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Abstract 
The study of transition process of prehistoric societies from egalitarian stage to the classified 

and state, is one of the important subjects of archaeology. The administrative technology is one 

of the symbolic features of prehistoric complex societies, indicating the presence of elite class 

for controlling the socioeconomic and political affairs. Large amounts of garbage with various 

deposited cultural materials were discovered during the archeological excavations in 2016 at the 

ancient site of Ālou in Radekan Village, Qazvin Plain. The site chronologically related to the 

Late Chalcolithic/ Late Plateau period. The administrative artifacts including clay seals and 

counting objects (tokens) were found in this project. These artifacts are the main devices of 

administrative technology. The main purposes of this paper are to introduce and interpret the 

administrative technology devices in Ālou site and the research on the origins of socioeconomic 

developments in the Central Plateau of Iran. It reevaluates, at first, the background of cultural 

developments in the Central Plateau with emphasis on administrative technology and 

information processes, and afterwards, studies the related cultural materials from excavations of 

Ālou. The results indicate that the societies of Central Plateau, in the mid-fourth millennium 

BC, had achieved the socioeconomic complexities by the classified — or chiefdom — structure, 

prior to the Proto-Elamite horizon. These developments therewith cultural interactions and 

communications with adjacent regions, originated in the Central Plateau of Iran. 
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 چکیده
فن  شناسی است.در باستانمهم از موضوعات ساده به طبقاتی و حکومتی جامعه  از ازتاریخیشپ جوامع انسانیر اگذروند بررسی 

دهندۀ نظارت که نشان شودمحسوب میبا ساختار پیچیده  ازتاریخپیش جوامع انسانینمای های گونهیکی از ویژگیمدیریت اداری 

 در در محوطه آلو 1395سال  شناسیباستانهای بر امور سیاسی، اجتماعی و اقتصادی است. طی کاوش ی از افراد جامعهگروه

 مواد فرهنگیکشف شد که ی بزرگ دانیک زباله ،ستا سنگی جدیدکه مربوط به دوره مس دشت قزوین روستای رادکان واقع در

 اثر. رداشاره ک اشیاء شمارشیانواع اثر مهرهای گلی و توان به های مهم مییافته ازجملهگوناگونی در آنجا انباشت شده بودند. 

 هکاوش شد هایمحوطهدر ها در این است که اهمیت این یافته کارابزارهای اصلی فن مدیریت اداری هستند.از  مهرهای گلی یکی

رو، معرفی و هدف از نوشتار پیش .انددست آمدهندرت بهبهگونه مواد فرهنگی این ،آغاز ایالمی، تا پیش از پدیده فالت مرکزی

روش در فالت مرکزی است.  های تحوالت اجتماعی و اقتصادیبررسی ریشهدر محوطه آلو و فن مدیریت به مربوط شواهد تفسیر 

ابتدا پیشینه تحوالت فرهنگی با تأکید بر فن مدیریت و پردازش اطالعات در فالت مرکزی وارسی ه سان بوده است کمطالعه بدین

هزاره  نیمهجوامع انسانیِ فالت مرکزی در ، درنتیجهاند. شدهفسیر و تدر محوطه آلو معرفی  مواد فرهنگی مربوطهشده و سپس 

 -اند که ساختاری طبقاتی های اجتماعی و سیاسی رسیده بوده، به آن سطح از پیچیدگیآغاز ایالمی هو پیش از پدید چهارم پ.م.

ریشه در فالت ، جوارهمبا مناطق  ت فرهنگیو تأثیر و تأثرا هاکنشاین تحوالت در کنار برهم .داشته باشند -ساالری و شاید خان

 اند.مرکزی داشته

 

 -اعی اجتم ساختارپیچیدگی فرهنگی، ، سنگی جدیددوره مس، ایران آلو، فالت مرکزی باستانی محوطه: های کلیدیواژه

 اقتصادی.

                                                           
ی نویسنده مسئول:رایانامه                                                                                                  oghimi.nilufar@ut.ac.irM 
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 مقدمه. 1

دوره ن قزوین، آثاری از در محوطه باستانی آلو واقع در شهرستان تاکستان در استا شدهانجامهای طی کاوش

، دانیمکشوفه از یک زباله گوناگون . در میان مواد فرهنگیشناسایی شد (.پ.م 3700-3400) سنگی جدیدمس

چنین آثاری از این  هستند. اداری فن مدیریتاصلیِ  کارابزارهایگلی یافت شدند که یکی از  یهامهرومومآثار 

خصوص از این ها بهاین یافته چند محوطه باستانی کشف شده است.در فالت مرکزی از  حالتابهدوره فرهنگی 

در تا پیش از پدیدۀ آغاز ایالمی  بررسی تحوالت فن مدیریت در فالت مرکزی را جهت اهمیت دارند که امکان

 د.دهاختیار قرار می

اداری از دوره  شواهد مرتبط با فن مدیریت تفسیرو معرفی ( به 1، این مقاله در نظر دارد که: روینازا

پیش از دوره آغاز  ،تحوالت اجتماعی و اقتصادی هایهبررسی ریش( 2و  ،سنگی جدید در محوطه آلومس

طور خاص و فالت مرکزی دشت قزوین به ساکن در اینکه جوامع انسانیِ .بپردازدایالمی در فالت مرکزی 

و اقتصادی اجتماعی ساختار ی هاپیچیدگی ازنظر جایگاهیسنگی چه مس عصردر اواخر  ،طور عامبه

اقتصادی جوامع  -ساختار اجتماعی تحوالت  ،این مقاله .استهای مطرح در این نوشتار پرسش ازاند؟ داشته

. پس دهدرا با تأکید بر فن مدیریت و پردازش اطالعات مورد بررسی قرار می فالت مرکزی ازتاریخپیشانسانی 

های حاصل از کاوش آن پرداخته شده است. معرفی محوطه آلو و یافتهتحوالت فرهنگی، به  هاز بررسی پیشین

 اند.شده تفسیردر محوطه آلو معرفی و  اداری آثار مرتبط با فن مدیریت ،یتدرنها
 

 فالت مرکزی ازتاریخپیشتوالی فرهنگی اقتصادی در  -تحوالت اجتماعی . 2

متر باالتر از سطح دریا است  1300یانگین ارتفاع فالت مرکزی ایران از منظر جغرافیایی، منطقه وسیعی با م

های شرق ایران محدود شده و از زاگرس و از شرق به کوه کوهرشتهالبرز، از غرب به  کوهرشتهکه از شمال به 

. از دیدگاه (93: 1373)بدیعی، های گرم و خشک دشت لوت و دشت کویر است بیابان یرندهدربرگجنوب نیز 

سه  کهطوریبه .از محدوده جغرافیایی آن است ترکوچک ،محدوده فرهنگی فالت مرکزی شناسی امانباستا

فالت  ،اند. با این وصفهمواره نقش محوری در مرزبندی این منطقه داشته ،دشت کاشان، تهران و قزوین

تاکستان،  هایهای زاگرس در نواحی دشتپایهترین کوههای البرز، از غرب تا شرقیمرکزی از شمال به کوه

)روستایی، رسد یابد. از جنوب تا نواحی دلیجان و نطنز و از شرق به پهنۀ کویر میساوه و غرب قم امتداد می

 .(6، شکل 122: 1391

های مختلف های زیادی از دوره. محوطهای طوالنی داردپیشینهدر فالت مرکزی شناسی های باستانفعالیت

های اواخر در محوطه شدهانجامی هاکاوش درنتیجهاند. و کاوش شده در این منطقه شناسایی ازتاریخپیش

، مرحله (Fazeli et al, 2009)آبیک  آبادیمابراه و زهرابوئین نظیر تپه چهاربنه (.پ.م 6000-5200) دوره نوسنگی

 علیچشمه های تحتانی تپه، الیه(Fazeli et al, 2013 ؛1388نشلی، )فاضلی کاشان نخست در تپه سیلک شمالی

یان  و (1384و دیگران،  نشلیفاضلی)های تحتانی تپه پردیس در قرچک ورامین الیه ،(Fazeli et al, 2004) ری

 - کشاورز جوامعدر این دوره با دانیم که می، (1389)مجیدزاده،  ساوجبالغ تپه و جیران تپه در محوطه ازبکی

رخ داده  (.پ.م 5200-4300)سنگی گذار از نوسنگی به مسدر دوره تحوالت مهمی  ساده روبرو هستیم. دامپرور

این در شود. شناخته می IIسیلک  و فالت قدیم الف سنگی انتقالی،مس علی،چشمه فرهنگ چون عناوینیکه ذیل 
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 هدر سه دشت تهران، قزوین و کاشان افزایش چشمگیری به نسبت دورو جمعیت  انسانی هایزیستگاه دوره،

های مهم این دوره محوطه ازجمله. (44: 1390 ،پور)ولییابند میهکتار وسعت  7تا  3.5بین  ود اننوسنگی داشته

 آبادابراهیم، (Malek Shahmirzadi, 1977 ؛1385؛ مالصالحی و دیگران، 1384نشلی، )فاضلی از زاغه اندعبارت

(Fazeli, et al, 2009)علی، چشمه (Schmidt, 1936; Fazeli et al, 2004) و دیگران نشلیفاضلی)، پردیس، 

های گوناگون یافته.  و ... (Ghirshman, 1938)کاشان سیلک تپه شمالی  ،(1389)مجیدزاده،  ازبکی ،(1384

سنگی، نمایند که جوامع انسانی در طول دوره گذار از نوسنگی به مساین موضوع را تأئید می ،شناسیباستان

 اند. گذراندهمیای رتبه مراحل پیچیدگی فرهنگی را در نظامی

توان به پیشرفت روستانشینی، شروع تولیدات تخصصی فرهنگی این دوره می -های اجتماعی ویژگیاز 

نشلی، ؛ فاضلی1359شهمیرزادی، )ملک جداسازی فضاهای مسکونی از صنعتی توسط صنعتگران مستقل و وابسته،

 :Gillmore et al, 2011؛321: 1378 ،شهمیرزادیملک)ری کشاورزی مبتنی بر آبیا شروع، (Fazeli, 2001 ؛1384

است جایگاه اجتماعی  هدهندکه نشان هازا در تدفینقشربندی اجتماعی و استفاده از گورنهادهای شأن، (51

و  رعایت سبکو  های صنعتی و تولیدی غیر کشاورزیدهی فعالیتسازمان، (11الف: 1367شهمیرزادی، )ملک

روابط درونی و بیرونی اجتماعی ، (291-289: 1387پور، ولیب، 1367شهمیرزادی، ملک) ولید کاالهااستاندارد در ت

جز و  (Negahban, 1979; Talai, 1999 ؛1385)مالصالحی و دیگران، ینی انی با محوریت بنای یادمانی یا آئهمگ

اشیاء است که  نظام شمارشیود سنگی انتقالی، وجمس ههای مهم دیگر در دوراز ویژگی اشاره کرد. هااین

نمایند. کارابزاری در پیشبرد برخی از هنجارها و رفتارهای نظارتی درون جامعه کمک می مانندبهشمارشی 

گیری مراحل آغازین شکلاحتماالً وجود چنین سازوکاری گویای انسجام روابط اجتماعی در خانوارها و افراد و 

 .(Moghimi and Fazeli, 2015 ؛1394 ،)مقیمیاست  ادیهای اقتصمدیریت نهادمند بر فعالیت

 انهایی چون قبرستدر فالت مرکزی از کاوش محوطه (.پ.م 4300-3400)سنگی عصر مستحوالت 

 قزوین آباداسماعیل، (Majidzadeh, 1975, 1976, 2008 ؛1386 ،نشلی؛ فاضلی1369مجیدزاده، )زهرا بوئین

 ,.Fazeli et al)تاکستان  ، شیزر(Azizi Kharanaghi et al., 2012) سگزآبادتپه هقر، (1385نشلی و آجرلو، )فاضلی

 ، اریسمان(Ghirshman, 1938; Nokandeh, 2010 ؛1382شهمیرزادی، ملک) کاشان سیلکتپه جنوبی ، (2013

 Fazeli et) علی، چشمه(1394)کابلی،  قمرود هتپ، قره(Chegini et al., 2004; Vatandoust et al., 2011) نطنز

al., 2004)ازبکی  ،(1395زشک و دیگران، )یوسفی یمکررباط آبادمیمنت ،(1384نشلی و دیگران، )فاضلی ، پردیس

شناسایی شده است. تپه جنوبی  (Schmidt, 1937) دامغانشرق از تپه حصار و در شمال (1389)مجیدزاده، 

، این هاآنبر مبنای توالی فرهنگی  .کاوش شده هستندهای محوطه ترینمهماز و اریسمان قبرستان  ،سیلک

 شودتقسیم می (.پ.م 3700-3400)و جدید  (.پ.م 4000-3700)، میانه (.پ.م 4300-4000)قدیم  هعصر به سه دور

(Majidzadeh, 1981; Nokandeh, 2010; Pollard et al., 2013). 

سنگی انتقالی به مس هتحوالتی که در دور همگونی در فالت مرکزی دارد. فرهنگ مادیِ  ،سنگیعصر مس

ذوب های تولید سفال و کارگاه توانمی هاآن ازجملهنهادینه شدند.  عصرمنصه ظهور رسیده بودند، در این 

توسعه پیشرفت سازمان تولید سفال، ، های اجتماعینظر نخبه زیر یافتهسازمانهای اقتصادی ، فعالیتمس

تغییرات زیادی . را برشمرد و موارد دیگری و کشاورزی پیشرفته پروریدامای، های و فرامنطقمبادالت منطقه

گیری جوامع با شکل زمانهمسنگی جدید رخ داد که در سازمان سیاسی و اجتماعی جوامع دوره مس
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 خصوص در مبادالت و انتقال منابعبه یافتهسازمان ایغرب ایران است. ارتباطات فرامنطقهحکومتی در جنوب

مجیدزاده، )است  پدید آمده، در این دوره غرب ایرانهای فلزی از فالت مرکزی به جنوبساختهخام و دست

اواخر  در -غرب ویژه با زاگرس مرکزی و جنوببه - ایگسترش روابط فرامنطقه .(1390پور، ولی؛ 168-169: 1368

 هایی نظیر سیلک جنوبیی آن در محوطهخورد که شواهد فرهنگدوره آغاز ایالمی رقم می سنگی ودوره مس

(Ghirshman, 1938)حصاری و یوسفی ، سفالین(؛1388، زشک Hessari, 2011)(1386)حصاری و دیگران،  ، شغالی، 

 یابد.نمود می (Alizadeh et al., 2013؛ 1390)سرلک،  درویشقلی و (1389)مجیدزاده،  ازبکی
 

 باستانی آلو همحوط. 3

روستای رادکان از توابع  غربیدر استان قزوین، شهرستان تاکستان، در اراضی  (Ālou)و آل باستانی همحوط

شمال رودخانه  متریِ 120 هدهستان رامند شمالی در بخش خرمدشت واقع شده است. این محوطه در فاصل

محل . (1)تصویر  کاربری داردزمین زراعی  عنوانبهو امروزه  گرفتهابهررود و روی پادگانه آبرفتی این رود قرار 

)استان همدان( و غرب  )استان زنجان(غرب در ورودی دشت قزوین از سمت شمال ینوعبهقرارگیری این محوطه 

 X:367079.082و  Y:3983904.046: از اندعبارت UTMبر اساس سیستم است. مختصات جغرافیایی این اثر 

 .دباشمیهای آزاد متر باالتر از سطح آب 1343ارتفاع آن و 
 

 
 برداری کشور(.شمسی )سازمان نقشه 1340محوطه آلو در عکس هوایی دهۀ  :1تصویر 

 

باعث تخریب برخی از  همنطقاین کشاورزی در  ههای گستردفعالیتو ابهررود  هگذاری رودخانرسوب

فاقد های کشاورزی اطراف و سطح با زمینها شده است. محوطۀ آلو همخصوص تپههای باستانی بهمحوطه

و برجستگی کوچکی حدود شمسی، محوطه آل 1340در عکس هوایی مربوط به دهه  هرگونه برجستگی است.

 هابهررود و در ده ههای سیالبی رودخاناحتماالً طی چندین هزار سال تحت تأثیر جریان شته است.متر دا 1

در این محوطه  .(2)تصویر  است های زیادی از آن از بین رفتهمتأسفانه طی تسطیح و شخم مداوم، بخش، اخیر

های شناسایی شد. یافتهتاکستان شناسی اداره میراث فرهنگی طی بازدید کارشناسان باستان 1393سال 

 میالد بودند. تعلق این محوطه به هزاره چهارم پیش از هدهنددست آمده، نشانسطحی به
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های شده و همین امر منجر به تخریب الیهیهای کشاورزی روی آن انجام ممحوطه، فعالیت تا قبل از شناسایی

است. با توجه به این وضعیت، برنامه  هکتار شده به وسعت چهاری اراکندگی آثار فرهنگی در محدودهباالیی و پ

و گردشگری استان قزوین  دستییعصنااداره کل میراث فرهنگی،  شناسی محوطه آلو در اولویتاستانکاوش ب

دو هدف اصلی این  .نمودن محوطه اهداف پژوهشی و اجرایی مختلفی را پیگیری میقرار گرفت. کاوش در ای

های فرهنگی، اجتماعی و زیستی در هزاره چهارم پیش از میالد در غرب دشت طرح، یکی بررسی ویژگی

ز زنی برای حفاظت و جلوگیری اقزوین با انجام کاوش و دیگری، تعیین عرصه و پیشنهاد حریم با انجام گمانه

 .(1)(1395 ،)داودیبه انجام رسید شمسی  1395شهریور و مهرماه کاوش در برنامه  تخریب بیشتر محوطه بود.
 

  
های خاکستر در جلوی نمای عمومی محوطه که تودهآلو، دید از غرب؛ چپ:  ۀخوردشخمراست: نمای عمومی محوطۀ  :2تصویر 

 تصویر مشخص هستند، دید از شرق.
 

منظور تعیین عرصه و بهمحوطه  های مختلفمتر در بخش 1.5×1تر و م 1×1به ابعاد  گمانه کوچک 18

یکی از مسائلی که رسد. متر می 3.5تا  3 به هاآناز که عمق کاوش در برخی  ایجاد شدند پیشنهاد حریم

تأیید شد. ها این موضوع زنیشد، از بین رفتن بخشی از محوطه است که در گمانهپیش از کاوش نیز تصور می

فرهنگی  هاینهشتهسانتیمتر از  50تا  40تنها  ،هادهد که در برخی از قسمتنشان می ،زنیگمانه درواقع

جنوبی و  - در جهت شمالیمتر  60 ،غربی - در جهت شرقیمتر  140طول اثر  حدوداً ،درنتیجه اند.ماندهباقی

 است. کمتر از یک هکتار در حال حاضر، مساحت آن
 

 نگاریو گاه کاوش. 4

 شکلیضیبیک سازه حرارتی  .به انجام رسید Iتحت عنوان ترانشه  متر 15×10ابعاد  ای بهکاوش در محدوده

 عمقعمیق و کم هایگودال ،اجاق کاربری داشته است. عالوه بر آنعنوان بهکشف شد که در این ترانشه 

 ترین گودال قرار داشت.ور، دقیقًا روی عمیقاجاق مذک .پُر شده بودند های خاکسترکه با انباشت ندکشف شد

در  (garbage)دوریزهای مصارف خانگی  ،درگذشتهاست که محلی قسمتی که مورد کاوش قرار گرفت،  درواقع

دست نیامد. در ا معماریِ مسکونی بهآثار مرتبط ب ،ی کاوش در این ترانشهط .(3)تصویر  شدهمیآنجا ریخته 

ضخامت  .ندهای حرارت دیده و شکسته یافت شدلبته تعداد زیادی خشتهای خاکستر امیان انباشت

های ، با احتساب انباشتسانتیمتر و داخل یک گودال بزرگ 95های فرهنگی در بیشترین قسمت، به نهشته

 170است و تقریباً مخروطی شکل  بزرگ، این گودالمقطع رسد. سانتیمتر می 250تا  فوقانِی خارج از گودال،
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های خاکستر در این بخش بر انباشتسانتیمتر است.  350 ،آن ای شکلدایره قطر دهانۀعمق دارد. تر سانتیم

 فرهنگی هستند. هیک دورهای مکشوفه، همگی مربوط به مبنای بررسی سفال
 

 

؛ چپ: نمای و سازه حرارتی مکشوفه روی گودال زباله، دید از شمال Iدر ترانشه  A: راست: نمای عمومی از مربع 3تصویر 

 غرب.ها در محل دورریز پسماندهای مصارف روزمره، دید از شمالو گودال Iعمومی از پایان کاوش در ترانشه 
 

های متنوعی از آنجا بوده، یافتههای باستانی انباشت زبالهمحلی برای  ،کاوش شده هکه محدودبا توجه به این

های حیوانی، بقایای های استخوانه ظروف سفالی، بازماندهها شامل قطعات شکسته شددست آمد. این یافتهبه

 نظیر هاون و دسته ادوات سنگی های سنگی داس، یک تیغه مسی،تیغه، های غالتدانه ها وساقه هشدزغال

اشیاء گلی شمارشی، اشیاء سفالی، اثر های گلی حیوانی به شکل گاو و قوچ، ، تعداد اندکی پیکرکهاون

 .مواد فرهنگی دیگر هستنداشیاء استخوانی و  ،های تزئینی گلی و سنگیداد اندکی مهره، تعگلی مهروموم

ساز، توان به سفال نخودی منقوش و ساده چرخمیمختلفی دارند که انواع و اشکال  ،های یافت شدهسفال

بیشترین  اشاره کرد. سازسفال خاکستری ساده و تزئین شده با نقش کنده، سفال نخودی و قرمز زمخت دست

. (1؛ لوح 4)تصویر  اندکاربری داشته وپزپختو  هقمًا در ذخیره آذوهای زمخت تعلق دارد که عموبه سفالمیزان 

Majidzadeh,  ,1981) در تپه قبرستان 64-4دورۀ های با سفال زمانهمنخودی منقوش، قابل قیاس و سفال 

آباد ، تپه اسماعیل(Nokandeh ,Ghirshman ;1938, 2010) در تپه جنوبی سیلک 63-7دورۀ  ،(2008

 Azizi Kharanaghi et؛ 1390نشلی و دیگران، )فاضلیسگزآباد تپه قرههای تحتانی الیه ،(1385، نشلی و آجرلوفاضلی)

al., 2012) ها در شرق زاگرس این سفال. (4)تصویر  است (1395زشک و دیگران، )یوسفیکریم و میمنت آباد رباط

شوند شناخته می 6گودین  فرهنگاند که با عنوان دست آمدهگابی بهسهمحوطه گودین و  تپهاز مرکزی 

(Young and Levine, 1974; Rothman and Badler, 2011). 

که مورد  است های دارای این سنت سفالگری در شرق زاگرس مرکزیشَط غیلَه مالیر یکی دیگر از محوطه

ساز که نقوش هندسی کندۀ سفال خاکستری دست. (1396روستایی و آزادی، )بخشی قرار گرفته کاوش نجات

 ،دزادهی)مجششم در تپه ازبکی  هدور، (Majidzadeh, 2008 ,1981) در تپه قبرستان 83-7 هدورد، از دار عمقکم

 ,Nokandeh, 2010: Tab. 7)تپه جنوبی سیلک ، (1385 ،نشلی و آجرلو)فاضلی آباد قزوینتپه اسماعیل ،(1389

Tafel 81.4, 86) های سفالشناسایی شده است.  (4: تصویر 1395زشک و دیگران، )یوسفیآباد تپه میمنت و

شامل  ،های زمختسفال .در فالت مرکزی هستند (.پ.م 3700-3400) یدجد یسنگمس هشاخص دور، یادشده
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 هاآنبرخی از  هکه به بدنهستند وتاه عمود ک هظروفی با بدنه و لب و هاهای بزرگ، دیگچهاشکالی نظیر خمره

 های افقی متصل شده است.دسته
 

 
های ؛ چپ: نمونه قطعه سفالوپزپخته و ظروف قهای آذوهای زمخت مربوط به خمره: راست: نمونه قطعه سفال4تصویر 

 سنگی جدید، محوطه آلو.نوع نخودی منقوش ظریف، دوره مس
 

 
های های زمخت و سفالهای نخودی منقوش؛ چپ: سفالشاخص محوطه آلو؛ راست: سفال های: طرح برخی از سفال1لوح 

 خاکستری با نقش کنده.

 

 در محوطه آلو نظام شمارشیو  اداری شواهد فن مدیریت. 5

اثر مهرهای  یرندهدربرگاند که کشف شده نظام شمارشیفن مدیریت و  ی ازشواهدطی کاوش در محوطه آلو، 

ها نظیر ظروف سفالی، در کنار دیگر یافته شمارشی گلی شوند. اثر مهرها و اشیاءارشی میگلی و اشیاء شم

 ازجملهاثر مهرها  شده بودند. ریخته دور ،بقایای جانوری و غیره جای داشتند که در این بخش از محوطه

در انبار کاربرد شواهد مهم فن مدیریت اداری هستند که برای بستن دهانه ظروف سفالی، سبد، کیسه، عدل و 

طی . (Wright and Johnson, 1975: 271)شوند عنوان مهر کاال شناخته میاند و به همین دلیل، بهداشته

اثر مهر وجود دارد. تعداد  هاآنعدد تکه گل ممهور کشف شده است که روی همۀ  61کاوش انجام شده، تعداد 
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این قطعات  .ظرف یا کیسه و اثر حصیر دارند لبه و شانه بر فرورفتگیاثر قطعه تودۀ گلی نیز اثر ریسمان،  30

 .(5صویر ؛ ت1)جدول  شودمیدیده ن مهر اثرِ هاآنهستند، اما روی  مهروموممشخصاً مربوط به 
 

 و.مکشوفه از محوطه آل های گلیمهرومومکارکرد انواع و فراوانی  :1جدول 
 تعداد نوع کاربرد تعداد مهرومومنوع 

 44 خمره و ظروف سفالی مهروموم 61 ده گلیاثر مهر روی تو

 29 کیسه، عدل و جعبه مهروموم 27 اثر ریسمان روی توده گلی

 6 در )؟( مهروموم 3 اثر حصیر روی توده گلی

 12 نامشخص 91 جمع کل

 
 91 جمع کل

 1397مقیمی، : مأخذ
 

پس از  هاآناساسًا پختن  اند. مشخص نیست کههای گلی، پخته شدهمهروموماست که تمامی  توجهجالب

ریز شدن دچار صورت اتفاقی پس از دورمنظور بایگانی کردن انجام شده، یا بهمهر و بهشکستن گل

اند. به استحکام سفال در آمده هاآنای بوده است که برخی از اند. درجه حرارت به اندازهدیدگی شدهحرارت

وش هندسی وجود دارد که به دلیل طول نسبتاً بیشتری که در تنها روی چند توده گلی، اثر یک نوع مهر با نق

 .(6)تصویر   مربوط به یک مهر مستطیل شکل باشدمقایسه با بقیه اثر مهرها دارد، احتماالً 
 

 

 

 : اثر مهر)چپ( 6؛ تصویر )پارچه؟( به شکل نوار روی دو توده گلی بدون اثر مهر یزبافتر: اثر حصیر و بافتۀ )راست( 5تصویر 

 .احتماالً مستطیل شکل با نقوش هندسی
 

اثر . (7)تصویر  عالوه استبه هستند و تنها یک نمونه مهر به شکل صلیب یامهرها به شکل بیضی، مدور و مربع 

 8ویر ا)تصدارند مهرها نقوش هندسی ساده نظیر خطوط موازی، خطوط متقاطع، شطرنجی و دوایر متحدالمرکز 

و یک نمونه احتمااًل مربوط  (11)تصویر  هشد تکرارتکه مهر  دونقش عقرب که در  . نقوش حیوانی شامل(10تا 

وجود دارد مهر اثر یک مهر با نقش انسان مسبک روی چند گل به بز مسبک باشد که کامالً واضح نیست.

نقش . (2ره ا، شم42: لوح 1394)کابلی،  استتپه قمرود قرهکه تا حدودی مشابه با مهر یافت شده از  (12)تصویر 

 تگی زیاد، قابلیت شناسایی ندارند.گلی به سبب شکس همهرها روی چندین تود
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 ر)چپ(: اثر مهر مسطح مدو 8؛ تصویر مهر فشرده شدهکه دو بار روی گل شکلیبیصل: اثر مهر مسطح )راست( 7تصویر 

 در پشت آن. دو ریسمان فرورفتهمهر با نقش دوایر دور یک هالل در مرکز و اثر روی گل
 

 
 

تصویر ؛ مهر و اثر فرورفتگی و ریسمان در پشت آن: اثر مهر مسطح مدور با نقش دوایر متحدالمرکز روی گل)راست( 9تصویر 

 مهر و پشت آن که سطح تخت دارد.: اثر مهر مسطح بیضی با نقش شطرنجی روی گل)چپ( 10
 

 
 

مهر و اثر فرورفتگی دستۀ روی گل )؟(و مار مخروطی شکل و نقش عقرب : اثر مهر مسطح بیضی با مقطع)راست( 11تصویر 

مهر و پشت اثر مهر مسطح مدور با نقش مسبک انسان روی گل )چپ(: 12تصویر ؛ چوبی در و شیارهای ریسمان در پشت آن

 آن با اثر ریسمان و گره.
 

( 2، خمره و ظروف مهروموم( 1: شوندمی به سه دسته تقسیمکارکرد  ازنظر در محوطه آلو های ممهورتکه گل

خمره و  مهرومومبیشترین تعداد به  .(1)جدول  ()؟قفل گلی دریا در  مهروموم( 3، و جعبه عدل ،کیسه مهروموم

 هاآنهای باال و پایین شکل نسبتاً صاف و باریک دارند و لبه ،. این گونه اثر مهرهاظروف سفالی تعلق دارد

در قسمت داخلی این اثر  هستند. یصتشخقابل های داخلیو آثار موجود روی لبهو از طریق مقطع  کامل است

کشیده شده روی دهانه  شود که به دور گردن خمره و روی پارچه یا چرمِ مهرها، آثاری از ریسمان دیده می

گیرد. کیسه و عدل در رده بعدی قرار می مهروموم .(6: 1388زشک، )حصاری و یوسفیشده است بسته می ،ظرف
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هایی نمونه .اثر مهر دارند ،و در سطح بیرونی و گره اثر ریسمان ،در سطح داخلیاست و  یچندضلع هاآنشکل 

هایی که . در بیشتر نمونهاندجعبه کاربری داشته مهرومومبرای احتمااًل صاف است،  هاآنکه یکی از سطوح 

 ، سبدهای حصیریجعبه مهرومومشاید بیانگر شود. این موضوع یک سطح صاف دارند، اثر حصیر نیز دیده می

مدیریتی دارد و برای  ازنظردر یا قفل گلی در، اهمیت زیادی  مهروموم .از بوریا باشد شدهبافتههای یا محفظه

 شکل مخروطی و کف صاف دارند که مهرهااین گل شده است.نظارت و حفاظت از انبارهای کاال استفاده می

 .(37: 1372)علیزاده، وجود دارد  یدر سطح داخلاثر فرورفتگی دستۀ چوبی و ریسمان و در سطح بیرونی اثر مهر 

به  ،با تردید ،مهروموم شش ،قطعات شکسته شده و کوچک هستند بیشترکه در محوطه آلو با توجه به این

 .اندشدهقفل گلی در منتسب 

دسته  پنجشناسی به گونه زنظراکه است  شمارشیعدد شیء  158شامل ، نظام شمارشی شواهد مربوط به

)جدول  وجهی( سه5بیضی و ( 4( کروی، 3( مخروطی، 2 ،)دیسکی(مدور ( مسطح1شوند: بندی میطبقه کلی

اند، سنگ ساخته شده نمونه که از پنج یاستثنابههستند و همه اشیاء شمارشِی محوطه آلو از نوع ساده  .(2

دست صورت کامل بهمناسبی دارند و به یشدگحفظوضعیت ماً عمواشیاء شمارشی  پخته است.گل جنس بقیه 

 نمایند.ها در شکل، تناسب و هماهنگی دارند و شکل هندسی را کامالً القاء میاند. بیشتر نمونهآمده
 

 محوطه آلو. مکشوفه از فراوانی اشیاء شمارشی :2جدول 

 تعداد گونه شیء شمارشی

 70 دیسکی

 37 مخروطی

 36 کروی

 9 بیضی

 6 سه وجهی

 158 جمع کل

 1397مقیمی، : مأخذ
 

صورت هب ،دهیفشار انگشتان دست حین شکلسبب به هاآنتخت هستند و سطوح ، دیسکی اشیاءِاکثر 

و تنها چند نمونه، شکل  ،الساقینشکل متساویمخروطی عموماً  اشیاء شمارشیاست.  مقعر در آمدهفرورفته یا 

شوند. تقسیم می عدد( 21)کروی و نیم عدد( 15)کروی به دو گروه ساده  شیاء شمارشیااالضالع دارند. متساوی

های . این اشیاء از گونه(13)تصویر  تر باشدوجهی مفهومکارگیری اصطالح مکعبِ مثلث برای اشیاء سهشاید به

فهوم خاصی دارند انجام شده، هریک از اشیاء شمارشی م هایپژوهشبر اساس هستند.  شمارشی نظامنادر در 

ها ها، کرویاشیاء شمارشی ساده شامل مخروطیو صنعتی هستند.  پروریدامو نمادی از محصوالت کشاورزی، 

های سوراخ ها و کرویمخروطی .اندهای تخت، واحد احتساب میزان حبوبات و غالت بودهو دیسک ها()تیله

برای احتساب های عدسی شکل، ای و دیسکی استوانههانمونه .اندزمین بوده هشده، واحدهای احتساب انداز

موجودیت اشیاء گلی  .(Schmandt-Besserat, 1981: 283, 1996: 80-82)اند کاربری داشتهمیزان حیوانات 

برای انتقال و پردازش اطالعاتِ مرتبط با  اشیاء شمارشیدهد که نشان می مهرومومشمارشی در کنار آثار 

استفاده  )؟(ها و انبارهاها، کیسهدر خمره شدهیرهذخمحصوالت و کاالهای  یفیت()کو نوع  )کمیت(مقدار 
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اند، در و محاسبه کاربرد داشتهاز دوره نوسنگی برای حفظ و نگهداری اطالعات که شمارشی  اشیاءاند. شدهمی

 ند.قرار گرفت مورداستفادهتر در یک نظام پیشرفته ،مهروموم فن اواخر هزاره پنجم با ابداع
 

 
مسطح مدور  هایی از انواع اشیاء شمارشی گلی محوطه آلو. الف:: نمونه13تصویر 

 وجهی یا مکعب مثلث.؛ د: کروی و بیضی؛ ه: سهرویکنیم)دیسکی(؛ ب: مخروطی؛ ج: 
 

 بحث. 6

طور به. پیچیده است اقتصادی -با ساختار اجتماعی  انسانی جوامع نمایهای گونهویژگیفن مدیریت یکی از 

است که افراد جامعه  امور سیاسی، اجتماعی و اقتصادی بر نخبه نظارت گروه هدهندفن مدیریت نشانخالصه، 

های فرهنگی هستند که به یافته ازجملهمهرها و اثرمهرها . (Rothman, 1994: 97)اند را به رسمیت شناختهآن

 مدیریتیهای وکارهای نظارتی در نظامسازودی توان تا حدمی هاآنرسند و از طریق شناسان میدست باستان

در مدیریت  مهروموموابط اجتماعی و اقتصادی در جوامعی که از ر را شناسایی نمود. و ثبت و ضبط اطالعات
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بیانگر زوال روابط  مهرومومکنند، فراتر از پیوندهای خویشاوندی و اشتراکات نَسَبی است. وجود استفاده می

امور اقتصادی و سیاسی است که یک پیشرفت ضروری در فرایندهای تحولی جوامع  خصوص درخویشاوندی به

افزایش مازاد یکی از عوامل ظهور و رشد چنین رفتاری،  .(Alizadeh, 1994: 51)باشد پیچیدۀ نخستین می

 ،، قشری از جامعهیعموا. در چنین جاندمشغول هاآناست که متخصصانی به  هاییرفهگیری حمحصول و شکل

برتر،  هو طبق قشرگیری و ظهور گیرد. شکلدست میمختلف بهافراد و توزیع محصوالت را بین  امورکنترل بر 

گردآوری محصوالت نهایی  ،وظایف اصلی آن ازجملهاست که  ساده طبقاتیهای جوامع یکی از ویژگی

. (Service, 1962: 171) هاستو سپس بازپخش آن پرورانداممتخصصان صنعت و مازاد محصول کشاورزان و 

نظارت بر حفظ و گیری، سازی، تصمیممحاسبه، هماهنگمنظور در این فرآیند، جوامع انسانی همواره به

 هاآناطالعات مرتبط با  و پردازش ثبت و ضبط نظارت، خود و منابع موجود در طبیعت، بهی محصوالت تولید

در فالت  سنگی در چندین محوطهمسعصر ها در ویژگی این .(Wright and Johnson, 1975: 267) دارندنیاز 

ای منتسب اقتصادِی پیچیده - ساختار اجتماعی ه چنینرا بها این محوطهتوان میاند. مرکزی شناسایی شده

 شوند.بحث مینمود که در ادامه 

چندین ایالمی، از آغاز  افقاز  پیشفالت مرکزی ایران تا  ازتاریخپیش یفرهنگشواهد فن مدیریت در توالی 

 تنها ،.هزاره پنجم پ.ماول مربوط به اواخر هزاره ششم و نیمه  چند محوطه .شده است شناساییمحوطه 

 ,Moghimi and Fazeli؛ 1394 ،)مقیمیاز: تپه زاغه  اندعبارتها حاوی اشیاء شمارشی هستند. این محوطه

تپه  و (171-169: 1388نشلی، )فاضلی، سیلک شمالی (15صویر : ت1386و دیگران،  نشلی)فاضلی آبادابراهیم، تپه (2015

علی، تنها یک به فرهنگ چشمه مربوط هکاوش شدهای محوطه همهدر . (1384و دیگران،  نشلی)فاضلیپردیس 

در محل انباشت دورریزها شمسی  1391سال  طی کاوش زهرابوئین از تپه زاغه اشیاء شمارشیمهر در کنار اثر

ترین و قدیمی حالتابهاین اثر مهر گلی، . (132-4، تصویر 329 :1391نشلی، )فاضلیطه کشف شد در جنوب محو

مربوط به یک مهر این گل. دست آمدهبهدر فالت مرکزی  .است که از نیمه اول هزاره پنجم پ.می تنها شاهد

 ع و فرورفتگی پشت آن،بر اساس مقط است. بوده رچندپَ لگُبا نقشی شبیه به خورشید یا  مدورمهر مسطِح 

 .(14)تصویر  شده استاستفاده  ظروف مهروموماحتمااًل برای 
 

 
زهرا : اثر مهر گلی مکشوفه از تپه زاغه بوئین14تصویر 

 (.132-4: تصویر 1391نشلی، )برگرفته از: فاضلی
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 اندعبارته که دست آمدبه در فالت مرکزی سنگی از چند محوطهعصر مسمهر مسطح و اشیاء شمارشی در 

آهک و سنگ  مسطح با اشکال هندسی از جنس سنگ شش مهر سیلک جنوبی. و تپه قمرودقرهاز: قبرستان، 

سطحِ . است دست آمدهبه سنگی میانه()مساز دوره دوم  9اند. دو مهر از الیه تپه قبرستان کشف شدهسیاه از 

این گونه از مهرها به  ، تخت است.و سطح دیگرشکل  مخروطی ،خطوط موازی(نقش )حکاکی شدۀ این مهرها 

 9همچنین دو نمونه از این مهرها که فاقد حکاکی بودند در یک گور از الیه  .شهرت دارند ایمهرهای دکمه

سنگی )مس چهار مهر دیگر از دوره چهارم. انداستفاده شدهعنوان نگین روی حلقه انگشتر که به کشف شدند

، با این تفاوت که سطح حکاکی شده .هستندهای قبلی ند. دو مهر شبیه به نمونهشکل متفاوتی دار ،جدید(

مهر سوم، الحاق شده.  هاآن به سطح تخت و برای عبور دادن ریسمان، یک دسته یا رکاب کوچکمحدب است 

به مهر چهارم زیگزاگ موازی دارد.  مستطیل شکل و در هر دو سطح، تخت است و نقش صلیب شکسته و

شده است  حکاکیسه حیوان  شدهخالصهمحدب است که در سطح تختِ صیقلی شده، نقش طحشکل مس

(Majidzadeh, 2008: 44, Fig. 55) . سه شکل تپه قبرستان به در از دوره دوم و چهارم اشیاء شمارشی گلی

ند از بقیه هست تربزرگ ،های مخروطیکه نمونهاند یافت شده )دیسکی(مدور مسطحمخروطی، کروی و 

(Majidzadeh, 2008: 45). 

. از الیه انددست آمدهاز دوره سوم به 6تا  1های از الیهدر تپه سیلک جنوبی  مسطح ایدکمه مهرهای

از الیه . (86و لوح  6، شکل 63-62: 1379)گیرشمن، چند اثر مهر گلی کشف شده است ، سنگی قدیم()مس 2شماره 

اند، اما اثر مهر گلی یا اشیاء شمارشی گزارش ای کشف گردیدهمهنیز مهرهای مسطح دکتپه قمرود قرهدوم 

مکشوفه ترین مهرهای مسطح در زمره قدیمیقمرود  تپهقره مهرهای .(86-82: تصاویر 1394)کابلی، نشده است 

 دوره اولِ  از Cتا  Aهای الیه در. هستند .گیرند که مربوط به اواخر هزاره پنجم پ.مقرار میفالت مرکزی در 

(IA-C) سنگی فالت مرکزی داردهای عصر مسبا محوطه های فرهنگی مشترکتپه حصار دامغان که سنت، 

. این مهرها (Schmidt, 1937: 55-56, Pl. XV)دست آمده است خصوص از قبور بهتعداد زیادی مهر مسطح به

 رستان و سیلک هستند.های قببا نمونه یسهمقاقابلنوع نقوش حکاکی شده، و  یهای سبکویژگی ازنظر

دست نیامده است. اما تعداد زیادی اثر مهرهای گلی که نقش مهرها را بر خود بهدر محوطه آلو مهر مسطح 

اند، بیانگر های گلی نشانده شدهاند. اثر مهرهایی که روی تودهکنند در کنار اشیاء شمارشی یافت شدهحمل می

مهرهای تپه قبرستان، با  یسهمقاقابل. نوع نقوش هستند استفاده از چندین مهر مسطح با نقوش هندسی

هایی نظیر در محوطه VIمهرهای زاگرس مرکزی در دوره گودین سیلک جنوبی و دوره اول تپه حصار است. 

سنگی )مسدر فالت مرکزی  زمانهمهای و محوطه A، شباهت نزدیک با شوش VDگابی و گیان سه Eتپه 

هستیم  VIIهای مهرسازی دوره گودین . در زاگرس مرکزی شاهد تداوم سبک(Caldwell, 1976)دارند  جدید(

(Henrickson, 1988: 12). تپه قمرود دارد.به نمونه قره کلیای که به انسان منتسب شده، شباهت نمونه 

 ,Hamlin)اند گابی شناسایی شدهسه Eتپه  درچنین مهرها و اثر مهرهایی از دورۀ هفتم و ششم گودین 

1974; Henrickson, 1988: Fig. 1).  نقش انسانی روی مهرهای دوره شوشB  در شوش(Amiet, 1972)  نیز

 (VI)گودین سنگی جدید های موجود در مهرهای دوره مسشود. هنریکسون معتقد است که شباهتدیده می

است. این در حالی  غرب ایرانتمرکز تعامالت به سمت جنوب هدهندغربی، نشاندر زاگرس مرکزی با جنوب
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النهرین بین تعامالت بیشتر با شمال ،درنتیجهها بیشتر با تپه گاورا و ، شباهتVIIاست که در دوره گودین 

 .(Henrickson, 1988: 12)بوده است 

غرب ایران، شواهد های پست جنوبهای زیادی در اوایل هزاره چهارم پیش از میالد در سرزمینمحوطه

دهندۀ شروع یک سیستم مدیریتی متمرکز هستند. اما در این اند که نشاندست دادهرا به موممهرومهر و آثار 

غرب به نسبت جنوب مهرومومشواهد اندکی از زاگرس مرکزی و فالت مرکزی در ارتباط با مهر و اثر  ،دوره

اند. مجموعه شناسایی شدهبی گاوجود دارد. در زاگرس، تنها شواهد نظام مدیریتی از تپه گیان نهاوند و تپه سه

)به النهرین های زیادی با تپه گاورا در شمال بینشباهت ،های آناهمیت زیادی دارد که طرح جهتینازا، گیان

های مسیرهای ها، ایستگاهو در جنوب با تل باکون در زاگرس جنوبی دارد. این محوطه کیلومتری( 500 هفاصل

 هدهندزیاد، نشان ههای باستانی با فاصلوی ارتباطات بین این محوطهکوهی هستند. چنین الگمبادالتی میان

های مبادالتی کنترل شده، پیچیده و فشرده در زاگرس است که جایگزین مسیرهای گیری شبکهشکل

، آثار یک ساختمان VIIگابی در دوره گودین سه Aمبادالت خطی و مستقیم ساده شد. در همین زمان، از تپه 

کوچکِ سازۀ بزرگ  هنمون آن رااتاق و انبارهای منحصر به فرد آشکار شده که از نظر پالن،  بزرگ با هشت

اند. این ساختمان شاهدی بر رخ دادن تحوالت اجتماعی جدید در منطقه کنگاور است شوش معرفی کرده

(Rothman and Badler, 2011: 79-80). 

غرب ایران و جنوب مراکز شهری در جنوب در نیمه هزاره چهارم پ.م بود که یک نظام پیچیده با

طور سنتی با فرهنگ شهری، بهنخستین جوامع با ساختار اجتماعی دولت هگیرد. توسعالنهرین شکل میبین

در . دانندتغییرات اجتماعی می هکنندفرهنگ اروک را عامل تسریع درواقعشود. دانسته می زمانهماروک 

آیند. یکی از وجود میبار بههای بسیار بزرگ در این دوره برای نخستینهقفقاز و آسیای مرکزی نیز زیستگا

ای تر در شمار و در منطقهبه مقیاس وسیع عوامل اصلی این تغییرات، انتقال و جابجایی کاالها و جمعیت

ن وجود داشت. ای اواخر هزاره پنجم و اوایل هزاره چهارم پ.مدر  تریشپپهناورتر از آن چیزی است که 

با انواع ساختارهای متفاوتِ وابسته به یکدیگرِ اقتصادی،  ،کیفی و کمی ازنظرپیچیدگی اجتماعی جدید 

های ساختار سلسله مراتبی درونی را قلب تپندۀ دولت ،شود. برخی محققانحکومتی و مذهبی مشخص می

های اصلی جوامع پیچیده مشخصهها را از که برخی دیگر، ظهور قدرت و امتیاز نخبهدانند. حال آنباستانی می

اند محققان این موضوع را پذیرفته هنمایند. همدانند که از ابزارهای مختلف برای رهبری جامعه استفاده میمی

 هها هستند. توسعاقتصادی دولت همحصوالت، اجزاء اصلی حوز هوری تخصصی و مبادالت گستردکه پیشه

النهرین است. دلیل این امر، فقر مواد شهرها در بین - بارز دولت هایشبکه مبادالتی گسترده یکی از ویژگی

 یدشدهتولالنهرین است که محل تأسیس مراکز شهری بودند. کاالهای نهایِی های جنوبی بینمعدنی در دشت

 :Rothman and Badler, 2011)شدند النهرین منتقل میاز طریق بازرگانان به بین ،از نواحی غنی در شرق

80-81). 

های شرقی زاگرس مرکزی ای بین فالت مرکزی و بخش، روابط فرامنطقهنیمه هزاره چهارم پ.مدر 

د. محوطه آلو در نشوهای سفالی مشاهده میها و سبکگسترش یافته و این تشابهات، آشکارا در سنت

ن با غرب و و در مسیرهای طبیعی ارتباطی دشت قزوی )منطقه تاکستان(فالت مرکزی  های غربیقسمت

های فرهنگی بین مناطق کنشهای برهمتواند کانون مناسبی برای بررسی نشانهغرب قرار گرفته و میشمال
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غرب ایران، های فرهنگی با جنوبکنشتوان چنین بیان داشت که برهممی درواقع .(15)تصویر  یاد شده باشد

های های مبادالتیِ درهاطق دوردست از طریق شبکهدر قالب مبادالت کاالها با من ،النهرینجنوب و شمال بین

 هگشته است. وجود معادن غنی کانسارهای فلزات در حاشیشاهراه ارتباطی ممکن می عنوانبهزاگرس مرکزی 

های باستانی فالت های صنعتیِ محوطهدر کارگاه یدشدهتولکویر مرکزی ایران و انتقال این منابع و کاالهای 

 . هستندمؤثر و حائز اهمیت  ،النهرین، در تفسیر این تعامالتایران و جنوب و شمال بین غربمرکزی به جنوب
 

 
 .اندکه در متن بحث شدهسنگی جدید های دوره مس: موقعیت محوطه15تصویر 

 

های زباله و محل انباشت دورریزها، جالب بستر کشف اثر مهرها و اشیاء شمارشی در محوطه آلو درون گودال

اند. رایت و همکاران چنین بحث دست آمدهدانی بهاست. در تپه زاغه نیز بیشتر اشیاء شمارشی از زباله توجه

های سنتی در فصول کنند که اشیاء شمارشی در خاورمیانه، پس از خرمن و برداشت محصول، طی جشنمی

ا در بسترهای گوناگونی نظیر . اثر مهره(Wright et al., 1980)اند شدهمختلف، استفاده و دور انداخته می

شوند. برای مثال، اثر کشف می هااینهای زباله و جز بناهای یادمانی، فضاهای اداری و مسکونی، انبارها، گودال

آباد خوزستان در نیمه هزاره چهارم پ.م.، از داخل یک گودال مهرهای گلی و اشیاء شمارشی در تپه شرف

قطعه اثر مهر در  200. همچنین، بیش از (Wright and Johnson, 1975: 272)اند دست آمدهبزرگ زباله به

. اثر مهرهای گلی (Frangipane, 1994)یک گودال زباله در ارسالن تپه واقع در جنوب ترکیه یافت شده است 

 ,Wright and Johnson)در انبار یا بازپخش شده هستند  شدهمهرومومدور انداخته شده، بیانگر رسید کاالهای 

1975: 271). 
 

 نتیجه. 7

. در نددست آمدبه محوطه آلوطی کاوش در  سنگی جدیددر دوره مس های فرهنگیشواهد مهمی از پیچیدگی

-دقیقی ارائه نمود. آنچه از کاوش اظهارنظرتوان گیری این محوطه در حال حاضر نمیارتباط با ماهیت و شکل

و هستیم. هرچند روبراداری  های خانگی وای فعالیتشود، با محل دورریزههای این فصل استنباط می
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شواهد مستقیمی از فن مدیریت و نظارت  ،(2)نشدند شناساییهای مسکونی و اداری در این فصل ساختمان

ه درباره ساختار اجتماعی و اقتصادی جوامع در این دوررا ، اطالعات ارزشمندی هایافتهکشف شدند. این اداری 

عنوان یک مرکز محلی بر این اساس، محوطه آلو، با احتمال، به .ندزی در اختیار قرار داددر فالت مرکرهنگی ف

شود. فراوانی اثر مهرها یکی از دالیل اصلی این پیشنهاد ای معرفی میبرای انجام مبادالت درون و برون منطقه

دست آمده که در به وممهروم، شمار زیادی آثار مترمربع 100به وسعت  ۀ کاوش شدهدر محدود چراکهاست. 

گزارش نشده است. تشابهاتی که میان نقوش و شکل  حالتابهدر فالت مرکزی  زمانهمهای یک از محوطههیچ

شرق وجود دارد، در زاگرس مرکزی، فالت مرکزی و شمال زمانهمهای اثر مهرهای این محوطه با محوطه

دهد. موقعیت راهبردی محوطه آلو طق را افزایش میهای فرهنگی و اقتصادی میان این مناکنشاحتمال برهم

یک  عنوانبهتواند دلیل انتخاب آنجا های زاگرس نیز میپایهترین قسمت دشت و محل شروع کوهدر غربی

 پایگاه اقتصادی بوده باشد.

انی جوامع انس و پیچیدگی رشد و شاهدی بردارد بسیار اهمیت در زاغه نظام شمارشی وجود آثار مرتبط با 

تحوالت فرهنگی و اجتماعی در  .است غربغرب و جنوببا  زمانهم، .از اوایل هزاره پنجم پ.م فالت مرکزی

های . یافتهنموده استای سیر ای و فرامنطقهرا با گسترش روابط منطقهسنگی، روند رو به رشدی مس عصر

نیِ فالت مرکزی در اواسط هزاره چهارم د که جوامع انساندهنشان می ،زمانهمهای و دیگر محوطه محوطه آلو

و شاید  -اند که ساختاری طبقاتی های اجتماعی و سیاسی رسیده بوده، به آن سطح از پیچیدگی.پ.م

این جوامع در دوران آغاز شهرنشینی و پیش  .داشته باشندای صورت واحدهای سیاسی منطقهبه - ساالریخان

ی های یک جامعۀ پیچیده براویژگی تقریباً بیشترغرب ایران دارد، باز پدیدۀ آغاز ایالمی که ریشه در جنو

در افق آغاز ایالمی تا پایان هزاره چهارم  این روندهر صورت تداوم بهاند. تحول به ساختار حکومتی را داشته

 شود.دیده می

شته باشد. یکی تواند چند دلیل دافالت مرکزی میهای در محوطهاداری فن مدیریت شواهد معدود بودن 

است.  .های هزاره پنجم و چهارم پ.منگاری در محوطهالیه متمرکز بر های محدود واز عوامل، انجام کاوش

گذشته است. شناسی باستانهای های باستانی در کاوش، عدم دقت و سرند نکردن نهشتهدلیل دیگر احتماالً

و جنوبی، حصار و ...،  علی، سیلک شمالیهمهایی نظیر چشدر محوطهشمسی  50و  40های دهههای کاوش

هایی وجود اند و احتمال از دست رفتن چنین یافتهانجام شده نامتناسب زمانمدت و همگی در مقیاس بزرگ

شناسی است. این های کوچک نظیر آلو در مطالعات باستانموضوع مهم دیگر، توجه به محوطه داشته است.

ار، شواهد حائز اهمیتی از تحوالت فرهنگی در اختیار قرار داده است و محوطه با وسعتی کمتر از یک هکت

با اندازه آن  ناچاربهساختار اجتماعی و اقتصادی یک زیستگاه،  دهد که عملکرد و سطح پیچیدگینشان می

فن  هدانش ما درباربتواند  ،آیندهدر شناسی باستانعلمی های که فعالیترود میامید  نسبت مستقیمی ندارد.

 .بخشددر فالت مرکزی را فزونی اقتصادی  - های اجتماعیو پیچیدگی اداری مدیریت
 

 تشکّر و قدردانی

بازشناسی ساختارهای اجتماعی و اقتصادی "این نوشتار برگرفته از رساله دکتری نیلوفر مقیمی با عنوان 

شناسی دانشگاه تهران است. باستاندر گروه  ".های پنجم و چهارم پ.مجوامع انسانی منطقه تاکستان در هزاره
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را به عهده رساله  یراهنمایکه الدین نیکنامی ویژه آقای دکتر کمالبه ،این گروه علمییئتهاز اعضای  ،روینازا

و گردشگری استان قزوین آقای  دستییعصنااداره میراث فرهنگی،  یرکلمداز  شود.قدردانی میداشتند، 

چوبک و ریاست حمیده شناسی خانم دکتر ست پژوهشکده باستاناز ریا ،حضرتی محمدعلی مهندس

و صدور  کاوش بهشتی برای موافقت با طرح سید محمد سمهند آقایو گردشگری میراث فرهنگی پژوهشگاه 

 آقای ،ناظرین طرح کاوش صادقیابراهیم آقای  وآقای دکتر سیامک سرلک از شود. سپاسگزاری می مجوز

اداره کل میراث  جواهری مسئول واحد پژوهش فائزه خانم و شناسید باستانعسگری مسئول واح محمدرضا

 نشلیفاضلی حسن از آقای دکتر .شودتشکر میبرای همکاری در اجرای پروژه کاوش فرهنگی استان قزوین 

 .سپاسگزاریماثر مهر تپه زاغه  تصویرۀ انتشار اجازبرای 
 

 هانوشتپی
با مجوز پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری به شمارۀ شناسی شکده باستانعملیات کاوش پس از موافقت پژوه. 1

 .به انجام رسید 3817/00/953141

 زنی تعیین عرصه، اندک است.های صورت گرفته و نتایج گمانهاحتمال کشف فضاهای مسکونی بر اساس تخریب. 2
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