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Abstract
 The present study seeks to understand the ‘Chaîne Opératoire’ of  Haft Tappeh metal objects from raw material to
the time they were retrieved through archaeological excavation. For reconstructing the operational sequence, the ar-

 chaeological and textual evidence, as well as isotopic analysis were used. The essential goal of  this paper is not only
 to reconstruct the life cycle of  Haft Tappeh metal artifacts but also to understand the society and everyday life of  the
 people behind objects. The typological diversity and spatial distribution of  metal objects in Haft Tappeh show that it
was an urban center with industrial characteristics and one of  the production centers during the first phase of  the Mid-
 dle Elamite period, where manufacturing weapons and tools was of  particular importance. The comparison between
 the Chogha Zanbil and Haft Tappeh in terms of  metal objects shows fundamental differences between the types and
amount of  metal objects in these two Middle Elamite urban centers with distinctly diverse characteristics.m
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چکیده
این نوشتار در پی بازسازی چرخۀ زندگی اشیاء فلزی هفت تپه از مادۀ خام تا زمانی است که به شکل یافتۀ باستان شناختی به دست ما رسیده 
است. برای این بازسازی از داده های باستان شناختی، شواهد نوشتاری و داده های حاصل از آزمایش های شیمیایی انجام شده بر روی این اشیاء 
استفاده و تالش شده است تا با در کنار هم گذاشتن این شواهد تصویری از چرخۀ زندگی این اشیاء و فراتر از آن تصویری از زندگی روزمرۀ 
انسان هایی که در این شهر با این اشیاء سروکار داشته اند، ارائه شود. درک زندگی ساکنان شهر هفت تپه در فاز اول دورۀ ایالم میانه، روابط 
میان آنها و در نهایت درک منظر شهری آن از نقطه نظر صنعت فلزگری و اشیاء فلزی از اهداف اصلی نوشته حاضر است. شواهد موجود نشان 
می دهند که هفت تپه شهری با ویژگی های بارز تولیدی و صنعتی بوده است و در این میان تولید انواع سالح ها و ابزارها از اهمیت ویژه ای 
برخوردار بوده است. این در حالی است که مقایسۀ میان دو شهر چغازنبیل و هفت تپه از دید اشیاء فلزی نشان از تفاوت هایی بنیادین میان 

نوع و تعداد اشیاء فلزی در این دو شهر با خصلت های متفاوت شهرنشینی دارد.  

واژگان کلیدی: هفت تپه، دورۀ ایالم میانه، اشیاء فلزی، چرخۀ تولید تا مصرف، مطالعات فرهنگ مادی.
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درآمد
تا کنون نزدیک به نهصد عدد شیء فلزی از حدود سی فصل 
کاوش باستان  شناختی در هفت تپه، در پیش و پس از انقالب، 
یافت شده است. این مجموعۀ اشیاء فلزی امروز در دو موزۀ ملی 
ایران و موزۀ هفت تپه نگهداری می  شوند. بیشتر اشیاء فلزی که 
امروزه در موزه  ها و مجموعه  های خصوصی نگهداری می  شوند 
اشیاء  تمامی  اما  باستان  شناختی مشخص هستند،  بستر  فاقد 
هفت تپه از کاوش باستان  شناختی پیدا شده  اند و بستر مشخص 
مطالعاتی  اهمیت  خاطر  همین  به  و  داشته  شده  شناخته  و 
این است  فلزی هفت تپه در  اشیاء  اهمیت دیگر  دارند.  زیادی 
که اغلب از الیه های زیستی و نه قبور به دست آمده  اند. به این 
ترتیب این اشیاء را می توان نمایندۀ زندگی روزمرۀ ساکنان شهر 
هفت تپه دانست. اغلب فرهنگ  های شکل گرفته در فالت ایران 
و جغرافیای امروز کشور ایران، در دوره  های مختلف، به سبب 
وجود منابع و معادن غنی فلزی از مراکز مهم فلزگری در آسیای 
غربی بوده  اند. محوطۀ هفت تپه شاهد مناسبی بر این موضوع 
مقایسه در کمتر محوطه ای در دوره مفرغ در  مقام  است. در 
بین  النهرین، حتی با انجام سال  ها کاوش مداوم، این تعداد اشیاء 

فلزی از بستر زندگی روزمرۀ ساکنان شهر پیدا شده است.
تکثر و همچنین تنوع اشیاء فلزی در هفت تپه به همراه 
شواهد متعدد فلزگری و نیز شواهد متنی، این امکان را به ما 
 Chaîne( می دهد که بتوانیم چرخۀ فلزگری از تولید تا مصرف
مهمتر  آن  از  و  کنیم  بازسازی  شهر  این  در  را   )Opératoire

موفق به شناخت بخشی از زندگی روزمرۀ انسان هایی بشویم 

که در این شهر زیسته اند. تقریباً تمامی اشیاء فلزی و شواهد 
فلزگری هفت تپه مربوط به دورۀ نسبتاً کوتاه زیستی از حدود 
1500 تا 1300پیش ازمیالد است که این خود موجب افزایش 

دقت بازسازی این چرخه می شود. 

مراحل مختلف زندگی اشیاء فلزی در هفت تپه 
دورۀ  چهار  در  می توان  را  هفت تپه  در  فلزی  اشیاء  زندگی 
مواد  استحصال  و  استخراج  کرد:  مطالعه  و  بررسی  مختلف 
خام، فرآوری و تولید اشیاء، توزیع و استفاده از اشیاء و پایان 
زندگی آنها )تصویر 1(. به جز مرحلۀ اول که به احتمال زیاد 
از شهر هفت تپه روی داده است، سه مرحلۀ  در جایی خارج 
دیگر می توانسته در داخل شهر روی دهد. همزمان با این چهار 
مرحله، ساز و کارهایی همچون واردات و صادرات نیز بخشی 
از روندی است که موجب ورود اشیاء به شهر و خروج از آن 

می شده است، که در ادامه به آن نیز پرداخته خواهد شد. 

استخراج و استحصال
استخراج و معدن کاوی سنگ فلز در جایی خارج از هفت تپه 
و حتی خارج از دشت خوزستان روی داده است، زیرا دشت 
دارای  بین النهرین،  خود،  غربی  همسایۀ  همچون  خوزستان 
با  تجارت  طریق  از  خام  مواد  و  نیست  فلزی  منابع  و  معادن 
سرزمین هایی که صاحب این معادن بوده به شهرهای ایالمی 
آن وارد می شده است. ایالمی ها اغلب دسترسی مستقیم تری 
داخل  منابع مس  به  بین النهرینی خود  به همسایگان  نسبت 

تصویر 1. چرخۀ زندگی یک شیء فلزی از آغاز تا پایان و عوامل موثر در شکل گیری این چرخه.
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در  دورتری  سرزمین های  در  قلع  منابع  حتی  و  ایران  فالت 
بر  معتبر  شواهد  از  یکی  داشته اند.  ایران  فالت  شرق  شمال 
این موضوع، متونی است که در کاخ ماری، در کشور سوریۀ 
است.  آمده  دست  به  پیش ازمیالد   1700 حدود  از  کنونی، 
مورد  با دورۀ  نیز  زیادی  زمانی  فاصلۀ  ماری، که  الواح  آرشیو 
از  خام  فلز  زیادی  مقادیر  که  می دهد  نشان  ندارد،  ما  بحث 
ماری  به  ایالم  سرزمین  و  شوش  شهر  از  مس  و  قلع  جمله 
و  ایالمی  بازرگانان   .)Potts 2016: Table 6.2( شده اند  صادر 
این  دارای  شرقی  سرزمین های  میان  واسطه  نقش  شوشی 
بازی می کرده اند.  را  منابع و سرزمین های غربی خواستار آن 
به این ترتیب می توان احتمال داد که صنعتگران هفت تپه نیز 
دسترسی نسبتاً مستقیم و مطمئنی به منابع مس و قلع داخل 
فالت ایران و سرزمین های شرقی و شمالی داشته اند که تعداد 
زیاد اشیاء مسی و مفرغی ساخته شده در شهر خود شاهدی 
بر این امر است. الزم به ذکر است که آنالیز شیمیایی انجام 
شده بر روی حدود 60 شی فلزی در هفت تپه نشان می دهد 
که آلیاژ مس استفاده شده در این شهر از ترکیب مس و قلع 
این  به  اغلب  و  است  عنصر  دو  این  از  مختلف  درصدهای  با 
 Rafi,i-Alavi 2015:( آلیاژ مقداری سرب نیز افزوده شده است
برای ساختن  این ترتیب فلزگران هفت تپه  به   ،)Chapter IV

اشیاء فلزی با پایۀ مسی می بایست به سنگ معدن مس، قلع و 
سرب دسترسی می داشتند. 

پرداخت  آن  به  باید  بخش  این  در  که  دیگری  سئوال 
شناسایی مکان معادن فلزی، بویژه مس، است که تامین کننده 
ماده خام تولیدات هفت تپه بوده اند. پاسخ به این سوال نیازمند 
مجموعۀ  روی  بر  سرب(  )ایزوتوپ  ایزوتوپی  مطالعات  انجام 
است،  ایران  فالت  مختلف  بخش های  معادن  نیز  و  هفت تپه 
معادن  از  یک  کدام  ایزوتوپی  نسبت  دریابیم  آن  به کمک  تا 
شباهت بیشتری با داده های هفت تپه دارد. بر روی تعدادی 
از اشیاء فلزی هفت تپه مطالعات ایزوتوپی انجام شده که هنوز 
 Rafi,i-Alavi( نتایج نهایی آن به طور کامل منتشر نشده است
از  حاصل  داده های  تعداد  اینکه  ضمن   ،)2015: Chapter IV

آزمایش های ایزوتوپی از معادن مختلف داخل فالت ایران نیز 
هنوز کم و محدود است. به رغم این محدودیت ها، در مرحلۀ 
فعلی از مطالعات به نظر می رسد که بیشترین شباهت ایزوتوپی 
میان اشیاء و سرباره های هفت تپه با معادن مس زاگرس مرکزی 
باشد و شباهت کمتری میان اثر انگشت ایزوتوپی فلزات هفت تپه 
با معادن مرکز فالت ایران یا منطقۀ کرمان وجود داشته باشد. 
در صورتی که این نتیجه گیری صحیح باشد، آنگاه صنعتگران 
و  داد  به  احتیاج  مس،  به  دسترسی  برای  حداقل  تپه،  هفت 
ستد با سرزمین های دوردست را نداشته اند. زاگرس مرکزی را 

می توان بخشی از حوزۀ نفوذ سیاسی و فرهنگی پادشاهی ایالم 
میانه دانست و بنابراین صنعتگران هفت تپه با آگاهی از وجود 
معادن  از  را  خود  نیاز  بیشتر  احتماالً  منطقه،  این  در  معادن 
بر  ایزوتوپی دیگری  تامین می کرده اند. مطالعۀ  همین منطقه 
نیز  لرستان  به  منسوب  مفرغی  اشیاء  از  گروهی  منشاء  روی 
نشان داده که معادن زاگرس مرکزی همچون معدن ده حسین 
به احتمال زیاد محل استخراج فلز مورد نیاز برای تولید این 
اشیاء بوده است )Begemann et al. 2008(. این مطالعه از این 
جهت اهمیت دارد که شباهت معنی دار َسبکی میان بخشی از 
اشیاء فلزی هفت تپه با اشیاء یافت شده از محوطه های داخل 
زاگرس وجود دارد )رفیعی علوی 1398(. بنابراین شاید بتوان 
گفت که در نیمۀ دوم هزارۀ دوم پیش ازمیالد این معادن غرب 
فالت ایران در محدودۀ زاگرس مرکزی بوده اند که بیشتر مورد 

بهره برداری صنعتگران ایالمی هفت تپه قرار گرفته اند.  

تولید/ واردات
دیگر  همچون  تپه،  هفت  کاوش های  از  حاصل  فلزی  اشیاء 
محوطه ها، به دو طریق در شهر حاضر شده اند: یا در خود شهر 
تولید شده و یا اینکه از راه هایی همچون تجارت، هدیه، جنگ و 
یا غارت بدان وارد شده است. با چند روش می توان این دو گروه از 
اشیاء در هفت تپه را شناخت و از یکدیگر جدا کرد. روش نخست 
مراجعه به نتایج آزمایش های ایزوتوپ است؛ آزمایش های انجام 
شده بر روی حدود 60 عدد شیء فلزی از گونه های مختلف نشان 
ایزوتوپی  نسبت  دارای  آزمایش شده  اشیاء  بیشتر  که  می دهد 
نزدیک به یکدیگر هستند و در یک گروه قرار می گیرند و مهم 
آنکه سرباره ها و مات های آزمایش شده نیز در همین گروه اصلی 
ایزوتوپی قرار می گیرد )Rafi,i-Alavi2015: Fig. 94, 95(. به این 
ترتیب می توان گفت که بیشتر اشیاء هفت تپه از سنگ معدن 
مس یک منطقۀ معدنی ساخته شده اند. حضور سرباره ها در کنار 
اساس شواهد  بر  که  تولید شده ای همچون سرپیکان ها  اشیاء 
متعدد باستان شناختی و متنی )نگاه کنید به ادامه( در خود هفت 
تپه تولید شده اند، نشان می دهد که بقیۀ اشیاء قرارگرفته در گروه 

اصلی نیز به احتمال زیاد در خود شهر تولید می شده اند.
نیز  -و  ایزوتوپی  بررسی های  دقت  میزان  آنکه  برای 
تولید  هفت تپه  فلزی  اشیا  بیشتر  که  نتیجه  این  درستی 
یکی  بزنیم.  مثالی  است  داخلی هستند- مشخص شود، الزم 
سرپیکان ها  هفت تپه  در  فلزی  اشیاء  پرجمعیت  گروه های  از 
و  گونه شناسی  و  شکل  لحاظ  از  همگی  تقریباً  که  هستند 
در  می گیرند.  قرار  دسته   یک  در  ایزوتوپی  نسبت  همچنین 
اتاق  نام  به  که  کاوش ها   1 منطقۀ  اداری  مجموعۀ  در  اتاقی 
کاتب شناخته می شود )Mofidi-Nasrabadi 2012( سرپیکانی 
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با شکلی کاماًل متفاوت از سرپیکان های رایج هفت تپه در کنار 
از  آوار سقف حاصل  زیر  در  که  انسانی  یک جسد  از  بخشی 
 .)2 )تصویر  شد  پیدا  بود،  افتاده  آتش سوزی  از  پس  تخریب 
آزمایش ایزوتوپی عنصر سرب در این سرپیکان نشان داد که 
اصلی  گروه  با  فاحشی  تفاوت  سرپیکان  این  ایزوتوپی  نسبت 
ایزوتوپی اشیاء فلزی هفت تپه و نیز سایر سرپیکان ها دارد و 
احتماالً متعلق به مهاجمانی بوده است که موجب تخریب این 
غریبه  از  که  این تک سرپیکان  از  غیر  به  ساختمان شده اند. 
واردات  نمی رسد  نظر  به  هستیم،  مطمئن  شهر  در  آن  بودن 
اشیاء فلزی به هر شکل و گونه ای نقش پر رنگی در زندگی 
به  شده  یافت  فلزی  اشیاء  بیشتر  و  داشته  هفت تپه  ساکنان 

احتمال زیاد در خود شهر تولید شده اند.

شواهد فلزگری در هفت تپه
شواهد  هفت تپه  کاوش های  از  حاصل  یافته های  میان  در 
دارد  وجود  تپه  هفت  در  فلزگری  انجام  بر  مبنی  متنوعی 
نیز در مطالعاتی دیگر به آن پرداخته شده  این  از  که پیش 
 Oudbashi, Mishmastnehi 2020; Oudbashi, et al.( است 
2019(. از جملۀ این شواهد کشف حدود 20 کیلوگرم سربارۀ 

فلزی احتماالً ناشی از ذوب و همچنین چکش کاری فاز داغ 
زمان  در  که  است  فلز  سطحی  پوسته های  شدن  پراکنده  و 
نام  به  که  بخشی  از  انقالب  از  پیش  در  نگهبان  کاوش های 
)تصویر  است  آمده  به دست  می شود،  شناخته  کارگاه  حیاط 
قطعاتی  فلزگری  از  حاصل  جانبی  محصوالت  بین  در   .)3

که  دارد  وجود  ذغال  دانه های  آنها  داخل  که  دارند  وجود 
ذغال  با  معدن  تغلیظ سنگ  و  استحصال  انجام  نشان دهندۀ 
چوب در محل است )تصویر 4(. به غیر از این تعدادی قطعات 
فلزی بی شکل با خلوص باالی مس نیز در مجموعۀ هفت تپه 
وجود دارد که به احتمال زیاد شمش و مات مسی هستند. 
در  وزنی  99.5% مس،  با خلوص حدود  قطعات  این  از  یکی 
حدود 2.5 کیلوگرم دارد، که مشخص است از تغلیظ سنگ 
معدن مس با درجۀ خلوص باال به دست آمده و مراحل آخر 
تولید  شواهد  دیگر  از   .)5 )تصویر  می دهد  نشان  را  تخلیص 
هوازدۀ  بی شکل  قطعات  وجود  هفت تپه  یافته  های  میان  در 
فلزی است که به یک جداره و یا دیوارۀ سفالی بسیار حرارت 
از بوتۀ  این قطعات به احتمال زیاد بخشی  دید چسبیده اند. 
ذوب  آن  در  فلزی  مات  یا  و  معدن  که سنگ  ذوبی هستند 

شده اند )تصویر 6(.
دو  بزرگ  کورۀ  قسمت  یک  از  که  است  معتقد  نگهبان 
برای پخت  بخشی که در حیاط کارگاه هفت تپه وجود دارد، 
سفال و در قسمت دیگر برای ذوب فلز استفاده می شده است 
از  موضوع  این   .)Negahban 1994: 32 91؛   :1372 )نگهبان 
نظر فنی غیر ممکن است و نگارنده معتقد است که از این کوره 
تنها می توان برای پخت سفال استفاده کرد. کوره یا کوره های 
معمول  سادۀ  ساختار  به خاطر  احتماالً  تپه  هفت  فلز  ذوب 
اینگونه کوره ها، یا در هنگام کاوش به درستی تشخیص داده 
نشده اند و یا در قسمتی از حیاط، و یا جای دیگری از شهر، 

قرار دارند که هنوز کاوش نشده است.

تصویر 2. تصویر باال: سرپیکان یافت شده در اتاق کاتب که از لحاظ شکل و ترکیب ایزوتوپی با بقیۀ سرپیکان های رایج در هفت تپه تفاوت دارد. تصویر پایین: 
یکی از سرپیکان های رایج در هفت تپه. )مکان نگهداری: موزۀ هفت تپه(.
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تصویر 3. بخشی از سرباره ها و دیگر قطعات بی شکل فلزی و یا محصوالت جانبی فلزگری که در کاوش های نگهبان یافت شده اند. )مکان نگهداری: موزۀ هفت تپه(.

تصویر 4. قطعات فلزی بی شکل در هفت تپه که احتماالً بخشی از محصوالت جانبی ذوب فلز هستند. داخل و بر سطح این قطعات آثار ذغال چوب دیده 
می شود. )مکان نگهداری: موزۀ هفت تپه(.
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دیگر  از  سفال،  یا  و  سنگ  جنس  از  فلزگری،  قالب 
یک  در  می رود  انتظار  معموالً  که  است  تولیدی  شواهد 
کارگاه فلزگری پیدا شوند. این گروه از شواهد فلزگری اما 
در مجموعه اشیاء پیدا شده از هفت تپه تقریباً غایب هستند. 
یک  به دستۀ  مربوط  احتماالً  که  قالب سفالی  یک  به جز 
با  که  دیگری  شیء  هیچ  تاکنون   )7 )تصویر  باشد  خنجر 
اطمینان بتوان آن را قالب معرفی کرد یافت نشده است. دو 
حدس را برای غیبت قالب های مربوط به تولید اشیاء فلزی 
در مجموعۀ هفت تپه می توان مطرح کرد: نخست آنکه شاید 
محل و مرکز اصلی فلزگری در این شهر هنوز کاوش نشده 
است و به این ترتیب با ادامۀ کاوش ها نمونه های بیشتری 
از قالب هایی  از قالب پیدا خواهد شد، و دوم آنکه احتماالً 
برای فلزگری استفاده می شده است که بعد از یک یا چندبار 
استفاده از بین می رفته اند. قالب دستۀ خنجری که دربارۀ 
آن صحبت شد نیز از این نوع قالب ها است. در روش به کار 
گرفته شده در ساخت این قالب به نظر می رسد که دستۀ 
خنجر از قبل ساخته شده ای بر روی گل فشار داده شده و 
پس از پرداخت ثانویه بر روی جای خالی ایجاد شده در ِگل 
)نگاتیو(، فلز ذوب شده در آن ریخته می شده تا شکل قالب 
را بگیرد. برای بیرون آوردن شیء شکل گرفته و سرد شده، 
راحتی  به  را  شی  بتوانند  تا  می شکستند  را  قالب  معموالً 
بیرون بیاورند. تنها قالب هفت تپه نیز به صورت دو نیمه و 

شکسته پیدا شده است.
نیز نشان  فلزی  اشیاء  از  مکان و نحوۀ کشف بعضی 
برای نمونه مجموعۀ  آنها در خود هفت تپه دارد.  تولید  از 
بزرگی از سرپیکان و اسکنه هایی که در هنگام کاوش در 
اتاق های کارگاه هفت تپه پیدا شد، نشان می دهد  از  یکی 

خلوص  دارای  که  هفت تپه  کیلوگرمی   2.5 مسی  مات  روی  و  پشت   .5 تصویر 
99.5% است. پشت قطعه )تصویر پایین( شکل ظرفی را گرفته که فلز مذاب را در 

آن ریخته بودند. )مکان نگهداری: موزۀ هفت تپه(.

تصویر 6. قطعات بسیار حرارت دیدۀ دیوارۀ کوره و یا بوتۀ ذوب که هنوز بخش هایی از ترکیبات هوازدۀ مس بر روی آن ها مشخص است. )مکان نگهداری: موزۀ هفت تپه(.
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این مکان  از تولید در  این مجموعه بعد  به احتمال زیاد  که 
برای استفاده های بعدی نگهداری می شده است. این مجموعه 
که شامل چند صد سرپیکان و اسکنه می شود امروز در موزۀ 
شواهد  جمله  از   .)8 )تصویر  می شود  نگهداری  ایران  ملی 
دیگر بر تولید اشیاء فلزی در هفت تپه پیدا شدن اشیاء نیمه 
ساخته از جمله بخش های مختلف دستۀ یک نوع خنجر رایج 
در هفت تپه است )رفیعی علوی 2012( که عالوه بر اینکه 
از  نشانی  می گذارد  نمایش  به  را  دسته  نوع  این  تولید  نحوۀ 
تولید این گونه در هفت تپه است. همچنین می توان به وجود 
ضایعات تولید )Waste( در بین یافته ها اشاره کرد که شاهد 
آنکه  چه   ،)9 )تصویر  هستند  شهر  در  فلزگری  بر  دیگری 
معموالً ضایعات تولید در جایی یافت می شوند که محل تولید 

اشیاء بوده است.

توزیع، مصرف و صادرات اشیاء فلزی در هفت تپه
آنها  تولید  از  بعد  هفت تپه  فلزی  اشیاء  زندگی  سوم  مرحلۀ 
این  با  را  مرحله  این  به  پرداختن  است  بهتر  می شود.  آغاز 
شهر  در  فلزی  اشیاء  نوع  چه  اصوالً  که  کنیم  آغاز  سئوال 
بیشتر مورد استفاده بوده است. پاسخ به این سئوال ما را به 
درک بهتری از نحوۀ زندگی روزمرۀ ساکنان این شهر ایالمی 

می رساند. 

تصویر 7. تصویر پشت و روی قالب شکستۀ هفت تپه از جنس گل پخته به 
همراه تصویر دستۀ گونه ای از خنجرهای رایج در هفت تپه که احتماالً در 

چنین قالبی تولید شده است. )مکان نگهداری: موزۀ هفت تپه(.

تصویر 8. دو توده به هم چسبیده از مجموعۀ سرپیکان و اسکنه های فلزی که 
در اتاق کارگاه هفت تپه نگهداری می شدند. )مکان نگهداری: موزۀ ملی ایران(.

تصویر 9. سه عدد سر پیکان تغییر شکل یافته در هنگام تولید که از نمونه های 
ضایعات تولید در هفت تپه هستند. )مکان نگهداری: موزۀ هفت تپه(.
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از  جنبه هایی  چه  انعکاس دهندۀ  هفت تپه  فلزی  اشیاء 
زندگی روزمرۀ ساکنان شهر هستند؟ 

سه گروه از اشیاء فلزی، از لحاظ کارکرد، تکثر و تنوع بیش تری 
که  هستند  سالح ها  اول  گروه  دارند.  هفت تپه  مجموعه  در 
فلز ساخته  از  بیشتر محوطه ها  این دوره در  در  البته معموالً 
به خصوص  جنگی  ابزارهای  تعداد  حال  این  با  می شده اند. 
از کل  بزرگی  نسبت  عدد(  )حدود 350  فلزی  سرپیکان های 
سالح ها و به طور کلی اشیاء فلزی شهر را تشکیل می دهند 
طریق  از  به خصوص  نبرد  برای  آمادگی  اهمیت  از  نشان  که 
از تیر و کمان در هفت تپه است. کمانداران ایالمی  استفاده 
در دنیای قدیم معروف بودند )Alvarez-Mon 2015( و تصویر 
آنها چه بر روی نقوش برجستۀ دورۀ آشورنو و چه در متون 
بین النهرینی آمده است. یک نمونۀ جالب توجه اشاره به یک 
گروه از کمانداران ایالمی در الواح شهر َخربه )تل خویره( در 
دورۀ آشور میانه در شمال شرق سوریه است که به آنها از طرف 
حکومت شهر جیره و زمین برای زندگی داده شده است. این 
گروه کمانداران، که جزو اسرا نیستند، احتماالً وظیفۀ آموزش 
بخشی از ارتش شهر و یا شرکت در نبردها را بر عهده داشتند 

 .)Jakob 2009: 22, 74, 98, 107(

همچنین الزم به ذکر است که تعداد قابل توجهی خنجر 
)25 عدد تیغه همراه و یا بدون دسته( و سر تبر )9 عدد( نیز 
در کاوش های هفت تپه پیدا شده است که همگی ابزار جنگی 
میانۀ  ایالم  شهر  سرنوشت   .)10 )تصویر  می شوند  محسوب 
هفت تپه، که احتماالً در نبردی در حدود 1300 پیش ازمیالد 
ویران شده است، نشان می دهد که توجه صنعتگران شهر به 
را  شهر  دشمن  حملۀ  خطر  و  نبوده  بی دلیل  اسلحه  ساختن 
تخریب  و  سوختگی  شواهد  بر  عالوه  است.  می کرده  تهدید 
یک باره در بخش های مختلف شهر، پیدا شدن کوهی از اجساد 
که بر روی هم ریخته شده بودند نیز این نظریه که زندگی شهر 
)مفیدی  می کند  تقویت  را  است  رسیده  پایان  به  با خشونت 

نصرآبادی 2015: 105-106(.
گروه دیگری از اشیاء فلزی هفت تپه ابزارهایی برای تولید 
و صنعتگری هستند که بعد از سالح ها از لحاظ تعداد در جایگاه 
دوم قرار می گیرند. ابزارها که نشان از وجهۀ تولیدی شهر دارند 
تنوع کمتری از سالح ها دارند. یک گونۀ خاص از اسکنه یا مغار 
به تعداد زیادی )حدود 140 عدد( در کارگاه شهر هفت تپه پیدا 
شده که احتماالً برای تراش دادن و ساختن اشیاء چوبی به کار 
می رفته است )تصویر 11(. وجود تعداد زیاد اسکنه نشان دهندۀ 

تصویر 10. چند گروه از سالح های پیدا شده در کاوش های هفت تپه. )مکان نگهداری: موزۀ هفت تپه(.
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اهمیت تولید اشیاء چوبی در شهر بوده است که امروزه اثری 
از این اشیاء به خاطر جنس زایل شونده اشان، نیست. از جمله 
کاوش ها  در  زیاد  نسبتاً  تعداد  به  که  دیگری  فلزی  ابزارهای 
)حدود  هستند  کننده ها  سوراخ  و  سوزن ها  است  شده  یافت 
50 عدد( )تصویر 12( که شاهدی بر وجود صنایع مربوط به 
بافندگی و یا احتماالً چرم کاری در شهر هستند، که از تولیدات 
آنها نیز چیزی به دست ما نرسیده است. از دیگر ابزار جالب 
پیدا شده یک عدد اّرۀ فلزی است که در کارگاه هفت تپه در 
کنار بقایای استخوان یک فیل پیدا شد )تصویر 13(. از این اّره 
احتماالً برای بریدن استخوان و یا عاج فیل برای ساختن اشیاء 
تزئینی استفاده می شده است. دو عدد از خنجرهای هفت تپه 
دستۀ مرصع کاری دارند که می تواند نشانه ای از نحوۀ استفاده 
از عاج و استخوان در صنایع تزئینی شهر باشد. به این ترتیب 
وجود  تپه  هفت  در  روزمره  زندگی  جنبه های  از  دیگر  یکی 
صنایع تولیدی در مقیاس انبوه است، شاخصه ای که در دیگر 

شهرهای دورۀ ایالم میانه نمود کمتری دارد. 
هفت تپه  در  کلی  طور  به  فلزی  تزیینی  اشیاء  تعداد 
مذهبی  ویژگی  می توانند  اشیاء  از  دسته  این  است.  کم 
از  گروهی  ثروت  منعکس کنندۀ  یا  و  داشته  نذری(  )اشیاء 
هفت تپه  منقوش  فلزی  ورقۀ  جز  به  باشند.  شهر  ساکنان 
کاماًل  تصویری  که   )Rafi,i-Alavi et al. Forthcoming(
مذهبی بر روی آن نقش شده، تا کنون شیء فلزی دیگری 

تصویر 11. تصویر از روبرو و کنار یکی از اسکنه یا مغارهای هفت تپه )چپ( 
و نمونه ای که کاربرد احتمالی آنها را به همراه دسته چوبی نشان می دهد 

)راست(. )مکان نگهداری: موزۀ ملی ایران(.

تصویر 12. چند گونۀ مختلف از سوزن های فلزی هفت تپه. )مکان نگهداری: سه سوزن سمت راست در موزۀ ملی و بقیه در موزۀ هفت تپه(.
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با این خصوصیت در هفت تپه پیدا نشده است. این در حالی 
است که حداقل سه مصطبۀ خشتی در شهر وجود دارد که 
این  چرا  است1.  داشته  وجود  معابدی  آنها  روی  بر  احتماالً 
ندارد  انعکاسی  شهر  فلزی  اشیاء  در  مذهبی  زندگی  وجهۀ 
سئوالی است که به راحتی نمی توان به آن پاسخ داد، شاید 
این تصویر در کاوش های آینده تغییر کند. تنها گونۀ تزیینی 
پیدا  شهر  در  زیاد  تعداد  به  نسبت  به  که  فلزی  اشیاء  از 
می شود اشیاء دگمه ای شکل )حدود 100 عدد( هستند که 
احتماالً برای تزئین لباس و یا ساختن نوعی سربند استفاده 
این  روی  بر  شده  انجام  آزمایشات   .)14 )تصویر  می شده اند 
اشیاء نشان داده است که یک گونه از آنها نقره کاری شده اند، 
نقره  الیه  یک  آنها  مفرغی  بدنۀ  روی  بر  که  شکل  این  به 
افزوده شده است )پاک گهر و دیگران 2013(. این تکنیک 
نقره کاری بر روی بدنۀ مس یا مفرغ در یکی از سر تبرهای 
هفت تپه که دسته ای به شکل سر اسب دارد نیز تکرار شده 
است )تصویر 15(. به دلیل ویژگی های تزیینی، این سر تبر را 
نمی توان از لحاظ کارکرد جزو سالح های کاربردی برای نبرد 
حساب  به  تزیینی  اشیاء  جزو  را  آن  باید  و  کرد  طبقه بندی 
تزیینی  سوزن  عدد  دو  همچون  دیگری  نقره ای  اشیاء  آورد. 
پیدا  نیز  بودند  تدفین  کنار  در  تابوت  یک  در  که  سر  موی 
از  استفاده  از  نشان  که   )Mofidi-Nasrabadi 2011( شده اند 
نقره در ساختن تعدادی از اشیاء شهر دارد. به طور کلی اما 
بسیار  در شهر  فلزی  تزئینی  اشیاء  نسبت  که  می توان گفت 

کمتر از سالح ها و یا ابزارهای تولیدی است.

صادرات اشیاء فلزی 
صادرات  شکل  به  شهر  از  فلزی  اشیاء  چه  که  این  شناخت 
شناسایی  از  مشکل تر  بسیار  شده اند  خارج  دیگر  اشکال  یا  و 
تاریخی  نوشتاری یک محوطه  اسناد  در  است.  وارداتی  اشیاء 
نیز اشیاء صادراتی معموالً کمتر از اشیاء وارداتی ثبت و ضبط 
می شوند. در دو عدد از الواح هفت تپه اما اشارۀ جالب و مهمی 
در مورد صادرات اشیاء فلزی وجود دارد. در یک لوح اشاره به 
فرستادن پنجاه پیکان به همراه پنج کمان در زمان پادشاهی 
انشان،  شهر  حاکم  برای  هفت تپه  از  اینشوشیناک-شر-ایلی 
احتماالً به عنوان هدیه، شده است )متن در حال انتشار(. در 
لوح منتشر نشدۀ دیگری نیز صحبت از فرستادن کمان، حلقه 
از همین  انتشار(.  در حال  )متن  است  به کوهستان  پارچه  و 
اشیاء ساخته  به اهمیت صادرات  تا حدودی  لوح می توان  دو 
شدۀ فلزی در هفت تپه و بخصوص صادرات کمان و ملحقات 
آن پی برد. شهر انشان )تل ملیان( در داخل فالت ایران قرار 
ایران  داخل فالت  معادن  به  آن  و دسترسی صنعتگران  دارد 
قاعدتاً ساده تر از شهر هفت تپه در دشت خوزستان بوده است. 
هرچند هنوز مشخص نیست منظور از کوهستان در متن دیگر 
کجاست، اما احتماالً اشاره به جایی در کوه های زاگرس دارد 
که دو گونه اشیاء فلزی، که یکی از آنها کمان است، به آنجا 
نیمۀ  در  بنابراین می توان شهر هفت تپه  است.  فرستاده شده 
اول دورۀ ایالم میانه را به عنوان یکی از مراکز تولید و صادرات 
اشیاء ساخته شدۀ فلزی حتی به داخل فالت ایران و مناطقی 

با دسترسی آسان تر به مواد خام معدنی در نظر گرفت.

تصویر 13. اّره پیدا شده از کارگاه هفت تپه با تیغۀ دندانه دار در کنار بقایای استخوانی فیل. )مکان نگهداری: موزۀ ملی ایران(.
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تصویر 14. سه گونۀ مختلف از اشیاء فلزی دگمه ای شکل. گونۀ سمت راست در نمونه های آزمایش شده دارای یک الیه نقره کاری بر روی سطح خود است. 
)مکان نگهداری: موزه ملی ایران(.

تصویر 15. تبر مفرغی هفت تپه با یک الیه نقره کاری بر روی آن. دستۀ تبر به شکل سر اسب است که چشم آن از جنس دیگری بوده که اکنون بر جای 
خود نیست. تیغۀ تبر نیز از دهان یک شیر بیرون می آید. )مکان نگهداری: موزۀ هفت تپه(.

پایان زندگی و خروج از چرخۀ مصرف
 اشیاء فلزی می توانند در چرخۀ بی پایان ذوب دوباره مدام به 
شکل اشیائی جدید مجدداً تولید شوند )تصویر 1(. امروزه نیز 
بخش زیادی از اشیاء فلزی که در اطراف ما وجود دارند حاصل 
از  دلیلی  به  که  قدیمی تری هستند  فلزی  اشیاء  مجدد  ذوب 
از جمله آسیب  چرخۀ مصرف خارج شده اند. دالیل مختلفی 
دیدن، کاهش ارزش و یا استهالک برای خروج یک شیء فلزی 
ورود  امکان  دارد.  وجود  آن  دوباره  ذوب  و  مصرف  چرخۀ  از 
منحصر  تقریباً  مصرف  اتمام  از  پس  تولید  چرخۀ  به  مجدد 
اشیاء  که  شده  باعث  موضوع  همین  و  است  فلزی  اشیاء  به 
در  سفالی  اشیاء  با  مقایسه  در  کمی  تعداد  به  معموالً  فلزی 

محوطه های باستانی پیدا شوند. 

اشیاء فلزی به چند شکل می توانند از چرخۀ ذوب مجدد 
خارج شوند. رایج ترین روش در دنیای قدیم قرار گرفتن آنها به 
شکل اشیاء تدفینی در قبور است. بعد از قرار گرفتن اشیاء تدفینی 
فلزی در قبور، این اشیاء از چرخۀ ذوب دوباره خارج می شوند و تا 
هنگامی که قبر به دست آیندگان گشوده نشود در همانجا باقی 
می مانند. درصد کمی از اشیاء فلزی هفت تپه در قبور پیدا شده اند 
و به طور کلی قبور هفت تپه اشیاء فلزی کمی دارند. معدود اشیاء 
فلزی تدفینی معمول در هفت تپه شامل اشیاء زینتی همچون 
دستبند و یا سوزن موی سر و یا لباس است که گروه کوچکی در 

مجموعه اشیاء فلزی هفت تپه را تشکیل می دهند. 
کاوش های  در  فلزی  یافت شدۀ  اشیاء  از  بزرگی  گروه 
از  حاصل  آوار  زیر  در  که  می شوند  قطعاتی  شامل  هفت تپه 
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تخریب یک باره شهر قرار گرفته و بدین ترتیب از چرخه ذوب 
مجدد خارج شده اند. این گروه از اشیاء احیاناً در روز یا روزهای 
پایانی شهر و در زمان حملۀ احتمالی و تخریب حاصل از آن در 
زیر آوار باقی مانده و از غارت بعدی در امان بوده اند. دسته ای 
انبار  بعدی  استفادۀ  برای  احتماالً  شده  مدفون  اشیاء  این  از 
شده بودند. حداقل می توان از دو مجموعه از این دسته اشیاء 
در هفت تپه نام برد: یکی مجموعه سرپیکان و اسکنه ای است 
نگهبان  کاوش های  زمان  در  کارگاه  اتاق های  از  یکی  در  که 
کشف شدند، که از آنها پیش از این یاد شد. از آنجا که این 
اشیاء با گذشت زمان به یکدیگر چسبیده اند تعدادشان را به 
راحتی نمی شود حدس زد، اما حداقل 300 عدد شیء در این 
مجموعه قرار گرفته اند. مجموعۀ دوم تعداد حدود 50 قطعه 
در  در سال 1388 شمسی  که  بود  اسلحه  مختلف  گونه های 
اتاق a از مجموعۀ دوم کاوش پیدا شدند )مفیدی نصرآبادی 
در  تنها  فلزی  قطعات  این  تمامی  آنکه  جالب   .)217 :2012
اشیاء  گونه  هر  از  اتاق  بقیه  و  پیدا شدند  اتاق  گوشۀ شمالی 
دیگری خالی بود. به نظر می رسد که اشیاء این بخش از اتاق 
در زیر آوار سقف و دیوارها پنهان شده بودند و اشیاء احتمالی 
در دیگر بخش های اتاق غارت شده و مورد استفادۀ بعدی قرار 

گرفته اند.
نحوۀ پراکندگی گروهی از اشیاء نیز همچنین این احتمال 
را مطرح می کند که آنها در تعقیب و گریزهای روزهای پایانی 
شهر گم شده و به زیر آوار رفته اند. دو گونه اشیاء فلزی در 
اشیاء  و  سرپیکان ها  می گیرند:  قرار  دسته  این  در  هفت تپه 
دگمه ای شکل. این دو گونه از اشیاء نسبت به دیگر گونه های 
فلزی پراکندگی فضایی گسترده تری دارند و تقریباً در بیشتر 
می توان  سرپیکان ها  مورد  در  شدند.  پیدا  شده  کاوش  نقاط 
حدس زد که بعد از پرتاب تعدادی از آنها در زیر خاک و آوار 
پنهان شده بودند و به این ترتیب در روزها و سال های بعدی 
اشیائی  دوم  گروه  نشده اند.  جمع آوری  دوباره  مصرف  برای 
هستند که ما آنها را دگمه ای شکل می نامیم. این اشیاء احتماالً 
بخشی از تزیینات لباس ساکنان شهر بودند و همانطور که ذکر 
شد گروهی از آنها دارای پوشش نقره هستند و به این ترتیب 
اشیاء نسبتاً گران بهایی محسوب می شوند. می توان حدس زد 
اگر  تپه  که در شرایط زندگی روزمره و عادی در شهر هفت 
قطعه ای از این تزیینات گم می شده به زودی توسط صاحب 
شیء و یا شخص دیگری پیدا می شده است. اما پیدا شدن این 
گونه اشیاء در بخش های مختلف شهر این احتمال را مطرح 
لباس  از  تزیینات  این  نبرد  روزهای  اغتشاش  در  که  می کند 
افراد کنده شده و تعدادی از آنها در زیر خاک مدفون شده و 

به دست ما رسیده است. 

متون هفت تپه دربارۀ اشیاء فلزی چه می گویند؟  
از  پیش  کاوش های  در  که  دسته ای  آن  چه  متون هفت تپه، 
در  شده  یافت  جدید  الواح  چه  و  آمده اند  دست  به  انقالب 
کاوش های پس از انقالب، هنوز به طور کامل خوانده نشده اند 
آنچه مشخص  فعلی  وضعیت  در  انتشار هستند.  در دست  و 
گران  فلزی  اشیاء  بیشتر  متون،  این  در  که  است  این  است 
شده اند  فهرست  دقت  با  نقره  و  طال  از  شده  ساخته  بهای 
از  دسته  این  تولید  که  دلیل  این  به  احتماالً   ،)16 )تصویر 
و  ثبت  و  کنترل  شهر  حاکمیت  نهاد  توسط  مستقیماً  اشیاء 
تولید  از  به خصوص  اشیاء  این  ضبط می شده است. در میان 
از  گردنبند  و  دستبند  همچون  تزیینی  اشیاء  زیادی  تعداد 
از  هفت تپه  متون  در  است.  شده  یاد  طال  یا  و  نقره  جنس 
برده شده  نام  نسبت کمتر  به  مفرغ  یا  فلزاتی همچون مس 
را  نقره،  و  طال  از  غیر  فلزی  اشیاء  که  دارد  احتمال  است. 
صنعتگرانی تولید می کرده اند که زیر نظر مستقیم حاکمیت 
شهر نبودند و به همین خاطر حضورشان انعکاس کمتری در 
که  مفرغی  یا  اشیاء مس  از جمله  است.  داشته  آرشیو شهر 
چندین بار در متون هفت تپه از آنها یاد شده کمان، پیکان و 
تیردان هایی با ابعاد مختلف با ظرفیت 20 یا 30 عدد پیکان 
نظر  به  ذکر شد  قبلی هم  بخش های  در  که  همانطور  است. 
می رسد تولید کمان و ملحقات آن همچون تیر و تیردان در 
دیگر همچون  به شهرهای  و حتی  است  بوده  رایج  هفت تپه 
می شده  صادر  نیز  کوهستانی  مناطق  همچنین  و  انشان 
یافته های  کنار  در  نیز  هفت تپه  متون  ترتیب  این  به  است. 
را  تپه  تولید کمان و پیکان در هفت  اهمیت  باستان شناسی 

به خوبی منعکس می کنند.
است  شده  اشاره  ارابه  ساختن  به  همچنین  متون  در 
که بخش هایی از آن از جنس فلزات گران بها است. در میان 
انتهای سوراخ دار  با  یافته های فلزی هفت تپه یک گونه میخ 
استفاده  محور  به  چرخ  اتصال  برای  احتماال  که  دارد  وجود 
می شده است و می تواند با ساختن ارابه در شهر ارتباط داشته 
باشد )تصویر 17(. در معدود مواردی از اشیایی همچون خنجر، 
زره، تبر و اّره نیز در متون هفت تپه یاد شده است که همگی 
یافته های فلزی شهر وجود دارند. همچنین در  آنها در میان 
مطالعۀ جداگانه ای که بر روی نام کسان ذکر شده در متون 
آنها  شغل  که  نفر2   چهار  حداقل  نام  شده،  انجام  تپه  هفت 
است  آمده  است  زرگری  به خصوص  و  فلزگری  با  ارتباط  در 
)Mofidi-Nasrabadi 2016a: 70(. به نظر می رسد بعضی از این 
افراد از رتبۀ باالی اجتماعی برخوردار بودند که نشان از اهمیت 
فلزگری در این شهر است. به طور کلی می توان گفت که متون 

2.   Nin-šubur-šemi, Ina-bubla, Ṭāb-adaru, Habil-banutu
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تصویر 16. محتوای بخشی از متون هفت تپه که تاکنون خوانده شده اند و در آنها به فلز و اشیاء فلزی اشاره شده است.
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هفت تپه بیشتر انعکاس دهندۀ جنبه ای از زندگی روزمره در 
هفت تپه هستند که در اشیاء یافت شده انعکاس کمتری دارند؛ 

جنبه ای که نشان از وجود ثروت و اشیاء فلزی گران بها دارد.

4.پایان بندی: اشیاء در باستان شناسی
سرچشمه های  به  رجوع  با  پساروندگرا3  باستان شناسان 
علوم  بر  حاکم  روش های  از  گرفتن  فاصله  و  باستان شناسی 

3. Post-Processualism

روندگرایان4  توجه  مورد  بسیار  که  انسان شناسی-  و  اجتماعی 
باستان شناسی  در  که  داده هایی  به  دوباره  توجه  با  و  بود 
اسلوب مخصوص  و  قواعد  تا  دارند، کوشیدند  بیشتری  حضور 
با  که  اشیاء-  به  مجدد  توجه  کنند.  خلق  را  باستان شناسی 
برچسب "شیءگرایی" توسط روندگرایان نفی می شد- یکی از 
این تغییر جهت ها به سوی منابع حاصل از کار باستان شناسان 
 Olsen 2010, Hicks 2010, Hurcombe 2007, Olsen et( بود

4. Processualism

تصویر 17. میخ هایی با سوراخی در انتهای بدنه که احتماالً برای اتصال چرخ ارابه به محور بکار می رفته است )باال(. )مکان نگهداری: موزۀ هفت تپه(. نمونۀ 
استفادۀ متأخر از میخ های مشابه در ارابه های امروزی با ته سوراخ دار که از داخل آن قطعه فلز دیگری رد شده است که مانع خروج چرخ از محور می شود )پایین(.
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al. 2012, Pétursdóttir 2013, Schiffer 1999(. در این رویکرد 

جدید باستان شناسان با مطالعۀ اشیاء به عنوان یکی از داده های 
علوم  با  مقایسه  در  باستان شناسان-  مطالعات  از  حاصل  ویژۀ 
انسان  به  کوشیدند  تاریخ-  و  اجتماعی  علوم  همچون  دیگری 
امروز غایبی که از این اشیاء استفاده می کرده و در پس این اشیاء 
زیسته است، برسند. این رویکرد که در چند دهۀ اخیر به نام 
"مطالعات فرهنگ مادی5" نیز شناخته می شود، برخالف رویکرد 
علم محورانۀ6 روندگرایان به اشیاء، که بیشتر از دیدگاه مطالعات 
زندگی  انعکاس  شناسایی  به  می پردازد،  آنها  به  آزمایشگاهی 
Chil-( یاجتماعی انسان در اشیاء برجای مانده از او م اندیشد
ton 1999( و می کوشد تا نظریاتی متکی بر داده های حاصل از 

 .)Knappet 2014( فرهنگ مادی در باستان شناسی بوجود آورد
5. Material Culture Study
6. Positivism

انعکاس زندگی روزمرۀ انسان در اشیاء
زندگی  از  مختلفی  جنبه های  انعکاس دهندۀ  می توانند  اشیاء 
خود  ذات  در  اشیاء   .)König 2005( باشند  انسان  روزمرۀ 
معنایی ندارند و این انسان است که با خلق و استفاده از آنها به 
شکل یک "کاال"7  و استفاده از آنها موجب معنا دادن به آنها 
Appa-( یدر زندگی اجتماعی، سیاسی، و فرهنگی خود م شود
durai 1986(. اشیاء در مقایسه با اسناد دیگری که از گذشته 

برجای می مانند - همچون داده های مکتوب، که منبع اصلی 
نمایندۀ  می توانند  هستند-  گذشته  شناخت  در  تاریخ دانان 
 .)Caple 2006( بی طرف تری از زندگی گذشته انسان ها باشند
همانطور که امروز اشیاء روزمرۀ زندگی ساکنان یک خانواده 
)به همین سیاق یک شهر، کشور و یا فرهنگ( می توانند از 
7. Commodity

تصویر 18. تعدادی از اشیاء فلزی چغازنبیل شامل چهار عدد پیکرک حیوانی، یک عدد دسته با پیکرک اسب، یک سر تبر مینیاتوری، و یک سر گرز تزئینی 
که مشابه هیچکدام از آنها در مجموعۀ هفت تپه وجود ندارد. )مکان نگهداری: موزۀ ملی ایران(.
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انعکاس  تفاوت  این  و  باشند  متفاوت  دیگری  خانوادۀ  اشیاء 
دهندۀ دو سبک زندگی مختلف است )Miller 2008(، اشیاء 
تاریخی-باستانی  محوطۀ  یک  در  گذشتگان  از  مانده  برجای 
است.  آن  ساکنان  زندگی  سبک  و  نوع  دهندۀ  انعکاس  نیز 
انسان ها  از  مانده  برجای  اشیاء  مطالعۀ  با  ما  حقیقت  در 
 ،)Skibo, Schiffer 2008( آنها  عادات  و  رفتار  به  می توانیم 
شبکۀ ارتباطات درونی میان صاحبان و سازندگان این اشیاء 
انسانی  جوامع  با  بیرونی  شبکۀ  و  جامعه  یک  در  یکدیگر  با 
دیگر )Knappett 2010, Belliger, Krieger 2014( پی  ببریم. 
یک  با  در هفت تپه  فلزی  اشیاء  مجموعۀ  مقایسۀ  با  ادامه  در 
اشیاء  که  تصویری  صحت  سنجش  به  دیگر،  ایالمی  محوطۀ 
به  آن  ساکنان  روزمرۀ  ارتباطات  و  رفتارها  از  هفت تپه  فلزی 

دست می دهند، می پردازیم.

و  هفت تپه  شهر  دو  در  روزمره  زندگی  موردی:  نمونۀ 
چغازنبیل از نظر اشیاء فلزی

ایالم  باستان شناسی  در  دورانی  معدود  از  میانه  ایالم  دورۀ 
هفت تپه  و  چغازنبیل  یعنی  آن  به  متعلق  شهر  دو  که  است 
می توانست  نیز  شوش  شهر  شده اند.  کاوش  گستردگی  به 
گسترده  کاوش های  که  شرطی  به  شود  اضافه  جمع  این  به 
باستان شناسانی همچون دمورگان، دمکنم و گیرشمن در این 
اوایل دورۀ  تا  اوایل هزارۀ چهارم  از  با دوره های متعدد  شهر، 
اسالمی، با اصول علمی الیه نگاری و ثبت و ضبط دقیق اشیاء 
اصلی سکونت در هفت تپه  بود. دورۀ  از کاوش همراه  حاصل 
اصلی  دوران سکونت  است.  میانه  ایالم  دورۀ  در  چغازنبیل  و 
در هفت تپه در فاز اول و چغازنبیل در فاز دوم این دوره بوده 
ایالم  دورۀ  در  هفت تپه  در  می دانیم  امروز  که  هرچند  است. 
قدیم )سوکلمخ( )Mofidi-Nasrabadi 2016b: Tab. 1؛ مفیدی 
ایالم  دورۀ  در  چغازنبیل  در  و   )5 جدول   :2015 نصرآبادی، 
نو )Mofidi-Nasrabadi 2013: Schema 2( نیز زندگی جریان 
داشته اما بیشتر اشیاء فلزی حاصل از این دو شهر مربوط به 
دورۀ ایالم میانه است. به این ترتیب این مقایسه در چارچوب 

زمانی و مکانی تقریباً مشترکی انجام می شود.
گونه های اشیاء فلزی یافت شده در چغازنبیل و هفت تپه 
مجموعه  هر  و  دارند  معنی داری  و  گونه شناختی  تفاوت 
انعکاس دهندۀ نوع زندگی متفاوت ساکنان این دو شهر است. 
این تفاوت نه تنها در مجموعۀ اشیاء فلزی، بلکه در معماری 
نیز  این دو شهر  از  احداث هر کدام  و همچنین مکان گزینی 
تعداد  و  زیقورات  با  مذهبی  مرکزی  چغازنبیل  است.  مشهود 
احتماالً  شهر  این  در  عده ای  هرچند  که  است  معبد  زیادی 
همیشه زندگی می کردند، اما این شهر با قرار گرفتن بر روی 

تاقدیس طبیعی و عدم دسترسی آسان به آب مکانی مناسب 
برای زندگی عادی روزانه نبوده و خصلت مذهبی شهر بر دیگر 
 Mofidi-Nasrabadi 2013;( جنبه های زندگی غلبه داشته است
2019(. هفت تپه اما در یکی از حاصلخیزترین بخش های دشت 

خوزستان و نزدیک به دو رودخانۀ بزرگ کرخه و دز و انشعابات 
آنها شکل گرفته است و مکانی مناسب برای زندگی دائمی و 

روزمره در دشت خوزستان است.
خصلت مذهبی شهر در اشیاء فلزی حاصل از کاوش در 
چغازنبیل نیز بخوبی نمایان است. در کاوش های این شهر تعداد 
کارکرد نذری و  احتماالً  پیدا شدند که  فلزی  اشیاء  از  زیادی 
مذهبی دارند و اغلب نیز در معابد یافت شده اند. این نذورات به 
 Ghirshman 1966: PL. LV( شکل مجسمه-های کوچک فلزی
LXXXIV ,1(، سرگرزهای فراوان سنگی و گاه فلزی که تعداد 

 Ghirshman 1966: PL. LVII,( دارند  کتیبه  آنها  از  زیادی 
LVIII, LIX, LX, LXI, LXXXVIII, LXXXIX, XC(، و دیگر 

گونه های اشیاء با ویژگی های مذهبی و نذری هستند )تصویر 
هفت تپه  در  تقریباً  اشیاء  از  گروه  این  دیدیم  چنانکه  و   )18
غایب هستند. در مقابل مجموعه اشیاء فلزی چغازنبیل شامل 
تعداد کمی ابزار کار و یا اشیاء فلزی با کارکرد روزمره است؛ 
در حالی که در هفت تپه اشیاء فلزی اغلب کاربردی روزانه در 
زندگی هر روزه مردم شهر داشته اند. شواهد متنوع فلزگری در 
هفت تپه، که هیچکدام در چغازنبیل گزارش نشده اند، نشان 
از خصلت تولیدی شهر و مرکزیت این شهر به عنوان شهری 
با ویژگی های صنعتی در فاز اول دورۀ ایالم میانه دارد. نباید 
فراموش کرد که در کارگاه بزرگ هفت تپه به غیر از اشیاء فلزی، 
است  می شده  تولید  نیز  سفال  همچون  دیگری  متنوع  اشیاء 
بر  این شواهد در کنار هم داللت  )Negahban 1994( و همۀ 
ویژگی تولیدی و صنعتی شهر دارند. به این ترتیب شاهد این 
متفاوت  سبک  و  مختلف  زیست  گونه  دو  چگونه  که  هستیم 
زندگی در دو شهر ایالمی با فاصلۀ مکانی و زمانی اندک باعث 
به وجود آمدن شکل های متفاوتی از فرهنگ مادی شده است.    

سپاسگزاری
از دوستان و همکاران عزیزی که در این سال ها در موزۀ ملی 
اشیاء  بر روی  انجام پژوهش  به من در  ایران و موزۀ هفت تپه 
فلزی هفت تپه یاری رساندند بسیار سپاسگزارم. بدون همکاری 
آنها، هم مدیران موزه و هم مسئولین بخش پژوهشی موزه و 
امین اموال های محترم، انجام این تحقیقات در چند سال گذشته 
امکان پذیر نبود. مایلم از خانم دکتر گرجی مدیر وقت موزه و 
آقای دکتر نوکنده مدیر کنونی موزۀ ملی ایران و آقایان فرهادپور 
و رزاقی مدیران سابق و سرکار خانم رشنویی مدیر کنونی موزۀ 
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هفت تپه و همچنین آقای حسن زاده، خانم اکبری، خانم پیران 
و خانم گزوانی در موزۀ ملی ایران و خانم هوتن و آقای فرجی 
در موزۀ هفت تپه با ذکر نام تشکر ویژه کنم. از آقای دکتر بهزاد 
مفیدی نصرآبادی که با اعتماد به اینجانب امکان مطالعۀ اشیاء 

فلزی هفت تپه را برای من فراهم کردند، سپاسگزارم.
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