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بررسي تعدادی از اثرمهرهای حیواني دورهی آغازایالمي محوطهی سفالین پیشوا ،استان تهران
مرتضي حصاری

*

دانشیار گروه باستانشناسی دانشگاه هنر اصفهان
(از ص  13تا )28
تاریخ دریافت مقاله 95/01/28 :؛ تاریخ پذیرش قطعي96/08/10 :

چکیده
یافتههای فرهنگی بهدست آمده از کاوش محوطه سفالین باعث افزایش بانک اطالعاتی باستانشناسی دوران آغازتاریخی با تمرکز
بر بعد نظارت اقتصادی ،هنری ،فرهنگی و آیینی این دوره بهویژه آغازایالمی شده است؛ دورهای که ما شاهد پیشرفت در فنّاوری
در بسیاری از صنایع و هنر آن بهویژه در مُهرسازی هستیم .مهمترین هدف این پژوهش مستندسازی نقشمایههای حجمیحیوانی
اثرمهرهای بهدستآمده از این محوطه بهعنوان بخشی از هنر مهرسازی و در پی آن شناسایی سبک و روش خلق نقشمایهها
برروی مهرهای موردمطالعه است .مهمترین پرسشها در این پژوهش به این ترتیب میباشند :گونههای نقشمایههای با صحنة
حیوانی چیست؟ انواع کاربرد اثرمهرها چیست؟ در قالب کدامیک از سبکهای هنری این دوره قرار میگیرند؟ نقشمایهها در
بازخوانی اجتماع این محوطه در دورهی زمانی موردمطالعه بهصورت یک مرکز مستقل چه کمکی میکنند؟ اثرمهرها ،وارادتی و یا
بومی این مرکز هستند ؟ روش گردآوری اطالعات در این تحقیق به شیوهی میدانی ،شاملِ مشاهده ،ثبتوضبط ،طبقهبندی و در
مرحلة اسنادی ،شاملِ مطالعة تطبیقی و مقایسهای نمونههای مختلف است .اثرمهرهای مورد مطالعه با توجه به گونههای مختلف
سبک کار و خلق نقشمایهها باعث تمایز در جنبههای فرهنگی با سایر فرهنگهای همافق خود شده است .این تمایزات در عین
تشابهات هنری بهویژه با بینالنهرین ،خود سبب سبک خاص مهرسازی شده است .دوره فرهنگی-تاریخی اثرمهرهای مجموعه،
نخستین پایههای هنری و آغازنگارشی جامعهی شهری با سطح باال و پیشرفته در ایران باستان است .بخشی از نقشمایهها و نیز
کاربردشان نشان از ساخت و استفادهی مهر در این محوطه میباشد.
واژههای کلیدی :اثرمهر ،شمایلشناسی ،سبک هنری ،سفالین ،آغازایالمی
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 .1مقدمه
براساس مدارک منتشرشده ،قدیمیترین مهرها که از نوع مهر مسطح یا استامپی هستند ،از کشورهای مختلف
شرقباستان ،دورة نوسنگی و از کشورهای امروزی ترکیه مانند عراق ،ایران و فلسطین به دست آمدهاند؛ جنس
بیشتر مهرها از گل است؛ ولی از سایر مواد اولیه مانند سنگ هم ساخته شدهاند .نقش مهرهای مسطح
پیشازتاریخی هندسی است ( .)von Wickede 1990: 38; Rashad 1990; Broman-Morales 1990با
گذشت زمان و کسب تجربه جوامع بشری شاهد نوع جدیدی از مهرها در دورة آغازشهرنشینی در کنار
نمونههای قدیمی آن ،یعنی مسطح یا استامپی هستیم که مهر استوانهای یا سیلندری است .از ویژگیهای مهم
مهر استوانهای میتوان از سطح گستردهتر برای ایجاد نقشهای مختلف و راحتی و سرعت در مهروموم کردن،
نام برد .ابداع مهرهای استوانهای را میتوان همزمان به ایران باستان و بینالنهرین در زمان آغازنگارش ،در
حدود میانة هزارة چهارم پیش از میالد منتسب نمود ) .(Pittman, 1995انجام مهروموم را عالوه بر نظارت،
میتوان در تأیید ارزشگذاری و رسمیت بخشیدن به معامالت ،دادوستد و بازرگانی ،فرمانهای اداری -مالی و
حتی حقوقی و متون حماسی ،ادبی ،آیینی ،مذهبی و مالکیتی در نظر گرفت .تفسیر نقشمایهی یافتههای
هنری شرق باستان در ابتدا تحتتأثیر نظریات هِنری فرانکفورت ،آنتوان مورتگارت و ادیت پُرادا بود
( )Frankfort 1939; Moortgart 1940; Porada 1965و با روند روبهرشد شاخههای علمی مانند انسانشناسی
فرهنگی ،این فرایند در تحلیل نقشمایهها تأثیر گذاشته و ما شاهد جنبههای جامعهشناسی ،اقتصادی و
فناوری در تجزیه و تحلیل نقشمایهها هستیم .همچنین گروهی نیز هستند که مستندات کتبی را در تحلیل
نقوش استفاده میکنند ،هرچند زبانشناسان نیز در این خصوص به این تفاسیر مشکوک مینگرند؛ چراکه ما
فقط درخصوص تصاویر معدودی ،متنهای مرتبط در اختیار داریم .در این پژوهش برآنیم تا از معیارهای
شناختهشده دربارة سبکشناسی ،شمایلشناسی ،کاربرد و مفهوم آنها درخصوص مهرهای شرق باستان بهره
برده ،سخن بهمیان آوریم؛ این معیارها درخصوص بازخوانی مهرهای استوانهای است که تاکنون قدیمیترین
آنها برخالف نظرعام که معتقدند از بینالنهرین بهدست آمده ،از جنوبغرب ایران از تپه شرفآباد ،درحدود
 5700سال پیش شناخته شده است ( .)Pittman 1995: 1593-1595این معیارها در این پژوهش بعد از
شناخت ،تفسیر ترکیب موضوعی اثرمهرها که بیشتر حجمی و به اشکال جانوری میباشند ،براساس کاربرد
مهرومومشان ،مورد ارزیابی قرار میگیرند .درنهایت ،بعد از معرفی شمایلشناسی ،سبک و ترکیببندی ،ارتباط
آن با جایگاه اجتماعی چه از نظر قدرت در بخش سیاستگذاری و حکومتی و چه اقتصادی صاحب آن در
دوره آغازایالمی تپه سفالین به عنوان بخشی از تاریخ هنر ایران باستان پرداخته می شود.
 .2روش تحقیق و پرسش
در این پژوهش ،ده اثرمهر با نقشمایة حیوانی که از کاوش محوطة سفالین شهرستان پیشوای استان تهران
یافت شدهاند ،با روش توصیفی-تحلیلی ،مورد بررسی قرار میگیرند .در این روش تالش میشود نمونههای
حجمی اثرمهر با صحنة اصلی حیوانی بهعنوان یک یافتة فرهنگی ـ هنری دورة آغازنگارشی و مرحله
آغازایالمی و در گام دیگر در یک مطالعة تطبیقی مورد ارزیابی هنری ـ فرهنگی قرار گیرند .بنابراین از دیدگاه
بررسی تاریخهنری هنر مهرسازی ،نقشمایه ،سبک اشکال اثرمهرها در کنار کاربردشان مورد ارزیابی قرار
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میگیرد ،سپس ترکیب کلی اشکال اثرمهر در برخی از نمونهها بهمنظور شناخت ساختار اجتماعی مورد
کنکاش قرار میگیرد .روش گردآوری اطالعات در این تحقیق به شیوة میدانی ،شامل :مشاهده ،ثبت وضبط،
طبقهبندی و در مرحلة اسنادی ،شامل :مطالعة تطبیقی نمونههای مختلف است .مهمترین هدف در پژوهش
حاضر مستند نمودن بخشی از نقشمایههای حجمی و معرفی هنر مهرسازی گونههای حجمی اثرمهرهای
مجموعه موردمطالعه است .مهمترین پرسش در این پژوهش شناخت نوع خلق نقشمایهها ،کاربرد و سبک
اثرمهرها در دورة فرهنگی موردمطالعه و مشخصکردن بومی یا غیربومی بودن نقشمایههای حجمی بر روی
اثرمهرها است.
 .3سفالین و افق آغازایالمي
تپهسفالین در شمالشرق شهر پیشوا و جنوب استان تهران قرار دارد .این محوطه در حدود  20هکتار وسعت
داشته و با موقعیت جغرافیایی ً 35˚ 19َ 70عرض شمالی و ً 51˚ 43َ 87طول شرقی ،در ارتفاع  1006متری از
سطح دریا واقع شده است .از نظر زمینشناسی محوطة باستانی سفالین در اصل بر روی بخشی از تپههای
طبیعی منطقه قرارگرفته است و آثاری از الیههای دوره هولوسن پیشین را در خود دارد .محوطه در قسمت
شرقی دشت حاصلخیز ورامین قراردارد که از نظر مطالعات باستانشناسی در حوزة فرهنگی مرکز فالت ایران
جای میگیرد (نقشه.)1

نقشه :1موقعیت جغرافیایي محوطة سفالین و محوطههای همافق فرهنگي در ایران

دوره فرهنگی آغازایالمی از منظر چگونگی نظام نوشتاری ،تا چندی پیش ،یافتههای بهدست آمده از دشت
شوشان تا مرز جنوبشرقی و سرزمینهای مرتفع غرب ایران را شامل میشد که در حدود  5000سال پیش
بهوجود آمده و همزمان با دورة جمدتنصر (اروک  )3و سلسله قدیم اول در بینالنهرین است ).(Ameit 1979
شاخصترین مبنای مادی دورة فرهنگی آغازایالمی را میتوان ابزارهای سنجش و حسابرسی مربوط به
مدیریت اداری در شکل گلنوشتههای آغازایالمی دانست .نام آغازایالمی برای نخستینبار توسط ونسان شایل
بر این دوره گذاشته شد .او ابتدا براساس دو لوح گلی مکشوفه توسط دمورگان از شوش ،در سال 1900
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میالدی و پنجسال بعد نیز ،شمار کثیری از متون مشابه را بهعنوان متون آغازایالمی مطرح نمود .گروهی دیگر
نیز براساس طبقهبندی شوش ،آن را شوش 3نام نهادهاند ).(Scheil 1905; Amiet1972; Potts 1999:74
برای جوامع ایالتی -والیتی آغازایالمی ،بایستی دستکم سه سطح یا رتبه درنظر گرفت؛ نخست ،دارای
مراتب تصمیمگیری نظاممند بودند؛ دوم ،تحت قدرت حاکمیتی زبده جوامع سطح یا رتبة یک سازماندهی
میشدند و در نهایت خود این جوامع سطح دو نیز دارای سطوح سلسله قدرت بودند .وجود و پیچیدگی چنین
مراتبی با مسائل اطالعات اولیه هدایت و تصمیمگیری در ارتباط است .افزایش نظاممندی اجتماعی در طول
زمان (توسعه) و تنوع آنها در هر نقطة مفروض ،بهصورت همزمان با نیازهای مختلف پردازش اطالعات،
تصمیمگیری و اجرای تصمیمات مرتبط میشود ) .(Johnson 1973بهنظر میرسد در دورة آغازایالمی و بعد
آز آن ایاالت آغازایالمی و ایالمی همکاری زیادی با هم داشتند و این جوامع با نظام مستقل با جهانبینی
منطقهای خاص خود ،ادبیات مشترک و بسیاری از تصاویر هنری مستقل ،بهوجود آمده بودند (اکبری،
حصاری1384؛ حصاری و همکاران .)1391 ،در همسایهی غربی ایاالت و والیات آغازایالمی ،یعنی بینالنهرین
جنوبی ،جنبههای اعتقادی -اقتصادی و همچنین مسائل اکوسیستم باعث شد تا از همان آغاز شکلگیری،
دولت ـ شهر به صورت شاخهشاخه شده تشکیل شود (.)Nissen, 1988
از مهمترین یافتههای شاخص این دورة فرهنگی ،به سفالینههای لبهواریختة بلند ،سفالهای گلدانیشکل،
ظروف دستهدماغی (پرندهای) ،سینی بانشی ،سفال دورنگ و چندرنگ (لوح  )2یافتههای مدیریتی و اقتصادی
مانند انواع کاالنشان ،پاکت گلی ،انواع پلمپ گلی ،اثرمهر و گلنوشته میتوان اشاره کرد .چنین شاخصههایی
از استقرارگاههای مختلفی مانند آکروپل اول شوش الیهی ب ،)LeBrun 1971(16 -14تل گسر یا (قضیر)
) ،(Caldwell 1968; Whitcomb 1971ملیان (انشان باستان) (،) Sumner 1974and 1986; Nicholas 1990
یحیی ( ،(Lamberg-Karlovsky 1971; Damerow and Englund 1989شهرسوخته ( ،)Tosi 1983سیلک
( )Ghirshman 1938قلی درویش (سرلک  )1390و ازبکی (مجیدزاده  )1379بهدست آمده است .در خصوص
گودین باید بیان کرد که فقط بخشی از مهر و اثرمهرهای گودین  5در افق آغازایالمی تاریخگذاری شده است
( .)Young 1986:217کاوش در سفالین از  1385شمسی تاکنون در  6فصل به سرپرستی مرتضی حصاری
انجام گرفته است (حصاری و همکاران1386 ،؛ حصاری 1394؛ .)Hessari 2011
درخصوص مهر ،اثرمهر و یافتههای فرهنگی آغازایالمی ،به کارهای بهنسبت جدید تاریخهنری دیتمن و
پیتمن در موضوع شمایلشناسی مهرهای ایران و بینالنهرین میتوان اشاره کرد ( ;Pittman 1995; 1997
 .)2006; Dittmann1986با توجه به تاریخگذاری مطلق انجام شده ،یافتههای افق آغازایالمی این محوطه،
تاریخی مابین  5200تا  4800سال پیش ،را نشان میدهد .همچنین این اثرمهرها با توجه به کاوشها ،در
فضای مدیریتی نظارتی ورودی کاالها و نه محل دورریز بهدست آمده است.
 .4مهر و اثرمهرهای استوانهای مورد پژوهش
در دورة شهرنشینی شاهد تغییر بنیادین در سبک مهرسازی و نقشمایههای آن هستیم .در این دوره ،اختراع
ابزاری بهنام متة گرد موجب تغییر در سبک حکاکی تصویر بر روی مهرها میشود و معرفی همزمان شیوة
متهای و مهر استوانهای احتماالً تصادفی نبوده؛ چراکه فنّاوری چرخ ،زمینهساز هردو بوده است .مهرهای
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استوانهای تپهسفالین از جنس سنگ آهک نرم و مرمر بوده و بهمنظور عبور ریسمان برای آویزان کردن و یا
گذراندن چوب برای تسهیل در غلطاندن ،بهصورت سوراخدار ساخته میشدهاند .این مهرها بهزیبایی با نقوش
هندسی ،گیاهی و حیوانی کندهکاری شده و برای گذراندن ریسمان از داخل آن بهطور عمودی سوراخ شدهاند
( .)Wartke1997:54-57اندازه مهرهای استوانهای تپه سفالین بین یک تا پنج سانتیمتر متغیر میباشد .بخش
دیگری از فناوری مدیریت ،اثرمهرهاست؛ این آثار مهر عموماً برروی پلمپ گلی (مهروموم) و بر روی گلنوشتهها
مشاهده میشود و عملی است دالّ بر تضمین سالمت و صحت محمولهها و اسنادی که صاحبان یا نمایندگان
آنها ،بر روی اسناد ،مهروموم و اشیای گلی توسط مهرهای مربوطه میغلطاندند .کاربرد مهرها را میتوان به
دو دسته «مهرکاال» و «مهرپیام» تقسیم کرد؛ مهروموم کردن اشیاء و فضاهای مورد بهرهبرداری چون
درپوشهای ظروف ،لولههای ظروف خمره ،کیسه ،عدل و جعبه در انبارها را مهرکاال مینامند و شواهد
جمعداری بهمانند کاالنشان یا ژتون و نقر عالیم جمعداری و مفهومی بر روی گلنوشتهها را مهرپیام مینامند.
مجموعة مورد مطالعه هردو کاربرد را دربر میگیرد.
 .5شمایلشناسي حجمي حیواني اثرمهرها
در این بخش ،اثرمهرهای پژوهش بر اساس شمایل یا نقشمایههای حجمی حیوانی معرفی میشوند .در این
خصوص باید بیان نمود که اکثر حرکت صحنهها بر روی اثرمهرها از چپ به راست است که بایستی در نظر
گرفت که نقشها بر روی مهر راست به چپ میباشد و با توجه به غلطاندن مهرها ،نقشها برعکس صحنه
اصلی است.
 .1،5اثرمهر  ،1با نقش جهیدن شیر بر روی گاو

این اثر از کارگاه  ،2فضای کنترل ورودی محوطه ،بهدست آمده است .رنگ قطعه قهوهای روشن است که
بر اساس جدول مانسل  7.5YR-5/4 brownاست .ابعاد آن  37×16میلیمتر است .صحنه اصلی شامل دو
بخش است؛ در پایین صحنه ،حیوان چهارپایی است که احتماالً گاو بوده که سرش بهدلیل شکستگی اثرمهر،
وجود ندارد .در پشت حیوان ،شاخة گیاهی با شش برگ ،دو برگ در سمت بدن گاو و چهار برگ در سمت
دیگر شاخه قرار گرفته که این گیاه به سمت بدن حیوان خم شده ،در باالی بدن این حیوان شیری در حال
جهیدن برروی بدن حیوان است .جهت صحنه بر روی مهر ،بایستی چپ به راست بوده باشد ،چراکه بر روی
اثرمهر ،شاهد حرکت راست به چپ هستیم (تصویر .)1اثر مهر دارای ساییدگی است .با توجه به نوع شیارهای
پشت اثر ،کاربرد آن در قسمت مهروموم کیسه پیشنهاد میشود .نمونهی این نقش در ملیان ( Sumner
 ،)1974: Fig.5, kشوش و نیز بینالنهرین بهدست آمده است (( (Amiet 1980: fig 527; 530تصویر.)2

تصویر  :1اثرمهر و طرح شماره 1
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تصویر  :2طرح اثرمهر ،شوش ()Amiet 1980: fig 530

 .2،5اثرمهر  ،2با صحنه کالسیک ترکیبي شیر و فضای احتمالي معبد

این اثر از کارگاه  2بهدست آمده است .این اثرمهر برروی یک بیجک است که خود بیجک بهعنوان یک
سند جمعداری است؛ رنگ قطعه نخودی مایل به قرمز بوده که بر اساس جدول مانسل 5YR-5/6 yellowish
 redاست .ابعاد آن  60×57میلیمتر است .بر روی این اثرمهر صحنههای متعددی دیده میشود .این اثرمهر
صحنهای کالسیک شامل ترکیبی از نقش شیر و شیردال است .در پایین نقش اثرمهر ،یک شیر یالدار
بهصورت ایستاده مشاهده میشود که احتماالً حیوانی دیگر پشتسر آن با وسیلهای شبیهبه یک میلة استاندارد
در دست ،قرار دارد .باالی این بخش صحنهای از یک آتشدان وارونه (؟) قابل مشاهده است .در کنار آن بهنظر
میرسد فضای معماری آیینی (؟) دیده میشود .در گوشة دیگر ،شیری است که دم آن بر روی بدن برگشته و
خم شده است ،و در روبهروی آن پای حیوانی سمدار و دو چهار ضلعی ،دیده میشود .اثرانگشت انسانی
به خوبی بر روی سطح اثر قابل مشاهده است .با توجه به نوع شیارهای پشت اثر ،کاربرد آن در قسمت مهروموم
در پیشنهاد میشود .نمونه شیر و شیر انسان بر روی این بیجک در نمونههای مختلف دوره آغازایالمی بهمانند
شوش ( ،)Amiet 1980ملیان ) (Sumner 1974; 1976و شهرسوخته ) (Pittman 2006بهدست آمده است.

تصویر :3اثرمهر و طرح شماره 2

تصویر :4طرح اثرمهر شوش)Amiet 1980: fig 526( ،
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 .3،5اثرمهر  3با نقش گاو تکشاخ؟ و انسانگاو
این اثر از کارگاه  2بهدست آمده است .رنگ قطعهی آن خاکستری تیره و بر اساس جدول مانسل5YR-

 3/1 very dark grayاست .ابعاد آن  43×15میلیمتر است .در ص حنه اصلی نقش یک گاو که سر آن بهعلت
شکستگی اثرمهر ازبینرفته ،نقش شده است .در جلوی قسمت شکستهشدة سر ،بقایای برگ گیاهی قرار دارد.
در پشت سر گاو احتماالً قسمتی از شکل یک گاومرد قابل مشاهده است .گاومرد یا شیرمرد از پایینتنه ،در
حالت نشسته به شکل نیمرخ و از باالتنه از روبهرو به تصویر کشیده شده است .جهت صحنه برروی مهر،
بایستی مانند اثرمهر شماره  1باشد (تصویر  .)5با توجه به نوع شیارهای پشت اثر ،کاربرد آن در قسمت مهروموم
کیسه پیشنهاد میشود .نمونه نقش گاو بهخصوص نوع حرکت ،قسمت انتهایی دم و گیاه جلوی حیوان
) (Amiet, 1980: Figs, 526-527و صحنه گاو بههمراه شیر یا گاومرد بهصورت ردیف گاو (تصویر  6الف) و
موجود ترکیبی در حالت نشسته از نیمرخ (تصویر  6ب) که باالتنه آن از روبهرو به تصویر کشیده شده( ،تصویر6
ج) چنانکه این اثرمهر را تداعی میکند از شوش بهدست آمده است (.)Amiet 1890: Figs, 559, 60, 81
قسمت انتهایی گاو با نمونهی آغازایالمی تپه ملیان بخش  )Sumner 1976: Fig.4, c; Fig.5, k( ABCو
یحیی نیز قابلمقایسه است (.)Pittman 2001: Fig 10.6

تصویر  :5اثرمهر و طرح شماره 2

تصویر  6ج

تصویر  6ب

تصویر 6الف

تصویر6الف-ج :طرح اثرمهر ،شوش ()Amiet1980: fig, 560

 .4،5اثرمهر  ،4با نقش گاو تکشاخ

این اثر از کارگاه  2بهدست آمده است .مهر برروی یک بیجک ضرب شده که بهعنوان یک سند جمعداری
است؛ رنگ قطعه سیاه و بر اساس جدول مانسل  10 YR-2/1 blackاست .ابعاد آن  43×48میلیمتر است.
صحنة اصلی نقش ،حیوانی چهارپا ،بهاحتمال گاو تکشاخ ،با دمی که انتهای مثلثی دارد و یکپا دیده میشود
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و سر مشخص نیست .اما شاخی روی سر نقش شده و همین طور در پایین پای حیوان خطوطی شبیه به مار
وجود دارد اما بهعلت تیرگی رنگ اثرمهر نقوش بهطور کامل مشخص نیستند .در قسمت کوچکی از اثرمهر
رسوب بلوریشکل دیده میشود .با توجه به نوع شیارهای پشت اثر ،کاربرد آن در قسمت مهروموم جعبه
پیشنهاد میگردد .جهت صحنه بر روی مهر ،بایستی مانند اثرمهر شماره  1باشد (تصویر  .)7نقش گاو یکی از
فراوانترین نقوش در مهرهاست که ممکن است تک یا همراه با حیوانات یا گیاهان باشد .اثرمهری از شوش
شیبه به این تصویر بهدست آمده است (Amiet 1980: fig.518؛ تصویر .)8قسمت انتهایی گاو با نمونهی
آغازایالمی تپه ملیان و یحیی نیز قابل مقایسه است (.)Pittman 2001: Fig 10.6

تصویر  :7اثرمهر شماره 4

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

 .5،5اثرمهر  5با نقش گاو تکشاخ و بز

این اثر از کارگاه  2بهدست آمده است .مهر که برروی یک بیجک ضرب شده است؛ رنگ قطعه قهوهای و
بر اساس جدول مانسل  7.5YR-5/4 brownاست .ابعاد آن  39×35میلیمتر است .صحنه ردیف حیوانات در دو
ردیف است؛ در ردیف پایین اثرمهر سر گاو تکشاخ است .در ردیف باال حیوانی با بدنی شبیه به بز و دیگری
باز هم حیوانی چهارپا اما بدون سر است  .جهت صحنه بر روی مهر ،بایستی مانند اثرمهر شماره  1باشد (تصویر
 .)9اثرمهر رسوبگرفته است و با توجه به نوع شیارهای پشت اثر ،کاربرد آن در قسمت مهرو موم کیسه
پیشنهاد میشود.

مطالعات باستانشناسي ،سال  ،9شمارة  ،2پاییز و زمستان 21 / 1396

تصویر  :9اثرمهر شماره 5

 .6،5اثرمهر  ،6با نقش بزتکشاخ نشسته

این اثر از کارگاه  2بهدست آمده است و برروی یک بیجک ضرب شده است؛ رنگ قطعه قهوهای و بر اساس
جدول مانسل  7.5YR-6/4 light brownاست .ابعاد آن  57×36میلیمتر است .صحنة اصلی ،یک بز تکشاخ
نشسته است .شاخه گیاهی با سه برگ که تداعیکنندة لوتوسهای هخامنشی است در زیز بز مشاهده میشود.
دو خط منحنی در طرفین گیاه و پایین گیاه به خوبی ترسیم شده است .سر بز به سمت عقب برگشته و یک
شاخ روی سر دارد که در کنار آن خطوطی نامشخص رسم شده است .با توجه به نوع شیارهای پشت اثر،
کاربرد آن در قسمت مهرو موم در پیشنهاد میشود .شاموت گیاهی در این اثرمهر بهکار رفته است .حالت
برگشته به عقب بز تکشاخ با اثرمهرهای بهدستآمده از شوش (( )Amiet 1980:Fig. 531تصویر  ،)11تپهملیان
( )Sumner 1976: Fig.4, dو یحیی قابلمقایسه است (.)Pittman, 2001,: Fig 10.27

تصویر :10اثرمهر شماره 6

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

 .7،5اثرمهر  ،7با نقش بز

این اثر از کارگاه  2بهدست آمده است .مهر برروی یک بیجک ضرب شده است .رنگ قطعه قهوهای و بر
اساس جدول مانسل  5YR-5/4 reddish brownاست .ابعاد آن  37×35میلیمتر است .صحنة اصلی ،سر بزی
با چشمهای دایرهای و دو شاخ که یکی بزرگتر از دیگری است .گل رزت چهارپر کامل و احتماالً قسمت
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انتهایی یک حیوان که دم آن بهخوبی قابل تشخیص است ،در قسمت جلوی بز وجود دارد .در بخش انتهای
صحنة اصلی نیز برگ گل مشاهده میشود  .جهت صحنه بر روی مهر ،بایستی مانند اثرمهر شماره  1باشد
(تصویر .)12با توجه به نوع شیارهای پشت اثر ،کاربرد آن در قسمت مهرو موم کیسه پیشنهاد میشود.

تصویر :12طرح و اثرمهر ،شماره 7

 .8،5اثرمهر  ،8با نقش موسوم به کوهستان

این اثرمهر بر روی یک گلنوشتة آغاز ایالمی است و از کارگاه شماره  3بهدست آمده است .رنگ گلنوشته
کرم و براساس جدول مانسل  5YR-5/6 yellowish redاست .صحنة اصلی ،نقش موسوم به کوهستان است
( )Pittman 2006و در کنار نقش کوهستان دو بز وجود دارد ،که بهدلیل شکستگی گلنوشته بز دوم محو شده
است .بز درحالیکه سرش به عقب برگشته و بر روی دو پای عقب خود بلند شده ،پاهای جلو را بهصورت
حرکت بر روی کوهستان قرار داده است (تصویر .)13شبیه به این تصویر از شوش ()Amiet 1980: pl38, Fig.I
(تصویر )14و تپهیحیی ( )Pittman 2001: Fig 10.27بهدست آمده است.

تصویر  :13اثرمهر شماره 8

تصویر  :14طرح اثرمهر ،شوش )(Amiet 1980: pl38, Fig.I
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 .9،5اثرمهر  9با نقش بز نشسته

این اثر از کارگاه  6الف بهدست آمده است .اثرمهر شامل دو قطعه بوده که بههم چسبیدهاند .رنگ قطعه
خاکستری و بر اساس جدول مانسل  10YR-4/2 dark grayish brownاست .ابعاد آن  42×23میلیمتر است.
صحنة اصلی شامل بزهای پیدرپی هم است ،با پاهای خمیده به زیر بدن که حالت نشستن دارند ،دم کوتاه
بزها در نزدیک سر بز قبلی قرار دارد ،شاخهای کشیدة مواج بلند و گوش کوچک در زیر شاخها با هنرمندی
تمام ترسیم شدهاند .روی این اثرمهر یک بز کامل و دو طرف آن در جلو نقش نیمتنة بز و طرف دیگر سر و
یک پای بز دیگری نقش شده است .جهت صحنه بر روی مهر ،بایستی مانند اثرمهر شماره  1باشد (تصویر .)15
پشت اثرمهر رسوبگرفته است .با توجه به نوع شیارهای پشت اثر ،کاربرد آن در قسمت مهرو موم کیسه
پیشنهاد میشود .شبیه به این نقش از شوش )( (Amiet 1980: Pl 32, Fig.511تصویر )16و از تپه یحیی
بهدست آمده است (.)Pittman 2001: Fig 10.38

تصویر :15اثرمهر شماره 9

تصویر :16طرح اثرمهر ،شوش )(Amiet 1980: Pl 32, Fig.511

 .10،5اثرمهر  10با نقش بز

این اثر از کارگاه  1بهدست آمده است .مهر برروی یک بیجک ضرب شده است؛ رنگ قطعه کرم و بر اساس
جدول مانسل  5YR-5/4 reddish brownاست .ابعاد آن  37×35میلیمتر است .صحنة اصلی ،سر بزی با
چشمهای درشت و گرد است و دو شاخ که یکی بزرگتر از دیگری است و در اطراف بز مثلثهایی با فاصله در
اطراف سر حیوان نقش شدهاند ،که حالت قاب را در دور سر بز ایجاد کردهاند .دو مثلث از رأس نزدیک سر و
دو تا در پشت شاخها با فاصله از هم رسم شدهاند ،فقط یکی از مثلثها کامل است و دیگر نقوش بهدلیل
شکستگی کامل نیستند .جهت صحنه بر روی مهر ،بایستی مانند اثرمهر شماره  1باشد (تصویر .)17با توجه به
نوع شیارهای پشت اثر ،کاربرد آن در قسمت مهروموم کیسه پیشنهاد میشود .مشابه چنین اثری از ملیان
بخش  )Sumner 1976; Fig. 4.b( ABCو تپه یحیی شناخته شدهاند (.)Pittman 2001: Fig 10.38
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تصویر :17اثرمهر شماره 10

تصویر :18اثرمهر ،تپهیحیي ()Pittman 2001: Fig. 10.38

 .6سبک هنری و مطالعة تطبیقي مجموعه
منظور از سبک هنری این است که در کنار شمایلشناسی برای شناخت تفاوت نقشهای خلق شده بر روی
مهر و اثرمهرها اقدام شود .این شناخت در کنار آگاهی بر ترکیبکلی صحنهها ،منجربه شناخت روشهای خلق
نقش بر روی مهر میگردد .تاکنون چهار سبک متمایز کالسیک ،لعابدار ،برش چرخی و کندهکاری برای
مهرهای استوانهای دورة موردمطالعه پیشنهاد شده است ( .)Pittman 1997: 139بنابراین سبک هنری ،شامل
روش خلق نقشمایه بر روی مهر و نوع نقشمایه است .سبک هنری کالسیک دارای نقشمایههای حیوانی
خاص مانند شیر ،گاو ،گربهسانان و چهارپایان نامعلوم است؛ صحنههای حیوانی که کامالً طبیعی نقش شدهاند.
ولی نمونههایی حیوانی نیز وجود دارند که در حالت انسانی-حیوانی دیده میشوند؛ صحنههای ترکیبی
شیرمرد و شیرگاو و حیوانات بالدار /افسانهای که نمادی از قدرت ،نگهدارندهی کوهستان ،تیرانداز ،کماندار و
نگارش را به تصویر کشاندهاند .در قسمت راست نقشمایه اثرمهر شماره  3بخشی از این نوع صحنه ترکیبی را
مشاهده میکنیم؛ همچنین اثرمهر شماره  8که بر روی یک گلنوشته است در کنار نقش بز ،صحنه موسوم به
کوهستان قابلتشخیص است .صحنههای این نوع سبک متراکم ،حرکتدار و با جزئیات بوده و نقشمایه با
وسیلهای مانند اسکنه کنده شده است .جنس مهرهای این سبک معموالً سنگ آهک نرم و یا کلسیتی است
ولی نمونههای جالب سنگ سبز نرم نیز به کار رفته است )(Pittman 2006: 29؛ اثرمهرهای شماره 5 ،3 ،2 ،1
و  8بر این اساس در گروه سبک کالسیک قرار میگیرند .در خصوص سبک لعابدار ،مهمترین ویژگی نقش
بر روی سنگ صابون است در خصوص سبک لعابدار ،مهمترین ویژگی نقش بر روی سنگ صابون (استیاتیت یا
کلوریت) این است که بعد از خلق نقش آنرا حرارت داده و سخت میکنند .نقشمایههای این سبک ،گروههای
هاشوری هستند که عنصر هاشور ،تبدیل به یک فرم هندسی شده و نقشهای چندعنصری که ترکیبی از
هندسی و شکلی شدهاند ،تشکیل داده است .پیتمن براساس مطالعة آماری معتقد است که هیچیک از مهرهای

مطالعات باستانشناسي ،سال  ،9شمارة  ،2پاییز و زمستان 25 / 1396

این سبک بر روی گل نوشته غلطانده نشده است و این مهرها برای مهروموم در و ظروف بهکار رفتهاند
( .)Pittman 2006: 30از نوع سبک لعابدار با نقش چندعنصری هندسی ،نمونههایی از تپهسفالین بهدست
آمده است ( )Hessari 2011یک مورد اثرمهر بهنظر میآید متعلقبه سبک مصطلح چرخی است؛ همانطورکه
از نامش مشخص است از روش برش و یا آنچه موسوم به گلدوزی است برای خلق نقش استفاده شده است.
بیشتر نقشمایهها هندسی است؛ ولی نمونه های نادر به شکل گیاه ،بز و گاوسانان نیز در این سبک جای
میگیرند؛ اثرمهر شماره  4میتواند در این سبک قرار گیرد .اثرمهرهای  9 ،4و  10با توجه به نوع ایجاد نقش
که بهصورت نواری خلق شده است ،با احتیاط در سبک برشی پیشنهاد میشود .وجود نقش مار (؟) در اثرمهر
شمارة  4میتواند از دیگر ویژگیهای نمونههای سفالین باشد ،چراکه در سایر گروهها بسیار نادر است.
 .7بحث و جمعبندی
در اثرمهرهای معرفی شده از محوطة سفالین ،انواع صحنههای خلق شده ،عالوه بر داشتن جنبة نظارتی و
مدیریتی ،نشان از تفکر و زیباشناسی هنرمند در خلق آنهاست .این خلق آثار هنری در گونههای مختلف
سبک کار و خلق نقشمایهها ،در عین تشابهات هنری ،باعث تمایز در جنبههای فرهنگی ،سبک مستقل و
شمایلشناسی بومی با سایر فرهنگهای همافق خود بهویژه در بینالنهرین شده است ( Amiet 1972; Roach
 .)2008: 283-88این صحنهسازی ادامهی صحنهسازی نقوش در تاریخ هنر است .در مرحلة پیش از دورهی
شهرنشینی نقوش پشتوانه نوشتاری ،آنچه نمونههایش را بهطور مثال در داستانهای حماسی -ادبی در اختیار
داریم ،نبوده است .این بدین معناست که نقوش از طریق تحلیل کاربردشان ،که بهصورت نقوش منفرد یا
جمعی نقش شدهاند ،براساس موضوع مابین یکدیگر مورد تفسیر قرار میگیرند .در این تفسیر ،ما از نمونههایی
با ریشهی سنتی یکسان و یا از همافقهای فرهنگی میتوان استفاده کنیم .در همین راستا ،دورة طوالنی
فراپارینهسنگی تا هزارة پنجم پیش از میالد با تمام تغییراتی که حتی در دورة نوسنگی شاهد حضور الهههای
مختلف هستیم ( ،)Muscarella 1995: 984-85اما شاهد یک روند تقریباً یکسان که بیشتر ایجاد نقوش
هندسی است ،میباشیم .در هزارة  5پیش از میالد ،خدایان حیوانی متعددی را در مهرها و اثرمهرها مشاهده
میکنیم ،ولی در دورة آغازنگارش جوامع شرقباستان است که اوج خدایان حیوانی را در نماد سرور حیوانات
در کنار شیردال و گاومرد میبینیم .در این سنت تصویرسازی واقعگرایانه صحنهها در اصل به دو گروه
واقعیتگرایانه طبیعی و انتزاعی قابل تشخیص هستند و ازاینرو شمایلشناسی نقوش مهر را در شرقباستان،
در این دوره به نام سنت /سبک تصویرسازی واقعگرایانه طبقهبندی مینمایند (.)Amiet 1997: 83-84
در ادامه پیشرفت جامعهی شهرنشین با ساختارهای نظاممند اجتماعی ،با توجه به پیشرفت جامعه و
شاخههای آن در دورة زمانی مورد پژوهش ،میتوان از سبک واقعگرای انسانگرایانه (ادبی -فرهنگی) نام برد .در
راستای همین سنت و سبک جامعه ،شاهد سمبلهای تصویری هستیم که برخی مفاهیم اقتصادی و برخی
آیینی دارند ( .)Amiet 1980: 78این دورة فرهنگی-تاریخی که میتوان آن را نخستین پایههای تمدنی در
سطح باال و پیشرفته ایران باستان معرفی نمود ،در ابداع سیستم نگارش مختص خود ( )Englund 2004و
یافتههای ویژة هنری بهمانند مهرهای استوانهای ( ،)Collon 1987مجسمههای زیبای حکاکیشده و تزیینات و
آویزههای هنری طالکاری و نقرهکاری ،شناخته شده هستند .درخصوص کاربرد اثرمهرهای مورد مطالعه
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میتوان به دو نوع اثرمهری که در محل مهروموم شدهاند ،اشاره کرد :نخست ،نمونههای مهروموم درب ورودی
که نشان از انبارداری و جمعداری در آن محل است و دوم ،مهروموم هایی که در آن محل پیدا شده ولی از
مهروموم یا پلمپهای کاالهای وارداتی که مهر و موم آنها در محل دریافت شکسته شده است ،حکایت دارد.
این مهروموم خود بیانگر یک نوع کاربرد نظارتی در بخش تجاری میباشد.
نوع بیشتر نقشمایههای به تصویر کشیده شده ،طبیعتگرایانه است؛ که برخی با ترکیب حیوانی جنبه
آیینی پیدا میکنند .تبلور تفکر آیینی در هنر مهر این دوره را شاید بتوان در نمونه تصویرسازی واقعگرای
حیوانی-آیینی ،نقش حیواناتی که در واقعیت طبیعی فاقد شاخ بوده ولی در تصویرسازی این دوره در نقش
حیوان شاخدار در صحنة اصلی خلق شدهاند ،مشاهده کرد ( .)Amiet1997: 84ازاینرو اثرمهرهای مجموعه
که بهصورت تکشاخ و نیز نمونههایی که بهصورت شیردال هستند ،جنبة متافیزیکی کیهانی /خدایی -آیینی
متصور میشود .کاربرد اثرمهرها در بخش فضاهای معماری و برخی از نقشمایهها که نمونه مشابه آنها در
سایر مراکز شناختهشده در دورة آغازایالمی بهدست نیامده است ،میتواند با احتیاط ،نشانی از ساخت و
استفاده از آنها بهصورت اختصاصی در جامعة آغازایالمی این محوطه یا این حوزه فرهنگی باشد؛ چراکه این
نمونههای برروی اثرمهرهای سایر مراکز آغازایالمی شناختهشده هنوز بهدست نیامده است؛ جامعهای که در
جنبههای اقتصادی ،نظارتی ،آیینی و هنری دارای ساختار پیشرفتهای بوده است.
 .8نتیجه
آثارمهر معرفی شده از تپهسفالین ،از دورة فرهنگی-تاریخی آغازایالمی هستند .اثرمهرها را از نظر کاربرد
براساس فرم پشت اثرها ،در بخش نظارتی -اقتصادی و نیز مکانهای ذخیرهی آذوقه و یا انجام مراسم آیینی
بایستی درنظر گرفت .این مجموعه در سبکهای هنری شناختهشده این دوره طبقهبندی شدند .نقشمایههای
حیوانی در سنت طبیعتگرایانه ،نشاندهندة طبیعت ،محیطزیست و یا اعتقادات فلسفی-آیینی این دوره
هستند.
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