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-1مهدی
چکیده
با وجود کاوشها و بررسیهای باستانشناختی پراکنده در منطقۀ شممالشمر ایمران ،تماکنون در ایم
منطقه مطالعۀ تخصصگرایی ف و میزان و مقیاس پیچیمدگیهمای اقتصمادی صمورتنپذیرفتمهاسم.
شمالشر ایران بهدلیل منابع معدنی فراوان و قرارگرفت در مسیر ارتباطی بزرگ خراسان ،هممواره در
طول تاریخ دارای اهمی .مکانی و اقتصادی ویژهای بودهاس .با آگاهی از ای اهمیم .در ایم مقالمه
تالش شدهاس .که فرایند تخصصیشدن محصوالت و پیچیمدگیهمای اقتصمادی و مبمادالت تاماری
موجود در ای منطقه براساس یافتههای بهدسم.آممده از محوطمۀ باسمتانی قاراچشممه نیشمابور ممورد
بررسی قرار گیرد هدف ای پژوهش ،مشخصکردن روند ظهور جوامع با سماختار پیچیمدۀ اقتصمادی،
شروع تخصصگرایی و شناسایی ارتباطات و تعامالت فرهنگی درونمنطقمهای و بمرونمنطقمهای ایم
حوزۀ جغرافیایی در خالل پیچیدهشدن جوامع اس .در ای پژوهش تحلیل برپایۀ یافتههای میمدانی و
مطالعۀ تطبیقی دادههای حاصل از کاوش بودهاس .و نتایج ای پژوهش حکای .از آن دارد که محوطۀ
باستانی قاراچشمه در طول هزارۀ سوم پیشازمیالد دارای تخصصپذیری بوده و کاالهای انبوهی تولید
میکرده که ازطریق راههای ارتباطی ،فرهنگهای شمالشر ایران را به جنمو

ترکمنسمتان ،درۀ سمند

در شبهقارۀ هند و جنو شر ایران متصل میکردهاس .ای ویژگیها نشان از توسعه و تحول جوامع
پیچیدۀ اقتصادی و سیاسی در شمالشر ایران دارد که توسط گروهی از نخبگان اقتصادی و اجتماعی
اداره میشدهاس .و بر تولید کاال و در مدیری .راههای ارتباطی نقش بسیاری داشتهاس.
واژهها :تخصصگرایی ،پیچیدگی اقتصادی ،مبادالت تااری ،محوطۀ قاراچشمه
د 
کلی 

ممممممممممممممممممممممممممممممممممممم
 -1دانشاوی دکتری باستانشناسی دانشگاه سیستان و بلوچستان
 -2استادیار گروه باستانشناسی دانشگاه سیستان و بلوچستان (نویسنده مسئول)
Email: rouhollah.shirazi@lihu.usb.ac.ir
 -3داﻧﺸﯿﺎر ﮔﺮوه ﺑﺎﺳﺘﺎن ﺷﻨﺎﺳﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر

ﺗﺎرﯾﺦ درﯾﺎﻓﺖ1397/5/1 :

ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺬﯾﺮش1397/12/27 :
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-1مقدمه

مفهوم پیچیدگی ،فرایند تخصصیشدن و مبادالت تاماری در میمان جواممع باسمتان از مهممتمری
مسائل در باستانشناسی نوی اس .پیچیدهشدن جوامع از یکسو با انساام اجتمماعی پیونمد دارد
و از طرف دیگر با سلسلهمراتب اجتماعی ممرتبط اسم.؛ بماایم حمال در باسمتانشناسمی ،مطالعمۀ
پیچیدگیهای اجتماعی و اقتصادی در جوامع باستان و چگونگی ارزیابی تخصصگرایمی و میمزان
آن از خالل یافتههای باستانی همواره با دشواریهای فراوانی روبهرو بودهاس..
با شمروع دهمۀ 1960م اصمطالحاتی همچمون تخصمصگرایمی ،پیچیمدگیهمای اجتمماعی و
اقتصادی ،سازمانهای تولید و مسائلی از ای دس .در کانون مباحث باستانشناسمی قرارگرفم .و
انسانشناسان و باستانشناسان شماری از رهیافم.همای نظمری مختلم

را بمرای مطالعمۀ ارتبما

بممی تخصصممیشممدن فمم و پیچیممدگیهممای اجتممماعی پیشممنهاد کممردهانممد ( ;Smith,2012

)Alghaze,2001; Emberling,1997; Rothman,2004; Shanks and Tilley,1987
شاید بتوان ادعا کرد که مطالعۀ سیستمهای پیچیده را نخستی بار «سمیمون الپمالس» فرانسموی
در سدۀ 18م مطرح کرد الپالس که بهنوعی پایهگذار تئوری ریاضی احتماالت نیز بود ،نشمان داد
که اگرچه پیشبینی رخدادها و رفتارهای سیستمهای پیچیده ناممک اس ،.اما میتموان بما کممک
حسا

احتماالت ،رفتار و مسمیر عممومی گمروه بزرگمی از آنهما را پمیشبینمی کمرد اممروزه در

باستانشناسی ،تاریخ و همچنی انسانشناسی نیز درک مسأله تحول و گسمترش فرهنمگ و تممدن
نیازمند داشت دانش عمومی دربارۀ مفهوم پیچیمدگی اسم .هنگمامی کمه بمه فرهنمگ و سماختار
اجتماعی بهمنزلۀ سیستمهای سازشپذیر پویا نگریسته میشود ،باید عناصر تشکیلدهنمدۀ آنهما و
کارکردشان و ارتباطی که با کل سیستم دارند نیز شناسایی شمود مفهموم تئموری پیچیمدگی نشمان
میدهد که در سیستمهای سازشپذیر پویا و غیرخطمی ،متغیرهمای بسمیار کوچمک ممیتوانمد بمه
برآمدهای بزرگ و حتی پیشبینیناپذیر بیاناامد
در ای میان واژۀ «جامعه» مفهوم بسیار وسیعى دارد و تعماری

متعمددی درخصمو

جامعمۀ

ساده ارائهشدهاس .بهطور کلی جامعه را دستهاى از مردم مىدانند که با اشتراک زندگى مىکنند و
مىکوشند به اتفا وسایل زندگى خویش را تأمی کنند و نسل را اداممه دهنمد در تعریفمی دیگمر
میتوان چنی بیان داش .که جامعه ،گروه وسیع و پردوامى اس ،.مرکمب از تعمداد کریمرى زن و
مرد و کودک که وجوه اشتراک فراوانى دارند و براى بقاء و اسمتمرار خمود همکمارى ممىکننمد و
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سممازمانهمماى ادارى متعممددى بممهوجممود مممىآورنممد بمما ایم اوصمماف در جوامممع باسممتان ،ظهممور
پیچیدگیهای اقتصادی -اداری ،سلسملهمراتمب اجتمماعی ،پدیمدآممدن متخصصمان تمماموقم .و
حرفهای ،تقسیم کار اجتماعی ،سازمان اداری و تمرکمز ممدیریتی و کنتمرل از ویژگمیهمای اصملی
جوامع پیچیده اس( .شیرازی)152-153:1394،
تخصصگرایی و تقسیم کار از وجوه بارز پیچیدگی در میان جوامع باستان اس .و بسمیاری از
باستانشناسان و انسانشناسان بر ای باورند که یکی از دالیل یا شواهد پیچیدگیهای اقتصمادی و
اجتماعی وجود متخصصان صنعتی اس .در ایناما تخصمص بمه معنمای مهمارتداشمت اسم .و
متخصص کسی اس .که تمام یما بخشمی از وقمتش را بمه کمار یما فعمالیتی ویمژه ممیپمردازد در
باستانشناسی ای اصطالح با فعالی.های اقتصادی همراه اس .و بیشتر در رابطه با سمازمان تولیمد
جوامع مطرح میشود و تخصص در فعالی.های تولیدی اغلب در جوامعی اتفما ممیافتمد کمه از
آنها با نام جوامع مرکب یما پیچیمده یماد ممیکننمد (ولمیپمور)34-37:1391،؛ بمهعبمارت دیگمر،
تخصصگرایی ف ناشی از فعالی.های تکنولوژیکی اس .که در جوامع سماده وجمود نداشمتهانمد
(.)Blackman et al ,1993:60

نمونههایی از ای جوامع پیچیده در نیمۀ شرقی فالت ایران محوطههایی ازجمله شهرسموخته،
حصار و محوطۀ آلتی تپه در آسمیای مرکمزی هسمتند محوطمۀ باسمتانی شهرسموخته از نخسمتی
شهرهای فمالت ایمران اسم .کمه پیمدایش جواممع پیچیمده را در شمر فمالت ایمران و گمذار از
روستانشینی و تحوالت بسیار فرهنگی ،اجتماعی و اقتصادی را نمایان ساختهاسمPiperno & ( .

 )Tosi,1975:173-190ای شهر باستانی ،شهری تممامعیمار بموده و از نظمام اداری و اقتصمادی
پیچیدهای برخوردار بودهاسم .وجمود سلسملهمراتمب اجتمماعی و وجمود تممایز طبقماتی کمه از
ویژگیهای جوامع پیچیده اس ،.بهخوبی در تدفی های شهرسوخته مشهود اس .شواهد درممانی
و پزشکی بر روی برخی از اسمتخواهای انسمانی شهرسموخته بمهدسم .آممدهاسم .کمه نشمان از
پیشرف.های پزشکی در ای شهر دارد وجود بخشهای مختلم
صنعتی در قسم .شمالغربی ای شمهر و کشم

شمهری ازجملمه وجمود منطقمۀ

اشمیایی بما کماربرد اداری و اقتصمادی ازجملمه

مُهرهای مسطح ،مُهرهای استوانهای ،اثرات مُهر ،درپوشهای خمرههمای سمفالی ،قطعمات پارچمه،
اشیاء متعدد چوبی و سنگی ،ژتونهای حسابداری ،مُهرهای سنگی و سفالی ،قالبهما و ابزارهمای
سنگی و فلزی ،نشان از پیچیدگیهای اقتصادی و فعالی.همای تولیمدی گسمترده در ایم محوطمه
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اس .از دیگر یافتههای بهدس.آمده از شهرسوخته که حکای .از وجمود سمازمان اداری و کنتمرل
مالکی .در شهرسوخته دارد ،کش

یک لوحه آغاز ایالمی در ای محوطه اسم .در ایم محوطمه

شواهد مُهرومومکردن ورودی انبارها و ظروف سفالی بزرگ مرل خمرههما بما طنما

و گمل نمرم،

نشان از سازمان اجتماعی و اقتصادی پیچیده در شهرسوخته دارد (شیرازی)192-152:1394،
-1-1بیانمسأله
علیرغم کاوشهای متعدد صورتگرفته در منطقۀ شممالشمر ایمران ،هنموز اطالعماتی از نحموۀ
پیچیدگیهای جوامع آغاز تاریخی در ای منطقه در دس .نیسم .و تماکنون مطالعمهای بما همدف
شناخ .پیچیدگیهای اقتصادی و شکلگیری تخصصگرایی تماموق .صورت نگرفتهاسم .نظمر
به ای مهم که زوایای تاریک بسیاری درخصو

فراینمد تخصصمیشمدن در شممالشمر ایمران

همچنان باقی اس ،.پژوهش حاضر درنظر دارد که گوشههایی از خم مطالعماتی موجمود در ایم
زمینه را در منطقه برطرف کند و روند پیچیدگی جوامع در ای منطقه از سرزمی ایمران را بمرپایمۀ
یافتههای محوطۀ قاراچشمه تبیی کند بهطمور حمتم مطالعمه و تحلیمل یافتمههمای قاراچشممه در
شمالشر ایران باعث افزایش درک ما از روند توسعه و تحول جوامع پیچیده و وضعی .مبادالت
تااری منطقهای و فرامنطقهای در شمالشر ایران میشود مهمتری پرسشهایی که ای پژوهش
به آنها خواهدپرداخ .عبارتاند از:
 -1برپایمۀ دادههممای قاراچشمممه رونممد پیچیمدگیهمای اقتصممادی و تخصصمیشممدن تولیمدات در
شمالشر ایران چگونه بودهاس.؟
 -2ارتبا تااری شمالشر ایران براساس یافتههای باستانی قاراچشمه با کدام مناطق بودهاس.؟
-1-2پیشینۀتحقیق
تاکنون مطالعات متعددی درخصو

تخصصگرایی و پیچیدگیهای اقتصادی در مناطق مختلم

ایران صورتگرفتهاس .و پیشینۀ شکلگیری جواممع پیچیمده در ایمران بمه دوران ممو و سمنگی
بازمیگردد ای دوره مرحلۀ انتقال سن.های فرهنگی جوامع سادۀ نوسنگی به حکوم.همای دورۀ
آغاز نگارش و سپو دورۀ ایالم محسو

میشود ازجمله مطالعمات صمورتگرفتمه درخصمو

پیچیدگیهای اجتماعی و اقتصادی در مناطق ایمران ممیتموان بمه رسمالۀ دکتمری بماعنوان تحلیمل
پیچیدگیهای اجتماعی -اقتصادی فرهنگهای شمال فارس (اقلید) در دورۀ مو -سنگی براساس
کاوشهای تپۀ مهرعلی توسط سرداریزارچی اشاره کرد (سرداریزارچمی )1390 ،ایم پمژوهش
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بیانگر آن اس .که ساختار اجتماعی-اقتصادی جوامع دورۀ لیپویی به شکل خمانسماالر هممراه بما
تخصصپذیری صنعتی و نظام مدیری .اداری پیشرفته بودهاس .کاوشهای تپۀ مهرعلمی ممدارک
روشنی از یک جامعۀ پیچیدۀ دوران باکون و لیپویی را آشکار ساختهاس.
مطالعات صورتگرفته درخصو

توسعۀ اقتصادی و پیچیمدگیهما در میمان جواممع باسمتان

شمال فالت مرکزی ایران نیز نشان دادهاس .که ای اتفا در فالت مرکزی ایران مربو به اواخمر
دورۀ اوروک جدیمممد (3200-3500

م) و دورۀ آغممماز ایالممممی (2900-3200

م) صمممورت

گرفتهاس .و مواد فرهنگی اوروک جدید و آغاز ایالمی در امتداد شماهراه اصملی تاماری شمر -
غر

که همان جادۀ بزرگ خراسان اس ،.مشاهده شمدهاسم)Lamberg Karlovsky,1989( .

مطالعات گیلرمو الغازه در مناطق پیرامونی جنو

بی النهمری نیمز نشمان داده اسم .کمه توسمعه

فرهنگی صورت گرفته در اواخر هزاره چهارم پیش از میالد ،سبب پیدایش پیچیدگیهای فزاینمده
در مناطق هماوار شدهاس )Algaze,1989:2001( .مطالعات و پمژوهشهمای باسمتان شناسمی
فالت مرکزی در دش .قزوی و ری نیز نشانگر پیدایش جوامع پیچیده در اواخر همزارۀ چهمارم و
اوایل هزارۀ سوم پیشازمیالد بودهاس)Fazeli et al, 2001-2007( .
باای وجود ،تاکنون مطالعهای در زمینۀ باستانشناختی تخصصگرایی و پیچیدگیهای اقتصادی
شمالشر ایران اناام نشدهاس .و پژوهش حاضمر تمالش دارد تما وضمعی .تخصمصگرایمی و
پیدایش پیچیدگیهای اقتصادی ای منطقه را براساس یافتههای باستانی بمهدسم.آممده از محوطمۀ
قاراچشمه نمایان سازد
-1-3استقرارقاراچشمه
محوطۀ باستانی قاراچشمه یکی از استقرارهای باستانی واقعدر استان خراسان رضوی اس .کمه در
دش .نیشابور واقع شدهاس .و در تقسیمات سیاسی اخیر در شهرستان «فیروزه» قرار گرفتمهاسم.
(تصویر )1
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تصویر.1موقعیتمکانیمحوطۀقاراچشمهدرحوزۀخراسانرضویوشهرستاننیشابور
(طرحازنگارندگان)

ای محوطه در سال  1394توسط حس باصفا در یک فصل مورد کاوش باستانشمناختی قمرار
گرفتهاس .که تاکنون تنها کاوش ای محوطمه بمودهاسم .قاراچشممه اسمتقراری وابسمته بمه آ
رودخانه بودهاس .و در کنار رودخانه کالشور شکل گرفتهاس .ایم محوطمه  270متمر طمول و
 225متر عرض دارد و وسع .آن در حدود  6هکتار اس .محدودۀ محوطمۀ قاراچشممه بمهدلیمل
موقعی .مکانی مناسب و هماواری مسیر آن با جادۀ ابریشم از دیربماز مموردتوجمه بمودهاسم .و
آثاری از هزارۀ پنام تا هزارۀ اول پیشازمیالد را در خود جای دادهاس( .باصفا)10-12 :1394 ،
باوجودای  ،بهدلیل گسترش فعالی.های کشاورزی و عمرانی ،ای محوطه بهشدت در معمرض
تخریب قرار گرفتهاس.
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کالتشوری)درجنوبارتفاعاتبینالود(باصفا)1394:

تصویر.2موقعیتمکانیمحوطۀقاراچشمه(

در طی کاوش سال  1394در ای محوطمه ،تعمداد  7بمرش در بخمشهمای مختلم

محوطمه

گشودهشد (تصویر  )3در خالل ای کاوش شواهد متعددی از ابمزارآالت صمنعتی و کارگماههمای
صنعتی ازجمله جوشکوره ،ابزارهای سنگی ،قطعات گلی کارشده ،ظروف متعدد سمفالی ،ظمروف
مرمری ،سنگسا ها ،سردوکها ،مُهرهها و ژتونهای گلی و پیکرکهما بمهدسم .آممدهاسم .کمه
نشانگر ماهی .صنعتی ای محوطه اس.
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ارهایازمحوطۀقاراچشمهوموقعیتدقیق7برشایﺠادشدهدرطولکـاوش
تصویر.3نمایماهو 



(باصفا)1394،

یهایاجتماعیواقتصادی
تخصصپذیریونقشآندرپیچیدگ 

-3
یکی از برجستهتری متغیرهای پیچیدگی در باستانشناسمی «تحموالت اقتصمادی» و بمهخصمو
«تخصصگرایی» اس .تخصص تهیۀ منظم و مکرر بعضی از کاالها یما خمدمات بمرای مبادلمه بما
یکدیگر اس .و تخصصگرایی یک شبکه اس.؛ شبکهای کمه در آن متخصصمان زیمادی را درون
جامعهای پیچیده پدیدار میکند شبکهای که هر یک دیگری را تکمیل میکند بمه تعبیمری دیگمر،
یک جامعه بزرگ و پیچیده نیازمنمد فعالیم .همایی اسم .کمه بمر تخصمصگرایمی اسمتوار باشمد
(فاضلینشلی)271 :1376 ،
باستانشناسان به تخصصپذیری صنعتی ،هم بهعنوان یک متغیر وابسته و همم بمهعنموان یمک
متغیر مستقل در پیشرف .فرهنگی توجه کردهاند ظهور متخصصمان صمنعتی در درون اجتماعمات،
اغلب بهعنوان یک نمونۀ وابستگی اشخاصی مالحظه میشود که از تولید مازاد پشتیبانی میکند از
طرف دیگر ،تخصصپذیری بهعنوان متغیر مستقل ،در کنترل تولید صنعتی ابزاری اس .کمه بمرای
انباش .ثروت شخصی استفاده شدهاس(Hirth,1996: 213) .
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تخصصپذیری دو مشخصۀ اصلی دارد ،یکی درجه و میزان تخصص اس .که مربو به تعداد
و میزان تولیدکننده در برابر مصرفکنندگان اس .برای هر محصولی ممکم اسم .تولیدکننمدگان
کم یا زیادی در ارتبا با کل جمعی .مصرفکننده وجود داشتهباشند محصولی که شممار زیمادی
تولی مدکنن مده دارد ،می مزان پممایینی از تخصممص را خواهممدداشمم .مشخص مۀ دوم ای م اسمم .کممه
تخصصپذیری در روشهای زیادی میتواند سازماندهی شود باستانشناسان تولیمد تخصصمی را
یک عامل کلیدی اقتصادی در ارتبا با جوامع پیچیده میدانند )(Costin,1991

میزان تخصصگرایی در تولید ،ازجمله معیارهمایی اسم .کمه بمه باسمتانشناسمان در ارزیمابی
پیچیدگی اقتصادی جوامع باستانی کمک میکند تخصمصگرایمی و الگوهمای پراکنمدگی مکمانی
تولیدات تخصصی را میتوان در ارزیابی پیچیدگیهای اجتماعی مورد اسمتفاده قمرار داد؛ بنمابرای
بسیاری از باستانشناسان و انسانشناسان بر ای باورند کمه یکمی از دالیمل یما شمواهد پیچیمدگی
اقتصادی ،وجود متخصصان صنعتی اس .و ایم تخصمصگرایمی بما پیچیمدگیهمای فرهنگمی و
اجتماعی جوامع باستان ارتبا مستقیم دارد )(Peregrine,1991:8

تخصصپذیری صنعتی که در ابتدا در باف.های روستایی ظهور مییابد ،بهتدریج رشد یافته و
باعث پیدایش کارگاههای تخصصی بزرگ و نیروی کار مازاد متخصص ممیشمود کمه در مراحمل
بعدی در فرایند ذخیرۀ اطالعات ،مبادلۀ کاال ،خدمات و سلسلهمراتمب تصممیمگیمری ،در قمدرت
نفوذ ممیکننمد ایم تخصمصپمذیری صمنعتی ،بمه مفهموم ممدرن آن نیسم .در جواممع باسمتان
تخصصپذیری صنعتی به معنای تولیدات صنعتی پیشهورانه اس .که ویژگمی اصملی آن تولیمد بما
ابزارهای اولیه اما با مهارت باال بودهاس .در نظامهای اداری حکوم.های اولیه ،تخصمصپمذیری
سلسمملهمراتب می و عمممودی ،هممماهنگی در نظممامهممای تخصص می افق می را ایامماد خواهممدکممرد و
تخصصپذیری افقی نیز تقسیم کار در یک سازمان را فراهم میسازد چنانچه وظای

انامامشمده

توسط متخصصان مرتبط با هم نباشد ،نیاز به ساختار سلسلهمراتبی ضروری نیسم.؛ امما اگمر ایم
وظای

مرتبط با هم نباشند ،بدونشک دربارۀ سازمان تصمیمگیرنده در یک حکومم ،.همماهنگی

در بی متخصصان ضروری اس .ای هماهنگی خود توسط یک متخصص دیگر فراهم ممیشمود
که در سطح دوم ساختار یک سازمان ایفای نقش میکند ) (Johnson,1973:3تخصصگرایی بما
شرایط و عوامل مشخصی پدیدار میشود در جوامع پیچیمده متخصصمان تمماموقم .بما طمرح و
برنامه ،فعالی.های مشخصی را اناام میدهند؛ بهعنوان نمونمه ،بما افمزایش پیشمرف.همای فنمی و
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تکنیکی ،متخصصانی ازجمله سفالگران و فلزکاران پدیدار شدهاند که تماموق .یا بهعنموان کمارگر
ماهر به فعالی.های صنعتی اشتغال داشتهاند ازسویدیگر ،به موازات افزایش جمعی ،.کشماورزی
نیز توسعه مییابد و انسان با اسمتفاده از فنمون و عمادات جدیمد ماننمد خمیش و سیسمتم آبیماری،
فرآوردههای کشاورزی را بهبود بخشیده و افزایش میدهد افزایش ثروت باعث میشود کمه افمراد
ثروتمند و ممتاز جامعه از قدرت بیشمتری برخموردار شموند و در ایم زممان پایگماه اجتمماعی و
طبقات در جامعه بروز کرده و شکاف طبقاتی بیشتر میشود (فاضلینشلی)276 :1383 ،
به تعبیری دیگر ،شکلگیری تخصص در فعالی.های تولیدی در جوامعی اتفما ممیافتمد کمه
انسانشناسان و باستانشناسان از آن با نام «جوامع پیچیده و مرکب» یاد میکنند در چنی جوامعی
سازمان اجتماعی با سازمان اقتصادی ارتباطی تنگاتنمگ دارنمد ،درنهایم .تخصمصگرایمی باعمث
پیچیدگی جوامع و پیچیدگی باعث بهوجودآمدن نخبگمان ممیشمود از عواممل ممرثر در پیمدایش
سلسلهمراتب و طبقات اجتماعی ،ظهور تخصص در فرایند روابط اجتماعی اسم .وشمناخ .ایم
پدیدهها در باستانشناسی نیازمند درک چگونگی رشد پیچیدگیهای اجتماعی و اقتصمادی اسم.
شواهد پیچیدهشدن ای جوامع را میتوان در پیشرف.همای تکنولموژیکی ،تخصصمیشمدن فم و
وجود متخصصان ،مازاد تولید ،تاارت و روابط گستردۀ منطقهای و فرامنطقهای ،شمواهد ممدیری.
اداری و نظارت بر مبادالت ازجمله وجود مُهرهما ،ژتمونهمای گلمی و همچنمی براسماس وجمود
کاالهای منزلتی در منطقه مشاهده کرد
یهای
تخصصگراییومبادالتتﺠاریدرقاراچشمهوتأثیرآندرپیچیدگ 

-4شواهدتولید،
شمالشرقایران
اقتصادی 
شروع هزارۀ سوم و سدههای آغازی هزارۀ دوم پیشازمیالد ،دورانی پویا در سراسر خاور نزدیمک
محسو

میشود ای دوران همزمان اس .با ادوار مفرغ و آه که در فرهنگهای باستانشناسمی

آسیای مرکزی با نامهای «نمازگاه  »IV-VIو همچنی «فرهنگ یاز» شناخته میشود که گسمترۀ آن
در تمام آسیای مرکزی و بخش شرقی فالت ایران از کوههای کوپ .داغ تا حوزۀ مرکمزی هیرمنمد
در موندیگاک و درههای باالیی اترک گسترش یافتمهاسم .ایم دوران عمالوهبمر دگرگمونیهمای
گسترده در نظام اجتماعی و چندالیهشدن و بروز پیچیدگیهای اجتماعی و استقرارهای جامعه ،بما
ماموعهای از نوآوریهای فناورانه همراه بودهاس .و در فعالی.های اقتصادی ،صمنعتگران شمروع
به استفاده از تکنیکهای تولیدی پیشرفتهتری کردهاند ()Pittman, 1984: 33-37
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در ای میان محوطۀ باستانی قاراچشمه بهعنوان بخشی از حوزۀ فرهنگی شمالشمر ایمران در
طول هزارۀ سوم و اوایل هزارۀ دوم پیشازممیالد دارای تخصمصپمذیری اقتصمادی بمودهاسم .و
کاالهایی در مقیاس انبوه تولید میکمردهاسم .کمه ایم کاالهما ازطریمق شماهراههمای ارتبماطی و
انشعاباتش ،فرهنگهای شمالشر ایران را به جنو

ترکمنسمتان ،درۀ سمند در شمبهقماره هنمد و

جنو شر ایران متصل میکردهاس.
مهمتری مدارک و شواهد وجود تخصصگرایی و تولید محصوالت در قاراچشمه را میتموان
چنی برشمرد :در محوطۀ باستانی قاراچشمه ،شواهد متعددی از پوماندهای فرایند تولید بهدس.
آمدهاس.؛ ازجملۀ ای پوماندهایی که در طی تولیمد کاالهما در ایم محوطمه ایاماد ممیشمده و
بهوطور وسیع یاف.شدهاس ،.سربارههای فلزی و ضمایعات ابزارهمای سمنگی اسم( .تصمویر )4
بهگونهای که مهمتری شاخصمه در تولیمدات صمنعتی کمه نشمان از تخصمصگرایمی در سرتاسمر
شمالشر ایران دارد ،تولید و استفادۀ گسترده از آلیاژ نوساختهای بهنام «مفرغ» اس .سربارههمای
یاف.شدۀ فلزی فراوان ،حکای .از تولید اشیاء مفرغی در ای محوطه دارد

دستآمدهازبرشIIIمحوطۀقـاراچشمه
به 
تصویر.4مﺠموعهابزارهاودورریزهایابزارسنگی 
(تصویرازنگارندگان)

در تنها کاوش صورتگرفته در محوطۀ قاراچشمه ،تعداد  9شیء فلزی گزارش شدهاسم .کمه
ای اشیاء بهصورت پراکنده و از کارگاههای مختل

گزارش شدهاس .یافتههای فلزی قاراچشممه
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بهلحاظ کاربردی ،ابزاری بودهاند که بهصورت قطعات بهدس .آمدهاند و تاکنون شیء کامل فلمزی
از ای محوطه بهدس .نیامدهاس .اشیاء فلزی قاراچشمه بهلحاظ ساختاری از جنو مفرغ هسمتند
در ای محوطه با شروع دورۀ مفرغ تولیمد اشمیاء فلمزی (بمهخصمو

در دورۀ مفمرغ میمانی) بما

بهکارگیری روشهای قالبگیری و چکشکاری در محوطۀ قاراچشمه مرسوم و رونق یافتهاس.

دستآمدهازمحوطۀقاراچشمه(نگارندگان)
به 
تصویر.5اشیاءفلزی 

اشیاءسنگیقاراچشمه
از دیگر یافتههای باستانشناختی در محوطۀ قاراچشمه میتوان به اشیاء و ساختههای سنگی اشماره
کرد حام یافتههای سنگی بهدس.آمده از ای محوطه بهاندازهای در ای محوطه زیماد اسم .کمه
پو از یافتۀ سفالی ،پرتعدادتری هستند
گونهشناسیاشیاءسنگیقاراچشمه

اشیاء سنگی بهدس.آمده از محوطۀ قاراچشمه بهلحاظ کاربرد ،در سه دسته قابل تقسیماند:
 1مهرههای سنگی

 2ظروف سنگی

 3ابزارهای سنگی
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مهرههایسنگی

در محوطۀ قاراچشمه قطعات متعددی از مهرههای سنگی بهدس .آمدهاسم .کمه در کارگماههمای
تولیدی ای محوطه ایااد و با توجه بمه ارزشممندبمودن آن ،در سمطح وسمیع ممورد مبادلمه قمرار
میگرفتهاس .مهرههای قاراچشمه بهلحاظ جمنو در دو دسمتۀ مهمرههمای الجمورد و مهمرههمای
فیروزه قابلتفکیک اس.
مهرههایالجوردیقاراچشمه

از سنگهای نیمهقیمتی بهدس.آمده از محوطمۀ قاراچشممه« ،سمنگ الجمورد» اسم .ایم سمنگ
بهعنوان یک سنگ ارزشمند و قیمتی در عصر مفرغ ،خواستاران بسیاری در شهرهای میمانرودانمی
داشتهاس .و بهوفور در شر فالت ایران تولید و مورد مبادله قرار میگرفتهاس .باای حال معادن
الجورد مورد استفاده ،در افغانستان (بدخشان ،درۀ کوکچه) و در پاکستان (در کوههمای چاگمای و
دال بنممدیان ،در نزدیکممی مممرز پاکسممتان بمما افغانسممتان) قممرار داشممتهاسممTosi,1974:4; ( .

 )Casanova,1989:50و تممماکنون هممیچ منبمممع الجممموردی در ایممران شمممناخته نشمممدهاسممم.
( )Hermann,1968:27مردمان ساک در قاراچشمه در هزارههای سوم و دوم پیشازمیالد ،پمو
از واردات سنگ خام الجورد ،ای سنگ را در کارگاههای تولیدی به کاالهای آمماده و نیممهآمماده
تبدیل و با قیم .بیشتری به سایر مناطق صادر میکردهاند شواهد کارگماههمای تولیمد سمنگهمای
الجورد عالوهبر محوطۀ قاراچشمه ،در شهرک فیروزه و در تپهحصمار در شممالشمر ایمران نیمز
مشاهده شدهاس .که ای شواهد نشان از نقش تولیدی اشیاء سمنگی در اسمتقرارهای شممالشمر
ایران و تاارت کاال و مواد در عصر مفرغ در ای منطقه دارد (باصفا)1394 ،
مهرههایفیروزۀقاراچشمه

فیروزه بسته به نوع و کیفی .آن ،سنگی قیمتی و نیمهقیمتی اس .که بهطور پراکنده از استقرارهای
پیش از تاریخی و تاریخی فالت ایران شناسایی شدهاس .مرغو تری فیروزههای شناساییشمده
دارای رنگ آبی آسمانیاند و از ایران بهدس.آمدهاند
در محوطۀ قاراچشمه قطعات متعددی از سنگهای خام فیروزه و همچنی مُهرهای فیمروزهای
از کارگاه  VIIبا سوراخی در وسط آن بهدس .آمدهاس( .تصویر  )6در منطقۀ شمال شر ایمران
در  53کیلومتری شهر نیشابور ،معدن فیروزه شناسایی شدهاس .که به احتمال ،با توجه به نزدیکمی
به محوطۀ قاراچشمه ،تأمی کننده و منبع فیروزۀ ای محوطه بودهاس.
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هرهایازجنسسنگفیروزهباسوراخیدروسط،برشVIIکانتکستIمحوطۀقاراچشمه
تصویر.6مُ 
(باصفا)1394،

باای حال ،بنابر گزارشهای زمی شناسی و همچنمی منمابع مکتمو  ،معمادن فیمروزه تنهما بمه
شمالشر ایران محدود نممیشمود در تپمۀ حصمار ،شمواهد فیمروزه از دورۀ فرهنگمی  IIو  IIIو
مصادف با اوایل عصمر مفمرغ از  3500پمیشازممیالد شناسمایی شمده و از فیمروزه بمرای سماخ.
زیورآالت به شکل مُهره و آویز استفاده شمدهاسم )Smith,2012:127-223( .در جنمو شمر
ایران نیز از محوطمۀ شهرسموخته شمواهد فیمروزه بمهدسم .آممدهاسم )Tosi,1974( .فراوانمی
دورریزهای حاصل از تراش قطعات سنگ فیروزه در محوطۀ قاراچشمه نشان از نقش تولیدی ای
محوطه و فعالی.های تخصصی در عصر مفرغ دارد (باصفا)1394 ،
ظروفسنگیقاراچشمه
در قاراچشمه قطعات متعددی از ظروف سنگی بهدس .آمدهاس .ای ظروف بهلحماظ جمنو ،از
سنگ مرمر و از نوع کاسه هستند با توجه به وفور قطعات سنگ مرمر در ای محوطمه ممی تموان
تصور کرد که قاراچشمه یکی از مراکز تولید اشیاء مرمر بودهاسم .شمواهد قطعمات سمنگ مرممر
عالوهبر قاراچشمه در محوطۀ شهرک فیروزه نیز بهدس .آمدهاس( .نمامی و باصمفا-131 :1389 ،
 )129در محوطۀ حصار در شمالشر ایران نیز ظروف مرمری یاف .شدهاس .که با ظروف مرمر
دامب سادات و امری در درۀ سند و شهرسوخته در سیستان قابلمقایسه اس( .مغول)22 :1369 ،
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دستآمدهازمحوطۀقاراچشمه(نگارندگان)
به 
تصویر.7اشیاءسنگی 

سردوکهایقاراچشمه

بخش دیگری از یافتههای محوطههای قاراچشمه که از کاوشهای باستانشناختی بهدس .آمدهاند،
«سردوکها» هستند سردوکها اشیاء گلی یا سنگی هسمتند کمه بمهعنموان دسمتهای از مصمنوعات
دس.ساختۀ بشر ،در اشکال مختل

تولید میشدهاند ای اشیاء ازجمله ابزارهایی هستند که بمرای

تولید پارچه مورد استفاده قرار میگرفتهاند دوک نخریسی ابزاری بودهاس .کمه بمرای رشمت نمخ
استفاده میشدهاس .در محوطۀ قاراچشمه تعمداد  16سمردوک از بمرشهمای مختلم
آمدهاس.

بمهدسم.
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بهلحاظ تکنیکی و ساختاری ،جنو سردوکهای محوطۀ قاراچشمه از نوع گلی و سنگی اس.
و بهلحاظ شکلی به سه دستۀ هرمی ،مخروطی ساده و استوانهای تقسیم میشوند در ایم محوطمه
 12سردوک گلی و  4سردوک سنگی بهدس .آمدهاس.
-1گونۀهرمی
گونۀ هرمی سردوکهای محوطۀ قاراچشمه شکلی هرمی دارند؛ قسم .باالی آنها نوک تیز اسم.
و قسم .انتهایی ای سردوکها ارتفاع کمتری دارد سردوکهای هرمی در بخش میانی خود یمک
دایره دارد و فاقد هرگونه تزیینی اس.
-2گونۀمخروطیساده
دستۀ دیگر سردوکهای محوطۀ قاراچشمه ،نوع مخروطی هستند بهلحاظ ساختار شکلی ،ای گونه
سردوکها بیضی شکلاند که دو قسم .بماالیی و پمایینی آن نموک تیمز اسم .و بمهلحماظ تمزیی
بهصورت ساده و کمکار هستند و بهنمدرت از عناصمر تزیینمی در ایم نموع سمردوکهما اسمتفاده
شدهاس.
گونۀاستوانهای

-3
دستۀ سوم سردوکهای محوطۀ قاراچشمه از نوع استوانهای اس .و شکلی اسمتوانهای دارنمد و از
سنگ ساخته شدهاند سردوکهای بهدس.آمده از قاراچشمه در ریسندگی و بافندگی مورد استفاده
قرار میگرفتهاند که نشان از فعالی .تخصصی و ظهور پیچیدگی در ای محوطه بودهاس.
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دستآمدهازبرشIوIIمحوطۀقاراچشمه(نگارندگان)
به 
سردوکهای 

تصویر.8

از دیگر شواهد وجود فعالی.های تولیدی و تخصمصگرایمی در محوطمۀ قاراچشممه ،وجمود
یافتههایی از محصوالت نیمهتمام اس.؛ بهگونهای که شواهد متعددی از قطعات ابزارهای سمنگی،
سنگهای مادر و چانههای گلی رهاشده در میان یافتههای باستانی قاراچشمه بهدس .آممدهاسم.
بخش بسیاری از آثار را نیز ذخایر غیرمسمتعمل در انبارهما ازجملمه ظمروف و کاالهمای سمفالی و
قطعات فراوانی از سنگهای الجورد و فیروزه تشکیل دادهاسم .کمه ازجملمه ممواد منتظمر بمرای
بازیاف .یا تغییر بودهاند
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مﺠموعهایازسنگهایکارشدۀسﻄﺢکانتکست(IIباصفا)1394،

تصویر.9

سفالهایمحوطهقاراچشمه

با شروع هزارۀ سوم و دوم پیشازمیالد ،کارگاههای تولیدی و امکانات و تاهیمزات مراحمل تولیمد
بسیاری در منطقۀ شمالشر ایران ایااد شمدهاسم.؛ ازجملمۀ ایم مراکمز تولیمدی ،کارگماههمای
سفالگری اس .در ای دوران در منطقۀ شمالشر ایران و در محوطۀ قاراچشمه ،فنون سمفالگری
و استفاده از چرخ سفالگری به درجۀ کمال و پیشرف .رسمیدهاسم .و شمواهد متعمددی از تولیمد
سفال در ای محوطه و سراسر منطقۀ شممالشمر ایمران مشماهده شمدهاسم.؛ بمهطموری کمه در
هماواری با محوطۀ قاراچشمه ،کارگماههمای تولیمد سمفال در محوطمۀ شمهرک فیمروزه مشماهده
شدهاس( .باصفا )1394 ،اغلب سفالهای ای دوران با دق .شکل گرفتهاند و در فرم ظمروف در
ای دوران افزایش چشمگیری رخ دادهاس.
از محوطۀ قاراچشمه تعداد  8482قطعه سمفال حاصمل از کماوش وارد بانمک اطالعماتی شمد
خروجیهای آماری ای بانک اطالعاتی نشمان داد کمه از مامموع  5345قطعمه سمفال کارگماه ،II
 4515قطعه به روش چرخساز و  830قطعه بما روش دسم.سماز ایاماد شمدهانمد  85درصمد از
سفالهای کارگاه  IIچرخساز بودهاس .و  15درصد از سفالهای ای کارگاه بما روش دسم.سماز
تولید شدهاس .از ماموع  2835قطعه سفال کارگاه  2815 ،IIIقطعه از نوع چرخساز و  20قطعه
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از نوع دس.ساز بودهاس.؛ بهعبارتدیگر 99 ،درصد از سفالهای ای کارگاه به روش چمرخسماز
تولید شدهاند و  1درصد سفالهای ای کارگاه فقمط دسم .سماز بمودهاسم .مشماهدۀ شمیارهای
ایاادشده برروی سفالهای تولیدی قاراچشمه نیز بیانگر آن اس .که ای سفالها با روش دور تند
ایااد شدهاند و خطو ایاادشده برروی ظروف در هنگام تولید ،با روش چرخساز بدون فاصله و
یکدس .بود
با مقایسۀ گونهشناختی سفالهای محوطۀ قاراچشمه مشخص شد کمه ایم محوطمه بمهلحماظ
گاهنگاری نسبی شامل ادوار مو و سنگی ،مفرغ قدیم ،مفرغ میمانی ،مفمرغ جدیمد و فرهنمگ یماز
اس .و با حصار  IIIc, IIa, Iaو نمازگاه  VI, V, IVو فرهنگ موسومبه یاز قابلمقایسه اس.
مطالعۀ سفالینههای قاراچشمه در دورۀ مو و سنگی نشان داد که در ای دوره سفالها از نموع
دس.ساز بودهاس .و شواهد خطو چرخ سفالی در بدنۀ ای ظروف مشاهده نمیشود بمهلحماظ
شاموت استفادهشده ،سفالهای مو و سنگی دارای خمیرمایه از نوع کانی ریز بودهاند که اکرمرا بما
پخ .کافی تولید شدهاند در دورۀ مفرغ سفالهای تولیدی در قاراچشمه بهصورت چرخساز تولید
شدهاند ورود  2835قطعه سفال بهدس.آمده از کارگاه  IIIقاراچشممه مشمخص کمرد کمه 1024
قطعه در ای دوره دارای رنگ نخودی بودهاس 130 .قطعه دارای رنگ خاکستری و  1681قطعمه
دارای رنگ خمیرمایه قرمز بودهاس.؛ بهعبارتدیگر 61 ،درصد از سمفالهمای ایم کارگماه دارای
رنگ قرمز بودهاس .و  35درصد سفالها با رنگ نخودی تولید شده و  4درصد از سفالهای ایم
دوره خاکستریرنگاند با پیشرف.های حاصلشده در فنون سفالگری ،کیفی .ساخ .سمفالهمای
ای دوره نیز از کیفی .پخ .مناسب برخوردار بودهاس .بهلحاظ تکنیکمی و سماختاری ،شماموت
سفالینههای قاراچشمه در ای دوره را نموع کمانی تشمکیل دادهاسم .کمه بمهصمورت شم ریمزه و
سنگریزه مورد استفاده قرار گرفتهاند
گاهنگاری نسبی سفالهای برش  IIIمحوطۀ قاراچشمه که  2835قطعه سفال را شامل میشمود
نشان داد که ای برش دورههای نمازگماه  IVتما نمازگماه  VIو دورۀ آه را دربر میگیرد مطالعۀ
تکنیکهای بهکار رفته در سمفالهمای دورۀ نمازگماه  Vبیمانگر آن اسم .کمه در ایم دوره فنمون
سفالگری و استفاده از چرخ به درجۀ کمال رسیدهاسم .و فمرمهمای متنموعی مشماهده ممیشمود
فرمهای ای دوره شامل :ظرفهای لبهدار ،ظروف دهانهگشاد و کاسههاس .در میان سفالهای بما
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ویژگیهای دورۀ  VIنمازگاه ظروف پایهدار ،انواع لیوانها و کوزهها مشماهده ممیشمود و پوشمش
بیشتر سفالها از نوع قرمزرنگ و خاکستری اس.
سفالهای یاز و دورۀ آه محوطۀ قارچشمه نیز سفالهایی از نوع بشقا همای لبمه برگشمته و
کاسههای زاویهدارند که در ای دوره در محوطه بسیار رونق یافتهاس .و تکنیک ساخ .سفالهای
دورۀ یاز قاراچشمه از نوع چرخساز بودهاس.
شواهد جوشکوره در محوطۀ قاراچشمه و قطعات متعدد سفالی بههمراه چانههای گلمی خمام
بهدس.آمده در محوطه نیز حکای .از تولید بومی سفال در منطقه دارد احتماال با توجه بمه حامم
باالی سفالها و وجود جوشکوره در ای محوطه ،قاراچشمه کارگاه تولید سفال نیز بودهاسم .در
ای دوران بر روی سفالینههای شمالشر ایران نقوش و عالئمی مشاهده میشود که ایم عالئمم
در گسترۀ شرقی ایران ،درۀ سند در شبهقاره و جنو
در گسترۀ شر ایران ،درۀ سند و جنو

ترکمنستان مشاهده شدهاس .ای نگمارههما

ترکمنستان (نمازگاه  IVو  )Vپدید آمدهاس .و با توجمه

به مقایسۀ گونهشناختی سفالهای بهدس.آمده میتوان برای آن بازۀ تماریخی همزارۀ سموم (مفمرغ
قدیم) را قائل شد (سیدساادی)18 :1382 ،
شمالشرقایران
-5شواهدمدیریتاداریومکانیزمکنترلونظارتدرقاراچشمهدر 
بخش دیگری از یافتههایی که در ارتبا با فعالی.های تولیدی و کاالهای تااری و بمهطمور کلمی
پیچیدگیهای اقتصادی اس ،.یافتهها و شواهد مدیری .اداری یا کنترلمی اسم .دانمش ممدیری.
اداری بهطور کلی به هماهنگکردن منابع انسانی و مادی برای نیل بمه همدف تعریم

شمدهاسم.

(اقتداری )77 :1378 ،ف مدیری .اداری بهعنوان کنش اجتمماعی ،نقمش اساسمی بمر شمناخ .و
بررسی جوامع پیچیده و پیدایش نهادهای حکومتی داشتهاسم .مهممتمری شمواهد مکمانیزمهمای
کنترلی و نظارتی در نظامهای اداری از منظمر باسمتانشناسمی را ممیتموان بمر روی اشمیاء و ممواد
مختلفی مشاهده کرد از مهمتری ای شواهد نظارتی اداری میتوان به مُهرهما ،اثمر مُهرهما ،اشمیاء
شمارشی و ابزارهای حسابداری که منبع ثب .و ضبط اطالعات بهشمار میآیند اشاره کمرد کنتمرل
و نظارت ،کلیدی اساسی بر فهم جوامع پیچیده اس .که در تکامل بنیادی از جوامع برابر و بمدون
نهادهای کنترلکننده پدیدار شدهاند ()Rothman, 1994: 97
در ای میان شواهدی از یافتههای کنترلی در قاراچشمه بهدس .آمدهاس .که ای شواهد نشان
از نظارت نخبگان موجود در جامعۀ قاراچشمه بر مبمادالت تاماری کاالهمایی دارد کمه در شمبکۀ
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وسیع صورت میپذیرفتهاس .یکی از بارزتری شواهد وجود سیستم نظارتی و ممدیری .اداری و
اقتصادی در ای محوطه ،وجود مُهر اس .در هزارههمای سموم و دوم پمیشازممیالد بما گسمترش
تاارت منطقهای و فرامنطقهای میان جوامع ،مُهرها در بخش وسیعی از فالت ایران و سرزمی های
هماوار رواج یاف .که کارکردهایی ازجمله بیان مالکی .و مسئولی ،.نظارت و کنترل بر کاالهمای
مبادالتی و گاها نیز عملکرد طلسم یا تزیینات داشتهاس.
در محوطۀ قاراچشمه هرچند با توجه به فقط یک فصل کاوش در آن ،اثر مُهر بهدس .نیامده و
فقط یک مُهر بهدس .آمدهاس( .شکل )10؛ باای حال ای مُهر میتواند بمر مالکیم .خصوصمی و
توزیع نامتعادل ثروت در جامعه تأکید داشتهباشد مُهر بهدس.آمده از ای محوطه از نوع اسمتامپی،
مسطح و از جنو سنگ ،با بدنهای چهارگوش اس .و نقش بهکار رفته در ای مهر از نوع چلیپایما
سواستیکاس .که از پرکاربردتری نقشمایههای باستانی اس.

دستآمدهازکانتکستIVمحوطۀقاراچشمهنیشابور
تصویر.10مُهراستامپیسنگیبادوسوراخدرمرکز،به 
(باصفا)1394،

ای مُهر بیانگر ارتباطات فرهنگی درۀ سمند بما فمالت ایمران در طمول همزارۀ چهمارم و سموم
پیشازمیالد اس .مطالعات اکینوری یوزوگی ( )Akinori Uesogiبمر روی مُهرهمای درۀ سمند و
محوطههای هاراپایی با فالت ایران ،پراکندگی ای مهر در طول هزارۀ چهارم و سوم پمیشازممیالد
را نمایان ساختهاس .مشابه ای مُهر بهلحاظ تکنیکهای سماخ .و اسمتفاده از متمههمای ریمز در
ایااد ای گونه در محوطههای شر فالت ایران از شهرسوخته در دورۀ مفرغ و محوطۀ حصمار از
الیۀ  ICشناسایی شدهاس .در درۀ سند ،ای گونه از مُهرها در بازۀ زممانی  3500پمیشازممیالد تما
 3000پیشازمیالد در محوطۀ رحم دیری و دورۀ  IVو  Vمحوطۀ مهرگاره شناسایی شدهاسم.
در محدودۀ زمانی  3000پیشازمیالد تا  2500پیشازمیالد و دورۀ هاراپای اولیه ،ایم نموع مُهرهما
با دایرههای متحدالمرکز در محوطههمای نوشمارو ،هاراپما ،مهرگماره  VIIو  ،VIIمحوطمۀ کنمال و
گومال گسترش یافتهاس.)Uesogi, 2008:20-23( .
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تصویر.11دامنۀگسترشمُهرهایاستامپیسنگیدردرّۀسندوشرقفالتایران
()Uesogi, 2008:20

در هزارۀ سوم پیشازمیالد ای مُهرها معموال دارای سوراخهایی بودهاس .ماسون معتقد اس.
ای سوراخها برای عبور بند ایااد میشدهاند (ماسون)149 :1375 ،


تصویر.12محدودۀگسترشمُهرهایاستامپیسنگیدرطولدورۀهاراپایاولیه()Uesogi,2008:20
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ﺠهگیری
-6نتی 
کاوشهمای باسمتانشمناختی محوطمۀ قاراچشممه نیشمابور ،اطالعمات قابملتموجهی درخصمو
تخصصگرایی ف و پیچیدگیهای اقتصادی در سراسر شمالشمر ایمران فمراهم سماختهاسم .و
یافتههای بهدس.آممده از کماوشهمای ایم محوطمه ،رونمد پیشمرف.همای فرهنگمی و اقتصمادی
شمالشر ایران را آشکار کرد براساس ای یافتهها در شمالشر ایران ،جوامع ساده و ابتدایی که
در ادوار پیشتر بهصورت یکاانشی کشاورز و دامپرور میزیستهاند ،پو از دورۀ ممو و سمنگی
تبدیل به جوامع مرکب و در دورۀ مفرغ مبدل بمه جواممع کمامال پیچیمده شمدهانمد و سماختارهای
اجتماعی و اقتصادی تکاملیافتهتری احساس میشود بارزتری ویژگیهای پیچیدهشدن جوامع در
شمالشر ایران ،تغییر سنّ.های سفالگری ،تغییر در سازۀ کورهها ،پیشرف .در صمنع .فلزگمری،
پیشممرف.هممای عدی مده در ایامماد ظممروف سممنگی و سمماخ .ظممروف مرمممری اسمم .و نشممان از
تخصصیشدن ف در اواخر هزارۀ سوم و اوایل هزارۀ دوم پیشازمیالد در ای منطقه داشمتهاسم.
در باف.های محوطۀ قاراچشمه شواهد مستقیم تخصصگرایی ف و سازمانهای تولید پدیدار شد؛
ازجملۀ ای یافتهها ،وجود اشیاء تمامشده در کنار مدارک تولید ازقبیمل دورریزهما ،ابزاهما و ممواد
خام اس .که نشان از تولید وسیع کاالها در ای محوطه در شمالشر ایران دارد از سوی دیگمر،
افزایش تولید کاالها توسط صنعتگران سبب مازاد کاال در منطقمه شمدهاسم .و درنتیامۀ محصمول
مازاد بر نیاز منطقه در ای برهۀ زمانی ،تاارت فرامنطقهای رونمق روزافمزون یافتمهاسم .در بمازۀ
زمانی مفرغ پایانی ،ارتبا وسیع تااری و مبادلۀ کاال در شمالشر ایران با محوطمههمای جنمو
ترکمنستان ،درۀ سند در شبهقاره و جنو شر ایران وجمود داشمتهاسم .کمه شمواهد آن بمر پایمۀ
مقایسۀ تطبیقی میان آثار بهدس.آمده از ای مناطق آشکار شد نتایج ای پمژوهش همچنمی نشمان
داد که گسترش مبادالت با یک سیستم نظارتی و مدیریتی همراه بودهاس .طبقمۀ نخبمۀ سماک در
استقرارهای شمالشر ایران با افزایش محصوالت ،بر کاالهای تولیمدی و رونمد تامارت کاالهما
نظارت داشتهاند یکی از بارزتری شواهد وجود سیستمهای نظارتی و مدیری .اداری در محوطمۀ
قاراچشمه در شمالشر ایران ،وجود مُهرهای استامپی اس .مُهمر اسمتامپی مکشموفه از محوطمۀ
قاراچشمه با مُهرهای بهدس.آمده از محوطههای همزمان در افغانستان ،بلوچستان پاکستان ،آسیای
میانه ،شهرسوخته و مناطقی در جنو شر ایمران قابملمقایسمه اسم .و وجمود آن باعمث تممایز
نخبگان از گروههای مردم بودهاس .در ای دوره نخبگان توانستهاند با بهکارگیری اشیاء نظارتی بر
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سازمان تولید ،توزیع و مصمرف کنتمرل داشمتهباشمند و بخمش دیگمری از پیچیمدگیهمای منطقمۀ
شمالشر ایران را در پایان هزارۀ سوم و اوایل هزارۀ دوم پیشازمیالد رقم بزنند
-7منابع
 1اقتداری ،علیمحمد،سازمانومدیریتسیستمورفتارسازمانی ،چما

سمیویکمم ،تهمران:

انتشارات مولوی.1378 ،
باستانشناختیمحوطـۀقاراچشـمه

کاوشهای

 2باصفا ،حس  ،گزارشمقدماتیاولینفصل
(کالتهشوری)،میراث فرهنگی استان خراسان رضوی1394 ،
باستانشناختیمحوطـۀشـهرک

کاوشهای

 3ممممممممممم  ،گزارشمقدماتیچهارمینفصل
فیروزه ،میراث فرهنگی استان خراسان رضموی ،سمیزدهمی گردهممایی سماالنۀ باسمتانشناسمی،
تهران1394 ،
یهایاجتمـاعی-اقتصـادیفرهنـگهـایشـمال
 4سرداریزارچی ،علیرضا ،تحلیلپیچیدگ 
براساسکاوشهایتپۀمهرعلـی ،پایمانناممۀ کارشناسمی

فارس(اقلید)دردورۀمس-سنگی
ارشد ،دانشگاه تربی .مدرس ،دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی1390 ،
 5سیدساادی ،سیدمنصمور ،نشـانۀسفالگرانشهرسـوخته ناممۀ پژوهشمگاه میمراث فرهنگمی
شمارۀ 5

1382 ،17-48

شکلگیری وپویایییکجامعۀپیچیدهدرعصرمفرغ
 6شیرازی ،روحاله ،تاریخجامعایران؛ 
درسیستان:شـهرسـوخته ،چما

اول ،تهمران :مرکمز دایمرهالمعمارف بمزرگ اسمالمی (مرکمز

پژوهشهای اسالمی ایرانی)1394 ،
اساسدادههـای

تکاملنظامهایاجتماعیدرجوامعپیشازتاریخ 
بر

 7فاضلینشلی ،حس ،
باستانشناسی ،یادنامۀ گردهمایی باستانشناسی شوش ،جلد اول ،سازمان میراث فرهنگی1376 ،

 8فاضلینشلی ،حس ؛ آجورلو ،بهرام،درآمدیبربسطفرهنگکورا-ارسدراواخـرهـزارۀ
ازمیالددردشتقزوین ،ماموعه مقاالت همایش بی المللی باستانشناسمی ایمران،
پیش 
چهارم 
حوزۀ شمالغر  ،به کوشش مسعود آذرنوش ،تهمران :پژوهشمکدۀ باسمتانشناسمی -پژوهشمگاه
میراث فرهنگی و گردشگری1383 ،
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 یوس، مایدزاده10

پیوندهایفرهنگیسندوپنﺠاببـاایـراندردورانپـیشازتـاریخ، محمدرفیق، مغول11
، سال چهارم، مالۀ باستانشناسی و تاریخ، ترجمۀ سید منصور سیدساادی،)م.ق1000-5000(
1369 ،15-33  صص،7  شمارۀ پیاپی،شمارۀ اول
باستانشناسـیمحوطـۀ

کاوشهای

گزارشمقدماتیفصلاول

 حسم، باصفا، حس، نامی12

 آرشیو سازمان میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی استان خراسان،شهرکفیروزهنیشابور
1389 ، منتشرنشده،رضوی
،باستانشـناختی

تخصصگراییدرمﻄالعات

 درآمدینظریبرمفهوم، حمیدرضما، ولیپور13
1391  بهار و تابستان،33-56  صص،17  شمارۀ،پیام باستانشناس
14. Algaze, Guillermo. The uruk expansion. Current anthropology. 30(5):
571-608, 1989.

15. Algaze, Guillermo. Initial social complexity in southwest Asia. Current
anthropology. 42, No. 2:199-223.2001.
16. Alghaze, G. The prehistory of imperialism. In Uruk, Mesopotamia and
its Neighbors, 2001.
17. Blackman, M. J., Stein, G. J., Vandiver, P. B., The Standardization
Hypothesis and Ceramic Mass Production: Technological, Compositional,
and Metric Indexes of Craft Specialization at Tell Leilan, Syria, American
Antiquity, Vol. 58, No. 1, pp. 60-80, 1993.
18. Casanova, M. The sources of the lapis-lazuli found in Iran. South Asian
archaeology. pp. 49-56, 1989.
19. Costin, C.L. Craft Specialization: Issues in Defining, Documenting, and
Explaining the Organization of Production. In archaeological method and
Theory, edited by M.B. Schiffer, University of Arizona Press, Tucson, pp: 156, 1991.
20. Emberling.G. Ethnicity in Complex Societies: Archaeological
Perspectives, Journal of Archaeological Research Vol. 5, No. 4, pp. 295-344,
1997.
21. Fazeli, N. H. Social complexity and craft specialisation in the late
Neolithic and Early Chalcolithic period in the Central Plateau of Iran.
Unpublished PhD Dissertation, University of Bradford.2001.

دوفصلنامۀ مطالعات شبهقاره

102

22. Fazeli, N. H; Socioeconomic Transformation of the Qazvin Plain,
Excavation of Tepe Ghabristan, Season III (ed.), Iranian Center for
Archaeological Research.2007.
23. Hermann, G. lapis-lazuli: the early phases of trade. Iraq, London, Vol.
30, pp. 21–57. 1968.
24. Hirth, K. Political Economy and Archaeology: Perspectives on
Exchange and production, Journal of Archaeological Research, Vol. 4, No 3:
203 – 239. 1996.
25. Johnson, G. Local Exchange and Early state Development in
Southwestern Iran, No. 51, Ann Arbor: University of Michigan. 1973.
26. Lamberg-Karlovsky. C.C. Comments on the Uruk Expansion: Crosscultural Exchange in EarlyMesopotamian civilization. Guillermo Algaze.
Current Anthropology.30 (5): 595-96.1989.
27. Peregrine, P, Some Political Aspects of Specialization, World
Archaeology, Vol. 23, pp.1-11. 1991.
28. Piperno, M and Tosi, M. The Graveyard of Shahri-i Sokhta, Iran,
Archaeology 35, pp: 186-197. 1975.
29. Pittman, H, Art of the Bronze Age: southeastern Iran, western Central
Asia, and the Indus Valley, New York: The Metropolitan Museum of Art,
1984.
30. Rothman, Mitchell. Sealing’s as a control Mechanism in prehistory:
Tape Gawra XI, X and VII in chiefdom and Early states in Near East:
Organizational Dynamics of complexity, edited by G. Stein and M. S.
Rothman. Prehistory press. Madison, Wisconsin. (Originally published in
1984). 1994.
31. Shanks, M., & Tilley, C., Social Theory and Archaeology, CambridgeOxford, Polity Press. 1987.
32. Smith, Michael E. The Comparative Archaeology of Complex Societies,
Cambridge university press, 2012.
33. Tosi, M. The lapis-lazuli Trade across the Iranian Plateau in the 3rd
Millennium B.C. In Gururajamanjarika: Studi in onore di Giuseppe Tucci,
pp. 3-22. Naples. 1974.
34. Uesogi, A. Cultural Interaction between the Indus Valley and the
Iranian Plateau. International Seminar: Cultural Relations between the Indus
and the Iranian Plateau during the Third Millennium BCE: Indus Project,
Research Institute for Humanity and Nature, Kyoto. Pp.20-24. 2008.

1

