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 چکیده
به  یمدارک کشف شده حسابدار نینخست خیسال قدمت دارد و تار 6111به  کیدر جهان نزد یحسابدار

گردد  یبر م ییتمدنها نیبه نخست زین رانیدر ا یحسابدار نهیشیگردد. پ یبرم الدیسال قبل از م 3611

 نیشرفت ایقرن قدمت، گواه بر پ 1۲بدست آمده با  یپا گرفت، و مدارک حسابدار نیسرزم نیکه درا

و  یاداره امور حكومت یبرا یمتوع و متعدد یحسابدار یروشها خ،یباستان اس. در طول تار رانیدانش در ا

است.  داشته یو تكامل یتحول ریزمان، س یازهایابداع شد، که در پاسخ به ن یاقتصاد یتهایانجام دادن فعال

 هیکل ،یارض یاتهایمال صیمنظور تشخ هب روان،یاصالحات انوش انی)در جریامالک در تمدن ساسان یزیمم

 یو نوع محصول در دفتر نیو مشخصات آن از جمله مساحت، نوع زم یزیکشور مم یعمزرو ینهایزم

در دوران  یحساب درآمد و مخارج حكومت ینگهدار یبرا ی.( و تكامل حسابداردیگرد یثبت م

 .نامند یم اقیحساب س ،یعرب دادکوتاه شده از نام اع یمی)نگارش اعداد را به صورت عالانیسلجوق

است که بر اساس آن، حساب جمع  یروش افته،یتكامل  انیکه احتماال در دوران سلجوق اقیس یحسابدار

 یم یدر مرکز نگهدار یدفتر اصل کیحال  نیثبت و در ع تیدر دفتر مربوط به ان وال تیو خرج هر وال

 اقیس طبه طور جداگانه در صفحات مربوط، در آن به خ تیشده است که خالصه جكع و خرج هر وال

 یشد و کتب خمسه)دفاتر پنج گانه( برا لیتكم هیروش در دوران قاجار نیشده است. ا ینوشته م

 .شده است یم ینگهدار زیعمده مخارج ن یگروهها

 .آن است شرفتهیبارز و پ ینمونه ها اق،یبه حساب س یبازرگان یتهایحساب فعال ینگهدار و

 

 

 

 

  

 

 

 


