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 چکیده
به جوامع   ی شبیهایالمآغاز  ی دورهاقتصادی آید که سیستم  به نظر می دشت شوشان،و رونق کشاورزی با توجه به نوع اقلیم 

مانند  ،قدرت موازی مذهبی بخش وسیعی از منابع سرمایه همچنینساالر محلی  دولت خان ،یهای در چنین سیستم فئودالی است.

اعطا شده  سرمایه به اشخاص دیگرمنابع خشی از این برداری ب بهره شواهدی موجود است کهد. اما رنزمین و آب را در اختیار دا

 برایها را نمادی  اکثر پژوهشگران آن مفهوم مشخصی ندارند، وجود دارد کهاین دوره عالئمی  بعضی از متوناست. در ابتدای 

ها بوده  تا حدودی وابسته به آن ، خدمات و حتی تجارتتوزیع نوعی سیستم تولید، که به هایی بنگاه ،دانند اقتصادی میهای  بنگاه

شواهد و  دهندۀ که نشاندهد؛  حسابرسی وجود دارد که ارقام بسیار باالیی را نشان می اسناد ،است. بر روی بعضی از این متون

احتمال به  این نهادها .ه استشد انجام می الذکر فوق سسات اقتصادیؤم ی وسیله به کهاست های اقتصادی  فعالیتبرای هایی  نشانه

. ندا هکرد ی را هماهنگ میایالمآغاز  ی بخشی از اقتصاد دوره ،آنی و البته تحت کنترل و مدیریت ایالمموازی با حکومت آغاز زیاد 

خواهند قرار بررسی  مورد اقتصادیهای  بنگاهشواهدی از فعالیت  نهایتو در ی ایالماقتصادی آغاز الواح متون ابتدا  در این مقاله

 .گرفت
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 مقدمه .1

چوب ؤثری در چهارجوامع انسانی است که موجب تغییرات م ی دهنده ترین ارکان تشکیل اقتصاد یکی از مهم

ای  پیچیده نسبت ابتدایی از نظام اقتصادی بهشود. جوامع  ها می های زیستی، اجتماعی و سیاسی آن نظام

ریزی  پایه، صورت روشمند فعالند ههای اقتصادی مدرن را که امروزه ب های ابتدایی نظام اند و گونه برخوردار بوده

ترین مباحث  برانگیز داری از چالش های مختلف اقتصادی، اقتصاد سرمایه اند. از میان سیستم کرده

گسترش  برایهای آن را در بعضی از جوامع که دارای بستری مناسب  شناسی اقتصادی است که نشانه باستان

 د.کرتوان مشاهده  میاند،  ای بوده منطقه ت اقتصادی درون و برونانواع مبادال

و استفاده از ابزارهای تولید و حضور   (8، 1380)دادگر  های اقتصادی که مبتنی بر مالکیت خصوصی فعالیت

نوعی  ،که با دخالت کم و یا بدون حضور دولت صورت گیرد باشد ((Heilbroner 2008در بازارهای رقابتی 

طور خصوصی  هب )مانند زمین و سرمایه( ها و ابزار تولید که در آن اکثریت اموال، دارایی، داری است نظام سرمایه

 شود می تبدیلدرآمد  کسبتخصیص منابع و  برایی ابزار به واقع شده و بازارها  افراد یا گروهمورد تملک 

(Samuelson 1977).  جوامع باستانکه در های اقتصادی  نظامو شناخت اما خیلی از این ابزارها، برای سنجش 

ثر و ؤتوان روش م های باستانی نمی ای از یافته مکتوبات و پاره جز استناد به هب ؛ وناکافی است وجود داشتند،

نوع و میزان دارایی، های اقتصادی جوامع باستان مانند  ثر در شناخت نظامؤکارآمدی برای سنجش عوامل م

 ی جانبه درباره گرایانه و هم تحلیل واقع (.1384)اسمیت پیدا کرد  لید، نوع مالکیت و تسلط بر بازارابزارهای تو

 ی پیچیده ی کار جامعه و ساز ی مطالعهی دشوار است. ایالمنظارتی اقتصادی آغاز نهادهای واحدهای تولیدی و 

گذشته این  ی های علمی در بیش از سه دهه مدارک کامل و کافی و عدم کاوشی با توجه به فقدان ایالمآغاز 

تواند به شناخت بهتر ما از   دست آمده تا حدودی می هاسناد مکتوب ب ،حال این تر کرده است. با مسئله را بغرنج

 اقتصادی از این دوره کمک کند.  ـتحوالت اجتماعی
 

 روش تحقیق  .2

 مربوط به مدیریت اسنادمرتبط با  یاشیامطالعات توصیفی و تشریحی این مقاله شامل مراحل انجام تحقیق 

تحلیل کمی و در نهایت  ها در روابط اقتصادی از نظر نقش آن ،بندی اشیا طبقه اقتصادی و یرسادارای و حساب

 است. د مطالعاتیرو کیفی نقش کاربردی هر کدام از موا
 

 تحقیق  ی پیشینه .3

با آغاز شد و پس از آن  1884در  مارسل دیوالفواهای  شناسی در دشت شوشان با کاوش باستانهای  فعالیت

دومورگان  یها کاوش. واگذار شد ها  به فرانسویشوش  های کاوشانحصار  (1900 -1927) انعقاد قراردادی

 ژان پرو و دولفوس ،(1946-1967) گیرشمن ،(1934-36)لوی لوبرن  ،(1912 -1939) دومکنم ،(1897 -1912)

های  گاهنگاری و بازسازی فرهنگها در تدوین  اهمیت این فعالیتی  دهنده نشان ،این منطقهدر  (1979-1968)

 ,MDP)منسجم  هایی هدفمند و تاریخی تا دوره اسالمی است و نتایج حاصله در مجموعه گزارش از پیش

DAFI) ئ مختلف و ، کشف هزاران قطعه شهشتاد سالطی بیش از ها در رهیافت این کاوششده است.  منتشر

از ابتدای قرن  شناسان قرار گرفته است. شناسان و زبان توجه باستانکه مورد استگلی و اثر مهر  الواح از جمله

آغاز مواد فرهنگی را با توجه به مطالعات مستمر خود بر روی این الواح، نوعی خاص از  ،بیستم ونسان شیل
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منتشر  MDP 6,17,26های  در مجموعه گزارش را یایالمآغاز ارزشمندی از الواح  ی وعهی نامید. وی مجمایالم

های اخیر بسیاری از  هطی دهدر  است و یایالمآغاز حسابرسی  تعداد زیادی از این الواح مربوط به متوننمود. 

 و (2004) انگالند ،(1999 – 2006) دامرو ،(1993) نیسن رافوق مطالعات  ؛ندا همحققان این الواح را بازخوانی کرد

های اقتصادی  حاضر نخستین تالش به منظور تبیین نقش بنگاه ی مقاله. ندا دهرسانیانجام به  (2005-2012) دال

 داری در دشت شوشان است. ی در جهت گسترش اقتصاد سرمایهایالمآغاز  ی دوره
 

 يایالماسناد مکتوب آغاز  .4

 80حدود  .هستند تعداد معدودی کامل ،(Englund 2004a: 28)ی ایالمقطعه لوح آغاز  1500بیش از از بین 

نگارشی  شباهت با برخی از عالئمها،  دلیل خوانش آنو  ندنیست خوانای ایالمدرصد عالئم نگارش آغاز  90تا 

 Dahl) است سایر اقالم ضروریغالت و  ،گوسفند، بزهایی مانند  عددی و نشانه های نشانه مانند  النهرینی بین

2005). 
صورت  هیات مربوط به سند حسابداری بئجز ها بر روی آن ند کها هی بودی متونایالمنگارهای آغاز  اندیشه 

معرف جانوران،  های نشانه ،. در این اسناده استشد خالصه با استفاده از نمادهای از قبل تعیین شده نوشته می

 )خصوصی، دولتی یا معابد(اقتصادی  سسات(ؤ)م های بنگاه و نمادهایی از )دستمزد( کاالهای مبادله شده، جیره غذایی

های عددی  در کنار نشانه ،توجه بوده استها مورد و نمادهایی از اشخاص که بیشتر شخصیت حقوقی آن

)ناظر،  اشخاصعالئم معرف  ،ها حساب بندی این صورت در ترکیب.   (Daniels 1996:163) شود مشاهده می

 .(Nissen 1993: 116) بر نمادهای رقومی هستندمقدم  همیشه کارگر(سرکارگر، 

نیاز در ، کنترل و مدیریت نیروی کار موردیایالمموضوع تعدادی زیادی از متون محاسباتی و اداری آغاز 

های تخصصی است که  احتمال کارگاهبه مناسبات اقتصادی نظیر تولید و توزیع محصوالت کشاورزی و دامی و 

 رسد در این دوره نهادهای اقتصادی به نظر میاقتصادی است.  ی یافته های متمرکز و نظام وجود سازمانبیانگر 

دشت شوشان تجاری  شایدکشاورزی و  ،های عمرانی فعالیت زمین، جمعیت،بخش بزرگی از  یا دولتی( )خصوصی

  .(Nissen Ibid: 70) ندا هکرد را مدیریت می

که بار معنایی عددی ندارند. اکثر  هایی وجود دارد ی عالمتایالمتعداد زیادی از الواح آغاز  در ابتدای متنِ

های زیر را داشته کاربردیکی از  لاحتما بهشناسند که  عنوان نشانه یا عالمتی خاص می ها را به پژوهشگران آن

 است:

 است. اقتصادی )بنگاه(سسه ؤنشانه یا عالمتی از م -

 های اقتصادی داشته است. از شخص قدرتمندی است که روابط و فعالیتنشانه یا عالمتی  -

 اند. های اقتصادی داشته نشانه یا عالمتی از خانواده قدرتمندی است که روابط و فعالیت -

تر نوعی مجوز برای ثبت و رسمیت بخشیدن به سند اقتصادی است، که از طرف  احتمال ضعیف -

چه مشخص آن.  (Dittmann 1986: 332-66; Englund Ibid:104) تشده اس شخص یا بنگاه اقتصادی صادر می

که کنترل اقتصادی بر بخشی از را  هاییرسمیت قانونی داده و وجود نهاد مکتوبها به اسناد  است این عالمت

 ;Damerow & Englund, 1989: 16; Daniels Ibid) نماید ثابت می اند اجتماعی داشته ـ مناسبات اقتصادی

Scheil 1923). 
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مهر هم دیده الواح گلی بر روی چند اثر بر تر هستند و عالوه شده به بقیه شناخته  نسبتیم بعضی از این عال 

)تصویر  است (Hairy triangle) مودارمثلث   معروف به M136نشانه  ،ها آنترین  شده از جمله شناختهشوند.  می

که با توجه به فقدان  (1)جدول شود  نوع عالمت دیده میاین به شبیه چندین مورد با تغییراتی در جزئیات  (1

عددی است و ای غیر این نشانه ،حال این د. باکرها نظر دقیقی ابراز  توان نسبت به کل آن مدارک الزم نمی

که در  (Dahl 2005; Damerow & Englund 1989)معرف یک شخصیت یا بنگاه اقتصادی است  احتمال به

دیده  (3)تصاویر  یایالممهرهای آغاز از اسناد نوشتاری و روی چند اثر تعدادی (1)نمودار  داخل متن ابتدا و

 شود. می

 (.2)جدول و به تعداد زیاد در ابتدای لوح نقر شده است ی فاقد مفاهیم ایالمدر متون آغاز  هم M  327نشانه

های دیگر  در بعضی موارد با نشانه های اضافی ثبت شده، مایه ل مختلف همراه یا بدون نقشاشکابه  این نشانه

که از ترکیب شود  دیده می MDP:17 در 92دهد. مانند آنچه در لوحه  تشکیل یک ترکیب واحد را می

 (. 2)تصویر تشکیل شده است  M327+ M342 M180b  های نشانه

را مدیریت انسانی و مالی  ی و شیوههای کارگران  نوع فعالیت ،یایالمبر اساس تعداد معدودی از الواح آغاز 

 کم را، دستانبار  یا کارگاهی ی ها در هر محوطه رسد ثبت هزینه نظر می . بهبازسازی کردتوان  می ،تا حدودی

روزهای کاری، تعداد  ،ل تازه و لوح آمادهبا در اختیار داشتن گ حسابداران است. دهدا یک نفر حسابدار انجام می

احتماال  و کردند ثبت می را ها و رویداد های مالی هزینهو سایر   سرکارگران، نوع و میزان جیره تعداد کارگران،

 شد. های نظارتی تحویل میکم یک سند رونوشت تهیه و به واحد دست

 های حسابرسي کارگری لوحهای از  نمونه .1 ،4

 این لوح،است.   MDP: 17 N 45 های کارگری لوح حسابرسی مربوط به گروهالواح ترین  یکی از معروف

نشانه   خورد چشم می اولین نقشی که به(. 3)تصویر  دهد کارگر را در غالب هفت گروه نشان می 591کارکرد 

M327+ M342 M180b  برای هر گروه کارگری یک سرکارگر با نشانه ویژه و استمربوط به بنگاه اقتصادی .

 یمنهایت تعداد کارگران با عالو در هستندمشخص  )کارگر مرد( (M388) هر گروه کارگری با نشانه 

 عددیهای  د. در پشت لوح تعداد کل با نشانهنفر متفاوتن 147نفر تا  44ها از  اند. تعداد گروه ذکر شده عددی

 برای نگهداری آمار کارگران تهیه شده است احتمال صرفاً بههای دیگری است و  شود. لوح فاقد نشانه دیده می
(Nissen 1993). 

 

 حقوق و دستمزد .5

و  )دستمزد( موضوع بیشترین اسناد اداری و محاسباتی این دوره مربوط به ثبت محاسبات توزیع جیره غذایی

الواح، اطالعات مربوط به نیروی کار و توزیع جیره غذایی دیده این گروه از در تعداد زیادی از  .نیروی کار است

جنسیت کارگران و در توان تعداد نیروی کار،  در این الواح می .Nissen 1993; Englund 2004b)) شود می

 ;Dahl 2005)همچنین میزان جیره غذایی را مشاهده نمود (4)تصویر نوع فعالیت اقتصادی نیز  تعداد معدودی

Damerow 1999 & 2006 ( 

سوم پیش از میالد دارای نوسات  ی معاش و در سراسر هزاره حدّ ی کمینهها نزدیک به  میزان این جیره

صورت ساالنه،  هب )یا روغن، احتماال روغن حیوانی یا کنجد(صورت ماهانه و پشم و چربی  هب بیشترکمی بود. حبوبات 
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های مذهبی  جشنواره مانندتر بود و احتماال در مواقعی خاص  شد. توزیع سایر مواد غذایی نامنظم توزیع می

)که  های کارگری سرکارگرانِ گروه راغذایی از انبارهای مرکزی  ی توزیع جیرهرسد  نظر می بهافتاد.  اتفاق می

  .(Nissen Ibid: 70) اند هدرسان انجام میبه  (5 -6ویرا)تص هر گروه بین پنج تا پنجاه نفر در نوسان بودند( طور معمول به

 

 تحلیل نهایي .6

اقتصادی است  ینظام ،محوری سرمایه زمین و آب است. ترین ابزار تولید یا منبع سرمایه  در خاور نزدیک مهم

قرار دارد. قرار گرفتن های سیستم اقتصادی بر روی مالکیت خصوصی ابزارهای تولیدِ اقتصادی  که در آن پایه

 در بازارهای یمندی اقتصاد برای ایجاد بهرهشود تا از آن  این ابزارها در دست یک عده خاص موجب می

شود که معنی آن، تولید و توزیع  د. به این نظام، آزادی مالکیت شخصی نیز گفته میکنناستفاده  رقابتی

ثر در تسریع روند رشد ؤدانان انباشت سرمایه را یکی از عوامل ماکثر اقتصاد .(Heilbroner 2008) هاست کاال

برای رشد و انباشت سرمایه را محیط جغرافیایی و در  نیازعوامل موردترین  دانند و اساسی اقتصادی جامعه می

 کنند معرفی می اقتصادی ـ فعالیت نهادهای سیاسی تجاری و  سازی اقتصادی از طریق روابط کنار آن یکپارچه

((Janus 2013: 1 . 

کشاورزی و دامپروی  برایمناسبی  پر آب و خاک آبرفتی حاصلخیز بستردشت شوشان با وجود رودهای 

آیند. زمین مناسب و آب فراوان دو عامل  شمار می است که هر دو از ارکان اقتصاد معیشتی در خاور نزدیک به

ها را داشتند به  و کسانی که توانایی مدیریت و حق تملک بر آناست؛ انباشت سرمایه ثر در ؤثروت و ماصلی 

تخصیص منابع و کسب  برایوت و در نتیجه کنترل بازار راحتی قادر بودند سرمایه مناسب جهت تولید ثر

 دست آورند.  هرا ب بیشتر درآمد

ی زیر نظر مستقیم دولت یا معابد و یا ایالمآغاز  ی های اقتصادی دوره فعالیت کار و چه میزان از سازکه  این

های  لیتانحصار در فعاگویی نیستیم. ولی وجود نوعی  قادر به پاسخ ،بخش خصوصی بوده با اسناد موجود

نظر  به ند. ا هکرد بخشی از امور اقتصادی را در کنار دولت یا معابد رتق و فتق میاقتصادی مشهود است؛ که 

عنوان  ها به آن بهتوان  جمله مواردی که میاز ؛ندا ههای تا حدودی آزادی عمل داشت این بنگاهرسد  می

 :از ندا عبارت ،ی اشاره نمودایالمهایی از آزادی روابط اقتصادی در دوره آغاز  نشانه

 مالکیت خصوصي .6،1

ها  دست یا گروههای زیر ی بخشی از این منابع را در اختیار خانایالمساالر آغاز  رسد حکومت خان نظر می به

)هرچند در این زمان هایی که با سران قدرت ارتباط نزدیک یا منافع مشترک داشتند، گذاشته بود  و خانواده

، )زمین و آب(این افراد با در اختیار داشتن سرمایه  پذیر نیست(. شناخت نظام مالکیت زمین بدون مدارک کافی امکان

محصوالت  این محصوالت که غالباًتوانستند بخش زیادی از محصوالت کشاورزی و دامی را تولید کنند.  می

بخش اعظم رژیم غذایی مردم منطقه را فراهم  های دامی ندم، کنجد، و فرآوردهاستراتژیک هستند مانند جو، گ

 ند. ا هکرد می

 انحصارطلبي وطلبي انگیزه سود .6،2

که تعدادی  به اینتوجهی وجود دارد که با توجه  ارقام جالب یایالمالواح محاسباتی آغاز بر روی بعضی از 

به ها  این بنگاهرا ها  روند تولید یا توزیع آن ل قویاحتما به ،های اقتصادی هستند دارای لوگو یا عالمت بنگاه



 شوش ایالمي آغاز الواح در اقتصادی های بنگاه فعالیت از شواهدی/  256

 رجانو سأر 23600،  (MDP 26: 48) واحد غالت 17100 اقالم بزرگی مانند نمونه،عنوان  به. ندا دهرسانیانجام 

(MDP 31:31)  دام کوچک 1502و (MDP 17: 275)  در . (134: 1385 )پاتسثبت شده است ( 7-8)تصاویر

مبین این است . حجم باالی اقالم فوق عالوه بر اینکه قابل تشخیص است M327عالمت  7-8های  ابتدای لوح

وجود بخشی  دهندۀ نشان ،های اقتصادی بوده است ی مرکز بزرگی برای فعالیتایالمآغاز  ی که شوش در دوره

 از  انحصار تولید یا توزیع  این محصوالت برای گروهی خاصی از جامعه است.

 از منابع انساني  گیری هبهر . 6،3

های احشام، تولید محصوالت لبنی و  های کشاورزی، نگهداری از گله های عمرانی، زمین مدیریت طرح

توزیع کاالهای تولید شده در کنار مراودات ، همچنین )مانند تهیه روغن کنجد(ها  وری آناکشاورزی و فر

ی ایالمهای مختلف بوده است. در متون آغاز  ای، نیازمند نیروی کار در رده منطقه ای و برون منطقه درون

برده  ها آنبا توجه به کمی جیره غذایی در بعضی از موارد احتماال بعضی از که  ـ اطالعات محدودی از کارگران

ند ذکر شده ا های موارد نوع شغلی که به آن مشغول بود ها و در پاره جیره آن ،جنسیت ،تعداددرباره  ـندا هبود

احتماال صنایع تولیدی های کشاورزی و دامپروری است اما  فعالیت ی اطالعات موجود بیشتر در زمینه .است

ها وابسته بوده  از صنایع مهم بوده که معیشت کارگران زیادی به آن غیره دیگری نظیر نساجی، سفالگری و

 ی سسهؤها بنگاه یا م س این گروهأدر ر  کردند. ناظر کار میکارگر یا سرنظر  تحت های کارگری فوق گروهاست. 

 (. 2)نمودار ها نظارت داشت  بر کار این بنگاهمستقیم مستقیم یا غیرحکومت و  اقتصادی قرار داشت

 رقابت .6،4

رقابت بین  ،ی دیدایالمآغاز  ی داری را در دوره هایی از اقتصاد سرمایه توان نشانه از دیگر عواملی که می 

ی مبین وجود رقابت ایالمبنگاه اقتصادی در الواح آغاز  حال وجود نشان چند هر ی است. بههای اقتصاد بنگاه

 . (1)نمودار  تها بر ما پوشیده اس روابط بین آنهای اقتصادی است که عملکرد احتمالی و  بین گروه

 ای منطقه تجارت برون .6،5

ئی بیان می کند که ی در عوامل تجارت کلی و جزایالمپویایی تمدن آغاز  بارۀجان آلدن در نظریه خود در

هماهنگی های جنوب غربی ایران در اواخر هزاره چهارم و اوایل هزاره سوم قبل از میالد  گاهدر بین سکونت

مطالعه رشد جمعیت در جلگه شوش براساس میزان گسترش  (.Alden 1973: 1) وجود داشته است

سو و تخمین تولید غالت از سوی دیگر نشان  های مسکونی و درهم فشردگی واحدهای مسکونی از یک محوطه

بوده است. پس غله مازاد نیاز برای مصرف جمعیت منطقه رشد بیش از مقدار مورد به که این تولید رو دهد می

و به  ( 3 )نمودارای صادر شده  منطقه برون ای و حتی منطقه های مبادالتی درون بایستی از طریق شبکه می

افزایش دامداری رسیده باشد که بدون وجود غالت و کاالهای صنعتی وارداتی قادر به دوام در  به های رو گروه

 )با اقتصاد معیشتی بر اساس کشاورزی( نشینیدات دامی به مناطق کشاورزاز تولمنطقه نبودند. عالوه بر این بخشی 

  (.Wright 1977: 26) یافت انتقال می

حکومتینظامیکنظر تحتیافته صورت سازمان بهمسیرهای دوردرهم آن، بیگانگانباتجارتقطعطور  به

غذاییتولیداتتوزیعوگردآورییامبادالت اقتصادیاداریسازمانومحلیواحدهایازبسیاریبرکه

داشتندور،مسیرهایدرهم آنپیوستهوبزرگهای  مقیاسبازرگانی درالزمهوشد میممکندارد،نظارت
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گونه  اینبخشی زیادی از دولت مرکزی ل احتما به (.137223)علیزاده بود بازرگانیواقتصادیفن مدیریت

هایی در  فعالیتهای اقتصادی  شود که بنگاه . اما شواهدی نیز مشاهده میداد صورت می رامراودات اقتصادی 

 هرچند میزان و تنوع آن بر ما پوشیده است. (9)تصویر اند  داشته این زمینه

 

 نتیجه .7

که خود پیامدی از تمایزات شکل گرفته در بین طبقات جامعه  اقتصادی - های اجتماعی ها و تفاوت نابرابری

گیرند که شرایط  ها وقتی شکل می نابرابری این رود. شمار می د، نمودی از پچیدگی فزاینده بهنشو محسوب می

 برخیثر باشند. ؤها م در بروز آنسن، جنس، ترتیب والدت، طبقه، نژاد  مانند افراد (1: 1389)حصاری  اجتماعی

گیری در  عات، تصمیمکاالهای نایاب، اطال و قدرت، ثروت سترسی متفاوتی به منابعهای خاص دنهادافراد یا  از

ی کنترل بر ها توانای ها به آن این تفاوت ، (Price & Feinman 2010: 2)داشته باشندسایر موارد  قضاوت و

ی که در باال ایالمبا توجه به شواهد و مدارک آغاز  دهد. سایر اقشار جامعه را می و )سرمایه( منابع تولید ثروت

تحت پوشش افرادی که به نوعی دسترسی خاص به منابع سرمایه داشتند، رسد  میبررسی شد به نظر 

توانسته بودند شرایطی برای خود فراهم نمایند تا بخشی ها  کردند. آن های اقتصادی خانوادگی فعالیت می بنگاه

کنترل کنند و از این طریق را   کار اقتصادی مانند تولید، توزیع و مبادالت اقتصادی دشت شوشان و از ساز

که در تردید داشت در نهایت باید نسبت به وجود یک نظام اقتصادی اما قدرت و ثروت خود را افزایش دهند. 

داشته را ی ایالمآزادی عمل در مراودات اقتصادی کالن بدون حضور پر رنگ دولت آغاز   ،آن بخش خصوصی

پذیر نیست و  طور کامل امکان ی بهایالمبازخوانی اقتصاد آغاز با شواهد ناقص در دسترس  ،حال هر به باشد.

 بازسازی اقتصاد این دوره فراهم آورد. را برایتری  تواند افق روشن می جدید است که های کاوش نیازمند

 

 قدردانيو  تشکر

های ارزنده و صمیمانه، تشکر  دنیل پاتس به دلیل راهنمایی دکتر آقای از دانند می الزم خود بر نگارندگان

  مایند. نو قدردانی 

 
با اختالف در جزئیات در الواح آغاز عیالمي   M 136 بسامد نشانه   -1 جدول  

 صویرت

 

 مرجع تصویر مرجع تصویر مرجع

 

MDP.17 N. 79 

  

MDP.17 N.44 

 
 

MDP.17 N. 435 
 

 
MDP.17 N. 338 

 
MDP.17 N. 8, 104,  

146, 151, 482 

 

MDP.17 N. 5, 87, 

95, 107, 122 

 

MDP.17 N. 312 

 

MDP.17 N. 75 

 

MDP.17 N. 101 

 

MDP.17 N. 83, 145 

 
MDP.17 N. 47, 345 

 
MDP.17 N. 124 

 
MDP.17N. 466 

 
MDP.17 N. 339, 472 

 

MDP.26 N. 72 

 

MDP.26 N. 77 

 

MDP.26 N. 78 

 
MDP. 6 N. 214 
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(De Mecquenem, Scheil 1921:330) M136    اثرمهر با نشانه - 1 تصویر

 
استفاده شده در الواح آغاز عیالمي    M 327 بسامد نشانه   -2جدول   

 تصویر

 

 مرجع تصویر مرجع تصویر مرجع

 

MDP.6 N. 379 

 
 

MDP.17 N.185 

  

MDP.17 N. 453 

MDP.17 N. 4 

 
 

MDP.17 N. 462 

  

MDP.17 N. 34 

 

 
 

MDP.26 N. 51 

 

 

MDP.17 N. 489 

  

MDP.17 N. 92 

MDP.17. N. 122 

 

MDP.26 N. 56 

 

 

MDP.17 N. 132 

  

MDP.17 N. 45 

 

 
 

MDP.26 N. 60 

 

 

MDP.17 N. 112 

MDP.17 N. 374? 

 
 

MDP.17 N. 354 

 

 

 

MDP.26 N. 58 

 

 

MDP.26 N. 64 

  

MDP.26 N. 66 

  

MDP.26 N. 69 

 

 

MDP.26 N. 342 

  
MDP.31 N. 672 

  

MDP.31 N. 671 

 

 

MDP.31 N. 684 

  
MDP.31 N. 673 

  

MDP.31 N. 677 

 

 

  
  M327+ M342 M180bدو نشانه طرحي از  -2 تصویر

(Scheil 1923, 92)  
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 در الواح آغاز عیالمي  M136و     M327های شانهفراواني ن -1نمودار 

 (Scheil 1905, 1923, 1935)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کارگر در غالب هفت گروه کاری 591سند حسابرسي   -3تصویر 
 Nissen 1993: 76)  & Scheil 1923: 45) 

0
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60

M136 M327
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 متن
وسط  

 متن
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 چوپان آغاز عیالمي 4لوح آغاز عیالمي مربوط به سند اداری مربوط به  -4تصویر 

 (Nissen 1993: 74) 
 

 
 (Nissen 1993: 64)بازسازی محاسبه جیره جو  -5 تصویر

 

 

 

 عالمت بنگاه

 اقتصادی

عالمت 
اولین 

 سرکارگر

عالمت  
برای 
 کارگر
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 (Nissen 1993: 64) محاسبه جیره جو -6تصویر 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 جانور  23600در ابتدا و حسابرسي  M 327لوحه آغاز عیالمي با نشانه  -7تصویر 

(De Mecquenem 1949:31) 
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 (Scheil 1935: 48) واحد غالت 17100در ابتدا و حسابرسي  M 327لوحه آغاز عیالمي با نشانه   -8تصویر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 مستقیمصورت مستقیم و غیر های کاری به روهگمدل ساده از نظارت دولت بر  -2نمودار 

 
 

 

 

 
 

 مدل ساده تولید و عرضه محصوالت کشاورزی و دامي دشت شوشان -3نمودار 

 

 
 M136  (Lamberg-Karloveky 1971 :98 ) مایه لوحه آغاز عیالمي مکشوفه از تپه یحیي با نقش -9تصویر 

 تولیدات کشاورزی و دامي

 صادرات درون دشتمصرف 

 حکومت 

 معبد 

 های اقتصادی بنگاه

 های کارگری گروه

 ناظرین دولتي 

 های کارگریگروه

 های کارگریگروه
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