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  :چکیده

 یت اداري مورد بررسی قـرار رتار نظام اداري تپه سفالین در قالب فن مدیساخ ،این مقاله در

ـ  داده. گیـرد  مـی  دســت آمـده از کــاوش تپـه ســفالین باعـث افــزایش بانـک اطالعــاتی      ههــاي ب

مـدیریتی و اداري در فـالت   هاي  شناسی دوران آغاز تاریخی با تمرکز بر پیدایش سیستم باستان

از ایالمی، تغییرات اصلی در سیسـتم اقتصـادي، همـراه بـا     آغ ةدر دور. مرکزي ایران شده است

شود که در افـزایش میـزان    می طبقاتی دیده ۀتغییراتی از یک جامعه خویشاوندي به سوي جامع

ـ   . واحدهاي اقتصادي و رشد سازماندهی نیروي کار نمود یافته است یـک   ۀتپه سـفالین بـه منزل

ایران است که توسط گروهی از نخبگان  مرکز تخصصی مدیریت اداري در شمال فالت مرکزي

بـر تولیـد و    ؛گردیـد  مـی  اداره ،ندبود ساالرهاي آغاز ایالمی اقتصادي و اجتماعی که همان خان

 یک جامعه پیش حکـومتی را در خـود جـاي داده   هاي  شاخصه ۀکاال نظارت داشته و کلی ۀمبادل

ل جوامع پیچیـده در  عه و تحوتپه سفالین باعث افزایش درك ما از نقش تجارت در توس. ندبود

کـه   دهـد  مـی  سفالین نشـان تپه اداري و مدیریتی محوطه هاي  داده. شود می فالت مرکزي ایران

س آن یک نخبه و یا گروهی از نخبگان اجتمـاعی  أسلسله مراتب قدرت در این جامعه که در ر

حوطه سـفالین در  به مرکزیت م وپرداخته  می سازي تصمیمات گوناگون به هماهنگ ند،قرار دار

در ایـن  . ندا نموده می سایر جوامع استقراري همزمان با آن را سازماندهی و مدیریت ،دشت ري

فصل کاوش در تپـه سـفالین،    4 مدیریتی حاصل ازهاي  پژوهش سعی شده است با معرفی داده

روند رشد و توسعه نهادهاي پـیش حکـومتی در فـالت مرکـزي ایـران و جایگـاه اقتصـادي و        

بررسـی   .م.سـوم ق  ةچهارم و ابتداي هزار ةساالرهاي آغاز ایالمی در اواخر هزار اعی خاناجتم

  .شود

  

سـاالر،   حکومتی، جوامع خـان تپه سفالین، فن مدیریت، نهادهاي پیش :واژهاي کلیدي

  .دوره آغاز ایالمی

  

مهمقد:  

وامع پیچیده، رشـد  گیري ج شناسی جدید درك چرایی و چگونگی شکل یکی از موضوعات مهم در باستان

,Stein and Rothman(گیري نهادهاي حکومتی اسـت  اقتصادي و شکلـ   تمایزات اجتماعی شـناخت  ). 1994
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با اسـتفاده از   اجتماعی است که غالباًهاي  شناسی، نیازمند درك چگونگی رشد پیچیدگی در باستانها  این پدیده

,Wright( شود می تحلیل »تمایز«مفهوم  1977a, 1977b; 1984, Pollack, معتقد است ) 1977a(رایت). 1989

ند، ساختارهاي اجتماعی همسان موجود در آن، به صورت آشکارا متمـایز  گرد تر می قدر جوامع پیچیدهکه هر 

تـوان مفهـوم پیچیـدگی را در ارتبـاط بـا میـزان تنـوع         در واقع می. شوند و متفاوت شده و از یکدیگر جدا می

هـاي   هـاي مختلفـی از قبیـل شـیوه     ابط در یک نظام فرهنگی دانست که براي پدیدهدرونی و درهم تنیدگی رو

ـ  ...م اجتمـاعی خـانواده و جامعـه و    تولید و باز تولید در قالب نظام اقتصاد معیشتی و نظا کـار رفتـه اسـت     هب

  ). 1383 ،یوسفی زشک(

 بین طبقـات جامعـه محسـوب    گرفته در و تفاوتهاي اجتماعی که خود پیامدي از تمایزات شکلها  نابرابري

اقتصـادي  ـ   اجتمـاعی هـاي   نـابرابري ) 1384 ،سـرداري (.رود به شمار میشود، نمودي از پیچیدگی فزاینده  می

، برخـی نهادهـاي خـاص دسترسـی متفـاوتی بـه منـابع        به خـاطر شـرایط اجتمـاعی   گیرند که  می وقتی شکل

نـابرابري  ). جـا همان(دهد ترل سایر اقشار اجتماعی را میین تفاوتها، به آنها توانایی کنا استراتژیک داشته باشند؛

زنـدگی آنهـا    ةکه بـر نحـو  هایی  جایگاه ؛کند اجتماعی به تفاوتهاي میان افراد یا جایگاههاي اجتماعی اشاره می

در نهایـت  موجـب دسـتیابی     وگـذارد   خاصه بر حقوق، فرصتها و امتیازاتی که از آن برخوردارنـد تـأثیر مـی   

  ).1373 ،گرب(شود  از افراد به منابع میمتفاوت برخی 

  

  :ساالرجوامع خان

جوامـع   ةل جوامع انسانی یـاري رسـاند، پدیـد   تواند ما را در درك سیر تکوین و تحو مفهومی دیگر که می

,Service: بیشتر رجوع کنید بـه  ۀبراي مطالع( گردد اي از جوامع طبقاتی محسوب می ساالر است که گونه خان

1962, 1975; Johnson, 1973 ; Wright, پیش از حکومت هستند که به  ۀمرحل ،ساالرها در واقع خان). 1984

,Service)انـد   رشد و تکوین یافته ،اي دنبال جوامع با ساختار گروهی و قبیله سـرویس معتقـد اسـت    . (1962

گونـه جوامـع تـا     در این باشند، زیرا مقام و موقعیت افراد گونه جوامع داراي نظام خویشاوندي و خونی می این

شـود   جایگاه آنها در سلسله مراتب خونی مشـخص مـی   ۀواسطه زیادي ب حد.(Service, 1962: واالس  (171

)1971 (اي مبتنی بر روابط خـونی بـه    لیه همراه با تغییر نظام رتبهنیز معتقد است پیدایش نهادهاي حکومتی او

  . باشد می اشکال مبتنی بر لیاقت و استعداد

بـا ایجـاد نظـام     وهسـتند  نیـز  اجتمـاعی  ـ   ساالرها همچنین داراي هویت مستقل سیاسی و اقتصـادي  انخ

مختلـف در سـطوح   هـاي   متمرکز از طریق کنترل سایر نهادهاي تخصصی موجود در جامعـه، در میـان گـروه   

 :وع کنیـد بـه  سـاالر رجـ   براي نقد تعاریف رایج پیرامـون سـاختار جوامـع خـان    ( کنند می اعمال نفوذ ،متفاوت

Sahlins, 1967 .( سیاسـی در  ـ   ایجاد نظام متمرکز فقط با تغییر شکل نظام اجتماعی و سازوکارهاي اجتمـاعی

سـاالر رجـوع    شناسی ساختار جوامع خان بهتر و منبع ۀبراي مطالع(است  ممکن ،اي یک جامعه با ساختار قبیله

,Flannery:شود به 1999; Feinman, 2000 .(گردد که با  ساالري، حکومت نخبگانی محسوب می در واقع خان

ریـزي   و توزیع قدرت بین خود، دسترسـی نـابرابر بـه منـابع ثـروت را پایـه       ،کنترل رفتارهاي اقشار اجتماعی

,Yoffee)اند  کرده 1993: ساالرها وجاهت قدرت خود را از قبایلی که خان آنها هسـتند و از سـوي    خان. (61

,Lambton(کنند می در اختیار دارند، کسب زمین و احشامی که از دیگر 1969.(  
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متشـکل از یـک    و اي منطقه یساختار و سلسله مراتب ،ندنیز بود يتر ساالر داراي اشکال پیچیده جوامع خان

,Wright(این نوع جوامع را می توان ابرخان سـاالر نامیـد   داشتند؛هاي زیردست  برتر و خان خان 1984: (68 .

جایی منـابع و   هگیري را متمرکز کرده و فرایند اجرایی جاب تصمیم ،برتر  مراتبی پیچیده، خان در این نظام سلسله

در واقـع  ). Ibid(کنـد  باشند، واگذار مـی  می ی و زیردست که به نوعی مدیران اجراییکاالها را به خانهاي محلّ

در قالـب فـن    ،اقشاري ۀک جامعجایی منابع و کاالها در ی هگیري متمرکز و نظارت مبتنی بر جاب فرایند تصمیم

:Wright and Johnson, 1975)شود  مدیریت اداري تعریف می 267)  .  

  :تپه سفالین و جغرافیاي طبیعی دشت ري

جهان پیشوا در شرق دشت حاصلخیز ري، دشت ورامین، واقع شده اسـت   شهرك نقش ۀتپه سفالین در حاشی

هزار هکتـار آن در   60اشد که ب هزار هکتار می 160یش از ب ،زمساحت این دشت رسوبی حاصلخی). 2و1تصویر (

باسـتانی از سـطح دریاهـاي آزاد     ۀارتفاع تپ .)91: 1383 ،زهتابیان و همکاران(هاي کشاورزي قرار دارد مینز ةزمر

 ةبزرگتـرین محوطـه شـناخته شـد     ،هکتار 20متر و با وسعت بیش از  500400متر ، با ابعاد تقریبی  996حدود 

,Hessari and Yousefi) الف؛1386،حصاري ودیگران( باشد می اریخی در فالت مرکزي ایرانآغاز ت 2008 .  

ـ  ،ماین محوطه براي اولین بار توسط تهرانی مقد و در گـزارش، قـدمت آن بـه     همورد گمانه زنی قرار گرفت

کنـد   مـی  جاجرود عبور ۀرودخان ،متري شمال محوطه 100 ۀفاصل از. ل نسبت داده شده است دوم و او ةهزار

سفالین در حاشیه شاهراه ارتبـاطی   ۀهمچنین تپ. که تا چندي پیش منبع اصلی آب کشاورزي منطقه بوده است

خراسان بزرگ قرار دارد که هزاران سال فرهنگهاي شمال شرق ایران، جنوب ترکمنستان و افغانسـتان را   ةادج

,Hessari and Yousefi( کرده اسـت  می متصل النهرین بین به غرب ، جنوب غرب ایران و جنوب بـه  ). 2007

 چهارم و سوم در جنوب غرب ایران و جنـوب هاي  رسد ظهور فیروزه، مس و سنگ الجورد در هزاره می نظر

دقیـق   ۀبراي مطالع(از طریق این شاهراه ارتباطی با مناطق دوردست در شرق صورت گرفته است  ،النهرین بین

 در هـزارة  النهـرین  بـین  کانیهاي فلزي در اقتصاد جنوب غرب ایـران و جنـوب   اهمیت سنگهاي نیمه قیمتی و

,Kohl:چهارم و سوم رجوع کنید به 1978;1979; Johnson, 1973; Lamberg-Karlovsky, 1971, 1978 .( 

شاهراه ارتباطی شرق و غرب باعث تـراکم بـاالي    ۀفراوانی منابع آب و اهمیت راهبردي قرار گرفتن در حاشی

بانش قـدیم   ةاستقراري دورهاي  دورههاي  الیه ،در تپه سفالین. تقرارهاي پیش از تاریخ در منطقه شده استاس

 ةبا پایـان دور . و آغاز ایالمی به صورت متوالی و بدون وقفه شناسایی شده است) النهرین بین اروك جدید در(

شـود،   مـی  دوبـاره ایـن محوطـه اشـغال    کـه   IIIمتروك شده و تا اواسط عصر آهن  ،این محوطه ،آغاز ایالمی

  .اي از حضور هیچ استقراري وجود ندارد     نشانه

  

  :ایالمی در تپه سفالین ساالرهاي آغاز خان

بسـتر مناسـب بـراي     ،دشـت ري  ةدر حـوز  سنگی جدید ـ  مس ةکشاورزي و دامپروري در دور ۀبا توسع

اقتصادي و اجتماعی فـراهم شـد  هاي  توسعه و افزایش پیچیدگی
1
افـزایش پیچیـدگیهاي اقتصـادي از طریـق      .

                                                
هکتار  10وسعتی بیش از ، طهمحو 4در منطقه یافت شده که  3محوطه دوره سیلک  25بیش از   ،پیشوا ۀدر طی بررسی انجام شده در ناحی .1

توان  میو براساس آنها  هاي مشاهده گردید اي مبنی بر وجود کانالهاي آبیاري رودخانه کنندههمچنین در این بررسیها شواهد قانع. اندداشته

  .آبی انجام شده استۀ هاي دوران مس سنگی جدید به طریق گفت، کشاورزي در شرق دشت ري در محوطه
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گـذاري و ثبـت کمیـت     اقتصاد معیشتی مبتنی بر کشاورزي و دامپروري نیاز به سیستمی عددي بـراي عالمـت  

بـا توجـه   . شود می یت اداري در دشت ري به محوریت تپه سفالینردر نهایت منجر به ظهور فن مدی ،تولیدات

نفري، دشـوار اسـت تصـور کنـیم کـه       2000رد جمعیت حداقل سفالین و برآوۀ هکتاري محوط 20به وسعت 

همچنین وجود یک مرکز تخصصی . بوده باشد اي چنین جامعه ةروستانشین براي ادار ۀسازوکارهاي یک جامع

فصل مورد کـاوش قـرار    2سفالین یعنی تپه شغالی که در طی  ۀهکتار در مجاورت محوط 1صنعتی با وسعت 

، اشاره بر یک مرکز تولیدي و تـوزیعی دارد کـه نـه    )ب1386 ،حصاري و دیگران: نگاه کنید ،لفصل او(گرفته

همجوار در دشت نیـز بـوده   هاي  کرده بلکه پاسخگوي نیاز سایر محوطه می ي جمعیت را برآوردهتنها نیاز ماد

گیـري نهادهـاي    معتقد اسـت جـدایی واحـدهاي مسـکونی، اداري و صـنعتی در شـکل      ) 1984(رایت . است

قطعه سفال لبه واریخته به همراه  14000کشف  بیش از .رود  می هاي اصلی به شمار یکی از ویژگی ،حکومتی

فصل کـاوش در تپـه سـفالین،      4متر مربع در طی  150اثر مهر و گل نوشتها در  بخش کاوش شده به وسعت 

تواند  می جیره کارگران را امروزه کاربري اداري و مدیریتی آن در ارتباط با مکان ورودي کاالها و نیز پرداخت

نظـام   ،بازتولیـدي هـاي   که بـا شـیوه   است اجتماعیـ    دال بر وجود نخبگانی اقتصادي و اینبه اثبات برساند، 

  .خود قرار داده بودند ةاقتصادي منطقه را تحت کنترل و سیطر

ـ ( جغرافیـایی  ةشعاع تحت نفوذ این خـان برتـر را در یـک حـوز    بتوان رو شاید  از این در نظـر  ) )؟(تایال

اي توانمنـد بـا    بسط نفوذ خـونی وخویشـاوندي، طبقـه    گرفت، که در نهایت، در گام بعدي با توجه به وجود

  .کند می گذار فراگیر پیدا بازوي اجرایی و  سیاست

  

:مدارك مدیریت اداري

ن، لبنان و باستانی کشورهاي سوریه، فلسطیهاي  ترین نمونه مهرها از مکان براساس مدارك موجود، قدیمی

از هـا   و سـمبل  شناسی مهر، اثر مهـر  از نظر شمایل). Rashad, 1990:235.(دست آمده است هب) ترکیه(آناطولی

  این سخن بـه آن معنـا نیسـت کـه    ).  Amiet, 1997:83(اند  شدهگذاري و شناسایی  تاریخ ،دوره آغاز نوسنگی

از . همیشـه ثابـت بـوده اسـت     ،نقـوش مهـر شـده   هاي گلی یا  چنین توده اداريِ نِکارکردهاي معی شودتصور 

گوناگون خاور نزدیک باسـتان در طـول   هاي  هاي اداري از فرهنگ که اثر مهرهاي در یا ظروف در نظام ییآنجا

ـ      انـد، بنـابراین نمـی    گردیـده  هزاره استفاده مـی   بیش از پنج طـور  ه تـوان صـرفاً کـارکرد اداري یـک دوره را ب

در شـناخت و بازسـازي نظـام    همچنـین  ).  Pittman, 1997:133(آنهـا تعمـیم داد   اي براي تمـام  انگارانه ساده

بنـابراین، نـام بـردن از ایـن     . اجتماعی، اقتصادي و سیاسی در کنار کاربرد، سبک آن هم مورد توجه قرار گیرد

  . گیرد باستانی در اولویت قرار میهاي  ترین آثار در فرهنگها و تمدن  شده گونه مدارك به عنوان شناخته

                                                                                                                                      

   :ساالرهاي آغاز ایالمی و نظام مدیریت اداري خان ةپدید

  وگیـرد   مـی  ش قدیم در ایـران شـکل  و بان النهرین بین فرهنگی اروك در ةفرهنگی که بعد از دور  ةدوردر 

تـوان بـه پیـروي از     مـی  ودهـد   مـی  ي این فرهنگ را، مواد فرهنگی مربوط به مدیریت اداري تشکیلبناي ماد

» IIIشـوش  « ،و یا براساس گاهنگاري دایسون و پـاتس ) Scheil,1905(آغاز ایالمی  ةدورآن را ونسان شایل، 

ایالمی، در اواخر پنج هزار و اوایل چهار هزار سال پیش، هم افق بـا فرهنـگ   آغاز  ةدور). Potts, 1999: 74( نامید 
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,Abdi)افق آغاز ایالمـی  . النهرین است قدیم در بین هاي ل سلسلهاو ۀجمدت نصر و مرحل شـامل    (150 :2003

فاقـد  باشد کـه   می اي یک سیستم نگارشی، هنر مهر سازي و دیگر شواهد مبنی بر وجود نظام مدیریتی پیچیده

,Pittmanی استالنهرین بین أمنش فرهنگـی در قالـب    ،رایت و جانسـون معتقدنـد آغـاز ایالمـی    ). (135 :1997

 3100بـین   النهـرین  بین مرتفع غرب ایران  و شرقهاي  سیستم نوشتاري است که در دشت شوشان و سرزمین

,Wright and Johnson)شده استظاهر  .م.ق 2900و  آغاز ایالمی به عنوان یـک   ةرآلدن از دو. (269 :1975

 .م.ق 2800و تـا   هم آغـاز گردیـد  .ق 3300ز کند کـه ا  می پدیده فرهنگی گسترده در سراسر سرزمین ایران یاد

,Alden)یابد ادامه می رابرت انگلوند معتقد است کـه پیـدایش سیسـتم مـدیریتی و اداري آغـاز        .(613 :1982

ـ  النهرین بین دایش نگارش درالت سیستم اداري و پیایالمی جداي از تحو  ،لاو ۀبوده است هر چند که در وهل

هم در نوع نگارش و هـم  ها  مل تفاوتأکند ولی با کمی ت لیه نمایان نمیاوهاي  نوشته گلهاي  تفاوتی در نمونه

رابرت انگلونـد معتقـد اسـت کـه پیـدایش      ). (Damero and Englund,1990:116گردد می مشخص در عالیم

جـداي از   .م.ق 3300داراي ابهامات بسیاري بوده و احتماال در  ،یتی و اداري آغاز ایالمی در ایرانسیستم مدیر

بـه پایـان رسـیده اسـت      .م.ق 3000آغاز شـده و در   النهرین بین الت سیستم اداري و پیدایش نگارش درتحو

)Englund, 2005(.  

,Carter(اکروپـل در شـوش   در  b 14 – 16آغـاز ایالمـی در ایـران بـا سـطوح       ةگسـتردگی دور  1980;

Dittmann, 1986a: 173-75;182; 1986b: 347; Le Brun, 1971( تپه یحیی ،IVc )Lamberg-Karlovsky,

1971; Damerow and Englund, بـانش جدیـد    ة، تپه ملیان دور)Ghirshman,1938( IV 2،  سیلک )1989

)Sumner, 1986; Dittmann, 1986b: 334-37; Nicolas, ,Tosi( Iشـهر سـوخته   ) 1990 ، ازبکـی  ) 1983

  .باشد می مطرح) Basello, 2006() ؟( و جیرفت) 1379مجیدزاده (

  

  مدارك مدیریت اداري آغاز ایالمی تپه سفالین

   :مهرهاي استامپی ـ1ۀگون

ـ  هاي  مهر استامپی به صورت عمودي براي مهر کردن بر روي تکه مهرهـاي  . کـارمی رود  هگلی مورد نظـر ب

ـ  . کند تامپی در هر بار فشار، تنها یک تصویر را تولید میاس درپـی   ر و پـی طـور مکـرّ   هبنابراین، ایجاد تصـویر ب

بین هر حرکت و بین هر تصویر که برگل نقش بسته است، همـواره یـک حاشـیه    . نیازمند تکرار حرکت است

عـه گـل مهـر شـده بـا مهـر       قط 3تا کنون در طی کاوشهاي تپه سـفالین   ). 1384 ،سرداري( خالی وجود دارد

در فالت ایران یـک  . باشند می این قطعات شامل نقوش الك پشت،گیاهی و هندسی. ه استاستامپی یافت شد

,Caldwell)هاي هندسی وجود دارد اي شکل همراه با طرح افق گسترده از مهرهاي دکمه طور  هب.  (230 :1976

ب در هـر سـه   ن مهرهـاي اسـتامپی داراي سـطح محـد    رسد ای می گلی مهر شده به نظرهاي  ی براساس تکهکلّ

  ). 3تصویر(اند نمونه و یک شکل مربع و گرد بوده

  

   :اي مهرهاي استوانه ـ2ۀگون

,Porada(آیـد  تغییر بنیادینی در سبک مهرسازي پدیـد مـی  ) النهرین بین اروك میانی در(بانش قدیم  ةاز دور 1993( .

اي در ابتـدا   مهـر اسـتوانه  . شود می سبک حکاکی تصویر بر روي مهرها نام مته باعث تغییر در هاختراع ابزاري ب
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  . یافته استالنهرین رواج  در جنوب بین

آنها با نقوش هندسـی و گیـاهی و   . اندهاي تپه سفالین از جنس سنگ آهک نرم و مرمر بود مهرهاي استوانه

. نـد ا مان از داخـل آنهـا سـوراخ شـده    طور عمودي براي گذراندن ریسه کاري شده و ب کندهبسیار زیبا حیوانی 

  ).4تصویر (باشد می متر متغیر سانتی 5متر تا  سانتی1اي تپه سفالین بین استوانههاي  مهره ةانداز

  

  :هاي ظروف سفالی  درپوشـ  3 ۀگون

شـده اسـت و    نسبتاً بزرگ در تپه سفالین استفاده می ۀاین گونه مهر کردن بیشتر براي ظروفی با دهان ـ1ـ3

ـ  ةتوان به انـداز  ها می ریق آثار بازمانده از قسمت پایینی این درپوشاز ط در واقـع ایـن   . ظـرف پـی بـرد    ۀدهان

قسمت نـوك  . اند گرفته ها قرار می پنبه با حالت فشار کم در داخل گردن کوزه و خمره ها همانند چوب درپوش

بعضـی  . شد ر روي آنها مهر زده میگاهی اوقات صاف هستند و ب. هاي مختلفی دارد ها فرم بیرونی این درپوش

5تصویر(باشند می صورت تخت و صافه بی شکل هستند و برخی باز آنها محد .(  

  

  :هاي لوله و بطري رپوشد ـ2ـ3   

ـ      اي باریک هستند که می هاي گلی تپه سفالین به اندازه بعضی از درپوش عنـوان   هتـوان تصـور کـرد فقـط ب

هـا   گونـه درپـوش   تنوع فرم این. اند رفتهگ می تنگ مورد استفاده قرار ۀانهایی با ده درپوش لوله ظروف و بطري

  ). 6تصویر(باشند می صورت قارچی شکل و فاقد اثر مهر هب هاست و عموماً کوزه  ۀکمتر از نمون

  :هاي خمره مهر و مومـ 4ۀگون

مل است و از طریق مقطع و هاي ته و باالي آنها کا لبه وفرمی نسبتاً صاف و باریک دارند  ،نه اثر مهروگ این

ـ  . شان قابل تشخیص هسـتند  هاي داخلی نقوش موجود بر روي لبه دور گـردن خمـره و ظـرف بسـته     ه آنهـا ب

شد نازکتر  گردن خمره بسته می ۀدور بدنه هایی که ب هاي باالیی این قطعات نسبت به قسمت قسمت. شدند می

شـده   مـی دور گردن خمره بسته ه شود که ب ان دیده میدر قسمت داخلی این اثر مهرها، آثاري از ریسم. هستند

هاي گلی بدین صورت بـوده کـه ظروفـی کـه بـراي مهـر و مـوم کـردن اسـتفاده           گونه تکه کارکرد این. است

ظرف را  درِ ،در این روش ابتدا  با پارچه و یا چرم. هایی به بیرون برگشته داشته باشند گردید حتماً باید لبه می

پـس از آن بـر روي   . کردنـد  مـی  دورآن محتویات ظـرف را حفـظ  ه ا پیچیدن یک ریسمان بپوشانده و سپس ب

به همین دلیل وقتی آثاري از . شد چسبانیده و روي آنها نقش مهر زده می ،قطعات گلی ،ظرف ۀریسمان دور لب

رونـی آنهـا   را در قسـمت د توان آثاري از نقش ریسـمان   د، میشو گونه قطعات در بقایاي باستانی یافت می این

 23/64مدیریتی تپه سفالین مربوط به این تکنولوژي بـوده و بـیش از   هاي  اي از دادهبخش عمده. مشاهده کرد

  ). 7تصویر(دهد می گلی مهر شده را به خود اختصاصهاي  درصد از کل تکه

  

  

   :هاي کیسه و جعبه مهر و مومـ 5ۀگون

سه و جعبه در طی چهار فصل کاوش در تپـه سـفالین   گلی مهر شده مربوط به کیهاي  تکهاز شمار فراوانی 

صورت قطعات شکسته و  هگلی مهر شده نیز همانند اثر مهرهاي خمره بهاي  گونه تکهاین. به دست آمده است
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آثار مهر وجود دارد کـه معمـوالً    ،ر طرف دیگرد. شود پشت آنها آثار ریسمان دیده می وشوند  منفرد یافت می

هـاي ایـن    از شکل چندضلعی برخـی نمونـه  . اند کار گرفته شدهه اي و جعبه ب هاي پارچه براي مهر کردن کیسه

و با فشار دادن و پهـن   هگذاشت اي از گل را در محل گره طناب روي کیسه می ر کرد که تکهتوان تصو گروه می

پشـم حیوانـاتی   رسد تولیـدات   می به نظر). 8تصویر(ندا هپوشاند کردن آن، سطح گره را براي حفاظت کامل می

سازي، حمل و نقل آسان آن و در نهایت تبدیل آن به منسوجات،  نظیر بز و گوسفند به دلیل سادگی در ذخیره

داراي پتانسیل باالیی براي تجارت و مبادله بوده است و آمار باالي تعداد گوسفند و بـز در متـون گـل نوشـته     

ی مهر با تصویر حمل منسـوجات توسـط گروهـی از    تپه سفالین و همچنین کشف تعدادي اثر گلهاي  )نبشته(

  . باشداي  اي و فرامنطقه تواند دال بر اهمیت تولید منسوجات و جایگاه آن در تجارت منطقه می گاو مردان

دهـد آنهـا را بـراي مهـر و مـوم       ح است و نشان میمسطّ صاف و ،هاي این دسته یک روي برخی از نمونه

مهـر و  هـاي   اکثر نمونـه  .اند برده میکار ه مشابه با سطحی صاف و مسطح بهاي چوبی و یا ظروفی  کردن جعبه

  . بیضی شکل هستند ،موم جعبه و عدل

  :هاي درب ورودي انبار مهر و مومـ 6 ۀگون

گلـی بـراي محافظـت از    هاي  از این تکه. اي برخوردار استگلی در فن مدیریت از اهمیت ویژههاي  قفل 

با بررسی و مطالعـه بـر روي   . شده است می در برابر ورود افراد غیرمسئول استفاده انبارها و کاالهاي انبار شده

هـا را بـه عنـوان مهـر و      شـده در کـاوش   هاي گلی یافـت  مدیریتی، باستان شناسان تمام تکههاي  این گونه داده

شـده بـر روي    هاي گلی مهر گلی با عنوان قفلهاي  لین بار از این تکههاي خمره تشخیص داده و براي او موم

  )Ferioli and Fiandra, 1979(ند ا هدر ورودي فضاها یاد کرد

  :اند از عبارت گونه اثر مهرها، استاندارد شناخت این ۀمشخص

تـه آنهـا در    ــ 2. دور آنها است  هیک میخ چوبی باریک همراه با ریسمان پیچیده بنقش یک طرف آنها  ـ1

در ایـن روش  . در یا سـطح یـک دیـوار خشـتی خواهـد داشـت      نقوشی از  زوایاي مستقیم با این میخ چوبی،

اي چوبی پیچیده شده و پس از ه دور میله ،ریسمان ۀریسمانی از داخل سوراخ در عبور داده شده و سپس ادام

 کارگزاري در کنار در بر روي دیوار ، دور آن به صورت مخروطی با گل پوشانده و سپس مخروط گلـی مهـر  

  .شده است 

شـدند،   هـاي خـرد شـده تبـدیل مـی      گونه قطعات کوچک پس از باز شدن به تکه ه اکثریت ایندلیل اینک هب

ها که  له وجود دارد که با اثر مهرهاي خمره و یا اثر مهرهاي جعبهئتشخیص آنها سخت است و هر آن این مس

خـام بـوده و   قفلهاي گلـی تپـه سـفالین همگـی     . اشتباه گرفته شود ،شد دور آنها میخ چوبی وارد میه اغلب ب

 بیشترین فراوانی نقوش مربوط به گل هشت پـر نیلـوفر  . باشد می اي مربوط به مهرهاي استوانه نقوش آن صرفاً

بـه مهرهـاي   بـه نظـر   آنهـا   ةبا توجه به انـداز  واند  این نقش مهر شده هاي گلی با بیش از نیمی از قفل و است

  ).9تصویر(باشند مربوط میمتفاوتی 

  

   :هاي پنجره مهر و مومـ 7 ۀگون

هـاي   قفـل مثـال،  بـه عنـوان    ؛اي دیگر از این نوع اثر مهرهـا وجـود دارد   هاي در، گونه عالوه بر مهر و موم

شـکل در محـل اتصـال     Lصـورت   هب  یک تخته گلدر ها،  گونه قفل این. هستندها  متمایز از سایر نمونه ،پنجره
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هـا   هاي دیـوار ماننـد پنجـره    اي تأمین و حفاظت از روزنهاین گونه وسایل بر. اندگرفته می دیوار به پنجره قرار

  ). 10تصویر(رفته است  کار می هب

   :چوب خطـ 8 ۀگون

لین بار کاربرد اداري و بوروکراتیـک بـه   گلی با شکلی مجزا و مستقل هستند که براي او ءگونه آثار اشیا این

بـر روي  . یضی شکل از جنس گـل اسـت  صورت ب هشده در تپه سفالین ب خط یافت چوب. آنها داده شده است

از تپـه  . دشـو تواند به عنوان عالماتی خـاص اسـتنباط    می واي شکل نقش گردیده است  هاي گوه آنها، شکاف

خط کامل بیضوي شکل کشف شده که عالمتهاي هاللی شکل بر روي آن نقش شـده   سفالین یک نمونه چوب

بـه شـمار    ،هـاي امـروزین آن نیـز وجـود دارد     ونـه به عنوان ابزارهاي حسـابداري کـه نم  ها  چوب خط. است

  ). 11تصویر(روند می

   :کاال نشانـ 9ۀگون

نوسنگی تـا دوران   ةباستانی از شرق مدیترانه تا افغانستان، از دورهاي  گونه اشیاء در بسیاري از محوطه این

زیـادي از ایـن اشـیاء بـه     در تپه سفالین تعـداد  . Schmandt-Besserra) (1992 ,اند آغاز ادبیات به دست آمده

بـیش متنـوع و از جـنس گـل      نشانهاي تپه سفالین با اشکالی کم وکاال. اند اي و منفرد یافت شده صورت توده

کاال نشـانهاي تپـه سـفالین در اشـکال مختلـف      . رفتند کار میه رس ریزدانه به منظور انتقال پیام و ثبت اسناد ب

 3تـا  1معمول بین ةانداز. ها ، حیوانی)ها قرصی(ها  ها، دیسک کروي ها، مخروطی: ند ازا عبارتو اند  درست شده

 متـر  سـانتی  5/0باشند در حـدود   می بز و گوسفند برخی کاالنشانهاي حیوانی که عموماً ةانداز .متر است سانتی

نشـانهاي حیـوانی تپـه    در یـک نمونـه از کاال  . باشـد  مـی  به طور قطع در ارتباط با نظام مدیریت اداري است و

  ).12تصویر(پیکرك گوسفند حک شده است روي سینۀ بر 10عدد  ،سفالین

  

  :پاکت گلیـ 10ۀگون

آنهـا توخـالی بـودن فضـاي      ۀیا کروي هستند، مهمترین شاخص یمرغ که داراي اشکال تخم ءونه اشیاگ این

 »بـوال «نها را آمیه آ .بریم هاي گلی از آنها نام می درونی آنها است و ما در اینجا به عنوان پاکت یا توپی
1

ه نامیـد 

و در داخـل آن یـک عـدد     ،فاقد هر گونه اثر مهر وصورت کروي است ه نمونه پاکت گلی تپه سفالین ب. است

وجود پاکـت گلـی بیـانگر نظـام انتقـال اطالعـات       . دست آمده استه کاالنشان کروي شکل در زمان کاوش ب

  ).13یرتصو(باشد می همراه با کاال از سایر مناطق به تپه سفالین

   

   :ها گل نوشته-11ۀگون

از نظـر  هاي گلی است کـه   پیش از تاریخ، لوحه ةآخرین گروه از مدارك مربوط به مدیریت اداري در دور

تـرین نـوع ابزارهـاي اداري     با ظهور این گونه آثار، در واقع پیچیـده . گردد جدیدترین آنها محسوب می ،زمانی

  . کند عاصر نیز شکل خود را حفظ میهاي تاریخی و م تا دوره وگردد  ظاهر می

آنها کوچک هسـتند و بـه راحتـی در دسـت     . اند تپه سفالین از گل ساخته شدههاي  )نبشته(نوشته تمام گل

                                                
1. Bulla
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متـر ضـخامت    سـانتی  2متر عرض و  سانتی 4متر طول،  سانتی 6طور متوسط ابعاد آنها شامل  هب. گیرند جاي می

اکثریت آنها  مسطح ). 14تصویر (ل هستند و مقطع آنها نیز متنوع استآنها به اشکال گرد مربع و مستطی. است

 :Hessari, Yousefi and Dahl( باشــند مــی ب و بعضــی بــه حالــت پالنوکــانوکسبعضــی محــد :هســتند

Forthcomming  .(ایـن  . هاي آغاز ایالمـی اسـت   تپه سفالین از نوع لوحههاي  نوشتهنمونه، تمامی گل 3جز  هب

و سیلک کشف شدند اما در ) Caldwell, 1968) (مصطلح به قضیر(گسر  در شوش، تلاولین بار براي ها  لوحه

  . ستا  دست آمده ههاي بعد آثاري از آنها در تل ملیان، تپه یحیی و شهر سوخته نیز ب دوره

م ئـ عالداراي هم شـامل ارقـام و هـم    روند که  به شمار میاقتصادي  یهاي آغاز ایالمی به عنوان متون لوحه

در  ؛)Ibid(ده اسـت شـ بیشتر از یک مهر براي آنها اسـتفاده ن  و برخی از آنان مهر شده هستند. نگار هستند ایده

شـامل حسابرسـی    ،تمامی متون آغاز ایالمی تپه سفالین تقریباً. اند بر هر دو سوي لوح کشیده شدهنیز مواردي 

اجتمـاعی   ۀگوسفند و بز در مالکیت فردي با رتب ماًجیره روزانه و یا ماهانه کارگران، جمعداري تعداد دام عمو

 اقتصـادي ـ   نخبگان اجتمـاعی هاي  باال، شمارش تعداد کارگرانی که به کاري گماشته شده و جمعداري دارایی

تعداد گوسفندان ذکر شده در ایـن متـون از لحـاظ کمیـت قابـل       و جیرههاي  تعداد پیمانه .)15تصویر(باشد می

آغـاز ایالمـی   هاي  در سه نمونه از گل نبشته( شود می است که در متون شوشی دیده  اريمقایسه با آمار جمعد

براي برداشتی بهتر از ایـن موضـوع   ( باشد می سرأ 1000بیش از  ،هاي بالغ جمعداري تعداد میش ،تپه سفالین

,Dahl: رجوع کنید به 2005.(  

  

  :مهر و موم در همراه با عالئم نگارشیـ 12 ۀگون

نمونـه از آن در   2 که صـرفاً ـ ده  گردیاي منحصر به فرد یافت  پدیده ،ش فصل سوم تپه سفالیندر طی کاو

,Charvate(گزارش شده است 14 ۀشوش الی ۀمحوط استفاده از عالئم نگارشـی  ـ  و این پدیده همان ) 1969

مهـر و مـوم    ةز این شـیو قطعه ا 9. باشد می کار رفته براي مهر و موم در هبه جاي استفاده از مهر کردن گلهاي ب

ـ   هاي  این عالئم بر روي گل نبشته دست آمده که همگیِه کردن در طی کاوش ب کـار رفتـه    هشـوش و یحیـی ب

که در واژگان آغاز   Hairy Triangleعالمتی است معروف به ،این عالمات نگارشی ۀترین نمون شاخص. است

ف یـک فـرد   کار رفته و معرّه لین عالمت ببه عنوان او در تیتر گل نبشته، ؛شود می شناخته M136ایالمی با نام 

ـ . دوش می نبشته به آن مربوط باشد که مالک گل می اجتماعی باال یا نهادي ۀبا رتب کـار   هدومین عالمت نگارشی ب

شـود   مـی  شـناخته  M102عالمتی است که در واژگان آغاز ایالمی با نام ،رفته بر روي قفلهاي گلی تپه سفالین

دال بـر وجـود    ،نخسـت  ۀایـن فـن مـدیریت در درجـ    . باشـد  می تولیدات دامی همانند پنیر خشکف که معرّ

این سیستم مهر و موم انبارها بـه  . است مختلفیدر مالکیت افراد  تاباشد  می انبارهاي تخصصی با کاالي خاص

ن بـاز کـردن فضـاها    ي انبارها و مالکین آنهـا بـدو  اکند که نسبت به محتو می گارگزاران یا مدیران میانی کمک

  ). 16تصویر(آگاهی حاصل کنند

  

  :گیرينتیجه

ینـات  ئچنانکه ذکر گردید مدارك مربوط به مدیریت اداري تپه سفالین تنها از مکانی که بقایاي معماري، تز

یـا مخـزن ورودي    )؟(مکـان مـدیریتی  (وابسته به معماري به همراه مـدارك مـدیریتی و انبـوه مـواد فرهنگـی     
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توانـد چگـونگی    ه اسـت و بنـابراین از نظـر بافـت اسـتقراري نمـی      شدبررسی  ،بوده ورد استفادهم) )؟(ها داده

در واقع به منظور دستیابی به ایـن گونـه اطالعـات     .پراکندگی آنها را در فضاهاي مختلف براي ما بازگو سازد

موقعیت مکانی مرکز تواند موجود بودن یا  هاي مرکزي تپه نیست که می هاي افقی در بخش اي جز کاوش چاره

اداري جامعه سفالین را روشن سازد
1

ـ  داده ۀلذا آنچه که از مجموع.  دسـت آمـده، تنهـا     ههایی از این محدوده ب

آغاز ایالمی  ةباید اذعان کرد که چکونگی فن مدیریت در دور. ه بگذاردتواند بر اداري بودن این مرکز صح می

ولی  نمودتوان بازسازي  کاوش در تپه سفالین را با قطعیت نمی ةاین محدود زدست آمده ا هبهاي  براساس داده

   :توان با احتیاط مباحث زیر را طرح کرد می راساس شواهد موجود،ب

نظـام   ۀدر فـالت مرکـزي ایـران، توسـع     .م.براساس کاوشهاي تپه سفالین، در اواخـر هـزاره چهـارم ق    ـ1

 ۀرهاي اجتمـاعی در قالـب تغییـر بـه سـوي جامعـ      معیشتی ساکنان دشت ري، همراه بـا تغییراتـی در سـاختا   

باشد که در افزایش میزان واحدهاي اقتصـادي، تخصصـی شـده آن و رشـد      می اي پیشرفته رتبه ـ  خویشاوندي

  . سازماندهی نیروي کار نمود یافته است

ـ    افزایش پیچیدگیهاي اقتصادي و اجتماعی منجر به ظهـور سیسـتم   در تپه سفالین،ـ 2 ی هـاي سلسـله مراتب

و در نهایت موجب پیدایش کـارگزاران متعـدد    هداري شد گیري و مسئولیت هاي مختلف تصمیم پیچیده در رده

 هـاي داراي مسـئولیت ضـروري    استفاده از مهرها براي شخصـیت و نیز اینکه  در سطوح مختلف اداري گردید

  . شده است

باشـد   می دو جانبه همراه با انتقال اطالعاتاي  ها و پاکتهاي گلی به تنهایی دال بر مبادلهوجود کاالنشانـ 3

ظهـور   .انـد  را تحت کنترل داشته و داراي مکانیسم کنترلی و نظـارتی پیچیـده بـوده   ها  که کمیت و کیفیت کاال

داري کاال در قالب نظام مدیریت اداري توسط نخبگان اقتصـادي  وژي اداري براي تضمین کمیت و جمعتکنول

  .توسعه پیدا کرده است

پیچیـده و تخصصـی بـا کلیـه      نهادي کامالً ،رسد سازمان مدیریتی آغاز ایالمی در تپه سفالین می نظر بهـ 4

کاال و خدمات مدیریتی دیگر در شمال فالت مرکزي ایران بـوده   ۀمدیریتی براساس تولید و مبادلهاي  شاخصه

و ایـن،  شده  می باشد، اداره می ساالرهاي آغاز ایالمی توسط گروهی از نخبگان اجتماعی که همان خانو است 

دسترسی نابرابر به قدرت و ثروت را براي اولین بار در بین جوامع ساکن دشت ري در فـالت مرکـزي ایـران    

  . ریزي کرده است پایه

اگـر  ( اي لهجه ساالرهاي آغاز ایالمی دشت ري که احتماالً خان(قتصادي ـ ا  این گروه از نخبگان اجتماعیـ 5

از جوامع آغاز ایالمی در تعامل و رابطه بـا  ) براي ساکنین آغاز ایالمی فالت مرکزي اطالق کرد بتوان این واژه را

کنتـرل نهادهـاي اقتصـادي و     )انـد  و شرق ایـران بـوده   )حصاري، چایچی و اولیایی(جنوب غرب، جنوب شرق 

  . اند کرده یم تصمیمی گیري را در دست داشته و از آن در راستاي منافع شخصی و گروهی خود استفاده

                                                
سفانه در پی قرارداد وزارت مسکن و شهرسازي با یک شرکت انبوه سازي مسکن کار تخریب تپه سفالین آغاز شده و علیرغم هشدار أتم ـ1

فی یکی از مراکز مبنی بر اهمیت بسیار باالي این محوطه در معرّ هاي سازمان میراث فرهنگی استان تهران،گیريو پی نویسندگان این مقاله

واحدي در مرکز این محوطه در حال  2500 ةینی در شمال فالت مرکزي، این تذکرات راه به جایی نبرده و هم اکنون پروژآغاز شهرنش ةعمد

            اي که بنا بر نقل قول بزرگانی چون دکتر صادق  محوطه. زودي این یادگار ارزشمند براي همیشه نابود خواهد شده اجراست و ب

فرهنگی  ةشناسی این دور هاي باستان یکی از مهمترین مکان ،، هالی پیتمن و یاکوب دالابلی، المبرگ کارلفسکییرعابدین کملک شهمیرزادي، م

).گفتگوي شخصی(رود  به شمار میایران بعد از شوش 
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که سلسله مراتب قدرت در این جامعـه کـه در    دهد می سفالین نشان ۀاداري و مدیریتی محوطهاي  دادهـ 6

بـا هماهنـگ سـازي تصـمیمات گونـاگون بـه        ،س آن یک نخبه و یا گروهی از نخبگان اجتماعی قرار داردأر

 ن را سـازماندهی و مـدیریت  مرکزیت محوطه سفالین در دشـت ري، سـایر جوامـع اسـتقراري همزمـان بـا آ      

  . نموده است می

 یـاد نوشته در تپه سفالین که متخصصان خط آغاز ایالمی از آن با نام متون حاکم سـفالین  کشف دو گلـ 7

که زمام امور را در دست داشته و بـا  است  اقتصادي ـ  سیاسی ۀوجود شخص برتر یا نخب ةید کنندأیکنند، ت می

  ).  17تصویر(کرده است می سفالین اعمال ۀتسلط خود را بر جامع ،)؟(گیري از نیروي قهریه بهره

توان به صورت یک نمونـۀ آغـازین از نهادهـاي پـیش      ساالرهاي آغاز ایالمی در تپه سفالین را می خانـ  8

بـه صـورت    ود باشـ  گیري از نیروي انسانی می نی تبادل کاال و بهرهاحکومتی توصیف کرد که ماهیت آن بر مب

  .هستندهاي مدرن آن متفاوت  اند و تنها از لحاظ رتبه و سطح پیچیدگی با نمونه راتبی ساماندهی شدهسلسله م

با عنـوان افـق فرهنگـی آغـاز     توان میاز این پدیده  ،فرهنگ آغاز ایالمیهاي  با توجه به گستردگی داده ـ9

  . نیستعتی اي دف وجه پدیده به هیچ خراسان یاد کرد و ةایالمی در دشت ري و مسیر جاد

توان مدل زیر را در ارتباط با سطوح مختلف نظام مدیریت اداري در تپه سـفالین پیشـنهاد    می در پایان ـ10

).1نمودار (دنمو

    

  

  

  

  

  

  

  

  

1نمودار 

  

  

  

  

  کارگزاران 

  بخش انباري

سیستم حمل و نقل و 

  پخشیباز 

  و

  کشاورزان

  صنعت کاران 

  دامداران 

  بخش حسابرسی 

! !!! !!!!! !! !! !!!! ! !! !! !
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اي هــ گــزارش ،باســتانی سـفالین پیشــوا  ۀماتی کـاوش محوطــ گــزارش مقــد«، )الــف 1386(اکبــري، حسـن  حصـاري، مرتضــی؛ 

پژوهشـگاه سـازمان میـراث فرهنگـی،     ، مجموعه مقاالت نهمین گردهمایی باستان شناسی ایران ،ل، جلد او»)7(شناسی باستان

  .200-165صص ؛شناسی باستان ةپژوهشکد ،صنایع دستی و گردشگري

 نالیباسـتانی شـف   ۀنگاري و تعیین حـریم در محوطـ   گزارش الیه«، )ب 1386(علی یاري، احمد؛ اکبري، حسن حصاري، مرتضی؛

پژوهشـگاه سـازمان   ، شناسی ایران مجموعه مقاالت نهمین گردهمایی باستان ،ل، جلد او»)7(شناسی باستانهاي  گزارش ،پیشوا

  .164-131صص ؛شناسی باستان ةپژوهشکد. دستی و گردشگري میراث فرهنگی، صنایع

شـوا   یابسیدین یافت شده از تپه سفالین پ یابیأمنش«، )تشاردر دست ان(، حصاري، مرتضی؛ چایچی امیرخیز، احمد؛ اولیایی، پروین

  .ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران ةدانشکد شناسی مطالعات باستان ۀمجل ،»به روش پیکسی

بررسی آب زیرزمینی دشت ورامـین جهـت   «، )1383(پناه، سیدکاظم؛ جعفري، محمد علوي رفیعی امام، عماد؛ غالمرضا؛ زهتابیان،

  102ـ91صص ؛48 ةشمار ،جغرافیاییهاي  پژوهش ،»ه از آبیاري اراضی کشاورزياستفاد
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