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  چکیده

تاریخی با تمرکز  ن آغازشناسی دورا افزایش بانک اطالعاتی باستان باعثسفالین  هده از کاوش محوطدست آم ههای فرهنگی ب یافته

اوری ای که ما شاهد پیشرفت در فنّ دوره ؛استشده ویژه آغازایالمی  آیینی این دوره بهو  فرهنگی ،بعد نظارت اقتصادی، هنری بر

 حیوانی های حجمی مایه ترین هدف این پژوهش مستندسازی نقش مهم .ستیمهرسازی هویژه در مُ در بسیاری از صنایع و هنر آن به

ها  مایه پی آن شناسایی سبک و روش خلق نقش ازی و درمهرس عنوان بخشی از هنر آمده از این محوطه به دست هب هایاثرمهر

 های با صحنة مایه شهای نق گونه :ندباش ترتیب می  ها در این پژوهش به این ترین پرسش مهم است.مطالعه مورد هایروی مهربر

ها در  مایه نقش ؟دنگیر های هنری این دوره قرار می سبک یک از در قالب کدام ثرمهرها چیست؟انواع کاربرد ا حیوانی چیست؟

 وارادتی و یا ،اثرمهرها کنند؟ چه کمکی میصورت یک مرکز مستقل  بهمطالعه مورد زمانی ی هدور اجتماع این محوطه در بازخوانی

بندی و در  ضبط، طبقه و مشاهده، ثبت میدانی، شاملِ ی هشیو ن تحقیق به روش گردآوری اطالعات در ای ؟ هستند  بومی این مرکز

های مختلف  به گونه  توجه  مطالعه بااثرمهرهای مورد  .استهای مختلف  نمونهای  و مقایسهمطالعة تطبیقی  مرحلة اسنادی، شاملِ

  در عینشده است. این تمایزات افق خود  های هم های فرهنگی با سایر فرهنگ ها باعث تمایز در جنبه مایه سبک کار و خلق نقش

، تاریخی اثرمهرهای مجموعه-دوره فرهنگی ده است.شسبک خاص مهرسازی  سببخود  ،النهرین ویژه با بین تشابهات هنری به

ها و نیز  مایه بخشی از نقش و پیشرفته در ایران باستان است. با سطح باال شهری ی هجامع نگارشیآغاز و های هنری نخستین پایه

 .باشد مهر در این محوطه می ی ساخت و استفادهنشان از  کاربردشان
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 مقدمه. 1

کشورهای مختلف  از ،هستندطح یا استامپی مس که از نوع مهر مهرها ترین ی، قدیمشده منتشربراساس مدارک 

جنس  ؛اند دست آمده  بهعراق، ایران و فلسطین  مانند ترکیههای امروزی  کشور از و نوسنگی ، دورةباستان  شرق

اند. نقش مهرهای مسطح  هم ساخته شدهولی از سایر مواد اولیه مانند سنگ  است؛ گل بیشتر مهرها از

با  (.von Wickede 1990: 38; Rashad 1990; Broman-Morales 1990) تاریخی هندسی است از پیش

در کنار  نشینیدر دورة آغازشهر از مهرها یگذشت زمان و کسب تجربه جوامع بشری شاهد نوع جدید

های مهم از ویژگی ای یا سیلندری است. که مهر استوانه هستیمیمی آن، یعنی مسطح یا استامپی های قد نمونه

دن، کرمهروموم در راحتی و سرعت  و های مختلف ایجاد نقش برای تر سطح گستردهاز  توانمی ایاستوانه مهر

در  ،النهرین در زمان آغازنگارش باستان و بین  به ایرانزمان  همتوان  ای را می مهرهای استوانه نام برد. ابداع

، بر نظارت  عالوهرا موم مهرونجام ا .(Pittman, 1995) نمود منتسبچهارم پیش از میالد  میانة هزارةحدود 

و مالی  -ی اداریها فرمان دادوستد و بازرگانی، ،معامالت گذاری و رسمیت بخشیدن به ارزش ییدتأ درتوان  می

های  یافته ی مایه تفسیر نقش نظر گرفت.  درمالکیتی  و آیینی، مذهبیادبی، ، حماسی متون حتی حقوقی و

بود  راداو ادیت پُ آنتوان مورتگارت نری فرانکفورت،هِنظریات ثیر تأ ابتدا تحتباستان در   هنری شرق

(Frankfort 1939; Moortgart 1940; Porada 1965) شناسی  مانند انسان های علمی رشد شاخه به  با روند رو و

و شناسی، اقتصادی  های جامعه ها تأثیر گذاشته و ما شاهد جنبه مایه در تحلیل نقشاین فرایند فرهنگی، 

در تحلیل  . همچنین گروهی نیز هستند که مستندات کتبی راها هستیم مایه در تجزیه و تحلیل نقشوری فنا

چراکه ما  ؛نگرند میمشکوک این خصوص به این تفاسیر شناسان نیز در  زبان هرچند، کنند  نقوش استفاده می

برآنیم تا از معیارهای پژوهش در این  ط در اختیار داریم.های مرتب متن ،یدودعمتصاویر خصوص فقط در

بهره  باستان  خصوص مهرهای شرقدر ها ، کاربرد و مفهوم آنشناسی شناسی، شمایل ة سبکشده دربار شناخته

 ترین که تاکنون قدیمیاست ای  درخصوص بازخوانی مهرهای استوانه این معیارها ؛آوریم  میان ه، سخن بهبرد 

حدود در، آباد غرب ایران از تپه شرف آمده، از جنوب  دست هالنهرین ب یناز بمعتقدند عام که  ها برخالف نظر آن

بعد از  پژوهش این دراین معیارها  .(Pittman 1995: 1593-1595) شناخته شده است سال پیش 5700

 کاربردبراساس  باشند، می و به اشکال جانوریها که بیشتر حجمی اثرمهر ترکیب موضوعی تفسیر شناخت،

ارتباط بندی،  شناسی، سبک و ترکیب بعد از معرفی شمایل ،نهایتدر .گیرندمی، مورد ارزیابی قرار شان مهروموم

در  صاحب آن گذاری و حکومتی و چه اقتصادی چه از نظر قدرت در بخش سیاست آن با جایگاه اجتماعی

 شود.پرداخته می ایران باستان  سفالین به عنوان بخشی از تاریخ هنرتپه آغازایالمی  دوره

 

 روش تحقیق و پرسش. 2

استان تهران  یشهرستان پیشوا سفالین ةحیوانی که از کاوش محوط ةمای نقش اثرمهر با ده ،در این پژوهش

های  نمونه شود ش میدر این روش تال .دگیرن میتحلیلی، مورد بررسی قرار -با روش توصیفی ،اند یافت شده

مرحله  و نگارشی آغاز ةهنری دورـ  فرهنگی ةیک یافت انعنو بهاصلی حیوانی  با صحنة حجمی اثرمهر

بنابراین از دیدگاه فرهنگی قرار گیرند.  ـ مورد ارزیابی هنری تطبیقی مطالعةدر گام دیگر در یک و  ایالمی آغاز

ها در کنار کاربردشان مورد ارزیابی قرار  مایه، سبک اشکال اثرمهر نقشی، زمهرسا هنری هنر بررسی تاریخ
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جتماعی مورد منظور شناخت ساختار ا ها به نمونهاز اثرمهر در برخی  اشکالی سپس ترکیب کل ،گیرد می

ضبط، و شامل: مشاهده، ثبت میدانی، ةشیو ن تحقیق بهروش گردآوری اطالعات در ای د.یرگ کنکاش قرار می

پژوهش هدف در  ترین . مهماستهای مختلف  تطبیقی نمونه ةاسنادی، شامل: مطالع ندی و در مرحلةب طبقه

اثرمهرهای  های حجمی مهرسازی گونه معرفی هنر و های حجمی مایه مستند نمودن بخشی از نقشحاضر 

کاربرد و سبک  ها، مایه شناخت نوع خلق نقش ترین پرسش در این پژوهش مطالعه است. مهمدمجموعه مور

های حجمی بر روی  مایه دن نقشبومی بوومی یا غیرب کردن مشخص مطالعه وفرهنگی مورد دورةاثرمهرها در 

 .استاثرمهرها 

 

 و افق آغازایالمي سفالین. 3

هکتار وسعت  20این محوطه در حدود  .شرق شهر پیشوا و جنوب استان تهران قرار دارد سفالین در شمال تپه

از  متری 1006ارتفاع  در ،شرقی طول 51˚ 43َ  87ً شمالی وعرض  35˚ 19َ  70ً  موقعیت جغرافیاییبا داشته و 

های  فالین در اصل بر روی بخشی از تپهباستانی س ةشناسی محوط . از نظر زمینواقع شده استسطح دریا 

محوطه در قسمت ن پیشین را در خود دارد. های دوره هولوس و آثاری از الیهاست طبیعی منطقه قرارگرفته 

مرکز فالت ایران  فرهنگی ةدر حوزسی شنا نورامین قراردارد که از نظر مطالعات باستاحاصلخیز شرقی دشت 

 (.1نقشه) گیردجای می

 
 در ایران افق فرهنگي های هم سفالین و محوطه محوطة موقعیت جغرافیایي: 1نقشه

 

 دست آمده از دشت ههای ب یافته ،نوشتاری، تا چندی پیشنظام دوره فرهنگی آغازایالمی از منظر چگونگی 

 پیشسال  5000 حدود درکه  شد را شامل می های مرتفع غرب ایران شرقی و سرزمین شوشان تا مرز جنوب

 .(Ameit 1979)النهرین است  در بیناول  قدیمسلسله  و( 3 )اروک نصر جمدت زمان با دورة و هم وجود آمده به

مربوط به  ابزارهای سنجش و حسابرسی توان آغازایالمی را می فرهنگی ةدورترین مبنای مادی  شاخص

بار توسط ونسان شایل  نام آغازایالمی برای نخستین. دانست های آغازایالمی نوشته در شکل گل یمدیریت ادار

 1900در سال  ،مکشوفه توسط دمورگان از شوش دو لوح گلیگذاشته شد. او ابتدا براساس این دوره بر 
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. گروهی دیگر مطرح نمود ایالمی آغازمتون  عنوانکثیری از متون مشابه را به شمارسال بعد نیز، و پنجمیالدی 

         . (Scheil 1905; Amiet1972; Potts 1999:74)  دان نام نهاده 3 آن را شوش ،بندی شوش اساس طبقهبر نیز

دارای  ،نخست ؛نظر گرفتدر رتبهسطح یا سه  کم دستآغازایالمی، بایستی  والیتی -ایالتی جوامعبرای 

دهی  سازمانرتبة یک سطح یا جوامع قدرت حاکمیتی زبده حت ت، ؛ دوممند بودند منظاگیری  مراتب تصمیم

د. وجود و پیچیدگی چنین بودن قدرت دارای سطوح سلسلهنیز  سطح دوخود این جوامع  در نهایت و شدند می

اجتماعی در طول  مندی منظاگیری در ارتباط است. افزایش  مراتبی با مسائل اطالعات اولیه هدایت و تصمیم

های مختلف پردازش اطالعات، زمان با نیاز صورت هم به ،مفروض ةهر نقط ها در تنوع آن و )توسعه(زمان 

و بعد  آغازایالمی ةدر دور رسد نظر می به.  (Johnson 1973) دشو گیری و اجرای تصمیمات مرتبط می تصمیم

بینی  تقل با جهانبا نظام مس ند و این جوامعشتادهم  باهمکاری زیادی ایالمی و ایالمی آز آن ایاالت آغاز

اکبری، ) وجود آمده بودند به ،یر هنری مستقلاوود، ادبیات مشترک و بسیاری از تصای خاص خ منطقه

النهرین  بینیعنی غربی ایاالت و والیات آغازایالمی،  ی در همسایه. (1391؛ حصاری و همکاران،  1384حصاری

گیری،  از همان آغاز شکل تاسیستم باعث شد ل اکوئمسا چنین و هم اقتصادی -های اعتقادی جنبهجنوبی، 

 (.Nissen, 1988) شودتشکیل  شاخه شده به صورت شاخه شهر ـ دولت

شکل،  های گلدانی سفال ،بلند ةواریخت های لبه نهسفالی به، فرهنگی ةهای شاخص این دور یافتهترین  از مهم

 اقتصادی و های مدیریتی هیافت( 2)لوح  رنگچند و رنگدوسفال ، سینی بانشی، (ای )پرندهدماغی  ظروف دسته

هایی  . چنین شاخصهتوان اشاره کرد می شته نو مهر و گل، پاکت گلی، انواع پلمپ گلی، اثرنشانکاال مانند انواع

 (قضیر)یا  گسر ، تل(LeBrun 1971)16 -14 ب  ی اول شوش الیهکروپل آ مانندهای مختلفی  از استقرارگاه

(Caldwell 1968; Whitcomb 1971)(انشان باستان) ، ملیان ( Sumner 1974and 1986; Nicholas 1990) ،

 ، سیلک(Tosi 1983)، شهرسوخته Lamberg-Karlovsky 1971; Damerow and Englund 1989))یحیی 

(Ghirshman 1938)  ت. در خصوص دست آمده اس هب (1379زاده )مجیدو ازبکی  (1390)سرلک قلی درویش

 گذاری شده است تاریخ در افق آغازایالمی  5 گودینمهرهای و اثر کرد که فقط بخشی از مهر گودین باید بیان

(Young 1986:217.)  به سرپرستی مرتضی حصاری فصل 6کنون در تاشمسی  1385از کاوش در سفالین 

 (. Hessari 2011 ؛1394حصاری  ؛1386حصاری و همکاران، ) استانجام گرفته 

 من ودیت هنری تاریخ نسبت جدید به به کارهای آغازایالمی، های فرهنگی یافته خصوص مهر، اثرمهر ودر

 ;Pittman 1995; 1997)اشاره کرد توان  میالنهرین  و بینشناسی مهرهای ایران  شمایل در موضوع پیتمن

2006; Dittmann1986). وطه، این محافق آغازایالمی های  ، یافتهانجام شدهگذاری مطلق  با توجه به تاریخ

در  ،ها کاوش به این اثرمهرها با توجههمچنین . دهد را نشان می ،سال پیش 4800تا  5200تاریخی مابین 

  دست آمده است. هو نه محل دورریز ب ورودی کاالها فضای مدیریتی نظارتی
 

 مورد پژوهش ای استوانه مهر و اثرمهرهای. 4

اختراع  ،در این دوره .هستیم  های آن مایه و نقش زیدر سبک مهرسا شهرنشینی شاهد تغییر بنیادین ةدور در

 ةشیوزمان  معرفی همشود و  کاکی تصویر بر روی مهرها میتغییر در سبک ح موجب گرد ةمتنام  هابزاری ب

مهرهای  .دو بوده استساز هر زمینه ،چرخ وریافنّکه چرا ؛ای احتماالً تصادفی نبوده ستوانهای و مهر ا مته
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آویزان کردن و یا  رایب عبور ریسمان منظور به ز جنس سنگ آهک نرم و مرمر بوده وفالین اس ای تپه استوانه

زیبایی با نقوش  هب این مهرهاند. ا هشد ساخته می دارصورت سوراخ به ،در غلطاندنچوب برای تسهیل گذراندن 

 ندا سوراخ شده عمودی  طور هببرای گذراندن ریسمان از داخل آن کاری شده و  گیاهی و حیوانی کنده هندسی،

(Wartke1997:54-57.) بخش  باشد. یر میمتر متغ سانتی پنجتا  یکسفالین بین   ای تپه های استوانه اندازه مهر

ها  نوشته روی گل و بر )مهروموم( گلی روی پلمپبر عموماً مهر این آثار ؛ستمهرهااثر ،مدیریت وریافندیگری از 

صاحبان یا نمایندگان ها و اسنادی که  ر تضمین سالمت و صحت محمولهب دالّو عملی است  دشو مشاهده می

به توان  غلطاندند. کاربرد مهرها را می میهای مربوطه  مهر توسطگلی  ی اشیامهروموم و  اد،اسن ها، بر روی آن

 چونبرداری  و فضاهای مورد بهره ءموم کردن اشیامهرو ؛دکر تقسیم «پیام مهر»و « کاال مهر»دو دسته 

شواهد نامند و  کاال می ها را مهر انبارجعبه در  و های ظروف خمره، کیسه، عدل های ظروف، لوله درپوش

نامند.  را مهرپیام می ها نوشته بر روی گل داری و مفهومی م جمعینشان یا ژتون و نقر عال مانند کاال داری به جمع

 د. گیر بر میمطالعه هردو کاربرد را در مورد ةمجموع

 

 مهرهاشناسي حجمي حیواني اثر یلشما. 5

. در این ندشو حیوانی معرفی می های حجمیمایه نقششمایل یا  ی پژوهش بر اساس اثرمهرها ،این بخشدر 

از چپ به راست است که بایستی در نظر  هاها بر روی اثرمهر خصوص باید بیان نمود که اکثر حرکت صحنه

ها برعکس صحنه  اشد و با توجه به غلطاندن مهرها، نقشب ها بر روی مهر راست به چپ می گرفت که نقش

 اصلی است.  

 شیر بر روی گاو جهیدنبا نقش  ،1اثرمهر . 5،1

ای روشن است که  قهوهرنگ قطعه ت. دست آمده اس هب ، فضای کنترل ورودی محوطه،2این اثر از کارگاه 

صحنه اصلی شامل دو است.  متر لیمی 37×16است. ابعاد آن   7.5YR-5/4 brown بر اساس جدول مانسل

اثرمهر، دلیل شکستگی  که سرش بهاست که احتماالً گاو بوده پایی  حیوان چهار ،یین صحنهبخش است؛ در پا

در سمت  برگدر سمت بدن گاو و چهار برگ  دو ،گیاهی با شش برگ شاخة ،حیوان وجود ندارد. در پشت

شده، در باالی بدن این حیوان شیری در حال   یوان خمکه این گیاه به سمت بدن حدیگر شاخه قرار گرفته 

بایستی چپ به راست بوده باشد، چراکه بر روی  ،جهت صحنه بر روی مهر .روی بدن حیوان استبر جهیدن

با توجه به نوع شیارهای ت. رای ساییدگی اسدامهر  اثر .(1)تصویر اثرمهر، شاهد حرکت راست به چپ هستیم

 Sumner) ملیان این نقش در ی نمونه د. شو پیشنهاد می موم کیسه و مهرقسمت پشت اثر، کاربرد آن در 

1974: Fig.5, k)، دست آمده است هالنهرین ب شوش و نیز بین ( (Amiet 1980: fig 527; 530 (2تصویر.) 

 
  1: اثرمهر و طرح شماره 1تصویر 
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 (Amiet 1980: fig 530) : طرح اثرمهر، شوش2 تصویر

 
 شیر و فضای احتمالي معبد  صحنه کالسیک ترکیبيبا  ،2هر اثرم .5،2

عنوان یک  است که خود بیجک بهیک بیجک  ویرمهر براثراین  دست آمده است. هب 2از کارگاه  این اثر

 5YR-5/6 yellowishبر اساس جدول مانسل  کهبوده نخودی مایل به قرمز  رنگ قطعه داری است؛ سند جمع

red  این اثرمهر . شود دیده میهای متعددی  بر روی این اثرمهر صحنهاست.  متر میلی 60×57است. ابعاد آن

دار  یک شیر یال ،در پایین نقش اثرمهرنقش شیر و شیردال است. از ترکیبی شامل ای کالسیک  صحنه

 دستاندارا  ةیک میلبه  شبیه ای وسیلهبا سر آن  حیوانی دیگر پشت که احتماالً شود مشاهده می صورت ایستاده به

نظر  به در کنار آن .قابل مشاهده است)؟(  وارونه از یک آتشدانای  صحنه قرار دارد. باالی این بخش ،در دست

برگشته و بر روی بدن آن دم که است  یشیر ،دیگر شود. در گوشة دیده می)؟(  ضای معماری آیینیف رسد می

انگشت انسانی اثر .شود ، دیده میچهار ضلعیدار و دو  آن پای حیوانی سم روی روبهو در است،  خم شده

خوبی بر روی سطح اثر قابل مشاهده است. با توجه به نوع شیارهای پشت اثر، کاربرد آن در قسمت مهروموم  به

مانند  ایالمی به های مختلف دوره آغاز ن بیجک در نمونهبر روی ای نمونه شیر و شیر انسان د.شو پیشنهاد می در

 .دست آمده است هب(Pittman 2006) و شهرسوخته  (Sumner 1974; 1976) ملیان ،(Amiet 1980) شوش

 

 
 2: اثرمهر و طرح شماره 3تصویر

 
 (Amiet 1980: fig 526طرح اثرمهر شوش، ): 4تصویر



 19/  1396و زمستان  زیی، پا2، شمارة 9شناسي، سال  مطالعات باستان

 گاو و انسان ؟شاخ تک گاو با نقش 3اثرمهر  .5،3

-5YR بر اساس جدول مانسل آن خاکستری تیره و ی است. رنگ قطعهدست آمده  هب 2این اثر از کارگاه 

3/1 very dark gray  علت  حنه اصلی نقش یک گاو که سر آن بهاست. در ص متر میلی 43×15است. ابعاد آن

سر، بقایای برگ گیاهی قرار دارد.  ةشد در جلوی قسمت شکستهاست.  ، نقش شدهرفته بین شکستگی اثرمهر از

تنه، در  مرد از پایین مرد یا شیر گاو. قابل مشاهده استمرد  قسمتی از شکل یک گاو گاو احتماالًدر پشت سر 

روی مهر، جهت صحنه بر .تصویر کشیده شده است رو به  تنه از روبه رخ و از باال حالت نشسته به شکل نیم

اثر، کاربرد آن در قسمت مهروموم با توجه به نوع شیارهای پشت  .(5)تصویر  باشد 1بایستی مانند اثرمهر شماره 

 و گیاه جلوی حیوان خصوص نوع حرکت، قسمت انتهایی دم نقش گاو بهه نمون د.شو پیشنهاد می کیسه

(Amiet, 1980: Figs, 526-527) و  الف( 6)تصویر  صورت ردیف گاو به مرد شیر یا گاو همراه و صحنه گاو به

 6ر)تصوی ،به تصویر کشیده شده رو از روبهآن تنه  باال کهب(  6یر )تصو رخ از نیمحالت نشسته  درموجود ترکیبی 

 (.,Amiet 1890: Figs 81 ,60 ,559)دست آمده است  هاز شوش ب کند که این اثرمهر را تداعی می چنانج( 

و  ABC (Sumner 1976: Fig.4, c; Fig.5, k)بخش  ملیان آغازایالمی تپه ی هقسمت انتهایی گاو با نمون

 (.Pittman 2001: Fig 10.6) مقایسه است ز قابلیحیی نی

 

 
 

 2: اثرمهر و طرح شماره 5تصویر 

 
 الف 6تصویر          ب                            6تصویر           ج                          6تصویر 

 

 (Amiet1980: fig, 560) : طرح اثرمهر، شوشج-الف6تصویر

 
 شاخ تک قش گاونبا  ،4اثرمهر  .5،4

داری  عنوان یک سند جمع بهضرب شده که ده است. مهر برروی یک بیجک دست آم هب 2این اثر از کارگاه 

است.  متر میلی 43×48است. ابعاد آن  YR-2/1 black 10بر اساس جدول مانسل  سیاه و است؛ رنگ قطعه

شود  پا دیده می یک و دارد یانتهای مثلث که ی، با دمشاخ تک گاو احتمال به، حیوانی چهارپا ،اصلی نقش صحنة
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طور در پایین پای حیوان خطوطی شبیه به مار  شده و همین  اما شاخی روی سر نقش .و سر مشخص نیست

مهر اثردر قسمت کوچکی از  طور کامل مشخص نیستند. ش بهمهر نقوثراعلت تیرگی رنگ  وجود دارد اما به

 موم جعبه مهرو ت اثر، کاربرد آن در قسمتبه نوع شیارهای پشبا توجه  شود. شکل دیده می رسوب بلوری

نقش گاو یکی از . (7)تصویر  باشد 1جهت صحنه بر روی مهر، بایستی مانند اثرمهر شماره  گردد. پیشنهاد می

اثرمهری از شوش ت یا گیاهان باشد. است که ممکن است تک یا همراه با حیوانان نقوش در مهرهتری فراوان

 ی هقسمت انتهایی گاو با نمون .(8؛ تصویرAmiet 1980: fig.518) دست آمده است هبین تصویر شیبه به ا

 (.Pittman 2001: Fig 10.6) یحیی نیز قابل مقایسه است ملیان و آغازایالمی تپه

 

 
 4: اثرمهر شماره 7تصویر   

 
 (Amiet 1980: fig 518): طرح اثرمهر شوش 8تصویر 

 

 و بز شاخ  کت نقش گاوبا   5اثرمهر . 5،5

 ای و قهوه ؛ رنگ قطعهضرب شده استروی یک بیجک دست آمده است. مهر که بر هب 2این اثر از کارگاه 

ردیف حیوانات در دو است. صحنه  متر میلی 39×35است. ابعاد آن  7.5YR-5/4 brownبر اساس جدول مانسل 

و دیگری  بدنی شبیه به بزاست. در ردیف باال حیوانی با شاخ  تکسر گاو مهر اثرردیف پایین در ردیف است؛ 

)تصویر  باشد 1. جهت صحنه بر روی مهر، بایستی مانند اثرمهر شماره پا اما بدون سر استباز هم حیوانی چهار

کیسه  وممهرو مبا توجه به نوع شیارهای پشت اثر، کاربرد آن در قسمت و  گرفته است مهر رسوباثر (.9

 د.شو پیشنهاد می
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 5: اثرمهر شماره 9تصویر  

 نشسته شاخ تکبز با نقش ،6اثرمهر . 5،6

بر اساس ای و  قهوهاست؛ رنگ قطعه  ضرب شدهبرروی یک بیجک  وده است دست آم هب 2این اثر از کارگاه 

شاخ  یک بز تک ،لیصحنة اص است. متر میلی 57×36است. ابعاد آن  7.5YR-6/4 light brownجدول مانسل 

 شود. های هخامنشی است در زیز بز مشاهده می کنندة لوتوس که تداعیشاخه گیاهی با سه برگ نشسته است. 

یک و شته برگ عقببه سمت  بز است. سر به خوبی ترسیم شده گیاهگیاه و پایین  طرفینخط منحنی در  دو

با توجه به نوع شیارهای پشت اثر،  .که در کنار آن خطوطی نامشخص رسم شده استدارد شاخ روی سر 

حالت  کار رفته است. مهر به گیاهی در این اثر شاموتد. شو در پیشنهاد می مهرو مومکاربرد آن در قسمت 

ملیان  تپه ،(11 )تصویر (Amiet 1980:Fig. 531) از شوش آمده دست با اثرمهرهای بهشاخ  برگشته به عقب بز تک

(Sumner 1976: Fig.4, d) مقایسه است قابلیحیی  و (Pittman, 2001,: Fig 10.27.) 

 
 6: اثرمهر شماره 10تصویر

 
 (Amiet 1980: fig 531): طرح اثرمهر، شوش 11تصویر

 بز با نقش ،7اثرمهر . 7،5

بر  ای و قهوه رنگ قطعهضرب شده است. ده است. مهر برروی یک بیجک دست آم هب 2این اثر از کارگاه 

سر بزی  ،اصلی است. صحنة متر میلی  37×35است. ابعاد آن  5YR-5/4 reddish brownاساس جدول مانسل 

قسمت  کامل و احتماالً رزت چهارپرگل . تر از دیگری است ای و دو شاخ که یکی بزرگ های دایره با چشم
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در بخش انتهای  .داردوجود لوی بز در قسمت جخوبی قابل تشخیص است،  که دم آن به انتهایی یک حیوان

 باشد 1. جهت صحنه بر روی مهر، بایستی مانند اثرمهر شماره شود مشاهده میاصلی نیز برگ گل  ةصحن

 د.شو کیسه پیشنهاد می مهرو مومبا توجه به نوع شیارهای پشت اثر، کاربرد آن در قسمت  .(12)تصویر

 
 7 مارهاثرمهر، ش و : طرح12صویرت

 

 موسوم به کوهستان با نقش ،8مهر اثر. 8،5

نوشته  رنگ گل دست آمده است. هب 3آغاز ایالمی است و از کارگاه شماره  ةنوشت روی یک گلاین اثرمهر بر 

 نقش موسوم به کوهستان است ،اصلی ةاست. صحن 5YR-5/6 yellowish redمانسل  جدول اساسو بر  کرم

(Pittman 2006) محو شده نوشته بز دوم  دلیل شکستگی گل به، که ردوجود دا زدو ب ر کنار نقش کوهستانو د

صورت  بهرا پاهای جلو  ،بلند شدهخود عقب  به عقب برگشته و  بر روی دو پای شکه سر حالیبز در است.

 (Amiet 1980: pl38, Fig.I) این تصویر از شوشبه شبیه  .(13)تصویر است قرار دادهحرکت بر روی کوهستان 

 دست آمده است. هب (Pittman 2001: Fig 10.27) یحیی پهو ت (14)تصویر

 
 8:  اثرمهر شماره 13تصویر 

 
   (Amiet 1980: pl38, Fig.I) : طرح اثرمهر، شوش14تصویر 
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 بز نشسته با نقش 9اثرمهر . 9،5

قطعه  رنگ. اند دهبیهم چس که به بودهمهر شامل دو قطعه اثردست آمده است.  هب الف 6این اثر از کارگاه 

است.  متر میلی 42×23است. ابعاد آن  10YR-4/2 dark grayish brownبر اساس جدول مانسل خاکستری و 

دم کوتاه  ،دارند نشستنبه زیر بدن که حالت یده با پاهای خماست، پی هم  در شامل بزهای پیاصلی  صحنة

با هنرمندی  ها وچک در زیر شاخک گوش و مواج بلند ةهای کشید شاخ ،دیک سر بز قبلی قرار داردنز بزها در

و طرف دیگر سر و  بز ةتن دو طرف آن در جلو نقش نیممهر یک بز کامل و روی این اثر .اند تمام ترسیم شده

 .(15 )تصویر باشد 1. جهت صحنه بر روی مهر، بایستی مانند اثرمهر شماره نقش شده است ییک پای بز دیگر

کیسه  مهرو مومبه نوع شیارهای پشت اثر، کاربرد آن در قسمت  با توجه گرفته است. پشت اثرمهر رسوب

از تپه یحیی  و (16)تصویر  (Amiet 1980: Pl 32, Fig.511)این نقش از شوشبه شبیه  د.شو پیشنهاد می

 (.Pittman 2001: Fig 10.38)دست آمده است  به

 
 9:  اثرمهر شماره 15تصویر

 
  (Amiet 1980: Pl 32, Fig.511): طرح اثرمهر، شوش16تصویر

 

 بز با نقش  10اثرمهر . 10،5

ر اساس و ب  کرماست؛ رنگ قطعه  ضرب شدهوی یک بیجک دست آمده است. مهر برر هب 1این اثر از کارگاه 

سر بزی با  ،اصلی است. صحنة متر میلی  37×35است. ابعاد آن  5YR-5/4 reddish brownجدول مانسل 

هایی با فاصله در  مثلثدر اطراف بز تر از دیگری است و  شاخ که یکی بزرگو دو  درشت و گرد استهای  چشم

س نزدیک سر و أدو مثلث از ر اند. حالت قاب را در دور سر بز ایجاد کردهکه  ،اند نقش شده اطراف سر حیوان

دلیل  وش بهها کامل است و دیگر نق اند، فقط یکی از مثلث ها با فاصله از هم رسم شده دو تا در پشت شاخ

با توجه به  .(17)تصویر باشد 1. جهت صحنه بر روی مهر، بایستی مانند اثرمهر شماره شکستگی کامل نیستند

 ملیانمشابه چنین اثری از  د.شو کیسه پیشنهاد می موممهرونوع شیارهای پشت اثر، کاربرد آن در قسمت 

 (.Pittman 2001: Fig 10.38)اند  یحیی شناخته شده  هو تپ ABC  (Sumner 1976; Fig. 4.b) بخش
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 10:  اثرمهر شماره 17تصویر

 
 (Pittman 2001: Fig. 10.38) یحیي : اثرمهر، تپه18تصویر

 مجموعه تطبیقي ةو مطالع یسبک هنر .6

شده بر روی   های خلق شناخت تفاوت نقش رایشناسی ب منظور از سبک هنری این است که در کنار شمایل

های خلق  به شناخت روش ها، منجر کلی صحنه این شناخت در کنار آگاهی بر ترکیب د.شو اقدام مهر و اثرمهرها 

کاری برای  دار، برش چرخی و کنده سبک متمایز کالسیک، لعاب چهارکنون تا .گردد روی مهر می نقش بر

شامل  ،یاین سبک هنربنابر .(Pittman 1997: 139)مطالعه پیشنهاد شده است موردة ای دور مهرهای استوانه

های حیوانی  مایه مایه است. سبک هنری کالسیک دارای نقش مایه بر روی مهر و نوع نقش روش خلق نقش

 .اند های حیوانی که کامالً طبیعی نقش شده صحنه است؛سانان و چهارپایان نامعلوم  خاص مانند شیر، گاو، گربه

های ترکیبی  د؛ صحنهنشو دیده می وانیحی-د که در حالت انسانینوجود دارنیز ی حیوانی یها ولی نمونه

کوهستان، تیرانداز، کماندار و  ی دارنده ای که نمادی از قدرت، نگه افسانه دار/ شیرمرد و شیرگاو و حیوانات بال

بخشی از این نوع صحنه ترکیبی را  3مایه اثرمهر شماره  قسمت راست نقشدر  .اند تصویر کشانده  نگارش را به

نوشته است در کنار نقش بز، صحنه موسوم به  که بر روی یک گل 8مچنین اثرمهر شماره کنیم؛ ه مشاهده می

با  هیما و نقشبوده  اتیجزئبا  و دار نوع سبک متراکم، حرکت نیا یها صحنهتشخیص است.  کوهستان قابل

 استجنس مهرهای این سبک معموالً سنگ آهک نرم و یا کلسیتی  .مانند اسکنه کنده شده است یا لهیوس

 5، 3، 2، 1اثرمهرهای شماره ؛  (Pittman 2006: 29)رفته است  کار  های جالب سنگ سبز نرم نیز به ولی نمونه

نقش   یژگیو نیتر مهم ،دار لعابدر خصوص سبک گیرند.  این اساس در گروه سبک کالسیک قرار می بر 8و 

 ای تیاتی)استسنگ صابون  یش بر رونق یژگیو نیتر دار، مهم در خصوص سبک لعاب بر روی سنگ صابون است

های  گروه ،های این سبک مایه . نقشکنند میرا حرارت داده و سخت  بعد از خلق نقش آن کهاست این  (تیکلور

از عنصری که ترکیبی های چند شده و نقشتبدیل به یک فرم هندسی  ،هاشوری هستند که عنصر هاشور

یک از مهرهای  من براساس مطالعة آماری معتقد است که هیچپیت تشکیل داده است.، اند شدههندسی و شکلی 
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 اند کار رفته نوشته غلطانده نشده است و این مهرها برای مهروموم در و ظروف به این سبک بر روی گل

(Pittman 2006: 30.) دست  سفالین به از تپه هایی ، نمونهعنصری هندسیدار با نقش چند از نوع سبک لعاب

که  طور به سبک مصطلح چرخی است؛ همان آید متعلق نظر می یک مورد اثرمهر به (Hessari 2011)آمده است 

 استفاده شده است. چه موسوم به گلدوزی است برای خلق نقشامش مشخص است از روش برش و یا آناز ن

جای های نادر به شکل گیاه، بز و گاوسانان نیز در این سبک  ولی نمونه ؛ها هندسی است مایه بیشتر نقش

 با توجه به نوع ایجاد نقش 10و  9 ،4 هایاثرمهرتواند در این سبک قرار گیرد.  می 4اثرمهر شماره  ؛گیرند می

در اثرمهر )؟(  وجود نقش مار شود. با احتیاط در سبک برشی پیشنهاد می ،نواری خلق شده است صورت هکه ب

  است.ها بسیار نادر  در سایر گروه ، چراکههای سفالین باشد های نمونه دیگر ویژگیاز تواند  می 4شمارة 
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و  یبر داشتن جنبة نظارت  عالوه شده، خلق  یها انواع صحنه ،نیسفال ةشده از محوط یمعرف یاثرمهرها در

های مختلف  هنری در گونه این خلق آثار .هاست هنرمند در خلق آن یباشناسینشان از تفکر و ز ،یتیریمد

، سبک مستقل و های فرهنگی اعث تمایز در جنبهبی، تشابهات هنر نیدر ع ،ها مایه و خلق نقشسبک کار 

 Amiet 1972; Roach) ستا دهشالنهرین  ویژه در بین بهافق خود  های هم با سایر فرهنگ شناسی بومی شمایل

ی  پیش از دوره ةتاریخ هنر است. در مرحل ی نقوش درساز صحنه ی سازی ادامه ین صحنها (.283-88 :2008

ادبی در اختیار  -های حماسی طور مثال در داستان هایش را به قوش پشتوانه نوشتاری، آنچه نمونهشهرنشینی ن

صورت نقوش منفرد یا  از طریق تحلیل کاربردشان، که به ، نبوده است. این بدین معناست که نقوشداریم

ی یها ما از نمونه ،گیرند. در این تفسیر فسیر قرار میدیگر مورد تیکمابین اند، براساس موضوع  نقش شدهجمعی 

طوالنی  دورة ،ستفاده کنیم. در همین راستاتوان ا های فرهنگی می افق سنتی یکسان و یا از هم ی ریشه با

های  شاهد حضور الهه اتی که حتی در دورة نوسنگیپنجم پیش از میالد با تمام تغییر سنگی تا هزارة پارینهفرا

یکسان که بیشتر ایجاد نقوش  یک روند تقریباً شاهد اما ،(Muscarella 1995: 984-85) یممختلف هست

مشاهده  هادر مهرها و اثرمهررا خدایان حیوانی متعددی  ،پیش از میالد 5 ةهزار رد باشیم. ، میهندسی است

ور حیوانات نماد سر اوج خدایان حیوانی را در که باستان است جوامع شرقآغازنگارش  ةدر دورولی  ،کنیم می

ها در اصل به دو گروه  گرایانه صحنه ینیم. در این سنت تصویرسازی واقعب مرد می در کنار شیردال و گاو

باستان،  شناسی نقوش مهر را در شرق رو شمایل این هستند و ازص یگرایانه طبیعی و انتزاعی قابل تشخ واقعیت

  (.Amiet 1997: 83-84) نمایند بندی می گرایانه طبقه سازی واقع این دوره به نام سنت/ سبک تصویر در
با توجه به پیشرفت جامعه و  ،ند اجتماعیم شهرنشین با ساختارهای نظام ی پیشرفت جامعه هدر ادام

نام برد. در  فرهنگی( -ادبی) گرایانه گرای انسان سبک واقعاز توان  ، میزمانی مورد پژوهش های آن در دورة شاخه

م اقتصادی و برخی اهیهای تصویری هستیم که برخی مف شاهد سمبل ،سنت و سبک جامعههمین  راستای

تمدنی در های  نخستین پایهآن را توان  تاریخی که می-فرهنگی این دورة (.Amiet 1980: 78) دارندآیینی 

و  (Englund 2004)د باستان معرفی نمود، در ابداع سیستم نگارش مختص خو  ایران سطح باال و پیشرفته

تزیینات و  و شده های زیبای حکاکی مجسمه ،(Collon 1987) ای مانند مهرهای استوانه به هنری های ویژة یافته

طالعه های مورد م کاربرد اثرمهرخصوص در .هستندشناخته شده کاری،  های هنری طالکاری و نقره آویزه



 ناستان تهرا شوا،یپ نیسفال ی محوطه يالمیآغازا ی دوره يوانیح یاز اثرمهرها یتعداد يبررس/  26

 ورودیب درهای مهروموم  نمونهرد: نخست، ، اشاره کاند شدهموم که در محل مهرو یاثرمهرتوان به دو نوع  می

پیدا شده ولی از  محلآن در که  هایی مهروموم وم،و ددر آن محل است  داری نشان از انبارداری و جمع که

. ، حکایت دارداستشده شکسته دریافت در محل ها  مهر و موم آن که وارداتیکاالهای های  پلمپمهروموم یا 

 باشد.  می تجاریوع کاربرد نظارتی در بخش این مهروموم خود بیانگر یک ن

ترکیب حیوانی جنبه گرایانه است؛ که برخی با  طبیعت ،کشیده شده تصویر  های به مایه بیشتر نقشنوع 

گرای  واقع تصویرسازینه نموتبلور تفکر آیینی در هنر مهر این دوره را شاید بتوان در  کنند. آیینی پیدا می

در نقش این دوره  سازی ولی در تصویر بودهفاقد شاخ تی که در واقعیت طبیعی حیوانا نقش ،آیینی-حیوانی

رو اثرمهرهای مجموعه  این از .(Amiet1997: 84) اند، مشاهده کرد خلق شده اصلی  صحنة دردار  شاخ حیوان

آیینی  -متافیزیکی کیهانی/ خدایی جنبةصورت شیردال هستند،  هایی که به شاخ و نیز نمونه صورت تک که به

 درها  آنکه نمونه مشابه  ها مایه نقشاز برخی کاربرد اثرمهرها در بخش فضاهای معماری و  .شود میمتصور 

نشانی از ساخت و  ،با احتیاط دتوان یمدست نیامده است،  هب آغازایالمی ةدور در شده سایر مراکز شناخته

؛ چراکه این باشد یا این حوزه فرهنگی محوطهغازایالمی این آ امعةجصورت اختصاصی در  ها به آناز استفاده 

که در  ای جامعه ؛دست نیامده است هشده هنوز ب روی اثرمهرهای سایر مراکز آغازایالمی شناختههای بر نمونه

 بوده است.ای  های اقتصادی، نظارتی، آیینی و هنری دارای ساختار پیشرفته جنبه

 

  نتیجه. 8

نظر کاربرد  ازرا  اثرمهرها .هستندتاریخی آغازایالمی -فرهنگی از دورة ،سفالین تپه شده از مهر معرفی آثار

آذوقه و یا انجام مراسم آیینی  ی های ذخیره ز مکاناقتصادی و نی -در بخش نظارتیبراساس فرم پشت اثرها، 

ای ه مایه قش. نندشدبندی  شده این دوره طبقه ی هنری شناختهاه بکدرنظر گرفت. این مجموعه در سبایستی 

آیینی این دوره -فلسفییا اعتقادات زیست و  ، محیططبیعت ةدهند نشان ،گرایانه طبیعت سنتدر حیوانی 
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