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 مقدمه -1

سنگی در دشت قزوین ذار از عصر نوسنگی به مسدورۀ گ کلیدی و بسیار مهمِ هایمحوطهزاغه یکی از  هتپ

در خود جای داده را های اجتماعی بندی و رتبهگیری الیهاست که آثار و شواهدی از نخستین مراحل شکل

های تدفین و متعلقات و هدایای متفاوت آیینی، شیوه -شواهدی نظیر بناهای یادمانی با کاربرد اجتماعی ؛است

فضاهای مسکونی و  تفکیک، تولید تخصصی مصنوعات و کاالها، نخستین مراحل انیمتوف به همراهو متنوع 

سازی نباتات، دامپروری توسعه یافته و های آبیاری و اهلیصنعتی از یکدیگر، کشاورزی پیشرفته با رشد شیوه

مراحل همگی بیانگر شکوفایی و آغاز نخستین  ،بسیاری شواهد دیگر های متنوع جانوری وکردن گونهاهلی

یند تطور و آ. فرشوندظاهر میپیچیده سپس گیری جوامعی هستند که بعدها به شکل جوامع طبقاتی و شکل

عموماً با توجه به تحوالت فرهنگی و فناورانه  ،اقتصادی -سیاسی -تحول جوامع به سمت پیچیدگی اجتماعی

ای، جوامع طبقاتی و جوامع ه: جوامع برابر، جوامع رتباستکه دارای چند مرحله  هشدبررسی و معرفی 

 .(Fried, 1967: 109)حکومتی 

اند بر شمرده سلسله مراتبیاجتماعی جوامع  -گوناگونی را برای سازمان اقتصادیهای پژوهشگران ویژگی

یافته و کار کشاورزی پیشرفته به شیوۀ آبیاری و همکاری سازمان اند از:عبارت هاآن ینتر مهمکه از جمله 

آمدن واحدهای  به وجودمازاد محصول،  افزایش جمعیت،، (Wenke, 1980: 353)ین زمینه گروهی در ا

-Renfrew, 1973: 125) ها یا مراکزی با کارکرد اداری و آیینیگیری مکانسیاسی، مدیریت اداری، شکل

 منجر مرکزییا اداری که به نظارت  مشترک در یک طبقه گیریو تصمیم سازیهماهنگهادهای ، ن(129

پذیریِ  تخصص، (Hirth, 1996: 217-218)مبادله ، محصوالت نظام بازپخش ،(Rothman, 1994: 97)شود  می

 . ...و (Costin , 3 :1991) ها حرفه

گیری اجتماعی جوامع انسانی، افزایش مازاد محصول و شکل -یکی از عوامل محرک در رشد فرهنگی 

و توزیع  امورکنترل بر  از جامعه قشری، یعموا. در چنین جدانمشغولها است که متخصصانی به آن هاییرفهح

های  ویژگی یکی از ،برتر طبقۀو  قشرگیری و ظهور د. شکلگیرمی دست بهمختلف افراد بین را محصوالت 

وظایف اصلی آن گردآوری محصوالت نهایی متخصصان صنعت و مازاد  جمله است که از طبقاتیجوامع 

جوامع . در این فرآیند، (Service, 1962: 171) هاستوران و سپس بازپخش آنمحصول کشاورزان و دامپر

خود و ی محصوالت تولیدنظارت بر حفظ و گیری، سازی، تصمیمهماهنگمحاسبه، منظور  انسانی همواره به

-Wright and) اندداشتهنیاز ها اطالعات مرتبط با آن پردازشو  د در طبیعت، به ثبت و ضبطمنابع موجو

Johnson, 1975: 267)  سهولت و دقت برای ابزارهای اصلی کاریکی از . است نخستینکه شکلی از حسابداری

توجهی از زاغه، مجموعۀ قابل ههای انجام شده در تپطی کاوش .اشیاء شمارشی هستند دادن این کار، در انجام

شمارشی نظام و حسابداری سامانۀ  بررسی برایرا و بستر مطالعاتی مناسبی  انواع اشیاء شمارشی کشف شده

 .پردازیممیها رو بدانپیش که در نوشتارِ است دهکردشت قزوین فراهم در جوامع پیش از تاریخ 

زاغه،  هآمده از تپ دست بهاشیاء شمارشی شناسی گونه بندی وطبقه :ند ازااهداف اصلی این نوشتار عبارت

 طور به) ی سامانۀ حسابداری در جامعۀ زاغهکل صورت بهت و منابع و محصوالکار مدیریت وبازشناسی ساز

منابع  نظام شمارشیسابداری و سامانۀ ح اینکه (.اعم طور به) دشت قزوینجوامع پیش از تاریخ در و  (اخص

های فرهنگی، کاری داشته و بر مبنای تطبیق و مقایسۀ اشیاء شمارشی با دیگر یافتهجامعۀ زاغه چه سازودر 
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و نقش و کاربرد اشیاء شمارشی است اقتصادی قرار داشته  -های اجتماعیچه سطحی از پیچیدگیاساساً در 

 یافتاشیاء شمارشی  مقالهدر این های مطرح اصلی در این نوشتار هستند. جملگی از پرسش ،در آن چیست

 اندهشدتحلیل  بررسی و ش.ـه 1391و  1390، 1352، 1351، 1350، 1349ی ها سال کاوشزاغه از  هتپ شده در

آمده از دستبهها و مدارک  نتایج حاصل از مطالعۀ یافته مبانی نظری و ترکیب یۀبر پاتا بر آن است  سعیکه 

جامعۀ  در و نظام شمارشی سامانۀ حسابداریو منطقی از  درک و تفسیری صحیح، شناسیهای باستانکاوش

 .دشوزاغه بازشناسی 

 پیشینۀ علمی موضوع  -2

گامانۀ دنیس های پیش، بررسیارشی و نظام حسابداری صورت گرفتهیی که دربارۀ اشیاء شمهاپژوهش از

آغاز نگارش حائز اهمیت است.  بارۀو نظریۀ وی در (1996و  1995، 1992، 1981، 1974)بسرات  - اشماندت

رکرد و نقش آمده از خاورمیانه، مبنای شناختِ کا دست بهاشیاء شمارشی  ۀمطالعات جامع وی بر مجموع

 بسرات  - اشماندتهای ه است. بررسیشددر دوران پیش از تاریخ  حسابداریاشیاء شمارشی و نظام 

(Schmandt-Besserat) از  ؛اندکه وی را بدین سوی رهنمون ساخته است داشتهریشه های گذشته در پژوهش

النهرین و از محوطۀ نوزی در بین ،های گلی هزارۀ دوم پ.مبر گوی (1959) لئو اوپنهایمهای جمله بررسی

های هزارۀ چهارم پ.م از محوطۀ نوشتههای گلی و گلهرها، گویبر اثر مُالف و ب( 1966)های پیر آمیه بررسی

 توان به عنوان پیشینۀ مطالعات نظام شمارشی و حسابداری دانست که قبل از اشماندتشوش در ایران را می

 ده بودند.کرطرح م بارهدر این فرضیاتی  ،بسرات –

جامع و  اًنسبت ،های نظریرغم برخی اختالف عقاید و چالشبه زاغه  هتپ بارۀچند که موارد پژوهش درهر

گذار از های ثبت و ضبط اطالعات در این جامعۀ مربوط به دورۀ و شیوه شمارشیسامانۀ  بارۀکامل است، در

زاغه در  هتپ بارۀتنها دراست. این موضوع نه انجام نشده، بررسی و مطالعۀ منسجمی سنگینوسنگی به مس

به بیان دیگر، به استثنای  ؛های پیش از تاریخ فالت مرکزی مصداق دارددشت قزوین، بلکه دربارۀ دیگر محوطه

در یادنامۀ  احتمال وجود اشیاء شمارشی در تپه زاغهعنوان  باصالح صالحی مرحوم محمدکوتاه مقالۀ 

 بارۀدر شوش برگزار شده بود، بررسی و مطالعۀ جامعی در ش.ـه 1373ه در سال شناسی کباستان ییگردهما

 (257-255: 1376)مرحوم صالحی  .ارشی فالت مرکزی انجام نشده استنظام شمارشی، حسابداری و اشیاء شم

ته و کاربری و نقش اشیاء شمارشی در نظام حسابداری جوامع پیش از تاریخ پرداخ بارۀدر این مقاله به بحث در

طی  .شـه 1372که در سال ( ای شکل و دو شیء مدورمخروطی، یک شیء استوانهشیء یک )چهار شیء گلی 

و  به عنوان اشیاء شمارشی یا شمارنده معرفی نمودرا  کشف شده بودند وی تپه زاغه به سرپرستی هایکاوش

 وجود داشته است. ای ابتدایی از حسابداری و حفظ اطالعات در تپه زاغهاحتمال داد که شیوه

ر تپه زاغه: روستایی از هزارۀ ششم پ.م دعنوان  باشهمیرزادی نیز در رسالۀ دکتری خود  صادق ملک
 1352و  1351ی ها سال بخشی از اشیاء شمارشی یافت شده در کاوش دشت قزوین در فالت مرکزی ایران

-362: 1977) اندنکرده بیانمع انسانی نظری ها در جواکاربرد و نقش آن بارۀاما در ،است دهکرمعرفی را  ش.ـه

 را بسیار کوتاهیمطلب  از شمارش تا خط :پیش از نگارشکتابِ جلد اول بسرات نیز در  - اشماندت .(367

ی ها سالکه از کاوش منتشر کرده است هایی و تصاویری از نمونه دادهتوضیح اشیاء شمارشی زاغه  دربارۀ
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بوده، در بحث خود ساده معرفی اشیاء شمارشی  بیشتر اما از آنجا که هدف وی ،بودند شده کشف انقالب از پیش

 (.Schmandt-Besserat, 1992, Vol. I: 41-42)به ساختار اجتماعی مردمان زاغه و تحلیل آن نپرداخته است 

 در ایران نخستین حسابداریِ سامانۀاشیاء شمارشی در  چیستی و کارکرد  -3

در اشکال مختلفِ  پ.م 8000از حدود  هستند که میانهاشیاء گلی در خاور ننخستیاشیاء شمارشی یکی از 

 ...و مرغی، تخمهگوش ، چهاری، چهار وجهی، دیسکایای(، بیضی، استوانههندسی نظیر مخروطی، کروی )تیله

اء اشی .شوندتقسیم میساده و پیچیده دو گروه کلی  بهاشیاء شمارشی  .وجود دارند های باستانیدر محوطه

(Token) هاتوکنشمارشی یا 
اند. شده استفادهتا هزارۀ چهارم پ.م به صورت ساده سال پ.م  8000از حدود  1

اشیاء شمارشی  طی آندر که  شددر اواخر هزارۀ پنجم و با آغاز هزارۀ چهارم پ.م، دومین مرحلۀ تطوری آغاز 

پیچیده عالوه بر اشکال هندسی و پیچیده به اشیاء شمارشی سادۀ قبلی اضافه شدند. اشیاء شمارشی 

 (.Schmandt-Besserat, 1996: 16)بودند ها گرای جدید، دارای برخی نشانه طبیعت
 ابتدا .است بوده در تقابل با نیازهای اقتصادیفلسفۀ وجودی و نقش اشیاء شمارشی در جوامع انسانی 

 آغاز و در عصر ی و در مرحلۀ بعدزبه منظور حسابداری محصوالت و تولیدات کشاور ساده اشیاء شمارشیِ

حسابداری  برایمحصوالت کشاورزی،  میزان شمارش و ثبتعالوه بر  اشیاء شمارشی پیچیده شهرنشینی،

به پدید آمدن این کاربری اساساً  اند.هشدهای صنعتی استفاده مصنوعات و محصوالت تولید شده در کارگاه

هر که است صورت بوده  نیز بدین محاسبه. شیوۀ منجر شدیخ در دورۀ پیش از تارو حسابداری نظام شمارشی 

رو، فردی که اشیاء نیست؛ از این 10یا  1ست و بیانگر عدد یک محصول و کاال نماد و نمایندۀ ،شیء شمارشی

های روغن  مثالً، کوزه ؛داشته استنیاز ها نیز به بررسی کاالها و شمارش آن ،کرده استشمارشی را حساب می

اشیاء شمارشی از اصلِ  محاسبۀاند. در شکل مطابقت داشته بیضی /مرغیتخم ها()کاالنشانیاء شمارشی با اش

مرغی که یک کوزۀ روغن با یک شیء تخم ترتیببدین است؛ استفاده شده متناظر(اصل ) «یک برابر یک»

 ,Schmandt-Besserat) شده استشکل و الی آخر نشان داده می مرغیشکل، دو کوزۀ روغن با دو شیء تخم

های شناختی نوین حسابداری و مهارتنماد اشیاء شمارشی توان چنین اذعان داشت که می .(15-20 :1996

دند. درک مفهوم، پیام و نمادِ موجود در اشیاء شمارشی کرمدیریت منابع بودند که انتزاع اطالعات را میسر می

تر را بر طبق متغیرهایی مانند هایی منتزعاین فناوری جدید، داده دارد. اساساًنیاز ها در جامعه به آشنایی با آن

در نتیجه، جامعۀ پیش از تاریخ به مدیریت مقدارِ زیادی اطالعات  ؛نوع کاال، ارزش و تعداد آن پرورش داد

 (.17: 1385 ،بسرات - )اشماندت شدوری بیشتر و عینی، توانا تر با بهره پیچیده

ایران هستند که  واقع در هایین محوطهنخست ،آسیاب در هزارۀ هشتم پ.م ۀو تپ (E)الیۀ دره گنج ۀتپ

یند نوسنگی شدن و اهلی کردن جانوارن و غالت آها که هنوز در فردر این محوطه 2.اشیاء شمارشی دارند

. این دو محوطه حدفاصل است های گلی انسانی و حیوانی کشف شده، اشیاء شمارشی گلی و پیکرکهستند

هستند و شواهدی از تغییر در نظام اقتصادی و اجتماعی، فناوری،  سفال با سنگی و نوسنگیۀ فراپارینهدور

استفاده از نمادها در آنجا وجود دارد. در واقع، آغاز  و الگوهای استقراری و قرار گرفتن جوامع در روستاها

شدن یند نوسنگیآنجام گرفت که در فراستفاده از اشیاء شمارشی به منظور حسابداری در ایران، در جوامعی ا

 یافت. و تبلور این نظام در ایران گسترش ،بعدی های فرهنگیِدر دوره .قرار داشتند
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زمینۀ ، پیشاندکاربرد داشتهو محاسبه حسابداری در اشیاء شمارشی که د دهشواهد و مدارک نشان می

اواخر هزارۀ  های آن در مدارک نوشتاریِنشانهین نخست( و 45 :1383 ،)اکبری و حصاری هستندانقالب نگارش 

 .شوندشناخته می (Proto-Elamite Tablets) های آغاز ایالمینوشتهلگِ ا ناموجود دارد که بچهارم پ.م 

 های گلی توخالیگویهای موجود بر برای شناسایی مفاهیم اشیاء شمارشی، بررسی نشانه روشبهترین 

(Envelope)، شیشمار گلی های وحل (Numerical Tablets )های گلی تصویرنگارو لوح (Pictograph Tablets) 

. 3است مشاهدهاشیاء شمارشی قابل و کنده شدۀ  (ه)فشار داده شد هنشانده شد ها اثرِاست که بر سطح آن

ها حاصل فشار دادن اشیاء است. این نشانه شده های شمارشی شناساییلوحنشانۀ متفاوت بر روی  جدهه

نشانۀ شیء های عمیق، شدن است. اثر دایره قبل از خشک ،وع شمارشی بر سطح مرطوب لوح گلیمتن

شکل مخروطی. اثر است نشانۀ شیء شمارشی دیسکی شکلعمق، های کمو اثر دایره ای( )تیلهشمارشی کروی 

ای استوانه نشانۀ شیء شمارشیشکل بلند و کشیده، ایوهشمارشی مخروطی و اثر گُء  نشانۀ شی ،کوتاه

های انتزاعی نیز بازشناسی شده است . همچنین ترتیب و توالی توسعه و تطور اعداد و شمارهاست )سیلندری(

 (Damerow, 2006; Englund, 1998; Dahl, 2002) های شمارشی قبلی شدندکه جایگزین معنای نشانه

، واحد های تختو دیسک ها()تیلهها ها، کرویاشیاء شمارشی ساده شامل مخروطیبر این اساس،  .(1)جدول 

های سوراخ شده، واحدهای احتساب اندازۀ زمین ها و کروییاند؛ مخروطحبوبات و غالت بوده میزان احتساب

اند حیوانات بودهمیزان شکل، واحدهای احتساب های عدسیای و دیسکهای استوانهو نمونه اندبوده

(Schmandt-Besserat, 1981: 283 & 1996: 80-82). 

ترین کارابزارهای مرتبط با محاسبه ترین و متداولاشیاء شمارشی ساده یکی از قدیمی که یناکوتاه سخن 

ها در مرحلۀ اند. آنشدهاند که در روستاهای پیش از تاریخ ایران استفاده میو حسابداری دوران باستان بوده

. شدندهای گلی تبدیل و اشیاء شمارشی پیچیده نیز ابداع  لوحها و های مشابهی بر گویبعدیِ تطوری به نشانه

برای حسابداری کاالهای به اتمام رسیده نظیر  ،های آغاز شهرنشینی ایراناشیاء شمارشی پیچیده در محوطه

اند نظیر شدههای صنعتی تولید مینان، روغن، عطریجات، پشم، ریسمان و همچنین کاالهایی که در کارگاه

، لوازم خانه، ابزارها و انواع ظروف سفالی و سنگی )حصیر(و پوشاک، بوریا  بند، انواع لباسدستاشیاء فلزی، 

کشاورزی، دامپروری و صنعت از عوامل اصلیِ تأثیرگذار در ابداع و توسعۀ نظام که  مسلم استاند. هشداستفاده 

اشیاء شمارشی ساده و است. داده رخ  با پیشرفت ساختار جوامع زماناند که همحسابداری و شمارشی بوده

 شوند.می مربوط یک به سبک زندگی، اقتصاد و سازمان اجتماعی خاص پیچیده هر

ای، استفاده از شیوۀ ثبت و ضبط و طبقه و برابر به جوامع رتبهبا رشد و تحول جوامع از مرحلۀ بی 

است که « بازپخشانی»ای، اقتصاد بههای اصلی جوامع رتحسابداری توسعه یافته است. اساساً، یکی از ویژگی

ها را پس از محصوالت و اقالم تولید شده را گردآوری کرده و آن (گان)نخبگروهی از افراد جامعه  آندر 

(. در این روند، اقتصاد Hirth, 1996: 217-218ند )کنشمارش و ثبت و ضبط، میان افراد جامعه بازتوزیع می

ها منظور کشت و دروی محصوالت کشاورزی و ذخیره کردن آن اشتراکی بهریزی برای کار معیشتی به برنامه

که جوامع، محصوالت را به  شدزمانی الزامی و حتمی  ،بوده است. حسابداری و ثبت و ضبط اطالعاتوابسته 

که  آوردندکردند و اشیاء شمارشی این امکان را فراهم میکشت و برداشت صورت مشترک و با اتحاد یکدیگر 

توزیع به افراد زئیات میزانِ سهمی که در حین بازمیزان مشارکت افراد جامعه در کار همگانی و هم جهم 
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)ثبت و به بیان دیگر، نقش اشیاء شمارشی بیشتر مبتنی بر حسابداری  ؛دشود، ثبت شمیبایست پرداخت  می

 (.Schmandt-Besserat, 1992, Vol. I: 172بوده است تا فقط محاسبه و شمارش ) ضبط اطالعات(

 

نیز را ها میزان آن - های تصویرنگار لوحهای های شمارشی و نشانه لوحهای . رابطۀ بین اشیاء شمارشی، نشانه1جدول 

 (Schmandt-Besserat 1981: Fig. 2ده است )کرفالکنشتاین ترجمه 
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 پژوهش مجموعۀ موردی شناسبستر باستان :تپه زاغه  -4

 140استان قزوین، در حدود  در زهرابوئینسگزآباد از توابع شهرستان در منطقۀ محوطۀ پیش از تاریخی زاغه 

سگزآباد به  بخششرق  کیلومتری شمال هشتکیلومتری جنوب شهر قزوین و  60کیلومتری غرب تهران، 

فرهنگی فالت مرکزی ایران واقع شده و  - جغرافیایی ۀمنطق این محوطه در ده است.خط مستقیم واقع ش

متری از سطح  1252درجه و ارتفاع  35 49 193عرض جغرافیایی  ،درجه 49 58 306طول جغرافیایی دارای 

هایی کوچکی است که بر اساس کاوش تپه زاغه برجستگی مدورِ ،از منظر ظاهری (.1 نقشۀ)های آزاد است آب

متر است.  145غربی  - متر و در محور شرقی 210جنوبی  - انجام شده، ابعاد آن در محور شمالیکه تاکنون 

 آنهای فرهنگی ضخامت نهشت ور متر متغی دوتا  یکهای اطراف، بین ارتفاع این محوطه از سطح زمین

 است. در زیر رسوبات قرار گرفته هامتر از آنپنجکه نزدیک به  استمتر ششحدود 

 

 & Fazeli Nashliگزآباد در نقشۀ استان قزوین )زاغه، قبرستان و س موقعیت استان قزوین در نقشۀ ایران و محل تپه -1 نقشۀ

Moghimi, 2013: Fig. 1) 

سگزآباد هستند که به منظور  منطقۀهم در  تپه زاغه، تپه قبرستان و تپه سگزآباد سه محوطۀ نزدیک به

تپه  (.314: 1376 ،)نگهباناند انتخاب شده ش..ـه 1340شناسی دانشگاه تهران از اواخر دهۀ های باستانکاوش

مورد کاوش و مطالعه قرار ش ..ـه 1349اهلل نگهبان در سال بار به سرپرستی مرحوم عزتنخستینزاغه برای 

فصل، کاوش این محوطه به سرپرستیِ مشترک نگهبان و  دهبه مدت  1357تا سال  که (1351 ،)نگهبانگرفت 

را  خویشمیرزادی رسالۀ دکتری و ملک شه (Negahban, 1976؛ 1356 ،نگهبان) یافتملک شهمیرزادی ادامه 

ش ..ـه 1374و  1373ی ها سالدر  (.Malek Shahmirzadi, 1977)د کرهای تپه زاغه تدوین بر اساس یافته

هایی در اطراف در تپه زاغه کاوش شناسی دانشگاه تهرانمؤسسۀ باستان سویاز  صالح صالحیمرحوم محمد

ش به .ـه 1380 ای چند ساله، در سالتپه زاغه پس از وقفه کاوش در (.1376 ،)صالحی خانۀ منقوش انجام داد

نشلی مورد  گذاری مطلق مجدداً به سرپرستی حسن فاضلینگاری و ارائۀ تاریخمنظور تعیین حریم، الیه
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اهلل مالصالحی در سپس حکمت (.Fazeli Nashli et al. 2005؛ 1384 ،نشلی )فاضلیزنی قرار گرفت  گمانه

آثار فرهنگی، مطالعۀ  ۀنگاری و کاوش افقی برای شناسایی رابطش با هدف الیه.ـه 1386و  1383ی ها سال

 (.1385 ،)مالصالحی و دیگراندر این محوطه کاوش افقی و عمودی انجام داد  ،تمایزات اجتماعی و گاهنگاری

تولید سفال  ش به منظور مطالعۀ بافت صنعتی و سازمان.ـه 1391و  1390ی ها سالدر نشلی  فاضلیهمچنین 

  (.1391و  1390 ،نشلی )فاضلیترین بخش محوطه به کاوش افقی پرداخت در تپه زاغه، در جنوبی

گاهنگاری مطلق در چندین  تأسیسبرای پژوهشگران مختلف عالوه بر ارائۀ گاهنگاری نسبی در تپه زاغه، 

موجود در ذغال چوب،  14مایش کربن بار بوینگتون و معصومی با استفاده از آزنخستین .اندتالش کردهمرحله 

لک م (.Bovington and Masoumi, 1972) تخمین زدندرا برای زاغه  پ.متاریخ کالیبره شدۀ هزارۀ هفتم 

کند و آثار این محوطه را پیشنهاد می راپ.م  4500هزارۀ ششم تا زمانی اوایل بازۀ شهمیرزادی برای زاغه 

مرجان مشکور  ،در مرحلۀ بعد (.Malek Shahmirzadi, 1977: 3)داند تر از فرهنگ تپه سیلک شمالی میقدیم

را معرفی پ.م  4918 - 5212بر روی بقایای استخوانی جانوری، تاریخی بین  14با استفاده از آزمایش کربن 

 ده، .شـه 1380نگاری سال های الیهنشلی نیز بر اساس کاوش (. فاضلیMashkour et al. 1999: 68) کرد

ای با دورهای تکمعتقد است تپه زاغه محوطه . اودکرانتخاب آزمایش برای  Aاز ترانشۀ را ذغال  نمونه

رسد میپ.م  4324 تا 5384آن به  تاریخمیانگین و  است (II)سیلک سنگی انتقالی مساستقراری از دورۀ 

(Fazeli et al. 2005: 73, Tab. 24; Pollard et al. 2012: 120.) 

و  1390، 1352، 1351، 1350، 1349ی ها سال در این نوشتار مربوط به کاوش بررسیمجموعۀ مورد 

عدد مربوط به کاوش  19. از این میان، شودمیشیء شمارشی  238است. این مجموعه شامل .ش ـه 1391

عدد  140، 1352عدد مربوط به کاوش سال  14، 1351عدد مربوط به کاوش سال  18، 1350و  1349ی ها سال

های بر یافتهحاضر،  بررسیشوند. می .شـه 1391عدد مربوط به کاوش سال  47و  1390وط به کاوش سال مرب

های پیش از های قابل دسترس از کاوشکه مجموعه است .ش بنیان یافتهـه 1391و  1390ی ها سالکاوش 

 آمده است. های مذکورکاوشو نتایج ها اهداف، شیوهشرح اجمالی  ،در زیر اند.انقالب نیز به آن افزوده شده

ابعاد  که عموماً در است انجام گرفته های گستردهدر ترانشه .ش، کاوشـه 1350و  1349ی ها سالدر 

متمرکز شده کاوش بیشتر بر بخش مرکزی محوطه و مراحل ساختمانی فوقانی عملیات و  اندهمتر بود 10×10

متر مربع از بافت  1050نزدیک به  ،ش.ـه 1352و  1351ی ها سالطی کاوش (. 1356و  1351 ،)نگهباناست 

ملک )است  شدههای مختلف و در مجاورت یکدیگر به صورت افقی کاوش زاغه در جدول روستایاستقراری 

، جدول F.G.Xنگاری از گمانۀ پیشروی و اطالعات الیه( Malek Shahmirzadi, 1977: 2؛ الف 1367شهمیرزادی، 

D.X (. 317-316: 1378 ،)ملک شهمیرزادیطبقۀ استقراری در زاغه بوده است  دوازدهد بیانگر وجو ،و برش الف

های صنعتی در حجم وسیع و بررسی و شناسایی بافت و آثار مرتبط با فعالیتبا هدف  .شـه 1390کاوش سال 

 سبب،بدین ؛صورت پذیرفت همچنین درک کامل و بهتری از مقیاس و سازمان تولید سفال در تپه زاغه

محوطه صفر تر از نقطۀ عمق یک متر پایین در N30نام  متر به 10×10ابعاد  در حاشیۀ جنوبی تپه باای انشهتر

ها از بوده و بستر آن های کاوش شده در این ترانشه بیشتر از نوع انباشت خاکسترنهشت .(2 نقشۀ) شدایجاد 

به های حرارتی سکونی یا آثار مرتبط با سازهگونه آثار مرتبط با معماری مهیچنوع دوم است. در پایان کاوش، 

 .(1تصویر ) (vii: 1390 ،نشلی)فاضلی نیامد دست
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 مختلف یها سالهای کاوش شده در تپه زاغه و موقعیت ترانشه منحنی میزان ۀنقش -2نقشۀ 

 
 .شـه 1390دید از جنوب؛ سال  -های خاکسترو انباشت الیه N30عمومی از ترانشۀ  نمای -1تصویر 

مرتبط با تخصصی شدن فن و شناخت سازمان تولید  مباحثهدف بررسی  ابنیز  ش.ـه 1391کاوش سال 

)درون  در بخش جنوبی محوطه متر 5×5 در ابعاد N30aدو ترانشه یکی با نام  ،فصلسفال تداوم یافت. در این 

بندی محوطه با نام به شبکهو دیگری با توجه  تر از نقطۀ صفرمتری پایینسانتی 220در عمق ( N30ترانشۀ 

R23  شرقی محوطهجنوب تر از نقطۀ صفر در بخشپایین متریسانتی 120و در عمق متر  10×10در ابعاد 

و های حرارتی مرتبط با پخت نیز آثار سازه فصل از کاوشاین  در(. 2 نقشۀ( )2: 1391 ،نشلی )فاضلیند شدایجاد 
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ها، برای صیقل دادن سفال )برقو(اشیاء سنگی اشت خاکستر، د. حجم وسیع انبنشسفال شناسایی تولید 

، انواع قطعات تغییر شکل یافتۀ گل سفالگری، جوش کوره هایهای سفالی با کاربرد نامشخص، چانهدیسک

های کارگاهی در تپه زاغه مستقیمِ وجود فعالیتشواهد مستقیم و غیر همگی ،های دیگرسفالی و بسیاری یافته

در بخش جنوبی محوطه مکانی برای انباشت دورریزهای  N30aو  N30های محل ترانشه ن،هستند. همچنی

 (.2تصویر ) خانگی بوده استو صنعتی های حاصل از فعالیت

از طبقات  .شـه 1352تا  1349ی ها سالشایان ذکر است تمامی اشیاء شمارشی بررسی شدۀ مربوط به 

 .شـه 1391و  1390ی ها سالهایی که در اند و ترانشهآمده تبه دساستقراری باالیی )طبقات دوم تا ششم( 

این  .پوشانی دارندهستند و با یکدیگر از لحاظ زمانی و فرهنگی هم فوقانیافق با طبقات اند نیز همهشدکاوش 

در چارچوب که  تعلق دارندطبقات استقراری به بازۀ زمانی اواخر هزارۀ ششم و نیمۀ نخست هزارۀ پنجم پ.م 

سنگی انتقالی مسعلی و چشمه ،IIسیلک  فالت قدیم ب، عنوان فرهنگ با هنگاری فالت مرکزی ایرانگا

 معرفی شده است. سنگی()گذار از نوسنگی به مس

 
 .شـه 1391دید از غرب؛ سال  - دشایجاد  N30که درون ترانشۀ  N30aنمای عمومی از ترانشۀ  -2تصویر 

 

 پژوهشمورد های یافته ۀمجموع  -5

مطالعۀ عدد است،  238ها مجموعه اشیاء شمارشی تپه زاغه که تعداد آن و بررسی مستندنگاری هدف اب

 ،که نامِ اشکال هندسیه است شدانجام ها یافتههای موجود در شکل و سیمای شاخصهمبنای  بر شناسی گونه

؛ هستند (شکل هندسی) و یک نام )عدد(های شناسایی شده دارای یک شماره گونه. است هر گونۀ خاص گویای

 اشیاء شمارشیِهای ظاهریِ با توجه به تفاوت موجود در جزئیات و ویژگی. : مخروطی1 ۀبرای مثال، گونۀ شمار

ها با یکی از حروف زیرگونهاند. تعریف شده گونههربرای  هایی نیز، زیرگونهبندی شده در ذیل یک گونهگروه

های  اصلی به همراه زیرگونه ۀگوندر مجموع، هفت 4.اندبندی شدههطبق (شکل هندسی)الفبای پارسی و یک نام 

ها و  گونه 2 ۀ. در جدول شمارهستند اشیاء شمارشی ساده از نوع است که همگیشناسایی شده ها آن

   تفسیر توصیف و  ادامه،در  اند.ها در کل مجموعه بیان شدههای معرفی شده به همراه تعداد آنزیرگونه

 آمده است.شمارشی تی اشیاء شناخگونه
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 (3-5: جدول 1392)مقیمی،  تعداد و جمع کل اشیاء شمارشی بررسی شده به تفکیک گونه و زیرگونه -2 جدول

 تعداد شماره و نام گونه و زیرگونه

 94 : مخروطی1

 49 نیالساق یمتساوالف: 

 13 االضالع یمتساوب: 

 11 پ: بدون نوک/ناقص

 8 ت: نوک گِرد

 8 د/کشیدهث: بلن

 3از  ترر بزرگ نیالساق یمتساوج: 

 مترسانتی
5 

 84 : کُروی2

 43 الف: ساده

 41 ب: نیم کُروی

 31 : دیسکی3

 23 الف: تخت

 8 ب: عدسی

 14 : بیضی4

 14 الف: ساده

 9 : چهارگوشه5

 1 الف: ساده

 8 ب: مکعب

 4 : هُذلولی6

 4 الف: ساده

 2 : چهار وجهی7

 2 الف: ساده

 238 جمع کل

، گفته شدکه  طور همان. تعلق دارند هگوناین از اشیاء شمارشی به ( %39)عدد  94 :: مخروطی1گونۀ  -5-1

اشیاء با دو اندازۀ جداگانه برای محاسبه و حفظ میزان غالت و حبوبات بوده است. یک مخروط کاربری این 

و یک  شدهمیصورت معمول استفاده است که به  )سبد کوچک(یک واحد حبوبات کوچک  نماد ،کوچک

حبوبات است. این اشیاء در  )سبد بزرگ( واحدهای بزرگ میزانِ نمادنیز سانتیمتر(  3از  تر بزرگ)مخروط بزرگ 

ها از قاعده به سمت هستند و عرض آن یا کف قاعده با کشیده و قسمت تحتانیِ دارای قسمت فوقانیِ سیما

، (3تا  1تصاویر : 1شکل ) الساقین متساوی ـالف :شود. این گونه دارای شش زیرگونه استبخش فوقانی کاسته می

: 1شکل ) نوک گِرد ـد، (7و  6تصاویر : 1شکل ) ناقص بدون نوک/ ـج، (5و  4: تصاویر 1)شکل  االضالعمتساوی ـب

: 1شکل ) مترسانتی 3از  تر بزرگ ،نالساقیمتساوی ـو ،(11و  10: تصاویر 1شکل ) بلند و کشیده ـ هـ ،(9و  8تصاویر 

های به استثنای مخروطی) های مخروطیبیشترین تعداد نمونه، ارتفاع اندازۀابعاد و بر پایۀ از لحاظ . (12تصویر 

 گیرند.میمتر قرار میلی 20تا  10در دستۀ  (مترسانتی 3از  تر بزرگ
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 های گونۀ مخروطیاز انواع زیرگونه یمنتخب  -1شکل 

به خود ( %35)عدد  84ها بیشترین میزان و فراوانی را با گونۀ کروی پس از مخروطی :: کروی2گونۀ  -5-2

این گونه دارای  .هستند و حبوبات از غالت )سبد بزرگ( اشیاء بازنمایندۀ واحد بزرگیاین  .است اختصاص داده

که از نام  طور همان. (6تا  4تصاویر  :2شکل ) کروینیم -، ب(3تا  1تصاویر : 2شکل ) ساده -دو زیرگونه است: الف

ای شکل و گرد هستند که تقریباً از تمامی جهات قطری یکسان دارند. از نظر ها تیلهآن آید،برمیاین اشیاء 

 .گیرندمتر قرار میمیلی 20تا  10در دستۀ  هاقطر، بیشتر کروی اندازۀ پایۀ برابعاد و 

 
 های گونۀ کروینهاز انواع زیرگو یمنتخب -2شکل 
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. اشیاء شمارشی این هستندشکل مربوط به گونۀ دیسکی هاز کل مجموع (%13)عدد  31 :: دیسکی3 گونۀ -5-3

رأس گوسفند  10اند؛ برای نمونه، یک شیء شمارشی دیسکی نشانۀ گونه، بازنمایندۀ گروهی از حیوانات بوده

: 3شکل ) عدسی -ب و (3تا  1: تصاویر 3شکل ) تخت -فالشود: بندی میاست. این گونه به دو زیرگونه تقسیم

ای )صفحۀ گرد( و مقطع تخت، مقعر و یا عدسی شکل دارند و قطر . این اشیاء معموالً نمای دایره(5و  4تصاویر 

از نظر ابعاد و بر پایۀ اندازۀ قطر، بیشتر اشیاء شمارشی دیسکی در ها تقریباً در تمامی جهات یکسان است. آن

 گیرند.متر قرار میمیلی 20تا  10دستۀ 

 

 
 های گونۀ دیسکیاز انواع زیرگونه یمنتخب -3شکل 

 

شکل هستند که تنها دارای یک از کل مجموعه مربوط به اشیاء بیضی (%6)عدد  14 :بیضی :4گونۀ  -5-4

اند و دارای ت معرفی شدهمعموالً به عنوان نماد کوزۀ مایعا این اشیاء .است (2و  1: تصاویر 4شکل ) ساده ۀزیرگون

 ها دو برابر عرض است.شکل هستند؛ به بیان دیگر، طول آناینمای بیضی و مقطع دایره

 

 اند. را به خود اختصاص داده( %4) عدد 9اشیاء شمارشی چهارگوشه در کل مجموعه،  :: چهارگوشه5گونۀ  -5-5

هایی که در نمونه .(4: تصویر 4شکل ) مکعب -و ب (3: تصویر 4شکل ) ساده -این گونه دارای دو زیرگونه است: الف

عمق است؛ به ها بسیار سطحی و کمزاویه هستند و حجم آنشود دارای چهار بندی میزیرگونۀ ساده تقسیم

های دیسکیِ تخت( )مشابه نمونهشکل مسطح و تخت  ،بیان دیگر، در نما، شکل مستطیل و یا مربع و در مقطع

کاربری دقیق این اشیاء شمارشی مشخص نیست، اما در میان اشیاء  اند.ۀ چهارگوشیک صفحشبیه دارند و 

 بازنمایندۀ صندوقچه و یا سیلویی از غالت هستند. احتماالً هایی وجود دارند کهشمارشی پیچیده نمونه
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 چهارگوشههای گونۀ از گونۀ بیضی و زیرگونه یمنتخب -4شکل 

تنها که  شوندبندی میروه طبقهاز اشیاء بررسی شده در این گ (%2)عدد تنها چهار  :: هُذلولی6گونۀ  -5-6

دو مخروط  یابه صورت ساعت شنی و  اغلبشکل هُذلولی  .است (2و  1: تصاویر 5شکل ) زیرگونۀ سادهدارای یک 

 کاربری دقیق این اشیاء نیز مشخص نیست. اند.که از بخش فوقانی به هم متصل شدهاست 

دارای تنها این گونه  .دتعلق دارناشیاء چهار وجهی به از کل مجموعه  (%1)دو عدد  :ر وجهی: چها7گونۀ -5-7

در نما  )قوس تند(دارای چهار زوایه و یا شکست مالیم این اشیاء  .است (4و  3: تصاویر 5شکل ) زیرگونۀ ساده

 ست.هاطیاین اشیاء نیز مشابه مخروکاربری . دهندنشان میرا  مکعب مخروطیو شکل  هستند

 

 
 وجهی از گونۀ هذلولی و گونۀ چهار یمنتخب -5شکل 
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ترین مادۀ اولیه برای ساخت رایج. آمده است بررسیمورد  های فناورانۀ اشیاء شمارشیِویژگی ،در ادامه

و همچنین مواد آلی خرد  (ریز ندرت شن ماسه بادی و به )مانند اشیاء شمارشی، گل رس با آمیزۀ مواد کانی ریز

سطح اشیاء نیز در  .ه استشدپذیری مادۀ اولیه میچنین ترکیبی باعث استحکام و انعطاف ده بوده است.ش

ها بیشتر نمونه پرداخت و هموار شده است. ها به روش دست مرطوب و بدون افزودن مادۀ دیگریبیشتر نمونه

ع ظرافتِ اشیاء بر مبنای چند هستند. نوخام  صورت بهاند و تنها چند نمونه در حرارت مناسبی پخته شده

عدد از  13دهی و سیمای شیء بیان شده است؛ بر این اساس، تنها متغیر نظیر نوع بافت خمیره، نوع شکل

ها در سیما، گیرند. بیشتر نمونهظرافت خشن دارند و مابقی در گروه اشیاء ظریف و متوسط قرار می ،اشیاء

شدگی، از منظر وضعیت حفظنظر هستند. ندۀ شکل هندسی موردهدهماهنگی و تناسب دارند و کامالً نشان

ها امکان سنجش از اشیاء مجموعۀ مورد مطالعه، سالم هستند و از طریق آن عدد 166خوشبختانه نزدیک به 

گیری و تشخیص بوده که امکان اندازه ایبه گونههای شکستگی نیز حالت .ده استشتمامی متغیرها فراهم 

و  )روشن و تیره(ای ، نخودی، قهوه)روشن و تیره(خاکستری  رنگ ۀ شیء وجود داشته است.گونه و زیرگون

، از انباشت اشیاء مجموعه بیشتر که است ایننکتۀ حائز اهمیت  هستند. غالبآجری، چهار طیف رنگی 

اشیاء چنین الگویی که  5.اندکشف شده (N30aو  N30های انشه)ترخاکستر واقع در حاشیۀ جنوبی محوطه 

 شودمشاهده میهای باستانی محوطه بیشتردر  ،اندآمده دست بههای دورریز ها و انباشتشمارشی در زباله

(Wright et al. 1980: 277) یند خاصی استفاده و آدر فرکه اشیاء شمارشی  باشدبیانگر این مسئله  احتماالً و

 شدند.سپس دور انداخته می

 

 نتیجه  -6

بر اساس بررسی مجموعۀ حاضر، هفت گونۀ  و زاغه از نوع ساده هستندتپه اء شمارشیِ اشیبحث شد، چنان که 

 بیشترین کاربرد و دیسکی کروی ،گونۀ مخروطیسه  ها،با توجه به تعداد و تنوع زیرگونه .شد اصلی شناسایی

، بیانگر این است وجود این اشیاء شمارشی که نماد و بازنمایندۀ میزان حبوبات، غالت و احشام اند.را داشته

دامداری بوده ، بیشتر برای ثبت و ضبط اطالعات مرتبط با کشاورزی و شمارشاست که سامانۀ حسابداری و 

های گونه جزء ها راتوان آنمیاند و کاربری کمتری داشتههای چهارگوشه، چهاروجهی و هُذلولی گونه است.

 .دانستنادر 

ای از تطور قرار اده از اشیاء شمارشی در جامعۀ زاغه در چه مرحلهحسابداری و استف سامانۀ که این بارۀدر

رار در تپه های نسبی و مطلق، تاریخ استقگذاریبر اساس تاریخ ؛نماید، ذکر چند نکته ضروری میاست داشته

زندگانی در  پ.م 4400/4300تا  5200سال است که از  1000تا  900مدت نزدیک به زاغه در یک دورۀ بلند

زمان با پیشرفت جوامع روستانشین و کشاورز است، مدت زمانی داشته است. در این مرحله که هم جریانا آنج

از اشیاء شمارشی و نقش این کارابزار در نظام  یانسانجوامع از آشنایی و استفادۀ  سال نزدیک به سه هزار

ای از تطور قرار ۀ زاغه در مرحلهاشیاء شمارشی در جامعبه بیان دیگر،  ؛گذشته استشمارشی و حسابداری می

و به صورت یک  است ها افزایش یافتهها از مفاهیم ادراکی و شناختی موجود در آندارند که آگاهی انسان

 ن جوامع انسانی است:بیاین امر حاصل افزایش گردش و انتقال اطالعات در اند. الگوی کاربردی شناخته شده

 .دیگر کشورهای خاورمیانه گواه این موضوع استگسترۀ وسیع این اشیاء در ایران و 
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 محتمل، دانشیهای متنوع میانهای مختلف، آثار کشف شده و پژوهشبا توجه به نتایج حاصل از کاوش

بندی اجتماعی در که قشراست  قرار داشتهای رتبه جوامع تحول جوامع برابر به ۀدر مرحلاست که تپه زاغه 

آغاز . استسنگی و به نوعی در مرحلۀ گذار از جوامع نوسنگی به جوامع مس آن در حال نهادینه شدن بوده

وقت، وقت و تمامگیری حرف و متخصصین نیمهشکل فضاهای مسکونی و صنعتی از یکدیگر، تفکیک

وجود آمدن و هب ،(1384 ،نشلی؛ فاضلی1359 ،شهمیرزادی )ملکهای صنعتی و غیرکشاورزی دهی فعالیت سازمان

 ها با تأکید بر نقش ایدئولوژیاجتماعی با استناد به تدفین قشربندیو استاندارد در تولید کاالها،  سبکرعایت 

با محوریت  ، روابط درونی و بیرونی اجتماعی همگانی(ب1367 ،شهمیرزادی ملک) زاو استفاده از کاالهای شأن

در  قشری خاص، حضور (Negahban, 1979; Talai, 1999؛ 1385 ،مالصالحی و دیگران)آیینی  یای یادمانی بنا

 های اجتماعی و ارتباطات فرهنگیجامعه به عنوان عاملیت اقتصادی و سیاسی، رشد تدریجی نهادها و سازمان

 .یند هستندآفر این بیانگر همگی پ.م پنجم هزارۀ در مرکزی فالت و قزوین دشت در ایفرامنطقه و ایمنطقهدرون

کشف پردیس  ۀهای انتقال آب که در تپه زاغه و تپی با توجه به نمونه جویکشاورزی مبتنی بر آبیار

 ،ملک شهمیرزادی)دهندۀ کشت انواع غالت است که نشان 6شناسیگیاهاند، به همراه نتایج مطالعات باستانشده

هستند ر از دیگر شواهد بحث حاض، (Fazeli et al. 2009: 16 & 17; Gillmore et al. 2011: 51؛ 321: 1378

نقش اشیاء شمارشی به مانند  ،جامعه ایندر  .دنکنتولید بیشتر و محصول افزونه را فراهم می ۀزمینکه 

د. کننظام فرهنگی کمک می هرپیشبرد برخی از هنجارها و رفتارهای نظارتی درون  بهکارابزاری است که 

گیری مدیریت مراحل آغازین شکل و فراداانسجام روابط اجتماعی در خانوارها و  گویای چنین سازوکاریوجود 

ی از خاص قشر به احتمال زیاد را ظارت بر این سامانهن ،اقتصادی است. از سوی دیگر هایفعالیتنهادمند بر 

 .انددادهمیانجام  افراد جامعه

گروهی  ی کهطور به ؛است بازپخشانی، اقتصاد و شمارشی اصلی در رشد سامانۀ حسابداری عواملیکی از 

و  است(  بودهکار و فعالیت گروهی و مشترک حاصلِ که معموالً ) محصوالت کشاورزی و دامی ز افراد جامعها

دن کررگیری و مشخص ها را پس از آماو آن را از افراد مختلف جامعه گردآوریاحتماالً تولیدات کارگاهی 

گیری آمار ثبت ء شمارشی به منظور پیاز اشیا ،یندآدر این فر 7.انددهکردر محلی نگهداری میو ارزش،  میزان

 20سبد یا کیسۀ حاوی بذر و دانۀ گندم، تعداد  20در مقابل  مثالًمعنی که بدین شده است؛شده استفاده می

گندم به یکی از  پس از تحویل یک سبد که دشداری میدر نزد حسابدار نگه یا کروی شیء شمارشی مخروطی

همچنین اگر مواد و اقالم جدیدی نیز کرد. از مجموعۀ اشیاء حذف می را ءیک شیحسابدار خانوارهای جامعه، 

 . شدیک یا چند شیء شمارشی به مجموعه اضافه میشد، به مجموعه افزوده می

بیشتر اشیاء  که دارد خالی از فایده نیستنیاز ذکر این فرض که خود به پژوهش بیشتری  زمینهدر این 

توان اند. میآمده دست به در حاشیۀ جنوبی محوطهماندها پس دورریزت و انباششمارشی تپه زاغه از محل 

یند گردآوری و آکوبی محصوالت کشاورزی، فرچنین پنداشت که پس از برداشت محصول و در زمان خرمن

د، تعدادی از اشیاء شمارشی به شکه بیان  روندیو پس از  است هشدبازپخش محصوالت و کاالها انجام می

کوبی و طی مراسمی خاص های خرمنجشن قالبتوانسته است در می ایهبرنامچنین اند. شدهخته میدور اندا

)مانند جشن مراسم  این گونهامروزه نیز در بسیاری از روستاهای ایران  ای کهگونهبهگرفته باشد؛ انجام 

مشاهده  (های دیگر بسیاریو سنت ازهربوئینشهرستان چینی در چینی در منطقۀ الموت قزوین و یا جشن پسته فندق
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 دشواستوار میذکر است که چنین فرضی بر پایه و چارچوب کار و فعالیتِ گروهی و همگانی قابل گردد. می

 دارد.نیاز ن محصوالت پس از برداشت کرد که به تقسیم

 ،مختلف ایران در کشاورزی سنتی و در مناطق ،تا قبل از اصالحات ارضی )نظام کارِ گروهی( این نظام 

ها ارباب های کشاورزی مختلف که مالک آنای، زمینوجود داشته است. در چنین شیوه ویژه دشت قزوین به

در اختیار کار اشتراکی  دادن ه به منظور انجامنِبُ شوند. هرتقسیم می (هبُنِ به اصطالح بومی)است، به چند قطعه 

 ارباب دهند وبه ارباب تحویل می و کنندمیمحصول را برداشت ایشان در نهایت  کهگیرد  قرار میچند کشاورز 

 دکنتقسیم می هاآن با توجه به میزان مشارکت هر کشاورز و زمان صرف نموده، بینمحصول نهایی را  نیز

جوامع روستانشین هزارۀ ششم و پنجم پ.م دشت قزوین نیز  شاید بتوان الگوی مذکور را برای .(1383 ،)الیاسیان

شناختی و و تطبیق آن با مدارک باستان شناسی دقیقباستانسنجش این فرض به مطالعات قوم .ردکفرض 

 دارد.نیاز تاریخی معاصر 

مبادالت داخل سامانۀ حسابداری درونیِ روستاها و  اشیاء شمارشی در هرچندکه  ذکر استقابل در پایان 

ن بیای منطقهستدهای اقتصادیِ درون و ت و دادها برای مبادال، استفاده از آناندکاربرد داشتهمحوطه 

سنگی انتقالی در قابل تصور است. افزایش جمعیت در دورۀ مسنیز در دشت قزوین  پیش از تاریخروستاهای 

 ،پور)ولی های مشابه و استقرارهای نزدیک به یکدیگروجود آمدن فرهنگ ههای مختلف فالت مرکزی، بدشت

 ،(Mashkour et al. 1999; Young, 2004اند )که قابلیت باربری داشته یچهارپایان ، اهلی کردن(44: 1390

توانند عواملی در در فالت مرکزی و بسیاری از شواهد دیگر می نمادهای سبکی مشترکِ سفالگری وجود

های  که نقوش و سبک طور همانباشند.  این دورهارتباطات و تعامالت در  افزایشانسجام اجتماعی جوامع و 

 ارتباطات فرهنگی و وجود تبادل اطالعات در جوامع انسانی هستند دهندۀنشان ،مشترک گریِسفال

(Wobset, 1977: 321) ، از منظر  ،اندجنبۀ نمادین و انتزاعی داشته مفهوم و پیام اشیاء شمارشی کهآگاهی از

توان نمی ،است. به هر روی ال اطالعاتو انتق های فرهنگیافزایش برهمکنشکنندۀ مکانی، بیان زمانی و در در

 در ارتباط باشد. ستد اقتصادی و مبادله و داد باد که مستقیماً کراز اشیاء شمارشی به عنوان کارابزاری یاد 

 تشکّر و قدردانی

 از حاصل هاییافته و داشتند عهده به را نامهپایان این راهنمایی که نشلی فاضلی حسن دکتر آقای جناب از

 به بسرات - اشماندت دنیس دکتر خانم از. دارم را سپاسگزاری نهایت دادند، قرار بنده اختیار در را زاغه کاوش

 اهللحکمت دکتر آقای از. شودمی تشکر نوشتار این با مرتبط منابع دادن قرار اختیار در و هاراهنمایی دلیل

. سپاسگزارم صمیمانه داشتند، بیان دیسودمن نکات و کردند بازخوانی را مقاله نویسپیش که مالصالحی

 زادهحسین جواد خرانقی، عزیزی محمدحسین آقایان 1391 و 1390 های سال کاوش هیئت اعضای زحمات

 1388 و 1387 های سال ورودی شناسیباستان کارشناسی مقطع دانشجویان و داودی حسین ساداتی،

 .قدردانم اند،گذرانده زاغه تپه در را خود کاوش آموزشی دورۀ که را تهران دانشگاه

 

 

 



 1394، بهار و تابستان 1شمارۀ  ،7دورۀ  ،شناسیمطالعات باستان /144

 
 نوشتپی

هایی نظیر نشانه، نشان، نماد، شیء شمارشی، کاالنشان، ای انگلیسی است که در برگردان پارسی با واژهواژه ،توکن .1

 معناست. نمادکاال، عالمت، رمز و ژتون هم

آباد، چیاسبز، چغاگالن و معدودی نظیر شیخیهایی های اخیر نیز محوطهدره و آسیاب، در سالهای گنجعالوه بر محوطه .2

اند. انتشار اطالعات مربوط به در منطقۀ زاگرس مورد کاوش قرار گرفته ،یند نوسنگی شدن قرار دارندآکه در فر محوطۀ دیگر

د هایی هستنهایی که دارای چنین یافتهین محوطهنخستاز را شناسان آگاهی باستان ،هااشیاء شمارشی در این محوطه

 دست خواهند داد. در ایران بهو حسابداری یند تطوری نظام شمارشی آتری از فردهد و تفسیر صحیحافزایش می

تپه های مختلفی نظیر شوش، چغامیش، گودین، سیلک، تل قضیر، از مکانحال تا بهشمارشی و تصویرنگار  هایلوح .3

 اند.ایران گزارش شده سفالین، قلی درویش، سگزآباد و چند محوطۀ دیگر دریحیی، 

بندی اشیاء شمارشی یک گونه در  هدف از طبقه. ها در کاربری شیء تأثیر ندارد نوع زیرگونه که ذکر است قابل. 4

 ها بوده است.با توجه به شکل آن متغیرهاو ثبت تمامی  های مختلف، دستیابی به میزان تنوع اشیاء زیرگونه

 به نسبت که است عدد 32 ش،.ـه 1352 تا 1349 هایسال کاوش از آمده دست به یشمارش اشیاء تعداد شودیادآور می .5

 .است اندک شده، انجام زاغه روستای استقراری بافت در کهی کاوش وسعت و حجم

( زاغه تپه با زمانهم) آبادابراهیم ۀتپ انتقالی سنگیمس دورۀ هاینهشت در شناسیگیاهباستان مطالعات طی . همچنین6

 کنده،پوست جو کنده،پوست گندم ای،دودانه گندم: اندشده شناسایی شرحای بدینهشدکشت های گونه قزوین، دشت در اقعو

 کوچک، بنشن غالت، ساقه کنده،پوست ردیفۀ دو جوی جو، ساقۀ ردیفه، شش گندم ساقۀ نخودفرنگی، عدس، نان، گندم

 .Fazeli et al) بندهفت علف و روناسیان تره،شاه یونجه، ای،لپهکت گیاهان اسفنجیان، گندم، خانواده وحشی گیاهان

2009: 16 & 17.) 
 شده مطرح فالنری توسط خاورمیانه در نوسنگی دورۀ معماری هایشاخصه از یکی عنوان به دهکده در غله انبارِ . وجود7

 (.Flannery 1973: 30) است
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