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  چکیده
مربوط به تولید، ذخیره و  سلطنت داریوش بزرگ، 28تا  13بایگانی بارو تخت جمشید متعلق به سال 

هاي مختلف به شاه و درباریان، کارمندان، این مواد به صورت جیره پرداختذایی، غپخش محصوالت 
  الواحاین . استگان مراسم مذهبی در محدوده فارس و بخشی از خوزستان دکنناجرامسافران، کارگران، 

 هايساختار و روند فعالیتکوچک گزارشی که شاید در نگاه اول بسیار ساده به نظر برسند ما را به 
بارو بر مبناي موضوع   الواحمتن  .کنندهخامنشی وارد می شاهنشاهیدر مرکز  اجتماعی، اداري و اقتصادي

هاي کلی همانند کارمندان هاي سفر بر مبناي شاخصهمتن در این مقاله .اندبندي شدهتقسیمگروه  32به 
هاي پرداختی و مقدار آنها و سند جغرافیایی، تاریخ، مسافران، جیرههاي کننده کاال، مهرها، ناحیهتهیه

 و بررسیسفري که تاکنون خوانده شده،  متن 719در پژوهش حاضر، . شوندبندي میطبقهمهرشده 
، به مجموعه مطالعاتی اضافه است که مرتبط با بحث آنهایی نیز هاي دیگرهاي گروهمتنعالوه بر این از 

کنندگان هاي سفر چگونه است، تهیهفعالیت اداري در متندهد که روند میها نشان مطالعه داده. اندهشد
راي مهر و چه نوعی ها داچه نوعی از متن. به چه صورت است کاال، محدوده شغلی و ارتباط آنها با مهرها

موارد به دلیل  اگرچه در برخی از ،ها در ارتباط استالواحگونه این مسئله با نوع متن و چ اندبدون مهر
  .دست یافتدرست توان به شناخت نمی کمبود مدارك،

  
هاي داریوش بزرگ، بایگانی بارو، متن هخامنشی، تخت جمشید، شاهنشاهی :کلیدي هايواژه

  سفر
  

  مقدمه - 1
بایگانی بارو تخت جمشید است که در سال  ،دوره هخامنشی ۀبراي مطالع اولیه ترین منابع اصلیاز مهم
 بایگانی بارو مربوط به بازة 2.است دست آمدهه نشی بمهخا شاهنشاهی مرکزتخت جمشید، در  از 1933

. است) بزرگ سال سیزدهم تا بیست و هشتم سلطنت داریوش( م.ق 509- 493هاي زمانی سال

                                                
        Leila_makvandi@yahoo.com دانشگاه جیرفتشناسی گرایش دوران تاریخی، استادیار، رشته باستان -1
؛ گریسون و روت، 19-18و 1: 1948براي مطالعه مباحث مربوط به حفاري دیوار بارو تخت جمشید نگاه کنید به کامرون،  -2

-3: 1953؛ اشمیت، 1992؛ موسوي، 88-86:  1971؛ کرفتر،271: 1941؛ هرتسفلد، 71-69: 2008؛ هنکلمن، 23-32: 2001
  . 5-4: 1957و   40
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 700تا  650حدود   ،1هخامنشی نوشته شده به میخی عیالمیِ لوح 1000تا  8000شامل حدود  مجموعه
 -هاي عیالمی لوحاکثر  ، البتهاست 3مهرداراي اثرِ ،نوشته نشده لوح 5000داقل حو  2به خط آرامی لوح

  .اندمهر شدهنیز و آرامی  هخامنشی
هاي حقوقی یا به صورت جیره آنها پرداختذخیره محصوالت غذایی محلی،  و مربوط به تولید هامتن

حیوانات  و مسافرانگران، کارگران، باریان و بزرگان، کارمندان، صنعتخدایان، در و مراسم مذهبیبراي 
، استفاده آنها، نگهداري منطقهها ما را در مورد نوع محصوالت تولیدي هاي متنچنانچه داده. است
کنترل و مدیریت، مالیات،  هاي سازماندهی،همچنین ما را از شیوه. سازندانات و نوع آنها مطلع میحیو

سازماندهی و کنترل نیروهاي کاري و کارگران با هاي شاهی، جایگاه زنان، هاي اقتصادي، راهپیشرفت
هاي لوحقع این در وا4.سازندآشنا میهاي متعدد دیگر و جنبه مختلف، مراسم مذهبی و آیینی هايهحرف

هخامنشی وارد  شاهنشاهیدنیاي کوچک گزارشی که شاید در نگاه اول بسیار ساده به نظر برسند ما را به 
  . کنندمی

 5بندي کردطبقه A- Wبر اساس حروف الفبا از  گروه 32 در را ها آنهالوح متن اساس نوع برهلوك 
هر یک از  .شوندتر تقسیم میهاي کوچکزیرگروه هاي اندك بهها خود بر اساس تفاوتبرخی از گروهکه 

هاي ي متنی با توجه به ویژگیهااگرچه برخی از گروه است،هاي متنی مشخصی ها داراي ویژگیگروه
همین از یکی  هاي سفرمتن 6.دارند اهمیت بیشتريهاي دیگر که دارند نسبت به گروه خاص اطالعاتی

 هااین متن. هاي یک گروه متنی در بایگانی را دارندلوحین در واقع بیشتر که اندهاي متنی شاخصگروه
                                                

و چگونگی تهیۀ آنها نگاه کنید به  شکل الواحهاي نوشته شده به عیالمی هخامنشی، به لوحهاي مربوط براي مطالعه بحث -1
؛ هلوك، 31-30: 2001؛ گریسون و روت، 1991و  182- 181: 1988؛ گریسون، 281- 278و  267- 266: 2003بروسیوس، 

  .  1994؛ لویس، 1990و  1986؛ کخ، 1984؛ جونز و استولپر، 142-140و  136: 2008؛ هنکلمن، 1985و  1977
: 1948؛ کامرون،981: 1996براي مطالعه درباره کاربرد خط آرامی در بایگانی بارو و دوره هخامنشی نگاه کنید به بریان،  -2

؛ 264: 1971؛ هینز، 13: 1938؛ هرتسفلد، 1982؛ گرینفیلد و پورتن، 2008، دوزینبره؛ 42-24: 1976، داندامایف، 30-31
  . 74: 2008تاورنیه، 

   .2008؛ گریسون، 99- 95: 2008نگاه کنید به هنکلمن،  -3
؛ داندامایف و لوکونین، 1996هاي بارو نگاه کنید به بریان، براي مطالعه بیشتر درباره تجزیه و تحلیل ساختار کلی متن - -4

 . 814-763: 2007؛ کورت، 609- 588: 1985؛ هلوك، 90-237: 1989
و همچنین براي مطالعه تعداد مهرهاي به  80- 13: 1969نگاه کنید به هلوك،  A- Wهاي هاي گروهبراي مطالعه متن -5

 . 144-109: 2008هاي هر گروه نگاه کنید به روت، کار برده شده بر روي لوح
 هايو متن J , T, W, Vهاي ، گروهبر مبناي اطالعات ذکر شده در آنها و ساختار متن ها هاي متنیترین گروهاز مهم -6

مربوط به تدارکات براي شاه   Jهاي گروهبراي مطالعه درباره متن. هستند K1و  Eهاي هاي مذهبی در گروهمربوط به پرداخت
؛ توبلین،  1993؛ کخ، 2010؛ هنکلمن، bو a  1994، جیووینززو؛ 1996؛ بروسیوس، 2006به بریان،  و درباریان نگاه کنید

و  1986؛ کخ، 2011و  2008؛ هنکلمن، 1998شلر،  -؛ هندلی1987،  جیووینززو بههاي مذهبی نگاه کنید براي متن. 1998
و  Vهاي و براي مطالعه بیشتر درباره متن 52-51: 1969هلوك،  نگاه کنید به) Tهاي متن(ها نامه .2004؛ رزمجو، 1990

W 2003بروسیوس،  نگاه کنید به اندکه اسناد حسابرسی.   
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- جغرافیایی بایگانی بارو عبور می هاي غذایی به مسافرانی است که از محدودهمربوط به پرداخت جیره
ها هیچ پژوهش تخصصی بر روي این متن در بایگانی بارو، تاکنون آنهااما با توجه به جایگاه خاص . کنند

شاخصه مهم  6 و بررسیهاي آنها هاي سفر و ویژگیساختار کلی متندر این مقاله . صورت نگرفته است
دگان کاال کننکنندگان، دریافتمهر تهیه، )کارمندان( کاال کنندگانتهیه :لشام شود کهتحلیل میآنها 

مسیر سفر به تفکیک مبدا و  ،(Halmi)کننده سند مهر شده براي مسافراناشخاص صادر ،)مسافران(
البته اطالعات دیگر همانند نوع جیره، مهر مسافران، ملیت، جنسیت آنها نیز در . می شوند مقصد و تاریخ

شاخصه باال تابع درجه دو  6توان نسبت به مد نظر قرار گرفته ولی آنها را میها تحلیل دادهمرحله 
ها ها، اطالعات ارائه شده در متنلوحبراي مطالعه دقیق اطالعات  اگرچهباید اشاره نمود که . دانست

  .اندعات به صورت مستقیم به هم پیوستهاین اطالاند شدهتفکیک و جداگانه بررسی 
  

  اي سفرهساختار متن -2
به طور معمول آرد، شراب، آبجو  ،هاي خوراکیمربوط به تهیه و پرداخت جیره)Qهاي متن(1هاي سفرمتن

ـ و به ندرت کاالي دیگر    کننـد کنتـرل بایگـانی بـارو عبـور مـی      درمسـافرانی اسـت کـه از محـدوده      هب
براي یک روز سفر اسـت،   (QA3)قَه  1,5و  1ها به طور معمول به مقدار جیره .)45-40: 1969(2هلوك(

-تنها در حدود یک درصد از متن. ندپیمودر یک روز میاین مسافران فاصله بین دو ایستگاه را باید د بنابر
  .   انددریافت کردهسفر براي بیش از یک روز  هایی رامسافران جیره ها

جیـره  مقـدار کـل    شی و داراي اطالعات مشخصـی، ماننـد  به طور معمول یک متن کامل سفر، گزار
اي کـه  کنندگان و مقدار جیـره داد دریافت، نام دریافت کننده، تع)کارمند اداره( غذایی، نام تهیه کننده کاال

کننده سـند مهـر   ، نام شخص صـادر )مبدا و مقصد( ، جنسیت مسافران، مسیر سفرشدهبه هر شخص داده 
نـده کـاال در   کنس با دو مهر کارمند تهیهکه سپاست ) سال و ماه و به ندرت روز(و تاریخ  (Halmi) شده

البتـه در برخـی از   . دانشدهمهر  لوحکننده در پشت یا جاهاي نوشته نشده دیگر سمت چپ و مهر دریافت
. نیز ذکر شده اسـت ها، دلیل سفر، محل دریافت جیره ملیت مسافران، شغل آن ها نیز اطالعاتی همانندمتن

هاي تعداد متن (PF, Pfa, Fort, PF-NN)4 متن سفر خوانده شده 719در میان  باید اشاره کرد که اما
                                                

، دتخت جمشی (PF)در کتاب لوح هاي بارو ) 1969(  متن منتشر شده توسط هلوك 2087متن سفر در مجموعه  305در مجموعه بارو  -1
کـه   NNیـا   PF-NNاز مجموعه لوح هاي Q متن  403و )1978هاوك، ( DAFI 8منتشر شده در  Pfa  لوح  33متن سفر در  11

 الزم اسـت از . انـد شـده  ده است که همه آنها توسط نگارنـده بررسـی  متن سفر تاکنون خوانده ش 719در مجموع در . اندهنوز منتشر نشده
  .و مهرهاي منتشر نشده را در اختیار من گذاشتند، تشکر کنم  NNهاي که  متن و دکتر وتر هنکلمن  پروفسور مارك گریسون 

2- Hallock, R. 
  ). 72: 1969هلوك، ( لیتر است1واحدي براي مواد جامد و مایع و تقریبا معادل نزدیک به  (QA)قَه  1 -3
لوح منتشر شده توسط وي در سال  2087است و مجموعه ) Persepolis Fortification( داد PFها به آنها کد هلوك در ابتدا براي شناخت لوح -4

 2500حدود . داده بود Pfaمتن دیگر را منتشر کرد که به آنها کد اختصاري  33اي از مجموعه1978شوند، سپس وي در سال با این کد مشخص می 1969
 150حدود . شوندمشخص می NN تر به صورتیا اختصاري PF- NNمتن دیگري که توسط هلوك خوانده ولی هنوز منتشر نشده با عالمت اختصاري 

ها شوند البته در بازبینی مجدد متنمعرفی می Fortاند با عالمت اختصاري سط کامرون خوانده شدهشود و تولوح دیگري که در موزه ملی ایران نگهداري می
  . شوندنیز مشخص می NNبا کد  Fortتوسط دکتر هنکلمن این مجموعه نیز عالوه بر کد 
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ها یک یا چند مورد از اطالعات از قلـم افتـاده یـا    لوحدر بیشتر و  اندعات کاملعدودي داراي اطالهاي م
   .احتمال دارد براي اینکه ضروري نبوده، به عمد نوشته نشده است

  : PF 1383نمونه یک متن کامل 
1-71.25 BAR1   ه  تهیه شده، اشّرَه دریافت کرد، او خودشئود2آرد، توسط میرَه ی  

  .قَه دریافت کردند 1پسر هر یک  9قَه دریافت و  1,5مرد  1. قَه دریافت کرد      
  .آنها از شوش به هند می رفتند 11- 9. او سند مهرشده از شاه همراه داشت 8         
  . 12ماه  سال بیست و سوم، 13 -12        

  )لوحپشت  PFS 1306سمت چپ،  PFS2 18: دو مهر(
 ها مربـوط بـه  این متن. دارند هاي متعدد اهمیتهاي سفر از جنبهر متناطالعات ارائه شده ددر واقع 

دریافت جیره در محل خـاص،   ،در محدوده جغرافیایی مشخصفعال هاي فعالیت اداري، کارمندان و اداره
مهـر   ،کننـده و مهـر دریافـت  کـاال  کننده هرهاي مشخص کارمند یا اداره تهیهمقدار جیره مشخص و با م

 لـوح که چه کسی و در چه محلـی   توان مطمئن شدهاي بارو نمیلوحدر بسیاري از از آنجایی که . اندشده
 .مشخصـی دارد اند، چه ارتبـاط  به کار برده شده آنکه همراه با  را مهر کرده، آن مهر با مهرهاي دیگري

اهمیتـی دو   و ارتباط بـین کارمنـدان   هاي سفر با توجه به روند مشخص کاربرد آنهامطالعه مهرها در متن
مهـر بـا    2با توجه به اینکـه همـواره   سفر هاي ، متن A-Wهاي گروه هايلوحدر میان . یابندچندان می

باط دادن مهرهـا بـا اشـخاص و    کنند تا با ارتها زده شده، به ما کمک میروي آن هویت تقریبا مشخص بر
در میـان تنـوع پراکنـده    را مشخص کرده و  آنها فعالیتهایشان و محدوده جغرافیایی ها، نوع فعالیتاداره

بـارو  بایگـانی  ها در دستگاه اداري به شناخت بهتري از روند فعالیت با تحلیل آنها یرمستقیمغاین مدارك 
  3.برسیم
  

                                                
  ). 72: 1969هلوك، ( قَه است  10بار معادل  1. واحد وزن براي مواد جامد است (BAR)بار  -1
2- PFS  مخففPersepolis Fortification Seal  به معناي مهرهاي بارو تخت جمشید است که هر مهري که تاکنون بر روي

  .هاي بارو شناسایی شده داراي شماره مشخصی استلوح
موسسه شرق در قالب بخشی از پروژه آرشیو باروي تخت جمشید، در  PFهاي شناسایی، مطالعه و معرفی نقش مهرهاي موجود در متن -3

بخش مهرهاي این مجموعه به سرپرستی پروفسور مارك گریسون و پروفسور مارگارت کول . شناسی دانشگاه شیکاگو در حال انجام است
رسند که جلد اول آنها با موضوع مهرها در قالب یک مجموعه سه جلدي به چاپ می. روت در حال مطالعه و آماده سازي براي چاپ است

نقوش «و جلد سوم با موضوع » نقوش انسانی«جلد دوم با موضوع . نقش تاکنون منتشر گردیده است 312شامل » رمانینقش نبردهاي قه«
آن  هاي داراياز مهرها به لحاظ نقش، سبک، لوح هر یک. نیز در حال آماده سازي براي انتشار است» حیوانی، هندسی و نقوش تجریدي
نیز   NNهاي البته همزمان کار شناسایی نقش مهرها بر روي متن. شودلی از آن معرفی میشناسی کاممهر بررسی شده و همچنین کتاب

ها با مهرهاي مجموعه پیشین، تعداد زیادي مهرهاي جدید نیز بر اساس از مقایسه مهرهاي این مجموعه لوحدر حال انجام است که پس 
همچنین دکتر ). مکالمه شخصی با گریسون(اند جدید را شماره گذاري نکردهاند، البته هنوز بیشتر مهرهاي هاي اولیه شناسایی شدهگزارش

 اندهاي آرامی است که تاکنون گزارش کوتاهی را در مورد این مهرها منتشر کردهدوزینبره در حال بررسی و مطالعه مهرهاي بر روي لوح
 هاي نوشته نشده ولی مهر شده را مورد مطالعه قرار دادلوح به صورت مقدماتی 2008اي نیز در سال گریسون در مقاله). 2008دوسینبر، (
،  a 1996،  1988؛ گریسون، 1999اپرگیس، (  براي مطالعه درباره مهرهاي بارو و نقش آنها در بایگانی نگاه کنید به). 2008گریسون،(

1996b  ،2000  ،2008  2008و  1999روت، ؛ 1994؛ لویس، 81-78: 1969؛ هلوك، 2001؛ گریسون و روت، 2009و(  
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  )کارمندان(تهیه کنندگان  -2-1
هاي بارو اشـاره  متنهاي مختلف گروهبه صورت مکرر در  1کننده یا کورمینشغل، به تهیهیک به عنوان  

سلسـله   هـا و در دستگاه اداري، حـوزه فعالیـت  آنها شغلی علیرغم تکرار این عنوان، جایگاه  البته. شودمی
کننـده بـه   قبل از نام تهیه کورمین کلمه. بحث برانگیز بایگانی بارو استآنها یکی از مباحث اداري مراتب 

-Kurبـه صـورت    PF 354در . شودنوشته می »kurmin PN2- na«ها به صورت کار رفته و در متن
man در ،PF 285 , PF 417  به صورتkur-mi  و درPF 361  به صورتKur-me    نوشـته شـده
-ترجمه می 4»تهیه شده توسط«و  3»واگذار کردن/ ر عهده گذاشتنب«را به معناي  کورمین هلوك. است
   .)245: 1950، هلوك( کند

به این کلمه ها لوحبا توجه به اینکه در بیشتر دهد که پیشنهاد می)  .fn 284، 127: 2008(5هنکلمن
است و بهتر است که به جـاي   -kurmaنوشته شده، در واقع این واژه شکلی از فعل  kur- manصورت 

Kurmin  به صورتkurman ایـن   نیـز ) 163: 1992( 6ویالبتـه پـیش از هـنکلمن، اسـت     . خوانده شود
  7.پیشنهاد را مطرح کرده بود

بـر عهـده   «کنـد  رمین را بـه دو صـورت معرفـی مـی    همانگونه که در باال اشاره شد، هلوك شغل کو
به کـار   Cو  Bگروه : هایی همانندانبار کردن کاالها در متن ا برايهلوك آن ر .»گذاشتن و واگذار کردن

رسد، به نظر می .است هاهاي مربوط به تهیه جیرهدر متن» کنندهتهیه« عنوان باآن ترین معمول وبرد می
-بخـش دار توصیف کرد که از یک سو کاالها از ی شغل کورمین را همانند یک مغازهتوان در قالبی کلمی

و از ) Cو  Bهـاي  هاي گـروه ها در متنهمانند کورمین( شودبه او واگذار یا تحویل داده میف هاي مختل
  ).کنندگان در متن هاي سفرهمانند تهیه( کندالها را به خریداران خود عرضه میسوي دیگر او کا

مثـال  رود بـه عنـوان   کننده به کار مـی هاي شغلی مشخصی براي کارمند تهیهها نامدر برخی از متن
عنـوان شـغلی   بـا  کـورمین  ها یک این در برخی از متن بنابر. کننده شراببه عنوان تهیه 9، کوتیرَه 8تومره

  . شودمشخص ذکر می

                                                
1- kurmin (kur- min)   

  .نام شخصی است Perspnal Nameمخفف  PNحرف اختصاري  -2
3- entrusting of 
4- Supplied by 
5- Henkelman, W.F.M. 
6- Steve, M.J. 

؛ هینز و fn ،284 ،204 fn. 443 127: 2008؛ هنکلمن، 12-10: 1969و  245: 1950؛ هلوك، 49-48: 1948نگاه کنید به کامرون،  -7
  . 163: 1992؛ استو، 527-525: 1987کخ، 

8- tumara آن را به معناي ) 765: 1969(  هلوكgrain handler البته یافتن معادل فارسی مناسب براي این کلمه که . داندمی
کننده به امور غله، کنترل کننده غله، سیدگیهایی همانند رمسئولیت هاي شغلی آن را برساند مشکل است، چنانچه پس از کاربرد معادل

بنابراین ترجیح داده شد . اي مناسب که به درستی مفهوم را بیان کند، بیابیمنگهدارنده غله و برخی پیشنهادهاي دیگر هنوز نتوانستیم کلمه
 .که تا یافتن معادل مناسب که انتقال دهنده مفهوم باشد از همان معادل عیالمی استفاده گردد 

9- kutira  ،719: 1969نگاه کنید به هلوك.  
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-اند که تنها در برخی از متنهاي شغلی متفاوتیها داراي عنوانورمیندر واقع ک )1999( 1اَپرگیسبه نظر 
-کورمین را اسـتفاده مـی  عنوان همان هاي مختلف متن درمعمول ها به آنها اشاره شده و به صورت متن

هـا را  ها ذکر شده که کاالها یا جیرهدهند، در برخی متنتحویل میهایی که کاال چنانچه کورمین. کردند
هاي دیگري به عنوان کورمین اند که خود آنها در متنمشخصی تحویل داده به کارمندانی با عنوان شغلی

سلسـله  هـا  کنندگان یا به اصـطالح کـورمین  ود تهیهدهد که خ، این امر نشان میاین نابرب. شوندذکر می
  .دارندمراتب مشخصی 

-نشـان مـی   هاي دیگرهاي گروهنها در متنآ متن سفر و مقایسه با 719هاي نگارنده بر روي تحلیل
کننده دارنـد، برخـی   برخی از آنها تنها نقش تهیهها سلسله مراتب اداري مشخصی دارند، یندهد که کورم

هـاي دیگـري نیـز    در زمینه عالوه بر تحویل و تهیه کاال و برخی اندویل گیرنده و هم تهیه کنندههم تح
کننـدگان کـاال چـه    تهیه. کندان سواالت متعددي به ذهن خطور میکنندگدرباره تهیه .هایی دارندفعالیت

کننـد؟ ایـن اشـخاص چـه     مشخصی فعالیت میافیایی و یا محل کسانی هستند؟ آیا آنها در محدوده جغر
انی هسـتند؟ آیـا آنهـا تنهـا در     جایگاه شغلی در سلسله مراتب اداري بایگانی دارند؟ همکاران آنها چه کس

فـا  هاي دیگر نیز همین نقش را ایهاي گروهاند یا در متنکننده فعالیت داشتهعنوان تهیههاي سفر به متن
اند یا در یک ایستگاه مشخص کاالهـاي  و پرداخت نوع کاالي خاصی بوده یهاند؟ آیا آنها مسئول تهکرده

  .ها بسیار مشکل استهاي مشخص براي این سوالکردند؟ البته هنوز یافتن پاسخمیمختلف را تهیه 
در بـیش از دو مـتن   نفر آنها   31کننده مشخص شده که تهیه 86متن سفر مطالعه شده، نام  719از 

مـتن نیـز نـام     330در. مده اسـت نفر فقط در یک متن به عنوان تهیه کننده آ 55د و نام انکاال تهیه کرده
 از .کننده کاال را ندارنـد مند تهیههاي سفر نام کاردرصد از متن 45در واقع حدود . ستکننده، نیامده اتهیه
در ارتباط است کننده به طور مستقیم با مهر هاي سفر این است که نام تهیهحائز اهمیت در متن هاينکته

کننده و مهرهـاي مـورد اسـتفاده آنهـا     شناخت بهتر تعامل کارمندان تهیه تواند ما را درو این امر خود می
  . یاري رساند

کننده نیستند و تنها مهر بر سفر داراي نام تهیه لوح 330ود از سوي دیگر با توجه به اینکه در حد
هر اکتفا کننده ندارند و تنها به کاربرد مشود که چرا نام تهیهه، پس این سوال مطرح میها زده شدروي آن

کننده تهیه تواند به عنوان معرف یک اداره یا ایستگاه سفر نیز باشد و نقششده است؟ آیا یک مهر می
ها کاربرد یکی از آنها کننده و مهر الزم و ملزوم یکدیگر نبوده و تنیا اینکه کاربرد نام تهیه 2داشته باشد؟

-اجع به ماهیت، نقش و جایگاه تهیهتوان راست؟ سواالت متعدد دیگري نیز می کافی و شرط اصلی بوده
هاي سفر این اما نکته حائز اهمیت در متن .ها مطرح کردهاي دیگر متنو گروه Qکنندگان در متن هاي 

                                                
1  - Aperghis, G.G. 

این نکته که مهرها ممکن است به عنوان نماینده اداره یا ایستگاه مشخص بدون ذکر نام تهیه کننده و کارمند فعال در آنجا -2
هاي سفر متعلق به کارمند تهیه کننده را بازي کنند را اَپرگیس مطرح کرده و تاکید دارد که مهرهاي به کار برده شده در متن 

) 7: 1996اپرگیس، (  نیستند بلکه معرف اداره مشخص تهیه کاال در محل جغرافیایی یا همان ایستگاه مشخص می باشند
  )2-3نگاه کنید به (
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شناخت  تواند ما را دراست و این امر خود میکننده به طور مستقیم با مهر در ارتباط است که نام تهیه
توانیم در برخی از مواقع نمی. اري رساندکننده و مهرهاي مورد استفاده آنها یکارمندان تهیهبهتر تعامل 

هاي تحلیلا به بن. اداره استکننده خاصی را شناسایی کنیم و تنها مهر استفاده شده که معرف آن تهیه
-اي سفر براي شناخت کارمندان تهیههه نظر نگارنده، هنگام مطالعه متنانجام شده در پژوهش حاضر، ب

  :کننده باید به چند نکته توجه داشت
هـا بـا اسـتفاده از    ارند، ولی در برخی از مـتن کننده ندها نام تهیهدرصد از متن 40اگر چه در حدود  -

 PFS 21مهـر  : به عنوان مثـال . توان کارمند مورد نظر را شناسایی نمودایی میهاي جغرافیمهرها، مکان
سمت چپ استفاده شده ولی ، این مهر در NN 2073ها توسط کَرمه استفاده شده است، در در همه متن

بـوده   1توان حدس زد که تهیـه کننـده کَرمـه   ها میتوجه به دیگر متن کننده نیامده است ولی بانام تهیه
  .است

دهد که احتماال ما در برخی از موارد با بیش از یک شـخص بـا نـام خـاص     ها نشان میمطالعه نام -
  .مشاهده کرد 2مواجه هستیم، چنانچه این مورد را می توان درباره اَمبدوش

مهـر و مکـان جغرافیـایی شناسـایی     کنندگان در ارتباط با بیش از یک کاالي خاص، برخی از تهیه -
  .تحلیل بسیار دقیق بود وند، در این موارد باید درشمی

. شوندبارو به چهار گروه مشخص تقسیم میها در اند که ادارهژوهشگران در این باره هم نظرهمه پ -
؛ 1999، اپـرگیس (  میوه و اداره مسئول حیوانات/ ، اداره شرابtarmu/ آرد، اداره آبجو/ اداره مسئول غله

 1990، 5؛ کخ1971و  1970، 4؛ هینز2010؛ هنکلمن، 1973و 1985، هلوك؛ 237-90: 1989، 3داندامایف
 .)148-102: 1996 ،9ر؛ ویزهـوف 1996، 8روت 814-763: 2007، 7رتکو؛ 14-4: 1977، 6لویس؛ 1992و 

ها مشخص و کارمندان آنها از یکدیگر تفکیـک شـده بـود امـا     محدوده کاري هر یک از این اداره .)148
لف مسئول تهیه کاالهاي مختلـف بودنـد کلیـه    هاي مختکه در متن10کارمندانی همانند میشَّه بدهحضور 
  .زندهاي ذهنی را بر هم میمعادله
ه بر عنوان شـغلی کـورمین بـا    کنندگان همانطور که در باال اشاره مختصري شد عالوبرخی از تهیه -
ـ . شـوند هاي شغلی دیگري نیز نام برده میعنوان ـ  11هـاي شـغلی اولیـرَه   تـرین عنـوان  جاز رای   ه معنـاي  ب

                                                
1-  Karama 
2- Ambaduš 
3- Dandamaev. M.A. 
4- Hinz, W.  
5- Koch, H. 
6- Lewiz, D.M. 
7- Kuhrt, E. 
8- Root, M.C. 
9- Wiesehofer 
10- Miššabada 
11- ullira 
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که کار آن مشخص نیست، شَرَمنَّه به معناي تقسـیم   1هاي شغلی دیگر، اَنسرهدهنده، است، عنوانتحویل
-دهنـد تاییـد  آنچه شواهد نشان می). ه شده توسطانتقال داد( منَّه به معناي واگذار شده توسطکننده و دی
کنندگان داراي سلسله مراتب شغلی تهیهاست که ) 1999و  1996( و اَپرگیس )1985(  هلوكکننده نظر 

  .هاي دیگري را نیز بر عهده داشته باشندتوانستند مسئولیتو متناسب با جایگاه اداري خود میاند هبود
داراي شرایط شغلی مشابهی  کنندگانسازد که همه تهیهکه در باال اشاره شد، مشخص می هایینکته

  .نداي سلسله مراتب بودهاي سفر نیز خود دارکنندگان در متنرسد که تهیهند، چنانچه به نظر مینبود
  

  )کارمندان( کنندگانمهرهاي تهیه -2-2
هاي بارو لوحدر ) PFهاي مهر تنها بر روي متن 1150بیش از ( د تعداد بسیار زیاد مهرهاي موجودبا وجو

گذار در ا، عوامل تاثیرهلوحراي شناخت و شیوه مهر کردن مختلف بهاي هاي بسیاري از جنبهمحدودیت
که چه شخصی  شد، مطمئن توانها نمیمعموال در بسیاري از متن. اردوجود د هالوح هر کردنمچگونگی 

متعلق به کدامیک از اشخاص ذکر  لوحرا مهر کرده است؟ یا مهرهاي زده شده در سطوح مختلف  لوح
؟ مهر هر شخص یا کارمند مشخص با چه مهرهاي دیگري مرتبط است؟ آیا مهر استشده در متن 

-این براي پاسخ شده است؟ بنابراده میجغرافیایی استف منطقهاداري است یا شخصی؟ در کدام محل یا 
هاي متنی را با مهرها تلفیق و مقایسه کرد و با کنار هم گذاشتن هایی باید دادهگویی به چنین سوال

هاي اداري و در ارتباط با مهرهاي خاص را در ساختار فعالیت غیرمستقیم سعی کنیم تا نقش اطالعات
  .اشخاص و مهرهاي مشخص دیگر بازسازي کنیم

یک مهر به طور معمول مرتبط با شخص یا اشخاص یا اداره خاص در مکان یا محدوده جغرافیایی  
-می این اطالعات پراکنده به ما کمکتحلیل  2.مشخص و در ارتباط با مهرهاي مشخص دیگري است

در جغرافیایی با یکدیگر را مشخص و هاي مختلف ها در بخشچگونگی ارتباط کارمندان و اداره کند تا
هر چند که . هاي انجام شده در بایگانی و سلسله مراتب آن را بازسازي کنیمرخه فعالیتواقع بتوانیم چ

یم و هاي موجود مستقوارد با کنار هم گذاشتن همه دادهبیشتر م این دیدگاه بسیار خوشبینانه است و ما در
و بیشتر  يهانمت شدن البته با خوانده. شویم به این جزئیات دست یابیمغیرمستقیم، باز هم موفق نمی

  .ها دیگر امیدواریم در آینده این امر میسر گرددلوحشناخت مهرها بر روي 
متفاوت است  لوحهاي مهر کردن و تعداد مهرهاي زده شده بر روي هاي متنی مختلف شیوهدر گروه

 ه دو مهرها هموار، در برخی گروه)Tهاي مانند متن(ها همواره یک مهربه عنوان مثال در برخی از گروه
. به کار برده شده است) Cهاي گروه متن(ها نیز دو یا بیش از دو مهرو در برخی گروه) Qهاي مانند متن(

                                                
1  - ansara 

؛ 1999و  1998ها در بایگانی نگاه کنید به اپرگیس، هاي مهرکردن لوحهاي متعدد مهرها و تعداد و شیوهبراي مطالعه جنبه -2
؛ هنکلمن، 1971ینز، ؛ ه1977؛ هلوك، 13-11: 2001و  11- 8: 1998؛ گریسون و روت، 2000و  170- 167: 1988گریسون، 

  . 1997؛ واال، 2008و : 1996؛ روت، 31-29: 1994؛ لویس، 129-130: 2008
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هاي ها صورت نگرفته، اما بررسیلوحچرایی تعداد مهرها بر روي  تاکنون مطالعه جامعی راجع بهاگرچه 
همواره به تنهایی به هاي خاص یا مهرهاي اشخاص خاص که دهد که به استثناي متنکلی نشان می

افت را تایید ه بین تهیه و دریترین حالت است که ارتباط دو سویشدند، کاربرد دو مهر معمولکار برده می
  . نمایدمی

شده و اشخاص  ، مهر1با دو مهر لوحهاي سفر این است، که به طور معمول شاخصه برجسته متن
ها به شناخت رهاي به کار برده شده در این متنتوان با تحلیل مهپس می. اندصاحب مهر مشخص

مهر  260هاي سفر در متن. و رسیدها در بایگانی بارلوحقوانین مربوط به مهر کردن  ها وبهتري از شیوه
مهر متعلق به  188و  لوحکنندگان کاال در سمت چپ مهر مربوط به تهیه 72ایی شده که شناس 2خوانا

  ). 1جدول ( است لوحدیگر نانوشته  مسافران در پشت و نقاط
 یشکل خاص هالوحاست که همه این فاقد هر نوع نقش مهري  لوح 145مورد مطالعه  لوح 719از 

اند و مهر شدههاي بارو لوحفرم معمول  بههایی لوحت که با توجه به اینکه همه روت معتقد اس 3.دارند
هاي مهر نشده، کپی لوحاند، در واقع اند مهر نشدهکه داراي یک سوراخ و با شکل خاص هاییلوحتمامی 

بایگانی  اما اینکه چگونه به )2008روت، ( هاي اصلی بودند که مربوط به اداره محل تهیه آنها بودلوحاز 
  . اند، نامشخص استدر تخت جمشید منتقل شده

  
هاي داراي لوح  هالوحتعداد 

  مهر 
هاي بدون لوح

  مهر 
  مهرهاي 

  هاکنندهتهیه
  مهرهاي 

  کنندهادریافت
هاي بدون مهر لوح

  کنندگانتهیه
719  574  145  77  188  11  

  
  هاي سفرلوحتعداد مهرهاي موجود بر روي  -1جدول 

                                                
 .سه مهر به زده شده است PF 1480تنها در  -1
- نیز بر روي متن -ستبه این صورت که اثر مهر بر روي لوح وجود دارد ولی بر اثر ساییدگی قابل شناسایی نی-مهر ناخوانا  100حدود  -2

وجود دارد که اکثرا مهرهایی هستند که تنها یک بار بر روي متن ها به کار برده شده اند و امکان شناخت و بازسازي آنها وجود  هاي سفر
 . کنندگان و باقی مهرهاي مربوط به دریافت کنندگان کاال استمهر ناخوانا متعلق به تهیه 30ود در این میان حد. ندارد

 memorandumها را به اصطالح اند که این لوحهاي بالشتی شکل یا زبانی شکلدر بایگانی بارو لوح هاي معمول مورد استفادهلوح -3
type کمی مشکل است که بخواهیم معادل فارسی . مطرح گردید)2: 1948( گویند که این اصطالح براي اولین بار توسط کامرونمی

هاي لوح. ترجمه کرد» لوح رسید«یا » لوح یادداشت«ن آن را به بیابیم، شاید بتوا memorandum tabletمناسب براي اصطالح 
ها به لوحترین این کوچک. کندنمی تجاوز سانتی متر 8 ترین آنهاازطول بزرگ معموال. شوندو درکف دست جا می اندبالشتی شکل کوچک

 لبه باال و پایین دو طرفو در  سمت چپ آنها صاف ،در اطراف انحنا دارند 3هاي بالشتی شکللوح. ستا(PF 1887)دو سانتی متر  ابعاد
هاي آشوري و بابلی نیز هاي بالشتی شکل در بایگانیها نمونه لوحنمونه این لوح. است بوده که محل عبور نخ سوراخی دارندسمت چپ 

هاي ها نیز داراي فرماز لوح اما گروهی. است V, Wهاي هاي چهارگوش است که تنها متعلق به متنگروه دیگر لوح. رواج داشته است
هاي هاي تخم مرغی یا مخروطی شکل است که در متنها لوحیکی از این نمونه. اند که کارکرد آنها مورد بحث و سوال بسیار استخاص

چ نوع اثر مهري هاي بالشتی شکل یک سوراخ دارند و متن دور تا دور آن نوشته شده و هیبرخالف لوح. سفر نیز این نمونه لوح وجود دارد
  .2008؛ روت، 109-102: 2008، هنکلمن، 77: 1969؛ هلوك، 1999ها نگاه کنید به اپرگیس، براي مطالعه بیشتر درباره شکل لوح. ندارند
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هاي بدون مهر، این است که به طور لوحه نکته حائز اهمیت در مورد دهد کپژوهش حاضر نشان می
با . شد و تنها نقص آنها عدم کاربرد مهر بودصورت کامل بر روي آنها نوشته می معمول اطالعات به

اطالعات به طور کامل نوشته شده و معموال یک یا چند هاي داراي مهر لوحتوجه به اینکه در معدود 
هاي محلی ها مربوط به بایگانیلوحاست که  محتمل )2008( این نظر روت بنابر. اده استمورد از قلم افت

زیرا آنها در همان محل نگهداري  دیدندن ضرورتی براي مهر کردن آنها نمیند، در نتیجه کارمندابود
نه و بنا به چه دالیلی این آید که پس چگون فرض را بپذیرم این سوال پیش میالبته اگر ای. شدندمی

توان براي که متاسفانه با مدارك موجود نمی ها به مرکز بایگانی در تخت جمشید فرستاده شدند؟نمونه
  .این سوال پاسخی ارائه کرد

نکته قابل اهمیت و ). 4جدول ( کننده کاال نداردمهر دریافت لوح 11اثر مهر تنها  با لوح 574از 
هاي باال به همراه خود سند مهر شده از سوي مقام فی این است که چرا مسافرانی که به همراهموشکا
هاي غذایی که مربوط به پرداخت جیره Jهاي را مهر کنند؟ چنانچه در متن لوحکه  باز نیاز بود ،داشتند

کرد و کننده کاال سند را مهر میاست، تنها تهیه لطنتی و درباریانبراي سفرهاي شاه و خانواده س
دهد که ظاهرا شواهد نشان میهاي سفر، اگرچه در متن. بردندد را به کار نمیکنندگان مهر خودریافت

مهر  ایی کافی نبود و باید حتما سنده از سوي او به تنهکننده و ارائه سند مهر شدذکر نام شخص دریافت
آمدند، مهر می ها که احتماال مسافرانی که از نقاط خارج از محدوده بایگانیلوح چنانچه در برخی. شدمی

 ,PF 1317به عنوان مثال در . کردندنداشتند، این راهنمایان سفراند که به جاي مسافر سند را مهر می
PF 1318 هباراین ایشه 1ه میشتیممترا براي دریافت جیره  لوحهندي  2راهنماي سفر است که به جاي اب

از سوي  لوحدهد که مهر کردن این امر نشان می. شودبه این مسئله اشاره می لوحکند و در مهر می ،آرد
هند، سارد، ز خارج از محدوده بایگانی مانند چنانچه اگر مسافرانی که ا. مسافران ضروري بوده است

توانستند از مهرشان براي دریافت نمایان آنها میمهر نداشتند، راه کردند،سفر می منطقهقندهار به این 
  .جیره براي آنها استفاده کنند

نیز در ارتباط  مهرها عالوه بر نوع کاربردشان با دو عامل محل جغرافیایی و نوع کاالي مشخص
و در مکان مشخصی به کار  کننده مشخص براي نوع کاالي خاصتوان گفت مهر تهیهچنانچه می. بودند

هاي اما در متن. کاالي خاص داشته استشد و در واقع هر ایستگاه مهر مخصوصی براي تهیه برده می
سفر تنها به ذکر مبدا و مقصد سفر اکتفا شده و به ایستگاه محل دریافت جیره تنها در چند متن اشاره 

اندازه  به نظر نگارنده احتمال دارد که کاربرد مهر مشخص همراه با نام کارمند مشخص به. شده است
ت اداره مرکزي در تخت جمشید بر مبناي آن محل دریاف است کهکافی گویاي محل دریافت کاال بوده 
هاي هاي مربوط به جیرهمتن( Hهاي گروه در متن برعکس. دادجیره توسط مسافران را تشخیص می

                                                
1- Išbaramištima 
2- Abbatema 
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واره محل تهیه ذکر نشده ولی همکننده کاال به کار برده به صورت معمول مهر تهیه) ماهیانه کارمندان
  .گرددمی

کنندگان، فر و مقایسه آن با کمیت نام تهیههاي سي مهرهاي به کار برده شده در متنبررسی آمار
شد به نوعی متمم به کار برده می لوحدر سمت چپ  کننده و مهر وي کهدهد که نام تهیهنشان می

ر حالی که ، ددارندها نام تهیه کننده نلوحدرصد  45دهد که حدود پژوهش حاضر نشان می. کدیگر بودندی
بنابراین، . اندهاي با شکل خاصلوحنیز همانگونه که اشاره شد  که آنها ها مهر ندارندلوحدرصد از  20تنها 

کننده ضرورتی که کاربرد نام تهیه ها ضرورت داشت در حالیلوحرسد، کاربرد مهر بر روي به نظر می
کننده و مهر متمم یکدیگرند ح کرد که به دلیل اینکه نام تهیهن فرض را نیز مطرتوان ایالبته می. نداشت

نده فضایی کنو اینکه نوشتن نام تهیه لوحزه و با توجه به اندا ر هر دو در متن الزامی نبوده استپس حضو
-تهیه ام، نر کاتب فضا براي نوشتن کافی نبوداین هر جا که به نظ کرد، بنابررا در سطح آن اشغال می

توانست معرف اداره یا ایستگاه افتاد، زیرا مهر مکان مشخصی داشت و خود به تنهایی میمیاز قلم  کننده
کننده هایی که نام تهیهلوحاین فرض الزم است که تک تک البته براي اثبات یا رد . مورد نظر باشد

  .د مطالعه قرار گیرندمور لوحو تنها مهر دارند از نظر ابعاد و شیوه نوشتن روي  نیامده
ر مهرهاي به کار برده شده ، با توجه به اینکه اکثتوان به این مسئله نگاه کرداز دید دیگري نیز می 

توانند توسط بیش از یک کارمند مورد استفاده قرار گیرند، است و میها هاي سفر متعلق به ادارهدر متن
به دلیل  ممکن بود براي اداره مرکزي در تخت جمشیداین ذکر نام کارمندان بدون کاربرد مهر  بنابر

-می ،اداره مشخصی بود آن گمراه کننده باشد در حالی که کاربرد مهر که خود معرفهاي اسمی تشابه
  . توانست به تنهایی کافی باشد

  
  دریافت کنندگان کاال  - 2-3

ه کجا و به چه هدفی بهاي سفر چه کسانی هستند؟ این اشخاص از کنندگان کاال در متندریافت
کنند که قابلیت دریافت جیره توسط اداره مرکزي را دارند؟ این مسافران محدوده زیر نظر بایگانی سفر می

توان هاي متعدد دیگري که میکنند؟ و سوالکاالهایی را براي جیره دریافت میچه میزان و چه نوع 
وده زیر کنترل ی از مسافران تنها یک بار از محددهد که بیش از نیما نشان میهمطالعه متن. مطرح نمود

هاي بار آمده، راهنمایان سفر، مسئول به صورت معمول مسافرانی که نامشان چند. اندبایگانی عبور کرده
توان به چند گروه هاي کاال یا مسافران را میکنندهاین دریافت بنابر. اندهاي کار و کارمندان اداريگروه

نواحی اطراف آنها را تقسیم کرد که هر یک بنا به دالیل خاص فاصله تخت جمشید به شوش و مختلف 
مسافران از نقاط مختلف مانند  شامل. کننداداري مرکزي بایگانی بارو طی می کنترل دستگاه در محدوده

هاي و نقاط دیگر، راهنمایان سفر، گروه (PF 1404)  سارد ،(PF 1358) ، قندهار(PF 1552) هند
، (PF 1549) ها، آسیابان(PF 1487) هاي مختلف همانند درودگرهاها و ملیتمختلف کاري در شغل
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و  PF 1321, PF 1559 مانند) چاپارها(1هاي تندورها، پیکو دیگر شغل (PF 1561)کاتبان 
هاي به بخشهاي اداري که براي انجام ماموریت اتکنندگان مالیآوريکارمندان اداري، حسابدارها و جمع

  .کنندی را براي مصرف روزانه دریافت میهاي غذایکنند و در مسیر خود جیرهمختلف سفر می
قَه براي یک روز  2، 1,5، 1هایی معادل بر حسب جایگاه اجتماعی خود جیره به طور معمول مسافران

مسافران با  PF 2057البته در مواردي نیز همانند . جیره معمول آرد، شراب و آبجو بود .کردنددریافت می
مراه راهنماي سفر، هایی که مسافران به هدر متن. کردی باال جیره گوشت دریافت میجایگاه اجتماع

کنند، فت میان دریاها راهنماها با کاربرد مهر خود جیره را براي مسافرکنند، در ایستگاهمسیر را طی می
به نظر . PFS 1316شد همانند اي براي آنها در نظر گرفته نمیا در مقدار جیره پرداخت شده جیرهام

اي شدند جیره جداگانهعی کارمند دستگاه اداري محسوب میرسد با توجه به اینکه راهنماها خود به نومی
و  شدحتماال تعداد مسافران ذکر میند ااي که مسافران به همراه داشتداشتند زیرا در سند مهر شده

ه همراه مسافران جیره در مواردي که راهنماي سفر ب. دادنددان همان مقدار جیره را تحویل میکارمن
که آن شخص به همراه همراهانش این مقدار جیره را دریافت کرده ها اشاره شده کرد در متندریافت می

  . است
و شمار زیادي  شناسایی شده است PFهاي فران بر روي متنوط به مسامهر خوانا مرب 188در حدود 

با توجه به اینکه بیشتر مسافران . که بنا به ساییدگی یا شکستگی ناخوانا هستند، وجود دارد ینیز مهرهای
درصد مهرهاي مسافران تنها یک بار  80کنند، بیش از یر زیر کنترل اداره بارو عبور میتنها یک بار از مس

 ،آیندمی شاهنشاهیهاي مختلف هایی از مسافران از بخشکه گروه البته از آنجایی. ه استاستفاده شد
شناخت  موجبکه این خود  را در مهرهاي مسافران مشاهده کردتنوع سبک و نقش  توانمیاین  بنابر
اگرچه گریسون و روت در مجموعه سه . شودمی هاي متعدد مورد استفاده نقاط مختلفاز سبک بهتر

اما متاسفانه تاکنون . ندشر شده، به معرفی مهرها پرداختجلدي مهرهاي بارو که جلد اول آن تاکنون منت
  . هاي سفر انجام نشده استصی بر روي مهرهاي مسافران در متنهیچ کار تخص

  
  )هاي دریافت جیرهمبدا، مقصد و ایستگاه(یر سفرمس -2-4 

هاي جغرافیایی ها و کارمندان در حوزهاداري، ارتباط میان ادارهافیاي هاي بارو شناخت ما را از جغرلوح
اداره مرکزي در تخت جمشید بر اي و نظارت هاي اداري ناحیهص، مدیریت و دستگاه کنترل فعالیتمشخ

هاي باروي تخت لوحمتن از  2087هلوك 1969هنگامی که در سال . برنداي باال میمنطقههاي بخش
درباره حوزه جغرافیایی  ییهاها، بحث و گمانه زنیهاي متعدد متند، در کنار جنبهمنتشر کررا  2جمشید

ران امیدوار شدند پژوهشگ. آغاز گردید هاجاي ذکر شده در متناز چند صد نامزیر نظر بایگانی بارو و بیش 
-جاينامتا شوش و هاي بارو بتوان جغرافیاي تاریخی منطفه فارس و مسیر ارتباطی آن که بر اساس متن

                                                
1- Pirradaziš  

 Persepolis Fortification Tablets ، 1969نگاه کنید به  هلوك،  - 2
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ها و نسبت دادن آنها به جايته هنگامی که مباحث مربوط به نامالب. ها را شناختهاي ذکر شده در متن
در واقع . شود، شک و تردید باالیی وجود داردیی یا سایت تاریخی مشخصی مطرح میمکان جغرافیا

گردد، با حجم ها مطرح مینمتجاي ذکر شده در نام 700هنگامی که بحث درباره شناسایی بیش از 
پراکندگی، پژوهشگران را در شویم که در بسیاري از موارد همین ادي از اطالعات پراکنده مواجه میزی

  . هایشان گاه به بیراهه برده استتحلیل
صورت  منطقهدر حال حاضر نیز با توجه به چندین پژوهشی که درباره شناخت جغرافیاي تاریخی 

- ها مطمئن باشیم و مکانجاي ذکر شده در متننام 6از مکان توانیم صورت قطعی می بهگرفته، تنها ما 
اي جغرافیایی خاصی نسبت داده هشناسی به مکانهاي زبانعدد دیگر نیز بر پایه برخی تحلیلهاي مت

  :جاي عبارتند ازنام 6این . استتر د که البته نیازمند مطالعات دقیقانشده
، شارال؛ بو2001عبدي، ( (Anšan: AŠan-za-an) تل ملیان در نزدیکی تخت جمشید(انشان یا انزان -

  ).25-23: 1986، سامنر؛ 2003؛ هنکلمن، 668-667: 1969، هلوك؛ 1994؛ کارتر، 2005
 -Barša(n): Aš Ba- ir- ša, Aš Ba- ir- šá- an, Aš Ba- iš- šá, Aš Ba(پارسه، تخت جمشید  -

iš- šá- an 
   ).675: 1969،هلوك( )(.Batrakataš: AŠbat-ra-ka4-taš,  AŠbat-rak0-ka-taš, etcپاسارگاد -
  ).676: همان( ) Tirazziš: Aš Ti- ra- iz- zi- iš, Aš Ti- ra - zi- iš(شیراز -
  (Susa: Aššu- šu- an)شوش -
؛ مفیدي 112- 110و  42- 41 :2008هنکلمن، ( (Hunar: Aš Hu- un- nar)تل برمی در رامهرمز : هونر-

  ).    2005نصرآبادي، 
  : اي به سه حوزه جغرافیایی تقسیم نمودمنطقهبایگانی بارو را بر مبناي مهرهاي  هلوك

PFS 1- 1حوزه تخت جمشید و نواحی اطراف آن،  
- PFS 3 ,PFS 30 2حوزه کَئوپیریش ،  
-  PFS 4 دانـد تقریبـا تـا محـدوده بهبهـان مـی     ی را حوزه جغرافیایی بایگان هلوك. 3حوزه فهلیان  

   ).1977: هلوك(
اي، حوزه زیر را که بر مبناي مهرهاي منطقهتقسیم بندي جغرافیایی هلوك  )5: 2010 و 2008( هنکلمن

فیـایی بایگـانی   در بررسی جغرا. داندتر میطقه تقسیم کرده، به واقعیت نزدیککنترل بایگانی را به سه من

                                                
؛ 2000؛ گریسون، 23-19و  7: 2008و 1999؛ ارفعی، 1999نگاه کنید به اپرگیس،  PFS 1براي مطالعه درباره مهر  -1

 .1986؛ سامنر 4- 283: 1971؛ هینز، 135- 131: 2008؛ هنکلمن، 1985و 1977؛ هلوك، 274-272: 2001گریسون و روت، 
؛ 1999مربوط به حوزه جغرافیایی آنها نگاه کنید به ارفعی،و بحث هاي  PFS 3, PFS 30براي مطالعه درباره مهرهاي  -2

: 1990؛ کخ، 509-507و  118-110: 2008، هنکلمن، 1977؛ هلوك، 410-409: 2001؛ گریسون و روت،80- 78: 2008و 
 . 1986؛ سامنر، 250

؛ 98- 94: 2008و  1999فعی، ؛ ار1999و حوزه جغرافیایی فهلیان نگاه کنید به اپرگیس،  PFS 4براي مطالعه درباره مهر  -3
 .1986؛ سامنر، 1990؛ کخ، 1971؛ هینز، 119: 2008؛ هنکلمن، 1985و  1977؛ هلوك، 413-411: 2001گریسون و روت، 
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البته بـا مشـخص شـدن تـل برمـی در      . داندمی تا نیریز مهرمزحدود رااز اي مشخص بارو آن را محدوده
هـاي  هایی است که در متنکه از مکان 2هخامنشیو هونَر  1رامهرمز به عنوان سایت مهم عیالمی هونور

ا شـوش ر  هـنکلمن . داننـد جغرافیایی بارو را تا رامهرمز میبارو به آن اشاره شده اکنون حد انتهایی حوزه 
خـود  دهد که شوش شان میزیرا شواهد ن .ه استل دستگاه اداري بارو در نظر گرفتخارج از محدوده کنتر

  ).5: همان(  اي بوده استداراي بایگانی اداري جداگانه
ها ذکـر  نوان مبدا و مقصد مسافران در متنهنکلمن اشاره دارد که شوش اگرچه به صورت مکرر به ع

ملکـه  اي از نامـه  3NN 2523.متن تحویل کـاال در شـوش ثبـت شـده اسـت      15شود، ولی تنها در می
نیز  NN 1775و  NN 1040دو متن  رسد از شوش فرستاده شده بود ور میاست که به نظ 4ایرتشتونَه

هـنکلمن  . داده، در شوش تحویل داده شونددستور  که در آنها اشاره شده که کاالهاي 5هایی از پرنکهنامه
جمشـید  هاي بین سـازمان اداري شـوش و تخـت    دهنده ارتباطها نشانکه در واقع این متن کندبیان می

-دوده اداري بایگانی بارو قـرار مـی  دهند، شوش در خارج از محها و مهرها نشان میاست، ولی آنچه متن
  6.گیرد

ت جمشید ها مسیر سفر از تخهاي موجود در متنجايایسه نامتحلیل و مقتالش کرد با  )1990( کخ
-بندي مهرها و مکانطبقهبر بنا .هاي در طول مسیر را مشخص سازدگاهبه شوش را بازسازي کند و ایست

هـا، مهرهـا و نـام    جايکخ سپس با استفاده از نام. ددانافیایی بارو را تا حدود شوشتر میها، کخ حوزه جغر

                                                
1- Hunur 
2- Hunar 
3 - PF 57, PF 88, PF 89, PF 90, PF 91, PF 93, PF 136, PF 318, NN 51, NN 322, NN 
325, NN 1240, NN 1718, NN 1762, NN 1988.                                                             

دهند که او داراي امالك زیادي هاي بارو نشان میایرتشتونَه دختر کوچک کورش بزرگ و همسر داریوش است که در متن -4
-طرف شاه براي تدارکات سلطنتی می دستورهایی را از Jگردد که او در متن هاي بوده و اهمیت نقش او زمانی مشخص می

و  29-27: 1996؛ بروسیوس، 1999نگاه کنید به اپرگیس،  PFS 38براي مطالعه بیشتر درباره ایرتشتونَه و مهر او . دهد
و  128: 1977، هلوك، 85-83: 2001؛ گریسون و روت، 1998و  b 1996و  1991و  207- 203: 1988؛ گریسون، 125-127

  .1999و  1990؛ روت، 238-235: 1992؛ کخ، 1971؛ هینز، 33-28: 2010من، ؛ هنکل1985و  1978
رئیس دستگاه اداري بایگانی بارو در تخت ) م.ق 497 -506(  15 -25هاي موي داریوش بزرگ که در فاصله سالپرنکه ع -5

هاي ه نظارت و کنترل روند فعالیتوظیفه پرنک. کرداو در بایگانی بارو بیشترین میزان جیره حقوقی را دریافت می. جمشید بود
هاي دیگر دهند که او بنابر ضرورت به مکانها نشان میاگرچه محل کار او در تخت جمشید بود اما متن. اداري در بایگانی بود

راي ب. دهند که او دستورهایی را از آنجا براي مرکز بایگانی در تخت جمشید فرستاده استها نشان میکرد و متننیز سفر می
؛ 2000و  1991و  241: 1988؛ گریسون، 1999مطالعه بیشتر درباره پرنکه و نقش او در بایگانی بارو نگاه کنید به اپرگیس، 

؛ لویس، 1990؛ کخ، 1971؛ هینز، 2011؛ هنکلمن، 1985و  1978و  129- 128: 1977؛ هلوك، 405: 2001گریسون و روت، 
 . 271- 264: 1993؛ واال، 1999و  1997؛ و 1990؛ روت، 1994

گیرد نگاه کنید به گریسون، براي مطالعه درباره وسعت اداري بایگانی بارو و اینکه آیا شوش در محدوده بایگانی قرار می -6
  . 2008و  324-323: 1999؛ پاتس، 2011و  123-110: 2008؛ هنکلمن،  1996
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-و بسیاري از نـام ا. ناحیه تقسیم کرد 6نی بارو را به حوزه جغرافیایی زیر کنترل و مدیریت بایگاکارمندان 
شتر مـوارد بـا نادیـده    ، در واقع او در بیها را به نواحی مختلف نسبت دادلوحروي  هاي به کار رفته برجاي

محل کار اشـخاص ذکـر شـده در     به همان ترتیب. هاي پیشین، بر نظر خود اصرار داشتگرفتن پژوهش
  : اي کخ به صورت زیر استتقسیم ناحیه. مهرشان را مشخص کرداز  ها و محدوده استفادهلوح

هـاي نقـاط   دستگاه اداري بارو که فعالیتمدیریت و کنترل به عنوان مرکز اصلی  تخت جمشید : 1ناحیه 
   ).262-250و  30-8: 1990کخ، (  شدکنترل می سازماندهی و مختلف از آنجا

   ).266-263و  68-41: همان(  و نواحی اطراف آن شیراز : 2ناحیه 
  ).275-207و  108-69همان، (  جنوب شرقی فارس:  3ناحیه 
 134-109: همـان (  شوش اسـت  به فهلیان در مسیر ارتباطی منطقهشامل  :جنوب غربی فارس:  4ناحیه 

  ).289-276و 
  ). 296-290و  155-135: همان(  شمال غربی فارس:  5ناحیه 
  ). 307 -297و  216-156همان، (  یالمع:  6ناحیه 

در هاي ذکر شده هنوز نام بسیاري از مکان زیرا. است بندي کخ مورد شک و تردید بسیارمتقسیالبته 
را بـه حـوزه    هـا جـاي نـام اي موارد بدون ذکر دلیل قانع کننده کخ در بیشتر .ها قابل شناسایی نیستمتن

تگاه بـارو را وسـیع تـر از    همچنین کخ محدوده دس .دهدبندي خود نسبت میخاصی در تقسیم جغرافیایی
مطالعه البته خود کخ نیز معتقد است با توجه به اینکه در هنگام . در نظر گرفت ،دهندآنچه متون اجازه می

هـاي منتشـر   لـوح در آن هنگام، او به مجموعه  هلوكمیالدي به علت درگذشت  80ها در اواخر دهه لوح
تغییـرات زیـادي را در تقسـیم     ها به احتمال زیـاد این مطالعه این متن نداشته، بنابردسترسی  NNنشده 
  .)مکالمه شخصی با کخ( و انجام داده، ایجاد خواهند کردهایی که ابندي

رافیـاي  جغ 2008دکتـري خـود در سـال     و همچنین در پایان نامـه  1999اي در سال ارفعی در مقاله
حوزه زیر کنتـرل بایگـانی را بـه     هلوك، او پیرو نظر را بررسی کردبارو هاي تاریخی فارس بر مبناي متن

و بر مبنـاي  اي را براي حوزه جغرافیایی باراش نقشهدر مقاله 1999در سال . کرده است تقسیم منطقهسه 
ارفعـی سـعی   . هاي مهم در مسیر راه شاهی از تخت جمشید به شوش ارائه کـرد جايشناخت برخی از نام

هاي دیگر را شناسایی و مکان 2، لیدومه1هیدلی هاي مهمی همانندجايها، حوزه نامتحلیل متنکرد که با 
ایت هاي نامی آنها را به شهر، روسـتا یـا سـ   ش کرده تا با استفاده از شباهتکند و در بسیاري از موارد تال

  لیـان در نزدیـک بـه بهبهـان قـرار      ، در حوزه فه 4، را به بشت3بسیتمه: مشخصی نسبت دهد، براي نمونه

                                                
1- Hidali 
2- Liduma 
3- Bessitme 
4- Bašt 
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ها بـه آنهـا   نهایی که بیشتر در متجايتا محل تقریبی بسیاري از نام تالش داشته اگرچه ارفعی .1دهدمی
بـا عـدم اسـتفاده از    در این میان متاسفانه در بسیاري از موارد همانند کـخ   امااشاره شده را شناسایی کند 

  .ها را به نقطه خاصی نسبت داده که دلیل آن مشخص نیستجايبسیاري از نامهاي پیشین، پژوهش
هاي بین شـوش  اي از مسیرها و ایستگاهدر رساله کارشناسی ارشد خود نقشه 1996در سال  اَپرگیس
: 1999و  31: 1996( تر و منتشر نمـود تا حدودي این نقشه را کامل 1999ه کرد، او در سال تا بهبهان ارائ

بـین تخـت    سـفر را  هـاي تر سعی نمود که مسیر ایستگاههاي مهم و مشخصجاياو با مطالعه نام). 154
افیـایی و  هـاي جغر ا استفاده از مقایسه و تحلیـل نـام  تالش داشته باپرگیس . ارائه دهدجمشید تا بهبهان 

را دنبـال   هلوكتا حد نظرات  اَپرگیس. هاي مهم را شناسایی کندمهرها و اشخاص حدود تقریبی ایستگاه
  .کرده است

ها، فاصله آنها کردند، محل قرار گرفتن ایستگاهکه مسافران براي عبور انتخاب می مسیرهاي سفري
در کجاها قرار داشتند؟  هاي بارومکان ذکر شده در متن 700بیش از  .است مهماز یکدیگر از مباحث 

مشخص نمود که هر یک در  در هر محل یا حوزه خاص را شناخت و توان کارمندان فعالچگونه می
که شخص مورد  مشخص کرد ،تواناز موارد نمی برخی؟ متاسفانه در اندکجا، در چه بازه زمانی فعال بوده

شوند جاي ذکر میر ارتباط با چندین نامداگرچه برخی از کارمندان  .شتغال داشته استنظر در چه محلی ا
  . توان حدود جغرافیایی آن را حدس زدها و شواهد میتنها بنابر کنار هم گذاشتن دادهموارد در بیشتر  اما

هـا سـفر   ایستگاههاي جغرافیایی و هایی را درباره پراکندگی مکاناگرچه، کخ، ارفعی و اَپرگیس نقشه
و منطقـه  ها نسبت به وضعیت جغرافیایی جايیابی نامسفانه آنها در ارائه نقشه و مکاناند اما متاارائه کرده

ین اشخاص را در شناخت محل یـک  توان هر سه ااند و به ندرت میتوجه بودهشناسی بیهاي باستانداده
 بسیتمه ،به عنوان مثال کخ. هایشان وجود داردریهاهی تفاوت بسیاري بین نظجاي هم نظر دانست و گنام

آن را در شـرق فهلیـان در    )2008( حـالی کـه ارفعـی   در). 133: 1986(  دهـد را در حوزه شوشتر قرار می
بـا کمـی فاصـله، آن را در     )1996:31( دانـد و اَپـرگیس  بهبهان در محل شهر امروزي بشت مـی نزدیکی 

 هـاي و بدون توجه به ویژگی استي ارائه شده توسط آنها، دستی هانقشه. دهدزدیکی دوگنبدان قرار مین
در حالی که خصوصا حوزه بین کامفیروز و فهلیان و منطقه فهلیـان،  . اندجغرافیایی مسیرها را ترسیم کرده

ه ها و ارتباط بین شهرها و روستاها به وضعیت جغرافیایی بسیار وابسـته بـود  کوهستانی است و مطمئنا راه
  .ستا

هاي سفر باید چند نکته را در نظر بنا به نظر نگارنده براي شناخت مسیرهاي سفر مسافران و ایستگاه
  :گرفت

                                                
و  1999؛ ارفعی، 31و  28- 26: 1996هاي پیشنهادي براي آن نگاه کنید به اپرگیس، ه بسیتمه و محلبراي مطالعه دربار -1

  .1993؛ واال، 2008؛ پاتس، 190: 1990و  1986؛ کخ، fn.  1163/1164 502: 2008؛ هنکلمن، 125-126: 2008
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نام ایستگاهی کـه   1هاجز در تعداد بسیار اندکی از متن ها مبدا و مقصد سفر ذکر شده و بهدر متن -1
ها مبـدا یـا   در حدود نیمی از متن همچنین). 2جدول (کردند، آمده استیافت میمسافران جیره خود را در

  .مقصد سفر ذکر نشده و یا تنها یکی از آنها آمده است
ها مبدا یا مقصد سفر محل جغرافیایی خاص نیست، بلکه یک شخص اسـت کـه   در برخی از متن -2

 یا زیشَویشپرنکه  هاي مهم اداري بارو مانندمقام البته این اشخاص، شخص شاه و. در مکانی مستقر بود
شاه به عنوان مقصد سـفر ذکـر    3متن 26، شاه مبدا سفر و در 2متن 6در  PFهاي چنانچه در متن. هستند

  . شده است
هاي قبل نیز به آن اشاره شد، بخش زیادي از شـناخت مـا از ایـن شـبکه     همانگونه که در بخش -3

هاي جغرافیـایی نیـز بایـد    براي شناخت مسیر. هاي غیرمستقیم استکارگیري دادهپیچیده اداري بارو، به 
کننـدگان کـاال و   هاي مربـوط بـه تهیـه   ترین این اطالعات دست دوم، متنها رو بیاوریم، از مهماین داده

هاي داراي نام کارمند خاص و مهر خاص، همکاران آنهـا، اسـتخراج   کنار هم گذاشتن متن. مهرها هستند
آورد با یکدیگر این امکان را فراهم میو مقایسه آنها هاي جغرافیایی آمده است که نام آنها با چه مکاناین

ت است و در بسیاري از اگرچه این در بهترین حال. هاي جغرافیایی را شناسایی کنیمتا بتوانیم برخی مکان
  .دهنداره به صورت کامل ما را یاري نمیها هموموارد داده

با . ها استمسیرهاي ارتباطی و جاده ها،هاي ذکر شده در متنجايیابی نامجدا از بحث مکان -4
کردند و ها عبور میهاي کار، مسافران از این راهتوجه به اینکه افراد مختلفی اعم از کارمندان، گروه

ها منطقی نیست که فکر هاي ذکر شده در متنجايتوجه به تعداد بسیار زیاد نامهمانگونه که ذکر شد با 
برخی از مناطق ذکر شده در . ده معمول تخت جمشید به شوش قرار داشتنها در مسیر راکنیم همه این راه

اصال در مسیر راه شاهی قرار  -که حوزه جغرافیایی بسیار مهمی است- ها همانند حوزه کوپیریش متن
توان مسیرهاي عبور و مرور را به دو دسته ها مینظر نگارنده بر پایه مطالعه متن این به بنابر. گیرندنمی
  : م کردتقسی

در  هیدلی، لیدومه: هاي مهمی هماننددهند شهرها و ایستگاهچنانچه شواهد نشان می: راه شاهی-1
  . مسیر راه شاهی قرار داشتند

هاي بارو راجع به تهیه و گردآوري، پخش مواد غذایی و با توجه به اینکه متن: هاي محلیراه -2
و مراکز تولید و نگهداري ها، انبارها ذکر شده در متنهاي جاياین بسیاري از نام دامی هستند بنابر

                                                
متن عالوه بر مبدا و مقصد سفر نام ایستگاهی که مسافران جیره را دریافت کرده اند، ذکر  19در  PFچنانچه در متن ها  -1

اند که تهیه کننده هتوردده بوده مسافران جیره خود را در کوردوشوم دریافت کرده PF 1309به عنوان مثال در . شده است
  .است

2 - PF 1285, PF 1344, PF 1397, PF 1572, PF 1574, PF 1578  
3 - PF 1313, PF 1315, PF 1316, PF 1319, PF 1320, PF 1324, PF 1359, PF 1437, PF 1438, PF 
1443, PF 1444, PF 1449, PF 1455, PF 1462, PF 1474, PF 1477, PF 1507, PF 1518, PF 1528, 
PF 1530, PF 1534, PF 1535, PF 1536, PF 1560, PF 2052, PF 2054 
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- هاي محلی صورت میکه در مناطق محلی قرار دارند و مطمئنا رفت و آمدها از طریق راهاند محصوالت
  . گرفته است

  مقصد  مبدا  نام محل یا شخص  مقصد  مبدا  نام محل یا شخص
  26  6  شاه   4  3 (Arachosia)آراخوزیه

  68  48  شوش  2  2 (Areia)آریا 
  1  -  (Šurauša)شورنوشَه   1  -  (Irtuppiya)ایرتوپیه
  1  -  (Šandupirzana)شَندوپیرزنَه  1  1 (Irdubama)ایردوبمه

  4  -   عیالم  -   2 (Bactria)باکتریا
  -   1 (Kullu)و کولّ  1  1  بابل
  1  -  (Kakawišša)ویشَه  کَک  1  -   آشور

  1  -  (Karkiš)کرکیش  -   2 (Bakabaduš)بکَبدوش
  1  -  (Kutinnāku)کوتینّاکو   2  1 (Barrikana)یکَنَهبار

  1  -  (Māšana)ماشَنه   1  -  (Bakabana)بکَبنَه
  1  -  (Mattaš)متَش   91  86  بدون ذکر محل

  2  11 (Matziš)متزیش  -   2  پارس
  1  -   مصر  6  8 (Parnaka)پرنکه

  2  -  (Makkaš)مکَّش   1  -  (Parribana)پرّیبنَه 
  -   1 (Mauparna)مئوپرنَه   49  20  تخت جمشید

  -   1 (Minmira)مینمیرَه   6  -  (Tamukkan)تموکن
  -   1 (Mituna)میتونَه   1  -  (Tankak)تَنکَک 
  1  -  (Mišmina)میشمنَه   1  -  (Rušda)روشده 

  1  -  (Muturriman)موتوریمن   4  -  (Ziššwiš)زیشَویش
  1  -  (Yaparša)یپرشه   1  1  سارد

  1  -  (Yatutn)یتوتونَه   1  -  (Sagatia)سگَرتیه
  

  Pfaو  PFمبدا و مقصد سفر در متن هاي  1ها و اشخاصمکان  -2جدول 
  تاریخ -2-5

 28تا  13سال  هاي عیالمی و آرامی بایگانی بارو مربوط به یک دوره شانزده ساله ازمجموعه متن
حدود نیمی از آنها  ها،مجموعه متناگرچه در میان . است) م.ق 509- 493( سلطنت داریوش بزرگ

. ز نیستها هنوهاي موجود در متناست که دلیل این ناهماهنگی در تاریخ 23و  22هاي متعلق به سال

                                                
هاي سفر به عنوان مبدا شخص شاه اشخاصی هستند که در متن ایرتوپیه، بکَبدوش، پرنکه، زیشویش، کرکیش و ایردوبمه، -1

 .اندیا مقصد سفر ذکر شده
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ها در ماه. هاي مشخصی و در برخی نیز روز ذکر شده استها سال و ماه یا ماهبه طور معمول در این متن
ماه  PF 1286به عنوان مثال . اندترتیب توالی عددي نوشته شده ه بهاند بلکها با نام مشخص نیامدهمتن

براي چندین ماه  هاوط به پرداخت حقوق کارگران، جیرههاي متنی مربدر برخی از گروه 122دوم از سال
کارگر براي ماه پنجم و ششم و هشتم  120جیره حقوقی شراب به  PF 1183در . شدپیاپی پرداخت می

  .  استپرداخت شده  21سال 
 2.شدندی باستان و هم عیالمی استفاده میهاي پارسهاي عیالمی به صورت همزمان هم ماهلوحدر 

تاریخ به این  فرمول نوشتن PF 1520هاي عیالمی مورد نظر بوده، مانند هایی که ماهلوحدر بیشتر 
هاي لوحبررسی . 28سال ) عیالمی( تم، ماه هشPF 1521یا در  23سال ) عیالمی( صورت بود، ماه اول
شدند و هیچ یک از یالمی در حوزه فهلیان استفاده میهاي عدهد که ماهنشان میداراي ماه عیالمی 

هاي هاي عیالمی نیست و ماههایی که در تخت جمشید و نواحی اطراف آن نوشته شده داراي ماهلوح
: 2008؛ هنکلمن، 75-74: 1969، هلوك( ه بودگذاري کردن، مورد استفادپارسی باستان براي تاریخ

122-125  .(  
نکته . استفاده شده است) پارسی باستان و عیالمی( هاگذاري ماههاي سفر هر دو شیوه تاریخدر متن

شده، تاریخ جیره براي یک روز سفر پرداخت می این است که با وجود اینکه Qجالب توجه در متن هاي 
ها نشان مطالعه متن. نوشته شده است لوحمورد ذکر نشده و تنها ماه بر روي روز، به جز در دو یا سه 

ها تاریخ ندارد یا تنها ماه مورد نظر ذکر لوحدرصد از مجموعه  26تقریبا  ،لوح 719دهد که از میان می
 28و سپس سال  23درصد سال  34، تقریبا 22درصد متعلق به سال  27حدود . شده و سال نیامده است

و تا سه درصد متن هاي دیگر هر یک حدود ددهد و ماهها را تشکیل می لوحدرصد از مجموعه  9حدود 
  ). 3جدول ( دهندها را تشکیل می

  
  سال  ها حلوتعداد 

  بدون تاریخ  28  27  24  23  22  21  19  719
 1%  2%  27%  34%  1%  2%  9%  26%  

  
  هاي سفرهاي ذکر شده در متنآمار از سال -3جدول 

                                                
اگرچه در متن ها عنوان شاه ذکر نشده . ها بر اساس سال سلطنت داریوش بزرگ استهاي ذکر شده در متنمحاسبه سال  -1

  . و تنها به ذکر سال اکتفا شده است
). 2008؛ تاورنیه، 2008آزونی، ( اندهاي آرامی بایگانی بارو برخالف لوح هاي عیالمی، تاریخ ها به بابلی نوشته شدهدر متن -2

و  T (PF 1808 ،PF 1807متن هاي (هاي در نامه. شدندط کاتبان بابلی نوشته میها توسرسد که این متنبه نظر می
PF 1828 .در متن حسابرسی . نویسند را داده استپرنکه دستور پرداخت جیره شراب براي کاتبان بابلی که روي پوست می
PF 1947  ان بابلی را داده و در همین متن دستور پرداخت جیره براي کاتب 21پرنکه در سال  25 - 26و  23 -24نیز در خط

  .اندنیز به این کاتبان اشاره کرده Fort 8265در . این دستور توسط زیشَویش، معاون وي صادر شده است 29در خط 
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  سند مهر شده  -2-6

ان در مسیر سـفر خـود،   هاي اداري و مسافرتخت جمشید، کارمندان در ماموریت هاي بارو و خزانهدر متن
کنند که اصطالحا به د حمل میکرد، به همراه خوجاز بودن، حرکت آنها را تایید میاي که مسند مهر شده

  کـامرون . شده استهاي مهم اداري صادر میلمی توسط شاه و درباریان و مقامه. شدگفته می 1آن هلمی
. انـد به عنوان سند مهر شده ترجمـه کـرده  هر دو هلمی را  )247-240: 1950( هلوكو  )53-54: 1948(

شـده از سـوي شـاه     او سند مهر«به معناي  »Hal- mi sunki- na ku- iz- da«چنانچه آنها عبارت 
به معناي اجـازه    miyatukkašها نیز به جاي هلمی ، کلمه  در برخی از متن. اند، خوانده»کردحمل می
از ) مجـوز (او اجـازه  «به معناي  »mi- ya- tuk- kaš  sunki- na ku- iz- da«اند، عبارت را نوشته

: 1960، هلـوك ( اسـت  Viyātika- (viaticum)که معادل فارسی باستان آن  »کردمیطرف شاه حمل 
واال،  ( ترجمه کـرده اسـت   »سند مهرشده«واال نیز هلمی را به عنوان . )143: 2008؛ هنکلمن، 247-249

  ).1997و 1994
به این موضوع اشاره دارد که در واقع هلمـی در اصـل بـه معنـاي      )fn. 334، 151: 2008(  هنکلمن

دهد کـه مهـرش   که توضیح می PF 2068و  PF 2067چنانچه پرنکه در دو نامه اداري . است »مهر«
(PFS 9) لهـاي  لـوح همچنـین در  . کندمی براي اشاره به مهر استفاده میرا عوض کرده از واژه هPF 

توان د که میالبته هنکلمن اشاره دار. براي اشاره به مهر از هلمی استفاده شده است NN 896و  1988
   .دانستنیز  »سند مهرشده«آن را به عنوان 

ـ اَرتَ( سـوي شـاه، سـاتراپ   هاي سفر، سند مهر شده از در متن ، )PF 1404سـاتراپ سـارد در    2رنَفَ
کارمنـدان بلندپایـه   پرنکـه، زیشَـویش و   ( بلندپایـه اداري هاي درباریان مانند ایرتشتونه و ایردوبمه یا مقام

بلکـه   کننده آنن سند مهر شده نه تنها توسـط صـادر  معتقد است که ای )2008( روت. شدصادر می) دیگر
شد که از هر نوع سوءاستفاده احتمالی در صورت اینکار باعث می. شده استتوسط خود مسافر نیز مهر می

توانسته از آن استفاده کند، مگر مهر مسـافر را نیـز   زیرا دزد نمی. دجلوگیري گردگم شدن سند مهر شده 
لمـی توسـط   مهر شدن ه( ید دارد، این است که در واقع ایننکته دیگري که روت بر آن تاک. دزدیده باشد

-بخش کنندگان کاال دروند را توضیح دهیم که چگونه تهیهکند تا بتوانیم این ربه ما کمک می) مسافران
شـد، مواجـه   ر کنترل آنها مـی هاي مختلف فعال در بایگانی بارو با صدها مهر خارجی که وارد محدوده زی

  ).2008روت، ( شدندمی
بسیاري از پژوهشگران از جمله روت، هنکلمن و تاپلین معتقدند که در برخی از مـوارد هلمـی بـراي    

مقصد سفر شاه است، در  PF 1320, PF 1474چنانچه در . شدسفر دو طرفه به مسافران داده می یک
کنند کـه در برخـی مـوارد    ها، تایید میاین متن. ز سوي شاه صادر شده استحالی که سند مهر شده نیز ا

                                                
1- Halmi 
2- Artafarna 
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سـیاري از سـفرها یـک طرفـه     البته احتماال ب. شدبراي یک سفر رفت و برگشت صادر میسند مهر شده 
  ).1998پلین، ؛ تا2008؛ روت، 142-140: 2008من، هنکل( شدانجام می

در حـدود  . اندمهر شده براي مسافران صادر کرده شخص سند 10هاي مطالعه شده، در مجموعه متن
درصد  17درصد، پرنکه حدود  20با حدود   1ها هلمی از سوي شاه صادر شده، سپس بکَبنَهدرصد متن 25

  . اندها، هلمی را صادر کردهدرصد متن 13و زیشَویش در حدود 
  

تعداد 
  ها لوح

  )هلمی(سند مهر شده 

بدون   ارتافرن  کرکیش  ایردوبمه  بکبدوش  بکَبنَه  زیشَویش  پرنکه  شاه  719
  هلمی

25%  17%  13%  20%  1%  1%  5%  1%  14%  
  

  اشخاص صادر کننده هلمی -4جدول 
حضـور شـخص   هـا محـل   مبناي هلمی در برخـی از مـتن   توان برنکته قابل توجه این است که می

سند مهر شده را صادر کرده است، مبدا سفر به  2هایی که بکبدوشکننده آن را تشخیص داد، در متنرصاد
تماال بکبدوش اح. و مقصد شوش یا شاه است (PF 1351) یا آراخوزیه (PF 1358) طور معمول قندهار

در اکثـر  . باشـد  منطقهتواند همان ساتراپ ها به عنوان صادرکننده سند مهرشده، میذکر شده در این متن
 منطقـه این احتماال وي در شوش و  مبدا سفر شوش است، بنابر ،را صادر کرده هلمیهایی که بکَبنَه، متن

  . شوشان فعال بوده است
  

  )نوع، مقدار( هاي سفرجیره - 2-7
مربوط به تولید، ذخیره و پخش محصوالت غذایی محلی، بارو بایگانی هاي همانگونه که اشاره شد، متن

-اریان و بزرگان، کارمندان، صنعتمراسم مذهبی، درببراي هاي حقوقی یا این مواد به صورت جیره توزیع
ها استفاده ول کاالهایی که براي پرداخت جیرهبه طور معم. حیوانات است و گران، کارگران، مسافران

با جایگاه  و کاالهایی همانند، گوشت به افراد و به ندرت غله معمول بودو شراب  آرد، آبجو: شدمی
  . شداجتماعی باال داده می

هاي درصد جیره 80در باال است، حدود  ها شامل مواد معمول ذکر شدههاي سفر نیز، جیرهدر متن
ها نیز برخی متن در. دهندها را تشکیل میدرصد پرداخت 10آبجو و شراب حدود پرداخت شده، آرد است، 

 PFگوسفند، در  PF 1573و  PF 2057به عنوان مثال در . مواد غذایی دیگري پرداخت شده است

                                                
1- Bakabana 
2- Bakabaduš 
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2056 ،PF 1569- 1571  غله، درPF 1577  ،خرماPF 1579 دانیم نام کنجد، در چند مورد هم نمی
  .hallakiنام کاال  PF 1578:  ذکر شده مربوط به چه کاالیی است همانند

و واحد محاسبه میزان  »1ربا «هاي بارو واحد مقیاس براي محاسبه کردن کاالهاي خشکدر متن
 PFاند، را به جاي مریش به کار برده بار در چند متن براي کاالهاي مایع. است »2مریش«کاالهاي مایع 

ن میزا. که دلیل آن نامشخص است ولی احتمال دارد که اشتباهی نوشته شده باشد PF 1552)و  (877
و مریش  بارتر براي کاالهاي خشک و مایع یکسان و بر مبناي قَه است و هر یک محاسبه واحد کوچک

بر مبناي قَه محاسبه و هاي کارگران به طور معمول جیره. استکیلوگرم  9قَه، تقریبا معادل  10برابر با 
براي کارگران ساده و خدمتکارها ) لیتر 1نزدیک به ( قَه 1ترین مقدار روزانه جیره شد که کمپرداخت می

  . بود
-که کم. شدقَه براي یک روز سفر توزیع می 2 ،1,5، 1هاي آرد به سه اندازه هاي سفر، جیرهدر متن
 (PF 1447) قَه به ندرت 2قَه مقدار معمول براي افراد با رده اجتماعی باالتر و  1,5قَه و  1ترین مقدار 

. قَه است 1,5ین مقدار مریش و بیشتر1،3ر آبجو در کمترین مقدا هاي شراب وجیره. است پرداخت شده
هایی که به صورت کاالهاي دیگري همانند غله یا خرما یا کنجد پرداخت شده، واحد مقدار براي جیره

 )45: 1969( هلوكگیرد که هم بیان شده که هر شخص یک سهم میبراي گوسفند س. است بارهمان 
البته هنکلمن اشاره دارد که احتماال این مقدار . داندیک دهم و یا دو بیست و یکم می این سهم را مقدار

یک انسان  کیلوگرم گوشت است که 4تا  3کند معادل مطرح می هلوكکمتر بوده، زیرا مقداري که 
  .)500: 2008هنکلمن، (  تواند این مقدار را مصرف کندبزرگسال در یک روز نمی

 
 ب بندي مطالجمع - 3

ها مربـوط بـه   این متن. برخوردار استاهمیت  از هاي متعددهاي سفر از جنبهشده در متناطالعات ارائه 
هـا در محـدوده   که توسط کارمندان و اداره استفعالیت اداري مشخص شامل، تهیه جیره براي مسافران 

نکتـه  . شـد کننـده، انجـام مـی   کننده و مهر دریافت هرهاي مشخص کارمند یا اداره تهیهجغرافیایی و با م
 چه کسی، در چه محلـی، در چـه تـاریخی    دانیم،ها میلوحکه براي بیشتر  است آنها لوحاین  مهمبسیار 

کننده با مهرهاي همچنین مهر کارمند و تهیه. ه استرا مهر کرد لوحاي، و در چه اداره) سال و گاهی ماه(
  .چه ارتباط مشخصی دارداند، که همراه با او به کار برده شده دیگري

از  و گیرنـد مـی کاالها را از انبارها تحویـل  تحلیل عنوان شغلی کورمین نشان داد که آنها از یک سو 
ـ مهاي غذایی به عنوان حقوق به کارسوي دیگر آن را به صورت جیره ا جیـره سـفر بـه    ندان و کارگران ی

یفـه را ندارنـد، بلکـه آنهـا     ها تنها این وظینرمالبته باید اشاره کرد که همه کو. کنندمسافران پرداخت می
  .هاي شغلی دیگري را نیز در بایگانی بر عهده دارندفعالیت

                                                
1- BAR 
2- marriš 
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هـا  رند، امـا مهرهـاي آنهـا بـر روي مـتن     کننده کاال را نداهاي سفر نام تهیهاگرچه در حدود نیمی از متن
و بـر  کننده و مهر استفاده شـده توسـط ا  دهد که در واقع نام تهیهاین مسئله نشان می. فاده شده استاست

و استفاده از  ا از اهمیت باالتري برخوردارالبته شواهد نشان داد که مهره. اندمکمل یکدیگر بوده لوحروي 
مهر استفاده  ردمشخص ک، تواننمیظ هویتی در بسیاري از موارد لحا بهاگرچه . آنها ضرورت داشته است

هاي سـفر را  لوحچنانچه . است ند تهیه کننده کاالمکار شخصیمهر یا است اداري  مهر لوحبر روي  شده
. گـروه تقسـیم کـرد    5تـوان بـه   مرتبط بودن با تهیه کنندگان، مـی  لحاظ کاربرد مهر در سمت چپ و به

مهرهایی متعلق به یک کارمند مشخصی، مهرهایی که مرتبط با چند کارمند، چندین مهر مرتبط بـا یـک   
  .اندهایی که بدون مهرلوحن نام تهیه کننده و همچنین کارمند، مهرهاي بدو

کنند اداري بایگانی بارو جیره تهیه میکنندگان براي آنها در مسیر سفر در محدوده مسافرانی که تهیه
و  شاهنشـاهی هـاي دیگـر   که از بخـش  اندگروهی از آنها مسافرانی. نداهاي مختلفی تشکیل شدهاز گروه

این اشخاص توسط . اندهخامنشی سفر کرده شاهنشاهیرکزي دالیل متعدد به بخش مهاي دور بنا به راه
هاي کار تشـکیل  گروهی از این مسافران را گروه. شدندفر به مقصد مورد نظرشان هدایت میراهنمایان س

بـه  هاي اداري یتحسابداران و مامورین مالیاتی که براي انجام مامور دهند و همچنین کارمندانی مانندمی
-ل مـی ییز گروه دیگري از مسافران را تشکهاي تندرو یا چاپارها نپیک. کنندهاي مختلف سفر میبخش

ران با در دست همه این مساف. کنندگروهی حداکثر سه نفره مسافرت می دهند که معموال به تنهایی یا در
هاي سـفر خـود را در   اري جیرهرتبه اد اي به نام هلمی از سوي شاه یا کارمندان بلندداشتن سند مهر شده

  . کردندمختلف در مسیر سفرشان دریافت می هايایستگاه
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