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تاریخ دریافت مقاله 94/03/20 :؛ تاریخ پذیرش قطعي96/3/30 :

چکیده
با توجه به نوع اقلیم و رونق کشاورزی دشت شوشان ،به نظر میآید که سیستم اقتصادی دورهی آغاز ایالمی شبیه به جوامع
فئودالی است .در چنین سیستمهایی ،دولت خانساالر محلی همچنین قدرت موازی مذهبی بخش وسیعی از منابع سرمایه ،مانند
زمین و آب را در اختیار دارند .اما شواهدی موجود است که بهرهبرداری بخشی از این منابع سرمایه به اشخاص دیگر اعطا شده
است .در ابتدای بعضی از متون این دوره عالئمی وجود دارد که مفهوم مشخصی ندارند ،اکثر پژوهشگران آنها را نمادی برای
بنگاههای اقتصادی میدانند ،بنگاههایی که بهنوعی سیستم تولید ،توزیع ،خدمات و حتی تجارت تا حدودی وابسته به آنها بوده
است .بر روی بعضی از این متون ،اسناد حسابرسی وجود دارد که ارقام بسیار باالیی را نشان میدهد؛ که نشاندهندۀ شواهد و
نشانههایی برای فعالیتهای اقتصادی است که بهوسیلهی مؤسسات اقتصادی فوقالذکر انجام میشده است .این نهادها به احتمال
زیاد موازی با حکومت آغاز ایالمی و البته تحت کنترل و مدیریت آن ،بخشی از اقتصاد دورهی آغاز ایالمی را هماهنگ میکردهاند.
در این مقاله ابتدا متون الواح اقتصادی آغاز ایالمی و در نهایت شواهدی از فعالیت بنگاههای اقتصادی مورد بررسی قرار خواهند
گرفت.
واژههای کلیدی :اقتصاد ،الواح اقتصادی ،آغاز ایالمی ،بنگاههای اقتصادی ،دشت شوشان
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 .1مقدمه
اقتصاد یکی از مهمترین ارکان تشکیلدهندهی جوامع انسانی است که موجب تغییرات مؤثری در چهارچوب
نظامهای زیستی ،اجتماعی و سیاسی آنها میشود .جوامع ابتدایی از نظام اقتصادی بهنسبت پیچیدهای
برخوردار بودهاند و گونههای ابتدایی نظامهای اقتصادی مدرن را که امروزه بهصورت روشمند فعالند ،پایهریزی
کردهاند .از میان سیستمهای مختلف اقتصادی ،اقتصاد سرمایهداری از چالشبرانگیزترین مباحث
باستانشناسی اقتصادی است که نشانههای آن را در بعضی از جوامع که دارای بستری مناسب برای گسترش
انواع مبادالت اقتصادی درون و برونمنطقهای بودهاند ،میتوان مشاهده کرد.
فعالیتهای اقتصادی که مبتنی بر مالکیت خصوصی (دادگر  )8 ،1380و استفاده از ابزارهای تولید و حضور
در بازارهای رقابتی ) )Heilbroner 2008باشد که با دخالت کم و یا بدون حضور دولت صورت گیرد ،نوعی
نظام سرمایهداری است ،که در آن اکثریت اموال ،داراییها و ابزار تولید (مانند زمین و سرمایه) بهطور خصوصی
مورد تملک افراد یا گروهها واقع شده و بازار به ابزاری برای تخصیص منابع و کسب درآمد تبدیل میشود
( .)Samuelson 1977اما خیلی از این ابزارها ،برای سنجش و شناخت نظامهای اقتصادی که در جوامع باستان
وجود داشتند ،ناکافی است؛ و بهجز استناد به مکتوبات و پارهای از یافتههای باستانی نمیتوان روش مؤثر و
کارآمدی برای سنجش عوامل مؤثر در شناخت نظامهای اقتصادی جوامع باستان مانند نوع و میزان دارایی،
ابزارهای تولید ،نوع مالکیت و تسلط بر بازار پیدا کرد (اسمیت  .)1384تحلیل واقعگرایانه و همجانبه دربارهی
واحدهای تولیدی و نهادهای نظارتی اقتصادی آغاز ایالمی دشوار است .مطالعهی سازوکار جامعهی پیچیدهی
آغاز ایالمی با توجه به فقدان مدارک کامل و کافی و عدم کاوشهای علمی در بیش از سه دههی گذشته این
مسئله را بغرنجتر کرده است .بااینحال ،اسناد مکتوب بهدست آمده تا حدودی میتواند به شناخت بهتر ما از
تحوالت اجتماعیـ اقتصادی از این دوره کمک کند.
 .2روش تحقیق
مراحل انجام تحقیق این مقاله شامل مطالعات توصیفی و تشریحی اشیای مرتبط با اسناد مربوط به مدیریت
ادارای و حسابرسی اقتصادی و طبقهبندی اشیا ،از نظر نقش آنها در روابط اقتصادی و در نهایت تحلیل کمی
و کیفی نقش کاربردی هر کدام از موارد مطالعاتی است.
 .3پیشینهی تحقیق
فعالیتهای باستانشناسی در دشت شوشان با کاوشهای مارسل دیوالفوا در  1884آغاز شد و پس از آن با
انعقاد قراردادی ( )1900 -1927انحصار کاوشهای شوش به فرانسویها واگذار شد .کاوشهای دومورگان
( ،)1897 -1912دومکنم ( ،)1912 -1939لوی لوبرن ( ،)1934-36گیرشمن ( ،)1946-1967ژان پرو و دولفوس
( )1968-1979در این منطقه ،نشاندهندهی اهمیت این فعالیتها در تدوین گاهنگاری و بازسازی فرهنگهای
پیشاز تاریخی تا دوره اسالمی است و نتایج حاصله در مجموعه گزارشهایی هدفمند و منسجم ( MDP,
 )DAFIمنتشر شده است .رهیافت این کاوشها درطی بیش از هشتاد سال ،کشف هزاران قطعه شئ مختلف و
از جمله الواح گلی و اثر مهر است که موردتوجه باستانشناسان و زبانشناسان قرار گرفته است .از ابتدای قرن
بیستم ونسان شیل ،با توجه به مطالعات مستمر خود بر روی این الواح ،نوعی خاص از مواد فرهنگی را آغاز
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ایالمی نامید .وی مجموعهی ارزشمندی از الواح آغاز ایالمی را در مجموعه گزارشهای  MDP 6,17,26منتشر
نمود .تعداد زیادی از این الواح مربوط به متون حسابرسی آغاز ایالمی است و در طی دهههای اخیر بسیاری از
محققان این الواح را بازخوانی کردهاند؛ مطالعات فوق را نیسن ( ،)1993دامرو ( ،)1999 – 2006انگالند ( )2004و
دال ( )2005-2012به انجام رسانیدهاند .مقالهی حاضر نخستین تالش به منظور تبیین نقش بنگاههای اقتصادی
دورهی آغاز ایالمی در جهت گسترش اقتصاد سرمایهداری در دشت شوشان است.
 .4اسناد مکتوب آغاز ایالمي
از بین بیش از  1500قطعه لوح آغاز ایالمی ( ،)Englund 2004a: 28تعداد معدودی کامل هستند .حدود 80

تا  90درصد عالئم نگارش آغاز ایالمی خوانا نیستند و دلیل خوانش آنها ،شباهت با برخی از عالئم نگارشی
بینالنهرینی مانند نشانههای عددی و نشانههایی مانند گوسفند ،بز ،غالت و سایر اقالم ضروری است (Dahl
).2005

اندیشهنگارهای آغاز ایالمی متونی بودهاند که بر روی آنها جزئیات مربوط به سند حسابداری بهصورت
خالصه با استفاده از نمادهای از قبل تعیین شده نوشته میشده است .در این اسناد ،نشانههای معرف جانوران،
کاالهای مبادله شده ،جیره غذایی (دستمزد) و نمادهایی از بنگاههای (مؤسسات) اقتصادی (خصوصی ،دولتی یا معابد)
و نمادهایی از اشخاص که بیشتر شخصیت حقوقی آنها موردتوجه بوده است ،در کنار نشانههای عددی
مشاهده میشود ) .(Daniels 1996:163در ترکیببندی این صورتحسابها ،عالئم معرف اشخاص (ناظر،
سرکارگر ،کارگر) همیشه مقدم بر نمادهای رقومی هستند ).(Nissen 1993: 116
موضوع تعدادی زیادی از متون محاسباتی و اداری آغاز ایالمی ،کنترل و مدیریت نیروی کار موردنیاز در
مناسبات اقتصادی نظیر تولید و توزیع محصوالت کشاورزی و دامی و به احتمال کارگاههای تخصصی است که
بیانگر وجود سازمانهای متمرکز و نظامیافتهی اقتصادی است .به نظر میرسد در این دوره نهادهای اقتصادی
(خصوصی یا دولتی) بخش بزرگی از جمعیت ،زمین ،فعالیتهای عمرانی ،کشاورزی و شاید تجاری دشت شوشان
را مدیریت میکردهاند ).(Nissen Ibid: 70
در ابتدای متنِ تعداد زیادی از الواح آغاز ایالمی عالمتهایی وجود دارد که بار معنایی عددی ندارند .اکثر
پژوهشگران آنها را بهعنوان نشانه یا عالمتی خاص میشناسند که بهاحتمال یکی از کاربردهای زیر را داشته
است:
 نشانه یا عالمتی از مؤسسه (بنگاه) اقتصادی است. نشانه یا عالمتی از شخص قدرتمندی است که روابط و فعالیتهای اقتصادی داشته است. نشانه یا عالمتی از خانواده قدرتمندی است که روابط و فعالیتهای اقتصادی داشتهاند. احتمال ضعیف تر نوعی مجوز برای ثبت و رسمیت بخشیدن به سند اقتصادی است ،که از طرفشخص یا بنگاه اقتصادی صادر میشده است ) .(Dittmann 1986: 332-66; Englund Ibid:104آنچه مشخص
است این عالمتها به اسناد مکتوب رسمیت قانونی داده و وجود نهادهایی را که کنترل اقتصادی بر بخشی از
مناسبات اقتصادی ـ اجتماعی داشتهاند ثابت مینماید ;(Damerow & Englund, 1989: 16; Daniels Ibid
.)Scheil 1923
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بعضی از این عالیم نسبت به بقیه شناختهشدهتر هستند و عالوهبر الواح گلی بر روی چند اثرمهر هم دیده
میشوند .از جمله شناختهشدهترین آنها ،نشانه  M136معروف به مثلث مودار ( )triangle Hairyاست (تصویر
 )1چندین مورد با تغییراتی در جزئیات شبیه به این نوع عالمت دیده میشود (جدول  )1که با توجه به فقدان
مدارک الزم نمیتوان نسبت به کل آنها نظر دقیقی ابراز کرد .بااینحال ،این نشانهای غیرعددی است و
بهاحتمال معرف یک شخصیت یا بنگاه اقتصادی است ( )Dahl 2005; Damerow & Englund 1989که در
ابتدا و داخل متن (نمودار  )1تعدادی از اسناد نوشتاری و روی چند اثرمهرهای آغاز ایالمی (تصاویر  )3دیده
میشود.
نشانه  M 327هم در متون آغاز ایالمی فاقد مفاهیم و به تعداد زیاد در ابتدای لوح نقر شده است (جدول .)2
این نشانه به اشکال مختلف همراه یا بدون نقشمایههای اضافی ثبت شده ،در بعضی موارد با نشانههای دیگر
تشکیل یک ترکیب واحد را میدهد .مانند آنچه در لوحه  92در  MDP:17دیده میشود که از ترکیب
نشانههای  M327+ M342 M180bتشکیل شده است (تصویر .)2
بر اساس تعداد معدودی از الواح آغاز ایالمی ،نوع فعالیتهای کارگران و شیوهی مدیریت انسانی و مالی را
تا حدودی ،میتوان بازسازی کرد .بهنظر میرسد ثبت هزینهها در هر محوطهی کارگاهی یا انبار را ،دستکم
یک نفر حسابدار انجام میداده است .حسابداران با در اختیار داشتن گل تازه و لوح آماده ،تعداد روزهای کاری،
تعداد کارگران ،سرکارگران ،نوع و میزان جیره و سایر هزینهها و رویداد های مالی را ثبت میکردند و احتماال
دستکم یک سند رونوشت تهیه و به واحدهای نظارتی تحویل میشد.
 .1 ،4نمونهای از لوحههای حسابرسي کارگری

یکی از معروفترین الواح حسابرسی مربوط به گروههای کارگری لوح  MDP: 17 N 45است .این لوح،
کارکرد  591کارگر را در غالب هفت گروه نشان میدهد (تصویر  .)3اولین نقشی که بهچشم میخورد نشانه
 M327+ M342 M180bمربوط به بنگاه اقتصادی است  .برای هر گروه کارگری یک سرکارگر با نشانه ویژه و
)( (M388کارگر مرد) مشخص هستند و درنهایت تعداد کارگران با عالیم
هر گروه کارگری با نشانه
عددی ذکر شدهاند .تعداد گروهها از  44نفر تا  147نفر متفاوتند .در پشت لوح تعداد کل با نشانههای عددی
دیده میشود .لوح فاقد نشانههای دیگری است و بهاحتمال صرفاً برای نگهداری آمار کارگران تهیه شده است
).(Nissen 1993

 .5حقوق و دستمزد
موضوع بیشترین اسناد اداری و محاسباتی این دوره مربوط به ثبت محاسبات توزیع جیره غذایی (دستمزد) و
نیروی کار است .در تعداد زیادی از این گروه از الواح ،اطالعات مربوط به نیروی کار و توزیع جیره غذایی دیده
میشود ( .(Nissen 1993; Englund 2004bدر این الواح میتوان تعداد نیروی کار ،جنسیت کارگران و در
تعداد معدودی نیز نوع فعالیت اقتصادی (تصویر  )4همچنین میزان جیره غذایی را مشاهده نمود ;(Dahl 2005
( Damerow 1999 & 2006

میزان این جیرهها نزدیک به کمینهی حدّ معاش و در سراسر هزارهی سوم پیش از میالد دارای نوسات
کمی بود .حبوبات بیشتر بهصورت ماهانه و پشم و چربی (یا روغن ،احتماال روغن حیوانی یا کنجد) بهصورت ساالنه،

مطالعات باستانشناسي ،سال  ،9شمارة  ،1بهار و تابستان 255 / 1396

توزیع میشد .توزیع سایر مواد غذایی نامنظمتر بود و احتماال در مواقعی خاص مانند جشنوارههای مذهبی
اتفاق میافتاد .بهنظر میرسد توزیع جیرهی غذایی از انبارهای مرکزی را سرکارگرانِ گروههای کارگری (که
بهطور معمول هر گروه بین پنج تا پنجاه نفر در نوسان بودند) (تصاویر )5 -6به انجام میرساندهاند ).(Nissen Ibid: 70
 .6تحلیل نهایي
در خاور نزدیک مهمترین ابزار تولید یا منبع سرمایه زمین و آب است .سرمایهمحوری ،نظامی اقتصادی است
که در آن پایه های سیستم اقتصادی بر روی مالکیت خصوصی ابزارهای تولیدِ اقتصادی قرار دارد .قرار گرفتن
این ابزارها در دست یک عده خاص موجب میشود تا از آن برای ایجاد بهرهمندی اقتصادی در بازارهای
رقابتی استفاده کنند .به این نظام ،آزادی مالکیت شخصی نیز گفته میشود که معنی آن ،تولید و توزیع
کاالهاست ( .)Heilbroner 2008اکثر اقتصاددانان انباشت سرمایه را یکی از عوامل مؤثر در تسریع روند رشد
اقتصادی جامعه میدانند و اساسیترین عوامل موردنیاز برای رشد و انباشت سرمایه را محیط جغرافیایی و در
کنار آن یکپارچهسازی اقتصادی از طریق روابط تجاری و فعالیت نهادهای سیاسی ـ اقتصادی معرفی میکنند
(.(Janus 2013: 1
دشت شوشان با وجود رودهای پر آب و خاک آبرفتی حاصلخیز بستر مناسبی برای کشاورزی و دامپروی
است که هر دو از ارکان اقتصاد معیشتی در خاور نزدیک بهشمار میآیند .زمین مناسب و آب فراوان دو عامل
اصلی ثروت و مؤثر در انباشت سرمایه است؛ و کسانی که توانایی مدیریت و حق تملک بر آنها را داشتند به
راحتی قادر بودند سرمایه مناسب جهت تولید ثروت و در نتیجه کنترل بازار برای تخصیص منابع و کسب
درآمد بیشتر را بهدست آورند.
اینکه چه میزان از سازوکار فعالیتهای اقتصادی دورهی آغاز ایالمی زیر نظر مستقیم دولت یا معابد و یا
بخش خصوصی بوده با اسناد موجود ،قادر به پاسخگویی نیستیم .ولی وجود نوعی انحصار در فعالیتهای
اقتصادی مشهود است؛ که بخشی از امور اقتصادی را در کنار دولت یا معابد رتق و فتق میکردهاند .به نظر
میرسد این بنگاههای تا حدودی آزادی عمل داشتهاند؛ ازجمله مواردی که میتوان به آنها بهعنوان
نشانههایی از آزادی روابط اقتصادی در دوره آغاز ایالمی اشاره نمود ،عبارتاند از:
 .1،6مالکیت خصوصي

بهنظر میرسد حکومت خانساالر آغاز ایالمی بخشی از این منابع را در اختیار خانهای زیردست یا گروهها
و خانواده هایی که با سران قدرت ارتباط نزدیک یا منافع مشترک داشتند ،گذاشته بود (هرچند در این زمان
شناخت نظام مالکیت زمین بدون مدارک کافی امکانپذیر نیست) .این افراد با در اختیار داشتن سرمایه (زمین و آب)،
می توانستند بخش زیادی از محصوالت کشاورزی و دامی را تولید کنند .این محصوالت که غالباً محصوالت
استراتژیک هستند مانند جو ،گندم ،کنجد ،و فرآوردههای دامی بخش اعظم رژیم غذایی مردم منطقه را فراهم
میکردهاند.
 .2،6انگیزه سودطلبي و انحصارطلبي

بر روی بعضی از الواح محاسباتی آغاز ایالمی ارقام جالبتوجهی وجود دارد که با توجه به اینکه تعدادی
دارای لوگو یا عالمت بنگاههای اقتصادی هستند ،بهاحتمال قوی روند تولید یا توزیع آنها را این بنگاهها به
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انجام رسانیدهاند .بهعنوان نمونه ،اقالم بزرگی مانند  17100واحد غالت ( 23600 ،)MDP 26: 48رأس جانور
( )MDP 31:31و  1502دام کوچک (( )MDP 17: 275تصاویر  )7-8ثبت شده است (پاتس  .)134 :1385در
ابتدای لوحهای  7-8عالمت  M327قابل تشخیص است .حجم باالی اقالم فوق عالوه بر اینکه مبین این است
که شوش در دورهی آغاز ایالمی مرکز بزرگی برای فعالیتهای اقتصادی بوده است ،نشاندهندۀ وجود بخشی
از انحصار تولید یا توزیع این محصوالت برای گروهی خاصی از جامعه است.
 .3،6بهرهگیری از منابع انساني

مدیریت طرحهای عمرانی ،زمینهای کشاورزی ،نگهداری از گلههای احشام ،تولید محصوالت لبنی و
کشاورزی و فراوری آنها (مانند تهیه روغن کنجد) ،همچنین توزیع کاالهای تولید شده در کنار مراودات
درونمنطقهای و برونمنطقهای ،نیازمند نیروی کار در ردههای مختلف بوده است .در متون آغاز ایالمی
اطالعات محدودی از کارگران ـ که با توجه به کمی جیره غذایی در بعضی از موارد احتماال بعضی از آنها برده
بودهاندـ درباره تعداد ،جنسیت ،جیره آنها و در پارهای موارد نوع شغلی که به آن مشغول بودهاند ذکر شده
است .اطالعات موجود بیشتر در زمینهی فعالیتهای کشاورزی و دامپروری است اما احتماال صنایع تولیدی
دیگری نظیر نساجی ،سفالگری و غیره از صنایع مهم بوده که معیشت کارگران زیادی به آنها وابسته بوده
است .گروههای کارگری فوق تحتنظر سرکارگر یا ناظر کار میکردند .در رأس این گروهها بنگاه یا مؤسسهی
اقتصادی قرار داشت و حکومت مستقیم یا غیرمستقیم بر کار این بنگاهها نظارت داشت (نمودار .)2
 .4،6رقابت

از دیگر عواملی که میتوان نشانههایی از اقتصاد سرمایهداری را در دورهی آغاز ایالمی دید ،رقابت بین
بنگاههای اقتصادی است .بههرحال وجود نشان چند بنگاه اقتصادی در الواح آغاز ایالمی مبین وجود رقابت
بین گروههای اقتصادی است که عملکرد احتمالی و روابط بین آنها بر ما پوشیده است (نمودار .)1
 .5،6تجارت برونمنطقهای

جان آلدن در نظریه خود دربارۀ پویایی تمدن آغاز ایالمی در عوامل تجارت کلی و جزئی بیان می کند که
در بین سکونتگاه های جنوب غربی ایران در اواخر هزاره چهارم و اوایل هزاره سوم قبل از میالد هماهنگی
وجود داشته است ( .)Alden 1973: 1مطالعه رشد جمعیت در جلگه شوش براساس میزان گسترش
محوطه های مسکونی و درهم فشردگی واحدهای مسکونی از یکسو و تخمین تولید غالت از سوی دیگر نشان
میدهد که این تولید روبهرشد بیش از مقدار موردنیاز برای مصرف جمعیت منطقه بوده است .پس غله مازاد
میبایستی از طریق شبکههای مبادالتی درونمنطقهای و حتی برونمنطقهای صادر شده (نمودار  )3و به
گروههای روبه افزایش دامداری رسیده باشد که بدون وجود غالت و کاالهای صنعتی وارداتی قادر به دوام در
منطقه نبودند .عالوه بر این بخشی از تولیدات دامی به مناطق کشاورزنشین (با اقتصاد معیشتی بر اساس کشاورزی)
انتقال مییافت (.)Wright 1977: 26
بهطور قطع تجارت با بیگانگان ،آنهم در مسیرهای دور بهصورت سازمانیافته تحتنظر یک نظام حکومتی
که بر بسیاری از واحدهای محلی و سازمان اداری مبادالت اقتصادی یا گردآوری و توزیع تولیدات غذایی
نظارت دارد ،ممکن میشد و الزمه بازرگانی در مقیاسهای بزرگ و پیوسته آنهم در مسیرهای دور ،داشتن
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فن مدیریت اقتصادی و بازرگانی بود (علیزاده  .)23 1372بهاحتمال دولت مرکزی بخشی زیادی از اینگونه
مراودات اقتصادی را صورت میداد .اما شواهدی نیز مشاهده میشود که بنگاههای اقتصادی فعالیتهایی در
این زمینه داشتهاند (تصویر  )9هرچند میزان و تنوع آن بر ما پوشیده است.
 .7نتیجه
نابرابریها و تفاوتهای اجتماعی  -اقتصادی که خود پیامدی از تمایزات شکل گرفته در بین طبقات جامعه
محسوب میشوند ،نمودی از پچیدگی فزاینده بهشمار میرود .این نابرابریها وقتی شکل میگیرند که شرایط
اجتماعی (حصاری  )1 :1389افراد مانند سن ،جنس ،ترتیب والدت ،طبقه ،نژاد در بروز آنها مؤثر باشند .برخی
از افراد یا نهادهای خاص دسترسی متفاوتی به منابع ثروت و قدرت ،کاالهای نایاب ،اطالعات ،تصمیمگیری در
قضاوت و سایر موارد داشته باشند ) ،(Price & Feinman 2010: 2این تفاوتها به آنها توانایی کنترل بر
منابع تولید ثروت (سرمایه) و سایر اقشار جامعه را میدهد .با توجه به شواهد و مدارک آغاز ایالمی که در باال
بررسی شد به نظر میرسد افرادی که به نوعی دسترسی خاص به منابع سرمایه داشتند ،تحت پوشش
بنگاههای اقتصادی خانوادگی فعالیت میکردند .آنها توانسته بودند شرایطی برای خود فراهم نمایند تا بخشی
از سازوکار اقتصادی مانند تولید ،توزیع و مبادالت اقتصادی دشت شوشان را کنترل کنند و از این طریق
قدرت و ثروت خود را افزایش دهند .اما در نهایت باید نسبت به وجود یک نظام اقتصادی تردید داشت که در
آن بخش خصوصی ،آزادی عمل در مراودات اقتصادی کالن بدون حضور پر رنگ دولت آغاز ایالمی را داشته
باشد .بههرحال ،با شواهد ناقص در دسترس بازخوانی اقتصاد آغاز ایالمی بهطور کامل امکانپذیر نیست و
نیازمند کاوشهای جدید است که میتواند افق روشنتری را برای بازسازی اقتصاد این دوره فراهم آورد.
تشکر و قدرداني
نگارندگان بر خود الزم میدانند از آقای دکتر دنیل پاتس به دلیل راهنماییهای ارزنده و صمیمانه ،تشکر
و قدردانی نمایند.
جدول  -1بسامد نشانه  M 136با اختالف در جزئیات در الواح آغاز عیالمي
مرجع

تصویر

تصویر

مرجع

مرجع

MDP.17 N. 435

MDP.17 N.44

MDP.17 N. 79

MDP.17 N. 5, 87,
95, 107, 122

MDP.17 N. 8, 104,
146, 151, 482

MDP.17 N. 338

MDP.17 N. 101

MDP.17 N. 75

MDP.17 N. 312

MDP.17 N. 124

MDP.17 N. 47, 345

MDP.17 N. 83, 145

MDP.26 N. 72

MDP.17 N. 339, 472

MDP.17N. 466

MDP. 6 N. 214

MDP.26 N. 78

MDP.26 N. 77

تصویر
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تصویر  -1اثرمهر با نشانه (De Mecquenem, Scheil 1921:330) M136
جدول  -2بسامد نشانه  M 327استفاده شده در الواح آغاز عیالمي
مرجع

تصویر

تصویر

مرجع

مرجع

MDP.17 N. 453
MDP.17 N. 4

MDP.17 N.185

MDP.6 N. 379

MDP.26 N. 51

MDP.17 N. 34

MDP.17 N. 462

MDP.26 N. 56

MDP.17 N. 92
MDP.17. N. 122

MDP.17 N. 489

MDP.26 N. 60

MDP.17 N. 45

MDP.17 N. 132

MDP.26 N. 58

MDP.17 N. 354

MDP.17 N. 112
?MDP.17 N. 374

MDP.26 N. 69

MDP.26 N. 66

MDP.26 N. 64

MDP.31 N. 671

MDP.31 N. 672

MDP.26 N. 342

MDP.31 N. 677

MDP.31 N. 673

MDP.31 N. 684

تصویر  -2طرحي از دو نشانه M327+ M342 M180b
()Scheil 1923, 92

تصویر
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60
40
ابتدا
متن
وسط
متن

20
0
M136 M327

نمودار  -1فراواني نشانههای  M327و  M136در الواح آغاز عیالمي
)(Scheil 1905, 1923, 1935

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

عالمت
اولین
سرکارگر

عالمت
برای
کارگر

تصویر  -4لوح آغاز عیالمي مربوط به سند اداری مربوط به  4چوپان آغاز عیالمي
)(Nissen 1993: 74

تصویر  -5بازسازی محاسبه جیره جو )(Nissen 1993: 64
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تصویر  -6محاسبه جیره جو )(Nissen 1993: 64

تصویر  -7لوحه آغاز عیالمي با نشانه  M 327در ابتدا و حسابرسي  23600جانور
)(De Mecquenem 1949:31
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تصویر  -8لوحه آغاز عیالمي با نشانه  M 327در ابتدا و حسابرسي  17100واحد غالت )(Scheil 1935: 48

حکومت
معبد
ناظرین دولتي
بنگاههای اقتصادی

گروههای کارگری
گروههای کارگری

گروههای کارگری

نمودار  -2مدل ساده از نظارت دولت بر گروههای کاری بهصورت مستقیم و غیرمستقیم
تولیدات کشاورزی و دامي

صادرات

مصرف درون دشت

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

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