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  :چکیده

هـاي متفـاوتی در نقـاط مختلـف قلمـرو       خـطّ و زبـان   در امپراتوري وسـیع هخامنشـی از  

. کردنـد  هـاي اداري اسـتفاده مـی    هاي اداري ـ اقتصادي در سیستم  هخامنشی براي انجام فعالیت

سـلطنت داریـوش    28تا  13هاي  آرشیو باروي تخت جمشید در مرکز امپرتوري مربوط به سال

چه زبان اگر. چند زبانۀ هخامنشی دانستترین سازمان اداري توان بزرگترین و مهم بزرگ را می

هـایی بـه    هایی به زبان آرامی و نمونـه  نبشته  هاي آرشیو، ایالمی است ولی گل نبشته قالب در گل

این چندزبانه بودن بـه  . اي نیز شناسایی شده است هاي پارسی باستان، یونانی، بابلی، فریگیه خطّ

اسـناد  . خت جمشید و نواحی اطـراف آن اسـت  نوعی، نمایشگر وضعیت اجتماعی چند ملّیتی ت

هـاي آنهـا مربـوط بـه      چندزبانۀ بارو در ساختاري از مـدارك پیچیـده قـرار دارنـد، البتّـه مـتن      

در این مقاله سـعی داریـم بـه بررسـی اهمیـت ایـن مـدارك و        . هاي اداري مشابه است فعالیت

  .تن آنها بپردازیمهاي ارائه شده براي آنها بر اساس شکل، زبان و م بندي طبقه

   

نبشته، ایالمـی، لـوح نوشـته     هخامنشی، تخت جمشید، آرشیو بارو، گل :هاي کلیدي واژه

  .نشده

  

  : مقدمه

بـه سرپرسـتی    شـیکاگو  شناسـی  شـرق  ۀسـ مؤسشناسـی  باسـتان  هیئـت اري در هنگام حفّ .م1933در سال 

در  اتاق مجـاور  دو زها ا نبشته گل ازگی بزر ۀمجموع ،فاقی با کلنگ کارگراناتّصورت  به Herzfeld)(هرتسفلد

مربوط بـه   ،آرشیوکه دهد  می نشانها  ترجمه متن. گوشه شمال شرقی در بخش بارو تخت جمشید کشف شد

 ،ي آرشـیو هـا  نبشـته  گـل  ۀمجموع .باشد می )سلطنت داریوش بزرگ 28تا  13سال ( .م.ق 494 -509هاي  سال

 .اسـت قطعـه   هـزار  30 تقریبـی درحـدود   به طورند که اشده مهر نشده ولی نوشته شده وهاي  نبشته گلشامل 

   .نوشته شده هستندها  نبشته گل قطعه از پانزده هزار حدود شده درارائه  غیررسمی  هاي گزارش براساس

 ةحدودره و پرداخت مواد خوراکی در میه، ذخیتههاي  ی مربوط به ثبت فهرستبه طور کلّها  نبشته گلمتن 

هـا   نبشـته  گـل روي  نوشته شده بـر هاي  متن. باشند می س و نواحی در مسیر راه شاهی تا شوشجغرافیایی فار
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 و نظـر  مـورد  ةادار و اداري نام دبیر مکان انتقال، تاریخ انتقال کاال، ی ماننداطّالعات آنها ولی اکثر یکسان نیست

خ سـال، مـاه و روز مبادلـه را    یتارها  تهنبش گلاري از یدر بس. شوند می شامل را کاال ةگیرنددهنده یا نام تحویل 

امپراتـوري   سیستم اداري، اقتصادي، اجتماعی و هنري ۀه را براي مطالعیلن اسناد منابع اصلی اویا. اند ثبت کرده

در مرکـز امپراتـوري   ... اقتصادي و اجتمـاعی  ـ  سیستم اداري یِیدر شناسا به ما آنها . کنند می هخامنشی فراهم

نقـوش   ۀنیـز بزرگتـرین مجموعـ   هـا   نبشـته  گلها، نقش مهرهاي حفظ شده روي الوه بر متنع. کنند می کمک

ـ ما را از هنـر او  ها اطّالعات این نقش. نمایش داده شده در هنر هخامنشی و خاور نزدیک است مهرسـازي   ۀلی

مختلـف  هـاي   نـه نمو فـیِ در این مقاله در نظـر داریـم تـا بـه معرّ    . برند می هخامنشی و تکامل تدریجی آن باال

  .نوشتاري و کاربرد آنها بپردازیم خطّاز نظر شکل و نوع متن، ها  نبشته گل

  

  :اهمیت آرشیو باروي تخت جمشید

. دسـت آمـده اسـت   ه شناسی بدر یک کاوش باستان مشخّصجغرافیایی و سایت  ۀآرشیو بارو از یک ناحی

و نقش مهرهـاي روي  ها  متن. اند ه باقی ماندهدر طول زمان در جاي خود دست نخوردها  نبشته گلخوشبختانه 

توان آنها را جداگانه مورد مطالعه قرار داد و آنها را باید در یک کـل   آنها با یکدیگر ارتباط مستقیم دارند و نمی

مربـوط  ها  نبشته گل. ی هستنداطّالعاتیکپارچه از لحاظ متنی و هنري مطالعه کرد زیرا آنها مربوط به یک بانک 

نام اشـخاص مـرتبط بـا مـتن، نـام       بوده و معموالً) سلطنت داریوش بزرگ 28تا  13( مشخّصزمانی  ةبه دور

بـه اضـافه اینکـه در اکثـر      ؛ذکـر شـده اسـت   الـواح  در هـا   جغرافیایی، مقدار و نوع کاالها و تـاریخ هاي  مکان

ش مهرهـاي روي  نقـ . زده شـده اسـت   نبشـته  گـل بـر روي  ها  ها، مهرهاي اشخاص ذکر شده در متن نبشته گل

مهرهـا   ةکارمنـدان و اشـخاص دارنـد   . افتـد، در ارتبـاط هسـتند    مـی  فاقبا وقایعی که در آرشیو اتّها  نبشته گل

هـا   فعالیتاي از  متفاوت هستند و سیستم گستردههاي  تیوسیعی از طبقات مختلف اجتماعی و از ملّ ۀمجموع

درباري هسـتند کـه    ةباال و افراد برگزیدهاي  ق به ردهمتعلّ برخی از کارمندان. کنند می را در سیستم اداري اجرا

  . شناسیم می سلطنتی و منابع یونانیهاي  آنها را از روي کتیبه

 -مهم در مسیر جنـوب غربـی   ۀیک نقط جمشید تخت کنند که ها مشخّص می دست آمده از متنه مدارك ب«

بـا  . ساخت بـارو قبـل از آن شـروع شـد    و  .م.ق 515 جمشید در تخت ساخت. ه استشاهی بود ةشرقی جاد

ـت اي اسـت کـه اوج   ه به تاریخ آرشیو بارو، این مجموعه مربوط بـه دوره توجالیسـاخت و سـاز در  هـاي   فع 

یـابی بـه   مـا را در تـالش بـراي دسـت    هـاي   دانسـته  ،کـاري هـاي   مربوط به گروههاي  متن. بود جمشید تخت

ها مشـخّص   نبشته گلدست آمده از خود ه مدارك ب. کند می ییدأو تباال برده ها  گذاري براساس دیگر داده تاریخ

اداري آن بـود و بـه راحتـی بـا     هاي  ل کارکرد ناحیهمکم تشریفاتی پایتخت مرکزي کامالًهاي  کنند که جنبه می

بـه عنـوان   ] تخت جمشید[سایت  .م.ق 6با نزدیک شدن به اواخر قرن  . دیگر مناطق امپراتوري ارتباط داشت

   (Garrison & Root, 2002:12)».هاي مختلف شد فعالیت  عرکز توسعه یافت و مکانی براي  انوایک م

  

   :ها شکل لوح

 بالشـی  بـه دو شـکل  هـا   نبشـته  گـل . با کارکرد و نوع متن آنها ارتباط داردها  نبشته گل شکلدر آرشیو بارو 

 کـف دسـت جـا    و در انـد  شکل کوچکبالشی   الواح .نددش می ش ساختهچهارگوو) 1تصویر(شکل ) زبانی(
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دو « بـه ابعـاد  ها  نبشته گلوچکترین این ک. کند نمی تجاوز سانتی متر 8 از طول بزرگترین آنها معموالً. شوند می

:Garrison,2001»(PF1887)متر  سانتی سمت چـپ آنهـا    ؛انحنا دارند ،در اطرافها  نبشته گلاین . ستا) (124

این  در .است بودهعبور نخ که محلّ سوراخی هستندداراي  ،سمت چپ ایینباال و  پ ۀلب دو طرفو در  صاف

ـ ، بـاال  ۀلبـ  ؛فطـر  روي چهـار  بـر مـتن   معمـوالً ها  نبشته گل ـ ، پـایین  ۀلب  نوشـته  ،گـل نبشـته   پشـت و وجل

ـ . زده شده باشـند  نبشته گل طرف 6 روي ممکن است بر هانقش مهر .)2تصویر(شد می زدن  اصـلیِ  ه محـلّ البتّ

تـر یـا در برخـی     که چند نقش مهر دارنـد، مهـر مهـم   هایی  نبشته گلدر  بود که معموالً لوحت چپ سم ،نقش

 زده لـوح مهرهـا قبـل از نوشـتن مـتن      ،به طور معمول. شد می سمت چپ زده ،کاال ةمهر تحویل دهندها  متن

بندي و بایگانی کردن  بقهی تهیه و براي طو انبارهاي مختلف محلّها  بالشی شکل در ادارههاي  نبشته گل. شد می

  . شد ه میرستادف مرکزي در تخت جمشید ةاي از آن تهیه و به ادار در آرشیو اصلی، نسخه

هاي بالشی شکل  نبشته گل بزرگتر از که از لحاظ ابعاد، ) 3تصویر(اند  چهارگوش ،ها نبشته گروه دیگري از گل

 نبشـتۀ  گـل  بزرگتـرین «تـاکنون  . شـدند  شید تهیه مـی فقط در مرکز سیستم اداري، در تخت جم  این الواح. هستند

ـ . اسـت  " (Garrison,2001, 124)طـول سانتی متـر 21/ 70ابعاد باPF1946منتشر شده راسـت و چـپ ایـن    ۀ لب

ـ . هـاي بالشـی شـکل اسـت     نبشـته  و زدن مهرهـا هماننـد گـل   هـا   مـتن محل نوشتن  وها تخت  نبشته گل ه در البتّ

هـاي کوچـک    نبشته هایی نیز از گل نمونه. شد می پایین زده ۀمهر در جلو و لب ،ندرت به هاي چهارگوشه نبشته گل

  . هاي بارو وجود دارد نبشته ، تخم مرغی شکل و مخروطی نیز در گل)محدب(هاي عدسی شکل  به فرم

  

  : ها بندي لوح طبقه

 ،لگـروه او : کـرد  تـوان بـه دو گـروه اصـلی تقسـیم      مـی  آنها خطّموجود در آرشیو را بنا به هاي  نبشته گل

داراي  ایالمـی هـاي   نبشـته  گل برخی از .بیشتر اسناد بارو است ةبه زبان ایالمی نو که دربرگیرندهایی  نبشته گل

ـ    هاي  نبشته گل ،گروه دوم ؛ب هستندبا مرکّ آرامی خطّبه ی یها نوشته ب یـا  نوشته شده به زبـان آرامـی بـا مرکّ

هر م لْاند که به آنها گنوشته نشده، ولی مهر شده  الواح وجود دارد که  الواح ا گروه سومی ازاند ام حکاکی شده

ات و خصوصـی هـا   اند و  هر یـک زیرگـروه   یمشخّصداراي کارکردهاي ها  این گروه. گویند می نیز) برچسب(

ن همچنـی . آنها یا دو گروه با یکدیگر مشـترك اسـت   ۀنیز میان هر سها  برخی از ویژگی. خود را دارند خاصِّ

ـ ايفریگیـه  و) 5تصـویر ( یونانی،  بابلی، ) 4تصویر(پارسی باستان هاي  به زبانی یها نبشته گل دسـت آمـده   ه ب

فانه سأمت ،به آنها اشاره شده ولی به دلیل جنس موادها  توان به اسنادي اشاره کرد که در متن می همچنین .است

و در  هشـد  مـی  نوشـته  نمشـ ناد اداري بـر روي پار دهد بخشی از اسـ  می چنانچه  شواهد نشان. اند از بین رفته

  . نوشتند می منشبابلی اشاره شده که بر روي پارهاي  ایالمی به کاتبهاي  نبشته گل

نقش مهرها در کنار مـتن   ،ایالمی و آرامیهاي  نبشته گلدر . وجود دارد نبشته گل نقش مهر در هر سه گروه

نوشته نشده نیز کـه تنهـا داراي   هاي  نبشته گل. کنند می رشیو کمکقرار داشته و به ما در شناخت و درك بهتر آ

  . نشده است مشخّص اًهنوز کارکرد آنها دقیق ،نقش مهر هستند

بـه   . باشـند  مـی  به کار رفته و برخی نیز بین دو گروه مشترك نبشته گلبرخی از نقش مهرها در هر سه نوع 

اي در ایـن بـاره بایـد منتظـر      هگونه نظریهر ۀنشده، براي ارائفی و منتشر نقش مهرها معرّ ۀدلیل اینکه هنوز هم

  . انتشار نقش مهرها بود
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ـ   ـ  بندي  بسته ،هجعب 2353در  میالدي 1937 سال در باروهاي  نبشته گل و  لـوح ـ   20حـدود   هدر هـر جعب

همکـاري  بـا  (Hallok) هـالوك پروفسور . ندمنتقل شد سی شیکاگوشنا شرق ۀسبررسی به مؤس براي مطالعه و

. خـارج و کدگـذاري نمودنـد   هـا   را از جعبـه هـا   نبشته گل (Cameron)و پروفسور کامرون  (Bowman)بومن 

را ترجمـه و   نبشـته  گـل  2100حـدود   او. کـرد  آغاز را که سالم بودندهایی  نبشته گل ۀترجم مطالعه و ،هالوك

  . اند س از مرگ ایشان تاکنون انتشار نیافتهفانه پسأدیگر را نیز ترجمه کرد که مت نبشتۀ گل 2500منتشر و حدود 

  

  :هاي ایالمی نو نبشته گل

 PF (Persepolis Fortification)به آنها کد اختصـاري  ها  نبشته گلکردن  مشخّصبراي شناسایی و هالوك 

ی اسـت  مشخّصـ  ةمنتشر شده هر یک داراي شمارهاي  نبشته گلبنابراین . را داد جمشید ي تختبه معناي بارو

بر اساس حـروف   گروه 31 در را آنهاها  نبشته گل براساس نوع متنهالوك . شود می آن محسوب ۀکد شناس که

 يکـوچکتر هاي  اندك به زیرگروههاي  خود بر اساس تفاوتها  برخی از گروهکه  بندي کردطبقه  A-Wالفبا از 

آرشـیو بـارو   هـاي   نبشـته  گلروي  مطالعاتی است که بر ۀاصلی هم ۀبندي هالوك پای این طبقه. شوند می تقسیم

  :عبارتند ازها  گروه. گیرد می صورت

کاالهایی ماننـد حبوبـات، گنـدم و    ل اقتنامربوط به هاي  متن و PF 1-57ازهایی  نبشته گلشامل : A گروه

:Hallok, 1978) :کن. (تاسجو، آرد و شراب  P12  

. اسـت ي مختلف هاتحویل کاال به مربوطها  تنم Ibid):(14؛»PF 58-2015  , 137-2017شامل«:  Bگروه

مقدار کاالهاي تحویـل داده شـده   . شدبا می شتر و، بز، گاو چرم گوسفند ، تحویلآرد، حبوباتهاي  دانهکاالها 

  . جغرافیایی ذکر شده استهاي  نام مکان زیاد و معموالًها  در این متن

 آنهـا،  از بسـیاري  یاها  متن ، اینرسد می به نظرPF 138« 4) 1:(Ibid-2018 , 232-2024« از:  C1 گروه

کاالهاي انبـار شـده    ؛آنها برسد جا به جاییالزم براي  دستورهاي تاکاالها در انبار است  ننگاهداشتمربوط به 

    .مختلف استهاي  ه و میوهشامل غلّ

ـ   ديموجـو  کنتـرل مربوط بـه  ها  متن این. است PF 233« 15):(Ibid–258«از : C2 گروه ه، انبارهـاي غلّ

مقدار و حجم کاالهاي موجود در انبارها ها  نبشته گلدر این . باشد می مختلف خوراکی، شراب و میوههاي  دانه

   .صورت برداري و ثبت شده است ،تبا دقّ

 شـراب  مربـوط بـه پرداخـت   ها احتمـاالً   متن. است »PF  259–266«از هایی  شامل گل نبشته:  C3گروه 

:Ibid). اندین گروه اعداد اعشاري به کار بردهدر ا. هستند محاسبات و افعال  ةشیوتوان  نمی یقطع به طور (16

  .است مشکل استفاده شده،هاي  نام اصطالحات و از کرد زیرا ترجمه و شناخت برخی مشخّصبه کار رفته را 

 گوسـفند و بـز   کوچـک هـاي   گلـه  مالیـات مربوط بـه  ها  متن. است »PF 267-2025 ,273« از: C4 گروه

  (Hallok, 1978:16). باشند می

 .هسـتند  کاال ۀمربوط به مبادلها  متن. است PF  274 «16):(Ibid–279« ازهاي  نبشته گلشامل :  C5گروه 

  .آن دوره هستندهاي  مقیاسبا  و شراب حبوبات، جو لشام کاالها

 رسـد  مـی  به نظـر  Ibid):(17. ی ندارندصویژگی خاها  متن. است  »PF 280–2026 ,299«از:  C6گروه 

هـاي   برخی از آنها متن. باشند مشخّص میناهاي  ه، جو و نمونهکردن کاالها مانند غلّانبار و ريمربوط به نگهدا
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  . کوتاه محاسباتی هستند

 بسیاري .هستند هاي مربوط به دریافت کاالمتن PF 300  «18):(Ibid–2027 , 335–2028« از  :Dگروه 

... به صورت مواد خوراکی مانند آبجو ، آرد، گوشـت و  ها  جیره. باشند ها می مربوط به پرداخت جیرهها  متن از

  . شد می پرداخت

انجـام   تحویل کاالها براي  هاي مربوط به متن PF 336«20): (Ibid–2029 , 431–2030« از : Eگروه 

خدمت آن خـدا بودنـد تحویـل     ون و کاهنانی که درروحانی بهها  این جیره.خدایان هستندمراسم مذهبی براي 

  )  Henkelman, 2006, 2007 :نک.  (داده شده است

در . باشـند  مـی  علوفـه  یـا  بذر برايها  دانه نتشگذابه کنار مربوط )PF  432«P22):Ibid–545«از : Fگروه

  . جغرافیایی ذکر شده استهاي  مقدار بذرها و نام مکانها  اکثر متن

خوراکی مختلـف  هاي  جیرهکردن تهیه مربوط به  )PF 546« 22):Ibid–2031 , 653–2032« از :Gروهگ

جغرافیایی هاي  نوع کاال و محلها  در این متن. هستند مشخّصت، میوه ها، شراب و کاالهاي ناشامل انواع غالّ

  . ذکر شده اند

ـ   هـاي جیـره  فتمربوط به دریا PF 654 «)24:(Ibid–690از «:  H گروه کارمنـدان اداري   طماهیانـه توس

   .است

بـه  آذوقه دریافت مربوط به هاي  متن PF 691« )25: (Ibid-2033 , 740–2035« از  Jهاي  متن:  Jگروه 

پرداخـت کاالهـاي گونـاگون در     ةدربـار  Jهـاي   متن. است سلطنتی و بزرگان پارسیة دستور شاه براي خانواد

بسـیار  هـا   پرداخت شده از انبارهاي سلطنتی به اشخاص ذکر شده در متنهاي  جیره .مختلف هستندهاي  مکان

بـه دالیـل زیـر    . شده اسـت  می براي سفرهاي شاه و همراهانش پرداختها  بیشتر این جیره احتماالً. زیاد است

اسـتفاده از  «: دآرشـیو بـارو قـرار دا   هاي  توان درجایگاهی باالتر از دیگر گروه می را Jگروه هاي  نبشته گلمتن 

بـانوان دربـاري ارتـیش تونـه و اردبامـا      هـا   در بعضی از متن( (behalf of the King) »از طرف شاه«اصطالح 

در آرشـیو  [معمولاز کاالهاي غیر اي مقدار بسیار زیاد کاالهاي پرداخت شده و مجموعه. شوند می جانشین شاه

 ,PFS2[هـر خـاص   م 7ر از مکـرّ  ةاسـتفاد  ؛هـا  ر متنجایگاه اجتماعی بسیار باالي اشخاص ذکر شده د]. بارو

PFS7, PFS36, PFS51, PFS66, PFS93 ,PFS859 .[استفاده شـده  الواح  ت باالي مهرهایی که  بر رويکیفی

  (Garrison, 1992: 4) »]از نظر سبک و نقش[

مـنظم ماهیانـه    ياه مربوط به دریافت جیره  :PF 741« 26)(Hallok , 1978–2036 , 774«از:  K1گروه

   .نواحی مختلف است درمذهبی براي خدایان تشریفات  آیین و برگزاري برايها  گروه یا توسط اشخاص

بـراي   ماهیانـه مـنظم  هـاي   جیـره  پرداخـت مربوط بـه   PF 775« )26: (Ibid–2037 , 795«ازK2 :گروه

ابتدا بر اساس نوع کـاال  ها  ین متنا. استو یا در مکان جغرافیایی خاص ها  کارشناس در بعضی شغلاشخاص 

  . طبقه بندي شدند

 بـه اشـخاص ذکـر    ماهیانـه م منظّهاي  جیرهمربوط به PF 796« )27: (Ibid–2038 , 846« از:  K3 گروه

  . است عنوان شغلی شده بدون

اصـطالح  با کاربرد چنـد  م ماهیانه هاي منظّمربوط به جیره PF 847–2039 , 994–2034از« : L1 گروه 

کـاري  هـاي   براي تقسیم میـان گـروه  ها  والن ادارهؤط مستوسها  جیرهها  این متن رد (Ibid: 27) ».استخاص 

مربـوط بـه پرداخـت شـراب بـراي       PF882-886 ،به عنوان مثال ؛شد می داده هاي مشخّص ، در مکانمشخّص
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هـا   جیـره  ةتحویل دهنده، تحویل گیرند نامها  نبشته گلدر این . شیراز است ۀکاري در ناحیهاي  گروههاي  جیره

  .ت و آب جو استشراب، جو، آرد، غالّ پرداخت شده شاملِهاي  جیره. شد می آنها ذکر ةو تقسیم کنند

10–2044–2042«از : L2گروه  46–PF 995«  32): (Ibid  ماهیانهم منظّهاي  پرداخت جیرهمربوط به 

است که در آنها عنوان شـغل  هایی  مربوط به متن (PF995-1018)ل او گروه ؛دو گروه هستندها  این متن. است

ی اطّالعـات هسـتند کـه   هـایی   متن (PF1019-1046)ذکر شده و گروه دوم  ،کاريهاي  جغرافیایی گروه و محلّ

  .ت و آب جو بودندشراب، جو، آرد، غالّ شاملِها  جیره. دهندکاري ارائه نمیهاي  گروه ةدربار

الـواح   ایـن Ibid) :(34».است ماهیانه ممنظّهاي  جیرهمربوط به پرداخت  PF 1047–1084 «از :  L3 گروه

اسـتفاده  هـا   رایـج در آن مـتن  هـاي   با این تفاوت که در آنها از اصطالح .هستند L2و  L1هاي  نیز مشابه گروه

.نفر هستند10جیره، اغلب کمتر از  ةکاري دریافت کنندهاي  گروه. نشده است

ایـن   Ibid) :(35».مربوط به جیره هـاي خـاص هسـتند    PF 1085–2046 , 1199–2047« از  :M گروه

تـر از   بسـیار کـم   معمـوالً  و بسـیار کـم  ها  این جیره. اند بندي شده طبقه ،دریافتی کاالهاي براساس مقدارها  متن

دیگـر  هـاي   نبشـته  گـل در متن استفاده شده به ندرت ها  که در این متنهایی  اصطالح. ماهیانه هستندهاي  جیره

شـده نـه    مـی  بـه صـورت روزانـه پرداخـت    ها  به نظر هالوك احتمال دارد این جیره. به کار رفته استها  گروه

  .ماهیانه

هـاي   مـتن در این گروه فقـط  . استمادران هاي  جیرهمربوط به  »PF 1200–2048 , 2237 «از N : گروه

 فرزنـد  اگـر . سـت ، قرار گرفتـه ا اندصاحب فرزند شدهتازه که  درانیمابه  غذایی ةجیرهاي  پرداخت مربوط به

براي پاداش بـوده نـه بـراي    ها  این پرداخت احتماالً .ندکرد می دریافت جیره فرزند دختر برابر دوود ب پسرآنها 

 ،میزان جیره با توجه به نـوع و جایگـاه شـغلی شـخص     مطمئناً. برگرداندن حقوق زمانی که از کار دور بودند

Ibid)».متفاوت بود : 37)  

 بـه نظـر  هـا   جیـره هـاي   کنندهدریافت. روزانه هستندهاي  جیرهمربوط به  »PF 1238–1284« از:  P گروه

تی کار در یک محل، بـه جـاي   آنها پس از مد. کاري است که جاي ثابتی ندارندهاي  ول گروهؤرسد که مس می

کاالهـاي  . ی ذکر نشـده اسـت  مشخّصنام هیچ مکان جغرافیایی ا ه بنابراین در این متن. شوند می دیگري منتقل

   (Ibid: 38)».باشد می تآرد و به ندرت غالّ ،دریافتی

هـا   مـتن   :Ibid)(40.هسـتند  سـفر هاي  جیرهمربوط به  »PF1285–2049 , 1579–2057 « از Q : گروه

به صـورت روزانـه    ول آرد است که معموالًمعم ةجیر. باشند می  جو آب  و آرد یی مانندهاکاال دریافتشامل 

دي بـوده کـه   متعـد هـاي   ایسـتگاه  ،دهد که در طول مسیرهاي مختلـف  می این موضوع نشان .شد می پرداخت

هـاي   ستگاهیا ند درستتوان می مسافران. کردند می مسیر بین هر دو ایستگاه را در کمتر از یک روز طی ،مسافران

   .ندکن دریافتآذوقه مسیر حرکت خود 

بنـدي نشـده    طبقـه هـاي   جیـره مربـوط بـه    PF 1580«)45: (Ibid–2058 , 1634–2059« از:  R گروه 

  . اندبر اساس نوع کاالها تقسیم شدهها  این متن .هستند

 حیوانـات بـراي   ممـنظّ هـاي   دریافت جیرهربوط به م»  PF1636–2060 , 1756–2066« از S1 :گروه 

  (Ibid: 47). است

هـا   ایـن مـتن  . اسـت  حیواناتبراي  خاصهاي  جیره دریافتمربوط به »  PF1757–1779« از : S2 وهگر

:Ibid). هستندها  شراب براي اسب ۀتهی ةدربار 49)   
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بـا   Ibid):(50 .است حیواناتبراي  سفرهاي  جیره دریافت به  مربوط »PF1780–1787«از S3 : گروه

نگیاهی براي حیوانات همراهشاهاي  هخود ، علوفه و دان ۀن عالوه بر دریافت آذوقمسافراها  ه به این متنتوج 

  . کردند می دریافت نیز

 اکثـر  ایـن   Ibid) :(51. اداري اسـت هاي  مربوط به نامه» 2067–2071وPF 1788–1860« از :T گروه

نیـز  هـایی   و نامـه  (Ziššawiš)یش سیستم اداري تخت جمشید ، زیشاو رئیس (Parnaka)به اسم پرنکه ها  نامه

به فالنـی  «. شوند می به صورت معمول با عبارت زیر آغازها  نامه ۀهم. باشد می ط دیگر کارمندان بلند پایهتوس

. و در ادامه متن نامه نوشـته شـده اسـت    »طبق دستوري که در زیرآمده) نام شخصی(بگو فالنی ) نام شخصی(

 خـوراکی هاي  مختلف براي پرداخت جیرههاي  بخش ئولاري به کارمندان مسدستورهاي اد معموالًها  متن نامه

  . ذکر شده است) روز معموالً( دریافتی، سال وماه  ةتعداد کارگران ، میزان جیرها  متن ۀمدر ه. است

بـدون ذکـر مقـدار،    ها  بسیار کوتاه و مربوط به دریافت جیره PF 1861« 52): (Ibid–1939«از U: گروه

   .استهایی  براي چه گروه سال و

ـ  يبـردار صورتمربوط به  PF 1940 «55): (Ibid–2072 , 1960–2074« از : Vگروه ی از کاالهـاي  کلّ

 يکاالهـا  اي از خالصـه هـا   نبشته گلاین  در. است مشخّص زمانیِ ةورودي و خروجی در یک مکان و در دور

   .شد می بتثآنها  ةبا نام تحویل دهنده و گیرند خروجی و ورودي

 ،این اسناد  Ibid) (57 :.استها  حساب رسیمربوط به »PF 1961–2075 , 2014–2087«از : W گروه

سـفر بـه    ةبـه پرداخـت جیـر    Qهـاي   در برخی از مـتن . ماهانه و ساالنه هستندهاي  حسابمربوط به صورت

مرکـزي   ةآنهـا زیـر نظـر ادار    احتماالً. اند داران تخت جمشید، براي رفتن به مناطق مختلف اشاره کرده حساب

ـ    رفتنـد و پـس از رسـیدگی و     مـی  سـاالنه بـه  منـاطق مختلـف    هـاي   صـورت حسـاب   ۀبـراي بررسـی و تهی

  .  آوردند می خود به آرشیو مرکزي در تخت جمشیدبا سند اصلی را همراه  ،برداري صورت

ارکردن، پخش و بازپخش و پرداخـت  آوري، تهیه، ذخیره و انب مربوط به جمع A-Sهاي  گروههاي  نبشته گل

 ۀهمـ . باشـند  مـی ) درباریـان، کارمنـدان، کـارگران   (اي از قشرهاي مختلف خوراکی به طیف گستردههاي  جیره

و انبارهـاي  هـا   در ادارهها  نبشته گلاین . متر پهنا دارندسانتی 6تا  3بین  و اکثراًهستند ی شکل ها بالش نبشته گل

اي از آن تهیـه و   نسخه ،یط کارمندان محلّهر کردن آنها توسیایی تهیه و پس از ممحلی در نقاط مختلف جغراف

بنـدي   این اسناد را در مرکز بر اساس محل و تاریخ آنها طبقه. شد می مرکزي در تخت جمشید فرستاده ةبه ادار

بـر  . نقـش مهـر دارنـد    بین یک تا چند ،هر شده و بسته به نوع متنمها  نبشته گلاین  ۀهم. کردند می و بایگانی

. ب نوشته شـده اسـت  کوتاهی به آرامی با مرکّهاي  نوشته شده به ایالمی، متنهاي  نبشته گلروي برخی از این 

هاي  نبشته گلآن در  ۀنمون. اداري هستندهاي  متن نبشتۀ گلثبت شده در  فعالیتنیز در رابطه با نوع ها  این متن

اضافه شـده و در   نبشته گلآرامی بعدها به هاي  احتمال دارد که این نوشته.آشور نو و بابل نو وجود دارد ةدور

  . دست دوم باشندهاي  واقع نوشته

بیشـتر  . اند رتبه صادر شدهمساي کارمندان بلندؤط راند که توساداريهاي  یا فرمانها  نامه،  Tگروه هاي  متن

متـر  سـانتی  8تـا   4بین  و معموالً A-Sهاي  گروههاي  نبشته گلبالشی شکل با ابعادي بزرگتر از ها  نبشته گلاین 

  . وجود دارد Tهاي  نبشته گلچهارگوش کوچک نیز در میان  ۀچند نمون. هستند

در و چهارگوش و بـزرگ  ها  نبشته گلاین ؛ گویند می (journal)ژورنال که به آنها اصطالحاً V-Wهاي  متن

ماهانه و ساالنه بـوده  هاي  رسیو حسابها  حسابصورت ط بهومرب V-Wهاي  متن. مختلف هستندهاي  اندازه
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ق به یک منطقـه  شدند که اسناد متعلّ می اسناد هنگامی نوشتههاي  این گروه. باشند می A-Sهاي  و مرتبط با متن

ایـن  . سـال در آرشـیو موجـود بـود     5بین یک ماه تا یک سال و در برخـی مـوارد تـا     مشخّصزمانی  ةیا دور

هر ندارند یـا  یا نقش مها  نبشته گلاین . شدند می مرکزي در تخت جمشید تهیه و نگهداري ةاداردر ها  نبشته گل

  . داري یک نقش هستند

هـا   به دریافت جیرهاست متن آنها مربوط . باشند می چند کلمه داراي نوشته کوتاه در حدU گروه هاي  متن

به آنهـا   پژوهشگران اصطالحاً. استهایی  چه گروه برايها  بدون ذکر اینکه این جیرهبدون ذکر مقدار، سال و 

ابعـاد  . شـدند  مـی چسـبانده  ... ها، سبدها و به در خمرهها  نبشته گلبه نظر آنها این . گویند می (Lable)برچسب

  .   ب، مخروطی و تخم مرغی هستندبالشی، محدهاي  کوچک و به شکلها  نبشته گلاین 

  

  :هاي آرامی  نبشته گل

صـوص  خشد، بـه   النهرین بین اداري و حقوقیهاي  کم وارد سیستمکم .م.ل قاو ةز اوایل هزارآرامی ا خطّ

میخـی در   خـطّ نوشـته شـده بـه    هـاي   نبشـته  گـل آرامی با مرکب بـر روي   خطّبه بعد کاربرد  .م.ق 7از قرن 

 در اداري خـطّ ن آرامـی بـه عنـوا    خـطّ بارها به  ،منابع تاریخی. شود می آرشیوهاي آشوري نو و بابلی نو دیده

و اسـناد  ها  به کاتبهایی  اشاره ،ایالمی باروهاي  نبشته گلدر . اند هخامنشی اشاره کرده ةاداري دورهاي  سازمان

مربوط به تحویل چرم ها  نبشته گلهمچنین برخی  .من شده استشآرامی به ویژه اسناد نوشته شده بر روي پار

بالشی شکل هاي  نبشته گلآرامی بر روي هاي  متن. ید هستندمرکزي در تخت جمش ةو پوست حیوانات به ادار

ایالمـی در دو سـر   هـاي   نبشـته  گـل آنها نیز همانند ) 6تصویر. (نوشته شده اند) حالت مثلثیبرخی کمی به و (

ـ ها  نبشته گلآرامی در برخی هاي  متن. جهت رد کردن نخ دارندهایی  سمت چپشان سوراخ اکی به صورت حکّ

. نیز از هر دو شیوه استفاده کرده انـد ها  نبشته گلدر شماري از . اندب نوشته شدهدیگر با مرکّشده و در برخی 

باروشناسـایی شـده کـه هنـوز     هـاي   نبشته گل ۀمتن آرامی در مجموع 700انجام شده حدود هاي  بنا به بررسی

کـد اختصــاري    هـا  نبشـته  گـل پژوهشـگران بـراي مطالعـه، طبقـه بنـدي و شناسـایی ایـن        . انـد منتشـر نشـده  

PFAT(Persepolis Fortification Aramaic Text) را بـه کـار   جمشید ي تختبارو آرامیِهاي  به معناي متن 

به صورت افقـی مـوازي از سـمت راسـت بـه چـپ نوشـته        ها  متن ،آرامیهاي  نبشته گلدر برخی از . برند می

 آشـوري و بـابلی نـو نیـز دیـده      ةر دورآرامـی د هـاي   نوشتاري در مـتن  ةکه این شیو) الف -6تصویر(اند شده

 نبشـته  گـل بـاالي   ۀوط عمودي از لبخطّایالمی به صورت هاي  نبشته گلهمانند ها  در گروهی نیز متن. شود می

 بـه کوتـاهیِ  ها  نبشته گلنوشته شده روي این هاي  متن) ب -6تصویر. (یابد می شروع شده و تا پشت آن ادامه

ـ  ،ممکن اسـت مـتن  ها  نبشته گلدر برخی از . است خطّچند کلمه تا به بلندي چند  ط دو شـخص بـا دو   توس

همانگونـه کـه در بخـش    . نوشـته شـده باشـند    لـوح در دو زمان مختلـف روي   و احتماالًمتفاوت  خطّدست 

چنـد کلمـه    آرامی در حد خطّبه هایی  نیز داراي نوشتهها  نبشته گلایالمی اشاره شد برخی از آن هاي  نبشته گل

  . الح هستندیا اصط

تـاریخ ایـن   . اسـت  مربوط به نقل و انتقال کاالها ،ایالمیهاي  نبشته گلآرامی نیز همانند هاي  نبشته گلمتن 

مشـابه   داراي ساختار متنی تقریبـاً ها  این متن. سلطنت داریوش بزرگ است 28تا  13نیز مربوط به سال ها  متن

. ایالمـی متفـاوت اسـت   هـاي   نوشتاري بـا مـتن  هاي  نظر شیوه آنها ازهاي  ه ویژگیالبتّ. ایالمی هستندهاي  متن
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وجود دارد ها  ایالمی در این متنهاي  نبشته گلجغرافیایی موجود در هاي  شخصی و نام مکانهاي  برخی از نام

ـ أمت. است که این امر خود دلیلی بر ارتباط این دو گروه متنی با یکدیگر آرامـی  هـاي   فانه هـیچ یـک از مـتن   س

از مهمتـرین  . ، چیـزي نیسـت  انـد  ایالمـی بـه آنهـا اشـاره کـرده     هـاي   مشابه آن که در مـتن  ،آرشیو موجود در

ایالمی یا پارسی باستان ذکر شـده در  هاي  نام ماه ،ایالمیهاي  در متن است؛ نام ماهها ،این دو گروههاي  تفاوت

  . شد می سامی به کار بردههاي  نام ماه ،آرامیهاي  حالی که در متن

  

):مهر شده(هاي نوشته نشده  شتهنب گل

نوشته ندارند و تنها داراي یک یـا چنـد نقـش مهـر      ،دست آمده در باروه بهاي  لوح تعداد بسیار زیادي از

اسـت ولـی بنـا بـه      مشـخّص ناهـا   نبشـته  گـل تعـداد ایـن    ،به دلیل عدم مستندنگاري دقیـق ) 7تصویر.(هستند

چندان الواح  فانه تا چند سال اخیر اینسأمت. گیرندشیو را در برمیآر  الواح نیمی از زده شده تقریباًهاي  تخمین

دکتـر گریسـون بـراي شناسـایی آنهـا اصـطالح       . انـد فی و منتشر نشدهه نبوده و تاکنون معرّمورد توجPFUT 

(Persepolis Fortification Uninscribed Text)   به کـار  جمشید ي تختبارو ةنوشته نشدالواح  به معنايرا 

اند کـه در   ی در سیستم اداري داشتهمشخّصکارکرد الواح،  این است که این ةدهند تعداد زیاد آنها نشان«. برد می

الـواح   نوشته دار زده شده بر روي اینالواح  چنانچه بعضی از مهرهایی که بر روي. شدند می آرشیو نگهداري

ه چـ کنـیم کـه    مشـخّص تشـخیص ایـن مهرهـا    تواند به ما کمک کند که با  می این خود. نیز به کار رفته است

 بـر روي ایـن   PFSه تعداد یا چه درصدي از مهرهاي چ. کردند می کارالواح  گروهی از کارمندان با این نوع از

 لوحِدانیم که مهرهایشان بر روي هر دو نوع  می اشخاصی ةرفت؟ چه چیزي دربار می نوشته نشده به کارالواحِ 

شـان، نـواحی جغرافیـایی کـه     اداريهـاي   فعالیـت نـوع   ةدربـار  ؛رفـت؟  مـی  کارنوشته شده و نوشته نشده به 

 نوشـته نشـده بـه کـار      الـواح  از مهرها فقط بـر روي هایی  چه طرح ؛شد؟ می اداري در آنجا انجامهاي  فعالیت

 داراي یک مهر و چـه تعـدادي داراي چنـد مهـر هسـتند؟ چـه ارتبـاطی بـین        ها  لوح رفت؟ چه تعدادي از می

   (Garrison, 2006: 2) »نوشته نشده وجود دارد؟هاي  لوح ایالمی نوشته شده وهاي  حلو

ـ . متـر اسـت  سـانتی  5تـا   2بـین   بالشی شکل و ابعاد آنهـا معمـوالً  هاي  لوح مشابه  الواح فرم اکثر این ه البتّ

) هـر مـ   لگ(چسب برالواح  به این اصطالحاً. محدب نیز دارند مخروطی، تخم مرغی وهاي  به فرمهایی  نمونه

لی گ(Clay Tag) نوشته شده هاي  لوح نوشته نشده در آرشیو بارو بهالواح « هنکلمن معتقد است که. گویند می

بـه صـورت   ها  نوشته نشده، برچسبهاي  لوح مهرهاي زده شده بر روي ۀواسطه ب. شدند می به ایالمی ضمیمه

  الـواح  را از مهرهـا و  اطّالعـات همانگونـه نیـز آنهـا     ؛آینـد  درمی) زيممی(تی یا  بازبینی صریح هویهاي  نشانه

  (Henkelman, 2006: 95)» .افزایند می به آن) نوشته شده(

  

  : گیرينتیجه

ـ  توان بزرگترین و مهم می تخت جمشید در مرکز امپرتوري را يآرشیو بارو  ۀترین سازمان اداري چنـد زبان

ـ  باسـتان در یـک کـاوش     مشخّصافیایی و سایت جغر ۀآرشیو بارو از یک ناحی. هخامنشی دانست ه شناسـی ب

ایالمی نو شامل بیشتر اسناد بارو و  آرامـی بـا    خطّموجود در آرشیو از دو هاي  نبشته گلدر . دست آمده است

اي نیـز   پارسی باستان، یونانی، بابلی، فریگیـه هاي  خطّبه هایی  نمونه. استفاده شده است ،اکی شدهب یا حکّمرکّ
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چندزبانه بودن آرشـیو  . اند نوشته نشده ولی مهر شدهالواحِ  وجود دارد کهها  لوح ا گروه سومی ازارد اموجود د

 ۀاسناد چندزبان. است جمشید و نواحی اطراف آنتی تختیچند ملّ ت اجتماعیِنمایشگر وضعی ،به نوعی ،بارو

. اداري مشـابه اسـت  هـاي   فعالیـت ها مربوط به آنهاي  ه متنبارو در ساختاري از مدارك پیچیده قرار دارند، البتّ

ـ  ع بمن ،ن اسنادیا ةسیسـتم اداري، اقتصـادي، اجتمـاعی و هنـري در اوایـل دور      ۀرا بـراي مطالعـ   یبسـیار مهم  

  . کنند می هخامنشی فراهم

  

  :ها نوشت پی

  .Hallock, 1978:13-80نگاه کنید به ها  براي مطالعه بیشتر گروه -1
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دهد که  الشی شکل را نشان میب لوحهاي مختلف  ایالمی که سطح ، بدون متن میخیPF1092ِطرحی از  ـ1تصویر

  (Garrison &Root, 2002, p33)پایین ۀلب ـ6باال ۀلب ـ5سمت راست ـ4سمت چپ  ـ3پشت  ـ2جلو ـ1:عبارتند از
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  باال ۀایالمی نو و نقش مهر در سمت چپ، پشت و لب میخیِ ۀبالشی شکل با کتیب لوح ۀنمون -2تصویر 

  

       
  

1          2  

  ـ پشت لوح2روي لوح  -PF 1957-  1 ـ تابلت چهارگوش3تصویر

  

  
  

  

  ـ لوح نوشته شده به زبان یونانی 5تصویر.              ـ لوح نوشته شده به زبان پارسی باستان4تصویر
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  ب               الف                                                                                              

  هاي نوشته شده به زبان آرامی ـ لوح 6تصویر

  

  

  

  الف                                                                    ب  
  

  هاي نوشته نشده، مهر شده لوح -7تصویر
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