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Abstract
This study examines the political economy, social participation in financial interactions, and the position of  Proto-
 Elamite communities at Tepe Yahya in the center of  the Iranian plateau at the end of  the second half  of  the fourth
 millennium BC. The elites of  the Proto-Elamite period received a part of  household surplus production as tribute,
 and in the form of  a redistribution system, increased the accumulation of  wealth among the ruling class. Centralized
 storage of  information, administrative management techniques, and information registration and maintenance (seals
 and tablets) also support this theory. Tablet TY.11 from Tepe Yahya, which forms the focus of  this article, offers
 some of  the best evidence for the payment of  tribute during this period. This article presents available information on
 economic transactions within the Yahya community in the form of  tribute or taxation or offering, common economic
 resources, produced and consumed goods, and possible trading patterns that could have enabled the elites of  Tepe
 Yahya (in the late fourth millennium) to interact with other sections of  society. Also, changes in the level of  complexity
 of  these communities based on the tablets of  the Proto- Elamite period mentioned in this article will be discussed as
a possible indicator of  complexity and social change.m
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درآمد
مدارکباستانشناسیازچگونگیشکوفاییجامعهآغازایالمی
از بسیاری در که اقتصادی سیاسی- پیچیده ساختار با
محوطههایمرکزوحاشیهفالتایرانشکلگرفتهاند،بسیار
کامیار 1387و عباسعلیزاده ،2013 جانآلدن است. اندک
این اقتصادمعیشتی وسیستم استقرار الگوی عبدی2003،
کوچنشینان معیشتی سیستم الگوی با انطباق در را جوامع
/ کوچنشین دوگانه سیستم آلدن و میدانند دامپرور
مناطق / کوهستانی مناطق و کشاورز / دامپرور یکجانشین،
پستراپیشنهادمیدهد)Alden 2013: 229(وعلیزادهنیز
شیوهمعیشتاینمردمانراکوچنشینیمبتنیبرگلهداریو
کشاورزیدیممعرفیمیکند)علیزاده72:1399-69(.بههر
روی،درطیچهارصدسالپایانیهزارهچهارمپیشازمیالد
معیشتی اقتصاد توسعه تاثیرات از قبولی قابل شواهد
اندکی وشواهد )یوسفی1389( ایران درفالت کوچنشینی
ازگسترشهمزمانجوامعبومیوجوددارد.چگونگیچنین
و اقتصادی ساختارهایسیاسی- در ناگهانی ظاهر به تغییر
اجتماعیوپیششرطهایچنین»اوجگیریسیاسی«جوامع
آغازایالمی)بامشخصههایینظیراستفادهازگلنبشته،مهرو
اثرمهر،مهرومومدرهاواستفادهازچوبخطبرایحسابرسی
ورودوخروجکاال(سواالتفراوانیراطرحمیکندودرواقع،
هدفازاینمقالهبررسیشواهدپیرامونفرهیختگیسیاسی
ساختاری تحلیلهای کمترین که است آغازایالمی دوره در

دربارهماهیتآنارائهشدهاست.
و IVB یحیی فرهنگ سفالگری سنتهای مطالعه با
سنتهای از برخی است ممکن که دریافت میتوان IVC

بومیشکلیافتهدورهIVBباادغامبافرهنگهایکوچنشینی
آغازایالمیدرفالتمرکزیایراندرطیچندسدهبرفالت
باشد.شاخصهمتمایزبومی یاحتیتشدیدشده یافته ادامه
وهمگنفرامنطقهایکهنماداینتعامالتاست،سفالهای
 Potts(چرخسازنخودیخشنبامادهافزودهکاهفراواناست
در کاماًل که )2009; Lamberg-Karlovsky and Potts 2001

سنت این میگیرد. قرار یحیی بومی سفالهای سنت برابر
سفالگریتقریباًهمزماندرتمامیگسترهفالتایرانظاهر
میشود.اینتغییردرجنوبغربایراندرپایاندورهشوش
اوایلهزارهسومتداومیافتوافقبسیار تا Bظاهرشدهو
)تپهحصار،فرهاد ایران ازشمالشرقوشرق را گستردهای
گرد(،شمالفالتمرکزی)تپهسفالین،تپهشغالی،تپهازبکی(،
تاجنوبغربایران)شوش،تلگسر،ابوفندوا(،زاگرسمرکزی
)گودین(،مکرانوکرمان)تلابلیس،تپهیحیی،کنارصندل(

رادربرمیگیرد.

اقتصادی و سیاسی پیچیدگیهای توسعه اولیه شواهد
درتپهیحییدردورهIVCظهوریافت.بافروپاشیسیاسیو
اقتصادیجوامعبومییحیی،جوامعایالتییکپارچهوپیشرفته
سیستمهای جایگزین را کارآمد نظامی توانستند آغازایالمی
مناطق از استفاده ازطریق اینسیستم کنند. منطقه بومی
یافته توسعه کم اما وچراگاهی معدنی منابع لحاظ از غنی
باتوسعهفرهنگی اینکار بود. ایجادشده ازلحاظفرهنگی
ازطریقکوچنشینیاقوامآغازایالمیبهمنطقهکرمانانجام
شدهوباسکونتدربرخینواحیمانندتپهیحییدرنقاط
کانونيدرمسیرهاياصليبینجنوبغربایرانوبرونبومها
قرارگرفتهبودند،انجامشدهاست.اینزنجیرهکوچنشینیدر
قالباستمراردراستفادهازموادفرهنگیهمسانپدیدارشد
کهدرقالبپذیرشعمومیفرمهایسفالیوبهطورخاصفن
مدیریتبهشکلاستفادهازمهرهایاستوانهایوگلنبشتهها

بود)یوسفی315:1389(.
محوطههایینظیریحیی،بهتدریجدرطیایندورهبه
جامعهایقدرتمندتبدیلشدوتولیدسفالدرآنهادرمسیر
قرار انبوه تولید و تکنولوژیکی سادهسازی استانداردسازی،
یحیی تپه در رفته بهکار مدیریت فن .)Potts 1981( گرفت
تمایزات و شکافها افزایش و تخصصگرایی افزایش نشانگر
در تغییر این )Lamberg-Karlovsky 1972( است اجتماعی
دوره در بیرونی فرهنگی تأثیرات و محلی سنتهای الگوی
و سیاسی ساختارهای از جدیدی شکل نشانگر آغازایالمی،

اجتماعیبیرونیووارداتیبهصورتمنسجمبود.
تا چهارم هزاره اواخر در حکومتی پیش مراکز ظهور
که است پدیدهای ایران، مرکزی فالت در سوم هزاره اوایل
حاصلمجموعهشرایطمحلیومنطقهایمتفاوتیبودهاست.
موقعیت منحصربهفرد، زیستمحیطی عوامل از پدیده این
تکنولوژیها پیشرفت نخبگان، ظهور استراتژیک، جغرافیایی
نشئت اجتماعی پیشرفتهای و محلی اقتصادی فرصتهای

میگیرد.
تحوالت در را مهمی نقش مکران، و کرمان منطقه
پیشازمیالددرفالت اواخرهزارهچهارم اقتصادی سیاسی-
ایرانایفاکردهاست.تپهیحییدراینمنطقهازفالتایران
فرهنگ که میرفت بهشمار مکانهایی بزرگترین از یکی
آغازایالمیبهسطحقابلتوجهیازپیچیدگیدستپیداکرده
بودند.پیدایشگروهنخبگانسیاسی-اقتصادیدرتپهیحیی
حداقل بازگوکننده میتواند مهم فرهنگی تغییر بهعنوان
در تجاری و اقتصادی محلی مراکز ظهور فرایند از بخشی

کرماندردورهآغازایالمیباشد.
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نخستین شواهد مالیات و خراج
نخبگان یحیی، تپه در آغازایالمی، محوطههای سایر همانند
سیاسیاقدامبهتهیهگزارشازحسابهایکاالهایواردهو
صادرهدرقالباستفادهازگلنبشتههاکردند؛اینمتونحاکی
ازتجارتفرآوردههایدامیوکشاورزی،ظاهراًانتقالموادخام
وپرداختخراجاست.دراینجاالزماستکهمختصریدرباره
خراجوماهیتآنصحبتکنیم.قدیمیترینمدارکنوشتاری
درموردپرداختمالیاتوخراجکهتاکنونبهدستآمدهاست
رابایددرمنابعبینالنهرینیوازدورهاورIIIئ)2004-2112
پیشازمیالد(درمیان90000متنیکهازایندورهکوتاهمدت
بهدستآمدهاست،جستجوکرد)Sharlach 2004: 1(.بهترین

)Mieroop 2007: 78(گواهاینسیستممالیاتیسومریکه
گلنبشتههای میان در میتوان را میشود نامیده BALAئ

Shar-(1،الگاش2وپوزریش-داگان3مشاهدهکرد امالیاتیاوم
و امالک بر عموماً که مالیاتها پرداخت .)lach  2004: 159

دولت توسط شهرها، دولت تجاری کاالهای حتی و اراضی
مرکزیاعمالمیشدبهصورتبخشیازمحصوالتوعموماً
قیمتی و گرانبها نیمه سنگهای احشام، جو، بهویژه غالت
مالیاتها پرداخت مقدار است. بوده باارزش کاالهای دیگر و
البتهبهپتانسیلهردولت-شهربستگیداشت.بخشیازاین
مالیاتهاتوسطنخبگانواشرافدولتمرکزیاستفادهمیشد
ومالیاتهاییکهبهصورتغالتدریافتمیشدصرفساخت
بناها)Mieroop 2007: 78(بهویژهبناهایعامالمنفعه،وساخت
کانالهایآبیاری)Bodley 2011: 232(وغیره،ومالیاتهایی
کهبهصورتاحشام)گوسفند،بز،گاوواالغ(دریافتمیشد
برایمراسمقربانیویاجشنهایآیینیوغیرهازطرفدولت
مرکزیتحویلمعابدمیشد.دامبخشمهمیازسیستمبود.
دریکگلنبشتهمربوطبهپوزریش-داگانمیتواندیدکهدر
یکدورهاززمانایندولتشهربهواسطهپتانسیلباالییکه
درگلهداریداشت،تأمیناحشامموردنیازبرایقربانیکردن
مرکزی بهسیستم که مالیاتی )بهعنوان را مرکزی معبد در
Sharlach 2004: 159-(بهعهدهداشتهاست)پرداختمیکرد
درچندسده ریشه قطعاً مرتب، و دقیق اینسیستم .)161

کوتاه دوره درچنین که داشته III اور دوره ازشروع پیش
مدتیبانظموثبتدقیقادامهدادهشدهاست.

ایرانرا نخستینشواهدنوشتاریثبتخراجدرفالت
امامیتوانبهدورهایالممیانه)1100-1200پیشازمیالد(و
شوتروک-ناهونتهنسبتداد.درنتیجهلشکرکشیونبرداودر
سال1158پیشازمیالد،دریککتیبهفهرستخراجهاییکه
1. Umma
2. Lagash
3. Puzrish-dagan

ازشهرهایمغلوببینالنهرینیبهزوردریافتشده،ارائهشده
است.اینخراجهاشاملطال،نقره،مس،لباس،چوبیاالوارو
شمشیرهستند)Potts 1998: 238(.شواهدنوشتاریبعدیاز
ثبتخراجومالیاترابایدبهدولتهخامنشینسبتداد.در
میانتصاویرمتعددنقشبربستهبردیوارههایتختجمشید
تحت ایالتهای توسط که هدایایی و پیشکشها تقدیم از
سلطههخامنشیبهپادشاهانایندورهمیشدهاست،مدارک
و و... هرودت کتاب مانند کالسیک منابع )شامل مکتوبی
نیزهزارانلوحبرجایماندهازایندورهکهنحوهکاراقتصاد
سلطنتیرابرایماروشنمیسازند(ازپرداختخراجومالیات
توسطاینایالتهابهدولتمرکزیدیدهمیشود.هرچندکه
اینسیستمدردورهپادشاهیکوروشوکمبوجیهنیزبرقرار
و داریوش بخشید. نظم آن به که بود داریوش این اما بوده
مشاورانشباشتاببهکارسازماندهیخراجگذاریکهالزمه
و شوش ساختمانی مخارج تدارک برای آنها درآمد تأمین
تأمین و عطایا دادن نظامی، لشکرکشیهای تختجمشید،
نیازهایدرباربود،پرداختند.هرودتدرکتابسهخودبند
89درموردخراجهایاصالحیداریوشتوضیحمیدهدودر
بند90تا94همانکتابفهرستنواحیبیستگانهخراجگزار
را میکردند پرداخت مرکزی دولت به که خراجی میزان با
پادشاهان ازسوی نیز انعطافهایی ذکرمیکند.هرچندکه
هخامنشیبرایخراجگذاریشانوجودداشت،برایمثالدر
استکه آمده پولیانوس نوشتههای و پلوتارک اخالق کتاب
داریوشچوندیدکهمبالغخراجبعضیازاقوامسنگیناست،
خراجرانصفکردتاراحتترآنراپرداختکنند.همچنین
هرودتذکرمیکندکهاقوامینیزبودندکهمیزانمالیاتشان
عالوهبرآن میکردند. مقرر خودشان داوطلبانه بهصورت را
اتیوپیانوکولخیسیانبهترتیبدوسالیکباروچهارسال
یکبارهدیههاییبهصورتمحصوالتخامپرداختمیکردند

)بریان605-658:1381(.
هرچندهدفمابههیچوجهمقایسهیکبهیکایندورهها
نیست،امانکتهایکهازبررسیاینکهنترینشواهدنوشتاری
بافاصلهحدودا1700ًسالهمبرهناست،ایناستکهسیستم
مدارک آن ماقبل دورههای در مالیات و خراج پرداخت
نوشتارینیزوجودداشتهکهدرزمانحکومتدولت-شهرها
و نظم مرتباً هخامنشی مانند بعدی بزرگ امپراتوریهای تا
پرداخت یعنی آن اولیه اصل در اما بخشیدهشدهاند ترتیب
امپراتور، بهحاکمانخواهیکحاکممحلیخواهیک خراج
وحتیدردورانمعاصرپرداختمالیاتبهخوانینمحلیو
درسطحبزرگتر،گرداندگانکشوری،تغییریحاصلنشده
است.دراصلبایدگفتکهالزموملزومساختارهایاجتماعی
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پیچیده اما درجوامعکوچک است. مالیات پرداخت پیچیده
ودارایسلسلهمراتباجتماعیاواخرنیمهدومهزارهچهارم
پیشازمیالددرفالتایراننیزچنینفرضیدورازذهننیست.
اینجوامعدرسطحخردوکالنبرایحفظووحدانیتنظام
سیاسیاجتماعیوحتیمذهبیخودنیازبهجمعآوریمالیات
از میتوانسته که داشتند خود تشکیلدهنده سطوح همه از
طریققانونگذاریهایشفاهیویاحتیپرداختهایداوطلبانه
مانندپیشکشهاوهدایابهمعابدبرایقربانی،برگزاریمراسمو

جشنهاوتأمیندیگرنیازهاصورتپذیرد.
تپهیحییدرمقایسهباسایرمحوطههایآغازایالمیدر
فالتایرانازسیستماقتصادینسبتاًمتفاوتینسبتبهسایر
محوطههایآغازایالمیبرخورداربودهاست.یکیازابعادمهمی
آغازایالمی دوره در را یحیی تپه اقتصادسیاسیساکنان که
ایران غرب و جنوبغرب در همزمان محوطههای به نسبت
متمایزمیکرد،وابستگیکمترآنهاوتوزیننامتقارننسبیبین
محصوالتتجاریبادیگرمراکزآغازایالمیاست.گرچهجامعه
آغازایالمیدرتپهیحییفاقدساختارسیاسیحکومتیاست
اماشواهدبارزیازتخصصاقتصادیووجودساختارمالیبا
سطوحیازقدرتسیاسییااقتصادیرادراختیارمیگذارند.
با حکومتی پیش مرحله در آنها پیچیدگی میرسد نظر به
اینگونه باشد. ساختارسیاسیخانساالریتوسعهپیداکرده
Carnei- کارنیرو توسط که اقشاری جامعه درسطح )جوامع
ro 1981(تعریفشدهاندجایمیگیرند.بازپخشکردنکاال

توسطشخصویاگروهیازنخبگانسیاسیواقتصادینظام
غالباقتصادیاینجوامعاست)Ibid: 127(.نخبگانآغازایالمی
تپهیحیی،بخشیازمازادتولیدغالبواستراتژیکخانوارهارا
بهعنوانخراجدریافتکردهودرقالبنظامبازپخشباتوزیع
مجدد،انباشتثروترادرمیانطبقهحاکمافزایشمیدادند.
ذخیرهمتمرکزاطالعات،فنمدیریتاداریوفناوریثبتو
نگهداریاطالعات)مهرهاوگلنبشته(نیزایننظریهراتأیید
میکنند.یکیازبهترینشواهدپیرامونپرداختخراجدراین
دوره،گلنبشتهای)TY.11(استکهدرتپهیحییبهدستآمده
استکهدراینمقالهبهطورجامعدربارهآنبحثخواهدشد4.

TY 11 گلنبشته
کاوشهای خالل در یحیی تپه آغازایالمی گلنبشتههای
سالهای1971،1970و1975دربینبقایایمعماریکهآن
 Damerow(بهدستآمدند،)مینامند)تصویر1IVCرادوره
د4.درمتنگلنبشتهنیززنجیرهاسامیمشابهیبهچشممیخورد،
اماازآنجاکهاینلوحشکستهوبیشترورودیهایآنازبینرفته،درحال
این ارائهدادودر ازآننمیتوان قابلاطمینانوکاملی حاضرخوانش

مقالهبهآنپرداختهنشدهاست.ئ

 and Englund 1989, fig.1; Lamberg-Karlovsky and Potts

2001(.دراتاق1اینمجموعه،گلنبشتههایTY 7, 9,10در

سطحباالترازالواحTY 11, 14  21 ,20 ,19 ,18 ,17 ,15بهدست
.)Dahl et al 2013: 359(آمدند

همانطورکهذکرشد،گلنبشتهTY 11دراتاق1b(1(به
دستآمدوازجنسگلرسوباابعاد18×77×91میلیمتر
نگهداری تهران در ایران ملی موزه در هماکنون و است
توسط 1986 سال در نخستینبار برای لوح این میشود.
با همراه )Lamberg-Karlovsky 1986( لمبرگ-کارلوفسکی
الواحTY 13وTY 14درعکسشماره7منتشرشد.سپس
 Damerow and(درسال1989میالدیتوسطدمرووانگالند
تپه بهصورتمجزادرکنارکلیهمتون )Englund 1989: 53

یحییمنتشرشدهاست.
در 2و3( )تصویر متن این یحیی تپه الواح میان در
شرایطیبهتربهدستآمدهونگهداریشدهواز17ورودی
)بهجزدوتیتر(ثبتشدهبرآن،5ورودیتاحدودیمخدوش
بودهوبهطورکاملقابلشناسایینیستند.باتوجهبهاینکه
دراینمتنشیشمارششدهگوسفند)میش(است،سیستم

شمارشیآنسیستمشمارشیدهتاییآغازایالمیاست5.

تیتر
تیتر دو دارای آغازایالمی گلنبشتههای از معدودی تعداد
و  M209~c تیتر دو دارای نیز متن این و هستند عنوان یا
|M136+M071~a|است.نشانهM136درمتونآغازایالمی

این است. نیزمشهور مودار مثلث نام به و است بسیارمهم
مانند مختلف محوطههای آغازایالمی متون بر عالوه نشانه
 Damerow and Englund 1989: 16;(شوش،یحییوسفالین
دیده نیز دوره این مهرهای اثر روی بر ،)Dahl 2013: 246

حاکم نام به مهرها، اثر این صحنههای از یکی که میشود
.)Pittman 1992: 75-6(شوشمعروفگشتهاست

عموماً میشود پدیدار متون در نشانه این هنگامیکه
بهصورتترکیبیبانشانههایمعنانگاردیگر)تصویر4(مانند
آنچهدراینمتنمشاهدهمیشودM136+M071~a،بهکار
میرودکهبیانگریکنشانهاختصاصیبرایخاندانی)یاحاکم
یانخبهممتازاجتماعیکهاینمتنمتعلقبهویاست(است
کهتمامورودیهایبعدازآندراینمتنبهاینخاندانتعلق
میگیرد.ازآنجاییکهاینمتندوهدرداردمیتوانتصورکرد
کهنشانهM209~cبهعنوانمؤسسهیانهادناظربارتبهایباالتر

د5.اینمتنقبالتوسطدمرووانگالندهجانویسیشدهامابا
توجهبهاینکهکدنویسیآننیزبرایخوانشموردنیازبود،مجدداًتوسط
نگارندگانهجانویسیشد.خوانشاینمتنبراینخستینباردراینمقاله

انجامشدهوفراترازهجانویسیمحققانقبلیاست.ئ

TY 13(Ibid: 54) 
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)Damerow and Englund 1989: fig.1(تپهیحییIVCتصویر1.پراکنشگلنبشتههایآغازایالمیدربقایایمعماریدوره

TY11تصویر2.گلنبشتهیحیی
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این از و بوده M136+M071~a نشانه با حاکم یا خاندان از
رویمیتواناستنباطکردکهشایداینمتن،خراجاشخاص)با
اسامیذکرشدهدرادامهمتن(اینخاندانیاطایفه،بهنهادیا

مؤسسهبزرگترحاکمبراجتماع)M209~c(بودهاست.

 ورودیهای ثبت
ازردیف2تا17،18ورودیبایکترتیبمشخصوبسیار
پراهمیتثبتمیشوند)تصویر3و5(.اهمیتاینورودیها،در
ترتیبقرارگیریمعنانگارهایغیرشمارشیوشمارشییکسان
آناست.هرورودیبانشانهM388شروعشدهودرادامه1یا
2یا3نشانهغیرشمارشیدیگرراشاملمیشودکهدرکنار
همیکزنجیرهازاسامی)هجاها(رادربرمیگیرندکهبرخی
ازایننشانههاتنهادرمتونآغازایالمیتپهیحییدرزنجیره

اسامیقرارگرفتهاست)Desset 2016: fig. 20(.بعداززنجیره
(آمده (M346معنانگارهایغیرشمارشی،نشانهشمارشی
آغازایالمیشناساییشده نمادمیشدرمتون بهعنوان که
سیستم در رأس 32 تا 2 بین تعدادی با و )Dahl 2005(
اینمتنشمارشمیشوند.در آغازایالمیدر عددیدهتایی
اینمتن5نشانهمعنانگارغیرشمارشینیزوجوددارندکهتنها
 Desset(درزنجیرهاسامیمتونتپهیحییبهدستآمدهاند

.)2016: 84

M388 نشانه
یحیی متون در بهکاررفته ) (  M388 معنانگار نشانه
(تفاوتاندکیازلحاظگرافیکیبامتونسایرمحوطهها (
دارد،اماازلحاظکاربرددرگلنبشتههاتفاوتیبامتوندیگر

TY11تصویر3.متننویسیگلنبشته

تصویرM136.4)مثلثمودار(ومشتقاتآن)نگارندگان1398(
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ندارد)Damerow and Englund 1989: 56(.ایننشانهدومین
در بار 620 حدود در و بوده آغازایالمی پرکاربرد معنانگار
345متنبهکاررفتهونیزنزدیکبه70باردرمعنانگارهای
ترکیبیظاهرشدهاست)Dahl et al 2018: 24(.ایننشانهاز
(درمتونآغاز و (KURلحاظگرافیکیمشابه
میخیاست.دمرووانگالند2کاربردبرایایننشانهدرنظر

گرفتهاند:
معنانگارها زنجیره از قبل تعیینکننده 1-یکعالمت

کهمشخصکنندهاینزنجیرهبهعنواناسماشخاصاست.
از دستهای و گروه شمارشی: نشانه یک بهعنوان -2
 Damerow and Englund()کارگران)بارتبهاجتماعیپایین

.)1989: 56

M072ازسویدیگرباتوجهتشابهاینمعنانگارونشانه
(درمتونآغازمیخی(بابخشی (SALمتناظر() (
ازاندامانسان،میتواندرمتونکارگریبهعنوانتعیینکننده
جنسیتکارگران)مذکرومونث(باشند.دراینگونهمتون
M388بهتنهاییوبدونزنجیرهاسمیدرسیستمشمارشی

دهتاییشمارششدهوبعدازآنجیرهتعلقگرفته)بانشانه
M288(بهاینکارگرانبامقدارثابت )N01(ئ0.5 بهازایهر

کارگرمانندMDP 26, 220وMDP06, 5013،ثبتشدهاست
.)Desset  2012: 44-5(

کاربردپیشنهادیاولیکهدمرووانگالندبرایایننشانه
درنظرگرفتندتنهادرهنگامیاستکهایننشانهدرابتدای
زنجیرهاسامیوبهتنهاییآمدهباشدمانندلوحTY 11وعالوه
برمعرفیمعنانگارهایغیرشمارشیبعدازخودبهعنواناسم،
Dam- )میتواندتعیینکنندهکالساجتماعی،مرتبهودرجه
متن )مانند حاکم نخبة یا )erow and Englund 1989: 56

این یاحتیجنسیت د,MDP 06ئ) (Kelly 2018: 249(و  5242

اسامی زنجیره باشدودرجاییکهدروسط اسامی)مذکر(
 Ibid:(قرارمیگیردصرفاًبهعنوانهجاییازاسمبهکاررود
233-226(.درمجموعکلمتونآغازایالمی،314نشانهبعد

ازM388بهکاررفتهاند:168نشانهتنهایکمرتبه،41نشانه
تا یازده بین نشانه مرتبه،16 ده تا نشانهسه دومرتبه،79
نه و تاسی وسه بیست بین نشانه 7 یکمرتبه، و بیست
مرتبه،3نشانهبینپنجاهوسهتاشصتوهفتمرتبهو1

.)Ibid: 231(صدوبیستوسهمرتبه)M218) نشانه))
)درحدود214 M388 که متونی درصد از60 بیشتر
نشانه نخستین بهعنوان است، رسیده ثبت به آنها در متن(
ورودیبعدازتیتردرتقریبا203ًمتن،بهکاررفتهودر11
متون، اینگونه در است. گرفته قرار تیتر جایگاه در متن
M388بهعنواننخستیننشانهورودیثبتشده،تعیینکننده

نشانه از پیش و خود، از بعد غیرقابلشمارشی معنانگارهای
قابلشمارش،بهعنواناسماستومیتواندبهصورتذیلمورد

:)Ibid: 236(:رMDP06, 212خوانشواقعشودمانند
خاندان)تیتر(،M388،اسم؟،نشانهقابلشمارش،نشانه

)های(عددی.
درنهایتآخرینفرضیهکارکردومعنایایننشانهدرمتون
طوالنیپرداختجیرهکارگرانمانندMDP 17, 292نهفتهاست
کهدربرگیرندهتیمهاییازکارگراناست.ایننشانهدرکنارنشانه
M124وM370درورودیهایمجزابرایثبتکارگران،بهعنوان

ناظریارئیسکارگراندرنظرگرفتهمیشوند.

سایر نشانه های غیر شمارشی مهم این متن
(درمتونشوش (M072بااینکهبیشترینکاربردنشانه
استاماایننشانهدر4لوحمتعلقبهتپهیحیی،1گلنبشتهاز
M072.ملیان،و2گلنبشتهازتپهسفالیننیزظاهرشدهاست
درحدود100باردر45گلنبشتهوعالوهبرآن35بارنیز
M370بهصورتترکیبیوپبچیدهبانشانههایدیگربهخصوص
باالذکرشدتشابه بهکاررفتهاست.همانطورکهدر ) (
ایننشانهوM388بادونشانهآغازمیخی،میتواندکاربرداین
نشانهراکارگرزنبارتبهاجتماعیپایین)بهدلیلشمارشبا
سیستمشمارشیدهتاییآغازایالمی(،نشانهمونثکنندهقبلاز
معنانگارهایدیگر،یکناظرودربرخیاوقاتبهعنوانیکهجا
درزنجیرهاسامیمالکانمعرفیکند.دراینمتن،ایننشانهدر
ورودیدوموشانزدهمبهترتیبدومینونخستیننشانهبعد
ازM388ثبتشدهوکاربردشرابهعنوانیکهجادرزنجیره
(در145متنودرحدود (M054اسامیتاییدمیکند.نشانه
280باربهکاررفتهوعالوهبراینمشتقدیگرآنM054iر،30
مرتبهومشتقاتدیگرآندرحدود19مرتبهدرمتونآغازایالمی
بهکاررفتهاند.درمتونکارگریایننشانهبهتنهاییودرابتدای
 Damerow(زنجیرهمعنانگارها،معنایاحتمالیگروهیازکارگران
and Englund 1989: 57(رادارااستوازلحاظشکلگرافیکی

) (M003درمتونآغازمیخیاست.نشانه) ( ERIMمشابه
نیزدرحدود70متن،120مرتبهو1بارنیزبهصورتترکیبیدر
یکنشانهپیچیدهظاهرشدهاست.درمتونیکهبهعنوانمعنانگار
باتوجهبهشکلگرافیکی شمارشی،موردشمارشقرارگرفته
بهعنواننمادیبرایناظریا آنکهمشابهعصااست،احتماالً
سرپرستدرنظرگرفتهشدهودرسیستمدهتاییآغازایالمی

.)Dahl et al 2018: 27-29(شمارششدهاست
متون در پرکاربرد نشانه چهارمین ) ( M124 نشانه
آغازایالمیاستکهدر136متندرحدود330مرتبهبهکار
10 درحدود نیز آن ترکیبی وصورت آن مشتقات و رفته
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مرتبهدرمتونآغازایالمیپدیدارشدهاست.ایننشانهاغلب
درمتونجایگاهیموازیوهمراهباM388بهکاررفتهمانند
ناظر یا کارگران گروه معنای احتماالً و MDP 17, 43 متن
آن برای میتوان را زن کارگران یا و )Ibid: 30( کارگران

متصورشد.
دراینمتنبهدلیلجایگاهیکههمهایننشانههاقرار
گرفتهاندونیزطولزنجیرهمعنانگارهاونیزوجودیکنشانه
آنها ازمعانیاحتمالی فارغ ،M346 مشخصشمارشییعنی
بهعنوانیکنمادجنسیتیاناظریاگروهکارگریدرمتون
کارگری،بهعنوانیکهجاوبخشازاینزنجیرهاسامیباید

درنظرگرفتهشوند.
غیرشمارشی معنانگار نشانه 5 متن این در همچنین
یحیی تپه متون اسامی زنجیره در تنها که دارند وجود نیز

.)Desset 2016: 84(بهدستآمدهاند
بنابرایناینورودیهارابهترتیبذیلمیتوانتفسیر

کرد:
نشانه با یارئیسخاندان یاحاکم یامؤسسه نهاد ر-1  a تیتر

M209~c

نشانه با a1 حاکم زیرمجموعه طایفه یا خاندان bد-1 تیتر
|M136+M071~a|

 M388 |M296+M296|ورودی2-تعداد27رأسمیشمتعلقبه
M072#

M388# x xورودی3-تعداد6رأسمیشمتعلقبه
M388 M218 M219ورودی4-تعداد32رأسمیشمتعلقبه

M388? Xورودی5-تعداد10رأسمیشمتعلقبه
M388 M054 M387 M391ورودی6-تعداد8رأسمیشمتعلقبه
 M388 M490 به متعلق )میش؟( نامشخص تعداد -7 ورودی

  ?M365#

 M054# M066~h?ورودی8-تعداد2رأسمیشمتعلقبه
M149~c

M388  x xورودی9-تعداد2رأسمیشمتعلقبه
  M388?  M263~1# xورودی10-تعداد3رأسمیشمتعلقبه
M388 M206~b M371ورودی11-تعداد7رأسمیشمتعلقبه
M388 M285~mورودی12-تعداد4رأسمیشمتعلقبه
M388 M491 M218ورودی13-تعداد2رأسمیشمتعلقبه

 M388 M304  به متعلق میش رأس 6 تعداد -14 ورودی
M096~2

M388 M003 M026~aورودی15-تعداد6رأسمیشمتعلقبه
M388 M072 M371ورودی16-تعداد6رأسمیشمتعلقبه

 M388# M124ورودی17-تعداد10رأسمیشمتعلقبه
?M097~f

 M388 M124 به متعلق میش رأس 12 تعداد -18 ورودی
M314 M066~h   )تصویر5(

بحث و نتیجه گیری
دارد وجود گلنبشته پشت در آسیبهایی اینکه باتوجهبه
گلنبشته پشت در نهایی ثبتجمعداری بابت از اطمینانی
و ثبت متن این موضوع جهت، هر به اما داشت. نخواهیم
بهصورت اسم هر برای )میش( ماده گوسفن3دان شمارش
MDP 26, 353وMDP 26, 212جداگانهاست،ماننددومتن
لوح بهسادگییک لوح این تفسیر بهمحوطهشوش. متعلق
شمارشیسادهبامضمونتعداددام،جمعداریمیزانجیره
هرکدام زیرا بود نخواهد اموال لیست یا کارگر به پرداختی
نشانه وجود با غیرقابلشمارش معنانگارهای زنجیرههای از
)مانند هستند اسم یک معرف و بوده اهمیت دارای M388

خود متن این در تیتر دو بودن طرفی از .)MDP 26, 329

تصویر5.گلنبشتهTY 11بهتفکیکورودیهایثبتشده)نگارندگان1398(
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M136 نشانه زیرا داشت، بررسیخواهد کافیجای بهاندازه
همانطورکهدرباالاشارهشدمیتواندبهخاندانیتعلقداشته
باشدکهخراجخودراازداراییهایاشخاصبلندمرتبهطایفه
خود)شایدرئیسهرخانواده(باگرانبهاترینداراییآنهاکه
هماناگوسفندمادهاست)گوسفندنرعموماًبرایذبحوقربانی
پیشکشمیشدهاست(بهنهادیاحاکمباالدستخودکهبر
منطقهتسلطدارد،پرداختمیکنند.تعدادداممتعلقبههر
خانواده)باالترینتعدادقابلخواندن32ولیمیانگینزیر10
باالدستپرداخت عددمیباشد(کهبهعنوانخراجبهحاکم
شده،درسطحینیستکهنشاندهندهیکمدیریتسیاسی
متمرکزدرمیانتماماقوامآغازایالمیفالتایرانباشد،بلکه
بیشترنظاماقتصادمحلیرابهتصویرمیکشدکهخانوارهای
بر را دام از معینی میزان حاکم یاشخص طایفه به وابسته
ما برای بازهزمانیخاصکههنوز بزرگیهرگلهدر اساس

نامشخصاستپرداختکردهاند.
استفادهازنشانههایبومیکهصرفاًدرتپهیحییمورد
استفادهقرارگرفته،بیشتربرمحلیبودناینتعامالتصحه
میگذارد.مشابهاینمتنازحیثترتیبورودی:اسم+میش
+مقدار،هرچنددرمتونآغازایالمییحییوجودنداردامادر
شوشمیتوانبهلوحMDP 06, 212اشارهکردکهبهخوبی
از بعد مشابه، متن این در است. سالم کاماًل و شده حفظ
باالذکر در آنچه مانند )میتوان  M343 و  M157 تیتر دو
M343رابهعنواننهادیاحاکمباالدستخاندانM157،شد
درنظرگرفت(،نشانهM388بهعنواننخستیننشانهورودی
ثبتظاهرشدهوبامعنانگارهایپیشازخودزنجیرهاسمرا
تشکیلمیدهندوسپسM346موردشمارشقرارمیگیرد.
تنهاتفاوتاینمتنباTY 11درایناستکهنشانهM388تنها
درنخستینزنجیرهاسمثبتمیشودودرمابقیمتنفاکتور
نشانه یک از فاکتورگیری نوع این البته که میشود گرفته
تکراری،باجایگاهمشخص،درآغازایالمیموضوعیکاماًلرایج
شوشی، متن این در ثبتشده دوم ورودی در حتی و بوده
ایناختصار نیزفاکتورگرفتهشدهوصحت M346 ازنشانه
درجمعداریکلپشتگلنبشتهآشکاراستکهمقدارآن
در مشابهت لحاظ از است. یکسان گلنبشته روی با دقیقاً
 MDP 06, لوحشوش به میتوان M136 یعنی خاندان نماد
نقش دارای آن مهر اثر اینکه بر عالوه که کرد اشاره 5242

نیز گلنبشته پشت کل جمعداری در است،  M136 نشانه
ثبتشدهاست.موضوعاینمتنپرداختجیرهویادستمزد
بهگروههایکارگریمتفاوتاستکهنشانهM388دربرخی

ازتوالیاسمیاینتیمهایکارگرینیزوجوددارد.

احتماالًجامعهیحییحداقلدارای18خانواده)طایفه؟(
مدیریت و اداره خاندانی نظر زیر متمرکز بهصورت که است
میشدهکهدرفضایمعماریIVCسکونتداشتهاست،زیراکه
وسعتمعماریاینالیهبیشترشبیهیکخانهاربابیاستتا
استقراریکهبتواندجمعیتنسبتاًباالییرادرخودجایبدهد.
اینقبایلآغازایالمیکهظاهراًشباهتاسمیزیادیبهیکدیگر
دارند،بهصورتمستقلوچرخهاقتصادیغیروابستهدرکنار
به بهعنوانخراج را ثروتخود از بخشی و میزیستهاند هم
حاکمسیاسیتمام18خانواده)طایفه؟(پرداختمیکردهاند.
قبیلهای کوچنشینی فرهنگ یک از بازتابی یحیی واقع در
)علیزاده1387(استکهساختاراستقراریواقتصادیآندر
طیهزارههاپایدارباقیماندهاست.یکیازبهتریننمونههای
معاصر،قلعهتل،مقرمحمدتقیخانچهارلنگ،ایلخانبختیاری
درمنطقهایذهاستکهخودوخاندانشدرقلعهخشتیوآجری
عشایری چادرهای در قلعه پیرامون مردم و میکرده زندگی

.)Layard 1894(میزیستهاند
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راهنمای نویسندگان

نویسندگان گرامی لطفا مقاالت خود را در دو فایل مستقل بارگذاری کنید. یک فایل شامل کل مقاله بدون مشخصات نویسندگان که به داوران ارسال خواهد 
شد و یک فایل Word شامل مشخصات نویسندگان و اطالعات تماس و معرفی آنان که نزد نشریه محفوظ خواهد ماند. 

- ترتیب و چیدمان مطالب در مقاله:
 - عنوان مقاله، نام نویسنده یا نویسندگان، چکیده ی فارسی و انگلیسی )بین 250 تا 300 کلمه(، کلید واژگان )بین 5 تا 8  واژه مرتبط با متن(، متن اصلی 

)درآمد، مواد و روش ، یافته ها، بحث و نتیجه گیری، سپاسگزاری(، پی نوشت ها، کتاب شناسی، زیرنویس تصاویر.
- ذکر نام نویسنده یا نویسندگان )نویسنده مسئول مشخص شود(، عنوان، شماره  تلفن، آدرس پستی و آدرس پست الکترونیک )E-mail( در صفحه نخست 

مقاله الزامی است.
- چکیده مقاله بایستی حاوی یافته های مهم و نتیجه پژوهش باشد و مؤلفین بایستی از کلی گویی و پرداختن به موارد حاشیه ای پرهیز کنند.

- کلیه جداول و نمودارها )در قالب ورد یا اکسل( جداگانه ارسال شود.
- تصاویر با پسوند JPG و وضوح dpi 300 باشند و به صورت فایل های جداگانه ارسال شوند. حداکثر طول افقی تصاویر 20 سانتی متر )برابر عرض دو ستون( 

باشد. در شماره گذاری فایل تصاویر از اعداد التین استفاده کنید. از ارسال تصاویر در فایل ورد پرهیز کنید.
- برای ارجاع به عکس، طرح و نقشه از واژه تصویر استفاده کنید. برای ارجاع به جداول و نمودارها نیز به ترتیب از واژه جدول و نمودار استفاده کنید.

- اسامی در تصاویر فارسی بوده و از ارسال نقشه یا تصویر با اسامی التین خودداری کنید.
- معادل التین اسامی و اصطالحات به صورت پاورقی درهمان صفحه آورده شود.

سبک ارجاع دهی بین المللی AAA:  American Anthropological Association ارجاع کوتاه شامل نام خانوادگی نویسنده، سال نشر در صورت لزوم و 
شماره صفحه درون متن و رفرنس کامل در پایان مقاله

* لطفا از آوردن منابع به صورت پانوشت یا هر شکل دیگری خودداری فرمایید.
 - ارجاع و منابع

- ارجاع به منابع فارسی و غیرفارسی در متن مقاله به شیوه  زیر باشد:
)Renfrew 1982( یا )مجید زاده 1386(

* لطفا در صورتی که منبع مورد اشاره التین است مثال )Mofidi 2012B: 133(، درون متن هم، در ارجاع کوتاه به صورت التین ارجاع داده شود و از فارسی 
کردن ارجاع درون متن مثال )مفیدی 2012ب: 133( خودداری کنید. تنها مقاالتی که در اصل فارسی هستند یا به ترجمه فارسی آنها ارجاع می دهید را 

در فرمت ارجاع کوتاه فارسی بنویسید.
- در صورت لزوم شماره صفحه یا طرح و عکس را پس از نام نویسنده و سال انتشار ذکر کنید. در مواردی که از عکس، شکل و یا طرح منتشرشده ای استفاده 
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نام مجله، شماره صفحات و در کتاب، پس از عنوان کتاب، محل نشر و سپس نام ناشر.
- مقاله در مجله
امیرلو، عنایت اله
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- کتاب

مجیدزاده، یوسف
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