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ازتاریخ از موضوعات دارای اهمیت برای شنناتت ووامنع انسنانی،     پیشبررسی نظام حسابداری و فرایند رشد و تکامل آن در دورۀ 
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و دارای مسناحتی درحندود    شربی شهرستان سمیرم در نزدیکی مرز استان فارس با اصنههان بنرار دارد  کریم در بخش ونوبمش
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 مقدمه. 1

ویژه دوران به ن های باستانیشناسی محوطههای باستانها در بسیاری از پژوهشترین یافتهیکی از شاتص

نزدیک، اشیای کوچک در اشکال و ابعاد مختلف است که از همان آغاز مطالعات، حوزۀ تاور ن ازتاریخ پیش

اشیای مربوط به بازی، نمادهای آیینی و سرانجام اشیای  اند متصور شده ها آنکاربردهای مختلهی را برای 

هنگی شناسان و مورتان هنر برای این مواد فرها باستانهایی هستند که سال ترین کاربریشمارشی، عمده

کاربرد بسرات، -دنیس اشمانت کهزمانیتا  مبهم بود؛ ها آناز چگونگی استهاده وزئیات  ،حال بااین اندبائل بوده

توکن یا ژتون شمارشی، در بین عموم رایج ساتت  عنوان بهبا نقش حسابداری و شمارت ها را  اصلی آن

(Schmandt-Besserat, 1974)  های پیدایش ت  و نگارت تهسیر نمود نمونهپیش عنوان بهرا  ها آنو(Ibid, 

1992: 1996) . 
هنای  )گنوی  هایهایی دیگری مانند گویبسرات، درکنار اشیای شمارشی، یافته-های اشمانتپیش از پژوهش

 و ننوزی   Uruk))اوروک النهنرین  در بنین  ازتناریخ  پنیش هنای اواتنر   محوطه گلی توتالی نیز در کاوت شمارشی 

(Nuzi    شوت و چغامیشو ایران( (Chogha Mish   هایی حاوی چنین ژتون ها آنبود که برتی از  آمده  دست به

او که به بررسنی  . (Oppenheim, 1959)کرد ابدام  ها آنبار اپنهایم، به تهسیر دبیق  نخستینبود؛ بنابراین برای 

محوطه باستانی نوزی پرداتته بنود،    های کاوتاز  آمده دست بههای گلی  ها و گوی متون ابتصادی بر روی لوحه

کنرد، اینن امکنان را فنراهم      دهنی  سنازمان شنان  شکل طبقبرکند چنانچه این مدارک مادی را بتوان  اشاره می

د شنو سازند تا اطالعاتی کامالً وال  و معتبر در ارتباط با کارکرد مکانیسم اداری در ووامع باسنتان آشنکار    می

(Ibid, 1959: 122). بنه   کنه  هنگنامی های فابد ژتون، رغم عدم اطالع از ماهیت ووودی این گوی بهنابراین او ب

هنای   ریزه بر روی گوی گلی پرداتت، پی برد که با اشاره به تعداد سنگ شده  نوشتهتواندن هشت ت  از متون 

  هماهننگ  و با تعنداد حیواننات و ابنالم منرتب  بنا آن      بوده این اشیا برای شمارت ، مورد  ۴8)  ها آنمووود در 

  است شدهمی

آشنایی انسنان بنا فعالینت حسنابداری و      ی ها نشان داد که پیشینهبسرات بر روی ژتون -مطالعات اشمانت

؛ (Schmandt-Besserat, 1992: 180) گنردد میازبن  سننگی  فراپاریننه  سنگی ودیند و  شمارت به دوران پارینه

  آمنده   دسنت  بنه در غارهنای اینن دوران    ت چوب عنوان بههایی از اشیای استخوانی با نقش کنده نمونهکه چرا

  ی در زمیننه  ن بندم نخسنتی ای بنه اونناس بنوده و    اشناره احتمنال   به، ها آنروی هایی برشکاف ووودکه است 

نوسننگی   ی ها کنه از دوره ژتون ها،ت   برتالف این چوبه استآمدشمار می سازی و انتقال اطالعات بهذتیره

ارتبناط و   منظنور  بنه  ،مشخص از مقداری گنل  یبودند که با اشکالی دست انسان  ساتتهیابند، اشیایی رواج می

شدند کنه  کامالً مدرن برای ویرایش اطالعات محسوب می ای ها، رسانه رفتند  در وابع ژتون کار میثبت اسناد به

و سننگ و مهنرن نینز ادامنه یافتنند و      های بعدی منس بود  این اشیا تا دوره دهش آغاز تر پیشوری آن بسیار افن

گیری ووامع پیچیده و پیندایش  شکل ی شکل در فرایند مدیریت اداری دورهشکل و دوکی همراه با اشیای گوی

بنا   ایهنا کردنند و سن س   نقش اصنلی را    ۱39۲)حصاری، و آغاز نگارت   ۱38۴)سرداری زارچی، های اولیه حکومت

کاهش یافنت و بناز هنم     ها آنهای دوران تاریخی، استهاده ها و کتیبهنبشتهوری اداری در بال  گلاپیشرفت فن

 اشیای شمارشی ساده تداوم یافتند  عنوان بهصرفاً 
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هنای  پردازد که در یکنی از محوطنه  می ت  )ژتون و گل حاضر به توصیف و تحلیل این مواد فرهنگی ی مقاله

است و تالت دارد با نگناهی تطبیقنی بنا     آمده  دست بهکریم پنجم ق م، تل مش ی وسنگ در هزارهمس ی دوره

 نظام حسابداری باستان روشن سازد    ی ها همراه با بافت استقراری، نقش آن را در توسعهدیگر محوطه
 

 ایران ازتاریخ پیششواهد حسابداری در . 2

اسنت  های شمارشی یافت شده را به شانزده گونه اشکال مختلف تقسیم کرده  اشمانت بسرات، ژتونطورکلی به

 یم، شنلج  ، لوزی ، ظرفی ، بیضوی، ابزاری، حیوانی ای، مثلثی ، دیسکی، استوانه از:  مخروطی، کروی اند عبارتکه 

(paraboloids )حلقوی و انواع متهربه دیگر  ، چهارگوت ،(Schmandt-Besserat, 1978: 44-45) .ایجناد  عالئم 

  ی دلینل آنکنه سناتته   انگشتی است  به عالئمها، یا  ها، سوراخنیز شامل تطوط کنده، شکاف ها آنبر روی  شده

معمول بنین   ی اندازه ؛است تهاوتم ها آنهای یافت  ها و محل بر اساس گونه ها آن ی هستند، اندازه دست انسان

 متر نیز هستند  سانتی 5تا  3ها دارای ابعاد  مخروطی و دیسک تر بزرگهای  متر است و گونه سانتی 3تا  ۱
روی  عالئم برتالفها، هر شکل ژتون دارای معنای تاصی بوده است  بنابراین  ت  چوبدر مقایسه با 

همیت معین بوده نهایتی از تهاسیر ممکن دارند، هر ژتون گلی یک عالمت تاص با ا که شمار بی ت  چوب

درتصوص اما  اند، فابد معنا و اهمیت بوده ،تود یافت شوند  ها تارج از بافت ت  چوبکه اگر  است  چنان

بوده است  برای مثال شکل  فهم بابل ها آنها برای کسی که با این سیستم آشنا بوده، نوع و اهمیت  ژتون

ای تصویرنگاری  ها داللت بر گونه ترتی  ژتون بدیند  ش ی مشخص از غله استهاده می مخروطی برای یک اندازه

سومری که  ی های اواتر دورهنگارهدارند که هر ژتون دارای معنای تاص تود بوده است  درست شبیه نقش

 .(Schmandt-Besserat, 1992:161) اند بوده« های مههومی سمبل»ها  ژتون

بوده است  در این سیستم فق  « سیستم»ودید، ظهور یک  ی نوآوری این رسانه ترین بزرگ حال بااین

 کاملی از انواع ی بلکه مجموعه ؛از ژتون ووود نداشت که فق  یک معنای مطلق و مجزا داشته باشد گونه یک

اطالعات در  کاریدستتا به  هساتت وابع این امکان را فراهم میووود داشته که در هم بامرتب  های  ژتون

پیامدی از پیچیدگی ناشی از  ،این سیستم ،ترتی    بدینپرداتته شودهای مختلف اوناس ارتباط با گروه

حافظه  ی سازی شمار نامحدودی از اطالعات بدون ریسک مربوط به ضعف بوهپردازت اطالعات و ذتیره

د  شوودیدی به آن اضافه  عالئمتوانست  یعنی اینکه می انسانی بوده است  این سیستم به حالت باز بوده؛

ترین  ن کد یا بدیمنخستیبودن گل، کلیدی بوده است برای پیشرفت کدها؛ بنابراین سیستم ژتون  همچنین نرم

شدند، تأثیر  می سامانمندها،  دلیل آنکه ژتونمورد استهاده برای انتقال اطالعات بوده است  به عالئمسیستم 

از یک اوتماعی  ،یک کد دائم عنوان به شمارهاکاالداشته است  این  ها آنوغرافیایی  ی روی گسترهنیز بر زیادی

 ,Schmandt-Besserat) در سراسر تاورنزدیک گسترت یافتند یافته که درنهایت ع دیگر انتقال میبه اوتما

1992: 165). 
کردند، بابلیت ثبت اطالعات کیهی کاالهای  ی را ثبت میها که فق  اطالعات کمّ ت ها برتالف چوب ژتون

در ایران، تل  دره، آسیاب های نوسنگی مانند گنج های مختلف از محوطه یافته بر اساسابتصادی را نیز داشتند  

های بعد از استقرار  ها به دوره پیدایش ژتون(Nilhamn, 2002)  بیت و شیخ حسن در سوریه اسود، موری

، سنگی میانو  سنگی پارینههای  ت  چوبگردد  در سه مرحله فرایند پردازت اطالعات بعد از  میازیکجانشین ب

دنبال آن مرحله سوم  ند که بهشو ها محسوب می مرحله دوم از تکامل این داده عنوان بههای عصر نوسنگی  ژتون
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ها از صورت ساده و  ، ژتون مدتطی این درهمراه است   یشهرنشین ی در دوره تصویرنگاربا ظهور ت   که است

 ند:شو به دو دسته تقسیم می طورکلی بهیابند که  های پیچیده تکامل می اولیه به نمونه

یابد  در این  تداوم میم ق  ۴۴۰۰تا حدود ق م  8۰۰۰درحدود  ،که از زمان آغاز پیدایش های ساده: ژتون .2،1

 دسته فق  اشکال هندسی ووود داشته است  

   ای از اشکال هندسی و  و شامل مجموعه آغاز شدهم ق  ۴۴۰۰که از حدود  های پیچیده: ژتون .2،2

م است و نهادهایی ودید ی چهارم ق  ها در اواس  هزاره ژتون گونه اینشود  اوج پیشرفت  گرایانه نیز میطبیعت

شاهد ق م  ۲9۰۰اتتراع ت  تصویرنگار را بنیاد نهادند و سرانجام چند برن بعد در حدود  ی بوده که شالوده

  (Schmandt-Besserat, 1992: 164)ظهور ت  برای ثبت حوادث تاریخی و متون مذهبی هستیم 

Chogha) چغاگالن و (ChiyaSabz) آباد، چیاسبزهای دیگری مانند شیخیهای اتیر در محوطهدر سال

Golan) های شاتص این دوره، محوطهدیگر از است   بیشتری نیز در این زمینه انجام گرفتههای نیز پژوهش

 بررویتحلیل مهصلی  کهسنگ را دربردارد  و گذار از نوسنگی به مس ی زاغه در دشت بزوین است که مرحله ت ه

   Moghimi, 2013؛۱39۴مقیمی، ؛ ۱376)صالحی دست آمده از این محوطه انجام شده است  بهاشیای شمارشی 

بطعه در  ۲38و  (Ibid, 2013)کاوت  ی ژتون در فصول اولیه ۱9زاغه شامل  های کاوتهای حاصل از یافته

ای با نظام حسابداری ها حاکی از حضور وامعهاین یافته ،چنانکه ؛بوده است  ۱39۴ ،)مقیمیاتیر  ی دوره

 ی وسنگ در فالت مرکزی ایران بوده است  عالوه بر محوطهمس ی آغاز دوره ی یافته در آستانهنسبت رشد به

بوده که شواهدی از در دشت بزوین وسنگ ودید مس ی زاغه، ت ه ببرستان نیز از دیگر ووامع مربوط به دوره

  (Madjidzadeh 2008: 45) در آن یافت شده است  ای های شمارشیچنین ژتون

نمونه ژتون شمارشی  ۲53نوسنگی ودید است که  ی دیگر از دوره ایتالصه در استان زنجان، محوطهت ه

 عالوه   (Valipour et al. 2013) است بندی شدهکه در هشت گروه مختلف شکلی تقسیم آمده  دست بهاز آن 

امیران برار دارد ارومیه، ت ه بشالق چهل ی ونوبی دریاچه ی شرق زاگرس مرکزی و حوزه ی براین، در منطقه

)متروم و شریهی وسنگ دالما با مقادیر زیادی اشیای شمارشی است ای شاتص از فرهنگ مسمحوطهکه 

ای، کروی، دیسکی، شاتی، شوند، عمدتاً در اشکال دکمهبطعه می 55شامل  ها که درمجموعاین یافته   ۱393

   33: ۱393م و شریهی )مترواند یافت شده 3۰3مخروطی و بیضوی هستند که اکثریت در بافت تاکستر لوکوس 

نظام  زمینۀ درچغامیش در دشت شوشان، یکی از ووامع رشدیافته  ی غرب ایران، محوطه در ونوب

  تداوم سکونت از دوران (Delougaz and Kantor, 1996)حسابداری و س س مدیریت اداری بوده است 

در این محوطه، سب    مسوم پو چهارم  ی نگارت در هزاره غازآ م تا پهشتم  ی شوشان عتیق در هزاره

فصل،  ۱۲طی شناسی درباستان ی گسترده های کاوتمدد  به س س شد هکتار  ۱7 حدودگسترت محوطه تا 

مورد در اشکال  8۱3که درکل به است ه شدهای شمارشی نمایان بطعات منتس  به ژتوناز حجم زیادی 

    نمونه در بقایای  5ها، مورد در پیت 8۱ها، ها و کفژتون در اتاق ۲۴3۱رسد  از این تعداد، مختلف می

نمونه در  ۴8های رسوبی و ژتون در انباشت 375هایی مانند کانال، کوره و دیوار، مورد در سازه 63فرت، سهال

ها که دیسکی و شکلترین عمده .(Ibid, 1996: 121-122, table11) آمد  دست بهمواردی بدون بافت مشخص 

 گردند  برمی وسنگ بدیم )مسشوشان میانی  ی دوره مخروطی هستند، به
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های شوت، وعهرآباد و ووی نیز در دشت ها در محوطههایی شاتص از این ژتونعالوه بر چغامیش، نمونه

   Genevieve, Dollfus  ۱376) و دلهوس  Jean Perrot) )پرو است آمده  دست به ازتاریخ پیششوشان از دوران 

مربوط به  ۲شوشان ودید  ی سر در دشت رامهرمز است که پنج نمونه ژتون شمارشی از دورهدیگر تل گِمحوطه 

  .(Alizadeh et al. 2014)است  آمده  دست بهپنجم ق م از آن  ی اواتر هزاره

های فرهنگی کریم در شهرستان سمیرم به سنتتل مش های کاوتهای حاصل از با تووه به انتساب یافته

تر را نسبت تواند شواهدی وابعی، میازتاریخ پیشهای های شاتص این منطقه در دورهمحوطهفارس، اشاره به 

شناتتی باستان های کاوتکه چنان ؛سازدنظام حسابداری منطقه روشن و تجاری ارتباطات ،به تعامالت فرهنگی

و   ۱39۰)سرداری زارچی،  ابلید ، ت ه مهرعلی ۱383)علیزاده، ، تل باکون (Pollock, 2010)بشی تلهای در محوطه

 م ق م،ششم و پنج ی آباد و باکون در هزارهوری، شمس ی از دوره ،(Bernbeck et al. 2005)آباد ت ه رحمت

 اند   شواهدی از شمارت و حسابداری را آشکار ساتته

مواردی از  ی دربردارنده ،ششم ق م ی وری در اوایل هزاره ی فارس مربوط به دوره یبشی در دشت بیضاتل

شکل از  بطعات کوچک توپی عنوان بهآن توس  کاوشگران محل  از های شمارشی است که پنج نمونهژتون

براین هشت مورد  بشی، عالوهکاوشگران تل .(Pollock et al, 2010: 192) شده است برده  نامونس گل ن خته 

بالغی در شمال غرب فارس، مربوط  ای در مجاورت درهآباد، محوطهاشیای شمارشی را در حهاری ت ه رحمت

دارند که در اعالم می اند؛را با نام توکن مطرح نموده ها آناند که گرچه دست آورده باکون فارس به ی به دوره

محلی مشابه چنین اشیایی را با گل درست کرده و برای شکار پرندگان  کودکانمذکور،  ی زمان کاوت محوطه

  . (Bernbeck et al. 2005: 95)اندکردهفالتن استهاده می عنوان به

ترین محوطه به ، نزدیکاز توابع شهرستان ابلید سرحد ی مهرعلی در شمال استان فارس در منطقه ی ت ه

های باکون و های شمارشی در دورهزمان با این محوطه، دارای شواهدی از ژتون کریم است که همتل مش

 کروی از این محوطه یافت شدهنیم ۲کروی و  5مخروطی،  ۲ بطعه ژتون شامل 9ل ویی بوده است  درمجموع 

 بوده و دارای بقایایی از ردّ دار سوراخ ،شده در محوطه کروی یافتهای نیمژتون   33۲: ۱39۰)سرداری زارچی  ستا

شکل مهرشده های پیچیده، مربوط به بطعات دوکیژتون عنوان بهها  از آنتواند بر استهاده نخ هستند که می

 .(Schmandt-Besserat, 1992: 146)باشد  داللت داشته

کریم در فارس، تل باکون است که در دشت مرودشت در مرکز زمان با تل مش هم ی ترین محوطهمهم

 بهکه  هآمد  دست بهزیادی ژتون  شمارگسترده در این محوطه،  های کاوتاست  با تووه به شده فارس وابع 

ای، مخروطی، ای، استوانهنمونه در اشکال متنوعی از چهارووهی، منشوری، مخروطی، کروی، صهحه ۴6

این اشیا از    55-۱5۴: ۱383)علیزاده  ه استبندی شدهایی منقوت تقسیمای، بلبی و نمونهمثلثی، میخی، گوه

 ،حال باایناند  شده  کندهها پراو در تمام الیه آمده  دست بهباکون الف تا پایان آن زمان آغاز استقرار در تل

اهمیت این اشیا در  ی دهندهبوده که نشان مهرشدههای گلی هبه همراه تکّ III ی در الیه ها آنبیشترین تمرکز 

 فرایند مدیریت اداری اولیه بوده است  

که  بودهنوسنگی  ی های اواتر دورهسلدوز، یکی از محوطه ی در درهفیروز در شمال غرب ایران، ت ه حاوی

 برده  نام های گلی را با عنوان مخروطکاوشگر آن، چنین گونه واست اولیه  یدارای مدارکی از نظام شمارش

    ۲79: ۱38۲)ویت است 
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 شناسيباستان های کاوشکریم و تل مش. 3

، در ۱393شناسی در شهرستان سمیرم است که پیش از کاوت باستانارتهاع ای کوچک و کمکریم ت همش تل

هکتار با  این محوطه با وسعت کمتر از نیم   ۱387)واوری، بود  شده  ثبتشناسایی و  ،۱386های طی بررسی

   های اطراف است  اهمیت این محوطه را حدود دو متر باالتر از زمیندر یارتهاعمتر دارای  ۴۰ در 35ابعاد 

های فرهنگی دانست که تاکنون از شهرستان سمیرم در ونوب استان ترین آثار و الیهتوان در ووود بدیمیمی

باکون مربوط به آغاز  ی اتیر به دوره های کاوت بر اساسها که این الیه   ۲و۱)شکل  است آمده  دست بهاصههان 

های بومی ونوب ایران و فرهنگ امحل ب ارتباط نزدیک این ی دهنده نشانشود، پنجم ق م منسوب می ی هزاره

       ۱39۴سرداری و طاهری، ) استمنطقه فارس 

شود که با پدیندار شندن   ازتاریخ محسوب می یشپفرهنگ ونوب ایران در  باکون در فارس شاتصه ی دوره

. (Herzfeld, 1929)شنود   یمن ی در ایران آغاز سنگ مسی ین مراحل دورهتر مهمسهال منقوت نخودی یکی از 

داننند   اوتمناعی در اینران منی    -یرات ابتصادیی مهم از تغیا مرحلهباکون را  ی شناسان دوره از باستان یاریبس

ازتناریخ در اینران، سراسنر     یشپن ی فرهنگی اینن دوره  ی طرف دیگر گستره زا(. Sumner, 1994؛ ۱383)علیزاده 

 .Sardari et al)شنود   یمن اصنههان را شنامل    ازوملنه آن  ووار همهای فارس کنونی و چندین بخش از استان

تنری از  اننداز روشنن  توانند چشنم  کریم منی های مکشوفه از تل مشبنابراین مطالعات دبیق آثار و یافته .(2011

ابتصادی و اوتماعی مردمان مناطق شمالی و پراکنش فرهنگ باکون در سرحدات را ارائنه   -های فرهنگیونبه

 دهد 

 

 
 (Nishiaki et al, 2018) تل مش کریم در استان اصفهان: موقعیت  1شکل 
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 )نگارندگان( : تصویر باال دید از شمال، پایین دید از جنوب2شکل 

سنگی شهرستان سنمیرم و  مس ی با هدف شناتت تعامالت فرهنگی اوتماعات دورهمحوطه  ناوت در ایک

کناوت    دشن مناطق شمال فارس و ونوب اصههان آغاز گسترت فرهنگ باکون در  ی زههمچنین شناسایی حو

هنای  ضنخامت الینه    بنود ت ه  مرکزیدر بخش متر  ۱×۲متر و یک گمانه  5×5محوطه شامل دو ترانشه  در این

سنکونتی و   ی گیری چندین مرحلنه از شکل یتووه بابلمدارک  د که شدو متر شناسایی  تا تاک بکر فرهنگی

سننگی  های بلنوه هایی که عمدتاً بقایای تاکستر و پیهمچنین بقایای معماری ساده را عرضه داشته است  الیه

ووه به وسعت اندک محوطنه بنوده   با ت مدت کوتاهاستقرارهای فصلی و  ی دهندهدر چندین مرحله بوده و نشان

شده به سنه رننگ و سنکوی    ای اندودووود بقایای اتابی چهارگوت با دیوارهای چینه ،حال بااین   ۴ شکل) است

ها و تاکسترهای یافت شده، شنواهدی  تواند بر اهمیت این بخش از محوطه بیهزاید  در بین انباشتتشتی، می

بنر آن ینک    هم یافت شده که عنالوه  کنار ای درپراکنده و در برتی موارد توده صورت بههای شمارشی از ژتون

 ارد گذه میت  نیز بر اهمیت نظام حسابداری در این محوطه صحّگل عنوان بهگلی با تطوط کنده  بطعه چانه

نخنودی منقنوت کنه     هنای  سنهال و  برمزرننگ های ساده و تشنن  های سهالی شامل سهالیافته ،بر این عالوه

    6و  5 شکل) ، ۱39۴)سرداری و طاهری،   دست آمده است نیز در این محوطه به مشخصه دوره باکون است

 

 
 کریمهای دوره باکون تل مش: سفال6شکل                       Bو  Aهای : ترانشه4شکل   
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 هال: طرح سفا5شکل 

 کریمبندی اشیای شمارشي تل مش توصیف و طبقه. 4

 هنا  آندست آمد که ونس  بطعه ژتون شمارشی به 3۲کریم درمجموع از سه ترانشه، در تل مش در طی کاوت

 شوند کلی مخروطی، گرد و بیضوی و دیسکی تقسیم می ی از گل و سنگ است و از نظر شکلی به سه دسته

عمندتاً بنرای    ،شنود  بطعنه از مجمنوع اشنیای شمارشنی منی      8 که شامل گونه این: مخروطي ی هگون. 4،1

و سبد کوچک   یک مخروط کوچک نماد یک واحد رفته است کار می بهمحاسبه و حهظ میزان غالت و حبوبات 

 شود: تقسیم می زیرگونهگونه تود به چهار    این (Besserat, 1981: 283, 1996: 80-82)حبوبات است

 بطعه ۲                    دارای ایستایی کامل ی هزیرگون -۱

 بطعه ۱                               بدون ایستایی ی هزیرگون -۲

 بطعه ۲                                          گرد نوک ی هزیرگون-3

 از ونس سنگ سیاه بطعه 3           مثلثی و هرمی ی هبا باعد ی هزیرگون -۴

هنای گلنی آن از وننس     گرم است  گوننه  ۴-۲و وزن  متر میلی ۲۰-۱5مخروطی عمدتاً دارای ارتهاع  ی هگون

امنا  هستند؛ رنگ به شکلی که سطح آن کامالً صیقلی است و عموماً دارای ایستایی کامل  گل پخته برمز و سیاه



 131/  1396 زمستان و پاییز ،2 شمارة ،9 سال شناسي، باستان مطالعات

 
 

که ممکنن  نبوده است اما دارای ایستایی  شده ساتتهباظرافت بسیار  بااینکهشود که  هایی هم مشاهده می نمونه

 . 7شکل ) ها باشدآن کاربری متهاوتیناشی از است 

ای و  از ونس گل پخته بنه رننگ بهنوه    ،از مجموع اشیاستبطعه که شامل دو  گرد نوکمخروطی  زیرگونۀ

   7شکل ) گرم است ۲-۴و وزن  متر میلی ۱۰-۱5ارتهاع و دارای سیاه 

  ارتهناع آن  هسنتند  تیز شکل نوک ی مثلثی ههمگی دارای باعد ،های از ونس سنگ سیاه صیقلی شده گونه

   8 شکل) گرم است ۲-۴و وزن  متر میلی ۱5-۲۰بین 

 

 
 : ژتون مخروطي گلي7شکل 

 

 
 : ژتون مثلثي سنگي و هرمي 8شکل

 

از مجموع اشنیا دربنر    بطعه ۲3ترین میزان و فراوانی را با تعداد بیش این نوع،: کروی و بیضي ی هگون. 2،4

 :Besserat, 1981: 283, 1996) از غالت و حبوبات هستند )سبد بزرگ این اشیا نمایانگر واحد بزرگی   گیرد می

80-82)  
 بر اساس محل کشف شامل دو مجموعه است:  زیرگونهاین 

 شکل  است آمده  دست به 5۴، لوکوس Aی  ی الف: دو ژتون از ونس گل پخته که از ترانشه مجموعه -۱

   9شکل ) است گرم ۴وزن هر دو   ۱6بطر  و ۱7، عرض متر میلی ۱3با ارتهاع  ؛است بیضیاین دو تقریباً 

و بخش ونوبی اتاق منقوت، در لوکوس  Bاز ترانشه  گوشه صورت یکجا در یک  ژتون به ۲۱ی ب:  مجموعه -۲

  باشند که براساس اندازه به سه دسته تقسیم ای می رنگ بهوه کشف شد که همگی از ونس گل پخته و به 37

 ترتی  گروه: شوند؛ از بزرگ به کوچک به می

 بطعه  5گرم با فراوانی  ۱۴و وزن کلی  ۲۰، ارتهاع ۱6متر ، بطر میلی۱7عرض   -۱

 بطعه  8گرم با فراوانی  7و وزن  ۱۴، ارتهاع ۱۱متر، بطر  یمیل ۱3عرض  -۲

 . 8شکل )بطعه  7گرم با فراوانی  5و وزن  6، ارتهاع 8متر، بطر  میلی 9عرض  -3
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 : ژتون شمارشي کروی و بیضي9شکل 

 

 
  : ژتون شمارشي کروی و بیضي10شکل 

 گوننه  شمارشی اینن  یاشیا  شود در کل مجموعه مشاهده می گونه این از بطعهیک : دیسکي ی هگون. 3،4

 ی ده رأس گوسنهند اسنت   شمارشنی دیسنکی نشنانه     شیگروهی از حیوانات بودند  برای نمونه یک  ی نماینده

   ۱۱شکل) ، ۱39۴ مقیمی،)
کنه   شود؛ کنده دیده می صورت بهکه در بسمت زیرین آن دو شیار  گونه از ونس گل پخته است؛ ونس این

گرم است، سطح آن نینز کنامالً صنیقل     8و وزن آن  متر میلی ۲۴گونه  است  بطر این دیده آسی بسمتی از آن 

 است  شده  داده

 
 : ژتون شمارشي دیسکي11شکل 
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و از ونس گنل پختنه    آمده  دست به B ی گلی است که از ترانشه ی ، یک بطعه چانهشیاین خط: گل. 4،4

آثاری از شیارها و تطوط کنده به شکل تمیده و منحنی بنر روی سنطح آن دینده      استای تیره  به رنگ بهوه

بنوده و ابعناد آن بنا ارتهناع      بیضیآن تقریباً  شکلاند  شده ایجادتیز  نوک  شیرسد با یک  نظر می شود که به می

-کاری داینره کندهتووه، ووود آثاری از بابل ی گرم است  نکته 36و وزن  متر میلی ۲5ضخامت  و ۴۴ ، عرض ۲3

نقنوت آن   ،حنال  بااینسازد  مطرح می مهر رات  است که احتمال ووود اثرای از این گلای و تودرتو در گوشه

   ۱۲شکل )توان به بازسازی نقش آن پرداتت چندان مشخص نیست و نمی

 ت  در برتنی چوب عنوان بههای گلی، مدارکی از اشیای شمارشی ذکر شد پیش از پیدایش ژتون که چنان

 یافتنه   تنداوم ووامنع روسنتایی   از کنون نینز در برتنی    غارها یافت شده که این سنت ابزار شمارشی حتی تا از

ت ه سهالین  های کاوتت  نامید که مشابه آن در کریم را گلیافت شده از تل مش  شیتوان است  بنابراین می

ت  سهالین نیز دارای شکلی بیضی بوده و بنر روی آن  لگ   ۲۲، تصویر55: ۱39۲)حصاری ،است  آمده  دست بهنیز 

 صنورت  بنه تن   چغامیش نیز چند بطعنه گنل   ی در محوطه ،براین است  عالوه شده  حکهاللی  های نیمشکاف

هستند  یکی از  ییها صورت تخته گلی دراز و کشیده دارای شیارها و نقطههای شکسته یافت شده که به کلوته

احتمااًل بسمت انتهایی یک تخته گلنی نناهموار بنا ضنخامت ننامنظم اسنت و دیگنری، بسنمت انتهنایی           ها آن

دار و روی آن چهنار سنوراخ بنرار دارد      هنای کنگنره   هنای آن دنداننه   از یک بخش بیضنوی  و در لبنه   شده کنده
(Delougaz and Kantor, 1996: 119)  

 
 کریممش خط یافت شده از تل: گل12شکل 

 

 نتیجه. 5

که مدارک اندکی برای تشخیص و بازسازی ماهیت وابعی  ازتاریخ پیشهای بررسی اشیای شمارشی در محوطه

د  فارن از شوووود دارد، امری دشوار و حساس است که الزم است از تمام امکانات برای فهم آن استهاده  ها آن

شناتتی که در مقدمه و مبحث نظری این باستانهای مواد فرهنگی مکشوف از الیه گونه اینماهیت کاربردی 

های مختلف در مناطق گوناگون راه را برای تحلیل در محوطه ها آنتطبیقی  ی مقاله بدان اشاره شد، مقایسه

شده و با اتکا اینکه چنین اشیایی در تجارت و مبادالت ابتصادی استهاده می ویژه بهفراهم تواهد ساتت   ها آن

متصور نمود  از این نظر،  ها آنموارد برای از توان الگویی تاص و هماهنگ را در برتی قی میبه مطالعات تطبی

 ها بسیار مهم و حیاتی است  وسعت محوطه طبقبرهای یافت شده تحلیل آماری نمونه
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مترمربع، درحدود  5۰با وسعت  مترمربع است و در طی کاوت ۱5۰۰کریم دارای وسعتی درحدود تل مش

های فرهنگی مورد کاوت ضخامت متوس  الیه شده است  کاوتهای فرهنگی آن درصد از مساحت الیه 3/3

 3۲شود  شناسایی مترمکع  می 75حدود درشده  برداری تاکمتر است که مجموعاً حجم فضای  5/۱حدود در

تووه و چشمگیر است و احتمال ووود حجم نظر بابل ، بهینمونه اشیای شمارشی نسبت به چنین فضای اندک

  تقویت  ،هایی استت ها و گلآن چنین ژتون ی که نمایندهرا زیادی فعالیت ابتصادی و امور حسابداری 

های ابتصادی و امور الزم است چنین اربامی از نظام حسابداری را در چارچوب دیگر فعالیت حال باایند  کنمی

 ای تبیین نمود  معیشتی چنین وامعه

بسیار اندک بوده  گرفته انجام های کاوتنسبت وسعت  بهباکون های شمارشی یافت شده از تلژتونتعداد 

زیاد است،  کریمهای مخروطی در تل باکون همانند تل مشاگرچه تعداد ژتون   ۱5۴: ۱383)علیزاده، است 

است  ت ه  هبودکریم، تنها دو مورد در مش  آنبرتالف شمار باالی در تل باکون، های کروی و بیضی نمونه

گسترده در این محوطه  های کاوت اووودکریم بوده که بزمان با تل مش های همدیگر از محوطه ازمهرعلی نیز 

، )سرداریرو نباشیم  هروب ای گسترده یا ودی رسد که در آن با فعالیت حسابدارینظر می ، بهمربع متر ۲۰۰)

کریم ووود کروی بوده که مشابه آن در تل مش ها آننمونه از  5ژتون شمارشی،  9از بین  ،حال بااین   ۱39۰

 دارد      

غال  این  ی که گونهرا ها، سه مورد مخروطی، کروی و دیسکی گونه  اینبنابراین با تووه به تعداد و تنوع 

های شمارت و ثبت و ضب  در فعالیتتوان دلیلی بر کاربرد فراوان ها هستند، میاشیا در بسیاری از محوطه

ترین مبنای اندازه، غال  شکل در سه دسته برهای کرویبرشمرد  در چغامیش نیز ژتون پروری دامکشاورزی و 

های مخروطی و کروی مووود در تل   زیرگونه(Delougaz and Kantor, 1996: 121)موارد مکشوفه هستند 

تری از ابالم و مقادیر وزئی ی دهنده نشانتوانند بودند، می شده استانداردکریم که در اشکال معینی مش

 باشند  پروری دامکاالهای مربوط به کشاورزی و 

بوده که از این نظر  ها آنتر های مهم در شناتت دبیقپراکنش فضایی اشیای شمارشی نیز یکی از مؤلهه

، بقایای آواری، ها آن ها و کفهای زباله، اتاقو پیتها هایی مانند چالهباید به چگونگی توزیع این اشیا در بافت

کریم مربوط به بقایای تاکستر و شده از تل مش های یافتتووه کرد  اکثر نمونه ایدوریزهای سهالی و سازه

اند  این بوده که پس از برداشتن آن شناسایی شده Bو  Aهای تاکی در محل بازوی بین دو ترانشه انباشت

ومله هایی است که محل دورریز اشیای مختلف، ازای بر تجمع الیهمرکزی ت ه، اشاره ی محدودهمواد در 

 های شمارشی بوده است  ژتون

کانون اصلی تعامالت فرهنگی  عنوان بهسمیرم،  ی کریم در منطقهمش باستانی تل ی محوطه ،در نگاه کلی

پیشرفته بوده است  بنابراین  پروری دامورزی ساده، ولی کشا ی ای با شیوهو مبادالت تجاری و ابتصادی، وامعه

تر در توان به تحلیل این محل در بافتی گستردهبا نگاهی به پراکندگی مواد بازمانده از چنین ارتباطاتی، می

 ی در زمینه ییهاها و اشیای شمارشی که بقایای مادی نمادینی از چنین فعالیتفالت ایران پرداتت  ژتون

آیند، حاکی از می حساب بهکریم نظام حسابداری و امور ثبت و ضب  کاالها، اطالعات و تدمات در تل مش

 پرور دامهای ابتصادی این محوطه و دیگر ووامع روستایی و در سیستم ای وریاتشابهات بنیادی چنین فن

 اند  بوده ازتاریخ پیشی  ایران در دوره ی اولیه
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دارای نظام اداری و  ی ووود وامعه  ی دهنده نشان ،شمارشی در یک محوطه باستانیهای دست آمدن ژتون به

 کریم بر سر راه تجاری ارتباطیساکن در مش ی برارگیری وامعه  حکومتی است  با تووه به حکومتی یا پیش

ابداری نیاز ، به استهاده از یک سیستم حس منظور تأمین نیازهای تجاری و ابتصادی اصههان به شمال فارس، به

 دلیلی بر این مدعا است کاالشمار و یک گل ت    3۲)کشف شناسیاست که شواهد و مدارک باستان بوده
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