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تاریخ دریافت مقاله 95/01/13 :؛ تاریخ پذیرش قطعي96/08/10 :

چکیده
بررسی نظام حسابداری و فرایند رشد و تکامل آن در دورۀ پیش ازتاریخ از موضوعات دارای اهمیت برای شنناتت ووامنع انسنانی،
ارتباطات آنها ،شکلگیری نظامهای تجاری برون و درونمنطقهای و همچنین روند شکلگینری و تکامنل تن و نگنارت اسنت
کاالشمارها و گویهای شمارشی از ومله شواهدی هستند که میتوانند بر نقش نظارتی و ومعآوری و طبقهبندی تولیدات داللت
کنند این مواد توانستند زبانها وگویشهای مختلف را که مشکلی در روند تجارت به حساب میآمدند ،به زبنانی دینداری و بابنل
فهم یعنی یک زبان تجاری واحد تبدیل کنند این زبان تجاری ،تسهیل و دبت در روند تجارت بین مناطق مختلنف را سنب شند
هدف این پژوهش بررسی ،گونهشناسی و طبقهبندی اشیای شمارشیِ (کاالشنمار یافنت شنده از تنل منشکنریم اسنت محوطنه
مشکریم در بخش ونوبشربی شهرستان سمیرم در نزدیکی مرز استان فارس با اصنههان بنرار دارد و دارای مسناحتی درحندود
 ۱۴۰۰مترمربع با ارتهاع  ۲متر از سطح دشت است؛ گاهنگاری تل مشکریم به دورۀ باکون میانی ۴5۰۰( ،پ م برمیگردد منواد
فرهنگی بهدستآمده شامل  3۲بطعه ژتون شمارشی و یک بطعه گلت است که در این مقاله ژتونهای شمارشی به سه گوننه و
ههت زیرگونه طبقهبندی شدهاند همچنین ووود یک چوبت  ،نشاندهندۀ ووود نظام حسابداری اولیه در این محوطه است
واژههای کلیدی :حسابداری ،دورهی باکون ،ژتون شمارشی ،تل مشکریم ،سمیرم

نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن
* رایانامهی نویسندهی مسئولTaheri_mht@ut.ac.ir :

 / 124نظام حسابداری اولیه در دورة پیشازتاریخ :یافتههایي از کاوش تل مشکریم ،شهرستان سمیرم

 .1مقدمه
یکی از شاتصترین یافتهها در بسیاری از پژوهشهای باستانشناسی محوطههای باستانی ن بهویژه دوران
پیشازتاریخ ن حوزۀ تاور نزدیک ،اشیای کوچک در اشکال و ابعاد مختلف است که از همان آغاز مطالعات،
کاربردهای مختلهی را برای آنها متصور شدهاند اشیای مربوط به بازی ،نمادهای آیینی و سرانجام اشیای
شمارشی ،عمدهترین کاربریهایی هستند که سالها باستانشناسان و مورتان هنر برای این مواد فرهنگی
بائل بودهاند بااینحال ،وزئیات چگونگی استهاده از آنها مبهم بود؛ تا زمانیکه دنیس اشمانت-بسرات ،کاربرد
اصلی آنها را با نقش حسابداری و شمارت بهعنوان توکن یا ژتون شمارشی ،در بین عموم رایج ساتت
) (Schmandt-Besserat, 1974و آنها را بهعنوان پیشنمونههای پیدایش ت و نگارت تهسیر نمود (Ibid,
).1992: 1996
پیش از پژوهشهای اشمانت-بسرات ،درکنار اشیای شمارشی ،یافتههایی دیگری مانند گویهای (گنویهنای
شمارشی گلی توتالی نیز در کاوت محوطههنای اواتنر پنیشازتناریخ در بنینالنهنرین (اوروک ( Urukو ننوزی

( Nuziو ایران (شوت و چغامیش ( Chogha Mishبهدست آمده بود که برتی از آنها حاوی چنین ژتونهایی
بود؛ بنابراین برای نخستینبار اپنهایم ،به تهسیر دبیق آنها ابدام کرد ) .(Oppenheim, 1959او که به بررسنی
متون ابتصادی بر روی لوحهها و گویهای گلی بهدستآمده از کاوتهای محوطه باستانی نوزی پرداتته بنود،
اشاره میکند چنانچه این مدارک مادی را بتوان برطبق شکلشنان سنازماندهنی کنرد ،اینن امکنان را فنراهم
می سازند تا اطالعاتی کامالً وال و معتبر در ارتباط با کارکرد مکانیسم اداری در ووامع باسنتان آشنکار شنود
) .(Ibid, 1959: 122بنابراین او بهرغم عدم اطالع از ماهیت ووودی این گویهای فابد ژتون ،هنگنامیکنه بنه
تواندن هشت ت از متون نوشتهشده بر روی گوی گلی پرداتت ،پی برد که با اشاره به تعداد سنگریزههنای
مووود در آنها ( ۴8مورد  ،این اشیا برای شمارت بوده و با تعنداد حیواننات و ابنالم منرتب بنا آن هماهننگ
میشده است
مطالعات اشمانت -بسرات بر روی ژتونها نشان داد که پیشینهی آشنایی انسنان بنا فعالینت حسنابداری و
شمارت به دوران پارینهسنگی ودیند و فراپاریننهسننگی بنازمیگنردد )(Schmandt-Besserat, 1992: 180؛
چراکه نمونههایی از اشیای استخوانی با نقش کنده بهعنوان چوبت در غارهنای اینن دوران بنهدسنت آمنده
است که ووود شکافهایی برروی آنها ،بهاحتمنال اشنارهای بنه اونناس بنوده و نخسنتین بندم در زمیننهی
ذتیرهسازی و انتقال اطالعات بهشمار میآمده است برتالف این چوبت ها ،ژتونها کنه از دورهی نوسننگی
رواج مییابند ،اشیایی ساتتهی دست انسان بودند که با اشکالی مشخص از مقداری گنل ،بنهمنظنور ارتبناط و
ثبت اسناد بهکار میرفتند در وابع ژتونها ،رسانهای کامالً مدرن برای ویرایش اطالعات محسوب میشدند کنه
فناوری آن بسیار پیشتر آغاز شده بود این اشیا تا دورههای بعدی منسو سننگ و مهنرن نینز ادامنه یافتنند و
همراه با اشیای گویشکل و دوکیشکل در فرایند مدیریت اداری دورهی شکلگیری ووامع پیچیده و پیندایش
حکومتهای اولیه (سرداری زارچی ۱38۴ ،و آغاز نگارت (حصاری ۱39۲ ،نقش اصنلی را ایهنا کردنند و سن س بنا
پیشرفت فناوری اداری در بال گلنبشتهها و کتیبههای دوران تاریخی ،استهاده آنها کاهش یافنت و بناز هنم
صرفاً بهعنوان اشیای شمارشی ساده تداوم یافتند
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مقالهی حاضر به توصیف و تحلیل این مواد فرهنگی (ژتون و گلت میپردازد که در یکنی از محوطنههنای
دورهی مسوسنگ در هزارهی پنجم ق م ،تل مشکریم بهدست آمده است و تالت دارد با نگناهی تطبیقنی بنا
دیگر محوطهها همراه با بافت استقراری ،نقش آن را در توسعهی نظام حسابداری باستان روشن سازد
 .2شواهد حسابداری در پیشازتاریخ ایران
بهطورکلی اشمانت بسرات ،ژتون های شمارشی یافت شده را به شانزده گونه اشکال مختلف تقسیم کرده اسنت
که عبارتاند از :مخروطی ،کروی ،دیسکی ،استوانهای ،مثلثی ،بیضوی ،ابزاری ،حیوانی ،ظرفی ،لوزی ،شنلجمی
( ،)paraboloidsچهارگوت ،حلقوی و انواع متهربه دیگر ) .(Schmandt-Besserat, 1978: 44-45عالئم ایجناد
شده بر روی آنها نیز شامل تطوط کنده ،شکافها ،سوراخها ،یا عالئم انگشتی است بهدلینل آنکنه سناتتهی
دست انسان هستند ،اندازهی آنها بر اساس گونهها و محلهای یافت آنها متهاوت است؛ اندازهی معمول بنین
 ۱تا  3سانتیمتر است و گونههای بزرگتر مخروطی و دیسکها دارای ابعاد  3تا  5سانتیمتر نیز هستند
در مقایسه با چوبت ها ،هر شکل ژتون دارای معنای تاصی بوده است بنابراین برتالف عالئم روی
چوبت که شمار بی نهایتی از تهاسیر ممکن دارند ،هر ژتون گلی یک عالمت تاص با اهمیت معین بوده
است چنانکه اگر چوبت ها تارج از بافت تود یافت شوند ،فابد معنا و اهمیت بودهاند ،اما درتصوص
ژتون ها برای کسی که با این سیستم آشنا بوده ،نوع و اهمیت آنها بابلفهم بوده است برای مثال شکل
مخروطی برای یک اندازهی مشخص از غله استهاده میشد بدینترتی ژتونها داللت بر گونهای تصویرنگاری
دارند که هر ژتون دارای معنای تاص تود بوده است درست شبیه نقشنگارههای اواتر دورهی سومری که
ژتونها «سمبلهای مههومی» بودهاند ).(Schmandt-Besserat, 1992:161
بااینحال بزرگترین نوآوری این رسانهی ودید ،ظهور یک «سیستم» بوده است در این سیستم فق
یکگونه از ژتون ووود نداشت که فق یک معنای مطلق و مجزا داشته باشد؛ بلکه مجموعهی کاملی از انواع
ژتونهای مرتب با هم ووود داشته که دروابع این امکان را فراهم میساتته تا به دستکاری اطالعات در
ارتباط با گروههای مختلف اوناس پرداتته شود بدینترتی  ،این سیستم ،پیامدی از پیچیدگی ناشی از
پردازت اطالعات و ذتیره سازی شمار نامحدودی از اطالعات بدون ریسک مربوط به ضعف بوهی حافظه
انسانی بوده است این سیستم به حالت باز بوده؛ یعنی اینکه میتوانست عالئم ودیدی به آن اضافه شود
همچنین نرم بودن گل ،کلیدی بوده است برای پیشرفت کدها؛ بنابراین سیستم ژتون نخستین کد یا بدیمترین
سیستم عالئم مورد استهاده برای انتقال اطالعات بوده است بهدلیل آنکه ژتونها ،سامانمند میشدند ،تأثیر
زیادی نیز برروی گسترهی وغرافیایی آنها داشته است این کاالشمارها بهعنوان یک کد دائم ،از یک اوتماعی
به اوتماع دیگر انتقال مییافته که درنهایت در سراسر تاورنزدیک گسترت یافتند (Schmandt-Besserat,
).1992: 165

ژتونها برتالف چوبت ها که فق اطالعات کمّی را ثبت میکردند ،بابلیت ثبت اطالعات کیهی کاالهای
ابتصادی را نیز داشتند بر اساس یافتههای مختلف از محوطههای نوسنگی مانند گنجدره ،آسیابدر ایران ،تل
اسود ،موریبیت و شیخ حسن در سوریه ) (Nilhamn, 2002پیدایش ژتونها به دورههای بعد از استقرار
یکجانشین بازمیگردد در سه مرحله فرایند پردازت اطالعات بعد از چوبت های پارینهسنگی و میانسنگی،
ژتونهای عصر نوسنگی بهعنوان مرحله دوم از تکامل این دادهها محسوب میشوند که بهدنبال آن مرحله سوم
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است که با ظهور ت تصویرنگار در دورهی شهرنشینی همراه است درطی این مدت ،ژتونها از صورت ساده و
اولیه به نمونههای پیچیده تکامل مییابند که بهطورکلی به دو دسته تقسیم میشوند:
 .1،2ژتونهای ساده :که از زمان آغاز پیدایش ،درحدود  8۰۰۰ق م تا حدود  ۴۴۰۰ق م تداوم مییابد در این
دسته فق اشکال هندسی ووود داشته است
 .2،2ژتونهای پیچیده :که از حدود  ۴۴۰۰ق م آغاز شده و شامل مجموعهای از اشکال هندسی و
طبیعتگرایانه نیز میشود اوج پیشرفت اینگونه ژتونها در اواس هزارهی چهارم ق م است و نهادهایی ودید
بوده که شالودهی اتتراع ت تصویرنگار را بنیاد نهادند و سرانجام چند برن بعد در حدود  ۲9۰۰ق م شاهد
ظهور ت برای ثبت حوادث تاریخی و متون مذهبی هستیم )(Schmandt-Besserat, 1992: 164
در سالهای اتیر در محوطههای دیگری مانند شیخیآباد ،چیاسبز ( )ChiyaSabzو چغاگالن (Chogha
 )Golanنیز پژوهشهای بیشتری نیز در این زمینه انجام گرفته است از دیگر محوطههای شاتص این دوره،
ت هزاغه در دشت بزوین است که مرحلهی گذار از نوسنگی به مسوسنگ را دربردارد که تحلیل مهصلی برروی
اشیای شمارشی بهدست آمده از این محوطه انجام شده است (صالحی ۱376؛ مقیمی۱39۴ ،؛Moghimi, 2013
یافتههای حاصل از کاوتهای زاغه شامل  ۱9ژتون در فصول اولیهی کاوت ) (Ibid, 2013و  ۲38بطعه در
دورهی اتیر (مقیمی ۱39۴ ،بوده است؛ چنانکه ،این یافتهها حاکی از حضور وامعهای با نظام حسابداری
بهنسبت رشدیافته در آستانهی آغاز دورهی مسوسنگ در فالت مرکزی ایران بوده است عالوه بر محوطهی
زاغه ،ت ه ببرستان نیز از دیگر ووامع مربوط به دورهی مسوسنگ ودید در دشت بزوین بوده که شواهدی از
چنین ژتونهای شمارشیای در آن یافت شده است )(Madjidzadeh 2008: 45
ت هتالصه در استان زنجان ،محوطهای دیگر از دورهی نوسنگی ودید است که  ۲53نمونه ژتون شمارشی
از آن بهدست آمده که در هشت گروه مختلف شکلی تقسیمبندی شده است ) (Valipour et al. 2013عالوه
براین ،در منطقهی شرق زاگرس مرکزی و حوزهی ونوبی دریاچهی ارومیه ،ت ه بشالق چهلامیران برار دارد
که محوطهای شاتص از فرهنگ مس وسنگ دالما با مقادیر زیادی اشیای شمارشی است (متروم و شریهی
 ۱393این یافتهها که درمجموع شامل  55بطعه میشوند ،عمدتاً در اشکال دکمهای ،کروی ،دیسکی ،شاتی،
مخروطی و بیضوی هستند که اکثریت در بافت تاکستر لوکوس  3۰3یافت شدهاند (متروم و شریهی 33 :۱393
در ونوبغرب ایران ،محوطهی چغامیش در دشت شوشان ،یکی از ووامع رشدیافته در زمینۀ نظام
حسابداری و س س مدیریت اداری بوده است ) (Delougaz and Kantor, 1996تداوم سکونت از دوران
شوشان عتیق در هزارهی هشتم پ م تا آغازنگارت در هزارهی چهارم و سوم پ م در این محوطه ،سب
گسترت محوطه تا حدود  ۱7هکتار شد س س بهمدد کاوتهای گستردهی باستانشناسی درطی  ۱۲فصل،
حجم زیادی از بطعات منتس به ژتونهای شمارشی نمایان شده است که درکل به  8۱3مورد در اشکال
مختلف میرسد از این تعداد ۲۴3۱ ،ژتون در اتاقها و کفها 8۱ ،مورد در پیتها 5 ،نمونه در بقایای
سهالفرت 63 ،مورد در سازههایی مانند کانال ،کوره و دیوار 375 ،ژتون در انباشتهای رسوبی و  ۴8نمونه در
مواردی بدون بافت مشخص بهدست آمد ) .(Ibid, 1996: 121-122, table11عمدهترین شکلها که دیسکی و
مخروطی هستند ،به دورهی شوشان میانی (مسوسنگ بدیم برمیگردند
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عالوه بر چغامیش ،نمونههایی شاتص از این ژتونها در محوطههای شوت ،وعهرآباد و ووی نیز در دشت
شوشان از دوران پیشازتاریخ بهدست آمده است (پرو ( Jean Perrotو دلهوس (۱376 Genevieve, Dollfus
محوطه دیگر تل گِسر در دشت رامهرمز است که پنج نمونه ژتون شمارشی از دورهی شوشان ودید  ۲مربوط به
اواتر هزارهی پنجم ق م از آن بهدست آمده است ).(Alizadeh et al. 2014
با تووه به انتساب یافتههای حاصل از کاوتهای تل مشکریم در شهرستان سمیرم به سنتهای فرهنگی
فارس ،اشاره به محوطههای شاتص این منطقه در دورههای پیشازتاریخ ،میتواند شواهدی وابعیتر را نسبت
به تعامالت فرهنگی ،ارتباطات تجاری و نظام حسابداری منطقه روشنسازد؛ چنانکه کاوتهای باستانشناتتی
در محوطههای تلبشی ) ،(Pollock, 2010تل باکون (علیزاده ، ۱383 ،ت ه مهرعلی ابلید (سرداری زارچی ۱39۰ ،و
ت ه رحمتآباد ) ،(Bernbeck et al. 2005از دورهی وری ،شمسآباد و باکون در هزارهی ششم و پنجم ق م،
شواهدی از شمارت و حسابداری را آشکار ساتتهاند
تلبشی در دشت بیضای فارس مربوط به دورهی وری در اوایل هزارهی ششم ق م ،دربردارندهی مواردی از
ژتونهای شمارشی است که پنج نمونه از آن توس کاوشگران محل بهعنوان بطعات کوچک توپیشکل از
ونس گل ن خته نام برده شده است ) .(Pollock et al, 2010: 192کاوشگران تلبشی ،عالوه براین هشت مورد
اشیای شمارشی را در حهاری ت ه رحمتآباد ،محوطهای در مجاورت دره بالغی در شمال غرب فارس ،مربوط
به دورهی باکون فارس بهدست آوردهاند که گرچه آنها را با نام توکن مطرح نمودهاند؛ اعالم میدارند که در
زمان کاوت محوطهی مذکور ،کودکان محلی مشابه چنین اشیایی را با گل درست کرده و برای شکار پرندگان
بهعنوان فالتن استهاده میکردهاند ).(Bernbeck et al. 2005: 95
ت هی مهرعلی در شمال استان فارس در منطقهی سرحد از توابع شهرستان ابلید ،نزدیکترین محوطه به
تل مشکریم است که همزمان با این محوطه ،دارای شواهدی از ژتونهای شمارشی در دورههای باکون و
ل ویی بوده است درمجموع  9بطعه ژتون شامل  ۲مخروطی 5 ،کروی و  ۲نیمکروی از این محوطه یافت شده
است (سرداری زارچی  33۲ :۱39۰ژتونهای نیمکروی یافتشده در محوطه ،سوراخدار بوده و دارای بقایایی از ردّ
نخ هستند که میتواند بر استهاده از آنها بهعنوان ژتونهای پیچیده ،مربوط به بطعات دوکیشکل مهرشده
داللت داشته باشد ).(Schmandt-Besserat, 1992: 146
مهمترین محوطهی همزمان با تل مشکریم در فارس ،تل باکون است که در دشت مرودشت در مرکز
فارس وابع شده است با تووه به کاوتهای گسترده در این محوطه ،شمار زیادی ژتون بهدست آمده که به
 ۴6نمونه در اشکال متنوعی از چهارووهی ،منشوری ،مخروطی ،کروی ،صهحهای ،استوانهای ،مخروطی،
مثلثی ،میخی ،گوهای ،بلبی و نمونههایی منقوت تقسیمبندی شده است (علیزاده  55-۱5۴ :۱383این اشیا از
زمان آغاز استقرار در تلباکون الف تا پایان آن بهدست آمده و در تمام الیهها پراکنده شدهاند بااینحال،
بیشترین تمرکز آنها در الیهی  IIIبه همراه تکّههای گلی مهرشده بوده که نشاندهندهی اهمیت این اشیا در
فرایند مدیریت اداری اولیه بوده است
در شمال غرب ایران ،ت ه حاویفیروز در درهی سلدوز ،یکی از محوطههای اواتر دورهی نوسنگی بوده که
دارای مدارکی از نظام شمارشی اولیه است و کاوشگر آن ،چنین گونههای گلی را با عنوان مخروط نام برده
است (ویت ۲79 :۱38۲
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 .3تل مشکریم و کاوشهای باستانشناسي
تل مشکریم ت های کوچک و کمارتهاع در شهرستان سمیرم است که پیش از کاوت باستانشناسی  ،۱393در
طی بررسیهای  ،۱386شناسایی و ثبت شده بود (واوری ۱387 ،این محوطه با وسعت کمتر از نیمهکتار با
ابعاد  35در ۴۰متر دارای ارتهاعی درحدود دو متر باالتر از زمینهای اطراف است اهمیت این محوطه را
میتوان در ووود بدیمیترین آثار و الیه های فرهنگی دانست که تاکنون از شهرستان سمیرم در ونوب استان
اصههان بهدست آمده است (شکل ۱و ۲این الیهها که بر اساس کاوتهای اتیر به دورهی باکون مربوط به آغاز
هزارهی پنجم ق م منسوب میشود ،نشاندهندهی ارتباط نزدیک این محل با فرهنگهای بومی ونوب ایران و
منطقه فارس است (سرداری و طاهری۱39۴ ،
دورهی باکون در فارس شاتصه فرهنگ ونوب ایران در پیشازتاریخ محسوب میشود که با پدیندار شندن
سهال منقوت نخودی یکی از مهمترین مراحل دورهی مسسنگی در ایران آغاز منیشنود ).(Herzfeld, 1929
بسیاری از باستانشناسان دورهی باکون را مرحلهای مهم از تغییرات ابتصادی -اوتمناعی در اینران منیداننند
(علیزاده ۱383؛  .)Sumner, 1994از طرف دیگر گسترهی فرهنگی اینن دورهی پنیشازتناریخ در اینران ،سراسنر
فارس کنونی و چندین بخش از استانهای همووار آن ازوملنه اصنههان را شنامل منیشنود (Sardari et al.
) .2011بنابراین مطالعات دبیق آثار و یافتههای مکشوفه از تل مشکریم منیتوانند چشنماننداز روشننتنری از
ونبههای فرهنگی -ابتصادی و اوتماعی مردمان مناطق شمالی و پراکنش فرهنگ باکون در سرحدات را ارائنه
دهد

شکل  : 1موقعیت تل مش کریم در استان اصفهان ()Nishiaki et al, 2018
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شکل  :2تصویر باال دید از شمال ،پایین دید از جنوب (نگارندگان)

کاوت در این محوطه با هدف شناتت تعامالت فرهنگی اوتماعات دورهی مسسنگی شهرستان سنمیرم و
همچنین شناسایی حوزهی گسترت فرهنگ باکون در مناطق شمال فارس و ونوب اصههان آغاز شند کناوت
در این محوطه شامل دو ترانشه  5×5متر و یک گمانه  ۱×۲متر در بخش مرکزی ت ه بنود ضنخامت الینههنای
فرهنگی تا تاک بکر دو متر شناسایی شد که مدارک بابلتووهی از شکلگیری چندین مرحلنهی سنکونتی و
همچنین بقایای معماری ساده را عرضه داشته است الیههایی که عمدتاً بقایای تاکستر و پیهای بلنوهسننگی
در چندین مرحله بوده و نشاندهندهی استقرارهای فصلی و کوتاهمدت با تووه به وسعت اندک محوطنه بنوده
است (شکل  ۴بااینحال ،ووود بقایای اتابی چهارگوت با دیوارهای چینهای اندودشده به سنه رننگ و سنکوی
تشتی ،میتواند بر اهمیت این بخش از محوطه بیهزاید در بین انباشتها و تاکسترهای یافت شده ،شنواهدی
از ژتونهای شمارشی بهصورت پراکنده و در برتی موارد تودهای در کنار هم یافت شده که عنالوه بنر آن ینک
بطعه چانه گلی با تطوط کنده بهعنوان گلت نیز بر اهمیت نظام حسابداری در این محوطه صحّه میگذارد
عالوه بر این ،یافتههای سهالی شامل سهالهای ساده و تشنن برمزرننگ و سنهالهنای نخنودی منقنوت کنه
مشخصه دوره باکون است نیز در این محوطه بهدست آمده است (سرداری و طاهری( ، ۱39۴ ،شکل  5و 6

شکل  :4ترانشههای  Aو B

شکل  :6سفالهای دوره باکون تل مشکریم
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شکل  :5طرح سفالها

 .4توصیف و طبقهبندی اشیای شمارشي تل مشکریم
در طی کاوت در تل مشکریم درمجموع از سه ترانشه 3۲ ،بطعه ژتون شمارشی بهدست آمد که ونس آنهنا
از گل و سنگ است و از نظر شکلی به سه دستهی کلی مخروطی ،گرد و بیضوی و دیسکی تقسیم میشوند
 .1،4گونهی مخروطي :اینگونه که شامل  8بطعنه از مجمنوع اشنیای شمارشنی منیشنود ،عمندتاً بنرای
محاسبه و حهظ میزان غالت و حبوبات بهکار میرفته است یک مخروط کوچک نماد یک واحد و سبد کوچک
حبوبات است ) (Besserat, 1981: 283, 1996: 80-82اینگونه تود به چهار زیرگونه تقسیم میشود:
 ۲بطعه
 -۱زیرگونهی دارای ایستایی کامل
 ۱بطعه
 -۲زیرگونهی بدون ایستایی
 ۲بطعه
-3زیرگونهی نوکگرد
 3بطعه از ونس سنگ سیاه
 -۴زیرگونهی با باعدهی مثلثی و هرمی
گونهی مخروطی عمدتاً دارای ارتهاع  ۲۰-۱5میلیمتر و وزن  ۴-۲گرم است گوننههنای گلنی آن از وننس
گل پخته برمز و سیاهرنگ به شکلی که سطح آن کامالً صیقلی است و عموماً دارای ایستایی کامل هستند؛ امنا
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نمونههایی هم مشاهده میشود که بااینکه باظرافت بسیار ساتتهشده است اما دارای ایستایی نبوده که ممکنن
است ناشی از کاربری متهاوتی آنها باشد (شکل . 7
زیرگونۀ مخروطی نوکگرد که شامل دو بطعه از مجموع اشیاست ،از ونس گل پخته بنه رننگ بهنوهای و
سیاه و دارای ارتهاع  ۱۰-۱5میلیمتر و وزن  ۲-۴گرم است (شکل 7
گونههای از ونس سنگ سیاه صیقلی شده ،همگی دارای باعدهی مثلثیشکل نوکتیز هسنتند ارتهناع آن
بین  ۱5-۲۰میلیمتر و وزن  ۲-۴گرم است (شکل 8

شکل  :7ژتون مخروطي گلي

شکل : 8ژتون مثلثي سنگي و هرمي

 .2،4گونهی کروی و بیضي :این نوع ،بیشترین میزان و فراوانی را با تعداد  ۲3بطعه از مجموع اشنیا دربنر
میگیرد این اشیا نمایانگر واحد بزرگی (سبد بزرگ از غالت و حبوبات هستند (Besserat, 1981: 283, 1996:
)80-82

این زیرگونه بر اساس محل کشف شامل دو مجموعه است:
 -۱مجموعه ی الف :دو ژتون از ونس گل پخته که از ترانشهی  ،Aلوکوس  5۴بهدست آمده است شکل
این دو تقریباً بیضی است؛ با ارتهاع  ۱3میلیمتر ،عرض  ۱7و بطر  ۱6وزن هر دو  ۴گرم است (شکل 9
 -۲مجموعهی ب ۲۱ :ژتون بهصورت یکجا در یک گوشه از ترانشه  Bو بخش ونوبی اتاق منقوت ،در لوکوس
 37کشف شد که همگی از ونس گل پخته و بهرنگ بهوهای میباشند که براساس اندازه به سه دسته تقسیم
میشوند؛ از بزرگ به کوچک بهترتی گروه:
 -۱عرض ۱7میلیمتر  ،بطر  ،۱6ارتهاع  ۲۰و وزن کلی  ۱۴گرم با فراوانی  5بطعه
 -۲عرض  ۱3میلیمتر ،بطر  ،۱۱ارتهاع  ۱۴و وزن  7گرم با فراوانی  8بطعه
 -3عرض  9میلیمتر ،بطر  ،8ارتهاع  6و وزن  5گرم با فراوانی  7بطعه (شکل . 8
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شکل  :9ژتون شمارشي کروی و بیضي

شکل  :10ژتون شمارشي کروی و بیضي

 .3،4گونهی دیسکي :یک بطعه از اینگونه در کل مجموعه مشاهده میشود اشیای شمارشی ایننگوننه
نمایندهی گروهی از حیوانات بودند برای نمونه یک شی شمارشنی دیسنکی نشنانهی ده رأس گوسنهند اسنت
(مقیمی( ، ۱39۴ ،شکل۱۱

ونس اینگونه از ونس گل پخته است؛ که در بسمت زیرین آن دو شیار بهصورت کنده دیده میشود؛ کنه
بسمتی از آن آسی دیده است بطر اینگونه  ۲۴میلیمتر و وزن آن  8گرم است ،سطح آن نینز کنامالً صنیقل
داده شده است

شکل  :11ژتون شمارشي دیسکي
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 .4،4گلخط :این شی ،یک بطعه چانهی گلی است که از ترانشهی  Bبهدست آمده و از ونس گنل پختنه
به رنگ بهوهای تیره است آثاری از شیارها و تطوط کنده به شکل تمیده و منحنی بنر روی سنطح آن دینده
میشود که بهنظر میرسد با یک شی نوکتیز ایجاد شدهاند شکل آن تقریباً بیضی بنوده و ابعناد آن بنا ارتهناع
 ،۲3عرض  ۴۴و ضخامت  ۲5میلیمتر و وزن  36گرم است نکتهی بابلتووه ،ووود آثاری از کندهکاری داینره-
ای و تودرتو در گوشهای از این گلت است که احتمال ووود اثرمهر را مطرح میسازد بااینحنال ،نقنوت آن
چندان مشخص نیست و نمیتوان به بازسازی نقش آن پرداتت (شکل ۱۲
چنانکه ذکر شد پیش از پیدایش ژتونهای گلی ،مدارکی از اشیای شمارشی بهعنوان چوبت در برتنی
از غارها یافت شده که این سنت ابزار شمارشی حتی تا کنون نینز در برتنی از ووامنع روسنتایی تنداوم یافتنه
است بنابراین میتوان شی یافت شده از تل مشکریم را گلت نامید که مشابه آن در کاوتهای ت ه سهالین
نیز بهدست آمده است (حصاری  ،55 :۱39۲،تصویر ۲۲گلت سهالین نیز دارای شکلی بیضی بوده و بنر روی آن
شکافهای نیمهاللی حک شده است عالوه براین ،در محوطهی چغامیش نیز چند بطعنه گنلتن بنهصنورت
کلوتههای شکسته یافت شده که بهصورت تخته گلی دراز و کشیده دارای شیارها و نقطههایی هستند یکی از
آنها احتما ًال بسمت انتهایی یک تخته گلنی نناهموار بنا ضنخامت ننامنظم اسنت و دیگنری ،بسنمت انتهنایی
کندهشده از یک بخش بیضنوی و در لبنههنای آن دنداننههنای کنگنرهدار و روی آن چهنار سنوراخ بنرار دارد
)(Delougaz and Kantor, 1996: 119

شکل  :12گلخط یافت شده از تل مشکریم

 .5نتیجه
بررسی اشیای شمارشی در محوطههای پیشازتاریخ که مدارک اندکی برای تشخیص و بازسازی ماهیت وابعی
آنها ووود دارد ،امری دشوار و حساس است که الزم است از تمام امکانات برای فهم آن استهاده شود فارن از
ماهیت کاربردی اینگونه مواد فرهنگی مکشوف از الیههای باستانشناتتی که در مقدمه و مبحث نظری این
مقاله بدان اشاره شد ،مقایسهی تطبیقی آنها در محوطههای مختلف در مناطق گوناگون راه را برای تحلیل
آنها فراهم تواهد ساتت بهویژه اینکه چنین اشیایی در تجارت و مبادالت ابتصادی استهاده میشده و با اتکا
به مطالعات تطبیقی میتوان الگویی تاص و هماهنگ را در برتی از موارد برای آنها متصور نمود از این نظر،
تحلیل آماری نمونههای یافت شده برطبق وسعت محوطهها بسیار مهم و حیاتی است
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تل مشکریم دارای وسعتی درحدود  ۱5۰۰مترمربع است و در طی کاوت با وسعت  5۰مترمربع ،درحدود
 3/3درصد از مساحت الیههای فرهنگی آن کاوت شده است ضخامت متوس الیههای فرهنگی مورد کاوت
درحدود  ۱/5متر است که مجموعاً حجم فضای تاکبرداری شده درحدود  75مترمکع میشود شناسایی 3۲
نمونه اشیای شمارشی نسبت به چنین فضای اندکی ،بهنظر بابلتووه و چشمگیر است و احتمال ووود حجم
زیادی فعالیت ابتصادی و امور حسابداری را که نمایندهی آن چنین ژتونها و گلت هایی است ،تقویت
میکند بااینحال الزم است چنین اربامی از نظام حسابداری را در چارچوب دیگر فعالیتهای ابتصادی و امور
معیشتی چنین وامعهای تبیین نمود
تعداد ژتونهای شمارشی یافت شده از تلباکون بهنسبت وسعت کاوتهای انجامگرفته بسیار اندک بوده
است (علیزاده ۱5۴ :۱383 ،اگرچه تعداد ژتونهای مخروطی در تل باکون همانند تل مشکریم زیاد است،
نمونههای کروی و بیضی در تل باکون ،برتالف شمار باالی آن در مشکریم ،تنها دو مورد بوده است ت ه
مهرعلی نیز از دیگر از محوطههای همزمان با تل مشکریم بوده که باووود کاوتهای گسترده در این محوطه
( ۲۰۰مترمربع  ،بهنظر میرسد که در آن با فعالیت حسابداری گسترده یا ودیای روبهرو نباشیم (سرداری،
 ۱39۰بااینحال ،از بین  9ژتون شمارشی 5 ،نمونه از آنها کروی بوده که مشابه آن در تل مشکریم ووود
دارد
بنابراین با تووه به تعداد و تنوع این گونهها ،سه مورد مخروطی ،کروی و دیسکی را که گونهی غال این
اشیا در بسیاری از محوطهها هستند ،میتوان دلیلی بر کاربرد فراوان شمارت و ثبت و ضب در فعالیتهای
کشاورزی و دامپروری برشمرد در چغامیش نیز ژتونهای کرویشکل در سه دسته بر مبنای اندازه ،غال ترین
موارد مکشوفه هستند ) (Delougaz and Kantor, 1996: 121زیرگونههای مخروطی و کروی مووود در تل
مشکریم که در اشکال معینی استاندارد شده بودند ،میتوانند نشاندهندهی ابالم و مقادیر وزئیتری از
کاالهای مربوط به کشاورزی و دامپروری باشند
پراکنش فضایی اشیای شمارشی نیز یکی از مؤلهههای مهم در شناتت دبیقتر آنها بوده که از این نظر
باید به چگونگی توزیع این اشیا در بافتهایی مانند چالهها و پیتهای زباله ،اتاقها و کف آنها ،بقایای آواری،
دوریزهای سهالی و سازهای تووه کرد اکثر نمونههای یافتشده از تل مشکریم مربوط به بقایای تاکستر و
انباشتهای تاکی در محل بازوی بین دو ترانشه  Aو  Bبوده که پس از برداشتن آن شناسایی شدهاند این
مواد در محدودهی مرکزی ت ه ،اشارهای بر تجمع الیههایی است که محل دورریز اشیای مختلف ،ازومله
ژتونهای شمارشی بوده است
در نگاه کلی ،محوطهی باستانی تل مشکریم در منطقهی سمیرم ،بهعنوان کانون اصلی تعامالت فرهنگی
و مبادالت تجاری و ابتصادی ،وامعهای با شیوهی کشاورزی ساده ،ولی دامپروری پیشرفته بوده است بنابراین
با نگاهی به پراکندگی مواد بازمانده از چنین ارتباطاتی ،میتوان به تحلیل این محل در بافتی گستردهتر در
فالت ایران پرداتت ژتونها و اشیای شمارشی که بقایای مادی نمادینی از چنین فعالیتهایی در زمینهی
نظام حسابداری و امور ثبت و ضب کاالها ،اطالعات و تدمات در تل مشکریم بهحساب میآیند ،حاکی از
تشابهات بنیادی چنین فناوریای در سیستمهای ابتصادی این محوطه و دیگر ووامع روستایی و دامپرور
اولیهی ایران در دورهی پیشازتاریخ بودهاند
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بهدست آمدن ژتونهای شمارشی در یک محوطه باستانی ،نشاندهندهی ووود وامعهی دارای نظام اداری و
حکومتی یا پیشحکومتی است با تووه به برارگیری وامعهی ساکن در مشکریم بر سر راه تجاری ارتباطی
اصههان به شمال فارس ،بهمنظور تأمین نیازهای تجاری و ابتصادی ،به استهاده از یک سیستم حسابداری نیاز
بوده است که شواهد و مدارک باستانشناسی (کشف 3۲کاالشمار و یک گل ت دلیلی بر این مدعا است
تشکّر و قدرداني
نویسندگان بر تود الزم میدانند از اعضای گروه کاوت باستانشناتتی تل مشکریم ،آبایان :حبی عمادی،
مرتضی تانیپور ،حامد طهماسبیزاوه ،بابر نرهای و تانمها :سمیرا عطارپور ،نغمه رفیعی ،زین باسمی و
همچنین از موسسۀ مالی و اعتباری ثامنالحجج(ع بهوهت حمایت مالی پروژه ،بدردانی نمایند
منابع
بسرات ،دنیس شماندت (« ، ۱385اهمیت شناتتی نماد کاال» ،باستانپژوهی ،ترومه رسول بروونی ،سال اول ،ت  ،۱3صص
۲3-۱3
پرو ،ژان و دلهوس ،ژنویو ( ، ۱376شوت و ونوب غربی ایران :تاریخ و باستانشناسنی (سنیر تکامنل اوتمناعی و فرهنگنی از
هزارۀ ههتم ببل از میالد تا یورت مغول  ،ترومۀ هایدۀ اببال ،تهران ،مرکز نشر دانشگاهی
واوری ،محسن(« ، ۱387گزارت بررسی شهرستان سمیرم» ،اداره کل میراث فرهنگنی اسنتان اصنههان ،معاوننت پژوهشنی
(منتشر نشده
حصاری ،مرتضی ( ، ۱39۲شکلگیری و پیدایش آغاز نگارت در ایران (از پیدایش نگارت تا آغاز ایالمی  ،تهران ،سمت
سرداری زارچی ،علیرضا (« ، ۱38۴فن مدیریت اداری و شکلگیری ووامع پیچیده در ونوب غنرب اینران در هنزاره پننجم و
چهارم ق م» ،پایاننامه کارشناسیارشد ،استاد راهنما :دکتر حسن فاضلی نشلی ،دانشگاه تهران( ،منتشر نشده
سرداری زارچی ،علیرضا و طاهری ،محمدحسین (« ، ۱39۴گزارت کاوت باستانشناسی تل مشکریم شهرسنتان سنمیرم»،
تهران ،پژوهشکده باستانشناسی (منتشر نشده
علیزاده ،عباس ( ، ۱383منشنأ نهادهنای حکنومتی در پنیش از تناریخ فنارس :تنل بناکون ،کنو نشنینی باسنتان و تشنکیل
حکومتهای اولیه  ،ترومۀ کورت روستایی ،تهران ،سازمان میراث فرهنگی و گردشگری :بنیاد پژوهشی پارسه – پاسارگاد
متروم ،عباس و شریهی ،مهناز (« ، ۱393تحلیلی بر کارکرد و ماهیت نماد کاالها (توکن و پیکرکهای گلی در دورۀ منس و
سنگی ت ه بشالق ،تالوار ،کردستان» ،پژوهشهای باستانشناسی ایران ،دوره چهارم ،شماره  ،7صص ۴8-۲7
مقیمی ،نیلوفر و فاضلی نشلی ،حسن (« ، ۱39۴بررسی باستانشناتتی سامانۀ حسابداری در ووامع انسانی پیشازتاریخ ئشت
بزوین :مورد مطالعاتی ت ه زاغه» ،مطالعات باستانشناسی ،دوره  ،7ت  ،۱۱صص ۱۴6-۱۲7
ویت ،م مری ،دایسون ،رابرت هنری ( ، ۱38۲گاهنگاری ایران از هشتهزار تا دوهزار پیش از منیالد ،ترومنه احمند چنایچی
امیرتیز و اکبر پورفرج ،کرمان ،نسل باران
Alizadeh, A., 2014. Ancient settlement systems and cultures in the Ram Hormuz plain,
Southwestern Iran: excavation at Tall-e Geser and regional survey of the Ram Hormuz Plain,
Chicago, Oriental Institute Publications.
Bernbeck, R. H., Fazeli Nashli, H., and Pollock, S., 2005. Life in a fifth-millennium B.C.
village, excavations at Rahmatabad, Iran, Near Eastern Archaeology 68: 94-105.
Delougaz, P., and Kantor, H., 1996. Chogha Mish the first five season of excavation 19611971, Alizadeh, A. (ed.), Chicago, Oriental Institute Publication.
Fazeli Nashli, H., Moqimi, N., 2013. Counting objects: new evidence from Tepe Zagheh,
Qazvin Plain, Iran. Antiquity, Vol. 087, Issue 336, Project Gallery.

 شهرستان سمیرم، یافتههایي از کاوش تل مشکریم: نظام حسابداری اولیه در دورة پیشازتاریخ/ 136

Herzfeld, E., 1929. Prehistoric Persia. Illustrated London News, 174-178.
Madjidzadeh, Y., 2008. Excavations at Tepe Ghabristan, Iran I- SIAO, University di Napoli
Orientale Dipartimento di Studi Asiatic Roma.
Nihman, B., 2002. Tokens of identity? small clay objects in the Near Eastern Archaeology,
Institution for Arkeologi deh Antic Historia, Uppsala Universitet, C- Uppsats.
Nishiyaki, Y., Taheri, M. H., and Sardari, A., 2018. Lithic industry of the Early Chalcolithic in the
Southwest Zagros: new insight from the Middle Bakun site of Tal-e Mash Karim, Iran, Journal
of Near Eastern Studies, 55: 96-111.
Oppenhiem, A., L. 1959. On an operational devise in Mesopotamia bureaucracy, Journal of Near
Eastern Studies, 18: 121-128.
Pollock, S., Bernbeck, R., and Abdi K., 2010. The 2003 excavations at Tol-e BaŠhi, Iran,
social life in a Neolithic village, Archäologische Mitteilungen aus Iran und Turan , (AMIT),
Vol. 10,.Mains: Philipp von Zabren.
Sardari, Zarchi, Fazeli Nashli, H., Hejebri Nobari, A., Khatib Shahidi, H., and Rezaei, A.,
2011. Northern Fars during the Bakun period: archaeological evidence from the Eghlid District,
Archäologische Mitteilungen aus Iran und Turan (AMIT), 43: 239-260.
Schmandt, Besserat, D.,1978. The earliest precursor of writing, Scientific American, 238 (6): 50-59.
---1974. The use of clay before pottery in the Zagros. Expedition 16 (2): 11-17.
---1981.From tokens to tablets: a re-evaluation of the so-called numerical tablets, Visible
Language 15 (4): 321-344.
--- 1992. Before writing, (Vols. 1&2). Austin, University of Texas Press.
--- 1996. How writing came about, Austin, University of Texas Press.
Service, E., 1962. Primitive social organization, New York Random House South-western
Iran, American Anthropology 77: 267-289.
Valipour, H., Reza Davoudi, H., Mostafapour, I., and Gręzak, A., 2013. Tepe Khaleseh, a
late Neolithic site in Zanjan in: Roger Matthews and Hassan Fazeli Nashli (eds.), the
Neolithisation of Iran, Oxford, Oxbow, pp. 147-177.

