي نخـستين بـار         .عصر آهن اليه نگاري شد    
. (Talai 1983)مربـع كـشف و شناسـايي شـد      متر300 به مساحت اي هسازهاي مربوط به عصر آهن در محوط
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باشـد كـه مـستقيماً روي بقايـاي          مـي ل از اتاقها، انباري، تاالر و راهرو ورودي         بقاياي معماري سگزآباد متشكّ   
 1376ي ها در سگزآباد در سال كاوشها). 142، ص 1374 ،طاليي( است قرار گرفته مفرغمعماري اواخر عصر   

بـر اسـاس    . )145، ص   1385 ؛345 ، ص 1378،  طاليـي  (طاليـي ادامـه يافـت      دكتـر  بـه سرپرسـتي      1378تا  
 در گفتگـويي بـا دكتـر      .قرار گرفته است  كاوش  مورد   فصل   11 قره تپة سگزآباد تا به امروز        ،ي كنوني ها  آگاهي
 يك قطعه سفال با نقش 1376 سگزآباد، ايشان اظهار داشتند كه از كاوش سال         تپه  فعلي رطاليي كاوشگ  حسن

 بـزرگ ذخيـره غـالت و در كنـار           ة و گويا در فضايي به همـراه چنـد خمـر            از بافتي استقراري   اي  همهر استوان 
ده بر روي اين   نقوش ايجاد شده و بر جاي مان      . به دست آمده است    اي  هي استوان ها  هرتعدادي توكن سفالي و م    

بـر شـانه يـك    متر  سانتي 2-3به ارتفاع    اي  ه استوان باشد كه بر اثر غلطاندن مهري      ميقطعه شامل نقوش انساني     
  .ظرف خاكستري رنگ ايجاد شده است

  
سيلك كاشانةتپ :  

  شمالي و جنوبي به فاصلهةتپمحوطة باستاني سيلك كه اكنون در حاشيه شهر كاشان قرار گرفته، شامل دو   
تر  شمالي در بردارندة آثار كهن ةتپبر اساس نتايج كاوش،     .  است الف و ب   متر از يكديگر و دو گورستان        600

 مـس و سـنگ      ة آثـار دور   ة جنـوبي در برگيرنـد     ةتپو   )2 و   1سيلك  (ي نوسنگي و مس و سنگ       ها  يعني دوره 
  . است)4 و 3سيلك (

 تاريخگـذاري  3  به عـصرآهن   »ب«هاي گورستان   ه و يافت  1مربوط به عصر آهن      »الف«هاي گورستان   يافته
 سيلك، تنها يك قطعه سفال با نقش مهر  باستان شناختييها نهشتهدر ميان  كاوشاز چندين فصل  . شده است 

در « :كنـد  ميگونه توصيف    كشف اين قطعه را اين     ، شهميرزادي دكتر ملك . )13شكل( زده به دست آمده است    
دار زيگورات يـك قطعـه   برو شيجنوب زيگورات سيلك، جلو راه باال   قع در    وا اي  هحين آواربرداري در منطق   

 تزييني به دست آمدند كـه پـس از شستـشو معلـوم شـد داراي اثـر نقـش مهـر                       ةسفال و تعدادي آجر شكست    
ـ   چگينـي در   ة آقاي ناصر نوروززاد   .)25، ص   1381 ،ملك شهميرزادي  (» هستند اي  هاستوان گـزارش   در اي  ه مقال

 روشن و اثـر مهـر       اي  ه سفال به رنگ قهو    اي  هقطع« عنوان كرده كه   چنين   » بازنگري سيلك  طرح«فصل نخست   
نقش (نقش به كار رفته عبارت است از يك درخت زندگي        . بر روي آن كه ارتفاعش حدود سه سانتيمتر است        

دانده چهارپايي كه سر و گردن خود را به سمت چپ گر          . و حيواناتي كه در يك سمت آن قرار دارند        ) مركزي
بخشهايي از بدن يك حيوان ديگر؟ كه با  . باشد ميكنند و حركت آن به سمت چپ         ميو به سوي درخت نگاه      

 تكـرار دوبـار     ،آنچه بـر روي سـفال بـاقي مانـده         . شود ميي خود به سوي درخت بلند شده مشاهده         ها  دست
 سـانتيمتر   5/10ال داراي ابعـاد     سـف .  باريك بوده است   ،دهد كه مهر استفاده شده     ميغلطيدن مهر است و نشان      

 ظرف ايجاد شده و اثر ريـسمان بـاريكي در پـايين نقـش               ة روي شان  ،نقش.  سانتيمتر عرض است   5/9طول و   
 اين قطعه و ديگر آجرهاي منقوش سيلك        .)172، ص   1381 ، چگيني ةزادنوروز (»شود ميروي سفال مشاهده    

، 1381 ،ملك شهميرزادي (اند    عيالمي تاريخگذاري شده    آغاز ةدور  آغاز نگارش و يا    ة دوم دور  ةمربوط به نيم  
ـ (يي  ها   چنين يافته  ة به پيشين  توجهملكزاده با   ). 34ص    ةو همچنـين مقايـس    ) خـصوص آجرهـاي منقـوش     ه  ب

ي عـصر آهـن     هـا    و ديگر يافتـه    ها  شناختي ميان اين يافته   يني و همساني و همگوني نگاره     ئساختاري نقوش تز  
به عـصر   اين قطعات و معتقد است كه  چنين تاريخگذاري را مورد ترديد قرار داده       اه  سفالينه و   ها  مهرهمچون  

سـرلك و    :همچنـين نـك    ؛18-21، صص  ب ،1383 ؛71-72 ، صص  الف ،1383 ،ملكزاده( دارندتعلق   3آهن  
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  ).59 ، ص1384 ،ملكزاده
  

  :گيرينتيجه
 گاهنگاري دقيق و مطمـئن      ةد در زمين  العات محدو اطّزده و   قطعات سفال با نقش مهر     تعداد اندك  به   توجهبا  

، تاريخگذاري و هرگونه اظهار نظري در مـورد         ها   كشف اين نمونه   نهشت از بافت و     هاي اندك دانستهو همچنين   
تنها پنج نمونه سفال بـا نقـش مهـر زده از معمـورين، قلـي درويـش و             . آنها، خالي از خطا و كاستي نخواهد بود       

 ها  نگاهي به گسترة جغرافيايي كشف اين نمونه      . ت مركزي به دست آمده است     گلستان، سگزآباد و سيلك در فال     
. باشـند  مـي ت فرهنگي همگون در عصر آهن فالت مركزي          نشانگر يك سنّ    احتماالً دهد كه اين قطعات    مينشان  

 ةطعـ ق .توان به صراحت بحثي بـه ميـان آورد   مين قلي درويش ةبه جزء يافت ها مورد تاريخگذاري دقيق اين نمونه  
 و عصر   . م . ق 1400-1300ي معماري،مربوط به    ها   از نهشته  14سفال قلي درويش بر اساس نتايج آزمايش كربن         

 1مربوط به عـصر آهـن    و گلستان نيز معمورين ، به دست آمده از سگزآباديها نه نمو،با اين وجود . است1آهن  
انـد  سيلك كه همراه با هم به دست آمده       قوش  زده و آجرهاي من   هر چند در مورد قطعه سفال مهر      . داندانسته شده 

 3يش مربوط به عصر آهـن       ها   به ويژگي  توجه اين نمونه با      نيز  نگارندگان ا به اعتقاد  ي وجود دارد ام    جد يترديد
تـوان تـا    ق آنها به عـصر آهـن مـي        ها در مورد تعلّ    به ويژگي و بستر كشف اين نمونه       توجهي با   به طور كلّ  . است

ويژه عقـرب، گـاو و احتمـاالً        ه   نقوش مورد مطالعه تصوير حيوان ب      بيشتردر   . اطمينان بحث كرد   حدود زيادي با  
ـ  ، ارتبـاط دارد    و فراينـد بـه تـصوير كـشيده         فعاليت احتمال با وجود اين حيوانات به     . شود ميديده  ) ؟(سگ   ا ام

و معمـورين و تـا حـدودي        موضوع نقش در دو نمونـه گلـستان         . ماهيت اين ارتباط هنوز براي ما روشن نيست       
 گلـستان در بازشناسـي و بازسـازي         تپـه زده از   كشف سفال با نقش مهـر     .  است يكديگردرويش بسيار مشابه    قلي

رسد اين نقوش دقيقاً يك موضـوع        معمورين نقشي اساسي دارد و به نظر مي        تپهصحنه ايجاد شده بر روي سفال       
  .اند دو مهر مختلف بيان داشتهالبِقرا در 
هاي بزرگ و مهـم     ها و در محوطه   زده در بافتي خارج از گورستان     دانيم سفالهاي با نقش مهر    آنجا كه مي  تا  

ت  جايي كه وجود ؛اند به دست آمدهاستقراري عصر آهن اليـاجتمـاعي در آنهـا دور از انتظـار     ـ   اقتـصادي فع
 ،ي يك نمونه از ظروف با اين ويژگي به دسـت نيامـده، ايـن موضـوع                ها حتّ از كاوش در گورستان   ا  ام .نيست

  .كندحدس و گمان ما را بسيار تقويت مي
 جايي كه به هنگـام ايـستايي ظـرف، كـامالً     ؛ ظروف خمره مانند غلطانده شدهة مهر بر شانها در اكثر نمونه 
 موضوع نقوش و به دسـت آمـدن          به فرم ظروف، محل اجراي نقش،      توجهرسد با    ميبه نظر   . ديد داشته باشد  

.  ميان كاربرد ظروف و مهر زدن آنها وجود داشته باشـد          اي  هيي غير از گورستان، رابط    ها  تمامي قطعات در محل   
 ين ظروف سفالي عصر    ئچندان فراگير در تز   ه   كم شناخته و ن    اي  هر ما اين بود كه نقش مهر زده گون        پيشتر تصو

ي اين دوره و    ها  ي باستان شناختي در محوطه    ها  نتايج و دستاورد كاوش   ا نگاهي به    ام. آهن فالت مركزي است   
 زيرا اگر   ،كند ميي عصر آهن اين احتمال را تضعيف        ها  في و مقايسه گونه شناختي سفال      به مطالعه، معرّ   توجه

  .شد مياينگونه بود، چنين تكنيكي در ايجاد نقش بايد بسيار بيشتر از اينها تكرار و مشاهده 
ينـي نيـستند چـه تفـسير باسـتان شـناختي را             ئآيد كه اگر اين نقوش صرفاً تز       مي اين پرسش پيش     بنابراين

 كولون در برخي موارد ممكن است مهر زدن ظرفي براي نـشان دادن              ة به عقيد  ؟توان براي آنها پيشنهاد كرد     مي
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امـوال ممكـن اسـت،       و حفاظـت از      اي  هق آن به كسي انجام شده باشد، هر چند ارتباط بـين مهـر اسـتوان               تعلّ
  . (Collon, 1978, p.141) مهمترين عامل براي مهر زدن آنها باشد

. باشـند  مـي  يا فرايندي چون كـشت و كـار          فعاليت اين نقوش در رابطه با بيان موضوع،         ،فراوانبه احتمال   
در كردن محصول ي چون ذخيره و مبادله محصول، انبارداري و صا  فعاليت ةتواند بازگو كنند   مينقوش مورد نظر    

به احتمال نقوش همگون اين مهرها نمادهايي واحد براي نشانه گـذاري و برچـسب زدن بـه     . كشاورزي باشد 
هـزارة  اواخـر    بسيار پيش از ايـن در        فعاليتشواهدي از اين     .ي حاصل از فرآيند كشاورزي هستند     ها  فراورده
چغاميش و تل گـسر      هايي چون شوش،  وطهدر مح شوشان  در دشت   و سپس    »الف« در تل باكون     .م . ق پنجم

، صـص  1372 ،عليـزاده (ها به دست آمده اسـت  ها و خمرهگذاري، برچسب زدن و مهمور كردن بسته      با نشانه 
 هـر دوي  ؛باشـند  مي ها  و داغ دام)14تصوير ( 1هاي ديگر از اين دست، مهرهاي خرمن  نمونه). 1384 ؛44-26

). 14، ص   1378 ،ميرشكرايي( مبتني بر توليد كشاورزي و دامداري است         ت در زندگي  ي مالكي ها  اينها از نشانه  
تي و نظـارتي     مهر كردن خرمن، امري مـديري      ؛مهرهاي خرمن در چارچوب نظام زمين داري كالن پديد آمدند         

  مهر خرمن براي نشان كردن محـصول و بـراي          . ت آن را دشتبان و نماينده ارباب بر عهده داشت         بود و مسئولي
نقـش نظـارتي    ). 1376 ؛39، ص   1378،  ميرشـكرايي (اسـت    ردن آرد در انبارها نيز مورد استفاده بوده       نشان ك 

ـ         ها  تينشان كردن خرمن بايد از زماني پديد آمده باشد كه مالك           ت معابـد و    ي بزرگ و كوچـك، اعـم از مالكي
ي مختلـف، شـكل گرفتنـد و         يا افراد بر منابع توليد، در ساختارهاي اقتصادي اجتمـاع          ها  ها، حكومت نيايشگاه

  ).24، ص 1378 ،ميرشكرايي(سامان يافتند 
 اشـاره   در اينجا الزم است تا به نقش معابد و پرستشگاههاي ميان روداني به عنوان نهـادي سـازمان يافتـه                   

 حـسابداري  ة فاكتورها و امور مربوط به صادرات و واردات كه روي هـزاران لوحـ  ها ثبت و ضبط رسيده  . كرد
آوري خـراج و ماليـات و       ت جمـع   نقش معبد به صورت يك واحد اداري است كـه مـسئولي            ةدهند نشان ،شده

 ،سـيد سـجادي   (سازماندهي و تنظيم واردات و صادرات از سرزمينهاي دور دسـت را برعهـده داشـته اسـت                   
همـه  از  .كـرد  مـي به عنوان مركز اقتصادي انباشت و توزيع كاال عمـل    ،گونه پرستشگاه بدين). 140، ص 1384

براههـا و   آكار روي زمين كارهاي ساخت و نگاهداشـت         . مهمتر پرستشگاه محل تمركز و سازماندهي كار بود       
 82، ص 1369 ،وسها  وايت(شد   ميها و ساخت و نگهداري خود معبد همه از طريق پرستشگاه انجام             آب بند 

نخستين گـروه    :وجود دارد  دهيسه گروه از مدارك و اسناد قابل استفاده براي مطالعه چگونگي اين سازمان            . )
 ها   دومين گروه شامل نوشته    .شوند مي اوروك به بعد ديده      ةدوري است كه از     ي بقايا و آثار مهرها    از اين مدارك  

گران نظير اشياء سفالي و سنگي اسـت   صنعتةمحصوالت توليد شد بقاياي ةگيرندو متون و سومين گروه در بر  
) ةبسياري از اثر و نقش مهرهاي دوران اوروك مـنعكس كننـد           ). 150،  156،  158صص   ،1384 ،اديسيد سج 

گروهـي از   .ي مربوط به مشاغل و گروههاي شغلي سازماندهي شـده         ها  از جمله صحنه  ؛  مسايل اجتماعي است  
و موجود روي اين گـروه از    ي تصوير شده    ها   صحنه .ق به مديران سازمانها يا اداره كنندگان معابد بود        آنها متعلّ 

                                                 
مهر خـرمن   .ين شده استئهايي تز سطح آن با نقوش مختلف يا نوشته       .ردبزرگي است كه كاركردي همچون مهر دا        چوبي ءـ مهر خرمن شي   1

    شد و بدين ترتيب رد اين مهـر بـر روي            يا دشتبان بر روي كپة خرمن زده مي       ) زميندار بزرگ ( ط مباشر ارباب  در هنگام برداشت محصول توس
زيرا ممكن بود    ستبرد و دستكاري خرمن گردآوري شده بود؛      براي جلوگيري از د    اين مهر زدن عملي بازدارنده     .)14شكل( ماندخرمن باقي مي  

برجاي مانـده  اگر خرمن  ، پس از مهر زدن.ماندبهاي يك مالك بزرگ پس از برداشت تا هنگام حمل به انبار چند شبي روي زمين باقي            خرمن
  .گرديدباشر ارباب از اين رخداد آگاه مي دشتبان يا م،گرفتمورد دستبرد قرار مي
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ي ايجاد شـده در فنـاوري و   ها است و نوآوري  سازماندهي يا ساختار قوي و نيرومند و برتر        ةدهندمهرها نشان 
تفسير ديگري كـه بـر       .)150-151صص   همان،( نماياند ميتوليد سازمانهاي كاري و تشكيالت مركزي را باز         

كردند و   ميناگون كار   ط مديراني است كه در بخشهاي گو       مستقيم آنان توس   ةنقوش مهرها شده مبني بر استفاد     
ه قابل   ةنكت). 151 ، ص 1384 ،سيد سجادي ( تهاي خاصي داشتند  مسئوليت اين كه اين اشارات به       توجاليهاي فع

    اشاره به وظايف صـاحب جـاي        مهرهاي دوران اوروك است و بعدها        ةبيشتر ويژ  صي،كاري و شغلي و تخص
 هخامنـشي بـه اثـر       ةي دور هـا   ثال در برخي از گل نوشته     به عنوان م  ). 151 همان، ص (  داد ها  خود را به نوشته   

 23خوريم كه مسئول جمع آوري ماليـات محـصول جـو سـال               مي بر   »ده يك گير  « مهري به نام پتيسه كارمند    
 شده اسـت   ميط شاه منصوب    توس )ماليات گيرنده از زمين   (اين شخص    ،)72 ، ص 1385 ،كخ( داريوش بوده 

 تصوير كشاورزي در حال شخم زدن زمين        ، هخامنشي ةمهر ديگري از دور   در نقش   ). 688، ص   1381 ،بريان(
توان پذيرفت يك  مي كخ نيز به زحمت ةبه عقيد .(Delaporte, 1923, no,A. 791) دشو ميمشاهده  )15تصوير (

داران بـزرگ بـوده      زمين از آنِ  ها  بيشتر محتمل است اين قبيل مهر     .  خود صاحب مهري باشد    ،چنين كشاورزي 
ـ       ان كارمنـد  ،براساس الـواح ديـواني تخـت جمـشيد         ).317، ص   1385 ،كخ (باشد ذر و   ماليـاتي در تحويـل ب

دهـد كـه     مـي اساس شواهد پيش رو نـشان        اينبر  ). 319، ص 1385 ،كخ( محصول تعيين شده نظارت داشتند    
يـوان  سياسـي چـون د    ــ    ط يك سازمان اقتـصادي    امشي نيز توس  هاي مربوط به كشت وكار در دوره هخ       فعاليت

شده است ميت اداري امپراطوري هخامنشي نظارت و مديري.  
 .شود در استقرارهاي عصر آهن فالت مركزي نيز ديده مي         فعاليتاساس مدارك موجود شواهدي از اين       بر

 همـراه ديگـر     ا وجود اين قطعات به     زيادي محدود و اندك است، ام      ن فرض تا حد   يهر چند شواهد ما براي ا     
  رابطه بـا امـور كـشاورزي در    احتمال، نشانگر وجود نهاد يا سازماني مديريتي و نظارتي در  به ، موجود مدارك

داري عصر آهـن در   ـ ا  مديريت اقتصاديآنچه ما از شواهد فنّ .استايران   فالت مركزيشمالاين دوران در 
ي هـا   فعاليـت رت بـر     كوششي براي ساماندهي و كنترل توليـد و نظـا          ةدهنديابيم نشان  ميمركز فالت ايران در   

در ايـن    .ي فرهنگي ايـن دوره اسـت      ها   به ديگر ويژگيها و شاخصه     توجه ،در اينجا نكته مهم    .كشاورزي است 
 ،اي  همهرهاي اسـتوان    مجموعه مدارك به دست آمده از انبار قلي درويش از جمله ساختارهاي معماري،             ،رابطه
يي را در   هـا   واهد بسيار ارزشمندي از چنـين پيچيـدگي        ش ، و قطعه سفال مهرزده    ها  توكن ي در خمره،  ها  پلمپ

 ـ   اداريفعاليـت  مزبـور نـوعي   يكه در انباردهند نشان مي اين احتمال را ،مدارك موجود.دهد مياختيار قرار 
شـده   مـي انجـام     محاسبه و ثبت و ضبط ميزان غالت وارد شده به انبار يا خارج شده از آن                ةدر زمين  اقتصادي

درويـش  مهم به دست آمـده از نيايـشگاه قلـي          يكي از مدارك     ،عالوه بر اين   ).194، ص   1386 ،سرلك( است
ي محاسباتي گچي كروي شكل بود كه ابعاد آنهـا از يـك رونـد        ها  تعداد زيادي پلمپ گچي در خمره و توكن       

مراسـم  كند كه برخـي مـواد مـورد نيـاز در             ميوجود چنين مداركي اين احتمال را مطرح        .كرد ميپيروي  م  منظّ
شده و به تعبير ديگر شايد بتوان اين         مي محاسبه و ثبت و ضبط       ،شده در همين مكان    ميآييني كه نذر نيايشگاه     

ةت مذهبي جامعفرضيه را مطرح كرد كه مديري     ـ  ت بازرگـاني  عصر آهن قلـي درويـش بـه نـوعي در مـديري 
اقتصادي جامعـه   ـ  شي از سيستم بازرگاني و يا هدايت و نظارت بخهبود رثّؤكرده و م مياقتصادي نيز مداخله 

  ـت اين مدارك احتماالً حـضور و   ).195، ص  1386 ،سرلك( ت مذهبي قرار داشته است    در اختيار مديرياليفع 
مديري مـدارك موجـود  . دهـد  مي عصر آهن قلي درويش نشان  ةاقتصادي را در جامع   ـ   ص بازرگاني ت متخص، 

 نهادها و س   ي دال بر وجود   شواهد مهم  ازمانهاي اولي مـصرف و   توزيـع،  توليـد،  تهيـه، (ال در امور بازرگانيه فع
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 آينـد با ضمانت اجرايي به شمار مي      )مواد و كاالهاي توليدي يا مواد خام مورد نياز جامعه          صادرات و واردات  
   ).194، ص 1386 ،سرلك(

ي استقراري  ها   محوطه ي معماري ها  عالوه بر مدارك پيش رو،گورستانهاي عصرآهن و بسياري از شاخصه         
 - اجتمـاعي  -ساختارها و نهادهاي اقتـصادي    اقتصادي و   ـ   سلسله مراتب اجتماعي  ن  تواند مبي مي اين دوره نيز  

كار رفتـه در    ه  هاي معماري ب  اختالف فضاهاي استقراري، نوع مواد و مصالح و تكنيك        . سياسي اين اقوام باشد   
وجـود  ). 79 ، ص 1382 ،سـرلك (عي و اقتصادي اشاره دارد      فضاها، به وجود جوامعي با سلسله مراتب اجتما       

ص نظـامي در    ت متخـص   جنگـاوران و مـديري     ة به وجود طبق   تپهدژها با حصارهاي قطور دفاعي، نظير گودين        
اتاق منقوش باباجان و همچنين تاالرهاي بـزرگ سـتوندار حـسنلو و             .  عصر آهن اين منطقه اشاره دارد      ةجامع

تواند بيانگر آن باشد كه جوامع استقراري عصر آهـن، از           كاربري ويژه در معمورين مي    سگزآباد و فضاهايي با     
هـاي  فعاليـت انـد و در ايـن جوامـع،         نقطه نظر سياسي، مذهبي و اجتماعي داراي ساختارهاي مشخصي بـوده          

اي شـكل گرفتـه بـود، و    ص حرفـه اجتماعي و اقتصادي به صورت نهادهاي متخـص  ـ  مذهبي و امور سياسي
كاركردهاي مربوط به آن، هر يك داراي فضاهاي خاص خود بـا عملكـرد ويـژه در بطـن جوامـع ايـن دوره                        

 توزيـع اسـتقرارهاي عـصر آهـن،       ة بـه نحـو    توجـه دو ديگر   ). 79-80، صص 1382 ،سرلك(اند   داشته فعاليت
يـز بايـد در قالـب       نرا  هايي   زيرا چنين ويژگي  . شناخت مراكز و حومه درآن دوران است       الگوهاي استقراري و  

  .شناختي تفسير و تبيين كردهاي باستانمدل
 نـدي طـي   ل چنـين رو    اينكه ذكر چنين شواهدي در اينجا به هيچ وجه بيـانگر سـير تحـو               توجه قابل   ةنكت
رونـد پيچيـدگي    بلكـه بـه اعتقـاد مـا           نيست  تا عصر آهن   . م .پنجم ق  ةسين هزار  پ ةي مختلف از نيم   ها  دوران

رو فرهنگهـاي آغـاز شهرنـشيني در دشـتهاي پـست       مركز فالت ايران نه تنهـا دنبالـه  ي دراقتصاد ـ  اجتماعي
 درك  .بلند ديگري اسـت    ةشوشان و جنوب ميانرودان نيست بلكه روايتي جداگانه دارد كه خود موضوع نوشت            

ـ قتـصادي ي معيـشتي، نهادهـاي ا  ها پيرامون شيوهرا  اي ه نكات تاز، در عصر آهنها و آگاهي از اين پيچيدگي   
  .رو قرار خواهد دادپيشاجتماعي، دگرگوني و توسعه اين جوامع 

  
  سپاسگزاري

 سپاسگزاري و قـدرداني     تمامي كساني كه در نگارش اين مقاله ما را ياري رساندند          دانيم از    ميبرخود الزم   
خواني به خاطر بـاز   در اينجا از ايشان      .علي موسوي مهرداد ملكزاده و دكتر      نخست دكتر كاميار عبدي،    .نماييم

اشـان صـميمانه سپاسـگزاري و        ارزنـده  ياهپيـشنهاد  تـذكرات و   ،هاهم انديشي  ها، راهنمايي ةمتن مقاله و هم   
 در  راجعفر مهركيان و دكتر حسن طاليي نيز كه آگاهيهـاي ارزشـمندي        از سيامك سرلك،   .نماييم قدرداني مي 
 ،امير ساعد محمدرضا نعمتي،  ين نيكنامي، الددكتر كمال  از   همچنين يشان در اختيارمان قرار دادند،    ها  مورد يافته 

دتقي عطايي، محم شان ي دوستانه ها  پيشنهادات و همكاري   به خاطر انتقادات،   اكبر وحدتي علي و د كرمي محم
ـ    و از  في يك منبع التين   در پايان از سيما ميري براي معرّ       .سپاسگزاريم ه احـي قطعـ   نيـز بـراي طرّ     اريزهرا غفّ

ذكر اين نكته ضروري است كه ما خود مـسئول هرگونـه كـژي و كاسـتي در                   .هرزده گلستان متشكريم  مسفال  
   . نگارندگان خواهد بودتوجهنوشتارمان هستيم و هر انتقادي تنها م

ر كاميـار عبـدي پيـشكش    تبه آقاي دك  با تمامي كاستي هايش     منديم تا اين مقاله را      در پايان صميمانه عالقه   
  .نماييم
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  (Delougaz and Kantor, 1996, pl.146 B) شخم زدن زمين با گاو ةصحن؛ ميشچغا: 1كلش

  

  
   (Amiet, 1972, pl.14, no: 621) شخم زدن زمينةصحن؛ شوش :2شكل

  
  (Amiet, 1972, pl.16, no: 660) انبار كردن آذوقه ؛شوش: 3شكل

  
  

  
  

   (Amiet, 1972, pl.16, no: 663)  انبار كردن آذوقه؛شوش: 4شكل
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  (Delougaz and Kantor, 1996, pl.131 C)  انبار كردن آذوقه ؛ميشچغا: 5شكل

  

  
  (Delougaz and Kantor, 1996, pl.149 A) انبار كردن آذوقه  ؛ميشچغا: 6شكل

  
  (Delougaz and Kantor, 1996, pl.149 B) انبار كردن آذوقه ؛ميشچغا: 7شكل

  
  (Amiet, 1972, pl.16, no: 656)گردآوري آذوقه ؛شوش: 8شكل
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  هاي استقراري عصر آهن در فالت مركزي ايران پراكندگي محوطهةنقش: 1نقشة  
  )هاي مورد مطالعهمحوطه(

 

  
  )ديد از جنوب(  گلستان رباط كريمتپةنمايي از : 1تصوير
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   گلستانتپه سفالهاي گردآوري شده از ةمجموع :2تصوير

  

 
  اي از تپه گلستانبا اثر مهر استوانهقطعه سفال خاكستري : 3تصوير
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 طرح قطعه سفال مهرزده تپه گلستان :9شكل 

  

  
  اي از ر مهر استوانهثقطعه سفال خاكستري با ا: 4تصوير

  )75، ص 1374مهركيان، (تپه معمورين رباط كريم 
 Sarkhosh)طرح قطعه سفال مهرزده معمورين : 10شكل

Curtis and Simpson, 1997, p.143 fig. 7) 

  
 )14تصوير ؛ 1351 ،نگهبان(اي از مارليك مهر استوانه  :11شكل 
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  (Ghirshman, 1963, fig. 7) سيلك Bنقش جنگاور بر سفالي ازگورستان  :5تصوير

 

  
 (Ghirshman, 1963; fig. 9) سيلك Bنقش جنگاور بر قطعه سفالي ازگورستان  :6تصوير

  

  
 (Ghirshman, 1939,  pl.LVI, s .801) سيلك Bگورستان  ن ازمهر با نقش سوارا :12شكل
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   شخم زدن زمين با حيوانةصحن ،اي نقش صخره؛)قرقيزستان (سايمالي تاش: 7تصوير  
  )II؛ 1370 ،فرامكين(

  

   شخم زدن زمين با حيوانةصحن ،اي؛ نقش صخره)قرقيزستان (سايمالي تاش: 8تصوير  
 )51 ، ص1364 ،بلنيتسكي(



 103/   ... اجتماعي ـ شواهدي از نهادهاي اقتصادي

 
  )9تصوير ؛ 200 ، ص1387 ،سرلك( ي درون آنها انباري بزرگ و خمره؛ قلي درويش :9رتصوي

  

  بزرگ از درون انباري يها خمره قطعات پلمپ در؛ قلي درويش: 10تصوير  
  )10تصوير ؛ 201 ، ص1387 ،سرلك(

 

  
  )11ويرتص؛ 201 ، ص1387 ،سرلك(انباري  مكشوفه از ي گچيها تعدادي از توكن؛ قلي درويش: 11تصوير
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  )12تصوير ؛ 201 ، ص1387 ،سرلك(درون انباري   مكشوفه ازاي همهرهاي استوان؛ قلي درويش: 12تصوير

  

  
   اي مكشوفه ازدرون انباريسفال با اثر مهر استوانه؛ قلي درويش: 13تصوير

  )13تصوير ؛ 202 ، ص1387 ،سرلك(
  

  
 )1طرح ؛ 174 ، ص1381 ،ززاده چگينينورو (اي ه قطعه سفالي با اثر مهر استوان؛سيلك: 13شكل
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  )10 تصوير ؛42 ، ص1376 ،ميرشكرايي( نمونه اي از يك مهر خرمن: 14تصوير

 
 

  
  )1 تصوير ؛31 ، ص1376 ،ميرشكرايي( طرحي از مهرزدن خرمن : 14شكل

  

  
  (Delaporte, 1923; A. 791)  شخم زدن زمينةمهر هخامنشي با صحن :15تصوير
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